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 الملخص التنفيذي
يُعد إصالح القطاع العام وتطويره يف األردن أحد القضايا الرئيسة اليت هتتم هبا خمتلف احلكومات املتعاقبة يف اململكة، 

من اجمللس  سهاما  إعالوات يف القطاع العام املدين" واتب والهيكلة الر إعادة  لقد جاءت هذه الدراسة "تقييم برنامج
االقتصادي واالجتماعي يف دراسة وحتليل خمتلف القضايا اليت هتم صناع القرار ورامسي السياسات ومنفذيها، ومبا خيدم 

 خمتلف األطراف والشركاء االجتماعيني واملستفيدين وأصحاب املصلحة.

الذي مت تنفيذه  ،هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدينإعادة  لتقييم برنامجإن الغرض من هذه الدراسة جاء 
يف الوظائف ويف الرواتب هبدف حتقيق واملالية دارية تصحيح التشوهات اإلوالذي هدف إىل  2212 عاممع مطلع 

عاملني يف القطاع العام املدين من ثاره املختلفة على الآف على وذلك لغايات الوقو ، العدالة بني مجيع موظفي الدولة
 مدى إىل هذا باإلضافة جهة، وعلى كفاءة وفاعلية األجهزة احلكومية اليت خضعت لذلك الربنامج من جهة اخرى،

قرتاح السياسات والتوصيات الالزمة ا، و للدروس املستفادة سهام هذا الربنامج يف اإلصالح اإلداري واملايل، وصوال  إ
 خاص. بشكل   وإدارة وتنمية املوارد البشرية وحتديثها ،عموما  حلكومية ا ةطوير اإلدارالت

نظمة وأمراجعة وحتليل خمتلف الوثائق ذات العالقة من تشريعات الدراسة  ةعتمدت منهجيانتائج دقيقة إىل  وللوصول
دائرة عامة  12مشل وسياسات واسرتاتيجيات خمتلفة صادرة عن اجلهات ذات العالقة، كما مت تنفيذ مسح ميداين 

العاملني يف عينة قصدية من املوظفني  اختيار من خاللو ومنطقة العقبة االقتصادية اخلاصة،  ،ومؤسسة مستقلة يف عمان
رواتب وكذلك مت التعرف على هيكلة الإعادة  ذ برنامجقبل وبعد تنفي كآفاتاملر مت التعرف على الرواتب و تلك الدوائ

هذا  ة املختاره،ووزعت وعبئت من العين استبانةفيذ الربنامج. حيث صممت ن نتائج تنضاهم عودرجة ر  آرائهم
تنفيذ مقابالت ولقاءات مع خنبة من القيادات اإلدارية واالختصاصية اليت سامهت يف وضع وتنفيذ هذا  إىل باإلضافة

خر آخذ رأي عدد أهنية، و الربنامج. كما مت أيضا تنظيم لقاء عصف ذهين مع مجاعة الرتكيز من ممثلي بعض النقابات امل
 هل اخلربة واالختصاص.أمن اخلرباء واملستشارين من 

 : هيمجموعة من النتائج  إلى  لقد توصلت هذه الدراسة

عند وضع مشروع اإلصالح هليكلة قطاع الرواتب يف القطاع العام املدين مل يتم ربط اإلنتاجية باألجور كإطار متكامل  -
 يتم حتليل مدخالت حتسني مستويات الدخل واملعيشة واحلد من التضخم وبالتايل حتسني لبناء التنمية اإلقتصادية، ومل

مستويات األجور، وجاءت خمرجات إعادة اهليكلة للرواتب يف القطاع العام املدين لتظهر وجود حتديات يف التخطيط 
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مل على ربط العالقات املرتابطة على مستوى اإلدارة العامة، وضرورة ربطها بأداء اإلقتصاد الكلي للدولة، مع الع
 واملؤثرة املطلوبة يف زيادة القدرات والكفاءات احلكومية  وحتسني مستويات األداء يف كافة القطاعات احلكومية.

ائف على مستوى الوظهو حصر وتصنيف وتوصيف مجيع هيكلة الرواتب والعالوات إعادة  برنامجهم خمرجات أإن  -
ميع الوظائف يف القطاع العام جلوعالوات  مرن   م  رواتب  مر الذي أوجد سل  ، األةعلميو  ة  نهجالقطاع العام بطريقة مم

املوجودة يف القطاع العام للوظائف  ومتخصصة   واضحة   وظيفية   سميات  ،وأوجد مُ على وظائف معينةبدال  من اقتصارها 
 املدين.

التخطيطية  العليابه تغيري مستمر يف القيادات أن تنفيذ الربنامج صاحاملقابالت وجلسات احلوار نتائج  أظهرتكما  -
عداد إأو  نية شاملةطسرتاتيجية و إوفق تنفيذ الربنامج يتم كذلك مل ،  تنفيذ الربنامج آلياتعلى ر أث   مما والتنفيذية

 .مسبقة دراسات جدوى اقتصادية علمية

اف بعض املزايا اليت كانت تصرف من خالل إيق ،اهليكلة على املوازنه العامة تكاليف غري مباشرةإعادة  وفرت -
وإلغاء  ودمج التأمني الطيب حتت مظلة التأمني الطيب التابع لوزارة الصحة، ،ت دون غريها كالتأمني على احلياةملؤسسا

هناية اخلدمة وغريها من املزايا اليت كانت تصرف للمؤسسات دون  مكآفاتصناديق االدخار وبرامج اإلسكان و 
 .غريها

ف املشروع حوايل ن يكل، حيث كان من املتوقع أالعالواتالنفقات املالية لبند الرواتب و  يف ا  ضبطامج الربنحيقق  مل -
يف مجيع مؤسسات  مل خيسر املوظفون بعقودو مليون، 111 إىل ، ولكن وصلت الكلفة بعد التنفيذمليون دينار 32

 الدرجات والفئات الوظيفيةوتسكينهم حسب ، اخلدمة املدنيةنظام ل اخضاعهمي عوائد مالية نتيجة القطاع العام أ
نقص عدد موظفي الدوله ( 2215 -2212) عوام األوخالل حيث مت صرف فرق الراتب كبدل تسكني،  ،فيه

مبقدار )  (2215يف عام ) ةمجالييينما زادت كلفة الرواتب اإل ا  موظف 13859)ا مجموعة )مبإعادة اهليكلة  بسبب
ن لنظام اخلدمة ون اخلاضعو واستفاد املوظف ،2211%( عن عام  11يادة مقدارها )بنسبة ز و  مليون دينار   369.1)
يف قيمة نه بقي هنالك فارق كبري مالية، إال أمكافآت  دمج العالوات بارتفاع الراتب األساس وصرف املدنية من

  .لضمان االجتماعي والتقاعد املدينلة قانون ااملتقاعدين حتت مظالراتب بني 

ائج اهليلكة اإلجيابية على املدى القصري ولكن على املدى الطويل سيكون هنالك عدالة ورضا بني ولن تظهر نت -
املوظفني ووفر مايل على اخلزينة شريطة اإللتزام بعدم االستمرار يف تعيني العقود إال ملهمات حمددة ولفرتات قصرية 

 وتعيني قيادات كفؤة.



 

 

 

7 
 

ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

(، وللفرتة ما بعدها 2212-2211ع العام لفرتة ما قبل اهليكلة )حتساب متوسط تكاليف العاملني بالقطا إاظهر  -
 (، فقد تبني  ما يلي:2211-2211)

  بعد  دينارا   1151قبل اهليكلة إىل   دينارا  سنويا   1251تراجع متوسط كلفة املوظف باحلكومة املركزية من
 اهليكلة.

 دينارا   12232قبل اهليكلة إىل   سنويا  دينارا   3131رتفع متوسط كلفة املوظف للمؤسسات املستقلة من إ 
 بعد اهليكلة.

  ،يف كال الفرتتني، كان متوسط كلفة املوظف لدى املؤسسات املستقلة أعلى من مثيله لدى احلكومة املركزية
% مقارنة مبوظفي 122.5فكان مؤشر  متوسط تعويضات العاملني ملوظفي املؤسسات املستقلة يعادل 

 %. 115فعت هذه الفجــوة بعد اهليكلة ليصبح  احلكومة املركزية، وارت
فيما إذا كانت حتقق األهداف اليت  والنظر من األمهية عند القيام بربامج إعادة اهليكلة للمؤسسات وسل م الرواتب فيها -

يلية دون إجراء دراسات حتلاملؤسسات املستقلة لنظام اخلدمة املدنية،  أغلبيةمت  إخضاع  وقد ،أنشئت من أجلها أم ال
 لواقعها احلايل واجنازاهتا بطرق علمية ومنهجية تتالئم مع اخلصائص والوظائف املوكولة إليها.

الشركات اليت مت خصخصتها كشركة و مؤسسة الضمان االجتماعي، و مل تشمل الدراسة رواتب العاملني يف البلديات،  -
 شبه حكومية.أو  تساهم هبا احلكومةي شركة خاصة أأو  ردنيةامللكية األأو  املياه والكهرباء واملطارات

 ،ذهبعد تنفيأو  هيكلة الرواتب سواء قبل تنفيذهإعادة  عن تنفيذ برنامج ن هنالك عدم رضا  انية أبينت الدراسة امليد -
 .بعد التنفيذ 2.54/5 إىل  تإخنفض 2.6/5ة  قبل التنفيذ مجاليكانت نسبة الرضا اإلو  ،نسبة الرضاحيث مل تتغري 

رفع إىل  واليت هتدفامليدانية واملقابالت اليت متت،  بناء  على نتائج الدراسة سة العديد من التوصياتالدرااقترحت  -
 وحتقيق الرضى الوظيفي وغرس مبدأ العدالة منها: ،األداء ةسوي  

مة حلكومية وتعزيز منظو بتطوير اهلياكل التنظيمية للمؤسسات امستقبال  ربط هيكلة الرواتب للقطاع العام املدين  .1
 .الرشيدة الشفافية و معايري احلوكمةالنزاهة و 

ثقافة  وتعزيز، املوارد البشريةتطوير وتنمية صادية لزيادة االستثمار احلكومي يف االقتالية و امل واملوارد صادرامل إجياد .2
ري موضوعية وفق معاي األداء التميز يف القطاع العام و العمل االداري، وتطوير قدرات التقييم واملتابعة ملستويات

 وعلمية.
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مجموعة من السياسات اليت ميكن أن تساهم يف تطوير مؤسسات القطاع العام يف اململكة، ويف حتسني  عدادإ .1
اخلدمات املقدمة، ورفع كفاءة املوارد البشرية يف هذا القطاع، ورفع إنتاجيتها والعمل على زيادة مقدرهتا يف إدارة 

 ة ومتيز. املرافق احلكومية بكل جدار اخلدمات و 

ووضع ضوابط  هيكلة الرواتب يف القطاع العام املدينإعادة ذات العالقة بربنامج  نظمة والتعليماتاألمراجعة  .2
سكني والتعيينات توإجراءات فرق ال ،كآفاتاملصة فيما يتعلق بالعالوت و خا ،نظامية وقانونية شفافة وعادلة

 إجيادو  ونظام التقاعد املدين، ديوان اخلدمة املدنية،خارج جدول التشكيالت، وأنظمة املنح والبعثات داخل 
 بداع واالبتكار داخل القطاع العام املدين.جناز والتنافسية واإلواال األداء نظام حوافز يشجع تطوير

االهتمام بربامج تطوير وتأهيل وبناء القدرات الفردية واملؤسسية للعاملني يف القطاع العام املدين، مع الرتكيز على  .5
متلقي اخلدمات، وعمل من وحتسني جودة اخلدمات للجمهور نتاجية اإل بزيادة القدرات األداء ط معايريرب

 .دراسات منتظمة عن الرضا  الوظيفي يف القطاع العام املدين
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 المقدمة
ز الربامج احلكومية اليت مت ر أبمن  عام املدين يف األردن واحدا  يف القطاع ال هيكلة الرواتب والعالواتإعادة  برنامج يعد 

تطوير وحتديث مؤسسات القطاع العام املدين يف  إىل التخطيط هلا بدرجة عالية من االهتمام، وبعملية مشولية ترمي
يمية كبرية مل تكن باحلسبان أدت يف أقلالتنفيذ جاء بالتزامن مع تغريات اململكة، إال أن تطبيق هذا الربنامج ووضعه حيز 

 ه.إحداث تغريات على مسرية تطبيق إىل بعض منها
إجراء تقييم هلذا الربنامج للوقوف على نتائج تطبيقه، وتبيان مدى حتقيقها لألهداف اليت خطط إىل  هتدف هذه الدراسة

تعميم نتائجها واخلروج بتوصيات وسياسات تساهم بدرجة عالية  إىل  هلا، واستخالص الدروس املستفادة حىت يصار
وير وحتديث القطاع العام املدين يف األردن من كافة جوانبة املؤسساتية، وكذلك تطوير وتنمية املوارد من الوضوح يف تط

 البشرية العاملة يف هذا القطاع.
وقد مت تنفيذ هذه الدراسة من خالل مراجعة وحتليل الوثائق ذات العالقة من تشريعات، واسرتاتيجيات وسياسات، 

مقابلة عينة قصدية و  ،ج التخطيط والتنفيذ هلذا الربنامسؤولني والقيادين الذين سامهوا يفمقابالت مع خنبة من امل وتنفيذ
لقاءات مع مجاعات عقد  إىل ضافةوا بتنفيذ هذا الربنامج، هذا باإلمن املوظفني العاملني بالقطاع العام املدين ممن تأثر 

من اخلرباء واملستشارين املستقلني ممن هلم خربة واسعة  تنفيذ لقاءات مع خنبةاملهنية، و  الرتكيز من ممثلي بعض النقابات
 خارجه.أو  وارد البشرية سواء داخل األردنوسعة اطالع يف مجال اإلدارة العامة وتنمية امل

 عن اإلطار العام للدراسة من حيث أهداف الدراسة ومربراهتا األولفصول، حتدث الفصل  ستةجاء هذا التقرير يف 
اإلطار النظري من حيث املبادرات اليت  لثتنفيذها، وتناول الفصل الثا الدراسة وآليات ومنهجية والفصل الثاين عن 

عتمدت عليها، ارتكزات واألهداف والغايات اليت متت حول إصالح وتطوير القطاع العام يف األردن من حيث امل
هيكلة الرواتب والعالوات يف إعادة  امجواختتم هذا الفصل باحلديث عن برن ،والتحديات اليت واجهتها، وحماور جناحها

والفعالية ملؤسسات  األداء نفاق وترشيقنات العامة للدولة ومدى ترشيد اإلواز املذلك على آثار ، و يف األردن القطاع العام
 القطاع العام املدين.

واألفكار اليت  راءليل اآللك حتفقد استعرض التحليل اخلاص بالدراسة امليدانية اليت مت تنفيذها، وكذ رابعأما الفصل ال
مجاعة الرتكيز من ممثلي النقابات املهنية. واستعرض أو  هيلكة الرواتب والعالوات،إعادة  برنامج وومنفذ وطرحها واضع

وبني الفصل اخلامس آثار هيكلة الرواتب على القطاع العام املدين، ليها. إع نتائج الدراسة اليت مت التوصل الفصل الراب
بالتوصيات والسياسات املقرتحة اليت يعتقد باهنا ستسهم يف تطوير وحتديث يف الفصل السادس دراسة واختتمت ال
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

على  جيابا  إومبا ينعكس  ،القطاع العام املدين يف األردن، ويف حتسني مدخالت هذا القطاع وبالذات عنصر املوارد البشرية
 صحاب املصلحة.أللشركاء و  ة اخلدمات اليت يقدمهاخمرجات هذا القطاع، وعلى حتسني جود



 

 

 

11 
 

ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

  األولفصل ال
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة   0.0
 

إىل  واليت هتدف، دارة العامة للمؤسسات احلكوميةيف تطوير اإل ا  ساسيأ ءا  يف القطاع العام جز  الرواتب هيكلةإعادة  تُعد برامج
حمددة  وملا كان لكل برنامج  أهدافا   ،املؤهلأو  حتقيق العدالة والقضاء على التفاوت الكبري بني الرواتب بنفس التخصص

نه عملية قياس مرحلية أويعرف تقييم أي برنامج ب ،أيت لقياس مدى حتقيق هذه األهدافيسعى لتحقيقها، فإن أمهية التقييم ت
اإلستدامة ، وكذلك قياس األثر و فاعليةاليت وضع من أجلها، ومدى الكفاءة والهداف الربنامج باألأو  املشروعحتقيق ملدى 

 لغايات مراجعة اإلجنازات اليت مت حتقيقها مقابل ما خطط له.
ما هو املطلوب من إلختاذ قرارات تصحيحية توضح توفري ما يلزم من معلومات  إىل وعادة ما يسعى تقييم أي برنامج

وضح مدى تهات املعنية اجل إىل تقدمي دالئلإىل  القائم، كما يهدف لتعديل الوضعاسرتاتيجيات أو  سياساتأو  اتإجراء
اليت خطط من أجلها، وكذلك إتاحة عملية التعلم اجلماعي واملسامهة يف مجموعة املعارف  ألهدافل الربنامج نتائج مالئمة

 املتعلقة مبا ينجح ومبا ال ينجح وحماولة تقصي أسباب ذلك.

هيكلة إعادة  برنامجفكرة  بطرح 2211يف عهد حكومة دولة معروف البخيت الثانية عام احلكومة األردنية بدأت لقد 
، وقد 1/1/2212منذ تاريخ  إال هنا مل تطبق فعليا  إال أ ،تطبيقها إىل  لرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين ليصارل

من اجمللس االقتصادي  وإميانا   ،2211مع هناية سنة مخس سنوات وذلك  عند إعداد الدراسة الربنامج امضى على تطبيق هذ
ثاره املتعددة، فقد مت تنفيذ هذه الدراسة الشاملة حول هذا املوضوع بغرض تقييم آل الجتماعي بأمهية هذا الربنامج، ونظرا  وا

 الربنامج املذكور.

 يف هذا الفصل املوضوعات اآلتية: ويعرض 
 أهداف الدراسة  .1
 هيكلة الرواتب والعالواتإعادة  مربرات ودواعي .2
 هيكلة الرواتب والعالواتإعادة  اإلطار العام لربنامج .1
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 أهداف الدراســة 7.0

نتائج هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين وكفاءته للوقوف على إعادة  تقييم برنامج إىل  هتدف الدراسة
ربنامج يف خضعت إلعادة اهليكلة من جهة وإسهام ال األجهزة احلكومية اليت اعليةدة فعلى زيا ةبياإلجيابية والسلتطبيقه 

ات إعداد االسرتاتيجيخرى، وصوال  للدروس املستفادة والتوصيات الالزمة من أجل أاملايل من جهة و اإلصالح اإلداري 
 .حتديثها، وعمل املؤسسات الرمسيةتطوير اإلدارة احلكومية و إىل  واخلطط اليت هتدف

 :جابة عن األسئلة التاليةإلاإىل  وهتدف الدراسة حتديدا  

لتحقيقها، وما هي هيكلة الرواتب يف القطاع العام املدين األردين إعادة  طلق برنامجانألهداف اليت . ما هي ا أ 
حتليل  إىل اهليكلةإعادة  عتمدت عليها هذه األهداف لقياس مدى حتقيقها، وهل خضعت مداوالتااملعايري اليت 

 اتب والعالوات املنصوص عليها؟ مق حول نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات املتصلة هبيكلة الرو مع  

عتمدت عليها وزارة تطوير القطاع العام من قبل يف إعداد الفنية والعلمية والقانونية اليت . ما هي املرتكزات ا ب 
 هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين؟ إعادة  برنامج

هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع إعادة  نامجُستند إليه عند البدء بتنفيذ بر االذي . ما هو الواقع التشريعي  ج 
 على الواقع التشريعي يف اململكة؟ اهليكلةإعادة  تأثرياتمت حتليل  العام املدين، وهل

 هيكلة الرواتب يف القطاع العام املدين أهدافه املوضوعة وحتديدا : إعادة  . هل حقق برنامج د 
 سسات اليت خضعت إلعادة اهليكلة وفاعلية موظفيها؟زيادة فاعلية املؤ  إىل اهليكلةإعادة  هل أدت -
عكس ذلك على انا، وكيف هلاءة املالية للمؤسسات اليت خضعت زيادة الكف إىل اهليكلةإعادة  هل أدت -

 ؟املوازنة العامة
 موظفيها؟ إنتاجية و  هلااملؤسسات اليت خضعت إنتاجية زيادة  إىل اهليكلةإعادة  هل أدت -
 ظفي املؤسسات اليت أُعيدت هيكلتها بالعدالة والرضا الوظيفي؟ حساس مو إهل زاد  -
 ) إن وجدت( تسوغها الكلفة املالية إلعادة اهليكلة؟ نتاجية هل زيادة الكفاءة والفاعلية واإل -
 اهليكلة يف معاجلة الرتهل اإلداري؟ إعادة  هل أسهمت -
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

تصل منها بالرواتب اما  بالعدالة واملوضوعية سواء  اهليكلة إعادة  عتمدهتااهل أسهمت األسس واملعايري اليت  -
 بالعالوات؟ أو  واألجور

اهليكلة قوة طاردة أم جاذبة للكفاءات اإلدارية يف القطاع العام املدين، وكيف حصل إعادة  هل شكلت -
 ذلك؟ 

ما  ملني فيها، سواء  . هل أثرت اإلنعكاسات اإلجيابية والسلبية إلعادة اهليكلة على كافة املؤسسات العامة والعا ه 
 بالرواتب التقاعدية ما بعد اخلدمة؟ أو  اتصل منها بالرواتب والعالوات أثناء اخلدمة

اإلجيابية والسلبية ) إن وجدت ( إلعادة اهليكلة على إدارة املوارد البشرية العاملة يف القطاع العام ثار . ما اآل و 
 املدين؟

ض املؤسسات العامة املستقلة ؟ كيف حصل ذلك ؟ وإىل أي مدى على عمل بع اهليكلة سلبا  إعادة  . هل أثرت ز 
 بلغ هذا التأثري ؟ 

 serviceاهليكلة على ثقافة التم يز يف العمل اإلداري وعلى ممارسات تقدمي اخلدمة )إعادة  . هل أثرت ح 
delivery،)  حنوها؟  القطاع العام موظفيجتاهات اوما 

هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام إعادة  خب اإلدارية األردنية من.  ما هو موقف الرأي العام األردين والن ط 
 املدين؟ 

هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام األردين وما هي التوصيات إعادة  . ما هي الدروس املستفادة من ي 
 ؟ لتحديث املؤسسات العامة األردنية والعاملني فيها والعمل على تطويرمها

 
 هيكلة الرواتب والعالوات                                                             إعادة  رات ودواعيمبــر  3.0

 على النحو التايل :(1)املربراتاستند برنامج إعادة هيكلة الرواتب على مجموعة من  
 الوات اإلضافيـة )الفنية واملهنية(.م الرواتب األساسية وعالوة حتسني غالء املعيشـة والعالتشوهـات يف سل  إزالة  أ. 

 )تشكل مبتوسطها ضعف الراتب األساسي(، وعدم جتانسها. وارتفاع كلفتها املالية ب.  كثرة العالوات
معينة قتصار منحها جملموعات وظيفية إاملدنية و ج. عدم مشول العالوات اإلضافية )املهنية( لكافة الوظائف يف اخلدمة  

 اعية ونقابية خمتلفة.جتمإعلى ضغوطات  بناء  
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

على  وعدم استنادها د. عدم وجود منهجية شاملة وواضحة ملنح العالوات اإلضافية )الفنية واملهنية( والعالوات اإلشرافية
لوظيفية وضعف املسميات ا إىل  األمهية النسبية للوظيفة واملستوى الوظيفي الذي تقع فيه، وكذلك عدم اإلستناد

 هيكلة هذه املسميات ومجموعاهتا النوعية.إعادة  عىستدادقتها، األمر الذي 
ه.  وجود اختالف وتباين كبري بني رواتب موظفي املؤسسات واهليئات املستقلة مع بعضها البعض من جهة وبني رواتب 

رتفاع قيمة رواتب الوظائف القيادية واإلشرافية يف املؤسسات واهليئات اي اخلدمة املدنية من جهة أخرى، و موظف
 (2)لوظيفية األخرى يف نفس املؤسسات.ستقلة مقارنة برواتب بقية الفئات اامل

مسميات وظيفية قيادية وإشرافية ال تتناسب واحتياجات اهليكل التنظيمي للمؤسسات واهليئات املستقلة  استخدامو. 
 هبدف رفع رواتب األشخاص بدون أي مربر يتعلق بالكفاءة.

يادية من حديثي التخرج  يف املؤسسات واهليئات املستقلة ممن ال تتوفر لديهم اخلربات ي.  إشغال العديد من الوظائف الق
 رتفاع رواتب هؤالء مقارنة مع رواتب نظرائهم بالقطاع العام.اة إلشغال هذه الوظائف، وبالتايل الضرورية املطلوب

املؤسسات واهليئات املستقلة، على الرغم تفاع رواتب وظائف اخلدمات اإلدارية والفنية املساندة بشكل ملحوظ يف ار  ح. 
 من عدم وجود إختالف يف طبيعة املهام واملسؤوليات املناطة هبذه الوظائف يف مؤسسات القطاع العام .

ط. املغاالة يف منح املزايا والتعويضات للعاملني يف املؤسسات واهليئات املستقلة مبوجب أنظمة املوارد البشرية مما يثقل  
 (1) ة، ويوجد حالة من عدم املساواة والعدالة مع بقية موظفي القطاع العام.كاهل اخلزين
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الدليل االرشادي  11-11.ص ص.1111العامة إلدارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام،مديرية سياسات ادارة وتنمية الموارد البشرية، وزارة تطوير القطاع العام،السياسات  (1)

 .11-4.ص ص 1111-األردن، أذار -لحكومية، مديرية إعادة  الهيكلة، وزارة تطوير القطاع العام، عمانإلعادة هيكلة  الدوائر ا

 .88-11األردن.ص ص  -، عمان1111-1111ديوان الخدمة المدنية، دراسة حول واقع القوى البشرية والتنظيم اإلداري في الخدمة المدنية األردنية، المرحلة األولى، (1)

 .00-52األردن .ص ص -،عمان 5002-5002، والتنظيم اإلداري في الخدمة المدنية األردنية المحلة الثانية، القوى البشريةية، دراسة حول واقع ديوان الخدمة المدن (3)
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 القطاع العام المدني

 

 

 ثانيالفصل ال
 والخطة التنفيذية منهجيــّة الدراسـة

رها املايل اهليكلة للوقوف على أثيذ استندت منهجية الدراسة على حتليل السجالت والقيود املالية للحكومة قبل وبعد تنف
من جهة وإىل استقصاء آراء مجموعة من املوظفني يف الدوائر واملؤسسات اليت مشلتها إعادة اهليكلة وآراء مجموعة من اخلرباء 

مة واملستشارين للوقوف على فاعلية إعادة اهليكلة ودرجة الرضا عنها، وفيما يلي وصف ألدوات الدراسة والعينة املستخد
 ومراحل التنفيذ.

 
 أدوات الدراسة والعينات 0.7

وبعض النقابات  ،عينة قصدية من املوظفني يف عدد من الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات واهليئات املستقلة مت اختيار
، ( مؤسسات وهيئات مستقلة12( وزارة ودائرة حكومية، و)22( جهة، موزعة على )12املهنية واليت بلغ عددها )

مت تصميم استبانة خاصة إلغراض الدراسة و  (1))1 أ(1-2(، وامللحق )1-2) رقم يشري امللحقكما ونقابتني مهنيتني، و 
حيث تكونت  ها،بل البدء بتوزيعقوظفني املومت فحصها من خرباء خمتصني، ومن مجموعة من ( 2-2م )رق ملحق امليدانية

 التالية:  عايرياملموزعه على رة بعد إعادة اهليكله فق 51قبل اهليكله وفقرة  51فقرة موزعة  122من 
 وبعدها. اهليكلةمة  الــرواتــب وعدالتها قبـــل إعادة ئيقيس مال  :المعيار األول -1
 وبعدها.اهليكلة ن وجدت( وعدالتها قبل إعادة إيقيس مـدى مناسبـة العالوات واحلوافـز )  المعيار الثاني: -2
م  اخلدمة املدنية على األداء املؤسسي والقـدرات املعرفــيــة للموظفني قبـــل إعادة يقيس أثر نظا :المعيار الثالث -1

 وبعدها.اهليكلة 

                                                           
دراسة تقييمية ميدانية مقارنة لالدارة العامة في أوروبا  أكبر يفف من حيث عدد العينة، فقد أجريت دراسة مماثلة في بريطانيا لقياس نتائج التطوير واالصالح الحكومي،أما  (1)

موظفا فقط، وكانت ممثلة لحكومة بريطانيا ولبعض  313مفردة فقط، تم تلقي اجابات من  484حيث كان حجم العينة  1113انجليزية عام  COCOPS بسنفذتها مؤسسة كوكو

 مفردة ال تمثل القطاع العام في األردن، والمصدر األصيل للدراسة هو: 343دول المجموعة األوروبية، فكيف بعينة من 

Andrews, Downe and, Guarneros-Meza, Public Sector Reform in the UK: Views and Experiences from Senior Executives, 

Country Report ,part of the COCOPS Research Project, COCOPS, May 2013 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

قبل    يقيس أثر نظام  اخلدمة املدنية على حتسني اخلدمات اليت تقدم مبا حيقق رضا متلقي اخلدمة :المعيار الرابع -2
 إعادة اهليكلة وبعدها.

 املالـــي إلعادة اهليكلة قبـــل اهليــكـلــة وبعدها. يقيس األثــر :المعيار الخامس -5
 
مت اختيار عينة قصدية وذلك هبدف احلصول على بيانات دقيقية متثل الواقع الفعلي من املوظفني العاملني يف القطاع كما 

 العام، ومت اتباع اآللية التالية يف عملية مجع البيانات:
 ج(1-2ب(،)1-2أ( ،)1-2(، )1-2)ق عمل ميدانية  إنظر ملحقتوزيع االستبانات ميدانيا  من خالل فر  .1
لتقاء مع القيادات واملدراء املعنيني يف الدوائر؛ ، واإلقام رئيس كل فريق من الفرق امليدانية بزيارة الدوائر شخصيا   .2

 لشرح اهلدف من الدراسة.
وقات اليت تتم فيها تفسارات يف كل األسسئلة واإلجابة على األتوضيح كيفية تعبئة االستبانة للمعنيني، وكذلك اإل .1

 تعبئة االستبانات من املعنيني.
 مجع كل االستبانات اليت وزعت. .2
 ستكمال البيانات املطلوبه يف االستبانة.إجرى تدقيق االستبانات والرجوع للدوائر يف حالة عدم  .5
 مل ترفض أي استبانة ألي سبب من األسباب.  .1

 
  التحليل اإلحصائي 7.7

 Principal، واستخدمت طريقة حتليل املكونات الرئيسة SPSSبرمجية  استخداميانات بللت البحُ 
Components Analysis ة للبيانات اجملمعة، وتستخدم هذه الطريقة ي؛ وهي طريقة هتدف إىل قياس بنية منطق

وقية وهو اختبار كرونباخ مام اختبار حتليل املوثألبناء املقاييس والتحقق من شروط التطبيق، وعليه وضعت املتغريات 
Cronbach’sAlpha  موثوقة بالنسبة  2.15 ، حيث تعترب أي قيمة تتجاوز نسبة2 -  1والذي يرتاوح ما بني

 .2.93على نسبة  فقرة   122واليت عددها  هذه الدراسة  فقراتللباحث. وبنتيجة التحليل حصلت 
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 مرحلة التنفيذ 3.7

 وقد متت على النحو التايل:
وثيقة السياسات احلكومية لتطوير القطاع  :فيها على سبيل املثال ال احلصر مراجعة الوثائق ذات العالقة بالدراسة مبا .1

وتعديالته  2211( لسنة 2نظام اخلدمة املدنية رقم )و ، وتعليمات منح العالوات اإلضافية للموظفني، 2211العام 
 2(1)وغريها من وثائق. 2212التقرير السنوي  لديوان احملاسبة لسنة و  ،11/2/2211حىت تاريخ 

عالوات هيكلة الرواتب والإعادة  تنفيذ مقابالت مع عدد من املعنيني ممن سامهوا بوضع و تنفيذ سياسات وإجراءات .2
 ( أ 2-2وامللحق ) ، (2-2)انظر امللحقيف القطاع العام املدين 

 ( أ5-2وامللحق ) ، (5-2)انظر امللحق  املهنية.  مع مجاعة الرتكيز من بعض ممثلي النقابات  تنفيذ لقاء   .1
-2)انظر ملحق رقم. اهليكلة إعادة  تنفيذ لقاءات مع عينة من اخلرباء و املستشارين من ذوي اخلربة يف مجال .2

 (   أ1-2وامللحق )(،1
القطاع العام املدين، وقد  يف العاملنيائر احلكومية واهليئات املستقلة أخذ عينة قصدية من موظفي الوزارات والدو  .5

اهليكلة، وقد بلغ عدد اجلهات اليت مت إعادة  على رأس عملهم قبل تنفيذ من هم العينة تلك مجيع أفرادأن شرتط اُ 
 3مت اختيار عينة من حيث  .استبانة( 129) االستباناتة، وبلغ مجموع ( جه(34  اختيار عينة املوظفني منها

عينة وزاريت الرتبية دوائر  ومؤسسات عامة  غري مستقله ومل تشمل ال 12وزارة يف حينه و  25أصل  وزارات من
ها من أطباء وممرضني مثلتهم يبن معظم منتسفي القطاع العام حيث أمن موظ والصحة واليت فيها نسبة عالية جدا  

درايني فينطبق عليهم نفس وخبصوص اإل هم نقابة املعلمني،تاملعلمني فقد مثلأما عن  ،طباء واملمرضنينقابة األ

                                                           
 .5012ابق ، ( تقرير ديوان المحاسبة، دراسة اآلثار المالية إلعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام،مرجع س1)

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
N of 
Items 

983 102 
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طباء لعدم اطالع معظم األ املستخدمةاملؤشرات  سيؤثر علىن مشوهلم وأ، مةنظمة اليت تطبق على موظفي احلكو األ
 .نظمة اخلدمة املدنيةلمني على أواملع

أسلوب العينة القصدية ملناسبتها لطبيعة هذه الدراسة، فمعظم األفراد املبحوثني تتوفر فيهم املعايري اليت تركز  استخداممت  وقد
القطاع العام املدين يف الوزارات والدوائر احلكومية ويف املؤسسات واهليئات املستقلة.  باألساس على املوظفني العاملني يف

بعاد اهليكلة يف القطاع العام املدين حيث أهنم ميثلون اإلدارة أ الذين لديهم معرفة وإطالع على ومت إختيار املوظفني
ويف (1) عمالليها نتائج األإتفضي اليت عداد اخلطط إ واملشاركة يفها االطالع ولدي ،ماالوسطى اليت تتميز بالدميومة نوعا 

 ضوء ذلك، مت حتديد املسميات الوظيفية للموظفني الذين تنطبق عليهم شروط تعبئة االستبانة وهي كااليت:

 .وما زالوا على رأس عملهم  2212أي قبل سنة  -اهليكلةإعادة  ن معينني قبلو أن يكون املوظف -
 وهي كااليت: ستبانةاال بئةها بتعو ددت ليقوم شاغليت حُ ية الاملسميات الوظيف -

 شؤون املوظفنيأو  املوارد البشرية اءر مد. 
  الشؤون املالية  اءمدر. 
  التخطيط  اءمدر. 
  الرقابة الداخلية  اءمدر. 
  ن هلم عالقة باملوضوع.أاجلهة املبحوثة ب تارتأبعض املوظفني الذين 

ة وهي مالئمة الرواتب وعدالتها، ومدى رئيسمنت مجموعة من املعايري الضت داةأخاصة بالدراسة ك استبانةم مت تصمي .1
مناسبة وقبول العالوات واحلوافز إن وجدت، وأثر نظام اخلدمة املدنية على حتسني اخلدمات اليت تقدم مبا حيقق رضا 

مشلت خمتلف القضايا سئلة على مجموعة من الفقرات ايل للهيكلة. وتركزت مجيع هذه األمتلقي اخلدمة،واألثر امل
من  ستبانة، ومت حتكيم اال(2-2) امللحق رقم ستبانةهذه االإىل  ويشري ،ذات العالقة قبل تنفيذ اهليكلة وبعدها

على عينة من املوظفني احلكوميني قبل  ستبانةفحص اال هذا اجملال، ومت جتريب و يف خصائينيوأ ي خربة  حمكمني ذو 
 3توزيهعا.

                                                           
حثية.جون دانييل )مؤلف( د. طارق عطية عبد الرمحن ) مرتجم(، معهد اإلدارة العامة ،السعودية، يد من املعلومات عن العينة القصدية، إنظر أساسيات إختيار العينة يف البحوث العلمية، مبادئ توجيهية عملية إلجراء إختيار العينة البلمزل (1)

 .111ص. 2215
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 هيكلة الرواتبإعادة  قات برنامجلمنطل ار العاماإلط 4.7

 :(ما يأيت )وال يعين املطبق حاليا   اهليكلة لتحقيقهاإعادة  نطلق برنامجلألهداف اليت إ تضمن اإلطار العام وقد
م الرواتب الفئات واملستويات والدرجات وسل   وحتديدة الرواتب والعالوات ملوظفي القطاع العام املدين، إقرار هيكلي   . أ

 للمسميات الوظيفية.رتح األساسي املق
ة وتنظيم العالوات اإلضافية)الفنية واملهنية( والعالوات اإلشرافية بشكل مشويل لكافة الوظائف واملسميات هيكلي  إعادة  . ب

 يف القطاع العام املدين مبا يتفق مع األمهية النسبية للوظائف ومستوياهتا.
صدار نظام خدمة مدنية جديد يشمل هيكلية الرواتب والعالوات املفهوم الشمويل للخدمة املدنية سيتم إ إىل  ستنادا  ا . ج

املقررة ويتسم باملرونة ليشمل املؤسسات املستقلة ويراعي خصوصيتها مبا يف ذلك املتعلق بإجراءات اإلستقطاب 
 (1)واإلختيار والتعيني يف تلك املؤسسات حبيث تكون حمكومة مبعايري الكفاءة والعدالة والشفافية.

يكلية اجلديدة للرواتب التقاعدية للموظفني اخلاضعني للتقاعد املدين الذين سيحالون على التقاعد بعد سريان إقرار اهل . د
الراتب األساسي *   *1.25كون املعادلة التقاعدية هي )لسلم الرواتب األساسي اجلديد، حبيث تا  وفق هذا القرار

( يضاف دينارا   15ة التقاعدية وهي وة غالء املعيش) عال يضاف 112شهر اخلاضعة للتقاعد( تقسم على عدد األ
 اقرتحت هذه النسبه ومل تطبق(. ،الوة اإلضافية 'الفنية واملهنية'باملئة من الع 22)

الرواتب اجلديد املرجعية  عند تطبيق هيكلية الرواتب والعالوات على املؤسسات واهليئات املستقلة سيكون سلم . ه
 (2)ت وسلم الرواتب والعالوات يف تلك املؤسسات واهليئات.لتحديد الفئات الوظيفية والدرجا

دراسة وفرز عدد من املسميات الوظيفية يف املؤسسات واهليئات املستقلة واليت تعكس الوظائف األساسية يف تلك  . و
املؤسسات واهليئات ومنحها عالوات مهنية تتناسب مع طبيعة مهامها واخلربات املطلوبة فيها ومتطلبات إشغاهلا 

عتبار أن هذه املسميات متخصصة بعمل املؤسسة ) مثل مسمى ات املناظرة باخلدمة املدنية على وختتلف عن املسميا
تصاالت، ضابط ايزيائي نووي، مفتش إشعاعي، ضابط ضابط إقراض، حملل أسواق مالية، مراقب أسواق مالية، ف

 4(1)صفات(.امو 

                                                           
 ( من الدستور.122وهو صادر مبقتضى املادة )، 11/2/2211وتعديالته حىت تاريخ  2211( لسنة 32يوان اخلدمة املدنية بإصدار نظام اخلدمة املدنية رقم )وقد قام د (1)

 .1/1/2212وتعديالته وقد بدا تنفيذ منح العالوات اإلضافية من تاريخ  2221( لسنة 12رقم)( من نظام اخلدمة املدنية 21تعليمات منح العلوات اإلضافية للموظفني، صادر باالستفتاء الحكام املادة)، ديوان اخلدمة املدنية (2)

 .23-1.ص ص 2211( لسنة 32/أ( من نظام اخلدمة املدنية رقم 12ديوان اخلدمة املدنية، تعليمات وصف وتصنيف الوظائف يف اخلدمة املدنية، صادرة مبقتضى املادة )   (3)
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الرواتب  إىل  ضافمولة باملشروع ومنحها )عالوة مؤسسة( تُ مراعاة خصوصية املؤسسات واهليئات املستقلة املش . ز
حبيث تعكس األمهية النسبية لتلك املؤسسات واهليئات من حيث مجال ونطاق عملها، وطبيعة وقيمة املوارد املالية 

 .املتأتية منها، وسيتم التعاون مع املؤسسات للقيام مبهمة حتديد الوظائف وتسكني املوظفني وإحتساب الرواتب
 

 لثالفصل الثا
 ير ـــــــار النظــــاإلط 

 هيكلة الرواتب والعالوات في القطاع العام المدني اإلطار المرجعي: 0.3
حيث  العامة يف األردن، اإلدارة يعد جهدا  حقيقيا  يف تطوير وإصالح برامجهيكلة الرواتب والعالوات يف األردن  إن برنامج
حيث أصبح برنامج ، بطرق جديدةوالعالوات عرب إعادة هيكلتها  واملسميات الوظيفية بنظام سل م الرواتبالنظر مت إعادة 

 . املوارد البشرية يف مؤسسات القطاع العام لتطوير وتنمية إدارات الرواتب ضمن املهام الرئيسة هيكلة
 (1)5:وميكن تلخيص إمجايل األهداف الكلية لربنامج إعادة هيكلة الرواتب من خالل األبعاد التالية

حتقيق العدالة وإعادة التوازن يف واقع الرواتب مع األخذ باحلسبان خصوصية الدوائر مبا يف ذلك املؤسسات  .1
 املستقلة.واهليئات 

 إجياد مرجعية موحدة وقاعدة لقياس رواتب موظفي القطاع العام تساعد على عملية إدارة الرواتب والرقابة عليها. .2
 اتب اخلدمة املدنية.معاجلة التباين والتشوهات يف رو  .1
داخل  من خالل وضع نظم جديدة ملسميات التخصصات الوظيفية تنظيم أسس ومعايري اإلختالفات بالرواتب .2

 أجهزة القطاع العام.
 للموظفني العام والدخل  حتسني مستوى الرواتب .5
حتسني رواتب ما إعادة هيكلة العالوات وفق معايري تستند إىل  مسميات الوظائف، حيث سيعمل الربنامج على  .1

وتنظيم العالوات  ة الرواتب( ألف موظف خاضعني لنظام اخلدمة، وذلك من خالل إعادة هيكل222يقارب من)
والعالوات اإلشرافية بشكل مشويل، واليت مل تعد تقتصر على الفئات الوظيفية اليت هلا  لفنية واملهنيةا اإلضافية

 .نقابات مهنية تتوىل عرض مطالبها أمام احلكومة

                                                           
 .11/1/1111بتاريخ مازن الساكت،  مقابلة العين  -(      1)

 .1/1/1111مقابلة عطوفة االمين العام  للهيئة المستقلة لالنتخابات الدكتور علي الدرابكة بتاريخ  -

 .1/1/1111بتاريخ طوفة امين عام الخدمة المدنية، االستاذ سامح الناصر ،مقابلة ع -
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

قراهنم من اخلاضعني للضمان أتقليل الفجوة والتباين بني الرواتب التقاعدية للموظفني اخلاضعني للتقاعد املدين و   .1
( ألف موظف، 19)عند تنفيذ برنامج اهليكلة  االجتماعي مما يوفر احلياة الكرمية هلذه الفئة واليت يبلغ عددها

وضع احللول  حاولت مرارا  وقد  لرواتب يف القطاع العام، على موزانات احيث تدرك احلكومة حجم هذه املشكلة 
 .2211يف عام ( ألفا   19وقد تراجع هذا العدد إىل  أقل من) اجلذرية لذلك، 

 .ة املتعلقة ببند الرواتب واألجورضبط النفقات احلكومية من قبل املؤسسات واهليئات املستقل  .3
 

نظمة أ اهليكلة على إصالح مؤسسات القطاع  العام هبدف تطوير إعادة ركزت معظم النظريات والدراسات يف موضوع 
ومة ذف، واحلكدارة العامة وخدماهتا، ومت إطالق العديد من املبادىء حول ذلك مثل احلكومة التحفيزية تقود وال جتُ اإل

ل واملشروعات تكسب موال وفقا  للنتائج املستهدفة ال وفقا  للمدخالت، وحكومة األعماألاملوجهة بالنتائج، أي ترصد ا
 .مما تنفق أكثر

وتعد عمليات اإلصالح والتطوير اإلداري يف القطاع العام بأهنا عملية مستمرة هتدف لتحسني مستوى اخلدمات احلكومية 
املوارد البشرية، وتشجيع روح املبادرة واإلبداع لدى خمتلف مؤسسات القطاع العام وتطوير  املقدمة للجمهور، وتنمية

فضل اخلدمات جلمهور املستفيدين أة مؤهلة ومدربة قادرة على تقدمي إدارة مرنة وشفافة معززة مبوارد بشري إىل للوصول
 (1)6ومتلقي اخلدمة.

 اآلتية: مناقشة الموضوعات وسيتم في هذا الفصل 
 هيكلة الرواتب والعالوات في القطاع العام في األردن. اإلطار المرجعي:. 0
 .القطاع العام في األردن مبادرات إصالح وتطوير. 7
وعالقتها ببرنامج هيكلة  العام عتمدتها مبادرات إصالح وتطوير القطاعامرتكزات والغايات واألهداف التي ال. 3

 .الرواتب

                                                           
 

- 
(1) Brosamle ,  Klaus J. 2012. Civil Service Reform in Developing Countries: We Do Not Real   Know What We Are Doing. 2012.pp.20-46 

 -     David, Fred. 2009. Strategic Management, 9th Edition. McGraw-Hill. Irwin, USA. 2009.pp.45-63. 

- Osborne, David, and Gaebler, Ted. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, 

MA:    Addison-Wesley, USA, 1992.pp.12-22 

- Andrews, Rhys; Downe, James; Guarneros-Meza, Valeria. Public Sector Reform in the  Views and Experiences from Senior Executives. COCOPS 

Research Project. May 2013:   www.cocops.eu.pp.2-7. 

 .1-2ص ص.  .للوصول إىل إدارة حكومية موجهة بالنتائج 2211املصدر: وزارة تطوير القطاع العام، وثيقة السياسات احلكومية لتطوير القطاع احلكومية  (5)
 



 

 

 

22 
 

ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 .مراحل تطور برنامج  هيكلة الرواتب في القطاع العام المدني. 4
 .برنامج هيكلة الرواتب في القطاع العامتحديات . 1
 .هيكلة الرواتب في القطاع العامادة إع مؤثرات .9

 مبادرات إصالح وتطوير القطاع العام في األردن 7.3

إن املبادرات املتعلقة بتطوير وإصالح وهيكلة القطاع العام يف األردن ليست حديثة العهد على اإلدارة األردنية وذلك كما 
 بأن اإلدارة احلكومية اجليدة تعد ركنا   ،يف األردن ومنذ زمن نو درك املخططأ منطقتنا العربية والعامل. فقد هو احلال يف

نعكس بشكل واضح يف العديد من برامج ااعية من خمتلف املناحي، وهذا ما يف التنمية االقتصادية واالجتم أساسيا  
اءة وخاضع فاعلية وكف أكثراإلصالح والتحديث خالل العقود املاضية واليت ركزت يف معظمها على بناء جهاز حكومي 

 للمساءلة.
 كانت على النحو اآليت:  واليت مبادرات تطوير القطاع العام يف األردن منذ عقد الثمانينات إىل  وميكن اإلشارة

 .مت تشكيل اللجنة امللكية للتطوير اإلداري 1932عام يف  أ 
 . ديوان الرقابة والتفتيش االداري إنشاء 1992يف عام  ب 
  ر اإلدارة العامة.مشروع تطوي 1992- 1939للسنوات  ج 
 اللجنة امللكية لإلصالح والتحديث. 1991 – 1939للسنوات  د 
 وزارة التنمية اإلدارية. 2222 -1992للسنوات  ه 
 (.األوىلتشكيل جلنة إصالح القطاع العام )املرحلة مت  1999يف عام  و 

 القطاع العام )املرحلة الثانية(.إطالق برنامج حتديث وتطوير  مت 2222يف عام  . ز
 (1).2229-2222طالق برنامج تطوير القطاع العام  للسنوات إمت  2222م يف عا . س

 وزارة تطوير القطاع العام. نشاءإمت  2221يف عام ط  
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وعالقتها ببرنامج هيكلة  العام عتمدتها مبادرات إصالح وتطوير القطاعامرتكزات والغايات واألهداف التي ال  3.3
 الرواتب

ادرات ال زال القطاع العام يعاين من قضايا رئيسية مرتبطة باملرتكزات والغايات واالهداف اليت على الرغم من كافة هذه املب
 (2)على النحو اآليت:يسعى لتحقيقها 

 المرتكزات:  . أ
لعملية  واحملدد الرتكيز على النتائج: إن حتقيق النتائج هو املعيار األساسي لعمل الدوائر والقطاعات،واملوجه (1

 التطوير.
 احلكومي . األداء ءة احلكومة وترسيخ ثقافة املساءلة وقياسزيادة كفا (2
 زيادة كفاءة  ختصيص وتوزيع وإدارة املوارد البشرية واإلدارة املالية يف القطاع العام. (1
 حتسني مستوى ونوعية اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني. (2

 (1) الغايات واألهداف: . ب
وتطوير  ،الرشاقة والشفافية تعمل بكفاءة وفاعلية وتناغمحكومة ذات هيكل تنظيمي يتسم ب إىل  الوصول .1

 ويات الوطنية.األولختاذ القرار يف القطاع العام وضمان قدرهتا على عكس او عمليات رسم السياسات 
 املؤسسات احلكومية العامة واملستقلة.حتياجات الفعلية لوظائف يليب اإل بناء قدرات املوارد البشرية مبا  .2
 والوزارات والدوائر احلكومية من الرتكيز على مهامها ومسؤولياهتا األساسية. متكني القطاعات .1
 كفاءة وفعالية وشفافية.  أكثر تطوير اخلدمات احلكومية وجلعها  .2
تطوير اإلدارة املالية يف القطاع العام من خالل رفع كفاءة ختصيص وإدارة املوارد املالية للحكومة للرتكيز على  .5

 7(2)األساسي لعمل املؤسسات والقطاعات. املعيار النتائج اليت تعترب 
 

 

                                                           
 .34-1.ص ص 1114االدرن، –اع العام ،عمان اإلدارة العامة لتطوير القط، 1113-1114رئاسة الوزاراء، برنامج إصالح القطاع العام  (1)

 .11-1-المرجع السابق، ص ص (1)

 .31-11المرجع السابق، ص ص  (3)

 11-3.ص ص سابق العام،مرجع القطاع في البشرية الموارد وتنمية إلدارة العامة السياسات (4)
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة
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  هيكلة الرواتب في القطاع العام المدنيج مراحل تطور برنام  4.3

وحماور جناحها وذلك  مبا فيها هيكلة الرواتب اهليكلةإعادة  ميكن احلديث  يف هذا اجملال عن فكرة اهليكلة وهدف عمليات
 على النحو اآليت:

 فكرة الهيكلــة . أ
 النظر باهليكل احلكومي حللإعادة  إىل  ، واليت تطلعت(1) 2229يف عام (8)ت املبادرة مبشروع هيكلة القطاع العامبدأ

املؤسسات املستقلة، مع األخذ باحلسبان تقليل الفجوة فيما أداء   حتسنيإىل  املشروع مواطن اخللل فيه وإصالحه، فهدف  
ة املركزية؛ وذلك بإقرار نظام خاص باملؤسسات املستقلة على غرار نظام يكومحلالدوائر بني الرواتب للمؤسسات املستقلة وا

اخلدمة املدنية، حيث ركزت على تعديل وختفيض رواتب العقود العالية لتقليل التشتت فيما بينها وبني الرواتب حسب 
وعكفت على مزيد من الدراسة أن  شديدين، تو  تعاملت مع اهليكلة حبذر  جديدة  حكومة تشكلتوبعدها  ،األنظمة املقررة

  هلا، إال أن استقالتها قد حالت دون اإلستمرار باملشروع على طريقتها.

تقف على نتائجه  اقتصادية ومالية  ةاهليكلة خبطوات متوالية دون إعداد دراسإعادة  ولقد تسارع إقرار وتطبيق مشروع
الوزارة املعنية بتقدمي وجهة نظرها، حيث قامت بإجراء  2211يف عام  املرتتبة على تطبيقه، إذ فوضت احلكومةثار واآل

فقط، يف حني  مليون دينار   32 إىل  قدرهتا بكلفة مالية تصلحيث اهليكلة، إعادةوالفنية واملالية لكلفة  التقديرات اإلدارية
 (2)أردين مليون دينار   111أن الكلفة احلقيقية قد فاقت مبلغ 

/ 3/1وبالتحديد بتاريخ  واهلياكل التنظيمية هلا احلكومية املؤسسات هيكلةزراء مشروع أقـــر  مجلس الو  ويف نفس الوقت
هيكلة املؤسسات والدوائر احلكومية، فشكلت إعادة  إجراءات تنفيذ مشروع قانونمت البدء ب 12/1/2212، ويف 2212

يف  وتوصية وزير تطوير القطاع العام بتنسيب ت اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ مشروع القانون، وكان ذلكاللجان الفنية اليت تول  
 حينه.

                                                           
 

 11/1/1111بتاريخالمصدر: مقابلة معالي العين مازن الساكت ،   (1)

(5)
 .11/2/2215دراسة اآلثار املالية إلعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام، واليت رفعت بكتاب لدولة رئيس الوزراء بتاريخ ديوان احملاسبة،   
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة
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ة، ودمج لغاء بعض الوحدات احلكوميإالية واالقتصادية مبجلس النواب بطالبت اللجنة امل 2212وخالل نيسان عام 
 حلاق البعض منها بالوزارات التابعة هلا.إاملتشاهبة يف أعماهلا، و 

حتديد وتصنيف وتوزيع املهام واألدوار على الوزارات  إىل بشكل عام اهليكلة يف اجلهاز احلكوميإعادة  هتدف عمليات 
واملؤسسات والدوائر احلكومية، وتعزيز التكاملية يف العمل، ومعاجلة التداخل واإلزدواجية يف تنفيذ املهام من ناحية، ومن 

ل دائرة من دوائره، هذا جتميع األنشطة الضرورية لتحقيق أهداف ك إىل  اهليكلةإعادة  ناحية أخرى هتدف عمليات
حتديد مسؤولية التنفيذ لكل مجموعة من األنشطة لضمان تنفيذ االسرتاجتية املوضوعة بشكل مشويل لكافة  إىل  باإلضافة

 (1)ومبا ينسجم  مع األهداف االسرتاتيجية للدائرة. واملالية، ي الفنية والتنظيمية واإلداريةالنواح
، واحدا  من الركائز (.1-1انظر امللحق رقم ) واهلياكل التنظيمية للدوائر ،كومي ككلويعد اهليكل التنظيمي للجهاز احل 

 إىل  ويؤهلها ملواجهة التغريات الداخلية واخلارجية، ويهدف ،األساسية اليت تساعدها يف حتقيق أهدافها وتنفيذ خططها
ظيمية نز مسامهة وحداهتا التترب التوسع والنمو، و  اف الدائرة يفمتثيل الوحدات التنظيمية مبا يعكس التوجهات العامة، وأهد

يف حتقيق رؤيتها عرب التنسيق األمثل للعالقات التنظيمية فيما بينها، حيث أن الغاية من اهليكل التنظيمي توضيح املسميات 
 .ةالوظيفية ومواقعها وتفصيل مهامها ومسؤولياهتا كمدخالت إضافية لتحقيق أهداف الدائرة وتنفيذها بفاعلي

 :(2)، قد متثلت باآليت)هيكلة القطاع احلكوميإعادة  أما أهداف احلكومة املعلنة للهيكلة )وزارة تطوير القطاع العام، حمور
تقليص حجم اجلهاز احلكومي بصورة تضمن القيام باملهام األساسية وتلغي اإلزدواجية والتداخل والتكرار يف  .أ 

 املهام.
 س الوزراء وإعادة إرتباطها بالوزراء املختصني.تقليل عدد املؤسسات املرتبطة برئي .ب 
ضبط التوسع يف إنشاء املؤسسات املستقلة وتقليل عددها لتكون يف احلاالت اليت تتطلب طبيعة عملها ذلك  .ج 

   .فقط
اهليكلة على مستوى اجلهاز احلكومي واملؤسسات إعادة  عمليات ملأسسةأطر تشريعية ومرجعيات معتمدة  إجياد .د 

 .بشكل فردي
ناء هياكل تنظيمية للمؤسسات احلكومية تعمل على زيادة الكفاءة والفاعلية وتراعي االستغالل األمثل للموارد ب .ه 

 (1).املختلفة
 وميكن إضافة األهداف األخرى للهيكلة، وهي:           
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 اخلدمة العامة، وحتديث أنظمتها العاملة، وتطوير هياكلها التنظيمية.أداء   تطوير .و 
م رشيق، كفؤ، قادر على اإلستجابة ملتطلبات العوملة، واإلنفتاح الثقايف على العامل، لإلفادة ما أمكن من قطاع عا إجياد .ز 

 التجارب الناجحة.
  على نظام اخلدمة املدنية، ورواتب موظفي املؤسسات املستقلة.ني املعيننيق العدالة فيما بني رواتب املوظفحتقي .ح 
 نظام إداري ومايل واحد، ومتوازن. إىل  إخضاع كافة مؤسسات القطاع العام .ط 
نظام إختيار موظفني موح د، وتوفري أسس عادلة للتعيينات بقطاع اخلدمة  إىل  إخضاع كافة مؤسسات القطاع العام .ي 

 املدنية العامة.
 9ختفيض اإلمتيازات ملوظفي املؤسسات املستقلة املبالغ هبا من وجهة النظر املركزية. .ك 
 )10))(2)..حد  معقولإىل  لعاملني على سل م رواتب نظام اخلدمة املدنيةرفع مستوى رواتب املوظفني ا  .ل 

 
 الهيــكلــة ج. مبررات

 (1) :11كان إلعادة اهليكلة املربرات اليت ما زالت تطرحها وزارة تطوير القطاع العام وهي
 تضخم وتشعب اجلهاز احلكومي يف األردن وتعدد أمناطه املؤسسية، وعدم وضوح تصنيفاهتا.   (1
ختالف ا، نظام، تعليمات... اخل(، وكذلك تباين مستوى التشريع الذي تعمل مبوجبه األمناط املؤسسية )قانون (2

 مستوى االستقاللية املالية واإلدارية فيما بينها.

                                                           
- (1) Blum, Jurgen; Manning, Nick; Srivastava, Vivek. 2012. Public Sector Management Reform:  Toward a Problem-Solving Approach.   World 

Bank, No. 100. Dec. 2012. pp.24-48. 

-  Curristine, Teresa; Lonti, Suzana; Joumard, Isabelle. Improving Public Sector Efficiency:  Challenges and Opportunities. OECD  Journal on 

Budgeting, Vol 7, No.1. ISSN 1608- 7143, OECD, 2007.pp.2-19. 

     -   Leslie, Pal A.; Clark, Ian D. Best Practices in Public Management: History, Theory and Application. 2012 .

www.publicmanagementbestpractices.ca 

 (.www.mopsd.gov.jo،) 11-2احلكومية ، مرجع سابق، ص ص ( وزارة تطوير القطاع العام ، الدليل األرشادي إلعادة اهليكلة الدوائر 2)
 2212( فقد صدر سنة 32. أما نظام استحداث الدوائر احلكومية وتطوير اهلياكل التنظيمية رقم )2212( لسنة 11( صدور قانون إعادة هيكلة املؤسسات والدوائر احلكومية رقم )1(
21/2/2211مقابلة معايل العني مازن الساكت، مرجع سابق، بتاريخ   (4)  
 

 
 

، 1-4مرجع سابق، ص ص ، الدليل األرشادي إلعادة الهيكلة الدوائر الحكومية، زارة تطوير القطاع العامو (1)
 11-11.ص ص ،سابق العام،مرجع القطاع في البشرية الموارد وتنمية إلدارة العامة السياسات

( 2) Kaplan, Robert S. and Norton, David P. Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business 
School Press, 1996.pp-48. 

http://www.publicmanagementbestpractices.ca/
http://www.publicmanagementbestpractices.ca/
http://www.mopsd.gov.jo/
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  .إتساع نطاق اإلشراف لرئيس الوزراء، حيث تكثر املؤسسات احلكومية املرتبطة بـه (1
فراد تتناسب اع العام على مستوى السياسات واألداري للقطاإل األداء اسنظمة قيأتصميم واعتماد إىل  احلاجة (2

 أساليب حتديث هو املدين العام القطاع يف الرواتب هيكلةإعادة  متطلبات أهم من فإن، يةاحلكومعمال وطبيعة األ
، املستقلة واهليئات احلكومية املؤسسات يف العاملة البشرية املوارد وإدارة للمؤسسات اإلداري األداء قياس أنظمة
 وذلك احلكومية املؤسسات خدمات مبستوى اإلرتقاء منها اإلداري القياس أنظمة لتطوير عديدة أهدف وهناك

 كما املؤسسات، هذه وأهداف رسالة مع تساقهاا على العمل خالل مننتاجية واإل الفعالية وحتسني الكلفة بتخفيض
 ربطها خالل من العامة للمؤسسات اإلسرتاتيجي والتخطيط رتاتيجيةاإلس األنشطة بتوحيد األداء قياس نظام يقوم

 يف تساعد منطقية أسس على العملية املهام فعالية بقياس يقوم كما حتقيقها،إىل  تسعى اليت املتوازنة األهداف بتنفيذ
 املالئمة ملمارساتوا التجارب أفضل توظيف على املديرين وتساعد تطوير، إىل حتتاج اليت العملية املهام أي معرفة
 مما فعال بشكل العملية للمهام اإلدارية القرارات وتنفيذ امليزانيات تصميم يف القياس نظام ويساهم املؤسسة، لعمل
أو  حتكمية أبعاد على وليس دقيقة، وبيانات معلومات على عتمادباال القياس نظام ويقوم املخاطر، درجة من يقلل

 يف العملية املهام داءأل مقارنة معايري يضع القياس نظام أن كما ،األداء يف املنافسة درجة يزيد مما شخصيةأو  قياسية
 أفضل، بطرق املستقبلية املشاريع تكلفة جتميع يف اإلداري القياس إجراءات تساعد كما املشاهبة، املؤسسات مقابلة
 وجود يتطلب وذلك ونتائجه، كومياحل األداء مبستويات وربطه اإلداري األداء لقياس منظومة وجود يتطلب وهذا

 املؤسسات وكفاءة العمل،أداء  لقياس اإلسرتاتيجية املبادرات وفعاليةأداء  لقياس عملية وطرق إسرتاتيجية، خطط
 (2) .مستقبال   العامة اخلدمات قطاع يف املنافسة سوق يف البقاء على وقدرهتا احلكومية،

مما نتج عنه زيادة يف اإلنفاق وصعوبة يف التنسيق وعدم االستغالل  زدواجية يف تنفيذ بعض املهام،إوجود تداخل و  (5
 .األمثل للموارد واإلمكانات احلكومية

ة فيها دون وزيادة عدد املوظفني العاملني فيها، ووجود رواتب عالي غري املربر يف عدد املؤسسات املستقلة،اإلرتفاع  (1
 حقيقية.إنتاجية ة مرتفعة، وبعض هذه املؤسسات التوجد هبا فيها وموازناهتا املالي ،دقيقةمعايري مالية وظيفية 

التداخل يف املهام بني الوزارات من جهة، وبني الوزارات واملؤسسات العاملة يف نفس القطاع من جهة أخرى مع ضعف  (1
 .التنسيق وعدم وضوح قنوات اإلتصال

فها بالصورة املثلى، وال تراعي االستغالل وجود هياكل تنظيمية ملؤسسات حكومية ال تعمل على حتقيق مهامها وأهدا (3
 .األمثل للموارد املختلفة، وال تساهم يف تبسيط إجراءات تلك املؤسسات
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واهليئات املستقلة باعتماد أساليب الرتشيق  لمؤسسات احلكومية العامةل اهلياكل التنظيمية فعالية طويرهناك متطلبات لت (9
هيكلة الرواتب يف القطاع العام إعادة  ة لربنامجرئيسهداف الكان من األحيث   ،الوظيفي يف إدارة وتنمية املوارد البشرية

ومية واهليئات يف األردن الرتشيق الوظيفي لتحسني إدارة وتنمية املوارد البشرية يف اهلياكل التنظيمية للمؤسسات احلك
ية ختفيض : اسرتاتيجيات أساسية وهيإسرتاتيجالوظيفي يف القطاع العام على ويقوم مفهوم الرتشيق ، العامة املستقلة

إلستغالل اسرتاتيجية اقاف التوظيف، و إيخصائصها ومزاياها، واسرتاتيجية الوظائف حسب  العاملني، وإعادة تصميم
 . األمثل للموارد البشرية

ق الوظيفي يف دارات احلكومية يف حال عدم تفعيل الرتشيوهناك إنعكاسات واضحة على األطر واهلياكل التنظيمية لإل     
نافسية والروح والتنتاجية واإل األداء هامش اخنفاضاخلربة اإلدارية والفنية، و  اخنفاضإدارة وتنمية املوارد البشرية  منها 

 . اإلسرتاتيجية والتنظيمية البيئيةوتراجع فعالية العوامل ، القطاع العام ياملعنوية لدى موظف
يف خمرجات إدارة املوارد البشرية احلكومية لوجود جتاذبات وتوافقات  كبريا  ا   ة دور بعاد السياسية واإلجتماعيوتلعب األ     

ومصاحل تؤثر على مداخل التعيني واإلستقطاب للوظائف احلكومية، واليت ال تعتمد يف أغلب األحيان على مؤشرات 
، الوظيفيي ل الرتهل اإلدار : مشاكظهور مشاكل متعددة من بينها  إىل  ومقاييس ترتكز على أسس علمية، مما يؤدي

التحديات اإلقتصادية واملالية واإلدارية واجهة ومشكلة البطالة املقنعة، وهذا يتطلب وجود اسرتاتيجيات إلدارة التغيري مل
 وجودةنتاجية واخلدمية، ولتفعيل الرتشيق الوظيفي من خالل ختفيض التكاليف املباشرة وزيادة مستويات الكفاءة واإل

 .قدرات التنافسيةوال األداء
ه عرب وسائل متعددة مثل خفض عدد العاملني، استخدامإن الرتشيق الوظيفي إلدارة املوارد البشرية يف القطاع العام يتم      

التنظيم، إعادة أو  املستويات اإلدارية،أو  عن طريق احلد من الوحدات التنظيميةأو  التقاعد املبكرأو  وإعادة اهليكلة
وحتسني القدرة التنافسية، وترشيد نتاجية اإل األنشطة والعمليات اليت تصمم لزيادة كفاءة التنظيم، ورفع فهو مجموعة من

وهذا يتطلب وجود اإلسرتاتيجيات الشاملة ، البشرية يف القطاعات احلكومية التعيينات، داخل اسرتاتيجيات إدارة املوارد
وارد البشرية يف التنظيمية هبدف حتقيق التطور وحتسني كفاءة وإدارة املللتعامل مع املتغريات والعوامل واهلياكل والوحدات 

سياسات تعيني  إىل ستغالل األفضل للموارد البشرية املوجودة دون احلاجةعتماد اسرتاتيجية االاكما جيب   ،القطاع العام
وهنا تأيت ، بأفضل الكلف املالية غري معتمدة على وجود منهاجية لتحقيق أفضل النتائج من جهود املوارد البشرية املتاحة

دوار األقسام أعتماد على حتديد الة يف مستويات اإلدارة الوسطى بااهليكلة إلحداث حتوالت هامإعادة  عمليات
تقنية املعلومات يف حتسني وصول املعلومات والبيانات املرسلة بأساليب  استخدامو  الوظيفية، وتفويض السلطة للعاملني،

 ،وجودة اخلدمات األداء اهليكلة بإعادة تصميم اهلياكل التنظيمية لتحسني مستوىإعادة  برامج عصرية، حيث تقوم
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املالية إلدارة  ختفيض الكلف إىل  لتزام العاملني باإلبداع والتجديد، ألهنا تسعىإلكنها يف نفس الوقت قد تقلل من 
 (1). املوارد البشرية

      
 القطاع العام برنامج هيكلة الرواتب فيتحديات  1.3

أن هناك مجموعة من إىل  اع العامت وثيقة السياسات احلكومية لتطوير القطاع العام الصادرة عن وزارة تطوير القطشار أ
 (12) (1) التحديات اليت واجهت السياسات احلكومية يف مجال تطوير القطاع العام وهي على النحو اآليت:

 التحديات المؤسسية والتشريعية . أ

  اإلدارات واألجهزة احلكومية وتعدد أمناطها املؤسسية.تضخم وتشعب 
  (2-1امللحق )أنظر ، 2211 -2221التعاقب السريع للقيادات السياسية لتطوير القطاع العام 
 القانونية الناظمة لعمل اجلهات املعنية بتطوير القطاع العام وحمدودية صالحيتها. عدم كفاية املنظومة 
 حتتالدوائر احلكومية  دمجإعادة  وجهود احلكومة يف، إلغاء املؤسسات احلكوميةأو  ثغياب األسس الواضحة الستحدا 

ملنح أو  ومعايري ومربرات لذلك اخلروج موضوعية أسس دون وجود املؤسسات املستقلة، مبا فيها مظلة اخلدمة املدنية 
 االستقاللية للمؤسسات.

  ملة على إدارة تنمية املوارد البشرية يف القطاع العام.التداخل واالزدواجية يف مهام ومسؤوليات اجلهات العا 
 )13 7777((7) التحديات المتعلقة بالموارد المالية والبشرية:  . ب

 .شح املوارد املالية واإلدارية والبنية التحتية الالزمة لعملية تطوير القطاع العام 
 ودية االهتمام والتجاوب القيادي يف ضعف وحدات إدارة وتنمية املوارد البشرية يف املؤسسات احلكومية، وحمد

 الوزارات والدوائر مع برامج ومستجدات تطوير إدارة املوارد البشرية.
  عدم وجود عالقات إرتباطية تنسيقية وتنظيمية بني اجلهات احلكومية اليت هلا دور يف إصالح وتطوير القطاع العام

 .مثل )وزارة التخطيط ودائرة االحصاءات العامة(
                                                           

 14-1 ص ص مرجع سابق ،1113-1114، العام القطاع صالحإ برنامج، العام القطاع لتطوير العامة اإلدارة الوزراء، رئاسة تقرير   (1)

(1) -DAI. 2010. Jordan Fiscal Reform II: Budget Classification and Chart of Account Review USAID .pp2-16. 

-DAI. 2010. General Budget Department and Jordan Fiscal Reform II: Refining Strategic and Program Objectives and Performance Indicators. 

USAID.pp.4-12. 

-Marshall, Martha. 2012. Jordan Fiscal Reform II Project: Leading Results Oriented Governmen Tool. USAID.pp1-22.. 

- Marshall, Martha. 2012. Jordan Fiscal Reform II Project: Results Oriented Budgeting Tool. USAIDpp. 2-13. 
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 (3)) )14ةدارة والتنسي  والثقافة المؤسسييات المتعلقة باإلالتحدج. 
 .ضعف نسيب يف إتباع املنهجية التشاركية بني اجلهات املركزية املعنية بتطوير مؤسسات القطاع العام 
 وتوفري فرص العمل.للتوظيف  رئيسقطاع العام كخيار استمرار الثقافة اجملتمعية املرتبطة بدور ال 
 افسية واالمتيازات الوظيفية جلهاز اخلدمة املدنية وخاصة للوظائف التخصصية وسهولة تسرب تدين القدرة التن

 الكفاءات من جهاز اخلدمة املدنية.
  ضعف انسجام خطط التدريب على املستوى الوطين واملؤسسي مع االحتياجات التدريبية لدوائر القطاع العام مع

 ع الوظيفي.ضعف نسيب يف التدريب التخصصي الذي ميس الواق
  ضعف املساءلة عن تدين مستويات اإلجناز يف الوزارات واملؤسسات، وجتذير ثقافة مقاومة التغيري املوجودة يف

 اجملتمع.
 

 
 هيكلة الرواتب في القطاع العامإعادة  مؤثرات 9.3

ثار سة والتحليل لآلالوقت الكايف للدرا باإليعاز بأخذ الثاين احلكومي التشكيل يف دولة معروف البخيت حكومة قامت
أن ُمعتربة ربنامج اليف تنفيذ ، فعملت على هتدئة الوضع، وإعادة النظر هيكلة الرواتبإعادة  عن برنامجاليت قد تنجم 

حتميا ، فكانت تلك احلكومة معني ة مبهمــ تـني أساسيتني مها:  موعدا   ليس 2212/ 1/ 1 هواملوعد املقرر للبدء بتنفيذه 
حول هذا املوضوع واملؤثرات مجموعة من القضايا إىل  ختفيض الكلفة الباهظة املرتتبة عليه. وميكن اإلشارةحتقيق العدالة، و 

 (1):  (15)مههامن أ

                                                           
(3)  - OECD. 2010. Enhancing Integrity in Public Administration. Progress in Public Management in the Middle East and North Africa Case Studies on Policy    

Reform.pp.2-24. 

        - OECD. 2015. Government at a Glance. OECD Publishing, Paris .pp. 16-35. 

 .2212\12\21 .صحيفة كل األردن لعام،حديث يف هيكلة القطاع ا،د. هيثم علي حجازي  (1)

  51/5/5012خالمصدر: مقابلة معالي العين مازن الساكت ، بتاري (2)

 52/3/5012بتاريخ  ، د. إخليف اخلوالدة عايلقابلة مم -  
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على األغلب،   در اخللل وإصالحه، والذي قد يكوندراسة مص الواجبيتعلق باملؤسسات املتعثرة، كان  فيما . أ
 .بالضرورة لنظام اخلدمة املدنية لن حيل  األمرخضاعها اطريقة إدارة تلك املؤسسات، وإن  كامن يف

النظر إعادة  تركز على قضايا الرواتب واإلمتيازات فقط، بل كانت تتمثل يف أساسا   إن فكرة اهليكلة مل تكن  . ب
كان ينبغي أن يكون باختاذ قرار و ، األداءعام رشيق من أجل رفع سوية قطاع  إجيادبوجود بعض املؤسسات هبدف 

 وبالشكل املوضوعي املفرتض. ،نه مل يتم ذلكألس اخلدمة املدنية، إال من قبل مج موضوعي مدروس
، املوظفني بعالواتالنظر إعادة  للرواتب دورا  مركزيا  يف ضرابات اليت أثارهتا اهليكلةواإلعتصامات لعبت اال  . ت

وضع أي معيار ملنح  م، إذ أنه مل يتعادلةوعية علمية خضاعها ملعايري موضافجاءت العالوات اجتهادية دون 
ساسي لقيمة العالوات الفنية واملهنية األعتصام هو احملرك نواعها، وإمنا كان حجم الضغط واالالعالوات مبختلف أ
 .(2)تمادها  يف سلم الرواتب  اجلديدة واالشرافية اليت مت اع

ملوظفي القطاع  العدالة وحتقيق ا  ألسس توحيد الدرجات والفئات والرواتبالتسكني جاءت مناقضمنح فرق  إن . ث
 العام.

التعامل معها كوحدة واحدة، دون  يتطلب عدمدراسة الواقع احلقيقي لطبيعة نشاطات املؤسسات املستقلة، إن   . ج
تأثرت خضاعها لنظام اخلدمة املدنية، ا من املؤسسات املستقلة اليت مت مراعاة لطبيعة نشاط كل منها، فإن الكثري

 احلوافز املقدمة هلا.وإلغاء العديد من  الرواتبلم بشكل كبري بعد تغيري س
إلجراء احلكومات املتعاقبة  يشكل ضغطا  دائما  علىسوف  هيكلة الرواتبإعادة  إن نتائج تطبيق برنامج  . ح

فرق  مثليا خصوصا  فيما يتعلق بقضا،طوات تصحيحية مستمرة خبوالقيام نظام اخلدمة املدنية  على تتعديال
 غري املوحد. فاتكآاملالتسكني ونظام 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 الرابع الفصل
 المختصين مع الفنية واللقاءات الميدانية الدراسة تحليل نتائج 

 تحليل نتائج المسح الميداني 0.4
 الخصائص العامة للمبحوثين  0.0.4

 

ظيفية، من املستوى التعليمي، والفئة الو  مشلت اخلصائص العامة للمبحوثني على مجموعة رئيسة من البيانات غطت كال  
أو احلوافز، وفرق التسكني، وإمجايل  الراتب احلايل قبل وبعد إعادة اهليكلة من دون املكآفات   وسنوات اخلربة، وإمجايل 

 -املدفوعة قبل اهليكلة وبعدها، وفيما يلي وصف وحتليل لتلك اخلصائص:  املكآفات
 المستوى التعليمي:  . أ

 اور له يبين توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي( والشكل البياني المج0-4جدول رقم )        
 

 
 

 
وزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي، ويتبني أن أعلى نسبة كانت ممن حيملون ( إىل  ت1-2يشري اجلدول رقم )

ملة حل%، أما أدناها فكانت 25.3 وشكلوا%، تالها الدراسات العليا 53.5درجة البكالوريوس وبنسبه وصلت إىل  
ة ألغراض هذه الدراسة واليت تركز % وتتماشى هذه النسب مع العينة القصدية املختار 1.1نسبة ب الثانوية العامة وما دوهنا

 على فئة املدراء والوظائف الفنية.
 
 

 النسبة المئوية العدد المؤهل
 3.7 13 ثانوية عامة فما دون

 10.9 38 دبلوم متوسط
 58.5 204 بكالوريوس

 25.8 90 دراسات عليــا
 98.9 345 اجملموع

 1.1 4 غري مجيب
 100.0 349 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 
 
 
 
 

 

 فئات الموظفين . ب
 والشكل البياني المجاور له  يبين توزيع عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفية (7-4جدول رقم )

 

 
 

% من حجم 31توزيع عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفية واليت أظهرت أن ما يقارب إىل  (2-2يشري اجلدول رقم )
ة املمثله جملتمع ختيار العينالفئة الثالئة، ويعود السبب إىل طريقة من ا% كانت 12.1دناها بنسبة أالعينة من الفئة األوىل، و 

 الدراسة.
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية العدد الفئة الوظيفية 
 80.8 282 وىلأ

 12.3 43 ثانية
 2.9 10 ثالثه

 96.0 335 جملموعا
 4.0 14 غري مجيب
 100.0 349 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 سنوات الخدمة  ج.
 يبين توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة ( والشكل البياني المجاور له3-4جدول رقم )

 
 

  

سنة فأكثر وبنسبة  22( إىل  توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة وكانت أعالها من فئة 1-2يشري اجلدول رقم )
 % ويعود السبب إلختيار العينة.2.9% أما أدناها فكان للفئة األقل من عشر سنوات بنسبة 12.1

 
  حوافز(دون مكافآت أو  إعادة الهيكلة )من  الراتب قبل    ماليإجد. 

  حوافز(دون مكافآت أو  هيكلة  )من الإعادة  الراتب قبل   إجمالي  يبيناني المجاور له والشكل البي (4-4)جدول رقم 

 
 

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة
 2.9 10  5من  أقل

 5 – 9  54 15.5 
12 - 12  79 22.6 

 15-19  76 21.8 
 32.7 114 أكثرف -22 

 95.4 333 المجموع
 4.6 16 غري مجيب
 100.0 349 المجموع

 النسبة المئوية  العدد فئة الراتب
 11.2 39  152من  أقل

 151-552  114 32.7 
 551 -999  83 23.8 

1222-1299 43 12.3 
 17.5 61 أكثرف 1522 

 2.6 9 ري مجيبغ
 100.0 349 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

الراتب الشهري املدفوع قبل إعادة هيكلة الرواتب،   إىل توزيع عينة الدراسة حسب إمجايل  (2-2يشري اجلدول رقم )
%، أما أعالها 11.2ا ، وشكلت ما نسبة دينار  152من  أقلدناها قيمة الرواتب املدفوعة للفئة اليت هي أفكانت 

%، تالها قيمة الرواتب للفئة ما بني 12.1دينارا  بنسبة 552دينارا ، وتقل عن  151فكانت للفئة اليت تزيد على 
 %. 21.3 ةنسببدينارا  و  551-999
 حوافز(دون مكافآت أو  إعادة الهيكلة  )من   بعدالراتب    إجمالي . ه

  حوافز(مكآفات أو  الهيكلة )من دون إعادة  الراتب الحالي بعدإجمالي  بياني المجاور له يبين( والشكل ال1-4جدول رقم )
 

 
  

إىل  توزيع إمجايل الراتب الشهري املدفوع بعد إعادة هيكلة الرواتب، ويبني أن أدناها كانت  (5-2يشري اجلدول رقم )
دينارا   151%، أما أعالها فكانت للفئة اليت تزيد عن 1.2فشكلت ما نسبة  أكثردينار ف 1522قيمة الرواتب املدفوعة 

دينارا ، وهذه النسب  999-551الها قيمة الرواتب للفئة ما بني %، ت21.3دينارا ، وشكلت نسبة  552وتقل عن 
 .مع عينة الدراسة بناء  على اخلربة واملؤهل العلمي فرتاضا  اتتماشى 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 النسبة المئوية العدد الفئة
 24.9 87  152من  أقل

 151-152  153 43.8 
 151 -999  62 17.8 
0122-1299 25 7.2 
 3.4 12 أكثرف 1522 

 2.9 10 غري  مجيب
 100.0 349 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 الهيكلة )قيمة فرق التسكين(إعادة  فرق الراتب المدفوع بعد  إجمالي . و
 كين( والشكل البياني المجاور له يبّين قيمة فرق التس9-4جدول رقم)

  
 

% منهم 11.2ني، الدراسة قد حصلوا على فرق تسكاليت مشلتها ن مجيع موظفي املؤسسات أ (1-2) يبني اجلدول
 دينار. 1522من  أكثر% حصلوا على قيمة 2دينار و  522على قيمة أقل من  واحصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية العدد قيمة فرق التسكين
 76.2 266 500 من أقل

501-750 30 8.6 
751-999 13 3.7 

1000-1499 5 1.4 
 2.0 7 1500 من أكثر

 8.0 28 غري  مجيب
 100.0 349 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 
 إعادة الهيكلة  المدفوعة قبل وبعد الشهرية المكآفات  إجمالي . ز

 الشهرية   المكآفات  إجمالي  ( والشكل البياني المجاور له يبّين2-4)جدول رقم
 

 
 

 مكافآت % من اجمليبني ال يتقاضون أصال  51.1نه قبل إعادة هيكلة الرواتب هنالك ما نسبة أ( 1-2يبني اجلدول رقم )
شهرية قد  ن نسبة احلاصلني على مكافآت أ% ؛ أي 23.2نسبة بعد إعادة اهليكلة إىل  الشهرية، وإخنفضت هذه 

% من الذين صرفت هلم مكافآت قبل إعادة 35.5% عما كانت عليه قبل إعادة اهليكلة. وأن 9.2ارتفعت بنسبة 
% عما كانت علية 13%، بزيادة قاربت 41.9هذه النسبه إىل   دينار، وارتفعت  122اهليكلة كانت تقل قيمتها عن 

% من اجمليبني حافظت على 2نه كانت تصرف مكافآت شهرية تزيد عن تسعمائة دينار مثلت أ يكلة. علما  قبل إعادة اهل
 نفس النسبة قبل وبعد إعادة اهليكلة.

 
 

 قيمة المكافأة
 )كفئات( 

 الهيكلةإعادة  بعد الهيكلةإعادة  قبل

 العدد النسبة المئوية العدد
النسبة 

 ئويةالم
 48.4 169 57.6 201 ال يوجد

1-99 43 12.3 39 11.2 
122-199 50 14.3 63 18.1 
222-299 31 8.9 44 12.6 
122-199 7 2.0 17 4.9 

400-499 3 .9 4 1.1 
522-599 5 1.4 3 .9 

 122-199 1 .3 1 .3 
122-199 2 2 2 2 
322-399 1 .3 2 .6 

 2.0 7 2.0 7 900 من أكثر
 100.0 349 100.0 349 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 الهيكلة إعادة  لمــا قبل وبعد  المكآفاتقيمة فرق  . س
 هيكلةالإعادة  بعدالمكآفات ( يبين قيمة فرق 5-4جدول رقم )                             

 مالحظات النسبة المئوية العدد الفئات
 ميثل نقص يف املكافأة 2.0 7 1-إىل   99- 
 ميثل نقص يف املكافأة 1.1 4 100-إىل   199-

 ميثل نقص يف املكافأة 1.1 4 200-إىل   299-

 ميثل نقص يف املكافأة 3. 1 400-إىل   499-

 ميثل نقص يف املكافأة 6. 2 122 –من  أكثر

 ميثل زيادة يف املكافأة 12.9 45 99 – 1
 ميثل زيادة يف املكافأة 4.3 15 100- 199

 ميثل زيادة يف املكافأة 9. 3 299 – 200

 ميثل زيادة يف املكافأة 1.1 4 399 – 300

 ميثل زيادة يف املكافأة 3. 1 699 -600

  24.6 86 اجملموع
  75.4 263 غري مجيب
 100.0  349 المجموع

 
بعد إعادة اهليكلة، وتراوحت قيمة الفروقات بني النقصان والزيادة،  ( الفرق يف صرف املكآفات 3-2اجلدول رقم ) يبني

( 122من ) للنقصان أكثرقيمة  ىأعل تكانو   يف قيمة املكآفات، % من اجمليبني إىل نقصان  5.1حيث تعرض ما نسبة 
 .%(2بنسبة ) دينار   99-1ترتاوح ما بني وأقلها  %(2.21بنسبة ) سبعمائة دينار  

تزيد ال  مكافأة قيمةى % من اجمليبني، وأعل19.5الشهرية فكانت بنسبة إمجالية مقدارها   ما الزيادة يف صرف املكآفات أ
 %.12.9دينارا ، وبنسبة  99 ال تزيد عنها كانت بقيمة أقل% و 2.21ومتثل بنسبة  ( دينار شهري  122عن )
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 ع الرواتب حسب المؤهالت العلمية والفئات الوظيفية التحليل المتداخل لتوزي . ط
 أ(                            0-4) البياني  الشكل

 
 
 ب(0-4الشكل البياني )

 
 

 أعاله مقارنة بني توزيع الراتب اإلمجايل حسب املؤهل العلمي قبل وبعدب( 0-4أ( و)0-4)يوضح الشكالن البيانيان 
وجلميع  ،ن حيملون نفس املؤهل العلميها بني مماين( تشوه توزيع الرواتب وتبأ(0-4)رقم ) اهليكلة، ويبني الشكلإعادة 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

واليت تالشت  دينار   1522% ممن حيملون الدبلوم املتوسط تزيد رواتبهم عن 1ن ما نسبتة أويالحظ ، العلمية املؤهالت
% 2دينارا  واليت اصبحت  152تقل رواتبهم عن  % ممن حيملون الدراسات العليا2بعد إعادة اهليكلة، ويف املقابل هنالك 

بني قبل إعادة اهليكله وبعدها بسب إخضاع املؤسسات املستقله لنظام اخلدمة  النسب، وقد تغريت بعد إعادة اهليكلة
 املدنية حيث مت تسكني املوظفني على الدرجات والفئات حسب املؤهالت العلمية  واخلربات.

نه ال زال هنالك تشوهات يف قيمة الرواتب بني أفيوضح التوزيع بعد إعادة اهليكلة، ويبني  (ب(0-4) )الشكل البياينأم ا 
على املوطفني  املنصوص عليه يف نظام اخلدمة املدنية حيملون نفس املؤهل العلمي على الرغم من تطبيق سلم الرواتب الذين

 .بعد إعادة اهليكلة
 

 الهيكلةإعادة  وبعد حسب الفئة الوظيفية قبل جماليالراتب اإلتوزيع التاليان يوضحان  الشكالن البيانيان
 أ(             7-4) الشكل البياني
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

  ب(7-4الشكل البياني ) 

 
 

 اهليكلة، ويبنيوبعد إعادة توزيع الراتب اإلمجايل حسب الفئة الوظيفية قبل  ب(7-4أ و7-4)الشكالن البيانيان يوضح 
% من موظفي 1بته ن ما نسأتفاوت الكبري يف قيمة الرواتب لنفس الفئة الوظيفية، حيث تظهر األرقام ال أ12-1الشكل 

دينار. أما بعد  1522% تزيد رواتبهم عن 11ة بدينارا  يف نفس الوقت هنالك نس 152الفئة األوىل تقل رواتبهم عن 
على قيمة الرواتب لنفس الفئة الوظيفية، لكن ن هنالك تعديل ملحوظ أفيتضح  ب(7-4الشكل)  كما يف  إعادة اهليكلة

ن الرواتب هي مستحقة وال ميكن ختفيضها خاصة يف أعتبار اهذا التعديل صاحبه صرف عالوة بدل تسكني على 
 املؤسسات اليت مل تكن ختضع لنظام اخلدمة املدنية قبل إعادة اهليكلة.
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 
 

 الهيكلةإعادة  حسب سنوات الخبرة قبل  اليجمتوزيع الراتب اإليوضحان  الشكالن البيانيان
 أ(                                                          4-3) 

  
 ب( 4-3) 

 
                                                                                                                                                                                                                    

 
اهليكلة، ويشري إىل أن الرواتب وبعد إعادة حسب سنوات اخلربة قبل  توزيع الراتب اإلمجايل أ( 1-2) يوضح الشكل البياين

%، 13ما يقرب  1522تب األكثر من  ت فئة الرواشكل  و  ،سنوات 12تزيد  املرتفعة كانت للموظفني الذين خدماهتم
ن كل الفئات أ، ويالحظ ب(1-2% بعد إعادة اهليكلة كما يوضح الشكل البياين رقم )2تتجاوز  الالنسبة  فأصبحت

 م اخلدمة املدنية.ظامت تعديل رواتبها لتتناسب مع السلم الوظيفي حسب ن
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 
 :ستبانةتحليل معايير الدراسة الميدانية الواردة في اال   . ي

 بة حسب نسب التغيير في المتوسطات( يبين ملخص لجميع معايير الدراسة مرت6-4جدول رقم )

 الرقم

 التغيير نسبة المتوسطات المعيار
بعد   قبل الهيكلة

 الهيكلة
    2.62 2.76 5%أثر نظام  اخلدمة املدنية على حتسني اخلدمات اليت تقدم مبا حيقق رضا متلقي اخلدمة 1
 %2 2.65 2.6 املؤسسي والقـدرات املعرفــيــة للموظفني األداء  نظام اخلدمة املدنية علىأثــــر  2
 %4- 2.44 2.54 مـدى مناسبـة وقبـول العالوات واحلوافـز )ان وجدت( وعدالتها  1
 %5- 2.75 2.88 األثــر املالـــي للهيكلـة  2
 %10- 2.12 2.36 مالئمة  الــرواتــب وعدالتها  2

 %2- 2.54 2.6 لجميع المعايير  متوسط ال
 

ملعايري الدراسة واليت توضح الفروقات يف نتائج املعايري ما بني املتوسطات قبل إعادة اهليكلة  ا  ملخص السابقيبني اجلدول 
 لتغيرينسبة ا اخنفضتاجمليبني قبل أو بعد تنفيذ إعادة اهليكلة، حيث  آراءيف تغري كبري  نه ال يوجدأوبعدها، ويالحظ 

درجة بمعايري إىل  2ت نتائج ار شأحيث  ،الربنامجالرضا عن تنفيذ يشري إىل عدم  برأي عينة الدراسة والذي %2- مبقدار
عرف". وميكن مالحظة حتسن بسيط يف آراء أ"عدم املوافقة" حسب مقياس ريكارت ومؤشر واحد مال إىل درجة "ال 

فضلها ملعيار أثر نظام  اخلدمة املدنية على حتسني أاخلدمة املدنية، وكان  اجمليني ملعيارين فقط وهي اليت قاست أثر نظام
دناها فكان أ% عما كانت عليه قبل إعادة اهليكلة، أما 5وبنسبة زيادة   اخلدمات اليت تقدم مبا حيقق رضا متلقي اخلدمة

حنفاض إىل ادة اهليكلة، ويعزى هذا اإل% عما كانت عليه قبل إع12الــرواتــب وعدالتها وباخنفاض بنسبة ئمة ملعيار مال
 لالبعاد املالية واإلدارية والذي كان هلا تاثريات أكثر وضوحا  على رواتبهم. العاملني يف الدوائر املستقلة آراء
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 

 
  تحليل نتائج معايير الدراسة التحليلية 7.4

 كل معيار ومتوسطاتها.  فقرات على الترتيب، وتبين الجداول على الترتيب الملحقه في هذا الفصل
 ا: مالئمة  الــرواتــب وعدالتهاألولالمعيار  . أ

 مالءمة  الــرواتــب وعدالتهاوالشكل البياني المجاور له  (01-4جدول رقم )
 

 

    
  

 
 

( فقرة. 11الستبانة اليت وزعت على عينة الدراسة والذي تك ون من )يشري اجلدول أعاله إىل نتيجة املعيار األول يف ا
اخلاضعني لنظام الضمان  س عملهم سواء  أن  الرواتب بشقيها  للموظفني الذين على ر أويالحظ قبل إعادة اهليكلة 

حتقق هلم ن إعادة اهليكلة كانت غري مالئمة، وال أاالجتماعي أو ممن هم حتت مظلة نظام التقاعد املدين يرون 
 جابات. % وهي أعلى اإل12.2األمان،حيث شكلت نسبة )غري موافق بشدة وغري موافق( 

 ن الرواتب كانت عادلة وتتوافق مع قدراهتم وخرباهتم.أ% فقط من اجمليبني 11.9ى أفيما ر 
فق بشدة وغري موافق( أما بعد إعادة اهليكلة ارتفعت نسبة آراء اجمليبني لدرجة غري املوافق، حيث شكلت نسبة )غري موا 

%  1.9ى ما نسبته أ% عما كانت عليه قبل إعادة اهليكلة، فيما ر 5.2مقدارة  جابات بارتفاع  % وهي أعلى اإل11.1
% عما  12ن الرواتب كانت عادلة وتتوافق مع قدراهتم وخرباهتم، وباخنفاض بنسبة أمن اجمليبني )موافق بشدة وموافق( 

 العدد درجة الموافقة
 النسبة المئوية

هيكلة إعادة  قبل
 الرواتب

 العدد
 النسبة المئوية

هيكلة إعادة  بعد 
 الرواتب

أوافق  ال 
 دةبش

72 20.6 83 23.8 

 43.8 153 41.8 146 أوافق ال 
 21.5 75 19.8 69 اعرف ال 
 6.6 23 14.6 51 أوافق 

 3. 1 2.3 8 أوافق بشدة
 96.0 335 99.1 346 اجملموع

 4.0 14 9. 3 غري  مجيب
 100.0 349 100.0 349 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 كانت عليه قبل إعادة اهليكلة.
 قاضهات اليت السنوية الزيادةجابات بدرجة غري موافق قبل وبعد إعادة اهليكلة وهي وحصلت الفقرات التاليه على أدىن اإل

 .مناسبا   تقاعديا   راتبا   الرواتب نظام ويوفر ،الكافـــي الدخــل لكم الرواتب نظام ويوفر ،واالبداع للعمل حمفزة
-2كونة هلذا املعيار قبل وبعد إعادة اهليكلة ميكن االطالع على جدول رقم )ولالطالع على تفاصيل حتليل الفقرات امل

 أ( امللحق يف هذا الفصل.12
 

 ن وجدت( وعدالتهاإبـة وقبـول العالوات والحوافـز ): مـدى مناسالمعيار الثانيب. 
 ن وجدت( وعدالتهاإلحوافـز )بـة وقبـول العالوات وامـدى مناس بيناناور له  ي( والشكل البياني المج00-4جدول رقم) 

 

 

 
 

 ( فقرات.3يشري اجلدول أعاله إىل  نتيجة املعيار الثاين يف االستبانة اليت وزعت على عينة الدراسة والذي تكون من )
%( من اجمليبني قبل 29ن )أأي % غري موافق بشدة 11.9و%  غري موافق 12.1ن ما نسبة أويالحظ من اإلجابات 

% باهنم 11.2ن نظام العالوات جامد وال يتناسب مع طبيعة العمل أو الكفاءات، فيما تشري نسبة أإعادة اهليكلة يرون 
 % نظام العالوات احلايل.13.1العالوات واحلوافز، ويستحسن ما نسبة اليعرفون عن مدى مالئمة نظام 

% من املوافقني و نسبة 2.2%، مقابل اخنفاض بنسبة 51.1نسبة غري املوافقني إىل   ما بعد إعادة اهليكلة فارتفعتأ

 الهيكلةإعادة  بعد الهيكلة إعادة  قبل 

 العدد درجة الموافقة
النسبة 
 العدد المئوية

النسبة 
 المئوية

 18.1 63 16.9 59 بشدةأوافق  ال
 33.2 116 32.1 112 أوافق ال 
 28.7 100 31.2 109 اعرف ال 
 14.6 51 18.6 65 أوافق 

 9. 3 9. 3 أوافق بشدة
 95.4 333 99.7 348 اجملموع

 4.6 16 3. 1 غري  مجيب
 349 100.0 349 100.0 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

وحصلت الفقرات التاليه على أدىن اإلجابات بدرجة غري موافق قبل وبعد إعادة اهليكلة  عرف.أ% من اجمليبني بال 2.5
 ن نظامإ -ت الفقرة مناسب، وحل  و  مقبول احلايل العالوات نظام، و وأمهيته العمل طبيعة تناسب املؤسسة عالوة -وهي

 ة الرضا بعد إعادة اهليكلة.جاملوظفني يف تدين در  بني العدالة حيقق العالوات للتطوير مكان الفقرة نظام وقابل مرن العالوات
( 12اجمليبني على عدم مناسبة العالوات وعدالتها سوى الفردية منها أو املؤسسية، حيث ورد ما ال يقل عن ) ؤكدوي

 واليت تنصح بتعديل أو تشكو ظلم نظام العالوات احلايل. ،ة من خالل السؤال املفتوحمالحظ
-2ولإلطالع على تفاصيل حتليل الفقرات املكونة هلذا املعيار قبل وبعد إعادة اهليكلة ميكن االطالع على جدول رقم)

  .أ( امللحق يف هذا الفصل11
 

 المؤسسي والقـدرات المعرفــيــة للموظفيناألداء  علىنظام  الخدمة المدنية أثر  :المعيار الثالثج. 
  (07-4جدول رقم)

 
 

 
 
 

 ( فقرات.1يشري اجلدول أعاله إىل نتيجة املعيار الثاين يف االستبانة اليت وزعت على عينة الدراسة والذي تكون من )
% غري مجيبني على هذا السؤال ممن يعملون يف 21.1نسبة  ن ماأا خلت من املوافقني بشدة، و أهنيالحظ من اإلجابات 

ن ما نسبة أجابات ( قبل إعادة اهليكلة. وتشري اإلداريا  إو  دوائر مل تكن تطبق نظام اخلدمة املدنية )الدوائر املستقلة ماليا  
ية من حيث فرص التطور % من العاملني حتت نظام اخلدمة املدنية ال توجد لديهم معرفة عن أثر نظام اخلدمة املدن21.5

 درجة الموافقة
 الهيكلةإعادة  بعد الهيكلةإعادة  قبل

النسبة  العدد
 المئوية

 النسبة المئوية العدد

 13.8 48 9.2 32 بشدةأوافق  ال
 26.6 93 15.2 53 أوافق ال 
 35.8 125 21.5 75 اعرف ال 
 18.9 66 10.9 38 أوافق 

 9. 3 2 2 أوافق بشدة
 4.0 14 43.3 151 نظام خاص
 100.0 349 100.0 349 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

ن النظام يعمل على أال أوافق( بو % )ال أوافق بشدة 22.2والنمو واجلوائز والبعثات والدورات، فيما عارض ما نسبة 
 تطوير القدرات املؤسسية والفردية.

ص التطور النظام ال يساعد يف فر  نأ%، أي 22.2نسبة غري املوافقني، ووصلت إىل   ما بعد إعادة اهليكلة فارتفعت أ
كذلك نسبة الذين ال تتوفر لديهم معرفة عن أثر نظام اخلدمة    والنمو من خالل اجلوائز والبعثات والدورات، وارتفعت 

يب يف خلق  جياإن النظام له أثر أ% على 19.3% إىل  12.9تفاع بنسبة املوافقني من ار % قابله 15.5املدنية وبنسبة 
 والبعثات والدورات. فرص التطور والنمو من خالل اجلوائز

-2ولالطالع على تفاصيل حتليل الفقرات املكونة هلذا املعيار قبل وبعد إعادة اهليكلة ميكن االطالع على جدول رقم)
 أ( امللحق يف هذا الفصل.12

 
       نظام  الخدمة المدنية على تحسين الخدمات التي تقدم بما يحق  رضا متلقي الخدمةأثر  قياس :الرابعالمعيار د.  

 (03-4جدول رقم)
 

 

 
 

 
 .ة( فقر 11اليت وزعت على عينة الدراسة والذي تكون من ) ستبانةيشري اجلدول أعاله إىل نتيجة املعيار الرابع يف اال

م اخلدمة % من اجمليبني كانوا يعملون يف دوائر ذات نظام خاص وال ختضع لنظا21ن ما نسبة أويالحظ من اإلجابات 
ن مواد النظام مل تساهم يف حتسني أ% من اجمليبني 22.1املدنية، أما العاملون حتت مظلة نظام اخلدمة املدنية فريى 

 درجة الموافقة
 الهيكلةإعادة  بعد الهيكلةإعادة  قبل

 العدد
النسبة 
 العدد المئوية

النسبة 
 المئوية

 10.3 36 6.6 23 بشدةأوافق  ال
 24.9 87 17.5 61 أوافق ال 
 38.1 133 23.5 82 اعرف ال 
 21.2 74 9.2 31 أوافق 

 6. 2 1. 1 أوافق بشدة
 4.9 17 21.2 151  نظام خاص
 100.0 349 122.2 349  المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

عن مدى مسامهة نظام اخلدمة املدنية يف ذلك. ويالحظ   جابت بال أعرفأقابلهم نسبه مقاربه  اخلدمات يف مؤسساهتم
%  إىل   21.5من أعرف  نسبة اجمليبني بال  رتفاعاه بعد إعادة اهليكلة كذلك من اإلجابات على نفس املعيار أعال

نسبة املوافقني إىل   %. ويف نفس الوقت ارتفعت 15.2% إىل 22.1نسبة غري املوافقني من   ، وارتفعت % 13.1
 ن نظام اخلدمة املدنية ساهم يف حتسني اخلدمات. أ% قبل إعادة اهليكلة على 9.5من  %21.3

 وزارة  تساهم -جابات بدرجة غري موافق قبل وبعد إعادة اهليكلة وهي الفقرات دىن اإلألفقرات التاليه على وحصلت ا

وإجراءاته،  العمل أساليب تطوير يف خالقة العام القطاع تطوير وزارة العمل، وأن حلول استقرار يف جيابيةإب العام القطاع تطوير
 العام القطاع تطوير وزارة لتعاون الوظيفية، وأن العدالة حتقيق يف جيابيا  إ العام القطاع طويرت ووزراة املدنية اخلدمة ديوان دور وكان

 العام القطاع تطوير وزارة ، وقد لعبتيةواالجتماع االقتصادية  الوطنية لألهداف وفقا   املؤسسة ورسالة رؤية حتقيق يف حيويا   دورا  

  .بالعمل عبدا واإل التمي ز روح اضفاء يف جيابيا  إ دورا  

-2ولالطالع على تفاصيل حتليل الفقرات املكونة هلذا املعيار قبل وبعد إعادة اهليكلة ميكن االطالع على جدول رقم)
 أ( امللحق يف هذا الفصل.11
 : األثــر المالـــي  للهيكلـة الخامسالمعيار  ه .

 (04-4جدول رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( فقرات. 9يف االستبانة اليت وزعت على عينة الدراسة والذي تكون من ) اخلامسدول أعاله إىل نتيجة املعيار يشري اجل

 الهيكلةإعادة  بعد الهيكلةإعادة  قبل 

النسبة  العدد قةدرجة المواف
النسبة  العدد المئوية

 المئوية
 12.6 44 9.7 34 بشدةأوافق  ال

 20.6 72 20.3 71 أوافق ال 
 39.5 138 40.7 142 اعرف ال 
 19.5 68 23.8 83 أوافق 

 1.4 5 1.7 6 أوافق بشدة
 6.3 22 3.8 13  غري  مجيب 

 100.0 349 100.0 349 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 أ( امللحق يف هذا الفصل فقرات املعيار مرتبه حسب املتوسط احلسايب ملا قبل اهليكله.11-1ويشري اجلدول )
 يبا  يف مؤسساهتم، قابلتهم نفس النسبة تقر  املايلاألثر % ليس لديهم معرفة  عن مدى 22.1ن أويالحظ من اإلجابات 

 التكاليف خنفضتإ :وهي ،اهليكلةوبعد إعادة قبل  املتوسطاتبعد إعادة اهليكلة وحصلت الفقرات التاليه على أدىن 

قد أما بعد إعادة اهليكلة ف هللمؤسس املالية العائدات ارتفعت ،للمؤسسة اإلستثمار قيمة للمؤسسة، ارتفعت التشغيلية
للمؤسسة،  اإلستثمار قيمة ارتفعت، باملؤسسة إنتاجية املوظفني زادت املتوسطات وهي:لت الفقرات التالية على أدىن صح

ولالطالع على تفاصيل حتليل الفقرات املكونة هلذا املعيار قبل وبعد إعادة اهليكلة ميكن  .للمؤسسة املالية العائدات ارتفعت
 امللحق يف هذا الفصل.أ( 12-2االطالع على جدول رقم )

   التحليل المقارن لنتائج هيكلة الرواتب والعالوات لموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة 3.4
 (01-4)جدول رقم 

 يبين توزيع العينة حسب نوع المؤسسة 
 النسبة االستبانات عدد النسبة عدد الدوائر نوع المؤسسة 

 اجمليبون
 59.0 206 51.2 22 دائرة حكومية

 41.0 143 22.2 11 مؤسسة مستقله
 100.0 349 122 11 وعمالمج

 * المصدر نتائج المسح الميداني للدراسة

 

% يف حني أن الؤسسات املستقله 51اجلدول أعاله يبني توزيع عينة الدراسة، حيث أن نسبة الدوائر احلكومية قاربت 
% 21%  قابلها ما نسبته 59ة على الدوائر احلكومية كانت %، وان عدد االستبانات املوزع22شكلت نسبة 

  للمؤسسات املستقله.
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 ستقلةاالثر على رواتب وعالوات موظفي الدوائر الحكومية )الخاضعة لنظام الخدمة المدنية( و المؤسسات الم0.3.4
 

  إعادة الهيكلة  )دون مكآفأت أو حوافز( وبعد إجمالي الراتب قبل( 09-4)جدول رقم 

 المستقلة لمؤسسات العامةللدوائر الحكومية وا 

يوضح اجلدول  أعاله مقارنة الراتب االمجايل للموظفني العاملني يف الدوائر احلكومية و املؤسسات املستقلة قبل وبعد إعادة 
 152عادة اهليكلة قد ارتفعت فئة املوظفني الذين رواتبهم اقل من اهليكلة، وتشري االرقام ان موظفي الدوائر احلكومية بعد إ

% إىل 3.1دينارا  من 1299 -1222واخنفضت فئة  %121بنسبة ارتفاع مقدارها  % 11إىل   15.5%دينارا  من 
إمجايل كذلك يقارن اجلدول   %  .2.5% إىل 1.1دينار واكثر من  1522% كما اخنفضت فئة رواتب فئة 1

ملوظفي الدوائر املؤسسات املستقلة، فقد ارتفعت نسب  إعادة اهليكلة )دون مكآفأت أو حوافز(وبعد  قبلالراتب 
إىل  21.1( فارتفعت من %552–151دينار حيث كانت أعلى نسبة تغيري لفئة ) 999الرواتب من الفئات األقل من 

%. وقد 21اخنفضت بنسبة  تقارب فاكثر حيث  1522%، واعلى نسبة اخنفاض كانت للذين رواتبهم من فئة  11.3
 جاء تغري هذه النسب نتيجة لتسكني املوظفني على الدرجة والفئة الوظيفية لنظام اخلدمة املدنية.

 قابل االخنفاض بالرواتب ملوظفي الدوائر احلكومية دفع القيم التالية من خالل:

 الفئات 
 الدوائر الحكومية

 نسبة التغير
 المؤسسات المستقله

 بعد قبل بعد قبل نسبة التغير
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

بون
اجملي

 

 %43 7.0 10 4.9 7 %141 37.4 77 15.5 32  152أقل من 

 151-552  83 40.3 99 48.1 19% 31 21.7 54 37.8 74% 

 551 -999  57 27.7 23 11.2 -60% 26 18.2 39 27.3 50% 

1222-1299 18 8.7 2 1.0 -89% 25 17.5 23 16.1 -8% 

 %77- 7.7 11 33.6 48 %92- 52. 1 6.3 13 فأكثر 1522 

  95.8 137 95.8 137   98.1 202 98.5 203 المجموع

  4.2 6 4.2 6   1.9 4 1.5 3 يبغري مج

   100.0 121  100.0 121    100.0 206 100.0 206 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

  من رواتبهم أقل من 32.2ته % من عينة املوظفني حيث حصل ما نسب92فرق تسكني شهري ملا يزيد على %
%  على فرق التسكني هذا لذوي الرواتب اليت 12دينار على فرق التسكني، وحاز ما يزيد على نسبة  522

 ( الالحق.13-2دينارا  كما يوضح اجلدول رقم )  999- 522ترتاوح ما بني 
  199 -1لغ ما بني % من املوظفني كانت اغلب تلك املكآفأت ملب52دفع مكآفأت شهرية لنسبة فاقت 

( 19-2من املوظفني أي نوع من املكآفأت كما يوضح اجلدول رقم ) 21.1دينارا ، يف حني مل يتقاضى مانسبته 
 الالحق.

 اما بالنسبة ملوظفي املؤسسات املستقله فقد قابل االخنفاض يف الرواتب  دفع القيم املالية التالية من خالل:
   522% على قيمة أقل من 11نة املوظفني، حيث حصل ما نسبة % من عي 91فرق تسكني شهري قاربت 

 (.11-2دينار كما يوضح اجلدول رقم ) 999-522%  لقيم ترتاوح ما بني 15.2دينار، وما نسبة  
   دينار يف  199 -1% من املوظفني كانت اغلب تلك املكآفأت ما بني 13دفع مكآفأت شهرية لنسبة فاقت

 (. 13-2ن املوظفني اي نوع من املكآفأت كما يوضح اجلدول رقم )م 21.1حني مل يتقاضى مانسبة 
المدفوع لموظفي الدوائر الحكومية بعد الهيكلة فرق التسكين(  02-4جدول رقم   

 النسبة العدد فئة الراتب والعالوة 
 82.5 170 522اقل من  اجمليبون

521- 152  17 8.3 
 999-751 4 1.9 
 92.7 191 المجموع

 7.3 15   بمل جي
 100.0 206 الكلي اجملموع 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 بعد الهيكلة المدفوع لموظفي المؤسسات المستقلة فرق التسكين( 05-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد 

 67.1 96 522اقل من  اجمليبون
501-750 13 9.1 
751-999 9 6.3 

1499-1000 5 3.5 
 4.9 7 1522اكثر من 

 90.9 130 اجملموع الكلي
 9.1 13 غري مجيب

 100.0 143 اجملموع الكلي
 الهيكلة بعد إعادة  لموظفي الدوائر الحكومية إجمالي المكآفأت الشهرية المدفوعة( 06-4جدول رقم )

 النسبة العدد 

 اجمليبون

 47.1 97 ال يوجد
99 – 1 24 11.7 

 199-100 43 20.9 
299-200 25 12.1 
399-300 12 5.8 
499-400 2 1.0 

522 - 599  2 1.0 
922اكثر من   1 .52 

 100.0 206 المجموع
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

  بعد إعادة الهيكلة لموظفي المؤسسات المستقلة مدفوعةالمكآفأت الإجمالي ( 71-4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الفئة

 اجمليبون

 4.2 6 99 -إىل  1
 2.1 3 199 -اىل 122
 2.8 4   299-إىل  222
 72. 1 299 -إىل  222

 1.4 2 122-اكثر من 
1- 99  8 5.6 

122 -199  7 4.9 
200-299 1 .72 

122-199 2 1.4 
122-199 1 .72 

 24.5 35 اجملموع الكلي
 75.5 108 غري مجيب

 100.0 143 المجموع الكلي
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 لعالوات قبل وبعد إعادة هيكلة الرواتبموظفي القطاع العام حول هيكلة الرواتب وا  ( مقارنه آلراء70-4جدول  رقم)

 

 موظفي املؤسسات العامة املستقله حسب املعايري اخلمسة   موظفي الدوائر احلكومية وآراء  مقارنه بني آراءيبني اجلدول اعالة 
نسب موظفي الدوائر احلكومية كان اجيابيا  جلميع املعايري وب  اليت مت قياسها الغراض الدراسة، ويالحظ أن التغري يف آراء

 %.1متقاربة تقريبا وكانت اعلى نسبة  فارق بني ادىن واعلى مستوى للتغري بقيمة 

 المعيار
 قبل/ بعد

 الهيكله

 المؤسسات المستقله الدوائر الحكومية

غير  مجيب
 مجيب

الوسط 
الوسط  غير مجيب مجيب نسبة التغير الحسابي

 نسبة التغير الحسابي

 مالءمة الــرواتــب وعدالتها
 2.05 1 205 قبـــل اهليــكـلــة

7% 
141 2 2.79 

-28% 
 2.02 9 134 2.19 5 201 بعــد اهليكلــة

مـدى مناسبـة وقبـول العالوات 
 واحلوافـز )ان وجدت( وعدالتها 

 2.32 0 206 قبـــل اهليــكـلــة
11% 

142 1 2.87 
-21% 

 2.27 6 137 2.57 10 196 بعــد اهليكلــة

أثــــر نظام  اخلدمة املدنية على 
ت األداء املؤسسي والقـدرا
 املعرفــيــة للموظفني 

 2.69 27 179 قبـــل اهليــكـلــة
5% 

19 124 1.79 
35% 

 2.41 5 138 2.82 9 197 بعــد اهليكلــة

أثر نظام  اخلدمة املدنية على 
حتسني اخلدمات اليت تقدم مبا 

    حيقق رضا متلقي اخلدمة

 2.70 26 180 قبـــل اهليــكـلــة
6% 

19 124 1.84 
43% 

 2.63 7 136 2.85 10 196 بعــد اهليكلــة

 األثــر املالـــي  للهيكلـة 
 2.69 5 201 قبـــل اهليــكـلــة

5% 
136 7 3.15 

-16% 
 2.64 11 132 2.82 11 195 بعــد اهليكلــة

 املتوسط احلسايب للدراسة 
 2.49 0 206 قبـــل اهليــكـلــة

6% 
142 1 2.96 

-18% 
 2.43 5 138 2.65 4 202 ـةبعــد اهليكلـ
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

موظفي املؤسسات العامة املستقله، فتشري النسب أن هنالك تغريا عكسيا  كبريا  يف اآلراء، إذ يوضح   اما بالنسبة آلراء
% والذي خيص الرواتب وعدالتها، وهذا امر 23بة اجلدول بأن أربعة معايري كان التغيري فيها سليب، وأن  أدناها كان بنس

طبيعي كون اهليكلة عملت على تطبيق نظام العالوات املوحد من نظام اخلدمة املدنية، اما فيما يتعلق بالتغيري اإلجيايب 
 حتسني اخلدماتمعيار على ، و على األداء املؤسسي والقـدرات املعرفــيــةفكان ملعيارين يتعلقان بأثر نظام اخلدمة املدنية 

 .% على التوايل21% و15حيث وصلت نسبة التغيري اإلجيايب إىل 



 

 

 

56 
 

ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 الجداول التالية تبين فقرات كل معيار على حدة

 أ(  01-4جدول رقم )
 يبين الجدول فقرات معيار مالئمة الرواتب وعدالتها

 المؤسسات المستقله الدوائر الحكومية 

 بعد إعادة الهيكلة قبل إعادة الهيكلة 

 نسبة

 التغير

 بعدإعادةالهيكلة قبل إعادة الهيكلة

 نسبة

 التغير

 

 مجيب
غير 
 مجيب

المتوسط 
 غير مجيب مجيب الحسابي

المتوسط 
 غير مجيب مجيب الحسابي

المتوسط 
 غير مجيب مجيب الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 %30- 2.01 9 134 2.89 2 141 %10 2.30 5 201 2.10 2 204 %(3تعكس زيادة الرواتب  النمو االقتصادي ) نموا بمعدل 
 %34- 1.83 10 133 2.76 4 139 %9 2.27 6 200 2.09 3 203 تعكس  زيادة الرواتب أثر التضخم السنوي المتزايـد

 %30- 1.93 10 133 2.74 4 139 %13 2.00 8 198 1.77 5 201 يوفر نظام الرواتب لكم الدخــل الكافـــي
 %16- 2.25 9 134 2.67 3 140 %13 2.46 13 193 2.18 9 197 ــة بين الموظفينيحق  نظام الرواتب العدال

 %22- 2.31 12 131 2.96 4 139 %8 2.51 7 199 2.34 4 202 يحق  نظام الرواتب األمــان الوظيفي
 %23- 2.17 13 130 2.80 6 137 %11 2.27 13 193 2.04 11 195 يتواف  نظام الرواتب مع قدراتي العلمية
 %25- 2.12 9 134 2.81 2 141 %9 2.23 7 199 2.03 3 203 يتواف  نظام الرواتب مع خبراتـي العمليــة
 %27- 2.01 10 133 2.76 5 138 %8 2.17 8 198 2.00 5 201 يوفر نظام الرواتب التنافس االيجابـي
 %32- 1.87 13 130 2.73 4 139 %15 2.06 10 196 1.79 6 200 يوفر نظام الرواتب راتبا تقاعديا مناسبا

 %38- 1.61 9 134 2.61 2 141 %9 1.68 6 200 1.54 3 203 الزيادة السنوية التي أتقاضها محفزة للعمل واالبداع
 %33- 1.91 9 134 2.84 2 141 %11 2.23 7 199 2.01 4 202 عموما، الرواتب مشجعة ومحفزة للبقاء بالعمل
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 
 أ(00-4جدول رقم )

 ن وجدت( وعدالتهاإبـة وقبـول العالوات والحوافـز )ت معيار مـدى مناسيبين الجدول فقرا

 الفقرات

 المؤسسات المستقله الدوائر الحكومية
 بعدإعادةالهيكلة قبل إعادةالهيكلة

 نسبة
 التغير

 بعدإعادةالهيكلة قبل إعادة الهيكلة

 نسبة
غير  مجيب التغير

 مجيب
المتوسط 
غير  مجيب الحسابي

 مجيب
المتوسط 
 غير مجيب مجيب الحسابي

المتوس
ط 
الحسا
 بي

غير  مجيب
 مجيب

المتوسط 
 الحسابي

 %33- 1.92 6 137 2.87 4 139 %17 2.40 13 193 2.04 4 202 نظام العالوات الحالي مقبول ومناسب

 %28- 2.01 7 136 2.79 5 138 %14 2.49 11 195 2.19 1 205 نظام العالوات يناسب طبيعة ومخاطر العمل.

 %18- 2.24 6 137 2.73 5 138 %12 2.41 13 193 2.16 3 203 ظام العالوات يحق  العدالة بين الموظفين.ن

 %29- 1.99 11 132 2.81 9 134 %11 2.30 14 192 2.08 5 201 عالوة المؤسسة تناسب طبيعة العمل وأهميته.

 %26- 2.00 8 135 2.71 6 137 %10 2.40 12 194 2.19 1 205 نظام العالوات مرن وقابل للتطوير.

 %15- 2.63 9 134 3.11 7 136 %8 2.93 12 194 2.72 4 202 نظام العالوات يتـدرّج  مع السلم الوظيفي.

 %17- 2.42 7 136 2.90 6 137 %8 2.56 12 194 2.36 2 204 نظام العالوات يتماشى و المستويات العلمية .

 %22- 2.30 9 134 2.93 6 137 %9 2.39 11 195 2.20 1 205 نظام العالوات يتماشى والخبرات العملية.
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 أ(07-4جدول رقم )
 المؤسسي والقـدرات المعرفــيــة للموظفيناألداء  نظام  الخدمة المدنية علىأثر  يبين الجدول فقرات معيار

 

 

 

 المؤسسات المستقله الدوائر الحكومية 

 
  بعد إعادة الهيكلة الهيكلة قبل إعادة  بعد إعادة الهيكلة قبل إعادة الهيكلة

 مجيب
غير 
 مجيب

المتوسط 
 غير مجيب مجيب الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 تسبة
 مجيب التغير

غير 
 مجيب

المتوسط 
 مجيب الحسابي

غير 
 مجيب

المتوسط 
 الحسابي

 نسبة
 التغير

 %31 2.20 6 137 1.68 124 19 %6 2.70 9 197 2.56 27 179  يوفر نظام الخدمة المدنية بيئة تعلم مشجعة.
 %39 2.34 7 136 1.68 124 19 %3 2.52 9 197 2.45 27 179  اسس انتقاء الموظفين تضمن تعيين ذوي الكفاءة.
 %29 2.72 5 138 2.11 124 19 %5 3.12 9 197 2.98 27 179  تحفز جائزة الموظف المثالي على التعلم والنمــو.

شاركة بالدورات يتيح  نظام الخدمة المدنية فرصة اكبر للم
  والمؤتمرات الداخلية والخارجية .

179 27 2.73 197 9 2.78 
2% 

19 124 1.95 138 5 2.57 
32% 

يتيح  نظام الخدمة المدنية فرصة اكبر للحصول  على منح دراسية 
  لشهادات متخصصة عليا.

179 27 2.80 196 10 2.87 
2% 

19 124 1.84 138 5 2.66 
45% 

المدنية تطوير المهارات وبناء القدرات العملية يحفز  نظام الخدمة 
  والعلمية.

179 27 2.77 197 9 2.80 
1% 

19 124 1.68 138 5 2.41 
43% 

 %30 2.06 5 138 1.58 124 19 %14 2.69 15 191 2.36 38 168  ساهمت إعادة الهيكلة لنظام الرواتب في تحسين بيئة العمل. 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 نظام  الخدمة المدنية على تحسين الخدمات التي تقدم بما يحق  رضا متلقي الخدمةأثر  يبين الجدول فقرات معيار أ(03-4جدول رقم )

 

 ستقلهالمؤسسات الم الدوائر الحكومية

 بعد إعادة الهيكلة قبل إعادة الهيكلة
 نسبة

يرالتغ  

 بعد إعادة الهيكلة قبل إعادة الهيكلة
 نسبة
يرالتغ  مجيب 

غير 

 مجيب

المتوسط 

 الحسابي
 مجيب

غير 

 مجيب

المتوسط 
 مجيب الحسابي

غير 

 مجيب

المتوسط 

 الحسابي
 مجيب

غير 

 مجيب

المتوسط 
 الحسابي

 %41 2.67 11 132 1.89 124 19 %5 2.97 12 194 2.82 27 179  متلقي الخدمة.يعمل النظام على تعزيز رضـا 

 %19 3.11 11 132 2.61 125 18 %5 3.25 12 194 3.10 28 178  تعّد الشكاوي المقدمة من متلقي الخدمة مقبولة بموجب احكام النظام .

 %45 2.82 10 133 1.95 124 19 %2 3.10 12 194 3.03 29 177  ي الخدمة.يعالج النظام مخالفات العمل بنجاح وبما ال يؤثر سلبا على رضا متلق

يتوفر العدد الكافي من الوظائف بما يضمن تلبية حاجة متلقي الخدمــة بالوقت 
  المالئم . 

179 27 2.88 195 11 2.93 2% 19 124 1.74 135 8 2.57 48% 

 %59 2.67 8 135 1.68 124 19 %5 2.85 11 195 2.71 28 178  ديم الخدمات لمتلقي الخدمة .يتيح النظام تكريم الموظف المتميز لقاء جدارته في تق

 %53 2.49 7 136 1.63 124 19 %5 2.78 14 192 2.65 30 176  يعزز النظام روح التنافس االيجابي بالعمل وتقديم الخدمات.

الممارسات تساعد المسميات الوظيفية في تبسيط اجراءات العمل وتطويرها وفق 
  الفضلى.

179 27 2.94 195 11 3.18 8% 19 124 2.11 136 7 2.83 34% 

 %47 2.33 8 135 1.58 124 19 %11 2.90 12 194 2.61 28 178  ساهمت الهيكلة بالتطوير االيجابي  لغالبية العمليات االدارية والفنّية بالعمل.
العام ايجابيا في تحقيق كان دور ديوان الخدمة المدنية ووزراة تطوير القطاع 

  العدالة الوظيفية.
178 28 2.50 194 12 2.71 8% 19 124 1.74 136 7 2.41 39% 

المختصين من  تطوير القطاع العام يقومون بالتعريف بآلية تطوير الهيكل التنظيمي 
  لمؤسستي.

178 28 2.61 193 13 2.74 5% 18 125 1.61 135 8 2.45 52% 

 %37 2.52 7 136 1.84 124 19 %4 2.57 11 195 2.48 28 178  القطاع العام بايجابية في استقرار العمل. تساهم  وزارة تطوير

 %50 2.51 9 134 1.67 125 18 %4 2.60 12 194 2.49 27 179  حلول وزارة تطوير القطاع العام خالقة في تطوير أساليب العمل وإجراءاته.

اضحة وسهلة لتحقيق التوازن والتكامل بين تعليمات وزارة تطوير القطاع العام و
  والمديريات(. الوحدات االدارية )األقسام 

179 27 2.65 195 11 2.76 4% 19 124 1.89 136 7 2.70 43% 

لعبت وزارة تطوير القطاع العام دورا ايجابيا في اضفاء روح التمّيز واالبداع 
  بالعمل.

179 27 2.56 195 11 2.66 4% 19 124 1.68 136 7 2.45 46% 

 %55 2.53 8 135 1.63 124 19 %4 2.69 13 193 2.58 27 179  ساهمت  وزارة تطوير القطاع العام بتوضيح وبلورة األهداف الوطنية للمؤسسة.
كان لتعاون وزارة تطوير القطاع العام دورا حيويا في تحقيق رؤية ورسالة 

  جتماعية.االقتصادية واال المؤسسة وفقا لألهداف الوطنية 
179 27 2.54 195 11 2.70 7% 19 124 1.84 136 7 2.54 38% 
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 فقرات معيار األثــر المالـــي  للهيكلـة  أ(04-4جدول رقم )
  

  

 المؤسسات المستقله الدوائر الحكومية

 بعد إعادة الهيكلة قبل إعادة الهيكلة

 نسبة التغير

 بعد إعادة الهيكلة قبل إعادة الهيكلة

 نسبة التغير
 مجيب

غير 
 مجيب

المنوسط 
 الحسابي

 مجيب
غير 
 مجيب

المتوسط 
 الحسابي

 غير مجيب مجيب
المتوسط 
 الحسابي

 غير مجيب مجيب
المتوسط 

 بيالحسا

حققت المؤسسة تطلعاتها وأهدافها التشغيلية 
 التي رسمتها 

201 5 2.79 194 12 3.03 9% 136 7 3.24 132 11 2.64 -19% 

 %17- 2.5 14 129 3.02 10 133 %7 2.71 17 189 2.53 9 197 إرتفعت قيمة اإل ستثمار للمؤسسة

 %26- 2.35 13 130 3.16 10 133 %7 2.69 19 187 2.52 11 195  زادت انتاجية الموظفين بالمؤسسة.

تّم استغالل موارد المؤسسة وموجوداتها 
  المالية بشكل أفضل.

200 6 2.68 193 13 2.85 6% 135 8 3.15 131 12 2.63 
-17% 

 %17- 2.63 15 128 3.15 11 132 %6 2.67 16 190 2.52 8 198  ارتفعت العائدات المالية للمؤسسة .

 %7- 2.65 13 130 2.85 11 132 %7 2.68 19 187 2.51 13 193  شغيلية للمؤسسة.انخفضت التكاليف الت

تقدم المؤسسة الخدمات الجديدة الجاذبة 
  لمتلقي الخدمة.

199 7 2.96 193 13 3.07 4% 133 10 3.2 130 13 2.78 
-13% 

 ل وأكثرالموارد المالية بشكل امثتستغل 
  كفاءة.

200 6 2.74 193 13 2.9 6% 133 10 3.11 129 14 2.81 
-10% 

 %10- 2.75 15 128 3.05 11 132 %2 2.61 14 192 2.55 9 197  انخفض العجــز المالي للمؤسسة .
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25 

 (3-4  )حلطالع على تحليل فقرات الدراسة، انظر الملإل
 نتائج التحليل اإلحصائي 4.4 

  االستباناتمجموعة من النتائج الكمية عند تحليل متغيرات الرواتب إعادة  بينت دراسة المسح الميداني لهيكلة
 كانت على النحو التالي :

 النتائج الخاصة بالمبحوثين وأرآئهم ووجهات نظرهم ومن أهمها: - أ
%، وشكلت الفئة األوىل 53.5كانت أعلى نسبة من املبحوثني ممن حيملون درجة البكالوريوس وبنسبه وصلت إىل   .1

سنة وبنسبة  22%، وكانت خربات معظمهم تزيد عن  31جم العينة وبنسبة قاربت الغالبية العظمى من  ح
12.1.% 

دينار، 1522إىل أكثر من  152تباينت الرواتب الشهرية قبل إعادة اهليكلة تباينا  كبريا ، حيث ترواحت من أقل من  .2
%، أما بعد إعادة اهليكله 12.1دينارا  وبنسبة 152و  552أما الغالبية العظمى فكانت رواتبهم ترتاوح ما بني 

% قبل إعادة اهليكلة، أما 11.2% بعد أن كانت 25دينارا  إىل   152نسبة الرواتب اليت تقل عن مبلغ  فارتفعت 
% قبل إعادة اهليكلة. وعلى 11.5% بعد أن كانت 1.2دينار، فاخنفضت بنسبة  1522الرواتب اليت تزيد عن  

لية، إال أنه مت دفع مبالغ مالية شهرية حتت بند بدل تسكني، إذ أظهرت النتائح الرغم من اخنفاض نسبة الرواتب العا
% على فرق بقيمة أعلى من 2دينار، فيما حصل  522% حصلوا على فرق تسكني أقل من 11.2أن ما نسبته 

 دينار. 1522
% من اجمليبني ال 51.1مت حصر املكآفات الشهرية اليت صرفت للموظفني، وتبني قبل إعادة اهليكلة ان ما نسبته  .1

دينار، علما  أنه   222شهرية بقيمة تقل عن   % حصلوا على مكافآت11.2شهرية، وأن   يتقاضون مكافآت 
 % من اجمليبني. 2دينار شكلت نسبة  922كانت هناك مكافآت شهرية تزيد عن 

% من اجمليبني 5.1ة، حيث أن الشهرية ما بني نقصان وزياد  أما بعد إعادة اهليكلة فقد تباينت قيمة املكآفات 
% على مكافآت بقيم متفاوتة تقل 19.5( دينار، بينما حصل ما نسبة 122-1نقصت قيمة مكآفاهتم ما بني )

 دينار شهريا . 122عن 
أبرزت النتائج أن نسبة الرضا لدى موظفي القطاع العام عن تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الــرواتــب كانت متدنية،   .2

، 5من أصل  2.52راج متوسط حسايب للدراسة من خالل املعايري فلم تتعد  قيمته بعد إعادة اهليكلة حيث مت استخ
. وسجل أعلى متوسط حسايب آلراء اجملينب 5من أصل  2.12قابله متوسط مقارب له قبل إعادة اهليكلة  وصل إىل  

%( وكان 5كلة بنسبة ارتفاع مقدارها )قبل إعادة اهلي 2.12والذي كان  5من أصل   2.11بعد إعادة اهليكلة عند 
. أما املعيار الذي يليه فكان ملعيار أثر نظام اخلدمة املدنية على حتسني اخلدمات اليت تقدم مبا حيقق رضا متلقي اخلدمة

ية على ، تاله معيار أثر نظام اخلدمة املدنوكان ملعيار األثــر املالـــي للهيكلـة 5من أصل  2.15مبتوسط حسايب مقداره 



 

 

 

63 
 

ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

، مث مـدى مناسبـة وقبـول العالوات واحلوافـز )إن 2.15األداء املؤسسي والقـدرات املعرفــيــة للموظفني مبتوسط حسايب 
،  وأدناها كان ملعيار مالءمة  الــرواتــب وعدالتها ومبتوسط 2.22وجدت( وعدالتها وحصل على متوسط حسايب 

 .5من أصل  2.12حسايب مقداره 
% بينما كانت لفئة 11.2دينار حيث بلغت  522قيمة لفرق التسكني لفئات الرواتب األقل من بلغت أعلى  .5

 %.2دينار فأكثر   1522
% من اجمليبني، اخنفضت إىل  51.1بلغت نسبة املوظفني الذين ال حيصلون على مكافآت شهرية قبل إعادة اهليكلة  .1

 199إىل 122تراوحت بني  مكافآت قبل إعادة اهليكلة % بعد إعادة اهليكلة، ويالحظ أن الذين حصلوا على 23.2
( دينارا  299إىل   222% بعد إعادة اهليكلة، تلتها قيمة املكافآة ما بني )13.1% لتصل إىل  12.1دينارا  وبنسبة 

 % بعد إعادة اهليكلة.12.1قبل إعادة اهليكلة إىل   3.9واليت ارتفعت من %
ىل عدم مالءمة الرواتب وعدم اتسامها بالعداله، حيث كانت إجابتهم )غري % من أفراد العينة أشاروا إ12.2إن  .1

%  أجابوا بأن الرواتب كانت عادلة وتتوافق مع قدراهتم وخرباهتم  11.9موافق بشدة وغري موافق( قابله مانسبته 
 .اهليكلةولديهم  ميول بقبول العالوت واحلوافز اليت اعتمدت بعد إعادة 

تجيبني عدم مناسبة وقبول الرواتب واحلوافز فقد أشارت نتائج املبحوثني بأن درجة "ال أوافق" % من املس11يرى حنو  .3
 % بعد اهليكلة. 13.1قبل اهليكلة إىل   11.9من %  يف حني أن عبارة "ال أوافق بشدة" قد ارتفعت 

اخلدمة املدنية من حيث % من اإلجابات أشارت بأنه ال توجد لديهم أي معرفة على أثر نظام 21.5هناك ما نسبته  .9
% ويعود السبب يف ذلك إىل  مشول 22.2التطور والنمو وذلك   قبل اهليكلة، أما بعد اهليكلة فقد ارتفعت إىل 

 مؤسسات وهيئات مستقلة مبظلة نظام اخلدمة املدنية.
قق رضى متلقي ارتفعت نسبة الذين ال يعرفون بأثر نظام اخلدمة املدنية على حتسني اخلدمات اليت تقدم مبا حي .12

% بعد اهليكلة والسبب يعود إىل   13.1% قبل اهليكلة لتصل إىل  21.5هذه النسبة من   اخلدمة، حيث ارتفعت 
نسبتهم  مشول موظفي املؤسسات واهليئات املستقلة بنظام اخلدمة املدنية، أما الذين أشارو بعبارة "أوافق" فقد ارتفعت 

 د اهليكلة.% بع21.2قبل اهليكلة إىل   9.5من %
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% من املبحوثني ليس لديهم معرفة حول اآلثر املايل للهيكلة على مؤسساهتم من حيث 22أظهرت الدراسة أن حنو  .11
% قد وافقوا بشدة على تأثري اهليكله إجيابيا  على زيادة 11زيادة اإلنتاجية وإستغالل املوارد، يف حني أن ما نسبته 

 % قبل إعادة اهليكلة.12اهليكلة، مقابل حنو اإلنتاجية واستغالل املوارد بعد إعادة 
 
 المالحظات الواردة في السؤال المفتوح في نهاية االستبانة:  - ب

 مت تفريغ مجيع املالحظات الواردة يف السؤال املفتوح، مث مت تصنيفها حسب املواضيع التالية: 
 :الرواتب -1

فقره، إال أن اجمليبني عربوا مبا ال يقل عن  11ن على الرغم من احتواء االستبانة على معيار خاص بالرواتب مكون م
مالحظة ختص الرواتب وعدالتها، ومجيع املالحظات كانت تصب مباشرة بعدم عدالة وكفاءة سل م نظام الرواتب  12

 احلايل، ومت تلخيص املالحظات الشخصية باآليت:
 كس الدرجات العلمية والعائلية على هنالك فروقات الرواتب بني الدرجات وخاصة الفئات العليا منها، ومل تع

 الرواتب ألن مجيع الرواتب مصدرها من اخلزينة. 
  ربط قيمة زيادة الرواتب مع التغيري يف نظام التسعري حسب متطلبات واحتياجات القطاع العام لنفس الوظائف

 والطلب     وحسب معايري العرض 
 . توحيد سل م الراتب للفئتني الثانية والثالثة 
 يمة الزيادة السنوية بطرق عادلة، ألن الزيادة حمدودة وغري مؤثرة يف حتسني الدخل.رفع ق 
  القضاء على التشوهات واالختالالت يف الرواتب والعالوات اليت ما زالت موجودة بعد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة

 الرواتب.
  سسات القطاع العام، حيث أن نظام الرواتب مل ينصف الكفاءات املتخصصه وال حيافظ على وجودها داخل مؤ

جذب الكفاءات الوسطى والعليا واعتماد برامج التأهيل لقيادات القطاع العام مل تشمل تقيدا  رئيسا  يف إعادة 
 هيكلة الرواتب.

  هذا التباين جاء جراء احلراك الوظيفي من انفكاك بأنواعه، وببساطة فإن تقاعد املوظف احلكومي أو العام يكون
ت الطويلة الذي بلغ سن التقاعد والذي عادة ما يكون راتبه عاليا ، ويتم تعيني موظف جديد براتب لذوي اخلربا

 متواضع، لذلك تراجع متوسط الرواتب عموما . 
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 نظام الخدمة المدنية  -2
  كان جيب ربط آلية احتساب الرواتب للموظفني حسب الدرجات واخلربة واملؤهالت العلمية كما حصل

 ؤسسات املستقله، وربطه باملسار الوظيفي و بطاقة الوصف الوظيفي.للموظفني يف امل
  املزايا اليت أتاحها نظام اخلدمة املدنية واليت منها استكمال الدراسة وتعديل وضع املوظف بعد ذلك وأثرها على

ة الكافية  استالم أولئك املوظفني للوظائف سواء كانت إشرافية أو قيادية دون أن تتوفر لديهم اخلربات العملي
 حيث مل يأخذ النظام اخلربة وعدد سنوات  اخلدمة باالعتبار للوظائف االسرتاتيجية.

  مل يعرب برنامج إعادة هيكلة الرواتب يف القطاع العام عن زيادة رضا املوظفني من نظام اخلدمة املدنية، كما أنه
ل بالشكل الكايف، خصوصا  مع زيادة أضعف من روح اإلبداع والتميز، ألن  الزيادة مل حتسن من مستوى الدخ

التضخم وغالء املعيشة وضعف القدرة الشرائية للموظفني يف القطاع العام،وعدم وجود أنظمة حوافز حقيقية 
تساهم يف تطوير أخالقيات وممارسات الوظيفة العامة، مما أثر على رفاهية احلياة وجودة اخلدمات يف القطاع 

 العام.
 

 العالوات: -1
 مالحظات، خاصة فيما يتعلق مبدى عدالة العالوات كان من أمهها: 12اض على العالوات ومت حصر تكرر االعرت 
   إلغاء الكثري من العالوات وخاصة عالوات املؤسسات لوجود فوارق كبرية، ولعدم وضوح املعايري العلمية اليت مت

 اتباعها يف تقديرها.
 يع كوهنا مل تأخذ بعني االعتبار فئة ودرجة املوظف وخربته، مبعىن أن أن العالوة الفنية ال حتقق العدالة املرجوة للجم

حتديد نسبة العالوة الفنية ويف مستوياهتا الثالثة للمسميات الوظيفية كان غري عادل، وخاصة مع املوظفني 
 القدامى وعدم ارتباطه مع حجم وخماطر العمل.

 الة ولكن خالل التطبيق حصلت تشوهات، فأعطيت كان إلعادة اهليكلة يف البداية دور مهم يف حتقيق العد
استثناءات مثل فرق التسكني وزيادة عالوات بعض املهن  لتخلق فجوات بني املوظفني بدون دراسة وبدون 

% من 15استخدام معايري االستحقاق واجلدارة ومثال على ذلك اعطاء بعض املهن عالوة عمل إضايف بنسبة
 فيها ال يتميز عن باقي املهن األخرى يف نفس املؤسسة واليت تقوم بنفس املهام.اإلمجايل رغم ان العمل املؤدى 
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 التقاعد المدني: -2
 مالحظات، وكان من أبرزها : 5مت حصر 
  ضرورة تعديل قانون التقاعد املدين حبيث يعكس الزيادة يف الراتب لتحسني التقاعد، ومعاجلة الوضع التقاعدي

 قيق العدالة مع العاملني املشرتكني يف نظام الضمان االجتماعي.للعاملني بالوظائف  املصنفة لتح
 

 تطوير وإصالح القطاع العام -5
 مالحظات وكان من أبرزها:  5مت حصر  

  زيادة مستوى مرونة عمل وزارة تطوير القطاع العام بأن تقوم الوزارة بإعادة النظر يف هيكلية املؤسسات احلكومية
على مستوى أداء  هذه املؤسسات والسعي إىل  تقدمي خدمات أفضل ملتلقي العامة واملستقله وذلك للحفاظ 

 اخلدمة واحلفاظ على زيادة االستثمار واملوارد.
  وزارة القطاع العام حتاول أن تساهم يف تطوير سياسات القطاع العام ولكن عملها يتقاطع مع  مهام ديوان اخلدمة

 .املدنية ويف بعض األحيان يتعارض معه
 
 إعادة الهيكلة: برنامج -1

مالحظة وجهت مجيعها إىل اآلثار  13عرب معظم اجمليبني عن عدم الرضا من طريقة تنفيذ الربنامج ومت حصر ما اليقل عن 
 النامجة اليت رافقت التنفيذ، وكان أمهها:

  تطبيق اهليكلة من غري دراسات دقيقة أو علمية وفق ممارسات عكست وجهة نظر املسؤولني القائمني على
 تنفيذ الربنامج ومل تعتمد املعايري املؤسسية يف التخطيط والتنفيذ.

  عدم حتقيق اهليكلة لألهداف الرئيسة اليت وضعت ألجلها، فلم حتقق العدالة خاصة بعد اعتماد فرق التسكني
كلة أصحاب املمنوح للموظفني الذين تتجاوز رواتبهم سل م الرواتب اخلاضعة لنظام اخلدمة املدنية، ومل تراِع اهلي

الدخل املرتفع جدا  حيث مل تعاجل التشوه بينه وبني من بعده، وأغلب املوظفني العاديني مل يلمسوا أي قيمة 
 مضافة للرواتب كمخرجات لربنامج إعادة اهليكلة يف القطاع العام.

  الربنامج عدم فهم ووضوح لربنامج إعادة اهليكلة اجلديد ملوظفي القطاع العام، حيث مل يتم شرح أهداف
للفئات املستهدفة ملوظفي القطاع العام لعدم وجود تشاركية وبرامج توعية كافية هلم، وقد أشار كثري من 
موظفي القطاع العام إىل أن نتائج وخمرجات برنامج إعادة هيكلة الرواتب مل تتناسب مع حجم التوقعات 

 واملزايا املرجوة.
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  التشوهات يف الرواتب بعد أن كان القصد منه إزالة التشوهات، نظام اهليكلة مازال يعاين من االختالالت و
 حيث رفع سقف التوقعات للموظفني مقابل اجنازات غري كافية صاحبت آليات تنفيذ الربنامج.

  كثري من املالحظات أشارت إىل أن قياس النتائج واملخرجات اليت مت حتقيقها مل متيز بني املؤسسات الناجحة
 ملوارد املالية واملؤسسات اليت تشكل عبئا  على اخلزينة.الرافدة للخزينة با

  ،إن إلغاء املزايا املقدمة لبعض املؤسسات كاالدخار واإلسكان والتأمني الطيب اخلاص والتأمني على احلياة
 ومكافآة هناية اخلدمة أوجد نوعا  من املطالبات بتطوير نظام حوافز جديد ملوظفي القطاع العام.

 سرب واالنفكاك الوظيفي من املؤسسات وخاصة املستقله أن نسبتها كانت مقبولة وضمن أظهرت نسبة الت
 (1)املعدل العام.

 من ايجابيات برنامج إعادة الهيكلة 
  . استحداث نظام جديد للمسميات الوظيفية وفق املؤهالت العلمية واخلربات 
 . دمج املؤسسات املستقله حتت نظام اخلدمة املدنية 
    م موحد للرواتب االساسية .استحداث سل 
  اإلسهام يف تسريع وتطوير الربامج اليت يسعى ديوان اخلدمة املدنية لتحقيقها لتحسني اخلدمات يف القطاع العام

 املدين.
 المسألة والشفافية: -1

 3عرب  اجمليبون عن عدم حتقيق اهليكله ملبدأي املساءلة والشفافية، بشكل واضح ودقيق، ومت حصر ما اليقل عن 
 مالحظات وجهت مجيعها إىل  اآلثار والتحديات الرئيسة اليت مل تأخذها اهليكلة باالعتبار  وكان من أمهها:

   عدم معاجلة إعادة هيكلة الرواتب آلية احتساب املكآفات ومدى شفافيتها، وما زال بند املكآفات غري منضبط
 مبعايري العدالة والشفافية.

 نظام العقود الشاملة يف الدوائر واملؤسسات احلكومية  واعترب مدخال  قويا  لوجود  غياب التدقيق والرقابة واستغالل
 حاالت من الفساد اإلداري .

   اعتربت التعيينات خارج التشكيالت احلكومية مدخال  لإللتفاف على نظام اخلدمة املدنية وقواعد وأسس اختيار
 وتعيني املوظفني يف القطاع العام املدين.

                                                           
.1/1/1111بتاريخ طوفة امين عام الخدمة المدنية، االستاذ سامح الناصر، مرجع سابق ،مقابلة ع (1)

 



 

 

 

68 
 

ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 ة ملساءلة القيادة العليا السباب ترجع أداء املؤسسات اليت يقومون بإدارهتا، خصوصا  يف اإلدارات عدم وضع آلي
الوسطى والعليا، األمر الذي أدى عدم القدرة على قياس أداء  املوظفني وأداء املؤسسات العامة واملستقلة 

 بأساليب ومعايري علمية جيدة ودقيقة.
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 الخامس الفصل

 المدني العام القطاع على بالروات هيكلة آثار
 برنامج إعادة الهيكلة للرواتب واإلنتاجية في بالقطاع العام 0.1

إن تطوير القدرات التنافسية يف القطاع العام املدين تتطلب زيادة كفاءة األداء احلكومي، ودعم األنشطة اإلقتصادية، وتعزيز 
مستقلة، ووجود درجة عالية من الشفافية واملساءلة يف اإلدارة  التعليم واألعمال الريادية، ووجود بيئة تشريعية وإدارية

احلكومية، واإلنضباط يف النفقات والسياسات املالية، وتطوير البنية اإلنتاجية الصناعية وتطويرها، ودعم برامج التعليم 
مار يف البنية التحتية وتنمية والتدريب املهين والتقين ويعد ذلك كله املصدر الرئيسي لوجود بيئة إنتاجية. كما أن اإلستث

املوارد البشرية، واألبعاد التقنية والتكنولوجية والتوزيع اجلغرايف والقطاعي واالقتصادي، كل ذلك يساهم يف زيادة الدخل 
 (1)ورفع مستويات اإلنتاجية واألجور، ورفاهية املعيشة لدى املواطنني العاملني يف القطاع العام واخلاص.

: البنية التحتية، واملوارد البشرية، والبيئة اإلنتاجية، (2)املرجعية يف تعريف التنافسية على أسس رئيسة منهاوقد ركزت األطر 
مما يؤدي إىل حتسن مستويات الدخل واملعيشية للمواطنني إذ أن اإلستثمار يف إدارة املوارد البشرية يعد أحد احملفزات لزيادة 

 صادي، ألن هناك ارتباطا  مركزيا  بني حالة التوازن فيما بني اإلنتاجية وجودة احلياة.اإلنتاجية وزيادة معدالت النمو االقت
إن برنامج تطوير قطاع العام يعد جزءا  أساسيا  من مطالب اإلصالح يف الدولة األردنية بأبعاده املتعددة، ألن  زيادة الدخل 

اليت أصبحت تعاين من الضغوط اإلقتصادية والرواتب واألجور هو حتسني ملستويات الدخل يف الطبقة الوسطى 
واإلجتماعية، واليت تتجلى يف ضعف القدرة الشرائية وزيادة التضخم وارتفاع تكاليف املعيشة، وحمدودية فرص العمل خارج 

 القطاع العام.
 كما هو معروف يتكون من ثالث قطاعات رئيسة:  أن االقتصاد يف الدولة

ألعمال ذات امللكية الفردية أو اجلماعية للمستثمرين من رجال وسيدات القطاع اخلاص؛ ويتمثل مبؤسسات ا -
 األعمال، وتتنوع بني املشاريع الكبرية، واملتوسطة، والصغرية، ومتناهية الصغر.

القطاع العام؛ ويتكون من دوائر احلكومة املركزية، واملؤسسات العامة املستقلة، والشركات احلكومية واملسامهة العامة،   -
 ة إىل اجليش واملؤسسات األمنية األخرى.إضاف

                                                           
)1 (OECD, Government at aglance,OP.cit.pp 30-40. 

)2 ( OECD,Enhancing Integrity in Public Administration Progress in Public Management In middle east and North Africa,Op.cit.pp 20-44. 
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القطاع التطوعي واألهلي؛ وهي املؤسسات اليت ال هتدف إىل الربح، وتتنوع بالكثري من اخلدمات واملنتجات اليت   -
تقدمها وميلكها اجملتمع عموما، فال تعود ملكيتها ألحد بل إدارهتا تكون لألفراد أو للجماعات أو ملؤسسات خاصة 

 دولية أو أجنبية. أو عامة أو 
لذلك كافة مؤسسات القطاع الثالثة تساهم ببناء وتطوير إقتصاد الدولة. وحىت ميكن حساب مسامهة كل قطاع 

، ينبغي معرفة القيمة املضافة اليت يولدها كل قطاع ولكي حتسب GDPباإلقتصاد أي بالناتج احمللي اإلمجايل 
 القطاع. إضافة لذلك عدد العاملني هبذا  إنتاجية كل قطاع أو فئة، أي قطاع جزئي، حنتاج

% 22.2% و 22.3وتفيدنا املعلومات الرمسية املنشورة، أن مسامهة القطاع احلكومي يف الناتج احمللي اإلمجايل قد بلغت 
% 2.1على التوايل. يف حني أن مسامهة القطاع التطوعي قد بلغت   2215و  2212من حجم إقتصاد اململكة لعامي 

ناتج للعامني، وباملقابل يتبقى مسامهة القطاع اخلاص )احمللي واألجنيب( بالناتج احمللي اإلمجايل والذي بلغ فقط من ال
وهذا اجلدوالن ميثالن  (.0-1قم )على التوايل، وكما يتضح من اجلدول ر 2215و  2212% لعامي 11% و 11.1

 .2211-2211سسات القطاع العام للسنوات ؤ محجم االنفاق املايل احلكومي يف بند املوازنات العامة للدولة و 
 (0-1الجدول رقـم )

 حسب النشاط  االقتصادي باألسعار الجاريـة )بالمليون دينار( جماليالناتج المحلي اإل
 القطـــاع االقتصــادي 2010 2015

 القيمة املضافة مسامهة القطاع بالناتج القومي %
القطاع بالناتج  مسامهة

 القومي %
 أ. الصــناعــــات ملضافةالقيمة ا

 الزراعة والغابات وصيد األمساك  512.9 2.99 919.9 1.13
 التعدين واحملاجر 121.3 1.11 111.3 2.92

 الصناعات التحويلية 1121.1 11.11 2115.1 11.23
 الكهرباء واملياه 132 2.21 135.1 2.51
 اإلنشاءات 391.2 2.13 1159.1 2.15
 جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق 1121.9 9.19 2219.2 9.11

 النقل والتخزين واالتصاالت 2235.2 12.13 1122.1 11.12
 خدمات املال والتأمني والعقارات واألعمال 1115.1 11.11 2322.2 13.22

 اخلدمات االجتماعية والشخصية 113.5 1.51 935.2 1.12
 صناعاتمجمـوع  ال 11211.9 11.52 19125.2 12.55
 ب. منتجــو اخلدمــات  احلكوميــة 1115.2 19.91 5219.2 19.13

 الربحإىل   ج. منتجو اخلدمات اخلاصة اليت ال هتدف 91.2 2.52 115.1 2.51
 د. اخلدمات املنزليــة 51.1 2.12 11.2 2.21

 مجموع )أ + ب + ج + د( 11121.3 92.22 22191.1 91.21
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 خلدمات املصرفية احملتسبةا 339.1 2.12 1115.5 2.92
 باألسعار األساسية مجايلالناتج احمللي اإل 11211.2 31.52 21215.3 33.11
 صايف الضرائب على املنتجات 2122.3 12.52 1111.1 11.31

 بسعر السوق  مجايلالناتج القومي اإل 13112 122.22 21111.2 122.22

 
1,988,640  

 
 القتصـــادالقوى  العاملة يف ا  1,745,432

 القوى العاملـة يف القطــاع العـــام  546,495   622,643 
  جماليمساهمة القطاع العام في الناتج المحلي اإل  22.8   22.4 %
 مساهمة القطاع التطوعي في الناتج المحلي   0.6   0.6 %
  جماليمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإل  76.7   77.0 %

 . 2215السنوي األردين  اإلحصائي( دائرة االحصاءات العامة، الكتاب 1) املصدر:
 فتم  احتساهبما.نتاجية (  املسامهة واإل2)

 
 

 
 العمل في االقتصـــادإنتاجية  7.1

جند ( 2-5وحبساب إنتاجية العامل الكلية باالقتصاد، ومقارنتها بإنتاجية املوظف بالقطاع العام، الذي يبينها اجلدول رقم )
دينار سنويا ، يف حني أن متوسط إنتاجية املوظف بالقطاع العام  118322أن متوسط إنتاجية العامل يف اململكة قد بلغت 

 ويعود ذلك غلى ارتفاع حجم الضرائب والرسوم اليت جتبيها احلكومة.  2215للعام   دينارا  سنويا   118122تضاهي 
 

 (7-1الجدول رقم ) 
 7101و  7101الحكومية في االقتصاد لعامي  القوى العاملةإنتاجية 

 البنــد 2010 2015

 منتجــو اخلدمــات  احلكوميــة 1115.2 5219.2
 باألسعار األساسية مجايلالناتج احمللي اإل 16417.2 23475.8

 القوى  العاملة يف االقتصـــاد 1,745,432 1,988,640
 العـــام القوى العاملـة يف القطــاع 546,495 622,643
 القوى العاملـة يف القطــاع العـــام عدا اجليش واألمن 346,495 422,643
 موظف(دينار/ لالقتصاد ككل  ) ـــةمجاليالقـــوى العاملـــة اإلإنتاجية  98221 118325
 موظف(دينار/ )  ةمجاليالقـــوى العاملـــة للقطاع العـام اإلإنتاجية  30,041 37,703
 )احلكومة( القـــوى العاملـــة للقطاع العـام عدا اجليش واألمنإنتاجية  47,381 55,545

  الكليـةاإلنتاجية  / القطاع العــامموظف إنتاجية نسبة  319 % 319 %
 )بالدينار(  احلد األدىن لألجور يف اململكــة 12*190 2280
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 )بالدينار(        متوسط األجر بالقطاع العام 12*549 6588
 )بالدينار(    متوسط األجر بالقطاع اخلاص 12*417 5004

 الكلية للعاملني/ احلـــ د األدنـــى لألجـــور نتاجية اإل % 517.8
 ملوظفي القطاع العام/ متوسط األجــر بالقطاع العام  %نتاجية اإل 572.3
 الكلية للعاملني / متوسط األجــر بالقطاع اخلاص  %نتاجية اإل 235.9

 .2215دائرة االحصاءات العامة، مسح العمالة والبطالة، (  1)صدر: امل
World Bank, World Data Bank, www.databank.org   (2) 

 

وترتبط القيمة املضافة املتولدة يف االقتصاد بالعالقات املتداخلة واملتكاملة للعنصر البشري كمحر ك أساسي للتنمية مع 
لتكنولوجيا، وبيئة العمل. فالتفاعل البشري مع مكونات بيئة العمل ككل يوجد العالقات اآلالت واملعدات، واملكننة وا

الفني ة اليت تقود التنمية والتطور، وال شك ان إعادة هيكلة الرواتب والعالوات تعتمد أساسا  على مؤشرات انتاجية املوظف 
 والعامل.

 القطاع العام   الموارد البشريـــة والميزانيـــات لمؤسسات ودوائر  3.1

 ، وجدكومة املركزية واملؤسسات املستقلةاحلراجعة وجتميع امليزانيات الفعلية لدوائر ومؤسسات القطاع العام بشقيه وبعد م
وهي الفرتة اليت تشمل ما قبل  2211 -2211خالل السنوات  نفاق العام الفعلي قد تزايد مبعدالت معتدلة نسبيا  بأن اإل

مليار دينار  1.93على تراجع العجز ملؤسسات القطاع العام برمته، حيث تراجع من د انعكس هذا وقوما بعد اهليكلة؛ 
، كما يتضح من اجلدول 2211مليون دينار للعام  911مث إىل  حوايل  2212مليون عام  911.1إىل   2211عام 
 (.3-5)رقم 

نفاق العام لدوائر وملؤسسات الدولة العامة، % من إمجايل اال31تشكل احلكومة املركزية ما نسبته   ويف واقع األمر
 2211% من إمجايل العجــز باخلزينة العامة للعام 91.3يراد العام هلا، يف حني شكلت إل% من إمجايل ا31.1وشكلت 

م؛ وهذا يعين أن كافة املؤسسات املستقلة، والبلديات، ومؤسسة الضمان االجتماعي قد كان هلا نصيب بالعجز مبا نسبته 
 % فقط من مجمل العجز ملؤسسات الدولة العامـــة.1.2

 (3-1الجدول رقم )
 (7102-7100الميزانيــات الفعليــة لدوائــر ومؤسسات القطاع العــام للسنوات ) 

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البنــــــــــــــد
 لمؤسســــــــــات الدولــة جمالياإل

 9784.83 9299.19 10341.81 10172.48 8515.26 9003.72 7251.56 االيــــرادات إمجايل
 10507.31 10236.11 10734.47 11144.22 10421.03 10657.69 9235.68 النـفــقـــات إمجايل

 1709.36 1660.09 1621.75 1605.55 1422.77 1645.89 1533.15ات ـمنها / تعويض
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 العاملني
 722.48- 936.92- 392.66- 971.74- 1905.77- 1653.97- -1984.12 الفائض )العجــز(

 للحكومـــة المركزيـــة جمالياإل
 8119 7589 6796.4 7408 6146 6982 5413.89 االيــــرادات إمجايل
 8812.54 8495.73 7722.93 8096.38 7455.75 8096.38 6796.67 النـفــقـــات إمجايل

منها / تعويضـات 
 العاملني

1281.79 1369.56 1119.34 1283.36 1245.19 1266.17 1299.74 

 693.54- 906.73- 926.53- 688.38- 1309.75- 1114.38- 1382.78- العــجــز
 والضمان االجتماعي الميزانيـــــــــــات للوحـــــــــــدات المســـــتقلــــة عــدا البلديـــــات

 1665.83 1710.19 1364.51 617.38 506.86 337.72 371.77 االيــــرادات إمجايل
 1694.77 1740.38 1602.74 1663.84 1711.78 1407.71 1346.31 النـفــقـــات إمجايل

 1108.07 1093.29 1027.26 1096.97 1163.37 1010.13 899.46 النفـقات اجلاريـــة
منها / تعويضات 

 العاملني
251.36 276.33 303.43 322.19 376.56 393.92 409.62 

 586.7 647.09 574.89 566.87 548.41 397.58 446.85 النفقات الرأســماليــة
 28.94- 30.19- 238.23- 531.5- 1204.92- 1012- 974.54- العــجــز
 . 2211-2211دائرة املوازنة العامة، قانون املوازنة العامة للوحدات احلكومية، وللدوائر واملؤسسات العامة للسنوات ( 0المصدر: )
 .2211، كانون أول 11، العدد 13وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة، اجمللد  (7)           

 ( 4-1الجدول رقم )
 (7100-7102عــــــداد موظفــو القطــاع العـــام  للسنوات )أ

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البنــــــــــــــد
 238825 234030 228312 224919 224653 214937 196332 دمة املدنيــةعــدد موظفي اخل إمجايل

 199627 193909 192778 192570 192670 185556 182528 عدد موظفي احلكومــة املركزيــــة
 199627 197073 192778 195605 192670 188532 187202 موظفي احلكومة املركزية مبا فيه العقــود إمجايل

   739   799   814   لعقود الشاملة للحكومة املركزيةعدد موظفي ا
   1620   1582   1508 4674 وظائف احلكومة املركزية بأنظمة خاصة

   805   654   654   وظائف حكومة غري مشمولة بنظام التشكيالت
 34948 33633 33014 34492 34129 31365 27977 عدد موظفي املؤسسات املســـتقلــة

   608 549 557 506 511 250 ظفي العقود الشاملة للمؤسسات املستقلةعدد مو 
 34948 34241 33563 35049 34635 31876 28227 موظفي املؤسسات املستقلة مبا فيه العقــود إمجايل

 1.07 1.05 1.03 1.04 1.03 1.01 1.00 احلكومة عداد موظفيأمؤشر تزايد 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 

( أن إمجايل عدد العاملني يف الدوائر 2-5ى القطاع العام، فيتبني من اجلدول رقم )وفيما يتعلق باملوارد البشرية لد
يف دوائر احلكومة املركزية، و  موظفا   193909؛ منهم 2211للعام  موظفا   2128212واملؤسسات العامة قد بلغ 

% فقط 12.1 ستقلة تبلغة موظفي املؤسسات العامة امللدى املؤسسات العامة املستقلة؛ أي أن نسب موظفا   128221
 من موظفي القطاع العام لنفس العام.

 

 

، مقارنة مبعدل منو موظفي 2211 -2211% خالل الفرتة  1.1لقد منا عدد موظفي احلكومة املركزية مبعدل  
الفرتة.  وحبساب مؤشر تطور العمالة يف دوائر احلكومة املركزية، مقارنة  % لذات 2.2املؤسسات املستقلة بنسبة 

على بكثري منه لدوائر احلكومة املركزية فبلغ أاملؤسسات املستقلة، يتبني أن مؤشر تزايد العاملني لدى هذه املؤسسات كان ب
 % فقط لدوائر احلكومة املركزية؛ أي حوايل سبعة أضعاف.2باملتوسط للفرتة املذكورة،  مقارنة بنسبة  % سنويا  21

لة ما تزال أكثر جاذبية للحفاظ على املوظفني لديها، والستقطاب موظفني وهذا بال شك  يدل على أن املؤسسات املستق
ة هذا إضافة إىل أن احلكومة ما إنفك ت عن تفريخ هيئات ومؤسسات مستقلة، كهيئات جدد مقارنة باحلكومة املركزي

 التنظيم للقطاعات وغريها من اهلياكل املؤسسية وشبه املؤسسية.

  ة ـــوبعد الهيكلالقطاع العام قبل معدالت نمو رواتب موظفي   4.1

( معدالت منو رواتب موظفي القطاع العام؛ احلكومة  املركزية مقارنة باملؤسسات املستقلة. وتشري 5-5يبني اجلدول رقم )
قد منت مبعدالت أقل من  احلكومة املركزية  موظفيرواتب أن  2211معلومات وزارة املالية بنشرة مالية احلكومة للعام 

الت منو رواتب موظفي املؤسسات العامة املستقلة باملتوسط، إال أن قيمة رواتب املؤسسات املستقلة قد تراجعت عام معد
باجململ ؛ وذلك جر اء خصخصة بعض املؤسسات واإلستغناء عن عدد من املوظفني وهذا كان قبل اهليكلة، ولكن  2212

% بعد اهليكلة مقارنة مبعدل النمو جململ رواتب موظفي 19.2عادت رواتب موظفي املؤسسات املستقلة لتنمو مبعدل 
 % فقط.1احلكومة املركزية بنسبة 

وحقيقة األمر، أن من الصعب أن تعطي املؤشرات املالية اإلمجالية للرواتب دليال  واضحا  على تغري قيمتها الفعلية قبل 
طرأت قبل اهليكلة من حاالت اخلصخصة، واإلضرابات  اهليكلة وبعدها؛ وهذا يأيت نتيجة طبيعية للتغريات املتكررة اليت

    Employment Indexاملركزية
 زايد أعداد موظفي املؤسسات املستقلةمؤشر ت

   Employment Index  
1.00 1.13 1.23 1.24 1.19 1.21 1.24 

 .7102-7100( دائرة الموازنة العامة، جدول تشكيالت الوظائف للسنوات 7.  )7101-7100( ديوان الخدمة المدنية، التقارير السنوية 0المصدر:  )
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

العمالية لزيادة الرواتب، وزيادات التقاعدات، وكذلك إعادة النظر باملكآفات السابقة املتحصلة ملوظفي الشركات اليت مت  
مث بعد اإلعالن  خصخصتها ومل يقتنع من مت  تسرحيهم بتلك املكآفات وال بالرواتب التقاعدية. وهذا جاء قبل اهليكلة، ومن

عن اهليلكة، فقد متت إثارة املوضوع أكثر من مرة لإلستفادة ما أمكن من األوضاع السياسية املتقلبة آنذاك، والضغط 
 العمايل على احلكومة لزيادة الرواتب من جهة، وزيادة التقاعدات السابقة، واملكآفات املستلمة جراء اخلصخصة.

 (1-1الجدول رقم  )
 ـــور للحكومة المركزيــة وللمؤسست العامة المستقلة *الرواتب واألج

 2017^ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البنــــــــــــــد

الرواتب واألجور لموظفي الحكومة 

 المركزيـة
773.6 829.6 950.2 1109 1183 1234.1 1245.1 1264.1 1299.7 

 معدل نمو رواتب موظفي الحكومة المركزية 

%   7.24 14.54 16.71 6.67 4.32 0.89 1.53 2.82 

الرواتب واألجور لموظفي المؤسسات 

 المسستقلة
58.4 44.9 62.6 73.9 81.6 87.3 136.8 143.6   

معدل نمو رواتب موظفي المؤسسات 

   4.97 56.70 6.99 10.42 18.05 39.42 23.12-   المستقلة  %

 .5013، ونشرة كانون أول 5012الحكومة، شباط  نشرة مالية، المصدر: وزارة المالية

 تقدير أولي  ^                      .ال تشمل البلديـــــات ومؤسسة الضمان االجتماعي  *

 

 خزينـــة العامــةالكاليف الموظفين قبل وبعد الهيكلة على تالتحليل المقارن ل  1.1

(، وللفرتة ما بعدها 2212-2211ام لفرتة ما قبل اهليكلة )حتساب متوسط تكاليف العاملني بالقطاع العأظهرت إ
 ( فقد تبني  ما يلي:1-2(، وكما يبي نه اجلدول رقم )2211-2211)

  بعد اهليكلة. دينارا   1151قبل اهليكلة إىل   دينارا  سنويا   1251تراجع متوسط كلفة املوظف باحلكومة املركزية من 
 بعد  دينارا   12232قبل اهليكلة إىل   دينارا  سنويا   3131ملستقلة من رتفع متوسط كلفة املوظف للمؤسسات اإ

 اهليكلة.
  يف كال الفرتتني، كان متوسط كلفة املوظف لدى املؤسسات املستقلة أعلى من مثيله لدى احلكومة املركزية، فكان

ي احلكومة املركزية، % مقارنة مبوظف122.5مؤشر  متوسط تعويضات العاملني ملوظفي املؤسسات املستقلة يعادل 
 %. 115وارتفعت هذه الفجــوة بعد اهليكلة ليصبح  

املتوقع كمخرجات للهيكلة؛ وحيث هدفت اهليكلة، وعملت على  تإن  النتائج احلسابية الفعلية أعاله، يف احلقيقة عكس
، فإنه من املتوقع أن يزداد ال أهنا زادت الفجوة لفرتة الدراسة. وكذلك احلالإتقليل الفجوة بني موظفي القطاع العام 

اخنفضت، كما كان يتوقع أن ينخفض  أن النتيجة إالمتوسط تعويضات العاملني ملوظفي احلكومة املركزية بعد اهليكلة، 
 .(1-5انظر امللحق)  ال أنه ارتفع.إمتوسط التعويضات للعاملني باملؤسسات املستقلة بعد اهليكلة، 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

يف املدى القصري واملتوسط، فال شك  أن كلفة الرواتب واألجور ملوظفي احلكومة املركزية  والواقع العملي يفس ر هذه النتائج
مليون دينار كما قد رها ديوان احملاسبة بتقرير رمسي أرسل إىل  دولة رئيس  363.5مبقدار يزيد على مبلغ  ارتفعتقد 

 ( 1).الوزراء

وظفني امل ن هم على رأس عملهم، وقيدت متاما  ومستقلة ملوظفي املؤسسات امل تلك التعويضات قد حج مت نسبيا   نإ 
، هذا إضافة إىل أن عمليات اإلحالل من اجلدد لتلك املؤسسات لتساوي فيما بني موظفي القطاع العام اجُلدد برمته

الرواتب مبوظفني ُجدد برواتب أقل كوهنم معينون حديثا  يفس ر تدين متوسط  التقاعد وغريه ملوظفي احلكومة، واستبداهلم
أن اجلانب اآلخر للمعادلة يفس ر تزايد مؤشر رواتب موظفي املؤسسات املستقلة بعد اهليكلة مقارنة مبوظفي  الللحكومة. إ

 حاالت على التقاعد لسببني رئيسن مها:احلكومة املركزية، وهو أن العديد من موظفي املؤسسات املستقلة قد تقدموا باإل
ستحق معها يملدنية، حيث ستكون الزيادات السنوية وغريها على الراتب ال ستمرارهم باخلدمة اإعدم جدوى  .1

 ستمرار بالعمل.اإل
يُعد   2212جتماعي السابق، حيث القانون اجلديد الذي أقر  عام اإلستفادة من مزايا قانون تقاعد الضمان لإل .2

اعد املبكر والعادي يف آن معـــا  قبل ملن أكمل التقاعد املبك ر؛ لذلك سارع الكثري من العاملني إىل  التق طاردا  
 .الراتب التقاعدي مستقبال يف حال استمرارهم خسارهتم لنسبة هامة من

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (. 1114 ع سابق مرجديوان المحاسبة، دراسة اآلثار المالية إلعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام،تقرير     (1)

 (9-1الجدول رقم )
( بالدينار7102-7100التكاليـــف المقارنــة لموظفــي القطــاع العـــام قـبل الهيــكلة وبعـدهــا للسنوات )  

 *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البنــــــــــــــد
 6511 6425 6459 6561 5810 7264 6847 متوسط كلفة الموظف بالحكومـــة المركزيـــة

 1151 1251 المتـوســـط للفتـــرة قبــــل وبعــد الهيــكلة للحكومة المركزية
 11721 11504 11219 9193 8761 8669 8905 متوسط كلفة الموظف بالمؤسسات المســـتقلــة

 12232 3131 المتـوســـط للفتـــرة قبــــل وبعــد الهيــكلة للمؤسسات المستقلة
 180.0 179.1 173.7 140.1 150.8 119.3 130.1 نسبة كلفة الموظف بالمؤسسات المستقلة إلى  كلفته بالحكومة المركزية

 115.2 122.5 لةالمتـوســـط لنسبة الكلفة المقارنـــة للفتـــرة قبــــل وبعــد الهيــك
 .7102المصدر: تــّم احتســابـه  كما هـو مقدر بموازنــة عام 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 في القطاع العام المدني    واإلقتصادية لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب  الماليةاآلثار  9.1 
ارد البشرية يف إن لغياب سياسات حكومية واضحة إلدارة الرواتب تعد نقطة من أهم نقاط الضعف يف إدارة وتنمية املو 

، خصوصا فيما يتعل ق 2221( عاما دون زيادة حىت عام 22املؤسسات، فقد بقيت رواتب القطاع العام املدين ملدة )
 ( 1)بالرواتب األساسية، حيث بدأ ديوان اخلدمة املدنية القيام هبيكلة جزئية للرواتب األساسية بكلفة رمزية.

مي مشروعني هليكلة الرواتب وهيكلة املؤسسات، ومت تقدمي املشروعني عام وقد قامت حكومة دولة معروف البخيت بتقد
، حيث سعت أهداف هيكلة الرواتب والعالوات إىل  معاجلة الفجوات والتشوهات والفروقات املالية بني رواتب 2211

ئات واملؤسسات العامة موظفي الوزارات واملؤسسات احلكومية حسب نظام اخلدمة املدنية، وبني رواتب ومزايا موظفي اهلي
املستقلة، إىل  حتقيق درجة أعلى من العدالة واملساواة بني موظفي القطاع العام، وكان برنامج اإلصالح هليكلة الرواتب يف 
القطاع العام املدين مطلبا  حكوميا  وشعبيا  لالإصالح اإلداري واملايل من أجل ترشيد اإلنفاق احلكومي، واحلد  من اهلدر يف 

 (.2-5ل العام من خالل ضبط املوازنات للرواتب يف موازنات الدول . انظر امللحق )املا

، إال أن التكاليف املالية (1)( مليون دينار 32وكانت وزارة تطوير القطاع العام قد قدرت الكلفة املالية للربنامج مببلغ )     
ون دينار تقريبا ، حسب تقرير ديوان احملاسبة عام ( ملي252.2ما مجموعه )  2212احلقيقية إلعادة اهليكلة بلغت عام 

 (2) ( مليون دينار. 111إىل  )  2212، حيث ارتفعت التكلفة املالية اإلمجالية عام 2212

كما أن منح العديد من الدوائر عالوات مهنية بعد إقرار إعادة هيكلة الرواتب يف القطاع العام أسهمت يف تغيري مسار 
الرواتب، وكل ف اخلزينة العامة للدولة ُكلف مالية جديدة، وأن منهجية حتقيق أهداف إعادة هيكلة وأهداف إعادة هيكلة 

الرواتب تقوم على أساس تسعري الوظائف وفقا  للوصف الوظيفي واملهام و املخاطر والواجبات، مع األخذ بعني اإلعتبار 
 العام مبا فيها املؤسسات العامة املستقلة. تطبيق مواصفات هذه املسميات الوظيفية على كافة موظفي القطاع 

 وهناك بعض املالحظات العامة على اآلثار املالية هليكلة الرواتب يف القطاع العام من أمهها:
o  مل يأخذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب مببدأ التدرج يف تطبيقه، حيث مت تنفيذه دفعة واحدة بشكل أرهق املوازنة

 لدولة.املالية السنوية العامة ل
o  مل يفرق برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعالوات بني املؤسسات واهليئات املستقلة نفسها من حيث وجود

 مؤسسات وهيئات منتجة ومكتفية ماليا  باإليرادات املالية، وبني تلك اليت تعد عبئا  على موازنة الدولة.

                                                           
 .11/1/1111ي العين مازن الساكت،مرجع سابق،لمقابلة معا   (1)
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

o نتاجية والتنافسية والتضخم ومعدالت النمو مل يأخذ برنامج هيكلة الرواتب والعالوات باحلسبان معايري اإل
اإلقتصادي ومستوى الرفاه اإلجتماعي يف حساب زيادة الرواتب وحتسني مستويات املعيشة والدخل للعاملني يف 

 القطاع العام املدين. 
o ل اختالالت وتشوهات الرواتب يف الوظيفة العامة، فهناك تفاوت يف سل م الرواتب ملوظفي القطاع العام داخ

املؤسسات ويف القطاعات الواحدة، وقد نتج عن ذلك غياب معايري العدالة والشفافية واستمرار استنزاف املوارد املالية 
 للموازنات العامة، وعدم وجود تكافؤ الفرص للعاملني يف القطاع العام املدين.

o  بإحتياجات السوق والذي يتطلب إن تنظيم التسعري للرواتب هو حتد  مستمر  لديوان اخلدمة املدنية وهو مرتبط
 حتديد نوع وتقييم اخلربات املطلوبة للتخصصات واملسميات الوظيفية املختلفة حسب آليات العرض والطلب.

o  ،مراجعة املكآفات يف كل وزارة على حدة، حيث أنه بنفس القطاع مؤسسات تعطى مكافآت وغريها ال يعطى
دالة واإلنصاف وحالة من اإلحتقان، مما يعمق من حالة عدم الرضا هذا التباين يوجد حالة من اإلحساس بعدم الع

      (1(  1)(1).الوظيفي واإلضرار باخالقيات الوظيفة العامة
(2-1جدول رقم)   

قيمة الرواتب واألجور لجميع الدوائر الحكومية العامة والمؤسسات المستقلة )بالمليون دينار(  لجدول التالييبين ا
عداد المعينين والمنفكينأجور* مع ومعدل نمو تلك الرواتب واأل 7102-7116خالل السنوات   

 ت العامة المستقلة ***االرواتب واألجـــور للحكومة وللمؤسس

 2017^ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البنــــــــــــــد
 1299.7 1264.1 1245.1 1234.1 1183 1109 950.2 829.6 773.6 بالمليون(الرواتب واألجور لموظفي الحكومة المركزيـة )

 %2.82 %1.53 %0.89 4.32% 6.67% %16.71 %14.54 %7.24   معدل نمو رواتب موظفي الحكومة المركزية  %
   143.6 136.8 87.3 81.6 73.9 62.6 44.9 58.4 الرواتب واألجور لموظفي المؤسسات المستقلة

   %4.97 %56.70 %6.99 %10.4 %18.0 %39.4 23.1-%   مستقلة  %معدل نمو رواتب موظفي المؤسسات ال
   6492 5833 6164 4887 3751 6944 10666 عدد المعينين

   8965 10670 6430 11170 7880 7722 8241 دائما   نفكاكا  إعدد المنفكين 
   2473- 4837- 266- 6283- 4129- 778- 2425 الفرق 

 .2211، ونشرة كانون أول 2211نشرة مالية احلكومة، شباط ، *   املصدر: وزارة املالية

                                                           
 .21/2/1111 سابق مرجع الساكت، مازن العين معالي مقابلة (1)

 .1-1، مرجع سابق،ص ص 1114تقرير ديوان المحاسبة  (1)

 .21/2/1111مقابلة معالي العين مازن الساكت، مرجع سابق   (3)
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

   2215،  2212** املصدر : ديوان اخلدمة املدنية، التقرير السنوي  
ــات ومؤسسة الضمان االجتماعي ***  ال تشمل البلديـــ

 تقدير أويل  ^ 

 موظفي المؤسسة المستقلةمقارنة نمو الرواتب بين موظفي الحكومة المركزية و  (0-1رقم ) البياني شكلال
 
 
 
 
 
 

 
 

( أعاله أن هنالك ارتفاع كبري يف قيمة الرواتب واألجور بني األعوام من 1-5( والرسم البياين )1-5يشري اجلدول )
مليون دينار يف  1212.1إىل  مبلغ  2229مليون دينار يف عام  111.1فقد ارتفعت من مبلغ  2211إىل   2229

%، أما املؤسسات املستقله فقد ارتفعت قيمة 11.1( مليون دينار، بنسبة ارتفاع 292.5، بزيادة قدرها )2211عام 
بنسبة ارتفاع قاربت  2211مليون دينار يف عام  121.1إىل   2229مليون دينار يف عام  53.2الرواتب واألجور من 

121.% 
 

ظفا  حيث بلغ صايف النقص يف عدد مو  11213موظفا  خالل تلك الفرته قابله إنفكاك  22111علما  أنه مت تعيني 
موظفا ، مل ينعكس ذلك االخنفاض على قيمة الرواتب واألجور بل استمرت يف  11121املوظفني خالل تلك الفرته 

اإلرتفاع سواء  للمؤسسات املستقله أو املؤسسات العامة واملؤشر كان يتجه إىل حركة التوظيف كانت مستمره و متجهه حنو 
يت تعترب ذات الرواتب واملزايا العالية مقارنة بالدوائر واملؤسسات العامة، باإلضافه إىل  حصول بعض تلك املؤسسات وال

املؤسسات العامة غري املستقله على أنظمة مكافآت عالية أدت إىل  استمرار زيادة قيمة فاتورة الرواتب واالجور يف الدوله 
 بشكل عام. 

عادة هيكلة الرواتب( كسنة لبدء التغيري جند أن فرق ارتفاع الرواتب واألجور )عام تطبيق إ 2212وإذا ما أعتربنا عام 
قد وصل إىل مبلغ  2211جلميع املؤسسات احلكومية العامة من دون املؤسسات املستقله مقارنة بالعام الذي سبقه 

ورها هلا مببلغ %، أما املؤسسات املستقلة فقد ارتفعت رواتبها وأج11.11مليون دينار بنسبة ارتفاع  155.1
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

% لنفس الفرته مع مالحظة أن صايف عدد املوظفني املنفكني عن العمل كان 13.25مليون دينار بنسبة زيادة 11.1
 موظفا . 2115

للمؤسسات احلكومية من دون املؤسسات املستقله جند أن الزيادة بلغت  2212مع عام  2212وعند مقارنة عام 
 موظفا . 2921علما  أن عدد املوظفني نقص مبجموع  %، 11.1مليون بنسبة ارتفاع  219.2

مليون دينار وبنسبة  51جند أن الزيادة الطبيعية يف قيمة الرواتب واألجور بلغ  2229مع عام  2212ولدى مقارنة عام 
وانفك مبا مجموعة  2212يف عام  3915و  2229موظفا  جديدا  يف عام  12111%، علما  أنه مت تعيني 1.2ارتفاع 

 (.1-5موظف كما هو موضح باجلدول رقم  ) 1121
مقارنة بعام  2211أما قيمة ارتفاع الرواتب جلميع موظفي الدوائر احلكومية العامة بإستثناء املؤسسات املستقله يف عام 

%  129.2مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت  31%، ومبلغ  11مليون دينار بنسبة ارتفاع  111.9فبلغت  2211
مليون دينار  192.9ملستقلة لنفس الفرته، وبإمجايل إرتفاع جلميع املؤسسات املستقله وغري املستقله مببلغ للمؤسسات ا

، آخذين بعني االعتبار 2211% . ومل تتوفر معلومات عن أعداد املعينني اواملنفكني عن عام 19.9بنسبة وصلت إىل  
إال أنه مل  2215 -2212( موظفا  ما بني عامي 11222( موظفا  جديدا  وانفك عن العمل  )21111أنه مت تعيني )

يتم ختفيض قيمة الرواتب واملزايا الوظيفية ألنه مت تعويض النقص يف الرواتب من خالل إعطائهم عالوة ) فرق وبدل 
ملالية تسكني( وهذا ما خيالف غايات إعادة اهليكلة اليت سعى ديوان اخلدمة املدنية إىل إجنازها، ومت تعديل الكشوفات ا

لرواتب الوزارات والدوائر بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان اخلدمة املدنية من خالل وضع العالوات الفنية 
للمسميات الوظيفية، وجاءت فرتة عدم اإلستقرار السياسي يف املنطقة العربية، مما أوجد حالة من اإلعتصامات واإلضرابات 

رواتب والعالوات مما زاد يف الكلف املالية للرواتب والعالوات يف اخلزينة العامة وهناك العديد من وزيادة املطالبات بزيادة ال
 : ( 1)األمثلة حدث فيها تغيريات يف مسار برنامج إعادة هيكلة الرواتب منها

% وتقدر 122% حىت أصبحت العالوة الفنية  15إعطاء عالوة إضافية ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم مقدارها  -1
 .2211مليون دينار، ومت زيادة هذه العالوة على الرواتب بعد إقرار اهليكلة عام  21حبوايل 

% بدءا  من عام  15-5% يف وزارة الصحة، وتعديل عالوة املمرضني بنسبة 5زيادة عالوة املهن الطبية بنسبة  -2
 بعد إقرار اهليكلة. 2211

 1( دينار بتعليمات صادرة من وزارة العدل.125222ارة العدل بقيمة ) مت زيادة احلوافز املالية ملوظفي وز  -1

                                                           

 .1-4ص ص ، سابقمرجع ال تقرير ديوان المحاسبة،(1) 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

دينار  يف عام  122وإضافة مبلغ  2212مت تعديل املكافآة الشهرية جلميع موظفي دائرة األراضي واملساحة بدء  بعام -2
بة الدخل واملبيعات ( دينارا  سنويا ، كما مت منح عالوة إضافية ملوظفي ضري 511323بقيمة إمجالية بلغت)  2211

 دينار. 522% إىل  الراتب اإلمجايل على أن ال تزيد عن 122بزيادة نسبة املكافآة الشهرية إىل  

 مت منح موظفي وزارة املياه والري وسلطة وادي األردن عالوة مرافق مياه ومصادرها.  -5

سنوات اعتبارا  من عام  1مية على مدار مت تثبيت العاملني خارج جدول التشكيالت يف الوزارات والدوائر احلكو  -1
وحتميل تكلفة رواتبهم إىل اخلزينة العامة للدولة بدال  من املشروعات والربامج اليت كانوا يتقاضون أجورهم  2211

 115دنانري إىل   112موظف،  فتم رفع عالوة املعيشة ملوظفي الفئة الثالثة من  228222منها، وقد بلغ عددهم 
 (1)(.2215دينارا  عام  15، و 2212دنانري عام  12دار سنتني ) دينارا  على م

مما سبق يتبني أن توقيت برنامج اهليكلة للرواتب يف القطاع املدين الذي صاحب فرتة الربيع العريب أوجد مجموعة من 
صاحل  فكانت الضغوطات القوية على برنامج اإلصالح من قبل موظفي القطاع العام، والنقابات، وأصحاب النفوذ وامل

الدولة تنظر إىل أن مثن االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف ظل هذه الظروف الطارئة أهم بكثري من زيادة 
 (1)التكلفة املالية أو زيادة العجز يف املوازنة العامة للدولة .

لسنة  12لنظام اخلدمة املدنية رقم  21وكما أن عدم تطبيق منهجية دقيقة يف منح العالوات الفنية وفقا ألحكام املادة 
وتعديالته من قبل عدد من الوزارات، والتفاوت يف العالوات أدى مبوظفي القطاع العام إىل  املطالبة باحلد  األعلى  2221
 للعالوة.

مليون  111.5إىل أن تنفيذ إعادة اهليكلة كل ف مبالغ إضافية وصلت إىل   2212وقد أشار تقرير ديوان احملاسبة عام 
؛ مما أدى إىل  زيادة عجز املوازنة العامة للدولة، وقد تسبب هذا يف ارتفاع معدالت الرواتب واإلجور بصورة مباشرة (2)دينار

يف الدولة ألن تكلفة الرواتب من العناصر األساسية يف تكاليف اإلنتاج، مما يؤثر على تنافسية اإلنتاج واالقتصاد األردين 
 .(1-5ه أنظر ملحق رقم )وقطاعات االستثمار في

 

 
 

                                                           
 .1/1/1111( مقابلة عطوفة االمين العام  للهيئة المستقلة لالنتخابات الدكتور علي الدرابكة بتاريخ 1)

 .3-1مرجع سابق  1114( تقرير ديوان المحاسبة  1)
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 .المجتمع في الوسطى لطبقةاو  قتصادية،واإل جتماعيةاإل التنمية على آثار برنامج الهيكلة  2.1 
 
 

تأيت آثار اهليكلة على واقع التنمية االجتماعية واالقتصادية للهيكلة، والطبقة الوسطى يف اجملتمع من خالل إلغاء حزمة من 
العام يف حتقيق األمان الوظيفي، وذلك  جر اء إلغاء نظام اخلدمة املدنية اجلديد ميزات:  احلوافز تساعد موظفي القطاع

اإلدخار، ومكافأة هناية اخلدمة، وقروض اإلسكان، وكذلك التأمني الطيب اخلاص اليت كان يتمت ع هبا موظفو املؤسسات 
 احلاجات األساسية للموظف كاملسكن، العامة املستقلة بأنظمة تلك املؤسسات قبل اهليكلة.، وال شك  أن تأمني

واإلدخار، ومكافأة هناية اخلدمة عندما يتقاعد املوظف أو يرتك عمله، وتأمينه الطيب يعطي املوظف العام ميزة حيوية 
 وضرورية جتعله يعيش حياة كرمية إال أن إلغاؤها تركت آثار مهمة على موظفي املوؤسسات املستقلة.

يزات ملوظفي املؤسسات املستقلة لقناعتها باحلاجة إىل رفع سوية ومستوى خدمات هذه لقد أعطت األنظمة هذه امل
املؤسسات، وزيادة إنتاجية املوظف، واملسامهة الفاعلة يف حتقيق رؤيتها ورسالتها، وبالتايل احلفاظ على الدور اإلقتصادي 

 فدا  للخزينة العامة للدولة، وليس عبئـــا  عليها. الفع ال، واحلفاظ على اجلدوى املالية ملعظم تلك املؤسسات، ولتكون را

وميكن تقدير كلفة املؤسسات املستقلة ملزايا االدخار، ومكافأة هناية اخلدمة، واإلسكان، والتأمني الطيب كما هو موضح 
 ( التايل:3-5باجلدول )

 

 (5-1جدول رقم )

 

 ت العامة المستقلة بالمليون دينار*ان الطبي لموظفي المؤسستقدير تكاليف االدخار ومكافأة نهاية الخدمة واالسكان والتأمي
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البنــــــــــــــد

الرواتب واألجور لموظفي المؤسسات 
 043.9 039.5 52.3 50.9 23.6 97.9 44.6 15.4 المسستقلة

 14.36 13.68 8.73 8.16 7.39 6.26 4.49 5.84 كلفة االدخار المقدرة
 14.36 13.68 8.73 8.16 7.39 6.26 4.49 5.84 كلفة مكافأة نهاية الخدمة
 0.718 0.684 0.4365 0.408 0.3695 0.313 0.2245 0.292 كلفة االسكان للموظفين

 3.32 3.03 2.97 2.93 2.73 2.51 2.1 1.94 كلفة التأمين الطبّـــي ^
 32.758 31.074 20.8665 19.658 17.8795 15.343 11.3045 13.912 مجموع كلفة الميزات

 .7103، ونشرة كانون أول 7102للرواتب واألجور من نشرة مالية الحكومة، وزارة المالية، شباط  المصدر: تّم احتسابها استنادا  
 ل سنة للموظف، علما أن الموظف يساهم بذلك.على متوسط كلفة التأمين لك ال تشمل البلديـــــات ومؤسسة الضمان االجتماعي *     ^ تم تقديرها بناء   
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

مليون دينار لكافة موظفي املؤسسات املستقلة يف  12.3يبني اجلدول السابق، أن إمجايل تكاليف املزايا األربع ال تتجاوز 
 مليون دينار سنويا 13و  11.1فيما لو إستمرت احلكومة بتطبيق أنظمة تلك املؤسسات، ومل تكن تتجاوز  2211عام 

قبل ثالثة أعوام من تطبيق برنامج اهليكلة. وهذه على أكثر تقدير، حيث التأمني الطيب احلكومي يكل ف اخلزينة أكثر من 
 التأمني اخلاص.

                            على مزايـــا موظفـــي المؤسسات العامة المستقلة الرواتب هيكلةبرنامج إعادة  ارأث 5.1

 ت املستقلة عن الدوائر احلكومية اليت تتبع نظام اخلدمة املدني ة خبمسة مزايا هي:متي زت أنظمة املؤسسا
 .الراتب األعلى للموظف املبتدئ وكذلك الزيادات السنوية األعلى 
 .الراتب التقاعدي األعلى الذي يتبع الراتب األعلى 
  .نظام إدخار للموظف 
 .نظام مكافأة هنايــة اخلدمــة 
 .نظام اإلسكان 
 الطيب اخلاصالتأمني  

 
حيث يتمتع املوظف بعد تثبيته باخلدمة باألنظمة اجلزئية الثالثة املذكورة يف نظام املوارد البشرية اخلاص بكل مؤسسة. 
هذا فضال عن إعادة استثمار فارق الراتب األعلى للموظف لدى املؤسسات املستقلة مقابل نظريه يف اخلدمة املدنية؛ 

 .  Reinvestment Impactعادة االستثمار وهو ما يعرف ماليا  بأثر إ
وحقيقة، تعترب أنظمة املؤسسات املستقلة حافظة للموظف أثناء عمله وبعده عند التقاعد أو حىت انفكاكه عن العمل، 

و فهو يتمتع بنظامي االدخار، وهناية اخلدمة اللذان يوفران له مبلغا من املال يساعده لقضاء حاجاته ونفقاته أو لرفاهيته أ
 لشراء العقارات.

وفيما يتعلق بنظام االدخار ومكافأة هناية اخلدمة كما نصت عليها أنظمة املؤسسات املستقلة، فكان بأنظمة تلك 
%(، وتستحق 12% مثال(، وتساهم املؤسسة بنسبة الضعف تقريبا )5املؤسسات يتم  اقتطاع نسبة من راتب املوظف )

 ال استثمرهتا املؤسسة إىل  املوظف بعد إنتهاء عمله بغري الفصل.املبالغ املتجم عة للموظف وأرباحها، ح
أم ا نظام االسكان، فيمنح املوظف ميزة حيوية وإسرتاتيجية، إذ يتم  ختصيص مبلغا  معينا  من موازنة املؤسسة، أو االقرتاض 

ميس رة، وبفائدة توافق من أي مصدر متدين الكلفة، ورصده بصندوق لالسكان، ليتم إعادة إقراضه للموظفني بشروط 
% كحد  أقصى مقابل فوائد 5% إىل  2عليها أغلب األنظمة املستقلة لتعادل الكلفة اإلدارية لألموال فقط )يف حدود 

 % لدى البنوك مع هناية التسعينات من القرن املاضي(.15وصلت أحيانا  
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الضمان، ولكنه مبلغ بسيط يتم اقتطاعه من ومما جيدر ذكره، أنه يوجد لدى نظام اخلدمة املدنية ما يعرف بصندوق 
املوظف، وال يستثمر هذا الصندوق عمليا ، حيث تديره وزارة املالية، بل على العكس يتم  االنفاق على حسابه كنفقات 
تشغيلية من جلان وغريها، اإل أن بعض املهن كاملعلمني مثال قد ركزت نقاباهتا على تعزيز هذه الصناديق بتخصيص مبالغ 

 عينة من موازنة الدائرة احلكومية هلا، واحلفاظ على استثمارها لفائدة املوظف عند انتهاء عمله.م
 

 كافة المؤسسات والشركات التي تقدم الخدمات  مؤسسات الحكومية ووتعزيز شبكة المعامالت بين الاإللكتروني  الربط 6.1
اإللكرتونية لتقدمي اخلدمات العامة إلكرتونيا  لتحسني اخلدمات إن برنامج إعادة هيكلة الرواتب يتطلب إجياد البنية التحتية 

املقدمة ملتلقي اخلدمة مما يساهم يف رفع وحتسني الدخل للعاملني يف القطاع العام املدين، وهذا ال يعين تقدمي خدمات 
تقرتح الدراسة إجياد " مركز احلوكمة يف املؤسسات العامة دون الرتابط بني كافة األطراف ذات العالقة، ويف هذا املنظور، 

معلومات وطين" يتم  خاللة رصد كافة املعلومات سواء  عن املواطن األردين، أو الوافد املقيم يف اململكة، وهذا سيمكن 
مؤسسات القطاع العام من خالل احلكومة االلكرتونية تقدمي املعامالت، ومتابعتها، واحلصول على نتائج هنائية أو شبه 

طتها؛ مما يعين إجياد أنظمة معلومات وطنية متكاملة، حبيث متكن دوائر القطاع العام على أرض اململكة من هنائية بواس
إجراء معظم معامالته من خالل نظام إلكرتوين شامل ومتكامل، بل وال يستطيع إكمال أي تعامل حىت مع القطاع 

ديث معلوماته املركزية واألساسية. ويتم استيفاء الرسوم اخلاص، وحتديدا املعامالت البنكية، والتحويالت للخارج، دون حت
للخدمات العامة أو اخلاصة بواسطة الصراف اآليل للبنوك، أو الشبكة العنكبوتية، أو حىت جهاز اخللوي، ورغم وجود إرادة 

وجيا املعلومات يف سياسية قوية بدعم خدمات احلكومة اإللكرتونية يف األردن إال أن هناك تراجعا  يف مجال تطوير تكنول
القطاع العام يف السنوات األخرية إن تطوير القدرات احلكومية يف القطاع العام املدين فيما خيص احلكومة االلكرتونية يعترب 
حتديا  مركزيا  لزيادة معدالت منو الرواتب والدخل لرفع سوية العامل يف القطاع العام وانتاجيتة وتنافسيته. انظر امللحق رقم 

(5-2). 
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السادسالفصل   
والتوصيات المقترحة نتائج الدراسة  

سيتم يف هذا الفصل استعراض النتائج اليت توصلت إليها دراسة إعادة هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين يف 
 د التالية:األردن، وكذلك التوصيات املقرتحة، وقد متثلت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة باألبعا

o  كانت فكرة برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين منوذجية يف التخطيط لربنامج  إصالح
وتطوير القطاع العام املدين يف األردن، إال أن منهجية التطبيق وآليات التنفيذ مل تكن بالشكل املطلوب، حيث 

 املستمر يف قيادات القطاع من أصحاب القرار القائمني على تنفيذ افتقدت لألبعاد املؤسسية، وصاحبها التغيري
 1))برنامج هيكلة الرواتب والعالوات يف وزارة تطوير القطاع العام واخلدمة املدنية.

o  سامهت هيكلة الرواتب والعالوات يف حتقيق مستويات مقبولة من العدالة بني املوظفني يف الرواتب والعالوات، ويف
الراتب األساس، ويف حتديد املسميات الوظيفية، مما ساهم يف ختفيض الفروق الكبرية يف الرواتب بعد مجال حتديد 

إعادة اهليكلة وبالذات بني الوزارات والدوائر احلكومية من جهة، وبني موظفي املؤسسات احلكومية واهليئات 
 املستقلة من جهة اخرى.

o  مل باألساس املسميات الوظيفية ومهامها ومسؤولياهتا ومدى اعتماد معايري بطاقات الوصف الوظيفي اليت تش
خطورهتا وأمهيتها ووضع سلم للرواتب األساسية، كما مت وضع أسس للعالوات ومت نشرة يف كتيب صادر سندا   

وهذا يتطلب العمل على وضع نظام متجدد لتسعري املسميات الوظيفية والعالوات  )لنظام اخلدمة املدنية.
 (2)شكل دوري ضمن معايري علمية واضحة وشفافة ونظامية.واملكآفات ب

o  مل خيضع برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعالوات إىل دراسات مقارنة أقليمية أو دولية اقتصادية ومالية مسبقة
 ملعرفة أفضل املنهجيات واألساليب واملمارسات يف تطوير هيكلة الرواتب يف القطاع العام املدين، وال على خربات

مقارنة حملية أو إقليمية، ومل تعتمد املعايري الدولية يف القياس واملتابعة يف املدخالت وخمرجات الربنامج رغم مرور 
 حنو مخس سنوات على تطبيقه وتقييم نتائجها.

                                                           
(1) 

 8/1/1111مقابلة عطوفة علي الدرابكة، مرجع سابق، بتاريخ

1/1/1111سابق، بتاريخ مقابلة عطوفة السيد سامح الناصر، مرجع  (1)  

 11/1/1111المرجع السابق، بتاريخ ( 3)
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o  ال توجد دراسات كافية حىت اآلن عن قياس اإلنتاجية والتنافسية والتميز ومستويات األداء واستخدام اجراءات
ابعة والتقييم للمؤسسات احلكومية وموظيفها بعد تطبيق برنامج إعادة هيكلة الرواتب بطرق علمية، فما زالت املت

-1مستويات التقدير السنوي حيكمها أساليب روتينية وبريوقراطية داخل املؤسسات العامة، انظر امللحق رقم )
 القطاع العام وفق مناهج وأدوات علمية (،كما توجد حاجة لتطوير مناهج قياس الرضا الوظيفي للعاملني يف1

 (3)معتمدة عامليا .

o  إن تقييم برنامج إعادة اهليكلة يتطلب النظرة الشمولية لألهداف وملنهجية وآلية التنفيذ وخمرجاته، حيث برزت
امج أبعاد إجيابية وحتديات ودعوات متكررة إىل مراجعة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات اليت أوجدها برن

 إعادة اهليكلة.
o  كان من املفروض أن يصاحب برنامج إعادة هيكلة الرواتب يف القطاع العام املدين تطوير اهلياكل التنظيمية

للمؤسسات احلكومية واهليئات املستقلة كذلك ألن التحدي األساسي يف تطوير قطاع الرواتب هو ربط إدارة 
 للمؤسسات احلكومية واهليئات املستقلة بأساليب تكاملية وجتديدها.املوارد البشرية بإحتياجات اهلياكل التنظيمية 

o  ما زال هناك مشكلة يف عملية جتسري املوظفني، وآليات شراء عقود اخلدمات ووجود العديد من األنظمة اخلاصة
د لكثري من املؤسسات احلكومية العامة واملستقلة ،كما أن عدم حساب العالوات املهنية يف التقاعد يعد أح

 الفجوات يف برنامج إعادة هيكلة الرواتب.
o  مل يكن من أولويات الربنامج يف تصميم نظام العالوات كعالوة املؤسسة والعالوة الفنية اإلعتماد على دراسات أو

 معايري أو أسس موضوعية ملعرفة اعتماد القيم املالية احلقيقية هلا.
o والرقابة والتدقيق ومعايري احلوكمة الرشيدة يف تقييم خمرجات األداء  مل يتم تعزيز منظومة النزاهة والشفافية واملساءلة

للمؤسسات والقيادات اإلدارية  والعاملني يف القطاع العام وربطها باإلنتاجية والتنافسية لتحسني الرواتب يف 
 القطاع العام.

o ردن يعد أمرا ضروريا ال غىن عنه، إن عملية تقييم إعادة هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين يف األ
حيث أن التأخر يف تقييم برنامج إعادة اهليكلة بالشكل الصحيح تنتج عنه آثار متعددة على اجلهاز اإلداري، 
مثال ذلك عملية الرتهل اليت حتدث لذلك اجلهاز من حني آلخر، واليت تؤدي إن مل تتم معاجلتها بالشكل 

لفعالية اإلدارية، هذا باإلضافة إىل  وجود ضعف يف مستوى خدمات اجلهاز الصحيح إىل حالة تراجع األداء وا
اإلداري بشكل عام، مما يؤدي إىل تدين مستويات اخلدمات يف القطاع العام بشكل عام، كما يساهم ذلك يف 
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لعام املدين ظهور الفساد اإلداري، كما يؤدي إىل حدوث تراجع يف تطوير إدارة وتنمية املوارد البشرية يف القطاع ا
 وعدم االلتزام مبستويات حتقيق وأهداف التنمية االقتصادية واملستدامة  املرتبطة بالتنمية البشرية.

 
 اآلثار اإلدارية لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب  0.0.9 

املوحد  ساهم برنامج إعادة هيكلة الرواتب يف تسريع إجراءات تطبيق نظام معلومات إدارة وختطيط املوارد البشرية 
(، 1-1أنظر الشكل البياين رقم) (GFMIS). ( ونظام املعلومات املالية احلكوميةGHRMISللقطاع العام )

حيث يقوم ديوان اخلدمة املدنية يف املرحلة احلالية بتطوير اهلياكل التنظيمية لديه من خالل جتديد األنظمة والدوائر التابعة 
املوارد البشرية، ونظام األرشفة اإللكرتونية، ونظام اإلمتحانات التنافسية،  له مثل بناء نظام معلومات إدارة وختطيط

وبطاقات املوظف اإللكرتوين، ونظام الشكاوي واالقرتحات ،ومبا يساهم يف مساعدة اإلدارة العليا يف اإلعتماد على 
دولة، وقد سامهت إعادة اهليكلة بتطوير الطرق العلمية يف التخطيط واختاذ القرارات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية يف ال

بطاقات الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية لتتالئم مع برنامج إعادة هيكلة للرواتب، فضال  عن األثر املرتتب على 
 (1)الرتكيز على مفهوم جودة اخلدمة كما تقتضي متطلبات املشاركة يف جوائز  التميز الوطنية.

 

 

 (0-9الشكل البياني رقم )

 

 

 

 

 

                                                           
 111-133، مرجع سابق، ص ص 1111ديوان الخدمة المدنية، التقرير السنوي (1 )
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o  أظهرت نتائج الدراسة ضعف التشاركية يف التخطيط إلصالح وتطوير إعادة هيكلة الرواتب والعالوات مع الشركاء

املستهدفة من مكونات اجملتمع املدين والنقابات املهنية،والقطاع اخلاص،واألحزاب، ووسائل االجتماعيني والفئات 
ملنتسبني هلا هم من العاملني يف القطاع العام املدين ومن اإلعالم، وخاصة أن هناك أعداد كبرية من األعضاء ا

املتأثرين بربنامج هيكلة الرواتب والعالوات، فما زالت مركزية التخطيط يف الربامج احلكومية تشكل أثرا  سلبيا  يف 
 (1)إجياد البيئة الداعمة لثقافة التغيري يف صنع السياسات العامة.

o  واتب إىل إجياد مصادر مالية واقتصادية جديدة تدعم من قدرات املوازنة العامة مل يعمل برنامج إعادة هيكلة الر
للدولة يف زيادة رواتب القطاع العام بطرق دورية تدرجيية عادلة، وهذا يتطلب زيادة اإلستثمار احلكومي يف تنمية 

ألحزاب ومنظمات اجملتمع وإدارة املوارد البشرية بالشراكة مع القطاع اخلاص والضمان االجتماعي والنقابات وا
املدين، وزيادة ربط خمرجات التعليم بسوق العمل لتخفيف العبء املايل للموازنات العامة للدولة يف النفقات 
التشغيلية ) األجور والرواتب(، وتطوير مزايا الرواتب التقاعدية بأساليب تدرجية، كما أن تفعيل الشراكات 

ط االقتصادي على مستوى الوطن يف قضايا العمل والتشغيل واملشاريع احلكومية مع القطاع اخلاص يف التخطي
التنموية وطرق معاجلة مظاهر البطالة والفقر واألجور يعد الطريق األفضل إلصالح وتطوير املوارد البشرية يف 

 القطاع العام املدين.
o لعمل التقدير الدوري لزيادة  إن برنامج إعادة اهليكلة مل يتضمن رصد تكلفة مالية إلعداد الدراسات الالزمة

وتسعري الرواتب، وكيفية تطبيق وإعداد موازنات املنح واملكآفات املالية الشهرية مع عدم وجود آليات دقيقة لربط 
 .العالوات واملكآفات باإلجناز واإلنتاجية 

 
 اآلثار التشريعية والقانونية 7.0.9
o دمة املدنية عرب تعديالته الكثرية أوجد حالة من عدم االستقرار إن كثرة التعليمات والتشريعات املرتبطة بنظام اخل

 التشريعي يف تطبيق برنامج إعادة هيكلة الرواتب.
o ومل يتم وفق اسرتاتيجية وطنية (2)صدر قرار إعادة هيكلة الرواتب للقطاع العام بقرار من مجلس رئاسة الوزراء ،

تصادية علمية مسبقة، أو بالتعاون مع الشركاء شاملة، أو وثيقة رمسية معتمدة، أو دراسات جدوى اق
االجتماعيني، مما أفقده الطابع املؤسسي وأخضعه ألبعاد املمارسات والتجارب الفردية يف التصميم واإلدارة 

                                                           
 .11/1/1111( مقابلة مع ممثلي النقابات المهنية، بتاريخ 1)

  11/3/1111خ بتاريوزير تطوير القطاع العام األسبق ،مقابلة الدكتور خليف الخوالدة، ( 1)
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والتنفيذ، كمامل يطبق التدرجية وسياسات املراحل للتأكد من فعاليتها والقيام باإلجراءات التصحيحية ملعاجلة 
الكافيه  ديدة النامجة عنه، ومل حيظى بوجود البيئة املساندة على املستوى الرمسي واإلعالمياملستجدات اجل

إلجناحه، حيث مل تتوافر القناعات الكافية مبخرجات الربنامج ونتائجه داخل الرأي العام يف االردن، لضعف 
 ساند للقرار .قنوات االتصال وبرامج التوعية والتعبئة واألنشطة املوجهة لكسب التأييد امل

o  كما استند برنامج إعادة هيكلة الرواتب إىل  نظام اخلدمة املدنية الذي كان ساري املفعول قبل تطبيق الربنامج، مما
استدعى وجود مبادرة حول إعادة هيكلة الرواتب والعالوت من خالل  إصدار بالغ رمسي من رئيس الوزراء يف 

وزارة تطوير القطاع العام وديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية ممثلة  بتنيفذ الربنامج من خالل كل من 2212سنة 
 بدائرة املوازنة العامة، وكان لوزارة تطوير القطاع العام الدور املركزي يف حتديد خمرجاته.

 
 األبعاد السياسية واإلعالمية   3.0.9

o ف وغايات برنامج إعادة هيكلة الرواتب غياب احلمالت اإلعالمية والتثقيفية والتوعوية الكافية لتسويق أهدا
 والعالوات يف القطاع العام املدين من قبل اجلهات املنفذه للربنامج.

o  ما زال الرأي العام األردين يعاين من نقص يف املعلومات واملعرفة الكافية عن برامج اإلصالح واهليكلة وتطوير القطاع
الفعالية واملصداقية والثقة العام واخلدمة املدنية،مما يؤدي إىل  عدم وجود  بيئة مؤيدة وداعمة هلا، وأضعف أيضا  

 عند القيام  بتنفيذ الربنامج.
o  تفعيل دور املؤسسات احلكومية، وهذا يتطلب تفعيل فكرة احلوار االجتماعي والتشاركي مع اجلهات املعنية

 اإلعالمية ومكونات الرأي العام.واملستهدفة وأصحاب املصاحل واجلماعات املنظمة والقطاع اخلاص، واملؤسسات 
o  الدعم اإلعالمي: تغطية أخبار وفعاليات املشروع من خالل وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة واملقروءة واملرئية

 . ووسائل التواصل االجتماعي وندوات وعمل املنشورات وامللصقات والكتيبات التوعوية والتثقيفية عن املشروع



 

 

 

90 
 

ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

o ذي مت فيه التنفيذ دورا  كبري ضاغطا  على الربنامج ومنفذيه من خالل عدم القدرة على ضبط لعب التوقيت الزمين ال
اإلنفاق يف مجال الرواتب والعالوات واحلد من اهلدر واستنزاف املوارد املالية للموازنة، كنتيجة عدم االستقرار 

ضرابات لدى املوظفني العاملني يف السياسي يف املنطقة العربية ودول اجلوار، وظهور ظاهرة االعتصامات واإل
 (1)القطاع العام والنقابات املهنية مما أدى إىل  حدوث تغيري يف مساره وأهدافه.

o  ويكمن القول بأن إمجايل الرؤية العامة للدولة يف تقييم برنامج إعادة هيكلة القطاع العام املدين تنطلق من أبعاد
قتصادي واالجتماعي يف ظل تطورات املتغريات اإلقليمية يف فرتة أساسية مهمة، وهي أن االستقرار السياسي واال

تطبيق برنامج إعادة اهليكلة أهم بكثري من العجز املايل يف املوازانات العامة للدولة وزيادة الكلف املالية لبند 
 الرواتب يف القطاع العام املدين. 

 واتب في القطاع العاممصفوفة السياسات التطويرية لبرنامج إعادة هيكلة الر  4.0.9 
هناك مجموعه من املراجعات والدراسات اليت ميكن أن جترى كخطوات تصحيحيه ختدم حتديث وتطوير برنامج إعادة 

( بعضا  من 25هيكلة الرواتب يف القطاع العام املدين وتعزيز خمرجاته، حيث تقدم مصفوفة السياسات يف جدول رقم )
اإلجراءات واألنظمة  والسياسات واالسرتاتيجيات يف وزارة تطوير القطاع العام وديوان  املقرتحات اجليدة اليت ختدم تطوير

  ، فيما يتعلق مبراجعات نتائج تقييم برنامج إعادة هيكلة الرواتب يف القطاع العام املدين..اخلدمة املدنية
 
 (0-9جدول رقم )

                                                           
 11/1/1111( مقابلة معالي العين مازن الساكت، مرجع سابق، بتاريخ 1)
 

 مصفوفـــــــة السياســـــــــات المقترحــــــــــــــة

جهات المقترحة للتنفيذال وفحواهـــا ةـــــــــــــوع السياســـــــــــموض الجهات المستهدفة   

 رئيس الوزراء، ديوان التشريع والرأي،
، وزارة تطوير القطاع العام، وديوان اخلدمة املدنية

وديوان احملاسبة؛ وذلك ، ودائرة املوازنات العامة
 لتعديل وتطوير نظام اخلدمة املدنية. 

. مراجعة وتعديل نظام اخلدمة 1 موظفو اخلدمة العامة
املدنية مبا مينح الفرصة للموظفني من 

اخلروج من طبقة الفقر، وتعزيز التنمية 
 االجتماعية واالقتصادية.

الشركات االستشارية ، املؤسسات املستقلة
املتخصصة، اخلرباء باجملال االقتصادي، واملالـــي، 

السرتاتيجية د الدراسات اوادارة األعمال؛ إلعدا
بتلك لية واالقتصادية( الالزمة للنهوض )املا

كافة املؤسسات العامة املستقلة حتت مظلة 
 اخلدمة املدنية، واملؤسسات خارجه.

. وضع اسرتاتيجية للمؤسسات 2
ع ل أدوارها الفني ة العامة املستقلة تف

املتخصصة، وتزيد من كفاءهتا 
 االقتصادية، وجدواها املالية.
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صادية"، وفيما يتعلق مبراجعة وتعديل نظام اخلدمة املدنية مبا مينح الفرصة للموظفني من زيادة مصدر الدخل، وتعزيز التنمية االجتماعية واالقت

 دول التايل:فإن الدراسة نقرتح تعديل املواد الواردة يف اجل
 (7-9جدول رقم )

 يبين التعديالت المقترحة على نظام الخدمة المدنية من واقع نتائج دراسة إعادة الهيكلة

 املؤسسات.
وزارة املالية، وزارة التخطيط، والوزارات ذات املرجعية 

 للمؤسسات.
ومركز ، وزارة االتصاالت، ووزارة تطوير القطاع العام
دارة ، وإتكنولوجيا املعلومات الوطين ،ووزارة املالية

ووزارة التخطيط، ومركز املعلومات ، املوازنات العامة
 اختالفها. واجلهات األمنية على ، الوطين

 مؤسسات ودوائر القطاع العام.
 طنون املستهدفون باخلدمة العامة واملقيمون.ااملو 

 الشركات املسامهة العامة.
البنوك واملؤسسات املالية. واجلهات األمنية على 

 اختالفها.

وتعزيز شبكة اإللكرتوين . الربط 1
املعامالت بني املؤسسات احلكومية، 

مة، وكافة مؤسسات الدولة العا
بطها بالبنوك من واملسامهة العامة ور 

 لكرتونية املتكاملة. خالل احلكومة اإل

 النـــص المقتـــــــــــــــــــرح للتعديــــل النــــــــــــــــــــــــص المقتــــــــرح تعديلــــه/  والسبب رقم المادة
 املادة

(1) 
ج : يكون رئيس اجمللس ونائبه مسؤولني عن رصد وتوثيق حماضر اجتماعات -1 د / لشفافية التوثيق وموضوعية االقراراضافة نص جدي

التحفظ عليه ألي من األعضاء أو  اقراره،أو  اجمللس بشكل يوضح ما مت  حبثه،
 ومراعاة املوضوعية والشفافية للقضايا واملقرتحات املطروحة على جدول األعمال.

 املادة
(3) 

ال وهو عن أهم نرباس ومنهج للعمل أ غفلت املادة متاما  
رسم اسرتاتيجية للدائرة. وكذلك من أجل التكامل مع 

 ( من النظام.11املادة )
كما غفلت أهم قضية لالستدامة املالية للدائرة  وهي 

 اهتا.استخداماألمثل ملصادر األموال و  ستخدامقواعد اال

متك ن أداء   تنفيذية، ومؤشرات لدائرة شاملة خططا  أ: إعداد خطة اسرتاتيجية ل-3
 من متابعة أنشطة وبرامج الدائرة، وتقييمها، وتقومي مسارها بصورة دورية. 

األمثل للمصادر املالية للدائرة  ستخدامب: وضع قواعد ومؤشرات اال-3
 اهتا.ستخداموال

 ) ج، د، ه(.إىل   تعديل البنود )أ، ب، ج( السابقة
ذكرت املادة الوظائف األساسية، والوظائف املساندة ومل  (11املادة )

 تعرفهما وحتدد املسميات الوظيفية هلما.
 هبذه املادة ل:أو  (1ضافة تعريف باملادة )إ

 أ. الوظائف األساسية      ب.   الوظائف املساندة.
 (11املادة )

 
 

  الواقع أن الوزير وحبكم النظام ال رقابة وال قيود وال
وزارته، على الرغم من أداء   علىوال عليه حىت حماسبة 

املدير العام( أو  أنه يفرض على الفئة العليا )األمني
وعلى املدراء الولوج ألعمال قد ال تكون يف مصلحة 

الدائرة، أو  الوزارةأداء   قد تؤثر سلبا علىأو  الوزارة،
التشغيلية، وال من أي باب أو  وهتدد استدامتها املالية

 سؤولية قانونية.يتحمل م
  هذه املادة حددت الرقابة واملتابعة والتقييم واحملاسبة

 والثانية. األوىلللفئة العليا اجملموعتني 

 /أ( فئة الوزراء وتكون مسؤوليتهم 11املادة : )إىل   ضافةإ
من يف أو  جنب مع األمني العام )كما هو بالتعريف(، واملدراء بالدائرةإىل   جنبا 

ؤولية املساعدون لألمناء العامني )وحبكم تعريف األمني العام( مسأو  حكمهم،
ة تضامنية وتكاملية عن القصور يف حتقيق أهداف وبرامج عمل الدائرة، ووفقا للخط

 (.3ادة )االسرتاتيجية املقرتح إضافتها للم
 

 )ب، ج، د، ه(.إىل   تعديل البند )أ، ب، ج، د( 
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  إن الزام املدراء واألمناء العامون ومشاركتهم الوزير
باملسؤولية، جيعل من االستقاللية بالرأي والقرار 

ضوعية، ، ويدفع باجتاه املو حيويا  ، و والتنفيذ أمرا ممكنا  
 واملصلحة اخلالصة للدائرة، وليس اطاعة أوامر الوزير.

نظام خاص باالسكان  مؤسسة عامة  وضعأو  املادة )  / أ (: حيق ألي دائرة اضافة مادة  خاصة بنظام صندوق االسكان. 
% من الراتب 5املؤسسة على أو  لديها، شريطة أن ال تزيد مسامهة الدائرة

 للموظف. مجايلاألساسي اإل
املؤسسة الشروط واملعايري واألسس لعمل الصندوق، وآلية أو  )  /ب(: تضع الدائرة

 شرتكني.التنفيذ، واالستثمار ألمواله مع مراعاة العدالة يف التطبيق، واملصلحة للم
 )  /ج(: يكون االشرتاك بالصندوق اختياريا للموظف.

مؤسسة عامة  وضع نظام خاص باالدخار وهناية أو  املادة )  / أ (: حيق ألي دائرة اضافة مادة خاص بنظام صندوق االدخار وهناية اخلدمة. 
 % من الراتب5املؤسسة على أو  اخلدمة لديها، شريطة أن ال تزيد مسامهة الدائرة

 للموظف. مجايلاألساسي اإل
املؤسسة الشروط واملعايري واألسس لعمل الصندوق، وآلية أو  )  /ب(: تضع الدائرة

 التنفيذ، واالستثمار ألمواله مع مراعاة العدالة يف التطبيق، واملصلحة للمشرتكني.
 )  /ج(: يكون االشرتاك بالصندوق اختياريا للموظف.

 (3-9جدول )
 سياسات التطويريةمصفوفة ال

 
 الرقم موضوع السياسة الجهات المستهدفة الجهات المقترحة للتنفيذ مراجعة  القانون وإجراء التعديالت

تعليمات منح املكآفات و احلوافز ملوظفي اخلدمة املدنية  
 /ب( 12والصادرة عن مجلس الوزراء مبوجب أحكام املادة )

 2221 ( لسنة12من نظام اخلدمة املدنية رقم )
 . وتعديالته

 (12( ،)11( ،)12( ،)11(،)29املواد )

ديوان اخلدمة املدنية، وزارة املالية، 
 دائرة  املوازنة العامة، ديوان احملاسبة 

املوظفون املصنفون العاملون 
 يف القطاع العام 

مراجعة نظام املكآفات واحلوافز 
 والعمل اإلضايف 

1.  



 

 

 

93 
 

ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 ظفنيللمو  اإلضافية العالوات منح تعليمات
 املدنية اخلدمة نظام من  )أ/ 62 ( املادة مبوجب صادرة .

 .2016) لسنة ) (26) رقم
( 22( ،)21( ،)22(، )21( ،)22( ،)19املواد )

(،25(،)21(،)21(، )23. ) 
وتعديالته  2211( لسنة 32من نظام اخلدمة املدنية رقم )

  11/2/2211حىت تاريخ 

القطاع العام املدين، ديوان اخلدمة 
 ملدنيةا

مراجعة عالوات املؤسسات  موظفو القطاع العام
والعالوات الفنية والزيادات 

 السنوية

2.  

العمل على مراجعة مواد التصنيف العام للوظائف وفئاهتا  
 ومجموعاهتا ورموزها بأساليب تشاركية.

(، 12( ،)11( ،)12املواد: )
(11(،)12(،)15(،)11(،)11( ،)13(،)19(،)22 )

(،21(، )22(،)21(،)22(،)25(،)21.،) 
تعليمات وصف وتصنيف الوظائف يف اخلدمة املدنية صادرة 

/أ( من نظام ديوان اخلدمة املدنية رقم 12مبقتضى املادة )
 .2221( لسنة 32)

ديوان اخلدمة املدنية، وزارة تطوير  
 القطاع العام

تطوير املسميات الوظيفية ووصف  موظفو القطاع العام
خلدمة وتصنيف الوظائف يف ا

 املدنية

1.  

( واملتعلقة برتفيع اجلوازي واملواد 31مراجعة املادة )
(32(،)31(، )32( ،)35( ،)31.) 

وتعديالته  2211( لسنة 32نظام ديوان اخلدمة املدنية )
 11/2/2211حىت تاريخ 

ديوان اخلدمة املدنية، وزارة املالية، 
ديوان احملاسبة، وزارة تطوير القطاع 

 العام

ملصنفون العاملون املوظفنو ا
 يف القطاع العام

الرتفيع وتعديل االوضاع والرتقية 
للوظائف اإلشرافية والقيادية 

 وتعديل األوضاع

2.  

 الفصل السادس 
( 12(  من قانون التقاعد املدين وتعديالته رقم )19املادة )
 1959لسنة 

رئاسة الوزراء، ديوان اخلدمة املدنية، 
 صندوق الضمان االجتماعي، وزارة

تطوير القطاع العام، وزارة املالية، دائرة  
 املوازنة العامة

 تعديل قانون التقاعد املدين   موظفو القطاع العام املدين
ومساواة رواتب املتقاعدين بني 

احملالني على قانون الضمان 
االجتماعي  واحملالني على قانون 

 التقاعد املدين.

5.  

رئاسة الوزراء، السلطة التشريعية،  إصدار تعليمات صرحيه من رئاسة الوزراء 
املالية، وزارة تطوير القطاع العام، 

ديوان اخلدمة املدنية، ودائرة املوازنة 
 العامة،ديوان احملاسبة 

ضبط التعيينات خارج جدول  ديوان اخلدمة املدنية 
 التشكيالت احلكومية 

1.  

ارة تطوير ديوان اخلدمة املدنية، وز  مناهج قياسات ودراسات الرضى الوظيفي
 القطاع العام

 5 .1 دراسات الرضا الوظيفي  موظفو القطاع العام

ديوان اخلدمة العامة، معهد اإلدارة  أساليب وبرامج حتسني بيئة العمل
 العامة،  وزارة تطوير القطاع العام

 1 .3 حتسني بيئة العمل  موظفو القطاع العام،

  زة امللك عبداهلل الثاين للتميز، جائ كيفية تطبيق معايري اجلودة يف اخلدمات احلكومية
 ,TQM, إعتماد املعايري الدولية 

EFQM , ,  

ديوان اخلدمة املدنية، وزارة  
 تطوير القطاع العام

 1 .9 جودة اخلدمات ملتلقي اخلدمة 
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 موجود جزئيا  
 إدارة األداء وتقييمه 

( 15( ،)12(، )11(، )12( )11(، )12املواد : )
(،11) 

وتعديالته  2211( لسنة 32املدنية )نظام ديوان اخلدمة 
 11/2/2211حىت تاريخ 

وزارة التخطيط، وحدة متابعة االجناز 
احلكومي يف رئاسة الوزراء، وزارة 

املالية، دائرة املوازنة العامة، ديوان 
اخلدمة املدنية،وزارة تطوير القطاع 

 العام 

ديوان اخلدمة املدنية، وزارة 
 تطوير القطاع العام

ج للتقييم و املتابعة تطوير برام
لربامج تطوير و اإلنتاجية و قياس 

 األداء يف القطاع العام 

12. 3 

 
أساليب تقدمي السياسات العامة واسرتاتيجيات  الربامج 

 احلكومية للرأي العام

هيئة اإلعالم، القطاع اخلاص، 
النقابات، األحزاب، مؤسسات 

اجملتمع املدين، وسائل اإلعالم املرئية و 
و املقروءة احلكومية و املسموعة 

 اخلاصة 

ديوان اخلدمة املدنية، ووزارة 
 تطوير القطاع العام

تعزيز التشاركية وتدعم قنوات 
 االتصال مع الفئات املستهدفة 

11. 1
2 

 
( لسنة 21تفعيل قانون حق احلصول على املعلومات رقم )

 .11/1/2221، والذي نشر يف اجلريدة الرمسية 2221

اخلاص،  هيئة اإلعالم، القطاع
النقابات، االحزاب، مؤسسات 

اجملتمع املدين، وسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة واملقروءة احلكومية و 

 اخلاصة 

 

 املواطنون

 أصحاب املصاحل

تعزيز وسائل االتصال وحق 
احلصول على املعلومة للجهات 
املعنية يف تصميم اسرتاتيجيات 

خطط اصالح القطاع العام 
 والرأي العام

12.  

وير قانون  مذكرة البيان التشريعي الصادر مبوجب كتاب تط
بتاريخ  22/11/21/5111دولة رئيس الوزراء رقم 

15/1/2211. 

ديوان التشريع و الرأي، ديوان اخلدمة 
املدنية، وزارة تطوير القطاع العام، 

رئاسة الوزراء، مجلس النواب، مجلس 
 االعيان 

ديوان اخلدمة املدنية، وزارة 
 اع العامتطوير القط

اإلصالح التشريعي النظمة 
اخلدمة املدنية وبرامج اإلصالح 
 يف القطاع العام واخلدمة املدنية 

11. 1
1 

نفعيل الكتب الصادرة من دولة رئيس الوزراء من عام 
 خبصوص احلكومة االلكرتونية  2211- 2222

وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، وزارة تطوير القطاع العام، 

كنولوجيا املعلومات مركز ت
الوطين،وزارة املالية،  دائرة املوازنة 

العامة، دائرة اإلحصاءات العامة، 
 وزارة التخطيط  والتعاون الدويل.

ديوان اخلدمة املدنية، وزارة  
 تطوير القطاع العام

الربط اإللكرتوين وتعزيز شبكة 
التواصل بني املؤسسات احلكومية 

 من خالل احلكومة اإللكرتونية 

12. 1
2 

إعادة دراسة أسباب وجود ومتطلبات ودور اهليئات 
 وإنتاجيتها

اهليئات املستقلة، شركات استشارية 
 يف اإلدارة العامة 

رئاسة الوزراء، اهليئات العامة 
املستقلة، وزارة املالية، ووزارة 

 تطوير القطاع العام

دراسة تقيمية للهيئات العامة 
 املستقلة 

15. 1
1 
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  أ /20 املادة

وتعديالته  2211( لسنة 32ديوان اخلدمة املدنية )نظام 
 11/2/2211حىت تاريخ 

وزارة العمل، وزارة الصناعة و التجارة، 
وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 

اجمللس األعلى للسكان، املؤسسة 
العامة للضمان االجتماعي، دائرة 
اإلحصاءات العامة،  مؤسسات 
قلة، القطاع العام، اهليئات العامة املست

غرف الصناعة و التجارة، شركات 
 القطاع اخلاص

ديوان اخلدمة املدنية، ووزارة 
 تطوير القطاع العام

دراسة األجور وتقليل الفجوات 
يف الرواتب بني القطاع العام 

 والقطاع اخلاص يف األردن 

11. 1
2 
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             العربية واألجنبيةالمراجع قائمة المصادر و  
 لمراجع العربية أ(  ا
 األردن . –عمان ، 2215اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي، التقرير السنوي  -
 األردن .  –، عمان 2212اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي، التقرير االقتصادي واالجتماعي  -
 .األردن –، عمان 2211( 19، العدد )2215اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي، تنافسية االردن ،التقرير االقتصادي واالجتماعي لسنة  -
 االردن . –،عمان 2212(، 1السلسلة )، USAID, NDIاجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي، أوراق سياسيات، -
( لسنة 12( من نظام اخلدمة املدنية رقم )21ديوان اخلدمة املدنية، تعليمات منح العالوات اإلضافية للموظفني، صادر باإلستناد الحكام املادة ) -

 األردن .  -الته، عمان وتعدي 2221
 األردن .  –، عمان 11/2/2211وتعديالته حىت تاريخ  2211( لسنة 32ديوان اخلدمة املدنية، نظام اخلدمة املدنية رقم ) -
( لسنة 32/أ( من نظام اخلدمة املدنية رقم )12ديوان اخلدمة املدنية، تعليمات وصف وتصنيف الوظائف يف اخلدمة املدنية الصادرة مبقتضى املادة) -

 األردن . –، عمان 2211
 .األردن  –، عمان 2215ديوان اخلدمة املدنية، التقرير السنوي  -
 األردن . -، عمان 2212ديوان احملاسبة، التقرير السنوي لسنة  -
 .11/2/2215ريخ املالية إلعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام، واليت رفعت لدولة رئيس الوزراء بتاثار ديوان احملاسبة، دراسة اآل -
 .، األردن2211إدارة حكومية موجهة بالنتائج، إىل   ، الوصول2211وزارة تطوير القطاع العام، وثيقة السياسات احلكومية لتطوير القطاع العام  -
 األردن . –(، عمان 2219-2211وزارة تطوير القطاع العام، برنامج عمل الوزارات لألعوام ) -
 األردن . –، عمان 2211(، حزيران 13، العدد )2215 األرقامردن بدائرة اإلحصاءات العامة، اال -
 األردن.  –، عمان 2215(، آب 11، العدد )2212 األرقامدائرة االحصاءات العامة، االردن ب -
 األردن  –، عمان 2211، حزيران 2211دائرة املوازنة العامة، ملخص املوازنة للسنة املالية  -
  األردن. – عمان (، ١١٢٢ ) والتوزيع، للنشر صفاء دار ،األوىل التغيري، الطبعة عصر يف التنظيمي وكالسل إدارة دهش،  احسان جالب، -
 .األردن– عمان   (، ١١١٢ ) والتوزيع، للنشر احلامد ، داراألوىل اإلدارة، الطبعة يف واألساليب الفكر جرب، تطور العتييب، صبحي -
 األردن. – عمان (، ١١٢١ ) والتوزيع، للنشر زهران دار ،األوىل الطبعة احلديثة، لبشريةا املوارد إدارة تكنولوجيا وصفي، عقيلي، عمر -
العينة تأليف جوين دانييل، ترمجة د.طارق عطية عبدالرمحن، أساسيات إختيار العينة يف البحوث العلمية، مبادئ توجيهية عملية إلجراء اختيارات  -

 السعودية . –، الرياض 2215البحثية، 
 االردن –، عمان2221-2225، األوىلخلدمة املدنية، دراسة حول واقع القوى البشرية والتنظيم االداري يف اخلدمة املدنية، املرحلة ديوان ا -
 االردن –، عمان2221-2225ديوان اخلدمة املدنية، دراسة حول واقع القوى البشرية والتنظيم االداري يف اخلدمة املدنية، املرحلة الثانية،  -
 . 2215اهليكلة، آذار إعادة  ارشادي العادة هيكلة الدوائر احلكومية، وزارة تطوير القطاع العام، مديريةالدليل ا -
 15/1/2211تاريخ  ،22/11/21/5111رقم  ،الصادر مبوجب كتاب دولة رئيس الوزراء " مذكرة البيانات التشريعيةرئاسة الوزراء، " -
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  ب( الرسائل الجامعية
 للعلوم العربية األكادميية -واملصرفية  املالية العلوم كلية دكتوراه، أطروحة البشرية، للموارد االسرتاتيجي تخطيطال ،موفق حممد الضمور -

    .(، االردن ١١١٢ ) واملصرفية، املالية
 

 د( المجالت والدوريات 
 .1/9/2212خزينــة احلكومـــة، هيكلــة القطــاع العــام وأثـــرهـــا السلبــي على  راضي العتوم، صحيفة كل األردن،د.  -
 . 12/12/2211صحيفة الدستور، امللك شخص واقعي: االدارة األردنية، عم ان،  -
 .29/5/2212، بتاريخ بكي : نظام اخلدمة املدنية "ظامل " و يعد "خازوق حكومي " !!عساف الشوبكي،صحيفة رم نيوز، الشو  -
 .19/5/2212، تاريخ وزير وحُياكم مشروعه..؟!من  حُياسب هذا ال صحيفة وطن نيوز، موسى الصبيحي، -
  .21/12/2212تاريخ  حديث يف هيكلة القطاع العام هيــثم حجــازي، صحيفة كل األردن،د.  -
    2211كانون الثاين/ يناير   21د. رحيل حممد غرايبة، صحيفة الدستور، تفاوت الرواتب يف مؤسسات الدولة، السبت  -
 2215\5\2هيكلة رواتب القطاع العام املدين )بني املشروع والتطبيق وتقرير ديوان احملاسبة(، االثنني عادة إ مازن الساكت، صحيفة الرأي، -
 2212\12\11د. هيثم علي حجازي صحيفة كل األردن، اإلدارة بالتدمري،   -
 2212\12\21د. هيثم علي حجازي صحيفة كل األردن، حديث يف هيكلة القطاع العام،  -
 2211\5\19صحيفة كل األردن، عجزت الرواتب وهيكلة القطاع العام،  د. هيثم علي حجازي -
 2212/ اكتوبر  األولتشرين  19هيكلة املؤسسات احلكومية، االحد إعادة  يوسف حممد ضمرة، صحيفة الغد، -
 . 11/9/2212، ية اخلدمةدينار مكافأة هناألف  122اخلوالدة : بعض املؤسسات املستقلة منحت موظفيها ، وكالة زاد االردن االخبارية،  -
 القطاع تطوير وزارة البشرية، املوارد وتنمية ادارة سياسات العام،مديرية القطاع يف البشرية املوارد وتنمية إلدارة العامة السياسات -

 11-15.ص ص.2211العام،

 المواقع اإللكترونية 
 ww.mopsd.gov.jowوزارة تطوير القطاع العام،  -
 www.csb.gov.joديوان اخلدمة املدنية،  -
 web.dos.gov.joدائرة االحصاءات العامة،  -
 www.ssc.gov.joاملؤسسسة العامة للضمان االجتماعي،  -
 www.gbd.gov.joدائرة املوازنة العامة،  -
 jo-www.mof.gov.jo/arوزارة املالية،  -
 www.mop.gov.joوزارة التخطيط والتعاون الدويل،   -

 
 

http://www.mopsd.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
http://web.dos.gov.jo/
https://www.ssc.gov.jo/
http://www.gbd.gov.jo/
http://www.mof.gov.jo/ar-jo
http://www.mop.gov.jo/
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 (0-7ملح  رقم )
المستقلة والنقابات المهنية لوا النقاط البؤرية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات قائمة األشخاص الذين مثّ 

 من موظفي الجهات التي يمثلونها ستبانةع االشرفوا على جمأممن و 
 الجهة الصفة اإلسم #
 مجلس األعيان رئيس الديوان السيد ياسر ابوبندر  1
 مجلس النواب مدير املوارد البشرية السيد شادي  القروم  2

 وزارة تطوير القطاع العام مدير مديرية السياسات و تنمية املوارد البشرية  د. عمر الغويري 1
 وزارة املالية مدير املوارد البشرية السيد زياد الطراونة 2
 وزارة الصناعة والتجارة دارة و تطوير املوارد البشريةإمساعد مدير  ياس عبدالرحيمإالسيد  5
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مديرة املوارد البشرية  الفاضلة فاطمة فرج 1
 وزارة النقل املوارد البشرية تطوير املؤسسي و مدير ال نس اللوباينأالسيد  1
 وزارة العمل مساعد مدير املوارد البشرية السيد حممد البدارين 3
 وزارة التخطيط والتعاون الدويل رثمدير وحدة التقييم و قياس األ م. ملياء الزعيب 9

 وزارة الزراعة منسق شؤون العطاءات السيدة عايدة املصري 12
 دائرة قاضي القضاة رئيس قسم املوارد البشرية م الديوك حساالسيد  11
 ديوان احملاسبة داري واملايلاملدير اإل حممد ابوهزميالسيد  12
 ديوان اخلدمة املدنية مدير مديرية الدراسات والتطوير املؤسسي السيدة عبيدة عرفات 11
 ي واالجتماعياجمللس االقتصاد مني العام األ عطوفة السيد  حممد النابلسي 12
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة  رئيس قسم  عبداملهدي القطامني  د 15
 صندوق التنمية والتشغيل داري واملايلاإل املدير م السيد محد فخري ابو محيدان 11
 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي املؤسسياألداء  مدير إدارة التخطيط وتطوير د. سامر املفلح 11
 قراض الزراعيمؤسسة اإل عالمدارة العالقات العامة و اإلإمدير  ابراهيم    الدباسم. 13
 مؤسسة التدريب املهين مدير التخطيط م.علي البدارين 19
 دائرة األراضي واملساحة مني العاممكتب األ مدير ابراهيم الزعيبالسيد  22
 عامةدائرة اإلحصاءات ال مستشار  السيد ناصر النحلة  21
 دائرة مراقبة الشركات مدير املوارد البشرية منال الروابدةالسيد  22
 دائرة املوازنة العامة املدير اإلداري و املايل السيد عبداهلل الشبلي 21
 دائرة اجلمارك العامة مدير العالقات العامة السيد عماد نصري 22
 انئمؤسسة املو  داري املدير اإل السيد زكريا النوايسة  25
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 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفسادرئيس هيئة النزاهة مكافحة و  حممد العالفالسيد  21
 املؤسسة العامة للغذاء والدواء مدير املوارد البشرية فؤاد مصطفى اجلبايلالسيد  21
 مؤسسة إدارة أموال االيتام مدير املوارد البشرية السيد عبداهلل الغنيمات 23
 مركز تكنولوجيا املعلومات الوطين دارياملدير اإل اجملايلبشار  السيد 29
 مركز إيداع األوراق املالية مساعد مدير املوارد البشرية حيىي ابو زادوغالسيد  12
 هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت رئيسة قسم  املوارد البشرية الفاضلة منال مصطفى 11
 تنظيم الطريان املدينهيئة  رئيس اهليئة بالوكالة  م. امحد العزام 12
 هيئة األوراق املالية مدير املوارد البشرية  السيد بشار النسور  11
 هيئة اإلستثمار رئيس قسم املوارد البشرية حازم بكريالسيد  12
 نقابة املهندسني الزراعيني أمني عام النقابة م. عمر السبايلة 15
 طباءقابة األن مني صندوق النقابةأمساعد  د. حممد الكوفحي 11

 

 (أ0-7ملح  رقم)   
 المؤسسات المستهدفة للسمح الميداني

 الدائرة الرقم
 مجلس األعيان  .0
 مجلس النواب  .7
 وزارة تطوير القطاع العام  .3
 وزارة املالية  .4
 وزارة الصناعة والتجارة  .1
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  .9
 وزارة النقل  .2
 وزارة العمل  .5
 تخطيط والتعاون الدويلوزارة ال  .6
 وزارة الزراعة  .01
 دائرة قاضي القضاة  .00
 ديوان احملاسبة  .07
 ديوان اخلدمة املدنية  .03
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  .04
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة  .01
 صندوق التنمية والتشغيل  .09
 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  .02
 قراض الزراعيمؤسسة اإل  .05
 التدريب املهين مؤسسة  .06
 دائرة األراضي واملساحة  .71
 دائرة اإلحصاءات العامة  .70
 دائرة مراقبة الشركات  .77
 دائرة املوازنة العامة  .73
 دائرة اجلمارك العامة  .74
 مؤسسة املوانئ  .71
 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد  .79
 املؤسسة العامة للغذاء والدواء  .72
 يتاممؤسسة إدارة أموال األ  .75
 يا املعلومات الوطينمركز تكنولوج  .76
 مركز إيداع األوراق املالية  .31
 هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت  .30
 هيئة تنظيم الطريان املدين  .37
 هيئة األوراق املالية  .33
 هيئة اإلستثمار  .34
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 (7-7ملح  رقم )
مية والهيئات والمؤسسات المستقلة الدراسة التي تم تعبئتها من قبل العينة القصدية من موظفي الوزارات والدوائر الحكو  استبانة

 والنقابات المهنية

 دراسة 

 هيكلة الرواتب والعالوات في القطاع العام المدني"إعادة  "تقييم برنامج

 

 : اجمللس االقتصادي واالجتماعيالجهة صاحبة الدراسة

 : مركز الرؤى للدراسات التنموية واالسرتاتيجيةالجهة المنفذة للدراسة

 زيزتي الموظفة  . عزيزي الموظف/ ع
 حتية طيبة وبعد،،،
هيكلة الرواتب والعالوات يف إعادة  حد العاملني يف القطاع العام لغايات تقييم برنامجأقد وقع اإلختيار عليكم ك أنهلم نرجو التفضل بالع

طبيق هذا مدة زمنية كافية على تن ، وقد مضى حىت اآل2212تنفيذه عام القطاع العام املدين. واليت بدأت وزارة تطوير القطاع العام ب
 ثاره .آالربنامج لغايات دراسة 

واملوارد وذلك من خالل توفري معلومات دقيقة  األداءواجمللس  اإلقتصادي واالجتماعي يف األردن مهتم بنتائج تقييم هذا املشروع من حيث املوظفني و 
 اهليكلة.إعادة  قبل وبعدوموثوقة تعكس الواقع الفعلي 

بأن مجيع وجهات النظر اليت سوف تديل هبا  علما   -ذا رغبتإسمك اولك الح  في ذكر  -حبيادية وموضوعية  ستبانةضل بتعبئة هذه االيرجى التف
 غراض هذه الدراسة.خصوصية تامتني، ولن تستخدم إال ألسوف تعامل بسرية و 

 .شاكرين لكم جهودكم ومتمنين لكم دوام التوفي 
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 يعكس وجهة نظرك .أو  ( حول اإلختيار الذي يمثل حالتك√الرجاء وضع اشارة )

 دراسات عليــا  -2بكالوريوس       -1 دبلوم بعد الثانوية    -2     ثانوية عامة فما دون -0 المستوى التعليمي :
 ثالثة -3             ثانية  -2                             ولىأ -1 الفئة الوظيفية:

 
 أكثرف -22 19-15 12 -12 9 – 5 5من  أقل سنوات الخبرة     ثالثة  -1 ثانية  -2 اوىل -1 يفية:الفئة الوظ 

مكافآت  الهيكلة )من دونإعادة  الحالي بعد الراتب إجمالي
 حوافز(أو 

 أكثرف 952 929 -151 152- 551 552-151 152من  أقل

 الهيكلة  )من دونإعادة  الساب  قبل  الراتب إجمالي
 أكثرف 1522 1499 -1222 999- 151 152-351 152من  أقل حوافز(ت أو مكافآ

 أكثرف -1522 1299 -0122   999- 151 152-521 522من  أقل الهيكلةإعادة  بعدفرق الراتب الشهري المدفوع  إجمالي

  بغض النظر عن نوع املكافأه الهيكلةإعادة  قبلالشهرية المدفوعة   المكآفات إجمالي

  بغض النظر عن نوع املكافأه الهيكلةإعادة  بعدالشهرية  المدفوعة   لمكآفاتا إجمالي

 أوال: مالءمة الــرواتــب وعدالتها 
 بعــد الهيكلــة قبـــل الهيــكـلــة  

أوافق  ال
 بشدة

ال 
 أوافق

ال 
 أوافق عرفأ

 
أوافق 
 بشدة

 ال
أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

ال 
 عرفأ

 
 أوافق

 
 أوافق

 بشدة
 زيادة الرواتب  النمو االقتصادي تعكس  .1

 %(3) نموا بمعدل 
          

           السنوي املتزايـد  خمضالتأثر  زيادة الرواتب تعكس  .2
           الكافـــي  الدخــليوفر نظام الرواتب لكم   .1
           بني املوظفني العدالــةحيقق نظام الرواتب   .2
           وظيفيال األمــانحيقق نظام الرواتب   .5
           قدراتي العلمية يتوافق نظام الرواتب مع   .1
           العمليــة خبراتـييتوافق نظام الرواتب مع   .1
           جيابـي اإل التنافسيوفر نظام الرواتب   .3
            مناسبا   تقاعديا   يوفر نظام الرواتب راتبا    .9

           بداعواإل محفزة للعملا الزيادة السنوية اليت أتقاضه .12
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           بالعمل  للبقاء، الرواتب مشجعة وحمفزة عموما   11

 ( وعدالتها قبل الهيكلة وبعدهــاان وجدتثانيا : مـدى مناسبـة وقبـول العالوات والحوافـز )
  

 
 بعــد الهيكلــة قبـــل الهيــكـلــة

أواف   ال
 بشدة

ال 
 أواف 

ال 
 عرفأ

أواف   واف أ
 بشدة

أواف  ال
 بشدة

ال 
 أواف 

ال 
 عرفأ

 
 أواف 

 واف أ
 بشدة

           ومناسب مقبولنظام العالوات احلايل   .1
نظـــــــــــــــــام العـــــــــــــــــالوات يناســـــــــــــــــب طبيعـــــــــــــــــة وخمـــــــــــــــــاطر  2.

 العمل.
          

بـــــــــــــــــــني  العدالـــــــــــــــــــةنظـــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــالوات حيقـــــــــــــــــــق  3.
 املوظفني.

          

 طبيعـــــــــــــــة العمـــــــــــــــلعـــــــــــــــالوة املؤسســـــــــــــــة تناســـــــــــــــب  4.
 أمهيته.و 

          

           وقابل للتطوير.  مرننظام العالوات  5.

مـــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــلم   يتــــــــــــــــــــدرّجنظـــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــالوات  6.
 الوظيفي.

          

و املســـــــــــــــــــتويات  يتماشـــــــــــــــــــىنظـــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــالوات  7.
 العلمية

          

           واخلربات العملية. يتماشىنظام العالوات  8.
 

 المؤسسي والقـدرات المعرفــيــة للموظفيناألداء  ة المدنية علىنظام  الخدمأثر  ثالثا:  
 بعــد الهيكلــة قبـــل الهيــكـلــة  

أوافق  ال
 بشدة

ال 
 أوافق

ال 
أوافق  أوافق اعرف

 بشدة
أوافق ال

 ال ال أوافق بشدة
 وافقأ أوافق أعرف

 بشدة
ـــــــــــة تعلـــــــــــم  .1 ـــــــــــوفر نظـــــــــــام اخلدمـــــــــــة املدنيـــــــــــة بيئ ي

 مشجعة.
          

ســـــــــــــــس انتقـــــــــــــــاء املـــــــــــــــوظفني تضـــــــــــــــمن تعيـــــــــــــــني ذوي أ 28
 الكفاءة.

          

ـــــــــــــــتعلم  .1 ـــــــــــــــايل علـــــــــــــــى ال حتفـــــــــــــــز جـــــــــــــــائزة املوظـــــــــــــــف املث
 والنمــو.

          

 أكــــــــــــــــربيتــــــــــــــــيح  نظــــــــــــــــام اخلدمــــــــــــــــة املدنيــــــــــــــــة فرصــــــــــــــــة  .2
الداخليــــــــــــــة  بالــــــــــــــدورات والمــــــــــــــؤتمراتللمشــــــــــــــاركة 

 واخلارجية .
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 أكــــــــــــــــربيتــــــــــــــــيح  نظــــــــــــــــام اخلدمــــــــــــــــة املدنيــــــــــــــــة فرصــــــــــــــــة  .5
لشــــــــــــــــهادات  دراســـــــــــــــيةللحصـــــــــــــــول  علـــــــــــــــى مــــــــــــــــنح 

 متخصصة عليا.
          

1. 
 

ــــــــــــة تطــــــــــــوير املهــــــــــــارات  حيفــــــــــــز  نظــــــــــــام اخلدمــــــــــــة املدني
           وبناء القدرات العملية والعلمية.

اهليكلة لنظام الرواتب يف حتسني بيئة إعادة  سامهت .1
           العمل. 

 ن الخدمات التي تقدم بما يحق  رضا متلقي الخدمةنظام  الخدمة المدنية على تحسيأثر  رابعا :

 بعــد اهليكلــة قبـــل اهليــكـلــة  

أوافق  ال
 بشدة

ال 
 أوافق

ال 
أوافق  أوافق عرفأ

 بشدة
أوافق  ال

 بشدة
ال 
 أوافق

ال 
 وافقأ أوافق عرفأ

 بشدة
           يعمل النظام على تعزيز رضـا متلقي اخلدمة.  .1
ة من متلقي اخلدمة مقبولة مبوجب دمتعد  الشكاوي املق  .2

 حكام النظام .أ
          

على  يعاجل النظام خمالفات العمل بنجاح ومبا ال يؤثر سلبا    .1
 رضا متلقي اخلدمة.

          

يتوفر العدد الكايف من الوظائف مبا يضمن تلبية حاجة   .2
 متلقي اخلدمــة بالوقت املالئم . 

          

مي املوظف املتميز لقاء جدارته يف تقدمي يتيح النظام تكر   .5
 اخلدمات ملتلقي اخلدمة .

          

           جيايب بالعمل وتقدمي اخلدمات.يعزز النظام روح التنافس اإل  .1
تساعد املسميات الوظيفية يف تبسيط اجراءات العمل   .1

 وتطويرها وفق املمارسات الفضلى.
          

دارية جيايب لغالبية العمليات اإلاإلر سامهت اهليكلة بالتطوي  .3
 والفني ة بالعمل.

          

 ر القطاع العام كان دور ديوان اخلدمة املدنية ووزراة تطوي  .9
 يف حتقيق العدالة الوظيفية. جيابيا  إ

          

بالتعريف بآلية  متطوير القطاع العا وزارةاملختصني من قام    .12
 برنامج هيكلة الرواتب.تطوير 

          

           تساهم  وزارة تطوير القطاع العام باجيابية يف استقرار العمل.  .11
حلول وزارة تطوير القطاع العام خالقة يف تطوير أساليب   .12

 العمل وإجراءاته.
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تعليمات وزارة تطوير القطاع العام واضحة وسهلة لتحقيق   .11
سام دارية )األقالتوازن والتكامل بني الوحدات اإل

 واملديريات(.
          

يف اضفاء روح  جيابيا  إ لعبت وزارة تطوير القطاع العام دورا    .12
 بداع بالعمل.التمي ز واإل

          

سامهت  وزارة تطوير القطاع العام بتوضيح وبلورة األهداف   .15
 الوطنية للمؤسسة.

          

يف حتقيق  ا  حيوي كان لتعاون وزارة تطوير القطاع العام دورا   .11
لألهداف الوطنية االقتصادية  رؤية ورسالة املؤسسة وفقا  

 واالجتماعية.

          

 خامسا: األثــر المالـــي  للهيكلـة

 بعـد الهيكلــة قبـــل الهيكلة  

أوافق  ال
 بشدة

ال 
 أوافق عرفأال  أوافق

أوافق 
 بشدة

 ال
أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

ال 
 أوافق عرفأ

 وافقأ
 شدةب

حققــــــــــــــت املؤسســــــــــــــة تطلعاهتــــــــــــــا وأهــــــــــــــدافها التشــــــــــــــغيلية   .1
           اليت رمستها .

           قيمة اإل ستثمار للمؤسسة ارتفعت  .2

           املوظفني باملؤسسة.إنتاجية زادت   .1

مت  اســــــــــــــتغالل مـــــــــــــــوارد املؤسســـــــــــــــة وموجوداهتـــــــــــــــا املاليـــــــــــــــة   .2
           بشكل أفضل.

           سسة .العائدات املالية للمؤ  ارتفعت  .5

           اخنفضت التكاليف التشغيلية للمؤسسة.  .1

ــــــــــة ملتلقــــــــــي  .1 ــــــــــدة اجلاذب تقــــــــــدم املؤسســــــــــة اخلــــــــــدمات اجلدي
            اخلدمة.

           كفاءة.  أكثرمثل و أتستغل املوارد املالية بشكل  .3

             اخنفض العجــز املايل للمؤسسة . .9
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 .ستبانةنها مهمة ولم تتطرق لها هذه االأى أهم مالحظات تر 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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 (3-7رقم ) ملح 

  قائمة فري  العمل الذين قاموا بتنفيذ المسح الميداني
 # االسم الوظيفة

  (1) السيد عادل لطفي رئيس الفرق امليدانية 
  (2) السيد علي خلقي الشرايرة خبري 

  (1) خلود القضاة اآلنسة  موظف
  (2) السيدة ثناء النشاش موظف 
  (5) تسنيم العيسى  اآلنسة موظف 
  (1) حنان الكيالين  اآلنسة موظف 

 

 (أ3-7لح  رقم )م
 مع الجهات المعنية االستباناتموا بتنفيذ عملية  تعبئة قائمة فري  العمل الذين قا

 # االسم  الوظيفة 

  (1) السيد عادل لطفي ق امليدانية يرئيس الفر 
  (2) السيد علي خلقي الشرايرة خبري م

  (1) سندس الشمايلة اآلنسة دارية و املالية ون اإلمدير الشؤ 
  (2) خلود القضاة  اآلنسة  موظف

  (5) النشاشثناء  اآلنسة موظف 
  (1) تسنيم العيسى  اآلنسة موظف 
  (1) حنان الكيالين  اآلنسة موظف 

 (ب3-7لح  رقم )م
 وادخالها للحاسوب وتحليل النتائج  االستباناتقائمة فري  العمل الذين قاموا بتنفيذ ترميز  

 # االسم  الوظيفة 

  (1) سندس الشمايلة  اآلنسة املالية مدير الشؤون االدارية و 
  (2) خلود القضاة ةاآلنس  موظف

  (1) السيد ديفيد  موظف 
  (2) السيد اليكساندر  موظف 
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  (5) حنان الكيالين  اآلنسة موظف 
  (1) تسنيم العيسى  اآلنسة موظف 

 
 ( 3-7)ملح  

 هيكلة الرواتب والعالوات في القطاع العام المدنيإعادة  ألشخاص الذين تم مقابلتهم ممن ساهموا بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءاتقائمة ا
 الصفة اإلسم #
 وزير تطوير القطاع العام سابقا   مازن الساكتالسيد  معايل العني  1
 وزير تطوير القطاع العام سابقا   معايل الدكتور خليف اخلوالدة 2
 ني عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا  أمعام اهليئة املستقلة لالنتخاب/ مني أ عطوفة الدكتور علي الدرابكة 1
 أمني عام ديوان اخلدمة املدنية عطوفة السيد سامح الناصر 2
 وزير تطوير القطاع العام سابقا   معايل العني ياشرة غوشة 5
 الدراسات والتطوير املؤسسي/ ديوان اخلدمة املدنيةمدير مديرية  السيدة عبيدة عرفات 1
 

 (4-7ملح  )
 األشخاص الذين ساهموا  بوضع وتنفيذ  سياسات وإجراءاتإلى   األسئلة التي تم  توجيهها

 إعادة هيكلة الرواتب والعالوات في القطاع العام المدني
املدين االردين لتحقيقها،وما املعايري اليت اعتمدت عليها هذه هيكلة الرواتب يف القطاع إعادة  ما األهداف اليت انطلق برنامج  .1

مق حول نقاط القوة والضعف والفرص مع   حتليل  إىل  اهليكلةإعادة  االهداف لقياس مدى حتقيقها، و هل خضعت مداوالت
 ديات املتصلة هبيكلة الرواتب والعالوات املنصوص عليها ؟ حوالت

هيكلة إعادة  عداد برنامجإة تطوير القطاع العام من قبل يف القانونية اليت اعتمدت عليها وزار و  املرتكزات الفنية والعلميةهي  ما  .2
 والرواتب يف القطاع العام املدين ؟ الرواتب 

هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين / وهل إعادة  ليه عند البدء بتنفيذ برنامجإما الواقع التشريعي الذي استند   .1
 ت على الواقع التشريعي يف اململكة ؟اهليكلة و قيم  إعادة  تأثريات حللت

 هدافه املوضوعة وحتديدا : أالرواتب يف القطاع العام املدين هيكلة إعادة  هل حقق برنامج .2
 زيادة فاعلية املؤسسات اليت خضعت إلعادة اهليكلة وفاعلية موظفيها ؟إىل  اهليكلةإعادة  هل أدت -          

 زيادة الكفاءة املالية للمؤسسات اليت خضعت اليها، وكيف إنعكس ذلك على املوازنة العامة ؟ إىل  هل أدت إعاد اهليكلة -          
 موظفيها ؟ إنتاجية ا و هلإنتاجية املؤسسات اليت خضعت زيادة إىل  اهليكلةإعادة  هل أدت -          

 الرضا الوظيفي ؟ تها بالعدالة و كلحساس موظفي املؤسسات اليت أُعيدت هيإهل زاد  -
 ) إن وجدت( تسوغها الكلفة املالية إلعادة اهليكلة ؟ نتاجية هل زيادة الكفاءة والفاعلية واإل -
 اهليكلة يف معاجلة الرتهل اإلداري ؟ إعادة  هل أسهمت -
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أو  األجورو ا إتصل منها بالرواتب ة سواء ماهليكلة بالعدالة واملوضوعيإعادة  املعايري اليت إعتمدهتاهل أسهمت األسس و  -
 بالعالوات ؟ 

 اهليكلة قوة طاردة أم جاذبة للكفاءات اإلدارية يف القطاع العام املدين ،و كيف حصل ذلك ؟ إعادة  لتهل شك   -
تصل منها بالرواتب ما ا السلبية إلعادة اهليكلة على كافة املؤسسات العامة والعاملني فيها، سواء  هل أثرت اإلنعكاسات اإلجيابية و  . 5

 بالرواتب التقاعدية ما بعد اخلدمة ؟ أو  العالوات أثناء اخلدمةو 
 اإلجيابية و السلبية ) إن وجدت ( إلعادة اهليكلة على إدارة املوارد البشرية العاملة يف القطاع العام املدين ؟ثار . ما اآل1
 بلغ هذا التأثري ؟  ىل أي مدى  إكيف حصل ذلك ؟ و و ة املستقلة ؟ على عمل بعض املؤسسات العام اهليكلة سلبا  إعادة  ثرتأ. هل 1
وما اجتاهات ،  service deliveryاهليكلة على ثقافة التمييز يف العمل اإلداري وعلى ممارسات تقدمي اخلدمة إعادة  . هل أثرت3

 املواطن األردين حنوها ؟ 
 هيكلة الرواتب و العالوات يف القطاع العام املدين ؟ إعادة  ية من. ما موقف الرأي العام األردين و النخب اإلدارية األردن9

هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام األردين وما التوصيات لتحديث املؤسسات العامة إعادة  .ما هي الدروس املستفادة من12
 األردنية والعاملني فيها و العمل على تطويرمها ؟

 ( 1-7ملح )  
 ( من ممثلي بعض النقابات المهنية( Focus Groupلتركيزقائمة  جماعة ا

 الصفة اإلسم #
 نقيب املهندسني الزراعيني/ رئيس مجلس النقباء  املهندس الزراعي حممود زياد ابو غنيمة  1
 نائب رئيس  جلنة قضايا املهندسني والقطاع/ نقابة املهندسني األردنيني م.محدي اخلليلي 2
 يس جلنة أطباء وزارة الصحة املصغرة العامرئ د.حسام قصراوي  1
 عضو مجلس نقابه املمرضني واملمرضات صخر سامل احلياري 2
 نقابة الصيادلة الصيديل إمساعيل السعدي 5
 

 ( أ 1-7ملح )  
 العينة الضابطة من الخبراء والمستشارينإلى   األسئلة  االتي تم توجيهها 

 :األولالسؤال 
ما هي االسباب املنظمات القيام باعادة هيكلة لرواتب وعالوات العاملني لديها، من وجهة نظركم  وخربتكم أو  لتلجأ العديد من الدو  

 تستدعي القيام مبثل هذا اإلجراء؟التي 
 السؤال الثاني:  

وات يف القطاع العام هيكلة الرواتب والعالإعادة  ليها عند القيام بتنفيذ سياسةإيتم اللجوء   توجد هناك منهجيات وطرق محددةهل 
 ؟توضيح هذه المنهجيات والطرقوهل من املمكن  املدين؟

 السؤال الثالث: 
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إعادة  ن تواجه سياسات تنفيذأاليت ميكن  ت والتحدياتبرز المشكالأأهم و مكان أن حتدثونا عن من وجهة نظركم وخربتكم هل باإل
 هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين؟ 

 ؟الحد منهاأو  تجاوز مثل هذه المشكالت  والتحدياتكن مي كيفو
 

 السؤال الرابع :
 ستساهم في تحسين معاييرهيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين يف األردن إعادة  من وجهة نظركم وخربتكم هل تعتقدون أن 

 ؟توضيح ذلك  -ممكن لو تكرمتم وهل - جاز والحوكمة الرشيدة والعدالة،واإلناألداء 
 السؤال الخامس: 

 هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام املدين يف األردن؟إعادة  يف مجال  التوصيات التي تقترحونهاما هي 
 

 السؤال السادس واألخير: 
ل وكيف ميكن احلصو  هيكلة الرواتب والعالوات،إعادة  قمتم باعدادها تتعلق مبوضوع نأأو بحوث سب  و  ية دراساتأتتوفر لديكم هل 

 ليها؟إعليها أو الوصول 
 
 

 (9-7ملح )
 قائمة العينة الضابطة من الخبراء والمستشارين الذين تم مقابلتهم

 الصفة اإلسم #
 العميد السابق لكلية ادارة االعمال/ جامعة االمرية مسية للتكنولوجيا االستاذ الدكتور حممد قاسم القريويت 1
 املؤسسي/ املؤسسة العامة للضمان االجتماعياألداء  إدارة التخطيط وتطويرمدير  د. سامر املفلح 2
 املدير اإلداري واملايل/ ديوان احملاسبة السيد حممد ابو هزمي 1
 USAIDمديرة مشروع الالمركزية يف  أروى املظفر ةالدكتور  2
 دارة املوارد البشريةإخبري  الدكتور مصطفى أبو الشيخ 5
 
 
 
 

 (أ9 -7ملح )
 ممثلي النقابات المهنيةإلى   األسئلة التي تم توجهها

 األولالسؤال 
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هيكلة الرواتب والعالوات إعادة  جراءاتإاحلكومة األردنية لغايات تنفيذ سياسات و  اإليههداف اليت جلأت ن املربرات واألهناك مجموعة م-
 يف القطاع العام املدين يف األردن وهي :

 املستقلة.واهليئات لتوازن يف واقع الرواتب مع األخذ بعني االعتبار خصوصية الدوائر مبا يف ذلك املؤسسات حتقيق العدالة وإعادة ا -أ

 مرجعية موحدة وقاعدة لقياس رواتب موظفي القطاع العام تساعد على عملية إدارة الرواتب والرقابة عليها. إجياد-ب 

 ية.معاجلة التباين والتشوهات يف رواتب اخلدمة املدن -ج 

 تنظيم أسس ومعايري االختالفات بالرواتب داخل أجهزة القطاع العام. -د 

 مستويات الرواتب يف القطاع العام.حتسني  -ه  

مسميات الوظائف، حيث سيعمل الربنامج على حتسني رواتب ما يقارب إىل   هيكلة العالوات وفق معايري تستندإعادة  -و 
هيكلية وتنظيم العالوات اإلضافية)الفنية واملهنية( إعادة  مة، وذلك من خاللموظف خاضعني لنظام اخلدألف  (222من)

مام أنقابات مهنية تتوىل عرض مطالبها والعالوات اإلشرافية بشكل مشويل واليت مل تعد تقتصر على الفئات الوظيفية اليت هلا 
 احلكومة.

قراهنم من اخلاضعني للضمان االجتماعي مما يوفر أضعني للتقاعد املدين و وظفني اخلاتقليل الفجوة والتباين بني الرواتب التقاعدية للم -ز
 ن احلكومة تدرك حجم هذه املشكلة واليت حاولت مرارا  أ، حيث موظف  ألف  (19احلياة الكرمية هلذه الفئة واليت يبلغ عددها)

 وضع احللول اجلذرية لذلك واليت تأتت حبمد اهلل من خالل هذا املشروع.

 فقات احلكومية من قبل املؤسسات واهليئات املستقلة املتعلقة ببند الرواتب واألجور.ضبط الن -ح
 هداف ؟ية، كيف تقيمون هذه المبررات واألمن وجهة نظر ممثلي  النقابات المهن

 السؤال الثاني

كة اليت ستعانة هبا يف العديد من القضايا املشرت تقوم احلكومة باال هاما   هنا تعد شريكا  أاجلهات اهلامة اليت يعتقد ب ىحدإتعد النقابات املهنية 
هة من وج ؤسسات اجملتمع املدين يف األردن.ساسية ضمن منظومة منقابات املهنية هي من األركان األساس أن الأختدم الطرفني وذلك على 

 نظر ممثلي النقابات املهنية :
هيكلة الرواتب والعالوات يف إعادة  نامجبر كومة البدء بتنفيذ أن تقرر احل هل كان هناك تشاور قد مت مع النقابات املهنية قبل - أ

 القطاع العام املدين؟
ما هو الدور الذي قمتم به يف هذا اجملال، وهل حقق الطموح الذي مت رمسه من طرفكم لتعظيم الفائدة من  ،مر كذلكذا كان األإ - ب

 منتسيب هذه النقابات املهنية العاملني يف هذا القطاع؟هذا الربنامج على مجيع العاملني يف القطاع العام املدين وبالذات 
 ركم حول موضوع املشاركة؟ظفما هي وجهة ن ،مر عكس ذلكذا كان األإما  -ج
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 السؤال الثالث
جناز األداء واإل يف معايري ي حتسن  أحقق  القطاع العام املدين يف األردن قد هيكلة الرواتب والعالوات يفإعادة  هل تعتقدون أن برنامج 

 واحلوكمة الرشيدة والعدالة يف  مؤسسات القطاع العام املدين؟ 
 منتسيب هذه النقابات العاملني يف القطاع  العام املدين؟إىل   وهل ساهم يف تطوير نظام احلوافز ملوظفي هذا القطاع وبالذات

 
 

 السؤال الرابع

لقطاع املدين دور ساهم يف قيق مكاسب ملنتسبيها العاملني يف اقابات املهنية وضغوطها على احلكومة لتحنكان لبعض املطالب من ال
 هيكلة  الرواتب والعالوات .إعادة  ضعاف برنامجإ

 ي ممثلي النقابات المهنية بهذه المقولة ؟أما ر   
 ذا كانت هذه المقولة صحيحة؟إهي المبررات التي تستندون عليها وما  
 
 

 

 السؤال الخامس

هيكلة الرواتب والعالوات في القطاع إعادة  ليها برنامجإائج التي توصل برز النتأما هي أهم و  بات املهنيةجهة نظر ممثلي النقامن و  
 العام المدني في األردن على منتسبي النقابات المهنية العاملين في القطاع العام المدني؟.

 

 خيرالسؤال السادس واأل
 القطاع العام املدين يف األردن؟ هيكلة الرواتب والعالوات يفدة إعا يف مجال خمرجات  التوصيات التي تقترحونهاما هي 
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 ( الهيكل التنظيمي0-3ملح   )
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 (7-3الملح  رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دولة رئيس الحكومة تاريخ تشكيل الحكومة 7109-7112وزراء تطوير القطاع العام للفترة  ما بين 
 تعديل وزاري -الذهيب  دولة نادر 10/25/2007 ماهر مدادحةد. معايل 
 دولة نادر الذهيب 2/23/2009 نانسي باكيــــرد. معايل 
 دولة مسريالرفاعي احلكومة األوىل 2/11/2009 عماد فاخوري  د.معايل
 دولة د. معروف البخيت احلكومة الثانية  10/24/2010 نسرين بركات د. معايل
 دولة د. معروف البخيت احلكومة الثانية 2/9/2011 مازن الساكت االستاذ معايل

 دولة د. معروف البخيت احلكومة الثانية ) تعديل وزاري 7/2/2011 عدينات  عايل د. حممدم
 دولة د. عون اخلصاونة  11/25/2011 معايل د. خليف اخلوالده

2211/1/1 معايل السيدة ياسرة غوشة  دولة هاين امللقي 
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 مجيبين الفقرات
غير 

 مجيبين

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 719. 3.08 4 345  المستوى التعليمي 

 462. 1.19 14 335  الفئة الوظيفية

 1.186 3.69 16 333 الخبره

 1.279 2.92 9 340  حوافز(مكافآت أو  دون الهيكلة  )من إعادة  الراتب السابق قبل  إجمالي

 1.012 2.18 10 339  حوافز(مكآفات أو  الهيكلة )من دون إعادة  تب الحالي بعدالرا إجمالي

 807. 1.31 28 321 فرق التسكين

 1.912 1.13 0 349 المكافآت قبل الهيكلة إجمالي

 1.982 1.43 0 349 الهيكلة إعادة  الشهرية المدفوعة بعد  المكآفات إجمالي

 1.281 2.42 4 345 %(3بمعدل  ) نموا   تعكس زيادة الرواتب  النمو االقتصادي

 1.248 2.36 7 342 تعكس  زيادة الرواتب أثر التضخم السنوي المتزايـد

 1.242 2.16 9 340 يوفر نظام الرواتب لكم الدخــل الكافـــي

 1.227 2.38 12 337 يحقق نظام الرواتب العدالــة بين الموظفين

 1.288 2.59 8 341 يحقق نظام الرواتب األمــان الوظيفي

 1.244 2.36 17 332 يتوافق نظام الرواتب مع قدراتي العلمية

 1.218 2.35 5 344 يتوافق نظام الرواتب مع خبراتـي العمليــة

 1.167 2.31 10 339 يوفر نظام الرواتب التنافس االيجابـي

 1.242 2.18 10 339 مناسبا   تقاعديا   يوفر نظام الرواتب راتبا  

 1.208 1.98 5 344 بداعة السنوية التي أتقاضها محفزة للعمل واإلالزياد

 1.283 2.36 6 343 ، الرواتب مشجعة ومحفزة للبقاء بالعملعموما  

 1.125 2.19 14 335 %(3بمعدل  تعكس زيادة الرواتب  النمو االقتصادي ) نموا  

 1.054 2.10 16 333 تعكس  زيادة الرواتب أثر التضخم السنوي المتزايـد

 1.048 1.97 18 331 يوفر نظام الرواتب لكم الدخــل الكافـــي

 1.219 2.38 22 327 يحقق نظام الرواتب العدالــة بين الموظفين

 1.224 2.43 19 330 يحقق نظام الرواتب األمــان الوظيفي

 عينة على توزع التي دراسةال استبانة في وردت كما المعايير فقرات لجميع حصائيإ تحليل يبين الجدول

(1-4رقم) ملحق الدراسة  
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 1.138 2.23 26 323 يتوافق نظام الرواتب مع قدراتي العلمية

 1.125 2.18 16 333 مع خبراتـي العمليــة يتوافق نظام الرواتب

     

 1.028 2.10 18 331 يجابـييوفر نظام الرواتب التنافس اإل

 1.101 1.98 23 326 مناسبا   تقاعديا   يوفر نظام الرواتب راتبا  

 893. 1.65 15 334 بداعالزيادة السنوية التي أتقاضها محفزة للعمل واإل

 1.157 2.10 16 333 فزة للبقاء بالعمل، الرواتب مشجعة ومحعموما  

 1.201 2.38 8 341 نظام العالوات الحالي مقبول ومناسب

 1.132 2.43 6 343 .نظام العالوات يناسب طبيعة ومخاطر العمل

 1.160 2.39 8 341 .نظام العالوات يحقق العدالة بين الموظفين

 1.395 2.37 14 335 .عالوة المؤسسة تناسب طبيعة العمل وأهميته

 1.215 2.39 7 342 .نظام العالوات مرن وقابل للتطوير

 1.221 2.88 11 338 .نظام العالوات يتـدّرج  مع السلم الوظيفي

 1.221 2.58 8 341 . نظام العالوات يتماشى و المستويات العلمية

 1.196 2.50 7 342 .نظام العالوات يتماشى والخبرات العملية

 1.128 2.20 19 330 الي مقبول ومناسبنظام العالوات الح

 1.105 2.29 18 331 .نظام العالوات يناسب طبيعة ومخاطر العمل

 1.159 2.34 19 330 .نظام العالوات يحقق العدالة بين الموظفين

 1.255 2.18 25 324 .عالوة المؤسسة تناسب طبيعة العمل وأهميته

 1.152 2.23 20 329 .نظام العالوات مرن وقابل للتطوير

 1.257 2.81 21 328 .نظام العالوات يتـدّرج  مع السلم الوظيفي

 1.216 2.50 19 330 . نظام العالوات يتماشى و المستويات العلمية

 1.173 2.36 20 329 .نظام العالوات يتماشى والخبرات العملية

 1.130 2.47 151 198  م مشجعة.يوفر نظام الخدمة المدنية بيئة تعلّ 

 1.168 2.38 151 198  سس انتقاء الموظفين تضمن تعيين ذوي الكفاءة.أ

 1.266 2.90 151 198  تحفز جائزة الموظف المثالي على التعلم والنمــو.

 1.172 2.66 151 198  يتيح  نظام الخدمة المدنية فرصة أكبر للمشاركة بالدورات والمؤتمرات الداخلية والخارجية .

 1.163 2.71 151 198  المدنية فرصة أكبر للحصول  على منح دراسية لشهادات متخصصة عليا. يتيح  نظام الخدمة
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 1.179 2.67 151 198  يحفز  نظام الخدمة المدنية تطوير المهارات وبناء القدرات العملية والعلمية.

 1.046 2.28 162 187  ساهمت إعادة الهيكلة لنظام الرواتب في تحسين بيئة العمل. 

 1.154 2.50 15 334  وفر نظام الخدمة المدنية بيئة تعلم مشجعة.ي

 1.205 2.45 16 333  سس انتقاء الموظفين تضمن تعيين ذوي الكفاءة.أ

 1.228 2.96 14 335  تحفز جائزة الموظف المثالي على التعلم والنمــو.

 1.185 2.70 14 335  الداخلية والخارجية . يتيح  نظام الخدمة المدنية فرصة أكبر للمشاركة بالدورات والمؤتمرات

 1.166 2.78 15 334  يتيح  نظام الخدمة المدنية فرصة أكبر للحصول  على منح دراسية لشهادات متخصصة عليا.

 1.152 2.64 14 335  يحفز  نظام الخدمة المدنية تطوير المهارات وبناء القدرات العملية والعلمية.

 1.210 2.42 20 329  نظام الرواتب في تحسين بيئة العمل. ساهمت إعادة الهيكلة ل

 1.101 2.73 151 198  يعمل النظام على تعزيز رضـا متلقي الخدمة.

 1.046 3.05 153 196  حكام النظام .أتعّد الشكاوي المقدمة من متلقي الخدمة مقبولة بموجب 

 1.057 2.92 153 196  لى رضا متلقي الخدمة.ع يعالج النظام مخالفات العمل بنجاح وبما ال يؤثر سلبا  

 1.177 2.77 151 198  يتوفر العدد الكافي من الوظائف بما يضمن تلبية حاجة متلقي الخدمــة بالوقت المالئم . 

 1.113 2.61 152 197  يتيح النظام تكريم الموظف المتميز لقاء جدارته في تقديم الخدمات لمتلقي الخدمة .

 1.355 2.55 154 195  يجابي بالعمل وتقديم الخدمات.روح التنافس اإل يعزز النظام

 1.161 2.86 151 198  جراءات العمل وتطويرها وفق الممارسات الفضلى.إتساعد المسميات الوظيفية في تبسيط 

 1.105 2.51 152 197  دارية والفنّية بالعمل.يجابي  لغالبية العمليات اإلساهمت الهيكلة بالتطوير اإل

 1.102 2.43 152 197  في تحقيق العدالة الوظيفية. يجابيا  إتطوير القطاع العام  ارةكان دور ديوان الخدمة المدنية ووز

 1.107 2.52 153 196  المختصين من  تطوير القطاع العام يقومون بالتعريف بآلية تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسستي.

 1.064 2.42 152 197  بايجابية في استقرار العمل.تساهم  وزارة تطوير القطاع العام 

 1.069 2.42 152 197  حلول وزارة تطوير القطاع العام خالقة في تطوير أساليب العمل وإجراءاته.

 1.038 2.58 151 198  والمديريات(. دارية )األقسام تعليمات وزارة تطوير القطاع العام واضحة وسهلة لتحقيق التوازن والتكامل بين الوحدات اإل

 1.031 2.48 151 198  بداع بالعمل.في اضفاء روح التمّيز واإل جابيا  إي لعبت وزارة تطوير القطاع العام دورا  

 1.036 2.48 151 198  ساهمت  وزارة تطوير القطاع العام بتوضيح وبلورة األهداف الوطنية للمؤسسة.

االقتصادية  ويا  في تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة وفقا لألهداف الوطنية حي كان لتعاون وزارة تطوير القطاع العام دورا  
  واالجتماعية.

198 151 2.47 1.011 

 1.128 2.85 23 326  يعمل النظام على تعزيز رضـا متلقي الخدمة.

 995. 3.20 23 326  حكام النظام .أتعّد الشكاوي المقدمة من متلقي الخدمة مقبولة بموجب 
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 1.040 2.98 22 327  على رضا متلقي الخدمة. ام مخالفات العمل بنجاح وبما ال يؤثر سلبا  يعالج النظ

 1.174 2.78 19 330  يتوفر العدد الكافي من الوظائف بما يضمن تلبية حاجة متلقي الخدمــة بالوقت المالئم . 

 1.136 2.78 19 330  الخدمة .يتيح النظام تكريم الموظف المتميز لقاء جدارته في تقديم الخدمات لمتلقي 

 1.147 2.66 21 328  يجابي بالعمل وتقديم الخدمات.يعزز النظام روح التنافس اإل

 1.159 3.04 18 331  تساعد المسميات الوظيفية في تبسيط اجراءات العمل وتطويرها وفق الممارسات الفضلى.

 1.183 2.67 20 329  دارية والفنّية بالعمل.يجابي  لغالبية العمليات اإلساهمت الهيكلة بالتطوير اإل

 1.223 2.58 19 330  في تحقيق العدالة الوظيفية. يجابيا  إكان دور ديوان الخدمة المدنية ووزراة تطوير القطاع العام 

 1.169 2.62 21 328  المختصين من  تطوير القطاع العام يقومون بالتعريف بآلية تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسستي.

 1.139 2.55 18 331  تساهم  وزارة تطوير القطاع العام بايجابية في استقرار العمل.

 1.140 2.56 21 328  حلول وزارة تطوير القطاع العام خالقة في تطوير أساليب العمل وإجراءاته.

 1.142 2.74 18 331  والمديريات(. ارية )األقسام تعليمات وزارة تطوير القطاع العام واضحة وسهلة لتحقيق التوازن والتكامل بين الوحدات االد

 1.132 2.57 18 331  بداع بالعمل.في اضفاء روح التمّيز واإل جابيا  إي لعبت وزارة تطوير القطاع العام دورا  

 1.156 2.62 21 328  ساهمت  وزارة تطوير القطاع العام بتوضيح وبلورة األهداف الوطنية للمؤسسة.

االقتصادية  لألهداف الوطنية  حيويا  في تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة وفقا   رة تطوير القطاع العام دورا  كان لتعاون وزا
  واالجتماعية.

331 18 2.63 1.124 

 1.092 2.97 12 337  حققت المؤسسة تطلعاتها وأهدافها التشغيلية التي رسمتها .

 1.019 2.73 19 330 ارتفعت قيمة اإل ستثمار للمؤسسة

 1.129 2.78 21 328  زادت إنتاجية الموظفين بالمؤسسة.

 1.101 2.87 14 335  تّم استغالل موارد المؤسسة وموجوداتها المالية بشكل أفضل.

 1.046 2.77 19 330  ارتفعت العائدات المالية للمؤسسة .

 969. 2.65 24 325  انخفضت التكاليف التشغيلية للمؤسسة.

 1.150 3.06 17 332  الجديدة الجاذبة لمتلقي الخدمة. تقدم المؤسسة الخدمات

 1.122 2.89 16 333  مثل وأكثر كفاءة.أتستغل الموارد المالية بشكل 

 1.050 2.75 20 329  انخفض العجــز المالي للمؤسسة .

 1.134 2.87 23 326  حققت المؤسسة تطلعاتها وأهدافها التشغيلية التي رسمتها .

 1.030 2.63 31 318 إل ستثمار للمؤسسةارتفعت قيمة ا

 1.123 2.55 32 317 زادت إنتاجية الموظفين بالمؤسسة.

 1.141 2.77 25 324  تّم استغالل موارد المؤسسة وموجوداتها المالية بشكل أفضل.
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 (0-1ملح  )

 7104-7101وات معدالت الرواتب واألجور في األردن للسن
 معدل األجور حسب القطاع بالدينار السنة

 المعدل العام القطاع الخاص القطاع العام

2212 213 115 192 
2211 211 192 211 
2212 295 222 211 
2211 513 212 211 
2212 529 211 511 

 2212-2212وتعريفات العاملني للسنوات  ستخدامصاءات العامة، مسح االحصدر: دائرة اإلامل

 (7-1ملح  ) 
 7109-7107للسنوات  في مجال الرواتب واألجور للوحدات الحكومية الفعلية خالصة النفقات الجارية

 7103سنة  7101سنة   7104سنة  7103سنة  7107سنة  الرواتب واألجور والعالوات

 18,573,700 17,911,400 17,717,160 18,355,330 15,950,842 املوظفون املصنفون 
 8,993,700 73,977,700 67,593,230 70,247,676 67,913,734 املوظفون غري املصنفني 

 33,096,100 31,445,600 27,866,900 29,746,650 27,946,757 املوظفون بعقود 
 21,776,500 22,282,000 21,561,400 21,813,500 17,606,228 أجور العمل

 57,289,650 53,168,300 49,004,840 50,787,107 44,396,205 عالوة غالء املعيشة الشخصية
 7,039,700 6,641,500 6,058,242 6,392,351 5,156,694 عالوة غالء املعيشة العائلية

 320,800 307,800 325,900 359,300 1,546,658 العالوة األساسية
 2,399,900 2,245,000 2,054,200 2,269,000 1,899,548 العالوة الفنية

 0 0 0 0 0 وة االختصاصعال 

 1.066 2.65 31 318  ارتفعت العائدات المالية للمؤسسة .

 1.071 2.67 32 317  انخفضت التكاليف التشغيلية للمؤسسة.

 1.196 2.95 26 323  تقدم المؤسسة الخدمات الجديدة الجاذبة لمتلقي الخدمة.

  مثل وأكثر كفاءة.أتستغل الموارد المالية بشكل 

 

322 27 2.87 1.159 

  انخفض العجــز المالي للمؤسسة .

 

320 29 2.67 1.085 
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 12,550,700 12,111,200 11,864,000 12,506,877 11,984,221 العالوة العمل اإلضايف
 47,696,100 45,468,700 39,122,608 40,730,059 30,587,833 العالوة اإلضافية

 15,927,800 15,426,800 13,355,330 14,087,100 11,941,109 خرىأعالوات 
 2,934,600 2,757,900 2,271,390 2,418,690 1,957,186 عالوة النقل

 3,396,750 3,276,100 2,063,200 2,223,660 1,596,545 بدل التنقالت
 592,000 549,000 475,000 478,000 299,804 عالوة امليدان

 18,854,000 18,834,000 17,789,200 17,931,200 13,913,927 املوظفني مكآفات
 321,442,000 306,403,000 279,122,600 290,346,500 254,697,291 اجملموع

 املصدر: دائرة املوازنة العامة

 

 

 (3-1ملح  رقم)

 

 

7101 7104 7103 7107 7100 7101 7116 7115 7112  
إعادة  مقدر البيان

 التقرير
 فعلي فعلي فعلي فعلي فعلي فعلي فعلي

 
1291.9 

 
1221.1 

 
1131.3 

 
1123.9 

 
952.2 

 
329.1 

 
111.1 

 
112.2 

 
512.2 

 
 الرواتب

 الضمان االجتماعي 12.1 12.1 21.9 52.2 11.1 11.2 31 35.1 92.1
 تعويضات العاملين 122.5 112.9 322.5 331.3 1211.5 1111.1 1211.3 1121 1192.1
السلع  استخدام 115.2 111.1 112.3 132.3 132 131.5 192 213.1 292.3

 والخدمات
1931.5 1923.5 

 
1113.1 1151.3 1191.1 1199.1 1125.5 1232 1123.2 

 الجهاز العسكري

 
1222 

 
1212.1 

 
111.5 

 
531 

 
229.1 

 
191.1 

 
191.1 

 
111.3 

 
 فوائد الدين العام 111.2

 
دعم المواد التموينية          

(7101-7112 ) النفقات التجارية لألعوام  

 قانون الموازنة العامة ) الحكومة المركزية( 
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 

 

 (4-1)ملح 
 األردن في تقرير تكنولوجيا المعلومات الدوليصنيف ت

 

 
 

 

 

 

 

 (0-9)  ملح  رقم

            (7101-7101عوام )نسب مستويات التقدير السنوي لأل       
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

56.58% 67.17 70.48 69.32% 71.75% 72.55% 
32.23% 24.86% 21.98 22.88% 21.04% 20.21% 
88.81% 92.03% 92.47% 92.20% 92.79% 92.76% 
11.00% 7.84% 7.42% 7.63% 7.13% 7.13% 
0.17% 0.12% 0.10% 0.17% 0.08% 0.11% 
0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 

 

 

 

 والمحروقات 521.2 213.9 131 192.1 113.2 339.1 212.2 225 225

 7101عام  7104عام  7103عام  7107عام  7100عام  تقرير تكنولوجيا المعلومات الدولي 

 52 47 47 47 52  ترتيب تصنيف األردن

 (باملليون دينار(

The global information technology report 2011-2015, world Economic Forum, INSEAD, Cornell University ,Geneva 

 

ت من قانون الموازنة العامةالبيانا  

111، ص 2215ديوان اخلدمة املدنية، التقرير السنوي  
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 الجداول
 واألشكال
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 فهرس الجداول

 الصفحة الموضوع رقم الجدول           
 12 توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي 4-0
 11 توزيع عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفية 4-7
 12 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلدمة 4-3
 12  دون مكافآت أو حوافز( دة اهليكلة  )من الراتب قبل  إعا  إمجايل  4-4
 15  مكآفات أو حوافز( إمجايل الراتب احلايل بعد إعادة اهليكلة )من دون  4-1
 11 قيمة فرق التسكني 4-9
 11 الشهرية املكآفات   إمجايل  4-2
 13 ملــا قبل وبعد إعادة اهليكلة   قيمة فرق املكآفات 4-5
 21 الدراسة مرتبة حسب نسب التغيري يف املتوسطاتملخص جلميع معايري  4-6
 22 مالءمة  الــرواتــب وعدالتها 4-01
 25 مـدى مناسبـة وقبـول العالوات واحلوافـز )ان وجدت( وعدالتها 4-00
 21 أثر نظام  اخلدمة املدنية على األداء املؤسسي والقـدرات املعرفــيــة للموظفني 4-07
 21 اخلدمة املدنية على حتسني اخلدمات اليت تقدم مبا حيقق رضا متلقي اخلدمة قياس أثر نظام  4-03
 23 األثــر املالـــي  للهيكلـة 4-04
 29 توزيع العينة حسب نوع املؤسسة 4-01
 52 إمجايل الراتب قبل وبعد إعادة اهليكلة) دون مكآفات او حوافز(  للدوائر احلكومية واملؤسسات العامة املستقلة 4-09
 51 فرق التسكني املدفوع ملوظفي الدوائر احلكومية بعد اهليكلة 4-02
 52 فرق التسكني املدفوع ملوظفي  املؤسسات املستقلة بعد اهليكلة 4-05
 52 إمجايل املكآفات الشهرية املدفوعة ملوظفي الدوائر احلكومية بعد إعادة ا اهليكلة  4-06
 51 دفوعة ملوظفي للمؤسسات املستقلة بعد إعادة ا اهليكلةإمجايل املكآفات الشهرية امل 4-71
 52 مقارنة آلراء موظفي القطاع العام حول هيكلة الرواتب والعالوات قبل وبعد إعادة هيكلة الرواتب 4-70
 51 فقرات معيار مالئمة الرواتب وعدالتها أ4-01
 51  )ان وجدت( وعدالتهافقرات معيار مـدى مناسبـة وقبـول العالوات واحلوافـز  أ4-00
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ت في الرواتب والعالوا تقييم برنامج إعادة هيكلة

 القطاع العام المدني

 

 53 فقرات معيار أثر نظام  اخلدمة املدنية على األداء املؤسسي والقـدرات املعرفــيــة للموظفني أ4-07
  59فقرات معيار أثر نظام  اخلدمة املدنية على حتسني اخلدمات اليت تقدم مبا حيقق رضا متلقي اخلدمة أ4-03
 12 ــي  للهيكلـةفقرات معيار األثــر املالـ أ4-04
 12 الناتج احمللي اإلمجايل حسب النشاط  االقتصادي باألسعار اجلاريـة ) باملليون دينار( 1-0
 11 2215و  2212إنتاجية القوى العاملة احلكومية يف االقتصاد لعامي  1-7
 12 (2211-2211امليزانيــات الفعليــة لدوائــر ومؤسسات القطاع العــام للسنوات ) 1-3
 11 (2211-2211أعــــــداد موظفــو القطــاع العـــام  للسنوات ) 1-4
 15 الرواتب واألجـــور للحكومة املركزيــة وللمؤسست العامة املستقلة  1-1
 11 ( بالدينار2211-2211التكاليـــف املقارنــة ملوظفــي القطــاع العـــام قـبل اهليــكلة وبعـدهــا للسنوات ) 1-9
 13 (2211-2229 )قيمة الرواتب واالجور جلميع الدوائر احلكومية العامة واملؤسسات املستقلة خالل السنوات 1-2
 32 تقدير تكاليف االدخار ومكافأة هناية اخلدمة واالسكان والتأمني الطيب ملوظفي املؤسسات العامة املستقلة باملليون دينار 1-5
 92 ت املقرتحــــــــــــــةمصفوفـــــــة السياســـــــــا 9-0
 91 من واقع نتائج دراسة إعادة اهليكلة املدنية اخلدمة نظامالتعديالت املقرتحة على  9-7
 92 تطويريةمصفوفة السياسات ال 9-3
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 فهرس األشكال 
 الصفحة الموضوع رقم الشكل          

 19 ت موزع حسب املستوى التعليميإمجايل الراتب قبل إعادة اهليكلة من دون مكافآ أ4-0
 19 إمجايل الراتب احلايل بعد إعادة اهليكلة من دون مكافآت أو حوافز حسب املستوى التعليمي  ب4-0
 22 إمجايل الراتب احلايل بعد إعادة اهليكلة موزع حسب الفئة الوظيفية أ4-7

ة إمجايل الراتب قبل إعادة اهليكلة موزع حسب الفئة الوظيفي ب4-7  21 

 22 إمجايل الراتب قبل إعادة اهليكلة )من دون مكافآت أو حوافز( أ4-3

 22 إمجايل الراتب احلايل بعد إعادة اهليكلة )من دون مكافآت أو حوافز( ب 4-3

 19 مقارنة الرواتب بني املوظفي احلكومة املركزية وموظفي املؤسسات املستقلة  1-0

 GFMIS 31ونظام املعلومات املالية احلكومية  HRMISرد البشرية رؤية التكامل بني نظام املوا 9-0

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


