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 بسى اهلل انرحًٍ انرحيى

 انًًهكة األردَية انهاشًيةوزير انعًم في يعاني األخ انعسيس 

 سعادة األخ انعسيس / حاتى انحهىاَي

  رئيس غرفة صُاعة األردٌ                

 األخىات واألخىة األعساء

بسعععؼ كتيُة٨عععفتيٛلدوعععْيت٨ٓععع٢ٕيب هددععع ديةػ٘ععع ّيٟعععوٝيتٜٓعععه١تيت٠ٓ ٗعععثيب٢٘ ععع٢ػ خ٠ ي١تٟد٘ ٗ خ٠ععع يييي

ٚيح٨ثيخعتخ٦يٟعوٝيتٜٓعه١تيييييػ٘ ٙ كٟ يه٦ي١تٓ٘ش ر٨ُٚيه٠٨ ي،ي١خزكتكيتٓسؼ كتيالٛؼٌ سٔسعٔثيٗدلعٔثيييي ع٘

تٓؼز٧ععزي١تٓلعع ٦ٓيػٔعع٤ئًعع٢ يُععْيييي،تٓشعع٨ٌييتشركٙٗععٚيتشٛشععاثي١تٓةععفتٗ يتٓدعع٦يسععدٜوويػٔعع٤يةر يييي

١تٓدع٦يعؼٔعحيٜٗعٞي١تحعثييييي،ييتشركٙتػدفتهً ي١خٌعه٧فًتيٓل ٓعثيتالسعدٌفتري١ت٠ٓعه١تيتٓدع٦ي٧ؼ٨شع٠ ييييييي،يتٓؼف ي

هعع٦يةُةععفي١ة١سععغيٗؼ ٨ٛععٞيت٢ٓ ٨ٜععثيبِععْية ٨ هععٞيتٓس٨ سعع٨ثيييييي،يتٓلعع٢تريتالعد٘عع ػ٦ييةٗععٚي١ةٗعع ٙييٓفًعع٦ي

ي١ٛج ديتٓه٧ٌ٘فت ٨ثيهِفًتي١ٗ٘ رسثي٠ٛ١ يح٨ تي.،ي١تالعد٘ ػ٨ثي

ٙي١ةٙيتٛؼٌعع كيٟععوٝيتٜٓععه١تيب ٓدؼعع ١ٙيٗععغيييي بعع٨ٚيك٨ٓععْيػٔعع٤ية٨ٟ٘ععثيتٓدؼعع ١ٙييييغفهععثياععٜ ػثيتشرك

٨ سعع جي١حسععدفتخ٨ج٨ جيدٜو٨ععويسٜٗظ٘ععثيتٓؼ٘ععْيتٓؼفب٨ععثي١ة ععفت يتثٛدعع ييتٓبلدععثيهعع٦يتٓةٔععهتٙيتٓؼفب٨ععثيٓيي

١حثيتٓخا يٗٚيةععْيح  عفينٗعٚيييي،ي١خ٢ح٨هيتٓ٘ش ػفي،ي١خٌهٕية١  ٛٞي،يخ٠ه يخ٨فيتثٛس ٙيتٓؼفب٦ي

 ٘ئٜ ٛععً ي.ي١خدتُععهيٟععوٝيتٓلٌعع نيي١ٛلععٚيٛععف٣يتٓدوعع ػلجيتٓدعع٦يخ٢تُعع يتٓفب٨ععغيييييح١ٗسععدٌةْيةُبععفيةٗ ٛععً ي١ي

جيخظ٠عفيب٢ ع٢ديهع٦يتٓؼ٘عْيييييتٓؼفب٦يتٓو٥يةاةلحيسع٘ ثٝيٗٔةعهتيبع ٓل٢٨ٕي.يحاليةٙيٛدع ن يح٧ج ب٨عثيبعهةيييييي

ُ٘عع يخدؼععز يييي،يٗععٚيةعععْيخؼز٧ععزيتٓلعع٢تريتالعد٘عع ػ٦يتٓععو٥ياليبععه٧ْيػٜععٞيٓدل٨ٌععييتٓد٢تهععيي١تٓدوعع ٟٖيييييييييي

ْي١اٜغيتٌٓفتري،ي١ٛف٣يهع٦يخؼعه٧ْيييةٓ٘سدٌتد٨ِ٘ٚيتٓشؼ٢ يٗٚيتٓ٘ش رُثيه٦يرسٖينه ىيتٓه٧ٌ٘فت ٨ثيٓ

٤يُ هعثيتٓ٘سعد٧٢ جيتٓةفٓ٘ ٨ٛعثييييػٔعي،يحعييتٓ٘شع رُثيخفحع٨لً ي١تٛدخ بعً يييييفةتي٢ًت٨ٛٚيتالٛدخ ب جي١ٗعٜ يتٓ٘عيي

ح  هثيح٤ٓيةدفيذَٓيػٔع٤يتٓ٘شع رُثيتالعد٘ ػ٨عثي١ةخعويتٓ٘عفةتيك١رًتييييييي،ي١تٓةٔه٧ثي١خسٖٔيتٓ٘فتُزيت٨ٌٓ ك٧ث

ةُةفيهع٦يتٜٓ٘ظ٘ع جيتٌٜٓ ب٨عثيت٨ٜ٠٘ٓعثي١تٓؼ٘ ٨ٓعثي١هع٦يغعف يتٓدجع رتي١تٓلعٜ ػثي١تٓزرتػعثي١ع٘ؼ٨ع جييييييييييييي

ٗفب٨ععثيتشع٨عع ّييح٧جعع ب٦يٓلعع ٓ يتٓ٘ععفةتيييي.يُععْيذٓععَيٗجحععفي١ٜٗظ٘عع جيتٓ٘جد٘ععغيتٓ٘ععه٦ٛييتٓ٘سععدب٘ف٧ٚي

ي١ا ٛؼثيرع ّيتٓ٘سدٌةْيٗٚية و ّيت٢٨ٕٓي١رع ّيتٓلهي.

 األخىات واألخىة ،،

ٌٓععهيحعع٠هيتٓؼعع ٖٓيٜٗععويٗأععغيتٌٓععفٙيتٓ٘  عع٦يك١رتجيتًدلعع ك٧ثيٗدؼ ًةععثيخةععهةيب ِٓسعع كي١تٓفُعع٢كييييي

سععةؼ٨ٜ جيتٌٓععفٙيتالًدلعع ك٥ي٧ٔعع٦يذٓععَيتٛدؼعع  يتًدعع ك٥يهعع٦يح عع ريٗععهكي ٨ٜٗععثيًلعع٨فتي.يحاًليةٛععٞي١ٜٗععويي

ك١ٙيةٙي٧دةعغيي،يترخو عيٗسد٘فيه٦يتشسعؼ ريي١تٓ٘  ٦يح٠هيتٓؼ ٖٓير٢ُكيتًدل ك٥يٗلل٢بً يب ٓدضخٖي

ذَٓيتٛدؼ  يتًدل ك٥يٓوَٓيخ٢تٓحيتش ٗع جيتالًدلع ك٧ثيتٓا حٜعثيػ ٛعحي٠ٜٗع يتٓعه١ّيتٓل٨ٜعثي١تٓو٨ٌعفتييييييييي

ُبفيٗؼ ٛ تي.ي١ٗٚيوع٢تٟفييةٓ٘ ي١تشي٠وٝياليحَيةٙيتٓوٌفتتي٢ٛ٢ِ٧تيتشُبفػ٤ٔيحهيس٢تتي،ي١ه٦يح ٓثيُ

ي٢ِ٧ٙيتش و ّيٟٖيتٓضعل٨ثي١ه٦يتٓل ٓد٨ٚي.يٟوٝيتٓ٘فحٔثي ٧ كتيٗس حثيتٓوٌفي١ترخو عيٗؼهالجيتٓةا ٓثي

ٞيييييييي،ي٠ٓ١وتي٧تخ٦يتٛؼٌ كيٟوٝيتٜٓه١تيٓٔ٘ز٧عهي ٚييٗعٚيتٓلع٢تريػٔع٤يتٓ٘سعد٣٢يتٌٓع٦ٗ٢ي٧١شع رٍيه٨ع ػعٚيييٗ٘بٔع٨
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تٌٓاعع عييػععٚييٗ٘بٔعع٨ٚٓعع٤يع ٛعع يي(يحة ععفت يتثٛدعع ييتٓبلدععثيايح٢ِٗعع جي١ةاععل  يةػ٘عع ّي١ػ٘عع ّييييييي

ذتجيتٓخععع مي١ٜٗظ٘ععع جيتٓ٘جد٘عععغيتٓ٘عععه٦ٛي١ٗ٘بٔععع٨ٚيػعععٚيتٜٓ٘ظ٘ععع جيت٨ٗ٢ٌٓعععثي١تث٨٘٨ًٔعععثي١تٓه٨ٓ١عععثيييي

 ريٗععٚيتٜٓ٘ ًشعع جيت٢ٓتػ٨ععثيب٠ععه يخةعع كّيتٓخةععفتجي١تٓدجعع ر ي١خو ػععْيت٩رتتيهعع٦يح ععيي،يتالخدلعع مي

ث٧جعع ب٦يٗععغييٓعع٤يٛدعع ن يح٧ج ب٨ععثي١خ٢اعع٨ جي١ن٨ٓعع جيػ٘ععْيخلٌععييتشٟععهت يهعع٦يتٓد٨ِعع يتيييييييي٢ٔٓاعع٢ّيح

في١خخو٨ضيٗؼهالجيتٓةا ٓعثيتٓدع٦يٛة٠ٜع يٗعٚيةخا رٟع ي،ييييييـتش ٗ جيتالًدل ك٧ثي١تٓدخو٨ يٗٚيحهتيتٓوٌ

١ٖٓي٧د٢ً يذَٓيه٦يحه١كيتثػلٕي١تٓل٢تريه٦يً ػ جيٗلٌٔثيبعْيرهؼٜع يٟعوٝيتٌٓضع٨ثيتٓشع نِثيٓدٜع ً ييييييي

هيهع٦يت٧٢ِٓعحيٗأعغيػع ٕيييييه٦يٗجخ٘فيتٌٓ٘ثيتٓؼفب٨ثيتالًدل ك٧ثي١تٓد٧٢ٜ٘ثي١تالعد٘ ػ٨ثيتش١ّيتٓو٥يػٌعي

تٓؼ٘عْيي١تخخوجيبشعتٛٞيًعفترتجيتػد٘عهيب٢٘عة٠ع يبفٛع ٗ يخشعل٨ْيتٓشعة  يتٓعو٥يةػهخعٞيٜٗظ٘عثيييييييييييي2002

ػٌعهًتيػفب٨عً يٓٔدشعل٨ْي،يُ٘ع يتػد٘عهيخخوع٨ضيتٓوٌعفييييييييي2020ي–ي2010 ٦ٓيتٓؼفب٨ثي،ي١تػد٘هيتٓؼٌعهيتٓلعيي

يح٤ٓيٛل ي١ ؼٞيتٓل ٦ٓي.

ٚيب ٜٓد ن يخ اثي١ةٙيت٢٘ٓت ٚيتٓؼفب٦ي١بلِعٖيي١ٟوٝيًفترتجيح٧ج ب٨ثي،يحاًليةٙيتٓلِٖيػ٠٨ٔ يرٟ

تٓؼفب٨عثيتٓدع٦يٓعٖيييييجت٢ٓتًغي١تٓدج ر يةاة يالي٧لِعٖيحاًليػٔع٤يتٜٓدع ن ي.ي١ُعٖيٗعٚيتٌٓعفترتجي١تالخو ٨ًع ييييييي

خوؼععْيرغععٖيتػدععفت يتٓج٨٘ععغيبجععه١تٟ ي١حفاععٞيػٔعع٤يخوؼ٠ٔ٨عع ي١ٗععٚيٟععوٝيتالخو ٨ًعع جيتخو ٨ًععثيتٓسعع٢ىيييييييي

يتٓؼفب٨ثيتٓ٘شدفُثي١تخو ٨ً جيخٌْٜيتٓ٘سدب٘ف٧ٚي١تٓؼ٘ ّيب٨ٚيك١ّيت٢ٓ ٚيتٓؼفب٦ي.

١ٌٓهيةُهٛ يٗفترًتي١خِفترًتيةٙيًض٨ثيتٓةا ٓثيخج ١ يح٠ٔ يتٓ٘سعد٣٢يتٌٓاعف٥ي١ةاعةلحيبل ععثييييي

ل٢ّٔيػ٤ٔيتٓ٘سد٣٢يت٦ٗ٢ٌٓي.ي١ٗٚي٧ٜظفيح٤ٓيس٢ىيتٓؼْ٘يتٓؼفب٨ثي٧ف٣يتخدلالجي٧لعؼ يخوسع٨فٟ يييٓ

(ي٢٨ٔٗٙيػ ٗعْيػفبع٦يػ  عْيػعٚييييي11,ي١ٓؼْيتشرً ٕيك٨ْٓيػ٤ٔيذَٓيه ٓس٢ىيتٓؼفب٨ثيخسجْي١ع٢كياي

ٗعٚيي(ي٨ٔٗع٢ٙي وعْيخسعف يييي11(ي٢٨ٔٗٙيػ ْٗيةعٜة٦يه٦يسع٢ىيتٓؼ٘عْيتٓؼفب٨عثي١يايييي11تٓؼْ٘ي١ٟٜ ٍيا

رتسثي٧١ؼْ٘يك١ٙية٥يح٘ ٧ثيخشعف٧ؼ٨ثية١يتعد٘ ػ٨عثي.يهع ٤ٓيٗدع٤يٟعوٝيتالخعدلالجي١ٓ٘ع ذتيالييييييييٌٗ ػهيتٓه

يخةهةيتٓ٘ؼ ٓجثي١تثالدي.

 األخىات واألخىة ،،،

ة و ّيت٨ٓع٢ٕيٟعٖيرعع ّيتٓ٘سعدٌةْي١اعٜ ػٞي،ي١ةٙيةهضعْيييييييٗٚيتٓلٌ نييتٓد٦ياليخل يػ٠٨ٔ يةٙي

ٖيحػعهتكية و ٜٓع يتثػعهتكيتٓج٨عهي٢ِ٨ٓٛع٢تيرعع ّيييييييه٦يت٣٢ٌٓيتٓةشف٧ثي،ي١حدع٤ي٧عديييتٓد٨ٜ٘ث٢ٟييتٓد٨ٜ٘ثة٢ٛتعي

تٓ٘سععدٌةْيػ٨ٜٔعع يتالٟد٘عع ٕيبعع ٓدؼ٨ٖٔية١اًلي١حػعع كتيتٜٓظععفيهعع٦يس٨ سعع خٞي١ٜٗ ٟجععٞي١ةٙي٧ِعع٢ٙيذ١يعععه٣١ييييييي

١تالٟد٘ع ٕيبع ٓدؼ٨ٖٔيييتًدل ك٧ثي،يٗٚيخلّيربطيٗسدخفع جيتٓدؼ٨ٖٔيب٢تًغي١تحد٨ ع جيةسع٢تىيتٓؼ٘عْي،ييي

ل٨ٌييةٟهت يتثسدفتخ٨ج٨ثيتٓؼفب٨عثيٓٔلعهيٗعٚيػ٘عْيتش وع ّي،يييييي١حد٤ي٧دٖيختٓد٦ٌٜي١تٓدهر٧ يت٦٠ٜ٘ٓي.يي

تٓعه١تهغيتالًدلع ك٧ثيييتٜٓ٘ بغيتٓ٘جك٧ثي٠ٓوٝيتٓظ ٟفتي١تٓد٦يخعفخةطيبع ٓظف١ ي١يييخجو٨ ٧ج يتٓؼْ٘يػ٤ٔي

ٗظٔثيتٓل٘ ٧ثيتالعد٘ ػ٨ثي١سفػثيت٢ٓا٢ّيح٤ٓيتٓض٘ ٙيتالعد٘ ػ٦يتٓشع ْٗي١ٗؼ ٓجعثيييي،ي٠ٓوتيهتٙيٗه

٧ععزيتٓععف١تبطيتشسععف٧ثي١تٓلععهيٗععٚيػ٢تٗععْيتٓدوِععَيتشسععف٥ي١تٛولعع ّييييٗشععِٔثيتٓةا ٓععثيحٓعع٤يع ٛعع يخؼزي

تشبعع٧٢ٚي٧لٌععييت٠ٓععه يبل٘ ٧ععثيتشسععفتيب ػدة رٟعع يتٓل  ععٜثيتٓاة٨ؼ٨ععثيٓٔاوععْي١خٔععييتشسععفتيتٓسععؼ٨هتيييي

يب ػدة رٟ يتٓخ٨ٔثيتش٤ٓ١يه٦يبٜ تيتٓ٘جد٘غيتٓسؼ٨هي.

ٜ٘ سععةثيتٌٓعع كرتيُ٘عع يةٙيت٠ٜٓعع٢ يبدودعع٨ يتٓؼ٘ععْي١كػ٘ععٞيب ِٓوعع تتجي١تٓلععلح٨ جي١تثػععهتكيتٓيي

ػٔعع٤ي عع٘ ٙيتٓداة٨ععييتٓسعع٨ٖٔيشحِعع ٕيًعع ٢ٛٙيتٓؼ٘ععْي١ٗؼعع ٨٧فيتٓؼ٘ععْيتٓؼفب٨ععثي١تٓه٨ٓ١ععثيتٓدعع٦ياعع كًحيييي



 4 

ػ٠٨ٔ يتٓه١ٓثيب ػدة ريةحِ ٠ٗ يٗٔزٗثي٠ٓ يبؼهيتٓدلعه٧ييػٔع٤يتالخو ٨ًعثي،ي١ٗعٚيتٓج٨عهيةٙيغ ٓة٨عثيتٓعه١ّيييييييي

ثيتش وعع ّيٗععٚيتٓؼ٘ععْي١هعع٦ييتٓؼ٘ععْيتٓؼفب٨ععثي١تٓه٨ٓ١ععثيتٓخ اععثيبل٘ ٧ععييتخو ٨ًعع جتٓؼفب٨ععثيٗلعع كًثيػٔعع٤ي

.ي١ٌٓععهيي١عسععه٥يتٓؼ٘ععْي١خ اععثيتسعع٢تتيةحععِ ّيػ٘ ٓععثيتش وعع ّي١ٗعع ي٧ؼعع ٢ٛٙيٗععٚيتسععدللّيتًدلعع ك٥ي

خضعٜ٘حيٗؼع ٨٧فيتٓؼ٘عْييييثيتش وع ّيب ٟد٘ ٗع جيٜٗظ٘عثيتٓؼ٘عْيتٓؼفب٨عثي،ي١يييييـحظ٨حيبفتٗ يِٗ هلثيػ٘ ٓ

ي1221تٓشعتٙيهع٦يػع ٕيييييةاهرجيتخو ٨ًثيػْ٘يػفب٨عثيب٠عوتييتٓؼفب٨ثيةحِ ًٗ يخل٤٘يتش و ّيه٦يتٓؼْ٘ي١

.يح عع هثيحٓعع٤يتٜٓععه١تجييي2010.يُ٘عع يةاععهرجيتثسععدفتخ٨ج٨ثيتٓؼفب٨ععثيٓٔلععهيٗععٚيػ٘ععْيتش وعع ّيػعع ٕيييي

ت٨ٗ٢ٌٓثي١حٌٔ جيتٌٜٓ  يتٌٓاف٧ثيتٓخ اثيبؼْ٘يتش و ّي١تٓدع٦يخؼدةعفيٗعٚيتٓةعفتٗ ي١تشٛشعاثيتٓهتن٘عثييييييي

يييي.ه٦يخاثيػْ٘يٜٗظ٘ثيتٓؼْ٘يتٓؼفب٨ثي

ٓةعوّيتٓ٘ز٧عهيٗعٚييييي١تٓؼعزٕي١تٓدلع٨ٖ٘يييٚيتٓج٠هي١ال تٓحيٓه٧ٜ يتٌٓع٢تي١ه٦يتٓخد ٕيٌٓهيبوٜٓ يتِٓب٨فيٗ

تٓج٠هيٓفهغي٨ًٖيتٓؼ٘عْي٢ٗ١تع٠عثيتٓةا ٓعثي١خخو٨ع يحعهتيتٓوٌعفي١رهعغيٗسعد٣٢يٗؼ٨شعثيتٓؼ٘ع ّي١خؼز٧عزيييييييييييي

تالعد٘عع ػ٦يهعع٦يتٓععةلكيٗةعع كايتٓلعع٢تريي.ي٧١سععؼهٛ يةٙييٛاععفديبعع٨ٚية٧ععه٧ِٖيحػععلٙريتالعد٘عع ػ٦يتتٓلعع٢

رب٨غيتٓؼ ٕيتٌٓ كٕيبؼهيحًفترٝيٗٚيٗجخ٘فيتٓؼْ٘يتٓؼفب٦يحد٤ي٧د٢هفيٜٗع  يييه٦يح لًٞتٓؼفب٨ثي١تٓ٘د٢ًغي

تالسععدب٘ ريتٓجعع ذ ي١ػلًعع جيتٓؼ٘ععْيتٓا٨ةععثي١خِ٘عع٨ٚيتٓج٨٘ععغيٗععٚيتٓسعع٨فيبٌعع٢تي١دةعع جيٓدل٨ٌععييتٓؼهتٓععثييي

حعهتيتٓوٌعفي١خٜد٠ع٦يػ٘ ٓعثيييييي١خخع يوع٦يه٠٨ع يتٓةا ٓعثييييدخٜتالعد٘ ػ٨ثيةْٗيتٓج٨٘غيه٦يح٨ تيحعفتي١ُف٧٘عثييي

ٗؼ٠ يُْيةحِ ّيتسدلل٠ٖٓي،يحد٤ي٧ؼ٨ش٢تي وع٢ٓد٠ٖيتٓةف٧ئعثي٧١دوفغع٢تيٓٔدؼٔع٨ٖي١سع٨ٔثيييييييتش و ّي٧١ٜد٦٠

ي.تٓدٌهٕي١تٓدا٢ري١تٓةٌ تيُتٗثي٠ٓ يِٗ ٛد٠ يب٨ٚيتشٖٗيتٓفت٨ًثيي

تِٓ٘٘ٔععثيةُععفريحععِف٥ي١خٌععه٧ف٥يٓ٘ؼعع ٦ٓيتش ي١ ٧ععفيتٓؼ٘ععْيهعع٦ييةٙي١الي٧سععؼ٦ٜيهعع٦يتٓخدعع ٕيحال ي

١تٓدٌعه٧فيييتٓ٘سد٘فيشٛشعاثيٜٗظ٘عثيتٓؼ٘عْيتٓؼفب٨عثي،ي١تٓشعِفييييييٓدؼ ١ٛٞيتٓهتنٖي١كػ٘ٞيتشرك٨ٛثيت٠ٓ ح٨٘ث

،ييػٔعع٤يحسععٚيخؼعع ٠ٛ١ٖييتٓلفهععث١ٗجٔعع يحكترتييغفهععثياععٜ ػثيتشركٙرنعع٨ يي/يحعع خٖيتٓلٔعع٢ت٦ٛٓعع  ي

ُعْية٨ٜٗع جيتٓخ٨عفيِٓعٖيبع ٓد٢ه٨ييييييي،يٗغي١ٓ خ٢تيتٓخةفتتي١تشخ٢تجي١تشخ٢تيتٓ٘ش ر٨ُٚيه٦يٟوٝيتٜٓه١ت

ٙي٠ه يٗٚيػٌهيٟوٝيتٜٓعه١تيي١تٓخف١ييبد٢ا٨ جيخلٌييت١ٓتٜٓج دي تٓشع٨ٌييك١تٕيتٓدٌعهٕي١تٓفهع ٝييييي١ٓع رك

ي١تال كٟ ري.

ي١تٓسلٕيػ٨ِٖٔي١رح٘ثيتهللي١بفُ خٞي،،،
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