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دة الملكٌة السامٌة بالموافمة على لانون الموازنة صدرت اإلرا

وتم نشره فً الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ  4245العامة للسنة المالٌة 

28/2/2023 

  4245دلٌل المواطن للموازنة العامة للسنة المالٌة 

 رلم اإلٌداع لدى دائرة المكتبة الوطنٌة:

 1367/3/2023 

  :2023/3/2التارٌخ
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 لائمة بأبرز المفاهٌم والمصطلحات

خطيية الحكوميية لسيينة مالٌيية ممبليية لتحمٌييك األهييداؾ الوطنٌيية المنشييودة الموازنةةة العامةةة: 
 ضمن إطار مالً متوسط المدى.

حكومية وسٌاسيتها خيلل الميدى المتوسيط : الخطية المالٌية للاإلطار المةالً متوسةط المةد 

المستندة إلى تولعات االلتصاد الوطنً والمبنٌية وتالٌتٌن لسنة الموازنة وسنتٌن تأشٌرٌتٌن 

 .على عدد من المرتكزات والفرضٌات وتولعات المؤشرات االلتصادٌة الرئٌسٌة

ل المييدى خيل للفصييولالمتولعية خطيية التفصيٌلٌة للنفمييات ال :إطةار االنفةاق متوسةةط المةد 
 .تالٌتٌن لسنة الموازنة وسنتٌن تأشٌرٌتٌن المتوسط

 

 .لانون الموازنة العامة التً تدخل موازنتها ضمن الدائرة أو الوحدة الحكومٌةالفصل: 

عامية تيدخل موازنتهيا أو مؤسسة  ي وزارة او دائرة او سلطة او هٌئةأ :الدائرة الحكومٌة
 ة للدولة.مالموازنة العا ضمن

مؤسسية عامية شيركة أو أي هٌئة أو مؤسسة رسمٌة عامة أو سلطة أو كومٌة: الوحدة الح
 .لانون الموانة العامةمستملة مالٌاً أو إدارٌاً تدخل موازنتها ضمن 

الحد األعلى للمبالػ المرصودة لنفميات الفصيل أو البرنيام  أو المشيروع أو  المخصصات:

 ون الموازنة العامة.النشاط أو المادة أو البند الذي ٌتم إدراجه فً لان

لانون ملحك بمانون الموازنة العامة ٌتم إصداره خلل السنة المالٌة فً ملحك الموازنة: 

 ذلن.حال التضت المصلحة العامة 

بلغ ٌصدره رئٌس الوزراء فً شيهر أٌليول مين كيل عيام إلعيداد  :بالغ الموازنة العامة 

اليوزارات واليدوائر والوحيدات  مشروع لانون الموازنة العامية ومشيروع نظيام تشيكٌلت

ً ال اإلجراءات التً ستتبعها الحكومية فيً إعيداد الموازنية لسينة  حكومٌة لسنة مالٌة متضمنا

والتوجهييييات والتولعييييات الرئٌسييييٌة والفرضييييٌات  تييييالٌتٌن تٌنٌالموازنيييية وسيييينتٌن تأشييييٌر

 ً بيه سييمؾ  واإلجيراءات المالٌية التيً تيم االسييتناد إلٌهيا فيً إعيداد تمييدٌرات الموازنية مرفميا

عند  الفصولواإلجراءات والتعلٌمات الواجب التمٌد بها من لبل فصل اإلنفاق النهائً لكل 

 إعداد مشارٌع موازناتها وجداول تشكٌلتها.
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لتموٌيييل بنيييود نفماتهيييا الجارٌييية  ضيييمن موازنيييات الفصيييولالمبيييالػ المخصصييية  :النفمةةةات
تصيينٌؾ االلتصييادي المعتمييد ، وفميياً للحسييب لييانون الموازنيية العامييةكافيية والرأسييمالٌة 

 للنفمات.

جمٌييع الضييرائب والرسيوم والعوائييد واألربيياض والفييوائ  والميين   :(االٌةةراداتالةواردات  
 .ي وحدة حكومٌةاو أل وأي اموال اخرى ترد للخزٌنة العامة

النفمييات الحكومٌيية المتكييررة سيينوٌاً والمرتبطيية باداميية عمييل الجهيياز  النفمةةات الجارٌةةة:
 لة إلٌه.وه من أداء المهام الموكالحكومً وتمكٌن

النفمات المرتبطة بالحٌيازة او البنياء او التطيوٌر او التيرمٌم ل صيول  النفمات الرأسمالٌة:
 من سنة واحدة. أكثرالتً ٌكون عمرها االنتاجً المتولع 

المنهجٌة المستخدمة فً اعداد ليانون الموازنية العامية والتيً  الموازنة الموجهة بالنتائج:

راتٌجٌة وبرامجهيييا بتحدٌيييد رؤٌتهيييا ورسيييالتها وأهيييدافها االسيييت الفصيييولبهيييا تميييوم بموج

ومؤشيييرات لٌييياس األداء عليييى مسيييتوى األهيييداؾ االسيييتراتٌجٌة  طتهاوانشيييومشيييارٌعها 

زمنً وان  باطاروالبرام  على ان تكون واضحة ومحددة ولابلة للمٌاس ووالعٌة ومحددة 

 ولوٌات الوطنٌة.  ٌك األهداؾ واأللتحم الفصولتكون منسجمة مع رؤٌة ورسالة 

لميائم لليدٌن الرصٌد وا للحكومة المركزٌة الدٌن الداخلً إجمالًٌمثل  الدٌن العام: اجمالً
 بعيييد اسيييتثناء ميييا ٌحمليييه صيييندوق اسيييتثمار أميييوال الضيييمان موازنييية ومكفيييول الخيييارجً
 .االجتماعً

المعييدة للسييتخدام  ٌمثييل مجمييوع لييٌم جمٌييع السييلع والخييدمات :النةةاتج المحلةةً اإلجمةةالً

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

 ن للموازنيية العاميية للسيينة المالٌييةدلٌييل المييواطإصييدار وثٌميية ٌسيير دائييرة الموازنيية العاميية 

لتصاد عافً التً شهدها االحالة التفً ظل العدٌد من اإلنجازات التً تزامنت مع ، 2023

تنظيٌم الموازنية معيدل لميانون لانون  4245( لسنة 4رلم ) ، أبرزها صدور لانونالوطنً

لٌأخييذ ، 4243( لسيينة 35)وٌمييرأ مييع المييانون رلييم العاميية وموازنييات الوحييدات الحكومٌيية 

بعٌن االعتبار التعدٌلت الدسيتورٌة المتضيمنة إلؽياء ليانون موازنيات الوحيدات الحكومٌية 

متطلعييٌن لتحمٌييك المزٌييد ميين االنجييازات ومواكبيية ، الموازنيية العامييةودمجهييا فييً لييانون 

 .تخصٌص الموارد المالٌة للدولة مجال تحدٌث آلٌة فً المستجدات

عشر لهذا  الثالثصدار ، فمد تم إطلق اإلٌة التشاركٌةوعملنه  الشفافٌة المالٌة ل اً تعزٌزو

لانون الموازنة العامة لعيام فهم والذي ٌهدؾ إلى تمكٌن المواطنٌن بشكل مبسط من الدلٌل 

اليدلٌل ٌتضيمن وبما ٌمكنه مين وضيع الحكومية موضيع المسياءلة للصيال  العيام، و 4245

 والفرضيٌات والتوجهيات التيً اسيتندت إلٌهياإعيداد الموازنية السينوٌة  مراحيلوآلٌة شرض 

فييً  4244لعييام  أبييرز إنجييازات الحكوميية باٌجيياز ٌسييتعر ، كمييا 4245 عييامنيية زموا

مطاعات التعلٌم والصحة والمٌياه والصيرؾ الصيحً والطالية بالمتمثلة  ات الحٌوٌةالمطاع

 االنفياقوأوجيه المتولعية  مصيادر االٌيراداتل ميوجز عير ٌتضمن الدلٌل كما والطرق، 

بشيكل  4245ضيمن ليانون الموازنية العامية لعيام  المتوليعوعجيز الموازنية ، لهيا المخطط

 . وازنةمالألبعاد المبسط الفهم ٌعطً المارئ 

و استٌضيياحات ميين لبييل المييواطنٌن حييول مييا ٌتضييمنه أي استفسييارات أالييدائرة بيي وترحييب

اتميدم بالشيكر  الختياموفيً . مين لبيل المعنٌيٌن فيً اليدائرة اليرد علٌهيا مباشيرة لٌيتمالدلٌل، 

المزٌيد تحمٌك لالجهود من بذل المزٌد  آملً ، المتمٌز أدائهمدائرة على الموظفً ل والعرفان

  لمملكتنا الحبٌبة.التطلعات المستمبلٌة تحمٌك ازات والتمدم والمساهمة فً من االنج

 

 

 مدٌر عام دائرة الموازنة العامة

 الشريقيفيصل جدي م                                                                       
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تم  تمةدٌر حجةم الموازنة هً خطةة الحكومةة المالٌةة للسةنة الممبلةةه خاللهةا ٌة

تحصٌلها من لبل الحكومةه وٌمابلهةا حجةم االنفةاق الممةدر   االٌرادات المتولع

مات وتمةةةدٌم الخةةةد الةةةالزم لدٌمومةةةة عمةةةل المطاعةةةات االلتصةةةادٌة المختلفةةةة

تجةاوز حجةم اإلٌةرادات  عنةدو .الحكومٌة وتنظٌم السوق وإعادة توزٌةع الةدخل

المتولعة لحجم النفمةات الممةدرة ٌنةتج عةن ذلةن وفةره وفةً حةال تجةاوز حجةم 

النفمات الممدرة لحجم اإلٌرادات المتولعة ٌنتج عةن ذلةن عجةز الموازنةةه ممةا 

 .ٌدفع الحكومة لاللتراض لسد هذا العجز

 ٍب ٕٜ اىَ٘اشّخ؟

 2023ّخ اىؼبٍخ دائسح اىَ٘اش
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 اىَ٘اشّخ دٗزح

 ٍسؽيخ االػداد

 اىزْفٞرٍسؽيخ 

 اىَزبثؼخ ٗاىزقٌٍٞٞسؽيخ 

 اإلقسازٍسؽيخ 

ٝتتزٌ لتتذه ٕتترٓ اىَسؽيتتخ ئػتتذُ اىؾنٍ٘تتخ اىجتتد  

ْ٘ٛ، ثاػداد ٍشسٗع قبُّ٘ اىَ٘اشّخ اىؼبٍخ اىعت

ٗذىل ثَ٘عت رؼٌَٞ ٝظدزٓ دٗىخ زئٞط اى٘شزا  

 ىنبفخ اى٘شازاد ٗاىدٗائس ٗاى٘ؽداد اىؾنٍ٘ٞخ.

ثؼتتد االّزٖتتب  ٍتتِ ئػتتداد ٍشتتسٗع قتتبُّ٘ اىَ٘اشّتتخ 

اىؼبٍتتتخ، ٝتتتزٌ ازظتتتبىٔ ئىتتتٚ ٍغيتتتط األٍتتتخ  اىْتتت٘اة 

، ىيدظتتتز٘ز، ٗرتتتزٌ ٍْبقشتتتخ  ٗاألػٞتتتبُو  ٗذىتتتل ٗفقتتتب

ىخ اىَيل ٍشسٗع اىقبُّ٘ صٌ ئقسازٓ، ٗزفؼٔ ئىٚ عذ

 ىيَظبدقخ ػيٞٔ.

ثؼد طدٗز اإلزادح اىَينٞتخ ثبىَظتبدقخ ػيتٚ قتبُّ٘ 

اىَ٘اشّتتتخ اىؼبٍتتتتخ، رجتتتدف ٍسؽيتتتتخ رْفٞتتتر اىَ٘اشّتتتتخ 

بد اىَبىٞتتخ اىَسطتت٘دح فتتٜ ٗاالّفتب  ٍتتِ اىَ ظظتت

اىقبُّ٘ ٗفق فٗاٍس ٍبىٞتخ ػبٍتخ ٗلبطتخ ٝظتدزٕب 

ٗٗفق ؽ٘االد ٍبىٞخ شتٖسٝخ ٝظتبد   ٗشٝس اىَبىٞخ

 ػيٖٞب ٍدٝس ػبً دائسح اىَ٘اشّخ اىؼبٍخ.

ٍتتغ ثتتتد  ٍسؽيتتتخ اىزْفٞتتتر، رجتتتدف ػَيٞتتتخ ٍزبثؼتتتخ 

، ٍظ االّفتتب  ٍتتِ اىَ٘اشّتتخ اىَقتتدزحٗرقٞتتٌٞ ثتتسا

 ٍِ لذه رقبزٝس اىَزبثؼخ ٗاىزقٌٞٞ.
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عملٌة إعداد الموازنة العامة مراحل  

فالقدفارر فالفدقدا   للقفاارا مراجعة السققف  اوفليقة 
الدكفميقققة فالمداف قققا  طقققمل اليقققار المقققالي م فسقققي 

 المدى.

قيققاا الققفاارا  فالققدفارر فالفدققدا  الدكفميققة   افيققد 
ة المفاانققة العامققة  مشققرفاا  مفاانا دققا للمققدى دارققر

الم فسقققي فقيقققاا المجقققالي ال نايميقققة فقققي المداف قققا  
  افيقد مجققالي المداف ققا   مشققاريا مفاانا دققا للمققدى 

 الم فسي.

اليلققم مققل الققفاارا  فالققدفارر فالفدققدا  الدكفميققة فالمجققالي 
ال نايميققة للمداف ققا   افيققد دارققرة المفاانققة العامققة  مشققرفاا  

ل ررقققيي مفاانا دقققا للمقققدى الم فسقققي  مفجقققم  عمقققيا صقققادر اققق
الفاراء م طمناً اا مقاد سققف  جاريقة يفليقة لكقل فاارة فدارقرة 

 ففددة دكفمية فسقف  ندارية لكل مداف ة.

قياا مجالي المداف ا   اقرار مشاريا مفاانا  المداف ا  
المدالققة يليدققا مققل المجققالي ال نايميققة للمداف ققا  ف افيققد 

 دفارر الدكفمية  دا.داررة المفاانة العامة فالفاارا  فال

قياا دارقرة المفاانقة العامقة  قجدرام المشقاريا الريسقمالية 
للمداف ققا  طققمل مشققاريا مفاانققا  الققفاارا  فالققدفارر 
الدكفميقققة فاهن دقققاء مقققل دراسقققة مشقققرفاا  مفاانقققا  

فميقققة فياقققداد ييقققار القققفاارا  فالقققدفارر فالفدقققدا  الدك
طققمناً  دديققد السققق  الكلققي ياققداد  ققلم المفاانققة العامققة م  انااق م فسي المدى للفاارا  فالدفارر الدكفمية.

لإلنااق العاا فالسققف  الجاريقة لناققا  القفاارا  فالقدفارر 
فالفدققققدا  الدكفميققققة  ديققققو  شقققق مل السقققققف  الجاريققققة 
للققققفاارا  فالققققدفارر الدكفميققققة القققق  سقققققف  مفاانققققا  

 المداف ا .

قياا الفاارا  فالدفارر فالفددا  الدكفمية   افيقد دارقرة 
المفاانققة العامققة  مشققرفاا  مفاانا دققا للمققدى الم فسققي 
فققي طققفء  ققلم المفاانققة م طققمنة المشققاريا الريسققمالية 

 للمداف ا .

ياققققداد الملمققققد فاو عققققاد الرريسققققية لمشققققرف  قققققانفل 
المفاانقققة العامقققة فارطقققة الققق  المجلقققي اهس شقققاري 

 ء اي  عديل  اليه.للمفاانة لمناقش ه فيجرا

 ققققديا مشقققرف  ققققانفل المفاانقققة العامقققة لمجلقققي القققفاراء 

 لمناقش ه فاقراره  عد اجراء ال عديل  الميلف ة.

 قديا مشرف  قانفل المفاانة العامة يل   مجلقي اومقة  
 للسير  اجراءا  اقراره.

ال دء  مناقشة مشقرف  ققانفل المفاانقة العامقة فاققراره 

 ية السامية  المصادقة اليه. مديداً لصدفر الرادة الملك
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 ماذا فعلت الحكومة فً العام الماضً؟ 

وخاصيية فييً  2022ميين االنجييازات الهاميية خييلل عييام  العدٌييدلامييت الحكوميية بتحمٌييك 

 المطاعات ذات األولوٌة الوطنٌة كالتعلٌم والصحة والمٌاه والطرق والطالة.

تيوفٌر بٌئية صيحٌة وآمنية لضيمان سيٌر العملٌية التعلٌمٌية حرصاً عليى  :ففً لطاع التعلٌم

ً وف األساسييٌة، فمييد تييم إطييلق دلٌييل العييودة ادمنيية إلييى المييدارس الصييحٌة  تللشييتراطا مييا

متعييددة للتعامييل مييع الظييروؾ الصييحٌة المختلفيية سييٌنارٌوهات  والييذي اشييتمل علييى وضييع

تحمٌيك العملٌية التعلٌمٌية أهيدافها  بشيكل ٌضيمن همإليى مدارسي آمنية للطلبيةعيودة وضمان 

ذلن ولرفع سوٌة الطلبة فً المهارات المرائٌة فميد تيم  ضمن بٌئة صحٌة آمنة، وتزامناً مع

مهييارات التتضييمن خطيية عمييل واضييحة لتحسييٌن  "اسييتراتٌجٌة وطنٌيية للمرائٌيية"تطييوٌر 

عليى أربيع ، وتعتميد االسيتراتٌجٌة المرائٌة لدى الطلبة على ميدى األعيوام الخمسية الممبلية

ء وضيع هيذه االسيتراتٌجٌة ع، وجياركائز أساسٌة هً المدرسة واألسرة واإلعلم والمجتم

عملً بتوصٌات علمٌة لتطوٌر المهارات التعلٌمٌة لدى الطلبية فيً كافية صيفوؾ المرحلية 

لمنياه  ل ةشاملالتعلٌمٌة خاصة فً الصفوؾ األولى منها، كما ٌجري العمل على مراجعة 

تنمٌية االسيتراتٌجٌة الوطنٌية ل وتحمٌمياً ألهيداؾرؤٌية التحيدٌث االلتصيادي  تلبٌةلالدراسٌة 

( وبمييا 4247-4238) التربٌيية والتعلييٌم المييوارد البشييرٌة والخطيية االسييتراتٌجٌة لييوزارة

الطالييب. ولضييمان حييك األشييخاص ذوي  اٌيينعكس اٌجابيياً علييى نوعٌيية التعلييٌم التييً ٌتلماهيي

تهٌئية البٌئية اإلعالة فً العملٌة التعلٌمة من طلبة وكوادر تعلٌمٌة، فان العمل مستمر تجياه 

ذوي اإلعالية فئيات  تذلٌل التحدٌات التً تواجهوبما ٌضمن  دام العلم والتعلٌم المناسبة للت

بميا ٌضيمن حمهيم فيً التعليٌم والعميل ووصيولهم  من الطلبة والكيوادر اإلدارٌية والتعلٌمٌية

 فً المملكة. لتعلٌم الدام اخطة بشكل مكافئ للمرافك التعلٌمٌة ووفماً ل

بميا ٌتيواءم  فيً المملكية ليٌم والتيدرٌب المهنيً تطوٌر التعوبهدؾ االستمرار فً مأسسة و

مسيودة االسيتراتٌجٌة الوطنٌية لتطيوٌر التعليٌم تم االنتهاء من وضع مع حاجات التوظٌؾ، 

كخارطة طرٌك لزٌادة أعداد الملتحمٌن بالتعلٌم المهنً  والتً تم إعدادهاوالتدرٌب المهنً 

التعليٌم  السيتراتٌجٌة إليى ربيطتهيدؾ ا ، إذوتطوٌر مهياراتهم واسيتٌعابهم فيً سيوق العميل

الطليب والعير   والوصيول إليى نمطية التيوازن بيٌن منحنٌيات األساسً مع التعلٌم العالً

 لطفولية المبكيرةلاسيتراتٌجٌة تيم وضيع كميا للمهارات المهنٌة فيً سيوق العميل األردنيً.  

دؾ إذ تسييته، مٌية فيً مرحلية مبكيرةٌبالعملٌيية التعلرٌيا  األطفيال التحياق توسيعة مظلية ل
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زٌادة فرص حصول األطفال على تعلٌم نوعً فيً مرحلية الطفولية المبكيرة االستراتٌجٌة 

 .ورفع استعدادهم للتعلم

منصيية تييدرٌب "وبهييدؾ تطييوٌر جييوهر العملٌيية التعلٌمٌيية أال وهييو المعلييم، وميين خييلل 

المعلمييٌن اإللكترونٌيية" تييم إطييلق العدٌييد ميين البييرام  التدرٌبٌيية شييملت تييدرٌب المعلمييٌن 

مشييرفٌن التربييوٌٌن والمعلمييٌن الجييدد، وميين البييرام  التدرٌبٌيية التييً تمييدمها المنصيية، وال

التعلييٌم المسيياند )رٌاضييٌات ولؽيية عربٌيية( والمسيياق العلمييً للنظييام االشييرافً للصييفوؾ 

الثلث األولى والتعلٌم المبنً على النتائ  والتعلٌم الدام  ومصادر التعلّم وأسلوب التفكٌر 

 والفلسفة. والتفكٌر التصمٌمً

، فمد تيم ولمواكبة الزٌادة السكانٌة واستٌعاب أعداد الطلبة المتزاٌدة فً المدارس الحكومٌة

العمل واالنتهاء من ، ؼرفة صفٌة329 بعدد مدرسة متكاملة  19االنتهاء من اعمال انشاء 

أعلى المعاٌٌر الهندسٌة العالمٌية وفك مشروع مدرسً  20 ضمن صفٌة ةاضاف178 على 

ؼرفية  48تعلٌمٌة ذات نوعٌة عالٌة ألبنائنيا الطلبية، وتيم إنشياء بٌئة  لضمان توفٌرعة المتب

مشيارٌع مدرسيٌة،  6ميدارس لائمية ضيمن  فًؼرؾ رٌا  أطفال  6 رٌا  أطفال منها

 بؽيرؾ صيفٌة بليػ عيددها مدرسٌة مبانً 32انشاء كما ٌجري العمل على استكمال انجاز 

مبنيى  34ؼرفية ضيمن 89ؾ صيفٌة عيددها ، وٌجيري اسيتكمال إضيافات ؼيرؼرفة 322

 .فً مدارس لائمة ؼرؾ رٌا  أطفال 6 مدرسً لائم، وإضافة

 
 المبنى المستحدثة لمدرسة الطٌبة األساسٌة فً محافظة الكرن
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كورونا، ليدم المطياع الصيحً انحسار ادثار التً تركتها جائحة ومع  :وفً لطاع الصحة

ً فً المملكة أنموذج  األزمات الصحٌة واالستجابة للتحدٌات التيً تفرضيهافً إدارة باهراً  ا

تركيز عليى تحمٌيك تطبٌيك اسيتراتٌجٌة صيحٌة وطنٌية هذه األزمات، وجاء ذلن من خلل 

تأهٌييل الكييوادر الطبٌيية وتييدرٌبها وفمييا لمتطلبييات التعامييل مييع  علييى العمييلتعييافً ولل مسييار

ع الصييحً ميين بنيياء التحتٌيية للمطيياالنهييو  بالبنٌيية الجائحيية، وذليين بشييكل متييزامن مييع 

وتعزٌيز التشياركٌة ميع المطياع الطبيً  المائميةمستشفٌات مٌدانٌة لتكون ردٌفاً للمستشفٌات 

 .الخاص

فميد تيم تنفٌيذ ، والميراجعٌن تطيوٌِر الخيدمات الصيحٌة الممدمية للميواطنٌن لنه استمراراً و

المليب تميدٌم خيدمات جراحية بالتوسيع سياهمت فيً التيً مبيادرات والمشيارٌع العدٌد مين ال

مستشيفى الحسيٌن السيلط الجدٌيد، وٌيتم منهيا  حكومٌية والمسطرة الملبٌة فً عدة مستشفٌات

مستشفى الزرلاء الحكيومً ومستشيفى الطفٌلية كل من فً  هذه الخدمات العمل على توفٌر

كميا  .الحكومً ومستشفى األمٌرة بسمة الحكومً باإلضافة إلى مستشفى الكرن الحكيومً

فييً مستشييفى البشييٌر، ب اللييوٌحً ومركييز السيكري والؽييدد الصييم مركييز التصييلتيم افتتيياض 

لتصييلب ميير  اللتصييلب اللييوٌحً سييتة عٌييادات اثنتييٌن منهييا مخصصيية اوٌضييم مركييز 

اللوٌحً وعٌادة ألمرا  العٌون وعٌيادة للعناٌية بالمثانية البولٌية وعٌيادة للعيلي الطبٌعيً 

عٌيادة اليدعم المعنيوي إليى إضيافة  ،تموم بفرز المرضى وتحوٌلهم لمركز العلي الطبٌعً

، وميين واالجتمياعً التييً ٌييتم مين خللهييا تعرٌييؾ المرضيى الجييدد بييالمر  والعناٌية بهييم

السيكري والؽيدد . وٌتضيمن مركيز ميرٌ  3522ميا ٌزٌيد عين المتولع أن ٌخدم المركيز 

بهيذا المير  وكٌفٌية التعياٌ  تثمٌيؾ مرضيى السيكري ثلث عٌادات، عٌادة تعنى ب الصم

مدم السكرٌة والتً تُعتبر األوليى مين حٌيث التجهٌيز باإلضيافة نى بمر  التعوعٌادة معه 

طبييياء األتعليييٌم وتيييدرٌب لمحاضيييرات لللاعييية ، كميييا ٌضيييم المركيييز عٌيييادة التؽذٌييية إليييى

، ومن المتوليع أن االختصاصات التً لها عللة بأمرا  السكري فً مجال والممرضٌن

ً  472 ٌخييدم هييذا المركييز نحييو حمليية وطنٌيية ، كمييا تييم إطييلق مييرٌ  سييكري وؼييدد ٌومٌييا

إلييى زٌييادة الييوعً المجتمعييً حييول أهمٌيية وكٌفٌيية السييٌطرة علييى ميير  السييكري هييدفت 

بالتوعٌيية  يومضيياعفاته وتحسييٌن جييودة حٌيياة مييرٌ  السييكري وتخفٌييؾ تكييالٌؾ العييل

 .الصحٌة
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ورفيد هيذا التخصيص الهيام بالكفياءات والخبيرات  جراحيِة اليدماغ واألعصيابوفً مجال 

التعلٌمٌية  الحكومٌيةمستشيفٌات الفً مختليؾ  طبٌبا ممٌما 53تدرٌب  حالٌا ٌجري، اللزمة

تيدرٌب إلى تميدٌم  وٌهدؾ البرنام سنوات،  8 متخصص مدة تنفٌذهبرنام  تعلٌمً ضمن 

بميا ٌسياهم فيً االرتمياء بنوعٌية  لدرات جراحٌة عالٌة ٌكسب المتدربٌن من األطباءشامل 

تجهٌييز ألسييام لجراحيية  ، كمييا تييملييدماغ واألعصيياباالخييدمات الممدميية فييً مجييال جراحيية 

األخصيائٌٌن من ورفدها باألطباء  الحكومٌة مستشفٌاتالالدماغ واألعصاب فً العدٌد من 

وفيً  ى،فً مستشيفٌات أخيراأللسام من تجهٌز عدد وٌجري العمل حالٌاً على والممٌمٌن، 

اء وتجهٌيز وتشيؽٌل مجال تمدٌم خدمات صحٌة أفضل لمرضى التلٌؾ الكٌسً، فمد تم انش

األمٌرة رحمة ل طفال واألمٌرة بسمة التعلٌميً فً كل من مستشفى خصصة تم مختبرات

 األميييرا  الصيييدرٌة والباطنٌييية ومستشيييفى الكيييرن/ ومستشيييفى البشيييٌر واألمٌييير حميييزة

 متابعة حاالت مرضى التلٌؾ الكٌسيً وتميدٌم العيليالحكومً تهدؾ هذه المختبرات إلى 

الحاليية سيياعد فييً التشييخٌص ومتابعيية سييٌر ممييا ٌخصصيية، تات مفييً عٌيياد الييلزم لهييا

، كميا تيم ولٌياس ميدى االسيتفادة مين المعالجيةالمرٌ  على رئة  اومدى تأثٌره ٌةالمرض

الخدمات الصحٌة للمرضى عليى وجيه مين العدالية  ٌضمن تمدٌموضع بروتوكول علجً 

 فً جمٌع مراكز المعالجة.

التمنٌيية للمطيياع الصييحً السييتٌعاب النمييو السييكانً البنٌيية التحتٌيية و جاهزٌييةكمييا تييم رفييع 

مستشييفى  والطلييب المتزاٌييد علييى الخييدمات الصييحٌة فييً المملكيية، إذ تييم افتتيياض وتشييؽٌل

التيً  فتتياض وتشيؽٌل المنشيات الصيحٌة، وٌيأتً ذلين ضيمن خطية ااإلٌمان عجليون الجدٌيد

التشيؽٌل الكاميل العالٌة عنيد  الجاهزٌةتدرٌب وتأهٌل الكوادر الصحٌة وضمان إلى هدؾ ت

، وصيمم سرٌر 472 نحووتبلػ سعة مستشفى اإلٌمان الحكومً الجدٌد للمنشات الصحٌة، 

المرحلية التشيؽٌلٌة مسيتمبلً، كميا تيم افتتياض  سيرٌر 522ٌكون ليابلً للتوسيعة لؽاٌية بحٌث 

ملكيا  صيحً مركيز، كميا تيم افتتياض األولى لعٌادات وطيوارئ مستشيفى الطفٌلية الحكيومً

، وتيم االنتهياء محافظية إربيدفيً عمربا األولً فً ليواء بنيً كنانية كز صحً مرالشامل و

تطيوٌر  ٌجيري العميل عليىوفيً محافظية العمبية،  مركز صحً الدٌسة األولًمن توسعة 

 .وإعادة تأهٌل مركز صحً األمٌرة بسمة الشامل فً العاصمة عمان
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دارة المنشيييات إلة بالمهيييارات المتمدمييي هاتزوٌيييدبهيييدؾ تعزٌيييز إدارة المطييياع الصيييحً وو

، برنام  تنمٌة المدرات المٌادٌة واإلدارٌة للمطاع الصحًتم إطلق  المملكة، الصحٌة فً 

 822خبٌير لٌموميوا بيدورهم بتيدرٌب أكثير مين  322تيدرٌب أكثير مين وٌتضمن البرنام  

ميييدٌر وإداري مييين ميييدٌرٌات الصيييحة والمراكيييز والمستشيييفٌات التابعييية ليييوزارة الصيييحة 

وضيع وإدارة المستشيفٌات فيً سٌوفر البرنيام  تيدرٌباً شياملً ، وبٌة الملكٌةوالخدمات الط

المملكيية، كمييا ميين المنشييات الصييحٌة فييً  لٌييادةتعزٌييز مهييارات و ةسييتراتٌجٌالاالخطييط 

تحسييٌن اسييتخدام التحلٌلٌيية والمٌادٌيية و مهيياراتالصييمل  فييً المتولييع أن ٌسيياهم البرنييام  

 ً.لمطاع الصحادعم أجندة إصلض ومرار لفً صنع ا الصحٌة منشاتالبٌانات 

مين الخيدمات بشيكل أوليً  إلكترونٌة خدمات 9 وفً مجال التأمٌن الصحً، فمد تم إطلق

فييً خدميية االشييتران وتمثييل هييذه الخييدمات ب ،االلكترونٌيية إلدارة التييامٌن الصييحً المييدنً

اء التييأمٌن الصييحً االختٌيياري حسييب الفئييات العمرٌيية وفئيية النسيياء الحوامييل وبطاليية شييف

فييوق السييتٌن عييام وخدميية التييأمٌن الصييحً للمنتفعييٌن مميين اعمييارهم  لمرضييى السييرطان

عييام ومنتفعييً صييندوق المعونيية  :3واألسيير الفمٌييرة واألشييخاص ذوي االعاليية فييوق سيين 

وإصيدار بيدل الفاليد وبيدل  الصيحً إصيدار وتجدٌيد بطاليات التيأمٌن، إضافة إلى الوطنٌة

المختصة، مدٌرٌات الدون الحاجة لمراجعة وكترونً التالؾ وإلؽاء هذه البطالات بشكل ال

التييأمٌن الخاصيية بييالمنتفعٌن ميين خييلل اسييتلم بطالييات  إمكانٌيية كمييا تشييمل هييذه الخييدمات

تبسيٌط ، وتهدؾ هذه الخدمات إليى توفٌر خٌار الدفع االلكترونًمع شركة البرٌد االردنً 

 علٌهم.لت والجهد تملٌل الواإلجراءات وتحسٌن الخدمات الممدمة للمواطنٌن و

 
 الحكومً افتتاح مستشفى الطفٌلة
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وتعزٌيز  فً المملكةمصادر المائٌة التطوٌر وبهدؾ  وفً مجال المٌاه والصرف الصحً:

لنالييل الييوطنً تنفٌييذ مشييروع افييً اإلسييراع علييى  تعمييل الحكوميية ،ة التزوٌييد المييائًكفيياء

 ،لمصيادر المائٌية فيً المملكيةوتعزٌيز ا مواجهة أثار التؽٌرات المناخٌةلعمان(  –)العمبة 

فنٌية  ٌيةام  تدرٌببيرتيم اطيلق فاليد الميائً فيً المملكية، العلى خف  حرص الفً ظل و

رفييع لييدرات لسييلطة المٌيياه لمتخصييص تييابع  ًفييً مركييز تييدرٌبلمييوظفً شييركات المٌيياه 

 العاملٌن فً مجال الفالد المائً من خلل اكتسياب المعلوميات النظرٌية والخبيرات العملٌية

تييم ولتطييوٌر والييع التزوٌييد المييائً فييً المملكيية، ، مشيياكل الفالييد المييائً والحييد منهييا لحييل

مضييخات وتزوٌييدها بمحطيية مٌيياه الرصييٌفة محطيية ضييخ وادي العييرب، وتطييوٌر  تحييدٌث

، مشيروع محطية مٌياه زي، وٌجيري تحيدٌث محطية تيلل اليذهب، وتطيوٌر موفرة للطالة

 تطيوٌر الواليع الميائً فيً مختليؾ محافظياتلمائٌة المشارٌع تنفٌذ العدٌد من ال ٌجريكما 

 المملكة.

بتنفٌذ العدٌد من المشارٌع واالنشيطة التيً لامت الحكومة ، مجال الصرؾ الصحً فًأما 

اعتمياد من شأنها رفع كفاءة عمل شبكة الصيرؾ الصيحً والتوسيع بهيا فيً المملكية منهيا 

بمييا ٌضييمن و اه العادمييةمحطييات تنمٌيية المٌييفييً أكثيير اسييتدامة إلدارة معيياٌٌر فنٌيية جدٌييدة 

توسييعة الجدٌييدة لمحطيية تنمٌيية المشييروع ، كمييا تييم افتتيياض محطيياتلل ومسييتدامتشييؽٌل فعييال 

نميو السيكانً مواكبية الل وٌهيدؾ المشيروع لٌة لمعالجة مٌياه الصيرؾ الصيحًالعمبة الشما

عليى تنفٌيذ العدٌيد مين مشيارٌع الصيرؾ  العميل . وٌجري فً محافظة العمبةوااللتصادي 

وصيلت مشيروع مين تنفٌيذ المرحلية الثانٌية ً مختلؾ محافظات المملكة، منهيا الصحً ف

والرمثييا وسييهل  فييً منيياطك مختلفيية ميين محافظيية اربييد شييملت مدٌنيية اربييد صيرؾ صييحً

تنفٌيذ مشيروع محطيية ٌجيري العميل عليى و محطية تنمٌية الطفٌلية، كميا تيم افتتياض ،حيوران

بعيد مشروع محطة تنمٌة شمال السلط ذ تنفٌالعمل على بدء أن ٌتم  ومن المتولع  ،ؽباويال

ٌجيري العميل وعيٌن الباشيا فيً منطمية البمعية، لمحطة  كبدٌلالمشروع  احالة عطاءأن تم 

 .معالجة مٌاه الصرؾ الصحً فً منطمة االزرقلانشاء محطة على 

تيم تنفٌيذ  ، فميدوالحد من االعتداءات على المصادر المائٌية وفً مجال خف  الفالد المائً

وشييبكات النمييل المييائً فييً المملكيية ميين حمييلت الرلابيية علييى المصييادر المائٌيية العدٌييد 

منها حملت مرالبة على لناة الملين عبيد ، والحكام االدارٌٌنبالتنسٌك مع االجهزة االمنٌة 

، وترتيب %:3% اليى 47 من ميا نسيبتهمناة الد المائً فً فالال خف هللا والتً أدت إلى 

وفير ميائً عليى الجيزء الشيمالً وتحمٌك  %4:% الى 97ن رفع كفاءة المناة معلى ذلن 

 اكمي ،الشيربمٌياه لو زراعٌيةصص الؼيرا  ٌخأصب   5م ملٌون 5 ٌمدر بنحومناة المن 
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حماٌة المناخ فً لطاع المٌاه إلعادة تأهٌل الجزء الشمالً من لنياة تم البدء بتنفٌذ مشروع 

ه فيً رفيع كفياءة مصيادر المٌياخفي  الفاليد الميائً وهيدؾ كيم ب 87الملن عبيد هللا بطيول 

 32الحييد ميين فالييد المٌيياه واالعتييداءات لتييوفٌر نحييو المملكيية، كمييا سٌسييهم المشييروع فييً 

ً  مما سٌنعكسملٌٌن متر مكعب سنوٌا  اليؾ  522 نحيولالميائً رفع كفياءة التزوٌيد ب اٌجابا

ت والتيً كاني ،فً مختليؾ محافظيات المملكيةعتداءات العدٌد من االكما تم ضبط  .مواطن

مٌيياه المخصصيية للؼييرا  الو مٌيياه الشييربميين اطنٌن حصييص المييوتييؤثر سييلباً علييى 

 .الزراعٌة

إعيادة هٌكلية كما تم تنفٌذ العدٌد من المشارٌع المائٌة فً مختليؾ المحافظيات عمليت عليى 

والمٌام باجراءات إدارٌة وفنٌة وتكنولوجٌة بما ٌحسن من رفيع ، وتحسٌنها المائٌة الشبكات

 لتمنٌياتالتحيول إضافة إليى  المائًوعزل المناطك لتحسٌن التوزٌع  ،المائًكفاءة التزوٌد 

الضخ باالنسيٌاب الطبٌعيً مميا ٌيوفر فيً كليؾ الطالية والصيٌانة وإطالية أعميار الشيبكات 

 .المٌاه تركٌب عدادات ذكٌة حدٌثة للحفاظ على إضافة إلى، وأنظمة التحكم

 

 
 الجة مٌاه الصرف الصحًالتوسعة الجدٌدة لمحطة العمبة الشمالٌة لمع

العدٌيد مين انجياز فمد تم  شبكة الطرق فً المملكة، تطوٌر نحووسعٌاً  :فً مجال الطرقو

كميا تيم  مشارٌع إنشاء وفت  وإعادة تأهٌل وصٌانة لشبكة الطرق فً مختليؾ المحافظيات،

مشييروع فييت  فييً محافظيية عجلييون تييم االنتهيياء ميين أعمييال فالبييدء بتنفٌييذ مشييارٌع أخييرى، 
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أعميال الجيزء الثيانً مين تنفٌيذ بيدء  فيً محافظية المفيرقو ،ٌد طيرق تلفرٌين عجليونوتعب

 تيم فظية اربيد، وفيً محامشروع إعادة تأهٌل طرٌك بؽداد اليدولً والجسيور المائمية علٌيه

طرٌيك دٌير ابيً االنتهياء مين تنفٌيذ و ،االنتهاء من تنفٌذ طرٌك اربد الدائري/ الجزء األول

تييم  الكييرنوفييً محافظيية  ،السييلمة المرورٌيية اللزمييةأعمييال واسييتكمال  سييموع -سييعٌد

، المطرانيية -إعييادة تأهٌييل طرٌييك الكييرن  ميين مشييروعالجييزء الثييانً  االنتهيياء ميين أعمييال

كما تجري أعمال صٌانة طرٌك  من المشروع،الجزء الثالث واالخٌر أعمال تنفٌذ بالبدء و

لمرحلية ا تنفٌيذ أعميالمحافظية الطفٌلية ٌجيري اسيتكمال  وفيً ؼور حدٌثية/ البحير المٌيت،

وبلؽييت نسيبة االنجيياز فيً المشييروع  ،شييروع إعيادة إنشيياء الطرٌيك المليوكًاألوليى مين م

أن ٌيتم االنتهياء مين  وٌتوليع% 87ليواء بصيٌرا % وفيً 97الطفٌلة لصبة لواء  المار فً

 ةم. وفً محافظة العاصي4245لربع األول من العام اخلل من المشروع المرحلة األولى 

منطميية لل سييرٌعالجييزء ميين اعمييال الحزميية الثالثيية لمشييروع البيياص تنفٌييذ اء ميين االنتهييتمم  

إعييادة بييدأ تنفٌيذ أعمييال  ، كمياالزرليياءمحافظية راميب عمييان التنميوي باتجيياه الوالعية عنييد 

إضييافة إلييى تنفٌييذ أعمييال الصييٌانة لطرٌييك مطييار  تأهٌييل الخلطيية االسييفلتٌة لطرٌييك ٌيياجوز

 6ٌيييذ تمييياطع االرسيييال فيييً منطمييية المميييابلٌن عليييى واسيييتكمال تنف ،الملكييية علٌييياء اليييدولً

وفيً محافظية عميان التنميوي،  الصيٌانة اللزمية لطرٌيكوٌجيري تنفٌيذ أعميال  مستوٌات،

للمشيروع،  من المرحلة األوليىٌجري تنفٌذ أعمال صٌانة طرٌك الزرلاء المفرق الزرلاء 

اعييادة ارضيية بوفييً محافظيية البلميياء ٌجييري تنفٌييذ مشييروع إعييادة تأهٌييل طرٌييك السييلط الع

تأهٌييل الطرٌييك الييرابط بييٌن تميياطع الصييبٌحً وتميياطع العارضيية لٌصييب  بأربعيية مسييارب 

كتحوٌليية  السييلط -ك حمييرة الصييحن ٌييطر، كمييا ٌجييري تنفٌييذ مفصييولة بحييواجز خرسييانٌة

طرٌيك ٌجيري اسيتكمال تنفٌيذ أعميال مشيروع و، مرورٌة ثانٌة بدٌلة عن طرٌك العارضية

 ./تماطع الكفرٌنالشونة الجنوبٌة /تماطع الرامة

تمييوم الحكوميية بتنفٌييذ ولضييمان كفيياءة عمييل الجسييور الرابطيية بييٌن شييبكة طييرق المملكيية، 

أعمييال  تنفٌييذ بييدءمحافظييات منهييا، الفييً مختلييؾ  لهييا صييٌانة اللزمييةمشييارٌع الجييراء ال

ازالة فواصيل التميدد المائمية عليى ب جسور محافظة البلماءعدد من المرحلة الثالثة لصٌانة 

كما بيدأ تنفٌيذ أعميال جسير  ،تبدالها بفواصل تمدد جدٌدة وفك المعاٌٌر الهندسٌةالجسر واس

لجسر الخرسيانً االنتهاء من تنفٌذ اتم المحطة فً محافظة العاصمة، وفً محافظة العمبة 

االؼللات تم التعامل مع العدٌد من  إضافة إلى ذلن فمد ،مركبات بالمرب من مٌناء النفطلل



 0202دىٞو اىَ٘اؽِ ىيَ٘اشّخ اىؼبٍخ 

20 

 

الرضٌة والسٌول المائٌية الموسيمٌة فظات والناجمة عن االنزاللات اللطرق فً كافة المحا

 وإعادة فت  الطرق بالسرعة الممكنة لضمان انسٌابٌة الحركة المرورٌة.

 
 إعادة تأهٌل طرٌك الكرن المطرانة

 

ً ه واما فً لطاع الطالةة  كهربية لمستفٌدٌن منلشرائ  بال والتوسعلمطاعات اإلنتاجٌة ل ودعما

شرائ  المستفٌدة من فلس الرٌؾ التوسٌع وعدٌل األسس المعتمدة لفلس الرٌؾ ت، تم الرٌؾ

مشارٌع إنتاجٌة وصناعٌة واسيتثمارٌة متمثلة بدعم لطاعات جدٌدة فً األرٌاؾ من خلل 

وزٌيادة أعيداد المسيتفٌدٌن وتخفٌيؾ  ،والعة فً مناطك جٌوب الفمر وخياري حيدود التنظيٌم

، ووفميياً لمييوائم المسييتفٌدٌن التييً تييم والعهم ومنييازلهمتكييالٌؾ إٌصييال التٌييار الكهربييائً لميي

إٌصيييال التٌيييار الكهربيييائً بواسيييطة الشيييبكات االعتٌادٌييية وليييوائم تحدٌيييدها ٌتوليييع أن ٌيييتم 

 لنحيوالمستفٌدٌن من أنظمة الخلٌا الشمسٌة على حساب فلس الرٌؾ وفك األسس الجدٌدة 

 كميا تيم تبنيً أسيس جدٌيدة .ردٌنياملٌون  3.4 تمدر بنحومنزال ومولعا بكلفة إجمالٌة  744

مٌؽييياواط لتؽطٌييية اسيييتهلن  3تنفٌيييذ مشيييارٌع طالييية متجيييددة تفيييوق اسيييتطاعتها  تسيييم 

دفيع و ستثمارات صناعٌة جدٌدة أو لائمة مما سٌساهم فً تعزٌز تنافسيٌة المطياع الخياصا

برنييام  عمييل. كمييا تييم اطييلق وخلييك فييرص  عجليية االلتصيياد الييوطنً وجييذب االسييتثمار

 ًلطاع ، وٌستهدؾ البرنام ٌد وحفظ الطالة فً المطاعات الحٌوٌة واإلنتاجٌةوطنً لترش

، وٌسيتهدؾ البرنيام  فيً مرحلتيه السٌاحة والمستشفٌات الخاصة لتعزٌز لدرتها التنافسيٌة

تعميل كما  ،ملٌون دٌنار لفنادق العمبة 3.7تنفٌذ مشارٌع ترشٌد وحفظ الطالة بمٌمة األولى 

ندوق الطالة المتجددة وكفاءة الطالة على تنفٌذ المرحلة الثالثة الحكومة أٌضاً من خلل ص

اسيتهلن الطالية المطياع الصيناعً، وٌهيدؾ البرنيام  اٌضياً إليى خفي   دعيممن برنام  
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حصول ، إذ ٌساعد البرنام  المطاع الصناعً فً الوتحسٌن كفاءتها فً مختلؾ المطاعات

 المطاع.تنافسٌة سهم فً تعزٌز مما سٌ على التسهٌلت المالٌة اللزمة للتطوٌر

، الفئات المسيتهدفةالمواطنٌن من عبء فاتورة الكهرباء الشهرٌة على  لتخفٌؾ واستمراراً 

والذي ٌتم تركٌب انظمة الخلٌا والسخانات الشمسٌة تم إطلق المرحلة الثانٌة من برنام  

ة مييع المطيياع بالشييراكميين لبييل صييندوق تشييجٌع الطاليية المتجييددة وترشييٌد الطاليية  تنفٌييذه

 فييً مختلييؾوالتمسييٌط وافييذ تموٌلٌيية مناسييبة لتييوفٌر ن محلييًالمجتمييع الالخيياص وجمعٌييات 

توجٌه اليدعم لمسيتحمٌه من كلفة النظام، ولتحسٌن عملٌة  %52بدعم ممداره و محافظاتال

تؤهيل األسير مين  جدٌيدة س ومعياٌٌرسأوالمحدود، فمد تم وضع  من ذوي الدخل المتوسط

وتأتً المرحلة الثانٌية مين البرنيام  بعيد  ،برنام خدمات الستفادة من للالفئات المستهدفة 

نظييام خلٌييا  6722تركٌييب  ، إذ تييم(4242/4243)منييه  تحمٌييك اهييداؾ المرحليية األولييى

تعميل الحكومية عليى  ، كميافً مختلؾ محافظات المملكيةشمسً الؾ سخان  57وشمسٌة 

ٌسيتهدؾ توزٌيع وحيدات  شيٌد الطاليةتنفٌذ برنام  من خلل صندوق الطالة المتجيددة وتر

منياطك وليرى ضيمن جٌيوب الفمير فيً  32آالؾ مستفٌد فً  32موفرة للطالة على  انارة

 المملكة.مختلؾ محافظات 

وسعٌاً نحو زٌيادة مسياهمة الطالية المتجيددة فيً خليٌط الطالية فيً المملكية، ٌجيري العميل 

بهيدؾ اسيتٌعاب  فيً المملكيةة تحدٌيد االحتٌاجيات اللزمية لتطيوٌر الشيبكة الكهربائٌي عليى

، وبشكل موازي ٌتم العمل المزٌد من الطالة المتجددة وزٌادة مساهمتها فً تولٌد الكهرباء

كهربائً بيٌن دول الشيرق االوسيط وشيمال الربط للتنفٌذ مشروع على تمهٌد الطرٌك أمام 

مية، وتكمين فيً المنط التكامل والوصول الى امن التيزود بالطاليةٌهدؾ إلى تحمٌك افرٌمٌا 

ً اللٌمٌ المملكة مركزاً الفرصة فً جعل  للمنطمة، هذا ولد بلؽيت  لتصدٌر الطالة الخضراء ا

ميين عييام طاليية الكهربائٌيية المتجييددة نهاٌيية شييهر تمييوز لمشييارٌع الاالسييتطاعة الكلٌيية  نسييبة

% 48 ميا نسيبتهالطالة الكهربائٌة الموليدة ممارنية ميع إجمالً % من ;4ما نسبته  4244

وفً إطار الربط العربً على الشبكة الكهربائٌة، فمد تم  تولٌيع اتفالٌية  .4243 خلل عام

للبدء بتزوٌد الطالة الكهربائٌة من األردن الى لبنان عبر الشبكة  مع كل من سورٌا ولبنان

منظومية تجياه تعزٌيز  ة، وتأتً هيذه الخطيوة فيً ظيل الجهيود المسيتمرالكهربائٌة السورٌة

 منيافع فنٌية والتصيادٌةة وبميا ٌحميك ميع اليدول العربٌية المجياورً العربيالربط الكهربائً 

 .طنٌةو
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، فميد مواجهية الطليب عليى الطالية الكهربائٌيةو وفً مجال تطوٌر شبكة الكهرباء الوطنٌة

تييم اسييتكمال تنفٌييذ عييدد ميين مشييارٌع محطييات التحوٌييل الكهربائٌيية منهييا مشييروع محطيية 

لى رفع المدرة المصدرة لدولية فلسيطٌن ٌهدؾ المشروع إ، ون.ؾ  33/132تحوٌل الرامة

مشييروع اسيتكمال تنفٌييذ وكهربيية كييل ميين كمييا تييم ، م.ؾ.أ 2:إلييى أ م.ؾ. 62الشيمٌمة ميين 

، و مشيروع إحيلل محطية فيً محافظية البلمياء ن.ؾ 55توسعة محطة تحوٌل الصيبٌحً 

 فً محافظة العاصمة. ن.ؾ 354العبدلً 

 
 جزء من أعمال محطة تحوٌل الرامة

 2022ورات اإللتصادٌة والمالٌة لعام أبرز التط

 عييامالثلثية أربياع األولييى مين  الثابتية خييللالسييوق أسيعار النيات  المحلييً اإلجميالً ب نََميا

وفيً ضيوء  .4243عيام فيً  %4.3 ت نسيبتهبلؽي نمو ممارنة مع %4.9بما نسبته 2022

ميا لٌبليػ  4244 عامالثلثة أرباع األولى من فً مخف  النات  المحلً اإلجمالً ذلن نََما 

ميد سيجل ف، 4243% لينفس الفتيرة مين عيام 3بلؽت نسبته  نموممارنة مع ، % 4.8 تهنسب

الثلثية اربياع األوليى خيلل % 7.5 نسيبةب نمواً النات  المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة 

 .4243عام الثلثة ارباع األولى من خلل  %5.3 بلؽت نسبته نموممابل  4244عام من 

لٌبلػ  4244عام الثلثة ارباع األولى من خلل معدل البطالة  تراجعفمد  ل البطالةأما معد

المسييتوى  روعلييى صييعٌد تطييو .4243عييام فييً % 46.5% ممارنيية مييع مييا نسييبته :.44

 لٌبلييػمعييدل التضييخم  ارتفييعفمييد  ،4244عييام  خييللفييً المملكيية المسييتهلن ألسييعار العييام 

   .4243عام ل% 3.5 بنحوممارنة  6.4%
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خيلل % :.55بنسيبة  الوطنٌية الصيادراتع اارتفي إليى المطاع الخارجًتشٌر تطورات و

خيلل  سيتورداتالم ارتفعتكما  ،4243عام ل %9.;3بلؽت نسبته  نموممابل  4244عام 

وء ذلن فميد وفً ض، 4243عام ل% 47ؽت نسبته لب نموممابل  %48.9 نحوب 4244عام 

 4244عييام لملٌييار دٌنييار  32.7لٌصييل إلييى % 44.6عجييز المٌييزان التجيياري بنسييبة نََمييا 

وفٌميا ٌخيص أبيرز التطيورات الحاصيلة فيً مٌييزان  .4243عيام ل ملٌيار دٌنيار 8.:مابيل م

عجيزاً  4244عيام خلل الثلثة أرباع األولى من فمد سجل الحساب الجاري المدفوعات، 

ارنيية مييع % ميين النييات  المحلييً االجمييالً مم34.9أو مييا نسييبته  دٌنييار ملٌييار 5.4ممييداره 

لينفس الفتيرة  الً% مين النيات  المحليً االجمي7.:دٌنار أو ما نسبته  ملٌار 4عجز ممداره 

 .4243من العام 

% 7.7بنسييبة  4244عييام  نهاٌيية السييٌولة المحلٌيية نمييتالتطورات النمدٌيية، بيي وفٌمييا ٌتعلييك

 عفيارت، و4243 عياممع نهاٌة  %8.9نسبته بلؽت  نموممارنة مع ملٌار دٌنار  63.8 لتبلػ

 4244 عيام نهاٌية الممنوحية لمختليؾ المطاعيات االلتصيادٌة اجمالً التسهٌلت االئتمانٌية

% ;.6نسيبته بلؽيت ممارنة ميع نميو  %7.: معدل نمو بلػوبملٌار دٌنار  54.8 لتبلػ نحو

بما بلػ رصٌد احتٌاطٌات البنن المركزي من العملت األجنبٌة ولد . 4243عام مع نهاٌة 

أمرٌكً  ملٌار دوالر 39.5نحو  4244فً نهاٌة عام السحب الخاص فٌها الذهب وحموق 

نحيو لالسلع والخيدمات  مرٌحة تكفً لتؽطٌة مستوردات المملكة من لٌشكل بذلن مستوٌات

 .شهراً  9.7

وفماً ألرلام إعيادة  4244عام  وفٌما ٌتعلك بالمالٌة العامة، فمد سجلت النفمات العامة خلل

 10560% لتصييل الييى 9.3 نسييبتهو مييا أملٌييون دٌنييار  701.2ارتفاعيياً ممييداره التمييدٌر 

. ولد جاء هذا االرتفاع محصيلة 2021عام  فًملٌون دٌنار  9858.8ممابل  ،ملٌون دٌنار

النفميات  وارتفياع، %6ملٌيون دٌنيار أو ميا نسيبته  351.9الرتفاع النفمات الجارٌة بممدار 

وفٌمييا ٌتعلييك بيياإلٌرادات  %.30.7ملٌييون دٌنييار أو مييا نسييبته  349.3 بنحييوالرأسييمالٌة 

ملٌون  8734.2لتبلػ نحو  وفماً ألرلام إعادة التمدٌر 2022خلل عام  ارتفعتالعامة، فمد 

 ملٌييون 4.:34:البييالػ نحييو  4243لعييام  الفعلييً مسييتواها عيين %9.7دٌنييار أو مييا نسييبته 

لمين  ا راجعوت% 6.:االٌرادات المحلٌة بما نسبته  الرتفاعذلن كمحصلة  ولد جاء دٌنار.

المحلٌيية الييى االٌييرادات  ارتفيياع. وٌعييود 4243عييام مييع ممارنيية  %;.2بنحييو  الخارجٌيية

االٌييرادات الضييرٌبٌة بنسييبة  ارتفيياع% و;.39بنسييبة الضييرٌبٌة ؼٌيير االٌييرادات  ارتفيياع

خييلل عييام بعييد الميين  عجييز الموازنيية العاميية  ارتفييعوترتٌبيياً علييى مييا سييبك، فمييد  .7.7%
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ملٌيون  :.3:47ملٌون دٌنار لٌصل اليى نحيو  7.4;بنحو ادة التمدٌروفماً ألرلام إع 4244

او مييا نسييبته ملٌييون دٌنييار  3952.8ممابييل نحييو % ميين النييات ، 7.5او مييا نسييبته دٌنييار 

وبناًء على التطيورات فيً جيانبً االٌيرادات والنفميات،  .4243عام % من النات  فً 7.5

تثناء ميا ٌحمليه صيندوق اسيتثمار أميوال بعيد إسيفمن المتوليع أن ٌبليػ اجميالً اليدٌن العيام 

% 9.;:ملٌيار دٌنيار أو ميا نسيبته  52.6نحيو  4244فيً نهاٌية عيام الضمان االجتماعً 

% ميين النيات  المحلييً االجميالً فييً ;.3;مين النيات  المحلييً اإلجميالً، ممابييل ميا نسيبته 

  .4243نهاٌة عام 

 2023 الموازنة العامة لعاملانون 

 نةوفرضٌات الموازتوجهات 
إلييى مجموعيية ميين  2023ام عييتييم االسييتناد فييً اعييداد تمييدٌرات لييانون الموازنيية العاميية ل

 :، وهًالتوجهات

 .حالٌةالضرائب الو زٌادة أٌة ضرائب جدٌدة أعدم فر   .3

تعزٌز اإلنفاق الرأسمالً لتحرٌن عجلة التنمٌة اإللتصادٌة وزٌادة النميو االلتصيادي  .4

 ٌل.وبما ٌنعكس إٌجاباً على معدالت التشؽ

( ومييا 4255-4244االلتييزام بتنفٌييذ متطلبييات تحمٌييك رؤٌيية التحييدٌث االلتصييادي ) .5

 تضمنته من مبادرات وخطط وبرام .

( ومييا 4255-4244االلتيزام بتنفٌييذ متطلبييات خارطية طرٌييك تحييدٌث المطياع العييام ) .6

 تضمنته من خطط وبرام . 

وفيك أولوٌيات مٌية انجاز المهام المناطة بجمٌع الوزارات والدوائر والوحيدات الحكو .7

 .  للتنفٌذ محددة زمنٌةخاضعة للرلابة والتمٌٌم، وضمن أطر  ،وبرام  واضحة

والبنياء عليى االنجيازات  برنام  اإلصيلض االلتصيادي األردنيًاالستمرار فً تنفٌذ  .8

اإللتصييادي وتعزٌيييز مرونيية اإللتصييياد اليييوطنً حفيييز النميييو المتحمميية بميييا ٌضييمن 

 .وتحسٌن تنافسٌته

الرعاٌييية الصيييحٌة وتوفٌرهيييا لجمٌيييع الميييواطنٌن، وتميييدٌم الرعاٌييية تحسيييٌن خيييدمات  .9

المتواصلة من خيلل تموٌية دور الرعاٌية الصيحٌة االولٌية، وتعزٌيز اطيار الحوكمية 

والمسيياءلة فييً المطيياع وضييمان مواءميية الرعاٌيية الصييحٌة مييع المعيياٌٌر الدولٌيية، 

التحييول وتطييوٌر لييدرات المييوارد البشييرٌة فييً المطيياع الصييحً، وتسييرٌع عملٌيية 
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الرلمً وتعزٌزها فً المطاع الصحً للوصول اليى أفضيل المعياٌٌر المتعلمية بتميدٌم 

 الخدمات الصحٌة عالٌة الجودة. 

وربطهييا بمنظوميية التعلييٌم االسييتمرار فييً تعزٌييز وتطييوٌر شييبكة االمييان اإلجتميياعً  .:

بنياء عليى  فئات المجتمعلكافة والسعً للوصول باثارها اإلٌجابٌة  ،والصحة والعمل

خّطيية متكامليية تتضييّمن تطييوٌر آلٌّييات االسييتهداؾ وأسييس تحمّييك العداليية االجتماعٌّيية 

 .والوصول إلى األسر الفمٌرة والشرائ  المستحمّة

االخذ بعٌن االعتبار المشارٌع والنفمات الضرورٌة لمواجهية الظيروؾ الناجمية عين  .;

ت اللزميية ومراعيياة المعيياٌٌر والمتطلبيياومتطلبييات النمييو األخضيير التؽٌيير المنيياخً 

لذلن وخاصة تلن الواردة كمؤشرات لتنفٌذ التفاهمات واالتفالٌات المتعالد علٌهيا ميع 

 الجهات والمؤسسات الدولٌة.

لٌيد الرأسيمالٌة اعطاء االولوٌة للمشارٌع تؽطٌة االحتٌاجات التنموٌة للمحافظات مع  .32

 والمشارٌع الملتزم بها. التنفٌذ

اولوٌيات برنيام  طط والمبادرات الواردة ضيمن االخذ بعٌن االعتبار المشارٌع والخ .33

 .عمل الحكومة االلتصادي

االخذ بعيٌن االعتبيار المطاليب الخدمٌية والتنموٌية التيً تيم طرحهيا خيلل الزٌيارات  .34

اليييوزارات واليييدوائر  عنيييد اعيييداد مشيييارٌع موازنيييات الملكٌييية لمحافظيييات المملكييية

 .4245والوحدات الحكومٌة لعام 

ليى اليذات فيً تؽطٌية اإلنفياق العيام مين خيلل تحسيٌن كفياءة تعزٌز مبدأ اإلعتمياد ع .35

، والتجنييب الضييرٌبًالضييرٌبً والجمركيً  التحصيٌل الضييرٌبً والحيد ميين التهيرب

وتعزٌييز اجييراءات التييدلٌك والتفتييٌ  الضييرٌبً وتطييوٌر أنظميية وبييرام  التحصييٌل 

حرافيات من خلل معالجة وتحلٌل البٌانات والمعلوميات المالٌية وتحدٌيد االنوالتدلٌك 

 .والمخالفات الضرٌبٌة

فيً إطيار مين سٌادة المانون وتعزٌيز النزاهية ومكافحية الفسياد وحماٌية الميال العيام،  .36

دٌيوان واسيتمللٌة هٌئية النزاهية ومكافحية الفسياد ، والتأكٌيد عليى الشفافٌة والمسياءلة

 . تعزٌز السلطة المضائٌة، والمحاسبة

مين خيلل  ةمين الؽيذائً فيً المملكي، وتعزٌز األالزراعً مواصلة النهو  بالمطاع .37

، والتيً (4247 -4244ل عيوام ) الخطة الوطنٌة للزراعة المسيتدامة االلتزام بتنفٌذ

وتعزٌز استخدام ، هرفع المٌمة المضافة لوتهدؾ إلى زٌادة إنتاجٌة المطاع الزراعً 

 .وفت  أسواق تصدٌرٌة جدٌدة للمنتجات األردنٌةالتمنٌات الحدٌثة لتطوٌره 
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ٌز تنافسٌة االلتصاد الوطنً ولدرته على جذب االستثمارات الوطنٌة واألجنبٌة، تعز .38

خاصية والمضً لدما فً جذب االسيتثمارات  وتحسٌن البٌئة اإلستثمارٌة فً المملكة

وبمييا ٌييؤدي إلييى تحمٌييك نمييو إلتصييادي حمٌمييً  فييً المشييارٌع االسييتراتٌجٌة الكبييرى

 ومستدام. 

اكة بييٌن المطياعٌن العيام والخيياص، مين خييلل مأسسيية وتعزٌيز الشيراإلسيتمرار فيً  .39

 تبنيييًووالتجارٌييية والخدمٌييية، لمطاعيييات الصيييناعٌة لمعالجييية التحيييدٌات اإلجرائٌييية 

مشارٌع استثمارٌة وبنٌة تحتٌة فً لطاعات مختلفة على مبدأ الشراكة بٌن المطاعٌن 

بمييا ٌضييمن تحمٌييك أهييداؾ البييرام  والخطييط الحكومٌيية، وٌخفييؾ  ،العييام والخيياص

 اء المالٌة على الحكومة فً ضوء محدودٌة الموارد المالٌة المتاحة. االعب

جعل األردن وجهة سيٌاحٌة ، والعمل على ستثمار السٌاحًحفٌز لطاع السٌاحة واإلت .:3

ضيع خطيط اسيتبالٌة ، ووومسيتدامة رئٌسة من خلل تطوٌر منتجات سٌاحٌة منافسة

إنشياء لاعيدة بٌانيات  خيلل رفع كفاءة العملٌة السٌاحٌة مينل متوسطة وطوٌلة المدى

تطيوٌر منظومية ، وتطيوٌر منظومية خطية أمنٌية للمواليع السيٌاحٌةوسٌاحٌة متكاملية 

تطييوٌر رزناميية الكترونٌيية متكامليية الفعالٌييات لجمٌييع محافظييات و ،النمييل السييٌاحً

 .المملكة

لضمان تشيؽٌل االردنٌيٌن وإحللهيم فيً الوظيائؾ والمهين تنظٌم سوق العمل متابعة  .;3

وتوفٌيك اوضياع العمالية  فً بع  جوانبيهوالتشوهات ومعالجة اإلختلالت المتاحة 

إٌجاد آلٌات جدٌدة لحث الشباب األردنً لإلنخراط فً سوق العمل و الوافدة المخالفة

 .بعد تمكٌنهم وتدرٌبهم وتأهٌلهم بالتعاون والتنسٌك مع المطاع الخاص

 السيتراتٌجٌة التنفٌذٌية خطيةال إجيراءات خيلل تنفٌيذ مين بالطالية التزود أمن تعزٌز  .42

 وتنوٌيييع الطبٌعيييً الؽييياز مصيييادر ( وتنوٌيييع4252-4242) ل عيييوام الطالييية لطييياع

 المخيزون ورفيع زٌتيً( صخر متجددة، طالة ؼاز،) الكهربائٌة الطالة تولٌد مصادر

 فييً المسييتخدمة الوليود مصييادر تنوٌيع فييً والزٌييادة النفطٌية للمشييتمات االسيتراتٌجً

 الكهرباء. من الفالد طوضب والنمل الصناعات

تحدٌد اولوٌات المشارٌع االستثمارٌة الحكومٌية الجدٌيدة بميرار مين مجليس اليوزراء  .43

لتحمٌك أكبر عوائد التصيادٌة بناًء على توصٌات وحدة ادارة االستثمارات الحكومٌة 

 بما ٌتماشى مع احتٌاجات االلتصاد الوطنً.  واجتماعٌة ممكنة

وتعزٌيز نهي  الحكومية االلكترونٌية مين تحول الرلميً الاإلستمرار فً تعزٌز عملٌة  .44

 فييً الرلمٌية المهيارات تييوفٌر الخيدمات الحكومٌية ودعيمأتمتية خيلل التوسيع فيً 
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خييذ بعييٌن االعتبييار المشييارٌع والمبييادرات واإلجييراءات اللزميية لتنفٌييذ األاألردن، و

(، 4247 – 4243) للعيواماالستراتٌجٌّة الوطنٌّة للتحّول الرلمً والخّطة التنفٌذٌّة 

وتحسييٌن نوعٌّيية الخييدمات وجعلهييا أكثيير فاعلٌّيية واسييتدامة وموثولٌّيية، وتعزٌييز بٌئيية 

 التحّول الرلميً، مجالالعمل، وتحسٌن مولع األردن بحسب المؤّشرات العالمٌّة فً 

 .ودعم رٌادة األعمال وتطوٌرها بجمٌع أنواعها

اءة وسيائل النميل العيام، مين تحسٌن وتفعٌل منظومة النميل العيام المسيتدام وزٌيادة كفي .45

خلل توظٌؾ التكنولوجٌا واستخدام الطالية المتجيددة والحليول الذكٌية وبنياء ليدرات 

 .هذا المطاعفً العاملٌن 

 المطياعٌن بيٌن بالشيراكة كبيرى مشيارٌع خيلل تنفٌيذ مين بالمٌياه، التزود أمن تعزٌز .46

 السيتخدامات مٌيةالتن ومحطيات الميائً الحصاد مشارٌع فً والتوسع والخاص، العام

 المٌيياه لمصييادر ومعمميية شيياملة المٌيياه، وعمييل دراسيية ميين الفالييد وضييبط الزراعٌيية

بالشيكل األمثيل، ومواصيلة العميل عليى اعتمياد  واسيتثمارها تعزٌزهيا وسبل الجوفٌة

ميين خييلل تؽطٌيية الكلييؾ  لتخفييٌ  خسييائر لطيياع المٌيياه اجييراءات وآلٌييات محييددة

 .تحمات المالٌةوتحسٌن عملٌة تحصٌل المسالتشؽٌلٌة 

اسييتعادة التييوازن التشييؽٌلً لشييركة الكهربيياء الوطنٌيية والحييد ميين خسييائر الشييركة،  .47

إلى دول الجوار فً ضوء الفائ  فً إبرام اتفالٌات لتصدٌر الكهرباء والعمل على 

 انتاي الكهرباء، وتوجٌه دعم الكهرباء ل سر المستحمة. 

ن اليييدول الصيييدٌمة والشيييمٌمة اإلسيييتؽلل األمثيييل للمييين  والمسييياعدات الممدمييية مييي .48

والمؤسسييات الدولٌيية والتأكٌييد علييى لٌييام الييوزارات والييدوائر والوحييدات الحكومٌيية 

المعنٌة بتنفٌذ المؤشرات المرتبطة بهيا والتيً تيم االتفياق علٌهيا ميع الجهيات المانحية 

 والممرضة بموجب اإلتفالٌات المولعة معها.

حسيٌن المبادرات واإلجراءات المتعلمية بت متابعة تطوٌر منظومة التعلٌم العام، وتنفٌذ .49

، التوظٌؾ الموسع للتكنولوجٌا فيً التعليٌمو البٌئات المدرسٌة فً المدارس الحكومٌة

االسيتؽلل األمثيل ل بنٌية المدرسيٌة مين خيلل اليدم  و ،والتوسع فً التعليٌم المبَكير

متابعية و ،ضيمان معياٌٌر األميان والرعاٌية والسيلمةو المدروس للمدارس الصؽٌرة

 ، والعميل عليى تطيوٌر التعليٌم المهنيً بميا ٌتيوائم ميع تنفٌذ استراتٌجٌة التعلٌم اليدام

 احتٌاجات التشؽٌل. 

تطوٌر تشرٌعات حموق اإلنسان وترسيٌخها مين خيلل مراجعية وتطبٌيك التوصيٌات  .:4

 .اإلنسان الواردة فً التمارٌر الوطنٌة والدولٌة الخاصة بحموق
 



 0202دىٞو اىَ٘اؽِ ىيَ٘اشّخ اىؼبٍخ 

28 

 

 الييى 4245 لعييام ات واالٌييرادات فييً لييانون الموازنيية العامييةكمييا اسييتندت تمييدٌرات النفميي

 التالٌة: اإلجراءات المالٌةالمتعلمة ب الفرضٌات

 .الزٌــادة السنوٌة الطبٌعٌة لـرواتب الموظفٌن .3

رصييد المخصصييات المالٌيية الضييرورٌة لييدعم المييوات المسييلحة االردنٌيية واالجهييزة  .4

 .االمنٌة بما ٌسهم برفع كفاءتها وجاهزٌتها

 .ٌادة السنوٌة الطبٌعٌة لمخصصات التماعد للجهازٌن المدنً والعسكريالز .5

االستمرار فً ضبط التعٌٌنات عليى الوظيائؾ الشياؼرة ولصيرها عليى االحتٌاجيات  .6

 .الملّحة

 .تؽطٌة كلفة فوائد الدٌن العام الداخلً والخارجً .7

ة رصييد المخصصييات المالٌيية للموازنييات الرأسييمالٌة للمحافظييات والنفمييات الجارٌيي .8

 .إلدامة عمل مجالس المحافظات

ضبط معدالت نمو االنفاق العام والجاري منيه عليى وجيه التحدٌيد دون التيأثٌر عليى  .9

 .لدرة االجهزة الحكومٌة على أداء مهامها على النحو المطلوب

ضييبط وترشييٌد اإلنفيياق العييام واتخيياذ اإلجييراءات الرامٌيية إلييى الترشييٌد فييً اسييتخدام  .:

مٌيياه والمرطاسييٌة، ومتابعيية الصييٌانة الدورٌيية والمنتظميية المحرولييات والكهربيياء وال

لشبكات المٌاه، وتعزٌز استخدام الطالة الشمسيٌة لتولٌيد الكهربياء واألدوات الميوفرة 

للطاليية، وضييبط اسييتخدام السييٌارات الحكومٌيية والتدفئيية، وكييذلن بنييد السييفر، وعييدم 

لحصييول علييى تؽٌٌيير أو شييراء السييٌارات واالثيياث اال للضييرورة المصييوى وبعييد ا

 .موافمة رئٌس الوزراء المسبمة

عييدم رصييد أي مخصصييات للمكافييات ضييمن النفمييات الرأسييمالٌة واإللتصييار علييى  .;

 .رصد هذه المخصصات ضمن مجموعة تعوٌضات العاملٌن فً النفمات الجارٌة

تصنٌؾ نفمات المشارٌع الرأسمالٌة التً ٌؽلب علٌها طيابع األنشيطة الجارٌية ضيمن  .32

 .النفمات الجارٌة

عدم التعٌٌن على حساب المشارٌع الرأسمالٌة، بميا فيً ذلين شيراء الخيدمات اال فيً  .33

  .الحاالت المبررة فمط

رصد المخصصات المالٌة اللزمة لصندوق المعونة الوطنٌة لتؽطٌة الكلفة المترتبية  .34

  .على زٌادة عدد االسر المستفٌدة من صندوق المعونة الوطنٌة/ الدعم النمدي الموحد
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العمل على اعتمياد اجيراءات وآلٌيات محيددة لتخفيٌ  خسيائر لطياع المٌياه  مواصلة .35

من خلل تؽطٌة الكلؾ التشؽٌلٌة وتملٌل وخف  الفاليد مين المٌياه واالسيتؽلل الكفيؤ 

  .للطالة وتحسٌن عملٌة تحصٌل المستحمات المالٌة

 . رصد المخصصات المالٌة لمشارٌع الشراكة مع المطاع الخاص .36

المخصصيييات المالٌييية اللزمييية للمعالجيييات الطبٌييية واالدوٌييية االسيييتمرار برصيييد  .37

والمستلزمات الطبٌة وتؽطٌة كلفة التوسع فً مظلة التأمٌن الصحً تمهٌداً للوصيول 

  .الى التأمٌن الصحً الشامل

 .االستمرار برصد المخصصات المالٌة اللزمة لتنمٌة وتطوٌر البلدٌات .38

 .دوق دعم الطالب المحتايرصد المخصصات المالٌة  لدعم الجامعات وصن .39

رصييد المخصصييات المالٌيية فييً مشييارٌع موازنييات الييوزارات والييدوائر والوحييدات  .:3

الحكومٌة لتنفٌذ المؤشرات الواردة فً اتفالٌات برام  دعم الموازنة العامية المولعية 

 .مع الجهات المانحة

ى رصييد المخصصييات المالٌيية اللزميية لتؽطٌيية االلتزامييات المالٌيية والمتييأخرات عليي .;3

 .الوزارات والدوائر الحكومٌة

 .رصد المخصصات المالٌة لؽاٌات االستملكات .42

رصد المخصصات المالٌة اللزمة للمجلس األعلى لحموق األشخاص ذوي اإلعالية  .43

لتمكٌن المجلس من متابعة المهام المناطة به بموجيب ليانون حميوق األشيخاص ذوي 

 .4239( لسنة 42اإلعالة رلم )

 .لٌة لتعزٌز استمللٌة األجهزة المضائٌة والرلابٌةرصد المخصصات الما .44

رصييد المخصصييات المالٌيية اللزميية لتنفٌييذ المشييارٌع االسييتراتٌجٌة فييً لطاعييات  .45

    .الصّحة والتعلٌم والنمل والمٌاه والطالة

 .رصد المخصصات المالٌة اللزمة للنهو  بالمطاع السٌاحً .46

والحماٌة االلكترونٌة وتحصٌن  رصد المخصصات اللزمة لتعزٌز االمن السٌبرانً .47

 .األنظمة التمنٌة والتكنولوجٌة الوطنٌة

متابعة رصد المخصصات المالٌة اللزمة لتنفٌذ المشارٌع المنبثمة عن االسيتراتٌجٌة  .48

الوطنٌييية لشيييؤون الميييرأة االردنٌييية فيييً موازنيييات اليييوزارات واليييدوائر والوحيييدات 

 .الحكومٌة

 ٌة المتفك علٌها والممدرة فً الموازنة حصول المملكة على كامل المن  الخارج .49

 .العامة 
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 2023 لعامالتولعات االلتصادٌة الكلٌة 
 الرئٌسٌة التالٌة: االلتصادٌة الى التولعات 4245استندت موازنة عام 

التعيافً التيدرٌجً لللتصياد اليوطنً حٌييث ٌتوليع أن ٌنميو النيات  المحليً اإلجمييالً  .3

% لعيييام 5.2و  4246% لعيييام 4.9و 4245% لعيييام 4.9باألسيييعار الثابتييية بنسيييبة 

% لعييام 8.8. كمييا ٌتولييع أن ٌنمييو النييات  المحلييً اإلجمييالً اإلسييمً بنسييبة 4247

 .على التوالً 4247% لعام 7.8و  4246% لعام 7.9و 4245

بلوغ معدل التضخم مماساً بالتؽٌر النسبً فً اليرلم المٌاسيً ألسيعار المسيتهلن نحيو  .4

  .4247% فً عام 4.7و 4246عام % فً ;.4و 4245% فً عام :.5

 4246% فييً عييام 6.7ونحييو 4245% لعييام 7.3نمييو الصييادرات الوطنٌيية بنسييبة  .5

 .4247% فً عام 6.2ونحو

 4246% فييً عييام :.3ونحييو 4245% لعييام 3.4نمييو المسييتوردات السييلعٌة بنسييبة  .6

 .4247% فً عام 4.3ونحو 

  المحليً اإلجميالً بلوغ عجز الحساب الجاري لمٌزان المدفوعات كنسيبة مين النيات .7

ومين ثيم  4246فيً عيام  -%;.6لتصيل هيذه النسيبة إليى  -%8.3نحيو  4245لعام 

 .4247فً عام  -%;.5إلى 

 2023أهم المستجدات فً موازنة عام 

ملٌون دٌنار بارتفياع  3585لتبلػ نحو  %3.:التعلٌم بنحو  وظٌفة زٌادة مخصصات أوالً:

 .4244عام فً مستواها ملٌون دٌنار عن  333ممداره نحو 

ملٌيون دٌنيار أو  7; وبزٌيادة بلؽيتلصحة لوظٌفة املٌون دٌنار  3379نحو تخصٌص ثانٌاً:

 .4244عام  مستواها فً عن% ;ما نسبته 

 ً  437بزٌيادة ليدرها لوظٌفية الحماٌية االجتماعٌية ودٌنيار ملٌون  2276تخصٌص نحو : ثالثا

ة مخصصيات صيندوق ، وذلين ٌشيمل زٌياد4244عن مستواها فً عام ملٌون دٌنار 

 ملٌون دٌنار. 466لتبلػ نحو المعونة الوطنٌة/ الدعم النمدي الموحد 

 ً بارتفيياع ممييداره وتراتٌجٌة سييذائٌيية االؽملٌييون دٌنييار لييدعم السييلع ال 499رصييد مبلييػ  :رابعةةا

 .4244عام مستواها فً عن  % 583ملٌون دٌنار أو ما نسبته  439

 ً ادي وخارطية تحيدٌث لتصياالدٌث ة التحيؤٌيررصد المخصصيات المالٌية لمشيارٌع  :خامسا

 .ملٌون دٌنار 577المطاع العام بنحو 
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 ً حٌث الوطنٌة،  الصادراتلزٌادة  االلتصاد الوطنً وتعزٌز تنافسٌتهتحفٌز  مواصلة: سادسا

 .لصندوق دعم الصناعات ملٌون دٌنار 62تم رصد مبلػ 

 ً لتحفٌيز وتنشيٌط  وادثيار ةملٌون دٌنار ضيمن موازنية وزارة السيٌاح 93رصد مبلػ : سابعا

 .السٌاحة

 ً ملٌيون دٌنيار لتعزٌيز أمين التيزود بالمٌياه وذلين لمشيروع تحلٌية  472تخصٌص مبلػ : ثامنا

 ملٌيون دٌنيار 72بوالع والسنوات الخمس المادمة  خلل (النالل الوطنً)ونمل المٌاه 

 سنوٌاً.

 بأموالها؟من أٌن تأتً الحكومة 
 االٌرادات العامة

 :.56:وبزٌييادة بلؽييت  ملٌييون دٌنييار ;78; بنحييو 2023ات العاميية لعييام لييدرت اإلٌييراد

% عيين مسييتواها وفميياً ألرلييام إعييادة التمييدٌر لعييام 8.; بنسييبة نمييو بلؽييتملٌييون دٌنييار أو 

تولع أن تنمو فيً عيام %. ومن الم;.47نسبتها إلى النات  المحلً االجمالً لتبلػ ، 4244

ميين النييات  %47.7أو مييا نسييبته  ٌنييارملٌييون د 55;;% لتصييل إلييى :.5بنسييبة  4246

 32537% لتصييل إلييى ;.5بنسييبة  4247 فييً عييامولتواصييل نموهييا ، المحلييً االجمييالً

  .من النات  المحلً االجمالً %47.3أو ما نسبته  ملٌون دٌنار

 

  ٌلً:وفماً لما  ،ولد توزعت هذه اإلٌرادات
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 اإلٌرادات المحلٌة 

ملٌيون دٌنيار مسيجلة بيذلن نميواً  989:بحيوالً  4245لدرت اإلٌرادات المحلٌة فً عيام 

ومين المتوليع أن تبليػ نسيبتها  ،4244% عن مستواها المعاد تمدٌره فيً عيام 32.6نسبته 

 %;.44 ممارنية ميع ميا نسيبته 4245لعيام % :.45إلى النات  المحليً اإلجميالً حيوالً 

خيلل ادات المحلٌية أن تنميو االٌيركميا ٌتوليع  ،4244عيام  فيًوفماً ألرليام إعيادة التميدٌر 

 :76;وملٌيييون دٌنيييار  ;35;تبليييػ ل% 6.7و% 6.4نسيييبة بميييا  4247و  4246عيييامً 

  .الترتٌبعلى ملٌون دٌنار 

 

نسيبة تؽطٌية اإلٌيرادات المحلٌية للنفميات الجارٌية  فيعرتتمن المتولع أن وترتٌباً على ذلن، 

ولتواصيل  ،2022فيً عيام  ا% المعياد تميدٌره87.5 ممابيل 2023% فيً عيام 89.1إلى 

عليى  %:.3;% و2.6;اليى ميا نسيبته  4247و 4246 إرتفاعهيا التيدرٌجً خيلل عيامً

 .الترتٌب
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وتعتبير  ،اإلٌرادات المحلٌة مين اإلٌيرادات الضيرٌبٌة واالٌيرادات ؼٌير الضيرٌبٌة وتتكون

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

سيتمرارٌة تميدٌم الخيدمات ضيمان او تحمٌك العدالة وإعيادة توزٌيع اليدخل لخلمن  العامة

والبنٌيية التحتٌيية  ،تعلييٌمالصييحٌة، والعاٌيية رال، واالجتماعٌيية حماٌييةالاألميين و العاميية ميين

 وؼٌرها من الخدمات.

 اإلٌرادات الضرٌبٌة 

ملٌيييون دٌنيييار، حٌيييث شيييّكلت  6633 بنحيييو 2023ليييدرت اإلٌيييرادات الضيييرٌبٌة لعيييام 

الييدخل  الضييرائب علييى"% وشييّكلت 69.2مييا نسييبته  "ائب علييى السييلع والخييدماتالضيير"

وشكلت "الضيرائب عليى التجيارة والمعياملت الدولٌية" ميا %، 23.3ما نسبته  "واالرباض

وشيكلت الضيرائب عليى المين   %2.1 "الضرائب على الملكٌة" ما نسيبتهو% 4.1نسبته 

% 11.7لٌيرادات الضيرٌبٌة بنسيبة لدر النميو المميفيً  االرتفياعوٌعود ، %3.5ما نسبته 

كييل ميين    لنمييومحصييلة ك 2022عيين مسييتواها المعيياد تمييدٌره فييً عييام  2023فييً عييام 

و"الضرائب عليى   ""الضرائب على الدخل واالرباضو "الضرائب على السلع والخدمات"

بمييا و "الضيرائب عليى المين " و"الضيرائب عليى الملكٌية" التجيارة والمعياملت الدولٌية" 

 .الترتٌبعلى %594و % 63و % 4.4و  % 14.4% و 9.2بته نس
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 اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة 

حٌييث شييّكلت  ملٌييون دٌنييار، 4356 بنحييو 2023لعييام لييدرت االٌييرادات ؼٌيير الضييرٌبٌة 

 "االٌيرادات المختلفية"شّكلت %، فً حٌن 67.3اٌرادات "بٌع السلع والخدمات" ما نسبته 

ٌييرادات الناجميية عيين لييانون تورٌييد واردات الييدوائر اال"ميين أبرزهييا ) %4.:4مييا نسييبته 

بيييدل الخييدمات الجمركٌييية علييى البضيييائع "" وعائيييدات التعييدٌنو" "والوحييدات الحكومٌيية

 لفيوائ اٌيرادات "دخيل الملكٌية" )بميا فٌهيا ا، فيً حيٌن بلؽيت حصية "(المستوردة المعفاة

 %، واسييتحوذت23.3 مييا نسييبته للموازنيية( تييم نملهيياووحييدات حكومٌيية  المالٌيية والعوائييد

على ميا  وعائدات التماعد% 5 الؽرامات والجزاءات والمصادرات على ما نسبته اٌرادات

% 6.6ؼٌير الضيرٌبٌة بنسيبة  لإلٌيراداتالنميو المميدر فً  االرتفاعوٌعود  .%2.5نسبته 

 كييل ميين كمحصييلة لنمييو 2022عيين مسييتواها المعيياد تمييدٌره فييً عييام  2023فييً عييام 

 %،6.6 ةبنسييب "إٌييرادات بٌييع السييلع والخييدمات" و ،%9 نسييبةب "االٌييرادات المختلفيية"

"الؽراميات والجيزاءات  و %4.6بنسيبة  "إٌيرادات دخيل الملكٌية"نميو كيل منإضافة إليى 

 .%7.7، وانخفا  "عائدات التماعد" بنسبة %3.2 بنسبةوالمصادرات" 
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 2023اهيرادا  الطري ية المقدرة لعاا 
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 المنح الخارجٌة
 

ملٌيون دٌنيار  796 ممابيلر ملٌيون دٌنيا 802و بنحي 2023لدرت المن  الخارجٌة فً عيام 

الوالٌييات  ملٌييون دٌنييار ميين 626موزعيية بوالييع  ،2022عييام وفميياً ألرلييام إعييادة التمييدٌر ل

ملٌييون دٌنييار ميين  77و ،ملٌييون دٌنييار ميين االتحيياد األوروبييً 82و، األمرٌكٌييةالمتحييدة 

 مين ملٌيون دٌنيار  48و ،ملٌون دٌنار مخرجات لمة مكة 35و ،الصندوق الخلٌجً للتنمٌة

فً % من اجمالً االٌرادات العامة، 3.8;ولد شكلت االٌرادات المحلٌة ما نسبته  رى.أخ

 .4244لعام من اجمالً االٌرادات العامة % 6.:المن  الخارجٌة ما نسبته  حٌن شكلت
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 2023اهيرادا  غير الطري ية المقدرة لعاا 

 ايرادات دخل الملكية

 ايرادات بيع السلع والخدمات

 االيرادات المختلفة

 الغرامات والجزاءات والمصادرات

 عائدات التقاعد
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 اهيرادا  المدلية

 المند الخارجية
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 اموالها؟على ماذا تنفك الحكومة 

 النفمات العامة

ل871.5ل حاددلبلبلدد لبيلُددىدلنَقددل لل11431.5بقحددىلل2023قددت ثلنفقاتددلثلنف ليددتل ددٍل ددل ل

ل10560ونفبلف لل2022نفم لنلحتتَرهل ٍل ل لل نليسخىنهل%ل 8.3يلُىدلنَقل لأوليللنسبخه

ّللتيلُىدلنَقدل  حقمدىلوَخىقد لأدلل%ليدنلنفقدلحالنفمحلدٍلنالمدلفٍ.53يدللنسدبخهللبدلف ل،ليشد

فخبلد لنحددىلل%;.4%لول5.3بمدللنسددبخهلل4247ولل2024ل ددليٍل دٍللددنليدننف ليددتللثتدلانفق

ليددن%ل7.;4%لول52.4أوليددللنسددبخهليلُددىدلنَقددل لل34354.5وليلُددىدلنَقددل لل339:8.9

ل.لنفخرحُبنفمحلٍلناللملفٍل لًللنفقلحا
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%،لولددّلجلنفقاتددلثلنفرأيددملفُتليددللنسددبخهل8.3:يددللنسددبخهلوقددتللددّلجلنفقاتددلثلنف ل َددتل

 .2023%لينلنلملفٍلنفقاتلثلنف ليتلنفمتت ةل ٍل ل ل;.35
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2023 الناقا  العامة لعاا  هيكل  
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 النفمات الجارٌة
 

للبل دجللليلُدىدل9839.6لبقحىل2023قت ثلنفقاتلثلنف ل َتل ٍل ل ل نَقدل ليسد لتلن حال دل

يدنل%ل48.9ليدللنسدبخه،لوفخشدّنل2022 نليسدخىنهللنفم دلنلحتدتَرهل دٍل دل ل%8.4نسبخهل

ل4247ولل4246 ددليٍللخدد  هددلهلنفقسددبتللحددقضا وَخىقدد لأدلل،نفقددلحالنفمحلددٍلنالمددلفٍ

ّللجليضصصدلثلول. لدًلنفخرحُدبل%47.5%لو;.47ًلفخصنلنف ل"ح ىَضدلثلنف دليلُن"لد

ّللجل،لويدنلنلمدلفٍلنفقاتدلثلنف ل َدتل%;.87يدللنسدبخهلل"خ ىَضدلثنفختل تلونف"و ناتدلثللد

ّللجل ٍلحُنلل%،;.8يللنسبخهلل"نيخضتن لنفسل لونفضتيلث" يدللنسدبخهلل" ىنئتلنفتَنلنف ل "ل

ّللول،38% يدددللنسدددبخهلأصدددى ل ُدددرلنفملفُدددت"لول"لل ُدددت"لخملالمسدددل تنثلننف"ناتدددلثللجللددد

ّللجلوناتلثلأخري(لنفمخمثلتل)بلفت ملونال لنلثل%،لونيللبلقٍلبقىنلنفقاتلثلنف ل َتل;.5  ش

لينلنلملفٍلنفقاتلثلنف ل َت.ل%9.5يللنسبخهل

بشدّنليلُدىدلنَقدل لل989.3بقحدىلل4245يتدت لنفقاتدلثلنف ل َدتلف دل ل دٍللنال حالبلَ زيو

فخ طُدددتلللادددتلليلُددىدلنَقدددل 389.6قحدددىل"لبنف هددلالنفمدددتنٍ"لزَدددلنةليضصصدددلثف ئُسددٍل

اَدلنةلو،لنف دليلُنلفزَلنةلنفطبُ ُتل لًل ونحدباضل تللفًلنبلانفشىن رلوناحتنثلثلنف تَتةل

لهددلالننيددنل"يلُددىدلنَقددل لويضصصددلثلل6.7:بقحددىلل"نف هددلالنف سددّرٌ"يضصصددلثل

تلنفقاتلثلننخريلبقحى ل،لواَلنةليضصصلثلبقيلُىدلنَقل ل5.:8بقحىلل"ونفس يتلنف ليت

يضصصلثلن ملنفسل لنف لنئُتلناليخرنحُ ُتلبقحدىليلُىدلنَقل لونفلٌلَمثنلاَلنةللل;.668

ليلُددىدلنَقددل ،ل;36يضصصددلثل" ىنئددتلنفددتَنلنف ددل "لبقحددىليلُددىدلنَقددل ،لواَددلنةلل439

ويضصصدددلثل"حسدددتَتلل،يلُدددىدلنَقدددل ل46بقحدددىلل"نفختل دددتلونفخ ىَضدددلث"يضصصدددلثلو

يلُدىدلنَقدل ،لويضصصدلثل"نفم لف دلثلونال ادللنثلنفطبُدت"لل45بقحدىلليدلبتت"لنيلثلفخز

يلُدىدلنَقدل لل9.6نفحّىيُت"لبقحدىللويضصصلثل"ن ملنفىحتنثيلُىدلنَقل ،لل45.7بقحىل

للل.يلُىدلنَقل ل5نفمخّر ةلبقحىللنفقتتَتويضصصلثلنفم ىنتل
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  عفيطا  العامليل فال قااد فال عفيطا 

 اس خداا السلا فالخدما 

 ففارد الديل العاا
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 النفمات الرأسمالٌة
 

%ل4.3يلُدىدلنَقدل لأوليدللنسدبخهلل1591.9بقحدىلل2023قت ثلنفقاتلثلنفرأيملفُتل ٍل ل ل

للل،ينلنفقلحالنفمحلٍلناللملفٍ وبقسدبتللنَقدل ليلُدىدل326.6لبقحدىلَتدت ليس لتلبلف لن حال ل

وفخبلدد لحصددخهلليددنلللمددلفٍلل،4244 ددٍل ددل لنفم ددلنلحتددتَرهل%ل ددنليسددخىنهلل9لنمددىلبل ددج

ّللجلنفمشل َ لنفرأيملفُتلنفمسدخمرةليدللنسدبخهلل%.;.35نفقاتلثل %لونفمشدل َ ل;.:6وقتلل

%ليددنلنلمددلفٍلنفقاتددلثل38.7%لونفمشددل َ لنف تَددتةليددللنسددبخهل56.8قُددتلنفخقاُددلليددللنسددبخهل

ل.4245ف ل للنفرأيملفُتلنفمتت ة

ل45يبلدد ل،ل4245نفخددٍلحددمل صددتهللخدد  ل ددل لنف تَددتةلليددنلأبددرالنفمشددل َ لنفرأيددملفُتول

نَقدل لفصدقتودلن دمليلُدىدلل62ويبلد لشروبلخل طتلححتَثلنفتطلبلنف ل ،ليلُىدلنَقل لفم

ّدنليلُىدلنَقدل لفل32ويبل ليلُىدلنَقل لفلبرنليالنفىطقٍلفلخش ُن،لل52ويبل لنفصقل لث،ل

،لويشددروبلحطددىَرليق ىيددتلنفقتددنلنف ددل ل ددٍل مددلدليشددروبلحضاددُ لنفالقددتليددنلنفمُددلهيددنل

نفمدتدلنفصدقل ُتلبلف دلالل دتنليدنليلُدىدلنَقدل لفمشدروبلحزوَدتل7،لويبلد ل)وصلتلطل د(

يلُىدلنَقل لفمشروبلن مليبلن نثلنفرؤَتلنالقخصدلنَتلونفخحدى للفدًلل6.5يبل لنفطبُ ٍ،لو

يلُددىدلنَقددل لفمشددروبلخددتيلثلنيخشددل َتلفخسددىَ لنفاددر لل5نالقخصددلنلننخضددر،لويبلدد ل

يلُددىدلنَقددل لفمشددروبلننخددل ليقهددل لنفمهددل نثلنفرقمُددتلفطدد  لل4.7ويبلدد للناليددخثمل َت،

ويبلد لل،فصدفلنفثدلنٍل شدرل دٍلنفخ لدُملنفمهقدٍينلنفصفلنفسلب للفدًلنلنفمتن سلنفحّىيُت

ّنلينليلُىدلنَقل لفل4.4يلُىدلنَقل لفمشروبلي م لثلنفصقل لثلنفز ن ُت،لويبل لل4.5

ل،ويشدروبلحطدىَرلنفمرنلدزلنفشدبلبُتليشروبلل تننلوحقاُللناليدخرنحُ ُتلنفىطقُدتلفلخصدتَر

وبلنفخ لدُملنفمبّدر ليشدرولّنلينليشدروبلحدت َبلوحلهُدنلنفم لمدُنفيلُىدلنَقل لل4ويبل ل

ويشددروبلحىيددبتلنفمسخشدداُلثلليشددروبلننشددللليرلددزلنفمحللددلةلنفطبددٍول َددلالننطاددل 

لونفمرنلزلنفصحُت.

مشيارٌع  احتليتفميد  2023وأما بخصوص التوزٌع المطاعً للنفمات الرأسيمالٌة فيً عيام 

بة " األميين والييدفاع" بنسيي تلهييا ثييم، %35.5بنسييبة  المرتبيية األولييى "تحفٌييز االسييتثمار"

" الصييحة"% ثييم 33.7% ثييم "التعلييٌم" بنسييبة 33.9% ثيم "التنمٌيية المحلٌيية" بنسييبة 34.8

بنسيبة " السيٌاحة"ثيم لطياع ، %9.6ة بنسيب "االدارة المالٌية تله لطاع "ثم ، %8.: بنسبة

، %6.4، %7.6بنسيبة  "النميلو" "الشيؤون الثمافٌية"و" الطيرقثم كل من لطياع "% :.7

 %.37.6لمطاعات بنسبة ، وبالً االترتٌبعلى  6.3%
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 الناقا  الريسمالية للسنفا  2025-2021 

48.9% 

34.6% 

16.5% 

 2023المشاريا الريسمالية في مفاانة ااا 

 جديدة  قيد ال نايم مس مرة
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 فمد تركزت ،2023فً عام وفماً للتصنٌؾ الوظٌفً  لنفمات العامةاتوزٌع وأما بخصوص 

، ٌلٌها وظٌفة "الحماٌية االجتماعٌية" بنسيبة %42.7بنسبة فً "الخدمات العمومٌة العامة" 

كيل  %، ثيم تبعهيا36.6ثم وظٌفة "النظام العام وشؤون السلمة العامية" بنسيبة %، ;.;3

من وظٌفة "الدفاع" و "التعلٌم" و "الصحة" و "الشؤون االلتصادٌة" و "االسكان ومرافك 

%، ;.33%، 34.7المجتميييع" و "الشيييؤون الدٌنٌييية والثمافٌييية" و حماٌييية البٌئييية" وبنسيييبة 

 .الترتٌب% لكل منها على %2.4، %4، %4.5، %8.3، 32.3

 

 

الخدما  العمفمية 
 العامة

20.5% 

 الدفا 
12.5% 

الن اا العاا فشؤفل 
 السلمة العامة

14.4% 

 الشؤفل اهق صادية
6.1% 

 %0.2دماية ال يرة 

اهسكال فمرافق 
 المج ما

2.3% 

 الصدة
10.1% 

الشؤفل الدينية 
 فالثقافية

2% 

 ال عليا
11.9% 

 الدماية اهج مااية
19.9% 

 ال صني  الف ياي للناقا  العامة لعاا 2023 
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 عجز/ وفر الموازنة

فً جانبً اإلٌرادات والنفمات، ٌتولع أن ٌبليػ العجيز الميالً  وترتٌباً على هذه التطورات 

لتبليػ بيذلن نسيبة العجيز بعيد ملٌون دٌنار،  1862.5نحو  2023بعد المن  الخارجٌة لعام 

ممارنية ميع % 2.5بنحيو ولتسيجل بيذلن انخفاضياً  %5 المن  من النات  المحلً اإلجمالً

تواصيييل هيييذه النسيييبة المتوليييع أن ومييين  ،4244المعييياد تميييدٌرها لعيييام % 7.5 ميييا نسيييبته

امييا  .الترتٌييبعلييى  4247و  4246عييامً  فييً %6.6% و :.6لتصييل إلييى انخفاضييها 

و ميا أملٌيون دٌنيار  4886.7فٌتوليع أن ٌبليػ نحيو  4245لبيل المين  لعيام  وازنةعجز الم

ممارنة مع % 2.6بنحو سجل بذلن انخفاضاً ولٌ% من النات  المحلً اإلجمالً 9.4نسبته 

ولتواصيل هيذه النسيبة انخفاضيها  ،4244وفماً ألرلام إعادة التميدٌر لعيام  %9.8ته ما نسب

 لى الترتٌب.ع 4247و 4246%، لعامً 8.5%، :.8إلى نحو 
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 موازنات الوحدات الحكومٌة

 إجمالً اإلٌـرادات

 ملٌيون دٌنيار ممابيل 671.4بنحيو  2023لدر مجموع اإلٌرادات للوحدات الحكومٌة لعيام 

اٌرادات بٌيع السيلع والخيدمات  ولدر حجم، 4244عام ل إعادة التمدٌرلٌون دٌنار م 953.7

كميا بليػ  ،من اجميالً االٌيرادات المميدرة %:.84ملٌون دٌنار أو ما نسبته  643.6بنحو 

% ميين إجمييالً 38.4ملٌييون دٌنييار أو مييا نسييبته  7.:32ة الممييدرة ٌييحجييم الميين  الخارج

%، ثيم 33.5ملٌون دٌنار أو ما نسبته  98كٌة بنحو اٌرادات دخل المل ولدرت، االٌرادات

واالٌييرادات المختلفيية، واٌييرادات الضييرائب علييى الييدخل كييل ميين الييدعم الحكييومً،  تلهييا

%، 5.5%، و7.4واألربييياض، والضيييرائب عليييى السيييلع والخيييدمات لتشيييكل ميييا نسيييبته 

 .% من اجمالً االٌرادات على الترتٌب2.6%، و:.2و

 9,858.8  
 10,560.0  

 11,431.5   11,786.7   12,132.3  
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 اهيرادا  العامة ففر المفاانة العامة  عد المند/ اجا      الناقا  العامة  

المفاانة العامة للسنفا  خلصة 2025-2021    

 )مليفل دينار(
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 إجمالً النفمات
ملٌييون دٌنييار  1466.7 بنحييو 2023جمييالً النفمييات للوحييدات الحكومٌيية فييً عييـام لييدر إ 

ملٌييون دٌنييار للنفمييات  524.3 ملٌييون دٌنييار للنفمييات الجارٌيية و 942.4موزعييـاً بوالييع 

ملٌييون دٌنييار معيياد تمييدٌره لعييام  1337الرأسييمالٌة، وذليين ممارنيية مييع إجمييالً نفمييات بلييػ 

ملٌون دٌنار أو  9.;34 نحو 2023ـً النفمات لعام ، وبذلن ٌبلػ االرتفاع فً إجمال2022

 نتٌجية ا االرتفياع. ولد جاء هذ4244المعاد تمدٌره فً عام  ا% عن مستواه9.;ما نسبته 

وارتفياع النفميات  %3.9 ملٌيون دٌنيار أو ميا نسيبته 37.8لزٌادة النفميات الجارٌية بمميدار 

وأميا بخصيوص التوزٌيع  ،%..49ملٌون دٌنيار أو ميا نسيبته  336.3الرأسمالٌة بممـدار 

فميد تركيزت فيً مشيارٌع  2022المطاعً للنفمات الرأسمالٌة للوحدات الحكومٌة فً عيام 

عليييى  %;.34%، :.:3%، 84.3 بنسيييبةتحفٌيييز االسيييتثمار" و" الطالييية" و"  "المٌييياه"

 .الترتٌب

ايرادا  الطرارم ال  
 الدخل فاهر اح

0.8% 
الطرارم ال  السلا 

 فالخدما  
0.4% 

 المند الخارجية
16.2% 

 داا دكفمي 
5.2% 

 ايرادا  دخل الملكية
11.3% 

ايرادا   يا السلا 
 فالخدما 

62.8% 

 اهيرادا  المخ لاة
3.3% 

 2023الدكفمية لعاا  هيكل ايرادا  الفددا 
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 لبل التموٌل / الوفرصافً العجز

 795.2 نحيو 4245فيً عيام كومٌية لدر صافً العجيز لبيل التموٌيل لجمٌيع الوحيدات الح

  .2022ملٌون دٌنار معاد تمدٌره فً عام  383.2ملٌون دٌنار ممابل 

 

64.3% 

35.7% 

 2023هيكل ناقا  الفددا  الدكفمية لعاا 

 الناقا  الراسمالية الناقــا  الجـارية
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 مجمف  اليرادا  صافي العجا ق ل ال مفيل اجمالي الناقا 

 لذطخ ٍ٘اشّبد اى٘ؽداد اىؾنٍ٘ٞخ ىيعْ٘اد 2025-2021 
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 2025-2021خالصة الموازنة العامة للسنوات 

ر() الدينا  
 تأشٌري

2025 

 تأشٌري

2024 

 ممدر

2023 

 تمدٌر إعادة

2022 

 ممدر

2022 

 فعلً

2021 
 البٌــــــــــــــان

 اإلٌرادات المحلٌة 7,324,868,330 8,064,000,000 7,938,204,000 8,767,000,000 9,139,000,000 9,548,000,000

 اإلٌرادات الضرٌبٌة 5,626,874,165 6,089,000,000 5,937,000,000 6,633,000,000 6,957,000,000 7,296,000,000

 اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة 1,697,994,165 1,975,000,000 2,001,204,000 2,134,000,000 2,182,000,000 2,252,000,000

 المن  الخارجٌة 803,308,662 848,000,000 796,000,000 802,000,000 794,000,000 767,000,000

 االٌرادات العامة   8,128,176,992 8,912,000,000 8,734,204,000 9,569,000,000 9,933,000,000 10,315,000,000

              

 النفمات الجارٌة 8,720,604,888 9,106,590,000 9,072,471,000 9,839,574,000 10,104,868,000 10,402,671,000

 الجهاز المدنً 2,474,861,562 2,655,501,000 2,622,039,000 2,789,447,000 2,823,660,000 2,860,608,000

 الجهاز العسكري 1,429,588,000 1,478,450,000 1,478,450,000 1,562,918,000 1,603,066,000 1,632,265,000

1,486,444,000 1,464,025,000 1,435,827,000 1,367,475,000 1,367,475,000 1,320,050,000 
جهاز األمن والسلمة 

 العامة

 النفمات األخرى 3,496,105,326 3,605,164,000 3,604,507,000 4,051,382,000 4,214,117,000 4,423,354,000

 التماعد والتعوٌضات 1,604,999,000 1,655,000,000 1,655,000,000 1,679,000,000 1,729,000,000 1,784,000,000

 فوائد الدٌن العام 1,403,413,427 1,428,000,000 1,428,000,000 1,577,000,000 1,689,000,000 1,843,000,000

 دعم المم  واألعلؾ 55,000,000 60,000,000 60,000,000 0 0 0

277,000,000 277,000,000 277,000,000 0 0 0 
دعم السلع الؽذائٌة 

 االستراتٌجٌة

 دعم الوحدات الحكومٌة 20,189,450 20,164,000 19,507,000 26,882,000 27,117,000 27,354,000

102,500,000 102,500,000 102,500,000 79,000,000 79,000,000 74,994,670 
المعالجات واإلعفاءات 

 الطبٌةالطبٌة

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 69,484,430 
دعم الجامعات األردنٌة 

 الحكومٌة

 المعونة النمدٌة المتكررة 184,374,349 241,000,000 241,000,000 244,000,000 244,500,000 244,500,000

 تسدٌد التزامات سابمة 83,650,000 52,000,000 52,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000

 النفمات الرأسمالٌة 1,138,215,611 1,546,392,000 1,487,529,000 1,591,918,000 1,681,793,000 1,729,654,000

 النفمات العامة    9,858,820,499 10,652,982,000 10,560,000,000 11,431,492,000 11,786,661,000 12,132,325,000

 العجز / الوفر بعد المن    -1,730,643,507 -1,740,982,000 -1,825,796,000 -1,862,492,000 -1,853,661,000 -1,817,325,000

4.4 %- 4.8 %- 5.0 %- 5.3 %- 5.1 %- 5.3 %- 
نسبته إلى النات  المحلً 

 اإلجمالً

 العجز / الوفر لبل المن    -2,533,952,169 -2,588,982,000 -2,621,796,000 -2,664,492,000 -2,647,661,000 -2,584,325,000

6.3 %- 6.8 %- 7.2 %- 7.6 %- 7.6 %- 7.8 %- 
نسبته إلى النات  المحلً 

 اإلجمالً
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للوزارات والدوائر الحكومٌة فً لانون  إجمالً النفمات العامة الممدرة
2023حسب الفصول للسنة المالٌة  الموازنة العامة  

 
( نار الدي ) 

 الفصل

 النفمـــــــــــــــــــات

 مجموع الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة

 58,452,000 0 0 0 58,452,000 الدٌوان الملكً الهاشمً

 26,329,000 0 0 0 26,329,000 مجلس األمة 

 84,268,000 59,770,000 0 59,770,000 24,498,000 رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع 
 والرأي

1,160,000 250,000 
0 

250,000 1,410,000 

رئاسة الوزراء/وكالة األنباء 
 األردنٌة

2,952,000 130,000 
0 

130,000 3,082,000 

 8,385,000 200,000 0 200,000 8,185,000 دٌوان المحاسبة

 5,286,000 450,000 0 450,000 4,836,000 دٌوان الخدمة المدنٌة

وزارة الشؤون السٌاسٌة 
 والبرلمانٌة

1,816,000 200,000 
0 

200,000 2,016,000 

 1,445,675,000 131,887,000 0 131,887,000 1,313,788,000 وزارة الدفاع 

 60,590,000 249,130,000 الخدمات الطبٌة الملكٌة
0 

60,590,000 309,720,000 

كً األردنًالمركز الجؽرافً المل  2,313,000 950,000 
0 

950,000 3,263,000 

 23,275,000 2,664,000 0 2,664,000 20,611,000 وزارة الداخلٌة 

وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال 
 المدنٌة والجوازات 

11,638,000 4,980,000 
0 

4,980,000 16,618,000 

 75,965,000 1,435,827,000 وزارة الداخلٌة / األمن العام 
0 

75,965,000 1,511,792,000 

 69,528,000 12,297,000 0 12,297,000 57,231,000 وزارة العدل 

 45,888,000 1,685,000 0 1,685,000 44,203,000 المجلس المضائً

 30,429,000 1,075,000 0 1,075,000 29,354,000 دائرة لاضً المضاة

وزارة الخارجٌة وشؤون 
 المؽتربٌن

50,487,000 3,280,000 
0 

3,280,000 53,767,000 

وزارة الخارجٌة وشؤون 
المؽتربٌن / دائرة الشؤون 

 الفلسطٌنٌة

3,326,000 8,100,000 

0 

8,100,000 11,426,000 

 4,055,732,000 239,003,000 0 239,003,000 3,816,729,000 وزارة المالٌة 

وزارة المالٌة/ دائرة الموازنة 
 العامة 

3,527,000 350,000 
0 

350,000 3,877,000 

 110,583,000 31,630,000 0 31,630,000 78,953,000 وزارة المالٌة/ الجمارن االردنٌة

وزارة المالٌة/دائرة األراضً 
 والمساحة

18,932,000 1,694,000 
0 

1,694,000 20,626,000 

وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة 
 الدخل والمبٌعات

67,343,000 5,605,000 
0 

5,605,000 72,948,000 

وزارة المالٌة / دائرة المشترٌات 
 الحكومٌة

2,827,000 750,000 
0 

750,000 3,577,000 

وزارة الصناعة والتجارة 
 والتموٌن

10,623,000 46,329,000 0 46,329,000 56,952,000 

وزارة الصناعة والتجارة 
 والتموٌن/دائرة مرالبة الشركات

2,442,000 400,000 0 400,000 2,842,000 

 7,716,000 345,000 0 345,000 7,371,000 مؤسسة المواصفات والمماٌٌس



 0202دىٞو اىَ٘اؽِ ىيَ٘اشّخ اىؼبٍخ 

49 

 

للوزارات والدوائر الحكومٌة فً لانون  إجمالً النفمات العامة الممدرة
2023حسب الفصول للسنة المالٌة  الموازنة العامة  

 
( نار الدي ) 

 الفصل

 النفمـــــــــــــــــــات

 مجموع الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة

المؤسسة االردنٌة لتطوٌر 
 المشارٌع االلتصادٌة

1,759,000 2,055,000 0 2,055,000 3,814,000 

 9,903,000 6,150,000 0 6,150,000 3,753,000 وزارة االستثمار / هٌئة االستثمار

ٌط والتعاون الدولً/ وزارة التخط
 المجلس المومً للتخطٌط

3,475,000 12,283,000 0 12,283,000 15,758,000 

وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ 
 دائرة االحصاءات العامة

6,774,000 1,445,000 0 1,445,000 8,219,000 

 84,528,000 79,459,000 0 79,459,000 5,069,000 وزارة السٌاحة وادثار

وزارة السٌاحة وادثار / دائرة 
 ادثار العامة

6,583,000 10,888,000 0 10,888,000 17,471,000 

 1,062,000 0 0 0 1,062,000 متحؾ األردن

 184,637,000 176,386,000 0 176,386,000 8,251,000 وزارة االدارة المحلٌة

 32,375,000 25,890,000 0 25,890,000 6,485,000 وزارة الطالة والثروة المعدنٌة

 10,850,000 3,970,000 0 3,970,000 6,880,000 هٌئة الطالة الذرٌة االردنٌة

 هٌئة تنظٌم لطاع الطالة والمعادن
5,548,000 800,000 0 800,000 6,348,000 

 وزارة األشؽال العامة واالسكان
45,057,000 63,480,000 22,300,000 85,780,000 130,837,000 

األشؽال العامة واالسكان / وزارة 
 دائرة العطاءات الحكومٌة

1,644,000 200,000 0 200,000 1,844,000 

 80,386,000 22,975,000 663,000 22,312,000 57,411,000 وزارة الزراعة

 2,518,000 130,000 0 130,000 2,388,000 المؤسسة التعاونٌة االردنٌة

 وزارة المٌاه والري
2,383,000 25,604,000 0 25,604,000 27,987,000 

وزارة المٌاه والري/سلطة وادي 
 األردن

18,814,000 30,490,000 0 30,490,000 49,304,000 

 8,617,000 4,671,000 0 4,671,000 3,946,000 وزارة البٌئة

 وزارة التربٌة والتعلٌم
1,066,272,000 110,570,000 16,500,000 127,070,000 1,193,342,000 

 1,090,000 150,000 0 150,000 940,000 مجمع اللؽة العربٌة األردنً

وزارة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً

78,137,000 21,910,000 0 21,910,000 100,047,000 

هٌئة إعتماد مؤسسات التعلٌم 
 العالً وضمان جودتها

1,613,000 150,000 0 150,000 1,763,000 

 711,412,000 73,512,000 0 73,512,000 637,900,000 وزارة الصحة

 295,000 0 0 0 295,000 المجلس الصحً العالً

 المجلس الطبً األردنً
915,000 0 0 0 915,000 

 13,273,000 1,475,000 0 1,475,000 11,798,000 المؤسسة العامة للؽذاء والدواء

 مستشفى األمٌر حمزة
37,801,000 2,800,000 0 2,800,000 40,601,000 
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للوزارات والدوائر الحكومٌة فً لانون  إجمالً النفمات العامة الممدرة
2023حسب الفصول للسنة المالٌة  الموازنة العامة  

 
( نار الدي ) 

 الفصل

 النفمـــــــــــــــــــات

 مجموع الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة

 37,781,000 8,827,000 0 8,827,000 28,954,000 وزارة التنمٌة االجتماعٌة

 247,699,000 325,000 0 325,000 247,374,000 صندوق المعونة الوطنٌة

المجلس االعلى لحموق االشخاص 
 ذوي االعالة

1,863,000 2,335,000 0 2,335,000 4,198,000 

 39,236,000 30,690,000 0 30,690,000 8,546,000 وزارة العمل

 19,500,000 6,050,000 0 6,050,000 13,450,000 مؤسسة التدرٌب المهنً

هٌئة تنمٌة وتطوٌر المهارات 
 المهنٌة والتمنٌة

1,449,000 18,600,000 0 18,600,000 20,049,000 

 10,093,000 5,684,000 0 5,684,000 4,409,000 وزارة الثمافة

/دائرة المكتبة وزارة الثمافة
 الوطنٌة

1,062,000 525,000 0 525,000 1,587,000 

 31,424,000 13,694,000 0 13,694,000 17,730,000 وزارة الشباب

 36,928,000 33,670,000 0 33,670,000 3,258,000 وزارة النمل

 هٌئة تنظٌم النمل البري
2,574,000 12,800,000 0 12,800,000 15,374,000 

ظٌم الطٌران المدنًهٌئة تن  
7,764,000 4,100,000 0 4,100,000 11,864,000 

 1,742,000 210,000 0 210,000 1,532,000 الهٌئة البحرٌة االردنٌة

 وزارة االلتصاد الرلمً والرٌادة
8,986,000 24,085,000 2,500,000 26,585,000 35,571,000 

 10,677,000 4,142,000 0 4,142,000 6,535,000 هٌئة تنظٌم لطاع االتصاالت

 المركز الوطنً ل من السٌبرانً
7,257,000 9,500,000 0 9,500,000 16,757,000 

وزارة األولاؾ والشؤون 
 والممدسات االسلمٌة

83,325,000 5,326,000 0 5,326,000 88,651,000 

 3,049,000 0 0 0 3,049,000 دائرة االفتاء العام

 هٌئة االعلم
1,186,000 75,000 0 75,000 1,261,000 

 وزارة االتصال الحكومً
800,000 200,000 0 200,000 1,000,000 

 6,457,000 1,000,000 0 1,000,000 5,457,000 هٌئة النزاهة ومكافحة الفساد

 780,000 148,000 0 148,000 632,000 المجلس اإللتصادي واإلجتماعً

 معهد اإلدارة العامة
1,453,000 140,000 0 140,000 1,593,000 

 هٌئة االوراق المالٌة
3,093,000 470,000 0 470,000 3,563,000 

 11,431,492,000 1,591,918,000 41,963,000 1,549,955,000 9,839,574,000 المجموع
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 للوزارات والدوائر الحكومٌةالممدرة نفمات للخالصة التصنٌف الوظٌفً 

 2025-2021ت حسب األلسام الوظٌفٌة للسنوا
  بالدٌنار(

 وظٌفةلا

 تأشٌري تأشٌري ممدر اعادة تمدٌر ممدر فعلً

2021  2022  2022  2023  2024  2025  

الخدمات العمومٌة 
 العامة

2,019,507,119  

 
2,100,130,794  

 

2,089,878,560  

 

2,348,544,000  

 

2,457,191,000 

 

2,612,980,000 

 

 فاعالد
1,257,945,000  

 
1,351,847,000  

 

1,351,847,000  

 

1,426,675,000  

 

1,459,061,000 

 

1,497,295,000 

 

النظام العام 
وشؤون السالمة 

 العامة

1,502,877,039  

 
1,568,029,100  

 

1,564,642,000  

 

1,650,483,000  

 

1,673,255,000 

 

1,705,173,000 

 

 صادٌةالشؤون االلت
598,672,870  

 

786,190,220  

 

753,661,440  

 

691,821,000  

 

707,180,000 

 

720,554,000 

 

 حماٌة البٌئة
17,169,202  

 

20,796,000  

 

13,884,000  

 

21,951,000  

 

24,749,000 

 

24,988,000 

 

االسكان ومرافك 

 المجتمع

191,477,945  

 

210,338,000  

 

206,923,000  

 

262,877,000  

 

298,118,000 

 

302,135,000 

 

 الصحة
979,078,641  

 

1,084,270,000  

 

1,062,440,000  

 

1,157,066,000  

 

1,208,246,000 

 

1,245,552,000 

 

الشؤون الدٌنٌة 

 والثمافٌة

187,510,464  

 

210,610,886  

 

203,064,000  

 

233,305,000  

 

239,788,000 

 

244,582,000 

 

 التعلٌم
1,191,786,547  

 

1,258,393,000  

 

1,252,379,000  

 

1,363,092,000  

 

1,391,234,000 

 

1,396,047,000 

 

 الحماٌة االجتماعٌة
1,912,795,672  

 

2,062,377,000  

 

2,061,281,000  

 

2,275,678,000  

 

2,327,839,000 

 

2,383,019,000 

 

 جموعالم
9,858,820,499  

 

10,652,982,000  

 

10,560,000,000  

 

11,431,492,000  

 

11,786,661,000 

 

12,132,325,000 
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  2025 – 2021الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنوات
(بالدٌنار    

 البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  

 فعلً
2021 

 اعادة تمدٌر
2022 

 ممدر
2023 

 تأشٌري
2024 

 تأشٌري
2025 

   اإلٌــــــــــــــــــــــــــرادات

 6,400,000 6,200,000 5,700,000 5,700,000 6,844,144 الضرائب على الدخل واألرباض

 3,300,000 3,100,000 2,750,000 2,750,000 2,121,747 الضرائب على السلع والخدمات

 65,700,000 82,174,000 108,519,000 63,313,000 21,506,175 لخارجٌةالمن  ا

 35,002,000 34,869,000 35,126,000 25,782,000 25,959,450 دعم حكومً

 80,206,000 78,149,000 75,969,000 69,390,000 55,852,277 اٌرادات دخل الملكٌة

 424,438,000 441,420,000 421,358,000 778,536,942 813,970,817 اٌرادات بٌع السلع والخدمات

 22,950,000 22,850,000 22,000,000 8,276,000 6,318,785 االٌرادات المختلفة

 637,996,000 668,762,000 671,422,000 953,747,942 932,573,395 مجموع اإلٌرادات

 النفمـــــــــــــــــــــــــــــات
 النفمات الجارٌة 

 280,825,000 276,787,000 272,847,000 272,413,000 277,040,694 ألجور والعلواتالرواتب وا

 28,456,000 27,792,000 27,096,000 26,631,000 25,921,635 مساهمات الضمان االجتماعً

 448,385,000 443,348,000 438,419,000 468,377,000 434,912,691 استخدام السلع والخدمات

 33,621,000 32,927,000 31,401,000 32,720,000 25,299,920 ٌةالفوائد الخارج

 300,461,000 236,434,000 151,833,000 102,540,000 106,529,676 الفوائد الداخلٌة

اإلعانات لمؤسسات عامة ؼٌر 
 مالٌة

942,063 1,325,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 

ؼٌر  خاصةاإلعانات لمؤسسات 
 مالٌة

0 0 1,565,000 1,565,000 1,565,000 

 1,828,000 1,823,000 1,816,000 4,765,000 6,794,715 التماعد والتعوٌضات

 15,279,000 15,215,000 15,151,000 17,152,000 15,013,098 نفمات اخرى متنوعة

 902,000 902,000 902,000 890,000 589,437 اصول ثابتة

 1,112,697,000 1,038,168,000 942,405,000 926,813,000 893,043,929 مجموع النفمات الجارٌة

 النفمات الراسمالٌة

 342,862,000 351,804,000 358,491,000 303,307,000 257,831,096 تموٌل داخلً   -رأسمالٌة 

 7,648,000 7,752,000 8,244,000 6,275,000 5,402,018 دعم حكومً   -رأسمالٌة 

 52,000,000 51,450,000 49,000,000 37,250,000 28,595,000 ٌةلرو  خارج -رأسمالٌة 

 65,700,000 82,174,000 108,519,000 63,313,000 15,465,789 من  -رأسمالٌة 

 468,210,000 493,180,000 524,254,000 410,145,000 307,293,903 مجموع النفمات الرأسمالٌة

 1,580,907,000 1,531,348,000 1,466,659,000 1,336,958,000 1,200,337,832 اجمالً النفمات

صافً العجز/ الوفر لبل 
 التموٌل

267,764,437- 383,210,058- 795,237,000- 862,586,000- 942,911,000- 
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موزعة حسب الوحدة 2023الممدرة للوحدات الحكومٌة لعام النفمات اجمالً   

  (  الدينار )

 مجموع

 النفمات

  

 النفمات  مالٌةالرأسالنفمات 

 الجارٌة

  

لفصلا  

  
 منح خارجٌة المجموع

لروض 

 خارجٌة

دعم 

 حكومً

تموٌل 

 داخلً

 سلطة المٌاه 64,152,000 185,964,000 0 39,000,000 56,000,000 280,964,000 345,116,000

7,550,000 3,532,000 0 0 0 3,532,000 4,018,000 
المؤسسة العامة 

لإلسكان والتطوٌر 
 حضريال

13,605,000 350,000 0 0 0 350,000 13,255,000 
المؤسسة 

 اإلستهلكٌة المدنٌة

185,000,000 300,000 0 0 0 300,000 184,700,000 
صندوق التأمٌن 
 الصحً المدنً

2,778,000 650,000 0 0 0 650,000 2,128,000 
الخط الحدٌدي 

 الحجازي األردنً

 توفٌر البرٌد صندوق 867,000 0 0 0 0 0 867,000

2,641,000 150,000 0 0 0 150,000 2,491,000 
صندوق التنمٌة 

 والتشؽٌل

26,074,000 6,920,000 0 0 6,920,000 0 19,154,000 
مؤسسة اإلذاعة 

 والتلفزٌون

24,584,000 13,596,000 0 0 0 13,596,000 10,988,000 
سلطة اللٌم البترا 
 التنموي السٌاحً

65,224,000 20,985,000 0 0 0 20,985,000 44,239,000 
سلطة منطمة العمبة 
 االلتصادٌة الخاصة

9,065,000 0 0 0 0 0 9,065,000 
شركة البرٌد 

 االردنً

236,458,000 50,606,000 22,082,000 10,000,000 0 18,524,000 185,852,000 
شركة الكهرباء 

 الوطنٌة

13,878,000 4,200,000 0 0 0 4,200,000 9,678,000 
الشركة العامة 

االردنٌة للصوامع 
 والتموٌن

 شركة بورصة عمان 3,137,000 885,000 0 0 0 885,000 4,022,000

2,609,000 350,000 0 0 0 350,000 2,259,000 
مركز إٌداع األوراق 

 المالٌة

 شركة تطوٌر العمبة 58,834,000 61,650,000 0 0 0 61,650,000 120,484,000

215,140,000 26,837,000 21,437,000 0 0 5,400,000 188,303,000 
شركة مٌاه االردن ) 

 مٌاهنا (

 شركة مٌاه العمبة 33,895,000 1,055,000 0 0 0 1,055,000 34,950,000

53,928,000 17,000,000 0 0 0 17,000,000 36,928,000 
شركة السمرا لتولٌد 

 الكهرباء

8,124,000 4,700,000 0 0 0 4,700,000 3,424,000 
شركة المطارات 

 االردنٌة

 شركة مٌاه الٌرمون 43,989,000 7,775,000 0 0 9,000,000 16,775,000 60,764,000
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موزعة حسب الوحدة 2023الممدرة للوحدات الحكومٌة لعام النفمات اجمالً   

  (  الدينار )

 مجموع

 النفمات

  

 النفمات  مالٌةالرأسالنفمات 

 الجارٌة

  

لفصلا  

  
 منح خارجٌة المجموع

لروض 

 خارجٌة

دعم 

 حكومً

تموٌل 

 داخلً

 المحكمة الدستورٌة 1,544,000 0 0 0 0 0 1,544,000

4,408,000 350,000 0 0 350,000 0 4,058,000 
الهٌئة المستملة 

 للنتخاب

25,246,000 11,425,000 0 0 0 11,425,000 13,821,000 

شركة المجموعة 
االردنٌة للمناطك 
الحرة والمناطك 

 التنموٌة

2,600,000 974,000 0 0 974,000 0 1,626,000 
المركز الوطنً 
لمكافحة األوبئة 

 واألمرا  السارٌة

مجموعال 942,405,000 358,491,000 8,244,000 49,000,000 108,519,000 524,254,000 1,466,659,000  

 

 

 

حسب األلسام  للوحدات الحكومٌةنفمات الممدرة لخالصة التصنٌف الوظٌفً ل
 2025-2021الوظٌفٌة للسنوات 

  بالدٌنار(
 تأشٌري

2025 

 تأشٌري

2024 

 ممدر

2023 

تمدٌر إعادة   

2022 

 ممدر

2022 

 فعلً

2021 
 لوظٌفةا

 الخدمات العمومٌة العامة 56,608,222 60,601,000 58,820,000 73,140,000 73,050,000 69,730,000

1,579,000 1,561,000 1,544,000 1,419,000 1,528,000 1,251,000 
النظام العام وشؤون 

 السلمة العامة

 الشؤون االلتصادٌة 429,308,831 528,735,000 475,298,000 478,153,000 548,400,000 614,865,000

 حماٌة البٌئة 53,873,154 82,407,000 67,930,000 83,577,000 79,390,000 76,040,000

 االسكان ومرافك المجتمع 461,174,162 578,462,000 534,391,000 616,571,000 613,227,000 600,889,000

 الصحة 175,224,607 178,000,000 174,983,000 187,600,000 189,600,000 191,600,000

 الشؤون الدٌنٌة والثمافٌة 22,897,856 24,588,000 24,117,000 26,074,000 26,120,000 26,204,000

 المجموع 1,200,337,832 1,454,321,000 1,336,958,000 1,466,659,000 1,531,348,000 1,580,907,000
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 الالمركزٌة المالٌة

لمتابعيية وتطييوٌر إجييراءات إعييداد  الموازنيية العاميية للجهييود التييً تبييذلها دائييرةاسييتمراراً 

 (44ات المحافظات ومتابعة تنفٌذها وفً ضوء صدور لانون اإلدارة المحلٌة رليم )موازن

ميين بعيي  التؽٌٌييرات المتعلميية باعييداد موازنييات المحافظييات  هومييا تضييمن 4243لعييام 

دائرة وبالتعاون مع برنيام  اللمركزٌية والمسياءلة والنزاهية الومتابعة تنفٌذها، فمد لامت 

( المميول مين UNDP) ذه برنام  األمم المتحدة اإلنمائًعلى المستوى المحلً والذي ٌنف

بتحييدٌث دلٌييل إجييراءات إعييداد موازنييات المحافظييات الييذي تييم إعييداده  االتحيياد األوروبييً

لٌمثيل وثٌمية إرشيادٌة  وتم نشره على المولع االلكترونً للدائرة :423ألول مره فً عام 

 .لرارها ومتابعة تنفٌذهاتسترشد بها المحافظات عند إعداد مشارٌع موازناتها وا

فييً مجييال اللمركزٌيية المالٌيية، فمييد  لييدائرة الموازنيية العامييةوانسييجاماً مييع الييدور المهييم 

للمجييالس التنفٌذٌيية فييً المحافظييات  توعوٌييةالالتعرٌفٌيية  اتالورشيي دائرة فييًالييشيياركت 

ع بالتعيياون ميي وزارة اإلدارة المحلٌييةوزارة الداخلٌيية و نظمتهيياالتييً  محافظيياتالمجييالس و

 وإلييرار التخطييٌط اإلسييتراتٌجً وإعييداد( حيول UNDP)برنيام  األمييم المتحييدة اإلنمييائً 

بنيياء لييدرات الييى  تهييدف، والتييً موازنييات المحافظييات فييً ظييل لييانون اإلدارة المحلٌيية

مهييامهم ومسييؤولٌاتهم، إضييافة إلييى وضييٌ  مجييالس المحافظييات وتالمجييالس التنفٌذٌيية و

وازنات المحافظيات، واإلطيار الزمنيً لمراحيل ر احتساب سموؾ مٌتعرٌفهم بأسس ومعاٌ

 .وآلٌة إعدادها وتنفٌذها العامة إعداد الموازنة

  :4245وٌبٌن الشكل التالً النفمات الرأسمالٌة للمحافظات/ اللمركزٌة لعام  
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 4245النفمات الرأسمالٌة للمحافظات/اللمركزٌة لعام 
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 لماذا تمترض الحكومة؟
 

ا  الييداخلً أو الخييارجً لتؽطٌيية االحتٌاجييات التموٌلٌيية بمييا فٌهييا تلجييأ الحكوميية لللتيير

لتمكٌن الحكومة من تنفٌذ مشارٌع تنموٌة ذات أولوٌية والتموٌل اللزم لسد عجز الموازنة 

لها أثر اٌجابً على حٌاة المواطنٌن وتلبً حاجات المجتمع. ولد تم تمدٌر عجيز الموازنية 

% مين النيات  المحليً 7لٌيون دٌنيار أو ميا نسيبته م 1862.5 بواليع 2023بعد المن  لعام 

بعييد اسييتثناء مييا ٌحملييه صييندوق اسييتثمار أمييوال  بلييػ اجمييالً الييدٌن العييام ولييداإلجمييالً، 

ملٌيار دٌنيار أو  52.3نحيو  4244 مين عيام تشيرٌن األولحتى نهاٌة  االجتماعً الضمان

 % من النات  المحلً االجمالً.3.::ما نسبته 

بعد استثناء ما ٌحمله صندوق استثمار  اجمالً الدٌن العامً تطور ٌبٌن الجدول التالو

 (:2022 -2020خالل الفترة   أموال الضمان االجتماعً
 (ملٌون دٌنار                                                                                                            

 2021 2020 البٌــــــان
2022 

 (تشرٌن أول 

 إجمةةةةةةةةةةةةةالً الةةةةةةةةةةةةةدٌن العةةةةةةةةةةةةةام بعةةةةةةةةةةةةةد 

 اسةةةةةةةةةةةتثناء مةةةةةةةةةةةا ٌحملةةةةةةةةةةةه صةةةةةةةةةةةندوق

 استثمار أموال الضمان االجتماعً

26,499.3 28,763.1 30,080.6 

 88.3 % 88.6 % 84.5 % % من الناتج المحلً االجمالً

 بعةةةةةةةةةةةد  لةةةةةةةةةةةدٌن الةةةةةةةةةةةداخلًجمةةةةةةةةةةةالً اا

 اسةةةةةةةةةةةتثناء مةةةةةةةةةةةا ٌحملةةةةةةةةةةةه صةةةةةةةةةةةندوق

 استثمار أموال الضمان االجتماعً

12,784.1 13,625.6 14,050.3 

 41.2 % 42.0 % 40.9 % % من الناتج المحلً االجمالً

 بعةةةةةد  لةةةةةدٌن الخةةةةةارجًالرصةةةةةٌد المةةةةةائم ل

 اسةةةةةةةةةةةتثناء مةةةةةةةةةةةا ٌحملةةةةةةةةةةةه صةةةةةةةةةةةندوق

 استثمار أموال الضمان االجتماعً

13,715.2 15,137.5 16,030.3 

 69 % 46.6 % 43.7 % % من الناتج المحلً االجمالً
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  فً المملكة تعزٌز حموق االنسان
المخصصات المالٌة اللزمة على تضمٌن لانون الموازنة العامة السنوي  الحكومة حرص

 حموق االنسان فيً المملكية تعزٌزالتً من شأنها للوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة 

 وؼٌرها من الحميوق بحك األمن والحماٌة االجتماعٌة والصحة والتعلٌم والترفٌهوالمتمثلة 

وفيً إطيار إعيداد  فيٌهم االشيخاص ذوي االعالية والفئيات الهشية، بمياالمجتمع  فئات ةفالك

، فمييد تييم توجٌييه جمٌييع الييوزارات 4245مشييروع لييانون الموازنيية العاميية للسيينة المالٌيية 

األخييذ بعييٌن االعتبييار متطلبييات تنفٌييذ الخطيية الوطنٌيية إلييى والييدوائر والوحييدات الحكومٌيية 

بليػ حجيم  وليد، تكيون منسيجمة ميع األولوٌيات الوطنٌية الشاملة لحموق االنسيان وعليى أن

لكيل مين وظٌفية  4245ضمن لانون الموازنة العامة لعام المخصصات المالٌة المرصودة 

والشيؤون الحماٌة االجتماعٌة، والنظام العام وشيؤون السيلمة العامية، والتعليٌم، والصيحة 

، دٌنييار رملٌييا3.4، ٌييار دٌنييارمل3.6، ملٌييار دٌنييار3.8، ملٌييار دٌنييار 4.5نحييو االلتصييادٌة 

التصادٌة وصيحٌة آمنية وإلٌجاد بٌئة اجتماعٌة ملٌار دٌنار على الترتٌب، وذلن سعٌاً  2.9

 للمواطنٌن.

 الصدٌمة للطفل االجتماعً والموازنةالموازنة المستجٌبة للنوع 

فٌيذ احدى األدوات التيً تمكين الحكومية مين تنالموازنة المستجٌبة للنوع االجتماعً تعتبر 

االلتزامات والتوصٌات وخطط العمل المرتبطة باالستجابة للنوع االجتمياعً والتيً تعنيى 

برصد المخصصات المالٌة اللزمة الحتٌاجات النوع االجتماعً بميا فٌهيا الميرأة والطفيل 

اصييلت دائييرة الموازنيية العاميية لييد وووالشييباب وكبييار السيين واألشييخاص ذوي اإلعاليية، 

ات العللية عملٌية تعمٌيك تطبٌيك نهي  الموازنية المسيتجٌبة للنيوع وبالتعاون مع الجهيات ذ

لتعيياون مييع شييركائها فييً هييذا با فييً عمييل الييدائرة االجتميياعً والموازنيية الصييدٌمة للطفييل

موظفً الدائرة وموظفً الوزرات لبناء لدرات عمد عدة دورات تدرٌبٌة  ، حٌث تمالمجال

تعاون مع مشيروع إصيلض وإدارة المالٌية والدوائر والوحدات الحكومٌة المعنٌٌن وذلن بال

 .(USAID( الممول من الوكالة االمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة )PFMAالعامة )

( UN-Womenعمييل بالتعيياون مييع هٌئيية األمييم المتحييدة للمييرأة ) اتتييم عمييد ورشيي ولييد

تنفٌذ مؤشرات برنام  لير  دعيم سٌاسية لطياع المالٌية العامية حول لصٌاؼة خطة عمل 

( الممييول ميين الوكاليية DPLللنييوع االجتميياعً ميين خييلل الموازنيية العاميية ) باالسييتجابة

 .(AFDالفرنسٌة للتنمٌة )
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 Genderواسيييتمراراً للجهيييود المبذولييية لدراسييية تطبٌيييك تصييينٌؾ النيييوع االجتمييياعً )

Classifier أو ما ٌعادله، فمد تم عمد اجتماع للجنة الفنٌة المكونة من ممثليٌن عين دائيرة )

واللجنييية الوطنٌييية األردنٌييية لشيييؤون الميييرأة  GFMISمييية ووزارة المالٌييية/ الموازنييية العا

(JNCW( بحضور هٌئة األمم المتحيدة للميرأة )UN Women) بتصيور حيول لخيروي ل

 . التصنٌؾ للنوع االجتماعً موضوع

وبهدؾ مأسسية التعياون المشيترن بيٌن اليدائرة واللجنية الوطنٌية األردنٌية لشيؤون الميرأة  

(JNCWبشييكل مسييت ) مر فييً مجييال النييوع االجتميياعً وخاصيية تعزٌييز تطبٌييك الموازنيية

 رات وبنياء الميدرات فيً هيذا المجيال( ولتعزٌيز الخبيGRBالمستجٌبة للنوع االجتمياعً )

 ( من لبل الطرفٌن لهذه الؽاٌة تمهٌداً لتولٌعها.MOUتفاهم )مذكرة وتولٌع تم اعداد  فمد

الموازنية المسيتجٌبة للنيوع االجتمياعً ولمواكبة التطورات والتجيارب الحدٌثية فيً مجيال 

(GRB لامت دائرة الموازنة العامة ،) من خلل فرٌك عمل النوع االجتماعً فيً اليدائرة

الممول من الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌية  (PFMA)بالتعاون مع مشروع إدارة المالٌة العامة 

األولوٌيييات  4245( بتحيييدٌث وتضيييمٌن نمييياذي اعيييداد الموازنييية لعيييام USAIDالدولٌييية )

المتعلميية بييالنوع االجتميياعً والشييباب واالشييخاص ذوي اإلعاليية علييى مسييتوى الفصييل 

منهجٌيية  والمطيياع والنتييائ  المتولييع تحمٌمهييا ميين تليين األولوٌييات، كمييا تييم تطييوٌر واعتميياد

 . 4245جدٌدة إلحتساب مخصصات النوع االجتماعً )المرأة والطفل( فً موازنة عام 

إلعييداد مشييروع لييانون  4244( لسيينة 43م تضييمٌن بييلغ رلييم )باإلضييافة الييى ذليين فمييد تيي

، الطلب من الوزارات والدوائر والوحيدات الحكومٌية 4245الموازنة العامة للسنة المالٌة 

األخذ بعٌن االعتبار النيوع االجتمياعً )ذكير/ أنثيى( والطفيل عنيد تحدٌيد مؤشيرات ادداء 

ت )المؤشييرات الحساسيية للنييوع المرتبطيية بخططهييا االسييتراتٌجٌة وعكييس هييذه المؤشييرا

االجتماعً( عليى االسيتراتٌجٌة و/أو البيرام  والمشيارٌع ذات العللية، وبميا ٌضيمن لٌيام 

اليييوزارات واليييدوائر والوحيييدات الحكومٌييية بادمييياي مفهيييوم النيييوع االجتمييياعً ضيييمن 

 زناتهم.موا
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 الوزارات والدوائرلإلناث موزعة حسب  الموجهةالمخصصات 

 2025-2021 للسنوات
 (ثبىدْٝبز)          

 2025 2024 2023 2022 2021 اىفظو

الدٌوان الملكً الهاشمً   25,343,579 25,462,607 27,039,556 27,051,825 27,061,743 

مجلس األمة    7,409,678 8,139,100 8,977,105 8,930,576 8,952,022 

رئاسة الوزراء   13,873,729 14,842,737 38,809,997 37,206,881 38,204,856 

رئاسة الوزراء/دٌوان  
 التشرٌع والرأي

435,759 495,345 648,106 585,019 568,396 

رئاسة الوزراء/وكالة األنباء  
 األردنٌة

477,585 535,347 605,786 574,110 580,553 

دٌوان المحاسبة   2,581,386 2,327,474 2,553,603 2,530,249 2,554,147 

ة المدنٌةدٌوان الخدم   1,549,268 1,758,895 2,058,133 2,048,655 2,042,278 

وزارة الشؤون السٌاسٌة  
 والبرلمانٌة

875,651 1,338,293 728,524 732,232 736,327 

وزارة الدفاع    600,164,150 644,298,090 679,467,250 694,688,670 712,658,650 

الخدمات الطبٌة الملكٌة   117,940,860 126,434,700 145,568,400 155,848,240 164,328,450 

المركز الجغرافً الملكً  
 األردنً

728,716 857,186 1,217,909 1,037,390 1,044,871 

وزارة الداخلٌة    6,953,749 7,943,607 7,634,130 8,429,677 8,376,671 

وزارة الداخلٌة/ دائرة  
 األحوال المدنٌة والجوازات 

5,793,918 6,402,159 6,886,976 7,099,696 7,081,751 

وزارة الداخلٌة / األمن العام    577,360,650 593,995,320 626,207,240 634,020,050 647,663,680 

وزارة العدل    29,048,709 32,261,050 33,142,891 32,596,140 32,495,015 

المجلس المضائً   12,213,948 13,227,115 14,061,122 14,135,876 14,016,177 

دائرة لاضً المضاة   3,775,499 4,031,480 4,376,300 4,301,100 4,331,650 

وزارة الخارجٌة وشؤون  
 المغتربٌن

14,621,125 15,617,319 16,537,603 16,591,922 16,733,457 

وزارة الخارجٌة وشؤون  
المغتربٌن / دائرة الشؤون 

 الفلسطٌنٌة
3,239,893 4,471,247 5,245,131 6,183,600 6,660,422 

وزارة المالٌة    1,727,503,703 1,860,044,098 1,904,271,892 1,996,781,145 2,097,504,313 

وزارة المالٌة/ دائرة  
 الموازنة العامة 

553,609 1,138,120 1,208,994 1,002,810 1,008,341 

وزارة المالٌة/ الجمارن  
 االردنٌة

34,781,811 37,730,086 42,244,212 41,157,906 41,284,110 

وزارة المالٌة/دائرة  
 األراضً والمساحة

6,671,905 6,782,044 7,267,377 7,438,998 7,671,194 
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 الوزارات والدوائرلإلناث موزعة حسب  الموجهةالمخصصات 

 2025-2021 للسنوات
 (ثبىدْٝبز)          

 2025 2024 2023 2022 2021 اىفظو

وزارة المالٌة / دائرة  
 ضرٌبة الدخل والمبٌعات

30,733,552 39,216,888 29,486,320 30,034,620 29,458,419 

وزارة المالٌة / دائرة  
الحكومٌةالمشترٌات   

957,298 1,098,977 1,462,254 1,322,766 1,332,398 

وزارة الصناعة والتجارة  
 والتموٌن

3,857,648 4,482,891 25,649,618 27,600,002 26,028,225 

وزارة الصناعة والتجارة  
والتموٌن/دائرة مرالبة 

 الشركات
814,621 937,039 1,181,717 1,233,530 1,240,280 

تثمارهٌئة االس   1,540,775 0 0 0 0 

مؤسسة المواصفات  
 والمماٌٌس

2,313,245 2,549,928 2,813,385 2,829,354 2,843,668 

المؤسسة االردنٌة لتطوٌر  
 المشارٌع االلتصادٌة

1,054,232 1,305,880 1,717,904 1,840,131 1,859,309 

وزارة االستثمار   0 1,726,800 4,179,825 4,760,115 4,306,730 

وزارة التخطٌط والتعاون  
الدولً/ المجلس المومً 

 للتخطٌط
4,979,605 4,995,750 7,347,736 7,553,984 7,383,271 

وزارة التخطٌط والتعاون  
الدولً/ دائرة االحصاءات 

 العامة
3,572,615 3,979,168 3,988,619 4,369,472 4,094,812 

وزارة السٌاحة واآلثار   13,632,142 33,431,088 39,246,472 39,660,292 39,749,335 

وزارة السٌاحة واآلثار /  
 دائرة اآلثار العامة

2,629,001 3,993,720 5,988,110 6,537,674 5,773,795 

متحف األردن   357,439 431,875 463,314 468,205 473,104 

وزارة االدارة المحلٌة   63,973,463 73,556,096 86,006,563 84,160,352 85,588,752 

وزارة الطالة والثروة  
 المعدنٌة 

8,628,524 8,643,374 14,586,546 17,044,233 18,703,615 

هٌئة الطالة الذرٌة االردنٌة   1,759,801 2,146,441 3,881,111 4,024,212 3,543,919 

هٌئة تنظٌم لطاع الطالة  
 والمعادن

1,081,994 1,213,030 1,709,970 1,584,800 1,576,590 

وزارة األشغال العامة  
 واالسكان

47,230,882 45,281,707 48,091,327 53,175,455 58,520,058 

وزارة األشغال العامة  
واالسكان / دائرة العطاءات 

 الحكومٌة
755,144 958,468 1,086,350 1,096,872 1,108,099 

وزارة الزراعة   17,889,475 20,232,100 26,690,122 26,981,669 27,461,475 

المؤسسة التعاونٌة االردنٌة   764,902 876,187 927,179 928,915 939,704 

وزارة المٌاه والري   5,962,889 7,939,847 12,908,272 16,680,832 16,785,191 
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 الوزارات والدوائرلإلناث موزعة حسب  الموجهةالمخصصات 

 2025-2021 للسنوات
 (ثبىدْٝبز)          

 2025 2024 2023 2022 2021 اىفظو

وزارة المٌاه والري/سلطة  
 وادي األردن

9,606,764 10,882,465 18,833,894 18,130,027 17,045,346 

ئةوزارة البٌ   2,165,828 2,088,190 3,267,085 3,601,446 3,846,996 

وزارة التربٌة والتعلٌم    529,554,810 559,365,169 586,179,173 594,250,303 601,931,142 

مجمع اللغة العربٌة األردنً   251,737 306,322 447,313 401,817 358,202 

وزارة التعلٌم العالً والبحث  
 العلمً

45,242,502 45,673,759 46,939,494 49,384,378 41,782,516 

هٌئة إعتماد مؤسسات  
التعلٌم العالً وضمان 

 جودتها
600,380 679,740 806,450 778,460 773,970 

وزارة الصحة    296,030,375 319,998,254 356,137,035 369,497,022 378,143,227 

المجلس الصحً العالً   124,946 152,078 139,352 141,322 143,181 

المجلس الطبً األردنً   295,251 341,789 354,274 357,147 360,833 

المؤسسة العامة للغذاء  
 والدواء

4,909,239 5,336,055 6,383,553 6,454,879 6,538,205 

مستشفى األمٌر حمزة   14,582,896 16,793,640 18,308,022 18,582,768 18,879,807 

ماعٌةوزارة التنمٌة االجت   15,647,798 17,126,572 17,868,968 18,623,254 18,077,809 

صندوق المعونة الوطنٌة   88,244,970 114,890,576 116,528,831 116,727,154 116,748,548 

المجلس االعلى لحموق  
 االشخاص ذوي االعالة

1,362,515 1,516,401 1,873,327 1,897,381 1,928,015 

وزارة العمل    3,404,106 3,370,758 17,610,326 12,919,934 12,903,697 

مؤسسة التدرٌب المهنً   5,001,140 5,245,682 6,894,386 7,247,424 7,311,665 

هٌئة تنمٌة وتطوٌر  
 المهارات المهنٌة والتمنٌة

3,525,256 2,442,790 9,408,070 5,419,010 5,753,950 

وزارة الثمافة    3,982,501 4,788,154 4,428,274 4,525,758 5,191,047 

وزارة الثمافة/دائرة المكتبة  
 الوطنٌة

709,364 814,111 825,879 726,624 721,951 

وزارة الشباب   9,851,934 10,621,410 13,292,606 14,917,160 14,336,997 

وزارة النمل   10,944,286 12,200,179 16,748,244 18,396,431 19,232,021 

النمل البري هٌئة تنظٌم   3,454,837 4,821,138 6,878,858 7,976,039 8,404,577 

هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً   3,662,333 4,737,828 5,093,495 4,709,794 4,702,323 

الهٌئة البحرٌة االردنٌة   384,783 373,983 448,798 455,018 458,888 
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 الوزارات والدوائرلإلناث موزعة حسب  الموجهةالمخصصات 

 2025-2021 للسنوات
 (ثبىدْٝبز)          

 2025 2024 2023 2022 2021 اىفظو

وزارة االلتصاد الرلمً  
 والرٌادة

16,070,596 15,074,130 16,099,693 13,639,249 13,063,856 

هٌئة تنظٌم لطاع االتصاالت   3,060,027 3,432,577 4,598,909 3,874,175 3,880,776 

المركز الوطنً لألمن  
 السٌبرانً

0 3,110,340 5,974,036 6,315,177 6,214,664 

وزارة األولاف والشؤون  
 والممدسات االسالمٌة

13,984,544 16,478,653 18,546,850 18,715,270 19,246,311 

دائرة االفتاء العام   135,141 166,850 195,050 239,230 258,500 

هٌئة االعالم   416,304 483,289 492,226 497,623 502,649 

وزارة االتصال الحكومً   0 0 320,500 300,250 291,750 

هٌئة النزاهة ومكافحة  
 الفساد

2,142,526 1,764,346 2,428,335 2,211,984 2,231,034 

المجلس اإللتصادي  
 واإلجتماعً

202,671 251,762 334,886 335,420 336,424 

معهد اإلدارة العامة   441,079 603,072 763,362 758,698 753,458 

هٌئة االوراق المالٌة   1,130,119 1,416,055 1,491,610 1,438,587 1,444,275 

 5,516,128,432 5,359,306,464 5,203,112,111 4,856,478,787 4,499,511,684 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   الوحدات الحكومٌةالمخصصات الموجهة لإلناث موزعة حسب 
 (2025 - 2021للسنوات  

 (بالدينار)          

 2025 2024 2023 2022 2021 لفصلا

سلطة المٌاه   117,888,096 158,351,664 159,479,074 157,012,388 154,894,086 

المؤسسة العامة لإلسكان والتطوٌر  
 الحضري

2,403,866 3,865,406 3,215,917 3,012,920 3,032,980 

المؤسسة اإلستهالكٌة المدنٌة   5,559,810 6,012,877 6,388,309 6,286,724 6,350,559 

صندوق التأمٌن الصحً المدنً   87,115,509 88,439,231 92,148,462 93,088,462 94,028,462 

الخط الحدٌدي الحجازي األردنً   189,903 631,350 574,060 575,860 577,730 

صندوق توفٌر البرٌد   289,443 318,716 340,573 343,577 346,582 

صندوق التنمٌة والتشغٌل   532,557 757,619 860,192 843,032 849,516 
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                   الوحدات الحكومٌةالمخصصات الموجهة لإلناث موزعة حسب 
 (2025 - 2021للسنوات  

 (بالدينار)          

 2025 2024 2023 2022 2021 لفصلا

مؤسسة اإلذاعة والتلفزٌون   8,305,498 9,064,261 9,721,613 9,710,368 9,714,448 

سلطة اللٌم البترا التنموي السٌاحً   4,838,357 6,055,855 8,856,064 9,196,021 9,591,610 

سلطة منطمة العمبة االلتصادٌة الخاصة   13,864,190 15,293,572 20,391,160 20,401,677 18,705,929 

شركة البرٌد االردنً   1,983,996 2,831,150 3,052,044 3,076,303 3,101,569 

شركة الكهرباء الوطنٌة   56,741,572 83,205,070 102,688,226 137,517,735 166,032,985 

الشركة العامة االردنٌة للصوامع  
 والتموٌن

2,183,431 3,320,117 4,239,865 3,490,524 3,306,187 

شركة بورصة عمان   1,302,908 1,471,440 1,764,990 1,739,401 1,656,100 

مركز إٌداع األوراق المالٌة   861,094 976,298 1,213,631 1,228,444 1,256,204 

البنن المركزي االردنً   45,159,095 45,521,850 0 0 0 

شركة تطوٌر العمبة   28,267,104 33,347,529 38,902,580 39,488,126 40,571,237 

شركة مٌاه االردن   مٌاهنا (   69,289,254 87,414,285 93,204,023 90,781,016 84,119,991 

شركة مٌاه العمبة   5,261,986 5,539,264 13,863,257 14,087,872 14,357,774 

شركة السمرا لتولٌد الكهرباء   15,941,927 19,719,691 22,470,678 21,151,208 22,196,602 

شركة المطارات االردنٌة   1,369,473 2,299,845 3,055,481 2,126,031 2,085,814 

شركة مٌاه الٌرمون   13,987,386 20,019,360 24,489,156 24,831,016 24,944,516 

المحكمة الدستورٌة   415,789 532,666 533,731 539,774 546,286 

الهٌئة المستملة لالنتخاب   522,571 590,690 1,547,650 1,390,468 1,398,333 

االردنٌة للمناطك الحرة شركة المجموعة  
 والمناطك التنموٌة

4,879,461 9,009,900 10,297,937 10,363,070 10,471,910 

المركز الوطنً لمكافحة األوبئة  
 واألمراض السارٌة

0 0 1,116,450 1,115,069 1,113,773 

 675,251,182 653,397,084 624,415,124 604,589,706 489,154,275 المجموع
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الجيدول التيالً المخصصيات المميدرة للطفيل فٌبٌن  تعلك بالموازنة الصدٌمة للطفل،ٌ وفٌما

 .2025-2021للسنوات  موزعة حسب الفصول

 الوزارات والدوائر       موزعة حسب  للطفل الموجهةالمخصصات 
 2025 - 2021للسنوات

     
 (ثبىدْٝبز)

 2025 2024 2023 2022 2021 الفصل

شمًالدٌوان الملكً الها   19,199,160 19,244,880 20,446,200 20,451,600 20,455,200 

مجلس األمة    4,376,520 4,862,520 5,456,520 5,407,920 5,411,520 

رئاسة الوزراء   9,969,146 10,577,160 28,929,960 27,690,120 28,443,240 

رئاسة الوزراء/دٌوان  
 التشرٌع والرأي

50,274 63,360 150,120 97,200 80,280 

رئاسة الوزراء/وكالة  
 األنباء األردنٌة

97,182 129,600 169,920 141,840 142,200 

دٌوان المحاسبة   467,410 149,760 223,200 187,920 188,640 

دٌوان الخدمة المدنٌة   194,073 237,240 366,840 345,960 326,880 

وزارة الشؤون السٌاسٌة  
 والبرلمانٌة

342,340 666,360 178,560 177,480 176,040 

وزارة الدفاع    459,700,200 493,504,920 520,443,000 532,101,960 545,866,200 

الخدمات الطبٌة الملكٌة   90,337,680 96,843,600 111,499,200 119,373,120 125,868,600 

المركز الجغرافً الملكً  
 األردنً

215,524 270,360 516,600 373,320 374,040 

وزارة الداخلٌة    2,719,555 3,333,240 3,083,040 3,656,880 3,580,200 

وزارة الداخلٌة/ دائرة  
 األحوال المدنٌة والجوازات 

1,743,121 2,122,560 2,378,880 2,509,560 2,463,120 

وزارة الداخلٌة / األمن  
 العام 

442,042,200 454,592,160 479,265,120 485,249,400 495,699,840 

وزارة العدل    7,092,225 9,067,356 9,463,320 8,872,200 8,620,200 

المجلس المضائً   4,258,080 4,469,040 4,984,920 4,904,640 4,671,720 

دائرة لاضً المضاة   3,362,084 3,820,240 4,104,400 4,046,800 4,070,200 

وزارة الخارجٌة وشؤون  
 المغتربٌن

4,939,402 5,257,800 5,977,800 5,918,400 5,923,800 

وزارة الخارجٌة وشؤون  
المغتربٌن / دائرة الشؤون 

 الفلسطٌنٌة
2,197,333 3,099,240 3,645,000 4,366,080 4,727,160 

وزارة المالٌة    1,319,690,692 1,420,510,916 1,454,165,080 1,524,993,640 1,602,113,200 

 وزارة المالٌة/ دائرة 
 الموازنة العامة 

98,589 484,920 455,040 293,760 294,480 
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 الوزارات والدوائر       موزعة حسب  للطفل الموجهةالمخصصات 
 2025 - 2021للسنوات

     
 (ثبىدْٝبز)

 2025 2024 2023 2022 2021 الفصل

وزارة المالٌة/ الجمارن  
 االردنٌة

25,349,648 27,699,852 31,117,320 30,258,720 30,273,120 

وزارة المالٌة/دائرة  
 األراضً والمساحة

1,113,023 1,017,072 1,385,640 1,479,960 1,619,640 

رة وزارة المالٌة / دائ 
 ضرٌبة الدخل والمبٌعات

18,383,736 23,227,560 14,814,720 15,184,800 14,691,960 

وزارة المالٌة / دائرة  
 المشترٌات الحكومٌة

250,598 313,200 547,200 434,520 436,320 

وزارة الصناعة والتجارة  
 والتموٌن

1,262,091 1,589,760 17,814,240 19,281,600 18,050,400 

ة الصناعة والتجارة وزار 
والتموٌن/دائرة مرالبة 

 الشركات
264,604 307,800 478,800 512,280 511,560 

هٌئة االستثمار   648,651 0 0 0 0 

مؤسسة المواصفات  
 والمماٌٌس

359,316 381,240 486,000 477,000 466,200 

المؤسسة االردنٌة لتطوٌر  
 المشارٌع االلتصادٌة

563,639 724,680 804,600 893,520 903,600 

وزارة االستثمار   0 610,200 2,386,800 2,821,320 2,463,840 

وزارة التخطٌط والتعاون  
الدولً/ المجلس المومً 

 للتخطٌط
3,012,056 2,917,080 4,605,480 4,753,800 4,613,040 

وزارة التخطٌط والتعاون  
الدولً/ دائرة االحصاءات 

 العامة
507,862 739,800 665,640 918,720 667,080 

وزارة السٌاحة واآلثار   9,816,385 24,936,120 29,342,160 29,651,040 29,710,440 

وزارة السٌاحة واآلثار /  
 دائرة اآلثار العامة

1,579,166 2,604,889 4,108,680 4,522,680 3,930,480 

متحف األردن   155,601 191,880 199,080 200,160 201,600 

رة االدارة المحلٌةوزا   47,416,296 54,585,000 63,991,080 62,555,040 63,627,120 

وزارة الطالة والثروة  
 المعدنٌة 

5,429,810 5,343,840 9,812,880 11,681,280 12,937,680 

هٌئة الطالة الذرٌة االردنٌة   699,105 918,360 2,193,120 2,292,840 1,915,200 

الة هٌئة تنظٌم لطاع الط 
 والمعادن

268,390 326,520 587,160 482,400 466,920 

وزارة األشغال العامة  
 واالسكان

30,859,889 29,208,240 31,493,880 35,322,120 39,350,880 

وزارة األشغال العامة  
واالسكان / دائرة العطاءات 

 الحكومٌة
99,738 147,600 200,880 201,600 202,320 

وزارة الزراعة   5,097,507 6,589,080 10,154,520 10,251,360 10,490,760 
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 الوزارات والدوائر       موزعة حسب  للطفل الموجهةالمخصصات 
 2025 - 2021للسنوات

     
 (ثبىدْٝبز)

 2025 2024 2023 2022 2021 الفصل

المؤسسة التعاونٌة االردنٌة   132,837 172,440 159,480 154,440 156,600 

وزارة المٌاه والري   4,270,294 5,703,120 9,460,080 12,340,440 12,411,360 

وزارة المٌاه والري/سلطة  
 وادي األردن

6,531,129 7,472,160 13,490,280 12,930,480 12,079,080 

وزارة البٌئة   1,164,730 1,047,600 1,850,040 2,098,080 2,277,720 

وزارة التربٌة والتعلٌم    1,044,077,850 1,110,589,000 1,192,782,000 1,223,470,000 1,243,572,000 

مجمع اللغة العربٌة األردنً   90,644 110,520 198,720 162,000 126,720 

وزارة التعلٌم العالً  
 والبحث العلمً

33,708,969 33,883,560 34,853,400 36,712,800 30,876,480 

هٌئة إعتماد مؤسسات  
التعلٌم العالً وضمان 

 جودتها

177,790 182,520 235,800 209,880 201,960 

وزارة الصحة    127,138,361 126,915,560 144,102,880 153,329,160 158,828,360 

المجلس الصحً العالً   10,287 14,400 10,440 10,800 11,160 

المجلس الطبً األردنً   95,763 113,760 114,120 114,480 115,200 

المؤسسة العامة للغذاء  
 والدواء

661,517 683,640 1,096,200 1,189,800 1,211,400 

مستشفى األمٌر حمزة   8,277,263 9,601,400 10,580,400 10,774,600 10,986,800 

وزارة التنمٌة االجتماعٌة   5,833,767 6,841,936 8,575,363 9,171,645 9,922,058 

صندوق المعونة الوطنٌة   66,574,073 86,967,360 88,126,560 88,263,720 88,264,440 

المجلس االعلى لحموق  
 االشخاص ذوي االعالة

726,927 827,640 1,078,200 1,091,880 1,110,600 

وزارة العمل    1,151,252 1,009,800 11,922,120 8,309,520 8,277,120 

مؤسسة التدرٌب المهنً   1,763,140 1,784,160 2,822,400 3,062,160 3,081,240 

هٌئة تنمٌة وتطوٌر  
 المهارات المهنٌة والتمنٌة

2,492,272 1,568,520 6,869,160 3,809,880 4,062,600 

وزارة الثمافة    2,277,770 2,825,959 2,482,200 2,546,280 3,044,880 

وزارة الثمافة/دائرة المكتبة  
 الوطنٌة

268,819 291,748 275,233 195,031 187,113 

وزارة الشباب   4,494,141 4,995,720 6,765,840 7,966,080 7,477,200 

وزارة النمل   7,919,371 8,851,320 12,263,760 13,517,280 14,147,640 

هٌئة تنظٌم النمل البري   2,242,437 3,241,526 4,785,120 5,619,240 5,941,440 

هٌئة تنظٌم الطٌران المدنً   1,016,721 1,652,760 1,904,040 1,581,840 1,547,640 

الهٌئة البحرٌة االردنٌة   137,155 109,800 153,360 155,520 155,880 

وزارة االلتصاد الرلمً  
 والرٌادة

11,205,745 10,236,358 10,936,440 9,033,840 8,574,840 
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 الوزارات والدوائر       موزعة حسب  للطفل الموجهةالمخصصات 
 2025 - 2021للسنوات

     
 (ثبىدْٝبز)

 2025 2024 2023 2022 2021 الفصل

هٌئة تنظٌم لطاع االتصاالت   1,352,931 1,581,516 2,394,000 1,825,560 1,816,920 

المركز الوطنً لألمن  
 السٌبرانً

0 1,820,160 3,918,600 4,172,400 4,087,800 

وزارة األولاف والشؤون  
 والممدسات االسالمٌة

6,223,787 7,905,240 9,199,080 9,256,320 9,590,400 

دائرة االفتاء العام   103,512 127,800 149,400 183,240 198,000 

هٌئة االعالم   57,116 85,680 87,120 87,840 88,560 

وزارة االتصال الحكومً   0 0 144,720 115,560 103,320 

هٌئة النزاهة ومكافحة  
 الفساد

794,790 352,440 717,120 537,840 538,560 

المجلس اإللتصادي  
 واإلجتماعً

70,015 83,520 140,040 138,960 138,240 

معهد اإلدارة العامة   96,637 175,320 227,880 219,600 211,320 

هٌئة االوراق المالٌة   133,239 303,516 359,280 308,880 303,480 

 4,742,753,050 4,610,003,636 4,468,323,476 4,157,816,484 3,869,502,953 المجموع

 

                   لوحدات الحكومٌةاالمخصصات الموجهة للطفل موزعة حسب 
 2025 - 2021للسنوات 

 
    

 (بالدٌنار 

 2025 2024 2023 2022 2021 الفصل

سلطة المٌاه   86,656,446 117,624,600 119,656,800 117,735,840 116,079,840 

سكان والتطوٌر الحضريالمؤسسة العامة لإل   957,142 2,057,760 1,535,040 1,369,800 1,375,560 

المؤسسة اإلستهالكٌة المدنٌة   1,175,733 1,298,880 1,504,080 1,388,160 1,398,240 

صندوق التأمٌن الصحً المدنً   42,643,670 43,560,000 44,280,000 45,000,000 45,720,000 

األردنً الخط الحدٌدي الحجازي   79,678 392,760 341,640 342,000 342,360 

صندوق توفٌر البرٌد   80,933 82,440 88,920 89,280 89,640 

صندوق التنمٌة والتشغٌل   141,242 267,120 330,840 313,560 314,280 

مؤسسة اإلذاعة والتلفزٌون   4,123,722 4,648,320 5,111,280 5,071,680 5,044,680 
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                   لوحدات الحكومٌةاالمخصصات الموجهة للطفل موزعة حسب 
 2025 - 2021للسنوات 

 
    

 (بالدٌنار 

 2025 2024 2023 2022 2021 الفصل

ٌم البترا التنموي السٌاحًسلطة الل   2,708,222 3,499,560 5,595,120 5,843,160 6,133,680 

سلطة منطمة العمبة االلتصادٌة الخاصة   6,048,429 7,128,000 11,140,200 11,102,400 9,757,800 

شركة البرٌد االردنً   693,000 925,200 1,101,600 1,096,920 1,092,600 

ةشركة الكهرباء الوطنٌ   41,345,887 61,525,080 76,390,200 103,009,320 124,792,920 

الشركة العامة االردنٌة للصوامع والتموٌن   1,519,969 2,372,760 3,067,200 2,489,760 2,345,040 

شركة بورصة عمان   614,066 686,880 875,520 834,840 749,160 

مركز إٌداع األوراق المالٌة   256,916 282,600 416,520 421,200 435,600 

البنن المركزي االردنً   34,589,945 34,867,800 0 0 0 

شركة تطوٌر العمبة   19,713,663 23,388,120 27,626,760 28,015,560 28,782,360 

شركة مٌاه االردن   مٌاهنا (   50,948,740 64,890,000 69,208,920 67,301,640 62,148,600 

شركة مٌاه العمبة   3,634,246 3,828,960 10,191,600 10,356,120 10,555,200 

شركة السمرا لتولٌد الكهرباء   11,547,871 14,392,800 16,393,680 15,363,720 16,144,560 

شركة المطارات االردنٌة   832,792 1,528,200 2,076,480 1,358,280 1,320,480 

شركة مٌاه الٌرمون   8,772,230 13,257,000 14,706,000 14,859,000 14,832,000 

المحكمة الدستورٌة   92,408 154,800 136,080 136,440 137,160 

الهٌئة المستملة لالنتخاب   140,769 168,120 869,400 744,120 745,200 

شركة المجموعة االردنٌة للمناطك الحرة والمناطك  
 التنموٌة

3,737,459 6,901,200 6,765,480 6,790,320 6,849,000 

المركز الوطنً لمكافحة األوبئة واألمراض السارٌة   0 0 594,000 589,320 585,000 

 457,770,960 441,622,440 420,003,360 409,728,960 323,055,181  المجموع
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 وتنفٌذ الموازنةالعامة دور المواطن فً المحافظة على الممتلكات 

م ٌوتميد العامة المشارٌعٌتم إلامة لة، ف جله المواطن هو هدؾ وؼاٌة الموازنة العامة للدو

مين االسييتمرار فييً خدمية المييواطن، فٌنبؽييً  الحكومييةوحتيى تييتمكن  ،الخيدمات الحكومٌيية

على كل مواطن ان ٌحافظ على الممتلكات العامة وان ٌحمً مكتسبات الوطن وانجازاتيه، 

ره واستشيراؾ وهذا ٌعتبر من حموق الوطن على ابنائه اليذٌن شياركوا فيً صيناعة حاضي

مسييتمبله، وسيياهموا بييأموالهم وبييذلوا جهييدهم لبنيياء مموماتييه وتشييٌٌد ممدراتييه لٌتمتعييوا بهييا 

وأي ضيرر لييد ٌحيدث للممتلكييات والمرافيك العاميية،  ،المادميية واألجٌيالوٌنتفعيوا منهيا هييم 

سٌؤثّر سلباً على المنفعة التً تعيود عليى الميواطنٌن خاصية فيً ضيوء محدودٌية الميوارد 

 المتاحة والضؽوط الكبٌرة على البنٌة التحتٌة لبلدنا.المالٌة 

لذلن، على المواطن ان ٌبادر بكل ما من شأنه الحفاظ على مكتسبات الوطن التنموٌية مين 

خييلل ابييلغ المؤسسييات المختصيية فييً حييال الحييظ وجييود اخفيياق او لصييور فييً تنفٌييذ 

دابٌر العاجلة لمعالجة هذا المشارٌع لتتمكن من اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة المطلوبة والت

ٌيتمكن األخطاء ومتابعتها والتحمك مين ان هيذه االجيراءات ليد تيم تنفٌيذها بفعالٌية، وبيذلن 

 من االنتفاع بالخدمات التً تمدمها الحكومة فً شتى المجاالت.المواطنون 

ان دلٌييل المييواطن للموازنيية العاميية ٌهييدؾ الييى توعٌيية المييواطن االردنييً واطلعييه علييى 

ميييات والبٌانيييات المتعلمييية بالموازنييية السييينوٌة لٌيييتمكن مييين التعيييرؾ عليييى مصيييادر المعلو

االٌييرادات وأوجييه االنفيياق العييام وكييل مييا ٌييرتبط بييذلن ميين تحدٌييد السٌاسييات واالولوٌييات 

الوطنٌة. ومما ال شن فٌه أن النتائ  االٌجابٌة التً ستتمخ  عن ذلن من تعزٌز الشيفافٌة 

مواطن والحكومة، ستساهم فً دفع المواطن الى المٌيام بيدوره وتمتٌن الثمة المتبادلة بٌن ال

 فً المحافظة على ممدرات الوطن.
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 0202ىؼبً  اىؾنٍ٘ٞخ٘شازاد ٗاىدٗائس ىيقبئَخ ثأثسش اىَشبزٝغ اىسفظَبىٞخ 
 ؽعت اىز٘شٝغ اىقطبػٜ

  
 (ثبألىف دْٝبز)

 اظٌ اىَشسٗع اىقطبع
 ٍقدز
2023 

  اىظؾخ

 

 14000 رؾدٝش ٗرط٘ٝس االثْٞخ

 7000 عبٍؼخ اىؾعِٞ ثِ ؽذه/ ئّشب  ٗرغٖٞص ٍعزشفٚ ٍؼبُ اىؼعنسٛ 

 19890 رؾدٝش اٟىٞبد ٗاىَؼداد ٗاىي٘اشً

 13000 اىصزقب / اّشب  ٗرغٖٞص ٍعزشفٚ األٍٞس ٕبشٌ ثِ اىؾعِٞ 

 5000 اّشب  ٗرغٖٞص ٍجْٚ االلزظبص ٗاىطت اىْ٘ٗٛ ٗٗؽدح غعٞو اىنيٚ

 2400 اىطجٜ رؾدٝش االعٖصح ٗاالصبس غٞس 

 2000 اّشب  ٍسمص اىَؾبمبح اىطجٜ

 2000 ؽ٘ظجخ اىَعزشفٞبد ٗاىَسامص اىظؾٞخ

 1100 طٞبّخ ٗرؾدٝش اىَسامص اىظؾٞخ

 2010 اّشب  اىَسامص اىظؾٞخ فٜ ٍؾبفظخ اىؼبطَخ

 4000 ػغيُ٘/ ر٘ظؼخ ٍعزشفٚ االَٝبُ 

 4600 طٞبّخ ٗرؾدٝش اىَعزشفٞبد

 3000 اىؼبً/ غساؽٜ اّشب  ٍعزشفٚ اىعيؾ اى

 8000 اّشب  ٍعزشفٚ اىطفٞيخ

 15000 اّشب  ٗرغٖٞص ٍعزشفٚ االٍٞسح ثعَخ

 12000 ؽنٌٞ/ ؽ٘ظجخ اىقطبع اىظؾٜ 

 1025 ٍ زجساد اىغرا 

 2800 ٍشسٗع ئداٍخ ٗرشغٞو اى دٍبد اىظؾٞخ

  اىزؼيٌٞ

 

 4500 اىشسمخ اى٘ؽْٞخ ىيزدزٝت ٗاىزإٔٞو

 5000 ٍإظعخ ٗىٜ اىؼٖد/ هللا اىضبّٜ اىزقْٞخ عبٍؼخ اىؾعِٞ ثِ ػجد 

 2500 اىَسمص اى٘ؽْٜ ىزط٘ٝس اىَْبٕظ

 2000 ردزٝت ٗرإٔٞو اىَؼيَِٞ
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 0202ىؼبً  اىؾنٍ٘ٞخ٘شازاد ٗاىدٗائس ىيقبئَخ ثأثسش اىَشبزٝغ اىسفظَبىٞخ 
 ؽعت اىز٘شٝغ اىقطبػٜ

  
 (ثبألىف دْٝبز)

 اظٌ اىَشسٗع اىقطبع
 ٍقدز
2023 

 

 1800 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ اىزؼيٌٞ اىَْٖٜ

 2500 اػبفبد الثْٞخ ٍدازض اىزؼيٌٞ اىَْٖٜ

 4000 اػبفبد غسف طفٞخ ىسٝبع االؽفبه

 2000 فبهزٝبع االؽ/ اىزؼيٌٞ اىَجنس 

 2000 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ اىزؼيٌٞ األظبظٜ

 6000 اّشب اد ٗاػبفبد غسف طفٞٔ ىيزؼيٌٞ األظبظٜ

 3000 طٞبّخ ٗاطذؽبد اىَجبّٜ ىيزؼيٌٞ األظبظٜ

 1765 رأصٞش ٗرغٖٞص األثْٞخ اىَدزظٞخ

 1500 ثْل رَْٞخ اىَدُ ٗاىقسٙ/ اّشب  فثْٞخ ٍدزظٞخ 

 5000 اىقسع اىن٘ٝزٜ/ ٍ سعبد قَخ ٍنخ/ الظبظٜئّشب  ٍدازض ىيزؼيٌٞ ا

 13000 ؽجبػخ اىنزت اىَدزظٞخ

 5500 قسع اىظْدٗ  اىعؼ٘دٛ ىيزَْٞخ/ئّشب  فثْٞخ ٍدزظٞخ ىيزؼيٌٞ األظبظٜ

 1420 اّشب  ٍدازض ىيزؼيٌٞ االظبظٜ فٜ ٍؾبفظخ اىؼبطَخ

 1637 اّشب  ٍدازض ىيزؼيٌٞ االظبظٜ فٜ ٍؾبفظخ ٍؼبُ

 1750 زض ىيزؼيٌٞ االظبظٜ فٜ ٍؾبفظخ اىؼقجخاّشب  ٍدا

 2500 اّشب اد ٗاػبفبد غسف طفٞخ ىيزؼيٌٞ اىضبّ٘ٛ

 1500 ّظبً اىؾَبٝخ االىنزسّٗٞخ ٗفعٖصح االرظبالد

 4000 اىقسع اىن٘ٝزٜ/ ٍ سعبد قَخ ٍنخ/ ئّشب  ٍدازض ىيزؼيٌٞ اىضبّ٘ٛ

 6000 اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىشسا  اعٖصح اىزؼيٌٞ ػِ ثؼد

 20000 ىَنسٍخ اىَينٞخ ألثْب  اىَؼيَِٞا

 4000 قسع اىظْدٗ  اىعؼ٘دٛ ىيزَْٞخ/ئّشب  فثْٞخ ٍدزظٞخ ىيزؼيٌٞ اىضبّ٘ٛ

 1060 اػبفبد غسف طفٞخ ىيزؼيٌٞ اىضبّ٘ٛ فٜ ٍؾبفظخ اىؼبطَخ
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 0202ىؼبً  اىؾنٍ٘ٞخ٘شازاد ٗاىدٗائس ىيقبئَخ ثأثسش اىَشبزٝغ اىسفظَبىٞخ 
 ؽعت اىز٘شٝغ اىقطبػٜ

  
 (ثبألىف دْٝبز)

 اظٌ اىَشسٗع اىقطبع
 ٍقدز
2023 

 

 10000 دػٌ طْدٗ  اىطبىت اىَؾزبط

 1910 رط٘ٝس اىزؼيٌٞ اىزقْٜ فٜ اىغبٍؼبد اىسظَٞخ

 4000 بٍؼبد اىسظَٞخرط٘ٝس اىغ

/ اػبدح ٕٞنيخ ٗربٕٞو ميٞخ ػغيُ٘ اىزقْٞخ فٜ عبٍؼخ اىجيقب  اىزطجٞقٞخ
 قسع اٝطبىٜ

4000 

 1874 ئّشب  ٗطٞبّخ ٗرغٖٞص ٗرؾدٝش اىَجبّٜ ٗاىَسامص اىزدزٝجٞخ

 1480 ٍسامص اىزَٞص ىزط٘ٝس اىَٖبزاد فٜ قطبػبد ٍ زيفخ

 1570 دػٌ اىشسامخ ٍغ عبٍؼخ اىؾعِٞ اىزقْٞخ

 5150 رط٘ٝس اىَْبٕظ اىزدزٝجٞخ ٗااللزجبزاد ٗردزٝت اىَدزثِٞ

 12000 دػٌ ٍشبزٝغ اىزؼيٌٞ ٗاىزدزٝت ٗاىزشغٞو اىَْٖٜ ٗاىزقْٜ

    اىطس 

 

 9620 االظزَذمبد

 2350 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ طٞبّخ اىطس 

 1055 طٞبّخ اىطس  اىسئٞعٞخ فٜ ٍؾبفظخ اىجيقب 

 5400 ئّشب  اىطس  ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ

 1200 اىعذٍخ اىَسٗزٝخ ػيٚ اىطس 

 1500 اّبزح اىطس  اىسئٞعٞخ ٗاىْبفرح

 1500 األغ٘از -ؽسٝق طسفخ 

 5450 اىطسٝق اىظؾساٗٛ

اّشب  ٗطٞبّخ ٗرؾعِٞ اىطس  اىسئٞعٞخ ٗاىفسػٞخ فٜ 

 زظبدٝخاىظْدٗ  اىن٘ٝزٜ ىيزَْٞخ االق -ٍ سعبد قَخ ٍنخ /اىََينخ
18500 

اىظْدٗ  -ٍ سعبد قَخ ٍنخ /اّشب  ٗطٞبّخ اىغع٘ز فٜ اىََينخ 

 اىن٘ٝزٜ ىيزَْٞخ االقزظبدٝخ اىؼسثٞخ
2000 

 1448 اّشب  ٗرؾعِٞ اىطس  اىصزاػٞخ فٜ ٍؾبفظخ ازثد

 1959 اّشب  ٗرؾعِٞ اىطس  اىقسٗٝخ ٗاىضبّ٘ٝخ فٜ ٍؾبفظخ ازثد

 1029 اّشب  ٗرؾعِٞ اىطس  اىصزاػٞخ فٜ ٍؾبفظخ اىَفس 
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 0202ىؼبً  اىؾنٍ٘ٞخ٘شازاد ٗاىدٗائس ىيقبئَخ ثأثسش اىَشبزٝغ اىسفظَبىٞخ 
 ؽعت اىز٘شٝغ اىقطبػٜ

  
 (ثبألىف دْٝبز)

 اظٌ اىَشسٗع اىقطبع
 ٍقدز
2023 

 

 1013 اّشب  ٗرؾعِٞ اىطس  اىقسٗٝخ ٗاىضبّ٘ٝخ فٜ ٍؾبفظخ ٍؼبُ

 2244 اّشب  ٗرؾعِٞ اىطس  اىقسٗٝخ ٗاىضبّ٘ٝخ فٜ ٍؾبفظخ اىطفٞيخ

 1464 اّشب  ٗرؾعِٞ اىطس  اىسئٞعٞخ ٗاىضبّ٘ٝخ فٜ ٍؾبفظخ اىنسك

  اىصزاػخ

 

 2087 ٍشسٗع اداٍخ ٗرط٘ٝس اى دٍبد اىصزاػٞخ

 2250 صزاػٞخٍغَؼبد اىظْبػبد اى

 2180 دػٌ ٗؽَبٝخ اىضسٗح اىؾٞ٘اّٞخ

 1500 ؽَبٝخ ٗاظزداٍخ اىضسٗح اىؾسعٞخ

 1375 االثؾبس اىصزاػٞخ

 1320 اّشب  ٍشبزٝغ شزاػٞٔ اظزضَبزٝٔ

    ٓاىَٞب

 

 1500 اػبدح رإٔٞو األثبز ٗرؾعِٞ اىزصٗٝد اىَبئٜ

 10000 ر فٞغ اىفبقد ٍِ اىَٞبٓ

 1526 ٗلط٘ؽ اىَٞبٓ فٜ ٍؾبفظخ ازثدرإٔٞو ٗرؾعِٞ شجنبد 

 1959 رإٔٞو ٗرؾعِٞ شجنبد ٗلط٘ؽ اىَٞبٓ فٜ ٍؾبفظخ اىَفس 

 1220 رإٔٞو ٗرؾعِٞ شجنبد ٗلط٘ؽ اىَٞبٓ فٜ ٍؾبفظخ عسغ

 1155 رإٔٞو ٗرؾعِٞ شجنبد ٗلط٘ؽ اىَٞبٓ فٜ ٍؾبفظخ اىؼبطَخ

 1170 ربٕٞو ٗر٘ظؼخ شجنبد اىظسف اىظؾٜ فٜ ٍؾبفظخ اىؼبطَخ

 2000 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ االزاػٜ ٗاىزَْٞخ اىسٝفٞخ

لؾ )اّشب  لؾ ّبقو ىْقو ٍٞبٓ ثؾٞسح ؽجسٝب اىٚ قْبح اىَيل ػجدهللا 

 (دعبّٞب
1500 

 15170 رشغٞو ٗ طٞبّخ ٗ ئداٍخ قْبح اىَيل ػجدهللا

 2400 ظد ٗادٛ اثِ ؽَبد

 1250 رشغٞو ٗطٞبّخ ٗئداٍخ اىعدٗد
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 0202ىؼبً  اىؾنٍ٘ٞخ٘شازاد ٗاىدٗائس ىيقبئَخ ثأثسش اىَشبزٝغ اىسفظَبىٞخ 
 ؽعت اىز٘شٝغ اىقطبػٜ

  
 (ثبألىف دْٝبز)

 اظٌ اىَشسٗع اىقطبع
 ٍقدز
2023 

    اىطبقخ

 

 5000 َطبىجبد اىَبىٞخ ىشسمخ ر٘ىٞد اىنٖسثب رع٘ٝخ اى

 1500 اىزْقٞت ػِ اىجزسٗه ٍِ لذه رع٘ٝق اىَْبؽق اإلظزنشبفٞخ

 5000 ٍؼجس اىشٞخ ؽعِٞ/رْفٞر لؾ اىغبش اىطجٞؼٜ

ٍشبزٝغ رسمٞت فّظَخ اى ذٝب اىشَعٞخ اىَسرجطخ ٗغٞس اىَسرجطخ ٍغ 

 فيط اىسٝف/ اىشجنخ
3000 

/ اىش٘ازع فٜ مبفخ ثيدٝبد ٍٗ َٞبد اىََينخ اظزجداه ٗؽداد اّبزح 
 فيط اىسٝف

5000 

 2000 رط٘ٝس االّزبط فٜ ؽقو ؽَصح اىْفطٜ

 5000 رصٗٝد ػدد ٍِ اىَدُ اىظْبػٞخ ثبىغبش اىطجٞؼٜ

 1180 دػٌ ٍشبزٝغ اىطبقخ

 2400 ئّشب  ٗ رشغٞو اىَفبػو اىْ٘ٗٛ اىجؾضٜ

  اىزَْٞخ اإلعزَبػٞخ

 

 1100 العزَبػٍٜشسٗع ؽصٍخ اٍٟبُ ا

 1146 زػبٝخ ٗؽَبٝخ ؽق٘  االش بص ذٗٛ االػبقخ

 1100 زػبٝخ ٗؽَبٝخ ؽق٘  االظسح ٗاىطف٘ىخ ٗمجبز اىعِ

 30000 اىجسّبٍظ اى٘ؽْٜ ىيزشغٞو

 1850 رؼصٝص ؽق٘  االش بص ذٗٛ االػبقخ

    اإلرظبالد

 

 1850 ٍشسٗع اىجطبقخ اىرمٞخ

 2450 نزسّٗٞخٍشسٗع اىزؾ٘ه ئىٚ اىَؼبٍذد اإلى

 GFMIS 1800 -ٍشسٗع ّظبً ادازح اىَؼيٍ٘بد اىَبىٞخ اىؾنٍ٘ٞخ 

 1600 ؽ٘ظجخ ٗشازح اىظؾخ

 1500 دػٌ اىَجبدزاد اىقبئَخ ٗاؽذ  ٍجبدزح مو ػبً

 1500 اظزنَبه رط٘ٝس اىشجنخ اىزؼيَٞٞخ اىؾنٍ٘ٞخ ٗاىَ٘اقغ اىؾنٍ٘ٞخ

 10075 زثؾ شجنخ األىٞبف اىؼ٘ئٞخ
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 2000 ىنزسّٜٗ فٜ اى٘شازاد ٗاىدٗائس اىؾنٍ٘ٞخاىزؾ٘ه اال

 2500 اىجْل اىدٗىٜ/ اىشجبة ٗاىزنْ٘ى٘عٞب ٗاى٘ظبئف 

 1500 زقَْخ اى دٍبد ذاد األٗى٘ٝخ اىقظ٘ٙ

ادلبه ٍْبٕظ اىَٖبزاد اىسقَٞخ ىطذة اىَدازض اىؾنٍ٘ٞخ ٍِ اىظف 

 َْٖٜاىعبثغ اىٚ اىظف اىضبّٜ ػشس فٜ اىزؼيٌٞ اى
2500 

 1600 اىٖٞئخ ثأعٖصح لبطخ ثبىطٞف اىزسددٛرصٗٝد 

 1280 رط٘ٝس ػَيٞبد اىَساقجخ ىَسامص اىؼَيٞبد اىعٞجساّٞخ

 1760 رأٍِٞ اىشجنبد اىؾنٍ٘ٞخ

 1040 االظزغبثخ ىؾ٘ادس االٍِ اىعٞجساّٜ

 2320 ادازح اىَؼيٍ٘بد اىعٞجساّٞخ

    اىْقو

 

 10000 ظذػ اىغ٘ اىَينٜ

 4000 قو اىَزؼدداىشسمخ اىَزنبٍيخ ىيْ

 2000 ئّشب  شجنخ ظنل ؽدٝدٝخ ٗؽْٞخ ٗاىسثؾ ٍغ ظنخ ؽدٝد اىؼقجخ

 18000 اىسثؾ ثِٞ ػَبُ ٗاىصزقب  ظبثقب/  BRTؽبفذد اىزسدد اىعسٝغ 

اػبدح رإٔٞو اىَدزط ٗاىََساد اىغبّجٞخ ٗاىَسافق فٜ ٍطبز ػَبُ 

 شسمخ اىَطبزاد االزدّٞخ/ اىَدّٜ
1100 

 10000 (ٗطيخ ؽبز )ْقو اىؼبً فٜ ػَبُ رط٘ٝس ٍْظٍ٘خ اى

 9500 دػٌ اىْقو اىؼبً ٗاىجْٞخ اىزؾزٞخ ىيْقو

 1400 رط٘ٝس اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىيْقو اىؼبً

 1800 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ لدٍبد اىَذؽخ اىغ٘ٝخ

 2300 رؾدٝش اعٖصح اىَذؽخ اىغ٘ٝخ

  األٍِ ٗ اىدفبع

 
 18000 االمبدَٝٞخ اىؼعنسٝخ

 35000 رط٘ٝس االىٞبدرؾدٝش ٗ
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 42000 رؾدٝش األّظَخ ٗاىَؼداد ٗاٟىٞبد

 27750 رؾدٝش ٗرط٘ٝس االثْٞخ

 7238 (TETRA-LTE) ّظبً االرظبه اىزشبزمٜ 

 17825 ادازح ثسّبٍظ االٍِ اىؼبً

 4500 ٍؼداد ٗى٘اشً االظْبد اىؼَيٞبرٜ

 7500 رط٘ٝس ٗرؾدٝش اعٖصح ٗى٘اشً االظؼبف ٗاالّقبذ

 18500 دٝش اىي٘اشً ٗاىَؼدادرؾ

 7500 رط٘ٝس ٗرؾدٝش االثْٞخ

 2300 رط٘ٝس اىَسامص اىؾدٗدٝخ

 2000 رؾدٝش ٗرط٘ٝس ٍسامص االطذػ ٗاىزإٔٞو

 1825 اىَْؾخ االٗزٗثٞخ/ ٍإشساد ظٞبدح اىقبُّ٘ 

 3000 اىغْ٘ة/ اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىنبٍٞساد اىَساقجخ 

 1400 ٜاّشب  ٍسمص ٍزنبٍو ىيؼْف اىَْصى

 1500 ٍشسٗع ى٘ؽبد ٍظْغ األزقبً

  اىعٞبؽخ

 

 1500 اىق٘ٝعَخ/ ؽدائق اىَيل ػجد هللا اىضبّٜ 

 5750 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ رشغٞغ اىعٞبؽخ اى٘ؽْٞخ

 71000 دػٌ ٍشبزٝغ ٕٞئخ رْشٞؾ اىعٞبؽخ

 1570 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ اىَؾبفظخ ػيٚ اإلزس اىؾؼبزٛ ٗاىَ٘اقغ األصسٝخ

 3200 ظزَذمبداال

اّشب  ٍسمص االثؾبس ٗؽفع اىَقزْٞبد األصسٝخ فٜ ٍ٘قغ ّ٘ٝغٞط 

 ؽجسث٘ز
2230 

ردزٝط ٗرشغٞو ٗرإٔٞو ؽيجخ اىَْبؽق اىْبئٞخ فٜ ٍؼٖد فِ اىفعٞفعب  

 ٍؾبفظخ ٍبدثب/ٗاىزسٌٍٞ
1916 
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 اىشإُٗ اىضقبفٞخ ٗاىدْٝٞخ ٗاىشجبثٞخ ٗاإلػذً

 

 6920 ُٝ٘دػٌ ٍشبزٝغ ٍإظعخ االذاػخ ٗ اىزيفص

 5500 دػٌ ٍشبزٝغ اىٖٞئخ اىَينٞخ االزدّٞخ ىألفذً

 15000 دػٌ ٍشبزٝغ اىيغْخ األٗىٍ٘جٞخ األزدّٞخ

 2500 دػٌ ٍشبزٝغ االرؾبد االزدّٜ ىنسح اىقدً

 11000 ٍؾطخ االػذً اىؼبً اىَعزقيخ

 1400 ٍٖسعبّبد ٗ فؼبىٞبد صقبفٞخ ٗ فدثٞخ

 1175 ىشجبةاالظزسارٞغٞخ اى٘ؽْٞخ ىدػٌ ا

 2200 رط٘ٝس اىَسامص اىشجبثٞخ

 1180 اّشب  ٗطٞبّخ ٍذػت ٍٗسافق شجبثٞخ فٜ ٍؾبفظخ اىؼبطَخ

 1050 ادازح ثسّبٍظ اىزَْٞخ اىسٝبػٞخ

 رؾفٞص االظزضَبز

 

 85000 (اىؼسائت ٗاىسظً٘)ّفقبد اىَشبزٝغ اىََ٘ىخ ٍِ اىَْؼ 

 1380 ٘ٝخاىجْٞخ اىزؾزٞخ ىَْطقخ ٍؼبُ االقزظبدٝخ اىزَْ

 55000 ٍشبزٝغ شسامخ ثِٞ اىقطبػِٞ اىؼبً ٗاى بص

 12000 ظيطخ ٍْطقخ اىؼقجخ االقزظبدٝخ اى بطخ

 2250 اىْبفرح اى٘ؽْٞخ ىيغَبزك

 1180 اّشب  ظبؽخ ىيظبدزاد فٜ اىؼقجخ

 40000 طْدٗ  دػٌ اىظْبػبد

 2200 ئػداد ٗرْفٞر االظزسارٞغٞخ اى٘ؽْٞخ ىيزظدٝس

 1645 دزاد األزدّٞخرط٘ٝس اىظب

 3000 لدٍبد اظزشبزٝخ ىزع٘ٝق اىفسص االظزضَبزٝخ

 دزاظخ ٗرؾدٝش اىفسص االظزضَبزٝخ
 

 
1500 
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 اإلدازح اىَبىٞخ ٗاىشإُٗ اىؼبٍخ

 

 45000 لبزؽخ رؾدٝش اىقطبع اىؼبً

 2500 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ ئطداز اى٘صبئق

 1950 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ اىشإُٗ اى بزعٞخ

 7000 شسٗع اظزَذمبدٍ

 10000 اظزنَبه اىَجْٚ اىغدٝد ى٘شازح اىَبىٞخ

 4200 ٍشسٗع اى دٍبد اىَعبّدح ٗاىجْٞخ اىزؾزٞخ

 16500 اىَبػّ٘خ/ اّشب  عَسك ػَبُ 

 1900 اىَبػّ٘خ/ اىزْفٞر ٗاالشساف ػيٚ ٍسمص عَسك ػَبُ اىغدٝد 

 1800 ّظبً رزجغ ٗئدازح شبؽْبد اىزساّصٝذ االىنزسّٜٗ

 2100 اىف٘رسح

 2000 اىَؾبظجخ اىؼسٝجٞخ ىيسثؾ ٍغ اىدٗائس ٗاىَنيفِٞ/ اىْظبً اىَبىٜ ىيدائسح 

 3065 رؼصٝص اىقدزاد اىَإظعٞخ

 اىؼده ٗاىقؼب 

 

 3200 ٍجْٚ ٍؾنَخ عْبٝبد ػَبُ

 1030 اػبدح ربٕٞو ٍجْٚ قظس ػده ػَبُ ىٞؼٌ ٍغَغ ٍؾبمٌ اىجداٝبد

 3200 ٗرغٖٞصٓف ػَبُ ٍجْٚ ٍؾنَخ اظزئْب اّشب 

 اىزَْٞخ اىَؾيٞخ

 

 4200 رَ٘ٝو اىَجبدزاد اىزَْ٘ٝخ

 4300 دػٌ ٍجبدزاد اىسؤٝخ االقزظبدٝخ ٗاىزؾ٘ه اىٚ االقزظبد األلؼس

 4000 اىَؾطبد اىزؾ٘ٝيٞخ/ اظزسارٞغٞخ ادازح اىْفبٝبد اىظيجخ 

 1600 فزؼ ٗر٘ظؼخ ٗرؼجٞد اىطس  فٜ ٍؾبفظخ عسغ

 1020 ٍؾبفظخ ٍبدثب ٍشبزٝغ لدٍٞخ فٜ

 155000 رَْٞخ ٗرط٘ٝس اىجيدٝبد
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 5000 ثْل رَْٞخ اىَدُ ٗاىقسٙ/ اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىيَؾبفظبد 

 3000 رط٘ٝس اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىع٘  ٍسمصٛ ازثد

 2000 رط٘ٝس اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىع٘  لؼبز ػَبُ اىَسمصٛ

    اإلظنبُ

 

 2000 اىدزاظبد اىزفظٞيٞخ ىيَدْٝخ اىغدٝدح

 1500 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ األثْٞخ

 3000 اداٍخ طٞبّخ ٗرؾدٝش اىَسامص اىؾدٗدٝخ

 1245 ٍجْٚ اىٖٞئخ اىغدٝد

    فلسٙ

 3600 ٍشسٗع دػٌ اىَإظعبد ٗاىجساٍظ اىزَْ٘ٝخ 

 

دسم  0002قارمة  أ را المشاريا الريسمالية للفددا  الدكفمية لعاا 
 ال فايا القيااي

  
 ( اول  دينار)

 اسا المشرف  القيا  
 مقدر

2023 

 اىَٞبٓ 

 
 1060 رإٔٞو ٗرغٖٞص ٗؽداد ئدازٝخ 

 
 4500 االظزَذمبد  

 
 2210 رؾعِٞ اىنفب ح فٜ اظز داً اىطبقخ 

 
 16464 رعدٝد ٍطبىجبد ٍعزؾقخ ػيٚ شسمخ ٍٞبٓ اىٞسٍ٘ك 

 
 2100 ػق٘د االظز داً ٗارفبقٞبد األٍِ ٗاىؾَبٝخ 

 
 4000 ٓ ٗطسف طؾٜ ٍؾبفظخ اىجيقب ادازح ٗرشغٞو ٍٞب 
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 3800 ادازح ٗرشغٞو ٍٞبٓ ٗطسف طؾٜ ٍؾبفظخ ٍؼبُ 

 
 6900 ادازاح ٗرشغٞو ٗطٞبّخ ٍٞبٓ ٗطسف طؾٜ ٍؾبفظخ اىنسك 

 
 4200 ادازح ٗرشغٞو ٗطٞبّخ ٍٞبٓ ٗطسف طؾٜ ٍؾبفظخ اىطفٞيخ 

 
 6050 ٍشبزٝغ اىطبقخ اىشَعٞخ فٜ قطبع اىَٞبٓ 

 
 1200 رغٖٞصٕب فٜ ٍ زيف ٍْبؽق اىََينخؽفس آثبز ػَٞقخ ٗ  

 
 100120 عس ٍٞبٓ اىدٝعٜ 

 
 5000 شسا  ٍٞبٓ ٍِ اٟثبز اى بطخ  

 
 1200 رقيٞو فبقد اىَٞبٓ فٜ ٍؾبفظزٜ اىجيقب  ٍٗبدثب 

 
 1450 ٍؼداد ٗى٘اشً ىزإٔٞو ٗطٞبّخ لط٘ؽ ٗآثبز اىَٞبٓ 

 
 3350 دٝسػذ ٗاىنساٍخ الٍداداد اىَٞبٓ ٗاىظسف اىظؾٜ 

 
 1500 اظزجداه شجنخ ٍٞبٓ فق٘ع اىنسك 

 
 8340 وFARAHقٞبض ٗزطد اىَٞبٓ ٗاىؾد ٍِ فقداُ اىَٞبٓ   

 
ئدازح ٍظبدز اىَٞبٓ اىَسؽيخ اىعبثؼخ  ٍبدثب، ٗادٛ اىٖٞداُ، آثبز شس   

 اىجبشىذ، ٍعزيصٍبد -اىؼبقت
1500 

 
 1150 ٍٞبٓ ٗادٛ اىؼسة 

 
 8000 ٗاىسٍضبوشجنبد ٍٞبٓ فٜ ٍؾبفظخ ازثد  ٍدْٝخ ازثد  

 
و ىَؾبفظخ ازثد 7+ 8اىزصٗٝد اىَبئٜ ىذعئِٞ اىع٘زِٝٞ اىَسؽيخ   

 ٗػغيُ٘ ٗعسغ
2000 

 
 1400 رؾعِٞ شجنبد اىَٞبٓ فٜ اىؼبطَخ اىَسؽيخ اىضبىضخ 

 
 2960 رإٔٞو ٍؾطخ شٛ ىزصٗٝد اىَٞبٓ 

 
 1300 ٍشسٗع شجنبد اىظسف اىظؾٜ فٜ اىنسك 

 
 1100 ٗادٛ ٍ٘ظٚػقد ادازح ٗرشغٞو ٍؾطخ رْقٞخ  

 
 12000 ٍؼبىغخ اىَٞبٓ اىؼبدٍخ / اى سثخ اىعَسا 

 
 3800 ٍؼبىغخ اىؾَأٓ فٜ ٍؾطبد اىزْقٞخ 

 
 2000 رَدٝد ٗر٘ظؼخ طسف طؾٜ اىعيؾ ٗػِٞ اىجبشب 
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ٍِ ٍؾطخ ػِٞ غصاه اىٚ ٍؾطخ  0422رْفٞر لؾ ّبقو طسف طؾٜ  

 رْقٞخ اى سثخ اىعَسا
9000 

 
 3500 طسف طؾٜ شَبه شس  اىجيقب  

 
رؾعِٞ مفب ح اىطبقخ ٍِ لذه ر٘ىٞد اىنٖسثب  ٍِ اىغبش اىؾٞ٘ٛ فٜ  

 ٍؾطبد ٍؼبىغخ اىَٞبٓ اىؼبدٍخ
1700 

 
 2650 ئّشب  ٍؾطخ ٍؼبىغخ ٍٞبٓ طٖبزٝظ اىْؼؼ فٜ اىغجبٗٛ 

 
اىز يض ٍِ ٍٞبٓ اىظسف اىظؾٜ فٜ ٍْبؽق شس  ازثد  ؽنَب  

 ٗاىَغٞسو
4500 

 
 8000 درْفٞر شجنبد طسف طؾٜ غسة ازث 

 
 6500 طسف طؾٜ اىسٍضب ٗظٖو ؽ٘زاُ/ازثد 

 
ئدازح ٍظبدز اىَٞبٓ اىَسؽيخ اىعبدظخ  لؾ ّبقو ف٘ػسا ٗادٛ اىؼسة،  

 ر٘ىٞد اىطبقخ اىنٖسٍٗبئٞخ ٗادٛ اىؼسة،
3850 

 
 1300 ٍشسٗع طسف طؾٜ ّبػ٘ز  

 
 1510 طسف طؾٜ شفب ثدزاُ 

 
 1750 طسف طؾٜ عْ٘ة شس  ػَبُ 

 
 1950 ة ػَبُطسف طؾٜ عْ٘ة غس 

 
 21437 رقيٞو اىفبقد فٜ اىَٞبٓ 

 
 2000 رْفٞر ٍؾطبد ٍٗؼبىغخ ٍٞبٓ ٗؽفس آثبز 

 
 3000 شسا  ٍٞبٓ ٍِ االثبز اى بطخ 

 
 9000 رقيٞو اىفبقد ٗرؾعِٞ اى دٍبد 

 اىطبقخ 

 
 5900 االػَبه اىَدّٞخ 

 
 2500 االرظبالد ٗاىزؾنٌ 

 
 9500 اػَبه ٍؾطبد اىزؾ٘ٝو 

 
 6500 ٘ؽ اىْقواػَبه لط 

 
 24600 و ك.ف. اىسثؾ ٍغ اىؼسا 22/020/322ٍؾطخ رؾ٘ٝو اىسٝشخ   
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 1500 فّظَخ رشغٞو 

 
 11500 ئداٍخ ٍؾطبد اىز٘ىٞد 

 
 5000 ٍؾطخ زؽبة 

 اىْقو 

 
 2000 رؾدٝش ٗ طٞبّخ فثْٞخ ٍسافق اىَطبزاد 

 
 2700 ئػبدح رإٔٞو ٍطبز ػَبُ اىَدّٜ 

 اىعٞبؽخ 

 
 1750 رط٘ٝس اىجْٞخ اىزؾزٞخ ٗاى دٍبد اىجيدٝخادازح ثسّبٍظ  

 
 2421 اظنبُ ٍْطقخ فً طٞؾُ٘ 

 اىشإُٗ اىضقبفٞخ ٗاىدْٝٞخ ٗاىشجبثٞخ ٗاإلػذً 

 
 2250 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ اىزيفصُٝ٘ 

 
 1490 ثش اىقْبح اىفؼبئٞخ  ػيٚ اىقَس ّبٝو ظبد 

 رؾفٞص االظزضَبز 

 
 3300 ٍشسٗع ّظبفخ ٍدْٝخ اىؼقجخ 

 
 2000 وUNDBٍشسٗع االقزظبد االلؼس   

 
 3500 ٍشسٗع اىظٞبّخ اىؼبٍخ 

 
 7000 ثْٞخ رؾزٞخ ى٘ادٛ ٗقسٝخ زً 

 
 4200 اداٍخ ٗطٞبّخ اىَغَؼبد ٗاىَطؾْخ 

 
 1900 ٍشسٗع رؼصٝص اىقدزاد اىَإظعٞخ ىيشسمخ 

 
 7500 ر٘ظؼخ ٍطبز اىَيل ؽعِٞ اىدٗىٜ  

 
 6000 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ اىَ٘اّئ 

 
 7000 رْفٞر فػَبه اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىَْطقخ اىَْٞب  اىغدٝد 

 
 5000 اّشب  ظنخ ؽدٝد فٜ اىؼقجخ 
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 2000 ٍشسٗع ٍ٘اّئ اىطبقخ 

 
 2400 ظبؽبد اىشبؽْبد 

 
 13000 ٍشسٗع ادازح ثسّبٍظ اىزط٘ٝس اىؼقبزٛ 

 
 1800 ٍشسٗع رط٘ٝس اىَْطقخ اىشَبىٞخ ىَدْٝخ اىؼقجخ 

 
 5000 ٍشسٗع اىَطو 

 
 1700 ّشب  ٍجبّٜ ىغٖبد ؽنٍ٘ٞخا 

 
 3000 ٍسمص اىؼقجخ ىيؼيً٘ اىجؾسٝخ 

 
 1900 اداٍخ ٗرط٘ٝس لدٍبد اىَْبؽق اىؾسح ٗاىزَْ٘ٝخ 

 
 2300 رط٘ٝس اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىيَْطقخ اىؾسح / اىصزقب  

 
 1200 رط٘ٝس اىجْٞخ اىزؾزٞخ ىيَْطقخ اىؾسح / اىَطبز 

 
 2500 رط٘ٝس اىشبؽئ اىشسقٜ ىيجؾس اىَٞذ 

 
 1700 اىزيفسٝل / ٍؾبفظخ ػغيُ٘ 
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 عزٌزنا المواطن:

وبامكانةةن  هwww.gbd.gov.joتةةم نشةةر هةةذا الةةدلٌل علةةى مولةةع الةةدائرة االلكترونةةً  

مةة بشةؤون وأخبةار للحصول علةى المزٌةد مةن البٌانةات والمعلومةات المتعلزٌارة المولع 

 العامة.الموازنة 

 

 على العنوان التالً:والتراحاتن لتطوٌر الدلٌل  ناستفساراتو نمالحظاترسال إأٌضاً بامكانن و

 دائرة الموازنة العامة

 24بناٌة  –الشمٌسانً: شارع حسٌن الجسر 

 االردن –عمان  1860ص.ب 

 11118الرمز البرٌدي 

 

 962 6 5666065هاتف: 

 201فرعً: 

 

 962 6 5666063الفاكس: 

 

 البرٌد االلكترونًعلى  أو

gbd@gbd.gov.jo 

Info@gbd.gov.jo 

 

 و التفضل بزٌارة صفحتنا على الفٌس بون:أ

gbd.gov.johttps://www.facebook.com/www./ 
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