
 الخالصة التنفيذية
 لتمدير إنجاز المشاريع الرأسمالية في محافظات المملكة

 8002 السنة الماليةحتى نهاية 
 

 
( ملٌون 6611بنحو ) 8002زنة العامة لعام لدرت النفمات الرأسمالٌة فً لانون الموا

 .8007%( عن مستواها فً عام 41أو ما نسبته )( ملٌون دٌنار 364دٌنار بزٌادة ممدارها )
 

ٌر التموٌل الكافً لتنفٌذ العدٌد من وفولمد جاءت هذه الزٌادة فً النفمات الرأسمالٌة لت
نٌن تلبٌة اإلحتٌاجات األساسٌة للمواطالمشارٌع الرأسمالٌة فً مختلف محافظات المملكة ل

 ولتوفٌر بٌئة مالئمة لإلستثمارات إللامة المشارٌع اإلنتاجٌة فً سائر مناطك المملكة.
 

ما  8002لغت مخصصات النفمات الرأسمالٌة فً لانون الموازنة العامة لعام بولد 
%( من الناتج 9) %( من إجمالً النفمات فً لانون الموازنة العامة وما نسبته80نسبته )

( ملٌون دٌنار أو ما نسبته 703.8المحلً اإلجمالً ولد توزعت النفمات الرأسمالٌة بوالع )
( ملٌون دٌنار أو ما نسبته 310.2محافظات المملكة على )%( للمركز فٌما حازت 10.3)
(49.)% 

 
ما  أو( ملٌون دٌنار 910.1حوالً ) 8002نهاٌة السنة المالٌة  وبلغ اإلنفاق الفعلً حتى

لانون الموازنة العامة لعام %( من إجمالً مخصصات النفمات الرأسمالٌة فً 26.1نسبته )
8002. 

 
والمشاريع التي تنفذ أسمالية موزعة حسب المحافظات وفيما يلي خالصة بالنفمات الر

نهاية السنة  حتىفيها  الوظيفية، ونسب اإلنفاق على المستوى الوطني وحسب المطاعات
 : 8002المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أوالً : خالصة النفمات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات :
 باأللف بالدٌنار

 المحافظة الرلم
 ممدر

8002 
األهمية 

 نسبية)%(ال
اإلنفاق حتى شهر 

(28) 
نسبة اإلنفاق 
 الفعلي)%(

المستوى  6
 الوطنً

703610124 10.33 108097266 21.16 

 27.31 30416102 4.91 31632139 محافظة إربد 8

 27.33 44019333 4.81 47267173 محافظة المفرق 4

 17.36 68883027 6.11 62648737 محافظة جرش 3

 90.76 1383392 0.16 7028119 محافظة عجلون 1

محافظة  1
 العاصمة

93133034 2.68 71113877 20.04 

 99.24 42612181 4.82 42888141 محافظة البلماء 7

محافظة  2
 الزرلاء

78238110 1.81 38920119 19.00 

 93.11 63969011 6.41 61710832 محافظة مأدبا 9

 94.23 86263800 8.00 84831311 محافظة الكرن 60

 91.37 41110714 4.89 42891614 محافظة معان 66

 76.18 60381167 6.81 63177331 محافظة الطفٌلة 68

 89.80 61263198 3.11 13616910 محافظة العمبة 64

 22058 850525817 200000 2271822681 اإلجمالــي         

 
لد تم رصدها  8002%( من المخصصات الرأسمالٌة لعام 2.6ٌبٌن الجدول أعاله أن حوالً )

%( ثم 3.1%( ثم محافظة العمبة بنسبة )1.4لمحافظة العاصمة، تلٌها محافظة الزرلاء بنسبة )
%( وكانت نسبة المخصصات األدنى فً محافظة عجلون وبنسبة 3محافظة إربد بنسبة )

(0.1)% 
 

فمد جاءت نسبة اإلنفاق األعلى فً  8002الٌة وفٌما ٌتعلك باإلنفاق حتى نهاٌة السنة الم
%( ثم كل من مأدبا 91.1%( تلٌها محافظة معان بنسبة )99.2محافظة البلماء وبنسبة )

%( على التوالً ولد جاءت نسبة اإلنفاق األدنى فً محافظة 94.2% و 93.1والكرن بنسبة )
الرأسمالٌة على مستوى  %( فً حٌن بلغت نسبة اإلنفاق فً المشارٌع89.8العمبة بنسبة )

 %(.21.1المركز )المستوى الوطنً( حوالً )
 



( 703610.1أما فٌما ٌخص المشارٌع التً تنفذ على المستوى الوطنً فمد خصص حوالً )
%( فً 10.63وبأهمٌة نسبٌة تمدر بـ ) 8002ألف دٌنار من المخصصات الرأسمالٌة لعام 
 %(.21.1( ألف دٌنار بنسبة )108204.4)حٌن بلغ اإلنفاق على المستوى الوطنً حوالً 

 
 
 
 
 

 ثانياً : خالصة النفمات الرأسمالية موزعة حسب المطاعات الوظيفية :
 

 باأللف دينار 

%( من 42.1لد استحوذ على ما نسبته ) لطاع الشؤون اإللتصاديةٌبٌن الجدول أعاله أن 
إجمالً المخصصات الرأسمالٌة لما لهذا المطاع من أهمٌة بالغة فً التنمٌة اإللتصادٌة المحلٌة 

لٌة والخارجٌة، وتال هذا المطاع وفً معالجة مشكلتً الفمر والبطالة وحفز اإلستثمارات المح
%( من إجمالً المخصصات 61.1الذي حظً بنسبة ) لطاع اإلسكان ومرافك المجتمع

، وجاء ذلن تجسٌداً لمبادرة جاللة الملن عبد هللا الثانً إبن الحسٌن 8002الرأسمالٌة لعام 
ة فً جمٌع المعظم حفظه هللا ورعاه "سكن كرٌم لعٌش كرٌم" وإنشاء مساكن لألسر العفٌف

%( فٌما حظً كل من 68.1على نحو ) لطاع الصحةمحافظات ومناطك المملكة،  وحاز 
%( لكل منهما على الترتٌب. 7.2%( و )9.7على نسبة ) والتعليم العموميةلطاعي الخدمات 

 هذا فضالً عن رصد المخصصات الالزمة للمطاعات األخرى.
 

 المطاع الرلم

 

 ممدر
8002 

األهمية 
 النسبية
)%( 

اإلنفاق حتى 
 (28شهر)

نسبة 
اإلنفاق 

 الفعلي )%(

 72.12 22714138 9.70 668932000 الخدمات العمومٌة العامة 6

 61.17 8100000 6.89 61000000 دفاعال 8

 96.44 71213877 7.88 23610000 النظام العام وشؤون السالمة العامة 4

 26.77 411327260 42.11 310871671 الشؤون اإللتصادٌة 3

 11.83 1646719 0.11 7737000 حماٌة البٌئة 1

 73.90 634931863 61.10 698696000 اإلسكان ومرافك المجتمع 1

 90.27 646224219 68.31 631648314 الصحة 7

 71.94 69746846 8.84 81927000 الترفٌه والثمافة والشؤون الدٌنٌة 2

 22.79 26612317 7.21 96302021 التعلٌم 9

 27.41 41012917 4.31 30634000 الحماٌة اإلجتماعٌة 60

 المجمـوع      
227182268

1 
20000

0 
85052581

7 
22058 



ً فً اإلنفاق حتى  النظام العام وشؤون لطاع  46/68/8002وكان أكثر المطاعات نشاطا
%( من إجمالً المخصصات 96.4حٌث بلغت نسبة اإلنفاق فً هذا المطاع ) السالمة العامة

بنسبة إنفاق بلغت  التعليملطاع %(، ثم 90.9بنسبة ) لطاع الصحةالمرصودة لهذا المطاع تاله 
 اع الشؤون اإللتصاديةمطف%( 27.3بنسبة ) الحماية االجتماعيةلطاع %(، ثم 22.2حوالً )
 %(.26.8بنسبة )

 
فٌما ٌلً تحلٌالً شامالً لإلنفاق على المشارٌع الرأسمالٌة، وتمدم سٌر العمل فٌها فً كل 
محافظة من محافظات المملكة وذلن على ضوء الزٌارات المٌدانٌة التً لام بها محللو الموازنات 

ام للولوف على تمدم سٌر العمل فً وفً نهاٌة كانون اول من نفس الع 8002فً منتصف عام 
تم تسلٌط الضوء على تطور العمل فً هذه المشارٌع المختلفة فً سائر محافظات المملكة ، وسٌ

المشارٌع إبتداًء من محافظات إللٌم الشمال ثم إللٌم الوسط فإللٌم الجنوب ثم أخٌراً المشارٌع 
َ معلومات وبٌانات  الرأسمالٌة التً ٌتم تنفٌذها على المستوى الوطنً، وٌتضمن التمرٌر أٌضا

 خاصة بكل محافظة من محافظات المملكة .
 

إسااتعراأ أداء الااوزارات والاادوائر الحكومٌااة فااً تنفٌااذ المشااارٌع الرأساامالٌة  أمااا لاادى
( فاال باد مان اإلشاارة إلاى أن نسابة اإلنفااق 6حسب المحافظات كما هو مبٌن فً الجادول رلام )

المرتفعة ال تعنً بالضرورة دائماً أن الوزارة / الدائرة حممت نسب إنجاز حسب المستهدف فاً 
مااة علااى مسااتوى كاال مشااروع ماان مشااارٌعها الرأساامالٌة علااى مسااتوى لااانون الموازنااة العا

 المحافظات .
 

وبعبارة أخرى ، لد ٌجد المتابع أن نسبة اإلنفاق الفعلً على مجمل المشارٌع الرأسامالٌة 
فً إحدى الوزارات تصل إلى نسبة مرتفعة جداً لكان نسابة إنجازهاا علاى المشاارٌع الرأسامالٌة 

 المستوى المستهدف . موزعة على المحافظات دون
 

وفٌما ٌلً عرأ موجز حول أبرز األنشطة التً تموم بها الوزارات والدوائر الحكومٌاة 
 -فً محافظات المملكة :

 

  التربية والتعليموزارة   -2
حااوالً  8002بلغات نساابة اإلنفااق علااى المشااارٌع الرأسامالٌة حتااى نهاٌااة السانة المالٌااة  

رأسامالٌة وهاً نسابة ضامن المساتوى المساتهدف %( من إجمالً مخصصاتها ال29.7)
فً نهاٌة السنة المالٌة ، ولد كانت أعلى نساب إنفااق فاً كال مان محافظاات )العاصامة، 

%، 94.4%، 94.2%، 93.1مأدبااا، البلماااء وإربااد ثاام الكاارن( حٌااث بلغاات النسااب )
%( لكااال مااانهم علاااى التاااوالً ، وكماااا كانااات نساااب اإلنفااااق األدناااى فاااً %90، 96.7
 %( وجمٌعها ضمن النسب المستهدفة.29-%26ظات األخرى تتراوح بٌن )المحاف

 

  وزارة الصحة -8



 8002بلغاات نساابة اإلنفاااق الفعلااً علااى المشااارٌع الرأساامالٌة حتااى نهاٌااة كااانون أول 
%( ماان إجمااالً مخصصاااتها الرأساامالٌة وهااً نساابة تمااع ضاامن المسااتوى 94حااوالً )

ت نسابة اإلنفااق فاً جمٌاع المحافظاات ضامن المستهدف لهذا الولت من السانة، ولاد كانا
 %( من كل محافظة فً لطاع الصحة . 99-%90النسب المستهدفة وتراوحت بٌن )

 
  وزارة األشغال العامة واإلسكان -1

 8002وصاالت نساابة اإلنفاااق الفعلااً علااى المشااارٌع الرأساامالٌة حتااى نهاٌااة كااانون أول 
ن أعلاى النساب ممارناة ماع باالً %( من إجمالً مخصصاتها الرأسمالٌة وهاً ما600)

الاااوزارات والااادوائر الحكومٌاااة وتعتبااار نساااب إنفالهاااا علاااى جمٌاااع المحافظاااات ضااامن 
%(، ولدى التدلٌك فً والاع 99.2-%98المستوى المستهدف بشكل عام تراوحت بٌن )

اإلنفاق على المشارٌع الرأسامالٌة ، ٌالحاظ أن هنالان بعاأ المشاارٌع الرأسامالٌة تساٌر 
ى المسااتهدف بشااكل واضااي وتحدٌااداً مشااارٌع الماارى الحضاارٌة فااً سااائر دون المسااتو

 محافظات المملكة حٌث بلغت نسبة اإلنجاز فٌها صفراً .
 
 
 
 
 التخطيط والتعاون الدوليوزارة  -1

 8002بلغاات نساابة اإلنفاااق الفعلااً علااى المشااارٌع الرأساامالٌة حتااى نهاٌااة كااانون أول 
رأسامالٌة وكانات نساب اإلنفااق واإلنجااز %( مان إجماالً مخصصااتها ال92.4حوالً )

 على مستوى المحافظات والمشارٌع تفوق المستوى المستهدف. 
 

  الخدمات الطبية الملكية -5
 8002بلغاات نساابة اإلنفاااق الفعلااً علااى المشااارٌع الرأساامالٌة حتااى نهاٌااة كااانون أول  

سااتوى %( ماان إجمااالً مخصصاااتها الرأساامالٌة وهااً نساابة ألاال ماان الم12.8حااوالً )
المستهدف لهذا الولت من السنة ، ولكن نسب اإلنفاق على مستوى المشاارٌع الرأسامالٌة 
فً المحافظات متباٌنة ، فمد بلغت النسابة األعلاى فاً محافظاات الطفٌلاة وإرباد والكارن 

%(، فااً المماباال فااإن نسااب 600والزرلاااء وهااً تفااوق المسااتوى المسااتهدف ضاامن )
 الرأسمالٌة فً محافظتً المفرق وجرش بلغت صفراً .  اإلنفاق واإلنجاز على المشارٌع

 
  الداخلية وزارة  -7

 8002بلغاات نساابة اإلنفاااق الفعلااً علااى المشااارٌع الرأساامالٌة حتااى نهاٌااة كااانون أول 
%( من إجمالً مخصصاتها الرأسامالٌة وهاً نسابة تماع ضامن المساتوى 98.3حوالً )

ى نسااب إنفاااق فااً محااافظتً الكاارن المسااتهدف لهااذا الولاات ماان الساانة ، ولااد كاناات أعلاا
%( علاااى التاااوالً، وأدناااى نسااابة كانااات فاااً 99.9% و 99.9والمفااارق حٌاااث بلغااات )



%( على التوالً بسبب تأهٌال 84.6% و 63.7محافظتً مأدبا والعاصمة حٌث بلغت )
، أماا باالً المحافظااات 8009مباانً المحافظاات فاً تلان المحاافظتٌن إلاى موازناة عاام 

الفعلً فٌها حول المتوسط العام لإلنفاق وزارة الداخلٌة وهاً ضامن  فكانت نسب اإلنفاق
 المستوى المستهدف .

 
 
  وزارة العدل -6

 8002بلغاات نساابة اإلنفاااق الفعلااً علااى المشااارٌع الرأساامالٌة حتااى نهاٌااة كااانون أول 
%( مااان إجماااالً مخصصااااتها الرأسااامالٌة وهاااً نسااابة ألااال بكثٌااار مااان 16.8حاااوالً )

لهاذا الولات مان السانة ، وأن نساب اإلنفااق الفعلاً فاً المحافظاات المستوى المساتهدف 
 أٌضاً دون المستوى المستهدف مما ٌدل على أن لدرة الوزارة على اإلنفاق متدنٌة جداً .

 
 
 
  الدفاع المدني -2

 8002بلغاات نساابة اإلنفاااق الفعلااً علااى المشااارٌع الرأساامالٌة حتااى نهاٌااة كااانون أول 
مخصصاتها الرأسمالٌة وهً من أعلى النسب ممارناة ماع  %( من إجمال600ًحوالً )

 بالً الوزارات.
 
 
 
 التنمية االجتماعيةوزارة  -8

 8002بلغاات نساابة اإلنفاااق الفعلااً علااى المشااارٌع الرأساامالٌة حتااى نهاٌااة كااانون أول 
%( ماان إجمااالً مخصصاااتها الرأساامالٌة وهااً نساابة ضاامن المسااتوى 23.3حااوالً )

ولت من السنة وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة اإلنفااق متباٌناة فاً المستهدف فً مثل هذا ال
%( ماع 22.4محافظات المملكة حٌث بلغت أعلى نسبة فً محافظة العمبة حٌاث بلغات )

األخااذ بعااٌن االعتبااار األهمٌااة النساابة للمماادر واإلنفاااق الفعلااً وكاناات أدنااى نساابة فااً 
 %(.81.9محافظة الطفٌلة حٌث بلغت )

 

 
 افةالثموزارة  -20

 8002بلغاات نساابة اإلنفاااق الفعلااً علااى المشااارٌع الرأساامالٌة حتااى نهاٌااة كااانون أول 
%( مااان إجماااالً مخصصااااتها الرأسااامالٌة وهاااً نسااابة دون المساااتوى 76.2حاااوالً )

المستهدف لمثل هذا الولت مان السانة ، وأن نساب اإلنفااق الفعلاً فاً المحافظاات تشاٌر 
محااافظتً البلماااء والزرلاااء حااوالً إلااى تفاااوت واضااي حٌااث بلغاات أعلااى نساابة فااً 



%( علااى التااوالً، وكاناات أدنااى نسااب اإلنفاااق فااً محااافظتً الكاارن 91.6% و99.8)
%( علااى التااوالً وبااالً المحافظااات تبلااغ نساابة إنفالهااا 9.9%(، )8.7والعمبااة بوالااع )

 حول المعدل العام إلنفاق وزارة الثمافة . 
 
 

 

 وع الى ما يلي:تشير االلوان على شريط بطاقة وصف المشر

 : المشروع يسير بشكل جيد وحسب المخطط له.

 : المشروع يسير بشكل بطيء ودون المستوى المخطط له.

 المشروع متعثر وال يسير حسب المخطط له.: 

 

 

 


