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املقدمة( نشأة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتطورها )
أنشئت أول وزارة مستقلة للصناعة والتجارة في عهد صاحب الجاللة املغفور له -بإذن هللا -امللك طالل بن
ّ
بمسميات مختلفة منذ إنشائها بـ(التجارة ،االقتصاد
عبد هللا طيب هللا ثراه بتاريخ  ، 30/1/1952وقد عرفت الوزارة
والتجارة ،االقتصاد واإلنشاء والتعمير ،االقتصاد ،التجارة واإلنشاء والتعمير ،االقتصاد الوطني) واستقرت تسميتها
ّ
تخلل تلك الفترة ّ
تنوع في الصالحيات والوظائف والهيكل التنظيمي،
على وزارة الصناعة والتجارة منذ عام  ،1975وقد
وانبثقت عنها ّ
عدة وزارات ومؤسسات مستقلة ،وفي العام  1998ألغيت وزارة التموين لتنتقل مهامها إلى وزارة
الصناعة والتجارةّ ،
ثم أعيد محور التموين كمحور رئيس لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والتموين في العام 2013
ً
نظرا لعدم استقرار أسعار املواد األساسية التي تضمن تحقيق األمن الغذائي للمواطن األردني ،وتعمل الوزارة بموجب
قانون الصناعة والتجارة رقم ( )18لسنة  1998وتعديالته  ،ونظام التنظيم االداري لوزارة الصناعة والتجارة
والتموين رقم  29لعام 2016وتعديالته .
وللوزارة مديريات في كافة محافظات اململكة باإلضافة الى ( )53مركز لتوزيع األعالف ،وتوظف قوة عاملة قوامها
حوالي ( )1116موظف وموظفة .وتعمل الوزارة على انجاز بعض من مهامها من خالل املؤسسات والتي يرأس مجالس
ادارتها وزير الصناعة والتجارة والتموين مثل-:








مؤسسة املواصفات واملقاييس - :يتمثل عملها في حماية صحة وسالمــة اإلنسان وحماية البيئة ،وتعزيــز
الثقة بالخدمات واملنتجــات املحلية واملستوردة املطروحة في االسواق .
املؤسسة االردنية لتطوير املشاريع االقتصادية -:يتمثل عملها في تمكين الشركات واملشاريع األردنية من
التطور والنمو محليا ،وترويج منتجاتها في األسواق الدولية.
دائرة مراقبة الشركات- :يتمثل عملها في تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان
وتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير االقتصاد
الوطني.
املؤسسة االستهالكية املدنية- :يتمثل عملها في إيجاد توازن واستقرار سعري وكمي بجودة عالية للمواد
الغذائية واالستهالكية.
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مفاهيم التميز

وملا كان التميز احد اهم االهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها فقد كانت الوزارة من الوزارات الرائدة في هذا
املجال ،حيث حصلت على ثالث نجوم وهو اعلى تصنيف في جائزة الخدمة الحكومية املتميزة (وهي الوزارة الوحيدة
املشاركة في هذه الجائزة) باإلضافة الى حصولها على جائزة امللك عبدهللا الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية/املرحلة
البرونزية ،وقد تم اعداد الخطة االستراتيجية للوزارة من خالل تبني املفاهيم االساسية للتميز وذلك على النحو التالي:
مفاهيم التميز

كيفية انعكاسها في عملية التخطيط االستراتيجي

وتم اعتماد مبدأ التشاركية من خالل ورشات العمل واللقاءات مع املعنيين (الشركاء الخارجيين ،متلقي
إضافة قيمة لصالح الخدمة ،موظفي الوزارة)  ،حيث تم عمل تحليل للبيئة الداخلية والخارجية للوزارة باإلضافة الى تقارير التقييم
للخطة االستراتيجية السابقة باإلضافة الى تقارير الشكاوى واالقتراحات والوقوف على تقارير التقييم لجائزة
املتعاملين
امللك عبدهللا الثاني لتميز االداء الحكومي  ،وتم االستناد للمبادرات امللكية السامية ،باإلضافة الى خطة النهضة

بناء مستقبل
مستدام

راعت الوزارة في الخطة االستراتيجية جميع االحتياجات والتوقعات املستقبلية لجميع املعنيين ،باإلضافة الى
تحديد حزمة من النتائج يتم تقييمها تسعى من خاللها الى تحسين االداء املستقبلي بحيث يتم توفير منافع
مستدامة لجميع املعنيين من خالل االستخدام االمثل للموارد  ،وقد تم وضع مؤشرات لقياس اداء الخطة
االستراتيجية باإلضافة الى ربطها بخطة إلدارة املخاطر  ،بحيث يتم التأكد من فاعلية تطبيق الخطة
االستراتيجية من خالل تقارير دورية تبين نسب االنجاز.

تنمية القدرة
املؤسسية

تقوم الوزارة ببناء وتطوير قدرتها املؤسسية من خالل االدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخليا وخارجيا ،حيث
حرصت الوزارة على تحليل اتجاهات االداء التشغيلي ملحاولة فهم القدرات واالمكانيات الحالية ،وتسعى الوزارة
جاهدة لتنمية ثقافة مؤسسية لتعميق فاعلية التعاون املشترك وبناء روح الفريق  ،وضمان االستغالل االمثل
للموارد املالية واملادية والتقنية لدعم التطوير املؤسس ي ،كما حرصت الوزارة على العمل املشترك مع كافة
الشركاء لتحقيق املنافع املتبادلة .

تسخير االبداع
واالبتكار

عملت على استحداث نظام محوسب للتخطيط االستراتيجي يعد االول على مستوى الوزارات ،والذي يعنى
برفد اصحاب القرار بكافة املعلومات الالزمة التخاذ القرارات املناسبة ضمن الفترات والكلف املناسبة
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القيادة من خالل
رؤيا والهام ونزاهة

ولضمان اعلى مستويات من االستغالل االمثل للموارد املالية املتاحة فقد تم ربط االهداف باملخصصات
املالية ضمن منهجية اعداد الخطة االستراتيجية في الوزارة.

االدارة بمرونة
وسرعة التكيف مع
التغيير

وتعمل الوزارة جاهدة على التكيف بمرونة عالية مع االحداث املحيطة سواء داخليا او خارجيا من خالل
مراعاة تحليل البيئات في اعداد خطتها االستراتيجية

النجاح من خالل
مواهب وقدرات
موظفي املؤسسة

حرصت الوزارة على أخذ املبادرات واألفكار اإلبداعية والخالقة من مختلف املستويات الوظيفية للعمل على
تنمية املواهب وتطويرها وبث روح التنافس بين املوظفين وعملت على االستفادة منها من خالل اشراك كافة
املستويات الوظيفية في عملية التخطيط االستراتيجي.

استدامة النتائج
الباهرة

راعت الوزارة في الخطة االستراتيجية جميع االحتياجات والتوقعات املستقبلية لجميع املعنيين ،باإلضافة الى
تحديد حزمة من النتائج يتم تقييمها تسعى من خاللها الى تحسين االداء املستقبلي بحيث يتم توفير منافع
مستدامة لجميع املعنيين من خالل االستخدام االمثل للموارد  ،وقد تم وضع مؤشرات لقياس اداء الخطة
االستراتيجية باإلضافة الى ربطها بخطة إلدارة املخاطر  ،بحيث يتم التأكد من فاعلية تطبيق الخطة
االستراتيجية من خالل تقارير دورية تبين نسب االنجاز.

وملا كانت الوزارة تعي بالكامل املخاطر التي تحيط بها فقد قامت بالعمل على تطوير منهجية إلدارة املخاطر  ،خلصت من خاللها الى
مصفوفة إلدارة املخاطر تحوي ( )44خطر  ،وتعمل على تقييم اداء االجراءات الرقابية للحفاظ على بيئات رقابية محددة ضمن
البيئتين( (A.Bوالتي ترتبط مباشرة باألهداف التشغيلية على مستوى الوحدات التنظيمية مما يمكنها من تحقيق اهدافها االستراتيجية
والوطنية بسهولة  ،يتم متابعتها من خالل تقارير دورية من قبل االدارة العليا في الوزارة.
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الهيكل التنظيمي
الوزيـر
وحدة الرقابة

مستشار اقتصادي

مكتب الوزير

وحدة االعالم

األمين العام
وحدة الرقابة على
املخزون

وحدة الرقابة والتفتيش
على األنشطة

مكتب االمين العام

مساعد األمين العام
لشؤون المحافظات

االقتصادية

مديرية املوارد البشرية

مساعد األمين العام
لشؤون التجارة
الداخلية

االقتصادية

مديرية السياسات

مساعد األمين
العام للشؤون
الفنية

مديرية مراقبة

مديرية حماية

مديرية الرقابة الفنية

االسواق والتموين

االنتاج الوطني

واملالية والتراخيص

مديرية إدارة املخزون

مديرية املنافسة

مديرية الدراسات
والتطوير

مديرية صناعة

مديرية صناعة

وتجارة وتموين

وتجارة وتموين

العقبة

الطفيلة

مديرية الشؤون

مديرية صناعة

مديرية صناعة

مديرية حماية امللكية

وتجارة وتموين

وتجارة وتموين

الصناعية

مديرية التجارة

الكرك

معان

مديرية صناعة

مديرية صناعة

مديرية حماية

مديرية السياسات

وتجارة وتموين اربد

وتجارة وتموين
عجلون

مديرية الشؤون املالية
والحساب التجاري

املستهلك

الخارجية التجارية

مديرية صناعة
وتجارة وتموين

مديرية صناعة

جرش

وتجارة وتموين
املفرق

املعلومات

مديرية صناعة

مديرية صناعة

وتجارة وتموين

مديرية الشؤون االدارية

وتجارة وتموين

مأدبا

الزرقاء

مديرية تطوير األداء

مديرية صناعة

املؤسس ي

وتجارة وتموين
البلقاء

املركزي
مديرية تكنولوجيا

مديرية الصيانة
والخدمات الفنية

مديرية التنمية
الصناعية

مديرية السجل التجاري
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مدير ادارة
التأمين

مديرية حل نزاعات
التأمين
مديرية الرقابة
والتشريعات القانونية

اعداد وثيقة الخطة ومراجعتها

قامت الوزارة باعداد خطتها االستراتيجية لالعوام ( )2022-2020اعتمادا على منهجية اعداد الخطة االستراتيجية
،حيث تضمنت سلسلة من االجراءات املنطمة التالية :
 تشكيل فريق اعداد الخطة االستراتيجية برئاسة عطوفة االمين العام وعضوية مجموعة من املدراء .
 عقد اجتماعات بين اعضاء الفريق للتباحث في االجراءات الواجب اتباعها في اعداد الخطة االستراتيجية.
 تقييم رؤية ورسالة الوزارة ومراجعتها.
 عقد اجتماعات وجلسات عصف ذهني لتحليل البيئة الداخلية والخارجية.
 تحديد االهداف االستراتيجية للوزارة واعطاء اوزان لها من خالل الرجوع الى االجندة الوطنية ،البرنامج
التنفيذي التنموي ،اولويات عمل الحكومة خطة نهضة األردن.
 وفي ضوء تشكيل مجلس استشاري للسياسات االقتصادية برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية أصحاب
املعالي ومنهم وزير الصناعة والتجارة والتموين ،وتتوزع مهامه حسب االختصاص على الوزارات لتطوير تصور
متكامل لتعافي االقتصاد الوطني على املدى املتوسط والطويل يتضمن االقتصاد الكلي والجزئي والسياسات
القطاعية واملساندة في مختلف القضايا االقتصادية في ظل جائحة كورونا التي يشهدها االقتصاد العالمي
والوطني ،كما يقوم املجلس بالتحضير ملا بعد الجائحة من خالل اقتراح السياسات والبرامج االقتصادية
التي من شأنها العمل على تجاوز الصعوبات والتداعيات االقتصادية واستثمار الفرص ،وتنفيذ التوصيات
بكيفية التعامل مع آثار جائحة كورونا من خالل وضع الخطط ومؤشرات األداء املتعلقة بهذا الخصوص،
وستقوم الوزارة بعكس التوصيات التي ستصدر عن املجلس على خطط الوزارة.
 وضع مؤشرات اداء لقياس االهداف االستراتيجية.
 عرض املسودة على لجنة التخطيط والتنسيق واملتابعة.
 االعتماد النهائي للخطة وتعميمها على املوظفين والشركاء.

8

تحليل البيئة الداخلية والخارجية
تم العمل على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة وذلك للتوصل الى استراتيجيات يمكن تطبيقها وتحقيقها
من خالل تحديد اهداف يتم وضعها وذلك من خالل الخطوات التالية -:
 استخدام مصفوفة ( ) SWOTوالقائم على تحليل البيئة الخارجية والبيئة الداخلية بحيث يتم البحث في
التهديدات قبل الفرص  ،ونقاط الضعف قبل القوة  ،هذا باإلضافة الى تحليل البيئة الداخلية من خالل
استخدام خمس محاور هي -:
 املوارد البشرية
 نظم ادارية
 الهيكل التنظيمي
 ادوات واساليب تقديم الخدمة
 املوارد املالية
 تم اعتماد تحليل ( )PESTLللبيئة الخارجية وقد تم تحليل الفرص والتهديدات على اساس آنية ومستقبلية.
 بعد الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات تم ايجاد نظام اولويات لهذه النقاط باستخدام
نموذج ملخص العوامل الداخلية  ، )Internal Factors Analysis Summery( IFASباإلضافة الى استخدام
نموذج ملخص العوامل الخارجية . )External Factors Analysis Summery( EFAS
 تم أخذ النتائج التي تم الحصول عليها من  EFAS & IFASووضعها في مصفوفة وذلك للخروج باستراتيجيات
معتمدة في الوزارة.
 تم أخذ االستراتيجيات واستخدام مصفوفة املوقف االستراتيجي (Strategic Position and )SPACE Analysis
 Action Evaluationوذلك للخروج بنوع االستراتيجيات التي يجب ان يتم التركيز عليها.
 تم العمل على استخدام مصفوفة التخطيط االستراتيجي الكمية (Quantitative Strategic )QSPM
 Planning Matrixوذلك للعمل على ترتيب االستراتيجيات حسب االهمية واالولوية.
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التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية ((SWOT ANALYSIS
نقاط الضعف

نقاط القوة
 وجود مؤسسية لعملية التخطيط االستراتيجي .

 نقص الكادر الوظيفي

 التوجه لتطبيق املمارسات الفضلى وفق دليل الحوكمة

 هجرة الكفاءات من موظفي الوزارة.

 تطبيق منهجية االتصال والتواصل مع الشركاء ومتلقي الخدمة

 عدم اكتمال النظام املحوسب لتقييم األداء املرتبط بمؤشرات أداء

 التكامل في تقديم الخدمة (خدمة املكان الواحد )،واعالن زمن انجاز الخدمات في

واضحة
 عدم مالئمة بيئة العمل في بعض مديريات املحافظات ومراكز

الوحدات التنظيمية ملتلقي الخدمة
 دعم وتشجيع القيادة العليا في الوزارة للتطوير والتحديث وخدمة متلقي الخدمة.

االعالف

 تمثيل حقيقي للشراكة بين القطاع العام والخاص عن طريق التشاور

 قلة رض ى املوظفين عن املكافآت

 تبني الوزارة مفاهيم الجودة من خالل حصول كافة مديريات الوزارة على شهادة االيزو

 عدم كفاية املوارد املالية لتلبية االحتياجات التنموية في الوزارة

. ISO9001:2015
 تقييم االداء من خالل مشروع النظام املحوسب لتقييم األداء املرتبط بمؤشرات أداء
واضحة
 تطبيق (حق الحصول على املعلومة )
 وجود بوابة الكترونية تتيح ملتلقي الخدمة انجاز معامالتهم والربط االلكتروني مع
بعض املؤسسات ذات العالقة بعمل الوزارة لتسهيل تقديم الخدمة.
 توفر نظام اغالق الشكاوى واملقترحات املستمر ومتابعته
 تفويض الصالحيات ضمن دليل الصالحيات لدى مديرية املوارد البشرية
 توفر كفاءات وخبرات وفنية في معظم املجاالت املتعلقة بالعمل باإلضافة لتحقيق مبدأ
املوظف الشامل
 وجود خطة مطبقة لإلحالل الوظيفي
 توفر موارد تكنولوجيا متطورة
 تطبيق منهجية أفضل وحدة تنظيمية (اإللزامية)
 تطبيق منهجية املوظف املتميز
 املشاركة الدائمة في جائزة الخدمة الحكومية املتميزة
 حصول الوزارة على املركز االول الفئة البرونزية من جائزة امللك عبدهللا الثاني للتميز

 تطور الربط االلكتروني مع الشركاء
 املشاركة بجائزة الخدمة املتميزة للمحافظات
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التهديدات

الفرص
 الدخول في شراكات تجارية من خالل عقد االتفاقيات الثنائية والدولية مع مختلف
الدول لفتح اسواق تصديرية جديدة أمام املنتجات االردنية.

 االوضاع السياسية املضطربة في الدول املجاورة.
 املنافسة الشديدة بين الدول واالقاليم املجاورة في جذب االستثمارات

 االستفادة من العالقات الخارجية مع الجهات املانحة لتقديم الدعم املالي والفني

 عدم قيام القطاع الخاص بدوره وضعف استغالله االفضل
لالتفاقيات

 التوجه الستقطاب االستثمارات االجنبية
ّ
جدية الحكومة االردنية إلصالح وتطوير القطاع العام

 تعديل التشريعات القانونية الخاصة بعمل الوزارة (قانون الصناعة والتجارة،
قانون االستثمار ،قانون حماية املستهلك ،نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة
والتجارة).
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 القرارات الحكومية بتخفيض االنفاق لعدم توفر املخصصات املالية
في املوازنة العامة وذلك لوجود عجز فيها.
 طول الفترة الزمنية الالزمة إلقرار التشريعات القانونية

 محاور السياسات
 السياسة الصناعية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تطوير املنتجات الصناعية االردنية واالبداع واالبتكار
تشجيع االستثمار
املواصفات واملقاييس
البيئة
التعليم والتدريب والتشغيل
تمكين املرأة
الطاقة والنقل

 .8السياسات والتشريعات واالجراءات الحكومية

 السياسة التجارية
 .1تنمية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات
 .2زيادة تنافسية قطاع الخدمات في النفاذ لألسواق الخارجية
 .3تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص واألكاديمي

 السياسة التموينية
.1
.2
.3
.4

التجارة الداخلية
املخزون االستراتيجي
حماية املستهلك
التنسيق والتعاون لتحقيق االمن الغذائي
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الرؤية

املساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافس ي وعالمي متنوع بالتشارك مع القطاع الخاص لرفع مستوى
معيشة املواطن

الرسالة
تعزيز البيئة االستثمارية وبيئة األعمال لتكون أكثر تنافسية عن طريق تطوير السياسات والتشريعات
االقتصادية بما يضمن حماية حقوق ّ
كل من املستهلكين وقطاع األعمال.

القيم الجوهرية
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أولويات الحكومة واألهداف الوطنية
عملت الوزارة على مراجعة وصياغة أهدافها الوظنية بما يتواءم واملبادىء التوجيهية الولويات عمل الحكومة
للعامين  2020-2019املستقاة من التوجيهات امللكية السامية والتي تتماش ى مع رؤية االردن .2025
حيث اندرج اختصاص عمل الوزارة ضمن محورين اثنين محور دولة القانون ومحور دولة االنتاج :
دولة القانون

دولة االنتاج

 مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
والنزاهة.
 تعزيز نهج الالمركزية.

 النمو من خالل ريادة االعمال والتجارة
 ضمان االستقرار االقتصادي واملالي.
 النمو من خالل االستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها
األردن
 رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل اإلداري.

تطوير االقتصاد األردني
ليكون
ً
مزدهرا ومنفتحا على
األسواق العاملية

تمكين االقتصاد
الوطني من استيعاب
التدفق السنوي
املتنامي لأليدي
العاملة األردنية

تعزيز اإلدارة الحكومية
ً
لتكون مستقرة ماليا
وشفافة وخاضعة
للمساءلة

األهداف
الوطنية
تعزيز محور التموين في
سياسات األمن الغذائي
وحماية املستهلك
وضمان جودة السلع
وتوفرها في األسواق
باألسعار املناسبة
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األهداف االستراتيجية

تنظيم التجارة
الداخلية ورفع
كفاءة اليات الرقابة
على االسواق
وحماية المستهلك

تعزيز ودعم تنافسية
القطاعات الصناعية
والخدمية
تنظيم قطاع التأمين
و حماية حقوق
المؤمن لهم

األهداف
اإلستراتيجية

رفع كفاءة األداء
المؤسسي
واالستغالل األمثل
للموارد

ترسيخ وتحفيز
ثقافة التميز
واالبتكار

تعزيز الالمركزية
في تقديم الخدمات
في المحافظات

تعزيز بيئة األعمال
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مصفوفة االهداف الوطنية واالستراتيجية

الهدف الوطني

الهدف االستراتيجي

تطوير االقتصاد األردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على األسواق
العاملية

تعزيز ودعم تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية

تمكين االقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي املتنامي
لاليدي العاملة األردنية

تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق املؤمن لهم
تعزيز بيئة االعمال
رفع كفاءة األداء املؤسس ي واالستغالل األمثل للموارد

تعزيز االداره الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاضعة
للمساءلة

ترسيخ وتحفيز ثقافة التميز واالبتكار

تعزيز الالمركزية في تقديم الخدمات في املحافظات
تعزيز محور التموين في سياسات االمن الغذائي وحماية
املستهلك وضمان جودة السلع وتوفرها في األسواق باألسعار
املناسبة

تنظيم التجاره الدخليه ورفع كفاءة آليات الرقابة على االسواق وحماية
املستهلك
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مؤشرات األداء
املؤشرات االستراتيجية واملستهدفات 2022-2020
الرقم

الهدف
االستراتيجي

مؤشرات االداء
توقيع اتفاقيات افضليات
تجارية وتعاون اقتصادي

الوحدة التنظيمية
املسؤولة عن تحقيق
املؤشر

عدد الشركات في قطاع
تعزيز ودعم الخدمات التي تم تقديم
الدعم لها ألجل التصدير
تنافسية

1

القطاعات
الصناعية عدد الشركات الصناعية
والخدمية التي تم تقديم الدعم لها

2020

2021

2022

3

3

3

السياسات التجارية

نسبة معالجة التحديات التي
تواجه القطاع التجاري
نسبة معالجة التحديات التي
تواجه القطاع الصناعي

املستهدف

التنمية الصناعية

املؤسسة االردنية لتطوير
املشاريع االقتصادية بالتنسيق
مع مديرية السياسات
االقتصادية

%80

%85

%90

%80

%85

%90

20

20

20

20

20

20

ألجل التصدير
عدد اتفاقيات الروابط
والتبسيط بين املصانع
والشركات املحلية واالقليمية

عدد املشاريع املنزلية التي تم
تقديم الدعم لها

التنمية الصناعية ،السياسات
التجارية

املؤسسة االردنية لتطوير
املشاريع االقتصادية بالتنسيق
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20

20

20

400

400

400

عدد األفكار االبداعية ال
تم تقديم الدعم لها
عدد االس ﺮاتيجيات
القطاعية )قطاع الصناعة(
نسبة طلبات الحماية
وشكاوى تزايد املستوردات
ال يتم دراس ا/إنجازها
نسبة شكاوى املس لك
املعالجة
عدد الدراسات املتعلقة
باملنافسة

2

تنظيم
التجارة
الداخلية
ورفع
كفاءة
اليات
الرقابة
عى
االسواق
وحماية
املس لك

مدة كفاية املخزون من
القمح
مدة كفاية املخزون من
الشع ﺮ

مع مديرية السياسات
االقتصادية

10

15

15

3

3

3

حماية االنتاج الوط

%100

%100

%100

حماية املس لك

%86

%87

%88

6

7

8

8

8

8

التنمية الصناعية ،السياسات
االقتصادية

املنافسة

ادارة املخزون ،التجارة
6

6

6

150.000طن
مستودعات
حبوب العقبة
 800،طن
/يوم وحدة
تشويل

150.000طن
)جرف
الدراويش
/الطفيلة(

150.000طن
)اللجون /الكرك(

410
550
5000

450
600
6000
100%
2
14

زيادة السعة التخزينية
للحبوب

الصيانة

عدد رخص االست ﺮاد
عدد رخص التصدير
عدد بطاقات املستورد

التجارة

300
500
4100

تطبيق نظام التصنيف
القياﺳ ISIC

السجل التجاري

50%

90%

الف ﺮة الزمنية )املعدل(
الالزمة لحل الشكاوى

مراقبة األسواق
لجنة االق ﺮاحات والشكاوى

2
14

2
14

18

عدد الورش التوعوية
والنشرات

5

7

9

%100

%100

%100

%100

%100

%100

25000

25500

26000

8300

8400

8500

عدد العالمات التجارية

حماية امللكية الصناعية

5400

5500

5600

اعتماد التوقيع االلكتروني
للمنشآت التجارية

السياسات االقتصادية

%100

ـــ

ــ

نسبة الرضا عن الخدمات
االلكترونية
عدد عقود االموال املنقولة
سندا للدين

نسبة شكاوى االسواق
املعالجة

حماية املستهلك

مراقبة االسواق والتموين

نسبة التزام السوق
عدد املؤسسات الفردية
املسجلة

السجل التجاري املركزي

عدد االسماء التجارية

عدد الجهات املرجعية
التنظيمية التي استخدمت
نظام التفتيش املحوسب

3

تعزيز بيئة
االعمال

السجل التجاري املركزي،
حماية امللكية الصناعية،
تكنولوجيا املعلومات

%80

%80

%82

السجل التجاري

72

90

100

وحدة الرقابة والتفتيش على
االنشطة االقتصادية

نسبة تنفيذ خطط انفاذ
قانون التفتيش سنويا
نسبة الزيادة في اإلقبال على
الخدمات اإللكترونية

8
تكنولوجيا املعلومات ،حماية
امللكية الصناعية ،السجل
التجاري

نسبة تنفيذ مشروع رحلة
املستثمر
إطالق البوابة االلكترونية
للتسجيل

3

السياسات االقتصادية

تبسيط اإلجراءات القطاعية

19

4

11

5

12

%55

%65

%95

%50

%75

%100

%50

%75

%100

%20

%50

%75

%83

%84

%85

نسبة رضا متلقي الخدمة

%100

%100

%100

نسبة رضا الشركاء

%85

%87

%90

نسبة الخدمات االلكترونية
املطلقة

%86

%100

%100

نسبة اغالق الشكاوى
الواردة عبر منصة بخدمتكم

رفع كفاءة
األداء
املؤسس ي
نسبة رضا املوردين
واالستغالل
نسبة االلتزام باملوازنة
األمثل
نسبة تسديد مالحظات
للموارد

تطوير االداء املؤسس ي

تكنولوجيا املعلومات

نسبة الخدمات املؤتمتة الى
عدد الخدمات الكلي

4

%100

%100

%100

%96

%96.50

%97

%90

%92

%93

وحدة الرقابة الداخلية

%100

%100

%100

السجل التجاري حماية امللكية
الصناعية

%100

%100

%100

زيادة نسبة رضا املوظفين

املوارد البشرية

%2

%2

%2

تخفيض استهالك الكهرباء
في كافة منشآت الوزارة

الصيانة

1000000

100000

100000

نسبة رضا متلقي الخدمة في
املحافظات

90%

92%

94%

نسبة اغالق الشكاوى
الواردة عبر منصة بخدمتكم
الخاصة باملحافظات

ديوان املحاسبة
نسبة دقة قرار املسجل

5

تعزيز
الالمركزية
في تقديم
الخدمات
في
املحافظات

الشؤون املالية

100%

100%

100%

4%

5%

7%

3

4

5

نسبة شكاوى االسواق
املعالجة في املحافظات

100%

100%

100%

نسبة التزام السوق

89%

91%

93%

عدد املؤسسات الفردية
املسجلة في املحافظات

17000

17975

18865

عدد االسماء التجارية في
املحافظات

3622

3987

4257

نسبة انخفاض املخالفات
املحررة في املحافظات
عدد الورش التوعوية
والنشرات

مديريات املحافظات

20

نسبة االنفاق الرأسمالي في
املحافظات
عدد املوظفين الحاصلين
على جوائز التميز
نسبة تنفيذ الخطة التدريبية

6

ترسيخ
وتحفيز
ثقافة
التميز
واالبتكار

نسبة زيادة املوظفين
املبادرين باالقتراحات
االبتكارية
نسبة االقتراحات املطبقة
من االقتراحات القابلة
للتطبيق
عدد براءات االختراعات
املسجلة
عدد الجوائز التي تشارك فيها
الوزارة

7

تنظيم
قطاع
التأمين
نسبة التزام شركات التأمين
بهامش املالءة املالية
وحماية
حقوق
املؤمن لهم

90%

90%

90%

تطوير االداء املؤسس ي

10

10

10

املوارد البشرية

%77

%77.2

%77.5

%4

%6

%8

تطوير االداء املؤسس ي
%90

%90

%90

حماية امللكية الصناعية

125

150

175

تطوير االداء املؤسس ي

4

4

4

ادارة التأمين

21

%79

%88

%100

