تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 /12 / 14 - 6 / 14

يصدر عن
مركز الحياة  -راصد
كانون األول  /ديسمبر 2018

فريق إعداد التقرير
الدكتور عامر بني عامر
مدير عام مركز الحياة  -راصد
المحامي راغب شريم
مدير برنامج راصد لمراقبة األداء الحكومي
أ .سامي غنه جق

م .أمل المهايرة

أ .عزمي حجازي

أ .هشام سوالقة
أ .ورد حسين

كمال قاسم
التصميم واإلخراج الفني

©جميع الحقوق محفوظة ملركز الحياة  -راصد 2018
تنويه :جميع الرسومات التوضيحية الواردة في هذه التقرير خاصة بمركز الحياة  -راصد

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

المحتويات
الصفحة

العنوان

مقدمة ومنهجية التقرير

7

امللخص التنفيذي

13

الباب األول :قرارات مجلس الوزراء

25

الباب الثاني :نشاطات وسفرأعضاء مجلس الوزراء

33

الباب الثالث :تنفيذ االلتزامات

41

الباب الرابع :أداء الوزارات على مو اقع التواصل االجتماعي (		)facebook & Twitter

135

الباب الخامس :بطاقات تقييم أداء أعضاء مجلس الوزراء

151

الباب السادس :التوصيات

177

5

مقدمة ومنهجية التقرير

7

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

المقدمة
َّ
بحســب الدســتور األردنــي فإنــه يتوجــب علــى الحكومــة املشــكلة تقديــم البيــان الــوزاري للحصــول علــى ثقــة مجلــس
ً
النــواب وذلــك اســتنادا علــى النــص الدســتوري الضابــط للعمليــة فــي املــادة ( )53والــذي نــص علــى « يترت ــب عل ــى كل
َّ
وزارة تؤل ــف أن تتق ــدم ببيانه ــا ال ــوزاري إل ــى مجل ــس الن ــواب خـل ــال ش ــهر واح ــد م ــن تاري ــخ تأليفه ــا إذا كان املجل ــس
ً
منعقــدا وأن تطلــب الثقــة علــى ذلــك البيــان ،ونصــت ذات املــادة فــي البنــد الرابــع منهــا « وإذا كان مجلــس النــواب غيــر
منعقــد يدعــى لالنعقــاد لــدورة اســتثنائية وعلــى الــوزارة أن تتقــدم ببيانهــا الــوزاري وأن تطلــب الثقــة علــى ذلــك البيــان
خ ــال ش ــهر م ــن تاري ــخ تأليفه ــا».
يعــد البي ــان ال ــوزاري م ــن أه ــم أدوات الديمقراطي ــة ف ــي األردن حي ــث أن الحكوم ــة ال تس ــتطيع ممارس ــة أعماله ــا م ــن
غي ــر ثق ــة املجل ــس ال ــذي اخت ــاره الش ــعب ليمثله ــم ف ــي عملي ــة صن ــع واتخ ــاذ الق ـرارات ،كم ــا تكم ــن أهمي ــة البي ــان ف ــي
إل ـزام الحكومــات علــى تقديــم برنامجهــا وخططهــا أمــام مجلــس النــواب والتــي ســتعتمدها خالل حقبــة إدارتهــا للشــأن
العــام وتعاملهــا فــي تكريــس مفاهيــم الديمقراطيــة واإلصــالح والتنميــة والتطويــر فــي مختلــف املجــاالت ،والذي بدوره
َّ
يحــدد تعاطــي أعض ــاء مجل ــس الن ــواب م ــع الحكوم ــة املشــكلة وتحديــد قرارهــم بإعطــاء الثقــة او حجبهــا.
يأتــي هــذا التقريــر والــذي يعــد الثانــي مــن نوعــه الــذي يطلقــه راصــد ،فــي إطــار االهتمــام الرســمي والشــعبي فــي عمــل
الحكومــة ومــدى تنفيذهــا اللتزاماتهــا ووعودهــا التــي التزمــت بهــا ســواء فــي البيــان الــوزاري أو فــي أي تصريــح صــدر علــى
لســان رئيــس الــوزراء ،حيــث يهــدف التقريــر إلطــاع ال ـرأي العــام علــى أداء الحكومــة فــي تنفيــذ التزاماتهــا وخططهــا
وماهيــة الق ـرارات التــي صــدرت عــن مجلــس الــوزراء إضافــة لتتبــع نشــاطات الــوزراء وســفرهم ،وتتبــع أداء الــوزارات
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ومــدى تفاعلهــا مــع املواطنيــن .
كمــا يعمــل التقريــر علــى تحليــل مــدى انســجام الخطــة الحكوميــة الجديــدة ( خطــة اولويــات الحكومــة ) 2020-2019
ً
مــع االلتزامــات التــي كانــت قــد صــدرت علــى لســان رئيــس الــوزراء فــي محافــل مختلفــة ،وبيــان مــدى انســجامها أيضــا مــع
خطــة الحكومــة  2025والتــي تعــد املظلــة الرئيســية لــاداء الحكومــي منــذ العــام .2014
ويبين هذا التقرير أداء الحكومة في الربع الثاني من عمرها ويشمل الفترة ما بين .2018/12/14 – 2018/9-22
.
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المنهجية
تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل باحثــي فريــق راصــد بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخب ـراء حيــث تــم جمــع معلومــات
التقريــر مــن خــال عمليــة بحــث مكتبــي موســعة ومســتمرة اعتمــدت علــى مصــادر املعلومــات التاليــة:
 .1املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء
 .2الجريدة الرسمية
 .3املواقع اإللكترونية للوزارات
 .4وكالة األنباء األردنية ( بترا )
 .5حسابات الوزارات على موقع التواصل االجتماعي «»Facebook
كمــا اعتمــد فريــق البحــث علــى املعلومــات املرســلة مــن قبــل الــوزارات حــول نشــاطات أعضــاء مجلــس الــوزراء خــال
فتــرة التقريــر وذلــك بعــد التحقــق منهــا ،ولــم يعتمــد فريــق البحــث علــى أيــة معلومــة غيــر منشــورة عبــر املصــادر املذكــورة.
ً
وتم إعداد التقرير وفقا ملنهجية بحث كمية ونوعية تم اعتمادها لقياس أداء الحكومة في املحاور التالية:
 .1االلتزامات والوعود
لهــذه الغايــة تتبــع فريــق البحــث االلتزامــات والوعــود التــي صــدرت علــى لســان رئيــس الــوزراء خــال فتــرة التقريــر فــي كافــة
املحافــل والوســائل والتصريحــات التــي قدمهــا ،كمــا عمــل فريــق البحــث علــى تحليــل خطــة اولويــات الحكومــة -2019
 2020ومقارنتهــا مــع االلتزامــات التــي صــدرت علــى لســان رئيــس الــوزراء قبــل إطالقهــا ،باإلضافــة الــى مقارنــة الخطــة
مــع خطــة الحكومــة  2025التــي أطلقتهــا حكومــة الدكتــور عبــدهللا نســور فــي العــام  2014لتحليــل مــدى االنســجام بيــن
الخطتيــن.
ولغايــات تقييــم لغــة االلتزامــات الــواردة علــى لســان رئيــس الــوزراء وااللتزامــات الــواردة فــي خطــة اولويــات الحكومــة
 2020-2019تــم تحديــد أربعــة مؤش ـرات رئيســية وهــي:
ً
 محدد بزمن :هل لغة االلتزام حددت زمنا لتنفيذ االلتزام محدد بجهة :هل تم تحديد جهة مسؤولة عن تنفيذ االلتزام محدد بإجراء :هل تم توضيح اإلجراءات التي سيتم تنفيذها لغايات تحقيق االلتزام -قابل للقياس :مدى إمكانية قياس تحقق االلتزام
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 .2القرارات الحكومية
ً
قــام فريــق البحــث بتتبــع وحصــر ق ـرارات مجلــس الــوزراء التــي صــدرت خــال اجتماعــات املجلــس واملنشــورة رســميا
علــى موقــع رئاســة الــوزراء وموقــع الحكومــة االلكترونيــة.
وتم تصنيف القرارات حسب املحور التي تندرج تحته ،وتم اعتماد املحاور التالية لتصنيف القرارات:
 .1املحور اإلداري
 .2املحور االقتصادي
 .3محور الخدمات العامة والتنمية
 .4محور النزاهة ومكافحة الفساد
 .5محور سيادة القانون وحقوق اإلنسان
 .6املحور السيا�سي
 .7محور الشؤون الخارجية
 .8محور املنظومة األمنية
ً
ً
كما تم بيان ما إذا كان القرار جديدا أم أنه مستمرا من حكومات سابقة.
 .3نشاطات أعضاء مجلس الوزراء
لغايــات حصــر النشــاطات التــي قــام بهــا أعضــاء مجلــس الــوزراء خــال فتــرة التقريــر مــن 2018/12/14 – 2018/9/22
تتبــع فريــق التقريــر األخبــار املنشــورة عبــر املوقــع اإللكترونــي للــوزارة وصفحتهــا علــى موقــع «فيســبوك» وموقــع رئاســة
الــوزراء وموقــع وكالــة األنبــاء األردنيــة (بت ـرا) ومــا ورد مــن الــوزارات لفريــق البحــث بكتــب رســمية بعــد التحقــق منــه،
ّ
يوثــق فريــق البحــث النشــاطات املنشــورة عبــر املواقــع اإلخباريــة غيــر الرســمية وذلــك لضمــان اتبــاع منهجيــة بحــث
ولــم ِ
واضحــة وعادلــة.
وبعد حصر نشاطات أعضاء مجلس الوزراء تم تقسيمها لنوعين:
 نشاطات ميدانية ( خارج الوزارة ) -اجتماع  /نشاط داخل الوزارة
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 .4سفرأعضاء مجلس الوزراء
لغايــات تتبــع رحــات الــوزراء خــارج األردن تــم اعتمــاد الجريــدة الرســمية كمصــدر وحيــد لهــذه الغايــة حيــث قــام فريــق
التقريــر بتتبــع كافــة أعــداد الجريــدة الرســمية خــال الفتــرة مــا بيــن  2018/9/23ولغايــة  2018/12/14حيــث ّ
تبيــن
ِ
الجريــدة الرســمية وكاالت الــوزراء التــي صــدرت عنــد ســفر كل وزيــر.
 .5أداء الوزارات على مو اقع التواصل االجتماعي Facebook + Twitter
لقيــاس أداء الــوزارات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تــم اعتمــاد موقعــي فيســبوك وتويتــر لهــذه الغايــة وقــام فريــق
مختــص بتتبــع مــا يلــي:
 مدى توثيق الصفحة عدد املتابعين للصفحة عدد املنشورات خالل فترة التقرير ونوعها عدد اإلعجابات على املنشورات خالل فترة التقرير عدد التعليقات على املنشورات خالل فترة التقرير مــدى اســتجابة الــوزارات مــن خــال قيــاس ســرعة ونــوع الــرد علــى الرســائل حيــث قــام فريــق البحــث بإرســال أربعــةرســائل مختلفــة مــن حســابات مختلفــة لــكل وزارة.
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املحور
الرئي�سي

القرار

ّ
السكنية املفرزة
تجديد اإلعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات
ًّ
إنشائيا من شقق ومساكن منفردة ،التي ال تزيد مساحتها عن ()150
واملكتملة
ً ّ ً
مترا مربعا
املوافقة على نظام ّ
معدل لنظام الخدمة ّ
املدنية.
ِ
ّ
الصينية لتقديم أجهزة لدائرة
املوافقة على الرسائل املنوي توقيعها مع الحكومة
الجمارك ّ
العامة .
ّ
املوافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة املعدنية
واملجلس األعلى للطاقة في دبي للتعاون في مجال كفاءة الطاقة والطاقة البديلة
من خالل تبادل الخبرات.
اتفاقية تعاون بين االتحاد ّ
ّ
الدولي لالتصاالت وهيئة تنظيم قطاع
املوافقة على
االتصاالت لغايات النشاطات املشتركة لبناء القدرات البشريةّ

املحور
اإلداري

ّ
الحكومية لسنة 2018
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام املشتريات
وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي إلقراره حسب األصول
لرب األسرة من أبناء قطاع ّ
السماح ّ
غزة الحامل لجواز السفر األردني املؤقت
(سنتين أو خمس سنوات) ،من فاقدي ّ
حق املواطنة ،واملقيم في اململكة بموجب
ّ
بتملك ّ
البطاقة البيضاء والذي ال يحمل ّ
شقة في عمارة ،أو منزل
"لم شمل"

تاريخ القرار

قرارجديد/
قرار
مستمرمن
الحكومات
السابقة

2018 / 12 / 11

مستمر

2018 / 12 / 11

مستمر

2018 / 12 / 11

جديد

2018 / 12 / 11

جديد

2018 / 12 / 11

جديد

2018 / 12 / 11

مستمر

2018 / 11 / 29

جديد

مستقل مقام على قطعة أرض ال تزيد مساحتها عن دونم واحد ،أو قطعة أرض
فارغة لغايات بناء للسكن ال تزيد مساحتها عن دونم واحد.
السماح ألبناء قطاع ّ
غزة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم, ،وتكليف وزير
2018 / 11 / 29

جديد

الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص املركبات رقم 104
لسنة 2008م.
املوافقة على مشروع أعمال صيانة وتدعيم لسد ترابي في شركة البوتاس
ّ
ّ
ّ
للتسرب
املعدنية املانعة
العربية باستخدام الصفائح

2018 / 11 / 29

جديد

إقرار مشروع قانون املوازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية

2018 / 11 / 26

مستمر

املوافقة على مجموعة من التشريعات ذات الصلة بعمل نقابة املحامين
النظاميين شملت مشروع قانون معدل لقانون نقابة املحامين النظاميين
لسنة  ،2018ونظام معدل لنظام الرسوم وطوابع املرافعة ،ونظام معدل
لنظام التقاعد والضمان االجتماعي للمحامين النظاميين ،ونظام معدل للنظام
الداخلي لنقابة املحامين ،ونظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين
النظاميين لسنة . 2018

2018 / 11 / 26
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القرار

تاريخ القرار

قرارجديد/
قرار
مستمرمن
الحكومات
السابقة

إقرار استثناء املعلمين من املنحنى الطبيعي املرتبط بنظام الخدمة املدنية
سحب مشروع قانون ّ
"حق الحصول على املعلومات" من ّ
النواب

2018 / 11 / 25

جديد

2018 / 11 / 26

مستمر

ّ
السكنية املقامة على أرا�ضي
املوافقة على إجراءات إيصال الخدمات لألبنية
الخزينة قبل  16ايلول املا�ضي

2018 / 11 / 18

جديد

إقرار نظام معدل لنظام األبنية وتوسيع املشمولين بقرار اإلعفاءات من
الغرامات

2018 / 11 / 15

جديد

إعفاء املكلفين الذين قاموا بتسديد أصل املطالبة من الغرامات التي بقيت في
ذمتهم

2018 / 11 / 15

جديد

قرر مجلس الوزراء عطلة رسمية بمناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

2018 / 11 / 14

مستمر

املوافقة على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين

2018 / 11 / 13

جديد

تشكيل لجنة فنية لدراسة االستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة
وعضوية هيئة االستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من الشروط الخاصة
باالستثمارات القائمة.

2018 / 11 / 13

مستمر

املوافقة على اتفاقية حماية وتشجيع االستثمار املنوي توقيعها بين الحكومة
االردنية وحكومة اليابان

2018 / 11 / 13

جديد

2018 / 11 / 13

جديد

2018 / 11 / 12

مستمر

2018 / 11 / 11

مستمر

2018 / 11 / 05

جديد

2018 / 11 / 05

جديد

2018 / 11 / 05

جديد

املحور
الرئي�سي

املحور
اإلداري

املوافقة على قيام وزارة املالية بمنح إعفاء ملادة االسفلت  -التي يتم تزويد
املقاولين املنفذين ملشروع إعادة تاهيل وتحسين الطريق الصحراوي بها.
ً
أمينا ّ
لسر مجلس الوزراء
تعيين أشرف سمارة الزعبي
ً
تعيين محمد قطيشات مستشارا قانونيا لرئيس الوزراء
تكليف وزير األشغال ّ
العامة واإلسكان بإيجاد حلول ملشكلة عزوف املقاولين عن
ّ
ّ
الخاصة بمحافظة العقبة.
التقدم للعطاءات
إقرار أسس جديدة لتفعيل إجراءات تحصيل األموال ّ
العامة املتراكمة على
ّ
املكلفين في ضريبة الدخل
ّ
ّ
ّ
لضريبتي الدخل واملبيعات
املستحقة
إعفاء املكلفين من كامل الغرامات والفوائد
ّ
للمسددين قبل نهاية العام
ّ
ّ
الجمركية في حال التسديد قبل
إعفاء املكلف بنسبة ( 50باملئة) من الغرامات
نهاية العام
ّ
املكلفين من غرامات ضريبة ّ
املسقفات في حال التسديد قبل نهاية العام
إعفاء
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2018 / 11 / 05

جديد

2018 / 11 / 05

جديد
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املحور
الرئي�سي

املحور
اإلداري

القرار

تاريخ القرار

قرارجديد/
قرار
مستمرمن
الحكومات
السابقة

سحب القانون املعدل لقانون أصول املحاكمات الجزائية

2018 / 11 / 04

مستمر

املوافقة على ان يتم التنسيق بشأن املنح التي ترد لوزارة التخطيط مع مجالس
املحافظات

2018 / 10 / 29

جديد

تكليف وزير االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية بأن تكون تعيينات الوزارة
موزعة بشكل عادل على جميع الوية واقضية املحافظة

2018 / 10 / 29

مستمر

تشكيل فريق وزاري إلدارة األزمات

2018 / 10 / 29

جديد

املوافقة للشركة االماراتية "بيلكتريك غلف ليمتد" على تنفيذ مشروع محطات
الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بقدرة 2ر 11ميغا واط في منطقة الربة في الكرك
ومنطقة الطيبة في اربد

2018 / 10 / 29

مستمر

إعطاء املوافقة للشركة االماراتية على تنفيذ مشروع املحطة الشمسية
الكهروضوئية البالغة سعتها  750كيلو واط  /ساعة

2018 / 10 / 29

مستمر

إقرار نظام التعاون والضمان االجتماعي والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين

2018 / 10 / 24

مستمر

املوافقة على نظام ممارسة العمل االكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية
لسنة 2018
ّ
إقرار نقل موازنة  12هيئة ّ
ومؤسسة مستقلة إلى املوازنة

2018 / 10 / 25

جديد

2018 / 10 / 23

جديد

املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2018

2018 / 10 / 23

جديد

املوافقة على التزام األردن الخاص بتحقيق اإلنصاف في األجور حتى العام
ً
 ،2022من خالل تحويل أجور جميع العاملين في القطاع الصحي إلكترونيا

2018 / 10 / 23

جديد

إقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل املدر�سي

2018 / 10 / 18

جديد

املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين وزارة
الطاقة والثروة املعدنية ووزارة البترول والثروة املعدنية املصرية

2018 / 10 / 18

جديد

املوافقة على اتفاقية املنحة املقدمة من االتحاد االوروبي لبرنامج دعم سيادة
القانون في االردن

2018 / 10 / 18

جديد

2018 / 10 / 18

مستمر

2018 / 10 / 16

جديد

2018 / 10 / 16

مستمر

املوافقة على تجديد عقد بيع الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية الى
شركة كهرباء محافظة القدس
ّ
مستقلة إلى املوازنة ّ
العامة
املوافقة على نقل موازنة  17هيئة
ّ
كلية ّ
ّ
الدفاع الوطني ّ
مذكرة تفاهم بين ّ
األردنية ومعهد
امللكية
املوافقة على
ّ
ّ
االستجابة الوطني لجمهورية إندونيسيا للتعاون في مجالي التعليم والتدريب
ّ
والبحوث االستر ّ
اتيجية في املجاالت املتعلقة بالدفاع واألمن
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املحور
الرئي�سي

املحور
اإلداري

قرارجديد/
قرار
مستمرمن
الحكومات
السابقة

القرار

تاريخ القرار

ّ
ّ
ّ
جمهورية قبرص حول
األردنية وحكومة
اتفاقية بين الحكومة
املوافقة على
ّ
ّ
االعتراف األكاديمي املتبادل ملؤهالت التعليم العالي ،واستكمال متطلبات
الدراسات العليا في ّ
مؤسسات التعليم العالي

2018 / 10 / 16

مستمر

املوافقة على اعتبار مهنة تصنيع وتركيب العيون االصطناعية مهنة صحية

2018 / 10 / 15

جديد

تجديد عقد محمد قطيشات لهيئة االعالم

2018 / 10 / 15

مستمر

إعادة تشكيل الفريق االقتصادي واللجان الوزارية

2018 / 10 / 11

مستمر

إعادة تشكيل لجنة التنمية االقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة
وعضوية وزراء ،دولة لشؤون االستثمار ،املالية ،الصناعة والتجارة والتموين

2018 / 10 / 11

مستمر

املوافقة على إعادة تشكيل لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون االجتماعية
برئاسة وزير املياه والري

2018 / 10 / 11

مستمر

املوافقة على إعادة تشكيل اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل

2018 / 10 / 11

مستمر

2018 / 10 / 11

مستمر

2018 / 10 / 08

مستمر

املوافقة على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لالختيار والتعيين على الوظائف
القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة
ّ
ّ
مديونية شركات الكهرباء املترتبة على البلديات
املوافقة على تسوية
ّ
ّ
املوافقة على إعفاء (ّ )34
املسددة
املستحقة عليها وغير
بلدية من قيمة املبالغ
من القروض التي تم منحها لها دون فائدة ،والبالغة قيمتها ( )9ماليين و()340
ً
ً
ألفا و( )984دينارا

2018 / 10 / 08

السماح باستيراد الرؤوس القاطرة ،على أن تكون سنة الصنع هي نفسها سنة
التخليص أو السنة التي تسبقها أو التي تليها ،وأن ّ
يتم إخراج رأس قاطر عامل
اآللية ّ
ّ
ومسجل من الخدمة من خالل الشطب أو إعادة التصدير ،ووفق ّ
املتبعة
للتحديث االستبدالي للشاحنات

2018 / 10 / 08

جديد

تعين سامي الداوود أمينا عاما لرئاسة الوزراء

2018 / 10 / 08

مستمر

املوافقة على إنشاء مجموعة من املشاريع وشملت املشاريع  :مشروع نظام
املراقبة التلفزيوني لدوريات الجمارك ،مشاريع تكنولوجيا املعلومات  /التحول
االلكتروني  ،مشروع مركز التعافي من الكوارث  /مشاريع تكنولوجيا املعلومات ،
نظام للمراقبة في مطار امللكة علياء الدولي وشراء طائرة دون طيار (درونز).
عام ًا للضمان االجتماعي وخلود ّ
تعيين الدكتور حازم الرحاحلة مدي ًرا ّ
السقاف
ً
رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان
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2018 / 10 / 01

جديد

2018 / 10 / 01

مستمر
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املحور
الرئي�سي

القرار

تاريخ القرار

قرارجديد/
قرار
مستمرمن
الحكومات
السابقة

املوافقة على إنارة طريق عيرا الكرامة في محافظة البلقاء وإنارة طريق املخيبا
التحتا في محافظة اربد.

2018 / 11 / 26

جديد

2018 / 11 / 08

جديد

2018 / 11 / 05

جديد

املوافقة على مشروع لتحديث معبر الكرامة
ّ
الطبية ّ
ّ
امللكية لغايات
الصحة بضرورة التنسيق مع الخدمات
اإليعاز إلى وزير
ّ
ّ
اعتماد التقارير الخاصة بمر�ضى السكري الصادرة عن مستشفى األمير هاشم
بن عبدهللا الثاني العسكري
ّ
ّ
الشمسية ،لغايات توفير
شمول جميع مساجد محافظة العقبة بنظام الطاقة
ّ
الطاقة.
إرسال فريق من شركة توزيع الكهرباء إلى منطقة وادي ّرم لدراسة أوضاع
ّ
الكهربائية ،وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها
الشبكة

خدمات عامة
وتنمية

2018 / 11 / 05

مستمر

2018 / 11 / 05

جديد

قرر مجلس الوزراء اتخاذ مجموعة من القرارات واالجراءات الهادفة الى تعزيز
مسيرة التنمية ومستوى الخدمات في محافظة معان

2018 / 10 / 29

جديد

السير بإجراءات تنفيذ مستشفى معان العسكري بطريقة التاجير التمويلي
بموجب اتفاقيات سيتم توقيعها مع صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي

2018 / 10 / 29

مستمر

املوافقة على تدفئة  5مدارس في محافظة معان باالعتماد على الطاقة املتجددة

2018 / 10 / 29

مستمر

املوافقة على تكليف وزارة البيئة لتقييم األثر البيئي ملشروع التنقيب عن
خامات البوزالن في محافظة معان واملستخدم في صناعة االسمنت .

2018 / 10 / 29

جديد

توجيه وزير االشغال العامة واالسكان بدراسة وضع جسر عنيزة والطرق التي
تضررت في محافظة معان نتيجة االمطار االخيرة

2018 / 10 / 29

جديد

املوافقة على اعفاء الدفعة الثانية من االسر الفقيرة واملحتاجة وعددها 204
أسر من باقي املبالغ املترتبة عليها نتيجة حصولها على قروض تأهيل منهي (
مشاريع انتاجية صغيرة )

2018 / 10 / 29

قرر مجلس الوزراء بأن على وزارة الشؤون البلدية ووزارة االشغال العامة
واالسكان وأمانة عمان الكبرى العمل على إعداد وتجهيز فرق طوارئ تعمل على
مدار الساعة خالل فترات تساقط االمطار والثلوج

2018 / 10 / 23

مستمر

إعفاء الدفعة الثانية من األسر املستفيدة من مشاريع التأهيل املنهي املعمول به
في صندوق املعونة الوطنية

2018 / 10 / 18

مستمر

املوافقة على اقتطاع جزء من رواتب رئيس الوزراء والوزراء الشهري لصالح صندوق
دعم أسر شهداء القوات املسلحة االردنية –الجيش العربي واالجهزة االمنية.

2018 / 10 / 18

جديد
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املحور
الرئي�سي

املال
واالقتصاد

القرار

املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام شركات رأس املال املغامر لسنة
ّ
القانونية إلقراره حسب األصول
 2018وإرساله إلى اللجنة
ً
تخفض أسعار بيع الشعير  30دينارا
املوافقة على اتفاقية الترتيبات املالية لتخفيف أعباء خدمة مديونية اململكة
تجاه الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
إقرار مشروع القانون املعدل لضريبة الدخل
املوافقة على مشروع قانون ّ
ّ
اإللكترونية
معدل لقانون الجرائم
ِ

سيادة
القانون
وحقوق
االنسان

النزاهة
ومكافحة
الفساد

شؤون
خارجية

املوافقة على مذكرة التفاهم والتعاون املنوي توقيعها بين جهاز األمن العام في
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية في مجال مكافحة املخدرات
الهاشمية والشرطة
األردنية
اململكة
ّ
إحالة موضوع العفو العام إلى لجنة ّ
متخصصة
فنية
إحالة العفو العام للجنة القانونية لدراسته.
ّ
ّ
املسجلة بأسماء
الحكومية
املوافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات
ّ
ّ
ّ
واملؤسسات والهيئات العامة باسم خزينة اململكة
الرسمية
الوزارات والدوائر
ّ
ّ
األردنية الهاشمية.
إقرار مشروعي القانونين املعدلين لقانوني الكسب غير املشروع والنزاهة
ومكافحة الفساد
ّ
الخارجية وشؤون املغتربين ووزارة الشؤون
املوافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة
ّ
ّ
ّ
التونسية حول املشاورات السياسية بين الوزارتين
الخارجية بالجمهورية
ّ
ّ
ّ
جمهورية أوكرانيا في مجال الطاقة والثروة
املوافقة على مذكرة تفاهم مع
ّ
املعدنية ،وذلك لغايات تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين ،ومتابعة تنفيذ
ّ
ّ
التواصل في النشاطات املكثفة وبرنامج التطوير في مجال الطاقة ،والطاقة
ّ
ّ
ّ
الكهربائية ،ونقل وتوزيع الطاقة ،وكفاءة الطاقة والبحث والتطوير

32

تاريخ القرار

قرارجديد/
قرار
مستمرمن
الحكومات
السابقة

2018 / 10 / 23

جديد

2018 / 10 / 17

جديد

2018 / 10 / 01

جديد

2018 / 09 / 24

جديد

2018 / 12 / 11

جديد

2018 / 11 / 29

جديد

2018 / 10 / 04

جديد

2018 / 10 / 01

جديد

2018 / 10 / 16

جديد

2018 / 09 / 24

مستمر

2018 / 12 / 11

جديد

2018 / 10 / 08

مستمر

الباب الثاني
نشاطات وسفر أعضاء مجلس الوزراء
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نشاطات أعضاء مجلس الوزراء خارج الوزارة
الدكتور عمرالرزاز

رئيس الوزراء ووزيرالدفاع

36

اسم الوزير

الوزارة

وزيرحالي/سابق

عدد النشاطات
امليدانية

معالي املهندس مثنى حمدان غرايبة

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

حالي

40

معالي السيد ايمن حسين الصفدي

وزير الخارجية وشؤون املغتربين

حالي

37

معالي السيد سمير سعيد مـراد

وزير العمل

حالي

22

معالي املهندس ابراهيم صبحي الشحاحده

وزير الزراعة ووزير البيئة

حالي

20

معالي الدكتور محمد سليمان ابو رمان

وزير الثافة ووزير الشباب

حالي

19

معالي السيدة جمانه سليمان غنيمات

وزير الدولة لشؤون االعالم

حالي

18

معالي السيدة هاله نعمان "بسيسو لطوف"

وزير التنمية االجتماعية

سابق

17

معالي املهندسة هاله عادل زواتـي

وزير الطاقة

حالي

16

معالي املهندس مو�سى املعايطة

وزير الشؤون السياسية والبرملانية

حالي

15

معالي السيدة بسمة النسور

وزير الثقافة

سابق

14

معالي الدكتوة ماري كامل قعوار

وزير التخطيط والتعاون الدولي

حالي

12

معالي املهندس خالد مو�سى الحنيفات

وزير الزراعة

سابق

10

معالي الدكتور غازي منور الزبن

وزير الصحة

حالي

8

معالي الدكتور بسام سمير التلهوني

وزير العدل (ووزير التربية والتعليم ووزير
التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة)

حالي

6

معالي الدكتور طارق محمد الحمـوري

وزير الصناعة والتجارة والتموين

حالي

6

معالي الدكتور محمود ياسين الشياب

وزير الصحة

سابق

6

معالي السيدة مجد محمد شويكة

وزير دولة لتطوير االداء املؤس�سي ووزير
السياحة واآلثار بالوكالة

حالي

5

معالي السيد رجائي املعشر

ً
نائبا لرئيس الـوزراء ووزير دولة

حالي

4
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اسم الوزير

الوزارة

وزيرحالي/سابق

عدد النشاطات
امليدانية

معالي السيد سمير ابراهيم املبيضين

وزير الداخلية

حالي

4

معالي السيدة بسمه مو�سى اسحاقات

وزير التنمية االجتماعية

حالي

4

معالي السيدة لينا مظهر حسن عناب

وزير السياحة واالثار

سابق

4

معالي املهندس منير مو�سى عويس

وزير املياه والري

سابق

4

معالي الدكتور عبدالناصر ابو البصـل

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية

حالي

3

معالي املهندس وليد "محي الدين" املصري

وزير الشؤون البلدية ،ووزير النقل

حالي

3

معالي السيد مكرم القي�سي

وزير الشباب

سابق

2

معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز

وزير البيئة

سابق

2

معالي املهندس رائد مظفر ابو السعـود

وزير املياه والري

حالي

2

معالي املهندس فالح عبدهللا العمـوش

وزير االشغال العامة واالسكان

حالي

2

معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكريـه

وزير املالية

حالي

1

معالي الدكتور عزمي محمود محافظه

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي
والبحث العلمي

سابق

1

معالي الدكتور عوض عبد املشاقبه

وزير العدل

سابق

1

معالي السيد مبارك علي مبارك ابويامين

وزير الدولة للشؤون القانونية

حالي

1

معالي السيد مهند شحاده خليل خليل

وزير الدولة لشؤون االستثمار

حالي

1

معالي املهندس يحيى الكسبي

وزير االشغال العامة واالسكان

سابق

1

معالي الدكتور عادل عي�سى علي الطوي�سي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سابق

0
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نشاطات أعضاء مجلس الوزراء داخل الوزارة
الدكتور عمرالرزاز

رئيس الوزراء ووزيرالدفاع

11

اسم الوزير

الوزارة

وزيرحالي/سابق

عدد اللقاءات /
االجتماعات

معالي السيد سمير سعيد مـراد

وزير العمل

حالي

24

معالي املهندس ابراهيم صبحي الشحاحده

وزير الزراعة ووزير البيئة

حالي

20

معالي املهندس رائد مظفر ابو السعـود

وزير املياه والري

حالي

15

معالي املهندس مو�سى املعايطة

وزير الشؤون السياسية والبرملانية

حالي

12

معالي املهندس خالد مو�سى الحنيفات

وزير الزراعة

سابق

11

معالي الدكتور غازي منور الزبن

وزير الصحة

حالي

9

معالي الدكتور بسام سمير التلهوني

وزير العدل (ووزير التربية والتعليم ووزير
التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة)

حالي

8

معالي املهندس منير مو�سى عويس

وزير املياه والري

سابق

7

معالي الدكتوة ماري كامل قعوار

وزير التخطيط والتعاون الدولي

حالي

6

معالي الدكتور عادل عي�سى علي الطوي�سي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سابق

6

معالي السيد سمير ابراهيم املبيضين

وزير الداخلية

حالي

6

معالي الدكتور طارق محمد الحمـوري

وزير الصناعة والتجارة والتموين

حالي

5

معالي الدكتور عزمي محمود محافظه

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي
والبحث العلمي

سابق

5

معالي السيدة بسمه مو�سى اسحاقات

وزير التنمية االجتماعية

حالي

5

معالي الدكتور محمد سليمان ابو رمان

وزير الثقافة ووزير الشباب

حالي

4

معالي الدكتور عبدالناصر ابو البصـل

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية

حالي

3

معالي السيدة بسمة النسور

وزير الثقافة

سابق

3

معالي السيدة هاله نعمان "بسيسو لطوف"

وزير التنمية االجتماعية

سابق

3
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اسم الوزير

الوزارة

وزيرحالي/سابق

عدد اللقاءات /
االجتماعات

معالي السيد ايمن حسين الصفدي

وزير الخارجية وشؤون املغتربين

حالي

2

معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز

وزير البيئة

سابق

2

معالي املهندس فالح عبدهللا العمـوش

وزير االشغال العامة واالسكان

حالي

2

معالي املهندس وليد "محي الدين " املصري

وزير الشؤون البلدية ،ووزير النقل

حالي

2

معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكريـه

وزير املالية

حالي

1

معالي الدكتور عوض عبد املشاقبه

وزير العدل

سابق

1

معالي الدكتور محمود ياسين الشياب

وزير الصحة

سابق

1

معالي السيد رجائي املعشر

ً
نائبا لرئيس الـوزراء ووزير دولة

حالي

1

معالي السيد مكرم القي�سي

وزير الشباب

سابق

1

معالي السيدة مجد محمد شويكة

وزير دولة لتطوير االداء املؤس�سي ووزير
السياحة واآلثار بالوكالة

حالي

1

معالي املهندس يحيى الكسبي

وزير االشغال العامة واالسكان

سابق

1

معالي السيد مبارك علي مبارك ابويامين

وزير الدولة للشؤون القانونية

حالي

0

معالي السيد مهند شحاده خليل خليل

وزير الدولة لشؤون االستثمار

حالي

0

معالي السيدة جمانه سليمان غنيمات

وزير الدولة لشؤون االعالم

حالي

0

معالي السيدة لينا مظهر حسن عناب

وزير السياحة واالثار

سابق

0

معالي املهندس مثنى حمدان غرايبة

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

حالي

0

معالي املهندسة هاله عادل زواتـي

وزير الطاقة

حالي

0
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سفر  أعضاء مجلس الوزراء
الدكتور عمرالرزاز

رئيس الوزراء ووزيرالدفاع

0

اسم الوزير

الوزارة

وزيرحالي/سابق

عدد السفرات

معالي السيد ايمن حسين الصفدي

وزير الخارجية وشؤون املغتربيـن

حالي

5

معالي الدكتور طارق محمد الحمـوري

وزيرا الصناعة والتجارة والتمويـن

حالي

4

معالي الدكتورة ماري كامل قعوار

وزير التخطيط والتعاون الدولي

حالي

4

معالي املهندسة هاله عادل زواتـي

وزير الطاقة والثروة املعدنيـة

حالي

3

معالي السيدة لينا عناب

وزير السياحة واآلثار

سابق

2

معالي املهندس ابراهيم الشحاحــده

وزير الزراعة ً
ووزير البيئـة

حالي

2

معالي املهندس خالد مو�سى الحنيفات

وزير الزراعة

سابق

2

معالي السيد سمير سعيد مراد

وزير العمل

حالي

2

معالي السيد مهند شحاده خليل خليل

وزير دولة لشؤون اإلستثمار

حالي

2

معالي الدكتور بسام سمير التلهوني

وزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير
التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة

حالي

1

معالي الدكتور عبدالناصر ابو البصـل

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات االسالميـة

حالي

1

معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكريـه

وزير املالية

حالي

1

معالي الدكتور عزمي محمود محافظه

وزير التربية والتعليم ووزيراالتعليم العالي
والبحث العلمي

سابق

1

معالي الدكتور غـازي منور الزبــن

وزير الصحة

حالي

1

معالي املهندس مثنى حمدان غرايبة

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

حالي

1

معالي السيدة هاله نعمان بسيسو لطوف

وزير التنمية االجتماعية

سابق

1

معالي املهندس وليد "محي الدين" املصري

وزير الشؤون البلدية ووزير النقل

حالي

1

39

الباب الثالث
تنفيذ االلتزامات

41

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

المحور السياسي
تعهـ ّـدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن املحــور السيا�ســي ،وهــذه
اإللتزامــات هــي كالتالــي:
 .1مراجعة املنظومة التشريعية للعمل السيا�سي
• قانون انتخاب جديد
• مراجعة قانون األحزاب

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

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

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

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

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

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .لقــاء رئيــس الــوزراء بتاريــخ  2018/7/30مــع رؤســاء مجالــس املحافظــات ولجنــة الالمركزيــة الوزاريــة لبيــان اســتعداد
الحكومــة إلعــادة النظــر فــي قانــون الالمركزيــة والتعــرف علــى مواقــع الخلــل ودراســة التحديــات وإنجــاح التجربــة.
ب .لقاء رئيس الوزراء بتاريخ  2018/8/14مع رؤساء مجالس املحافظات بين خالله:
• أن «الحكومــة رصــدت وتــدرس جميــع املطالــب التــي طرحهــا رؤســاء مجالــس املحافظــات ،حيــث ســيتم تنفيــذ املمكــن
ّ
األولويــات واإلمكانــات املتاحــة».
منهــا بحســب
ً
ّ
• قــرر رئيــس الــوزراء تشــكيل لجنــة ّ
املعنيــة ،وعــددا مــن رؤســاء مجالــس
فنيــة مشــتركة تضـ ّـم ممثليــن عــن الــوزارات
املحافظــات ،لدراســة جميــع القضايــا ّ
الفنيــة العالقــة وتجــاوز التحديــات.
• توجيه رئيس الوزراء رؤساء مجالس املحافظات للترتيب إلعداد موازنة العام املقبل 2019م.
ّ
ً
ًّ
ّ
تتولــى ّ
لعمليــة
مهمــة التنســيق واملتابعــة
ـريعيا وإدارّيــا ،إلنشــاء وحــدة
• توجيــه رئيــس الــوزراء إلــى اتخــاذ مــا يلــزم ،تشـ
طــرح العطــاءات وتنفيــذ املشــاريع ،بحيــث ترتبــط الوحــدة باملجلــس التنفيــذي املحافظــة ،وتعمــل علــى التنســيق بيــن
ّ
واملديريــات ومجالــس املحافظــات.
املحافظــة
ج .بــدأ مجلــس الــوزراء منــذ تاريــخ  2018/9/3بدعــوة رؤســاء مجالــس املحافظــات (الالمركزيــة) واملحافظيــن للمشــاركة
فــي جلســات مجلــس الــوزراء ملناقشــة موازنــة مجالــس املحافظــات لعــام  2019وأولويــات تنفيــذ املشــاريع التنمويــة
بحيــث يخصــص جــزء مــن الجلســات ملناقشــة موازنــات املحافظــات.
د .إقرار مجلس النواب قانون اإلدارة العامة لسنة .2018

44

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

 .4التعاون الدائم من خالل عقد لقاءات دورية (شهرية) مع الكتل واللجان النيابية

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .بــدأ رئيــس الــوزراء لقاءاتــه بالكتــل فــور اإلنتهــاء مــن تقديــم البيــان الــوزراي بتاريــخ  2018/7/10ملناقشــة 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.
د .لقــاء لجنــة اإلقتصــاد واإلســتثمار النيابيــة بالفريــق اإلقتصــادي الحكومــي ملناقشــة قانــون ضريبــة الدخــل لعــام
.2018
ه .لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاســة الوزراء بتاريخ  2018/12/9كتلة الحداثة والتنمية النيابية
برئاســة النائب مازن القا�ضي.
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 .5الحوارمع النواب واألحزاب ومؤسسات املجتمع املدني حول قانون انتخاب مشابه لقانون 89

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

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

 .6إطالق حوارموسع خالل أسابيع النخراط الشباب في العمل العام وتأهيلهم للعب أدوارقيادية في املستقبل

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

تاريخ التعهد :مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21
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المحور االقتصادي
تعهـ ّـدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن املحــور االقتصــادي ،وهــذه
االلتزامــات هــي كالتالــي:
 .1سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

تاريخ التعهد :لقاءات الحكومة مع رؤساء النقابات ورؤساء غرف التجارة والصناعة .2018/6/7
التنفيذ
قرار رئيس الوزراء سحب مشروع قانون الضريبة املعدل بتاريخ .2018/6/9
 .2تشجيع االستثماراملحلي والخارجي وضبط كلف اإلنتاج

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/6/25املوافقــة علــى قـرار مجلــس مفو�ضــي هيئــة تنظيــم قطــاع الطاقــة واملعــادن
املتضمــن منــح شــركة الشــرق األوســط 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  2018/7/10ومناقشــة آفــاق زيــادة
االســتثمار الصينــي فــي اململكــة فــي قطاعــات الطاقــة والبنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن القطاعــات.
ج .لقــاء الحكومــة مــع رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة غرفــة صناعــة األردن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الغــرف الصناعيــة
وممثلــي القطــاع الصناعــي بتاريــخ  2018/7/29وبيــان وزيــر الطاقــة والثــروة املعدنيــة هالــة زواتــي ترحيــب الــوزارة بــأي
مصنــع يرغــب فــي اســتخدام الغــاز الطبيعــي بعمليــات اإلنتــاج بــدال مــن اســتخدام الوقــود الثقيــل كونــه يحقــق مكاســب
كبيــرة للصناعــة الوطنيــة ،وأن الــوزارة تــدرس تخفيــض الضريبــة الخاصــة بنســب أقــل مــن  7باملئــة أو تحويلهــا إلــى
ضريبــة.
د .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/6املوافقــة علــى فتــح الســوق النفطيــة لترخيــص شــركتين تســويق جديدتيــن
لتوزيــع املشــتقات النفطيــة داخــل اململكــة.
ه .إق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/27نظــام رســوم الطي ـران املدنــي لســنة 2018م ،وذلــك لغايــات تحفيــز
االســتثمار فــي قطــاع الطي ـران املدنــي وتشــجيع اســتقطاب شــركات الطي ـران.
و .موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/10/8علــى ق ـرار مجلــس ّ
مفو�ضــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة
ّ
التنمويــة البالغــة مســاحتها ( )1200دونــم لتصبــح قرابــة ( )2000دونــمّ ،
ّ
وضمهــا لحــدود
املتضمــن توســعة املنطقــة
ّ
ّ
ّ
الخاصــة رقــم ()32
االقتصاديــة
االقتصاديــة ،وذلــك بموجــب أحــكام املـ ّـادة ( )4مــن قانــون منطقــة العقبــة
املنطقــة
لســنة  2000وتعديالتــه.
ّ
العربيــة
ز .ق ـرار مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى مشــروع أعمــال صيانــة وتدعيــم لســد ترابــي فــي شــركة البوتــاس
ّ
املعدنيــة املانعــة للتسـ ّـرب مــن قبــل مقاوليــن عاملييــن ،وإعطــاء نســبة  25باملائــة مــن قيمــة
باســتخدام الصفائــح
ّ
ّ
ّ
ّ
املشــروع ّ
ومصدقــة لــدى كاتــب العــدل بيــن
اتفاقيــة موقعــة
املصنــف ،شــريطة إحضــار
الكليــة للمقــاول األردنــي
ّ
ّ
الحكوميــة،
املصنــف قبــل ترخيــص الشــركة األجنبيــة لــدى دائــرة العطــاءات
املقــاول األجنبــي واملقــاول األردنــي
وتســجيلها فــي نقابــة املهندســين األردنييــن ،ثــم انتســابها إلــى نقابــة مقاولــي اإلنشــاءات األردنييــن حســب األصــول ،مــع
دنيــة مــن أبنــاء املحافظــة فــي مشــا يع األعمــار ّ
اميــة تشــغيل العمالــة األر ّ
إلـزام املســتثمر بتطبيــق نظــام إلز ّ
املنفــذة فيهــا.
ر
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ح .ق ـرار مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى تعديــل أســس منــح الجنســية للمســتثمرين أصحــاب اإلســتثمارات القائمــة فــي
اململكــة.
ط .ق ـرار مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى اتفاقيــة حمايــة وتشــجيع االســتثمار املنــوي توقيعهــا بيــن الحكومــة االردنيــة
وحكومــة اليابــان.
 .3تطويرعمل دو ائراالستثمارلتصبح دو ائرخدماتية تخدم املستثمرين

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

 .4الترويــج للفــرص االســتثمارية فــي املحافظــات مــن خــال مشــروع الخارطــة االســتثمارية والشــراكة مــع املجالــس
البلديــة والالمركزية

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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 .5زيادة حصة املشاريع الريادية الخضراء

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .وافــق مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/6/25علــى اتفاقيــة تعــاون بيــن وزارة البيئــة ووكالــة كاتالونيــا  /مركــز النشــاط
ً
اإلقليمــي لالســتهالك واإلنتــاج املســتدامين لتنفيــذ مشــروع يهــدف لتدريــب  160شــخصا فــي مجــال ريــادة األعمــال
الخض ـراء بــإدارة برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة.
ب .لقــاء رئيــس الــوزراء ووزيــر البيئــة نايــف الفايــز بتاريــخ  2018/7/29برئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة غرفــة صناعــة
األردن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الغــرف الصناعيــة وممثلــي القطــاع الصناعــي ،تــم التأكيــد خــال االجتمــاع علــى
الحاجــة املاســة إلعــادة النظــر باملعاييــر البيئيــة ومفهــوم االقتصــاد األخضــر املبنــي علــى البيئــة والقــدرات الشــبابية
والــذي يســاعد علــى زيــادة الصــادرات الوطنيــة وفتــح أســواق جديــدة.
 .6دعم ثقافة ريادة األعمال واالبتكارواإلنتاج املحلي والتصديروتطويراتفاقيات قواعد املنشأ

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .لقــاء الحكومــة مــع رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة غرفــة صناعــة األردن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الغــرف الصناعيــة
وممثلــي القطــاع الصناعــي بتاريــخ  ،2018/7/29وبينــت الحكومــة خــال االجتمــاع أنهــا ســتتخذ اإلجـراءات التاليــة:
• إعادة فتح املنافذ الحدودية بين األردن وسوريا والعراق أمام املنتجات الوطنية.
• فتح حوار بشأن بروتوكول باريس وزيادة صادرات األردن الى السوق الفلسطينية.
• حوار مع السوق األوروبية حول اتفاقية تبسيط قواعد املنشأ مع االتحاد األوروبي.
• فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص خصوصا في األسواق االفريقية.
ب .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/6الســماح لــوزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن البــدء بالتفــاوض مــع مكتــب
البـراءات األوروبــي حــول اتفاقيــة إجــازة الطلبــات والبـراءات املقدمــة مــن مكتــب بـراءات اإلختـراع األوروبــي بحيــث يتــم
تســريع وتســهيل عمليــة إجــازة الطلبــات املقدمــة لــدى األردن ،و دعــم سياســة اإلبتــكار الوطنيــة.
ج .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/12املوافقــة علــى تأســيس شــركة مســاهمة خاصــة لدعــم التصديــر ،حيــث
ســتكون الشــركة غيــر ربحيــة و مملوكــة مــن قبــل الحكومــة والقطــاع الخــاص.
د .إطــاق الحكومــة األردنيــة بتاريــخ  2018/9/23صنــدوق ريــادة األعمــال فــي البنــك املركــزي برأســمال  98مليــون دوالر
وهــو شــركة مســاهمة خاصــة مملوكــة مــن البنــك املركــزي األردنــي والشــركة األردنيــة لضمــان القــروض برأســمال قــدره
 98مليــون دوالر ،وبتمويــل مــن البنــك املركــزي األردنــي بقيمــة  48مليــون دوالر والبنــك الدولــي بقيمــة  50مليــون دوالر
يهــدف إلــى لتوفيــر بيئــة ريــادة مالئمــة ملشــاريع ناشــئة وشــركات صغيــرة ومتوســطة إلــى جانــب دعــم رواد أعمــال محتمليــن
حيــث ســيتم دعــم  825شــركة رياديــة.
ه .فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين االردن وسوريا بتاريخ 2018/10/14
و .توقيــع املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة  JEDCOاتفاقيــات مــع  16شــركة صغيــرة ومتوســطة مــن
القطــاع الصناعــي ضمــن خدمــة « تســريع الصــادرات الــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة
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 .7تنفيــذ العديــد مــن البرامــج واملشــروعات تهــدف الــى زيــادة مســاهمة الدخــل الســياحي وتطويــر الخدمــات
السـ ّ
ـياحية فــي املحافظــات مــن خــال :عمــل برامــج الســتقطاب السـ ّـياح املحلييــن واألجانــب

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريــخ التعهــد :البيــان الــوزاري  ،2018/7/9خطــاب رد الحكومــة علــى مناقشــات مجلــس النــواب للبيــان الــوزاري لهــا
.2018/7/19
التنفيذ
أ .لقــاء وزيــر الخارجيــة وشــؤون املغتربيــن أيمــن الصفــدي بتاريــخ  2018/7/10مستشــار الدولــة ووزيــر الخارجيــة
الصينــي وانــغ يــي واتفاقهمــا علــى أهميــة زيــادة عــدد الســياح الصينييــن إلــى األردن وتطويــر برامــج الســتقطاب الســياحة
الصينيــة للمملكــة.
ب .بتاريخ  2018/7/30أطلقت في متحف األردن ،مبادرة «قمة اإلعالم السياحي» لدعم القطاع السياحي باململكة.
ج .قرار مجلس الوزراء املوافقة على االستراتيجية الوطنية للسياحة العالجية لألعوام .2022 - 2018
د .توجيــه رئيــس الــوزراء وزيــر الســياحة واالثــار لدراســة واقــع العديــد مــن األماكــن الســياحية واألثريــة خصوصــا فــي
منطقــة رحــاب والعــودة بتوصيــات لتجــاوز التحديــات التــي تواجههــا.
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 .8وضع خطة عمل شاملة بمؤشرات قياس وكلف مالية و اقعية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .لقــاء نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر مــع ممثلــي النقابــات والجمعيــات واالتحــادات
الزراعية بتاريخ  2018/7/14وتأكيده أن الحكومة حريصة على االستماع الحتياجات القطاع من أصحاب العالقة
ً
ً
لتحديــد املشــاكل ودراســتها ثــم التواصــل مجــددا لعــرض اإلقتراحــات الحكوميــة والحــوار حولهــا وصــوال إلــى توافقــات
تنهــض بالقطــاع الزراعــي.
ب .ناقــش املجلــس الزراعــي األعلــى خــال اجتماعــه مــع رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/8/8خطــة
النهــوض بالقطــاع الزراعــي ( .)2022 – 2018التــي تهــدف إلــى النهــوض بالقطــاع الزراعــي وتركيــز الجهــود علــى أولويــات
عملــه ،وفــي مقدمتهــا التحــول إلــى الزراعــة التجاريــة وزيــادة مســاهمة القطــاع فــي مكافحــة الفقــر والبطالــة.
ج .توجيــه وزيــر العمــل ســمير ســعيد م ـراد بتاريــخ  2018/9/5بتشــكيل لجنــة خاصــة لإلجتمــاع مــن أجــل تشــكيل
مجلــس للشـراكة بيــن وزارة العمــل وممثلــي القطــاع الزراعــي ممثلــة بكافــة مكونــات القطــاع الزراعــي لســماع املقترحــات
مــن أصحــاب الشــأن وحــل اإلشــكالية القائمــة حــول اســتقدام العمالــة الوافــدة فــي القطــاع.
د .زيارة رئيس الوزراء مهرجان الزيتون الوطني الذي دعا خالله إليجاد سوق زراعي دائم باملحافظات.
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 .9مراجعــة االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة وتعزيــزاالعتمــاد علــى مصــادرالطاقــة املنتجــة مــن املصــادراملحليــة
وتنويــع مصــادرالطاقــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
 .10ضبط كلف التشغيل

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

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

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
ً
ّ
ّ
توجيــه رئيــس الــوزراء خطــاب للتوقــف عــن النفقــات غيــر املبـ ّـررة كإعالنــات النعــي فــي الصحــف ،مــا يشــكل هــدرا للمــال
العــام ،خالفـ ًـا ّ
لتوجــه الحكومــة بضبــط النفقــات ،والتأكيــد علــى عــدم صــرف ّ
أي نفقــات دون أخــذ موافقــة مســبقة
مــن رئيــس الــوزراء.
 .12إعــداد قانــون املوازنــة مــن منطلــق تحديــد أولويــات الدولــة ال أولويــات كل وزارة علــى حــدة وإجــراء املناقــات
الالزمــة لتنفيــذ األولويــات الوطنيــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
ّ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ  2018 / 10 / 15البــدء بإج ـراءات نقــل موازنــة ( )17هيئــة
ّ
ّ
الحكوميــة إلــى املوازنــة ّ
ّ
العامــة للدولــة.
ومؤسســة مســتقلة مــن موازنــة الوحــدات
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ّ
ب .ق ـرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ  2018/10/22نقــل موازنــة ( )12هيئــة ّ
ومؤسســة مســتقلة
العامــة للدولــة ،ليصبــح إجمالــي عــدد ّ
الحكوميــة إلــى املوازنــة ّ
ّ
ّ
املؤسســات والهيئــات
إضافيــة مــن موازنــة الوحــدات
ّ
ـتقلة التــي تـ ّـم نقــل موازنتهــا (ّ )29
مؤسســة وهيئــة.
املسـ
 .13تخفيض النفقات الحكومية بو اقع  151مليون دينارأردني خالل  100يوم من عمرالحكومة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء بشــكل مســبق بتاريــخ  2018/6/24املوافقــة علــى مجموعــة مــن اإلج ـراءات لترشــيد اإلنفــاق
الحكومــي وضبطــه ،وهــي:
 .1عــدم شـراء 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.
 .2عــدم تغييــر األثــاث أو شـراء أثــاث جديــد إال للضــرورة القصــوى ،والحــد مــن ســفر الوفــود واللجــان الرســمية للخــارج
إال للضــرورة القصــوى ،وتقليــص عــدد أعضــاء الوفــد الرســمي للخــارج بحيــث ال يتجــاوز  3أشــخاص بمــن فيهــم رئيــس
الوفــد واالســتعانة بالســفارات األردنيــة مــا أمكــن للمشــاركة فــي اللجــان واالجتماعــات.
 .3الحــد مــن اســتئجار مبـ ٍـان لصالــح الحكومــة إال للضــرورة القصــوى وتكليــف وزارة املاليــة بإعــداد خطــة تدريجيــة
لالســتعاضة عــن األبنيــة املســتأجرة بأبنيــة مملوكــة للحكومــة.
 .4املوافقــة علــى االســتمرار بتطبيــق القـرار الســابق املتضمــن اقتطــاع مــا نســبته  10باملائــة ممــا يزيــد علــى ألفــي دينــار
ً
مــن إجمالــي الراتــب الشــهري علــى رئيــس الــوزراء وأعضــاء الفريــق الــوزاري اعتبــارا مــن األول مــن تمــوز  2018وحتــى نهايــة
عــام .2018
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ب .إنهــاء وزارة األشــغال عقــود عطــاءات الصيانــة الروتينيــة التــي تبلــغ قيمتهــا  50مليــون دينــار وقــد صرحــت الــوزارة
بذلــك بتاريــخ .2018/6/24علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الوثائــق التــي تبيــن أن القـرار صــادر بتاريــخ  2018 4- - 24أي
قبــل تســلم الحكومــة الحاليــة للحقبــة الوزاريــة.
ج  .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/5باملوافقــة علــى االســتمرار فــي العمــل باآلليــة املتبعــة فــي صــرف مكافــآت
ممثلــي الحكومــة وممثلــي شــركة إدارة املســاهمات الحكوميــة فــي مجالــس إدارة وهيئــات مديــري الشــركات والشــركات
التابعــة والحليفــة لهــا .حيــث ســبق أن تــم تخفيــض هــذه املســاهمات وتحديــد ســقوفها بحيــث تصــرف املكافــأة املقــررة
لــكل واحــد منهــم عــن شــركة أو مؤسســة واحــدة مهمــا كان عــدد الشــركات او املؤسســات التــي يمثــل الحكومــة فيهــا.
د .تعميــم رئيــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/5لاللت ـزام باســتخدام بطاقــة «وقــودي» لش ـراء املحروقــات الكترونيــا
والحفــاظ علــى هــذه البطاقــات مــن التلــف والضيــاع وعــدم توقيــع أي اتفاقيــة حصريــة مــع شــركات املحروقــات
باســتثناء االتفاقيــات الالزمــة لغايــات تعبئــة املحروقــات وصــرف الفواتيــر الخاصــة بهــا وبعــد أخــذ موافقــة وزارة النقــل.
ه .تعميــم رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/9/29للــوزارات والدوائــر واملؤسســات التابعــة لهــا
والجامعــات الرســمية والبلديــات بالتقريــر الصــادر بموجــب نظــام التتبــع اإللكترونــي للمركبــات /اآلليــات الحكوميــة
الــذي ّ
أعدتــه وأكــد علــى تســليم املركبــات الفائضــة عــن الحاجــة وقليلــة االســتخدام لديهــا الــى رئاســة الــوزراء ليتــم
توزيعهــا علــى الــوزارات واملؤسســات التــي لديهــا نقــص فــي املركبــات وبيــع الفائــض منهــا.
و .تعديــل وزاري بتاريــخ  2018/10/11تــم فيــه تحميــل بعــض الــوزراء حقيبتيــن وزاريتيــن وتخفيــض عــدد الــوزراء إلــى
ً
خمســة وعشــرين وزيـرا.
ز.موافقــة رئيــس الــوزراء علــى اســترداد مبالــغ ّ
ماليــة تـ ّـم صرفهــا كمكافــآت ،وبــدل مياومــات ســفر ملوظفيــن فــي ســلطة
ً
إقليــم العقبــة ،خالفــا لألنظمــة والتعليمــات.
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 .14تشــكيل لجنــة فنيــة لدراســة العــبء الضريبــي الكلــي وإجــراء مراجعــة شــاملة للمنظومــة الضريبيــة خــال 100
يــوم مــن عمــرالحكومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .تشــكيل الحكومــة لجنــة مــن وزارة املاليــة لدراســة العــبء الضريبــي باململكــة ،وبتاريــخ  2018/8/5بيــن نائــب رئيــس
الــوزراء ووزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر أن 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
إي ـرادات ضريبــة املبيعــات أربــع اضعــاف ضريبــة الدخــل .وفــي تاريــخ  2018/8/17أظهــر فيديــو نشــر علــى الصفحــة
ً
الرســمية لرئاســة الــوزراء علــى موقــع  Facebookنتيجــة أكثــر تفصيــا للدراســة حيــث أظهــرت أن ضريبــة املبيعــات
والضرائــب غيــر املباشــرة األخــرى (الجمــارك) تشــكل  76%مــن مجمــل اإلي ـرادات الضريبيــة بينمــا تشــكل الضرائــب
املباشــرة (ضريبــة الدخــل)  24%مــن مجمــل اإليـرادات الضريبيــة .وفــي تاريــخ  2018/9/3أظهــر فيديــو آخــر نشــر علــى
الصفحــة الرســمية لرئاســة الــوزراء علــى موقــع  Facebookاألســس التــي اعتمــدت فــي إجـراء الدراســة حيــث تــم تعريــف
العــبء الضريبــي علــى أنــه «إجمالــي الضرائــب التــي يدفعهــا املجتمــع منســوبة ألحــد املؤش ـرات التــي تــدل علــى دخــل
املجتمع،مثــل الناتــج املحلــي اإلجمالــي»؛ حيــث تـ ّـم قيــاس العــبء الضريبــي فــي الدراســة مــن خــال نســبة الضرائــب
ّ
املحصلــة مــن الدخــل وعلــى االســتهالك إلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي وبمفاهيــم مختلفــة حيــث اعتمــدت الدراســة معاييــر
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  OECDوبيــن الفيديــو أن الدراســة تؤكــد علــى وجــود آثــار سـ ّ
ـلبية للخلــل الهيكلــي
للعــبء الضريبــي علــى العدالــة الضريبيــة ،مشـ ّـددة علــى ضــرورة إج ـراء إصالحــات فــي الضريبــة املباشــرة (ضريبــة
ّ
ّ
تصاعديــة الضريبــة.
الضريبيــة ،وتكريــس
الدخــل) ملعالجــة الخلــل الهيكلــي ،وتحســين العدالــة
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ب .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/12إعــادة النظــر بالضريبــة العامــة علــى املبيعــات علــى ســلع غذائيــة طازجــة
ً
(خضــار وفواكــه) بإعفائهــا بالكامــل مــن الضريبــة التــي كانــت تخضــع لهــا بنســبة  10باملائــة وتخفيــض الضريبــة أيضــا
علــى مجموعــة أخــرى مــن املنتجــات الزراعيــة بتخفيــض الضريبــة العامــة مــن  10باملائــة إلــى  4باملائــة.
وبخصوص إجراء املراجعة الشاملة للمنظومة الضريبية فقد أخذت الحكومة على نفسها إلتزامات منفصلة ب:
 .1إعــادة دراســة الضرائــب املفروضــة علــى القطــاع الزراعــي( .للتفاصيــل  :تــم تخصيــص الت ـزام مســتقل حــول هــذا
املوضــوع بإمكانــك اإلطــاع عليــه فــي محــور اإلصــاح اإلقتصــادي)
 .2إطــاق حــوار وطنــي حــول قانــون ضريبــة الدخــل( .للتفاصيــل  :تــم تخصيــص الت ـزام مســتقل حــول هــذا املوضــوع
بإمكانــك االطــاع عليــه فــي محــور الشــفافية واملســاءلة)
 .15مراجعــة البنــد املتعلــق بتقاعــد الــوزراء فــي قانــون التقاعــد املدنــي والعــودة إلــى العمــل بقــرارخفــض رو اتــب
الــوزراء بنســبة  10%خــال  100يــوم مــن عمــرالحكومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√
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التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/7/3أي قبــل البيــان الــوزاري املوافقــة علــى مشــروع قانــون معــدل لقانــون
التقاعــد املدنــي لســنة  2018وبموجــب مشــروع القانــون يكتســب الوزيــر حــق التقاعــد إذا بلغــت خدماتــه فــي الــوزارات
أو الدوائــر الحكوميــة أو املؤسســات العامــة أو البلديــات ســبع ســنوات ويجــوز للوزيــر الــذي تقــل خدماتــه عــن هــذه
ً
املــدة أن يطلــب إخضــاع خدماتــه لقانــون الضمــان االجتماعــي علــى أن يتــم احتســاب اشــتراكاته وفقــا ألحكامــه .وينــص
ً
مشــروع القانــون علــى أنــه إذا ّ
عيــن املتقاعــد وزيـرا يوقــف الراتــب التقاعــدي بمــا فــي ذلــك راتــب اإلعتــال الــذي خصــص
له من تاريخ إعادته ويعاد حســاب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته األخيرة على أســاس إضافة مدة خدماته الالحقة
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شــريطة أن ال يــؤدي الحســاب الجديــد إلــى تخفيــض راتــب التقاعــد الســابق الــذي خصــص لــه .كمــا يكتســب شــاغل
إحــدى وظائــف املجموعــة األولــى مــن الفئــة العليــا وكل مــن نصــت القوانيــن واألنظمــة علــى تعيينــه برتبــة وزيــر او براتــب
الوزيــر العامــل وعالواتــه وامتيازاتــه قبــل نفــاذ أحــكام هــذا القانــون املعــدل  ،حــق التقاعــد عنــد تركــه الخدمــة ســواء
باإلســتقالة أو باإلحالــة علــى التقاعــد إذا اكمــل عشــر ســنوات خدمــة مقبولــة للتقاعــد .ويهــدف مشــروع القانــون إلــى
ً
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 أو القا�ضــي أو املوظــف املدنــي التابــع للتقاعــد قبــل نفــاذ أحــكام هــذا القانــون املعــدل واملوظــف املعيــن
ً
ً
بمقت�ضــى عقــد قبــل نفــاذ أحــكام هــذا القانــون املعــدل وكان بموجــب شــروط عقــده تابعــا للتقاعــد ،وال يعتبــر تابعــا
ً
للتقاعــد  :املتقاعــد املدنــي أو العســكري الــذي يعــاد تعيينــه موظفــا بعــد نفــاذ أحــكام هــذا القانــون املعــدل والقا�ضــي أو
املوظــف املعيــن بعــد نفــاذ أحــكام هــذا القانــون بحيــث يخضعــوا للضمــان االجتماعــي .ونــص مشــروع القانــون علــى أنــه
ال يجــوز ان يزيــد راتــب اإلعتــال الشــهري فــي أي مــن حــاالت العجــز علــى مــا نســبته  20باملائــة مــن الراتــب الشــهري األخيــر
وبمــا ال يتجــاوز  500دينــار شــهريا علمــا بانــه لــم يكــن هنــاك ســقف أعلــى للمبلــغ الــذي يتــم الحصــول عليــه بــدل اعتــال .
وتم إقرار القانون من قبل مجلس النواب في جلسته بتاريخ .2018/9/23
 .16تخفيــض نســبة الضريبــة الخاصــة علــى مركبــات الهايبــرد والضريبــة الخاصــة علــى الــوزن علــى جميــع أنــواع
املركبــات خــال  100يــوم مــن عمــرالحكومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√
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التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء بشــكل مســبق بتاريــخ  2018/6/27تخفيــض الضريبــة الخاصــة علــى مركبــات الهايبــرد مــن
 55%إلــى  30%حتــى نهايــة عــام  .2018كمــا قــرر املجلــس تحديــد نســبة الضريبــة الخاصــة علــى مركبــات الهايبــرد بعــد
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نهايــة عــام  2018ب ـ  35%حتــى نهايــة عــام  ،2019و 40%حتــى نهايــة عــام  ،2020و 45%حتــى نهايــة عــام  .2021أمــا
بخصــوص مركبــات الهايبــرد التــي يتــم شــطب مركبــات أخــرى قديمــة مكانهــا فقــد قــرر املجلــس تخفيــض نســبة الضريبــة
الخاصــة عليهــا إلــى  12.5%حتــى نهايــة عــام  ،2018وتــم تحديــد النســبة خــال األعــوام التاليــة ب 20%حتــى نهايــة عــام
 ،2019و 25%حتــى نهايــة عــام  ،2020و 30%حتــى نهايــة عــام  ،2021شــريطة أن ال يزيــد عمــر مركبــة الهايبــرد التــي يتــم
شـراؤها عــن ســنتين ،وفــي حــال زاد عمــر املركبــة عــن ذلــك تتــم زيــادة نســبة  5%علــى النســبة املحــددة.
ّ
الخاصــة علــى سـ ّـيارات الركــوب التــي يتجــاوز
ب .قـرار املجلــس بشــكل مســبق بتاريــخ  2018/6/27تخفيــض الضريبــة
وزنهــا ( )1000كيلــو غـرام وال يتجــاوز ( )1250كيلــو غـرام لتصبــح خمســمائة دينــار .وأبقــى املجلــس علــى قيمــة الضريبــة
ّ
الخاصــة علــى سـ ّـيارات الركــوب التــي يتجــاوز وزنهــا ( )1250كيلــو غ ـرام وال يتجــاوز ( )1500كيلــو غ ـرام بواقــع ألــف
ّ
الخاصــة علــى سـ ّـيارات الركــوب التــي يتجــاوز وزنهــا ( )1500كيلــو غ ـرام
دينــار ،وكذلــك اإلبقــاء علــى قيمــة الضريبــة
بواقــع ألــف وخمســمائة دينــار.
 .17اإلســراع فــي تفعيــل الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع وهــذا يتطلــب
ســرعة إنجــازدراســات الجــدوى اإلقتصاديــة للمشــاريع وعرضهــا علــى الراغبيــن بــكل شــفافية خــال  100يــوم مــن
عمــر الحكومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

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  2018/7/24بيــن الوزيــر خاللــه وجــود  15مشــروعا ســتعمل الحكومــة
علــى تنفيذهــا فــي إطــار الش ـراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،ودعــى البنــوك إلــى تقديــم نمــوذج للتمويــل ودراســة
املتطلبــات التشــريعية واإلجرائيــة لتمكيــن البنــوك مــن تنفيــذ هــذه املشــروعات.
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ب .لقــاء الحكومــة مــع رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة غرفــة صناعــة األردن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الغــرف الصناعيــة
وممثلــي القطــاع الصناعــي بتاريــخ  2018/7/29بيــن خاللــه وزيــر الصناعــة والتجــارة ان الحكومــة تعمــل علــى إطــاق
مشــروع بيــت التصديــر بالتشــارك مــع القطــاع الخــاص.
ج .تأكيــد الحكومــة بحســب نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر بتاريــخ  2018/8/5أنــه ســيتم
تشــكيل لجــان قطاعيــة تضــم ممثليــن عــن القطاعيــن العــام والخــاص بحيــث ال يصــدر أي قـرار أو تشــريع قبــل عرضــه
علــى اللجنــة التــي ســتدرس كافــة املالحظــات الــواردة مــن الجهــات املعنيــة.
د .نشــر مســودة مشــروع قانــون معــدل لقانــون الش ـراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بتاريــخ  2018/8/28علــى
موقــع ديــوان التشــريع وال ـرأي للتعليقــات..
ّ
االقتصاديــة للشــباب مــن خــال :تشــغيلهم فــي قطاعــات ّ
:تقنيــة املعلومــات ،واالتصــاالت،
 .18تعزيــز املشــاركة
واإلنشــاءات

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

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

التنفيذ
بتوقيــع مذكــرة تفاهــم بتاريــخ  2018/9/4بيــن وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ومركــز تكنولوجيــا املعلومــات
الوطنــي وشــركة الخدمــات اآلمنــة لصناعــة البرمجيــات لتشــغيل خريجــي تكنولوجيــا املعلومــات فــي محافظــات اململكــة
وســتكون بدايــة تنفيــذ املذكــرة فــي محافظــة الكــرك.
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 .19إعادة دراسة الضرائب املفروضة على القطاع الزراعي

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

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

التنفيذ
أ .لقــاء رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز وبشــكل مســبق بتاريــخ  2018/7/1مــع رئيــس اللجنــة الزراعيــة فــي مجلــس
النواب النائب خالد الحياري إضافة للقاء آخر بينهما بتاريخ  ،2018/8/16لبحث ومناقشــة الضريبة على مدخالت
اإلنتــاج للقطــاع الزراعــي وبيــان أن إعــادة دراســة العــبء الضريبــي ســتتضمن إعــادة الدراســة املفروضــة علــى القطــاع
الزراعي.
ب .قـرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ  2018/9/17إعفــاء مدخــات اإلنتــاج الزراعــي مــن الضريبــة
العامــة علــى املبيعــات و تخفيــض الضريبــة العامــة علــى مــادة الــذرة مــن  10باملائــة لتصبــح  5باملائــة  .وإلغــاء الضريبــة
العامــة علــى مدخــات اإلنتــاج لقطــاع الدواجــن التــي كانــت تخضــع لنســبة  4باملائــة قبــل عــام  2018لتصبــح تخضــع
لنســبة الصفــر ،وإعفــاء املزارعيــن املحلييــن وإنتاجهــم الزراعــي املحلــي مــن الضريبــة العامــة علــى املبيعــات وان ال يتــم
اســتيفاء الضريبــة إال عنــد االســتيراد .
ج -جــاء قانــون ضريبــة الدخــل لســنة  2018يعفــي الشــخص الطبيعــي مــن ضريبــة الدخــل عــن أول مليــون دينــار مــن
املبيعــات املتأتيــة مــن نشــاط زراعــي وأول  50ألــف مــن الدخــل الصافــي املتأتــي مــن نشــاط زراعــي.
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ّ
ّ
املحلية واالستمرار
واملتجددة من خالل  :تطويرمصادرالطاقة
 .20تشجيع االستثمارفي مجال الطاقة البديلة
ّ
الوطنية لقطاع الطاقة
في تنفيذ االســتراتيجية

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

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

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  ، 2018/7/7ســبع رخــص لتوليــد الطاقــة املتجــددة حيــث
تسمح الرخص للشركة املرخصة العمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا الخاليا الشمسية
ً
لغايــات االســتهالك الخــاص وفقــا للتشــريعات النافــذة ،وجميــع االســتهالكات التــي ســتعمل علــى تغطيتهــا هــي صناعــات
متوســطة.
ج .قرار مجلس الوزراء بتاريخ  2018/7/30باملوافقة على اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع إدراك إمكانات وإدارة
مخاطــر نظــم الــري بالطاقــة الشمســية فــي الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا ،املنــوي تمويلــه مــن قبــل منظمــة األغذيــة
والزراعــة لألمــم املتحــدة فــي األردن بقيمــة  276ألــف دوالر .الــذي يهــدف كمــا بيــن القـرار إلــى تعزيــز القــدرات املؤسســية
مــن خــال التعلــم مــن التجــارب القائمــة لفهــم كيفيــة تعزيــز وتنظيــم اســتخدام الطاقــة الشمســية للــري.
د .قرار مجلس الوزراء بتاريخ  2018/7/9املوافقة على اتفاقية ّ
ثنائية بين مؤسســة املواصفات واملقاييس األردنية
واملركــز اإلقليمــي للطاقــة املتجـ ّـددة وكفــاءة الطاقــة فــي مصــر ,ملنــح املؤسســة الحـ ّـق فــي الترخيــص ملنــح عالمــة وشــهادة
ً
شم�ســي للمنتجــات واألنظمــة الشمسـ ّـية الحرارّيــة لتســخين امليــاه وفقــا لقواعــد شم�ســي .حيــث ّأن شــبكة شم�ســي
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هــي شــبكة متخصصــة تشــرف علــى تطويــر وتنفيــذ وصيانــة املشــروع العربــي لشــهادات األنظمــة الشمسـ ّـية الحرارّيــة
لتســخين امليــاه وتتألــف مــن مجموعــة مــن الخبـراء اإلقليمييــن والدولييــن.
ه .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/13املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع محطــة الطاقــة الشمســية الفوتوضوئيــة
باســتطاعة  15.46ميغــاواط فــي الطفيلــة مــن قبــل شــركة إماراتيــة ،وإعطــاء املقــاول األردنــي املصنــف نســبة ال تقــل عــن
 20باملائــة مــن قيمــة أعمــال املشــروع ،وقــرر املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع محطــة الطاقــة الشمســية فــي املوقر/تــال
الركبــان مــن قبــل إئتــاف شــركتين لبنانيــة وإماراتيــة وإعطــاء املقــاول األردنــي املصنــف نســبة ال تقــل عــن  70باملائــة مــن
قيمــة األعمــال اإلنشــائية.
ّ
ّ
الكهربائيــة مــن
و .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/29إلغــاء املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع توليــد الطاقــة
ّ
ّ
النفايــات الصلبــة فــي مكـ ّـب األكيــدر وتكليــف ّ
البلديــة ،ووزارة
املعدنيــة ،ووزارة الشــؤون
كل مــن وزارة الطاقــة والثــروة
ّ
ّ
الكهربائيــة مــن النفايــات الصلبــة
املاليــة ووزارة البيئــة بدراســة الخيــارات املالئمــة لطــرح عطــاء مشــروع توليــد الطاقــة
ّ
الكهربائيــة مــن النفايــات الصلبــة فــي مكـ ّـب الغبــاوي مــع أمانــة
فــي مكـ ّـب األكيــدر مــع أخــذ نتائــج مشــروع توليــد الطاقــة
عمــان ،والتطـ ّـور الحاصــل فــي ّ
ّ
تقنيــات اســتغالل النفايــات.
ز .افتتاح مشروع الطاقة الشمسية بتاريخ ( 2018/11/8ايه آم سوالر) املقام في املاضونة/شرق عمان ،باستطاعة
 52ميجاواط ذروة ،وبكلفة اجمالية تبلغ  50مليون دوالر.
.21إجراء كافة الدراسات التي من شأنها كشف املوارد الطبيعية املتاحة واستغاللها

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19
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 .22تحليل املالحظات الواردة على قانون ضريبة الدخل ووضعها في مصفوفة واألخذ بها

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

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

التنفيذ
أقــر مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/24مشــروع القانــون املعــدل لضريبــة الدخــل بعــد إنتهــاء مــدة عرضــه علــى ديــوان
التشــريع وال ـرأي للتعليقــات ،بيــن مشــروع القانــون حــدوث تعديــات طفيفــة علــى املســودة األولــى التــي عرضــت علــى
موقــع ديــوان التشــريع وال ـرأي وبينــت الحكومــة أن هــذه التعديــات بنــاء علــى مالحظــات تــم جمعهــا خــال الحــوار
مــع النقابــات واألح ـزاب السياســية ومؤسســات املجتمــع املدنــي وغــرف الصناعــة والتجــارة وقطــاع الزراعــة وكافــة
القطاعــات األخــرى ولقــاءات املحافظــات ،واملالحظــات اإللكترونيــة علــى املواقــع الرســمية بمــا فيهــا موقــع ديــوان
التشــريع والـرأي والتــي وردت مــن املواطنيــن ،ونشــرت هــذه التعديــات مفصلــة علــى صفحــة رئاســة الــوزراء علــى موقــع
ال facebook
 .23إطالق حوارحول مشروع ضريبة الدخل خالل  100يوم من عمرالحكومة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .لقاء حواري بين الحكومة والقطاع الصناعي حول «»ضريبة الدخل بتاريخ 2018/7/4
ب .حــوار حــول مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل فــي وزارة الزراعــة ،بيــن الحكومــة وممثلــي النقابــات والجمعيــات
واالتحــادات الزراعيــة بتاريــخ 2018/7/14
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
هــ .لقــاء عقــده نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الدولــة الدكتــور رجائــي املعشــر مــع التجمــع الوطنــي للفعاليــات االقتصاديــة
بتاريــخ .2018/8/7
و .لقاء حواري بتاريخ  2018/7/5نظمته غرفة تجارة األردن .
ز .اجتماع مجلس النقباء باللجنة الوزارية املكلفة بمناقشة تعديالت ضريبة الدخل بتاريخ 2018/7/8
ح .حوار مع املتقاعدين حول مشروع القانون بتاريخ . 2018/8/9
ط .لقاء بتاريخ  2018/8/13مع قيادات ورؤساء تحالفات ومؤسسات املجتمع املدني وحقوق اإلنسان.
ي .نشــرت الحكومــة بتاريــخ  2018/8/14اســتبيان إلكترونــي حــول مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل وطلبــت مــن
املواطنيــن مــن كافــة الش ـرائح تعبئتــه ،كمــا نشــرت نتائــج الحــوار مــع مختلــف الش ـرائح التــي تحــاورت معهــا مــن حيــث
نقــاط اإلتفــاق والغختــاف مــع مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل.
ك .جلسة حوارية نظمها مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية بتاريخ .2018/8/16
ل .ندوة نظمها حزب الوسط اإلسالمي وعقدت في غرفة تجارة عمان بتاريخ .2018/9/2
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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 .92018/17
ن .زيارات ميدانية للفريق الوزاري إلى املحافظات خالل الفترة 2018/9/19-2018/9/13
س .لقاء بين النقابات املهنية ولجنة حكومية مختصة ملناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل بتاريخ 2018/9/22
.24اإلعالن عن آلية تسعيراملشتقات النفطية ومكوناتها خالل  100يوم من عمرالحكومة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .أعلنــت الحكومــة وبشــكل مســبق بتاريــخ  2018/7/3عــن اآلليــة املتبعــة فــي تســعير املشــتقات النفطيــة خــال مؤتمــر
صحفــي عقدتــه وزيــر الطاقــة والثــروة املعدنيــة مــع عــدد مــن الصحفييــن ولكــن تبقــى بعــض جوانــب املعادلــة غيــر
ً
واضحــة  ،ففــي أشــهر نــرى إنخفــاض عالمــي علــى أســعار النفــط الخــام بينمــا ترتفــع األســعار محاليــا .وهــذا االرتفــاع
واالنخفــاض املعلــن للمواطــن مختــص بمــادة النفــط الخــام مــع العلــم أن الحكومــة تشــتري نســبة كبيــرة مــن احتياجاتهــا
مــن الطاقــة كمشــتق نفطــي وليــس نفــط خــام.
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المحور اإلداري
تعهـ ّـدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن املحــور اإلداري ،وهــذه
اإللتزامــات هــي كالتالــي:
ّ
تفصيليــة تترجــم جميــع مــا ورد فــي البيــان الــوزاري ،وفــق ســقوف ز ّ
ّ
منيــة محـ ّـددة ،ومؤشــرات قيــاس
 .1وضــع خطــط
واضحة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .كشــف وزيــر الشــؤون السياســية والبرملانيــة املهنــدس مو�ســى املعايطــة بتاريــخ  2018/9/26أن الحكومــة فرغــت مــن
ّ
إعــداد برنامــج عملهــا للعاميــن املقبليــن ،والــذي تركــز بشــكل أسا�ســي علــى اإلصــاح التشــريعي وتطويــر كافــة القوانيــن
التــي مــن شــأنها تعزيــز ســيادة القانــون والغرتقــاء بنوعيــة الخدمــات وعدالــة وصولهــا للمواطنيــن كافــة.
ب .بتاريــخ  2018/11/19أطلــق رئيــس الــوزراء بشــكل رســمي خطــة اولويــات عمــل الحكومــة للعاميــن القادميــن -2019
 2020والتــي تحتــوي علــى ثالثــة محــاور رئيســية هــي :دولــة القانــون ،دولــة اإلنتــاج ودولــة التكافــل.
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 .2دراســة موضوعيــة لهيــكل املؤسســات والدو ائــروالــوزارات ورفــع كفاءتهــا وإعطــاء الوزيــرالصالحيــات الالزمــة
إلدارتهــا

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .ناقــش الفريــق االقتصــادي الــوزاري بتاريــخ  2018/7/31التصــورات األوليــة إلعــادة هيكلــة الجهــاز الحكومــي بشــكل
يكفــل تبســيط اإلجـراءات والحــد مــن البيروقراطيــة وتعزيــز االنتاجيــة وتقديــم خدمــات ذات كفــاءة عاليــة للمواطنيــن.
 .3إلزام كل وزيرب:
• تحسين بيئة العمل.
• تدريب املوظفين.
• إعادة هندسة اإلجراءات وتبسيطها.
• اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوقف الهدرفي االنفاق.

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ  2018/8/13املوافقــة علــى االســباب املوجبــة ملشــروع قانــون معــدل
لقانــون اإلدارة العامــة لســنة  ،2018حيــث يأتــي مشــروع القانــون بهــدف توســيع قاعــدة االختصــاص املنصــوص عليــه
فــي القوانيــن واألنظمــة لتشــمل اإلدارة التنفيذيــة وتسـ ً
ـريعا لإلج ـراءات وللحــد مــن البيروقراطيــة والروتيــن فــي الجهــاز
الحكومــي وذلــك مــن خــال تفويــض االختصــاص وفــي تاريــخ  2018/9/9أقــر مجلــس النــواب القانــون.
 .4دراســة تعديــات نظــام الخدمــة املدنيــة وتقديــم مقترحــات وتوصيــات تســهم فــي تحقيــق أهــداف تنميــة املــوارد
البشــرية وتفعيــل أداء القطــاع العــام وقيــاس أداء املوظفيــن خــال  100يــوم مــن عمــرالحكومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .قرار رئيس الوزراء وبشكل مسبق بتاريخ  2018/6/9تشكيل لجنة لغايات دراسة تعديالت نظام الخدمة املدنية.
ً
ب .عقــدت اللجنــة الوزاريــة النقابيــة املشــتركة اجتماعــا بتاريــخ  2018/7/31فــي مجمــع النقابــات املهنيــة ملناقشــة
تعديــات نظــام الخدمــة املدنيــة ،واتفقــت اللجنــة علــى الحــوار للوصــول إلــى نقــاط التفاهــم املشــتركة حــول النظــام و
تســلمت اللجنــة مــن النقابــات مقترحــات معدلــة لنظــام الخدمــة املدنيــة.
ج .بتا يخ  2018/10/22وافق مجلس الوز اء على نظام ّ
معدل لنظام الخدمة ّ
املدنية لسنة 2018م
ر
ر
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 .5البــدء بدراســة شــاملة لضــم عــدد مــن الــوزارات والدو ائــر والهيئــات املســتقلة بهــدف ترشــيق األداء وضبــط
اإلنفــاق خــال  100يــوم مــن عمــرالحكومــة ،وحمايــة حقــوق املوظفيــن العامليــن فــي املؤسســات التــي ســيتم دمجهــا
وضمهــا

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

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 تســليمها ملجلــس الــوزراء فــي النصــف األول مــن أيلــول .2018
ب .بتاريــخ 2018/10/11وعقــب التعديــل الــوزاري لحكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز تــم تعييــن الســيدة مجــد شــويكة
وزيــر دولــة لتطويــر األداء املؤس�ســي وبتاريــخ  2018/10/22وافــق مجلــس الــوزراء علــى نظــام إلغــاء نظــام التنظيــم
اإلداري لــوزارة تطويــر القطــاع العــام لســنة 2018م.
 .6تفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء املوظفين

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

72

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

التنفيذ
أ .توقيع الحكومة وبشكل مسبق بتاريخ  2018/6/21مذكرة تفاهم مع اإلمارات لتطوير أداء الجهاز الحكومي.
ب .رعايــة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز فــي املركــز الثقافــي امللكــي حفــل تكريــم الفائزيــن بجائــزة املوظــف املثالــي
فــي الخدمــة املدنيــة فــي دورتهــا العاشــرة لعــام  . 2017وتهــدف الجائــزة التــي ينظمهــا ديــوان الخدمــة املدنيــة ســنويا الــى
تحفيــز املوظفيــن ذوي االداء املتميــز وتســريع فــرص تقدمهــم الــى املواقــع القياديــة بمــا يســهم بايجــاد قيــادات كفــؤة
لغايــات برامــج التعاقــب الوظيفــي.
.7إقــرارمدونتــي ســلوك لعمــل الــوزراء واملوظفيــن الحكومييــن تضمنــان حســن األداء والحــرص علــى الصالــح العام
خــال  100يــوم مــن عمــرالحكومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/8إعــداد ميثــاق شــرف لقواعــد الســلوك واإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح
ملجلــس الــوزراء .حيــث يحــدد امليثــاق الواجبــات واملســؤوليات التــي يلتــزم الفريــق الــوزاري بالقيــام بهــا لتنفيــذ مــا يحقــق
األهــداف واملصالــح الوطنيــة ويحــدد امليثــاق أيضــا املبــادئ واملرتك ـزات التــي تلــزم الفريــق الــوزراي التقيــد بســيادة
القانــون والشــفافية واإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح والعالقــات املهنيــة والتجاريــة الســابقة واملســاءلة والنزاهــة
والكفــاءة والفاعليــة وتوخــي العدالــة وتكافــؤ الفــرص.
ب .تــم تشــكيل لجنــة تســمى (لجنــة قواعــد الســلوك) مكونــة مــن ثالثــة 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 تـراه مناســبا قبــل البــت بالحــاالت التــي تعــرض عليهــا
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و فــي حــال كانــت حالــة احتمــال تضــارب املصالــح تتعلــق بأحــد اعضــاء اللجنــة فيتــم اســتبداله بأحــد أعضــاء اإلحتيــاط
بقـرار مــن رئيــس الــوزراء.
ّ
ج .بتاريــخ  2018/10/17وقــع أعضــاء الفريــق الــوزاري الجــدد علــى ميثــاق الشــرف لقواعــد الســلوك واإلفصــاح عــن
تضــارب املصالــح الــذي ّ
أقرتــه الحكومــة فــي وقــت ســابق.
د .لم يتم إقرار مدونة سلوك خاصة باملوظفين الحكوميين لغاية تاريخ هذا التقرير.
ّ
موظفــي الفئــة الثالــث وشــروطها ومســتلزماتها ،ووضــع ّ
 .8إعــادة دراســة ّ
آليــة جديــدة محـ ّـددة علــى
آليــة تعييــن
املســتوى الالمركــزي

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

تاريخ التعهد :خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19
 .9مدونة سلوك إعالمي

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

تاريخ التعهد :املؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء .2018/6/19
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 .10توفيرمنصة الكترونية الستقبال شكاوى املواطنين

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .توجيــه وزيــرة تطويــر القطــاع العــام مجــد شــويكة بتاريــخ  2018/8/5إلــى إيجــاد منصــة تفاعليــة موحــدة الســتقبال
شــكاوى ومقترحــات املواطنيــن ومأسســة هــذا العمــل .بحيــث تتضمــن توحيــد املنصــات املتوفــرة لــدى املؤسســات
والدوائــر الحكوميــة وعددهــا  23منصــة وتوحيدهــا فــي منصــة واحــدة.
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 التحضي ـرات اإلداريــة واإلجرائيــة الالزمــة 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 الالزمــة لضمــان كفــاءة إدارة املنصــة.
د  .أعلنــت وزارة تطويــر القطــاع العــام بتاريــخ  2018/9/18بــدء 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.
ه .بتاريخ  2018/12/16أطلق رئيس الوزراء منصة بخدمتكم بشكل رسمي.
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 .11اإلرتقــاء بمســتوى اداء مؤسســات اإلعــام الرســمي بمــا يعــزز دورهــا فــي خدمــة الوطــن واملواطــن والرقابــة فــي
كل مهنيــة وموضوعيــة واالنتقــال بهــا مــن مفهــوم إعــام الحكومــة إلــى مفهــوم إعــام الدولــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

 .12التعهد بشرح وتوضيح عدم تنفيذ الحكومة لوعودها والتزاماتها بالكامل في حال حصل ذلك

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21
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 .13إطــاق ّ
ّ
ّ
حكوميــة لفتــح املجــال أمــام املواطنيــن للتواصــل مــع الحكومــة والتعبيــرعــن آرائهــم
إلكترونيــة
منصــة
و أفكارهــم وقضاياهــم ،والتفاعــل معهــا خــال  100يــوم مــن عمــرالحكومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
ّ
أ .إعــان وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرســمي باســم الحكومــة جمانــة غنيمــات بتاريــخ  2018/8/5توجــه
الحكومــة إلنشــاء املنصــة اإللكترونيــة «حقــك تعــرف» التــي تهــدف إلــى تقديــم املعلومــة والــرد علــى الشــائعات واألخبــار
املغلوطــة.
ب -بتاريخ  2018/11/22اطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ،منصة « حقك تعرف « االلكترونية الحكومية،
التــي تهــدف إلــى املبــادرة بتقديــم املعلومــة الدقيقــة ودحــض اإلشــاعات مــن خــال األخبــار الحقيقيــة وبــكل شــفافية
وموضوعيــة.
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محور النزاهة مكافحة الفساد
تعهـ ّـدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن محــور النزاهــة ومكافحــة
الفســاد ،وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:
 .1فتح ملف قضية الدخان

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

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 عــدة حاويــات ّ
محملــة
بالتبــغ ،كمــا تـ ّـم ضبــط ماكينــات لتصنيــع الدخــان.
ب .تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ملتابعة القضية.
ّ
ج .إحالــة ّ
املحليــة إلــى محكمــة أمــن ّ
ّ
ملفــات القضايــا املتعلقــة بإنتــاج الدخــان وتهريبــه للســوق
الدولــة ،باعتبارهــا جرائــم
ّ
اقتصاديــة تضـ ّـر وتمـ ّ
ـس باالقتصــاد الوطني.
د .إصــدار قـرار منــع املشــتبه بهــم مــن الســفر خــارج البــاد ،وإلقــاء القبــض علــى  30شــخص مشــتبه بتورطهــم والحجــز
علــى أموالهــم املنقولــة وغيــر املنقولــة.
ه .قرار النائب العام ملحكمة أمن الدولة تشكيل فريق من املدعين ّ
ّ
القضية.
العامين للتحقيق في
و .بتاريــخ  2018/8/27أدرجــت الشــرطة الدوليــة اإلنتربــول اســم عونــي مطيــع وهــو املتهــم الرئيــس فــي قضيــة مصنــع
الدخــان ،علــى قوائــم املطلوبيــن الدولييــن بعــد أن أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة األردنيــة بتاريــخ  2018/7/26عــن
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طريــق نيابتهــا العامــة النشــرة الدوليــة الحمـراء بحقــه عــن طريــق التنســيق مــع وحــدة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب ،ومخاطبتهــا للوحــدة النظيــرة للتحفــظ علــى أموالــه املوجــودة خــارج اململكــة.
ّ
ز .بتاريــخ  2019/8/29صرحــت محكمــة أمــن الدولــة ّأن معظــم املشــتكى عليهــم املوقوفيــن لحســاب ّ
قضيــة الدخــان
ّ
تقدمــوا بطلبــات إخــاء ســبيل بالكفالــة وتــم رفــض جميــع الطلبــات.
ّ
كل مــن يثبــت ّ
ـرزاز ّأن ّ
تورطــه بحســب نتائــج التحقيقــات
ح .بتاريــخ  2018/8/30شـ ّـدد رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الـ
ـواء الذيــن يثبــت ّ
فــي ّ
قضيــة الدخــان ســينال الجـزاء العــادل ،سـ ً
تورطهــم فــي جانــب الفســاد املالــي ،أو فــي جانــب اإلهمــال
والتقصيــر.
ط .بتاريــخ  2018/9/15أعلنــت وزيــرة الدولــة لشــؤون االعــام ،الناطــق الرســمي باســم الحكومــة ،جمانــة غنيمــات ،أن
األجهــزة االمنيــة تمكنــت مــن جلــب املشــتكى عليــه «رائــد محمــد حمــدان» ،والــذي يعــد الــذراع األيمــن للمتهــم الرئيــس فــي
قضيــة الدخــان «عونــي مطيــع» مــن خــارج البــاد.
ي .بتاريخ  2018/12/18أعلنت السلطات األردنية القبض على املتهم الرئي�سي في قضية الدخان عوني مطيع.
 .2متابعــة ملفــات الفســاد واحالــة امللفــات التــي أعدتهــا هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد إلــى النيابــة العامــة خــال
 100يــوم مــن عمــرالحكومــة و تطويــرمنظومــة التشــريعات واألنظمــة التــي تعالــج جــذور الفســاد خــال  100يــوم
مــن عمــرالحكومــة
• مراجعة قانون حق الحصول على املعلومة
• مراجعة قانون الكسب غيراملشروع
• مراجعة قانون ديوان املحاسبة
• مراجعة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .إحالــة هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد (بحســب مــا صــدر عنهــا مــن أخبــار) عـ ً
ـددا مــن ملفــات وقضايــا شــبهات الفســاد
ُ
التــي اســتكملت بشــأنها التحقيقــات القانونيــة الالزمــة إلــى مدعــي عــام هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد منهــا:
وعدد من
 .1رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات املساهمة العامة التي تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري ٍ
أعضــاء مجلــس اإلدارة مــا بيــن  2017 – 2013الرتكابهــم تجــاوزات ماليــة وإداريــة وقانونيــة تمثلــت بقيامهــم باملتاجــرة
ً
باألســهم فــي ســوق عمــان املالــي خالفــا لغايــات الشــركة ممــا ألحــق بهــا خســائر ماليــة تجــاوزت املليــون وربــع املليــون دينــار.
 .2طبيب من إحدى محافظات الجنوب كان يصرف أدوية له ولذويه بوصفات طبية ملر�ضى لم يقم بمعاينتهم.
ُ
 .3ملــف يتعلــق بإســاءة توزيــع مســتلزمات طبيــة قدمــت ملديريــة صحــة فــي إحــدى محافظــات الجنــوب  ،تسـ ّـرب بعضهــا
إلــى الســوق الســوداء لبيعهــا للمر�ضــى.
ً
 .4أحــد مســؤولي شــركة العقبــة إلدارة وتشــغيل املوانــئ لتعيينــه حوالــي  180عامــا دون اإللتـزام باألســس والضوابــط
املرعيــة لذلــك.
 .5رئيــس مجلــس إدارة إحــدى الشــركات املســاهمة العامــة العاملــة باالســتثمار والتمويــل ورئيســها التنفيــذي لحصــول
األول علــى تمويليــن بقيمــة  300ألــف دينــار رغــم وجــود قســط مســتحق فــي ذمتــه للشــركة قيمتــه  120ألــف دينــار لــم يقــم
بتســديده  ،إضافــة الــى حصولــه علــى مبلــغ نصــف مليــون دينــار بدايــة عــام  2016بــدون علــم مجلــس اإلدارة كونــه مفــوض
بالتوقيــع واحتفاظــه بهــذا املبلــغ مــدة عشــرة أشــهر  ،ثــم قيامــه بتســديده دون دفــع املرابحــة التــي تســتحق علــى هــذا املبلــغ.
 .6ملفيــن بإحــدى الجامعــات أحدهمــا يتعلــق بإيفــاد طالــب وهــو 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.
 .7مخالفات في توريد أجهزة رياضية غير مطابقة للمواصفات ألحد األندية الرياضية.
 .8تجــاوزات ماليــة وإداريــة وقانونيــة ارتكبــت فــي بلديــات الرمثــا الجديــدة وعيــن الباشــا والشــفا بعجلــون وجــرش الكبــرى
والكــرك والجيــزة وبلديــة النســيم بمحافظــة جرش.
 .9قضية تزوير أوراق رسمية بوزارة املالية ارتكبتها موظفة في مالية جنوب عمان.
 .10ملف يتعلق بتجاوزات شابت عطاء تركيب وتشغيل نظام صوتي ومرئي في إحدى الوزارات الخدمية.
ب .فتــح ملــف قضيــة الدخــان واتخــاذ عــدد مــن اإلجـراءات بهــذا الخصــوص ( للتفاصيــل  :تــم تخصيــص التـزام مســتقل
حــول هــذا املوضــوع باإلمــكان االطــاع علــى كافــة التفاصيــل فــي التـزام قضيــة الدخــان الــوارد فــي محور مكافحة الفســاد).
ج .إحالــة وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن الدكتــور طــارق الحمــوري بتاريــخ  2018/8/29ملــف مركــز أعــاف مادبــا
املتعلــق بوجــود نقــص غيــر مبــرر بكميــات الشــعير والنخالــة فــي املركــز إلــى املدعــي العــام بســبب وجــود نقــص فــي مــادة
الشــعير بمجمــوع ( )1512.175طــن ،ونقــص فــي النخالــة بمجمــوع ( )203.615طــن.

80

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

د .نشــر ديــوان التشــريع وال ـرأي مســودة التعديــات الحكوميــة املقترحــة علــى قانــون الكســب غيــر املشــروع بتاريــخ
 ،2018/8/28وإق ـرار مجلــس النــواب للقانــون بتاريــخ .2018/11/11
ه .إقـرار مجلــس النــواب بتاريــخ  2018/9/12القانــون املعــدل لقانــون ديــوان املحاســبة لســنة  2018ويهــدف مشــروع
القانــون وفــق أســبابه املوجبــة إلــى تعزيــز اســتقاللية ديــوان املحاســبة مــن النواحــي الفنيــة واإلداريــة واملاليــة بمــا يمكنــه
مــن تأديــة دوره الدســتوري فــي مراقبــة إي ـرادات الدولــة ونفقاتهــا وطــرق صرفهــا وبمــا يتما�شــى مــع املعاييــر الرقابيــة
الدوليــة واملمارســات الدوليــة ومتطلبــات املنظمــات الدوليــة التــي ينتمــي إليهــا الديــوان كمنظمــة «انتوســاي»..
و .قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/24املوافقــة علــى مشــروع قانــون معــدل النزاهــة ومكافحــة الفســاد لســنة
 2018واحالتــه ملجلــس النــواب.
ز .حولــت الحكومــة بتاريــخ  2018/10/9ملــف شــركة خدمــات النظافــة فــي مستشــفى البشــير الحكومــي إلــى هيئــة
النزاهــة ومكافحــة الفســاد للتحقــق مــن شــبهات فســاد بوجــود مئــات املوظفيــن املدرجيــن علــى قوائــم وهميــة كعمــال
خدمــات باملستشــفى يتقاضــون رواتبهــم دون الحضــور للعمــل.
ح .بتاريــخ  2018/11/25كشــف أميــن عــام رئاســة الــوزراء ســامي الــداوود عــن قـرار جديــد بإحالــة أربــع قضايــا إلــى هيئــة
النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،مــن ضمــن املخالفــات الــواردة فــي تقريــر ديــوان املحاســبة ،ليصبــح إجمالــي عــدد املخالفــات
املحالــة إلــى الهيئــة  52مخالفــة.
ط .بتاريــخ  2018/11/25أحــال وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن الدكتــور طــارق الحمــوري ملــف غرفــة تجــارة
الرصيفــة إلــى مدعــي عــام الزرقــاء ،للتحقيــق مــع املشــتبه بتورطهــم فــي إصــدار شــهادات منشــأ تحمــل بيانــات مخالفــة
للتعليمــات املعتمــدة لغايــة إصــدار شــهادات املنشــأ.
ي .بتاريــخ  2018/11/25قـ ّـرر رئيــس الــوزراء ســحب مشــروع القانــون املعـ ّـدل لقانــون ضمــان حـ ّـق الحصــول علــى
ّ
ّ
الحاليــة.
العاديــة
املعلومــات لســنة 2012م مــن مجلــس النـ ّـواب ،علــى أن تتـ ّـم إعادتــه إلــى املجلــس خــال الــدورة
ّ
ـرزاز علــى إحالــة التقريــر الــذي أعدتــه ّ
املؤسســة ّ
العامــة
ك.بتاريــخ  2018/11/21وافــق رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الـ
للغــذاء والــدواء ،حــول بعــض املخالفــات الــواردة فــي تقريــر ديــوان املحاســبة إلــى هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد كمــا
ّ
وافــق رئيــس الــوزراء علــى إحالــة ّ
قضيــة أخــرى تتعلــق بعطــاءات ش ـراء عالجــات دوائيــة إلــى الهيئــة ،وأوعــز بمتابعــة
ّ
ً
ّ
الصحــة املحالــة ســابقا إلــى الهيئــة ،ووافــق رئيــس الــوزراء علــى
القضيــة املتعلقــة بموضــوع مســتهلكات الكلــى فــي وزارة
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ّ
ّ
الخاصــة إلــى هيئــة النزاهــة ،باإلضافــة إلــى
االقتصاديــة
إحالــة مخالفــة تتعلــق بأحــد موظفــي ســلطة منطقــة العقبــة
ً
اســترداد مبالــغ ّ
ماليــة تـ ّـم صرفهــا خالفــا لألنظمــة والتعليمــات لصالــح بعــض موظفــي الســلطة.
ّ
كمــا وافــق علــى إحالــة املخالفــة املتعلقــة بالســكن املســتأجر خــارج الحــرم الجامعــي «ســكن ذات النطاقيــن وســكن
ّ
التقنيــة ،إلــى الهيئــة.
خولــة بنــت األزور» فــي جامعــة الطفيلــة
ّ
ل .إيعــاز رئيــس الــوزراء باســترداد مبالــغ ّ
الصحــة ،وبــدل إيفــاد فــي
ماليــة تـ ّـم صرفهــا كحوافــز لبعــض املوظفيــن فــي وزارة
علميــة خالفـ ًـا ألحــكام األنظمــة والتعليمــات النافــذة ،وكذلــك اســترداد مبالــغ ّ
يبيــة وبعثــات ّ
دورات تدر ّ
ماليــة تـ ّـم صرفهــا
ً
كرواتــب وبــدل عمــل إضافــي لعــدد مــن املوظفيــن فــي الــوزارة خالفــا ألحــكام التشــريعات النافــذة.
ّ
م .إيعــاز رئيــس الــوزراء بمتابعــة القضيــة املتعلقــة بموضــوع صــرف مكافــأة نهايــة الخدمــة ألحــد موظفــي جامعــة مؤتــة
ّ
التــي ّتمــت إحالتهــا إلــى القضــاء ،ومخاطبــة دائــرة األمــوال ّ
العامــة لتحصيــل مبالــغ ّ
ماليــة مترتبــة علــى تأجيــر بيــوت
بالســتيكية عــدد « »8وملحقاتهــا فــي األغــوار الجنوبيــة.
ّ
ن .موافقــة رئيــس الــوزراء بتاريــخ  11/18علــى إحالــة قضايــا جديــدة إلــى هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،والقضــاء،
ً
ّ
واالدعــاء العــام اســتكماال لإلجـراءات التــي ّتتخذهــا الحكومــة لتصويــب املخالفــات الــواردة فــي تقريــر ديــوان املحاســبة.
ّ
و املوافقــة علــى اإلج ـراء ّ
ّ
املتخــذ مــن وزيــر ّ
القضيــة املتعلقــة بصنــدوق تدريــس أبنــاء العامليــن فــي دائــرة
املاليــة بإحالــة
ّ
الجمــارك ّ
العامــة إلــى القضــاء ،وكذلــك اإلجـراء املتخــذ مــن وزيــر ّ
املاليــة بخصــوص بعــض التجــاوزات املتعلقــة بإحــدى
قطــع األرا�ضــي العائــدة ملكيتهــا لخزينــة ّ
الدولــة فــي منطقــة املاضونــة وإحالتهــا إلــى القضــاء.
ً
ماليــة تـ ّـم صرفهــا دون وجــه حـ ّـق فــي عــدد مــن ّ
س .ق ـرار رئيــس الــوزراء بحصــر واســترداد مبالــغ ّ
املؤسســات خالفــا
ً
ّ
لألنظمــة والتعليمــات ،منهــا مــا تـ ّـم صرفــه كرواتــب تقاعديــة ألشــخاص متوفيــن خالفــا ألحــكام القانــون ،ورواتــب لورثــة
ال تنطبــق عليهــم أحــكام قانــون التقاعــد املدنــي.
ّ
املترتبــة علــى نفقــات مركبــات نـ ّـواب رئيــس الجامعــة األر ّ
دنيــة التــي تـ ّـم صرفهــا
ع .إيعــاز رئيــس الــوزراء باســترداد املبالــغ
ّ
ً
خالفــا ألحــكام األنظمــة والتعليمــات ،وكذلــك ســحب املركبــات املصروفــة دون وجــه حـ ّـق لعــدد مــن موظفــي شــركة
ّ
والتنمويــة ،وذلــك بعــد الكشــف امليدانــي علــى املجموعــة ومكاتبهــا ،مــع التأكيــد علــى
املجموعــة األردنيــة للمناطــق الحـ ّـرة
ّ
الحكوميــة.
الشــركة ضــرورة االلت ـزام بنظــام تنظيــم اســتخدام املركبــات
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ف .موافقة رئيس الوزراء على تحويل ملف شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكاالت في دائرة ضريبة الدخل واملبيعات
إلى ديوان املحاسبة لد استه ،والعودة بتوصيات ّ
محددة بشأنه.
ر
الصناعــة ّ
ص .موافقــة رئيــس الــوزراء علــى اإلجـراءات التــي اتخذهــا وزيــر ّ
والتجــارة الدكتــور طــارق ّ
الحمــوري الســترداد
ماليــة ناقصــة ،تـ ّـم اكتشــافها أثنــاء «جــرد» واردات صنــدوق ســوق ّ
ّ
ّ
مبالــغ ّ
املدنيــة بمنطقــة
ـتهالكية
املؤسســة االسـ
الرصيفــة.
ق .إيعــاز رئيــس الــوزراء باســترداد مبالــغ ّ
ماليــة تـ ّـم إنفاقهــا كعــاوات ألمنــاء ورؤســاء لجــان ســابقين فــي أمانــة ّ
عمــان
ً
الكبــرى خالفــا لألنظمــة والتعليمــات ،وكذلــك اســترداد مبالــغ أخــرى تـ ّـم صرفهــا كعــاوات ســفر ألعضــاء مجلــس
ّ
مفو�ضــي هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت دون وجــه حـ ّـق.
ّ
ماليــة مسـ ّ
ر .موافقــة رئيــس الــوزراء علــى توصيــة الفريــق بتحصيــل مبالــغ ّ
ـتحقة كذمــم علــى عــدد مــن مشــغلي املواقــع
ّ
السـ ّ
واملؤسســات لغايــات
ـياحية كبــدل إيجــارات لصالــح وزارة الســياحة واآلثــار ،وإيعــازه بمخاطبــة عــدد مــن الجهــات
دراســة عــدد مــن القضايــا لتقديــم اســتيضاحات حولهــا ،وتصويــب املخالفــات الــواردة فــي تقريــر ديــوان املحاســبة.
ّ
تتضمــن إحالــة  30مخالفــة جديــدة مرتبطــة بعــدد مــن
ش .موافقــة رئيــس الــوزراء علــى توصيــات جديــدة للفريــق،
بلديــات اململكــة إلــى هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،بنـ ًـاء علــى توصيــة الفريــق املختــص وإيعــاز رئيــس الــوزراء باســترداد
ّ
مبالــغ ّ
البلديــات.
ماليــة جديــدة تـ ّـم إنفاقهــا دون وجــه حـ ّـق فــي عــدد مــن
ت .موافقــة رئيــس الــوزراء علــى توصيــة الفريــق املختــص بمراجعــة تقريــر ديــوان املحاســبة باســترداد مبالــغ تـ ّـم صرفهــا
لصالــح موظفيــن فــي ّ
املؤسســة ّ
العامــة للضمــان االجتماعــي دون وجــه حـ ّـق.
ّ
ث .ق ـرار رئيــس الــوزراء إحالــة ( )9مخالفــات جديــدة وردت فــي تقريــر ديــوان املحاســبة إلــى هيئــة النزاهــة ومكافحــة
ّ
ّ
ّ
ّ
اطلــع عليهــا رئيــس اللجنــة ّ
النيابيــة خالــد البــكار ،وأو�صــى بهــا الفريــق املكلــف بمراجعــة
املاليــة
الفســاد ،بعــد أن
املخالفــات الــواردة فــي التقريــر.
ّ
املاليــة ملعهــد اإلدارة ّ
ـرزاز بتحويــل جميــع الفوائــض ّ
العامــة البالــغ
خ .ق ـرار رئيــس الــوزراء بتاريــخ  2018/11/5الـ
ً
مجموعهــا هــاء  68ألــف دينــار إلــى خزينــة ّ
الدولــة فــورا.
ز
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ً
ً
 .3تحصين مؤسسات الرقابة ماليا واداريا وإعطائها املزيد من الصالحيات

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
نصــت مســودة قانــون هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد لســنة  2018علــى اســتقاللية رئيــس وأعضــاء مجلــس هيئــة
النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن خــال تعديــل املــادة  7الفقــرة 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  2مــن الفقــرة أ
مــن املــادة  6مــن القانــون.
 .4حماية املبلغين عن الفساد واملخالفات

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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 .5معالجة مالحظات تقريرديوان املحاســبة إما باســترداد األموال العامة أو التحويل إلى هيئة النزاهة ومكافحة
الفساد أو التحويل املباشرللمدعي العام

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

تاريخ التعهد :بعد اصدار تقرير ديوان املحاسبة للعام 2017

التنفيذ
بتتبــع فريــق البحــث للتصريحــات الحكوميــة بلــغ مجمــوع املخالفــات التــي حولتهــا الحكومــة إلــى الجهــات املختصــة وهيئــة
النزاهــة ومكافحــة الفســاد ( )53مخالفــة وردت فــي تقريــر ديــوان املحاســبة لعــام  2017وأغلبهــا اســترداد للمــال العــام.
* للمزيــد مــن التفاصيــل حــول القضايــا التــي تــم تحويلهــا لهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد باإلمــكان االطــاع علــى االلتزام
املتعلق بمتابعة قضايا الفســاد وإحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفســاد.
 .6الســماح للمواطــن اإلطــاع علــى كافــة األمــور منهــا مصــادر الثــروة للموظفيــن الحكومييــن مــن خــال قانــون
الحصــول علــى املعلومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21
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محور التنمية والخدمات
تعهـ ّـدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن محــور التنميــة والخدمــات،
وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:
 .1تعديل قانون الضمان اإلجتماعي

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

تاريخ التعهد :املؤتمر الصحفي عقده رئيس الوزراء 2018/6/19
 .2تعديل قانون التقاعد املدني

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

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

التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/7/3أي قبــل البيــان الــوزاري املوافقــة علــى مشــروع قانــون معــدل لقانــون
التقاعــد املدنــي لســنة  ،2018وقــد أدرجــت مســودة قانــون معــدل لقانــون التقاعــد املدنــي إلج ـراء التعديــات عليــه
ضمــن الــدورة االســتثنائية الثانيــة ملجلــس النــواب الــذي بدورهأقــره بتاريــخ .2018/9/29
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 .3رفع كفاءة املعلمين

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

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
 .4إعادة النظربمناهج اللغة االنجليزية والتركيزعلى تطبيق املواد العلمية بشكل تفاعلي

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

×

×

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

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

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

التنفيذ
موافقة مجلس الوزراء بتاريخ  2018/10/29على تدفئة  5مدارس بالطاقة الشمسية في محافظة معان.
 .6تقديــم خطــة واضحــة تتضمــن جــدول زمنــي محــدد لتحســين الخدمــات املقدمــة فــي الصحــة والتعليــم والنقــل
وامليــاه خــال  100يــوم مــن عمــرالحكومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
ـرزّ
أ .لقــاء رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الـ از بتاريــخ  2018/8/8مــع النقابــات الصحيــة بيــن خاللــه أن الحكومــة تعمــل
ّ
علــى إعــداد برنامــج عمــل لرفــع سـ ّ
الصحــي بحيــث أنــه ســيجهز قبــل بدايــة عــام .2019
ـوية القطــاع
ب .أطلــق رئيــس الــوزراء فــي  2018/11/19خطــة أولويــات الحكومــة  2020-2019والتــي تضمنــت فــي بعــض محاورهــا
التزامــات وإجـراءات متعلقــة بالخدمــات الصحيــة وأخــرى بخدمــات النقــل العــام.
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 .7تنفيــذ مخرجــات اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية ووضــع جــدول زمنــي محــدد إلجــراءات التنفيــذ
ينشــرللـرأي العــام خــال  100يــوم مــن عمــرالحكومــة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√
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التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ  2018/8/13املوافقــة علــى األســباب املوجبــة ملشــروع نظــام مســاءلة
وتقييــم أداء القيــادات األكاديميــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي الرســمية لســنة  2018ويأتــي مشــروع النظــام لتحقيــق
إحــدى السياســات التــي تضمنتهــا االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية لألعــوام ( )2025-2016بتحفيــز
الجامعــات علــى تقديــم مســاهمات ملموســة فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
 .8إطالق برامج تؤهل املتعطلين عن العمل

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√
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 .9بناء ثقافة املبادرة واالعتماد على الذات لدى الشباب

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×
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التنفيذ
أ .لقــاء وزيــر الشــباب واألميــن العــام للــوزارة بتاريــخ  2018/11/6مجموعــة مــن الشــباب مــن أصحــاب املبــادرات
والريادييــن بهــدف التأكيــد علــى الشـراكة بيــن الــوزارة والشــباب ،وتأكيــد الوزيــر أن الــوزارة ســتعمل علــى تأهيــل املراكــز
الشــبابية لتكــون قــادرة علــى اســتقبال املبــادرات الفاعلــة.
 .10توسيع شبكة األمان االجتماعي

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√
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 .11دعم إقامة املشاريع الصغيرة لتمكين األسرالفقيرة

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/7املوافقــة علــى تعديــل عقــد التأســيس والنظــام األسا�ســي للبنــك الوطنــي
لتمويــل املشــاريع الصغيــرة ،الســتكمال إج ـراءات ترخيــص البنــك بنــاء علــى متطلبــات البنــك املركــزي االردنــي.
ب .افتتــاح وزيــرة التخطيــط بتاريــخ  2018/9/15املكتــب اإلرشــادي فــي مركــز «إرادة» التابــع لــوزارة التخطيــط
والتعــاون الدولــي فــي محافظــة جــرش ،الــذي يهــدف للتعريــف بالبرامــج والنوافــذ اإلقراضيــة واالستشــارية الحكوميــة
وتوجيــه الشــباب ومختلــف فئــات املجتمــع ألنســب اآلليــات التمويليــة ملشــاريعهم الذاتيــة.
ج .ق ـرار الحكومــة بتاريــخ  2018/10/18إعفــاء الدفعــة الثانيــة مــن األســر املســتفيدة مــن مشــاريع التأهيــل املنهــي
املعمــول بــه فــي صنــدوق املعونــة الوطنيــة والبالــغ عددهــا  204أســر.
 .12توفيرفرص عمل

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/6/25الســماح لــوزارة العمــل بإقامــة فــرع إنتاجــي لصناعــة الفايبــر جــاس
لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني ،حيث أن الفروع االنتاجية وهي فروع لشركات ومصانع
يتــم إنشــاؤها فــي املحافظــات واأللويــة تســهم بتوفيــر فــرص عمــل ألبنــاء تلــك املناطــق وبمــا يســهم فــي الحــد مــن الفقــر
والبطالــة.
ب .افتتاح رئيس الوزراء بتاريخ  2018/7/25مستشــفى معان العســكري الذي ســيوفر حســبما صرحت به الحكومة
 600فرصــة عمــل ألبنــاء املحافظــة.
ج .موافقــة الحكومــة تمويــل مشــروع إقامــة مراكــز اتصــال للشــركة األردنيــة لخدمــات الهواتــف املتنقلــة «زيــن» فــي
محافظــات معــان وجــرش وعجلــون والبلقــاء بتاريــخ  ،2018/7/30والــذي 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 .إنجــاز الحكومــة مــا يترتــب عليهــا باالتفاقيــة مــع دولــة قطــر بتاريــخ  2018/8/1لتوفيــر فــرص عمــل لألردنييــن مــن
خــال إطــاق املنصــة اإللكترونيــة األردنيــة القطريــة لتوظيــف األردنييــن فــي قطــر ،بعــد تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن
وزارتــي العمــل فــي البلديــن ملتابعــة تنفيــذ خطــة توفيــر عشــرة آالف فرصــة عمــل للشــبان األردنييــن فــي دولــة قطــر ،كمــا
تــم االتفــاق علــى توفيــر نحــو ألــف فرصــة عمــل لألردنييــن كمرحلــة أولــى حتــى شــهر أيلــول مــن عــام  ،2018وعلــى الرغــم
مــن وجــود أعطــال فــي املنصــة أدى إلــى توقفهــا عــن العمــل إال أنهــا عــادت إلــى العمــل وســجل عليهــا اآلالف مــن الباحثيــن
عــن فــرص عمــل .وبتاريــخ  2018/9/27تســلمت الحكومــة األردنيــة قائمــة بأســماء املتقدميــن للعمــل مــن األردنييــن
ضمــن املبــادرة القطريــة لتشــغيل (  )10000أردنــي  ,والتــي تضمنــت (  )1516إســم ألردنييــن صــدرت لهــم املوافقــات
والتأشــيرات للعمــل فــي مختلــف املجــاالت.
و .قـرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ  2018/8/13املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع محطــة الطاقــة الشمســية
فــي الطفيلــة مــن قبــل شــركة إماراتيــة ،علــى أن يتــم إل ـزام املســتثمر بتطبيــق نظــام إلزاميــة تشــغيل العمالــة األردنيــة
مــن أبنــاء املحافظــة فــي مشــاريع اإلعمــار املنفــذة فيهــا .وقـرار املوافقــة علــى تنفيــذ مشــروع محطــة الطاقــة الشمســية
فــي املوقر/تــال مــع إل ـزام املســتثمر بتطبيــق نظــام إلز ّ
اميــة تشــغيل العمالــة األردنيــة مــن أبنــاء املحافظــة فــي مشــاريع
اإلعمــار فيهــا.
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ز .توقيــع وزارة االتصــاالت بتاريــخ  2018/9/4مذكــرة تفاهــم مــه شــركة الخدمــات اآلمنــة لصناعــة البرمجيــات للبــدء
بتشــغيل خريجــي قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات فــي جميــع محافظــات اململكــة وبدايــة فــي محافظــة الكــرك.
ح .توقيــع وزيــر العمــل ســمير ســعيد مـراد بتاريــخ  2018/10/4اتفاقيــة انشــاء فــرع إنتاجــي جديــد فــي محافظــة البلقــاء
 لــواء ديــر عــا  ,مــع الشــركة الهنديــة االردنيــة للمالبــس بهــدف تدريــب وتشــغيل 200عامــل وعاملــة مــن ابنــاء املنطقــة. .13تفعيل دور الزكاة في الحماية اإلجتماعية

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√
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التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/12املوافقــة علــى األســباب املوجبــة ملشــروع قانــون الــزكاة لســنة ،2018
ً
بحيــث يتــم الســماح للمز ـكـي بتنزيــل كامــل قيمــة الــزكاة مــن الضريبــة املســتحقة عليــه بموجــب قانــون الضريبــة تخفيفــا
علــى املكلــف بالــزكاة والضريبــة معــا وإيجــاد آليــة للمؤسســات االقتصاديــة تمكنهــا مــن تعزيــز مســؤوليتها االجتماعيــة
وتحقيقهــا.
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يعزز كفاءة الخدمات التي ّ
 .14دعم البلديات بما ّ
تقدمها

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×
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التنفيذ
ّ
ّ
مديونيــة شــركات الكهربــاء املترتبــة علــى البلديــات،
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/10/8املوافقــة علــى تســوية
ّ
البلديــات بالدفــع املنتظــم بعــد
وتقســيطها علــى مــدى  3ســنوات ،ودفــع مبلــغ  6مالييــن دينــار هــذا العــام ،علــى أن تلتــزم
ذلــك.
ّ
ّ
ب .قرار مجلس الوزراء املوافقة على إعفاء (ّ )34
املسددة من القروض
املستحقة عليها وغير
بلدية من قيمة املبالغ
ً
ً
التي تم منحها لها دون فائدة ،والبالغة قيمتها ( )9ماليين و( )340ألفا و( )984دينارا.
ّ
ّ
البلديــة ،علــى اســتخدام الرصيــد املتوفــر مــن املبالــغ
ج .مواقــة مجلــس الــوزراء وبنــاء علــى تنســيب وزيــر الشــؤون
املسـ َّـددة مــن قبــل هــذه البلديــات ،والبالــغ نحــو ( )4مالييــن دينــار ملســاعدة البلديــات التــي تعانــي مــن صعوبــات ّ
ماليــة
فــي تســديد التزاماتهــا.
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 .15إنجازعدد من الخدمات اإللكترونية الحكومية وتحسين نوعيتها

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√
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التنفيذ
أ .قـرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ  2018/7/2املوافقــة علــى رصــد املخصصــات املاليــة املرصــودة
ً
ملشاريع التحول اإللكتروني  /أردن رقمي في املؤسسات والدوائر الحكومية لألعوام  2019و  2020و 2021مركزيا في
موازنــة وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات علــى أن يتــم تحديــد نطــاق العمــل فــي العطــاءات مــن قبــل املؤسســات
املعنية.
ب .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/7/30املوافقــة علــى نظامــي اســتعمال الوســائل اإللكترونيــة فــي اإلج ـراءات
القضائيــة املدنيــة ،واســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة فــي اإلج ـراءات الجزائيــة لســنة . 2018
ج .إطــاق وزارة الداخليــة  11خدمــة إلكترونيــة مــع مطلــع شــهر تمــوز  ،2018هــذه الخدمــات شــملت تأشــيرة بقصــد
الزيــارة ( إصــدار وتجديــد تأشــيرات العــاج والســياحة والزيــارة العائليــة وزيــارة العمــل والزيــارة الرســمية ) ،تأشــيرة
بقصــد املرور(إصــدار وتجديــد)  ،تأشــيرة بقصــد خــروج وعــودة (إصــدار وتجديــد) ،تأشــيرة بقصــد العمــل (إصــدار
وتجديــد) ،تأشــيرة بقصــد الدراســة (إصــدار وتجديــد) ،اقامــة ســنوية بمهنــة (بــا) وديعــة بنكيــة (إصــدار وتجديــد)
،اقامــة ســنوية « أفـراد عائلــة ،التحــاق بعائــل» (إصــدار وتجديــد) ،اقامــة بقصــد الدراســة (إصــدار وتجديــد) ،إصــدار
وثيقــة ســفر اضطراريــة  ،طلــب إذن نقــل إقامــة ،إقامــة بقصــد العمــل (إصــدار وتجديــد).
د .إطــاق نظــام املراســات الحكوميــة بتاريــخ  2018/7/18الــذي يربــط  96ديــوان مــن دواويــن الــوزارت واملؤسســات
الحكوميــة املختلفــة بهــدف تبــادل املراســات الحكوميــة ومتابعتهــا إلكترونيــا.
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ه .إطــاق أمانــة عمــان الكبــرى مركــز خدمــات العمــاء للدفــع اإللكترونــي بتاريــخ  2018/7/28الــذي يعمــل علــى
ً
اســتالم الشــكوى املتعلقــة بعمليــات الدفــع اإللكترونيــة وتبليــغ املواطنيــن إلكترونيــا باملســتحقات املترتبــة عليهــم مــن
خــال اإلتصــال الهاتفــي والرســائل النصيــة عــن طريــق ال  SMSوعــن طريــق « الواتــس آب «  ،وتقديــم خدمــة ( بـراءة
ً
الذمــة ) إلكترونيــا.
و .إطــاق وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي موقــع الكترونــي بتاريــخ  2018/7/29يشــكل نافــذة للخدمــات
اإللكترونيــة املوحــدة للطلبــة الوافديــن.
ز .موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/7/30علــى اتفاقيــة تمديــد مشــروع تطويــر ضريبــة األبنيــة واألرا�ضــي املرحلــة
الثالثــة الــذي يهــدف إلــى 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 وإحــكام الرقابــة
والحــد مــن التهــرب الضريبــي.
ح .ق ـرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ  2018/8/13املوافقــة علــى األســباب املوجبــة ملشــروع نظــام معــدل
لنظــام العالمــات التجاريــة لســنة  2018وذلــك بهــدف إنجــاز برنامــج الحكومــة اإللكترونيــة بحلــول العــام  ، 2020حيــث
يأتــي مشــروع النظــام إلضافــة خدمــات اإليــداع اإللكترونــي للعالمــات التجاريــة.
ط .إطــاق رئيــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/28ثمانــي خدمــات إلكترونيــة جديــدة أنجزتهــا أمانــة عمــان الكبــرى ضمــن
مشــروع التحــول اإللكترونــي الــذي تنفــذه ويكتمــل مــع نهايــة عــام  .2020حيــث شــملت خدمــات األمانــة اإللكترونيــة
املطلقــة حديثــا  ،خدمــة ب ـراءة الذمــة علــى األشــخاص والعقــارات والشــركات ،خدمــة نظــام توثيــق وارشــفة اإليجــار،
خدمــة إصــدار موقــع تنظيمــي ،املرحلــة األولــى مــن نظــام األبنيــة ،خدمــة طلــب إنشــاء مطــب ،خدمــة الدفــع الجزئــي،
الوصــول الــى بطاقــات الخدمــة باســتخدام تقنيــة  QRالتــي تتعلــق باملعامــات مــن خــال مســح « »QR CODEللهواتــف
ً
ً
الذكيــة ،إضافــة إلــى الخدمــات املتوفــرة مســبقا علــى تطبيقــات الهواتــف الذكيــة ،وهــي طلــب صيانــة  /اســتبدال إنــارة،
طلــب تقليــم أشــجار ،طلــب وضــع حاويــة ،طلــب إنشــاء مطــب ،خدمــة ناقــات األمـراض.
ي .إعــان وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي تاريــخ  2018/8/29عــن إطــاق نظــام قيــاس ر�ضــى املواطنيــن عــن
الخدمــات اإللكترونيــة الــذي يتيــح ملســتخدمي الخدمــات تقييــم الخدمــات أثنــاء التنفيــذ أو بعــد اإلنتهــاء مــن تقديــم
الخدمــة .حيــث أن نافــذة “مقيــاس ر�ضــى املواطنيــن” تظهــر علــى صفحــات الخدمــات املشــاركة فــي النظــام ،وتــم خــال
املرحلة االولى العمل مع  5مؤسســات حكومية هي أمانة عمان ووزارات العدل والســياحة واآلثار ،والداخلية إضافة
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إلــى دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات لتفعيــل النافــذة ل ـ  32خدمــة إلكترونيــة ،تــم إنجــاز  22خدمــة منهــا والعمــل جــار
علــى تفعيــل  10خدمــات جديــدة.
ك .بــدء 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  ، 2018/8/29حيــث
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 إســم الدخــول ،ويحافــظ علــى أمــن وســرية املعلومــات الخاصــة باملواطــن.
ل .أطالق دائرة األحوال املدنية والجوازات بتاريخ  )7( 2018/9/22خدمات إلكترونية جديدة وهي خدمة الشهادات
املصدرة (ميالد ،زواج ،طالق ،قيد مدني فردي ،قيد مدني عائلي ،وفاة ،وخدمة تغيير العنوان املصرح به.
 .16توفيــربيئــة تعليميــة آمنــة تخــدم الطبقتيــن الوســطى ومحــدودة الدخــل ومعلــم محفــزوتعليــم نوعــي ومواكبــة
التطــور التقنــي وثــورة املعلومــات

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
ً
أ .إعــان وزارة األشــغال العامــة واإلســكان والســفارة األمريكيــة توقيــع  14عقــدا لتجديــد وتوســيع وبنــاء مــدارس
حكوميــة مــن أجــل تحســين الوصــول إلــى التعليــم األسا�ســي فــي جميــع أنحــاء اململكــة.
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ب .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/5املوافقــة علــى األســباب املوجبــة ملشــروع نظــام ترخيــص مقدمــي خدمــات
النقــل املدر�ســي وريــاض األطفــال والعامليــن لديهــا لســنة  2018وذلــك بهــدف إيجــاد إطــار قانونــي للعامليــن علــى تقديــم
هــذه الخدمــة مــن خــال حصولهــم علــى التراخيــص الالزمــة مــن هيئــة تنظيــم النقــل البــري
ج .إســتحداث وزارة التربيــة والتعليــم فــي  2018/9/3وحــدة جــودة التعليــم واملســاءلة ،ومنحــت اســتقاللية 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 ومؤش ـرات محــددة وعلــى املســتويات التعليميــة واملديريــات ومركــز
الــوزارة.
 .17التوسع في التعليم املنهي

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

√

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
لقــاء وزيــر العمــل مــع اللجنــة األملانيــة األردنيــة للنهــوض بقطــاع التعليــم والتدريــب املنهــي والتقنــي لدراســة واقــع التعليــم
املنهــي فــي األردن
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 .18إصدارنظام املساراملنهي للمعلم

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
نشــر املوقــع اإللكترونــي لديــوان التشــريع والـرأي مســودة نظــام مزاولــة املهــن التعليميــة ،وبينــت نقابــة املعلميــن أنــه لــم
يحصــل توافــق بينهــا وبيــن الــوزارة علــى املســودةوأنها متفاجئــة مــن نشــرها علــى موقــع ديــوان التشــريع والـرأي.

 .19إدخال التقنيات الحديثة في التعليم واعتماد منصات التعليم املفتوحة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
ُّ
إطــاق جاللــة امللكــة رانيــا العبــدهللا بتاريــخ  2018/9/17منصــة إدراك اإللكترونيــة للتعلــم املدر�ســي ،والتــي تقــدم
ً
ً
مجانــا مــوادا تعليميــة إلكترونيــة مفتوحــة.
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 .20إنشــاء الحاضنــات التقنيــة ومســرعات األعمــال لالنتقــال مــن دعــم البحــث العلمــي التقليــدي الــى دعــم البحــث
والتطويــرواالبتكار

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
توقيــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،ومركــز تكنولوجيــا املعلومــات الوطنــي ،وشــركة مركــز بوابــة العلــم
الثقافــي «مجتمــع -طــال ابــو غزالــة للمعرفــة» ،بتاريــخ  2018/11/21مذكــرة تفاهــم تهــدف إلــى تطويــر محطــات
املعرفــة .وبموجــب مذكــرة التفاهــم ســيتم تطويــر محطــات املعرفــة علــى مراحــل وحســب األولويــة ،والتعــاون فــي مجــال
التدريــب ونشــر املعرفــة للمجتمــع املحلــي ،ولخريجــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،والتعــاون لتحويــل
محطــات املعرفــة إلــى حاضنــات ومســرعات أعمــال.
 .21وضع نظام تأمين صحي شامل يتسم بالعدالة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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 .22التوسع في توفيراالختصاص من خالل زيادة اإلبتعاث الداخلي والخارجي لإلرتقاء بمستوى وكفاءة الكوادر
الصحية

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
ّ
ّ
الصحيــة وتوجيهــه إلــى إعــادة النظــر فــي
لقــاء رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/8/8مــع النقابــات
ّ
ّ
الطبيــة
الصحــي ،بحيــث تصبــح موازيــة للمبتعثيــن فــي الخدمــات
التعليمــات الناظمــة البتعــاث العامليــن فــي القطــاع
ً
ًّ
ًّ
ّ
امللكيــة ،واعتبــار ّ
أي طبيــب أو طبيــب أســنان يحصــل علــى القبــول فــي برنامــج اإلقامــة داخليــا أو خارجيــا مبتعثــا علــى
ّ
الصحــة.
نفقــة وزارة
واألس ّرة
 .23تزويد املستشفيات واملراكزالصحية حسب معاييرمحددة باألجهزة واملعدات الضرورية ِ

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

√

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .افتتــاح رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/7/25ح مستشــفى معــان العســكري وتبلــغ كلفــة املشــروع
ً
 34مليــون دينــار ويتســع ل ـ  150ســريرا.
ب .رعايــة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز حفــل ازاحــة الســتارة عــن اللوحــة التذكاريــة إلنشــاء مبنــى جديــد لقســم
اإلســعاف والطــوارئ فــي مستشــفى البشــير بســعة  147ســريرا وبكلفــة  16مليــون دينــار حوالــي  23مليــون دوالر امريكــي.
 .24تطويــر نظــام كفــؤ للنقــل العــام يوفــر بيئــة مالئمــة تخفــف األعبــاء املروريــة وتقديــم خدمــات النقــل لألفــراد
بصــورة جيــدة توفــرلهــم ســبل الراحــة وتراعــي معاييــراملحافظــة علــى البيئــة و تحســين خدمــات النقــل العــام بشــكل
واضــح فــي محافظــات ّ
عمــان والزرقــاء وإربــد ،وتخصيــص جــزء مــن عوائــد املحروقــات لدعــم النقــل العــام فــي
اململكــة.

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريــخ التعهــد :البيــان الــوزاري  ،2018/7/9خطــاب رد الحكومــة علــى مناقشــات مجلــس النــواب للبيــان الــوزاري لهــا
2018/7/19
التنفيذ
أ .نقــاش الفريــق االقتصــادي بتاريــخ  2018/8/6واقــع قطــاع النقــل العــام وســبل تعزيــز خدماتــه ،ودعــوة رئيــس الــوزراء
جميــع الجهــات املعنيــة بقطــاع النقــل لدراســة أســباب عــدم تحقيــق منظومــة النقــل العــام فــي اململكــة ألهدافهــا فــي
توفيــر خدمــة ذات جــودة معقولــة.
ب .زيــارة رئيــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/9مجمــع 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.
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ج .رعايــة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/9/18إطــاق شــركة املتكاملــة للنقــل املتعــدد  65حافلــة
حديثــة وضمهــم لخطــوط الشــركة فــي العاصمــة عمــان.
د .طــرح أمانــة عمــان الكبــرى بتاريــخ  2018/9/2عطــاء خدمــات تشــغيل وإدارة وصيانــة  100حافلــة للنقــل العــام
لشــركة «رؤيــة عمــان الحديثــة للنقــل» التابعــة لهــا.
ه.استمرار العمل على تنفيذ مشروع الباص السريع والذي يفترض اإلنتهاء منه في عام .2020
ً
و .إعــان وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،ووزارة النقــل ،بالتعــاون مــع أمانــة عمــان ،ومبــادرة معــا نصــل،
ومؤسســات مجتمــع مدنــي ،عــن إطــاق هاكاثــون للتطبيــق التجريبــي عبــر الهواتــف الذكيــة «خطوطنــا» ،لتقديــم حلــول
تكنولوجيــة للمســاهمة فــي حــل مشــاكل النقــل العــام ،للبنــاء علــى تطبيــق «خطوطنــا» ،أو تطويــر تطبيــق جديــد بحيــث
ُ
يتضمــن ميـزات جديــدة «باإلضافــة الــى مخططــات الرحــات» تســهل مــن إســتخدام وســائط النقــل العــام فــي اململكــة.
 .25استكمال مشروع الطريق الصحراوي

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .زيــارة تفقديــة لرئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز للطريــق الصح ـراوي بتاريــخ  2018/7/25وبيانــه أن املشــروع
يســير علــى الوجــه املطلــوب.
ب .عقــدت الحكومــة مــن خــال وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان بتاريــخ  2018/7/22اجتمــاع مــع الوفــد املمثــل
للصنــدوق الســعودي للتنميــة لبحــث آخــر االنجــازات علــى مشــروع الطريــق الصح ـراوي.
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.26املباشرة بطرح عطاءات مشاريع باص منتظم التردد بين عمان والزرقاء

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

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  2018/7/17حيــث ســيتم إعــادة تأهيــل الطريــق ليصيــح بســتة مســارب مســربين منهــا ملشــروع البــاص الســريع.
ب .توجيــه رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/8/29للعمــل علــى ربــط مشــروع البــاص ســريع التــردد فــي
عمــان بمدينــة الزرقــاء.
ج .طــرح الحكومــة بتاريــخ  2018/9/13عطــاء اإلش ـراف علــى تنفيــذ مشــروع حافــات التــردد الســريع بيــن عمــان
والزرقــاء (الحزمــة األولى-الحزمــة الثانية-الحزمــة الثالثة-الحزمــة الرابعــة).
 .27إنجازمشروع سكة حديد العقبة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .ق ـرار مســبق ملجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/6/25املوافقــة علــى تنفيــذ عــدة مشــاريع للنقــل تقــوم ســلطة منطقــة
العقبــة االقتصاديــة الخاصــة بمتابعــة تنفيذهــا مــن خــال الشـراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى أن يتــم تنفيــذ
هــذه املشــاريع ضمــن منظومــة متكاملــة وفــي إطــار زمنــي واحــد ينتهــي خــال ثالثــة أعــوام .وتتضمــن املشــاريع ( إنشــاء
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 القاط ـرات والعربــات لتتناســب مــع الطاقــة االســتيعابية املطلوبــة الجديــدة ونوعيــة البضائــع والحاويــات).
ب .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/6املوافقــة علــى مذكــرة التفاهــم بيــن وزارة النقــل وشــركة صينيــة إلنشــاء
مشــروع شــبكة الســكك الحديديــة الوطنيــة ،الــذي يهــدف إلــى 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  165كيلومت ـرا بـ ً
ـدء مــن املوانــئ الجنوبيــة وانتهـ ًـاء بمينــاء معــان البــري.
 .28إنجازمشروع ميناء معان البري

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز ملحافظــة معــان بتاريــخ  2018/7/25وإعالنــه موافقــة مجلــس الــوزراء علــى
إنشــاء مشــروع مينــاء معــان البــري.

105

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

ّ
استراتيجية لتحقيق األمن املائي وحماية مصادراملياه
 .29مواصلة تنفيذ مشاريع

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

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
ً
 2018/6/30أكــد خاللــه أن األردن ينظــر باهتمــام لتنفيــذ مشــروع قنــاة البحريــن الفتــا إلــى أهميــة 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 .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/5املوافقــة علــى اتفاقيــة الدفعــة الثانيــة مــن القــرض مــع بنــك اإلعمار األملاني
لدعــم إصالحــات قطــاع امليــاه بقيمــة  75مليــون يــورو كجــزء مــن القــرض الفرن�ســي األملانــي املشــترك لدعــم سياســة
قطــاع امليــاه بقيمــة  150مليــون يــورو.
ج .توقيــع الحكومــة الردنيــة والحكومــة األملانيــة بتاريــخ  2018/9/12ثــاث اتفاقيــات تمويــل بقيمــة  115مليــون يــورو
كقــروض ميســرة ومنــح لدعــم قطاعــي امليــاه والتعليــم فــي اململكــة.
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 .30حماية مصادراملياه من اإلعتداء

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .تنفيــذ وزارة امليــاه والــري /ســلطة امليــاه بتاريــخ  2018/11/22حملــة مكثفــة علــى منطقــة وادي الســير لضبــط
االعتــداءات املتكــررة ملخالفــات تتعلــق بحفــر آبــار مخالفــة وبيــع ميــاه غيــر صالحــة للشــرب يتــم تعبئتهــا مــن اآلبــار
املخالفــة وقامــت بــردم عــدد مــن اآلبــار املخالفــة وحجــز ومصــادرة املضخــات املخالفــة بالتنســيق مــع شــركة ميــاه األردن
و مدعــي عــام غــرب عمــان ومديــر شــرطة بيــادر وداي الســير والشــرطة البيئيــة وقــوات الــدرك ومديريــة األحــواض
الجوفيــة ومديريــة املشــاغل املركزيــة وحــوض ميــاه الجيــزة .
ب .ضبط السلطات العامة اعتداءات كبيرة على املياه في سحاب و الرمثا و الكفرين بتاريخ .2018/10/23
 .31تحسين عملية تزويد املياه للمناطق وضمان عدالة التوزيع

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى شركة مياه اليرموك ،بتاريخ  2018/9/18بعد ورود شكاوى من املواطنين
حــول ضعــف التزويــد املائــي ملحافظــات الشــمال وتوجيهــه شــركة ميــاه اليرمــوك إلــى اإللتـزام ببرامــج توزيــع امليــاه ،وأن تكــون
البرامج معلنة للجميع بكل شــفافية ،والعمل على تحســين الخدمة وضبط كميات الفاقد من املياه وأمهلهم اســبوعين
ملعالجة األمر بشمولية.
ب .ق ـرار مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى اتفاقيــة إدارة وتشــغيل ميــاه وصــرف صحــي محافظــة البلقــاء بيــن ســلطة امليــاه
وشركة مياه األردن «مياهنا» بتاريخ  2018/9/17على أن تقوم شركة مياهنا بإدارة كافة مرافق املياه والصرف الصحي
بمــا فيهــا قطاعــات املشــتركين والتشــغيل وفــق معاييــر اداء واســس واضحــة لرفــع عــدد ســاعات التزويــد للمواطنيــن.
 .32وضع آلية محددة ملعالجة مر�ضى السرطان خالل  100يوم

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء وبشــكل مســبق بتاريــخ  2018/6/21تقديــم الخدمــات العالجيــة ملر�ضــى الســرطان واعتبــار
ً
ً
جميــع مر�ضــى الســرطان مؤمنيــن صحيــا ومنــح كل منهــم بطاقــة تأميــن صحــي تجــدد ســنويا إلــى حيــن اســتكمال العــاج
وق ـرار املجلــس إعطــاء مديــري املستشــفيات الحكوميــة والعســكرية – كل حســب اختصاصــه – صالحيــة تحويــل
مر�ضــى الســرطان إلــى مركــز الحســين للســرطان أو األقســام املتخصصــة فــي املستشــفيات الجامعيــة أو الخدمــات
الطبيــة امللكيــة أو مستشــفى األميــر حمــزة وذلــك حســب الحالــة املرضيــة دون العــودة إلــى وزارة الصحــة.
ب .زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/7/31ملستشــفى البشــير لإلطــاع علــى اإلجـراءات املتخــذة
فــي معالجــة مر�ضــى الســرطان.
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 .33تعزيزحضور اململكة على خارطة السياحة اإلقليمية والعاملية

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
قرار مجلس الوزراء بتاريخ  2018/9/5املوافقة على االستراتيجية الوطنية للسياحة العالجية لألعوام .2022 - 2018
ً
ً
وتتضمن االستراتيجية وصفا وتحليال ملحور السياحة العالجية في األردن وتحديد االولويات واألهداف الكلية للنهوض
بــه بشــكل شــمولي ليعــزز مــن قدرتــه علــى النمــو واالزدهــار ليحافــظ علــى موقعــه الريــادي فــي ظــل التنافســية العامليــة
واالقليميــة فــي هــذا املجــال.
 .34إقرارنظام املدارس الخاصة خالل  100يوم من عمرالحكومة من خالل :
• وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم واألقساط املدرسية الخاصة
• إيجاد تصنيف وطني لها
• حماية حقوق املعلمين من خالل الدفع اإللكتروني للرو اتب

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
قـرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ  2018/8/15املوافقــة علــى مشــروع نظــام معـ ِّـدل لنظــام تأســيس
ّ
ّ
ّ
واألجنبيــة ،وذلــك بهــدف ضبــط زيــادة الرســوم الدراسـ ّـية ،وربطهــا بمعـ ّـدالت
الخاصــة
التعليميــة
وترخيــص املؤسســات
ّ
التضخــم ،وبأســس ومعاييــر ّ
تحددهــا وزارة التربيــة والتعليــم .ويأتــي مشــروع النظــام إلل ـزام ّ
ّ
التعليميــة
املؤسســات
ّ
ّ
املعلميــن العامليــن لديهــا إلــى حســابات ّ
بنكيــة بهــدف الحفــاظ علــى حقــوق املعلميــن ،وضمــان الت ـزام
بتحويــل رواتــب
ّ
ّ
التعليميــة بتقديــم الحـ ّـد األدنــى مــن األجــور ،وكذلــك صــرف رواتــب املعلميــن عــن كامــل الســنة بمــا فــي
املؤسســات
ّ
ّ
ّ
والجمعيــات املرخصــة واملسـ ّـجلة فــي اململكــة علــى تأســيس
الربحيــة
ذلــك العطلــة الصيفيــة ،ولتحفيــز الشــركات غيــر
ّ
ّ
تعليميــة ،والتوســع فــي ريــاض األطفــال ورفــع نســبة االلتحــاق بهــا.
مؤسســات
ً
ّ
التطوعــي وخدمــة املجتمــع لــدى طلبــة املــدارس مســتهدفا خــال العــام
 .35إطــاق برنامــج لتعزيــز ثقافــة العمــل
الحالــي خمســين ألــف طالــب وطالبــة مــن جميــع محافظــات ومناطــق اململكــة

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

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

التنفيذ
أ .زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز فــي الجامعــة االردنيــة بتاريــخ  2018/9/9وتصريحــه «ســنحتاج طــاب
املــدارس لقطــاف الزيتــون وعصــره بــدال مــن العمالــة الوافــدة».
ب .إعــان رئيــس الــوزراء عــن برنامــج خدمــة وطــن ضمــن خطــة أولويــات الحكومــة  2020-2019والــذي يحا ـكـي خدمــة
ً
العلــم بهــدف تدريــب الشــباب وتأهيلهــم وتعزيــز ثقافــة خدمــة املجتمــع ليكونــوا أف ـرادا فاعليــن فــي املجتمــع وتعزيــز
حصولهــم علــى فــرص عمــل.
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ّ
ّ
اإلسالمية.
واملقدسات
 .36إنشاء مشروع الوقف التعليمي بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

√

×

√
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التنفيذ
أ .إشــهار رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز وقفيــة التعليــم خــال حفــل برعايتــه بتاريــخ  2018/9/24حيــث أن
مشــروع وقفيــة التعليــم يعــد بالشـراكة بيــن وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة األوقــاف ودائــرة اإلفتــاء والقطــاع الخــاص
املنتمــي ،واألف ـراد والجمعيــات ومجالــس التطويــر التربــوي ونقابــة املعلميــن.
ب .افتتــاح رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز ملدرســة محمــد الصايــل الحســبان األساســية املختلطــة الوقفيــة فــي
محافظــة املفــرق بتاريــخ 2018/9/24
ج .افتتــاح رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز مدرســة أحمــد حمــدان غنيمــه األساســية املختلطــة الوقفيــة فــي لــواء
عيــن الباشــا بتاريــخ 2018/9/24
ّ
التوسع في إنشاء رياض األطفال
.37

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√
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التنفيذ
أ .صــدور نظــام رقــم  103ســنة  2018املعــدل لنظــام تأســيس وترخيــص املؤسســات التعليميــة الخاصــة واالجنبيــة
فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ  2018/9/16حيــث نــص علــى منــح الترخيــص للمؤسســات التعليميــة الخاصــة وريــاض
األطفــال بحســب النظــام الجديــد علــى تطبيــق شــروط وزارة التربيــة والتعليــم بغــض النظــر عــن أي شــروط وردت فــي
أي نظــام آخــر.
ب .تصريــح وزيــر التربيــة والتعليــم الدكتــور عزمــي محافظــة بتاريــخ  2018/8/28بتضميــن خطــة وزارة التربيــة والتعليــم
علــى رفــع معــدل االلتحــاق بريــاض األطفــال مــن  59باملائــة إلــى مــا يزيــد عــن  80باملئــة 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.
 .38معالجة الفقروالبطالة وتكريس املساواة في الوصول إلى الفرص

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .تخصيص الحكومة  408وحدات سكنية و  84وحدة زراعية في مناطق األغوار بتاريخ  2018/8/6بهدف مساعدة
ً
املواطنيــن فــي هــذه املنطقــة علــى توفيــر الســكن املالئــم وتحســين مســتوى حياتهــم اســتنادا لقانــون تطويــر وادي األردن
رقــم  19لســنة  1988وتعديالتــه.
ب .ق ـرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ  2018/8/15بإج ـراء تعديــات جديــدة علــى نظــام التعييــن
ّ
القياديــة ،بهــدف تعزيــز الشـ ّ
ـفافية وتكافــؤ الفــرص ،حيــث تهــدف إلــى الحــد مــن قــدرة املرجــع املختـ ّ
ـص
علــى الوظائــف
علــى التعييــن الفــردي بشــكل مباشــر ،حيــث يســتوجب النظــام أن يقــوم املرجــع املختـ ّ
ـص بترشــيح املتنافســين علــى
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ّ
ّ
ّ
املختصــة ،والتــي بدورهــا تقــوم بإحالــة املرشــحين النهائييــن إلــى مجلــس الــوزراء .وبموجــب
القياديــة للجنــة
الوظائــف
ّ
ّ
ّ
املختصــة ( )9مرشــحين ممــن تنطبــق عليهــم شــروط
النظــام املعـ ِّـدل يتوجــب علــى املرجــع املختــص أن يرشــح للجنــة
ّ
القياديــة بنـ ًـاء علــى بطاقــة الوصــف الوظيفــي املقـ ّـرة ،علــى أن يكــون بينهــم ( )3مرشــحين مــن الذيــن
إشــغال الوظائــف
ّ
ّ
ّ
يرشــحهم املرجــع املختـ ّ
القياديــة فــي ديــوان
ـص ،و( )3مرشــحين مــن العامليــن فــي القطــاع العــام ،أو مــن سـ ِـجل الوظائــف
الخدمــة املدنيــة ،و( )3مرشــحين بنـ ًـاء علــى توصيــة مــن جهــات التنظيــم القطاعيــة و  /أو الجهــات ّ
املعنيــة بالتوظيــف
واملؤسســات ذات العالقة .وشــملت التعديالت ّ
املادة (/10ب) من النظام حيث كان ملجلس الوزراء ّ
الحق في التعيين
ّ
ّ
وخاصــة
القياديــة بقـرار منــه ،بنـ ًـاء علــى تنســيب مباشــر مــن املرجــع املختــص ،وذلــك فــي حــاالت محـ ّـددة
علــى الوظائــف
ً
تقتضيهــا ّ
الضــرورة ولوظائــف ذات طبيعــة ّ
خاصــة؛ حيــث أصبــح هــذا الحـ ّـق بموجــب التعديــات الجديــدة ّ
مقيــدا ليتـ ّـم
املختصة،كمــا ّ
ّ
يتوجــب علــى ديــوان الخدمــة ّ
املدنيــة اســتحداث ســجل خــاص للوظائــف
فقــط بنـ ًـاء علــى توصيــة اللجنــة
ّ
ّ
القياديــة لديــه ّ
القياديــة املنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام والتشــريعات
ممــن تنطبــق عليهــم شــروط إشــغال الوظائــف
ّ
املتعلقــة بهــذا السـ ّ
ـجل بموجــب تعليمــات يصدرهــا مجلــس الــوزراء بنـ ًـاء علــى
ذات العالقــة ،وتنظــم جميــع األمــور ِ
تنســيب مجلــس الخدمــة ّ
املدنيــة.
ّ
استراتيجية وطنية ملكافحة الفقرمن خالل:
 .39تصميم
بناء نظام أمثل للوصول إلى شرائح من األسرالفقيرة لم تكن مستهدفة ببرامج صندوق املعونة الوطنية

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

تاريخ التعهد :خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19
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 .40متابعــة تنفيــذ قــرارمجلــس الــوزراء الصــادرعــام  ،2014والــذي ينـ ّ
ـص علــى معاملــة أبنــاء األردنيــات فــي مجــاالت
ُّ
ّ
والصحــة ،والعمــل ،والتملــك ،واالســتثمار ،والحصــول علــى رخــص القيــادة فئــة خصو�صــي ،معاملــة
التعليــم،
املواطنيــن األردنييــن

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

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

التنفيذ
أ .تأكيد وزارة العمل في  2018/8/7انه ال يوجد رسوم لتصاريح عمل حاملي الجوازات املؤقتة وأبناء األردنيات.
ب .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/10بإلغــاء شــرط إقامــة األم  5ســنوات الســتفادة أبنائهــا مــن تســهيالت أبنــاء
االردنيــات.
ج .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/10اعتبــار البطاقــة املصروفــة ألبنــاء األردنيــات مــن دائــرة األحــوال املدنيــة
والجــوازات لغايــات اإلســتفادة مــن التســهيالت املقدمــة لهــم بمثابــة بطاقــة شــخصية «إثبــات شــخصية» وإصــدار
ً
تعميمــا العتمــاد هــذه البطاقــة كإثبــات شــخصية للقطاعيــن العــام والخــاص.
د .صدوربيان رســمي عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتاريخ  2018/9/23لجميع الوزارات والدوائر الرســمية
واملؤسســات والهيئــات العامــة ومؤسســات القطــاع الخــاص العتمــاد البطاقــة التعريفيــة الصــادرة عــن دائــرة األحــوال
املدنيــة والجــوازات ألبنــاء األردنيــات املتزوجــات مــن غيــر األردنييــن واعتبارهــا مــن الوثائــق الرســمية إلثبــات الشــخصية.
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 .41دراسة شمول أبناء قطاع ّ
ّ
ّ
األساسية
الصحية
غزة بالخدمات

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

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

ّ
ّ
اض تابعــة للخزينــة فــي املناطــق املكتظــة ،لغايــات توفيــر
 .42دراســة مشــروع تطويــر مناطــق ســكنية علــى أر ٍ
مشــروعات سـ ّ
ـكنية لألردنييــن بأســعار معقولــة

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

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

التنفيذ
أ .عمــل املؤسســة العامــة لإلســكان والتطويــر الحضــري علــى إعــداد الدراســات الفنيــة والتصاميــم الالزمــة 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 الشـرائية لهم حســب ما صدر عن املؤسســة
مــن أخبــار بتاريــخ .2018/9/15
ب.ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/6تخصيــص  408وحــدة ســكنية و  84وحــدة زراعيــة فــي مناطــق االغــوار،
وذلــك بهــدف مســاعدة املواطنيــن فــي هــذه املنطقــة علــى توفيــر الســكن املالئــم وتحســين مســتوى حياتهــم.
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ج .تصريــح الحكومــة بتاريــخ  2018/9/27علــى لســان وزيــر الدولــة لشــؤون االعــام بــأن رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر
ّ
الــرزاز وجــه إلجـراء دراســة تفويــض أرا�ضــي الخزينــة الواقعــة ضمــن التنظيــم للمواطنيــن واملســتغلة لغايــات الســكن،
وتــم تشــكيل لجنــة برئاســة وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان املهنــدس يحيــى الكســبي وعضويــة ّ
كل مــن وزيــر النقــل
ووزيــر الشــؤون البلديــة املهنــدس وليــد املصــري ووزيــر املاليــة عـ ّـز الديــن كناكريــة ملتابعــة ملــف تفويــض أرا�ضــي
الخزينــة بمــا ال يشــمل أرا�ضــي الح ـراج.
د .موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/10/1علــى مشــروع تنظيــم األرا�ضــي الشــفا ّ
غوريــة لغايــات الســكن فــي لــواء
ّ
ّ
الشــونة الشـ ّ
التحتيــة علــى مراحــل ،ابتـ ً
ـداء بإســكان منطقــة
ـمالية ولــواء ديــر عــا علــى الســير فــي إجـراءات تنفيــذ البنيــة
كريمــة (املرحلــة األولــى والثانيــة) التــي تتكـ ّـون مــن ( )1270وحــدة سـ ّ
ـكنية ،وتكليــف ســلطة وادي األردن بإعــداد الوثائــق
وطــرح العطــاء لألعمــال الالزمــة ،والبــدء بإجـراءات التنفيــذ خــال العــام الحالــي.
ّ
الصحي من خالل:
 .43مراجعة شاملة لألنظمة واإلجراءات التي تضبط أو تحكم عمل القطاع
ّ
الصحي.
• زيادة عدد املشمولين بالتأمين
ّ
ّ
واملعدات واألدوية.
الصحية وتزويدها بالطو اقم
• تعزيزإمكانات املراكز
• وضع معايير ّ
ّ
الصحية وفق الحاجة.
محددة إلقامة املستشفيات واملراكز
ّ
ّ
والجامعية والعسكرية.
الحكومية
• زيادة التعاون والتنسيق بين املستشفيات

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

√

√

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

التنفيذ
موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/19علــى االســباب املوجبــة ملشــروع نظــام معــدل لنظــام التأميــن الصحــي فــي
القــوات املســلحة االردنيــة لســنة  2018وإرســاله لديــوان التشــريع والـرأي.
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ّ
ّ
بعمليــة البنــاء و إقامة اإلســكانات؛
والتحديــات التــي ترتبــط
 .44مراجعــة نظــام األبنيــة ،مــع مراعــاة جميــع املشــاكل
ّ
كاالختناقات املرورّية ،واالكتظاظ السكاني وغيرها

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√
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التنفيذ
موافقــة مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقــدت بتاريــخ  2018/11/14علــى األســباب املوجبــة لنظــام معــدل لنظــام
األبنيــة وتنظيــم املــدن والقــرى لســنة 2018
 .45إعــادة النظــربتعليمــات صنــدوق دعــم الطالــب فــي الجامعــات األر ّ
دنيــة ،وإزالــة القيــود التــي تفــرض علــى الطلبة
لضمان تســديد القروض

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

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

التنفيذ
أ .ق ـرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ  2018/8/13األســباب املوجبــة ملشــروع نظــام معــدل لنظــام صنــدوق
دعــم الطالــب فــي الجامعــات األردنيــة الرســمية لســنة  ،2018الــذي يتضمــن زيــادة املــدة املحــددة فــي املــادة ( )13مــن
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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.
ب .ق ـرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته بتاريــخ  2018/9/19املوافقــة علــى نظــام صنــدوق دعــم الطالــب فــي الجامعــات
األردنيــة الرســمية لســنة .2018
ّ
لقضية أبناء ّ
ّ
مخيم املحطة
 .46إيجاد حل عادل

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

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

ً
اقا ّ
ّ
ثبوتية
 .47دراسة أوضاع األشخاص املقيمين في منطقة البادية
الشمالية الذين ال يحملون أور

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :خطاب رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لها 2018/7/19
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 .48إيجاد حل جذري لبركة البب�سي

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

√

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

التنفيذ
أ .قامــت األجهــزة الفنيــة مــن أمانــة عمــان وشــركة مياهنــا بتاريــخ  2018/7/25بضــخ وســحب امليــاه املتجمعــة فــي بركــة
البيب�ســي كمــا تــم إصــاح خــط الصــرف الصحــي الناقــل الــذي كان بــه عطــل نتيجــة االعتــداء عليهــا.
ب .قدمــت اللجنــة الفنيــة املختصــة بمعالجــة «بركــة البيب�ســي» بتاريــخ  2018/7/24تقريــر إلــى رئيــس الــوزراء يحــوي
ً
حلوال وخيارات ملعالجة املشــكلة التي وضح التقرير أن ســببها يعود إلى نتيجة فروقات املنســوب ،وحســبما صدر عن
أميــن عمــان الدكتــور يوســف الشــواربة تــم اعتمــاد مقتــرح التغلــب علــى فروقــات اإلرتفــاع باســتخدام تقنيــة األنفــاق
( )Micro Tunnelingوتمديــد خطــوط تصريــف باالنســياب الطبيعــي بأقطــار مناســبة بطــول تقريبــي  2كلــم وهــي أقــرب
ً
نقطــة تصريــف إلــى ســيل الزرقــاء (املجــرى الطبيعــي) علمــا بارتبــاط الخيــار بنجــاح الدراســات الجيــو ـ ـ فيزيائيــة كــون
املنطقــة ذات طبوغرافيــة صعبــة.
 .49تشغيل  30ألف شاب وشابة خالل العام القادم

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريخ التعهد :مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على برنامج ستون دقيقة 2018/9/21
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 .50إطالق منصة الكترونية لتقييم كافة اإلدارات الحكومية

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

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

التنفيذ
إطــاق رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/9/20مؤشــر خدمــة رضــا املواطنيــن عــن خدمــات األرا�ضــي
واملســاحة مــن خــال تطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة ،يمكــن املواطــن مــن إج ـراء مســح ضوئــي علــى 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.
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محور سيادة القانون وحقوق اإلنسان
تعهـ ّـدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن ســيادة القانــون وحقــوق
اإلنســان  ،وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:
 .1دعم واحترام استقالل القضاء

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للمجلس القضائي بتاريخ  2018/6/25وتأكيده التزام الحكومة واحترامها
بشــكل كامــل الســتقاللية القضــاء واســتعدادها لتوفيــر اإلمكانــات الالزمــة لخدمــة الســلطة القضائيــة وبمــا يخــدم
كفــاءة الجهــاز القضائــي واســتقالليته فــي آن واحــد.
ب .ق ـرار مجلــس الــوزراء فــي  2018/7/9املوافقــة علــى األســباب املوجبــة ملشــروع قانــون معــدل لقانــون اســتقالل
ً
ـذا لحكــم املحكمــة الدسـ ّ
ـتورية
القضــاء لســنة 2018م ،حيــث يعمــل املشــروع علــى تعديــل  13مــادة مــن القانــون ،تنفيـ
ً
املتضمــن عــدم دسـ ّ
ّ
ـتورية عبــارة (أو إنهــاء خدمتــه إذا لــم يكــن مســتكمال مــدة الخدمــة الالزمــة إلحالتــه علــى االســتيداع
ِ
أو التقاعــد) الــواردة فــي املــادة ( )15مــن قانــون اســتقالل القضــاء رقــم ( )29لســنة 2014م .وتعـ ــدل الفق ـ ــرة (أ) مــن
املــادة  18مــن القانــون األصلـ ــي بالغــاء عبــارة ( :مــع مراعــاة العقوبــات التأديبيــة املفروضــة عليهــم ) الــواردة فيهــا .بحيــث
يتمكــن القا�ضــي مــن ممارســة حــق الدفــاع عــن نفســه عنــد إنهــاء خدماتــه.
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 .2توفيربيئة مؤسسية وعصرية للجهازالقضائي وأجهزته املساندة

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
ّ
موافقــة مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ  2018/8/27علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الحكومــة األر ّ
دنيــة
ّ
وحكومــة دولــة الكويــت حــول تبــادل الخب ـرات فــي املجــال القانونــي والقضائــي ،وتأتــي املذكــرة فــي إطــار االســتفادة مــن
ّ
ّ
والفنيــة فــي اإلطــار القضائــي والقانونــي.
القضائيــة
املعلومــات والخب ـرات والتجــارب
 .3تحديث وتطويرالتشريعات لتكريس مفهوم العدالة

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
ّ
ّ
القضائيــة بواســطة الشــركات لســنة
أ .قـرار مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى مشــروع نظــام معـ ِـدل لنظــام تبليــغ األوراق
2018م ،بهــدف تبســيط إج ـراءات التقا�ضــي وتســريعها ،مــن خــال تبليــغ املطلــوب تبليغــه خــارج اململكــة بواســطة
الشــركات ،بطريقــة آمنــة وســريعة.
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ب .قـرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته بتاريــخ  2018/8/13األســباب املوجبــة ملشــروع قانــون معــدل لقانــون التحكيــم
ً
لســنة  ،2018تمهيــدا إلرســاله إلــى اللجنــة القانونيــة إلقـراره حســب األصــول ،وقــد جــاء فــي األســباب املوجبــة أن دعــوى
حكــم التحكيــم مــن اختصــاص محكمــة التمييــز وليــس مــن اختصــاص محكمــة اإلســتئناف ألن محكمــة التمييــز هــي
املختصــة بنظــر طلــب التنفيــذ ،والــذي أقــره مجلــس النــواب بجلســته التــي عقــدت بتاريــخ 2018/11/4
.4تحسين اإلجراءات االدارية في املحاكم

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
.5تطويرالبنى التحتية في املحاكم

* تم تحديد إطار زمني لهذا االلتزام في خطة أولويات الحكومة 2020 - 2019
محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

√

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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 .6استمرارتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

√

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .إيعــاز رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/6/24إلــى جميــع الــوزارات واملؤسســات والدوائــر الرســمية
ملتابعــة إنفــاذ برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق االنســان  2025 – 2016مــن خــال آليــة التنســيق الحكومــي
لحقــوق االنســان ،وضــرورة متابعــة إنفــاذ جميــع االلتزامــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة فيمــا يتعلــق بمحــاور
التشــريعات والسياســات واملمارســات ،وطلــب رئيــس الــوزراء فــي بــاغ رســمي االســتمرار بتزويــد املنســق الحكومــي
لحقــوق اإلنســان فــي رئاســة الــوزراء بــكل مــا يســتجد مــن إج ـراءات ومتابعــات حيــال منظومــة حقــوق اإلنســان.
ب .تأكيــد رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/9/3علــى الــوزارات والدوائــر الرســمية واملؤسســات
والهيئــات العامــة بالعمــل علــى إب ـراز دور األردن فــي تطويــر وتعزيــز منظومــة حقــوق اإلنســان وتنفيــذ بنــود الخطــة
الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان ضمــن النهــج التشــاوري الحــواري مــع الشــركاء أصحــاب املصلحــة كافــة.
 .7إجراء مراجعات دورية للتقاريراملتعلقة بمنظومة حقوق اإلنسان

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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التنفيذ
أ .بيــان املنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان فــي رئاســة الــوزراء ،باســل الطراونــة ،فــي تاريــخ  2018/7/29انــه تــم دراســة
العديــد مــن املالحظــات التــي رفعتهــا منظمــات مجتمــع مدنــي ومؤسســات وطنيــة حــول مســودة التقريــر الوطنــي
لالســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان  UPRواألخــذ بالبعــض منهــا.
ب .تســليم الحكومــة األردنيــة بتاريــخ  2018/8/5التقريــر الوطنــي لالســتعراض الــدوري الشــامل  UPRللبعثــة األردنيــة
الرســمية فــي جنيــف ،وتــم إيصالــه عبــر القنــوات الرســمية ألمانــة الســر بمجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم املتحــدة.
ج .اســتالم رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/8/12نســخة مــن التقريــر الســنوي الرابــع عشــر للمركــز
الوطنــي لحقــوق اإلنســان حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي األردن للعــام  2017وتأكيــده اســتعداد الحكومــة لدراســة
أي اجـراءات أو تعديــل التشــريعات التــي مــن شــأنها تعزيــز حالــة حقــوق االنســان فــي االردن.
د .حضــور رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز االجتمــاع األول للجنــة متابعــة توصيــات حقــوق اإلنســان بتاريــخ
 2018/9/18وتأكيــده أن الحكومــة ســتدرس اإلجـراءات والسياســات والتشــريعات التــي تحتــاج إلعــادة نظــر فــي إطــار
التزامهــا بقضايــا حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا.
ه .قرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتاريخ  2018/10/7تشــكيل الوفد الرســمي ملناقشــة تقرير األردن الوطني
الثالــث لالســتعراض الــدوري الشــامل لحقوقاإلنســان  UPRبرئاســة املنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان باســل
الطراونــة.
و .اجتمــاع رئيــس الــوزراء بتاريــخ  2018/10/17مــع الوفــد الرســمي املشــارك فــي اجتماعــات مجلــس حقــوق اإلنســان
فــي جنيــف.
ز 12/3 .رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز يؤكــد اهميــة إنفــاذ توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق
اإلنســان.
ح .تأكيــد رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز ضــرورة بــدء العمــل بإنفــاذ توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل
لحقــوق اإلنســان وعددهــا  131توصيــة حظيــت بتأييــد االردن ضمــن املناقشــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان فــي
جنيف الشــهر املا�ضي ،وتعميمه على جميع الوزارات واملؤسســات والدوائر الرســمية بتزويد املنســق العام الحكومي
لحقــوق اإلنســان فــي رئاســة الــوزراء باإلجـراءات واملتابعــات املتعلقــة بإنفــاذ هــذه التوصيــات ليتــم إدراجهــا فــي التقاريــر
الرســمية وبمــا يتــاءم مــع املتطلبــات واملعاييــر الدوليــة.
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ط .إيعاز رئيس الوزراء إلى الوزارات واملؤسسات والدوائر الرسمية بدراسة التوصيات التي وعدت اململكة بدراستها
ضمــن املناقشــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان وعددهــا  21توصيــة وتزويــد املنســق العــام الحكومــي لحقــوق اإلنســان
بالتوصيــات التــي يمكــن قبولهــا فــي موعــد اأصــاه األول مــن شــباط  2019وضــرورة إيــاء هــذا املوضــوع األهميــة التــي
يســتحقها وبمــا يســهم فــي تعزيــز منظومــة حقــوق اإلنســان فــي اململكــة.
ي .قـرار رئيــس الــوزراء بتاريــخ  2018/11/29بتشــكيل لجنــة لتحليــل منظومــة االتفاقيــات الدوليــة املتصلــة بحقــوق
اإلنســان.
ك .ق ـرار رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز تشــكيل لجنــة برئاســة وزيــر العـ ــدل  ،لتحليــل منظومــة االتفاقيــات
الدوليــة املتصلــة بحقــوق اإلنســان ومقارنتهــا ومقاربتهــا مــع نصــوص القانــون الوطنــي ،وبيــان مــدى الحاجــة إلــى التدخــل
بالتعديــل أو التغييــر أو ســن القوانيــن بمــا يتما�شــى مــع متطلبــات االتفاقيــات الدوليــة.
ّ
أن ّ
أي قــرارفــي هــذا االتجــاه ســيراعي
 .8إعــداد دراســة شــاملة وو افيــة ملطلــب إصــدارعفــو عــام ،مــع التأكيــد علــى
بالضــرورة تكريــس ســيادة القانــون ،وعــدم املســاس بحقــوق النــاس

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

√

√

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

التنفيذ
أ .لقــاء لرئيــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/21فــي برنامــج «ســتون دقيقــة» وبيانــه أن جاللــة امللــك وجــه الحكومــة لدراســة
إصــدار عفــو عــام وأن الحكومــة ســتقدم تصورهــا حــول العفــو العــام لجاللــة امللــك بدايــة تشــرين األول  2018وأن
ً
بعــض الجرائــم األساســية ســيتم اســتثنائها خــال النظــر فــي إصــدار العفــو العــام إيمانــا بمؤسســة القانــون.
ب .تصريــح الحكومــة بتاريــخ  2018/9/27علــى لســان وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرســمي باســم الحكومــة
جمانــة غنيمــات بأنــه تــم تشــكيل لجنــة وزاريــة لدراســة األبعــاد القانونيــة والفنيــة واملاليــة ملشــروع قانــون العفــو العــام،
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برئاســة وزيــر العــدل الدكتــور عــوض أبــو ج ـراد وعضويــة وزيــر املاليــة عـ ّـز الديــن كناكريــة ،ووزيــر الدولــة للشــؤون
القانونيــة مبــارك أبــو ياميــن.
ّ
القانونيــة بعــد مناقشــته فــي جلســة مجلــس
ج .إحالــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/10/1موضــوع العــام إلــى اللجنــة
الــوزراء املنعقــدة فــي ذات التاريــخ.
ّ
د .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/10/3تشــكيل لجنــة ّ
متخصصــة لدراســة كافــة أبعــاد العفــو العــام برئاســة
فنيــة
ّ
مختصيــن عــن الجهــات ذات العالقــة ،لدراســة الصعوبــات ّ
الفنيــة وعــدد القضايــا
أميــن عــام وزارة العــدل ،وممثليــن
ّ
ّ
ّ
والتنفيذيــة ،و األثــر املالــي  ،و جميــع ّ
الجز ّ
واالجتماعيــة والسياسـ ّـية.
اإلقتصاديــة
الفنيــات واملعطيــات
ائيــة املنظــورة
ه .توجيه جاللة امللك الحكومة ببدء إجراء تنفيذ العفو العام وذلك بتاريخ 2018/12/13
 .9تهيئة مناخ مالئم للحريات اإلعالمية واحترام الحق في الحصول على املعلومة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9
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.10إجراء التعديالت الضرورية على التشريعات الناظمة لقطاع اإلعالم وتدفق املعلومات

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
بتاريــخ  2018/11/25قــرر مجلــس الــوزراء ســحب مســودة قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات لســنة 2012
مــن مجلــس النــواب لتتــم مراجعتــه وإعادنــة ملجلــس النــواب خــال الــدورة الحاليــة.
إال أن هذا اإلجراء ليس من شانه أن يغير درجة تحقق االلتزام وعليه يبقى االلتزام لم يبدأ العمل به.
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محور الشؤون الخارجية
تعهـ ّـدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن محــور الشــؤون الخارجيــة،
وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:
 .1مواصلــة دعــم القضيــة الفلســطينية والحفــاظ علــى املســجد األق�صــى واملقدســات االســامية وموقــف االردن
الراســخ تجــاه القــدس الشــريف

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

√
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التنفيذ
أ .موافقــة مجلــس الــوزراء فــي تاريــخ  2018/6/25علــى إيجــاد تشــريع لصــرف مكافــآت نهايــة الخدمــة بواقــع راتــب شــهر
إجمالــي عــن كل ســنة خدمــة ملوظفــي أوقــاف القــدس عنــد انتهــاء خدماتهــم تشــمل جميــع الخاضعيــن لقانونــي الضمــان
االجتماعــي والتقاعــد املدنــي ،وقــرر مجلــس الــوزراء منــح موظفــي وزارة االوقــاف والشــؤون واملقدســات االســامية فــي
ً
القــدس وســائر أنحــاء فلســطين عــاوة خاصــة بمــا نســبته  300باملائــة مــن الراتــب األسا�ســي الحالــي بــدال مــن عــاوة
الصمــود التــي كانــت بنســبة  280باملائــة مــن الراتــب االسا�ســي القديــم.
ب .لقــاء لنائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الدولــة خــال لقــاء عقــده مــع وفــد مــن الكونغــرس األمريكــي بتاريــخ 2018/6/30
أشــار خاللــه أن حــل القضيــة الفلســطينية يجــب أن يأخــذ باالعتبــار تلبيــة الحقــوق املشــروعة للشــعب الفلســطيني
بإقامــة دولتــه املســتقلة علــى تـراب وطنــه.
ج .إدانة وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات بأكثر من مناسبة استمرار العبث
والحفريــات اإلس ـرائيلية غيــر القانونيــة فــي منطقــة حائــط الب ـراق غربــي املســجد األق�صــى املبــارك ،وبيــان رفــض اململكــة
املطلــق إلقــدام الســلطات اإلسـرائيلية علــى نقــل الحجــر الــذي ســقط مــن الحائــط الغربــي للمســجد األق�صــى مــن املوقــع.
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د .لقاء وزير األوقاف عبدالناصر أبو البصل بتاريخ  2018/7/24اإلدارات والجهات املعنية للتباحث حول املخاطر
املحدقــة باملســجد األق�صــى املبــارك لبحــث ســبل التصــدي ألي محــاوالت للمســاس باملســجد األق�صــى املبــارك ،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�صــى املبــارك واملديــر التنفيــذي للصنــدوق الهاشــمي إلعمــار املســجد
األق�صــى املبــارك وقبــة الصخــرة املباركــة ومديــر املســجد األق�صــى املبــارك وإمــام وخطيــب املســجد ومديــر التعليــم
الشــرعي فــى مســجد األق�صــى املبــارك.
ه .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/7/30املوافقــة علــى مذكــرة التفاهــم املنــوي توقيعهــا بيــن دائــرة الشــؤون
الفلســطينية ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين «االونــروا» ،بحيــث ســيتم تنفيــذ مشــاريع
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 األردنيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية والقــدس الشــريف
وحــق العــودة لالجئيــن 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
ز .إدانة وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ،مصادقة اسرائيل على تعديل
ً
ً
مــا ُيســمى بقانــون «الحدائــق الوطنيــة» فــي إسـرائيل ،الــذي يعتبــر انتهــاكا صارخــا للقانــون الدولــي ،والــذي ســيعمل علــى
تعزيــز اإلســتيطان غيــر الشــرعي وغيــر القانونــي فــي القــدس الشــرقية وفــي املناطــق املالصقــة للســور الجنوبــي والغربــي
للمســجد األق�صــى املبــارك.
 .2املحافظة على السياسة الخارجية في إشاعة االمن واالستقرارفي العالم أجمع

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

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
 2018/6/23وبينــت فيــه أن األردن يدعــو إلــى حــل سيا�ســي يخفــف مــن املعانــاة اإلنســانية للشــعب اليمنــي الشــقيق،
ودعوتهــا إلــى 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 ووزيــر الدولــة لشــؤون االعــام الناطــق الرســمي باســم الحكومــة جمانــة غنيمــات أن األردن
ً
ســيبقى منخرطــا فــي جميــع الجهــود املســتهدفة للتوصــل إلــى الحــل السيا�ســي إلنهــاء األزمــة ووقــف معانــاة الشــعب
الســوري الشــقيق.
ج .إدانــة الحكومــة األردنيــة بتاريــخ  2018/7/9للعمــل اإلرهابــي الــذي اســتهدف دوريــة تابعــة للحــرس الوطنــي التون�ســي
فــي محافظــة جندوبــه شــمال غــرب تونــس ،وأدى إلــى استشــهاد عــدد مــن أفرادهــا وإصابــة آخريــن.
د .بيــان وزيــرة الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرســمي باســم الحكومــة جمانــة غنيمــات خــال لقائهــا مــع وفــد إعالمــي
ً
ً
ّ
ّ
واألمنيــة التــي
التحديــات السياسـ ّـية
عراقــي بتاريــخ  2018/7/4دعــم األردن ،قيــادة وشــعبا ،للعـراق الشــقيق فــي مواجهــة
ّ
ً
يمـ ّـر بهــا ،وصــوال إلــى تحقيــق تطلعــات الشــعب العراقــي الشــقيق.
ه .تأكيــد وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام الناطــق الرســمي باســم الحكومــة بتاريــخ  2018/8/8وقــوف األردن إلــى جانــب
ْ
اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة وحقهــا فــي تنفيــذ قوانينهــا وأنظمتهــا ،ورفــض االردن أي تدخــل فــي شــؤونها
الداخليــة.
و .تأكيــد رئيــس الــوزراء بتاريــخ  2018/8/28وخــال لقــاء رئيــس مجلــس رئاســة البوســنة والهرســك باكيــر عــزت
ً
بيغوفيتــش علــى أهميــة تنســيق املواقــف إلحــال الســام واالســتقرار فــي منطقتــي الشــرق األوســط والبلقــان ،مشــيدا
بالجهــود التــي تقــوم بهــا البوســنة والهرســك إلدامــة الســام وتعزيــز التعايــش املشــترك فــي منطقــة البلقــان.
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محور المنظومة األمنية
تعهـ ّـدت حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بإنجــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي جــاءت ضمــن محــور املنظومــة األمنيــة،
وهــذه اإللتزامــات هــي كالتالــي:
 .1مطاردة أوكاراملخدرات في مختلف مناطق اململكة

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

√

×

√

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

التنفيذ
أ .تعامــل إدارة مكافحــة املخــدرات مــع عــدة قضايــا ،ألقــت مــن خاللهــا القبــض علــى عــدة أشــخاص مــن مروجــي املــواد
املخــدرة وبحوزتهــم كميــات متفرقــة مــن تلــك املــواد يصــل عددهــم إلــى مــا يقــارب ال  30شــخص ،حيــث كثفــت اإلدارة
حمالتهــا علــى مروجــي املــواد املخــدرة فــي كافــة محافظــات اململكــة وتعاملــت مــع مــا يقــارب ال  17قضيــة منفصلــة،
وبوشــر التحقيــق مــع كافــة املقبــوض عليهــم إلحالتهــم ملدعــي عــام محكمــة امــن الدولــة ،واحبطــت إدارة مكافحــة
املخــدرات تهريــب كميــة مــن الحبــوب املخــدرة إلــى خــارج اململكــة  ،حيــث قادتهــم التحقيقــات ومــا قامــوا بــه مــن رصــد
وتتبــع لعــدد مــن املشــتبه بهــم مــن تحديــد مــكان الطــرد واألشــخاص املتورطيــن بمحاولــة التهريــب حيــث جــرى ضبــط
طــرد عثــر بداخلــه علــى  10آالف حبــة مخــدرة.
ّ
ب .إطــاق مديريــة األمــن العــام االســتر ّ
الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات لألعــوام  2020 – 2018وخــال جلســة
اتيجية
ملجلــس الــوزراء عقــدت بتاريــخ  2018/10/10اســتمع مجلــس الــوزراء إلــى إيجــاز حــول االســتر ّ
اتيجية وتــم التوافــق بيــن
مجلــس الــوزراء ومديريــة األمــن العــام علــى خطــة متكاملــة تتطلــب جهــود الجميــع مــن األجهــزة أمنيــة والــوزارات املعنيــة
كــوزارة التربيــة والتعليــم والشــباب والتعليــم العالــي واألوقــاف ومؤسســات املجتمــع املدنــي وأوليــاء األمــور.
ج .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/12/3املوافقــة علــى مذكــرة التفاهــم والتعــاون املنــوي توقيعهــا بيــن جهــاز ّي
ـمية والشــرطة الفلسـ ّ
دنيــة الهاشـ ّ
األمــن العــام فــي اململكــة األر ّ
ـطينية فــي مجــال مكافحــة املخــدرات.
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 .2توفيركامل الدعم والرعاية للمؤسسات األمنية والعسكرية

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :البيان الوزاري 2018/7/9

التنفيذ
أ .زيارة رئيس الوزراء إلى مديرية األمن العام بتاريخ  2018/7/22أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز األمن العام
في حماية املواطنين وممتلكاتهم ،وبفضلها أصبح يشــار لألردن على أنه واحة األمن واألمان على املســتوى العالمي.
ب .زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز ،الوكيــل محمــد عبــد الحميــد نـزال 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.
ّ
املديريــة ّ
العامــة لقــوات الــدرك دعــا مــن
ج .قيــام رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ  2018/8/11بزيــارة
ّ
ّ
ّ
األمنيــة ،الذيــن يقدمــون التضحيــات فــي ســبيل فــي
خاللهــا إلــى ضــرورة االلتفــاف حــول القــوات املســلحة واألجهــزة
الدفــاع عــن أمــن الوطــن.
د .ق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/9/3إســتثناء مجموعــة مــن أقــارب شــهداء الوطــن مــن تعليمــات االختيــار
والتعييــن فــي األجهــزة الحكوميــة.
ه .زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز إلــى املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي ولقائــه مديرهــا العــام اللــواء مصطفــى
عبدربــه البزايعــة.
و .قـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ  2018/10/17املوافقــة علــى اقتطــاع جــزء مــن رواتــب رئيــس الــوزراء والــوزراء الشــهري
لصالــح صنــدوق دعــم اســر شــهداء القــوات املســلحة االردنيــة –الجيــش العربــي واالجهــزة االمنيــة.
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 .3محاربة اإلرهاب

محدد بزمن

محدد بجهة

محدد بإجراء

قابل للقياس

×

×

×

×

تاريخ التعهد :أثر الحادث اإلرهابي الذي وقع لدورية مشتركة بين األمن العام وقوات الدرك في فحيص 2018/8/10
التنفيذ
ّ
املديريــة ّ
العامــة لقــوات الــدرك أكــد مــن خاللهــا علــى
أ .زيــارة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز بتاريــخ 2018/8/11
عــدم التهــاون فــي مالحقــة اإل هابييــن وحملــة األفــكار ّ
الهدامــة أينمــا كانــوا ،وضــرورة مالحقــة مقترفــي الجريمــة النكـراء،
ر
وتقديمهــم ليــد العدالــة لينالــوا الجـزاء العــادل.
ب .قيــام األجهــزة األمنيــة املختصــة بتاريــخ  2018/8/11بمداهمــة ملوقــع خليــة إرهابيــة بعــد االشــتباه بتورطهــا فــي
حادثــة الفحيــص اإلرهابيــة ،وتمكنــت القــوات مــن إلقــاء القبــض علــى ثالثــة مــن أعضــاء الخليــة وقتــل آخريــن منهــم،
كمــا أســفرت املداهمــة عــن إستشــهاد وإصابــة عــدد مــن أف ـراد األجهــزة األمنيــة.
«خليــة أ مــة» فــور انــدالع األحــداث فــي مدينــة الســلط ،ملتابعــة أبــرز املسـ ّ
ـتجدات ،والوقــوف علــى آخــر
ج .تشــكيل ّ ز
ّ
ّ
األمنيــة ،وإدارة املشــهد اإلعالمــي ،ضمــت الخليــة رئيــس الــوزراء ،ووزيــر الداخليــة ،ووزيــر الدولــة
العمليــة
تطـ ّـورات
لشــؤون اإلعــام ،ورئيــس هيئــة األركان املشــتركة ،ومديــر املخابـرات العامــة ،ومديــر األمــن العــام ،ومديــر عــام الــدرك،
ومديــر عــام الدفــاع املدنــي.
د .قـرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا بتاريــخ  2018/8/19نقــل وحــدة مواجهــة التطـ ّـرف مــن وزارة الثقافــة
إلــى رئاســة الــوزراء ،وذلــك لتوســيع نطــاق عملهــا ،وتفعيــل دورهــا فــي مواجهــة أفــكار التطـ ّـرف.
ه .قـرار مجلــس الــوزراء تشــكيل لجنــة وزارّيــة لوضــع آليــة وخطــة واضحــة لعمــل وحــدة مواجهــة التطــرف خالل املرحلة
املقبلة.
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الباب الرابع
أداء الوزارات على مواقع التواصل
االجتماعي ()facebook & Twitter
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تقييم تفاعل الوزارات مع رسائل املستخدمين عبرموقع فيسبوك
جودة الرد

اسم الوزارة

عدد
عدد
عدد
الرسائل الرسائل
الرسائل املجاب غيراملجاب متعلق
املرسلة
بالسؤال
عليها
عليها

غير
متعلق

نوع الرد
املدة
املستغرقة
غيرآلي
آلي
في الرد

رئاسة الوزراء

2

0

2

0

0

0

0

0:00

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

4

3

1

3

0

0

3

3:56

وزارة األشغال العامة واإلسكان

4

0

4

0

0

0

0

0:00

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

4

3

1

2

1

0

3

7:23

وزارة البيئة

4

2

2

0

2

0

2

0:00

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

4

0

4

0

0

0

0

0:00

وزارة التربية والتعليم

4

0

4

0

0

0

0

0:00

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

4

0

4

0

0

0

0

0:00

وزارة التنمية االجتماعية

4

3

1

3

0

0

3

13:47

وزارة الثقافة

4

3

1

2

1

1

2

0:11

وزارة الخارجية وشؤون املغتربين

4

2

2

0

2

2

0

0:00

وزارة الداخلية

4

4

0

4

0

0

4

12:10

وزارة الزراعة

4

1

3

0

1

1

0

0:01

وزارة السياحة واآلثار

4

2

2

0

2

2

0

0:01

وزارة الشباب

4

3

1

2

1

1

2

2:12

وزارة الشؤون البلدية

4

4

0

3

1

1

3

2:53

وزارة الشؤون السياسية والبرملانية

4

4

0

2

2

2

2

7:17

وزارة الصحة

4

0

4

0

0

0

0

0:00

وزارة الصناعة و التجارة والتموين

4

3

1

3

0

0

3

6:30

وزارة الطاقة والثروة املعدنية

4

3

1

3

0

0

3

5:56

وزارة العدل

4

3

1

0

3

3

0

0:01

وزارة العمل

4

0

4

0

0

0

0

0:00

وزارة املالية

4

3

1

1

2

1

2

0:56

وزارة املياه والري

4

4

0

4

0

0

4

8:35

وزارة النقل

4

0

4

0

0

0

0

0:00

املجموع

98

50

48

32

18

14

36

3:50
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بطاقة أعمال رئاسة الوزراء على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2BZI6Yu
32.94% 438080
9.22% 486
73.83% 923014
50.87% 77397
47.52% 25141
5.45%
50
1.07%
3
10.03% 361
5.51%
7
6.94%
5
21.58% 60

http://bit.ly/2C2srb3
47.65% 280000
9.84% 328
20.70% 12393
18.65% 1286
17.41% 1946
22.97% 85
30.68% 27
7.11% 195
25.00%
8
10.00%
2
13.75% 11

بطاقة أعمال وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2L97rC1
1.45% 19282
3.91% 206
0.42% 5236
0.36% 547
0.87% 459
3.16%
29
1.07%
3
4.47% 161
1.57%
2
4.17%
3
2.88%
8
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http://bit.ly/2L7Siky
2.31% 13600
7.50% 250
9.84% 5892
11.86% 818
17.28% 1932
4.05%
15
0.00%
0
8.24% 226
0.00%
0
20.00%
4
6.25%
5

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
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بطاقة أعمال وزارة االشغال العامة و االسكان على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C1OYES
0.04% 500
3.75% 198
0.36% 4531
0.25% 387
0.77% 405
4.80%
44
4.63%
13
3.36% 121
7.09%
9
4.17%
3
2.88%
8
بطاقة أعمال وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2L5OOyZ
1.69% 22540
3.02% 159
0.88% 10960
1.28% 1940
1.37% 723
8.62%
79
2.14%
6
1.67%
60
0.79%
1
2.78%
2
3.96%
11

http://bit.ly/2L5Ybij
0.21% 1216
1.68%
56
0.50% 301
0.48%
33
0.45%
50
4.32%
16
1.14%
1
1.39%
38
0.00%
0
0.00%
0
1.25%
1
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بطاقة أعمال وزارة البيئة على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2LaSwHS
0.79% 10542
1.82%
96
0.26% 3272
0.28% 433
0.49% 257
3.27%
30
5.69%
16
0.92%
33
10.24% 13
0.00%
0
1.44%
4

http://bit.ly/2L9GXAv
0.29% 1682
1.11%
37
0.91% 547
0.36%
25
1.07% 120
1.62%
6
2.27%
2
1.06%
29
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

بطاقة أعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C24vV2
1.58% 20989
6.20% 327
2.69% 33618
7.65% 11632
7.10% 3756
5.78%
53
8.90%
25
5.48% 197
12.60% 16
11.11%
8
10.07% 28
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http://bit.ly/2C1HEZO
1.52% 8951
11.31% 377
14.86% 8897
6.98% 481
10.50% 1174
7.84%
29
3.41%
3
11.67% 320
9.38%
3
5.00%
1
26.25% 21
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بطاقة أعمال وزارة التربية والتعليم على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2L7pUir
29.70% 395058
3.45% 182
5.75% 71857
6.63% 10081
4.70% 2488
1.85%
17
1.07%
3
4.22% 152
0.00%
0
2.78%
2
2.88%
8

http://bit.ly/2LaSj7y
10.02% 58900
4.08% 136
10.38% 6217
6.40% 441
4.53% 506
4.32%
16
3.41%
3
3.72% 102
0.00%
0
0.00%
0
18.75% 15

بطاقة أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C18fWL
6.70% 89136
3.36% 177
3.49% 43664
4.82% 7327
4.03% 2133
3.49%
32
3.20%
9
3.56% 128
0.00%
0
2.78%
2
2.16%
6

http://bit.ly/2C0gDWu
0.18% 1055
4.20% 140
0.40% 240
0.78%
54
0.59%
66
2.43%
9
10.23%
9
4.34% 119
0.00%
0
5.00%
1
2.50%
2
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بطاقة أعمال وزارة التنمي ــة اإلجتماعيـ ـة على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C2Jb1P
0.90% 11963
9.46% 499
0.68% 8506
5.35% 8132
1.47% 776
11.67% 107
6.41%
18
9.59% 345
3.15%
4
8.33%
6
6.83%
19

http://bit.ly/2C0ljM2
0.39% 2272
1.98%
66
1.74% 1039
2.77% 191
1.97% 220
0.81%
3
2.27%
2
2.22%
61
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

بطاقة أعمال وزارة وزارة الثقافة على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2L7pBnN
0.72% 9609
9.48% 500
0.89% 11160
0.67% 1025
1.00% 531
9.49%
87
6.05%
17
10.28% 370
3.94%
5
8.33%
6
5.40%
15
142

http://bit.ly/2L6BVF0
0.00%
23
6.87% 229
0.98% 587
1.26%
87
1.23% 137
9.73%
36
2.27%
2
6.89% 189
6.25%
2
0.00%
0
0.00%
0
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بطاقة أعمال وزارة الخارجية وشؤون املغتربي ــن على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C09563
1.55% 20584
0.15%
8
0.02% 246
0.03%
45
0.12%
61
0.11%
1
0.00%
0
0.19%
7
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

http://bit.ly/2C21uUI
28.93% 170000
7.23% 241
4.48% 2680
2.44% 168
5.98% 668
0.81%
3
0.00%
0
7.95% 218
9.38%
3
30.00%
6
13.75% 11

بطاقة أعمال وزارة الداخلية على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C1XH9U
0.16% 2159
0.87%
46
0.12% 1499
0.16% 251
0.10%
51
0.55%
5
0.36%
1
0.97%
35
0.79%
1
0.00%
0
1.44%
4

http://bit.ly/2C1EkxW
0.12% 703
1.35%
45
0.22% 134
0.77%
53
0.14%
16
1.08%
4
0.00%
0
1.49%
41
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
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بطاقة أعمال وزارة الزراعة على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C1ORZY
0.38% 5092
6.05% 319
1.90% 23764
7.42% 11285
2.71% 1436
5.02%
46
11.74% 33
5.45% 196
5.51%
7
15.28% 11
9.35%
26

http://bit.ly/2C0hQx0
0.00%
20
0.39%
13
0.00%
1
0.17%
12
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.47%
13
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

بطاقة أعمال وزارة السياحة واآلثارعلى مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C1HG40
2.80% 37191
1.80%
95
0.30% 3789
0.43% 650
1.12% 591
2.73%
25
2.49%
7
1.70%
61
0.79%
1
0.00%
0
0.36%
1
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http://bit.ly/2C27cG8
4.66% 27400
8.31% 277
9.62% 5759
10.80% 745
9.92% 1109
10.00% 37
12.50% 11
8.09% 222
9.38%
3
10.00%
2
2.50%
2

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
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بطاقة أعمال وزارة الشباب على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2L6dCqE
6.60% 87749
7.30% 385
2.74% 34211
6.40% 9742
8.23% 4356
9.81%
90
8.90%
25
5.59% 201
18.90% 24
12.50%
9
12.95% 36

http://bit.ly/2LbIN40
0.74% 4353
12.66% 422
13.79% 8255
9.66% 666
11.21% 1253
12.70% 47
10.23%
9
12.94% 355
15.63%
5
20.00%
4
2.50%
2

بطاقة أعمال وزارة الشؤون البلدية على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C2tS9r
0.08% 1086
1.14%
60
0.11% 1396
0.16% 242
0.18%
93
2.51%
23
1.42%
4
0.72%
26
0.79%
1
2.78%
2
1.44%
4
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بطاقة أعمال وزارة الشؤون السياسية و البرملانية على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2L9lNm6
1.23% 16424
1.65%
87
0.15% 1884
0.10% 146
0.17%
91
2.18%
20
0.00%
0
1.58%
57
4.72%
6
0.00%
0
1.44%
4

http://bit.ly/2L7PXGn
0.04% 229
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

بطاقة أعمال وزارة الصحة على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2L7OkbJ
2.59% 34434
6.39% 337
1.73% 21597
2.31% 3521
2.08% 1100
3.93%
36
5.69%
16
7.42% 267
6.30%
8
4.17%
3
2.52%
7
146

http://bit.ly/2L6BwCu
0.54% 3168
3.69% 123
0.70% 418
6.06% 418
5.22% 583
2.70%
10
9.09%
8
3.72% 102
0.00%
0
0.00%
0
3.75%
3

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
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بطاقة أعمال وزارة الصناعة و التجارة و التموين على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C0KJJG
1.20% 15905
1.92% 101
0.12% 1549
0.12% 183
0.32% 167
1.31%
12
7.12%
20
1.53%
55
8.66%
11
0.00%
0
1.08%
3

http://bit.ly/2C075L4
0.14% 823
1.05%
35
0.05%
27
0.01%
1
0.02%
2
1.35%
5
0.00%
0
1.09%
30
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

بطاقة أعمال وزارة الطاقة و الثروة املعدنية على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2L72Ro4
0.16% 2063
6.50% 343
1.78% 22297
2.96% 4504
2.20% 1163
3.16%
29
15.66% 44
6.75% 243
3.15%
4
12.50%
9
5.04%
14

http://bit.ly/2L72fig
0.17% 1018
9.48% 316
6.71% 4016
17.30% 1193
8.88% 993
5.41%
20
7.95%
7
10.13% 278
18.75%
6
0.00%
0
6.25%
5
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بطاقة أعمال وزارة العدل على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C0wZyl
1.46% 19377
0.97%
51
0.17% 2085
0.17% 255
0.25% 132
0.87%
8
0.71%
2
0.94%
34
3.15%
4
1.39%
1
0.72%
2

http://bit.ly/2C24ctm
1.27% 7448
1.08%
36
0.27% 162
0.36%
25
0.87%
97
0.54%
2
3.41%
3
1.13%
31
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

بطاقة أعمال وزارة العمل على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2L9GcHF
4.90% 65213
7.19% 379
1.28% 15974
1.22% 1853
2.98% 1576
5.45%
50
3.91%
11
8.53% 307
2.36%
3
0.00%
0
2.88%
8
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http://bit.ly/2L6Bpa2
0.80% 4727
6.18% 206
3.85% 2306
2.87% 198
2.75% 307
7.30%
27
1.14%
1
6.34% 174
6.25%
2
0.00%
0
2.50%
2
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بطاقة أعمال وزارة املالية على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C1V6ga
0.13% 1758
1.18%
62
0.10% 1290
0.12% 181
0.14%
72
0.98%
9
0.00%
0
1.45%
52
0.00%
0
0.00%
0
0.36%
1
بطاقة أعمال وزارة املياه والري على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C1CtsY
0.12% 1575
3.02% 159
0.21% 2668
0.24% 367
0.65% 344
3.71%
34
1.78%
5
3.31% 119
0.00%
0
0.00%
0
0.36%
1
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بطاقة أعمال وزارة النقل على مو اقع التواصل االجتماعي

http://bit.ly/2C1cW2P
0.13% 1787
0.21%
11
0.01%
78
0.01%
11
0.01%
7
0.11%
1
0.00%
0
0.28%
10
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

150

الباب الخامس
بطاقات تقييم أداء أعضاء مجلس الوزراء

151

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

دولة الدكتور عمرال ـ ــرزاز
رئيس الوزراء ووزير الدفـ ــاع

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

السيرة املهنية
الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
دكتوراه في التخطيط الحضري
ودكتوراه في القانون
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر58 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة36 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة11 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك:
https://bit.ly/2SlkK5u
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://bit.ly/2dtsEIV

• وزيرا للتربية والتعليم
• رئيس مجلس إدارة البنك االهلي
• رئيس لجنة تقييم التخاصية
• رئيــس مجلــس األمنــاء فــي صنــدوق امللــك
عبــد هللا الثانــي للتنميــة
• رئيس منتدى االستراتيجيات األردني
• قــاد الفريــق الوطنــي املســؤول عــن إعــداد
إســتراتيجية التوظيــف الوطنيــة -2011
2012
• املدير العام ملؤسسة الضمان االجتماعي
في األردن (.)2010-2006
• مديــر مكتــب البنــك الدولــي فــي لبنــان
2006 -2002
• تشــمل خبرتــه فــي البنــك الدولــي مجــاالت
تنميــة القطــاع الخــاص وتمويــل البنيــة
التحتيــة .وتتضمــن الــدول التــي عمــل خــال
عملــه فــي البنــك الدولــي روســيا وأوزبكســتان
وتركمنســتان واســتونيا وروســيا البيضــاء
ومقدونيــا وجنــوب أفريقيــا وكــوت ديفــوار
وإفريقيــا الوســطى واململكــة العربيــة
الســعودية واليمــن وإي ـران ولبنــان واألردن.
• أســتاذ مســاعد فــي معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا فــي برنامــج تنميــة الدوليــة
وبرنامــج التخطيــط اإلقليمــي
• عضــو فــي العديــد مــن مجالــس إدارة
املنظمــات الخاصــة واملنظمــات غيــر
الربحيــة ولديــه عــدد مــن املنشــورات فــي
ّ
املجــات املحكمــة.

#رزاز_ميتر
153

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي الدكتور رجائي صالح املعشـ ــر
نائب رئيس ال ــوزراء ووزير دول ــة
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
دكتوراه في ادارة االعمال
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر74 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة4 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة1 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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• عضــو مجلــس االعيــان /رئيــس اللجنــة
املاليــة واالقتصاديــة 2018-2014
• 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
• وزيــر التمويــن ووزيــر الصناعــة والتجــارة
1988-1985
• مديــر عــام الشــركة االهليــة
لال ســتثما ر 1 9 8 5 -1 9 8 0
• عضــو مجلــس ادارة العديــد مــن الشــركات
املســاهمة العامــة
• وزير الصناعة والتجارة 1976-1975
• وزير االقتصاد 1975-1974
• مديــر الدائــرة االقتصاديــة بالجمعيــة
العلميــة امللكيــة 1974-1972
• 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

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي السيد ايمن حسين الصفــدي
وزير الخارجية وشؤون املغتربي ــن
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ماجستير في اإلعالم الدولي
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر56 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة37 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة2 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات5 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://bit.ly/2rRahDe

• مستشــارا لجاللــة امللــك عبــد هللا الثانــي
املعظــم
• محــررا مســؤوال فــي جريــدة اإلتحــاد
اإلماراتيــة
• رئيــس تحريــر مســؤول وكاتــب يومــي فــي
صحيفــة الغــد
• متحدثــا رســميا فــي بعثــة األمــم املتحــدة فــي
العراق
• مديـرا عامــا ملؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون
األردنية
• رئيــس تحريــر مســؤول فــي صحيفــة
الجــوردان تايمــز وكاتبــا سياســيا فيهــا
• مدي ـرا لدائــرة اإلعــام فــي الديــوان امللكــي
الهاشــمي
• ســكرتيرا إعالميا لســمو األمير الحســن بن
طالل.
• كاتبــا ومراســا تلفزيونيــا فــي األردن للعديــد
مــن وســائل اإلعــام العربيــة والدوليــة
املرموقــة.
• عمــل عضــوا فــي مجالــس إدارة مؤسســة
اإلذاعــة والتلفزيــون األردنيــة ،واملجلــس
األعلــى لإلعــام ،واإلتحــاد العربــي للبــث
التلفزيونــي (نائبــا للرئيــس) ،وهيئــة
التنســيق بيــن املحطــات الفضائيــة العربيــة
(رئيســا) ،ومهرجــان جــرش للثقافــة
والفنــون ،ومؤسســة نهــر األردن.
• نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي املهندس رائد مظفرابو السعـود
وزير املياه والري
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
البكالوريوس في الهندسة املدنية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر61 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة2 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة15 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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وزير املياه والري .2009-2007
وزيــر امليــاه والــري فــي اململكــة األردنيــة
الهاشــمية .2005
وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان 2004-
2005
ً
وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان ووزي ـرا
للنقــل للفتــرة .2004 2003
ً
وزي ـرا للميــاه والــري -2005/4/7
.2 0 0 5 /7 /3
مديــر الوحــدة التخطيــط واإلدارة فــي وزارة
ً
امليــاه والــري (  ،) PMUومســاعدا ألميــن
عــام ســلطة امليــاه .2003-2000
ً
عضــوا فــي اللجنــة التوجيهــة ملحطــة معالجــة
صــرف صحــي الخربــة الســمرا.
عضــو ورئيــس مجلــس فــي ســلطة الطي ـران
املدنيــة.
عضو في مؤسسة سكة حديد العقبة.
عضو في مؤسسة سكة الحديد الحجازي
عضو في سلطة األردن البحرية.
عضو في لجنة تنظيم قطاع النقل العام.
ولــه عضويــة فــي مؤسســة اإلســكان
والتطويــر والحضــري ابتــدأت مــن عــام
.2 0 0 3
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معالي املهندس مو�سى حابس املعايطـة
وزير الشؤون السياسية والبرملانيــة

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

السيرة املهنية
الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ماجستير في هندسة االتصاالت
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر64 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة15 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة12 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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•  2018وزي ـرا للشــؤون السياســية والبرملانيــة
ووزي ـرا للدولــة
• عضــو مجلــس االعيــان االردنــي مــن تش ـرين
اول  2013ولغايــة حزي ـران 2016
• مــن عــام  1996ولغايــة عــام  2008ســاهم فــي
تأســيس الحــزب الديمقراطــي الوحــدوي والــذي
نشــأ نتيجــة توحيــد اربعــة اح ـزاب وتيــارات
سياســية وانتخــب أميــن عــام للحــزب فــي عــام
( 1996والــذي أصبــح اســمة منــذ عــام 1998
حــزب اليســار الديمقراطــي االردنــي) واعيــد
انتخابــه فــي املؤتم ـرات التــي عقــدت عــام 1998
و  2001وحتــى ً عــام .2007
•  2003عضــوا فــي هيئــة (االردن اوال) لجنــة
تطويــر الحيــاة الحزبيــة
•  1991 - 1989انتخــب عضــوا فــي مجلــس
نقابــة املهندســين االردنييــن ورئيــس للشــعبة
الكهربائيــة
•  1996 - 1991شــارك فــي تأســيس الحــزب
الديمقراطــي االشــتراكي االردنــي وانتخــب عضــوا
فــي املكتــب السيا�ســي للحــزب
•  1981 - 1976رئيــس لالتحــاد الوطنــي لطلبــة
االردن فــي رومانيــا
• شارك في العمل الحزبي ما قبل عام 1989
• عمــل منــذ التخــرج فــي القطــاع الخــاص
كمهنــدس اتصــاالت
• مسؤول الصيانة في الشركة املتحدة للتجارة
1989 - 1986
• مديــر للصيانــة فــي الشــركة الثالثيــة املتحــدة
1993 - 1990
• مديــر عــام مركــز الشــبكات العربــي - 1994
1999
• مديــر تنفيــذي لشــركة أمــان للتجــارة
والتســويق 2009 - 1999
• مدير عام ملركز البديل للدراسات السياسية
والتدريب حتى تاريخ 2009/2/22
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي السيد سميرسعيد م ــراد
وزير العمــل
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر61 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة22 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة24 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات2 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك:
https://goo.gl/BxsAsy
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://bit.ly/2EKlH3V
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• وزير العمل 2011-2010
• عضو مجلس االعيان 2018-2016
• عضــو مجلــس ادارة مؤسســة الضمــان
االجتما عــي
• عضو مجلس مؤسسة التدريب املنهي
• عضو مجلس الشركة الوطنية للتشغيل
والتدريب
• عضــو مجلــس صنــدوق التشــغيل
وا لتد ريــب
• عضــو مجلــس صنــدوق التنميــة
و ا لتشــغيل
• مديــر شــركة ســعيد مـراد وأوالده للتجــارة
واالســتثمار.
• عضــو مجلــس إدارة بنــك املــال األردنــي
كابيتــال بنــك
• عضــو مجلــس إدارة شــركة املتوســط
والخليــج للتأميــن ميدغلــف
• عضــو مجلــس لجنــة إدارة صنــدوق
حمايــة البيئــة
• عضــو مجلــس مؤسســة إنجــاز لتهيئــة
الفــرص االقتصاديــة للشــباب األردنــي
• عضــو مجلــس املؤسســة العربيــة للتنميــة
املســتدامة رواد
• عضو مجلس جمعية إدامه
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي املهندس وليد «محي الدين» املصـري
وزير النقل ووزير الشؤون البلديــة
السيرة املهنية
• رئيس بلدية اربد الكبرى
• مساعد اسبق ألمين العاصمة
• وزير لألشغال العامة واالسكان 2013
• وزيرا للشؤون البلدية 2018-2013

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في الهندسة
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر59 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة3 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة2 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات1 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد

#رزاز_ميتر
159

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي الدكتور بسام سميرالتلهوني
وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة
السيرة املهنية
• محاميــا ملــدة تزيــد عــن عشــرين عامــا.
• مستشــارا قانونيــا للعديــد مــن
والخاصــة.
الدوليــة
املنظمــات
• اســتاذ القانــون فــي كليــة
الحقــوق
االردنيــة.
بالجامعــة
• رئيــس املركــز الوطنــي للملكيــة الفكريــة.
• مراقــب عــام الشــركات فــي وزارة الصناعــة
والتجــارة 2011/2012

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
دكتوراه في القانون
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر54 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة6 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة8 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات1 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي السيدة مجد محمد شويكـ ــه
وزير دولة لتطوير األداء املؤس�سي ووزير السياحة واآلثار بالوكالة
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في العلوم املالية واملصرفية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر52 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة5 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة1 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك:
https://goo.gl/ZTTVg1
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://bit.ly/2An01r1
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• وزير تطوير قطاع عام  2108-/6لغاية 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 الالســلكية املحليــة واألليــاف البصريــة والتقســيم الترميــزي
املتعــدد فــي كل مــن األردن والعـراق وإفريقيــا
• رئيس تنفيذي لشركة اورنج موبايل ونائب رئيس تنفيذي ملجموعة االتصاالت االردنية
2010-2006
ً
• الرئيــس التنفيــذي للماليــة وعضــو هيئــة التشــغيل فــي شــركة موبايلكــم (حاليــا شــركة
أورانــج للهواتــف الخلويــة) .2006-2000
• 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  IOTUMاالمريكية.
• عضويــة مجلــس إدارة فــي جمعيــة أصدقــاء الصنــدوق العالمــي ملكافحــة اإليــدز واملالريــا
والسـل.
• عضوية مجلس إدارة في منظمة الرؤساء الشباب (.)YPO
• 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 الفتـرة مــا بيــن عامــي
 2006و .2009
• عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) من الفترة  2010إلى .2012
• عضــو مجلــس إدارة كل مــن شــركة اتصالنــا فــي العـراق وشــركة نيــروز لالتصــاالت فــي
كردســتان وشــركة تيمبــو أفريســيل بورونــدي وشــركة فيتيــل القابضــة املحــدودة فــي األردن.
• منصــب املديــر املالــي فــي شــركة الشــحن الدولــي  DHLومحاســبة مشــاريع لتخطيــط
املشــاريع ووضــع ميزانياتهــا فــي شــركة املقاولــون االمريكيــون الدوليــة منــذ عــام  1988حتــى
عــام 1992
• محاسبة في شركة آرثر أندرسون في عام .1987
• عملــت أكثــر مــن  10دورات تدريــب عــن القيــادة مــع  120مديريــن تنفيذييــن مــن أكبــر
الشـركات فــي الشــرق االوســط مــن خــال التركيــز علــى عــدة مواضيــع منهــا مهــارات القيــادة
والتمكيــن التواصــل وادارة الوقــت وحــل املشــكالت واتخــاذ القـرارات.
• تدريــب نســاء ورجــال مــن قطاعــات مختلفــة تاركــة املجــال امــام إطــاق امكاناتهــم العاليــة
لتحقيق التميز على الصعيدين الشــخ�صي والعملي.
• مــدرب فاعــل فــي  oasis 500حيــث تســاعد الريادييــن علــى وضــع خطــط عمــل ونشــاطات
تسـويق ومبيعــات بمحاولــة ملســاعدتهم علــى النهــوض بشـركاتهم وتحقيــق رؤيتهــم مــن خــال
دعمهــم بتخفيــف التحديــات املاليــة االسـتراتيجية والتجاريـة.
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي السيد مهند شحادة خليل
وزير دولة لشؤون االستثم ــار
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ماجستير في الحاسوب  /ادارة اعمال
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر48 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة1 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة0 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات2 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://bit.ly/2rR88qV
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• عمــل  14عامــا فــي القطــاع املالــي واملصرفــي
فــي االردن ولبنــان ومصــر والضفــة الغربيــة
• رئيســا للخدمــات الشــخصية فــي بنــك
( )HSBCفــرع االردن.
• مديرا عاما لصندوق االئتمان العسكري
• مسؤوال بالدائرة االقتصادية في الديوان
امللكي
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي السيد سميرابراهيم املبيضيــن
وزير الداخلي ـ ــة
السيرة املهنية

ً
• وزيرا للداخلية2018/2/25 :م.
• عضــو مجلــس مفو�ضــي الهيئــة املســتقلة
لالنتخــاب2017/12/4 :م.
• أمين عام وزارة الداخلية2014/2/16 :م.
• محافظ العاصمة2009/7/12 :م.
• محافظ العقبة2006/8/20 :م.

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في القانون
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر60 :
وزير س ــابق:

√

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة4 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة6 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي الدكتور عبدالناصرمو�سى ابو البصل
وزير األوقاف والشؤون واملقدسات االسالميـة
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
دكتوراه في الفقه والسياسية الشرعية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر56 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة3 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة3 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات1 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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• أســتاذ بقســم االقتصــاد واملصــارف
ا إلســامية .
• عميــد كليــة الشــريعة بجامعتــي اليرمــوك
والشــارقة
• عضــو بعــدة مجامــع فقهيــة وهيئــات
ومجالــس أمنــاء ومجالــس وعــظ وإرشــاد
• رئيــس جامعــة العلــوم اإلســامية العامليــة
َ
بع َّمــان

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكريـة
وزير املاليــة
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ماجستير في العلوم املالية واملصرفية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر58 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة1 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة1 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات1 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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• محاســب مالــي فــي القــوات املســلحة للفتــرة
1986-1984
• محلــل مالــي لحســابات الخزينــة العامــة
والنفقــات العامــة فــي وزارة املاليــة وتــدرج فــي
العمــل منــذ الفتــرة 1993 - 1986
• محاســب ومحلــل لحســابات قطــاع الطاقــة
وحســابات النفــط الخــام فــي مديريــة اإلدارة
النقديــة فــي وزارة املاليــة
• رئيــس قســم االعتمــادات والطاقــة فــي مديريــة
اإلدارة ًالنقديــة للفتــرة 2000-1993
• مدي ـرا لــإدارة النقديــة فــي وزارة املاليــة
للفتــرة 2005 -2001
• مســاعد أميــن عــام للشــؤون املاليــة فــي وزارة
املاليـ ًـة للف ًتــرة مــن .2007-2005
• أمينا عاما لوزارة املالية وقد عمل على امللفات
االقتصاديــة ًوالسيا ًســات املاليــة الهامــة فــي وزارة
املاليــة محليــا ودوليــا مــع صنــدوق النقــد الدولــي
وصنــدوق النقــد العربــي والبنــك الدولــي
• تــم تأســيس املركــز التدريبــي التابــع لــوزارة
املاليــة املضطلــع فــي تدريــب موظفــي الدولــة
وتأهيلهــم كمحاســبين حكومييــن ّ
أكفــاء علــى
مســتوى القطــاع العــام ضمــن أعلــى األســس
واملعاييــر الدوليــة وكان ذلــك خــال الفتــرة 2007
وحتــى ًنهايــة ً شــهر آذار مــن عــام .2012
• مديرا عاما لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات في
آذار من عام 2012
شــهر ً
• مفوضا في هيئة األوراق املالية للفترة من شهر
أيلول ًلعام ً 2012وحتى شهر حزيران 2014
• أمينــا عامــا لــوزارة املاليــة للمــرة الثانيــة بتاريــخ
 2014/6/5ولغايــة شــهر نيســان . 2018
• مديرا عاما ملؤسسة الضمان االجتماعي للفترة
من شهر نيسان ولغاية حزيران لعام . 2018
• وزيـرا للماليــة فــي الرابــع عشــر مــن حزيـران لعــام
.2018
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تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي السيد مبارك علي ابو يامي ــن
وزير دولة للشؤون القانونيــة
السيرة املهنية
• نائب سابق
• محامي

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في القانون
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر46 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

√

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة1 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة0 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد

#رزاز_ميتر
166

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي الدكتور طارق محمد الحم ــوري
وزير الصناعة والتجارة والتموي ــن
السيرة املهنية
• وزير الصناعة والتجارة والتموين
• محامي
• عميد كلية الحقوق | الجامعة األردنية
• املستشــار اإلداري واملالــي والقانونــي
للرئيــس | الجامعــة األردنيــة
• رئيــس الدائــرة القانونيــة | الجامعــة
األردنيــة
• أســتاذ مشــارك ،كليــة الحقــوق | الجامعــة
األردنيــة
• أســتاذ كر�ســي اليونســكو  -كليــة الحقــوق |
الجامعــة األردنيــة

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
دكتوراه في القانون
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر43 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة6 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة5 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات4 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك:
https://goo.gl/pRxPcq
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://goo.gl/WXPhxA
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تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي السيدة جمانة سليمان غنيمـات
وزير دولة لشؤون االع ــالم
السيرة املهنية
• رئيــس التحريــر املســؤول فــي جريــدة
الغــد 2018 -2012
• عضو نقابة الصحافيين.
• عضــو مجلــس أمنــاء املركــز الوطنــي
لحقــوق اإلنســان
• عضو ملتقى النساء العالمي
• عضــو منظمــة «وان ايف ـرا» املعنيــة
بتطويــر االعــام الورقــي ودعــم النســاء
لتســلم واقــع قياديــة فــي «اإلعــام املكتــوب».

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في العلوم السياسية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر44 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة18 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة0 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك:
https://bit.ly/2PVulhd
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://bit.ly/2gvqGF2
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تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي املهندسة هاله عادل زو اتـي
وزير الطاقة والثروة املعدنيــة
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر56 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة16 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة0 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات3 :

• املديــر التنفيــذي ملنتــدى االســتراتيجيات
األردنــي
ً
• شــغلت ســابقا منصــب املديــر التنفيــذي
لجمعيــة إدامــة للطاقــة وامليــاه والبيئــة
• تولــت منصــب املديــر التنفيــذي للشــركة
املتقدمــة لخدمــات الحاســوب.
• مستشـ ٍـار لشــؤون الطاقــة للعديــد مــن
الشــركات األردنيــة ولصنــدوق امللــك عبــد
هللا الثانــي للتنميــة
• قدمــت استشــارات عديــدة فــي شــؤون
ً
الطاقــة ملجلــس النــواب .مستشــارا
للعديــد مــن البرامــج التابعــة لوكالــة اإلنمــاء
األمريكيــة ووكالــة اإلنمــاء األملانيــة ووكالــة
اإلنمــاء اليابانيــة واالتحــاد األوروبــي وبرنامج
التنميــة التابــع لهيئــة األمــم املتحــدة.
• عضــو مؤســس لجمعيــة إدامــة للطاقــة
وامليــاه والبيئــة
• عضو مجلس ادارة شركة بورصة عمان
• عضو مجلس أمناء مؤسسة إيليا نقل
• عضــو مجلــس إدارة جمعيــة الخيــر
والعطــاء وجمعيــة نهضــة امل ـرأة االردنيــة

رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك:
https://bit.ly/2V2v4Rn
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://bit.ly/2BE8hmi
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تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي الدكتورة ماري كامل قعــوار
وزير التخطيط والتعاون الدولــي
السيرة املهنية
• باحثــة لــدى وزارة التخطيــط والتعــاون
الدولــي خــال الفتــرة .1991-1989
• مستشـ ًـارا ملعالــي وزيــر العمــل خــال
الفتــرة .2007-2006
• ادارة وتنســيق فــرق عمــل متعــددة
القطاعــات وقائمــة علــى االدلــة بمــا فــي ذلــك
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ()MDGs
وأهــداف التنميــة املســتدامة ()SDG
• عملــت خــال الفتــرة  ،-2017 1997فــي
مقــر املنظمــة فــي جنيــف واملكتــب اإلقليمــي
فــي بيــروت فــي مجــال القضايــا املتعلقــة
بسياســة العمالــة ،وتنميــة املهــارات،
وقضايــا النــوع االجتماعــي والالجئيــن.

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
دكتوراه في التخطيط التنموي
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر56 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة12 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة6 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات4 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك:
https://goo.gl/VVGo61
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://goo.gl/hLKxRN
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تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
خالل الفترة ما بين 2018 / 12 / 14 - 6 / 14

بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي املهندس مثنى حمدان غرايب ــة
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومــات
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في هندسة االتصاالت
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر38 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة40 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة0 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات1 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://bit.ly/2CuAfm0
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• قــاد مكتــب شــركة إريكســون العامليــة
املــزودة ألنظمــة وحلــول اإلتصــاالت فــي
األردن.
• كان مســؤوال عــن عــدة مشــاريع للتحــول
الرقمــي وبنــاء وتحديــث البنيــة التحتيــة فــي
شــركات اإلتصــاالت.
ـتثمارات
• عمــل علــى إدارة مشــاريع واسـ ً
بقيمــة  20-15مليــون دوالر ســنويا
• عمــل مــع شــركة إريكســون فــي عــدة
مشــاريع فــي املنطقــة حيــث أدار مشــروع
لتوســعة االتصــاالت فــي الريــف الســوري
بيــن  2006و 2008
• عمــل فــي إطــاق شــبكة النــورس
لالتصــاالت فــي ســلطنة عمــان فــي -2005
2006
• عمل في مهمات قصيرة لتنفيذ مشاريع أو
الوصــول التفاقيــات مــع شــركة إريكســون
فــي الع ـراق ولبنــان ومصــر وقطــر وقبــرص
وأفغانســتان.
• كان من الفريق القيادي شركة إريكسون
لبناء شبكة إكبسرس 2004-2003
• انتخــب كعضــو مجلــس إدارة لجمعيــة
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات إنتــاج
فــي 2017
• اســتلم لجنــة تطويــر بيئــة األعمــال فــي
مجلــس إدارة إنتــاج
• عضــو مجلــس إدارة فــي مركــز العــدل
للمســاعدة القانونيــة ً ،جمعيــة تســعى
لتمكيــن املجتمــع قانونيــا ،تقــدم خدمــات
التوعيــة واالستشــارة لــكل أف ـراد املجتمــع
القانونــي للمســتحقين غيــر
والتمثيــل
ً
القادريــن ماديــا علــى توكيــل محاميــن.
• عضــو مجلــس إدارة منصــة «تقـ ّـدم
لــأردن» ألردن ديمقراطــي ،منفتــح ،منتــج،
أخضــر ،آمــن.
ّ
• عضــو مجلــس استشــاري ملبــادرة أنــا أتعلــم
األردن.
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي املهندس فالح عبدهللا العمـوش
وزير األشغال العامة واالسكـان
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريس في الهندسة املدنية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر59 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة2 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة2 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك:
https://bit.ly/2BzENpt
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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رئيــس مجلــس مفو�ضــي البت ـراء التنمــوي
ا لســيا حي
رئيس لجنة بلدية الزرقاء
وكيل امانة عمان الكبرى
رئاسة وعضوية مجالس ادارة :
رئيس مجلس مفو�ضي البتراء
عضو مجلس ادارة شركة تطوير وادي عربة
رئيــس مجلــس ادارة شــركة تطويــر الغــاز
الحيــوي االردنيــة Biogas
رئيس مجلس ادارة مدينة الجبيهة الترويحية
رئيس مجلس ادارة شاطئ عمان السياحي
عضو مجلس ادارة شركة الكهرباء االردنية
عضــو مجلــس ادارة مدينــة االميــر محمــد
الرياضيــة
عضو املجلس العالي للدفاع املدني
عضو املجلس االعلى لرعاية املعاقين
عضو لجنة العطءات الحكومية املركزية
عضو مجلس ادارة مؤسسة النقل العام
عضو املجلس االعلى للشباب
عضو مجلس حماية البيئة
عضو نقابة املهندسين االردنيين
عضــو مجلــس ادارة االتحــاد األردنــي لرياضــة
املعاقيــن
رئيــس لجنــة الش ـراكة بيــن مدينــة عمــان
ومدينــة شــيكاغو
رئيــس لجنــة التخطيــط االســتراتيجي فــي امانــة
عمــان
نائــب رئيــس اللجنــة الدائمــة للمــدن
Coppem
االورومتوســطية
رئيــس لجنــة الثقافــة والســياحه والت ـراث فــي
االورومتوســطية Coppem

تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي السيدة بسمة مو�سى اسحاقــات
وزير التنمية االجتماعيـة
السيرة املهنية

مديــر عــام صنــدوق املعونــة الوطنيــة 2011
الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
 2018ماجستير في ادارة املستشفيات واملؤسسات الصحية نائــب رئيــس مجلــس ادارة صنــدوق املعونــة
الوطنيــة 2011 2001-
املديــر املقيــم ملشــروع السياســات الصحيــة
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر57 :
USAID
مستشــار مقيــم ملشــروع السياســات
الصحيــة USAID
وزير س ــابق:
مديــر مالــي واداري ملشــروع السياســات
الصحيــة USAID
منســق للصحــة االنجابيــة ملشــروع
نائب ســابق:
السياســات الصحيــة USAID
رئيــس قســم مشــاريع قطــاع الصحــة /وزارة
التخطيــط 2001 - 1995
عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة4 :
رئيــس قســم شــؤون املوظفيــن /وزارة
التخطيــط 1995 - 1994
ضابــط ارتبــاط مــع صنــدوق االمــم املتحــدة
للســكان /وزارة التخطيــط 1994 - 1991
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة5 :
ضابــط مشــتريات فــي مديريــة التعــاون
الدولــي /وزارة التخطيــط 1994 - 1987
باحــث اقتصــادي فــي مديريــة التخطيــط
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
االقليمــي /وزارة التخطيــط 1987 - 1984

×
×

رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي الدكتور غـازي منور الزبــن
وزير الصحة
السيرة املهنية
عضو مجلس النواب الرابع عشر ،وعضو
مجلس االعيان الخامس والعشرون
رئيــس اختصــاص جراحــة التجميــل /
الخدمــات الطبيــة امللكيــة
عضــو لجنــة امتحــان تخصــص البــورد
األردنــي فــي جراحــة التجميــل
عضــو املجلــس االستشــاري محافظــة
العاصمــة 2008-حتــى االن.
مقــرر الكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة
املجلــس الرابــع عشــر ملــدة  3ســنوات 19/
عضــو نائــب
مقــرر كتلــة الوفــاق /املجلــس الرابــع عشــر
 10 /اعضــاء
رئيــس لجنــة الصحــة والبيئــة مجلــس
النــواب الرابــع عشــر ملــدة  3دورات
عميد طبيب  /الخدمات الطبية امللكية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في الطب والجراحة
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر67 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

√

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة8 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة9 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات1 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي املهندس ابراهيم صبحي الشحاحــده
ً
وزير الزراعة ووزيرا للبيئـة
السيرة املهنية

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
بكالوريوس في الهندسة الزراعية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر45 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

√

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة20 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة20 :

نائــب فــي مجلــس النــواب الســابع عشــر
.2016 -2013
رئيــس لجنــة الزراعــة وامليــاه النيابيــه ألربــع
دورات متتاليــة طيلــة مجلــس النــواب
الســابع عشــر .2016-2013
عضــو لجنــة النقــل النيابيــة فــي مجلــس
النــواب الســابع عشــر.
عضــو لجنــة ماليــة فــي املجلــس الســابع
عشــر .
رئيــس لجنــة النهــوض بالقطــاع الزراعــي
وعضويــة كل مــن وزيــر امليــاه والزراعــة
والبيئــة والعمــل والنقــل والصناعــة
والتجــارة والبلديــات.
مديــر عــام الشــركة العربيــة لصناعــة
االســمنت االبيــض مــن -2018/1/1
.2018 /10 /11
عضــو مجلــس إدارة الشــركة العربيــة
لصناعــة االســمنت االبيــض -2017/6/1
.2018/10/11

عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات2 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك :ال يوجد
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :ال يوجد
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بطاقة أداء أعضاء
مجلس الوزراء

معالي الدكتور محمد سليمان ابو رمان
ً
وزير الثقافــة ووزيرا للشبـاب
السيرة املهنية
• خبيــر فــي حــركات اإلســام السيا�ســي
وقضايــا اإلصــاح فــي األردن
• باحــث فــي مركــز الدراســات االســتراتيجية
بالجامعــة األردنيــة
• صــدرت لــه مجموعــة مــن الكتــب
العربيــة
باللغتيــن
والدراســات،
واإلنجليزيــة ،حــول الحــركات اإلســامية فــي
األردن وشــؤون الفكــر اإلســامي واإلصــاح
السيا�ســي والتحــول الديمقراطــي فــي العالــم
العربــي  ،ومــن أبرزهــا كتــب «اإلصــاح
السيا�ســي فــي الفكــر اإلســامي وكتــاب «بيــن
الحاكميــة وســلطة األمــة :الفكــر السيا�ســي
للشــيخ محمــد رشــيد رضــا» ،و»الســلفيون
والربيــع العربــي» و «الحــل اإلســامي فــي
األردن» و»اإلســاميون والديــن والثــورة فــي
ســوريا».

الدرجـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
الدكتوراه في العلوم السياسية
العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر45 :
وزير س ــابق:

×

نائب ســابق:

×

عدد الزيارات امليدانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة19 :
عدد االجتماعات/اللقاءات في الوزارة4 :
عدد السف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات0 :
رابط حس ـ ـ ــاب فيسب ـ ـ ــوك:
https://bit.ly/2V4Kg0r
رابط حس ـ ـ ــاب ت ـ ـ ـ ــويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
https://bit.ly/2Cub0jC
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الباب السادس
التوصيات
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 .1علــى الحكومــة تحديــد الجهــة املنــاط بهــا كل إجـراء مــن إجـراءات خطــة اولويــات الحكومــة  2020 – 2019ـكـي تكــون
إمكانيــة املســاءلة ممكنــة فــي حــال التقصيــر فــي التنفيــذ.
 .2ضــرورة ان تكــون كافــة اإلجـراءات املنصــوص عليهــا فــي خطــة أولويــات الحكومــة  2020-2019محــددة بزمــن واضــح
لــكل إجـراء وعــدم االكتفــاء بتحديــد إطــار زمنــي عــام للخطــة.
 .3أن تكــون كافــة اإلجـراءات املنصــوص عليهــا فــي خطــة أولويــات الحكومــة  2020 – 2019محــدد بخطــوات وإجـراءات
تفصيليــة للتنفيذ.
 .4ضــرورة بيــان حــال الخطــط الحكوميــة الســابقة لخطــة أولويــات الحكومــة  2020-2019وبشــكل خــاص وثيقــة
األردن  2025والتــي تشــكل املظلــة العامــة لعمــل الحكومــة منــذ  ،2025 – 2014وبيــان مــدى اخذهــا بعيــن االعتبــار
عنــد إصــدار الخطــة الجديــدة.
 .5االهتمــام بشــكل أكبــر بوضــع مؤش ـرات أداء لكافــة اإلج ـراءات وااللتزامــات املنصــوص عليهــا فــي خطــة أولويــات
الحكومــة وعــدم اإلكتفــاء بوضــع مؤش ـرات عامــة للمحــور.
 .6التأكيــد علــى توصيــة راصــد املتعلقــة بإلـزام كافــة موظفــي القطــاع العــام بمــا فيهــم الــوزراء بتقديــم تقاريــر تفصيليــة
عــن رحــات الســفر التــي شــاركوا بهــا ونشــرها بشــفافية.
 .7التأكيد على توصية راصد املتعلقة بضرورة تســبيب القرارات الحكومية وبيان ما يترتب عليها من كلف والتزامات
تتحملها الخزينة.
 .8التاكيد على توصية راصد املتعلقة بمكاشفة الرأي العام بمضامين القرارات الحكومية وليس عناوينها فقط.
 .9التأكيــد علــى توصيــة راصــد املتعلقــة بضــرورة بيــان وجهــة ســفر الــوزراء وعــدد أيــام الســفر والغايــة منــه والوفــد
املرافــق وتكلفــة الســفر لــكل عضــو مــن أعضــاء الوفــد.
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