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وؼشؽلماألعنماظلقوحيمضوسدةمعفؿيميفمزؼودةماالدؿـؿورماالضؿصوديم،مورطنمأدوديمعننمأرطنونماظؾقؽنيماظلنقوحقيما عـنيميفمممممم

اٌؿؾؽيم،مصضاًلمسنمدورهميفمايػوزمسؾىمأرواحماظلقوحمواألعوطنماألثرؼيماٌؿؿدةميفممجقنعمااوصظنووموظؼندمطوغنًماظؿفر نيمممممم

األردغقيمميفماألعنماظلقوحيمسؾىماظدوامم،متلؿققماظػكرمالنوزاتفومسؾىمصعقدماظورنمواظعوملميفمتؼدؼمماًدعنيماٌؿقنزةمإ ممم

.دقوحماألردنموضقوصهمجبومؼلودهماألعنموا عونمواظطؿلغقـيم

أمثنمظؾشرريماظلقوحقيمتعوعؾفومايضوريماظذيمتطؾؼهمعرتؾوتفوماٌـؿشرةمأثـوءمعراصؼؿفومظؾؿفؿوسووماظلنقوحقيميفماٌواضنعمممم

األثرؼيمواظلقوحقيم،مودورػوميفمايػوزمسؾقفمم،موخؾقم قؽيمآعـيميفماٌواضعماألثرؼنيمواظلنقوحقيموااوصظنيمسؾقفنوم،م نومممممم

ؼؿػقمواٌمدلقيماظيتمؼؼوممسؾقفومجفوزماألعنماظعومموإدارةماظشرريماظلقوحقيم،موعـفففوميفمتؼدؼمماًدعيمظؾلقوحم،ماظنذيمم

ؼوازيمخرباومسوٌقيم،معمطدًامأنمذراطيمحؼقؼقيموؿعم نيمإدارةماظشرريماظلقوحقيمواظوزارةم،م وسؿؾورمػذهماظشراطيمضقؿيم

حؼقؼقيمعضوصيموأدودًومعؿقـًومالزدػورماظؼطوعماظلقوحيم،مودؿؾؼىمػذهماظشنراطيمووججنًومحؼقؼقنًومظؾؿعنوونم قــنوميفمدنعقـوممممممم

.اٌشرتكمدموماظـفوضم وظؼطوعماظلقوحيمونوحهم

و ودمموزارةماظلقوحيموا ثورم،موعوزػقفومأتؼدمم وظشؽرمواالعؿـونمظؽوصيمطوادرمػذهماإلدارةماٌؿقزةمسؾىمأداءمواجؾفوماٌؿقنزمم

.عـؾؿومأضدممادؿعدادماظوزارةماظؿوممظؿؼدؼممطلمعومميؽـفومعنماالدؿؿرارم لداءمػذاماظواجى

.حػظماهللماظورنموضوئدهمجالظيماٌؾكمسؾداهللماظـوغيم نمايلنيماٌعظمم،موحػظمسؾىماعؿـومغعؿيماألعنمواالدؿؼرارم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ظؼدم ؼقًماظشرريماظلقوحقيمطلحدمأػممعؽوغوومجفنوزماألعننماظعنومم،مذنرؼكموزارةممممم

اظلقوحيموا ثورماألدوديم،ماظذيمغعؿزم هموغػكرم،موػيمتؼدممظضقوفمػذاماظنورنم،مم

تؼوظقدهماظعرؼؼيميفماظضقوصيمواألعنم،معودميم فذاماظدورماظورينماٌفممواٌؿقنزم،مضقؿنيممم

.طؾريةمومجقؾيمٌواضعـوماظلقوحقيمواألثرؼيم
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أنمعنمغعمماهللمسؾقـوميفمأردنماظؽراعيمواظؽربؼنوءم،مأنمحؾوغنوماهللم ؼقنودةمػو قنيممممم

وسـواغفنومسطوئفنوماٌقؿنونم،مخدعنيمممممم-سنزموجنلمم–حؽقؿيم،زادػوماإلميونم وهللم

اظورنموأػؾهم،موتوصريمايقوةماظػضؾىمظؽلمعنمتطلمضدعهمتنرا مورــنوماظعزؼنزم،مممم

واغعؽسمجظكمواضعًومعؾؿودًومغراهماظقومم لممأسقــوميفمزنلمعنومتشنفدهماٌـطؼنيمعننمممممم

صوضىم،ميفمحنيم،مؼـعمماألردنموحبؿدماهللم،م وألعنمواالدؿؼرارم،ماظنذيمععؾنهممم

.عوئاًلموعؼصدًامظؾفؿقعمعنمذؿىم ؼوعماٌعؿورة

ظؼدمطوغًماظلقوحيمسؾىماظدواممراصدًاماضؿصودؼًومرئقلقًوميفمتطوؼرموتـؿقيماظدولمواجملؿؿعووم،موعنمػـوم،مصننم

األردنمطغريهمعنماظدولمأو مػذاماظؼطوعماػؿؿوعًومطؾريًا،محقٌمطونمادنؿقدا مإدارةماظشنرريماظلنقوحقيمسنومممممم

احدمأذؽولمػذاماالػؿؿومم،مخوصيمأنمرؾقعيماظواجؾووماٌـوريم فنومتنربزمعندىماينرصمسؾنىمتؼندؼممممممممم1994

.اظصورةماٌشرضيمظألردنموىفوزماألعنماظعوممسؾىمحدمدواء

ويفمزلماظـؼؾيماظـوسقيماظيتمذفدػومضطوعماظلقوحيميفماألردنمعمخرا،م وجودمعدؼـنيماظنؾرتاماظوردؼنيمإحندىممممم

سفوئىماظدغقوماظلؾعيم،موتودعماظلقوحيماظعالجقيمواظطؾقيمواظدؼـقيم،مطنونمالم ندمىفنوزماألعننماظعنوممعننممممممم

عواطؾيمػذاماظؿطور،محقٌمرصندمإدارةماظشنرريماظلنقوحقيم نوظؽوادرماظؾشنرؼيماٌمػؾنيمواظؼنودرةمسؾنىمتؼندؼممممممممممم

.اًدعيماألعـقيمواظلقوحقيم،موادؿقدا معػورزمجدؼدةموتزوؼدػوم وألجفزةمواٌعداوماظالزعيم

حؿنىمؼؾؼنىماألردنمواحنيماألعننممممم،مإنمػوجسمتوصريماألعنمؼؿطؾىمعـوماظلعيمدوعنومدمنومعزؼندمعننماظعطنوءمممممم

.واالدؿؼرارميفمزلمحضرةمصوحىماىالظيماهلو قيماٌؾكمسؾداهللماظـوغيمحػظهماهللمورسوهم
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عؼصدًامظؾلقاحمواظزوارمعنمذيقعمبؼاعماظدغقامموعنمػـامحرصتماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقةمسؾىمتطوؼرماظؼطاعماظلقاحيماظذيمؼعدمأحدم

رواصدماالضؿصادماظورينموتوصريمطاصةماإلعؽاغاتمظؾـفوضمبهمواالرتؼاءممبلؿواهموتؼدؼمماظؿلفقالتموايؿاؼةمظضقوفماألردنمعننمأذنؼاءممم

وأصدضاءمطوغفامتؿؿؿعممبزاؼامتارخيقةموعـاخقةموسالجقةمجعؾؿفامعؼصدًامظؽـريمعنماظلقاحمعنمخمؿؾفمدولماظعاملمحقثمذؽلماألردنم

عوضعًامحقوؼًامٌكؿؾفمايضاراتماظيتمترطتمآثارػاميفمعـارقمخمؿؾػةمعنمارضماٌؿؾؽنةم مطؿناموصنرماظؿـنوعماظؽنؾريميفماٌـنا مودنقرمممممممم

اظطؾقعةمسـاصرمجذبمظؾؿوارـنيمواظلقاحمسؾىماظلواءموػذاماظؿـوعماظؾقؽيمواٌـاخيمواظؿنارخييمجعنلماألردنمعؼصندًامظؾؾمنرمعننمطنلممممممم

.أرجاءماظعاملم

وظؿقؼققمذظكمطانمالمبدمعنماالػؿؿاممبأعنماٌؿؾؽةمسؿوعًامواظلقاحةمخصوصًامحقثمؼمنؽلماألعننمرطقنزةمأدادنقةميفمسؿؾقنةماىنذبممممممم

اظلقاحيموغفوضًامعنمعدؼرؼةماألعنماظعاممبدورػاماظرئقسميفمػذاماجملالمحقثمبدأتموعـذمسؼودمسؾىمإجيادموحدةمأعـقنةمعؿكصصنةممم

بأعنمػذاماىاغبماالضؿصاديماٌفممموضاعتمسؾىمرساؼؿفامحؿىمشدتمإحدىمأطربمإداراتفاموأصؾحماألعنماظلنقاحيمرطقنزةمػاعنةمعننممممم

.رطائزماظعؿؾقةماظلقاحقةموحؾؼةمعؽؿؾةمظؾكدعاتماظيتمتؼدعفاماٌؿؾؽةماألردغقةماهلامشقةمظزوارػا

واظقوممندمأنمإدارةماظمررةماظلقاحقةمضدماغؿمرتمذعؾفاموأضلاعفاموصروسفاميفمطاصةمعـارقماٌؿؾؽةمصنالمتؽنادموندمعوضنعماثنريمأومممممم

ظؿعـىمبمؤونماظلنقاحمماظؼنادعنيمظؾؿؿؾؽنةمطؿنامتعـنىمأؼضنًاممبراضؾنةممممممممدقاحيمإالموترىمعرتؾاتماظمررةماظلقاحقةمعؿواجدةميفماٌؽانم

.تؼدؼممخدعاتفممظؾلقاحاظعؿؾقةماظلقاحقةمبؽاصةمصعاظقاتفامواحملاصظةمسؾىماألعاطنماألثرؼةمواٌؼؿـقاتمايضارؼةمعنماظعؾثم

وإمياغًامعـامباظدورماظؽؾريمظضرورةمتؽاتفمجفودمضطاساتماٌؿؾؽةماٌكؿؾػةمعنمحؽوعقنةموأػؾقنةمدنقاحقةموأطادميقنةمو ؿؿنعم ؾنيمممممممم

وتعاوغفامظؾـفوضمباظؼطاعماظلقاحيمواختاذمطاصةماإلجراءاتموماظؿدابريماظالزعةمًؾقمعـظوعةمبراعجمتراسيماٌـاصلةماإلضؾقؿقةموإغمناءمم

بـقةمهؿقةمدقاحقةمعؿؽاعؾةمضادرةمسؾىمخدعةماظلقاحةموتـؿقةماٌواردماظؾمرؼةمصؼدمذيعـامخمؿؾفماظؼطاساتميفمورذةمسؿلمباظؿعاونم

اظواضعمواظطؿوحمهتمرساؼةموزؼرماظلقاحةمواآلثارمباإلضناصةمظورذنةمسؿنلمممم:مععماىاععةماهلامشقةمبعـوانمعؿطؾؾاتماألعنماظلقاحيم

أصدضاءماظمررةماظلقاحقةمباظؿعاونمععماىاععةماألٌاغقةماألردغقةمهتمرساؼةمعدؼرماألعنماظعناممباإلضناصةمٌمنروعمأصندضاءماظلنقاحةمممممم

باظؿعاونمععمػقؽةمتـمقطماظلقاحةمواظذيمؼلؿفدفمصؽةمرالبماٌدارسمحقثمغلعىمظؿقؼققماألعلماٌـمودميفمتؼندممورــناموازدػنارهمممم

.يفمزلمصاحبماىالظةمماهلامشقةماٌؾكمسؾداهللماظـاغيمبنمايلنيماٌعظمم

إنماألعنماظلقاحيمضضقةمتؼضمعضفعمدولماظعاملمطؾهمسؾىماإلرنال محؿنىمأصنؾقتماظندولممممم

تؿلابقمظؿقؼقؼهميفمدوهلاموالمميؽنمأنمتـؿعشماظلنقاحةميفمأيمدوظنةميفماظعناملمأومتؼنوممهلنامممممم

ضائؿةمعفؿامبؾغتمعنماظعظؿةمواظؿؼدممواالزدػارميفمذيقعماجملاالتمعنامملمؼؿنوصرمػنذاماظنرطنممممم

واظلقاحةمواألعنمتوأعانمعرتؾطانمارتؾاطماظروحمواىلدمعفؿناماخؿؾػنتممم.ماألداديموػوماألعنم

اظظروفمموتؾدظتماألحوالمواألعـؾةمسؾىمذظكمطـريةموعؿعددةمعننمخناللمبعنضماظندولماظنيتمممممم

أدىمسدمماالدؿؼرارماألعينمصقفامإديمتدػورموتراجعماظؼطاعماظلقاحيموعنمصضلماهللمأنموػؾـنامم

ورـًامضلمغظريهمحوىمعنماىؿالمأروعمصورهمموذيعمعنماظؿارؼخمسـواغًامجعلمعـه
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وضوعًمسؾىمرسوؼؿفومحؿىمشدومإحدىمأطربمإداراتفنومماظلقوحيمعدؼرؼيماألعنماظعوممإعودموحدةمأعـقيمعؿكصصيم لعنمارتلوم

وأصؾحماألعنماظلقوحيمرطقزةمػوعيمعنمرطوئزماظعؿؾقنيماظلنقوحقيموحؾؼنيمعؽؿؾنيمظؾكندعووماظنيتمتؼندعفوماٌؿؾؽنيماألردغقنيمممممممممم

.اهلو قيمظزوارػو

واظقوممندمأنمإدارةماظشرريماظلقوحقيمضدماغؿشرومذعؾفوموأضلوعفوموصروسفوميفمطوصيمعـورقماٌؿؾؽنيمصنالمتؽنودموندمعوضنعمممممم

.أثريمأومدقوحيمإالموترىمعرتؾووماظشرريماظلقوحقيمعؿواجدةميفماٌؽونم

 اىتطوراخ  اىعاً

مم1958
متمتمؽقلمذررةماألدؼانموعؼرػاماظؼدسماظمرؼفموهلامعػارزم

.يفماظؾرتامضؿرانمبقتميممأرحيامواًؾقل

مم1967

أسقدمتلؿقةمذررةماألدؼانمظؿصؾحموحدةماظمررةماظلنقاحقةمم

وعؼرػننامعؾـننىمدننؾطةماظلننقاحةميفمسؿننانموتؿؾننعمإلدارةمممممم

.اظعؿؾقاتميفمعدؼرؼةماألعنماظعامم

مم1988
أسقدمتلؿقةماظوحدةمظؿصؾحمضلمماظمررةماظلنقاحقةموعؼرػناممم

.وزارةماظلقاحةمواآلثارميفمسؿانم

.متمإتؾاعماظؼلممبإدارةماألعنماظوضائيممم1990

ممم1994/م11/م12
متمادؿقداثمإدارةماظمنررةماظلنقاحقةمطوحندةمعؿكصصنةممممم

.باألعنماظلقاحيممتؿؾعمظؾؿلاسدمظؾعؿؾقاتمواظؿدرؼبم

وعـذمذظكماظوضتموظغاؼةماآلنمتودعتمواجؾاتماإلدارةمظؿمؿلمأعننماإلغلنانموأعننمممم

.اٌؽانموجودةماٌـؿجماظلقاحيماظورينمواظؿكصصماظـوسيميفمضضاؼاماظلقاح
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واالغؿؿوءماظوالء

وظؿشرؼعووماالظؿزام 

األووججماظؼقودة

وااػزةماظؽػمةماظؾشرؼيماٌوارد

مماٌؿعؾؿيماٌمدلي

مواٌلوئؾيماظشػوصقي

اٌفينمواالحرتافمواظؿؿؽنيماظؿدرؼى

اظواحدماظػرؼقم روحماظعؿل

مماظعالضيمجاوماألررافمععماظؿشورطقي

اظورـقيمواألػدافماظـؿوئٍم نيماٌوائؿي

اظعصرمروحموعواطؾيمواظؿقدؼٌماظؿطوؼر

مماظعوعيماًدعيمعػفوممتردقخ
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واإلغلوغقيماظؿضققي

واظصربماٌروغي

واالظؿزامماظدضي

اظؿعوون

اٌؾودرة

اظعداظي

واظعداظيماٌشورطي

وٌلموظقيمواظشعورماالسؿزاز 

وظؿعوونماظصندق 

اظلرؼي

ايلـيماظؼدوة

واألعوغيماإلخالص
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 حماور عَو اإلدارج
األعينماظلقوحيمعـنذميظنيمممماظرتصققتلعنيمايؿوؼيمظؾؿفؿوسووماظلقوحقني،معنمخاللم

.ماظدخولموحؿىماٌغودرة
اىـَحور األوه 

محوؼنننيماٌواضنننعماظلقوحقنننيمواألثرؼننيموتننوصريماألعنننمظؾؿفؿوسننووماظلقوحقنننيمأثـننوءممم

.مداخلمتؾكماٌواضعووواهلومتواجدػو
اىـَحور اىثاّي 

ادننؿؼؾولمذننؽووىماظلننقوحميفماٌواضننعماظلننقوحقيمواألثرؼننيموأثـننوءمإضننوعؿفمم وظػـننودقممممم

واالدرتاحووممواٌكقؿووماظلقوحقيمأوماظنيتمتنردمسننمررؼنقموزارةماظلنقوحيمأومػقؽنيممممممم

تـشقطماظلقوحيمأوم وادطيماظربؼندماالظؽرتوغنيماًنوصم نوإلدارةموتودؼعفنومظؾففنووممممممم

.اٌكؿصي

اىـَحور اىثاىج 

اٌلوػؿيميفمتطوؼرموهلنيماٌـؿٍماظلقوحيماظورينمعنمخاللماٌشورطيميفمأسؿولماظؾفـي

األعـقيمووحدةماظرضو يماٌشرتطيمواظعؿلمسؾىمتـػقذمعومؼصندرمسننمػنذهماظؾفنونم فندفمممممم

.هػقزمصعوظقووماظؼطوعماظلقوحيماٌكؿؾطيمظؿؼدؼمماًدعووماٌـؾىمظؾلقوحم
اىـَحور اىراتـع 

 واجثاخـاى
ااوصظيمسؾىمأعنمودالعيماجملؿوسووماظلقوحقيميفمطوصيمعراحلماظعؿؾقيماظلقوحقي.

اظؼقومم لسؿولماظدورؼيميفماٌـورقماظلقوحقيمواألثرؼيمواظػـودقمعنمخاللماظوزوئفماظـو ؿيمواظدورؼووماظراجؾي.

عراضؾيمأداءماظػعوظقووماظلقوحقيموعدىمعطو ؼؿفومظؾؿشرؼعوو،موضؾطماٌكوظػووم،مواختنوجماإلجراءاوماظالزعي.

تؾؼيماظشؽووىمواٌالحظوومدواءمعنماظلقوحمأومعنماظعوعؾنيم وظؼطوعماظلقوحيمواظؿعوعلمععفوم وظؿـلققمععماٌعـقنيموصؼومظؾؿشرؼعوو.

تؼدؼمماظؿلفقالوماظالزعيمظؾوصودماظرمسقيمأثـوءمزؼورتفممظؾؿواضعماألثرؼيمواظلقوحقي.

اظؿـلققمععموزارةماظلقوحيموا ثورمواظؼطوعماظلقوحيماًوص،معنمخاللمعؽؿىماالرتؾوطمصقؿومؼؿعؾقم وألسؿولماٌشرتطيماٌؿعؾؼيم

. وظعؿؾقيماظلقوحقي

إصدارماألواعرمواظؿعؾقؿووماٌؿعؾؼيم لعنماظلقوحمواٌواضعماظلقوحقيميفماٌؿؾؽيم وظؿـلققمععمعدؼرؼيماألعنماظعوم.

إسدادماظؿؼورؼرمواإلحصوئقووماٌؿعؾؼيم وظـشورووموايواد ماظلقوحقيمورصعفومظؾففووماٌكؿصي.

اظؿـلققمععمضقوداومأعنماألضوظقمماٌكؿصيموإدارةماظدورؼووماًورجقيمحولمحراديماألصواجماظلقوحقيموختصقصمآظقوومٌراصؼؿفومإجام

.دسًمايوجي

تـػقذمأؼيمواجؾوومأخرىممتطؾىميفمحقـه.
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مععوػدميفمتعؼدماظيتم وظدوراومإذراطفممومظؾؿرتؾووماظؿدرؼؾقيماظدوراوم عؼدماظلقوحقيماظشرريمإدارةمتؼوم

ماألعرممضدراتفمموصؼلمواٌفوراوماٌعورفمإلطلو فمموجظكمواظدركماٌدغيمواظدصوعماٌلؾقيمواظؼواوماظعومماألعن

:م وٌقدانمأدائفمممسؾىمؼـعؽسماظذي

 (  احملييح)اىداخييح 
( 32 ) 

 

ٍعإد وٍدارش األٍِ اىعاً 
واملعإد املدّيح

ٍعإد وٍدارش اىقواخ 
املطيحح واىدرك واىدفاع 

املدّي
اظلـي

سددماٌشورطنيسددماٌشورطنيسددماٌشورطني

رتىمأخرىضؾوطرتىمأخرىممضؾوطمممممرتىمأخرىضؾوط

28629103699121م2014

100864338501م2015

مم2014 وٌؼورغيمععمسوممم2015اظدوراومخاللمسومم:
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ماظوسيمغشرمخاللمعنمظؾؿرتؾوومواٌؿزنماٌؿؽوعلماظـؿومهؼققمإ ماظلقوحقيماظشرريمإدارةمتلعى

ماٌشورطيمخاللمعنموجظكمواظؽػوءاوماظؼدراومرصعومهلمماظدائممواظـشوطماظؾدغقيماظؾقوضيمظؽلىماظرؼوضي

.اًورجيمأوماظداخؾيماٌلؿوىمسؾىمدواءماظعومماألعنمعدؼرؼيمتعؼدػوماظيتماظؾطوالوميفماظػعوظي

ممم2014ممسوممععم وٌؼورغيم2015مسوممخاللماظؾطوالوم.

عدد املشارمني اىثطوىح
2014

عدد املشارمني
2015

50 طوظيمطرةماظطوئرة

10 طوظيماظؽوراتقه

30 طوظيماىودو

10 طوظيماخرتاقماظضواحي

30 طوظيماظلؾوحي

120مخوديمطرةماظؼدم

20 طوظيماظرعوؼيماظلـوؼي

1- طوظيماٌالطؿي

 271اجملؿوع
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:مطوظؿوظيمعوزسيممم2014مم وٌؼورغيمععمسومم2015حودثيمخاللمسومم(م1320)متماظؿعوعلمععم

اىطْح                     
2014ً2015ًاحلادث

12084دؼوط

3626حود مدري

63رذقم ويفورة

228هرشمجـلي

10286درضيمواحؿقول

9087صؼدانمممؿؾؽوو

152صؼدانمدقوح

2016وصوةمرؾقعقي

11اظؿـؼقىمسنمدصوئن

4036عشوجرة

130عوظقيمخالصوو

87إضالقمراحيمسوعي

2812ؼيغورمسقوراومإرالق

4842وسؽيمصققي

2222حرؼق

366292ظػوومضوغونموزارةماظلقوحيموا ثوروخم

1710إيوقماظضررم ولماظغري

257221عطؾو ني

297365عؿػرضي

15081320اجملؿوع
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 م 2014م بانمقارنة مع عام 2015عدد انسياح خالل عام.

2014ً2015ًاىعاً
24130261801325واألثرؼيماظلقوحقيماٌواضعمزارواماظذؼنماظلقوح
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 م2014م بانمقارنة مع عام 2015عدد انمجموعات انسياحية خالل عام.

2014ً2015ً اجملَوعاخ
1433710647البالد زارت التي السياحية المجموعات

61483699ترفيقها تم التي السياحية المجموعات

81896948المرفقة غير السياحية المجموعات

انتي زارت انمواقع انسيياحية واثرريية خيالل ( انمدنية وانعسكرية)انوفود انرسمية

.م2014م بانمقارنة مع عام 2015عام 

2014ً2015ًاىعاً
612456لها الالزمة التسهيالت تقديم تم التي الرسمية الوفود
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 م بـيـانمقارنة ميع 2015عدد انشكاوي انتي تي  انتعاميم مع يا عاير انارييد اونكترونيي عيام

.م   2014عام 

2014ً2015ًاىعاً

2335اظشؽوويماظيتممتماظؿعوعلمععفو
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20142015اىقضيح/ اىقرار 
2846إشالقماٌؽوتىماظلقوحقي01

3047إسودةمصؿحماٌؽوتىماظلقوحقي02

668إؼؼوفمأدالءمدقوحقنيمسنماظعؿل03

7458إشالقمعطوسمموطويفمذو 04

7352إسودةمصؿحمعطوسمموطويفمذو 05

6035إشالقمغواديمظقؾقيمو وراومودؼلؽوػوو06

6636إسودةمصؿحمغواديمظقؾقيمو وراومودؼلؽوػوو07

140إؼؼوفمعـشكومدقوحقيمسنماظعؿل08

30عـشكومدقوحقيمعغؾؼيموشريمصعوظي09

011إشالقمحمالومهفمذرضقي010

27إسودةمصؿحمحمالومهفمذرضقي011

4169تودؼعمأصقو معـشكومدقوحقيمظؾقوطمماإلداري012

490عـشكومملمؼؿمماظعـورمسؾقفو013

11إشالقمخمقؿوومدقوحقيم014

01إسودةمصؿحمخمقؿوومدقوحقي015

112إشالقمصـودق016

134إسودةمصؿحمصـودق017

429389ضضوؼومأودسًمٌدؼرؼووماظشرريموايوطمماإلداري018

960766اجملؿوعمممممممممم

 نننوٌؼورغيمم(م766)ممم2015ضلمماظؼضنوئقيمسنومممم/مسددماظؼراراوماظواردةمإ ماإلدارة

.مممعوزسيمطوألتيم2014ععمسوممم
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تػعقلمعػرزةمأمماىؿولماظؿو عيمظشعؾيمدقوحيماظشؿولم.

تػعقلمعػرزةماظشورهماىـو يماظؿو عيمظشعؾيمدقوحيماىـو مواظعؼؾي.

غؼلمضلممضضوئقيماظعوصؿيمإ معرطزماإلدارةمحؿنىمؼنؿمماظـظنرم ؽوصنيماظؼضنوؼومعننممممممم

.خاللمعرطزماإلدارةم

ختصقصمدؽنمحموصظمإر دمدو ؼًومظشعؾيمدقوحيماظشؿول.

اىؾقفيمإ معؾـنىمعدؼرؼنيماألعننماظعنومممممم/ماغؿؼولمعؾـىمإدارةماظشرريماظلقوحقيمم

.اظعؾدظيم/ماظؼدؼم
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إنمجوػرماظوزقػيماألعـقيمظؾشرريماظلنقوحقيمػنيمخدعنيماظلنوئحموعننمػـنومتنلتيمضنرورةماظؿوسقنيماظلنقوحقيممممممممممم

دواءمأطوغًمظطال ماٌدارسمأومظؾعوعؾنيميفماٌـشنكوماظلنقوحقيماألعنرماظنذيمععؾـنومأطـنرممممممم(ماظؿـؼقفماظلقوحي)

ضدرةمسؾىماظؿعوعلمععماألزعووماظطورئيمصـقنمغلعىمإ متـؿقيمايسماألعنينمووضنعماإلدنرتاتقفقووماٌـودنؾيممممم

ظذظكمصؼدمضوعًماإلدارةم عؼدم عضمااوضراومظؽلمعنمرال ماٌندارسمواىوععنووموطوصنيماظعنوعؾنيميفماظؼطنوعمممممم

.اظلقوحي

2014ً2015ًاظعوم
130153ااوضراوماظؿوسوؼيميفماٌدارسمواٌشورطنيميفمجوئزةمايلنمظؾشؾو م

812دوراوماظؿـؼقفماألعينمٌوزػيماألعنميفماظػـودقمواٌوالو

مم2014 وٌؼورغيمععمسوممم2015سددماظدوراوموااوضراوماظؿوسوؼيمسومم.
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ضؿنمعشورؼعماظؿـؼقنفماظلنقوحيمظطؾؾنيماٌندارسمصؼندم نودرومإدارةماظشنرريماظلنقوحقيمإ مإرنالقمممممممممم

محالومتوسوؼيم ؾًمسددمطؾريمعنماٌدارسميفمععظممحموصظووماٌؿؾؽيم،مطؿومأنمػذهمايؿالومتعدم

غففًوميفمتوسقيمرؾؾيماٌندارسمواهلقؽنووماإلدارؼنيمواظؿعؾقؿقنيمسؾنىمحندمدنواءممألػؿقنيماظلنقوحيمممممممممم

واظؿعوعلمايضوريمععماظلوئحمحقٌممتمتوزؼنعم عنضماهلنداؼوماظعقـقنيمسؾنىم عنضماظطؾؾنيميفمتؾنكممممممممم

.اٌدارسم وظؿعوونمععم عضماظشرطوءماإلدرتاتقفقنيم
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250مم2014غلكيمعنماظؿؼرؼرماظلـويماظلودسمظإلدارةمظعومم.

2500مم2015غلكيمرزغوعيمظعوممم

150عغؾفم ودممإدارةماظشرريماظلقوحقيمم.

500عٍمظؿوزؼعفومضؿنممحالومتوسقيماٌدارسمم.

10000ادؿؾقونمظؼقوسمرضىمعؿؾؼيماًدعيممم.

50000روذورمدقوحيم وظؿعوونمععماألدواقمايرةماألردغقيم .

10000117777دؿؽرزماًطماظلوخنمم.

م((م)15ROLL UP م)وظؿعوونمععمػقؽيمتـشقطماظلقوحيم .

وفقزمورؾوسيمآرعؿنيمظؽلمعنمذعؾيماظشؿولمعػرزةمأمماىؿولموذعؾيماىـو مواظعؼؾيمعػرزةماظشورىءماىـو يم.

100دصرتمخوصم وإلدارةم.

150خوصم وإلدارةمدودقيم.

:م وظؿعوونمععمذرطوءمتؼدؼمماًدعيمو عضماىفووماظداسؿيمظؾؿـؿٍماظلقوحيممتمرؾوسيمعومؼؾي
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دوػؿًمإدارةماظشرريماظلقوحقيميفممإنوحماظعؿؾقيماظلقوحقيم ؽوصيمأغواسفومعنمخاللمتؼدؼممايؿوؼيم

:واظؿلفقالوماظالزعيمظزوارماٌؿؾؽيمعنمخاللماظػعوظقووماظؿوظقيمم

5ممعوراثونماٌلنوصووماظطوؼؾنيميفمعـطؼنيمواديمممم2015/مم1/مم

.جـلقي36عشوركمعنم165رمم شورطيم

30راؼدرزميفماألردنمممراظيماىوردن2015/م4/م.

11مماظرحؾننيماظلننقوحقيمسؾننىمعنناماظنندراجوومم2015/م6/مم

م40 شننورطيماظـورؼننيماظؿو عننيمجملؿوسننيمػوغنندامراؼنندرم

.مدراجي

9ممغوديمدقوراوماىوظفماألردغيمعنمحندائقمم2015/م10/م

دننقورةمهننًمذننعورممم60ايلنننيمإ مأممضننقسم شننورطيمم

.دقوحؿـومعلموظقؿـو

29م2015مممراظيماطؿشفماألردنم2015/مم10/مم.

10حػلمإضوءةمذنفرةماٌنقالدماجملقندمٌوضنعمممممم2015/مم12/مم

.اظؽـقليماظؾوثرؼيميفماٌغطسم
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27(متودنؽوغوم)ممورذيمسؿلم وظؿعوونمععمممـؾنيماظلنقوحيميفمعؼورعنيمممم2015/م1/م

.اإلؼطوظقيمضؿنمعشروعماظؿوأعيماألردغيماإلؼطوظيمظؿؾودلماظؿفور ماظلقوحقي

1ممورذيمسؿلميفموزارةماظلقوحيموا ثورمسنمطقػقنيماحؿلنو ماظندخلمممم2015/م2/م

.اظلقوحيم

1مماجؿؿوعمىـيماظلقوحيماظـقو قيميفمجمؾسماألعنيمٌـوضشنيمتعؾقؿنوومممم2015/م2/م

وزارةماظلقوحيمواٌؿعؾؼيم ؿقدؼدمسؿلماٌطوسمماظلقوحقيمصؽيمطنويفمذنو موعطعنممممم

.دقوحيمعنمصؽيماظوجؾووماظلرؼعي

5زؼورةمحموصظيمسفؾونمظإلرالعمسؾىماظواضعماظلنقوحيميفمااوصظنيمممم2015/مم3/مم

.ودؾلمتطوؼرػوم ؿـظقممعنمىـيماظلقوحيميفمجمؾسماظـوا م

1حػلمطؾقيماألردنماىوععقيمظؾؿعؾقمماظػـندضيمواظلنقوحيم ـودنؾيممممم2015/مم4/مم

.عنمعـظؿيماظلقوحقيماظعوٌقي(تقدطوالم)محصوهلومسؾىمذفودةماىودةميفماظؿعؾقمم

21ؼننومماظؿوزقننفماظننذيمأضوعؿننهمجوععننيماألردنمظؾؿعؾننقمماظػـنندضيممممم2015/مم4/م

.واظلقوحيم
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13ممحػلماصؿؿوحمعفرجونمر قعماظؽورةم2015/م5/م.

16ممحػلمتؽرؼممغوديمدؽولمواظدصيماظذػؾقيم2015/م5/م.

4ممحػلماصؿؿنوحمصـندقموخمنقمماٌعطننماظلنقوحيمممممم2015/مم6/مم

.اظؾقؽيموإرالقمصقؾمماظؿطؾعمظؾؿلؿؼؾلم عؾقماٌوضيم

5ممورذيمسؿلمعراضؾيماظطقورماٌفوجرةمم2015/مم8/مم.

5ممحػلماصؿؿوحمعفرجونمذؾقىمظؾـؼوصيمواظػـون2015/مم8/مم.

25ممحػلماصؿؿوحماألؼنومماظـؼوصقنيماٌصنرؼيموجظنكممممم2015/مم8/مم

.2015ضؿنمصعوظقوومجرشمعدؼـيماظـؼوصيماألردغقيمسومم

1ممحػلمتؽرؼممعدراءمإدارةمماظشنرريماظلنقوحقيممم2015/مم9/مم

.اظلو ؼنيماظعؿقدمصوزيماظعؿريمواظعؿقدم ودممضطقشووم

30ممحػننلماصؿؿننوحمعفرجننونماظطػقؾننيماظلننقوحيمم2015/مم9/مم

.اظـوظٌميفمعرطزمزوارماظلؾعماظلقوحقيميفمحموصظيماظطػقؾي

5مماصؿؿوحمعفرجونماإلسالمماظعر ي2015/مم10/مم.

13-14مماٌؾؿؼىماظدوظيماظلو عمسشنرمظؾلنقوحيممم2015/مم10/مم

.اظعر قيمواظدؼـقيم

م2014ممحػلمتؽرؼممعؾدسيماظعؿلماظلقوحيمظعومم2015/م4/م28م.
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20ممحػلمإرالقم رغوعٍمدقوحيمعراضؾيماظطقورماٌفوجرةم2015/مم10/مم.

مممايػلماألولمإلرالقمضطقعماظؾدنميفمعـطؼيمواديمرمماظطؾقعقي2015/مم10/مم22م.

25علد وم/محػلمخترؼٍماظػوجماًوعسمواظلودسمظطؾؾيمععفدمصنماظػلقػلوءمواظرتعقممم2015/مم10/م.

3ممماحؿػوظقيماىوععيماألردغقيمظطؾؾؿفوماألجوغىمدارديماظؾغيماظعر قيم2015/م11/م.

21مماحؿػولماىؿعقيماألردغقيمظؾلقوحيماظواصدةم رسوؼيموزؼرماظلقوحيموا ثور2015/مم12/مم.

مماٌممترماظدوظيمألسؿنولمااوصظنيمسؾنىما ثنورميفممممم2015/م4/م9م

اىوععنيمم/ماألردنم ؿـظقممعنمطؾقيماٌؾؽيمراغقومظؾلقوحيمواظرتا م

.اهلو قي

9مماٌنممترماظننورينمظعننرضماًطنيماظشننؿوظقيمإلسننودةممم2015/م5/م

.تلػقلمحوضمغفرماألردنم

13مماٌممترماألردغيماظدوظيماظـوغيمظؾلقوحيمواظضقوصي2015/م5/م

19ممعممترماظلنقوحيماظنذيمغظؿؿنهمىـنيماظلنقوحيمممممم2015/مم5/مم

.اظـقو قيمهًمرسوؼيمرئقسماظوزراءم

16مماٌنننممترماًؿنننوعيمينننوضماظؾقنننرماأل نننقضممم2015/مم6/مم

.اٌؿودطم

14اظؾقٌماظعؾؿنيمم)ممعممترمعؾؿؼىمأصدضوءماٌغطسم2015/مم10/مم

(م.يفمجمولماظلقوحيموا ثورمواظرتا 
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مماٌؾؿؼىماألولمظألعنماظلقوحيم عـنوانمم2015/م8/م3م

أعنمودنالعيما ثنورمواٌـشنكوماظلنقوحقيميفمجوععنيمممممم

.اٌؿؾؽيماظعر قيماظلعودؼي/غوؼفمظؾعؾومماإلدالعقي

ممحػلماظؽـنوئسماألرثوجوطلنقيم قنوممممم2015/م1/م23ممحػلماظؽـوئسماظؽوثوظقؽقيمم2015/م1/م16م

.ايٍماٌلققيمميفمعوضعمسؿودماظلقدماٌلقحميفماٌغطسم

ممايٍماٌلققيميفمعوضعمأمماىؿولماألثريم رسوؼيمدعودةماٌطرانمصمادماظطوالم2015/م7/مم31م.
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29ؿـظنقممعننمإدارةممم(ماظواضعمواظطؿنوحمم:عؿطؾؾووماألعنماظلقوحيم)مممورذيمسؿلم2015/مم10/مم 

.اظشرريماظلقوحقيمو وظؿعوونمععماىوععيماهلو قيم
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15-ؿـظننقممعنننمإدارةماظشننرريمم(مأصنندضوءماظشننرريماظلننقوحقي)مممورذننيمسؿننلم2015/م12/م16م 

.علد وم/ماظلقوحقيمو وظؿعوونمععماىوععيماألٌوغقيماألردغقيم
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ماظرت قيموزارة)مععم وظؿعوونماظلقوحيمتـشقطمػقؽيمضؾلمعنماظلقوحيمأصدضوءمعشروعمصؽرةماغؾـؼً

مرال معنمجمؿوسيماخؿقورمخاللمعنم(ماألردنمطؾـومذؾو مػقؽيم،ماظشؾو قيماٌراطزم،مواظؿعؾقم

ميفماظلقوحقيماٌواضعمسؾىممترمدقوحقيمجوظيميفمظؾؿشورطيمااوصظوومإحدىميفمايؽوعقيماٌدارس

م لػؿقيمظؿعرؼػفممحوارؼيمجؾليمسؼدمؼعؼؾفومواظلقوحقيماألثرؼيم عوٌفومظؿعرؼػفممحموصظؿفم

ماٌدردقيماألغشطيمخاللمعنماألردنميفماظلقوحيمدػراءمظقؽوغوامرال ممخليم وخؿقورمتـؿفيماظلقوحي

:ماظؿوظقيمااوصظووميفمتـػقذهممتمحقٌ

39



40



41



42
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تؼوممإدارةماظشرريماظلقوحقيمو وظؿعوونمععمعدؼرؼيماألعنماظعومم ؿؽرؼمم عضماٌوارـنيم فنداؼومم

ضقؿيموجظكمألعوغؿفمموسزةمغػلفممظؿلنؾقؿفممعػؼنوداومسـنروامسؾقفنومتعنودمعؾؽقؿفنومظؾلنقوحمممممممم

 وإلضوصيمإ مسقودةماظلقوحماٌرضىميفماٌلؿشػقوومظرصنعمععـوؼنوتفممواالرؿؽـنونمسؾنىمحنوظؿفممممممم

.اظصققيمخاللمزؼورتفممظؾؿؿؾؽيم

2014ً2015ًاىعاً
-----9تؽرؼمماٌوارـني

2428زؼوراوماٌرضى
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ظؿلؾقطماظضوءمسؾىمأداءمعرتؾوومإدارةماظشرريماظلقوحقيمأثـوءمتلدؼنيمواجؾنوتفممصؼندممتمإجنراءممممم

.اظؾؼوءاوماٌؾقـيم وىدولمأدغوهم

2014 2015 
57اظؿؾػزؼوغقيماٌؼو الو

44اظصقػقيماظؾؼوءاو

525اٌؼو الوماإلجاسقي
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(0790191265)شعثح ضياحح اىعاصَح واىوضط   
0790191295 قطٌ ضياحح اىعاصَح
0790191293 ديوُ قطٌ ضياحح اىعاصَح
0790191272 ٍفرزج جثو اىقيعح
0790191140 ٍفرزج ٍطار املينح عيياء
0790191269 ٍفرزج املدرج اىروٍاّي
0790191261 اىريْثوموخ 
0790191268 ٍنتة اضتعالٍاخ املدرج
0790191304 قطٌ اىقضائيح
0790191287 فرع اىفْادق
0790191267 موخ املدرج
0790191305 اىثقافٔموخ 
0790191165 ٍفرزج ٍطار ٍارما
0790191295 ٍفرزج تيد اىشعر

(0790191201)قطٌ ضياحح اىوضط    
0790191203 جطر امليل حطني
0790191208 ٍاعنيمحاٍاخ 
0790191287 اىطياحي اىريْثوموخ 
0790191210 ٍفرزج املغطص
0790191213 فرع فْادق اىثحر امليد
0790191449 ٍفرزج شاطئ عَاُ اىطياحي
0789222644 ٍناورٍفرزج 
0790191217 ٍفرزج أً اىرصاص
0790191218 ٍفرزج اىعَري
0790191220 ٍفرزج قصر عَرٓ
0790191198 احلرأّ ٍفرزج
0790191221 ٍفرزج احلالتاخ
0790191267 موخ ّيثو

ٍادتا  مرفاُ  06/ 32487706
(0790191355)شعثح ضياحح اىشَاه   

0790191315 (املعرب اىشَايل)قطٌ اً قيص
0790191356 فرع أً قيص
0790191354 ٍفرزج جاتر
0790191353 ٍفرزج اىرٍثا
0790191320 ٍفرزج عجيوُ
0790191335 ٍفرزج طثقح فحو
0790191133 ٍفرزج ٍار اىياش

(0790191360)شعثح ضياحح اجلْوب واىعقثح   
0790191361 ٍفرزج اىنرك
0790191367 (ضاّا) ٍفرزج اىطفييح
0790191398 ٍفرزج اىشوتل
0790191374 ٍْشاخ اىثرتاء
0799038270 ٍفرزج عفرا
0790191372 قصرامليل املؤضص

(0790191260)قطٌ ضياحح اىعقثح   
0790191259 املعرب اجلْوتي
0790191225 األٍْي املرمس/ فرع ضياحح اىعقثح
0790191257 ٍفرزج ٍطار امليل حطني
0790191256 ٍفرزج ٍيْاء اىعقثح
0790191229 ٍفرزج فرع ضياحح رً
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رقٌ اىصفححاملوضوع
3طؾؿوومعضقؽي

7طؾؿيموزؼرماظلقوحيموا ثور

8طؾؿيمعدؼرماألعنماظعوم

9طؾؿيمعدؼرمإدارةماظشرريماظلقوحقي

10ظوحيماظشنرف

12غشلةمإدارةماظشرريماظلقوحقي

13اظرؤؼومواظردوظي

14اظؼقمماٌمدلقيمواظؼقمماظػردؼي

16حموورماظعؿلمواظواجؾوو

17اظؿدرؼى

18اظـشوطماظرؼوضي

19اظعؿؾقوو

22اظؼضوئقي

24اإلدارة

25اظؿوسقيماظلقوحقي

27ايؿالوماظؿوسوؼيمظطؾؾيماٌدارس

29اظؿلوؼقمواظرتوؼٍماإلسالعي

30اٌلوػؿيميفماظػعوظقووماظلقوحقي

31اٌشورطووماظداخؾقي

34اٌشورطووماًورجقيموايٍماٌلققي

39عشروعمأصدضوءماظلقوحي

43اظؾعدماإلغلوغيمواالجؿؿوسي

44اظؿواصلمععمودوئلماإلسالم

45ععرضماظصور

54اظشؽرمواظــوء

57أرضوممػواتفماظشعىمواألضلومماًورجقيمظإلدارة

58اظػفرس
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