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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

 

 الهدف العام من خطة التعافي االقتصادي

 

  .القطاعات للوصول الى التعافي االقتصادي البنيوي تحقيق التكامل بين كافة  

 

 منظومات العمل في املرحلة املقبلة

 

 .ادامة القطاع الصحي (1

 تأمين الحماية االجتماعية. (2

 التوجه نحو االقتصاد الحقيقي )القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، االمن الغذائي، الصناعات الغذائية( مترافقة مع القطاع الصحي. (3

 وجيا الرقمية.التكنول (4

 مراجعة املنظومة الضريبية. (5

 مراجعة منظومة الطاقة وكلف الطاقة. (6

 املنظومة املصرفية وأسعار الفائدة. (7

 منظومة املشاريع الصغيرة واملتوسطة، من اجل التخفيف من مشكلة البطالة. (8

 

 مراحل تنفيذ خطة التعافي االقتصادي

 

 واالقتصاد.املرحلة االولى: دعم فوري لقطاعات االعمال  (1

 املرحلة الثانية: اطالق دعم تكميلي ملختلف القطاعات، وتمكين التعافي السريع لالقتصاد. (2

 املرحلة الثالثة: توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية ومسارات النمو االقتصادي املستدام. (3
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

 مةةن ال ةةةرام مالحظةةة: كةةل مرحلةةةة مةةن مراحةةةل تنفيةةذ قطةةةة التعةةافي االقتصةةةادي تتضةةمن 
ن
 فةةةي كةةل مةةةرة  عةةةددا

ن
واملبةةادرات والتةةةداقالت يةةتم مةةةن قاللزةةا لشةةةكيل حةةزم تطلةةةق معةةا

 ويتم مدى شزرين من حسب االولويات الوطنية، وتنفذ كل حزمة على 
ن
بين هذه االجراءات وال رام  واملبادرات الواردة لتنفيذ هذه املرحلة، على ان يتم قياس االثر شزريا

 ة الى ما يلي:بحيث تهدف كل حزمتحديد نسب االنجاز، 

ف ولةةا الةةى العمةةل علةةى اسةةتمرارية انشةةطة االعمةةال فةةي مختلةةف القطاعةةات وات االولويةةة، وتكةةون موجزةةة بالدرجةةة االساسةةية الةةى صةةاحب العمةةل والعةةاملين، و هةةد (1

 تحقيق ما يلي:

 زيادة نشاط املنشأة او املؤسسة او الشركة والحفاظ على بقائها قائمة. (أ 

 الحفاظ على العمالة. (ب 

 توسيع نشاط املنشأة. امكانية (ج 

تقليةةل  دعةةم القطةةاع الوةةاي وتحفيةةا االسةةعثمار وقطاعةةات الصةةناعة والتجةةارة، بحيةةث تتضةةمن التةةوازن بةةين اللةةحة واالقتصةةاد. وولةةا مةةن قةةالل حةةزم تركةةز علةةى (2

 بشري.التكاليف العشغيلية على اصحاب العمل، ولعزيز مرونة االنتقال في سوق العمل، واالسعثمار في عنصر رأس املال ال

 

 مسارات عمل الجزم املوجهة لتحقيق التعافي االقتصادي

 

 تمكين االقتصاد وتطوير القطاعات وات االولوية. (1

 لعزيز الصادرات، والتوجه الى فتح أسواق جديدة. (2

 توفير الدعم التمويلي، وتقديم لسزيالت االقتراض. (3

 تنشيط السياحة. (4

 واملتوسطة.تحفيا االبتكار واملشاريع امليكروية والصغيرة  (5

 

 املطلوب لتسهيل تنفيذ خطة التعافي االقتصادي

 

 ات الوطني.لشكيل فريق وطني او لجنة توجيهية عليا برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كافة الجزات املعنية وات العالقة. او ان يتم تفعيل مجلس السياس (1
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

 

 والتقييم.لشكل فرق عمل تنفيذية لكافة القطاعات لشرف على التنفيذ واملتابعة  (2

 

 الفريق الوطني او اللجنة التوجيهية العليا مهام

 

 تحديد االمكانات والتدابير والتدقالت الالزمة للتعافي واستمرارية االعمال والودمات. (1

 وضع برام  ومبادرات وحزم اسعباقية للمؤسسات وتحديد االدوار واملسؤوليات، وقياس مؤشرات االداء والوطة التنفيذية. (2

ت االسةةةتراتيجية ومؤشةةرات االداء لكةةةل مرحلةةة مةةةن مراحةةل تنفيةةةذ قطةةة التعةةةافي االقتصةةادي، وقيةةةاس عمةةل الجزةةةات املعنيةةة بعنفيةةةذ ال ةةرام  واملبةةةادرا وضةةع الوطةةة (3

 والحزم.

 الحزم وال رام  واملبادرات. إلنجاز الربط االلكتروني لكافة املؤشرات التنفيذية  (4

 التعافي االقتصادي. تحديد الكلف املالية واالقتصادية الالزمة لوطة (5

 

 

 

 

 امور استرشادية لتنفيذ خطة التعافي االقتصادي

 

 على املدى القصير

  واملستفيدين منها، والتوافق بين املزارات املطلوبة وتلا التي تمتلكزا القوى العاملة  زاأنواعو قلق الوظائف، بالنظر في عدد الوظائف ضرورة العمل على

 .املحلية

  تدقلياو برنام  الذي يمكن أن يحققه كل إجراء  على النمو االقتصادي االقتصادي، بالتركيالعزيز النشاط. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joes.12241
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joes.12241
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

  يحقق منافع تحفياية أ لاالجراء او ال رنام  او املبادرة او التدقاملخاطر، بتقييم ما إوا كان قياس و املناسب التوقيت  اقتيار 
ن
، و توظيفية على املدى القصير جدا

 .ةصحيواجراءات إمكانية إعادة فرض تدابير الى  في حال االضطرار وما إوا كانت هذه املنافع مستدامة حتى 

 البعيدعلى املدى 

 ي. فعلى سبيل املثال، لسزم بعض للى رأس املال البشري واملاع ال رنام  او االجراء او التدقل، بدراسة تأثير واملستدام إمكانية تحقيق النمو طويل األجل

بشكل أفضل في تحسين رأس املال البشري من قالل بناء املزارات املطلوبة للمستقبل وتحسين صحة السكان، السيما إوا أمكن الحد من  االجراءات وال رام 

نة ملياه الشرب. ر منافع عامة مزمة مثل الطاقة الحديثة أو قدمات الصرف ااستخدام التكنولوجيو  تلوث الزواء واملياه، أو زيادة توفير مصادر محسَّ ِّ
 
، أو توف

 .الصحي

 لبناء قدرة املجتمعات واالقتصادات على مواجزة الصدمات الوارجية والتعافي من آثارها،  القدرة على مجابهة الصدمات في املستقبل، باتخاو إجراءات تدقلية

ر املناخ  .مثل الجائحة الحالية لفيروس كورونا، وكذلا األشكال األقرى للكوارث الطبيعية واآلثار املستقبلية لتغيُّ

  ء لعسزيل استخدام الطاقة املتجددة واملركبات الكزربائية، أو الويارات قليلة االعتماد مثل االسعثمار في شبكات الكزربا الصديقة للبيئةدعم ونشر التكنولوجيا

 بشكل قاي لضمان أال تفرض االسعثما
ن
رات املنبثقة عن على التكنولوجيا مثل العشجير واستعادة وإدارة البيئة الطبيعية وتجمعات املياه. وسيكون ولا مزما

رة أو حزم التحفيا تكاليف كبيرة على االق ِّ
تصاد في شكل أصول معدومة قالل العقود املقبلة، وولا العتمادها، على سبيل املثال، على تكنولوجيات غير متطو 

 .، ... وغيرهاإقامة املشروعات في مناطق معرَّضة ملخاطر الفيضانات بدرجة عالية
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

 االقتصادياالجراءات والبرامج واملبادرات املوجهة لتنفيذ مراحل خطة التعافي 

 

 املرحلة االولى: الدعم الفوري لقطاعات االعمال واالقتصاد

 

 االجراء او املبادرة او البرنامج الهدف العام
الجهة املعنية 

 بالتنفيذ

مدة 

 التنفيذ

نسبة 

 االنجاز

االثر املتحقق 

من االجراء او 
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حث البنوك واملؤسسات املالية على االستمرار في  (1

تأجل االقساط املترتبة على قروض كافة العمالء 

من افراد وشركات لتعزيز الطلب املحلي وزيادة 

القوة الشرائية وتوفير القدرة على اعادة بناء 

 القطاعات.

 البنا املركزي 

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

حث البنوك على تخفيض الدفعة االولى لشراء  (2

العقارات، بهدف لشجيع الطلب على سوق العقار 

 وتحفياه

البنا املركزي، 

البنوك العاملة 

ومؤسسات التمويل 

 املختلفة

حتى نهاية 

2021 
   

على البنوك انجاز اك ر عدد من املعامالت من  (3

مليون دينار من  500قيمة التمويل املرصود  

قالل البنا املركزي لألفراد وشركات القطاع 

الواي واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة املتأثرة 

البنا املركزي، 

املؤسسات املالية، 

جمعية البنوك 

االردنية، مؤسسة 

حتى نهاية 

2021 
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

 .ضمان القروض من جائحة كورونا

تخفيض رسوم تصاريح العمل للعاملين في  (4

الشركات الصغيرة واملتوسطة والشركات العاملة 

% ، والقطاعات 75في القطاعات الزراعية بنسبة 

% ، بهدف 50االقتصادية االقرى بنسبة 

تخفيض الكلف املالية على اصحاب العمل 

 وتحفيا القطاعات االقتصادية

وزارة وزارة العمل، 

الزراعة، غرف 

الصناعة، غرف 

التجارة، سلطة 

منطقة العقبة 

 االقتصادية الواصة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

اعفاء الغرامات املفروضة على املنشآت لتصاريح  (5

العمالة التي تأثرت قطاعاتها من جائحة كورونا، 

على ان يتم تقديم طلبات لزذه الغاية قالل 

 2021عام الشزور الومسة االولى من 

 وزارة العمل

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

تمديد املزلة القانونية لفترة االفصاح عن التقارير  (6

 2020املالية السنوية عن عام 

هيئة االوراق املالية، 

بورصة عمان، مركز 

 ايداع االوراق املالية

حتى نهاية 

 ايار
   

استمرار تأجيل اشتراكات القطاع الواي من  (7

االجتماعي، واستمرار العمل ب رام  الضمان 

مؤسسة الضمان االجتماعي التي تم اطالقزا 

 قالل جائحة كورونا واملعنية بهذا الوصوي

املؤسسة العامة 

 للضمان االجتماعي

حتى نهاية 

أيلول 

2021 

  

مع امكانية 

التمديد الى نهاية 

 2021العام 

وحسب الوضع 

الوبائي واستمرار 

اغالق بعض 

القطاعات 

 االقتصادية
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

تخفيض حصة الدفعة االولى للمستفيدين من  (8

مشاريع املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير 

% من قيمة املشروع املطروح 10الحضري الى 

% 3لالستفادة منه مع تخفيض نسبة الفائدة الى 

 من 
ن
%، اضافة الى املتأثرين من جائحة 6بدال

، وولا بهدف 2021كورونا حتى نهاية حزيران 

جيع االفراد واملستفيدين من املشاريع لش

 املطروحة لغايات االسعثمار

املؤسسة العامة 

لإلسكان والتطوير 

 الحضري 

حتى نهاية 

أيلول 

2021 

  

تم تأجيل 

الدفعات ملدة 

شزرين فقط 

أيار وحزيران 

وهي  2020عام 

مدة غير كافة 

في ظل الوضع 

االقتصادي 

الحالي وتراجع 

اداء القطاعات 

 االقتصادية

وانخفاض القوة 

 الشرائية لألفراد

% 5ضرورة العمل العاجل على تخفيض ما نسبته  (9

من قانون ضريبة   11من جميع البنود في املادة 

ولعديالته واملتعلقة  2018لسنة  38الدقل رقم 

بالدقل الواضع للضريبة للشوص االعتباري 

، 2020قالل تقديم االقرارات الضريبية عن عام 

القتصادية وتحسين الظروف بسبب الظروف ا

 املعيشية للمواطن وزيادة قوته الشرائية

 

 

 

    

يعاد العمل 

بالقانون مع 

بداية عام 

2022 

لإلقرارات 

الضريبية لعام 

2021 



 
 

9 
 

 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

استمرار اعفاء جميع مالكي وممارس ي املزن  (10

السياحية ومكاتب السياحة والسفر من رسوم 

كنسبة عن فترة  2020تجديد التراقيص لعام 

االغالقات التي تمت على القطاع السياحي من 

اجمالي ايام السنة. اضافة الى االعفاء من الغرامات 

املترتبة على تجديد الرقص املستحقة حتى عام 

2021  

زارة السياحة و 

واالثار، وزارة 

 الصناعة والتجارة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

اطالق مبادرة عاجلة "تمويلا جاهز" بتخصيص ما  (11

مليون دينار من مخصصات برنام  لعزيز  10قيمته 

االنتاجية واالدارة املحلية في وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي لدعم فوري وعاجل للمشاريع 

امليكروية والصغيرة االنتاجية منها والزراعية 

 تخصص لكافة املحافظات على ان يكون املشروع

املطلوب تمويله جماعي ال يقل عن اشتراك قمسة 

الف دينار للمشروع الواحد او  50افراد بقيمة 

الف للمشروع  100جمعية لعاونية وبحد اقص ى 

 الواحد 

وزارة التخطيط 

 والتعاون الدولي

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

% من االيجارات السنوية 80االعفاء بنسبة  (12

التنموية واملناطق للمنشآت املقامة في املناطق 

مع  2020الحرة بغض النظر عن قطاعزا عن عام 

تمديد مدة سريان اوونات االشغال للمشاريع 

االنشائية ومخططات املوقع التنظيمي دون ترتيب 

 1/6/2020اية غرامات عليها بدال من الغائها حتى 

املناطق التنموية، 

 واملناطق الحرة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   



 
 

10 
 

 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

ت الناشئة بتغطية تكاليف ايجارات دعم الشركا (13

 مكاتب هذه الشركات ملدة ثالثة شزور على االقل

وزارة الصناعة 

والتجارة، املؤسسة 

االردنية لتنمية 

املشاريع االقتصادية 

 )جيدكو(

حتى نهاية 

تموز 

2021 

   

 من 50اعفاء ما نسبته  (14
ن
% للشركات 30% بدال

الرسوم على القوائم الذهبية والفضية من دفع 

% االقرى 50الجمركية للمستوردين وتأجيل ألة 

لفترة الحقة وعلى دفعتين مع تقديم لعزد غير 

بنكي، مع لعديل رسوم فترة السماح فيما يتعلق 

 ولرسوم الت ريد 14بحاويات الشحن الى مدة 
ن
 يوما

وزارة املالية/دائرة 

الجمارك، سلطة 

منطقة العقبة 

 االقتصادية الواصة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

% من ضريبة الدقل على 50التخفيض بنسبة  (15

التمديد مع  2020تجارة الترانزيت قالل عام 

فترة الترانزيت وقدمات التخليص قبل وصول ل

مع الشحنة لعسزيل عملية املتناولة والتفريغ، 

تخفيض اسعيفاء الرسوم على كل مركبة من 

 دينار  250دينار الى  500

 وزارة املالية/دائرة

الجمارك، ضريبة 

الدقل واملبيعات، 

سلطة منطقة 

العقبة االقتصادية 

 الواصة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

% من الرسوم لكافة عمليات 25اعفاء ما نسبته  (16

تجديد العسجيل للشركات التي تتم من بداية 

لعشجيع  2021الى نهاية شزر ايار  2021عام 

الشركات على العسجيل للحالية او الشركات 

 الجديدة لتحفيا النشاط االقتصادي

وزارة الصناعة 

والتجارة، غرف 

الصناعة، غرف 

 التجارة

حتى نهاية 

 2021أيار 
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

من جميع الفئات بنسبة  اعفاء تجار التجرئة (17

% من رسوم التجديد لحاملي الترقيص 50

الحاليين من غير املستفيدين من التجارة 

االلكترونية، نعيجة االجراءات السابقة من 

الحظر واالغالق، وعلى وجه الوصوي تجارة 

، مع استمرار اعفائها 2020االلبسة عن عام 

 2021% لعسجيلزا قبل نهاية شزر أيار 30بنسبة 

وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين، 

دائرة مراقبة 

الشركات، غرف 

الصناعة، غرف 

التجارة، سلطة 

منطقة العقبة 

 االقتصادية الواصة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

تخفيض رسوم لسجيل االراض ي حتى نهاية عام  (18

% في محافظات كل من الكرك 3لتصبح  2021

 ومعان والطفيلة واملفرق وجرش وعجلون 

دائرة االراض ي 

واملساحة، وزارة 

االدارة 

 املحلية/البلديات

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

اعفاء املطاعم والنوادي الرياضية وصاالت  (19

االفراح التي تأثرت باإلغالقات من رسوم 

الترقيص لتجديد الرقص والغرامات املترتبة 

، كنسبة عن فترة 2020عليها قالل عام 

ه القطاعات من االغالقات التي تمت على هذ

اجمالي ايام السنة. اضافة الى االعفاء من 

الغرامات املترتبة على تجديد الرقص املستحقة 

  2021حتى عام 

 

 وزارة السياحة،

وزارة الصناعة 

والتجارة، دائرة 

مراقبة الشركات 

أمانة عمان، 

البلديات، سلطة 

منطقة العقبة 

 االقتصادية الواصة

حتى نهاية 

عام 

2021 
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

مليون دينار ل رنام  ضمان رأس  50تخصيص مبلغ  (20

املال من قبل مؤسسة ضمان القروض بهدف 

الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة 

واملتوسطة واملشاريع االقرى املتأثرة من جائحة 

% على االقل 85كورونا، مع االستمرار في ضمان 

 اليه الفوائد او املرابحة 
ن
من اي قرض متعثر مضافا

  2021ستة شزور حتى نهاية حزيران  وملدة

مؤسسة ضمان 

 القروض

حتى نهاية 

عام 

2021 

  

يمكن التمديد 

لنهاية العام 

حسب الحالة 

 الوبائية

دعم شركات االمتياز في قطاع النقل بتخفيض ما  (21

% من رسوم التراقيص والتأمين وبدل 50نسبته 

( من 11االسعثمار، مع ضرورة تفعيل املادة )

الواي بعنظيم  2017( لسنة 19)قانون رقم 

الركاب بتأسيس "صندوق دعم نقل الركاب وبدل 

 تراقيص الحافالت بمختلف احجامزا"

هيئة قطاع النقل 

 ال ري 

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

الفنادق واملنتجعات واالنشطة السياحية اعفاء  (22

والشقق الفندقية التي تأثرت باإلغالقات من 

والغرامات  رسوم الترقيص لتجديد الرقص

، كنسبة عن فترة 2020املترتبة عليها قالل عام 

االغالقات التي تمت على هذه القطاعات من 

اجمالي ايام السنة. اضافة الى االعفاء من 

الغرامات املترتبة على تجديد الرقص املستحقة 

 2021حتى عام 

 

وزارة السياحة، 

وزارة الصناعة 

والتجارة، سلطة 

منطقة العقبة 

 االقتصادية الواصة

حتى نهاية 

شزر 

حزيران 

2021 
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

% من غرامات املخالفات 25اعفاء الشركات من  (23

 البيئية 
 وزارة البيئة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

اطالق مبادرة ألصحاب العقارات واملجمعات  (24

التجارية باسم "االردن يجمعنا" لتخفيض او 

 اعفاء او تأجيل االيجارات على املستأجرين

 رئاسة الوزراء

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

" بحيث يتم  (25
ن
اطالق مبادرة "االردن إلنا جميعا

تمليا مجموعة من الشباب لقطع اراض ي في 

مختلف محافظات اململكة الستصالحزا 

بالزراعات املجدية والزراعات غير التقليدية 

كالنباتات العطرية والطبية، على ان يتم دعم 

االولية الستصالح االرض  هذا التوجه في املراحل

بأسعار رمزية يتم دفعزا بعد االنتاج االول على 

 شكل اقساط مرنة بسيطة

وزارة الزراعة، املركز 

الوطني للبحوث 

الزراعية، وزارة 

التخطيط والتعاون 

الدولي، وزارة 

املالية/دائرة 

 االستمالكات

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

 

الزراعي للتوسع رفع رأسمال مؤسسة االقراض  (26

في تمويل املزارعين واستخدام التمويل لتوجيه 

السياسات الزراعية، والتوسع في تمويل االنشطة 

 الريفية املرتبطة بالزراعة
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

 املرحلة الثانية: اطالق دعم تكميلي ملختلف القطاعات، وتمكين التعافي السريع لالقتصاد
 

 البرنامج االجراء او املبادرة او  الهدف العام
الجهة املعنية 

 بالتنفيذ

مدة 

 التنفيذ

نسبة 

 االنجاز

االثر املتحقق 

من االجراء او 

املبادرة او 

 البرنامج

 مالحظات

ي
اد

ص
قت

اال
ي 

عاف
الت

ن 
كي

تم
 و

ال
عم

اال
ع 

طا
وق

د 
صا

قت
اال

و 
نم

ز 
زي

تع
 

استمرار توفير الدعم الالزم والعسزيالت املمنوحة  (1

والصغيرة للقطاع الواي والشركات امليكروية 

 واملتوسطة

البنا املركزي، جمعية 

البنوك االردنية، 

البنوك العاملة، 

املؤسسات املالية، 

املؤسسة االردنية 

لضمان القروض، 

وزارة التخطيط 

 والتعاون الدولي

حتى نهاية 

2021 
   

مراجعة كافة القوانين وات العالقة باالسعثمار   (2

الضريبة بما فيها قانون ضريبة الدقل، وقانون 

العامة على املبيعات واية قوانين اقرى مرتبطة 

 بها ومعاملتها كحزمة واحدة

وزارة املالية، هيئة 

االسعثمار، ديوان 

 العشريع والرأي

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

التطبيق االلزامي للتصويت االلكتروني في  (3

الجمعيات العمومية للشركات املدرجة اسزمزا 

 
ن
من الحضور الشوص ي على بورصة عمان بدال

 للمساهمين

 هيئة االوراق املالية 
حتى نهاية 

 حزيران
  

على ان يعاد هذا 

عند الضرورة 

بعد انتهاء املدة 

املحددة وحسب 

 الوضع الوبائي
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

% من رسوم بيع وثائق 50تخفيض ما نسبته  (4

ومسعندات العطاءات واملناقصات لدى كافة 

 الوزارات واملؤسسات الرسمية والزيئات 

كافة الوزارات 

واملؤسسات 

 الرسمية والزيئات

حتى نهاية 

عام 

2021 

  

يعاد العمل بما 

كانت عليه مع 

بداية عام 

2022 

اطالق مبادرة "الناس للناس والوير فينا" ملساعدة  (5

تقديم الت رعات العينية وتوجيهزا الى وجزتها 

 اللحيحة قبل شزر رمضان وقالله

الزيئة الويرية 

الزاشمية، االردنية 

 تكية ام علي

حتى نهاية 

شزر أيار 

2021 

   

تخفيض تدريجي على نسبة الضريبة العامة على  (6

املبيعات لجميع السلع بما فيها الغذائية واالدوية 

والودمات التعليمية واللحية ليصبح الحد 

 %14االقص ى 

وزارة املالية/دائرة 

ضريبة الدقل 

واملبيعات، ودائرة 

الجمارك، وزارة 

الصناعة والتجارة، 

وزارة التربية 

والتعليم، وزارة 

 اللحة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

 اقرار تطبيق التأمين الصحي الشامل  (7

وزارة اللحة، وزارة 

املالية، ادارة التأمين 

الصحي، املجلس 

 االعلى الصحي

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

انشاء بنا وطني للمعلومات والبيانات يستخدم  (8

مبكر في حاالت الطوارئ يشمل كافة كإنذار 

 القطاعات الحيوية املعنية باستدامة الحياة

كافة الوزارات 

واملؤسسات املعنية 

 والزيئات

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

العمل على تفعيل دور شركة االسعثمارات  (9

الحكومية كشركة متخصصة في ادارة االصول 

التخاو الحكومية وتقييم االسعثمارات الحكومية 

 القرار املناسب بالشركات الواسرة منها

شركة االسعثمارات 

الحكومية، وزارة 

املالية، وزير  تطوير 

 االداء املؤسس ي

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

 

 توسيع برنام  ضمان ائتمان الصادرات  (10

 

املؤسسة االردنية 

 لضمان القروض

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

العمل على وضع االجراءات املناسبة لعشجيع  (11

العاملين في القطاع غير الرسمي الحتوائهم تحت 

مظلة القطاع املنظم من قالل برام  الحماية 

 االجتماعية 

وزارة العمل، وزارة 

الصناعة والتجارة، 

وزارة املالية، 

املؤسسة العامة 

 للضمان االجتماعي

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

مبادرة "شغلا موجود" بحيث لعنى بمتابعة اطالق  (12

كافة املؤسسات والشركات واملنشآت لرصد كافة 

الوظائف فيها ووضعزا على موقع الكتروني يتم 

االعالن عنه، للعسزيل على الباحثين عن عمل 

والعشبيا مع املؤسسة التي تنطبق على من يبحث 

 عن العمل

وزارة العمل، املركز 

 الوطني إلدارة املوارد

البشرية، وزارة 

االقتصاد الرقمي، 

هيئة شباب كلنا 

 االردن

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

قيام الحكومة بعشجيع املوظفين العاملين في  (13

الوزارات واملؤسسات الرسمية والزيئات بامتالك 

شقق سكنية من قالل تحملزا جزء من الفائدة 

 على االقراض لعشجيع الطلب على سوق العقار 

املؤسسة العامة 

لإلسكان والتطوير 

الحضري، البنا 

 املركزي 

حتى نهاية 

عام 

2021 
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

مبادرة "فريق املستقبل" تتضمن تجمع  اطالق (14

عدد من الشباب في جامعة من الجامعات 

ليعملوا كمتطوعين، على ان يقوموا ببناء قدرات 

زمالئهم لتنمية مزاراتهم وادارة العمل واقامة 

مشاريع تجارية وريادة االعمال، ولعمم على كافة 

 الجامعات بحيث يندرج بمظلة العمل املنظم

 

العالي،  وزارة التعليم

صندوق امللا عبدهللا 

الثاني للتنمية، 

املؤسسة االردنية 

لتنمية املشاريع 

جيدكو، -االقتصادية

 هيئة شباب كلنا االردن

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

 

االسراع في دم  بعض املؤسسات الرسمية  (15

والزيئات التي تعشابه في طبيعة نشاطاتها، 

لتخفيض والتخفيف من املفوضين في الزيئات 

 الكلف العشغيلية والنفقات الجارية

 مجلس الوزراء

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

 

ضرورة توجيه صندوق اسعثمار اموال الضمان  (16

السعثمار جزء من محفظته في مشاريع انتاجية قاصة 

في الصناعات الغذائية والصناعات املنتجة االقرى 

وبالشراكة مع القطاع الواي وتهيئة كافة الفري 

 اللوجسعية في كافة املحافظات لزذا الوصوي

صندوق اسعثمار 

اموال الضمان، 

 غرف الصناعة

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

 املرحلة الثالثة: توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية ومسارات النمو االقتصادي املستدام

 

 وتمكين التعافي السريع لالقتصادتهدف هذه املرحلة الى دعم مختلف القطاعات االقتصادية، 

 

 االجراء او املبادرة او البرنامج القطاع املعني
الجهة املعنية 

 بالتنفيذ

مدة 

 التنفيذ

نسبة 

 االنجاز

االثر املتحقق 

من االجراء او 

املبادرة او 

 البرنامج

 مالحظات

 قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي

بعد للعمل مراجعة شاملة ملنظومة التعليم عن  (1

 على تطوير التعليم االفتراض ي في املرحلة املقبلة

وزارة التربية 

والتعليم، وزارة 

التعليم العالي 

 والبحث العلمي 

    مستمر

اطالق منح دراسية للدراسات العليا الطبية في  (2

 إلعداد كادر طبي وطني 
ن
الجامعات املتمياة عامليا

متخصص بالتعامل مع االمراض غير السارية 

 واالمراض الفيروسية

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

حتى نهاية 

2021  
 مستمر  

اطالق برنام  للتدريب املنهي للتعليم عن بعد  (3

 مجانية لرفع كفاءة املوارد البشرية 

وزارة العمل، 

مؤسسة التدريب 

 املنهي

حتى نهاية 

عام 

2021 

  
حسب الحالة 

 الوبائية

لدى الطلبة من قالل  لعزيز الثقافة املزنية (4

 متطلبات الجامعات

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

قيام الجامعات باالسعثمار لتعزيز مواردها املالية  (5

من قالل انشاء الوقفيات واملراكز في مختلف 

 املجاالت

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

حتى نهاية 

 2021عام 
 مستمر  

تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد  (6

 2016البشرية التي تم اعدادها عام 

وزارة التربية 

والتعليم، وزارة 

التعليم العالي 

والبحث العلمي، 

املركز الوطني لتنمية 

 املوارد البشرية

    مستمر

 قطاع العمل

اطالق مبادرة "اصحاب الزمم" لعسويق املنتجات  (1

 
ن
قاصة للمشاريع امليكروية والصغيرة الكترونيا

 والصناعات الحرفية والسياحية

وزارة االقتصاد 

الرقمي، وزارة 

العمل، وزارة 

الصناعة والتجارة، 

غرف الصناعة، 

غرف التجارة، 

سلطة منطقة 

العقبة االقتصادية 

 الواصة

حتى نهاية 

2021 
 مستمر  

اطالق لجنة لعنى بمتابعة اوضاع ودعم االستقرار  (2

الوظيفي للعاملين لدى الشركات واملنشآت 

 واملؤسسات في القطاع الواي

وزارة العمل، غرف 

الصناعة، غرف 

 التجارة

حتى نهاية 

عام 

2021 
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 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

االستمرار في الزيارات التفتيشية امليدانية ملتابعة  (3

التاام الشركات واملنشآت واملؤسسات في القطاع 

 الواي باإلجراءات االحترازية

الصناعة وزارة 

والتجارة، وزارة 

العمل، املؤسسة 

العامة للغذاء 

والدواء، امانة 

عمان، البلديات، 

منطقة العقبة 

االقتصادية 

الواصة، الجزات 

 االمنية

حتى نهاية 

عام 

2021 

  
مستمر حتى 

 انتهاء الوباء

استمرار العمل بالدليل االرشادي في الوزارات  (4

اململوكة  واملؤسسات الرسمية والزيئات والشركات

للحكومة الستدامة العمل فيها والعمل عن بعد 

 وبالتناوب

كافة الوزارات 

واملؤسسات الرسمية 

والزيئات والشركات 

 اململوكة للحكومة

حتى نهاية 

عام 

2021 

  
حسب الوضع 

 الوبائي

اطالق حمالت دورية على املواقع االنشائية  (5

 للتأكد من اتباع االجراءات االحترازية الالزمة
 زارة العملو 

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

اجراء زيارات ميدانية تتضمن فحوصات في  (6

املناطق العمالية ملختلف القطاعات لتعزيز 

 االجراءات االحترازية لحماية العاملين

 

وزارة العمل، وزارة 

 اللحة

حتى نهاية 

حزيران 

2021 

  
تجدد حسب 

 الوضع الوبائي
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العمل املرن لشجيع الشركات على تطبيق نظام  (7

 وتوفير البيئة االلكترونية املناسبة لنجاحزا

وزارة العمل، 

املؤسسة العامة 

للضمان االجتماعي، 

غرف الصناعة، 

 غرف التجارة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 للطالب في املناطق النائية  (1
ن
توفير االنترنت مجانا

 بهدف التعليم عن بعد 

وزارة االقتصاد 

 الرقمي

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

اصدار لعليمات ملزودي الودمات تتعلق بعدم  (2

ايقاف الودمات للزاتف املحمول بسبب التأقر 

في دفع الفواتير او عدم الشحن لضمان 

استمرارية تقديم الودمة بهدف التمكين من 

 التعليم عن بعد

وزارة الصناعة 

والتجارة، هيئة 

تنظيم قطاع 

 االتصاالت

حتى نهاية 

عام 

2021 

  

مستمر طاملا 

استمر التعليم 

عن بعد او 

 جزء منه

لعزيز قدرة شبكة االتصاالت واعادة هندسة  (3

 اجراءاتها لعسزيل تجربة التعليم والعمل عن بعد

وزارة االقتصاد 

 الرقمي

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

لشجيع استخدام التطبيقات املتاحة على الزاتف  (4

املحمول ملزودي الودمة إلدارة حساب او دفع 

فواتيركم بهدف الحد  –الفواتير  او من قالل اي 

 من التجمعات واالزدحامات في االماكن املغلقة

 

وزارة االقتصاد 

الرقمي، هيئة تنظيم 

 قطاع االتصاالت

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  
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برنام  قدمات االرشاد الزراعي ع ر تطبيق  اطالق (5

 وكي وقدمات الكترونية متخصصة

وزارة االقتصاد 

الرقمي، وزارة 

الزراعة، املركز 

الوطني للبحوث 

 الزراعية

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

 قطاع السياحة

للحفاظ لقطاع السياحة تقديم الدعم املادي  (1

او تنقل  على فري العمل في القطاع السياحي

 العمالة الى قطاعات اقرى 

وزارة السياحة، 

وزارة املالية، وزارة 

 العمل

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

وضع قطة لسويقية فعالة وناجعة لستهدف  (2

 من األزمة، وبمشاركة 
ن
األسواق األقل تضررا

 مكاتب السياحة والسفر

هيئة تنشيط 

 السياحة

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

التحول الرقمي للوجزات السياحية لعزيز  (3

 )السياحة االفتراضية( والشركات والعاملين فيها

وزارة السياحة، 

وزارة االقتصاد 

الرقمي، هيئة 

 تنشيط السياحة

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

لشجيع الدفع للمطاعم واملواقع السياحية ع ر  (4

 البطاقة االلكترونية

وزارة السياحة، 

وزارة االقتصاد 

 الرقمي

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

السماح للمطاعم واملنتجعات السياحية بتقديم  (5

 لشروط التباعد املكاني وترك 
ن
قدماتها وفقا

 مسافات ملترين، والسماح بخدمة التوصيل

 وزارة السياحة

حتى نهاية 

عام 

2021 

  
تجدد حسب 

 الحالة الوبائية
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اطالق مبادرة بوضع ملصق "رافقتكم السالمة..  (6

الى لقاء قريب" على وثائق السفر  أثناء وداع كل 

 العائدين الى بالدهم من السياح 

وزارة السياحة، 

امللكية االردنية، 

 شركات الطيران

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

 في  (7
ن
االلتاام بتعليمات التعقيم والتنظيف يوميا

الفندقية ألنظمة التكييف الفنادق والشقق 

واملعدات والوزانات ودورات املياه، وضمان 

التعقيم املكثف للمناطق التي يتم االلتقاء فيها 

 قاصة "اللوبي"

 وزارة السياحة

حتى نهاية 

عام 

2021 

  
مستمر حتى 

 انتهاء الوباء

تجزيا مداقل الفنادق والشقق الفندقية بأجززة  (8

 فحص حرارة الناالء والزوار 
 وزارة السياحة

حتى نهاية 

عام 

2021 

  
مستمر حتى 

 انتهاء الوباء

 قطاع النقل

استمرار فرض القيود على اعداد الركاب  (1

للسيارات الصغيرة براكبين اثنين كحد اقص ى 

وارتداء الكمامة والحاجز بين السائق والركاب، 

وحافالت النقل العام املتوسطة والكبيرة بنسبة 

 كحد اقص ى% من سعة الحافلة 50

هيئة تنظيم قطاع 

 النقل، االمن العام

حتى نهاية 

عام 

2021 

  

حسب الحالة 

الوبائية 

وال روتوكول 

 الصحي

التفتيش الدوري املستمر على االنشطة البحرية  (2

والقوارب الزجاجية والقوارب السياحية 

 املتوسطة

هيئة النقل البحري، 

سلطة منطقة 

العقبة االقتصادية 

 الواصة

نهاية حتى 

عام 

2021 
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اطالق قدمات لوجسعية متطورة ع ر شبكة  (3

االنترنت لغطي الشحن البحري وال ري والجوي 

حول العالم، لتمكين وكالء الشحن وجميع 

الشركات من حجز شحنات البضائع من والى أي 

مكان في العالم للحفاظ على تدفق التجارة 

 والتوريدات الغذائية والطبية الحيوية

النقل، هيئة وزارة 

النقل العام، سلطة 

منطقة العقبة 

 االقتصادية الواصة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

انشاء "اتحاد الشحن الرقمي" يجمع وكالء  (4

الشحن على مستوى العالم ضمن منصة واحدة 

ع ر االنترنت، ألهمية العمل على استمرار وتحسين 

 سالسل التوريد 

وزارة النقل، هيئة 

سلطة النقل العام، 

منطقة العقبة 

 االقتصادية الواصة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

 قطاع الزراعة

اطالق مبادرة لدعم الزراعة املحلية وزيادة  (1

 االعتماد على املنتجات الزراعية والغذائية املحلية 
 وزارة الزراعة 

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

 او نصف شزري(  (2
ن
التحقق بشكل دوري )اسبوعيا

من املخزون االستراتيجي الالزم من املواد الغذائية 

 والسلع 

وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين، 

وزارة الزراعة، وزارة 

 اللحة

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

اعفاء املزارعين من فوائد القروض املستحقة  (3

 لصالح مؤسسة االقراض الزراعي

وزارة الزراعة، 

مؤسسة االقراض 

 الزراعي

حتى نهاية 

عام 

2021 
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مراجعة كافة القوانين واالنظمة والعشريعات  (4

املرتبط باالسعثمار في االنتاج الزراعي والصناعات 

الغذائية لتوفير البيئة االسعثمارية املناسبة 

 للقطاع الواي لالسعثمار في القطاع الزراعي

وزارة الزراعة، هيئة 

االسعثمار، ديوان 

 العشريع والرأي

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

لعزيز قدرات صندوق املخاطر الزراعية  (5

 واستحداث برنام  للتأمين الزراعي 

وزارة الزراعية، 

االتحاد النوعي 

للمزارعين، نقابة 

 املزندسين الزراعيين

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

العمل على انشاء شركة مساهمة قاصة  (6

او كبيرة الحجم لعسويق املنتجات متوسطة 

الزراعية، بهدف فتح اسواق تصديرية ، وابرام 

 العقود التصديرية

 وزارة الزراعة

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

 

لشجيع العمل التعاوني الزراعي من قالل لشجيع  (7

املزارعين االنضمام الى جمعيات لعاونية زراعية، 

الزراعية وتنويع للمساهمة في تفعيل االنماط 

 انشطتها

وزارة الزراعة، 

االتحاد النوعي 

 الزراعي

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

العمل على زيادة ولشجيع مشاريع االستاراع  (8

السمكي في مختلف مناطق اململكة قاصة في 

منطقة وادي عربة ملالءمة املياه الواصة بهذه 

 املشاريع في هذه املنطقة

 وزارة الزراعة

نهاية حتى 

عام 

2021 

 مستمر  
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 الريادة واالبداع

لشجيع الدقول في التصنيع التقني والتكنولوجي  (1

لسلع الوسيطة التي تدقل في الصناعات 

 االلكترونية الك رى 

وزارة الصناعة 

والتجارة، غرف 

الصناعة، حاضنات 

 االعمال

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

بالذكاء العمل على لعزيز بيئة االعمال الواصة  (2

االصطناعي ، ودعم الشركات الناشئة ضمن هذا 

 االطار

صندوق امللا عبدهللا 

الثاني للتنمية، غرف 

الصناعة، حاضنات 

 االعمال

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

 

 

 

توفير التمويل الالزم لتمويل براءات االقتراع  (3

 وتحويلزا الى مشاريع انتاجية 

 

 

 

وزارة الصناعة 

والتموين، والتجارة 

املؤسسة االردنية 

لتنمية املشاريع 

االقتصادية 

)جيدكو(، غرف 

الصناعة، صندوق 

امللا عبدهللا الثاني 

 للتنمية

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

 قطاع الشباب

العمل على توفير املرافق الشبابية وتطوير البنية  (1

 التحتية املرتبطة بها في محافظات اململكة
 وزارة الشباب

نهاية حتى 

عام 

2021 

   

 ايجاد برام  للقيادات الشبابية في كافة املجاالت (2
وزارة الشباب، وزارة 

 الثقافة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   



 
 

27 
 

 هااالجراءات والبرامج والمبادرات الموجهة لتنفيذ مراحلو  خطة التعافي االقتصادي

 قطاع التنمية االجتماعية

ادامة عمل صندوق "همة وطن" وايجاد رؤية  (1

 جديدة له بالشراكة مع القطاع الواي

وزارة التنمية 

 االجتماعية

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر  

تفعيل ال رام  واالجراءات الواصة بالحماية  (2

االجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي 

 والعمال باملياومة

وزارة التنمية 

االجتماعية، وزارة 

العمل، املؤسسة 

العامة للضمان 

 االجتماعي

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

 والتجارة قطاع الصناعة

الطاقة واملياه على العمل على تخفيض كلف  (1

 القطاعات الصناعية

وزارة الصناعة 

والتجارة، وزارة 

الطاقة والثروة 

 املعدنية

حتى نهاية 

حزيران 

2021 

   

 

اعطاء االولوية للمنت  املحلي في العطاءات  (2

 الحكومية

وزارة املالية/دائرة 

اللوازم العامة، دائرة 

 العطاءات الحكومية

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

العمل على لعزيز نشاطات شركة بيت الصادرات  (3

االردني للتروي  للصادرات والصناعات االردنية في 

 الوارج

 غرف التجارة

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

منح اعفاءات اضافية وحوافز للمنشآت التي  (4

لشغل عمالة اردنية او التي لستخدم مدقالت 

 انتاج محلية

وزارة الصناعة 

والتجارة، هيئة 

االسعثمار، املناطق 

 التنموية واملناطق الحرة

حتى نهاية 

عام 

2021 
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الرقمي، والتوجه نحو التجارة  التحول  في اإلسراع (5

 االلكترونية

وزارة الصناعة 

والتجارة ، غرف 

لصناعة، وا التجارة

أمانة عمان، وزارة 

 االقتصاد الرقمي

حتى نهاية 

عام 

2021 

   

 الجمركية الودمات بدل رسم اسعيفاء إلغاء (6

 املستوردة البضائع على%( 5) والبالغ

وزارة املالية/دائرة 

 الجمارك العامة

حتى نهاية 

 2021عام 
   

 قطاع االعالم

تكثيف الحمالت االعالمية لتوعية وتثقيف  (1

املواطنين واملقيمين بأهمية اتباع التعليمات 

 واالجراءات الوقائية واالحترازية 

وزير الدولة لشؤون 

االعالم، نقابة 

اللحفيين، 

 التلفزيون االردني

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر   

اطالق حملة توعوية "انت مسؤول" لتوعية  (2

املواطنين واملقيمين بأهمية اتباع االجراءات 

الوقائية والتعليمات واالرشادات قالل شزر 

 رمضان واالعياد 

وزير الدولة لشؤون 

االعالم، نقابة 

اللحفيين، 

 التلفزيون االردني

حتى نهاية 

عام 

2021 

 مستمر   

توزيع ملصقات توضع على مداقل كافة الجزات  (3

الرسمية والقطاع الواي تذكر باتباع االجراءات 

 الوقائية واالحترازية

كافة الوزارات 

واملؤسسات الرسمية 

والزيئات والشركات 

اململوكة من الحكومة، 

غرف الصناعة، غرف 

 التجارة، 

نهاية حتى 

عام 

2021 
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