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 حمـــواألميـــخ: أوال 
 

متؼومماإلدارةماظعاعةمظؾؿشروساتماظؾقؽقةمم

مباظؿعـاونموطؾقةماظدراداتماظعؾقامظؾرتبقةم

مععماهلقؽةماظعــــاعةمظؿعؾقــمماظؽؾارمبعؿلم

ماجلاععة،مميفموماألعقةمــحممصصول

ماألعقنياظعؿالمدادمـــرمأســـحصو

تػعقلمعشروعمجاععهممحمومأعقؿفممحؿىمؼؿممباجلاععةمموادلـارقماحملقطةمادلرادمم

تؽـقـ ماجلفـودمظالغؿفـاءمعــنمتعؾـقمماألسـدادماظؼؾقؾـةمادلؿؾؼقـةمباجلاععــةممممممممبـالمأعقـةمومم

موحتؼققمػدفماظؼضاءمسؾىماألعقةممبصرغاماحلؾقؾة

 نتائــج المشـــروع

 2014/مم11/مم5ممتمسؼدمبرتوطولمععماهلقؽة.  

 اظؿـؿقةممتماظؿعاونماظوثققمععمعرطزمتطوؼر 

مبؽؾقةماظدراداتماظعؾقامممادلفـقةمظؾؿعؾؿنيم

 م.AOTظؾرتبقةمظرصعمطػاءةمععؾممحموماألعقةموحصوظهمسؾىم

 ــاتمادللــؿفدصةممم ــةممميفتؼلــقمماظػؽ ــىمممحمــوماألعق ــاتمأم،مجم،مجممسؾ ــالثمصؽ إىلمث

 .حلبمادلرحؾةماظعؿرؼة

 أنماظلــؾبماظرسقلــيمحملــوماألعقــةمدــؾبممممعــنمخــاللماظدرادــةمواظعؿــلماتضــحمم

ــةمأومممم ــؿفممحرص ــقممادلــرادمحمــومأعق ــذاممتماظـظــرمظؿعؾ مصـــاسةمصــغ ةمماضؿصــاديمظ

 .وبذظكمؼؿمماظؼضاءمسؾىماألعقةمواظؾطاظة

 متماصؿؿاحمصصلمظؾؿرحؾةماإلسدادؼةمدلنم 

مؼرشبميفمعواصؾةماظؿعؾقممععمبداؼةماظعام

مبؽؾقةم2014م–م2013اظدراديمم

 ظؾرتبقة.اظدراداتماظعؾقام

 إسدادمرؾؾةماجلاععةموتدرؼؾفممظؾؼضاءمسؾىماألعقةمباإلضاصةمحلصوظهمسؾـىمساسـدممم

 عاديمعنماجلاععةموعنماهلقؽة.

 .متمادلواصؼةمسؾىمصؿحمعرطزمصوريمحملوماألعقةمباجلاععة 

 :ممتمحمومأعقةماإلسدادماظؿاظقة

 المستقبلية الرؤية

م*ممسؿلمعلحمحلصرمسددماألعقنيممبقاصظةماجلقزة.

م

 اجملزمغ وخدمخ الشبملخ للزىميخ اجلبمؼخ قوافل: ثبويب

اظؼواصــــلمداخــــلمأومخــــارجمغطــــالماحملاصظــــة،مبـــــاءمسؾــــىمتـطؾــــقم

 :وتصـق مطاظؿاظياالحؿقاجاتماحلؼقؼقةمظؾؿـارقماألطـرماحؿقاجام

مم*اظؼواصلماظطؾقـة

م*اظؼواصلماظؾقطرؼة.

ممم*مضواصلماظصقـدظة.

 *احلادـبماآلظي.مم

 *مضواصلماظصـاساتماظصغ ة.ممممممم*ذوىماالحؿقاجاتماخلاصة.

 *اظؿوسقةماظشاعؾة.م*محمــوماألعقة.

م*اظؿشف مواظؿفؿقلمواإلرذادماظزراسي.

ماظؽش موصرفماظدواءمؿممعنمخالهلامؼو

مجماغامععمحتوؼلماحلاالتماحلرجةمإىلمعلؿشػقاتمجاععهماظؼاػرة

 روع   ـــالمش جـــنتائ

محماصظةماجلقزةم*اظؿعاونمعع

م*اظؿعاونمععمحماصظةمجـوجمدقـاء

م*اظؿعاونمععمجمؾسمأعـاءمعدؼـةماظشقخمزاؼدمم

مضاصؾةمحمورمضـاةماظلوؼسم–*ماظؿعاونمععمحماصظةماالمساسؾقةم

اظؼـرىماألطــرماحؿقاجـاماظؿابعـةمممممم-اظؿعاونمععماجملؾسماظؼوعيمظؾشـؾاجمم*

مممحملاصظةماجلقزة

م*ماظؿعاونمععمحماصظةمضـا

م*ماظؿعاونمععمذرطةمضـامظألمسـت

مابومطؾ *ماظؿعاونمععمجمؾسمعدؼـةم

ممبقاصظةماظشرضقةم

 الرؤيةالمستقبلية

 .مضواصلماألصؽارمواالخرتاساتماظشابةم

 م.ضواصلمرساؼةمادللـني

 الطؿشافمادلواػب.مضواصلمصـقة 

م

م

م

 

 دػـــبء مسري امحد.أ
 

 ػجد الزمحه حممد حىبن.أ
 

 حممد حممود حسه .أ
 

 ػلـى امحـد حممـد.أ
 الجيئيخ املشزوػبد مديزػبم

 وجدي جوهز شفيقأ.
 املشزوػبد رىفيذ إدارحمزبثؼخ مديز

 الجيئيخ
 

 أ.راويب خريي
 

 الجيئيخ املشزوػبد ختطيط إدارح مديز

 

 الفذ يووس حممد . أ 
 

 وســـبم ػشد ػجد اجمليدأ. 
 إػداد ورىسيق قبػدح الجيبوبد

 الظبهز ػجد حممد مبسن.أ
 

 سحز سيد حسني  .أ
 

 سؼيـد حييــى ضــو. د.أ
 الجيئخ ورىميخ اجملزمغ خدمخ لشئون رئيس وبئت



 الصيفيخ األجبسح أثىبء الطالة وردريت رشغيل: ثبلثب
 ؼفدفمادلشروعمإىلمحتؼققمسدةماسؿؾاراتم:

مصراشفممبشؽلمعـادب.علاسدةممرالجماجلاععةميفمذغلمأوضاتمم-

متـؿقةمضدراتماظشؾاجموتأػقؾفممظلولماظعؿلمبعدماظؿكرج.م-

علـاسدةماظطــالجمشــ ماظؼــادرؼنمسؾـىمإ ــادمعــوردمدخــلمؼلــاسدػممممم-

 سؾىمعؿابعةمدرادؿفممواسؿؿادػممسؾىمأغػلفممععـوؼاموعادؼا.م

االتصالمباظشرطاتموضطاعماألسؿـالموادللـؿـؿرؼنمواظؾــواموادلراطـزمممممم-

مذاتماظطابعماخلاصمباجلاععة.واظوحداتم

مةــــــابؼـواتماظلـــــاظلـمممممممممروعـــالمش جــنتائ

م

 وامــاالػ
م2005م2004م2003م2002م2001م2000م1999م1998م1997م1996

 ددـــالؼ
م1200م885م865م778م1031م800م500م1200م1500م1400

م

 وامـــاالػ
م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009م2008م2007م2006

 ددــالؼ
م380م615م1018م3133م1305م1187م1327م1449م1400م1304

ــلمضاســدةمبقاغــاتمالحؿقاجــاتمتماظشــرطاتممممالرؤيةالمستتتقبلية وضطــاعممسؿ

ــواممم ــؿـؿرؼنمواظؾـ ــادلماألسؿــالموادلل ــزمواظوحــداتمذاتممواظػـ وادلراط

م(مظؿففقزػممظلولماظعؿلمبعدماظؿكرجاظطابعماخلاص

 راثؼب : املؼبرض
واالغروؼـلميفمتؼـدؼممخدعـةمممممععممجعقـاتموأغدؼـةماظروتـارىمممؼؿمماظؿعاونم

مممقزةمبعؿلمععارضمخ ؼةمبأدعارمرعزؼةمظؾطالجمم

 روعـــالمش جــنتائ

 ععرضمعالبسممجعقةمأحؾاءمعصرممم 

 ععرضمعالبسمروتارىماظؿقرؼر 

 ععرضمعالبسماغروؼلماظشرول 

 ععرضمعالبسممجعقةموالدمعصر 

 ععرضمعالبسمأغدؼةماظروتارىواالغروؼل 

  ععرضممجعقةماظصؾحمخ 

 اردنـــــــغاديماجلقزةمج 

 الرؤية المستقبلية

معالبسم......(ممممم-طؿبمم–إضاعةمعؼرمداسممظؾؿعارضمبؽاصةمأغواسفامتصـقةم

محصولماظطالجمسؾىمعامحيؿاجوغهمادلالبلطوالماظعام

 

 املسح الجيئى: خبمسب

ـــوىممممم ــرمدـ ــلمحصـ ــةمبعؿـ ــروساتماظؾقؽقـ ــةمظؾؿشـ ــومماالدارةماظعاعـ تؼـ

ظؾؿكاظػاتموادلكػاتمباحلرمماجلاععىمعـعمبداؼـةماظعـامماظدرادـىممممم

وسـرضمادلوضــوعمسؾـىمجمؾــسمذــؽونماظؾقؽـةمظالتصــالمباالجفــاتمممم

ماظؿىمظدؼفامادلكاظػاتمظعؿلماظالزممحنومازاظؿفا.

 روع   ـــالمش جـــنتائ

اظعؿـلمسؾـىمشـرسمروحمادلشـارطةمظـدىماظطـالجمظؾؿقاصظـةمسؾــىمممممممم

اظلــؾقاتماظؾقؽقــةمواحلػــازمسؾــىممادلـشــاتماجلاععقــةمواظؼضــاءمسؾــىمم

معظفرماحلظارة

 المستقبلية الرؤية

االدؿػادةمعنممجقعمادلكاظػاتماظؿىمختـرجمعـنماجلاععـةمواسـادةممممم

متدوؼرػاممبعرصةماجلاععة

م

م

 خــــدوري خـــــأوشط
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الرؤيةالمستقبلية

 
 ظؿقلــــنيماخلــــدعاتمظــــذوىمممماخلاصــــةماالحؿقاجــــاتمذوىمعؽؿــــب

ماالحؿقاجاتماخلاصةمباجلاععةمواجملؿؿع
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