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المقدمة

بحســب املــادة )45( مــن الدســتور األردنــي، فــإن مجلــس الــوزراء يتولــى مســؤولية إدارة جميــع شــؤون الدولــة الداخليــة 

والخارجية باســتثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشــؤون بموجب الدســتور أو أي قانون إلى أي شــخص أو هيئة 

أخــرى، كمــا أفــادت املــادة )48( مــن الدســتور علــى أن رئيــس الــوزراء والــوزراء مســؤولين عــن تنفيــذ القــرارات الصــادرة 

عــن مجلــس الــوزراء كل فــي حــدود اختصاصــه، وجــاءت املــادة )51( مــن الدســتور لتبيــن ان رئيــس الــوزراء والــوزراء 

مســؤولون أمــام مجلــس النــواب مســؤولية مشــتركة عــن السياســة العامــة للدولــة وأن كل وزيــر مســؤول امــام مجلــس 

النــواب عــن اعمــال وزارتــه.

لة تقديــم البيــان الــوزاري للحصــول علــى ثقــة 
َّ
وبحســب املــادة )53( مــن الدســتور فإنــه يتوجــب علــى الحكومــة املشــك

الحكومــــة ال تســــتطيع  فــــي األردن ألن  الديمقراطيــــة  أهــــم أدوات  مــــن  الــــوزاري  البيــــان  يعــد  النــواب، حيــث  مجلــس 

ممارســة أعمالهــا مــن غيــر ثقــة املجلــس الــذي اختــاره الشــعب ليمثلهــم فــي عمليــة صنــع واتخــاذ القــرارات، كمــا تكمــن 

أهميــــة البيــــان  فــــي إلــــزام الحكومــــات علــــى تقديــــم برنامجهــــا وخططهــــا أمــــام مجلــــس النــــواب والتــــي ســــتعتمدها خالل 

حقبــــة  إدارتهــــا للشــــأن العــــام وتعاملهــــا فــــي تكريــــس مفاهيــــم الديمقراطيــــة واإلصــــالح والتنميــــة والتطويــــر فــــي مختلــــف 

لة وتحديــد قرارهــم بإعطــاء الثقــة 
َّ
شــك

ُ
املجــــاالت، والــذي بــدوره يحــدد تعاطــي أعضــــاء مجلــــس النــــواب مــــع الحكومــــة امل

او حجبهــا.

وبالنظــر للمبــادئ العامليــة الناظمــة ملفهــوم املســاءلة نجــد ان للمســاءلة مصدريــن رئيســيين: همــا التشــريع ومبــادئ 

النزاهــة، وهــذا يعنــي أن الحكومــة مســاءلة عــن ادائهــا والتزاماتهــا املنصــوص عليهــا فــي الدســتور والتشــريعات األخــرى 

كمــا أنهــا مســاءلة عــن أدائهــا بموجــب مبــادئ النزاهــة والتــي يتفــرع منهــا ضمــان االســتخدام األمثــل للمــوارد ومكافحــة 

الفســاد وااللتــزام بتنفيــذ مــا يصــدر عنهــا مــن التزامــات نصيــة وشــفهية وبيــان أســباب القــرارات املتخــذة مــن قبلهــا 

للمواطنيــن وبيــان تبعــات هــذه القــرارات إضافــة للعديــد مــن االلتزامــات.

وفي ظل االهتمام الرسمي والشعبي حول أداء الحكومة يأتي هذا التقرير والذي يعد الخامس من نوعه الذي يصدر 

عــن مركــز الحيــاة - راصــد لُيطلــع الــرأي العــام علــى أداء حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز فــي تنفيــذ التزاماتهــا ووعودهــا 

التــي التزمــت بهــا والتــي تعــددت مصادرهــا املكتوبــة والشــفهية ، كمــا يرصــد التقريــر قــرارات مجلــس الــوزراء، كمــا يتيــح 

التقريــر معلومــات عــن رحــالت الســفر الخاصــة بالــوزراء إضافــة لتقديــم معلومــات حــول التعيينــات الصــادرة عــن 

مجلــس الــوزراء، كمــا عمــل التقريــر علــى تحليــل لواقــع التشــريعات التــي نشــرت فــي الجريــدة الرســمية فــي عهــد الحكومــة 

وبيــان نســبة االنظمــة للقوانيــن ومــدى نشــرها لالستشــارة عبــر موقــع ديــوان التشــريع والــرأي، ويبيــن التقريــر مــدى 
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تفاعــل رئيــس الــوزراء مــع املواطنيــن عبــر موقــع ) تويتــر ( وقيــاس توجهــات النــاس ومــدى تفاؤلهــم فــي الحكومــة مــن خــالل 

تحليــل تعليقاتهــم.

وبيــان مواطــن  أدائهــا  للمعلومــات حــول    
ً
ليشــكل مصــدرا ذاتهــا  الحكومــة  األولــى  الدرجــة  فــي  التقريــر  هــذا  يســتهدف 

القصــور فــي تنفيــذ التزاماتهــا وتقديــم التوصيــات واملمارســات الفضلــى لهــا، كمــا يســتهدف التقريــر أعضــاء مجلــس 

 لحقائــق ومعلومــات 
ً
 حــول األداء الحكومــي يمكنهــم مــن ممارســة دورهــم الرقابــي اســتنادا

ً
النــواب ليكــون لهــم مرجعــا

العــام.  موثقــة، إضافــة الســتدافه وســائل اإلعــالم والباحثيــن واألكاديمييــن والــرأي 

ويبين هذا التقرير أداء الحكومة خالل عام ونصف من عمرها ويشمل الفترة ما بين 2018/6/14 – 2019/12/14.
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المنهجية

تــم إعــداد هــذا التقريــر باالعتمــاد علــى منهجيــة بحــث واضحــة تحــوي مؤشــرات نوعيــة وكميــة تــم تطويرهــا بنــاًء علــى 

الخبــرة املتراكمــة لراصــد فــي إعــداد التقاريــر الرقابيــة مــع االســتئناس ببعــض املمارســات الدوليــة التــي تقــدم منهجيــات 

رقابيــة ومؤشــرات علميــة لقيــاس وتقييــم مســتوى األداء الحكومــي.

عمــل علــى إعــداد هــذا التقريــر فريــق مــن باحثــي مركــز الحيــاة – راصــد وفريــق مــن الباحثيــن املســتقلين ذو الخبــرة فــي 

البحــث واألداء الحكومــي وقــد اتخــذ فريــق العمــل مجموعــة مــن الخطــوات لتنفيــذ التقريــر تمثلــت باملراحــل التاليــة:

1.	مرحلــة	جمــع	املعلومــات: نفذهــا فريقــان منفصــالن مــن باحثــي الحيــاة – راصــد، حيــث قــام الفريقيــن بالعمــل بشــكل 

متــوازي علــى جمــع املعلومــات املتعلقــة بــكل محــور مــن محــاور التقريــر وتــم االعتمــاد علــى مصــادر معلومــات موثوقــة هــي:

أ - الجريدة الرسمية

ب - املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء

ت - املواقع اإللكترونية للوزارات

« Facebook « ث - حسابات الوزارات على موقع التواصل االجتماعي

ج - وكالة األنباء األردنية ) بترا (

»Twitter« ح - حساب رئيس الوزراء على موقع التواصل االجتماعي تويتر

خ - املوقع االلكتروني لديوان التشريع والرأي

د - موقع الحكومة االلكترونية

ذ - املصــدر املفتــوح للمعلومــات » محــرك البحــث جووجــل« :  والــذي يلجــأ لــه فريــق البحــث عنــد عــدم وجــود معلومــة 

متاحــة عبــر املصــادر ســابقة الذكــر، ليكــون مرحلــة أخيــرة للبحــث لضمــان املزيــد مــن املصداقيــة والدقــة.

2.	مرحلــة	التحقــق	مــن	املعلومــات:  بعــد مرحلــة جمــع املعلومــات تــم عقــد جلســة مشــتركة جمعــت فريــق باحثــي راصــد 

وفريــق الباحثيــن املســتقلين ملراجعــة املعلومــات التــي تــم جمعهــا  والتحقــق مــن دقتهــا.

3.	مرحلــة	تصنيــف	املعلومــات	وتحليلهــا:  بعــد التحقــق مــن دقــة املعلومــات التــي تــم جمعهــا، تــم توزيــع محــاور التقريــر 

علــى فــرق بحــث مختلفــة تولــى كل فريــق مهمــة تصنيــف املعلومــات ضمــن املحــور الــذي يقــع تحــت مســؤوليته ومــن ثــم 

عمــل كل فريــق علــى تحليــل هــذه املعلومــات وصياغــة جزئيــة التقريــر املتعلقــة باملحــور الــذي يعمــل علــى إعداده، ليقوم 

الباحثيــن املســتقلين وفريــق بحــث راصــد باالجتمــاع لتنفيــذ مراجعــة شــاملة للتقريــر قبــل انتقالــه ملرحلــة التدقيــق 

اللغــوي والتنســيق املرئــي.
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نسبة الدقة والخطأ

حكمــة التــي تــم إعــداد التقريــر باســتخدامها والتــي تضمــن نســبة دقــة تصــل الــى مــا يزيــد عــن 
ُ
علــى الرغــم مــن املنهجيــة امل

 فــي املحــاور التاليــة:
ً
%95، إال أن نســبة الخطــأ مــن املحتمــل أن تكــون واردة بنســبة ال تزيــد عــن %5 وخصوصــا

1.	تصنيــف	قــرارات	مجلــس	الــوزراء:  عمــل فريــق التقريــر علــى إيجــاد محــاور رئيســية لتصنيــف القــرارات خاللهــا، إال 

أن هنالــك بعــض القــرارات التــي مــن املمكــن أن تصنــف تحــت أكثــر مــن محــور ممــا يتــرك مســاحة أكبــر لفريــق البحــث 

لتصنيفهــا، ومثــال ذلــك قــرار مجلــس الــوزراء » املوافقــة علــى إعفــاء وكالــة األمــم املتحــدة لإلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن 

الفلســطينيين في الشــرق األدنى )األونروا( من أثمان الكتب املدرســّية للعام الدرا�ســي 2017 / 2018م، وتغطية قيمة 

اإلعفــاء مــن حســاب أمانــات الكتــب املدرســّية فــي موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم« نجــد ان هــذا القــرار بــه العديــد مــن 

التداخــالت فمــن املمكــن تصنيفــه ضمــن محــور الخدمــات -–التعليــم، كمــا أنــه يمــس موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم 

ويحتمــل تصنيفــه ضمــن املحــور املالــي واالقتصــادي إضافــة لكونــه قــرار يتعلــق بالشــؤون السياســية.

2.	درجــة	تحقــق	االلتزامــات: علــى الرغــم مــن الجهــد البحثــي الكبيــر الــذي قــام بــه فريــق إعــداد التقريــر إال أن نســبة 

الخطــأ هنــا إن وجــدت قــد يكــون ســببها عــدم االفصــاح الحكومــي الــكاف حــول بعــض املواضيــع وذلــك قــد يــؤدي الــى 

عــدم تمكــن فريــق البحــث مــن الوصــول للمعلومــة لعــدم االفصــاح الحكومــي حولهــا.
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منهجية إعداد محاور التقرير

:		االلتزامات	والوعود	الحكومية
ً
أوال

1.	حصر	االلتزامات	والوعود

لغايــات حصــر التزامــات الحكومــة ووعودهــا تتبــع فريــق التقريــر مــا صــدر عــن لســان رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز 

فــي كافــة املحافــل والبيانــات والخطــط، حيــث تــم تحليــل البيــان الحكومــي لطلــب ثقــة مجلــس النــواب واســتخراج مــا 

تضمنــه مــن التزامــات إضافــة لتحليــل خطــاب الــرد علــى نقاشــات مجلــس النــواب، وتتبــع فريــق التقريــر كافــة اللقــاءات 

 إلطــالق الحكومــة لخطــة 
ً
اإلعالميــة والزيــارات امليدانيــة لرئيــس الــوزراء لرصــد االلتزامــات الــواردة علــى لســانه وصــوال

أولويــات الحكومــة 2019 2020- والتــي ورد بهــا عــدد كبيــر مــن االلتزامــات تــم حصرهــا ومقارنتهــا مــع االلتزامــات الســابقة 

للخــروج بقائمــة واحــدة تضــم جميــع التزامــات الحكومــة.

2.	تصنيف	االلتزامات:

بعــد حصــر االلتزامــات عمــل فريــق التقريــر علــى تصنيــف االلتزامــات ضمــن عشــرة محــاور بحســب نــوع كل االلتــزام، 

علــى النحــو التالــي:

1. املحور اإلداري

2. املحور املالي واالقتصادي

3. محور الخدمات 

4. الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد

5. املحور التشريعي

6. املحور السيا�سي

7. محور التشغيل والحماية االجتماعية

8. محور أداء القطاع العام

9. محور الطاقة

3.	تتبع	مستوى	تنفيذ	االلتزامات

قــام فريــق التقريــر بإعــداد بحــث مكتبــي موســع باالعتمــاد علــى مصــادر املعلومــات املعتمــدة فــي هــذا التقريــر ملعرفــة 

مســتوى تنفيــذ كافــة االلتزامــات الحكوميــة، حيــث نفــذ البحــث فريــق باحثــي راصــد بالتعــاون مــع فريــق مــن الباحثيــن 

املســتقلين وتــم التحقــق مــن املعلومــات وتدقيقهــا علــى ثــالث مراحــل مختلفــة.
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 لثــالث درجــات تــم اختيارهــا بنــاًء علــى خبــرة راصــد فــي تقييــم الخطــط 
ً
وتــم تحديــد مســتوى تحقــق االلتزامــات وفقــا

وااللتزامــات الحكوميــة وباالســتناد الــى عــدد مــن املعاييــر الدوليــة، هــذه الدرجــات هــي:

•	تحقق	بشكل	كامل: ُيمنح االلتزام هذه الدرجة عند تحقق الشروط التالية

- تم تنفيذ كافة األركان املادية لاللتزام

- كان هنالك مخرج واضح ومثبت لاللتزام

•	جاري	التنفيذ: ُيمنح االلتزام هذه الدرجة عند تحقق الشروط التالية

- تم البدء بتنفيذ واحد أو أكثر من األركان املادية لاللتزام

- كان هنالك إثباتات واضحة وموثقة على وجود تنفيذ يهدف لتحقيق االلتزام

•	لــم	يبــدأ: فــي حــال لــم يتوصــل فريــق البحــث ألي دليــل علــى البــدء بتنفيــذ أي ركــن مــن أركان االلتــزام يتــم منــح هــذه 

الدرجــة لاللتــزام

:	قرارات	مجلس	الوزراء
ً
ثانيا

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

موقــع رئاســة الــوزراء وموقــع الحكومــة االلكترونية.

وتم تصنيف القرارات حسب املحور التي تندرج تحته، وتم اعتماد 11 محور حسب التصنيف التالي:

1. املحور اإلداري

2. املحور املالي واالقتصادي

3. محور الخدمات 

4. محور الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد

5. املحور التشريعي

6. محور التشغيل والحماية االجتماعية

7. محور أداء القطاع العام

8. محور التعيينات

9. محور االتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم

10. محور الطاقة
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:	نشاطات	أعضاء	مجلس	الوزراء
ً
ثالثا

لغايــات تتبــع رحــالت الــوزراء خــارج األردن تــم اعتمــاد الجريــدة الرســمية كمصــدر أسا�ســي لهــذه الغايــة حيــث قــام فريــق 

التقريــر بتتبــع كافــة أعــداد الجريــدة الرســمية خــالل فتــرة التقريــر، حيــث ُينشــر فــي الجريــدة الرســمية وكاالت الــوزراء 

التــي صــدرت عنــد ســفر كل وزيــر.

:	التشريعات	
ً
رابعا

عمــل فريــق البحــث علــى تتبــع كافــة التشــريعات املنشــورة فــي الجريــدة الرســمية خــالل فتــرة حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز 

وتــم قيــاس نســبة االنظمــة الــى القوانيــن ونســبة التعليمــات لالنظمــة، كمــا عمــل فريــق البحــث علــى التحقــق مــن نشــر 

مســودة القوانيــن واالنظمــة للمناقشــة عبــر موقــع ديــوان التشــريع والــرأي، وحيــث عمــل ديــوان التشــريع والــرأي علــى 

إطــالق موقــع الكترونــي جديــد لــه فقــد عمــل فريــق البحــث ولتوخــي الدقــة علــى البحــث فــي املوقعيــن الجديــد والقديــم.

:	التعيينات
ً
خامسا

تتبــع فريــق البحــث قــرارات مجلــس الــوزراء وتــم البحــث فــي القــرارات املتعلقــة بالتعينــات علــى حــدة، ثــم قــام الفريــق 

بالبحــث حــول الخلفيــة املهنيــة لــكل مــن تــم تعيينهــم وبيــان مــا إذا كان يعمــل قبــل صــدور قــرار تعيينــه فــي القطــاع 

الخــاص أم فــي القطــاع العــام.

:	العمل	والتشغيل
ً
سادسا

تتبــع فريــق البحــث كافــة التصريحــات الحكوميــة حــول ملــف العمــل والتشــغيل وتــم رســم خــط زمنــي لهــذه التصريحــات 

 الزيــادة فــي أعــداد فــرص العمــل والتشــغيل التــي وفرتهــا الحكومــة.
ً
ليســهل قراءتهــا بشــكل متسلســل موضحــا

:	تفاعل	وتوجهات	املواطنين	مع	رئيس	الوزراء	عبر	تويتر	
ً
سابعا

لغايــات قــراءة مســتوى تفاعــل رئيــس الــوزراء مــع املواطنيــن والعكــس، عمــل فريــق مختــص بتتبــع كافــة التغريــدات 

التــي نشــرها رئيــس الــوزراء عبــر موقــع »تويتــر« منــذ توليــه الحكومــة وجــرى تحليــل لهــذه التغريــدات مــن حيــث عددهــا، 

مســتوى تفاعــل املواطنيــن معــه مــن خــالل االعجابــات والتعليقــات وإعــادة النشــر إضافــة لتحليــل لتوجهــات املواطنيــن 

نحة الحكومة من خالل تحليل تعليقاتهم وتم تصنيفها الى : تعليقات ايجابية، تعليقات سلبية، وتعليقات محايدة.
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الملخص التنفيذي





تقـــــــــرير تقييـــــــــم أداء حكومـــــــــة 
الدكتـور عمـــر الــرزاز خـالل عـام ونصف

19

السياسي

الطاقة

6.1 %

الشكل رقم (1): توزيع محاور التزامات حكومة الدكتور عمر الرزاز خالل 

عام ونصف من عمرها

الخدمات

الشفافية والمسائلة 
ومكافحة الفساد

33.0 %

% 6.4القطاع العام

9.1 %

% 15.2المال واالقتصاد

التزام301

التشغيل والحماية 
% 8.4االجتماعية

% 10.1التشريعي

2.3 %

% 9.4ا�داري
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الشكل رقم (2): مستوى تحقق التزامات حكومة الدكتور عمر الرزاز خالل 

عام ونصف من عمرها

16.0 %

70.0 %

14.0 %

مستوى تحقق ا�لتزامات الواردة في خطة النهضة لحكومة الدكتور عمر الرزاز خالل عام ونصف 

مكتمل

جاري 

التنفيذ
لم 

يبدأ

10.0 %

62.0 %

28.0 %

مستوى تحقق ا�لتزامات خارج خطة النهضة لحكومة الدكتور عمر الرزاز خالل عام ونصف 

مكتمل
جاري 

التنفيذ
لم 

يبدأ

14.0 %

68.0 %

18.0 %

مستوى تحقق جميع التزامات حكومة الدكتور عمر الرزاز خالل عام ونصف

مكتمل

جاري 

التنفيذ
لم 

يبدأ

213 التزام

88 التزام

301 التزام
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الشكل رقم (3): مقارنة مدى تحقق التزامات حكومة الدكتور عمر الرزاز 

خالل عام ونصف

مكتمل

النصف الثالثالنصف الثانيالنصف ا�ول

جاري التنفيذ

% 14.0% 24.0% 28.9لم يبدأ

55.4 %62.0 %68.0 %

15.7 %14.0 %18.0 %
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الشكل رقم (4): محاور قرارات مجلس الوزراء خالل عام ونصف من عمر الحكومة

الخدمات

4.0 %

القطاع العام

2.0 %

الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد

1.0 %

المال واالقتصاد

11.0 %

التشغيل والحماية االجتماعية

3.0 %

التشريعي

32.0 %

الطاقة

3.0 %

ا�داري

30.0 %

التعيينات

8.0 %

اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم

6.0 %

مجموع قرارات مجلس الوزراء خالل عام ونصف

قرار544



تقـــــــــرير تقييـــــــــم أداء حكومـــــــــة 
الدكتـور عمـــر الــرزاز خـالل عـام ونصف

23

الشكل رقم (5): قرارات مجلس الوزراء خالل عام ونصف من عمر الحكومة

النصف الثالثالنصف الثانيالنصف ا�ول

50

0

100

150

200

250

300

544 قرار

187

253

104
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الشكل رقم (6): رحالت سفر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء خالل عام ونصف

98 سفرة
25 وزير مسافر

100 سفرة
28 وزير مسافر

130 سفرة
28 وزير مسافر

328 سفرة
43 وزير مسافر

% 70.0 معلنة الوجهة

% 30.0 غير معلنة الوجهة

خالل عام ونصفالنصف الثالثالنصف الثانيالنصف ا�ول
1

2

3

4

الشكل رقم (7): التعيينات في الوظائف القيادية الُعليا خالل عام ونصف 

من عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز

تعيين
46

من القطاع 
الخاص

5
من القطاع

العام

33
غير

واضح

8

17.0%

إناث

83.0%

ذكور
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25

وزير خرجوا من 
حكــومة الــرزاز

منهم استلموا 
مناصب عـــامة 245

معالي الدكتور رجائي المعشـر

معالي السيدة لينا عناب

معالي السيد مهند خليـل شحادة

معالي الدكتور عزمي محافظه

معالي السيد مكرم  القيسي

عضو في مجلس ا�عيان

سفير� ل�ردن في اليابان 

رئيس� لمجلس إدارة شركة االستثمارات الحكومية

رئيس� للمجلس ا�على للمركز الوطني لتطوير المناهج

سفير� ل�ردن في فرنسا

المنصب بعد ا�قالةإسم الوزير

الشكل رقم (8): المناصب العامة التي استلمها وزراء الرزاز بعد خروجهم 

من الحكومة
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الشكل رقم (9): تصريحات الحكومة في مجال العمل والتشغيل خالل 
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الشكل رقم (10): تحليل توجهات المواطنين حول تغريدات رئيس الوزراء على 

تويتر خالل عام ونصف
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الشكل رقم (11): عدد التغريدات التي قام بها رئيس الوزراء على تويتر 

خالل عام ونصف
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الشكل رقم (12): معدل ا	عجابات (Likes) على تغريدات رئيس الوزراء 

على تويتر خالل عام ونصف
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الشكل رقم (13): معدل اعادة التغريدات (Retweet) على تغريدات رئيس 

الوزراء على تويتر خالل عام ونصف
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الشكل رقم (14): معدل الردود (التعليقات) على تغريدات رئيس الوزراء 

على تويتر خالل عام ونصف
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الشكل رقم (15): مستوى تحقق االلتزامات التشريعية لحكومة الدكتور 

عمر الرزاز خالل عام ونصف من عمرها

23
التزام 

تشريعي

مكتمل 11

جاري التنفيذ 8

لم يبدأ 4
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الشكل رقم (16): التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية خالل عام 

ونصف من عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز

جديد

 30.0%

بلغت نسبة 
ا�نظمة 6.3  

أضعاف 
القوانين

معدل

 70.0%

جديد

 38.0%

معدل

 62.0%

 494
تشريع

 8.0%

قوانين
 41.0%

تعليمات
 51.0%

أنظمة
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الشكل رقم (17): مدى نشر مسودات القوانين وا�نظمة عبر موقع ديوان 

التشريع والرأي خالل عام ونصف من عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز

251
 نظام

40
 قانون

38.0%

 جديد
62.0%

 معدل
30.0%

 جديد
70.0%

 معدل

70.0%

تم
نشر

مسودة

30.0%

لم يتم
نشر

مسودة

45.0%

تم
نشر

مسودة

55.0%

لم يتم
نشر

مسودة

2.0%

تم
نشر

مسودة

98.0%

لم يتم
نشر

مسودة

14.0%

تم
نشر

مسودة

86.0%

لم يتم
نشر

مسودة

291
نظام وقانون

61.0%

تم نشر 

مسوداتهم

39.0%

لم يتم نشر 

مسوداتهم
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اإللتزامات الحكومية خالل عام ونصف
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35

عام	ونصفتاريخ	االلتزاممصدر	االلتزامنص	االلتزامالرقم

سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب 1
حوارات رئيس الوزراء 

مع أطراف متعددة
مكتمل2018/7/6

مكتمل2018/19/6مؤتمر صحفيتعديل قانون التقاعد املدني2

مكتمل2018/19/6مؤتمر صحفيتعديل قانون الضمان اإلجتماعي3

لم يبدأ2018/19/6مؤتمر صحفيإعداد مدونة سلوك إعالمي4

5
اعادة النظر بمناهج اللغة االنجليزية والتركيز على تطبيق املواد 

العلمية بشكل تفاعلي

زيارة رئيس الوزراء 
لوزارة التربية

جاري التنفيذ2018/20/6

البدء في مشروع الطاقة املتجددة لألبنية املدرسية 6
زيارة رئيس الوزراء 

لوزارة التربية
جاري التنفيذ2018/20/6

7
 تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار أردني 

خالل 100 يوم من عمر الحكومة
مكتمل2018/9/7البيان الوزاري

8
إطالق حوار حول مشروع ضريبة الدخل خالل 100 يوم من 

عمر الحكومة
مكتمل2018/9/7البيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري تحسين عملية تزويد املياه ملناطق وضمان عدالة التوزيع9

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري تشجيع االستثمار املحلي والخارجي وضبط كلف اإلنتاج10

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري دعم إقامة املشاريع الصغيرة لتمكين األسر الفقيرة11

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري دعم واحترام استقالل القضاء 12

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريتحسين اإلجراءات االدارية في املحاكم13

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزارياستكمال مشروع الطريق الصحراوي14

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزارياستمرار تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان15

16

اإلرتقاء بمستوى اداء مؤسسات اإلعالم الرسمي بما يعزز دورها 

في خدمة الوطن واملواطن والرقابة في كل مهنية وموضوعية 

واالنتقال بها من مفهوم إعالم الحكومة الى مفهوم إعالم الدولة

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

17

تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد 

والضريبة الخاصة على الوزن على جميع أنواع املركبات خالل 

100 يوم من عمر الحكومة

مكتمل2018/9/7البيان الوزاري

18

البدء بدراسة شاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات 

املستقلة بهدف ترشيق األداء وضبط اإلنفاق خالل 100 

يوم من عمر الحكومة، وحماية حقوق املوظفين العاملين في 

املؤسسات التي سيتم دمجها وضمها

مكتمل2018/9/7البيان الوزاري

19
التعاون الدائم من خالل عقد لقاءات دورية )شهرية( مع الكتل 

واللجان النيابية
جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

20
املحافظة على السياسة الخارجية في اشاعة االمن واالستقرار 

في العالم اجمع
جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري
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21
إجراء التعديالت الضرورية على التشريعات الناظمة لقطاع 

اإلعالم وتدفق املعلومات
جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريإجراء مراجعات دورية للتقارير املتعلقة بمنظومة حقوق اإلنسان22

23
تشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي وإجراء مراجعة 

شاملة للمنظومة الضريبية خالل 100 يوم من عمر الحكومة
مكتمل2018/9/7البيان الوزاري

24

مراجعة البند املتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد املدني 

والعودة إلى العمل بقرار خفض رواتب الوزراء بنسبة 10% 

خالل 100 يوم من عمر الحكومة

مكتمل2018/9/7البيان الوزاري

25

إعداد قانون املوازنة من منطلق تحديد أولويات الدولة ال 

اولويات كل وزارة على حدة وإجراء املناقالت الالزمة لتنفيذ 

األولويات الوطنية خالل 3 شهور املقبلة

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

26

إقرار مدونتي سلوك لعمل الوزراء واملوظفين الحكوميين 

تضمنان حسن األداء والحرص على الصالح العام خالل 100 

يوم من عمر الحكومة

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريإنجاز مشروع سكة حديد العقبة27

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريإنجاز مشروع ميناء معان البري28

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريتحديث وتطوير التشريعات لتكريس مفهوم العدالة 29

30
 وإعطاؤها املزيد من 

ً
 واداريا

ً
تحصين مؤسسات الرقابة ماليا

الصالحيات
جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

31
وضع خطط تفصيلّية تترجم جميع ما ورد في بيانها الوزاري، 

رات قياس واضحة 
ّ

وفق سقوف زمنّية محّددة، ومؤش
مكتمل2018/9/7البيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريتعزيز حضور اململكة على خارطة السياحة اإلقليمية والعاملية32

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريتفعيل دور الزكاة في الحماية اإلجتماعية33

34

تقديم خطة واضحة تتضمن جدول زمني محدد لتحسين 

الخدمات املقدمة في الصحة والتعليم والنقل واملياه خالل 

100 يوم من عمر الحكومة

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

35

تنفيذ مخرجات اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية 

ووضع جدول زمني محدد إلجراءات التنفيذ ينشر للرأي العام 

خالل 100 يوم من عمر الحكومة

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

36
تهيئة مناخ مالئم للحريات االعالمية واحترام الحق في الحصول 

على املعلومة
جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريتوسيع شبكة األمان االجتماعي37

مكتمل2018/9/7البيان الوزاريوضع الية محددة ملعالجة مر�سى السرطان خالل 100 يوم38

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريتوفير كامل الدعم والرعاية للمؤسسات االمنية والعسكرية39
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جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريحماية مصادر املياه من االعتداء40

41
دراسة موضوعية لهيكل املؤسسات والدوائر والوزارات ورفع 

كفاءتها وإعطاء الوزير الصالحيات الالزمة الدارتها
جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريدعم البلديات بما يعّزز كفاءة الخدمات التي تقّدمها42

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريضبط كلف التشغيل43

44
مراجعة االستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز االعتماد على 

مصادر الطاقة املنتجة من املصادر املحلية وتنويع مصادر الطاقة
جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاريمراجعة كاملة لجانب النفقات في املوازنة45

46
اإلعالن عن آلية تسعير املشتقات النفطية ومكوناتها خالل 

100 يوم من عمر الحكومة
مكتمل2018/9/7البيان الوزاري

47
مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجّية لتحقيق األمن املائي وحماية 

مصادر املياه
جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

48

مواصلة دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على املسجد 

االق�سى واملقدسات االسالمية وموقف االردن الراسخ تجاه 

القدس الشريف

جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

49
 
ً
وضع خطة تنفيذية لتطبيق النموذج الديمقراطي محددا

باألوراق النقاشية امللكية السبعة
لم يبدأ2018/9/7البيان الوزاري

50
وضع خطة عمل شاملة بمؤشرات قياس وكلف مالية واقعية 

تهدف الى زيادة مساهمة القطاع الزراعي
جاري التنفيذ2018/9/7البيان الوزاري

51

دراسة تعديالت نظام الخدمة املدنية وتقديم مقترحات 

وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية املوارد البشرية 

وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء املوظفين خالل 100 

يوم من عمر الحكومة

مكتمل2018/9/7البيان الوزاري

 إعادة دراسة الضرائب املفروضة على القطاع الزراعي.52
رد الحكومة على 

مناقشات النواب 
للبيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/19/7

ة53
ّ
 إيجاد حل عادل لقضّية أبناء مخّيم املحط

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
مكتمل2018/19/7

54

 تشجيع االستثمار في مجال الطاقة البديلة واملتجّددة من 

خالل : تطوير مصادر الطاقة املحلّية  واالستمرار في تنفيذ 

االستراتيجية الوطنّية لقطاع الطاقة

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
جاري التنفيذ2018/19/7

55
 دراسة أوضاع األشخاص املقيمين في منطقة البادية الشمالّية 

 ثبوتّية
ً
الذين ال يحملون أوراقا

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
مكتمل2018/19/7
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56
إجراء كافة الدراسات التي من شأنها كشف املوارد الطبيعية 

املتاحة واستغاللها

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
جاري التنفيذ2018/19/7

57

إطالق برنامج لتعزيز ثقافة العمل التطّوعي وخدمة املجتمع 

 خالل العام الحالي خمسين ألف 
ً
لدى طلبة املدارس مستهدفا

طالب وطالبة من جميع محافظات ومناطق اململكة

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
مكتمل2018/19/7

58
في الفئة الثالثة وشروطها ومستلزماتها، 

ّ
إعادة دراسة آلّية تعيين موظ

 على املستوى الالمركزي
ً
ووضع آلّية جديدة محّددة جّدا

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
جاري التنفيذ2018/19/7

59

مراجعة نظام األبنية، مع مراعاة جميع املشاكل والتحّديات التي 

ترتبط بعملّية البناء وإقامة اإلسكانات؛ كاالختناقات املرورّية، 

اني وغيرها
ّ
واالكتظاظ السك

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
مكتمل2018/19/7

60

إعداد دراسة شاملة ووافية ملطلب إصدار عفو عام، مع 

التأكيد على أّن أّي قرار في هذا االتجاه سيراعي بالضرورة 

تكريس سيادة القانون، وعدم املساس بحقوق الناس

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
مكتمل2018/19/7

دراسة شمول أبناء قطاع غّزة بالخدمات الصحّية األساسّية61
رد الحكومة على 

مناقشات النواب 
للبيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/19/7

62

دراسة مشروع تطوير مناطق سكنّية على أراٍض تابعة للخزينة 

ة، لغايات توفير مشروعات سكنّية لألردنيين 
ّ
في املناطق املكتظ

بأسعار معقولة 

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
جاري التنفيذ2018/19/7

63

متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014، 
والذي ينّص على معاملة ابناء االردنيات في مجاالت التعليم، 

ك، واالستثمار، والحصول على 
ُّ
والصّحة، والعمل، والتمل

رخص القيادة فئة خصو�سي، معاملة املواطنين األردنيين

رد الحكومة على 
مناقشات النواب 

للبيان الوزاري
مكتمل2018/19/7

فتح ملف قضية الدخان64
رد الحكومة على 

مناقشات النواب 
للبيان الوزاري

مكتمل2018/19/7

مطاردة أوكار املخدرات في مختلف مناطق اململكة65
رد الحكومة على 

مناقشات النواب 
للبيان الوزاري

جاري التنفيذ2018/19/7

66
تحليل املالحظات الواردة على قانون ضريبة الدخل ووضعها في 

مصفوفة واألخذ بها

مقابلة متلفزة لرئيس 
الوزراء

مكتمل2018/21/9

67
التعهد بشرح وتوضيح عدم تنفيذ الحكومة لوعودها والتزاماتها 

بالكامل في حال حصل ذلك

مقابلة متلفزة لرئيس 
الوزراء

جاري التنفيذ2018/21/9

68
الحوار مع النواب واألحزاب ومؤسسات املجتمع املدني حول قانون 

انتخاب مشابه لقانون 89

مقابلة متلفزة لرئيس 
الوزراء

لم يبدأ2018/21/9
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69
السماح للمواطن االطالع على كافة األمور منها مصادر الثروة 

للموظفين الحكوميين  من خالل قانون الحصول على املعلومة

مقابلة متلفزة لرئيس 
الوزراء

لم يبدأ2018/21/9

70
إطالق حوار موسع خالل أسابيع النخراط الشباب في العمل 

العام وتأهيلهم للعب أدوار قيادية في املستقبل. 

مقابلة متلفزة لرئيس 
الوزراء

جاري التنفيذ2018/21/9

71

اصدار تعليمات عن مجلس الوزراء للجهات الحكومية بنشر 

بياناتها الحكومية املفتوحة على املنصة الخاصة بذلك، 

بناًء على مقترح مقدم بعد عقد مشاورات مع املجتمع املدني 

والقطاعات ذات العالقة.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

مكتمل2018/31/10

72

اعداد وتنفيذ خطة توعوية حول اهمية وآليات نشر البيانات 

الحكومية املفتوحة تستهدف مختلف القطاعات من أصحاب 

املصلحة بالتشاور والتشارك مع ممثلين عن هذه القطاعات.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

جاري التنفيذ2018/31/10

73
إدراج عملية نشر البيانات الحكومية املفتوحة كمتطلب 

للتقييم في جائزة امللك عبد هللا الثاني للتميز.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

لم يبدأ2018/31/10

74

إصدار البروتوكوالت / التعليمات )حق الحصول على املعلومة 

( وتعميمها على جميع الوزارات واملؤسسات الحكومية ذات 

العالقة ونشرها على املنصات اإللكترونية الحكومية املختلفة 

ووسائل التواصل االجتماعي.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

جاري التنفيذ2018/31/10

75

إطالق استراتيجية طوعية تشاركية )غير ملزمة( للمجتمع املدني 

بالشراكة مع الجهات الحكومية والجهات املانحة تحدد األولويات 

التنموية وأولويات وسياسات تطوير املجتمع املدني بحيث تكون 

منسجمة مع األولويات والتحديات الوطنية واملوارد املتاحة 

واملمارسات الفضلى.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

لم يبدأ2018/31/10

76

"إعداد اإلطار التنظيمي الناظم لعمل مكتب املنسق العام 

الحكومي لحقوق اإلنسان في صالحية استقبال الشكاوى بما 

 يشمل )وليس حصرا(:

أ . تشكيل فريق الستقبال الشكاوى والنظر فيها وإحالتها 

الى الجهات املختصة، وإعداد دليل حول آليات التبليغ عن 

الشكاوى والتعامل معها وإحالتها، وآليات التنسيق مع الجهات 

األخرى الحكومية وغير الحكومية التي تستقبل الشكاوى ذات 

العالقة بانتهاكات حقوق اإلنسان. ب. بناء قدرات الفريق 

للتمكن من االستجابة لهذه الشكاوى بفعالية وضمن الوقت 

املناسب ومتابعتها مع املرجع املختص بها حسب نوعها."

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

جاري التنفيذ2018/31/10
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77

إعداد تقرير دوري حول الشكاوى التي يتسلمها مكتب املنسق 

العام الحكومي لحقوق اإلنسان يتضمن عددها وآلية التعامل 

معها، إضافة إلى نشره ومناقشته مع أصحاب املصلحة عبر 

الطرق املباشرة )جلسات مشتركة( وغير املباشرة )منصات 

التواصل االجتماعي واملنصات الحكومية املختلفة(.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

لم يبدأ2018/31/10

78

إعداد وتنفيذ خطة توعوية حول أهمية تصنيف املعلومات 

والنشر املسبق لها، ومن خالل أدوات مباشرة )لقاءات 

وجلسات توعية(، وغير مباشرة )النشر عبر املنصات الحكومية 

واإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي واللوحات اإلرشادية 

في املؤسسات الحكومية( حيث تستهدف هذه الخطة املناصب 

العليا في الحكومة واملوظفين املسؤولين عن نشر املعلومات 

واستقبال طلبات الحصول على املعلومات )اإللكترونية 

واملباشرة( وموظفي استقبال الجمهور، وذلك بهدف تعزيز فهم 

وتطبيق اإلجراءات املعتمدة.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

جاري التنفيذ2018/31/10

79

تبني مجموعة من املعايير الطوعية واإللزامية لتطوير 
الحوكمة داخل مؤسسات املجتمع املدني املستهدفة بالتشاور 
مع مختلف الجهات املستهدفة أعاله، والتي قد تتضمن نشر 

املوازنات السنوية وتطبيق القوانين املحلية املتعلقة باالشتراك 
في الضمان االجتماعي وتقديم اإلقرارات املتعلقة بضريبة 

الدخل وضمان تحويل رواتب موظفيها عبر البنك، الخ(، مع 
مراعاة تطوير إجراءات واضحة ملراقبة تطبيق هذه املعايير.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

جاري التنفيذ2018/31/10

80
تطوير إجراءات لتصنيف وقياس وتقييم جودة البيانات 
الحكومية املفتوحة بناًء على مشاورات مع املجتمع املدني 

والقطاعات ذات العالقة، ونشر النتائج الطالع وتعليقات الجمهور

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

مكتمل2018/31/10

81

تنظيم اإلطار التشريعي الناظم لعمل مكتب املنسق العام 
الحكومي لحقوق اإلنسان في صالحية استقبال الشكاوى 

ذات العالقة بانتهاكات حقوق اإلنسان واحالتها الى الجهات 
املختصة.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

جاري التنفيذ2018/31/10

82

مراجعة اإلجراءات املتبعة فيما يخص موافقات الحصول على 
التمويل األجنبي من خالل حوار مع مختلف الجهات املستهدفة 

في االلتزام، وذلك بهدف تبني إجراءات موحدة وواضحة 
وشفافة ومبسطة بما ينسجم مع املعايير الفضلى.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

مكتمل2018/31/10

83

مراقبة امتثال مؤسسات االدارة العامة لتصنيف املعلومات، 

وذلك من خالل إجراء تقييم للمؤسسات الحكومية ذات 

العالقة وإصدار تقرير بذلك وتعميمه ونشره، بحيث يكون 

ذلك مقدمة لعملية تقييم سنوي يسعى إلى تعزيز ممارسات 

وثقافة حق الحصول على املعلومات.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

لم يبدأ2018/31/10
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84

إطالق منصة للشكاوى غير اإللكترونية لتمكين جميع الفئات 

من تقديم الشكاوى، وذلك إما من خالل مكاتب خدمات 

الجمهور وصندوق الشكاوى أو من خالل تخصيص خط 

ساخن لهذه الغاية.

الخطة الوطنية 
الرابعة لشراكة 

الحكومات الشفافة 
2020 - 2018

مكتمل2018/31/10

85

 التكيف مع التغير املناخي: تنفيـذ الخطـة الوطنيـة للنمـو 

األخضر التـي تهـدف إلـى تخفيـف انبعـاث غـازات االحتباس 

الحـراري، وتعزيـز حصانـة النظـم البشـرية والطبيعيـة التكيفية 

مـن الصدمـات

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

86

 التكيف مع التغير املناخي: تنفيـذ خطـة التكيـف الوطنيـة التـي 

تهـدف للتكيـف مـع آثـار تغيـر املنـاخ علــى القطاعــات التنمويــة 

ودمــج متطلبــات التكيــف فــي سياســات وموازنــات هـذا القطـاع، 

ودعـم التـزام األردن بمتطلبـات اتفـاق باريـس للتغيـر املناخـي.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

87
اسـتحداث فئـة جديـدة مـن تأشـيرات الدخـول إلـى اململكـة تحـت 

مسـمى سـياحة عالجيـة.
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

88
ا 

ً
اســتقطاب االســتثمارات االجنبيــة ّ واملحليـة، وخصوصـ

االسـتثمار فـي املحافظـات
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

89

اعتمـاد مفهـوم الجـودة الشـاملة فـي تقديـم خدمـات الرعايـة 
الصحيـة األولية والثانويــة: تطويــر نظــام وطنــي مســتقل لترتيــب 

 Ranking Performance( أداء مستشــفيات وزارة الصحــة
National( يعتمــد علــى تجربــة املرضــى ومســتوى الرعايــة 

الصحيــة املقدمــة فــي كل مستشــفى.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

90

اعتمـاد مفهـوم الجـودة الشـاملة فـي تقديـم خدمـات الرعايـة 
الصحيـة األولية والثانويــة: تنفيذ مسـح مسـتقل ومحايد لقياس 

ا 
ً
تجربة ورضا املر�سى في مستشـفيات وزارة الصحـة خصوصـ

فيمـا يتعلـق بالرعايـة، وأوقـات االنتظار، والتواصـل معهـم مـن 
الطاقـم الطبـي وغيرها مـن املعاييـر التي تهـم املواطن.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

91

اعتمـاد مفهـوم الجـودة الشـاملة فـي تقديـم خدمـات الرعايـة 
الصحيـة األوليـة والثانويــة: زيــادة عــدد املستشــفيات واملراكــز 
الصحيــة الحكوميــة الحاصلــة علــى االعتماديــة مــن )12( إلــى 
ا مــع نهايــة 

ً
)24( مستشــفى ومــن )97( إلــى )117( مركــًزا صحيــ

2020

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

مكتمل2019/1/1خطة النهضةاقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد92

93
االســتمرار ببرنامــج التغذيــة املدرســية فــي املــدارس الحكوميــة 

ومــدارس الثقافــة العســكرية.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

94
 Guillotine  اإلصالح التشريعي: )تطبيــق املقصلــة التشــريعية

) Regulatory
لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة
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95

اإلصالح التشريعي: تعديـل وتطويـر قانـون املنافسـة لتعزيـز 

املنافسـة الفعالـة فـي األسـواق والقطاعـات اإلقتصاديـة، والحـد 

مـن اإلحتـكار واملمارسـات املخلـة باملنافسـة

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

96
اإلصالح التشريعي: وضع األنظمة والتعليمات الالزمة لتطبيق 

قانون حماية املستهلك
لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

97

البرنامج الوطني االسكان/املرحلة األولى:  توفيــر 1700 قطعــة 

أرض مخدومــة فــي محافظــات العاصمــة والزرقــاء والبلقـاء 

واملفـرق، ضمـن تجمعـات سـكنية متكاملـة الخدمـات والبنـى 

التحتيـة يتــم عرضهــا للبيــع للمواطنيــن بأســعار ضمــن املقــدرة 

الشــرائية لهــم.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

98

البرنامج الوطني االسكان/املرحلة األولى:  توفيـر أراضـي الخزينـة 

إلنشاء أربعـة تجمعـات سـكنية بالقـرب مـن الخدمات لتكـون 

موجهـة لـذوي الدخـل املتدني واملتوسـط )بالشـراكة مع القطـاع 

الخاص فــي مواقــع مختــارة فــي محافظــات املفــرق ومعــان والعقبــة 

ومنطقــة حســبان/ ناعـور، بحيـث يتـم عـرض قطـع أراضـي للبيـع 

مـن أراضـي خزينـة الدولـة متكاملـة الخدمــات والبنــى التحتيــة، 

مقــام عليهــا وحــدة ســكنية بمســاحة( 63 متــر مربـع )جاهـزة للسـكن 

وقابلـة للتوسـع األفقي والعامـودي حسـب رغبـة ومقـدرة املسـتفيد(.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

99

البنية التحتية الصحية: اســتحداث قســم عمليــات وقســمي 

العنايــة الحثيثــة والعنايــة املركــزة وقسـم التعقيـم املركـزي فـي 

مستشـفى النديـم فـي مادبـا فـي العـام 2019.

مكتمل2019/1/1خطة النهضة

100
البنية التحتية الصحية: إعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك 

مع نهاية العام 2020.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

101
البنية التحتية الصحية: إنشاء 3 مستشفيات في الطفيلة 

وعجلون وإربد مع نهاية العام 2020
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

102

البنية التحتية الصحية:  تحديـث وتأهيـل قسـم اإلسـعاف 

والطـوارئ فـي مستشـفى األميـر فيصـل فـي ياجـوز / محافظـة 

الزرقـاء مـع نهايـة العـام 2020.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

103
البنية التحتية الصحية:  تشغيل مستشفى السلط الجديد في 

العام 2019.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

104
البنية التحتية الصحية: توسعة قسم الطوارئ واالسعاف في 

مستشفى البشير مع نهاية 2020
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

105
البنية التحتية الصحية:  توسعة وتحديث مستشفى غور 

الصافي مع نهاية العام 2019
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

106
البيئة:  إعالن )3( محميـات طبيعيـة ومناطـق هامـة بيئيـة 

جديـدة محميـة برقش، الضاحـك، البتـرا(.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة
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107
البيئة:  تفعيـل قانـون رمـي النفايـات فـي الحدائـق العامـة 

وتجريـم العبـث باالماكن األثرية
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

108
البيئة: حملة وطنية شاملة للنظافة والحد من االلقاء العشوائي 

للنفايات.
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

109

التأمين الصحي: شــمول )120( ألــف مواطــن مــن املواطنيــن 

األردنييــن بالتأميــن الصحــي املدنــي مــع نهايــة 2020 مــن خالل 

وزارة الصحــة وذلــك بــدًءا بشــمول فئــات جديــدة كاألســر التــي 

يتــراوح دخلهــا الشــهري مــن )300( إلــى )350( دينــارا.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضةالتركيز على الزراعة العضوية والتمور والنباتات العطرية.110

111

التعامل السريع والفوري مع أي شكاوى أو مظاهر في تقصير 

املؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات وتحسينها بصورة 

يلمسها املواطن

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

112
التعليم املبكر وتنمية الطفولة املبكرة: إنشاء أكثر من 300 

روضة أطفال في القطاع العام والخاص.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

113

التعليم املبكر وتنمية الطفولة املبكرة: تقديــم الحوافــز 

لريــاض األطفال مــن القطــاع الخــاص لتشــمل تســهيل إجــراءات 

الترخيــص وتدريــب املربيــات ودعــم األجــور فــي الســنة األولــى.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةالتوسع في أعداد الوقف التعليمي والصحي114

115

الســماح لعاملــي القطــاع العــام والخــاص بتخصيــص يــوم 

تطوعــي واحــد سـنوًيا يضـاف إلـى رصيـد اإلجازة السـنوية )تحـت 

مسـمى إجـازة تطوعيـة(.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

116

القضاء على ظاهرة املحكومين الطلقاء بشكل يضمن إنفاذ 

القانون على الجميع وبشكل فوري وبجميع األحوال وبشكل 

مستمر 

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

117

املرافق الترفيهية واملساحات الخضراء: إعــادة تأهيــل جميــع 

املرافــق التابعــة ملدينــة الحســين للشــباب والتــي تعتبـر إرثـا 

 يخـدم الشـباب واملجتمـع املحلـي فـي قلـب 
ً
 رياضيا

ً
 وصرحا

ً
وطنيـا

العاصمـة عمـان

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

118

 
ً
املرافق الترفيهية واملساحات الخضراء: إنشــاء )40( متنزهــ

وحديقــة عامــة فــي مختلــف محافظــات اململكــة وبالتعـاون مـع 

القطـاع الخـاص ومؤسسـات املجتمـع املدنـي .

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

119

املرافق الترفيهية واملساحات الخضراء: فتـح مرافـق املـدارس الحكوميـة 

أمـام فئـة الشـباب بعـد سـاعات الـدوام وإدارتهـا مـن البلديـات 

والجمعيـات

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

مكتمل2019/1/1خطة النهضةإجراء حوار وطني لتقييم تجربة الالمركزية.120
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جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةإجراء مسح شامل لرضا متلقي الخدمة في املحافظات.121

122
إدماج شريحة الشباب في الحياة العامة وفي عمليات صنع 

القرار من البلديات إلى الالمركزية وصوال إلى املجالس النيابية 
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

123
إصدار األنظمة املتعلقة بقانون التفتيش املوحد فيما يتعلق 

بشركات رأس املال املغامر
مكتمل2019/2/1خطة النهضة

124
إصدار األنظمة املتعلقة بقانون الشركات فيما يتعلق بشركات 

رأس املال املغامر
مكتمل2019/3/1خطة النهضة

125
إصــدار األنظمــة املتعلقــة بقانــون اإلعسار فيمــا يتعلــق بشــركات 

رأس املــال املغامــر، وقانــون ضمــان الحقــوق باألموال املنقولــة
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

126
إطـالق برنامـج «خدمـة وطـن» والبـدء باســتقطاب الشــباب 

والشــابات والتســجيل فــي البرنامــج مــع مطلــع عــام 2019.
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

127
إعـادة هيكلـة بنـك تنميـة املـدن والقـرى الـذي يمكـن املجتمعـات 

املحليـة مـن الوصـول إلـى التمويـل للمشـاريع االنتاجية.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

128

 التكيف مع التغير املناخي: اغتنـام فـرص التمويـل الدوليـة 

ملشـاريع التخفيـف والتكيـف مثـل صنـدوق املنـاخ األخضر وبنـاء 

قـدرات الـوزارات واملؤسسـات الحكوميـة والقطـاع الخـاص 

واملجتمـع املدنـي للحصـول علـى التمويـل املناخـي.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

129

 التكيف مع التغير املناخي: إقــرار نظــام تغيــر املنــاخ بهــدف 

تنســيق الجهــود الوطنيــة املتعلقــة بـإدارة تغيـر املنـاخ بالتعـاون 

مـع الجهـات ذات العالقـة وعلـى متابعـة تنفيـذ أي التزامــات 

دوليــة مناخيــة صادقــت عليهــا اململكــة

مكتمل2019/1/1خطة النهضة

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةإنفاذ التشريعات بشكل صارم تجاه جميع قضايا الفساد130

131

إيجـاد شـبكة متناسـقة بيـن وزارتـي الثقافـة والشـباب ومؤسسـات 

املجتمـع املدنـي واملبـادرات املجتمعيـة الناجحـة واإليجابية لنشـر 

القيـم االجتماعية وتعزيــز هــذه الثقافــة واإلفادة مــن التجــارب 

املتبادلــة وتعميــم املنفعــة علـى جميـع محافظـات اململكـة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

132

 تتمتـع مراكـز تقديـم الخدمـات ببنيـة تحتيـة مالئمة وبيئـة 

مواتيـة لتقديـم الخدمـة تضمـن توفـر وسـائل الراحـة 

واالحتياجات االنسانية مثـل مقاعـد االنتظار والـدور االلي 

ودورات املياه، والتسهيالت الالزمة لحصـول جميـع الفئـات علـى 

الخدمـة( كـذوي اإلحتياجـات الخاصـة، كبـار السـن.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

133

تأســيس شــركة قابضــة تتــيح املســاهمة فيها لألردنييــن واملغتربيــن 

والنقابــات ومؤسســات املجتمــع املدنــي والصناديــق االســتثمارية 

العربيــة والعامليــة، ويتــم مــن خاللهــا تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة 

وغيرهــا مــن أولويــات اســتثمارية كبيــرة.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة
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134
تبنــي اإلطار اإلستراتيجي الوطنــي لنشــر التربيــة اإلعالمية 

واملعلوماتيــة )2019 – 2020(
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

135

تحسين املمارسات واإلجراءات املتبعة في تطويــر وتعديــل 

تشــريعات الشــراء الحكوميــة وعملياتهــا بمــا يواكــب املمارســات 

الرائــدة عامليأ

مكتمل2019/1/1خطة النهضة

136

تحسين املمارسات واإلجراءات املتبعة في تقييــم ممارســات 

الحوكمــة فــي وزارات ومؤسســات القطــاع العــام وفــق معاييــر 

محــددة وتحديــد الفجــوات ومعالجتهــا

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

137

تحسين املمارسات واإلجراءات املتبعة في توفيـر الحمايـة الالزمة 

ملـن يقـوم بالتبليـغ عـن املخالفـات، وتحديـد آليـات واضحـة 

وموجـزة بشـأن اإلبالغ عـن املخالفـات

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

138
تحسين آلية تقديم الخدمات للمنتفعين من صندوق املعونة 

الوطنية.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

139
تحسين بيئة العمل : تـأمين وربط جميع املناطق الصناعية 

بوسائل النقل العام.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

140
تحسين بيئة العمل :توفير بيئة صديقة لعمل املرأة خالية من 

التمييز
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

141
تحسين بيئة العمل: إزالــة القيــود املهنيــة علــى املــرأة فــي مــكان 

العمــل واملوجــودة فــي التشــريعات العماليــة.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

142

تحسين بيئة العمل: إلـزام الشـركات التـي توظـف )10( عامليـن 

أو أكثـر بوضـع سياسـات للعنـف ّ والتحـرش فـي مـكان العمـل 

اسـتناًدا للمـادة )55( مـن قانـون العمل.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

143

تحسين بيئة العمل: تشـجيع التحويـل اإللكتروني مـن قبـل 

الشـركات ألجـور ورواتـب العامليـن تدريجيا بـدًءا بقطاعـات 

محـددة، لضمـان حصـول العامـل علـى حقوقـه فـي األجر

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

144

تحسين بيئة العمل: مضاعفــة تغطيــة مســح وتفتيــش متطلبــات 

ومعاييــر السالمة والصحــة املهنيـة للضمـان اإلجتماعـي ليشـمل 

ضعـف أعـداد العامليـن الذيـن يشـملهم املسـح سـنوًيا.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

145

تحسين تجربة املواطن في الحصول على الخدمات الحكومية:  

تطويــر معاييــر عامــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة، ومؤشــرات 

أداء علــى مســتوى املراكــز الخدميــة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

146

تحسين تجربة املواطن في الحصول على الخدمات الحكومية:  

توفيـر )3( مراكـز خدمـة نموذجيـة في الشـمال والوسـط 

والجنوب لتسـهيل الحصـول علـى حزمـة مـن الخدمـات 

الحكومية من مـكان واحد.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة



46

تقـــــــــرير تقييـــــــــم أداء حكومـــــــــة 
الدكتـور عمـــر الــرزاز خـالل عـام ونصف

عام	ونصفتاريخ	االلتزاممصدر	االلتزامنص	االلتزامالرقم

147

تحسين تجربة املواطن في الحصول على الخدمات الحكومية: 

بنــاء قــدرات وتأهيــل )1000( موظــف مــن موظفــي املكاتــب 

األماميــة )مقدمــي الخدمــات(

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

148

تحسين تجربة املواطن في الحصول على الخدمات الحكومية: 

تطويــر وصيانــة وتجهيــز )70( مركــًزا لتقديــم خدمــة تابعــة 

للدوائــر الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات مباشــرة للمواطنيــن.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

149

تحسين تجربة املواطن في الحصول على الخدمات الحكومية: 

تعزيـز مشـاركة القطـاع الخـاص واملجتمـع املدنـي والبلديـات فـي 

تقديـم الخدمـات الحكوميـة )التعهيـد( بمـا يسـهم فـي رفـع جـودة 

الخدمـة املقدمـة وتعزيـز إمكانيـة الوصـول إليهـا فـي املحافظـات 

 فـي األطراف.
ً
وخصوصـا

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

150
تحسين تجربة املواطن في الحصول على الخدمات الحكومية: 

مسح درجة رضا متلقي الخدمة عن الخدمات الحكومية
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

151
تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه:  الربـط االلكتروني 

لــ100 %مـن مـدارس اململكـة وذلـك بربـط 800 مدرسـة إضافيـة.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

152

تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه:  زيـادة عـدد املـدارس 

املجهـزة لدمـج ذوي اإلعاقـة مـن )4( مـدارس دامجـة إلـى )84( 

مدرسـة بواقـع مدرسـتين لـكل مديريـة سـنوًيا.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

153

تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه: اسـتحداث )15( 

مدرسـة بنـاء علـى نمـوذج الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام 

والخاص

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

154

تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه: إدخـال 

التكنولوجيـا والبرمجـة للغـرف الصفيـة، وتطويـر املناهـج 

والتعليم اإللكتروني

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

155

تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه: إنشــاء مــدارس 

 أي 120 مدرســة 
ً
ملختلــف الفئــات بمعــدل )60( مدرســة ســنويا

جديــدة مــع نهايــة العــام 2020

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

156

تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه: تخصيـص حصتيـن 

أسـبوعًيا للصفـوف فـي املـدارس لألنشـطة غيـر الصفيـة فــي 

مجــاالت الرياضــة، والبرمجــة، والفنــون، واملســرح وتدريــب 

املعلميــن علــى األدلـة الخاصـة بذلـك 

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

157

تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه: تدريــب 100 %مــن 

معلمــي القطــاع العــام الجــدد قبــل دخــول الخدمــة/ الغـرف 

الصفيـة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة
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158

تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه: تشــجيع املتفوقيــن 

بامتحــان الثانويــة العامــة لاللتحاق بمهنــة التعليــم مــن خالل 

ابتعاثهــم للجامعــات

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

159
تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه: تطبيق نظام 

اعتمادية املسار املنهي للتعليم.
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

160

تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه: تطويــر مناهــج 

العلــوم والرياضيــات للصفــوف مــن الروضــة حتــى الثانــي 

عشـر بالتعـاون مـع دور الخبـرة العامليـة، وسـيبدأ التدريـس بهـا 

للصفـوف األول والرابـع والسـابع والعاشـر فـي العـام الدراسـي 

.2020/2019

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

161
تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه: حوسبة امتحان 

الثانوية العامة
لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

162

تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين:  

استثمار الدراسات والبحوث املتعلقة بالتنبؤ باألزمات 

والكوارث.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

163

تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين:  

تشـجيع البحـث العلمـي املتعلـق بالتنبـؤ باألزمات والكـوارث، 

ودمج النتائج بآليات االستشراف والتنبؤ.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

164

تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين:  

مضاعفــة عــدد املراكــز الصحيــة الحكوميــة املحوســبة ليصبــح 

 
ً
عددهــا )286( مــع نهايــة 2020 مقارنــة مــع )143( مركــًزا صحيـا

.
ً
حاليا

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

165
تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين: إنشاء 

ملف صحي إلكتروني لكل مواطن.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

166
تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين: أتمتة نظام 

مخزون الدواء وربط 75 %من املستشفيات واملراكز الصحية.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

167
تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين: تطوير 

آليات وطرق جمع املعلومات والبيانات حول املخاطر املتوقعة.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

168

تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين: تطويـر 

برنامـج تبـادل علمـي بيـن أطبـاء مستشـفيات وزارة الصحـة 

واألطبـاء األردنييــن املغتربيــن ليقومــوا بتدريــب األطباء املقيميــن، 

وإجــراء عمليــات نوعيــة فــي مستشــفيات وزارات الصحــة 

 فــي املحافظــات
ً
خصوصاــ

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

169

تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين: تطويـر 

تطبيـق إلكترونـي ملسـاعدة املواطنين عند مراجعة املستشـفيات 

واملراكـز الصحية الحكومية

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة
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170

تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين: تطويـر 

عطـاءات شـراء األدويـة لــخمسـة عشـر شـهرا 3 أشـهر للمخـزون 

االســتراتيجي، والتــي تــم إعــداد قائمــة بهــا مــن خالل دائــرة 

الشــراء املوحــد لضمــان توفرهــا علــى الــدوام وذلــك فــي العاميــن 

2019 و2020.

مكتمل2019/1/1خطة النهضة

171

تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين: 

حوسبة 100 %من املستشفيات الحكومية وذلك بإضافة 8 

مستشفيات ليصبح عدد املستشـفيات املحوسـبة 28 مستشفى 

مع نهاية 2020.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

172

تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين: رفـد 

 وممرًضا 
ً
 و750 صيدالنيـا

ً
 إضافـيا

ً
وزارة الصحـة بــ 350 طبيبـا

ومهنًيا طبًيا مسـانًدا.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

173

تحسين مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين: شـراء 

الخدمـات مـن القطـاع الخـاص علـى شـكل حـزم خدميـة بواقـع 

59 حزمــة لتخفيــف الضغــط علــى خدمــات وزارة الصحــة 

كشــراء خدمــات أطبــاء اإلختصــاص وعمليــات نوعيــة وغيرهــا.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

174

تحصين مؤسسات الرقابة املالية واإلدارية وإعطائها املزيد من 

الصالحيات الرقابية والحصانة لتتمكن من أداء دورها على 

أكمل وجه

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

175

تحفيـز االستثمار فـي البحـر امليـت والبتـرا والعقبـة، مـن خـال 

تأجيـر أراضـي الخزينـة فـي هـذه املناطـق بأسـعار مخفضـة ووفـق 

ضوابـط ومعاييـر محددة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

176
تحفيـز االسـتثمار فـي املناطـق الصناعيـة مـن خالل تخفيـض 

كلـف إيجـارات األراضــي فيهــا حســب املحافظــة والقطــاع.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

177
تحفيز الصادرات الوطنية:  إعادة تأهيل املعابر الحدودية مع 

سوريا والعراق وفلسطين.
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

178
تحفيز الصادرات الوطنية:  إقامة منطقـة حـرة أردنيـة عراقيــة 

مشـتركة قريبـة مـن الحـدود األردنيـة العراقية
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

179
تحفيز الصادرات الوطنية:  إنشـاء شـركة خاصـة تعنـى بترويـج الصـادرات 

وفتـح أسـواق جديـدة أمـام الصـادرات األردنيـة
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

180

تحفيز الصادرات الوطنية:  توســيع نطــاق التغطيــة التأمينيــة 

للمصدريــن األردنييــن ضمــن برنامــج ضمـان ائتمـان الصـادرات 

ليصـل إلـى 100 مليـون دينـار سـنوًيا مـع نهايـة العـام 2020.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

181
تحفيز الصادرات الوطنية: تقديم املسـاعدة الفنية والحوافز 

املالية للشـركات التي تصدر باسـتخدام العمالة األردنية.
مكتمل2019/1/1خطة النهضة
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جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةتحويل قضايا الفساد إلى القضاء  182

183

تخفيض كلف الطاقة على القطاعات االقتصادية: التخفيـض 

مـن كلـف الكهربـاء علـى الشـركات الكبـرى مـن خـال تسـهيل 

الحصـول علـى الغـاز، باإلضافة إلـى تخصيـص طاقـة متجـددة 

بأسـعار مناسـبة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

184

تخفيض كلف الطاقة على القطاعات االقتصادية: التخفيـض 

مـن كلـف الكهربـاء علـى الصناعـات الصغيـرة واملتوسـطة مـن 

خـالل توفيـر حلـول وبدائـل، منهـا تخصيـص 100 ميجـاوات 

كهربـاء مـن الطاقـة املتجددة

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

185

تخفيض كلف الطاقة على القطاعات االقتصادية: إنتـاج 35 

%مـن الكهربـاء مـن مصـادر الطاقـة املحليـة، بمـا فيهـا الطاقـة 

املتجـددة 20 % والصخـر الزيتـي 15 % بحلـول عـام 2020.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

186

ترشيق الجهاز الحكومي: إعــداد وتطبيــق سياســة االستخدام 

االمثــل للمــوارد البشــرية بهــدف مأسسـة عمليـات إعـادة توزيـع 

، وبمــا 
ً
 ونوعا

ً
املوظفيـن حسـب حاجـة الدوائـر الحكوميـة كما

يضمــن األمــان الوظيفــي والحمايــة االجتماعيــة كموظــف 

حكومــي ومواطــن أردنــي حقوقــه مصونــة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

187
ترشيق الجهاز الحكومي: تقليـص حجـم الجهـاز الحكومـي 

بمكوناتـه املختلفة من مؤسسـات ووزارات ودوائـر حكومية.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

188

تسريع البت في القضايا مع الحفاظ على جودة األحكام 

القضائية:  تيسير اإلجراءات املتعلقة بسماع الشهود مع نهاية 

عام 2020.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

189

تسريع البت في القضايا مع الحفاظ على جودة األحكام 

القضائية:  زيادة أعداد الغرف القضائية املتخصصة في 

القضايا الحقوقية والجزائية.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

190

تسريع البت في القضايا مع الحفاظ على جودة األحكام 

القضائية: اســتكمال أتمتــه العمليــات فــي املحاكــم وتحســين 

الخدمــات مــن خالل زيـادة عـدد الخدمـات اإللكترونية مـن 

20 خدمـة إلكترونيـة مـع نهايـة العـام 2018 إلــى 60 خدمــة 

إلكترونيــة أخــرى مــع نهايــة العــام 2020.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

191

تسريع البت في القضايا مع الحفاظ على جودة األحكام 

القضائية: تحديــث وضبــط وتيســير إجــراءات الخبــرة أمــام 

املحاكــم مــع نهايــة عــام 2020

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

192

تسريع البت في القضايا مع الحفاظ على جودة األحكام 

القضائية: تحســين مســتوى التبليغــات القضائيــة باســتخدام 

الوســائل اإللكترونية الحديثـة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة
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193

تسريع البت في القضايا مع الحفاظ على جودة األحكام 

القضائية: محاكمـة نزالء مراكـز اإلصالح والتأهيـل عـن بعـد 

بحيث يتـم محاكمة النزيل دون إحضـاره للمحكمـة مـن خالل 

إنشـاء قاعـات متخصصـة وربـط تلفزيونـي بيـن املحاكـم ومراكـز 

اإلصالح والتأهيـل حيـث سـيتم شـمول 9 محاكـم بدايـة بهـذه 

الخدمـة مـع نهاية عـام 2020.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

194

تسهيل الوصول إلى التمويل: إتاحــة التمويــل لثالثة قطاعــات 

إضافيــة، هــي الصحــة، والنقــل )شــركات النقــل(، والتعليــم 

)التدريــب املهنــي والفنــي والتقنــي( ضمــن برنامــج البنــك املركــزي 

لتمويــل ودعــم القطاعــات اإلقتصاديــة، ليصبــح مجموعهــا 

تســعة ّ قطاعـات، ويقـدم البرنامـج سـلًفا متوسـطة األجـل 

للبنـوك بأسـعار فائـدة تبلـغ 75.1 %للمشــاريع فــي العاصمــة، 

و1 %للمشــاريع فــي باقــي املحافظــات

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

195

تشجيع وزيادة االلتحاق بالتعليم التقني العالي: إجـراء مراجعـة 

شـاملة للبرامـج والتخصصـات الجامعيـة الراكـدة واملشـبعة 

وتخفيـض نسـب املقبوليـن فيهـا بنسـبة تصل إلـى 50.%

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

196

تشجيع وزيادة االلتحاق بالتعليم التقني العالي: إعــادة هيكلــة 

وتأهيــل الكليــات الجامعيــة املتوســطة / جامعــة البلقــاء 

التطبيقيــة

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

197
تشجيع وزيادة االلتحاق بالتعليم التقني العالي: تطوير التعليم 

التقني في كليات املجتمع.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

198

تشجيع وزيادة نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي املنهي:  بنــاء )4( 

مــدارس متخصصــة فــي الفندقــة والســياحة ومدرســة صناعيــة 

متخصصــة واحــدة.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

199
تشجيع وزيادة نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي املنهي: تدريب 

وتأهيل 500 مدرب منهي.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

200
تشجيع وزيادة نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي املنهي: تطوير 6 

تخصصات في مجال التعليم املنهي
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

201

تشجيع وزيادة نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي املنهي: تطويـر 

وتنفيـذ اسـتراتيجية لزيـادة التحـاق الطلبـة فـي التعليـم املهنـي 

تحتـوي علـى منهجيـات واضحـة لجـذب الطلبـة إلـى التعليـم 

املهنـي.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

202

تشجيع وزيادة نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي املنهي: عمـل إضافـات 

ملـدارس التعليـم املهنـي وتحديث 39 مشـغل لتخصصات ميكانيـكا االنتاج 

وكهرباء السـيارات واالتصـاالت واإللكترونيات.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةتطوير 6 منتجات ومواقع سياحية في مختلف مناطق اململكة.203
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204
تطوير التشريعات الناظمة ملكافحة الفساد وتعزيز الشفافية 

والنزاهة
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

205
تطويــر إطــار السياســة العامــة والبنيــة التحتيــة لتطويــر 

الخدمــات املاليــة الرقميــة
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

206

تطويــر عمــل مديريــات الثقافــة ومراكــز الشــباب فــي املحافظــات 

كافــة لتكـون قـادرة علـى توفيـر آليـات إدمـاج الشـباب فـي 

املشـروعات الثقافيـة والفنيـة والرياضيـة واألدبية والعلميـة 

املختلفـة، باالشتراك مع مؤسسـات املجتمـع املدنـي.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضةتطوير قانون األحزاب السياسية وتعديله207

208

تطوير قدرات وخبرات الشباب في املجال العام والسيا�سي 

من خالل برامج متكاملة ومكثفة لتنمية ثقافة الديمقراطية 

واملواطنة والتعددية 

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

209

تطويــر منظومــة نقــل عــام متكاملــة مســتدامة ومرنــة تعمــل 

علــى خدمــة املواطــن والتخفيــف عليــه:  تشــجيع إقامــة مواقــع 

اصطفــاف الســيارات بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص والبلديــات 

بالقــرب مــن خطــوط النقــل ومحطــات الباصــات.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

210

تطويــر منظومــة نقــل عــام متكاملــة مســتدامة ومرنــة تعمــل علــى خدمــة 

املواطــن والتخفيــف عليــه:  تفعيــل نظــام النقــل املدرســي ودخــول 

1000 حافلــة مدرســية مرخصــة فـي الخدمـة فـي إقليـم الشـمال 

والجنـوب.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

211

تطويــر منظومــة نقــل عــام متكاملــة مســتدامة ومرنــة تعمــل علــى 

خدمــة املواطــن والتخفيــف عليــه:  تنفيـذ مخرجـات املخطـط 

الشـمولي فـي محافظـة جـرش ويتضمـن إعـادة هيكلـة خطـوط 

النقـل العـام فـي محافظـة جـرش وإعـداد خطة تشـغيلية تشـمل 

تجهيـز البنيـة التحتيـة وائتـاف املالكيـن فـي شـركات وشـراء 

الحافـالت وتطبيق نظـام التتبـع والدفـع إلكترونـي خـال عـام 

.2019

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

مكتمل2019/1/1خطة النهضةتطوير نظام تمويل األحزاب السياسية وتعديله212

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةتطوير وتعديل قانون البلديات213

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةتطوير وتعديل قانون الالمركزية رقم )49( لسنة 214.2015

215

تطويــر وتفعيــل قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

لتحفيــز االسـتثمار فـي مشـاريع البنيـة التحتيـة والقطاعـات 

الجديـدة، التـي يمكـن أن يســاهم فيهــا القطــاع الخــاص.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

216

تعديل التشريعات ذات العالقة بقطاع االسكان  تشــجيع 

البنــك املركــزي للبنــوك علــى اإلقــراض لغايــات شــراء املســاكن 

الصغيــرة مــن قبــل الشــباب.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة
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217

تعديل التشريعات ذات العالقة بقطاع االسكان  تطويـر 

وتعديـل نظـام األبنيـة بهـدف زيـادة العـرض مـن الوحدات 

السـكنية ذات املسـاحة الصغيـرة وذات التكلفـة األقل علـى 

املواطـن، ومعالجـة مشـاكل االكتظـاظ السـكاني واالختناقـات 

املروريـة فـي املناطـق الحضريـة.

مكتمل2019/1/1خطة النهضة

218

تعديل التشريعات ذات العالقة بقطاع االسكان  تفويـض 

أراضـي الخزينـة الواقعـة ضمـن التنظيـم للمواطنيـن واملسـتغلة 

لغايـات السـكن.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

219

تعديل التشريعات ذات العالقة بقطاع االسكان  تمكيــن 

«الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري» لتوفيــر 

أدوات تمكــن مــن تثبيــت نســب الفائــدة علــى قــروض اإلســكان 

لفتــرة زمنيــة أطــول وضمـن شـروط وضوابـط محـددة تشـجع 

الشـباب علـى شـراء املسـاكن الصغيرة.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

220

تعزيز السلوكيات االيجابية والساملة الستخدام النقل العام: 

تأهيــل وتدريــب 6000 ســائق حافلــة نقــل عــام ونقــل مدرســي 

لتقديــم خدمــات نقــل أفضــل للــركاب

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

221

تعزيز السلوكيات االيجابية والساملة الستخدام النقل العام: 

تدريــب فــرق عمــل مخصصــة للشــرطة، بمــا فيهــا الشــرطة 

النســائية، لالســتجابة لشــكاوى ســوء الســلوك فــي وســائط 

النقــل العــام.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

222

تعزيز السلوكيات االيجابية والسالمة العامةالستخدام النقل 

العام: تشـجيع املواطنيـن علـى اسـتخدام الدراجـات الهوائيـة 

كوسـيلة للتنقـل داخـل املـدن واألحيـاء، وإنشـاء مسـارات خاصـة 

بهـا فـي بعـض الشـوارع.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

223

تعزيز السلوكيات االيجابية والسالمة العامة الستخدام النقل 

العام: تعزيــز السـالمة املروريــة مــن خالل تشــديد تطبيــق أحــكام 

قانــون إدارة الســير علــى وســائط النقــل العــام.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

224

تعزيز السلوكيات االيجابية والسالمة العامة الستخدام النقل 

العام: تفعيل إشـارات مرور املشـاة على االشارات الضوئية 

والتقاطعات الرئيسـية داخـل املدن.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

225

تقديــم املســاعدة الفنيــة والحوافــز املاليــة للمزارعيــن إلنتاج 

محاصيــل ذات كفــاءة فــي اســتخدام امليــاه واالســتفادة مــن 

التكنولوجيــا (مثــل الزراعــة املائيــة) التــي تتطلــب فنييــن أردنييــن 

ماهريــن.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة
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226

تقليل عدد القضايا املنظورة في املحاكم من خالل إنشــاء 

 Small  هيئــات متخصصــة للنظــر فــي النزاعــات الصغيــرة

Claim Tribunals

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

227
تقليل عدد القضايا املنظورة في املحاكم من خالل تفعيل 

الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

228
تقليل عدد القضايا املنظورة في املحاكم من خالل تفعيـل إدارة 

الدعـوى فـي املحاكـم بمـا يسـاهم فـي حـل القضايـا وعـدم تأخيرهـا.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

229
تكثيــف حمالت األجهزة املعنيــة لوقــف االعتداءات علــى خطــوط 

امليــاه والكهربــاء.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

230

توســيع نطــاق شــمول واســتهداف األســر الفقيــرة واملحتاجــة مــن 

صنــدوق املعونــة الوطنيــة بتنفيــذ «برنامــج الدعــم التكميلــي» 

بكلفــة تراكميــة تصـل إلـى 65 مليـون دينـار ، حيـث يحتـوي 

البرنامـج علـى أدوات لتشـغيل األســر الفقيــرة وتخرجهــا مــن 

البرنامــج

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

231

توفيــر البيانــات واملعلومــات الدقيقــة عــن دخــل وإنفــاق األســر 

األردنيــة، للتخطيـط ملشـاريع مكافحـة الفقـر وإنجـاز مشـروع 

السـجل الوطنـي املوحـد وربطـه مـع الجهـات املعنيـة لرسـم 

السياسـات واسـتهداف األسـر األردنيـة الفقيــرة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

232

توفير شبكات نقل ذات فعالية وموثوقية وتردد منتظم: إدخال 

نظــام الدفــع إاللكترونــي ألجــور النقــل، مــع إمكانيــة طــرح تذاكــر 

أســبوعية وشــهرية مخفضــة تشــمل اســتخدام خطــوط النقــل 

داخــل املــدن

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

233

توفير شبكات نقل ذات فعالية وموثوقية وتردد منتظم: 

 System Transport Intelligent إدخالل نظــام النقــل الذكــي

لتحســين خدمـة النقـل العـام مـن خالل تطويـر تطبيـق ذكـي 

لتتبـع مواعيـد رحـالت حافالت النقـل العـام وتنظيـم حركـة 

النقـل للمواطنيـن وتقديـم الشـكاوى واملقترحـات والتتبـع مـع 

نهايـة العـام 2020.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

234

توفير شبكات نقل ذات فعالية وموثوقية وتردد منتظم: 

تشـغيل 351 حافلـة جديـدة مـع نهايـة العـام 2020 داخـل 

منطقـة أمانـة عمـان الكبـرى.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

235
توفير شبكات نقل ذات فعالية وموثوقية وتردد منتظم: تشغيل 

الباص السريع في عمان مع نهاية العام 2020.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

236
توفير شبكات نقل ذات فعالية وموثوقية وتردد منتظم: تشغيل 

خط الباص السريع بين عمان والزرقاء مع نهاية العام 2020.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة
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237

توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : توفيـر 

1000 فرصـة عمـل فـي قطـاع االتصاالت وتكنولوجيـا املعلومـات 

عـن طريــق تشــغيل خريجــي االتصاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 

مــن خالل محطــات املعرفـة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

238

توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : توفيــر 

4000 فرصــة عمــل مــن خالل التدريــب والتشــغيل فــي مجــال 

إدارة مرافــق الطعــام والشــراب، وتدريــس طلبــة املحافظــات 

النائيــة، ودعــم رســوم الطالــب فــي تخصصــات الســياحة 

والفندقــة واملشــروع الســياحي ومشــروع التدريــب والتشــغيل.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

239

توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : اســتحداث 

1500 فرصــة عمــل مــن خالل إعفــاء شــركات القطــاع الخــاص 

مـن جـزء مـن ضريبـة الدخـل املفروضـة عليهـا مقابـل تدريـب 

وتشـغيل الشـباب حديثــي التخــرج واملتعطليــن عــن العمــل، 

واملســاهمة فــي مشــاريع مشــغلة للشــباب كجــزء مــن املســؤولية 

املجتمعيــة للشــركات.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

240

توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : توفيــر 

2200 فرصــة عمــل للمهــن الطبيــة فــي القطــاع الصحــي العــام ّ 

والخـاص وتحفيـز شـركات القطـاع الخـاص املقدمـة للخدمـات 

الصحيـة املنزليـة للمســنين

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

241

توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : توفيـر 

3000 فرصـة عمـل حـر مـن خالل االقـراض املباشـر، وإنشـاء 

مشـاريع صغيــرة لالردنييــن املتعطليــن عــن العمــل فــي جميــع 

املســتويات العلميــة والفنيــة واملهنيــة فــي مختلــف القطاعــات.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

242

توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : توفيـر 

6000 فرصـة عمـل مـن خـالل تحفيـز صناعـات املالبـس 

 
ً
واملحيكات في املناطـق الصناعيـة املؤهلـة، وفتح 15 فرعا

إنتاجًيا إضافًيا فـي املحافظات

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

243

توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : توفيــر 

حوالــي 1700 فرصــة عمــل فــي قطــاع ريــاض االطفال 

والحضانــات النموذجيــة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

244
توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : توفير 

حوالي 2100 فرصة عمل في القطاع الزراعي املوجه للتصدير.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

245

توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : توفيـر 

حوالـي 2500 فرصـة عمـل فـي قطـاع االنشـاءات واالسـكان عـن 

طريـق الشــركة الوطنيــة للتشــغيل وتدريــب املهندســين حديثــي 

التخــرج بالتعــاون مـع نقابـة املهندسـين األردنييـن.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة
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246

توفير فرص عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيين : توفيـر 

حوالـي 6000 فرصـة عمـل فـي القطـاع الصناعـي عـن طريـق 

برامـج مؤسسـة التدريـب املهنـي.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

247

توفيــر قنــوات التواصــل بيــن املواطــن والحكومــة من خالل: 

تعديــل وتطويــر القانــون املعــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول 

علــى املعلومــات.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

248

توفيــر قنــوات التواصــل بيــن املواطــن والحكومــة من خالل: 

تفعيل الشراكة مع مؤسسات املجتمع املدني في مختلف 

القطاعات.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

249
تيسير سبل الوصول للعدالة:   توســيع قاعــدة املســتفيدين مــن 

خدمــة املســاعدة القانونيــة املجانيــة بمعــدل 10  %ســنويا.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

250
تيسير سبل الوصول للعدالة:  إضافــة )4( خدمــات جديــدة 

علــى تطبيــق الهاتــف املحمــول حتــى نهايــة عــام 2019.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

251
حصـر املطلوبيـن مـن خالل مقارنـة األحكام الصـادرة مـع املنفـذ 

منهـا، ورفـع تقاريـر دوريـة بهـذا الشـأن.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةحماية املواطن من آفة املخدرات.252

253
حوار وطني شامل لجميع القوى الوطنية السياسية للوصول 

الى تطوير قانون االحزاب ونظام تمويل االحزاب 
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

254

خدمات الحكومة اإللكترونية: اطالق 170 خدمة إلكترونية 

إضافية ذات الطلب املرتفع :  تفعيـل نظـام الهويـة الذكيـة 

لألفراد ونظـام الدخـول املوحـد كلمـة سـر واحـدة لجميـع 

الخدمـات الحكوميـة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

255

خدمات الحكومة اإللكترونية: اطالق 170 خدمة إلكترونية 
إضافية ذات الطلب املرتفع : للشــركات واالعمــال، وتشــمل 

الجهــات التاليــة: وزارة الصناعــة والتجــارة ّ والتمويـن، وأمانـة 
عمـان الكبـرى، ووزارة العمـل، ودائـرة مراقبـة الشـركات، ودائرة 

ضريبــة الدخــل، ودائــرة األراضــي واملســاحة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

256

خدمات الحكومة اإللكترونية: اطالق 170 خدمة إلكترونية 
إضافية ذات الطلب املرتفع : للمواطـن، وتشـمل الجهـات 
التاليـة: دائـرة األحـوال املدنيـة، وإدارة ترخيـص ّ الســواقين 
واملركبــات، ودائــرة ضريبــة الدخــل، وأمانــة عمــان الكبــرى، 

ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة الصحــة، وإدارة التأميــن 
الصحــي

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

257
خدمات الحكومة اإللكترونية: إطالق 170 خدمة إلكترونية 
إضافية ذات الطلب املرتفع : تطوير آليات الدفع االلكتروني 

وربطها مع الخدمات اإللكترونية
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة
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جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةخلق 8 فرص كمشاريع استثمارية في املواقع السياحية على االقل.258

مكتمل2019/1/1خطة النهضةإقـرار مشـروع قانـون معـدل لقانـون الكسـب غيـر املشـروع259

260
دعــم إجــراء االنتخابات النيابيــة ملجلــس النــواب التاســع عشــر 

فــي موعدهــا الدســتوري
لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

مكتمل2019/1/1خطة النهضةدعم خدمات النقل العام لألسر الفقيرة.261

262
دعم ريادة األعمال:  الســماح بتأجيــر أراضــي الخزينــة فــي 

املحافظــات لغايــات إقامــة مشــاريع اسـتثمارية إنتاجيـة صغيـرة 
ومتوسـطة مـن قبـل أبنـاء املحافظـات وفـق ضوابـط ومعاييـر محـددة

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

263
دعم ريادة األعمال: تحويــل محطــات املعرفــة واســتحداث 80 

حاضنــة أعمــال موزعــة علــى جميـع أنحـاء اململكـة، إلتاحـة الفـرص 
للشـباب للبـدء بمشـاريعهم الخاصـة مـن املحافظــات

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

264

دعم ريادة األعمال: دعــم أصحــاب املشــاريع الصغيــرة ورياديــي 
األعمــال مــن خالل صنــدوق الريــادة األردنــي الــذي ســيدعم 825 
مشــروًعا مــن املشــاريع الناشــئة االبداعية واملبتكــرة ورصــد 69 

مليــون دينــار لهــذه الغايــة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

265
ربــط العمــل التطوعــي بالتشــغيل واحتســاب وقــت العمــل 

التطوعــي املعتمــد كخبــرة عمليــة.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

266

رفع التفويض املالي ملجالس املحافظات من 200 ألف إلى 
مليون دينار، قابلة للزيادة أو النقضان حسب األداء في 

شفافية وكفاءة إنجاز املشاريع.
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةرفع مستوى الوعي القانوني لدى املواطن267

268

تحسين تجربة املواطن في الحصول على الخدمات الحكومية: 

اإلطالق الكامـل ملنصـة »بخدمتكـم« وهـي منصـة تفاعليـة 

للتواصـل مـن خالل إرسـال األسئلة واالقتراحـات والشـكاوى 

واالبالغـات.

مكتمل2019/1/1خطة النهضة

269
سالمة املواطن على الطرقات: تحسـين إدارة صيانـة الطـرق 

والجسـور وزيـادة املخصصـات املاليـة لهـذه الغايـة.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

270
سالمة املواطن على الطرقات: تشديد الرقابة على الطرق 

الخارجية وإصالح العيوب الهندسية فيها.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

271
سالمة املواطن على الطرقات: تفعيل التشريعات للحد من 

استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

272
ضبط وتحسين كفاءة اإلنفاق العام : )تطبيـق وتعميـم نظـام 

إدارة املخـزون العـام الحكومـي االلكتروني( أدويـة ولوازم.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

273
ضبط وتحسين كفاءة اإلنفاق العام : التوزيع العادل للعبء 

الضريبي
مكتمل2019/1/1خطة النهضة
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274
ضبط وتحسين كفاءة اإلنفاق العام : تطبيق املوازنة املوجهة 

بالنتائج.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

مكتمل2019/1/1خطة النهضةضبط وتحسين كفاءة اإلنفاق العام : تطوير نظام الشراء املوحد275

276
توفيــر قنــوات التواصــل بيــن املواطــن والحكومــة من خالل: 

إطالق منصة «حقك تعرف» للتحقق من صحة األخبار
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

277

قطاع الخدمات الهندسية: اتخــاذ االجــراءات الكفيلــة بمشــاركة 

املقاوليــن األردنييــن والشــركات الهندسـية املحليـة فـي مشـاريع 

إعـادة االعمـار بالـدول املجـاورة مـن خالل برامـج ضمــان الصــادرات

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

278

قطاع الخدمات الهندسية: اعتمـاد الكـودات األردنيـة الصـادرة 

مـن مجلـس البنـاء الوطنـي األردنـي مـن قبـل جامعـة الـدول 

العربية.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

279

قطاع الخدمات الهندسية: العمــل علــى اعتمــاد التصنيــف 

األردنــي للمقاوليــن األردنييــن والشــركات الهندســية العتماده 

للعمــل خــارج األردن

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

280

قطاع الخدمات الهندسية: إعـادة النظـر بأسـس التصنيـف 

للمقاوليـن وتأهيـل املكاتـب االستشارية ليكونـوا قادريـن علـى 

.
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
املنافسـة عربيا

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

281

قيــام املركــز الوطنــي ألمن وإدارة األزمــات بتطويــر آليــات االستشــراف/

التنبؤ وتحديــد اتجاهــات الخطــر والتهديــدات املحتملــة مــن خالل: 

 System Warning(  تطويـر القـدرات املتعلقـة بنظـم االنـذار املبكـر

Early( لتغطيــة مختلــف أنــواع األزمــات والكــوارث بمــا فيهــا الطبيعيــة، 

واالقتصاديــة، واالجتماعيـة، والسياسـية واألمنيـة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

282
مراجعة التشريعات املتعلقة بتعزيز الفرص املتاحة إلدماج الشباب 

في العمل السيا�سي
لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضةمراجعة املنظومة التشريعية وتطويرها بما يعزز دور األحزاب283

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضةمراجعة قانون االنتخاب 284

285
مكافحة التهرب الضريبي : إدراج مادة في مشروع قانون ضريبة 

الدخل تلزم بإصدار الفواتير.
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

286

معالجة مالحظات تقرير ديوان املحاسبة اما باسترداد االموال 

العامة أو التحويل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو 

التحويل املباشر للمدعي العام

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

287
مكافحة التهرب الضريبي : تفعيل التنسيق بين الجهات الرقابية 

بما يحد من التهرب الضريبي
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

288
مكافحة التهرب الضريبي : نقـل تبعيـة االدعـاء العـام فـي كل مـن 

دائرتـي ضريبـة الدخـل واملبيعـات والجمـارك إلـى القضـاء
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة
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289

مكافحة التهرب الضريبي: تطبيـق نظـام فوتـرة إلكترونـي يمكـن 

مـن خالله متابعـة عمليـة األلتزام بإصـدار الفواتيـر مـن قبـل 

املكلفيـن بذلـك.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

290
مكافحة التهرب الضريبي: تغليـظ العقوبـات املاليـة علـى 

املتهربيـن وصوال إلـى عقوبـة السـجن فـي حــال التكرار.
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

291

نشر مفاهيم التربية اإلعالمية واملعلوماتية )2022-2019(:  

إدخـال مفاهيـم التربيـة اإلعالمية واملعلوماتيـة على شـكل 

وحدات دراسـية فــي كتــب التربيــة الوطنيــة واالجتماعية 

للصفيــن الســابع والثامــن وكتــاب الحاســوب للصــف العاشــر، 

وإعــداد االدلة واملناهــج التدريبيــة الخاصــة بذلــك.

مكتمل2019/1/1خطة النهضة

292

نشر مفاهيم التربية اإلعالمية واملعلوماتية )2022-2019(: 

بناء قدرات 100 أستاذ جامعي على مفاهيم التربية االعالمية 

واملعلوماتية

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

293

نشر مفاهيم التربية اإلعالمية واملعلوماتية )2022-2019(: 

تدريـب مجموعـة مـن املعلميـن فـي مختلـف مديريـات التربيـة 

والتعليـم فـي املحافظـات

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

294
نشر مفاهيم التربية اإلعالمية واملعلوماتية )2022-2019( : 

طرح مادة »التربية اإلعالمية« للطلبة  كمتطلب إجباري
مكتمل2019/1/1خطة النهضة

295
وجـود موظفيـن مؤهليـن ومدربيـن علـى تقديـم الخدمـة 

والتعامـل بلباقـة ومهنيـة مـع متلقـي الخدمـة.
جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

296

وضــع مؤشــرات أداء علــى جهــات الضبــط وإنفــاذ القانــون 

تضمــن تنفيــذ القانـون والقبـض علـى املحكوميـن بشـكل 

فـوري ومسـتمر لضمـان عـدم وجـود مطلوبيـن فاريـن مـن وجـه 

العدالـة.

جاري التنفيذ2019/1/1خطة النهضة

297

وضـع ميثـاق يوضـح العالقة بيـن املواطـن ورجـل األمن مـن 

حيـث الحقـوق والواجبـات املتبادلـة ممـا  ال يجعـل تلـك الحقـوق 

والواجبات عرضـة للتأويل والتفسـير حسـب كل موقـف، ويقـوم 

امليثـاق املشـار إليـه مـن جهـة علـى احتـرام دور رجـل األمن 

وتكريـس تجسـيده لسـلطة إنفـاذ القانـون وهيبـة الدولـة، ومـن 

جهـة أخـرى علـى احتـرام كرامـة املواطـن.

لم يبدأ2019/1/1خطة النهضة

جاري التنفيذ2019/3/12الخطة الوطنيةالخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية298

جاري التنفيذ2019/5/29االستراتيجية الوطنيةاالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية299

جاري التنفيذ2018/7/17زيارة ميدانيةايجاد حل جذري لبركة البب�سي300

لم يبدأ2019/3/10جلسة مجلس النوابإنجاز دراسة حول خط الفقر301
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املحور	تاريخ	القرار	القرار	الرقم

1

اعطاء مديري املستشفيات الحكومية والعسكرية صالحية تحويل مر�سى 

السرطان الى مركز الحسين للسرطان او االقسام املتخصصة في املستشفيات 

الجامعية او الخدمات الطبية امللكية او مستشفى االمير حمزة وذلك حسب 

الحالة املرضية .

إداري2018/6/21

2

تغطية نفقات معالجة مر�سى السرطان املشخصين طبيا بانهم مصابون باملرض 

من حساب املخصصات املرصودة في موازنة وزارة الصحة بالنسبة للمر�سى 

املدنيين ومن مخصصات الخدمات الطبية امللكية بالنسبة للمر�سى العسكريين.

مالي واقتصادي2018/6/21

3

املوافقة على االستمرار بتطبيق القرار السابق املتضمن اقتطاع ما نسبته 10%  

مما يزيد على ألفي دينار من إجمالي الراتب الشهري على رئيس الوزراء وأعضاء 

 من األول من تموز املقبل وحتى نهاية العام الحالي.
ً
الفريق الوزاري اعتبارا

مالي واقتصادي2018/6/25

4
عدم شراء السيارات اال في الحاالت الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة 

من رئيس الوزراء .
إداري2018/6/25

5

عدم استخدام السيارات الحكومية اال لالعمال الرسمية وتخصيص سيارة 

واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم اداري وموظف من موظفي الفئة 

العليا ومن هم برتبتهم واعتبار املوافقات االستثنائية السابقة الي موظف عام 

ملغاة اعتبارا من تاريخه.

إداري2018/6/25

6

التقيد التام بعدم تغيير االثاث او شراء اثاث جديد اال للضرورة القصوى وبعد 

الحصول على موافقة رئيس الوزراء املسبقة على ان يكون االثاث من االنتاج املحلي 

فقط .

مالي واقتصادي2018/6/25

7

الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج اال للضرورة القصوى، وتقليص 

عدد اعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث ال يتجاوز 3 اشخاص بمن فيهم رئيس 

الوفد واالستعانة بالسفارات االردنية ما امكن للمشاركة في اللجان واالجتماعات.

إداري2018/6/25

8
الحد من استئجار مبان لصالح الحكومة اال للضرورة القصوى وتكليف وزارة املالية 

بإعداد خطة تدريجية لالستعاضة عن االبنية املستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة.
مالي واقتصادي2018/6/25

مالي واقتصادي2018/6/25 تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار .9

10
املوافقة على وضع تشريع لصرف مكافات نهاية الخدمة بواقع راتب شهر اجمالي 

عن كل سنة خدمة ملوظفي اوقاف القدس عند انتهاء خدماتهم 
تشريعي2018/6/25

11

املوافقة على استثناء موظفي اوقاف القدس الخاضعين لقانون الضمان 

االجتماعي االردني الذين ما زالوا على راس عملهم وتتراوح اعمارهم بتاريخ 

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

الوزراء املتضمن عدم تحمل الوزارات والدوائر الحكومية واملؤسسات العامة 

اشتراكات الضمان االجتماعي في حال تمديد خدمة املوظف املستحق لراتب 

تقاعد الشيخوخة واالستمرار في شمولهم بقانون الضمان االجتماعي حتى سن 

الخامسة والستين للذكر وسن الستين لالنثى لغايات تحسين الراتب التقاعدي .

إداري2018/6/25
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12

منح موظفي وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية في القدس وسائر 

انحاء فلسطين عالوة خاصة بما نسبته 300باملائة من الراتب االسا�سي الحالي 

بدال من عالوة الصمود التي كانت بنسبة 280 باملائة من الراتب االسا�سي القديم .

مالي واقتصادي2018/6/25

13
اعطاء الصالحيات ملديريات االشغال للمباشرة بالعطاءات في املحافظات التي 

يمكن متابعتها من قبل مجالس املحافظات .
إداري2018/6/25

14

 السماح لوزارة العمل بإقامة فرع انتاجي لصناعة الفايبر جالس لصالح صندوق 

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

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

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

2018/6/25
التشغيل والحماية 

االجتماعية 

15

املوافقة على قرار مجلس مفو�سي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن املتضمن 

منح شركة الشرق االوسط لتعدين الرمل الزجاجي حق تعدين خامات الرمل 

الزجاجي في قطعة ارض مملوكة للخزينة في منطقة القويرة / محافظة العقبة .

إداري2018/6/25

خدمات2018/6/25انشاء سكة حديد تربط موانىء العقبة بمحطة وادي اليتم 16

خدمات2018/6/25اعادة تاهيل مسار سكة حديد العقبة بين محطة وادي اليتم وميناء معان البري17

خدمات2018/6/25انشاء محطة سكة الحديد في ميناء معان البري وانشاء ميناء معان البري18

19
تحديث اسطول القاطرات والعربات لتتناسب مع الطاقة االستيعابية املطلوبة 

الجديدة ونوعية البضائع والحاويات 
خدمات2018/6/25

20

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

االقليمي لالستهالك واالنتاج املستدامين لتنفيذ مشروع بإدارة برنامج االمم 

املتحدة للبيئة يهدف لتدريب 160 شخصا في مجال ريادة االعمال الخضراء 

الصديقة للبيئة .

2018/6/25
التشغيل والحماية 

االجتماعية 

التعيينات2018/6/25 تعيين السفيرة لينا الحديد سفيرا للمملكة لدى جمهورية النمسا .21

22
 تعيين املهندس اسامه مزاهرة واملهندسة سهى ضاهر عضوين في مجلس مفو�سي 

هيئة الطيران املدني.
التعيينات2018/6/25

23
تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من %55 إلى %30 حتى نهاية 

العام الحالي.
مالي واقتصادي2018/6/27

24

تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام الحالي بـ 

%35 حتى نهاية عام 2019، و%40 حتى نهاية عام 2020، و%45 حتى نهاية عام 

.2021

مالي واقتصادي2018/6/27

25

تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات 

أخرى قديمة مكانها إلى %12.5 حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة 

خالل األعوام املقبلة ب%20 حتى نهاية عام 2019، و%25 حتى نهاية عام 2020، 

و%30 حتى نهاية عام 2021، شريطة أن ال يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم 

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

النسبة املحددة.

مالي واقتصادي2018/6/27
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26
تخفيض الضريبة الخاّصة على سّيارات الركوب التي يتجاوز وزنها )1000( كيلو 

غرام وال يتجاوز )1250( كيلو غرام لتصبح خمسمائة دينار.
مالي واقتصادي2018/6/27

27
اإلبقاء على قيمة الضريبة الخاّصة على سّيارات الركوب التي يتجاوز وزنها )1250( 

كيلو غرام وال يتجاوز )1500( كيلو غرام بواقع ألف دينار
مالي واقتصادي2018/6/27

28
اإلبقاء على قيمة الضريبة الخاّصة على سّيارات الركوب التي يتجاوز وزنها )1500( 

كيلو غرام بواقع ألف وخمسمائة دينار
مالي واقتصادي2018/6/27

مالي واقتصادي2018/6/27تخفيض ضريبة الوزن على بعض أنواع املركبات29

30
 على الكهرباء من الضريبة الخاّصة على الوزن، 

ً
إعفاء املركبات العاملة كلّيا

باإلضافة إلى املركبات العمومّية والزراعّية واإلنشائّية.
مالي واقتصادي2018/6/27

31

 املوافقة على رصد املخصصات املالية املرصودة ملشاريع التحول االلكتروني 

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

مركزيا في موازنة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

إداري2018/7/2

إداري2018/7/2تشكيل لجنة توجيهية لتطوير خدمات دائرة ضريبة الدخل واملبيعات 32

33

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

االتصاالت بخدمات ادارة املشاريع وتوفير الكوادر البشرية املؤهلة للعمل على 

متابعة تنفيذ مشاريع التحول االلكتروني في املؤسسات والدوائر الحكومية 

أداء القطاع العام 2018/7/2

التعيينات2018/7/2تعيين نواف التل سفيرا للمملكة لدى هولندا34

35

املوافقة على االتفاقية املنوي توقيعها بين وزارة البيئة واملركز االقليمي التفاقية 

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

للدول االطراف لالتفاقيات البيئية الدولية.

2018/7/2
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

36
املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد املدني لسنة 2018 واعادة 

النظر بتقاعد الوزراء.
تشريعي2018/7/2

التعيينات2018/7/3 تعيين نواف التل سفيرا للمملكة لدى هولندا.37

38

 تمديد العمل بإصدار البطاقة الذكّية في جميع مكاتب األحوال املدنّية 

بة 
ّ
والجوازات، للمواطنين املقيمين واملغتربين, وإعفائهم من جميع الغرامات املترت

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

إداري2018/7/9

39
املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفّني والعلمي في مجال األرصاد الجوّية 

واملناخ بين دائرة األرصاد الجوّية واملعهد الوطني للرصد الجوي في تونس.
2018/7/9

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

40

املوافقة على اتفاقية ثنائّية بين مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية واملركز 

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

الترخيص ملنح عالمة وشهادة شم�سي للمنتجات واألنظمة الشمسّية الحرارّية 

2018/7/9
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

41

املوافقة على اتفاقّية تعاون بين الحكومة األردنّية وجمعية منظمة املساعدة 

اإلسالمّية في بريطانيا لتمكين الجمعّية من تحقيق برامجها ومشاريعها التنموية 

من خالل فتح فرع لها في اململكة 

2018/7/9
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم
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42

املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع قانون معدل لقانون استقالل القضاء 

لسنة 2018م، لغايات مواءمة قانون استقالل القضاء مع أحكام الدستور 

قة باستقالل القضاة.
ّ
املتعل

تشريعي2018/7/9

43
ل لنظام تبليغ األوراق القضائّية بواسطة  املوافقة على مشروع نظام معّدِ

الشركات لسنة 2018م، بهدف تبسيط إجراءات التقا�سي وتسريعها.
تشريعي2018/7/9

44
أذن الحكومة االردنية لألمم املتحدة تنظيم مرور نحو 800 مواطن سوري عبر 

األردن لتوطينهم في دول غربية.
إداري2018/7/22

45

املوافقة على مساهمة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني بمبلغ 

56 دينار شهريا عن كل موظف وملدة سنتين، ومساهمة مؤسسة التدريب املنهي في 

توفير األماكن املناسبة، وما يتعلق بها من مصاريف خاصة باملياه والكهرباء بشكل 

مجاني.

إداري2018/7/30

46
 املوافقة على مذكرة التفاهم املنوي توقيعها بين دائرة الشؤون الفلسطينية 

ووكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "االونروا".
2018/7/30

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

47

املوافقة على تمويل مشروع إقامة مراكز اتصال للشركة األردنية لخدمات 

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

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

على مساهمة صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقني بمبلغ 56 دينار 

شهريا عن كل موظف وملدة سنتين

إداري2018/7/30

48
املوافقة على نظام استعمال الوسائل اإللكترونية في اإلجراءات القضائية املدنية 

لسنة 2018
تشريعي2018/7/30

49

املوافقة على االتفاقية املنوي توقيعها بين الحكومة األردنية والوكالة الفرنسية 

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

االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة في البلديات.

2018/7/30
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

50

املوافقة على اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع إدراك إمكانات وإدارة مخاطر 

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

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

2018/7/30
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

51

املوافقة على اتفاقية تمديد مشروع تطوير ضريبة األبنية واألرا�سي املرحلة الثالثة 

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

انشاء قاعدة بيانات موحدة ملعظم ضرائب ورسوم البلدية وضبط الحوكمة 

اإللكترونية 

إداري2018/7/30

52

املوافقة على فتح السوق النفطية لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين لتوزيع 

املشتقات النفطية داخل اململكة، وان يتم االعالن للراغبين بالتقدم لدى وزارة 

الطاقة والثروة املعدنية.

تشريعي2018/8/6

53
تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن بترخيص شركات توزيع املشتقات 

النفطية وتحديد قيمة الرخصة  
إداري2018/8/6
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54
 تخصيص 408 وحدة سكنية و 84 وحدة زراعية في مناطق االغوار، وذلك بهدف 

مساعدة املواطنين في هذه املنطقة على توفير السكن املالئم وتحسين مستوى حياتهم.
خدمات2018/8/6

55

املوافقة على مذكرة التفاهم املنوي توقيعها بين وزارة النقل وشركة صينية 

النشاء مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية لربط اململكة مع الدول املجاورة 

بشبكة سكك حديدية.

2018/8/6
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

56

املوافقة على مذكرة التفاهم املنوي توقيعها بين وزارة النقل وشركة صينية 

النشاء مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية لربط بعض املدن في اململكة 

ومراكز االنتاج بشبكة سكك حديدية.

2018/8/6
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

57

املوافقة على تعديل عقد التاسيس والنظام االسا�سي للبنك الوطني لتمويل 

املشاريع الصغيرة، وذلك تمهيدا الستكمال اجراءات ترخيص البنك بناء على 

متطلبات البنك املركزي االردني ولغايات 

2018/8/6
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

58

 السماح لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لبدء التفاوض مع مكتب البراءات 

االوروبي حول اتفاقية اجازة الطلبات والبراءات املقدمة من مكتب براءات 

االختراع االروربي.

2018/8/6
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

59
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع قانون معدل لقانون االدارة العامة لسنة 

.2018
تشريعي2018/8/13

60

املوافقة على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية باستطاعة 

15.46 ميغاواط في الطفيلة من قبل شركة اماراتية، وإعطاء املقاول األردني 

املصنف نسبة ال تقل عن 20 باملائة من قيمة أعمال املشروع

الطاقة2018/8/13

61

املوافقة على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية في املوقر/تالل الركبان من 

قبل ائتالف شركتين لبنانية واماراتية وإعطاء املقاول األردني املصنف نسبة ال 

تقل عن 70 باملائة من قيمة األعمال اإلنشائية مع إلزام املستثمر بتطبيق نظام 

إلزامّية تشغيل العمالة األردنية من أبناء املحافظة في مشاريع اإلعمار فيها.

الطاقة2018/8/13

62

إقرار  األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في 

الجامعات األردنية الرسمية لسنة 2018،  يتضمن زيادة املدة املحددة  املتعلقة 

بتسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق.

تشريعي2018/8/13

63
 
ً
إقرار األسباب املوجبة ملشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018، تمهيدا

إلرساله إلى اللجنة القانونية إلقراره حسب األصول.
تشريعي2018/8/13

64
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات 

األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية لسنة 2018 
تشريعي2018/8/13

65
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام العالمات التجارية لسنة 

2018، وذلك بهدف انجاز برنامج الحكومة االلكترونية بحلول العام 2020 
تشريعي2018/8/13

تشريعي2018/8/15إقرار  تعديالت جديدة على نظام التعيين على الوظائف القيادّية.66

67
ل لنظام تأسيس وترخيص املؤسسات التعليمّية  املوافقة على مشروع نظام معّدِ

الخاّصة واألجنبّية.
تشريعي2018/8/15
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68

املوافقة على حصر استيراد آالت تصنيع وإنتاج السجائر واملعّسل ومدخالت 

صة، واملصانع التي 
ّ

إنتاجها "غير املعّدة للبيع بالتجزئة" باملصانع املقامة واملرخ

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

أو منطقة العقبة االقتصادّية.

إداري2018/8/27

69
معاملة التبغ ومنتجاته )سجائر, معّسل.. الخ( املنتجة في املناطق التنموّية عند 

ي معاملة مثيالتها املنتجة خارج املناطق التنموّية.
ّ

طرحها لالستهالك املحل
إداري2018/8/27

70

 إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم )3724( تاريخ 2014/3/26م املتضمن الّسماح 

دِخل ماّدة التبغ الخام أو التبغ الناعم / التالف في منتجاتها، ومنها 
ُ
للمصانع التي ت

مصانع األسمدة، باستيراد ماّدة التبغ.

إداري2018/8/27

71

رة تفاهم بين الحكومة األردنّية وحكومة دولة الكويت 
ّ

املوافقة على توقيع مذك

حول تبادل الخبرات في املجال القانوني والقضائي، وذلك في إطار التعاون بين 

الجانبين في هذا املجال.

2018/8/27
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

72

رة تفاهم بين الحكومة األردنّية وحكومة جمهورّية فيجي بشأن 
ّ

التوقيع على مذك

مشاورات سياسّية بين الجانبين، وذلك بشأن توسيع صيغ العالقة بين الطرفين، 

وتبادل وجهات النظر حول املسائل والقضايا الدولّية ذات االهتمام املشترك.

2018/8/27
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

تشريعي2018/8/27إقرار نظام رسوم الطيران املدني لسنة 2018م.73

تشريعي2018/8/27إقرار نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2018م.74

75

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

في مكّب األكيدر من خالل استدراج عروض باستخدام تقنّية الحرق املباشر 

للنفايات، وتكليف كّل من وزارة الطاقة والثروة املعدنّية، ووزارة الشؤون البلدّية، 

ووزارة املالّية ووزارة البيئة بدراسة الخيارات املالئمة لطرح عطاء مشروع توليد 

الطاقة الكهربائّية من النفايات الصلبة.

إداري2018/8/27

76

املوافقة على مشروع نظام تشكيل محكمة الخالدّية االبتدائّية الشرعّية، وذلك 

 لحاجة قضاء الخالدّية إلى 
ً
 ألحكام قانون تشكيل املحاكم الشرعّية، ونظرا

ً
تنفيذا

وجود محكمة شرعّية ابتدائّية.

تشريعي2018/8/27

إداري2018/9/2املوافقة على تصفية شركة الكهرباء النووية االردنية.77

78
تشكيل لجنة للنظر في الدراسات واألعمال املناطة بالشركةمنذ تأسيسها بتاريخ 29 

تشرين أول عام 2015 وتاريخ انتهائها ليتم تصفيتها في ضوء ذلك وفق األصول القانونية.
إداري2018/9/2

79
املوافقة على نظام  استخدام وسائل التقنية الحديثة في االجراءات الجزائية 

لسنة 2018.
تشريعي2018/9/2

80
استثناء مجموعة من أقارب شهداء الوطن من تعليمات االختيار والتعيين في 

األجهزة الحكومية
إداري2018/9/3

81

اعتماد نهج جديد بدعوة رؤساء مجالس املحافظات )الالمركزية( واملحافظين 

للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء  ملناقشة موازنة مجالس املحافظات للعام 

2019 واولويات تنفيذ املشاريع التنموية.

أداء القطاع العام 2018/9/3
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82
املوافقة على اضافة نقاط بيع خطوط الهواتف املتنقلة الى االنشطة االقتصادية 

التي تحتاج الى موافقات امنية مسبقة .
إداري2018/9/3

83

 حصر املوافقات االمنية املسبقة املتعلقة باالنشطة االقتصادية ومنها تجارة 

االسلحة، واملتفجرات واملواد الكيماوية الخطرة، ومحالت تصليح وصيانة 

االسلحة ، وتجارة االلعاب النارية ، وشركات االمن والحماية والحراسة الخاصة 

،وتجارة االلعاب التي يتم التحكم بها عن بعد، وكاميرات املراقبة، واملجوهرات 

والذهب.

إداري2018/9/3

84

املوافقة على اتفاقية "البلد املضيف بين الحكومة االردنية واملركز الدولي لبحوث 

التنمية في كندا"، لتأسيس مكتب اقليمي له في االردن، وذلك لتنفيذ أهدافه 

التنموية في االردن.

2018/9/3
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

85

 املوافقة على االستمرار في العمل باآللية املتبعة في صرف مكافأة ممثلي الحكومة 

وممثلي شركة ادارة املساهمات الحكومية في مجالس إدارة وهيئات مديري 

الشركات والشركات التابعة والحليفة لها.

مالي واقتصادي2018/9/5

86
املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل 

املدر�سي ورياض االطفال والعاملين لديها لسنة 2018 
تشريعي2018/9/5

87

املوافقة على اتفاقية الدفعة الثانية من القرض مع بنك االعمار االملاني لدعم 

اصالحات قطاع املياه بقيمة 75 مليون يورو كجزء من من القرض الفرن�سي 

االملاني املشترك لدعم سياسة قطاع املياه بقيمة 150 مليون يورو.

2018/9/5
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

88

 " املوافقة على االستراتيجية الوطنية للسياحة العالجية لالعوام 2018 - 2022.  

من خالل تطوير صناعة السياحة العالجية في االردن بصفتها احد املكونات 

الهامة لالقتصاد االردني. "

إداري2018/9/5

89
 اعتبار البطاقة املصروفة البناء االردنيات من دائرة االحوال املدنية والجوازات 

لغايات االستفادة من هذه التسهيالت بمثابة بطاقة شخصية "اثبات شخصية".
خدمات2018/9/10

90
 "إلغاء شرط إقامة األم 5 سنوات الستفادة أبنائها من تسهيالت ابناء االردنيات.

"
تشريعي2018/9/10

مالي واقتصادي2018/9/12 تخفيض الضريبة العامة على املنتجات الزراعية  من 10 باملائة الى 4 باملائة.91

92
اعادة النظر بالضريبة العامة على املبيعات على سلع غذائية طازجة )خضار 

وفواكه( باعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10 باملائة 
مالي واقتصادي2018/9/12

تشريعي2018/9/12املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع قانون الزكاة لسنة 2018.  93

94
املوافقة على تاسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير بحيث تكون مظلة 

لتعزيز قدرة اململكة على تصدير السلع والخدمات.
تشريعي2018/9/12

95
"املوافقة على نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على االنشطة االقتصادية لسنة 

" .2018
تشريعي2018/9/12

إداري2018/9/12احالة 25 موظفا من دائرة الجمارك العامة الى التقاعد.96
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97
 اعفاء مدخالت االنتاج الزراعي من الضريبة العامة على املبيعات، وذلك في 

جلسته التي عقدها امس االثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز
مالي واقتصادي2018/9/17

مالي واقتصادي2018/9/17تخفيض الضريبة العامة على مادة الذرة من 10 باملائة لتصبح 5 باملائة .98

99
اعفاء املزارعين املحليين من انتاجهم الزراعي املحلي من الضريبة العامة على 

املبيعات وان ال يتم استيفاء الضريبة اال عند االستيراد .
مالي واقتصادي2018/9/17

100
الغاء الضريبة العامة على مدخالت االنتاج لقطاع الدواجن التي كانت تخضع 

لنسبة 4 باملائة قبل عام 2018 لتصبح تخضع لنسبة الصفر 
مالي واقتصادي2018/9/17

101
املوافقة على اتفاقية إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة البلقاء بين 

سلطة املياه وشركة مياهنا
إداري2018/9/18

تشريعي2018/9/19املوافقة على نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية102

103
املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع نظام املقالع لسنة 2018 وارساله لديوان 

التشريع والراي لدراسته واقراره حسب االصول .
تشريعي2018/9/19

104
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي في 

القوات املسلحة االردنية لسنة 2018 وارساله لديوان التشريع والرأي.
تشريعي2018/9/19

تشريعي2018/9/24إقرار مشروعي القانونين املعدلين لقانوني الكسب غير املشروع والنزاهة ومكافحة الفساد105

تشريعي2018/9/24إقرار مشروع القانون املعدل لضريبة الدخل106

تشريعي2018/10/1  إحالة العفو العام للجنة القانونية لدراسته.107

108
املوافقة على اتفاقية الترتيبات املالية لتخفيف أعباء خدمة مديونية اململكة تجاه 

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
مالي واقتصادي2018/10/1

109

 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(.

إداري2018/10/1

110
 للضمان االجتماعي وخلود السّقاف 

ً
 عاّما

ً
 تعيين الدكتور حازم الرحاحلة مديرا

 لصندوق استثمار أموال الضمان 
ً
رئيسا

التعيينات2018/10/1

تشريعي2018/10/4 إحالة موضوع العفو العام إلى لجنة فنّية متخّصصة111

بة على البلديات112
ّ
مالي واقتصادي2018/10/8املوافقة على تسوية مديونّية شركات الكهرباء املترت

113

 املوافقة على إعفاء )34( بلدّية من قيمة املبالغ املستحّقة عليها وغير املسّددة من 

 
ً
القروض التي تم منحها لها دون فائدة، والبالغة قيمتها )9( ماليين و)340( ألفا

ً
و)984( دينارا

مالي واقتصادي2018/10/8

114

اقة والثروة 
ّ
رة تفاهم مع جمهورّية أوكرانيا في مجال الط

ّ
املوافقة على مذك

املعدنّية، وذلك لغايات تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ 

اقة، والطاقة 
ّ
فة وبرنامج التطوير في مجال الط

ّ
التواصل في النشاطات املكث

اقة والبحث والتطوير
ّ
اقة، وكفاءة الط

ّ
الكهربائّية، ونقل وتوزيع الط

2018/10/8
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم
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115

 السماح باستيراد الرؤوس القاطرة، على أن تكون سنة الصنع هي نفسها سنة 

التخليص أو السنة التي تسبقها أو التي تليها، وأن يتّم إخراج رأس قاطر عامل 

ومسّجل من الخدمة من خالل الشطب أو إعادة التصدير، ووفق اآللّية املّتبعة 

للتحديث االستبدالي للشاحنات

إداري2018/10/8

التعيينات2018/10/8 تعين سامي الداوود أمينا عاما لرئاسة الوزراء116

أداء القطاع العام 2018/10/11إعادة تشكيل الفريق االقتصادي واللجان الوزارية117

118
 إعادة تشكيل لجنة التنمية االقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة 

وعضوية وزراء، دولة لشؤون االستثمار، املالية، الصناعة والتجارة والتموين
إداري2018/10/11

119
 املوافقة على إعادة تشكيل لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون االجتماعية 

برئاسة وزير املياه والري 
إداري2018/10/11

إداري2018/10/11  املوافقة على إعادة تشكيل اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل120

121
املوافقة على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لالختيار والتعيين على الوظائف 

القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة
إداري2018/10/11

تشريعي2018/10/15 املوافقة على اعتبار مهنة تصنيع وتركيب العيون االصطناعية مهنة صحية122

 لهيئة االعالم123
ً
التعيينات2018/10/15تجديد عقد محمد قطيشات مديرا

ة إلى املوازنة العاّمة124
ّ
مالي واقتصادي2018/10/16املوافقة على نقل موازنة 17 هيئة مستقل

125

 املوافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكومّية املسّجلة بأسماء الوزارات 

والدوائر الرسمّية واملؤّسسات والهيئات العاّمة باسم خزينة اململكة األردنّية 

الهاشمّية.

إداري2018/10/16

126

رة تفاهم بين كلّية الّدفاع الوطني امللكّية األردنّية ومعهد 
ّ

 املوافقة على مذك

االستجابة الوطني لجمهورّية إندونيسيا للتعاون في مجالّي التعليم والتدريب 

قة بالدفاع واألمن.
ّ
والبحوث االستراتيجّية في املجاالت املتعل

2018/10/16
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

127

املوافقة على اتفاقّية بين الحكومة األردنّية وحكومة جمهورّية قبرص حول 

بات 
ّ
االعتراف األكاديمي املتبادل ملؤّهالت التعليم العالي، واستكمال متطل

الدراسات العليا في مؤّسسات التعليم العالي

2018/10/16
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

128
ً
مالي واقتصادي2018/10/17 تخفض أسعار بيع الشعير 30 دينارا

129
إعفاء الدفعة الثانية من األسر املستفيدة من مشاريع التأهيل املنهي املعمول به 

في صندوق املعونة الوطنية 
2018/10/18

التشغيل والحماية 

االجتماعية 

تشريعي2018/10/18إقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل املدر�سي130

131

 املوافقة على اقتطاع جزء من رواتب رئيس الوزراء والوزراء الشهري لصالح 

صندوق دعم أسر شهداء القوات املسلحة االردنية –الجيش العربي واالجهزة 

االمنية.

مالي واقتصادي2018/10/18

132
 املوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين وزارة 

الطاقة والثروة املعدنية ووزارة البترول والثروة املعدنية املصرية.
2018/10/18

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم
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133
املوافقة على اتفاقية املنحة املقدمة من االتحاد االوروبي لبرنامج دعم سيادة 

القانون في االردن.
2018/10/18

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

134
 املوافقة على تجديد عقد بيع الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية الى 

شركة كهرباء محافظة القدس
2018/10/18

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

ة إلى املوازنة135
ّ
مالي واقتصادي2018/10/23إقرار نقل موازنة 12 هيئة ومؤّسسة مستقل

تشريعي2018/10/23 املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 1362018

137
 املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام شركات رأس املال املغامر لسنة 

2018 وإرساله إلى اللجنة القانونّية إلقراره حسب األصول
تشريعي2018/10/23

138
 املوافقة على التزام األردن الخاص بتحقيق اإلنصاف في األجور حتى العام 2022، 

.
ً
من خالل تحويل أجور جميع العاملين في القطاع الصحي إلكترونيا

مالي واقتصادي2018/10/23

139

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 

إداري2018/10/23

تشريعي2018/10/24إقرار نظام التعاون والضمان االجتماعي والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين140

141
 املوافقة على نظام ممارسة العمل االكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية 

لسنة 2018 .
تشريعي2018/10/25

142
قرر مجلس الوزراء اتخاذ مجموعة من القرارات واالجراءات الهادفة الى تعزيز 

مسيرة التنمية ومستوى الخدمات في محافظة معان 
خدمات2018/10/29

143
السير بإجراءات تنفيذ مستشفى معان العسكري بطريقة التاجير التمويلي 

بموجب اتفاقيات سيتم توقيعها  مع صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي
خدمات2018/10/29

خدمات2018/10/29 املوافقة على تدفئة 5 مدارس في محافظة معان باالعتماد على الطاقة املتجددة 144

145
املوافقة على تكليف وزارة البيئة لتقييم األثر البيئي ملشروع التنقيب عن خامات 

البوزالن في محافظة معان واملستخدم في صناعة االسمنت .
إداري2018/10/29

146
 املوافقة على ان يتم التنسيق بشأن املنح التي ترد لوزارة التخطيط مع مجالس 

املحافظات
إداري2018/10/29

147
تكليف وزير االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية بأن تكون تعيينات الوزارة 

موزعة بشكل عادل على جميع الوية واقضية املحافظة
إداري2018/10/29

148
 توجيه وزير االشغال العامة واالسكان بدراسة وضع جسر عنيزة والطرق التي 

تضررت في محافظة معان نتيجة االمطار االخيرة
خدمات2018/10/29

إداري2018/10/29تشكيل فريق وزاري إلدارة األزمات149

150

 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 (

مالي واقتصادي2018/10/29
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151

 املوافقة للشركة االماراتية "بيلكتريك غلف ليمتد" على تنفيذ مشروع محطات 

الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بقدرة 2ر11 ميغا واط في منطقة الربة في الكرك 

ومنطقة الطيبة في اربد.

الطاقة2018/10/29

152
إعطاء املوافقة للشركة االماراتية على تنفيذ مشروع املحطة الشمسية 

الكهروضوئية البالغة سعتها 750 كيلو واط / ساعة
الطاقة2018/10/29

تشريعي2018/11/3إقرار نظاما معدال لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه153

تشريعي2018/11/4سحب القانون املعدل لقانون أصول املحاكمات الجزائية154

155
تكليف وزير األشغال العاّمة واإلسكان بإيجاد حلول ملشكلة عزوف املقاولين عن 

التقّدم للعطاءات الخاّصة بمحافظة العقبة.
إداري2018/11/5

156

اإليعاز إلى وزير الصّحة بضرورة التنسيق مع الخدمات الطبّية امللكّية لغايات 

ري الصادرة عن مستشفى األمير هاشم بن 
ّ

اعتماد التقارير الخاّصة بمر�سى السك

عبدهللا الثاني العسكري

إداري2018/11/5

اقة.157
ّ
اقة الشمسّية، لغايات توفير الط

ّ
الطاقة2018/11/5 شمول جميع مساجد محافظة العقبة بنظام الط

158
 إرسال فريق من شركة توزيع الكهرباء إلى منطقة وادي رّم لدراسة أوضاع الشبكة 

الكهربائّية، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها
الطاقة2018/11/5

159
إقرار أسس جديدة لتفعيل إجراءات تحصيل األموال العاّمة املتراكمة على 

فين في ضريبة الدخل
ّ
املكل

مالي واقتصادي2018/11/5

160
فين من كامل الغرامات والفوائد املستحّقة لضريبتّي الدخل واملبيعات 

ّ
إعفاء املكل

للمسّددين قبل نهاية العام
مالي واقتصادي2018/11/5

161
ف بنسبة )50 باملئة( من الغرامات الجمركّية في حال التسديد قبل 

ّ
إعفاء املكل

نهاية العام
مالي واقتصادي2018/11/5

فين من غرامات ضريبة املسّقفات في حال التسديد قبل نهاية العام162
ّ
مالي واقتصادي2018/11/5إعفاء املكل

إداري2018/11/8 املوافقة على مشروع لتحديث معبر الكرامة163

 قانونيا لرئيس الوزراء164
ً
التعيينات2018/11/11تعيين محمد قطيشات مستشارا

 لسّر مجلس الوزراء165
ً
التعيينات2018/11/12 تعيين أشرف سمارة الزعبي أمينا

تشريعي2018/11/13املوافقة على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين166

167

 تشكيل لجنة فنية لدراسة االستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة 

وعضوية هيئة االستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من الشروط الخاصة 

باالستثمارات القائمة.

مالي واقتصادي2018/11/13

168
 املوافقة على اتفاقية حماية وتشجيع االستثمار املنوي توقيعها بين الحكومة 

االردنية وحكومة اليابان 
2018/11/13

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

169
املوافقة على قيام وزارة املالية بمنح إعفاء ملادة االسفلت - التي يتم تزويد املقاولين 

املنفذين ملشروع إعادة تاهيل وتحسين الطريق الصحراوي بها.
إداري2018/11/13

إداري2018/11/14قرر مجلس الوزراء عطلة رسمية  بمناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف170
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171
 إقرار نظام معدل لنظام األبنية وتوسيع املشمولين بقرار اإلعفاءات من 

الغرامات
تشريعي2018/11/15

مالي واقتصادي2018/11/15إعفاء املكلفين الذين قاموا بتسديد أصل املطالبة من الغرامات التي بقيت في ذمتهم172

173
 املوافقة على إجراءات إيصال الخدمات لألبنية السكنّية املقامة على أرا�سي 

الخزينة قبل 16 ايلول املا�سي
خدمات2018/11/18

تشريعي2018/11/25إقرار استثناء املعلمين من املنحنى الطبيعي املرتبط بنظام الخدمة املدنية174

تشريعي2018/11/26إقرار مشروع قانون املوازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية175

176
 املوافقة على إنارة طريق عيرا الكرامة في محافظة البلقاء وإنارة طريق املخيبا 

التحتا في محافظة اربد.
خدمات2018/11/26

177

املوافقة على مجموعة من التشريعات ذات الصلة بعمل نقابة املحامين 

النظاميين شملت مشروع قانون معدل لقانون نقابة املحامين النظاميين لسنة 

2018، ونظام 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 .

تشريعي2018/11/26

تشريعي2018/11/26سحب مشروع قانون "حّق الحصول على املعلومات" من النّواب178

179

 السماح لرّب األسرة من أبناء قطاع غّزة الحامل لجواز السفر األردني املؤقت 

)سنتين أو خمس سنوات(، من فاقدي حّق املواطنة، واملقيم في اململكة بموجب 

ك شّقة في عمارة، أو منزل 
ّ
البطاقة البيضاء والذي ال يحمل "لّم شمل" بتمل

مستقل مقام على قطعة أرض ال تزيد مساحتها عن دونم واحد، أو قطعة أرض 

فارغة لغايات بناء للسكن ال تزيد مساحتها عن دونم واحد.

خدمات2018/11/29

180

 السماح ألبناء قطاع غّزة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، ,وتكليف وزير 

الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص املركبات رقم 104 

لسنة 2008م.

خدمات2018/11/29

181
املوافقة على مذكرة التفاهم والتعاون املنوي توقيعها بين جهاز األمن العام في 

اململكة األردنّية الهاشمّية والشرطة الفلسطينّية في مجال مكافحة املخدرات
2018/11/29

التشغيل والحماية 

االجتماعية 

182
 املوافقة على مشروع أعمال صيانة وتدعيم لسد ترابي في شركة البوتاس العربّية 

باستخدام الصفائح املعدنّية املانعة للتسّرب
إداري2018/11/29

ل لقانون الجرائم اإللكترونّية183 تشريعي2018/12/11  املوافقة على مشروع قانون معّدِ

184

 تجديد اإلعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنّية املفرزة 

 من شقق ومساكن منفردة، التي ال تزيد مساحتها عن )150( 
ً
واملكتملة إنشائّيا

 
ً
 مرّبعا

ً
مترا

مالي واقتصادي2018/12/11

ل لنظام الخدمة املدنّية.185 تشريعي2018/12/11املوافقة على نظام معّدِ

186
املوافقة على الرسائل املنوي توقيعها مع الحكومة الصينّية لتقديم أجهزة لدائرة 

الجمارك العاّمة .
2018/12/11

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم
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187
املوافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجّية وشؤون املغتربين ووزارة الشؤون 

الخارجّية بالجمهورية التونسّية حول املشاورات السياسّية بين الوزارتين
2018/12/11

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

188

رة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة املعدنية 
ّ

املوافقة على مذك

واملجلس األعلى للطاقة في دبي للتعاون في مجال كفاءة الطاقة والطاقة البديلة 

من خالل تبادل الخبرات.

الطاقة2018/12/11

189
 املوافقة على اتفاقّية تعاون بين االتحاد الّدولي لالتصاالت وهيئة تنظيم قطاع 

االتصاالت لغايات النشاطات املشتركة لبناء القدرات البشرّية
أداء القطاع العام 2018/12/11

190
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام املشتريات الحكومّية لسنة 2018 

وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي إلقراره حسب األصول
تشريعي2018/12/11

191
تعطيل الوزارات والّدوائر الرسمّية واملؤّسسات والهيئات العاّمة ألعمالها يوم 

الثالثاء املوافق للخامس والعشرين من شهر كانون األّول 
إداري2018/12/17

الطاقة2018/12/18عدم السماح بدخول أي شحنة بنزين مستوردة غير مطابقة للقاعدة الفنية192

193

املوافقة على تخصيص مساحات من قطع اراض في االزرق والغمر والهزيم ووداي 

الهزيم للنفع العام والسماح لوزارة البيئة باستعمالها لصالح الجمعية امللكية 

لحماية الطبيعة النشاء محميتي برقع في الرويشد والضاحك في االزرق

إداري2018/12/18

194

املوافقة على قرار مجلس ادارة سلطة وادي االردن املتضمن تخصيص ما 

مساحته 100 دونم في مثلث قريقرة / الشارع الرئي�سي ضمن قضاء وادي عربة 

باسم سلطة وادي االردن / شركة تطوير وادي عربة 

إداري2018/12/18

195

املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب 

من خالل استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع 

والراي القراره حسب االصول.

تشريعي2018/12/18

196
املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص 

املركبات لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي القراره حسب االصول
تشريعي2018/12/18

197
 إحالة مشروع قانون العفو العاّم إلى ديوان التشريع والرأي الستكمال اإلجراءات 

بشأنه
تشريعي2018/12/19

198

املوافقة على صرف مبلغ مقطوع، كمعونة شتاء، لجميع األسر املنتفعة من 

صندوق املعونة الوطنّية، وبكلفة إجمالّية بلغت ثالثة ماليين دينار، خالل شهر 

كانون األول الحالي، بحيث تصرف من املخّصصات املرصودة في املوازنة العاّمة 

2018م.

2018/12/24
التشغيل والحماية 

االجتماعية 

تشريعي2018/12/24 إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2018م.199

200

املوافقة على إعفاء وكالة األمم املتحدة لإلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

في الشرق األدنى )األونروا( من أثمان الكتب املدرسّية للعام الدرا�سي 2017 / 

2018م، وتغطية قيمة اإلعفاء نفقاتها من حساب أمانات الكتب املدرسّية في 

موازنة وزارة التربية والتعليم.

إداري2018/12/24
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201

تخفيض الضريبة الخاصة املفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من 7 باملئة 

الى صفر باملئه ملدة ثالث سنوات ، وذلك سعيا من الحكومة لتشجيع الصناعات 

للتحول الستخدام الغاز الطبيعي بدال من الوقود الثقيل او الديزل.

الطاقة2018/12/26

202
املوافقة على مذكرة التفاهم الرابعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية للفترة 2019-

2022
2018/12/26

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

203

املوافقة على مذكرة تفاهم بين هيئات التعليم الحكومية في اململكة واململكة 

املتحدة لدعم التعاون بين البلدين في مجال املوارد البشرية بشكل يتوافق مع 

االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية 2025-2016.

2018/12/26
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

204

املوافقة على تبادل املذكرات مع الحكومة اليابانية بخصوص تقديم منحة 

لألردن بقيمة 5ر4 مليون دوالر لتعزيز قدرات دفاعه املدني ضمن برنامج التنمية 

االقتصادية واالجتماعية للمملكة.

2018/12/26
اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

205

تفويض مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل التخاذ القرارات الالزمة بخصوص 

إجراءاته لتحصيل قروض برنامج التشغيل الذاتي الجماعي للمشاريع غير القائمة 

الذي تم إلغاء جميع اتفاقياته بقرار مجلس الوزراء في حزيران 2018 املا�سي.

إداري2018/12/26

206
 بداية شهر كانون الثاني املقبل 

ً
تثبيت أسعار ماّدة الكاز ملّدة أربعة شهور اعتبارا

وحّتى نهاية شهر نيسان لعام 2019.
إداري2018/12/27

207
ل لنظام الشمول بتأمينات  املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معّدِ

املؤّسسة العاّمة للضمان االجتماعي.
تشريعي2018/12/27

208

إطالق اسم املغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على مشروع القويرة 

للطاقة الشمسية املمول من دولة االمارات العربية املتحدة بمنحة قيمتها 150 

مليون دوالر امريكي عبر صندوق ابو ظبي للتنمية باستطاعة 103 ميجاواط.

إداري2018/12/30

209
املوافقة على تسهيل إجراءات استيفاء ضريبة الدخل على الدخل املتحّقق من 

املتاجرة باألسهم
مالي واقتصادي2018/12/31

210
ت واملستندات ونسب 

ّ
ل لنظام اإلقرارات الضريبّية والسجال إقرار نظام معّدِ

األرباح لسنة 2018م، وأحالته إلى ديوان التشريع والرأي.
تشريعي2018/12/31

211
إطالق برنامج خدمة وطن الذي يشكل واحدا من املشاريع املهمة التي تتضمنها 

اولويات عمل الحكومة للسنتين املقبلتين.
2019/1/8

التشغيل والحماية 

االجتماعية 

212

املوافقة على اآللية التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء املتعلق بتملك أبناء 

قطاع غزة شقة سكنية في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض ال تزيد 

مساحتها على دونم واحد لغايات بناء املسكن الشخ�سي )وحدة سكنة واحدة(، 

وآلية تقديم طلب التملك الخاص بهذا الشأن.

خدمات2019/1/8

213
 لقيم النزاهة 

ً
إخضاع فئات جديدة لقانون الكسب غير املشروع وذلك تعزيزا

والشفافية وتجذيرا ملبدأ املساءلة وضمان حسن أداء الواجبات الوظيفية.
2019/1/8

النزاهة ومكافحة 

الفساد

214
املوافقة على توصيات الفريق االقتصادي بخصوص االطار العام املقترح لتطوير 

منطقة الصوان التنموية – عجلون / مشروع التلفريك .
مالي واقتصادي2019/1/10
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215

املوافقة على اعالن مشروع التلفريك مشروعا للنفع العام واستمالك االرا�سي 

املتعلقة باملشروع ضمن االرا�سي الخاصة وفق جدول االستمالكات الذي سيتم 

ارساله من قبل املجموعة االردنية للمناطق الحرة والتنموية الى وزارة املالية .

خدمات2019/1/10

216
حجز 3 ماليين دينار من موازنة املجموعة االردنية للمناطق الحرة والتنموية للعام 

2018 لتسديد الدفعة االولية ملقاولي التلفريك .
مالي واقتصادي2019/1/10

217
املوافقة على آلية التعامل مع الطلبات املقدمة من الشركات الراغبة في االستثمار 

في مجال انشاء مصافي جديدة لتكرير البترول في اململكة .
الطاقة2019/1/10

218

 على الكهرباء املوجودة في الحرم 
ً
املوافقة على إعفاء املركبات العاملة كليا

الجمركي والسيارات املخزنة في املناطق الحرة داخل اململكة والسيارات التي بها 

اثبات شحن او اثبات شراء حتى تاريخ 31 / 12 / 2018، شريطة أن يتم التخليص 

عليها قبل تاريخ 30 نيسان 2019 .

إداري2019/1/10

219

املوافقة على تخفيض الضريبة العامة على املبيعات على مجموعة من السلع 

االساسية الخاضعة لنسبة 10 و 16 باملئة لتصبح 4 باملئة وعددها 61 سلعة، 

اعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية .

تشريعي2019/1/10

220
تأخير بدء دوام الوزارات والّدوائر الرسمّية واملؤّسسات والهيئات العاّمة ليوم غٍد 

، بسبب األحوال الجوّية السائدة.
ً
الخميس إلى الساعة العاشرة صباحا

إداري2019/1/16

221
تفويض الصالحّيات بشأن الدوام في املحافظات للمحافظين ومدراء التربية 

والتعليم، ليتّم اتخاذ القرار املناسب بحسب مقت�سى الحال )األحوال الجوية(.
إداري2019/1/16

222
املوافقة على مشروع قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية لسنة 2019 

وإرساله الى مجلس النواب للسير باالجراءات الدستورية القراره. 
تشريعي2019/1/16

تشريعي2019/1/16املوافقة على نظام االطار الوطني للمؤهالت لسنة 223.2019

تشريعي2019/1/16املوافقة على وثيقة "سياسة تطوير منظومة التراخيص القطاعية" في اململكة224

225
املوافقة على نظام االعسار لسنة 2019 والصادر بموجب املادة 141 من قانون 

االعسار رقم 21 لسنة 2018.
تشريعي2019/1/16

226

املوافقة على نظام معدل لنظام التاشيرات لسنة 2019 والذي جاء نظرا الطالق 

وزارة الداخلية العديد من الخدمات االلكترونية لتسهيل قدوم االجانب الى 

اململكة لغايات الزيارة والسياحة والعالج

تشريعي2019/1/16

227

املوافقة على تركيب أنظمة طاقة شمسّية مرتبطة مع الشبكة الكهربائّية من 

فلس الريف، وذلك ملنازل األسر الفقيرة الواقعة داخل وخارج حدود التنظيم، 

واملستفيدة من صندوق املعونة الوطنّية، على أن ال يتجاوز معّدل االستهالك 

الشهري للمستفيد )300 ك.و.س(، وذلك ضمن تعليمات وروابط محّددة، 

وبحسب األسس والتشريعات املعمول بها في وزارة الطاقة والثروة املعدنّية.

الطاقة2019/1/22

228

ق بإدارة تطوير األداء املؤّس�سي والسياسات في 
ّ
تفويض الصالحّيات فيما يتعل

رئاسة الوزراء بوزير السياحة واآلثار مجد شويكة، كما تضّمن التفويض توقيع 

املراسالت بخصوص الشكاوى والخدمات.

أداء القطاع العام 2019/1/22
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229

 من ذوي اإلعاقة، الذين تقّدموا بطلبات 
ً
املوافقة على استثناء 176 شخصا

 لتعيينهم في 
ً
توظيف منذ عام 2008م، من تعليمات االختيار والتعيين، تمهيدا

عدد من الدوائر واملؤّسسات الحكومّية.

2019/1/23
التشغيل والحماية 

االجتماعية 

230

ب، واملراد استبدالها، أو 
ّ

منح الحافالت الخصوصّية التي تعمل على نقل الطال

التي سيتّم تسجيلها وترخيصها لتعزيز األسطول إعفاءات ضريبّية وجمركّية 

 من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء )اليوم( وحّتى 
ً
بشكل كامل؛ وذلك اعتبارا

تاريخ 31/ 12/ 2019م، وملّرة واحدة فقط.

إداري2019/1/23

231

 واملراد استبدالها، أو العاملة التي 
ً
منح حافالت النقل السياحي، العاملة حالّيا

سيتّم تسجيلها وترخيصها لتعزيز األسطول، أو في حالة ترخيص شركات جديدة، 

 من تاريخ صدور قرار 
ً
إعفاءات ضريبّية وجمركّية بشكل كامل؛ وذلك اعتبارا

مجلس الوزراء )اليوم( وحّتى تاريخ 31/ 12/ 2019م، وملّرة واحدة فقط.

إداري2019/1/23

232
وقف اصدار تصاريح التربة الزراعية واستخدامها في صناعة االسمنت 

واالستعاضة عنها بمادة الكاولين .
إداري2019/1/29

233
 اخضاع جميع شاغلي الوظائف في وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب 

لقانون الكسب غير املشروع .
2019/1/29

النزاهة ومكافحة 

الفساد

234
املوافقة على قرارات مجلس إدارة سلطة وادي األردن املتعلقة بالوحدات 

السكنية والزراعية.
إداري2019/1/30

تشريعي2019/1/30املوافقة على نظام التنظيم وترخيص اإلعمار في املناطق التنموية واملناطق الحرة.235

236
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي في 

القوات املسلحة األردنية لسنة 2019.
تشريعي2019/1/30

237
مراجعة املخالفات الواردة في تقرير ديوان املحاسبة للبدء بتصويب املخالفات 

التي تّم ارتكابها خالل عام 2018 قبل صدور التقرير السنوي للعام نفسه.
2019/1/31

النزاهة ومكافحة 

الفساد

238
مخاطبة جميع املؤّسسات التي تّم تسجيل مخالفات بحّقها خالل عام 2018 

 وفي حّد أقصاه تاريخ 14 / 2 /2019 .
ً
للبدء بتصويبها فورا

2019/1/31
النزاهة ومكافحة 

الفساد

239
 
ً
 ملعهد اإلدارة العاّمة، وذلك وفقا

ً
 عاّما

ً
تعيين املهندسة رابعة العجارمة مديرا

لنظام التعيين على الوظائف القيادّية.
التعيينات2019/2/4

240
 ملجلس مفّو�سي إقليم البترا التنموي 

ً
تعيين الدكتور سليمات الفرجات رئيسا

السياحي.
التعيينات2019/2/4

 لديوان الخدمة املدنّية.241
ً
التعيينات2019/2/4تعيين نضال البطاينة رئيسا

242
 لهيئة مديري شركة إدارة املساهمات 

ً
 متفّرغا

ً
تعيين يحيى النعيمات رئيسا

الحكومّية.
التعيينات2019/2/4

إداري2019/2/4منح ثالثة مستثمرين الجنسية األردنية عن طريق االستثمار.243

244

بة على املبالغ املستحّقة 
ّ
فين من الغرامات املترت

ّ
تمديد العمل بقرار إعفاء املكل

عليهم حّتى تاريخ الثامن والعشرين من شباط  في حال تسديد الرصيد املستحّق، 

مع إمكانّية االستفادة من نظام التقسيط.

مالي واقتصادي2019/2/4
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245

املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معّدل لنظام عالوات الضّباط في 

 إلرساله إلى ديوان التشريع والرأي 
ُ
القوات املسلحة األردنّية لسنة 2019م تمهيدا

إلقراره حسب األصول.

تشريعي2019/2/4

246

ل لنظام األبنية وتنظيم املدن والقرى لسنة  أقّر مجلس الوزراء مشروع نظام معّدِ

 
ً
2019م، وذلك لغايات تطبيق أحكام )كودات( البناء الوطني الصادرة استنادا

ألحكام قانون البناء الوطني ضمن مناطق التنظيم في اململكة.

تشريعي2019/2/4

إداري2019/2/4إحالة الدكتور خلف الهميسات إلى التقاعد.247

248
املصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا األعيان 

والنواب.
تشريعي2019/2/5

تشريعي2019/2/6املوافقة على نظام معدل لنظام األشغال الحكومية لسنة 249.2019

250

املوافقة من حيث املبدأ على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام هيئة 

 إلرساله الى ديوان التشريع والرأي إلقراره 
ً
تنشيط السياحة لسنة 2019 تمهيدا

حسب األصول.

تشريعي2019/2/6

251
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة 

 إلرساله لديوان التشريع والرأي إلقراره حسب األصول.
ً
لسنة 2019 تمهيدا

تشريعي2019/2/11

252

تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، إلعادة النظر بقرارات اإلحالة إلى التقاعد 

واالستيداع األخيرة، التي تّمت في دائرة الجمارك وشركة املجموعة األردنّية 

للمناطق الحّرة والتنموّية.

إداري2019/2/11

مالي واقتصادي2019/2/13تكليف دائرة ضريبة الدخل واملبيعات باتخاذ اإلجراءات الالزمة للصرف.253

تشريعي2019/2/13املوافقة على نظام صندوق مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. 254

تشريعي2019/2/13ملوافقة على نظام معدل لنظام التبرعات املدرسية لسنة 255.2019

256
املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية االمومة والطفل 

لسنة 2019 وارساله ملجلس النواب للسير باالجراءات الدستورية القراره.
تشريعي2019/2/13

تشريعي2019/2/13احالة مشروع نظام معدل لنظام النقل السياحي املتخصص للجنة القانونية الوزارية. 257

تشريعي2019/2/13املوافقة على نظام معدل لنظام تنظيم املكاتب العقارية لسنة 2582019

259
املوافقة على صرف الدعم النقدي املباشر )دعم الخبز( لعام 2019 ملستحقيه 

خالل العام الحالي وبنفس قيم الدعم التي تّم اعتمادها لسنة 2018.
2019/2/14

التشغيل والحماية 

االجتماعية 

260

املوافقة على تحديد فترة لتحديث املعلومات وتقديم الطلبات لالستفادة من 

 على أن يتم الصرف 
ً
 من 20 شباط وملدة 90 يوما

ً
الدعم النقدي املباشر اعتبارا

خالل شهر آذار 

2019/2/14
التشغيل والحماية 

االجتماعية 

261
املوافقة على شمول منطقة معان التنموّية بالحوافز واملزايا املقّدمة للمستثمرين 

في الفروع اإلنتاجّية ومبادرات التشغيل
2019/2/19

التشغيل والحماية 

االجتماعية 

262
املوافقة على اتفاقّية القرض املقّدم من بنك االستثمار األوروبي لتمويل مشروع 

 والكرامة إلمدادات املياه والصرف الصّحي.
ّ

دير عال
خدمات2019/2/19
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263

ق السيول واالنجرافات في لواء 
ّ
املوافقة على تنفيذ األعمال املطلوبة ملعالجة تدف

األغوار الشمالّية، ووضع الحلول واإلجراءات العاجلة لتالفي وقوع خسائر بشرّية 

وأضراٍر في املمتلكات والبنية التحتّية خالل املواسم املطرّية.

إداري2019/2/19

 لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاّصة264
ً
التعيينات2019/2/20تعيين املهندس نايف البخيت رئيسا

 لوزارة الشؤون السياسّية والبرملانّية265
ً
 عاّما

ً
التعيينات2019/2/20تعيين الدكتور علي الخوالدة أمينا

 لسجّل الجمعّيات الخيرّية266
ً
 عاّما

ً
التعيينات2019/2/20تعيين طه املغاريز أمينا

ل لقانون تشكيل املحاكم النظامّية لسنة 267.2019 تشريعي2019/2/20اقرار مشروع قانون معّدِ

إداري2019/2/20قبول استقالة رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاّصة ناصر الشريدة.268

إداري2019/2/20إحالة أمين عام وزارة التنمية االجتماعّية عمر حمزة إلى التقاعد.269

ل لقانون الجمارك لسنة 270.2019 تشريعي2019/2/20اقرار مشروع قانون معّدِ

271
ل لنظام صندوق حماية املستثمرين في األوراق املالّية  اقرار مشروع نظام معّدِ

لسنة 2019
تشريعي2019/2/27

حة لسنة 2722019
ّ

ل لقانون خدمة األفراد في القّوات املسل تشريعي2019/2/27اقرار مشروع قانون معّدِ

حة األردنّية لسنة 2732019
ّ

ل لنظام التأمين الصّحي في القوات املسل تشريعي2019/2/27اقرار مشروع نظام معّدِ

274
 تعليق الدوام في جميع الوزارات والّدوائر الرسمّية واملؤّسسات والهيئات العاّمة 

لهذا اليوم الخميس، بسبب األحوال الجوية السائدة.
إداري2019/2/28

275
تخصيص يوم األحد املقبل الستكمال معامالت املواطنين التي حالت الظروف 

الجوّية دون استكمال معامالتهم لهذا اليوم.
إداري2019/2/28

276

اختيار جهة محايدة لتحديد ما اذا كانت هناك أي مسؤولية أو تقصير من أي 

جهة أدت إلى األضرار التي لحقت باملحالت التجارية في منطقة وسط البلد جراء 

االمطار التي شهدتها اململكة الخميس املا�سي.

أداء القطاع العام 2019/3/3

277
املوافقة على استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية قبرص 

بشأن البحث العلمي واالبتكار والتكنولوجيا.
2019/3/4

اتفاقيات دولية 

ومذكرات تفاهم

278
املوافقة على منح خصم تشجيعي للمشاريع املمولة من برنامج تمويل املشاريع 

االنتاجية في املحافظة.
2019/3/4

التشغيل والحماية 

االجتماعية 

279
املوافقة على اتفاقية تنفيذ مشروع بناء قاعدة إلكترونية للبيانات املتعلقة 

ببلديات اململكة "املرصد البلدي األردني".
أداء القطاع العام 2019/3/4

280
اإلبقاء على نسب بدل إجارة العقارات املوجودة في قانون املالكين واملستأجرين 

لسنة 1994 وعدم رفعها لتفادي أي أعباء مالية إضافية على املواطنين
تشريعي2019/3/4

281

بة على املبالغ املستحقة عليهم حّتى 
ّ
ترت

ُ
فين من الغرامات امل

ّ
كل

ُ
تمديد مهلة إعفاء امل

تاريخ الحادي والثالثين من آذار الحالي، وللمرة األخيرة، وذلك في حال تسديد 

الرصيد املستحق، مع إمكانّية االستفادة من التقسيط.

إداري2019/3/4

282
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام مزاولة مهنة التمريض 

 إلرساله لديوان التشريع والرأي إلقراره حسب األصول.
ً
والقبالة لسنة 2019 تمهيدا

تشريعي2019/3/4
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283

املوافقة على تمديد العمل بالقرار السابق بمعاملة السائح العربي معاملة املواطن 

األردني عند استيفاء الرسوم املقررة لدخول املواقع السياحية واألثرية حتى تاريخ 

31 / 12 / 2019 باستثناء مدينة البتراء األثرية كونه قد تم إقرار خصم تشجيعي 

على أسعار )تذكرة الخدمات املقدمة للزوار العرب غير املقيمين( بمبلغ خمسة 

دنانير اعتبارا من تاريخ 1/ 3 / 2019 وحتى 31/ 12 / 2019.

إداري2019/3/4

ل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2842019 تشريعي2019/3/6املوافقة على نظام معّدِ

285

قة بتوفير فرص التشغيل والعمل 
ّ
االستمرار بتنفيذ أولوّيات الحكومة املتعل

للشباب، باإلضافة إلى االستمرار في برامج التدريب والتأهيل التي تساعد الشباب 

على دخول سوق العمل.

2019/3/6
التشغيل والحماية 

االجتماعية 

286
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها 

لسنة 2019 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي إلقراره حسب األصول.
تشريعي2019/3/6

287

ل لنظام التأمين على الحياة  املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معّدِ

 إلرساله إلى ديوان 
ً
حة األردنّية لسنة 2019، تمهيدا

ّ
لضّباط وأفراد القّوات املسل

التشريع والرأي إلقراره حسب األصول.

تشريعي2019/3/6

288

املوافقة على تخفيض رسوم االشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 

 كرسوم اشتراك عن كل 
ً
لطلبة الدراسة الخاصة بحيث يتّم استيفاء 20 دينارا

طالب، وعشرة دنانير لكل مبحث يرغب املشترك التقّدم فيه من املباحث ذات 

 للمبحث الواحد، وخمسة دنانير 
ً
الفصل الواحد بعد أن كانت بواقع ثالثين دينارا

عن كل فصل يرغب املشترك التقّدم فيه في املبحث املكّون من فصلين دراسيين.

إداري2019/3/6

289
املوافقة على تخفيض سعر تعادل العمالت األجنبّية املستوفاة مقابل الدينار 

األردني عند استيفاء الرسوم القنصلّية في البعثات األردنّية في الخارج
مالي واقتصادي2019/3/6

290
ل لقانون املحامين الشرعيين  ملوافقة على األسباب املوجبة ملشروع قانون معّدِ

 إلرساله إلى ديوان التشريع والرأي إلقراره حسب األصول
ً
لسنة 2019، تمهيدا

تشريعي2019/3/6

تشريعي2019/3/6املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون منع االتجار بالبشر لسنة 291.2019

292

ف بالقيام بجوالت في مختلف محافظات ومناطق 
ّ
 استمرار الفريق الحكومي املكل

اململكة ولقاء الباحثين عن عمل ومحاورتهم، وعرض فرص العمل املتوفرة في 
 لتعّهد الحكومة 

ً
مختلف القطاعات، بالتنسيق مع القطاع الخاّص، وذلك إنفاذا

ضمن أولّياتها بتوفير 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.

2019/3/7
التشغيل والحماية 

االجتماعية 

293
املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام املساجد ودور القران 

الكريم لسنة 2019
تشريعي2019/3/14

تشريعي2019/3/14املوافقة على نظام اعفاء مركبات االشخاص ذوي االعاقة لسنة 2942019

295
املوافقة على اتفاقية منحة بين الحكومة االردنية والوكالة السويسرية للتنمية 

والتعاون لتنفيذ املرحلة الثانية من مشروع استبدال شبكات مياه الشرب وتنفيذ 
شبكة الصرف الصحي في مخيم جرش 

2019/3/14
اتفاقيات دولية 
ومذكرات تفاهم

296
املوافقة على برتوكول التعاون املشترك بشأن اقامة املهرجان الدولي الثاني للتمور 

االردنية 2019 
إداري2019/3/14
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297
التأكيد على قرار رئيس ديوان التشريع والرأي الخاص بحظر الشركات التي تعمل 

على تجميع بيانات االشخاص وبيعها للغير.
إداري2019/3/17

تشريعي2019/3/18املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام األئمة لسنة 2019 298

تشريعي2019/3/20املوافقة على نظام معدل لنظام االبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2992019

300
نقل املحافظ في وزارة الداخلية عبدالباسط الكباريتي للعمل مديرا عاما ملكتب 

رئيس الوزراء 
إداري2019/3/25

301
املوافقة على زيادة عدد اإلناث املقبوالت في برنامج "خدمة وطن" من 500 إلى الف 

للدفعة األولى
2019/3/25

التشغيل والحماية 
االجتماعية

تشريعي2019/3/27املوافقة على نظام تشكيالت الوزارات والدوائر الحكومّية للسنة املالّية 3022019

ة االستراتيجّية للسالمة على الطرق لألعوام 2019 – 3032023
ّ
أداء القطاع العام 2019/3/27املوافقة على الخط

304
املوافقة على مشروع نظام معّدل لنظام صندوق التكافل االجتماعي للقضاة 

لسنة 2019
تشريعي2019/3/27

305
املوافقة على نظام معّدل لنظام التأمين على الحياة لضّباط وأفراد القّوات 

حة األردنّية لسنة 2019
ّ

املسل
تشريعي2019/3/27

قة بتعزيز بيئة األعمال في األردن306
ّ
مالي واقتصادي2019/3/27املوافقة على توصية اللجنة االقتصادّية املتعل

تشريعي2019/3/27إقرار مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 3072019

308
إقرار السياسة العاّمة للحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

 إلى قانون االتصاالت رقم 13 لسنة 1995
ً
والبريد، استنادا

تشريعي2019/3/27

309
رة تفاهم للتعاون الفّني بين وزارة الطاقة والثروة املعدنّية 

ّ
املوافقة على مذك

األردنّية ووزارة الطاقة في جمهورّية بلغاريا
2019/3/27

اتفاقيات دولية 
ومذكرات تفاهم

310
 تشكيل فريق حكومي برئاسة وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم 

الحكومة جمانة غنيات ملتابعة مشروع التربية اإلعالمية واملعلوماتية 
إداري2019/3/30

311
بة على املبالغ املستحقة عليهم حّتى 

ّ
فين من الغرامات املترت

ّ
تمديد مهلة إعفاء املكل

نهاية شهر نيسان 2019 وذلك في حال تسديد الرصيد املستحق، مع إمكانّية 
االستفادة من التقسيط.

إداري2019/4/2

تشريعي2019/4/3املوافقة على نظام مزاولة املهن التعليمية لسنة 312.2019

تشريعي2019/4/3املوافقة على نظام ترخيص املؤسسات الصيدالنية لسنة 3132019

تشريعي2019/4/3املوافقة على نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 3142019

تشريعي2019/4/3 املوافقة على نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي املتخصص لسنة 3152019

316
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية 

لسنة 2019
تشريعي2019/4/11

تشريعي2019/4/11 املوافقة على نظام صندوق الحج لسنة 3172019

 الحد االعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل318
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/11إقرار نظاما

تشريعي2019/4/11إقرار نظاما معدال لنظام شراء العقارات لصالح الحكومة319
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تشريعي2019/4/11إقرار نظاما معدال لنظام خدمات نقل الدم320

تشريعي2019/4/11إقرار نظاما معدال لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع املستوردة321

تشريعي2019/4/11إقرار نظاما معدال لنظام الخدمة املدنية322

323
إقرار نظاما معدال لنظام حماية املبلغين والشهود واملخبرين والخبراء في قضايا 

الفساد واقاربهم واالشخاص وثيقي الصلة بهم
تشريعي2019/4/11

تشريعي2019/4/11إقرار نظاما معدال لنظام اعتماد املؤسسات الصحية324

تشريعي2019/4/11إقرار نظاما معدال للنظام الداخلي ملجالس املحافظات325

تشريعي2019/4/11إقرار نظاما معدال لنظام النافذة االستثمارية326

تشريعي2019/4/11إقرار نظاما معدال لنظام التقارير واللجان الطبية لسنة 3272019

328
املوافقة على حل مشكلة تجمع املحطة السكاني في العاصمة عمان واملتعلقة 

بملكية األرا�سي التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية املقامة عليهم.
إداري2019/4/16

329
املوافقة على استثناء شرط قيمة املبالغ املقسطة التي تزيد قيمتها على 5 االف 
دينار ليصبح التقسيط شامال لجميع املبالغ بغض النظر عن القيمة وبموجب 

دفعة اولى وملدة عام من تاريخ الدفعة االولى.
2019/4/16

التشغيل والحماية 
االجتماعية

330
 املوافقة على تخصيص وصرف مبلغ 50 الف دينار من موازنة وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي  للعام 2019 لصندوق تشجيع الطاقة املتجددة الستكمال دعم 
وتمويل املرحلة االولى ملشروع ترشيد الطاقة لالسر الفقيرة في املجتمعات املحلية.

الطاقة2019/4/16

تشريعي2019/4/16إقرار نظاما معدال لنظام االبنية وتنظيم املدن والقرى331

تشريعي2019/4/16إقرار نظاما معدال لنظام املكاتب والشركات الهندسية332

تشريعي2019/4/16إقرار نظاما معدال لنظام تنظيم استعمال االرا�سي 333

334
إقرار نظاما معدال لنظام تنظيم البيئة االستثمارية وتسجيل املؤسسات في 

املناطق التنموية واملناطق الحرة
تشريعي2019/4/16

تشريعي2019/4/16إقرار نظاما معدال لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية 335

تشريعي2019/4/16إقرار نظاما معدال لنظام شؤون الحج والعمرة336

تشريعي2019/4/16إقرار نظاما معدال صندوق االستثمار للجامعة الهاشمية337

تشريعي2019/4/16إقرار نظاما معدال لنظام لوحات املركبات 338

تشريعي2019/4/16إقرار نظاما معدال لنظام املكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات .339

تشريعي2019/4/17املوافقة على نظام معدل لنظام تنظيم االلعاب النارية لسنة 3402019

341
املوافقة على نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019 والذي يعمل على تخفيض 

مقدار رسم الدفع بعدم دستورية اي قانون او نظام من 250 دينارا الى 50 دينارا
تشريعي2019/4/17

تشريعي2019/4/17املوافقة على نظام التنظيم االداري للمحكمة الدستورية لسنة 3422019

تشريعي2019/4/17املوافقة على نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 3432019

344
املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في 

اللغة العربية لسنة 2019 
تشريعي2019/4/17
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تشريعي2019/4/17إقرار نظام معدل لنظام املركز الوطني لتطوير املناهج345

تشريعي2019/4/17إقرار نظام معدل لنظام الخبرة امام املحاكم النظامية346

تشريعي2019/4/17إقرار  نظام معدل لنظام السلك الدبلوما�سي االردني347

تشريعي2019/4/17إقرار  نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة االطباء348

تشريعي2019/4/17إقرار  نظام معدل للنظام املالي 3492019

350
إقرار نظام معدل لنظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة 

الدخل
تشريعي2019/4/17

تشريعي2019/4/17إقرار نظام معدل للنظام املالي لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي351

تشريعي2019/4/17إقرار  نظام معدل لنظام مراقبة املياه الجوفية352

تشريعي2019/4/17إقرار نظام معدل لنظام الوقاية االشعاعية353

تشريعي2019/4/17إقرار نظام معدل لنظام االدخال املؤقت لالليات واملعدات354

تشريعي2019/4/22املوافقة على نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 3552019

356
املوافقة على مشروع قانون رخص املهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 

2019
تشريعي2019/4/22

357
 املوافقة على تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ أعمال املرحلة األولى من تأهيل 

وتحسين البنية التحتية ومعالجة الوضع البيئي في حقل حمزة وصيانة مبنى 
املعيشة للعاملين في املوقع 

الطاقة2019/4/22

358
تلزيم شركة البترول الوطنية تنفيذ أعمال املرحلة الثانية لتطوير االنتاج من 

االبار املحفورة في حقل حمزة 
الطاقة2019/4/22

تشريعي2019/4/22إقرار نظاما معدال لنظام االبنية الحكومية359

تشريعي2019/4/22إقرار نظاما معدال لنظام التفرغ االبداعي الثقافي االردني360

تشريعي2019/4/22إقرار نظاما معدال لنظام جائزة امللك عبدهللا الثاني للعمل الحر والريادة361

تشريعي2019/4/22إقرار نظاما معدال لنظام تسليف النفقة362

تشريعي2019/4/22إقرار نظاما معدال لنظام الطوابع البريدية363

تشريعي2019/4/22إقرار نظاما معدال لنظام استرداد االرا�سي في املناطق التنموية واملناطق الحرة364

تشريعي2019/4/22إقرار نظاما معدال لنظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة365

366
إقرار نظاما معدال لنظام االدخال املؤقت للمركبات ملنطقة العقبة االقتصادية 

الخاصة
تشريعي2019/4/22

تشريعي2019/4/22إقرار نظاما معدال لنظام املجلس االستشاري للسياسات املائية367

تشريعي2019/4/22إقرار نظاما معدال لنظام توكيد الجودة للمباني لسنة 2019 .368

369
تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية واملؤسسات والهيئات العامة، يوم الخميس 

املوافق للثاني من أيار 2019 وذلك احتفاء بيوم العمال العالمي 
إداري2019/4/24

مالي واقتصادي2019/4/24إعفاء بذار البطيخ والشمام من ضريبة املبيعات370
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371
املوافقة على صرف قيمة األضرار الالحقة بمزارع في ديرعال ومنطقة العارضة 

 من املخصصات املرصودة في وزارة املالية/
ً
بقيمة إجمالية 120 ألفا و225 دينارا

النفقات الطارئة للعام 2019 
إداري2019/4/25

372
املوافقة على نظام التدابير امللحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري 

لسنة 2019
تشريعي2019/4/25

تشريعي2019/4/25املوافقة على نظام تغير املناخ لسنة 3732019

 لنظام بدل خدمات املرور على الطرق374
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام تنظيم املكاتب العقارية375
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرارنظاما

376
 لنظام تسجيل املؤسسات في منطقة العقبة االقتصادية 

ً
 معدال

ً
إقرارنظاما

الخاصة
تشريعي2019/4/25

377
 لنظام اللوازم واألشغال للمؤسسة االقتصادية واالجتماعية 

ً
 معدال

ً
إقرارنظاما

للمتقاعدين العسكريين واملحاربين القدماء
تشريعي2019/4/25

 لنظام تفويض وتأجير أمالك الدولة378
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام االنتقال والسفر.379
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام اإلذاعة املدرسية والتلفزيون التربوي380
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام دائرة املكتبة الوطنية381
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام االشتراك في مياه الشرب382
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرارنظاما

 لنظام تبليغ األوراق القضائية بواسطة الشركات383
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام ضريبة املعارف384
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام االتحاد األردني لشركات التأمين385
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام املعهد الدبلوما�سي386
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام رسوم الدخول إلى املتاحف واملواقع األثرية387
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام البعثات العلمية في وزارة العدل388
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام رخص وبطاقات االستيراد والتصدير389
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

 لنظام الخبرة أمام املحاكم النظامية390
ً
 معدال

ً
تشريعي2019/4/25إقرار نظاما

391
تفويض وزيري املالية واألشغال العامة واإلسكان باستكمال اإلجراءات الالزمة 
لصرف املبالغ املستحقة للمقاولين البالغة حوالي 60 مليون دينار من خالل 

الترتيبات املالية الالزمة مع البنوك املحلية.
إداري2019/4/30

تشريعي2019/4/30املوافقة على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات املدنية لسنة 2019 392

تشريعي2019/4/30املوافقة على نظام معهد اإلدارة العامة لسنة 3932019

394
تثبيت قيمة الضرائب املفروضة على املشتقات النفطية في تسعيرة شهر أيار 

القادم كما هي عليه في شهر نيسان الحالي.
الطاقة2019/4/30

395
عدم عكس الزيادة في األسعار العاملية للمشتقات النفطية الرئيسية على األسعار 

املحلية 
الطاقة2019/4/30
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396
تحديد ساعات الدوام الرسمي خالل شهر رمضان املبارك من الساعة التاسعة 

صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. 
إداري2019/5/1

397
تمديد مهلة إعفاء املكلفين من الغرامات املترتبة على املبالغ املستحقة عليهم حتى 

نهاية شهر رمضان
إداري2019/5/1

398
املوافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير )بذار ومواني( من انتاج 

املوسم الزراعي 2018 إلى 2019 على حساب االتجار املفتوح لدى وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واملؤسسة التعاونية االردنية

مالي واقتصادي2019/5/1

399
 املوافقة على االستمرار بتفويض اللجنة املركزية لشراء الحبوب اعتبارا من 

نهاية موسم تسليم الحبوب، واإلعالن عن سعر الشراء للموسم الالحق تشجيعا 
للمزارعين على زراعة اراضيهم.

إداري2019/5/1

400
املوافقة على قبول استقالة رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان 

العجارمة.
إداري2019/5/8

401
املوافقة على زيادة الدعم الحكومي املباشر للجامعات بمبلغ 18 مليون دينار 

اعتبارا من العام املقبل، بحيث يصبح إجمالي الدعم املقدم للجامعات 90 مليون 
دينار.

مالي واقتصادي2019/5/9

402
املوافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الدينية بين حكومة اململكة االردنية 

الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية.
2019/5/9

اتفاقيات دولية 
ومذكرات تفاهم

403
املوافقة على شمول نظام املساحة املفرزة بين الشركاء) نظام أفراز االربعات( 

لجميع مناطق اململكة باستثناء األرا�سي الخاضعة لقوانين خاصة
تشريعي2019/5/9

مالي واقتصادي2019/5/9 تخفيض اسعار االساس لقيم العقارات بنسبة 20 باملئة لتواكب القيم السوقية 404

إداري2019/5/9املوافقة على اعفاء املواطنين من رسوم معامالت االنتقال والتخارج405

406
عدم السماح بتصدير التبغ من املناطق الحرة إال عن طريق الشركة الصانعة 
مباشرة فقط ومنع الشركات في املناطق الحرة من التصدير عن طريق شركات 

وسيطة .
إداري2019/5/9

407
املوافقة على وضع قانون خاص للتبغ ينظم عملية زراعته وتصنيعه واالتجار به 

على أن يحدد القانون العقوبات الرادعة في حال مخالفة أحكامه
تشريعي2019/5/9

إداري2019/5/9 تعيين فداء الحمود رئيسا لديوان التشريع والراي 408

إداري2019/5/9 تشكيل لجنة تطوير االداء املؤس�سي والتحول الرقمي 409

إداري2019/5/9تشكيل لجنة التنمية االقتصادية  .410

إداري2019/5/9 تشكيل اللجنة القانونية411

إداري2019/5/9 تشكيل لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون االجتماعية 412

إداري2019/5/9 تشكيل الفريق االقتصادي 413

 ملجلس الخدمة املدنية.414
ً
إداري2019/5/9تسمية وزير العمل نضال البطاينة رئيسا

415
إقرار نظام تولي وزير اإلدارة املحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصالحياته لسنة 

2019م
تشريعي2019/5/15
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416
إقرار نظام تولي وزير االقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات وصالحياته لسنة 2019م
تشريعي2019/5/15

417

تحويل مجمل الدعم الحكومي للطلبة والذي كان يوزع بين املنح والقروض ليصبح 
كله مخصصا ملنح غير مستردة توزع على الطلبة حسب تحصيلهم العلمي وعلى 
مختلف فئات قبولهم في الجامعة وعلى مستوى االقليم واملحافظة وااللوية، 

وتخصص نسبة البناء املستفيدين من صندوق املعونة الوطنية.

إداري2019/5/15

418
تأجيل تسديد القروض على الطلبة املستفيدين من صندوق دعم الطالب لحين 

التحاقهم بالعمل دون وجود شرط على املدة
مالي واقتصادي2019/5/15

419
تحويل مشاريع االنظمة املعنية بدعم الطالب الى اللجنة القانونية في ديوان 

التشريع والراي لدراستها واقرارها .
إداري2019/5/15

420
املوافقة على توصيات اللجنة املشكلة لدراسة االشكاليات التي ظهرت عند 

التطبيق العملي لقرار السماح البناء قطاع غزة بالتملك لغايات السكن
إداري2019/5/15

إداري2019/5/15املوافقة على االستراتيجية الوطنية للشباب لالعوام 2019 – 4212025

422
السماح بتصدير اصناف الكرتون والورق الهالك بدون فرض رسوم تصدير 

عليها.
إداري2019/5/22

423
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من 

مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2019م
تشريعي2019/5/22

424

 لآللية 
ً
السماح للفئات التالية من أبناء قطاع غزة بالتملك لغايات السكن ووفقا

املعتمدة في القرار السابق: املقيمون في اململكة منذ عام 1967م، واملستثمرون 
في القطاعات االنتاجية )املشاريع الخاضعة لقانون االستثمار( من أبناء غزة من 

حملة بطاقة "لّم الشمل"

إداري2019/5/22

425
املوافقة على قيام نظام االعتماد والتقييس األردني بتوقيع ملحق مذكرة تأسيس 

املنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل واالنضمام  لعضوية املنتدى
تشريعي2019/5/22

426
عدم منح تأجيل دفع ضريبة املبيعات على املستوردات من مدخالت اإلنتاج التي 

لها بديل صناعات محلية، واستثناءها من تطبيق تعليمات معدلة لتعليمات طرق 
دفع ضريبة املبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها رقم )1( لسنة 2018.

مالي واقتصادي2019/5/23

427
تخفيض الضريبة على مدخالت إنتاج األلبان من صناديق وعلب وأقفاص 

وأصناف مماثلة إلى 10 باملئة من نسبة 16
مالي واقتصادي2019/5/23

428
تكليف اللجنة املشكلة برئاسة مدير عام دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بدراسة 

ضبط وايقاف التأجيل الضريبي للسلع املستوردة التي لها بديل محلي مماثل 
بالجودة والسعر على غرار دراسة مدخالت االنتاج.

مالي واقتصادي2019/5/23

429
تثبيت أسعار املشتقات الرئيسية )البنزين بأنواعه والديزل( للفترة من 10-1 

حزيران املقبل كما هي عليه في شهر أيار الحالي.
مالي واقتصادي2019/5/31

الطاقة2019/6/2تثبيت  قيمة الضريبة املفروضة على املحروقات430

431
املوافقة على تمديد مهلة إعفاء املكلفين من الغرامات املترتبة على املبالغ 

املستحقة عليهم حتى 30 حزيران الحالي حال تسديد الرصيد املستحق مع 
إمكانّية االستفادة من التقسيط.

مالي واقتصادي2019/6/10
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432

املوافقة على إعادة تكليف وزارة النقل بمتابعة جميع الدراسات الخاصة بمشروع 
شبكة السكك الحديدية الوطنية حسب األصول كونها الجهة املعنية بوضع 

السياسات واالستراتيجيات والدراسات املتعلقة بقطاعات النقل وتنظيمها بما 
يتواءم مع التشريعات الالزمة واملستجدات التي تطرأ على هذا الصعيد

اداري2019/6/10

433
املوافقة على مذكرة تفاهم مع ائتالف شركات صينية وأردنية بخصوص مشروع 

شبكة السكك الحديدية الوطنية
2019/6/10

اتفاقيات دولية 
ومذكرات تفاهم

تشريعي2019/6/12املوافقة على نظام صندوق التقاعد ألعضاء نقابة املعلمين لسنة 434.2019

435
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي 

وزارة التربية والتعليم لسنة 2019 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي إلقراره 
حسب األصول.

تشريعي2019/6/12

436
املوافقة على االسباب املوجبة ملشروع نظام ممارسة مهنة الهندسة الوراثية / 

التقنيات الحيوية لسنة 2019 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي إلقراره حسب 
االصول.

تشريعي2019/6/12

437
املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون املحامين الشرعيين لسنة 2019 

وإرساله إلى مجلس النواب للسير باإلجراءات الدستورية إلقراره.
تشريعي2019/6/12

438
املوافقة على مشروع قانون االمن السيبراني لسنة 2019 وارساله الى مجلس 

النواب للسير باإلجراءات الدستورية إلقراره.
تشريعي2019/6/12

439
املوافقة على تعديل اسم "شركة إدارة املساهمات الحكومّية" ليصبح "شركة 

إدارة االستثمارات الحكومّية"، وتحويل صفتها إلى شركة مساهمة خاّصة، 
وتكليف وزير املالّية للسير باإلجراءات الالزمة لذلك.

اداري2019/6/12

440
تكليف مهندسين وفنيين من وزارة األشغال العاّمة واإلسكان للعمل لدى مجالس 

املحافظات
اداري2019/6/12

441
تخفيض  أسعار 1127 سلعة دوائية و89 مستحضرا طبيا، إذ بلغت نسبة 

التخفيضات ما بين 18 إلى 68 باملئة.
مالي واقتصادي2019/6/12

442

إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة األنباء األردنّية برئاسة وزير الّدولة لشؤون 
اإلعالم جمانة غنيمات، وعضوّية كّل من مدير عام وكالة األنباء األردنّية، 

والدكتور طالل الشرفات، والدكتور خلف الطاهات، ويسار الدّرة، وهمس رباح، 
وعضو من نقابة الصحفيين يسّميه مجلس النقابة.

اداري2019/6/18

443
 
ً
 إحالة مدير عام وكالة األنباء األردنية  الدكتور محمد العمري إلى التقاعد اعتبارا

من تاريخ 2019/6/18 بناء على طلبه
اداري2019/6/18

444
 لشؤون املحمّية والسياحة في 

ً
تعيين ماجد ناصر عبد هللا الحسنات مفوضا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
اداري2019/6/24

اداري2019/6/24تعيين ذياب حسن علي أبو زيد  مفوض في هيئة تنظيم الطيران املدني445

اداري2019/6/24تعيين صالح عبد هللا رويضان العموش مفوض في هيئة تنظيم الطيران املدني446

اداري2019/6/24تعيين منير عبد الكريم سعد أسعد مفوض في هيئة تنظيم الطيران املدني447

اداري2019/6/24تعيين ابتسام فرحان عبد الرحمن أبو السنيد مفوض في هيئة تنظيم الطيران املدني448
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449

إحالة املوظفين الخاضعين لقانون التقاعد املدني الذين يشغلون الفئة األولى 
والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر على 

التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30 حزيران الحالي مع تمتعهم بمزايا تم إقرارها من 
قبل مجلس الوزراء.

إداري2019/6/24

450
إحالة 55 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد مراجعة تقرير ديوان 

املحاسبة لعام 2017 كانت ضمن ما تحقق في مجال مكافحة الفساد.
اداري2019/6/26

451
يكون التعيين على وظائف الخدمات اإلدارية املساعدة والوظائف املهنية 

والحرفية في الشركات اململوكة بالكامل للحكومة عن طريق ديوان الخدمة املدنية 
اعتبارا من يوم غد 27 حزيران

اداري2019/6/26

452
املوافقة على منح شركة مناجم الفوسفات األردنّية رخصة تنقيب وحقوق تعدين 

 لقانون املصادر الطبيعّية لسنة 2018.
ً
جديدة، وفقا

مالي واقتصادي 2019/7/2

453
 إحالة املوظفين الخاضعين ألحكام قانون التقاعد املدني ممن بلغت خدماتهم 

 فأكثر على موظفي أمانة عّمان الكبرى والبلدّيات، والذين ستطّبق عليهم 
ً
30 عاما

أحكام قانون التقاعد املدني ونظام تقاعد موظفي البلدّيات.
اداري2019/7/8

اداري2019/7/10املوافقة على نظام التنظيم اإلداري للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي لسنة 4542019

455
املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون التعليم والبحث العلمي ومشروع قانون 

معدل لقانون الجامعات االردنية لسنة 2019.
اداري2019/7/10

اداري2019/7/10املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول املحاكمات املدنية لسنة 4562019

457
 "إحالة ستة متصرفين من وزارة الداخلية الى التقاعد.

واملتصرفون املحالون للتقاعد هم: نظام املجالي، جمال السرحان، عبدهللا 
العونه، رافع البطاينة، خالد النعيمات، ومحمد العساف."

اداري2019/7/10

 لوزارة العمل458
ً
اداري2019/7/11تعيين فاروق الحديدي أمينا عاما

اداري2019/7/11إحالة هاني خليفات مدير عام مؤسسة التدريب املنهي على التقاعد459

 ملؤسسة التدريب املنهي460
ً
 عاما

ً
اداري2019/7/11نقل أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات مديرا

 لهيئة االستثمار461
ً
اداري2019/7/11تعيين الدكتور خالد الوزني رئيسا

ل لقانون استقالل القضاء لسنة 462.2019 اداري2019/7/17املوافقة على مشروع قانون معّدِ

اداري2019/7/17املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام نادي القضاة النظاميين لسنة 4632019

464
املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع قانون املحافظة على أرا�سي وأمالك الدولة 

لسنة 2019.
اداري2019/7/17

اداري2019/7/17املوافقة على نظام رسوم املقالع والتعدين لسنة 4652019

اداري2019/7/17املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون الفوائض املالية لسنة 4662019

467
إحالة مدير عام دائرة األرا�سي واملساحة املهندس معين الصايغ إلى التقاعد، بناء 

على طلبه.
اداري2019/7/17

468
ل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية  املوافقة على مشروع نظام معّدِ

والتعليم لسنة 2019م
اداري2019/7/25
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469
إقرار األسباب املوجبة ملشروع نظام ترخيص وإنشاء الجامعات األردنّية الخاّصة 

لسنة 2019،
اداري2019/7/25

470
ل لنظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات  املوافقة على مشروع نظام معّدِ

والكلّيات الجامعّية لسنة 2019.
اداري2019/7/25

ل لنظام املعهد القضائي األردني لسنة 471،2019 اداري2019/7/25املوافقة على مشروع نظام معّدِ

472
املوافقة على تغيير رخصة مطبوعة )صحيفة الربيع األسبوعّية( لتصبح باسم 

)صحيفة راصد األسبوعّية(
اداري2019/7/29

قة بتنفيذ مشروع صرف صّحي شمال شرق البلقاء.473
ّ
إداري2019/7/29املوافقة على اإلجراءات املتعل

لة من محاكم البلدّيات لسنة 2019م474 اداري2019/8/1مشروع نظام توزيع املبالغ املحصَّ

475
مشروعّي نظامّي صندوق التكافل االجتماعي وصندوق اإلسكان ملوظفي بلدّية إربد 

الكبرى لسنة 2019م
اداري2019/8/1

ل لنظام تعيين مكان اإلقامة لسنة 2019م.476 اداري2019/8/1مشروع نظام معّدِ

477
اإليعاز لشركة املدن الصناعية األردنية بتخفيض أسعار البيع وبدالت اإليجار في 

املدن الصناعية الجديدة بمحافظات الطفيلة ومادبا والسلط
مالي واقتصادي 2019/8/6

478
املوافقة على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين األردني والفلسطيني 

خالل زيارة وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى األرا�سي الفلسطينية
مالي واقتصادي 2019/8/19

479
املوافقة على "خطاب تعاون بين وزارة الطاقة والثروة املعدنية وهيئة املساحة 

الجيولوجية بوزارة الداخلية في الواليات املتحدة األميركية".
الطاقة 2019/8/19

480
املوافقة على تعليمات األوامر التغييرية لألشغال والخدمات الفنّية، الصادرة 

 ألحكام نظام املشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019.
ً
استنادا

إداري2019/8/19

481
رة التفاهم املنوي إبرامها بين مجلس أمانة عّمان الكبرى وغرفة 

ّ
املوافقة على مذك

تجارة عّمان
إداري2019/8/20

482
املوافقة على قرار مجلس أمانة عّمان الكبرى املتضّمن التبّرع بمبلغ مليونّي 

هم التجارّية وسط 
ّ
دينار لدعم التّجار املتضّررين جّراء األمطار التي داهمت محال

العاصمة عّمان نهاية شباط املا�سي.
إداري2019/8/20

483
تعيين املهندسة جمانة عطيات مديرا عاما للمؤسسة العامة لالسكان والتطوير 

الحضري  
اداري2019/8/26

اداري2019/8/26تعيين املهندسة وسام التهتموني امينا عاما لوزارة النقل484

اداري2019/8/26تعيين الدكتور بشار العمري مديرا عاما لهيئة تنظيم النقل البري485

486
إعفاء املشترين عبر التجارة اإللكترونّية من استخدام املنّصة اإللكترونّية لدائرة 

الجمارك.
مالي واقتصادي 2019/8/29

487
املوافقة على توصية وزير العمل بالبدء باإلجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة 

الوافدة املخالفة.
اداري2019/9/2

اداري2019/9/2مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير االردنيين لعام 488،2019

اداري2019/9/4املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 4892019
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اداري2019/9/4املوافقة على نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة لسنة 4902019

اداري2019/9/4املوافقة على نظام الغاء نظام التقاعد العضاء نقابة الصحفيين لسنة 4912019

492
 املوافقة على انفاذ نظام تشكيل محكمة الخالدية االبتدائية الشرعية اعتبارا 

من تاريخ 1/ 10 / 2019 .
اداري2019/9/4

493
املوافقة على انشاء مؤسسة تطوعية باسم مؤسسة اعمار مدينة عجلون 

التطوعية ،سندا الحكام املادة )3/أ( من القانون اعاله.
اداري2019/9/12

494
اعتبار مدينة عجلون من املدن التي ينطبق عليها قانون املؤسسات التطوعية 

العمار املدن رقم )60( لسنة 1985،سندا الحكام املادة الثانية من ذات القانون.
إداري2019/9/12

495
قان بتنظيم عملّيات إزالة الشيوع في العقار، 

ّ
املوافقة على تعديل نظامين يتعل

وتسهيلها؛ وتسريع إنجازها بما يخفف األعباء عن املواطنين.
اداري2019/9/16

اداري2019/9/18تعيين املهندس باسم عارف الطراونة أمينا عاما لوزارة اإلدارة املحلية496

497
تكليف مجلس الوزراء وزير االشغال العامة واالسكان بوضع آلية لزيادة نسبة 

التشغيل على مشاريع االعمار في املحافظات.
اداري2019/9/23

498
املوافقة على اعتماد آلية للتعيين على فرص العمل التي توفرها مشاريع االعمار في 

املحافظات
اداري2019/9/23

اداري2019/9/23عمر املشاقبة مديرا عاما لصندوق املعونة الوطنية499

اداري2019/9/23تعيين بالل الحفناوي مفوضا في هيئة تنظيم قطاع االتصاالت500

 عاما للمجلس التمري�سي األردني501
ً
اداري2019/9/25تعيين الدكتور هاني عباس النوافلة أمينا

اداري2019/9/25 املوافقة على نظام معدل لنظام األبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 502.2019

503
تعطيل الوزارات والّدوائر الرسمّية واملؤّسسات والهيئات العاّمة أعمالها يوم 
السبت الحادي والثالثين من شهر آب الحالي، املوافق لألول من محّرم لسنة 

1441 هجرّية، بمناسبة رأس السنة الهجرّية
اداري2019/9/25

اداري2019/9/28زيادة نسب العالوات املمنوحة للمعلمين504

505
املوافقة على انظمة رسوم دعاوى التسوية, وتنظيم املعامالت املتعلقة بالعقارات 

واملياه التي تمت فيها التسوية, ومعامالت تسجيل العقارات واملياه في منطقة 
التسوية, وتسجيل ارا�سي الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها لسنة 2019.

اداري2019/10/3

506
إجراء تعديالت على القرار السابق املتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على 

الجنسية أو اإلقامة في اململكة عن طريق االستثمار.
اداري2019/10/3

507
أقّر مجلس الوزراء تعديالت على 50 مشروع قانون، سيتّم بموجبها نقل بعض 

االختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء املختّصين
اداري2019/10/3

اداري2019/10/3املوافقة على مشروع قانون الزكاة لسنة 5082019

509
كلف مجلس الوزراء، وزير املالية بتأمين املخصصات الالزمة لصرف املستحقات 

املالية الخاصة بأعمال العطاء الخاص بتنفيذ اعمال الحماية للجسور 
الخرسانية على طريق البحر امليت/ سويمة/ غور حديثة

إداري2019/10/15
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510
املوافقة على قرار مجلس مفو�سي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

بتخفيض رسوم التسجيل
اداري2019/10/15

511
إقرار تعديالت جديدة على أربعة مشاريع قوانين، سيتّم بموجبها نقل 

اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء املختّصين.
اداري2019/10/17

512
 من الخامس والعشرين من شهر تشرين 

ً
بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا

األول الحالي.
اداري2019/10/21

2019/10/21 املوافقة على زيادة رواتب املتقاعدين العسكريين513
التشغيل والحماية 

االجتماعية

545
استثناء مؤسسات النشر واإلعالن من الرسوم املترتبة عليها بموجب املادة 9 من 

نظام ترخيص مؤسسات النشر واإلعالن لسنة 2017
اداري2019/10/22

514

املوافقة على إعفاء كل من األشخاص في القطاعين املدني والعسكري – الذين 
ترتبت عليهم مطالبات مالية مقيدة لدى الوزارات واملؤسسات والدوائر الحكومية 
ومديرية األموال العامة في وزارة املالية )نتيجة تعرضهم لحوادث سير أثناء تأدية 

العمل الرسمي( مما نسبته 90 باملئة من املبالغ املترتبة حتى تاريخه

مالي واقتصادي 2019/10/28

515
املوافقة على نظام صندوق التكافل االجتماعي في القوات املسلحة األردنية لسنة 

.2019
2019/10/28

التشغيل والحماية 
االجتماعية

اداري2019/10/28املوافقة على نظام ترخيص املؤسسات الصيدالنية لسنة 5162019

اداري2019/10/28تعيين فراس العدوان مفوضا في هيئة االوراق املالية .517

 ملجلس إدارة شركة االستثمارات الحكومية.518
ً
اداري2019/10/28تعيين مهند شحادة رئيسا

 في مجلس إدارة وكالة األنباء األردنّية )بترا(.519
ً
اداري2019/10/28تعيين الدكتور نوفان العجارمة عضوا

 لوكالة األنباء األردنّية بترا520
ً
 عاّما

ً
اداري2019/10/28تعيين الزميل فايق حجازين مديرا

 عاما ملؤّسسة اإلذاعة والتلفزيون.521
ً
اداري2019/10/28محّمد بلقر مديرا

اداري2019/10/30املوافقة على نظام تظلم املستثمرين لسنة 522.2019

مالي واقتصادي 2019/10/31التوّسع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق واألرا�سي523

524
ً
مالي واقتصادي 2019/10/31تخفيض رسم بيع األرا�سي بنسبة 50 باملائة عن النسبة املقررة قانونا

525
قبول استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة استثمار املوارد الوطنية وتنميتها 

املهندس محمد النجار من وظيفته
اداري2019/11/5

 ملكتب رئيس مجلس النّواب.526
ً
 عاّما

ً
اداري2019/11/5املوافقة على تعيين عواد الغويري مديرا

527
املوافقة على نظام معدل لنظام التنظيم اإلداري لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات 

لسنة 2019.
اداري2019/11/14

528
املوافقة على مشروع قانون التصديق على االتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة 

األعضاء واألنسجة البشرية ومنع ومكافحة االتجار فيها لسنة 2019.
اداري2019/11/14

529
املوافقة على مشروع قانون التصديق على االتفاقية العربية ملنع ومكافحة 

االستنساخ البشري لسنة 2019.
اداري2019/11/14

اداري2019/11/14املوافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع املدني لسنة 530.2019
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اداري2019/11/20تعيين محمد احمد سلمان مديرا عاما للهيئة البحرية األردنية.531

532
العمل على انفاذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الخامس عشر الصادر 
عن املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول اوضاع حقوق اإلنسان في األردن للعام 

.2018
اداري2019/11/20

533
إلغاء تفويض 3 قطع أراض ضمن موقع جبل املساير في محافظة الكرك، كان 
قد تم تفويضها في وقت سابق للشركة الوطنية للدواجن لغايات إقامة مزارع 

للدواجن عليها.
إداري2019/11/25

534

املوافقة  على قرار سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة املتضمن تأجير 
مواقع إلقامة مخيمات سياحية شمال شرق منطقة الشاكرية في العقبة، لعدد 

 لألسس 
ً
من املواطنين أبناء املنطقة، بواقع 4 دونمات لكل مواطن وذلك وفقا

واملعايير التي تعتمدها السلطة.

إداري2019/11/25

خدمات2019/11/27زيادة عدد املنح الدراسّية في جامعات الجنوب.535

536
اقرار مشروع قانون املوازنة العاّمة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومّية 

للسنة املالّية 2020.
اداري2019/11/27

537
 غير متفّرغ ملجلس إدارة مؤّسسة 

ً
تعيين الدكتور محّمد حسين املومني رئيسا

اإلذاعة والتلفزيون.
اداري2019/12/2

538
 ملجلس إدارة مؤسسة استثمار املوارد 

ً
تعيين الدكتور حمد الكساسبة رئيسا

الوطنّية وتنميتها "موارد".
اداري2019/12/2

 للشركات.539
ً
 عاما

ً
اداري2019/12/9تعيين وائل علي العرموطي مراقبا

اداري2019/12/10تعديل نظام تعيين الوظائف القيادية يجيز التعيين ملجلس الوزراء540

 ملؤسسة املواصفات واملقاييس.541
ً
 عاّما

ً
اداري2019/12/11تعيين عبير بركات الزهير مديرا

542
تعيين الدكتور طارق عريقات  عضو في مجلس إدارة شركة االستثمارات 

الحكومّية
اداري2019/12/11

اداري2019/12/11تعيين الدكتور عمر الجازي عضو في مجلس إدارة شركة االستثمارات الحكومّية543

 في مجلس التعليم العالي.544
ً
اداري2019/12/11تعيين الدكتور محمد علي الخاليلة عضوا
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سفر أعضاء مجلس الوزراء خالل عام

11رئيس	الوزراء	ووزير	الدفاعدولة	الدكتور	عمر	الرزاز

املنصباسم	الوزير
وزير	حالي/

سابق

عدد	

السفرات

 للخارجية وشؤون املغتربيــن  معالي السيد ايمن حسين الصفــدي
ً
54حالي  وزيرا

 للصناعة والتجارة والتمويـن معالي الدكتور طارق محمد الحمـوري
ً
32حالي  وزيرا

 للطاقة والثروة املعدنيـة معالي املهندسة هاله عادل زواتـي
ً
23حالي  وزيرا

17سابقوزيرا للتخطيط والتعاون الدوليمعالي الدكتورة ماري كامل امين قعوار

15حالي  وزير االقتصاد الرقمي والريادة معالي املهندس مثنى حمدان غرايبــة

13حالي  وزير الزراعة   معالي  املهندس ابراهيم صبحي الشحاحده

13سابقوزير دولة لشؤون اإلستثمارمعالي السيد مهند شحادة خليـل

 للماليـة معالي الدكتور عزالدين محي الدين كناكريـه
ً
12سابق وزيرا

 للعــدل  معالي الدكتور بسام سمير التلهونـي
ً
11حالي  وزيرا

 للعملمعالي السيد سمير سعيد مــراد
ً
10سابق وزيرا

 للتنمية االجتماعيـة معالي السيدة بسمة مو�سى اسحاقــات
ً
9حالي  وزيرا

 لألوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية معالي الدكتور عبدالناصر مو�سى ابو البصل
ً
8سابق وزيرا

 للصحة معالي الدكتور سعد فايز جابر
ً
7حالي  وزيرا

7حالي  وزير السياحة واآلثار معالي السيدة مجد محمد شويكة

 للنقـل معالي املهندس أنمار فؤاد الخصـاونة
ً
7سابق وزيرا

7سابق وزير دولة لشؤون االعالم معالي السيدة جمانة سليمان غنيمـات

 للشبـاب معالي الدكتور محمد سليمان ابو رمــان
ً
 للثقافــة ووزيرا

ً
7سابق وزيرا

 للشؤون السياسية والبرملانيـة معالي املهندس مو�سى حابس املعايطـة
ً
6حالي  وزيرا

 للصحةمعالي الدكتور غازي منور تركي الزبن
ً
6سابق وزيرا

5حالي وزير املالية معالي السيد محمد محمود العسعس

4حالي وزير االدارة املحلية  معالي املهندس وليد "محي الدين" املصري

 للعمل معالي السيد نضال فيصل البطاينه
ً
4حالي  وزيرا

 للداخليةمعالي السيد سمير ابراهيم محمد املبيضين
ً
4سابق  وزيرا

 لرئيس الـوزراء ووزير دولـة  معالي الدكتور رجائي صالح املعشـر
ً
3سابق نائبا
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وزير	حالي/

سابق

عدد	

السفرات

 للمياه والــري معالي املهندس رائد مظفر ابو السعــود
ً
3حالي  وزيرا

3سابقوزيرا للطاقة والثروة املعدنيةمعالي السيدة هاله نعمان خيرالدين "بسيسو لطوف"

3سابقوزيرا للزراعةمعالي املهندس خالد مو�سى شحاده الحنيفات

 لألشغال العامة واالسكـانمعالي املهندس يحيى مو�سى بيجاينج كسبي
ً
3سابق وزيرا

 للتعليم العالي والبحث العلمي معالي الدكتور وليد سالم املعاني
ً
 للتربية والتعليم ووزيرا

ً
2سابق وزيرا

2حالي  وزير الداخلية معالي السيد سالمه حماد السحيم

 لألشغال العامة واالسكـان معالي املهندس فالح عبدهللا العمـوش
ً
2حالي  وزيرا

2سابقوزيرا للتربية والتعليممعالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظه

2سابقوزيرا للشبابمعالي السيد مكرم مصطفى عبدالكريم القي�سي

 للبيئةمعالي السيد نايف حميدي محمد الفايز
ً
2سابقوزيرا

 للسياحة واآلثارمعالي السيدة لينا مظهر حسن عناب
ً
2سابق وزيرا

1حالي  وزير دولة للشؤون القانونيـة معالي السيد مبارك علي ابو يامين

1حالي  وزير دولة لتطوير األداء املؤس�سي معالي السيدة ياسره عاصم غوشه

1حالي وزير البيئة معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشه

1سابقوزيرا للتعليم العالي والبحث العلميمعالي الدكتور عادل عي�سى علي الطوي�سي

 لألوقاف والشؤون واملقدسات االسالميةمعالي الدكتور محمد احمد الخاليلة
ً
1حالي  وزيرا

1حالي  وزير دولة لشؤون االعالممعالي السيد أمجد عودة العضايلة

1سابقوزيرا للمياه والريمعالي املهندس منير مو�سى عويس عويس

0حالي  وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء معالي السيد سامي كامل داوود

0سابقوزيرا للعدلمعالي الدكتور عوض عبد البخيت "ابو جراد املشاقبه"

0حالي وزيرا للتخطيط والتعاون الدوليمعالي الدكتور وسام عدنان الرب�سي

0حالي وزير النقلمعالي الدكتور خالد وليد سيف

0حالي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلميمعالي الدكتور "محي الدين" شعبان "وردشوقه" توق

 للصحةمعالي الدكتور محمود ياسين "الحاج طه" الشياب
ً
0سابق وزيرا

0حالي وزيرا للتربية والتعليممعالي الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي

0حالي وزير الثقافةمعالي الدكتور باسم محمد الطوي�سي

0حالي وزير الشبابمعالي الدكتور فارس عبد الحافظ البريزات

0سابقوزيرا للثقافةمعالي السيدة بسمة محمد يوسف النسور
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املنصب	الحاليالحالة	الوظيفية	قبل	التعييناإلسم	الرقم	

موظف في وزارة الصناعة والتجارةعبير الزهير1
 ملؤسسة املواصفات 

ً
 عاّما

ً
مديرا

واملقاييس.

غير معلومطارق عريقات2
عضو في مجلس إدارة شركة 

االستثمارات الحكومّية

غير معلومعمر الجازي3
عضو في مجلس إدارة شركة 

االستثمارات الحكومّية

 في مجلس التعليم العالي.غير معلوممحمد الخاليلة4
ً
عضوا

وائل العرموطي5
مدير الشؤون القانونية في املؤسسة العامة 

للغذاء والدواء في العام 2005
 للشركات.

ً
 عاما

ً
مراقبا

محمد املومني6

رئيس مجلس ادارة صحيفة الغد اليومية، كما 
شغل سابقا وزير دولة لشؤون اإلعالم والناطق 
الرسمي بإسم الحكومة في الفترة من اذار عام 

2013 لغاية حزيران 2018

 غير متفّرغ ملجلس إدارة مؤّسسة 
ً
رئيسا

اإلذاعة والتلفزيون.

وزير سابقحمد الكساسبة7
 ملجلس إدارة مؤسسة استثمار 

ً
رئيسا

املوارد الوطنّية وتنميتها "موارد".

مديرا عاما للهيئة البحرية األردنية.غير معلوممحمد سلمان8

عواد الغويري9
مساعد لألمين العام لشؤون التشريع والرقابة 

البرملانية
مديرا عاما ملكتب رئيس مجلس النواب

هاني النوافلة10
عميد كلية األميرة عائشة للتمريض والعلوم 

الصحية في جامعة الحسين بن طالل
 عاما للمجلس التمري�سي األردني

ً
أمينا

مديرا عام لصندوق املعونة الوطنية قائم بأعمال مدير عام صندوق املعونة الوطنيةعمر املشاقبة 11

مفوضا في هيئة تنظيم قطاع الطاقة غير معلومبالل الحفناوي 12

باسم الطراونة 13
نائب مدير مدينة عمان لشؤون املناطق والبيئة 

في امانة عمان 
امينا عاما لوزارة االدارة املحلية 

 تنفيذيا للمنتدى العربي للمدن الذكية .جمانة عطيات14
ً
مديرا

مديرا عاما للمؤسسة العامة لالسكان 
والتطوير الحضري

امينا عاما لوزارة النقلمدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالةوسام التهتموني15
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بشار العمري16
عضو هيئة تدريسية في جامعة العلوم 

والتكنولوجيا 
مديرا عاما لهيئة تنظيم النقل البري

امينا عاما لوزارة العملمدير عام صندوق التنمية والتشغيلفاروق الحديدي17

مدير عام ملؤسسة التدريب املنهيامين عام وزارة العملزياد عبيدات 18

خالد الوزني19
مستشار االستراتيجية واملعرفة في مؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم- دبي
رئيس هيئة االستثمار

ماجد الحسنات20
مدير مشروع دمج التنوع الحيوي في تطوير 

السياحة في األردن
 لشؤون املحمّية والسياحة في 

ً
مفوضا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

مفوض في هيئة تنظيم الطيران املدنيعميد متقاعد طيارحسن ابو زيد21

مفوض في هيئة تنظيم الطيران املدنيغير معلومصالح العموش22

مفوض في هيئة تنظيم الطيران املدنيغير معلوممنير اسعد23

مفوض في هيئة تنظيم الطيران املدنيغير معلومابتسام ابو السنيد24

رئيسا لديوان التشريع والرايقا�سي وعضو مجلس اعيانفداء الحمود25

مديرا عاما ملكتب رئيس الوزراءمحافظ في وزارة الداخلية عبدالباسط الكباريتي26

الرئيس التنفيذي لشركة تطوير املفرقنايف البخيت27
 لسلطة منطقة العقبة 

ً
رئيسا

االقتصادية الخاّصة

علي الخوالدة28
أمين عام وزارة الشؤون السياسية بالوكالة منذ 

 منصب 
ً
25 / 10 / 2018 م، فيما تولى سابقا

مساعد األمين العام منذ 15 / 03 / 2018م.

 لوزارة الشؤون السياسّية 
ً
 عاّما

ً
أمينا

والبرملانّية

طه املغاريز29
املركز الوطني لحقوق االنسان من 2004 حتى 

2019
 لسجّل الجمعّيات الخيرّية

ً
 عاّما

ً
أمينا

رابعة العجارمة 30
 ملحور التطوير املؤس�سي مع وزارة تطوير 

ً
مديرا

ً
القطاع العام سابقا

 ملعهد اإلدارة العاّمة
ً
 عاّما

ً
مديرا

سليمان الفرجات31
نائبا لرئيس مفوضية البترا ومفوضا لشؤون 

املحمية االثرية والسياحة

 ملجلس مفّو�سي إقليم البترا 
ً
رئيسا

التنموي السياحي.

نضال البطاينة32
 للتخطيط االستراتيجي 

ً
كان قبل تعيينة مديرا

واالداء وإستشراف املستقبل في البنك املركزي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 لديوان الخدمة املدنّية.
ً
رئيسا
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يحيى النعيمات 33
 في مجلس إدارة شركة االئتالف األردني 

ً
عضوا

املساهمة العاّمة

 لهيئة مديري شركة إدارة 
ً
 متفّرغا

ً
رئيسا

املساهمات الحكومّية.

اشرف الزعبي34
مدير مديرّية اللجان الوزارّية في أمانة سّر مجلس 

الوزراء
 لسّر مجلس الوزراء

ً
أمينا

 قانونيا لرئيس الوزراءمضافة الى دورة كمدير لهيئة االعالممحمد قطيشات35
ً
مستشارا

سامي الداوود36
كان قبل تعيينه كأمين عام ملجلس الوزراء قد 

عمل في عدة مناصب في رئاسة الوزراء 
أمينا عاما لرئاسة الوزراء

 للضمان االجتماعيمستشار في الضمان االجتماعي حازم رحاحلة 37
ً
 عاّما

ً
مديرا

 لصندوق استثمار أموال الضماننائب محافظ البنك املركزي خلود السقاف38
ً
رئيسا

سفيرا للمملكة لدى هولندامستشار وزير الخارجية نواف التل 39

سفير في جمهورية النمساوزارة الخارجية لينا الحديد 40

غير معلوماسامة مزاهرة 41
عضو في مجلس مفو�سي هيئة الطيران 

املدني

غير معلومسهى ضاهر42
عضو في مجلس مفو�سي هيئة الطيران 

املدني.

مفوضا في هيئة االوراق املاليةأمين عام مجلس النوابفراس العدوان43

وزير دولة لشؤون االستثمارمهند شحادة خليل44
 ملجلس إدارة شركة االستثمارات 

ً
رئيسا

الحكومية.

رئيس ديوان التشريع والراينوفان العجارمة45
 في مجلس إدارة وكالة األنباء 

ً
عضوا

األردنّية )بترا(.

 لوكالة األنباء األردنّية بترااعالميفايق حجازين46
ً
 عاّما

ً
مديرا
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درجة	التحققنص	االلتزامالرقم	

مكتملتعديل قانون ضريبة الدخل1

مكتملتعديل  قانون التقاعد املدني2

مكتمل قانون الضمان اإلجتماعي3

4
تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد والضريبة الخاصة على الوزن على جميع 

أنواع املركبات خالل 100 يوم من عمر الحكومة
مكتمل

مكتملتعديل نظام الخدمة املدنية5

مكتملمراجعة نظام األبنية6

مكتملاقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد7

مكتملتعديل نظام تمويل األحزاب السياسية 8

مكتملتعديل نظام األبنية9

مكتملإقـرار مشـروع قانـون معـدل لقانـون الكسـب غيـر املشـروع10

مكتمل تطوير نظام الشراء املوحد11

جاري التنفيذإجراء التعديالت الضرورية على التشريعات الناظمة لقطاع اإلعالم وتدفق املعلومات12

جاري التنفيذتحديث وتطوير التشريعات لتكريس مفهوم العدالة 13

جاري التنفيذ إزالــة القيــود املهنيــة علــى املــرأة فــي مــكان العمــل واملوجــودة فــي التشــريعات العماليــة.14

جاري التنفيذتطوير التشريعات الناظمة ملكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة15

16
تطويــر وتفعيــل قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتحفيــز االسـتثمار فـي مشـاريع 

البنيـة التحتيـة والقطاعـات الجديـدة، التـي يمكـن أن يســاهم فيهــا القطــاع الخــاص.
جاري التنفيذ

17
تعديل التشريعات ذات العالقة بقطاع االسكان  تفويـض أراضـي الخزينـة الواقعـة ضمـن التنظيـم 

للمواطنيـن واملسـتغلة لغايـات السـكن.
جاري التنفيذ

جاري التنفيذتعديــل وتطويــر القانــون املعــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى املعلومــات.18

جاري التنفيذمراجعة املنظومة التشريعية وتطويرها بما يعزز دور األحزاب19

20
 تعديـل وتطويـر قانـون املنافسـة لتعزيـز املنافسـة الفعالـة فـي األسـواق والقطاعـات اإلقتصاديـة، 

والحـد مـن اإلحتـكار واملمارسـات املخلـة باملنافسـة
لم يبدأ

لم يبدأ وضع األنظمة والتعليمات الالزمة لتطبيق قانون حماية املستهلك21

لم يبدأتطوير قانون األحزاب السياسية وتعديله22

لم يبدأمراجعة قانون االنتخاب 23








