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حسين ت واإلجراءات المتعلقة بت دراتنفيذ المباو   ،التعليم العاممنظومة  تطوير  متابعة   .27

، ف الموسع للتكنولوجيا فييي التعليييمالتوظي و   البيئات المدرسية في المدارس الحكومية

االستغالل األمثييل لنبنييية المدرسييية ميين جييالل الييدم  و   ،التوسع في التعليم المبَكرو 

 متابعييةو  ،مةضمان معييايير األمييان والر اييية والسييالو   المدروس للمدارس الصغيرة

 ، والعمل  لييت تطييوير التعليييم المانييي بمييا يتييوائم مييع استراتيجية التعليم الدامتنفيذ  

   احتياجات التشغيل.

تطوير تشريعات حقوق اإلنسان وترسيجاا من جالل مراجعيية وتطبيييت التوصيييات  .28

 .اإلنسان  بحقوق الواردة في التقارير الوطنية والدولية الجاصة

 الرئيسية التاليــــة : اإلقتصادية  التوقعاتإلى  2023وقد استندت موازنة عام 

يتوقع أن ينمو النات  المحلي اإلجمييالي حيث  قتصاد الوطني  لال  التدريجي  تعافيال .1

( %3.0و    2024( لعييام  %2.7و   2023( لعييام  %2.7باألسعار الثابتيية بنسييبة  

( %6.6   حلي اإلجمالي اإلسييمي بنسييبةنمو النات  الم. كما يتوقع أن ي 2025لعام  

  لت التوالي. 2025( لعام %5.6و   2024عام ( ل%5.7و  2023لعام 

بلوغ معدل التضجم مقاساً بالتغير النسييبي فييي الييرقم القياسييي ألسييعار المسييتال   .2

( فييي  ييام %2.5 و  2024فييي  ييام ( %2.9 و  2023( فييي  ييام %3.8نحييو  

2025.   

ام  يي فييي ( %4.5ونحييو  2023( لعييام %5.1  بةالوطنييية بنسيي  نمييو الصييادرات .3

 .2025في  ام   (%4.0ونحو   2024

 فييي  ييام( %1.8 ونحييو  2023( لعييام %1.2مسييتوردات السييلعية بنسييبة  نمييو ال .4

 .2025( في  ام %2.1 ونحو    2024
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بلييوغ  جييح الحسييار الجييار  لميييحان المييدفو ات كنسييبة ميين النييات  المحلييي  .5

ام ( فييي  يي -%4.9هييذا النسييبة )لييت    صلت ( ل-%6.1نحو    2023اإلجمالي لعام  

 .2025( في  ام -%3.9ثم )لت  ومن    2024
 

قـانو  الموازنـة العامـة لعـام   يـرادات يـم موـرو كمـا استندت تقـديرات النققـات واإل

 :باإلجراءات المالية التاليــــة  إلى القرضيات المتعلقة 2023

 .لموظفينالحيييادة السنوية الطبيعية ليرواتر ا .1

واالجاييحة ت المسييلحة االردنييية القييو د م اليي جصصييات المالييية الضييرورية الم  رصد .2

 .االمنية بما يسام برفع كفاءتاا وجاهحيتاا

 الحيادة السنوية الطبيعية لمجصصات التقا د للجااحين المدني والعسكر . .3

وقصييرها  لييت االحتياجييات  لت الوظائف الشيياةرة االستمرار في ضبط التعيينات  .4

 .ملّحةال

 رجي.االج الداجلي و  العام فوائد الدين  ةتغطية كلف .5

 الجاريييةنفقييات اللمالييية للمواحنييات الرأسييمالية للمحافظييات و رصييد المجصصييات ا .6

 دامة  مل مجالس المحافظات.إل

ثير  لييت أضبط معدالت نمو االنفاق العام والجار  منه  لت وجييه التحديييد دون التيي  .7

 المطلور.ااماا  لت النحو   لت أداء ماالجاحة الحكومية  قدرة 

 

 

 

 












