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نحن فيصل بن الحسين نائب جاللة الملك المعظــــــــــــــــــــــــــم
بمقتضـــــى المــــــادة ( )31مــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــور
ئبنــــا قلــــى ما قـــرره م لســــــا امقيــان ئالنـــــــــــــــواب
نصــادق قلـــى القانــون اآلتــــي ئنأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره
ئاضافتــــه الى قوانيــــن الدئلـــــــــــة -:
قانون رقم ( )21لسنة 2021
قانون ملح بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المضضضضضادة  -1سضضضضضمى هضضضضضذا القضضضضضانون (قضضضضضانون ملحضضضضض بقضضضضضانون الموازنضضضضضة العامضضضضضة
للسضضضنة الماليضضضة  )2021ئ قضضضرأ مضضضع القضضضانون رقضضضم ( )5لسضضضنة 2021
ال ُمشضضضار اليضضضه فيمضضضا لضضضي بالقضضضانون االصضضضلي قانونضضضا ً ئاعضضضدا ً ئ عمضضضل بضضضه
من تار خ نشره في ال ر دة الرسمية.
المضضادة -2أ -ضضضا الضضى المضضنح الخارجيضضة المدرجضضة فضضي المضضادة (/2أ )2/مضضن القضضانون
االصلي م لغ ( )263.000.000د نار.
ب -ضا الى النفقات ال ار ة المدرجة فضي المضادة (/2ب )1/مضن القضانون
االصلي ئفي ال دئل رقم ( )3ئفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون
المذكور م لغ ( )78.500.000د نار ئفقا ً لما هضو م ضين فضي ال ضدئل
رقم ( )3ئجدائل ئفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
 ضضضضا الضضضى النفقضضضات الرأسضضضمالية المدرجضضضة فضضضي المضضضادة (/2ب )2/مضضضنالقانون االصلي ئفي ال دئل رقم ( )3ئفصول النفقات العامضة الملحقضة
بالقضضانون المضضذكور م لضضغ ( )184.500.000د نضضار ئفقضا ً لمضضا هضضو م ضضين
في ال دئل رقم ( )3ئجدائل ئفصول النفقات الملحقة بهذا القانون.

المادة  -3تعت ر جدائل ام رادات ئالنفقات الملحقة بهذا القانون جز ا م ت زأ منه.
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المادة  -4رئيا الوزرا ئالوزرا مكلفون بتنفيذ أعكا هذا القانون.

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي
وزير
التخطيط والتعاون الدولي
ناصر سلطان محزة الشريدة

توفيق حممود حسني كريشان
وزير
الثقافة

علي محدان عبد القادر العايد

وزير
السياحة واآلثار

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

املهندس صخر مروان دودين
وزير
العمل

وزير
املياه والري

يوسف حممود علي الشمالي

حممد مجيل موسى النجار
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
وزير
البيئة

نبيل سليم عيسى املصاروة
وزير
دولة للشؤون القانونية

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
الشؤون السياسية والربملانية

املهندس موسى حابس موسى املعايطة
وزير
األشغال العامة واإلسكان

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الداخلية

مازن عبداهلل هالل الفراية
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جدئل رقم ()1
خالصة قانون ملح بقانون الموازنة العامة
للسنة المالية 2021
)بالد نار(
الم لغ

ال يان

الم لغ

ام رادات

النفقات

78,500,000
263,000,000

المنح الخارجية

263,000,000

م موا ام رادات العامة

ال يان

النفقات ال ار ة

184,500,000

النفقات الرأسمالية

263,000,000

م موا النفقات العامة

3811

الجريدة الرسمية

جدئل رقم ()2
اجمالي ام رادات العامة المقدرة في ملح الموازنة
للسنة المالية 2021
)بالد نار(

الفصل
رقمه

131

قنوانه

ام رادات المقدرة

المنح الخارجية

263,000,000

المنح الخارجية

263,000,000

م موا ام رادات العامة

263,000,000
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جدئل رقم ()3
اجمالي النفقات العامة المقدرة في ملح الموازنة
للسنة المالية 2021
)بالد نار(
النفقات
الرأسمالية

الفصل

م موا الفصل
رقمه

قنوانه

ال ار ة

خز نة

قرئض

الم موا

0401

د وان المحاس ة

0

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000

1501

ئزارة المالية

68,500,000

172,000,000

0

172,000,000

240,500,000

1506

ئزارة المالية  /دائرة
ضر ة الدخل ئالم يعات

0

10,000,000

0

10,000,000

10,000,000

2501

ئزارة التربية ئالتعليم

10,000,000

0

0

0

10,000,000

هيمة النزاهة ئمكافحة
الفساد

0

1,500,000

0

1,500,000

1,500,000

الم موا

78,500,000

184,500,000

0

184,500,000

263,000,000

3601
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جدئل رقم ()4
تفاصيل ام رادات العامة المقدرة
في ملح الموازنة للسنة المالية 2021
)بالد نار(

رقم
الم موقة
الفصل

رقم المادة
الرئيسية

رقم
المادة

13

ال يان

مقدر 2021

المنح

131

المنح الخارجية
1311

263,000,000

منح جار ة
002

الوم ات المتحدة اممر كية

263,000,000

الم موا

263,000,000

م موا ام رادات العامة

263,000,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنة المالية 2021
الفصل -0401 -:ديوان المحاسبة
البرنامج -0705 -:المراقبات الميدانية
المشروع -003 -:التحول الرقمي واتمتة العمل الرقابي
مصدر التمويل / 102001 -:رأسمالية  -خزينــة
) بالدينار (

المجموعة المادة/البند
22
2211
512
011
015

مقدر 2021

الوصــف
استخدام السلع والخدمات
استخدام السلع والخدمات
نفقات ادامة وتشغيل
مصاريف بناء القدرات
انظمة تشغيل وبرمجيات
مجموع المادة

31
3112

اصول غير مالية
اجهزة واليات ومعدات
معدات واالت واجهزة
505
 001اجهزة حاسوب وتوابعه
مجموع المادة

مجموع المشروع/خزينة
مجموع البرنامج
مجموع الفصل

100,000
400,000
500,000

500,000
500,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

النفقات الجارية حسب البرنامج واالنشطة
للسنة المالية 2021
الفصل -1501 -:وزارة الماليـــة
البرنامج -2205 -:النفقات العامه
النشاط - 601 -:ادارة النفقات العامة
) بالدينار (

المجموعة المادة/البند
نفقات أخرى
28
نفقات اخرى جارية
2821
رديات إيرادات لسنوات سابقة
306

مقدر 2021

الوصــف

المجموع
25
2511

اإلعانات
اإلعانات لمؤسسات عامة
إعانات المؤسسات العامة غير المالية
304
 141دعم فوائد قروض لمشاريع زراعية موجهة لتشغيل الشباب والمرأة
المجموع

10,000,000
10,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000

مجموع النشاط 12,000,000
مجموع البرنامج 12,000,000

النفقات الجارية حسب البرنامج واالنشطة
للسنة المالية 2021
الفصل -1501 -:وزارة الماليـــة
البرنامج -2220 -:النفقات الطارئة
النشاط - 601 -:ادارة النفقات الطارئة
) بالدينار (

المجموعة المادة/البند
22
2211
214
088

مقدر 2021

الوصــف
استخدام السلع والخدمات
استخدام السلع والخدمات
مصروفات سلع وخدمات
النفقات الطارئة
المجموع

56,500,000
56,500,000
56,500,000

مجموع النشاط 56,500,000
مجموع البرنامج 56,500,000
مجموع الفصل 68,500,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنة المالية 2021
الفصل -1501 -:وزارة الماليـــة
البرنامج -2245 -:دعم شؤون خدمات االسكان وترقية المجتمع
المشروع - 001 -:االستمالكــات
مصدر التمويل / 102001 -:رأسمالية  -خزينــة
) بالدينار (

المجموعة المادة/البند
اصول غير مالية
31
اراضــي
3141
أراضـــي
507
 001استمالك وشراء اراضي

الوصــف

مقدر 2021

11,000,000
مجموع المادة 11,000,000

مجموع المشروع/خزينة 11,000,000
مجموع البرنامج 11,000,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنة المالية 2021
الفصل -1501 -:وزارة الماليـــة
البرنامج-2265 -:دعم الشؤون االقتصادية
المشروع - 034-:البرنامج المالي للتحفيز االقتصادي
مصدر التمويل / 102001 -:رأسمالية  -خزينــة
) بالدينار (

المجموعة المادة/البند
22
2211
512
158
159
160
161
162
163
164

الوصــف

مقدر 2021

استخدام السلع والخدمات
استخدام السلع والخدمات
نفقات ادامة وتشغيل
برنامج تكافل ()3
برنامج استدامة
قسائم شراء للمواد الغذائية من المؤسستين االستهالكيتين (المدنية والعسكرية)
دعم تشغيل الشباب والشابات من خالل مشروع وطني للتشجير
توفير فرص للتشغيل من خالل مشروع تاهيل وصيانة وحماية المواقع االثرية والسياحية
تحفيز القطاع الصناعي لزيادة القدرات التصديرية وتوفير فرص تشغيل
دعم تشغيل الشباب والشابات (حديثي التخرج ) في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا
المعلومات
مجموع المادة

50,000,000
50,000,000
10,000,000
10,000,000
11,000,000
10,000,000
20,000,000
161,000,000

مجموع المشروع/خزينة 161,000,000
مجموع البرنامج 161,000,000
مجموع الفصل 172,000,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنة المالية 2021
الفصل -1506 -:وزارة المالية  /دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
البرنامج -2701 -:اإلدارة والخدمات المساندة
المشروع -003 -:الفوترة
مصدر التمويل / 102001 -:رأسمالية  -خزينــة
) بالدينار (

المجموعة المادة/البند
استخدام السلع والخدمات
22
استخدام السلع والخدمات
2211
نفقات ادامة وتشغيل
512
 011مصاريف بناء القدرات
 015انظمة تشغيل وبرمجيات

مقدر 2021

الوصــف

مجموع المادة
31
3112

اصول غير مالية
اجهزة واليات ومعدات
معدات واالت واجهزة
505
 001اجهزة حاسوب وتوابعه
 055اجهزة فنية
مجموع المادة

5,000,000
3,000,000
8,000,000

1,000,000
1,000,000
2,000,000

مجموع المشروع/خزينة 10,000,000
مجموع البرنامج 10,000,000
مجموع الفصل 10,000,000

النفقات الجارية حسب البرنامج واالنشطة
للسنة المالية 2021
الفصل -2501 -:وزارة التربية والتعليم
البرنامج -4425 -:التعليم األساسي
النشاط  - 601 -:تدريس طالب مرحلة التعليم األساسي
) بالدينار (

المجموعة المادة/البند
21
2111
105
106
111
120

مقدر 2021

الوصــف
تعويضات العاملين
الرواتب واالجور والعالوات
عالوة غالء المعيشة الشخصية
عالوة غالء المعيشة العائلية
العالوة االضافية
الموظفون بعقود
المجموع

2121
301

مساهمات الضمان االجتماعي
الضمان االجتماعي
المجموع

2,360,000
250,000
3,370,000
2,900,000
8,880,000
1,120,000
1,120,000

مجموع النشاط 10,000,000
مجموع البرنامج 10,000,000
مجموع الفصل 10,000,000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنة المالية 2021
الفصل -3601 -:هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
البرنامج -6362 -:النزاهة ومكافحة الفساد
المشروع -003 -:تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد
مصدر التمويل / 102001 -:رأسمالية  -خزينــة
) بالدينار (

المجموعة المادة/البند
22
2211
512
008
011
015
016

مقدر 2021

الوصــف
استخدام السلع والخدمات
استخدام السلع والخدمات
نفقات ادامة وتشغيل
مصاريف التدريب والتاهيل
مصاريف بناء القدرات
انظمة تشغيل وبرمجيات
رخص برمجيات
مجموع المادة

31
3112

اصول غير مالية
اجهزة واليات ومعدات
معدات واالت واجهزة
505
 001اجهزة حاسوب وتوابعه
 055اجهزة فنية
مجموع المادة

مجموع المشروع/خزينة
مجموع البرنامج
مجموع الفصل

100,000
200,000
400,000
300,000
1,000,000

400,000
100,000
500,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000

