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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 المملكة األردنية الهاشمية 

 وزارة التربية والتعليم 
 واالختبارات  االمتحاناتإدارة  

 العامة  االمتحاناتقسم 
  2021امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 

 الفصل الثاني  4م  األردنتاريخ المبحث: 
   للفروع كافةالفـــرع: 

 2:      00مدة االمتحان :   
 الخاصة  والدراسةالنظاميين والمعيدين  للطبلة 

 

 الملك 
تعين قائد جيش والمخابرات والدرك من  

 مهام 
 الملك 

من   األعيانتعيين رئيس وزراء ومجلس 
 مهام 

 الملك 
المعاهدات والمصادقة على القوانين    إبرام 

من مهام  األمةمن مجلس  إقرارهابعد   
 الملك 

الشرف   األلقاب  وإصدار اختيار ولي العهد 
 من مهام 

 الملك 
ودعوة إلجراء قائد القوات مسلحة 

 انتخابات من مهام 
األولعبدهللا  أسرة وراثي في  األردنية عرش المملكة    

من الدستور  28المادة   
 األول عبد هللا  أسرةالعرش وراثي في  

 حسب 
 مؤسسة العرش ومجلس الوزراء مكونات  سلطة تنفيذيه 

مكونات األمة مؤسسة العرش ومجلس   سلطة تشريعيه  صاحبة الوالية على شؤون الدولة هي الحكومة   

 شهر
المدة الزمنية للحصول على ثقة من  

 مجلس النواب
 مؤسسه العرش والمجلس القضائي سلطة قضائية 

 على الثقة 
تقدم الحكومة البيان الوزاري لمجس 

 النواب للحصول
إخوته أكبر   إذا لم يكن للملك عقب تنتقل الى  

تغيير الوزارة  أسباب  
فقدت انسجامها على العطاء وارتكبت  

توجهاتها ال  األخطاء مجموعه من 
لظرف جديد هي بتستجي  

 البيان الوزاري 
خطة عمل حكومة بناء على كتاب التكليف  

 السامي وتتعهد الحكومة بتنفيذه هو

 سلطة التنفيذية 
شؤون الدولة وتنفيذ السياسة العامة   إدارة 

للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي  
 من مهام 

 سلطة التنفيذية 
اقتراح المشاريع القوانين ورفعها لمجلس  

من مهام   األمة  

 سلطة التشريعية 
مصدر   األمهفي الحكم الن   أساسيه ركيزة 

 سلطات هي
الموازنة العامة من مهام  إعداد السلطة التنفيذية   

األعيان مجلس   
معين بإرادة ملكية وال يتجاوز نص عدد  

 مجلس نواب
األمة مجلس  والنواب مكونات  األعيان مجلس    

 مهام سلطة التشريعية 
الموازنة وتشريع القوانين المنظمة   إقرار 

 لحياه شعب
 رئيس الوزراء والوزراء مكونات  مجلس الوزراء 

 سلطة تشريعيه 
مساءلة الحكومة ومنح ثقة للحكومة من  

 مهام 
 راس هرم السلطة القضائية  المجلس القضائي

 السلطة القضائية 
سلطة مستقله تتوالها المحاكم وتصدر  

وفق القانون  األحكام  
منتخبين باقتراع سري من شعب  أعضاء مجلس نواب  

 السلطة القضائية 
القوانين  ضمان الحقوق والحريات وتطبيق 

من مهام   واحداث التغيير االيجابي  
 سلطة القضائية 

حماية المجتمع من الجريمة واالنحراف  
 والفصل بين المتخاصمين من مهام

المحاكم  أنواع  
محاكم دينية ومحاكم خاصة ومحاكم  

 نظامية هي 
 المحاكم الدينية 

محاكم الطوائف ومحاكم الشرعية من  
 أنواع

 المجالس التشريعية 
الحكومات   أداءالنشاط السياسي ومراقبه 

 وتفاعل مع القضايا تعتبر من مميزات 
مجالس 5  

عدد المجالس التشريعية التي شكلت في  
1946الى عام   1929من عام    األردن   
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 مجلس النواب
كوتا   15مقعد و  130مجلس يتكون من  

 نسائية هو 
1956انتخابات  متى قطف ثمار تطور الدستوري والنيابي  

 سلميان النابلسي 
حكومة حزبية ائتالفيه عام   أولتم تشكيل 

برئاسة  1956  
 الحكومة الوطنية 

حكومة حزبية ائتالفيه عام   أولتم تشكيل 
تحت مسمى  1956  

مقعد  26  
في   األحزابعدد المقاعد التي حصل عليها 

 مجلس رابع 
 المجلس الرابع 

المجلس الذي شهد أكبر كتله حزبيه  
 ائتالفيه

 الحروب اإلقليمية 
التحديات التي واجهت الحياة نيابية  

1946/1967  
1967/ 15/4التاسع مجلس يجمع الضفتين هو  آخر   

 الحسين بن طالل 
بعهد  المجلس الوطني االستشاري كان  

 الملك 
األردنياتحاد الوطني  1972من صيغ بديله لمجلس نواب عام    

المجلس النيابي  1989
 الحادي عشر 

المجلس الذي يعد بداية جديده لمسيرة  
الديمقراطية /متى كانت العودة للحياة  

 النيابية 

المجلس الوطني  
 االستشاري 

مجلس معين بإرادة ملكية وتنسيب من  
عام   أسسمدته عامين   ءرئيس الوزرا 

1978 
المجلس الوطني  

 االستشاري 
الفرصة للمشاركة الشعبية ولكي ال   إتاحة

تشكيل أسبابالنيابية من   الحياة تنقطع   
المجلس النيابي العاشر  

1984 
انتخابات   أجريتالمجلس النيابي الذي  

الثمانية فرعيه لملئ المقاعد الشاغرة   

1997الثالث عشر  المجالس النيابية بعهد الملك الحسين   آخر   المجلس الذي شهد مشاركة حزبيه واسعه  الحادي عشر  

عام صدر القانون االنتخابي الجديد  أيفي  2016 2001المجلس الذي استمر حتى  الثالث عشر    

2012 
العام الذي تشكلت فيه الهيئة المستقلة  

 لالنتخابات
الرابع عشر عام نتخب المجلس النيابي ا 2003  

 االستقالل
حكومة   أولحزب تشكلت منه  أولاسم 

1921 
عشر عام   الخامسنتخب المجلس النيابي ا 2007  

1956/1957 عشر عام   السابعنتخب المجلس النيابي ا 2013 الفترة التي استمرت فيها الحكومة الوطنية    

العرفية   األحكام  
ليها الدولة في إ  أمجموعه من القوانين تلج 

وتعلن حاله الطوارئ األزمات حاله   
األردنية    األحزاباهم 

اإلمارة في عهد   
  األردنيحزب االستقالل وحزب الشعب  

 وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني 

المسلمين  اإلخوان  
  إيقافجمعية خيريه تم استثنائها من قرار 

 العمل الحزبي
 السلطة التنفيذية 

السلطة التي تمنح صالحيات واسعه في  
العرفية   األحكام  

 الوطنية 
  وإنهاءعلى االستقالل  األردن حصول 

ذات صبغه   األحزاباالنتداب من مطالب   
ذات صبغة   األحزاب

 القومية 
قيام الوحدة العربية ورفض الهجرة  

 اليهودية ورفض وعد بلفور من مطالب 

مبادئ الميثاق الوطني  
1991 

قواعد العمل الديمقراطي وسماح  احترام 
لألحزاب باستئناف عملها وترسيخ القيم  

 تسامح تعد من 

العودة للحياة الحزبية  
1989 

وصدور   1991صدور الميثاق الوطني 
من مظاهر مرحلة  1992 األحزابقانون   

 مبادئ الميثاق الوطني 
الحفاظ على صفه المدنية وضمان الحريات  

 تعد من 
الحزبية  للحياة  العودة   

  األحزابإطالق حريات وتعديل قانون 
 مظاهر 

 الحزب 
تنظيم سياسي يتألف من جماعه من  

وفقا للدستور بقصد المشاركة في   ن األردنيي
 الحياة السياسية هو 

1991الميثاق الوطني   
اإلطار الذي يتضمن المبادئ العامة  

 الناظمة للعمل السياسي

1992 األحزابقانون   
مختلف أوجه الحياة السياسية  قانون تناول 

 والحزبية 
عضو 500 ليصبح العدد   2007  األحزابعدل قانون    

 المؤسسات الدستورية 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية  

 هي
عضو 150 ليصبح العدد 2015  األحزابعدل قانون    

إخوته  أبناء  أكبر   
اخوه فان الحكم   أوإذا لم يكن للملك عقب 

 ينتقل الى 
عام تم العودة للحياة النيابية أيفي  1989  

خصائص المحاكم في 
وتدل على   األردن 

 استقالليه القضاء 

المحاكم مستقله ومصونه وجلساتها  
الجميع ويحق للجميع  أماممفتوحة 

 االحتكام للقضاء تعتبر من 

عن المجلس القضائي  
 ومقترن بإرادة ملكيه 

القضاة ويرقون ويعزلون بقرار  يعين 
 صادر 
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األولى تشكيالت مرحله   
العام والقوة   األمنالقوة العربية وقوة 

 السيارة تعد 
من 1921شكلت نواه الجيش العربي  رجال الثورة العربية   

 القوة العربية 
ضابط   25من تجاءت من الحجاز وتكون

جندي250و  
1921--1953 لتكون الجيش من   األولىامتدت المرحلة    

العام   األمنقوة   
تتكون من الدرك    األمنمهمتها حفظ 

 الثابتة والهجانة 
هي 750سرايا الفرسان ومشاه افرادها القوة السيارة   

 األولى 
تشكيل قوة الحدود وتحويلها للباديه  

المدفعية من  وتشكيل سالح الجو وسالح 
 تطورات المرحلة 

1923 األولى المرحلة    
متى تم إطالق اسم جيش العربي على  

في  اإلمارةجيش   

 المرحلة الثانية 
المعاهدة من   وإلغاء تعريب قيادة الجيش 

 تطورات
األولى المرحلة    

بسيارة   وإلحاقها العام  األمن قوة   الغاء
1923 

 المرحلة الثانية 
وسالح دروع  لوية حرس ملكي أتشكيل 

 وكتائب مدفعية في 
1953--1966 لتكون الجيش من   الثانيةامتدت المرحلة    

 الويه مشاه مرحله ثانيه 
حطين/قادسيه/يرموك/خالد بن الوليد/علي  

طالب أبيبن   
1956ذار/ آ/ 1  تم تعريب قيادة الجيش العربي عام 

 راضي عناب
للجيش العربي بعد    أركانرئيس  أول

 تعريب 
البريطانية عام  األردنية المعاهدة  البغاءتم  1957  

 المرحلة الثالثة 
حرب حزيران والكرامة وتشرين رمضان  

 تمت في
ضابط  64 بقيادة كلوب  ن بلغ عدد ضباط البريطانيي   

 المرحلة الثالثة 
تشكيل قوات خاصة وتنظيم جيش على  

فرق  أساس  
ألف  20 1953منتسبي جيش عام بلغ عدد    

 المرحلة الثالثة 
مركز جغرافي    وإنشاءتطوير دفاع جوي 

 ملكي 
ألف  25 6195بلغ عدد منتسبي جيش عام    

 القوات الخاصة 
واستهداف   اإلرهاباالستطالع ومكافحة 
مهام  األرتال  

ألف  55 6719بلغ عدد منتسبي جيش عام    

بالجيش  المرأةمشاركة   
القوات مسلحة  تجنيد نساء جامعيات في 
 من مظاهر 

1967--1976 لتكون الجيش من  الثالثة امتدت المرحلة    

 المرحلة الرابعة 
المرحلة التي تميزت بتطور ملحوظ 

 بالتسليح وتدريب
 مشاركة المرأة في القوات المسلحة المرحلة الثالثة 

 المرحلة الرابعة 
جامعه مؤته/ومديريه الحرب  إنشاء

 اإللكترونية في 
1977--1999 لتكون الجيش من  الرابعة امتدت المرحلة    

 الجناح العسكري للقوات المسلحة  جامعة مؤته  خدمة العلم/قوة خفر سواحل/تطوير سالح جو   المرحلة الرابعة 

 صرح الشهيد 
تم في المرحلة الرابعة تخليدا لذكرى الشهداء  

القوات  إنجازات  ويسجلومتحف وطني 
 مسلحة هو 

 قانون خدمة العلم 
في تدريب  18الحاق ذكور ممن بلغ 

 العسكري  لمدة سنتين 

 المرحلة الرابعة 
شؤون المرأة /المشاركة بقوات حفظ   إدارة

 السالم  
مرحله رابعه 1998 منى بجامعه مؤته  األميرةتم الحاق كليه    

الثاني  عبد هللاالملك   
دراية بحاجات الجيش   أكثرالملك الذي كان 

 وتطلعاته
حتى لالن  -1999 لتكون جيش من  الخامسةامتدت المرحلة    

 المرحلة الخامسة 
ثاني لتصميم  عبد هللامركز ملك  أسس

1999وتطوير   
للمناطق العسكرية تم فيتنظيم جيش  المرحلة الخامسة   

الثاني عبد هللامركز ملك  الحواسيب تم في  وإدخال األزمات إدارة  المرحلة الخامسة  مؤسسه عسكرية للتصميم وتطوير وتصنيع    

الثاني عبد هللامركز ملك  أهدافتصنيع معدات مدنية وعسكريه من    استمرار سالح جو بنظام قواعد عسكريه  المرحلة الخامسة  

تم في  اإلداري استحداث نظام نقل   المرحلة الخامسة  الحرب التي شارك فيها الجيش على جبهة سوريه  تشرين رمضان   
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من األردنيين وتدريبهم  اآلالف استيعاب  مجال القوى البشرية   الدفاع عن الوطن وصد العدوان دور عسكري  

وثقافة مجال تعليم   
البحوث مثل مشروع طاقة الرياح مع   إعداد

 جمعيه علميه 
دور  أزماتهم الوقوف بجانب العرب في  قومي   

 المجال الصناعي 
  وإنشاءتقديم الخدمات الفنية للصيانة  

 مصانع 
والقيام بمشاريع دور  التنميةدفع  تنموي  

 المجال الصناعي 
المشاركة في المعارض الصناعية ايدكس  

 وسوفكس 
 مشاركة في قوات حفظ السالم دور  إنساني

 الهندسة الملكي 
القيام بالمشاريع الزراعية والمائية عن  

 طريق سالح 
وأثاث  واألكسجين مصانع دهانات  إنشاء المجال الصناعي   

 الزراعة والري 
السدود ترابيه وشق الطرق  إنشاء

الزراعية   األراضيالزراعية واستصالح 
 في مجال

واإلخالء  اإلنقاذ   
وثلوج والبحث  األنقاض وإزالة فتح طرق 
في حاالت الغرق في مجال واإلنقاذ  

 مركز جغرافي ملكي 
الخرائط  إصدار الجهة المسؤولة عن 

 والمخططات 
في حاله الغرق  اإلنقاذقوة مسؤوله عن   القوة البحرية ملكيه   

جيش للالمباني الحكومية والسكنية  إنشاء البناء والتعمير  المركز الجغرافي في مجال  إنشاء خرائط ومساحة    

أفغانستان عراق/ غزة/   
من األمثلة على مناطق منكوبة شارك فيها  

 جيش العربي
سدود  وإنشاءمنح القروض اإلسكانية  البناء والتعمير   

  البوسنه/الشرقية تيمور
 والهيرسك 

الجيش بقوات من الدول التي شارك فيها 
 حفظ السالم هي 

هايتي    عاجالساحل 
سيراليون /  

من الدول التي شارك فيها الجيش بقوات 
 حفظ السالم هي 

بحفظ سالم  المشاركة   
وسالم   األمن تخفيف ويالت الحرب ونشر 

أهداف من   
العام   األمن 1958جهاز أصبح يتبع لوزارة داخليه     

 المشاركة بحفظ سالم 
المستشفيات من    وإرسالالتعريف باألردن 

 أهداف 
العام   األمن مهام  اإلصالحمراكز  وإدارة مراقبه النقل    

العام   األمن 1956فصل بينه وبين جيش عام   أمنىجهاز    الشراكة بين رجل شرطه والمجتمع الشرطة المجتمعية  

العام   األمن  
منع الجرائم وتنفيذ القوانين واألنظمة من  

 مهام 
العام   األمن والنظام مهام األمنالمحافظة على    

وحدة امن االستثمار  
األحداث وشرطة   

العام     لألمنووحدات تابعه  إدارات
الثاني عبد هللاواستحدثت بعهد الملك   

شرطة البيئية   إدارة 
fm ذاعه امن إو  

ووحدات تابعه لألمن العام    إدارات
 واستحدثت بعهد الملك عبد هللا الثاني

 الدفاع المدني 
وتوعيه المواطنين والقيام   األرواح حماية

  اإلنذاروتوفير وسائل  واإلسعافباإلطفاء 
 من مهام 

 الدفاع المدني 
وحقق نقله نوعيه من   1956 أسسجهاز 

وافتتاح المراكز  األفرادحيث تأهيل   

 التأكد من شروط سالمه في المباني مهام  الدفاع المدني  من أين تتلقى المخابرات مهامها  رئيس الوزراء 

 المخابرات 
جمع معلومات وتحليلها ومقاومه تخريب 
 الفكري والمادي ومكافحة التجسس مهام 

 دائرة المخابرات العامة 
ذات صبغه عسكرية  1964عام  أسست

قوانين القوات المسلحةيجري عليها   

 المخابرات 
من أكثر دوائر تميزا واحترافه وتحظى 

 بثقة كبيرة 
 الجهاز الذي يواكب المتغيرات ومستجدات المخابرات 

 المخابرات 
بعناية وفق معايير   أعضائه جهاز يختار  

 كفاءة 
اإلنسانجهاز يلتزم بمعايير حقوق  المخابرات   

 الدرك 
المالئمة للمواطن وحماية  توفير البيئة 

 المؤسسات
األولىجهاز ظباطه يحملون درجة جامعيه  المخابرات   

جهاز الدرك  أسسمتى  2008 حماية الوفود الرسمية وحراسة المنشآت مهام  الدرك   

 الدرك 
تقديم خدمات للمواطنين وتوفير بيئة امنه 

 لالنتخابات 
 توفير المظلة األمنية للمهرجانات مهام  الدرك 

سست دائرة المخابراتأمتى  1964 تحول اسم قوة الحدود في المرحلة األولى إلى  البادية   
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 الزراعة 
النشاط االقتصادي الرئيس لسكان بعد  

 االستقالل هو
 توفير الغذاء وتوفير فرص العمل تدل أهمية زراعة 

 القطاع الزراعي
إصدار التشريعات وتقديم القروض دور  

 حكومة بدعم 
ــ  الرعي والزراعة   السمة البارزة لسكان الريف هي العمل بــ

 دعم قطاع زراعه 
اإلعفاء من جمرك واستخدام األنظمة  

 الحديثة دور حكومة 
قطاعات األخرى تطور   هجرة سكان من ريف وباديه للمدن بسبب 

 نهر اليرموك 
على أي نهر أقيم أول مشروع زراعي في 

 األغوار 
 إنشاء سدود وحفر ترابيه وحفر آبار  الحصاد المائي 

قناة الملك عبد هللا  
 األول

أول مشروع زراعي على نهر اليرموك في  
 األغوار 

فيها قناة ملك عبد هللا  نجزأالمنطقة التي  األغوار   

 اهم سدود األردن 
وحدة/كفرين/واله/ملك  

 طالل/تنور/موجب/وادي العرب 
 أول مشروع زراعي في األغوار في  الستينيات 

 مشكالت الزراعة 
ضعف تنبؤ وتخطيط بين المزارعين  

 والسوق من 
 محدودية الموارد المائية من مشكالت قطاع الزراعة 

 تزايد جفاف والتغير المناخي من مشكالت قطاع الزراعة  أسباب تصحر األراضي الهامشية والبادية  الجفاف وتغير مناخي

 الزحف العمراني 
من أسباب تناقص األراضي الزراعية ذات  

 جود عالية 
 ضعف تسويق الزراعي من مشكالت قطاع الزراعة 

 صناعات بعهد اإلمارة 
النجارة/ صياغة ذهب /النسيج /ومطاحن/  

 ومعاصر 
 أهمية صناعه وتجاره 

توفير عمل وتحسين دخل وجذب  
 االستثمارات 

شركه  24 عمان  1925 بلغ عدد شركات صناعيه بعد االستقالل   أقيم أول معرض صناعي زراعي  

 خطط تنميه االقتصادية 
تعزيز شراكة بين القطاع العام والخاص  

 يعد من نتائج 
وتقليل من بطالة من نتائج زيادة مكاسب  خطط تنميه اقتصاديه   

دور القطاع الخاص  
 بتطوير الصناعة 

مصدر لتوفير العمل/مشاريع تطورت الى  
كبرى/ والتخفيف من البطالة ورفد  

 االقتصاد 
 تطورات قطاع الصناعة 

تطور صناعات تعدينيه وتحويليه  
والكيماوية والبالستيكية والهندسية ومدن  

 صناعيه من 

90 %  
صناعية من  الصادرات ما  شكلت منتجات 

 نسبته
 صناعة األدوية من تطورات صناعات الكيماوية 

 مشكالت قطاع الصناعة 
ضعف راس المال وتدني القدرة التنافسية  
وصغر حجم السوق وارتفاع كلفه استيراد  

 الطاقة من 

مؤسسات داعمه  
 للصناعة 

بنك اإلنماء الصناعي والغرف صناعيه  
ومؤسسة مدن  ومؤسسة مناطق حرة 
 صناعيه 

 تعدينيه تحويليه 
البوتاس والفوسفات اإلسمنت والزجاج  

 من صناعات 
 مشكالت صناعه 

األوضاع اإلقليمية التي تحد من التصدير  
 من

 األردن والدول العربية 
إعفاء منتجات المحلية من الرسوم اتفاقيه  

 وقعت بين
 نشطت تجارة في األردن بعد  حرب عالميه ثانيه 

 مدينه أصبحت محط أنظار للتجار  عمان  وقع األردن اتفاقيه تجارة حرة مع  الواليات المتحدة 

 التجارة 
إزالة قيود أمام انتقال رؤوس األموال 

وجذب االستثمارات وتوقيع اتفاقيات من  
 البرامج إلصالح 

سهولة استيراد  
 وتحويل عمالت

 أسباب أن أصبحت عمان حط ألنظار التجار 

 وقع األردن اتفاقيه تجاريه لالنضمام الى  منظمه تجارة عالميه  وقع األردن اتفاقيه شراكة تجاريه مع  االتحاد األوروبي 

 البحر الميت 
مؤتمرات   8منطقة استضاف األردن فيها 

 لدافوس
 الدولة التي تقع فيها مدينه دافوس سويسرا

يوم  14  دافوس المدة التي حددت لبدء المستثمر بعمله هي  
مدينه بدأت فيها مؤتمرات منتدى  

 االقتصادي 
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تقلق  نسبة   التوفيق والنجاح ، ادرس وتوكل على هللا ومن الطبيعي الشعور بنسيان المادة وهذا من الشيطان فالحبائي الطلبة  أسأل هللا لكم أ
) أ + ب (   النموذجين  الموضوعية األسئلة على االطالع الرجاء مالحظة :    دراستها كاملة . واألفضلالعالمة من المراجعة النهائية في علم الغيب 

          من حفظك للمادة واالستعداد لالختبار الوزاري .  األمثل للتأكد والثاني  فهي الطريقة  األولالنهائية للفصلين   ةالمراجع المكملة لدراسة 
 0799798496علي الربابعه  األستاذ محبكم  

 النافذة االستثمارية 
مكان جهز بالتقنيات وتمتلك صالحيه لمنح  

 تراخيص 
 بدأت مؤتمرات منتدى االقتصادي عام  1971

 لقطاع التجارة 
مؤسسه األردنية لتطوير المشاريع 
االقتصادية ومؤسسه مواصفات  

مؤسسات داعمه والمقاييس من   
 لقطاع التجارة 

الغرف تجاريه والمؤسسة االستهالكية  
 المدنية من مؤسسات داعمة 

 قطاع تجارة 
عجز الميزان تجاري واالنفتاح االقتصادي  

وضعف المنافسة وعدم االستقرار في 
 المنطقة مشكالت 

 عجز الميزان تجاري 
ارتفاع نسبه المستوردات وانخفاض  

 الصادرات سببت لقطاع تجارة 

 هيئه االستثمار األردنية 
هيئه حكومية تشجع االستثمار وتوحد 

 التشريعات هي 
2014عبد هللا الثاني  أسست هيئه االستثمار األردنية عام/ بعهد  

 قانون تشجيع االستثمار 
توفير بيئة آمنه وجذب وتحفيز استثمارات  

 من نتائج 
 قانون تشجيع االستثمار صدر عام  1995

االستثمار تشجيع   
توفير البنية التحتية وإنشاء منطقة العقبة  

 من مظاهر 
 تشجيع استثمار 

إصدار عديد من قوانين واتفاقيات من  
 مظاهر 

 مقومات السياحة 
المواقع األثرية والمرافق والخصائص  

 جغرافية من 
 الموقع وطرق المواصالت والبيئة اآلمنة  مقومات سياحة 

 دور القطاع الخاص 
منتجعات والفنادق واالستراحات وشركات  

 سياحية من 
 الميناء الوحيد في األردن  العقبة 

 سياحة ثقافية 
زيارة قالع عجلون والكرك والشوبك 

وزيارة جرش والبتراء وأم قيس والقصور  
 والمتاحف امثله على 

امثله على سياحة  
 الدينية 

زيارة أضرحة الصحابة والمقامات وجبل 
نهر األردن وكنائس نبو والمغطس على   

 زيارة المواقع األثرية ومتاحف والقالع  سياحة ثقافية  زيارة األماكن جبيلة والغابات والمحميات  سياحة بيئية 

ألف  13 سياحة االستشفاء وزيارة المنتجعات سياحة عالجية   بلغ عدد المواقع األثرية  

 المتاحف /سياحة ثقافيه 
األثرية/ الحياة  التراث األردني /القطع  

 شعبية امثله 
 عقد المؤتمرات االقتصادية  سياحة المؤتمرات 

 سياحة عالجية 
زيارة حمامات ماعين والحمة وعفرا  

 والبحر الميت 
 المصايف دبين عجلون  سياحة بيئية 

 العالجية/البيئية 
زيارة البحر الميت تمثل نوعي من  

 السياحة األردنية 
العقبة واألغوار وبحر الميتالمشاتي  سياحة بيئية   

 مشكالت السياحة 
عدم االستقرار السياسي في المنطقة ودول 

 مجاورة 
 المحميات ضانا واألزرق  سياحة بيئية 

 أين توجد حمامات ماعين  مادبا  تدني مستوى اإلقبال على سياحة الداخلية  مشكالت السياحة 

 أين توجد الحمة األردنية  الشونة الشمالية  ضعف التسويق والترويج السياحي مشكالت السياحة 

 مشكالت السياحة 
ضعف المشاركة بين القطاعين العام  

 والخاص 
 أين توجد حمامات عفرا  الطفيلة 

 سياحة / تجارة 
مشكلة عدم االستقرار السياسي مشتركة  

 بين قطاعين 
 أين يوجد قصر المؤتمرات  البحر الميت 


