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الفهرس

مقدمة
رؤيتنا ... رسالتنا ... أهدافنا 

الشراكــــة مـــع القطــــــاعيــــن العــــــام والخـــــــــاص  
قطاع الصناعـــــات البالستيــــكيــــــة والمطــــاطيــــــة 
قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

الفئات المستهدفة من الجائزة
شـــــروط المشـــــــاركة
مـــراحل دورة الجــــائزة
معــــايـــــيــــــــر الجــــــائزة
إعداد تقرير اإلشتراك

الميزات التي تحصل عليها الجهات الفائزة
الجهــــات الفــــائزة فــــي الدورات السـابقة 

لـــــــجـــــنــــــة الجـــــــائــــــــــــزة
قائمة الوثائق المطلوبة 
نموذج طلب التسجيــــل

المرفقات 
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مقدمـــــة

 للرؤى الملكية الســـامية باعتبار التنمية اإلقتصادية ذات طبيعة تشـــاركية 
ً
تنفيذا

 من أهداف نقابة المهندســـين األردنيين 
ً
بين القطاعين العام والخاص وانطالقا

فـــي رعايـــة األعمال الهندســـية وخاصـــة ذات الســـمة اإلبداعية والتي تســـهم 
فـــي التنميـــة اإلقتصادية واإلجتماعيـــة للوطن، حيث تبلورت فكـــرة جائزة أفضل 
منتج أردني في شـــعبة الهندســـة الكيميائية / لجنة ممارســـة المهنة واالتصال 
 للصناعات األردنيـــة على تطوير 

ً
مـــع الصناعـــة حتى تكـــون هذه الجائـــزة محفـــزا

منتجاتهـــا لتصبح منتجات مميزة ومنافســـة في الســـوق المحلـــي والعالمي بما 
 لتلك األهداف جاء 

ً
 على دورها فـــي اإلقتصاد األردني وتحقيقـــا

ً
ينعكـــس ايجابـــا

إطـــالق الدورتيـــن لجائزة أفضـــل منتج أردنـــي في قطـــاع الصناعـــات الكيميائية 
 لمســـيرة هـــذه الجائزة تم اطـــالق الدورة 

ً
خـــالل األعوام 2016-2018، واســـتمرارا

الثالثـــة لعـــام 2020 ألفضل المنتجـــات األردنية في قطاع الصناعـــات الكيميائية 
والبالســـتيكية ضمـــن المعايير الواردة فـــي هذا الدليل.

تـــم تشـــكيل لجنة الجائزة مـــن القطاعين العـــام والخاص وقامـــت اللجنة بوضع 
األســـس والمعاييـــر حســـب أفضـــل الممارســـات المحليـــة والدوليـــة لمثـــل هذه 
الجوائـــز واخـــذت علـــى عاتقهـــا نشـــر الوعـــي حـــول أهميـــة الجائـــزة وتشـــجيع 
القطاعـــات الصناعيـــة الكيماوية للمشـــاركة في الجائزة، وتســـعى الجائزة لتركيز 
الضـــوء علـــى المنتجـــات األردنيـــة المتميـــزة فـــي قطـــاع الصناعـــات الكيميائيـــة 
ومنحهـــا الشـــعار الرســـمي ألفضل منتـــج أردني في هـــذا القطـــاع اضافة الى 

المميـــزات األخـــرى المذكـــورة في هـــذا الدليل.
وبعـــد النجـــاح الذي حققته الجائـــزة  في الدورتين الماضيتيـــن، نضع بين أيديكم 
هـــذا الدليـــل الـــذي يحتوي على أهداف وشـــروط المســـابقة والمميـــزات التي 
تحصـــل عليهـــا الشـــركات الفائزة ضمـــن معاييـــر الكفـــاءة والجودة والتنافســـية، 
وعالقتها بالبيئة المســـتدامة وصحة وسالمة االنسان والمسؤولية اإلجتماعية.
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رؤيتنا

رسالتنا

أهدافنــا

الشراكة مع القطاعين العام والخاص

ــة ذات تنافســية  ــة فــي قطــاع الصناعــات الكيماوي ــى منتجــات أردني الوصــول ال
ــة. عالمي

تطويــر أســس ومعاييــر تقييــم المنتجــات األردنية في قطاع الصناعــات الكيميائية 
وفقــا للممارســات الفضلــى ونشــر الوعي بها.

المتميــزة ودورهــا بمــا ينعكــس بشــكل 	  الصناعيــة االردنيــة  المنتجــات  ابــراز 
االردنــي. االقتصــاد  علــى  ايجابــي 

تحفيــز الصناعــات االردنيــة علــى تطويــر منتجاتهــا لتصبــح منتجــات متميــزة 	 
ومنافســة فــي الســوق العالمــي.

 تعكــس هــذه الجائــزة شــراكة واضحــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وذلــك 
لتحقيــق أهدافهــا والوصــول الــى النتائــج المرجــوة .

تضم  اللجنة ممثلين عن الجهات التالية:

- نقابة المهندسين االردنيين
- وزارة الصناعة والتجارة والتموين

- وزارة الطاقة والثروة المعدنية
- وزارة الصحة

- مؤسسة المواصفات والمقاييس

- غرفة صناعة األردن 
- غرفة صناعة عمان  

- حملة صنع في االردن
- ديمومة لالستشارات البيئية
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قطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية 

قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

حقائق عن قطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية

يعتبــر قطــاع الصناعــات البالســتيكية والمطاطيــة مــن القطاعــات الهامــة والتــي 
لســهوله  نظــرا  األخــرى وذلــك  الصناعــات  مــن  العديــد  فــي  تدخــل منتجاتهــا 
تشــكيلها وتصنيعهــا، حيــث ال يــكاد يخلــو منــزل او مكان من المنتجات البالســتيكية 

التــي اصبحــت تعــد مــن متطلبــات الحيــاة األساســية.
كمــا تكمــن أهميــة هــذا القطــاع كــون منتجاتــه متنوعــه ومتعــددة االســتخدام 
، باإلضافــة إلــى مســاهمته بشــكل غيــر مباشــر فــي اســتكمال الحلقــة االنتاجيــة 
لكثيــر مــن المشــاريع التجاريــة والصناعيــة باإلضافــة إلــى أنــه مــادة خــام أساســية 
ــة كافــة علــى  ــة والتغليــف التــي تحتاجهــا القطاعــات االقتصادي لمنتجــات التعبئ

اختــالف أنشــطتها، كمــا يتضمــن هــذا القطــاع قطاعــات فرعيــة مختلفــة.

يضــم قطــاع الصناعــات الكيمياويــة، منشــآت تعمــل علــى صعيــد واســع النطــاق، 
ويتضمــن قطاعــات فرعيــة متعــددة منهــا )قطــاع المنظفــات والدهانــات والمــواد 
الالصقــة واالصبــاغ واالحبــار وقطــاع كيماويات البناء واالســمنت وقطاع االســمدة 

الكيماويــة والمبيــدات  والزيــوت المعدنيــة واألســمدة ومســتحضرات التجميــل(.
تكمــن أهميــة القطــاع فــي كونــه يقدم منتجات متنوعة ومتعددة االســتعماالت 
وتدخــل فــي مجــاالت عديــدة، كمــا يقــدم هــذا القطــاع الحيــوي الهــام العديد من 

مدخــالت االنتــاج للصناعــات األخــرى مــن مواد أولية ومــواد معالجة.

عدد 
المنشآت

587

مجموع 
العاملين
9,646

مجموع راس 
المال المسجل

118.3

حجم الصادرات لكل 
قطاع / مليون دينار

205.4

عدد الدول التي 
يصدر إليها القطاع

70
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الفئات المستهدفة من الجائزة

شروط المشاركة

قطاع صناعة المنظفات .	 
قطاع صناعة الدهانات والمواد الالصقة واألصباغ واألحبار .	 
قطاع كيماويات البناء واإلسمنت  .	 
قطاع األسمدة الكيماوية والمبيدات.	 
قطاع صناعة الزيوت المعدنية.	 
قطاع مستحضرات التجميل.	 
قطاع الصناعات البالستيكية والمطاطية .	 

أن يكون المصنع مقاما على األراضي األردنية.. 1
 على . 2

ً
أن يكـــون المصنـــع مســـتكمآل لمتطلبات التســـجيل القانونيـــة وحاصال

التراخيـــص الالزمة حســـب األصول.
الجائـــزة باســـم كل منتـــج علـــى حـــدة، ويســـمح . 3 المصنـــع فـــي  يشـــترك 

بأكثـــر مـــن منتـــج. بالمشـــاركة 
تشمل الجائزة ثالث فئات من المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.. 4

حقائق عن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

عدد 
المنشآت

692

المصدر: غرفة صناعة األردن

مجموع 
العاملين
15,209

مجموع راس 
المال المسجل

824.3

حجم الصادرات لكل 
قطاع / مليون دينار

828.7

عدد الدول التي 
يصدر إليها القطاع

70
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مراحل دورة الجائزة

اطالق
الجائزة

اعداد وتسليم 
تقرير االشتراك

عملية
التقييم

اعالن 
النتائج

المراجعة 
والتطوير

التوعية
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معايير الجائزة

المعيار الرئيسي األول
الفعالية والجودة )20%(

المعيار الرئيسي الثاني
القيمة المضافة المحلية )20%(

الفعالية 
والجودة

المسؤولية 
المجتمعية 

البـــيــئــــــة
والتـــنـــميـــة 
المستدامة 

صــحـــــــة
وسالمة 
االنســان

القيمـــــة
المضافة 
المحليـــة

التنافسية 

الفعالية: درجة تحقيق المنتج للوظيفة التي صنع من أجلها.
الجودة: ميزة قابلة للرقابة والقياس، متطورة ومطابقة للمواصفات الفنية.
يقيم هذا المعيار فعالية وجودة المنتج من خالل عدة معايير فرعية تتمثل بما يلي:

المعيار الفرعي رقم )1(: فعالية المنتج 

المعيـــار الفرعـــي رقـــم )2(: مطابقة المنتـــج  للمواصفات األردنيـــة كحد أدنى 

أو أيـــة مواصفات قياســـية أخرى.
المعيار الفرعي رقم )3(: حصول المنتج على شهادات الجودة والتميز.

القيمــة المضافــة المحليــة: كمــا هــو معــروف فــي تعليمــات تعريــف المنشــأ 
األردنــي لقانــون الصناعــة والتجــارة رقــم 18 لســنة 1998م.

يقيــم هــذا المعيــار القيمــة المضافــة المحليــة للمنتــج مــن خــالل عــدة معاييــر 
ــل بمــا يلــي: ــة تتمث فرعي

المعيار الفرعي رقم )1(: نسبة المكونات المحلية في المنتج 

المعيار الفرعي رقم )2(: نسبة األيدي العاملة المحلية من اجمالي العاملين.
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المعيار الرئيسي الثالث 
التنافسية )20%(

المعيار الرئيسي الخامس
 صحة وسالمة االنسان )15%(

المعيار الرئيسي الرابع
البيئة والتنمية المستدامة )20%(

التنافسية : الخصائص والمزايا التي تميز السلعة عن غيرها .
يقيم هذا المعيار التنافسية للمنتج خالل عدة معايير فرعية تتمثل بما يلي:

المعيار الفرعي رقم )1(: قدرة المنتج على المنافسة في السعر وبناء الثقة 

المعيار الفرعي رقم )2(: مدى حاجة السوق للمنتج وتلبيته لمتطلبات المستهلك 

المعيار الفرعي رقم )3(: مدى مالءمة مواد التعبئة والتغليف والمظهر العام

المعيار الفرعي رقم )4(: حجم الصادرات واألسواق التصديرية

المعيار الفرعي رقم )5(: حصة المنتج في السوق المحلي 

يقيم هذا المعيار المنتج من خالل عدة معايير فرعية تتمثل بما يلي:
المعيار الفرعي رقم )1(: مدى التزام المصنع بمتطلبات الصحة والسالمة المهنية.

المعيار الفرعي رقم )2(: مدى موائمة المنتج لمعايير الصحة والسالمة العامة.

المعيـــار الفرعي رقم )3(: مـــدى التزام المصنع بتدريب العاملين على الســـالمة 

المهنية. والصحة 

البيئة والتنمية المستدامة : تأثير صناعة المنتج على البيئة وصحة االنسان  
يقيم هذا المعيار المنتج من خالل عدة معايير فرعية تتمثل بما يلي:

المعيار الفرعي رقم )1(: مدى تطبيق المصنع النظمة كفاءة الطاقة والمياه والبيئة.

المعيار الفرعي رقم )2(: قابلية المنتج العادة التدوير واعادة االستخدام.

المعيار الفرعي رقم )3(: دورة حياة المنتج و مدى تحلله في الطبيعة.

المعيار الفرعي رقم )4(: نسبة المواد المعاد تدويرها.

المعيار الفرعي رقم )5(: معالجة مخلفات االنتاج.
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المعيار الرئيسي السادس
المسؤولية المجتمعية )5%(

يقيم هذا المعيار المنتج من خالل المعيار الفرعي  التالي:
المعيار الفرعي رقم )1(: مدى مساهمة المصنع في خدمة المجتمع المحلي.

إعداد تقرير اإلشتراك

اللغة المستخدمة في كتابة تقرير اإلشتراك هي اللغة العربية.. 1
تتم طباعة اإلجابات باستخدام خط Simplified Arabic حجم )14(.. 2
ترقيم اإلجابات والصفحات حسب المعايير الرئيسية والمعايير الفرعية.. 3
ــم يجــب أن يســتخدم نفــس أســلوب . 4 ــة والقوائ ــع الرســوم البياني فــي جمي

كتابــة األحــرف المســتخدمة فــي النــص الرئيســي.
5 .A4 حجم الصفحات: الحجم القياسي لورق
6 .)Portrait( يجب أن تكون صفحات النص مرتبة بطريقة عامودية
المسافة بين األسطر: مفرد . 7
يجب ترقيم كافة المرفقات وصفحات التقرير . 8
يجــب تجميــع كافــة أجــزاء التقريــر وتثبيتهــا بطريقــة تمنــع انفصــال الصفحــات . 9

أثنــاء تــداول التقريــر.
 للمحتويات )مع ذكر أرقام الصفحات(.. 10

ً
يجب أن يتضمن التقرير فهرسا

يجب أن تحتوي صفحة الغالف على اسم المصنع المشارك.. 11
يجــب أال يزيــد عــدد صفحــات تقريــر اإلشــتراك الذي يقدمه المصنع المشــارك . 12

عــن 20 صفحــة ، وال يتضمــن ذلــك الوثائــق المرفقة .
يتــم التعامــل مــع المعلومــات الــواردة في تقريــر اإلشــتراك والوثائق المرفقة . 13

بســرية تامة. 
يقــوم المصنــع المشــارك بتزويــد ســكرتير اللجنــة فــي نقابــة المهندســين . 14

األردنييــن بنســخة إلكترونيــة باإلضافــة الــى نســختين ورقيتيــن منفصلتيــن مــن 
تقريــر اإلشــتراك والوثائــق المرفقــة.

تزويــد لجنــة الجائــزة بعينــة عــن المنتــج المشــارك فــي المســابقة لفحــص . 15
مــدى مطابقتــه للمعاييــر المطلوبــة 
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الميزات التي تحصل عليها الجهات الفائزة

تكرم الشركات الفائزة بالجائزة في حفل خاص ورعاية رسمية.	 
تمنــح الشــركة الفائــزة درع وشــهادة نقابــة المهندســين األردنييــن وعلــم 	 

الجائــزة ألفضــل منتــج أردنــي لعــام 2020-2019.
يســمح للشــركة الفائــزة باســتخدام شــعار الجائــزة ووضعــه علــى المنتــج 	 

الفائــز حســب اتفاقيــة توقــع بيــن النقابــة والمصنــع الفائــز.
يتــم اإلعــالن عــن أســماء الشــركات, والمنتجــات الفائــزة خــالل حفــل خــاص 	 

وعلــى الموقــع اإللكترونــي لنقابــة المهندســين األردنييــن باإلضافــة الــى 
الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالجائــزة ووســائل االعــالم المحليــة.

منــح المصنــع فرصــة لتقديــم عــرض عــن المنتــج الفائــز بالجائــزة خــالل حفــل 	 
اعــالن النتائــج.

تمنــح كافــة المصانــع المشــاركة فرصــة عــرض منتجاتهــا فــي معــرض ينظــم 	 
علــى هامــش حفــل اعــالن النتائــج.
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الجهات الفائزة بجائزة أفضل منتج 
في قطاع الصناعات الكيميائية 

في الدورة االولى / 2016

الجهات الفائزة بجائزة أفضل منتج 
في قطاع الصناعات الكيميائية 

في الدورة الثانية / 2018

اسم الشركة 

شركة دهانات سايبس األردنية

 

شركة أيال لكيماويات البناء

الشركة العربية لصناعة أنابيب 

الري بالتنقيط

اسم الشركة 

شركة البوتاس العربية 

الشركة الحديثة لصناعة االسمدة 

المحدودة

مجمع المناصير الصناعي 

شركة فيتونايت

شركة النسر الذهبي للصناعات 

الكيماوية 

شركة دهانات سايبس األردنية

اسم المنتج 

منتج دهان أملشن

Eco pure - Low VOC Emulsion

منتج مواد عزل اسمنتية

الصق بالط اسمنتي

منتج أنابيب الري بالتنقيط

أدريتك األردن

اسم المنتج 

منتج كلوريد البوتاسيوم

منتج أمكوبست

منتج مناصير كريت

منتج عازل اسمنتي

منتج بودرة حرارية

منتج دهان خارجي

مركز أول 

مركز ثاني

مركز ثالث

قطاع األسمدة الكيماوية 

والمبيدات/ مركز أول 

قطاع األسمدة الكيماوية 

والمبيدات/ مركز ثاني

قطاع كيماويات البناء واإلسمنت/ 

مركز أول 

قطاع كيماويات البناء واإلسمنت/ 

مركز ثاني 

قطاع صناعة الدهانات والمواد 

الالصقة واألصباغ واألحبار/ مركز أول

قطاع صناعة الدهانات والمواد 

الالصقة واألصباغ واألحبار/ مركز ثاني
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لجنة جائزة أفضل منتج أردني 
في قطاع الصناعات الكيميائية 

والبالستيكية 2020-2019

نقابة المهندسين األردنيين:
م. عبد الحميد قنديل 	 
م.محمد سويسة 	 
م. اقبال النسور	 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين:
م. عبير الرماضنة	 

وزارة الطاقة والثروة المعدنية:
م. شروق عبد الغني	 

وزارة الصحة:
م. أسمى القاضي	 

مؤسسة المواصفات و المقاييس:
م. النا جريسات 	 

غرفة صناعة األردن:

م. سالمة اللبون	 

غرفة صناعة عمان:
م. روز الصمادي	 

حملة صنع في األردن:
معتصم الجعبري

ديمومة لالستشارات البيئية:
م. ياسر الشريف	 
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قائمة الوثائق المطلوبة عن كل منتج مشارك )المعززة( 

الوثائق المعززة المعيار الفرعيالمعيار الرئيسي 
الفعالية 
والجودة

وثائق تثبت فعالية المنتج سواء كانت فعالية المنتج
فحوصات مخبرية أو أية وثائق أخرى 

مطابقة المنتج  للمواصفات االردنية كحد أدنى 
او اية مواصفات قياسية أخرى

ارفاق شهادات مطابقة

ارفاق شهادات جودة وتميز الحصول على شهادات الجودة والتميز
القيمة المضافة 

المحلية 
ارفاق شهادة المنشأ ووثائق من جهة نسبة المكونات المحلية في المنتج 

معتمدة
نسبة األيادي العاملة المحلية من اجمالي 

المنتج 
تفيد تحقيق المنتج نسبة القيمة المضافة 

المحلية 
ارفاق عدد المهندسين األردنيين العاملين.

قدرة المستهلك على الشراء وقدرة المنتج على التنافسية 
المنافسة في السعر 

ارفاق وثائق تثبت حجم المبيعات 

مدى حاجة السوق للمنتج وتلبيته لمتطلبات 
المستهلك وبيان حصة المنتج في السوق المحلي

ارفاق وثائق تثبت حجم مشاركته في 
السوق لسنتين سابقتين

ارفاق عينة من المنتج مدى مالءمة مواد التعبئة والتغليف والمظهر العام
ارفاق أي وثائق تدل على ذلك بناء الثقة للمنتج )السمعة(

ارفاق وثائق حول حجم الصادرات لسنتين حجم الصادرات واالسواق التصديرية
سابقتين 

البيئة والتنمية 
المستدامة 

مدى تطبيق المصنع النظمة كفاءة الطاقة 
والمياه والبيئة

ارفاق وثائق وبرامج عن انظمة توفير 
الطاقة وتقلبل الهدر 

ارفاق وثائق تثبت ذلك قابلية المنتج العادة التدوير واعادة االستخدام
دورة حياة المنتج و مدى تحللة في الطبيعة 

بعد االستخدام لمواد اولية طبيعية
ارفاق دراسات علمية 

ارفاق وثائق وشهادات تتعلق بالمواد نسبة المواد المعاد تدويرها       
المعاد تدويرها 

ارفاق شهادات أو وثائق تتعلق بمعالجة معالجة مخلفات االنتاج
المخلفات 

صحة وسالمة 
اإلنسان 

مدى التزام المصنع بمتطلبات الصحة والسالمة 
المهنية

ارفاق شهادات صحة وسالمة مهنية 
ووثائق ذات عالقة 

ارفاق شهادات ووثائقمدى مؤائمة المنتج لمعايير الصحة والسالمة
المسؤولية 
اإلجتماعية 

مدى مساهمة المصنع في خدمة السوق 
المحلي  

ارفاق وثائق حول أنظمة المصنع 
ومساهمته في خدمة المنتج 

نسبة الموظفين من ذوي االحتياجات 
الخاصة في المصنع 

مساهمات في تبرعات عينية ونقدية 
للمجتمع المحلي 

نسبة تشغيل ايدي عاملة محلية من 
المجتمع المحلي  

مالحظة: يتم تدعيم الوثائق بصور فوتوغرافية ما أمكن 
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نموذج طلب التسجيل
في جائزة افضل منتج اردني في قطاع الصناعات الكيميائية والبالستيكية 

     بيانات المصنع

..................................................................................... المصنـــع:  اســـم 

.........................................................................................................

فئة الصناعة )صناعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة(: ......................................

سنة التاسيس: ...................................... عدد الموظفين: ..........................

رقم التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة: ..........................................................

العنوان: ..............................................................................................

رقم الهاتف: .................................... صندوق بريد: ...................................

البريد االلكتروني:....................................................................................

اسم المسؤول: ....................................................................................

     بيانات المنتج المشارك في الجائزة

أوال: نوع المنتج: ....................................................................................

ثانيا: االسم التجاري للمنتج المرشح للجائزة: ..................................................

ثالثا: العالمة التجارية للمنتج: .....................................................................
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   المعايير الخاصة بالجائزة

األدلةالمعيار الفرعيالمعيار الرئيسي
فعالية المنتجالفعالية والجودة

مطابقة المنتج  للمواصفات االردنية كحد أدنى 
او اية مواصفات قياسية أخرى

الحصول على شهادات الجودة والتميز
القيمة المضافة 

المحلية 
نسبة المكونات المحلية في المنتج 

نسبة األيادي العاملة المحلية من اجمالي المنتج 
قدرة المستهلك على الشراء وقدرة المنتج على التنافسية 

المنافسة في السعر 
مدى حاجة السوق للمنتج وتلبيته لمتطلبات 

المستهلك
مدى مالءمة مواد التعبئة والتغليف والمظهر العام

بناء الثقة للمنتج )السمعة(
حجم الصادرات واالسواق التصديرية

حصة المنتج في السوق المحلي
البيئة والتنمية 

المستدامة 
مدى تطبيق المصنع النظمة كفاءة الطاقة 

والمياه والبيئة
قابلية المنتج العادة التدوير واعادة االستخدام

دورة حياة المنتج ومدى تحللة في الطبيعة بعد 
االستخدام لمواد أولية طبيعية

نسبة المواد المعاد تدويرها        
معالجة مخلفات االنتاج

صحة وسالمة 
اإلنسان 

مدى التزام المصنع بمتطلبات الصحة والسالمة 
المهنية

مدى مؤاءمة المنتج لمعايير الصحة والسالمة
مدى مساهمة المصنع في خدمة السوق المحلي المسؤولية اإلجتماعية

اسم مقدم الطلب: ........................................... 

المسمى الوظيفي: .......................................... 

التاريخ: ............................................................
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لمزيد من المعلومات

يرجى التواصل عبر
jcpa@jea.org.jo

06 5000 900
م.اقبال النسور: 0777277932




