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المقدمة

 ملرحلــة تشــكيل الحكومــات األردنّيــة، وبحســب الدســتور يتوجــب علــى الحكومــة املشــكلة تقديــم البيــان الــوزاري 
ً
تباعــا

 للنــص الدســتوري الضابــط للعملّيــة فــي املــادة )53( مــن الدســتور األردنــي 
ً
ألخــذ ثقــة مجلــس النــواب وذلــك اســتنادا

ببندهــا الثالــث »يترتــب علــى كل وزارة تؤلــف أن تتقــدم ببيانهــا الــوزاري إلــى مجلــس النــواب خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ 

 وأن تطلــب الثقــة علــى ذلــك البيــان«، ونصــت ذات املــادة فــي البنــد الرابــع منهــا » وإذا 
ً
تأليفهــا إذا كان املجلــس منعقــدا

كان مجلــس النــواب غيــر منعقــد يدعــى لانعقــاد لــدورة اســتثنائية وعلــى الــوزارة أن تتقــدم ببيانهــا الــوزاري وان تطلــب 

الثقــة علــى ذلــك البيــان خــال شــهر مــن تاريــخ تأليفهــا«.

يعــّد البيــان الــوزاري مــن أهــم أدوات الديمقراطيــة فــي األردن حيــث أن الحكومــة ال تســتطيع ممارســة أعمالهــا مــن غيــر 

ثقــة املجلــس الــذي اختــاره الشــعب ليمثلهــم فــي عمليــة صنــع واتخــاذ القــرار واتخــاذ القــرارات، كمــا تكمــن أهميــة البيــان 

 فــي الــزام الحكومــات علــى تقديــم برنامجهــا وخططهــا أمــام مجلــس النــواب والتــي ســتعتمدها خــال حقبــة 
ً
الــوزاري أيضــا

ادارتهــا للشــأن العــام وتعاملهــا فــي تكريــس مفاهيــم الديمقراطيــة واإلصــاح والتنميــة والتطويــر فــي مختلــف املجــاالت، 

لة وتحديــد قرارهــم باعطائهــا الثقــة أو حجبهــا 
ّ
والــذي بــدوره يحــدد تعاطــي أعضــاء مجلــس النــواب مــع الحكومــة املشــك

حســب االلتزامــات والبرامــج املقّدَمــة وإن كانــت تصلــح لتنفيذهــا مــن عدمــه. 

بعــد اســتقالة حكومــة الدكتــور هانــي امللقــي علــى اثــر احتجاجــات شــعبية وشــبابية علــى ادارتــه للملفــات اإلقتصاديــة، 

باجازتــه  النــواب  فيــه مجلــس  كان  بوقــت  القادمــة  الحكومــة  بتشــكيل  الــرزاز  الدكتــور عمــر  الســابق  الوزيــر  لــف 
ُ
ك

خّصــص ملناقشــة 
ُ
الرســمية بعــد انتهــاء الــدورة العاديــة الثانيــة، مــا لبــث إال أن دعــا جالــة امللــك إلــى دورة اســتثنائية ت

الثقــة فــي حكومــة الدكتــور الــرزاز بعــد تشــكيلها وأداء اليميــن القانونــي بشــكٍل رســمي.

وتقدمــت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز ببيانهــا الــوزاري فــي أولــى جلســات الــدورة االســتثنائية الثانيــة فــي ظــل ظــروف 

تتطلــب منــه امتصــاص الغضــب الشــعبي، ببيــان قــادر علــى تقديــم التزامــات جــادة ونوعّيــة وابداعّيــة لحــل املشــاكل 

العالقــة مــن حكومــات ســابقة، وعــدم االنجــرار إلــى فــرض مزيــد مــن الضرائــب علــى املبيعــات وتوســعة شــبكة ضريبــة 

الدخــل.
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يأتــي هــذا التقريــر فــي إطــار االهتمــام الرســمي والشــعبي فــي عمــل حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز، وااللتزامــات التــي قدمهــا 

تــم تقديمهــا مــن خــال  2018/7/9، وااللتزامــات التــي  فــي بيانــه الــوزاري أمــام مجلــس النــواب يــوم االثنيــن املوافــق 

اللقــاءات والحــوارات، ويأتــي هــذا التقريــر كأول تقريــر رقابــي يصــدره رزاز ميتــر املنبثــق عــن برنامــج راصــد ملراقبــة األداء 

الحكومــي، حيــث يحتــوي التقريــر علــى العديــد مــن النتائــج املرتبطــة بتنفيــذ االلتزامــات والتحقــق مــن اللغــة التــي وردت 

 
ً
بهــا تلــك االلتزامــات، والقــرارات التــي صــدرت مــن الحكومــة إبــان كتــاب التكليــف الســامي، كمــا تضمــن التقريــر رصــدا

لنشــاطات الــوزراء واللقــاءات امليدانيــة، كمــا وللمــرة األولــى علــى مســتوى الوطــن العربــي والشــرق األوســط ســيتضمن 

التقريــر بطاقــات أداء األعمــال ألعضــاء مجلــس الــوزراء، ويســتعرض التقريــر ســفر أعضــاء املجلــس منــذ أداء القســم 

أمــام جالــة امللــك، وســيتم إصــدار تقاريــر رقابيــة دوريــة ضمــن مشــروع رزاز ميتــر ليتــم نشــرها للمواطــن األردنــي وذلــك 

 لنهــج الشــفافية فــي العمــل العــام.
ً
 مــع التطبيقــات العامليــة الفضلــى فــي الرقابــة علــى الحكومــة، وتكريســا

ً
انســجاما
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المنهجية

تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل باحثــي فريــق راصــد بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء حيــث تــم جمــع معلومــات 

التقريــر مــن خــال عمليــة بحــث مكتبــي موســعة ومســتمرة اعتمــدت علــى مصــادر املعلومــات التاليــة:

1.	املوقع	االلكتروني	لرئاسة	الوزراء

2.	الجريدة	الرسمية

3.	املواقع	االلكترونية	للوزارات

4.	وكالة	األنباء	األردنية	)	بترا	(

ولم يعتمد فريق البحث على أية معلومة غير منشورة عبر املصادر املذكورة.

محاور التقرير

1.	االلتزامات	والوعود

لهــذه الغايــة تتبــع فريــق البحــث االلتزامــات والوعــود التــي صــدرت علــى لســان رئيــس الــوزراء خــال 100 يــوم مــن عمــر 

الحكومــة فــي كافــة املحافــل والوســائل والتصريحــات التــي قدمهــا.

ولغايات تقييم لغةااللتزام تم تحديد أربعة محاور رئيسية وهي:

 لتنفيذ االلتزام
ً
- محدد بزمن: هل لغة االلتزام حددت زمنا

- محدد بجهة: هل تم تحديد جهة مسؤولة عن تنفيذ االلتزام

- محدد بإجراء: هل تم توضيح اإلجراءات التي سيتم تنفيذها لغايات تحقيق االلتزام

- قابل للقياس: هل باإلمكان قياس مدى تنفيذ االلتزام ) مخرج محدد / شيئ ملموس(

2.	القرارات	الحكومية

 
ً
قــام فريــق البحــث بتتبــع وحصــر قــرارات مجلــس الــوزراء التــي صــدرت خــال اجتماعــات املجلــس واملنشــورة رســميا

علــى موقــع رئاســة الــوزراء، وتــم تصنيــف القــرارات حســب املحــور التــي تنــدرج تحتــه وحســب نــوع القــرار  إذا كان قــرار:

- ذو طابع تشريعي

- إداري / تنفيذي
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- يتعلق باستراتيجيات وخطط

- يتعلق بمذكرات تفاهم / اتفاقيات

3.	نشاطات	أعضاء	مجلس	الوزراء

لغايــات حصــر النشــاطات التــي قــام بهــا أعضــاء مجلــس الــوزراء خــال 100 يــوم تتبــع فريــق التقريــر األخبــار املنشــورة 

عبــر املوقــع االلكترونــي للــوزارة وموقــع رئاســة الــوزراء وموقــع )بتــرا( فقــط ولــم يوثــق فريــق البحــث النشــاطات املنشــورة 

عبــر املواقــع اإلخباريــة غيــر الرســمية وذلــك لضمــان اتبــاع منهجيــة بحــث واضحــة وعادلــة.

وبعد حصر نشاطات أعضاء مجلس الوزراء تم تقسيمها لثاثة أنواع هي:

- نشاطات ميدانية

- اجتماع / لقاء داخل الوزارة 

- لقاءات تشاورية ) لقاءات تشاور مع أصحاب املصلحة(

4.	سفر	أعضاء	مجلس	الوزراء

لغايــات تتبــع رحــات الــوزراء خــارج األردن تــم اعتمــاد الجريــدة الرســمية كمصــدر وحيــد لهــذه الغايــة حيــث قــام فريــق 

تبيــن  2018/9/22 حيــث  2018/6/14 ولغايــة  بيــن  مــا  التقريــر بتتبــع كافــة أعــداد الجريــدة الرســمية خــال الفتــرة 

الجريــدة الرســمية وكاالت الــوزراء التــي صــدرت عنــد ســفر كل وزيــر.
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الملخص التنفيذي
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الباب األول

قرارات مجلس الوزراء
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املحور	

الرئي�سي
تاريخ	القرار	القرار	

قرار	جديد/	

قرار	مستمر	

من	الحكومات	

السابقة	

محور التنمية 

والخدمات

 اعطاء مديري املستشفيات الحكومية والعسكرية صاحية تحويل مر�ضى 

السرطان الى مركز الحسين للسرطان او االقسام املتخصصة في املستشفيات 

الجامعية او الخدمات الطبية امللكية او مستشفى االمير حمزة وذلك حسب 

الحالة املرضية .

جديد2018/6/21

املوافقة على وضع تشريع لصرف مكافات نهاية الخدمة بواقع راتب شهر اجمالي 

عن كل سنة خدمة ملوظفي اوقاف القدس عند انتهاء خدماتهم 
جديد2018/6/25

املوافقة على استثناء موظفي اوقاف القدس الخاضعين لقانون الضمان 

االجتماعي االردني الذين ما زالوا على راس عملهم وتتراوح اعمارهم بتاريخ 

2018/1/1 بين 55 60- عاما للرجال و 50-55 عاما للنساء من تعميم رئيس 

الوزراء املتضمن عدم تحمل الوزارات والدوائر الحكومية واملؤسسات العامة 

اشتراكات الضمان االجتماعي في حال تمديد خدمة املوظف املستحق لراتب 

تقاعد الشيخوخة واملستمر من حكومات سابقة في شمولهم بقانون الضمان 

االجتماعي حتى سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين لانثى لغايات تحسين 

الراتب التقاعدي .

جديد2018/6/25

منح موظفي وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسامية في القدس وسائر 

انحاء فلسطين عاوة خاصة بما نسبته 300باملائة من الراتب االسا�ضي الحالي 

بدال من عاوة الصمود التي كانت بنسبة 280 باملائة من الراتب االسا�ضي القديم  

.

جديد2018/6/25

 السماح لوزارة العمل بإقامة فرع انتاجي لصناعة الفايبر جاس لصالح صندوق 

التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني على مساحة 5 دونمات في الجزء الخالي 

من االشجار الحرجية من قطعة ارض في منطقة عين الباشا شريطة ان تبقى 

قطعة االرض مسجلة خزينة / حراج شريطة الحصول على املوافقات الازمة .

جديد2018/6/25

2018/6/25انشاء سكة حديد تربط موانىء العقبة بمحطة وادي اليتم 

مستمر من 

حكومات 

سابقة

2018/6/25اعادة تاهيل مسار سكة حديد العقبة بين محطة وادي اليتم وميناء معان البري

مستمر من 

حكومات 

سابقة

2018/6/25انشاء محطة سكة الحديد في ميناء معان البري وانشاء ميناء معان البري

مستمر من 

حكومات 

سابقة
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تحديث اسطول القاطرات والعربات لتتناسب مع الطاقة االستيعابية املطلوبة 

الجديدة ونوعية البضائع والحاويات 
جديد2018/6/25

 املوافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة ووكالة كاتالونيا / مركز النشاط 

االقليمي لاستهاك واالنتاج املستدامين لتنفيذ مشروع بإدارة برنامج االمم 

املتحدة للبيئة يهدف لتدريب 160 شخصا في مجال ريادة االعمال الخضراء 

الصديقة للبيئة .

جديد2018/6/25

 املوافقة على رصد املخصصات املالية املرصودة ملشاريع التحول االلكتروني 

/ أردن رقمي في املؤسسات والدوائر الحكومية لاعوام 2019 و 2020 و2021 

مركزيا في موازنة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

جديد2018/7/2

جديد2018/7/2تشكيل لجنة توجيهية لتطوير خدمات دائرة ضريبة الدخل واملبيعات 

ملوافقة على استدراج خمسة عروض على االقل من القطاع الخاص لتزويد وزارة 

االتصاالت بخدمات ادارة املشاريع وتوفير الكوادر البشرية املؤهلة للعمل على 

متابعة تنفيذ مشاريع التحول االلكتروني في املؤسسات والدوائر الحكومية 

2018/7/2

مستمر من 

حكومات 

سابقة

املوافقة على االتفاقية املنوي توقيعها بين وزارة البيئة واملركز االقليمي التفاقية 

بازل واستكهولم ملنطقة اسيا في بكين والتي تهدف الى اعداد تقرير وطني موحد 

للدول االطراف لاتفاقيات البيئية الدولية.

جديد2018/7/2

املوافقة على اتفاقية ثنائّية بين مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية واملركز 

اإلقليمي للطاقة املتجّددة وكفاءة الطاقة في مصر, ملنح املؤسسة الحّق في 

الترخيص ملنح عامة وشهادة شم�ضي للمنتجات واألنظمة الشمسّية الحرارّية 

جديد2018/7/9

املوافقة على اتفاقّية تعاون بين الحكومة األردنّية وجمعية منظمة املساعدة 

اإلسامّية في بريطانيا لتمكين الجمعّية من تحقيق برامجها ومشاريعها التنموية 

من خال فتح فرع لها في اململكة 

جديد2018/7/9

املوافقة على تمويل مشروع إقامة مراكز اتصال للشركة األردنية لخدمات 

الهواتف املتنقلة "زين" في محافظات معان وجرش وعجلون والبلقاء، والذي 

يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في املحافظات والحد من الفقر واملوافقة 

على مساهمة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني بمبلغ 56 دينار 

شهريا عن كل موظف وملدة سنتين

جديد2018/7/30

املوافقة على االتفاقية املنوي توقيعها بين الحكومة األردنية والوكالة الفرنسية 

لإلنماء، إلدارة تنفيذ املكون الثاني من برنامج االتحاد االوروبي لدعم تنفيذ 

االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة في البلديات.

2018/7/30

مستمر من 

حكومات 

سابقة
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املوافقة على اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع إدراك إمكانات وإدارة مخاطر 

نظم الري بالطاقة الشمسية في الشرق األدنى وشمال أفريقيا، املنوي تمويله من 

قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في األردن بقيمة 276 ألف دوالر.

جديد2018/7/30

املوافقة على اتفاقية تمديد مشروع تطوير ضريبة األبنية واألرا�ضي املرحلة 

الثالثة / نقل املعرفة وتسليم املشروع بين وزارة املالية ووزارة الشؤون البلدية. 

من خال انشاء قاعدة بيانات موحدة ملعظم ضرائب ورسوم البلدية وضبط 

الحوكمة اإللكترونية 

2018/7/30

مستمر من 

حكومات 

سابقة

 تخصيص 408 وحدة سكنية و 84 وحدة زراعية في مناطق االغوار، وذلك بهدف 
مساعدة املواطنين في هذه املنطقة على توفير السكن املائم وتحسين مستوى 

حياتهم.
جديد2018/8/6

املحور 

اإلقتصادي

املوافقة على مذكرة التفاهم املنوي توقيعها بين وزارة النقل وشركة صينية 
النشاء مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية لربط اململكة مع الدول 

املجاورة بشبكة سكك حديدية.
2018/8/6

مستمر من 
حكومات 

سابقة

املوافقة على مذكرة التفاهم املنوي توقيعها بين وزارة النقل وشركة صينية 
النشاء مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية لربط بعض املدن في اململكة 

ومراكز االنتاج بشبكة سكك حديدية.
2018/8/6

مستمر من 
حكومات 

سابقة

املوافقة على تعديل عقد التاسيس والنظام االسا�ضي للبنك الوطني لتمويل 
املشاريع الصغيرة، وذلك تمهيدا الستكمال اجراءات ترخيص البنك بناء على 

متطلبات البنك املركزي االردني ولغايات 
2018/8/6

مستمر من 
حكومات 

سابقة

 السماح لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لبدء التفاوض مع مكتب البراءات 
االوروبي حول اتفاقية اجازة الطلبات والبراءات املقدمة من مكتب براءات 

االختراع االروربي.
جديد2018/8/6

املوافقة على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية باستطاعة 
15.46 ميغاواط في الطفيلة من قبل شركة اماراتية، وإعطاء املقاول األردني 

املصنف نسبة ال تقل عن 20 باملائة من قيمة أعمال املشروع
جديد2018/8/13

املوافقة على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية في املوقر/تال الركبان من 
قبل ائتاف شركتين لبنانية واماراتية وإعطاء املقاول األردني املصنف نسبة ال 

تقل عن 70 باملائة من قيمة األعمال اإلنشائية مع إلزام املستثمر بتطبيق نظام 
إلزامّية تشغيل العمالة األردنية من أبناء املحافظة في مشاريع اإلعمار فيها.

جديد2018/8/13

إقرار  األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في 
الجامعات األردنية الرسمية لسنة 2018،  يتضمن زيادة املدة املحددة  املتعلقة 

بتسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق.
جديد2018/8/13
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املحور 

اإلقتصادي

املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات 
األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لسنة 2018 

2018/8/13
مستمر من 

حكومات 
سابقة

املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام العامات التجارية 
لسنة 2018، وذلك بهدف انجاز برنامج الحكومة االلكترونية بحلول العام 2020 

جديد2018/8/13

جديد2018/8/27إقرار نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2018م.

اقة الكهربائّية من النفايات الصلبة 
ّ
إلغاء املوافقة على تنفيذ مشروع توليد الط

في مكّب األكيدر من خال استدراج عروض باستخدام تقنّية الحرق املباشر 
للنفايات، وتكليف كّل من وزارة الطاقة والثروة املعدنّية، ووزارة الشؤون 

البلدّية، ووزارة املالّية ووزارة البيئة بدراسة الخيارات املائمة لطرح عطاء مشروع 
توليد الطاقة الكهربائّية من النفايات الصلبة.

جديد2018/8/27

املوافقة على اتفاقية "البلد املضيف بين الحكومة االردنية واملركز الدولي لبحوث 
التنمية في كندا"، لتأسيس مكتب اقليمي له في االردن، وذلك لتنفيذ أهدافه 

التنموية في االردن.
جديد2018/9/3

املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل 
املدر�ضي ورياض االطفال والعاملين لديها لسنة 2018 

2018/9/5
مستمر من 

حكومات 
سابقة

املوافقة على اتفاقية الدفعة الثانية من القرض مع بنك االعمار االملاني لدعم 
اصاحات قطاع املياه بقيمة 75 مليون يورو كجزء من من القرض الفرن�ضي 

االملاني املشترك لدعم سياسة قطاع املياه بقيمة 150 مليون يورو.
2018/9/5

مستمر من 
حكومات 

سابقة

 اعتبار البطاقة املصروفة البناء االردنيات من دائرة االحوال املدنية والجوازات 
لغايات االستفادة من هذه التسهيات بمثابة بطاقة شخصية "اثبات شخصية".

جديد2018/9/10

جديد2018/9/10"إلغاء شرط إقامة األم 5 سنوات الستفادة أبنائها من تسهيات ابناء االردنيات."

جديد2018/9/19املوافقة على نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

تغطية نفقات معالجة مر�ضى السرطان املشخصين طبيا بانهم مصابون باملرض 
من حساب املخصصات املرصودة في موازنة وزارة الصحة بالنسبة للمر�ضى 

املدنيين ومن مخصصات الخدمات الطبية امللكية بالنسبة للمر�ضى العسكريين.
جديد2019/6/21

املوافقة على مساهمة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني بمبلغ 
56 دينار شهريا عن كل موظف وملدة سنتين، ومساهمة مؤسسة التدريب املنهي في 
توفير األماكن املناسبة، وما يتعلق بها من مصاريف خاصة باملياه والكهرباء بشكل 

مجاني.

جديد2018/30/7

املوافقة على اتفاقية إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء بين 
سلطة املياه وشركة مياهنا

جديد2018/18/9
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املوافقة على املستمر من حكومات سابقة بتطبيق القرار السابق املتضمن 
اقتطاع ما نسبته %10  مما يزيد على ألفي دينار من إجمالي الراتب الشهري على 

 من األول من تموز املقبل وحتى 
ً
رئيس الوزراء وأعضاء الفريق الوزاري اعتبارا

نهاية العام الحالي.

2018/6/25
مستمر من 

حكومات 
سابقة

عدم شراء السيارات اال في الحاالت الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة 
من رئيس الوزراء .

2018/6/25
مستمر من 

حكومات 
سابقة

عدم استخدام السيارات الحكومية اال لاعمال الرسمية وتخصيص سيارة 
واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم اداري وموظف من موظفي الفئة 
العليا ومن هم برتبتهم واعتبار املوافقات االستثنائية السابقة الي موظف عام 

ملغاة اعتبارا من تاريخه.

2018/6/25
مستمر من 

حكومات 
سابقة

التقيد التام بعدم تغيير االثاث او شراء اثاث جديد اال للضرورة القصوى وبعد 
الحصول على موافقة رئيس الوزراء املسبقة على ان يكون االثاث من االنتاج 

املحلي فقط .
2018/6/25

مستمر من 
حكومات 

سابقة

الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج اال للضرورة القصوى، وتقليص 
عدد اعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث ال يتجاوز 3 اشخاص بمن فيهم رئيس 
الوفد واالستعانة بالسفارات االردنية ما امكن للمشاركة في اللجان واالجتماعات.

2018/6/25
مستمر من 

حكومات 
سابقة

الحد من استئجار مبان لصالح الحكومة اال للضرورة القصوى وتكليف وزارة 
املالية بإعداد خطة تدريجية لاستعاضة عن االبنية املستأجرة بأبنية مملوكة 

للحكومة.
جديد2018/6/25

2018/6/25 تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار .
مستمر من 

حكومات 
سابقة

املوافقة على قرار مجلس مفو�ضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن املتضمن 
منح شركة الشرق االوسط لتعدين الرمل الزجاجي حق تعدين خامات الرمل 
الزجاجي في قطعة ارض مملوكة للخزينة في منطقة القويرة / محافظة العقبة .

جديد2018/6/25

تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من %55 إلى %30 حتى نهاية 
العام الحالي.

جديد2018/6/27

تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام الحالي بـ 
%35 حتى نهاية عام 2019، و%40 حتى نهاية عام 2020، و%45 حتى نهاية عام 

.2021
جديد2018/6/27
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اإلقتصادي

تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات 
أخرى قديمة مكانها إلى %12.5 حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة 

خال األعوام املقبلة ب%20 حتى نهاية عام 2019، و%25 حتى نهاية عام 2020، 
و%30 حتى نهاية عام 2021، شريطة أن ال يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم 

شراؤها عن سنتين، وفي حال زاد عمر املركبة عن ذلك تتم زيادة نسبة %5 على 
النسبة املحددة.

جديد2018/6/27

تخفيض الضريبة الخاّصة على سّيارات الركوب التي يتجاوز وزنها )1000( كيلو 
غرام وال يتجاوز )1250( كيلو غرام لتصبح خمسمائة دينار.

جديد2018/6/27

اإلبقاء على قيمة الضريبة الخاّصة على سّيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 
)1250( كيلو غرام وال يتجاوز )1500( كيلو غرام بواقع ألف دينار

2018/6/27
مستمر من 

حكومات 
سابقة

اإلبقاء على قيمة الضريبة الخاّصة على سّيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 
)1500( كيلو غرام بواقع ألف وخمسمائة دينار

2018/6/27
مستمر من 

حكومات 
سابقة

2018/6/27تخفيض ضريبة الوزن على بعض أنواع املركبات
مستمر من 

حكومات 
سابقة

املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد املدني لسنة 2018 واعادة 
النظر بتقاعد الوزراء.

جديد2018/7/2

املوافقة على فتح السوق النفطية لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين لتوزيع 
املشتقات النفطية داخل اململكة، وان يتم االعان للراغبين بالتقدم لدى وزارة 

الطاقة والثروة املعدنية.
2018/8/6

مستمر من 
حكومات 

سابقة

تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن بترخيص شركات توزيع املشتقات 
النفطية وتحديد قيمة الرخصة  

2018/8/6
مستمر من 

حكومات 
سابقة

معاملة التبغ ومنتجاته )سجائر, معّسل.. الخ( املنتجة في املناطق التنموّية عند 
ي معاملة مثياتها املنتجة خارج املناطق التنموّية.

ّ
طرحها لاستهاك املحل

جديد2018/8/27

 إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم )3724( تاريخ 2014/3/26م املتضمن الّسماح 
دِخل ماّدة التبغ الخام أو التبغ الناعم / التالف في منتجاتها، ومنها 

ُ
للمصانع التي ت

مصانع األسمدة، باستيراد ماّدة التبغ.
جديد2018/8/27

جديد2018/8/27إقرار نظام رسوم الطيران املدني لسنة 2018م.
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املحور	

الرئي�سي
تاريخ	القرار	القرار	

قرار	جديد/	

قرار	مستمر	

من	الحكومات	

السابقة	

املحور 

اإلقتصادي

 " املوافقة على االستراتيجية الوطنية للسياحة العاجية لاعوام 2018 - 2022.  
من خال تطوير صناعة السياحة العاجية في االردن بصفتها احد املكونات 

الهامة لاقتصاد االردني. "
2018/9/5

مستمر من 
حكومات 

سابقة

جديد2018/9/12 تخفيض الضريبة العامة على املنتجات الزراعية  من 10 باملائة الى 4 باملائة.

اعادة النظر بالضريبة العامة على املبيعات على سلع غذائية طازجة )خضار 
وفواكه( باعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10 باملائة 

2018/9/12
مستمر من 

حكومات 
سابقة

2018/9/12املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع قانون الزكاة لسنة 2018.  
مستمر من 

حكومات 
سابقة

املوافقة على تاسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير بحيث تكون مظلة 
لتعزيز قدرة اململكة على تصدير السلع والخدمات.

جديد2018/9/12

 اعفاء مدخات االنتاج الزراعي من الضريبة العامة على املبيعات، وذلك في 
جلسته التي عقدها امس االثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

جديد2018/9/17

جديد2018/9/17تخفيض الضريبة العامة على مادة الذرة من 10 باملائة لتصبح 5 باملائة .

اعفاء املزارعين املحليين من انتاجهم الزراعي املحلي من الضريبة العامة على 
املبيعات وان ال يتم استيفاء الضريبة اال عند االستيراد .

جديد2018/9/17

الغاء الضريبة العامة على مدخات االنتاج لقطاع الدواجن التي كانت تخضع 
لنسبة 4 باملائة قبل عام 2018 لتصبح تخضع لنسبة الصفر 

جديد2019/9/17

 على الكهرباء من الضريبة الخاّصة على الوزن، 
ً
إعفاء املركبات العاملة كلّيا

باإلضافة إلى املركبات العمومّية والزراعّية واإلنشائّية.
جديد2019/6/27

املحور 

اإلداري

جديد2018/6/25 تعيين السفيرة لينا الحديد سفيرا للمملكة لدى جمهورية النمسا .

 تعيين املهندس اسامه مزاهرة واملهندسة سهى ضاهر عضوين في مجلس 
مفو�ضي هيئة الطيران املدني.

جديد2018/6/25

جديد2018/7/2تعيين نواف التل سفيرا للمملكة لدى هولندا

 تمديد العمل بإصدار البطاقة الذكّية في جميع مكاتب األحوال املدنّية 
بة 

ّ
والجوازات، للمواطنين املقيمين واملغتربين, وإعفائهم من جميع الغرامات املترت

على التأخر في إصدارها، وذلك حتى نهاية شهر أيلول لعام 2018.
2018/7/9

مستمر من 
حكومات 

سابقة

املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفّني والعلمي في مجال األرصاد الجوّية 
واملناخ بين دائرة األرصاد الجوّية واملعهد الوطني للرصد الجوي في تونس.

جديد2018/7/9

جديد2018/8/13املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع قانون معدل لقانون االدارة العامة لسنة 2018.
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املحور	

الرئي�سي
تاريخ	القرار	القرار	

قرار	جديد/	

قرار	مستمر	

من	الحكومات	

السابقة	

املحور 

اإلداري

ل لنظام تأسيس وترخيص املؤسسات التعليمّية  املوافقة على مشروع نظام معّدِ
الخاّصة واألجنبّية.

2018/8/15
مستمر من 

حكومات 
سابقة

املوافقة على حصر استيراد آالت تصنيع وإنتاج السجائر واملعّسل ومدخات 
صة، واملصانع التي 

ّ
إنتاجها "غير املعّدة للبيع بالتجزئة" باملصانع املقامة واملرخ

 في املناطق الجمركّية، أو املناطق التنموّية أو املناطق الحّرة 
ً
سيتم ترخيصها الحقا

أو منطقة العقبة االقتصادّية.

جديد2018/8/27

جديد2018/9/2املوافقة على تصفية شركة الكهرباء النووية االردنية.

تشكيل لجنة للنظر في الدراسات واألعمال املناطة بالشركةمنذ تأسيسها بتاريخ 
29 تشرين أول عام 2015 وتاريخ انتهائها ليتم تصفيتها في ضوء ذلك وفق األصول 

القانونية.
جديد2018/9/2

 املوافقة على االستمرار في العمل باآللية املتبعة في صرف مكافأة ممثلي الحكومة 
وممثلي شركة ادارة املساهمات الحكومية في مجالس إدارة وهيئات مديري 

الشركات والشركات التابعة والحليفة لها.
2018/9/5

مستمر من 
حكومات 

سابقة

جديد2018/9/12احالة 25 موظفا من دائرة الجمارك العامة الى التقاعد.

املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع نظام املقالع لسنة 2018 وارساله لديوان 
التشريع والراي لدراسته واقراره حسب االصول .

جديد2018/9/19

جديد2018/3/7 تعيين نواف التل سفيرا للمملكة لدى هولندا.

محور سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع قانون معدل لقانون استقال القضاء 
لسنة 2018م، لغايات مواءمة قانون استقال القضاء مع أحكام الدستور 

قة باستقال القضاة.
ّ
املتعل

2018/7/9
مستمر من 

حكومات 
سابقة

ل لنظام تبليغ األوراق القضائّية بواسطة  املوافقة على مشروع نظام معّدِ
الشركات لسنة 2018م، بهدف تبسيط إجراءات التقا�ضي وتسريعها.

2018/7/9
مستمر من 

حكومات 
سابقة

املوافقة على نظام  استخدام وسائل التقنية الحديثة في االجراءات الجزائية 
لسنة 2018.

مستمر من 
حكومات 

سابقة

املوافقة على نظام استعمال الوسائل اإللكترونية في اإلجراءات القضائية املدنية 
لسنة 2018

2018/7/30
مستمر من 

حكومات 
سابقة

إقرار األسباب املوجبة ملشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018، 
 إلرساله إلى اللجنة القانونية إلقراره حسب األصول.

ً
تمهيدا

جديد2018/8/13
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املحور	

الرئي�سي
تاريخ	القرار	القرار	

قرار	جديد/	

قرار	مستمر	

من	الحكومات	

السابقة	

محور سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

رة تفاهم بين الحكومة األردنّية وحكومة دولة الكويت 
ّ

املوافقة على توقيع مذك
حول تبادل الخبرات في املجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار التعاون بين 

الجانبين في هذا املجال.
جديد2018/8/27

املوافقة على مشروع نظام تشكيل محكمة الخالدّية االبتدائّية الشرعّية، وذلك 
 لحاجة قضاء الخالدّية إلى 

ً
 ألحكام قانون تشكيل املحاكم الشرعّية، ونظرا

ً
تنفيذا

وجود محكمة شرعّية ابتدائّية.
جديد2018/8/27

محور 

املنظومة 

األمنية

استثناء مجموعة من أقارب شهداء الوطن من تعليمات االختيار والتعيين في 
األجهزة الحكومية

جديد2018/9/3

املوافقة على اضافة نقاط بيع خطوط الهواتف املتنقلة الى االنشطة االقتصادية 
التي تحتاج الى موافقات امنية مسبقة .

جديد2018/9/3

 حصر املوافقات االمنية املسبقة املتعلقة باالنشطة االقتصادية ومنها تجارة 
االسلحة، واملتفجرات واملواد الكيماوية الخطرة، ومحات تصليح وصيانة 

االسلحة ، وتجارة االلعاب النارية ، وشركات االمن والحماية والحراسة الخاصة 
،وتجارة االلعاب التي يتم التحكم بها عن بعد، وكاميرات املراقبة، واملجوهرات 

والذهب.

جديد2018/9/3

املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي في 
القوات املسلحة االردنية لسنة 2018 وارساله لديوان التشريع والرأي.

جديد2018/9/19

محور 

الشؤون 

الخارجية

رة تفاهم بين الحكومة األردنّية وحكومة جمهورّية فيجي بشأن 
ّ

التوقيع على مذك
مشاورات سياسّية بين الجانبين، وذلك بشأن توسيع صيغ العاقة بين الطرفين، 

وتبادل وجهات النظر حول املسائل والقضايا الدولّية ذات االهتمام املشترك.
جديد2018/8/27

أذن الحكومة االردنية لألمم املتحدة تنظيم مرور نحو 800 مواطن سوري عبر 
األردن لتوطينهم في دول غربية.

جديد2018/22/7

 املوافقة على مذكرة التفاهم املنوي توقيعها بين دائرة الشؤون الفلسطينية 
ووكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "االونروا".

جديد 2018/30/7

املحور 

السيا�ضي

اعطاء الصاحيات ملديريات االشغال للمباشرة بالعطاءات في املحافظات التي 
يمكن متابعتها من قبل مجالس املحافظات .

جديد2018/6/25

اعتماد نهج جديد بدعوة رؤساء مجالس املحافظات )الامركزية( واملحافظين 
للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء  ملناقشة موازنة مجالس املحافظات للعام 

2019 واولويات تنفيذ املشاريع التنموية.
جديد2018/9/3

محور النزاهة 

ومكافحة 

الفساد

جديد2018/8/15إقرار  تعديات جديدة على نظام التعيين على الوظائف القيادّية.

"املوافقة على نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على االنشطة االقتصادية لسنة 
" .2018

2018/9/12
مستمر من 

حكومات 
سابقة
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الباب الثاني

نشاطات وسفر أعضاء مجلس الوزراء
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النشاطات	امليدانية	ألعضاء	مجلس	الوزراء

26رئيس	الوزراء	ووزير	الدفاع	الدكتور	عمر	الرزاز

عدد	النشاطات	امليدانيةالوزراةاسم	الوزير

28وزير الصحة الدكتور محمود الشياب

23وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتاملهندس مثنى غرايبة

20وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل

17وزير الشؤون السياسية والبرملانية املهندس مو�ضى املعايطة

16وزير الزراعةاملهندس خالد حنيفات

13وزير التنمية االجتماعية السيدة هاله لطوف

12وزير املالية الدكتور عز الدين كناكرية

11وزير العمل السيد سمير مراد

10وزير الصناعة والتجارة والتموينالدكتور طارق حمور

9وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة

8وزير الثقافةالسيدة بسمة النسور

7وزير التعليم  العالي والبحث العلميالدكتور عادل الطوي�ضي

7وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد املشاقبة

7وزير البيئةالسيد نايف الفايز

7وزير االشغال العامة واإلسكاناملهندس يحيى كسبي

6وزير الشؤون البلدية، ووزير النقل املهندس وليد املصري

6وزير املياه والرياملهندس منير عويس

5وزير الداخليةالسيد سمير املبيضين

5وزير الطاقة والثروة املعدنيةاملهندسة هاله زواتي

5وزير الدولة لشؤون االستثمارالسيد مهند شحادة

4وزير التخطيط والتعاون الدوليالدكتورة ماري قعوار

4وزير الشبابالسيد مكرم القي�ضي

3وزير الدولة لشؤون االعامالسيد جمانة غنيمات

2وزير الخارجية وشؤون املغتربينالسيد أيمن الصفدي

2وزير السياحة واالثارالسيدة لينا عناب

2وزير تطوير القطاع العامالسيدة مجد شويكة

1نائب رئيس الوزراء ووزير الدولةالدكتور رجائي املعشر

0وزير الدولة للشؤون القانونية السيد مبارك أبو يامين
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اللقاءات	/	االجتماعات	في	الوزارة	ألعضاء	مجلس	الوزراء

14رئيس	الوزراء	ووزير	الدفاع	الدكتور	عمر	الرزاز

عدد	اللقاءات	/	االجتماعاتالوزراةاسم	الوزير

18وزير الخارجية وشؤون املغتربينالسيد أيمن الصفدي

14وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتاملهندس مثنى غرايبة

12وزير التخطيط والتعاون الدوليالدكتورة ماري قعوار

12وزير التعليم  العالي والبحث العلميالدكتور عادل الطوي�ضي

10وزير الصحة الدكتور محمود الشياب

9نائب رئيس الوزراء ووزير الدولةالدكتور رجائي املعشر

7وزير الشؤون السياسية والبرملانية املهندس مو�ضى املعايطة

6وزير الزراعةاملهندس خالد حنيفات

6وزير العمل السيد سمير مراد

6وزير الشبابالسيد مكرم القي�ضي

5وزير الثقافةالسيدة بسمة النسور

5وزير الداخليةالسيد سمير املبيضين

4وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل

4وزير تطوير القطاع العامالسيدة مجد شويكة

3وزير السياحة واالثارالسيدة لينا عناب

3وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة

3وزير البيئةالسيد نايف الفايز

3وزير التنمية االجتماعية السيدة هاله لطوف

3وزير الطاقة والثروة املعدنيةاملهندسة هاله زواتي

2وزير املالية الدكتور عز الدين كناكرية

2وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد املشاقبة

2وزير االشغال العامة واإلسكاناملهندس يحيى كسبي

1وزير الشؤون البلدية، ووزير النقل املهندس وليد املصري

1وزير املياه والرياملهندس منير عويس

1وزير الدولة لشؤون االستثمارالسيد مهند شحادة

1وزير الدولة لشؤون االعامالسيد جمانة غنيمات

1وزير الصناعة والتجارة والتموينالدكتور طارق حمور

0وزير الدولة للشؤون القانونية السيد مبارك أبو يامين
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اللقاءات	التشاورية	ألعضاء	مجلس	الوزراء

19رئيس	الوزراء	ووزير	الدفاع	الدكتور	عمر	الرزاز

عدد	اللقاءات	التشاوريةالوزراةاسم	الوزير

9وزير الشؤون السياسية والبرملانية املهندس مو�ضى املعايطة

5نائب رئيس الوزراء ووزير الدولةالدكتور رجائي املعشر

4وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل

3وزير الصحة الدكتور محمود الشياب

3وزير املالية الدكتور عز الدين كناكرية

3وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد املشاقبة

3وزير الشؤون البلدية، ووزير النقل املهندس وليد املصري

3وزير الدولة للشؤون القانونية السيد مبارك أبو يامين

2وزير الخارجية وشؤون املغتربينالسيد أيمن الصفدي

2وزير السياحة واالثارالسيدة لينا عناب

2وزير تطوير القطاع العامالسيدة مجد شويكة

1وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتاملهندس مثنى غرايبة

1وزير الزراعةاملهندس خالد حنيفات

1وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة

1وزير الثقافةالسيدة بسمة النسور

1وزير البيئةالسيد نايف الفايز

1وزير املياه والرياملهندس منير عويس

1وزير الدولة لشؤون االستثمارالسيد مهند شحادة

1وزير التخطيط والتعاون الدوليالدكتورة ماري قعوار

1وزير الدولة لشؤون االعامالسيد جمانة غنيمات

0وزير التنمية االجتماعية السيدة هاله لطوف

0وزير العمل السيد سمير مراد

0وزير الصناعة والتجارة والتموينالدكتور طارق حمور

0وزير التعليم  العالي والبحث العلميالدكتور عادل الطوي�ضي

0وزير االشغال العامة واإلسكاناملهندس يحيى كسبي

0وزير الداخليةالسيد سمير املبيضين

0وزير الطاقة والثروة املعدنيةاملهندسة هاله زواتي

0وزير الشبابالسيد مكرم القي�ضي
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سفر		أعضاء	مجلس	الوزراء

0رئيس	الوزراء	ووزير	الدفاع	الدكتور	عمر	الرزاز

عدد	السفراتالوزراةاسم	الوزير

5وزير الخارجية وشؤون املغتربينالسيد أيمن الصفدي

3وزير العمل السيد سمير مراد

3وزير الصناعة والتجارة والتموينالدكتور طارق الحموري

2وزير الدولة لشؤون االستثمارالسيد مهند شحادة

2وزير الشؤون السياسية والبرملانية املهندس مو�ضى املعايطة

2وزير البيئةالسيد نايف الفايز

2وزير التنمية االجتماعية السيدة هاله لطوف

2وزير االشغال العامة واإلسكاناملهندس يحيى كسبي

1وزير الدولة لشؤون االعامالسيد جمانة غنيمات

1وزير الزراعةاملهندس خالد حنيفات

1وزير التعليم  العالي والبحث العلميالدكتور عادل الطوي�ضي

1وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل

1وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة

1وزير التخطيط والتعاون الدوليالدكتورة ماري قعوار

1وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتاملهندس مثنى غرايبة

1وزير تطوير القطاع العامالسيدة مجد شويكة

1وزير الشبابالسيد مكرم القي�ضي

1وزير املياه والرياملهندس منير عويس

1وزير الطاقة والثروة املعدنيةاملهندسة هاله زواتي

0وزير الصحة الدكتور محمود الشياب

0نائب رئيس الوزراء ووزير الدولةالدكتور رجائي املعشر

0وزير الثقافةالسيدة بسمة النسور

0وزير الداخليةالسيد سمير املبيضين

0وزير السياحة واالثارالسيدة لينا عناب

0وزير املالية الدكتور عز الدين كناكرية

0وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد املشاقبة

0وزير الشؤون البلدية، ووزير النقل املهندس وليد املصري

0وزير الدولة للشؤون القانونية السيد مبارك أبو يامين
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الباب الثالث

تنفيذ االلتزامات
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المحور السياسي

تعهــّدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن املحــور السيا�ضــي، وهــذه 

اإللتزامــات هــي كالتالــي:

1.	مراجعة	املنظومة	التشريعية	للعمل	السيا�سي

• قانون جديد لانتخاب

• مراجعة قانون لألحزاب

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: املؤتمر الصحفي 2018/6/19، لقاء مع الكتل البرملانية 2018/7/11.

 

	باألوراق	النقاشية	امللكية	السبعة:
ً
2.	وضع	خطة	تنفيذية	لتطبيق	النموذج	الديموقراطي	محددا

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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3.	إجراء	تقييم	شامل	لتجربة	الالمركزية

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

1. لقاء رئيس الوزراء بتاريخ 2018/7/30 مع رؤســاء مجالس املحافظات ولجنة الامركزية الوزارية لبيان اســتعداد 

الحكومــة إلعــادة النظــر فــي قانــون الامركزيــة والتعــرف علــى مواقــع الخلــل ودراســة التحديــات وإنجــاح التجربة.

 

2. لقاء رئيس الوزراء بتاريخ 2018/8/14 مع رؤساء مجالس املحافظات:

• بيــن رئيــس الــوزراء أن »الحكومــة رصــدت وتــدرس جميــع املطالــب التــي طرحهــا رؤســاء مجالــس املحافظــات، حيــث 

ســيتم تنفيــذ املمكــن منهــا بحســب األولوّيــات واإلمكانــات املتاحــة«.

 مــن رؤســاء مجالــس 
ً
• قــرار رئيــس الــوزراء تشــكيل لجنــة فنّيــة مشــتركة تضــّم ممثليــن عــن الــوزارات املعنّيــة، وعــددا

املحافظــات، لدراســة جميــع القضايــا الفنّيــة العالقــة وتجــاوز التحديــات.

• توجيه رئيس الوزراء للترتيب إلعداد موازنة العام املقبل 2019م.

ــى مهّمــة التنســيق واملتابعــة لعملّيــة 
ّ
، إلنشــاء وحــدة تتول

ً
 وإدارّيــا

ً
• توجيــه رئيــس الــوزراء إلــى اتخــاذ مــا يلــزم، تشــريعّيا

طــرح العطــاءات وتنفيــذ املشــاريع، بحيــث ترتبــط الوحــدة باملجلــس التنفيــذي واملحافظــة، وتعمــل علــى التنســيق بيــن 

املحافظــة واملديرّيــات ومجالــس املحافظــات.

3. بــدأ مجلــس الــوزراء منــذ تاريــخ 2018/9/3 بدعــوة رؤســاء مجالــس املحافظــات )الامركزيــة( واملحافظيــن للمشــاركة 

2019 وأولويــات تنفيــذ املشــاريع التنمويــة  فــي جلســات مجلــس الــوزراء ملناقشــة موازنــة مجالــس املحافظــات لعــام 

بحيــث يخصــص جــزء مــن الجلســات ملناقشــة موازنــات املحافظــات.
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4.	التعاون	الدائم	من	خالل	عقد	لقاءات	دورية	)شهرية(	مع	الكتل	واللجان	النيابية

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. تعهــدت الحكومــة فــي خطــاب الــرد علــى مناقشــات مجلــس النــواب للبيــان الــوزاري لهــا بتاريــخ 2018/7/19 بعقــد 

لقــاءات شــهرّية مــع الكتــل واللجــان النيابّيــة، ملناقشــة أبــرز القضايــا واملقترحــات والتشــاور حولهــا.

ب. بــدأ رئيــس الــوزراء لقاءاتــه بالكتــل فــور اإلنتهــاء مــن تقديــم البيــان الــوزراي بتاريــخ 2018/7/10 ملناقشــة مــا جــاء فــي 

البيــان الــوزاري مــن التزامــات ومعرفــة مطالبهــم.

ج. عقــدت مجموعــة مــن اللقــاءات بيــن الحكومــة والكتــل البرملانيــة والنــواب خــال املئــة يــوم األولــى مــن عمــر الحكومــة 

ولكــن لــم تكــن هــذه اللقــاءات مفتوحــة لإلعــام. ومــن اللقــاءات التــي عقــدت خــال املئــة يــوم األولــى لقــاءات الحــوار 

حــول اإلصــاح التشــريعي الشــامل.

5. الحوار مع النواب واألحزاب ومؤسسات املجتمع املدني حول قانون انتخاب مشابه لقانون 89

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21
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6.	إطالق	حوار	موسع	خالل	أسابيع	النخراط	الشباب	في	العمل	العام	وتأهيلهم	للعب	أدوار	قيادية	في	املستقبل

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21
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المحور االقتصادي

تعهــّدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن املحــور االقتصــادي، وهــذه 

االلتزامــات هــي كالتالــي:

1.	سحب	مشروع	قانون	ضريبة	الدخل	من	مجلس	النواب	

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: لقاءات الحكومة مع رؤساء النقابات ورؤساء غرف التجارة والصناعة 2018/6/7.

التنفيذ

1. قرار رئيس الوزراء سحب مشروع قانون الضريبة املعدل بتاريخ 2018/6/9.

2.	تشجيع	االستثمار	املحلي	والخارجي	وضبط	كلف	اإلنتاج

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ

واملعــادن  الطاقــة  قطــاع  تنظيــم  هيئــة  مفو�ضــي  مجلــس  قــرار  علــى  املوافقــة   2018/6/25 بتاريــخ  املجلــس  قــرار  أ. 

املتضمــن منــح شــركة الشــرق االوســط لتعديــن الرمــل الزجاجــي حــق تعديــن خامــات الرمــل الزجاجــي فــي قطعــة أرض 

مملوكــة للخزينــة فــي منطقــة القويــرة / محافظــة العقبــة.

ب. لقــاء وزيــر الخارجيــة األردنــي أيمــن الصفــدي وزيــر الخارجيــة الصينــي بتاريــخ 2018/7/10 ومناقشــة آفــاق زيــادة 

االســتثمار الصينــي فــي اململكــة فــي قطاعــات الطاقــة والبنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن القطاعــات.

ج. لقــاء الحكومــة مــع رئيــس وأعضــاء مجلــس ادارة غرفــة صناعــة االردن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الغــرف الصناعيــة 

وممثلــي القطــاع الصناعــي بتاريــخ 2018/7/29 و بيــان وزيــر الطاقــة والثــروة املعدنيــة هالــة زواتــي:

• أن وزارة ترحــب بــأي مصنــع يرغــب فــي اســتخدام الغــاز الطبيعــي بعمليــات اإلنتــاج بــدال مــن اســتخدام الوقــود الثقيــل 

كونــه يحقــق مكاســب كبيــرة للصناعــة الوطنيــة.

• أن الــوزارة تــدرس تخفيــض الضريبــة الخاصــة بنســب أقــل مــن 7 باملئــة أو تحويلهــا إلــى ضريبــة مبيعــات إضافــة إلــى 

ومطالــب القطــاع الصناعــي حــول شــمول الصناعــات الصغيــرة بقــرار تثبيــت بنــد فــرق أســعار الوقــود 3. قــرر مجلــس 

الوزراء بتاريخ 2018/8/6 املوافقة على فتح الســوق النفطية لترخيص شــركتين تســويق جديدتين لتوزيع املشــتقات 

النفطيــة داخــل اململكــة.

تحفيــز  لغايــات  وذلــك  2018م،  لســنة  املدنــي  الطيــران  رســوم  نظــام   2018/8/27 بتاريــخ  الــوزراء  مجلــس  أقــّر   . د 

الطيــران. شــركات  اســتقطاب  وتشــجيع  املدنــي  الطيــران  قطــاع  فــي  االســتثمار 

 

3.	تطوير	عمل	دوائر	االستثمار	لتصبح	دوائر	خدماتية	تخدم	املستثمرين

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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4.	الترويــج	للفــرص	االســتثمارية	فــي	املحافظــات	مــن	خــالل	مشــروع	الخارطــة	االســتثمارية	والشــراكة	مــع	املجالــس	

البلديــة	والالمركزيــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

5.	زيادة	حصة	املشاريع	الريادية	الخضراء

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. وافــق مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/6/25 علــى اتفاقيــة تعــاون بيــن وزارة البيئــة ووكالــة كاتالونيــا / مركــز النشــاط 

األعمــال  ريــادة  فــي مجــال  160 شــخصا  لتدريــب  يهــدف  لتنفيــذ مشــروع  املســتدامين  اإلقليمــي لاســتهاك واإلنتــاج 

الخضــراء بــإدارة برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة.

ب. أجــرى وزيــر البيئــة نايــف الفايــز بتاريــخ 2018/7/29 لقــاًء برفقــة رئيــس الــوزراء مــع رئيــس واعضــاء مجلــس ادارة 

غرفــة صناعــة األردن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الغــرف الصناعيــة وممثلــي القطــاع الصناعــي حيــث جــرى التأكيــد 
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علــى الحاجــة املاســة إلعــادة النظــر باملعاييــر البيئيــة ومفهــوم االقتصــاد األخضــر املبنــي علــى البيئــة والقــدرات الشــبابية 

والــذي يســاعد علــى زيــادة الصــادرات الوطنيــة وفتــح أســواق جديــدة.

 

6.	دعم	ثقافة	ريادة	األعمال	واالبتكار	واإلنتاج	املحلي	والتصدير	وتطوير	اتفاقيات	قواعد	املنشأ

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. لقــاء الحكومــة مــع رئيــس وأعضــاء مجلــس ادارة غرفــة صناعــة االردن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الغــرف الصناعيــة 

وممثلــي القطــاع الصناعــي بتاريــخ 2018/7/29 وبيــان:

• نية الحكومة العادة فتح املنافذ الحدودية بين األردن وسوريا والعراق أمام املنتجات الوطنية

• نية الحكومة بأن يتم حوارا بشأن بروتوكول باريس وزيادة صادرات األردن إلى السوق الفلسطينية

• سعي الحكومة لحوار مع السوق األوروبية حول اتفاقية تبسيط قواعد املنشأ مع االتحاد األوروبي.

• عمــل الحكومــة )حســب وزيــر الدولــة لشــؤون االســتثمار مهنــد شــحادة( علــى فتــح أســواق جديــدة أمــام الصــادرات 

الوطنيــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص خصوصــا فــي األســواق االفريقيــة.

 

ب. قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/8/6 الســماح لــوزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن البــدء بالتفــاوض مــع مكتــب 

البــراءات األوروبــي حــول اتفاقيــة إجــازة الطلبــات والبــراءات املقدمــة مــن مكتــب بــراءات االختــراع األوروبــي بحيــث يتــم 

تســريع وتســهيل عمليــة اجــازة الطلبــات املقدمــة لــدى األردن، و دعــم سياســة االبتــكار الوطنيــة.

ج. قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/9/12 املوافقــة علــى تأســيس شــركة مســاهمة خاصــة لدعــم التصديــر. حيــث 

ســتكون الشــركة غيــر ربحيــة و مملوكــة مــن قبــل الحكومــة والقطــاع الخــاص.
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الخدمــات	 وتطويــر	 الســياحي	 الدخــل	 مســاهمة	 زيــادة	 الــى	 تهــدف	 واملشــروعات	 البرامــج	 مــن	 العديــد	 تنفيــذ	 	.7

واألجانــب املحلييــن	 الســّياح	 الســتقطاب	 برامــج	 عمــل	 خــالل:	 مــن	 املحافظــات	 فــي	 الســياحّية	

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريــخ التعهــد: البيــان الــوزاري 2018/7/9، خطــاب رد الحكومــة علــى مناقشــات مجلــس النــواب للبيــان الــوزاري لهــا 

.2018/7/19

 

التنفيذ

ووزيــر  الدولــة  مستشــار  مــع  لقــاء   2018/7/10 بتاريــخ  الصفــدي  أيمــن  املغتربيــن  وشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  أ.عقــد 

الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي اتفقــوا فيــه علــى أهميــة زيــادة عــدد الســياح الصينييــن إلــى األردن وتطويــر برامــج الســتقطاب 

الســياحة الصينيــة للمملكــة.

ب. بتاريخ 2018/7/30 أطلقت في متحف األردن، مبادرة »قمة اإلعام الســياحي« لدعم القطاع الســياحي باململكة، 

الســياحي  بالشــأن  واملعنييــن  والخبــراء  املختصيــن  مــن  وعــدد  عنــاب،  لينــا  واآلثــار  الســياحة  وزيــرة  بحضــور  وذلــك 

واإلعامــي.

ج. قــرار مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى االســتراتيجية الوطنيــة للســياحة العاجيــة لألعــوام 2018 - 2022. وجــاءت 

االســتراتيجية الوطنيــة للســياحة العاجيــة للســنوات الخمــس القادمــة، تنفيــذا للرؤيــة امللكيــة الســامية فــي تطويــر 

صناعــة الســياحة العاجيــة فــي االردن بصفتهــا احــد املكونــات الهامــة لاقتصــاد األردنــي.
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8.	وضع	خطة	عمل	شاملة	بمؤشرات	قياس	وكلف	مالية	واقعية	تهدف	الى	زيادة	مساهمة	القطاع	الزراعي

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

النقابــات والجمعيــات واالتحــادات  مــع ممثلــي  املعشــر  الدكتــور رجائــي  الدولــة  الــوزراء ووزيــر  رئيــس  نائــب  لقــاء   .1

الزراعية بتاريخ 2018/7/14 وتأكيده أن الحكومة حريصة على االستماع الحتياجات القطاع من أصحاب العاقة 

 الــى توافقــات 
ً
 لعــرض االقتراحــات الحكوميــة والحــوار حولهــا وصــوال

ً
لتحديــد املشــاكل ودراســتها ثــم التواصــل مجــددا

تنهــض بالقطــاع الزراعــي.

 

2. نقــاش املجلــس الزراعــي األعلــى خــال اجتماعــه مــع رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/8/8 خطــة 

النهــوض بالقطــاع الزراعــي )2018 – 2022(. التــي تهــدف إلــى النهــوض بالقطــاع الزراعــي وتركيــز الجهــود علــى أولويــات 

عملــه، وفــي مقدمتهــا التحــول إلــى الزراعــة التجاريــة وزيــادة مســاهمة القطــاع فــي مكافحــة الفقــر والبطالــة.

 

أجــل تشــكيل  مــن  2018/9/5 بتشــكيل لجنــة خاصــة لاجتمــاع  بتاريــخ  مــراد  العمــل ســمير ســعيد  3. توجيــه وزيــر 

مجلــس للشــراكة بيــن وزارة العمــل وممثلــي القطــاع الزراعــي ممثلــة بكافــة مكونــات القطــاع الزراعــي لســماع املقترحــات 

مــن اصحــاب الشــان وحــل االشــكالية القائمــة حــول اســتقدام العمالــة الوافــدة فــي القطــاع.
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9.	مراجعــة	االســتراتيجية	الوطنيــة	للطاقــة	وتعزيــز	االعتمــاد	علــى	مصــادر	الطاقــة	املنتجــة	مــن	املصــادر	املحليــة	

وتنويــع	مصــادر	الطاقــة

 

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√×
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

10.	ضبط	كلف	التشغيل

 

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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11.	مراجعة	كاملة	لجانب	النفقات	في	املوازنة

 

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

12.	تعزيــز	املشــاركة	االقتصادّيــة	للشــباب	مــن	خــالل:	تشــغيلهم	فــي	قطاعــات	:تقنّيــة	املعلومــات،	واالتصــاالت،	

واإلنشــاءات

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

التنفيذ

أ. قامــت وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ومركــز تكنولوجيــا املعلومــات الوطنــي وشــركة الخدمــات اآلمنــة 

لصناعــة البرمجيــات بتاريــخ 2018/9/4 بتوقيــع مذكــرة تفاهــم لتشــغيل خريجــي تكنولوجيــا املعلومــات فــي محافظــات 

اململكــة وســتكون بدايــة تنفيــذ املذكــرة فــي محافظــة الكــرك.
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13. إعادة دراسة الضرائب املفروضة على القطاع الزراعي

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

التنفيذ

أ. لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبشكل مسبق بتاريخ 2018/7/1 مع رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب 

النائــب خالــد الحيــاري إضافــة للقــاء اخــر بينهمــا بتاريــخ 2018/8/16، وبحــث ومناقشــة الضريبــة علــى مدخــات االنتــاج 

للقطــاع الزراعــي وبيــان أن اعــادة دراســة العــبء الضريبــي ســتتضمن إعــادة الدراســة املفروضــة علــى القطــاع الزراعــي.

 

ب. قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 2018/9/17 إعفاء مدخات اإلنتاج الزراعي من الضريبة العامة على 

املبيعات . و تخفيض الضريبة العامة على مادة الذرة من 10 باملائة لتصبح 5 باملائة . وإلغاء الضريبة العامة على مدخات 

اإلنتاج لقطاع الدواجن التي كانت تخضع لنسبة 4 باملائة قبل عام 2018 لتصبح تخضع لنسبة الصفر . واعفاء املزارعين 

املحليين من انتاجهم الزراعي املحلي من الضريبة العامة على املبيعات وان ال يتم استيفاء الضريبة إال عند االستيراد .

 

14.	تشجيع	االستثمار	في	مجال	الطاقة	البديلة	واملتجّددة	من	خالل	:	تطوير	مصادر	الطاقة	املحلّية	واالستمرار	

في	تنفيذ	االســتراتيجية	الوطنّية	لقطاع	الطاقة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19
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التنفيذ

أ. وجــه رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز خــال لقائــه مــع أعضــاء املجموعــة االستشــارية الدوليــة للبرنامــج النــووي 

األردني ووزيرة الطاقة والثروة املعدنية املهندسة هالة زواتي ورئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية بتاريخ 2018/7/5 

لضــرورة التركيــز علــى ضــرورة التكامــل بيــن مشــاريع الطاقــة النوويــة ومشــاريع الطاقــة املتجــددة.

ب. أصــدرت هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة واملعــادن بتاريــخ 2018/7/7 ، ســبع رخــص لتوليــد الطاقــة املتجــددة حيــث 

تسمح الرخص للشركة املرخصة العمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا الخايا الشمسية 

 للتشــريعات النافــذة، وجميــع االســتهاكات التــي ســتعمل علــى تغطيتهــا هــي صناعــات 
ً
لغايــات االســتهاك الخــاص وفقــا

متوســطة.

ج. قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/7/30 املوافقــة علــى اتفاقيــة التعــاون الخاصــة بمشــروع إدراك إمكانــات وإدارة 

مخاطــر نظــم الــري بالطاقــة الشمســية فــي الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا، املنــوي تمويلــه مــن قبــل منظمــة األغذيــة 

والزراعــة لألمــم املتحــدة فــي األردن بقيمــة 276 ألــف دوالر. الــذي يهــدف كمــا بيــن القــرار إلــى تعزيــز القــدرات املؤسســية 

مــن خــال التعلــم مــن التجــارب القائمــة لفهــم كيفيــة تعزيــز وتنظيــم اســتخدام الطاقــة الشمســية للــري قــرر مجلــس 

الــوزراء بتاريــخ 2018/7/9 املوافقــة علــى اتفاقيــة ثنائّيــة بيــن مؤسســة املواصفــات واملقاييــس األردنيــة واملركــز اإلقليمي 

للطاقــة املتجــّددة وكفــاءة الطاقــة فــي مصــر, ملنــح املؤسســة الحــّق فــي الترخيــص ملنــح عامــة وشــهادة شم�ضــي للمنتجــات 

 لقواعــد شم�ضــي. حيــث أّن شــبكة شم�ضــي هــي شــبكة متخصصــة 
ً
واألنظمــة الشمســّية الحرارّيــة لتســخين امليــاه وفقــا

تشــرف علــى تطويــر وتنفيــذ وصيانــة املشــروع العربــي لشــهادات األنظمــة الشمســّية الحرارّيــة لتســخين امليــاه وتتألــف 

مــن مجموعــة مــن الخبــراء اإلقليمييــن والدولييــن.

د. قــّرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/8/13 املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع محطــة الطاقــة الشمســية الفوتوضوئيــة 

باســتطاعة 15.46 ميغــاواط فــي الطفيلــة مــن قبــل شــركة اماراتيــة، وإعطــاء املقــاول األردنــي املصنــف نســبة ال تقــل عــن 

20 باملائــة مــن قيمــة أعمــال املشــروع، وقــرر املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع محطــة الطاقــة الشمســية فــي املوقر/تــال 

الركبــان مــن قبــل ائتــاف شــركتين لبنانيــة واماراتيــة وإعطــاء املقــاول األردنــي املصنــف نســبة ال تقــل عــن 70 باملائــة مــن 

قيمــة األعمــال اإلنشــائية.

اقــة الكهربائّيــة مــن النفايــات 
ّ
ه. قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/8/29 إلغــاء املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع توليــد الط

الصلبــة فــي مكــّب األكيــدر وتكليــف كّل مــن وزارة الطاقــة والثــروة املعدنّيــة، ووزارة الشــؤون البلدّيــة، ووزارة املالّيــة 

ووزارة البيئــة بدراســة الخيــارات املائمــة لطــرح عطــاء مشــروع توليــد الطاقــة الكهربائّيــة مــن النفايــات الصلبــة فــي 
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مكــّب األكيــدر مــع أخــذ نتائــج مشــروع توليــد الطاقــة الكهربائّيــة مــن النفايــات الصلبــة فــي مكــّب الغبــاوي مــع أمانــة 

عّمــان، والتطــّور الحاصــل فــي تقنّيــات اســتغال النفايــات.

 

15.إجراء	كافة	الدراسات	التي	من	شأنها	كشف	املوارد	الطبيعية	املتاحة	واستغاللها

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

 

16.	تحليل	املالحظات	الواردة	على	قانون	ضريبة	الدخل	ووضعها	في	مصفوفة	واألخذ	بها

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21
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محور النزاهة مكافحة الفساد

تعهــّدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن محــور النزاهــة ومكافحــة 

الفســاد، وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:

1.	فتح	ملف	قضية	الدخان	

 

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها بتاريخ 2018/7/19

التنفيذ

أ. رصــد املواقــع التــي تعمــل علــى تصنيــع الدخــان بشــكل غيــر قانونــي، ومداهمتهــا، ومصــادرة عــّدة حاويــات محّملــة 

تــّم ضبــط ماكينــات لتصنيــع الدخــان. بالتبــغ، كمــا 

ب. تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ملتابعة القضية.

قــة بإنتــاج الدخــان وتهريبــه للســوق املحلّيــة إلــى محكمــة أمــن الّدولــة، باعتبارهــا جرائــم 
ّ
ج. إحالــة ملّفــات القضايــا املتعل

اقتصادّيــة تضــّر وتمــّس باالقتصــاد الوطني

د. اصــدار قــرار منــع املشــتبه بهــم مــن الســفر خــارج البــاد، وإلقــاء القبــض علــى 30 شــخص مشــتبه بتورطهــم والحجــز 

علــى أموالهــم املنقولــة وغيــر املنقولــة.

ه. قرار النائب العام ملحكمة أمن الدولة تشكيل فريق من املدعين العاّمين للتحقيق في القضّية.

و. بتاريــخ 2018/8/27 أدرجــت الشــرطة الدوليــة اإلنتربــول اســم عونــي مطيــع وهــو املتهــم الرئيــس فــي قضيــة مصنــع 

2018/7/26 عــن  الدخــان، علــى قوائــم املطلوبيــن الدولييــن بعــد أن أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة األردنيــة بتاريــخ 



تقـــرير 100 يـــوم علـى أداء 
حكومـة الدكتـور عمـر الرزاز

61

طريــق نيابتهــا العامــة النشــرة الدوليــة الحمــراء بحقــه عــن طريــق التنســيق مــع وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب، ومخاطبتهــا للوحــدة النظيــرة للتحفــظ علــى أموالــه املوجــودة خــارج اململكــة.

ــان 
ّ

ز. بتاريــخ 2019/8/29 صرحــت محكمــة أمــن الدولــة أّن معظــم املشــتكى عليهــم املوقوفيــن لحســاب قضّيــة الدخ

تقّدمــوا بطلبــات إخــاء ســبيل بالكفالــة وتــم رفــض جميــع الطلبــات.

ح. بتاريــخ 2018/8/30 شــّدد رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرّزاز أّن كّل مــن يثبــت توّرطــه بحســب نتائــج التحقيقــات 

فــي قضّيــة الدخــان ســينال الجــزاء العــادل، ســواًء الذيــن يثبــت توّرطهــم فــي جانــب الفســاد املالــي، أو فــي جانــب اإلهمــال 

والتقصيــر.

ط. بتاريــخ 2018/9/15 أعلنــت وزيــرة الدولــة لشــؤون االعــام، الناطــق الرســمي باســم الحكومــة، جمانــة غنيمــات، ان 

االجهــزة االمنيــة تمكنــت مــن جلــب املشــتكى عليــه »رائــد محمــد حمــدان«، والــذي يعــد الــذراع األيمــن للمتهــم الرئيــس فــي 

قضيــة الدخــان »عونــي مطيــع« مــن خــارج البــاد.

 

	وإعطائها	املزيد	من	الصالحيات
ً
	واداريا

ً
2.	تحصين	مؤسسات	الرقابة	ماليا

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

نصــت مســودة قانــون هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد رقــم 13 لســنة 2016 علــى اســتقالية رئيــس وأعضــاء مجلــس 

هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن خــال تعديــل املــادة 7 الفقــرة ج مــن القانــون والتــي تنــص علــى عــدم جــواز إحالــة 

الرئيــس أو العضــو إلــى التقاعــد أو إنهــاء خدماتــه أو عزلــه قبــل انتهــاء مــدة العضويــة املنصــوص عليهــا فــي البنــد 2 مــن 

الفقــرة أ مــن املــادة 6 مــن القانــون.
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3.	حماية	املبلغين	عن	الفساد	واملخالفات

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

4.	الســماح	للمواطــن	االطــالع	علــى	كافــة	األمــور	منهــا	مصــادر	الثــروة	للموظفيــن	الحكومييــن	مــن	خــالل	قانــون	

املعلومــة علــى	 الحصــول	

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21
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محور التنمية والخدمات

تعهــّدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن محــور التنميــة والخدمــات، 

وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:

1.	تعديل	قانون	الضمان	اإلجتماعي

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: املؤتمر الصحفي عقده رئيس الوزراء 2018/6/19

 

2.	تعديل	قانون	التقاعد	املدني

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: املؤتمر الصحفي عقده رئيس الوزراء 2018/6/19

التنفيذ

لقانــون  معــدل  قانــون  علــى مشــروع  املوافقــة  الــوزاري  البيــان  قبــل  أي   2018/7/3 بتاريــخ  الــوزراء  قــرار مجلــس  أ. 

التقاعــد املدنــي لســنة 2018، وقــد أدرجــت مســودة قانــون معــدل لقانــون التقاعــد املدنــي إلجــراء التعديــات عليــه 

النــواب. الثانيــة ملجلــس  االســتثنائية  الــدورة  ضمــن 
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3.	رفع	كفاءة	املعلمين

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: زيارة رئيس الوزراء لوزارة التربية والتعليم 2018/6/20

التنفيذ

أ. وزارة التربية والتعليم انتهت من إعداد نظام ملزاولة املهن التعليمية للعام 2018

 

4.	إعادة	النظر	بمناهج	اللغة	االنجليزية	والتركيز	على	تطبيق	املواد	العلمية	بشكل	تفاعلي

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√××
تاريخ التعهد: زيارة رئيس الوزراء لوزارة التربية والتعليم 2018/6/20
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5.	البدء	في	مشروع	الطاقة	املتجددة	لألبنية	املدرسية

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: زيارة رئيس الوزراء لوزارة التربية والتعليم 2018/6/20

 

6.	إطالق	برامج	تؤهل	املتعطلين	عن	العمل	

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

7.	بناء	ثقافة	املبادرة	واالعتماد	على	الذات	لدى	الشباب

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9



تقـــرير 100 يـــوم علـى أداء 
حكومـة الدكتـور عمـر الرزاز

66

8.	توسيع	شبكة	األمان	االجتماعي	

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

9.	دعم	إقامة	املشاريع	الصغيرة	لتمكين	األسر	الفقيرة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

للبنــك الوطنــي  التأســيس والنظــام األسا�ضــي  2018/8/7 املوافقــة علــى تعديــل عقــد  بتاريــخ  الــوزراء  أ. قــرر مجلــس 

املركــزي االردنــي. البنــك  بنــاء علــى متطلبــات  البنــك  إجــراءات ترخيــص  لتمويــل املشــاريع الصغيــرة، الســتكمال 

مركــز  فــي  اإلرشــادي  املكتــب  قعــوار  مــاري  د.  الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  وزيــرة  افتتحــت   2018/9/15 بتاريــخ  ب. 

»«ارادة«« التابــع لــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي محافظــة جــرش، الــذي يهــدف للتعريــف بالبرامــج والنوافــذ 

االقراضيــة واالستشــارية الحكوميــة وتوجيــه الشــباب ومختلــف فئــات املجتمــع النســب اآلليــات التمويليــة ملشــاريعهم 

الذاتيــة وبينــت أنــه ســيكون هنــاك )12( مركــز إرشــادي موزعــة علــى املحافظــات.
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10.	توفير	فرص	عمل

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/6/25 الســماح لــوزارة العمــل بإقامــة فــرع إنتاجــي لصناعــة الفايبــر جــاس لصالــح 

لشــركات ومصانــع  فــروع  وهــي  االنتاجيــة  الفــروع  أن  والتقنــي، حيــث  املنهــي  والتعليــم  والتدريــب  التشــغيل  صنــدوق 

يتــم إنشــاؤها فــي املحافظــات وااللويــة تســهم بتوفيــر فــرص عمــل ألبنــاء تلــك املناطــق وبمــا يســهم فــي الحــد مــن الفقــر 

والبطالــة .

ب. وضــع رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/7/25 حجــر األســاس ملشــروع مستشــفى معــان العســكري 

الــذي ســيوفر علــى حســب مــا صرحــت بــه الحكومــة 600 فرصــة عمــل ألبنــاء املحافظــة.

ج. القــرار باملوافقــة علــى تمويــل مشــروع إقامــة مراكــز اتصــال للشــركة األردنيــة لخدمــات الهواتــف املتنقلــة »زيــن« فــي 

محافظــات معــان وجــرش وعجلــون والبلقــاء بتاريــخ 2018/7/30، والــذي يهــدف إلــى توفيــر فــرص عمــل للشــباب فــي 

املحافظــات.

د. وضــع حجــر األســاس ملشــروع الفــرع اإلنتاجــي فــي محافظــة املفــرق قضــاء رحــاب/ منطقــة الدجانيــة واإليــذان بتنفيــذه 

بتاريخ 2018/7/31

ه. أنجــزت الحكومــة مــا يترتــب عليهــا باالتفاقيــة مــع دولــة قطــر بتاريــخ 2018/8/1 لتوفيــر فــرص عمــل لألردنييــن مــن 

مــن  فــي قطر.بعــد تشــكيل لجنــة مشــتركة  القطريــة لتوظيــف األردنييــن  خــال إطــاق املنصــة اإللكترونيــة األردنيــة 

وزارتــي العمــل فــي البلديــن ملتابعــة تنفيــذ خطــة توفيــر عشــرة آالف فرصــة عمــل للشــبان األردنييــن فــي دولــة قطــر، كمــا 
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تــم االتفــاق علــى توفيــر نحــو ألــف فرصــة عمــل لألردنييــن كمرحلــة أولــى حتــى شــهر أيلــول مــن عــام 2018، وعلــى الرغــم 

مــن وجــود أعطــال فــي املنصــة أدى إلــى توقفهــا عــن العمــل إال أنهــا عــادت إلــى العمــل وســجل عليهــا اآلالف مــن الباحثيــن 

عــن فــرص عمــل.

و. قــّرر مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ 2018/8/13 املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع محطــة الطاقــة الشمســية 

فــي الطفيلــة مــن قبــل شــركة اماراتيــة، علــى أن يتــم إلــزام املســتثمر بتطبيــق نظــام الزاميــة تشــغيل العمالــة األردنيــة 

مــن أبنــاء املحافظــة فــي مشــاريع اإلعمــار املنفــذة فيهــا. وقــرر املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع محطــة الطاقــة الشمســية 

فــي املوقر/تــال مــع إلــزام املســتثمر بتطبيــق نظــام إلزامّيــة تشــغيل العمالــة األردنيــة مــن أبنــاء املحافظــة فــي مشــاريع 

اإلعمــار فيهــا.

عت وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومركز تكنولوجيا املعلومات وشــركة الخدمات 
ّ
ز. بتاريخ 2018/9/4 وق

اآلمنــة لصناعــة البرمجيــات مذكــرة تفاهــم للبــدء بتشــغيل خريجــي قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات فــي جميــع محافظــات 

اململكــة وبدايــة فــي محافظــة الكــرك

 

11.	تفعيل	دور	الزكاة	في	الحماية	اإلجتماعية

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

 ،2018 الــزكاة لســنة  قانــون  املوافقــة علــى االســباب املوجبــة ملشــروع   2018/9/12 بتاريــخ  الــوزراء  قــرار مجلــس  أ. 

بحيــث يتــم الســماح للمزكــي بتنزيــل كامــل قيمــة الــزكاة مــن الضريبــة املســتحقة عليــه بموجــب قانــون الضريبــة تخفيفــا 

علــى املكلــف بالــزكاة والضريبــة معــا وايجــاد اليــة للمؤسســات االقتصاديــة تمكنهــا مــن تعزيــز مســؤوليتها االجتماعيــة 

وتحقيقهــا.
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12.	دعم	البلديات	بما	يعّزز	كفاءة	الخدمات	التي	تقّدمها

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

13.	انجاز	عدد	من	الخدمات	اإللكترونية	الحكومية	وتحسين	نوعيتها

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

»تعهدت الحكومة بتنفيذ هذا االلتزام في البيان الوزاري لها بتاريخ 2018/7/9 وبهذا الخصوص:

أ. قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 2018/7/2 املوافقة على رصد املخصصات املالية املرصودة ملشاريع 

التحول اإللكتروني / أردن رقمي في املؤسسات والدوائر الحكومية لألعوام 2019 و 2020 و2021 مركزيا في موازنة وزارة 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على أن يتم تحديد نطاق العمل في العطاءات من قبل املؤسسات املعنية.

2018/7/30 املوافقــة علــى نظامــي اســتعمال الوســائل اإللكترونيــة فــي اإلجــراءات  ب. قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 

.2018 فــي اإلجــراءات الجزائيــة لســنة  القضائيــة املدنيــة، واســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة 
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ج- إطــاق وزارة الداخليــة 11 خدمــة إلكترونيــة مــع مطلــع شــهر تمــوز 2018، هــذه الخدمــات شــملت تأشــيرة بقصــد 

الزيــارة ) إصــدار وتجديــد تأشــيرات العــاج والســياحة والزيــارة العائليــة وزيــارة العمــل والزيــارة الرســمية (، تأشــيرة 

بقصــد املرور)اصــدار وتجديــد( ، تأشــيرة بقصــد خــروج وعــودة )اصــدار وتجديــد(، تأشــيرة بقصــد العمــل )إصــدار 

وتجديــد(، تأشــيرة بقصــد الدراســة )إصــدار وتجديــد(، اقامــة ســنوية بمهنــة )بــا( وديعــة بنكيــة )إصــدار وتجديــد(، 

اقامــة ســنوية » أفــراد عائلــة، التحــاق بعائــل« )اصــدار وتجديــد(، اقامــة بقصــد الدراســة )اصــدار وتجديــد(، اصــدار 

وثيقــة ســفر اضطراريــة ، طلــب إذن نقــل اقامــة، اقامــة بقصــد العمــل )إصــدار وتجديــد(.

د- إطــاق نظــام املراســات الحكوميــة بتاريــخ 2018/7/18 الــذي يربــط 96 ديــوان مــن دواويــن الــوزارت واملؤسســات 

الحكوميــة املختلفــة بهــدف تبــادل املراســات الحكوميــة ومتابعتهــا إلكترونيــا.

علــى  يعمــل  الــذي   2018/7/28 بتاريــخ  اإللكترونــي  للدفــع  العمــاء  خدمــات  مركــز  الكبــرى  عمــان  أمانــة  إطــاق  ه- 

 باملســتحقات املترتبــة عليهــم مــن 
ً
اســتام الشــكوى املتعلقــة بعمليــات الدفــع االلكترونيــة وتبليــغ املواطنيــن إلكترونيــا

خــال اإلتصــال الهاتفــي والرســائل النصيــة عــن طريــق ال SMS وعــن طريــق » الواتــس آب » ، وتقديــم خدمــة ) بــراءة 
ً
الذمــة ( إلكترونيــا

للخدمــات  نافــذة  يشــكل   2018/7/29 بتاريــخ  الكترونــي  موقــع  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  إطــاق  و- 

الوافديــن. للطلبــة  املوحــدة  اإللكترونيــة 

ز. موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/7/30 علــى اتفاقيــة تمديــد مشــروع تطويــر ضريبــة األبنيــة واألرا�ضــي املرحلــة 

الثالثــة الــذي يهــدف الــى تحســين مســتوى الخدمــات وكفــاءة تحصيــل الضرائــب والرســوم فــي البلديــات، مــن خــال 

إنشــاء قاعــدة بيانــات موحــدة ملعظــم ضرائــب ورســوم البلديــة وضبــط الحوكمــة اإللكترونيــة وتطبيــق نظــام النافــذة 

الواحــدة فــي جميــع البلديــات وزيــادة التحصيــل وضبــط عمليــة اإلنفــاق وتبســيط تبــادل البيانــات واحــكام الرقابــة 

والحــد مــن التهــرب الضريبــي.

ح. قــرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ 2018/8/13 املوافقــة علــى االســباب املوجبــة ملشــروع نظــام معــدل 

لنظــام العامــات التجاريــة لســنة 2018 وذلــك بهــدف إنجــاز برنامــج الحكومــة االلكترونيــة بحلــول العــام 2020 ، حيــث 

يأتــي مشــروع النظــام إلضافــة خدمــات اإليــداع اإللكترونــي للعامــات التجاريــة.

ط. تعمــل وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ضمــن مشــروع التنافســية االردنــي املمــول مــن البنــك الدولــي حســب مــا 

 
ً
بينتــه وزيــرة التخطيــط والتعــاون الدولــي د. مــاري قعــوار علــى تفعيــل نمــوذج تســجيل الشــركات املوحــد الكترونيــا
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وإعــداد حمــات اعانيــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة تســتهدف القطــاع الخــاص واملســتثمرين بهــدف زيــادة 

نســبة املعامــات اإللكترونيــة لتســريع البــت فــي القضايــا االقتصاديــة حيــث تــم انشــاء غــرف اقتصاديــة متخصصــة 

وتفعيــل نظــام املدفوعــات االلكترونيــة.

 

ي. إطــاق رئيــس الــوزراء بتاريــخ 2018/8/28 ثمانــي خدمــات إلكترونيــة جديــدة أنجزتهــا أمانــة عمــان الكبــرى ضمــن 

مشــروع التحــول اإللكترونــي الــذي تنفــذه ويكتمــل مــع نهايــة عــام 2020. حيــث شــملت خدمــات االمانــة اإللكترونيــة 

املطلقــة حديثــا ، خدمــة بــراءة الذمــة علــى األشــخاص والعقــارات والشــركات، خدمــة نظــام توثيــق وارشــفة االيجــار، 

إنشــاء مطــب،  املبدئيــة، خدمــة طلــب  املوافقــة   / االبنيــة  نظــام  مــن  األولــى  املرحلــة  تنظيمــي،  خدمــة إصــدار موقــع 

وخدمــة الدفــع الجزئــي، الوصــول الــى بطاقــات الخدمــة باســتخدام تقنيــة QR التــي تتعلــق باملعامــات مــن خــال مســح 

»«QR CODE«« للهواتــف الذكيــة، اضافــة الــى الخدمــات املتوفــرة مســبقا علــى تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، وهــي طلــب 

صيانــة / اســتبدال إنــارة، طلــب تقليــم أشــجار، طلــب وضــع حاويــة، طلــب إنشــاء مطــب، خدمــة ناقــات األمــراض.

 

ك. فــي تاريــخ 2018/8/29 أعلــن وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات املهنــدس مثنــى الغرايبــة عــن إطــاق نظــام 

قيــاس ر�ضــى املواطنيــن عــن الخدمــات االلكترونيــة الــذي يتيــح ملســتخدمي الخدمــات تقييــم الخدمــات أثنــاء التنفيــذ أو 

بعــد االنتهــاء مــن تقديــم الخدمــة. حيــث أن نافــذة “مقيــاس ر�ضــى املواطنيــن” تظهــر علــى صفحــات الخدمــات املشــاركة 

فــي النظــام، وتــم خــال املرحلــة االولــى العمــل مــع 5 مؤسســات حكوميــة هــي أمانــة عمــان ووزارات العــدل والســياحة 

واآلثــار، والداخليــة إضافــة إلــى دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات لتفعيــل النافــذة لـــ 32 خدمــة إلكترونيــة، تــم إنجــاز 22 

خدمــة منهــا والعمــل جــار علــى تفعيــل 10 خدمــات جديــدة.

ل. بــدأت وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بالعمــل علــى تطويــر نظــام إدارة هويــة املســتخدم الوطنــي حســب 

مــا ورد عــن وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات املهنــدس مثنــى الغرايبــة مــن أخبــار بتاريــخ 2018/8/29 ، حيــث 

يهــدف املشــروع إلــى تمكيــن املواطنيــن األردنييــن مــن اســتخدام الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة والوصــول إليهــا مــن أي 

مــكان باســتخدام بطاقــة األحــوال املدنيــة الذكيــة والهواتــف الذكيــة، ودون الحاجــة لزيــارة الدوائــر الحكوميــة لطلــب 

اســم الدخــول، ويحافــظ علــى أمــن وســرية املعلومــات الخاصــة باملواطــن، وبيــن أنــه تــم إحالــة عطــاء هــذا املشــروع بعــد 

عــدة ســنوات مــن التأخيــر بســبب عــدم توفــر املخصصــات الازمــة.

م. تقــوم وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بالعمــل علــى تطويــر نظــام إدارة هويــة املســتخدم الوطنــي حســب 

مــا ورد عــن وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات املهنــدس مثنــى الغرايبــة مــن أخبــار بتاريــخ 2018/8/29 بمتابعــة 

إنجــاز برنامــج شــبكة األليــاف الضوئيــة الــذي يهــدف إلــى ربــط حوالــي 3600 مؤسســة تعليميــة والــوزارات واملؤسســات 
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الحكوميــة إضافــة إلــى الجهــات الصحيــة.

 

ن. أطاق دائرة األحوال املدنية والجوازات بتاريخ 2018/9/22 )7( خدمات إلكترونية جديدة وهي خدمة الشهادات 

املصدرة )مياد، زواج، طاق، قيد مدني فردي، قيد مدني عائلي، وفاة، وخدمة تغيير العنوان املصرح به(

 

14.	توفيــر	بيئــة	تعليميــة	امنــة	تخــدم	الطبقتيــن	الوســطى	ومحــدودة	الدخــل	ومعلــم	محفــز	وتعليــم	نوعــي	ومواكبــة	

التطــور	التقنــي	وثــورة	املعلومــات

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√×
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

مــدارس  وبنــاء  وتوســيع  لتجديــد   
ً
عقــدا  14 توقيــع  األمريكيــة  والســفارة  واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة  أعــان  أ. 

اململكــة. أنحــاء  فــي جميــع  األسا�ضــي  التعليــم  إلــى  الوصــول  تحســين  أجــل  مــن  حكوميــة 

ب. قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/9/5 املوافقــة علــى االســباب املوجبــة ملشــروع نظــام ترخيــص مقدمــي خدمــات 

النقــل املدر�ضــي وريــاض األطفــال والعامليــن لديهــا لســنة 2018 وذلــك بهــدف ايجــاد اطــار قانونــي للعامليــن علــى تقديــم 

هــذه الخدمــة مــن خــال حصولهــم علــى التراخيــص الازمــة مــن هيئــة تنظيــم النقــل البــري. 

ج. اســتحداث وزارة التربيــة والتعليــم فــي 2018/9/3 وحــدة جــودة التعليــم واملســاءلة، ومنحــت اســتقالية تامــة فــي 

عملهــا وإجراءاتهــا، والحــق فــي الوصــول الــى جميــع املعلومــات والدراســات والوثائــق املتعلقــة بمهامهــا وأعمالهــا وفقــا 

للتشــريعات النافذة.وتهــدف الوحــدة بحســب مســودة »نظــام جــودة التعليــم واملســاءلة لــوزارة التربيــة والتعليــم« إلــى 

تحســين العمليــة التربويــة وتطويرهــا وفــق معاييــر ومؤشــرات محــددة وعلــى املســتويات التعليميــة واملديريــات ومركــز 

الــوزارة.
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15.	التوسع	في	التعليم	املنهي

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√×√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

16.	إصدار	نظام	املسار	املنهي	للمعلم

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

17. إدخال التقنيات الحديثة في التعليم واعتماد منصات التعليم املفتوحة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ

أ. أطلقــت جالــة امللكــة رانيــا العبــدهللا 2018/9/17 بحضــور عــدد مــن ممثلــي وســائل االعــام املحلــي واالقليمــي منصــة 

 تعليميــة إلكترونيــة مفتوحــة
ً
 مــوادا

ً
ــم املدر�ضــي، والتــي تقــدم مجانــا

ُّ
إدراك اإللكترونيــة للتعل

 

18.	إنشــاء	الحاضنــات	التقنيــة	ومســرعات	األعمــال	لالنتقــال	مــن	دعــم	البحــث	العلمــي	التقليــدي	الــى	دعــم	البحــث	

والتطويــر	واالبتكار

 

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

19.	وضع	نظام	تأمين	صحي	شامل	يتسم	بالعدالة

 

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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20.	توســع	فــي	توفيــر	االختصــاص	مــن	خــالل	زيــادة	اإلبتعــاث	الداخلــي	والخارجــي	لالرتقــاء	بمســتوى	وكفــاءة	الكــوادر	

الصحية

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

1. لقــاء رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرّزاز بتاريــخ 2018/8/8 مــع النقابــات الصحّيــة وتوجيهــه إلــى إعــادة النظــر فــي 

التعليمــات الناظمــة البتعــاث العامليــن فــي القطــاع الصّحــي، بحيــث تصبــح موازيــة للمبتعثيــن فــي الخدمــات الطبّيــة 

 علــى 
ً
 مبتعثــا

ً
 أو خارجّيــا

ً
امللكّيــة، واعتبــار أّي طبيــب أو طبيــب أســنان يحصــل علــى القبــول فــي برنامــج اإلقامــة داخلّيــا

نفقــة وزارة الصّحــة.

 

21.	تزويد	املستشفيات	واملراكز	الصحية	حسب	معايير	محددة	باالجهزة	واملعدات	الضرورية	واالسرة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√×√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9



تقـــرير 100 يـــوم علـى أداء 
حكومـة الدكتـور عمـر الرزاز

76

التنفيذ

أ. وضــع رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/7/25 حجــر األســاس ملشــروع مستشــفى معــان العســكري 

 ويســهم بتوفيــر 600 فرصــة عمــل ألبنــاء املحافظــة.
ً
وتبلــغ كلفــة املشــروع 34 مليــون دينــار ويتســع لـــ 150 ســريرا

22.	تطويــر	نظــام	كفــؤ	للنقــل	العــام	يوفــر	بيئــة	مالئمــة	تخفــف	األعبــاء	املروريــة	وتقديــم	خدمــات	النقــل	لألفــراد	

بصــورة	جيــدة	توفــر	لهــم	ســبل	الراحــة	وتراعــي	معاييــر	املحافظــة	علــى	البيئــة	و	تحســين	خدمــات	النقــل	العــام	بشــكل	

فــي	 فــي	محافظــات	عّمــان	والزرقــاء	وإربــد،	وتخصيــص	جــزء	مــن	عوائــد	املحروقــات	لدعــم	النقــل	العــام	 واضــح	

اململكــة.

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريــخ التعهــد: البيــان الــوزاري 2018/7/9، خطــاب رد الحكومــة علــى مناقشــات مجلــس النــواب للبيــان الــوزاري لهــا 

2018/7/19

التنفيذ

أ. ناقــش الفريــق االقتصــادي بتاريــخ 2018/8/6 واقــع قطــاع النقــل العــام وســبل تعزيــز خدماتــه، ودعــا رئيــس الــوزراء 

جميــع الجهــات املعنيــة بقطــاع النقــل لدراســة اســباب عــدم تحقيــق منظومــة النقــل العــام فــي اململكــة ألهدافهــا فــي 

توفيــر خدمــة ذات جــودة معقولــة.

ب. قــام رئيــس الــوزراء بتاريــخ 2018/8/9 بزيــارة مجمــع باصــات الشــمال فــي عمــان لإلســتماع مــن مســتخدمي وســائل 

النقــل العــام عــن التحديــات والخدمــات التــي تقــدم لهــم، والتأكيــد ضــرورة البــدء فــي اتخــاذ خطــوات ســريعة تســهم فــي 

تحســين خدمــات النقــل وتنظيمهــا.

ج. دشــن رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/9/18 إطــاق شــركة املتكاملــة للنقــل املتعــدد 65 حافلــة 

حديثــة خطــوط الشــركة فــي العاصمــة عمــان.
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ج. طرحــت أمانــة عمــان الكبــرى بتاريــخ 2018/9/2 عطــاء خدمــات تشــغيل وإدارة وصيانــة 100 حافلــة للنقــل العــام 

لشــركة »رؤيــة عمــان الحديثــة للنقــل« التابعــة لهــا.

د.استمرار العمل على تنفيذ مشروع الباص السريع والذي يفترض االنتهاء منه في عام 2020.

23.	استكمال	مشروع	الطريق	الصحراوي

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

1. زيــارة تفقديــة لرئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز للطريــق الصحــراوي بتاريــخ 2018/7/25 وبيانــه أن املشــروع 

يســير علــى الوجــه املطلــوب حيــث بينــت أن مقاطــع العمــل الجاهــزة واملفتوحــة أمــام حركــة الســير بطــول إجمالــي بلــغ 

28 كيلومتــر.

املمثــل  الوفــد  مــع  اجتمــاع   2018/7/22 بتاريــخ  واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزيــر  خــال  مــن  الحكومــة  عقــدت   .2

الصحــراوي. الطريــق  مشــروع  علــى  االنجــازات  آخــر  لبحــث  للتنميــة  الســعودي  للصنــدوق 

 

24.املباشرة	بطرح	عطاءات	مشاريع	باص	املنتظم	التردد	بين	عمان	والزرقاء
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قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. فتــح وثائــق عطــاء مشــروع تطويــر طريــق اوتوســتراد عمــان الزرقــاء حســب مــا صــدر عــن محافظــة الزرقــاء مــن أخبــار 

بتاريــخ 2018/7/17 حيــث ســيتم إعــادة تأهيــل الطريــق ليصيــح بســتة مســارب مســربين منهــا ملشــروع البــاص الســريع.

ب. توجيــه رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/8/29 للعمــل علــى ربــط مشــروع البــاص ســريع التــردد فــي 

عمــان بمدينــة الزرقــاء.

ج. طرح بتاريخ 2018/9/13 عطاء االشــراف على تنفيذ مشــروع حافات التردد الســريع بين عمان والزرقاء )الحزمة 

االولى-الحزمة الثانية-الحزمة الثالثة-الحزمة الرابعة(.

 

25.	إنجاز	مشروع	سكة	حديد	العقبة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√×√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. قــرار مســبق ملجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/6/25 املوافقــة علــى تنفيــذ عــدة مشــاريع للنقــل تقــوم ســلطة منطقــة 

العقبــة االقتصاديــة الخاصــة بمتابعــة تنفيذهــا مــن خــال الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى أن يتــم تنفيــذ 

هــذه املشــاريع ضمــن منظومــة متكاملــة وفــي اطــار زمنــي واحــد ينتهــي خــال ثاثــة أعــوام .وتتضمــن املشــاريع ) انشــاء 
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ســكة حديــد تربــط موانــىء العقبــة بمحطــة وادي اليتــم وإعــادة تأهيــل مســار ســكة حديــد العقبــة بيــن محطــة وادي 

اليتــم ومينــاء معــان البــري وإنشــاء محطــة ســكة الحديــد فــي مينــاء معــان البــري وإنشــاء مينــاء معــان البــري وتحديــث 

أســطول القاطــرات والعربــات لتتناســب مــع الطاقــة االســتيعابية املطلوبــة الجديــدة ونوعيــة البضائــع والحاويــات( .

 

ب. قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/8/6 املوافقــة علــى مذكــرة التفاهــم بيــن وزارة النقــل وشــركة صينيــة إلنشــاء 

مشــروع شــبكة الســكك الحديديــة الوطنيــة. الــذي يهــدف الــى ربــط بعــض املــدن فــي اململكــة ومراكــز اإلنتــاج بشــبكة 

ســكك حديديــة، وربــط اململكــة مــع الــدول املجــاورة.

ج. تأكيــد رئيــس ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة، ناصــر الشــريدة، علــى إعــادة تأهيــل وبنــاء كامــل خــط 

ســكة حديــد العقبــة بطــول 165 كيلومتــرا بــدءا مــن املوانــئ الجنوبيــة وانتهــاء بمينــاء معــان البــري.

26.	إنجاز	مشروع	ميناء	معان	البري

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√×√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز ملحافظــة معــان بتاريــخ 2018/7/25 وإعانــه موافقــة مجلــس الــوزراء علــى 

إنشــاء مشــروع مينــاء معــان البــري.
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27.	مواصلة	تنفيذ	مشاريع	استراتيجّية	لتحقيق	األمن	املائي	وحماية	مصادر	املياه

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. لقــاء نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر مــع وفــد مــن أعضــاء الكونغــرس األمريكــي بتاريــخ 

2018/6/30 أكــد خالــه ان األردن ينظــر باهتمــام لتنفيــذ مشــروع قنــاة البحريــن الفتــا الــى اهميــة املشــروع فــي توفيــر 

ميــاه الشــرب مــن خــال محطــات تحليــة ميــاه البحــر األحمــر وتطويــر املنطقــة املحيطــة باملشــروع، فضــا عــن آثــاره 

البيئيــة فــي املحافظــة علــى البحــر امليــت الــذي تتناقــص كميــات مياهــه نتيجــة عوامــل التبخــر.

ب. قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2018/9/5 املوافقة على اتفاقية الدفعة الثانية من القرض مع بنك االعمار االملاني 

لدعــم إصاحــات قطــاع امليــاه بقيمــة 75 مليــون يــورو كجــزء مــن مــن القــرض الفرن�ضــي األملانــي املشــترك لدعــم سياســة 

قطــاع امليــاه بقيمــة 150 مليــون يــورو.

ج. وقعت الحكومتان االردنية واألملانية بتاريخ 2018/9/12 ثاث اتفاقيات تمويل بقيمة 115 مليون يورو كقروض 

ميســرة ومنح لدعم قطاعي املياه والتعليم في اململكة.

 

28.	حماية	مصادر	املياه	من	االعتداء
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قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

29.	تحسين	عملية	تزويد	املياه	ملناطق	وضمان	عدالة	التوزيع

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√×√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

1. زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز الــى شــركة ميــاه اليرمــوك، بتاريــخ 2018/9/18 بعــد ورود شــكاوى مــن 

املواطنيــن حــول ضعــف التزويــد املائــي ملحافظــات الشــمال وتوجيهــه شــركة ميــاه اليرمــوك الــى االلتــزام ببرامــج توزيــع 

امليــاه، وأن تكــون البرامــج معلنــة للجميــع بــكل شــفافية، والعمــل علــى تحســين الخدمــة وضبــط كميــات الفاقــد مــن 

امليــاه وأمهلهــم اســبوعين ملعالجــة األمــر بشــمولية.

2. قــرر مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى اتفاقيــة ادارة وتشــغيل ميــاه وصــرف صحــي محافظــة البلقــاء بيــن ســلطة امليــاه 

وشــركة ميــاه االردن » مياهنــا » بتاريــخ 2018/9/17 علــى أن تقــوم شــركة مياهنــا بــادارة كافــة مرافــق امليــاه والصــرف 

الصحــي بمــا فيهــا قطاعــات املشــتركين والتشــغيل وفــق معاييــر اداء واســس واضحــة مــن رفــع عــدد ســاعات التزويــد 

للمواطنيــن.
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30.	تعزيز	حضور	اململكة	على	خارطة	السياحة	اإلقليمية	والعاملية

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/9/5 املوافقــة علــى االســتراتيجية الوطنيــة للســياحة العاجيــة لألعــوام 2018 

- 2022. وتتضمــن االســتراتيجية وصفــا وتحليــا ملحــور الســياحة العاجيــة فــي األردن وتحديــد االولويــات واالهــداف 

ظــل  فــي  الريــادي  ليحافــظ علــى موقعــه  النمــو واالزدهــار  مــن قدرتــه علــى  ليعــزز  بشــكل شــمولي  بــه  للنهــوض  الكليــة 

فــي هــذا املجــال.  التنافســية العامليــة واالقليميــة 

 

	خــالل	العــام	
ً
31.	إطــالق	برنامــج	لتعزيــز	ثقافــة	العمــل	التطّوعــي	وخدمــة	املجتمــع	لــدى	طلبــة	املــدارس	مســتهدفا

الحالــي	خمســين	ألــف	طالــب	وطالبــة	مــن	جميــع	محافظــات	ومناطــق	اململكــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19
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التنفيذ

2018/9/9 وتصريحــه »ســنحتاج طــاب  بتاريــخ  الجامعــة االردنيــة  فــي  الــرزاز  الدكتــور عمــر  الــوزراء  زيــارة رئيــس  أ. 

الوافــدة«. العمالــة  مــن  بــدال  الزيتــون وعصــره  لقطــاف  املــدارس 

 

32.	إنشاء	مشروع	الوقف	التعليمي	بالتعاون	مع	وزارة	األوقاف	والشؤون	واملقّدسات	اإلسالمّية.

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√×√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

 

33.	التوّسع	في	إنشاء	رياض	األطفال

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

التنفيذ

أ. صدور نظام رقم 103 سنة 2018 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/9/16 نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص 

التعليميــة  للمؤسســات  الترخيــص  منــح  اقتصــر  عنــد  علــى  نــص  حيــث  واالجنبيــة  الخاصــة  التعليميــة  املؤسســات 

الخاصــة وريــاض األطفــال حســب النظــام الجديــد علــى تطبيــق شــروط وزارة التربيــة والتعليــم بغــض النظــر عــن أي 

شــروط وردت فــي أي نظــام آخــر.
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ب. تصريــح وزيــر التربيــة والتعليــم الدكتــور عزمــي محافظــة بتاريــخ 2018/8/28 بتضميــن خطــة وزارة التربيــة والتعليــم 

علــى رفــع معــدل االلتحــاق بريــاض األطفــال مــن 59 باملائــة إلــى مــا يزيــد عــن 80 باملئــة فــي إطــار تنفيــذ االســتراتيجية 

الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية، وحــرص الــوزارة علــى إنشــاء ريــاض أطفــال فــي كل مدرســة حكوميــة جديــدة وإنشــاء 

املزيــد مــن الغــرف لريــاض األطفــال فــي املــدارس القائمــة.

 

34.	معالجة	الفقر	والبطالة	وتكريس	املساواة	في	الوصول	إلى	الفرص

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

مســاعدة  بهــدف   2018/8/6 بتاريــخ  األغــوار  مناطــق  فــي  زراعيــة  وحــدة   84 و  ســكنية  وحــدات   408 تخصيــص  أ. 

املواطنيــن فــي هــذه املنطقــة علــى توفيــر الســكن املائــم وتحســين مســتوى حياتهــم اســتنادا لقانــون تطويــر وادي األردن 

1988 وتعدياتــه. 19 لســنة  رقــم 

علــى  التعييــن  نظــام  علــى  جديــدة  تعديــات   2018/8/15 بتاريــخ  عقدهــا  التــي  جلســته  فــي  الــوزراء  مجلــس  أقــّر  ب. 

املختــّص  املرجــع  قــدرة  مــن  الحــد  إلــى  تهــدف  الفرص.حيــث  وتكافــؤ  الشــفافّية  تعزيــز  بهــدف  القيادّيــة،  الوظائــف 

علــى التعييــن الفــردي بشــكل مباشــر، حيــث يســتوجب النظــام أن يقــوم املرجــع املختــّص بترشــيح املتنافســين علــى 

ــحين النهائييــن إلــى مجلــس الــوزراء. وبموجــب 
ّ

الوظائــف القيادّيــة للجنــة املختّصــة، والتــي بدورهــا تقــوم بإحالــة املرش

ــحين ممــن تنطبــق عليهــم شــروط 
ّ

ــح للجنــة املختّصــة )9( مرش
ّ

ل يتوجــب علــى املرجــع املختــص أن يرش النظــام املعــّدِ

إشــغال الوظائــف القيادّيــة بنــاء علــى بطاقــة الوصــف الوظيفــي املقــّرة، علــى أن يكــون بينهــم )3( مرشــحين مــن الذيــن 

ــحين مــن العامليــن فــي القطــاع العــام، أو مــن ســجل الوظائــف القيادّيــة فــي ديــوان 
ّ

ــحهم املرجــع املختــّص، و)3( مرش
ّ

يرش

الخدمــة املدنيــة، و)3( مرشــحين بنــاء علــى توصيــة مــن جهــات التنظيــم القطاعيــة و / أو الجهــات املعنّيــة بالتوظيــف 

واملؤسســات ذات العاقة. وشــملت التعديات املاّدة )10/ب( من النظام حيث كان ملجلس الوزراء الحّق في التعيين 

علــى الوظائــف القيادّيــة بقــرار منــه، بنــاء علــى تنســيب مباشــر مــن املرجــع املختــص، وذلــك فــي حــاالت محــّددة وخاّصــة 
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 ليتــّم 
ً
تقتضيهــا الّضــرورة ولوظائــف ذات طبيعــة خاّصــة؛ حيــث أصبــح هــذا الحــّق بموجــب التعديــات الجديــدة مقّيــدا

فقــط بنــاء علــى توصيــة اللجنــة املختّصــة. كمــا يتوّجــب علــى ديــوان الخدمــة املدنّيــة اســتحداث ســجل خــاص للوظائــف 

القيادّيــة لديــه مّمــن تنطبــق عليهــم شــروط إشــغال الوظائــف القيادّيــة املنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام والتشــريعات 

علــى  بنــاء  الــوزراء  تعليمــات يصدرهــا مجلــس  بموجــب  الســجّل  بهــذا  قــة  ِ
ّ
املتعل األمــور  وتنظــم جميــع  العاقــة،  ذات 

تنســيب مجلــس الخدمــة املدنّيــة.

 

35.	تصميم	استراتيجّية	وطنية	ملكافحة	الفقر	من	خالل	:

بناء	نظام	أمثل	للوصول	إلى	شرائح	من	األسر	الفقيرة	لم	تكن	مستهدفة	ببرامج	صندوق	املعونة	الوطنية

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

36.	متابعــة	تنفيــذ	قــرار	مجلــس	الــوزراء	الصــادر	عــام	2014،	والــذي	ينــّص	علــى	معاملــة	ابنــاء	االردنيــات	فــي	مجــاالت	

ــك،	واالســتثمار،	والحصــول	علــى	رخــص	القيــادة	فئــة	خصو�ســي،	معاملــة	
ُّ
التعليــم،	والصّحــة،	والعمــل،	والتمل

املواطنيــن	األردنييــن

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19
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التنفيذ

أ. تأكيد وزارة العمل في 2018/8/7 انه ال يوجد رسوم لتصاريح عمل حاملي الجوازات املؤقتة وأبناء األردنيات.

ب. قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/9/10 إلغــاء شــرط إقامــة األم 5 ســنوات الســتفادة أبنائهــا مــن تســهيات ابنــاء 

االردنيــات.

ج. قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/9/10 اعتبــار البطاقــة املصروفــة ألبنــاء األردنيــات مــن دائــرة االحــوال املدنيــة 

والجــوازات لغايــات االســتفادة مــن التســهيات املقدمــة لهــم بمثابــة بطاقــة شــخصية »إثبــات شــخصية«. وإصــدار 

تعميمــا العتمــاد هــذه البطاقــة كإثبــات شــخصية للقطاعيــن العــام والخــاص.

37.	دراسة	شمول	أبناء	قطاع	غّزة	بالخدمات	الصحّية	األساسّية

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

توفيــر	 لغايــات	 ــة،	
ّ
املكتظ املناطــق	 فــي	 للخزينــة	 تابعــة	 أراٍض	 علــى	 ســكنّية	 مناطــق	 تطويــر	 مشــروع	 دراســة	 	.38

معقولــة بأســعار	 لألردنييــن	 ســكنّية	 مشــروعات	

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19
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التنفيذ

أ. تعمــل املؤسســة العامــة لإلســكان والتطويــر الحضــري علــى إعــداد الدراســات الفنيــة والتصاميــم الازمــة لتنفيــذ 

برنامــج وطنــي للســكن املســتدام يهــدف إلنشــاء تجمعــات ســكنية قريبــة مــن الخدمــات لتيســير وصــول ذوي الدخــول 

املتدنية واملحدودة وتملك وحدات ســكنية ميســرة الكلفة ضمن املقدرة الشــرائية لهم حســب ما صدر عن املؤسســة 

مــن أخبــار بتاريــخ 2018/9/15.

ب.قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/8/6 تخصيــص 408 وحــدة ســكنية و 84 وحــدة زراعيــة فــي مناطــق االغــوار، 

وذلــك بهــدف مســاعدة املواطنيــن فــي هــذه املنطقــة علــى توفيــر الســكن املائــم وتحســين مســتوى حياتهــم.

 

39.	مراجعة	شاملة	لألنظمة	واإلجراءات	التي	تضبط	أو	تحكم	عمل	القطاع	الصّحي	من	خالل:

•	زيادة	عدد	املشمولين	بالتأمين	الصّحي.

•	تعزيز	إمكانات	املراكز	الصحّية	وتزويدها	بالطواقم	واملعّدات	واألدوية.

•	وضع	معايير	محّددة	إلقامة	املستشفيات	واملراكز	الصحّية	وفق	الحاجة.

•	زيادة	التعاون	والتنسيق	بين	املستشفيات	الحكومّية	والجامعّية	والعسكرية.

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

التنفيذ

التأميــن  لنظــام  نظــام معــدل  املوجبــة ملشــروع  املوافقــة علــى االســباب   2018/9/19 بتاريــخ  الــوزراء  قــرر مجلــس  أ. 

والــرأي. التشــريع  لديــوان  2018 وإرســاله  لســنة  املســلحة االردنيــة  القــوات  فــي  الصحــي 
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40.	مراجعــة	نظــام	األبنيــة،	مــع	مراعــاة	جميــع	املشــاكل	والتحّديــات	التــي	ترتبــط	بعملّيــة	البنــاء	وإقامــة	اإلســكانات؛	

اني	وغيرهــا
ّ
كاالختناقــات	املرورّيــة،	واالكتظــاظ	الســك

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

 

41.	إعــادة	النظــر	بتعليمــات	صنــدوق	دعــم	الطالــب	فــي	الجامعــات	األردنّيــة،	وإزالــة	القيــود	التــي	تفــرض	علــى	الطلبة	

لضمان	تســديد	القروض

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

التنفيذ

أ. قــرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ 2018/8/13 األســباب املوجبــة ملشــروع نظــام معــدل لنظــام صنــدوق 

دعــم الطالــب فــي الجامعــات األردنيــة الرســمية لســنة 2018، الــذي يتضمــن زيــادة املــدة املحــددة فــي املــادة )13( مــن 

النظــام املتعلقــة بتســديد القــرض الــذي يحصــل عليــه الطالــب مــن الصنــدوق. ويهــدف املشــروع لتنظيــم األمــور املاليــة 

واإلداريــة والفنيــة للصنــدوق مــن حيــث تقديــم املنــح والقــروض للطلبــة املســتفيدين وتحصيلهــا بمــا ينســجم مــع قانــون 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
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ب. قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته بتاريــخ 2018/9/19 املوافقــة علــى نظــام صنــدوق دعــم الطالــب فــي الجامعــات 

.2018 الرســمية لســنة  األردنيــة 

 

ة،	حيث	لن	نسمح	أن	يتّم	ظلمهم	بأّي	طريقة
ّ
42.	إيجاد	حل	عادل	لقضّية	أبناء	مخّيم	املحط

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

 

	ثبوتّية
ً
43.	دراسة	أوضاع	األشخاص	املقيمين	في	منطقة	البادية	الشمالّية	الذين	ال	يحملون	أوراقا

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

 

44.	ايجاد	حل	جذري	لبركة	البب�سي
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قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: زيارة مفاجئة قام بها رئيس الوزراء بتاريخ 2018/7/17

التنفيذ

أ. قامــت األجهــزة الفنيــة مــن أمانــة عمــان وشــركة مياهنــا بتاريــخ 2018/7/25 بضــخ وســحب امليــاه املتجمعــة فــي بركــة 

البيب�ضــي كمــا تــم إصــاح خــط املجــاري الناقــل الــذي كان بــه عطــل نتيجــة االعتــداء.

ب. قدمــت اللجنــة الفنيــة املختصــة بمعالجــة »بركــة البيب�ضــي« بتاريــخ 2018/7/24 تقريــر إلــى رئيــس الــوزراء يحــوي 

حلــوال وخيــارات ملعالجــة املشــكلة التــي وضــح التقريــر أن ســببها يعــود إلــى نتيجــة فروقــات املنســوب. وحســب مــا صــدر 

عن أمين عمان الدكتور يوســف الشــواربة تم اعتماد مقترح التغلب على فروقات االرتفاع باســتخدام تقنية األنفاق 

)Micro Tunneling( وتمديــد خطــوط تصريــف باالنســياب الطبيعــي بأقطــار مناســبة بطــول تقريبــي 2 كلــم وهــي أقــرب 

نقطــة تصريــف الــى ســيل الزرقــاء )املجــرى الطبيعــي( علمــا بارتبــاط الخيــار بنجــاح الدراســات الجيــو فيزيائيــة كــون 

املنطقــة ذات طبوغرافيــة صعبــة.

 

45.	تشغيل	30	ألف	شاب	وشابة	خالل	العام	القادم

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21
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46.	إطالق	منصة	الكترونية	خالل	االشهر	القليلة	القادمة	لتقييم	كافة	االدارات	الحكومية

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21

التنفيذ

أ. أطلــق رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/9/201 مؤشــر خدمــة رضــا املواطنيــن عــن خدمــات األرا�ضــي 

واملســاحة مــن خــال تطبيــق علــى الهاتــف النقــال، يمكــن املواطــن مــن اجــراء مســح ضوئــي لـــ الصــق موجــود فــي خدمــة 

الجمهــور خــاص لــكل خدمــة وإبــداء رأيــه فــي مســتوى الخدمــة. وتعــد دائــرة األرا�ضــي واملســاحة أول دائــرة حكوميــة تطبــق 

عليهــا هــذه الخدمــة ليتــم بعــد ذلــك تطبيقهــا فــي كافــة الدوائــر واملؤسســات الحكوميــة حيــث ســيمكن التطبيــق العامليــن 

مــن التجــاوب مــع التغذيــة الراجعــة وتحليــل املعلومــات، فــي حــال وجــود اي معيقــات.
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المحور اإلداري

الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن املحــور اإلداري، وهــذه  تعهــّدت حكومــة الدكتــور عمــر 

كالتالــي: هــي  اإللتزامــات 

1.	مدونة	سلوك	إعالمي

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: املؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء 2018/6/19.

2.	توفير	منصة	الكترونية	الستقبال	شكاوى	املواطنين

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. توجيــه وزيــرة تطويــر القطــاع العــام مجــد شــويكة بتاريــخ 2018/8/5 إلــى إيجــاد منصــة تفاعليــة موحــدة الســتقبال 

املؤسســات  لــدى  املتوفــرة  املنصــات  توحيــد  تتضمــن  بحيــث  العمــل.  هــذا  ومأسســة  املواطنيــن  ومقترحــات  شــكاوى 

والدوائــر الحكوميــة وعددهــا 23 منصــة وتوحيدهــا فــي منصــة واحــدة.
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ب. وقعت وزارة تطوير القطاع العام و مركز الحياة لتنمية املجتمع املدني)راصد( مذكرة تفاهم بتاريخ 2018/9/10 

للترويج ملنصة »بخدمتكم« التفاعلية وتفعيل استخدامها من قبل املواطنين.

ج. اســتكمال التحضيــرات اإلداريــة واإلجرائيــة الازمــة ملنصــة »بخدمتكــم«، مثــل البرمجــة وتجهيــز غرفــة العمليــات 

الخاصــة بــإدارة املنصــة ومتابعــة أدائهــا، وتدريــب ضبــاط االرتبــاط الرئيســيين والفرعييــن بالــوزارات والدوائــر التابعــة، 

إضافــة إلــى إعــداد االدلــة االجرائيــة الازمــة لضمــان كفــاءة إدارة املنصــة و أنــه يجــري العمــل حاليــا علــى إجــراء حاليــا 

مــن  وغيرهــا  االســتيعابية  والطاقــة  املعلومــات  أمــن  حيــث  مــن  املنصــة  ألداء  التكنولوجيــة  الفحوصــات  مــن  عــدد 

الفحوصــات حســب مــا صــدر عــن وزيــرة تطويــر القطــاع العــام مجــد شــويكة مــن أخبــار بتاريــخ 2018/9/15 إنــه تــم 

حيــث أن املنصــة تحتــوي علــى خمســة مجــاالت هــي االستفســارات، والشــكاوى، واالقتراحــات، والثنــاءات، واإلبــاغ 

عــن املخالفــات، حيــث ستســتقبل املنصــة ذلــك عبــر عــدة قنــوات تتمثــل فــي تطبيــق »بخدمتكــم« والدردشــة الذكيــة 

)chatbot( من خال املاسنجر على »فيسبوك«، باإلضافة إلى مركز االتصال الوطني، وبوابة الحكومة اإللكترونية.

د .أعلنــت وزارة تطويــر القطــاع العــام بتاريــخ 2018/9/18 بــدء اإلطــاق التجريبــي ملنصــة بخدمتكــم التفاعليــة ويضــم 

اإلطــاق التجريبــي: وزارة العمــل، وزارة املاليــة، وزارة الصحــة، وزارة التربيــة والتعليــم، وزارة النقــل، وزارة الصناعــة 

والتجــارة والتمويــن، وزارة تطويــر القطــاع العــام، وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وهيئــة النزاهــة ومكافحــة 

الفســاد.

 

3.	اإلرتقــاء	بمســتوى	اداء	مؤسســات	اإلعــالم	الرســمي	بمــا	يعــزز	دورهــا	فــي	خدمــة	الوطــن	واملواطــن	والرقابــة	فــي	كل	

مهنيــة	وموضوعيــة	واالنتقــال	بهــا	مــن	مفهــوم	إعــالم	الحكومــة	الــى	مفهــوم	إعــالم	الدولــة	

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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4.التعهد	بشرح	وتوضيح	عدم	تنفيذ	الحكومة	لوعودها	والتزاماتها	بالكامل	في	حال	حصل	ذلك

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21

 

ــرات	قيــاس	
ّ
5.وضــع	خطــط	تفصيلّيــة	تترجــم	جميــع	مــا	ورد	فــي	بيانهــا	الــوزاري،	وفــق	ســقوف	زمنّيــة	محــّددة،	ومؤش

واضحــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

6.	دراســة	موضوعيــة	لهيــكل	املؤسســات	والدوائــر	والــوزارات	ورفــع	كفاءتهــا	وإعطــاء	الوزيــر	الصالحيــات	الالزمــة	

الدارتهــا
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قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. ناقــش الفريــق االقتصــادي الــوزاري بتاريــخ 2018/7/31 التصــورات األوليــة إلعــادة هيكلــة الجهــاز الحكومــي بشــكل 

يكفــل تبســيط اإلجــراءات والحــد مــن البيروقراطيــة وتعزيــز االنتاجيــة وتقديــم خدمــات ذات كفــاءة عاليــة للمواطنيــن.

 

7.	إلزام	كل	وزير	ب:

•	تحسين	بيئة	العمل.

•	تدريب	املوظفين.

•	إعادة	هندسة	اإلجراءات	وتبسيطها.

•	اتخاذ	اإلجراءات	الكفيلة	بوقف	الهدر	في	االنفاق.

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. قــرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ 2018/8/13 املوافقــة علــى االســباب املوجبــة ملشــروع قانــون معــدل 

لقانــون اإلدارة العامــة لســنة 2018، حيــث يأتــي مشــروع القانــون بهــدف توســيع قاعــدة االختصــاص املنصــوص عليــه 

فــي القوانيــن واألنظمــة لتشــمل اإلدارة التنفيذيــة وتســريًعا لإلجــراءات وللحــد مــن البيروقراطيــة والروتيــن فــي الجهــاز 

الحكومــي وذلــك مــن خــال تفويــض االختصــاص وفــي تاريــخ 2018/9/9 أقــر مجلــس النــواب القانــون.
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8.	تفعيل	أداء	القطاع	العام	وقياس	أداء	املوظفين

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. وقعت الحكومة وبشكل مسبق بتاريخ 2018/6/21 مذكرة تفاهم مع اإلمارات لتطوير أداء الجهاز الحكومي

 

	
ً
فــي	الفئــة	الثالــث	وشــروطها	ومســتلزماتها،	ووضــع	آلّيــة	جديــدة	محــّددة	جــّدا

ّ
9.	إعــادة	دراســة	آلّيــة	تعييــن	موظ

علــى	املســتوى	الالمركــزي

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19
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محور سيادة القانون وحقوق اإلنسان

تعهــّدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن ســيادة القانــون وحقــوق 

اإلنســان ، وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:

1.	دعم	واحترام	استقالل	القضاء

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للمجلس القضائي بتاريخ 2018/6/25 وتأكيده التزام الحكومة واحترامها 

بشــكل كامــل الســتقالية القضــاء واســتعدادها لتوفيــر االمكانــات الازمــة لخدمــة الســلطة القضائيــة وبمــا يخــدم 

كفــاءة الجهــاز القضائــي واســتقاليته فــي آن واحــد.

لقانــون اســتقال  املوافقــة علــى األســباب املوجبــة ملشــروع قانــون معــدل   2018/7/9 فــي  الــوزراء  قــرار مجلــس  ب. 

القضــاء لســنة 2018م، حيــث يعمــل املشــروع علــى تعديــل 13 مــادة مــن القانــون، تنفيــذا لحكــم املحكمــة الدســتورّية 

 مــدة الخدمــة الازمــة إلحالتــه علــى االســتيداع 
ً
ــن عــدم دســتورّية عبــارة )أو إنهــاء خدمتــه إذا لــم يكــن مســتكما املتضّمِ

أو التقاعــد( الــواردة فــي املــادة )15( مــن قانــون اســتقال القضــاء رقــم )29( لســنة 2014م. وتعـــــدل الفقــــــرة )أ( مــن 

املــادة 18 مــن القانــون االصلـــــي بالغــاء عبــارة: ) مــع مراعــاة العقوبــات التاديبيــة املفروضــة عليهــم ( الــواردة فيهــا. بحيــث 

يتمكــن القا�ضــي مــن ممارســة حــق الدفــاع عــن نفســه عنــد إنهــاء خدماتــه



تقـــرير 100 يـــوم علـى أداء 
حكومـة الدكتـور عمـر الرزاز

98

2.	توفير	بيئة	مؤسسية	وعصرية	للجهاز	القضائي	وأجهزته	املساندة	

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

ــرة تفاهــم بيــن الحكومــة األردنّيــة 
ّ

 أ. موافقــة مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2018/8/27 علــى توقيــع مذك

ــرة فــي إطــار االســتفادة مــن 
ّ

وحكومــة دولــة الكويــت حــول تبــادل الخبــرات فــي املجــال القانونــي والقضائــي، وتأتــي املذك

املعلومــات والخبــرات والتجــارب القضائّيــة والفنّيــة فــي اإلطــار القضائــي والقانونــي.

 

3.	تحديث	وتطوير	التشريعات	لتكريس	مفهوم	العدالة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

ل لنظــام تبليــغ األوراق القضائّيــة بواســطة الشــركات لســنة  أ. قــرار مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى مشــروع نظــام معــّدِ

2018م، بهــدف تبســيط إجــراءات التقا�ضــي وتســريعها، مــن خــال تبليــغ املطلــوب تبليغــه خــارج اململكــة بواســطة 

الشــركات، بطريقــة آمنــة وســريعة.
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ب. قــرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ 2018/8/13 األســباب املوجبــة ملشــروع قانــون معــدل لقانــون التحكيــم 

 إلرســاله إلــى اللجنــة القانونيــة إلقــراره حســب األصــول؛ وقــد جــاء فــي األســباب املوجبــة أن دعــوى 
ً
لســنة 2018، تمهيــدا

حكــم التحكيــم مــن اختصــاص محكمــة التمييــز وليــس مــن اختصــاص محكمــة االســتئناف وألن محكمــة التمييــز هــي 

املختصــة بنظــر طلــب التنفيــذ.

4.تحسين	اإلجراءات	االدارية	في	املحاكم

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

5.تطوير	البنى	التحتية	في	املحاكم

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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6.	استمرار	تنفيذ	الخطة	الوطنية	لحقوق	اإلنسان

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. ايعــاز رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/6/24 الــى جميــع الــوزارات واملؤسســات والدوائــر الرســمية 

ملتابعــة إنفــاذ برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق االنســان 2016 – 2025 مــن خــال اليــة التنســيق الحكومــي 

بمحــاور  يتعلــق  فيمــا  والدوليــة  واالقليميــة  الوطنيــة  االلتزامــات  جميــع  انفــاذ  متابعــة  وضــرورة  االنســان،  لحقــوق 

التشــريعات والسياســات واملمارســات. وطلب رئيس الوزراء في باغ رســمي االســتمرار بتزويد املنســق الحكومي لحقوق 

االنســان فــي رئاســة الــوزراء بــكل مــا يســتجد مــن اجــراءات ومتابعــات حيــال منظومــة حقــوق االنســان.

واملؤسســات  الرســمية  والدوائــر  الــوزارات  علــى   2018/9/3 بتاريــخ  الــرزاز  عمــر  الدكتــور  الــوزراء  رئيــس  أكــد  ب. 

بنــود الخطــة  فــي تطويــر وتعزيــز منظومــة حقــوق اإلنســان وتنفيــذ  إبــراز دور األردن  والهيئــات العامــة بالعمــل علــى 

كافــة. املصلحــة  أصحــاب  الشــركاء  مــع  الحــواري  التشــاوري  النهــج  ضمــن  اإلنســان  لحقــوق  الشــاملة  الوطنيــة 

7.	إجراء	مراجعات	دورية	التقارير	املتعلقة	بمنظومة	حقوق	اإلنسان

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√×
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ

أ. بيــن املنســق الحكومــي لحقــوق االنســان فــي رئاســة الــوزراء، باســل الطراونــة، فــي تاريــخ 2018/7/29 انــه تــم دراســة 

الوطنــي  التقريــر  مســودة  حــول  وطنيــة  ومؤسســات  مدنــي  مجتمــع  منظمــات  رفعتهــا  التــي  املاحظــات  مــن  العديــد 

منهــا. بالبعــض  واألخــذ   UPR اإلنســان  لحقــوق  الشــامل  الــدوري  لاســتعراض 

ب. ســلمت الحكومة األردنية بتاريخ 2018/8/5 التقرير الوطني لاســتعراض الدوري الشــامل UPR؛ للبعثة األردنية 

الرســمية فــي جنيــف، وتــم إيصالــه عبــر القنــوات الرســمية ألمانــة الســر بمجلــس حقــوق االنســان فــي األمــم املتحــدة بعــد 

يوميــن. وســيناقش التقريــر فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( املقبــل، أمــام املجلــس فــي دورة االســتعراض الشــامل الثالثــة. 

كمــا تســلمت مفوضيــة حقــوق االنســان فــي جنيــف 36 تقريــرا مــن املجتمــع املدنــي فــي إطــار مــا يعــرف بتقاريــر أصحــاب 

املصلحــة. وأكــد املنســق الحكومــي لحقــوق االنســان فــي رئاســة الــوزراء، باســل الطراونــة، أن مرحلــة مــا بعــد تســليم 

التقريــر، ستشــمل عــدة مســارات مــن بينهــا عقــد مناقشــات قبــل يــوم املناقشــة الرســمية، وبنــاء جســور مــع منظمــات 

املجتمــع املدنــي أصحــاب املصلحــة، بعــد االســتعراض للوصــول إلــى تواصــل نوعــي.

ج. اســتام رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/8/12 نســخة مــن التقريــر الســنوي الرابــع عشــر للمركــز 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي األردن للعــام 2017 وتأكيــده اســتعداد الحكومــة لدراســة 

اي اجــراءات او تعديــل التشــريعات التــي مــن شــأنها تعزيــز حالــة حقــوق االنســان فــي االردن.

بتاريــخ  اإلنســان  حقــوق  توصيــات  متابعــة  للجنــة  األول  االجتمــاع  الــرزاز  عمــر  الدكتــور  الــوزراء  رئيــس  رئاســة  د. 

2018/9/18 وتأكيــده أن الحكومــة ســتدرس اإلجــراءات والسياســات والتشــريعات التــي تحتــاج إلعــادة نظــر فــي إطــار 

وتعزيزهــا. اإلنســان  بقضايــا حقــوق  التزامهــا 

 

	أّي	قــرار	فــي	هــذا	االتجــاه	ســيراعي	
ّ
8.	إعــداد	دراســة	شــاملة	ووافيــة	ملطلــب	إصــدار	عفــو	عــام،	مــع	التأكيــد	علــى	أن

بالضــرورة	تكريــس	ســيادة	القانــون،	وعــدم	املســاس	بحقــوق	النــاس

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××√√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2020/7/19
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التنفيذ

أ . لقــاء لرئيــس الــوزراء بتاريــخ 2018/9/21 فــي برنامــج »ســتون دقيقــة« وبيانــه أن جالــة امللــك وجــه الحكومــة لدراســة 

إصــدار عفــو عــام وأن الحكومــة ســتقدم تصورهــا حــول العفــو العــام لجالــة امللــك بدايــة تشــرين األول 2018 وأن 

بعــض الجرائــم األساســية ســيتم اســتثنائها خــال النظــر فــي إصــدار العفــو العــام ايمانــا بمؤسســة القانــون.

 

9.	.	تهيئة	مناخ	مالئم	للحريات	االعالمية	واحترام	الحق	في	الحصول	على	املعلومة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

10.إجراء	التعديالت	الضرورية	على	التشريعات	الناظمة	لقطاع	اإلعالم	وتدفق	املعلومات	

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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محور الشؤون الخارجية

تعهــّدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن محــور الشــؤون الخارجيــة، 

وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:

1.	مواصلــة	دعــم	القضيــة	الفلســطينية	والحفــاظ	علــى	املســجد	االق�ســى	واملقدســات	االســالمية	وموقــف	االردن	

الراســخ	تجــاه	القــدس	الشــريف

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. املوافقــة علــى إيجــاد تشــريع فــي تاريــخ 2018/6/25 لصــرف مكافــآت نهايــة الخدمــة بواقــع راتــب شــهر اجمالــي عــن 

كل ســنة خدمــة ملوظفــي أوقــاف القــدس عنــد انتهــاء خدماتهــم تشــمل جميــع الخاضعيــن لقانونــي الضمــان االجتماعــي 

والتقاعد املدني . كذلك قرر مجلس الوزراء منح موظفي وزارة االوقاف والشــؤون واملقدســات االســامية في القدس 

وســائر أنحــاء فلســطين عــاوة خاصــة بمــا نســبته 300 باملائــة مــن الراتــب األسا�ضــي الحالــي بــدال مــن عــاوة الصمــود التــي 

كانــت بنســبة 280 باملائــة مــن الراتــب االسا�ضــي القديــم.

ب. لقــاء لنائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الدولــة خــال لقــاء عقــده مــع وفــد مــن الكونغــرس األمريكــي بتاريــخ 2018/6/30 

أن حــل القضيــة الفلســطينية يجــب ان يأخــذ باالعتبــار تلبيــة الحقــوق املشــروعة للشــعب الفلســطيني بإقامــة دولتــه 

املســتقلة علــى تــراب وطنــه، مشــيرا إلــى أن الشــعب الفلســطيني هــو الشــعب الوحيــد فــي العالــم الــذي ليــس لديــه دولــة.

ج. تديــن وزيــرة الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرســمي باســم الحكومــة جمانــة غنيمــات بأكثــر مــن مناســبة اســتمرار 

العبــث والحفريــات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة فــي منطقــة حائــط البــراق غربــي املســجد األق�ضــى املبارك،وبينــت رفــض 

اململكــة املطلــق القــدام الســلطات اإلســرائيلية علــى نقــل الحجــر الــذي ســقط مــن الحائــط الغربــي للمســجد األق�ضــى 

من املوقع. وشددت على ضرورة تحّرك املجتمع الدولي وتحّمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها 
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ضــد األماكــن املقدســة فــي القــدس كمــا أدانــت االنتهــاكات واالســتفزازات اإلســرائيلية املســتمرة ضــد املســجد األق�ضــى 

املبــارك/ الحــرم القد�ضــي الشــريف. كمــا أدانــت إغــاق الســلطات اإلســرائيلية ألبــواب املســجد األق�ضــى. كمــا أدانــت 

اعتقــال الســلطات اإلســرائيلية ملوظفيــن مــن إدارة أوقــاف القــدس. وأضافــت أن وزارة الخارجيــة وشــؤون املغتربيــن 

تعمــل منــذ لحظــة اإلعتقــال علــى ضمــان إطــاق ســراح املوظفيــن فــورا، وقدمــت احتجاجــا رســميا ضــد االنتهــاكات 

اإلســرائيلية.

 

د. لقاء وزير األوقاف عبدالناصر ابو البصل بتاريخ 2018/7/24 اإلدارات والجهات املعنية للتباحث حول املخاطر 

املحدقــة باملســجد األق�ضــى املبــارك لبحــث ســبل التصــدي ألي محــاوالت للمســاس باملســجد األق�ضــى املبارك..وتــم 

تشــكيل خليــة أزمــة ملواكبــة أي تطــورات ميدانيــة فــي األماكــن املقدســة برئاســة معالــي وزيــر األوقــاف وعضويــة كل مــن 

مديــر عــام أوقــاف القــدس وشــؤون املســجد األق�ضــى املبــارك واملديــر التنفيــذي للصنــدوق الهاشــمي إلعمــار املســجد 

األق�ضــى املبــارك وقبــة الصخــرة املباركــة ومديــر املســجد األق�ضــى املبــارك وإمــام وخطيــب املســجد ومديــر التعليــم 

الشــرعي فــى مســجد األق�ضــى املبــارك.

الشــؤون  دائــرة  بيــن  توقيعهــا  املنــوي  التفاهــم  مذكــرة  علــى  املوافقــة   2018/7/30 بتاريــخ  الــوزراء  مجلــس  قــرر  هـــ. 

الفلسطينية ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئين الفلسطينيين »«االونروا««. بحيث سيتم تنفيذ مشاريع 

فــي مخيمــات جــرش والطالبيــة والشــهيد عزمــي املفتــي، لغايــات تحســين الخدمــات املقدمــة لســكان هــذه املخيمــات 

بتمويــل مــن بنــك التنميــة األملانــي.

و. تأكيــد رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز، علــى الثوابــت االردنيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية والقــدس الشــريف 

وحــق العــودة لاجئيــن الفلســطينيين، وعــدم إمكانيــة التنــازل عــن هــذه الثوابــت فــي أكثــر مــن مناســبة آخرهــا لقــاءه مــع 

رئيــس الــوزراء الفلســطيني الدكتــور رامــي الحمــد هللا بتاريــخ 2018/9/17.

2.	املحافظة	على	السياسة	الخارجية	في	اشاعة	االمن	واالستقرار	في	العالم	اجمع

 

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ

أ. مشــاركة وزيــرة الدولــة لشــؤون اإلعــام فــي اجتمــاع وزراء إعــام دول التحالــف لدعــم الشــرعية فــي اليمــن بتاريــخ 

2018/6/23 وبينــت فيــه أن األردن يدعــو الــى حــل سيا�ضــي يخفــف مــن املعانــاة االنســانية للشــعب اليمنــي الشــقيق، 

ودعــت الــى تفعيــل شــبكة التنســيق العربيــة لتوحيــد الجهــود املشــتركة والتصــدي لإلرهــاب والتطــرف.

ب. تأكيــد الحكومــة األردنيــة بأكثــر مــن مناســبة ممثلــة برئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز ووزيــر الخارجيــة وشــؤون 

املغتربيــن أيمــن الصفــدي وزيــر الدولــة لشــؤون االعــام الناطــق الرســمي باســم الحكومــة جمانــة غنيمــات أن األردن 

الشــعب  األزمــة ووقــف معانــاة  السيا�ضــي إلنهــاء  الحــل  إلــى  للتوصــل  املســتهدفة  الجهــود  فــي جميــع  ســيبقى منخرطــا 

الســوري الشــقيق.

ج. أدانــت الحكومــة األردنيــة بتاريــخ 2018/7/9 العمــل اإلرهابــي الــذي اســتهدف دوريــة تابعــة للحــرس الوطنــي التون�ضــي 

فــي محافظــة جندوبــه شــمال غــرب تونــس، وأدى إلــى استشــهاد عــدد مــن أفرادهــا وإصابــة آخريــن. وأكــدت وقــوف االردن 

الــى جانــب تونــس الشــقيقة فــي جهودهــا للتصــدي ملحاربــة خطــر اإلرهــاب وعصاباتــه.

د. بينــت وزيــرة الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرســمي باســم الحكومــة جمانــة غنيمــات خــال لقائهــا مــع وفــد إعامــي 

، للعــراق الشــقيق فــي مواجهــة التحّديــات السياســّية واألمنّيــة التــي 
ً
 وشــعبا

ً
عراقــي بتاريــخ 2018/7/4 دعــم األردن، قيــادة

عــات الشــعب العراقــي الشــقيق، وبينــت أّن اســتقرار العــراق هــو مصلحــة اســتراتيجّية 
ّ
 إلــى تحقيــق تطل

ً
يمــّر بهــا، وصــوال

لــألردن واملنطقــة.

ه. بتاريــخ 2018/8/8 أكــدت وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرســمي باســم الحكومــة ، جمانــة غنيمــات، وقــوف 

ردن أي تدخــل 
ْ
األردن إلــى جانــب اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وحقهــا فــي تنفيــذ قوانينهــا وأنظمتهــا، ورفــض اال

فــي شــؤونها الداخليــة.

و. بتاريخ 2018/8/28 أكد رئيس الوزراء خال لقاء رئيس مجلس رئاســة البوســنة والهرســك باكير عزت بيغوفيتش 

أهمية تنســيق املواقف إلحال الســام واالســتقرار في منطقتي الشــرق األوســط والبلقان، مشــيدا بالجهود التي تقوم 

بها البوســنة والهرســك إلدامة الســام وتعزيز التعايش املشــترك في منطقة البلقان.



تقـــرير 100 يـــوم علـى أداء 
حكومـة الدكتـور عمـر الرزاز

106

محور المنظومة األمنية

تعهــّدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن محــور املنظومــة األمنيــة، 

وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:

1.	مطاردة	أوكار	املخدرات	في	مختلف	مناطق	اململكة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

×√×√
تاريخ التعهد: خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19

التنفيذ

1. 2018/6/12 تعاملــت إدارة مكافحــة املخــدرات مــع عــدة قضايــا، ألقــت مــن خالهــا القبــض علــى عــدة أشــخاص مــن 

مروجــي املــواد املخــدرة وبحوزتهــم كميــات متفرقــة مــن تلــك املــواد يصــل عددهــم إلــى مــا يقــارب ال 30 شــخص، حيــث 

كثفــت االدارة حماتهــا علــى مروجــي املــواد املخــدرة فــي كافــة محافظــات اململكــة وتعاملــت مــع مــا يقــارب ال 17 قضيــة 

منفصلــة. وبوشــر التحقيــق مــع كافــة املقبــوض عليهــم إلحالتهــم ملدعــي عــام محكمــة امــن الدولــة. كمــا تــم احبــاط تهريــب 

كميــة مــن الحبــوب املخــدرة الــى خــارج اململكــة ، حيــث قادتهــم التحقيقــات ومــا قامــوا بــه مــن رصــد وتتبــع لعــدد مــن 

املشــتبه بهــم مــن تحديــد مــكان الطــرد واالشــخاص املتورطيــن بمحاولــة التهريــب حيــث جــرى ضبــط الطــرد الــذي عثــر 

بداخلــه علــى 10 آالف حبــة مخــدرة.«

 

2.	توفير	كامل	الدعم	والرعاية	للمؤسسات	االمنية	والعسكرية
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قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. اشــادة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بالجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا جهــاز األمــن العــام فــي حمايــة املواطنيــن 

وممتلكاتهــم، وبفضلهــا أصبــح يشــار لــألردن علــى أنــه واحــة االمــن واالمــان علــى املســتوى العالمــي، خــال زيــارة لــه إلــى 

مديريــة األمــن العــام بتاريــخ 2018/7/22.

ب. زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز الــى الحــدود الشــمالية للمملكــة اطلــع خالهــا علــى الواجبــات التــي تقــوم 

بهــا القــوات املســلحة االردنيــة واالجهــزة االمنيــة فــي حمايــة الحــدود وإيصــال املســاعدات إلــى األشــقاء الســوريين داخــل 

األرا�ضــي الســورية.

ج. زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز، الوكيــل محمــد عبــد الحميــد نــزال مــن مرتبــات األمــن العــام، الــذي رقــد 

علــى ســرير الشــفاء فــي مدينــة الحســين الطبيــة، إثــر تعرضــه لإلصابــة بعيــار نــاري فــي منطقــة القــدم مــن قبــل أحــد 

األشــخاص املطلوبيــن بقضايــا مخــدرات.

د. قيــام رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/8/11 بزيــارة املديرّيــة العاّمــة لقــوات الــدرك دعــا مــن خالهــا 

حة واألجهــزة األمنّيــة، الذيــن يقّدمــون التضحيــات فــي ســبيل فــي الدفــاع عــن 
ّ

إلــى ضــرورة االلتفــاف حــول القــوات املســل

أمــن الوطــن.

االختيــار  تعليمــات  مــن  الوطــن  أقــارب شــهداء  مــن  اســتثناء مجموعــة  يقــرر  الــوزراء  2018/9/3 مجلــس  بتاريــخ  ه. 

الحكوميــة. األجهــزة  فــي  والتعييــن 

 

و. زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز إلــى املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي والتقــى مديرهــا العــام اللــواء مصطفــى 

عبدربــه البزايعــة.
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3.	محاربة	اإلرهاب

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

××××
تاريخ التعهد: أثر الحادث اإلرهابي الذي وقع لدورية مشتركة بين األمن العام وقوات الدرك في فحيص 2018/8/10

التنفيذ

أ. قيــام رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/8/11 بزيــارة املديرّيــة العاّمــة لقــوات الــدرك أكــد مــن خالهــا 

على عدم التهاون في ماحقة اإلرهابيين وحملة األفكار الهّدامة أينما كانوا، وضرورة ماحقة مقترفي الجريمة النكراء، 

 بالكفــاءة العاليــة ملنتســبي األجهــزة األمنّيــة ومــا يتمتعــون بــه مــن 
ً
وتقديمهــم ليــد العدالــة لينالــوا الجــزاء العــادل؛ مشــيدا

شــجاعة واحترافّية على الّدوام.

فــي  بتورطهــا  بعــد االشــتباه  إرهابيــة  2018/8/11 بمداهمــة ملوقــع خليــة  بتاريــخ  قيــام األجهــزة األمنيــة املختصــة  ب. 

حادثــة الفحيــص اإلرهابيــة، وتمكنــت القــوات مــن إلقــاء القبــض علــى ثاثــة مــن أعضــاء الخليــة وقتــل آخريــن منهــم، 

كمــا أســفرت املداهمــة عــن إستشــهاد وإصابــة عــدد مــن أفــراد األجهــزة األمنيــة.

ج. تشــكيل »خلّيــة أزمــة« رســمّية فــور انــدالع األحــداث فــي مدينــة الســلط، ملتابعــة أبــرز املســتجّدات، والوقــوف علــى 

آخــر تطــّورات العملّيــة األمنّيــة، وإدارة املشــهد اإلعامــي. تضــم رئيــس الــوزراء، ووزيــر الداخليــة، ووزيــر الدولــة لشــؤون 

اإلعــام، ورئيــس هيئــة األركان املشــتركة، ومديــر املخابــرات العامــة، ومديــر األمــن العــام، ومديــر عــام الــدرك، ومديــر 

عــام الدفــاع املدنــي.

د. قــرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ 2018/8/19 نقــل وحــدة مواجهــة التطــّرف مــن وزارة الثقافــة 

إلــى رئاســة الــوزراء، وذلــك لتوســيع نطــاق عملهــا، وتفعيــل دورهــا فــي مواجهــة أفــكار التطّرف.ويأتــي القــرار بهــدف إيجــاد 

آلّيــة فاعلــة، وتنفيــذ برامــج ومشــروعات نوعّيــة وهادفــة، ملواجهــة أفــكار التطــّرف، والتنســيق مــع مختلــف الجهــات 

واملؤّسســات ذات العاقــة ألداء دورهــا فــي هــذا املجــال، واملســاهمة فــي التوعيــة والتثقيــف ضــّد الســلوكّيات واألفــكار 

التــي قــد تــؤّدي إلــى التطّرف.كمــا قــّرر املجلــس تشــكيل لجنــة وزارّيــة لوضــع آليــة وخطــة واضحــة لعمــل الوحــدة خــال 

لت اللجنــة مــن وزراء التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، واألوقــاف والشــؤون واملقّدســات 
ّ
املرحلــة املقبلــة، حيــث تشــك

اإلســامّية، والتربيــة والتعليــم، والشــباب، والثقافــة.
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التزامات المئة يوم

1.	تخفيض	النفقات	الحكومية	بواقع	151	مليون	دينار	أردني	خالل	100	يوم	من	عمر	الحكومة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√××√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. قــرار مجلــس الــوزراء بشــكل مســبق بتاريــخ 2018/6/24 املوافقــة علــى مجموعــة مــن االجــراءات لترشــيد اإلنفــاق 

الحكومــي وضبطــه، فقــد تقــرر.

1. عــدم شــراء الســيارات إال فــي الحــاالت الضروريــة وبعــد الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن رئيــس الــوزراء بنــاء علــى 

تنسيب اللجنة املعنية باملركبات الحكومية، وعدم استخدام السيارات الحكومية إال لألعمال الرسمية وتخصيص 

ســيارة واحــدة لــكل وزيــر.

2. عــدم تغييــر األثــاث او شــراء أثــاث جديــد اال للضــرورة القصــوى، والحــد مــن ســفر الوفــود واللجــان الرســمية للخــارج 

اال للضــرورة القصــوى، وتقليــص عــدد اعضــاء الوفــد الرســمي للخــارج بحيــث ال يتجــاوز 3 أشــخاص بمــن فيهــم رئيــس 

الوفــد واالســتعانة بالســفارات االردنيــة مــا أمكــن للمشــاركة فــي اللجــان واالجتماعــات.

3. الحــد مــن اســتئجار مبــان لصالــح الحكومــة إال للضــرورة القصــوى وتكليــف وزارة املاليــة بإعــداد خطــة تدريجيــة 

لاســتعاضة عــن االبنيــة املســتأجرة بأبنيــة مملوكــة للحكومــة.

4. املوافقــة علــى االســتمرار بتطبيــق قــراره الســابق املتضمــن اقتطــاع مــا نســبته 10 باملائــة ممــا يزيــد علــى ألفــي دينــار 

 مــن األول مــن تمــوز 2018 وحتــى نهايــة 
ً
مــن إجمالــي الراتــب الشــهري علــى رئيــس الــوزراء وأعضــاء الفريــق الــوزاري اعتبــارا

عــام 2018.
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ب. قامــت وزارة األشــغال بإنهــاء عقــود عطــاءات الصيانــة الروتينيــة التــي تبلــغ قيمتهــا 50 مليــون دينــار وقــد صرحــت 

الــوزارة بذلــك بتاريــخ2018/6/24. علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الوثائــق التــي تبيــن أن القــرار صــادر بتاريــخ 24 - -4 

2018 أي قبــل تســلم الحكومــة الحاليــة للحقبــة الوزاريــة.

ج. قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/9/5 املوافقــة علــى االســتمرار فــي العمــل باآلليــة املتبعــة فــي صــرف مكافــآت ممثلــي 

الحكومــة وممثلــي شــركة ادارة املســاهمات الحكوميــة فــي مجالــس إدارة وهيئــات مديــري الشــركات والشــركات التابعــة 

والحليفــة لهــا. حيــث ســبق ان تــم تخفيــض هــذه املســاهمات وتحديــد ســقوفها بحيــث تصــرف املكافــأة املقــررة لــكل 

واحــد منهــم عــن شــركة او مؤسســة واحــدة مهمــا كان عــدد الشــركات او املؤسســات التــي يمثــل الحكومــة فيهــا.

د. وجــه رئيــس الــوزراء مــن خــال تعميــم تــم إصــداره بتاريــخ 2018/9/5 لالتــزام باســتخدام بطاقــة »وقــودي« لشــراء 

مــع  اتفاقيــة حصريــة  التلــف والضيــاع وعــدم توقيــع اي  مــن  املحروقــات الكترونيــا والحفــاظ علــى هــذه البطاقــات 

شــركات املحروقــات باســتثناء االتفاقيــات الازمــة لغايــات تعبئــة املحروقــات وصــرف الفواتيــر الخاصــة بهــا وبعــد اخــذ 

موافقــة وزارة النقــل.

 

2.	تشــكيل	لجنــة	فنيــة	لدراســة	العــبء	الضريبــي	الكلــي	وإجــراء	مراجعــة	شــاملة	للمنظومــة	الضريبيــة	خــالل	100 

يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. تشــكيل الحكومــة لجنــة مــن وزارة املاليــة لدراســة العــبء الضريبــي باململكــة، وبتاريــخ 2018/8/5 بيــن نائــب رئيــس 

الــوزراء ووزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر ان مســودة الدراســة التــي أعدتهــا الحكومــة أظهــرت أن العــبء الضريبــي 

فــي األردن يعانــي مــن اختــاالت عديــدة أهمهــا التركيــز علــى ضريبــة املبيعــات علــى حســاب ضريبــة الدخــل حيــث تعــادل 
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إيــرادات ضريبــة املبيعــات اربــع اضعــاف ضريبــة الدخــل. وفــي تاريــخ 2018/8/17 أظهــر فيديــو نشــر علــى الصفحــة 

الرســمية لرئاســة الــوزراء علــى موقــع FACEBOOk نتيجــة أكثــر تفصيــا للدراســة حيــث أظهــرت أن ضريبــة املبيعــات 

والضرائــب الغيــر مباشــرة األخــرى )الجمــارك( تشــكل %76 مــن مجمــل اإليــرادات الضريبيــة بينمــا تشــكل الضرائــب 

آخــر نشــر  أظهــر فيديــو   2018/9/3 تاريــخ  وفــي  الضريبيــة.  اإليــرادات  مــن مجمــل   24% الدخــل(  املباشــرة )ضريبــة 

علــى الصفحــة الرســمية لرئاســة الــوزراء علــى موقــع FACEBOOk األســس التــي اعتمــدت فــي إجــراء الدراســة حيــث تــم 

تعريــف العــبء الضريبــي علــى أنــه »اجمالــي الضرائــب التــي يدفعهــا املجتمــع منســوبة ألحــد املؤشــرات التــي تــدل علــى 

دخــل املجتمع،مثــل الناتــج املحلــي اإلجمالــي«؛ حيــث تــّم قيــاس العــبء الضريبــي فــي الدراســة مــن خــال نســبة الضرائــب 

املحّصلــة مــن الدخــل وعلــى االســتهاك إلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي وبمفاهيــم مختلفــة حيــث اعتمــدت الدراســة معاييــر 

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD وبيــن الفيديــو أن الدراســة تؤكــد علــى وجــود آثــار ســلبّية للخلــل الهيكلــي 

)ضريبــة  املباشــرة  الضريبــة  فــي  إصاحــات  إجــراء  ضــرورة  علــى  مشــّددة  الضريبيــة،  العدالــة  علــى  الضريبــي  للعــبء 

الدخــل( ملعالجــة الخلــل الهيكلــي، وتحســين العدالــة الضريبّيــة، وتكريــس تصاعدّيــة الضريبــة.

ب. قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/9/12 اعــادة النظــر بالضريبــة العامــة علــى املبيعــات علــى ســلع غذائيــة طازجــة 

علــى  تخفيضهــا  وقــرر  باملائــة   10 بنســبة  لهــا  تخضــع  كانــت  التــي  الضريبــة  مــن  بالكامــل  باعفائهــا  وفواكــه(  )خضــار 

مجموعــة اخــرى مــن املنتجــات الزراعيــة بتخفيــض الضريبــة العامــة مــن 10 باملائــة إلــى 4 باملائــة.

 

وبخصوص إجراء املراجعة الشاملة للمنظومة الضريبية فقد أخذت الحكومة على نفسها إلتزامات منفصلة ب:

1. إعــادة دراســة الضرائــب املفروضــة علــى القطــاع الزراعــي. )للتفاصيــل : تــم تخصيــص التــزام مســتقل حــول هــذا 

املوضــوع بإمكانــك االطــاع عليــه فــي محــور اإلصــاح اإلقتصــادي(

2. إطــاق حــوار وطنــي حــول قانــون ضريبــة الدخــل. )للتفاصيــل : تــم تخصيــص التــزام مســتقل حــول هــذا املوضــوع 

بإمكانــك االطــاع عليــه فــي محــور الشــفافية واملســاءلة(

 

3.	مراجعــة	البنــد	املتعلــق	بتقاعــد	الــوزراء	فــي	قانــون	التقاعــد	املدنــي	والعــودة	إلــى	العمــل	بقــرار	خفــض	رواتــب	

الــوزراء	بنســبة	%10	خــالل	100	يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة
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قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

لقانــون  معــدل  قانــون  مشــروع  علــى  املوافقــة  الــوزاري  البيــان  قبــل  أي   2018/7/3 بتاريــخ  الــوزراء  مجلــس  قــرر  أ. 

التقاعــد املدنــي لســنة 2018 وبموجــب مشــروع القانــون يكتســب الوزيــر حــق التقاعــد اذا بلغــت خدماتــه فــي الــوزارات 

او الدوائــر الحكوميــة او املؤسســات العامــة او البلديــات ســبع ســنوات ويجــوز للوزيــر الــذي تقــل خدماتــه عــن هــذه 

املــدة أن يطلــب إخضــاع خدماتــه لقانــون الضمــان االجتماعــي علــى أن يتــم احتســاب اشــتراكاته وفقــا الحكامــه. وينــص 

مشــروع القانــون علــى أنــه اذا عيــن املتقاعــد وزيــرا يوقــف الراتــب التقاعــدي بمــا فــي ذلــك راتــب االعتــال الــذي خصــص 

له من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته االخيرة على أساس اضافة مدة خدماته الاحقة 

شــريطة أن ال يــؤدي الحســاب الجديــد الــى تخفيــض راتــب التقاعــد الســابق الــذي خصــص لــه. كمــا يكتســب شــاغل 

احــدى وظائــف املجموعــة االولــى مــن الفئــة العليــا وكل مــن نصــت القوانيــن واالنظمــة علــى تعيينــه برتبــة وزيــر او براتــب 

الوزيــر العامــل وعاواتــه وامتيازاتــه قبــل نفــاذ احــكام هــذا القانــون املعــدل ، حــق التقاعــد عنــد تركــه الخدمــة ســواء 

باالســتقالة او باالحالــة علــى التقاعــد إذا اكمــل عشــر ســنوات خدمــة مقبولــة للتقاعــد. ويهــدف مشــروع القانــون الــى 

تنظيــم املســائل املتعلقــة بتقاعــد أعضــاء الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة وفقــا ألحــكام الدســتور وبمــا يحقــق مبــدأ 

العدالــة واملســاواة فــي املراكــز القانونيــة وتحقيقــا للمصلحــة العامــة. وبموجــب مشــروع القانــون يعتبــر تابعــا للتقاعــد 

كل مــن الوزيــر او القا�ضــي أو املوظــف املدنــي التابــع للتقاعــد قبــل نفــاذ احــكام هــذا القانــون املعــدل واملوظــف املعيــن 

بمقت�ضــى عقــد قبــل نفــاذ احــكام هــذا القانــون املعــدل وكان بموجــب شــروط عقــده تابعــا للتقاعــد، وال يعتبــر تابعــا 

للتقاعــد : املتقاعــد املدنــي او العســكري الــذي يعــاد تعيينــه موظفــا بعــد نفــاذ احــكام هــذا القانــون املعــدل والقا�ضــي 

أو املوظــف املعيــن بعــد نفــاذ احــكام هــذا القانــون بحيــث يخضعــوا للضمــان االجتماعــي. ونــص مشــروع القانــون علــى 

أنــه ال يجــوز ان يزيــد راتــب االعتــال الشــهري فــي أي مــن حــاالت العجــز علــى مــا نســبته 20 باملائــة مــن الراتــب الشــهري 

األخيــر وبمــا ال يتجــاوز 500 دينــار شــهريا علمــا بانــه لــم يكــن هنــاك ســقف اعلــى للمبلــغ الــذي يتــم الحصــول عليــه بــدل 

اعتــال .



تقـــرير 100 يـــوم علـى أداء 
حكومـة الدكتـور عمـر الرزاز

113

4.	تخفيــض	نســبة	الضريبــة	الخاصــة	علــى	مركبــات	الهايبــرد	والضريبــة	الخاصــة	علــى	الــوزن	علــى	جميــع	أنــواع	

املركبــات	خــالل	100	يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. قــرار مجلــس الــوزراء بشــكل مســبق بتاريــخ 2018/6/27 تخفيــض الضريبــة الخاصــة علــى مركبــات الهايبــرد مــن 55% 

إلــى %30 حتــى نهايــة عــام 2018. كمــا قــرر املجلــس تحديــد نســبة الضريبــة الخاصــة علــى مركبــات الهايبــرد بعــد نهايــة 

عــام 2018 بـــ %35 حتــى نهايــة عــام 2019، و%40 حتــى نهايــة عــام 2020، و%45 حتــى نهايــة عــام 2021. أمــا بخصــوص 

مركبــات الهايبــرد التــي يتــم شــطب مركبــات أخــرى قديمــة مكانهــا فقــد قــرر املجلــس تخفيــض نســبة الضريبــة الخاصــة 

عليهــا إلــى %12.5 حتــى نهايــة عــام 2018، وتــم تحديــد النســبة خــال األعــوام التاليــة ب%20 حتــى نهايــة عــام 2019، 

و%25 حتى نهاية عام 2020، و%30 حتى نهاية عام 2021، شريطة أن ال يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها 

عــن ســنتين، وفــي حــال زاد عمــر املركبــة عــن ذلــك تتــم زيــادة نســبة %5 علــى النســبة املحــددة.

ب. قــرار املجلــس بشــكل مســبق بتاريــخ 2018/6/27 تخفيــض الضريبــة الخاّصــة علــى ســّيارات الركــوب التــي يتجــاوز 

وزنهــا )1000( كيلــو غــرام وال يتجــاوز )1250( كيلــو غــرام لتصبــح خمســمائة دينــار. وأبقــى املجلــس علــى قيمــة الضريبــة 

الخاّصــة علــى ســّيارات الركــوب التــي يتجــاوز وزنهــا )1250( كيلــو غــرام وال يتجــاوز )1500( كيلــو غــرام بواقــع ألــف 

دينــار، وكذلــك اإلبقــاء علــى قيمــة الضريبــة الخاّصــة علــى ســّيارات الركــوب التــي يتجــاوز وزنهــا )1500( كيلــو غــرام 

بواقــع ألــف وخمســمائة دينــار.
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5.	اإلســراع	فــي	تفعيــل	الشــراكة	بيــن	القطاعيــن	العــام	والخــاص	لتنفيــذ	العديــد	مــن	املشــاريع	وهــذا	يتطلــب	ســرعة	

إنجــاز	دراســات	الجــدوى	اإلقتصاديــة	للمشــاريع	وعرضهــا	علــى	الراغبيــن	بــكل	شــفافية	خــالل	100	يــوم	مــن	عمــر	

الحكومــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. لقــاء بيــن نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر مــع رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك فــي 

األردن وأعضــاء املجلــس ومديــر عــام الجمعيــة بتاريــخ 2018/7/24 بيــن خالــه وجــود 15 مشــروعا تنــوي الحكومــة 

فــي إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ودعــى البنــوك إلــى تقديــم نمــوذج للتمويــل ودراســة  فــي تنفيذهــا 

مــن تنفيــذ هــذه املشــروعات. البنــوك  التشــريعية واإلجرائيــة لتمكيــن  املتطلبــات 

ب. لقــاء الحكومــة مــع رئيــس وأعضــاء مجلــس ادارة غرفــة صناعــة االردن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الغــرف الصناعيــة 

والتمويــن  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  )حســب  الحكومــة  نيــة  وبيــان   2018/7/29 بتاريــخ  الصناعــي  القطــاع  وممثلــي 

الدكتــور طــارق الحمــوري( إلطــاق مشــروع بيــت التصديــر بالتشــارك مــع القطــاع الخــاص.

ج. تأكيــد الحكومــة بحســب نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر بتاريــخ 2018/8/5 أنــه ســيتم 

تشــكيل لجــان قطاعيــة تضــم ممثليــن عــن القطاعيــن العــام والخــاص بحيــث ال يصــدر أي قــرار او تشــريع قبــل عرضــه 

علــى اللجنــة التــي ســتدرس كافــة املاحظــات الــواردة مــن الجهــات املعنيــة.

د. نشــر مســودة مشــروع قانــون معــدل لقانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بتاريــخ 2018/8/28 علــى 

موقــع ديــوان التشــريع والــرأي للتعليقــات.
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6.	متابعــة	ملفــات	الفســاد	واحالــة	امللفــات	التــي	أعدتهــا	هيئــة	النزاهــة	ومكافحــة	الفســاد	إلــى	النيابــة	العامــة	خــالل	

100	يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة	و	تطويــر	منظومــة	التشــريعات	واألنظمــة	التــي	تعالــج	جــذور	الفســاد	خــالل	100	يــوم	

مــن	عمــر	الحكومــة

•	مراجعة	قانون	حق	الحصول	على	املعلومة

•	مراجعة	قانون	الكسب	غير	املشروع

•	مراجعة	قانون	ديوان	املحاسبة

•	مراجعة	قانون	هيئة	النزاهة	ومكافحة	الفساد

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

التنفيذ

أ. إحالــة هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد )بحســب مــا صــدر عنهــا مــن أخبــار( عــدًدا مــن ملفــات وقضايــا شــبهات الفســاد 

ســتكملت بشــأنها التحقيقــات القانونيــة الازمــة إلــى مدعــي عــام هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد منهــا:
ُ
التــي ا

1. رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات املساهمة العامة التي تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري وعدٍد من 

أعضــاء مجلــس اإلدارة مــا بيــن 2013 – 2017 الرتكابهــم تجــاوزات ماليــة وإداريــة وقانونيــة تمثلــت بقيامهــم باملتاجــرة 

 لغايــات الشــركة ممــا ألحــق بهــا خســائر ماليــة تجــاوزت املليــون وربــع املليــون دينــار.
ً
باألســهم فــي ســوق عمــان املالــي خافــا

2. طبيب من إحدى محافظات الجنوب كان يصرف أدوية له ولذويه بوصفات طبية ملر�ضى لم يقم بمعاينتهم

دمــت ملديريــة صحــة فــي إحــدى محافظــات الجنــوب ، تســّرب بعضهــا 
ُ
3. ملــف يتعلــق بإســاءة توزيــع مســتلزمات طبيــة ق

إلــى الســوق الســوداء لبيعهــا للمر�ضــى.

باألســس  االلتــزام   دون 
ً
عامــا  180 لتعيينــه حوالــي  املوانــئ  وتشــغيل  العقبــة إلدارة  أحــد مســؤولي شــركة  إحالــة   .4

لذلــك. املرعيــة  والضوابــط 
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5. رئيــس مجلــس إدارة إحــدى الشــركات املســاهمة العامــة العاملــة باالســتثمار والتمويــل ورئيســها التنفيــذي لحصــول 

األول علــى تمويليــن بقيمــة 300 ألــف دينــار رغــم وجــود قســط مســتحق فــي ذمتــه للشــركة قيمتــه 120 ألــف دينــار لــم 

يقــم بتســديده ، اضافــة الــى حصولــه علــى مبلــغ نصــف مليــون دينــار بدايــة عــام 2016 بــدون علــم مجلــس اإلدارة كونــه 

مفــوض بالتوقيــع واحتفاظــه بهــذا املبلــغ مــدة عشــرة أشــهر ، ثــم قيامــه بتســديده دون دفــع املرابحــة التــي تســتحق علــى 

هــذا املبلــغ.

6. ملفيــن باحــدى الجامعــات أحدهمــا يتعلــق بإيفــاد طالــب ابــن نائــب رئيــس الجامعــة للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه 

دون وجــه حــق فــي تخصــص غيــر مطلــوب والثانــي يتعلــق بنقــص املحروقــات املــوردة لهــذه الجامعــة تقــدر قيمتهــا بمئــات 

آالف الدنانيــر.

7. مخالفات في توريد أجهزة رياضية غير مطابقة للمواصفات ألحد األندية الرياضية.

8. تجــاوزات ماليــة وإداريــة وقانونيــة ارتكبــت فــي بلديــات الرمثــا الجديــدة وعيــن الباشــا والشــفا بعجلــون وجــرش الكبــرى 

والكــرك والجيــزة وبلديــة النســيم بمحافظــة جرش.

9. قضية تزوير أوراق رسمية بوزارة املالية ارتكبتها موظفة في مالية جنوب عمان.

10. ملف يتعلق بتجاوزات شابت عطاء تركيب وتشغيل نظام صوتي ومرئي في إحدى الوزارات الخدمية.

 

ب. فتــح ملــف قضيــة الدخــان واتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات بهــذا الخصــوص ) للتفاصيــل : تــم تخصيــص التــزام مســتقل 

حــول هــذا املوضــوع باإلمــكان االطــاع علــى كافــة التفاصيــل فــي التــزام قضيــة الدخــان الــوارد فــي محور مكافحة الفســاد(.

 

ج. إحالــة وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن الدكتــور طــارق الحمــوري بتاريــخ 2018/8/29 ملــف مركــز أعــاف مادبــا 

املتعلــق بوجــود نقــص غيــر مبــرر بكميــات الشــعير والنخالــة فــي املركــز إلــى املدعــي العــام. بســبب وجــود نقــص فــي مــادة 

الشــعير بمجمــوع )1512.175( طــن، ونقــص فــي النخالــة بمجمــوع )203.615( طــن.

د. نشــر ديــوان التشــريع والــرأي مســودة التعديــات الحكوميــة املقترحــة علــى قانــون الكســب غيــر املشــروع بتاريــخ 

2018/8/28
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ه. قــرار مجلــس النــواب بتاريــخ 2018/9/12 القانــون املعــدل لقانــون ديــوان املحاســبة لســنة 2018 ويهــدف مشــروع 

القانــون وفــق أســبابه املوجبــة الــى تعزيــز اســتقالية ديــوان املحاســبة مــن النواحــي الفنيــة واإلداريــة واملاليــة بمــا يمكنــه 

فــي مراقبــة إيــرادات الدولــة ونفقاتهــا وطــرق صرفهــا وبمــا يتما�ضــى مــع املعاييــر الرقابيــة  مــن تأديــة دوره الدســتوري 

الدوليــة واملمارســات الدوليــة ومتطلبــات املنظمــات الدوليــة التــي ينتمــي إليهــا الديــوان كمنظمــة »انتوســاي«.

و. ادراج الحكومة مسودة قانون معدل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الدورة االستثنائية.

 

7.	البــدء	بدراســة	شــاملة	لضــم	عــدد	مــن	الــوزارات	والدوائــر	والهيئــات	املســتقلة	بهــدف	ترشــيق	األداء	وضبــط	

اإلنفــاق	خــالل	100	يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9.

التنفيذ

أ. توصــل فريــق البحــث إلــى أن وزارة تطويــر القطــاع العــام قامــت بإعــداد دراســة لضــم الــوزارات والدوائــر الحكوميــة 

وتــم تســليمه ملجلــس الــوزراء فــي النصــف األول مــن أيلــول 2018.

 

8.إقــرار	مدونتــي	ســلوك	لعمــل	الــوزراء	واملوظفيــن	الحكومييــن	تضمنــان	حســن	األداء	والحــرص	علــى	الصالــح	العام	

خــالل	100	يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة
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قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/8/8 بإعــداد ميثــاق شــرف لقواعــد الســلوك واإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح 

ملجلــس الــوزراء. حيــث يحــدد امليثــاق الواجبــات واملســؤوليات التــي يلتــزم الفريــق الــوزاري بالقيــام بهــا لتنفيــذ مــا يحقــق 

التقيــد بســيادة  الــوزراي  الفريــق  تلــزم  التــي  املبــادئ واملرتكــزات  أيضــا  امليثــاق  الوطنيــة ويحــدد  األهــداف واملصالــح 

والنزاهــة  واملســاءلة  الســابقة  والتجاريــة  املهنيــة  والعاقــات  املصالــح  تضــارب  عــن  واإلفصــاح  والشــفافية  القانــون 

والكفــاءة والفاعليــة وتوخــي العدالــة وتكافــؤ الفــرص.

 

ويتــم بنــاء علــى امليثــاق تشــكيل لجنــة تســمى )لجنــة قواعــد الســلوك( مكونــة مــن ثاثــة أعضــاء مــن الــوزراء وعضويــن 

احتيــاط للبــت فــي أي مســألة تتعلــق بتفســير هــذا امليثــاق أو أي مســألة تتعلــق بتطبيقــه والنظــر فــي الحــاالت التــي تحــال 

إليهــا مــن رئيــس الــوزراء وفــق نمــوذج خصــص لهــذه الغايــة و للجنــة االســتعانة بمــن تــراه مناســبا قبــل البــت بالحــاالت 

التــي تعــرض عليهــا و فــي حــال كانــت حالــة احتمــال تضــارب املصالــح تتعلــق بأحــد اعضــاء اللجنــة فيتــم اســتبداله بأحــد 

أعضــاء االحتيــاط بقــرار مــن رئيــس الــوزراء.

 

9.	تقديــم	خطــة	واضحــة	تتضمــن	جــدول	زمنــي	محــدد	لتحســين	الخدمــات	املقدمــة	فــي	الصحــة	والتعليــم	والنقــل	

وامليــاه	خــالل	100	يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ

أ. لقــاء رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرّزاز بتاريــخ 2018/8/8 مــع النقابــات الصحيــة وبيــان أن الحكومــة تعمــل علــى 

إعــداد برنامــج عمــل لرفــع ســوّية القطــاع الصّحــي بحيــث أنــه ســيجهز قبــل بدايــة عــام 2019، بعــد االســتماع ملطالــب 

التــي ترتبــط  مــع جميــع الجهــات  بالشــراكة والحــوار والتنســيق  باهتمــام، وســيتّم وضعــه  القطــاع الصّحــي، دراســتها 

بالقطــاع الصحــي.

 

10.	وضع	الية	محددة	ملعالجة	مر�سى	السرطان	خالل	100	يوم

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. قــرار مجلــس الــوزراء وبشــكل مســبق بتاريــخ 2018/6/21 تقديــم الخدمــات العاجيــة ملر�ضــى الســرطان واعتبــار 

جميــع مر�ضــى الســرطان مؤمنيــن صحيــا ومنــح كل منهــم بطاقــة تأميــن صحــي تجــدد ســنويا الــى حيــن اســتكمال عاجــه. 

تحويــل  صاحيــة   – اختصاصــه  حســب  كل   – والعســكرية  الحكوميــة  املستشــفيات  مديــري  اعطــاء  املجلــس  وقــرر 

فــي املستشــفيات الجامعيــة أو الخدمــات  الــى مركــز الحســين للســرطان او االقســام املتخصصــة  مر�ضــى الســرطان 

الطبيــة امللكيــة او مستشــفى األميــر حمــزة وذلــك حســب الحالــة املرضيــة دون العــودة الــى وزارة الصحــة.

ب. زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/7/31 ملستشــفى البشــير لإلطــاع علــى اإلجــراءات املتخــذة 

فــي معالجــة مر�ضــى الســرطان.
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11.	تنفيذ	مخرجات	اإلســتراتيجية	الوطنية	لتنمية	املوارد	البشــرية	ووضع	جدول	زمني	محدد	إلجراءات	التنفيذ	

ينشــر	للــرأي	العــام	خــالل	100	يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. قــرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ 2018/8/13 املوافقــة علــى االســباب املوجبــة ملشــروع نظــام مســاءلة 

وتقييــم أداء القيــادات األكاديميــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي الرســمية لســنة 2018 ويأتــي مشــروع النظــام لتحقيــق 

بتحفيــز   )2025-2016( لألعــوام  البشــرية  املــوارد  لتنميــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  التــي تضمنتهــا  السياســات  احــدى 

الجامعــات علــى تقديــم مســاهمات ملموســة فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

12.	إقرار	نظام	املدارس	الخاصة	خالل	100	يوم	من	عمر	الحكومة	من	خالل	:

•	وضع	ضوابط	على	ارتفاع	الرسوم	واألقساط	املدرسية	الخاصة

•	ايجاد	تصنيف	وطني	لها

•	حماية	حقوق	املعلمين	من	خالل	الدفع	اإللكتروني	للرواتب

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ

ل لنظــام تأســيس  أ. قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ 2018/8/15 املوافقــة علــى مشــروع نظــام معــّدِ

وترخيــص املؤسســات التعليمّيــة الخاّصــة واألجنبّيــة، وذلــك بهــدف ضبــط زيــادة الرســوم الدراســّية، وربطهــا بمعــّدالت 

التعليمّيــة  النظــام إللــزام املؤّسســات  التربيــة والتعليــم. ويأتــي مشــروع  ــم، وبأســس ومعاييــر تحّددهــا وزارة 
ّ

التضخ

ميــن، وضمــان التــزام 
ّ
ميــن العامليــن لديهــا إلــى حســابات بنكّيــة بهــدف الحفــاظ علــى حقــوق املعل

ّ
بتحويــل رواتــب املعل

فــي  املؤّسســات التعليمّيــة بتقديــم الحــّد األدنــى مــن األجــور، وكذلــك صــرف رواتــب املعلميــن عــن كامــل الســنة بمــا 

صــة واملســّجلة فــي اململكــة علــى تأســيس 
ّ

ذلــك العطلــة الصيفيــة، ولتحفيــز الشــركات غيــر الربحّيــة والجمعّيــات املرخ

مؤّسســات تعليمّيــة، والتوســع فــي ريــاض األطفــال ورفــع نســبة االلتحــاق بهــا.

ب. صدر نظام رقم 103 سنة 2018 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/9/16 نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص 

املؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية.

 

13.	إطالق	حوار	حول	مشروع	ضريبة	الدخل	خالل	100	يوم	من	عمر	الحكومة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

أ. لقاء حواري بين الحكومة والقطاع الصناعي حول »«ضريبة الدخل بتاريخ 2018/7/4.

والجمعيــات  النقابــات  وممثلــي  الحكومــة  بيــن  الزراعــة،  وزارة  فــي  الدخــل  ضريبــة  قانــون  مشــروع  حــول  حــوار  ب. 

.2018/7/14 بتاريــخ  الزراعيــة  واالتحــادات 
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ج. لقاء مع رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن وأعضاء املجلس ومدير عام الجمعية بتاريخ 2018/7/24

د. جلسة نقاشية عقدتها وزارة الشباب تضم الحكومة وممثلي الشباب في املحافظات بتاريخ 2018/7/28.

هـــ. لقــاء عقــده نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر مــع التجمــع الوطنــي للفعاليــات االقتصاديــة 

بتاريــخ 2018/8/7.

و. لقاء حواري بتاريخ 2018/7/5 نظمته غرفة تجارة األردن.

ز. اجتماع مجلس النقباء باللجنة الوزارية املكلفة بمناقشة تعديات ضريبة الدخل بتاريخ 2018/7/8.

ح. حــوار مــع املتقاعديــن حــول مشــروع القانــون بتاريــخ 2018/8/9 حضــر اللقــاء مديــر عــام املؤسســة االقتصاديــة 

العفيشــات  عايــد  علــي  أحمــد  املتقاعــد  الركــن  اللــواء  القدمــاء  واملحاربيــن  العســكريين  للمتقاعديــن  واالجتماعيــة 

املتقاعديــن. مــن  العجارمــة وعــدد 

ط. لقاء بتاريخ 2018/8/13 مع قيادات ورؤساء تحالفات ومؤسسات املجتمع املدني وحقوق اإلنسان.

مــن  وطلبــت  الدخــل  ضريبــة  قانــون  مشــروع  حــول  إلكترونــي  اســتبيان   2018/8/14 بتاريــخ  الحكومــة  نشــرت  ي. 

املواطنيــن مــن كافــة الشــرائح تعبئتــه وقامــت الحكومــة بنشــر نتائــج هــذا االســتبيان بتاريــخ 2018/8/16. كمــا نشــرت 

نتائــج الحــوار مــع مختلــف الشــرائح التــي تحــاورت معهــا مــن حيــث نقــاط االتفــاق واالختــاف مــع مشــروع قانــون ضريبــة 

الدخــل.

ك. جلسة حوارية نظمها مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية بتاريخ 2018/8/16.

ل. ندوة نظمها حزب الوسط االسامي وعقدت في غرفة تجارة عمان بتاريخ 2018/9/2.

م. لقــاء بيــن نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر، ووزيــر املاليــة الدكتــور عــز الديــن كناكريــة مــع 

فاعليــات شــعبية وممثلــي منظمــات املجتمــع املدنــي فــي محافظــة العاصمــة بتاريــخ 2018/9/17.
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ن. زيارات ميدانية للفريق الوزاري إلى املحافظات خال الفترة 2018/9/19-2018/9/13

ه. لقاء بين النقابات املهنية ولجنة حكومية مختصة ملناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل بتاريخ 2018/9/22

 

14.	إطــالق	منّصــة	إلكترونّيــة	حكومّيــة	لفتــح	املجــال	أمــام	املواطنيــن	للتواصــل	مــع	الحكومــة	والتعبيــر	عــن	آرائهــم	

وأفكارهــم	وقضاياهــم،	والتفاعــل	معهــا	خــالل	100	يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ

نيــة   2018/8/5 بتاريــخ  غنيمــات  جمانــة  الحكومــة  باســم  الرســمي  الناطــق  اإلعــام  لشــؤون  الّدولــة  وزيــر  إعــان  أ. 

الحكومــة إلنشــاء املنصــة اإللكترونيــة »حقــك تعــرف« التــي تهــدف إلــى تقديــم املعلومــة والــرد علــى الشــائعات واألخبــار 

املغلوطــة.

15.اإلعالن	عن	آلية	تسعير	املشتقات	النفطية	ومكوناتها	خالل	100	يوم	من	عمر	الحكومة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ

1. اعلنــت الحكومــة وبشــكل مســبق بتاريــخ 2018/7/3 عــن االليــة املتبعــة فــي تســعير املشــتقات النفطيــة خــال مؤتمــر 

صحفــي عقدتــه وزيــر الطاقــة والثــروة املعدنيــة مــع عــدد مــن الصحفييــن ولكــن تبقــى بعــض جوانــب املعادلــة غيــر 

. وهــذا االرتفــاع 
ً
واضحــة ، ففــي أشــهر نــرى إنخفــاض عالمــي علــى أســعار النفــط الخــام بينمــا ترتفــع األســعار محاليــا

واالنخفــاض املعلــن للمواطــن مختــص بمــادة النفــط الخــام مــع العلــم أن الحكومــة تشــتري نســبة كبيــرة مــن احتياجاتهــا 

مــن الطاقــة كمشــتق نفطــي وليــس نفــط خــام.

 

16.	إعــداد	قانــون	املوازنــة	مــن	منطلــق	تحديــد	أولويــات	الدولــة	ال	اولويــات	كل	وزارة	علــى	حــدة	وإجــراء	املناقــالت	

الالزمــة	لتنفيــذ	األولويــات	الوطنيــة	خــالل	3	شــهور	املقبلــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√√√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9

 

17.	دراســة	تعديــالت	نظــام	الخدمــة	املدنيــة	وتقديــم	مقترحــات	وتوصيــات	تســهم	فــي	تحقيــق	أهــداف	تنميــة	املــوارد	

البشــرية	وتفعيــل	أداء	القطــاع	العــام	وقيــاس	أداء	املوظفيــن	خــالل	100	يــوم	مــن	عمــر	الحكومــة

قابل	للقياسمحدد	بإجراءمحدد	بجهةمحدد	بزمن

√×√√
تاريخ التعهد: البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ

أ. قرار رئيس الوزراء وبشكل مسبق بتاريخ 2018/6/9 تشكيل لجنة لغايات دراسة تعديات نظام الخدمة املدنية.

فــي مجمــع النقابــات املهنيــة ملناقشــة   2018/7/31 ب. عقــدت اللجنــة الوزاريــة النقابيــة املشــتركة اجتماعــا بتاريــخ 

تعديــات نظــام الخدمــة املدنيــة، واتفقــت اللجنــة علــى الحــوار للوصــول الــى نقــاط التفاهــم املشــتركة حــول النظــام و 

تســلمت اللجنــة مــن النقابــات مقترحــات معدلــة لنظــام الخدمــة املدنيــة.

ج. انتهت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء من دراسة مسودة مشروع النظام واحالته الى مجلس الوزراء.





127

الباب الرابع

التوصيات
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1. على الحكومة أن تحدد الجهة املخولة بتنفيذ االلتزامات واإلطار الزمني لها، وتحديد اإلجراءات الواجب تطبيقها 

لتنفيذ االلتزامات حتى يسهل عملية املتابعة. 

2. تكريــس الشــفافية مــن خــال القنــوات اإلعاميــة الحكوميــة ونشــر املوازنــات والتكاليــف املاليــة الخاصــة بالســفرات 

والبعثــات الحكوميــة لخــارج البــاد.

3. إلــزام جميــع موظفــي القطــاع العــام بمــا فيهــم الــوزراء تقديــم تقاريــر تفصيليــة عــن الســفرات التــي تــم انتدابهــم بهــا 

وتقديمهــا للجهــات املعنيــة ونشــرها علــى املوقــع االلكترونــي ذات العاقــة.

4. تعزيــز فــرص العدالــة االجتماعيــة ونهــج الشــفافية مــن خــال نشــر أســس التعييــن ونتائــج املقابــات والقــرارات التــي 

تمــت عنــد التعييــن فــي الوظائــف القياديــة.

5. شــطب البنــد )ب( مــن املــادة 10 مــن نظــام التعييــن فــي الوظائــف القياديــة والتــي يتــم مــن خالهــا إعطــاء الصاحيــة 

لرئيــس الــوزراء وبنــاء علــى توصيــة اللجنــة. املختصــة وفــي حــاالت محــددة وخاصــة تقتضيهــا الضــرورة ولوظائــف ذات 

طبيعــة خاصــه التعييــن بقــرار منــه بنــاء علــى تنســيب مباشــر مــن املرجــع املختــص، وهــذا مــن شــأنه أن يحــد مــن العدالــة 

فــي التعييــن وهــذا مــن شــأنه أن يفتــح بــاب االســتثناءات بشــكل مســتمر.

6. ضــرورة تطويــر املعلومــات الــواردة فــي الجريــدة الرســمية بحيــث يتمكــن املتابــع لهــا مــن الحصــول علــي املعلومــات 

بشــكل واضــح وشــفاف، وعلــى ســبيل املثــال يتــم نشــر ســفر أعضــاء مجلــس الــوزراء إال أن تلــك املعلومــات ليســت 

واضحــة بشــكل كاٍف إذ يتــم نشــر موعــد الســفر ولكــن ال يتــم ذكــر إذا مــا كانــت هــذه الســفرة رســمية أم ال، وال يتــم 

ذكــر موعــد العــودة فــي الجريــدة الرســمية.

7. االهتمــام بشــكل أكبــر بمكاشــفة املواطنيــن بمضاميــن القــرارات الحكوميــة وليــس عناوينهــا فقــط وبيــان اليــات تنفيــذ 

القــرارات ومثــال ذلــك بيــان اليــة خفــض 151 مليــون دينــار مــن النفقــات الحكوميــة.

8. ضرورة تسبيب قرارات مجلس الوزراء وبيان ما يترتب على كل قرار من كلف والتزامات تتحملها الخزينة.

الضــروري  فمــن  أو تصفيــة شــركة حكوميــة،  إتفايــة ســارية  أو  قــرار ســابق  إلغــاء  الــوزراء  قــرر مجلــس  حــال  فــي   .9

مكاشــفة الــرأي العــام بأســباب اإللغــاء والكلــف املترتبــة والخســائر املتكبــدة ومســؤولية األشــخاص فــي حــال وجــود 

خلــل أو تقصيــر أو شــبهات فســاد.
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الباب الخامس

بطاقات أداء أعضاء مجلس الوزراء
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• وزيرا للتربية والتعليم
• رئيس مجلس إدارة البنك االهلي

• رئيس لجنة تقييم التخاصية
فــي صنــدوق امللــك  • رئيــس مجلــس األمنــاء 

للتنميــة الثانــي  عبــد هللا 
• رئيس منتدى االستراتيجيات األردني

• قــاد الفريــق الوطنــي املســؤول عــن إعــداد 
-2011 الوطنيــة  التوظيــف  إســتراتيجية 

2012
• املدير العام ملؤسسة الضمان االجتماعي 

في األردن )2010-2006(.
لبنــان  فــي  الدولــي  البنــك  مكتــب  مديــر   •

2006 -2002
الدولــي مجــاالت  البنــك  فــي  • تشــمل خبرتــه 
البنيــة  وتمويــل  الخــاص  القطــاع  تنميــة 
التحتيــة. وتتضمــن الــدول التــي عمــل خــال 
عملــه فــي البنــك الدولــي روســيا وأوزبكســتان 
البيضــاء  وروســيا  واســتونيا  وتركمنســتان 
ديفــوار  وكــوت  أفريقيــا  وجنــوب  ومقدونيــا 
العربيــة  واململكــة  الوســطى  وإفريقيــا 
الســعودية واليمــن وإيــران ولبنــان واألردن.

• أســتاذ مســاعد فــي معهــد ماساتشوســتس 
الدوليــة  تنميــة  برنامــج  فــي  للتكنولوجيــا 

اإلقليمــي التخطيــط  وبرنامــج 
إدارة  مجالــس  مــن  العديــد  فــي  عضــو   •
غيــر  واملنظمــات  الخاصــة  املنظمــات 
فــي  املنشــورات  مــن  عــدد  ولديــه  الربحيــة 

مــة.
ّ

املحك املجــات 
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اللجنــة  رئيــس  االعيــان/  مجلــس  عضــو   •
2018-2014 واالقتصاديــة  املاليــة 

• رئيس اللجنة امللكية لتنظيم االداء ومتابعة 
االنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية

• نائب رئيس الوزراء ووزير دولة 2010
• عضو مجلس االعيان 1994-2009-2007

• رئيــس مجلــس ادارة  صحيفــة العــرب اليــوم 
2009-2000

• رئيــس مجلــس ادارة البنــك االهلــي االردنــي 
2014-2012  ،2009-1997

• رئيــس مجلــس ادارة بنــك االعمــال 1988-
1997

والتجــارة  الصناعــة  ووزيــر  التمويــن  وزيــر   •
1988-1985

االهليــة  الشــركة  عــام  مديــر   •
1 9 8 5 -1 9 8 0 ر ســتثما لا

• عضــو مجلــس ادارة العديــد مــن الشــركات 
املســاهمة العامــة

• وزير الصناعة والتجارة 1976-1975
• وزير االقتصاد 1975-1974

بالجمعيــة  االقتصاديــة  الدائــرة  مديــر   •
1974-1972 امللكيــة  العلميــة 

• اســتاذ  مســاعد فــي جامعــة شــمال ايلينــوي 
1972-1970

• عضو لجنة اعمار السلط
• عضو مجلس العائلة الدولي

• نائــب رئيــس مجلــس امنــاء مركــز الحســين 
للســرطان

• عضو مركز الحسين للسرطان
• عضو في اللجنة البرملانية االردنية األميركية
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الثانــي  امللــك عبــد هللا  • مستشــارا لجالــة 
املعظــم

اإلتحــاد  جريــدة  فــي  مســؤوال  محــررا    •
تيــة را اإلما

فــي  يومــي  وكاتــب  مســؤول  تحريــر  رئيــس   •
الغــد صحيفــة 

•  متحدثــا رســميا فــي بعثــة األمــم املتحــدة فــي 
العراق

•  مديــرا عامــا ملؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون 
األردنية

صحيفــة  فــي  مســؤول  تحريــر  رئيــس   •
فيهــا سياســيا  وكاتبــا  تايمــز  الجــوردان 
•  مديــرا لدائــرة اإلعــام فــي الديــوان امللكــي 

الهاشــمي
• ســكرتيرا إعاميا لســمو األمير الحســن بن 

طال.
• كاتبــا ومراســا تلفزيونيــا فــي األردن للعديــد 
والدوليــة  العربيــة  اإلعــام  وســائل  مــن 

املرموقــة.
فــي مجالــس إدارة مؤسســة  • عمــل عضــوا 
واملجلــس  األردنيــة،  والتلفزيــون  اإلذاعــة 
للبــث  العربــي  واإلتحــاد  لإلعــام،  األعلــى 
وهيئــة  للرئيــس(،  )نائبــا  التلفزيونــي 
التنســيق بيــن املحطــات الفضائيــة العربيــة 
للثقافــة  جــرش  ومهرجــان  )رئيســا(، 

األردن. نهــر  ومؤسســة  والفنــون، 
• نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة
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حزيــران   ،2007-2005 الثقافــة  وزيــر   •
2016 أيلــول   2016-

-2013/10/26 األعيــان  مجلــس  عضــو   •
2016/5/31

• رئيس الجامعة األردنية 2012-2010
-2005/5/23 البيــت  آل  جامعــة  رئيــس   •

2005/11/26
بــن  الحســين  لجامعــة  املؤســس  الرئيــس   •

2004-1999 طــال 
• أميــن عــام وزارة التعليــم العالــي والبحــث 

2005-2004 العلمــي 
للعلــوم  األعلــى  املجلــس  عــام  أميــن   •

2010-2009 والتكنولوجيــا 
• الرئيــس املؤســس ملدينــة الحســن العلميــة 

2009-2008
• رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة مؤتــة  2012-

2013
• اســتاذ اللغويــات فــي جامعــة مؤتــه 1987-

1999
شــؤون  +عميــد  اآلداب  كليــة  عميــد   •
الطلبــة +مســاعد الرئيــس لشــؤون التطويــر 

مؤتــه جامعــة  فــي 
بنــزوي-  • عميــد الكليــة الفنيــة الصناعيــة 

1945-1994 عمــان  ســلطنة 
• مترجــم - شــركة فينيــل األمريكيــة- اململكــة 

العربية الســعودية 1982-1978
-1971 والتعليــم  التربيــة  وزارة  فــي  معلــم   •

1974
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بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر
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معالي	السيدة	هاله	نعمــان	»بسيسو	لطوف«

وزير التنمية االجتماعيـة

ماجستير في املحاسبة واالدارة املالية
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• وزير التنمية االجتماعية 2018
املــرأة  وشــؤون  االجتماعيــة  التنميــة  وزيــر   •

2011-2010
• وزير التنمية االجتماعية 2010-2009
• وزير التنمية االجتماعية 2009-2007

هللا  العبــد  رانيــا  امللكــة  جالــة  مكتــب   •
. ملعظمــة ا

• مدير عام شركة آية لاستشارات والتنمية.
• مستشار نائب رئيس الوزراء 2005.

• امين عام وزارة تطوير القطاع العام .
• امين عام وزاره التخطيط والتعاون الدولي.

العلميــة  الجمعيــة  امنــاء  مجلــس  عضــو   •
مللكيــة ا

امللكيــة  الجمعيــة  امنــاء  مجلــس  عضــو   •
. الجميلــة  للفنــون 

• عضو مجلس امناء املركز امللكي للدراسات 
األديان .

• عضو امناء املعهد الدبلوما�ضي .
• عضو مجلس امناء مؤسسة نهر االردن .

• عضو مجلس اداره التنمية الصناعية .
دبــي  االردن  بنــك  ادارة  مجلــس  عضــو   •

. إلســامي ا
شــركة  مجلــس  ادارة  مجلــس  عضــو   •

. االردنيــة  االتصــاالت 
• عضو املجلس الوطني للسياحة .

املــرأة  لقمــه  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو   •
. لعربيــة ا

األعلــى  املجلــس  ادارة  مجلــس  عضــو   •
. البيئــة  لحمايــة  العامــة  للمؤسســة 

• عضو جمعية االردنية للنساء املهنيات
• مسؤول اداري املعهد الطبي الدولي .

• محلل مالي - وزاره املالية
• عضو مجلس االعيان السابع والعشرون .
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معالي	املهندس	مو�سى	حابس	املعايطـة

وزير الشؤون السياسية والبرملانيــة

ماجستير في هندسة االتصاالت

√

9

64

×

2

7

17

• 2018 وزيــرا للشــؤون السياســية والبرملانيــة 
ووزيــرا للدولــة

مــن تشــرين  • عضــو مجلــس االعيــان االردنــي 
2016 حزيــران  ولغايــة   2013 اول 

• مــن عــام 1996 ولغايــة عــام 2008 ســاهم فــي 
تأســيس الحــزب الديمقراطــي الوحــدوي والــذي 
وتيــارات  احــزاب  اربعــة  توحيــد  نتيجــة  نشــأ 
عــام  فــي  للحــزب  عــام  أميــن  وانتخــب  سياســية 
 1998 1996 )والــذي أصبــح اســمة منــذ عــام 
واعيــد  االردنــي(  الديمقراطــي  اليســار  حــزب 
انتخابــه فــي املؤتمــرات التــي عقــدت عــام 1998 

.2007 عــام  وحتــى   2001 و 
لجنــة  اوال(  )االردن  هيئــة  فــي   

ً
عضــوا  2003  •

الحزبيــة الحيــاة  تطويــر 
مجلــس  فــي  عضــوا  انتخــب   1991  -  1989  •
للشــعبة  ورئيــس  االردنييــن  املهندســين  نقابــة 

الكهربائيــة
الحــزب  تأســيس  فــي  شــارك   1996  -  1991  •
الديمقراطــي االشــتراكي االردنــي وانتخــب عضــوا 

فــي املكتــب السيا�ضــي للحــزب
• 1976 - 1981 رئيــس لاتحــاد الوطنــي لطلبــة 

االردن فــي رومانيــا
• شارك في العمل الحزبي ما قبل عام 1989

الخــاص  القطــاع  فــي  التخــرج  منــذ  عمــل   •
اتصــاالت كمهنــدس 

• مسؤول الصيانة في الشركة املتحدة للتجارة 
1989  - 1986

• مديــر للصيانــة فــي الشــركة الثاثيــة املتحــدة 
1993  -  1990

 - • مديــر عــام مركــز الشــبكات العربــي 1994 
1999

للتجــارة  أمــان  لشــركة  تنفيــذي  مديــر   •
2009  -  1999 والتســويق 

• مدير عام ملركز البديل للدراسات السياسية 
والتدريب حتى تاريخ 2009/2/22
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وزير ســــابق:
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نائب ســابق:
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عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيد	سمير	سعيد	مــــراد

وزير العمــل

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية
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• وزير العمل 2011-2010
• عضو مجلس االعيان 2018-2016

الضمــان  مؤسســة  ادارة  مجلــس  عضــو   •
االجتماعــي

• عضو مجلس مؤسسة التدريب املنهي
• عضو مجلس الشركة الوطنية للتشغيل 

والتدريب
التشــغيل  صنــدوق  مجلــس  عضــو   •

ريــب لتد وا
التنميــة  صنــدوق  مجلــس  عضــو   •

لتشــغيل ا و
• مديــر شــركة ســعيد مــراد وأوالده للتجــارة 

واالســتثمار.
األردنــي  املــال  بنــك  إدارة  مجلــس  عضــو   •

بنــك كابيتــال 
املتوســط  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو   •

ميدغلــف للتأميــن  والخليــج 
صنــدوق  إدارة  لجنــة  مجلــس  عضــو   •

البيئــة حمايــة 
لتهيئــة  إنجــاز  مؤسســة  مجلــس  عضــو   •

األردنــي للشــباب  االقتصاديــة  الفــرص 
• عضــو مجلــس املؤسســة العربيــة للتنميــة 

املســتدامة رواد
• عضو مجلس جمعية إدامه
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السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:
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عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	الدكتور	محمود	ياسين	الشيـاب

وزير الصحـة

ماجستير في الطب والجراحة
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• وزير البيئة بالوكالة من 14 – 20 / 11 / 2016
• وزير التنمية االجتماعية  بالوكالة من 31/ 10– 2 / 11 /2016

• وزير البيئة بالوكالة من 9 – 18 / 9 / 2016
• رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية من 8 / 7 / -2015 31 / 5 / 2016

• رئيس جامعة عمان العربية ، عمان – االردن من 2 - 6 / 2014
• وزير الصحة في اململكة االردنية الهاشمية من 11/-2010 2 / 2011

• مديــر عــام مستشــفى امللــك عبــد هللا املؤســس الجامعــي مــن 10 / -2004 11 / 
2011

• نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية من 9 / 2003 – 9 / 2009
• املديــر الطبــي )رئيــس الــكادر( فــي مستشــفى امللــك املؤســس عبــد هللا الجامعــي  9 

2003 / 9 1999- /
• رئيــس قســم طــب االطفــال فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا االردنيــة ومستشــفى 

االميــرة رحمــة التعليمــي مــن 9 / 1994 – 7 / 1998
•  مدير مركز صحي الجامعة الشامل 9 /1993 – 9 /19

•  دكتــور جامعــي /أســتاذ فــي قســم طــب االطفــال فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 
االردنيــة مــن 3 / 2001  حتــى اآلن

• اســتاذ مشــارك فــي قســم امــراض الــدم واالورام عنــد االطفــال فــي جامعــة العلــوم 
والتكنولوجيــا االردنيــة  3 /-1996 3 / 2001

• اســتاذ مســاعد فــي قســم طــب األطفــال_ شــعبة أمــراض الــدم واالورام  فــي جامعــة 
العلــوم والتكنولوجيــا االردنيــة مــن 1/ 3-1991 / 1996

• عضو في الكلية امللكية لألطباء في ايرلندا
• عضو في الجمعية الدولية لطب اورام االطفال

• عضو في املجموعة الخاصة لدراسة السرطان عند االطفال في اململكة املتحدة
• عضو في نقابة االطباء االردنية

• عضو في جمعية أطباء االطفال االردنية
 1995-1991 مــن  االردنيــة  االطفــال  اطبــاء  لجمعيــة  اإلداريــة  اللجنــة  فــي  عضــو   •

)باالنتخــاب(
• عضو في لجنة الخدمات والبنى التحية والشؤون االجتماعية في رئاسة الوزراء

• عضو في مجلس االمناء في جامعة اليرموك من 11/ 2014 9- / 2015
• عضو في مجلس التعليم العالي من 2014-2012

• عضو في اللجنة االكاديمية في مجلس التعليم العالي 2014-2012
• عضو في مجلس االمناء في جامعة مؤتة من  2012-2009

• رئيس املجلس الطبي االردني
• نائب رئيس املجلس الصحي العالي االردني

• نائب رئيس مجلس دائرة الشراء املوحد
• نائب رئيس لجنة الخدمات الوزارية

• رئيس مجلس االدارة في مستشفى االمير حمزة
• عضو مجلس االمناء في كلية اربد للعلوم والتكنولوجيا من -2002 2003

• رئيس اللجنة العلمية في الجمعية االردنية للبحوث العلمية
• عضو في فريق الخبراء إلصاح التعليم العالي في االردن من 6/ 2012 – حتى االن

• عضــو فــي اللجنــة العلميــة لطــب االطفــال فــي املجلــس الطبــي االردنــي )ممتحــن فــي 
طــب االطفــال (

• عضو امراض الدم واالورام عند االطفال في املجلس الطبي االردني )ممتحن(
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معالي	املهندس	يحيى	مو�سى	كسبـي

وزير األشغال العامة واالسكـان

بكالوريوس في الهندسة املدنية

√

0

69

×
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2

7

•  وزيــر األشــغال العامــة واالســكان 2012-
2013

• 2012 وزير االشغال العامة واالسكان 
العامــة  االشــغال  وزيــر   2012-2011   •

واالســكان 
دائــرة  عــام  مديــر   :2011  -  2001  •

الحكوميــة. العطــاءات 
العــام  االميــن  مســاعد   :2001  1997-   •
لشــؤون االبنيــة الحكوميــة/ وزارة االشــغال 

واالســكان. العامــة 
املشــاريع  عــام  مديــر   :1997-1994  •
واالبنيــة املدرســية/ وزارة التربيــة والتعليـــم.

نائــب  معالــي  مستشــار   :1994-1993   •
والتعليـــم التربيــة  الوزراء/وزيـــر  رئيــس 

واالبنيــة  للمشــاريع  عــام(  مديــر  )برتبــة 
الدولــي  البنــك  مــن  املمولــة  املدرســية 

زنــة. واملوا
• 1987-1993: مديــر الدائــرة الهندســية/ 

وزارة التربيــة والتعليــم.
ورئيــس  مديــر  مســاعد   :1987-1981  •
القســم الهند�ضــي ملشاريــــــع البنــك الدولـــــي/

وزارة التربية والتعليم
الهند�ضــي  القســم  رئيــس   :1989-1978  •

التربيــــــة وزارة  الدولـــــي/  البنــك  ملشــاريع 
والتعليم .

البنــك  مشــاريع  مهنــدس   :1987-1976   •
والتعليــــــم. التربيــة  وزارة  الدولـــــــي/ 

وزارة  مدنــي/  مهنــدس   :1976-1974   •
 
ً
)منتدبــا واالســكان  العامــة  االشــغال 

كـــة للشر
االستشارية )دوكسيادس( اليونانية.

مــن  • مستشــار فنــي ومهنــدس رأي لعديــد 
الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  املؤسســات 
وكذلــك محكــم فنــي هند�ضــي لــوزارة العــدل 

العــدل(. )قصــر 



الدرجــــــــة العلميـــــــــــــــــــــة:

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

#رزاز_ميتر

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيد	نايف	حميدي	الفايــــز

وزير البيئـــة

ماجستير في العاقات الدولية

√

1

50

×
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البيئــة  ووزيــر  واآلثــار  الســياحة  وزيــر   •
2013 -2012

•  وزير السياحة واآلثار 2012.
•  مدير عام هيئة تنشيط السياحة.

•  مستشــار فــي رئاســة الــوزراء ومديــر إداري 
ملشــروع معهــد البحــر امليــت.

•  مدير مكتب األمير فيصل بن الحسين.



الدرجــــــــة العلميـــــــــــــــــــــة:

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	املهندس	وليد	»محي	الدين«	املصـري

وزير النقل ووزير الشؤون البلديــة

بكالوريوس في الهندسة

√

3

59

×
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• رئيس بلدية اربد الكبرى
• مساعد اسبق ألمين العاصمة

• وزير لألشغال العامة واالسكان 2013
•  وزيرا للشؤون البلدية 2018-2013



الدرجــــــــة العلميـــــــــــــــــــــة:

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

#رزاز_ميتر

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيدة	مجد	محمد	شويكـــــه

وزير تطوير القطاع العـــام

بكالوريوس في العلوم املالية واملصرفية

√

2

52

×

1

4
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• وزير تطوير قطاع عام 6/-2108 لغاية تاريخه
• وزير اتصاالت ووزير تطوير قطاع عام 2018-2016

• وزير اتصاالت 2016-2015
• مؤسس شركة مشارق للتنمية االدارية 2015-2012

• الرئيس التنفيذي ملجموعة فيتيل املحدودة في الشرق االوسط وأفريقيا 2012-2010
• مسؤولة عن إدارة أربع شركات اتصاالت مختلفة متخصصة في مجال األنظمة العاملية 
للهواتــف الخلويــة والحلقــات الاســلكية املحليــة واألليــاف البصريــة والتقســيم الترميــزي 

املتعــدد فــي كل مــن األردن والعــراق وإفريقيــا
• رئيس تنفيذي لشركة اورنج موبايل ونائب رئيس تنفيذي ملجموعة االتصاالت االردنية 

2010-2006
 شــركة 

ً
• الرئيــس التنفيــذي للماليــة وعضــو هيئــة التشــغيل فــي شــركة موبايلكــم )حاليــا

.2006-2000 الخلويــة(  للهواتــف  أورانــج 
• ترأست منتدى املرأة العالمي/ قسم األردن حتى شهر تموز 2013.

• عضو في املجلس االقتصادي االجتماعي.
• عضو في منتدى التنمية االقتصادية السياسية.

• عضو في مجلس امناء جامعة اإلسراء.
• عضو في مجلس إدارة بنك االتحاد حيث تتولى منصب رئيس لجنة التدقيق في البنك.

• عضو في لجنة الحوكمة ولجنة االستراتيجيات.
• عضوية مجلس ادارة شركة IOTUM  االمريكية.

• عضويــة مجلــس إدارة فــي جمعيــة أصدقــاء الصنــدوق العالمــي ملكافحــة اإليــدز واملاريــا 
والســل.

.)YPO( عضوية مجلس إدارة في منظمة الرؤساء الشباب •
• عضوية مجلس إدارة نادي األعمال األردني السويسري.

• عضوية جمعية صاحبات األعمال في عمان.
• عضو فخري في نادي اإلطار الداخلي في عمان.

• عضــو مجلــس إدارة فــي وحــدة االســتثمار فــي الضمــان االجتماعــي فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي  
2006 و 2009.

• عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل( من الفترة 2010 إلى 2012.
فــي  نيــروز لاتصــاالت  العــراق وشــركة  فــي  مــن شــركة اتصالنــا  • عضــو مجلــس إدارة كل 
كردســتان وشــركة تيمبــو أفريســيل بورونــدي وشــركة فيتيــل القابضــة املحــدودة فــي األردن.

لتخطيــط  مشــاريع  ومحاســبة    DHL الدولــي  الشــحن  شــركة  فــي  املالــي  املديــر  منصــب   •
املشــاريع ووضــع ميزانياتهــا فــي شــركة املقاولــون االمريكيــون الدوليــة منــذ عــام 1988 حتــى 

1992 عــام 
• محاسبة في شركة آرثر أندرسون في عام 1987.

• عملــت أكثــر مــن 10 دورات تدريــب عــن القيــادة مــع 120 مديريــن تنفيذييــن مــن أكبــر 
الشــركات فــي الشــرق االوســط مــن خــال التركيــز علــى عــدة مواضيــع منهــا مهــارات القيــادة 

والتمكيــن  التواصــل وادارة الوقــت وحــل املشــكات واتخــاذ القــرارات.
• تدريــب نســاء  ورجــال مــن قطاعــات مختلفــة تاركــة املجــال امــام إطــاق امكاناتهــم العاليــة 

لتحقيق التميز على الصعيدين الشــخ�ضي والعملي.
• مــدرب فاعــل فــي oasis 500  حيــث تســاعد الريادييــن علــى وضــع خطــط عمــل ونشــاطات 
تســويق ومبيعــات بمحاولــة ملســاعدتهم علــى النهــوض بشــركاتهم وتحقيــق رؤيتهــم مــن خــال 

دعمهــم بتخفيــف التحديــات املاليــة االســتراتيجية والتجاريــة. 



الدرجــــــــة العلميـــــــــــــــــــــة:

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيدة	لينا	مظهر	عنــاب

وزير السياحة واآلثــــــار

ماجستير في اآلداب في االقتصاد السيا�ضي واللغات 
األجنبية واألدب/ اآلداب في الشؤون الدولية

√

2

56

×
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لاســتثمار  زارة  لشــركة  عــام  مديــر   •
. ) بضــة لقا ا (

مــن  العديــد  إدارة  مجلــس  فــي  عضــو   •
والخاصــة  العامــة  املســاهمة  الشــركات 
علــى  الخــاص  القطــاع  مثلــت  األردن.  فــي 
مجلــس  والتقنيــة  السياســات  »العمالــة 
التدريــب  )مجلــس  والتدريــب  للتعليــم 

.« املنهــي  اإللكترونــي(  واملنهــي  التقنــي 
• ممثلــة القطــاع الخــاص فــي مجلــس إدارة 
وكذلــك  األردنيــة  الســياحة  تنشــيط  هيئــة 

واالجتماعــي«. االقتصــادي  »املجلــس 
عــدة  عنــاب  الســيدة  معالــي  اســتلمت   •
آنــد  وجونســون  بنــك،  ســيتي  فــي  مناصــب 

الدولــي. النقــد  وصنــدوق  جونســون، 



الدرجــــــــة العلميـــــــــــــــــــــة:

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

#رزاز_ميتر

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	املهندس	خالد	مو�سى	الحنيفــات

وزير الزراعــــة

بكالوريوس في الهندسة

√

1

46

×
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 للزراعة من 10/1/ -2016 اآلن
ً
• وزيرا

• وزير دولة في الفترة 6/1/-2016 2016/9/30.
 لبلدية الطفيلة الكبرى 2016-2015

ً
• رئيسا

• املدير التنفيذي/ مشروع الفروع االنتاجية  – وزارة العمل، 2015-2014.
• حصــل علــى الزمالــة فــي قيــادة العمــل البلــدي مــن جامعــة واشــنطن فــي الواليــات املتحــدة عــام 

.2013
• نائب رئيس لجنة املواقع السياحية في الطفيلة 2013-2007
 للجنة بلدية الطفيلة الكبرى /بالتعيين -2012 2013

ً
• رئيسا

• مدير عام شركة الوفر البيئي التجارية 2012-2011.
• تأهــل لجائــزة Rising Stars األمريكيــة حــول الشــفافية ضمــن منافســة مــع 80 دولــة عــام 

.2010
• حصل على أفضل أداء للعمل البلدي حسب استطاع الرأي الذي أجراه املعهد الجمهوري 

الدولي لعام 2009.
 لبلدية الطفيلة الكبرى 2011-2007

ً
 منتخبا

ً
• رئيسا

• أسس شركة الفلك الدولية للمقاوالت ومحات املهندس ملواد البناء 2007-1998
 فــي شــركة انتركانلــز اإلســبانية/ مشــروع مستشــفى امللــك عبــدهللا الثانــي فــي الفتــرة 

ً
• مهندســا

1998-1997
 في وزارة األشغال واإلسكان في الفترة 1996-1995

ً
• متدربا

• عضو املجلس التنفيذي واالستشاري في محافظة الطفيلة
 عــن املجتمــع املحلــي فــي جامعــة الطفيلــة التقنيــة ألكثــر مــن 

ً
• عضــو مجلــس الجامعــة/ ممثــا

خمــس ســنوات
• مندوب األردن في الجمعية األورومتوسطية اإلقليمية واملحلية
• عضو منتخب في الجمعية األورومتوسطية اإلقليمية واملحلية

• مقرر لجنة التنمية الحضارية في الجمعية األورومتوسطية اإلقليمية واملحلية
 في العديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية في محافظة الطفيلة

ً
 وعضوا

ً
• رئيسا

 في العديد من اللجان في محافظة الطفيلة
ً
 وعضوا

ً
• رئيسا

• املجلس التنفيذي لوزراء الزراعة العرب في املركز العربي أكساد/ مصر، 2018/6/28-26.
• املشاركة في املؤتمر اإلقليمي للشرق األدنى وشمال إفريقيا/ إيطاليا، 11-7 /2018/5.

• املشاركة في املؤتمر االقتصادي األردني األول/ البحر امليت 2018/5/3.
• املشــاركة فــي املنتــدى الزراعــي األردنــي األول ملواجهــة أزمــات الزراعــة بتنظيــم كامــل مــن وزارة 

الزراعــة األردنيــة 2018/4/25.
• املشاركة في املؤتمر اإلقليمي ملنظمة صحة الحيوان/ تركيا

• املشاركة في مؤتمر منظمة FAO/ روما
• املشاركة في العديد من املؤتمرات املحلية والدولية تخدم القطاع الزراعي بشكل خاص.

• املشاركة في برنامج القادة السياسيين في أميركا/ واشنطن، نيويورك، فرجينيا، 2008.
• املشاركة في املؤتمر الدولي لاستثمار في قصر املؤتمرات/ البحر امليت، 2009.

• حضور دورة حول الشفافية في سلوفاكيا ، 2010.
التنميــة واملشــاركة  املؤتمــرات املحليــة والعربيــة والدوليــة حــول  مــن  العديــد  فــي  • املشــاركة 

العــام. الــرأي  وقيــاس  الشــعبية 
اع على تجربة الحكم املحلي في دول مختلفة من العالم.

ً
• االط



الدرجــــــــة العلميـــــــــــــــــــــة:

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	الدكتــور	عوض	»أبو	جراد	املشاقبة«

وزير العـــــــدل

دكتوراه في القانون الجنائي

√

3
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• وزير العدل منذ تاريخ )2016/9/28( وال يزال 
على رأس عمله.

• رئيس محكمة الجنايات الكبرى )سابقا(.
القضــاء  لتطويــر  امللكيــة  اللجنــة  فــي  عضــو   •

القانــون. ســيادة  وتعزيــز 
• رئيس مجلس تنظيم شؤون الخبرة .
• رئيس مجلس ادارة املعهد القضائي.

لــدى  العليــا  الوظائــف  اختيــار  لجنــة  رئيــس   •
. الــوزراء  رئاســة 

• رئيس اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبشر.
• رئيس اللجنة القانونية )ديوان التشريع( لدى 

رئاســة الوزراء.
• رئيــس اللجنــة التشــريعية للرقابــة االلكترونيــة 

كبديــل عــن التوقيــف .
• عضو لجنة الودائع املجمدة.

املعهــد  لــدى  متفــرغ  غيــر  ســابق  محاضــر   •
. األردنــي  القضائــي 

• محاضــر ســابق لتدريــس مــادة قانــون أصــول 
املحاكمــات الجزائيــة لــدى معهــد القضــاء العالــي 

اليمنــي .
• محاضــر ســابق غيــر متفــرغ لــدى كليــة الحقــوق 

– الجامعــة األردنيــة .
• محاضــر ســابق غيــر متفــرغ لــدى كليــة الحقــوق 

جامعــة عمــان األهليــة .
• محاضــر ســابق غيــر متفــرغ لــدى كليــة الحقــوق 

جامعة اإلســراء
الختيــار  القضائيــة  املســابقة  لجنــة  عضــو    •

.2014  –  2013 لعــام  القضــاة 
• عضــو اللجنــة الوطنيــة للعقوبــات املجتمعيــة 

بالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي لعــام 2013.
• رئيس اللجنة الوطنية ملشروع قانون الحماية 

سري لعام 2008.
ُ
من العنف األ

• عضو اللجنة االستشارية املشرفة على أعمال 
الدراســة التــي قامــت بهــا جمعيــة حمايــة ضحايــا 

ســري بالتعــاون مــع )فريــد هــاوس(.
ُ
العنــف األ
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العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

#رزاز_ميتر

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيد	مهند	شحادة	خليل

وزير دولة لشؤون االستثمــــار

ماجستير في الحاسوب / ادارة اعمال

√

1
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×
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• عمــل 14 عامــا فــي القطــاع املالــي واملصرفــي 
فــي االردن ولبنــان ومصــر والضفــة الغربيــة

بنــك  فــي  الشــخصية  للخدمــات  رئيســا   •
االردن. فــرع   )HSBC(

• مديرا عاما لصندوق االئتمان العسكري
• مسؤوال بالدائرة االقتصادية في الديوان 

امللكي
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السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيد	سمير	ابراهيم	املبيضيــن

وزير الداخليـــــــة

بكالوريوس في القانون

√

0
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×
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 للداخلية: 2018/2/25م.
ً
• وزيرا

• عضــو مجلــس مفو�ضــي الهيئــة املســتقلة 
2017/12/4م. لانتخــاب: 

• أمين عام وزارة الداخلية: 2014/2/16م.
• محافظ العاصمة: 2009/7/12م.

• محافظ العقبة: 2006/8/20م.
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العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:
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#رزاز_ميتر

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	الدكتور	عبدالناصر	مو�سى	ابو	البصل

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات االساميـة

دكتوراه في الفقه والسياسية الشرعية

√

4

56

×
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واملصــارف  االقتصــاد  بقســم  أســتاذ   •
. إلســامية ا

• عميــد كليــة الشــريعة بجامعتــي اليرمــوك 
والشــارقة

وهيئــات  فقهيــة  مجامــع  بعــدة  عضــو   •
وإرشــاد وعــظ  ومجالــس  أمنــاء  ومجالــس 

• رئيــس جامعــة العلــوم اإلســامية العامليــة 
ــان بَعمَّ
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السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	الدكتور	عزالدين	محي	الدين	كناكريـة

وزير املاليــة

ماجستير في العلوم املالية واملصرفية

×

3

58

×

0

2

12

للفتــرة  املســلحة  القــوات  فــي  مالــي  محاســب   •
1986 -1984

العامــة  الخزينــة  لحســابات  مالــي  محلــل   •
فــي  وتــدرج  املاليــة  وزارة  فــي  العامــة  والنفقــات 

 1993  -  1986 الفتــرة  منــذ  العمــل 
الطاقــة  قطــاع  لحســابات  ومحلــل  محاســب   •
اإلدارة  مديريــة  فــي  الخــام  النفــط  وحســابات 

املاليــة وزارة  فــي  النقديــة 
•  رئيــس قســم االعتمــادات والطاقــة فــي مديريــة 

 2000-1993 للفتــرة  النقديــة  اإلدارة 
املاليــة  وزارة  فــي  النقديــة  لــإلدارة   

ً
مديــرا  •

 2 0 0 5 -2 0 0 1 للفتــرة
وزارة  فــي  املاليــة  للشــؤون  عــام  أميــن  مســاعد   •

.2007-2005 مــن  للفتــرة  املاليــة 
 لوزارة املالية وقد عمل على امللفات 

ً
 عاما

ً
• أمينا

االقتصاديــة والسياســات املاليــة الهامــة فــي وزارة 
 مــع صنــدوق النقــد الدولــي 

ً
 ودوليــا

ً
املاليــة محليــا

وصنــدوق النقــد العربــي والبنــك الدولــي
لــوزارة  التابــع  التدريبــي  املركــز  تأســيس  تــم    •
الدولــة  موظفــي  تدريــب  فــي  املضطلــع  املاليــة 
علــى  أكّفــاء  حكومييــن  كمحاســبين  وتأهيلهــم 
األســس  أعلــى  ضمــن  العــام  القطــاع  مســتوى 
واملعاييــر الدوليــة وكان ذلــك خــال الفتــرة 2007 

.2012 عــام  مــن  آذار  شــهر  نهايــة  وحتــى 
 لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات في 

ً
 عاما

ً
• مديرا

شــهر آذار من عام 2012 
 في هيئة األوراق املالية للفترة من شهر 

ً
• مفوضا

أيلول لعام 2012 وحتى شهر حزيران 2014
 لــوزارة املاليــة للمــرة الثانيــة بتاريــخ 

ً
 عامــا

ً
• أمينــا

2014/6/5 ولغايــة شــهر نيســان 2018 .
• مديرا عاما ملؤسسة الضمان االجتماعي للفترة 

من شهر نيسان ولغاية حزيران لعام 2018 .
• وزيــرا للماليــة فــي الرابــع عشــر مــن حزيــران لعــام 

.2018
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العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

#رزاز_ميتر

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	املهندس	منير	مو�سى	عويــس

وزير املياه والـــري

بكالوريوس في املساحة

×

1

59

×

1

1

6

• الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا
الحــرة  املناطــق  إدارة  مجلــس  رئيــس   •

التنمويــة والنماطــق 



الدرجــــــــة العلميـــــــــــــــــــــة:

العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	الدكتور	عزمي	محمود	محافظــة

وزير التربية والتعليـــم

دكتوراه في الطب

×

1

65

×

1

3

9

لشــؤون  األردنيــة  الجامعــة  رئيــس  نائــب   •
العلميــة. الكليــات 

• عميد كلية الطب في الجامعة األردنية.
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العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

#رزاز_ميتر

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيد	مكرم	مصطفى	القيسـي

وزير الشبـــاب

ماجستير في الدراسات الدبلوماسية

×

0

48

×

1

6

4

• الديوان امللكي الهاشمي ، عمان ، األردن )-1993 2005(
• محاضــر غيــر متفــرغ فــي املعهــد الدبلوما�ضــي االردنــي ، عمــان ، 

)2007-2004( األردن 
االقتصــادي  للمنتــدى  الســنوي  االجتمــاع  منســق   / ســفير   •
 ، ، عمــان  الخارجيــة  فــي وزارة  امليــت  البحــر   ،  )WEF( العالمــي 

)2005 حزيــران/   2005- )نيســان/  األردن 
 ، عمــان   ، الخارجيــة  وزارة  فــي  املراســم  إدارة  مديــر   / ســفير   •

)2007 أول/  تشــرين   2005-  / )تمــوز  األردن 
األمــن  ملنظمــة  الهاشــمية  األردنيــة  للمملكــة  الدائــم  املمثــل   •
والتعاون في أوروبا )OSN( )كانون أول / 2007 - تموز/ 2013(.

• ســفير فــوق العــادة ومفــوض لــدى جمهوريــة النمســا )كانــون 
أول / 2007 - تمــوز/ 2013(

املنظمــات  لــدى  الهاشــمية  األردنيــة  للمملكــة  الدائــم  املمثــل   •
)2013  / -2007تمــوز  أول/  )كانــون  فيينــا  فــي  الدوليــة 

• محافــظ فــي مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
 للمملكــة فــي املجلــس )أيلــول/ -2010أيلــول/ 2012(

ً
و ممثــا

• نائــب رئيــس مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
)أيلــول 2011 - أيلــول 2012(

لــدى الجمهوريــة الســلوفاكية  • ســفير فــوق العــادة واملفــوض 
مقيــم غيــر   )2013-2008(

جمهوريــة  فــي  العربيــة  للــدول  الدبلوما�ضــي  الســلك  عميــد   •
)2013 تمــوز/   2012- )نيســان/  النمســا 

• ســفير فــوق العــادة ومفــوض لــدى جمهوريــة ســلوفينيا )أيــار/ 
2008 - تمــوز/ 2013(غيــر مقيــم

التشــيكية  الجمهوريــة  لــدى  ومفــوض  العــادة  فــوق  ســفير   •
مقيــم غيــر   )2013  / تمــوز   -  2008 )نيســان/ 

• ســفير فــوق العــادة ومفــوض لــدى جمهوريــة هنغاريــا )نيســان / 
2008 - تمــوز / 2013( غيــر مقيــم

الفرنســية   الجمهوريــة  فــي  ومفــوض  العــادة  فــوق  ســفير   •
)2013  / ثانــي  )تشــرين 

• ســفير فــوق العــادة واملفــوض لــدى الكر�ضــي الرســول )كانــون 
أول/ 2013( غيــر مقيــم

البرتغاليــة  الجمهوريــة  لــدى  ومفــوض  العــادة  فــوق  ســفير   •
مقيــم 2014(غيــر  )آذار/ 

• املندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو ، )آب 2014(
مجموعــة  ورئيــس  النــووي  األمــن  لقمــة  الوطنــي  املنســق   •

)2015  / أبريــل   ( النــووي  لألمــن  االتصــال 
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العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيد	مبارك	علي	ابو	ياميـــن

وزير دولة للشؤون القانونيــة

بكالوريوس في القانون

×

3

46

√

0

0

0

• نائب سابق
• محامي 
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العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

#رزاز_ميتر

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	الدكتور	طارق	محمد	الحمـــوري

وزير الصناعة والتجارة والتمويـــن

دكتوراه في القانون

×

0

43

×

3

1

10

• وزير الصناعة والتجارة والتموين
• محامي

• عميد كلية الحقوق | الجامعة األردنية
والقانونــي  واملالــي  اإلداري  املستشــار   •

األردنيــة الجامعــة   | للرئيــس 
الجامعــة   | القانونيــة  الدائــرة  رئيــس   •

نيــة ألرد ا
• أســتاذ مشــارك، كليــة الحقــوق | الجامعــة 

األردنيــة
• أســتاذ كر�ضــي اليونســكو - كليــة الحقــوق | 

الجامعــة األردنيــة  
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السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيدة	جمانة	سليمان	غنيمـات

وزير دولة لشؤون االعــــام

بكالوريوس في العلوم السياسية

×

1

44

×

1

1

3

جريــدة  فــي  املســؤول  التحريــر  رئيــس   •
 2018 -2012 لغــد ا

• عضو نقابة الصحافيين.
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العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:

السيرة املهنية

بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

عدد السفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات:

#رزاز_ميتر

عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	املهندسة	هاله	عادل	زواتـي

وزير الطاقة والثروة املعدنيــة

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية

×

0

56

×

1

3

5

• املديــر التنفيــذي ملنتــدى االســتراتيجيات 
األردنــي

 منصــب املديــر التنفيــذي 
ً
• شــغلت ســابقا

لجمعيــة إدامــة للطاقــة وامليــاه والبيئــة
•  تولــت منصــب املديــر التنفيــذي للشــركة 

املتقدمــة لخدمــات الحاســوب.
مــن  للعديــد  الطاقــة  لشــؤون  مستشــاٍر    •
عبــد  امللــك  ولصنــدوق  األردنيــة  الشــركات 

للتنميــة الثانــي  هللا 
شــؤون  فــي  عديــدة  استشــارات  قدمــت    •
 
ً
مستشــارا النــواب.   ملجلــس  الطاقــة 

للعديــد مــن البرامــج التابعــة لوكالــة اإلنمــاء 
ووكالــة  األملانيــة  اإلنمــاء  ووكالــة  األمريكيــة 
اإلنمــاء اليابانيــة واالتحــاد األوروبــي وبرنامج 

املتحــدة. األمــم  لهيئــة  التابــع  التنميــة 
للطاقــة  إدامــة  •  عضــو مؤســس لجمعيــة 

والبيئــة وامليــاه 
•  عضو مجلس ادارة شركة بورصة عمان

•  عضو مجلس أمناء مؤسسة إيليا نقل
الخيــر  جمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو    •
االردنيــة املــرأة  نهضــة  وجمعيــة  والعطــاء 
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بطاقة أداء أعضاء 

مجلس الوزراء

وزير ســــابق:

عدد اللقاءات التشــاورية:

نائب ســابق:

#رزاز_ميتر
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عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	الدكتورة	ماري	كامل	قعــوار

وزير التخطيط والتعاون الدولــي

دكتوراه في التخطيط التنموي

×

1

56

×

1

12

4

والتعــاون  التخطيــط  وزارة  لــدى  باحثــة   •
.1991-1989 الفتــرة  خــال  الدولــي 

خــال  العمــل  وزيــر   ملعالــي  مستشــاًرا    •
.2007-2006 الفتــرة 

متعــددة  عمــل  فــرق  وتنســيق  ادارة   •
القطاعــات وقائمــة علــى االدلــة بمــا فــي ذلــك 
 )MDGs( لأللفيــة  اإلنمائيــة  األهــداف 

)SDG( املســتدامة  التنميــة  وأهــداف 
فــي   ،-2017  1997 الفتــرة  •  عملــت خــال 
مقــر املنظمــة فــي جنيــف واملكتــب اإلقليمــي 
املتعلقــة  القضايــا  مجــال  فــي  بيــروت  فــي 
املهــارات،  وتنميــة  العمالــة،  بسياســة 

والاجئيــن. االجتماعــي  النــوع  وقضايــا 
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عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة:

عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	السيدة	بسمة	محمد	النســـور

وزير الثقافــــة

بكالوريوس في القانون

×

1

58

×

0

5

8

• عملت محامية في القطاع الخاص
خاصــة  شــركة  فــي  قانونّيــة  مستشــارة   •
الاجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  وفــي 

األردّن. فــي  )األونــروا(  الفلســطينيين 
 لبيت تايكي.

ً
• مديرة

•  رئيسة لتحرير مجلة »تايكي«.
القريــة  تطويــر  مشــروع  علــى  مشــرفة    •

. فيــة لثقا ا
• وهي عضوة في اتحاد املرأة األردنية.
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عدد الزيارات امليدانيــــــــــــــــــــة:

معالي	املهندس	مثنى	حمدان	غرايبـــة

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومــات

بكالوريوس في هندسة االتصاالت

×

1

38

×

1

14

23

العامليــة  إريكســون  شــركة  مكتــب  قــاد   •
فــي  اإلتصــاالت  وحلــول  ألنظمــة  املــزودة 

األردن.
• كان مســؤوال عــن عــدة مشــاريع للتحــول 
فــي  الرقمــي وبنــاء وتحديــث البنيــة التحتيــة 

اإلتصــاالت. شــركات 
واســتثمارات  مشــاريع  إدارة  علــى  عمــل   •ً

ســنويا دوالر  مليــون   20-15 بقيمــة 
عــدة  فــي  إريكســون  شــركة  مــع  عمــل   •
مشــروع  أدار  حيــث  املنطقــة  فــي  مشــاريع 
الســوري  الريــف  فــي  االتصــاالت  لتوســعة 

2008 و   2006 بيــن 
النــورس  شــبكة  إطــاق  فــي  عمــل   •
-2005 فــي  عمــان  ســلطنة  فــي  لاتصــاالت 

2 0 0 6
• عمل في مهمات قصيرة لتنفيذ مشاريع أو 
إريكســون  مــع شــركة  الوصــول التفاقيــات 
وقبــرص  وقطــر  ومصــر  ولبنــان  العــراق  فــي 

وأفغانســتان.
• كان من الفريق القيادي شركة إريكسون 

لبناء شبكة إكبسرس 2004-2003
لجمعيــة  إدارة  مجلــس  كعضــو  انتخــب   •
إنتــاج  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 

2017 فــي 
فــي  األعمــال  بيئــة  تطويــر  لجنــة  اســتلم   •

إنتــاج إدارة  مجلــس 
العــدل  مركــز  فــي  إدارة  مجلــس  عضــو   •
تســعى  جمعيــة  القانونيــة،  للمســاعدة 
خدمــات  تقــدم   ،

ً
قانونيــا املجتمــع  لتمكيــن 

املجتمــع  أفــراد  لــكل  واالستشــارة  التوعيــة 
غيــر  للمســتحقين  القانونــي  والتمثيــل 

محاميــن. توكيــل  علــى   
ً
ماديــا القادريــن 

»تقــّدم  منصــة  إدارة  مجلــس  عضــو   •
لــألردن« ألردن ديمقراطــي، منفتــح، منتــج، 

آمــن. أخضــر، 
ــم 

ّ
• عضــو مجلــس استشــاري ملبــادرة أنــا أتعل

األردن.








