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اﳌقدمة) شأة وزارة الصناعة والتجارة والتمو ن وتطور ا (
أ ش ت أول وزارة مستقلة للصناعة والتجارة ع د صاحب ا ﻼلة اﳌغفور له -بإذن ﷲ -اﳌلك طﻼل بن عبد ﷲ
ّ
بمسميات مختلفة منذ إ شا ا بـ)التجارة ،اﻻقتصاد والتجارة،
طيب ﷲ ثراه بتار خ  ، 30/1/1952وقد عرفت الوزارة
اﻻقتصاد واﻹ شاء والتعم  ،اﻻقتصاد ،التجارة واﻹ شاء والتعم  ،اﻻقتصاد الوط ( واستقرت سمي ا ع وزارة
ّ
تخلل تلك الف ة ّ
تنوع الصﻼحيات والوظائف وال ي ل التنظي  ،وان ثقت
الصناعة والتجارة منذ عام  ،1975وقد
ع ا ّ
عدة وزارات ومؤسسات مستقلة ،و العام  1998ألغيت وزارة التمو ن لت تقل م ام ا إ وزارة الصناعة والتجارة،
ّ
ثم أعيد محور التمو ن كمحور رئ س لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والتمو ن العام ً 2013
نظرا لعدم استقرار
أسعار اﳌواد اﻷساسية ال تضمن تحقيق اﻷمن الغذا ي للمواطن اﻷرد ي ،و عمل الوزارة بموجب قانون الصناعة
والتجارة رقم ) (18لسنة  1998و عديﻼته  ،ونظام التنظيم اﻻداري لوزارة الصناعة والتجارة والتمو ن رقم  29لعام
2016و عديﻼته .
وللوزارة مدير ات

افة محافظات اﳌملكة باﻹضافة ا ) (53مركز لتوز ع اﻷعﻼف ،وتوظف قوة عاملة قوام ا حوا

) (1116موظف وموظفة .و عمل الوزارة ع انجاز عض من م ام ا من خﻼل اﳌؤسسات وال يرأس مجالس ادار ا
وز ر الصناعة والتجارة والتمو ن مثل-:








مؤسسة اﳌواصفات واﳌقاي س - :يتمثل عمل ا حماية ة وسﻼمــة اﻹ سان وحماية الب ئة ،و عز ــز
الثقة با دمات واﳌنتجــات ا لية واﳌستوردة اﳌطروحة اﻻسواق .
اﳌؤسسة اﻻردنية لتطو ر اﳌشار ع اﻻقتصادية -:يتمثل عمل ا تمك ن الشر ات واﳌشار ع اﻷردنية من
التطور والنمو محليا ،وترو ج منتجا ا اﻷسواق الدولية.
دائرة مراقبة الشر ات- :يتمثل عمل ا تقديم خدمات ال يل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان
وتفعيل مبادئ ا وكمة للشر ات وتوف ب ئة اس ثمار ة آمنة ومتنامية للمشاركة تطو ر اﻻقتصاد
الوط .
اﳌؤسسة اﻻس ﻼكية اﳌدنية- :يتمثل عمل ا إيجاد توازن واستقرار سعري وك بجودة عالية للمواد
الغذائية واﻻس ﻼكية.
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مفا يم التم
وﳌا ان التم احد ا م اﻻ داف ال س الوزارة لتحقيق ا فقد انت الوزارة من الوزارات الرائدة
حيث حصلت ع ثﻼث نجوم و و اع تص يف جائزة ا دمة ا

ذا ا ال،

ومية اﳌتم ة )و الوزارة الوحيدة اﳌشاركة

ا ائزة( باﻹضافة ا حصول ا ع جائزة اﳌلك عبدﷲ الثا ي لتم اﻻداء ا

ذه

ومي والشفافية/اﳌرحلة ال ونز ة ،وقد تم

اعداد ا طة اﻻس اتيجية للوزارة من خﻼل تب اﳌفا يم اﻻساسية للتم وذلك ع النحو التا :
مفا يم التم
إضافة قيمة لصا
اﳌتعامل ن

بناء مستقبل
مستدام

كيفية ا ع اس ا عملية التخطيط اﻻس اتي
وتم اعتماد مبدأ ال شاركية من خﻼل ورشات العمل واللقاءات مع اﳌعني ن )الشر اء ا ارجي ن ،متلقي ا دمة،
موظفي الوزارة(  ،حيث تم عمل تحليل للب ئة الداخلية وا ارجية للوزارة باﻹضافة ا تقار ر التقييم ل طة
اﻻس اتيجية السابقة باﻹضافة ا تقار ر الش اوى واﻻق احات والوقوف ع تقارر التقييم ائزة اﳌلك عبدﷲ
الثا ي لتم اﻻداء ا ومي  ،وتم اﻻس ناد للمبادرات اﳌلكية السامية ،باﻹضافة ا خطة ال ضة
راعت الوزارة ا طة اﻻس اتيجية جميع اﻻحتياجات والتوقعات اﳌستقبلية ميع اﳌعني ن ،باﻹضافة ا
تحديد حزمة من النتائج يتم تقييم ا س من خﻼل ا ا تحس ن اﻻداء اﳌستقب بحيث يتم توف منافع
مستدامة ميع اﳌعني ن من خﻼل اﻻستخدام اﻻمثل للموارد  ،وقد تم وضع مؤشرات لقياس اداء ا طة
اﻻس اتيجية باﻹضافة ا ر ط ا بخطة ﻹدارة ا اطر  ،بحيث يتم التأكد من فاعلية تطبيق ا طة اﻻس اتيجية
من خﻼل تقار ر دور ة تب ن سب اﻻنجاز.

تنمية القدرة
اﳌؤسسية

تقوم الوزارة ب ناء وتطو ر قدر ا اﳌؤسسية من خﻼل اﻻدارة الفاعلة لعمليات التغي داخليا وخارجيا ،حيث
اولة ف م القدرات واﻻم انيات ا الية ،و س الوزارة
حرصت الوزارة ع تحليل اتجا ات اﻻداء ال شغي
جا دة لتنمية ثقافة مؤسسية لتعميق فاعلية التعاون اﳌش ك و ناء روح الفرق  ،وضمان اﻻستغﻼل اﻻمثل
للموارد اﳌالية واﳌادية والتقنية لدعم التطو ر اﳌؤس  ،كما حرصت الوزارة ع العمل اﳌش ك مع افة الشر اء
لتحقيق اﳌنافع اﳌتبادلة .

اﻻبداع
واﻻبت ار

عملت ع استحداث نظام محوسب للتخطيط اﻻس اتي عد اﻻول ع مستوى الوزارات ،والذي ع برفد
ا اب القرار ب افة اﳌعلومات الﻼزمة ﻻتخاذ القرارات اﳌناسبة ضمن الف ات وال لف اﳌناسبة
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القيادة من خﻼل
رؤ ا وال ام ونزا ة

ولضمان اع مستو ات من اﻻستغﻼل اﻻمثل للموارد اﳌالية اﳌتاحة فقد تم رط اﻻ داف با صصات اﳌالية
ضمن من ية اعداد ا طة اﻻس اتيجية الوزارة.

اﻻدارة بمرونة
وسرعة التكيف مع
التغي

و عمل الوزارة جا دة ع التكيف بمرونة عالية مع اﻻحداث ا يطة سواء داخليا او خارجيا من خﻼل مراعاة
تحليل الب ئات اعداد خط ا اﻻس اتيجية

النجاح من خﻼل
موا ب وقدرات
موظفي اﳌؤسسة

حرصت الوزارة ع أخذ اﳌبادرات واﻷف ار اﻹبداعية وا ﻼقة من مختلف اﳌستو ات الوظيفية للعمل ع
تنمية اﳌوا ب وتطو ر ا و ث روح التنافس ب ن اﳌوظف ن وعملت ع اﻻستفادة م ا من خﻼل اشراك افة
اﳌستو ات الوظيفية عملية التخطيط اﻻس اتي .

استدامة النتائج
البا رة

راعت الوزارة ا طة اﻻس اتيجية جميع اﻻحتياجات والتوقعات اﳌستقبلية ميع اﳌعني ن ،باﻹضافة ا
تحديد حزمة من النتائج يتم تقييم ا س من خﻼل ا ا تحس ن اﻻداء اﳌستقب بحيث يتم توف منافع
مستدامة ميع اﳌعني ن من خﻼل اﻻستخدام اﻻمثل للموارد  ،وقد تم وضع مؤشرات لقياس اداء ا طة
اﻻس اتيجية باﻹضافة ا ر ط ا بخطة ﻹدارة ا اطر  ،بحيث يتم التأكد من فاعلية تطبيق ا طة اﻻس اتيجية
من خﻼل تقار ر دور ة تب ن سب اﻻنجاز.

وﳌا انت الوزارة بال امل ا اطر ال تحيط ا فقد قامت بالعمل ع تطو ر من ية ﻹدارة ا اطر  ،خلصت من خﻼل ا ا
مصفوفة ﻹدارة ا اطر تحوي ) (44خطر  ،و عمل ع تقييم اداء اﻻجراءات الرقابية ل فاظ ع ب ئات رقابية محددة ضمن البي ت ن)
(A.Bوال ترتبط مباشرة باﻷ داف ال شغيلية ع مستوى الوحدات التنظيمية مما يمك ا من تحقيق ا داف ا اﻻس اتيجية والوطنية
س ولة  ،يتم متا ع ا من خﻼل تقار ر دور ة من قبل اﻻدارة العليا الوزارة.
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ال ي ل التنظي
الوزيـر
وحدة الرقابة

مس شار اقتصادي

مكتب الوزر

وحدة اﻻعﻼم

اﻷمين العام
وحدة الرقابة ع
ا زون

وحدة الرقابة
والتفت ش ع اﻷ شطة
اﻻقتصادية

مكتب اﻻم ن العام

مساعد اﻷمين العام
لشؤون المحافظات

مدير ة اﳌوارد ال شر ة

مساعد اﻷمين العام
لشؤون التجارة
الداخلية

اﻻقتصادية

مدير ة مر اقبة

مدير ة السياسات
مدير ة صناعة

مدير ة صناعة

وتجارة وتمو ن

وتجارة وتمو ن

العقبة

الطفيلة

مدير ة الشؤون القانونية

مدير ة صناعة
وتجارة وتمو ن

مدير ة صناعة

مدير ة حماية اﳌلكية

وتجارة وتمو ن معان

الصناعية

مدير ة التجارة

مدير ة صناعة

مدير ة صناعة

وتجارة وتمو ن ار د

وتجارة وتمو ن
لون

مدير ة الشؤون اﳌالية
وا ساب التجاري

مدير ة حماية

مدير ة صناعة
وتجارة وتمو ن جرش

مدير ة صناعة
وتجارة وتمو ن اﳌفرق

مدير ة صناعة

مدير ة صناعة

وتجارة وتمو ن
مأدبا

وتجارة وتمو ن الزرقاء

اﻻسواق والتمو ن

مدير ة ال

مدير ة إدارة ا زون

وتجارة وتمو ن

اﳌس لك

ل التجاري

اﳌركزي
مدير ة تكنولوجيا
اﳌعلومات
مدير ة الشؤون اﻻدار ة

البلقاء

اﳌؤس
مدير ة الصيانة
وا دمات الفنية

مدير ة حماية
اﻻنتاج الوط
مدير ة اﳌنافسة
مدير ة التنمية
الصناعية

مدير ة تطو راﻷداء
مدير ة صناعة

مساعد اﻷمين العام
للشؤون الفنية
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مديرة السياسات
ا ارجية التجار ة

مدير ادارة
التأمين
مدير ة الرقابة الفنية
واﳌالية وال اخيص

مدير ة الدراسات
والتطو ر
مدير ة حل نزاعات
التأم ن
مدير ة الرقابة
وال شر عات القانونية

اعداد وثيقة ا طة ومراجع ا
قامت الوزارة باعداد خط ا اﻻس اتيجية لﻼعوام ) (2022-2020اعتمادا ع من ية اعداد ا طة اﻻس اتيجية
،حيث تضمنت سلسلة من اﻻجراءات اﳌنطمة التالية :
 شكيل فر ق اعداد ا طة اﻻس اتيجية برئاسة عطوفة اﻻم ن العام وعضو ة مجموعة من اﳌدراء .
 عقد اجتماعات ب ن اعضاء الفر ق للتباحث اﻻجراءات الواجب اتباع ا اعداد ا طة اﻻس اتيجية.
 تقييم رؤ ة ورسالة الوزارة ومراجع ا.
 عقد اجتماعات وجلسات عصف ذ

لتحليل الب ئة الداخلية وا ارجية.

 تحديد اﻻ داف اﻻس اتيجية للوزارة واعطاء اوزان ل ا من خﻼل الرجوع ا اﻻجندة الوطنية ،ال نامج
التنفيذي التنموي ،اولو ات عمل ا

ومة خطة ضة اﻷردن.

 و ضوء شكيل مجلس اس شاري للسياسات اﻻقتصادية برئاسة دولة رئ س الوزراء وعضو ة أ اب اﳌعا
وم م وز ر الصناعة والتجارة والتمو ن ،وتتوزع م امه حسب اﻻختصاص ع الوزارات لتطو ر تصور مت امل
لتعا اﻻقتصاد الوط ع اﳌدى اﳌتوسط والطو ل يتضمن اﻻقتصاد الك وا ز ي والسياسات القطاعية
واﳌساندة مختلف القضايا اﻻقتصادية ظل جائحة ورونا ال ش د ا اﻻقتصاد العاﳌي والوط  ،كما
يقوم ا لس بالتحض ﳌا عد ا ائحة من خﻼل اق اح السياسات وال امج اﻻقتصادية ال من شأ ا العمل
ع تجاوز الصعو ات والتداعيات اﻻقتصادية واس ثمار الفرص ،وتنفيذ التوصيات بكيفية التعامل مع آثار
جائحة ورونا من خﻼل وضع ا طط ومؤشرات اﻷداء اﳌتعلقة ذا ا صوص ،وستقوم الوزارة عكس
التوصيات ال ستصدر عن ا لس ع خطط الوزارة.
 وضع مؤشرات اداء لقياس اﻻ داف اﻻس اتيجية.
 عرض اﳌسودة ع

نة التخطيط والت سيق واﳌتا عة.

 اﻻعتماد ال ا ي ل طة و عميم ا ع اﳌوظف ن والشر اء.
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تحليل الب ئة الداخلية وا ارجية
تم العمل ع تحليل الب ئة الداخلية وا ارجية للوزارة وذلك للتوصل ا اس اتيجيات يمكن تطبيق ا وتحقيق ا من
خﻼل تحديد ا داف يتم وضع ا وذلك من خﻼل ا طوات التالية -:
 استخدام مصفوفة ) ( SWOTوالقائم ع تحليل الب ئة ا ارجية والب ئة الداخلية بحيث يتم البحث
ال ديدات قبل الفرص  ،ونقاط الضعف قبل القوة  ،ذا باﻹضافة ا تحليل الب ئة الداخلية من خﻼل
استخدام خمس محاور

-:

 اﳌوارد ال شر ة
 نظم ادار ة
 ال ي ل التنظي
 ادوات واساليب تقديم ا دمة
 اﳌوارد اﳌالية
 تم اعتماد تحليل ) (PESTLللب ئة ا ارجية وقد تم تحليل الفرص وال ديدات ع اساس آنية ومستقبلية.
 عد الوقوف ع نقاط القوة والضعف والفرص وال ديدات تم ايجاد نظام اولو ات ل ذه النقاط باستخدام
نموذج م ص العوامل الداخلية  ، (Internal Factors Analysis Summery) IFASباﻹضافة ا استخدام
نموذج م ص العوامل ا ارجية . (External Factors Analysis Summery) EFAS
 تم أخذ النتائج ال تم ا صول عل ا من  EFAS & IFASووضع ا

مصفوفة وذلك ل روج باس اتيجيات

معتمدة الوزارة.
 تم أخذ اﻻس اتيجيات واستخدام مصفوفة اﳌوقف اﻻس اتي )Strategic Position and (SPACE Analysis
 Action Evaluationوذلك ل روج بنوع اﻻس اتيجيات ال يجب ان يتم ال ك عل ا.
 تم العمل ع استخدام مصفوفة التخطيط اﻻس اتي الكمية )Quantitative Strategic Planning (QSPM
 Matrixوذلك للعمل ع ترت ب اﻻس اتيجيات حسب اﻻ مية واﻻولو ة.

9

التحليل الر ا للب ئة الداخلية وا ارجية )(SWOT ANALYSIS
نقاط الضعف

نقاط القوة
 وجود مؤسسية لعملية التخطيط اﻻس اتي .

 نقص ال ادر الوظيفي

 التوجه لتطبيق اﳌمارسات الفض وفق دليل ا وكمة



 تطبيق من ية اﻻتصال والتواصل مع الشر اء ومتلقي ا دمة

 عدم اكتمال النظام ا وسب لتقييم اﻷداء اﳌرتبط بمؤشرات أداء

 الت امل

تقديم ا دمة )خدمة اﳌ ان الواحد (،واعﻼن زمن انجاز ا دمات

وا

ة

 عدم مﻼئمة ب ئة العمل

الوحدات التنظيمية ﳌتلقي ا دمة
 دعم و

رة الكفاءات من موظفي الوزارة.

يع القيادة العليا الوزارة للتطو ر والتحديث وخدمة متلقي ا دمة.

عض مدير ات ا افظات ومراكز

اﻻعﻼف

 تمثيل حقيقي للشراكة ب ن القطاع العام وا اص عن طر ق ال شاور

 قلة ر

 تب الوزارة مفا يم ا ودة من خﻼل حصول افة مدير ات الوزارة ع ش ادة اﻻيزو

 عدم كفاية اﳌوارد اﳌالية لتلبية اﻻحتياجات التنمو ة الوزارة

. ISO9001:2015
 تقييم اﻻداء من خﻼل مشروع النظام ا وسب لتقييم اﻷداء اﳌرتبط بمؤشرات أداء
وا

ة

 تطبيق )حق ا صول ع اﳌعلومة (
 وجود بوابة الك ونية ت يح ﳌتلقي ا دمة انجاز معامﻼ م والر ط اﻻلك و ي مع عض
اﳌؤسسات ذات العﻼقة عمل الوزارة ل س يل تقديم ا دمة.
 توفر نظام اغﻼق الش اوى واﳌق حات اﳌستمر ومتا عته
 تفو ض الصﻼحيات ضمن دليل الصﻼحيات لدى مدير ة اﳌوارد ال شر ة
 توفر كفاءات وخ ات وفنية معظم ا اﻻت اﳌتعلقة بالعمل باﻹضافة لتحقيق مبدأ
اﳌوظف الشامل
 وجود خطة مطبقة لﻺحﻼل الوظيفي
 توفر موارد تكنولوجيا متطورة
 تطبيق من ية أفضل وحدة تنظيمية )اﻹلزامية(
 تطبيق من ية اﳌوظف اﳌتم
 اﳌشاركة الدائمة جائزة ا دمة ا

ومية اﳌتم ة

 حصول الوزارة ع اﳌركز اﻻول الفئة ال ونز ة من جائزة اﳌلك عبدﷲ الثا ي للتم

 تطور الر ط اﻻلك و ي مع الشر اء

 اﳌشاركة بجائزة ا دمة اﳌتم ة للمحافظات
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اﳌوظف ن عن اﳌ افآت

التهديدات

الفرص
 الدخول شرا ات تجار ة من خﻼل عقد اﻻتفاقيات الثنائية والدولية مع مختلف
الدول لفتح اسواق تصدير ة جديدة أمام اﳌنتجات اﻻردنية.

 اﻻوضاع السياسية اﳌضطر ة الدول ا اورة.
 اﳌنافسة الشديدة ب ن الدول واﻻقاليم ا اورة جذب اﻻس ثمارات

 التوجه ﻻستقطاب اﻻس ثمارات اﻻجن ية
ّ
جدية ا ومة اﻻردنية ﻹصﻼح وتطو ر القطاع العام


 القرارات ا ومية بتخفيض اﻻنفاق لعدم توفر ا صصات اﳌالية
اﳌوازنة العامة وذلك لوجود ز ف ا.
 طول الف ة الزمنية الﻼزمة ﻹقرار ال شر عات القانونية

 اﻻستفادة من العﻼقات ا ارجية مع ا

ات اﳌانحة لتقديم الدعم اﳌا والف

 عديل ال شر عات القانونية ا اصة عمل الوزارة )قانون الصناعة والتجارة ،قانون
اﻻس ثمار ،قانون حماية اﳌس لك ،نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة(.
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 عدم قيام القطاع ا اص بدوره وضعف استغﻼله اﻻفضل لﻼتفاقيات

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

تطو ر اﳌنتجات الصناعية اﻻردنية واﻻبداع واﻻبت ار
يع اﻻس ثمار
اﳌواصفات واﳌقاي س
الب ئة
التعليم والتدرب وال شغيل
تمك ن اﳌرأة
الطاقة والنقل

 .8السياسات وال شرعات واﻻجراءات ا

ومية

 السياسة التجار ة
 .1تنمية التجارة ا ارجية وز ادة الصادرات
 .2ز ادة تنافسية قطاع ا دمات النفاذ لﻸسواق ا ارجية
 .3عز ز الشراكة ب ن القطاع العام وا اص واﻷ ادي

 السياسة التمو ية
.1
.2
.3
.4

التجارة الداخلية
ا زون اﻻس اتي
حماية اﳌس لك
الت سيق والتعاون لتحقيق اﻻمن الغذا ي

12

الرؤ ة
اﳌسا مة بناء و عز ز اقتصاد وط تناف

وعاﳌي متنوع بال شارك مع القطاع ا اص لرفع مستوى مع شة

اﳌواطن

الرسالة
عز ز الب ئة اﻻس ثمار ة و ئة اﻷعمال لت ون أك تنافسية عن طر ق تطو ر السياسات وال شر عات
اﻻقتصادية بما يضمن حماية حقوق ٍ ّل من اﳌس لك ن وقطاع اﻷعمال.

القيم ا و ر ة
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أولو ات ا كومة واﻷ داف الوطنية
عملت الوزارة ع مراجعة وصياغة أ داف ا الوطنية بما يتواءم واﳌبادئ التوج ية ﻷولو ات عمل ا
 2020-2019اﳌستقاة من التوج ات اﳌلكية السامية وال تتما مع رؤ ة اﻻردن .2025
حيث اندرج اختصاص عمل الوزارة ضمن محور ن اثن ن محور دولة القانون ومحور دولة اﻻنتاج :
دولة القانون

دولة اﻻنتاج

 م افحة الفساد و عز ز الشفافية
وال ا ة.


عز ز ن الﻼمركز ة.

 النمو من خﻼل ر ادة اﻻعمال والتجارة
 ضمان اﻻستقرار اﻻقتصادي واﳌا .

 النمو من خﻼل اﻻس ثمار وال وض بقطاعات اقتصادية يتم
اﻷردن
 رفع كفاءة القطاع العام والقضاء ع ال ل اﻹداري.

تطو ر اﻻقتصاد اﻷرد ي
لي ون
ً
مزد را ومنفتحا ع
اﻷسواق العاﳌية

تمك ن اﻻقتصاد
الوط من اس يعاب
التدفق السنوي
اﳌتنامي لﻸيدي العاملة
اﻷردنية

ومة للعام ن

عز ز اﻹدارة ا ومية
ً
لت ون مستقرة ماليا
وشفافة وخاضعة
للمساءلة

اﻷ داف
الوطنية
عز زمحور التمو ن
سياسات اﻷمن الغذا ي
وحماية اﳌس لك
وضمان جودة السلع
وتوفر ا اﻷسواق
باﻷسعار اﳌناسبة
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ا

اﻷ داف اﻻس اتيجية

تعزيز ودعم تنافسية
القطاعات الصناعية
والخدمية
تنظيم التجارة
الداخلية ورفع كفاءة
اليات الرقابة على
اﻻسواق وحماية
المستهلك

ترسيخ وتحفيز ثقافة
التميز واﻻبتكار

اﻷ داف
اﻹس اتيجية
رفع كفاءة اﻷداء
المؤسسي واﻻستغﻼل
اﻷمثل للموارد

تعزيز الﻼمركزية في
تقديم الخدمات في
المحافظات

تعزيز بيئة اﻷعمال
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مصفوفة اﻻ داف الوطنية واﻻس اتيجية

الهدف الوطني

الهدف اﻻستراتيجي

تطو راﻻقتصاد اﻷرد ي ليكون مزد را ومنفتحا ع اﻷسواق
العاﳌية

عز زودعم تنافسية القطاعات الصناعية وا دمية

تمك ن اﻻقتصاد الوط من اس يعاب التدفق السنوي اﳌتنامي
لﻸيدي العاملة اﻷردنية

عز زب ئة اﻻعمال

رفع كفاءة اﻷداء اﳌؤس
عز زاﻹدارة ا كومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاضعة
للمساءلة

واﻻستغﻼل اﻷمثل للموارد

ترسيخ وتحف ثقافة التم واﻻبت ار

عز زالﻼمركز ة تقديم ا دمات ا افظات

عز زمحورالتمو ن سياسات اﻻمن الغذا ي وحماية اﳌس لك
وضمان جودة السلع وتوفر ا اﻷسواق باﻷسعار اﳌناسبة

تنظيم التجارة الداخلية ورفع كفاءة آليات الرقابة ع اﻻسواق وحماية
اﳌس لك
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مؤشرات اﻷداء
اﳌؤشرات اﻻس اتيجية واﳌس دفات 2022-2020
الرقم

ال دف
اﻻس اتي

مؤشرات اﻻداء
توقيع اتفاقيات افضليات
تجار ة و عاون اقتصادي

الوحدة التنظيمية
اﳌسؤولة عن تحقيق
اﳌؤشر
السياسات التجار ة

سبة معا ة التحديات ال
تواجه القطاع التجاري
سبة معا ة التحديات ال
تواجه القطاع الصنا
عدد الشر ات قطاع
ا دمات ال تم تقديم
الدعم ل ا ﻷجل التصدير

1

عز ز ودعم
تنافسية
عدد الشر ات الصناعية
القطاعات ال تم تقديم الدعم ل ا
الصناعية ﻷجل التصدير
وا دمية
عدد اتفاقيات الروابط
والت سيط ب ن اﳌصا ع
والشر ات ا لية واﻻقليمية
عدد اﳌشار ع اﳌ لية ال تم
تقديم الدعم ل ا

عدد اﻷف ار اﻻبداعية ال
تم تقديم الدعم ل ا

التنمية الصناعية

اﳌؤسسة اﻻردنية لتطو ر
اﳌشار ع اﻻقتصادية بالت سيق
مع مدير ة السياسات
اﻻقتصادية

اﳌس دف
2020

2021

2022

3

3

3

%80

%85

%90

%80

%85

%90

20

20

التنمية الصناعية ،السياسات
التجار ة

اﳌؤسسة اﻻردنية لتطو ر
اﳌشار ع اﻻقتصادية بالت سيق
مع مدير ة السياسات
اﻻقتصادية
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20

20

20

20

20

20

20

400

400

400

10

15

15

عدد اﻻس اتيجيات
القطاعية )قطاع الصناعة(
سبة طلبات ا ماية
وش اوى تزايد اﳌستوردات
ال يتم دراس ا/إنجاز ا
سبة ش اوى اﳌس لك
اﳌعا ة

التنمية الصناعية ،السياسات
اﻻقتصادية
حماية اﻻنتاج الوط

%100

%100

%100

حماية اﳌس لك

%86

%87

%88

6

7

8

8

8

8

عدد الدراسات اﳌتعلقة
باﳌنافسة
مدة كفاية ا زون من
القمح
مدة كفاية ا زون من
الشع

2

تنظيم
التجارة
الداخلية
ورفع كفاءة
اليات
الرقابة ع
اﻻسواق
وحماية
اﳌس لك

اﳌنافسة

ادارة ا زون ،التجارة

ز ادة السعة التخز ية
ل بوب

الصيانة

عدد رخص اﻻست اد
عدد رخص التصدير
عدد بطاقات اﳌستورد

التجارة

تطبيق نظام التص يف
القيا ISIC
الف ة الزمنية )اﳌعدل(
الﻼزمة ل الش اوى
عدد الورش التوعو ة
وال شرات
سبة ش اوى اﻻسواق
اﳌعا ة

3

3

3

ال

ل التجاري

مراقبة اﻷسواق
نة اﻻق احات والش اوى
حماية اﳌس لك

مراقبة اﻻسواق والتمو ن

سبة ال ام السوق
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6

6

6

150.000طن
مستودعات
حبوب العقبة
 800،طن /يوم
وحدة شو ل

150.000طن
)جرف
الدراو ش
/الطفيلة(

150.000طن
)ال ون /الكرك(

300
500
4100

410
550
5000

450
600
6000

50%

90%

100%

2
14

2
14

2
14

5

7

9

%100

%100

%100

%100

%100

%100

عدد اﳌؤسسات الفردية
اﳌ لة

25000

25500

26000

8300

8400

8500

عدد العﻼمات التجار ة

حماية اﳌلكية الصناعية

5400

5500

5600

اعتماد التوقيع اﻻلك و ي
للم شآت التجارة

السياسات اﻻقتصادية

%100

ـــ

ــ

سبة الرضا عن ا دمات
اﻻلك ونية

ال ل التجاري اﳌركزي،
حماية اﳌلكية الصناعية،
تكنولوجيا اﳌعلومات

ل التجاري اﳌركزي

ال

عدد اﻻسماء التجار ة

عدد عقود اﻻموال اﳌنقولة
سندا للدين
عدد ا ات اﳌرجعية
التنظيمية ال استخدمت
نظام التفت ش ا وسب

3

عز زب ئة
اﻻعمال

ال

ل التجاري

وحدة الرقابة والتفت ش ع
اﻻ شطة اﻻقتصادية

سبة تنفيذ خطط انفاذ
قانون التفت ش سنو ا

72

90

100

3

4

5

8

11

12

%55

%65

%95

%50

%75

%100

%50

%75

%100

ت سيط اﻹجراءات القطاعية

%20

%50

%75

سبة رضا متلقي ا دمة

%83

%84

%85

%100

%100

%100

%85

%87

%90

سبة الز ادة اﻹقبال ع
ا دمات اﻹلك ونية

تكنولوجيا اﳌعلومات ،حماية
اﳌلكية الصناعية ،ال ل
التجاري

سبة تنفيذ مشروع رحلة
اﳌس ثمر
إطﻼق البوابة اﻻلك ونية
لل يل

4

%80

%80

%82

رفع كفاءة
اﻷداء
سبة اغﻼق الش اوى
اﳌؤس
الواردة ع منصة بخدمتكم
واﻻستغﻼل
سبة رضا الشر اء

السياسات اﻻقتصادية

تطو ر اﻻداء اﳌؤس

19

اﻷمثل
للموارد

سبة ا دمات اﻻلك ونية
اﳌطلقة

%86

%100

%100

%100

%100

%100

%96

%96.50

%97

%90

%92

%93

%100

%100

%100

%100

%100

%100

ز ادة سبة رضا اﳌوظف ن

اﳌوارد ال شر ة

%2

%2

%2

تخفيض اس ﻼك الك ر اء
افة م شآت الوزارة

الصيانة

1000000

100000

100000

سبة رضا متلقي ا دمة
ا افظات

90%

92%

94%

سبة اغﻼق الش اوى
الواردة ع منصة بخدمتكم
ا اصة با افظات

تكنولوجيا اﳌعلومات

سبة ا دمات اﳌؤتمتة ا
عدد ا دمات الك
سبة رضا اﳌوردين

الشؤون اﳌالية

سبة اﻻل ام باﳌوازنة
سبة سديد مﻼحظات
ديوان ا اسبة
سبة دقة قرار اﳌ

5

عز ز
الﻼمركز ة
تقديم
ا دمات
ا افظات

6

ترسيخ
وتحف

ل

وحدة الرقابة الداخلية
ال

ل التجاري حماية اﳌلكية
الصناعية

100%

100%

100%

سبة انخفاض ا الفات
ا ررة ا افظات

4%

5%

7%

عدد الورش التوعو ة
وال شرات

3

سبة ش اوى اﻻسواق
اﳌعا ة ا افظات

مدير ات ا افظات

4

5

100%

100%

100%

سبة ال ام السوق

89%

91%

93%

عدد اﳌؤسسات الفردية
اﳌ لة ا افظات

17000

17975

18865

عدد اﻻسماء التجار ة
ا افظات

3622

3987

4257

سبة اﻻنفاق الرأسما
ا افظات

90%

90%

90%

10

10

10

عدد اﳌوظف ن ا اصل ن
ع جوائز التم

تطو ر اﻻداء اﳌؤس

20

ثقافة التم
واﻻبت ار

سبة تنفيذ ا طة التدر ية
سبة ز ادة اﳌوظف ن
اﳌبادر ن باﻻق احات
اﻻبت ار ة
سبة اﻻق احات اﳌطبقة
من اﻻق احات القابلة
للتطبيق
عدد براءات اﻻخ اعات
اﳌ لة
عدد ا وائز ال شارك
ف ا الوزارة

اﳌوارد ال شرة

%77

%77.2

%77.5

%4

%6

%8

تطو ر اﻻداء اﳌؤس

حماية اﳌلكية الصناعية
تطو ر اﻻداء اﳌؤس
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%90

%90

%90

125

150

175

4

4

4

