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تعتبـــر رؤيُة التحديث االقتصادي ركيزة أساســـية ضمن مســـار اإلصالح الشـــامل الـــذي نادى به صاحب 
الجاللـــة الملـــك عبـــدهللا الثانـــي ابـــن الحســـين )حفظـــه هللا( بهـــدف إطــــالق اإلمكانـــات الوطنية في 
مختلف المجاالت، وذلك سعيًا لتحقيــــق النمــــو الشــــامل المســــتدام الـذي يكفــــل توفير فـرص العمـل 
لألردنييـــن واألردنيات، وضمــــان نوعيــــة حيــــاة أفضــــل للمواطنيــــن، وقـــد تضمن خطـــاب العرش في 
افتتـــاح الـــدورة العاديـــة الثانية لمجلس األمة التاســـع عشـــر توجيهات ملكيـــة واضحة للحكومة بالســـير 
قدمـــًا فـــي عملّية اإلصـــالح، والتأكيد علـــى أهمية الرؤيـــة االقتصادية في جذب االســـتثمارات ودعم 

النمـــو االقتصـــادي، وتوفير فـــرص العمل للشـــباب األردني في الســـنوات العشـــر المقبلة.

وقـــد تضمنـــت الرؤيُة المنطلقات الرئيســـة لرســـم خارطة طريـــــق واضحـــــة المعالم لمســـتقبل األردن 
يكـــون فيهـــا للقطاع الخاص الـــدور المحوري في النشـــاط االقتصادي، وذلك باالســـتناد إلـــى ركيزتين 
اســـتراتيجيتين هما النمو االقتصادي المتســـارع، واالرتقـــاء بنوعية الحياة لجميـــع المواطنين، في حين 
تشـــكل االســـتدامة ركنًا أساســـيًا في هذه الرؤية، وذلك ســـعيًا للوصول إلى األهداف الوطنية ذات 

األولويـــة التـــي يتصدرهـــا توفير مليـــون فرصة عمل جديـــدة لألردنيين في ســـوق العمل.

ويأتـــي البرنامـــج التنفيذي لألعـــوام )2023-2025( لرؤيُة التحديث االقتصادي ترجمـــة اللتزام الحكومة 
ـــامل الـــذي يقوده جاللـــة الملك  حديث الّشَ حديـــث كمرتكـــز أساســـي فـــي مشـــروع الّتَ بتنفيـــذ رؤيـــة الّتَ
ياســـي واالقتصادي واإلداري، بما يتضمنه هذا البرنامج من مبادرات ومشـــاريع  بمســـاراته الثالثة السِّ
وتشـــريعات وإجـــراءات ذات أولوية في القطاعـــات التنموية المختلفة، والتي ســـتعمل جميع الوزارات 
ـــة الواردة فيه، حيث  منيَّ ســـات ذات العالقـــة على وضعها موضـــع التنفيذ ضمن المواقيت الزَّ والمؤّسَ
تعـــد وثيقـــة برنامـــج األولويات للفتـــرة )2023-2025( منطلقـــًا للبرامـــج التنفيذية الالحقـــة، وبما يمهد 
الوصـــول إلـــى المســـتهدفات الخاصـــة بالنمو وخلق فرص العمل واالســـتثمار والشـــراكة مـــع القطاع 

الخاص.

تقديم

تقديم
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ويأتـــي البرنامـــج فـــي ظـــل التحديـــات االقتصاديـــة 
والماليـــة االســـتثنائية التـــي يمـــر بها األردن بســـبب 
األزمـــات العالميـــة والصدمـــات الخارجيـــة وتداعياتها 
المختلفـــة علـــى القطاعـــات االقتصادية، كمـــا تزامن 
لبرنامـــج  الخامســـة  المراجعـــة  انتهـــاء  مـــع  إعـــداده 
اإلصـــالح المالـــي الـــذي وضعتـــه الحكومـــة األردنيـــة 
ويدعمـــه صنـــدوق النقـــد الدولـــي، والتـــي أشـــادت 
بنهج األردن اإلصالحي وحصافة السياســـات المالية 
والنقديـــة المتبعـــة، مع اإلبقـــاء على توقعـــات النمو 
المســـتقبلية لـــألداء االقتصـــادي ضمن المســـتويات 

الحاليـــة فـــي ظل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية. 

مـــع  يتكامـــل  الـــذي  التنفيـــذي،  البرنامـــج  ويتضمـــن 
خارطـــة طريـــق تحديـــث القطـــاع العـــام، )183( مبادرة 
فـــي المحـــركات الثمانيـــة للرؤيـــة )الصناعـــات عاليـــة 
وجهـــة  واألردن  المســـتقبلية،  والخدمـــات  القيمـــة، 
عالميـــة، والريـــادة واإلبـــداع، والمـــوارد المســـتدامة، 
الحيـــاة(،  ونوعيـــة  مســـتدامة،  وبيئـــة  واالســـتثمار، 
وتوفـــر  ـــة  للجاهزّيَ وفقـــًا  اعتمادهـــا  جـــرى  والتـــي 
مويـــل، مع األخذ باالعتبـــار المواءمة مع مصفوفة  الّتَ
نميـــة  الّتَ وأهـــداف  ـــة،  االقتصادّيَ اإلصالحـــات 
المســـتدامة، والمســـاهمة في توفيـــر قيمة مضافة 
شـــغيل، وتعزيـــز التشـــاركية مـــع القطـــاع  للنمـــّو والّتَ
ـــة للبرنامج )2.3(  الخـــاص، حيـــث تبلغ الكلفـــة اإلجمالّيَ
مليـــار دينـــار حتـــى نهايـــة عـــام 2025، كمـــا اشـــتمل 
البرنامـــج علـــى مراجعة وتعديل وإقرار حزم تشـــريعية 
وخطـــط عمل تنفيذية لتحســـين تنافســـية األردن في 

ـــة. قاريـــر الدولّيَ ـــرات والّتَ المؤّشِ

ويتميـــز البرنامـــج التنفيـــذي بشـــموله علـــى مبادرات 
ـــًا متضمنة مراجعات  مرتبطـــة بتمكين المرأة اقتصادّيَ
فـــي  األردن  مرتبـــة  لتحســـين  وإجـــراءات  َتشـــريعية، 
ـــر الفجـــوة بيـــن الجنســـين العالمـــي، باإلضافة  مؤّشِ
قة  ـــة العمـــل المتعّلِ إلـــى االســـتمرار فـــي تنفيـــذ خّطَ

بتحســـين مرتبـــة األردن فـــي تقريـــر المرأة وأنشـــطة 
ـــر وطنـــي لرصـــد  األعمـــال والقانـــون، وتطويـــر مؤّشِ

ـــة للمـــرأة. ـــع المشـــاركة االقتصادّيَ وتتّبُ

وقـــد انتهجت الحكومة فـــي إعداد برنامـــج األولويات 
ذات النهـــج التشـــاركي الذي كان عنوانـــًا لعملية إعداد 
الرؤيـــة، حيـــث تم تشـــكيل فـــرق عمل قطاعيـــة تضم 
فـــي عضويتهـــا إلـــى جانـــب القطـــاع العـــام ممثليـــن 
عـــن القطـــاع الخـــاص والمختصيـــن فـــي القطاعـــات 
المختلفـــة، والتـــي كان لها الدور الرئيـــس في عملية 
اإلعـــداد من خـــالل مراجعة وثيقـــة الرؤيـــة ومبادراتها 
االســـتراتيجية  الخطـــط  مـــع  ومواءمتهـــا  المقترحـــة 
للبرنامـــج  النهائيـــة  المخرجـــات  وبلـــورة  القطاعيـــة 
أهـــداف  يعكـــس  الـــذي  بالشـــكل  للرؤيـــة  التنفيـــذي 

وتطلعـــات الرؤيـــة.

ويعـــد برنامـــج األولويـــات وثيقـــة حيـــة ومرنـــة تخضع 
للمســـتجدات  وفقـــًا  الســـنوي  والتقييـــم  للمراجعـــة 
ـــن إطارًا  واألولويـــات االقتصاديـــة للحكومـــة، ويتضّمَ
ـــرات واضحـــة لقيـــاس  دًا للتنفيـــذ، ومؤّشِ ـــًا محـــّدَ زمنّيَ

األداء، ونظامـــًا إلكترونيـــًا لمتابعـــة اإلنجـــاز.



5 خالصة الوضع االقتصادي

خالصة الوضع االقتصادي

حقـــق االقتصاد األردنـــي خالل الفتـــرة )2000-2009( نتائـــج إيجابية مدعومة بنمو فـــي الصادرات 
الوطنيـــة وزيادة في مســـتويات األســـتثمارات األجنبية وارتفاع وتيرة تحويـــالت األردنيين العاملين 

فـــي الخارج، حيث وصل متوســـط معـــدالت النمو في تلـــك الفترة 6.5%.

وبســـبب تعـــرض االقتصـــاد الوطنـــي لتداعيات األزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة العالميـــة  في عام 
2009، وتداعيـــات حالـــة عـــدم االســـتقرار األمني فـــي المنطقة عـــام 2011، وما تبعهـــا من تدفق 
قرابـــة 1.3 مليـــون الجـــئ ســـوري إلـــى المملكـــة، ومـــا تبعـــه مـــن الضغـــوط علـــى الماليـــة العامة 
والخدمـــات الحكوميـــة األساســـية من صحـــة وتعليم ونقـــل ومياه وصـــرف صحي وغيرهـــا، وذلك 
إضافـــة لتداعيـــات جائحة كورونا، فقـــد تباطأ معدل النمـــو  االقتصادي خالل الفتـــرة )2021-2010( 

بحيث لـــم يتجاوز %2.1 بالمتوســـط.

وبالرغـــم مـــن االنكمـــاش االقتصـــادي الـــذي تســـببت بـــه الجائحـــة البالـــغ %1.6 عـــام 2020، إال أن 
االقتصـــاد الوطنـــي قـــد أظهـــر اتجاهـــًا واضحًا نحـــو التعافي مـــن تداعياتها خـــالل العـــام 2021، جاء 
ذلـــك مدفوعـــًا باإلجـــراءات الحكوميـــة التي تم اتخاذهـــا في القطـــاع الصحي، واإلجـــراءات النقدية 
والماليـــة التـــي تـــم اتخاذهـــا للحد من تأثيـــرات الجائحـــة، بما فيهـــا رفع إجـــراءات اإلغالق والســـماح 
للقطاعـــات االقتصاديـــة بالعمـــل، ممـــا أدى إلـــى تحقيـــق نمـــو إيجابي بلغـــت نســـبته %2.2، حيث 
اســـتمر هـــذا االتجـــاه اإليجابي حتـــى منتصف عام 2022، بتســـجيل معـــدل نمو وصـــل إلى 2.7% 

مقارنـــة مـــع %1.8 للفتـــرة المقابلة من العـــام 2021.
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تطور معدل النمو الحقيقي

 وقـــد أّدت الصدمـــات التي تعـــّرَض لها االقتصـــاد الوطني 
خـــالل العقـــد الماضـــي إلـــى تغييـــر هيـــكل وبنيـــة االقتصاد 
بشـــكل عـــام؛ ففـــي جانب العـــرض، أصبـــح قطـــاع العقارات 
يحتـــّل المرتبة الثانية من حيث مســـاهمته فـــي معدل النمو 
االقتصـــادي الحقيقـــي )%0.28 أو مـــا يعـــادل %12.2 مـــن 
معـــدل النمـــو الحقيقي والبالـــغ %2.3( خالل الفتـــرة -2021
2009 متقدمـــًا علـــى قطاعـــات مهّمة مثل النقـــل، والتجارة. 
أمـــا في جانـــب الطلـــب، فقـــد شـــهد اإلنفاق االســـتهالكي 

تطور معدل النمو الحقيقي

ـــعًا في مســـتواه نتيجة توافـــد قرابة 1.3 مليون  الخاص توّسُ
الجـــئ ســـورّي إلى المملكـــة، وذلـــك على حســـاب اإلنفاق 
االســـتهالكي الحكومـــي والتكويـــن الرأســـمالي اإلجمالي، 
بينمـــا تحّســـنت األهميـــة النســـبية لصافي الصـــادرات في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي. وبالتالي فإن هنـــاك حاجة ملحة 
الـــى مزيـــد مـــن تنويـــع النشـــاط االقتصـــادي والتحـــول نحـــو 
اقتصـــاد يعتمـــد بشـــكل أكبـــر فـــي نمـــوه علـــى القطاعـــات 
االنتاجيـــة، وقـــادر على انتاج ســـلع وخدمات قابلـــة للتصدير.
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معـــدالت النمـــو إلى مســـتويات ما قبـــل الجائحـــة. أما خالل 
التضخميـــة  الضغـــوط  اتســـاع نطـــاق  2022، وبســـبب  عـــام 
العالميـــة نتيجـــة ارتفـــاع اســـعار الغـــذاء والطاقة، فقـــد ارتفع 
معـــدل التضخم الســـنوي مـــن %2.5 في شـــهر كانون ثاني 
إلـــى %5.2 في شـــهر تشـــرين أول مـــن عـــام 2022، ليصل 
بذلـــك متوســـط معـــدل التضخـــم إلـــى %4.1 خالل الشـــهور 

العشـــرة األولـــى من نفـــس العام.

معدل التضخم

ســـجل التضخـــم مســـتويات معتدلـــة خـــالل الفتـــرة )-2019
2010(، إذ بلـــغ مـــا نســـبته %2.5 بالمتوســـط، وذلـــك علـــى 
الرغم من تحرير أســـعار الُمشـــتقات النفطية في عام 2012، 
واتجـــاه أســـعار النفط نحو االرتفاع خالل تلـــك الفترة، والفترة 
الالحقـــة، وبفعـــل االنخفاض في الطلب المحلي واألســـعار 
العالميـــة نتيجـــة اإلغالقات التـــي خلفتها جائحـــة كورونا، فقد 
ســـجل معـــدل التضخم انخفاضًا ليصل إلـــى %0.3 خالل عام 
2020، ثـــم ليرتفـــع إلـــى %1.4 في عـــام 2021 نتيجة لعودة 

خالصة الوضع االقتصادي

مساهمة أبرز القطاعات في معدل النمو الحقيقي

متوسط معدل النمو الحقيقي%6.5متوسط معدل النمو الحقيقي 2.3%

متوسط معدل التضخم للفترة )2010-2020( 2.5%
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قطاع المالية العامة

عجـــز  مـــن  العامـــة  الموازنـــة  تعانـــي  العامـــة:  الموازنـــة   •
مزمن وصل إلى مســـتويات قياســـية بلغـــت نحو 8.1% 
مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي )بعـــد المنح( فـــي العام 
2012، ، وقـــد جـــاء ذلـــك بشـــكل أساســـي نتيجـــة تراجـــع 
معـــدل نمـــو إجمالي اإليـــرادات، مـــع  ثبات نســـبي في 
النفقـــات، حيـــث كان لإلصالحات الماليـــة المختلفة خالل 
الســـنوات الالحقـــة وخاصة فـــي النظـــام الضريبي األثر 
الكبيـــر في اســـتقرار مؤشـــرات المالية العامـــة، وليتراجع 
عجـــز الموازنة إلـــى %2.4 مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي 

فـــي عـــام 2018، إال أن التداعيات الماليـــة لجائحة كورونا 
قـــد رفعـــت عجـــز الموازنـــة إلـــى %7 مـــن الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي في العـــام 2020. وانعكاســـَا لحالـــة التعافي 
االقتصـــادي، اســـتطاعت الحكومـــة خـــالل عـــام 2021 أن 
تحقـــق التقديـــرات المســـتهدفة لإليـــرادات المحليـــة في 
قانـــون الموازنـــة العامة، األمـــر الذي أدى إلـــى انخفاض 
عجـــز الموازنـــة الفعلـــي إلـــى %5.4 مـــن الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي، كمـــا تم خـــالل النصف األول مـــن عام 2022 
تســـجيل عجز مالي بعد المنح بلغت نســـبته %5.2 مقابل 

%5.4 خـــالل نفـــس الفتـــرة من العـــام 2021.

العجز كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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الديـــن العـــام: ســـجل الدين العام متوســـطًا بلـــغ 74.7%   • 
مـــن الناتج المحلي اإلجمالي فـــي الفترة )2020-2011( 
كنتيجـــة للعجـــز المســـتمر فـــي الموازنـــة العامـــة، وكانت 
نســـبته البالغـــة  %84.5 فـــي عـــام 2020 هـــي األعلـــى 
خـــالل هـــذا العقـــد كنتيجـــة لتداعيـــات جائحـــة كورونا على 
الموازنـــة وأعبـــاء تمويـــل عجـــز ســـلطة الميـــاه وأقســـاط 
القروض المســـتحقة المكفولة لشـــركة الكهرباء األردنية، 
ليواصـــل الديـــن العـــام ارتفاعـــه خـــالل عـــام 2021 إلـــى 
%88.6 بعـــد اســـتثناء مـــا يحمله صندوق اســـتثمار أموال 

.)SSIF( الضمـــان االجتماعـــي

وبخصـــوص عـــام 2022، تظهـــر األرقام المتاحـــة عن النصف 
األول اتجاهـــات تصاعديـــة فـــي نســـبة الديـــن إلـــى الناتـــج 
علـــى  الشـــديدة  الضغـــوط  فـــي ظـــل  المحلـــي االجمالـــي 
الموازنـــة العامـــة. ورغـــم التحديـــات المتعلقة بعجـــز الموازنة 
تحقيـــق  الحكومـــة  اســـتطاعت  العـــام،  الديـــن  ومســـتويات 
متطلبـــات )برنامـــج اإلصالح االقتصـــادي 2024-2020( ، مع 
المحافظـــة علـــى التصنيف االئتمانـــي للمملكـــة الصادر عن 
وكاالت التصنيف الدوليـــة، وذلك رغم الظروف االقتصادية 

التـــي تشـــهدها جميـــع الـــدول العالم.

خالصة الوضع االقتصادي

SSIF اجمالي الدين العام باستثناء
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القطاع النقدي

حقـــق القطـــاع النقـــدي خـــالل الفتـــرة )2010-2020( نتائـــج 
مـــن  مريحـــة  مســـتويات  علـــى  بالحفـــاظ  تمثلـــت  إيجابيـــة، 
االحتياطيـــات األجنبيـــة تكفـــي لتغطيـــة المســـتوردات مـــن 
والتـــي  بالمتوســـط،  شـــهرًا   7.2 لمـــدة  والخدمـــات  الســـلع 
تزيـــد عن ضعفـــي المعيـــار الدولـــي. ووصل رصيـــد إجمالي 
االحتياطيـــات األجنبيـــة إلـــى حوالـــي 15.9 مليـــار دوالر في 
نهايـــة عام 2020، بالمقارنة مـــع 13.0 مليار دوالر في نهاية 
عـــام 2010، وارتفعـــت ودائـــع الجهـــاز المصرفي بما نســـبته 
%5.6 ســـنويًا بالمتوســـط لتبلغ حوالي 36.8 مليار دينار في 
نهايـــة عـــام 2020، بالمقارنة مع 22.5 مليـــار دينار في نهاية 

عـــام 2010.

القطاعـــات  لكافـــة  االئتمانيـــة  التســـهيالت  ارتفعـــت  كمـــا 
االقتصاديـــة بنســـبة %7.2 ســـنويًا بالمتوســـط لتبلـــغ 28.6 
مليـــار دينار فـــي نهاية عـــام 2020 بالمقارنة مـــع 14.5 مليار 
دينار في نهاية عام 2010. وســـجلت الســـيولة المحلية نموًا 
نســـبته %5.8 ســـنويًا بالمتوســـط لتبلـــغ حوالـــي 37.0 مليار 
دينار في نهاية عـــام 2020، بالمقارنة مع حوالي 22.3 مليار 
دوالر فـــي نهاية عـــام 2010. وخـــالل عام 2021، اســـتمرت 
المؤشـــرات االيجابيـــة فـــي القطـــاع النقدي، إذ ســـجل رصيد 
إجمالـــي االحتياطيـــات األجنبية مســـتويات مريحـــة ومرتفعة 
بلـــغ حوالـــي 18 مليار دوالر، كما نمت الودائع بنســـبة 7.4%، 

والتســـهيالت االئتمانيـــة بنســـبة %4.9، والســـيولة المحلية 
بنســـبة %6.7. وواصلـــت مؤشـــرات القطـــاع النقـــدي أداءها 
اإليجابي خالل الشـــهور العشـــرة األولى من عام 2022، بما 
يعكـــس الثقة بالسياســـة النقديـــة وقوة الجهـــاز المصرفي، 
وكذلك النظرة المســـتقبلية المســـتقرة لالقتصـــاد األردني.

التجارة الخارجية

الخارجـــي  االقتصـــاد  بتغيـــرات  األردنـــي  االقتصـــاد  يتأثـــر 
بشـــكل عـــام، وباقتصـــاد الشـــركاء التجارييـــن بشـــكل خـــاص، 
ويعـــود ذلك لصغـــر حجم االقتصـــاد األردنـــي وانفتاحه على 
العالـــم الخارجي. كمـــا يواجـــه االقتصاد األردنـــي العديد من 
التحديـــات، منهـــا مـــا يتعلـــق بنـــدرة المـــوارد األوليـــة، ومنها 
مـــا يتعلـــق بالظـــروف السياســـية للـــدول المحيطـــة، فضـــاًل 
عـــن تأثـــره مؤخرًا بتداعيـــات جائحـــة كورونا التي امتـــد تأثيرها 

ليطـــال حركـــة التجـــارة العالميـــة واالزمة.

التجـــارة الســـلعية: شـــكلت التجـــارة الخارجيـــة مـــن الســـلع   •
مـــا يقـــارب %80 مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للمملكة 
وشـــكلت  الماضييـــن،  العقديـــن  خـــالل  بالمتوســـط 
المســـتوردات الجانب األكبر منها فـــي ظل ضعف القاعدة 
الصناعيـــة واالعتمـــاد الكبيـــر علـــى العالـــم الخارجـــي فـــي 
توفيـــر مختلـــف أنـــواع الســـلع ومدخـــالت اإلنتـــاج، ونتيجـــة 

املستوردات إىل الناتج )%(الصادرات الكلية إىل الناتج )%(عجز امليزان التجاري إىل الناتج )%(
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لذلك يعاني الميزان التجاري عجزًا مزمنًا وصل بالمتوســـط 
إلـــى %33 ســـنويًا مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي خـــالل 
العقديـــن الماضييـــن، إال أن العجـــز قـــد تراجع إلـــى 21.0% 
عـــام 2020 وإلـــى %26.6 عـــام 2021 نتيجـــة تراجـــع قيمة 
المســـتوردات بشـــكل أكبـــر مـــن تراجـــع قيمـــة الصـــادرات، 
بســـبب ظـــروف جائحـــة كورونـــا، لكـــن النســـب عـــادت إلى 

معدالتهـــا ابتـــداًء مـــن النصـــف األول مـــن عـــام 2022.

فقـــد ســـّجلت   2022 عـــام  مـــن  االول  النصـــف  خـــالل  امـــا 
عّمـــا   43.4% بنســـبة  إرتفاعـــُا  للمملكـــة  الكلّيـــة  الصـــادرات 
كانـــت عليـــه خـــالل الفتـــرة المماثلة مـــن عـــام 2021، لتصل 
الرتفـــاع  نتيجـــًة  ذلـــك  وجـــاء  دينـــار.  مليـــون  إلـــى4329.8  
  3961.0 إلـــى  %45.5 لتصـــل  الصـــادرات الوطنيـــة بنســـبة 
بنســـبة  تصديرهـــا  المعـــاد  الســـلع  وارتفـــاع  دينـــار،  مليـــون 

دينـــار. مليـــون   368.8 إلـــى  لتصـــل   24.8%

كمـــا ارتفعـــت المســـتوردات خـــالل النصـــف االول مـــن عام 
2022 بنســـبة %38.6 عّمـــا كانت عليه خالل الفتـــرة المماثلة 

مـــن عـــام 2021، لتصل إلـــى 9373.9 مليـــون دينار. 

وتبعـــًا لذلـــك، ارتفع العجز فـــي الميزان التجـــاري )الذي يمثل 
الفـــرق بيـــن قيمـــة المســـتوردات وقيمـــة الصـــادرات الكلية( 
خـــالل النصف االول من عام 2022 بنســـبة %34.6 عّما كان 
عليـــه خـــالل الفتـــرة المماثلة من عـــام 2021، ليبلـــغ 5044.1 

مليـــون دينار. 

التجـــارة في الخدمـــات: يّتصـــف االقتصـــاد األردني بأنه   •
زيـــادة االهتمـــام  يحتـــم  الـــذي  األمـــر  اقتصـــاد خدمـــّي، 
بتنافســـية القطاعات الخدمية على المســـتويين المحلي 
والدولـــي. فإلـــى جانـــب قطـــاع الســـياحة، هنـــاك حاجـــة 
لالســـتفادة بشـــكل أكبر من القطاعات الخدميـــة األخرى؛ 
كالخدمـــات الماليـــة، وخدمـــات االتصـــاالت وتكنولوجيـــا 
المعلومـــات التي تواكب التطـــورات في عالم االقتصاد 
الرقمـــي، وقطـــاع النقـــل الـــذي يوفـــر إمكانـــات هائلـــة 
بالنظـــر إلـــى موقع األردن الجغرافي علـــى طريق خطوط 

التجارة.

وقد ســـجل ميزان الخدمات وفـــرًا خالل الفترة )2010-2019( 
بلغ بالمتوســـط %5.1 ســـنويا مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي 
الفتـــرة بالمتوســـط خـــالل   0.2%  مقارنـــة مـــع عجـــز نســـبته 

)2009-2000(، أمـــا خـــالل عام 2020، ونتيجـــة لجائحة كورونا 
فقـــد ســـجل الميـــزان التجـــاري الخدمـــي عجـــزًا بلغت نســـبته 
%1.3، وذلـــك للمرة األولى منذ عام 2005، ليعاود تســـجيل 
وفر في العام 2021 بلغت نســـبته %0.8. أما خالل النصف 
األول مـــن عام 2022، اســـتمر الميـــزان الخدمي بتحقيق وفر 
بلغـــت نســـبته %2.4 من الناتـــج المحلي اإلجمالـــي، مقارنة 

مـــع عجز بلغـــت نســـبته %1.6 لنفس الفترة مـــن عام 2021
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 فرضيات اإلطار االقتصادي الكلي
)2025-2023(

الحفاظ على مســـتويات االســـتثمارات المباشرة الخاصة   •

المحليـــة واألجنبيـــة وزيادتها.

الحفاظ على مســـتويات اإلنفاق الرأســـمالي للســـنوات   •

المقبلة. الثـــالث 

الحفـــاظ على االســـتقرار المالـــي والنقدي ومســـتويات   •

مريحـــة مـــن االحتياطـــات األجنبيـــة لـــدى البنـــك المركزي 

األردنـــي. 

االســـتمرار فـــي تنفيـــذ االصالحـــات الماليـــة مـــن خـــالل   •

تخفيـــض العجـــز والحـــد مـــن تنامـــي الديـــن العـــام وأعباء 

خدمتـــه.

تحقيـــق نمـــو مســـتدام فـــي الصـــادرات خـــالل األعـــوام   •

المقبلـــة.

تحســـن ظـــروف االقتصـــاد العالمـــي من حيث سالســـل   •

اإلمـــداد، وأســـعار الطاقـــة والغـــذاء، ومعـــدالت النمـــو.

كظاهـــرة طويلـــة  الســـوريين  الالجئيـــن  تواجـــد  اســـتمرار   •

مؤقتـــة. وليســـت  المـــدى 

توقعات أبرز المؤشرات االقتصادية )2025-2023(

المؤشر
المستهدفالمقدرالفعلي

201720182019202020212022202320242025

القطاع الحقيقي

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الثابتة )%(

2.51.91.9-1.62.22.72.72.73

 )CPI( )%( 3.34.50.80.31.44.43.82.92.5معدل التضخم

 نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي
)دينار اردني(

297930273138305631633361357937793982

المالية العامة

عجز الموازنة بعد المساعدات كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

-2.5%-2.4%-3.3%-7.0%-5.3%-5.1%-5.2%-4.7%-4.4%

رصيد الدين العام كنسبة من الناتج المحلي 
)SSIF اإلجمالي )باستثناء

76.0%75.1%75.0%84.5%88.6%87.9%86.6%84.8%82.8%

القطاع النقدي

تغطية احتياطيات العمالت األجنبية للمستوردات/
شهر

7.67.39.38.27.67.07.37.17.0

القطاع الخارجي

533355035905564066448504893793409713حجم الصادرات )FOB( )مليون دينار(

129261281712107108841360917038172421755317921حجم المستوردات )FOB( )مليون دينار(

 الحساب الجاري باستثناء المساعدات
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-13.2-10.3-4.7-9.0-11.9-10.8-8.8-7.3-5.6

 صافي االستثمار األجنبي المباشر
)مليون دينار(

1436.4683.4487.3521.1430.26017839001092
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وثيقـــة حيـــة ومرنـــة يتـــم مراجعتهـــا وتعديلهـــا بشـــكل سنوي لتتواءم مع المستجدات، وبشكل تكاملي مع وثيقة رؤية   •
العام القطاع  تحديث  طريق  وخارطة  االقتصادي  التحديث 

برنامج تنفيذي تشاركي من خالل أربع لجان وزارية و)22( فريق عمل قطاعي من مختلف الجهات  •

تضمن )183( مبادرة، تم اختيارها مما يقارب )380( مبادرة وردت في رؤية التحديث االقتصادي  •

تضمن )418( أولوية مع إطار زمني محدد للتنفيذ  •

أولويات تتضمن سياسات وإجراءات ومشاريع لكل محرك وقطاع  •

اعتماد معايير لتحديد األولويات من حيث جاهزية المشاريع للتنفيذ  وتحديد الجهات المسؤولة، توفر التمويل لها من   •
الخارجية أوالمساعدات  العامة  الموازنة 

وتعزيز  العمل،  فرص  واستحداث  االقتصادي،  والنمو  التعافي  بدعم  الخاصة  الرئيسة  األهداف  مع  تنسجم  أولويات   •
كية ر لتشا ا

مراجعة وتعديل وإقرار )46( تشريع  •

المواءمة مع مصفوفة اإلصالحات االقتصادية وأهداف التنمية المستدامة واالستراتيجيات والخطط القطاعية  •

أولويات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديًا وزيــــــــــادة مشاركتها االقتصاديــــة  •

خطط عمل لتحسين ترتيب األردن في المؤشرات والتقارير الدولية  •

تحديد مستهدفات االقتصاد الكلي 2025-2023  •

نظام إلكتروني لمتابعة األداء واإلنجاز من خالل وحدة متابعة اإلنجاز الحكومي )PMDU( )سيطلق على مرحلتين( مع   •
للجميع متاح   )Electronic Dashboard(و واإلنجاز  األداء  قياس  مؤشرات  تحديد 

مالمح البرنامج التنفيذي
لرؤية التحديث االقتصادي 2025-2023

تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث االقتصادي والتي تم إطالقها بتاريخ 2022/12/4  •

مراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديًا  •

إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي  • 
)Global Gender Gap Index(

تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة األردن في تقرير المرأة وأنشطة األعمال والقانون  • 
)Women, Business and the Law(

تطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة االقتصادية للمرأة  •

ذات أثر مباشر

72%
ذات أثر غير مباشر

28%

أثر المبادرات على تمكين المرأة: 

مبادرات تمكين المرأة في البرنامج التنفيذي
لرؤية التحديث االقتصادي أولويات )2025-2023(
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األهداف االستراتيجية 

تحفيز االستثمارات المحلّية والّدولّية من خالل بيئة جاذبة لالستثمار

خــالل منتجــات متمّيــزة  مــن  للصناعــة  إقليميــًا  ليكــون مركــًزا  األردّن  تطويــر 
عاليــة قيمــة  وذات 

إلــى  الخدمّيــة  الصــادرات  وزيــادة  الخدمّيــة  القطاعــات  فــي  التمّيــز  تحقيــق 
الخارجيــة األســواق 

ترسيخ مكانة األردّن كوجهة رئيسة للّسياحة وإنتاج األفالم

إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل

تحسين استخدام الموارد الطبيعّية في األردّن واستدامتها

تعزيز الممارسات المستدامة للتحّول نحو االقتصاد األخضر

تحســين نوعّيــة حيــاة األردنّييــن مــن خــالل تطويــر وتطبيــق مفاهيــم حياتيــة 
شــاملة محورهــا المواطــن والبيئــة

االستثمار

الصناعات عالية القيمة

الخدمات المستقبلية

األردن وجهة عالمية

الريادة واإلبداع

الموارد المستدامة

بيئة مستدامة

نوعية الحياة

محركات رؤية التحديث االقتصادي

محركات

النمو

األساسي  التعليم   | المبكرة  الطفولة  تنمية   | التعليم 

والثانوي | التعليم العالي |  التعليم والتدريب المهني 

والتقني | البيانات | البحث والتطوير واالبتكار | ريادة 

الناشئة األعمال والشركات 

المعلومــات  تكنولوجيــا  خدمــات 

واالتصــاالت | الصناعــات اإلبداعيــة | 

الرعايــة الصحيــة | الخدمــات الماليــة 

ــل ــارة | النق | التج

 | والطبيعيــة  الثقافيــة  الســياحة 

العالجيــة واالستشــفائية  الســياحة 

| الســياحة الدينيــة | مواقــع إنتــاج 

األفــالم

الصناعــات   | الكيماويــة  الصناعــات   | التعديــن 

صناعــة   | الهندســية  الصناعــات   | الدوائيــة 

ــي | الصناعــات  ــكات | الزراعــة واألمــن الغذائ المحي

اللوجســتية الخدمــات   | الغذائيــة 

الطاقة | المياه

التنمية الحضرية | جودة الحياة

االقتصــاد األخضــر | القطاعــات 

الحيــاة   | الخضــراء  االقتصاديــة 

الخضــراء

 | المباشــر  واألجنبــي  المحلــي  االســتثمار 

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع 

الكبــرى المشــاريع   | والخــاص 
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حجم الصادرات )مليون دينار أردني(معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )%(

مستهدفات االقتصاد الكلي
للبرنامج التنفيذي 2025-2023

صافي االستثمار األجنبي المباشر )مليون دينار أردني( نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )دينار أردني(



17

)مليون الكلفة
دينار( 

المجموع202320242025

6707808502,300الكلفة الكلية

موازنة عامة

3554004501205 موازنة الوزارات والدوائر الحكومية

150180200530موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي

165200200565المساعدات الخارجية

الكلفة )مليون دينار(

الكلفة الكلية202320242025المحركات

565857171االستثمار

618698245الصناعات عالية القيمة

528892232الخدمات المستقبلية

808391254األردن وجهة عالمية

168178210556الريادة واإلبداع

202230256688الموارد المستدامة

33342188بيئة مستدامة

18232566نوعية الحياة

 6707808502,300المجموع

الكلفة الكلية

الكلفة الكلية

لألعوام 2025-2023 

لألعوام 2023-2025 حسب المحركات

البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي
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أولويات )2025-2023(



19

المبادرات واألولويات
المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة

الفرص واإلمكانات الواعدة

عدد األولويات 

20
عدد المبادرات 

13171
الكلفة الكلية 2025-2023

مليون دينار

كلفة العام 2023

56
مليون دينار
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن 
في التقارير الدولية

 إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في تقرير التنافسية 
Global Competitiveness Report العالمي

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

 إعــداد خطــة عمل لتحســين مرتبــة األردن فــي مؤشــر 
 القيــود المفروضــة علــى إالســتثمار األجنبي المباشـرـ

FDI Regulatory Restrictiveness Index
وزارة االستثمار

 إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر التنافسية 
 Global Sustainable المستدامة العالمي 

Competitiveness Index

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

تنفيذ خطة عمل تحسين مرتبة األردن في مؤشر المرأة 
 واالعمال والقانون

Women, Business, and the Law Index

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

استكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون تنظيم البيئة 
االستثمارية

وزارة االستثمار

وزارة االستثمارإعداد االستراتيجية الوطنية لالستثمار*

إنشاء نماذج شراكة تمويلية جديدة 
مع القطاع الخاص

إعداد نماذج شراكة مع القطاع الخاص من خالل شركة إدارة 
االستثمارات الحكومية

وزارة المالية 
وزارة االستثمار

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تعزيز وتطوير البيئة االستثمارية

تسهيل إنشاء شراكات تمويلية جديدة )المساهمة في 
شركات قائمة(*

وزارة االستثمار

وزارة االستثمارأتمتة وتفعيل الخدمات االستثمارية الشاملة

وزارة االستثمارإجراء دراسة وتحديد الفرص االستثمارية والبدء في تسويقها*

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

وضع استراتيجية للتواصل مع 
المستثمرين الدوليين واألردنيين 

 المغتربين وإطالق برنامج للحمالت 
الترويجية

وزارة االستثمارتوفير خدمات استشارية لتسويق الفرص االستثمارية

وزارة االستثمارإطالق وتنفيذ استراتيجية ترويج االستثمار

  أهداف التنمية المستدامة   
 

جذب وتحفيز االستثمارات المحلية 
واألجنبية

وزارة االستثمارإعداد الخارطة االستثمارية*

المبادرات واألولويات لقطاع االستثمار

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

جذب وتحفيز االستثمارات المحلية 
واألجنبية

 )Invest Jo( إطالق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر
 متضمنة

)القوانين واألدلة والتشريعات، والقطاعات الترويجية ...(
وزارة االستثمار

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

مراجعة اإلجراءات الناظمة لمشاريع الشراكة مع القطاع 
الخاص وتطوير المشاريع

وزارة االستثمار

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين 
ونظام إدارة عالقات المستثمرين

  تطوير نظام  إدارة عالقات العمالء
Customer Relationship 

Management )CRM( Systems
وزارة االستثمار

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن 
في التقارير الدولية

 تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في تقرير التنافسية 
Global Competitiveness Report العالمي

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

 تنفيذ خطــة عمل لتحســين مرتبــة األردن فــي مؤشــر 
 القيــود المفروضــة علــى إالســتثمار األجنبي المباشـرـ

FDI Regulatory Restrictiveness Index
وزارة االستثمار

 االستمرار بتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في 
 Global Sustainable مؤشر التنافسية المستدامة العالمي 

Competitiveness Index

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

 االستمرار في تنفيذ خطة عمل تحسين مرتبة األردن
 في مؤشر المرأة واالعمال والقانون

Women, Business, and the Law Index

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

وزارة االستثمارتنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية لالستثمار*

إنشاء نماذج شراكة تمويلية جديدة 
مع القطاع الخاص

إعداد نماذج شراكة مع القطاع الخاص من خالل شركة إدارة 
االستثمارات الحكومية

وزارة المالية 
وزارة االستثمار

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز وتطوير البيئة االستثمارية

إنشاء شراكات تمويلية جديدة )المساهمة في شركات 
قائمة(*

وزارة االستثمار

وزارة االستثمارتطبيق أتمتة وتفعيل الخدمات االستثمارية الشاملة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

وضع استراتيجية للتواصل مع 
المستثمرين الدوليين واألردنيين 

 المغتربين وإطالق برنامج للحمالت 
الترويجية

وزارة االستثمارتسويق الفرص االستثمارية

وزارة االستثمارتنفيذ استراتيجية ترويج االستثمار

  أهداف التنمية المستدامة  
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

جذب وتحفيز االستثمارات المحلية 
واألجنبية

وزارة االستثمارتنفيذ مخرجات الخارطة االستثمارية*

 )Invest Jo( تفعيل منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر
متضمنة )القوانين واألدلة والتشريعات، والقطاعات 

الترويجية ...(
وزارة االستثمار

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين 
ونظام إدارة عالقات المستثمرين

Customer Relationship تطبيق نظام إدارة عالقات العمالء  
Management )CRM( Systems

وزارة االستثمار

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن 
في التقارير الدولية

 االستمرار في تنفيذ خطة لتحسين مرتبة األردن في تقرير 
Global Competitiveness Report التنافسية العالمي

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

 االستمرار في تنفيذ خطــة عمل لتحســين مرتبــة األردن 
فــي مؤشــر القيــود المفروضــة علــى إالســتثمار األجنبي 

FDI Regulatory Restrictiveness Index المباشـرـ
وزارة االستثمار

 االستمرار في تنفيذ خطة لتحسين مرتبة األردن في مؤشر 
 Global Sustainable التنافسية المستدامة العالمي 

Competitiveness Index

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

االستمرار في تنفيذ خطة عمل تحسين مرتبة األردن في 
 مؤشر المرأة واالعمال والقانون

Women, Business, and the Law Index

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

وزارة االستثماراالستمرار في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالستثمار*

إنشاء نماذج شراكة تمويلية جديدة 
مع القطاع الخاص

إعداد نماذج شراكة مع القطاع الخاص من خالل شركة إدارة 
االستثمارات الحكومية

وزارة المالية 
وزارة االستثمار

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز وتطوير البيئة االستثمارية

إنشاء شراكات تمويلية جديدة )المساهمة في شركات 
قائمة(*

وزارة االستثمار

وزارة االستثماراالستمرار في تطبيق الخدمات االستثمارية الشاملة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

وضع استراتيجية للتواصل مع 
المستثمرين الدوليين واألردنيين 

 المغتربين وإطالق برنامج للحمالت 
الترويجية

وزارة االستثمارتسويق الفرص االستثمارية

وزارة االستثماراالستمرار في تنفيذ استراتيجية ترويج االستثمار

  أهداف التنمية المستدامة  
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

جذب وتحفيز االستثمارات المحلية 
واألجنبية

وزارة االستثماراالستمرار في تنفيذ الخارطة االستثمارية*

االستمررار في تفعيل منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر 
)Invest Jo( متضمنة )القوانين واألدلة والتشريعات، 

والقطاعات الترويجية ...(
وزارة االستثمار

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

وزارة العدلدراسة إنشاء مركز التحكيم األردنيإنشاء مركز التحكيم األردني

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين 
ونظام إدارة عالقات المستثمرين

  االستمرار في تطبيق نظام  إدارة عالقات العمالء
 Customer Relationship وتقييمه

Management )CRM( Systems وتقييمه
وزارة االستثمار

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الحجم المقدر لالستثمارالمشروع
)مليون دينار(

10إدارة وتشغيل الميناء متعدد األغراض ضمن منطقة ميناء العقبة الجديد

50إدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة 

290إنشاء جامعة طبية / الصندوق السعودي األردني

4000مشروع إنتاج الهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء

3000مشروع تحلية ونقل المياه )الناقل الوطني(

1900مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية )المرحلة األولى العقبة-عمان(

30مشروع الربط الكهربائي األردني – العراقي

39مشروع الربط الكهربائي األردني – السعودي 

40رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين األردن ومصر إلى 1100 ميجا واط

46إنشاء 15 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص

140مشروع حافالت التردد السريع BRT عمان - الزرقاء

225مشروع إنشاء مباني ساحات الشحن والركاب لجسر معبر الملك الحسين الجديد

300تطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة

)Toll Road( 400مشاريع الدفع مقابل استخدام الطرق

10470المجموع:

المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في طور اإلعداد والتنفيذ
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الصناعات الكيماوية
الصنــــــاعـــــــات التحـــــويليـــــة )الفوسفــــــات، والبوتـــاس، والبرومين(   •

مجمع الصناعات الكيماوية   •

الصناعات الغذائية 

الصناعات الغذائية للخضار والفواكه   •

مجمع صناعي للمنتجات الغذائية العربية والمحلية   •

معــرض دائــــم للمنتجـــات الغذائية   •

الصناعات الهندسية
تصنيـــــــع المستلــــزمـــــــــات الكهربائية للبناء وأنظمة حجر البناء   •

• تجميع المركبات الكهربائية

الصناعات الدوائية

صناعـــــات دوائية نوعية   •

صناعـــــات صيدالنيـــة دوائيـــــة   •

مــــركـــــز للبحـــث والتطويـــر الدوائي   •

صناعة المحيكات
صناعة األلبســـة واألزيـــــاء لغايـــات التصديــــر   •

• تصنيع األقمشة

التعدين

تعديـــــن المعــــادن الفلزية )المعادن النادرة، والزريكـــــون(   •

تعديــــن الفوسفات والبوتاس   •

تطوير البنية التحتية لتسهيل عمليات التعدين   •

الزراعة واألمن الغذائي

•  المزارع الذكية للفواكه والخضار )عمودية ومراعية وصديقة للبيئة(

زراعة األسماك باستخدام التقنيات الحديثة   •

إنشاء مستشفى بيطري   •

• مشروع مجمع صناعي - زراعي

• مجمع للصناعات الزراعية في األغوار الجنوبية

الفرص واإلمكانات الواعدة
في القطاعات الصناعية
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خدمات تكنولوجيا 

المعلومات

توفير الخدمات الحكومية اإللكترونية والرقمــيــة    •

مراكــــز متقدمـــــة للبحــــث والتطويــــر/ مركــــز اإلبداع   •

البنية التحتية لتقنيـــة الجيل الخامس   •

األفالم
مشاريع إنتاج أفالم عالمية ومحلية   •

استوديو إنتاج أفالم، وأكاديمية لصناعة األفالم   •

النقل والخدمات اللوجستية

سكة حديد وطنيــة   •

•  مراكــز التخزيـن والتوزيع

•  محطـات الشحن الكهربائي للمركبات

)Toll Road( مشاريع الدفع مقابل استخدام الطرق   •

•  التنقل الذكي

تطوير الخدمات في المنافذ الحدودية   •

األلعاب اإللكترونية 

تصميــــــم وتطويـــر األلعــــاب اإللكتــرونيــــة   •

مواقع الرياضــــات اإللكترونيــــة    •

أكاديمية األلعاب اإللكترونية   •

الخدمات المالية 

مؤسسات تمويلية متخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر   •

• مقدمي خدمة إعادة التأمين )المقر األردن(

مشاريع البنية التحتية لتعزيز رقمنة الخدمات المالية   •

الرعاية الصحية

خدمات رعايــــة صحية مختلفة، ومفهوم المدينة الطبية   •

مراكز متخصصة فـــــــي الشمال والوســـــط والجنـــــــوب )شراكة بيــــن القطاعين العام والخاص أو    •

استثمارات(

خدمات التصميم واإلبداع

استوديوهــــــــــــات تصميـــــــم المنتجــات والصناعـــات   •

استوديوهات تصميـــم األزياء    •

مركز الصناعات اإلبداعية   •

التجارة
منصات التجارة اإللكترونية   •

األعمال التجارية اإلقليمية )بيــــن األردن والـــــدول المجاورة(   •

الفرص واإلمكانات الواعدة
في الخدمات المستقبلية
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تنمية الطفولة والتعليم 
حضانات ومراكـــز الرعاية النهارية    •

مراكز وتجمعات تعليمية ترفيهية   •

الطاقة

أنظمة تخزين الطاقة   •

إنتاج األمونيا والهيدروجين   •

• العدادات الذكية

المياه
مشاريع وطنية لتحلية المياه   •

• شركـة معدات وتجهيـــزات إلدارة المياه

التعليم العالي  

كليات متخصصة   •

جامعة عالمية   •

منصات مساقــــــات تعليــم عبــــــر اإلنترنـت   •

جامعة طبية   •

التدريب والتعليم المهني والتقني 
معاهد التدريب المهني   •

• برامج تقنية متخصصة 

السياحة

)Boutique Hotels( فنادق صغيـــرة في المواقع السياحيـــــة   •

مشاريع سياحية ذات طابع تراثي ثقافي وطبيعي   •

مشاريع في المواقع السياحية الدينية   •

السياحة الزراعية والبيئية   •

منتجات التجارب السياحية الرقمية   •

سياحة المغامرات، ومنتجعات االسترخاء   •

محرك االستثمار

الفرص واإلمكانات الواعدة
في القطاعات الخدمية
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القيمــــة عاليـــــــة  الصنـــاعـــــات 

قطاع الصناعة 
قطاع الزراعة واألمن الغذائي

قطاع التعدين
قطاع الخدمات اللوجستية والنقل

عدد األولويات 

115
عدد المبادرات 

63245
الكلفة الكلية 2025-2023

مليون دينار

كلفة العام 2023

61
مليون دينار
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قطاع الصناعة 
قطاع الزراعة واألمن الغذائي

قطاع التعدين
قطاع الخدمات اللوجستية والنقل

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

 إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن
 في مؤشر التعقيد االقتصادي

Economic Complexity Index

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر األداء 
 الصناعي التنافسي

Competitive Industrial Performance Index

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

تعزيز تنافسية الصناعات المحلية 

إعداد سياسة صناعية شاملة لتعزيز تنافسية مستدامة 
والبدء في التنفيذ

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

صندوق دعم الصناعة
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تنمية حجم  الصادرات الوطنية من 
السلع والخدمات 

إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتصدير )2025-2023(
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

 إعداد وإطالق سياسة ترويج المنتج المحلي
)صنع في األردن(

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

بناء قاعدة بيانات خاصة بقطاعات التصنيع المختلفة وتطوير 
استراتيجيات لها

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

دعم ريادة األعمال والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

 تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وخاصة 
للشركات الصغيرة وريادي األعمال 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين
ووزارة االستثمار

تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لريادي األعمال في 
مجال التصنيع لمساعدتهم على إدارة مشاريعهم.

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

وضع األسس والمعايير لجائزة ريادة األعمال لالعتراف 
بإنجازات رواد األعمال ومساهمتهم في قطاع التصنيع

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

  االمتثال البيئي
في التصنيع

 إعداد معايير ممارسات االقتصاد الدائري في األنشطة 
الصناعية والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

المبادرات واألولويات لقطاع الصناعة

محرك الصناعات عالية القيمة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

  االمتثال البيئي
في التصنيع

إعداد وتنفيذ التسويق األخضر للمنتجات الصناعية
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

 دعم وتشجيع مفهوم التصميم الذكي
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

 دعم إنشاء شركات محلية في مجال إعادة الّتدوير، والبيئة 
التشريعية الناظمة لذلك

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين 

ووزارة البيئة

 دراسة منح شهادات للمنتجات المصنعة بطريقة مستدامة 
وتقديم حوافز للشركات والمصانع الحاصلة على شهادات 

في اإلنتاج المستدام أو التي تطبق الممارسات البيئية في 
التصنيع وفي عملياتها اإلدارية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز تنافسية التصنيع الغذائي 
وزيادة الصادرات

 إعداد استراتيجية وخارطة طريق تفصيلية لتعزيز التصنيع 
الغذائي  والصادرات من القطاع

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تسويق الصناعات الغذائية 
والترويج لها

إعداد وتنفيذ حملة لتسويق الصناعات الغذائية األردنية 
والترويج لها على المستويين المحلي والدولي )ضمن 

برنامج  صنع في االردن( 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين 

وغرف الصناعة

دراسة الحد من االقتصاد غير الرسمي في قطاع الصناعات 
الغذائية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

توسيع نطاق خدمات المركز الوطني للتعبئة والتغليف 
وزيادة أعداد الشركات المستفيدة منها

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

بناء قدرات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خالل 
برنامج لتطوير المهارات

وزارة العمل

 تبسيط إجراءات ترخيص الصناعات الغذائية 
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز سالسل التوريد للتصنيع 
الغذائي-النباتي ورفع جودة 

ومواصفات المنتجات الغذائية 
األردنية

 تخصيص المحاصيل في قطاع الصناعات الغذائية
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

زيادة تنافسية وحصة الدواء 
األردني في السوق المحلي 

واألجنبي

إعداد وتنفيذ خطة ترويج المنتجات الدوائية األردنية محليا 
وخارجيا

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تسهيل البحث والوصول إلى 
بيانات الملكية الفكرية

توفير بيانات الملكية الفكرية الخاصة بالتصنيع الدوائي
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تحفيز اإلنتاج التعاقدي لألدوية 
البيولوجية

 تسهيل وتشجيع اإلنتاج التعاقدي لألدوية البيولوجية 
وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تطوير إنتاجية قطاع الصناعات 
الدوائية وزيادة تنافسية التكاليف 

 تحسين اإلنتاجية وتنافسية التكلفة في قطاع الصناعات 
الدوائية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تحسين جودة المنتجات الدوائية 
والترابط االكاديمي -الصناعي

 إعداد وتنفيذ استراتيجية للبحث والتطوير في مجال التصنيع 
الدوائي 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز وتحسين إنتاجية القطاع 
الهندسي ورفع مساهمته في 

سالسل القيمة

 إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع 
الصناعات الهندسية محليا ودوليا

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

إعداد دراسات جدوى مفصلة لتشجيع المنتجات الهندسية 
من الفئات سريعة النمو )حلول األنظمة وأجهزة التنقل، 

والتكنولوجيا الزراعية، وأنظمة األمن ... إلخ(

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز وتحسين إنتاجية القطاع 
الهندسي ورفع مساهمته في 

سالسل القيمة

 نشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجاالت الثورة الصناعية 
الرابعة  في التصنيع

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

 زيادة فرص الترابط بين الصناعات الهندسية والقطاعات 
األخرى لتعزيز التنافسية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز تنافسية قطاع المنسوجات 
 تحديد المهارات المهنية ضمن برامج التدريبات المدرسية 

والصناعية والمهنية وإيجاد بيئة تمكينية محفزة واستكمال 
وتحديث البيانات المتعلقة بقطاع المنسوجات

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

الوصول إلى األسواق األجنبية 
من خالل اتفاقيات التجارة الحرة 

الجديدة

دراسة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة وتوسيع نطاق الوصول 
إلى األسواق األجنبية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة        
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

 تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن
 في مؤشر التعقيد االقتصادي

Economic Complexity Index

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر األداء 
 الصناعي التنافسي

Competitive Industrial Performance Index

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

تعزيز تنافسية الصناعات المحلية 

تنفيذ مخرجات السياسة الصناعية الشاملة لتعزيز تنافسية 
مستدامة

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

صندوق دعم الصناعة
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تنمية حجم  الصادرات الوطنية من 
السلع والخدمات 

تنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية للتصدير )2025-2023(
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

االستمرار في ترويج المنتج المحلي )صنع في األردن(
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

االستمرار في تحديث البيانات الخاصة بقطاعات التصنيع 
المختلفة

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

دعم ريادة األعمال والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

 االستمرار في تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل 
والترخيص وخاصة للشركات الصغيرة وريادي األعمال 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين
ووزارة االستثمار

االستمرار في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة 
لريادي األعمال في مجال التصنيع لمساعدتهم على إدارة 

مشاريعهم.

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

إطالق جائزة ريادة األعمال لالعتراف بإنجازات رواد األعمال 
ومساهمتهم في قطاع التصنيع

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

محرك الصناعات عالية القيمة



البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي 36

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

  االمتثال البيئي
في التصنيع

 تطبيق ممارسات االقتصاد الدائري في األنشطة الصناعية 
والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

االستمرار في تنفيذ برنامج التسويق األخضر للمنتجات 
الصناعية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

 دعم وتشجيع مفهوم التصميم الذكي
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

 دعم إنشاء شركات محلية في مجال إعادة الّتدوير، والبيئة 
التشريعية الناظمة لذلك

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين 

ووزارة البيئة

  االمتثال البيئي
في التصنيع

 منح شهادات للمنتجات المصنعة بطريقة مستدامة وتقديم 
حوافز للشركات والمصانع الحاصلة على شهادات في 

ال إنتاج المستدام أو التي تطبق الممارسات البيئية في 
التصنيع وفي عملياتها اإلدارية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز تنافسية التصنيع الغذائي 
وزيادة الصادرات

 تنفيذ مخرجات استراتيجية وخارطة طريق لتعزيز التصنيع 
الغذائي  والصادرات من القطاع

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تسويق الصناعات الغذائية 
والترويج لها

االستمار في تنفيذ حملة تسويق الصناعات الغذائية 
األردنية والترويج لها على المستويين المحلي والدولي 

)ضمن برنامج  صنع في االردن( 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين 

وغرف الصناعة

االستمرار في تنظيم القطاع غير الرسمي في قطاع 
الصناعات الغذائية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

توسيع نطاق خدمات المركز الوطني للتعبئة والتغليف 
وزيادة أعداد الشركات المستفيدة منها

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

بناء قدرات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خالل 
برنامج لتطوير المهارات

وزارة العمل

 تبسيط إجراءات ترخيص الصناعات الغذائية 
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز سالسل التوريد للتصنيع 
الغذائي-النباتي ورفع جودة 

ومواصفات المنتجات الغذائية األردنية
 تخصيص المحاصيل في قطاع الصناعات الغذائية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

زيادة تنافسية وحصة الدواء 
األردني في السوق المحلي 

واألجنبي
تنفيذ خطة ترويج المنتجات الدوائية األردنية محليا وخارجيا

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تسهيل البحث والوصول إلى 
بيانات الملكية الفكرية

توفير بيانات الملكية الفكرية الخاصة بالتصنيع الدوائي
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تحفيز اإلنتاج التعاقدي لألدوية 
البيولوجية

 تسهيل وتشجيع اإلنتاج التعاقدي لألدوية البيولوجية 
وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تطوير إنتاجية قطاع الصناعات 
الدوائية وزيادة تنافسية التكاليف 

 تحسين اإلنتاجية وتنافسية التكلفة في قطاع الصناعات 
الدوائية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تحسين جودة المنتجات الدوائية 
والترابط االكاديمي -الصناعي

 تنفيذ مخرجات استراتيجية البحث والتطوير في مجال 
التصنيع الدوائي 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز وتحسين إنتاجية القطاع 
الهندسي ورفع مساهمته في 

سالسل القيمة

 تنفيذ مخرجات استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع 
الصناعات الهندسية محليا ودوليا

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

تنفيذ مخرجات دراسات الجدوى المفصلة لتشجيع المنتجات 
الهندسية من الفئات سريعة النمو

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

 تأسيس مركز للبحث والتطوير واالبتكار يركز على حلول 
المنتجات الهندسية ذات اإلمكانيات الكبيرة، وسالسل 

القيمة وفرص االستغالل التجاري.

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

والقطاع الخاص

محرك الصناعات عالية القيمة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز وتحسين إنتاجية القطاع 
الهندسي ورفع مساهمته في 

سالسل القيمة

 نشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجاالت الثورة الصناعية 
الرابعة  في التصنيع

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

 زيادة فرص الترابط بين الصناعات الهندسية والقطاعات 
األخرى لتعزيز التنافسية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز تنافسية قطاع المنسوجات 
 إدماج المهارات المهنية ضمن برامج التدريبات المدرسية 

والصناعية والمهنية وإيجاد بيئة تمكينية محفزة
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

الوصول إلى األسواق األجنبية 
من خالل اتفاقيات التجارة الحرة 

الجديدة

تنفيذ توصيات مخرجات تقييم اتفاقيات التجارة الحرة 
وتوسيع نطاق االستفادة منها

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

 االستمرار في تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن
 في مؤشر التعقيد االقتصادي

Economic Complexity Index

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

االستمرار في تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في 
 مؤشر األداء الصناعي التنافسي

Competitive Industrial Performance Index

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

تعزيز تنافسية الصناعات المحلية 

االستمرار في تنفيذ السياسة الصناعية الشاملة لتعزيز 
تنافسية مستدامة

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

صندوق دعم الصناعة
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تنمية حجم  الصادرات الوطنية من 
السلع والخدمات 

االستمترار في تنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية للتصدير 
)2025-2023(

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

االستمرار في ترويج المنتج المحلي )صنع في األردن(
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

االستمار في تحديث البيانات الخاصة بقطاعات التصنيع 
المختلفة وتطوير استراتيجيات لها

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

دعم ريادة األعمال والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة

 تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وخاصة 
للشركات الصغيرة وريادي األعمال 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين
ووزارة االستثمار

تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لريادي األعمال في مجال 
التصنيع لمساعدتهم على إدارة مشاريعهم.

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

  االمتثال البيئي
في التصنيع

 تطبيق ممارسات االقتصاد الدائري في األنشطة الصناعية 
والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

االستمرار في تنفيذ برنامج التسويق األخضر للمنتجات 
الصناعية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

 دعم وتشجيع مفهوم التصميم الذكي
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

 دعم إنشاء شركات محلية في مجال إعادة الّتدوير، والبيئة 
التشريعية الناظمة لذلك

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين 

ووزارة البيئة

محرك الصناعات عالية القيمة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

  االمتثال البيئي
في التصنيع

 منح شهادات للمنتجات المصنعة بطريقة مستدامة وتقديم 
حوافز للشركات والمصانع الحاصلة على شهادات في 

ال إنتاج المستدام أو التي تطبق الممارسات البيئية في 
التصنيع وفي عملياتها اإلدارية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز تنافسية التصنيع الغذائي 
وزيادة الصادرات

 االستمرار في تنفيذ مخررجات االستراتيجية وخارطة الطريق 
لتعزيز التصنيع الغذائي  والصادرات من القطاع

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تسويق الصناعات الغذائية 
والترويج لها

االستمرار في تنفيذ حملة لتسويق الصناعات الغذائية 
األردنية والترويج لها على المستويين المحلي والدولي 

)ضمن برنامج  صنع في االردن( 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين 

وغرف الصناعة

تنطيم القطاع غير الرسمي في قطاع الصناعات الغذائية
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

توسيع نطاق خدمات المركز الوطني للتعبئة والتغليف 
وزيادة أعداد الشركات المستفيدة منها

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

بناء قدرات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خالل 
برنامج لتطوير المهارات

وزارة العمل

 تبسيط إجراءات ترخيص الصناعات الغذائية 
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز سالسل التوريد للتصنيع 
الغذائي-النباتي ورفع جودة 

ومواصفات المنتجات الغذائية األردنية
 تخصيص المحاصيل في قطاع الصناعات الغذائية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

زيادة تنافسية وحصة الدواء 
األردني في السوق المحلي 

واألجنبي

االستمرار في تنفيذ خطة ترويج المنتجات الدوائية األردنية 
محليا وخارجيا

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تسهيل البحث والوصول إلى 
وزارة الصناعة توفير بيانات الملكية الفكرية الخاصة بالتصنيع الدوائيبيانات الملكية الفكرية

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحفيز اإلنتاج التعاقدي لألدوية 
البيولوجية

 تسهيل وتشجيع اإلنتاج التعاقدي لألدوية البيولوجية 
وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تطوير إنتاجية قطاع الصناعات 
الدوائية وزيادة تنافسية التكاليف 

 تحسين اإلنتاجية وتنافسية التكلفة في قطاع الصناعات 
الدوائية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تحسين جودة المنتجات الدوائية 
والترابط االكاديمي -الصناعي

 االستمرار في تنفيذ مخرجات استراتيجية البحث والتطوير 
في مجال التصنيع الدوائي 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز وتحسين إنتاجية القطاع 
الهندسي ورفع مساهمته في 

سالسل القيمة

 االستمرار في تنفيذ مخرجات استراتيجية وطنية وخارطة 
طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

االستمرار في تنفيذ مخرجات دراسات الجدوى لتشجيع 
المنتجات الهندسية من الفئات سريعة النمو )حلول األنظمة 

وأجهزة التنقل، والتكنولوجيا الزراعية، وأنظمة األمن ... إلخ(

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

 استكمال إنشاء مركز للبحث والتطوير واالبتكار يركز على 
حلول المنتجات الهندسية ذات اإلمكانيات الكبيرة، وسالسل 

القيمة وفرص االستغالل التجاري.

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

والقطاع الخاص

 نشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجاالت الثورة الصناعية 
الرابعة  في التصنيع

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

 زيادة فرص الترابط بين الصناعات الهندسية والقطاعات 
األخرى لتعزيز التنافسية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز تنافسية قطاع المنسوجات 
تنفيذ برامج تدريبية مدرسية وصناعية ومهنية تتضمن 

مهارات مهنية متخصصة في قطاع المنسوجات
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

الوصول إلى األسواق األجنبية 
من خالل اتفاقيات التجارة الحرة 

الجديدة

االستمرار في تنفيذ توصيات مخرجات تقييم اتفاقيات 
التجارة الحرة وتوسيع نطاق االستفادة منها

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
  

محرك الصناعات عالية القيمة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر 
الطبيعية

إنشاء هيكل تنظيمي مؤسسي إلدارة المسوحات 
الجيولوجية وفق أفضل المعايير الدولية

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تشجيع االستثمار في الثروات 
المعدنية الوطنية 

إعداد استراتيجية وطنية للتعدين والبدء في التنفيذ
وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

تسويق عدد من مشاريع الصناعات االستخراجية
وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

 مراجعة وتعديل وإقرار قانون المصادر الطبيعية
رقم )19( لسنة 2018 واألنظمة المنبثقة عنه

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

 دراسة تحديد المعيقات في قطاع التعدين
وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

 إنشاء منصة إلكترونية للفرص االستثمارية
في قطاع التعدين

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

المبادرات واألولويات لقطاع التعدين
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تشجيع االستثمار في الثروات 
المعدنية الوطنية 

االستمرار في تنفثيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية للتعدين
وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

تسويق عدد من مشاريع الصناعات االستخراجية
وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

 دراسة تحديد المعيقات في قطاع التعدين
وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

تحديث بيانات ومعلومات المنصة اإللكترونية للفرص 
االستثمارية في قطاع التعدين

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تشجيع االستثمار في الثروات 
المعدنية الوطنية 

االستمرار في تنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية للتعدين
وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

تسويق عدد من مشاريع الصناعات االستخراجية
وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

 دراسة تحديد المعيقات في قطاع التعدين
وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

تحديث بيانات ومعلومات المنصة اإللكترونية للفرص 
االستثمارية في قطاع التعدين وتقييمها

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
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المبادرات واألولويات لقطاع الزراعة واألمن الغذائي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر األمن 
Global Food Security Index الغذائي العالمي

وزارة الزراعة

تعزيز منظومة األمن الغذائي
رئاسة الوزراءتفعيل عمل المجلس األعلى لألمن الغذائي

وزارة الزراعة إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لألمن الغذائي*

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير وتبسيط اإلجراءات 
التنظيمية لقطاع الزراعة

 تعديل تعليمات ترخيص األنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية 
بما ينسجم مع قانون الرقابة

وزارة الزراعة

 تعديل تعليمات تسجيل المبيدات واألسمدة واالدوية 
البيطرية واللقاحات

وزارة الزراعة

 إصدار التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة
على األنشطة الزراعية

وزارة الزراعة

وزارة الزراعةإنشاء نظام رقمي لتسجيل الحيازات الزراعية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

التوسع في برامج اإلقراض 
الزراعي

 تطوير الخدمات واإلجراءات التمويلية في مؤسسة 
اإلقراض الزراعي

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

تنفيذ مشروع إعمار واستغالل األراضي الزراعية 
مؤسسة اإلقراض 

الزراعي 

تنفيذ مشروع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات 
الحديثة

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

وزارة الزراعةتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي

تعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية بهدف توسعة مظلة 
الشمول ألكبر عدد من المزارعين

وزارة الزراعة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

 التوسع في دعم الصناعات 
الزراعية المعتمدة على المدخالت 

المحلية

إنشاء مجمع الصناعات الزراعية في األغوار الجنوبية )فرصة 
استثمارية(

وزارة الزراعة

 تحفيز اقامة الصناعات الزراعية المعتمدة على المنتجات 
الزراعية المحلية في المدن الصناعية

وزارة الزراعة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

محرك الصناعات عالية القيمة

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير الممارسات والخدمات 
المساندة للقطاع الزراعي

وزارة الزراعةاالستمرار في تنفيذ برنامج صيانة وتبطين قنوات الري

 استخدام تقنيات حصاد مياه األمطار في الزراعة، وإعادة 
تأهيل مراعي البادية

وزارة الزراعة 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تعزيز المخزون االستراتيجي من 
الحبوب

التوسع في نطاق عمل بنك البذور الوطني*
المركز الوطني 
للبحوث الزراعية

إعداد التصاميم ووثائق العطاء وطرحه وإحالته لزيادة السعة 
التخزينية لمستوعبات الحبوب )100 ألف طن  في الغباوي(

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

إعداد التصاميم ووثائق العطاء وإحالته إلنشاء مستوعبات 
جديدة في منطقة  القطرانة بسعة )500( الف طن 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

االستثمار الزراعي ألراضي الخزينة/ الحماد والسرحان من 
قبل القطاع الخاص وتوقيع اتفاقيات االستثمار

وزارة الزراعة 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تعزيز البحث والتطوير الزراعي 
واستخدام التكنولوجيا والتقنيات 

الحديثة

تنفيذ برنامج  لتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة 
في مجال أنظمة الري الحديثة والطاقة النظيفة

وزارة الزراعة

 إنشاء نماذج أعمال ريادية الستخدام التكنولوجيا الزراعية 
الحديثة )سد التنور وسد الموجب(

وزارة الزراعة

وزارة الزراعةتأسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات الزراعية*

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تحسين خدمات التدريب الزراعي 
المهني

 إنشاء معهد زراعي متخصص للمهن الزراعية في األغوار 
الشمالية بالشراكة مع القطاع الخاص وتوقيع االتفاقية

مؤسسة التدريب 
المهني  

تطوير وتنفيذ النمط الزراعي بناء على حاجة التصدير من 
خالل التحالفات لتطوير سالسل اإلمداد للصناعات الزراعية 

والزراعات التعاقدية/ النمط الزراعي
وزارة الزراعة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة التسويق الزراعي 

استحداث برنامج في مؤسسة اإلقراض الزراعي لتمويل 
مشاريع تطوير سالسل التوريد والتخزين المبرد

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

استحداث برنامج استخدام الطاقة الشمسية  والطاقة 
النظيفة في قطاع سالسل التبريد والصناعات الزراعية

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

إعداد التصاميم ووثائق العطاء وطرحه وإحالته لتوسعة 
المستودعات المبردة في مجمع صوامع الجويدة بسعة )5( 

آالف طن

الشركة العامة 
األردنية للصوامع 

والتموين

تعديل تشريعات تتبع المنتجات الزراعية لتتواءم والممارسات 
العالمية

وزارة الزراعة

إعداد الدراسات ووثائق العطاءات وطرحه وإحالته إلنشاء 
نظام رقمي لتتبع المنتجات الزراعية والغذائية

وزارة الزراعة 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تطوير عمل الجمعيات واالتحادات 
التعاونية

مراجعة وتعديل التشريعات بما يعزز الدور االقتصادي 
واالجتماعي للمؤسسة التعاونية األردنية

 المؤسسة التعاونية 
األردنية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

محرك الصناعات عالية القيمة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر األمن 
Global Food Security Index وزارة الزراعةالغذائي العالمي

تعزيز منظومة األمن الغذائي
رئاسة الوزراءتفعيل عمل المجلس األعلى لألمن الغذائي

وزارة الزراعة تحديث البيانات وطنية شاملة لألمن الغذائي*

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تطوير وتبسيط اإلجراءات 
التنظيمية لقطاع الزراعة

وزارة الزراعةتطبيق نظام رقمي لتسجيل الحيازات الزراعية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

التوسع في برامج اإلقراض 
الزراعي

مؤسسة اإلقراض االستمرار في مشروع إعمار واستغالل األراضي الزراعية 
الزراعي 

االستمرار في تنفيذ مشروع تطوير مصادر المياه واستخدام 
التقنيات الحديثة

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

وزارة الزراعةتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

 التوسع في دعم الصناعات 
الزراعية المعتمدة على المدخالت 

المحلية

إنشاء مجمع الصناعات الزراعية في األغوار الجنوبية )فرصة 
وزارة الزراعةاستثمارية(

 تحفيز اقامة الصناعات الزراعية المعتمدة على المنتجات 
وزارة الزراعةالزراعية المحلية في المدن الصناعية

استحداث برنامج لتمويل التخصص في  إنتاج المحاصيل 
وزارة الزراعةالصناعية لقطاع الصناعات الزراعية )التكامل الرأسي(

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تطوير الممارسات والخدمات 
المساندة للقطاع الزراعي

وزارة الزراعةبرنامج صيانة وتبطين قنوات الري

االستمرار في تنفيذ استخدام تقنيات حصاد مياه األمطار 
وزارة الزراعة في الزراعة، وإعادة تأهيل مراعي البادية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تعزيز المخزون االستراتيجي من 
المركز الوطني التوسع في نطاق عمل بنك البذور الوطني*الحبوب

للبحوث الزراعية

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز المخزون االستراتيجي من 
الحبوب

 تنفيذ عطاء زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب
)100 ألف طن  في الغباوي(

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

تنفيذ عطاء إنشاء مستوعبات جديدة في منطقة  القطرانة 
بسعة )500( الف طن 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

وزارة الزراعة االستثمار الزراعي ألراضي الخزينة/ الحماد والسرحان

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز البحث والتطوير الزراعي 
واستخدام التكنولوجيا والتقنيات 

الحديثة

االستمرار في تنفيذ برنامج  لتشجيع استخدام التكنولوجيا 
الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة والطاقة 

النظيفة
وزارة الزراعة

االستمرار في إنشاء نماذج أعمال ريادية الستخدام التكنولوجيا 
وزارة الزراعةالزراعية الحديثة )سد التنور وسد الموجب(

االستمرار في تأسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات 
وزارة الزراعةالزراعية*

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تحسين خدمات التدريب الزراعي 
المهني

 تجهيز وتشغيل معهد زراعي متخصص للمهن الزراعية في 
األغوار الشمالية بالشراكة مع القطاع الخاص

مؤسسة التدريب 
المهني  

تنفيذ النمط الزراعي بناء على حاجة التصدير من خالل 
التحالفات لتطوير سالسل اإلمداد للصناعات الزراعية 

والزراعات التعاقدية/ النمط الزراعي
وزارة الزراعة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تطوير منظومة التسويق الزراعي 

االستمرار في تنفيذ برنامج في مؤسسة اإلقراض الزراعي 
لتمويل مشاريع تطوير سالسل التوريد والتخزين المبرد

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

االستمرار في تنفيذ برنامج استخدام الطاقة الشمسية  
والطاقة النظيفة في قطاع سالسل التبريد والصناعات 

الزراعية

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

تنفيذ عطاء توسعة المستودعات المبردة في مجمع صوامع 
الجويدة بسعة )5( آالف طن

الشركة العامة 
األردنية للصوامع 

والتموين

طرح عطاء وإحالته والبدء بالتنفيذ إلنشاء نظام رقمي لتتبع 
وزارة الزراعة المنتجات الزراعية والغذائية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

االستمرار في تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في 
 مؤشر األمن الغذائي العالمي
Global Food Security Index

وزارة الزراعة

تعزيز منظومة األمن الغذائي
رئاسة الوزراءتفعيل عمل المجلس األعلى لألمن الغذائي

وزارة الزراعةتحديث قاعدة البيانات الوطنية لألمن الغذائي*

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير وتبسيط اإلجراءات 
التنظيمية لقطاع الزراعة

وزارة الزراعةتطبيق النظام الرقمي لتسجيل الحيازات الزراعية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

التوسع في برامج اإلقراض 
الزراعي

االستمرار في تنفيذ مشروع إعمار واستغالل األراضي 
الزراعية 

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

االستمرار في تنفيذ مشروع تطوير مصادر المياه واستخدام 
التقنيات الحديثة

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

وزارة الزراعةتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

 التوسع في دعم الصناعات 
الزراعية المعتمدة على المدخالت 

المحلية

تنفيذ مجمع الصناعات الزراعية في األغوار الجنوبية )فرصة 
وزارة الزراعةاستثمارية( والبدء في التشغيل

 تحفيز إقامة الصناعات الزراعية المعتمدة على المنتجات 
وزارة الزراعةالزراعية المحلية في المدن الصناعية

 استحداث برنامج لتمويل التخصص في  إنتاج المحاصيل 
وزارة الزراعةالصناعية لقطاع الصناعات الزراعية )التكامل الرأسي(

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تطوير الممارسات والخدمات 
المساندة للقطاع الزراعي

وزارة الزراعةاالستمرار في تنفيذ برنامج صيانة وتبطين قنوات الري

 استخدام تقنيات حصاد مياه األمطار في الزراعة، وإعادة 
وزارة الزراعة تأهيل مراعي البادية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تعزيز المخزون االستراتيجي
المركز الوطني التوسع في نطاق عمل بنك البذور الوطني*من الحبوب

للبحوث الزراعية
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز المخزون االستراتيجي
من الحبوب

 استكمال تنفيذ توسعة مستوعبات الحبوب
)100 ألف طن  في الغباوي(

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

استكمال تنفيذ توسعة مستوعبات جديدة في منطقة  
القطرانة بسعة )500( الف طن 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

االستثمار الزراعي ألراضي الخزينة/ الحماد والسرحان
وزارة الزراعة من قبل القطاع الخاص

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز البحث والتطوير الزراعي 
واستخدام التكنولوجيا والتقنيات 

الحديثة

االستمرار في تنفيذ برنامج  تشجيع استخدام التكنولوجيا 
الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة والطاقة 

النظيفة
وزارة الزراعة

االستمرار في إنشاء نماذج أعمال ريادية الستخدام التكنولوجيا 
وزارة الزراعةالزراعية الحديثة )سد التنور وسد الموجب(

االستمرار في تأسيس مسرعات حاضنات ابتكار الصناعات 
وزارة الزراعةالزراعية*

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تحسين خدمات التدريب الزراعي 
المهني

 تشغيل معهد زراعي متخصص للمهن الزراعية في األغوار 
الشمالية بالشراكة مع القطاع الخاص

مؤسسة التدريب 
المهني  

تطوير وتنفيذ النمط الزراعي بناء على حاجة التصدير من 
خالل التحالفات لتطوير سالسل اإلمداد للصناعات الزراعية 

والزراعات التعاقدية/ النمط الزراعي
وزارة الزراعة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تطوير منظومة التسويق الزراعي 

االستمرار في تنفيذ برنامج في مؤسسة اإلقراض الزراعي 
لتمويل مشاريع تطوير سالسل التوريد والتخزين المبرد

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

االستمرار في تنفيذ برنامج استخدام الطاقة الشمسية  والطاقة 
النظيفة في قطاع سالسل التبريد والصناعات الزراعية

مؤسسة اإلقراض 
الزراعي 

 استكمال تنفيذ عطاء توسعة المستودعات المبردة
في مجمع صوامع الجويدة بسعة )5( آالف طن

الشركة العامة 
األردنية للصوامع 

والتموين

وزارة الزراعة تشغيل نظام رقمي لتتبع المنتجات الزراعية والغذائية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

المبادرات واألولويات لقطاع الخدمات اللوجستية والنقل

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

مواءمة التشريعات واإلجراءات 
المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة 

وتبسيطها

 وزارة النقل إعداد االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل )2027-2023(*

إعداد دراسة تنظيم الشحن الخفيف والمتوسط*
هيئة تنظيم النقل 

البري

إعداد دراسة تكاليف الشحن البري إلى كلفة الوقود الكلية 
ووضع معادلة لألجور والكلف*

هيئة تنظيم النقل 
البري

الجمارك األردنيةاستكمال مراحل هيكلة شرائح التعرفة الجمركية*

دراسة التشريعات الناظمة لقطاع النقل واقتراح التعديالت 
عليها

هيئة تنظيم النقل 
البري

إعداد اإلطار التأسيسي لمشروع التدقيق ما بعد التخليص 
)PCA( / )المراجعات التشريعية والمتطلبات الفنية 

الالزمة(*
الجمارك األردنية

تحديث وتطوير برنامج القائمة الذهبية والقائمة الفضية 
وبرنامج القائمة الذهبية الوطنية

الجمارك األردنية

استكمال مراحل مشروع منصة الموافقات والرخص 
المسبقة لضم جميع الجهات المستهدفة في البيان 

الجمركي – مرحلة )2(*
الجمارك األردنية

بناء نظام إدارة مخاطر ذكي وموحد لجميع الجهات الرقابية 
والشركاء في إجراءات التخليص الجمركي*

الجمارك األردنية

الجمارك األردنيةتوحيد الجهات الرقابية في التخليص الجمركي*

إعداد وإصدار نظام الئحة بدالت خدمات وكالء المالحة 
البحرية*

الهيئة البحرية 
األردنية

تطوير تشريعات الطيران المدني واعتماد نهج التعليمات 
الذكية*

هيئة تنظيم الطيران 
المدني

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير البنية التحتية لقطاع النقل 
البري والموانئ

إعداد التصاميم ووثائئق العطاء وطرحه وإحالته لتحديث أجهزة 
المراقبة للمحطة الساحلية )أجهزة االتصاالت البحرية(*

الهيئة البحرية 
األردنية

طرح وإحالة عطاء تطوير مركز حدود الدرة من خالل إضافة 
مرافق جديدة لزيادة الطاقة االستيعابية

شركة تطوير العقبة

طرح وإحالة عطاء شراء مفرغات حبوب لزيادة الطاقة التشغيلية 
للميناء وتخفيض مدة مكوث البواخر والبدء في التوريد

شركة تطوير العقبة

شركة تطوير العقبةبناء هناجر في الميناء لتخزين البضائع ذات القيمة العالية 

 وزارة النقل دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء الناقل البحري األردني

هيئة النقل البري إطالق منصة توزيع األحمال الخاص بالحاويات

طرح وإحالة عطاء مشروع تأهيل البنية التحتية لمطار عمان 
المدني / ماركا لتحقيق متطلبات الترخيص

شركة المطارات 
األردنية

إعداد دراسة الجدوى االقتصادية/مركز الشحن الجوي في 
مطار الملكة علياء الدولي

 وزارة النقل 

طرح وإحالة عطاء وتنفيذ إعادة تأهيل وتطوير مركز جمرك 
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة )ساحة 4(

شركة تطوير العقبة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

أتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية 
لقطاع النقل والخدمات 

اللوجستية

الجمارك األردنيةتحديث نظام األسيكودا *

استكمال تنفيذ مشروع البوابات الجمركية الذكية في 
العقبة*

شركة تطوير العقبة

استكمال إجراءات نظام إدارة أصول الطرق *
وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص والفرص 

االستثمارية

توقيع إتفاقية شراكة إدارة وتشغيل الميناء متعدد األغراض 
)Multipurpose Port( ضمن حرم ميناء العقبة الجديد 

والبدء في التشغيل
شركة تطوير العقبة

توقيع إتفاقية شراكة تطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك 
حسين الدولي في العقبة *

شركة تطوير العقبة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص والفرص 

االستثمارية

شركة تطوير العقبةإنشاء مركز دولي دائم للمعارض في العقبة*

  مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية
)المرحلة األولى -العقبة -عمان( *

 وزارة النقل 

إعداد دراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم*
وزارة األشغال 

العامة واإلسكان

إعداد وثيقة الشروط المرجعية للعقود المبنية على األداء 
)Pilot Project( إلدامة الطرق واختيار مشروع ريادي

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

شركة تطوير العقبةتوقيع اتفاقية شراكة إلدارة وتشغيل ميناء النفط*

تطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة من خالل العقد المبرم 
مع شركة ميناء الحاويات لتزويد الميناء بمعدات حديثة 

شركة تطوير العقبة

إعداد دراسة الجدوى ووثاىق العطاء وطرحه إلنشاء مركز 
خدمات لوجستية للتخزين والتوزيع والتصنيف في منطقة 

المفرق التنموية / المرحلة األولى كفرصة استثمارية
شركة تطوير المفرق

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطبيق مباديء التنمية المستدامة 
والمشاريع الصديقة للبيئة

التحديث االستبدالي ألسطول نقل البضائع بالشاحنات 
لرفع تنافسية االسطول وليتوافق مع متطلبات االتفاقيات 

الدولية وتشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوقود

هيئة تنظيم النقل 
البري

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير السياسات واللوائح البيئية

تحديث التشريعات الناظمة لضبط انبعاثات غازات الدفيئة 
المنبعثة عن السفن

الهيئة البحرية 
األردنية

تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة )4.8( ميجاواط داخل 
مطار الملكة علياء الدولي

مجموعة المطار 
الدولي / قسم 

العمليات

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي



55 محرك الصناعات عالية القيمة

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير وتعزيز الربط اإلقليمي 
لقطاع النقل

إدامة وصيانة وتحديث وإعادة تأهيل المراكز الحدودية بما 
فيها مركز حدود جابر والمدورة

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

إعداد التصاميم ووثائق العطاءات وطرحها وإحالتها إلنشاء 
مباني لمراكز مكافحة التهريب والترقيق الجمركي في 
منطقة السلطاني )في الكرامة والسلطاني والزرقاء 

والرويشد واألزرق ومعان(

الجمارك األردنية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تحسين البنية التحتية اللوجستية 
الشاملة

إعداد وثائق العطاء وطرحه وإحالته كفرصة استثمارية 
إلنشاء مركز لوجستي إلعادة تدريج الخضار والفواكه )فرصة 

استثمارية( *

شركة المجموعة 
األردنية للمناطق 

الحرة والتنموية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
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المبادرات واألولويات لقطاع الخدمات اللوجستية والنقل

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

مواءمة التشريعات واإلجراءات 
المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة 

وتبسيطها

 تنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل
*)2027-2023(

 وزارة النقل 

تنفيذ توصيات دراسة تنظيم الشحن الخفيف والمتوسط*
هيئة تنظيم النقل 

البري

تعديل وإقرار التشريعات الناظمة لقطاع النقل
هيئة تنظيم النقل 

البري

 وزارة النقل إعداد وإقرار تشريعات السكك الحديدية )أنظمة وتعليمات(*

تطبيق اإلطار التأسيسي لمشروع التدقيق ما بعد التخليص 
)PCA( / )المراجعات التشريعية والمتطلبات الفنية 

الالزمة(*
الجمارك األردنية

تطبيق بناء نظام إدارة مخاطر ذكي وموحد لجميع الجهات 
الرقابية والشركاء في إجراءات التخليص الجمركي*

الجمارك األردنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تطوير البنية التحتية لقطاع النقل 
البري والموانئ

تحديث أجهزة المراقبة والمحطة الساحلية )أجهزة االتصاالت 
البحرية(*

الهيئة البحرية 
األردنية

تنفيذ تطوير مركز حدود الدرة من خالل إضافة مرافق جديدة 
لزيادة الطاقة االستيعابية

شركة تطوير العقبة

استكمال توريد مفرغات حبوب لزيادة الطاقة التشغيلية للميناء 
وتخفيض مدة مكوث البواخر

شركة تطوير العقبة

إعداد وثائق العطاء وطرح واحالته لبناء هناجر في الميناء 
لتخزين البضائع ذات القيمة العالية 

شركة تطوير العقبة

 وزارة النقل دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء الناقل البحري األردني

هيئة النقل البري إطالق منصة توزيع األحمال الخاص بالحاويات

تنفيذ عطاء تأهيل البنية التحتية لمطار عمان المدني / ماركا 
لتحقيق متطلبات الترخيص

شركة المطارات 
األردنية

إعداد دراسة الجدوى االقتصادية/مركز الشحن الجوي في 
مطار الملكة علياء الدولي

 وزارة النقل 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

إعداد دراسة جدوى اقتصاديه إلعادة تأهيل خط سكة الحديد 
الحجازي الحالية على محورّي )عمان-الزرقاء وباتجاه مطار 

الملكة علياء الدولي(*

الخط الحديدي 
الحجازي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

أتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية 
لقطاع النقل والخدمات 

اللوجستية
الجمارك األردنيةالتحديث المستمر لنظام األسيكودا *

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تعزيز الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص والفرص 

االستثمارية

 Multipurpose( إدارة وتشغيل الميناء متعدد األغراض
Port( ضمن حرم ميناء العقبة الجديد من قبل القطاع 

الخاص
شركة تطوير العقبة

إدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة من 
قبل القطاع الخاص*

شركة تطوير العقبة

شركة تطوير العقبةإدارة وتشغيل ميناء النفط

شركة تطوير العقبةاستكمال إنشاء مركز دولي دائم للمعارض في العقبة*

تعزيز الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص والفرص 

االستثمارية

استكمال الدراسات والوثائق الستثمار لمشروع شبكة 
السكك الحديدية الوطنية )المرحلة األولى -العقبة -عمان( *

 وزارة النقل 

توقيع اتفاقية استثمار مشروع )إنشاء مباني ساحات 
الشحن والركاب لجسر الملك الحسين الجديد(

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

استكمال تطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة من خالل 
العقد المبرم مع شركة ميناء الحاويات لتزويد الميناء 

بمعدات حديثة 
شركة تطوير العقبة

إنشاء مركز خدمات لوجستية للتخزين والتوزيع والتصنيف 
في منطقة المفرق التنموية / المرحلة األولى

شركة تطوير المفرق

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطبيق مباديء التنمية المستدامة 
والمشاريع الصديقة للبيئة

التحديث االستبدالي ألسطول نقل البضائع بالشاحنات 
لرفع تنافسية االسطول وليتوافق مع متطلبات االتفاقيات 

الدولية وتشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوقود

هيئة تنظيم النقل 
البري

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير وتعزيز الربط اإلقليمي 
لقطاع النقل

االستمرار في إدامة وصيانة وتحديث وإعادة تأهيل المراكز 
الحدودية بما فيها مركز حدود جابر والمدورة

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تحسين البنية التحتية اللوجستية 
الشاملة

استكمال إنشاء مركز لوجستي إلعادة تدريج الخضار 
والفواكه )فرصة استثمارية( *

شركة المجموعة 
األردنية للمناطق 

الحرة والتنموية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

مواءمة التشريعات واإلجراءات 
المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة 

وتبسيطها

 االستمرار في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل
*)2027-2023(

 وزارة النقل 

الجمارك األردنيةدراسة أثر هيكلة شرائح التعرفة الجمركية ودراسة أثرها*

االستمرار في تطبيق اإلطار التأسيسي لمشروع 
التدقيق ما بعد التخليص )PCA( / )المراجعات التشريعية 

والمتطلبات الفنية الالزمة(*
الجمارك األردنية

تفعيل وتطبيق نظام إدارة مخاطر ذكي وموحد لجميع 
الجهات الرقابية والشركاء في إجراءات التخليص الجمركي*

الجمارك األردنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تطوير البنية التحتية لقطاع النقل 
البري والموانئ

تحديث أجهزة المراقبة والمحطة الساحلية )أجهزة االتصاالت 
البحرية(*

الهيئة البحرية 
األردنية

االستمرار في تنفيذ عطاء تطوير مركز حدود الدرة من خالل 
إضافة مرافق جديدة لزيادة الطاقة االستيعابية

شركة تطوير العقبة

استكمال تنفيذ بناء هناجر في الميناء لتخزين البضائع ذات 
القيمة العالية 

شركة تطوير العقبة

االستمرار في تنفيذ تأهيل البنية التحتية لمطار عمان 
المدني / ماركا لتحقيق متطلبات الترخيص

شركة المطارات 
األردنية

البدء بتنفيذ مخرجات دراسة جدوى اقتصاديه إلعادة تأهيل 
خط سكة الحديد الحجازي الحالية على محورّي )عمان-الزرقاء 

وباتجاه مطار الملكة علياء الدولي(*

الخط الحديدي 
الحجازي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تعزيز الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص والفرص 

االستثمارية

 Multipurpose( إدارة وتشغيل الميناء متعدد األغراض
Port( ضمن حرم ميناء العقبة الجديد من قبل القطاع 

الخاص
شركة تطوير العقبة

إدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة من 
قبل القطاع الخاص *

شركة تطوير العقبة

شركة تطوير العقبةاستكمال إنشاء مركز دولي دائم للمعارض في العقبة*

 البدء بتنفيذ البنية التحتية لمشروع شبكة السكك الحديدية 
الوطنية )المرحلة األولى -العقبة -عمان( *

 وزارة النقل 



البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي 60

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص والفرص 

االستثمارية

استكمال إنشاء مباني ساحات الشحن والركاب لجسر الملك 
الحسين الجديد

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

إعداد دراسة الجدوى وطرح مشروع إدارة وتشغيل مطار 
عمان المدني لالستثمار

شركة المطارات 
األردنية

شركة تطوير العقبةاستقطاب مشغل متخصص لميناء النفط*

استكمال تطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة من خالل 
العقد المبرم مع شركة ميناء الحاويات لتزويد الميناء 

بمعدات حديثة 
شركة تطوير العقبة

استكمال إنشاء مركز خدمات لوجستية للتخزين والتوزيع 
والتصنيف في منطقة المفرق التنموية / المرحلة األولى

شركة تطوير المفرق

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تطبيق مباديء التنمية المستدامة 
والمشاريع الصديقة للبيئة

التحديث االستبدالي ألسطول نقل البضائع بالشاحنات 
لرفع تنافسية االسطول وليتوافق مع متطلبات االتفاقيات 

الدولية وتشغيلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوقود

هيئة تنظيم النقل 
البري

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير وتعزيز الربط اإلقليمي 
لقطاع النقل

االستمرار في إدامة وصيانة وتحديث وإعادة تأهيل المراكز 
الحدودية بما فيها مركز حدود جابر والمدورة

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

إعداد التصاميم ووثائق العطاءات وطرحها وإحالتها إلنشاء 
مباني لمراكز مكافحة التهريب والترقيق الجمركي في 
منطقة السلطاني )في الكرامة والسلطاني والزرقاء 

والرويشد واألزرق ومعان(

الجمارك األردنية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

محرك الصناعات عالية القيمةمحرك الصناعات عالية القيمة

المبادرات واألولويات
2025-2023

قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
قطاع الخدمات المالية

قطاع الصناعات اإلبداعية
قطاع التجارة

قطاع الرعاية الصحية

عدد األولويات 

75
عدد المبادرات 

30232
الكلفة الكلية 2025-2023

مليون دينار

كلفة العام 2023

52
مليون دينار
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحسين مرتبة األردن في التقارير 
الدولية

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر التنمية 
Human Development Index البشرية

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

تحسين خدمات الرعاية الصحية

إعداد استراتيجية وطنية للقطاع الصحي بالتعاون بين 
وزارة الصحةالقطاعين العام والخاص والقطاع األهلي*

وزارة الصحةتأسيس مجلس السياسات الصحية

إعداد دراسة وخارطة طريق لتطوير نظام تحسين جودة 
وزارة الصحةالقطاع الصحي

وزارة الصحةدراسة واقع الخدمات الصحية في المملكة

 تطوير واعتماد برنامج إحالة فعال يتعامل مع الرعاية األولية 
باعتبارها نقطة دخول أولية وبما يضمن التكامل بين مختلف 

القطاعات )رحلة المريض(
وزارة الصحة

وزارة الصحةإعداد مخطط شمولي لمستشفى البشير

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

رفع معايير جودة الرعاية الصحية 
والبيانات الوطنية واعتمادها

وزارة الصحةإعداد االستراتيجية الوطنية للجودة وسالمة المرضى

 مراجعة وتعديل نظام اعتماد المؤسسات الصحية
رقم 105 لسنة 2016

المجلس الصحي 
العالي 

وزارة الصحةتطوير معايير اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر

توسيع دور االعتماد وتعظيم االستفادة منه في مؤسسات 
الرعاية الصحية )اعتماد مستشفى الملك طالل العسكري 

و5 مستشفيات و75 مراكز صحية لوزارة الصحة( 

وزارة الصحة 
والخدمات الطبية 

الملكية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز االستدامة المالية وكلف 
الخدمات الصحية

إعداد دراسة إعادة توزيع نفقات القطاع الصحي لتخصيص 
المزيد من الميزانيات للرعاية الوقائية واألولية وفق نسبة 

تتزايد تدريجيا وتنفيذ التوصيات
وزارة الصحة

وزارة الصحةإعداد دراسة التوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة 

 إعداد نظام محاسبة التكاليف في القطاع الصحي، وتعزيز 
وزارة الصحةاالنتقال نحو الفوترة الطبية اإللكترونية والبدء في التنفيذ.

وزارة الصحةدراسة كلف الخدمات الصحية وتنفيذ التوصيات

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

المبادرات واألولويات لقطاع الرعاية الصحية

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

التحول الرقمي لنظام الرعاية 
الصحية ونظام المعلومات 

الصحية

وزارة الصحةاستكمال حوسبة القطاع الصحي

وزارة الصحة إصدار نظام الطبابة عن بعد

دراسة وتقييم التوسع في الخدمات الطبية اإللكترونية عن 
وزارة الصحةبعد )توصيل األدوية، واالستشارات، والمواعيد(

وزارة الصحة االستمرار في حوسبة المراكز والمستشفيات الصحية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

 تطوير حزم ومعايير مزايا التأمين الموحد بحيث تكون قابلة التغطية الصحية الشاملة
إدارة التأمين الصحي للتطبيق على مستوى جميع صناديق التأمين العام والخاص  

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز السياحة الصحية العالجية

إعداد حزم خدمات شاملة ومسعرة مسبقا لعروض السياحة 
العالجية ) بناء على إطار عمل للحزم والتسعير ( تستهدف 

المرضى ومرافقيهم

وزارة الصحة
والقطاع الخاص

وزارة الصحةالترويج والتسويق للسياحة الصحية العالجية
والقطاع الخاص

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تنمية الموارد البشرية الصحية

 التوسع في برامج اإلقامة في طب األسرة وطب المجتمع 
وزارة الصحةوتأهيل الطب العام

 اعتماد االختصاصات الفرعية في مستشفيات وزارة الصحة 
وزارة الصحةلغايات التدريب حسب متطلبات المجلس الطبي األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

حوكمة القطاع الصحي

تعديل القانون المعدل لقانون المجلس الصحي العالي رقم 
وزارة الصحة13 لسنة 2017

وزارة الصحةأتمتة نظام إدارة مخزون األدوية

مراجعة  التشريعات الناظمة لتجربة مستشفى األمير حمزة 
 )االستقاللية( لتعميمها على مستشفيات القطاع العام

)خارطة تطوير القطاع العام(
وزارة الصحة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحسين مرتبة األردن في التقارير 
الدولية

تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر التنمية 
Human Development Index البشرية

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

تحسين خدمات الرعاية الصحية

وزارة الصحةتنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي 

تنفيذ مخرجات دراسة وخارطة طريق لتطوير نظام تحسين 
وزارة الصحةجودة القطاع الصحي

 إعداد خطة تنفيذية لتوصيات واقع الخدمات الصحية
وزارة الصحةفي المملكة

وزارة الصحةتطبيق برنامج إحالة فعال يتعامل مع الرعاية األولية

وزارة الصحةتنفيذ مخرجات المخطط الشمولي لمستشفى البشير

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

رفع معايير جودة الرعاية الصحية 
والبيانات الوطنية واعتمادها

تنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية للجودة وسالمة 
وزارة الصحةالمرضى

وزارة الصحةتطبيق معايير اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر

توسيع دور االعتماد وتعظيم االستفادة منه في مؤسسات 
الرعاية الصحية )اعتماد مستشفى الملك طالل العسكري 

و5 مستشفيات و75 مراكز صحية لوزارة الصحة( 

وزارة الصحة 
والخدمات الطبية 

الملكية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تعزيز االستدامة المالية وكلف 
الخدمات الصحية

التوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة بالشراكة مع 
وزارة الصحةالقطاع الخاص )فرصة استثمارية(

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

التحول الرقمي لنظام الرعاية 
الصحية ونظام المعلومات 

الصحية

وزارة الصحةاستكمال حوسبة القطاع الصحي

وزارة الصحةاستكمال إصدار نظام الطبابة عن بعد

تنفيذ مخرجات دراسة التوسع في الخدمات الطبية اإللكترونية 
وزارة الصحةعن بعد )توصيل األدوية، واالستشارات، والمواعيد(

وزارة الصحة االستمرار في حوسبة المراكز والمستشفيات الصحية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تطبيق حزم ومعايير مزايا التأمين الموحد بحيث تكون قابلة التغطية الصحية الشاملة
إدارة التأمين الصحي للتطبيق على مستوى جميع صناديق التأمين العام والخاص  

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

وزارة الصحةالترويج والتسويق للسياحة الصحية العالجيةتعزيز السياحة الصحية العالجية
والقطاع الخاص

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تنمية الموارد البشرية الصحية

االستمرار بالتوسع في برامج اإلقامة في طب األسرة 
وزارة الصحةوطب المجتمع وتأهيل الطب العام

 اعتماد االختصاصات الفرعية في مستشفيات وزارة الصحة 
وزارة الصحةلغايات التدريب حسب متطلبات المجلس الطبي األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

وزارة الصحةتطبيق أتمتة نظام إدارة مخزون األدويةحوكمة القطاع الصحي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 



البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي 66

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحسين مرتبة األردن في التقارير 
الدولية

االستمرار في تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في 
Human Development Index مؤشر التنمية البشرية

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

تحسين خدمات الرعاية الصحية

االستمرار في تنفيذ مخرجات االستراتيجية وطنية للقطاع 
الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص*

وزارة الصحة

استكمال تنفيذ مخرجات دراسة وخارطة طريق لتطوير نظام 
تحسين جودة القطاع الصحي

وزارة الصحة

استكمال تنفيذ توصيات دراسة واقع الخدمات الصحية في 
المملكة

وزارة الصحة

االستمرار في تطبيق برنامج إحالة فعال يتعامل مع الرعاية 
األولية باعتبارها نقطة دخول أولية وبما يضمن التكامل بين 

مختلف القطاعات )رحلة المريض( وتقييمه
وزارة الصحة

وزارة الصحةتنفيذ مخرجات المخطط الشمولي لمستشفى البشير

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

رفع معايير جودة الرعاية الصحية 
والبيانات الوطنية واعتمادها

االستمرار في تنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية للجودة 
وسالمة المرضى

وزارة الصحة

وزارة الصحةتطبيق معايير اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر

توسيع دور االعتماد وتعظيم االستفادة منه في مؤسسات 
الرعاية الصحية و5 مستشفيات و75 مراكز صحية لوزارة 

الصحة( 

وزارة الصحة 
والخدمات الطبية 

الملكية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز االستدامة المالية وكلف 
الخدمات الصحية

االستمرار في تنفيذ مخرجات دراسة التوسع في استخدام 
أنظمة الطاقة البديلة  بالشراكة مع القطاع الخاص

وزارة الصحة

وزارة الصحةتقييم كلف الخدمات الصحية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

التحول الرقمي لنظام الرعاية 
الصحية ونظام المعلومات 

الصحية

وزارة الصحةاستكمال حوسبة القطاع الصحي

استكمال تنفيذ مخرجات دراسة التوسع في الخدمات 
الطبية اإللكترونية عن بعد )توصيل األدوية، واالستشارات، 

والمواعيد(
وزارة الصحة

وزارة الصحةاالستمرار في حوسبة المراكز والمستشفيات الصحية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

التغطية الصحية الشاملة
االستمرار في تطبيق حزم ومعايير مزايا التأمين الموحد بحيث 

تكون قابلة للتطبيق على مستوى جميع صناديق التأمين 
العام والخاص  

إدارة التأمين الصحي 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز السياحة الصحية العالجية

تقييم الخدمات الشاملة لعروض السياحة العالجية )بناء 
على إطار عمل للحزم والتسعير( تستهدف المرضى 

ومرافقيهم

وزارة الصحة
والقطاع الخاص

االستمرار في الترويج والتسويق للسياحة الصحية العالجية
وزارة الصحة

والقطاع الخاص

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تنمية الموارد البشرية الصحية

 االستمرار في التوسع في برامج اإلقامة في طب األسرة 
وطب المجتمع وتأهيل الطب العام

وزارة الصحة

 اعتماد االختصاصات الفرعية في مستشفيات وزارة الصحة 
لغايات التدريب حسب متطلبات المجلس الطبي األردني

وزارة الصحة

وزارة الصحة تأسيس مركز محاكاة متقدم تكنولوجيا 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

وزارة الصحةتطبيق أتمتة نظام إدارة مخزون األدوية وتقييمهحوكمة القطاع الصحي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

محرك الخدمات المستقبلية
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز الشمول المالي
البنك المركزي األردنيإعداد وتنفيذ استراتيجية الشمول المالي  )2027-2023(

تطوير منتجات / خدمات مالية تلبي احتياجات األفراد 
والمؤسسات وبأسعار مناسبة ومتاحة للجميع 

البنك المركزي األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تنظيم وتطوير قطاع التأمين
مراجعة وتعديل نظام التأمين اإللزامي والتعليمات الصادرة 

بمقتضاه
البنك المركزي 

األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تمكين وتوسيع قاعدة التأجير 
التمويلي

  تسهيل إجراءات التقاضي وإنشاء الهيئات المختصة لقضايا 
التأجير التمويلي بما في ذلك تطوير األطر التشريعية الناظمة 

للقطاع

البنك المركزي 
األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز وصول المنشآت متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة 

للتمويل

تخفيض كلف التمويل لشركات  التمويل األصغر من خالل 
القروض الممنوحة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي

البنك المركزي 
األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

هيئة األوراق المالية تطوير قواعد التداول في سوق عمان المالي

تعميق وتوسيع األسواق المالية 
األردنية

تحفيز االستثمار المؤسسي وإنشاء صناديق ومحافظ 
استثمارية مؤسسية  لالستثمار في األوراق المالية 

المتداولة في السوق من خالل حمالت ترويجية
هيئة األوراق المالية 

تبسيط متطلبات إصدار وتسجيل وإدراج الصكوك القابلة 
للتداول

هيئة األوراق المالية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

توفير بيئة مالئمة للنهوض 
بالتقنيات المالية وابتكاراتها

 إصدار اإلطار التنظيمي لحوكمة بيئة التكنولوجيا المالية 
واالبتكارات في القطاع المالي

البنك المركزي 
األردني

مراجعة وتطوير المختبر التنظيمي البتكارات التكنولوجيا 
 )Regulatory Sandbox( المالية في المملكة

البنك المركزي 
األردني

إنشاء مختبرات فحص ابتكارات التكنولوجيا المالية في 
)FinTech Lab( القطاع المالي

البنك المركزي 
األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

المبادرات واألولويات لقطاع الخدمات المالية
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 التحول الرقمي
في القطاع المالي

 تطوير منظومة التوثيق اإللكتروني للقطاع المالي 
والمصرفي

البنك المركزي 
األردني

 EKYC  تطبيق منظومة اعرف عميلك إلكترونيا 
البنك المركزي 

األردني

تطوير خدمة محفظتك اإللكترونية 
مركز ايداع األوراق 

المالية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تطوير قدرة القطاع الصيرفي 
على تقديم خدمات رقمية 

مميزة

دراسة زيادة كفاءة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لقطاع 
الصرافة مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات رقمية

البنك المركزي 
األردني

دراسة المتطلبات التنظيمية والفنية للسماح لشركات 
الصرافة بفتح محافظ إلكترونية

البنك المركزي 
األردني

تنويع  الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز 
قدرتها على المساهمة في زيادة الشمول المالي

البنك المركزي 
األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تطوير التشريعات الناظمة 
لسوق عمان المالي

مراجعة وتعديل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي
البنك المركزي 

األردني

هيئة األوراق الماليةمراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

محرك الخدمات المستقبلية
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز الشمول المالي

البنك المركزي األردنيتنفيذ مخرجات استراتيجية الشمول المالي  )2027-2023(

تطبيق منتجات / خدمات مالية تلبي احتياجات األفراد 
والمؤسسات وبأسعار مناسبة ومتاحة للجميع 

البنك المركزي األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز وصول المنشآت متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة 

للتمويل

االستمرار بتوفير التمويل لشركات  التمويل األصغر من خالل 
القروض الممنوحة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي

البنك المركزي 
األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعميق وتوسيع األسواق المالية 
األردنية

تحفيز االستثمار المؤسسي وإنشاء صناديق ومحافظ 
استثمارية مؤسسية  لالستثمار في األوراق المالية 

المتداولة في السوق من خالل حمالت ترويجية
هيئة األوراق المالية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

 التحول الرقمي
في القطاع المالي

 EKYC  تطبيق منظومة اعرف عميلك إلكترونيا 
البنك المركزي 

األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير قدرة القطاع الصيرفي 
على تقديم خدمات رقمية 

مميزة

تنفيذ مخرجات دراسة زيادة كفاءة وتطوير البنية التحتية 
التكنولوجية لقطاع الصرافة مما يعزز قدرتها على تقديم 

خدمات رقمية

البنك المركزي 
األردني

تنفيذ توصيات الدراسة للمتطلبات التنظيمية والفنية 
للسماح لشركات الصرافة بفتح محافظ إلكترونية

البنك المركزي 
األردني

تنويع  الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز 
قدرتها على المساهمة في زيادة الشمول المالي وتقييمها

البنك المركزي 
األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز الشمول المالي

االستمرار  في تنفيذ مخرجات استراتيجية الشمول المالي  
)2027-2023(

البنك المركزي األردني

تطوير منتجات / خدمات مالية تلبي احتياجات األفراد 
والمؤسسات وبأسعار مناسبة ومتاحة للجميع 

البنك المركزي األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز وصول المنشآت متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة 

للتمويل

االستمرار في توفير التمويل لشركات  التمويل األصغر 
من خالل القروض الممنوحة من الصندوق العربي لإلنماء 

االقتصادي واالجتماعي

البنك المركزي 
األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعميق وتوسيع األسواق المالية 
األردنية

االستمرار في تحفيز االستثمار المؤسسي وإنشاء صناديق 
ومحافظ استثمارية مؤسسية  لالستثمار في األوراق 

المالية المتداولة في السوق من خالل حمالت ترويجية
هيئة األوراق المالية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

 التحول الرقمي
في القطاع المالي

 EKYC  تطبيق منظومة اعرف عميلك إلكترونيا 
البنك المركزي 

األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير قدرة القطاع الصيرفي 
على تقديم خدمات رقمية 

مميزة

االستمرار في تنفيذ مخرجات دراسة زيادة كفاءة وتطوير 
البنية التحتية التكنولوجية لقطاع الصرافة مما يعزز قدرتها 

على تقديم خدمات رقمية

البنك المركزي 
األردني

االستمرار في تنفيذ توصيات دراسة المتطلبات التنظيمية 
والفنية للسماح لشركات الصرافة بفتح محافظ إلكترونية

البنك المركزي 
األردني

تنويع  الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز 
قدرتها على المساهمة في زيادة الشمول المالي

البنك المركزي 
األردني

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

محرك الخدمات المستقبلية



البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي 72

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

إيجاد مظلة تنظيمية للصناعات 

اإلبداعية 

تأسيس وحدة مسؤولة عن إدارة قطاع الصناعات اإلبداعية 
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

توفير الدعم لصناعة األلعاب اإللكترونية وتبسيط إجراءاتها
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

وزارة الثقافةتنفيذ البرنامج الوطني لدعم الصناعات الثقافية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

دعم الشركات الناشئة ورواد 

األعمال من كال الجنسين 

دعم المبادرات اإلبداعية
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

 تطوير وتحديث منصة إلكترونية لريادة األعمال

)Startup Jo(

وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

المبادرات واألولويات لقطاع الصناعات اإلبداعية / التصميم
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

إيجاد مظلة تنظيمية للصناعات 

اإلبداعية

االستمرار في توفير الدعم لصناعة األلعاب اإللكترونية 

وتبسيط إجراءاتها

وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

االستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني لدعم الصناعات 

الثقافية
وزارة الثقافة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

دعم الشركات الناشئة ورواد 

األعمال من كال الجنسين 
دعم المبادرات اإلبداعية

وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

محرك الخدمات المستقبلية
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

إيجاد مظلة تنظيمية للصناعات 

اإلبداعية

االستمرار في توفير الدعم لصناعة األلعاب اإللكترونية 

وتبسيط إجراءاتها

وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

االسمرار في تنفيذ البرنامج الوطني لدعم الصناعات 

الثقافية
وزارة الثقافة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

دعم الشركات الناشئة ورواد 

األعمال من كال الجنسين 
دعم المبادرات اإلبداعية

وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز آليات الرصد والتتبع للسلع 
والخدمات التجارية

إنشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات )مرصد 
لألسعار(

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز البيئة التمكينية للتجارة 
اإللكترونية

تحرير سوق التجارة اإللكترونية  وتنظيمه وتبسيط إجراءاته
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

مشروع دعم تطوير التجارة اإللكترونية
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

وزارة الصناعة تعديل وإقرار قانون التجارة اإللكترونية رقم )15( لسنة 2015
والتجارة والتموين

  إنشاء مسرعات أعمال للشركات الناشئة 
في التجارة اإللكترونية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

إصدار تعليمات خاصة لحماية المستهلك  للبيع اإللكتروني
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تعزيز بيئة المنافسة

إقرار القانون المعدل لقانون المنافسة 
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

إقرار القانون المعدل لقانون الشركات واألنظمة الخاصة به
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

المبادرات واألولويات لقطاع التجارة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

إصدار تعليمات جمعيات حماية المستهلكتعزيز حماية المستهلك
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تعزيز التبادل التجاري ونمو 
الصادرات المحلية
)فرص استثمارية(

إعداد الدراسات وطرح وإحالة عطاء تطوير أرض المعارض 
)مرج الحمام( 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء وطرحه لتنفيذ 
مشروع المدينة االقتصادية مع العراق

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تحسين اإلجراءات والخدمات 
الحكومية في قطاع االعمال

 إنشاء سجل ونظام إلكتروني موحد لتسجيل االعمال، يضم 
كافة الجهات المعنية بالتسجيل في المملكة

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

 إعداد وتنفيذ بوابة إلكترونية تتضمن دليل تفصيلي 
بإالجراءات الحكومية لتسجيل وترخيص األنشطة االقتصادية

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

e-regula- ) إعداد وتنفيذ بوابة األردن لإلجراءات اإللكترونية 
tion Jordan( ، وتبسيط اإلجراءات للرخص المشروطة

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز البيئة التمكينية للتجارة 
اإللكترونية

مشروع دعم تطوير التجارة اإللكترونية
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز التبادل التجاري ونمو 
الصادرات المحلية
)فرص استثمارية(

البدء في تنفيذ تطوير أرض المعارض )مرج الحمام( 
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

البدء في تنفيذ مشروع المدينة االقتصادية مع العراق
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تحسين اإلجراءات والخدمات 
الحكومية في قطاع االعمال

تنفيذ مشروع بيئة ريادة األعمال )التراخيص(
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

محرك الخدمات المستقبلية
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز البيئة التمكينية للتجارة 
اإللكترونية

 تقييم تحرير سوق التجارة اإللكترونية 
وتنظيمه وتبسيط إجراءاته

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

االستمرار في تنفيذ مشروع دعم تطوير التجارة اإللكترونية
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تعزيز التبادل التجاري ونمو 
الصادرات المحلية
)فرص استثمارية(

استكمال تنفيذ تطوير أرض المعارض )مرج الحمام( 
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

االستمرار في تنفيذ مشروع المدينة االقتصادية مع العراق
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

تحسين اإلجراءات والخدمات 
الحكومية في قطاع االعمال

مشروع بيئة ريادة األعمال )التراخيص(
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة صناعة األفالم
دعم صناعة األفالم )استوديوهات األفالم المقابلين/حوافز 

صناعة األفالم/تسويق سوق صناعة األفالم(

الهيئة الملكية 

لألفالم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة 
 

المبادرات واألولويات لقطاع إنتاج األفالم

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة صناعة األفالم
االستمررار في دعم صناعة األفالم )استوديوهات األفالم 

المقابلين/حوافز صناعة األفالم/تسويق سوق صناعة األفالم(

الهيئة الملكية 

لألفالم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة  
 

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة صناعة األفالم
دعم صناعة األفالم )استوديوهات األفالم المقابلين/حوافز 

صناعة األفالم/تسويق سوق صناعة األفالم(

الهيئة الملكية 

لألفالم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة  
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المبادرات واألولويات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر تطوير 
E-Government Development Index  الحكومة اإللكترونية

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر االبتكار 
Global Innovation Index العالمي

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

توفير خدمات حكومية مؤتمتة 
ومرقمنة 

تنفيذ برنامج التحول الرقمي
رئاسة الوزراء

ووزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

)YTJ( تنفيذ برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

دراسة جودة رحلة المستخدم للخدمات اإللكترونية ضمن 
معايير محددة

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

إنشاء سجل وطني موحد للخدمات الحكومية 
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز االستثمار في خدمات 
االتصاالت

 تطبيق حزمة الجيل الخامس 
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة 
والقطاع الخاص

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر تطوير 
E-Government Development Index  الحكومة اإللكترونية

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر االبتكار 
Global Innovation Index العالمي

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

توفير خدمات حكومية مؤتمتة 
ومرقمنة 

االستمرار في تنفيذ برنامج التحول الرقمي
رئاسة الوزراء

ووزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

)YTJ( االستمرار في تنفيذ برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

تحسين جودة رحلة المستخدم للخدمات اإللكترونية ضمن 
معايير محددة

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

استكمال إنشاء بيئة اختبار Sandbox تنظيمية وتقنية لتبني 
التكنولوجيات الثورية 

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز االستثمار في خدمات 
االتصاالت

 تطبيق حزمة الجيل الخامس 
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة 
والقطاع الخاص

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

االستمرار في تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر 
 تطوير الحكومة اإللكترونية

E-Government Development Index

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

االستمار في تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في 
Global Innovation Index مؤشر االبتكار العالمي

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

توفير خدمات حكومية مؤتمتة 
ومرقمنة 

االستمرار في تنفيذ برنامج التحول الرقمي
رئاسة الوزراء

ووزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

)YTJ( وزارة االقتصاد االستمرار في تنفيذ برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف
الرقمي والريادة

تحسين جودة رحلة المستخدم للخدمات اإللكترونية ضمن 
معايير محددة

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز االستثمار في خدمات 
االتصاالت

 تطبيق حزمة الجيل الخامس 
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة 
والقطاع الخاص

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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قطاع السياحة ومواقع إنتاج األفالم

عدد األولويات 

17
عدد المبادرات 

6254
الكلفة الكلية 2025-2023

مليون دينار

كلفة العام 2023

80
مليون دينار
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 حماية المواقع األثرية والتراثية 
والسياحية وتطويرها

تطوير وصيانة وتأهيل األبنية والمرافق والمواقع السياحية 
والتراثية

وزارة السياحة واآلثار

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

إطالق حمالت لترويج السياحة 
في األسواق المستهدفة

تنفيذ برامج الترويج السياحية
وزارة السياحة 

واآلثار/هيئة تنشيط 
السياحة

االستمرار في تنفيذ برنامج أردننا جنة
هيئة تنشيط 

السياحة

 تنفيذ حمالت ترويجية وتسويقية بمختلف
الطرق التسويقية الرقمية وغيرها

هيئة تنشيط 
السياحة

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

ربط األردن بالدول واألسواق 
المستهدفة 

االستمرار في دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف
هيئة تنشيط 

السياحة

التوسع في استحداث التأشيرات والتذاكر اإللكترونية للسياح
هيئة تنشيط 

السياحة

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تطوير بيئة العمل السياحي 
والتشريعات الناظمة

وزارة السياحة واآلثارمراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لقطاع السياحة

 استبدال منظومة التراخيص
في القطاع السياحي بمنظومة التصنيف

وزارة السياحة واآلثار 
ووزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تطوير وترويج المنتجات والتجارب 
السياحية لمختلف أنماط السياحة

تطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بمسار األردن السياحي
هيئة تنشيط 

السياحة

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز وتحفيز االستثمار في 
القطاع السياحي

تشغيل نفق أم قيس المائي وافتتاحه الستقبال الزوار
الشركة األردنية 

إلحياء التراث

استكمال أعمال وتطوير نزل محمية اليرموك
الجمعية الملكية 

لحماية الطبيعة

إعادة تأهيل محطة القطرانة والجيزة
مؤسسة الخط 

الحديدي الحجازي

 تطوير منتجات مخصصة لقطاع السياحة
في منطقة الصوان التنموية

المجموعة األردنية 
للمناطق الحرة 

والمناطق التنموية

المبادرات واألولويات لقطاع السياحة ومواقع  إنتاج األفالم
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز وتحفيز االستثمار في 
القطاع السياحي

تجهيز وتشغيل متنزه األمير حسين بن عبدهللا لمرتادي 
منطقة البحر الميت التنموية

المجموعة األردنية 
للمناطق الحرة 

والمناطق التنموية

طرح الفرصة االستثمارية للمنطاد
سلطة إقليم البتراء 
التنموي السياحي 

الترويــج والتســويق للفــرص االســتثمارية للقطــاع الخــاص فــي 
مجــال إنشــاء قاعــات متعــددة األغــراض ومشــاريع عنقوديــة 

مثــل فنــدق فئــة أربــع نجــوم، ومناطــق للتســوق، وســياحة 
لالستجمام والتســلية والترفيــه، ومركــزا للرياضــات الداخليــة

وزارة االستثمار

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

الترويج للمواقع االثرية والتراثية 
في األردن الغراض تصوير 

األفالم
تسويق المعالم األردنية لتكون مواقع تصوير أفالم

وزارة السياحة واآلثار
وهيئة األفالم الملكية

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 حماية المواقع األثرية والتراثية 

والسياحية وتطويرها

تطوير وصيانة وتأهيل األبنية والمرافق والمواقع السياحية 

والتراثية
وزارة السياحة واآلثار

 
أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

إطالق حمالت لترويج السياحة 

في األسواق المستهدفة

االستمرار في تنفيذ برامج الترويج السياحية

وزارة السياحة 

واآلثار/هيئة تنشيط 

السياحة

االستمرار في تنفيذ برنامج أردننا جنة
هيئة تنشيط 

السياحة

 تنفيذ حمالت ترويجية وتسويقية بمختلف

الطرق التسويقية الرقمية وغيرها

هيئة تنشيط 

السياحة

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

ربط األردن بالدول واألسواق 

المستهدفة 

 االستمرار في دعم الطيران العارض

ومنخفض التكاليف

هيئة تنشيط 

السياحة

 التوسع في استحداث التأشيرات

والتذاكر اإللكترونية للسياح

هيئة تنشيط 

السياحة

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تطوير بيئة العمل السياحي 

والتشريعات الناظمة

استكمال مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع السياحة 

وتقييمها
وزارة السياحة واآلثار

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تطوير وترويج المنتجات والتجارب 

السياحية لمختلف أنماط السياحة

 تطوير المنتجات والخدمات المرتبطة

بمسار األردن السياحي

هيئة تنشيط 

السياحة

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز وتحفيز االستثمار في 

القطاع السياحي
إعادة تأهيل محطة القطرانة والجيزة

مؤسسة الخط 

الحديدي الحجازي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز وتحفيز االستثمار في 

القطاع السياحي

الترويــــج والتســــويق للفــــرص االســتثمارية للقطــاع الخــاص فــي 
ــة  ــاريع عنقوديــ ــراض ومشــ ــددة األغــ ــات متعــ ــاء قاعــ ــال إنشــ مجــ
مثــــل فنــــدق فئــــة أربــــع نجــــوم، ومناطــــق للتســــوق، وســــياحة 
ــة ــات الداخليــ ــزا للرياضــ ــه، ومركــ ــلية والترفيــ لالســتجمام والتســ

وزارة االستثمار

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

الترويج للمواقع االثرية والتراثية 

في األردن الغراض تصوير 

األفالم

االستمرار في تسويق المعالم األردنية لتكون مواقع تصوير 

أفالم

وزارة السياحة واآلثار

وهيئة األفالم الملكية

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

محرك األردن وجهة عالمية
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 حماية المواقع األثرية والتراثية 

والسياحية وتطويرها

 تطوير وصيانة وتأهيل األبنية

والمرافق والمواقع السياحية والتراثية
وزارة السياحة واآلثار

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

إطالق حمالت لترويج السياحة 

في األسواق المستهدفة

االستمرار في تنفيذ برامج الترويج السياحية

وزارة السياحة 

واآلثار/هيئة تنشيط 

السياحة

االستمرار ببرنامج أردننا جنة
هيئة تنشيط 

السياحة

 تنفيذ حمالت ترويجية وتسويقية بمختلف

الطرق التسويقية الرقمية وغيرها

هيئة تنشيط 

السياحة

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

ربط األردن بالدول واألسواق 

المستهدفة 

 االستمرار في دعم الطيران العارض

ومنخفض التكاليف

هيئة تنشيط 

السياحة

 التوسع في استحداث التأشيرات

والتذاكر اإللكترونية للسياح

هيئة تنشيط 

السياحة

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تطوير وترويج المنتجات والتجارب 

السياحية لمختلف أنماط السياحة

 تطوير المنتجات والخدمات المرتبطة

بمسار األردن السياحي

هيئة تنشيط 

السياحة

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز وتحفيز االستثمار في 

القطاع السياحي

الترويــــج والتســــويق للفــــرص االســتثمارية للقطــاع الخــاص فــي 
ــة  ــاريع عنقوديــ ــراض ومشــ ــددة األغــ ــات متعــ ــاء قاعــ ــال إنشــ مجــ
مثــــل فنــــدق فئــــة أربــــع نجــــوم، ومناطــــق للتســــوق، وســــياحة 
ــة ــات الداخليــ ــزا للرياضــ ــه، ومركــ ــلية والترفيــ لالســتجمام والتســ

وزارة االستثمار

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

الترويج للمواقع االثرية والتراثية 

في األردن الغراض تصوير 

األفالم

االستمرار في تسويق المعالم األردنية لتكون مواقع تصوير 

أفالم

وزارة السياحة واآلثار

وهيئة األفالم الملكية

أثر مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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قطاع التعليم
قطاع التعليم العالي

قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل
قطاع البحث والتطوير واالبتكار

قطاع البيانات

عدد األولويات 

82
عدد المبادرات 

43556
الكلفة الكلية 2025-2023

مليون دينار

كلفة العام 2023

168
مليون دينار
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر المعرفة 
Global Knowledge Index العالمي

وزارة التربية والتعليم/
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر التنمية 
Human Development Index البشرية

وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي

التوسع في استيعاب األطفال 
دون السادسة بما يضمن جودة 

التعلم والرعاية

إطالق خدمات الرعاية الصحية لجميع األطفال دون سن 
السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض األطفال والتي 

تشمل الكشف المبكر عن تأخر النمو واإلعاقات*
وزارة الصحة

تنفيذ برنامج االستيعاب الكامل لرياض األطفال )المرحلة 
الثانية( بما يشمل البنية التحتية من إضافات صفية 

ومباني جديدة وتجهيزات ومعدات*
وزارة التربية والتعليم

تطوير نظام ترخيص وتشغيل يتسم بالمرونة  والسرعة 
للمؤسسات التعليمية الخاصة لتنمية الطفولة المبكرة 
وما يتبعه من تعليمات وأسس )مرحلة رياض األطفال 

والمدارس(*

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

 تحسين البنية التحتية الرقمية 
للتعلم

وزارة التربية والتعليمتطوير وتشغيل نظام إدارة التعلم اإللكتروني

تطوير البنية التحتية لإلتصاالت وتقنية المعلومات 
وضمان الوصول إلى جميع األنظمة التعليمية 

وزارة التربية والتعليم

تطوير بنية تحتية رقمية مرنة تستجيب لمتطلبات 
واحتياجات التعلم المختلفة

وزارة التربية والتعليم

إعادة هيكلة قواعد البيانات وتوحيدها لقطاعات التعليم 
والتدريب المهني والتشغيل وسوق العمل*

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليمإنشاء قاعدة بيانات لقطاع تنمية الطفولة المبكرة*

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تطوير المناهج والمعايير واألدلة 
وأدوات التعلم والتعليم

مراجعة وتطوير األطر والمناهج واألدلة لرياض األطفال 
المركز الوطني لتطوير 

المناهج

وزارة التربية والتعليمتطوير نظام الجودة في رياض األطفال

تطوير وتنفيذ برنامج عالجي مستدام لتعويض الفاقد 
التعليمي لكل الفئات العمرية

وزارة التربية والتعليم

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

المبادرات واألولويات لقطاع التعليم العام
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير المناهج والمعايير واألدلة 
وأدوات التعلم والتعليم

توفير المواد واألدوات الالزمة والمناسبة للتعلم والتعليم 
في رياض األطفال 

وزارة التربية والتعليم

توفير منهاج رياض األطفال التطوري للمرحلة الثانية من 
رياض األطفال والمواد الداعمة له إلكترونيًا ومرفقاته 

المركز الوطني لتطوير 
المناهج

تطوير مناهج المستوى األول من رياض األطفال
المركز الوطني لتطوير 

المناهج

توفير مصادر وأدوات التعلم والتعليم والتقويم  بما يشمل 
األنشطة المنهجية والالمهجية والمحتوى اإللكتروني لكل 

فئات الطلبة متضمنة ذوي اإلعاقة
وزارة التربية والتعليم

تطوير وإصالح المناهج واألطر العامة والخاصة للتعليم 
األساسي والثانوي  بما فيها الطباعة والتجريب وإعداد 

فيديوهات تعليمية
وزارة التربية والتعليم

تطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة وتطوير خطة عمل 
إلصالح محتوى امتحان الثانوية العامة واعتماد اإلطار 
القانوني إلصالح امتحان الثانوية العامة )التوجيهي( 

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليمتطوير استراتيجية التعلم المتمازج لكل الفئات العمرية

تطوير وتنفيذ استراتيجية القرائية لتحسين مخرجات التعليم  
من الصف الرابع إلى السابع

وزارة التربية والتعليم

مأسسة منهجية القراءة والحساب للصفوف الثالثة 
األولى

وزارة التربية والتعليم

تحسين أداء الطلبة في االمتحانات الدولية من خالل إجراء 
االختبار التجريبي*

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تحسين آليات التنمية المهنية 
للعاملين في قطاع التعليم 

العام وآليات التنفيذ 

تحديث وتطبيق منهاج التنمية المهنية للعاملين في قطاع 
التعليم العام 

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليمإنشاء نظام ترخيص المعلمين

مأسسة مراكز تدريب في المحافظات لتطوير سياسات 
وخطط التنمية المهنية 

وزارة التربية والتعليم

برنامج تعزيز مشاركة المراة في بناء القدرات للقياديين 
في قطاع التعليم وتاهيلها للمناصب القيادية 

وزارة التربية والتعليم

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحسين آليات التنمية المهنية 
للعاملين في قطاع التعليم 

العام وآليات التنفيذ

تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء 
الخدمة )مأسسة تنفيذ سياسات التنمية المهنية للقادة 

التربويين والمعلمين واإلداريين بما يشمل البرامج وأسس 
االختيار(*

وزارة التربية والتعليم

تدريب العاملين في قطاع الطفولة المبكرة على المناهج 
والبرامج المطورة وفق الممارسات العالمية الفضلى

وزارة التربية والتعليم

التوسع بتنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة والجامعات 
الحكومية األردنية

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

ووزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

ضمان الوصول والمساواة 
واستيعاب جميع الفئات في 

التعليم العام 

استمرار إنشاء مدارس مراعية للتعليم الدامج وتجهيزها 
لمواجهة النمو السكاني وتقليل اإلكتظاظ*

وزارة التربية والتعليم

مراجعة وتحديث الخريطة  المدرسية في ضوء واقع الحال 
والخطط المستقبلية للتعليم والخروج بتصنيف المدارس  

من حيث االستغالل األمثل للمساحات واستخدام الموارد 
التعليمية وإعادة التوزيع الجغرافي بما يشمل الدمج 

وزارة التربية والتعليم

تطوير وتنفيذ نماذج فاعلة للنقل المدرسي للفئات االقل 
حظا

وزارة التربية والتعليم

تحديث التشريعات التربوية المعمول بها في وزارة التربية 
والتعليم بما يتواءم مع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

 تعزيز  اإلستثمار والشراكات
مع القطاع الخاص

 تطوير النماذج ذات الجدوى للشراكات
على مستوى القطاعات الفرعية للتعليم 

وزارة التربية والتعليم

تنفيذ التعاقدات وإجراءات االلتزام في نماذج التمويل 
ذات الجدوى لضمان استدامتها

وزارة التربية والتعليم

إحالة العطاء والبدء بتصميم وتنفيذ مشروع إلنشاء
15 مدرسة DBFOMT بالشراكة مع القطاع الخاص*

وزارة التربية والتعليم

إعداد الدراسات والوثائق لمشروع إنشاء 25 مدرسة 
بالشراكة مع القطاع الخاص *

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن

في التقارير الدولية

تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر المعرفة 

Global Knowledge Index العالمي على

وزارة التربية والتعليم/

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

تنفيذ خطة لتحسين مرتبة األردن في مؤشر التنمية 

Human Development Index البشرية

وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي

التوسع في استيعاب األطفال 

دون السادسة بما يضمن جودة 

التعلم والرعاية

تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع األطفال دون سن 

السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض األطفال والتي 

تشمل الكشف المبكر عن تأخر النمو واإلعاقات*

وزارة الصحة

االستمرار في تنفيذ برنامج االستيعاب الكامل لرياض 

األطفال )المرحلة الثانية( بما يشمل البنية التحتية من 

إضافات صفية ومباني جديدة وتجهيزات ومعدات*

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

 تحسين البنية التحتية الرقمية 

للتعلم

وزارة التربية والتعليمتشغيل نظام إدارة التعلم اإللكتروني

تطوير البنية التحتية لإلتصاالت وتقنية المعلومات 

وضمان الوصول إلى جميع األنظمة التعليمية 
وزارة التربية والتعليم

تطوير بنية تحتية رقمية مرنة تستجيب لمتطلبات 

واحتياجات التعلم المختلفة
وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير المناهج والمعايير واألدلة 

وأدوات التعلم والتعليم

وزارة التربية والتعليمتطبيق نظام الجودة في رياض األطفال

تطبيق وتنفيذ برنامج عالجي مستدام لتعويض الفاقد 

التعليمي لكل الفئات العمرية
وزارة التربية والتعليم

توفير المواد واألدوات الالزمة والمناسبة للتعلم والتعليم 

في رياض األطفال 
وزارة التربية والتعليم

توفير مصادر وأدوات التعلم والتعليم والتقويم  بما يشمل 

األنشطة المنهجية والالمهجية والمحتوى اإللكتروني لكل 

فئات الطلبة متضمنة ذوي اإلعاقة

وزارة التربية والتعليم

تطوير وإصالح المناهج واألطر العامة والخاصة للتعليم 

األساسي والثانوي  بما فيها الطباعة والتجريب وإعداد 

فيديوهات تعليمية

وزارة التربية والتعليم

تنفيذ مخرجات استراتيجية التعلم المتمازج لكل الفئات 

العمرية
وزارة التربية والتعليم

تنفيذ مخرجات استراتيجية القرائية لتحسين مخرجات 

التعليم  من الصف الرابع إلى السابع
وزارة التربية والتعليم

تحسين أداء الطلبة في االمتحانات الدولية من خالل إجراء 

االختبار التجريبي*
وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تحسين آليات التنمية المهنية 

للعاملين في قطاع التعليم 

العام وآليات التنفيذ 

تطبيق منهاج التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم 

العام 
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليمتطبيق نظام ترخيص المعلمين

مأسسة مراكز تدريب في المحافظات لتطوير سياسات 

وخطط التنمية المهنية 
وزارة التربية والتعليم

برنامج تعزيز مشاركة المراة في بناء القدرات للقياديين 

في قطاع التعليم وتاهيلها للمناصب القيادية 
وزارة التربية والتعليم

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحسين آليات التنمية المهنية 

للعاملين في قطاع التعليم 

العام وآليات التنفيذ

تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء 

الخدمة )مأسسة تنفيذ سياسات التنمية المهنية للقادة 

التربويين والمعلمين واإلداريين بما يشمل البرامج وأسس 

االختيار(*

وزارة التربية والتعليم

تدريب العاملين في قطاع الطفولة المبكرة على المناهج 

والبرامج المطورة وفق الممارسات العالمية الفضلى
وزارة التربية والتعليم

التوسع في تنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة في 

الجامعات الحكومية األردنية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

ووزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

ضمان الوصول والمساواة 

واستيعاب جميع الفئات في 

التعليم العام 

االستمرار في إنشاء مدارس مراعية للتعليم الدامج 

وتجهيزها لمواجهة النمو السكاني وتقليل اإلكتظاظ*
وزارة التربية والتعليم

االستمرار في تحديث الخريطة  المدرسية في ضوء واقع 

الحال والخطط المستقبلية للتعليم والخروج بتصنيف 

المدارس  من حيث االستغالل األمثل للمساحات 

واستخدام الموارد التعليمية وإعادة التوزيع الجغرافي بما 

يشمل الدمج 

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز  اإلستثمار والشراكات مع 

القطاع الخاص

 االستمرار بتنفيذ مشروع إنشاء 15 مدرسة نموذج

DBFOMT بالشراكة مع القطاع الخاص*
وزارة التربية والتعليم

استكمال الدراسة والوثائق لمشروع إنشاء 25 مدرسة 

بالشراكة مع القطاع الخاص *
وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط   أهداف التنمية المستدامة 
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

االستمرار في تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في 
Global Knowledge Index مؤشر المعرفة العالمي

وزارة التربية والتعليم/
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

االستمرار في تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في 
Human Development Index مؤشر التنمية البشرية

وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي

التوسع في استيعاب األطفال 
دون السادسة بما يضمن جودة 

التعلم والرعاية

تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع األطفال دون سن 
السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض األطفال والتي 

تشمل الكشف المبكر عن تأخر النمو واإلعاقات*
وزارة الصحة

االستمرار في تنفيذ برنامج االستيعاب الكامل لرياض 
األطفال )المرحلة الثانية( بما يشمل البنية التحتية من 

إضافات صفية ومباني جديدة وتجهيزات ومعدات*
وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

 تحسين البنية التحتية الرقمية 
للتعلم

وزارة التربية والتعليمتشغيل نظام إدارة التعلم اإللكتروني

تطوير البنية التحتية لإلتصاالت وتقنية المعلومات 
وضمان الوصول إلى جميع األنظمة التعليمية 

وزارة التربية والتعليم

تطوير بنية تحتية رقمية مرنة تستجيب لمتطلبات 
واحتياجات التعلم المختلفة

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير المناهج والمعايير واألدلة 
وأدوات التعلم والتعليم

وزارة التربية والتعليمتطبيق نظام الجودة في رياض األطفال

تنفيذ برنامج عالجي مستدام لتعويض الفاقد التعليمي 
لكل الفئات العمرية

وزارة التربية والتعليم

توفير المواد واألدوات الالزمة والمناسبة للتعلم والتعليم 
في رياض األطفال 

وزارة التربية والتعليم

توفير مصادر وأدوات التعلم والتعليم والتقويم  بما يشمل 
األنشطة المنهجية والالمهجية والمحتوى اإللكتروني لكل 

فئات الطلبة متضمنة ذوي اإلعاقة
وزارة التربية والتعليم

تطوير وإصالح المناهج واألطر العامة والخاصة للتعليم 
األساسي والثانوي  بما فيها الطباعة والتجريب وإعداد 

فيديوهات تعليمية
وزارة التربية والتعليم

االستمرار في تنفيذ مخرجات استراتيجية التعلم المتمازج 
لكل الفئات العمرية

وزارة التربية والتعليم

االستمرار في تنفيذ استراتيجية القرائية لتحسين مخرجات 
التعليم  من الصف الرابع إلى السابع

وزارة التربية والتعليم

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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تطوير المناهج والمعايير واألدلة 
وأدوات التعلم والتعليم

تحسين أداء الطلبة في االمتحانات الدولية من خالل إجراء 
االختبار التجريبي*

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

     

تحسين آليات التنمية المهنية 
للعاملين في قطاع التعليم 

العام وآليات التنفيذ 

تطبيق منهاج التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم 
العام وتنفيذ البرامج المختلفة 

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليمتطبيق نظام ترخيص المعلمين

مأسسة مراكز تدريب في المحافظات لتطوير سياسات 
وخطط التنمية المهنية 

وزارة التربية والتعليم

برنامج تعزيز مشاركة المراة في بناء القدرات للقياديين 
في قطاع التعليم وتاهيلها للمناصب القيادية 

وزارة التربية والتعليم

تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء الخدمة 
)مأسسة تنفيذ سياسات التنمية المهنية للقادة التربويين 
والمعلمين واإلداريين بما يشمل البرامج وأسس االختيار(*

وزارة التربية والتعليم

تدريب العاملين في قطاع الطفولة المبكرة على المناهج 
والبرامج المطورة وفق الممارسات العالمية الفضلى

وزارة التربية والتعليم

التوسع في تنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة في 
الجامعات الحكومية األردنية

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

ووزارة التربية والتعليم

أثر متوسط   أهداف التنمية المستدامة 
متكني املرأة

     

ضمان الوصول والمساواة 
واستيعاب جميع الفئات في 

التعليم العام 

استمرار إنشاء مدارس مراعية للتعليم الدامج وتجهيزها 
لمواجهة النمو السكاني وتقليل اإلكتظاظ*

وزارة التربية والتعليم

االستمرار في تحديث الخريطة  المدرسية في ضوء واقع 
الحال والخطط المستقبلية للتعليم والخروج بتصنيف 

المدارس  من حيث االستغالل األمثل للمساحات 
واستخدام الموارد التعليمية وإعادة التوزيع الجغرافي بما 

يشمل الدمج 

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز  اإلستثمار والشراكات مع 
القطاع الخاص

 االستمرار بتنفيذ مشروع إنشاء 15 مدرسة نموذج
DBFOMT بالشراكة مع القطاع الخاص*

وزارة التربية والتعليم

استكمال الدراسة والوثائق لمشروع إنشاء 25 مدرسة 
بالشراكة مع القطاع الخاص*

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

محرك الريادة واإلبداع

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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المبادرات واألولويات لقطاع التعليم العالي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة الحوكمة 
والشفافية والمساءلة المتعلقة 

بالعاملين في مؤسسات 
التعليم العالي 

تقييم وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

تعديل نظام ممارسة العمل األكاديمي
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

 التوسع في منح الشهادات المهنية غير المنتهية بدرجة 
علمية وتنظيم اعتمادها وتسكينها على اإلطار الوطني 

للمؤهالت*

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

التشبيك المؤسسي 
والمستدام مع شركاء قطاع 

التعليم العالي لدعم التشغيل 
واالستثمار وتحسين مخرجات 

التعليم

تطوير وتنفيذ خطة الستقطاب الطلبة الوافدين
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

إنشاء جامعة طبية من قبل الصندوق السعودي األردني

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 
مجلس التعليم 

العالي

إنشاء جامعة إبن سينا الطبية 
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز االستقالل المالي 
واالداري واالكاديمي 

لمؤسسات التعليم العالي 

إعداد خطة متكاملة لتحفيز الجامعات على االستثمار  وتنويع 
مصادر الموارد المالية الذاتية*

 وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

 تطوير وتطبيق السياسات العامة لقبول الطلبة في 
الجامعات األردنية الرسمية بحيث تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ 

الفرص بين الطلبة*

 وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز التعاون بين الجهات 
الوطنية العامة والخاصة لدعم 

الطالب المحتاج

تقييم وتطوير النظام الحالي لصندوق دعم الطالب وزيادة 
الدعم المالي له من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 

المدني

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تمكين مؤسسات التعليم 
العالي األردنية للوصول لتعليم 
مرن مرتبط بالمهارات والكفايات 

الالزمة

البدء بتطبيق معايير تسكين المؤهالت األكاديمية والمهنية 
والتدريبية على اإلطار الوطني األردني للمؤهالت

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي وضمان 
جودتها

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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تمكين مؤسسات التعليم 
العالي األردنية للوصول لتعليم 
مرن مرتبط بالمهارات والكفايات 

الالزمة

البدء بتطبيق معايير االعتماد األردني للبرامج األكاديمية والتي 
تتماشى مع التجارب العالمية في االعتماد والجودة.

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي وضمان 
جودتها

تطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 

تحديث آليات امتحان الكفاءة الجامعية لقياس مخرجات تعلم 
البرامج األكاديمية

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي وضمان 
جودتها

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

محرك الريادة واإلبداع
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة الحوكمة 
والشفافية والمساءلة المتعلقة 

بالعاملين في مؤسسات 
التعليم العالي

 التوسع في منح الشهادات المهنية غير المنتهية بدرجة 
علمية وتنظيم اعتمادها وتسكينها على اإلطار الوطني 

للمؤهالت*

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

التشبيك المؤسسي 
والمستدام مع شركاء قطاع 

التعليم العالي لدعم التشغيل 
واالستثمار وتحسين مخرجات 

التعليم

تنفيذ مخرجات خطة استقطاب الطلبة الوافدين
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

االستمرار في إنشاء جامعة طبية من قبل الصندوق 
السعودي األردني

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 
مجلس التعليم 

العالي

االستمرار في إنشاء جامعة إبن سينا الطبية 
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز االستقالل المالي 
واالداري واالكاديمي 

لمؤسسات التعليم العالي 

تنفيذ مخرجات خطة تحفيز الجامعات على االستثمار والبحث 
عن شركاء استراتيجيين 

 وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

 تطبيق السياسات العامة الجديدة لقبول الطلبة في 
الجامعات األردنية الرسمية بحيث تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ 

الفرص بين الطلبة*

 وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز التعاون بين الجهات 
الوطنية العامة والخاصة لدعم 

الطالب المحتاج

زيادة الدعم المالي لصندوق دعم الطالب من القطاع الخاص 
ومؤسسات المجتمع المدني

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تمكين مؤسسات التعليم 
العالي األردنية للوصول لتعليم 
مرن مرتبط بالمهارات والكفايات 

الالزمة

تطبيق معايير تسكين المؤهالت األكاديمية والمهنية 
والتدريبية على اإلطار الوطني األردني للمؤهالت

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي وضمان 
جودتها

تطبيق معايير االعتماد األردني للبرامج األكاديمية والتي 
تتماشى مع التجارب العالمية في االعتماد والجودة.

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي وضمان 
جودتها
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تمكين مؤسسات التعليم 
العالي األردنية للوصول لتعليم 
مرن مرتبط بالمهارات والكفايات 

الالزمة

االستمرار في تطوير التعليم التقني في الجامعات 
الرسمية

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

تطبيق آليات حديثة المتحان الكفاءة الجامعية لقياس 
مخرجات تعلم البرامج األكاديمية

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي وضمان 
جودتها

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

محرك الريادة واإلبداع
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة الحوكمة 
والشفافية والمساءلة المتعلقة 

بالعاملين في مؤسسات 
التعليم العالي

 التوسع في منح الشهادات المهنية غير المنتهية بدرجة 
علمية وتنظيم اعتمادها وتسكينها على اإلطار الوطني 

للمؤهالت*

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

التشبيك المؤسسي 
والمستدام مع شركاء قطاع 

التعليم العالي لدعم التشغيل 
واالستثمار وتحسين مخرجات 

التعليم

االستمرار في تنفيذ مخرجات خطة استقطاب الطلبة 
الوافدين

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

االستمرار في إنشاء جامعة طبية من قبل الصندوق 
السعودي األردني

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 
مجلس التعليم 

العالي

استكمال إنشاء جامعة إبن سينا الطبية واعتمادها
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز االستقالل المالي 
واالداري واالكاديمي 

لمؤسسات التعليم العالي 

تنفيذ خطة تحفيز الجامعات على االستثمار  وتنويع مصادر 
الموارد المالية الذاتية والبحث عن شركاء استراتيجيين*

 وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

تطبيق السياسات العامة الجديدة لقبول الطلبة في 
الجامعات األردنية الرسمية بحيث تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ 

الفرص بين الطلبة*

 وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز التعاون بين الجهات 
الوطنية العامة والخاصة لدعم 

الطالب المحتاج

زيادة الدعم المالي لصندوق دعم الطالب من القطاع الخاص 
ومؤسسات المجتمع المدني

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي



103 محرك الريادة واإلبداع

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تمكين مؤسسات التعليم 
العالي األردنية للوصول لتعليم 
مرن مرتبط بالمهارات والكفايات 

الالزمة

تطبيق معايير تسكين المؤهالت األكاديمية والمهنية 
والتدريبية على اإلطار الوطني األردني للمؤهالت

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي وضمان 
جودتها

تطبيق معايير االعتماد األردني للبرامج األكاديمية والتي 
تتماشى مع التجارب العالمية في االعتماد والجودة.

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي وضمان 
جودتها

االستمرار في تنفيذ تطوير التعليم التقني في الجامعات 
الرسمية

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

تطبيق آليات حديثة المتحان الكفاءة الجامعية لقياس 
مخرجات تعلم البرامج األكاديمية

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي وضمان 
جودتها

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

ايجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن 
افضل الممارسات العالمية

إعداد استراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني 
هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 
والتقنية 

 تصميم إطار تنسيقي للمانحين لتنظيم مشاريع وبرامج 
الجهات المانحة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني 

والتقني*

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

والتقنية

إعداد دراسة متكاملة لتجارب الدول المختلفة فيما يتعلق 
بآليات حوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

والتقنية 

ايجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن 
افضل الممارسات العالمية

 إعداد دراسات تقييم األثر للبرامج المرتبطة 
في سوق العمل

وزارة العمل

إعداد خطة تنفيذية إلدماج النوع االجتماعي بما يعزز رفع 
مشاركة المرأة االقتصادية

وزارة العمل

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

دعم تنفيذ اإلطار الوطني 
األردني للمؤهالت

مراجعة وتطوير اإلطار العام ألسس التطوير الوظيفي في 
المسارات المهنية والتقنية مراعية للنوع االجتماعي

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

والتقنية 

إنشاء قاعدة بيانات موحدة لالطار الوطني األردني 
للمؤهالت بالتعاون مع الجهات المعنية

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي

تطوير االطار الوطني للمؤهالت ليتواكب مع عملية تحديث 
التعليم والتدريب المهني والتقني

 هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

العالي 

إعداد إطار وطني لالعتراف بالخبرات السابقة )التعلم 
المسبق( وآليات تنفيذ االختبارات العملية 

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

والتقنية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

مواءمة مخرجات التعليم 
والتدريب المهني والتقني مع 

متطلبات سوق العمل

إنشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم  بسوق 
العمل*

وزارة العمل

المبادرات واألولويات لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

مواءمة مخرجات التعليم 
والتدريب المهني والتقني مع 

متطلبات سوق العمل

دعم مشاربع التدريب المهني والتقني
هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 
والتقنية 

تطوير التعليم المهني والتقني/ تطوير المناهج الخاصة 
بالقطاع وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات 

القطاعية )على أن تكون مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة(

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

والتقنية 

إدخال مناهج المهارات الرقمية لطالب المدارس الحكومية  
من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم 

المهني*

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة 

ووزارة التربية 
والتعليم

تطوير وتنفيذ  التوجيه المهني ابتداًء من طلبة الصف الرابع 
وزارة التربية والتعليموحتى الصف الثاني عشر 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز اإلرشاد المهني 
والوظيفي

مراجعة وتحديث وتوحيد االستراتيجية الوطنية للتوجيه 
واإلرشاد المهني والوظيفي في قطاعي التعليم والتدريب 

المهني والتقني والتشغيل
وزارة العمل

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز البنية التحتية التدريبية 
ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا 

العالمية

توسعة المدارس المهنية )الغرف الصفية ومشاغل التعليم 
وزارة التربية والتعليمالمهني( وإجراء الصيانة الالزمة للمرافق الموجودة حالًيا

إعداد الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق العطاءات إلنشاء 
معهد تدريب مهني متكامل 

مؤسسة التدريب 
المهني  

إنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات 
الهجينة والكهربائية واآلليات الثقيلة

مؤسسة التدريب 
المهني  

 HTU+ جامعة الحسين تنفيذ برنامج تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني
التقنية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

توفير فرص عمل مستدامة 
للشباب والشابات

إنشاء الفروع / الوحدات اإلنتاجية في المحافظات )مشاريع 
وزارة العملجديدة()مشاريع قائمة / استكمال دفع دعم األجور(

وزارة العملالبرنامج الوطني للتشغيل

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

ايجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن 
افضل الممارسات العالمية

تنفيذ مخرجات استراتيجية قطاع التعليم والتدريب المهني 
والتقني*

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

والتقنية 

 إعداد دراسات تقييم األثر للبرامج المرتبطة 
في سوق العمل والتحديث المستمر

وزارة العمل

تنفيذ خطة إلدماج النوع االجتماعي بما يعزز رفع مشاركة 
المرأة االقتصادية

وزارة العمل

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

مواءمة مخرجات التعليم 
والتدريب المهني والتقني مع 

متطلبات سوق العمل

تطبيق وتفعيل نظام معلومات الموحد لربط مخرجات 
التعليم  بسوق العمل*

وزارة العمل

دعم مشاربع التدريب المهني والتقني
هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 
والتقنية 

تطوير التعليم المهني والتقني/ تطوير المناهج الخاصة 
بالقطاع وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات 

القطاعي )على أن تكون مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة(

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

والتقنية 

تنفيذ  التوجيه المهني ابتداًء من طلبة الصف الرابع وحتى 
الصف الثاني عشر 

وزارة التربية والتعليم

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز اإلرشاد المهني 
والوظيفي

تطبيق مخرجات االستراتيجية الوطنية للتوجيه واإلرشاد 
المهني والوظيفي في قطاع التعليم والتدريب المهني 

والتقني والتشغيل
وزارة العمل

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز البنية التحتية التدريبية 
ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا 

العالمية

توسعة المدارس المهنية )الغرف الصفية ومشاغل التعليم 
المهني( وإجراء الصيانة الالزمة للمرافق الموجودة حالًيا

وزارة التربية والتعليم

طرح وإحالة العطاء والبدء بالتنفيذ إلنشاء معهد تدريب 
مهني متكامل 

مؤسسة التدريب 
المهني  

إنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات 
الهجينة والكهربائية واآلليات الثقيلة

مؤسسة التدريب 
المهني  

 HTU+ تنفيذ برنامج تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني
جامعة الحسين 

التقنية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

توفير فرص عمل مستدامة 
للشباب والشابات

إنشاء الفروع / الوحدات اإلنتاجية في المحافظات )مشاريع 
جديدة()مشاريع قائمة / استكمال دفع دعم األجور(

وزارة العمل

وزارة العملالبرنامج الوطني للتشغيل

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

محرك الريادة واإلبداع
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

ايجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن 
افضل الممارسات العالمية

االستمرار في تنفيذ استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 
المهني والتقني

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

والتقنية 

 إعداد دراسة تقييم األثر للبرامج المرتبطة 
في سوق العمل

وزارة العمل

االستمرار في تنفيذ خطة إدماج النوع االجتماعي بما يعزز 
رفع مشاركة المرأة االقتصادية

وزارة العمل

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

مواءمة مخرجات التعليم 
والتدريب المهني والتقني مع 

متطلبات سوق العمل

تطبيق وتفعيل نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم  
بسوق العمل*

وزارة العمل

االستمرار في دعم مشاربع التدريب المهني والتقني
هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 
والتقنية 

تطوير التعليم المهني والتقني/ تطوير المناهج الخاصة 
بالقطاع وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات 

القطاعي )على أن تكون مهيأة لألشخاص ذوي اإلعاقة(

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

والتقنية 

تنفيذ  التوجيه المهني ابتداًء من طلبة الصف الرابع وحتى 
وزارة التربية والتعليمالصف الثاني عشر 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز اإلرشاد المهني 
والوظيفي

تطبيق مخرجات االستراتيجية الوطنية للتوجيه واإلرشاد 
المهني والوظيفي في قطاعي التعليم والتدريب  المهني 

والتقني والتشغيل
وزارة العمل

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز البنية التحتية التدريبية 
ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا 

العالمية

توسعة المدارس المهنية )الغرف الصفية ومشاغل التعليم 
وزارة التربية والتعليمالمهني( وإجراء الصيانة الالزمة للمرافق الموجودة حالًيا

مؤسسة التدريب البدء في تنفيذ إنشاء معهد تدريب مهني متكامل 
المهني  

 HTU+ جامعة الحسين تنفيذ برنامج تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني
التقنية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

توفير فرص عمل مستدامة 
للشباب والشابات

إنشاء الفروع / الوحدات اإلنتاجية في المحافظات )مشاريع 
وزارة العملجديدة()مشاريع قائمة / استكمال دفع دعم األجور(

وزارة العملالبرنامج الوطني للتشغيل

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

محرك الريادة واإلبداع

المبادرات واألولويات لقطاع البيانات

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز مركز األردن كوجهة لمراكز 
البيانات والسحابات اإللكترونية

 تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات 
 والسحابة الحكومية اإللكترونية

*)Data Centers and Data Warehouses(

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

 إنشاء واستقطاب مراكز البيانات، وتشجيع االستثمار في 
بناء مراكز بيانات عالمية في األردن لخدمة المنطقة والدول 

المجاورة.*
وزارة االستثمار

 تحديث وإقرار قانون حق الحماية على المعلومات رقم )47( 
لسنة 2007، وسياسة البيانات الحكومية المفتوحة*

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

مراجعة وتعديل قانون اإلحصاءات العامة رقم 12 لسنة 
2012

دائرة االحصاءات 
العامة

تحويل دائرة اإلحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني
وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز مركز األردن كوجهة لمراكز 
البيانات والسحابات اإللكترونية

 استكمال تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات 
 البيانات والسحابة الحكومية اإللكترونية

*)Data Centers and Data Warehouses(

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

 إنشاء واستقطاب مراكز البيانات، وتشجيع االستثمار في 
بناء مراكز بيانات عالمية في األردن لخدمة المنطقة والدول 

المجاورة.*
وزارة االستثمار

 إنشاء بوابة البيانات الحكومية المفتوحة*
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز مركز األردن كوجهة لمراكز 
البيانات والسحابات اإللكترونية

 إنشاء واستقطاب مراكز البيانات، وتشجيع االستثمار في 
بناء مراكز بيانات عالمية في األردن لخدمة المنطقة والدول 

المجاورة.*
وزارة االستثمار

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة البحث العلمي

 التوسع في إنشاء مراكز لالبتكار وضمان توفير الدعم 
الفني واللوجستي لألبحاث قصيرة وطويلة المدى*

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي/ 

صندوق دعم البحث 
العلمي

 دعم المواهب في مجال البحث والتطوير*

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي/ 

صندوق دعم البحث 
العلمي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز إنفاذ وحماية الملكية 
الفكرية

مراجعة وتعديل قوانين الملكية الفكرية الحالية وضمان 
مالءمتها الستراتيجية االبتكار الوطنية ومواءمتها مع افضل 

الممارسات الدولية 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

 تطوير وتنفيذ برنامج لتحفيز الملكية الفكرية والترويج لها

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي/ 

صندوق دعم البحث 
العلمي

تبسيط إجراءات تسجيل براءة االختراع 
وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

المبادرات واألولويات لقطاع البحث والتطوير واالبتكار
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة البحث العلمي

 التوسع في إنشاء مراكز لالبتكار وضمان توفير الدعم 
الفني واللوجستي لألبحاث قصيرة وطويلة المدى*

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي/ 

صندوق دعم البحث 
العلمي

 دعم المواهب في مجال البحث والتطوير*

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي/ 

صندوق دعم البحث 
العلمي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز إنفاذ وحماية الملكية 
الفكرية

 تنفيذ برنامج لتحفيز الملكية الفكرية والترويج لها

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي/ 

صندوق دعم البحث 
العلمي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

محرك الريادة واإلبداع
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* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير منظومة البحث العلمي

 التوسع في إنشاء مراكز لالبتكار وضمان توفير الدعم 
الفني واللوجستي لألبحاث قصيرة وطويلة المدى*

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي/ 

صندوق دعم البحث 
العلمي

 دعم المواهب في مجال البحث والتطوير*

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي/ 

صندوق دعم البحث 
العلمي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز إنفاذ وحماية الملكية 
 االستمرار بتنفيذ برنامج لتحفيز الملكية الفكرية والترويج لهاالفكرية

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي/ 

صندوق دعم البحث 
العلمي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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قطاع الطاقة
قطاع المياه

عدد األولويات 

54
عدد المبادرات 

12688
الكلفة الكلية 2025-2023

مليون دينار

كلفة العام 2023

202
مليون دينار
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

التحول نحو استخدام الطاقة 
النظيفة

تحديث استراتيجية قطاع الطاقة 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

إعداد خارطة طريق الستخدام وإنتاج الهيدروجين
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

دراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

استكمال دراسات الجدوى االقتصادية لمشروع إنتاج 
الهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تطوير البيئة التشريعية لقطاع 
الطاقة

 مراجعة وتعديل قانون الكهرباء العام
رقم )64( لعام 2002

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

مراجعة وتعديل  قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة  
واألنظمة المنبثقة عنه رقم )13( لسنة 2012

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

إعداد وإقرار التشريعات المتعلقة بالهيدروجين
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تعزيز كفاءة النظام الكهربائي
 تبني سياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل 
التعرفة المرتبطة بالزمن وزيادة القدرات التخزينية من 

الطاقة المتجددة

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تعزيز االستدامة البيئية لقطاع 
الطاقة

 تنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية في 
المستشفيات الحكومية والعسكرية ألغراض تسخين 

المياه وإنتاج البخار 

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

دعم كفاءة استهالك الطاقة في المنشآت الصناعية 
المتوسطة والصغيرة عدد 100 منشأة صناعية  - )إعداد 

دراسات التدقيق الطاقي( 

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

تركيب أنظمة السخانات الشمسية لألسر الفقيرة 
وبواقع 1500 نظام  

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

المبادرات واألولويات لقطاع الطاقة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تركيب أنظمة السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي 
وبواقع 30 ألف سخان شمسي  سنويًا

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

تعزيز االستدامة البيئية لقطاع 
الطاقة

 تركيب أنظمة الخاليا الشمسية للبلديات وبواقع
33 بلدية 

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

دراسة لتحديد الخيارات المثلى لتحويل النفايات إلى 
طاقة 

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تخفيض تكاليف تزويد الطاقة

 إعداد وتنفيذ خطة االستدامة المالية  في قطاع 
الكهرباء

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

 التحول التدريجي نحو الشبكات الذكية 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

مراجعة آلية تسعير  مشتقات البترول لالنتقال من 
تحديد السعر ثابت إلى تحديد السقوف السعرية

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

 إنشاء وحدة تغييز شاطئية
)Onshore/Jetty Regasification Unit( وملحقاتها 

وإجراء التعديالت الالزمة على الميناء مع اإلبقاء على 
كافة عناصر المشروع الموجودة حاليًا 

شركة تطوير العقبة

تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي )مدينة الموقر 
الصناعية، مدينة الروضة الصناعية، المدينة الصناعية 

المنوي إنشاؤها في القويرة( 

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

 دراسة خيارات تخزين الطاقة الكهربائية 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير البنية التحتية للطاقة

شركة الكهرباء األردنية تنفيذ مشروع الربط األردني  العراقي 

تنفيذ مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين األردن 
ومصر إلى 1100 ميجا واط 

شركة الكهرباء األردنية 
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير البنية التحتية للطاقة

 دراسات واختيار النموذج األفضل لمشروع الربط 
األردني السعودي 

شركة الكهرباء األردنية 

 مشروع التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول 
األردنية  

شركة مصفاة البترول 
األردنية

استكمال تركيب  العدادات الذكية على شبكات التوزيع 

شركة الكهرباء األردنية /
شركة كهرباء إربد/وزارة 

الطاقة/شركة توزيع 
الكهرباء

 تنفيذ مشروع ربط المدن والمناطق الصناعية بشبكات 
الغاز الطبيعي

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

 إنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط 
النقل  

شركة الكهرباء األردنية 

تطوير مركز المراقبة والتحكم  الوطني عن طريق إنشاء 
مبنى للتحكم شمال عمان وتحديث نظام التحكم الحالي

شركة الكهرباء األردنية 

تطوير التشريعات الناظمة لالستثمار في محطات 
الشحن الكهربائية 

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

دراسة ربط األردن كهربائيا بدول الشرق األوسط 
وشمال افريقيا وأوروبا 

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

 توقيع اتفاقية استثمار مشروع تخزين الغاز النفطي 
المسال 

شركة تطوير العقبة

شركة تطوير العقبة تطوير ميناء النفط/ المرحلة الثانية 

شركة تطوير العقبة توقيع اتفاقية استثمار مشروع تخزين المواد النفطية 

دراسة االستطاعة التوليدية للطاقة المتجددة والطاقة 
الخضراء 

شركة تطوير العقبة

 استكمال العمل على تطوير حقل السرحان
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

استكمال العمل على وتطوير حقل حمزة 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

 استكمال العمل على تطوير حقل الريشة 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية
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تطوير البنية التحتية للطاقة
إعداد دراسة تطوير شبكة النقل الكهربائية من محطات 

وخطوط النقل
شركة الكهرباء األردنية 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تسويق الفرص االستثمارية 
في قطاع الطاقة

إنشاء قاعدة بيانات تتضمن التقارير ومنشورات موجزة حول 
الفرص االستثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز 

والصخر الزيتي  

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

الفرص االستثمارية وتعزيز 
الشراكة مع القطاع الخاص 

 إطالق عمليات التنقيب وتحليل مزايا التكلفة 
لالحتياطيات وتحويلها لفرص استثمارية*

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

محرك الموارد المستدامة

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

التحول نحو استخدام الطاقة 
النظيفة

تنفيذ مخرجات استراتيجية قطاع الطاقة 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

تنفيذ توصيات دراسة التحول نحو وسائل النقل 
الكهربائية

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

استكمال دراسات الجدوى االقتصادية لمشروع إنتاج 
الهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز كفاءة النظام الكهربائي
 تبني سياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل 
التعرفة المرتبطة بالزمن وزيادة القدرات التخزينية من 

الطاقة المتجددة

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تعزيز االستدامة البيئية لقطاع 
الطاقة

 تنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية في 
المستشفيات الحكومية والعسكرية ألغراض تسخين 

المياه وإنتاج البخار 

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

دعم كفاءة استهالك الطاقة في المنشآت الصناعية 
المتوسطة والصغيرة عدد 100 منشأة صناعية  - )إعداد 

دراسات التدقيق الطاقي( 

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

تركيب أنظمة السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي 
وبواقع 30 ألف سخان شمسي  سنويًا

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

 تركيب أنظمة الخاليا الشمسية للبلديات وبواقع
33 بلدية سنويًا

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 



119

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تخفيض تكاليف تزويد الطاقة

  تنفيذ خطة االستدامة المالية 
في قطاع الكهرباء

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

االستمرار في التحول التدريجي نحو الشبكات الذكية 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

 استكمال تنفيذ وحدة تغييز شاطئية
)Onshore/Jetty Regasification Unit( وملحقاتها 

وإجراء التعديالت الالزمة على الميناء مع اإلبقاء على 
كافة عناصر المشروع الموجودة حاليًا 

شركة تطوير العقبة

مشروع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي )مدينة 
الموقر الصناعية، مدينة الروضة الصناعية، المدينة 

الصناعية المنوي إنشاؤها في القويرة( 

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تطوير البنية التحتية للطاقة

شركة الكهرباء األردنية استكمال تنفيذ تنفيذ مشروع الربط األردني  العراقي 

استكمال رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين األردن 
ومصر إلى 1100 ميجا واط 

شركة الكهرباء األردنية 

استكمال الدراسات واختيار النموذج األفضل لمشروع 
الربط األردني السعودي 

شركة الكهرباء األردنية 

 تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول 
األردنية  

شركة مصفاة البترول 
األردنية

استكمال تركيب  العدادات الذكية على شبكات التوزيع 

شركة الكهرباء األردنية 
/شركة كهرباء إربد/

وزارة الطاقة/شركات 
متخصصة سيتم التعاقد 

معها لهذه الغاية

استكمال العمل على ربط المدن والمناطق الصناعية 
بشبكات الغاز الطبيعي

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

 تطوير شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط 
النقل  

شركة الكهرباء األردنية 

استكمال إنشاء مركز المراقبة والتحكم  الوطني عن 
طريق إنشاء مبنى للتحكم شمال عمان وتحديث نظام 

التحكم الحالي
شركة الكهرباء األردنية 
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تطوير البنية التحتية للطاقة

شركة تطوير العقبةتنفيذ مشروع تخزين الغاز النفطي المسال 

شركة تطوير العقبةاستكمال تطوير ميناء النفط/ المرحلة الثانية 

 استكمال العمل على تطوير حقل السرحان
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

استكمال العمل على تطوير حقل حمزة 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

وزارة الطاقة استكمال العمل على تطوير حقل الريشة 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تسويق الفرص االستثمارية 
في قطاع الطاقة

تحديث قاعدة بيانات تتضمن التقارير ومنشورات موجزة 
حول الفرص االستثمارية في مجال التنقيب عن النفط 

والغاز والصخر الزيتي  

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

الفرص االستثمارية وتعزيز 
الشراكة مع القطاع الخاص 

 إطالق عمليات التنقيب وتحليل مزايا التكلفة 
لالحتياطيات وتحويلها لفرص استثمارية*

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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التحول نحو استخدام الطاقة 
النظيفة

االستمرار في تنفيذ مخرجات استراتيجية قطاع الطاقة 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

تنفيذ توصيات دراسة التحول نحو وسائل النقل 
الكهربائية

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

توقيع اتفاقية إنتاج مشروع إنتاج الهيدروجين األخضر 
واألمونيا الخضراء

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تعزيز كفاءة النظام الكهربائي
 تبني سياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل 
التعرفة المرتبطة بالزمن وزيادة القدرات التخزينية من 

الطاقة المتجددة

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تعزيز االستدامة البيئية لقطاع 
الطاقة

االستمرار في تنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية 
في المستشفيات الحكومية والعسكرية ألغراض تسخين 

المياه وإنتاج البخار 

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

دعم كفاءة استهالك الطاقة في المنشآت الصناعية 
المتوسطة والصغيرة عدد 100 منشأة صناعية  - )إعداد 

دراسات التدقيق الطاقي(

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

تركيب أنظمة السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي 
وبواقع 30 ألف سخان شمسي سنويًا

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

 تركيب أنظمة الخاليا الشمسية للبلديات وبواقع
33 بلدية سنويًا

صندوق تشجيع الطاقة 
المتجددة وترشيد الطاقة 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تخفيض تكاليف تزويد الطاقة

  تنفيذ خطة االستدامة المالية 
في قطاع الكهرباء

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

 التحول التدريجي نحو الشبكات الذكية 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

 استكمال إنشاء وحدة تغييز شاطئية
)Onshore/Jetty Regasification Unit( وملحقاتها 

وإجراء التعديالت الالزمة على الميناء مع اإلبقاء على 
كافة عناصر المشروع الموجودة حاليًا 

شركة تطوير العقبة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تخفيض تكاليف تزويد الطاقة

 تشغيل وحدة تخزين عائمة
)Floating Storage Unit- FSU( 

بدل الوحدة الموجودة حاليًا 
شركة الكهرباء األردنية

استكمال تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي )مدينة 
الموقر الصناعية، مدينة الروضة الصناعية، المدينة 

الصناعية المنوي إنشاؤها في القويرة( 

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير البنية التحتية للطاقة

استكمال تنفيذ رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين 
األردن ومصر إلى 1100 ميجا واط 

شركة الكهرباء األردنية 

االستمرار في تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة لشركة 
مصفاة البترول األردنية  

شركة مصفاة البترول 
األردنية

استكمال تركيب  العدادات الذكية على شبكات التوزيع 

شركة الكهرباء األردنية 
/شركة كهرباء إربد/

وزارة الطاقة/شركات 
متخصصة سيتم التعاقد 

معها لهذه الغاية

 استكمال مشروع ربط المناطق الصناعية بشبكات الغاز 
الطبيعي

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

 تطوير شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط 
النقل  

شركة الكهرباء األردنية 

استكمال إنشاء مركز المراقبة والتحكم  الوطني عن 
طريق إنشاء مبنى للتحكم شمال عمان وتحديث نظام 

التحكم الحالي
شركة الكهرباء األردنية 
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير البنية التحتية للطاقة

شركة تطوير العقبة استكمال تنفيذ مشروع تخزين الغاز النفطي المسال 

 استكمال العمل على تطوير حقل السرحان
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

استكمال العمل على تطوير حقل حمزة 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

 استكمال العمل على تطوير حقل الريشة 
وزارة الطاقة والثروة 

المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تسويق الفرص االستثمارية 
في قطاع الطاقة

االستمرار في تحديث قاعدة بيانات تتضمن التقارير 
ومنشورات موجزة حول الفرص االستثمارية في مجال 

التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي  

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

الفرص االستثمارية وتعزيز 
الشراكة مع القطاع الخاص 

 إطالق عمليات التنقيب وتحليل مزايا التكلفة 
لالحتياطيات وتحويلها لفرص استثمارية*

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 



البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي 124

المبادرات واألولويات لقطاع المياه

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تقليل الفاقد من المياه
تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة تصل 2% 

سنويًا
سلطة المياه/ وزارة 

المياه 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تحسين التزويد المائي

تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها
سلطة المياه /سلطة 

وادي االردن

سلطة وادي األردنتنفيذ برنامج السدود

وزارة المياه والريإيجاد مصادر جديدة للمياه

وزارة المياه والريزيادة المخزون االستراتيجي من المياه

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه )الناقل 
الوطني( والبدء بالتنفيذ

وزارة المياه والري

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

حوكمة قطاع المياه وتفعيل 
قوانين المياه ولوائحها

سلطة المياه تنفيذ مشروع حوكمة قطاع المياه

سلطة المياه إعداد خطة لالستدامة المالية لقطاع المياه وتنفيذ عناصرها

سلطة المياه إزالة االعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع

وزارة المياه والريتعديل نظام مراقبة المياه الجوفية

وزارة المياه والريتعديل تعليمات حماية مصادر المياه

 تعديل وإقرار أسس حفر اآلبار الجوفية المالحة في منطقة 
وادي األردن لسنة 2022

وزارة المياه والري

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تحسين كفاءة الطاقة وانبعاث 
الكربون

 االستمرار بتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة
في قطاع المياه

سلطة المياه 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تقليل الفاقد من المياه
 تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة تصل

%2 سنويًا
سلطة المياه/ وزارة 

المياه 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تحسين التزويد المائي

 تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب 
ونقل المياه من مصادرها

سلطة المياه /سلطة 
وادي االردن

سلطة وادي األردناالستمرار في تنفيذ برنامج السدود

وزارة المياه والرياالستمرار في إيجاد مصادر جديدة للمياه

وزارة المياه والريزيادة المخزون االستراتيجي من المياه

وزارة المياه والريتنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه )الناقل الوطني(

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

حوكمة قطاع المياه وتفعيل 
قوانين المياه ولوائحها

سلطة المياه االستمرار في تنفيذ مشروع حوكمة قطاع المياه

سلطة المياه تطبيق عناصر خطة االستدامة المالية لقطاع المياه

سلطة المياه إزالة االعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تحسين كفاءة الطاقة وانبعاث 
الكربون

 االستمرار بتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة
في قطاع المياه

سلطة المياه 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تقليل الفاقد من المياه
 تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة تصل

%2 سنويًا
سلطة المياه/ وزارة 

المياه 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تحسين التزويد المائي

 تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب 
ونقل المياه من مصادرها

سلطة المياه /سلطة 
وادي االردن

سلطة وادي األردناالستمرار في تنفيذ برنامج السدود

وزارة المياه والرياالستمرار في إيجاد مصادر جديدة للمياه

وزارة المياه والريزيادة المخزون االستراتيجي من المياه

وزارة المياه والريتنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه )الناقل الوطني(

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

حوكمة قطاع المياه وتفعيل 
قوانين المياه ولوائحها

سلطة المياه االستكمال في تنفيذ مشروع حوكمة قطاع المياه

سلطة المياه إزالة االعتداءات على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تحسين كفاءة الطاقة وانبعاث 
الكربون

 االستمرار بتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة
في قطاع المياه

سلطة المياه 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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قطاع االقتصاد األخضر
قطاع التنمية الحضرية الخضراء

قطاع نمو القطاعات الخضراء

عدد األولويات 

24
عدد المبادرات 

788
الكلفة الكلية 2025-2023

مليون دينار

كلفة العام 2023

33
مليون دينار
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تحسين مرتبة األردن في 
التقارير الدولية

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن  في مؤشر األداء 
Environmental Performance Index )EPI( البيئي

وزارة البيئة

تطوير سياسات وتحفيز 
التحول نحو االقتصاد األخضر 

في القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية المختلفة

GAIN وزارة البيئةتعزيز األنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية

Upscaling Sustinable Cooling )تطوير التبريد والتكييف 
المستدام(

وزارة البيئة

سلطة المياه تطوير وتنفيذ مشاريع زراعية نوعية حول محطات المعالجة 

 زيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام 
 الرصد والمعلومات الوطني الخاص بالنفايات

ليصبح 18 منشأة 
وزارة البيئة

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة       
 

اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات

أمانة عمان الكبرىاختيار المناطق إلعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري

البدء في تنفيذ مشروع إدارة النفايات الصلبة والفرز من 
المصدر 

أمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرىتنفيذ مشروع المعالجة البيولوجية-الميكانيكة للنفايات

أمانة عمان الكبرىتنفيذ تأهيل محطة الشعائر التحويلية

وزارة البيئةاالستمرار في تطوير إعادة تدوير النفايات 

 تفعيل أحكام القانون اإلطاري إلدارة النفايات
رقم )16( لسنة 2020

وزارة البيئة

تنفيذ مشروع اإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات المحتوية على 
الزئبق 

وزارة البيئة

إعداد دراسة واقع الحال وتصميم خاليا الطمر الصحي 
لموقع مكب نفايات األكيدر

وزارة اإلدارة المحلية 

االستمرار في تنفيذ مشروع إدارة النفايات الصلبة في 
جنوب األردن

وزارة اإلدارة المحلية 

وزارة البيئة تدوير مخلفات البالستيك الزراعية

تطبيق نظام مسؤولية المنتج الممتدة لقطاع نفايات مواد 
التعبئة والتغليف

وزارة البيئة

المبادرات واألولويات لقطاع االقتصاد األخضر
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات
تشجيع ودعم الصناعات المحلية لتصنيع مكونات الطاقة 

المتجددة
غرفة صناعة األردن

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

حماية التنوع الحيوي والموائل 
الطبيعية والحفاظ عليها

إنشاء منصة بحثية وطنية حول التغير المناخي والنفايات 
والنقل والطاقة والتنوع الحيوي

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير سياسات وتحفيز 
التحول نحو االقتصاد األخضر 

في القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية المختلفة

دعم مبادرات الرؤية االقتصادية والتحول لالقتصاد االخضر
وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

توفير الوظائف الخضراء 
المستدامة 

تحسين البنية التحتية الخضراء من خالل إجراءات العمالة 
الخضراء المكثفة

وزارة البيئة

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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تحسين مرتبة األردن في 
التقارير الدولية

تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن  في مؤشر األداء 
Environmental Performance Index )EPI( البيئي

وزارة البيئة

تطوير سياسات وتحفيز 
التحول نحو االقتصاد األخضر 

في القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية المختلفة

GAIN وزارة البيئةتعزيز األنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية

Upscaling Sustinable Cooling 
)تطوير التبريد والتكييف المستدام(

وزارة البيئة

سلطة المياه تطوير تنفيذ مشاريع زراعية نوعية حول محطات المعالجة 

 زيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام 
 الرصد والمعلومات الوطني الخاص بالنفايات

ليصبح 18 منشأة 
وزارة البيئة

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة        
 

اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات

أمانة عمان الكبرىإعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري

االستمرار في مشروع إدارة النفايات الصلبة والفرز من 
المصدر 

أمانة عمان الكبرى

استكمال تنفيذ مشروع المعالجة البيولوجية-الميكانيكة 
للنفايات

أمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرىاستكمال تنفيذ مشروع تأهيل محطة الشعائر التحويلية

وزارة البيئةتطوير إعادة تدوير النفايات 

 تفعيل أحكام القانون اإلطاري إلدارة النفايات
رقم )16( لسنة 2020

وزارة البيئة

استكمال تنفيذ مشروع اإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات 
المحتوية على الزئبق 

وزارة البيئة

تنفيذ إنشاء خاليا الطمر الصحي لمكب نفايات األكيدر   
)التصميم  والبناء والتشغيل(

وزارة اإلدارة المحلية 

وزارة اإلدارة المحلية إدارة النفايات الصلبة في جنوب األردن

 االستمرار في تنفيذ لمشروع تدوير مخلفات البالستيك 
الزراعية

وزارة البيئة

االستمرار في تنفيذ مشروع تشجيع ودعم الصناعات 
المحلية لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة

غرفة صناعة األردن

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير سياسات وتحفيز 
التحول نحو االقتصاد األخضر 

في القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية المختلفة

دعم مبادرات الرؤية االقتصادية والتحول لالقتصاد االخضر
وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة        
 

توفير الوظائف الخضراء 
المستدامة 

تحسين البنية التحتية الخضراء من خالل إجراءات العمالة 
الخضراء المكثفة

وزارة البيئة

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

محرك بيئة مستدامة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تحسين مرتبة األردن في 
التقارير الدولية

االستمرار في تنفيذ  خطة عمل لتحسين مرتبة األردن  في مؤشر 
Environmental Performance Index )EPI( األداء البيئي

وزارة البيئة

تطوير سياسات وتحفيز 
التحول نحو االقتصاد األخضر 

في القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية المختلفة

مشروع تعزيز األنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية 
GAIN

وزارة البيئة

Upscaling Sustinable Cooling 
)تطوير التبريد والتكييف المستدام(

وزارة البيئة

سلطة المياه تطوير وتنفيذ مشاريع زراعية نوعية حول محطات المعالجة 

 زيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام 
 الرصد والمعلومات الوطني الخاص بالنفايات

ليصبح 18 منشأة 
وزارة البيئة

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات

أمانة عمان الكبرىجمع وإعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري

أمانة عمان الكبرىاالستمرار بمشروع إدارة النفايات الصلبة والفرز من المصدر 

أمانة عمان الكبرىتشغيل مشروع المعالجة البيولوجية-الميكانيكة للنفايات

أمانة عمان الكبرىتشغيل مشروع محطة الشعائر التحويلية

وزارة البيئةاالستمرار في تطوير إعادة تدوير النفايات 

 تفعيل أحكام القانون اإلطاري إلدارة النفايات
رقم )16( لسنة 2020

وزارة البيئة

 تشغيل خاليا الطمر الصحي لمكب نفايات األكيدر  
)التصميم  والبناء والتشغيل(

وزارة اإلدارة المحلية 

االستمرار في تنفيذ إدارة النفايات الصلبة في جنوب 
األردن

وزارة اإلدارة المحلية 

وزارة البيئة البدء في تدوير مخلفات البالستيك الزراعية

االستمرار في تشجيع ودعم الصناعات المحلية لتصنيع 
مكونات الطاقة المتجددة

غرفة صناعة األردن

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تطوير سياسات وتحفيز 
التحول نحو االقتصاد األخضر 

في القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية المختلفة

دعم مبادرات الرؤية االقتصادية والتحول لالقتصاد االخضر
وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

توفير الوظائف الخضراء 
المستدامة 

تحسين البنية التحتية الخضراء من خالل إجراءات العمالة 
الخضراء المكثفة

وزارة البيئة

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

محرك بيئة مستدامة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز مفهوم الزراعة الذكية 
والحلول المبنية على الطبيعة

وزارة الزراعة مبادرة زراعة 10 مليون شجرة خالل 10 سنوات

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

المبادرات واألولويات لقطاع نمو القطاعات الخضراء 

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز مفهوم الزراعة الذكية 
والحلول المبنية على الطبيعة

وزارة الزراعة مبادرة زراعة 10 مليون شجرة خالل 10 سنوات

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تعزيز مفهوم الزراعة الذكية 
والحلول المبنية على الطبيعة

وزارة الزراعة مبادرة زراعة 10 مليون شجرة خالل 10 سنوات

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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المبادرات واألولويات لقطاع التنمية الحضرية الخضراء 

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

دمج مفهوم الترابط بين المياه 
NEX- )والطاقة واألمن الغذائي  
US( لتعظيم المخرجات  الصديقة 

للبيئة والمستجيبة للمناخ

تنفيذ مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في 
األردن في قطاع المياه والزراعة

 وزارة البيئة 

إنشاء مجلس مشترك من قطاع المياه والطاقة واألمن 
الغذائي لدمج مفهوم الترابط NEXUS لتعظيم مخرجات 

ومزايا النمو الصديقة للبيئة والمستجيبة للمناخ

وزارة المياه والري/ 
وزارة البيئة/ وزارة 

الزراعة/ وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

حماية التنوع الحيوي والموائل 
الطبيعية والحفاظ عليها

وزارة البيئةتحديث االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع الحيوي

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

دمج مفهوم الترابط بين المياه 
NEX- )والطاقة واألمن الغذائي  
US( لتعظيم المخرجات  الصديقة 

للبيئة والمستجيبة للمناخ

االستمرار في تنفيذ مشروع بناء القدرة على التكيف مع 
تغير المناخ في األردن في قطاع المياه والزراعة

 وزارة البيئة 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

حماية التنوع الحيوي والموائل 
الطبيعية والحفاظ عليها

تنفيذ مخرجات االستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية 
للتنوع الحيوي

وزارة البيئة

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

دمج مفهوم الترابط بين المياه 
NEX- )والطاقة واألمن الغذائي  
US( لتعظيم المخرجات  الصديقة 

للبيئة والمستجيبة للمناخ

استكمال تنفيذ مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير 
المناخ في األردن في قطاع المياه والزراعة

 وزارة البيئة 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

حماية التنوع الحيوي والموائل 
الطبيعية والحفاظ عليها

االستمرار في تنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطة العمل 
الوطنية للتنوع الحيوي

وزارة البيئة

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
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قطاع التنمية الحضرية
قطاع جودة الحياة

عدد األولويات 

31
عدد المبادرات 

966
الكلفة الكلية 2025-2023

مليون دينار

كلفة العام 2023

18
مليون دينار
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قطاع التنمية الحضرية
قطاع جودة الحياة

الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تشجيع االستثمار والشراكة مع 
القطاع الخاص في مشاريع 

التنمية الحضرية

إعداد التصاميم والوثائق وطرحه وإحالة عطاء إنشاء سوق 
إربد المركزي الجديد

بلدية إربد الكبرى 

إعداد وثائق العطاء وطرح وإحالة مشروع تطوير سوق عمان 
المركزي

امانة عمان الكبرى

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

اعتماد معايير ومفاهيم مدن 
المستقبل 

رئاسة الوزراءإعداد دراسات تفصيلية للمدينة الجديدة

وزارة اإلدارة المحليةتنفيذ السياسة الحضرية الوطنية

 إنشاء منصة المرصد الحضري لبيانات عمان
*)Urban Hub(

أمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرىإعداد دراسة ربط الضواحي مع مسارات الباص السريع

 إعداد دراسة إليجاد حلول ذكية للحركة المرورية
)Traffic Solutions(

أمانة عمان الكبرى

 تحديث المخطط الشمولي الستعماالت األراضي في 
العقبة 2022-2032 وبما يتوافق مع نهج النمو األخضر 

والمدن الذكية 

منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة 

 تعديل نظام تنظيم استعمال األراضي وتعديالته
رقم 6 لسنة 2007

وزارة اإلدارة المحلية 

مراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى واألنظمة 
المنبثقة عنه من أجل تطبيق معايير مدن المستقبل

وزارة اإلدارة المحلية 

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز استخدام أدوات التخطيط 
GIS الحضري وشموله بنظام ال

 تحديث خارطة استعماالت األراضي
2007 على المستوى الوطني

وزارة اإلدارة المحلية 

 إعداد و إقرار اإلطار القانوني لإلدارة والتعامل
مع المواد الخطرة* 

وزارة الداخلية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

* مبادرات وردت في رؤية التحديث االقتصادي تم عكسها كأولويات في البرنامج التنفيذي

المبادرات واألولويات لقطاع التنمية الحضرية 

محرك نوعية الحياة
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تشجيع االستثمار والشراكة مع 
القطاع الخاص في مشاريع 

التنمية الحضرية

البدء بإنشاء البنية التحتية والمرافق لسوق إربد المركزي 
الجديد

وزارة اإلدارة المحلية / 
بلدية إربد الكبرى 

امانة عمان الكبرىتنفيذ عطاء تطوير سوق عمان المركزي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

اعتماد معايير ومفاهيم مدن 
المستقبل 

رئاسة الوزراءاستكمال الدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة

وزارة اإلدارة المحليةتنفيذ السياسة الحضرية الوطنية

إعداد خطة تنفيذية لنتائج دراسة إليجاد حلول ذكية للحركة 
)Traffic Solutions( أمانة عمان الكبرىالمرورية

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
 

تعزيز استخدام أدوات التخطيط 
GIS الحضري وشموله بنظام ال

 استكمال تحديث خارطة استعماالت األراضي
وزارة اإلدارة المحلية 2007 على المستوى الوطني

وزارة البيئةتحديث كودة إدارة النفايات الخطرة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

تشجيع االستثمار والشراكة مع 
القطاع الخاص في مشاريع 

التنمية الحضرية

بلدية إربد الكبرى االستمرار في تنفيذ عطاء إنشاء سوق إربد المركزي الجديد

امانة عمان الكبرىاستكمال تنفيذ تطوير سوق عمان المركزي

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

اعتماد معايير ومفاهيم مدن 
المستقبل 

رئاسة الوزراءاستكمال الدراسات تفصيلية للمدينة الجديدة

وزارة اإلدارة المحليةتنفيذ السياسة الحضرية الوطنية

استكمال تنفيذ مخرجات خطة إليجاد حلول ذكية للحركة 
)Traffic Solutions( المرورية

أمانة عمان الكبرى

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة     
 

تعزيز استخدام أدوات التخطيط 
GIS الحضري وشموله بنظام ال

 تحديث خارطة استعماالت األراضي
2007 على المستوى الوطني

وزارة اإلدارة المحلية 

 إعداد و إقرار اإلطار القانوني إلدارة والتعامل
مع المواد الخطرة* 

وزارة الداخلية

وزارة البيئةتحديث كودة إدارة النفايات الخطرة

أثر متوسط
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة   
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر ليجاتوم 
Legatum Prosperity Index لالزدهار

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر نوعية 
Quality of Life Index الحياة

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

أمانة عمان الكبرىاستكمال مشروع حافالت التردد السريع BRT عمان - الزرقاء

استكمال مشروع تطوير منظومة النقل العام في عمان 
)وصلة طارق(

أمانة عمان الكبرى

تحسين البنية التحتية للنقل 
الحضري

إعداد دراسات مشروع حافالت التردد السريع إربد - الزرقاء/ جرش - 
عمان

 وزارة النقل 

 تنفيذ أنظمة النقل الذكي
)Intelligent Transport System( 

لتحسين خدمة النقل العام

هيئة تنظيم النقل البري 
/أمانة عمان الكبرى

هيئة تنظيم النقل البريإنشاء مشروع قاعدة بيانات للنقل العام

VISUM أمانة عمان الكبرىتطوير النموذج الوطني المحوسب لخدمات النقل العام

 )BRT 2( / )تنفيذ مشروع حافالت التردد السريع )المرحلة الثانية
عمان

أمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرىتطوير النقل )خدمات النقل المشترك( 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تطوير نموذج جديد للسكن 
منخفض التكاليف

إعداد دراسات إلنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف 
مؤسسة االسكان 
والتطوير الحضري

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تشجيع االستثمار والشراكة مع 
القطاع الخاص في المشاريع 
المرتبطة بتحسين نوعية الحياة

إنشاء حدائق ترفيهية صديقة للبيئة
وزارة اإلدارة المحلية 

وأمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرىدراسات المسارات المخصصة للمشاة واستعمال الدراجات

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز الحركة الشبابية والثقافية 
وزارة الثقافةمراجعة وتطوير استراتيجية الثقافة

وزارة الشبابمراجعة وتطوير استراتيجية الشباب

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

المبادرات واألولويات لقطاع جودة الحياة 
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر ليجاتوم 
Legatum Prosperity Index لالزدهار

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر نوعية 
Quality of Life Index الحياة

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

تحسين البنية التحتية للنقل 
الحضري

أمانة عمان الكبرىاستكمال تشغيل حافالت التردد السريع BRT عمان - الزرقاء

 وزارة النقل دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع نقل سريع بين السلط وعمان

دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع نقل سريع بين  صويلح 
ومطار الملكة علياء الدولي 

 وزارة النقل 

 تنفيذ أنظمة النقل الذكي
)Intelligent Transport System( 

لتحسين خدمة النقل العام

هيئة تنظيم النقل البري 
/أمانة عمان الكبرى

هيئة تنظيم النقل البرياستكمال إنشاء قاعدة بيانات النقل العام

أمانة عمان الكبرىدراسة وتطوير منطقة المحطة ومجمع  رغدان

أمانة عمان الكبرىتنفيذ مشروع حافالت التردد السريع )المرحلة الثانية( / )BRT 2( عمان

أمانة عمان الكبرىتطوير النقل )خدمات النقل المشترك( 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تطوير نموذج جديد للسكن 
منخفض التكاليف

إعداد دراسات إلنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف 
مؤسسة االسكان 
والتطوير الحضري

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تشجيع االستثمار والشراكة مع 
القطاع الخاص في المشاريع 
المرتبطة بتحسين نوعية الحياة

إنشاء حدائق ترفيهية صديقة للبيئة
أمانة عمان الكبرى/

البلديات

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز الحركة الشبابية والثقافية 
وزارة الثقافةتنفيذ مخرجات استراتيجية الثقافة

وزارة الشبابتنفيذ مخرجات استراتيجية الشباب

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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الجهة المسؤولة202320242025المبادرة

 تحسين مرتبة األردن
في التقارير الدولية

استكمال تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر 
Legatum Prosperity Index ليجاتوم لالزدهار

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

استكمال تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة األردن في مؤشر 
Quality of Life Index نوعية الحياة

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي

تحسين البنية التحتية للنقل 
الحضري

أمانة عمان الكبرىتشغيل حافالت التردد السريع BRT عمان - الزرقاء

 تنفيذ أنظمة النقل الذكي
)Intelligent Transport System( 

لتحسين خدمة النقل العام

هيئة تنظيم النقل البري 
/أمانة عمان الكبرى

هيئة تنظيم النقل البرياستدامة وتحديث قاعدة بيانات للنقل العام

استكمال تنفيذ مشروع حافالت التردد السريع )المرحلة الثانية( / 
)BRT 2( عمان

أمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرىتطوير النقل )خدمات النقل المشترك( 

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تطوير نموذج جديد للسكن 
منخفض التكاليف

إعداد دراسات إلنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف 
مؤسسة االسكان 
والتطوير الحضري

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
 

تشجيع االستثمار والشراكة مع 
القطاع الخاص في المشاريع 
المرتبطة بتحسين نوعية الحياة

إنشاء حدائق ترفيهية صديقة للبيئة
أمانة عمان الكبرى/

البلديات

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة    
 

تعزيز الحركة الشبابية والثقافية 
وزارة الثقافةتنفيذ مخرجات استراتيجية الثقافة

وزارة الشبابتنفيذ مخرجات استراتيجية الشباب

أثر غري مبارش
متكني املرأة

  أهداف التنمية المستدامة      
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أولويات البرنامج التنفيذي

التشريعات واألنظمة
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المبادرة 
أولويات البرنامج التنفيذي

التشريعات واألنظمة

الجهة المعنية 
 Owner )المسؤولة(

مع تحديد المديرية 
المعنية 

محرك االستثمار

قطاع االستثمار

استكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون تعزيز وتطوير المناخ االستثماري
وزارة االستثمارتنظيم البيئة االستثمارية

محرك الصناعات عالية القيمة

قطاع الصناعة

دعم ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة

 تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص 
وخاصة للشركات الصغيرة وريادي األعمال 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين
ووزارة االستثمار

 دعم إنشاء شركات محلية في مجال إعادة الّتدوير،   االمتثال البيئي في التصنيع
والبيئة التشريعية الناظمة لذلك.

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

قطاع التعدين

تشجيع االستثمار في الثروات المعدنية 
الوطنية 

 مراجعة وتعديل وإقرار قانون المصادر الطبيعية  
رقم )19( لسنة 2018 واألنظمة المنبثقة عنه

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

قطاع الزراعة واالمن الغذائي

تطوير وتبسيط اإلجراءات التنظيمية لقطاع 
الزراعة

 تعديل تعليمات ترخيص األنشطة الزراعية 
وزارة الزراعةوالنباتية والحيوانية بما ينسجم مع قانون الرقابة

تطوير وتبسيط اإلجراءات التنظيمية لقطاع 
الزراعة

 تعديل تعليمات تسجيل المبيدات واألسمدة 
واالدوية البيطرية واللقاحات وإلغاء حصرية 

التسجيل وإزالة كافة التداخالت مع القوانين 
االخرى

وزارة الزراعة

تطوير وتبسيط اإلجراءات التنظيمية لقطاع 
الزراعة

تعديل التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة 
وزارة الزراعةعلى األنشطة الزراعية

تعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية بهدف التوسع في برامج اإلقراض الزراعي
وزارة الزراعةتوسعة مظلة الشمول ألكبر عدد من المزارعين

تعديل تشريعات تتبع المنتجات الزراعية لتتواءم تطوير منظومة التسويق الزراعي 
وزارة الزراعةوالممارسات العالمية

تطوير عمل الجمعيات واالتحادات التعاونية
مراجعة وتعديل التشريعات بما يعزز الدور 

االقتصادي واالجتماعي للمؤسسة التعاونية 
األردنية

 المؤسسة التعاونية 
األردنية 

قطاع الخدمات اللوجستية

مواءمة التشريعات واإلجراءات المتعلقة 
هيئة تنظيم النقل تحديث التشريعات الناظمة لقطاع النقلبتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها

البري

مواءمة التشريعات واإلجراءات المتعلقة 
بتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها

 إعداد وإقرار تشريعات السكك الحديدية 
 وزارة النقل )أنظمة وتعليمات(

مواءمة التشريعات واإلجراءات المتعلقة 
بتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها

 مشروع توحيد الجهات الرقابية 
الجمارك األردنيةفي التخليص الجمركي
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المبادرة 
أولويات البرنامج التنفيذي

التشريعات واألنظمة

الجهة المعنية 
 Owner )المسؤولة(

مع تحديد المديرية 
المعنية 

محرك الصناعات عالية القيمة

مواءمة التشريعات واإلجراءات المتعلقة 
بتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها

 إعداد وإصدار نظام الئحة بدالت خدمات
الهيئة البحرية األردنيةوكالء المالحة البحرية

مواءمة التشريعات واإلجراءات المتعلقة 
بتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها

تطوير تشريعات الطيران المدني واعتماد نهج 
التعليمات الذكية

هيئة تنظيم الطيران 
المدني

 تحديث التشريعات الناظمة لضبط انبعاثاتتطوير السياسات واللوائح البيئية
الهيئة البحرية األردنيةالغازات الدفيئة المنبعثة عن السفن

محرك الخدمات المستقبلية

قطاع الخدمات المالية

مراجعة نظام التأمين االلزامي والتعليمات تنظيم وتطوير قطاع التأمين
الصادرة بمقتضاه.

البنك المركزي 
األردني

تطوير التشريعات الناظمة لسوق عمان 
المالي

تعديل وإقرار التشريعات الناظمة للعمل 
المصرفي

البنك المركزي 
األردني

تطوير التشريعات الناظمة لسوق عمان 
المالي

تعديل وإقرار التعديالت على التشريعات الناظمة 
هيئة األوراق الماليةلسوق عمان المالي

قطاع الرعاية الصحية

رفع معايير جودة الرعاية الصحية والبيانات 
الوطنية واعتمادها

مراجعة وتعديل نظام اعتماد المؤسسات الصحية 
رقم 105 لسنة 2016

المجلس الصحي 
العالي 

تعديل القانون المعدل لقانون المجلس الصحي حوكمة القطاع الصحي
وزارة الصحةالعالي رقم 13 لسنة 2017

حوكمة القطاع الصحي

  مراجعة  التشريعات الناظمة لتجربة
مستشفى األمير حمزة )االستقاللية( لتعميمها 

 على مستشفيات القطاع العام
)خارطة تطوير القطاع العام(

وزارة الصحة

قطاع التجارة

 تعديل وإقرار قانون التجارة اإللكترونيةتعزيز البيئة التمكينية للتجارة اإللكترونية
رقم )15( لسنة 2015

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

وزارة الصناعة إصدار تعليمات جمعيات حماية المستهلك تعزيز البيئة التمكينية للتجارة اإللكترونية
والتجارة والتموين

وزارة الصناعة إقرار القانون المعدل لقانون المنافسةتعزيز بيئة منافسة وتعزيز حماية المستهلك
والتجارة والتموين

إقرار القانون المعدل لقانون الشركات واألنظمة تعزيز بيئة المنافسة وتعزيز حماية المستهلك
الخاصة به

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

التشريعات والألنظمة
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المبادرة 
أولويات البرنامج التنفيذي

التشريعات واألنظمة

الجهة المعنية 
 Owner )المسؤولة(

مع تحديد المديرية 
المعنية 

محرك األردن وجهة عالمية

قطاع السياحة

تطوير بيئة العمل السياحي والتشريعات 
الناظمة

 •مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع السياحة
•مراجعة نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر 

 األردنية
 •مراجعة نظام خدمات ادالء السياح

 •تعديل نظام إدارة المواقع السياحية
•وضع نظام لوحدة التوعية والتوجيه والرقابة 

 المشتركة
 •تعديل نظام المطاعم السياحية األردنية

 •تعديل نظام جمعية المطاعم السياحية األردنية
 •تطوير نظام الخدمات السياحية المساندة

•مراجعة قانون السياحة

وزارة السياحة واآلثار

وزارة السياحة واآلثار•مراجعة قانون اآلثار
دائرة اآلثار العامة

محرك الريادة واإلبداع

قطاع التعليم العام

تحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في 
وزارة التربية والتعليمبناء نظام ترخيص المعلمينقطاع التعليم العام وآليات التنفيذ 

ضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع 
الفئات في التعليم العام 

تحديث التشريعات التربوية المعمول بها في وزارة 
التربية والتعليم بما يتواءم مع حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة 
وزارة التربية والتعليم

قطاع التعليم العالي

تطوير منظومة الحوكمة والشفافية 
والمساءلة المتعلقة بالعاملين في 

مؤسسات التعليم العالي 
تقييم التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 
مجلس التعليم 

العالي

تطوير منظومة الحوكمة والشفافية 
والمساءلة المتعلقة بالعاملين في 

مؤسسات التعليم العالي 
تعديل نظام ممارسة العمل االكاديمي

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 
مجلس التعليم 

العالي

قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل

دعم تنفيذ اإلطار الوطني األردني 
للمؤهالت

إعداد إطار وطني والتشريعات ذات العالقة 
لالعتراف بالخبرات السابقة )التعلم المسبق( 

وآليات تنفيذ االختبارات العملية 

هيئة تنمية وتطوير 
المهارات المهنية 

 والتقنية 
وهيئة اعتماد 

مؤسسات التعليم 
العالي 

قطاع البحث والتطوير واالبتكار

تعزيز إنفاذ وحماية الملكية الفكرية
مراجعة قوانين الملكية الفكرية الحالية وضمان 

مالءمتها الستراتيجية االبتكار الوطنية ومواءمتها 
مع افضل الممارسات الدولية 

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين
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المبادرة 
أولويات البرنامج التنفيذي

التشريعات واألنظمة

الجهة المعنية 
 Owner )المسؤولة(

مع تحديد المديرية 
المعنية 

محرك الريادة واإلبداع

قطاع البيانات

تعزيز مركز األردن كوجهة لمراكز البيانات 
والسحابات اإللكترونية

 تحديث وإقرار قانون حق الحماية على المعلومات 
رقم )47( لسنة 2007، وسياسة البيانات الحكومية 

المفتوحة 2017

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة

تعزيز مركز األردن كوجهة لمراكز البيانات 
والسحابات اإللكترونية

 مراجعة قانون االحصاءات العامة
رقم 12 لسنة 2012

دائرة االحصاءات 
العامة

محرك موارد مستدامة

قطاع الطاقة

 مراجعة وتعديل قانون الكهرباء العامتطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة
رقم )64( لعام 2002

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

تطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة
مراجع وتعديل  قانون الطاقة المتجددة وترشيد 
الطاقة  واألنظمة المنبثقة عنه رقم )13( لسنة 

2012

وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية

وزارة الطاقة والثروة إعداد التشريعات المتعلقة بالهيدروجينتطوير البيئة التشريعية لقطاع الطاقة
المعدنية

قطاع المياه

حوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه 
وزارة المياه والري /تعديل نظام مراقبة المياه الجوفيةولوائحها

سلطة المياه 

حوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه 
وزارة المياه والريتعديل تعليمات حماية مصادر المياهولوائحها

حوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه 
ولوائحها

 تعديل وإقرار أسس حفر اآلبار الجوفية المالحة 
وزارة المياه والريفي منطقة وادي األردن لسنة 2022

محرك موارد مستدامة

قطاع االقتصاد األخضر

تفعيل تنفيذ أحكام القانون اإلطاري إلدارة اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات
وزارة البيئةالنفايات رقم )16( لسنة 2020

محرك نوعية الحياة

قطاع التنمية الحضرية

تعزيز استخدام أدوات التخطيط الحضري 
GIS وشموله بنظام ال

إعداد و إقرار اإلطار القانوني الدارة والتعامل مع 
وزارة الداخليةالمواد الخطرة 

تعديل نظام تنظيم استعمال األراضي وتعديالته تشريعات
وزارة اإلدارة المحلية رقم 6 لسنة 2007

تشريعات
مراجعة وتعديل وإقرار قانون تنظيم المدن والقرى 
واألنظمة المنبثقة عنه من أجل تطبيق معايير مدن 

المستقبل
وزارة اإلدارة المحلية 

التشريعات والألنظمة
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واإلنجاز  العمل  تقدم سير  بمتابعة  الوزراء  رئاسة  الحكومي واإلنجاز في  األداء  متابعة  ستقوم وحدة 
للمبادرات واألولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي، كما ستقوم الوحدة 

بتقديم جميع أشكال الدعم الفني للتغلب على المعيقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ.  

متابعة األداء في تنفيذ رؤية التحديث االقتصادي

تتم عملية متابعة تنفيذ رؤية التحديث االقتصادي على مسارين متوازيين لتحقيق النتائج واألهداف 
منها: المرجوة 

مسار متابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية لجميع المبادرات واألولويات المدرجة ضمنه من   .1
خالل فريق المتابعة والتقييم في وحدة متابعة األداء الحكومي واإلنجاز، بحيث يكون هنالك 
اإلنجاز  ووحدات  االرتباط  ضباط  مع  والمشاريع  المبادرات  تنفيذ  عمل  لسير  دورية  متابعة 

الغاية. لهذه  الحكومية  والمؤسسات  الوزارات  في  المستحدثة 

مسار متابعة تنفيذ المشاريع ذات األولوية القصوى بحيث تحظى هذه المشاريع بمتابعة حثيثة   .2
الفني  الدعم  أشكال  جميع  بتقديم  الوحدة  وستقوم  يومي،  بشكل  الوحدة  فريق  خالل  من 

التنفيذ.   أثناء  تظهر  التي قد  المعيقات  للتغلب على 

نظام متابعة األداء الحكومي االلكتروني

تم تبني نظام إلكتروني لمتابعة األداء واالنجاز بحيث تقوم كافة الجهات المعنية بالتنفيذ باستخدام 
بالبرنامج  المتضمنة  والمشاريع  األولويات  العمل ضمن  بتقدم سير  الخاصة  البيانات  لتحديث  النظام 

حولها. الدورية  التقارير  ورفع  التنفيذي، 

آلية متابعة سير العمل
في البرنامج التنفيذي



 البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي

 البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

رئاسة الوزراء
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