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ــة،  ــة، المنهجيـــ المقدمـــ

محــاور التقريــر، الخالصــة 

والتوصيــات التنفيذيــة، 
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املقدمة 

يعــد هــذا التقريــر الرابــع مــن نوعــه حــول مراقبــة األداء لحكومــة الدكتــور بشــر الخصاونــة، والــذي ينفــذه فريــق راصــد  ملراقبــة 

 العــام األول مــن تاريــخ  2020/10/12 الــى 2021/10/11، ويقــدم هــذا التقريــر معلومــات وحقائــق 
ً
األداء الحكومــي، مغطيــا

 علــى مجموعــة مــن املمارســات الدوليــة 
ً
 ملنهجيــات علميــة وموضوعيــة، وارتــكازا

ً
رقميــة ونوعيــة، تــم جمعهــا وتحليلهــا، وفقــا

  أن راصــد أصــدر تقريــره األول ملراقبــة حكومــة الخصاونــة إبــان انتهــاء أول 100 يــوم،  وتقريــره 
ً
الفضلــى فــي هــذا اإلطــار، علمــا

الثانــي بعــد ســتة اشــهر، وتقريــره الثالــث بعــد تســعة اشــهر علــى تشــكيل الحكومــة. 

تعــد الرقابــة علــى األداء الحكومــي مــن أهــم العناصــر فــي عمليــة تقييــم مــدى قــدرة الحكومــة واملؤسســات العامــة علــى اإليفــاء 

متابعــة  فاعليتهافــي  مــدى  تقييــم  وكذلــك  واملجتمــع،  للمواطــن  توفيرهــا  مســؤولية  تتولــى  التــي  الخدمــات  بالتزاماتها،وتقديــم 

قّيــم علــى  بمــردود  يعــود  بمــا  املجتمــع، وتطلعاتــه  احتياجــات  وتلبيــة  املرســومة،  أهدافهــا  تحقيــق  و  للمشــروعات،  تنفيذهــا 

 ملعاييــر الكفــاءة والفاعليــة؛ بهــدف  تحســين األداء الحكومــي.
ً
املجتمــع األردنــي، وذلــك وفقــا

 وبالنظــر للمبـــادئ العامليــة الناظمــة ملفهـــوم املســاءلة، نجـــد أن للمســاءلة مصدريــن رئيســيين: همــا التشــريع، ومبــادئ النزاهـــة، 

وهـذا يعنـي أن الحكومـة مسـاءلة عـن أدائهـا، والتزاماتهـا املنصـوص عليهـا فـي الدسـتور والتشـريعات األخرى، كمـا أنهـا مسـاءلة 

عـــن أدائها بموجب مبـــادئ النزاهـــة، التـــي يتفـــرع منهـــا ضمـــان االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد ومكافحـــة الفســـاد، وا االلتزام  بتنفيـــذ 

مـــا يصـــدر عنهـــا مـــن التزامـــات نصيـــة وشـــفهية، وبيـــان أســـباب القـــرارات املتخــذة مـــن قبلهـــا للمواطنيــن، وبيـــان تبعـــات هـــذه 

القـــرارات، إضافـــة للعديـــد مـــن  االلتزامـــات. 

  للمعلومــات عــن  أدائهــا، وبيــان مواطــن القصــور 
ً
ويهــدف التقريــر إلــى تقديــم املعلومــات حــول أداء الحكومــة؛ ليشــكل مصــدرا

واإلنجــاز فــي تنفيــذ التزاماتهــا، وتقديــم التوصيــات التــي تطــور أداءهــا، ويشــير فريــق عمــل التقريــر إلــى أن الحكومــة قامــت بنشــر 

خطتهــا التأشــيرية وبرنامــج االلولويــات االقتصاديــة، ويهــدف التقريــر إلــى زيــادة نســبة املســاءلة املجتمعيــة للحكومــة، ويعــدأن 

املقبلــة،  كمــا يســتهدف   أو  الحاليــة،  للمــدة  مــن عدمــه  قــوة األداء الحكومــي  إلــى  قــوي  تقديــم االلتزامــات وإنجازهــا  مؤشــر 

التقريــر املواطنيــن األردنييــن؛ ليكــون لهــم مرجًعــا حــول األداء الحكومــي؛ ممــا يمكنهــم مــن ممارســة دورهــم فــي متابعــة الحكومــة، 

اســتناًدا لحقائــق ومعلومــات موثقــة، إضافــة الســتهدافه وســائل اإلعــام والباحثيــن واألكاديمييــن،  وتقييمهــا، ومحاســبتها، 

والــرأي العــام باملجمــل. 
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ويتضمــن التقريــر رصــًدا لالتزامــات التــي قدمتهــا الحكومــة خــال فتــرة العــام األول مــن عمرهــا، وضمــن املــدة مــن 2020/10/12 

ولغايــة 2021/10/11 ،والتــي تعــددت مصادرهــا)1)، كمـــا يرصــد التقريـــر نشــاطات رئيــس الــوزراء، وأعضــاء الفريــق الــوزاري، 

وقـــرارات مجلـــس الـــوزراء، وكذلــك يتيــح التقريـــر معلومـــات عـــن قوانيــن الدفــاع التــي أصدرتهــا، أو عدلتهــا حكومــة  الخصاونــة، 

ــا الداء الحكومــة مــن خــال اتبــاع آليــات املقابــات الرئيســة النوعيــة)2)، ومجموعــات النقــاش   نوعيًّ
ً

كمــا يتضمــن التقريـــر تحليــا

املركــزة)))، ويبيــن  التقريـــر نتيجــة االســتبيان  اإللكترونــي  الخــاص بمــدى الرضــا عــن األداء الحكومــي)))، وتقييـــــــــــم أداء حكومــة 

خــــال فتــرة العــام األول.

مصادر االلتزامات /منهجية البحث، صفحة رقم 10.  (1(

نتائج تحليل املقابات الهاتفية الرئيسية مع أصحاب املصلحة، صفحة رقم 0).  (2(

تحليل مجموعات النقاش املركزة مع أصحاب املصلحة، صفحة رقم 0).  (((

تحليل االستبيان الخاص بمدى الرضا العام عن األداء الحكومي، صفحة رقم 51.  (((
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املنهجية

تــم إعــداد هــذا التقريــر باالعتمــاد علــى منهجيــة بحــث واضحــة، تتضمــن مؤشــرات نوعيــة وكميــة، تــم تطويرهــا بنــاًء علــى الخبــرة 

املتراكمــة لفريــق راصــد فــي إعــداد التقاريــر الرقابيــة مــع االســتنارة  ببعــض املمارســات الدوليــة، التــي تقــدم منهجيــات رقابيــة 

ومؤشــرات علميــة؛ لقيــاس مســتوى األداء الحكومــي وتقييمــه ، وعمــل علــى إعــداد هــذا التقريــر فريــق بحثــي مــن  مركــز الحيــاة 

ا مجموعــة مــن الخطــوات إلعــداد  التقريــر، تمثلــت باملراحــل التاليــة:
ً

- راصــد،  متخــذ

1. مرحلة جمع املعلومات:

ــذت مــن قبــل فريــق البحــث، الــذي  جمــع املعلومــات املتعلقــة بــكل  محــاور التقريــر، معتمــًدا علــى مصــادر املعلومــات املوثــوق  نّفِ

بهــا، وهــي:

الجريدة الرسمية. أ- 

املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء. ب- 

املواقع اإللكترونية للوزارات. ج- 

موقع الحكومة اإللكترونية. د- 

حسابات الوزارات، والوزراء على موقع التواصل االجتماعي.  هـ- 

وكالة األنباء األردنية ) بترا (. و- 

املصــدر املفتــوح للمعلومــات » محــرك البحــث جوجــل«،  الــذي يلجــأ لــه فريــق البحــث عنــد عــدم وجــود معلومــة متاحــة  ز- 

عبــر املصــادر ســابقة الذكــر، ليكــون مرحلــة أخيــرة للبحــث؛ لضمــان املزيــد مــن معاييــر املصداقيــة، والدقــة فــي البحــث.

2. مرحلة التحقق من املعلومات:

بعــد مرحلــة جمــع املعلومــات، عقــدت جلســة مشــتركة بيــن فــرق العمــل؛ ملراجعــة املعلومــات التــي تــم جمعهــا، والتحقــق مــن 

دقتهــا، إذ تمــت مراجعــة عينــة ممثلــة مــن املعلومــات الــواردة، والتأكــد مــن حدوثهــا أو ورودهــا علــى املصــادر الرئيســية املعتمــدة 

فــي عمليــة البحــث.  

3. مرحلة تصنيف املعلومات وتحليلها:

بعــد التحقــق مــن دقــة املعلومــات التــي تــم جمعهــا، تــم توزيــع محــاور التقريــر علــى فــرق بحــث متعــددة تولــى كل فريــق مهمــة 

تصنيــف املعلومــات ضمــن املحــور الــذي يقــع تحــت مســؤوليته، ثــم عمــل كل فريــق علــى تحليــل هــذه املعلومــات.

4. مرحلة التأكد من صحة املعلومات من الوزارة صاحبة العالقة:

بعــد فــرز املعلومــات الخاصــة بااللتزامــات الحكوميــة، أجــرى  فريــق العمــل مراســات رســمية مــع كل الــوزارات، ورئاســة الــوزراء؛ 

لغايــات التأكــد مــن معلومــات االلتزامــات، ومــدى نســب تنفيذهــا.  
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5. مرحلة تحليل البيانات، والتحقق منها مع أصحاب املصلحة:

انقســمت مرحلــة التحليــل والتحقــق إلــى مســارين رئيســيين: أولهمــا: مســار كمــي اشــتمل علــى تنفيــذ اســتطاع  تضمــن مجموعــة 

األســئلة املرتبطــة بــاألداء الحكومــي، وتــم توزيعــه علــى عينــة ممثلــة علــى مســتوى جميــع املحافظــات، أمــا املســار اآلخــر فقــد كان  

ــا إذ تــم  اختيــار و دمــج أكبــر عــدد مــن أصحــاب املصالــح، والخبــراء فــي عمليــة التقييــم النتائــج، و لتقديــم صــورة   نوعيًّ
ً

تحليــا

محايــدة وشــفافة وموضوعيــة، لتقييــم املســتوى الحقيقــي لــاداء الحكومــي، حيــث تمــت دعــوة خبــراء و ممثليــن عــن قطاعــات 

مختلفــة كالشــباب واملــرأة والسياســيين ومؤسســات املجتمــع املدنــي والصحفييــن وأعضــاء مجالــس نــواب حالييــن وســابقين. 

ملجموعــة مــن املقابــات النوعيــة، ومجموعــات النقــاش املركــزة.

6. مرحلة املشاركة املجتمعية في التعليق على نتائج التقرير:

شــارك فريــق العمــل بنتائــج التقريــر مــع املجتمــع مــن خــال عقــد مؤتمــر صحفــي تــاه وضــع التقريــر علــى املوقــع اإللكترونــي ملركــز 

الحيــاة - راصــد، ووســائل التواصــل االجتماعــي عبــر حســابات املركــز؛ للمشــاركة وإبــداء الــرأي بالنتائــج مــن قبــل املواطنيــن علــى 

التقريــر، وجمــع مشــاركات املهتميــن بنتائــج التقريــر وتعليقاتهــم وتحليلهــا؛ بهــدف تضمينهــا فــي هــذا التقريــر.  
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منهجية اعداد محاور التقرير

:  اإللتزامات والوعود الحكومية
ً
أوال

1. حصر اإللتزامات والوعود:

قــام فريــق عمــل راصــد لغايــات حصــر التزامــات الحكومــة ووعودهــا، بتتبــع مــا صــدر عــن رئيــس الــوزراء الدكتور بشــر الخصاونة  

فــي كل االجتماعــات، واللقــاءات الحكوميــة، ومــا ورد فــي البيــان الحكومــي لطلــب ثقــة مجلــس النــواب )5)، واســتخراج مــا تضمنــه 

مــن التزامــات، إضافــة لتحليــل خطــاب الــرد علــى مناقشــات مجلــس النــواب، وتــم تتبــع كل اللقــاءات اإلعاميــة، والزيــارات 

امليدانيــة لرئيــس الــوزراء؛ لرصــد االلتزامــات الصــادرة عنــه.

2. تصنيف اإللتزامات:

بعد حصر االلتزامات عمل فريق التقرير على تصنيفها ضمن سبعة محاور بحسب نوع كل التزام على النحو التالي:

1  محور اإلصاح اإلداري، ومكافحة الفساد.

محور اإلصاح االقتصادي.  .2

محور التنمية والخدمات.   .(

محور سيادة القانون، وحقوق اإلنسان.  .(

محور الشؤون الخارجية.  .5

محور اإلصاح السيا�سي.  .6

محور الشفافية، واإلعام.  .7

3. تتبع مستوى تنفيذ اإللتزامات:

قــام فريــق إعــداد التقريــر ببحــث دقيــق، وموســع باالعتمــاد علــى مصــادر املعلومــات املعتمــدة فــي هــذا التقريــر؛ ملعرفــة مســتوى 

توزيــع  علــى  الفريــق  عمــل  إرســال  تــم  لذلــك   
ً
إضافــة االلتــزام،  حالــة  بحســب  وتصنيفهــا  الحكوميــة،  االلتزامــات  كل  تنفيــذ 

االلتزامــات حســب مضمونهــا إلــى الجهــات التنفيذيــة املرتبطــة بهــا، وتــم إرســالها إلــى كل الجهــات ذات العاقــة؛ للتحقــق مــن 

 لثــاث درجــات، تــم اختيارهــا بنــاًء علــى خبــرة راصــد فــي تقييــم 
ً
مســتوى التنفيــذ، وتــم تحديــد مســتوى تحقــق االلتزامــات وفقــا

الخطــط وااللتزامــات الحكوميــة، و باالســتناد إلــى  عــدد مــن املعاييــر الدوليــة، وهــذه الدرجــات هــي:

مكتمل: ُيمنح االلتزام هذه الدرجة عند تحقق الشروط التالية:  •

تم تنفيذ كل األركان املادية لالتزام.  -

كان هناك مخرج واضح، ومثبت لالتزام.  -

https://ibit.ly/wdRb :للبيان الوزاري التي قدمته الحكومة لطلب الثقة 
ً
راصد يصدر تحليا  (5(

https://ibit.ly/wdRb
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جاري التنفيذ: ُيمنح االلتزام هذه الدرجة عند تحقق الشروط التالية:  •

تم البدء بتنفيذ واحد، أو أكثر من األركان املادية لالتزام.  -

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

ومن حيث درجة اإلنجاز في االلتزامات الجاري تنفيذها : فقد تم تصنيف درجة اإلنجاز التي وصل اليها الى ما يلي:

مرتفعة  -

متوسطة  -

منخفضة  -

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

لاللتــزام. الدرجــة  هــذه 

: نشاطات أعضاء مجلس الوزراء
ً
ثانيا

لغايــات تتبــع نشــاطات الــوزراء، تــم اعتمــاد املواقــع الرســمية للحكومــة والــوزارات، وصفحاتهــا الرســمية علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، والصفحــات الرســمية الخاصــة بالــوزراء؛ وذلــك لجمــع املعلومــات مــن كل املصــادر املمكــن توافرهــا عليــه، كمــا تــم 

ــا؛ لتزويــد فريــق العمــل بنشــاطات الــوزراء.  جمعهــا مــن وكالــة األنبــاء األردنيــة )بتــرا(،  إضافــة إلــى مراســلة الــوزارات الرســمية خطيًّ

 

: أوامر الدفاع وبالغاته
ً
ثالثا

تم تتبع كل أوامر الدفاع التي صدرت بموجب قانون الدفاع، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية، أو التعديات والباغات 

الصــادرة بخصــوص قوانيــن دفــاع ســابقة، وتــم العمــل علــى تحليــل هــذه األوامــر، وتحويلهــا إلــى بنــود ضمــن محــاور رئيســية، 

كمــا تــم حصــر الباغــات والتعليمــات املنشــورة علــى الجريــدة الرســمية، والصــادرة بموجــب أوامــر الدفــاع ضمــن هــذا التحليــل.

: قرارات مجلس الوزراء 
ً
رابعا

عمــل فريــق البحــث علــى تتبــع كل القــرارات التــي أصدرهــا مجلــس الــوزراء، وتــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية ،كمــا عمــل الفريــق 

علــى تحليــل هــذه القــرارات، وتصنيفهــا ضمــن بنــود ومحــاور رئيســية.
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اقع االلكترونية للوزارات : تقييم املو
ً
خامسا

 قــام فريــق العمــل علــى تتبــع كافــة املواقــع اإللكترونيــة للــوزارات، باالعتمــاد علــى محــاور التاليــة: محــور فعاليــة املوقــع االلكتروني 

»تحديــث األخبــار«، ومحــور إمكانيــة تواصــل املســتخدمين للموقــع مــع الــوزارة، ومحــور إمكانيــة البحــث مــن خــال املوقــع ومــدى 

فعاليــة أداة البحــث، ومحــور مــدى توفيــر املواقــع للتطبيقــات الذكيــة، ومحــور تقديــم الخدمــات االلكترونيــة، تواجــد الــوزارات 

علــى وســائل التواصــل االجتماعي.  

: القطاعات املستهدفة
ً
سادسا

اليوميــة  فــي الحيــاة  التأثيــر  مــن حيــث  التــي تمــس املجتمــع بشــكل كبيــر  أهــم القطاعــات  البحــث احــد  اســتهدف عمــل فريــق 

للمواطنييــن، وتحديــات املرحلــة، واملتمثــل بالقطــاع الزراعــي واملائــي، مــع النيــة الســتهداف قطاعــات أخــرى فــي التقاريــر املقبلــة. 



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
15الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها

الخالصة التنفيذية

ــا ألداء حكومــة الخصاونــة خــال  مــدة العــام األول مــن تشــكيلها، ويتضمــن التقريــر رصــًدا  نوعيًّ
ًّ

يقــدم هــذا التقريــر تحليا

 لجميــع االلتزامــات الصــادرة عــن حكومــة الخصاونــة، التــي بلــغ عددهــا 82) التزاًمــا، وتــم تحليلهــا بنــاًء علــى املحــاور 
ًّ

وتحليــا

ــا اســتهدف أصحــاب   نوعيًّ
ًّ

التــي توزعــت عليهــا االلتزامــات ومصادرهــا، ودرجــة تحقــق تلــك االلتزامــات، وتضمــن التقريــر تحليــا

املصلحة ومجموعة متنوعة من الخبراء حول تقييمهم لاداء الحكومي،  تمثلت بـ 10 مقابلة نوعية، و ) مجموعات نقاشية 

 مــن قطاعــات مختلفــة كالشــباب واملــرأة والسياســيين والصحفييــن وأعضــاء مجالــس 
ً
مركــزة  شــارك فيهــا مــا يقــارب 5) شــخصا

نــواب حالييــن وســابقين.

 

وبينت نتائج تحليل املقابات والجلسات املركزة أن معظم أصحاب املصلحة يرون بأن الحكومة كانت قادرة بشكل ضعيف 

الــى متوســط علــى تحمــل املســؤولياتها التــي اضطلعــت بهــا خــال العــام األول مــن تشــكيلها، وأنهــا لــم يكــن لهــا برامــج عمــل واقعيــة 

ولــم تقــدم أي التزامــات يمكــن ان تخفــف مــن حــدة التحديــات التــي يواجههــا املواطــن فــي مختلــف القطاعــات، واعتبــر أغلــب 

أصحــاب املصلحــة أن الحكومــة مارســت مبــدأ الشــفافية وإتاحــة املعلومــات للمواطنييــن واالعــام بشــكل ضعيــف، حيــث عللــوا 

ذلــك الــى غيــاب االعــام الحكومــي وتأخــره باالســتجابة لاحــداث التــي جــرت خــال العــام األول مــن تشــكيلها،  ويضيــف بعــض 

أصحــاب املصلحــة انهــم  يســتقون معلوماتهــم واخبارهــم مــن مصــادر أخــرى اكثــر مــن املصــادر الحكوميــة.

وتطــرق أصحــاب املصلحــة الــى مســتوى رضاهــم عــن األداء الحكومــي بالتعامــل مــع جائحــة كورونــا وتداعياتهــا خــال العــام األول 

مــن عمــر الحكومــة حيــث عبــر غالبيتهــم عــن رضاهــم بشــكل متوســط حــول تعامــل الحكومــة مــع الجائحــة واثارهــا خاصــة بمــا 

يتعلــق بتوفيــر املطاعيــم، وقــد قيــم غالبيــة أصحــاب املصلحــة بأنهــم راضــون بشــكل ضعيــف عــن وفــاء الحكومــة بالتزاماتهــا 

خــال العــام األول، وان الحكومــة لــم تقــدم التزامــات ترتبــط بشــكل مباشــر فــي تحســين الوضــع املعيــش للمواطنييــن وبمعالجــة 

املشــاكل التــي يواجهونــا.

حول مدى رضاهم عن الخدمات االلكترونية املقدمة من قبل الحكومة خال العام األول من تشكيلها، حيث عبر معظمهم 

عــن رضاهــم بشــكل متوســط عــن الخدمــات املقدمــة مــن الحكومــة، حيــث يعتبــرون أن الخدمــات املقدمــة جيــدة لكنهــا تعانــي 

مــن عــدة تحديــات ومشــاكل مــن حيــث صعوبــة الوصــول واالســتخدام بالنســبة للتطبيقــات الحكوميــة، وحــول مــدى قيــام 

الحكومــة بالعمــل علــى تطويــر قدراتهــا ملواجهــة التحديــات املختلفــة التــي تواجههــا فيــرى غالبيــة أصحــاب املصلحــة ان الحكومــة 

كانــت قــادرة بشــكل ضعيــف علــى تطويــر قدراتهــا فــي تطويــر قدراتهــا ملواجهــة التحديــات التــي واجهتهــا خــال العــام األول.

وأجمــع أصحــاب املصلحــة علــى مجموعــة مــن التوصيــات أبرزهــا العمــل علــى تكريــس مبــدأ الشــفافية مــع املواطنييــن واالعــام 

للنهــوض باكفــة القطاعــات، وضــرورة وقــف  والتركيــز عــل تطويــر ادواتهــا اإلعاميــة املختلفــة، وإنجــاز التخطيــط الشــمولي 

العمــل بقانــون الدفــاع، تعزيــز التشــاركية واالســتعانة باصحــاب الخبــرات ومؤسســات املجتمــع املدنــي فــي عمليــة وضــع الخطــط 
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بتطويــر  تقــوم  وان  حقيقيــة،  واليــة  صاحبــة  الحكومــة  تكــون  وان  بالحكومــة  املواطنييــن  ثقــة  اســتعادة  واالســتراتيجيات، 

الخدمــات االلكترونيــة التطبيقــات الذكيــة الحكوميــة بتســهيل الوصــول اليهــا واســتخدامها، ويجــب علــى الحكومــة االهتمــام 

أكثــر بعمليــة الرقابــة علــى املؤسســات والشــركات التابعــة لهــا، ضــرورة إعــادة النظــر بالسياســة التعليميــة والعمــل علــى تصحيــح 

التشــوهات التــي يعانــي منهــا القطــاع التعليمــي الحكومــي

ويتضمــن التقريــر  نتائــج  الســتطاع  نفــذه راصــد حــول أداء حكومــة الخصاونــة خــال الـــعام األول، وتضمــن مجموعــة مــن 

األســئلة حــول الرضــا العــام عــن أداء الحكومــة، وقدرتهــا علــى تحمــل مســؤولياتها، ومــن أبــرز نتائــج االســتطاع تبيــن ان 50% 

مــن األردنييــن يــرون أن الفريــق الــوزاري لــم يكــن قــادًرا علــى تحمــل مســؤولياته خــال الـــعام ، فيمــا يــرى %19.9 مــن األردنييــن 

أن الفريــق كان قــادًرا علــى تحمــل مســؤولياته بشــكل متوســط، واســتهدف االســتطاع عينــة شــملت 192) مواطًنــا ومواطنــة.

وفيمــا يتعلــق بممارســة الحكومــة ملبــدأ الشــفافية، وإتاحــة املعلومــة للمواطنيــن واإلعــام يــرى%8.1  مــن األردنييــن أن الحكومــة 

مارســتها بشــكل كبيــر، فيمــا يــرى%).18 أن الحكومــة مارســتها بشــكل متوســط، وعلــى صعيــد تعامــل الحكومــة مــع جائحــة 

كورونــا، بينــت النتائــج أن %9.7 راضــون بشــكل كبيــر عــن تعامــل الحكومــة مــع جائحــة كورونــا وتداعياتهــا، بينمــا 6.6) % عبــروا 

انهــم غيــر راضــون عــن تعامــل الحكومــة مــع جائحــة كورونــا وتداعياتهــا.

أن   تبيــن  فقــد  الحكومــة،  مــن عمــر  األول  العــام  املقدمــة خــال  اإللكترونيــة  الخدمــات  عــن مســتوى  األردنييــن  وحــول رضــا 

%).10 مــن األردنييــن راضــون بشــكل كبيــر، و%)2 مــن األردنييــن راضــون بشــكل متوســط، فيمــا كانــت نســبة الراضيــن بشــكل 

ضعيــف%26.9 مــن األردنييــن، وغيــر الراضيــن مــن األردنييــن9.7%).

 لجميــع القــرارات التــي اتخذتهــا حكومــة الخصاونــة خــال االلعــام األول مــن تشــكيلها، إذ بلــغ عــدد 
ً

ويحتــوي التقريــر تحليــا

الجريــدة  فــي  املنشــورة  الرســمية  املصــادر  مــن  القــرارات  وتــم جمــع  قــراًرا،   (66 الــوزراء  قبــل مجلــس  مــن  املتخــذة  القــرارات 

الرســمية، وتمــت دراســة جميــع القــرارات وتحليلهــا بنــاًء علــى عــدة محــاور رئيســية.

واشــتمل التقريــر علــى  تتبــع لــكل أوامــر الدفــاع التــي صــدرت عــن حكومــة الخصاونــة بموجــب قانــون الدفــاع، والتــي تــم نشــرها 

فــي الجريــدة الرســمية، أو التعديــات والباغــات الصــادرة بخصــوص قوانيــن دفــاع ســابقة، والتــي بلــغ عددهــا  16 قوانيــن دفــاع، 

و 5)بيانــا الحقــا الوامــر دفــاع ســابقة، ثــم تــم تحليــل هــذه األوامــر إلــى محــاور رئيســية. 

عمــل فريــق إعــداد التقريــر علــى تتبــع كل أنشــطة أعضــاء حكومــة الخصاونــة منــذ تشــكيلها قبــل عــام، إذ تــم جمــع األنشــطة التــي 

ا، وتــم رصــد 
ً
تــم تنفيذهــا مــن خــال املصــادر املعتمــدة، حيــث وصــل مجمــوع النشــاطات لــكل  أعضــاء الحكومــة )8)2 نشــاط

، تــاه 
ً
 ميدانيــا

ً
ا لألنشــطة امليدانيــة وزيــر الزراعــة ب )10 نشــاطا

ً
58  زيــارات ميدانيــة لرئيــس الــوزراء، وكان أكثــر الــوزراء تنفيــذ

 لــكل منهمــا.
ً
 ميدانيــا

ً
، ووزيــر امليــاه والــري ووزيرالســياحة واألثــار ب 77 نشــاطا

ً
 ميدانيــا

ً
وزيــر التنميــة االجتماعيــة ب )9 نشــاطا



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
17الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها

واحتــوى التقريــر علــى مجموعــة مــن املقارنــات بيــن حكومــة الخصاونــة، وآخــر ثــاث حكومــات علــى مســتوى عــدد الــوزراء الذيــن 

شــكلوا الحكومــة، إذشــكلت حكومــة الخصاونــة مــن 7) وزيًرامــن التشــكيل األول، وأربعــة تعديــات، وبمقارنــة أعــداد الــوزراء 

الذيــن شــكلوا الحكومــة خــال العــام األول مــع آخــر ثــاث حكومــات يتبيــن أن عــدد وزراء حكومــة الــرزاز خــال العــام األول بلــغ 

)) وزيــًرا، وحكومــة امللقــي 0) وزيــًرا ، وحكومــة النســور 2) وزيــًرا فــي العــام األول، وبمقارنــة عــدد االلتزامــات التــي قدمتهــا حكومــة 

الخصاونــة مــع حكومــة الــرزاز يتبيــن أن الخصاونــة قــدم 171 التزاًمــا، فيمــا قــدم الــرزاز 299 التزاًمــا ووصلــت نســبة االلتزامــات 

املكتملــة لحكومــة الخصاونــة إلــى %)1، فيمــا كانــت فــي حكومــة الــرزاز %)1 بعــد مــرور العــام األول، وبلغــت القــرارات التــي 

 ب1))  قــراًرا لحكومــة الــرزاز.
ً
أصدرتهــا حكومــة الخصاونــة 66)  قــراًرا مقارنــة
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التوصيات 

املواطــن  بيــن  الثقــة  لتعزيــز  املعلومــات  تعزيــز تدفــق  فــي  التزامــات نوعيــة تســاهم  تقديــم  الــى  الحكومــة  يدعــو راصــد   .1

. والحكومــة 

 مــع 
ً
2.        ضــرورة تبنــي الحكومــة نهــج التشــاركية فــي عمليــة بنــاء االلتزامــات التــي تقدمهــا الحكومــة لتكــون أكثــر انســجاما

واملعيشــية.        االقتصاديــة  الوطنيــة  الحالــة  متطلبــات 

).          يدعــو راصــد مجلــس النــواب للقيــام بــدوره الرقابــي عبــر االطــاع علــى مخرجــات هــذا التقريــر، والســعي نحــو محاســبة 

الحكومــة بنــاء علــى االلتزامــات التــي تعهــدت بهــا خــال األول .

يدعــو راصــد وســائل اإلعــام املتعــددة، و مســؤولي الصحافــة االســتقصائية  للقيــام بدورهــم املنــوط بهــم والتحقــق،   .(

واملتابعــة الدوريــة ملــدى التــزام الحكومــة بتنفيــذ التزاماتهــا، و إنصــاف الــوزارات النشــيطة، ومحاســبة الــوزارات غيــر 

املتعاونــة.

يتوجب على الحكومة أن تقدم الحكومة  التزامات قابلة للقياس، و محددة بجدول زمني، ومرتبطة بجهة محددة.  .5

يجــب أن يكثــف الــوزراء عملهــم امليدانــي، وتواصلهــم مــع املواطنيــن بشــكل مباشــر، واالطــاع علــى أداء املؤسســات فــي   .6

املحافظــات.

7.  يتوجــب علــى الحكومــة بالتشــاور مــع املجتمــع املدنــي بشــكل عــام، واملؤسســات النقابيــة واملهنيــة بشــكل خــاص عنــد 

قوانيــن. مســودات  أو  قــرارات،  أي  إصــدار  قبــل  أو  معينــة،  قطاعــات  حاجــات  لتفهــم  الحاجــة؛ 

الحاجــة لتنفيــذ اإلســتراتيجيات الســابقة، و ترســيخ نهــج أن اإلســتراتيجيات عابــرة للحكومــات والــوزراء كبرنامــج عمــل،   .8

أو مســؤول معيــن. وليســت مرتبطــة بشــخص، 

تعزيــز تعــاون الحكومــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، وتفعيــل بنــود قانــون حــق الحصــول علــى املعلومــة، وتعزيــز قيــم   .9

الرشــيدة. والحاكميــة  الشــفافية، 

اعلى 
ً
يتوجب على الوزارات نشر كل األخبار املرتبطة بعمل الوزراء وأنشطتهم؛ ضماًنا لتطبيق مبدأ الشفافية وحفاظ  .10

حــق املواطــن باالطــاع علــى أداء الــوزراء.

الشــفافية  قيــم  يعــزز  عمرهــا  مــن  األول  العــام  لفتــرة  مبدئــي  حســاب  كجــردة  التقريــر  هــذا  إلــى  الحكومــة  نظــر  إن   .11

أدائهــا. ومراقبــة  الحكومــة،  عمــل  ملتابعــة  فرصــة  مدنــي   مجتمــع  ومؤسســات  مواطنيــن،  للمجتمــع   ويوفــر  والتشــاركية، 

إهمــال بعــض الــوزارات، أو الــوزراء الــرد علــى استفســارات فريــق العمــل مــع ماحظــة منحهــم فرصــة زمنيــة محــددة   .12

للــرد، ومتابعــة فريــق العمــل لهــذه الــوزارات وحثهــا علــى الــرد، يجســد نظــرة ســلبية مــن هــذه الــوزارات إلــى دور مؤسســات 

املجتمــع املدنــي، و دور املجتمــع وحقــه الدســتوري بمتابعــة الحكومــة وتقييمهــا ومحاســبتها علــى أدائهــا والتزاماتهــا، 

وقراراتهــا. 
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الباب األول:

االلتزامات الحكومية 
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1.1 مقدمة

ــا ملجمــوع االلتزامــات التــي صــدرت عــن حكومــة الخصاونــة خــال االلعــام األول االولــى  ــا ونوعيًّ  كميًّ
ً

يتضمــن هــذا البــاب تحليــا

مــن تشــكيلها، مــن حيــث عــدد االلتزامــات واملصــادر التــي جــاءت منهــا، واملحــاور الرئيســية التــي توزعــت عليهــا، ودرجــة تحققهــا. 

ومــن الجديــر ذكــره أن كثيــًرا مــن االلتزامــات يصعــب قياســها؛ لعــدم ارتبــاط نســبة كبيــرة منهــا بجــدول زمنــي محــدد، وكذلــك الن 

معظــم االلتزامــات كانــت تخــص رئاســة الحكومــة دون اإلشــارة إلــى وزارات بعينهــا ســتقوم بتنفيــذ هــذه االلتزامــات؛ ممــا زاد مــن 

صعوبــة عمليــة التحــري والتدقيــق؛ لتحديــد جهــة االختصــاص املســؤولة عــن التنفيــذ.
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1.2 نسب تحقق االلتزامات الحكومية

قدمــت الحكومــة خــال العــام األول 82) التزاًمــا، وبتحليــل نســب تحقــق االلتزامــات يتبيــن أن الحكومــة لــم تبــدأ تنفيــذ مــا 

نســبته %)) مــن االلتزامــات التــي قدمتهــا، فيمــا بلغــت نســبة االلتزامــات التــي يجــري تنفيذهــا %52، و نســبة االلتزامــات التــي 

%)1، امــا بالنســبة ملســتوى انجــاز االلتزامــات جاريــة التنفيــذ فقــد بلــغ عــدد االلتزامــات الجــاري تنفيذهــا بدرجــة  اكتملــت 

.21% %57، وبدرجــة منخفضــة  %22، وبدرجــة متوســطة  مرتفعــة 

مكتمل

14.0 %

لم يبدأ

34.0 %

جاري التنفيذ

52.0 %

مرتفعة

22.0 %

منخفضة

21.0 %

متوسطة

57.0 %

382 التزام

الشكل رقم (1): مستوى تحقق التزامات حكومة د. بشر الخصاونة خالل عام
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1.3 محاور االلتزامات الحكومية

وتــم تحليــل االلتزامــات علــى ســبعة محــاور رئيســية، حيــث تركــزت غالبيتهــا فــي محــور اإلصــاح االقتصــادي  بواقــع 196 التزاًمــا 

وبنســبة %51، تــاه محــور التنميــة والخدمــات بواقــع  5)1التزاًمابنســبة %5)، ثــم محــور اإلصــاح اإلداري ومكافحــة الفســاد 

بواقــع )2 التزاًمــا وبنســبة %6، ثــم محــور ســيادة القانــون بواقــع )1 التزامــات وبنســبة %)، ثــم محــور الشــؤون الخارجيــة ب 

 محــور الشــفافية واإلعــام 
ً
65 التزامــات وبنســبة %2 ومحــور اإلصــاح السيا�ســي بواقــع 5 التزامــات وبنســبة %1.5 ، وحــل أخيــرا

بواقــع التزاميــن فقــط بنســبة 5. %.  

الشكل رقم (2): توزيع محاور التزامات حكومة د. بشر الخصاونة خالل عام

الشفافية وا�عالم 

التنمية والخدمات

الشؤون الخارجية 

ا�صالح ا�داري 
ومكافحة الفساد 

35.0 %

% 51.0ا�صالح االقتصادي

6.0 %

% 4.0سيادة القانون 

2.0 %

% 1.5ا�صالح السياسي 

0.5 %
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1.4 مصادر االلتزامات الحكومية

ومــن حيــث املصــادر التــي جــاءت منهــا االلتزامــات، فقــد صــدرت غالبيتهــا عــن برنامــج أولويــات عمــل الحكومــة االقتصــادي بواقــع  

 وبنســبه %0)، ثــم االلتزامــات 
ً
125 التزاًمــا وبنســبة %))، تلتهــا االلتزامــات التــي جــاءت عــن البيــان الــوزاري بواقــع 116 التزامــا

الصــادرة عــن اللقــاءات واالجتماعــات الرســمية لرئيــس الــوزراء مــع قطاعــات مختلفــة مــن املجتمــع األردنــي بواقــع 59 التزاًمــا 

 وبنســبة %15، وأخيــرا االلتزامــات الصــادرة عــن 
ً
بنســبة %16، ثــم االلتزامــات الصــادرة عــن الخطــة التأشــيرية وبلغــت 57 التزامــا

الــرد الحكومــي علــى مناقشــات النــواب لبيــان الثقــة بواقــع 25 التزاًمــا بنســبة 6%.

16.0 % 30.0 % 33.0 %

برنامج اولويات 
عمل الحكومة 

االقتصادي

اللقاءات البيان الوزاري 
الحكومية

6.0 % 15.0 %

الخطة 
التأشيرية

الرد الحكومي 
على مناقشات 

النواب 

الشكل رقم (3): مصادر التزامات حكومة د. بشر الخصاونة خالل عام

382 التزام
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وفيما يلي جدول يبين كل االلتزامات التي قدمتها حكومة الخصاونة خال العام األول ومستوى تحققها: 

الجدول )1(: ُيبّين االلتزامات التي قدمتها حكومة الخصاونة خال العام األول ومستوى تحققها

نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

1

برنامــج تنفيــذي لألعــوام 2021 - )202 يتضمــن منهجيــة شــاملة 

للتعامــل مــع مختلــف القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة واملاليــة 

 لألولويــات الوطنيــة فــي مختلــف القطاعــات.
ً
والسياســية، وفقــا

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

مكتملالبيان الوزاري

2

شــفافّية  بــكّل  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  تفعيــل 

وحاكمّيــة، مــن خــال إعــداد املشــاريع القابلــة للتنفيــذ من النواحي 

املالّيــة والفنّيــة والقانونّيــة، وطرحهــا علــى القطــاع الخــاص لغايــات 

التنفيــذ.

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

مكتملالبيان الوزاري

(
قطــاع  فــي  الرشــيدة  الحاكميــة  وتعزيــز  هيكلّيــة  إصاحــات  إجــراء 

الطاقــة

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

(
قطــاع  فــي  الرشــيدة  الحاكميــة  وتعزيــز  هيكلّيــة  إصاحــات  إجــراء 

امليــاه

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

5
قطــاع  فــي  الرشــيدة  الحاكميــة  وتعزيــز  هيكلّيــة  إصاحــات  إجــراء 

العمــل

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

6
الخدمــة  تقديــم  فــي  يقّصــر  مــن  كّل  ومحاســبة  الرقابــة،  تكثيــف 

اإلنجــاز. أصحــاب  ومكافــأة  العاّمــة، 

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

7
القطــاع  مــن  للمواطنيــن  املقّدمــة  الخدمــات  مســتوى  تحســين 

العــام.

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

تنفيذ دراسة مبنية على أسس علمّية لهيكلة القطاع العام8

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

النظر في إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات9

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

10

النقابــات  مــع  والحــوار  للتواصــل  أبوابهــا  فتــح  الحكومــة  ســتبادر 

املهنّيــة، مــن منطلــق الــدور الــذي تؤّديــه هــذه املؤّسســات الوطنّيــة 

مــن أجــل خدمــة منتســبيها، وطــرح قضاياهــم املهنّيــة.

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

11

ســترفع الحكومــة إلــى الســّدة امللكّيــة دراســة علمّيــة حــول تطويــر 

ب التعديل للســير بإجراءات 
ّ
اإلدارة و مشــاريع القوانين التي تتطل

هــذه العملّيــة.

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

مكتمل

12
واالســتجوابات  االســئلة  علــى  بالــرد  ســتلتزم  الحكومــة 

القانونيــة. املــدد  ضمــن  النيابيــة  واالســتيضاحات 

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

1(

تتعّهــد الحكومــة بتقديــم جميــع أشــكال الدعــم واإلســناد للقــّوات 

 
ً
حة واالجهــزة األمنّيــة، ومواصلــة رعايتهــا واالهتمــام بهــا تدريبــا

ّ
املســل

.
ً
 وتســليحا

ً
وإعــدادا

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

تحسين أوضاع املتقاعدين العسكريين)1

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

 تحسين أوضاع منتسبي القوات املسلحة واألجهزة األمنية15

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

16

تعزيــز دور املؤسســات الرقابيــة ومنحهــا املزيــد مــن االســتقالّية، 

وتفعيــل دورهــا فــي ضبــط أّي محــاوالت أو ممارســات للتعــّدي علــى 

املــال العــام

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

17
املالــي  والفســاد   وصــوره  أشــكاله  بمختلــف  الفســاد  مكافحــة   

واإلداري

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

18
للمنظومــة  ودعمهــا  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  اســتقالية  تكريــس 

النزاهــة. قيــم  وتعزيــز  الفســاد  مكافحــة  تســتهدف  التــي  العامــة 

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

19

 اســتعداد الحكومــة للتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد للعمــل 

علــى ســد بعــض الثغــرات فــي التشــريعات التــي قــد ينفــذ مــن خالهــا 

البعــض ملمارســات تصنــف علــى انهــا ممارســات فســاد او اهــدار 

للمــال العــام .

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

20

تقريــر  تضمنهــا  خلــل  واوجــه  مخالفــات  اي  تصويــب  علــى  العمــل 

ديــوان املحاســبة وبشــكل يحافــظ علــى ســامة املــال العــام ومنــع 

عليــه  تجــاوزات  اي 

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

21

تتضّمــن  االقتصــادي  النمــو  لتحفيــز  منهجيــة  الحكومــة  تعتمــد 

رؤيــة مشــتركة حــول النهــج والبرنامــج الحكومــي إلدارة االقتصــاد 

الوطنــي بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وبدعــم مــن املؤسســات 

واملانحيــن. الدولّيــة 

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

22

 لتمويل أّي إنفاق جاٍر 
ً
 واحدا

ً
تلتزم الحكومة أن ال تســتدين فلســا

إضافــي، وأّن أّي اســتدانة إضافّيــة مــن أّي نمــط، ســتوّجه ملشــاريع 

اســتثمارّية وإنتاجّية. 

اإلصاح 

اإلقتصادي

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

لم يبدأ

2(
تحســين القــدرة الشــرائّية للمواطنيــن مــن خــال تعزيــز الحمايــة 

االجتماعّيــة

اإلصاح 

اإلقتصادي
مكتملالبيان الوزاري

2(
اإلدارة  لتوحيــد  الازمــة  واإلدارّيــة  التشــريعية  اإلجــراءات  اتخــاذ 

الضريبّيــة.

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

25
وطــرح  الوطنــي،  الفوتــرة  نظــام  عطــاء  طــرح  إجــراءات  اســتكمال 

الضريبــي. الحاســوب  نظــام  عطــاء 

اإلصاح 

اإلقتصادي
مكتملالبيان الوزاري

تحسين التحصيل الضريبي والجمركي26
اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

27
 وتســهيلها 

ً
تســريع الخدمــات الضريبيــة للشــركات امللتزمــة ضريبيــا

عبــر برنامــج القائمــة الذهبّيــة.

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

28
تبــادل  عبــر  الضريبــي  التهــّرب  ملكافحــة  الدولــي  التعــاون  تفعيــل 

الضريبــي االزدواج  منــع  اتفاقّيــات  مــن  واالســتفادة  املعلومــات 

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

توحيد اإلدارة الجمركّية لجميع مناطق اململكة29
اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

(0
تفعيــل لجــان التســويات واملصالحــات الضريبّيــة والجمركّيــة لحــل 

امللفــات العالقــة.

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

(1
واالدارة  باإلجــراءات  نوعّيــة  نقلــة  بإجــراء  الحكومــة  ســتقوم 

الجمركّيــة. التعرفــة  ومراجعــة  ورقمنتهــا،  الجمركيــة 

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

محاربة التهّرب والتجّنب الضريبي وحوكمة اإلعفاءات.2)
اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

((

فــي  الثغــرات  وســّد  الضريبّيــة  واالختــاالت  التشــّوهات  معالجــة 

الناظمــة  التشــريعات  تطويــر  عبــر  الضريبــي،  النظــام  إجــراءات 

2021 لعــام  الضريبيــة  اإلصاحــات  إجــراءات  وضمــن  لذلــك؛ 

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

((
العــام،  القطــاع  ملوظفــي  العــاوات  علــى  الزيــادة  صــرف  إعــادة 

والعســكريين املدنييــن 

اإلصاح 

اإلقتصادي
مكتملالبيان الوزاري

زيادة الصادرات الوطنّية.5)
اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

(6
املحلّيــة،  اإليــرادات  تعزيــز  طريــق  عــن  املوازنــة  عجــز  مــن  الحــّد   

والنفقــات اإليــرادات  جانبــي  فــي  والتشــّوهات  الثغــرات  ومعالجــة 

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

(7

 فتح أسواق تصديرية أمام املنتجات األردنية، وعقد االتفاقيات 

تلــك  فــي  املنتجــات  لهــذه  تفضيليــة  معاملــة  تمنــح  التــي  التجاريــة 

األســواق.

اإلصاح 

اإلقتصادي

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

 زيادة االنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة النمو االقتصادي. 8)
اإلصاح 

اإلقتصادي

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

(9
وضمــن  املحليــة  بالصناعــة  الحكوميــة  املشــتريات  حصــر 

املحــددة. واملواصفــات  االشــتراطات 

اإلصاح 

اإلقتصادي

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

(0

الحكومــة  فيــه  تســاهم  اســتثماري،  ســيادي  صنــدوق  إنشــاء 

للمغتربيــن   
ً
مفتوحــا ويكــون  الخارجّيــة،  االســتثمارّية  والصناديــق 

األردنييــن

اإلصاح 

اإلقتصادي
لم يبدأالبيان الوزاري

(1
إحــداث إصاحــات هيكلّيــة اقتصادّيــة ومالّيــة تهــدف إلــى تحســين 

بيئــة األعمــال.

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

(2

 
ً
جغرافيــا وتوجيهــه  االســتثمار  لتحفيــز  مجزيــة  منظومــة  تطويــر 

املحافظــات  فــي  لألردنييــن  عمــل  فــرص  إيجــاد  بهــدف   
ً
وقطاعيــا

البطالــة. نســب  فيهــا  ترتفــع  التــي  واملناطــق  واأللويــة 

اإلصاح 

اإلقتصادي

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

أتمتة التصاريح املرتبطة بسوق العمل))
اإلصاح 

اإلقتصادي
مكتملالبيان الوزاري

((
التركيــز علــى برامــج التمكيــن وتعزيــز منظومــة التدريــب والتعليــم 

بــات ســوق العمــل
ّ
املنهــي والتقنــي لتكــون ملّبيــة ملتطل

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

الحّد من الخروقات التي تحصل في بيئة العمل كعمالة األطفال5)
اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

خفض معّدالت البطالة6)
اإلصاح 

اإلقتصادي
لم يبدأالبيان الوزاري

ضبط سوق العمل وتنظيمه7)
اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

(8
فــي قطــاع  تطويــر منظومــة التفتيــش والســامة والصّحــة املهنّيــة 

العمــل

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

(9

منهــي  تدريــب  برامــج  تنفيــذ  يســاندها  جديــدة  عمــل  فــرص  توفيــر 

 
ً
وتقنــي لتلبيــة احتياجــات األســواق املحليــة والخارجيــة، خصوصــا

فــي املجــاالت الرقميــة الحديثــة.

اإلصاح 

اإلقتصادي

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

50
 لــدوره املهــّم فــي تحريــك االقتصــاد 

ً
 دعــم قطــاع اإلنشــاءات، نظــرا

الوطنــي، وتشــغيل األيــدي العاملــة.

اإلصاح 

اإلقتصادي

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

51
توجيــه املســاعدات الخارجّيــة، نحــو األولوّيــات الوطنّيــة املرتبطــة 

بســّد الفجــوات التمويلّيــة

اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

توظيف االقتصاد الرقمي لتعزيز النمّو االقتصادي.52
اإلصاح 

اإلقتصادي
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

5(
بوابــة  عبــر  الديمقراطّيــة،  ومســيرتنا  السياســّية  الحيــاة  تطويــر 

الحــوار

اإلصاح 

السيا�سي 
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

5(
القــرار  وصنــع  السياســّية  الحيــاة  فــي  املواطنيــن  مشــاركة  توســيع 

الوطنــي

اإلصاح 

السيا�سي 
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

55
مــع  والتعامــل  الخدمــات  تقديــم  فــي  الامركــزي  النهــج  تعزيــز 

. وى لشــكا ا

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

الحّد من نسب الفقر.56
التنمية 

والخدمات
لم يبدأالبيان الوزاري

تنظيم شؤون حضانات األطفال57
التنمية 

والخدمات
مكتملالبيان الوزاري
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

58

إنشــاء صنــدوق خــاّص للمســّنين، لدعمهــم بجميــع االحتياجــات 

الشــؤون  مــن خــال وزارة  لهــم  الضرورّيــة، وضمــان عيــش كريــم 

االجتماعيــة

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

مكتمل

59
االســتمرار فــي تحســين البيئــة املدرســّية عــن طريــق إنشــاء األبنيــة 

واإلضافــات املدرســية الجديــدة وإجــراء الصيانــة الازمــة

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

االستمرار في تطوير املناهج60
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

61

خطــة  وفــق  األطفــال  ريــاض  بمرحلــة  أبنائنــا  إلحــاق  فــي  التوّســع 

 إلــى االســتيعاب الكامــل لألطفــال مــن عمــر خمــس 
ً
محــّددة؛ وصــوال

ســنوات خــال العاميــن املقبليــن

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

62

التعليــم  ليكــون  واملعــّدات؛  باألجهــزة  املحتاجيــن  الطلبــة  تأميــن 

املدر�ســي  التعليــم  جــودة  لتطويــر   
ً
ومعــّززا  

ً
داعمــا اإللكترونــي 

العالــي. والتعليــم 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

تطوير املحتوى التعليمي اإللكتروني ليكون أكثر تفاعلية)6
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

مين.)6
ّ
رفع كفاءة املعل

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

65
العملّيــة  مــن   

ً
جــزءا ليكــون  ُبعــد  عــن  التعليــم  خيــار  تطويــر   

. لتعليمّيــة ا

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

إجراء دراسة تفصيلّية لتطبيق تقنّيات الحصاد املائي املتعّددة.66
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

67
محاصيــل  إلنتــاج  الخــاص  والقطــاع  املحلّيــة  املجتمعــات  تحفيــز 

الزراعــي القطــاع  فــي  التصنيعّيــة  واملحاصيــل  العجــز 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

تعزيز االبتكار وريادة األعمال في القطاع الزراعي.68
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

69
تعمــل الحكومــة علــى تنظيــم القطــاع الزراعــي بهــدف االعتمــاد علــى 

التقنّيــات الزراعّيــة الحديثــة.

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

70
لبيئتنــا  املائمــة  األصنــاف  واســتنباط  الزراعّيــة،  البحــوث  دعــم 

األردنّيــة.

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

دعم الصناعات الزراعّية املعتمدة على املدخات املحلّية.71
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

مكننة العمل في القطاع الزراعي ورقمنته، بهدف زيادة اإلنتاجية72
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

التحّول عن الزراعات التقليدّية.)7
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

7(
ل 

ّ
يشــك الــذي  إنتاجــه  وحمايــة  الزراعــي  القطــاع  اســتقرار  دعــم 

وشــريانه. الوطنــي  الغذائــي  األمــن  قاعــدة 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

75
مــن خالهــا  التــي سنســتثمر  الزراعّيــة"  تنفيــذ مشــروع "الخارطــة 

للزراعــة. مــن أرا�ســي الخزينــة الصالحــة  أجــزاًء 

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

76
علــى  ومســاعدتهم  املزارعيــن  لدعــم  الحوافــز  مــن  حزمــة  توفيــر   

الزراعــي. القطــاع  منهــا  يعانــي  التــي  الصعبــة  األوضــاع  تجــاوز 

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

77
ــي مــن الخضــروات الزراعّيــة لهــذا 

ّ
ســتحّقق الحكومــة االكتفــاء الكل

العــام 2021.

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

التركيز على تطوير السياحة الداخلية.78
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

79

تقديــم  وضمــان  اململكــة،  إلــى  املر�ســى  دخــول  إجــراءات  تســهيل 

عادلــة  بأســعار  لهــم  العاجّيــة  الخدمــات  مــن  مســتوى  أفضــل 

وجاذبــة.

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

80

القطــاع  هــذا  فــي  واملنشــآت  الســياحة  قطــاع  فــي  العامليــن  دعــم 

صنــدوق  خــال  ومــن  املعلنــة،  والحمايــة  الدعــم  برامــج  ضمــن 

الســياحّية. املخاطــر 

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

81
الســياحّية  املنشــآت  عمــل  الســتدامة  الازمــة  التســهيات  تأميــن 

فيهــا. العمالــة  علــى  والحفــاظ 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

تنفيذ خطة استراتيجّية للتسويق والترويج السياحي.82
التنمية 

والخدمات
مكتملالبيان الوزاري

8(
يوفــر  بمــا  الصحيــة  واملراكــز  املستشــفيات  حوســبة  اســتكمال 

عاليــة. بجــودة  خدماتهــا  بتقديــم  ويســهم  والجهــد  الوقــت 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

8(
عــن  باإلعــان  يتعلــق  فيمــا  واملصارحــة  الشــفافية  بنهــج  االلتــزام 

الصحيــة. منظومتنــا  قــدرات 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

85
رفد املستشفيات واملراكز الصحية بالكوادر الطبية والتمريضية 

واملعدات الازمة

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

86

ســتقوم الحكومــة بالتوســع فــي برامــج التدريــب والتأهيــل لتشــمل 

جميــع  فــي  النقــص  لســد  أكبــر   
ً
وأعــدادا جديــدة  تخصصــات 

الطبيــة. التخصصــات 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

87
لألوبئــة  الوطنــي  املركــز  لتشــغيل  الازمــة  اإلجــراءات  اســتكمال   

وجــودة. كفــاءة  بــكل  خدماتــه  لتقديــم  الســارية  واألمــراض 

التنمية 

والخدمات
مكتملالبيان الوزاري

88

خطــة  ضمــن  للمواطنيــن  مجــاِن  بشــكل  املطاعيــم  تقديــم 

متكاملــة ودقيقــة وعادلــة وشــفافة تــراع اعطــاءه وفــق األولويــات 

 بالربــع األول مــن العــام 
ً
 بــدءا

ً
واالحتياجــات املتعــارف عليهــا عامليــا

الجــاري

التنمية 

والخدمات
مكتملالبيان الوزاري

89

 إيجابــي ملمــوس فــي تحســين 
ً
ســيكون للمستشــفيات امليدانيــة أثــرا

واقــع الخدمــات الصحيــة املقدمــة للمواطنيــن بعــد أزمــة كورونــا 

لتكــون هــذه الخدمــات أكثــر كفــاءة وعدالــة.

التنمية 

والخدمات
مكتملالبيان الوزاري

90
فــي املحافظــات  تأميــن صحــي شــامل  إلــى تحقيــق  نســعى للوصــول 

كافــة.

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

91

تأمينّيــة   
ً
حزمــا يتضّمــن  الصحــي  للتأميــن  جديــد  نظــام  إطــاق   

خــال  املؤّمنــة  غيــر  الفئــات  إشــراك  بهــدف  املنافــع،  محــّددة 

واإلدارّيــة  التشــريعّية  اإلجــراءات  بدأنــا  وقــد  املقبليــن،  العاميــن 

لذلــك. الازمــة 

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

لم يبدأ
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92

االســتمرار فــي تطويــر الصناعــات الغذائّيــة والدوائّيــة، والحفــاظ 

على املخزون االستراتيجي من السلع األساسّية، وضبط األسعار، 

ومنــع االحتــكار، وضمــان توفيــر الســلع للمواطنيــن بأســعار عادلــة.

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

9(
العــادل، وتقليــل خســائر  التوزيــع  لتحقيــق  املســاءلة  قيــم  تعزيــز 

التحــّول الرقمــي مــن تطبيقــات  امليــاه عبــر تعظيــم االســتفادة 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

9(
املائــي  األمــن  لتحقيــق  الكبــرى  االســتراتيجّية  املشــاريع  تنفيــذ 

للمملكــة

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

رقمنة أنظمة التشغيل والتحصيل املتعلقة في القطاع املائي.95
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

96
الظــروف  ملواجهــة  املائــي  القطــاع  فــي  قدراتهــا  الحكومــة  ســتطور 

واالعتــداءات والفيضانــات  الوبــاء  لحــاالت  االســتثنائّية 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

97

مــع املؤّسســات  البلدّيــات  تربــط  بيانــات محوســبة  توفيــر قاعــدة 

ــط شــمولي 
ّ
 إلــى مخط

ً
املعنّيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وصــوال

موّحــد متكامــل

التنمية 

والخدمات
لم يبدأالبيان الوزاري

98

ســتعمل الحكومــة علــى تقييــم تجربــة الامركزيــة الحاليــة، والبنــاء 

علــى إيجابّياتهــا، وتجــاوز ســلبّياتها، وتعديــل مشــروع قانــون اإلدارة 

املحلّيــة

التنمية 

والخدمات
مكتملالبيان الوزاري

99

إلــى  الجديــد  املحليــة  اإلدارة  قانــون  مشــروع  الحكومــة  ســتحيل 

بمــا  عليــه  الازمــة  التعديــات  اجــراء  اجــل  مــن  النــواب،  مجلــس 

املجــال. هــذا  فــي  الوطنّيــة  أهدافنــا  يخــدم 

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

مكتمل

100
ــط شــمولي بالتعــاون مــع البلدّيــات والجهــات املختّصــة 

ّ
 وضــع مخط

لحمايــة امللكّيــات الزراعّيــة.

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

لم يبدأ

101

التــي  اإلدارّيــة  الوحــدات  بعــض  بترفيــع  ــق 
ّ
يتعل مــا  جميــع  دراســة 

طالــب بعــض النــواب، مــن جوانبهــا املختلفــة، بمــا يحّقــق املصلحــة 

العاّمــة، ووفــق اإلمكانــات املتاحــة.

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

لم يبدأ

102

تنفيــذ برامــج تســتهدف الشــباب بشــكل خــاص، مــن أجــل تعزيــز 

تنميــة  فــي  الريــادي  دورهــم  وتفعيــل  القــرار،  صنــع  فــي  مشــاركتهم 

املحليــة. مجتمعاتهــم 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ
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10(
كل  فــي  وتشــغيلهم  العمــل  عــن  املتعطليــن  الشــباب  تمكيــن 

الزراعــي بالقطــاع  يتعلــق  فيمــا  املحافظــات 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

10(

لــوزارة  التابعــة  الرياضيــة  املجّمعــات  تحويــل  إمكانّيــة  دراســة 

الشــباب إلــى نــواة مــدن شــبابّية، لتكــون هنــاك مدينــة للشــباب فــي 

كل محافظة، باإلضافة إلى االستمرار في دعم الحركة الرياضّية، 

مــن أنديــة ومنتخبــات وطنّيــة، فــي مختلــف األنشــطة واأللعــاب.

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

105
تشــجيع إنشــاء الصناعــات االســتخراجّية والصناعــات التحويلّيــة 

القائمــة علــى الخامــات الوطنّيــة

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

106
لتبــادل   

ً
إقليمّيــا  

ً
مركــزا األردن  ليكــون  القطــاع  منظومــة  تطويــر 

أشــكالها. بمختلــف  الطاقــة 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

107
ي، كمداخل رئيســة إليجاد فرص 

ّ
تمكين االســتثمار األجنبي واملحل

العمــل والتشــغيل فــي قطــاع الطاقة

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

تنفيذ استراتيجّية الطاقة لألعوام )2020 – 0)20(م108
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

جذب االستثمارات في قطاع التعدين109
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

خفض كلف الطاقة على االقتصاد الوطني110
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

111
خليــط  فــي  واملتجــّددة  املحلّيــة  الطاقــة  مصــادر  مســاهمة  زيــادة 

الكلــي. الطاقــة 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

112
التوّسع في عملّيات االستكشاف للغاز الطبيعي في حقل الريشة، 

مــن خــال حفــر املزيــد مــن اآلبــار هــذا العام واألعوام املقبلة

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

11(

تلتــزم الحكومــة بالتعــاون مــع لجنــة الطاقــة النيابّيــة، لبحــث جميــع 

قــة بالطاقــة بمــا يخــدم املصلحــة الوطنّيــة العليــا فــي 
ّ
القضايــا املتعل

هــذا القطــاع االســتراتيجي.

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

11(
إعــداد اســتراتيجية لقطــاع التعديــن والثــروات املعدنيــة لألعــوام 

العشــرة املقبلــة تتبعهــا خطــة تنفيذيــة بمواقيــت زمنّيــة محــّددة

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

مكتمل

115
فــي ســوق العمــل، ورفــع مشــاركتها االقتصادّيــة مــن  تمكيــن املــرأة 

خــال تطبيــق نظــام العمــل املــرن

التنمية 

والخدمات
مكتملالبيان الوزاري

تطوير أنظمة النقل الذكّية116
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

توظيف التقنّيات الحديثة والطاقة النظيفة في قطاع النقل117
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

118
ســتواصل الحكومــة تنفيــذ اســتراتيجّيتها الهادفــة إلــى إيجــاد نقــل 

عــاّم متطــّور ومســتدام.

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

119
مــن  الــذي  والزرقــاء  عّمــان  بيــن  التــرّدد  منتظــم  البــاص  مشــروع 

الحالــي. العــام  نهايــة  مــع  منــه  االنتهــاء  ــع 
ّ
املتوق

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

مشروع النقل الحضري داخل املدن.120
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

وضع منظومة مشاريع موانئ العقبة.121
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

بناء قدرات العاملين في قطاع النقل122
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

12(

ضمــن  الجــوار  بــدول  اململكــة  تربــط  التــي  الطــرق  تأهيــل  إعــادة 

ملّحــة  أولوّيــة  هنــاك  األولوّيــات،  وفــق  املتاحــة،  اإلمكانــات 

الدولــي. بغــداد  وطريــق  الصحــراوي،  الطريــق  الســتكمال 

التنمية 

والخدمات

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

12(
املفتوحــة  الحكومّيــة  البيانــات  مجموعــات  مــن  املزيــد  إتاحــة 

االصطناعــي الــذكاء  واســتراتيجية 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

إطاق املزيد من مشروعات الدفع اإللكتروني125
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

126
هــذه  لتحقيــق  الازمــة  التشــريعّية  التحتّيــة  البنيــة  اســتكمال 

املعلومــات تقنيــة  بقطــاع  املتعلقــة  األهــداف 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

127

لتمكيــن  املتقّدمــة  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  بنــاء  فــي  االســتمرار 

املدن الذكّية ووســائل النقل الذكّية والرعاية الصحّية وخدمات 

التعليــم وغيرهــا مــن املجــاالت.

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

تعزيز التنمية الصناعية بإتاحة التقنيات الرقمية الازمة.128
التنمية 

والخدمات
لم يبدأالبيان الوزاري

129

الرقمّيــة  التحتّيــة  البنيــة  اســتكمال  علــى  الحكومــة  تعمــل 

اململكــة  فــي  الرقمــي  التحــّول  عجلــة  ســتدفع  التــي  واملتكاملــة، 

االقتصادّيــة التنميــة  ومشــاريع 

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

توفير واجهة حكومّية تفاعلّية واحدة لجميع شرائح املجتمع0)1
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

رفع مهارات الشباب األردني في التقنيات الحديثة1)1
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

وضع مشروع شبكة األلياف الضوئّية الوطن.2)1
التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

وضع نظام البيانات الوطني الشامل))1
التنمية 

والخدمات
مكتملالبيان الوزاري

1((
جــذب االســتثمارات وفتــح األســواق االقليمّيــة والعاملّيــة للمشــاريع 

األردنّيــة ورّواد األعمــال األردنييــن فــي قطــاع تقنيــة املعلومــات

التنمية 

والخدمات
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

1(5

تنفيــذ  مــن خــال  الرقمّيــة  الحكومّيــة  الخدمــات  لتطويــر  ــة 
ّ
 خط

الطريــق  وخارطــة  الرقمــي"  للتحــّول  األردنّيــة  "االســتراتيجّية 

عنهــا.  املنبثقــة 

التنمية 

والخدمات
مكتملالبيان الوزاري

1(6

تمكيــن  شــأنها  مــن  إجــراءات  أّي  دراســة  الحكومــة  ســتواصل 

العامليــن فــي الصحافــة ووســائل اإلعــام األردنّيــة مــن أداء دورهــم 

كريمــة. معيشــّية  ظــروف  ظــل  فــي  ورســالتهم 

الشفافية 

واإلعام
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

1(7

قــة بعــدم تجديــد جــوازات ســفر األردنييــن 
ّ
 إلغــاء التعليمــات املتعل

لقضايــا  املطلوبيــن  أو  املحكوميــن  ســواًء  الخــارج،  فــي  املقيميــن 

الحقــوق  مــع  ينســجم  اإلجــراء  هــذا  أّن  علــى  التأكيــد  مــع  مالّيــة، 

للمواطنيــن. الدســتورّية 

سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

مكتمل
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

1(8
االلتزام بمراجعة التشريعات بهدف معالجة اي فجوات يستغلها 

اصحاب السوابق الخارجون عن القانون 

سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

1(9

واملعاييــر  يتوافــق  بمــا  ُبعــد  عــن  املحاكمــات  تطبيــق  فــي  التوّســع 

إجــراءات  تســريع  فــي  يســهم  وبمــا  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة 

التقا�ســي وتوفيــر الوقــت والجهــد والكلــف املالّيــة علــى املواطنيــن

سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

1(0

بموضــوع حبــس  يتعلــق  بمــا  القضائــي،  التنفيــذ  قانــون  مراجعــة 

صاحبــة  الجهــات  مــع  بالتشــاور   ،
ً
مالّيــا ريــن 

ّ
املتعث أو  املديــن 

االختصــاص، وبالتعــاون مــع مجلــس النــواب، بمــا يحفــظ التــوازن 

واملديــن. الدائــن  بيــن  مــا  والحقــوق 

سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

الرد الحكومي 

على مناقشات 

النواب للبيان

جاري 

التنفيذ

1(1
املجتمعيــة  العقوبــات  تطبيــق  فــي  التوّســع  علــى  الحكومــة  تعمــل 

البديلــة

سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

1(2
خــال  مــن  املختلفــة  املجتمــع  فئــات  لــدى  القانونــي  الوعــي  رفــع 

وتطبيقــه القانــون  ســيادة  مبــدأ  علــى  تؤكــد  توعوّيــة  حمــات 

سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ

1((
 2025-2020 الشــاملة  الوطنيــة  االســتراتيجية  باطــاق  االلتــزام 

2017 لعــام  املحدثــة 

سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

مكتملالبيان الوزاري

1((
مــع  يتما�ســى  بمــا  بالعقوبــات  املرتبطــة  التشــريعات  تطويــر 

والتطــورات املســتجدات 

سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

البيان الوزاري
جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

1(5

ستعّزز الحكومة تواصلها مع املجتمع الّدولي لتحّمل مسؤولّياته، 

والوفــاء بالتزاماتــه، تجــاه التبعــات التــي تحّملهــا، ويتحّملهــا األردن 

مــن ضغــوط  ــب عليهــا 
ّ
يترت ومــا  اإلنســاني،  اللجــوء  جــّراء موجــات 

متزايــدة علــى مختلــف القطاعــات.

شؤون 

خارجية
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

1(6

زيــادة مســتوى التنســيق والتعــاون والتبــادل املشــترك مــع الجميــع، 

السياســّية  عاقاتنــا  مــن  ويعــّزز  املشــتركة  مصالحنــا  يحّقــق  بمــا 

واالســتثمارّية.   والتجارّيــة  واالقتصادّيــة 

شؤون 

خارجية
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

1(7
العــادل،  بــذل كّل الجهــود لتحقيــق الســام  ســتواصل الحكومــة 

املســتند إلــى قــرارات الشــرعّية الدولّيــة، واملرتكــز إلــى حــّل الدولتيــن

شؤون 

خارجية
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

1(8
تمارســها  التــي  واالنتهــاكات  املمارســات  لــكّل  التصــّدي  ســنواصل 

اإلســرائيلي االحتــال  ســلطات 

شؤون 

خارجية
البيان الوزاري

جاري 

التنفيذ

1(9

توجيــه الفريــق الــوزاري إلــى تكثيــف العمــل امليدانــي، والتواصــل مع 

املواطنيــن وتلّمــس قضاياهــم واحتياجاتهــم، فــي جميــع محافظــات 

اململكة

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

150

يجــري  التــي  املشــتركة  االقتصاديــة  املدينــة  إنشــاء  علــى  العمــل 

بتنفيذهــا علــى الحــدود  للبــدء  العمــل علــى اســتكمال االجــراءات 

والعــراق االردن  بيــن 

اإلصاح 

اإلقتصادي

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

151
تســجيل  نظــام  اي  مــن  واألردنيــة  العراقيــة  املنتجــات  اســتثناء   

الشــقيقين البلديــن  كا  أســواق  لدخــول  يطبــق  للــواردات 

تنمية 

وخدمات

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

152

 تخصيــص قطعــة األرض للشــركة العراقيــة واألردنيــة للصناعــة 

للمدينــة  املخصصــة  لألرا�ســي  اإليجــار  بــدل  كلفــة  وتحديــد 

املشــتركة االقتصاديــة 

اإلصاح 

اإلقتصادي

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

15(

النفــط  الســتيراد  البلديــن  بيــن  املوقعــة  التفاهــم  مذكــرة  تجديــد 

التعديــات  علــى  التوافــق  بعــد  اخــر  لعــام  العــراق  مــن  الخــام 

ملطلوبــة ا

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

15(

ســتقوم الحكومــة ومجلســا األعيــان والنــواب بالتواصــل الضــروري 

واملجتمعــات  والبلديــات  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  مــع  والــازم 

املحلية واألحزاب السياسية  بغية العمل على تطوير التشريعات 

الناظمــة للحيــاة السياســية 

اإلصاح 

السيا�سي

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

155

ســتقوم دائــرة املشــتريات الحكوميــة بإعــان طــرح عطــاء لغايــات 

نظــام  وفــق  العطــاء  وإحالــة  املركبــات  حجــز  مــكان  اعتمــاد 

بمقتضــاه الصــادرة  والتعليمــات  الحكوميــة  املشــتريات 

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية
لم يبدأ

156

     دعــم الحكومــة لقطــاع املقــاوالت واإلنشــاءات فــي االردن كأحــد 

املختلفــة  االقتصاديــة  للقطاعــات  الرئيســية  املحــركات   اهــم 

الهندســية   االستشــارية  الخدمــات   تصديــر  علــى  قدرتــه  وتعزيــز 

اإلصاح 

اإلقتصادي

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

157
اســتعداد الحكومــة إلتخــاذ إجــراءات تخفيفيــة علــى املــزارع األردنــي 

مــن خــال إيجــاد أســواق تصديريــة وتطويــر التصنيــع الغذائــي

تنمية 

وخدمات

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

158

ضــرورة تنفيــذ املشــاريع التــي قدمتهــا وحــدة الشــراكة بيــن القطــاع 

العــام والخــاص لهــذا العــام، والتــي تعــد جاهــزة مــن حيــث دراســات 

الجــدوى واألثــر املالــي

اإلصاح 

اإلقتصادي

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

159

تطويــر و بنــاء 15  مدرســة لــوزارة التربيــة والتعليــم، ذلــك ضمــن 

خطــة وزارة التربيــة والتعليــم بإنشــاء 600 مدرســة فــي جميــع أنحــاء 

اململكــة.

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

160
واقامــة  والســلع  البضائــع  وانســياب  النقــل  حركــة  تنشــيط 

والعــراق األردن  بيــن  املشــتركة  االســتثمارات 

 شؤون 

خارجية 

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

161

تعزيــز بإقبــال املواطنيــن علــى التســجيل علــى منصــة املخصصــة 

الــذي  املطعــوم  -وأخــذ   )vaccine.jo( كورونــا  مطعــوم  لتلقــي 

الوبــاء مــن  املواطنيــن  وقايــة  فــي  يســاهم 

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

162

واألســواق  املخابــز  فــي  واملنشــآت  األفــراد  علــى  الرقابــة  تكثيــف 

ــد 
ّ

والتأك الجوّيــة،  للحالــة  عــة 
ّ
املتوق التطــّورات  ظــّل  فــي   

ً
خصوصــا

مــن التــزام الجميــع بارتــداء الكمامــات والتباعــد الجســدي، وتافــي 

والتجّمعــات االزدحامــات 

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

16(
تمكيــن املركــز الوطنــي ملكافحــة االوبئــة واالمــراض الســارية ليبــدأ 

عملــه الفعلــي وان يدخــل حيــز النفــاذ فــي اطــار مؤس�ســي وتشــريعي

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

16(
 إجــراء تحقيــق فــوري فــي حادثــة انقطــاع األوكســجين فــي مستشــفى 

الســلط الحكومي

سيادة 

القانون 

وحقوق 

اإلنسان

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها 40

نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

تأجيل أقساط املقترضين من صندوق التنمية والتشغيل165
اإلصاح 

اإلقتصادي

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

166
الوصــول بحلــول الصيــف القــادم الــى مرحلــة اســتقرار وبائــي وفتــح 

كافــة القطاعــات 

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

167
تطويــر قانــون اإلنتخــاب للوصــول إلــى ديمقراطيــة فاعلــة وتطويــر 

الحيــاة الحزبيــة

اإلصاح 

السيا�سي

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

168

القطــاع  لتطويــر  الــوزراء  رئيــس  برئاســة  وزاريــة  لجنــة  تشــكيل 

العــام، تتولــى مهمــة اعتمــاد سياســات وبرامــج ومشــاريع لتطويــر 

واعتمــاد  العاقــة،  ذات  التشــريعات  ودراســة  العــام  القطــاع 

الحكومــي للجهــاز  الهيكلــة  إلعــادة  العليــا  اللجنــة  مخرجــات 

اإلصاح 

اإلداري و 

مكافحة 

الفساد

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

169
 االســتمرار بتوفير املنتجات الزراعية للمواطنين بأســعار مناســبة 

وجــودة عالية

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية

جاري 

التنفيذ

170
مصلحــة  يخــدم  بمــا  املركــزي  الســوق  داخــل  العمليــات  أتمتــة 

والتجــار. املزارعيــن 

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية
لم يبدأ

171
زيــادة املســاحات املخصصــة للمناولــة داخــل الســوق بمــا يســهم فــي 

رفــع مســتوى الخدمــات املقدمــة.

التنمية 

والخدمات

اللقاءات 

الحكومية
لم يبدأ

172

 /1/6 فــي  األولــى  املرحلــة  القطاعــات  إغــاق  و  فتــح  ســتبدأ خطــة 

القطاعــات  لبعــض  التدريجــي  الفتــح  إعــادة  لهــا 
ّ
ويتخل  ،2021

خــارج  مــن  القادميــن  دخــول  لتنظيــم  وإجــراءات  واألنشــطة، 

فــي ضــوء  والتقييــم  للمراجعــة  الخطــة  هــذه  اململكــة.و ســتخضع 

الوبائّيــة الحالــة  تطــّورات 

التنمية و 

الخدمات

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

17(
ســيتم نشــر الوثيقــة التفصيليــة لخطــة الوصــول للصيــف اآلمــن 

اليــوم، لتكــون متاحــة لوســائل اإلعــام واملواطنيــن

التنمية و 

الخدمات  

اللقاءات 

الحكومية
مكتمل

17(
جهــود  لدعــم  الدولــي  البنــك  مــع  االســتراتيجية  الشــراكة  تعزيــز 

الحكومــة فــي املرحلــة القادمــة فــي العديــد مــن املحــاور ذات األولويــة

اإلصاح 

اإلقتصادي
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

175
وتجــاوز  املطلــوب  االقتصــادي  التعافــي  تحقيــق  فــي  املســاهمة   

كورونــا جائحــة  فرضتهــا  التــي  االقتصاديــة  التحديــات 

اإلصاح 

اإلقتصادي
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
41الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها

نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

176

دعــم الحكومــة للجهــات العاملــة فــي مركــز حــدود العمــري املركــزي 

مــن كــوادر وزارة الداخليــة وأجهزتهــا ودائــرة الجمــارك واســتعدادها 

لتزويدهــا بمــا يلــزم مــن احتياجــات 

التنمية 

والخدمات
لقائات حكومية

جاري 

التنفيذ

177

وضــع اســتراتيجية للنقــل و تراعــي األولويــات املوضوعــة واملشــاريع 

 مشــروع الربــط الســككي مــن 
ً
القائمــة فــي قطــاع النقــل، وخصوصــا

محافظــة العقبــة باتجــاه املاضونــة

التنمية 

والخدمات
لقائات حكومية

جاري 

التنفيذ

178
تســهيل االجراءات أمام املســتثمرين وحل أي إشــكاالت أو عقبات 

تواجههــم فــي القطــاع الخــاص واملســتثمرين املحلييــن واألجانــب 

التنمية 

والخدمات
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

179

إلــى  تقــع  التــي  الثانــي  عبــدهللا  بــن  هاشــم  األميــر  مدينــة  تأميــن   

الجنــوب مــن مدينــة مأدبــا باملواصــات العامــة التــي تخــدم الشــباب 

ومرتــادي وزائــري مدينــة االميــر هاشــم بــن عبــدهللا الثانــي الرياضيــة

التنمية 

والخدمات
لم يبدألقاءات حكومية

180

 بنــاء اســتراتيجية واقعيــة لقطــاع النقــل وقابلــة للتطبيــق، ومبنيــة 

علــى أســس علميــة تــواءم بيــن االعتبــارات املاليــة وحاجــة األنمــاط 

املختلفــة مــن القطــاع.

التنمية و 

الخدمات
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

181

فــي االتفــاق األولــي إلنجــاز هــذا مشــروع   الحكومــة بصــدد امل�ســي 

التــردد  حافــات  مشــروع  مراعــاة  إلــى  باإلضافــة  الســككي،  الربــط 
ً
الســريع الــذي ال يــزال العمــل بــه قائمــا

التنمية 

والخدمات
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

182

 زيــارة نــادي شــباب غــور الصافــي بأقــرب وقــت لاطــاع علــى واقــع 

مــع  بالتعــاون  لــه  الازمــة  الصيانــة  وإجــراء  الخما�ســي  امللعــب 

املعنيــة الجهــات 

التنمية و 

الخدمات
مكتمللقاءات حكومية

18(

إنتــاج خارطــة طريــق ملــدة عاميــن محــددة بمشــاريع ومرتبطــة بآفــاق 

ونوافــذ تمويليــة ســواء مــن الخزينــة العامــة أو مشــاريع الشــراكة 

بين القطاعين العام والخاص أو مفتوحة لاستثمار منها مشروع 

ســكة الحديــد الــذي يمتــد مبدئيــا مــن العقبــة إلــى املاضونــة

اإلصاح 

اإلقتصادي
مكتمللقاءات حكومية

18(

 تطويــر اســتراتيجيات قطاعيــة وليــس فقــط وضــع سياســات لهــذه 

القطاعــات علــى أن تتضمــن مقاربــات يكــون لهــا تاثيــرات ايجابيــة 

علــى االقتصــاد بشــكل عــام والقطاعــات االقتصاديــة املختلفــة

اإلصاح 

اإلقتصادي
مكتمللقاءات حكومية



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها 42

نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

185

مواصلــة اللجنــة الوزاريــة لعملهــا وإجــراء زيــارات املتابعــة امليدانّية، 

جميــع  معالجــة  وضمــان  املّتخــذة،  اإلجــراءات  علــى  للوقــوف 

للمواطنيــن،  املقّدمــة  بالخدمــات  ــق 
ّ
يتعل مــا   

ً
خصوصــا القضايــا، 

الواقــع  وتحســين  املســتثمرين،  عمــل  تواجــه  التــي  واملعيقــات 

املحافظــات فــي  االقتصــادي 

اإلصاح 

اإلقتصادي
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

اإلسراع بإقرار نظام "الفوترة الوطني"186
اإلصاح 

اإلقتصادي
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

187

املكلفيــن  واعتراضــات  شــكاوى  مــع  وبإيجابيــة  التفاعــل  ضــرورة 

التظلمــات  حــل  اليــة  وتعزيــز  الدخــل  ضريبــة  تقديــرات  بشــان 

للقضــاء وصولهــا  قبــل  االداريــة 

اإلصاح 

اإلقتصادي
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

188
 تبســيط إجــراءات خدمــات دائــرة ضريبــة الدخــل وتســهيلها علــى 

املواطنيــن وممثلــي القطاعــات االقتصاديــة واملســتثمرين

اإلصاح 

اإلقتصادي
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

189
تحســين واقــع الخدمــات املقّدمــة للمواطنيــن، والنهــوض بالواقــع 

 فــي املحافظــات ومناطــق األطــراف
ً
االقتصــادي، خصوصــا

التنمية 

والخدمات
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

190

العمــل  إلــى  الــوزراء  رئيــس  شــكلها  التــي  الوزاريــة  اللجنــة  توجيــه 

تقاريــر  ورفــع  املطروحــة،  القضايــا  مــع  للتعامــل  ــف 
ّ
مكث بشــكل 

اتخاذهــا يتــّم  التــي  باإلجــراءات  دورّيــة  متابعــة 

اإلصاح 

اإلداري 

ومكافحة 

الفساد

لقاءات حكومية
جاري 

التنفيذ

191

التنمويــة  املشــاريع  منتجــات  لتســويق   املناســبة  اآللّيــات  إيجــاد   

واإلنتاجّيــة والســياحية بمــا يعــود بالنفــع والفائــدة علــى منتجيهــا، 

ويســهم فــي زيــادة فــرص العمــل

التنمية 

والخدمات
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

192

واملتوّســطة،  الصغيــرة  املشــاريع  ترخيــص  إجــراءات  تســهيل 

التشــغيل  فــرص  زيــادة  فــي  يســهم  بمــا  منتجاتهــا؛  إجــازة  وتســهيل 

واملشــروعات  الريادّيــة  األفــكار  تعزيــز  علــى  ويشــّجع  والعمــل، 

التقليدّيــة غيــر  اإلبداعّيــة 

اإلصاح 

اإلقتصادي
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

تجهيز قسم القسطرة في "البشير" خال شهر ونصف)19
التنمية 

والخدمات
مكتمللقاءات حكومية
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

19(
حــل املظاهــر غيــر الصائبــة فــي إزالــة املخالفــات فــي أمانــة عمــان مــن 

خــال أطــر قانونيــة مناســبة

التنمية 

والخدمات
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

195

تشــديد الّرقابــة علــى مــدى التــزام األفــراد واملنشــآت بأوامــر الّدفــاع 

الِكمامــات والّتباعــد  ارتــداء  مــن  الّصــادرة بموجبهــا،  والتعليمــات 

الجســدي والتجّمعــات

سيادة 

القانون
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

196

عــودة التعليــم الوجاهــي فــي املــدارس خــال شــهر أيلــول املقبــل وفــي 

والجامعــات مــع بدايــة تشــرين أول وضمــن االشــتراطات الصحيــة 

العامــة

تنمية 

وخدمات
مكتمللقاءات حكومية

197
بدرجــة  إقــراره  تــم  إذا  الكهربائيــة  التعرفــة  إصــاح  قــرار  تنفيــذ   

املقبــل العــام  ربيــع  حتــى  متفاوتــة 

تنمية و 

خدمات
مكتمللقاءات حكومية

198

العــام  القطــاع  لرفــد  العامــة  اإلدارة  ملعهــد  املركــزي  الــدور  دعــم 

بكفــاءات إداريــة بمــا يســهم فــي تعزيــز مفاهيــم الحوكمــة الرشــيدة 

الثــواب والعقــاب. وتكريــس مبــدأ 

تنمية و 

خدمات
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

199
الخدمــات  لتســهيل  الخدمــات  وأتمتــة  العصــر  تطــورات  مواكبــة 

املواطنيــن علــى 

تنمية و 

خدمات
لقاءات حكومية

جاري 

التنفيذ

200

والليبــي  األردنــي  الجانــب  مــن  مشــتركة  وزاريــة  لجنــة  تشــكيل 

للوصــول إلــى تفاهمــات وتوافقــات لحــل ملــف الديــون املســتحقة 

ووضــع  الليبيــة  الحكومــة  علــى  الخاصــة  األردنيــة  للمستشــفيات 

للســداد زمنــي  إطــار 

شؤون 

خارجية
مكتمللقاءات حكومية

تطوير تشريعات جديدة ناظمة لبيئة األعمال و االستثمار201
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

202
تبســيط و رقمنــة اإلجــراءات املرتبطــة بممارســة األعمــال والتجــارة 

واالستثمار 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

جذب االستثمارات األجنبية و تحفيز االستثمار املحلي)20
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

20(
تحفيز االســتثمار والنمو من خال تنفيذ مشــاريع البنية التحتية 

و تفعيل الشــراكة مع القطاع الخاص

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

تعزيز املنافسة العادلة و تحفيز التشغيل205
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

206

ســتقوم الحكومــة بمراجعــة دوريــة لألولويــات مــع القطــاع الخــاص 

أيــة مســتجدات علــى  ( أشــهر وفقــا تحديثهــا وعكــس  كل )6 – 9 

البرنامــج.

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

207
تحفيــز التشــغيل تمكيــن القطــاع الخــاص مــن اســتدامة و خلــق 

العمــل فــرص 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

208
صياغــة قانــون جديــد قانــون تنظيــم البيئــة االســتثمارية وممارســة 

األعمــال) يســمو علــى مــا قبلــه(

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

209

تعــرض  و  والخــاص  العــام  القطــاع  مــن  توجيهيــة  لجنــة  تشــكيل 

)الربــع  األمــة  مجلــس  علــى  الجديــدة  االنظمــة  القانــون  مســودة 

(2022 مــن  األول 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

210

واألعمــال(   القانــون  فــي  )خبــرة  الخبــراء  بيــت  شــركة  مــع  التعاقــد 

مــن أجــل تشــريع قانــون ولوائــح جديــدة مبنيــة علــى رؤيــة اللجنــة 

التوجيهيــة وتوصياتهــا. ستســتند لوائــح القانــون الجديــد إلى أفضل 

واللوائــح  القوانيــن  جميــع  محــل  وســتحل  الدوليــة  املمارســات 

2021 فــي الربــع الثالــث مــن عــام  القائمــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

211
رقمنة وإعادة هندســة اإلجراءات الخاصة بالتســجيل والترخيص 

والتجارة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

تبسيط ترخيص و تسجيل األنشطة االقتصادية 212
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

21(
الجهــات واســتكمال  كافــة  لــدى  تصنيــف األنشــطة االقتصاديــة 

ISIC ( نظــام 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

لية للتدقيق الاحق لألنشطة ضمن قائمة املسار السريع)21
ّ
وضع ا

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

215

الازمــة  واملوافقــات  اإلجــراءات  كافــة  يتضمــن  دليــل  إعــداد 

اقتصــادي  نشــاط  لــكل  العمــل  لبــدء  الزمنيــة  واملــدد  والرســوم 

ويوضــح أليــة إصــدار الرخــص لــكل مــن املســتثمر والجهــات ذات 

العاقــة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

216

الشــركات/  لتســجيل  املطلوبــة  املســبقة  املوافقــات  حصــر 

املوحــدة  الرخصــة  إلصــدار  آليــة  وتحديــد  الفرديــة  املؤسســات 

املســار  قائمــة  ضمــن  االقتصاديــة  لألنشــطة  اإلعمــال  ملمارســة 

لســريع ا

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

217

 االتفــاق علــى نمــوذج موحــد و تحديــد االحتياجــات الفنيــة الازمــة 

للربط االلكتروني ,تســهيل إجراءات التعاقد مع العمالة األجنبية 

مــن خــال دمــج إذن اإلقامــة وتصاريــح العمــل ضمــن وثيقــة واحــدة 

مــع إمكانيــة منحهــا ألكثــر مــن عــام

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

تطوير مظلة موحدة للتفتيش على األنشطة االقتصادية218
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

219
مــع  تتعــارض  والتــي  العاقــة  ذات  املختلفــة  التشــريعات  حصــر 

االقتصاديــة األنشــطة  علــى  والتفتيــش  الرقابــة  قانــون 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

220

علــى  والتفتيــش  الرقابــة  قانــون  علــى  تعديــات  مشــروع  إعــداد 

قوانيــن  مــع  التعــارض  عــدم  يضمــن  بمــا  االقتصاديــة  األنشــطة 

والتفتيــش الرقابــة  فــي  الجهــات 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

221
تطبيــق نظــام التفتيــش املحوســب بشــكل موحــد لــدى كافــة جهــات 

الرقابــة والتفتيش

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

توحيد املرجعيات الرقابية في املعابر واملنافذ الحدودية 222
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

22(

أيــام(   ( يتجــاوز  ال  )بمــا  البضائــع  عــن  اإلفــراج  زمــن  تخفيــض 

وغيــر  التعريفيــه  غيــر  الكلــف  مــن  األقــل  علــى   %  25 والكلفــة 

املباشــرة,  فــي املعابــر الحدوديــة مــن خــال توحيــد املرجعيــة وجهــة 

اتخــاذ القــرار بدمــج الجهــات الرقابيــة علــى البضائــع ضمــن مظلــة 

واحــدة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

22(
إطــاق نظــام ســجل األعمــال املتكامــل IBRS  و مراجعــة وتقييــم 

بــه  املتعلقــة  األنظمــة والتشــريعات 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

225

عــن  مســؤولة  وحيــدة  كجهــة  الشــركات  مراقبــة  دائــرة  اعتمــاد 

تسجيل األعمال في األردن و تقليل عدد االيام الازمة و إجراءات 

(0% بنســبة  التســجيل 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

226
بجــذب  املرتبطــة  القــرارات  اتخــاذ  مرحليــة  ونافــذة  آليــة  تحديــد 

الجديــدة الكبــرى  االســتثمارات  ومتابعــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

227
ليــة 

ّ
ا إطــاق  لحيــن  الكبــرى  االســتثمارات  بطلبــات  البــت  تســريع   

املســتثمرين خدمــات  و  االســتثمار  لترويــج  جديــدة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

228
تشكيل فريق عمل وزاري للتعامل مع الطلبات الجديدة املتعلقة 

باالستثمارات الكبرى واتخاد القرارات الازمة بشأنها

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

229

تكليف وحدة مشــروعات الشــراكة بين القطاعين العام والخاص 

فــي رئاســة الــوزراء بأعمــال الســكرتاريا الخاصــة بالفريــق ملســاندة 

.
ً
والتعامــل مــع الطلبــات فنيــا واداريــا

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

تعزيز التنافسية و تخفيض كلف اإلنتاج0)2
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

2(1
اقتصاديــة  قطاعــات  علــى  الكهربائيــة  الطاقــة  كلــف  تخفيــض 

محــددة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

2(2

املدعومــة  وغيــر  املدعومــة  الكهربائيــة  للتعرفــة  مقتــرح  إعــداد 

ســيتم  التــي  االقتصاديــة  القطاعــات  تحديــد  املنزلــي،  للقطــاع 

للتعرفــة  مقتــرح  واعــداد  لهــا  الكهربائيــة  التعرفــة  تخفيــض 

لكافــة  املحدثــة  الكهربائيــة  التعرفــة  وإقــرار  لهــا،  الكهربائيــة 

القطاعات منزلي وأخرى حســب األصول وموافقة مجلس الوزراء

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

2((
 EMRC موقــع  خــال  مــن  الطاقــة  دعــم  طلــب  اســتمارة  إنشــاء 

للكهربــاء املدعومــة  التعرفــة  مــن  لاســتفادة  املواطنيــن  ودعــوة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

2((
قــرار إعــادة هيكلــة التعرفــة الجمركيــة لتعزيــز تنافســية االقتصــاد 

الوطني

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

2(5

مجموعــه  ضمــن  املمكنــه  واالحتمــاالت  الشــرائح  توحيــد  دراســة 

مــن الســيناريوهات، تحديــد و حصــر شــرائح التعرفــة الكهربائيــة  

بالتنســيق مــع الشــركاء.

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

زيادة كفاءة الرقابة على الواردات6)2
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

2(7
تخفيــض كلفــة األمــوال لشــركات التمويــل األصغــر املرخصــة مــن 

البنــك املركــزي

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

2(8
التمويــل  لشــركات  دوالر  مليــون   (0 يعــادل  مــا  إقــراض  إعــادة 

ألصغــر ا

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

التوسع في برامج شركة ضمان القروض9)2
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

2(0

شــركة ضمــان القــروض بضمــان التمويــات املمنوحــة مــن شــركات 

بنســبة ضمــان  والصغيــرة  امليكرويــة  للمشــاريع  التمويــل األصغــر 

تبلــغ 85%

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

2(1

250 خدمــة  20 % مــن الخدمــات الحكوميــة حوالــي  رقمنــة أهــم 

والتــي تخــدم 80 % مــن املواطنيــن واملصادقــة عليهــا بحلــول عــام 

.202(

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

2(2

إضفــاء الطابــع الرســمي علــى بنيــة إداريــة حاكمــة جديــدة مــن أجــل 

البرنامــج الوطنــي للتحــول الرقمــي مجلــس التحــول الرقمــي، وذلــك 

مــن خــال الئحــة داخليــة يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

2((
مشــاريع  أولويــات  لتحديــد  عمــل  معايير/إطــار  واعتمــاد  تطويــر 

الوطنــي املســتوى  علــى  الرقمنــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

2((

الفوتــرة  ونظــام  الحكوميــة  الرقميــة  املدفوعــات  نظــام  تفعيــل 

إلــى  الحكوميــة  املدفوعــات  مــن   60% )تحويــل  اإللكترونــي 

(202( بحلــول  رقميــة  مدفوعــات 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

2(5
واملناقصــة   ,EOL و    TORS مــن  لــكل  النهائيــة  الصيغــة  وضــع 

العقــد وإرســاء 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

2(6
إطــاق بوابــة الدفــع اإللكترونــي الحكوميــة ووضــع الصيغة النهائية 

للترابــط مــع الخدمــات واملواقع الحكومية

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

تطوير و إطاق نظام الفواتير اإللكترونية7)2
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

2(8
زيــادة االتصــال و الوصــول للشــبكات الوطنيــة العريضــة النطــاق 

بنســبة 100%

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

2(9

بيــن  للشــراكة  عطــاء  إحالــة  و  طــرح  و  جــدوى،  دراســة  عمــل 

القطاعيــن العــام والخــاص إلدارة وتوســيع وتشــغيل برنامــج شــبكة 

الوطنــي الضوئيــة  األليــاف 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

توقيع عقد الشراكة بين القطاعين وبدء التنفيذ250
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

تطوير تطبيق سند 251
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

مكتمل
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

252
إصــدار و تفعيــل محطــات إصــدار الهويــة الرقميــة، توفــر خاصيــة 

التوقيــع الرقمــي

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

مكتمل

طرح عطاء للعمل على حلول الخدمات الذاتية وحلول ذكية)25
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

إقرار قانون حماية البيانات الشخصية)25
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

بناء قاعدة بيانات وطنية بنهاية عام 2552022
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

256
تطويــر البنيــة التحتيــة الازمــة للبيانــات الوطنيــة التــي تســاهم فــي 

التحــول الرقمــي

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

257
الحكوميــة  البيانــات  قاعــدة  علــى  الحكوميــة  البيانــات  ربــط 

لرئيســية ا

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

258

واملعــادن  اإلســتراتيجية  املعــادن  فــي  االســتثمارية  الفــرص  إطــاق 

املناطــق  فــي  االســتثمارية  والفــرص  إقتصاديــا  املؤملــة  الصناعيــة 

اســتثمارات   5 وجــذب  والغــاز،  النفــط  الستكشــاف  املفتوحــة 

النــادرة  والعناصــر  التعديــن  مجــال  فــي  جديــدة  اســتراتيجية 

بهــا املرتبطــة  التحويليــة  والصناعــات 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

259

التعديــن  قطــاع  فــي  املســتثمر  رحلــة  تســهيل  بإجــراءات  البــدء 

خبــرة  ببيــت  االســتعانة  املعنيــة،  الجهــات  كافــة  مــع  بالتعــاون 

املعدنيــة والثــروات  التعديــن  قطــاع  إســتراتيجية  لتطويــر 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

260
االســتراتيجية  املعــادن  فــي  لاســتثمار  تفاهــم  مذكــرات  توقيــع 

الصناعيــة للمعــادن  الرخــص  ومنــح  والغــاز  والنفــط 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

261
االتفاقيــات  والغــاز  للنفــط  باإلنتــاج  املشــاركة  اتفاقيــات  توقيــع 

االســتراتيجية للمعــادن  التنفيذيــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

إطاق استراتيجية الترويج لاستثمار262
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

26(

إعــادة هيكلــة هيئــة االســتثمار وتعديــل التشــريعات، واســتحداث 

مديريــة خدمــات املتابعــة ضمــن هيئــة االســتثمار، للتواصــل مــع 

املســتثمرين الجــدد املســتفيدين مــن خدمــات الهيئــة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

26(

تقديــم  خــال  مــن  الحكوميــة  االســتثمارات  شــركة  دور  تفعيــل 

الحوكمــة  وإطــار  الصاحيــات  ملراجعــة  متكامــل  تشــريعي  مقتــرح 

مــن  مجموعــة  إقــرار  بهــدف  الــوزراء  ملجلــس  بالشــركة  الخــاص 

مســاهمة  كشــركات  الحكوميــة  تفعيــل  فــي  تســاهم  التــي  األنظمــة 

صــة خا

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

265

تحفيــز ســوق عمــان املالــي و تدعيــم قــدرات هيئــة األوراق املاليــة 

ومؤسســات ســوق رأس املــال الهيكليــة والرقابيــة والتشــغيلية بمــا 

فيهــا تكنولوجيــا املعلومــات

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
53الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها

نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

تطوير اإلنتاج في حقل حمزة النفطي و حقل الريشة الغازي266
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

مكتمل

267
تنفيــذ نظــام النقــل الذـكـي لتحســين نوعيــة خدمــات النقــل العــام  

)املرحلــة األولــى جــرش وخطــوط الجامعــات الرســمية(

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

268
طــرح  و إحالــة عطــاء مشــروع الناقــل الوطنــي والبــدء فــي تنفيــذه 

2022 فــي 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

269
مشــروع اســتخدام الطاقــة الشمســية الحراريــة فــي املستشــفيات 

والعســكرية الحكوميــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

270
إنشــاء وحــدة تغييــز شــاطئية وملحقاتهــا وإجــراء التعديــات الازمة 

علــى  املينــاء بأســلوب عقــد املقاولــة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

271

اســتئجار باخــرة تخزيــن عائمــة )FSU ( مرحليــا بكلفــة أقــل لحيــن 

لتخزيــن  اليابســة  علــى  لخزانــات  إلنشــائية  األعمــال  اســتكمال 

املســال الطبيعــي  الغــاز 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

272

الطاقــة  اســتخدام  مشــروع  مفهــوم  مذكــرة  إعــداد  مــن  اإلنتهــاء 

دراســة  و   ,PCN العامــة  املستشــفيات  فــي  الحراريــة  الشمســية 

املاليــة  التقاريــر  إعــداد  و  االقتصاديــة  الجــدوى 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها 54

نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

27(

العقبــة  فــي  البحريــة  املوانــئ  بيــن  مــا  تربــط  حديــد  ســكة  إنشــاء 

مــع  وبالشــراكة  عمــان  املاضونــة/  فــي  البــري  للمينــاء  ووصــوال 

الوطنــي الحديــد  ســكة  مشــروع  إطــاق  و  الخــاص  القطــاع 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم)27
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

275

الربــع  بحلــول  الزرقــاء   - عمــان  الســريع  التــردد  حافــات  تشــغيل 

دينــار،  مليــون   (0 متوقعــة  وبكلفــة   202( عــام  مــن  الرابــع 

الخــاص القطــاع  مــع  وبالشــراكة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

276

طــرح عطــاء إنشــاء مبانــي وســاحات الشــحن والــركاب ملعبــر جســر 

 126 2021 وبقيمــة  الرابــع مــن عــام  الربــع  امللــك حســين بحلــول 

مليــون دينــار بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

277

إنشــاء ســوق مركــزي جديــد للمنتجــات الزراعيــة )مركــز لوجيســتي 

لخدمــة  والتصديــر  والتوزيــع  البيــع  كفــاءة  لزيــادة  تجــاري(  

مليــون  (0 بكلفــة  الزرقــاء  ومحافظــة  الشــمال  محافظــات 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

278
 1100 الــى  ومصــر  األردن  بيــن  الكهربائــي  الربــط  خــط  قــدرة  رفــع 

ميجــاواط

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

279
 80 الــى  بيــن األردن وفلســطين  الكهربائــي  الربــط  قــدرة خــط  رفــع 

ميجــاواط

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
55الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها

نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

تنفيذ مشروع الربط األردني العراقي 00) ك.ف280
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

281
الربــط الكهربائــي مــع لبنــان بعــد اعــادة تشــغيل خــط الربــط مــع 

ســوريا.

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

282

تعيــق  التــي  الحكوميــة  واملتطلبــات  اإلجــراءات  وتعديــل  مراجعــة 

منافســة ودخــول الشــركات االســتثمارات فــي القطاعــات املختلفــة 

الكفــاالت العدليــة. املــال،  :رأس 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

28(
مراجعــة البيئــة التشــريعية واملؤسســية ملنظومــة املنافســة ومنــع 

االحتــكار وتطويرهــا

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

28(
مراجعــة األســس واللوائــح الناظمــة لدخــول الســوق بمــا فيهــا كلــف 

ممارســة األعمــال بهــدف تبســيطها وتخفيــض الكلــف

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

285
املنافســة  املعنيــة بضمــان تطبيــق  الرقابيــة  الجهــات  تفعيــل دور 

فــي األســواق العادلــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

286

تعديــل قانــون الضمــان مــن أجــل تخفيــض نســب االشــتراكات علــى 

الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل لفتــرة تمتــد إلــى عشــر ســنوات  

وإشــراك فئــات جديــدة مــن العمــال

اإلصاح 

االقتصادي/ 

الخطة 

التأشيرية

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها 56

نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

287

إدخــال تعديــات جديــدة علــى قانــون العمــل بمــا يحقــق مرونــة أكبر 

فــي تنظيــم العالقــة بيــن أصحــاب العمــل والعمــال وإيجــاد بيئــة آمنــة 

لعمــل املــرأة وتنظيــم ســوق العمــل بفاعليــة أكبــر و إلغــاء التمييــز 

بيــن الجنســين

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

288
وحتــى  املســتهدفة  القطاعــات  لبعــض  اســتدامة  برنامــج  تمديــد 

2022 حزيــران  شــهر  نهايــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

289

إطــاق برنامــج وطنــي لتحفيــز التشــغيل مــن خــال توفيــر الدعــم 

املباشــر إلشــتراكات الضمــان االجتماعــي و/ أو دعــم األجــور و/ أو 

تطويــر املهــارات املطلوبــة مــن الســوق

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

290
املعلومــات,  تكنولجيــا  الســياحة,  االقتصاديــة:  القطاعــات  دعــم 

والصناعــة الزراعــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

291

اســتعادة عــدد الســياح بمســتويات مــا قبــل الجائحــة مــن خــال 

تســهيل وتوســيع نفــاذ الســياح الــى األردن، ودعــم برامــج الترويــج 

الســياحية والخدمــات  املنتجــات  وتطويــر 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

جذب 5.) مليون سائح إلى االردن بحلول عام )292202
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

29(
مــن  التكاليــف  ومنخفــض  العــارض  الطيــران  بدعــم  اإلســتمرار 

التكاليــف منخفــض  عــارض  نقــل  شــركة  اســتقدام  خــال 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
57الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها

نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

29(
الســياحة،  قطــاع  تنافســية  تعزيــز  بهــدف  التشــريعات  مراجعــة 

الســياح نفــاذ  وتســهيل 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

295
التســويقية  الحملــة  )طــرح  الجديــدة  الســياحية  الهويــة  إطــاق 

الجديــدة( اإلعاميــة  للهويــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

296
تطويــر وتعزيــز املنتجــات والخدمــات الســياحية )مــا ال يقــل عــن ) 

منتجــات تســويقية(

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

297
عــن  يقــل  ال  مــا  تســهيات  )تقديــم  الســياحية  املخاطــر  حســاب 

كورونــا( جائحــة  مــن  املتضــرر  الســياحي  القطــاع  مــن   90%

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

298
صنــدوق  و  الحكومــة  بيــن  مــا  اإلقــراض  إعــادة  اتفاقيــة  توقيــع 

والتشــغيل التنميــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

مكتمل

299
االلكترونيــة  التأشــيرات  بإطــاق  خاصــة  أدوات  تفعيــل  و  تأميــن 

2022 بحلــول  جديــدة  دول   5 مســتهدفة:  دول  ألســواق/ 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(00
تحفيــز النمــو فــي قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات و خلــق فــرص عمــل 

جديــدة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

(01
إطــاق نطــاق الجيــل الخامــس Spectrum 5 بنســبة %10 فــي عــام 

202(

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

(02

تمكيــن الشــركات األردنيــة مــن الدخــول الــى األســواق العامليــة: 100 

نــة رقميــا مــن تصديــر خدماتهــا أو منتجاتهــا 
ّ

شــركة رقميــة أو ممك

الــى أســواق عامليــة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(0(

مــع  والتوقيــع  العامليــة  األســواق  فــي  للتوســع  املنــح  برنامــج  إطــاق 

21 شــركة رقميــة اردنيــة، و دعــم الشــركات الرقميــة الناشــئة علــى 

التوســع فــي االســواق الخليجيــة  وخاصــة الســعودية مــع االســتمرار 

بالدعــم حتــى عــام 2025

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(0(

علــى  التركيــز  مــع  عامليــة،  تكنولوجيــا  شــركات   10 اســتقطاب 

والتكنولوجيــا  العمــال  دعــم  بخدمــات  املختصــة  الشــركات 

والتعاقــد الخارجــي (ITO/ BPO ( للتوســع فــي األردن بحلــول عــام 

2025

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

إعداد اعتماد وتنفيذ استراتيجية ريادة األعمال 05)
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(06

الصناعــات  وتشــجيع  الحديثــة  الزراعيــة  التقنيــات  تبنــي  تعزيــز 

القطــاع  قــدرة  تحســين  إلــى  باإلضافــة  والغذائيــة  الزراعيــة 

التنافســية والتصديريــة، زيــادة الناتــج الزراعــي عــن مــا يزيــد عــن 

2020 بمســتويات  مقارنــة   202( بحلــول   20%

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

تنفيذ نموذج األعمال الخاص باألمن الغذائي07)
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

(08
تشــجيع و تحفيــز املزارعيــن علــى تبنــي تكنولوجيــا زراعيــة حديثــة 

مــن خــال التوســع باإلقــراض الزراعــي 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

(09

منــح 10 مليــون دينــار أردنــي فــي شــكل قــروض للمبــادرات الزراعيــة 

التي تستخدم اآللية و/ أو الرقمية و/ أو العمليات والتقنيات و/ 

أو اإلجــراءات الحديثــة.

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(10
تخصيص إحدى املدن الصناعية القائمة/ جزء منها للصناعات 

التكنولوجية

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

تعديل املخطط الشمولي للمدن الصناعية وهيئة االستثمار11)
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(12
منصــة  و  الزراعــي  بالتســويق  خاصــة  شــركة  تشــغيل  و  إنشــاء 

202( عــام  بحلــول  االلكترونــي  التســويق 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(1(
مــع  الغذائــي  للتصنيــع  اســتثمارية  فــرص  باستكشــاف  البــدء 

الغذائــي التصنيــع  وتحفيــز  تشــجيع  الخــاص،  القطــاع 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(1(
بــدء تشــغيل معمــل التصنيــع الغذائــي للطماطــم واالنتــاج بحلــول 

عــام )202

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

توفير بنية تحتية محفزة االستثمار الصناعي15)
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء بمساحة 1000 دونم16)
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

توسعة مدينة املوقر الصناعية )شراء أرض 1000 دونم(17)
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(18
تحديــد قائمــة باملنتجــات ذات األولويــة وإعــادة دراســة املواصفــات 

والقواعــد الفنيــة الحاليــة ذات العاقــة وتطويرهــا

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(19

املنتجــات  جــودة  رفــع  و  للتصديــر،  وطنيــة  اســتراتيجية  وضــع 

األردنية في األسواق العاملية واملحلية، من خال تحسين خدمات 

التصديــر والترويــج مــن خــال تفعيــل شــركة بيــت التصديــر

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

جاري 

التنفيذ

(20
وبنــاء  الفحوصــات  وتطويــر  للجــودة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 

القــدرات

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(21

تطويــر برنامــج صنــع فــي األردن مــن خــال اعتمــاد معاييــر الجــودة، 

املحليــة  األســواق  فــي  الوطنيــة  املنتجــات  تنافســية  زيــادة  و 

والتصديريــة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

(22
مصانــع  بيــن  التشــبيك  فــرص  زيــادة  و  الترابطــات،  دعــم  برنامــج 

املحليــة والخدميــة  اإلنتاجيــة  والقطاعــات  املحليــة  األغذيــة 

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(2(
وضــع اإلطــار التشــريعي إلنشــاء صنــدوق دعــم و تطويــر الصناعــة 

وتحديــد آليــة تمويلــه وعملــه ومجــاالت الدعــم

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(2(
إنشــاء صنــدوق دعــم وتطويــر الصناعــة، و تمويــل تطويــر املشــاريع 

الصناعيــة وتحديثهــا مــن بــدل الخدمــات للجمــارك العامة

اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

مراجعة نظام دعم وتحفيز األنشطة الصناعية الحالي25)
اإلصاح 

االقتصادي

برنامج أولويات 

عمل الحكومة 

االقتصادي 

(202( - 2021(

لم يبدأ

(26

مواصلــة تحقيــق االســتقرار النقــدي املرتبــط بضبــط التضخــم، 

اســتقرار  ودعــم  األجنبيــة،  االحتياطــات  مــن  مريــح  رصيــد  وبنــاء 

الجهــاز املصرفــي وســوق  الدينــار، والحفــاظ علــى ســامة ومنعــة 

التمويــل

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(27
تحســين مرتبــة اململكــة ضمــن تقريــر ممارســة االعمــال وغيرهــا مــن 

التقاريــر واملؤشــرات الدوليــة

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

إعداد قانون جديد لتنظيم املوازنة العامة28)
اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
مكتمل

(29
الشــفافية  يضمــن  املشــروع  غيــر  للكســب  جديــد  قانــون  إصــدار 

العــام املــال  وحمايــة 

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
مكتمل

((0
تعديــل التشــريعات بمــا يضمــن تعزيــز الشــفافية وحــق الحصــول 

علــى املعلومــات والبيانــات املاليــة

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

استكمال التحول االلكتروني إلصدار رخص املهن1))
اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
مكتمل

((2

مراجعــة وتعديــل وتبســيط إجــراءات دائــرة االرا�ســي واملســاحة، 

بمــا يتوافــق مــع خطــة تحســين مرتبــة اململكــة علــى مؤشــر تســجيل 

العقــارات ضمــن تقريــر ممارســة األعمــال

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(((
إصــدار التعليمــات املرتبطــة بتســهيل وتنظيــم اختيــار وتســجيل 

التجاريــة األســماء 

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(((
املؤسســية  اإلصاحــات  و  والتشــريعات  السياســات  وضــع 

والتنظيمية املتعلقة بضمان املنافســة العادلة وحماية املســتهلك

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

إطاق االستراتيجية الوطنية للتجارة اإللكترونية5))
اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

((6

اإلعســار  ســجّل  إنشــاء  خــال  مــن  اإلعســار،  قانــون  تفعيــل 

قــدرات  وبنــاء  اإلعســار،  عمــاء  وتدريــب  وترخيــص  االلكترونــي، 

ة لقضــا ا

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

((7
 تحســين الرقابــة علــى قطــاع التمويــل مــن خــال إخضــاع جميــع 

البنــك املركــزي مؤسســات التمويــل ملظلــة 

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

((8
تعديــل تعليمــات البنــك املركــزي االردنــي فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع 

العمــاء، لحظــر التمييــز بيــن الجنســين فــي الحصــول علــى االئتمــان

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

((9
 لجميــع األردنييــن 

ً
اعتمــاد الســجّل الوطنــي املوحــد كبوابــة وحيــدة

الذيــن يســعون للحصــول علــى املســاعدة االجتماعيــة

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

((0
تنفيــذ الخطــة الرئيســية لشــركة الكهربــاء الوطنيــة، الهادفــة إلــى 

تقليــل التكلفــة وتحســين قــدرة االســتجابة للمخاطــر

التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

تعديل قانون املياه بما يتما�سى مع الخطط الوطنية.1))
التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

إطاق برنامج التتبع االلكتروني في القطاع الزراعي.2))
التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

تطوير نظام تصنيف املطاعم السياحية وترخيصها)))
التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(((
فــي  العامليــن  لتأهيــل  الوطنــي  للبرنامــج  العــام  االطــار  اعتمــاد 

واملطاعــم الفنــادق 

التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

((5
املحتــوى  توفــر  مــع  االردنــي  القضائــي  املعهــد  فــي  مكتبــة  افتتــاح 

الرقمــي.

التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

((6

املجانيــة  القانونيــة  للمســاعدة  دعــم  وإطــار  صنــدوق  تطويــر 

لتقديــم الخدمــة االشــخاص املؤهليــن لاســتفادة ضمــن مجموعــة 

الجنائيــة القضايــا  مــن  موســعة 

سيادة 

القانون 

و حقوق 

اإلنسان

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

((7

التعامــل مــع القضايــا املدنيــة والتجاريــة فــي وقــٍت مناســب وبكفــاءة 

املدربيــن  و  املحكمــة  وموظفــي  املتخصصيــن  القضــاة  ِقبــل  مــن 

التســجيل( الكّتــاب وموظفــي  )مثــل 

سيادة 

القانون 

و حقوق 

اإلنسان

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

((8

املناخيــة  املخاطــر  مــن  الحــد  بهــدف  اســتباقية  إجــراءات  وضــع 

والوصــول إلــى اقتصــاد منخفــض االنبعاثــات يضمــن مــوارد مائيــة 

ومنِتجــة مزدهــرة  أيكولوجيــة  وأنظمــة  مســتدامة  وزراعيــة 

التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

((9
واإلبــداع  والتكنولوجيــا  العلــوم  وسياســة  اســتراتيجية  إقــرار 

الحكومــة ِقبــل  (مــن   2025-2021(

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(50
املحافظــات  فــي  الحضريــة  املناطــق  إلــى  ذكيــة  عــدادات  إدخــال 

Water Revenue-Non املائــي  الفاقــد  لتخفيــض 

التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

(51
اســتكمال مشــروع املمــر االخضــر للطاقــة املتجــددة وتوصيــل 500 

ميجــاوات طاقــة متجــددة إضافيــة

التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

(52 (JONEPS( تشغيل نظام الشراء االلكتروني
اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
مكتمل

(5(
علــى  البلديــات  لجميــع  الرئيســة  املاليــة  والنســب  البيانــات  نشــر 

املحليــة اإلدارة  لــوزارة  اإللكترونــي  املوقــع 

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
مكتمل
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

(5(

املــدن  تنميــة  لبنــك  الجديــد  الوضــع  يتبّنــى  خــاص  قانــون  وضــع 

الحكومــة  اعتمدتهــا  هيكلــة  وإعــادة  عمــل  خطــة  مــع  والقــرى، 

النــواب مجلــس  علــى  واقترحتهــا 

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
مكتمل

(55

الحكوميــة  املــدارس  فــي  الدامــج  التعليــم  اســتراتيجية  تنفيــذ 

ضمــان  ذلــك  فــي  بمــا  املدر�ســي،  للتعليــم  مناســبة  بدائــل  وتقديــم 

الجاهزيــة اإللكترونيــة الشــاملة عبــر توفيــر التجهيــزات الحاســوبية 

الازمــة فــي املــدارس ومديريــات التربيــة والتعليــم، وتأميــن االتصــال 

للكــوادر  القــدرات  رفــع  جانــب  إلــى  اإلنترنــت،  بخدمــة  املناســب 

البشــرية فــي املســتويات اإلداريــة املختلفــة لتمكينهــا مــن اســتخدام 

التعليميــة العمليــة  فــي  األمثــل  بالشــكل  وتوظيفهــا  التكنولوجيــا 

التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية
مكتمل

(56

إصــدار اللوائــح والتعليمــات التــي تحــدد ظــروف العمــل املقبولــة 

فــي قطــاع الزراعــة، بهــدف تنظيــم الســوق وتخفيــض الكلــف علــى 

املزارعيــن

التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

تطوير خطة االستهداف ملنتفعي برنامج تكافل )57)
اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
مكتمل

(58
إطــاق مشــاريع تجميــع خطــوط النقــل وتحديثهــا واعتمــاد األنظمــة 

الذكيــة فــي إدارة النقــل العــام

التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

تحديث مواصفات استيراد الشاحنات59)
التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

مراجعة برامج تحفيز تحديث أسطول الشاحنات60)
التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

تطوير منصة "بخدمتكم"61)
التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

تعزيز املشاركة السياسية )املرأة والشباب واألحزاب(62)
اإلصاح 

السيا�سي

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

تعزيز البنى التحتية للمحاكم والدوائر التابعة)6)
التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

(6(
الربــط اإللكترونــي فــي مــا بيــن وزارة العــدل ودائــرة األرا�ســي وإدارة 

الترخيــص

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

تطوير  نشر وتطبيق نظامي القضايا و االستئناف.65)

سيادة 

القانون 

وحقوق 

االنسان

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(66

تنفيــذ مشــاريع االســتراتيجية الوطنيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد:                                                                                                                 

 Account and Integrity Programme برنامج املساءلة والنزاهة

ability اإلتحــاد األوروبــي والحكومــة اإلســبانية

سيادة 

القانون 

وحقوق 

االنسان

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

تنفيذ برنامج الزائر الدولي األردني67)
التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(68
الحكوميــة  الفعاليــات  لتنفيــذ  الحكومــي  اإلعامــي  املركــز  إنشــاء 

الرئيســة اإلعامــي 

الشفافية و 

اإلعام

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(69
مــن  العمــل  ســوق  باحتياجــات  العالــي  التعليــم  مخرجــات  ربــط 

الرقمــي التحــول  بمتطلبــات  املرتبطــة  التخصصــات 

التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(70
تحديــث اســتراتيجية املاليــة العامــة بمــا يضمــن االســتمرار فــي إدارة 

اإليــرادات وضبــط النفقــات بفاعليــة وكفاءة

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

تطوير منطقة البحر امليت التنموية71)
اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(72
فــي الروضــة الصناعيــة/ منطقــة  بنــاء "هناجــر" صناعيــة نمطيــة 

التنمويــة معــان 

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

تطوير مركز حفظ املقتنيات األثرية )نويجيس/ طبربور()7)
التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

إنشاء قاعدة بيانات زراعية)7)
التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية
مكتمل

استثمار مطار عمان املدني/ ماركا وتطويره وتأهيله75)
التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ
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نص االلتزامالرقم
املحور 

الرئي�سي
مصدر االلتزام 

درجة 

تحقق 

االلتزام

(76

إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة للتفتيــش علــى األعمــال، بما يتوافق 

مــع التوجــه الحكومــي نحــو تخفيــض الوقــت والجهــد والكلــف علــى 

القطــاع الخــاص

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

وضع استراتيجية لتطوير أداء القطاع العام77)

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(78
اســتراتيجية  مــع  يتما�ســى  بمــا  العامــة،  اإلدارة  قانــون  مراجعــة 

العــام القطــاع  تطويــر 

اإلصاح 

اإلداري 

مكافحة 

الفساد

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(79

وإبداعاتهــم،  اهتماماتهــم  ورعايــة  الشــباب  بقطــاع  النهــوض   

الحاضنــة  والبيئــة  والتكنولوجيــا  املعرفــة  أســس  بــكل  ورفدهــم 

تهــم قا لطا

التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

(80
كل  فــي  )مستشــفى  الصحــة  لــوزارة  ميدانيــة  مستشــفيات  بنــاء 

إقليــم(

التنمية 

والخدمات

الخطة 

التأشيرية

جاري 

التنفيذ

(81
برنامــج إحــال العمالــة األردنيــة مــكان العمالــة الوافــدة- تقديــم 

حوافــز )الخصــم مــن ضريبــة الدخــل(

اإلصاح 

االقتصادي

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ

(82
تحديــث البنيــة التحتيــة للشــبكات لتســهيل تصديــر الفائــض مــن 

إنتــاج الطاقــة

التنمية و 

الخدمات

الخطة 

التأشيرية
لم يبدأ
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1.5 التحليل النوعي  للجلسات املركزة واملقابالت النوعية حول االداء العام 

لحكومة الخصاونة 

نظــم فريــق عمــل التقريــر مجموعــة مــن املقابــات الرئيســية النوعيــة، وتــم عقــد مجموعــات نقاشــية مركــزة  مــع عــدد مــن 

 
ً
أصحاب املصلحة حول األداء الحكومي العام، تمثلت بـ 10مقابلة نوعية، و ) مجموعات نقاشية مركزة شارك  5) شخصا

مــن قطاعــات مختلفــة كالشــباب واملــرأة والسياســيين والصحفييــن وأعضــاء مجالــس نــواب حالييــن وســابقين.

 رأى معظــم أصحــاب املصلحــة ان الحكومــة كانــت قــادرة بشــكل ضعيــف الــى متوســط علــى تحمــل املســؤولياتها التــي اضطلعــت 

بهــا خــال العــام األول مــن تشــكيلها)6)، وأنهــا لــم يكــن لهــا برامــج عمــل واقعيــة ولــم تقــدم أي التزامــات يمكــن ان تخفــف مــن حــدة 

التحديــات التــي يواجههــا املواطــن فــي مختلــف القطاعــات ، » بعــض املواقــف كانــت جيــدة ولكنهــا ال تخلــو مــن الخــذالن« )7)عبــارة  

وردت علــى لســان احــد أصحــاب املصلحــة، وعبــر معظــم أصحــاب املصلحــة ان الحكومــة اســتطاعت ان تديــر امللــف الصحــي 

 عــن 
ً
 كانــت غيــر قــادرة« عبــارة رددهــا احــد أصحــاب املصلحــة تعبيــرا

ً
بشــكل جيــد مــن حيــث توفيــر املطاعيــم وتنوعهــا، » اجمــاال

رأيــه بقــدرة الحكومــة.

 

بشــكل  واالعــام  للمواطنييــن  املعلومــات  وإتاحــة  الشــفافية  مبــدأ  مارســت  الحكومــة  أن  املصلحــة  أصحــاب  أغلــب  واعتبــر 

ضعيــف)8)، حيــث عللــوا ذلــك الــى غيــاب االعــام الحكومــي وتأخــره باالســتجابة لاحــداث التــي جــرت خــال العــام األول مــن 

 لتــداول االشــاعات،  » هنالــك جســر متهالــك فــي الثقــة بيــن املواطــن والحكومــة، أصبحــت 
ً
 كبيــرا

ً
تشــكيلها، ممــا تــرك مجــاال

الروايــة الحكوميــة مشــكوك بهــا، فقــد كانــت متأخــره فــي  نشــر االخبــار واملعلومــات« )9)  ويضيــف بعــض أصحــاب املصلحــة انهــم  

يســتقون معلوماتهــم واخبارهــم مــن مصــادر أخــرى اكثــر مــن املصــادر الحكوميــة)10)،  ويضيفــوا ان الحكومــة لــم تكــن شــفافة، 

ويقول أحد أصحاب املصلحة  » الحكومة لم تعزز الشفافية بل زادت من التعتيم«)11).

   

ومــن  الرئيســية،  الهاتفيــة  املقابــات  مــن  املصلحــة  أصحــاب  )ي.ش(  )ع.ب(،  )س.م(،  )م.ط(،  )ص.ي(،  )ع.ق(،  )أ.س(،  )م.ه(،  )ر.ر(،   (6(

املركــزة. النقــاش  مجموعــات 

)ع.ب( أحد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (7(

ومــن  الرئيســية،  الهاتفيــة  املقابــات  مــن  املصلحــة  أصحــاب  )ص.ي(  )ع.ق(،  )أ.س(،  )م.ه(،  )ر.ر(،  )ي.ش(،  )ع.ب(،  )س.م(،  )م.ط(،   (8(

املركــزة. النقــاش  مجموعــات 

)ر.ح( أحد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (9(

)ع.ب(  أحد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (10(

)ع.ر( أحد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (11(
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وتطــرق أصحــاب املصلحــة الــى مســتوى رضاهــم عــن األداء الحكومــي بالتعامــل مــع جائحــة كورونــا وتداعياتهــا خــال العــام األول 

مــن عمــر الحكومــة حيــث عبــر غالبيتهــم عــن رضاهــم بشــكل متوســط حــول تعامــل الحكومــة مــع الجائحــة واثارهــا خاصــة بمــا 

يتعلــق بتوفيــر املطاعيــم)12)،  » جيــد الــى حــد مــا« يقــول احــد أصحــاب املصلحــة عنــد تعبيــره عــن األداء الحكومــي بمــا يتعلــق 

بجائحــة كورونــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد عبــر بعــض أصحــاب املصلحــة عــن عــدم رضاهــم عــن التخبــط فــي اإلجــراءات التــي 

رافقــت عمليــات تطبيــق اإلجــراءات  الصحيــة للحــد مــن تداعيــات كورونــا))1) ويدللــون علــى ذلــك بتغييــر أكثــر مــن وزيــر صحــة 

خــال العــام األول،  » هنــاك تخبــط فــي إدارة االزمــة حكومــات اشــخاص وليســت حكومــات اســتراتيجيات« .

فيمــا يتعلــق بتقييــم أصحــاب املصلحــة لحكومــة الخصاونــة بخصــوص وفائهــا بالتعهــدات التــي قطعتهــا خــال العــام األول، 

فقــد قيــم غالبيــة أصحــاب املصلحــة بأنهــم راضــون بشــكل ضعيــف عــن وفــاء الحكومــة بالتزاماتهــا خــال العــام األول))1)، وان 

الحكومــة لــم تقــدم التزامــات ترتبــط بشــكل مباشــر فــي تحســين الوضــع املعيــش للمواطنييــن وبمعالجــة املشــاكل التــي يواجهونهــا 

ويــرى  املصلحــة)15)،  أصحــاب  احــد  يقــول   « الحكوميــة  وااللتزامــات  البرامــج  نوعيــة  فــي  ضبابيــة  هنــاك   « كورونــا  ازمــة  جــراء 

معظمهــم ان الحكومــة تعهــدت بالكثيــر مــن االلتزامــات مــع القليــل مــن التنفيــذ لتلــك التعهــدات، بينمــا يــرى معظــم أصحــاب 

املصلحــة أن التزامــات حكومــة الخصاونــة، غيــر كافيــة للنهــوض بــاالداء الحكومــي)16). 

  

وأجــاب أصحــاب املصلحــة حــول مــدى رضاهــم عــن الخدمــات االلكترونيــة املقدمــة مــن قبــل الحكومــة خــال العــام األول 

يعتبــرون  حيــث  الحكومــة،  مــن  املقدمــة  الخدمــات  عــن  متوســط  بشــكل  رضاهــم  عــن  معظمهــم  عبــر  حيــث  تشــكيلها،  مــن 

بالنســبة  الوصــول واالســتخدام  مــن حيــث صعوبــة  مــن عــدة تحديــات ومشــاكل  تعانــي  لكنهــا  املقدمــة جيــدة  أن الخدمــات 

للتطبيقــات الحكوميــة)17)، حيــث عبــر احدهــم)18) » ان الخدمــات االلكترونيــة جيــدة  ولكــن اليــة عرضهــا غيــر واضحــة ولــم تكــن 

)ع.ح(، )خ.ص(، )م.ط(، )ن.س(، )ع.ق(، )ف.د(، )ص.ي(، )أ.س(، )م.ه(، )ر.ر( أصحــاب املصلحــة مــن املقابــات الهاتفيــة الرئيســية،   (12(

املركــزة. النقــاش  مجموعــات  ومــن 

)م.ر( أحد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (1((

)ن.س(، )ع.ق(، )ف.د(، )ص.ي(، )ع.ح(، )خ.ص(، )م.ط )أ.س(، )م.ه(، )ر.ر( أصحاب املصلحة من املقابات الهاتفية الرئيســية، ومن   (1((

مجموعــات النقــاش املركــزة.

)ي.ش( احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.   (15(

)ع.ح(، )خ.ص(، )م.ط(، )ن.س(، )ع.ق(، )ف.د(، )ص.ي(، )أ.س(، )م.ه(، )ر.ر( أصحــاب املصلحــة مــن املقابــات الهاتفيــة الرئيســية،   (16(

املركــزة. النقــاش  مجموعــات  ومــن 

)ر.د( احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (17(

)ع.ح(، )خ.ص(، )م.ط(، )أ.س(، )م.ه(، )ر.ر(، )ن.س(، )ع.ق(، )ف.د(، )ص.ي( أصحــاب املصلحــة مــن املقابــات الهاتفيــة الرئيســية،   (18(

املركــزة. النقــاش  مجموعــات  ومــن 
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ســهلة االســتخدام)19)«، واقتــرح بعضهــم ان تكــون هنــاك تشــاركية مــع القطــاع الخــاص بمــا يتعلــق بتنظيــم وتطويــر الخدمــات 

االلكترونيــة والتطبيقــات التــي توفرهــا الحكومــة)20)، وذلــك مــن اجــل الحــد التراجــع فــي الخدمــات ومــن اهــدار الوقــت والجهــد 

فــي عمليــة اجــراء التجيــل علــى مختلــف املنصــات الحكوميــة االلكترونيــة)21)، وتطــرق العديــد منهــم للتحديــات التــي بــرزت فــي 

اســتخدام تطبيــق ســند، وكــون هــذه التطبيقــات ال تســمن وال تغنــي مــن جــوع النهــا بالنهايــة ال تقــدم خدمــة واضحــة، بــل علــى 

العكــس » تضييــع وقــت« وتتطلــب الحضــور الشــخ�سي النهــاء أي معاملــة)22).

ومــن حيــث مــدى قيــام الحكومــة بالعمــل علــى تطويــر قدراتهــا ملواجهــة التحديــات املختلفــة التــي تواجههــا فيــرى غالبيــة أصحــاب 

املصلحــة ان الحكومــة كانــت قــادرة بشــكل ضعيــف علــى تطويــر قدراتهــا فــي تطويــر قدراتهــا ملواجهــة التحديــات التــي واجهتهــا 

خــال العــام األول مــن تشــكيلها،))2) وكان تركيزهــا علــى القطــاع الصحــي وتطويــره دون القطاعــات األخــرى ))2)، ويوضــح أصحــاب 

احــد أصحــاب املصلحــة أن  فيهــا، وقــال  قــدرات املوظفيــن والعامليــن  اســتراتيجية لتطويــر  تملــك  الحكومــة ال  املصلحــة ان 

الحكومــة كان هدفهــا تســيير املرحلــة مــن مبــدأ إدارة االزمــات » الحكومــة لــم تعمــل علــى تطويــر قدراتهــا وبخاصــة موضفيهــا«)25) 

ويــرى أصحــاب املصلحــة ان الحكومــة كانــت تواجــه التحديــات بتغييــر الوجــوه مــن خــال التعديــات األربعــة خــال العــام األول، 

ويعــود ذلــك الــى طريقــة تشــكيل الحكومــات التــي »تخضــع للمعــارف واالصحــاب« )26)، بحســب قــول احــد أصحــاب املصلحــة، 

اصحــاب  احــد  يقــول  فقــط«  اعمــال  تصريــف  حكومــة  كانــت  بــل  حقيقــي،  عمــل  تقــدم  تكــن   »الحكومةلــم  أن  وباإلضافــة 
املصلحــة.)27)

وأجمــع أصحــاب املصلحــة علــى مجموعــة مــن التوصيــات أبرزهــا العمــل علــى تكريــس مبــدأ الشــفافية مــع املواطنييــن واالعــام 

للنهــوض باكفــة القطاعــات، وضــرورة وقــف  والتركيــز عــل تطويــر ادواتهــا اإلعاميــة املختلفــة، وإنجــاز التخطيــط الشــمولي 

العمــل بقانــون الدفــاع، تعزيــز التشــاركية واالســتعانة باصحــاب الخبــرات ومؤسســات املجتمــع املدنــي فــي عمليــة وضــع الخطــط 

واالســتراتيجيات، اســتعادة ثقــة املواطنييــن بالحكومــة وان تكــون الحكومــة صاحبــة واليــة عامــة، التخفيــف مــن اإلجــراءات 

)م،ر(  احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (19(

)ع.ر(  احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (20(

)ر.ش( احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (21(

)ر.ش( احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (22(

)ع.ح(، )خ.ص(، )م.ط(، )أ.س(، )م.ه(، )ر.ر(، )ن.س(، )ع.ق(، )ف.د(، )ص.ي( أصحــاب املصلحــة مــن املقابــات الهاتفيــة الرئيســية،   (2((

املركــزة. النقــاش  مجموعــات  ومــن 

)ر.د( احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (2((

)م.ر( احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (25(

)ص.ي( احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (26(

)ه.ع( احد أصحاب املصلحة من مجموعات النقاش املركزة.  (27(
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البيروقراطيــة وتشــجيع وحمايــة املســتثمر املحلــي ورأس املــال الوطنــي فــي مجــال االســتثمار واملشــاريع االقتصاديــة، وإيجــاد 

نظــام ضريبــي عــادل وتصاعــدي، والتركيــز علــى دعــم املشــاريع االقتصاديــة للشــباب وتخفيــف معــدالت البطالــة فــي صفوفهــم، 

العمــل علــى اإليفــاء بااللتزامــات التــي تعهــدت بهــا)28).

وأفــاد معظــم أصحــاب املصلحــة، بــأن تنفيــذ هــذه التوصيــات، ومنهــا أيضــا تطويــر الخدمــات االلكترونيــة التطبيقــات الذكيــة 

الحكومية بتسهيل الوصول اليها واستخدامها، ويجب على الحكومة االهتمام أكثر بعملية الرقابة على املؤسسات والشركات 

التابعــة لهــا، ضــرورة إعــادة النظــر بالسياســة التعليميــة والعمــل علــى تصحيــح التشــوهات التــي يعانــي منهــا القطــاع التعليمــي 

الحكومــي، العمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة للحكومــة االلكترونيــة للمواكبــة التطــورات فــي قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات، 

العمــل بجديــة بعمليــة اتخــاذ القــرارات وتبريــر اتخاذهــا لتلــك القــرارات للمواطنييــن واالعــام، توحيــد اإلجــراءات الحكوميــة فــي 

كافــة املحافظــات، تطويــر آليــة تشــكيل الحكومــات واختيــار الــوزراء واشــراك التكنــو قــراط أكثــر فــي الحكومــات)29).

توصيات تقدم بها أصحاب املصلحة من املقابات الهاتفية الرئيسية، ومن مجموعات النقاش املركزة.  (28(

توصيات تقدم بها أصحاب املصلحة من املقابات الهاتفية الرئيسية، ومن مجموعات النقاش املركزة.  (29(
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ــن  ــتطالع آراء المواطني اس

حــول أداء الحكومــة خالل 

العــام األول  
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2.1 مقدمة

 لعمــل راصــد فــي مراقبــة األداء الحكومــي تــم تنفيــذ اســتطاع حــول أداء حكومــة الخصاونــة خــال الـــعام األول، 
ً
واســتكماال

وتضمــن مجموعــة مــن األســئلة حــول الرضــا العــام علــى أداء الحكومــة، وقدرتهــا علــى تحمــل مســؤولياتها وآراء املواطنيــن حــول 

مــدى تحقــق االلتزامــات الحكوميــة التــي تــم تقديمهــا حــول ترســيخ مبــدأ الشــفافية، وتعامــل الحكومــة مــع جائحــة كورونــا، 

والرضا عن الخدمات الحكومية، واســتهدف االســتطاع عينة شــملت 192) مواطًنا ومواطنة موزعين على كافة املحافظات، 

وبنســبة %50.1 مــن االنــاث، و%9.9) مــن الذكــور. 

2.2 آراء األردنيين بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته 

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن %7.5 مــن األردنييــن يــرون أن الفريــق الــوزاري لحكومــة الدكتــور بشــر الخصاونــة كان قــادًرا علــى 

تحمــل مســؤولياته بشــكل كبيــر خــال العــام األول، فيمــا يــرى %19.9 مــن األردنييــن أن الفريــق الــوزاري كان قــادًرا علــى تحمــل 

قــادًرا علــى تحمــل مســؤولياته بشــكل  الــوزاري كان  الفريــق  أن  يــرون  مــن األردنييــن   22.6% و  مســؤولياته بشــكل متوســط، 

ضعيــف، و %50 مــن األردنييــن يــرون أن الفريــق الــوزاري لــم يكــن قــادًرا علــى تحمــل مســؤولياته خــال العــام األول.

الشكل رقم (4): مقارنة ثقة اُ�ردنيين على قدرة الفريق الوزاري لحكومة د. 

بشر الخصاونة على تحمل مسؤولياته بعد 6 أشهر وبعد عام
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2.3 آراء األردنيين بممارسة الحكومة ملبدأ الشفافية وإتاحة املعلومة

وفيمــا يتعلــق بممارســة الحكومــة ملبــدأ الشــفافية، وإتاحــة املعلومــة للمواطنيــن واإلعــام يــرى%8.1 مــن األردنييــن أن الحكومــة 

مارســتها بشــكل كبير خال العام األول، فيما يرى %).18 من األردنيين أن الحكومة مارســتها بشــكل متوســط، ووصلت نســبة 

  %6.7) مــن األردنييــن يــرون أن الحكومــة لــم 
ً
األردنييــن الذيــن يــرون أن الحكومــة مارســتها بشــكل ضعيــف إلــى   %26.9، وأخيــرا

تمــارس مبــدأ الشــفافية، وإتاحــة املعلومــة للمواطنيــن واإلعــام.

الشكل رقم (5): مقارنة رضى اُ�ردنيين عن ممارسة حكومة د. بشر الخصاونة 

لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين وا�عالم بعد 6 أشهر وبعد عام
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2.4 آراء األردنيين حول تعامل الحكومة مع جائحة كورونا 

وأظهــرت نتائــج االســتطاع أن   %9.7 مــن األردنييــن راضــون بشــكل كبيــر عــن تعامــل الحكومــة مــع جائحــة كورونــا وتداعياتهــا 

خــال العــام األول، فيمــا   %20.5 راضــون بشــكل متوســط، و2.)2 % مــن األردنييــن راضــون بشــكل ضعيــف، و %6.6) مــن 

األردنييــن غيــر راضــون عــن تعامــل الحكومــة مــع جائحــة كورونــا وتداعياتهــا. 

الشكل رقم (6): مقارنة رضى اُ
ردنيين عن تعامل حكومة د. بشر 

الخصاونة مع جائحة كورونا بعد 6 أشهر وبعد عام
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2.5 مدى رضا األردنيين عن مستوى الخدمات اإللكترونية الحكومية

وأظهــرت نتائــج االســتطاع أن   %).10 مــن األردنييــن راضــون بشــكل كبيــر عــن الخدمــات االلكترونيــة املقدمــة مــن الحكومــة 

%9.7)مــن  و  بشــكل ضعيــف،  األردنييــن راضــون  %26.9مــن  و  بشــكل متوســط،  %)2 راضــون  العــام األول، فيمــا   خــال 

األردنييــن غيــر راضــون عــن الخدمــات االلكترونيــة التــي تقدمهــا الحكومــة خــال العــام األول. 

الشكل رقم (7): مقارنة رضى اُ	ردنيين عن الخدمات االلكترونية التي 

قدمتها حكومة د. بشر الخصاونة بعد 6 أشهر وبعد عام
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الباب الثالث:

الحكوميــــــة  القــــــرارات 

الصــــادرة عــن حكومــــة 

ــاونة خــال العــام  الخصـــ

األول 
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3.1 مقدمة

اتخــذت حكومــة الخصاونــة خــال العــام األول مــن تشــكيلها مجموعــة مــن القــرارات،  إذ بلــغ  عــدد القــرارات املتخــذة مــن قبــل 

، وتــم جمــع القــرارات مــن املصــادر الرســمية املنشــورة فــي الجريــدة الرســمية، وتمــت دراســة جميــع 
ً
مجلــس الــوزراء 66) قــرارا

القــرارات وتحليلهــا بنــاًء علــى عــدة محــاور رئيســية.

3.2 املحاور التي توزعت عليها قرارات حكومة الخصاونة

توزعــت القــرارات الصــادرة عــن حكومــة الخصاونــة علــى املحــاور التاليــة، حيــث تبيــن أن املحــور املالــي واالقتصــادي هــو األعلــى 

بنســبة %5) مــن مجمــوع القــرارات، تــاه املحــور التشــريعي بنســبة %17، تــاه املحــور اإلداري بنســبة %16، ثــم محــور التنميــة 

والخدمــات ومحــور التعيينــات بنســبة %)1 لــكل منهمــا، وحــل أخيــرا محــور االتفاقيــات واملعاهــدات بنســبة %6 مــن مجمــوع 

القــرارات.

366 قرار

17.0 %35.0 % مالي واقتصاديالتشريعي 

16.0 %6.0 %

13.0 %13.0 %

االتفاقيات 
والمعاهدات الدولية 

التنمية 
والخدمات 

ا�داري

التعيينات 

الشكل رقم (8): محاور قرارات مجلس الوزراء خالل عام
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وفيما يلي جدول يبين كل القرارات التي اتخذتها حكومة الخصاونة خال العام األول: 

الجدول )2(: ُيبّين القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خال العام األول

املحور الرئي�سيالقرارالرقم

1
 لنظــام حمايــة البيئــة فــي منطقــة العقبــة االقتصادّيــة الخاّصــة لســنة 

ً
اقــرار نظــام معــّدال

 .2021
تشريعي 

تشريعي  املوافقة على األسباب املوجبة ملشروع نظام معّدل لنظام الخدمة املدنّية لسنة 2021 2

(
األنظمــة  املحــّدد ألحــكام  للنظــام  معــّدل  نظــام  املوجبــة ملشــروع  األســباب  علــى  املوافقــة 

 2021 لســنة  للجمعّيــات  األساســّية 
تشريعي 

(
 ألســس تســوية القضايــا العالقــة 

ً
، وفقــا

ً
فــا

ّ
تســوية األوضــاع الضريبّيــة لـــ))28( شــركة ومكل

بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات. 
مالي واقتصادي 

5
 البرامــج التلفزيونّيــة بواســطة األقمــار 

ّ
 الفضائــي رخصــة بــث

ّ
منــح شــركة كريســتال للبــث

االصطناعّيــة ملــّدة خمــس ســنوات 
إداري 

 للمؤّسسة التعاونّية األردنّية 6
ً
 عاّما

ً
تعيينات تعيين عبد الفّتاح محّمد الشلبي مديرا

تشريعي اقرار مشروع قانون تنظيم املوازنة العاّمة وموازنات الوحدات الحكومّية لسنة 2021م 7

تشريعي اقرار نظام ضريبة الدخل في املناطق التنموّية لسنة 2021م 8

9
ل لنظــام ترخيــص اإلعانــات ضمــن حــدود أمانــة عّمــان  املوافقــة علــى مشــروع نظــام معــّدِ

الكبــرى لســنة 2021م 
تشريعي 

10 
ً
فا

ّ
مالي واقتصادي املوافقة على  تسوية األوضاع الضريبّية لـ ))2 شركة ومكل

11

املوافقــة علــى مذكــرة التفاهــم بيــن حكومــة اململكــة والحكومــة الكويتيــة فــي مجــال األرصــاد 

الجويــة التــي تــم التوقيــع عليهــا خــال اجتماعــات الــدورة الرابعــة للجنــة العليــا األردنيــة – 

الكويتيــة املشــتركة التــي عقــدت فــي عمــان. 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

12

ــق بإعفــاء معامــات االنتقــال بــاإلرث والتخــارج مــن 
ّ
تمديــد العمــل بالقــرار الســابق املتعل

رســوم التســجيل، وإعفــاءات الشــقق واألرا�ســي مــن رســوم التســجيل وضريبــة بيــع العقــار 

حتــى تاريــخ 0)/2021/6م.

مالي واقتصادي 

1(

بــة علــى عــدم تجديــد تصاريــح العمــل لغيــر 
ّ
ترت

ُ
إعفــاء مــا نســبته 80 باملئــة مــن الغرامــات امل

األردنييــن الراغبيــن فــي البقــاء علــى أرا�ســي اململكــة، والتــي م�ســى علــى انتهائهــا أكثــر مــن 90 

، وذلــك حّتــى تاريــخ 1)/ 1/ 2021.
ً
يومــا

مالي واقتصادي 

1(
روســيا  جمهورّيــة  فــي  ونظيرتهــا  األردنّيــة  الصّحــة  وزارة  بيــن  تفاهــم  ــرة 

ّ
مذك علــى  املوافقــة 

الصحّيــة.  الرعايــة  مجــاالت  فــي  التعــاون  تعزيــز  بهــدف  االتحادّيــة، 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  
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15

 مــع 
ّ
ــرة تفاهــم للتعــاون فــي مجــاالت شــؤون األســرة والتنميــة االجتماعّيــة

ّ
املوافقــة علــى  مذك

حكومــة دولــة قطــر، وذلــك لتعزيــز التعــاون بيــن البلديــن الشــقيقين فــي مجــاالت شــؤون 

األســرة والتنميــة االجتماعّيــة.

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

16

املخاِلفــة،  الســورّية  العمالــة  أوضــاع  بتصويــب  ــق 
ّ
املتعل الســابق  بالقــرار  العمــل  تمديــد 

بإجــراء  إلزامهــم  مــع  العمــل،  تصاريــح  إصــدار  علــى  بــة 
ّ
املترت املبالــغ  دفــع  مــن  وإعفائهــم 

 2021  /12  /(1 تاريــخ  حتــى  وذلــك  الــازم،  الطّبــي  الفحــص 

مالي واقتصادي 

17
قــرار مرتبــط ببطاقــات التأميــن الصحــي وتجديدهــا واملوافقــة علــى صــرف األدويــة وكتــب 

اإلعفــاءات الطبيــة املنتهيــة.  
التنمية والخدمات

18

رة تفاهم بين وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ووزارة النقل واالتصاالت والتكنولوجيا 
ّ

مذك

فــي جمهوريــة أذربيجــان للتعــاون فــي مجــاالت تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والخدمات 

البريدّية وذلك بهدف تبادل املعلومات والخبرات في املجاالت ذات العاقة 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

 مذكرة تفاهم مع مجلس وزراء البوسنة والهرسك حول التعاون في مجاالت الشباب 19
اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

20
مــن  القادمــة  )الترانزيــت(  املباشــرة  وغيــر  املباشــرة  الجويــة  املســافرين  رحــات  إيقــاف 

 مــن اليــوم وحتــى الثالــث مــن الشــهر املقبــل )كانــون الثانــي 2021) 
ً
اململكــة املتحــدة، اعتبــارا

إداري 

ل لقانون االستثمار لسنة 2020 21 تشريعي اقرار مشروع قانون معّدِ

22
اقــرار بروتوكــوالت مأسســة إجــراءات إنفــاذ قانــون ضمــان حــّق الحصــول علــى املعلومــات، 

وتعميمهــا علــى الــوزارات واملؤّسســات والدوائــر الحكومّيــة لالتــزام بهــا 
تشريعي 

2(
اقرار السياسة األردنّية للذكاء االصطناعي 2020م، وتعميمها على الوزارات واملؤّسسات 

والدوائر الحكومّية لالتزام بها حسب األصول 
التنمية والخدمات

 لنظام رواتب وعاوات أفراد األمن العام لسنة 2020 )2
ً
ال  معّدِ

ً
تشريعي اقرار نظاما

 لنظام الخدمة القضائّية للقضاة العسكريين وعاواتهم لسنة 2020 25
ً
ال  معّدِ

ً
تشريعي اقرار نظاما

 لنظام املشتريات للمؤّسسة االستهاكّية املدنّية لسنة 2020م 26
ً
ال  معّدِ

ً
تشريعي اقرار نظاما

27
تمديــد تاريــخ املوعــد النهائــي ملغــادرة العمالــة غيــر األردنّيــة أرا�ســي اململكــة لاســتفادة مــن 

اإلعفــاءات املمنوحــة لهــا حتــى تاريــخ 1)/2021/5م 
إداري 

تشريعي اقرار نظام تصفية الشركات لسنة 2020م 28

29

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

لـــ  العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة 

 
ً
فــا

ّ
770 شــركة ومكل

مالي واقتصادي 
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(0
املالّيــة  الغرامــات  مــن  الرســمّية  الجامعــات  نفقــة  علــى  املبعوثيــن  إعفــاء  علــى  املوافقــة 

املعاييــر  مــن  لعــدد   
ً
وفقــا نســبتها،  عــن  النظــر  بغــض  عليهــم،  املتحّققــة 

إداري 

(1
املوافقــة علــى رفــع قيمــة املبلــغ املخصــص لصنــدوق النفقــات الطارئــة ملواجهــة جائحــة 

كورونــا ليصبــح ســقف الصنــدوق )100 مليــون دينــار( 
مالي واقتصادي 

(2

لة لدراســة التشــّوهات الضريبّية الخاّصة بمدخات 
ّ
شــك

ُ
املوافقة على توصيات اللجنة امل

العاّمــة علــى املبيعــات املفروضــة علــى  لــة بتخفيــض الضريبــة 
ّ
اإلنتــاج الصناعــي، واملتمث

مدخــات إنتــاج عــدد مــن املــواد الغذائّيــة بنســب متفاوتــة.  

مالي واقتصادي 

((

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

لـــ  العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة 

 
ً
فــا

ّ
)28 شــركة ومكل

مالي واقتصادي 

((
املوافقــة علــى إعــان املحميــة البحريــة فــي خليــج العقبــه بتاريــخ 2020/12/8 لتكــون اول 

محميــة بحريــة فــي اململكــة 
التنمية والخدمات

 لوزارة اإلدارة املحلّية 5)
ً
 عاّما

ً
تعيينات تعيين املهندس حسين مهيدات أمينا

(6

املوافقــة علــى تحمــل الحكومــة مــا نســبته 2 %مــن الفائــدة املفروضــة علــى قــروض األدالء 

 مــن خــال برنامــج البنــك املركــزي لدعــم الشــركات 
ً
الســياحيين التــي منحــت لهــم ســابقا

واملتوســطة  الصغيــرة 

مالي واقتصادي 

(7
ــق بالقــروض الجماعّيــة والفردّيــة وإعــادة جدولــة القــروض 

ّ
تعديــل قــراره الســابق املتعل

الفرديــة املقّدمــة مــن صنــدوق التنميــة والتشــغيل 
مالي واقتصادي 

(8
الثانويــة  الدراســة  شــهادة  مســتوى  مــن  الشــهادات  معادلــة  لنظــام   

ً
ال معــّدٍ  

ً
نظامــا اقــرار 

2020م  لســنة  العامــة 
تشريعي 

ل لنظام صندوق دعم الحركة الثقافّية والفنّية لسنة 2020م 9) تشريعي املوافقة على نظام معّدٍ

(0
 لنظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة الثقافــة لســنة 2020م، لغايــات دمــج 

ً
ال  معــّدٍ

ً
اقــرار نظامــا

املركــز الثقافــي امللكــي ضمــن هيكلــة الــوزارة، وتحويلــه إلــى وحــدة تنظيمّيــة فيهــا 
تشريعي 

تشريعي اقرار نظام إلغاء نظام التنظيم اإلداري للمركز الثقافي امللكي لسنة 2020م. 1)

(2
االقتصــادي  للمجلــس  متفــّرغ  غيــر   

ً
تنفيذّيــا  

ً
رئيســا الحايقــة  محّمــد  الدكتــور  تعييــن 

واالجتماعــي 
تعيينات 

((
املوافقــة علــى نظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية 

2020م  لســنة 
تشريعي 

تعيينات قبول استقالة رئيس هيئة االستثمار الدكتور خالد الوزني ))
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(5
االســتثمار   هيئــة  رئيــس  بأعمــال  حرتوقــة  فريــدون  االســتثمار  هيئــة  عــام  أميــن  تكليــف 

بالوكالــة 
تعيينات 

تعيينات إحالة أمين عام وزارة املياه املهندس علي صبح إلى التقاعد بناء على طلبه 6)

(7
الحكومّيــة  الوحــدات  موازنــات  قانــون  ومشــروع  العاّمــة  املوازنــة  قانــون  مشــروع  اقــرار 

2021م  املالّيــة  للســنة 
تشريعي 

 لنظام املطاعم السياحّية األردنّية لسنة 2020 8)
ً
 معّدال

ً
تشريعي اقرار نظاما

(9
ــق بالضرائــب 

ّ
اتفاقّيــة مــع حكومــة جمهورّيــة ســنغافورة إلنهــاء االزدواج الضريبــي فيمــا يتعل

علــى الدخــل، ومنــع التهــّرب مــن الضرائــب وتجّنبهــا. 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

50

إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة مؤّسســة اإلذاعــة والتلفزيــون بتعييــن غيــث فاضــل الطراونــة 

ومديــر  والتلفزيــون،  اإلذاعــة  مؤّسســة  عــام  مديــر  مــن:  كّل  وعضوّيــة   ،
ً
متفّرغــا  

ً
رئيســا

وُيســر  الّزيــن،  أبــو  وناجــح  الصحفييــن،  ونقيــب  الفنانيــن،  ونقيــب  املعنــوي،  التوجيــه 

اهــات. 
ّ
الط خلــف  والدكتــور  العّبــادي،  يونــس  ومحّمــد  حّســان، 

تعيينات 

51
فئــة  عــن  العالــي  التعليــم  مجلــس  فــي  عضــو  محافظــة   عزمــي  الدكتــور  األســتاذ  تعييــن 

األكاديمييــن. 
تعيينات 

52
فئــة  عــن  العالــي  التعليــم  مجلــس  فــي  عضــو  بيضــون  ميســاء  الدكتــورة  األســتاذة  تعييــن 

األكاديمييــن. 
تعيينات 

 لدائرة اإلحصاءات العاّمة )5
ً
 عاّما

ً
تعيينات تعيين الدكتور شاهر الشوابكة مديرا

تشريعي صدور نظام املراكز اإلسامية رقم )107( لسنة 2020 )5

إداري تأجيل تنفيذ املرحلة األولى، من برنامج خدمة العلم وذلك بسبب تداعيات وباء كورونا. 55

تشريعي صدور نظام معدل لنظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020. 56

57
اعادة تشكيل عدد من اللجان الوزارّية املختّصة بالتعامل مع جائحة كورونا والتخفيف 

من تداعياته وآثاره. 
إداري 

تشريعي اقرار نظام املركز الوطني ملكافحة األوبئة واألمراض السارية لسنة 2020. 58

59

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

الضريبّيــة  األوضــاع  بتســوية  واملبيعــات،  الدخــل  ضريبــة  ودائــرة  املكلفيــن  بيــن  العالقــة 

 
ً
فــا

ّ
لـــ170 شــركة ومكل

مالي واقتصادي 

60
مذكــرة تفاهــم لاتفــاق فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي مــع وزارة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي فــي جمهوريــة العــراق لألعــوام 2020 - 2025 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  
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61
حة 

ّ
ل لنظــام كادر ضّبــاط القــّوات املســل املوافقــة علــى األســباب املوجبــة ملشــروع نظــام معــّدِ

األردنّية لســنة 2020 
تشريعي 

62
حة 

ّ
ل لنظــام كادر أفــراد القــوات املســل املوافقــة علــى االســباب املوجبــة ملشــروع نظــام معــّدِ

األردنّيــة لســنة 2020. 
تشريعي 

6(
مــن  الشــهادات  معادلــة  لنظــام  ل  معــّدِ نظــام  ملشــروع  املوجبــة  األســباب  علــى  املوافقــة 

 2020 لســنة  العاّمــة  الثانوّيــة  شــهادة  مســتوى 
تشريعي 

6(
املوافقــة علــى إلغــاء بــدل خدمــات اســتيراد املشــتّقات النفطّيــة عبــر الترانزيــت )مــن خــال 

املنافــذ البرّيــة(. 
مالي واقتصادي 

65
 
ً
 دائمــا

ً
 لــألردن لــدى جمهورّيــة مصــر العربّيــة، ومندوبــا

ً
تعييــن أمجــد عــودة العضايلــة ســفيرا

لــألردن لــدى جامعــة الــدول العربّيــة 
تعيينات 

66
 لصــدور 

ً
اقــرار نظــام التنظيــم اإلداري لدائــرة املشــتريات الحكومّيــة لســنة 2020، نظــرا

نظــام املشــتريات الحكومّيــة رقــم 28 لســنة 2019 
تشريعي 

 لنظام املشتريات للمؤسسة االستهاكّية املدنّية لسنة 2020. 67
ً
 معّدال

ً
تشريعي اقرار نظاما

68
شــمول منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة بقــرار رقــم ))907(، واملتضمــن تخفيــض 

الجمركيــة.  الغرامــات 
مالي واقتصادي 

69
 مــن 

ً
زيــادة ســاعات الحظــر الليلــي اعتبــارا مــن اليــوم االثنيــن بحيــث يبــدأ للمنشــآت اعتبــارا

 .
ً
التاســعة مســاء، ولألفــراد مــن العاشــرة مســاء، وحتــى الســاعة السادســة صباحــا

إداري 

70

العقبــة  منطقــة  ســلطة  لــدى  صيــن 
ّ

املرخ الســياحّية  املهــن  وممار�ســي  مالكــي  إعفــاء 

االقتصادّيــة الخاّصــة مــن رســوم تجديــد الترخيــص، وأيــة رســوم وبــدالت مالّيــة وأجــور 

 ،2020 ــف عــن تجديــد الترخيــص أو دفــع األجــور خــال عــام 
ّ
بــة جــّراء التخل

ّ
أراٍض مترت

باإلضافة إلى تخفيض بدل جمع النفايات والنظافة العاّمة بنســبة 50 باملئة ملّرة واحدة. 

مالي واقتصادي 

71

إعفــاء مالكــي وممار�ســي املهــن الســياحّية الذيــن قامــوا بتجديــد الترخيــص لعــام 2020 لــدى 

ســلطة منطقــة العقبــة االقتصادّيــة الخاّصــة مــن رســوم تجديــد الترخيــص، وأيــة رســوم 

بــة جــّراء تجديــد الترخيــص أو دفــع األجــور خــال عــام 
ّ
وبــدالت مالّيــة وأجــور أراٍض مترت

2021، باإلضافــة إلــى تخفيــض بــدل جميــع النفايــات والنظافــة العاّمــة بنســبة 50 باملئــة 

خــال عــام 2021. 

مالي واقتصادي 

72

 ألحــكام قانــون الجمــارك علــى 
ً
بــة وفقــا

ّ
تطبيــق قــرار تخفيــض الغرامــات الجمركّيــة املترت

فــي منطقــة العقبــة االقتصادّيــة  البيانــات الجمركّيــة املفتوحــة )تحــت وضــع االســتهاك 

الخاّصــة( واعتبــار جميــع البضائــع محتويــات هــذه البيانــات مقّيــدة وليســت ممنوعــة. 

مالي واقتصادي 
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7(

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

الضريبّيــة  األوضــاع  بتســوية  واملبيعــات،  الدخــل  ضريبــة  ودائــرة  املكلفيــن  بيــن  العالقــة 

 
ً
فــا

ّ
لـــــ55) شــركة ومكل

مالي واقتصادي 

7(

مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة الزراعــة ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكّية واألغذيــة والبيئــة فــي 

فــي املجــال الزراعــي، بهــدف تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن  مملكــة إســبانيا بشــأن التعــاون 

فــي املجــاالت الزراعّيــة، مــن خــال املشــاركة فــي املعلومــات والتجــارب والتقنّيــات الحديثــة. 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

75
إصــدار مســكوكة تذكارّيــة فضيــة وبرونزيــة احتفــاًء بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس الدولــة 

األردنّيــة. 
إداري 

تشريعي اقرار مشروع قانون معّدل لقانون نقابة أطّباء األسنان لسنة 2020 76

 لنظام مركز امللك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير لسنة 2020 77
ً
ال  معّدِ

ً
تشريعي اقرار  نظاما

78
فيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل 

ّ
بــات العالقــة بيــن املكل

ّ
إقــرار تعديــات علــى أســس تســوية املتطل

واملبيعات لســنة 2020 
مالي واقتصادي 

79
 لشــؤون األوبئــة واألمــراض الســارية فــي وزارة 

ً
 عاّمــا

ً
تعييــن الدكتــور وائــل الهياجنــة أمينــا

 كورونــا فــي اململكــة 
ّ

 مللــف
ً
الصّحــة، وتســميته مســؤوال

تعيينات 

ة الوطنّية لعناصر التراث الثقافي غير املاّدي لألعوام 2020 – )202. 80
ّ
إداري اقرار الخط

 لنظام التعيين على الوظائف القيادّية لسنة 2020. 81
ً
 معّدال

ً
تشريعي اقرار نظاما

تشريعي اقرار نظاما معدال لنظام التنظيم اإلداري لوزارة الصّحة لسنة 2020، 82

8(

املوافقــة علــى اعتبــار مشــروع الرعايــة الصحيــة املقــدم مــن شــركة الصنــدوق الســعودي 

 بأحــكام قانــون صنــدوق االســتثمار األردنــي رقــم )16( لســنة 
ً
األردنــي لاســتثمار مشــموال

 2016

التنمية والخدمات

تشريعي اقرار  نظام الشؤون الخاّصة باملؤّمن عليهم العسكريين لسنة 2020 )8

إداري تسمية وزير الدولة لشؤون االعام واالتصال علي العايد، ناطقا رسميا باسم الحكومة 85

حة األردنّية لسنة 2020 86
ّ

ل لنظام كادر ضّباط القّوات املسل تشريعي إقرار مشروع نظام معّدِ

حة األردنّية لسنة 2020. 87
ّ

ل لنظام كادر أفراد القوات املسل تشريعي إقرار مشروع نظام معّدِ

88
اقــرار وثيقــة الشــروط املرجعيــة للهيــكل التنظيمــي ملتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية العشــرية 

للتعليــم الدامــج. 
إداري 

89

تشــكيل لجنــة برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة عــدد مــن الــوزراء املختصيــن تتولــى مهــام 

رســم وتحديــد السياســات واالســتراتيجيات الخاصــة بالتعليــم الدامــج لألشــخاص ذوي 

االعاقــة واالشــراف علــى االســتراتيجية وخطتهــا التنفيذيــة. 

إداري 
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90
املوافقــة علــى تخفيــض رســوم تصاريــح العمــل للعمــال غيــر االردنييــن العامليــن فــي القطــاع 

الزراعــي وقطــاع املخابــز بمقــدار 200 دينــار مــن اصــل 00) دينــار وملــدة ) شــهور مــن تاريخــه. 
إداري 

91

تكليف وزير العمل ووزير دولة لشــؤون االســتثمار لرفع تصور خال شــهرين حول اآللية 

الجديــدة الواجــب اتباعهــا إلدارة ملــف تصاريــح العمالــة غيــر االردنيــة والحلــول الازمــة 

لضمــان عــدم تكــرار املطالبــة بتخفيــض رســوم العمــل او أي إعفــاءات اخــرى لهــذا القطــاع 

إداري 

92

املوافقــة علــى اســتمرار منــح شــركات االتصــاالت االردنيــة )زيــن واورنــج وامنيــة( تــرددات 

هيرتــز  ميجــا   10 و  املتنقلــة  لاتصــاالت  هيرتــز  ميجــا   (5( مجانيــة  اضافيــة  راديويــة 

 (1/1/2021 تاريــخ  حتــى  الثابتــة  لاتصــاالت 

التنمية والخدمات

9(

مــن  باملئــة   100 نســبته  بمــا  االردنيــة  التعاونيــة  املؤسســة  مدينــي  اعفــاء  علــى  املوافقــة 

الغرامــات والفوائــد القانونيــة املســتحقة بذمتهــم والبالغــة قيمتهــا نحــو 8ر1 مليــون دينــار 

 2021 شــريطة تســديد القــروض املترتبــة عليهــم وذلــك حتــى نهايــة العــام 

مالي واقتصادي 

9(
املوافقــة علــى اتفاقيــة الربــط االمنــي بيــن وزارة الداخليــة فــي اململكــة االردنيــة الهاشــمية 

ووزارة االمــن الداخلــي فــي الواليــات املتحــدة االميركيــة وامللحــق الخــاص بهــا . 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

95
املوافقــة علــى اتفاقيــة برنامــج االمــن الحكومــي املنــوي ابرامهــا بيــن وزارة االقتصــاد الرقمــي 

والريــادة وشــركة مايكروســوفت. 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

96

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

لـــ  العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة 

 ،
ً
فــا

ّ
9)5 مكل

مالي واقتصادي 

97
احــكام  بموجــب  الصــادرة   2021 لســنة  املخاطــر  حســاب  ادارة  تعليمــات  علــى  املوافقــة 

 .  2009 البتــرا التنمــوي الســياحي لســنة  املــادة )20/ د( مــن قانــون ســلطة اقليــم 
تشريعي 

98
املوافقــة علــى إحالــة مديــر عــام دائــرة اآلثــار العامــة يزيــد عليــان الــى التقاعــد بنــاء علــى 

طلبــه. 
إداري 

99

 
ً
املوافقــة علــى  نظــام التنظيــم اإلداري لديــوان الخدمــة املدنّيــة لســنة 2021م، تماشــيا

مــع املهــاّم الجديــدة التــي أنيطــت بالديــوان بموجــب أحــكام نظــام الخدمــة املدنّيــة رقــم )9) 

لســنة 2020 

تشريعي 

100
املنــازل  لعمــال  العمــل  بتصاريــح  الخاصــة  املاليــة  الوصــوالت  مــدد  تمديــد  املوافقــة علــى 

 مــن تاريــخ )/ 1/ 2021. 
ً
ومــدد اإلجــراءات املرتبطــة بهــذه الوصــوالت ملــدة ) شــهور اعتبــارا

إداري 

101

الصناعــة  ووزارة  الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  وزارة  بيــن  تعــاون  اتفاقيــة  علــى  املوافقــة 

والتجــارة والتمويــن فــي اململكــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة حــول مشــروع اصــاح تســجيل 

األعمــال ومنــح التراخيــص بقيمــة 5.) مليــون دوالر أميرـكـي 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  
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102

املشــاورات  حــول  أفريقيــا  جنــوب  جمهوريــة  حكومــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  علــى  املوافقــة 

الثنائيــة بينهمــا. وبموجــب االتفاقيــة يوافــق الطرفــان علــى عقــد مشــاورات ثنائيــة دوريــة 

منظمــة علــى مســتوى كبــار املســؤولين مــن أجــل تعزيــز وتعميــق عاقاتهمــا الثنائيــة وتبــادل 

القضايــا اإلقليميــة والدوليــة.  اآلراء بشــأن 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

10(
املوافقــة علــى األســباب املوجبــة ملشــروع قانــون معــدل لقانــون صنــدوق شــهداء القــوات 

املســلحة االردنيــة - الجيــش العربــي واألجهــزة األمنيــة لســنة 2021. 
تشريعي 

10(
املوافقــة علــى األســباب املوجبــة ملشــروع نظــام معــدل لنظــام املركبــات املحجــوزة لســنة 

إلــى ديــوان التشــريع والــرأي إلقــراره حســب األصــول  2021 وإرســاله 
تشريعي 

105

 املوافقــة علــى قــرار مجلــس ادارة املجموعــة االردنيــة للمناطــق الحــرة والتنمويــة املتضمــن 

تخفيــض غرامــات اجــور االرا�ســي املســتحقة علــى املســتثمرين فــي املناطــق الحــرة بواقــع 50 

باملائــة . 

مالي واقتصادي 

106

املوافقة على الغاء املطالبات املالية الصادرة عن دائرة الجمارك كبدل غرامات استيراد 

لبيانــات الســيارات املخلــص عليهــا فــي مركــز جمــرك عمــان والتــي تزيــد قيمتهــا عــن 10 االف 

دينــار قبــل تاريــخ 21 / 9 / 2020 . 

مالي واقتصادي 

107
املوافقــة علــى قــرار مجلــس ادارة شــركة تطويــر العقبــة املتضمــن مقترحــات ملعالجــة اثــار 

جائحــة كورونــا علــى االســتثمار فــي منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة . 
التنمية والخدمات

108

 املوافقة على تطبيق القرار السابق بخصوص اعفاء مستأجري اماك البلديات وامانة 

عمــان الكبــرى عــن فتــرة التوقــف عــن العمــل بحيــث يشــمل القــرار اعفــاء مســتأجري اماك 

شــركة تطويــر العقبــة عــن فتــرة التوقــف عــن العمــل وحســب مــدة التوقــف بحــد اعــاه 25 

باملائــة مــن االجــور عــن العــام 2020 واعفــاء اي مــن املســتاجرين بنســبة 25 باملائــة فــي حــال 

قيامــه بتســديد املبلــغ املترتــب عليــه عــن الســنوات الســابقة قبــل نهايــة دوام يــوم 28 / 12 

 . 2021 /

مالي واقتصادي 

109
املوافقــة علــى نظــام معــدل لنظــام الخدمــة القضائيــة للقضــاة العســكريين وعاواتهــم فــي 

دائــرة املخابــرات العامــة لســنة 2021 . 
تشريعي 

110

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

لـــ  العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة 

 ،
ً
فــا

ّ
60) شــركة ومكل

مالي واقتصادي 

111

املوافقــة علــى مجموعــة مــن االجــراءات شــملت إعفــاءات وتأجيــل مســتحقات لعــدد مــن 

تداعيــات  مــن  والتخفيــف  عملهــا  اســتدامة  بهــدف  االقتصاديــة  واالنشــطة  القطاعــات 

جائحــة فيــروس كورونــا عليهــا . 

مالي واقتصادي 
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تشريعي اقرار مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021م. 112

11(
املوافقــة علــى اتفاقيــة تعــاون بيــن وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي وأمانــة عمــان الكبــرى 

ومؤسســة التمويــل الدوليــة حــول مشــروع إصــاح تصاريــح البنــاء. 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

11(
املوافقــة علــى اتفاقيــة للتعــاون الثقافــي بيــن حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية وحكومــة 

جمهوريــة أفغانســتان اإلســامية. 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

115
فــة بوضــع خطــة للتصــدي ألثــر وبــاء كورونــا علــى قطــاع 

ّ
املوافقــة علــى توصيــات اللجنــة املكل

اإلسكان. 
التنمية والخدمات

116

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

لـــ  العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة 

 
ً
فــا

ّ
9)6 شــركة ومكل

مالي واقتصادي 

117
 ملدينــة عّمــان، وذلــك فــي إطــار 

ً
املوافقــة علــى اعتمــاد الثانــي مــن شــهر آذار مــن كل عــام يومــا

االحتفــاء بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس الّدولــة األردنّيــة. 
إداري 

118
املوافقــة علــى منــح خصــم علــى الضرائــب والرســوم والعوائــد والتعويضــات وإعفــاء مــن 

بــة لصالــح وزارة اإلدارة املحلّيــة وأمانــة عمــان الكبــرى. 
ّ
غرامــات مترت

مالي واقتصادي 

119
فيــن بنســبة )20 %( فــي حالــة الّدفــع النقــدي، و)25 %( فــي حالــة الّدفــع 

ّ
منــح خصــم للمكل

اإللكترونــي، وذلــك حّتــى نهايــة يــوم 0/6/2021)م. 
مالي واقتصادي 

120
بــة 

ّ
املترت األجــور  مــن   )% 25( بنســبة  عّمــان  وأمانــة  البلدّيــات  أمــاك  إعفــاء مســتأجري   

0/6/2021)م.  يــوم  نهايــة  حتــى  املســّددة  املبالــغ  عــن  عليهــم 
التنمية والخدمات

إداري تخفيض أعداد أعضاء مجالس اإلدارة في عدد من الشركات اململوكة للحكومة. 121

122

 إلغــاء مجلــس إدارة شــركة العقبــة للنقــل والخدمــات اللوجســتّية، وإدارتهــا مــن مجلــس 

النقــل،  مديرّيــة  الخاّصــة/  االقتصادّيــة  العقبــة  منطقــة  ســلطة  فــي  مباشــرة  املفّوضيــن 

فــي النقــل لديهــا.  وذلــك لوجــود مديرّيــة متخّصصــة 

إداري 

12(

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

لـــ  العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة 

فيــن، 
ّ
709 شــركات ومكل

مالي واقتصادي 

 ومعايير لتحديد التراث العمراني والحضري والحفاظ عليه لسنة 2021م. )12
ً
التنمية والخدماتإقرار أسسا

125

فــي  للمســرح  العربّيــة  والهيئــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة  علــى  املوافقــة 

اإلمــارات، وذلــك لتنميــة دور املســرح فــي اإلطــار املدر�ســي وتفعيلــه علــى املســتوى الوطنــي، 

وتعزيــز التعــاون وتبــادل الخبــرات مــا بيــن الجانبيــن فــي هــذا املجــال. 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  
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126
حة األردنّيــة – الجيــش 

ّ
اقــرار مشــروع قانــون معــّدل لقانــون صنــدوق شــهداء القــّوات املســل

العربــي واألجهــزة األمنّيــة لســنة 2021م. 
تشريعي 

127
األردنّيــة  غيــر  العالــي  التعليــم  بمؤّسســات  االعتــراف  لنظــام  معــّدل  نظــام  علــى  املوافقــة 

2021م.  لســنة  شــهاداتها  ومعادلــة 
تشريعي 

128
املوافقــة علــى إصــدار طوابــع بريدّيــة تذكارّيــة بمناســبة مــرور مئــة عــام علــى تأســيس الّدولــة 

األردنّية. 
إداري 

129

والهيئــات  الحكوميــة  والدوائــر  والرســمية  العامــة  واملؤسســات  الــوزارات  جميــع  تكليــف 

باتخــاذ  املشــتركة  الخدمــات  ومجالــس  والبلديــات  الكبــرى  عمــان  وامانــة  والســلطات 

والتعليمــات  الدفــاع  اوامــر  بمقت�ســى  املغلقــة  القطاعــات  إلعفــاء  الازمــة  االجــراءات 

والقــرارات والباغــات الصــادرة بموجبهــا مــن رســوم التراخيــص وضريبــة االبنيــة واالرا�ســي 

االغــاق.  مــدة  مــع  يتناســب  وبمــا   2021 العــام  خــال  عليهــا  املترتبــة  )املســقفات( 

التنمية والخدمات

1(0
املوافقــة علــى اقــرار وثيقــة االطــار الوطنــي للحــد مــن حــاالت االطفــال العامليــن واملتســولين 

ودليــل اجــراءات التعامــل مــع حــاالت االطفــال العامليــن واملتســولين للعــام 2021 . 
إداري 

1(1
املوافقــة علــى االســباب املوجبــة ملشــروع نظــام التنظيــم اإلداري للمركــز الوطنــي لامــن 

الــى ديــوان التشــريع والــرأي إلقــراره حســب االصــول .  2021 وإرســاله  الســيبراني لســنة 
تشريعي 

إداري قبول استقالة مدير عام الجمارك عبد املجيد الرحامنة. 2)1

تشريعي اقرار مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021. ))1

 لظروف العمل الخاصة بعمال الزراعة ))1
ً
تشريعي اقرار نظام عّمال الزراعة لسنة 2021، نظرا

1(5

املوافقة على  تحرير ما نسبته 0) باملئة من أسطول مكاتب تاك�سي االستثمار والتاك�سي 

املميــز، شــريطة أن تســتمر الســيارات املحــّررة، التــي تــّم نقــل ملكّيتهــا بأســماء أفــراد، بعملهــا 

إلــى تعليمــات وأســس وشــروط منــح التصاريــح   
ً
صــة، اســتنادا

ّ
وإدارتهــا مــن املكاتــب املرخ

والتراخيــص ملكاتــب التاك�ســي والســّيارات العاملــة تحــت إدارتهــا لســنة )201. 

التنمية والخدمات

1(6
التحويــات  خدمــة  لتقديــم  اململكــة،  فــي  العاملــة  للبنــوك  عطــاء  طــرح  علــى  املوافقــة 

ســنوات   ( وملــدة  األجنبيــة،  بالعمــات  العاّمــة  واملؤّسســات  للــوزارات  الحكومّيــة 
مالي واقتصادي 

1(7
 ألحــكام املــاّدة 

ً
املوافقــة علــى عــدد مــن التوصيــات الــواردة مــن مجلــس االســتثمار، ســندا

)19/ب/1( مــن قانــون االســتثمار رقــم )0)( لســنة )201. 
إداري 

1(8

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

لـــ  العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة 

 ،
ً
فــا

ّ
)8) شــركة ومكل

مالي واقتصادي 
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1(9
دعــم برامــج البنــك املركــزي األردنــي املتعلقــة بتوفيــر الســيولة وتمويــل املشــاريع القائمــة 

لدعــم الشــركات الصغيــرة واملتوســطة فــي ظــّل جائحــة كورونــا. 
مالي واقتصادي 

1(0 ،
ً
فا

ّ
مالي واقتصادي املوافقة على تسوية األوضاع الضريبّية لـ )89 شركة ومكل

1(1
تعديــل أســس تســوية القضايــا العالقــة بيــن املكلفيــن وبيــن دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات 

لسنة 2019. 
مالي واقتصادي 

1(2
لحقــوق  األعلــى  واملجلــس  والتعليــم  التربيــة  وزارة  بيــن  تفاهــم  ــرة 

ّ
مذك علــى  املوافقــة 

الدولــي.  للتعــاون  األملانيــة  والوكالــة  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

1((

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

لـــ  العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة 

  ،
ً
فــا

ّ
982 شــركة ومكل

مالي واقتصادي 

1((
الّســارية، مســؤول  عــام وزارة الصّحــة لشــؤون األوبئــة واألمــراض  أميــن  اســتقالة  قبــول 

الهياجنــة.  وائــل  الدكتــور   كورونــا، 
ّ

ملــف
إصاح إداري

1(5
 مــن اليــوم 

ً
حــّل املجالــس البلدّيــة واملجالــس املحلّيــة ومجلــس أمانــة عّمــان الكبــرى اعتبــارا

املوافــق للحــادي والثاثيــن مــن آذار 2021. 
إداري 

إداري تشكيل لجان إلدارة البلدّيات ومجلس أمانة عّمان خال املرحلة املقبلة. 6)1

1(7

يــوم األحــد  الــوزارات والدوائــر الرســمية واملؤسســات والهيئــات العامــة أعمالهــا  تعطيــل 

املوافــق للحــادي عشــر مــن شــهر نيســان املقبــل بمناســبة مــرور مئــة عــام علــى تأســيس 

 للعلــم األردنــي. 
ً
 وطنّيــا

ً
الدولــة األردنيــة، وإعــان يــوم الســادس عشــر مــن نيســان يومــا

إداري 

1(8

 لفئــة موظفــي ومتقاعدي الدولة، 
ً
اعتبــار بطاقــات التأميــن الصّحــي املنتهيــة مجــّددة تلقائّيــا

، وذلــك حتــى تاريــخ 1/12/2021) 
ً
مّمــن تقتطــع قيمــة اشــتراك التأميــن الصّحــي منهــم شــهرّيا

دون الحاجــة ملراجعــة مكاتــب اإلصدار. 

التنمية والخدمات

1(9

أملانيــا  جمهوريــة   / األملانّيــة  االتحاديــة  العمــل  وكالــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  علــى   املوافقــة 

والتجــارب  الخبــرات  تبــادل  بهــدف  وذلــك  العمــل،  مجــال  فــي  التعــاون  حــول  االتحادّيــة 

العمــل.  مجــال  فــي  الخاّصــة  واملعلومــات 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية  

150

 ألســس تســوية القضايــا 
ً
لة وفقــا

ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

لـــ  العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة 

 ،
ً
فــا

ّ
1)) شــركة ومكل

مالي واقتصادي 

ة إلى التقاعد بناء على طلبه. 151
ّ
إصاح إداريإحالة مدير عام هيئة اإلعام الدكتور ذيب القرال

152
 إحالــة مديــر عــام هيئــة تنظيــم النقــل البــّري صــاح اللــوزي إلــى التقاعــد لبلوغــه الســّن 

القانونــي. 
إصاح إداري
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15(
 لرئيــس مجلــس مفّو�ســي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصادّيــة 

ً
تعييــن شــرحبيل ما�ســي نائبــا

الخاّصة 
تعيينات 

15(
العقبــة  منطقــة  ســلطة  مفّوضيــن  مجلــس  فــي   

ً
عضــوا املجالــي  نضــال  الدكتــور  تعييــن 

الخاّصــة  االقتصادّيــة 
تعيينات 

155

إعفــاء األردنييــن والعــرب مــن رســوم الدخــول للمواقــع األثريــة والســياحية، خــال زيارتهــم 

هــذه املواقــع، يــوم غــد األحــد، يــوم االحتفــال الرئي�ســي للمملكــة بمئويــة تأســيس الدولــة 

األردنيــة. 

التنمية والخدمات

156

 ألحــكام 
ً
إقــرار نظــام الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لســنة 2021م.إقــرار  تنفيــذا

 (17( العــام والخــاص رقــم  القطاعيــن  بيــن  ــراكة 
ّ

الش مــن قانــون مشــروعات   )20( املــاّدة 

لســنة 2020م، ولغايــات تحديــد مراحــل مشــروعات الشــراكة وإجراءاتهــا

االصاح االقتصادي

157
قــرار املجلــس باملوافقــة علــى نظــام الســجّل الوطنــي للمشــروعات الحكومّيــة االســتثمارّية 

لســنة 2021م
االصاح االقتصادي

158
ل لنظــام ترخيــص مزاولــة مهنــة التمريــض  قــرار مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى نظــام معــّدِ

والقبالــة لســنة 2021م.
تشريعي

159
لألمــن  الوطنــي  للمركــز  اإلداري  التنظيــم  نظــام  علــى  املوافقــة  الــوزراء  مجلــس  قــرار 

2021م. لســنة  الســيبراني 
تشريعي

160

التّيــار الكهربائــي للتجّمعــات  الــوزراء املوافقــة علــى تعديــل أســس إيصــال  قــرار مجلــس 

التّيــار  إيصــال  يتيــح  بمــا  الّريــف،  فلــس  حســاب  علــى  التنظيــم  حــدود  خــارج  الســكانّية 

)5(؛  مــن   
ً
بــدال أدنــى  كحــّد  منــازل   )(( مــن  املكّونــة  الســكانّية  التجّمعــات  إلــى  الكهربائــي 

ً
تــا

ّ
مؤق  

ً
تصديقــا ومصــّدق  ممّهــد  بطريــق  مخدومــة  تكــون  أن  شــريطة 

التنمية والخدمات

161

التّيــار الكهربائــي للتجّمعــات  الــوزراء املوافقــة علــى تعديــل أســس إيصــال  قــرار مجلــس 

التّيــار  إيصــال  يتيــح  بمــا  الّريــف،  فلــس  حســاب  علــى  التنظيــم  حــدود  خــارج  الســكانّية 

)5(؛  مــن   
ً
بــدال أدنــى  كحــّد  منــازل   )(( مــن  املكّونــة  الســكانّية  التجّمعــات  إلــى  الكهربائــي 

ً
تــا

ّ
مؤق  

ً
تصديقــا ومصــّدق  ممّهــد  بطريــق  مخدومــة  تكــون  أن  شــريطة 

التنمية والخدمات

162

ســاعة  ملــّدة  األقــدام،  علــى  ســيًرا  الجمعــة  صــاة  ألداء  بالخــروج  للمواطنيــن  الّســماح   

يــن 
ّ
واحــدة يحّددهــا وزيــر األوقــاف والشــؤون واملقّدســات اإلســامّية؛ شــريطة التــزام املصل

املعتمــد الصّحــي  بالبروتوكــول 

التنمية والخدمات

16(

 تمديــد فتــرة اســتفادة املواطنيــن الحاصليــن علــى بطاقــات تأميــن صّحــي مــن فئــة شــبكة 

 
ً
األمــان االجتماعــي مــن خدمــات التأميــن الصّحــي املدنــي، واعتبــار بطاقاتهــم مجــّددة تلقائّيــا

حتــى تاريــخ 2022/)/0)، ودون الحاجــة ملراجعــة مكاتــب اإلصــدار

التنمية والخدمات
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16(
الّســماح للمنتفعيــن مــن فئــة شــبكة األمــان االجتماعــي أعــاه بإضافــة )الزوجــة، واألبنــاء 

الذيــن أكملــوا ســّن السادســة( علــى بطاقاتهــم كمنتفعيــن معهــم
التنمية والخدمات

165
الّســماح بتجديــد بطاقــات التأميــن الصّحــي للمنتفعيــن معهــم مــن البنــات العازبــات غيــر 

العامات، واألبناء من طلبة الجامعات والكلّيات املنتهية بطاقاتهم خال األعوام الّســابقة
التنمية والخدمات

166

لفيــن ودائــرة 
ّ
وافــق مجلــس الــوزراء علــى توصيــات لجنــة تســوية القضايــا العالقــة بيــن املك

، بنــاء علــى 
ً
فــا

ّ
ضريبــة الدخــل واملبيعــات بتســوية األوضــاع الضريبّيــة لـــ 58) شــركة ومكل

الطلبــات التــي تقدمــوا بهــا للجنــة

اإلصاح اإلقتصادي

167
إحالــة أميــن عــام املجلــس الصّحــي العالــي حكمــت أبــو الفــول إلــى التقاعــد لبلوغــه الســّن 

القانونــي
إصاح إداري

168
العامــة،  والهيئــات  واملؤسســات  الرســمية  والدوائــر  الــوزارات  فــي  املســيحيين  تعطيــل 

الشــرقي الحســاب  علــى  املجيــد  الفصــح  وعيــد  الشــعانين  أحــد  بمناســبة 
إصاح إداري

169
تشــكيات  جــداول  فــي  حَدثــة 

ُ
امل الشــواغر  علــى  ــحين 

ّ
املرش تعييــن  إجــراءات  اســتكمال 

2019م.  –  2018 للعاميــن  الحكومّيــة  والدوائــر  الــوزارات 
إصاح إداري

170
يــوم  أعمالهــا  العاّمــة  والهيئــات  واملؤّسســات  الرســمّية  والدوائــر  الــوزارات  بتعطيــل  بــاغ 

أّيــار املقبــل، احتفــاًء بيــوم العّمــال العالمــي. لــألول مــن  الســبت املوافــق 
إصاح إداري

 لنظام املجلس االقتصادي واالجتماعي لسنة 2021م171
ً
ال  معّدِ

ً
اإلصاح اإلقتصادياقرار نظاما

172
 لعملّيــة دمــج مديرّيتــّي الّدفــاع املدنــي وقــّوات الــدرك فــي مديرّيــة 

ً
اقــرار ثاثــة أنظمــة تبعــا

األمــن العــام
تشريعي

التنمية والخدماتاقرار نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الّدفاع املدني لسنة 2021م)17

تشريعياقرار نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات ألفراد الّدفاع املدني لسنة 2021م،)17

ل لنظام صندوق الجزاءات ألفراد قّوة األمن العام لسنة 2021م.175 تشريعياقرار نظام معّدِ

176
فيــن ودائــرة 

ّ
موافقــة مجلــس الــوزراء علــى توصيــات لجنــة تســوية القضايــا العالقــة بيــن املكل

ً
فــا

ّ
ضريبــة الّدخــل واملبيعــات بتســوية القضايــا الضريبّيــة لـــ516 شــركة ومكل

اإلصاح اإلقتصادي

177

تــة لألنديــة، التــي انتهــت مدتهــا، بتصريــف 
ّ
قــرار اســتمرار أعضــاء الهيئــات اإلدارّيــة املؤق

إلجــراء  العاّمــة  الهيئــات  دعــوة  دون  تحــول  التــي  الحالّيــة  الظــروف  زوال  لحيــن  األعمــال 

انتخاباتهــا

إداري

178
تشــكيات  جــداول  فــي  حَدثــة 

ُ
امل الشــواغر  علــى  ــحين 

ّ
املرش تعييــن  إجــراءات  اســتكمال 

.2019  –  2018 للعاميــن  الحكومّيــة  والدوائــر  الــوزارات 

اإلصاح اإلداري و 

مكافحة الفساد

ل لقانون منطقة العقبة االقتصادّية الخاّصة لسنة 2021م.179 اإلصاح اإلقتصادياقرار مشروع قانون معّدِ
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180
حوكمــة  لغايــات  2021م،  لســنة  العقارّيــة  املكاتــب  تنظيــم  لنظــام  ل   معــّدِ نظــام  اقــرار 

األمــوال غســيل  بمكافحــة  قــة 
ّ
املتعل اإلجــراءات 

اإلصاح اإلداري و 

مكافحة الفساد

اإلصاح اإلقتصادياقرار نظام تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 2021م،  181

إصاح إدارياملوافقة على نظام تشكيل محكمة بلدّية أّم الّرصاص لسنة 2021م182

ل لنظام رسوم الطيران املدني لسنة 2021م)18 اإلصاح اإلقتصادياملوافقة على نظام معّدِ

 لهيئة اإلعام185
ً
 عاّما

ً
تعييناتقّرر مجلس الوزراء تعيين طارق خليل مو�سى أبو الّراغب مديرا

ل لقانون منطقة العقبة االقتصادّية الخاّصة لسنة 2021م186 تشريعيمشروع قانون معّدِ

187

بــاغ يق�ســي بتعطيــل الــوزارات والدوائــر الرســمّية واملؤّسســات والهيئــات العاّمــة أعمالهــا 

 مــن صبــاح يــوم الثاثــاء املوافــق للحــادي عشــر مــن أّيــار، وحّتــى مســاء يــوم الســبت 
ً
اعتبــارا

املوافــق للخامــس عشــر منــه؛ بمناســبة عيــد الفطــر الّســعيد.

إصاح إداري

تشريعياقرار نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021م.188

 لنظام صندوق االئتمان العسكري لسنة 2021م189
ً
ال  معّدِ

ً
 تشريعياقرار نظاما

 لصندوق التنمية والتشغيل190
ً
 عاّما

ً
قرار تعيين منصور عودة أحمد الوريكات مديرا

اإلصاح اإلداري و 

مكافحة الفساد

191
بــاغ رســمي بتعطيــل الــوزارات والدوائــر الرســمّية واملؤّسســات والهيئــات العاّمــة أعمالهــا يــوم 

الثاثــاء املوافــق للخامــس والعشــرين مــن أّيــار الجــاري، احتفــاء بعيــد اســتقال اململكــة 
إصاح إداري

192
لبــة الحاصليــن علــى قــروض مــن صنــدوق 

ّ
قــرار تأجيــل دفــع األقســاط املســتحّقة علــى الط

دعــم الطالــب، لألشــهر أّيــار وحزيــران وتّمــوز مــن العــام الحالــي
اإلصاح اإلقتصادي

19(

العقبــة  منطقــة  فــي  والتخفيفّيــة  التحفيزّيــة  اإلجــراءات  مــن  جملــة  علــى  علــى  املوافقــة 

 للقــرارات التــي تخذهــا مجلــس الــوزراء 
ً
االقتصادّيــة الخاّصــة لعــام 2021م، وذلــك تبعــا

2021م. لعــام  الوطنــي  االقتصــاد  لتحفيــز  1)/)/2021م  بتاريــخ 

اإلصاح اإلقتصادي

19(

 إعفــاء املواطنيــن واملنشــآت االقتصادّيــة بمــا نســبته )%25( مــن قيمــة رســوم تراخيــص 

رســوم  باســتثناء  بــة، 
ّ
املترت واملهنــدس(  املقــاول  )غرامــات  والغرامــات  والبــدالت  األبنيــة 

التجــاوزات وتأمينــات االلتــزام بشــروط رخصــة مشــروع اإلعمــار وبــدل املواقــف، وذلــك فــي 

0)/2021/9م. تاريــخ  حــال تســديد املســتحّقات دفعــة واحــدة لغايــة 

اإلصاح اإلقتصادي

195

إعــادة  عوائــد  قيمــة  مــن   )25%( نســبته  بمــا  االقتصادّيــة  واملنشــآت  املواطنيــن  إعفــاء 

بــة علــى مشــاريع اإلعمــار فــي حــال تســديد املســتحّقات دفعــة واحــدة لغايــة 
ّ
التنظيــم املترت

تاريــخ 0)/2021/9م. وإعفــاء املنشــآت االقتصادّيــة بمــا نســبته )%25( مــن قيمــة رســوم 

0)/2021/9م تاريــخ  لغايــة  الســنوّية  الخدمــات  وبــدل  اليافطــات  ترخيــص 

اإلصاح اإلقتصادي
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196

املنطقــة،  فــي  اإلعمــار  علــى مشــاريع  بــة 
ّ
املترت األبنيــة  تراخيــص  بتقســيط رســوم  الّســماح 

تاريــخ  لغايــة  والبــدالت،  التنظيــم  إعــادة  وعوائــد  والغرامــات  التجــاوزات  رســوم  شــاملة 

1)/2021/12م

اإلصاح اإلقتصادي

197
لشــهاداتها  املســّجلة  للمؤّسســات  شــاط 

ّ
الن ملزاولــة  الازمــة  بالشــهادات  العمــل  تمديــد 

1)/2021/12م تاريــخ  ولغايــة   2020/12/(1 تاريــخ  بعــد  املنتهيــة 
مالي واقتصادي

198

تمديــد العمــل بشــهادات التســجيل للمؤّسســات املســّجلة فــي منطقــة العقبــة االقتصادّيــة 

تاريــخ  بعــد  املنتهيــة  فقــط(  والزراعــي  والخدمــي  )الصناعــي  القطاعــات  فــي  لألنشــطة 

1)/2021/12م تاريــخ  ولغايــة  1)/2020/12م 

مالي واقتصادي

شاط الّتجاري.199
ّ
سجيل للعام املقبل باستثناء الن

ّ
اإلصاح اإلقتصاديتأجيل استيفاء رسوم الت

200

واألنشــطة  املواطنيــن  علــى  املســتحّقة  األمــوال  بتحصيــل  ــق 
ّ
تتعل تخفيفّيــة  إجــراءات 

واالقتصادّيــة شــملت: منــح املهــن املغلقــة )غيــر املصــّرح لهــا بالعمــل( حســب أوامــر الّدفــاع 

 (100%( بنســبة   
ً
خصمــا

اإلصاح اإلقتصادي

201
الرســوم  بنــود  جميــع  مــن   )25%( بنســبة   

ً
خصمــا االقتصادّيــة  املنشــآت  جميــع  منــح 

تجديدهــا علــى  بــة 
ّ
املترت والبــدالت 

اإلصاح اإلقتصادي

202
منــح خصــم علــى أســعار بيــع األرا�ســي املباعــة واملقّســطة بنســبة )%5( فــي حــال تــّم الّدفــع 

خــال عــام 2021م
اإلصاح اإلقتصادي

20(
اإلعفــاء مــن الغرامــات علــى ضريبــة األبنيــة واألرا�ســي )املســّقفات( واملعــارف حتــى تاريــخ 

فيــن مّمــا نســبته )%100( مــن الغرامــات املســتحّقة عليهــم 
ّ
1)/2021/12م، وإعفــاء املكل

اإلصاح اإلقتصادي

20(

علــى شــمول املقترضيــن املســتفيدين مــن القــروض املقّدمــة عبــر املحفظــة اإلقراضّيــة التــي 

الهاشــمي  األردنــي  الصنــدوق  مــع  الخاّصــة  االقتصادّيــة  العقبــة  منطقــة  ســلطة  تقّدمهــا 

بقــرار تأجيــل اســتيفاء األقســاط الشــهرّية حتــى نهايــة تاريــخ 1)/2021/12م.

اإلصاح اإلقتصادي

205
تشــجير مداخــل مدينــة  لغايــات  ملــّدة ســّتة شــهور  تــة 

ّ
مئــة فرصــة عمــل مؤق اســتحداث 

النخيــل بأشــجار  العقبــة 
اإلصاح اإلقتصادي

206

املوافقــة علــى تحريــر مــا نســبته )%0)( مــن مجمــوع الســّيارات العاملــة فــي أّي مكتــب مــن 

مكاتــب تاك�ســي االســتثمار والتاك�ســي املمّيــز، واملحــّددة فــي عقــود التشــغيل املبرمــة معهــا، 

وفــق شــروط معّينــة

اإلصاح اإلقتصادي

تعييناتحياري207

التنمية والخدماتإجراءات تخفيفّية على قطاع النقل العام في منطقة العقبة االقتصادّية الخاّصة، 208
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209

تســجيل  علــى  والخــاص   العــام  القطاعيــن  بيــن  للشــراكة  العليــا  اللجنــة  اللجنــة  وافقــت 

رأســمالية  بكلفــة   ،2020 عــام  الصــادر  الجديــد  الشــراكة  لقانــون   
ً
وفقــا مشــاريع  أربعــة 

تبلــغ نحــو 00) مليــون دينــار، ليتــم تســجيلها فــي الســجل الوطنــي للمشــروعات الحكومّيــة 

القانــون. أحــكام  وفــق  االســتثمارّية 

اإلصاح اإلقتصادي

210
موافقــة املجلــس علــى نظــام الســجّل الوطنــي للمشــروعات الحكومّيــة االســتثمارّية لســنة 

.2021
اإلصاح اإلقتصادي

211
مــن  مــن نســبة معّينــة  العمــل بســبب جائحــة كورونــا  فــت عــن 

ّ
التــي توق املنشــآت  إعفــاء 

ــف
ّ
التوق ملــدة   

ً
وفقــا تحديدهــا  يتــّم  2020م،  لعــام  النفايــات  رســوم 

اإلصاح اإلقتصادي

212
املوافقــة علــى صــرف املطالبــات املالّيــة للمستشــفيات الجامعّيــة مــن صنــدوق النفقــات 

الطارئــة ملواجهــة جائحــة كورونــا.
اإلصاح اإلقتصادي

أقّر مجلس الوزراء نظام التعيين على الوظائف القيادّية لسنة 2021م.)21
اإلصاح اإلداري و 

مكافحة الفساد

21(

2021م  لســنة  الدخــل  لغايــات ضريبــة  التحويلّيــة  األســعار  نظــام  الــوزراء  اقــر  مجلــس 

لوضع الّضوابط الازمة ملنع التهّرب والتجّنب الضريبي من الشركات الدولّية، واستقرار 

التعامــات فــي املعالجــة الضريبّيــة ملعاماتهــا وفــق املمارســات الدولّيــة.

اإلصاح اإلقتصادي

إحالة أمين عام وزارة الّزراعة املهندس محمود خالد الجمعاني إلى التقاعد215
اإلصاح اإلداري و 

مكافحة الفساد

216
 
ً
تقــّرر نقــل مديــر عــام مؤّسســة اإلقــراض الزراعــي املهنــدس محّمــد عي�ســى الحيــاري أمينــا

 للــوزارة.
ً
عاّمــا

اإلصاح اإلداري و 

مكافحة الفساد

 لهيئة تنظيم النقل البري.217
ً
 عاّما

ً
تعييناتقّرر املجلس تعيين طارق عبد املحسن الحباشنة مديرا

218
وافــق مجلــس الــوزراء علــى آلّيــة عمــل مشــروع املجّمعــات الصناعّيــة الزراعّيــة الســتقطاب 

القطــاع الخــاص لاســتثمار فــي القطــاع الزراعــي.
اإلصاح اإلقتصادي

219
 
ً
وافــق املجلــس علــى مقتــرح وزيــر الزراعــة بزيــادة ســعر شــراء الحبــوب بمقــدار )50( دينــارا

للطــن الواحــد
اإلصاح اإلقتصادي

220

وأورانــج،  )زيــن،  املحلّيــة  االتصــاالت  شــركات  منــح  اســتمرار  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق 

تاريــخ  حتــى  ُبعــد،  عــن  التعليــم  عملّيــة  لتعزيــز  املجانّيــة  التــرّددات  ومــدى(  وأمنيــة، 

2021م /6 /(0

اإلصاح اإلقتصادي

221
فيــن ودائــرة ضريبــة 

ّ
وافــق املجلــس علــى توصيــات لجنــة تســوية القضايــا العالقــة بيــن املكل

ً
فــا

ّ
الّدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة لـــ)5)8( شــركة ومكل

اإلصاح اإلقتصادي
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و/أو  فيــن 
ّ
املكل بيــن  العالقــة  املطالبــات  فــي  الّنظــر  لجنــة  توصيــات  علــى  املجلــس  وافــق 

فيــن ومخالفيــن، شــريطة 
ّ
املخالفيــن، وبيــن دائــرة الجمــارك األردنّيــة، بتســوية 8 قضايــا ملكل

التزامهــم بدفــع كامــل املبالــغ املتبّقيــة عليهــم مــع أّي رســوم أو ضرائــب أو نفقــات خــال مــّدة 

شــهرين مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار.

اإلصاح اإلقتصادي

22(

الّســاعة  بيــن  مــا  العمومييــن  فيــن 
ّ
للموظ الرســمي  الــّدوام  بســاعات  العمــل  إعــادة  قــرار 

أيــار   (0 مــن  ابتــداء  والنصــف مســاء  الثالثــة  الّســاعة   وحّتــى 
ً
والنصــف صباحــا الثامنــة 

 . الحالــي 

إصاح إداري

22(
ل لنظــام ممارســة العمــل األكاديمــي فــي الجامعــات والكلّيــات الجامعيــة  إقــرار نظامــا معــّدِ

لســنة 2021م.
التنمية والخدمات

225

املوافقــة علــى قــرار  مجلــس االســتثمار باملوافقــة علــى إعفــاء الّدخــل الناتــج عــن عملّيــة 

اندمــاج الشــركات العاملــة فــي قطــاع البنــوك مــن ضريبــة الدخــل املنصــوص عليهــا فــي قانــون 

ضريبــة الّدخــل النافــذ.

اإلصاح اإلقتصادي

شؤون خارجيةاملوافقة على اتفاقّية مع حكومة جمهورّية كينيا في مجال النقل البحري226

227
تاريــخ  مــن   

ً
اعتبــارا الجمــارك  لدائــرة   

ً
عاّمــا  

ً
مديــرا القضــاة  أحمــد  ســالم  جــال  تعييــن 

2021م /5 /(0
تعيينات

228
إقرار مشــروع قانون ُملَحق بقانون املوازنة العاّمة للّســنة املالّية 2021م، دون ترتيب أّي 

عجــز إضافــي علــى املوازنــة.
اإلصاح اإلقتصادي

229

 لتنظيــم عمــل عــدد مــن املهــن الطبّيــة والصحّيــة، 
ً
أقــر مجلــس الــوزراء خمســة عشــر نظامــا

لغايــات إتمــام عملّيــات أتمتــة خدمــات ترخيــص هــذه املهــن، وأماكــن مزاولتهــا، وتحســين 

إجــراءات منــح التراخيــص لهــا، وتطويرهــا وتســهيلها، وتنظيــم هــذه املهــن وضبطهــا.

التنمية والخدمات

2(0
قــرار إحالــة الســفيرين فــي وزارة الخارجّيــة وشــؤون املغتربيــن ســيما بّحــوث وجمعــة العّبــادي 

وأميــن عــام ديــوان الخدمــة املدنّيــة بدرّيــة البلبي�ســي إلــى التقاعــد.

اإلصاح اإلداري و 

مكافحة الفساد

اإلصاح اإلقتصاديمشروع قانون ملحق باملوازنة ال يرتب اي عجز اضافي1)2

2(2
ت واملســتندات ونســب األربــاح 

ّ
ل لنظــام اإلقــرارات الضريبّيــة والســجا أقــرار نظــام معــّدِ

2021م. لســنة 
تشريعي

2((

2021م،  لســنة  النظامييــن  القضــاة  نــادي  لنظــام   
ً
ال معــّدِ  

ً
نظامــا الــوزراء  مجلــس  أقــّر 

بهــدف تنظيــم عملّيــة انتســاب القضــاة العامليــن واملتقاعديــن إلــى الّنــادي، وانتفاعهــم مــن 

يقّدمهــا التــي  الخدمــات 

تشريعي

2((
وافــق مجلــس الــوزراء علــى اســتقالة الّرئيــس التنفيــذّي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

الدكتــور محّمــد الحايقــة
إصاح إداري
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2(5
وزارة  كــوادر  مــن  املركــز  فــي  العاملــة  للجهــات  الحكومــة  دعــم  علــى  الــوزراء  رئيــس  واكــد 

احتياجــات. مــن  يلــزم  بمــا  لتزويدهــا  واســتعدادها  الجمــارك  ودائــرة  واجهزتهــا  الداخليــة 
االصاح االقتصادي

2(6

وحــات اإلعانّيــة، الواقعــة 
ّ
املوافقــة علــى إعفــاء الشــركات العاملــة فــي مجــال الدعايــة والل

مــن  واإلســكان،  العاّمــة  األشــغال  ووزارة  والبلدّيــات  بــرى 
ُ

الك عّمــان  أمانــة  حــدود  ضمــن 

بــة علــى اللوحــات اإلعانّيــة لعــام 2020 بنســبة )%50( مــن رســوم اإلعانــات 
ّ
الرســوم املترت

للســنة كاملــة.

مالي واقتصادي

2(7
وافــق مجلــس الــوزراء علــى االتفاقّيــة اإلطارّيــة والبرنامــج التنفيــذي للتعــاون الثقافــي مــع 

التونســّية الجمهورّيــة  حكومــة 

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية

2(8
أمــوال  تنميــة  ملؤّسســة   

ً
عاّمــا  

ً
مديــرا الهزايمــة  الرحيــم  عبــد  تعييــن  الــوزراء  مجلــس  قــّرر 

األيتــام
تعيينات

2(9
قــرار املوافقــة علــى سلســلة مــن االجــراءات الهادفــة الــى الحــد مــن ارتفــاع اســعار املــواد 

. فــي االســواق املحليــة  االساســية 
 االصاح االقتصادي

2(0

قــرار املوافقــة علــى اعتمــاد ســقوف لكلــف الشــحن البحــري لغايــات احتســاب الضرائــب 

والرســوم الجمركيــة حتــى نهايــة العــام 2021 لضمــان انعــكاس هــذا االجــراء علــى الســعر 

النهائــي للمســتهلك علــى ان يتــم اصــدار امــر دفــاع لهــذه الغايــة .

االصاح االقتصادي

2(1

قــرار  املوافقــة علــى االســراع فــي تنفيــذ املشــاريع التــي تعــزز االمــن الغذائــي فــي اململكــة وبمــا 

يســاهم فــي دعــم قطاعــي الثــروة النباتيــة والحيوانيــة وتكليــف وزيــر الزراعــة بوضــع خطــة 

تنفيذيــة مرتبطــة باطــار زمنــي لهــذه الغايــة 

االصاح االقتصادي

2(2
قــرار املوافقــة علــى االتفاقيــة املنــوي توقيعهــا بيــن وزارة الصحــة وشــركة ســينوفارم لتوريــد 

مطعــوم كوفيــد 19- وبكميــة تقــدر ب 00) الــف جرعــة .

اتفاقيات ومعاهدات 

دولية

2((

لســنة  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  لقانــون  معــدل  قانــون  علــى مشــروع  املوافقــة  قــرار 

قانــون  نصــوص  بعــض  تطبيــق  تعتــرض  التــي  العمليــة  االشــكاالت  لتجــاوز  وذلــك   2021

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة بتفصيــل االفعــال الجرميــة فــي القانــون وتشــديد العقوبــات 

املقــررة علــى هــذه االفعــال حســب جســامة الفعــل .

تشريعي

2((

قــرار تشــكيل فريــق عمــل برئاســة نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر االدارة املحليــة بهــدف تكثيــف 

العمــل امليدانــي واالطــاع علــى واقــع الحــال فــي املناطــق التنمويــة والحــرة ومتابعــة اداء هــذه 

املناطــق ومســتوى الخدمــات املقدمــة للمســتثمرين .

إداري

تشريعيقرار املوافقة على نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2021 5)2

2(6
قــرار املوافقــة علــى نظــام بدائــل االيــواء والخدمــات املســاندة لاشــخاص ذوي االعاقــة 

 2021 لســنة  الذهنيــة 
تشريعي
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تشريعياملوافقة على على نظام مركز املعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2021 7)2

تشريعياملوافقة على نظام معدل لنظام التنظيم اإلداري لدائرة االرا�سي واملساحة لسنة 2021 8)2

2(9

قــرار تعييــن محمــد عقلــة حســين خشاشــنة امينــا عامــا لــوزارة البيئــة وفقــا لنتائــج املســابقة 

التــي اجريــت بحســب نظــام التعييــن علــى الوظائــف القياديــة وبعــد حصولــه علــى اعلــى 

النتائــج بيــن جميــع املتقدميــن للوظيفــة .

تعيينات

250
إلغاء حق تعدين خامات الرمل الزجاجي املمنوح لشــركة الشــرق األوســط لتعدين الرمل 

الزجاجــي فــي منطقــة القويــرة/ محافظــة العقبة
اإلصاح اإلقتصادي

251
اعفــاء الدخــل الناتــج عــن عمليــة اندمــاج الشــركات العاملــة فــي قطــاع البنــوك مــن ضريبــة 

الدخــل
اإلصاح اإلقتصادي

مالي واقتصاديصدور قرار اعفاء االردنيين من رسوم دخول املواقع االثرية والسياحية 252

25(
لألنشــطة  2021م  لعــام  والغرامــات  التراخيــص  رســوم  مــن   )100%( نســبته  مــا  إعفــاء 

ــي
ّ

الكل باإلغــاق  املشــمولة  االقتصادّيــة 
االصاح االقتصادي

25(

منــح خصــم بنســبة )%25( للمنشــآت االقتصادّيــة علــى جميــع البنــود )الرســوم والغرامــات 

تاريــخ  حتــى  بذلــك  والعمــل  لهــم  املمنوحــة  املهــن  رخــص  علــى  املســتحّقة  والبــدالت( 

2021/7/1م

االصاح االقتصادي

وحات اإلعانّية255
ّ
إداريتمديد مّدة تجديد التراخيص والرسوم والل

256

اإلنشــائّية  الرســوم  مــن   )25%( نســبته  مّمــا  االقتصادّيــة  واألنشــطة  املواطنيــن  إعفــاء 

وتعويــض األبنيــة وبــدل املواقــف، علــى أن ال يكونــوا قــد حصلــوا علــى خصــم مــن اللجنــة 

0)/2021/9م تاريــخ  حتــى  بذلــك  والعمــل  املختّصــة، 

مالي واقتصادي

257
اإلعفــاء مــن الغرامــات علــى ضريبــة األبنيــة واألرا�ســي )املســّقفات( واملعــارف حتــى تاريــخ 

1)/2021/12م
مالي واقتصادي

258

فيــن ودائــرة ضريبــة الّدخل 
ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة تســوية القضايــا العالقــة بيــن املكل

بــت عليهــم التزامــات 
ّ
، ترت

ً
فــا

ّ
واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة لـــ)7)12( شــركة ومكل

 ألحــكام قانــون ضريبــة الدخــل وقانــون الضريبــة العامــة علــى املبيعــات، وذلــك بنــاء 
ً
وفقــا

علــى الطلبــات التــي تقدمــوا بهــا إلــى اللجنــة.

مالي واقتصادي

259

فيــن و/أو املخالفيــن، 
ّ
املوافقــة علــى توصيــات لجنــة الّنظــر فــي املطالبــات العالقــة بيــن املكل

فيــن ومخالفيــن، شــريطة التزامهــم 
ّ
وبيــن دائــرة الجمــارك األردنّيــة، بتســوية )6( قضايــا ملكل

بدفــع كامــل املبالــغ املتبّقيــة عليهــم مــع أّي رســوم أو ضرائــب أو نفقــات خــال مــّدة شــهرين 

مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار

مالي واقتصادي
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260
أقــّر مجلــس الــوزراء االســتراتيجّية الوطنّيــة للحركــة التعاونّيــة األردنّيــة لألعــوام )2021 - 

(2025
اإلصاح اإلقتصادي

261
 للمؤّسســة األردنّيــة لتطويــر 

ً
 تنفيذّيــا

ً
قــّرر مجلــس الــوزراء تعييــن عبــد الفّتــاح الكايــد مديــرا

املشــاريع االقتصادّيــة
تعيينات 

262
 لرئيــس مجلــس هيئــة اعتمــاد 

ً
قــّرر املجلــس تعييــن الدكتــور زيــد أحمــد ســالم العنبــر نائبــا

 فــي مجلــس الهيئــة
ً
 متفّرغــا

ً
مؤّسســات التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا، وعضــوا

تعيينات 

26(
ً
 متفّرغا

ً
تعيينات قرار تعيين الدكتور سعد عقلة محمود بني محّمد عضوا

 غير متفّرغ في مجلس الهيئة.)26
ً
تعيينات قرار تعيين الدكتورة مليس درويش رجب عضوا

265
تأكيــد دعــم الحكومــة للصناعــات الدوائيــة واالســتثمار فيهــا ملــا توفــره مــن قيمــة مضافــة 

لاقتصــاد الوطنــي وتوفيــر فــرص العمــل.
االصاح االقتصادي

266
او  امــام املســتثمرين وحــل اي اشــكاالت  تأكيــد اســتعداد الحكومــة لتســهيل االجــراءات 

الخــاص واملســتثمرين املحلييــن واالجانــب  القطــاع  فــي  عقبــات تواجههــم 
االصاح االقتصادي

267
وافــق مجلــس الوزراءإجــراءات قوننــة وتوفيــق أوضــاع العمالــة غيــر األردنّيــة املخالفــة وفقــا 

لقانــون العمــل واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بموجبــه.
االصاح االقتصادي

تشريعي مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة لسنة 2682021

269

 لنظــام صنــدوق التكافــل االجتماعــي للقضــاة الشــرعيين وأعــوان القضــاء 
ً
ال  معــّدِ

ً
نظامــا

 لنظام الخدمة القضائّية للقضاة الشــرعيين لســنة 
ً
ال  معّدِ

ً
الشــرعي لســنة 2021، ونظاما

.2021

التنمية والخدمات

 لسلطة املياه270
ً
 عاّما

ً
ار محّمد خير بطاينة أمينا

ّ
تعيينات تعيين املهندس بش

271

املوافقــة علــى إجــراءات قوننــة وتوفيــق أوضــاع العمالــة غيــر األردنّيــة املخالفــة ومعالجــة 

 لقانــون العمــل واألنظمــة والتعليمــات 
ً
االختــاالت املوجــودة فــي ســوق العمــل األردنــي، وفقــا

الصــادرة بموجبــه

اإلصاح اإلقتصادي

التنمية والخدماتمجلس الوزراء يقّر مشروع قانون تطوير األرا�سي املجاورة ملوقع املغطس لسنة 2021م272

ل لقانون اإلفتاء لسنة 2021م)27 التنمية والخدماتأقّر مجلس الوزراء األسباب املوجبة ملشروع قانون معّدِ

27(

إعفــاء العمالــة غيــر األردنيــة مــن الجنســيات املقيــدة مــن غرامــة التأخــر فــي تجديــد إذن 

اإلقامــة الســنوي املنصــوص عليهــا فــي قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب رقــم ))2( لســنة 

وتعدياتــه  197(

التنمية والخدمات

 لنظام الرسوم والعوائد واألجور للهيئة البحرّية األردنّية لسنة 2021م275
ً
ال  معّدِ

ً
اإلصاح اإلقتصادينظاما



بشــر  الدكتــور  حكومــة  أداء  تقييــم  تقريــر 
99الخصاونــة خــال عــام مــن تشــكيلها

املحور الرئي�سيالقرارالرقم

276

بــاإلرث والتخــارج مــن  ــق بإعفــاء معامــات االنتقــال 
ّ
تمديــد العمــل بقــراره الســابق املتعل

رســوم التســجيل، وإعفــاءات الشــقق واألرا�ســي مــن رســوم التســجيل وضريبــة بيــع العقــار 

حتــى تاريــخ 1/12/2021).

اإلصاح اإلقتصادي

277

والعوائــد  والرســوم  الضرائــب  علــى  خصومــات  بمنــح  الســابق  بقــراره  العمــل  تمديــد 

بــة لصالــح وزارة اإلدارة املحلّيــة وأمانــة عمــان 
ّ
مــن غرامــات مترت والتعويضــات واإلعفــاء 

الكبــرى

اإلصاح اإلقتصادي

278
كامــل  مــن  عنهــا  الّصــادرة  والباغــات  الّدفــاع  أوامــر  بموجــب  املغلقــة  القطاعــات  إعفــاء 

2021م عــام  خــال  اإلغــاق  فتــرة  عــن  واملعــارف  واألرا�ســي  األبنيــة  ضريبــة 
اإلصاح اإلقتصادي

279
100 باملئــة اعتبــارا مــن اليــوم ويكلــف ديــوان املحاســبة  عــودة املوظفيــن للعمــل بنســبة 

القــرار بتنفيــذ  الداخليــة  والرقابــات 
إصاح إداري

اإلصاح اإلقتصاديتمديد إعفاءات الشقق واألرا�سي من رسوم التسجيل وضربية بيع العقار لنهاية العام280

281
صــدور نظــام بدائــل اإليــواء والخدمــات املســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة لســنة 

2021
التنمية والخدمات

282

 تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من عدد من الوزراء واملسؤولين لزيارة للمنشآت االقتصادية 

ولقــاء املســتثمرين لتحديــد القضايــا واملعيقــات التــي تواجههــم والتعامــل معهــا علــى أعلــى 

املســتويات لحلهــا

اإلصاح اإلقتصادي

28(

فيــن وبيــن 
ّ
وافــق مجلــس الــوزراء علــى توصيــات لجنــة تســوية القضايــا العالقــة بيــن املكل

 ،
ً
فــا

ّ
لـــ)766( شــركة ومكل الضريبّيــة  بتســوية األوضــاع  واملبيعــات،  الدخــل  دائــرة ضريبــة 

 ألحــكام قانــون ضريبــة الدخــل وقانــون الضريبــة العاّمــة علــى 
ً
بــت عليهــم التزامــات وفقــا

ّ
ترت

املبيعــات

اإلصاح اإلقتصادي

28(

أقــّر املجلــس نظــام االتحــادات الرياضّيــة لســنة 2021م، الــذي يهــدف إلــى رعايــة شــؤون 

الرياضــة وتعزيــز دورهــا فــي نشــر مبــادئ األخــاق والــّروح الرياضّيــة، ومنــع التمييــز، والحــّد 

من العدائّية وشــغب املاعب، وتشــجيع التنافس الشــريف في ممارســة أّي نشــاط ريا�سي

اإلصاح اإلقتصادي

285
ــباب لســنة 2021م، الــذي ينشــأ بموجبــه 

ّ
أقــّر املجلــس نظــام التنظيــم اإلداري لــوزارة الش

ــباب
ّ

ــم ملهــام وزارة الش
ّ
الهيــكل التنظيمــي املنظ

اإلصاح اإلقتصادي

286

وافــق مجلــس الــوزراء فــي جلســته التــي عقدهــا، اليــوم األربعــاء، علــى االســتراتيجّية الوطنّيــة 

 
ً
ة التنفيذّية لألعـــــــوام )2021 – 2025(، التي تّم إعدادها انسجاما

ّ
للتحّول الرقمي والخط

مع السياسات واالستراتيجّيات الوطنّية واالتجاهات العاملّية في مجال التحّول الرقمي

التنمية والخدمات

287
إحالــة مديــر عــام مؤّسســة التدريــب املنهــي املهنــدس زيــاد عبيــدات إلــى التقاعــد، لبلوغــه 

الســن القانونــي
تعيينات
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تعطيــل الــوزارات والدوائــر الرســمية واملؤسســات والهيئــات العامــة بمناســبة عيــد األضحــى 

 مــن صبــاح يــوم االثنيــن املوافــق للتاســع عشــر مــن شــهر تمــوز 2021 وحتــى 
ً
املبــارك اعتبــارا

مســاء يــوم الجمعــة املوافــق للثالــث والعشــرين مــن الشــهر ذاتــه

إصاح إداري

289

فيــن و/
ّ
وافــق مجلــس الــوزراء علــى توصيــات لجنــة الّنظــر فــي املطالبــات العالقــة بيــن املكل

فيــن ومخالفيــن، 
ّ
أو املخالفيــن، وبيــن دائــرة الجمــارك األردنّيــة، بتســوية )15( قضّيــة ملكل

شــريطة التزامهــم بدفــع كامــل املبالــغ املتبّقيــة عليهــم مــع أّي رســوم أو ضرائــب أو نفقــات 

خــال مــّدة شــهرين مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار

إصاح اقتصادي

 لوزارة الصّحة للشؤون الفنّية واإلدارّية290
ً
 عاّما

ً
تعييناتتعيين الدكتورة إلهام خريسات أمينا

 ملعهد اإلدارة العاّمة291
ً
 عاّما

ً
تعيينات تعيين املهندسة سهام الخوالدة مديرا

292
مشــروع قانــون الّتصديــق علــى معاهــدة تســليم املجرميــن بيــن اململكــة األردنيــة الهاشــمّية 

وجمهورّيــة رومانيــا لســنة 2021.

اتفاقيات و 

معاهدات دولية 

29(
نظــام بيــع وتأجيــر واســتثمار أرا�ســي مؤّسســة اســتثمار املــوارد الوطنّيــة وتنميتهــا لســنة 

2021
اإلصاح اإلقتصادي

29(
 
ً
وفقــا التزامــات  عليهــم  بــت 

ّ
ترت فيــن، 

ّ
ومكل شــركات   )909( لـــ  الضريبّيــة  األوضــاع  تســوية 

املبيعــات. علــى  العاّمــة  الضريبــة  وقانــون  الدخــل  ضريبــة  قانــون  ألحــكام 
اإلصاح اإلقتصادي

295

2021، وذلــك  نظــام تشــكيات الــوزارات والّدوائــر والوحــدات الحكومّيــة للســنة املالّيــة 

الوظائــف  ومجموعــة  الحكومّيــة  والوحــدات  والدوائــر  الــوزارات  تشــكيات  لتحديــد 

وعددهــا وفئاتهــا ومســّمياتها ودرجاتهــا املرصــودة مخّصصاتهــا فــي قانــون املوازنــة العاّمــة 

الحكومّيــة الوحــدات  موازنــات  وقانــون 

اإلصاح اإلقتصادي

296

بيب 
ّ
 لنظام ألقاب املهنة واالختصاص لألطّباء لســنة 2021، وذلك ملنح الط

ً
ال  معّدِ

ً
نظاما

العامــل فــي وزارة الصّحــة والخدمــات الطبّيــة امللكّيــة، الــذي أنهــى برنامــج اإلقامــة بنجــاح، 

لقــب املؤّهــل لاختصــاص، ووضــع الشــروط الخاّصــة بذلــك

التنمية و الخدمات 

297

 
ً
أسس تخصيص الوحدات السكنّية وأثمانها للمواطنين في مناطق وادي األردن، وأسسا

فيــن ودائــرة ضريبــة الّدخــل واملبيعــات 
ّ
معّدلــة ألســس تســوية املطالبــات العالقــة بيــن املكل

لســنة 2021

التنمية و الخدمات 

التنمية و الخدماتالسياسة األردنّية للمشاركة اإللكترونّية لسنة 2021م298

 لدى جمهورّية الجزائر299
ً
تعييناتتسمية الّسفير شاكر العموش سفيرا

إصاح إداريإحالة مدير عام صندوق املعونة الوطنّية الدكتور عمر املشاقبة إلى التقاعد00)

 لوزارة التخطيط والتعاون الّدولي01)
ً
 عاّما

ً
تعيينات تعيين مروان محّمد شريف الرفاعي أمينا
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 الحديدي الحجازي02)
ّ
 ملؤسسة الخط

ً
 عاّما

ً
تعييناتتعيين واملهندس زاهي أحمد خليل مديرا

(0(

تعطيــل الــوزارات والدوائــر الرســمية واملؤسســات والهيئــات العامــة يــوم الثاثــاء الواقــع فــي 

العاشــر مــن شــهر آب ســنة 2021 مياديــة املوافــق االول مــن محــرم ســنة )))1 هجريــة 

بمناســبة حلــول راس الســنة الهجريــة

إصاح إداري

(0(

قــرر   ،
ً
فــا

ّ
ومكل شــركة   12(( لـــ  الضريبّيــة  األوضــاع  تســوية  علــى  يوافــق  الــوزراء  مجلــس 

مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى تعليمــات معدلــة لتعليمــات صــرف عــاوة التجييــر للمعلميــن 

2021 املجيرييــن لســنة 

مالي و اقتصادي

(05

علــى  املوافقــة  الخصاونــة  بشــر  الدكتــور  الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الــوزراء   مجلــس  قــرر 

تنســيب مجلــس االســتثمار بتمديــد فتــرة اإلعفــاءات املمنوحــة لألنشــطة االقتصاديــة فــي 

الصحــي القطــاع 

مالي و اقتصادي

(06
والســفر  الســياحة  مكاتــب وشــركات  لنظــام جمعيــة  معــدال  نظامــا  الــوزراء  أقــر مجلــس 

2021 لســنة  األردنيــة 
مالي و اقتصادي

(07
أقــر مجلــس الــوزراء نظــام إلغــاء نظــام مركــز التدريــب للرصــد والتنبــؤات الجويــة لســنة 

2021
التنمية و الخدمات

التنمية و الخدماتأقر املجلس نظاما معدال لنظام التنظيم اإلداري لوزارة السياحة واآلثار لسنة 08،2021)

 للمملكة لدى دولة اإلمارات العربّية املّتحدة09)
ً
تعيينات تسمية السفير نّصار الحباشنة سفيرا

 لدى جمهورّية البرازيل10)
ً
تعيينات تسمية الّسفير معن مساعدة سفيرا

 لدى جمهورّية سنغافورة،11)
ً
تعيينات تسمية السفير سامر الّنبر سفيرا

 لدى جمهورّية كينيا.12)
ً
تعيينات تسمية السفير فراس خوري سفيرا

(1(
لعــام  فتــرة االغــاق  عــن  التراخيــص والغرامــات  مــن رســوم  العــام  النقــل  إعفــاء شــركات 

2021
إصاح إقتصادي

سور إلى التقاعد.)1)
ّ
اصاح اداري إحالة املحافظين في وزارة الّداخلّية سعد شهاب وبال الن

إصاح إقتصاديإعفاء شركات القطاع البحري عن فترة اإلغاق خال 152021)

التنمية و الخدماتمجلس الوزراء يقر خطة لتطوير السياحة في جرش16)

(17
 لــدى 

ً
 فــي وزارة الخارجّيــة وشــؤون املغتربيــن، وتســميته ســفيرا

ً
 تعييــن منــار الدّبــاس ســفيرا

اململكــة املّتحــدة.
تعيينات

 لدى مملكة النرويج18)
ً
تعيينات تسمية الّسفير مهيب النمرات سفيرا

(19
تطويــر  ــة 

ّ
خط الخصاونــة  بشــر  الدكتــور  الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الــوزراء   مجلــس  أقــر 

(2025-2021( لألعــوام  جــرش  محافظــة  فــي  الســياحة 
التنمية و الخدمات
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تشريعيمجلس الوزراء يقر نظاما معدال لنظام الخدمة القضائية 20)

(21
 األنظمــة املعدلــة ألنظمــة الرواتــب والعــاوات، وأنظمــة الهيئتيــن التدريســّية واإلدارّيــة فــي 

ً
الجامعــات الرســمّية، التــي ســيتّم بموجبهــا زيــادة عــاوة الجامعــة، بواقــع 0) دينــارا

اإلصاح اإلقتصادي

(22

إحالــة املحافظيــن حســن عبــد العزيــز الشــاويش، وغالــب عبــد العزيــز الســليمات، ومخلــد 

مجحــم الفــّواز، ومخلــد جــازي الغثيــان، وطــال راكان الخريشــا، وســامر ســعد القطارنــة 

إلــى التقاعــد.

إصاح إداري

(2(
 ألحــكام 

ً
بــت عليهــم التزامــات وفقــا

ّ
، ترت

ً
فــا

ّ
تســوية األوضــاع الضريبّيــة لـــ 1200 شــركة ومكل

قانــون ضريبــة الدخــل وقانــون الضريبــة العاّمــة علــى املبيعــات
مالي و اقتصادي

(2(
فيــن ومخالفيــن، شــريطة التزامهــم بدفــع كامــل املبالــغ املتبّقيــة عليهــم 

ّ
تســوية 11 قضّيــة ملكل

مــع أّي رســوم أو ضرائــب أو نفقــات خــال مــّدة شــهرين مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار
مالي و اقتصادي

(25
نظام رّد الرسوم والضرائب عن البضائع املعاد تصديرها الختاف مواصفاتها أو املتلفة 

قبل خروجها من املستودعات أو املخازن لسنة 2021
مالي و اقتصادي 

تنمية وخدماتنظام رعاية املسنين لسنة 262021)

إصاح إدارينظام التنظيم اإلداري لهيئة األوراق املالّية لسنة 272021)

(28

قــّرر مجلــس الــوزراء قبــول اســتقالة أميــن عــام هيئــة االســتثمار فريــدون حرتوقــة بنــاء علــى 

طلبــه. كمــا قــّرر املجلــس تكليــف املديــر التنفيــذي للمؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع 

االقتصاديــة )جيدكــو( عبــد الفّتــاح الكايــد بأعمــال أميــن عــام هيئــة االســتثمار بالوكالــة.

إصاح إداري

(29

جمانــة  بتعييــن  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  باملوافقــة  الســامية،  امللكّيــة  اإلرادة  صــدرت 

لــدى  فــي وزارة الخارجّيــة وشــؤون املغتربيــن، وتســميتها ســفيرة  ســلميان غنيمــات ســفيرة 

املغربّيــة. اململكــة 

تعيينات

التنمية والخدماتالسير في إجراءات استكمال العمل بمشروع مستشفى معان العسكري0))

((1

ترفيــع عــدد مــن الــوزراء املفّوضيــن فــي وزارة الخارجّيــة وشــؤون املغتربيــن إلــى رتبــة ســفير 

وهــم: "محّمــد مصطفــى" التــّل، والدكتــور إســماعيل املعايطــة، وصــاح الســحيمات، ورغــد 

الســّقا، وجعفــر محّمــد جعفــر، ومعتــّز الخصاونــة، وصدقــي العمــوش، وخالــد القا�ســي، 

وعدلــي الخالــدي، ومحّمــد الشــّبار

تعيينات

((2

 تعييــن هنــادي طلعــت النابل�ســي مديــرة عاّمــة لدائــرة املشــتريات الحكومّيــة، وذلــك بعــد 

حصولهــا علــى أعلــى النتائــج بيــن جميــع املتقّدميــن للمســابقة التــي أجريــت بموجــب نظــام 

التعييــن علــى الوظائــف القيادّيــة

تعيينات
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(((
ســور 

ّ
قــّرر مجلــس الــوزراء تســمية الّســفير فــي وزارة الخارجّيــة وشــؤون املغتربيــن زهيــر الن

 للمملكــة لــدى جمهورّيــة إثيوبيــا.
ً
ســفيرا

تعيينات

(((
وافــق مجلــس الــوزراء علــى إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة البريــد األردنــي برئاســة مهــا البهــو، 

ويــل، وداوود حمــزة داوود.
ّ
وعضوّيــة كّل مــن: أســامة فّتالــة، وســميرة الّزعبــي، وعمــر الط

تعيينات

((5

وافــق مجلــس الــوزراء علــى العــودة إلــى قــراره الســابق بمنــح الصناعــة الوطنّيــة األردنّيــة 

 مــن 10باملئــة مــا دامــت 
ً
أفضلّيــة بالســعر بنســبة 15باملئــة فــي العطــاءات الحكومّيــة، بــدال

مطابقــة للشــروط واملواصفــات الفنّيــة والهندســّية األردنّيــة.

مالي واقتصادي

((6
االســتثمار،  طريــق  عــن  واإلقامــة  األردنّيــة،  الجنســّية  املســتثمرين  منــح  أســس  تعديــل 

الخارجــي لاســتثمار  الجاذبــة  البيئــة  تهيئــة  لغايــات 
مالي واقتصادي

((7

توزيــع 70) طــن مــن االحطــاب التــي جمعهــا مــن محافظتــي جــرش وعجلــون الــى املجتمــع 

املحلــي الــذي ســاند جهــود كــوادر الحــراج ضمــن الفتــرة املاضيــة فــي املحافظــة علــى الغابــات 

لــكل  االداري  الحاكــم  برئاســة  وواضحــة   شــفافه  اليــة  ووفــق  والحرائــق  التعديــات  مــن 

محافظــة

التنمية والخدمات

((8

تطبيــق األحــكام املنصــوص عليهــا فــي قانــون التقاعــد املدنــي ونظــام الخدمــة املدنيــة، فيمــا 

يتعلــق بتمديــد خدمــات املوظفيــن الذيــن بلغــوا ســن التقاعــد، ضمــن ضوابــط وشــروط 

محــددة، وبعــد االســتئناس بــرأي مجلــس الخدمــة املدنيــة

التنمية والخدمات

((9

ــرة تفاهــم بيــن وزارة الســياحة واآلثــار وســلطة منطقــة العقبــة االقتصادّيــة الخاّصــة، 
ّ

مذك

خــارج  تقــع  التــي  الســياحّية  املخّيمــات  تراخيــص  باختصــاص  الســلطة  تفويــض  لغايــات 

حــدود محمّيــة وادي رّم )منطقــة الديســة( والّرقابــة عليهــا

التنمية والخدمات

((0

 ألســس تســوية القضايــا العالقــة بيــن 
ً
لة وفقــا

ّ
توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات، بتســوية األوضــاع الضريبّيــة لـــ 1017 شــركة 

الضريبــة  الدخــل وقانــون  قانــون ضريبــة   ألحــكام 
ً
التزامــات وفقــا بــت عليهــم 

ّ
ترت  ،

ً
فــا

ّ
ومكل

العاّمــة علــى املبيعــات

مالي واقتصادي

((1

فيــن و/أو املخالفيــن، وبيــن دائــرة 
ّ
توصيــات لجنــة الّنظــر فــي املطالبــات العالقــة بيــن املكل

فيــن ومخالفيــن، شــريطة التزامهــم بدفــع كامــل 
ّ
الجمــارك األردنّيــة، بتســوية )1 قضّيــة ملكل

املبالــغ املتبّقيــة عليهــم مــع أّي رســوم أو ضرائــب أو نفقــات خــال مــّدة شــهرين مــن تاريــخ 

صــدور هــذا القــرار

مالي و اقتصادي

((2
األســباب املوجبــة ملشــروع نظــام صنــدوق االّدخــار ملوظفــي البلدّيــات ومجالــس الخدمــات 

املشــتركة لســنة 2021
مالي واقتصادي
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(((

 اســتمرار املؤسســة التعاونيــة األردنيــة بتدقيــق الحســابات والبيانــات والســّجات املالّيــة 

 لغايــات تقديمــه إلــى دائــرة ضريبــة الّدخــل 
ً
للجمعّيــات التعاونّيــة، واعتبــار تدقيقهــا مقبــوال

واملبيعــات لعــام 2021م، وملــّرة واحــدة فقــط

مالي واقتصادي

(((

 تعييــن لجنــة إلعمــار املســجد األق�ســى املبــارك والّصخــرة املشــّرفة، برئاســة وزيــر األوقــاف 

والشــؤون واملقّدســات اإلســامّية، وعضوّيــة كّل مــن: مديــر عــام دائــرة األوقــاف اإلســامّية 

 للرئيــس(، وأميــن عــام وزارة 
ً
)نائبــا الّدكتــور محّمــد عــّزام الخطيــب التميمــي  القــدس  فــي 

ــيخ 
ّ

األوقــاف والشــؤون واملقّدســات اإلســامّية الدكتــور عبــدهللا الّدعجــة، وســماحة الش

عبــد العظيــم ســلهب، واملديــر التنفيــذي للصنــدوق الهاشــمي إلعمــار املســجد األق�ســى 

جنــة 
ّ

ــؤون الفلســطينّية، وأميــن عــام الل
ّ

الدكتــور وصفــي الكيانــي، ومديــر عــام دائــرة الش

امللكّيــة لشــؤون القــدس، ومديــر مديرّيــة املســجد األق�ســى وشــؤون القــدس الدكتــور عبــد 

الســّتار القضــاة.

تعيينات

((5

تجديــد تعييــن التاليــة أســماؤهم فــي مجلــس مفّو�ســي هيئــة األوراق املالّيــة: الدكتــور ليــث 

الــرؤوف  عبــد  والدكتــور  العــدوان،  وفــراس  النبــر،  رائــدة  وعضوّيــة   ،
ً
رئيســا العجلونــي 

 فــي املجلــس
ً
 جديــدا

ً
الربابعــة، باإلضافــة إلــى تعييــن عــادل شــرف الّديــن بينــو عضــوا

تعيينات

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي6))
ً
 عاّما

ً
تعيينات تعيين متري فايز مدانات أمينا

 لدائرة اآلثار العاّمة7))
ً
 عاّما

ً
تعييناتفادي عبد هللا بلعاوي مديرا

التنمية والخدماتاعتماد الختم اإللكتروني )QR( ملعامات اإلفراز بشكل رسمي لكافة املعامات الرسمية8))

مالي و اقتصادينظام اإلدخال املؤقت للمركبات واآلليات واملعدات لسنة 92021))

(50

 نظــام الّتدابيــر الحدوديــة لحمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة لســنة 2021، لتنظيــم وقــف 

 علــى أي مــن 
ً
إجــراءات التخليــص ومنــع اإلفــراج عــن البضائــع املســتوردة التــي تشــكل تعديــا

حقــوق امللكيــة الفكريــة

مالي و اقتصادي

(51

 نظــام التســهيات فــي اإلجــراءات الجمركيــة للجهــات امللتزمــة لســنة 2021، والــذي يهــدف 

إلــى منــح الجهــات امللتزمــة بأحــكام قانــون الجمــارك مزايــا وتســهيات جمركيــة، ولتنظيــم 

أحــكام وإجــراءات االنضمــام ألي مــن قوائــم التســهيات والخــروج منهــا

مالي و اقتصادي

(52

 
ً
ق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في اململكة، ليصبح اعتبارا

ّ
تعديل القرار الســابق املتعل

 مــن ليلــة آخــر يــوم 
ً
مــن منتصــف ليلــة آخــر يــوم خميــس مــن شــهر شــباط مــن كل عــام، بــدال

 
ً
خميــس مــن شــهر آذار، فيمــا أبقــى املجلــس علــى بــدء العمــل بالتوقيــت الشــتوي اعتبــارا

مــن آخــر يــوم جمعــة مــن شــهر تشــرين األول مــن كل عــام

التنمية والخدمات

(5(
خطة إصدارات الطوابع البريدية للعام 2022 واملتضمنة 9 إصدارات بريدية واستكمال 

اإلجراءات الازمة إلصدارها حسب األصول
التنمية و الخدمات
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(5(
املوافقــة علــى البرنامــج التنفيــذي للتعــاون فــي مجــال التعليــم العالــي بيــن الحكومــة األردنيــة 

وجمهوريــة مصــر العربيــة لألعــوام 2021 - )202

اتفاقيات و 

معاهدات دولية

(55
إعــادة تشــكيل مجلــس مفو�ســي هيئــة تنظيــم الطيــران املدنــي برئاســة الكابتــن هيثــم مســتو 

ً
 للرئيــس والدكتــور هشــام املومنــي عضــوا

ً
وعضويــة املهنــدس صالــح العمــوش نائبــا

تعيينات

(56
البرنامــج التنفيــذي بيــن الحكومــة وحكومــة جمهوريــة أرمينيــا حــول التعــاون فــي مجــاالت 

2026  - 2021 التربيــة والعلــوم لألعــوام 

اتفاقيات و 

معاهدات دولية

(57
التوصيــات املتعلقــة باإلجــراءات التحفيزيــة لقطــاع التعديــن، املقدمــة مــن هيئــة تنظيــم 

اقــة واملعــادن
ّ
قطــاع الط

مالي و اقتصادي

(58
فــي القطــاع لتصويــب  اقــة واملعــادن بمخاطبــة الجهــات العاملــة 

ّ
هيئــة تنظيــم قطــاع الط

األوضــاع خــال شــهر
مالي و اقتصادي

(59

مجلــس  انتخابــات  تأجيــل  األربعــاء  أمــس  الخصاونــة  بشــر  الدكتــور  الــوزراء  رئيــس  قــّرر 

 مــن اليــوم الخميــس املوافــق للثاثيــن مــن 
ً
بــرى ملــّدة ســّتة أشــهر اعتبــارا

ُ
أمانــة عّمــان الك

.2021 أيلــول 

إصاح إداري

(60
قــّرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته املنعقــدة أمــس األربعــاء املوافقــة علــى تشــكيل لجنــة أمانــة 

بــرى إلــى حيــن انتخــاب مجلــس جديــد
ُ

عّمــان الكبــرى لتقــوم بأعمــال مجلــس أمانــة عّمــان الك
تعيينات

التنمية والخدماتمجلس الوزراء يوافق على االستراتيجية الوطنية للسكان61)

(62
 
ً
لة وفقــا

ّ
قــرر مجلــس الــوزراء املوافقــة علــى توصيــات لجنــة التســوية واملصالحــة، املشــك

ألســس تســوية القضايــا العالقــة بيــن املكلفيــن ودائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات
مالي و اقتصادي

(6(

الغــازات  انبعاثــات  لخفــض   
ً
وطنّيــا املحــددة  املســاهمات  وثيقــة  الــوزراء  مجلــس  أقــّر 

 التفاقّيــة باريــس للتغيــر املناخــي التــي انضــّم إليهــا 
ً
 أساســّيا

ً
الّدفيئــة، والتــي تعتبــر متطلبــا

.2015 عــام  األردن 

التنمية و الخدمات

(6(

إعطــاء  املتضمــن  األردن  وادي  ســلطة  إدارة  مجلــس  قــرار  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق 

16/9/2021 مــن  املتصرفيــن بالوحــدات الســكنية الخاليــة واألبنيــة املقامــة قبــل تاريــخ 

أوضاعهــم. لتســوية  مهلــة  مســتفيد(  غيــر   / )مقيــم  فئــة 

التنمية و الخدمات

(65

وافــق مجلــس الــوزراء،  علــى تفويــض وزراء الزراعــة واملاليــة بالتوقيــع علــى مذكــرة التفاهــم 

الخاصــة بشــراء مبنــى جديــد لــوزارة الزراعــة وعلــى نظــام التأجيــر التمويلــي مــن بنــك تنميــة 

املــدن والقــرى.

مالي و اقتصادي

تشريعيمجلس الوزراء يقر املشروع املعدل لقانون الضريبة العامة على املبيعات66)
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3.3 التعيينات التي اقرتها حكومة الخصاونة

تتبــع فريــق اعــداد التقريــر جميــع التعيينــات التــي صــدرت عــن حكومــة الخصاونــة خــال العــام األول، وبلــغ عــدد املعينيــن 65 

 .
ً
شــخصا

الجدول ))(: ُيبّين جميع التعيينات التي اقرتها حكومة الخصاونة

التاريخالقرارالرقم

1
 لشــؤون األوبئــة واألمــراض الســارية فــي وزارة الصّحــة، 

ً
 عاّمــا

ً
تعييــن الدكتــور وائــل الهياجنــة أمينــا

 كورونــا فــي اململكــة
ّ

 مللــف
ً
وتســميته مســؤوال

2020/10/21

2
 لــألردن 

ً
 دائمــا

ً
 لــألردن لــدى جمهورّيــة مصــر العربّيــة، ومندوبــا

ً
تعييــن أمجــد عــودة العضايلــة ســفيرا

لــدى جامعــة الــدول العربّية
2020/11/15

(

 
ً
إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة مؤّسســة اإلذاعــة والتلفزيــون بتعييــن غيــث فاضــل الطراونــة رئيســا

، وعضوّيــة كّل مــن: مديــر عــام مؤّسســة اإلذاعــة والتلفزيــون، ومديــر التوجيــه املعنــوي، 
ً
متفّرغــا

يونــس  ومحّمــد  حّســان،  وُيســر  الّزيــن،  أبــو  وناجــح  الصحفييــن،  ونقيــب  الفنانيــن،  ونقيــب 

اهــات. 
ّ
الط العّبــادي، والدكتــور خلــف 

2020/11/25

2020/11/25تعيين األستاذ الدكتور عزمي محافظة  عضو في مجلس التعليم العالي عن فئة األكاديميين)

2020/11/25تعيين األستاذة الدكتورة ميساء بيضون عضو في مجلس التعليم العالي عن فئة األكاديميين.5

 لدائرة اإلحصاءات العاّمة6
ً
 عاّما

ً
2020/11/25تعيين الدكتور شاهر الشوابكة مديرا

)/2020/12تكليف أمين عام هيئة االستثمار فريدون حرتوقة بأعمال رئيس هيئة االستثمار  بالوكالة7

 غير متفّرغ للمجلس االقتصادي واالجتماعي 8
ً
 تنفيذّيا

ً
2020/12/6تعيين الدكتور محّمد الحايقة رئيسا

 لوزارة اإلدارة املحلّية9
ً
 عاّما

ً
2020/12/10تعيين املهندس حسين مهيدات أمينا

 للمؤّسسة التعاونّية األردنّية10
ً
 عاّما

ً
2021/1/9تعيين عبد الفّتاح محّمد الشلبي مديرا

11
االقتصادّيــة  العقبــة  منطقــة  ســلطة  مفّو�ســي  مجلــس  لرئيــس   

ً
نائبــا ما�ســي  شــرحبيل  تعييــن 

الخاّصــة 
2021/(/(0

12
 فــي مجلــس مفّوضيــن ســلطة منطقــة العقبــة االقتصادّيــة 

ً
تعييــن الدكتــور نضــال املجالــي عضــوا

الخاّصــة 
2021/(/(0

 لهيئة اإلعام)1
ً
 عاّما

ً
2021/5/2قّرر مجلس الوزراء تعيين طارق خليل مو�سى أبو الّراغب مديرا

1(
 للمؤّسســة االقتصادّيــة 

ً
 عاّمــا

ً
 ومديــرا

ً
 تنفيذّيــا

ً
ــواء املتقاعــد إســماعيل الغنمييــن رئيســا

ّ
تعييــن الل

واالجتماعّيــة للمتقاعديــن العســكريين واملحاربيــن القدمــاء.
2021/5/16

 لهيئة تنظيم النقل البري15
ً
 عاّما

ً
2021/5/19قّرر مجلس الوزراء تعيين طارق عبد املحسن الحباشنة مديرا

16
 
ً
 عاّمــا

ً
تقــّرر نقــل مديــر عــام مؤّسســة اإلقــراض الزراعــي املهنــدس محّمــد عي�ســى الحيــاري أمينــا

لــوزارة الزراعــة
2021/5/19
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 لدائرة الجمارك17
ً
 عاّما

ً
0)/2021/5قّرر مجلس الوزراء تعيين جال سالم أحمد القضاة مديرا

 ملؤّسسة تنمية أموال األيتام بترا18
ً
 عاّما

ً
)2021/6/1قّرر مجلس الوزراء تعيين عبد الرحيم الهزايمة مديرا

2021/6/16قرر مجلس الوزراء تعيين محمد عقلة حسين خشاشنة امينا عاما لوزارة البيئة19

20
لتطويــر  األردنّيــة  للمؤّسســة   

ً
تنفيذّيــا  

ً
مديــرا الكايــد  الفّتــاح  عبــد  تعييــن  الــوزراء  مجلــس  قــّرر 

االقتصادّيــة املشــاريع 
2021/6/20

21

 لرئيــس مجلــس هيئــة اعتمــاد مؤّسســات التعليــم 
ً
تعييــن الدكتــور زيــد أحمــد ســالم العنبــر نائبــا

 فــي مجلــس الهيئــة، وتعييــن الدكتــور ســعد عقلــة محمــود 
ً
 متفّرغــا

ً
العالــي وضمــان جودتهــا، وعضــوا

 غيــر متفــّرغ فــي مجلــس الهيئــة.
ً
، والدكتــورة مليــس درويــش رجــب عضــوا

ً
 متفّرغــا

ً
بنــي محّمــد عضــوا

2021/6/20

 لسلطة املياه22
ً
 عاّما

ً
ار محّمد خير بطاينة أمينا

ّ
)2021/6/2قّرر مجلس الوزراء تعيين املهندس بش

2(
قــّرر مجلــس الــوزراء تعييــن الدكتــور صــاح املواجــدة، والدكتــور شــتيوي العبــدهللا، وديمــا بيبــي 

أعضــاء فــي مجلــس التعليــم العالــي.
2021/6/(0

 لوزارة الصّحة للشؤون الفنّية واإلدارّية)2
ً
 عاّما

ً
)2021/7/1تعيين الدكتورة إلهام خريسات أمينا

 ملعهد اإلدارة العاّمة25
ً
 عاّما

ً
)2021/7/1 تعيين املهندسة سهام الخوالدة مديرا

 لدى جمهورّية الجزائر26
ً
2021/8/1تسمية الّسفير شاكر العموش سفيرا

 فوق العادة في مملكة هولندا27
ً
2021/8/1تعيين ضيف هللا الفايز سفيرا

 لوزارة التخطيط والتعاون الّدولي28
ً
 عاّما

ً
2021/8/1 تعيين مروان محّمد شريف الرفاعي أمينا

 الحديدي الحجازي29
ّ
 ملؤسسة الخط

ً
 عاّما

ً
2021/8/1تعيين واملهندس زاهي أحمد خليل مديرا

 للمملكة لدى دولة اإلمارات العربّية املّتحدة0)
ً
2021/8/11 تسمية السفير نّصار الحباشنة سفيرا

 لدى جمهورّية البرازيل1)
ً
2021/8/11 تسمية الّسفير معن مساعدة سفيرا

 لدى جمهورّية سنغافورة،2)
ً
2021/8/11 تسمية السفير سامر الّنبر سفيرا

 لدى جمهورّية كينيا.))
ً
2021/8/11 تسمية السفير فراس خوري سفيرا

((
 لــدى اململكــة 

ً
 فــي وزارة الخارجّيــة وشــؤون املغتربيــن، وتســميته ســفيرا

ً
 تعييــن منــار الدّبــاس ســفيرا

املّتحــدة.
2021/8/18

 لدى مملكة النرويج5)
ً
2021/8/18 تسمية الّسفير مهيب النمرات سفيرا

(6
صــدرت اإلرادة امللكّيــة الســامية، باملوافقــة علــى قــرار مجلــس الــوزراء بتعييــن جمانــة ســلميان 

غنيمــات ســفيرة فــي وزارة الخارجّيــة وشــؤون املغتربيــن، وتســميتها ســفيرة لــدى اململكــة املغربّيــة.
2021/9/1
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التاريخالقرارالرقم

(7

 تعييــن هنــادي طلعــت النابل�ســي مديــرة عاّمــة لدائــرة املشــتريات الحكومّيــة، وذلــك بعــد حصولهــا 

التعييــن علــى  نظــام  التــي أجريــت بموجــب  للمســابقة  املتقّدميــن  بيــن جميــع  النتائــج  أعلــى  علــى 

القيادّيــة الوظائــف 

2021/9/8

(8
 
ً
ســور ســفيرا

ّ
قــّرر مجلــس الــوزراء تســمية الّســفير فــي وزارة الخارجّيــة وشــؤون املغتربيــن زهيــر الن

للمملكــة لــدى جمهورّيــة إثيوبيــا.
2021/9/12

(9
وافــق مجلــس الــوزراء علــى إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة البريــد األردنــي برئاســة مهــا البهــو، وعضوّيــة 

ويــل، وداوود حمــزة داوود.
ّ
كّل مــن: أســامة فّتالــة، وســميرة الّزعبــي، وعمــر الط

2021/9/12

(0

تجديــد تعييــن التاليــة أســماؤهم فــي مجلــس مفّو�ســي هيئــة األوراق املالّيــة: الدكتــور ليــث العجلونــي 

، وعضوّيــة رائــدة النبــر، وفــراس العــدوان، والدكتــور عبــد الــرؤوف الربابعــة، باإلضافــة إلــى 
ً
رئيســا

 فــي املجلــس
ً
 جديــدا

ً
تعييــن عــادل شــرف الّديــن بينــو عضــوا

2021/9/19

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي1)
ً
 عاّما

ً
2021/9/19 تعيين متري فايز مدانات أمينا

 لدائرة اآلثار العاّمة2)
ً
 عاّما

ً
2021/9/19فادي عبد هللا بلعاوي مديرا

((
مســتو  هيثــم  الكابتــن  برئاســة  املدنــي  الطيــران  تنظيــم  هيئــة  مفو�ســي  مجلــس  تشــكيل  إعــادة 

ً
عضــوا املومنــي  هشــام  والدكتــور  للرئيــس   

ً
نائبــا العمــوش  صالــح  املهنــدس  وعضويــة 

2021/9/26
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3.4 اللجان الوزارية املشكلة من قبل حكومة الخصاونة

قــام فريــق إعــداد التقريــر علــى تتبــع كافــة اللجــان التــي قامــت حكومــة الخصاونــة بتشــكيلها خــال العــام األول ، وقــد بلــغ عــدد 

اللجــان التــي شــكلت خــال العــام األول 5 لجــان، جــاءت علــى النحــو التالــي: 

الجدول ))(: ُيبّين جميع اللجان الحكومية التي شكلتها حكومة الخصاونة

تاريخ تشكيلهااللجنةالرقم

1
لجنــة ملراجعــة قانــون التنفيــذ القضائــي برئاســة وزيــر العــدل، وعضويــة 16 شــخًصا مــن أصحــاب 

االختصــاص والعاقة
2021/1/(1

2

لجنــة برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة عــدد مــن الــوزراء املختصيــن تتولــى مهــام رســم وتحديــد 

السياســات واالســتراتيجيات الخاصــة بالتعليــم الدامــج لألشــخاص ذوي االعاقــة واالشــراف علــى 

االســتراتيجية وخطتهــا التنفيذيــة.

2021/1/2(

(
لجنــة وزاريــة برئاســة رئيــس الــوزراء لتطويــر القطــاع العــام، تتولــى مهمــة اعتمــاد سياســات وبرامــج 

ومشــاريع لتطوير القطاع العام ودراســة التشــريعات ذات العاقة
2021/(/20

(

الــوزراء  الــوزراء وزيــر اإلدارة املحليــة واملؤلفــة مــن عــدد مــن  نائــب رئيــس  لجنــة وزاريــة برئاســة 

واملســؤولين لزيــارة للمنشــآت االقتصاديــة ولقــاء املســتثمرين لتحديــد القضايــا واملعيقــات التــي 

تواجههــم والتعامــل معهــا علــى أعلــى املســتويات لحلهــا.

2021/7/11

5
لجنــة وزاريــة مشــتركة مــع الجانــب الليبــي للوصــول إلــى تفاهمــات وتوافقــات لحــل ملــف الديــون 

املســتحقة للمستشــفيات األردنيــة الخاصــة علــى الحكومــة الليبيــة ووضــع إطــار زمنــي للســداد.
2021/8/29
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الباب الرابع:

ــاع  ــات الدف ــر وبالغ أوامـــ

حكومـــــة  عــن  الصــادرة 

ــام  ــالل الع ــاونة خ الخصـــ

األول
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4.1 مقدمة

عمــل فريــق إعــداد التقريــر علــى تتبــع كل أوامــر الدفــاع التــي صــدرت بموجــب قانــون الدفــاع، والتــي تــم نشــرها فــي الجريــدة 

الرســمية أو التعديــات والباغــات الصــادرة بخصــوص قوانيــن دفــاع ســابقة، وتــم تحليــل هــذه األوامــر إلــى محــاور رئيســية. كمــا 

تــم حصــر الباغــات والتعليمــات املنشــورة علــى الجريــدة الرســمية والصــادرة بموجــب أوامــر الدفــاع.

4.2 عدد أوامر وبالغات الدفاع التي أصدرتها حكومة الخصاونة واملحاور التي 

توزعت عليها

أصــدرت حكومــة الخصاونــة  16 أمــر دفــاع، و )) بياًنــا الحًقــا لقوانيــن دفــاع ســابقة، حيــث توزعــت علــى املحــاور بواقــع  8%) 

فــي محــور التنميــة والخدمــات، تــاه محــور اإلصــاح االقتصــادي ومحــور ســيادة القانــون وحقــوق االنســان بنســبة  %0) لــكل 

منهمــا، و%2 فــي محــور اإلصــاح اإلداري.

30.0 %
سيادة القانون 

% 38.0وحقوق ا�نسان  
التنمية والخدمات 

30.0 %
% 2.0ا�صالح االقتصادي 

ا�صالح ا�داري

الشكل رقم (9): قوانين الدفاع التي أصدرها د. بشر الخصاونة خالل عام

34 بالغ16 أمـــــر دفـــاع
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الجدول )5(: ُيبّين جميع قوانين الدفاع

تاريخ اإلصداراملحورالنوعنص القانون/ البالغالرقم

1
بــاغ رقــم 11 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع 19 لســنة 2020, 

الخــاص  بخطــط الحكومــة ملنــع انتشــار الوبــاء
باغ

سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2020/11/1

2

بــاغ رقــم 12 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع 19 لســنة 2020, 

انتشــار  مــن  بالحــد  الصحــي  النظــام  علــى  بالحفــاظ  الخــاص  

الوبــاء

2020/11/7التنمية والخدماتباغ

(
 ,2020 6 لســنة  الدفــاع  أمــر  )1 باالســتناد ألحــكام  بــاغ رقــم 

املســتحقة العامليــن  بأجــور  الخــاص 
باغ

اإلصاح 

اإلقتصادي
2020/11/8

(
بــاغ رقــم )1 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع 19 لســنة 2020, 

الخــاص بتمديــد مــدة االقتــراع فــي اململكــة
باغ

سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2020/11/10

5

قانــون  بمقت�ســى  صــادر   2020 لســنة   19 رقــــــم  دفــاع  أمــر 

وبــاء  انتشــار  تفاقــم  وملواجهــة   1992 لســنة   1( رقــم  الدفــاع 

انتشــاره مــن  والحــد  كورونــا 

2020/10/22التنمية والخدماتأمر دفاع

6

أمر دفاع رقــــم 20 لسنة 2020 صادر بمقت�سى قانون الدفاع 

رقم )1 لسنة 1992 بخصوص ارتداء الكمامة بشكل أصولي 

 والتباعــد الجســدي بمــا ال يقــل 
ً
بحيــث يغطــي الفــم واألنــف معــا

عــن متــر ونــص بين األشــخاص.

2020/10/22التنمية والخدماتأمر دفاع

7
 أمــر الدفــاع 21 لســنة 2020 لضمــان اســتمرار حــق التقا�ســي 

وانتظــام ســير أعمــال املحاكــم
أمر دفاع

حقوق اإلنسان 

ودعم القضاء 
2020/11/1(

8
التجّمعــات  إقامــة  علــى  العقوبــات  لتغليــظ   22 الّدفــاع  أمــر 

فيهــا واملشــاركة  وتنظيمهــا 
أمر دفاع

االصاح االداري 

مكافحة الفساد
2020/11/15

9
بــاغ رقــم 15 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع 19 لســنة 2020, 

الخــاص بإغــاق املنشــآت وعقوبــات املخالفــات
باغ

سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2020/11/15

10
أمــر الدفــاع رقــم )2 لســنة 2020 يفــوض وزيــر الصحــة بوضــع 

اليــد علــى أي مستشــفى الســتقبال مر�ســى كورونــا
2020/11/17التنمية والخدماتأمر دفاع

11
بــاغ رقــم 16 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع )2 لســنة 2020, 

الخــاص ببرنامــج اســتدامة/الضمان اإلجتماعــي
باغ

اإلصاح 

اإلقتصادي
2020/12/26

12

بــاغ رقــم 17 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع )2 لســنة 2020, 

الخاص بإستمرار و التوسع ببرامج املؤسسة العامة للضمان 

االجتماعــي

باغ
اإلصاح 

اإلقتصادي
2020/12/26
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1(
لســنة    6 رقــم  الدفــاع  أمــر  ألحــكام  باالســتناد   18 رقــم  بــاغ   

تضــررا األكثــر  العامليــن  بتعويــض  الخــاص   2020
باغ

اإلصاح 

اإلقتصادي
2020/12/(0

1(
 2020 لســنة   6 الدفــاع  أمــر  ألحــكام  باالســتناد   19 رقــم  بــاغ 

لألفــراد التجــوال  حظــر  و  املنشــآت  عمــل  بنظــام  الخــاص 
0)/2020/12التنمية والخدماتباغ

15
لســنة   19 رقــم  الدفــاع  أمــر  ألحــكام  باالســتناد   20 رقــم  بــاغ 

البنــود  بعــض  إلغــاء  و  املنشــآت  بنظــام عمــل  الخــاص   2020
)2021/1/1التنمية والخدماتباغ

16
ألحــكام  باالســتناد  صــادر   2020 لســنة   2( رقــم  دفــاع  أمــر 

1992 لســنة   1( رقــم  الدفــاع  قانــون 
أمر دفاع

اإلصاح 

اإلقتصادي
2020/12/1(

17

أمــر الدفــاع رقــم 25 لســنة 2021 الصــادر باالســتناد ألحــكام 

اإلجــراءات  بمراجعــة   1992 لســنة   )1(( رقــم  الدفــاع  قانــون 

والتدابيــر املتخــذة مــن قبلهــا أثنــاء العمــل بقانــون الدفــاع بمــا 

يحقــق املصلحــة العامــة الخــاص بعقوبــات مخالفــات التدابيــر 

الوقائيــة.

أمر دفاع
سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/1/27

18
لســنة   19 رقــم  الدفــاع  أمــر  ألحــكام  باالســتناد   21 رقــم  بــاغ 

املنشــآت عمــل  بنظــام  الخــاص   2020
)2021/1/1التنمية والخدماتباغ

19

اســتجابة   ,2( الدفــاع  أمــر  ألحــكام  باالســتناد   22 رقــم  بــاغ  

للطلبــات املقدمــة مــن األفــراد واملنشــآت املدينيــن للمؤسســة 

مديونيتهــم  ســداد  فــي  اإلجتماعــي  للضمــان  العامــة 

باغ
اإلصاح 

اإلقتصادي
2021/1/27

20
بــاغ رقــم )2 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع 19 لســنة 2020، 

الخــاص بــدوام الجامعــات
1)/2021/1التنمية والخدماتباغ

21
 19 الدفــاع  أمــر  علــى  باإلســتناد   2021 لســنة   2( رقــم  بــاغ 

لألفــراد   التنقــل  بأوقــات  الخــاص   ،2020 لســنة 
باغ

سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/2/7

22

أمــر الدفــاع رقــم 26 بخصــوص التأكيــد علــى إجــراءات الوقايــة 

والتباعــد وارتــداء الكمامــات وتغليــظ العقوبــات على املخالفين 

فيمــا يلــي نصــه.

أمر دفاع
حقوق االنسان 

ودعم القضاء 
2021/2/20

2(

 6 الدفــاع  أمــر  ألحــكام  باالســتناد   2021 لســنة   25 رقــم  بــاغ 

لســنة 2020، الخــاص بأجــور العامليــن غيــر املســتفيدين مــن 

اســتدامة برنامــج 

باغ
اإلصاح 

اإلقتصادي
2021/2/2(

2(

بــاغ رقــم 26 لســنة 2021 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع 19 

التجــوال  حظــر  مخالفــي  بعقوبــات  الخــاص   ،2020 لســنة 

املنشــآت وإغــاق 

باغ
سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/2/25
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25
بــاغ رقــم 27 لســنة 2021 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع لســنة 

2020, والخــاص بإغــاق املنشــآت 
باغ

سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/2/28

26

 أمــر الدفــاع رقــم )27( لســنة 2021 الصــادر بمقت�ســى أحــكام 

اإلجــراءات  التخــاذ   .1992 لســنة   )1(( رقــم  الدفــاع  قانــون 

العامــة للمحافظــة علــى الصحــة  الازمــة  والتدابيــر 

10/)/2021التنمية والخدماتأمر دفاع

27
بــاغ رقــم 28 لســنة 2021 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع 19 

لســنة 2020, الخــاص بتمديــد العمــل ببعــض األحــكام والبنــود
باغ

سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/(/10

28

2021 الصــادر بمقت�ســى أحــكام  28 لســنة  أمــر الدفــاع رقــم 

مــن االكتظــاظ   
ً
1992تخفيفــا لســنة   1( رقــم  الدفــاع  قانــون 

فــي مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ومنــع انتشــار وبــاء كورونــا فيهــا، 

الوبــاء عــن  الناجمــة  املاليــة واالقتصاديــة  للظــروف  ومراعــاة 

أمر دفاع
اإلصاح 

االقتصادي
2021/(/11

29

بمقت�ســى  الصــادر   ،  2021 لســنة   29 رقــم  الدفــاع  أمــر 

أحــكام قانــون الدفــاع رقــم )1 لســنة 1992 للتأكيــد علــى دور 

جائحــة  بســبب  تضــررت  التــي  القطاعــات  دعــم  فــي  الحكومــة 

 القطــاع الســياحي، وملســاعدة هــذا القطــاع 
ً
كورونــا وتحديــدا

الواقعــة  األضــرار  وتخفيــف  النقديــة  الســيولة  تأميــن  علــى 

عافيتــه. اســتعادة  مــن  ليتمكــن  عليــه، 

28/)/2021التنمية والخدماتأمر دفاع

(0
 بــاغ رقــم 29 لســنة 2021 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع 19 

لســنة 2020, الخــاص بتنقــل األفــراد
باغ

سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/(/29

(1
بــاغ رقــم 0) لســنة 2021 باالســتناد ألحــكام أمــر الدفــاع 19 

) و5 2020,الخــاص بتعديــل بنــود  لســنة 
باغ

اإلصاح 

اإلقتصادي
2021/(/7

(2
باغ رقـم 1) لسنــة 2021 صـادر باإلستناد ألحكام أمر الدفاع 

رقم 19 لسنة 2020 الخاص بتجوال املواطنين
11/)/2021التنمية والخدماتباغ 

((
برنامــج  ســريان  بمــدد  ــق 

ّ
املتعل 2021م  لســنة   (2 رقــم  البــاغ 

منــه. املســتفيدين  العامليــن  أجــور  علــى  )اســتدامة( 
باغ

اإلصاح 

اإلقتصادي
2021/(/11

((

 )
ً
بــاغ رقــم )))( لســنة 2021, باالســتناد ألحــكام البنــد )ثامنــا

باإلجــراءات  املتعلــق   ،2020 لســنة   )19( رقــم  الدفــاع  أمــر 

وتجوالهــم األشــخاص  تنقــل  حظــر  عــن   التخفيفيــة 

باغ 
سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/(/20

(5

أمــر  ألحــكام  باالســتناد  صــادر   2021 لســنة   (( رقــم  بــاغ 

األشــخاص  بتنقــل  الخــاص  لســنة2020   19 الدفاعىرقــم 

املنشــآت. وإغــاق 

)2/)/2021التنمية والخدمات باغ 
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(6

باغ رقم 5) لســنة 2021 صادر باالســتناد ألحكام أمر الدفاع 

بتنقــل األشــخاص وإغــاق  الخــاص   )  2020 )لســنة   19 رقــم 

املنشــآت

29/)/2021التنمية والخدماتباغ

(7
 ألحــكام أمــر الدفــاع 

ً
البــاغ رقــم )6)( لســنة 2021م، اســتنادا

رقــم )19( لســنة 2020م.
2021/5/9التنمية والخدماتباغ 

(8

جميــع  ُيلــِزم  الــذي  2021م،  لســنة   )(0( رقــم  الّدفــاع  أمــر 

املنشــآت التــي تــّم فتحهــا بعــدم الّســماح ألّي شــخص بالدخــول 

إليهــا قبــل إبــراز البطاقــة الشــخصّية أو رمــز التحّقــق الصّحــي 

أو شــهادة التطعيــم مــن خــال تطبيــق )ســند(.

أمر دفاع
سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/5/16

(9

ــم اســتفادة العامليــن 
ّ
البــاغ رقــم )7)( لســنة 2021م الــذي ينظ

الــذي  )اســتدامة(  برنامــج  مــن  الســياحي  القطــاع  منشــآت  فــي 

تقّدمــه املؤّسســة العاّمــة للضمــان االجتماعــي.

باغ 
اإلصاح 

اإلقتصادي
2022/5/16

(0

لبعــض  يســمح  الــذي  2021م،  لســنة   )(8( رقــم  البــاغ 

التزامهــا  شــريطة  بالعمــل،  واألنشــطة  املغلقــة  القطاعــات 

مــن  أكثــر  م�ســى  ملــن  الّســماح  و  العاّمــة  الّســامة  بإجــراءات 

التنّقــل  املطعــوم  مــن  األولــى  الجرعــة  تلّقيهــم  علــى   
ً
يومــا  )21(

الحظــر  ســاعات  خــال  والتجــوال 

باغ
سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/6/1

(1

أمــر الّدفــاع رقــم )1)( لســنة 2021، الصــادر بمقت�ســى أحــكام 

قانــون الدفــاع رقــم ))1( لســنة 1992، والــذي حــّدد بموجبــه 

إلــى  املســتوردة  البضائــع  نقــل  أجــور  لتكاليــف  األعلــى  الحــّد 

اململكــة

أمر دفاع
اإلصاح 

اإلقتصادي
2021/6/(0

(2

البــاغ رقــم )9)( لســنة 2021 الصــادر باإلســتناد ألحــكام أمــر 

الدفــاع رقــم )19( لســنة 2020، والــذي يحــّدد اإلجــراءات التــي 

 مــن يــوم غــٍد الخميــس املوافــق لــألول 
ً
ســيتّم تطبيقهــا اعتبــارا

مــن تّمــوز 2021م فــي ظــّل تداعيــات أزمــة كورونــا

0)/2021/6التنمية والخدمات باغ 

((

أمــر الدفــاع رقــم )2)( لســنة 2021 الصــادر بمقت�ســى أحــكام 

قانون الدفاع رقم ))1( لســنة 1992 , الذي يســمح للمنشــات 

ســلبي  فحــص  إحضــار  أو  املطعــوم  بأخــذ  بااللــزام  بالعمــل 

أســبوعيا

أمر دفاع
سيادة القانون و 

حقوق اإلنسان
2021/7/17
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((

بعــض  اســتفادة  ــم 
ّ
ينظ الــذي   2021 لســنة   )(1( رقــم  بــاغ 

الفئــات مــن برنامــج اســتدامة الــذي تنّفــذه املؤّسســة العاّمــة 

االجتماعــي للضمــان 

2021/7/18التنمية والخدمات باغ 

(5

رئيــس الــوزراء يصــدر أمــر الدفــاع رقــم ))، ويتضمــن  تعديــل 

آلّيــات عمــل إدارة حســاب صنــدوق هّمــة وطــن، الــوارد فــي أمــر 

الّدفــاع رقــم ) لســنة 2020، وذلــك مــن خــال إلغــاء تشــكيل 

لجنــة إلدارة حســاب الصنــدوق.

أمر دفاع
اإلصاح 

اإلقتصادي
2021/8/2(

(6

 ألحــكام أمــر الّدفــاع رقــم 
ً
2021 اســتنادا )) لســنة  بــاغ رقــم 

16 لســنة 2020، لغايــات تنظيــم إجــراء انتخابــات الّنقابــات، 

والهيئــات  الرياضّيــة،  واألنديــة  واالتحــادات  والجمعّيــات، 

الشــبابّية.

)2021/8/2التنمية والخدماتباغ 

(7

أمــر  ألحــكام  باالســتناد  صــادر   2021 لســنة   )(2( رقــم  بــاغ 

 )
ً
 ألحــكام البنــد )ثامنــا

ً
الدفــاع رقــم ))2( لســنة 2020 اســتنادا

مــن أمــر الدفــاع رقــم ))2( لســنة 2020، أقــرر إصــدار البــاغ 

فرعــي  برنامــج  )اســتدامة(  برنامــج  فــي  يســتحدث   :
ً
التالــي:أوال

يســمى برنامــج )تعافــي( ملســاعدة املنشــآت والقطاعــات املحــددة 

كامــل  دفــع  علــى  التعافــي  مرحلــة  خــال  البــاغ  هــذا  بمقت�ســى 

لديهــا العامليــن  أجــور 

باغ 
اإلصاح 

اإلقتصادي
2021/8/2(

(8

البــاغ رقــم )))( لســنة 2021 الــذي يســمح بتنّقــل األشــخاص 

فــي  بالعمــل  اململكــة، وللمنشــآت  فــي جميــع مناطــق  وتجوالهــم 

جميــع األوقــات، وطيلــة أيــام األســبوع

2021/9/2التنمية والخدماتباغ 

(9

ــم آلّيــة مراجعــة 
ّ
أمــر الّدفــاع رقــم )))( لســنة 2021، الــذي ينظ

األفراد للمؤّسســات الرســمّية، ومشــاركة طلبة املدارس الذين 

تزيد أعمارهم عن 12 ســنة في األنشــطة املدرســّية الامنهجّية

2021/9/2التنمية والخدمات أمر دفاع

50

( مــن 
ً
 ألحــكام البنــد )ثامنــا

ً
البــاغ رقــم 5) لســنة 2021 اســتنادا

أمــر الدفــاع رقــم ))2( لســنة 2020 الخــاص ببرنامــج اســتدامة 

والضمــان االجتماعــي

باغ 
اإلصاح 

اإلقتصادي
2021/9/21
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الباب الخامس:

ــاطات أعضاء حكومة  نش

ــام  ــال الع ــاونة خ الخصـــ

األول 
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5.1 األنشطة 

تتبــع فريــق إعــداد التقريــر كل   أنشــطة أعضــاء حكومــة الخصاونــة منــذ تشــكيلها قبــل العــام األول، وتــم جمــع األنشــطة التــي 

ا، وتــم رصــد 58  
ً
تــم تنفيذهــا مــن خــال املصــادر املعتمــدة، إذ وصــل مجمــوع النشــاطات لــكل  أعضــاء الحكومــة )8)2 نشــاط

، تــاه وزيــر 
ً
 ميدانيــا

ً
ا لألنشــطة امليدانيــة وزيــر الزراعــة ب )10 نشــاطا

ً
زيــارات ميدانيــة لرئيــس الــوزراء، وكان أكثــر الــوزراء تنفيــذ

 لــكل منهمــا. 
ً
 ميدانيــا

ً
، ووزيــر امليــاه والــري ووزيرالســياحة واألثــار ب 77 نشــاطا

ً
 ميدانيــا

ً
التنميــة االجتماعيــة ب )9 نشــاطا

الشكل رقم (10): نشاطات أعضاء حكومة د. بشر الخصاونة خالل عام

28.3%
ميداني
12921191 

52.0 %48.0 %

2483
مكتبينشاط

58 نشاط ميداني لرئيس الوزراء
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الجدول )6(: ُيبّين نشاطات أعضاء حكومة الخصاونة خال العام األول

املجموعميدانيمكتبيالوزيرالرقم

)65810)رئيس الوزراء1

95796)وزير الصحة2

060)0)وزير الداخلية)

8121))7التربية والتعليم والتعليم العالي)

)29558الشؤون السياسية5

)22618االعام6

)))01)العدل7

71)175األوقاف8

5))222الطاقة9

1)18)1املالية10

7108)61البيئة11

85290)ثقافة12

2)65771املياه)1

5065115العمل)1

))601)7الصناعة والتجارة15

258)10)15الزراعة16

175116)االشغال17

9)5))1االدارة املحلية18

0)771)5السياحة19

59968التخطيط20

12155176الخارجية21

)12)19)التنمية االجتماعية22

26799)الشباب)2

671)5)االقتصاد الرقمي)2

2265))النقل25

119112922483املجموع
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الباب السادس: 

مقارانــات بيــن حكومـــة 

الخصـــــــــاونة  بشــــــــر  د. 

والحكومــــات الســـــابقة
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6.1 مقارنة بين حكومة الخصاونة وآخر ثاللث حكومات من حيث عدد الوزراء 

خالل العام األول

الشكل رقم (11): مقارنة ما بين حكومة الدكتور بشر الخصاونة وآخر ثالثة 

حكومات من حيث عدد الوزراء خالل العام ا�ول

31 وزيــــر40 وزيــــر43 وزيــــر

34
ذكور

9
إناث

38
ذكور

2
إناث

28
ذكور

3
إناث

حكومة الدكتور
عمر الرزاز

حكومة الدكتور
هاني الملقي

حكومة الدكتور
عبدا� النسور

47 وزيــــر

42
ذكور

5
إناث

حكومة الدكتور
بشر الخصاونة
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6.2 مقارنة بين حكومة الخصاونة وحكومة الرزار من حيث مصادر االلتزامات 

وعددها خالل العام األول

حكومة
د. بشر الخصاونة

حكومة
د. عمر الرزاز

30.0%

16.0%

6.0%

48.0%

15.0%

3.6%

4.6%

76.0%

البيان الوزاري 

اللقاءات الحكومية

الرد الحكومي على مناقشات النواب 

الخطط الحكومية

الشكل رقم (12): مقارنة بين حكومة د. بشر الخصاونة وحكومة د. عمر الرزاز 

من حيث مصادر االلتزامات وعددها خالل عامهم ا�ول

.   
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6.3 مقارنة بين حكومة الخصاونة وحكومة الرزار من حيث محاور االلتزامات 

خالل العام األول

حكومة
د. بشر الخصاونة

حكومة
د. عمر الرزاز

35.0%

51.0%

6.0%

4.0%

2.0%

1.5%

0.5%

37.4%

17.5%

15.8%

2.0%

2.0%

16.2%

9.1%

التنمية والخدمات

ا�صالح االقتصادي

ا�صالح ا�داري ومكافحة الفساد 

سيادة القانون 

الشؤون الخارجية 

ا�صالح السياسي 

الشفافية وا�عالم 

الشكل رقم (14): مقارنة بين حكومة د. بشر الخصاونة وحكومة د. عمر الرزاز 

من حيث محاور االلتزامات خالل عامهم ا�ول
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6.4 مقارنة بين حكومة الخصاونة وحكومة الرزار من حيث محاور القرارات خالل 

العام األول

حكومة
د. بشر الخصاونة

حكومة
د. عمر الرزاز

17.0%

35.0%

16.0%

6.0%

13.0%

13.0%

39.8%

16.4%

25.6%

7.3%

3.6%

7.3%

التشريعي 

مالي واقتصادي

ا�داري

االتفاقيات والمعاهدات الدولية 

التعيينات 

التنمية والخدمات 

الشكل رقم (15): مقارنة بين حكومة د. بشر الخصاونة وحكومة د. عمر الرزاز 

من حيث محاور القرارات خالل عامهم ا�ول
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6.5 مقارنة بين حكومة الخصاونة وحكومة الرزار من حيث النشاطات خالل 

العام األول

الشكل رقم (16): مقارنة بين حكومة د. بشر الخصاونة وحكومة د. عمر الرزاز 

من حيث النشاطات خالل عامهم ا�ول
حكومة

د. بشر الخصاونة
حكومة

د. عمر الرزاز

52.0%

48.0%

69.0%

31.0%

نشاطات ميدانية

نشاطات مكتبية
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6.6 مقارنة بين حكومة الخصاونة وحكومة الرزار من حيث التعيينات خالل العام 

األول

الشكل رقم (17): مقارنة بين حكومة د. بشر الخصاونة وحكومة د. عمر الرزاز 

من حيث التعيينات خالل عامهم ا�ول
حكومة

د. بشر الخصاونة
حكومة

د. عمر الرزاز

6553 عدد االشخاص الُمعينيين
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6.7 مقارنة بين حكومة الخصاونة وحكومة الرزار من حيث عدد اللجان املشكلة 

خالل العام األول

الشكل رقم (18): مقارنة بين حكومة د. بشر الخصاونة وحكومة د. عمر الرزاز 

من حيث تشكيل اللجان الوزارية خالل عامهم ا�ول
حكومة

د. بشر الخصاونة
حكومة

د. عمر الرزاز

5
لجان

16
لجنة
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الباب السابع: 

التعليقــات وردود األفعال 

حــول التقرير
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فــي إطــار العمــل املســتمر لفريــق العمــل فــي عمليــة زيــادة املشــاركة املجتمعيــة فــي مراقبــة األداء الحكومــي، فتــح  املركــز بــاب  

التعليقــات للجمهــور واالطــاع علــى آرآئهــم ومقترحاتهــم حــول التقريــر مباشــرة  بعــد االنتهــاء مــن املؤتمــر الصحفــي لإلعــان عــن 

نتائــج التقريــر االوليــة بتاريــخ 2021/10/25 وملــدة أســبوعين، وذلــك عبــر نشــر محتــوى التقريــر كامــا عبــر املوقــع اإللكترونــي، 

و وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة باملركــز ، كمــا دعــا املركــز الحكومــة للتعليــق علــى التقريــر.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تحليات  لتعليقات املواطنين و ردود أفعال الحكومة حول التقرير:

تعليقات الجمهور على تقرير تقييم أداء حكومة الخصاونة خالل العام األول

وتضمنت تعليقات بعض الجمهور اقتراحات على التقرير:
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تعليقات الحكومة و ردود األفعال حول التقرير

تواصــل  فريــق إعــداد التقريــر، وفــي املراحــل األولــى إلعــداده  مــع الحكومــة ممثلــة بالــوزرات املختلفــة بمــا يتعلــق بااللتزامــات التــي  

صــدرت عنهــا، وجــاءت ردود الحكومــة:
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