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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻳﺳر و ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﻳن أن ﺗﻘدم اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻌﺎم  2019اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن ﻣﻠﺧﺻﺎً ﺣوﻝ
إﻧﺟﺎزاﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺣﺎور اﻟﺳت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑـ  :ﻣﺣور ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻣﺣور ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻣﺣور
اﻟﺗﺎﻣﻳن ،ﻣﺣور اﻟﺗﻣوﻳن وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ،ﻣﺣور ﺗﺣﺳﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻻﻋﻣﺎﻝ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺣور اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠو ازرة واﻟﺗﻲ ﻳرأس ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﻳن ،وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﻳﺎﻧﺎت دﻗﻳﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ.

وﺗﺄﻣﻝ اﻟو ازرة ﻓﻲ أن ﺗﻛون ﻗد وﻓﻘت ﻓﻲ وﺿﻊ إطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻣﺗّﺧذي اﻟﻘرار واﻟﻣﻬﺗﻣﻳن واﻟﻣﺣﻠﻠﻳن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن .
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ﻛﻠﻣﺔ اﻟوزﻳر
اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطن ورﻓﻌﺔ اﻟوطن ﻓﻲ ظﻝ ﺣﺿرة ﺻﺎﺣب
اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﷲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﺑن اﻟﺣﺳﻳن ﺣﻔظﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ ،ﺗﺳﻌﻰ و ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﻳن
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺣﺎور ﻋﻣﻠﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ أداء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷردﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺳﻳن اﻷطر
اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻌظﻳم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرص اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ
ﻣﺳﺗﻔﻳدا ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ أُﺑرﻣت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء
وﺗﻌزﻳز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ً
اء ﻣن
اﻟﺗﺟﺎرﻳﻳن واﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﻣﻳق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎﺋﻧﺎ اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن ﺳو ً
اﻟو ازرات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻷﺧرى او ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟذي ﻳﻌد ﺷرﻳﻛﺎً رﺋﻳﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻫداﻓﻧﺎ
ﻓﻌﻠت اﻟو ازرة ﻋدة ﻗﻧوات ﻟﻠﺗواﺻﻝ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎون
اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،ﺣﻳث ً
اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ .
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺳرﻧﻲ ان أﻗدم اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺳﻧوي ﻟو ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﻳن ﻟﻠﻌﺎم  2019اﻟذي ﻳﻠﺧص
ﺧﺗﺎﻣﺎًّ ،
إﻧﺟﺎزات اﻟو ازرة وأﺗوﺟﻪ ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﻳر ﻟﻛ ّﻝ ﻣن ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻹﻧﺟﺎزات ،وأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﺷرﻳك اﻟرﺋﻳس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ .واﻟﺷﻛر ﻣوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟو ازرة اﻟﻣﺧﻠﺻﻳن
اﻟﺟﺎدﻳن أﻳﻧﻣﺎ وﺟدوا ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﻬم .ﻓﺎﻹﻧﺟﺎزات ﻻ ﺗﺗﺄﺗﻰ وﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﻬود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت
ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ.

واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻳﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ
د .طﺎرق اﻟﺣﻣوري
وزﻳر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﻳن
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أﻧﺷﺋت أوﻝ و ازرة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﻋﻬد ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻐﻔور ﻟﻪ -ﺑﺈذن اﷲ -اﻟﻣﻠك طﻼﻝ
ﺑﻣﺳﻣﻳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧذ إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺑـ)اﻟﺗﺟﺎرة،
ﺑن ﻋﺑد اﷲ طﻳب اﷲ ﺛراﻩ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ، 30/1/1952وﻗد ﻋرﻓت اﻟو ازرة
ّ
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﺎرة ،اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﻳر ،اﻻﻗﺗﺻﺎد ،اﻟﺗﺟﺎرة واﻹﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﻳر ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ(
ﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت
واﺳﺗﻘرت ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ و ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،1975وﻗد ﺗﺧﻠّﻝ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ّ
ﻋدة و ازرات وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1998أﻟﻐﻳت و ازرة
واﻟوظﺎﺋف واﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ،واﻧﺑﺛﻘت ﻋﻧﻬﺎ ّ
ﺛم أﻋﻳد ﻣﺣور اﻟﺗﻣوﻳن ﻛﻣﺣور رﺋﻳس ﻟﺗﺻﺑﺢ و ازرة
اﻟﺗﻣوﻳن ﻟﺗﻧﺗﻘﻝ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ و ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرةّ ،
ﻧظر ﻟﻌدم اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﻳن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ً 2013ا
اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠﻣواطن اﻷردﻧﻲ ،وﺗﻌﻣﻝ اﻟو ازرة ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة رﻗم ) (18ﻟﺳﻧﺔ 1998
وﻧظﺎم ﺗﻧظﻳم إدارة و ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة رﻗم  29ﻟﻌﺎم . 2016
ﺗطﺑﻳﻘﺎ
ﻣﺳﻣﻰ" إدارة اﻟﺗﺄﻣﻳن" وذﻟك
ً
ﻛﻣﺎ اﻧدﻣﺟت ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﻊ اﻟو ازرة وأﺻﺑﺣت ﺗﻌﻣﻝ ﺗﺣت ﻣظﻠﺗﻬﺎ ﺗﺣت ّ
ﻟﻘﺎﻧون إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ رﻗم  16ﻟﺳﻧﺔ  2014اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  30ﻧﻳﺳﺎن .2014
ﺗُﻧﻔّذ اﻟو ازرة ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋن طرﻳق )إﺣدى وﻋﺷرﻳن ﻣدﻳرﻳﺔ( ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟو ازرة ،و)إﺣدى ﻋﺷرة( ﻣدﻳرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت و)إﺛﻧﺎن وﺧﻣﺳون( ًا
ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت.
ﻣرﻛز ﻟﻸﻋﻼف ّ
وﺗﻌﻣﻝ اﻟو ازرة ﺑﺷﻛﻝ وﺛﻳق ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺎت واﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟو ازرة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب
ﺗﺣﺳﻳن اﻻﻋﻣﺎﻝ ودﻋم وﺗطوﻳر اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت
واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس.

4

الھيكل التنظيمي
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المؤسسات التابعة للوزارة

ﺗُﻌﻧﻰ ﻣؤﺳـ ـﺳ ــﺔ اﻟﻣواﺻ ــﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس ﺑﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﻳﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﻳن ،وﺿﻣﺎن
ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣواﺻ ـ ـ ــﻔﺎت ﻗﻳﺎﺳ ـ ـ ـ ّـﻳﺔ

أردﻧّﻳ ـﺔ ﺗُﻣ ّﻛن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟوطﻧﻳــﺔ ﻣن اﻟﻣﻧــﺎﻓﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ.
اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ و
اﻷﺳواق
ّ
ّ
ﻳﺗﻣﺛّﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻣؤ ّﺳـ ـ ـ ـ ـﺳ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﺷ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﻊ
اﻻﻗﺗﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﻳن اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــرﻛﺎت واﻟﻣﺷـ ـ ـ ـ ــروﻋﺎت

اﻷردﻧﻳــﺔ ﻣن اﻟﺗطور واﻟﻧﻣو ﻣﺣﻠًّﻳ ـﺎ ،وﺗروﻳﺞ ﻣﻧﺗﺟــﺎﺗﻬــﺎ

ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﻳﺔ.
ﺗﻧﻔّذ داﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت أدوات رﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﻗواﻋد ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷــرﻛﺎت واﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌزﻳز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣن
اﻟﻐذاﺋﻲ ٕواﻳﺟﺎد ﺗوازن ﺳﻌري وﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ
ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﻳﺔ.
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رؤيتنــــا
المساھمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع
بالتشارك مع القطاع الخاص لرفع مستوى معيشة المواطن

رسالتنــــا
تعزيز البيئة االستثمارية وبيئة األعمال لتكون أكثر تنافسية عن
طريق تطوير السياسات والتشريعات االقتصادية بما يضمن حماية
حقوق ك ﱟل من المستھلكين وقطاع األعمال

خدمة
متميزة
روح
الفريق

المسؤولية

القيم
الجوھرية

االبتكار
واالبداع

الشفافية
والنزاھة

مشاركة
ايجابية

احترام
الحقوق
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االھداف الوطنية واالستراتيجية التي تبنتھا الوزارة
ﻋﻣﻠت اﻟو ازرة ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ وﺻﻳﺎﻏﺔ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗواءم واﻟﻣﺑﺎدىء اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻻوﻟوﻳﺎت

ﻋﻣﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻳن  2020-2019اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ

ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻻردن  ،2025ﺣﻳث ﺗرﻛز اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻣﻝ اﻟو ازرة ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﻳن اﺛﻧﻳن ،ﻣﺣور دوﻟﺔ
اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺣور دوﻟﺔ اﻻﻧﺗﺎج.

ﻛﻣﺎ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻷﻫداف اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﻣﻛن اﺳﺗﻘراؤﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ

أﻫداف وطﻧﻳﺔ ﻳﺗم ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :
الهدف الوط

أولويات عمل الحكومة للعام ن
2019-2020

الهدف االس ﺮاتي ي

ت ـطــويــر االقــتصـ ـ ـ ـ ـ ــاد األردنــي ل ـي ـكــون
تعزيز ودعم تن ــافس ـ ـ ـ ـي ــة القط ــاع ــات الص ـ ـ ـ ـن ــاعي ــة
محور دولة االنتاج:
مــزده ـرا وم ـن ـف ـت ـح ـ ــا ع ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ــواق
 الـنـمــو مــن خ ـ ــال ـ ــل ري ـ ــادة األعـم ـ ــال والخدمية
العاملية
والتجارة
تـ ـمـ ـكـ ـ ــن االق ــتصـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ــوطـ ـ ـ ـ م ــن
 ض ـ ـ ـ ـمــان اإلس ـ ـ ـ ــتقرار اإلقتصـ ـ ـ ـ ــادي تنظيم قطاع التأم ن وحماية حقوق املؤمن لهم
اس ـ ــتيعاب التدفق الس ـ ــنوي املتنامي
واملا ي
لأليدي العاملة األردنية
 النمو من خالل االستثمار وال وض تعزيز بيئة االعمال
بقط ــاع ــات اقتص ـ ـ ـ ـ ــادي ــة يتم ــا رفع كفاءة األداء املؤس ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ واالس ـ ـ ــتغالل األمثل
للموارد
االردن
ت ـع ــزي ــز االدارﻩ ال ـح ـك ــوم ـي ـ ــة ل ـت ـك ــون

مس ـ ـ ــتقرة ماليا وش ـ ـ ــفافة وخاض ـ ـ ــعة  رفع كفاءة القطاع العام والقضـ ــاء ترسيخ وتحف ثقافة التم واالبتكار
ع ى ال ﺮهل اإلداري
للمساءلة
تـ ـع ــزي ــز ال ــالم ــرك ــزي ـ ــة ــي تـ ـق ـ ــدي ــم الـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ــي
املحافظات
محور دولة القانون:
تعزيز محور التموين ي سـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات
 مكافحة الفاس ــد وتعزيز الش ــفافية
تنظيم التجارﻩ الدخليه ورفع كفاءة آليات حماية
االمن الغـ ــذائي وحمـ ــايـ ــة املس ـ ـ ـ ـ لـ ــك
وال اهة
املس لك
وض ـ ـ ـ ـمــان جودة السـ ـ ـ ــلع وتوفرهــا ي
 تعزيز نهج الالمركزية
األسواق باألسعار املناسبة
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مھام الوزارة الرئيسية

•

•
•
•
•
•
•
•

رسم السياسات الصناعية والتجارية الهادفة إ ى تنمية القطاع ن :التجاري والصنا ي،
وزيادة تنافسية املنتج األردني وفتح أسواق جديدة أمامه ،وتنظيم التجارة الداخلية
والخارجية.
تعزيز سياسات األمن الغذائي وحماية املس لك ومراقبة األسواق ،وضمان جودة املواد
وتوفر السلع باألسعار العادلة.
حماية اإلنتاج الوط من املمارسات التجارية الضارة او الغ ﺮ عادلة ،واملتمثلة ي تزايد
املستوردات من منتج مع ن او است ﺮادﻩ بأسعار إغراقية أو مدعومة.
إدارة املخزون االس ﺮاتي ي للمملكة من املواد األساسية ،وتنظيم تسع ﺮها وبيعها
وتخزي ا.
اإلشراف ع ى إعداد مشروعات االتفاقيات وال ﺮوتوكوالت الصناعية والتجارية
ً
واالقتصادية ال تكون اململكة طرفا ف ا.
العمل ع ى رفع أداء شركات التأم ن وزيادة كفاء ا وتأهيل العامل ن ي قطاع التأم ن،
حماية حقوق املؤمن لهم واملستفيدين من أعمال التأم ن.
حماية املنافسة من كل املمارسات ال ترمي إ ى اإلخالل ا وذلك من خالل متابعة
س ﺮ األسواق والكشف عن املمارسات املنافية لحرية املنافسة.
اعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية ي مجال امللكية الصناعية وحماية
اإلبداع واالبتكار البشري ي مجال العالمات التجارية وبراءات االخ ﺮاع والرسوم
والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر املتكاملة واملؤشرات الجغرافية دف زيادة
االستثمارات املحلية واالجنبية ي االردن وتشجيع النشاطات التجارية.
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خدمات الوزارة


ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ



ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ



ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟوﻛﻼء واﻟوﺳطﺎء واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ



ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﻣواﻝ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ



ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ



ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑراءات اﻻﺧﺗراع



ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟرﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ



ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ



اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ



إﺻدار رﺧص اﻻﺳﺗﻳراد واﻟﺗﺻدﻳر



إﺻدار ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﺳﺗورد اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ



اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷﻛﺎوى اﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ



اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ



اﻟرد ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎت اﻟﺗرﻛز اﻻﻗﺗﺻﺎدي وطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء



اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت



اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻧﺷﺄ



ﻣﻧﺢ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﻌﺗﻣد



اﻟﺗﺧﻠﻳص اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣؤﻫﻠﺔ



اﻋﻔﺎء ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ



اﺻدار ﺷﻬﺎدة ﻗﺎﺋم وﻣﻧﺗﺞ ،ﻣﻧﺗﺞ وﺣﻳد



اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﻳﺔ ،ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﻏراق أو ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟدﻋم



اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷﻛﺎوى اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺗزاﻳد اﻟﻣﺳﺗوردات

ﺧدﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ



اﻷﺳواق وﺣﻣﺎﻳﺔ

اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧزﻳﻼت وﺣﻣﻼت اﻟﺗروﻳﺞ وﺗﻘدﻳم اﻟﺟواﺋز

اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك



اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق وﺿﺑط اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ



ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن وﺿﺑط ﻣﻧﺷﺂت اﻻﻋﻣﺎﻝ دون اﻻﺿرار ﺑﻬﺎ

ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن



ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﻳص ٕواﺟﺎزات ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة.

ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري

اﻟﻣرﻛزي

ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ

ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرة

ﺧدﻣﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ

ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﻳﺔ

اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ

ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

واﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ
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ﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﻣﺧزون

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ

اﻟـــــــﺧـــــــدﻣـــــــﺎت
اﻻﻟــﻛــﺗــروﻧــﻳـــــﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗﻘــــدﻣﻬــــﺎ

اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﻳﺔ



ﺣﻝ ﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن وﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺗﺿررﻳن ﻣن ﺣوادث اﻟﻣرﻛﺑﺎت



ﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺎً ﺑﺣﻘوﻗﻬم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم ٕواﺻدار ﻧﺷرات اﻟﺗوﻋﻳﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ



ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﻳن وﻧﺷر دراﺳﺎت ٕواﺣﺻﺎءات أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻓﻲ اﻻردن



ﺗرﺧﻳص اﻟﻣﺧﺎﺑز واﻟﻣطﺎﺣن.



ﺧدﻣﺔ اﺳﺗﺧراج ﺻور ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري واﻻﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ  /اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
وﺗطﺑﻳق اﻟﻬواﺗف اﻟذﻛﻳﺔ



ﺧدﻣﺔ ﺳﺟﻝ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﻣواﻝ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ  /اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗطﺑﻳق اﻟﻬواﺗف اﻟذﻛﻳﺔ



اﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ واﻻﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ



اﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﻟﺗﺟﺎرّﻳﺔ



اﺳﺗﻌﻼم اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرّﻳﺔ

اﻟــــوزارة ﻋــــﺑــــر



اﺳﺗﻌﻼم ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗورد

اﻟــــــــﻣــــــــوﻗــــــــﻊ



ﺷﻛﺎوى اﻷﺳواق واﻟﺗﻣوﻳن



ﺷﻛﺎوى ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك



ﺷﻛﺎوى اﻻﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺗزاﻳد اﻟﻣﺳﺗوردات



إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔردﻳﺔ.



إﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺣﺳب اﻷﺻﻧﺎف وﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ.



دﻟﻳﻝ ﺧدﻣﺎت اﻟو ازرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.



اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ واﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ



ﺗﺳﺟﻳﻝ وﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑراءات اﻻﺧﺗراع



ﺗﺟدﻳد ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ) ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑراءات اﻻﺧﺗراع(



ﺗﻌدﻳﻝ اﺳم او ﻋﻧوان ﻣﺎﻟك ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ) ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑراءات اﻻﺧﺗراع(



ﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺣق/ﺷطب )اﻟﻐﺎء( اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ) ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑراءات اﻻﺧﺗراع(



طﻠب اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻻﺻﻠﻳﺔ ﻋن ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ )ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑراءات اﻻﺧﺗراع(



طﻠب ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن ﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ )ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑراءات اﻻﺧﺗراع(



اﺿﺎﻓﺔ وﻛﻼء ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ )ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺑراءات اﻻﺧﺗراع(

اﻻﻟــــﻛــــﺗــــروﻧــــﻲ

وﺗــــــطــــــﺑــــــﻳــــــق

ﺧدﻣﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﺷﻛﺎوى
واﻻﻗﺗراﺣﺎت

اﻟﻬواﺗف اﻟذﻛﻳﺔ
ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺧدﻣﺔ ﻗﻳﺎس

رﺿﻰ ﻣﺗﻠﻘﻲ
اﻟﺧدﻣﺔ
online

ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
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محور االھداف االستراتيجية
ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﺟﺎز ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ) (%95ﻟﻌﺎم  2019اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت ﺑﻧﺳﺑﺔ )(%2
ﻋن اﻟﻌﺎم : 2018
نسبة إنجاز االھداف االستراتيجية االجمالية
100%
97.30%

95.50%

95.30%
92.40%

100%

94.90%

95%

86.50%

90%
85%
80%
75%

تنظيم قطاع تنظيم التجارة
رفع كفاءة
تعزيز
الالمركزية في األداء المؤسسي التأمين وحماية ورفع كفاءة
تقديم الخدمات واالستغالل حقوق المؤمن آليات حماية
المستھلك
لھم
األمثل للموارد

تعزيز ودعم
تنافسية
القطاعات
الصناعية
والخدمية

تعزيز بيئة
االعمال

ترسيخ وتحفيز
ثقافة التميز
واالبتكار

ﻛﻣﺎ ﻳﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟو ازرة ) (23وﺣدة ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟو ازرة و ) (11ﻣدﻳرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ،وﻗد
ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺟﺎز ﻟﻣرﻛز اﻟو ازرة ) (%95وﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺟﺎز ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺎت ):(%96
نسبة انجاز االھداف االستراتيجية حسب الموقع الجغرافي

100%

96%

95%
95%

نسبة اإلنجاز
95%
96%

90%
المركز
المحافظات
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محور تنظيم التجارة
اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﺗﺟﺎري

اﻻﺳﺗﻳراد واﻟﺗﺻدﻳر
3257
بطاقات
ورخص

238

رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻳراد

411

رﺧﺻﺔ اﻟﺗﺻدﻳر

 29877ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓردﻳﺔ

39860

9775

 2608ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗورد

208

اﺳم ﺗﺟﺎري
وﻛﺎﻻت ﺗﺟﺎرﻳﺔ

ﺳﺟﻝ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﻣواﻝ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ

ﻋدد ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﺣث

ﺣﺟم اﻻﻳداع ﻟﻼﺷﻬﺎرات

918

365

9
1

44

اﻧﺗﻬﺎء
ﺗﻌدﻳﻝ
ﺗﻣدﻳد

 311ﻷوﻝ ﻣرة

ﻗ اررات وﺗﺷرﻳﻌﺎت
اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻟﺻﺎدرات اﻻردﻧﻳﺔ

ﺻدور ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻟﺗﻧظﻳم

اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ

ﻓرض رﺧص اﻻﺳﺗﻳراد ﻋﻠﻰ ﺣدﻳد

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺷرﻛﺔ ﺑﻳت ﺗﻧﻣﻳﺔ

)ﺷرﻛﺔ اﻻردن ﻳﺻدر( واﻟﺗﻲ

اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻣن ﺗﻐوﻝ

ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺻﺎﺋر واﻟﻣﺷروﺑﺎت،

اﻟﺗﺳﻠﻳﺢ ،اﻻﺳﻣﻧت اﻷﺑﻳض ،ﻋﺑوات

ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗروﻳﺞ اﻟﺻﺎدرات وﻋﻘد

اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﺑﻔرض ﺑدﻝ ﺧدﻣﺎت

وﺑروﻓﻳﻼت اﻻﻟﻣﻧﻳوم واوﻋﻳﺔ اﻧﺑوﺑﻳﺔ

اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﻣرﻛﻳﺔ وﺗﺣدﻳد ﺳﻘوف ﺳﻧوﻳﺔ

طرﻳﺔ ﻣن اﻻﻟﻣﻧﻳوم
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محور العالقات الخارجية



محافظةً على دورية انعقاد اللجان المشتركة بمختلف مستوياتھا )العليا ،الوزارية ،الفنية( ولتعزيز
العالقات االقتص ادية والتجارية واالس تثمارية تم عقد عدد من اللجان واالجتماعات المش تركة بين
المملكة االردنية الھاش مية وعدد من الدول الش ريكة جمھورية مص ر العربية ،دولة الكويت،
المملكة العربية الس عودية ،جمھورية العراق ،دولة فلس طين ،جمھورية التش يك ،مملكة إس بانيا،
الواليات المتحدة األمريكية.



في اطار تفعيل العالقات االردنية العراقية المش تركة ترأس اص حاب الدولة رؤس اء الوزراء
االردني والعراقي بتاريخ  2019/2/2لإلعالن عن مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين بعد اعادة
افتتاح معبر طريبيل -الكرامة ،حيث ش ارك معالي وزير الص ناعة والتجارة والتموين بھذا
االفتتاح ض من الوفد االردني المش ارك وقد تم اص دار بيان مش ترك تض من عدد من مجاالت
التعاون التي تم االتفاق عليھا والتي ش ملت الجانب )االقتص ادي ،التجاري ،المالي ،النقل،
االتصاالت ،الطاقة ،المدينة االقتصادية المشتركة(.



متابعةً لتنفيذ القرارات المتخذة بتاريخ  2019/2/2والتي كان ابرزھا تطبيق قرار مجلس الوزراء
العراقي رقم ) (25لس نة  2019المتض من اعفاء ) (344بند جمركي من الرس وم الجمركية ،تم
عقد عدة اجتماعات وكذلك التفاوض على اس س اعفاء قائمة البنود الجمركية االردنية من الرس وم
الجمركية ،وعقد اجتماعات الدورة ) (28للجنة األردنية – العراقية المش تركة والتي عقدت في
عم ان خالل الفترة  ،2019/10/10 – 9وارس ال وف د فني اردني الى بغ داد للقي ام بزي ارة
استطالعية خالل الفترة .2019/4/11-7



التوقيع على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين حكومتي المملكة األردنية الھاشمية والجمھورية
التركية.



صعيد منظمة التعاون االسالمي )الكومسيك( فقد ترأس معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين
الوفد االردني المش ارك في اجتماعات الدورة ) (35للجنة الدائمة للتعاون االقتص ادي والتجاري
للدول األع ضاء في منظمة التعاون اإل سالمي "الكوم سيك" والتي عقدت على الم ستوى الوزاري
خالل الفترة  2019/11/28 - 25في م دين ة إس طنبول والتي التقى خاللھ ا بع دد من الوزراء
العرب واأل جا نب وممثلي الق طاع ال خاص لب حث تعزيز العال قات االقتص اد ية والت جار ية بين
األردن وھذه الدول.



يحرص معالي وزير الص ناعة والتجارة والتموين على المش اركة في اجتماعات المنظمات
االقليمية واالقتص ادية الوزارية :ففي نطاق المجلس االقتص ادي واالجتماعي لجامعة الدول
العربية ترأس معاليه الوفد االردني المش ارك في اجتماعات المجلس االقتص ادي واالجتماعي
لجامعة الدول العربية التحض يري للقمة العربية في دورتھا ) (30والتي عقدت في تونس خالل
الفترة  ،2019/3/28 – 27وكذلك االجتماع التحض يري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية:
االقتص ادي ة واالجتم اعي ة وال ذي عق د في بيروت-الجمھوري ة اللبن اني ة خالل الفترة -17
 ،2019/1/19كما تم انتداب عطوفة االمين العام لرئاس ة الوفد االردني المش ارك في اجتماعات
ال دورة ) (103للمجلس االقتص ادي واالجتم اعي والتي عق دت في الق اھرة خالل الفترة -3
 ،2019/2/7واجتم اع ات ال دورة ) (104للمجلس االقتص ادي واالجتم اعي والتي عق دت في
القاھرة خالل الفترة  ،2019/9/5-1وتم خاللھا بحث المواضيع االقتصادية واالجتماعية التي تھم
الدول العربية وبحث اس تكمال متطلبات انش اء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واالتحاد
الجمركي العربي ،وكذلك بحث القضايا االقتصادية والتنموية بين الدول العربية.

اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ

ﺗﻌزﻳز اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
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اﻟﺗروﻳﺞ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟوطﻧﻳﺔ



متابعةً لنتائج القمة الثالثية التي جمعت جاللة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحس ين ،وفخامة الرئيس
المص ري عبد الفتاح الس يس ي ،ودولة الدكتور عادل عبد المھدي رئيس وزراء جمھورية العراق
والتي عقدت في القاھرة بتاريخ  2019/3/24تعزيزاً للعمل العربي المش ترك ولغرض التنس يق
االس تراتيجي والتكامل االقتص ادي بين الدول ) االردن ،مص ر ،العراق( ،عقد في عمان بتاريخ
 2019/5/9اجتماع وزاري ثالثي أردني مصري عراقي ضم اصحاب المعالي وزراء الصناعة
والتجارة في الدول الثالث حيث تم خالله بحث س بل التعاون والتنس يق والتكامل فيما بين البلدان
الثالث ،ومناقش ة اعداد خطط واليات عمل لتنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل االجتماع الثالثي لقادة
الدول الثالث ،والتي كان ابرزھا:
 الع مل على تيس ير الت جارة وز يادة حجم الم بادالت الت جار ية بين ا لدول الثالث وم عال جة
العوائق غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري بين الدول الثالث.
 تعزيز االس تثمارات المش تركة وبناء ش راكات فاعلة بين ممثلي القطاع الخاص في الدول
الثالث.
 بناء تكامل ص ناعي بين الدول الثالث ،وتعزيز وتطوير المناطق الص ناعية المش تركة من
خالل التعاون في مجال تطوير المش اريع الص غيرة والمتوس طة ودعم االبتكار وريادة
األعمال.
 توس يع الش راكات االس تراتيجية المتعددة بما يتيح فرص ا ً جديدة لالس تثمار واالزدھار
االقتص ادي تنس جم مع مرحلة إعادة اإلعمار والتمكين ليكون العراق منص ة توازن وقاعدة
اقتصادية في المنطقة ونقطة تالقي وليس تنازع بين المصالح اإلقليمية".



ش ارك معالي وزير الص ناعة والتجارة والتموين ض من الوفد المرافق لص احب الجاللة الھاش مية
المل ك عب د ﷲ الث اني ابن الحس ين خالل زي ارت ه إلى جمھوري ة س نغ افورة الرامي ة في
حزيران .2019/حيث جاءت الزيارة في إطار جھود جاللته الدؤوبة لترويج الفرص االس تثمارية
بالمملكة ومد جس ور التعاون مع مختلف التكتالت االقتص ادية العالمية .كما مھدت الزيارة الملكية
الطريق امام رجال االعمال في البلدين لتعزيز التواص ل واالطالع على الفرص المتاحة بما
ينعكس ايجابا على زيادة التبادل التجاري واقامة مشروعات مشتركة .



ش ارك معالي وزير الص ناعة والتجارة والتموين ض من الوفد الوزاري الذي ترأس ه معالي نائب
رئيس الوزراء ووزير دول ة بزي ارة العم ل القط اعي ة االولى الى بغ داد على رأس وف د من
الص ناعيين االردنيين المھتمين بالتص دير الى الس وق العراقي في القطاعات الص ناعية
)البالس تيكية ،الص ناعات الغذائية ،الدوائية البش رية والبيطرية ،الكيماوية ،الھندس ية( لغرض
تعزيز نفاذ المنتج االردني في السوق العراقي ،والتي تمت خالل الفترة .2019/1/28-27



ترأس معالي وزير الص ناعة والتجارة والتموين الوفد االردني المش ارك بالزيارة القطاعية الثانية
الى ب غداد خالل الفترة  ،2019/4/29-28يراف قه و فد كبير من الق طاع ال خاص يمثلون عدد من
القطاعات االقتصادية والمتمثلة في قطاع )الصناعات التعدينية والھندسية والكھربائية وتكنولوجيا
المعلومات واالنشاءات والمقاوالت( لغرض تعزيز نفاذ المنتج االردني في السوق العراقي.



ترأس معالي الوزير الوفد االردني المش ارك في افتتاح معرض الص ناعات والمنتجات االردنية
والمنعقد في مدينة جنين /فلسطين خالل الفتـــــرة .2019/7/29 – 28



ترأس معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الوفد األردني رفيع المستوى المشارك في أعمال
ال دورة الث الث ة لمنت دى األعم ال اإليط الي العربي وال ذي عق د في م دين ة ميالنو بت اريخ
 .2019/10/17حيث تم التركيز على العديد من المش اريع المس تقبلية ورفع مس توى العالقات
التجارية ،ال س يما فيما يتعلق بالقطاعات التالية :التكنولوجيا الرقمية ،الس ياحة ،البنية التحتية
واألعمال التجارية الزراعية.

15

محور تنمية الصناعة المحلية

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳرﻳﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﻗﻳﻌﻬﺎ

اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻣوﻳﻠﻬﺎ

 30شركة

 16مشروع

ﺗﺑﺳﻳط ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺷﺄ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ رﻗم

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﻼﺗﺣﺎد

ﺗﻔوﻳض

اﻻوروﺑﻲ

 15شركة

 10شركات

ﻗ اررات دﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ
اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻛﻣﻳﺔ 3000

وﻗف اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻘرار رﺳم

ﺻدور ﻗرار رﻗم ﻣﺟﻠس

اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻر

ﺗﺧﻔﻳض ﺑﻧد ﻓرق أﺳﻌﺎر

طن ﻣن اﻷﺳﻼك

اﻟﺣدﻳدﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن

اﻟﺗﺻدﻳر ﻋﻠﻰ اﻟورق

اﻟﻬﺎﻟك ﺑﻣﻘدار 25

اﻟوزارء اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣﺷﺗرﻳﺎت اﻟو ازرات

اﻟوﻗود ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗدوﻳر إطﺎرات

دﻳﻧﺎر/طن ﻣن اﻟﻛرﺗون

اﻟﻣﻔروض

ﻋﻠﻰ ورق اﻟدوﺑﻠﻛس

اﻟﺳﻳﺎرات ﻣن اﻟرﺳم

اﻟﺑﻧﻲ و 10دﻧﺎﻧﻳر/طن

اﻋﻔﺎء ﺧردة اﻟﻧﺣﺎس ﻣن

واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ

اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺻﻐﻳر )99

رﺳم ﺗﺻدﻳر اﻟﻣﻌﺎدن

ﻣن اﻟﻠوازم اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ

ﻓﻠس/ك.واط.س( ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻔروض

ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ

اﻟﺗزود اﻟﻧﻬﺎري و)85

ﺣﺎﻝ وﺟود ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺗﺟﻳن

ﻓﻠس/ك/واط/س( ﻋﻠﻰ

ﻣﺣﻠﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ

اﻟﺗزود اﻟﻠﻳﻠﻲ

16

محور المنافسة
ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
14
استشارة

 7شكاوى

 9طلبات
تحري

 5ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻧدﻣﺎج وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘطﺎع
االتصاالت

المقاوالت

الصناعات الورقية

نقل الركاب

محور حماية اإلنتاج الوطني

ﺷﻛﺎوى ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ
21
شكوى

ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺗداﺑﻳر اﻟوﻗﺎﻳﺔ
2

2

2

1

طﻠب ﺗداﺑﻳر وﻗﺎﻳﺔ

ﻗرار ﺑدء اﻟﺗﺣﻘﻳق

ﻗرار ﻋدم ﻓرض اﺟراء ﺗداﺑﻳر وﻗﺎﻳﺔ

ﻗرار ﻓرض اﺟراء ﺗداﺑﻳر وﻗﺎﻳﺔ

17

محور تحسين بيئة االعمال

أﺗﻣﺗﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺟراءات
اطﻼق ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري

اطﻼق

ﺗطوﻳر ﻧظﺎم ﻣﺣوﺳب

اطﻼق ﻧظﺎم ﺳﺟﻝ

 ،Onlineوﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ 28

%80.75

ﻟﺗوﺣﻳد اﻟﺟﻬﺎت

اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻻﻣواﻝ

اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻊ داﺋرة

ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓردﻳﺔ ،و 59إﺳم

ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺗﺟﺎري

اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ

اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ

اﻟﺳﻳر /ادارﻩ ﺗرﺧﻳص

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

اﻟﺳواﻗﻳن و اﻟﻣرﻛﺑﺎت

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ

ﺗوﻗﻳﻊ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻟﻠرﺑط

اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺻﻳرة اﻟﻣرﺳﻠﺔ

ﺗﺧﻔﻳض ﻣدة

ارﺗﻔﻊ ﻋدد

ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ

ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟرﺳوم

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ

واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ

اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن 10

اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ

اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ

إﻟﻰ  3أﺷﻬر

%47

%44

3,275,631

450,000

30,200

رﺳﺎﻟﺔ ﺗوﻋوﻳﺔ

رﺳﺎﻟﺔ ﺗروﻳﺟﻳﺔ

رﺳﺎﻟﺔ اﻋﻼم ﻋن
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت
ﺻدور ﻧظﺎم ﻣﻌدﻝ ﻟﻧظﺎم ﺑراءات اﻻﺧﺗراع رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ 2019

ﺻدور ﻗﺎﻧون إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون اﻟﺣرف واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت رﻗم  22ﻟﺳﻧﺔ 2019

ﺑراﻣﺞ اﻟدﻋم
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن داﺧﻝ اﻟﻣﻧزﻝ
 اﻋﻔﺎء ﻣن ﺗﻘدﻳم اﻻﻗ اررات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﻳن

ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻳﻛروﻳﺔ

ﻣﺷروع " اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن أﺟﻝ

واﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻷﺟﻝ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ

اﻟﺗوظﻳف"

 اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟواﻋدة وﻫﻲ :اﻟﺗﺻﻧﻳﻊ

 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻣوﻝ ﻣن

 اﻋﻔﺎء ﻣن رﺳوم ﺗرﺧﻳص اﻟﻐذاء واﻟدواء

اﻟﻐذاﺋﻲ ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت،

ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ )أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ –

 ﺗﺧﻔﻳض رﺳوم ﺗراﺧﻳص اﻟﻣﻬن

اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ

ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ – ﻫوﻟﻧدا( ﺑﻘﻳﻣﺔ 20

 اﻋﻔﺎء ﻣن اﺣﻛﺎم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺻﻧدوق
 اﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌرض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ  64ﻣﺷروع
ﻣﻧزﻟﻲ

 ﺗﻣدﻳد ﻓﺗرة ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺷﻬر ﻧﻳﺳﺎن

ﻣﻠﻳون ﻳورو

 ﺗوﻓﻳر ﺗﻣوﻳﻝ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻳﺻﺑﺢ  10ﻣﻠﻳون

اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺋﻳن اﻟﺳورﻳﻳن

ﻋﺎم 2024
ﻳورو

 ﺗﺷﺑﻳك اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﺗوﺟﻪ
واﻷردﻧﻳﻳن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻋن اﻟﻌﻣﻝ.

 ﺗﺳﺟﻳﻝ  688ﺳﺟﻝ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ

18

محور التموين وحماية المستھلك

اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ

ﺗوﻋﻳﺔ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن واﻟﻣزودﻳن

ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك

وﺗﻣﻛﻳن اﻟﻣوظﻔﻳن

ﻋﻘد  14ورﺷﺔ

ارﺳﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب

زﻳﺎرة ﻣﺎ

 12ﻧﺷرة

ﻋﻘد 2

ﺗوﻗﻳﻊ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ

ﺗوﻗﻳﻊ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم

ﺗوﻋوﻳﺔ ﻗطﺎﻋﻳﺔ

 100اﻟف رﺳﺎﻟﺔ

ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن

ﻗﺻﻳرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن

ﻳﻘﺎرب
16000
ﻣﻧﺷﺄة

ﺗوﻋﻳﺔ

ﺑرﻧﺎﻣﺞ

وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﺎرة

ﻣﻊ وزارة اﻟﺗﺟﺎرة

ﺗدرﻳﺑﻲ

اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ

اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ

واﻟﻣزودﻳن

ﻟﻠﻣوظﻔﻳن

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة ﺟراء ﻓض اﻟﻧزاع ودﻳﺎ ﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن
160

39700

7540

3865

51.105

ﻋدد اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة ﻧﻘدا

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ

ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﺑدﻳﻝ

اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ )دﻳﻧﺎر أردﻧﻲ(

ﻛﻣﻳﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﻘﻣﺢ واﻟﺷﻌﻳر واﻟﻧﺧﺎﻟﺔ )اﻟطن(
888208

632346

197963

اﻟﻘﻣﺢ

اﻟﺷﻌﻳر

اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻻﺧطﺎرات

ﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك

ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك

131
71
مخالفة
وإخطار

45

26

48

381
شكوى

اﻻﺧطﺎرات

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت

ﻗ اررات اﻟﺗﺳﻌﻳر واﻟدﻋم ﻟﻠﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ

21

161

ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﻳﻊ

اﻟﻛﻔﺎﻻت واﻟﻌﻘود
اﻋﻼن ﻣﺿﻠﻝ

ﺧدﻣﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻳﺑﺔ

ﻣواﻓﻘﺎت إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺧﺎﺑز واﻟﻣطﺎﺣن

12

12

12

157

4

ﻗرار ﺻرف دﻋم

ﻗرار ﺗﺣرﻳر أﺳﻌﺎر

ﻗرار أﺳﻌﺎر

ﻣواﻓﻘﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﺧﺑز

ﻣواﻓﻘﺔ إﻧﺷﺎء ﻣطﺎﺣن

اﻟﻣﺧﺎﺑز اﻟﺣﺟرﻳﺔ

اﻟطﺣﻳن وﺗﺳﻌﻳر اﻟﺧﺑز

اﻟﺷﻌﻳر

19

ﺟوﻻت اﻟﻛﺷف

ﻛﻣﻳﺎت اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﻌﻳر

ﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﺷﻌﻳر

ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ

اﻟﻣﺳﺗوردة )طن(

واﻟﻧﺧﺎﻟﺔ )طن(

إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺧﺎﺑز

635908

725915
ﻗﻣﺢ

1539190

ﺷﻌﻳر ﻣﺷوﻝ

833908

813276

 220جولة

198000
ﻧﺧﺎﻟﺔ

ﺷﻌﻳر

اﻧﺟﺎزات ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﺳواق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
6673

2145

93280

1280

0

اﻟﺟوﻻت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت

اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗم

اﻟﺷﻛﺎوى اﻟواردة وﺗم

اﻻﻏﻼﻗﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت

اﻻﺳواق

اﻟﻣﺣررة

زﻳﺎرﺗﻬﺎ

ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗروﻳﺟﻳﺔ
375

358

ﻋدد اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ

ﻋدد اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﻔرﺟﺔ

اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗروﻳﺟﻳﺔ

ﻗ اررات اﻟﺳﻘوف اﻟﺳﻌرﻳﺔ

1

1

ﻗرار ﺗﺣدﻳد ﺳﻘوف

ﻗرار وﻗف اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻧﺢ ﺗﺻدﻳر واﻋﺎدة

ﺳﻌرﻳﺔ ﻟﻠدﺟﺎج

ﺗﺻدﻳر ﺳﻠﻊ رﻣﺿﺎن اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ

اﻟﺗوﻋﻳﺔ واﻻرﺷﺎد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳواق
2

1200

5000

ورش ﺗوﻋوﻳﺔ وارﺷﺎدﻳﺔ

ﺑروﺷورات ﺗوﻋوﻳﺔ وارﺷﺎدﻳﺔ

رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺻﻳرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن

20

محور التأمين

161.6

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت

ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر

التأمين
الطبي

اﻟﻣدﻓوﻋﺔ

189.3

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻗﺳﺎط

ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر

1030

الشكاوى
والتسويات

968

اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ

اﻋداد اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟﺗﺳوﻳﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺻﻧدوق
ﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺗﺿررﻳن

157

223

ﺗﺳوﻳﺎت

ﻣطﺎﻟﺑﺎت

ﻋدد اﻟﺷﻛﺎوى

ﻋدد اﻟﺗﺳوﻳﺎت

اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت
اﻋداد ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم أﻋﻣﺎﻝ
اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﺳﻧﺔ 2019

اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣطروﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  2019ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن

جمعية إدارة التامين على
الحياة )(LOMA

معھد البحرين للدراسات
المصرفية والمالية )(BIBF

شھادة في التامين

شھادة المستوى األول
Insurance Fundamentals
شھادة مشارك
)التامين الصحي والحياة(
ALMI: Associate, life
management Institute TM
شھادة الزمالة
)التأمين الصحي والحياة(
FLMI: Fellow, life
management Institute TM

معھد التامين القانوني في
لندن )(CII

Certificate in Insurance

الشھادة المھنية في التأمين
Professional Insurance
Certificate

شھادة الدبلوم في التامين
CII Diploma In Insurance

شھادة الدبلوم المتقدم في التامين
CII Advanced Diploma In
Insurance
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محـــــور التميـــــز

2005
الجائزﻩ الذهبية

2006
الجائزﻩ الذهبية

2011-2010
ختم التم

2015-2014
نجــمت ـيــن

2014-2013
نجــمت ـيــن

2013-2012
نجمه واحدﻩ

2017-2016
ثالث نج ــوم

2017-2016
املركز األول
املرحلة
ال ﺮونزية

2019-2018
نجمه واحدﻩ
املحافظات )اربد(
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الجوائز الداخلية في الوزارة

ﺟﺎﺋزة أﻓﺿﻝ وﺣدة ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم ) 2018اﻟﻣرﻛز(
اﻟﻣرﻛز اﻷوﻝ

اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻧﻲ

ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻟث

ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﺟﺎري

ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣرﻛزي

ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ

ﺟﺎﺋزة أﻓﺿﻝ وﺣدة ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم ) 2018اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت(
اﻟﻣرﻛز اﻷوﻝ

اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻟث

ﻣدﻳرﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺟﺎرة وﺗﻣوﻳن اﻟﺑﻠﻘﺎء

ﻣدﻳرﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺟﺎرة وﺗﻣوﻳن اﻟزرﻗﺎء

ﻣدﻳرﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺟﺎرة وﺗﻣوﻳن اﻟﻣﻔرق

جائزة الموظف المثالي لديوان الخدمة المدنية

الموظفين الحاصلين على جائزة الموظف المثالي
2.5

2

2

2018

2017

2

2
2

1

1

1

عدد الموظفين

1.5

0.5

0
2013

2015

2012

2011

السنة
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جائزة حماية الملكية الصناعية
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺟﺎﺋزة:
ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺟﺎﺋزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺻ ــﻧﺎﻋﻳﺔ )اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ،ﺑراءات اﻻﺧﺗراع ،اﻟرﺳ ــوم اﻟﺻ ــﻧﺎﻋﻳﺔ
واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ(.
دورات اﻟﺟﺎﺋزة :

المشاركين بجائزة حماية الملكية الصناعية
151
100

81

9
جائزة حماية الملكية الصناعية
الدورة الثالثة )٢٠١٩براءات
اختراع(

9

9
جائزة حماية الملكية الصناعية
الدورة الثانية ) ٢٠١٨براءات
اختراع(

عدد المشاركين

165
145
125
105
85
65
45
25
5

جائزة حماية الملكية الصناعية
الدورة االولى ) ٢٠١٧مسابقة
أفضل ملصق اعالني )بوستر( عن
العالمات التجارية لمنع التقليد
والتزوير(

الفائزين
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إنجازات المؤسسات التابعة للوزارة
 (1ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس ):(JSMO
اﻫم اﻧﺟﺎزات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :
 إﻗرار ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﺎدة )/(33د 1/ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس رﻗم  32ﻟﺳﻧﺔ  2015ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﺷﺗراط إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﻳر ﻟﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻓﻘط ،وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺑﻳن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻧﻳﺔ.
 ﺗﺳﻬﻳﻝ اﺳﺗﻳراد واﻋﺎدة ﺗﺻدﻳر اﻟﺳﺑﺎﺋك اﻟذﻫﺑﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس.
اﻟﺟدوﻝ أدﻧﺎﻩ ﻳﺑﻳن اﻫم إﻧﺟﺎزات ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم .2018
اﻟﺑﻧد

اﻟرﻗم

إﻧﺟﺎزات 2018

إﻧﺟﺎزات 2019

18642

18567
26773

.1

ﻋدد ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻘﻳﺎس ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ دورﻳﺎً

.2

ﻋدد ﻋدادات اﻟﺗﺎﻛﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ

29763

.3

ﻋدد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻷردﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة

75

67

.4

ﻋدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة

17

14

.5

ﻋدد اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟرد ﻋﻠﻳﻬﺎ

1214

1111

.6

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻛﺎﺗب

236577

227975

.7

ﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻوﻏﺎت اﻟذﻫﺑﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﺣﺻﻬﺎ ودﻣﻐﻬﺎ )ﻛﻎ(

7387,2582

5978,8314

.8

ﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣﺻوﻏﺎت اﻟذﻫﺑﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﺣﺻﻬﺎ ودﻣﻐﻬﺎ )ﻛﻎ(

2626,7021

2606,7859

.9

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺿﻣﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻣﻠﺗزم )ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت

62

69

.10

ﻋدد اﻟﺗﺟﺎر اﻟذﻳن ﺗم إدراﺟﻬم ﺿﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء

245

181

.11

ﻋدد اﻟﻌﻳﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت )ﻏذاﺋﻲ ،ﻛﻳﻣﺎوي،

7545

7190

.12

ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺟودة

125

127

ﻣﻧﺢ ﺟدﻳد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

16

9

ﺗﺟدﻳد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

22

43

ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺟودة اﻷردﻧﻳﺔ

53

54

أو ﻓﺟﺎﺋﻳﺎً أو ﺑﻌد اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﺟﻣرﻛﻳﺔ وﻓرع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻳم اﻟﺟﻧوب

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ(

ﻫﻧدﺳﻲ(

25

ﻣﻧﺢ ﺟدﻳد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

7

5

.13

ﺗﺟدﻳد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

11

18

ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺣﻼﻝ

24

31

ﻣﻧﺢ ﺟدﻳد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

10

4

ﺗﺟدﻳد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

1

10

.15

ﻋدد ﺷﻬﺎدات اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت

2953

3111

.16

ﻋدد ﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻌﺿوي اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ

194

345

.17

ﻋدد اﻟﻣزارع اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة Global gap

2

3

.18

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﺟﻬﺎت ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة

69

90

.19

ﻣﺧﺗﺑرات اﻟﻔﺣص

.14

.20

.21

اﻋﺗﻣﺎد ﻷوﻝ ﻣرة ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

5

9

ﺗﺟدﻳد اﻋﺗﻣﺎد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

11

8

ﻣﺧﺗﺑرات اﻟﻣﻌﺎﻳرة
اﻋﺗﻣﺎد ﻷوﻝ ﻣرة ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

3

2

ﺗﺟدﻳد اﻋﺗﻣﺎد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

-

-

اﻟﻣﺧﺗﺑرات اﻟطﺑﻳﺔ
اﻋﺗﻣﺎد ﻷوﻝ ﻣرة ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

-

-

ﺗﺟدﻳد اﻋﺗﻣﺎد ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ

1

-

.22

ﻋدد ﺟوﻻت ﻣﺳﺢ اﻷﺳواق )اﻟﻣﺣﻼت ،اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت ،اﻟﻣﻌﺎرض (...

142

132

.23

ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺟوﻻت ﻣﺳﺢ اﻷﺳواق

470

305

.24

ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻔﺗﻳش ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ

488

815

.25

ﻋدد اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ

746

841

ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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 (2اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ):(JEDCO
ﻳﺑﻳن ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم دﻋﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم :2018
اﻟﺟدوﻝ أدﻧﺎﻩ ّ
اﻻﻧﺟﺎز

اﻟﻣﺷروع/اﻟﻧﺷﺎط

2018
-

دﻋم ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﺻدﻳر
 -اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ

-

دﻋم ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗﺻدﻳر
 -اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

2019


 20ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻔﻳدة



اﻧﻔﺎق  500,000دﻳﻧﺎر ﻛﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ

ﺗم اطﻼق اﻟﻣﺷـــــــــروع ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻻﺧﻳر ﻣن اﻟﻌﺎم
2019

ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ



 23ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻔﻳدة

اﻟﺗﺻدﻳر  -اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ



 1,078,000دﻳﻧﺎر ﻛﺗﻣوﻳﻝ
ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ



 %17ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت اﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة



 %30ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات
اﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة



 %66ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻻﺳواق
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ



 %8ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﻳن
ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة

-

ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ
اﻟﺗﺻدﻳر  -اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ



 21ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻔﻳدة



اﻧﻔﺎق  1,033,758دﻳﻧﺎر ﻛﺗﻣوﻳﻝ
ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ

-

ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣن اﺟﻝ
اﻟﺗﺻدﻳر ﻷوﻝ ﻣرة

ﺗم اطﻼق اﻟﻣﺷـــــــــروع ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻻﺧﻳر ﻣن اﻟﻌﺎم
2019
 100ﻣﺷروع ﻣﺳﺗﻔﻳد

ﻣﺑـــﺎدرة اﻟﺗـــدرﻳـــب واﻟﺗوﺟﻳـــﻪ ﻟﻠﻣﺳـــــــــﺗﻔﻳـــدﻳن ﻣن
ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ SPARK

 20ﻣﺷروع ﻣﺳﺗﻔﻳد

ﻣﺑﺎدرة ﺗﺷﺑﻳك اﻟﺷرﻛﺎت اﻻردﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻓﻲ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﻣﺷروع ﺗﺣوﻳﻝ ﻧﻣﺎذج اﻻﺧﺗراﻋﺎت اﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻳﻊ

ﺗم اطﻼق اﻟﻣﺷـــــــــروع ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻻﺧﻳر ﻣن اﻟﻌﺎم

ﺗﺟﺎرﻳﺔ )اﻟﺗﺗﺟﻳر(

2019

ﻣﺷروع اﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﻣﻧزﻝ

ﺗم اطﻼق اﻟﻣﺷـــــــــروع ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻻﺧﻳر ﻣن اﻟﻌﺎم
2019

ﺻﻧدوق ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت )(GDF



 10ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﺳﺗﻔﻳد



 10ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻣﺳﺗﻔﻳد



اﻧﻔﺎق  4,000,000دﻳﻧﺎر



اﻧﻔﺎق  4,559,000دﻳﻧﺎر ﻛﺗﻣوﻳﻝ

ﻛﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ
ﻣﺷروع ﻧﻣو اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ

ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ



 113ﺧطﺔ ﻧﻣو



 16ﺧطﺔ ﻧﻣو



 69ورﺷﺔ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ



 17ورﺷﺔ ﺗدرﻳﺑﻳﺔ
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 16ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن اﻟﺗﺻدﻳر



ﻷﻣرﻳﻛﺎ
ﻣﺷروع ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة

 34ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن اﻟﺗﺷﺑﻳك ﻣﻊ ﺟﻬﺎت
ﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ

-

واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻻردن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ

ﺗم اطﻼق  3ادﻟﺔ:


اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ OECD

ﺗﻌزﻳز اﻟﺣوار ﺑﻳن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص
وﺗﻧﺳﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ
اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ



ﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم اﻟﺑراﻣﺞ
واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرﻳﺎدة اﻻﻋﻣﺎﻝ
واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ



اﺣﺻﺎﺋﻳﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
وﻣؤﺷرات اﻟرﻳﺎدة

ﻣﺷروع اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟرﻳﻔﻳﺔ واﻟﺗﺷﻐﻳﻝ



اﻧﺷﺎء  119ﺟﻣﻌﻳﺔ  /ﻣﺟﻣوﻋﺔ



اﻧﺷﺎء  123ﺟﻣﻌﻳﺔ  /ﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﻣﻣوﻝ ﻣن اﻳﻔﺎد



ﺗﺷﻛﻳﻝ  35ﻣدرﺳﺔ ﻣزارﻋﻳن ﺣﻘﻠﻳﺔ



ﺗﺷﻛﻳﻝ  30ﻣدرﺳﺔ  540 /ﻣزارع



ﺗﻘدﻳم  150ﻣﻧﺣﺔ



ﺗﻘدﻳم  251ﻣﻧﺣﺔ



اﻧﻔﺎق  354,690دﻳﻧﺎر ﻛﺗﻣوﻳﻝ



اﻧﻔﺎق  829,373دﻳﻧﺎر ﻛﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻣﻧﺢ
اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة ﻣن اﻳﻔﺎد

ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ


 206ﻣﺷروع ﻣﻳﻛروي ﻣﺳﺗﻔﻳد



اﻧﻔﺎق  282,486دﻳﻧﺎر ﻛﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻠﻘروض
اﻟﻣﻳﻛروﻳﺔ



 14ﻣﺷروع ﺻﻐﻳر وﻣﺗوﺳط ﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن
اﻟﻘروض



اﻧﻔﺎق  843,600دﻳﻧﺎر ﻛﺗﻣوﻳﻝ ﻟﻘروض
اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
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 (3داﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ):(CCD
اﻫم اﻧﺟﺎزات اﻟداﺋرة :
 ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم رؤوس اﻷﻣواﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ  %30.6وارﺗﻔﻌت ﻋدد اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ .%10
 ﺻدور ﻧظﺎم اﻻﻋﺳﺎر رﻗم ) (8ﻟﻌﺎم  2019ﺑﺗﺎرﻳﺦ .2019/2/17
 ﺻدور ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺳﺟﻝ اﻻﻋﺳﺎر اﻟورﻗﻲ رﻗم ) (1ﻟﺳﻧﺔ  2019ﺑﺗﺎرﻳﺦ .2019/11/17
 ﺗﺧﻔﻳض زﻣن اﻻﻧﺗظﺎر ﻓﻲ داﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن  4ﺳﺎﻋﺎت إﻟﻰ  20دﻗﻳﻘﺔ.
 ﻋﻘد ورش ﻟﻠﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺧدﻣﺎت داﺋرة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎت وﻏرف اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ اﻧﺣﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
وﻳوﺿﺢ اﻟﺟدوﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ورؤوس اﻷﻣواﻝ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ
ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٕ 2019واﺟﻣﺎﻟﻲ إﻳرادات اﻟداﺋرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم : 2018
اﻟﻌﺎم 2018

اﻟﻌﺎم 2019

اﻹﻧﺟﺎزات/اﻻﻧﺷطﺔ

10,610,938

9,364,796

ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ

5467

5079

رؤوس اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ

150,057,103

21,905,285

718

673

425,148,933

1,582,854,938

218

244

32,040,742

60,054,949

2021

1495

177,080,082

85,656,693

12

21

37,307,307

218,078,800

اﺟﻣﺎﻟﻲ إﻳرادات اﻟداﺋرة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧزﻳﻧﺔ

ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ زادت رؤوس اﻣواﻟﻬﺎ
ﻣﺟﻣوع رؤوس اﻷﻣواﻝ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﻳﻝ ﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﻣﺟﻣوع رؤوس اﻟﻣواﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺣوﻟت ﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ
ﻣﺟﻣوع رؤوس اﻷﻣواﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ
ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ اﻻﺟﺑﺎرﻳﺔ
ﻣﺟﻣوع رؤوس اﻷﻣواﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻔﻳﺔ اﻻﺟﺑﺎرﻳﺔ
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 (4اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ):(JCSCC
ﻳﻣﻛن إﻳﺟﺎز إﻧﺟﺎزات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم  2018ﺑـﺎﻟﺟدوﻝ ادﻧﺎﻩ :
2018

2019

المؤشر
قيمة االستثمار في تأجير المواقع داخل أسواق
المؤسسة

 2,155,344دينار

 2,049,954دينار

قيمة المبيعات

 73,183,339دينار

 75,364,398دينار

إجمالي المشتريات

 60,872,273دينار

 61,603,593دينار

قيمة المشتريات من الصناعات االجنبية )موردين
محليين(

 15,440,978دينار

 16,169,050دينار

قيمة المشتريات من الصناعات المحلية

 22,209,820دينار

 20,048,646دينار

معدل دوران المخزون

5.460

5.777

نسبة التداول

0.94

0.91

نسبة انخفاض أسعار المواد عن السوق المحلي

%9.8

%9.10

عدد األصناف )السلع( التي توفرھا المؤسسة في
أسواقھا

 5819سلعة

 5133سلعة

عدد األسواق التي أدخل بھا نظام الباركود

 11سوق

 6أسواق )جميع االسواق
أصبحت تستخدم الباركود(

عدد األسواق التي تم فيھا تفعيل نظام االوراكل

 16سوق

 14سوق

عدد المواقع التي تم فيھا تركيب خاليا شمسية

 2سوق

 1سوق

نسبة رضى متلقي الخدمة

%88

%89

30

ﻣﻠﺣق اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ

31

32

33

34

35

مؤشرات قطاع التأمين لعام 2019
ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﻳﺔ
)ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﻠﻐﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن(

ﺗﻐﻠﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﻌﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دوﻝ ﻣﺧﺗﺎرة

ﺗوزﻳﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﻳن

* اﻟﻣﺻدرhttp://www.swissre.com/sigma، Swiss Re :

** وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻣن إدارة اﻟﺗﺄﻣﻳن-و ازرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﻳن

ﺗطور ﺗوزﻳﻊ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻧوات اﻟﺗوزﻳﻊ
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: ﻟﻠﺗواﺻﻝ ﻣﻌﻧﺎ
00962-6-5629030 / 5629060 : هاتف
00962-6-5602135 / 5684692 : فاكس
 االردن11181  عمان2019 : ب.ص
Info@mit.gov.jo
00962-0780324189
www.mit.gov.jo
https://web.facebook.com/mit.gov.jo
https://twitter.com/MIT_HKJ
https://www.youtube.com/channel/UCArstQbXTHYrpcNe0c6aYw/videos?view_as=subscriber
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