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 تقديم

الرئيسهية لهدا الحكومهة  داةأهمية بالغة كونه  األيكتسب قانون الموازنة العامة        

ترتيهب المباشر في إعهادة  دورهاضافة الى  قتصادية واالجتماعيةلتحقيق األهداف اإل

تبسههيط فههي سههبيل ويعتبههر دليههل المههواطن وثيقههة هامههة واداة  أولويههات االنفههاق العههام.

 . سهلةيكون اقرب الى فهم المواطن وبلغة  بحيثقانون هذا المحتويات 

 2014للسهنة الماليهة  للموازنلة العاملة دليلل الملواطنيؤتي االصدار الرابع من و    

م مههع اقههرار القههانون ليمثههل خطههوة متقدمههة فههي اتجههاه تحقيههق المعههايير الدوليههة  متزامنهها

حرصت دائرة الموازنة العامة في هذا العام على نشهر وقد  .المتعلقة بتعزيز الشفافية

م لههةرادة السياسههيةاالصههدار الرابههع فههي وقههت مبكههر  فههي تحقيههق المزيههد مههن  تحقيقهها

يصبح بامكان المواطن االردنهي الوصهول الهى اكبهر قهدر بحيث  ،العامة اإلصةحات

والتي من شهؤنها ان تتهيح للمهواطن المتعلقة بالموازنة ممكن من المعلومات والبيانات 

خهدمات حجهم المخصصهات الماليهة الموجههة للقطاعهات اإلقتصهادية والعلى التعرف 

، وبما يفضي العامة التي لها مساس مباشر بحياة المواطن اليومية  كالتعليم  والصحة

 تحقق الفهم الكامل للمواطن حول مصادر االنفاق العام واوج  انفاق .الى 

،  وذلك بؤسهلوب 2014لموازنة العامة للسنة المالية اويلخص هذا الدليل قانون      

 ىومبسط بهدف زيادة توعيهة المهواطنين بمكونهات موازنهة بلهدهم والتعهرف عله لسه

التطورات التي تطرأ عليها بين عام وآخر من خةل احتوائ  على تعريهف بالموازنهة 

وأبرز التطورات اإلقتصادية والمالية  2013العامة وأهم إنجازات الحكومة في عام 

، وكههذلك تضههمن 2014زنههة عههام وأهههم المةمههح والمسههتجدات فههي موا 2013لعههام 

الدليل عدة مواضيع حول االنفاق واالقتراض الحكومي ودور المواطن في المحافظة 

وتؤمل دائرة الموازنة العامهة أن يسهاعد ههذا الهدليل   على الممتلكات وتنفيذ الموازنة.

 .جميع المواطنين في معرفة ابعاد الموازنة ومةمحها العامة ومضامينها

 

 هالهزايمأحمد دمحم د.                                                           

                   مدير عام دائرة الموازنة العامة
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 ؟ ما هي الموازنة

 

الحكومههة لسههنة ماليههة مقبلههة لتحقيههق األهههداف الوطنيههة بؤنههها خطههة تعههرف الموازنههة 

التههي تحصههلها تتضههمن المبههالم الماليههة و ضههمن اطههار مههالي متوسههط المههداالمنشههودة 

 )النفقات(.  التي تنفقها)اإليرادات(، والمبالم الدولة 

 

فهي حهال والموازنهة".  وفهررما يطلق علي  " ينتجي حال تجاوز اإليرادات للنفقات، فف

ما يطلق علي  "عجهز الموازنهة"، ممها يهدفع الحكومهة  ينتجتجاوز النفقات لإليرادات، 

لةقتراض لتنفيذ برامجها وأنشطتها التي تسهم في تحسين مستوا معيشهة المهواطنين 

  ورفع مستوا الخدمات المقدمة لهم.
 

 

 مخطط إجراءات الموازنة العامة  

 

 اعداد الموازنة

 
 

 تنفيذ الموازنة
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 ؟ الماضيماذا فعلت الحكومة في العام 
 

وبشهكل  2013تمكنت الحكومة من تحقيق سلسلة من االنجهازات الهامهة خهةل عهام 

واإلسههكان  كههالتعليم والصههحة والميههاه خههاص فههي القطاعههات ذات األولويههة الوطنيههة

 والطاقة.
 

 ( 14( مدرسههة وتههم اسههتةم ) 16 ) بنههاتعطههاتات إحالههة وتههم طههر   :فللي قطللاع التعللليم

( 72)لنحهو طر  عطاتات اضافة الى  ،المملكة المختلفةمدرسة جاهزة في محافظات 

( غرف 5) واستحداث ( غرفة صفية جاهزة12. كما تم استةم ) إضافية غرفة صفية

كما واصلت الوزارة جهودها في اطار عملية  ( مدارس.5ي )صفية لرياض االطفال ف

م ربههط المههدارس  ارس %( مههن إجمههالي عههدد المههد94)نحههو  ، حيههث تههم ربههط الكترونيهها

م  الحكومية تنفيهذ برنهامج التغذيهة من جهة اخرا، تابعت الوزارة عملهها فهي . والكترونيا

وعلههى  .2013( ألههف طالههب خههةل العههام 170) اسههتفاد منهه  حههواليوالههذ  المدرسههية 

م بموجب نظهام بعثهات المكرمهة الملكيهة لتهدريس 11458قبول )صعيد آخر، تم  ( طالبا

م  1083قبول ) اضافة الى ومية، أبنات المعلمين في الجامعات الحك ضمن إطهار ( طالبا

علميههة حسههب احتياجههات مههديريات التربيههة والتعلههيم مههن الكههوادر التعليميههة البعثههات ال

 .المطلوبة في الميدان التربو 
 

 
 محافظة المفرق/  البِشري  مدرسة 
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 :اسههتمرت وزارة الصههحة فههي سياسههة توسههيع مظلههة التههؤمين  وفللي قطللاع الصللحة

م  بلغهت نسهبة المهواطنين المهإمنينالصحي للمواطنين حيهث  تؤمينها صهحيام حكوميها

حههديثي  بتنفيههذ حملههة تطعههيم خاصههة لةطفههالكمهها قامههت الههوزارة  %(.57نحههو )

 الوالدة خةل السنة األولى من أعمارهم وحملة تطعيم وطنية شاملة للفئة العمرية

عملههت الههوزارة علههى تحسههين مسههتوا البنيههة و( سههنة. 20( شهههور الههى )6مههن )

التحتيهة للخههدمات الصههحية المقدمههة للمههواطنين وذلهك مههن خههةل توسههعة وتحههديث 

عدد من المراكز الصحية والمستشفيات وقامت بعمل دراسهات النشهاتات صهحية 

فهي المركهز  جديدة خدمة للمواطنين مثل مستشفى الطفيلة ومبنهى القسهم القضهائي

نشائية لمستشفى الزرقات تم االنتهات من االعمال االكما  الوطني للصحة النفسية .

وامها  .طر  واحالة عطات تجهيز وتؤثيث المستشهفىإضافة الى ، الجديد الحكومي

بالنسهبة لمستشهفى الباديهة، فقهد قاربههت الهوزارة علهى اسهتكمال االعمهال االنشههائية 

، والعمهل جهار واحالهة عطهات تجهيهز وتؤثيهث المستشهفىللمستشفى، كما تم طهر  

تههم االنتهههات مههن . ومههن جهههة اخههرا، فقههد علههى تشههغيل االنظمههة الكهروميكانيكيههة

"جههرو وعجلههون" العسههكر ، وسههيتم  انشههات مستشههفيات "المفههرق" العسههكر  و

. كما تم البدت بإنشات مركهز 2014تجهيزها بالمعدات واالجهزة الةزمة في عام 

المركهز بتقهديم  شهفى الملكهة عليهات، ويتوقهع ان يبهدأالورام باالشهعة/ مستمعالجة ا

 .2014خدمات  في منتصف عام 
 

 

 

 ( سنة20( شهور الى )6حملة تطعيم وطنية شاملة للفئة العمرية من )

http://www.google.jo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Msek8sXOh2zVlM&tbnid=eQc3A8BZ6wpkVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alghad.com/index.php/article2/664771/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.html&ei=hczbUtPCCIOn0QXz7YHoCQ&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNGxLRlBKLauZF5TENRIR6jH7UYauA&ust=1390222837893792
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  :وفي مجال المياه والصرف الصحي 
 

 حيث يصنف ،يعتبر األردن من أفقر دول  العالم من حيث وفرة المصادر المائية

وقد أدت  مائية المتاحة.رابع أفقر دولة  في العالم من حيث مصادره الك االردن 

القسرية المتعاقبة على األردن إلى زيادة  الزيادة في نمو السكان الطبيعي والهجرات

( 1300حوالي ) 2013الطلب على المياه، حيث وصل الطلب على المياه عام 

( 800ادر المائية اآلمنة المتوفرة تقدر بحوالي )مليون متر مكعب في حين ان المص

مليون متر مكعب. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه ليصل إلى حوالي 

 .2020( مليون متر مكعب بحلول العام 1600)
 

تم تنفيذ مشروع جر مياه ، فقد هم مشاريع المياه والصرف الصحيوفيما يتعلق بؤ

. 2013خاص والبدت بضخ المياه في منتصف عام الديسي بالشراكة مع القطاع ال

المتعلقة بمشروع ناقل البحرين وتوقيع  كما تم البدت بإعداد الدراسات الرئيسية

كما تم تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تقليل  رحلة االولى بقيمة )مليار( دوالر.الم

منها تؤهيل ومشاريع تحسين وإعادة تؤهيل الشبكات  ،فاقد المياه والخطوط الناقلة

شبكات المياه في عمان والبلقات ومادبا عجلون وجرو واربد والمفرق وكذلك 

مشاريع تقليل فاقد المياه في الكرك والطفيلة, باإلضافة الى مشروع صرف صحي 

وإقامة محطة تنقية المياه وتنفيذ مشروع منحة تحد  األلفية للمياه  ،جنوب عمان

( مليون دوالر. كما تم البدت 275كلفة )والصرف الصحي في محافظة الزرقات ب

بإقامة العديد من السدود في مختلف محافظرات المملكة ومنها سد كفرنجة في 

 ماعين. –الزرقات  محافظة عجلون و سد واد  ابن حماد وسد الكرك وسد

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 
 ابرز مةمح مشروع جر مياه الديسيالصورة الى اليمين مشروع سد كفرنجة، والى اليسار 
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 توجي  المبادرة الملكية لإلسهكان اعادة قيام الحكومة ب على إثرو :وفي مجال اإلسكان

ودعهم تنفيهذ  %( مهن األسهعار المعلنهة15بواقع ) تخفيض أسعار الشقق السكنيةعبر 

 نحههو 2013وصههل عههدد الشههقق المباعههة حتههى نهايههة عههام فقههد ، الخههدمات العامههة

ومهن المتوقهع ان يهتم تسهويق  .%( من اجمالي عدد الشقق49( شقة بنسبة )4166)

      عرهههههرة لمشاريرا بالنسبهههههرمهههههأو    (.2017-2014خهههههةل األعهههههوام ) الشهههههقق المتبقيهههههة

     ةرالمنشيهه روعررض فهي مشههأ( قطعههة 29فقههد تههم بيهع ) ،أراضههي مخدومهة / المإسسهة

قطعة ارض سكني وتجار  في عدد مهن ( 13( الف دينار و )218/ الكرك بقيمة )

كمههها تهههم انجهههاز مشهههروعين االول  .( الهههف دينهههار742ة )مهههمشهههاريع المإسسهههة بقي

مشهروع توسهعة الثهاني و ،( الف دينار417مكاتب تجارية /اربد( بكلفة ) ) استثمار 

( الههف 145( قطعههة ارض مخدومههة بكلفههة )38اسههكان ماركهها / العاصههمة تضههمن )

 دينار.
 

 

 العاصمة ماركا/مشروع 
 

 

 فقد تم استكمال فيما يتعلق بمجال النفط والمشتقات النفطية، و في قطاع الطاقة:و

اجراتات طر  عطات مشروع بنات سعات تخزينية للنفط والمشتقات النفطية في 

الف طن، وتم االنتهات من اعمال تقييم العروض الفنية والمالية  100العقبة بسعة 

 6سال في العقبة بسعة تخزينية لمادة الغاز البترولي الملعطات مشروع بنات سعات 

، وتم توقيع اتفاقية اطار مبادات لمشروع بنات خط انابيب لتصدير النفط االف طن

العراقي عبر اراضي المملكة الى مرفؤ التصدير في العقبة بين الحكومة االردنية 

 والحكومة العراقية. 
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توقيع عقد استئجار باخرة الغاز العائمة مع فقد تم  ،الغاز الطبيعياما في مجال و

تم احالة مشروع بنات رصيف الغاز الطبيعي . كما  Golar LNG. Ltd شركة

المسال والمنشآت الشاطئية والربط مع خط الغاز العربي في العقبة على ائتةف 

(BAM-MAG.) فقد تم التشغيل التجار   ،مجال الطاقة الكهربائيةب ما يتعلقوفي

ميجاواط في محطة السمرا لتوليد  145.9اضافة توربين غاز  بقدرة لمشروع 

توقيع االتفاقيات الخاصة لمشروع التوليد الخاص الرابع للكهربات مع و الكهربات،

تم وضع حجر االساس لمشروع التوليد الخاص كما ،  AES Jordan شركة

االستراتيجية الوطنية لمعالجة الثالث في منطقة المناخر، باالضافة الى اعداد الخطة 

 .خسائر شركة الكهربات

فقد تم توقيع اتفاقيات الول مشروع لتوليد الطاقة  ،ما في مجال الطاقة المتجددةأو 

ميغاواط وبحجم  117ة من طاقة الريا  في محافظة الطفيلة باستطاعة يالكهربائ

م االعةن  .مليون دينار مع ائتةف شركة ريا  االردن 205استثمار يبلم  وتم ايضا

عن قائمة الشركات المإهلة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهربات باستخدام 

 75-65استطاعة بمنطقة القويرة / العقبة و في (PV)انظمة الخةيا الشمسية 

الكورية الفائزة بعطات   KEPCO وعلى صعيد متصل استكملت شركة .ميجاواط

  الشوبك دراسة تقييم االثر البيئي للمشروع.طاقة الريا  بالفجيج / 

 

 Golar Frostناقلة الغاز الطبيعي المسال 
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 4102االقتصادية والمالية لعام  التطوراتبرز أ
 

الظههروف تههداعيات ، ونظههرام لنمههو اإلقتصههاد العههالميمعههدالت  تواضههعفههي ضههوت 

فقهد  ،االقتصاد االردني على والتى القت بظةلها االقليمية وتطورات االزمة السورية

علهى نفهس مسهتوا أدائه  المتواضهع خهةل  2013فهي عهام  االردني االقتصادحافظ 

سههجل النههاتج المحلههي اإلجمههالي باألسههعار الثابتههة خههةل األربههاع  حيههث ،2012عههام 

م نموام حقيقيام  2013الثةثة األولى من عام  وههو نفهس % 2.8بلغهت نسهبت  متواضعا

نمو مخفهض النهاتج المحلهي ل نظرا. و2012لعام المماثلة خةل الفترة النمو المتحقق 

% مقابهل نمهوه 6.0بنسهبة   2013مهن عهام  االرباع الثةثهة االولهىاإلجمالي خةل 

النهاتج المحلهي اإلجمهالي  سهجل  ، فقهد2012% في نفس الفترة مهن عهام 4.7بنسبة 

  مقابههللثةثههة األولههى خههةل األربههاع ا% 9.1 نمههوأ بلغههت نسههبت  باألسههعار الجاريههة

وتشير البيانات الى ارتفاع معدل البطالهة  .2012عام نفس الفترة من % خةل 7.6

م بهؤن 2012% فهي عهام 12.2% مقابهل 12.6ليصهل إلهى   2013 عهامفي  ، علمها

% مقابهل 11.0قهد انخفهض الهى  2013ع األخيهر مهن عهام بمعدل البطالة خةل الر

 .2012% خةل نفس الربع من عام 12.5

، وفي 2013في المملكة في عام  المستوى العام لألسعاروعلى صعيد تطورات 

تحريهر بوالمتمثلهة  2012 نهايهة عهام فهي  ضهوت االجهراتات التهي اتخهذتها الحكومهة

فقهد بلهم  أسعار المشتقات النفطية والعودة الى العمل بالتسعيرة الشههرية للمحروقهات،

م بههالتغير النسههبي فههي الههرقم القياسههي ألسههعار المسههتهلك  % 5.6معههدل التضههخم مقاسهها

 . 2012% في عام 4.8مقارنة بنحو 

 لت صهادرات المملكهة مهن السهلع خهةل، فقهد سهجالقطلاع الخلارجيوعلى صعيد 

% مقابل 2.5ارتفاعام محدودام بلغت نسبت   2013األولى من عام شهرا عشر االحد 

. وفههي المقابههل، 2012% خههةل نفههس الفتههرة مههن عههام 1.3تراجعههها بنسههبة بلغههت 

مهن عهام  األولهىشههرا عشهر حهد األ% خهةل 6.1ارتفعت المستوردات بنسبة بلغت 

. 2012% خةل الفترة المماثلة مهن عهام 10.2مقابل ارتفاعها بنسبة بلغت  2013

م لههذلك ارتفههع العجههز فههي الميههزان التجههار   مليههون  9051% ليبلههم 8.6بنسههبة وتبعهها

 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. 8332دينار مقارنة بنحو 
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، فتشير البيانات الصهادرة عهن البنهك المركهز  التطورات النقديةأما على صعيد 

عهام  مهناألولهى  االحهد عشهر شههراالى ارتفهاع اجمهالي التسههيةت االئتمانيهة خهةل 

% عهن مسهتواها فهي نهايهة العهام 5.4مليون دينهار أو مها نسهبة  959نحو ب  2013

% خههةل 10.6مليههون دينههار أو مهها نسههبت   1679السههابق، مقارنههة بارتفههاع مقههداره 

. وفهههي المقابهههل، ارتفهههع رصهههيد احتياطيهههات البنهههك 2012مهههن عهههام الفتهههرة المماثلهههة 

 2013ن عهام مهاالحد عشر شهرا األولهى المركز  من العمةت األجنبية في خةل 

% عن مستواه 81.7مليون دوالر، أو ما نسبت   12054بشكل ملحوظ  ليصل الى 

، ليغطي بهذلك مسهتوردات المملكهة مهن السهلع والخهدمات لنحهو 2012في نهاية عام 

 ستة شهور.

، فقههد انعكسههت  بالماليللة العامللة والموازنللة العامللة والللدين العللام وفيمهها يتعلههق 

تهههدفق الغهههاز انقطهههاع ووانعكاسهههات االزمهههة السهههورية  المتهههوترةاالقليميهههة الظهههروف 

المصر  وارتفاع حجهم االسهتيراد مهن الوقهود الثقيهل والهديزل ذات التكلفهة المرتفعهة 

علهى النفقات العامهة  -دات الموازنة العامة ألتوليد الطاقة الكهربائية بشكل سلبي على 

نسهبة مهن النهاتج والهدين العهام الهذ  وصهل إلهى مسهتويات قياسهية ك -وج  الخصوص

 .المحلي االجمالي

حهد عشهر شههرا األاإلجمهالي خهةل  اإلنفهاق فعلهى صهعيد النفقهات العامهة، سهجل

  % 4.5مها نسهبت  دينهار أو مليهون 270 مقهداره ارتفاعهام  2013مهن عهام األولهى 

خهةل ذات الفتهرة مهن دينهار  مليهون 5943مقابهل  دينهار مليهون 6212 ليصل الهى 

        بمقهدار الجاريهة النفقهات لزيهادة محصهلة االرتفهاع ههذا جهات وقهد.  2012 عهام

 بحوالي الرأسمالية وارتفاع  النفقات ،% من جهة1.3ما نسبت   مليون دينار أو  70

 % من جهة أخرا.39مليون دينار أو ما نسبت   199

حد عشهر األخةل  العامةأما فيما يتعلق باإليرادات العامة، فقد بلغت االيرادات   

 ت نسهبت مليهون دينهار بارتفهاع  بلغه 5112مها قيمته   2013مهن عهام  شهرا األولهى

، وجات هذا  االرتفاع 2012عام  الفترة المقابلة ل% عن مستواها المسجل في 13.2

% مقارنههة بعههام 500محصههلة لةرتفههاع الكبيههر فههي حجههم المههنح الخارجيههة بنسههبة 

مليون دينار، من جهة، والرتفاع االيهرادات المحليهة بنسهبة  579لتصل الى  2012
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 4532لتصهل الهى  2012عهام لحد عشر شههرا األولهى األ% عن مستواها في 2.6

 مليون دينار، من جهة أخرا.

حهد األخهةل وترتيباً على ما سبق، بلغ عجز الموازنة متضمناً المنح الخارجيلة 

 0242.4مليللون دينللار مقابللل  0011.1نحللو  4102لعههام   عشههر شهههرا األولههى

 .4104عام ذات الفترة لمليون دينار في 

وبناتم على التطورات في جانبي الموازنهة العامهة، فقهد ارتفهع صهافي الهدين العهام 

% عهن مسهتواه فهي 15بمها نسهبت   2013لعهام  حد عشهر شههرا األولهىاألفي نهاية 

% مهن النهاتج 79.4ا نسهبت  مليون دينار مشهك ةم مه 19065نهاية العام السابق ليبلم 

حهد عشههر األفهي نهايههة مليهون دينههار  16349مقابههل  2013المحلهي اإلجمههالي لعهام 

عههن % مههن النهاتج المحلههي االجمههالي 74.4 أو مها نسههبت  2012لعههام شههرا األولههى 

  .2011عام مستواه في نهاية 

 

 4102الموازنة العامة لعام 

 فرضيات الموازنة
 

النفقههات واإليههرادات فههي مشههروعي قههانون الموازنههة العامههة سههتندت تقههديرات ا   

إلهههى الفرضهههيات المتعلقهههة  2014وقهههانون موازنهههات الوحهههدات الحكوميهههة لعهههام 

 باإلجراتات المالية التاليررررة :

 .عدم إصدار مةحق موازنة إال في الحاالت ذات الضرورة القصوا 

 تخفيض.دون ا  دعم مادة الخبز للمواطنين  االستمرار في  

 . تعزيز شبكة األمان اإلجتماعي إليصال الدعم لمستحقي 

  ترسيخ مبدأ التخطيط الوظيفي بما يضمن رشاقة الجهاز الحكومي من حيهث

عدد الموظفين وزيادة انتاجيت  وصوالم الى تقديم الخدمات للمهواطنين بكفهاتة 

 وجودة عالية .
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 ج جهههدول رصهههد المخصصهههات الةزمهههة لعمليهههة تثبيهههت المسهههتخدمين خهههار

التشكيةت مع األخهذ بعهين اإلعتبهار زيهادة عهةوة غهةت المعيشهة الشخصهية 

 ( دنانير.10للفئة الثالثة بمقدار )

 .زيادة المخصصات المرصودة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي 

  زيههادة المخصصههات المرصههودة لبنههد المعالجههات الطبيههة لتسههديد جههزت مههن

لعمهل علهى تطبيهق أسهس وضهوابط واضهحة المديونية القائمهة مهع ضهرورة ا

وشهفافة لإلسهتفادة مهن المعالجههات الطبيهة بحيهث تقتصههر علهى الشهرائح غيههر 

م.  المقتدرة من المواطنين غير المإمنين صحيا

  اإلستمرار في ضبط النفقات التشغيلية وال سيما البنود المتعلقهة بالمحروقهات

سهتخدام السهيارات ا والكهربات والمات والهاتف ومصاريف السهفر والحهد مهن

 .سفر الوفود إال للضرورة القصوا الحكومية وتقليص

  إعتماد أنظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحهدات الحكوميهة بحيهث ترفهع مهن

مستوا إعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلهل مهن اإلعتمهاد 

 على دعم الخزينة العامة.

 يهذ مشهاريع اإلسهتراتيجية الوطنيهة مواصلة رصهد المخصصهات الةزمهة لتنف

للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوا العاملة األردنيهة وخاصهة فهي 

م.  مناطق جيوب الفقر واألقل حظا

 وسههحب السههيارات غيههر  اإلسهتمرار بسياسههة وقههف شههرات السهيارات واآلثههاث

 .الضرورية والتوقف عن تخصيص السيارات بعد تاريخ اقرار الموازنة 

  على عمليات الصيانة للطرق القائمة وإقتصار تنفيذ الطهرق الجديهدة التركيز

 على الحاالت الضرورية فقط.

  برنامج البنية التحتيهة للمحافظهات وذلهك لرصد المخصصات المالية الةزمة

بهههدف التوزيههع العههادل لمنههافع التنميههة علههى كافههة منههاطق المملكههة مههن خههةل 

ولههدة للههدخل والمههوفرة لفههرص العمههل تنفيههذ المشههاريع التنمويههة المنتجههة والم

 للمواطنين.

  رصههد المخصصههات الماليههة الةزمههة لتنفيههذ المشههاريع التنمويههة الحيويههة فههي

قطاعات الطاقهة والطهرق والميهاه والتعلهيم والصهحة وتنميهة المحافظهات مهن 

 خةل تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية.
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  بههدف الوصهول إلهى قيمهة تعهويض عادلهة للطهرفين تعديل قانون اإلستمةك

م والتي تكبد الخزينة العامة أعباتم مالية ثقيلة.  وذلك بتغيير اآللية المتبعة حاليا

  مواصهلة تههؤمين المخصصهات الماليههة الضههرورية لقواتنها المسههلحة وأجهزتنهها

األمنية لضمان اإلستقرار األمنهي الهذ  يشهكل الركيهزة األساسهية لإلسهتقرار 

 قتصاد  والمالي.اإل

  تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يتم تطبيهق مبهدأ تصهاعدية الضهريبة علهى

 أربا  الشركات كما هو الحال مع األفراد.

 .ضبط اإلعفاتات الضريبية وخاصة المتعلقة برسوم تصاريح العمل 

 .زيادة عوائد التعدين وإلغات اإلعفاتات الواسعة في هذا المضمار 

 ل والحههد مههن التهههرب الضههريبي إلههى جانههب تقلههيص تحسههين كفههاتة التحصههي

 المتؤخرات الضريبية وفق إستراتيجية واضحة.

  حصههول المملكههة علههى كامههل المههنح الخارجيههة المتفههق عليههها مههع الصههندوق

 الخليجي للتنمية والدول المانحة.
 

 4102أهم المستجدات في موازنة عام 

حكومههة فههي تطبيههق البرنههامج سياسههة ال 2014قههانون الموازنههة العامههة لعههام يعكههس   

النمو اإلقتصاد  الهذ  ههو فهي مستهدفا تحفيز الوطني لةصة  المالي واالقتصاد  

لقطاعههات ا ماضههافة الههى اتاحههة المجههال امهها، التبههاطإ مههنيمههر فههي حالههة األسههاس 

الماليهة والتهي من مستهلكين ومستثمرين للتكيف مع اإلصةحات المختلفة اإلقتصادية 

  ضههرورية وحاسههمة فههي سههبيل الحفههاظ علههى  قاسههية مههن جانههب، اال انهههاقههد تبههدو انههها 

االقتصهاد الهوطني ا  انتكاسهات قهد يتعهرض لهها ب ياالستقرار المالي والنقد  وتجن 

التدريجي خفض ال. ويستهدف قانون الموازنة في حال عدم اتخاذ االجراتات الةزمة

وال الههى االعتمههاد علههى يههة وصههعجههز الموازنههة العامههة وموازنههات الوحههدات الحكومل

هص بهؤبرز . 2014. وهذا ما يإكده قانون الموازنة العامة لعهام الذات وفيمها يلهي ملخ 

 : 2014في موازنة عام  المستجدات

، حيث تهدف الماليو االقتصاد مع البرنامج الوطني لةصة   االنسجام أوالً:

والدين العام الى تخفيض عجز الموازنة الحكومة من تطبيق البرنامج 
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عادة التوازن للمالية العامة باعتبارها الركن االساسي البشكل تدريجي 

الذ  يكفل تشجيع االستثمار وتحفيزه وتسريع دوران عجلة النشاط 

 .االقتصاد 
 

وقد  علية للوزارات والدوائر الحكومية.تلبية الحد االدنى من االحتياجات الف ثانياً:

اتخاذ العديد من االجراتات الهادفة الى الموازنة العامة تضمن قانون 

فقد ارتفعت  هذه االجراتات ،وعلى الرغم من النفقات التشغيلية. ضبط 

 2013عن المعاد تقديرها لعام  2014المقدرة في عام النفقات الجارية 

. التزامات مستحقة ال يمكن اغفالهانظرا لوجود  %(10.9) بما نسبت 

 (.17تفاصيل انظر صفحة )لمزيد من ال

          

، ويعهههزا ذلهههك الهههى منحهههة %(24.2نمهههو النفقهههات الرأسهههمالية بنسهههبة )ثالثلللاً:     

صهههندوق الخليجهههي للتنميهههة. وتجهههدر االشهههارة الهههى ان حصهههة المشهههاريع ال

نحهو شهكلت  -باستثنات دولة قطر –الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية 

مليهون دينهار  216الرأسمالية موزعة بواقع % من اجمالي النفقات 50.4

 203مليون دينار من دولة الكويت و 220من المملكة العربية السعودية و

  .ن دولة االمارات العربية المتحدةمليون م
 

 ً م فههي حجههم المههنح الخارجيههة  2014شهههدت موازنههة عههام  :رابعا م واضههحا ارتفاعهها

مليههون دينههار فههي عههام  850مليههون دينههار مقابههل  1151لتصههل الههى نحههو 

% ويعهههزا ذلهههك الهههى منحهههة 35.4مسهههجلة زيهههادة بلغهههة نسهههبتها  2013

 .الصندوق الخليجي للتنمية
 

 

   
والصهحة والميهاه  النقهلالمشاريع الرأسهمالية فهي مشهاريع الطاقهة و تتركز  خامساً:

ألهميهههة الخهههدمات التهههي تقهههدمها ههههذه  وتنميهههة المحافظهههات نظهههرام  والتعلهههيم

القطاعات للمهواطن االردنهي. وقهد شهكلت المخصصهات الماليهة المرصهودة 

مهن % 5و % 9% و12% و8% و 15% و 11لهذها القطاعهات نحهو 

، ليرتفهع بهذلك حجهم اجمالي النفقات الرأسمالية لهذه القطاعات على التوالي

مليهون دينهار  746نحو المخصصات المالية المرصودة لهذ القطاعات الى 

 .2014% من اجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 58.8او ما نسبت  
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 ً تعزيز شبكة األمان اإلجتماعي من خةل إيصال الهدعم لمسهتحقي  مهن ذو   :سادسا

وبما يحول دون وصول  الى المواطنين من ذو   الدخل المحدود والمتوسط

الحيهاة الكريمهة للفئهات الفقيهرة وبمها ، وذلك بههدف ضهمان الدخول المرتفعة

يكفههل تقويههة الطبقههة الوسههطى التههي تعتبههر الركيههزة األساسههية إلنجهها  عمليههة 

 .اإلصة  الشامل في المملكة
 

 ً الية لتشهههمل سهههائر مراعهههاة البعههد الجغرافهههي فهههي توزيههع المشهههاريع الرأسههم  :سللابعا

 و التنمية على سائر مناطق المملكهة تعميم مكاسببهدف  محافظات المملكة

مههن خههةل وذلههك  ،تكههافإ الفههرصتحقيههق مبههدت م العدالههة االجتماعيههة ويدعتهه

مشاركة المجتمهع المحلهي فهي اختيهار المشهاريع التنمويهة ذات األولويهة فهي 

  .كل محافظة من محافظات المملكة
 

 

 من أين تأتي الحكومة بأموالها ؟

 االيرادات العامة:
 

مليون دينار، موزعة بين  6982بمبلم  2014قدرت االيرادات العامة لعام 

مليون  1151مليون دينار والمنح الخارجية بمبلم  5831االيرادات المحلية بمبلم 

 دينار.

 
 

وتمثل اإليرادات المحلية اإليرادات الضريبية وااليرادات غير الضهريبية حيهث تعتبهر 

لخزينهة الدولهة والغهرض الرئيسهي منهها ههو تحقيههق  ههذه الضهرائب مهن أههم المهوارد

 المصلحة العامة.

 االٌرادات المحلٌة
84% 

 منح خارجٌة
16% 

 االٌرادات العامة المقدرة لعام 2014  



1024دليل المواطن للموازنة العامة    

 

15 

 

 :اإليرادات الضريبية .0
 

مليههون دينههار، حيههث شههك لت  4077بمبلههم  2014قههدرت اإليههرادات الضههريبية لعههام 

 الضههرائب علههى"% وشههك لت 69.7مهها نسههبت   "الضههرائب علههى السههلع والخههدمات"

%، امها "الضههرائب االخهرا" فبلغههت حصهتها مهها 18.8مها نسههبت   "الهدخل واالربهها 

% في عام 9.7ويعود النمو المقدر في االيرادات الضريبية بنسبة   %.11.5نسبت  

ارتفهاع %، و9.8بمها نسهبت   "الضرائب علهى السهلع والخهدمات"ارتفاع الى  2014

% و 10.7"الههدخل واالربهها " و"الضههرائب االخههرا" بمهها نسههبت  حصههيلة كههل مههن 

 لترتيب. % على ا7.8

 

     

 

 
 

 :اإليرادات غير الضريبية .4
 

مليهون دينهار، حيهث شهك لت ايهرادات  1754قدرت االيهرادات غيهر الضهريبية بنحهو 

%، وشهك لت ايهرادات "دخهل الملكيهة" )بمها فيهها 56"بيع السلع والخدمات" ما نسبت  

%، في حين بلغت حصة 18الفوائض المالية للوحدات الحكومية المستقلة( ما نسبت  

%، واسههتحوذت بقيههة بنههود 22"االيههرادات المختلفههة" )كعائههدات التعههدين( مهها نسههبت  

ويعهود النمهو المقهدر لةيهرادات غيهر  .% 4االيرادات غير الضريبية على ما نسهبت  

الهههى ارتفهههاع "ايهههرادات بيهههع السهههلع  2014% فهههي عهههام 16.1الضهههريبية بنسهههبة 

كههل مههن "االيههرادات المختلفههة" ارتفههاع حصههيلة %، و20.9والخههدمات" بمهها نسههبت  

% علهههى التهههوالي، مهههن جههههة، 1.7% و 46.9و"االيهههرادات االخهههرا" بمههها نسهههبت  

 % من جهة اخرا.13.7وانخفاض "ايرادات دخل الملكية" بنحو 

الضرائب على السلع 
 والخدمات

69.7% 

الضرائب على الدخل 
 واالرباح

18.8% 

 الضرائب االخرى
11.5% 

 2014االٌرادات الضرٌبٌة المقدرة لعام 
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 على ماذا تنفق الحكومة اموالها ؟
 

 النفقات العامة:
 

مليون دينار حيث شهك لت النفقهات  8096.3بمبلم  2014قدرت النفقات العامة لعام 

%، كما ههو مبهين  16%، وشك لت النفقات الرأسمالية ما نسبت  84الجارية ما نسبت  

 في الرسم البياني أدناه.
 

 
 

 

 

 

 

 دخل الملكٌة
18% 

 بٌع السلع والخدمات
56% 

 االٌرادات االخرى
4% 

 االٌرادات المختلفة
22% 

 2014االٌرادات غٌر الضرٌبٌة المقدرة لعام 

 النفقات الجارٌة
84% 

 النفقات الراسمالٌة
16% 

 2014النفقات العامة المقدرة لعام 
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 النفقات الجارية: .0
 

العاملين حيث شك لت تعويضات مليون دينار  6827.7قدرت النفقات الجارية بمبلم 

% ومخصصههات 5%، ونفقههات اسههتخدام السههلع والخههدمات مهها نسههبت  20مهها نسههبت  

%. وفهي حهين شهك لت  نفقهات "التقاعهد والتعويضهات 28الجهاز العسكر  ما نسبت  

استؤثرت فوائد الدين العام بمها نسهبت  فقد %، 22ما نسبت  والمساعدات االجتماعية" 

الجاريهة فشهك لت  اما بهاقي بنهود النفقهات %.8% و"الدعم واإلعانات" بما نسبت  16

نظرا لوجود التزامهات مسهتحقة ويعزا االرتفاع في النفقات الجارية  %.1 ما نسبت 

( مليهون دينهار 96زيادة بنود رواتب الجهاز المدني بمبلم )ابرزها:  ال يمكن اغفالها

كلفهة تثبيهت  لتغطية كلفة التعيينات في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وكذلك

المستخدمين خارج جدول التشكيةت وكلفة إقرار عةوة غهةت المعيشهة للفئهة الثالثهة 

إضههافة إلههى الزيههادة السههنوية الطبيعيههة للرواتههب، وزيههادة فوائههد الههدين العههام بمقههدار 

( مليون دينار، وزيهادة مخصصهات التقاعهد 1100( مليون دينار لتصل إلى )300)

( مليههون دينههار، وارتفههاع مخصصههات المعالجههات 54)المههدني والعسههكر  بمقههدار 

( مليهون دينهار، وزيههادة مخصصهات القهوات المسهلحة واألجهههزة 55الطبيهة بمقهدار )

( مليهون دينهار، وزيهادة نفقهات وزارة الصهحة خاصهة المتعلقهة 141األمنية بمقهدار )

ها ( مليههون دينههار. هههذا اضههافة الههى الكلههف العاليههة التههي يتكبههد72باألدويههة بنحههو )

االقتصهاد الههوطني جههرات استضهافة الةجئههين السههوريين وانعكهاس ذلههك علههى اإلنفههاق 

            الجار .

 

 
 

 تعوٌضات العاملٌن
20% 

 استخدام السلع والخدمات
5% 

 فوائد الدٌن العام
16% 

 دعم واعانات
8% 

تقاعد وتعوٌضات 
 ومساعدات اجتماعٌة

22% 

 جهاز عسكري
28% 

 نفقات اخرى
1% 

 2014هٌكل النفقات الجارٌة لعام 
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 النفقات الرأسمالية: .4
 

مليون  1268.6بمبلم  2014قدرت نفقات المشاريع الرأسمالية في موازنة عام 

% والمشاريع قيد 45.2دينار، حيث شك لت المشاريع الرأسمالية المستمرة ما نسبت  

% من اجمالي النفقات 8.3% والمشاريع الجديدة ما نسبت  46.5التنفيذ ما نسبت  

 الرأسمالية المقدرة.
 

         
 

 

 
 

 لماذا تقترض الحكومة ؟
 

م الحكومة لةقتهراض  للحصهول علهى التمويهل الهةزم لسهد الهداخلي  أو الخهارجي تلجا

عجز الموازنة الناتج عهن إنفهاق الحكومهة أمهواالم تفهوق إيراداتهها، ويعهود السهبب فهي 

ذلك إليمانها بضرورة تنفيهذ مشهاريع تنمويهة ذات أولويهة لهها اثهر ايجهابي علهى حيهاة 

بواقهع  2014وقد تهم تقهدير عجهز الموازنهة لعهام المواطنين وتلبي حاجات المجتمع. 

% من الناتج المحلي اإلجمهالي فهي حهين تهم 4.3مليون دينار أو ما نسبت   1114.3

% مهههن النهههاتج المحلهههي 82.3بمههها نسهههبت   2014تقهههدير صهههافي الهههدين العهههام لعهههام 

 االجمالي.

 

 

 

 

 

 مستمرة
45.2% 

 قٌد التنفٌذ
46.5% 

 جدٌدة 
8.3% 

 2014المشارٌع الرأسمالٌة فً موازنة عام 
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خلللال الفتلللرة           عجلللز الموازنلللة وصلللافي اللللدين العلللام يبلللين الجلللدول التلللالي تطلللور  

  :4102 -2011و

 )بالمليون دينار(                                                                                     

 2013 2012 2011 البيــــــان

 1,310.0 1,824.0 1,382.8 عجز الموازنة العامة

 5.4% %8.3 %6.8 % من الناتج المحلي االجمالي

 19,200.0 16,580.4 13,401.8 صافي الدين العام

 %80.0 %75.5 %65.4 % من الناتج المحلي االجمالي

 11,946.1 11,648 8,915.0 صافي الدين العام الداخلي

 %49.8 %53.0 %43.5 % من الناتج المحلي االجمالي

 7,253.9 4,932.4 4,486.8 رصيد الدين العام الخارجي

 %30.2 %22.5 %21.9 % من الناتج المحلي االجمالي
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 وتنفيذ الموازنةالعامة دور المواطن في المحافظة على الممتلكات 

ولكهل مهن يعهيو علهى لجميهع أبنهاته مهن واسهتقرار وسهكينة االردن واحهة أ يعتبر

فالجميع شاركوا  في صناعة حاضره واستشراف مستقبل ، وساهموا بهؤموالهم  .تراب 

وبذلوا جهدهم لبنات مقومات  وتشييد مقدرات  ليتمتعوا بهها وينتفعهوا منهها ههم وأجيهالهم 

 القادمة.

واطةعهه  الهى توعيهة المهواطن االردنهي  دليهل المهواطن للموازنهة العامهةويههدف 

التعههرف علههى ليههتمكن مههن السههنوية  المتعلقههة بالموازنههةلههى المعلومههات والبيانههات ع

ديهد السياسهات وكهل مها يهرتبط بهذلك مهن تح وجه  االنفهاق العهامأومصادر االيهرادات 

النتهائج االيجابيهة التهي سهتتمخض عهن ذلهك أن ما ال شك في  واالولويات الوطنية. وم

ستسهاهم فهي دفهع من تعزيز الشفافية وتمتين الثقة المتبادلة بهين المهواطن والحكومهة، 

  مقدرات الوطن.المواطن الى القيام بدوره في المحافظة على 

 

ان المواطنة الحقهة ليسهت مجهرد صهفة، بهل ههي ارتبهاط بهين المهواطن والهوطن، 

مبادرة للقيهام بكهل مها مهن شهؤن  الحفهاظ علهى مكتسهبات التنميهة  المن المواطن  تتطلب

قهد يهإثر ممها فهي حهال الحهظ قصهورا فهي تنفيهذ المشهاريع تصحيح االخطات اقترا  و

حتى تتمكن مهن اتخهاذ  بذلكاألجهزة المختصة  إشعارو ،هاعلى الخدمات المتوقعة من

، ليههتمكن لمعالجههة هههذا األخطههات أوال بههؤول اإلجههراتات المناسههبة والتههدابير العاجلههة

م  فهي شهتى المجهاالت التهي تقهدمها الحكومهة بالخهدمات االنتفهاع مهن  المواطنون جميعها

  .الجسور والمرافق والحدائق وغيرهاشبكات المياه والطرق ووالصحية والتعليمية 
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4102قائمة بأبرز المشاريع الرأسمالية لعام   
 ( لف دينارألبا

 اسم المشروع الرقم
مقدر 

4102 

 150000 تنمية وتطوير البلديات 1

 60000 مشاريع البنية التحتية للمحافظات 2

 32500 منشؤت لتخزين المشتقات النفطية 3

 30000 طاقة الريا  / معان -مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهربات  4

 27800 طريق عمان الدائر  التنمو  5

 26100 رصيف الغاز الطبيعي المسال / العقبةبنات وتجهيز  6

7 

الطاقة الشمسية /  -مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهربات 

 25000 العقبة

 21750 حوسبة القطاع الصحي / حكيم 8

9 

وصلة سكة حديد مناجم الشيدية ومحطة إعادة التحميل في واد  

 20000 اليتم

 19000 ادامة االنظمة والمعدات 10

 16200 مشروع تعزيز االنتاجية 11

 15000 ربط شبكة األلياف الضوئية 12

 13000 االدوية والمستهلكات الطبية 13

 12900 تحديث وتطوير اآلليات 14

 11340 مشروع تؤهيل شبكات في محافظة إربد والمفرق 15

 11210 دعم مشاريع هيئة تنظيم النقل البر  16

 11000 والبرامج التنمويةمشروع دعم المإسسات  17

 10930 دعم مشاريع مإسسة االذاعة و التلفزيون 18

 10700 تحديث وتطوير المعدات واآلالت واألجهزة 19

 10400 دعم مشاريع اللجنة األولومبية األردنية 20
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 اسم المشروع الرقم
مقدر 

4102 

 10000 دعم مإسسة االقراض الزراعي/ زيادة رأس المال 21

 10000 المعرفي)المرحلة الثانية(تطوير التعليم نحو االقتصاد  22

 10000 دعم صندوق الطالب المحتاج 23

 9100 انشات وتجهيز مستشفى االميرة بسمة 24

 8750 مشروع التنمية االقليمية و المحلية 25

 8500 مشروع تطوير وتحديث أجهزة األمن العام 26

 8500 البرنامج الوطني النشات المباني الحكومية 27

 8500 صيانة وتحديث المراكز الحدودية .ادامة  28

 8500 صيانة وتحديث مباني المستشفيات 29

 8425 دعم مشاريع هيئة الطاقة الذرية 30

 8000 مشروع ادارة برنامج األمن العام 31

 8000 مشروع تؤهيل شبكة مياه عجلون 32

 8000 انشاتات واضافات غرف صفي  للتعليم األساسي 33

 7900 مدرسة 60بنات  34

 7785 دعم مشاريع المجلس األعلى للشباب 35

36 

مشروع تهيئة وتؤهيل شبكات مياه عمان والبلقات ومؤدبا للتزويد 

 7690 المستمر

 7500 البنية التحتية للجامعات 37

 7170 مشروع تؤهيل شبكة مياه جرو 38

 7150 انشات مستشفى السلط الجراحي / العام 39

 7000 مطار الملكة عليات الدولي / المرحلة الثانيةاكمال طريق  40

 7000 تطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية 41

 6600 تطوير و تحديث االليات 42

 6500 طريق اربد الدائر  43

44 

-الربط للنقل العام بين عمان و الزرقات/خط سكة حديد عمان

 6500 الزرقات سابقا

 6000 االكاديمية العسكرية 45
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 اسم المشروع الرقم
مقدر 

4102 

 6000 حدائق الملك عبد هللا الثاني / القويسمة 46

 6000 تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي)المرحلة الثانية( 47

 6000 إنشات نفق وجسر واد  الشجرة / السلط 48

 6000 محطتي رفع صرف صحي غرب وشرق الزرقات 49

 6000 سد كفرنجة 50

 5875 الجذعية / الجامعة االردنيةتجهيز مركز العةج بالخةيا  51

 5775 مشروع اإلدارة 52

 5475 اكمال طريق السلط الدائر  / الجزت الثاني 53

 5400 مشروع ادارة برنامج إنشات الطرق 54

 5100 إعادة تؤهيل مستشفى الملكة عليات 55

 5100 توسعة محطة صرف صحي واد  السير/صرف صحي ناعور 56

 5100 األبنية المدرسيةتؤثيث وتجهيز  57

 5000 مركز معالجة االورام باالشعة 58

 5000 مشروع تطوير وتحديث األبنية 59

 5000 تطوير و تحديث االبنية 60

 5000 تسوية مطالبات سلطة المياه وأمانة عمان 61

 5000 محطة الطاقة النووية األردنية 62

 5000 مينات الغاز النفطي المسال 63

 5000 و صيانة و إدامة قناة الملك عبدهللاتشغيل  64

 5000 التغذية المدرسية 65

 5000 استيعاب الطلبة السوريين 66

 4800 استكمال المبنى الجديد لوزارة المالية 67

68 

مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في اقليم 

 4800 الجنوب

 4780 انشات مستشفى جرو وعجلون 69

 4775 مستشفى الزرقات الجديد مشروع 70

 4540 مشروع تحسين كفاتة الطاقة في محطات الضخ 71



1024دليل المواطن للموازنة العامة    

 

24 

 اسم المشروع الرقم
مقدر 

4102 

 4500 إنشات وتجهيز مستشفى معان العسكر  72

 4500 مشروع توسعة مستشفى البشير 73

 4500 مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسورفي اقليم الوسط 74

 4491 انشات مستشفى المفرق 75

 4370 الطريق الواصل الى مركز حدود الدره 76

 4155 اعادة انشات طريق الشونة الشمالية / المنشية / وقاص 77

 4000 تحديث قطع الغيار الطبية وغير الطبية واألثاث 78

 4000 مشروع تطوير وسط مدينة السلط بما فيها االستمةكات 79

 4000 مدرسة اساسية 25بنات  80

 4000 الطرق الثانوية والقرويةمشروع صيانة  81

 4000 مشروع صيانة الطرق الزراعية 82

 4000 انارة الطرق الرئيسية والنافذة 83

 4000 تطوير الجامعات الرسمية 84

 4000 تؤسيس مستشفى البادية الشمالية 85

 4000 شمول فئات جديدة في مظلة التؤمين الصحي 86

87 

والنافذة والجسورفي اقليم مشروع صيانة الطرق الرئيسية 

 3650 الشمال

 3600 المجلس االعلى لشإون االشخاص المعوقين 88

 3600 اضافات غرف صفية لرياض االطفال 89

 3500 مشروع تطوير السياحة الثالث 90

 3500 الطرق الزراعية 91

 3447 مشروع اإلدارة 92

 3320 السةمة المرورية على الطرق 93

 3215 وتحسين الطرق القروية والثانويةانشات  94

 3200 سد الزرقات ماعين 95

 3100 البنية التحتية لمنطقة معان االقتصادية التنموية 96

 3000 تحديث وتطوير االليات 97
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 3000 تحديث وتطوير االبنية 98

99 

منطقة الحسين بن طةل  -البنية التحتية لمنطقة المفرق و اربد 

 3000 االقتصادية

 3000 مشروع انشات المدن الصناعية في المملكة 100

 3000 انشاتات واضافات غرف صفية للتعليم الثانو  101

 2900 مشروع اإلدارة 102

 2860 استغةل طاقة الريا  لتوليد الكهربات )الفجيج( 103

 2800 تطوير وتحديث األبنية 104

105 

المرحلة  --والطفيلةادارة الموارد الطبيعية لمحافظتي الكرك 

 2779 الثانية

 2710 مشروع ادارة برنامج الحراج والمراعي وتطوير المشاتل 106

 2700 دعم مشاريع أمانة عمان الكبرا 107

 2650 بيرين -تنفيذ طريق الزرقات  108

 2600 دعم مشاريع مركز بحوث الطاقة 109

 2600 ر  قاع السعيدين 110

 2600 المباني للتعليم األساسيصيانة واصةحات  111

 2600 توسعة مستشفى الكرك 112

 2520 تحديث وتطوير المعدات واألثاث 113

 2500 التنقيب عن البترول من خةل تسويق المناطق اإلستكشافية 114

 2500 مشروع اإلدارة 115

 2500 جر مياه الديسي 116

 2500 سد الكرك 117

 2400 الجنوبية/المرحلة االولىتؤهيل مشروع ر  االغوار  118

 2362 مشروع ادارة برنامج شإون االشخاص المعاقين 119

 2300 مشروع ادارة برنامج إصدار الوثائق 120

 2300 انشات وتحسين الطرق النافذة 121

 2280 تحديث وتطوير األجهزة واللوازم 122
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 2250 اعادة تؤهيل الجسور والمنشآت المائية 123

 2240 التعليم التقني في كليات المجتمع الرسمية تطوير 124

 2223 إربد -طريق الكورة  125

 2180 تنفيذ جسر شومر / الزرقات 126

 2100 دعم مشاريع برنامج االعةف الوطني 127

 2000 إنشات القيادة العامة 128

 2000 الجامعة االردنية االلمانية 129

 2000 مشروع ادارة برنامج صيانة الطرق 130

 2000 طرق الربط لمستشفى الزرقات الجديد 131

 2000 تقاطعات مرورية في الوسط والشمال والجنوب 132

 2000 مشروع القرا الحضرية 133

 2000 متفرقات صرف صحي ومحطات تنقية 134

 2000 دعم مشاريع مستشفى االمير حمزة 135

 2000 تطوير القدرات المإسسية لكوادر الوزارة 136

 2000 انشات مستشفى الطفيلة 137

 2000 اصة  قطاع الرعاية اإلجتماعية 138

 2000 اتفاقية شرات رخص برمجيات جديدة 139

 1950 تطوير ربط المدارس الكترونيا 140

 1938 دعم مشاريع المإسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية 141

 1900 مشروع صرف صحي قرا غرب جرو/تنموية 142

 1861 مشروع تؤهيل األبار الحكومية 143

 GFMIS 1800 -مشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية  144

 1800 منطقة الزنيا شاملة منطقة التوسعة -بلعما -طريق الهاشمية  145

 1655 التدريب المهني 146

 1637 مشروع ادارة برنامج األسرة والطفولة 147

 1600 لوحات مصنع األرقاممشروع  148

 1600 تشغيل وصيانة وإدامة السدود 149
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 1600 انشات مبنى القسم القضائي 150

 1550 اعادة تؤهيل مشروع ر  حسبان الكفرين/المرحلة االولى 151

 1500 تطوير وتحفيز القوا البشرية 152

 1500 االجهزة و اللوازم 153

 1500 التعداد العام للسكان والمساكن 154

 1500 رأس النقب ( -اعادة تؤهيل الطريق الصحراو  ) عمان  155

 1500 مشاريع سلطة المياه / تحسين شبكات المياه في المحافظات 156

 1500 مشروع صرف صحي المزار / مإتة / العدنانية / تنموية 157

 1500 الخدمات الفندقية للمستشفيات 158

 1500 انشات مساكن االسر الفقيرة 159

 1500 مشروع االدارة 160

 1500 تطوير المهارات من منظور اصحاب العمل 161

 1401 مشروع اإلدارة 162

 1400 صيانة واصةحات المباني للتعليم الثانو  163

 1397 مشروع ادارة برنامج األنتاج النباتي والوقاية 164

 1370 مهرجانات و فعاليات ثقافية و أدبية 165

 1350 استكشاف الطبقات العميقة دراسة 166

 1300 مشروع االدارة 167

 1250 اجهزة ومعدات ولوازم طبية للمستشفيات 168

 1200 سد اللجون 169

 1200 تطوير برنامج محطات المعرفة 170

 1155 مشروع ادارة برنامج الشإون الخارجية 171

 1155 تحسين الطريق الملوكي / الكرك والطفيلة 172

 1150 اضافات البنية مدارس التعليم المهني 173

 1120 مشروع اإلدارة 174

 1100 مشروع حزمة األمان االجتماعي 175

 1100 تعلية سد الوالة 176
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 1032 مشروع ادارة برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطنية 177

 1021 مشروع ادارة برنامج الدفاع االجتماعي 178

 1000 الغازات الطبيةإنشات محطة تعبئة  179

 1000 توليد الكهربات بالطاقة الشمسية 180

 1000 مشروع مركز القيادة والسيطرة 181

 1000 تحديث وتطوير مراكز اإلصة  182

 1000 مشروع تحديث األبنية / إدارة الترخيص 183

 1000 االتصاالت السلكية والةسلكية 184

 1000 تحديث و تطوير المعدات 185

 1000 مشروع اإلدارة 186

 1000 دعم مشاريع المجلس االعلى للدفاع المدني 187

 1000 استكمال حدائق الملك عبدهللا الثاني في اربد 188

 1000 دعم مشاريع االتحاد االردني لكرة القدم 189

 1000 مشاريع اخرا بموافقة مجلس الوزرات 190

 1000 للبحر الميت البنية التحتية لتطوير الشاطئ الشرقي 191

192 

 SMARTالعمارات الذكية في منطقة اربد التنموية االقتصادية )

BUILDINGS) 1000 

 1000 انشات المدينة السكنية في معان 193

 1000 دراسات الجدوا 194

 1000 دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة 195

196 

 تشجيع اقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن

 1000 المملكة/إستمةكات

 1000 تاسيس صندوق كفاتة الطاقة 197

 1000 الزرقات-تحسين تقاطعات على اتوستراد عمان 198

 1000 االغوار -طريق كثربا  199

 1000 طريق الطفيلة الدائر  200

 1000 الزرقات -تنفيذ جسر على تقاطع الفيحات  201
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 1000 االغوار -طريق السلط  202

 1000 جرو ( -اعادة انشات موقع االنزالقات على طريق ) عمان  203

 1000 العاصمة-الطريق البديل/عجلون 204

 1000 العمقة -توسعة تقاطع الثنية  205

 1000 توسعة واستكمال طريق الفحيص/البكالوريا 206

 1000 تنفيذ المرحلة الثانية من طريق عين جنا / سوف 207

 1000 المخاطر الزراعيةانشات صندوق  208

 1000 قناه البحرين 209

 1000 تشغيل و صيانة الخطوط الناقلة 210

 1000 شبكات ر  سيل الزرقات 211

 1000 انشات الشرطة البيئية 212

 1000 استيعاب الطلبة العراقيين 213

 1000 البعثات العلمية ألعضات هيئة التدريس 214

 1000 تحديث مستشفى البشير 215

 1000 توسعة مستشفى االيمان / عجلون 216

 1000 تحديث االجهزة والمعدات الطبية في المستشفيات 217

218 

إنشات شبكة سكك حديدية وطنية/استراتجية تطوير السكك 

 1000 الحديدية األردنية سابقا

 1000 استكمال تطوير الشبكة التعليمية الحكومية والمواقع الحكومية 219
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 معلومات االتصال :

 

 دائرة الموازنة العامة

 24بناية  –الشميساني: شارع حسين الجسر 

 االردن –عمان  1860ص.ب 

 11118الرمز البريد  

 962 6 5666065هاتف:  

  962 6 5666063الفاكس: 

 gbd@gbd.gov.joالبريد االلكتروني :

 

Info@gbd.gov.jo                               
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