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الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

كلمة نقيب
المهندسين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والســام على النبي االمين وبعد ،،
ْ
منظومــة العمــل المهنــي والنقابــي الهندســي ،وهــي الخطــة
مهــم فــي
وتطــور
جديــد
إنجــاز
فخرعــن
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
نتحــدث اليــوم بــكل ٍ
االســتراتيجية لنقابــة المهندســين األردنييــن.
إنجــاز تحقــق بجهــود متواصلــة ومضنيــة قدمهــا فريــق متخصــص علــى مــدار عــام كامــل بالتعــاون مــع كافــة دوائــر وأقســام النقابــة
والمختصــون فــي هــذا المجــال لخدمــة القطــاع الهندســي الوطنــي واالرتقــاء بالمهنــدس األردنــي والســعي الــدؤوب لترســيخ العالقــة
بيــن التعليــم الهندســي والســوق القائمــة علــى التكامــل.
الخطــة إلــى االســتفادة مــن نقــاط القــوة التــي تتمتــع بهــا النقابــة ومعالجــة نقــاط الضعــف واالســتفادة مــن الفــرص
تســعى هـًـذه
ً
الســانحة داخليــا وخارجيــا ومواجهــة التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه ســوق العمــل الهندســي داخــل األردن وخارجــه.
كمــا تســعى إلــى تعزيــز الش ـراكة الفعالــة بيــن النقابــة وجميــع الشــركاء وتفعيــل ش ـراكات جديــدة مــع هيئــات ومؤسســات محليــة
وعربيــة ودوليــة لهــا خب ـرات هندســية متميــزة.
لقــد أظهــرت مســاعي النقابــة خــال الســنوات الماضيــة وجــود حاجــة كبيــرة للخب ـرات الهندســية خاصــة المهندســين الذيــن يتميــزون
ً
ـال مــن الكفــاءة والقــدرات ،وفــي ســبيل ذلــك تســعى الخطــة إلــى بنــاء الشــخصية الهندســية التــي تلبــي المتطلبــات العالميــة
بمســتوى عـ ٍ
مــن حيــث المهــارات واللغــة والثقافــة ،لذلــك جــاءت الرؤيــة (مهنــدس يعمــل ،يرتقــي ،يبــدع فــي بيئة محفزة وآمنــة) لتحقيق هــذه األهداف.
لق ًــد ســعت النقابــة إلش ـراك أكبــر شــريحة ممكنــة مــن أصحــاب الشــأن الهندســي ووضعــت احت ـرام اآلراء كافــة واالنفتــاح عليهــا
أساســا لنجــاح الخطــة االســتراتيجية ،وكرســت ذلــك فــي أســلوب عملهــا وواجهــت تحديــات كثيــرة فــي ســبيل الوصــول الــى هــذه الخطــة
كرســالة جامعــة ورؤيــة شــاملة للقطــاع الهندســي االردنــي فــي العشــرية القادمــة.
إن النقابــة كمؤسسـ ٍـة عريقـ ٍـة وبمــا تملكــه مــن رصيـ ٍـد وإنجــازات وفــي بيئــة داخليــة وخارجيــة متغيــرة ومتســارعة ســعت المتــاك رؤيــة
ً
وســارت نح ًــو تحقيقهــا بخطــى ثابتـ ٍـة لتعظيــم االنجــازات وتقديــم أفضــل ما يمكن للمهنــة وللزمالء.
اســتراتيجية تواكــب التغيـرات والتحديــات ً
لقــد كانــت رؤيــة األردن  2025موجهــا أساســيا لبنــاء خطتنــا االســتراتيجة وكان حاض ـرا فيهــا حجــم كبيــر مــن التقاطــع والتناغــم فــي
ظــل كل التحديــات التــي نعيشــها ،وفــي هــذه اللحظــة التاريخيــة فــي عمــر االمــة العربيــة واالســامية.
والتقديــر لــكل مــن ســاهم فــي اعــداد هــذه االســتراتيجية مــن الزميــل االميــن العــام رئيــس لجنة الخطة االســتراتيجية
ـكر
ً
وأتقــدم بالشـ ً
والــذي كان داعمــا رئيســيا للخطــة االســتراتيجية والزمــاء المســاعدين وفريــق الخطــة فــي النقابــة ومستشــار التخطيــط الزميــل منيــر
الصبــاغ ولجميــع الزمــاء والزميــات النقابييــن واإلدارييــن فــي المركــز والفــروع ولجميــع الشــركاء ومؤسســات القطــاع العــام والخــاص
الذيــن كان لهــم الــدور المهــم فــي إخـراج هــذه الخطــة لحيــز الوجــود.

نقيب المهندسين االردنيين
م .ماجد الطباع
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والســام على النبي االمين وبعد ،،
فــي ظــل التغيــر الســريع والكبيــر الحاصــل فــي بيئــة األعمــال داخليــا وخارجيــا ،كان ال بــد مــن نقــات وتحــوالت واســعة ومؤثــرة
حققتــه النقابــة علــى كافــة الصعــد وفــي شــتى المجــاالت .
لمواكبــة التغيــر وللمحافظــة علــى التميــز الــذي
ً
وقــد بــادرت النقابــة بإعــداد رؤيــة اســتراتيجية تعتبــر إنجــازا علــى مســتوى العمــل النقابــي فــي األردن واتخــذت الخطــة االســتراتيجية
فــي أولوياتهــا مــن العمــل المهنــي بوصلــة رئيســية لبنــاء مهنــدس قــوي منافــس علــى المســتويين المحلــي والعالمــي.
وتميــزت الخطــة االســتراتيجية بالديناميكيــة والمرونــة الالزمــة لمواكبــة التغيـرات المتوقعــة خــال الفتــرة القادمــة كمــا اســتفادت الخطــة
مــن الفــرص المتاحــة و االنفتــاح والشــمولية ،وركــزت علــى ضبــط النفقــات للحصــول علــى أفضــل النتائــج بأقــل التكاليــف مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار التجــارب والخب ـرات العالميــة فــي هــذا المجــال .
وعقدنــا فــي ســبيل انجــاز هــذا المشــروع الكبيــر ورشــات عصــف ذهنــي لجميــع مكونــات الجســم النقابــي مــن مجالــس وهيئــات
ولجــان ومتطوعيــن بلــغ عددهــا ( )72جهــة حضرهــا المئــات مــن النقابييــن ،كمــا تــم طلــب آراء الهيئــة العامــة مــن خــال التواصــل المباشــر
وموقــع النقابــة االلكترونــي ،لإلســتفادة مــن هــذا الرصيــد النقابــي مــن الخبـرات واالمكانــات التــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي إظهــار هــذا
التوجــه االســتراتيجي الــى حيــز الوجــود.
كمــا التقينــا العديــد مــن الــوزراء والمســؤولين مــن الشــركاء وأصحــاب العالقــة فــي ســياق التحضيــر للخطــة االســتراتيجية لالســتفادة
مــن خبراتهــم وتجاربهــم ولتوحيــد الجهــود لالرتقــاء بمهنــة الهندســة والمهنــدس األردنــي.
باالضافــة الــى تشــكيل فــرق داخليــة إلنجــاز المشــروع قــارب عددهــم ( )100موظــف مــن كافــة المســتويات اإلداريــة واالختصاصــات
المختلفــة وتــم االســتعانة أيضــا بمستشــار خارجــي للتخطيــط و تشــكيل فريــق مســاند لــه خــال مــدة المشــروع.
أكثــر مــن  1000ســاعة عمــل اســتغرق المشــروع تــم خاللهــا المواءمــة بيــن مقومــات النقابــة الحاليــة والتوجهــات المســتقبلية
والطموحــات ،للخــروج بمجموعــة مــن التوجهــات االســتراتيجية للســنوات العشــر القادمــة ،حتــى تبلــورت الخطــة العشــرية للنقابــة .
ّ
إن هــذه الخطــة العشــرية تحتــاج منــا جميعــا الــى تكاتــف فــي الجهــود وتعــاون وتنســيق إلنجازهــا علــى أفضــل وجــه ممكــن  ،للوصــول
الــى مســتوى راق ومتميــز للمهنــدس األردنــي ومهنــة الهندســة ،ولتكــون نقابــة المهندســين صرحــا وطنيــا شــامخا علــى الــدوام ،
وعامــا مــن عوامــل نهضــة الوطــن فــي شــتى المجــاالت.

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

كلمة
األمين العام

االمين العام لنقابة المهندسين
رئيس لجنة الخطة االستراتيجية
م .ناصر الهنيدي
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الرسالة
ً
قيادة العمل الهندسي المهني بأفضل الممارسات و ريادة المهندس األردني نحو مجتمع هندسي منافس عالميا

الرؤية
مهندس يعمل ،يرتقي ،يبدع في بيئة محفزة وآمنة

القيم
الجوهرية
النزاهة
المهنية واالحتراف
القيادة
الريادة و االبداع
العالمية

المحاور
المحور
المهني

المحور
النقابي

محور
التأمينات
االجتماعية
محور
اإلعالم
والتواصل
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محور
الموارد المالية
واالستثمار
محور
المسؤولية
االجتماعية

محور
التطوير
المؤسسي

ـن مؤشـرات قيــاس األداء لــكل هــدف مــن أهــداف الخطــة حتــى نتأكــد مــن تحقــق هــذه األهــداف
تــم اعتمــاد مجموعــة مـ ً
ً
وفــق مــا هــو مخطــط أوال بــأول وفــق منهجيــة بطاقــة األداء المتــوازن واعتمــاد أوزان لهــذه المؤش ـرات بنــاء علــى مقــدار
مســاهمتها فــي تحقيــق الهــدف الخــاص بهــا.
المحور

مؤشرات قياس األداء

األهداف االستراتيجية

تحقيق استقاللية هيكلة المهنة
المهني

استقاللية هيكلية ممارسة المهنة عن هيكلية العمل النقابي

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

توزيع االهداف االستراتيجية

نسبة رضى أصحاب العالقة المباشرين عن نوعية الخدمة المهنية
نسبة تطابق التوزيع في خطة النشاطات مع نتائج الدراسة
المهني

توزيع االهتمام المهني على القطاعات الهندسية المختلفة
حسب حجمها في السوق

نسبة رضى أصحاب العالقة
نسبة مشاركة الفئات المستهدفة في كل قطاع
نسبة الفعاليات الخاصة بالمواضيع الهندسية الحديثة التي يتم عقدها
نسبة القطاعات الهندسية التي تم تغطيتها بالمواضيع الهندسية الحديثة

المهني

ً
تطوير القطاعات الهندسية المختلفة فنيا

المهني

تطوير نظام أخالقي مهني عصري

المهني

نشر وتفعيل النظام األخالقي المهني

نسبة رضى أصحاب العالقة
مؤشر قياس تحسن البيئة الهندسية
مؤشر قياس تحسن كفاءة المهندس األردني
إنجاز النظام األخالقي
عدد النشاطات التوعوية في النظام األخالقي المهني
عدد الحضور للنشاطات
عدد المخالفات المهنية

5

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

المحور

مؤشرات قياس األداء

األهداف االستراتيجية

نسبة الرضى عن البرامج التدريبية المطروحة في المركز والفروع
نسبة المتدربين في الفروع
نسبة المتدربين في المركز

المهني

تطوير منظومة أداء مركز التدريب وفروعه (االجراءات ،الكوادر،
التكنولوجيا)

نسبة المتدربين في الفروع في الدورات المجانية
نسبة المتدربين األردنيين في الخارج
نسبة المتدربين غير األردنيين في مركز التدريب
نسبة المتدربين غير األردنيين في الخارج
عدد االعتماديات الدولية

المهني

إقرار نظام التأهيل واالعتماد من ديوان التشريع

المهني

توجيه البرامج التدريبية والتأهيلية وفق حاجات األسواق

المهني

رفع نسبة المتقدمين للحصول على المراتب المهنية

انجاز اقرار نظام التأهيل واالعتماد المهني
نسبة تطابق البرامج المنفذة مع الخطة المنبثقة عن حاضنة الدراسات
نسبة تشغيل المهندسين بناء على البرامج المطلوبة
نسبة المتقدمين للمراتب المهنية
نسبة التدريب الداخلي االلكتروني

المهني

زيادة إسهام التدريب/التعليم االلكتروني ( )E-learningفي
منظومة التدريب

نسبة الدورات االلكترونية من مجموع الدورات
نسبة التدريب االلكتروني للفروع
نسبة التدريب الخارجي االلكتروني
عدد األدلة التي تم اصدارها

المهني

إصدار أدلة وطنية هندسية معيارية

نسبة القطاعات التي تم تغطيتها من األدلة
عدد الجهات المستفيدة من االدلة
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نسبة التشريعات التي تم تحديثها نسبة إلى عدد التشريعات المطلوب تحديثها
النقابي

تحديث و مراجعة كافة التشريعات
نسبة رضى أصحاب العالقة المباشرين عن التحديثات التشريعية
إيجاد حاضنة لدراسات السوق ( )market drivenبهدف امتالك

النقابي

نسبة رضى أصحاب العالقة المباشرين عن نوعية الدراسات التي تقدمها الحاضنة

رؤية واضحة لألسواق ( المحلية  ،التقليدية  ،والعالمية ) والخدمات
الهندسية المطلوبة

نسبة الدراسات المنجزة الى الدراسات المخطط لها
نسبة حضور المنتخبين لالجتماعات الخاصة بهم (الدورية  /غير دورية)

رفع كفاءة وفاعلية الهيئات المنتخبة (مجلس النقابة ،مجالس
النقابي

الشعب ،الهيئة المركزية ،مجلس هيئة المكاتب ،مجالس الفروع،

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

المحور

مؤشرات قياس األداء

نسبة حضور المنتخبين للورشات التأهيلية

لجان االرتباط ،لجان الفروع).... ،
نسبة انجاز الخطط
نسبة المهندسين الذين تم تحديث بياناتهم
بـــــنـــــــاء قــــاعـــدة بــيـــانات مؤتمــتــة كاملة دقيقة محدثة ألصحاب
النقابي

نسبة أصحاب العالقة الذين تم تحديث بياناتهم

العالقة (المهندسين ،الشركاء ،الهيئات والجمعيات الهندسية
العربية والدولية )...،

نسبة تغطية البيانات لمتطلبات الخدمات المختلفة
نسبة دقة البيانات المدخلة

النقابي

توسعة تطبيق سلم الرواتب على قطاعات جديدة (المصانع،
شركات االتصاالت ،المؤسسات الحكومية)...،

نسبة المهندسين الخاضعين للسلم بشكل إجباري
نسبة المهندسين الخاضعين للسلم بشكل اختياري
ً
عدد المهندسين الذين تم تشغيلهم داخليا
عدد المهندسين الذين تم تشغيلهم في األسواق الخارجية

النقابي

تسويق وتشغيل الكفاءات وتصدير الخدمات الهندسية
نسبة الرضا عن تشغيل المهندسين
عدد الفرص المتاحة للشركات لتصدير خدماتها الهندسية
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المحور
النقابي

النقابي

النقابي

األهداف االستراتيجية
عقد اتفاقيات ومشاريع وتمويالت مشتركة مع المؤسسات
الدولية

تعزيز الالمركزية في أعمال النقابة بتفويض ونقل الصالحيات
للهيئات النقابية المختلفة

إعادة تشكيل الشعب و التخصصات التابعة لها

مؤشرات قياس األداء
عدد المشاريع المنجزة
عدد االتفاقيات الدولية الموقعة
نسبة رضى الهيئات النقابية عن تحسن تعزيز الالمركزية
انخفاض معدل دورة اتخاذ القرار
انجاز إعادة تشكيل الشعب
نسبة االستجابة لمتطلبات التأهيل التطوعي (نسبة حضور الورشات ،الموقعين
على ميثاق الشرف)... ،
نسبة الحضور (جلسات اللجان ،النشاطات التطوعية ،اجتماعات ،لقاءات)... ،

النقابي

رفع كفاءة وفاعلية الهيئات التطوعية (المتطوعين ،الشباب،
المهندسات).... ،

نسبة تحقيق الخطط
نسبة الرضى عن أداء الهيئات التطوعية
نسبة الرضى عن تمكين الشباب والمهندسات
نسبة المشاركة في االنتخابات

النقابي

رفع نسبة المشاركة في االنتخابات

النقابي

ايجاد تصور إلعادة تشكيل الشعب و التخصصات التابعة لها

النقابي

رفع مستوى العالقات مع الشركاء (القطاع الخاص ،القطاع العام،
المؤسسات شبه الحكومية ،االتحادات والجمعيات الهندسية)... ،

نسبة الرضى عن األداء االنتخابي
انجاز تصور اعادة تشكيل الشعب
نسبة االلتزام بتطبيق الخطة السنوية للعالقات العامة
نسبة رضى أصحاب العالقة
عدد االتفاقيات والمشاريع الهندسية المشتركة مع مؤسسات القطاع الخاص
عدد االتفاقيات والمشاريع الهندسية المشتركة مع المؤسسات الحكومية
عدد الشراكات واالتفاقيات المهنية والنقابية

8

النقابي
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تطوير الهيكلية اإلدارية المساندة لعمل الهيئات النقابية لضمان
فعاليتها

إنجاز الهيكلية اإلدارية المساندة لعمل الهيئات النقابية
نسبة رضى الهيئات النقابية عن الهيكلية االدارية المساندة
عدد الدراسات التي تم اصدارها

النقابي

الدفع بإتجاه موائمة مخرجات التعليم مع حاجات األسواق
المستهدفة

عدد النشاطات التوعوية
عدد اللقاءات المشتركة مع الجهات المعنية

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

المحور

مؤشرات قياس األداء

نسبة التأثير في مخرجات التعليم

النقابي

تمكين الهيئة المركزية من القيام بأعمالها الرقابية على المجالس
المنتخبة

نسبة االلتزام بالالئحة الداخلية الخاصة بالهيئة (عدد االجتماعات ،نسب الحضور)... ،
نسبة االلتزام بنظام الحوكمة فيما يخص الهيئة المركزية
نسبة االلتزام بتطبيق الخطة السنوية للنشاطات السنوية

النقابي

التحسين النوعي والضبط الكمي لألنشطة النقابية

النقابي

إعداد منظومة متكاملة للتعامل مع قضايا المهندسين

النقابي

زيادة المشاركة في فعاليات الهيئات الهندسية الدولية

نسبة المشاركين من الهيئة العامة
نسبة التحسن في مصفوفة الخدمات
نسبة القضايا التي تم حلها
نسبة رضى أصحاب التظلم
نسبة الفعاليات التي تمت المشاركة فيها من اجمالي الفعاليات
نسبة التقارير المقدمة عن كل مشاركة
نسبة تعميم تقارير المشاركة على الجهات المعنية
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المحور

مؤشرات قياس األداء

األهداف االستراتيجية

عدد المهندسين المشاركين في فعاليات االبداع
النقابي

تشجيع المهندسين على االندماج في مشاريع ريادة األعمال
واإلبداع

عدد فعاليات االبداع
عدد االفكار الريادية االبداعية التي تم تبنيها من قبل المؤسسات المختصة

التأمينات
االجتماعية

تحقيق إبعاد نقاط التعادل الثالث حسب الدراسة االكتوارية
إدامة التوازن المالي في صندوق التقاعد
عدد المهندسين المشتركين
نسبة رضى متلقي الخدمة للصناديق (منفذ الخدمة  ،عينة مختارة للصناديق)

التأمينات
االجتماعية

تحسين منظومة صناديق التأمينات االجتماعية

نسبة التحسن في مستوى مصفوفة قياس الخدمات
عدد المهندسين المشتركين
نسبة زيادة ايرادات االشتراكات (صندوق التقاعد ،صندوق النقابة)
نسبة زيادة ايرادات الرعايات
نسبة زيادة ايرادات المنح

الموارد المالية
واالستثمار

تعظيم الموارد المالية من مصادر االيراد واالشتراكات

نسبة زيادة صافي ايرادات مركز التدريب
نسبة زيادة ايرادات الخلويات
نسبة زيادة ايراد االتعاب الهندسية
نسبة زيادة ايراد االيداعات البنكية
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أرباح بيع أراضي صندوق التقاعد
أرباح التمويالت

الموارد المالية

تحقيق نسب العائد على االستثمار لصندوق التقاعد بناء على

واالستثمار

الدراسات االكتوارية

ايرادات التامين التكافلي
أرباح الصندوق من الشركات الحليفة والتابعة
ايرادات توزيع أرباح األسهم

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

المحور

مؤشرات قياس األداء

ايرادات أخرى (متاجرة االسهم ،استثمارات أخرى)
الموارد المالية
واالستثمار
الموارد المالية
واالستثمار

ضبط المصاريف التشغيلية لكافة صناديق النقابة

نسبة ضبط المصاريف التشغيلية لمراكز التكلفة
نسبة الديون المتأخرة والمعدومة التي تم تخفيضها

رفع كفاءة التحصيل المالي
نسبة الزيادة في التحصيل المالي

الموارد المالية

تعزيز وجود الكفاءات ذات القدرات االستثمارية في اللجان

واالستثمار

االستثمارية ومجالس ادارة الشركات التابعة والحليفة

الموارد المالية

المحافظة على التوازن بين الخدمات المقدمة وااليرادات في

واالستثمار

صندوق التأمين الصحي

نسبة االلتزام بمعايير اختيار الكفاءات
نسبة المنتسبين في صندوق التأمين الصحي
نسبة الفائض المالي
نسبة رضى متلقي الخدمة عن الخدمات االلكترونية
نسبة األخطاء في الخدمات االلكترونية

التطوير
المؤسسي

الوصول إلى النقابة االلكترونية

نسبة مستخدمي الخدمات االلكترونية
نسبة الخدمات االلكترونية
نسبة االنخفاض في عدد المراجعين المباشرين
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المحور

األهداف االستراتيجية

التطوير

تطوير هيكل تنظيمي ينسجم مع متطلبات تطبيق الخطة

المؤسسي

االستراتيجية

التطوير
المؤسسي

التطوير
المؤسسي

مؤشرات قياس األداء
نسبة شمول الهيكل التنظيمي للتعديالت المطلوبة
نسبة رضى أصحاب العالقة عن الهيكل التنظيمي
نسبة تغطية المواقع القيادية والمتخصصة

تأهيل األفراد للمواقع القيادية والمتخصصة
نسبة مالئمة البديل للموقع القيادي
نسبة الرضى عن تنظيم الفعاليات
زيادة نسبة الرضى عن الخدمات المقدمة
نسبة الرضى عن الخدمات المقدمة في دوائر وفروع النقابة
نسبة االلتزام بخطط المتابعة والرقابة

التطوير
المؤسسي

مأسسة التخطيط االستراتيجي للجهازيين التنفيذي والنقابي

نسبة االلتزام بإصدار وتقييم الخطط االستراتيجية وخططها التشغيلية
نسبة الرضى عن الدعم االستراتيجي (المقدم للدوائر)

التطوير
المؤسسي

عدد المخالفات او االختراقات لمنظومة الحوكمة
بناء وتفعيل منظومة حوكمة
نسبة االجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها بالنسبة لعدد المخالفات
عدد مالحظات التدقيق الخارجي على أعمال النقابة (جودة ،تدقيق داخلي).. ،

التطوير
المؤسسي

عدد المالحظات المنفذة
رفع كفاءة وفعالية منظومة الرقابة
نسبة تطبيق خطة التدقيق السنوي
عدد مالحظات لجنة التدقيق العليا (الحوكمة) على أداء التدقيق الداخلي
عدد النشاطات المتعلقة بالثقافة المؤسسية

التطوير
المؤسسي

تحقيق اللتزام بالثقافة المؤسسية

نسبة تحسن مؤشر التزام بالقيم المؤسسية
نسبة الرضى عن الجانب القيمي في تقديم الخدمة
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التطوير

وضــــع واعــتــمــــاد نموذج تميز عالمي متكامل (القيادة ،األفراد،

المؤسسي

العمليا  .. ،الخ) للمركز والفروع

التطوير

إيجاد منظومة متكاملة للمقارنة المرجعية بما يلبي أولويات الخطة

المؤسسي

االستراتيجية

إنجاز نموذج التميز

عدد حاالت المقارنة بالنسبة لحاجة النقابة
نسبة الرضى الوظيفي

التطوير
المؤسسي

نسبة العائد واألثر على التدريب
تطوير منظومة رعاية وتحفيز وتدريب الكادر الوظيفي
نسبة انجاز الخطة التدريبية

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

المحور

مؤشرات قياس األداء

نسبة الدوران الوظيفي من الفئة المختارة للمواقع القيادية والمتخصصة

التطوير
المؤسسي
االعالم
والتواصل
االعالم
والتواصل

رفع كفاءة وفعالية الدوائر المساندة (الخدمات االدارية ،تكنولوجيا
المعلومات ،المالية ،التسويق والعالقات العامة ،الموارد البشرية)

نسبة رضى متلقي الخدمة
نسبة التحسن في مصفوفة قياس الخدمات

تحسين الصورة الذهنية للنقابة

نسبة تحسن الصورة الذهنية وفق نتائج استطالعات الرأي

تطوير المنظومة اإلعالمية للنقابة

نسبة رضى أصحاب العالقة المباشرين عن مخرجات المنظومة االعالمية

االعالم

رفع كفاءة التسويق (التخطيط ،رضى العميل ،التكاليف ،نوعية

والتواصل

الخدمة)

نسبة رضى أصحاب العالقة الداخليين عن التسويق
َ
نسبة رضى متلقي الخدمة عن األداء التسويقي
نسبة رضى أصحاب العالقة عن منظومة المسؤولية االجتماعية

المسؤولية
االجتماعية

رفع كفاءة وفاعلية منظومة المسؤولية االجتماعية

تنمية موارد المسؤولية االجتماعية (الصندوق ،مشاريع مع الجهات الممولة ،وقف
أيتام المهندسين)... ،
نسبة الجهات المشاركة في نشاطات المسؤولية االجتماعية مع النقابة

المسؤولية

نشر الوعي في القضايا الوطنية وقضايا األمة وتعزيز قيم االنتماء

االجتماعية

للوطن

عدد الفعاليات التي تم عقدها
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أبرز المشاريع /المبادرات االستراتيجية
المحور المهني
استحداث لجان علمية متخصصة من أصحاب الخبرة تواكب التطور العلمي
وضع معايير ومتطلبات للممارسة في كل قطاع هندسي
إصدار أدلة عمل ارشادية مهنية
رفع كفاءة المكاتب والمهندسين العاملين في التصميم واالشراف
تفعيل نظام توكيد الجودة للعمل االستشاري
استحداث منظومة متابعة توصيات ونتائج الفعاليات والمؤتمرات وتشكيل لجنة دائمة لتقييم نتائج األنشطة المهنية
الزام الشركات االجنبية العاملة في المشاريع االردنية بتدريب ونقل الخبرة للمهندس االردني ()Offset Program
عقد مسابقات هندسية للحلول المجتمعية
دعم وجود محكمين في مهنة الهندسة
استحداث منصة  /تطبيق الكترونية فنية تقدم خدمات استشارية فنية تتعلق بالعمل الهندسي وضوابطه
رفع كفاءة المؤتمرات الهندسية لتصبح مؤتمرات علمية محكمة
دراسة توزيع القطاعات المهنية ورصد مجاالت الممارسة وفق دراسة االسواق الداخلية والخارجية
إعــداد خطــة ســنوية للنشــاطات المهنيــة تراعــي المتطلبــات (الفئــات ،األعــداد ،األوقــات ،المحتــوى الفنــي ).. ،تبنــى وفقــا
لمخرجــات دراســات الســوق
إشهار التميز المهني (مشاريع التخرج الهندسية المميزة ،قامة مهنية هندسية ،مشاريع شركات هندسية مميزة ...،الخ)
اعتماد نظام التأهيل واالعتماد األردني لدى الهيئات والنقابات المهنية العربية سيما (السعودية ،اإلمارات )... ،
التوعيــة والتســويق بنظــام التاهيــل واالعتمــاد المهنــي بكافــة الوســائل المتاحــة (ورشــات ،مواقــع التواصــل االجتماعــي  ) ... ،لكافــة
الشرائح
ربط نظام التأهيل بحوافز للحاصل على التأهيل
 اتفاق مع الحكومة العطاء حوافز للحاصلين على المراتب المهنية وضع حوافز في سلم رواتب القطاع الخاص لحاصلي المراتب ربط التعليمات المهنية الناظمة للعمل الهندسي في القطاعين العام والخاص بنظام التاهيل المهني اعطاء حوافز للمكاتب الهندسية والشركات حسب عدد الحاصليناســتحداث نظــام الكترونــي الدارة العمليــة التدريبيــة (تســجيل ،متابعــة ،اصــدار شــهادات ،اســتعالم ،حضــور وغيــاب ،تقييــم ،
محاضريــن ،حضــور).. ،
إجراء مقارنة مرجعية مع مؤسسة تدريب متميزة (داخلية وعالمية) وتطبيق الممارسات المناسبة
انشاء منظومة تسويق فعالة داخل المركز
زيادة عدد االعتماديات الدولية

المحور النقابي

استحداث نظام انتخابي للمهندسين وتجميعه ليشمل:
 تحسين آليات االنتخاب الحالية (مواعيد ،طريقة االنتخاب ،مدة الدورة ،دمج االنتخابات بنفس اليوم)... دراسة امكانية منح المهندس المسدد عن السنة السابقة حق االنتخاب نظام الكتروني متطور يضمن مشاركة غالبية المهندسينتعزيز الشراكة بين فروع النقابة والفعاليات في المحافظات
تمثيل النقابة في جميع الفعاليات ذات العالقة بالشأن الهندسي
بنــاء مصفوفــة صالحيــات تحقــق مســتويات التفويــض المطلوبــة الفنيــة و االداريــة و الماليــة _المرتبطــة بهــا مــن قبــل المجلــس
وتطبيقهــا علــى:
 الشعب والفروع وهيئة المكاتب الهندسية لجان إدارة الصناديقإعداد خطة سنوية للنشاطات النقابية تراعي المتطلبات (الفئات  ،األعداد  ،األوقات  ،المحتوى الفني  ).. ،وتسويقها
اطالق مشروع مراجعة وتوحيد بيانات المهندسين واصحاب العالقة بحيث تؤكد على المفاهيم التالية:
( ،segmentationالتفاعليــة والديناميكيــة علــى حالــة المهنــدس (الخبــرات والمؤهــات ،المناســبات ،تغييــر المــكان ،توحيــد
البيانــات الشــخصية وبيانــات االتصــال ( ،) profilingالســيطرة علــى التواصــل والتغذيــة الراجعــة (ايميــل) لــكل مــع مهنــدس
علــى )...،jea
تأسيس الصندوق الوطني للتدريب والتشغيل
استحداث منظومة التدريب التشغيلي بحيث تشمل:
 التوعية في مهارات الحصول على وظيفة واستخدام مواقع التواصل المهني ()linked in إجراء اختبار تحليل شخصية للمهندس المتقدم للتدريب قبل وبعد انتهاء العملية قياس العائد على التدريبإلزام الشركات الهندسية األجنبية العاملة في األردن بتشغيل مهندسين أردنيين
فتح أسواق ومجاالت ممارسة جديدة لتشغيل المهندسين
اعطاء برنامج تدريبي متكامل (فني اجتماعي ثقافي) للتخصصات الراكدة لتوجيههم السواق خارجية مدروسة ومحددة

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

استحداث برامج تدريب للمهندس المدرب في الفروع وفق خطة التدريب السنوية
عقد اتفاقيات تدريب مع الهيئات الهندسية العربية والدولية
إجراء دراسات بحاجات األسواق التدريبية والتأهيلية وتصميم البرامج بناء على الدراسة
تأسيس منظومة للتدريب االلكتروني:
 نافذة الكترونية تحتوي على كل الدورات السابقة و المجدولة (نظام ارشفة الدورات) مرئي ومكتوب -عمل دورات شبه مجانية الكترونية Webinars-web-based seminars
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الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

تعزيز دور لجان االرتباط الخارجية في زيادة فرص العمل (نظام حوافز)
طرح مبادرة وطنية لمعالجة الخلل في منظومة التعليم الهندسي
خطة عمل سنوية النشاء حاضنة الدراسات
تطوير العالقة الفنية مع الجامعات األردنية :
 عمل نموذج مع احدى الجامعات االردنية المتميزة مثل (برنامج المهندس المتميز) ليكون مثاال يحتذى به مؤشر نقابة المهندسين للجامعات االردنية تشجيع الجامعات على االعتمادية العالمية تدعيم ربط الجامعات االردنية بجامعات عالمية توسيع وتفعيل المشاركة في عضوية مجالس كليات هندسة المساهمة في تطوير المناهج الجامعية الدفع باتجاه االهتمام بالبعد التطبيقي والسوقياعداد خطة لرفع كفاءة الهيئات المنتخبة
بناء منظومة استقطاب وتحفيز للمتطوعين:
 Jea Team المتقاعدين والتطوع الكتاب السنوي للمتطوعين اختيار رؤساء اللجان عن طريق االعالنات والمقابالت ربط العمل التطوعي بنقاط التأهيل واالعتماد المهنيبنــاء خطــة عالقــات عامــة تشــمل التكتــات والتجمعــات والشــخصيات البــارزة فــي المجتمــع (وزراء ،نــواب ،وجهــاء ،نقبــاء ســابقون،
اصحــاب شــركات ،نقابــات)...،
تعديل القانون بهدف تدعيم دور الهيئة المركزية (الهيكلة ،العدد )... ،ليشمل:
 األمانة العامة للهيئة المركزية رئيس منتخب من الهيئة المركزية لها و مكتب دائم الالئحة الداخلية للهيئة المركزية لجنة رقابة دائمة منبثقة من الهيئة المركزيةمراجعة واعتماد سلم رواتب للمهندسين ديناميكي ومحدث
تعديل نظام ممارسة المهنة باتجاه فرض سلم الرواتب تشريعيا
الربط مع الضمان االجتماعي بخصوص رواتب المهندسين
تعيين مشرفي شعب ضمن االختصاص الهندسي ( )3للشعب الستة واعادة تشكيل السكرتاريا بوحدة واحدة ورفع كفائتها
تشكيل لجان فنية في الشعب للمساعدة في تفرغ مجالس الشعب للسياسات العامة
دعم مشروع (مخترع هندسي) بالتمويل والترويج وتسجيل براءة االختراع وجعل الممولين من الشركات الكبرى
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تنفيذ توصيات الدراسات االكتوارية والمالية لصناديق التأمينات االجتماعية
حمالت تسويقية لصناديق التأمينات االجتماعية
تقييم دوري ألداء صناديق التأمينات االجتماعية
مقارنة مرجعية مع صناديق مماثلة داخليا وخارجيا لتطبيق أفضل الممارسات
البحث عن مصادر تمويل للقروض الحسنة مثل:
 إنجاز اتفاقيات مع البنوكدراسة التعديل في شروط منح التسهيالت والقروض
إجراء مسح سنوي لالسواق لرصد آخر المنتجات والتطوير عليها
استقطاب الشباب للمشاركة في صناديق التأمينات االجتماعية
دراسة إيجاد حلول عقارية بكلف مناسبة للمهندسين

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

محور التأمينات االجتماعية

محور الموارد المالية واإلستثمار

توسيع االستثمار ليشمل باقي صناديق النقابة ال سيما صندوق النقابة
ضمان تنويع وتوزيع االستثمارات بين القطاعات للوصول الى االهداف المالية
تعظيم محفظة األصول الثابتة لصندوق التقاعد
وجــود ادارة تشــغيلية فاعلــة للمجمعــات االســتثمارية بهــدف االســتدامة ورفــع القيمــة وأمالك النقابة (نموذج نقابة المهندســين
فــي المجمعات)
وضــع أســس فنيــة لعمليــة اختيــار لجــان ادارة الصناديــق وممثلــي النقابــة ضمــن نظــام الحوكمــة بحيــث يضمــن االســتفادة مــن
الكفــاءات الهندســية وغيــر الهندســية

محور التطوير المؤسسي

الوصول الى نظام الكتروني متكامل مترابط يلبي المتطلبات الداخلية والخارجية
إنشاء نظام التدقيق الهندسي االلكتروني
مراجعة الهيكل التنظيمي بما يتالئم مع متطلبات االستراتيجية:
 تطوير الهيكلية االدارية المساندة لعمل األمانة العامة لضمان فعاليتها انشاء مركز معرفة موحد يتولى ادارة الدراسات بانواعها المختلفة (الدراسات الداخلية فنيا ،نقابيا ،مؤسسيا)تصميم وتطبيق خطة احالل وظيفي للمواقع القيادية والمتخصصة
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توحيــد معاييــر أداء الخدمــات والنشــاطات و اعــداد منظومــة (مصفوفــة) قيــاس مســتوى الخدمــة والتــي تحتــوي علــى (وقــت
الخدمــة ،وقــت االنتظــار ،جــودة الخدمــة ،تكلفــة الخدمــة ،رضــى متلقــي الخدمــة ،المقارنــة المرجعيــة)... ،
تطوير بيئة العمل في المركز والفروع (مقر النقابة الجديد ،مقرات الفروع ،مركز التدريب)...،
الحصول على شهادة األيزو لدوائر النقابة
استحداث نظام مالي فعال يراعي متطلبات الخطة االستراتيجية وفق المعايير الدولية
استحداث الوحدة التنظيمية المسؤولة عن الخطة االستراتيجية (تخطيط  ،تنفيذ  ،متابعة و رقابة )
اســتحداث دليــل الحوكمــة (لجنــة الحوكمــة ولجانهــا الفرعيــة ،حوكمــة المشــاريع ،نشــر التقاريــر ،القـرار االســتثماري ،اختيــار اعضــاء
الصناديــق واللجــان)..،
دراسة واختيار نموذج تميز عالمي وتطبيقه
تطوير نظام الرقابة الداخلي في دوائر النقابة-اداري مالي فني-بحيث يشمل:
 إيجاد منظومة لمتابعة نتائج التدقيق وتوصياتهً
 مراجعة وتحديث األنظمة دوريا وفق الممارسات العالميةإعداد خطة مقارنة مرجعية سنوية شاملة للنقابة وعملياتها وفق أهمية القيمة االستراتيجية

محور االعالم والتواصل

بـــنــــــاء مــــنـــظـــومــــــة مــــعــــاييــــــر الصـــــــورة الــــذهنـــــــية (تــــحـــــديد معاييــر الصــورة الذهنيــة للنقابــة و توعيــة الــكادر الوظيفــي بهــا
بإســتمرار وضبطهــا) وقيــاس الصــورة الذهنيــة للنقابــة بشــكل دوري (مؤشــر الصــورة الذهنــي الســنوي للنقابــة)
تطبيق الهوية المؤسسية
تطبيق الفروع لمعايير الصورة الذهنية
تحســين وتطوير الموقع االلكتروني ليلبي متطلبات النقابة والزمالء
تطوير األدوات اإلعالمية والتسويق أوال بأول وضرورة وجود أدوات لقياس األداء التسويقي
استحداث نظام اشعارات للمهندسين مع امكانية تخصيصه من قبلهم حسب الحاجة ()Notification
توســيع وتفعيــل دور مركــز االتصــال ليشــمل األدوار التســويقية المختلفــة (حمــات ،قيــاس الرضــى والتغذيــة الراجعــة ،الصــورة
الذهنيــة ،الترويــج)... ،
بناء سياسة إعالمية احترافية موثقة وتحديد متحدث رسمي للنقابة

محور المسؤولية االجتماعية

تنمية موارد المسؤولية االجتماعية (الصندوق ،مشاريع مع الجهات الممولة ،وقف أيتام المهندسين ،حمالت )...
دراســة تخصيــص نســبة مــن مخصصــات المســؤولية االجتماعيــة اليجــاد حلــول للمشــاكل الهندســية ذات البعــد االجتماعــي
التنمــوي (النقــل ،الطاقــة ،الميــاه )... ،وتطبيقهــا
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لجنة التخطيط االستراتيجي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

المهندس ناصر الهنيدي – األمين العام /رئيس لجنة إعداد الخطة االستراتيجية.
المهندس محمد أبو عفيفة – مساعد األمين العام لتطوير األعمال والعالقات الدولية.
المهندس خالد القدومي  -مساعد األمين العام للشؤون الهندسية والنقابية.
المهندس أحمد الرواشدة  -مساعد األمين العام للعمليات المساندة.
الدكتور م .موسى حبيب  -مساعد األمين العام إلدارة التدريب والشؤون العلمية.
المهندس محمد مجدالوي – المدير التنفيذي لصندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية.
المهندس منير الصباغ – مستشار التخطيط االستراتيجي.
السيد أنس أبو الحمص – مدير الموارد البشرية.
السيد أحمد العزة – رئيس قسم التطوير والجودة.

الخطة االستراتيجية ( 2025-2016وثيقة الشركاء)

فريق العمل

فريق التخطيط الداخلي
.1
.2
.3
.4
.5

السيد أحمد العزة – مدير مشروع اعداد الخطة االستراتيجية.
المهندس جالل ابو طه – عضو الفريق.
المهندسة سندس الرشايدة – عضو الفريق.
المهندسة دعاء عرفات – عضو الفريق.
ضباط ارتباط التخطيط من الدوائر والفروع.
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