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 لائمة بأبرز المفاهٌم والمصطلحات

خطة الحكومة لسنة مالٌة ممبلة لتحمٌك األهيدا  الوطنٌية المنشيودة الموازنة العامة: 
 ضمن إطار مالً متوسط المدى.

: الخطييية المالٌييية للحكوميية وسٌاسيييتها خيييلل الميييدى اإلطااار الماااالً متوساااط المااد 

المسيتندة إليى تولعيات اصلتصياد وتيالٌتٌن لسنة الموازنة وسينتٌن تؤشيٌرٌتٌن المتوسط 

اليييوطنً والمبنٌييية عليييى عيييدد مييين المرتكيييزات والفرضيييٌات وتولعيييات المإشيييرات 

 .اصلتصادٌة الرئٌسٌة

خييلل  للفصييولالمتولعيية خطيية التفصييٌلٌة للنفمييات ال :إطااار االنفاااق متوسااط المااد 
 .تالٌتٌن لسنة الموازنة وسنتٌن تؤشٌرٌتٌن المدى المتوسط

 

لييانون الموازنيية  التييً تييدخل موازنتهييا ضييمن الييدائرة أو الوحييدة الحكومٌييةالفصاال: 
 موازنات الوحدات الحكومٌة.العامة ولانون 

عاميية تييدخل أو مإسسيية  ي وزارة او دائييرة او سييلطة او هٌئييةأ :الاادائرة الحكومٌااة
 ة للدولة.مموازنتها ضمن الموازنة العا

 مإسسيةشيركة أو أي هٌئة أو مإسسة رسيمٌة عامية أو سيلطة أو الوحدة الحكومٌة: 
 عامة مستملة مالٌاً أو إدارٌاً تدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومٌة.

الحيييد األعليييى للمبيييالة المرصيييودة لنفميييات الفصيييل أو البرنيييام  أو  المخصصاااات:

المشروع أو النشياط أو الميادة أو البنيد اليتي ٌيتم إدراجيا فيً ليانون الموازنية العامية 

 ولانون موازنات الوحدات الحكومٌة.

لانون ملحك بمانون الموازنة العامة أو لانون موازنات الوحدات ك الموازنة: ملح

 تلن.الحكومٌة ٌتم إصداره خلل السنة المالٌة فً حال التضت المصلحة العامة 

بيل  ٌصيدره رئيٌل اليوزراء فيً شيهر أٌليول مين كيل عيام  :بالغ الموازنة العاماة 

لانون موازنيات الوحيدات الحكومٌية إلعداد مشروع لانون الموازنة العامة ومشروع 

 حكومٌة لسنة مالٌة متضمناً ومشروع نظام تشكٌلت الوزارات والدوائر والوحدات ال

اإلجيييراءات التيييً سيييتتبعها الحكومييية فيييً إعيييداد الموازنييية لسييينة الموازنييية وسييينتٌن 

والتوجهيات والتولعيات الرئٌسيٌة والفرضيٌات واإلجيراءات المالٌية  تالٌتٌن تٌنٌتؤشٌر
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تم اصستناد إلٌها فً إعداد تمدٌرات الموازنة مرفماً با سم  اإلنفاق النهائً لكيل  التً

عند إعداد مشارٌع  الفصولواإلجراءات والتعلٌمات الواجب التمٌد بها من لبل فصل 

 موازناتها وجداول تشكٌلتها.

لتموٌيل بنيود نفماتهيا الجارٌية  ضيمن موازنيات الفصيولالمبيالة المخصصية  :النفمات
  ولانون موازنات الوحدات الحكومٌيةحسب لانون الموازنة العامة كافة والرأسمالٌة 

 وفماً للتصنٌ  اصلتصادي المعتمد للنفمات.

جمٌييع الضييرائب والرسييوم والعوائييد واألربييا  والفييوائ   :(االٌااراداتالااواردات  
 .ي وحدة حكومٌةاو أل والمنح وأي اموال اخرى ترد للخزٌنة العامة

النفمات الحكومٌة المتكيررة سينوٌاً والمرتبطية بمدامية عميل الجهياز  النفمات الجارٌة:
 الحكومً وتمكٌنا من أداء المهام الموكلة إلٌا.

النفمييات المرتبطيية بالحٌييازة او البنيياء او التطييوٌر او التييرمٌم  النفمااات الرأساامالٌة:
 من سنة واحدة. أكثرلألصول التً ٌكون عمرها اصنتاجً المتولع 

المنهجٌية المسيتخدمة فيً اعيداد ليانون الموازنية العامية  الموازنة الموجهة بالنتائج:

دٌييد رإٌتهييا بتح الفصييولوليانون موازنييات الوحييدات الحكومٌية والتييً بموجبهييا تميوم 

ومإشيرات لٌيال  طتهاوانشيراتٌجٌة وبرامجهيا ومشيارٌعها ورسيالتها وأهيدافها اصسيت

األداء على مستوى األهدا  اصستراتٌجٌة والبرام  على ان تكيون واضيحة ومحيددة 

زمنيً وان تكيون منسيجمة ميع رإٌية ورسيالة  بمطيارولابلة للمٌال ووالعٌة ومحيددة 

 ولوٌات الوطنٌة.  لتحمٌك األهدا  واأل الفصول

لميائم الرصيٌد وا للحكومية المركزٌية الدٌن الداخلً إجمالًٌمثل  الدٌن العام: اجمالً
بعييد اسييتثناء مييا ٌحملييا صييندوق اسييتثمار أمييوال  موازنيية ومكفييول للييدٌن الخييارجً

 .اصجتماعً الضمان

ٌمثل مجموع لٌم جمٌع السيلع والخيدمات المعيدة للسيتخدام  :الناتج المحلً اإلجمالً

 .عادة ما تكون سنةنٌة معٌنة النهائً والمنتجة فً التصاد ما خلل فترة زم
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 تمدٌم
 

ٌسر دائرة الموازنة العامية ونحين نمي  عليى أعتياب المئوٌية الثانٌية لمملكتنيا الحبٌبية 

فيً ظيل تحمٌييك   4244 للسينة المالٌيةن للموازنية العامية دلٌيل الميواطإصيدار وثٌمية 

كورونييا  ة رضييتها جائحييالعدٌييد ميين اإلنجييازات التييً تزامنييت مييع أولييات عصييٌبة ف

أبرزهييا صييدور لييانون تنظييٌم الموازنيية العاميية وموازنييات الوحييدات الحكومٌيية رلييم 

   لٌمثييل مظليية تشييرٌعٌة شيياملة إلدارة المييال العييام والرلابيية علٌييا4243( لسيينة 35)

متطلعٌن لتحمٌك المزٌيد مين   وتوضٌح ادوار الجهات الحكومٌة فً مراحل الموازنة

تخصٌ  الميوارد المالٌية اصنجازات ومواكبة التطورات والمفاهٌم الحدٌثة فً إدارة 

 .للدولة

 الثيانًصيدار نه  الشفافٌة المالٌية فيً المملكية  فميد تيم إطيلق اإللتعزٌز واستمراراً 

لييانون واليتي ٌهييد  إليى تمكيٌن الميواطنٌن بشييكل مبسيط مين فهيم عشير لهيتا اليدلٌل 

وبمييا ٌمكنييا ميين  4244الموازنيية العاميية ولييانون موازنييات الوحييدات الحكومٌيية لعييام 

 مراحيلوآلٌية شير  اليدلٌل ٌتضيمن وضع الحكومة موضع المساءلة للصالح العام  و

 عييامنيية زموا والفرضييٌات والتوجهييات التييً اسييتندت إلٌهيياإعييداد الموازنيية السيينوٌة 

فييً المطاعييات  4243لعييام  أبييرز إنجييازات الحكوميية بمٌجيياز ٌسييتعر   كمييا 4244

المتمثلييية لطاعيييات التعليييٌم والصيييحة والمٌييياه والصييير  الصيييحً والطالييية  الحٌوٌييية

وأوجييا المتولعيية  مصييادر اصٌييراداتلمبسييط  عيير ٌتضييمن الييدلٌل كمييا والطييرق  

ضيمن ليانون الموازنية العامية وليانون  المتوليعالمخطط ليا وعجيز الموازنية  اصنفاق

ألبعياد المبسيط الفهيم ٌعطيً الميار  بشيكل  4244موازنات الوحدات الحكومٌية لعيام 

 . موازنةال

و استٌضاحات من لبل المواطنٌن حول أي استفسارات ؤتإكد الدائرة على ترحٌبها بو

 وص ٌسيعنً. مين لبيل المعنٌيٌن فيً اليدائرة الرد علٌها مباشرة لٌتمما ٌتضمنا الدلٌل  

  األداء المتمٌزموظفً دائرة الموازنة العامة على ل واصمتناناتمدم بالشكر إص أن هنا 

فً المئوٌية الثانٌية بالمزٌيد  تكلٌل مسٌرة مملكتنالالجهود من بتل المزٌد حثهم على وأ

  لمملكتنا الحبٌبة.التطلعات المستمبلٌة تحمٌك من اصنجازات والتمدم والمساهمة فً 

 

 

 مدٌر عام دائرة الموازنة العامة

 الشرٌمًفٌصل جدي م                                                                       
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 ما هً الموازنة؟
 

الموازنيية بؤنهييا خطيية الحكوميية لسيينة مالٌيية ممبليية لتحمٌييك األهييدا  الوطنٌيية  تعيير 

مييالً متوسييط المييدى وتتضييمن المبييالة المالٌيية التييً تحصييلها  إطييارالمنشييودة ضييمن 

 الدولة )اإلٌرادات(  والمبالة التً تنفمها )النفمات(. 

وفيً حيال   "ففً حال تجاوز اإلٌرادات للنفمات  ٌنت  ما ٌطلك علٌا "وفـر الموازنية

تجاوز النفمات لإلٌرادات  ٌنت  ما ٌطلك علٌا "عجيز الموازنية"  مميا ٌيدفع الحكومية 

التييً تسييهم فييً تحسييٌن مسييتوى  ومشييارٌعها لللتييرا  لتنفٌييت برامجهييا وأنشييطتها

 معٌشة المواطنٌن ورفع مستوى الخدمات الممدمة لهم.

 آلٌة ومراحل اعداد الموازنة 

ليرار اإلعيداد واإلدورة الموازنة العامة فً األردن بيؤربع مراحيل رئٌسيٌة هيً:  تمر

 المتابعة والتمٌٌم. ومن ثمتنفٌت الو

وتمر عملٌة إعداد الموازنة العامة فً االردن بعدد مان المراحال ٌمكان 

 إٌجازها على النحو التالً:

  والمحافظيات الحكومٌيةوالوحيدات مراجعة السمو  اصولٌة للوزارات واليدوائر  

 .ضمن اصطار المالً متوسط المدى

  مجييييالل التنفٌتٌيييية والالحكومٌيييية والوحييييدات الطلييييب ميييين الييييوزارات والييييدوائر

تزوٌد دائرة الموازنة العامية بمشيروعات موازناتهيا للميدى المتوسيط محافظات لل

وبموجب تعمٌم صادر عن دولية رئيٌل اليوزراء متضيمناً اعتمياد سيمو  جزئٌية 

لغاٌات إعداد وسمو  نهائٌة للمحافظات حكومٌة ووحدة ارة ودائرة أولٌة لكل وز

 مشارٌع موازناتها.

  بتزوٌيد دائيرة المحافظيات مجيالل والحكومٌة والوحدات لٌام الوزارات والدوائر

الموازنيية العاميية بمشييروعات موازناتهييا متضييمنة مشييارٌعها وبرامجهييا بصييورة 

 تفصٌلٌة.
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 ة الحكومٌي والوحيدات ومراجعة مشروعات موازنيات اليوزارات واليدوائر دراسة

بالتعييياون والتنسيييٌك ميييع اليييوزارات واليييدوائر مييين لبيييل دائيييرة الموازنييية العامييية 

 .المحافظاتو الحكومٌةوالوحدات 

 متضيمنة  الحكومٌية والوحيدات تحدٌد سمو  اإلنفاق النهائٌية لليوزارات واليدوائر

 .سمو  المحافظات

  الموازنة. إعداد إعداد الموازنة مرفما با سمو  الموازنة ونماتج إعداد بل 

 دولة رئٌل الوزراء من لبل إصدار بل  إعداد الموازنة. 

 الحكومٌيية  والوحييدات إرسييال بييل  إعييداد الموازنيية لجمٌييع الييوزارات والييدوائر

والوحدات الموازنة  وسمو  موازنات الوزارات والدوائر  إعداد مرفما با نماتج

 بما فٌها سمو  موازنات المحافظات.الحكومٌة 

 الحكومٌيية بمرسييال مشييارٌع موازناتهييا إلييى  والوحييدات لٌييام الييوزارات والييدوائر

دائرة الموازنة العامة ولٌيام محلليً الموازنية بمراجعية هيته المشيارٌع للتؤكيد مين 

 والتؤكييد ميين وجييود مطابمتهييا للسييمو  المحييددة فييً بييل  دوليية رئييٌل الييوزراء

كميا واليدوائر الحكومٌية مشارٌع موازنات المحافظات ضمن موازنات الوزارات 

 .وردت من المحافظات

  ًلٌييام محللييً الموازنيية بمدخييال مشييارٌع الموازنييات علييى النظييام المحوسييب فيي

ومشيييروع ليييانون موازنيييات اليييدائرة وسيييحب مشيييروع ليييانون الموازنييية العامييية 

 لً وزٌر المالٌة للموافمة علٌا.وتدلٌما وإرسالا إلى معاالوحدات الحكومٌة 

  ومشييروع لييانون موازنييات الوحييدات عيير  مشييروع لييانون الموازنيية العاميية

على المجلل اإلستشاري للموازنية للموافمية علٌيا ومين ثيم إليراره مين الحكومٌة 

 الوزراء.لبل مجلل 

  ومشروع لانون موازنات الوحدات الحكومٌة رفع مشروع لانون الموازنة العامة

 وحسب المراحل الدستورٌة. مالرارهجراءات ابملل األمة للسٌر إلى مج
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 ماذا فعلت الحكومة فً العام الماضً؟

وخاصية فيً  2021مين اصنجيازات الهامية خيلل عيام  العدٌدلامت الحكومة بتحمٌك 

 المطاعات تات األولوٌة الوطنٌة كالتعلٌم والصحة والمٌاه والطرق والطالة.

الظييرو  التييً فرضييتها جائحيية كورونييا علييى العملٌيية فييً ظييل  :ففااً لطاااع التعلااٌم

وحرصياً عليى   4242/4243للعام الدراسً  التعلٌمٌة فً المملكة وانعمادها عن بعد

فيً مباحيا اللغية العربٌية إطيلق برنيام  الفاليد التعلٌميً    تيمة التعلٌمٌةالعملٌجودة 

للصييفو  األحييد عشيير األولييى فييً كافيية  والرٌاضييٌات والعلييوم واللغيية اإلنجلٌزٌيية

تييم اسييتئنا   كمييا  الجدٌيد ميدارل المملكيية وبشييكل وجيياهً لبٌيل بييدء العييام الدراسييً

ات واصجيراءات مع اتخات عدد من الميرارتعلٌم الوجاهً فً مدارل المملكة عملٌة ال

ة جرى إدارة العملٌة التعلٌمٌية بولائٌيولد تطبٌك البرتوكوصت الصحٌة  واصحترازٌة 

 إضيافة إليى البيدءوحصافة وبمرالبة مستمرة للوضع الوبائً داخل الغير  الصيفٌة  

ً  34لطلبة ممن تزٌد أعمارهم عن لبحملة تمدٌم لما  كورونا    .عاما

أبنائنا الطلبة من توي اإلعالة فً التعلٌم  تيم إطيلق حك  وحرصاً من الحكومة على

العملٌية التعلٌمٌية دمي  األطفيال توي اإلعالية فيً هيد  بدلٌل اجرائً للتعليٌم اليدام  

الحكوميية إضييافة إلييى لٌييام  عدالييةالتعلييٌم بؤمييان وووصييولهم إلييى مرافييك وخييدمات 

تهيد  والتيً المرحلة الثانٌة من مبادرة تسرٌع الوصول إلى التعلٌم النيوعً بمطلق 

. وفٌميا ٌتعليك بيالتعلٌم ةفيً المملكي طفيلألي   384 لنحيوخيدمات تعلٌمٌية إلى تيوفٌر 

وتيدرٌب المعلميٌن لمهنيً االتعليٌم مسيار فمد تم بدء العمل على تطوٌر مناه  المهنً 

 ه.تطوٌروبا المائمٌن علٌا للنهو  

ولمواكبة الزٌادة السكانٌة واستٌعاب أعداد الطلبة المتزاٌيدة فيً الميدارل الحكومٌية  

كميا تيم   غرفة صيفٌة 998 بعددمدرسة متكاملة  69تم اصنتهاء من اعمال انشاء  فمد

مشيروع مدرسيً  325 ضيمن صيفٌةلغير  اضيافات  959العميل عليى اصنتهاء من 

ة تعلٌمٌيية تات نوعٌييبٌئيية  ٌضييمن تييوفٌربمييا وعلييى المعيياٌٌر الهندسييٌة المتبعيية وفميياً أل

 49ضيمن   غرفية رٌيا  أطفيال 3:إنشياءعالٌة ألبنائنا الطلبة  كما تم اصنتهاء مين 

كما ٌجري العمل   غر  رٌا  أطفال ضمن مدارل لائمة 9منها  مشروع مدرسً

إنشياء   واسيتكمال غرفة صيفٌة ;326 تضمنٌبناء مدرسً  86على استكمال إنشاء 
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 ;:3 مدرسيية لائميية  وإضييافة ;7ضييمن غرفيية  627 إضييافات غيير  صييفٌة بعييدد

 غرفة ضمن مدارل لائمة. 68 غرفة رٌا  أطفال منها

 
 األساسٌة المختلطة/ محافظة جرش ةمدرسة جب  

 

جهود المبتولة فً مكافحة انتشار فياٌرول كورونيا  لواستكماصً ل :وفً لطاع الصحة

  كميا عالمٌيةشيركات ة للفياٌرول مين خيلل التعاليد ميع توفٌر مطاعٌم متنوعفمد تم 

كورونيا وإنشياء  ٌرولاوطنيً للتطعيٌم ضيد في تنفٌيت برنيام بمعيداد و لامت الحكومة

منصة وطنٌة إلكترونٌة ٌيتم مين خللهيا التسيجٌل بٌسير وسيهولة مين لبيل الميواطنٌن 

ألخت المطعوم  وتم تمدٌم المطعوم للمواطنٌن وفمياً لعيدد مين المعياٌٌر تراعيً الفئيات 

عامياً لٌشيمل البرنيام   34تات األولوٌة بدأً بكبار السين وانتهياء باألطفيال حتيى سين 

مختل  مناطك  تمدٌم المطاعٌم فً  وتم لكوادر التعلٌمٌةالجامعات واطلبة المدارل و

وبميا ٌراعيً وصيول الميواطنٌن وجامعيات المملكة مين مستشيفٌات ومراكيز صيحٌة 

 إلٌها بٌسر وسهولة فً ظل اجراءات تنظٌمٌة وولائٌة لمكافحة انتشار الفاٌرول.

بشيري العاميل فيً تعزٌز الكيادر الولتحسٌن خدمات المطاع  حرصت الحكومة على 

افتتيا  مركيز إضيافة إليى   مختلي  اصختصاصياتمين  بؤطباءمستشفٌات الحكومٌة ال

عليى اإلنعياا الملبيً الرئيوي فيً المطياع الصيحً الكيوادر البشيرٌة تدرٌب ل ًتدرٌب



2222دليل المىاطه للمىازوت العامت     

14 

 

الطبٌية والتمرٌضيٌة والمهين الطبٌية المسياندة وبما ٌعزز من كفاءة الكيوادر األساسً 

البنٌية التحتٌية والتمنٌية للمطياع الصيحً  جاهزٌةرفع تم كما   فً مختل  المستشفٌات

مركيييز متخصييي  بجراحييية اليييدما  ففيييً محافظييية اربيييد تيييم افتتيييا    فيييً المملكييية

كييؤول فييً مستشييفى المليين عبييد   المإسييل الجييامعً واألعصيياب والعمييود الفمييري 

  وفييً مركييز متخصيي  لعييلج مرضييى الييدما  واألعصيياب علييى مسييتوى المملكيية

افتتييا  مستشييفى الجراحييات المتخصصيية التييابع لمستشييفٌات لعاصييمة تييم محافظيية ا

  البشٌر كمستشفى متخص  فً جراحة الصدر واألوعٌة الدموٌة والمسطرة والملب

عليى انشياء عٌيادة عامية  اشيتمل واليتينهاء أعمال توسعة مبنى لسم العٌيون إكما تم 

دة غسيٌل الكليى تم تحدٌا وحي  وفً محافظة الزرلاء لحمل البصريلوغر  فح  

  وفيً محافظية سيرٌر 55ورفيع طالتهيا اصسيتٌعابٌة إليى فً مستشفى األمٌر فٌصيل 

مسييم المضييائً التييابع لمستشييفى المركييز الييوطنً للصييحة التوسييعة  البلميياء تييم افتتييا 

ورفييده بيياألجهزة الطبٌيية اللزميية والكييوادر البشييرٌة المإهليية  وفييً محافظيية  النفسييٌة

 438بسييعة اسييتٌعابٌة تبليية الشييٌخ ب بيين زاٌييد المٌييدانً العمبيية تييم افتتييا  مستشييفى 

رفييع الطاليية  كمييا عملييت الحكوميية علييى  للعناٌيية الحثٌثيية اً سييرٌر 78 منهييا اً سييرٌر

المخصصيية و 4242التييً تييم انشيياإها خييلل عييام مستشييفٌات المٌدانٌيية للاصسييتٌعابٌة 

مرونيية ممييا ٌعييزز ميين سييرٌر  722لعييلج مصييابً فيياٌرول كورونييا بزٌييادة تبليية 

 كورونا.فً التعامل مع تداعٌات فاٌرول  استجابة المطاع الصحً

 
 فً محافظة العمبة الشٌخ دمحم بن زاٌد المٌدانًجاللة الملن ٌفتتح مستشفى  
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مركييز صييحً النصيير كمييا لامييت الحكوميية بمنشيياء عييدد ميين المراكييز الصييحٌة منهييا 

اسييتحداا مركييز صييحً وفييً محافظيية الزرليياء تييم  محافظيية العاصييمة الشييامل فييً 

كميا تيم تحوٌيل مركيز صيحً   خدم نحو نص  ملٌون نسمةٌالزرلاء الشامل الجدٌد ل

عميل  تطيوٌر إليى إضيافة  املشمركز من مركز أولً إلى اربد  ةفً محافظالمزار 

بهييد  اصرتميياء  لشيياملة فييً مختليي  محافظييات المملكييةة اصييحٌالكييز امرعييدد ميين ال

 فٌها.بنوعٌة الخدمات الصحٌة الممدمة 

تحسييٌن والييع التزوٌييد لوسييعٌاً ميين الحكوميية  وفااً مجااال المٌاااه والصاارؾ الصااحً:

 تزوٌيدال   فمد تم رفع طاليةالمملكةمحافظات تحدٌا شبكات المٌاه فً جمٌع المائً و

خيط ناليل مشيروع تنفٌيت من خلل  عجلون وجراو المائً فً كل من محافظة اربد

وفيً   كيم 5مليم وبطيول  822بمطير محطة خيزان زبيدا اليى محطية ضيخ حوفيا من 

متير  44مين  طالتيابئير الصيبٌحً ورفيع اصنتهاء من إعادة تؤهٌيل  محافظة البلماء تم

بئير اصنتهياء مين إعيادة تؤهٌيل إضافة إليى  متر مكعب/الساعة 77مكعب/الساعة الى 

مميا متير مكعيب /السياعة  372متر مكعب/السياعة اليى  72من  طالتارفع ودٌرعل 

  وفً محافظة المفرق تم تدشٌن محافظةالتعزٌز التزوٌد المائً فً مناطك ساهم فً 

تضييم وحييدتٌن تحلٌيية ووحييدة التييً آبييار لييواء الروٌشييد مٌيياه محطيية معالجيية وتحلٌيية 

السياعة إليى /متير مكعيب 2;حٌا تم رفع مسيتوى ضيخ المحطية مين   معالجة للمٌاه

 .الساعة/بمتر مكع 372نحو 

 فيً تؤهٌل وتطوٌر شيبكات المٌياه الرئٌسيٌة والفرعٌية كما وٌجري العمل على إعادة 

المٌياه نياء خطيوط ناللية واسيتبدال عيدادات   باإلضافة إليى بمحافظتً معان والطفٌلة

  فاليدالتملٌيل لمرالبة ليألداء وربطها بمنظومة المٌاه تطوٌر مضخات و تكٌا بعدادات

ٌعييد ميين المشييارٌع  " والييتيالنالييل الييوطنً"شييروع كمييا ٌجييري العمييل علييى تنفٌييت م

هد  سد اصحتٌاجات المائٌية للمملكية مين مصيادر مسيتدامة مين ب الكبرى فً المملكة

وٌتضييمن المشييروع   محافظياتمختليي  الالعمبية ونملهييا اليى خلييٌ  تحلٌيية مٌياه خيلل 

كٌلو متير لنميل  672تحلٌة وخط نالل بطول للمحطة على خلٌ  العمبة ومحطة إنشاء 

وتمدر الكلفة   المملكة المٌاه المحلة الى جمٌع محافظاتملٌون متر مكعب من  522

 .ملٌار دٌنار 4اصجمالٌة للمشروع نحو 
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وسعٌاً نحيو زٌيادة كفياءة الخيدمات المائٌية الممدمية فيً منطمية وادي األردن وخفي  

تطوٌر لناة  ٌهد  إلىمشروع الفالد من المٌاه فً المنطمة  تعمل الحكومة على تنفٌت 

كٌلو متر من محطية تيلل اليتهب  :5نشاء خط نالل بطول إ من خللالملن عبد   

احييوا  ترسييٌبٌة واحييوا  إنشيياء كمييا ٌتضييمن المشييروع  7;الييى محطيية ضييخ 

 ٌسييهم المشييروع فييًميين المتولييع أن   واليي  متيير مكعييب 97بطاليية  5تخزٌنٌيية عييدد 

وبهيد  تحسيٌن  والزراعيً. لمنزليًسيتخدام اللتحسٌن التزوٌد الميائً فيً المنطمية 

تحسيٌن مشيروع ٌهيد  إليى  ٌجيري العميل عليى تنفٌيت  فً المملكةالمٌاه  شبكةكفاءة 

)الجوفٌية  السيدود  الحدودٌية   الميائً وتطوٌر أنظمة المرالبة والتحكم لنماط التزوٌد

تم اصنتهاء من عميل  فمد ستغلل مٌاه األمطاروص  محافظاتالالمعالجة وغٌرها( فً 

ة  منياطك البادٌيمختلي  ملٌون متير مكعيب فيً  342بسعة ة صحراوٌ وسدود حفائر

 كيل مين فيً حصياد مٌياه األمطيارل تصيمٌم وتنفٌيت مشيروعكما وٌجيري العميل عليى 

مين  وادي األردن الشيمالًومنطمية  الكرن ومؤدبا والطفٌلية ومعيانو المفرقمحافظة 

 .خلل تنفٌت آبار تجمٌعٌة

افتتيا  وتشيغٌل مشيروع محطية تنمٌية تيل المينطح وفً مجيال الصير  الصيحً  تيم 

حجيير كمييا تيم وضييع   اللمركزٌية لمعالجيية المٌياه العادميية باسيتخدام الطاليية الشمسيٌة

اصسييال لمشييروع خييط نالييل المٌيياه العادميية الخارجيية ميين محطيية تنمٌيية عييٌن غييزال 

 442 وبطالية تميدر بنحيوكيم  53بطيول وللمعالجية األولٌية اليى محطية تنمٌية السيمرا 

  كميا ٌجيري العميل عليى تنفٌيت مشيروع بنياء دميةمن المٌاه العا / ٌومال  متر مكعب

  فييً محافظيية الزرليياء محطيية لمعالجيية مٌيياه الصيير  الصييحً فييً منطميية الغبيياوي

  كميا ٌجيري العميل اربيدمحافظة مشروع صر  صحً غرب تنفٌت إضافة إلى بدء 

لزٌادة طالة المحطة اصستٌعابٌة  ٌل وتوسعة محطة تنمٌة السلطتؤه على تنفٌت مشروع

 .بخدمات الصر  الصحً السلط والمناطك المحٌطةمدٌنة مناطك جدٌدة فً تغطٌة ل

وسعٌاً من الحكومة فً الحد من اصعتداءات على المصيادر المائٌية فيً المملكية  فميد 

فيً مختلي  محافظيات العدٌيد مين اصعتيداءات اسيفرت عين ضيبط  اجراءاتتم تنفٌت 

 .المملكة
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 العادمة باستخدام الطالة الشمسٌةمحطة تنمٌة تل المنطح الالمركزٌة لمعالجة المٌاه افتتاح 

 

وسعٌاً من الحكومة لتطوٌر شبكة الطيرق فيً المملكية فميد بلغيت  :فً مجال الطرقو

الحزمية /عميان والزرلياء محيافظتً فيً مشيروع البيا  السيرٌع بيٌن نسبة اصنجياز 

  %82 نحييواصنجيياز فييً كامييل المشييروع  ةنسييبلتبليية و%  2: مييا نسييبتا الرابعيية

وبعير   م 3;6نفيك الزٌتونية بطيول إجميالً وتضمنت أعميال هيته الحزمية افتتيا  

مسيارب  8مشيروع انشياء ال  وتضيمن اصعير  فيً المملكية النفك التي ٌعدوم  52

تييم حركيية البييا  السييرٌع تهابيياً واٌابيياً  كمييا مسييربٌن للتخييدم حركيية السييٌر منهييا 

 سييكان طييرق خييدمات وتميياطع منفصييل بمشييارة ضييوئٌة فييوق النفييك لخدمييةاسييتحداا 

 .منطمةال
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 افتتاح نفك الزٌتونة/ مشروع الباص السرٌع الحزمة الرابعة

عمييال اسييتكمال أ  ودٌييرعل -طرٌييك الماسييورة إعييادة تعبٌييدتييم وفييً محافظيية البلميياء 

  واصنتهيياء ميين فييً محافظيية اربييد سييموع -دٌيير ابييً سييعٌد طرٌييكتوسييعة وتحسييٌن 

تماطييـع  -تميياطع الرامييـة  -الجنوبٌيية  المرحليية اصولييى ميين مشييروع طرٌييك الشييـونة

فيً  إعادة تعبٌيد وتؤهٌيل طرٌيك الروضية الغربيً  كما وٌجري العمل على الكفرٌــن

األغييوار ومشييروع  -طرٌييك كثربييا  اسييتكمال تنفٌييت مشييروعولييواء الشييونة الجنوبٌيية  

طرٌك الشونة الجنوبٌة واستكمال انجاز   الكرنفً محافظة  مإتة –طرٌك العدنانٌة 

ٌجري العمل وفً محافظة العاصمة   .فً محافظة البلماء المرحلة الثانٌة /الكفرٌن –

تنفٌيت اسيتكمال وكيم  9.6طول بإعادة تؤهٌل طرٌك الشحن الجوي على تنفٌت مشروع 

 لسيلمة العاميةعليى اظياً اوحف .مشيروع نفيك اإلرسيالمشروع تماطع ميرج الحميام و

وتركٌيب وصيٌانة  مطيارصتصيرٌ  مٌياه اصيٌانة وعميال تم تنفٌيت أفمد   الطرقعلى 

وفييتح المسييارب التحوٌلٌيية الردٌفيية ألعمييال   محافظيياتال فييً مختليي  ةجسييور المشييا

التعاميل ميع انهٌيارات صيخرٌة فيً عيدد مين الطيرق  إضيافة إليى الصٌانة واصنشاء 

 .الكرن –الموجب  -طرٌك تٌبان  منها

ترشيٌد صندوق الطالة المتجيددة ولامت الحكومة من خلل فمد  واما فً لطاع الطالة:

 ميواطنٌنمنازل فوق شمسٌة خلٌا  ةمنظوأ شمسٌة اتتركٌب سخانب استهلن الطالة

  كميا تيم فيً مختلي  منياطك المملكية الصيندوقمين الخيدمات التيً ٌميدمها  مستفٌدٌن

 ائلكنيالجد وامسيوال رلاميدالعدٌد مين الانارة موفرة للطالة وشمول ات توزٌع وحد
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فنيادق لترشيٌد الطالية لإنجياز برنيام    كما تم شٌد الطالة والطالة المتجددةبانظمة تر

لطاليية المتجييددة لبرنييام   البييدء بتنفٌييت  إضييافة إلييى لييدعم المطيياع السييٌاحً ءالبتييرا

تحدٌد الهيدر وبهد   .بلدٌة 52فً مرحلتا األولى  البرنام  ٌشمللبلدٌات ٌستهد  ال

 المطاعاتفً مختل  دراسة تدلٌك طالً  62 انجاز للطالة تمواصستخدام غٌر الكفإ 

 . الطالةاستهلن ترشٌد لٌة وتوعحملت وتنفٌت برام  و

وسعٌاً من الحكومة نحو تنوٌع مصادر الطالة المحلٌية  فميد تيم اصنتهياء مين مشيروع 

رفييع طالتييا و بسييواعد وكفيياءات اردنٌييةوالييتي تييم تؤهٌييل حمييل حمييزة النفطييً إعييادة 

ً  4222برامٌييل الييى  7اإلنتاجٌيية ميين   المملكيية الٌييومً اسييتهلن لٌغطييً برمٌييل ٌومٌييا

فٌجيري وفٌما ٌتعلك بمشارٌع اليربط الكهربيائً ميع اليدول المجياورة  . %3.7بنسبة 

عبير الشيبكة  الطالية الكهربائٌيةبتزوٌد لبنيان  العمل على دراسة اتفالٌات ٌتم بموجبها

-آلٌة تنفٌت مشروع الربط الكهربائً العرالً وثٌمةتولٌع   كما تم الكهربائٌة السورٌة

  كميا تيم اصتفياق للجانيب العراليً الكهربائٌية تزوٌد الطاليةل كخطوة تمهٌدٌة األردنً

مٌغاواط حالٌيا  722المدرة الكهربائٌة بٌن البلدٌن من مع الجانب المصري على رفع 

 .البلدٌن من تبادل الطالة مع دول اإلللٌم وبما ٌمكن واطمٌغا 3222الى 

 
 رئٌس الوزراء ٌفتتح حمل حمزة النفطً
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ٌي " كهربية المسيتفٌدٌن مينبهيد  توسيٌع شيرٌحة الميواطنٌن و فميد لامييت  "فليل الري

التٌييار الكهربييائً للتجمعييات السييكانٌة خييارج حييدود الحكوميية بتعييدٌل أسييل اٌصييال 

نية مين  عيات السيكانٌية المكوي  ثلثيةالتنظٌم بما ٌتٌح إٌصال التٌييار الكهربيائً إليى التجمي

فيً  الوطنٌة رباءالكه نملوتعزٌز شبكة طوٌر لتوسعٌاً  خمسة منازل.منازل بدصً من 

مشيارٌع  مينالمحافظيات تم انجاز عدد من مشيارٌع الطالية فيً مختلي  المملكة  فمد 

 وخطوط نمل. تحوٌل  محطات 

 2021أبرز التطورات اإللتصادٌة والمالٌة لعام 

 %4.3بما نسبتا  4243 عامالثابتة خلل السوق ؤسعار النات  المحلً اإلجمالً ب نََما

 مخفي تلين نََميا وفيً ضيوء  .4242عام فً % 3.7 نسبتا تبلغ تراجع ممارنة مع

% 3 تانسيبميا لٌبلة  4243عام الثلثة أرباع األولى من فً النات  المحلً اإلجمالً 

ميد سيجل النيات  ف  4242% لنفل الفترة من عيام 2.4ممارنة مع تراجع بلغت نسبتا 

الثلثية اربياع األوليى خيلل % 5.3نسيبة ب نميواً المحلً اإلجمالً باألسيعار الجارٌية 

عيام الثلثة ارباع األولى من خلل % :.3 بلغت نسبتا تراجعممابل  4243عام من 

الثلثيية اربيياع خييلل معييدل البطاليية  ارتفييعوعلييى صييعٌد معييدل البطاليية  فمييد  .4242

 .4242عيام فيً % 44% ممارنية ميع ميا نسيبتا 46.5لٌبلية  4243عيام األولى من 

فمييد   4243عييام  خييللالمسييتوى العييام لألسييعار فييً المملكيية  روعلييى صييعٌد تطييو

معييدل التضيخم مماسيياً بييالتغٌر النسيبً فييً الييرلم المٌاسيً ألسييعار المسييتهلن  انخفي 

  . 4242عام ل% 2.55 بنحوممارنة  %3.6 لٌبلة

%ط42.3بىسيي  طط لُطى يي ط لصيي ا   اط   تفييطإليي ط لقريي اط لريي    َتشيي تطترييُ   ط

ط%2.3 ق بييتطتت  ييغطبنسييهطوسيي  ًطط4243ريي  ط ألَليي ط ييهططشييٍت  طط ألحييعطرشييتخيي  ط

ط4243 يهطري  طط ألَلي ط  طتشيٍط ألحيعطرشيتطخ  طس ُ ا   لمطكم طومهط،لىفسط لف تة

َفي ط،ط4242%طليىفسط لف يتةط يهطري  ط34.6سهطوس  ًطن ق بتطتت  غطبط%46.4طىحُب

 ن ي  طانىي  طط:.9%طل صتطإل ط4.;4رجزط لم ز نط ل ج  يطبىس  طُءطذلكطفقعطو م  طض

ليىفسط لف يتةطط ن ي  طانىي  ط;.7ق بيتط ط4243ري  ط يهط ألَلي ططشٍت  طط ألحعطرشتخ  ط

فقيعطَف م طنري طببيتاط ل ريُ   ط لح  ين طفي ط  يز نط لميعفُر  ،طط.4242ر  طط ه

رجييز  ط قييع  يطط4243ريي  ط ييهط ألَليي طب بيي اطط لث ثيي خيي  طسييجتط لحسيي جط لجيي  يط

 يهط لىي تاط لمحني ط ا مي ل ط ق  وي ط يغطط%34.3بَط ي طوسي  ًطط ن ُنطانى  ط4:57.7
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ط ل %ط يهط لىي تاط لمحني ط ا مي:.9 ن ُنطانىي  طبَط ي طوسي  ًطط3997.7رجزط قع  يط

ط.4242لىفسط لف تةط هط لع  ط

% 8.9بنسبة  4243عام  نهاٌة السٌولة المحلٌة نمتالتطورات النمدٌة  ب وفٌما ٌتعلك

  4242 نهاٌيية عييام %:.7نسييبتا بلغييت  نمييوممارنيية مييع ملٌييار دٌنييار  ;55.لتبليية 

نهاٌية  الممنوحية لمختلي  المطاعيات اصلتصيادٌة اجمالً التسهٌلت اصئتمانٌة عارتفو

بلغيت ممارنة ميع نميو  %;.6 معدل نمو بلةوبملٌار دٌنار  52 لتبلة نحو 4243عام 

بلة رصٌد احتٌاطٌات البنن المركيزي مين العميلت . 4242عام  نهاٌة% 7.9نسبتا 

ملٌار  :3نحو  4243فً نهاٌة عام بما فٌها التهب وحموق السحب الخاصة األجنبٌة 

 مرٌحية تكفيً لتغطٌية مسيتوردات المملكية مين لٌشكل بتلن مسيتوٌاتأمرٌكً  دوصر

 .شهراً  7.;نحو لالسلع والخدمات 

وفمياً ألرليام  4243عيام  النفمات العامة خيلل وفٌما ٌتعلك بالمالٌة العامة  فمد سجلت

% لتصييل الييى 9.3و مييا نسييبتا أملٌييون دٌنييار  6.:87ارتفاعيياً ممييداره إعييادة التمييدٌر 

. وليد جياء هيتا 4242عيام  فيًملٌيون دٌنيار  433.5;ممابل   ملٌون دٌنار 9.;8:;

أو ميا نسيبتا  ملٌيون دٌنيار 623.3اصرتفاع محصلة صرتفاع النفمات الجارٌية بمميدار 

ملٌيييون دٌنيييار أو ميييا نسييييبتا  479.5 بنحيييوالنفميييات الرأسيييمالٌة  وارتفييياع  %:.6

وفمياً ألرليام  4243خلل عيام  ارتفعتوفٌما ٌتعلك باإلٌرادات العامة  فمد  %.53.5

 مسييتواها عيين%:.37ملٌييون دٌنييار أو مييا نسييبتا  363.4:لتبليية نحييو  إعييادة التمييدٌر

 صرتفاعكمحصلة تلن  ولد جاء دٌنار. ملٌون ;.:924البالة نحو  4242لعام  الفعلً

ميع ممارنة  %8.4بنحو  لمنح الخارجٌةاارتفاع % و39اصٌرادات المحلٌة بما نسبتا 

الضيرٌبٌة غٌير اصٌيرادات  ارتفياعالمحلٌية اليى اصٌرادات  ارتفاع. وٌعود 4242عام 

وترتٌباً عليى ميا سيبك   .%;.32اصٌرادات الضرٌبٌة بنسبة  ارتفاع% و:.62بنسبة 

وفميياً ألرلييام إعييادة  4243خييلل عييام  بعييد الميينحعجييز الموازنيية العاميية  تراجييعفمييد 

او ميا نسيبتا ملٌيون دٌنيار  7.:394ملٌون دٌنار لٌصل الى نحو  ;.675بنحو التمدٌر

% من النيات  فيً 9او ما نسبتا ملٌون دٌنار  43:4.6ممابل نحو % من النات   7.6

وبناًء على التطورات فيً جيانبً اصٌيرادات والنفميات  فمين المتوليع أن  .4242عام 

بعييد إسييتثناء مييا ٌحملييا صييندوق اسييتثمار أمييوال الضييمان ٌبليية اجمييالً الييدٌن العييام 

% مين 3.8;ملٌيار دٌنيار أو ميا نسيبتا  6.;4نحيو  4243فً نهاٌية عيام اصجتماعً 
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% مين النيات  المحليً اصجميالً فيً 85.4النات  المحلً اإلجميالً  ممابيل ميا نسيبتا 

  .4242نهاٌة عام 

 2022 الموازنة العامة لعاملانون 

 وفرضٌات الموازنةتوجهات 

دات حييولييانون موازنييات الوتييم اصسييتناد فييً اعييداد تمييدٌرات لييانون الموازنيية العاميية 

 :  وهًإلى مجموعة من التوجهات 2022ام عل ةٌالحكوم

 وفييك الحكومٌيية والوحييدات والييدوائر الييوزارات بجمٌييع المناطيية المهييام انجيياز .3

 محيددة زمنٌة أطر وضمن والتمٌٌم  للرلابة خاضعة واضحة  وبرام  أولوٌات

 .  للتنفٌت

 .الحالٌة الضرائب زٌادة أو جدٌدة ضرائب أٌة فر  عدم .4

 كفاءة تحسٌن خلل من العام اإلنفاق تغطٌة فً التات على اإلعتماد مبدأ تعزٌز .5

 والتجنيييب والجمركيييً الضيييرٌبً التهيييرب مييين والحيييد الضيييرٌبً التحصيييٌل

 أنظمييية وتطيييوٌر الضيييرٌبً والتفتيييٌا التيييدلٌك اجيييراءات وتعزٌيييز الضيييرٌبً 

 ادارة عليى تعتميد التيً الضرٌبٌة الفرولات وحصر والتدلٌك التحصٌل وبرام 

 وتحدٌيييد المالٌييية والمعلوميييات البٌانيييات وتحلٌيييل معالجييية خيييلل مييين المخييياطر

 .الضرٌبٌة والمخالفات اصنحرافات

 النميييو وزٌيييادة اإللتصيييادٌة التنمٌييية عجلييية لتحرٌييين الرأسيييمالً اإلنفييياق زٌيييادة .6

ً  ٌنعكل وبما اصلتصادي  .  التشغٌل معدصت على إٌجابا

 تنفٌيييت إليييى الهييياد  األردنيييً اصلتصيييادي اإلصيييل  برنيييام  بتنفٌيييت اإللتيييزام .7

 وتعزٌيز اإللتصيادي النميو وحفيز العامية المالٌية كفياءة لرفيع هٌكلٌية إصلحات

 .تنافسٌتا وتحسٌن الوطنً اإللتصاد مرونة

 وثٌميية ضييمن الييواردة والمبييادرات والخطييط المشييارٌع اصعتبييار بعييٌن اصخييت  .8

 الييى والهادفيية  (4245-4243) اصلتصييادي الحكوميية عمييل اولوٌييات برنييام 

 جائحية خلفتها التً السلبٌة اآلثار من التعافً مسار الى الوطنً اصلتصاد اعادة

 .كورونا

 بمسيييتوى واإلرتمييياء ولدرتيييا جاهزٌتيييا ورفيييع الصيييحً النظيييام واليييع تحسيييٌن .9

 الصييحٌة المراكييز منظوميية تطييوٌر إلييى إضييافة المختلفيية  الصييحٌة الخييدمات
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 أفضيل تميدٌم عليى وليدرتها المحافظيات فً توزٌعها عدالة من والتؤكد الشاملة 

ً  ٌليزم ميا كيل وانفياق للمواطنٌن الممكنة الرعاٌة سبل  حٌياة عليى للحفياظ صيحٌا

 .كورونا جائحة على المترتبة الصحٌة المخاطر ظل فً األردنً المواطن

 بمنظوميية وربطهييا اإلجتميياعً اصمييان شييبكة وتطييوٌر تعزٌييز فييً اصسييتمرار .:

 فئيييات لكافييية اإلٌجابٌييية بآثارهيييا للوصييول والسيييعً والعميييل  والصيييحة التعلييٌم

يية اصجتماعٌييية العداليية تحميييك أسييل علييى   بنيياءً المجتمييع ن متكامليية وخطي  تتضييمي

 .المستحمية والشرائح الفمٌرة األسر إلى والوصول اصستهدا  آلٌيات تطوٌر

 المتعلميية واإلجييراءات المبييادرات وتنفٌييت العييام  التعلييٌم منظوميية تطييوٌر متابعيية .;

 الموسييييع والتوظٌيييي  الحكومٌيييية المييييدارل فييييً المدرسييييٌة البٌئييييات بتحسييييٌن

 عن التعلم منظومة وتطوٌر ر المبك التعلٌم فً والتوسع التعلٌم  فً للتكنولوجٌا

 الطلبية حيك تضيمن التيً الممارسات أفضل وفك وإنضاجها التجربة وتمٌٌم بعد

 المييدرول الييدم  خييلل ميين المدرسييٌة لألبنٌيية األمثييل واصسييتغلل التعلييٌم  فييً

 تنفٌيت ومتابعية والسيلمة  والرعاٌية األميان معياٌٌر وضمان الصغٌرة للمدارل

 .الدام  التعلٌم استراتٌجٌة

 السييٌاحً اليدخل زٌييادة خيلل مين السييٌاحً  واإلسيتثمار السييٌاحة لطياع تحفٌيز .32

 المطياعٌن بيٌن الشيراكة مشيارٌع وخاصية السيٌاحً المطياع استثمارات وتحفٌز

 رئٌسة سٌاحٌة وجهة األردن جعل على والعمل المطاع  هتا فً والخا  العام

 نتييائ  تحمٌييك ولضييمان. ومسييتدامة منافسيية سييٌاحٌة منتجييات تطييوٌر خييلل ميين

 الجٌد واإلعداد المدى  وطوٌلة متوسطة استبالٌة خطط وضع من بد فل محفزة

 كفياءة رفيع الى اضافة العالم  فً الوبائٌة األوضاع تحسن بعد السٌا  صستمبال

 وتطييوٌر متكامليية سييٌاحٌة بٌانييات لاعييدة إنشيياء خييلل ميين السييٌاحٌة العملٌيية

 السيييٌاحً  النميييل منظومييية وتطيييوٌر السيييٌاحٌة  للمواليييع أمنٌييية خطييية منظومييية

 .المملكة محافظات لجمٌع الفعالٌات متكاملة الكترونٌة رزنامة وتطوٌر

 ميين والخييا   العييام المطيياعٌن بييٌن الشييراكة وتعزٌييز مؤسسيية فييً اإلسييتمرار .33

 مين والخدمٌة والتجارٌة الصناعٌة للمطاعات اإلجرائٌة التحدٌات معالجة خلل

 فيً تحتٌية وبنٌية اسيتثمارٌة مشيارٌع وطير  الفرعٌة  المطاعٌة المجالل خلل

 ٌضيمن بميا والخيا   العيام المطياعٌن بيٌن الشراكة مبدأ على مختلفة لطاعات

 عليييى المالٌييية اصعبييياء وٌخفييي  الحكومٌييية  والخطيييط البيييرام  أهيييدا  تحمٌيييك

 .المتاحة ٌةالمال الموارد محدودٌة ضوء فً الحكومة
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 اصسيتثمارٌة المشارٌع اولوٌات لتحدٌد الحكومٌة اصستثمارات وحدة مهام تفعٌل .34

 مييع ٌتماشييى بمييا ممكنيية واجتماعٌيية التصييادٌة عوائييد أكبيير لتحمٌييك الحكومٌيية

 .الوطنً اصلتصاد احتٌاجات

 علييى اإلجييراءات وتسييهٌل واألجنبييً الييوطنً اصسييتثمار أمييام العمبييات تييتلٌل .35

 جيتب فيً ليدما والمضيً المملكية فيً اإلسيتثمارٌة البٌئة وتحسٌن المستثمرٌن 

 تحمٌيك إليى ٌيإدي بميا الكبرى  اصستراتٌجٌة المشارٌع فً خاصة اصستثمارات

 .ومستدام حمٌمً إلتصادي نمو

 الرلمييً اصلتصياد مفيياهٌم وتبنيً الرلمييً التحيول عملٌيية تعزٌيز فييً اإلسيتمرار .36

 الخيييدمات أتمتييية فيييً التوسيييع خيييلل مييين اصلكترونٌييية الحكومييية نهييي  وتعزٌيييز

 اصعتبييار بعييٌن واألخييت األردن  فييً الرلمٌيية المهييارات تييوفٌر ودعييم الحكومٌيية

ل الوطنٌية اصستراتٌجٌية لتنفٌت اللزمة واإلجراءات والمبادرات المشارٌع  للتحيوي

يية الرلمييً  نوعٌييية وتحسييٌن  (4247 – 4243) لألعــــــييـوام التنفٌتٌييية والخطي

 العميييل  بٌئييية وتعزٌيييز وموثولٌيييية  واسيييتدامة فاعلٌيييية أكثييير لهييياوجع الخيييدمات

ل مجيال فيً العالمٌيية المإشييرات بحسيب األردن مولع وتحسٌن  الرلميً  التحيوي

 بجمٌييع وتطوٌرهييا األعمييال رٌييادة ودعييم والتعيياون  المسيياءلة مسييتوى ورفييع

 .أنواعها

 التنفٌتٌييية الخطييية إجيييراءات تنفٌيييت خيييلل مييين بالطالييية التيييزود أمييين تعزٌيييز .37

 الغييياز مصيييادر وتنوٌيييع( 4252-4242) لألعيييوام الطالييية لطييياع صسيييتراتٌجٌة

 صيخر متجيددة  طالية غياز ) الكهربائٌية الطالية تولٌد مصادر وتنوٌع الطبٌعً

 نسيييبة فييً الزٌييادة) النفطٌيية للمشييتمات اصسييتراتٌجً المخييزون ورفييع( زٌتييً

 والزٌيادة( المسال البترولً للغاز التخزٌنٌة السعات فً الزٌادة ونسبة المخزون

 مين الفاليد وضيبط والنميل الصيناعات فيً المسيتخدمة الوليود مصادر تنوٌع فً

 .الكهرباء

 الشيركة  خسيائر مين والحد الوطنٌة الكهرباء لشركة التشغٌلً التوازن استعادة .38

 ضييوء فييً الجييوار دول إلييى الكهربيياء لتصييدٌر اتفالٌييات إبييرام علييى والعمييل

 واتخيات المسيتحمة  لألسير الكهربياء دعيم وتوجٌيا الكهربياء  انتياج فيً الفيائ 

 ميين اإلمييدادات نحييو التحييول خييلل ميين التكييالٌ  صحتييواء الهادفيية اصجييراءات

 .تكلفة األلل الغاز إلى تكلفة األكثر المسال الطبٌعً الغاز
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 بييٌن بالشييراكة كبييرى مشييارٌع تنفٌييت خييلل ميين بالمٌيياه  التييزود أميين تعزٌييز .39

 ومحطييات المييائً الحصيياد مشييارٌع فييً والتوسييع والخييا   العييام المطيياعٌن

 شياملة دراسية وعميل المٌياه  مين الفاليد وضيبط الزراعٌية للسيتخدامات التنمٌة

 .األمثل بالشكل واستثمارها تعزٌزها وسبل الجوفٌة المٌاه لمصادر ومعممة

 لطيياع خسيائر لتخفييٌ  محيددة وآلٌيات اجييراءات اعتمياد علييى العميل مواصيلة .:3

 المسييتحمات تحصيٌل عملٌيية وتحسيٌن التشييغٌلٌة الكلي  تغطٌيية خيلل ميين المٌياه

 .المالٌة

 العيام  النميل وسيائل كفياءة وزٌيادة المسيتدام العيام النمل منظومة وتفعٌل تحسٌن .;3

 وبنياء التكٌية والحلول المتجددة الطالة واستخدام التكنولوجٌا توظٌ  خلل من

 .المطاع بهتا العاملٌن لدرات

 الشييركات دعييم خييلل مين الصييادرات  حجييم وزٌيادة المصييدرٌن لاعييدة توسيٌع .42

 ودعييم التصييدٌرٌة  واألسييواق المصييدرة المنتجييات لاعييدة لتوسييعة الصييناعٌة

 أسييواق وفييتح التصييدٌر أسييواق وتنوٌييع التصييدٌر  أجييل ميين الخدمٌيية الشييركات

 .جدٌدة تصدٌرٌة

 مين وتمكٌنها استدامتها وتعزٌز والمتوسطة الصغٌرة المشارٌع استمرارٌة دعم .43

 اصلتصيييادي النميييو عليييى كبٌييير أثييير ميين لهيييا لميييا التموٌلٌييية احتٌاجاتهيييا تغطٌيية

 .والتشغٌل

 الوظييائ  فييً وإحللهييم اصردنٌييٌن تشييغٌل لضييمان العمييل سييوق تنظييٌم متابعيية .44

 وتوفٌييك جوانبييا بعيي  فييً والتشييوهات اإلخييتلصت ومعالجيية المتاحيية والمهيين

 األردنييً الشييباب لحييا جدٌييدة آلٌييات وإٌجيياد المخالفيية الوافييدة العماليية اوضيياع

 والتنسيٌك بالتعياون وتيؤهٌلهم وتيدرٌبهم تمكٌينهم بعيد العميل سيوق فً لإلنخراط

 .الخا  المطاع مع

 التمنٌيييات اسيييتخدام وتعزٌيييز وتنظٌميييا الزراعيييً  بالمطييياع النهيييو  مواصيييلة .45

 وتعزٌز جدٌدة  تصدٌرٌة أسواق وفتح المطاع إنتاجٌة وتنوٌع لتطوٌره  الحدٌثة

 .المملكة فً الغتائً األمن

 الناجمية الظيرو  لمواجهية الضرورٌة والنفمات المشارٌع اصعتبار بعٌن اصخت .46

 تلين وخاصية ليتلن اللزمية والمتطلبيات المعياٌٌر ومراعياة المناخً التغٌر عن

 الجهييات مييع علٌهييا المتعالييد واصتفالٌييات التفاهمييات لتنفٌييت كمإشييرات الييواردة
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 او الميييرو  او المييينح خيييلل مييين ممولييية كانيييت سيييواء الدولٌييية والمإسسيييات

 .الفنٌة المساعدات

 للمشييييارٌع اصولوٌيييية اعطيييياء مييييع للمحافظييييات التنموٌيييية اصحتٌاجييييات تغطٌيييية .47

 .بها الملتزم والمشارٌع التنفٌت لٌد الرأسمالٌة

 خيييلل طرحهيييا تيييم التيييً والتنموٌييية الخدمٌييية المطاليييب اصعتبيييار بعيييٌن اصخيييت .48

 اليوزارات موازنيات مشيارٌع اعيداد عنيد المملكية لمحافظيات الملكٌية الزٌارات

 .4244 لعام الحكومٌة والوحدات والدوائر

 والشييمٌمة الصييدٌمة الييدول ميين الممدميية والمسيياعدات للميينح األمثييل اإلسييتغلل .49

 الحكومٌية والوحدات والدوائر الوزارات لٌام على والتؤكٌد الدولٌة والمإسسات

 الجهييات مييع علٌهييا اصتفيياق تييم والتييً بهييا المرتبطيية المإشييرات بتنفٌييت المعنٌيية

 .معها المولعة اإلتفالٌات بموجب والممرضة المانحة

 إطيار فيً العيام  الميال وحماٌية الفسياد ومكافحية النزاهة وتعزٌز المانون سٌادة .:4

 الفسياد ومكافحية النزاهية هٌئية اسيتمللٌة عليى والتؤكٌيد والمساءلة  الشفافٌة من

 . المضائٌة السلطة وتعزٌز المحاسبة  ودٌوان

 وتطبٌيييك مراجعييية خيييلل مييين وترسيييٌخها اإلنسيييان حميييوق تشيييرٌعات تطيييوٌر .;4

 .اإلنسان بحموق الخاصة والدولٌة الوطنٌة التمارٌر فً الواردة التوصٌات

 

لاانون و كما استندت تمدٌرات النفماات واالٌارادات فاً لاانون الموازناة العاماة

اإلجراءات المتعلماة با الفرضاٌات الاى 2022 لعاام موازنات الوحدات الحكومٌة

 التالٌة: المالٌة

 .الموظفٌن لـرواتب الطبٌعٌة السنوٌة الزٌــادة .3

 اصردنٌييية المسيييلحة الميييوات ليييدعم الضيييرورٌة المالٌييية المخصصيييات رصيييد .4

 .وجاهزٌتها كفاءتها برفع ٌسهم بما اصمنٌة واصجهزة

 .والعسكري المدنً للجهازٌن التماعد لمخصصات الطبٌعٌة السنوٌة الزٌادة .5

 عليييى ولصيييرها الشييياغرة الوظيييائ  عليييى التعٌٌنيييات ضيييبط فيييً اصسيييتمرار .6

ة اصحتٌاجات  .الملحي

 .والخارجً الداخلً العام الدٌن فوائد كلفة تغطٌة .7

 الجارٌية والنفميات للمحافظات الرأسمالٌة للموازنات المالٌة المخصصات رصد .8

 .المحافظات مجالل عمل إلدامة
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 التيؤثٌر دون التحدٌيد وجيا عليى منيا والجياري العام اصنفاق نمو معدصت ضبط .9

 .المطلوب النحو على مهامها أداء على الحكومٌة اصجهزة لدرة على

 استخدام فً الترشٌد إلى الرامٌة اإلجراءات واتخات العام اإلنفاق وترشٌد ضبط .:

 لشييبكات والمنتظميية الدورٌيية الصييٌانة ومتابعيية والمٌيياه  والكهربيياء المحرولييات

 واألدوات الكهربييياء لتولٌيييد الشمسيييٌة الطالييية اسيييتخدام عليييى والرلابييية المٌييياه 

 بنييد وكييتلن والتدفئيية  الحكومٌيية السييٌارات اسييتخدام وضييبط للطاليية  المييوفرة

 وبعيد المصيوى للضيرورة اص واصثياا السيٌارات شيراء أو تغٌٌير وعدم السفر 

 .المسبمة الوزراء رئٌل موافمة على الحصول

 عليى واإللتصار الرأسمالٌة النفمات ضمن للمكافآت مخصصات أي رصد عدم .;

 النفمييات فييً العيياملٌن تعوٌضييات مجموعيية ضييمن المخصصييات هييته رصييد

 .الجارٌة

 الجارٌية األنشيطة طيابع علٌهيا ٌغليب التيً الرأسيمالٌة المشيارٌع نفمات تصنٌ  .32

 .الجارٌة النفمات ضمن

 الخيدمات  شيراء تلين فيً بميا الرأسيمالٌة  المشيارٌع حسياب عليى التعٌٌن عدم .33

 . فمط المبررة الحاصت فً تلن وحصر

 الكلفيية لتغطٌيية الوطنٌيية المعونيية لصييندوق اللزميية المالٌيية المخصصييات رصييد .34

 اليدخل/ الوطنٌية المعونية صندوق من المستفٌدة اصسر عدد زٌادة على المترتبة

 .  التكمٌلً

 لطيياع خسيائر لتخفييٌ  محيددة وآلٌيات اجييراءات اعتمياد علييى العميل مواصيلة .35

 المٌيياه ميين الفالييد وخفيي  وتملٌييل التشييغٌلٌة الكليي  تغطٌيية خييلل ميين المٌيياه

 .  المالٌة المستحمات تحصٌل عملٌة وتحسٌن للطالة الكفإ واصستغلل

 . الخا  المطاع مع الشراكة لمشارٌع المالٌة المخصصات رصد .36

 واصدوٌيية الطبٌيية للمعالجييات اللزميية المالٌيية المخصصييات برصييد اصسييتمرار .37

 تمهٌييداً  الصييحً التييؤمٌن مظليية فييً التوسييع كلفيية وتغطٌيية الطبٌيية والمسييتلزمات

 . الشامل الصحً التؤمٌن الى للوصول

 .البلدٌات وتطوٌر لتنمٌة اللزمة المالٌة المخصصات برصد اصستمرار .38

 .المحتاج الطالب دعم وصندوق الجامعات لدعم  المالٌة المخصصات رصد .39
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 والوحدات والدوائر الوزارات موازنات مشارٌع فً المالٌة المخصصات رصد .:3

 العاميية الموازنية دعييم بيرام  اتفالٌيات فييً اليواردة المإشييرات لتنفٌيت الحكومٌية

 .المانحة الجهات مع المولعة

 على والمتؤخرات المالٌة اصلتزامات لتغطٌة اللزمة المالٌة المخصصات رصد .;3

 .الحكومٌة والدوائر الوزارات

 .اصستملكات لغاٌات المالٌة المخصصات رصد .42

 توي األشييخا  لحمييوق األعلييى للمجلييل اللزميية المالٌيية المخصصييات رصييد .43

 حمييوق لييانون بموجييب بييا المناطيية المهييام متابعيية ميين المجلييل لتمكييٌن اإلعاليية

 .4239 لسنة( 42) رلم اإلعالة توي األشخا 

 .والرلابٌة المضائٌة األجهزة استمللٌة لتعزٌز المالٌة المخصصات رصد .44

 لطاعيات فيً اصسيتراتٌجٌة المشيارٌع لتنفٌت اللزمة المالٌة المخصصات رصد .45

ة  . والمٌاه والنمل والتعلٌم الصحي

 برنيام  ضيمن للتشيغٌل اليوطنً للبرنيام  اللزمية المالٌية المخصصيات رصد .46

 .  للردنٌٌن عمل فر  لخلك الخا  المطاع لتحفٌز الحكومة عمل اولوٌات

 ورد ميا لتنفٌيت السيٌاحً بالمطياع للنهيو  اللزمية المالٌية المخصصيات رصد .47

 لطيياع ضييمن( 4245-4243) لألعييوام الحكوميية عمييل أولوٌييات برنييام  فييً

 .السٌاحة

 اصلكترونٌيية والحماٌيية السييٌبرانً اصميين لتعزٌييز اللزميية المخصصييات رصييد .48

 .الوطنٌة والتكنولوجٌة التمنٌة األنظمة وتحصٌن

 عييين المنبثمييية المشيييارٌع لتنفٌيييت اللزمييية المالٌييية المخصصيييات رصيييد متابعييية .49

 واليدوائر اليوزارات موازنات فً اصردنٌة المرأة لشإون الوطنٌة اصستراتٌجٌة

 .الحكومٌة والوحدات

 الموازنية فً والممدرة علٌها المتفك الخارجٌة المنح كامل على المملكة حصول .:4

 .العامة
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 2022 لعامالتولعات االلتصادٌة الكلٌة 

 الرئٌسٌة التالٌة: اصلتصادٌة الى التولعات 4244استندت موازنة عام 

 اصلتصيادٌة  المطاعيات فيتح ضيوء فً 4243 عام فً الوطنً اإللتصاد تعافً .3

%( 4.9) بنسيبة الثابتية باألسيعار اإلجميالً المحليً النيات  ٌنميو أن ٌتولع حٌا

 أن ٌتوليييع كميييا. 4246 لعيييام%( 5.5) و 4245 لعيييام%( 5.3)و 4244 لعيييام

%( 7.9)و 4244 لعيام%( 7.5) بنسيبة اإلسيمً اإلجميالً المحليً النات  ٌنمو

 .التوالً على 4246 لعام%( ;.7) و 4245 لعام

ً  التضخم معدل بلو  .4  المسيتهلن ألسيعار المٌاسيً اليرلم فيً النسبً بالتغٌر مماسا

 عيام فيً%( 4.7)و 4245 عيام فيً%( 4.7)و 4244 عيام فً%( 4.7) نحو

4246 . 

 عييام فييً%( 7.6)ونحييو 4244 لعيام%( 7.6) بنسييبة الوطنٌيية الصييادرات نميو .5

 .4246 عام فً%( 8.4)ونحو 4245

 عيام فيً%( 5.6)ونحيو 4244 لعيام%( 4.7) بنسيبة السلعٌة المستوردات نمو .6

 .4246 عام فً%( 6.6) ونحو 4245

 المحلييً النييات  ميين كنسييبة المييدفوعات لمٌييزان الجيياري الحسيياب عجييز بلييو  .7

 عام فً%( 5.2) إلى النسبة هته لتنخف %( 6.7) نحو 4244 لعام اإلجمالً

   .4246 عام فً%( 4.8) إلى ثم ومن 4245

 2022أهم المستجدات فً موازنة عام 

مراجعيية وتعييدٌل التشييرٌعات واإلجييراءات المتعلميية بتطبٌييك المنافسيية العادليية أوالً: 

 األعميالوسهولة الدخول وممارسية  دلةالمنافسة العا تعزٌزلاإلحتكار ومحاربة 

ً  ٌحمك بماو اإللتصادٌة المطاعات مختل  فً  .للموارد أمثل واستغلصً  توزٌعا

 ً لتصيييل إليييى نحيييو  % 43.2 بنسيييبةزٌيييادة مخصصيييات المشيييارٌع الرأسيييمالٌة ط:ثانٌاااا

  4243ملٌون دٌنار إعيادة تميدٌر فيً عيام  1080ممابل ملٌون دٌنار  1546.4

وزارة متخصصيية فييً اإلسييتثمار لتكييون مرجعٌيية اإلسييتثمار فييً  واسييتحداا

 .وتسهٌل إجراءاتا وخلك بٌئة محفزة وحاضنة لا المملكة
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 ً ملٌون  82المخصصات المالٌة لمشارٌع الشراكة مع المطاع الخا  بنحو رصد  :ثالثا

ونميييل المٌييياه )الناليييل اليييوطنً( ومشيييروع إطيييلق مشيييروعً تحلٌييية   ودٌنيييار

 المرحلية(الوطنٌية  الحدٌيد سيكة شيبكة مشيروع عليى العميل إلطيلق التحضٌر

 ( كمشارٌع شراكة.األولى

 ً ملٌيون دٌنيار لبرنيام  اسيتدامة ضيمن البرنيام  الميالً للتحفٌيز  42رصيد مبلية  :رابعا

 .اإللتصادي

 ً والتوسييع فييً شييمول المييواطنٌن   جتماعٌييةالحماٌيية اإلكفاٌيية وكفيياءة تعزٌييز  :خامسااا

لكييرٌم محييدودي الييدخل وعلييى نحييو ٌضييمن كراميية المييواطن وتييوفٌر العييٌا ا

ملٌييون دٌنييار لعييام  463وتملييٌ  الفييوارق اإلجتماعٌيية  حٌييا تييم رصييد مبليية 

 .4243ملٌون دٌنار ممارنة مع عام  62وبزٌادة بلغت  4244

 ً ملٌيون دٌنيار فيً عيام  398المالٌية لشيإون الصيحة بنحيو مخصصات الزٌادة  :سادسا

 4243ملٌيون دٌنيار فيً عيام  78;ملٌون دٌنار ممابل 1132 لتبلة نحو  4244

كورونييا بنحييو لمخصصييات المالٌيية اللزميية لمواجهيية جائحيية متضييمنة رصييد ا

 .ملٌون دٌنار 332

 ً ملٌيون دٌنيار لتصيل إليى  7.:;المخصصات المالٌة لشيإون التعليٌم بنحيو  زٌادة :سابعا

 .4243ملٌون دٌنار فً عام  33:6ملٌون دٌنار ممابل  1282 نحو

 ً ملٌييون دٌنييار  46بنحييو  4244فييً عييام تراجييع مخصصييات فوائييد الييدٌن العييام  :ثامنااا

وألول مييرة منييت  ملٌييون دٌنييار :364لتصييل إلييى نحييو  4243ممارنيية بعييام 

 سنوات.
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 بأموالها؟من أٌن تأتً الحكومة 
 االٌرادات العامة

 :.992وبزٌيادة بلغيت  ملٌون دٌنار 8912 بنحو 4244لدرت اإلٌرادات العامة لعام 

% عن مستواها وفماً ألرليام إعيادة التميدٌر لعيام 7.; بنسبة نمو بلغتملٌون دٌنار أو 

تولع أن تنمو فيً %. ومن الم48.5نسبتها إلى النات  المحلً اصجمالً لتبلة   4243

مين %47.8أو ميا نسيبتا  ملٌيون دٌنيار 373;% لتصيل إليى 4.9بنسيبة  4245عام 

% لتصيل إليى 6.8بنسيبة  4246 فيً عيامولتواصل نموهيا   النات  المحلً اصجمالً

وتجييدر  .ميين النييات  المحلييً اصجمييالً %47.5أو مييا نسييبتا  ملٌييون دٌنييار 794;

والبيييالة نحيييو  4243فيييً اصٌيييرادات العامييية لعيييام  ةالكبٌييير الزٌيييادةاإلشيييارة إليييى أن 

عزى إلى مواصلة اصلتصياد اليوطنً تعافٌيا مين آثيار جائحية تملٌون دٌنار  3334.5

وتفعٌل اجراءات التدلٌك والتحصٌل الضرٌبً والجمركيً ومكافحية التهيرب  كورونا

 .الضرٌبً والجمركً والتجنب الضرٌبً

 

  ٌلً:وفماً لما   ولد توزعت هته اإلٌرادات
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 اإلٌرادات المحلٌة 

ملٌون دٌنيار مسيجلة بيتلن نميواً  286:بحوالً  4244لدرت اإلٌرادات المحلٌة فً عام 

ومن المتوليع أن تبلية نسيبتها   4243% عن مستواها المعاد تمدٌره فً عام 32.6نسبتا 

 %44.9 ممارنية ميع ميا نسيبتا 4244لعيام % :.45إلى النات  المحلً اإلجمالً حوالً 

خيلل أن تنميو اصٌيرادات المحلٌية كميا ٌتوليع   4243عيام  فيًوفماً ألرلام إعادة التمدٌر 

 944:وملٌييون دٌنييار  523:تبليية ل% 7.3و% ;.4نسييبة بمييا  4246و  4245عييامً 

  .الترتٌبعلى ملٌون دٌنار 

 

نسبة تغطٌة اإلٌيرادات المحلٌية للنفميات الجارٌية  فعرتتمن المتولع أن وترتٌباً على تلن  

  4244% فيً عيام 8.::إليى  4243% عن مستواها المعاد تميدٌره فيً عيام 5.3:من 

 %5;% و8.;:الى ما نسبتا  4246و 4245ولتواصل إرتفاعها التدرٌجً خلل عامً

  .الترتٌبعلى 
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وتعتبير   اإلٌرادات المحلٌة من اإلٌرادات الضيرٌبٌة واصٌيرادات غٌير الضيرٌبٌة وتتكون

سيً منهيا هيو تحمٌيك المصيلحة الضرائب من أهم الموارد لخزٌنة الدولية والغير  الرئٌ

 حماٌيييةالاألمييين و سيييتمرارٌة تميييدٌم الخيييدمات العامييية مييينخيييلل ضيييمان امييين  العامييية

 وغٌرها من الخدمات.والبنٌة التحتٌة   تعلٌمالصحٌة  والعاٌة رال  واصجتماعٌة

 اإلٌرادات الضرٌبٌة 

ملٌييون دٌنييار  حٌييا شييكيلت  ;:82 بنحييو 2022لييدرت اإلٌييرادات الضييرٌبٌة لعييام 

اليدخل  الضيرائب عليى"% وشيكيلت 70ما نسيبتا  "الضرائب على السلع والخدمات"

وشكلت "الضرائب على التجارة والمعاملت الدولٌية" %  21.2ما نسبتا  "واصربا 

وشكلت الضرائب عليى  %3.9 "الضرائب على الملكٌة" ما نسبتاو% 5.8ما نسبتا 

لٌيرادات الضيرٌبٌة بنسيبة لالنمو الممدر فً  اصرتفاعوٌعود   %3.5المنح ما نسبتا 

   لنميومحصيلة ك 4243عن مستواها المعياد تميدٌره فيً عيام  4244% فً عام 32.9

  ""الضييرائب علييى الييدخل واصربييا و "الضييرائب علييى السييلع والخييدمات"كييل ميين 

بميا نسيبتا و"الضرائب على الملكٌة" و"الضرائب على التجارة والمعاملت الدولٌة" 

وتجيدر اإلشيارة إليى أنيا تيم  .الترتٌيبعلى % 53.5% و32.8% و34.3% و ;.9

الضيرائب المترتبية عليى  لٌمثيل لٌميةب عليى المينح ألول ميرة استحداا بند الضيرائ

 المستحمة لصالح الخزٌنة العامة.والمرو  تنفٌت المشارٌع الممولة من المنح 
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 اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة 

حٌيا شيكيلت  ملٌون دٌنيار  1975بنحو  2022لعام لدرت اصٌرادات غٌر الضرٌبٌة 

"اصٌييرادات شييكيلت %  فييً حييٌن 49.6اٌييرادات "بٌييع السييلع والخييدمات" مييا نسييبتا 

اصٌييرادات الناجميية عيين لييانون تورٌييد "ميين أبرزهييا ) %24.1مييا نسييبتا  المختلفيية"

بييدل الخييدمات الجمركٌيية علييى البضييائع "و "واردات الييدوائر والوحييدات الحكومٌيية

اٌييرادات "دخييل   فييً حييٌن بلغييت حصيية "(عائييدات التعييدٌنو" "المسييتوردة المعفيياة

ميا  للموازنية( تيم نملهياووحدات حكومٌية  المالٌة والعوائد لفوائ الملكٌة" )بما فٌها ا

الغراميات والجيزاءات والمصيادرات عليى ميا  اٌيرادات %  واسيتحوتت22.8 نسبتا

النمييو فييً  اصرتفيياعوٌعييود  .%2.6علييى مييا نسييبتا  وعائييدات التماعييد% 5.4نسييبتا 

عين مسيتواها المعياد  2022% فيً عيام 9.6غٌر الضرٌبٌة بنسيبة  لإلٌراداتالممدر 

  %33.3 بنسيبة "اصٌيرادات المختلفية" كل مين كمحصلة لنمو 2021تمدٌره فً عام 

"إٌيرادات نميو كيل منإضيافة إليى  % :.9 ةبنسيب "إٌرادات بٌع السلع والخيدمات" و

70.0% 
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 2022االٌرادات الضرٌبٌة الممدرة لعام 

 الضرائب على السلع والخدمات

 الضرائب على الدخل واالرباح

 الضرائب على التجارة والمعامالت الدولٌة

 الضرائب على الملكٌة

 الضرائب  على المنح
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  %8.:4 بنسبة"الغرامات والجزاءات والمصادرات"  و %32بنسبة  دخل الملكٌة"

 %8.4بنسبة وانخفا  "عائدات التماعد" 

 

 

 المنح الخارجٌة
 

ملٌيون  62: ممابيلملٌيون دٌنيار  :6:و بنحي 2022لدرت المينح الخارجٌية فيً عيام 

 ملٌيون دٌنيار مين ;;7موزعية بواليع   2021عيام وفمياً ألرليام إعيادة التميدٌر لدٌنار 

ملٌييون  82وملٌييون دٌنييار مخرجييات لميية مكيية   :32الوصٌييات المتحييدة األمرٌكٌيية  و

 48و  ملٌون دٌنار من الصندوق الخلٌجيً للتنمٌية 77و  اصتحاد األوروبًدٌنار من 

% ميين 2.7;ولييد شييكلت اصٌييرادات المحلٌيية مييا نسييبتا  أخييرى. ميينحملٌييون دٌنييار 

 .4244% نسبة المنح الخارجٌة لعام 7.;اجمالً اصٌرادات العامة  ممابل 

22.8% 

49.6% 

24.1% 

3.2% 

0.4% 

 اٌرادات دخل الملكٌة

 اٌرادات بٌع السلع والخدمات

 االٌرادات المختلفة

 الغرامات والجزاءات والمصادرات

 عائدات التماعد

2022 غٌر الضرٌبٌة الممدرة لعام  االٌرادات  
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 اموالها؟على ماذا تنفك الحكومة 

 النفمات العامة

ط783.3  تفي اطبني طب ن يُنطانىي  طط10653بىحُطط2022قع  ط لىفق  ط لع   طف طر  ط

َ ل ي ل طط4243 لمعي اطتقيعنتيطفي طري  ططريهط سي ُ ٌ %ط 7.9 ن ُنطانى  طبَط ي طوسي  ً

ط%ط يهط لىي تاط لمحني ط ا مي ل .53.7 ي طوسي  ًططبيللكط،ط شّكن  ن ُنطانى  ط9.;8:;

%طَط3.9بمي طوسي  ًطط4246َط4245طري   طف طكتط يه لع   طط ق فتىمُط لىَن ُقغطبنط

بَط يي طوسيي  ًط ن ييُنطانىيي  طط77.9;32َط ن ييُنطانىيي  طط32:56.7ل  نيي طوحييُطط3.3%

ط.ط ل تت ب لمحن ط ا م ل طرن طط لى تاط ه%ط;.:4%طَط52.5

 2022وتجذر اإلشارة أن الىفقااث العامات  اش معارون نااوىن المىازوات العامات لعاا  

 1502تم تخفيضها مه نبل مجلس الىىاب بىحاى مليىن ديىار  1066802 نذرث بىحى

   0مليىن ديىار 10653لتبلغ وحى  مليىن ديىار

 

 ي طوسي  ًط%،طَشيكنهط لىفقي  ط لتبسيم ل  ط7.7: ي طوسي  ًطَقعطشكنهط لىفق  ط لج  ن ط

طط.4244%ط هط  م ل ط لىفق  ط لع   ط لمقع ةطف طر  ط36.7
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 النفمات الجارٌة

 النفمات الرأسمالٌة

2022    النفمات العامة لعام هٌكل
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 النفمات الجارٌة
 

دٌنيار مسيجلة ارتفاعياً   ملٌيون 328.8; بنحيو 4244لدرت النفمات الجارٌة فً عام 

 ميا نسييبتا  ولتشيكل 4243عين مسيتواها المعياد تميدٌره فيً عيام %5.8بلغيت نسيبتا 

وٌتولييع أن تسييتمر هييته النسييبة باصنخفييا    المحلييً اإلجمييالًميين النييات  % ;.48

شيكيلت و .على الترتٌب %:.46% و;.47لتصل الى  4246و  4245عامً  خلل

  مين اجميالً النفميات الجارٌية %72.5ميا نسيبتا  "تعوٌضات العاملٌن"مخصصات 

فوائيد "شيكيلت فً حيٌن  % :.8ما نسبتا  "استخدام السلع والخدمات"نفمات شكيلت و

مسيياعدات "و ""تماعييد وتعوٌضيياتنفمييات لت شييكي و  %37.9مييا نسييبتا  "الييدٌن العييام

  واميييا بيييالً بنيييود النفميييات % عليييى الترتٌيييب:.5و %4.:3ميييا نسيييبتا اجتماعٌييية" 

فشكيلت ما المتمثلة )بالدعم واصعانات واألصول غٌر المالٌة ونفمات أخرى( الجارٌة 

 من اجمالً النفمات الجارٌة. %7.4نسبتا 

ملٌييون دٌنييار  539بنحييو  4244ممييدر النفمييات الجارٌيية لعييام فييً  اصرتفيياع ٌعييزىو

ملٌييون :.395نحييو ب "الجهيياز المييدنً" زٌييادة مخصصيياتكمحصييلة لبشييكل رئٌسييً 

الجدٌيدة والتيً جياءت فيً معظمهيا اسيتجابة  لتغطٌة كلفة الشواغر واإلحداثات دٌنار

لزٌيادة لتداعٌات جائحة كورونا وخاصة فيً لطياعً الصيحة والتعليٌم  إضيافة إليى ا

 ;.:6بنحو  "الجهاز العسكري"مخصصات زٌادة و   العاملٌن الطبٌعٌة على رواتب

ملٌيون دٌنيار  69.6بنحيو  "جهاز األمن والسلمة العامية"ملٌون دٌنار ومخصصات 

ومخصصيات "المعونية ملٌيون دٌنيار  65بنحو  "التماعد والتعوٌضات"ومخصصات 

ملٌون دٌنار  هتا من جهة  ومن جهية أخيرى صنخفيا   62النمدٌة المتكررة" بنحو 

ملٌيييون دٌنيييار ومخصصيييات "تسيييدٌد  46مخصصيييات "فوائيييد اليييدٌن العيييام" بنحيييو 

 ملٌون دٌنار. 43.9سابمة" بنحو  اماتإلتز

أن النفمات الجارٌة فً مشروع لانون الموازنة العامة لعام إلى تجدر اإلشارة وكما 

 بنحوملٌون دٌنار تم تخفٌضها من لبل مجلس النواب  911608لدرت بنحو  2022

 .ملٌون دٌنار 910606لتبلػ نحو  ملٌون دٌنار 1002
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الجارٌة للسنوات  النفمات 2024-2020   

50.3% 

6.8% 

15.7% 

3.0% 

22.0% 

0.03% 2.2% 

 تعوٌضات العاملٌن

 استخدام السلع والخدمات

 فوائد الدٌن العام

 دعم وإعانات

 تماعد وتعوٌضات ومساعدات اجتماعٌة

 اصول غٌر مالٌة

 نفمات أخرى

النفمات الجارٌة لعام هٌكل 2022  

2022  إعادة تمدٌر 2021  فعلً  2020 ممدر    2023 تأشٌري     2024 تأشٌري    
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 النفمات الرأسمالٌة
 

ملٌيون دٌنيار أو ميا نسيبتا  3768.6بنحيو  2022لدرت النفمات الرأسمالٌة فً عيام 

 دٌنار ملٌون 688.5 بنحومسجلة بتلن ارتفاعاً   % من النات  المحلً اصجمال4.6ً

ولتبليية   2021فييً عييام المعيياد تمييدٌره % عيين مسييتواها 43.2 وبنسييبة نمييو بلغييت

الرأسيمالٌة المسيتمرة ميا ولد شكيلت المشارٌع  %.14.5حصتها من إجمالً النفمات 

% والمشارٌع الجدٌدة ما نسبتا 38.4% والمشارٌع لٌد التنفٌت ما نسبتا 39.7نسبتا 

 .2022لعام  % من اجمالً النفمات الرأسمالٌة الممدرة21.9

 332مبليية   4244التييً تييم رصييدها خييلل عييام  ميين أبييرز المشييارٌع الرأسييمالٌةو 

تحفٌيز التشيغٌل مين ل ملٌيون دٌنيار 2:مبلة و  ملٌون دٌنار لموجهة جائحة الكورونا

  السيٌاحة وتنشيٌط دٌنيار لتحفٌيز ملٌيون 93 مبليةو  برنيام  التشيغٌل اليوطنًخلل 

لتحفٌييز ملٌييون دٌنييار  49مبليية و  دعم وتطييوٌر الصييناعةلييملٌييون دٌنييار  52مبليية و

تيم رصيد كميا   دعيم تنافسيٌة الصيناعات المتوسيطة والصيغٌرةمن خيلل  اصستثمار

بمٌمة البلدٌات ودعم  لموازنات الرأسمالٌة للمحافظاتلكل من االمخصصات المالٌة 

مين إجميالً  %9.7 و %7.1ميا نسيبتا  أوملٌيون دٌنيار  150و  ملٌون دٌنيار 110

 .الترتٌبعلى  2022الممدرة لعام  النفمات الرأسمالٌة
 

وتجاادر اإلشااارة ان النفمااات الرأساامالٌة فااً مشااروع لااانون الموازنااة العامااة لعااام 

تام تخفٌضاها مان لبال مجلاس الناواب  ،ملٌاون دٌناار 155104لدرت بنحاو  2022

 .ملٌون دٌنار 154604نحو لتبلػ  ملٌون دٌنار 5بنحو 
 

فمد تركيزت فيً  4244وأما بخصو  التوزٌع المطاعً للنفمات الرأسمالٌة فً عام 

األمين "% ثيم 35.5" بنسيبة الصحةثم "  %36.8بنسبة  "تحفٌز اصستثمار"مشارٌع 

ثييم لطيياع   %;.32ة بنسييب "التنمٌيية المحلٌيية  تييله لطيياع "%33.9بنسييبة  "والييدفاع

" والشيييإون العامييية المالٌيييةاصدارة ثيييم كيييل مييين لطييياع "% 32.4بنسيييبة " التعليييٌم"

 بلغييتولييد . الترتٌييبعلييى  %:.7  %8.4  %8.;بنسييبة  "السييٌاحةو" "الطييرق"و

ميا  الصيندوق الخلٌجيً للتنمٌيةمين المشارٌع الرأسمالٌة الممولية مين المنحية الممدمية 

% ميين إجمييالً النفمييات الرأسييمالٌة لعييام 5.8ملٌييون دٌنييار أو مييا نسييبتا  77ممييداره 

4244. 
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الرأسمالٌة للسنوات النفمات 2024-2020  

39.7% 

38.4% 

21.9% 

 مستمرة

 لٌد التنفٌذ

 جدٌدة 

2022 الرأسمالٌة فً موازنة عام  المشارٌع  

2022   إعادة تمدٌر 2021  فعلً  2020 ممدر    2023 تأشٌري     2024 تأشٌري    
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فميد  2022فيً عيام وفمياً للتصينٌ  اليوظٌفً  لنفميات العاميةاتوزٌيع وأما بخصيو  

  ٌلٌهييا وظٌفيية "الحماٌيية %:.;3بنسييبة فييً "الخييدمات العمومٌيية العاميية"  تركييزت

ثيم وظٌفية "النظيام العيام وشيإون السيلمة العامية" بنسيبة %  ;3اصجتماعٌة" بنسيبة 

%  ثييم تبعهييا كييل ميين وظٌفيية "الييدفاع" و "التعلييٌم" و "الصييحة" و "الشييإون 36.9

اصلتصيادٌة" و "اصسييكان ومرافييك المجتمييع" و "الشييإون الدٌنٌيية والثمافٌيية" و حماٌيية 

% لكييييل 2.4%  4%  4.4%  :.8%  32.8%  34%  34.9البٌئيييية" وبنسييييبة 

 .الترتٌبنها على م

 

 

 

 

الخدمات العمومٌة 
 العامة

19.8% 

 الدفاع
12.7% 

النظام العام وشؤون 
 السالمة العامة

14.7% 

 الشؤون االلتصادٌة
6.8% 

 حماٌة البٌئة
0.2% 

االسكان ومرافك 
 المجتمع
2.2% 

 الصحة
10.6% 

الشؤون الدٌنٌة 
 والثمافٌة
2.0% 

 %12 التعلٌم

 الحماٌة االجتماعٌة
19.0% 

الوظٌفً للنفمات العامة لعام التصنٌف 2022   
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 عجز/ وفر الموازنة

وترتٌباً على هته التطيورات فيً جيانبً اإلٌيرادات والنفميات  ٌتوليع أن ٌبلية العجيز  

لتبلية بيتلن نسيبة ملٌيون دٌنيار   3963نحيو  4244المالً بعد المنح الخارجٌية لعيام 

بيتلن انخفاضياً ممارنية  ولتسجل %7.3 العجز بعد المنح من النات  المحلً اإلجمالً

تواصيل   ومن المتوليع أن 4243% وفماً ألرلام إعادة التمدٌر لعام 7.6مع ما نسبتا 

عليى  4246و  4245عيامً  فيً %5.9% و 6.9لتصل إلى هته النسبة انخفاضها 

ملٌيون  ;:47فٌتولع أن ٌبلة نحو  4244لبل المنح لعام  وازنةاما عجز الم .الترتٌب

ولتسجل بتلن انخفاضاً ممارنة % من النات  المحلً اإلجمالً 9.8و ما نسبتا أدٌنار 

ولتواصييل هييته النسييبة   4243وفميياً ألرلييام إعييادة التمييدٌر لعييام  %:مييع مييا نسييبتا 

وتجادر ليى الترتٌيب. ع 4246و 4245%  لعيامً ;.7%  9.3انخفاضها إلى نحيو 

فاً مشاروع لاانون الموزاناة العاماة لعاام  بعاد المانح اإلشارة إلى أن العجز الممادر

ملٌااون دٌنااار وتاام تخفٌضاا  ماان لباال مجلااس النااواب  175602لااد بلااػ نحااو  2022

 .ملٌون دٌنار 1741ملٌون دٌنار لٌبلػ 1502بنحو 
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 االٌرادات العامة وفر الموازنة العامة بعد المنح/ عجز      النفمات العامة  

2024-2020 الموازنة العامة للسنوات  خالصة  

تمدٌرإعادة  2021    فعلً 2020    2022 2023   ممدر  تأشٌري     2024   تأشٌري 
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 2022موازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة لانون 

 إجمالً اإلٌـرادات

ملٌيون دٌنيار  82.3:بنحيو  4244لدر مجميوع اإلٌيرادات للوحيدات الحكومٌية لعيام 

اٌرادات بٌيع السيلع  ولدر حجم  4243عام ل إعادة التمدٌرملٌون دٌنار  82.6;ممابل 

ميين اجمييالً اصٌييرادات  %97.3ملٌييون دٌنييار أو مييا نسييبتا  868والخييدمات بنحييو 

ملٌييون دٌنييار أو مييا نسييبتا  7.3;ة الممييدرة ٌييكمييا بليية حجييم الميينح الخارج  الممييدرة

ملٌيون  95.8اٌيرادات دخيل الملكٌية بنحيو  وليدرت  % من إجمالً اصٌيرادات33.3

واصٌيرادات المختلفية  كيل مين اليدعم الحكيومً   تلها%  ثم 7.:دٌنار أو ما نسبتا 

واٌرادات الضرائب على الدخل واألربا   والضرائب على السلع والخدمات لتشيكل 

  .% من اجمالً اصٌرادات على الترتٌب2.5%  و2.9%  و3.4%  و5.3ما نسبتا 

 
 

 

اٌرادات الضرائب على 
 الدخل واالرباح

0.7% 

الضرائب على السلع 
 والخدمات 

0.3% 
 المنح الخارجٌة

11.1% 

 دعم حكومً 
3.1% 

 اٌرادات دخل الملكٌة
8.5% 

اٌرادات بٌع السلع 
 والخدمات

75.1% 

 االٌرادات المختلفة
1.2% 

 2022 اٌرادات الوحدات الحكومٌة لعام هٌكل   
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 إجمالً النفمات
ملٌييون  3676.5 بنحييو 4244لييدر إجمييالً النفمييات للوحييدات الحكومٌيية فييً عييـام  

ملٌييون دٌنييار  695.9 ملٌييون دٌنييار للنفمييات الجارٌيية و 2.8:;دٌنييار موزعييـاً بوالييع 

ملٌيون دٌنيار معياد  3546.9للنفمات الرأسمالٌة  وتلن ممارنة مع إجمالً نفمات بلية 

 نحييو 4244  وبييتلن ٌبليية اصرتفيياع فييً إجمالييـً النفمييات لعييام 4243تمييدٌره لعييام 

. 4243المعاد تمدٌره فً عيام  ا% عن مستواه:.;ملٌون دٌنار أو ما نسبتا  8.;34

ملٌيون دٌنيار أو ميا  54.3لزٌادة النفمات الجارٌة بممدار  نتٌجة ا اصرتفاعولد جاء هت

ملٌييون دٌنييار أو مييا نسييبتا  9.7;وارتفيياع النفمييات الرأسييمالٌة بممييـدار  %5.6 نسييبتا

وأما بخصو  التوزٌع المطياعً للنفميات الرأسيمالٌة للوحيدات الحكومٌية   %;.47

تحفٌيز اصسيتثمار" و" الطالية" و"  "المٌياه"فميد تركيزت فيً مشيارٌع  2022فً عام 

 .الترتٌبعلى  %34.8%  38.4%  87.4 بنسبة

ليانون إجمالً نفمات الوحدات الحكومٌة لدرت فيً مشيروع وتجدر اإلشارة إلى أن  

ملٌيون  8.:322منها نحيو  ملٌون دٌنار 3735.4بنحو  موازنات الوحدات الحكومٌة

إجماالً  خفاضتام و  ملٌون دٌنار نفمات رأسيمالٌة 726.8دٌنار نفمات جارٌة ونحو 

لتبلاػ  ملٌاون دٌناار 5809مان لبال مجلاس الناواب بنحاو  الحكومٌاةنفمات الوحدات 

ملٌااون دٌنااار  28فااض النفمااات الجارٌااة بنحااو خ تاام حٌاا ، ملٌااون دٌنااار 145403

ملٌااون  3009أساامالٌة بنحااو الرالنفمااات خفااض وملٌااون دٌنااار  980.6نحااو لتبلااػ 

 .ملٌون دٌنار 47307لتبلػ نحو  دٌنار

 

67.4% 

32.6% 

 النفمات الراسمالٌة النفمــات الجـارٌة

نفمات الوحدات الحكومٌة لعام هٌكل 2022   
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 لبل التموٌل / الوفرصافً العجز

 نحييو 2022فييً عييام صييافً العجييز لبييل التموٌييل لجمٌييع الوحييدات الحكومٌيية  لييدر

وتجادر  .4243ملٌون دٌنار معاد تمدٌره فً عام  586.6ملٌون دٌنار ممابل  6.4;7

تم تمدٌر صافً العجز لبل التموٌال لجمٌاع الوحادات الحكومٌاة فاً اإلشارة إلى أن  

ملٌااون  65208بنحااو  2021مشااروع لااانون موازنااات الوحاادات الحكومٌااة لعااام 

ملٌااون دٌنااار لٌبلااػ نحااو  5806تاام خفضاا  ماان لباال مجلااس النااواب بنحااو ودٌنااار، 

 ملٌون دٌنار. 59402
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 2024-2020 موازنة الوحدات الحكومٌة للسنوات  خالصة  
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الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنوات         
2020 – 2024  

  (بالدٌنار  

 
 

 

 البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  

 فعلً
2020 

 اعادة تمدٌر
2021 

 ممدر
2022 

 تأشٌري
2023 

 تأشٌري
2024 

   اإلٌــــــــــــــــــــــــــرادات

 5,700,000 5,700,000 5,700,000 3,200,000 2,615,566 الضرائب على الدخل واألربا 

 2,750,000 2,750,000 2,750,000 1,893,000 1,865,531 والخدماتالضرائب على السلع 

 41,795,000 46,770,000 95,146,000 31,269,000 17,456,175 المنح الخارجٌة

 27,236,000 26,960,000 26,439,000 25,485,000 24,501,166 دعم حكومً

 82,819,000 79,658,000 73,556,000 62,430,000 68,054,293 اٌرادات دخل الملكٌة

 713,926,000 681,268,000 645,963,000 820,548,000 1,014,623,963 اٌرادات بٌع السلع والخدمات

 11,550,000 11,550,000 10,586,000 15,570,000 7,960,246 اصٌرادات المختلفة

 885,776,000 854,656,000 860,140,000 960,395,000 62;,3,359,298 مجموع اإلٌرادات

 النفمـــــــــــــــــــــــــــــات
 النفمات الجارٌة 

 296,773,000 291,922,000 287,213,000 276,267,991 273,563,339 الرواتب واألجور والعلوات

 30,478,000 29,713,000 28,972,000 27,678,947 28,258,345 مساهمات الضمان اصجتماعً

 534,559,000 529,836,000 486,901,000 471,251,938 419,938,409 والخدماتاستخدام السلع 

 33,626,000 33,985,000 33,567,000 29,374,000 14,332,067 الفوائد الخارجٌة

 243,756,000 169,545,000 119,488,000 118,732,000 126,198,127 الفوائد الداخلٌة

اإلعانات لمإسسات عامة غٌر 
 مالٌة

974,994 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 

 4,989,000 4,925,000 4,853,000 5,013,000 12,485,872 التماعد والتعوٌضات

 17,333,000 17,242,000 17,183,000 17,708,122 14,477,323 نفمات اخرى متنوعة

 1,048,000 1,058,000 1,061,000 1,125,000 538,622 اصول ثابتة

 1,163,937,000 1,079,601,000 980,613,000 948,525,998 890,767,098 مجموع النفمات الجارٌة

      النفمات الراسمالٌة

 6,575,000 6,525,000 6,275,000 5,895,000 5,600,000 دعم حكومً  -رأسمالٌة 

 351,340,000 346,770,000 327,287,000 291,870,000 252,704,939 تموٌل داخلً  -رأسمالٌة 

 59,000,000 55,000,000 45,000,000 47,200,000 19,296,584 لرو  خارجٌة -رأسمالٌة 

 41,795,000 46,770,000 95,146,000 31,269,000 17,456,175 منح -رأسمالٌة 

 458,710,000 455,065,000 473,708,000 376,234,000 295,057,698 مجموع النفمات الرأسمالٌة

 1,622,647,000 1,534,666,000 1,454,321,000 1,324,759,998 1,185,824,796 النفمات اجمالً

صافً العجز/ الوفر لبل 
 التموٌل

48,747,856- 364,364,998- - 594,181,000 680,010,000- 736,871,000- 
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 2024-2020خالصة الموازنة العامة للسنوات            

 دٌنار(  ملٌون 

 فعلً البـــٌــــــــــــــــــــان
2020 

 اعادة تمدٌر
2021 

 ممدر
2022 

 تأشٌري
2023 

 تأشٌري
2024 

 8,722 8,301 8,064 7,301.2 6,238 االٌرادات المحلٌة

 850.0 850.0 848.0 840.0 79009 المنح الخارجٌة

 9572.0 9151.0 8912.0 8141.2 7028.9 مجموع االٌرادات العامة

 9379.5 9259.7 9106.6 8789.6 8388.5 النفمات الجارٌة

 1576.2 1574.8 1546.4 1080.1 822.8 النفمات الرأسمالٌة

 10955.7 10834.5 10653 9869.7 9211.3 مجموع النفمات العامة

 عجز/وفر الموازنة العامة

 1383.7- 1683.5- 1741.0- 1728.5- 2182.4- بعد المنح

 %3.7- %4.7- %5.1- %5.4- %7.0- كنسبة من الناتج

 2233.7- 2533.5- 2589.0- 2568.5- 2973.3- لبل المنح

 %5.9- %7.1- %7.6- %8.0- %9.6- كنسبة من الناتج

 مؤشرات المالءة المالٌة

 فعلً البٌان
2020 

 اعادة تمدٌر
2021 

 ممدر
2022 

 تأشٌري
2023 

 تأشٌري
2024 

 %25.3 %25.6 %26.3 %25.3 %22.7 نسبة االٌرادات العامة للناتج

 %23.0 %23.2 %23.8 %22.7 %20.1 نسبة االٌرادات المحلٌة للناتج

 %2.2 %2.4 %2.5 %2.6 %2.5 نسبة المنح الخارجٌة للناتج

 %28.9 %30.3 %31.5 %30.7 %29.7 نسبة النفمات العامة للناتج

 %24.8 %25.9 %26.9 %27.3 %27.0 نسبة النفمات الجارٌة للناتج

نسبة النفمات الرأسمالٌة 

 للناتج
2.7% 3.4% 4.6% 4.4% 4.2% 

نسبة النفمات الرأسمالٌة 

 للنفمات العامة
8.9% 10.9% 14.5% 14.5% 14.4% 

تؽطٌة االٌرادات المحلٌة 
 للنفمات العامة

67.7% 74.0% 75.7% 76.6% 79.6% 

 تؽطٌة االٌرادات المحلٌة

 للنفمات الجارٌة
74.4% 83.1% 88.6% 89.6% 93.0% 
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2022إجمالً النفمات العامة الممدرة حسب الفصول للسنة المالٌة   

 
 (بالدٌنار)

 الفصل
 النفمـــــــــــــــــــات

 مجموع الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة عنوانـــــــــــــ 

 55,074,000 0 0 0 55,074,000 الدٌوان الملكً الهاشمً

 مجلل األمة 
24,304,000 0 0 0 24,304,000 

 رئاسة الوزراء
23,548,000 9,833,000 0 9,833,000 33,381,000 

رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع 
 والرأي

1,066,000 100,000 0 100,000 1,166,000 

رئاسة الوزراء/وكالة األنباء 
 األردنٌة

2,832,000 0 0 0 2,832,000 

 دٌوان المحاسبة
7,689,000 200,000 0 200,000 7,889,000 

 4,702,000 375,000 0 375,000 4,327,000 دٌوان الخدمة المدنٌة

وزارة الشإون السٌاسٌة 
 والبرلمانٌة

3,291,000 0 0 0 3,291,000 

 1,370,847,000 120,597,000 0 120,597,000 1,250,250,000 وزارة الدفاع 

 الخدمات الطبٌة الملكٌة
228,200,000 42,030,000 0 42,030,000 270,230,000 

 المركز الجغرافً الملكً األردنً
2,125,000 325,000 0 325,000 2,450,000 

 23,900,000 3,513,000 0 3,513,000 20,387,000 وزارة الداخلٌة 

وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال 
 15,661,000 4,593,000 0 4,593,000 11,068,000 المدنٌة والجوازات 

 وزارة الداخلٌة / األمن العام 
1,367,475,000 65,781,000 0 65,781,000 1,433,256,000 

 69,453,000 13,836,000 0 13,836,000 55,617,000 وزارة العدل 

 43,524,000 843,000 0 843,000 42,681,000 المجلل المضائً

 28,138,000 1,295,000 0 1,295,000 26,843,000 دائرة لاضً المضاة

وزارة الخارجٌة وشإون 
 المغتربٌن

50,502,000 2,310,000 0 2,310,000 52,812,000 

وزارة الخارجٌة وشإون 
المغتربٌن / دائرة الشإون 

 الفلسطٌنٌة
3,101,000 7,000,000 0 7,000,000 10,101,000 

 3,839,889,000 477,236,000 0 477,236,000 3,362,653,000 وزارة المالٌة 

وزارة المالٌة/ دائرة الموازنة 
 العامة 

3,203,000 350,000 0 350,000 3,553,000 

 104,602,000 30,400,000 0 30,400,000 74,202,000 وزارة المالٌة/ الجمارن اصردنٌة

وزارة المالٌة/دائرة األراضً 
 والمساحة

18,717,000 1,615,000 0 1,615,000 20,332,000 

وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة 
 الدخل والمبٌعات

87,883,000 5,950,000 0 5,950,000 93,833,000 

وزارة المالٌة / دائرة المشترٌات 
 الحكومٌة

2,598,000 460,000 0 460,000 3,058,000 

وزارة الصناعة والتجارة 
 والتموٌن

10,408,000 2,317,000 0 2,317,000 12,725,000 
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2022إجمالً النفمات العامة الممدرة حسب الفصول للسنة المالٌة   

 
 (بالدٌنار)

 الفصل
 النفمـــــــــــــــــــات

 مجموع الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة عنوانـــــــــــــ 

وزارة الصناعة والتجارة 
 والتموٌن/دائرة مرالبة الشركات

2,313,000 0 0 0 2,313,000 

 7,313,000 420,000 0 420,000 6,893,000 مإسسة المواصفات والمماٌٌل

المإسسة اصردنٌة لتطوٌر 
 المشارٌع اصلتصادٌة

1,533,000 1,980,000 0 1,980,000 3,513,000 

اصستثمار وزارة اصستثمار / هٌئة  3,317,000 2,320,000 0 2,320,000 5,637,000 

وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ 
 المجلل المومً للتخطٌط

3,149,000 10,065,000 0 10,065,000 13,214,000 

وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ 
 دائرة اصحصاءات العامة

6,506,000 1,985,000 0 1,985,000 8,491,000 

 84,121,000 79,601,000 0 79,601,000 4,520,000 وزارة السٌاحة واآلثار

وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة 
 اآلثار العامة

6,269,000 7,943,000 0 7,943,000 14,212,000 

 986,000 0 0 0 986,000 متح  األردن

 165,840,000 158,177,000 0 158,177,000 7,663,000 وزارة اصدارة المحلٌة

 25,389,000 19,400,000 0 19,400,000 5,989,000 وزارة الطالة والثروة المعدنٌة

 7,245,000 1,230,000 0 1,230,000 6,015,000 هٌئة الطالة الترٌة اصردنٌة

 5,520,000 575,000 0 575,000 4,945,000 هٌئة تنظٌم لطاع الطالة والمعادن

واصسكانوزارة األشغال العامة   46,719,000 67,191,000 24,750,000 91,941,000 138,660,000 

وزارة األشغال العامة واصسكان / 
 دائرة العطاءات الحكومٌة

1,505,000 150,000 0 150,000 1,655,000 

 72,327,000 16,738,000 800,000 15,938,000 55,589,000 وزارة الزراعة

 2,396,000 100,000 0 100,000 2,296,000 المإسسة التعاونٌة اصردنٌة

 17,988,000 15,834,000 0 15,834,000 2,154,000 وزارة المٌاه والري

وزارة المٌاه والري/سلطة وادي 
 األردن

17,380,000 21,785,000 0 21,785,000 39,165,000 

 6,798,000 3,419,000 0 3,419,000 3,379,000 وزارة البٌئة

 1,131,551,000 118,000,000 17,160,000 100,840,000 1,013,551,000 وزارة التربٌة والتعلٌم

 771,000 0 0 0 771,000 مجمع اللغة العربٌة األردنً

وزارة التعلٌم العالً والبحا 
 العلمً

78,040,000 20,885,000 0 20,885,000 98,925,000 

مإسسات التعلٌم  هٌئة إعتماد
 العالً وضمان جودتها

1,413,000 75,000 0 75,000 1,488,000 

 644,244,000 50,164,000 0 50,164,000 594,080,000 وزارة الصحة
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2022إجمالً النفمات العامة الممدرة حسب الفصول للسنة المالٌة   

 
 (بالدٌنار)

 الفصل
 النفمـــــــــــــــــــات

 مجموع الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة عنوانـــــــــــــ 

 المجلل الصحً العالً
321,000 0 0 0 321,000 

 المجلل الطبً األردنً
879,000 0 0 0 879,000 

 12,038,000 1,500,000 0 1,500,000 10,538,000 المإسسة العامة للغتاء والدواء

 مستشفى األمٌر حمزة
35,687,000 2,500,000 0 2,500,000 38,187,000 

 36,248,000 8,555,000 0 8,555,000 27,693,000 وزارة التنمٌة اصجتماعٌة

 244,289,000 200,000 0 200,000 244,089,000 صندوق المعونة الوطنٌة

اصعلى لحموق المجلل 
 اصشخا  توي اصعالة

1,737,000 2,025,000 0 2,025,000 3,762,000 

 9,064,000 540,000 0 540,000 8,524,000 وزارة العمل

 16,700,000 4,413,000 0 4,413,000 12,287,000 مإسسة التدرٌب المهنً

هٌئة تنمٌة وتطوٌر المهارات 
 المهنٌة والتمنٌة

1,360,000 5,100,000 0 5,100,000 6,460,000 

 11,295,000 7,266,000 0 7,266,000 4,029,000 وزارة الثمافة

وزارة الثمافة/دائرة المكتبة 
 الوطنٌة

972,000 965,000 0 965,000 1,937,000 

 وزارة الشباب
16,023,000 10,102,000 0 10,102,000 26,125,000 

 28,325,000 25,360,000 0 25,360,000 2,965,000 وزارة النمل

 هٌئة تنظٌم النمل البري
2,398,000 11,230,000 0 11,230,000 13,628,000 

 هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً
7,658,000 3,460,000 0 3,460,000 11,118,000 

 الهٌئة البحرٌة اصردنٌة
1,429,000 160,000 0 160,000 1,589,000 

 وزارة اصلتصاد الرلمً والرٌادة
6,091,000 28,920,000 1,500,000 30,420,000 36,511,000 

 8,448,000 2,550,000 0 2,550,000 5,898,000 هٌئة تنظٌم لطاع اصتصاصت

 المركز الوطنً لألمن السٌبرانً
6,699,000 12,000,000 0 12,000,000 18,699,000 

وزارة األولا  والشإون 
 والممدسات اصسلمٌة

79,064,000 3,308,000 0 3,308,000 82,372,000 

 2,662,000 25,000 0 25,000 2,637,000 دائرة اصفتاء العام

 هٌئة اصعلم
1,156,000 100,000 0 100,000 1,256,000 

 4,881,000 200,000 0 200,000 4,681,000 هٌئة النزاهة ومكافحة الفساد

 632,000 97,000 0 97,000 535,000 المجلل اإللتصادي واإلجتماعً

 معهد اإلدارة العامة
1,184,000 100,000 0 100,000 1,284,000 

 هٌئة اصوراق المالٌة
3,037,000 470,000 0 470,000 3,507,000 

 المجموع
9,106,590,000 1,502,182,000 44,210,000 1,546,392,000 10,652,982,000 
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    النفمات الضرٌبٌة  الضرائب ؼٌر المباشرة والمباشرة( تمدٌرات

2020 – 2019للسنوات   

 ملٌون دٌنار

 البٌان
2019 2020 

 GDP % المٌمة GDP % المٌمة

 7.25 2248 7.96 2515 الضرائب ؼٌر المباشرة

الضرٌبة العامة على المبٌعات على السلع والخدمات 

 المحلٌة
1104.6 3.5 1060.7 3.42 

 1.4 433.8 0.98 310.1 2خاضع بنسبة  

 0.27 82.9 0.35 110 6خاضع بنسبة  

 0.01 3 0.02 5.1 9خاضع بنسبة  

 0.77 238.2 1.18 372.7 32خاضع بنسبة  

 0.98 302.9 0.97 306.7 معفى من الضرٌبة 

الضرٌبة العامة على المبٌعات على السلع والخدمات  

 المستوردة
461.85 1.46 495.62 1.6 

 1.04 321.85 0.91 287.58 مجموع الخاضع للنسب المخفضة 

 0.89 276.63 0.75 238.04 2المعفاه والخاضع بنسبة  

 0 0.69 0 0 3خاضع بنسبة  

 0.01 3.1 0 0 4خاضع بنسبة  

 0.08 23.97 0.09 27.1 6خاضع بنسبة  

 0.03 7.9 0.01 4.57 7خاضع بنسبة  

 0 0.08 0 0.19 9خاضع بنسبة  

 0.03 9.48 0.06 17.68 32خاضع بنسبة  

 0.6 173.8 0.6 174.3 المعامالت التفضٌلٌة/االتفالٌات الخاصة 

 0.25 78.9 0.22 70.32 مإجلة دفع الضرٌبة 

 0.07 22.62 0.07 20.62 المناطك التنموٌة 

 0.23 72.25 0.26 83.34 أخرى 

 0.51 159.09 0.63 200.29 الضرٌبة الخاصة على المبٌعات 

 0.31 94.69 0.4 125.79 السلع والخدمات المستوردة 

 0.21 64.4 0.24 74.5 السلع والخدمات المحلٌة 

 1.72 532.62 2.37 748.28 الرسوم الجمركٌة 

 1.6 495.46 1.98 625.06 مجموع الخاضع للنسب المخفضة 

 1.14 353.15 1.23 390.14 النسب المخفضة ) متضمنة اتفالٌات تجارة ( 

 0.08 25.65 0.08 25.98 المناطك التنموٌة 

 0.03 9.84 0.03 9.55 إعفاء المإسسات العامة 

 0.01 1.77 0 1.46 شركات صناعة األدوٌة 

 0.02 7.13 0.03 9.94 الطالة المتجددة 
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    النفمات الضرٌبٌة  الضرائب ؼٌر المباشرة والمباشرة( تمدٌرات

2020 – 2019للسنوات   

 ملٌون دٌنار

 البٌان
2019 2020 

 GDP % المٌمة GDP % المٌمة
 0.32 97.92 0.59 187.99 أخرى 

 0.12 37.16 0.39 123.22 المعامالت التفضٌلٌة / االتفالٌات الخاصة 

 0.08 26.24 0.26 82.5 اصتفالٌات مع شركات اصمتٌاز 

 0.01 3.51 0.1 32.22 تحت لانون تشجٌع اصستثمار )المطاع الصناعً( 

 0.02 7.14 0.02 6.25 تحت لانون اصستثمار )المطاعات اصخرى( 

 0 0.13 0 1.16 معفاه تحت لانون المناطك التنموٌة )الفنادق( 

 0 0.14 0 1.09 لانون اصستثمار ) المستشفٌات ( 

 1.8 545.1 2 617.9 الضرائب المباشرة 

 1.1 342.8 1.3 423.6 ضرٌبة الدخل على االفراد 

 0.2 75.9 0.3 89.8 ضرٌبة الدخل على الفرد والعائلة : أفراد 

 0.06 17.96 0.08 26.7 فرد مع دخل الل من حد اصعفاء الشخصً 

 0.19 57.9 0.2 63.1 فرد مع دخل اكثر من حد اصعفاء الشخصً 

 0.03 8.5 0.04 12.4 افراد                             

 0.16 49.4 0.16 50.7 موظفٌن                              

 0.9 267 1.1 333.8 ضرٌبة الدخل على االفراد والعائلة : عائلة 

 0.36 111.05 0.51 159.8 عائلة مع دخل الل من حد اصعفاء العائلً 

 0.5 155.9 0.55 174 عائلة مع دخل اكثر من حد اصعفاء العائلً 

 0.13 40.4 0.16 52 افراد                            

 0.37 115.5 0.39 122 موظفٌن                            

 0.38 119.2 0.39 122 ضرٌبة الدخل على الشركات 

 0.26 80.7 0.25 77.6 المطاع الزراعً 

 0.05 14.8 0.05 17 المطاع الصناعً 

 0.04 12.8 0.04 13.3 المناطك التنموٌة 

 0.04 11.3 0.04 11.4 اصنشطة التحوٌلٌة            

 0.01 1.5 0.01 1.9 بالً اصنشطة اصلتصادٌة             

 0 0 0 0.7 اللٌم البتراء 

اعفاء تشجٌع اصستثمار / نظام تخفٌ  ضرٌبة الدخل  

فً المناطك اصلل نموا / نظام حوافز ضرٌبة الدخل 

 4242لسنة  :3للمطاع الصناعً رلم 

13.4 0.04 10.9 0.04 

 0.27 83.1 0.23 72.3 الضرٌبة على الملكٌة 

 9 2793.1 9.92 3132.9 الضرائب المباشرة وغٌر المباشرة مجموع 

   31025   31597 الناتج المحلً اإلجمالً 
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خالصة التصنٌؾ الوظٌفً للنفمات العامة الممدرة حسب األلسام 

 2024-2020للسنوات الوظٌفٌة 
  بالدٌنار(

المسم 

 الوظٌفً

 تأشٌري تأشٌري ممدر اعادة تمدٌر ممدر فعلً

2020  2021  2021  2022  2023  2024  

الخدمات العمومٌة 
 العامة

1,742,850,016 2,084,144,000 2,063,288,400 2,104,130,000 2,120,410,000 2,120,913,000 

 1,384,264,000 1,367,997,000 1,351,847,000 1,257,945,000 1,257,945,000 1,184,806,000 الدفاع

النظام العام 
وشؤون السالمة 

 العامة

1,432,819,762 1,507,426,000 1,501,999,000 1,570,133,000 1,600,758,000 1,623,264,000 

الشؤون 
 االلتصادٌة

445,312,100 715,400,000 576,709,000 719,898,000 722,186,000 716,904,000 

 23,658,000 22,609,000 21,477,000 17,842,000 22,162,000 18,319,450 حماٌة البٌئة

االسكان ومرافك 

 المجتمع
160,846,191 201,165,000 188,635,000 230,464,000 235,022,000 239,885,000 

 1,180,609,000 1,161,907,000 1,132,899,000 956,451,000 974,875,000 1,007,059,515 الصحة

الشؤون الدٌنٌة 

 والثمافٌة
183,889,606 194,000,000 186,444,600 213,104,000 215,283,000 216,195,000 

 1,320,174,000 1,299,938,000 1,282,434,000 1,183,963,000 1,212,955,000 1,140,909,567 التعلٌم

الحماٌة 

 االجتماعٌة
1,894,513,874 1,938,028,000 1,936,430,000 2,026,596,000 2,088,439,000 2,129,850,000 

 10,955,716,000 10,834,549,000 10,652,982,000 9,869,707,000 10,108,100,000 9,211,326,081 المجموع
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 2022النفمات الرأسمالٌة للمحافظات/الالمركزٌة لعام 
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 الحكومة؟ لماذا تمترض
 

تلجؤ الحكومة لللترا  الداخلً أو الخارجً لتغطٌة اصحتٌاجات التموٌلٌية بميا فٌهيا 

لتمكيٌن الحكومية مين تنفٌيت مشيارٌع تنموٌية تات والتموٌل اللزم لسد عجز الموازنة 

تيم تميدٌر  أولوٌة لها أثر اٌجيابً عليى حٌياة الميواطنٌن وتلبيً حاجيات المجتميع. وليد

% 7.3ملٌون دٌنيار أو ميا نسيبتا  3963 بوالع 4244عجز الموازنة بعد المنح لعام 

بعييد اسييتثناء مييا ٌحملييا  بليية اجمييالً الييدٌن العييام ولييدميين النييات  المحلييً اإلجمييالً  

 4243 من عام الثانًحتى نهاٌة تشرٌن  اصجتماعً صندوق استثمار أموال الضمان

 % من النات  المحلً اصجمالً.7.::ملٌار دٌنار أو ما نسبتا  5.:4نحو 

بعد استثناء ما ٌحمل  صندوق  اجمالً الدٌن العامٌبٌن الجدول التالً تطور و

 (:2021 -2019خالل الفترة   استثمار أموال الضمان االجتماعً
 (ملٌون دٌنار                                                                                                            

 2020 2019 البٌــــــان
2021 

 (تشرٌن الثانً 

 بعيييييييييد  إجميييييييييالً اليييييييييدٌن العيييييييييام

 اسيييييييتثناء ميييييييا ٌحمليييييييا صيييييييندوق

 استثمار أموال الضمان اصجتماعً

23,958.5 26,499.3 28,347.5 

 88.5% 85.4% 75.8% % من النات  المحلً اصجمالً

 بعيييييييد  ليييييييدٌن اليييييييداخلًجميييييييالً اا

 اسيييييييتثناء ميييييييا ٌحمليييييييا صيييييييندوق

 استثمار أموال الضمان اصجتماعً

11,988.1 12,784.1 13,807.1 

 43.1% 63.4% ;.59% % من النات  المحلً اصجمالً

 بعييد  لييدٌن الخييارجًالرصييٌد المييائم ل

 اسيييييييتثناء ميييييييا ٌحمليييييييا صيييييييندوق

 استثمار أموال الضمان اصجتماعً

11,970.4 13,715.2 14,540.4 

 45.4% 44.2% 37.9% % من النات  المحلً اصجمالً
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  تعزٌز حموق االنسان فً المملكة

فييً ظييل اسييتمرار أثيير تييداعٌات جائحيية كورونييا علييى المملكيية  فمييد حرصييت دائييرة 

مخصصات زٌادة على  4244الموازنة العامة عند إعداد لانون الموازنة العامة لعام 

والشإون اصلتصادٌة سعٌاً إلٌجاد بٌئية اجتماعٌية  برام  الصحة والحماٌة اصجتماعٌة

فمد تم زٌادة مخصصات كل مين ًء عل تلن وبناالتصادٌة وصحٌة آمنة للمواطنٌن  و

  398.6نحييو ب "الحماٌيية اصجتماعٌيية"و "الشييإون اصلتصييادٌة"و "الصييحة"وظٌفيية 

  .الترتٌبملٌون دٌنار على  2.4;  و365.4و

واٌماناً من الحكومة فً الحفاظ على حك التعلٌم للمواطنٌن فمد تم زٌيادة مخصصيات 

تضمٌن ليانون حرصت الحكومة على كما   دٌنارملٌون  :;4.بنحو  "التعلٌموظٌفة "

لتمكيٌن األشيخا   المخصصات المالٌة اللزمة 4244الموازنة العامة للسنة المالٌة 

الوزارات والدوائر    إضافة إلى تمكٌنفً المجتمعوالمرأة والطفل توي اإلعالة من 

تميدٌم خيدمات افضيل للمييواطنٌن  تحمٌيك أهيدافها مين خيلل فيًوالوحيدات الحكومٌية 

اصلتصيييادٌة واصجتماعٌيييية  حميييوق اصنسييييانميييا ٌسيييهم وبشييييكل رئٌسيييً بتعزٌييييز وب

 .والسٌاسٌة

تيم وبهد  اضفاء المزٌد من الشفافٌة على عملٌة اعداد الموازنية العامية للدولية  فميد 

نشر مشروع ليانون الموازنية العامية ومشيروع ليانون موازنيات الوحيدات الحكومٌية 

اصطيلع وابيداء على المولع اإللكترونً لليدائرة لٌتسينى للجمٌيع  4244للسنة المالٌة 

طير التواصيل بيٌن اليدائرة مين جهية والميواطن أوبهد  تعزٌز   الملحظات حولهما

در ممكين مين البٌانيات والمعلوميات اصردنً من جهية اخيرى واطلعيا عليى اكبير لي

إعيداد تيم فمد الواردة فً لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات الحكومة  

 و فيً المعرفية مواطنلتعزٌز حك العلى مولع الدائرة اإللكترونً  هونشر هتا الدلٌل

 بصورة مبسطة.و  الفهم الشامل لكافة أبعاد الموازنة العامة للدولةتعزٌز 
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 الصدٌمة للطفل االجتماعً والموازنةالموازنة المستجٌبة للنوع 

واما فٌما ٌتعليك بالموازنية المسيتجٌبة للنيوع اصجتمياعً والموازنية الصيدٌمة للطفيل  

لألنشيييطة واإلجيييراءات التيييً لاميييت بهييا دائيييرة الموازنييية العامييية خيييلل  واسييتمراراً 

لتعمٌيك تطبٌيك نهي  الموازنية  تات العلليةميع الجهيات السينوات الماضيٌة بالتعياون 

عملييت الييدائرة علييى فمييد  المسييتجٌبة للنييوع اصجتميياعً والموازنيية الصييدٌمة للطفييل 

تعزٌز عملٌة ادماج مفهوم النوع اصجتماعً فً الموازنة وتلن بالتعاون مع شركائها 

وهٌئيية األمييم المتحييدة اللجنيية الوطنٌيية األردنٌيية لشييإون المييرأة فييً هييتا المجييال مثييل 

من خلل إلامة عدة أنشطة للمساهمة فً بناء المدرات وتعزٌز المعرفية حيول  للمرأة

الموازنيية المسييتجٌبة للنييوع اصجتميياعً  وميين أبييرز هييته األنشييطة عمييد عييدة دورات 

( متخصصيية بييالنوع TOTتدرٌبٌيية لمييوظفً الييدائرة المعنٌييٌن لتييدرٌب المييدربٌن )

سييتجٌبة للنييوع اصجتميياعً. اصجتميياعً صعتمييادهم كمييدربٌن فييً مجييال الموازنيية الم

باإلضافة الى تلن فمد تم اشران موظفً الدائرة المعنٌٌن بحضيور دورة تدرٌبٌية فيً 

مجييال "إحصيياءات النييوع اصجتميياعً" ودورة تدرٌبٌيية متخصصيية بعنييوان "النييوع 

اصجتميياعً واصلتصيياد". كمييا تييم تشييكٌل لجنيية ميين دائييرة الموازنيية العاميية ووزارة 

لدراسية إمكانٌية  اللجنية الوطنٌية األردنٌية لشيإون الميرأةو GFMISالمالٌة/ مدٌرٌية 

إضافة تصنٌ  جندري للتصنٌفات الموجودة حالٌاً فً الموازنة العامة وفمياً لخارطية 

 الحسابات.

عداد مشروع ليانون إل 4243( لسنة 38رلم )باإلضافة الى تلن فمد تم تضمٌن بل  

  4244للسينة المالٌية  الوحيدات الحكومٌيةالموازنة العامة ومشروع لانون موازنيات 

الطلييب ميين الييوزارات والييدوائر والوحييدات الحكومٌيية األخييت بعييٌن اصعتبييار النييوع 

اصجتميياعً )تكيير/ أنثييى( والطفييل عنييد تحدٌييد مإشييرات اآلداء المرتبطيية بخططهييا 

 ةاصستراتٌجٌة وعكل هته المإشرات )الحساسة للنوع اصجتماعً( على اصستراتٌجٌ

والمشيييارٌع تات العللييية  وبميييا ٌضيييمن لٌيييام اليييوزارات واليييدوائر   البيييرامو/أو 

 مفهوم النوع اصجتماعً ضمن موازناتهم.   بمدماجوالوحدات الحكومٌة 
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 المخصصات الممدرة لإلنا  موزعة حسب الفصول للسنوات

 2020-2024 

  بالدٌنار(

 2024 2023 2022 2021 2020 الفصل

 14,225,000 14,217,000 14,209,000 14,114,000 14,119,000 الملكً الهاشمً الدٌوان

 11,462,000 11,386,000 11,303,000 10,526,000 9,021,000 مجلس األمة 

 15,042,000 14,901,000 14,593,000 14,079,000 12,629,000 رئاسة الوزراء

 500,000 496,000 489,000 444,000 427,000 رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع والرأي

 490,000 489,000 489,000 454,000 440,000 رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنٌة

 2,292,000 2,269,000 2,323,000 2,328,000 1,754,000 دٌوان المحاسبة

 1,663,000 1,687,000 1,677,000 1,454,000 1,541,000 دٌوان الخدمة المدنٌة

 1,266,000 1,263,000 1,240,000 1,213,000 1,084,000 وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة

 661,800 657,300 652,500 574,200 492,676 المركز الجؽرافً الملكً األردنً

 6,081,950 6,098,700 5,748,510 4,778,350 4,724,962 وزارة الداخلٌة 

وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال المدنٌة 

 والجوازات 
4,803,568 5,287,800 6,001,800 6,333,390 5,910,240 

 31,892,000 32,270,000 31,663,000 26,509,000 26,200,000 وزارة العدل 

 10,405,000 10,236,000 10,117,000 9,301,000 8,684,300 المجلس المضائً

 11,043,000 10,880,000 10,722,000 9,484,000 8,537,000 دائرة لاضً المضاة

 12,713,000 12,573,000 12,469,000 11,638,000 11,426,000 وزارة الخارجٌة وشؤون المؽتربٌن

وزارة الخارجٌة وشؤون المؽتربٌن / دائرة 

 الشؤون الفلسطٌنٌة
2,607,000 2,982,000 4,212,000 3,799,000 3,806,000 

 1,641,799,000 1,623,292,000 1,592,554,000 1,538,426,000 1,475,898,000 وزارة المالٌة 

 741,000 757,000 1,048,000 597,000 527,000 وزارة المالٌة/ دائرة الموازنة العامة 

 9,242,250 9,049,770 8,857,350 7,770,630 8,780,729 وزارة المالٌة/ الجمارن االردنٌة

 5,978,000 5,924,000 5,874,000 5,588,000 5,254,000 وزارة المالٌة/دائرة األراضً والمساحة

وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة الدخل 

 والمبٌعات
24,396,660 29,965,120 41,941,000 43,462,000 44,414,000 

 1,157,000 1,147,000 1,139,000 1,156,000 1,126,000 وزارة المالٌة / دائرة المشترٌات الحكومٌة

 5,605,000 5,517,100 5,249,200 4,499,300 4,658,382 وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن

وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن/دائرة 

 مرالبة الشركات
695,000 750,000 857,000 849,000 847,000 

 0 0 0 2,151,000 1,760,000 هٌئة االستثمار

 2,374,300 2,224,500 2,223,100 1,904,100 1,796,396 مؤسسة المواصفات والمماٌٌس
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 المخصصات الممدرة لإلنا  موزعة حسب الفصول للسنوات

 2020-2024 

  بالدٌنار(

 2024 2023 2022 2021 2020 الفصل
المؤسسة االردنٌة لتطوٌر المشارٌع 

 االلتصادٌة
505,419 545,232 644,197 652,949 622,051 

 2,250,000 2,233,000 2,720,000 0 0 وزارة االستثمار / هٌئة االستثمار

التخطٌط والتعاون الدولً/ المجلس  وزارة

 المومً للتخطٌط
1,225,000 1,907,000 2,074,000 2,124,000 2,162,000 

وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ دائرة 

 االحصاءات العامة
3,270,000 3,609,000 4,037,000 4,053,000 4,081,000 

 40,817,000 39,687,000 39,530,000 12,604,250 14,377,000 وزارة السٌاحة واآلثار

 7,776,000 7,425,000 6,689,000 4,621,000 3,813,000 وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة

 484,000 480,000 475,000 415,000 372,000 متحؾ األردن

 54,048,000 54,114,000 53,309,000 52,408,000 42,312,000 وزارة االدارة المحلٌة

 13,460,000 12,931,000 11,360,000 7,960,000 12,511,620 وزارة الطالة والثروة المعدنٌة 

 2,458,000 2,489,000 1,643,000 1,314,000 1,438,900 هٌئة الطالة الذرٌة االردنٌة

 1,060,000 1,207,000 1,174,000 930,700 926,917 هٌئة تنظٌم لطاع الطالة والمعادن

 52,257,000 51,621,000 48,557,000 52,797,000 57,295,874 وزارة األشؽال العامة واالسكان

وزارة األشؽال العامة واالسكان / دائرة 

 العطاءات الحكومٌة
720,689 830,000 969,000 980,000 991,000 

 9,078,000 8,939,000 8,823,000 8,454,000 8,034,000 وزارة الزراعة

 567,000 561,000 609,000 534,000 481,000 التعاونٌة االردنٌةالمؤسسة 

 1,188,000 1,170,000 1,153,000 901,000 826,000 وزارة المٌاه والري

 1,644,686 1,617,891 1,586,790 1,552,376 1,497,475 وزارة المٌاه والري/سلطة وادي األردن

 928,000 916,000 904,000 800,000 590,000 وزارة البٌئة

 670,395,000 658,065,000 648,838,000 600,932,000 564,386,000 وزارة التربٌة والتعلٌم 

 294,000 290,000 285,000 232,000 228,000 مجمع اللؽة العربٌة األردنً

 34,405,000 34,388,000 34,372,000 34,128,000 38,638,000 وزارة التعلٌم العالً والبح  العلمً

هٌئة إعتماد مؤسسات التعلٌم العالً 

 وضمان جودتها
423,000 412,000 479,000 482,000 485,000 

 349,228,000 344,181,000 334,488,000 304,999,000 306,475,304 وزارة الصحة 

 164,500 163,000 160,500 142,000 120,903 المجلس الصحً العالً

 727,000 723,000 718,000 662,000 583,000 المجلس الطبً األردنً

 6,072,000 6,021,000 5,898,000 5,040,000 4,557,575 المؤسسة العامة للؽذاء والدواء

 19,093,000 18,496,000 17,904,000 15,623,000 12,790,000 مستشفى األمٌر حمزة

 15,320,410 15,152,750 14,896,460 13,938,360 13,578,459 وزارة التنمٌة االجتماعٌة

 110,118,000 110,011,000 106,104,770 79,555,000 47,843,000 صندوق المعونة الوطنٌة

المجلس االعلى لحموق االشخاص ذوي 

 االعالة
413,000 529,000 532,000 565,000 571,000 

 2,953,000 2,957,000 2,998,000 2,994,000 5,151,000 وزارة العمل 

 3,215,000 3,193,000 3,006,000 2,724,000 2,020,000 التدرٌب المهنً مؤسسة
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 المخصصات الممدرة لإلنا  موزعة حسب الفصول للسنوات

 2020-2024 

  بالدٌنار(

 2024 2023 2022 2021 2020 الفصل
هٌئة تنمٌة وتطوٌر المهارات المهنٌة 

 والتمنٌة
3,494,000 2,826,000 954,000 2,613,000 2,786,000 

 3,766,400 3,628,000 4,395,200 3,353,300 2,707,600 وزارة الثمافة 

 719,000 715,000 1,124,000 720,000 517,200 الوطنٌةوزارة الثمافة/دائرة المكتبة 

 8,896,000 9,346,000 8,789,000 7,400,000 7,338,543 وزارة الشباب

 20,041,000 17,166,000 17,189,000 13,071,000 10,879,000 وزارة النمل

 0 0 0 0 257,000 وزارة النمل/ دائرة األرصاد الجوٌة

 9,200,000 9,000,000 7,900,000 5,275,000 7,176,000 هٌئة تنظٌم النمل البري

 2,217,000 2,188,000 2,158,000 1,977,000 1,888,000 هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً

 274,000 271,000 267,000 261,000 247,000 الهٌئة البحرٌة االردنٌة

 8,302,000 12,345,000 13,318,000 10,991,000 10,509,000 وزارة االلتصاد الرلمً والرٌادة

 1,776,000 1,766,000 1,765,000 1,625,000 1,417,472 هٌئة تنظٌم لطاع االتصاالت

 3,195,000 3,130,000 3,073,000 0 0 المركز الوطنً لألمن السٌبرانً

وزارة األولاؾ والشؤون والممدسات 

 االسالمٌة
35,333,189 34,513,960 36,932,180 37,395,590 37,942,000 

 1,290,000 1,272,000 1,251,000 1,086,000 1,028,346 دائرة االفتاء العام

 455,000 450,000 446,000 416,000 380,000 هٌئة االعالم

 1,852,000 1,847,000 1,774,000 2,032,000 1,448,000 هٌئة النزاهة ومكافحة الفساد

 248,000 246,000 243,000 212,000 193,000 المجلس اإللتصادي واإلجتماعً

 560,000 565,000 571,000 409,000 340,000 معهد اإلدارة العامة

 1,206,034 1,196,184 1,206,428 1,122,058 1,082,184 هٌئة االوراق المالٌة

 3,355,248,621 3,314,806,124 3,247,943,985 3,009,356,736 2,867,022,342 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخصصات تعوٌضات العاملٌن )اناا( موزعة حسيب الفصيول لجدول التالً اوٌبٌن 
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مخصصات تعوٌضات العاملٌن  انا ( موزعة حسب الفصول للسنوات 
2020-2024 

 (بالدٌنار)

 2024 2023 2022 2021 2020 الفصل

 348,750 343,514 338,486 287,797 292,137 الدٌوان الملكً الهاشمً

 1,801,491 1,783,954 1,766,584 1,697,095 1,596,066 مجلس األمة 

 937,765 926,970 916,414 847,544 828,217 رئاسة الوزراء

 412,416 407,117 401,818 381,562 357,927 رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع والرأي

 376,401 371,072 365,892 353,105 384,227 رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنٌة

 2,184,361 2,162,132 2,140,194 1,985,958 1,701,398 دٌوان المحاسبة

 1,461,951 1,445,488 1,429,390 1,235,179 1,118,366 دٌوان الخدمة المدنٌة

 508,289 502,423 496,901 463,085 421,051 وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة

 526,644 520,580 514,213 460,411 421,982 المركز الجؽرافً الملكً األردنً

 3,700,925 3,652,903 3,605,619 3,407,213 3,249,359 وزارة الداخلٌة 

وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال المدنٌة 

 والجوازات 
3,061,333 3,484,023 3,663,838 3,707,560 3,751,666 

 19,342,649 19,128,023 18,916,513 17,809,334 15,412,510 وزارة العدل 

 8,182,548 8,061,564 7,942,643 6,388,364 6,338,447 المجلس المضائً

 9,788,036 9,645,491 9,505,236 8,988,081 8,891,065 وزارة الخارجٌة وشؤون المؽتربٌن

الخارجٌة وشؤون المؽتربٌن /  وزارة

 دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة
348,141 383,745 431,351 437,027 442,703 

 5,805,841 5,765,578 5,060,146 4,540,962 2,573,390 وزارة المالٌة 

 519,762 515,476 511,429 446,809 311,029 وزارة المالٌة/ دائرة الموازنة العامة 

 1,429,048 1,407,909 1,387,126 1,277,935 1,294,378 الجمارن االردنٌةوزارة المالٌة/ 

 4,986,740 4,940,023 4,894,182 5,027,811 4,823,446 وزارة المالٌة/دائرة األراضً والمساحة

وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة الدخل 

 والمبٌعات
6,209,748 6,285,263 8,672,856 8,732,652 8,793,693 

وزارة المالٌة / دائرة المشترٌات 

 الحكومٌة
652,377 615,024 681,406 688,224 695,041 

 2,508,469 2,471,918 2,435,697 2,108,261 2,128,427 وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن

وزارة الصناعة والتجارة 

 والتموٌن/دائرة مرالبة الشركات
433,595 451,160 510,981 518,341 525,701 

 0 0 0 904,113 948,721 هٌئة االستثمار

 1,642,929 1,622,429 1,602,461 1,399,582 1,340,047 مؤسسة المواصفات والمماٌٌس

المؤسسة االردنٌة لتطوٌر المشارٌع 

 االلتصادٌة
476,490 406,286 460,400 466,800 473,200 

 1,020,486 1,008,086 959,157 0 0 وزارة االستثمار / هٌئة االستثمار

وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ 

 المجلس المومً للتخطٌط
525,483 1,007,807 1,139,286 1,149,223 1,159,592 

وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ دائرة 

 االحصاءات العامة
2,267,312 2,861,453 2,897,865 2,932,716 2,968,039 

 880,287 869,322 858,661 795,755 739,313 وزارة السٌاحة واآلثار
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مخصصات تعوٌضات العاملٌن  انا ( موزعة حسب الفصول للسنوات 
2020-2024 

 (بالدٌنار)

 2024 2023 2022 2021 2020 الفصل
وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار 

 العامة
712,658 743,583 752,168 763,276 774,383 

 142,959 140,816 138,673 115,200 103,377 متحؾ األردن

 2,348,658 2,320,774 2,293,248 2,160,511 2,009,894 وزارة االدارة المحلٌة

 1,194,289 1,181,157 1,168,268 1,076,700 782,168 وزارة الطالة والثروة المعدنٌة 

 1,020,871 1,008,000 995,129 870,723 871,389 هٌئة الطالة الذرٌة االردنٌة

 744,582 735,271 725,959 705,597 655,113 هٌئة تنظٌم لطاع الطالة والمعادن

 8,156,595 8,056,310 7,952,142 7,797,805 7,346,616 وزارة األشؽال العامة واالسكان

وزارة األشؽال العامة واالسكان / دائرة 

 العطاءات الحكومٌة
519,027 636,190 764,016 773,607 783,197 

 12,080,548 11,925,764 11,768,215 11,231,224 9,863,841 وزارة الزراعة

 548,409 541,298 534,471 498,162 459,451 المؤسسة التعاونٌة االردنٌة

 508,348 501,884 495,421 413,725 366,633 وزارة المٌاه والري

 1,007,908 994,514 981,209 899,436 1,065,772 وزارة المٌاه والري/سلطة وادي األردن

 744,895 734,553 724,456 652,000 527,261 وزارة البٌئة

 586,549,486 578,021,125 569,618,631 542,056,124 508,735,176 وزارة التربٌة والتعلٌم 

 166,921 164,476 162,032 140,067 154,757 مجمع اللؽة العربٌة األردنً

 1,446,429 1,427,700 1,408,101 1,227,737 1,223,414 وزارة التعلٌم العالً والبح  العلمً

مؤسسات التعلٌم العالً  هٌئة إعتماد

 وضمان جودتها
285,511 279,812 343,350 347,200 351,400 

 186,168,272 183,709,464 181,286,913 156,898,078 151,773,728 وزارة الصحة 

 144,000 142,500 140,500 124,000 104,440 المجلس الصحً العالً

 189,134 187,164 184,866 174,423 157,955 المجلس الطبً األردنً

 4,434,100 4,388,373 4,343,118 3,920,375 3,636,870 المؤسسة العامة للؽذاء والدواء

 4,523,405 4,479,097 4,435,603 4,073,384 4,428,568 مستشفى األمٌر حمزة

 12,042,407 11,881,076 11,722,646 11,190,455 10,526,696 وزارة التنمٌة االجتماعٌة

 1,381,369 1,362,620 1,343,364 1,369,329 1,378,592 المعونة الوطنٌةصندوق 

المجلس االعلى لحموق االشخاص ذوي 

 االعالة
351,095 411,443 441,392 441,784 447,664 

 2,086,918 2,059,005 2,115,865 1,913,759 1,592,950 وزارة العمل 

 2,944,573 2,907,657 2,873,727 2,631,214 2,365,991 مؤسسة التدرٌب المهنً

هٌئة تنمٌة وتطوٌر المهارات المهنٌة 

 والتمنٌة
144,634 246,721 323,349 327,070 330,419 

 1,127,123 1,111,474 1,098,060 976,219 770,893 وزارة الثمافة 

 444,340 437,547 431,887 363,963 341,071 وزارة الثمافة/دائرة المكتبة الوطنٌة

 4,067,418 4,009,184 3,951,639 4,078,499 3,918,256 وزارة الشباب

 699,702 690,711 682,249 615,674 457,396 وزارة النمل

 0 0 0 0 177,058 وزارة النمل/ دائرة األرصاد الجوٌة
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مخصصات تعوٌضات العاملٌن  انا ( موزعة حسب الفصول للسنوات 
2020-2024 

 (بالدٌنار)

 2024 2023 2022 2021 2020 الفصل

 537,438 530,427 523,685 481,141 456,758 هٌئة تنظٌم النمل البري

 1,885,190 1,858,781 1,832,090 1,677,106 1,689,332 تنظٌم الطٌران المدنً هٌئة

 234,637 231,462 228,099 212,886 214,586 الهٌئة البحرٌة االردنٌة

 1,862,075 1,837,520 1,813,338 1,508,860 1,578,185 وزارة االلتصاد الرلمً والرٌادة

 1,417,684 1,400,737 1,383,789 1,302,737 1,244,957 هٌئة تنظٌم لطاع االتصاالت

 786,763 778,347 754,902 0 0 المركز الوطنً لألمن السٌبرانً

وزارة األولاؾ والشؤون والممدسات 

 االسالمٌة
5,312,905 5,074,702 5,451,852 5,531,163 5,611,653 

 374,519 370,135 365,385 339,226 302,681 هٌئة االعالم

 1,359,603 1,343,206 1,289,331 1,159,372 1,088,709 النزاهة ومكافحة الفساد هٌئة

 148,515 146,545 144,576 112,875 117,780 المجلس اإللتصادي واإلجتماعً

 359,616 355,535 351,000 286,699 264,232 معهد اإلدارة العامة

 1,008,851 996,914 984,977 906,703 902,153 هٌئة االوراق المالٌة

 942,362,689 929,337,738 915,830,436 849,855,156 800,126,511 المجموع 

عليى  الطفل وتعميلالتً تبرز احتٌاجات )اي وفٌما ٌتعلك بالموازنة الصدٌمة للطفل  

الجييييدول التييييالً فٌبييييٌن   (رصييييد المخصصييييات اللزميييية لتلبٌيييية هييييته اصحتٌاجييييات

 .4246-4242للسنوات  موزعة حسب الفصولالمخصصات الممدرة للطفل 
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       للسنوات موزعة حسب الفصول المخصصات الممدرة للطفل
2020-2024 

 (بالدٌنار)

 2024 2023 2022 2021 2020 الفصل

 15,000 15,000 15,000 15,000 7,500 وزارة العدل 

 1,210,000 1,210,000 1,210,000 928,000 1,016,000 دائرة لاضً المضاة

 70,550,000 69,550,000 66,550,000 65,525,000 63,457,498 وزارة المالٌة 

وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ 

 المجلس المومً للتخطٌط
319,000 374,000 420,000 468,000 525,000 

 15,812,000 14,947,000 13,873,000 15,065,000 16,370,147 وزارة األشؽال العامة واالسكان

 1,169,356,000 1,146,919,000 1,131,041,000 1,039,334,000 985,680,042 وزارة التربٌة والتعلٌم 

 235,056,000 231,660,000 225,136,000 205,286,000 206,342,032 وزارة الصحة 

 6,633,610 6,622,610 6,599,110 5,476,080 5,244,180 وزارة التنمٌة االجتماعٌة

 87,000,000 87,000,000 87,000,000 63,000,000 59,000,000 صندوق المعونة الوطنٌة

 13,968,000 14,662,000 13,799,000 11,634,000 11,469,094 وزارة الشباب

وزارة األولاؾ والشؤون 

 والممدسات االسالمٌة
6,914,552 6,080,000 6,510,000 6,583,000 6,677,000 

 1,606,802,610 1,579,636,610 1,552,153,110 1,412,717,080 1,355,820,045 المجموع
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 وتنفٌذ الموازنةالعامة دور المواطن فً المحافظة على الممتلكات 

وتشيك المستشيفٌات  ىالمواطن هو هيد  وغاٌية الموازنية العامية للدولية  فألجليا تبني

وحتى تتمكن الدولة من اصستمرار فً خدمة الميواطن    المدارلٌتم انشاء و الطرق

فٌنبغييً علييى كييل مييواطن ان ٌحييافظ علييى الممتلكييات العاميية وان ٌحمييً مكتسييبات 

الييوطن وانجازاتييا  وهييتا ٌعتبيير ميين حمييوق الييوطن علييى ابنائييا الييتٌن شيياركوا فييً 

تيا صناعة حاضره واستشرا  مستمبلا  وساهموا بؤموالهم وبتلوا جهدهم لبناء مموما

وأي ضييرر لييد   المادميية واألجٌييالوتشييٌٌد ممدراتييا لٌتمتعييوا بهييا وٌنتفعييوا منهييا هييم 

ٌحييدا للممتلكييات والمرافيييك العاميية  سيييٌإثير سييلباً عليييى المنفعيية التيييً تعييود عليييى 

المواطنٌن خاصة فً ضوء محدودٌة الموارد المالٌة المتاحة والضغوط الكبٌرة على 

 البنٌة التحتٌة لبلدنا.

لتلن  على المواطن ان ٌبادر بكل ما من شؤنا الحفاظ على مكتسبات الوطن التنموٌة 

من خيلل ابيل  المإسسيات المختصية فيً حيال صحيظ وجيود اخفياق او لصيور فيً 

تنفٌت المشارٌع لتتمكن من اتخات اإلجيراءات التصيحٌحٌة المطلوبية والتيدابٌر العاجلية 

من ان هته اصجراءات لد تم تنفٌتها بفعالٌة   لمعالجة هتا األخطاء ومتابعتها والتحمك

ميين اصنتفيياع بالخييدمات التييً تمييدمها الحكوميية فييً شييتى ٌييتمكن المواطنييون وبييتلن 

 المجاصت.

ان دلٌل المواطن للموازنة العامة ٌهد  الى توعٌة المواطن اصردنً واطلعيا عليى 

التعير  عليى مصيادر المعلوميات والبٌانيات المتعلمية بالموازنية السينوٌة لٌيتمكن مين 

اصٌرادات وأوجا اصنفاق العام وكل ما ٌرتبط بتلن من تحدٌيد السٌاسيات واصولوٌيات 

الوطنٌة. ومما ص شن فٌيا أن النتيائ  اصٌجابٌية التيً سيتتمخ  عين تلين مين تعزٌيز 

الشفافٌة وتمتٌن الثمة المتبادلة بٌن المواطن والحكومة  ستساهم فً دفع المواطن الى 

 وره فً المحافظة على ممدرات الوطن.المٌام بد
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 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  

     الصحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 8000 تحدٌث وتطوٌر االبنٌة 

 5000 مركز معالجة االورام باالشعة 

إنشاء وتجهٌز مستشفى معان العسكري / جامعة الحسٌن  
 بن طالل

11030 

 13000 تحدٌث اآللٌات والمعدات واللوازم 

 2000 انشاء وتجهٌز مستشفى األمٌر هاشم بن الحسٌن / الزرلاء 

انشاء وتجهٌز مبنى االختصاص والطب النووي ووحدة  
 غسٌل الكلى

2000 

 110000 النفمات الصحٌة لجائحة كورونا 

 1750 تحدٌث االجهزة واالثاث غٌر الطبً فً الوزارة 

 2125 انشاء المراكز الصحٌة فً محافظة العاصمة 

 3000 توسعة مستشفى االٌمان / عجلون 

 3381 المستشفٌات صٌانة وتحدٌث 

 3750 انشاء مستشفى السلط الجراحً / العام 

 7644 انشاء مستشفى الطفٌلة 

 3100 انشاء وتجهٌز مستشفى االمٌرة بسمة 

 12000 حوسبة المطاع الصحً / حكٌم 

 1050 مختبرات الغذاء 

 2500 مشروع إدامة وتشغٌل الخدمات الصحٌة 

 التعلٌم

  
  
  

 4000 الشركة الوطنٌة للتدرٌب والتأهٌل 

جامعة الحسٌن بن عبد هللا الثانً التمنٌة / مؤسسة ولً  
 العهد

4100 
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 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 2000 المركز الوطنً لتطوٌر المناهج 

 2000 تدرٌب وتطوٌر المعلمٌن 

 2300 اضافات غرف صفٌة لرٌاض االطفال 

 5795 مشروع ادارة برنامج التعلٌم األساسً 

 3550 انشاءات واضافات غرف صفٌه للتعلٌم األساسً 

 1254 تأثٌث وتجهٌز األبنٌة المدرسٌة 

 2205 تطوٌر المدٌرٌة والمدرسة 

 4000 انشاء أبنٌة مدرسٌة / بنن تنمٌة المدن والمرى 

إنشاء مدارس للتعلٌم االساسً/ مخرجات لمة مكة/ المرض  
 الكوٌتً

7000 

 11000 طباعة الكتب المدرسٌة 

إنشاء أبنٌة مدرسٌة للتعلٌم األساسً/لرض الصندوق  
 السعودي للتنمٌة

5000 

 1095 اضافات غرف صفٌة للتعلٌم األساسً فً محافظة المفرق 

 2575 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة العاصمة 

صٌانة واصالحات مدارس التعلٌم االساسً فً محافظة  
 العاصمة

1030 

 1250 اضافات غرف صفٌة للتعلٌم األساسً فً محافظة الزرلاء 

 1150 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة معان 

 3010 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة العمبة 

إنشاء مدارس للتعلٌم الثانوي/ مخرجات لمة مكة/ المرض  
 الكوٌتً

4000 

 7000 البنٌة التحتٌة لشراء اجهزة التعلٌم عن بعد 

 18500 المكرمة الملكٌة ألبناء المعلمٌن 

الصندوق  إنشاء أبنٌة مدرسٌة للتعلٌم الثانوي/لرض 
 السعودي للتنمٌة

3000 

 1275 اضافات غرف صفٌة للتعلٌم الثانوي فً محافظة العاصمة 
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 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10000 دعم صندوق الطالب المحتاج 

 1710 تطوٌر التعلٌم التمنً فً الجامعات الرسمٌة 

 5000 تطوٌر الجامعات الرسمٌة 

كلٌة عجلون التمنٌة فً جامعة البلماء  اعادة هٌكلة وتاهٌل 
 التطبٌمٌة/ لرض اٌطالً

3000 

 1581 إنشاء وصٌانة وتجهٌز وتحدٌث المبانً والمراكز التدرٌبٌة 

 1820 مراكز التمٌز لتطوٌر المهارات فً لطاعات مختلفة 

 4500 دعم مشارٌع التعلٌم والتدرٌب والتشغٌل المهنً والتمنً 

   الطرق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 15000 االستمالكات 

 3045 مشروع ادارة برنامج صٌانة الطرق 

 5950 مشروع ادارة برنامج إنشاء الطرق 

 1500 السالمة المرورٌة على الطرق 

 1100 الصفاوي -انشاء طرٌك المفرق  

 1200 االغوار -طرٌك كثربا  

 3000 انارة الطرق الرئٌسٌة والنافذة 

 1800 طرٌك الشونة الجنوبٌة / تماطع الكفرٌن / تماطع الرامة 

 6000 الطرٌك الصحراوي 

انشاء وصٌانة وتحسٌن الطرق الرئٌسٌة والفرعٌة فً  
الصندوق الكوٌتً للتنمٌة  -المملكة/مخرجات لمة مكة 

 االلتصادٌة
20250 

-انشاء وصٌانة الجسور فً المملكة /مخرجات لمة مكة  
 الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االلتصادٌة العربٌة

3000 

عناصر السالمة على الطرق فً المملكة /مخرجات لمة مكة  
 الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االلتصادٌة العربٌة -

1500 

 2000 العارضة -طرٌك السلط / تماطع الصبٌحً  
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 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  

 1163 انشاء وتحسٌن الطرق الزراعٌة فً محافظة اربد 

انشاء وتحسٌن الطرق المروٌة والثانوٌة فً محافظة  
 العاصمة

1570 

 انشاء وتحسٌن الطرق المروٌة والزراعٌة فً محافظة 
 الكرن

1385 

 1585 انشاء وتحسٌن الطرق المروٌة والثانوٌة فً محافظة معان 

 2245 انشاء وتحسٌن الطرق الزراعٌة فً محافظة الطفٌلة 

   الزراعة

 2005 مشروع ادامة وتطوٌر الخدمات الزراعٌة   

 1500 الحصاد المائً   

 1200 ةاستثمارٌ ةانشاء مشارٌع زراعٌ   

   المٌاه

 

 1502 تأهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً محافظة اربد 

 1024 شبكات وخطوط المٌاه فً محافظة المفرق تأهٌل وتحسٌن 

 1125 تأهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً محافظة جرش 

 1325 تأهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً محافظة العاصمة 

 1368 تأهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً محافظة الزرلاء 

وتوسعة شبكات الصرف الصحً فً محافظة  تاهٌل 
 العاصمة

1585 

 1700 مشروع ادارة برنامج االراضً والتنمٌة الرٌفٌة 

تخفٌض الفالد من المٌاه وتعزٌز أنظمة التحكم والمرالبة فً  
 غور األردن / منحة أمرٌكٌة

1100 

انشاء خط نالل لنمل مٌاه بحٌرة طبرٌا الى لناة الملن عبدهللا  
 )خط دجانٌا(

2000 

 2200 تشغٌل و صٌانة و إدامة لناة الملن عبدهللا 

 2000 سد وادي ابن حماد 

 3500 مشارٌع ري وادي عربة 
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 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  

 1500 حفر ابار انتاجٌة 

   الطالة

  
  
  
  

 1200 التنمٌب عن الثروات المعدنٌة 

 5000 تنفٌذ خط الغاز الطبٌعً/معبر الشٌخ حسٌن 

مشارٌع تركٌب أنظمة الخالٌا الشمسٌة المرتبطة وغٌر  
 المرتبطة مع الشبكة/ فلس الرٌف

3000 

استبدال وحدات انارة الشوارع فً كافة بلدٌات ومخٌمات  
 المملكة / فلس الرٌف

5000 

 2500 تطوٌر االنتاج فً حمل حمزة النفطً 

   االجتماعٌةالتنمٌة 

 

 1418 رعاٌة وحماٌة حموق االشخاص ذوي االعالة 

 1059 رعاٌة وحماٌة حموق االسرة والطفولة وكبار السن 

 1500 تعزٌز حموق االشخاص ذوي االعالة 

   االتصاالت

  
  
  
  
  
  
  

 1725 مشروع البطالة الذكٌة 

 1769 مشروع التحول إلى المعامالت اإللكترونٌة 

 GFMIS 1800 -مشروع نظام ادارة المعلومات المالٌة الحكومٌة  

 1100 حوسبة وزارة الصحة 

استكمال تطوٌر الشبكة التعلٌمٌة الحكومٌة والموالع  
 الحكومٌة

2300 

 12000 ربط شبكة األلٌاف الضوئٌة 

 1800 تطوٌر البنٌة التحتٌة الداعمة للحكومة االلكترونٌة 

 2300 التحول االلكترونً فً الوزارات والدوائر الحكومٌة 

 1500 الشباب والتكنولوجٌا والوظائف / البنن الدولً 

 4000 رلمنة الخدمات ذات األولوٌة المصوى 
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 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  

 1300 الشبكات الوطنٌة عرٌضة النطاق 

 1710 تطوٌر عملٌات المرالبة لمراكز العملٌات السٌبرانٌة 

 1500 الشبكات الحكومٌة تأمٌن 

 1800 ادارة المعلومات السٌبرانٌة 

عمل تمٌٌم مخاطر وثغرات وتطبٌك السٌاسات الوطنٌة لألمن  
 .السٌبرانً

2000 

   النمل

  
  
  
  
  
  
  

إنشاء شبكة سكن حدٌدٌة وطنٌة والربط مع سكة حدٌد  
 العمبة

4500 

/ الربط بٌن عمان والزرلاء  BRTحافالت التردد السرٌع  
 سابما

16900 

 PMU 1250وحدة إدارة المشارٌع  

اعادة تأهٌل المدرج  والممرات الجانبٌة والمرافك فً مطار  
 عمان المدنً/ شركة المطارات االردنٌة

1100 

 7500 دعم النمل العام والبنٌة التحتٌة للنمل 

 1900 تطوٌر البنٌة التحتٌة للنمل العام 

 1710 مشروع ادارة برنامج خدمات المالحة الجوٌة 

 1750 تحدٌث اجهزة المالحة الجوٌة 

   األمن و الدفاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 18000 االكادٌمٌة العسكرٌة 

 30000 تحدٌث وتطوٌر االلٌات 

 38000 تحدٌث األنظمة والمعدات واآللٌات 

 25400 تحدٌث وتطوٌر االبنٌة 

 3549 (TETRA-LTEنظام االتصال التشاركً )  

 15795 ادارة برنامج االمن العام 

 6200 معدات ولوازم االسناد العملٌاتً 
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 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6551 تطوٌر وتحدٌث اجهزة ولوازم االسعاف واالنماذ 

 13500 تحدٌث اللوازم والمعدات 

 6665 تطوٌر وتحدٌث االبنٌة 

 1925 تطوٌر المراكز الحدودٌة 

 2000 تحدٌث وتطوٌر مراكز االصالح والتأهٌل 

 1875 مؤشرات سٌادة المانون / المنحة االوروبٌة 

 1925 البنٌة التحتٌة لكامٌرات المرالبة / الجنوب 

 1450 مشروع لوحات مصنع األرلام 

   السٌاحة

 1500 حدائك الملن عبد هللا الثانً / الموٌسمة   

 5250 مشروع ادارة برنامج تشجٌع السٌاحة الوطنٌة   

 1150 مشروع تحسٌن وتطوٌرالخدمات فً  الموالع السٌاحٌة   

 71000 دعم مشارٌع هٌئة تنشٌط السٌاحة  

 
مشروع ادارة برنامج المحافظة على اإلرث الحضاري  

 والموالع األثرٌة
1520 

 2000 االستمالكات  

 
انشاء مركز االبحاث وحفظ الممتنٌات األثرٌة فً مولع  

 نوٌجٌس طبربور
1500 

 
تدرٌس وتشغٌل وتأهٌل طلبة المناطك النائٌة فً معهد فن  

 الفسٌفساء والترمٌم/محافظة مادبا
1156 

 1050 ةفً وادي عرب ةسٌاحٌ ةانشاء استراح  

الشؤون الثمافٌة والدٌنٌة 
 والشبابٌة واإلعالم

  

  
  

 6275 دعم مشارٌع مؤسسة االذاعة و التلفزٌون 

 2700 دعم مشارٌع الهٌئة الملكٌة االردنٌة لألفالم 



2222دليل المىاطه للمىازوت العامت     

77 

 

 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  
  
  
  
  

 13000 دعم مشارٌع اللجنة األولومبٌة األردنٌة 

 1500 دعم مشارٌع االتحاد االردنً لكرة المدم 

 11000 محطة االعالم العام المستملة 

 1150 مهرجانات و فعالٌات ثمافٌة و أدبٌة 

 2000 انشاء مركز معان الثمافً/ مطالبات 

   تحفٌز االستثمار

 
 
  

 80000 نفمات المشارٌع الممولة من المنح )الضرائب والرسوم( 

 60000 مشارٌع شراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص 

 27000 تحفٌز االستثمار 

 20000 البرنامج المالً للتحفٌز االلتصادي 

 30000 برنامج دعم وتطوٌر الصناعة 

 2350 النافذة الوطنٌة للجمارن 

 1360 تطوٌر الصادرات األردنٌة 

 1390 المعارض وتروٌج الصادرات 

لمالٌة والشؤون اإلدارة ا
 العامة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2500 مشروع ادارة برنامج إصدار الوثائك 

 1600 مشروع ادارة برنامج الشؤون الخارجٌة 

 6000 مشروع استمالكات 

 10600 استكمال المبنى الجدٌد لوزارة المالٌة 

 80000 دعم برنامج التشغٌل الوطنً 

 4400 مشروع الخدمات المساندة والبنٌة التحتٌة 
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 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  
  
  
  
  

 18500 انشاء جمرن عمان / الماضونة 

التنفٌذ واالشراف على مركز جمرن عمان الجدٌد /  
 الماضونة

1300 

 1550 نظام تتبع وإدارة شاحنات الترانزٌت االلكترونً 

 2500 الفوترة 

النظام المالً للدائرة / المحاسبة الضرٌبٌة للربط مع الدوائر  
 والمكلفٌن

2000 

 2650 المدرات المؤسسٌة تعزٌز 

   العدل والمضاء

  
  
 
 
 
 
 
 

 2149 تحسٌن البنٌة التحتٌة للمحاكم وتحدٌثها وتطوٌرها 

 2480 انشاء مبنى لصر عدل معان وتجهٌزه 

 2200 مبنى لصر عدل جرش 

 2000 مبنى محكمة جناٌات عمان 

 2600 انشاء مبنى محكمة استئناف عمان وتجهٌزه 

   المحلٌة التنمٌة

 
صندوق تنمٌة المحافظات ) المبادرة الملكٌة السامٌة لتنمٌة  

 المحافظات (
4000 

 6000 تموٌل المبادرات التنموٌة   

 6000 استراتٌجٌة ادارة النفاٌات الصلبة / المحطات التحوٌلٌة   

 150000 تنمٌة وتطوٌر البلدٌات   

   اإلسكان

  
  

 1250 تنفٌذ االعمال واالنشاءات فً مركز حدود جابر 

 1850 مشروع ادارة برنامج األبنٌة 
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 2022لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 حسب التوزٌع المطاعً

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2022  
 4800 ادامة صٌانة وتحدٌث المراكز الحدودٌة   

 1800 انشاء مبنى مخابرات البلماء 

 1330 مبنى  الهٌئة الجدٌد  

   أخرى

 3600 مشروع دعم المؤسسات والبرامج التنموٌة   
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 عزٌزنا المواطن:

وبامكانان  ،www.gbd.gov.joتم نشر هذا الدلٌل على مولع الدائرة االلكترونً  

مااة بشااؤون للحصااول علااى المزٌااد ماان البٌانااات والمعلومااات المتعلزٌااارة المولااع 

 وأخبار الموازنة العامة.

 

علاى العناوان والتراحاتان لتطاوٌر الادلٌل  ناستفسااراتو نمالحظاترسال إأٌضاً بامكانن و

 التالً:

 دائرة الموازنة العامة

 24بناٌة  –الشمٌسانً: شارع حسٌن الجسر 

 االردن –عمان  1860ص.ب 

 11118الرمز البرٌدي 

 

 962 6 5666065هاتؾ: 

 201فرعً: 

 

 962 6 5666063الفاكس: 

 

 البرٌد االلكترونًأو على 

gbd@gbd.gov.jo 

Info@gbd.gov.jo 

 

 و التفضل بزٌارة صفحتنا على الفٌس بون:أ

https://www.facebook.com/www.gbd.gov.jo/ 
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