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 اإلستراتّجّات

ردن رؤية 
أ
ال

2025 

اإلستراتّجّة  
الٍغوّة لموؿ اإلتجار 

 بالبشر 

خػة تدهّز الومٍ 
  اإليتصادي

اإلستراتّجّة الٍغوّة 
 لدىٍق اإلهسان 

تٍصّات اللجوة الملٌّة 
لتػٍِر الجٌاز الىظائُ 
 وتفزِز سّادة الىاهٍن 

 ـلَ خػة الوٌظة 

اإلستراتّجّة الٍغوّة 
 للفدالة الجزائّة 

2020ريمُ   اردن  

  استراتجّة
يػاع الفدالة  

2017-2021  



 محاور العرض التقديمي

 مدٍر تٌوٍلٍجّا المفلٍمات

 مدٍر التشرِفات

 مدٍر تػٍِر البوّة التدتّة



مدٍر خٍسبة المداٍم 
 والخدمات اللٌ تروهّة

 ( (E- COURTالمدٌمة اللٌ تروهّة 
 

 :ِتظمن ًذا المشروع ـدة مشارِؿ تؤدي نُ الوٌاِة الَ امٌاهّة تػبّو المدٌمة اللٌ تروهّة نُ المداٍم وًذى المشارِؿ ًُ

1 

3 4 

5 

 تػٍِر هؾام مّزان

ّة رشهة ملهات الدـاوى تػبّو الٌٍاتم الٍذ
أ
 ا

التشرِفاتتفدَِ  6 رنؿ الجاًزِة اللٌ تروهّة  

 البٍابة اللٌ تروهّة 2



 هؾام ادارة اجراءات المداٍم
 “مّزان”

 خٍسبة اجراءات التىاطُ 

 تىارِر اخصائّة

 السجَ الفدلُ

 الربع اللٌ تروهُ
 

 الخدمات اللٌ تروهّة
 

1 2 

3 4 



رشهة ملهات  الدـاوى
أ
 ا

ٍع  2021ملٍّن ورية مؿ هٌاِة ـام  188ملٍّن ورية وصٍل الَ  90مجم  

 ادخال الرشهة طمن اجراءات الفمَ الٍّمّة للمداٍم
 

زِة لرشهة الدـاوى  مدػات مٍر
 



 وزارة الفدل

دائرة 
 الجمارك

وزارة 
الصواـة 
 والتجارة

 دائرة
 مرايبة
ات  الشٍر

مدِرِة المن 
 الفام

دائرة الراطُ 
 والمساخة

دائرة الخٍال 
 المدهّة

رات الىظائّة الٌ تروهّا الَ هؾام السّػرة • لرسال المٍذ
تم تبادل ما مجمٍـي  نُ مدِرِة المن الفام 

رة يظائّة موذ بداِة ـام  2154965) 2016مٍذ  

ات المسجلة لدى  للدصٍل ـلَ بّاهات الشٍر
ٍد من بّاهاتٌا ـود 

أ
ات للتا دائرة مرايبة الشٍر

 تسجَّ الدـاوى نُ المداٍم

ٍد من بّاهات سودات التسجَّ لدى دوائر 
أ
للتا

 الٌاتب الفدل نُ المداٍم

لالستفالم ـن الدـاوى المتفلىة بدائرة الجمارك 
 لمتابفتٌا من خالل مدـُ ـام الجمارك

للدصٍل ـلَ بّاهات المؤسسات الهردِة 
ٍد 

أ
المسجلة لدى وزارة الصواـة والتجارة للتا

 من بّاهاتٌا ـود تسجَّ الدـاوى نُ المداٍم

للدصٍل ـلَ بّاهات المٍاغوّن الردهّّّن 
 والمىّمّن المسجلّن لدى دائرة الخٍال المدهّة

 

الربع اإللٌ تروهُ مؿ 
 الدوائر الدٌٍمّة



 الخدمات اإللٌ تروهّة

خدمة  20  
2018لفام   

خدمة  40  
 لفامُ 

2019 - 2020  



الخدمات المتاخة ـلَ 
 التػبّو



 المداٍمة ـن بفد

:الولَ المرخلة  

ز الصالح والتاًَّ   المحكمة مٍر

 بداِة ـمان سجن جٍِدة

ا  الجواِات الٌبرى  سجن ماٍر

 بداِة اربد سجن اربد

 مدٌمة الٌرك سجن الٌرك



التفلم اللٌ تروهُ 
 والتفلّم ـن بفد

:الولَ المرخلة  

 المفٌد الىظائُ
 مدٌمة 
 بداِة ـمان

 مدٌمة 
 بداِة الزرياء

 مدٌمة 
 بداِة اربد



 ، المداٍم ـلَ الفبء وتخهّم الواجزة الفدالة تدىّو بٌدف و الىاهٍن سّادة تفزِز و الىظائُ الجٌاز لتػٍِر الملٌّة اللجوة لتٍصّات توهّذا•
 تم والتُ الفدالة بىػاع الخاصة المفدلة الىٍاهّن مشارِؿ من خزمي إـداد ـلَ الفمَ تم  اإلجراءات، وتبسّع التىاطُ امد تىصّر الَ بالطانة
ا ا إصداًر  :التالُ الودٍ ـلَ وإيراًر

 

 مدٍر التشرِفات

ياهٍن 15  

7  
هؾمة 10 مشارِؿ يٍاهّن

أ
ا  



 خىٍق اإلهسان

 المساـدة الىاهٍهّة

.خو التىاطُ للجمّؿ  

ٍٍَّ مدامُ نُ الىظاِا الجزائّي للذِن ل ِىدرون مادِا     ت

 الفىٍبات المجتمفّة

 تفدَِ بفض التشرِفات

رات تهاًم  تٍيّؿ ـدة مٍذ

 



 البداع والتمّز

  الهدف االستراتيجي

 رنؿ الىدرة المؤسسّة وتجذِر جىانة التمّز 

ةــــــالغاي  

خلو خالة من التوانسّة الِجابّة بّن المٍؽهّن لالرتىاء بالخدمات التُ 
 تىدمٌا وزارة الفدل للمٍاغوّن



 مدٍر تػٍِر البوّة 
 التدتّة

(.بداِة ـمان،بداِة اربد)تػٍِر دوائر التوهّذ   

.ًودسة اجراءات  
.إـداد دلَّ اجراءات مٍخد  

.ًودسة المٌان  
.خدمات إلٌ تروهّة  

 ارشهة الملهات

تػٍِر المستٍدـات وخهؼ الملهات   

.مدٌمة بداِة ـمان  
.مدٌمة بداِة جوٍب ـمان  

.مدٌمة بداِة الزرياء  
 مدٌمة بداِة اربد

 اهشاء مبوَ المفٌد الىظائُ



 مشروع تػٍِر دوائر
التوهّذ    

 دائرة توهّذ مدٌمة بداِة ـمان الجدِدة

خدمة وبما ِتالئم مؿ تىدِم الخدمات ال تم الهتٌاء من تػٍِر دائرة توهّذ بداِة ـمان من خّث اـادة ًودسة المٌان وًودسة الجراءات وذلً لتٍنّر بّئة مواسبة للفمَ و لمتلىُ
% 29بدل من % 78اللٌ تروهّة ، وهتّجة لذلً نىد ارتهؿ مؤشر رطَ متلىُ الخدمة الَ    



 مشروع تػٍِر المستٍدـات 
رشهتٌا

أ
 وخهؼ الملهات وا

  

 يبَ

 بفد



 اللرف اإليتصادِة نُ 
 مدٌمة بداِة ـمان

ـمال 
أ
ردن ـلَ مؤشر ممارسة ال

أ
 تدسّن ترتّب ال

 الصادر ـن البوً الدولُ

 تفدَِ التشرِؿ بما ِسمح باهشاء 
 اللرف اليتصادِة

 التخصصّة نُ الىظاء



 مشارِؿ مستىبلّة
 نُ مدٍر  

 تٌوٍلٍجّا المفلٍمات 

   2020خدمة الٌ تروهّة مؿ هٌاِة الفام 60تػٍِر •

   3هؾام مّزان•

 .المزاد اللٌ تروهُ •

 التبلّق اللٌ تروهُ•

 تٍسّؿ الربع اللٌ تروهُ•

 استخدام اإلسٍارة اللٌ تروهّة•

 استخدام الٍسائَ الددِحة للتفرف ـلَ الٌٍِة•

 استٌمال مشروع المداٍمة ـن بفد •

 .استٌمال مشروع التفلّم اللٌ تروهُ•



 المشارِؿ والخػع المستىبلّة
 مدٍر البوّة التدتّة 

اهشاء مباهُ   

  مدٌمة جواِات ـمان

 مبوَ يصر الفدل جرش

  مدٌمة استئواف ـمان

  مدٌمة كرب ـمان

 يصر الفدل مفان

 مدٌمة صلح الشٍبً



 المشارِؿ والخػع المستىبلّة
 مدٍر البوّة التدتّة 

مشارِؿ اـادة ًودسة وتػٍِر دوائر التوهّذ    

 دائرة توهّذ الزرياء

 دائرة توهّذ جرش

 دائرة توهّذ الفىبة

 دائرة توهّذ مادبا

 دائرة توهّذ الرصّهة


