
تقرير أعمال الحكومة لسنة
أبرز  النتائج



محاور عمل الحكومة

دولة القانون دولة التكافل دولة اإلنتاج



المتابعة

وحدة المسرعات
الحكومية

وحدة اإلنجاز الحكومي

قرارات وتوجيهات

تجميع تقارير
المتابعة من الوزارات

والمؤسسات.

دراسة وتحليل تقارير
المتابعة وعرضها على
مجلس الوزراء شهريًا.

تجميع تقارير المتابعة
الشهرية كل ثالثة أشهر.

دراسة التقارير وتحليلها.

رفع تقرير تقييم ربعي
لمجلس الوزراء يتضّمن
توصيات وحدة اإلنجاز

واألداء الحكومي.

يّطلع مجلس الوزراء
على تقرير التقييم

الربعي وتوصيات وحدة
اإلنجاز واألداء الحكومي
ويتخذ قرارته وتوجيهاته

في ثالثة اتجاهات.

مجلس الوزراءالتقييم

نشر أبرز مضامين تقارير المتابعة والتقييم في وسائل اإلعالم وإتاحتها للمواطنين.

ضمان تنفيذ أعمال الحكومة / منهجية المتابعة والتقييم



ضمان تنفيذ أعمال الحكومة / مثال لنموذج متابعة وتقييم

قائمة االلتزامات

مستوى اإلنجازتاريخ االنتهاءآخر التحديثاتالجهة المعنيةاسم االلتزام

مشروع قانون معّدل لقانون
الكسب غير المشروع

تم اإلنجازأقره مجلسي الوزراء والنواب الموقرينوزارة العدل

إطالق منصة «حّقك تعرف»
للتحقق من صحة األخبار

تم اإلنجازتم اإلطالقوزير دولة لشؤون اإلعالم

تعديل وتطوير قانون صندوق الزكاة
وزارة األوقاف والشؤون
والمقدسات اإلسالمية

بسبب تعدد اآلراء الفقهية، التشاورات
ما زالت مستمرة مع الجهات التي يعتد بآرائها

وصوًال لصيغة تكاملية للقانون
2019/4

2019/6وزارة الشؤون السياسية والبرلمانيةتطوير وتعديل قانون الالمركزية
تم إطالق حوار وطني حول تجربة الالمركزية،

مخرجات الحوار يتم تضمينها في قانون
اإلدارة المحلية حالًيا

قيد التنفيذُمتأخرُأنجز



أولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020

2019/01/012019/12/312020/12/31

التزام/ مشروع تم إكمالهم
أو اتخذ قرار في تنفيذهم

240
عدد االلتزامات التي
اكتملت في 2019

58

عدد التزامات الحكومة
في 2019

63
نسبة اإلنجاز

%92



األردن في
المؤشرات الوطنية والدولية..

أداء إيجابي



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / صادرات

نسبة انخفاض
المستوردات

%5.5 %8.2
نسبة ارتفاع الصادرات الوطنية خالل

الشهور العشرة األولى من عام 2019

2018

7,436.4
مليار دينار

2019

6,391.9
مليار دينار %14

نسبة انخفاض العجز التجاري

* المصدر: تقرير أعمال الحكومة 2019 



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / استثمار وتجارة

%17.5
نسبة ارتفاع عدد المؤسسات

الفردية المسجلة

%30.6
نسبة ارتفاع حجم رؤوس

األموال للشركات

%10
نسبة ارتفاع عدد األسماء

التجارية المسجلة

%47
نسبة ارتفاع عدد العالمات

التجارية المسجلة

* المصدر: تقرير أعمال الحكومة 2019 



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / صناعة

نسبة ارتفاع عدد الرسومات
والنماذج المقدمة لوزارة الصناعة
والتجارة لمنتجات صناعية جديدة

%44
نسبة ارتفاع عدد العقود الموقعة

والمتوقعة الستئجار أراٍض ومواقع 
في المدن الصناعية خالل الربع الرابع

من عام 2019

%25.7

* المصدر: تقرير أعمال الحكومة 2019 



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / تكنولوجيا المعلومات

%8
نسبة نمو عدد العاملين في قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

%11.4
نسبة نمو إجمالي إيرادات قطاع
تكنولوجيا المعلومات

* المصدر: تقرير أعمال الحكومة 2019 

%47
نسبة ارتفاع نمو صادرات
BPO القطاع الفرعي

%50
نسبة ارتفاع نمو التوظيف في

BPO القطاع الفرعي

نسبة نمو اإلناث العامالت في القطاع

%33



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / قطاع العقار واإلسكان

* المصدر: تقرير أعمال الحكومة 2019 

* للفترة من 2019/10/21 لغاية 2019/12/31 مع نفس الفترة لعام 2018

%81
نسبة الزيادة في بيوعات

األراضي السكنية*

%33
نسبة الزيادة  في بيوعات الشقق السكنية

ذات المساحة 180م فأقل*

%133
نسبة الزيادة  في بيوعات الشقق السكنية

ذات المساحة 180م فأكثر*

180 m2 -180 m2 +



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / سياحة

نسبة ازدياد عدد سياح
المغامرة

%25
ارتفاع مساحة المناطق المحمية
في المملكة وصوًال إلى           

هذه النسبة 

%3

نسبة ارتفاع عدد السياح
العراقيين
(ألغراض العالج)

%40
نسبة ارتفاع الدخل

السياحي

%9.9
نسبة ارتفاع عدد السياح القادمين

لغرض السياحة
الدينية

%50

* المصدر: تقرير أعمال الحكومة 2019 



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / زراعة

نسبة زيادة صادرات
المنتجات
النباتية

%4.6 %100
نسبة زيادة صادرات الثروة الحيوانية

في عام 2019

* المصدر: تقرير أعمال الحكومة 2019 



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / مؤشرات نقدية

%1.4
نسبة ارتفاع حواالت األردنيين العاملين
بالخارج خالل الشهور األحد عشر األولى

من عام 2019

849 مليون دوالر
زيادة في رصيد إجمالي االحتياطيات األجنبية

في عام 2019 

* المصدر: تقرير أعمال الحكومة 2019 

2018

2039
مليون دينار

2019

770.7
مليون دينار

%3.3
نسبة عجز الحساب الجاري من  الناتج
المحلي اإلجمالي خالل األرباع الثالثة

األولى 2019، متراجعة عن %9.3
للفترة نفسها من عام 2018

من 4.5 إلى %0.03
معدل انخفاض التضخم



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / مؤشرات نقدية

%3.9
نسبة نمو إجمالي التسهيالت

خالل شهر تشرين الثاني 2019

27.1
مليار دينار

%4.4 
نسبة نمو القطاع الخاص

24 مليار دينار
من إجمالي التسهيالت ُمنحت للقطاع الخاص

%3.8
نسبة ارتفاع رصيد إجمالي
الودائع لدى البنوك

35.1
مليار دينار

%96.7
معدل استحواذ الزيادة في
ودائع الدينار

   1281.2 مليون دينار
إجمالي الزيادة في الودائع

* المصدر: تقرير أعمال الحكومة 2019 



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2020

ُأدرج األردن ضمن أفضل ثالث دول على
مستوى العالم في تقرير عام 2019

وبزيادة مقدارها 29 مرتبة.

حقق األردن أفضل أداء في مؤشر الحصول
على االئتمان، إذ تقدم ترتيبه من 134
في عام 2018 إلى 4 في عام 2019.

ارتفع ترتيب األردن في مؤشر تسوية 
حاالت اإلعسار من 150 في تقرير عام 2018

إلى 112 في عام 2019.

ارتفع ترتيب األردن في مؤشر تبسيط الخدمات 
الضريبية من 95 في تقرير عام 2018

إلى 62 في عام 2019.



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / تقرير التنافسية العالمي للعام 2020/2019

حقق األردن المرتبة 70 من بين 141 دولة
مشاركة في تقرير التنافسية العالمي، متقدمًا

بواقع 3 مراتب عن عام 2018.

حقق األردن أفضل تحّسن في محور
النظام المالي, إذ حقق المركز 33

من أصل 141 دولة.



األردن في المؤشرات الوطنية والدولية.. أداء إيجابي / مؤشرات عالمية أخرى

تقدم األردن بنتائج دراسة البرنامج
الدولي لتقييم الطلبة بيزا 2018، 
بمعدل 18 مرتبة في العلوم و7

مراتب في الرياضيات و10 مراتب في
المهارات القرائية. 

حل األردن في المركز 90 في مؤشر الرخاء
الخاص بـ معهد ليغاتوم الدولي في
لندن لعام 2019من بين 167 دولة.

تقدم األردن 10 مراكز عالميًا
ومركزًا واحدًا على المستوى العربي

في مؤشر أهداف التنمية المستدامة. 

حل األردن في المرتبة 49 في مؤشر ريادة
األعمال العالمي في عام 2018 مقارنة

بالمرتبة 56 في عام 2017.

تقدم األردن 6 درجات في مؤشر المعرفة
العالمي ليصبح في المرتبة 70 في عام 2019 

مقارنة مع المرتبة 76 في عام 2018.

حل األردن في المرتبة 74 بمؤشر األمن
السيبراني العالمي في عام 2018 مقارنة

بالمرتبة  93 في عام 2017 متقدمًا
19 مرتبة على مستوى العالم.

تصدر األردن الدول العربية في مؤشر
الحرية االقتصادية لعام 2019 الصادر عن

معهد فريزر الكندي.



موازنة األردن 2020.. موازنة بهدف تحقيق نمو اقتصادي



دولة اإلنتاج
التشغيل وإطالق طاقات اإلنسان



دولة اإلنتاج

ضمان االستقرار االقتصادي
التشغيل وتوفير فرصوالمالي

عمل لألردنيين

النهوض بقطاعات اقتصادية
يتميز بها األردن

رفع كفاءة القطاع العام
والقضاء على الترهل اإلداري

تمكين ومشاركةالثقافة والفنون
الشباب

خفض كلف الطاقة
واالعتماد على الذات

تحفيز التنمية المحلية
من خالل أولويات البلديات

والمحافظات

تكنولوجيا المعلومات
وريادة األعمال

تحفيز النمو االقتصادي
واالستثمار



دولة اإلنتاج

تحفيز النمو االقتصادي
واالستثمار

التشغيل وتوفير فرص
عمل لألردنيين

تكنولوجيا المعلومات
وريادة األعمال

تشجيع االستثمار من خالل حوافز مرتبطة
بالتصدير والتشغيل.

تعزيز تنافسية القطاع التجاري.

تحفيز قطاع العمل من داخل المنزل، حيث بلغ عدد المشاريع
688 مشروع عمل من المنزل في 2019.

تعزيز العالقات التجارية مع الشركاء التجاريين للمملكة.

تأمين المخزون االستراتيجي من المواد الغذائية.

تطوير بيئة األعمال من خالل تعديل التشريعات
لتبسيط اإلجراءات وضمان جودتها.

تطوير 130 خدمة إلكترونية.

تطوير روبوت ومنصة الدردشة الذكّية Chatbot لـ 6 خدمات حكومية.

إطالق الصندوق األردني
للريادة (98 مليون دوالر).

برامج لدعم رياديي األعمال.

نظام الهوية الذكية لألفراد
ونظام الدخول الموحد (كلمة سر واحدة لجميع الخدمات الحكومية).

استحداث أكثر من 30 ألف فرصة عمل الئقة
ومنتجة لألردنيين.

•

•

•

•

إطالق برنامج خدمة وطن وتخريج الدفعة األولى
منه، وإعادة تصميم البرنامج لينتهي بالتشغيل

 .(On Job Training) من خالل نظام

إنشاء 28 فرعًا إنتاجيًا وتشغيل 7269 أردنيًا.

إطالق الميثاق الوطني للتشغيل بالشراكة مع
القطاع الخاص.

النهوض بقطاعات اقتصادية
يتميز بها األردن

السياحة واآلثار

تشجيع السياحة العالجية
وسياحة التعافي.

•

تحفيز السياحة الدينية. •

تحفيز االستثمار السياحي. •

الطيران العارض والطيران
منخفض التكاليف
(EasyJet and Rayan Air).

•

تحفيز سياحة األعمال والمؤتمرات. •

تحفيز السياحة الداخلية (ُأرُدّنا جنة). •

تحسين خدمات النظافة والمرافق
الصحية وخدمات النقل لكبار السن
وذوي اإلعاقة.

•

الزراعة

تقديم المساعدة الفنية والحوافز المالية للمزارعين
إلنتاج محاصيل ذات كفاءة في استخدام المياه

واالستفادة من التكنولوجيا (مثل الزراعة المائية).

•

تشجيع الزراعة العضوية والتمور والنباتات العطرية. •

رعاية الثروة النباتية واإلنتـاج النباتي واالهتمام بهما. •

حماية الحراج والمراعي. •

تطوير األراضي واستصالحها. •

تحفيز األبحاث الزراعية. •

رعاية الثروة الحيوانية واالهتمام بها. •

مكافحة التهرب الضريبي.

ضبط وتحسين كفاءة اإلنفاق العام.

االستمرار في سياسة نقدية حصيفة
(البنك المركزي).

ضمان االستقرار االقتصادي
والمالي

تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة وزيادة الصادرات وتوقيع 97 اتفاقية تمويل

وتقديم منح مالية بهدف التصدير من خالل المؤسسة
األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية.



دولة اإلنتاج

خفض كلف الطاقة
واالعتماد على الذات

إطالق االستراتيجية الوطنية للشباب.

االستمرار في تنفيذ معسكرات الحسين للعمل
والبناء بمشاركة حوالي 19250 شابًا وشابة من

أنحاء المملكة من خالل تنفيذ 480 معسكرًا.

تنفيذ حوالي 6880 نشاطًا بمشاركة 137520 شابًا وشابة
شملت جميع مديريات الشباب في المملكة.

تنفيذ أعمال وتأهيل 38 منشأة تضمنت إنشاء وصيانة
المالعب والمنشآت الرياضية في جميع المحافظات.

إعادة تأهيل وصيانة 15 من المرافق الشبابية في
عدد من المحافظات.

إبرام 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من المنظمات
الدولية واإلقليمية والمحلية والقطاع الخاص

والمجتمع المحلي.

تخفيض كلف الطاقة على القطاعات االقتصادية. •

إجراءات للحد من كلف الطاقة على المواطنين.•

تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها.•

تنظيم سوق المشتقات البترولية.•

رفع كفاءة القطاع العام والقضاء
على الترهل اإلداري

ترشيق الجهاز الحكومي.

تحسين األداء من خالل تلقي
مالحظات المواطنين على
الخدمات الحكومية. 

الثقافة والفنون

برنامج تعزيز اإلنتاجية
االقتصادية واالجتماعية.

تعزيز دور البلديات في
المشاريع التنموية.

االستمرار في تنفيذ مشروع
المدن الثقافية األردنية. 

تنظيم ورعاية احتفالية القدس عاصمة الثقافة
اإلسالمية لعام 2019.

دعم 406 جمعية ثقافية وفرقة
فنية، و600 مشروع ونشاط فني.

إطالق 2061 نشاطًا وفعالية ثقافية في المحافظات.

توفير فرص تدريب لمدة سنتين في مراكز 
تدريب الفنون في عمان وفي عدد من المحافظات، 
إذ تم تدريب 1200 مشارك.

تمكين ومشاركة الشباب

تحفيز التنمية المحلية من خالل
أولويات البلديات والمحافظات



الخدمات واحترام كرامة اإلنسان

دولة التكافل



السكن الميّسر
واألشغال العامة

تطوير منظومة
النقل العام

المياه والري
والصرف الصحي

البيئة وسالمة
المواطن

دولة التكافل

 تطوير التعليم
العام والعالي

توسيع نطاق الحماية
االجتماعية

تحسين مستوى
الرعاية الصحية



 تطوير التعليم
العام والعالي

تحسين البيئة المدرسية
وجودة التعليم وزيادة
الوصول إليه

التعليم الدامج
(دمج ذوي اإلعاقة وصعوبات
تشجيع وزيادة نسبة االلتحاقالتعلم في المدارس العامة)

بالتعليم الثانوي المهني

توفير فرص التعليم العالي للطلبة غير
المقتدرين ماليًا تحقيقًا للعدالة

الدعم الحكومي للجامعات
ومعالجة مديونيتها

استقطاب الطلبة الوافدين
للدراسة في األردن

دعم التعليم التقني وتوجيه
الطلبة نحو التخصصات المطلوبة

في سوق العمل

التعليم المبكر وتنمية
الطفولة المبكرة

دولة التكافل



إقرار وإطالق االستراتيجية الوطنية
للحماية االجتماعية 2025-2019،

والمباشرة في تنفيذ محاورها.

إطالق برنامج الدعم التكميلي
"تكافل" بكلفة 200 مليون دينار، 
ويتم تنفيذه على مدى 3 سنوات.

توسيع نطاق الحماية
االجتماعية

زيادة األسر المنتفعة من 
المعونات من صندوق المعونة 
الوطنية بنسبة 50%، من 104 
آالف أسرة إلى 159 ألف أسرة، 
بمبلغ إجمالي 121 مليون دينار 

خالل عام 2019.

إنجاز المرحلة األولى من تطوير 
السجل الوطني الموحد والذي 

يهدف إلى إنشاء واستخدام قاعدة 
  (Platform Portable) بيانات

موحده تحتوي على جميع 
المعلومات المتعلقة باألسر 

األردنية.

دولة التكافل



تحسين مستوى
الرعاية الصحية

إقرار منظومة تأمين صحي شامل 
لجميع األردنيين.

رفد المستشفيات والمراكز 
الصحية بالكوادر البشرية، بتعيين 
950 موظفًا لتحسين مستوى 
الخدمات الصحية.

شراء الخدمات من القطاع الخاص على 
شكل حزم طبية خدمية بواقع 59 حزمة.

افتتاح 8 مراكز صحية شاملة جديدة 
في مناطق مختلفة من المملكة،

وهناك 30 مركزًا آخر تحت اإلنشاء.

افتتاح 13 مركزًا صحيًا نموذجيًا شامًال 
في محافظات المملكة، تحتوي 

معظم التخصصات الطبية وتقدم 
جميع خدمات الرعاية الصحية األولية 

على مدار الساعة، وسيتم تشغيل 17 
مركزًا في عام 2020.

توسعة وتشغيل 10 مستشفيات 
بسعة 1141 سريرًا، وسيتم تشغيل 3 
مستشفيات في عام 2020 بسعة 

650 سريرًا.

دولة التكافل



دولة التكافل

السكن الميّسر
واألشغال العامة

إجراءات لخفض كلف السكن على
األسر الناشئة ومحدودة الدخل.

تنفيذ 307 مشاريع أشغال عامة
بقيمة إجمالية 599 مليون دينار.

بدء تنفيذ البرنامج الوطني لإلسكان.



تطوير منظومة النقل العام

العمل على توفير شبكات نقل ذات فعالية وموثوقية وتردد منتظم من خالل:

تشغيل مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء منتصف عام 2021. •

•

•

(Intelligent Transport System) طرح عطاء نظام النقل الذكي
لتحسين خدمة النقل العام.

إطالق المرحلة األولى من مشروع باص عمان بتسيير 135 حافلة بكلفة
مقدارها 16 مليون دينار، مع تقديم دعم سنوي بقيمة 9 ماليين دينار

للتشغيل كأجور مدعومة للرّكاب أقل من الكلفة الحقيقّية.

إطالق خدمات النقل المدرسي اآلمن.•

إقرار البدء بدعم خدمات النقل العام من خالل برنامج الدعم التكميلي.•

دولة التكافل



المياه والري
والصرف الصحي

تنفيذ 16 مشروعًا لتحسين التزويد 
المائي من خالل إنشاء وتأهيل 

شبكات المياه ومحطات جديدة 
بقيمة إجمالية 180 مليون دينار.

تنفيذ 7 مشاريع لتحسين خدمات الصرف 
الصحي من خالل تنفيذ خطوط وشبكات صرف 

صحي وكذلك إنشاء محطة تنقية بقيمة 
إجمالية 150 مليون دينار خالل عام 2019.

دولة التكافل



البيئة وسالمة
المواطن

إدارة النفايات والنفايات الخطرة

تطبيق نظام تنظيم أكياس التسوق البالستيكية القابلة للتحلل
رقم (45) لسنة 2017 وتعديالته.

•

إتالف ما يقارب 7500 متر مكعب من النفايات الخطرة المتولدة محليًا في مركز
معالجة النفايات الخطرة.

•

البيئة والمساحات الخضراء

تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 30% من غابات محمية دبين/ جرش بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. •

تنفيذ مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء من خالل العمالة المكثفة في عدد من المحميات
(األزرق، الشومري، المخيبة، الشعلة).

•

إدراج منطقتي برقع والضاحك ضمن المحميات الطبيعية. •

توقيع اتفاقية تمويل لبدء تحويل بركة البيبسي إلى حديقة عامة في عام 2020 بكلفة إجمالية 12 مليون يورو. •

التكيف مع التغير المناخي والنمو األخضر

إصدار نظام التغير المناخي رقم 79 لسنة 2019. •

بدء تنفيذ الخطة الوطنية للنمو األخضر. •

متابعة تنفيذ مشروع إزالة تالل الفوسفات. •

دولة التكافل



دولة القانون
حقوق وواجبات اإلنسان



دولة القانون

مكافحة الفساد وتعزيز
الشفافية والنزاهة

تمكين السلطة القضائية
وتعزيز دورها

الثقافة الوطنية 
وتنمية المواطنة الفاعلة

تنمية الحياة السياسية
وتعزيز نهج الالمركزية



دولة القانون

مكافحة الفساد وتعزيز
الشفافية والنزاهة

حماية المال العام

تصويب 490 مخالفة أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018،
ومراجعة 450 مخالفة في عام 2019.

•

توحيد المشتريات الحكومية وأتمتتها. •

تكثيف الحمالت لوقف االعتداءات على
خطوط المياه والكهرباء:

•

ردم 1173 بئرًا مخالفة، وضبط وإزالة 52658 اعتداء على خطوط وشبكات

المياه، و20355 اعتداء على قناة الملك عبدالله.

•

ضبط 8696 حالة اعتداء على شبكة الكهرباء في عام 2019. •

تعزيز استقاللية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
وتفعيل صالحياتها

تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. •

تعديل قانون الكسب غير المشروع لمراقبة النمو غير
الطبيعي للثروة وعدم إسقاط قضايا الفساد بالتقادم. 

•

تحويل 272 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء مقارنة بـ 190
ملفًا في عام 2018.

•

استرداد 150،368,164مليون دينار خالل عام 2019،
مقارنة بـِ 20,064,826 مليون دينار في عام 2018.

•



دولة القانون

تمكين السلطة القضائية
وتعزيز دورها

تسريع التبليغات
القضائية

تطبيق المحاكمة
عن بعد

إطالق مبادرة النزاعات الصغيرة
والمسار السريع للقضايا

الحقوقية

إنشاء مركز الخدمات
الشامل 

تطبيق العقوبات المجتمعية
بديًال للعقوبة السالبة

للحرية

تقديم المساعدة القانونية
المجانية لمستحقيها

تحقيقًا للعدالة



دولة القانون

تنمية الحياة السياسية
وتعزيز نهج الالمركزية

تطوير نظام تمويل األحزاب السياسية
وتعديله في عام 2019.

تطوير وتعديل قانون الالمركزية نحو مشاركة البلديات
في مجالس المحافظات ونقل مزيد من الصالحيات التنفيذية

إلى مستوى المحافظة (قانون اإلدارة المحلية).

تعديل وإقرار 175 تشريعًا من ضمنها 51 قانونًا،
لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين
في إنجاز إجراءاتهم ومعامالتهم.

تطوير قدرات الشباب وخبراتهم 
في المجال العام والسياسي.



دولة القانون

الثقافة الوطنية 
وتنمية المواطنة الفاعلة

تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بمشاركة مؤسسات
المجتمع المدني، ووضع ضوابط زمنية لالستجابة.

طرح مادة التربية اإلعالمية لطلبة
الجامعات متطلبًا إجباريًا.

إطالق منصة «حقك تعرف» اإللكترونية للتحقق
من صحة األخبار ومحاربة اإلشاعة.

01

02

03



البرنامج االقتصادي
الحكومي



تنشيط االقتصاد
وتحفيز االستثمار

بيئة االستثمار. •

القطاعات اإلنتاجية. •

اإلسكان والعقار. •

السياحة واالستثمار. •

القطاعات التجارية. •

2019/10/27

اإلصالح اإلداري

المشتريات الحكومية. •

ترشيق الجهاز الحكومي. •

تسهيل وتبسيط اإلجراءات على
المواطنين والمستثمرين.

•

2019/11/18

رفع كفاءة القطاع العام
وتحسين المستوى المعيشي

تحسين الواقع المعيشي
للموظف (زيادة رواتب العاملين

والمتقاعدين في الجهازين
المدني والعسكري.

•

االرتقاء بأداء موظفي الجهاز
الحكومي (نظام جديد وعصري 

للخدمة المدنية يربط الترقيات
والعالوات باألداء).

•

2019/12/05

تحسين جودة الخدمات
المقدمة للمواطنين

الرعاية الصحية. •

التعليم العام. •

النقل العام. •

2019/12/24

الحزم التنفيذية

قريبًا في 2020..
الربع األول من عام 2020

الحكومة
والخدمات
اإللكترونية

استكمال دمج
وإلغاء المؤسسات

الحكومية

التشغيل
وريادة األعمال

تحفيز االستثمار
والشراكة بين القطاعين

العام والخاص
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نبذل كل ما نستطيع من جهد لنقدم األفضل ومهما قدمنا تبقى طموحاتنا 

أكبر.. العمل مستمر لخدمة مواطننا الغالي ووطننا األغلى كما يوجهنا دومًا 

جاللة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.
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