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 إعداد وتنسيق 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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 (0202-0202البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة ) / قطاعاتمحاور

 جدول المحتويات

 رقم الصفحة القطاعات المحاور

 اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية .2

 6 المالية العامة

 9 الخدمات المالية

 21 ير القطاع العام والخدمات الحكوميةتطو

التنمية السياسية، وتعزيز سيادة القانون،  .0

 ومكافحة الفساد

      02     التنمية السياسية

 02 التشريع والعدل

       22     اإلعالم واالتصال

ل إلى االقتصاد الرقمّي واألخضر .2  التحوُّ

ل ال  20 رقمّي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتحوُّ

 23 التعليم العالي والبحث العلمي واإلبداع

 29 البيئة

 تحفيز االستثمار والقطاعات المنِتجة .2

 22 المشاريع الصغيرة والمتوسطة -ريادة األعمال –الصناعة والتجارة 

 30 بيئة األعمال واالستثمار

 31 الزراعة

 63 السياحة واآلثار العامة

     69    لقطاعين العام والخاصمشاريع الشراكة بين ا

 خدمات البنية التحتية .3

 12 المياه والصرف الصحي

 92 الطاقة والثروة المعدنية

 93 النقل

 222 األشغال العامة

 223 اإلسكان

 221 التنمية المحلية

  222   الالمركزية
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 رقم الصفحة القطاعات المحاور

 الخدمات االجتماعية .6

 222 الرعاية الصحية

 222 التعليم العام

 222 الحماية االجتماعية والمسؤولية المجتمعية

 226 الثقافة

 229 الشباب والرياضة

 التشغيل ومكافحة الفقر .1
 233 التشغيل والتدريب المهني والتقني

 261 تعزيز اإلنتاجية ومكافحة الفقر
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 المحور األول

 

 اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/  الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفوء وقليل المخاطر

 تطوير اليات رسم السياسة المالية واعداد البيانات المالية وفق المعايير المالية الدولية: 2الهدف القطاعي

 : تطوير اليات رسم السياسة المالية2الهدف المرحلي

 : تطبيق االصالحات المتعلقة بالموازنة العامة وفقا الفضل الممارسات العالمية2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 موازنة عامة وازنة الموجهة بالنتائجالم 2
قيد 

 التنفيذ
 922 003 003 003 003 دائرة الموازنة العامة 22203

 موازنة عامة المبادرة الملكية لتنمية المحافظات  0
قيد 

 التنفيذ
 202222 2 22222 22222 22222 وزارة المالية 202222

 222222 2 22322 22222 22322 وزارة المالية 222222 مستمر موازنة عامة دعم المؤسسات والبرامج التنموية 2

2 
مشروع تصنف وتاهيل الموردين ودعم مشاركة الشركات 

 (SME'Sالمتوسطة والصغيرة )
 222 مستمر موازنة عامة

دائرة المشتريات 

 الحكومية
022 222 02 02 212 

 : تعزيز حصيلة اإليرادات المحلية0المبادرة

 المشاريع الجديدة

 222222 جديد موازنة عامة م الحاسوب الجديدنظا 3
دائرة ضريبة الدخل 

 والمبيعات
2 2 2 2 2 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 2 مستمر موازنة عامة مكافحة التهرب الضريبي 6
دائرة ضريبة الدخل 

 والمبيعات
2 2 2 2 2 

 62222 مستمر موازنة عامة نظام الفوترة الوطني  1
دخل دائرة ضريبة ال

 والمبيعات
22222 22222 2 2 62222 

 2 مستمر موازنة عامة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين االلتزام الضريبي  1
دائرة ضريبة الدخل 

 والمبيعات
2 2 2 2 2 

 2 مستمر موازنة عامة التوسع في الخدمات االلكترونية للمكلفين 9
دائرة ضريبة الدخل 

 والمبيعات
2 2 2 2 2 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 : رفع كفاءة الرقابة المالية0حليالهدف المر

 : تطوير برامج ربط الوزارات والوحدات الحكومية وتفعيل االليات الرقابة2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 2 2 2 2 2 وزارة المالية 2 جديد موازنة عامة اجراء مراجعة شاملة لحساب االمانات 22

 2 2 2 2 2 ردنيةالجمارك اال 2 جديد موازنة عامة التتبع الدولي 22

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 موازنة عامة واجهة الربط مع الوحدات الحكومية المستقلة ماليا   20
قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 وزارة المالية 2

 622 2 2 2 622 الجمارك االردنية 622 مستمر موازنة عامة مشروع المراقبة التلفزيونية لدوريات الجمارك 22

 022 32 32 32 32 المشتريات الحكومية 032 مستمر موازنة عامة شروع انتشار نظام المخزون الحكومي االلكتروني ومتطلباتهم 22

 نظام الشراء االلكتروني ومتطلباته (انتشاروتطبيق  ) تطوير 23
موازنة عامة + 

 منحة
 22213 22322 191 931 902 المشتريات الحكومية 22213 مستمر

 ني/ تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنيين والعدالة في توزيعهاالهدف الوط

 : رفع سوية االداء المؤسسي0الهدف القطاعي

 : تعزيز القدرات البشرية والمعارف لدى الموظفين2الهدف المرحلي

 : تطوير االنظمة واالجراءات لتخفيض الوقت والجهد2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 232 2 2 2 232 الجمارك االردنية 232 جديد موازنة عامة ابات ساحات الترفيق )معان(مشروع بو 26

21 
مشروع االرشفة االلكترونية / ترقية وتطوير النظام والتوسع في 

 التطبيق
 21 2 2 2 21 الجمارك االردنية 2121 جديد موازنة عامة

21 
جارة مشروع الموقع االلكتروني للتجارة بالتعاون مع مركز الت

 العالمي 
 2 2 2 2 2 الجمارك االردنية 2 جديد موازنة عامة

 32222 جديد موازنة عامة تحويل اسقاط لوحات دائرة االراضي والمساحة 29
دائرة االراضي 

 والمساحة
22222 22222 22222 22222 22222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 222222 مستمر عامة موازنة تحسين نوعية الخدمات وطرق تقديمها 02
دائرة االراضي 

 والمساحة
22122 22122 22122 22122 12022 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 22222 مستمر موازنة عامة تحسين وارشفة البيانات العقارية 02
دائرة االراضي 

 والمساحة
022 022 022 022 122 

 222222 مستمر موازنة عامة مسح االعتداءات على امالك الدولة  00
دائرة االراضي 

 حةوالمسا
22222 22222 22222 22222 22222 

 22222 مستمر موازنة عامة رفع وتطوير القدرات المؤسسية والحوسبة 02
دائرة االراضي 

 والمساحة
132 132 322 322 02322 

02 
لتسهيل وأتمتة اجراءات االستيراد  مشروع النافذة الوطنية للتجارة

 والتصدير
 32222 2 2 2 32222 يةالجمارك االردن 32222 مستمر موازنة عامة

 المجموع الكلي للمشاريع الجديدة
  

19,198 
 

1,198 1,000 1,000 1,000 4,198 

 المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ
  

64,325 
 

21,286 16,082 12,092 5,295 54,755 

 المجموع الكلي للقطاع
  

83,522 
 

22,484 17,082 13,092 6,295 58,952 
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية

 المجموع
0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر

 : تعزيز أركان االستقرار النقدي والمالي وتطوير سوق رأس المال 2ف القطاعيالهد

 : ضمان بيئة آمنه ألعمال مركز إيداع األوراق المالية وتطوير بنية عمله بتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات2الهدف المرحلي

 : الحد من المخاطر التي تواجه المركز2المبادرة

 رة وقيد التنفيذالمشاريع المستم

2 

مشروع ارسال واستقبال حواالت التسوية من خالل  

( في البنك VPNالخطة البديلة الربط مع شبكة )

 المركزي

موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 23 2 2 2 23 مركز ايداع االوراق المالية  23

0 
اعادة تاهيل وتطوير البنية الفنية لموقع استدامة 

 Site Bالعمل

موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 12 2 2 12 2 مركز ايداع االوراق المالية  12

 تطوير وتحسين انظمة ادارة الوثائق واالرشفة  2
موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 22 2 2 2 22 مركز ايداع االوراق المالية  22

 الربط مع نظام التداول الجديد 2
موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 02 2 2 02 2 مركز ايداع االوراق المالية  02

 : االستثمار األمثل في الموارد البشرية  0المبادرة

 المشاريع الجديدة

 اعداد وتنفيذ خطة االحالل والتعاقب الوظيفي 3
موازنة 

 عامة
 22 2 22 22 22 مركز ايداع االوراق المالية  22 جديد

 اعداد وتنفيذ الخطة التدريبية  6
موازنة 

 عامة
 23 2 2 2 23 ق المالية مركز ايداع االورا 23 جديد

 عقاري  : توفير مصادر أموال منخفضة الكلفة للسوق الثانوي للرهن العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين في أسناد القرض الصادرة عن شركة الرهن ال0الهدف المرحلي 

 : تعزيز الدعم المقدم للسوق الثانوي للرهن العقاري2المبادرة

 لتنفيذالمشاريع المستمرة وقيد ا

1 

بالتنسيق مع  -التعاون مع مؤسسات تمويل دولية 

من أجل الحصول  –وزارة التخطيط والبنك المركزي 

 مليون دوالر. 02على قرض طويل األجل بمبلغ 

 022222 مستمر ذاتي
الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن 

 العقاري
22222 22222 22222 22222 262222 



01 

 

 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 022222 مستمر ذاتي سالمية إلصدار صكوك إسالميةالتعاون مع البنوك اإل 1
الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن 

 العقاري
22222 22222 22222 22222 262222 

 : تعزيز البنية التقنية وتطوير بيئة العمل   2الهدف المرحلي 

 : رفع كفاءة العمل ومواكبة التطورات التقنية2المبادرة

 المشاريع الجديدة

9 
 :ISO 9001صول على شهادة إدارة نظام الجودة الح

2015 

موازنة 

 عامة
 21 2 2 9 9 بورصة عمان 21 جديد

 أتمتة بعض أعمال وأنظمة البورصة 22
موازنة 

 عامة
 213 2 202 23 22 بورصة عمان 213 جديد

 تأهيل وتطوير البنية التقنية في بورصة عمان 22
موازنة 

 عامة
 92 2 22 22 12 بورصة عمان 92 جديد

 ضمان االفصاحات للمصدرين بشكل كامل: 2الهدف المرحلي 

يقة وذات جودة عالية وان يتم نشرها في الوقت ضمان الجهات المصدرة لالوراق المالية باالفصاح عن المعلومات الجوهرية االلزمة للمستثمرين وضمان ان تكون معلومات االفصاح كاملة ودق: 2المبادرة

 المناسب   

 ريع المستمرة وقيد التنفيذالمشا

 منحة تعديل تعليمات االفصاح 20
قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 هيئة االوراق المالية 2

22 
الحفاظ على استمرارية نظام االفصاح االلكتروني  

XBRL 

موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 69 2 09 03 23 هيئة االوراق المالية+ بورصة عمان 69

22 
مة الشركات التي اصدرتها  ضمان انسجام قواعد حوك

 الجهات الرقابة على الشركات
 منحة

قيد 

 التنفيذ
2 

هيئة االوراق المالية+ بنك األوروبي 

+  EBRDإلعادة اإلعمار والتنمية  

 جمعية المحاسبين القانونيين االردنية

2 2 2 2 2 

 منحة تنظيم مهنة المحاسبة القانونية 23
قيد 

 التنفيذ
32 

ية+ بنك األوروبي هيئة االوراق المال

+  EBRDإلعادة اإلعمار والتنمية  

 جمعية المحاسبين القانونيين االردنية

22 22 03 2 32 

 منحة تطوير تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة 26
قيد 

 التنفيذ
2 

هيئة االوراق المالية+ بنك األوروبي 

+  EBRDإلعادة اإلعمار والتنمية  

 االردنية جمعية المحاسبين القانونيين

2 2 2 2 2 



00 

 

 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 ستثمار المحلية واألجنبية  جهات اال:  تنظيم  ومراقبة التداول الذي يجري على االوراق المالية من قبل كافة 3الهدف المرحلي 

 : ضمان االفصاحات للمصدرين بشكل كامل 2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 الماليةتداول األوراق شراء نظام رقابة على  21
موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
22222 

هيئة االوراق المالية+رئاسة الوزراء 

 +وزارة المالية + دائرة الشراء
222 222 222 222 222 

 اعادة النظر في كلف التداول 21
موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 هيئة االوراق المالية+ بورصة عمان 2

 مالية المقدمة من مؤسسات القطاع المالي : تطوير الخدمات ال0الهدف القطاعي

 : تحسين فرص المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم في الوصول إلى التمويل   2الهدف المرحلي 

 : تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الالزم لممارسة أعمالها وفق 2المبادرة

 وسطة أو طويلة وبأسعار فائدة منافسةآجال مت

 المشاريع الجديدة

29 

قرض الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

" للمساهمة في تمويل البرنامج اإلسعافي لدرء اآلثار 

 الناجمة عن جائحة كورونا". 

 362102 222212 222212 222212 222212 البنك المركزي األردني 122922 جديد قرض

 المال رأس وسوق التأمين قطاع في للعاملين المهارات وتعزيز تدريب:  0الهدف المرحلي 

 المال رأس سوق ومؤسسات التأمين قطاع  قطاع في للعاملين المهارات وتعزيز التدريب: 2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 برنامج التأهيل المهني في التأمين والعلوم االكتوارية 06
موازنة 

 عامة
 32 مستمر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ادارة 

 التأمين
22 22 22 22 22 

 : تطوير الخدمات المالية المقدمة من مؤسسات القطاع المالي   2الهدف المرحلي 

 : تقديم خدمات مالية جديدة 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

01 
من خالل تنفيذ التسويات المالية الخاصة بالصفقات 

 المركز

موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 مركز ايداع االوراق المالية  2 جديد

 تطوير الية جديدة للحجز على نظام المركز االلكتروني 01
موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 مركز ايداع االوراق المالية  2 جديد

 توزيع االرباح النقدية 09
موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 مركز ايداع االوراق المالية  2 جديد
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 تطوير آلية جديدة لالكتتاب العام االلكتروني  22
موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 مركز ايداع االوراق المالية  2 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

22 
نقل وتسجيل وايداع سجالت االوراق المالية الحكومية 

 لدى المركز

موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 ة مركز ايداع االوراق المالي 2 مستمر

 نظام ارسال الرسائل القصيرة للمستثمر 20
موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 29 2 2 2 29 مركز ايداع االوراق المالية  29

22 
زيادة عدد الجهات الحاجزة المشتركة بنظام الحجز 

 االلكتروني 

موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 مركز ايداع االوراق المالية  2 مستمر

 ز بيئة التداول في البورصة  : تعزي0المبادرة

 المشاريع الجديدة

 تطوير واستحداث مؤشرات قياسية جديدة 22
موازنة 

 عامة
 22 22 22 22 2 بورصة عمان 22 جديد

 :  تعزيز الوعي التأميني بالمنتجات التأمينية في قطاع التأمين 2المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

23 
ني بالمنتجات التأمينية وفوائد تعزيز الوعي التأمي

 التأمين

موازنة 

 عامة
 022 مستمر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ادارة 

 التأمين
22 32 32 32 292 

26 
ة المؤمن إعداد األطر القانونية إلنشاء صندوق لحماي

 التأمينلهم في حال إفالس شركات 

موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 2 

والتموين/ادارة وزارة الصناعة والتجارة 

 التأمين
2 2 2 2 2 

21 
إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين 

 وتعميمها

موازنة 

 عامة
 32 مستمر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ادارة 

 التأمين
22 22 22 22 22 

 المصدرة لالوراق المالية ومراقبة اعمالها متابعة مراكزه المالية  : تنظيم واصدار وادراج وتداول االوراق المالية  من قبل كافة الجهات 2الهدف المرحلي 

 : اعادة تصنيف بورصة عمان2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

21 
تحديث القوانين واالنظمة بما فيها تعديل قانون 

 االوراق المالية
 منحة

قيد 

 التنفيذ
32 

بنك األوروبي ال+  هيئة االوراق المالية

  EBRDعادة اإلعمار والتنمية  إل
22 22 22 22 22 

 منحة اعداد نظام عرض التملك العام 29
قيد 

 التنفيذ
22 

+ وزارة  EBRD+  هيئة االوراق المالية

 المالية +دائرة الضريبة
0 0 0 0 1 
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 تعديل تعليمات حقوق االكتتاب 22
موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
2 

وبي بنك األورالهيئة االوراق المالية+ 

+ وزارة  EBRDإلعادة اإلعمار والتنمية  

 المالية +دائرة الضريبة

2 2 2 2 2 

 منحة تفعيل تعليمات ايصاالت ايداع االوراق المالية 22
قيد 

 التنفيذ
22 

+ وزارة  EBRDهيئة االوراق المالية+ 

 المالية +دائرة الضريبة
0 0 0 0 1 

20 
اصة دراسة تمويل المشاريع الحكومية المختلفة وخ

 مشاريع البنية التحتية من خالل اصدار الصكوك االسالمية
 منحة

قيد 

 التنفيذ
32 

+ وزارة  EBRDهيئة االوراق المالية+ 

 المالية +دائرة الضريبة
22 02 02 2 32 

 تعديل تعليمات شراء الشركات المصدرة السهمها 22
موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
2 

ة + وزار EBRD+  هيئة االوراق المالية

 دائرة الضريبة المالية +
2 2 2 2 2 

22 
برنامج التواصل مع الشركات العائلة الناجحة والشركات 

 الحكومية الدراجها في بورصة عمان
 منحة

قيد 

 التنفيذ
32 

+ وزارة  EBRD+  هيئة االوراق المالية

 دائرة الضريبة المالية +
22 02 02 2 32 

 منحة المالية  دراسة الصدار انواع جديدة من االوراق 23
قيد 

 التنفيذ
 EBRD  03 03 232 2 022+  هيئة االوراق المالية 022

 منحة اعادة النظر في الضريبة المقطوعة على التداول 26
قيد 

 التنفيذ
022 

+ وزارة  EBRD+  هيئة االوراق المالية

 دائرة الضريبة المالية +
03 03 232 2 022 

 منحة الصكوك االسالمية  دراسة المعيقات التي تواجة اصدار 21
قيد 

 التنفيذ
022 

+ وزارة  EBRD+  هيئة االوراق المالية

 دائرة الضريبة المالية +
03 03 232 2 022 

 منحة التوسع بإستخدام الصكوك االسالمية  21
قيد 

 التنفيذ
232 

+ وزارة  EBRD+  هيئة االوراق المالية

 دائرة الضريبة المالية +
22 22 03 32 222 

 منحة ظام الشركات المصدرة لالوراق الماليةن 29
قيد 

 التنفيذ
232 

+ وزارة  EBRD+  هيئة االوراق المالية

 دائرة الضريبة المالية +
22 22 03 32 222 

 منحة دراسة الشركات المتعثرة 32
قيد 

 التنفيذ
232 

+ وزارة  EBRDهيئة االوراق المالية+ 

 دائرة الضريبة المالية +
22 22 03 32 222 

 ها المالية واالئتمانية   راكزشركات ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات االجنبية ومتابعة مل: تنظيم شؤون الترخيص واالعتماد ل3الهدف المرحلي 

 : تنظيم شؤون الترخيص شركات الخدمات المالية2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 232 جديد نحةم مشروع ترخيص صانع للسوق في بورصة عمان 32
رئاسة  + EBRD+  هيئة االوراق المالية

 ديوان التشريع والراي الوزراء+
22 22 03 32 222 
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 2 2 2 2 2 + بورصة عمان هيئة االوراق المالية 2 جديد منحة تعديل تظام الترخيص واالعتماد 30

 2 2 2 2 2 + بورصة عمان ةهيئة االوراق المالي 2 جديد منحة توسيع خدمات مشروع الترخيص االلكتروني 32

32 
تعديل تعليمات معايير المالءة المالية لشركات 

 الخدمات المالية
 2 2 2 2 2 هيئة االوراق المالية 2 جديد منحة

33 
تفعيل عمليات اقراض واالقتراض  االوراق المالية 

 باستخدام عمليت البيع على  المكشوف
 2 2 2 2 2 عمانهيئة االوراق المالية+ بورصة  2 جديد منحة

 2 2 2 2 2 + بورصة عمان هيئة االوراق المالية 2 جديد منحة تعديل تعليمات التمويل على الهامش. 36

31 
توسيع تعامل شركات الخدمات المالية عن بعد من 

 VPNحالل الشماح باستخدام خاصية 
 2 2 2 2 2 هيئة االوراق المالية 2 جديد منحة

 2 2 2 2 2 + بورصة عمان هيئة االوراق المالية 2 جديد منحة عبر االنترنت تعديل تعليمات التداول 31

39 
تعديل تعليمات مكافحة غسل االموال وتمويل 

 االرهاب في اتشطة االوراق المالية 
 2 2 2 2 2 هيئة االوراق المالية 2 جديد منحة

 2 2 2 2 2 + بورصة عمان لماليةهيئة االوراق ا 2 جديد منحة تشديد تعليمات في البورصات االجنبية 62

 2 2 2 2 2 هيئة االوراق المالية 2 جديد منحة تعديل تعليمات مركزية الخاطر 62

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

60 
مشروع تحويل نظام الرقابة القائم على االمتثال الى 

 نظام قائم على المخاطر

موازنة 

 عامة
 222 32 03 22 22 هيئة االوراق المالية 232 مستمر

62 
نعديل االدلة االرشادية لمكافحة غسل االموال 

 وتمويل االرهاب في اتشطة االوراق المالية 

موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 هيئة االوراق المالية 2 مستمر

62 
تعديل تعليمات فصل اموال الوسيط عن اموال 

 عمالءه

موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 هيئة االوراق المالية 2 مستمر

 س المال    : تطوير سوق رأ6الهدف المرحلي 

 : تفعيل صناديق االستثمار المشترك وشركات االستثمار2المبادرة

 المشاريع الجديدة

63 
دراسة التوسع بتأسيس الهياكل المسموح لصناديق 

 االستثمار المشترك
 232 جديد منحة

بنك األوروبي ال+  هيئة االوراق المالية

رئاسة  + EBRDتنمية إلعادة اإلعمار وال

 ديوان التشريع والراي + الوزراء

22 22 03 32 222 
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

66 
دراسة للسماح لصناديق االستثمار المشترك 

 باالستثمار في اصول غير االوراق المالية
 232 جديد منحة

البنك األوروبي  + هيئة االوراق المالية

رئاسة  + EBRD إلعادة اإلعمار والتنمية

 شريع والرايديوان الت + الوزراء

22 22 03 32 222 

 232 جديد منحة دراسة منح مزايا ضريبية لصناديق االستثمار المشترك  61
رئاسة  + EBRD+  هيئة االوراق المالية

 ديوان التشريع والراي + الوزراء
22 22 03 32 222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 ةمنح تشجيع االستثمار المؤسسي في بورصة عمان 61
قيد 

 التنفيذ
222 

بنك األوروبي ال+  هيئة االوراق المالية

  EBRDإلعادة اإلعمار والتنمية 
03 03 32 2 222 

 : تنظيم ومراقبة األداء التنفيذي لمؤسسات سوق رأس المال الوطني، وهي حاليا  شركة بورصة عمان ومركز إيداع األوراق المالي  1الهدف المرحلي 

 ديق االستثمار المشترك وشركات االستثمار: تفعيل صنا2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

69 

 MSCI Morgenمؤشر ) ىاعادة تصنيف بورصة عمان عل

Stanly Capital International)  سوق نامي الى سوق

 ناشئ 

 منحة
قيد 

 التنفيذ
222 

بنك األوروبي ال+  هيئة االوراق المالية

  EBRD إلعادة اإلعمار والتنمية 
22 22 22 2 222 

 :  حماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي2الهدف القطاعي 

 :  تعزيز اإلشراف والرقابة على أنظمة الدفع والتسويات والمؤمن لهم في قطاع التأمين  2الهدف المرحلي 

 : تعزيز الوعي التأميني بالمنتجات التأمينية في قطاع التأمين2المبادرة

 المستمرة وقيد التنفيذ المشاريع

12 
تفعيل تسوية النزاعات التأمينية بما يكفل توفير الوقت 

 والجهد

موازنة 

 عامة
 2 مستمر

ادارة  وزارة الصناعة والتجارة والتموين/

 التأمين
2 2 2 2 2 

 : توفير الحماية للغالبية العظمى من المودعين في الجهاز المصرفي    0الهدف المرحلي 

 تعزيز نظام األمن :2المبادرة

 المشاريع الجديدة

12 

تطبيق نظام أمن المعلومات وإدارة األحداث 

Security Information Event Management 

(SIEM ) 

موازنة 

 عامة
 232 2 32 32 32 بورصة عمان 232 جديد
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

    : رفع درجة استجابة وتكيف السوق المالي مع التحديات المحلية والخارجية2الهدف المرحلي 

 : االطار الرقابي والتشريعي2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 تعديل التشريعات إلدخال ادوات المالية جديدة 10
موازنة 

 عامة
 32 جديد

 رئاسة الوزراء+ هيئة االوراق المالية +

 ديوان التشريع والراي 
22 22 22 22 22 

12 

مراجعة السياسات الضريبية الحالية والمطلقة على 

االوراق المالية والية فرض الضرائب على  انشطة

 المستثمرين غير المباشرين

موازنة 

 عامة
 03 جديد

 رئاسة الوزراء+ هيئة االوراق المالية +

 ديوان التشريع والراي 
3 22 22 2 03 

12 
اعادة النظر بكلف التعامل في بورصة عمان ومقارنتها 

 بورصات دول المنطقةمع 

موازنة 

 عامة
 32 2 02 02 22 االوراق المالية  هيئة 32 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

13 
تحديث القوانين واالنظمة المتعلق باألوراق المالية 

 ومؤسسات سوق راس المال

موازنة 

 عامة
 22 22 22 22 22 هيئة االوراق المالية  32 مستمر

 حها مزيدا  من السلطات والصالحيات والقدرات   أس المال ومنابية حصرية على سوق ر: تمكين الهيئة كسلطة رق2الهدف المرحلي 

 سواق التداول: أ2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 32 جديد منحة مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة 16

بنك األوروبي ال ،هيئة االوراق المالية

رئاسة ، EBRDإلعادة اإلعمار والتنمية 

 ديوان التشريع والراي ،الوزراء

22 22 03 2 32 

 232 جديد منحة انشاء مرصد متخصص وحيادي لدراسة االوراق المالية  11
رئاسة ، EBRD، هيئة االوراق المالية

 ديوان التشريع والراي، الوزراء
22 22 03 32 222 

11 
مشروع تطوير البنية التحتية التشغيلية ألنظمة الهيئة 

 االلكترونية

موازنة 

 عامة
 232 جديد

رئاسة ، وزارة المالية ،الماليةهيئة االوراق 

 الوزراء
232 2 2 2 232 

 مشروع تطوير نظام الكتروني للمدفوعات الكتروني 19
موازنة 

 عامة
 22 جديد

رئاسة ، وزارة المالية، هيئة االوراق المالية

 الوزراء
22 2 2 2 22 

 مشروع تطوير شبكة الحاسوب وانظمة الحماية 12
موازنة 

 عامة
 232 جديد

رئاسة ، وزارة المالية، وراق الماليةهيئة اال

 الوزراء
232 2 2 2 232 
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 اسم المشروع
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 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 مشروع انتاج الطاقة من مصادر بديلة 12
موازنة 

 عامة
 312 جديد

رئاسة ، وزارة المالية، هيئة االوراق المالية

 الوزراء
312 2 2 2 312 

 مشروع تطوير الموقع االلكتروني  10
موازنة 

 عامة
 32 جديد

رئاسة ، وزارة المالية، ةهيئة االوراق المالي

 الوزراء
22 22 22 22 22 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 222 مستمر منحة تنمية القدرات البشرية في الهيئة 12
رئاسة ، EBRD، هيئة االوراق المالية

 ديوان التشريع والراي، الوزراء
22 22 03 03 13 

 58,843 14,460 14,580 14,409 15,394  73,293     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 34,425 8,419 8,953 8,564 8,489  43,344     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 93,268 22,879 23,533 22,973 23,883  116,637     المجموع الكلي للقطاع
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 اسم المشروع
مصدر 

 تمويلال

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها

 رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي: 2الهدف القطاعي

 وير منظومة التخطيط ووضع السياسات العامة والتشريعات: تط2الهدف المرحلي

 : تطوير واعداد السياسات العامة الالزمة لرفع كفاءة وفاعلية القطاع العام 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 مراجعة قانون االدارة العامة 2
موازنة 

 عامة
 22 جديد

ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 

 يع الرأيوديوان التشر
22 2 2 2 22 

0 
تطوير االطار التشريعي لمنهجية التخطيط في القطاع 

 الحكومي ودعم المؤسسات للتطبيق

موازنة 

 عامة
 02 جديد

ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 

 ووزارة التخطيط والتعاون الدولي 
22 3 3 2 02 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 الحوكمة في القطاع العام)تقييم/ تدريب( تعزيز ممارسات 2
موازنة 

 عامة
 222 222 222 222 22 ادارة تطوير االداء المؤسسي والسياسات 222 مستمر

2 
الحكومي من خالل قياس األثر دعم عملية صنع القرار 

 التشريعي والتشاوري

موازنة 

 عامة
 222 مستمر

ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 

 ن التشريع الرأيوديوا
22 222 22 22 222 

 : تطوير نموذج الحوكمة في الجهاز الحكومي0الهدف المرحلي

 : ترشيق الجهاز الحكومي ورفع كفاءته2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وترشيقهدراسة  3
موازنة 

 عامة
 222 2 2 222 22 ي/ رئاسة الوزراءادارة تطوير االداء المؤسس 022 مستمر

6 
الستخدام االمثل للموارد البشرية وادارة الفائض ا دراسة 

 والنقص في الجهاز الحكومي

موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 226 2 2 62 10 ديوان الخدمة المدنية 261

 : تطوير منظومة األداء في القطاع العام0المبادرة

 المشاريع الجديدة

1 
المتابعة والتقييم للمؤسسات الحكومية) نظام  تطوير نظام

 الكتروني(

موازنة 

 عامة
 222 جديد

ادارة تطوير االداء المؤسسي وديوان 

 الخدمة المدنية
222 2 2 2 222 

 تحسين جودة العمليات والمخرجات الرقابية وبيئة العمل 1
موازنة 

 عامة
 02122 2 622 22222 22222 ديوان المحاسبة  02122 جديد
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 اسم المشروع
مصدر 

 تمويلال

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 لمشاريع المستمرة وقيد التنفيذا

 ربط األداء الفردي باألداء المؤسسي)المعايير واالسس( 9
موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
2 

ادارة تطوير االداء المؤسسي وديوان 

 الخدمة المدنية
2 2 2 2 2 

 بناء قدرات وحدات تطوير األداء المؤسسي 22
موازنة 

 عامة
 222 مستمر

سسي وديوان ادارة تطوير االداء المؤ

 الخدمة المدنية ومعهد االدارة العامة
62 02 02 02 202 

 : تحسين منظومة الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية2الهدف المرحلي

 : تطوير السياسات الناظمة للخدمة المدنية2المبادرة

 المشاريع الجديدة

22 
مشروع تنظيم واعداد المسارات المهنية المتخصصة في 

 ة المدنيةالخدم

موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 ديوان الخدمة المدنية 2 جديد

20 
التحول الى  الالمركزية في ادارة الموارد البشرية  وتعزيز 

 الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية

موازنة 

 عامة
 221 2 2 2 221 ديوان الخدمة المدنية 221 جديد

 رة العامة : تطوير اإلبداع واالبتكار في اإلدا0المبادرة

 المشاريع الجديدة

 اعداد سياسة عامة لالبداع واالبتكار)دعم مبادرات( 22
موازنة 

 عامة
 02 3 3 3 3 ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 03 جديد

 مختبر االبتكار )نموذج العمل(انشاء  22
موازنة 

 عامة
 33 02 02 23 2 معهد االدارة العامة 62 جديد

 :  رفع كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 تحسين وتحديث البرامج التدريبية 23
موازنة 

 عامة
 222 222 222 222 222 معهد االدارة العامة 322 جديد

26 
إعتمادية البرامج التدريبية والتوأمة مع الجهات المحلية 

 واإلقليمية والدولية

موازنة 

 عامة
 22 2 2 02 02 االدارة العامةمعهد  22 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

21 
تطوير خطة وطنية لتدريب موظفي القطاع العام وفق 

 المسارات التدريبية

موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 206 2 2 63 62 معهد االدارة العامة 206



21 

 

 اسم المشروع
مصدر 

 تمويلال

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 تفعيل مركز القيادات الحكومية وتطوير نموذج عمله 21
موازنة 

 عامة

د قي

 التنفيذ
 622 2 222 222 222 معهد االدارة العامة 622

29 
تفعيل تقنيات وقنوات التدريب عن بعد وانشاء األكاديمية 

 االفتراضية للتحول الرقمي

موازنة 

 عامة

قيد 

 التنفيذ
 022 22 22 22 222 معهد االدارة العامة 022

 مشروع تطوير جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية 02
ازنة مو

 عامة
 12 2 2 22 22 ديوان الخدمة المدنية 12 مستمر

 : تحسين جودة الخدمات واالجراءات الحكومية0الهدف القطاعي

 : التخطيط الشمولي للخدمات الحكومية2الهدف المرحلي

 : تطوير سياسات الخدمات الحكومية2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

02 
لتقديم الخدمات  سياسة وخطة انشاء المراكز الشاملة

 الحكومية

موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 2 جديد

00 
تطوير سجل تحديد معايير ومؤشرات ومستهدفات 

 الخدمات الحكومية وتفعيلها ومتابعة تطبيقها

موازنة 

 عامة
 2 جديد

ادارة تطوير االداء المؤسسي ووزارة  

 االقتصاد  الرقمي
2 2 2 2 2 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 سياسات تطوير الخدمات الحكومية  02
موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 2 مستمر

 : تحسين مستوى حوكمة الخدمات الحكومية0الهدف المرحلي

 : تطوير اليات وقنوات تقديم الخدمات الحكومية2المبادرة

 مشاريع الجديدةال

 انشاء المراكز الشاملة لتقديم الخدمات الحكومية 02
موازنة 

 عامة
 22212 22 22 962 22 ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 02022 جديد

 المسرعات الحكومية / رئاسة الوزراء 03
موازنة 

 عامة
 22 22 22 22 22 ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 32 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكوميةتمويل  06
موازنة 

 عامة
 212 232 232 232 02 ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 902 مستمر

 أتمتة خدمات في المؤسسات الحكومية 01
موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 ريادةوزراة االقتصاد الرقمي وال 2 مستمر
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 اسم المشروع
مصدر 

 تمويلال

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 :  تنفيذ مبادرات لتقييم مستوى الخدمات الحكومية0المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 المتسوق الخفي 01
موازنة 

 عامة
 262 222 222 222 62 ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 162 مستمر

 منصة بخدمتكمتطوير  09
موازنة 

 عامة
 262 22 22 22 22 تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء ادارة 262 مستمر

 قيم تجربتك 22
موازنة 

 عامة
 2 مستمر

وزارة االقصاد الرقمي/ ادارة تطوير االداء 

 المؤسسي
2 2 2 2 2 

 مسوحات الرضى لمتلقي الخدمة 22
موازنة 

 عامة
 232 32 32 32 2 ادارة تطوير االداء المؤسسي/ رئاسة الوزراء 222 مستمر

 : تطوير إدارة امثل للموارد الحكومية2الهدف القطاعي

 : رفع كفاءة ادارة المشتريات الحكومية2الهدف المرحلي

 : تطوير السياسات الخاصة بالمشتريات الحكومية2المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 2 مستمر ذاتي تطوير نظام المشتريات الحكومية 20
المؤسسي/ وادارة  ادارة تطوير االداء

 المشتريات الحكومية
2 2 2 2 2 

 2 مستمر ذاتي تطوير منظومة االعتراضات والتظلمات 22
ادارة تطوير االداء المؤسسي/ وادارة 

 المشتريات الحكومية
2 2 2 2 2 

22 
تطوير التعليمات والنماذج الخاصة بتنفيذ نظام المشتريات 

 تريات(الحكومية )للتأكد من مشاريع دائرة المش
 2 مستمر ذاتي

ادارة تطوير االداء المؤسسي/ وادارة 

 المشتريات الحكومية
2 2 2 2 2 

 :  تطوير أدوات لتحسين ادارة الموارد الحكومية0المبادرة

 المشاريع الجديدة

 (ERPتطوير نظام إدارة الموارد والعمليات الحكومية ) 23
موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 يادةوزارة االقتصاد الرقمي والر 2 جديد

 4,972 175 780 2,215 1,802  6,212     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 2,947 500 600 1,252 595  4,628     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 7,919 675 1,380 3,467 2,397  10,840     المجموع الكلي للقطاع
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 المحور الثاني

 

 ة السياسية وتعزيز سيادة القانونالتنمي 
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 تهالهدف الوطني/  رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقالليته ونزاه

 المجتمع. :  ترسيخ دولة القانون لتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق والحريات وزيادة ثقة 2الهدف القطاعي

 : تعميق مستوى التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية2الهدف المرحلي

 المعنيين بالشأن البرلماني   : بناء قدرات 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 بناء قدرات موظفي الوزارة المعنيين بالشأن البرلماني 2
موازنة 

 عامة
 32 جديد

وزارة الشؤون السياسية 

 والبرلمانية
22 22 22 22 22 

 بناء قدرات السيدات الفائزات بمقاعد مجلس النواب 0
موازنة 

 عامة
 222 جديد

سياسية وزارة الشؤون ال

 والبرلمانية
02 02 02 02 12 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 ورشات عمل رؤساء اقسام الشؤون البرلمانية وضباط االرتباط 2
موازنة 

 عامة
 222 مستمر

وزارة الشؤون السياسية 

 والبرلمانية
02 02 02 02 12 

 وتنمية دور األحزاب السياسية  والجمعيات: توسيع قاعدة المشاركة السياسية في صنع القرار 0الهدف المرحلي

 : تعزيز المشاركة السياسية وتنمية دور األحزاب في الحياة لسياسية، والجمعيات والمرأة والشباب2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
تدريب الجمعيات، والطلبة في الجامعات على المشاركة 

 السياسية الفاعلة

موازنة 

 عامة
 022 جديد

ؤون السياسية وزارة الش

 والبرلمانية
22 22 22 22 262 

 تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي والعام 3
موازنة 

 عامة
 222 جديد

وزارة الشؤون السياسية 

 والبرلمانية
02 02 02 02 12 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

6 
تدريب األحزاب على إعداد البرامج الحزبية والخطط 

 يجيةاالسترات

موازنة 

 عامة
 222 مستمر

وزارة الشؤون السياسية 

 والبرلمانية
02 02 02 02 12 

 262 92 92 92 92   232     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 262 22 22 22 22   022     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 302 222 222 222 222   632     المجموع الكلي للقطاع
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/  رفع كفاءة النظام القضائي وتعزيز استقالليته ونزاهته 

 ن لتحقيق العدالة والمساواة وزيادة ثقة المجتمع  بالقانون وااللتزام باحكامه  : ترسيخ دولة القانو2الهدف القطاعي

 : دعم استقالل القضاء ورفع كفاءة الجهاز القضائي وزيادة فاعليته2الهدف المرحلي

 : توفير مكاتب فنية في المحاكم النظامية  2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 22 2 2 3 3 المجلس القضائي  22 جديد  موازنة عامة  رية العليا انشاء مكتب فني في المحكمة اإلدا 2

 22 2 2 3 3 المجلس القضائي  22 جديد  موازنة عامة  انشاء مكتب فني في محكمة استئناف اربد  0

2 
تأسيس نظام إدارة وتحليل بيانات التحقيقات 

 الجنائية 
 22222 22222 22222 22222 22222 وزارة العدل  22222 جديد  منحة 

2 

 Integrity andبرنامج المساءلة والنزاهة )

Accountability Programme االتحاد األوروبي ( )

 والحكومة اإلسبانية(

 222022  جديد منحة 

ادارة تطوير االداء 

المؤسسي 

 والسياسات

22222 22222 22222 22222 222022 

 22222 203 203 203 203 وزارة العدل  22222 جديد   منحة تعزيز حكم القانون 3

 : مأسسة التخصص في العمل القضائي 0المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

6 
تنفيذ الخطة السنوية للتدريب المستمر 

 والمتخصص للقضاة 
 222 222 222 222 222 المجلس القضائي  322 قيد التنفيذ  موازنة عامة 

 2 2 2 2 2 المجلس القضائي  2 قيد التنفيذ  نة عامة مواز زيادة أعداد القضاة لمتخصصين  1

 : تحسين كفاءة اإلجراءات القضائية   0الهدف المرحلي

 : تعزيز البنى التحتية للمحاكم والدوائر التابعة في كافة انحاء المملكة2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 22322 22222 322 2 2 ة العدل وزار 22322 جديد موازنة عامة  انشاء مبنى محكمة غرب عمان  1

 22322 22322 02222 2 2 وزارة العدل  22322 جديد موازنة عامة  انشاء مبنى جديد لمحكمة شمال عمان  9

 22222 232 232 232 232 وزارة العدل  22132 جديد موازنة عامة  (  ساحات حفظ المركبات المحجوزة3اعتماد) 22

 12222 02222 22222 02222 2 وزارة العدل  12222 جديد موازنة عامة  انشاء مبنى قصر عدل العقبة 22

 مركز الشامل للخدمات الحكومية /الزرقاء 20
 +USAIDمنحة 

 موازنة 
 202 2 2 2 202 وزارة العدل  202 جديد
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 
مراكز  خدمات شامل للخدمات الحكومية  1انشاء 

 في عدد من المحافظات 

+ USAIDمنحة 

 موازنة 
 622 222 022 022 222 وزارة العدل  122 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 02922 2 2 22322 22222 وزارة العدل  12322 قيد التنفيذ موازنة عامة  انشاء مبنى قصر عدل معان وتجهيزه 22

 32222 222 02222 02222 122 وزارة العدل  32222 قيد التنفيذ قرض إعادة تأهيل مبنى قصر العدل عمان 23

 32322 2 322 02222 22222 وزارة العدل  12222 قيد التنفيذ موازنة عامة  انشاء مبنى قصر عدل جرش 26

 002222 12222 12222 22222 02222 وزارة العدل  002222 قيد التنفيذ موازنة عامة  انشاء مبنى محكمة جنايات عمان 21

21 
 انشاء مبنى نموذجي لمحكمة استئناف عمان

 والمحاكم اإلدارية ودائرة نائب عام عمان
 002322 12222 12222 32222 22322 وزارة العدل  002322 قيد التنفيذ موازنة عامة 

29 
تيسير سبل وصول ذوي اإلعاقة للعدالة بإدخال 

 مبان لتصبح صديقة لذوي اإلعاقة   3تعديالت على 
 262 32 32 32 22 وزارة العدل  022 مستمر موازنة عامة 

 : تحديث وتطوير التشريعات 0المبادرة

 المشاريع الجديدة

 2 2 2 2 2 وزارة العدل  2 جديد  موازنة عامة  تعديل نظام الخبرة 02

 2 2 2 2 2 وزارة العدل  2 جديد  موازنة عامة  تعديل قانون الكاتب العدل 02

 2 2 2 2 2 ة العدل وزار 2 جديد  موازنة عامة  تعديل نظام ترخيص الكاتب العدل 00

 3 2 2 2 3 وزارة العدل  3 جديد  موازنة عامة  تعديل قانون اصول محاكمات مدنية  02

 3 2 2 2 3 وزارة العدل  3 جديد  موازنة عامة  تعديل قانون أصول محاكمات جزائية  02

 2 2 2 2 2 وزارة العدل  2 جديد  موازنة عامة  تعديل قانون عقوبات  03

 3 2 2 2 3 وزارة العدل  3 جديد  موازنة عامة  ل قانون الوساطة تعدي 06

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 2 2 2 2 2 وزارة العدل  2 قيد التنفيذ  موازنة عامة  تعديل نظام المساعدة القانونية  01

 خدمات  ال: التحول اإللكتروني وأتمتة 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 ام الخبرة اإللكتروني على برنامج ميزانتطوير نظ 01
+ USAIDمنحة 

 موازنة عامة
 32 22 22 22 02 وزارة العدل  62 جديد 

 22 2 2 22 02 وزارة العدل  22 جديد  موازنة عامة  الربط اإللكتروني بين المحاكم والمختبرات الجنائية  09
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 32 2 22 02 02 وزارة العدل  32 جديد  موازنة عامة  اصدار نسخة جديدة من نظام السجل العدلي 22

22 
بين وزارة العدل ودائرة األراضي اإللكتروني  الربط 

 وادارة الترخيص
 032 12 222 12 2 وزارة العدل  032 جديد  موازنة عامة 

20 
تطبيق المحاكمة عن بعد وسماع الشهود في 

 القضايا الحقوقية 
 22222 22322 22322 22222 2 وزارة العدل  22222 جديد  موازنة عامة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 استكمال أتمتة الخدمات في المحاكم وتحسينها 22
+ USAIDمنحة 

 موازنة عامة
 222 222 222 222 222 وزارة العدل  322 مستمر

 تطوير نظام محوسب مالي جديد 22
+ USAIDمنحة 

 موازنة عامة
 02 2 2 22 22 وزارة العدل  02 قيد التنفيذ 

23 
التوسع في إجراءات محاكمة نزالء  مراكز اإلصالح 

 والتأهيل عن بعد 
 332 2 2 2 332 وزارة العدل  332 قيد التنفيذ  موازنة عامة 

26 
ربط المراكز األمنية على مستوى األقاليم مع كافة 

 المحاكم ودوائر النيابة العامة
 122 2 2 2 122 دل وزارة الع 22322 قيد التنفيذ  موازنة عامة 

 2تطوير برنامج ميزان  21
+ USAIDمنحة 

 موازنة عامة
 922 222 022 022 022 وزارة العدل  922 قيد التنفيذ 

 202 2 2 2 202 وزارة العدل  202 قيد التنفيذ  eciedمنحة  أتمتة أعمال المساعدة القانونية 21

 : تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات  2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 23 2 22 22 23 وزارة العدل  23 قيد التنفيذ  موازنة عامة  تجهيز غرف إدارة الدعوى وتفعيلها  في المحاكم 29

 22 2 22 22 02 وزارة العدل  22 قيد التنفيذ  موازنة عامة  تجهز  غرف الوساطة  وتفعيلها في المحاكم 22

 ير العدالة الجزائية لتواكب السياسة الجنائية  والمعايير العالمية لحقوق اإلنسان  : تطو2الهدف المرحلي 

 : التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 922 2 022 022 322 وزارة العدل  22322 قيد التنفيذ  موازنة عامة  الرقابة اإللكترونية كبديل للتوقيف القضائي 22

20 
التوسع في  تبني تطبيق بدائل للعقوبات السالبة 

 للحرية 
 22 22 22 22 22 وزارة العدل  32 قيد التنفيذ  موازنة عامة 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 حداث  : تطوير العدالة اإلصالحية لال0رةالمباد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 212 قيد التنفيذ  موازنة عامة  علوماتيةإنشاء نظام متكامل للم  22
ھيئة النزاھة ومكافحة 

 الفساد
203 13 13 13 212 

 22 
تنفيذ مشاريع االستراتيجية الوطنية للنزاھة 

 ومكافحة الفساد
 223 قيد التنفيذ   موازنة عامة

ھيئة النزاھة ومكافحة 

 الفساد
263 32 32 32 223 

23 
األحداث تطبيق المحاكمة عن بعد في محاكم 

 تأهيل التنمية  ودور
 232 32 32 232 222 وزارة العدل  222 قيد التنفيذ  Unicefمنحة 

 : تطوير وتحديث النيابة العامة   2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

26 
-0202تطوير استراتيجية النيابة العامة )وبناء 

 ( وتنفيذ خطتها التنفيذية 0203
 22222 22222 22222 22222 22222 المجلس القضائي  32222 د التنفيذ قي موازنة عامة 

 : توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية  2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

21 
التوسع في قاعدة المستفيدين من خدمات 

 المساعدة القانونية 
 02322 22222 122 322 222  وزارة العدل 22122 مستمر موازنة عامة 

 : رفع القدرة المؤسسية للوزارة والدوائر التابعة لها  2الهدف المرحلي 

 : التدريب التخصصي ألعوان القضاء 2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 232 222 222 222 32 وزارة العدل  232 مستمر موازنة عامة  برنامج تدريب وتأهيل أعوان القضاء 21

 : رفع الوعي القانوني لفئات المجتمع المختلفة  3الهدف المرحلي 

 : تنفيذ حمالت توعية قانونية 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

29 
تنفيذ برنامج توعية العقوبات المجتمعية 

 والمساعدة القانونية 

موازنة عامة + 

acied 
 22 1 1 1 1 وزارة العدل  21 جديد 

 مرة وقيد التنفيذالمشاريع المست

 برنامج توعية مجتمعية بسيادة القانون  تنفيذ 32
+ USAIDمنحة 

 موازنة عامة
 22 22 22 22 22 وزارة العدل 32 مستمر
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 22 1 1 1 1 وزارة العدل  21 مستمر موازنة عامة  تنفيذ يرنامج توعية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  32

30 
اإللكترونية ، تنفيذ برنامج توعية خدمات الوزارة 

 المحاكمة عن بعد 

+ USAIDمنحة 

 موازنة عامة
 22 1 1 1 1 وزارة العدل  21 قيد التنفيذ 

 : رفع القدرة المؤسسية لدائرة قاضي القضاة 6الهدف المرحلي 

 : التحول الرقمي2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 32 جديد  موازنة عامة  تطوير نظام المواريث 32
د الرقمي وزارة االقتصا

 والريادة
22 22 2 2 32 

 322 جديد  موازنة عامة  ارشقة الوثائق 32
وزارة االقتصاد الرقمي 

 والريادة
222 222 222 2 322 

 202 جديد  موازنة عامة  تطوير االنظمة االدارية 33
وزارة االقتصاد الرقمي 

 والريادة
02 32 32 2 202 

 232 جديد  موازنة عامة  م الشرعيةخدمة المحاك 222اعادة هندسة اجراءات  36
وزارة االقتصاد الرقمي 

 والريادة
32 32 32 2 232 

 232 جديد  موازنة عامة  خدمة الكترونية 21تطوير  31
وزارة االقتصاد الرقمي 

 والريادة
32 22 22 22 222 

31 
في المحاكم  تطوير وتحديث االنظمة االلكترونية 

 الشرعية
 232 222 32 222 222 دائرة قاضي القضاة  232 جديد  موازنة عامة 

 32 2 03 02 3 دائرة قاضي القضاة  32 جديد  موازنة عامة  االمن العام في الربط مع ادارة التفيذ القضائي  39

 222 2 02 22 22 دائرة قاضي القضاة  222 جديد  موازنة عامة  ( ipنظام اتصال )ادخال  62

 يذالمشاريع المستمرة وقيد التنف

 222 22 02 02 22 دائرة قاضي القضاة 222 مستمر موازنة عامة  تطوير نشر وتطبيق نظامي )القضايا، االستئناف( 62

 122 232 232 022 022 دائرة قاضي القضاة  122 مستمر موازنة عامة  تطوير وتحديث البنية التحتية الرقمية 60

 : تعزيز بيئة التقاضي 0المبادرة

 يدةالمشاريع الجد

 232 2 2 222 32 وزارة العدل  232 جديد  موازنة عامة  انشاء مبنى محكمة الحسينية 62

 32222 2 22222 02322 22322 وزارة العدل  32222 جديد  موازنة عامة  انشاء مبنى قصر عدل اربد 62
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 22222 013 013 013 013 وزارة العدل  22213 جديد  موازنة عامة  مبنى محكمة شرعية 02صيانة وتاهيل  63

 22922 2 2 22222 322 وزارة العدل  22922 جديد  موازنة عامة  انشاء مبنى محكمة ماركا 66

 3 2 2 2 3 دائرة قاضي القضاة  3 جديد  موازنة عامة  استحداث قانون الدية 61

 3 2 2 2 3 القضاة دائرة قاضي  3 جديد  موازنة عامة  تعديل قانون )اصول المحاكمات،تشكيل المحاكم( 61

69 
تطوير منظومة االتصال والتواصل مع متلقي 

 الخدمة والشركاء
 032 2 32 222 222 دائرة قاضي القضاة  032 جديد  موازنة عامة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 22126 2 2 626 22022 وزارة العدل  02222 قيد التنفيذ  موازنة عامة  انشاء مبنى قصر العدل الكرك 12

12 
التوسع في نشر مكاتب االصالح االسري في 

 المحاكم 
 22222 22222 22222 22222 22222 دائرة قاضي القضاة  32222 مستمر موازنة عامة 

 02222 322 322 322 322 دائرة قاضي القضاة  02322 مستمر موازنة عامة  تدريب وتاهيل الكوادر القضائية واعوانهم 10

 : تعزيز مساهمة ديوان التشريع والرأي ودوره في إعداد وتطوير التشريعات واستقرارها1 الهدف المرحلي

 : تطوير القدرات المؤسسية والبنية التحتية لديوان التشريع والرأي2المبادرة

 المشاريع الجديدة

12 

عقد ورشات عمل وندوات للمستشارين القانونيين 

مذكرة في المؤسسات الحكومية حول آليات إعداد 

 البيانات التشريعية

 202 22 22 22 22 ديوان التشريع والراي 232 جديد  موازنة عامة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 222 03 03 03 03 ديوان التشريع والراي 212 مستمر موازنة عامة  بناء قدرات العاملين في ديوان التشريع والرأي 12

 63 2 2 02 23 ديوان التشريع والراي 12 مستمر موازنة عامة  وان التشريع والرأيتحديث الموقع االلكتروني لدي 13

 49,495 13,718 14,093 13,248 8,438  50,278     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 78,961 20,875 22,885 19,471 15,730  82,365     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 128,456 34,593 36,978 32,719 24,168  132,643     لكلي للقطاعالمجموع ا
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 ع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعةبناء جيل قادر على االبداالهدف الوطني/ 

 خ القيم الديمقراطيةوار بناء ويرساعالم فاعل يخلق ح:  2الهدف القطاعي

 : تطوير مهنية أداء وسائل اإلعالم من خالل جودة المحتوى اإلعالمي في مؤسسات القطاعين العام والخاص2الهدف المرحلي

 ريب الموضوعي المستدام: مهنية عالية لإلعالميين تقوم على التد2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
البرنامج التدريبي للعاملين في االتصال 

 الحكومي 
 22032 جديد موازنة عامة

رئاسة الوزراء/ وحدة االعالم وادارة تطوير األداء 

  المؤسسي/ ديوان الخدمة المدنية / معهد االدارة العامة/

 معهد االعالم األردني

032 032 032 032 22222 

 322 جديد موازنة عامة برنامج الزائر الدولي األردني تنفيذ  0
رئاسة الوزراء) وحدات االعالم(/ مركز الدراسات 

 االستراتيجية )الجامعة األردنية(
222 222 222 222 222 

 022 32 32 32 32 األردنيرئاسة الوزراء )وحدات االعالم(/ معهد االعالم  032 جديد موازنة عامة التوعوياإلعالمي دعم المحتوى  2

2 
لتنفيذ المركز االعالمي الحكومي انشاء 

 الفعاليات الحكومية اإلعالمية الرئيسية
 02222 2 2 22222 22222 رئاسة الوزراء )وحدات االعالم( 02222 جديد موازنة عامة

 22622 222 222 22222 22222  22222     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

لكلي للمشاريع المستمرة وقيد المجموع ا

 التنفيذ
  2  2 2 2 2 2 

 22622 222 222 22222 22222  22222     المجموع الكلي للقطاع
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

فة ص

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس االموال االجنبية وتشجيع االستثمارات المحلية

 مؤسسات ومعزز لمنظومة ريادة األعمال: اقتصاد رقمي ممّكن لألفراد وال2الهدف القطاعي

 :  تعزيز المنافسة الفّعالة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات2الهدف المرحلي

 تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  :2المبادرة

 المشاريع الجديدة 

2 
نة ( لس22مراجعة قانون االتصاالت رقم )

 وتعديالته 2993
 622 2 2 222 222 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 622 جديد  موازنة عامة 

 2 2 2 2 2 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 2 جديد  موازنة عامة  االستراتيجية القطاعية للذكاء االصطناعي 0

2 
بناء المنظومة الداعمة لتعزيز الذكاء 

 االصطناعي
 2 2 2 2 2 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 2 يد جد موازنة عامة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ 

2 
مسوحات سنوية لقطاع االتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات والبريد
 662 223 023 223 023 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 113 مستمر موازنة عامة 

3 
تزويد الهيئة بأجهزة المراقبة والفحص 

 لتراخيصوا
 22123 2 2 230 22262 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 22123 مستمر موازنة عامة 

 : تشجيع ريادة األعمال ودعم الشركات الصغيرة الناشئة 0الهدف المرحلي 

 المشاريع الجديدة 

 122 022 022 022 022 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 22222 جديد موازنة إدارة البرنامج الوطني لحاضنات األعمال 6

 122 022 022 022 022 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 22222 جديد موازنة دعم رياديي األعمال 1

 : تطوير المهارات والكفاءات الالزمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2الهدف المرحلي 

 معلومات:  تدريب خريجي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا ال2المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ 

1 
تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت 

 GIPوتكنولوجيا المعلومات 
 02296 329 329 329 329 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 02123 مستمر موازنة

 122 022 022 022 022 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 22222 مستمر موازنة محطات المعرفة 9
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

فة ص

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 

البرنامج الوطني لتدريب خريجي االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات على المهارات 

 التقنية واللغة اإلنجليزية والمهارات الحياتية

 02222 313 313 313 313 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 02113 مستمر موازنة

 واألجنبيار المحلي : توفير بيئة جاذبة الستضافة الخدمات واالستثم 2الهدف المرحلي 

 االستثمار:  تمكين بيئة 2المبادرة 

 المشاريع الجديدة 

22 
عطاء الشراكة مع القطاع الخاص بما يخص 

 برنامج شبكة االلياف الضوئية الوطني  
 213 2 2 2 213 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 213 جديد موازنة

 221 2 2 022 201 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 221 دجدي موازنة تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة 20

 موازنة إعداد اإلطار القانوني للشركات االجتماعية 22
قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 2

 : تشجيع التحول الرقمي 3الهدف المرحلي 

 :  التعامالت االلكترونية الحكومية والتحول الرقمي2المبادرة 

 المشاريع الجديدة 

 32222 22322 22222 22022 22222 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 32222 جديد موازنة رقمنة المقبوضات الحكومية 22

 332 32 222 222 222 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 622 جديد موازنة تنفيذ سياسة تصنيف البيانات الحكومية 23

26 
تقنية إلنفاذ قانون تطوير ادوات تشريعية و

 حماية البيانات الشخصية
 222 2 12 12 232 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 222 جديد موازنة

 232 2 2 2 232 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 232 جديد موازنة اعداد سياسة التجارة االلكترونية 21

 2 2 2 2 2 رة االقتصاد الرقمي والريادةوزا 2 جديد موازنة اعداد سياسة للمشاركة اإللكترونية 21

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ 

 22322 2 322 322 322 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 22322 مستمر موازنة نظام المعلومات الوطني 29

02 
استكمال تنفيذ مشروع البيانات الحكومية 

 المفتوحة
 222 2 222 12 202 والريادة وزارة االقتصاد الرقمي 222 مستمر موازنة

 موازنة خدمات فنية واستشارية 02
قيد 

 التنفيذ
 092 2 62 202 222 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 092

00 

فرص العمل )دعم الشباب، التكنولوجيا، و

التحول الرقمي في الخدمات الحكومية 

 والخاصة(

قرض ومنحة 

من البنك 

 الدولي

قيد 

 التنفيذ
 2222002 122222 622222 222222 32222 رة االقتصاد الرقمي والريادةوزا 2132222
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

فة ص

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 تعزيز البنية التحتية الالزمة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:  6الهدف المرحلي 

 توفير البنية التحتية الالزمة لتنفيذ شبكة االلياف الضوئية والحكومة االلكترونية: 2المبادرة 

 ةالمشاريع الجديد 

02 
تحديث وتجديد مضاد الفايروسات للشبكة 

 الحكومية االمنة
 032 2 2 2 032 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 032 جديد موازنة

 3 2 2 2 3 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 3 جديد موازنة 01222االيزو  02

03 
نظام استجابة واكتشاف للتهديدات 

 السيبرانية على الشبكات
 222 2 2 2 222 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 222 جديد موازنة

 312 2 2 2 312 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 312 جديد موازنة توسعة مركز العمليات االمنية  06

 323 2 2 2 323 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 323 جديد موازنة شراء خدمات استخبارات التهديد  01

 613 2 2 232 302 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 613 جديد موازنة يئة بأجهزة خاصة بالطيف التردديتزويد اله 01

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ 

 292362 62222 32262 32222 22222 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 292362 مستمر موازنة صيانة وتشغيل شبكة االلياف الضوئية 09

 موازنة اللياف الضوئيةربط شبكة ا 22
قيد 

 التنفيذ
 222222 22612 22322 222162 222322 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 222222

 92003 02103 02322 02022 22122 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 92003 مستمر موازنة ادارة استمرارية العمل للحكومة االلكترونية 22

 62222 22322 22322 22322 22322 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 12322 مستمر موازنة كومة االلكترونية ادارة مركز عمليات الح 20

22 
تطوير البنية التحتية الداعمة للحكومة 

 االلكترونية
 022122 222222 12932 22262 02222 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 022122 مستمر موازنة

 11,057 1,950 1,870 2,444 4,793  11,507     ع الجديدةالمجموع الكلي للمشاري

 288,786 101,764 83,109 70,311 33,602  291,825     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 299,843 103,714 84,979 72,755 38,395  303,332     المجموع الكلي للقطاع
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة.

 ق العمل الحالية والمستقبلية ضمن اطار الجودة والتنافسية. :  إعداد كوادر بشرية تلبي احتياجات سو2الهدف القطاعي

 الداعمة والقطاع الخاص. : مواكبة متطلبات مرحلة التحول االلكتروني وإدماج التكنولوجيا في منظومة التعليم العالي )التعليم االلكتروني( بالشراكة مع الجهات 2الهدف المرحلي

 وتقييم مخرجات التعليم بأنواعه التقليدي وغير التقليدي )المفتوح، عن بعد، االلكتروني(.  :  االرتقاء بأنظمة متابعة2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 

"التحول االلكتروني وإدماج  دعم

التكنولوجيا" في منظومة التعليم العالي 

التعلم مفتوحة  أدواتوترويج استخدام 

 المصدر

موازنة عامة + 

 موازنات الجامعات
 22323 323 322 22222 22322 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 22323 جديد

 2 جديد موازنات الجامعات مشروع تطوير الخطط والبرامج الدراسية. 0
الجامعات وهيئة االعتماد وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي
2 2 2 2 2 

 "المعاصر" في المملكة. : تعزيز قاعدة التعليم "التقني" و"التكنولوجي"0الهدف المرحلي

 :  االستجابة لمتطلبات االقتصاد المعرفي. 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
تطوير منظومة التعليم التقني على 

 مستوى البكالوريوس والدبلوم
 22222 جديد موازنة عامة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 الجامعات وكليات المجتمع.
222 222 222 2 22222 

 22232 جديد موازنة عامة لواء الكورة في  انشاء كلية تقنية 2
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 /جامعة البلقاء 
232 122 2 2 22232 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

3 
تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع 

 الرسمية.

منحة إماراتية  

)صندوق أبو ظبي 

 للتنمية(.

 22202 رمستم
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي/جامعة البلقاء التطبيقة.
112 112 112 112 22202 

6 
تطوير التعليم التقني في الجامعات 

 الرسمية.

منحة خارجية: 

الصندوق 

 السعودي للتنمية

 22222 مستمر
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي/الجامعات الرسمية
22222 22222 22222 22222 22222 

 292222 قيد التنفيذ قرض إيطالي اعادة هيكلة وتاهيل كلية عجلون التقنية 1
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 /جامعة البلقاء 
12222 12222 22322 2 212322 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الجامعات.: ضمان جودة التعليم العالي في ظل المنظومة االقتصادية والمستجدات التي طرأت على قطاع 2الهدف المرحلي

 :  تطوير معايير االعتماد وضمان جودة التعليم العالي لجميع البرامج والمستويات.  2المبادرة

 المشاريع الجديدة

1 
مشروع اإلطار العام للتطور الوظيفي في 

 المسارات المهنية والتقنية
 222 2 222 222 022 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  222 جديد موازنة عامة

9 
مشروع قياس جودة برامج  التعليم  

 العالي
 22 22 22 22 22 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  32 جديد موازنة عامة

 2 جديد موازنة جامعات رفع كفاءة الكوادر التدريسية 22
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 
2   2 2 2 

22 

مفعلة تهدف الى المواءمة بين منصة 

مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق 

 العمل

 222 2 2 32 32 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  222 جديد موازنة عامة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 622 2 022 022 022 الي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم الع 622 مستمر موازنة عامة مشروع االطار الوطني للمؤهالت 20

 022122 32222 32222 32222 62122 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 022122 مستمر منحة إماراتية مشروع تطوير الجامعات الرسمية 22

 مشروع تطوير البنية التحتية للجامعات  22
منحة الصندوق 

 السعودي للتنمية

قيد 

 التنفيذ
 22322 22222 22222 22222 322 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال 22322

 الهدف الوطني/ تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها

 :  إتاحة فرص تعليمية قائمة على أساس العدالة والمساواة لجميع الطلبة. 0الهدف القطاعي

 دعم المالي الذي يحتاجونه لاللتحاق بالتعليم العالي.   : تمكين الطلبة المؤهلين من الحصول على ال2الهدف المرحلي

 :  تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.2المبادرة

 المشاريع الجديدة

23 

برنامج توفير التمويل الالزم إلتاحة فرص 

التعليم للجميع بالشراكة مع البنوك 

 المحلية.

موازنة عامة 

+دعم بنوك 

 محلية

 0122222 122222 122222 122222 122222 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2322222 جديد

26 

نظام قبول موّحد للدرجة الجامعية األولى 

يشتمل على "تنظيم" استثناءات القبول 

وعلى إلغاء للبرنامج الموازي شريطة ايجاد 

 البديل لتغطية الرسوم.

 2 2 2 2 2 ث العلميوزارة التعليم العالي والبح 2 جديد موازنة عامة
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

21 

توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة وعدد 

الطلبة المستفيدين من صندوق دعم 

د الصندوق الطالب )قروض ومنح( ورف

 بمصادر تمويلية جديدة

موازنة ععامة + 

وشراكات تمويلية 

 )منح(.

 2202222 212222 262222 232222 222222 وزارة التعليم العالي 2102222 مستمر

 الهدف الوطني/ تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج الالمركزية

 :  تحفيز الجامعات على تحمل مسؤولية أكبر تجاه اإلسهام في تحقيق األهداف التنموية الوطنية واالقتصادية واالجتماعية2الهدف القطاعي

 استقاللية الجامعات وتفعيل مفهوم المساءلة  : تعزيز2الهدف المرحلي

 :  ادارة جامعية تطبق الممارسات الفضلى وفقا  للحاكمية الرشيدة.2المبادرة

 المشاريع الجديدة

21 
وضع نظام للمساءلة وتقييم رؤساء 

 الجامعات.
 2 2 2 2 2 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2 جديد موازنة عامة

29 
اص لعملية تعيين رؤساء وضع نظام خ

 الجامعات.
 2 2 2   2 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2 جديد موازنة عامة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

02 

مشروع ربط الدعم الحكومي بأداء 

الجامعات وفقا  لألهداف االستراتيجية 

 والممارسات اإلدارية الفضلى.

 012222 2 2 212222 222222 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة 222132 مستمر موازنة عامة

 الهدف الوطني/ بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة

 اع العام والخاص.:  تطوير مخرجات البحث العلمي في المملكة وتبني أفضل الممارسات وتعزيز االبداع واالبتكار واالستفادة من الشراكات بين القط2الهدف القطاعي

 األبحاث العلمية واالبتكارية والريادية الموجهة لخدمة األولويات الوطنية والتي تحقق استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة. مشاريع: دعم 2الهدف المرحلي

 :  التحول من دعم البحث العلمي التقليدي الى دعم البحث والتطوير واالبتكار 2المبادرة

 ديدةالمشاريع الج

02 
إنشاء حاضنات أعمال وحاضنات تكنولوجية  

 الجامعات في 
 132 جديد منح

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 القطاع الخاص، الجات الداعمة
2 022 032 222 132 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

00 

مشروع التشبيك مع وزراة الزراعة 

وشركات الصناعات الدوائية لتعزيز دور 

بعة لها في الجامعات والمراكز البحثية التا

تحقيق نماء المنظومة الغذائية والدوائية 

والمستلزمات الطبية والقطاع الزراعي 

 األردني.

ال يحتاج الى 

 تمويل
 2 جديد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

، )صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار(

 وزارة الزراعة.

 مؤسسة الغذاء والدواء.

 الجامعات األردنية.

2   2 2 2 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

02 
مشروع بحثي مشترك مع المملكة 

 المتحدة ضمن برنامج نيوتن خالدي.

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 

/صندوق دعم 

/ البحث العلمي 

وزارة الطاقة 

 البريطانية

قيد 

 التنفيذ
22222 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

مي واالبتكار(، )صندوق دعم البحث العل

السفارة البريطانية ، وزارة ااالعمال 

والطاقة واالستراتيجية الصناعية 

البريطانية، صندوق نيوتن خالدي، 

 والمجلس البريطاني الثقافي. 

22222 22222 22222 22222 22222 

02 

مشروع الشراكة ما بين صندوق دعم 

االبحث العلمي واالبتكار واالتحاد 

لذي يستهدف قطاع وا PRIMAاألوروبي 

 الزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 

/صندوق دعم 

البحث العلمي / 

وزارة الطاقة 

 البريطانية

قيد 

 التنفيذ
22222 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 )صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار(

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا. 

 لجامعات األردنية.ا

222 222 222 222 222 

03 

بناء واستحداث الحاضنات التكنولوجية 

وحاضنات االعمال ودعم حوسبة 

 الجامعات  

 622 مستمر خزينة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 والجامعات
232 232 232 232 622 

 286,885 70,855 71,160 72,460 72,410  356,895     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد 

 التنفيذ
    

283,270  60,430 69,230 48,730 47,030 225,420 

 512,305 117,885 119,890 141,690 132,840  640,165     المجموع الكلي للقطاع
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 ةالكلي

الجهة 

 المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها مستوىالهدف الوطني/  تحسين 

 : حماية عناصر البيئة واستدامتها2الهدف القطاعي

 : المحافظة على النظم البيئية2الهدف المرحلي

 : الحماية واالستخدام المستدام لخدمات النظم البيئية2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
تفعيل حوكمة التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتعزيز 

 التشاركية القطاعية
 222 23 23 23 23 وزارة البيئة 213 جديد موازنة عامة

0 
نظام الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع 

 المشتركة
 202 12 12 12 12 وزارة البيئة 222 جديد العامة الموازنة

2 
إنشاء متنزه الطفيلة البيئي في عابل/ محافظة 

 الطفيلة 

موازنة عامة ) 

 الالمركزي(
 222 2 223 223 222 وزارة البيئة 222 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 لميمرفق البيئة العا تنفيذ االطار الوطني للسالمة االحيائية  2
قيد 

 التنفيذ
 322 2 2 2 322 وزارة البيئة 622

 022 62 62 62 62 وزارة البيئة 222 مستمر موازنة عامة  استدامة  الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية  3

6 
اإلدارة المتكاملة إلعادة تأهيل المناطق المتدهورة 

 بيئيا  
 62 23 23 23 23 وزارة البيئة 13 مستمر موازنة عامة

1 
تحسين البنية التحتية الخضراء في األردن من خالل 

 إجراءات العمالة المكثفة
 الحكومة األلمانية

قيد 

 التنفيذ
 22122 2 2 22622 22022 وزارة البيئة 212622

 إنشاء غابة بيئية في منطقة الصبيحي/ البلقاء  1
موازنة عامة ) 

 الالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 021 2 12 12 12 وزارة البيئة 021

 إنشاء حدائق بيئية في محافظة الكرك  9
موازنة عامة ) 

 الالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 623 2 023 023 293 وزارة البيئة 122

 إنشاء متنزه بيئي في غابة وصفي التل  22
منحة /شركة تويوتا 

 المركزية

قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 وزارة البيئة 222

 البنك اردني الكويتي د وسيل الحسبانإنشاء متنزه بيئي في غابات زبو 22
قيد 

 التنفيذ
 222 2 3 3 222 وزارة البيئة 223
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 ةالكلي

الجهة 

 المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 برنامج اعادة تأهيل البادية األردنية   20
المجلس الحاكم لألمم  

 المتحدة

قيد 

 التنفيذ
 92322 2 2 2 92322 وزارة البيئة 226

 ى االنسان : التخفيف من آثار التغيرات البيئية السلبية عل0الهدف المرحلي

 : الحد من التلوث ومواجهة االثار السلبية الناجمه عنه 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 092 12 12 12 12 وزارة البيئة 262 جديد موازنة عامة نظام المعلومات والرصد الوطني للنفايات  22

22 
إنشاء مركز دفاع مدني متخصص بالمواد الكيماوية 

 والخطرة
 322 يدجد موازنة عامة

شركة تطوير 

 العقبة
032 032 2 2 322 

 02032 232 232 222 22032 وزارة البيئة 02032 جديد موازنة عامة توسعة الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط 23

26 
إعداد الخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية للصحة 

 والبيئة 
 2 2 2 2 2 وزارة البيئة 2 جديد  موازنة عامة

 62 23 23 23 23 وزارة البيئة 13 جديد موازنة عامة تطوير الخارطة البيئية 21

21 
تحسين البنية التحتية الخضراء في األردن من خالل 

 GIZتدابير كثيفة العمالة )البنية التحتية الخضراء(/ 
 22230 121 121 121 121 وزارة البيئة 22230  جديد  منحة

 22910 22022 22022 22022 22022 وزارة البيئة 22910 جديد   منحة  مشروع حديقة عجلون  29

 32696 22202 22202 22202 22202 وزارة البيئة 32696 جديد   منحة  ( (GAINالعمل األخضر في المؤسسات  02

 032226 62012 62012 62012 62012 وزارة البيئة 032226 جديد   منحة  برنامج االقتصاد االخضر 02

 12212 02293 02293 02293 02293 وزارة البيئة 12212 جديد   منحة  رنامج ادارة النفاياتب 00

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 22322 322 222 222 222 وزارة البيئة 22322 مستمر موازنة عامة دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء 02

 22222 222 032 032 022 وزارة البيئة 22222 مستمر موازنة عامة ياه دراسة ومراقبة نوعية الم 02

 22022 222 222 222 022 وزارة البيئة 22022 مستمر موازنة عامة إنشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات 03

 062 66 66 66 62 وزارة البيئة 201 مستمر موازنة عامة المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد  06

 220 12 12 12 12 وزارة البيئة 226 مستمر موازنة عامة دراسة األثر المتبقي للمبيدات في البيئة 01

01 
استمرارية عمل لجان التقييم والترخيص في مجال االثر 

 البيئي
 602 231 231 231 232 وزارة البيئة 112 مستمر موازنة عامة

 122 022 022 022 022 وزارة البيئة 22222 مستمر موازنة عامة رمشروع تطوير مكب النفايات في االكيد 09

 22321 290 290 290 212 وزارة البيئة 22922 مستمر موازنة عامة تطوير مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة 22

 02223 2 623 122 122 وزارة البيئة 22622 مستمر مرفق البيئة العالمي التخفيف والحد من الملوثات العضوية الثابتة  22
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 ةالكلي

الجهة 

 المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

20 
إعداد خارطة الطريق نحو التحول إلى األكياس الصديقة 

 بالبيئة
 االتحاد األوروبي

قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 وزارة البيئة 2

22 
تطوير وتنفيذ برامج مراقبة وتفتيش خاص بالمواقع 

 الساخنة والتدقيق البيئي
 266 20 20 20 22 وزارة البيئة 021 مستمر موازنة عامة

22 
نظام التتبع االلكتروني لمركبات نقل المياه العادمة 

 والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة
 221 01 01 01 01 وزارة البيئة 223 مستمر صندوق حماية البيئة

 22123 923 923 923 922 وزارة البيئة 22612 مستمر موازنة عامة الشرطة البيئية  23

26 
شاطات تحريج واستغالل المياه العادمة مشروع تنفيذ ن

 المعالجة
 صندوق حماية البيئة

قيد 

 التنفيذ
 922 2 222 222 322 وزارة البيئة 22262

 : مواجهة آثار التغير المناخي0المبادرة

 المشاريع الجديدة

 12 02 02 02 02 ارة البيئةوز 222 جديد صندوق حماية البيئة التثقيف والتوعية البيئية في منطقة حوض سيل الزرقاء   21

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 صندوق حماية البيئة مشروع التحريج الوطني  21
قيد 

 التنفيذ
 02222 322 322 322 322 وزارة البيئة 02322

29 
تحسين نوعية الحياة والظروف البيئية في عمان 

 للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ 
 الحكومة األلمانية

 قيد

 التنفيذ
 22902 2 2 2 22902 وزارة البيئة 22222

22 
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التخلص من المواد 

 المستنزفة لطبقة األوزون

 صندوق مونتريال

 UNIDOالبنك الدولي و

 كجهات تنفيذية

قيد 

 التنفيذ
 02022 362 362 362 362 وزارة البيئة 02122

 لخاص: مشاركة القطاع ا2الهدف المرحلي

 : التحول نحو االقتصاد االخضر2المبادرة

 المشاريع الجديدة

22 
مشروع النشاطات الخضراء في القطاع الصناعيمشروع 

 النشاطات الخضراء في القطاع الصناعي
 22622 2 22222 22622 22622 وزارة البيئة  32222 جديد الحكومة األلمانية 

20 
ادمة الصناعية مشروع انشاء محطة لمعالجة المياه الع

 في منطقة الحالبات 
 022222 جديد ) قطاع خاص (

 -وزارة البيئة 

 قطاع خاص
2 2 2 2 2 

 مشروع الصيدلية الخضراء 22
موازنة عامه )غير 

 متوفر(
 02 2 2 2 02 وزارة البيئة 02 جديد
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 ةالكلي

الجهة 

 المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 
جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة و 

 المنتهية الصالحية 

ه )غير موازنة عام

 متوفر(
 02222 622 622 622 622 وزارة البيئة 22222 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 مشروع إعادة التدوير )االقتصاد الدائري( 23
موازنة عامه )غير 

 متوفر(

قيد 

 التنفيذ
 322 2 2 2 322 وزارة البيئة 322

26 
حوار السياسات حول التحول إلى االقتصاد األخضر 

 قة المتجددة والطا
GIZ 

قيد 

 التنفيذ
 26 2 2 2 26 وزارة البيئة 112

 االتحاد األوروبي تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سويتش ميد  21
قيد 

 التنفيذ
 02 2 2 2 02 وزارة البيئة 02

 : رفع مستوى الوعي العام في مجال البيئة 2الهدف المرحلي

 لسلوك السليم: نشر الثقافة البيئية وتعزيز ا2المبادرة

 المشاريع الجديدة

21 
إطالق الملتقى الوطني األول للسيدات الناشطات في 

 مجال  البيئة

موازنة عامه )غير 

 متوفر(
 222 2 2 222 2 وزارة البيئة  222 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 صندوق حماية البيئة   اعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للتوعية البيئية 29
قيد 

 التنفيذ
 202 12 12 12 12 وزارة البيئة  222

 موازنة عامه انشاء شبكة المسؤولية المجتمعية  32
قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 وزارة البيئة  2

 : رفع الكفاءة المؤسسية للمؤسسات العامه في قطاع البيئة 3الهدف المرحلي

 االبتكار ودمج النوع االجتماعي : تطوير االداء المؤسسي وتجذير ثقافة التميز و2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

32 
رفع كفاءة وتدريب عدد من الموظفين من مختلف 

 المديريات لتطوير األداء المؤسسي 
 12 02 02 02 02 وزارة البيئة  222 مستمر موازنة عامه

 58,647 13,058 14,603 15,063 15,924  80,270     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 37,559 4,359 5,158 6,903 21,139  49,418     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 96,206 17,417 19,761 21,966 37,063  129,688     المجموع لكلي للقطاع
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 المحور الرابع

 

 االستثمار والقطاعات المنتجة 
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 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

  المحلية ستثماراتاال وتشجيع االجنبية االموال رؤوس جذب على قادرة جاذبة استثمارية بيئة خلقالهدف الوطني/ 

 : زيادة تنافسية قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار وتعزيز األمن الغذائي 2الهدف القطاعي

 : تعزيز النمو للقطاعات االقتصادية 2الهدف المرحلي

 : دعم المشاريع الميكروية والصغيرة واالبتكارية وتعزيز استدامتها2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 

دعم وتعافي القطاع الخاص) تمويل، برنامج 

والوصول إلى االسواق، ودعم فني، وتطوير 

 السياسات(

 012 جديد قرض+منح

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

/المؤسسة األردنية لتطوير 

المشاريع االقتصادية /وزارة 

 التخطيط

022222 132222 132222 922222 0122222 

0 
الى مشاريع دعم وتحويل نماذج االختراعات 

 تجارية ومنتج
 02222 جديد موازنة عامة

المؤسسة األردنية لتطوير 

 المشاريع االقتصادية 
222 222 222 222 22622 

2 

دعم المشاريع الميكروية للتحول الى مشاريع 

صغيرة االستثمار في المشاريع الصغيرة التي 

 تمتلك فرصة للنمو من خالل صناديق االستثمار 

 02222 يد جد موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين/المؤسسة األردنية 

 لتطوير المشاريع االقتصادية 

322 22222 322 2 02222 

2 
برنامج الترابطات الوطني الحالل المستوردات 

 من مدخالت اإلنتاج بالصناعة المحلية  
 22023 جديد موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة 

ردنية والتموين/المؤسسة األ

 لتطوير المشاريع االقتصادية 

22023 2 2 2 22023 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 322 مستمر موازنة عامة دعم وتنمية األعمال المنزلية 3

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

/المؤسسة األردنية لتطوير 

 المشاريع االقتصادية 

222 222 222 222 222 

6 

ريع المتوسطة التي تمتلك التشبيك بين المشا

فرص عالية للنمو مع الصناديق والمؤسسات 

 االستثمارية 

 32 مستمر موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة/المؤسسة 

األردنية لتطوير المشاريع 

 االقتصادية 

32 2 2 2 32 

1 
قرض الصندوق العربي للإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي األول
 2 2 2 2 2 المركزي األردني البنك 232232 مستمر قرض

1 
قرض الصندوق العربي للإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي الثاني
 032012 62202 62202 62202 62202 البنك المركزي األردني 032012 مستمر قرض
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 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

9 
قرض الصندوق العربي للإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي الثالث
 022012 2 12292 12292 12292 البنك المركزي األردني 022012 مستمر قرض

22 

قرض البنك الدولي االضافي لتنفيذ " المشروع 

التنموي الشامل لدعم مؤسسات األعمال 

متناهية الِصغر والصغيرة والمتوسطة في 

 األردن

 2 2   2 2 2 البنك المركزي األردني 292622 مستمر قرض

22 

قرض البنك الدولي االساسي  لتنفيذ " 

الشامل لدعم مؤسسات المشروع التنموي 

األعمال متناهية الِصغر والصغيرة والمتوسطة 

 في األردن

 2  2  2 2 2 البنك المركزي األردني 232232 مستمر قرض

20 
قرض دعم وتطوير القطاع الزراعي والريفي )

 (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية / ايفاد
 926 2 2 2 926 البنك المركزي األردني 22626 مستمر قرض

22 
انشاء منصة لقاعدة بيانات الشركات الصغيرة 

 والمتوسطة ومزودي الخدمة 
 262 مستمر  منحة

وزارة الصناعة والتجارة/ 

المؤسسة األردنية لتطوير 

 المشاريع االقتصادية 

262 2 2 2 262 

 :  دعم التنافسية للنهوض بالقطاعات االقتصادية 0المبادرة

 المشاريع الجديدة

22 
تنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع اعداد و

 الصناعات الدوائية 
 02222  جديد موازنة عامة 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ 

اللجنة المشكلة للصناعات 

 الدوائية 

322 322 322 322 02222 

23 
تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة األدوات 

 والمستلزمات الطبية والمعقمات
  02222 جديد موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة /اللجنة 

المشكلة لصناعة المستلزمات 

 الطبية

322 322 322 322 02222 

26 

تقييم وتطوير خارطة الطريق لبيئة التجارة 

االلكترونية في األردن واعداد االستراتيجية 

 والخطط التفصيلية

 022 جديد منحة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ 

ي والريادة/ وزارة االقتصاد الرقم

 غرف الصناعة والتجارة   

022 2 2 2 022 

21 

أعداد استراتيجيات والخطط لتطوير قطاع 

الصناعات والهندسية الصناعات الكيماوية 

 وصناعات التعبئة والتغليف

 2 جديد موازنة عامة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

 /غرف البصناعة وممثلي القطاع
2 2 2 2 2 
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 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

21 
راتيجية لدعم قطاع الخدمات إعداد است

 االستشارية
 222 جديد منحة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ 

 غرف التجارة وممثلي القطاعات
222 2 2 2 222 

29 

 مشروع السياسة الوطنية للجودة:

 . شهادات المطابقة2

 . االعتماد0

 .الفحوصات المخبرية2

 .  أدوات القياس2

تقييس والقواعد . طوير التشريعات ألانشطة ال3

 الفنية

. الممارسات الفضلي للتفتيش على 6

 المستوردات

 2 جديد منحة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين / 

 الجهات المعنية
2 2 2 2 2 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

02 

مشروع تحسين مرتبة االردن في مؤشر االبتكار 

 العالمي

مؤشر تنسيق العمل ضمن اللجنة الوطنية ل -

 االبتكار 

 اقرار سياسة وطنية لحقوق الملكية الفكرية-

مشروع التوعية والتثقيف وعقد ورش عمل  -

 لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية

جائزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف 

توعية وتثقيف طالب المدارس بمفاهيم الملكية 

 الفكرية.

ردنية على استحداث و/ العمل مع الجامعات اال-

أو تطوير سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها بما 

 يالءم الممارسات الدولية

 222 مستمر موازنة عامة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين / 

 الجهات المعنية
02 02 02 02 12 

 : مأسسة وتعزيز اليات التشاور مع مؤسسات القطاع الخاص 2المبادرة

 يدةالمشاريع الجد

02 

تشكيل المجالس القطاعية للقطاعات الخدمية 

)المرحلة االولى(  : الخدمات االستشارية 

 واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والسياحة

 222 جديد منحة

وزارة الصناعة والتجارة /وزارة 

االقتصاد ارقمي والريادة/ وزارة 

السياحة/غرف الصناعة والتجارة 

اعات وممثلي القطاع الخاص للقط

 المذكورة 

2 2 2 2 2 
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 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 022 مستمر منحة إعداد اإلطار المؤسسي للمجالس القطاعية  00
وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ 

 غرف الصناعة والتجارة 
32 2 2 2 32 

02 

تشكيل المجالس القطاعية للقطاعات الصناعية 

دوائية وصناعات )المرحلة االولى(  الصناعات ال

األلبسة والصناعات الدوائية والصناعات 

 الغذائية والصناعات الكيماوية

 222 مستمر منحة
وزارة الصناعة والتجارة /غرف 

 الصناعة وممثلي القطاعات
32 32 2 2 222 

 : زيادة الصادرات الوطنية 0الهدف المرحلي

 ي للشركات: توسيع قاعدة المصدرين وتقديم برامج دعم مال2المبادرة

 المشاريع الجديدة

02 

برنامج دعم تنافسية قطاعات الخدمات) 

الشركات المبتدئة2الشركات في مرحلة النمو2 

 الشركات المصدرة( 

 02222 جديد موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين/المؤسسة األردنية 

لتطوير المشاريع االقتصادية/غرف 

 الصناعة والتجارة

322 22222 322 2 02222 

03 
-Eمدينة العقبة للتجارة االلكترونية 

commerce 
 222 2 2 2 222 شركة تطوير العقبة 202 جديد موازنة عامة

 02222 322 322 322 322 وزارة الصناعة والتجارة والتموين 02222 جديد موازنة عامة دعم تنافسية قطاع الخدمات 06

01 

لتجارة تقييم وتطوير خارطة الطريق لبيئة ا

االلكترونية في األردن واعداد االستراتيجية 

 والخطط التفصيلية 

 022 2 2 2 022 وزارة الصناعة والتجارة والتموين 022 جديد موازنة عامة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 02222 مستمر  موازنة عامة دعم الشركات الصناعية من اجل التصدير  01

وزارة الصناعة والتجارة 

التموين/المؤسسة األردنية و

لتطوير المشاريع االقتصادية/غرف 

 الصناعة والتجارة

222 222 222 222 22622 

09 
دعم الشركات الصناعية من خالل الخدمات 

 المنفردة)التجارة االلكترونية او العمل عن بعد(
 122 مستمر  منحه/ذاتي

وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين/المؤسسة األردنية 

ير المشاريع االقتصادية/غرف لتطو

 الصناعة والتجارة

222 222 2 2 122 

 2 2 2 2 2 وزارة الصناعة والتجارة والتموين 2 مستمر موازنة عامة فتح أسواق جديدة )كينيا، تنزانيا، أثيوبيا( 22

 2 2 2 2 2 ة والتموينوزارة الصناعة والتجار 2 مستمر موازنة عامة تعزيز التعاون الثالثي )األردن ،العراق،مصر( 22
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 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

20 
تعزيز استفادة القطاع الخاص من اتفاقية 

 تبسيط قواعد المنشأ مع االتحاد االوروبي
 2 2 2 2 2 وزارة الصناعة والتجارة والتموين 2 مستمر موازنة عامة

 : تنفيذ خطة العمل الخاصة بترويج الصادرات 0المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

22 

ج الدعم الفني )جاهزية الشركات، تصميم برام

نماذج االعمال، خبراء التصدير، حلول النقل 

 والخدمات اللوجستية(

 موازنة عامة
 22932 قيد التنفيذ

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ 

 شركة بيت التصدير
211 211 211 211 22932 

22 
برنامج روابط االعمال )التشبيك بين العمال 

B2Bك لشركات سالسل التزود(، التشبي 

 موازنة عامة
 922 قيد التنفيذ

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ 

 شركة بيت التصدير
003 003 003 003 922 

23 
برنامج الشمول االلكتروني )المتجر االفتراضي، 

 المعرض االفتراضي الدائم، سفراء التصدير(

 موازنة عامة
 912 قيد التنفيذ

ارة والتموين/ وزارة الصناعة والتج

 شركة بيت التصدير
022 022 022 022 912 

 برنامج المعارض والبعثات التجارية  26
 موازنة عامة

 122 قيد التنفيذ
وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ 

 شركة بيت التصدير
022 022 022 022 122 

21 

إنشاء تحالفات التصدير )المرحلة األولى 

والعناية  القطاعات(: مستحضرات التجميل

بالبشرة والنباتات والعشاب الطبية وصناعة 

المالبس الرجالي وصناعة الزي المهني والزي 

 المدرسي

 122 022 022 022 022 وزارة الصناعة والتجارة والتموين 122 قيد التنفيذ منحة

 : تخفيض الكلف على المصدرين وتوفير المعلومات2المبادرة

 ذالمشاريع المستمرة وقيد التنفي

21 
إنشاء منصة حول معلومات التجارة لألسواق 

 التصديرية
 262 قيد التنفيذ منحة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ 

شركة االردن يصدر/ غرف 

 الصناعة والتجارة

262 2 2 2 262 

 262 قيد التنفيذ منحة إنشاء منصة حول معلومات التجارة عبر الحدود 29

موين/ وزارة الصناعة والتجارة والت

دائرة الجمارك األردنية/غرف 

 الصناعة والتجارة

262 2 2 2 262 
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 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 222 قيد التنفيذ موازنة عامة برنامج دعم تكاليف النقل والشحن للمصدرين 22

وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين/المؤسسة األردنية 

لتطوير المشاريع االقتصادية/ 

 غرف الصناعة والتجارة

2 2 2 2 2 

 : تعزيز االمن الغذائي وسياسات المنافسة  وآليات حماية المستهلك2ليالهدف المرح

 : زيادة المخزون االستراتيجي للملكة من القمح والشعير2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

22 
زيادة سعة حفظ وتوزيع المواد العلفية في 

 مستودع القويرة
 22322 2 2 2 22322 والتجارة والتموين وزارة الصناعة  22322 مستمر  موازنة عامة

20 
إنشاء مستوعبات في المحافظات لزيادة سعة 

 تخزين القمح والمواد العلفية
 222222 2 2 32322 32322 وزارة الصناعة والتجارة والتموين  222222 قيد التنفيذ موازنة عامة

22 
صوامع الحبوب المرحلة الثانية والثالثة/ توسعة 

 الجديد ميناء العقبة
 222122 قيد التنفيذ موازنة عامة

الشركة  -شركة تطوير العقبة 

االردنية العامة للصوامع 

 والتموين

22213 161 2 2 22932 

 :  تنفيذ استراتيجية لتطوير وتعزيز المنتجات الغذائية والزراعية0المبادرة

 المشاريع الجديدة

22 
تعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

 ل االعمال الزراعية مجا
 02222 جديد منحة

وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين/المؤسسة األردنية 

 لتطوير المشاريع االقتصادية 

132 132 322 2 02222 

23 
دراسات الجدوى النشاء شركة تسويقية  

 للمنتجات الزراعية
 يحدد الحقا   جديد منحة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

كلة للصناعات واللجنة المش

 الغذائية

2 2 2 2 2 

 تشبيك المنتجات الزراعية مع الصناعة المحلية 26
 موازنة عامة

 يحدد الحقا   جديد

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

واللجنة المشكلة للصناعات 

 الغذائية

2 2 2 2 2 

21 
تطوير الشركات الزراعية وشركات الصناعات 

 الغذائية

 موازنة عامة
 د الحقا  يحد جديد

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

واللجنة المشكلة للصناعات 

 الغذائية

2 2 2 2 2 
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 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 : تعزيز أداء الدور الرقابي للسيطرة على األسعار والتصدي لسياسات التركز واالحتكار في القطاعات االقتصادية المختلفة2المبادرة

 المشاريع الجديدة

21 

فات والمقاييس تحديث البنية التحتية للمواص

تحديث  -الخاصة بأنظمة الرقابة والمختبرات 

أنظمة مؤسسة المواصفات والمقاييس وشارء 

 رخص برمجيات أواركل

 022 2 2 2 022 مؤسسة المواصفات والمقاييس 022 جديد موازنة عامة

29 

تحديث البنية التحتية للمواصفات والمقاييس 

ارة برنامج إد -الخاصة بأنظمة الرقابة والمختبرات: 

تعزيز عملية دمغ  -الرقابة على االسواق 

 المصوغات الكترونيا

 12 2 2 2 12 مؤسسة المواصفات والمقاييس 12 جديد موازنة عامة

32 

تحديث البنية التحتية للمواصفات والمقاييس 

إدامة  -الخاصة بأنظمة الرقابة والمختبرات 

 وتطوير مختبارت المؤسسة

 22 2 2 2 22 ؤسسة المواصفات والمقاييسم 22 جديد موازنة عامة

32 

تحديث البنية التحتية للمواصفات والمقاييس 

تجهيز مبنى  -الخاصة بأنظمة الرقابة والمختبرات 

 التحقق المترولوجي

 222 2 2 2 222 مؤسسة المواصفات والمقاييس 222 جديد موازنة عامة

30 
 -تطوير البنية التحتية للمؤسسة المدنية 

 ث ثالثة اسواق جديدةاستحدا
 003 2 2 222 222 المؤسسة االستهالكية المدنية 003 جديد موازنة عامة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

32 
تطوير نظام الرقابة على األسواق  وتعزيز 

 الشفافية في التحري عن المخالفات
 12 2 2 2 12 وزارة الصناعة والتجارة والتموين  12 مستمر موازنة عامة 

 2 2 2 2 2 وزارة الصناعة والتجارة والتموين  2 مستمر   نشر والتوعية بقانون حماية المستهلك  32

33 
التوعية  -مشروع تعزيز سياسات المنافسة 

 بأحكام المنافسة
 2 2 2 2 2 وزارة الصناعة والتجارة والتموين  262 مستمر موازنة عامة

36 

يب تدر -مشروع تعزيز سياسات المنافسة 

وتاهيل الكوادر المسؤولة عن تطبيق قانون 

 المنافسة

 2 2 2 2 2 وزارة الصناعة والتجارة والتموين  12 مستمر موازنة عامة
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 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

31 

اعداد  -مشروع تعزيز سياسات المنافسة 

الدراسات وتقديم التوصيات لتحسين المنافسة 

 في القطاعات االقتصادية المختلفة

 2 2 2 2 2 صناعة والتجارة والتموين وزارة ال 2 مستمر موازنة عامة

31 
تطوير البنية التحتية للمؤسسة المدنية من 

 خالل تحسين مستوى الخدمات
 232 2 232 232 232 المؤسسة االستهالكية المدنية 232 مستمر موازنة عامة

 0162292 922922 112222 192162 062220  0162622     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 162262 12293 232223 002232 222616  0062392     مجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذال

 2602232 2222293 2222123 2222126 362121  3222023     المجموع الكلي للقطاع
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 المسؤولةالجهة 

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 المحلية االستثمارات وتشجيع االجنبية االموال رؤوس جذب على قادرة جاذبة استثمارية بيئة خلقالهدف الوطني/ 

 وطني : توفير بيئة مالئمة لألعمال واالستثمار وتعزيز تنافسية االقتصاد ال2الهدف القطاعي

 : جذب االستثمارات المحلية واألجنبية وتمكينها 2الهدف المرحلي

 : تعزيز وتطوير المناخ االستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة األعمال واالستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 

هيئة تشجيع استشراف مستقبل 

بني أدوات إدارة و ت 0232 االستثمار

 المستقبل والذكاء االصطناعي

 132 232 232 002 022 االستثمار تشجيع هيئة 922 جديد موازنة عامة

 032 32 32 32 222 هيئة تشجيع االستثمار 222 جديد موازنة عامة متابعة شؤون المستثمرين 0

 622 جديد موازنة عامة مسح االستثمار األجنبي في المملكة 2
، دائرة االحصاءات ع االستثمارهيئة تشجي

 العامة، البنك المركزي االردني
2 232 232 232 232 

2 
تحديث استراتيجية ترويج االستثمار 

(0202-0202) 
 2 2 2 2 2 هيئة تشجيع االستثمار 2 جديد موازنة عامة

 022 2 2 222 222 هيئة تشجيع االستثمار 022 جديد موازنة عامة منصة تفاعلية لتشبيك المستثمرين 3

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 22222 قيد التنفيذ موازنة عامة  هيئة تشجيع االستثمارأتمتة خدمات  6
، وزارة االقتصاد هيئة تشجيع االستثمار

 الرقمي والريادة 
2 2 2 2 2 

 2 2 2 2 2 هيئة تشجيع االستثمار 2 قيد التنفيذ موازنة عامة تعديل قانون االستثمار 1

 02222 122 122 322 322 هيئة تشجيع االستثمار 22222 مستمر موازنة عامة استقطاب وترويج االستثمار 1

9 
الترويج للمناطق التنموية )منطقتي 

 البحر الميت وعجلون(
 032 مستمر موازنة عامة

المجموعة االردنية لتطوير المناطق التنموية 

 والحرة 
22 32 62 62 022 

 032 مستمر موازنة عامة قة الحرة المطارالترويج للمنط 22
المجموعة االردنية لتطوير المناطق التنموية 

 والحرة 
62 32 32 32 022 

    استحداث فرص استثمارية وتوزيع هذه الفرص على محافظات المملكة :0المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

22 
متابعة تحديث ملف الفرص اإلستثمارية 

 لكةفي المم
 222 222 222 222 222 هيئة تشجيع االستثمار 322 مستمر موازنة عامة
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 المسؤولةالجهة 

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 322 مستمر موازنة عامة زيادة فاعلية خدمة المجتمع المحلي 20
المجموعة االردنية لتطوير المناطق التنموية 

 والحرة 
222 222 222 222 222 

 المستثمر(: تسهيل اإلجراءات على المستثمرين )مشروع رحلة 0الهدف المرحلي

 : تبسيط إجراءات التسجيل على المستثمرين2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 2 2 2 2 2 وزارة الصناعة والتجارة والتموين  2 جديد موازنة عامة وضع قواعد لتحديد األسماء التجارية 22

 2 جديد موازنة عامة تنفيذ سجل االعمال المتكامل الموحد 22

ة والتموين /وزارة االقتصاد وزارة الصناعة والتجار

الرقمي والريادة/وزارة اإلدارة المحلية/ أمانة 

هيئة عمان الكبرى/ دائرة مراقبة الشركات/ 

/ غرف الصناعة والتجارة/ كل تشجيع االستثمار

 الجهات المعنية بالتسجيل والترخيص

2 2 2 2 2 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 02232 قيد التنفيذ موازنة عامة ني لألعمالاعتماد التوقيع االلكترو 23

وزارة الصناعة والتجارة والتموين /وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة/وزارة اإلدارة المحلية/ أمانة 

هيئة عمان الكبرى/ دائرة مراقبة الشركات/ 

/ غرف الصناعة والتجارة/ كل تشجيع االستثمار

 الجهات المعنية بالتسجيل والترخيص

122 122 132 2 02232 

26 
اعتماد التصنيف الدولي لالنشطة 

 ISIC4االقتصادية 
 2  قيد التنفيذ موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين /وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة/وزارة اإلدارة المحلية/ أمانة 

هيئة عمان الكبرى/ دائرة مراقبة الشركات/ 

تجارة/ كل / غرف الصناعة والتشجيع االستثمار

 الجهات المعنية بالتسجيل والترخيص

2 2 2 2 2 

21 
االنتهاء من تنفيذ الربط البيني للجهات 

 المعنية بالتسجيل والموافقات
  2 قيد التنفيذ موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين /وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة/وزارة اإلدارة المحلية/ أمانة 

هيئة دائرة مراقبة الشركات/ عمان الكبرى/ 

/ غرف الصناعة والتجارة/ كل تشجيع االستثمار

 الجهات المعنية بالتسجيل والترخيص

2 2 2 2 2 

21 
استكمال مشروع أتمتة خدمات 

 التسجيل والخدمات المرتبطة بها
  2 قيد التنفيذ موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين / دائرة 

زارة االقتصاد الرقمي مراقبة الشركات/ و

 والريادة/

2 2 2 2 2 
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 المسؤولةالجهة 

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

29 

إنشاء البوابة االلكترونية لتقديم 

الخدمات المتكاملة ضمن مشروع رحلة 

إنشاء البوابة االلكترونية لتقديم 

الخدمات المتكاملة ضمن مشروع رحلة 

 المستثمر 

 02122 2 922 922 922 وزارة الصناعة والتجارة والتموين  02122 قيد التنفيذ موازنة عامة

02 
إعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية 

 للتفتيش على المنشآت االقتصادية
 62 23 23 23 23 وزارة الصناعة والتجارة والتموين  62 قيد التنفيذ موازنة عامة

 : تبسيط إجراءات مراحل الترخيص على المستثمرين 0المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

02 

 رخص البناء االلكتروني:مشروع 

 . أمانة عمان الكبرى2

 . البلديات0

 2  قيد التنفيذ موازنة عامة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ أمانة عمان 

 الكبرى/ وزارة االدارة المحلية
2 2 2 2 2 

00 

 مشروع رخص المهن االلكتروني:

 . أمانة عمان الكبرى2

 . البلديات0

  2 قيد التنفيذ موازنة عامة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ أمانة عمان 

 الكبرى/ وزارة االدارة المحلية
2 2 2 2 2 

02 

. مشروع تطوير منظومة التراخيص 2

القطاعية )المرحلة األولى(: السياحة 

تداول الغذاء )ثالثة ، )خمس رخص(

، المراكز واألندية الرياضية، رخص(

، المدارس ورياض االطفال، الحضانات

، المراكز الثقافية، مكاتب العقاريةال

 أنشطة المكتبات

 2 قيد التنفيذ موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين +وزارة 

االقتصاد الرقمي والريادة+وزارة اإلدارة 

المحلية+ أمانة عمان الكبرى+ دائرة مراقبة 

+ غرف  هيئة تشجيع االستثمارالشركات+ 

هات المعنية الصناعة والتجارة +جميع الج

 بالتسجيل والترخيص القطاعي

2 2 2 2 2 

 : تبسيط اجراءات الرقابة والتفتيش في مراجل اخرى في دورة حياة النشاط االقتصادي2المبادرة

 المشاريع الجديدة

02 
تنفيذ نظام ادارة عمليات التفتيش  

 المتكامل والخدمات عبر االنترنت 
 62 جديد موازنة عامة

والتجارة والتموين /أعضاء وزارة الصناعة 

 اللجنة العليا للتفتيش
2 2 2 2 2 

 2 جديد موازنة عامة تطوير نظام إيداع البيانات المالية  03
وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة 

 الشركات
2 2 2 2 2 

06 
إنشاء قاعدة بيانالت لسجالت األعمال 

 واالستثمار
 2 2 2 2 2 صناعة والتجارة والتموينوزارة ال 2 جديد موازنة عامة
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 المسؤولةالجهة 

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

01 

تطوير تشريعات اقتصادية ناظمة لبيئة 

تعديل قانون  -االعمال واالستثمار  

الرسوم والنماذج الصناعية بما يتالءم 

والممارسات الدولية وتمكين االردن من 

االنضمام لمعاهدة الهاي بشأن الرسوم 

تحسين االطار  - لصناعيةوالنماذج ا

ممارسات الحوكمة القانوني ودعم 

. تعديل بعض  2المتوفر للشركات: 

المواد في  قانون الشركات ليتواكب مع 

. تطبيق 0 أفضل المماسات العالمية

تعليمات قواعد الحوكمة بشكل إلزامي 

 من خالل القانون 

 2 قيد التنفيذ موازنة عامة
موين/ دائرة مراقبة وزارة الصناعة والتجارة والت

 الشركات
2 2 2 2 2 

 : تبسيط اجراءات انتهاء النشاط االقتصادي وخروج المستثمر )اإلعسار( 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 2 جديد موازنة عامة أتمتة خدمات وحدة الخاصة باالعسار 01
وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة 

 الشركات 
2 2 2 2 2 

 شاريع المستمرة وقيد التنفيذالم

09 

 دعم تسجيل وكالء االعسار:

. تشكيل لجنة وكالء االعسار، تتولى 2

 ترخيص وكالء االعسار وتجديد تراخيص

.   عقد دوات تدريبية لوكالء وترخيص 0

اإلعسار والرقابة عليهم  ودورات تدريبية  

متخصصة للفئة القيادية حول أفضل 

سجيل الممارسات العالمية في ت

الشركات والرقابة عليها وفي مجال 

 الحوكمة.

 2 قيد التنفيذ موازنة عامة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة 

الشركات + كافة الجهات المعنية بقضايا 

 االعسار

2 2 2 2 2 

22 
إنشاء وحدة ترخيص وكالء االعسار 

 وتاهيل الكادر
 2 قيد التنفيذ منحة

التجارة والتموين/ دائرة مراقبة وزارة الصناعة و

 الشركات
2 2 2 2 2 
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 المسؤولةالجهة 

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 

. انشاء سجل الكتروني 2 سجل االعسار: 

موحد )سجل االعسار( يتم فيه اشهار 

 البيانات والمعلومات واجراءات االعسار

. ربط ) سجل االعسار( بأي سجالت 0

بالمملكة بما فيها السجل المركز 

والسجل العدلي والسجل العقاري 

ل الحقوقي وسجل االموال والسج

 المنقولة وسجل المعلومات االئتمانية

. ربط السجل بأي سجل اعسار بدولة 2

  اخرى من خالل اتفاقيات ثنائية

. انشاء حساب امانات ) حساب نفقات 2

 حاالت االعسار بال اموال(

 2 قيد التنفيذ منحة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة 

 الشركات
2 2 2 2 2 

 تحسين وتطوير بيئة األعمال وزيادة تنافسيتها : 2الهدف المرحلي

 : تعزيز وتطوير المناخ االستثماري للمملكة وتطوير التشريعات الناظمة لبيئة األعمال واالستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

20 
ربط الروضة الصناعية ضمن منطقة 

 ة بخط الغاز العربيمعان التنموي
 12222 2 2 62222 22222 شركة تطوير معان 12222 جديد موازنة عامة

22 
بناء هناجر صناعية نمطية في الروضة 

 الصناعية لمنطقة معان التنموية
 222222 2 2 12222 12222 شركة تطوير معان 222222 جديد موازنة عامة

22 
تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة 

 ء الزرقا
 22212 جديد موازنة عامة

المجموعة االردنية لتطوير المناطق التنموية  

 والحرة 
22212 2 2 2 22212 

23 
تطوير البنية التحتية داخل المنطقة 

 الحرة المطار
 02302 جديد موازنة عامة

المجموعة االردنية لتطوير المناطق التنموية  

 والحرة 
22062 22062 2 2 02302 

26 
ية التحتية للمنطقة الحرة تطوير البن

 الموقر 
 232 جديد موازنة عامة

المجموعة االردنية لتطوير المناطق التنموية  

 والحرة 
232 2 2 2 232 

21 
استكمال خطوط الصرف الصحي في 

 األراضي غير المطورة وخطوط المياه
 122 2 2 2 122 شركة تطوير المفرق 122 جديد موازنة عامة

 632 2 2 2 632 شركة تطوير المفرق 632 جديد موازنة عامة عيةانشاء هناجر صنا 21

29 
صيانة نظام انارة الشوراع ) مصابيخ انارة 

 الطاقة الشمسية(  -
 213 2 2 2 213 شركة تطوير المفرق 213 جديد موازنة عامة
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 المسؤولةالجهة 

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 02022 2 2 2 02022 اربد التنموية -شركة تطوير الشمال  02022 جديد موازنة عامة المبنى الذكي الخامس 22

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 202322 2 22322 32322 32322 شركة تطوير العقبة 20322 مستمر موازنة عامة المدينة الصناعية/ القويرةانشاء   22

 222222 قيد التنفيذ موازنة عامة تطوير منطقة البحر الميت التنموية  20
التنموية  المجموعة االردنية لتطوير المناطق 

 والحرة 
02222 22222 22222 32222 222222 

22 
تطوير منطقة الصوان التنموية في 

 عجلون 
 222222 قيد التنفيذ موازنة عامة

المجموعة االردنية لتطوير المناطق التنموية  

 والحرة 
22322 02322 22222 32222 222222 

 232213 263 22063 232693 212232  232113     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد 

 التنفيذ
    212262 

 
222392 202622 222262 222222 232362 

 122923 222213 202603 012093 012622  122929     المجموع الكلي للقطاع
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 هة المسؤولةالج

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها

 : تنظيم وإعادة هيكلة القطاع  الزراعي للوصول إلى قطاع زراعي مهني ومنظم 2الهدف القطاعي

 ير الخدمات الحكومية الزراعية: تطو2الهدف المرحلي

 : تحسين األداء المؤسسي لقطاع الزراعة2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 032232 12322 12222 12322 22232 وزارة الزراعة 032232 مستمر موازنة عامة ادامة وتطوير الخدمات الزراعية 2

 22222 22222 22222 22222 22222 وزارة الزراعة 22222 ستمرم موازنة عامة صندوق المخاطر الزراعيةانشاء  0

 موازنة عامة تطوير المراكز الحدودية 2
قيد 

 التنفيذ
 212 203 203 203 223 وزارة الزراعة 212

 موازنة عامة نشاء قاعدة بيانات زراعية 2
قيد 

 التنفيذ
 132 022 022 022 232 وزارة الزراعة 132

3 
االبنية والمرافق انشاء وصيانة وتاهيل 

 الزراعية 
 62212 22312 22312 22312 22639 وزارة الزراعة 62212 مستمر موازنة عامة

6 
مراجعة وتعديل التشريعات المنظمة لقطاع 

 الزراعة
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 وزارة الزراعة 2

 :  تنظيم التعاونيات الزراعية0الهدف المرحلي

 العمل التعاوني :  تعزيز2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 0022222 122222 122222 122222 222222 وزارة الزراعة 0022222 جديد البنك الدولي تطوير القطاع الزراعي وخلق فرص العمل 1

 2 جديد موازنة عامة 2991( لسنة 21تعديل قانون التعاون رقم ) 1
المؤسسة التعاونية 

 االردنية
2 2 2 2 2 

 2 جديد موازنة عامة نظام النافذة التمويليةاعداد  9
المؤسسة التعاونية 

 االردنية
2 2 2 2 2 

22 
تعديل نظام التنظيم االداري للمؤسسة 

 0223( لسنة 96رقم )
 2 جديد موازنة عامة

المؤسسة التعاونية 

 االردنية
2 2 2 2 2 

22 
( 26تعديل نظام الجمعيات التعاونية رقم )

 0226لسنة 
 2 جديد ةموازنة عام

المؤسسة التعاونية 

 االردنية
2 2 2 2 2 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 هة المسؤولةالج

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

20 
توفيق االنظمة الداخلية للجمعيات 

 التعاونية بما فيها التعاونيات الزراعية
 2 جديد موازنة عامة

المؤسسة التعاونية 

 االردنية
2 2 2 2 2 

22 
( 266تعديل نظام االتحادات التعاونية رقم )

 0226لسنة 
 2 جديد موازنة عامة

سة التعاونية المؤس

 االردنية
2 2 2 2 2 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

22 
اعداد االستراتيجية الوطنية للقطاع 

 التعاوني

منظمة العمل 

 الدولية

قيد 

 التنفيذ
22 

المؤسسة التعاونية 

 االردنية
22 2 2 2 22 

 : المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم االيكولوجية 2الهدف المرحلي

 : المحافظة على الثروة الحرجية وزيادة رقعتها2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 12213 22133 22133 22133 22122 وزارة الزراعة 12213 مستمر موازنة عامة حماية واستدامة الثروة الحرجية 23

 022 32 32 32 19 زراعةوزارة ال 022 مستمر موازنة عامة تطوير المجتمعات الرعوية في البادية 26

 22961 22229 22229 22229 922 وزارة الزراعة 22961 مستمر موازنة عامة الحصاد المائي في اراضي المراعي 21

 الهدف الوطني/  بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة

 ي قطاع الزراعة: تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة واالتصاالت ف0الهدف القطاعي

 : تطوير نظم االنتاج النباتي والحيواني2الهدف المرحلي

 : زيادة كفاءة اإلنتاج النباتي والحيواني2المبادرة

 المشاريع الجديدة

21 
انشاء محطة لتدريب المزارعين والعاطلين 

 عن العمل على انظمة االكوابونيك
FAO 011 2 2 2 011 وزارة الزراعة 011 جديد 

 ريع المستمرة وقيد التنفيذالمشا

29 
تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات 

 الحديثة 
 222222 مستمر ذاتي 

مؤسسة اإلقراض 

 الزراعي 
02322 22322 22922 22022 222222 

02 
مشاريع الميكنه واآلالت  والمعدات 

 والطاقة المتجددة
 22622 مستمر ذاتي 

مؤسسة اإلقراض 

 الزراعي
22222 22222 22022 22222 22622 

 :  تعزيز بحوث استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة0الهدف المرحلي

 :  تعزيز توطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 2390 مستمر موازنة عامة االبحاث الزراعيةدعم  02
المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
632 22222 22222 22222 22390 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 هة المسؤولةالج

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 22222 مستمر موازنة عامة اكثار بذار القمح والشعير تحت الري 00
المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية
232 232 232 232 22222 

02 
مشاريع محطة الخناصري في محافظة 

 المفرق
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
262 

المركز الوطني للبحوث 

 الزراعية
262 2 2 2 262 

02 
انتاجية االغنام والماعز/مركز  تحسين

 البحوث الزراعية المفرق/ محافظة المفرق
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
12 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
02 02 02 02 12 

03 

تعزيز اإلدماج االجتماعي للشباب والسيدات 

من خالل المهارات الخضراء لتحقيق التنمية 

 المستدامة

ENI CBC 

MEM 2017 - 

2020 

standard 

call 

قيد 

 التنفيذ
232 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
221 221 2 2 022 

06 
تعزيز اإلدارة المستدامة لمياة الري 

 واستخدام المياة غير التقليدية

برنامج )بريما( 

من التعاون عبر 

الحدود في 

حوض البحر 

األبيض 

الُمتوسط لآللية 

 األوروبية للجوار.

قيد 

 التنفيذ
322 

مركز الوطني ال

 للبحوث الزراعية
266 266 2 2 222 

01 
تطوير حوكمة تخصيص موارد المياه 

 المستدامة

برنامج  )بريما( 

من التعاون عبر 

الحدود في 

حوض البحر 

األبيض 

الُمتوسط لآللية 

 األوروبية للجوار

قيد 

 التنفيذ
202 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
22 22 22 2 92 

01 
مركبة ذات قابلية منخفضة تطوير أغشية 

 لإلنسداد

الوكالة 

االمريكية 

للتنمية الدولية، 

برنامج التعاون 

اإلقليمي في 

 الشرق االوسط

قيد 

 التنفيذ
021 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
22 22 22 22 213 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 هة المسؤولةالج

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 موازنة عامة حاضنة االبتكار الزراعي 09
قيد 

 التنفيذ
22222 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
22222 22 22 22 22222 

 USAID دراسة تثمين خدمات النظم البيئية 22
قيد 

 التنفيذ
222 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
23 23 2 2 12 

22 

تتبع آثر معالجة التربة بمياه الصرف الصحي 

والحمأة المعالجة على إعادة تأهيل 

 المناطق الرعوية

 ايكاردا
قيد 

 التنفيذ
22 

المركز الوطني 

 بحوث الزراعيةلل
1 2 2 2 1 

 المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة 20
االتحاد 

 االوروبي

قيد 

 التنفيذ
226 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
220 220 220 2 226 

22 
إعادة إستخدام المياه غير التقليدية في 

 الزراعة في بلدان البحر المتوسط

االتحاد 

 االوروبي

قيد 

 التنفيذ
262 

الوطني  المركز

 للبحوث الزراعية
92 92 2 2 212 

 الهدف الوطني/  تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد لجميع المواطنين

 : زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتعزيز األمن الغذائي واالعتماد على اإلنتاج الزراعي المحلي2الهدف القطاعي

 يوانية وزيادة انتاجيتها: المحافظة على الثروة الح2الهدف المرحلي

 : تحسين خدمات الثورة الحيوانية2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 22262 192 192 192 192 وزارة الزراعة 22262 مستمر موازنة عامة دعم وحماية الثروة الحيوانية 22

 02221 623 623 623 602 ارة الزراعةوز 02221 مستمر موازنة عامة انشاء وتجهيز مختبرات وعيادات بيطرية  23

26 
االستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال 

 األسر الريفية من الفقر
 (IFADايفاد )

قيد 

 التنفيذ
 02122 122 122 122 122 وزارة الزراعة 02122

 :  المحافظة على الثروة النباتية وزيادة انتاجيتها0الهدف المرحلي

 لثورة النباتية:  تحسين خدمات ا2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 انشاء شركات للخدمات التسويقية 21
صندوق 

 التكيف
 232 جديد

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
232 2 2 2 232 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 22212 112 112 112 112 وزارة الزراعة 22212 مستمر موازنة عامة دعم الثروة النباتية 21

 119 262 262 262 229 وزارة الزراعة 119 مستمر موازنة عامة اء وتطوير وتجهيز المختبرات النباتيةانش 29

 02136 122 122 122 106 وزارة الزراعة 02136 مستمر موازنة عامة مكافحة االمراض واالفات ودودة الزرع 22
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 هة المسؤولةالج

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 :  تطوير االراضي الزراعية وزيادة انتاجيتها2الهدف المرحلي

 :  تطوير الموارد األرضية2رةالمباد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 92201 02211 02211 02211 22996 وزارة الزراعة 92201 مستمر موازنة عامة استصالح االراضي الزراعية 22

20 
صيانة قنوات الري والينابيع وبرابيش 

 وشبكات الري واالبار االرتوازية
 922 003 003 003 069 لزراعةوزارة ا 922 مستمر موازنة عامة

 :  تعزيز تمويل االنتاج الزراعي النباتي والحيواني2الهدف المرحلي

 :  تعزيز تمويل االنتاج الزراعي النباتي والحيواني2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 022132 مستمر ذاتي  مشروع إعمار واستغالل األراضي الزراعية 22
 مؤسسة اإلقراض

 الزراعي
22322 32022 32132 62222 022132 

 612122 مستمر ذاتي  مشروع تنمية وتطوير اإلنتاج الحيواني 22
مؤسسة اإلقراض 

 الزراعي 
232122 262222 212222 212322 612122 

 022222 مستمر ذاتي  مشروع التصنيع والتسويق الزراعي 23
مؤسسة اإلقراض 

 الزراعي 
32622 32922 62022 62222 022222 

26 
مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي )نباتي 

 وحيواني(
 022232 مستمر ذاتي 

مؤسسة اإلقراض 

 الزراعي
22003 22603 32213 62203 022232 

 :  تعزيز البحوث الزراعية لزيادة االنتاج واالنتاجية3الهدف المرحلي

 صصة باالنتاج الزراعي:  تطوير وتشجيع البحوث الزراعية التطبيقية المتخ2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

21 
تحسين انتاج القمح تحت ظروف التغير 

 المناخي في منطقة الشرق االوسط
USAID 

قيد 

 التنفيذ
202 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
02 2 02 2 22 

21 

تطوير اإلنتاج الزراعي المستدام ورفع 

-ة مستوى األراضي المالحة المتدهور

 المرحلة الثالثة

الوكالة الدولية 

 للطاقة الذرية 

قيد 

 التنفيذ
22 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
23 2 2 2 23 

29 
إستخدام المخلفات الزراعية في تغذية 

 الحيوان

صندوق دعم 

البحث العلمي 

واإلبتكار/ وزارة 

 التعليم العالي

قيد 

 التنفيذ
22 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
6 2 2 2 6 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 هة المسؤولةالج

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

32 

ابتكار حلول دائمة لعشبة الهالوك من خالل 

منع اإلنتشار واستخدام انظمة المكافحة 

المتكاملة للتغلب على التطفل في النظام 

الزراعي في منطقة حوض البحر األبيض 

 المتوسط

صندوق دعم 

 البحث العلمي

قيد 

 التنفيذ
92 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
22 22 2 2 62 

 ن واستغالل الموارد الوراثية المحلية صو 32
الجامعة 

 الهاشمية

قيد 

 التنفيذ
22222 

المركز الوطني 

للبحوث الزراعية 

 والجامعة الهاشمية

22222 22222 22222 2 22222 

 (IFADايفاد )  بحوث االطار الوطني للسالمة االحيائية 30
قيد 

 التنفيذ
93 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
20 2 2 2 20 

32 
الزراعة بالملقحات الحشرية المحلية وتاثير 

 التغير المناخي 

المركز الدولي 

للبحوث 

المناطق 

الجافة 

"ICARDA" 

قيد 

 التنفيذ
262 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
32 32 2 2 221 

32 

استخدام التنوع الوراثي وبرنامج تربية 

المخاليط لتعزيز قدرة المزارع للتكيف مع 

 ناختغير الم

الصندوق 

الدولي للتنمية 

 الزراعيه )ايفاد(

قيد 

 التنفيذ
022 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
12 12 2 2 220 

33 

تحديد تكييف محاصيل الخضر مع 

االجهادات المفردة والمتعددة في منطقة 

 البحر االبيض المتوسط

االتحاد 

 االوروبي

قيد 

 التنفيذ
10 

المركز الوطني 

 للبحوث الزراعية
02 2 2 2 02 

 الهدف الوطني/  خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال

 : تمكين صغار المزارعين وفقراء الريف من الوصول للتمويل2الهدف القطاعي

 : تعزيز دخول صغار المزارعين واالسر الريفية2الهدف المرحلي

 ريفية: تشجيع المشاريع الصغيرة لألسر ال2المبادرة

 المشاريع الجديدة

36 
لمنتجات البادية إقامة المعرض الدائم 

 والريف
 02022 332 332 332 332 وزارة الزراعة 02022  جديد  منحة
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 هة المسؤولةالج

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

31 

لحديقة النباتية لالخطة الشاملة  تطوير

الملكية/ الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي

 222 13 13 13 13 وزارة الزراعة 222 جديد   قرض

 02222 2 2 22232 22232 وزارة الزراعة 02222 جديد UNDP المعرض الدائم للمنتجات الريفية 31

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 22036 22232 22232 22232 22226 وزارة الزراعة 22036 مستمر موازنة عامة تحسين دخل المزارعين واالسر الريفية 39

 ز تمويل المشاريع الصغيرة لصغار المزارعين وفقراء الريف:  تعزي0الهدف المرحلي

 :  توفير التمويل لمشاريع مكافحة الفقر والبطالة 2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

62 
مشروع القروض الصغيرة للحدمن مشكلتي 

 الفقر والبطالة
 222222 مستمر  ذاتي 

مؤسسة االقراض 

 الزراعي
12222 12222 12222 12222 202222 

 232222 مستمر ذاتي  مشروع التمويل الريفي  62
مؤسسة االقراض 

 الزراعي
22222 22222 22222 22222 202222 

60 
مشاريع موجهة مع وزارات ومؤسسات 

 رسمية ومجتمع مدني
 22113 مستمر ذاتي 

مؤسسة االقراض 

 الزراعي
213 213 213 213 22322 

 225,237 70,625 70,625 71,675 12,312  225,237     يدةالمجموع الكلي للمشاريع الجد

 288,725 77,552 75,205 72,249 63,718  301,083     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 المجموع الكلي للقطاع
  

526,320 
 

76,031 143,924 145,830 148,177 513,962 
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 مصدر التمويل المشروعاسم 
صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 المحلية االستثمارات وتشجيع االجنبية االموال رؤوس جذب على قادرة جاذبة استثمارية بيئة خلقالهدف الوطني/ 

 المنتج السياحي االردني والخدمات بحيث يكون االردن وجهة سياحية منافسة اقليميا وعالميا:  النهوض ب2الهدف القطاعي

 : إعادة تعافى القطاع ومتابعة اثر فايروس كورونا على القطاع السياحي2 الهدف المرحلي

 المشاريع الجديدة

  القطاع السياحيانشاء صندوق المخاطر /  2
القطاع الخاص 

 والحكومة  
 022222 2 2 2 022222 وزارة السياحة واآلثار 022322 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 62322 02222 02222 02322 2 البنك المركزي ،وزارة المالية 12322 مستمر  البنك المركزي  التسهيالت والقروض البنكية واالعفاءات  0

 تخفيض الكلف التشغيلية  2

البنك 

المركزي/الضمان 

 اعي االجتم

 322 مستمر 
البنك المركزي/الضمان 

 االجتماعي 
2 322 2 2 322 

 :  تطوير البنية التحتية والخدمات للمواقع السياحية0 الهدف المرحلي

 المشاريع الجديدة

2 
المتعددة ضمن منطقة  تأهيل المواقع االستثمارية

 لواء البتراء
 322 جديد موازنة عامة

سلطة اقليم البتراء التنموي 

 لسياحي ا
032 032 2 2 322 

3 

تأهيل موقع استثماري / انشاء ميدان الفروسية 

وايجاد منتج سياحي جديد يطيل من مدة اقامة 

 الزائر في المنطقة

 322 جديد موازنة عامة
سلطة اقليم البتراء التنموي 

 السياحي 
032 032 2 2 322 

6 
تأهيل مواقع استثمارية /مشروع انشاء قصر 

 ع فندق مصنف اربعة نجوم ، المؤتمرات، م
 2222 جديد موازنة عامة

سلطة اقليم البتراء التنموي 

 السياحي 
322 322 2 2 22222 

1 
بورتال مشروع األرشفة اإللكترونية على نظام 

 GISالمحمية 
 022 جديد موازنة عامة

سلطة اقليم البتراء التنموي 

 السياحي 
32 32 222 2 022 

 22322 02222 22322 22222 2 دائرة اآلثار العامة 22322 جديد موازنة عامة االثرية صيانة وترميم المواقع  1

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 موازنة عامة تطوير وتأهيل المواقع السياحية 9
قيد 

 التنفيذ
 212322 22132 22132 22232 22332 وزارة السياحة واآلثار 212322
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 مصدر التمويل المشروعاسم 
صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 
الكبرى وبيت الشريف  تطوير ساحة الثورة العربية

 حسين
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
1222 

سلطة منطقة العقبة 

 االقتصادية الخاصة
12222 2 2 2 12222 

 0622 مستمر موازنة عامة مشروع إعادة تأهيل الشارع السياحي في البتراء 22
سلطة اقليم البتراء التنموي 

 السياحي 
622 02222 2 2 02622 

20 
رات المراقبة في لواء البترا تحديث وتطوير كامي

 والمدينة االثرية
 322 مستمر موازنة عامة

سلطة اقليم البتراء التنموي 

 السياحي 
222 222 222 222 222 

 موازنة عامة درب الحج المسيحي / المرحلة االولى 22
قيد 

 التنفيذ
 922 2 2 322 222 وزارة السياحة واآلثار 922

 ةموازنة عام مسارات سياحية  22
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 022 222 322 وزارة السياحة واآلثار 22222

 موازنة عامة رقمنه كافة الخدمات في القطاع السياحي 23
قيد 

 التنفيذ
 122 2 222 222 222 وزارة السياحة واآلثار 122

 موازنة عامة السياحة الميسرة 26
قيد 

 التنفيذ
 232 222 222 222 32 وزارة السياحة واآلثار 232

 : مراجعة القوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة لقطاع السياحة 2الهدف المرحلي 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

21 
مراجعة القوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة 

 لقطاع السياحة
 2 2 2 2 2 وزارة السياحة واآلثار 2 مستمر موازنة عامة

 ثمار في السياحة : تحفيز االست2الهدف المرحلي 

 المشاريع الجديدة

 22322 2 2 322 22222 وزارة السياحة واآلثار 22322 جديد موازنة عامة الخطة التنموية لمحافظة عجلون 21

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 2 2 2 2 2 وزارة السياحة واآلثار 2 مستمر موازنة عامة فرص استثمارية مختلفة 1طرح إدارة وتشغيل  29

 : تعزيز وتطوير الترويج والتسويق السياحي الخارجي والداخلي3الهدف المرحلي 

 المشاريع الجديدة

 22222 جديد موازنة عامة انشاء شركة النقل السياحي المتخصص 02
سلطة اقليم البتراء التنموي 

 السياحي 
22322 22322 2 2 22222 

 02222 جديد موازنة عامة انشاء مركز زوار في منطقة السيق البارد 02
سلطة اقليم البتراء التنموي 

 السياحي 
322 322 322 322 02222 
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 مصدر التمويل المشروعاسم 
صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 2112226 212302 232116 212302 212302 هيئة تنشيط السياحة 0222026 مستمر موازنة عامة االستمرار بدعم شركات الطيران منخفضة التكاليف  00

 22222 2   2  2 22222 شركة تطوير العقبة 22222 مستمر موازنة عامة ياضات الجوية الملكية األردنينادي الر 02

 22222 مستمر موازنة عامة تطوير مرصد طيور العقبة  02
الجمعية الملكية لحماية 

 الطبيعة
22322 22322 2 2 22222 

 232222 2 22222 32222 62222 شركة تطوير العقبة 232222 مستمر موازنة عامة العقبة -انشاء متحف الطائرات الملكي  03

 قطاع خاص منتجع المطل 06
قيد 

 التنفيذ
002222 

القطاع  -شركة تطوير العقبة 

 الخاص
2 2 2 2 2 

 292232 22222 32222 222222 232 هيئة تنشيط السياحة 292232 مستمر موازنة عامة دعم شركات طيران منتظمة  01

01 
( Brandالمؤسسية والمرئية ) اطالق الهوية

 الجديدة
 هيئة تنشيط السياحة 02622 مستمر موازنة عامة

 

22303 

 

22223 2 2 02622 

09 
تسويق االردن عالميا عن طريق منصات التواصل 

 االجتماعي
 22022 222 222 222 222 هيئة تنشيط السياحة 22022 مستمر موازنة عامة

22 
 ية للحجز و الترويج تسويق االردن عبر منصات العالم

 
 222213 22213 22213 22213 02032 هيئة تنشيط السياحة 222213 مستمر موازنة عامة

22 

زيادة الوعي في األسواق المستهدفة عن المنتج 

السياحة األردني و الخدمات المتوفرة في المواقع 

 السياحية

 002622 62222 32922 32312 32222 هيئة تنشيط السياحة 002622 مستمر موازنة عامة

20 
زيادة أعداد السياح الذين يقصدون األردن كوجهة 

 %23سياحية بمعدل 
 202232 92222 12022 12122 12032 هيئة تنشيط السياحة 202232 مستمر موازنة عامة

22 

تطوير المنتجات السياحية الخاصة )السياحة 

الدينية/السياحة الصحية/وسياحة 

 ت(المغامرة/وسياحة المؤتمرا

 02223 623 603 392 313 وزارة السياحة واآلثار 02223 مستمر موازنة عامة

 062222 12222 12222 12222 32222 وزارة السياحة واآلثار 062222 مستمر موازنة عامة اردننا بخير –السياحة الداخلية برنامج اردننا جنة  22

    : المحافظة على االرث الحضاري والطبيعي.6الهدف المرحلي 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

23 
نويجيس /  -تطوير مركز حفظ المقتنيات األثرية

 طبربور
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 22222 22222 22322 22222 322 دائرة اآلثار العامة 22222
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 مصدر التمويل المشروعاسم 
صفة 

 المشروع 

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 موازنة عامة تأهيل وتطوير قلعة الشوبك 26
قيد 

 التنفيذ
 222 222 222 222 222 دائرة اآلثار العامة 322

 موازنة عامة تأهيل وتطوير قلعة العقبة ومحيطها التاريخي 21
قيد 

 التنفيذ
 222 222 222 222 222 دائرة اآلثار العامة 322

 موازنة/منح المركز االقليمي للحفاظ والترميم في جرش 21
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 222 222 122 دائرة اآلثار العامة 22222

 موازنة عامة قطع األثرية والمواقعالتوثيق الوطني لل 29
قيد 

 التنفيذ
 92 2 22 22 22 دائرة اآلثار العامة 92

 موازنة عامة الحفاظ على مواقع عراق األمير وإبرازها 22
قيد 

 التنفيذ
 92 2 22 22 22 دائرة اآلثار العامة 92

 موازنة عامة تأهيل وتطوير أم الجمال 22
قيد 

 التنفيذ
 223 2 23 23 23 امةدائرة اآلثار الع 223

 موازنة عامة تأهيل وتطوير بيت راس 20
قيد 

 التنفيذ
 92 2 22 22 22 دائرة اآلثار العامة 92

 : توفير واعداد قوى عامله في القطاع السياحي بمهارات فنية عاليه تقدم الخدمات للسياح على اعلى مستوى من الجودة والتميز  1الهدف المرحلي 

 وقيد التنفيذ المشاريع المستمرة

22 
تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي وربط 

 المخرجات بمتطلبات السوق
 322 232 232 232 32 وزارة السياحة واآلثار 632 مستمر موازنة عامة

 :  تطوير البيئة المؤسسية1الهدف المرحلي 

 المشاريع الجديدة

 322 جديد موازنة عامة التحول االلكتروني 22
اقليم البتراء التنموي  سلطة

 السياحي 
222 222 222 222 222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 63 02 02 02 3 وزارة السياحة واآلثار 13 مستمر موازنة عامة التطوير المؤسسي 23

 222622 02622 02022 22632 022232  222022     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 2122636 162102 922662 2202123 922262  2222206     اريع المستمرة وقيد التنفيذالمجموع الكلي للمش

 2212036 192202 902162 2212263 2212622  2112006     المجموع الكلي للقطاع
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 أولويات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 

 اسم المشروع
الكلفة الكلية )مليون 

 دينار(

 :0200-0202ريع العام أولويات مشا

 223 تنفيذ شبكة االلياف الضوئية الوطنية 1

 263 إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء 2

 202 بناء قاعة مسافرين و تسهيل الحركة عبر جسر الملك حسين والبوابة التنموية مع فلسطين 3

 32 تطوير مسلخ أمانة عمان وبلديتي الزرقاء والرصيفة 4

 222 إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص السريع في مدينة عمان والزرقاء 5

 99 تخفيض فاقد المياه )اإلداري والفني( في المملكة 6

 203 مدرسة لوزارة التربية والتعليم في محافظات الوسط 23بناء  7

 2221 المجموع

 :0202-0202أولويات مشاريع خالل الفترة 

 120 ير وتأهيل مطار عمان المدني/ماركااستثمار وتطو 1

 06 إنشاء محطة معالجة المياه العادمة الصناعية في منطقة الحالبات / محافظة الزرقاء. 9

 202 توسعة محطة تنقية الخربة السمرا/المرحلة الثالثة 22

 02 إنشاء محطة تحلية مياه آبار حسبان لتعزيز التزويد المائي لمحافظة العاصمة 22

 12 إنشاء محطة معالجة لصاريج المياه العادمة لخدمة محافظات الوسط في موقع الغباوي 20

 236 المجموع
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها

 : تطوير مصادر المياه الحالية وجلب مصادر مياه جديدة  2الهدف القطاعي 

 : تطوير مصادر المياه الحالية والبحث عن مصادر مياه جديدة2الهدف المرحلي 

 : تأهيل االبار الحكومية المخصصة للشرب 2بادرة الم

 المشاريع الجديدة

 222 جديد منحة سعودية  مشروع تنفيذ أعمال تشغيل بئر الزيتونة 2
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
232 2 2 2 232 

0 
لتزويد محطة نجل  23أستغالل بئر الشوبك 

 بالمياه
 22220 2 320 322 2 سلطة المياه 22220 جديد موازنة عامة

 92 92 2 2 2 سلطة المياه 92 جديد موازنة عامة (2مشروع استغالل مياه بئر الحسينية رقم ) 2

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

2 
مشروع تجهيز وتشغيل بئر البيضا لواء 

 البتراء/محافظة معان
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
29 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
29 2 2 2 29 

 : زيادة السعة التخزينية للسدود باالعتماد على بناء السدود او توسعة السدود الحالية وانشاء السدود الترابية والبرك والحفائر 0المبادرة 

 المشاريع الجديدة

3 
)  إنشاء خزان ومحطة مياه بوستر الكرك

 برنامج التزويد المائي لمحافظات الجنوب(
 222 222 2 2 2 سلطة المياه 222 جديد موازنة عامة

6 
) برنامج بناء خزان جديد في بوستر الكرك

 التزويد المائي لمحافظات الجنوب(
 222 جديد موازنة عامة

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 2 2 222 222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

1 

مشروع انشاء خزان مياه اسمنتي في محطة 

)برنامج التزويد المائي   ضخ مياه حمزة

 لمحافظات الجنوب(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
213 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
3 2 2 2 3 

1 

مشروع انشاء خزان مياه اسمنتي في محطة  

محافظة  لشوبك/ا ضخ العبدلية/لواء

)برنامج التزويد المائي  0221معان/المركزية 

 لمحافظات الجنوب(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
232 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
32 2 2 2 32 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 لصحي المعالجة في الزراعة والصناعة وغيرها ع في اعادة استخدام مياه الصرف ا: التوس2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

9 

Development of New Water 

Resources / Groundwater 

Desalination Project 

 تحلية المياه الجوفية عطاء دراسات 

KFW 192 جديد 
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
322 092 2 2 192 

22 

Development of New Water 

Resources / Groundwater 

Desalination Project  

 تحلية المياه الجوفية

KFW 02203 جديد 
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 22222 22203 2 02203 

 ريع المستمرة وقيد التنفيذالمشا

 ( الجديد9مشروع تحلية مياه بئر الريشة رقم ) 22

برنامج التعاون عبر 

الحدود في البحر 

األبيض المتوسط 

“ENI CBCMED ”

الممول من االتحاد 

% 92األوروبي 

المخصص من والباقي 

 المالي لشركة المياه

قيد 

 التنفيذ
 032 2 2 222 232 شركة مياه العقبة 032

 : تحسين شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه وتقليل الفاقد من المياه 2لمبادرة ا

 المشاريع الجديدة

20 

إعداد دراسة جدوى و تصميم تفصيلي و 

وثائق العطاء لمشروع إنشاء خط ناقل من 

 93تالل الذهب إلى محطة ضخ 

)بنك  EIBمنحة 

 اإلستثمار األوروبي(
 02222 جديد

سلطة وادي 

 األردن
2 22222 22222 2 02222 

22 
مشروع إنشاء خط ناقل من تالل الذهب إلى 

 93محطة ضخ 
 222312 جديد موازنة عامة

سلطة وادي 

 األردن
222122 022632 22002 2 222312 

22 
خط ناقل من مفيض سد وادي شعيب الى 

 قناة الملك عبدالله
 922 جديد موازنة عامة

سلطة وادي 

 األردن
922 2 2 2 922 

 023 2 2 023 2 سلطة المياه 023 جديد موازنة عامة شروع تزويد منطقة ام النعام بالمياهم 23

21 
مشروع إنشاء خط مياه لفصل منطقة الثنية 

 والصبحيات عن خزان الثالجة والمرج
 202 جديد منحة سعودية 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 202 2 2 202 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

29 
انش  20دكتايل مشروع تنفيذ خط مياه ناقل  

 الى خزان زبدا
 262 جديد منحة سعودية 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 262 2 2 262 

 توريد و تركيب و تشغيل عدادات ذكية  02
/  موازنة عامة

USAID 
 022 جديد

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
022 2 2 2 022 

02 
مشروع جر مياه حوض السمار إلى منطقة غور 

 لصافي   ا
 22223 جديد موازنة عامة

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 322 322 223 22223 

00 
عطاء تشغيل محطة نجل الشوبك الرئيسية 

 الجديدة
FARA  /USAID 132 جديد 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
232 322 2 2 132 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

02 

Resilience of Water Utilities II (RWUII) 

تطوير نظام األرشفة لمشتركي المياه والصرق 

وعمل مسح  GISالصحي    المستخدمة في  

ميداني لتحديث قاعدة كل من قصبة السلط 

   وعين الباشا وتطويرها

 GIZمنحة 
قيد 

 التنفيذ
622 

 والريوزارة المياه 

 / سلطة المياه
622 2 2 2 622 

 مشاركة القطاع الخاص والعمل على اسس تجارية   : التوسع في3المبادرة 

 المشاريع الجديدة

 1222222 0222222 0222222 0222222 0222222 وزارة المياه والري 223222222 جديد موازنة عامة  BOTناقل البحرين، المشروع على نظام الـ  02

 (Mobile workshopsتوريد مشاغل متنقلة ) 03
موازنة عامة / 

USAID 
 22222 ديدج

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
322 2 2 2 322 

 : زيادة السعة التخزينية للسدود0الهدف المرحلي 

 : زيادة السعة التخزينية للسدود باالعتماد على بناء السدود او توسعة السدود الحالية وانشاء السدود الترابية والبرك والحفائر 2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

06 
إنشاء خزان تجميعي بالقرب من محطة ضخ 

22 
 62232 2 222 22332 02222 سلطة وادي األردن 62322 جديد موازنة عامة

01 
مشروع إعادة تأهيل السد التحويلي في 

 وادي الموجب
 22932 2 2 22322 232 سلطة وادي األردن 22932 جديد موازنة عامة

 222322 2 222203 92303 222932 سلطة وادي األردن 222322 جديد موازنة عامة سد وادي عسال انشاء  01

 12032 2 2 02603 22603 سلطة وادي األردن 12032 جديد موازنة عامة مشروع سد الوادات 09

 32133 2 063 02632 02922 سلطة وادي األردن 32133 جديد موازنة عامة مشروع سد مدين 22

 62022 2 22332 22222 22632 سلطة وادي األردن 62022 يدجد موازنة عامة مشروع سد وادي موسى 22
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 292032 2 222222 12132 22322 سلطة وادي األردن 222322 جديد موازنة عامة مشروع سد تالل الذهب 20

22 
تنفيذ مجموعة من السدود الترابية والحفائر / 

 حصاد مائي
 212 2 2 2 212 سلطة وادي األردن 212 جديد موازنة عامة

22 
تنفيذ مجموعة من السدود الترابية والحفائر / 

 حصاد مائي
 902 2 2 2 902 سلطة وادي األردن 902 جديد موازنة عامة

23 
من السدود الترابية / حصاد  0تنفيذ عدد 

 مائي
 222 2 2 2 222 سلطة وادي األردن 222 جديد موازنة عامة

 22222 2 2 2 22222 سلطة وادي األردن 22322 جديد موازنة عامة إعداد دراسات سد وادي نخيلة 26

 22222 2 2 2 22222 سلطة وادي األردن 22222 جديد موازنة عامة إعداد دراسات سد حسبان 21

 22222 2 2 2 22222 سلطة وادي األردن 22222 جديد موازنة عامة إعداد دراسات سد وادي فخيت 21

 12212 02293 02293 02293 02293 ة وادي األردنسلط 12212 جديد  منحة  برنامج حماية السدود 29

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 مشروع إنشاء حفيرة خنيزيرة 22
صندوق التكيف 

 المناخي

قيد 

 التنفيذ
 201 2 2 2 201 سلطة وادي األردن 621

 تعلية سد الوالة 22

التعويضات البيئية + 

مبادلة الدين 

 اإليطالي

قيد 

 التنفيذ
 22122 2 2 2 22122 لطة وادي األردنس 012322

 موازنة عامة إنشاء سد وادي الفيدان 20
قيد 

 التنفيذ
 02612 2 2 2 02612 سلطة وادي األردن 222302

 موازنة عامة استكمال إنشاء سد ابن حماد 22
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 2 2 22222 سلطة وادي األردن 312312

 صندوق الكويتيال إعداد دراسات سد الجرم وفيفا 22
قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 سلطة وادي األردن 901

 يع المياه لالغراض المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية وانظمة المشتركين: رفع كفاءة انظمة التزويد وتوز2الهدف المرحلي 

 : تحسين شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه وتقليل الفاقد من المياه2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

23 
التغير مع التكيف المناخي لتخفيف الفاقد من 

 القناة

بنك اإلعمار األلماني 

KFW 
 661 2 2 2 661 سلطة وادي األردن 661 جديد

 262222 2 32222 62332 22232 سلطة وادي األردن 262222 جديد موازنة عامة اعادة تأهيل مشروع ري الغور األوسط 26

 92232 2 622 22122 22232 سلطة وادي األردن 92122 جديد موازنة عامة ري الغور الشمالي إعادة تأهيل 21
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

21 
اعادة تأهيل مشروع ري األغوار الجنوبية / 

 المرحلة الثانية )غور الصافي(
 32322 2 222 22222 02222 سلطة وادي األردن 32322 جديد موازنة عامة

29 
ي اعادة تأهيل مشروع ري الغور الشمال

 الشرقي
 62302 2 222 02622 22192 سلطة وادي األردن 62302 جديد موازنة عامة

32 
مشروع تأهيل النظام المائي في منطقة 

 جديتا
 12222 2 22222 22222 2 سلطة المياه  12222 جديد موازنة عامة

32 
مشروع تأهيل النظام المائي في منطقة 

 قضاء العارضة
 12222 2 22222 22222 2 المياه سلطة  12222 جديد موازنة عامة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

30 
إعادة تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ في 

 غور الكبد

موازنة عامة + بنك 

اإلعمار األلماني 

KFW 

قيد 

 التنفيذ
 621 2 2 2 621 سلطة وادي األردن 262122

32 
تنفيذ نشاطات تخفيض الفاقد من المياه و تعزيز 

 التحكم و المراقبة في غور األردن أنظمة

 منحة

USAID  

قيد 

 التنفيذ
 12122 2 2 62322 02022 سلطة وادي األردن 12122

32 
)برنامج  تاهيل شبكة المياه في بلدة بيت يافا

 التزويد المائي لمحافظات الشمال(
UNICEF 

قيد 

 التنفيذ
936 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
229 2 2 2 229 

33 

ستبدال شبكة المياه في مناطق ا

)برنامج التزويد  متفرقه/محافظة عجلون

  المائي لمحافظات الشمال(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
292 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
222 2 2 2 222 

36 

استبدال شبكة مياه تالفة في بلدة قفقفا 

مع اجزاء من المشيرفة باالضافة الى الخطوط 

)برنامج التزويد المائي  م الزيتونالناقلة/ا

 لمحافظات الشمال(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
212 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
201 2 2 2 201 

31 

مشروع تاهيل وتحسين شبكات المياه في 

)برنامج  مواقع متفرقة في لواء قصبة اربد

 التزويد المائي لمحافظات الشمال(

 موازنة عامة
قيد 

 يذالتنف
263 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
223 2 2 2 223 

31 

مشروع تاهيل وتحسين شبكات المياه في 

)برنامج  مواقع متفرقة في لواء قصبة الرمثا

 التزويد المائي لمحافظات الشمال(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
092 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
92 2 2 2 92 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

39 
) برنامج عوجان -ن خط خواستبدال جزء م

 التزويد المائي لمحافظات الوسط(
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
22131 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
22631 2 2 2 22631 

62 
تاهيل وتحسين شبكات المياه في مواقع 

 متفرقة في لواء االغوار الشمالية
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
222 

وزارة المياه والري 

 لطة المياه/ س
092 2 2 2 092 

62 
مشروع تغيير خطوط مياه في منطقة زي 

 )برنامج التزويد المائي لمحافظات الوسط(
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
210 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
210 2 2 2 210 

60 

شروع تأهيل وتحسين شبكات المياه في م

التزويد )برنامج  قصبة الزرقاء )المركزية الزرقاء(

 المائي لمحافظات الوسط(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
222 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
292 2 2 2 292 

62 

مشروع صيانة شبكات المياه لمنطقة الصفا 

)الزراعة، الشكارة، الساخنة، الفاخرة، 

)برنامج التزويد المائي  الصفصافة(.

 لمحافظات الشمال(

 موازنة عامة
قيد 

 فيذالتن
232 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
232 2 2 2 232 

62 
 Phase 2اعادة تأهيل شبكة مياه الصريح/ 

 )برنامج التزويد المائي لمحافظات الشمال(
 JICAمنحة 

قيد 

 التنفيذ
22322 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
02322 2 2 2 02322 

 والتزويد المائي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه: رفع كفاءة نظم التشغيل 2الهدف المرحلي 

 : ادخال الطاقة المتجددة كمصدر لتزويد انظمة المياه 2المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

63 

مشروع تجهيز وتشغيل بئر الجفر 

االستكشافي على الطاقة الشمسية / 

 محافظة معان

UNICEF 
قيد 

 التنفيذ
233 

رة المياه والري وزا

 / سلطة المياه
233 2 2 2 233 

 : تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مرافق المياه 0المبادرة 

 المشاريع الجديدة

66 
إعداد دراسات لمشروع توليد الطاقة 

 الكهربائية من  سد الملك طالل

بنك اإلعمار األلماني 

KFW 
 22203 جديد

سلطة وادي 

 األردن
232 2 2 2 232 

61 
االعمال المتبقية من مشروع كفاءة الطاقة 

 (0رقم )
 21 2 21 2 2 سلطة المياه 21 جديد موازنة عامة

61 
Energy Efficiency in The Water Sector 

II  
 222222 جديد منحة

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
02222 02222 02222 2 62222 

 22211 22221 22221 22221 22221 سلطة المياه  22219 جديد منحة  ة ادارة مصادر المياه المرحلة السادستحسين  69
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 02162 692 692 692 692 سلطة المياه  02163 جديد  منحة  تحسين ادارة مصادر المياه 12

 02222 622 622 622 622 سلطة المياه  02222 جديد منحة   الطاقة المتجددة في قطاع المياهاستغالل  12

 22922 213 213 213 213 سلطة المياه  22922 جديد منحة    استخدام المياه المجتمعية كفاءة تحسين 10

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

12 
Energy Efficiency in The Water Sector 

II  عطاء دراسات 
KFW 

قيد 

 التنفيذ
02206 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
322 022 2 2 122 

 سعار مناسبة وحسب المواصفات  ة والصناعية والسياحية بكميات وبأية والزراعيل: تأمين المياه لكافة القطاعات المنز0الهدف القطاعي 

 : تطوير مصادر المياه الحالية والبحث عن مصادر مياه جديدة2الهدف المرحلي 

 : تحسين شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه وتقليل الفاقد من المياه 2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

12 

مشروع تحسين التزويد المائي في لواء 

) برنامج التزويد المائي لمحافظات البتراء

 الجنوب(

 12222 02222 02222 02222 02222 سلطة المياه 202222 جديد موازنة عامة

13 
) مشروع تحسين التزويد المائي في لواء عي

 برنامج التزويد المائي لمحافظات الجنوب(
 12122 22122 02222 02222 02222 سلطة المياه 12122 جديد زنة عامةموا

16 

مشروع تحسين التزويد المائي في لواء 

) برنامج التزويد المائي االغوار الجنوبية

 لمحافظات الجنوب(

 202222 62222 02222 02222 02222 سلطة المياه 202222 جديد موازنة عامة

11 

في قضاء مشروع تحسين التزويد المائي 

) برنامج التزويد المائي لمحافظات المصطبة

 الشمال(

 12222 22222 02222 02222 02222 سلطة المياه 12322 جديد موازنة عامة

 : زيادة السعة التخزينية للسدود0الهدف المرحلي 

 : تحسين شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه وتقليل الفاقد من المياه 2المبادرة 

 ديدةالمشاريع الج

11 

مشروع تنفيذ الخط الناقل )خط ناقل الجنوب( 

من محطة ضخ الغوير الى محطة ضخ مؤته 

) برنامج التزويد المائي  )خزان مؤتة(

 لمحافظات الجنوب(

 961 جديد منحة سعودية 
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
961 2 2 2 961 

19 
شبكات مياه وصرف صحي في إربد والرمثا 

(A2)+(A1) 
KFW  +AFD 2312222 جديد 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
022222 022222 022222 022222 122222 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 2 جديد موازنة عامة المشروع الزراعي في منطقة المدورة 12
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 2 2 2 2 

12 
مشروع تحسين النظام المائي في عمان/ 

 (Package 2 -ثانية المرحلة الثالثة )الحزمة ال
USAID 02320 جديد 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
22036 22036 2 2 02320 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 موازنة عامة تنفيذ خطوط مياه في القصور العامرة/ الحمر 10
قيد 

 التنفيذ
230 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
30 2 2 2 30 

12 
)برنامج ات لواء المزار الشمالي مشروع متفرق

 التزويد المائي لمحافظات الشمال(
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
231 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
021 2 2 2 021 

 موازنة عامة مشروع بيرين 12
قيد 

 التنفيذ
032 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
222 2 2 2 222 

 انظمة التزويد وتوزريع المياه لالغراض المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية وانظمة المشتركين : رفع كفاءة2الهدف المرحلي 

 في الزراعة والصناعة وغيرها  لصحي المعالجةع في اعادة استخدام مياه الصرف ا: التوس2المبادرة

 المشاريع الجديدة

13 

توريد وتركيب محطات مراقبة نوعية المياه 

وع إعادة استخدام المياه عن بعد لمشر

العادمة المعالجة ألغراض الري في األغوار 

 الشمالية

صندوق التكيف 

 المناخي
 229 جديد

سلطة وادي 

 األردن
231 231 92 23 229 

 :تحسين شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه وتقليل الفاقد من المياه 0المبادرة 

 المشاريع الجديدة

16 
الثورة العربية أعمال مشروع ربط مدرسة 

 بالصرف الصحي
 223 2 2 2 223 شركة مياه العقبة 223 جديد موازنة عامة

11 
تحسين التزويد المائي في مناطق المشرف 

 المرتفعة
 200 2 200 2 2 سلطة المياه 200 جديد موازنة عامة

11 

مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة 

لتزويد ) برنامج ا القطرانة )الظاهرية والحجايا(

 المائي لمحافظات الجنوب(

 032 جديد منحة سعودية 
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
222 2 2 2 222 

19 
مشروع استبدال خزان مياه القادسية 

 واألعمال الخارجية المحيطة
 032 جديد منحة سعودية 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
222 2 2 2 222 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

92 
-ه دوار سيحانمشروع استبدال خط ميا

 العارضة/محافظة البلقاء –سوميا 
 022 جديد منحة سعودية 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
222 2 2 2 222 

 92222 جديد FARA  /USAID اعادة تأهيل شبكات المياه في عين الباشا 92
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
22222 02222 22222 22222 92222 

90 
زويد المائي في منطقة أبو بصيله تحسين الت

 / الصبيحي 
 122222 جديد موازنة عامة

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 32222 32222 32222 232222 

92 

تحسين التزويد المائي في مناطق المشرف 

) برنامج التزويد المائي لمحافظات المرتفعة

 الجنوب(

 202 جديد سلطة اقليم البتراء 
ه والري وزارة الميا

 / سلطة المياه
222 2 2 2 222 

92 

إيصال خدمة المياه لسكان حي النعام / غور 

) برنامج التزويد المائي لمحافظات المزرعة

 الجنوب(

 202 جديد موازنة عامة
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 202 2 2 202 

93 

Water Network Rehabilitation of 

Faquo’h District اعادة اسات عطاء در(

 تاهيل شبكات المياه في فقوع(

KOICA 2 جديد 
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 2 2 2 2 

96 

Water Network Rehabilitation of 

Faquo’h District اعادة تاهيل شبكات(

 المياه في فقوع(

KOICA 62622 جديد 
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
22222 22222 22222 22622 62622 

91 
) برنامج تحسين شبكة مياه مدينة معان

 التزويد المائي لمحافظات الجنوب(
JICA 2 جديد 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 2 2 2 2 

91 
water loss reduction programme in  

 Jordanعطاء دراسات 
KFW 323 جديد 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
222 222 223 2 323 

99 
water loss reduction programme in 

Jordan 
KFW 202222 جديد 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
022222 222222 222222 02222 202222 

222 

تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في 

 - المناطق المستضيفة لآلجئين السوريين

 عطاء الدراسات 

KFW 2 جديد 
وزارة المياه والري 

 المياه/ سلطة 
2 2 2 2 2 

222 
تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في 

 المناطق المستضيفة لآلجئين السوريين 
KFW 032222 جديد 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
222222 32222 222222 2 032222 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

220 
مشروع تحسين التزويد المائي في محطة 

 زي/عطاء دراسات 
JICA 2 جديد 

ي وزارة المياه والر

 / سلطة المياه
2 2 2 2 2 

 2 جديد JICA مشروع تحسين التزويد المائي في محطة زي 222
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 2 2 2 2 

222 

تأهيل شبكات المياه في عدة مناطق 

) برنامج التزويد مستضيفة لآلجئين ) ناطفة( 

 المائي لمحافظات الشمال(

GIZ 222 جديد 
ري وزارة المياه وال

 / سلطة المياه
222 2 2 2 222 

223 

تأهيل شبكات المياه في عدة مناطق 

) برنامج التزويد  مستضيفة لآلجئين ) هام(

 المائي لمحافظات الشمال(

GIZ 213 جديد 
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
232 2 2 2 232 

226 

تأهيل شبكات المياه في عدة مناطق 

برنامج التزويد ) مستضيفة لآلجئين ) زوبيا( 

 المائي لمحافظات الشمال(

GIZ 222 جديد 
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
022 2 2 2 022 

221 
( ) برنامج التزويد الشمال) تقليل فاقد المياه 

 المائي لمحافظات الشمال(
USAID 202222 جديد 

شركة مياه 

 اليرموك
22222 22222 62222   202222 

 قيد التنفيذالمشاريع المستمرة و

221 

إعادة تهيئة شبكات المياه في مدينة العقبة 

) وتركيب أنظمة التحكم في ضغط الشبكات

 برنامج التزويد المائي لمحافظات الجنوب(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
 02201 2 201 22222 22222 شركة مياه العقبة 02201

229 
مشروع إعادة تأهيل آبار  مياه الديسه عدد 

(2) 
 زنة عامةموا

قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 شركة مياه العقبة 026

222 

مشروع محطات مراقبة الفاقد )انشاء مناهل 

خرسانية في مواقع متفرقة في محافظة 

 العقبة/ المرحلة الثانية(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 شركة مياه العقبة 006

222 

حميمة من مشروع تعزيز التزويد المائي لخط ال

) برنامج التزويد المائي  (0بئر القويرة )

 لمحافظات الجنوب(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
 22 2 2 2 22 شركة مياه العقبة 006

220 

مشروع اعادة هيكلة شبكات المياه في 

) برنامج مناطق الرشيد والخرابشة والواحة

 التزويد المائي لمحافظات الوسط(

USAID 
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 2 2 22222 شركة مياهنا 22232
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

222 

مشروع اعادة هيكلة شبكات المياه في 

) برنامج التزويد المائي منطقة شفا بدران 

 لمحافظات الوسط(

USAID 
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 2 2 22222 شركة مياهنا 22202

222 

مشروع اعادة هيكلة شبكات المياه في 

مج ) برنامناطق ام الشجيرات والتاج والجوفة

 التزويد المائي لمحافظات الوسط(

USAID 
قيد 

 التنفيذ
 322 2 2 2 322 شركة مياهنا 02622

223 

مشروع اعادة هيكلة شبكات المياه في 

) برنامج التزويد المائي منطقة طبربور

 لمحافظات الوسط(

USAID 
قيد 

 التنفيذ
 322 2 2 2 322 شركة مياهنا 02663

226 

استبدال مشروع اعادة هيكلة وتأهيل و

خطوط المياه في مناطق التوزيع 

LH7,GR2,GR5  برنامج التزويد في مادبا (

 المائي لمحافظات الوسط(

USAID 
قيد 

 التنفيذ
 322 2 2 2 322 شركة مياهنا 02022

221 
استكمال انشاء برج الهدارات/ خزان ابوعلندا  

 )الديسي(
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 22 2 2 2 22 شركة مياهنا 20

221 
اعادة اوضاع غرب عمان +لواء الفحيص 

 ماحص 
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 22 2 2 2 22 شركة مياهنا 23

 موازنة عامة اعادة اوضاع جنوب عمان 229
قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 شركة مياهنا 231

 موازنة عامة استئجار باكو/شرق عمان 202
قيد 

 التنفيذ
 02 2 2 2 02 شركة مياهنا 12

 موازنة عامة استئجار باكو/جنوب عمان 202
قيد 

 التنفيذ
 22 2 2 2 22 شركة مياهنا 222

 موازنة عامة استئجار باكو/غرب عمان 200
قيد 

 التنفيذ
 32 2 2 2 32 شركة مياهنا 232

 موازنة عامة استبدال غرب عمان 202
قيد 

 التنفيذ
 232 2 2 2 232 شركة مياهنا 222

 موازنة عامة استبدال شرق عمان 202
قيد 

 التنفيذ
 32 2 2 2 32 شركة مياهنا 232
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 موازنة عامة استبدال جنوب عمان 203
قيد 

 التنفيذ
 32 2 2 2 32 شركة مياهنا 232

 موازنة عامة استئجار حفارات كمبريصير 206
قيد 

 التنفيذ
 32 2 2 2 32 شركة مياهنا 222

 موازنة عامة استئجار عمال 201
قيد 

 التنفيذ
 32 2 2 2 32 كة مياهناشر 202

 : ادخال الطاقة المتجددة كمصدر لتزويد انظمة المياه 2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

 222 جديد موازنة عامة مشروع مضخات العيص 201
وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
222 2 2 2 222 

 : رفع مستوى خدمات الصرف الصحي  2الهدف القطاعي 

 : التوسع في خدمات الصرف الصحي2الهدف المرحلي 

 : تحسين خدمات الصرف الصحي 2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

 22222 2 2 322 322 سلطة المياه 22322 جديد موازنة عامة محطة ضخ شفا العامرية 209

222 

 

 

تنفيذ  شبكة صرف صحي و محطات رفع و 

توسعة محطة تنقية الرمثا لخدمة مناطق 

ان و مدينة الرمثا بالصرف بلدية سهل حور

: متفرقات خطوط صرف  2حزمة  - الصحي

( كم 2023) صحي مدينة الرمثا بطول تقريبي

 ( 2وانشاء محطة رفع عدد ) 

الوكالة الفرنسية 

 AFDللتنمية 
 22022 2 2 622 622 سلطة المياه 22122 جديد

222 

تنفيذ  شبكة صرف صحي و محطات رفع و 

لخدمة مناطق  توسعة محطة تنقية الرمثا

بلدية سهل حوران و مدينة الرمثا بالصرف 

: خطوط صرف صحي في  0حزمة ، الصحي

( كم و  02غرب بلدة الطرة بطول تقريبي ) 

 ( 2انشاء محطة رفع عدد ) 

الوكالة الفرنسية 

 AFDللتنمية 
 12922 922 22222 02222 02222 سلطة المياه 12922 جديد
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

220 

طات رفع تنفيذ  شبكة صرف صحي و مح

وتوسعة محطة تنقية الرمثا لخدمة مناطق 

بلدية سهل حوران و مدينة الرمثا بالصرف 

خطوط صرف صحي في شرق  :2، حزمة الصحي

 (كم 2623بلدة الطرة بطول تقريبي )

الوكالة الفرنسية 

 AFDللتنمية 
 22322 22322 22222 22222 2 سلطة المياه 22322 جديد

222 

محطات رفع و تنفيذ  شبكة صرف صحي و 

توسعة محطة تنقية الرمثا لخدمة مناطق 

بلدية سهل حوران و مدينة الرمثا بالصرف 

: خطوط صرف صحي في 3حزمة ، الصحي

( كم و انشاء  22الشجرة بطول تقريبي ) 

 ( 0محطة رفع عدد ) 

الوكالة الفرنسية 

 AFDللتنمية 
 22222 02222 02222 2 2 سلطة المياه 22922 جديد

222 

ذ  شبكة صرف صحي و محطات رفع و تنفي

توسعة محطة تنقية الرمثا لخدمة مناطق 

بلدية سهل حوران و مدينة الرمثا بالصرف 

: اعادة تأهيل و توسعة 6حزمة ، الصحي

 محطة تنقية الرمثا

الوكالة الفرنسية 

 AFDللتنمية 
 32222 32222 2 2 2 سلطة المياه 212222 جديد

 22322 2 322 322 322 سلطة المياه 22693 جديد KFW صرف صحي جنوب غرب عمان  223

 22322 2 322 322 322 سلطة المياه 22322 جديد KFW صرف صحي جنوب شرق عمان 226

221 
 صرف صحي قضاء السخنة  

 ( 2حزمة رقم )
 22122 2 22222 22122 22222 سلطة المياه 22112 جديد موازنة عامة

221 

فع لخدمة تنفيذ  شبكة صرف صحي و محطة ر

 قضاء السخنة بالصرف الصحي

( توريد و تمديد خطوط الصرف 0حزمة رقم )

 الصحي لخدمة مركز السخنة بالصرف الصحي

 22222 2 2 222 22222 سلطة المياه 222222 جديد موازنة عامة

229 

تنفيذ  شبكة صرف صحي و محطة رفع 

 لخدمة قضاء السخنة بالصرف الصحي

 (  2حزمة رقم )

 22222 2 2 322 122 سلطة المياه 222222 جديد مةموازنة عا

222 

تنفيذ  شبكة صرف صحي و محطة رفع 

 لخدمة قضاء السخنة بالصرف الصحي

 ( 2حزمة رقم )

 22022 2 2 622 622 سلطة المياه 22022 جديد موازنة عامة

 222 2 2 2 222 سلطة المياه 222 جديد موازنة عامة (2حزمة ) –مشروع العبارة الصندوقية  222
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 22022 2 2 122 322 سلطة المياه 202222 جديد موازنة عامة (0حزمة ) –مشروع العبارة الصندوقية  220

 02122 2 122 22222 22222 سلطة المياه 012222 جديد موازنة عامة (2حزمة ) –مشروع العبارة الصندوقية  222

222 
محطة تنقية االغوار الجنوبية للمياه العادمة 

 قولة بالصهاريجالمن
 122 2 2 222 222 سلطة المياه 122 جديد موازنة عامة

223 
تنفيذ  شبكة صرف صحي و محطة رفع  في 

 الفيصلية /مادبا
 22132 22222 22322 22322 132 سلطة المياه 32132 جديد موازنة عامة

226 
تنفيذ  شبكة صرف صحي في المنطقة 

 الشرقية/مادبا
 22222 2 2 22222 222 سلطة المياه 22222 جديد موازنة عامة

221 
تنفيذ  شبكة صرف صحي و محطات رفع  في 

 اسكان المهندسين والخالدية /مادبا
 22122 2 22322 22322 122 سلطة المياه 22122 جديد موازنة عامة

221 
تنفيذ  شبكة صرف صحي و محطات رفع  في 

 جرينا الشمالي /مادبا
 32222 22222 22222 22322 22322 لمياهسلطة ا 32322 جديد موازنة عامة

229 
تنفيذ  شبكة صرف صحي و محطات رفع  في 

 جرينا الجنوبي /مادبا
 22322 2 2 22222 322 سلطة المياه 22322 جديد موازنة عامة

232 
تنفيذ  محطة رفع وخط دفع من محطة 

 تنقية مادبا الى محطة تنقية جنوب عمان 
 22222 2 122 022 2 المياهسلطة  22222 جديد موازنة عامة

232 
تنفيذ  شبكة صرف صحي في منطقة التيم 

 /مادبا
 02322 2 22322 22222 2 سلطة المياه 02322 جديد موازنة عامة

230 
تنفيذ  شبكة صرف صحي في منطقة 

 المقاسم/مادبا
 22222 2 322 322 2 سلطة المياه 22222 جديد موازنة عامة

232 

/ يوم 2م 2022ة تنفيذ محطة تنقية بقدر

 ومحطة رفع   

 ( 2الحزمة )

 02122 122 22222 22222 2 سلطة المياه 02122 جديد موازنة عامة

232 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق الخضرا ، السامك

 22222 22322 22322 2 2 سلطة المياه 32222 جديد موازنة عامة

233 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

 لمناطق اللبن 2الرفع  في جنوب عمان

 62222 02222 02222 02222 2 سلطة المياه 62222 جديد موازنة عامة
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

236 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

ومحطات رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمنطقة الرجيب  الجزء االول

 22222 02222 22222 22222 2 سلطة المياه 22222 جديد موازنة عامة

231 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمنطقة الرجيب  الجزء الثاني

 22222 2 122 322 2 سلطة المياه 22222 دجدي موازنة عامة

231 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمنطقة النقيرة

 02222 22222 22222 2 2 سلطة المياه 22122 جديد موازنة عامة

239 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

ة ووصالت منزلية  ومحطات رئيسية وفرعي

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق العال ، البرك ، ابو نقلة

 02222 22222 22222 2 2 سلطة المياه 22122 جديد موازنة عامة

262 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق الروضة

 22222 02222 02222 2 2 سلطة المياه 12222 جديد موازنة عامة

262 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق خشافية الدبايبة

 02222 22222 22222 2 2 سلطة المياه 222222 جديد موازنة عامة

260 

صحي  مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق ماسوح

 02222 22222 22222 2 2 سلطة المياه 22222 جديد موازنة عامة
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

262 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق خشافية الشوابكة

 22132 132 22222 2 2 سلطة المياه 22132 جديد نة عامةمواز

262 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق سحاب

 322 2 322 2 2 سلطة المياه 322 جديد موازنة عامة

263 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

ة ووصالت منزلية  ومحطات رئيسية وفرعي

 لمنطقة سالم 2الرفع  في جنوب عمان

 22222 02222 02222 2 2 سلطة المياه 32122 جديد موازنة عامة

266 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق ام السماق

 22222 22222 2 2 2 المياهسلطة  62222 جديد موازنة عامة

261 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق  نافع

 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 22122 جديد موازنة عامة

261 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

حطات رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  وم

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق الزيتونة وام رمانة

 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 02222 جديد موازنة عامة

269 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

  2الرفع  في جنوب عمان

 لمناطق العبدلية

 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 12222 جديد موازنة عامة

212 

مشروع اتنفيذ لشبكات خطوط صرف صحي 

رئيسية وفرعية ووصالت منزلية  ومحطات 

 لمناطق ابو العساكر 2الرفع  في جنوب عمان

 22322 22322 2 2 2 سلطة المياه 22222 جديد موازنة عامة
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 02222 جديد موازنة عامة ( 2شبكات صرف صحي يرقا ) 212

 622 622 2 2 2 سلطة المياه 22022 جديد موازنة عامة ( 0شبكات صرف صحي يرقا ) 210

212 
شبكات صرف صحي لمناطق متفرقة في 

 محافظة البلقاء/  متفرقات السلط
 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 02222 جديد موازنة عامة

212 
 -شبكات صرف صحي في محافظة البلقاء

 (2طات رفع عدد )المغاريب ومح
 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 32222 جديد موازنة عامة

 922 922 2 2 2 سلطة المياه 22122 جديد موازنة عامة صرف صحي الفحيص وماحص 213

 122 122 2 2 2 سلطة المياه 122 جديد موازنة عامة تنفيذ محطة تنقية غور الصافي 216

211 

صحي في  الحزمة االولى : متفرقات صرف

مناطق الجبارات والمنارة ومتفرقات داخل 

 حدود جرش وانشاء محطة رفع

 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 22622 جديد موازنة عامة

211 
الحزمة الثانية : متفرقات صرف صحي في 

 مناطق ظهر السرو
 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 22202 جديد موازنة عامة

219 

متفرقات صرف صحي في الحزمة الثالثة : 

مناطق ظهر السرو ومنطقة النبي هود 

 (2وانشاء محطة رفع عدد)

 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 02122 جديد موازنة عامة

212 
الحزمة الرابعة : متفرقات صرف صحي في 

 (2منطقة ساكب وانشاء محطة رفع عدد )
 22222 22222 2 2 2 سلطة المياه 02232 جديد موازنة عامة

212 

JWI-Task  6 / Deir Allah Water   &

Wastewater Systems/ water system 

part  

 تنفيذ شبكة صرف صحي دير عال

البنك االوروبي 

 EIB لإلستثمار
 2222021 جديد

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 122222 622021 2 2222021 

210 

JWI-Task  1 / Water   & Wastewater 

project for Bani Kenaneh a district of 

Irbid Governorate/ water system part 

 تنفيذ شبكة صرف صحي بني كنانة اربد

البنك االوروبي 

 EIB لإلستثمار
 662006 جديد

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 222006 222222 2 662006 

 202322 22203 22203 22203 22203 المياه سلطة 202322 جديد منحة  صرف صحي شمال شرق البلقاءتنفيذ شبكة  212

212 
لصرف الصحي شركات المياه وادراسة 

 للتخفيف من أثار التغير المناخي
 322 203 203 203 203 سلطة المياه 322 جديد منحة 

 022112 62293 62293 62293 62293 سلطة المياه 022112 جديد منحة  مرفق الغباوي للصرف الصحي  213
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

216 
منطقتي جنيد صحي  شبكة صرف  تنفيذ

 وشمال جرش
 012116 62922 62922 62922 62922 سلطة المياه 012113 جديد قرض 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 قرض صرف صحي قرى غرب اربد 211
قيد 

 التنفيذ
 022 2 2 2 022 سلطة المياه 22202

211 

اعداد الـدراسات والــتصاميم ووثائق 

زمة لشبكات الصرف الــصحي العطاءات الال

 الرئيسية والفرعية والوصالت

( المــنزلــية ومــحطات الرفع )اذا لزم االمر 

ــقيــة للمياه العادمـة /لواء نت وانشاء محطة

 الحسينية /محافظة معان 

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
 22232 2 232 322 322 سلطة المياه 22232

219 
 يتوريد وتركيب خطوط صرف صح 

 واسكان خربة مسلم 2السكان حي المنصور  
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 22222 2 2 322 322 سلطة المياه 02222

 مشروع صرف صحي الكرك  292
92%KFW 22 %

WAJ  

قيد 

 التنفيذ
 12912 2 2 22122 22032 سلطة المياه 212022

 محطة تنقية ناعور انشاء  292
البنك الكوري 

 لإلستيراد والتصدير

قيد 

 التنفيذ
 22222 2 2 2 22222 سلطة المياه 232222

 خدمات إستشاريه لمحطة ناعور  290
البنك الكوري 

 لإلستيراد والتصدير

قيد 

 التنفيذ
 322 2 2 2 322 سلطة المياه 22222

 بنك اإلعمار األلماني (2شفا بدران حزمة ) 292
قيد 

 التنفيذ
 022 2 2 2 022 سلطة المياه 32222

 بنك اإلعمار األلماني تنقية أبو نصير محطة 292
قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 سلطة المياه 22222

 بنك اإلعمار األلماني خط المياه المعالجة من محطة كفرنجة  293
قيد 

 التنفيذ
 022 2 2 2 022 سلطة المياه 22222

 بنك اإلعمار األلماني إعادة تأهيل محطة تنقية الكرك  296
قيد 

 التنفيذ
 322 2 2 2 322 سلطة المياه 12222

 توسعة محطة تنقية الطفيلة  291
الوكالة األمريكية 

 لإلنماء 

قيد 

 التنفيذ
 02222 2 2 2 02222 سلطة المياه 022222
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الحكومة اإليطالية ( )موبص وعين الباشا(2عين الباشا )  291
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 2 2 22222 سلطة المياه 012222

 الحكومة اإليطالية ( )صافوط وام الدنانير(   0اشا) عين الب 299
قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 سلطة المياه 02222

 الحكومة اإليطالية ( )قاقيش والخرشا( 2عين الباشا )  022
قيد 

 التنفيذ
 022 2 2 2 022 سلطة المياه 02022

 الحكومة اإليطالية اإلشراف على تنفيذ مشاريع عين الباشا 022
 قيد

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 سلطة المياه 322

020 
)تنفيذ  ( حكما2صرف صحي شرق اربد حزمة )

 شبكة صرف صحي شرق اربد(
 بنك اإلعمار األلماني

قيد 

 التنفيذ
 02222 2 2 22222 22222 سلطة المياه 32322

022 
)تنفيذ  ( المغير0صرف صحي شرق اربد حزمة )

 شبكة صرف صحي شرق اربد(
 ر األلمانيبنك اإلعما

قيد 

 التنفيذ
 02222 2 2 22222 22222 سلطة المياه 62322

 موازنة عامة صرف صحي الدربيات 022
قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 سلطة المياه 22222

 موازنة عامة محطة ضخ السلط الدائري 023
قيد 

 التنفيذ
 022 2 2 2 022 سلطة المياه 122

 موازنة عامة صرف صحي أم نعاج 026
يد ق

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 سلطة المياه 122

 محطة رفع المستندة والصيادله  021
البنك الكوري 

 لإلستيراد والتصدير

قيد 

 التنفيذ
 22222 2 22222 22222 22222 سلطة المياه 62322

021 
مشروع توسعة شبكات خطوط صرف صحي 

 في منطقة البنيات
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 32 2 2 2 32 شركة مياهنا 202

 32 2 2 2 32 شركة مياهنا 232 مستمر موازنة عامة طوارىء صرف صحي 029

022 

Rehbilitation of Zara Ma'ein water 

system pump stations 1,2,3,4 and 5 -

New pump and replacement pumps  

USAID 13 % 

WAJ  23 % 

قيد 

 التنفيذ
 23 2 2 2 23 شركة مياهنا 02

022 

JWI-Task  6 / Deir Allah Water   &

Wastewater Systems/ water system 

part 

 عطاء دراسات

USAID 
قيد 

 التنفيذ
62230 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
322 322 2 2 22222 
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 ر()ألف دينا الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

020 

JWI-Task  1 / Water   & Wastewater 

project for Bani Kenaneh a district of 

Irbid Governorate/ water system part  

 عطاء الدراسات 

USAID 
قيد 

 التنفيذ
02061 

وزارة المياه والري 

 / سلطة المياه
2 022 022 2 222 

 1,625,990 307,497 456,655 496,372 365,466  2,618,488     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 61,149 0 1,777 16,230 43,142  318,018     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 1,687,139 307,497 458,432 512,602 408,608  2,936,505     المجموع الكلي للقطاع
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشي جيد لجميع المواطنين 

 : زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي2الهدف القطاعي

 : زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 2الهدف المرحلي

 ي توليد الكهرباء : تنويع المصادر الكهربائية ف2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 

م.و طاقة متجددة لغايات  022تخصيص 

تغطية االستهالكات للمستهلكين 

النهائيين من مختلف القطاعات وبحسب 

 اولويات تحفيز االقتصاد  الحكومية

 962222 جديد قطاع خاص 

هيئة -شركة الكهرباء الوطنية 

تننظيم قطاع الطاقة 

اقة وزارة الط-والمعادن 

 والثروة المعدنية 

022222 022222 022222 022222 962222 

0 
انشاء محطة لتخزين الطاقة باستخدام مياه 

 السدود في وادي الموجب 
 122222 222222 222222 22322 22322 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 122222 جديد  ذاتي

 خليط الطاقة الكلي  : زيادة مساهمة النفط والغاز الطبيعي في0الهدف المرحلي

 : تنويع مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلية  2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي 

 وحدة التغييز الشاطئية -المسال
 202222 2 2 022222 212222  شركة تطوير العقبة 202222 جديد موازنة عامة

 2 2 2 2 2 شركة تطوير العقبة 222222 جديد قطاع خاص عقبة بالغاز الطبيعيتزويد مدينة ال 2

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 12222 02222 02222 02222 02222 شركة البترول الوطنية 12222 مستمر ذاتي تطوير االنتاج في حقل حمزة النفطي 3

 222222 222222 222222 222222 222222 شركة البترول الوطنية 222222 مستمر  ذاتي تطوير االنتاج في حقل الريشة الغازي 6

1 

الترويج لالستثمار في مجال التنقيب عن 

النفط والغاز والصخر الزيتي في المناطق 

 المفتوحة لالستكشاف

 2 2 2 2 2 وزارة الطاقة والثروة المعدنية  2 مستمر  موازنة عامة
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 المقدمة والعدالة في توزيعها  الهدف الوطني/  تحسين مستوى الخدمات

 : خفض كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني 0الهدف القطاعي

 : خفض كلفة الطاقة في مختلف القطاعات 2الهدف المرحلي

 : تطوير منظومة  قطاع الطاقة الكهربائية 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 202 جديد  منحة إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية 1
اقة ة تنظيم قطاع الطهيئ

 والمعادن 
262 262 2 2 202 

9 

تركيب أنظمة طاقة شمسية و كفاءة 

عات منها، المنزلي، الطاقة لعدة قطا

 التجاري

 62222 جديد  موازنة عامة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

/ صندوق الطاقة المتجددة 

 وترشيد الطاقة

22322 22322 22322 22322 62222 

 12062 02263 02263 02263 02263 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 12062 جديد  منحة  نفايات الى طاقة تحويل ال 22

22 
كفاءة استخدام الطاقة في البلديات رفع  

 من خالل بنك تنمية المدن والقرى
 22222 013 013 013 013 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 22222 جديد  ةمنح 

 62122 22613 22613 22613 22613 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 62122 جديد  منحة  قة في قطاع المياهرفع كفاءة الطا 20

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

22 
تركيب أنظمة خاليا شمسية لالسر العفيفة 

 والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية
 022222 32222 32222 32222 32222 عدنيةوزارة الطاقة والثروة الم 022222 مستمر  موازنة عامة

22 

مشروع خفض كلف الطاقة على البلديات 

والمخيمات في المملكة من خالل استبدال 

 انارة الشوارع بأخرى موفرة للطاقة 

 022222 32222 32222 32222 32222 وزارة الطاقة والبلديات  022222 مستمر  موازنة عامة

23 
باني االدارة تركيب أنظمة طاقة شمسية لم

 التابعة للبلديات
 22222 2   22022 022 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 22222 مستمر  موازنة عامة

26 
التحول التدريجي النظمة العدادات الذكية 

 )قطاع خاص( 
 2222232 مستمر  قطاع خاص  

هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

 والمعادن 
232 122222  122222 2 2222232 

21 

مال العمل على تنفيذ مشروع استك

)المبادرة الملكية( لتدفئة المدارس 

 الحكومية 

 62222 22322 22322 22322 22322 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 62222 مستمر  موازنة عامة

21 
دعم صغار المزارعين لتركيب انظمة الخاليا 

 الشمسية 
 292 26 16 226 226 دنيةوزارة الطاقة والثروة المع 292 مستمر  موازنة عامة
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

29 
دعم القطاع السياحي للعمل على 

 تطبيقات كفاءة الطاقة 
 222222 02622 02622 02622 02622 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 222222 مستمر  موازنة عامة

02 
البدء بإجراءات استبدال الوحدة الغازية 

 ( بمحطة تغييز ارضيFSRUالعائمة )
 302222 مستمر  منحة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

 شركة البترول الوطنية -
022222 202222   2 302222 

 الهدف الوطني/  خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس االموال االجنبية وتشجيع االستثمارات المحلية 

 لتبادل الطاقة بكافة اشكالها : تطوير منظومة قطاع الطاقة في االردن لجعله مركزا اقليميا2الهدف القطاعي

 : رفع االعتمادية والتوافرية لقطاع الكهرباء 2الهدف المرحلي

 : تطوير مشاريع الربط الكهربائي 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 032222 جديد ذاتي ك.ف 222مشروع الربط االردني العراقي  02
وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

 ة وشركة الكهرباء الوطني
222222 202322 02322 2 032222 

00 
ك  222مشروع الربط االردني / السعودي 

 ف 
 0212322 جديد ذاتي

وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

 وشركة الكهرباء الوطنية 
2 062322 2202322 192322 0212322 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

02 
رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين االردن 

 ميجاواط 12لسطين الى وف
 22322 مستمر  ذاتي

وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

 وشركة الكهرباء الوطنية 
22132 22132 2 2 22322 

02 
رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين االردن 

 ميجا واط 2222ومصر الى 
 232222 مستمر  ذاتي

وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

 وشركة الكهرباء الوطنية 
2 32222 032222 232222 232222 

 : تعظيم القيمة المضافة الستغالل الخامات المعدنية المتوفرة2الهدف القطاعي

 : زيادة االستثمار في قطاع الثروة المعدنية 2الهدف المرحلي

 : زيادة عدد المشاريع االستثمارية في قطاع الثروات المعدنية 2المبادرة

 يذالمشاريع المستمرة وقيد التنف

03 
الترويج للفرص االستثمارية للثروات 

 المعدنية 
 02222 322 322 322 322 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 02222 مستمر  موازنة عامة

 : زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات3الهدف القطاعي

 : رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كاملة 2الهدف المرحلي

 : تنويع اجراءات كفاءة الطاقة 2درةالمبا

   المشاريع الجديدة

06 
تشجيع التحول نحو استخدام وسائل النقل 

 الكهربائية

قطاع   

 خاص 
 022222 جديد 

هيئة تنظيم -وزارة الطاقة 

 قطاع الطاقة 
2 2 2 2 2 
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 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

01 

استخدام الطاقة الشمسية في 

المستشفيات الحكومية والعسكرية 

 اه وانتاج البخارألغراض تسخين المي

 )قطاع خاص(

قطاع   

 خاص
 2212213 جديد 

دراسة : وزارة الطاقة والثروة 

 المعدنية 

التركيب: المستشفيات 

الحكومية والخاصة بالتعاون 

 مع القطاع الخاص  

2 2 2 2 2 

01 
إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في 

 مدينتي عمان والزرقاء )قطاع خاص(

قطاع   

 خاص
 2022132 622222 622222 322 032 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2022132 جديد 

 6012622 0292223 0622323 922613 392203  1262223     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 2212122 222626 2022616 2262616 212126  348,844     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 9162212 0322632 2162022 0222262 2212062  222322929     كلي للقطاعالمجموع ل
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 للمواطنين والعدالة في توزيعها الهدف الوطني/ تحسين مستوى الخدمات المقدمة

 :  توفير منظومة نقل متكاملة مستدامة ومرنة وجعل األردن مركزا محوريا للنقل2الهدف القطاعي

 : تطوير وتنظيم قطاع النقل ورفع قدراته وكفاءته2الهدف المرحلي

 زيز البيئة والسالمة:  تطوير البنية التحتية واالستغالل األمثل لشبكات النقل الحالية لتع2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 خط الباص السريع بين عمان والزرقاء 2

مليون(  29موازنة عامة ) 

+ تأجير تمويلي من 

صندوق استثمار أموال 

 الضمان االجتماعي  

قيد 

 التنفيذ
2162222 

وزارة النقل، وزارة األشغال 

العامة واالسكان، أمانة 

ة تنظيم عمان الكبرى، هيئ

 النقل البري

212022 062662 232332 232332 2232961 

0 
إنشاء الشبكة الوطنية للسكك 

 الحديدية
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 162122 012322 012322 012322 22022 وزارة النقل 162122

2 
استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان 

 (MIDRAالمدني ماركا )
 2212222 مستمر شراكة مع القطاع الخاص

وزارة النقل وشركة 

 المطارات االردنية
2 2 2 2 2 

 : تطوير منظومة النقل العام 0الهدف المرحلي

 :  تحسين نوعية وجاذبية خدمات النقل العام2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 

تنفيذ  مخرجات دراسة مشروع النقل 

الزرقاء(/ "إعادة هيكلة  -الحضري )اربد

 “خطوط النقل العام

 262622 جديد موازنة عامة

بلديات  -وزارة النقل 

هيئة تنظيم -اربد(-)الزرقاء

 النقل البري

262622 2 2 2 262622 

 22222 22222 22222 22222 2 هيئة تنظيم النقل البري  22222 جديد موازنة عامة إنشاء مركز انطالق ووصول البترا 3

 22022 22022 22222 22222 2 هيئة تنظيم النقل البري 22022 جديد موازنة عامة إنشاء مركز انطالق ووصول الرمثا  6

1 

إدخال نظام النقل الذكي 

(Intelligent Transport System )

 لتحسين خدمة النقل العام

 922922 جديد  موازنة عامة
 -هيئة تنظيم النقل البري 

 امانة عمان الكبرى
02222 032222 222222 222922 922922 

 62222 02222 02222 02222 2 هيئة تنظيم النقل البري 62222 جديد موازنة عامة ز انطالق ووصول السلط تأهيل مرك 1

9 
تطوير وإعادة تأهيل مجمع شاحنات 

 الراشدية/ العقبة
 22222 2 2 22322 22322 شركة تطوير العقبة 22322 جديد موازنة عامة
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 
التطوير الحضري لمركز النقل الرئيسي 

 المحطةفي منطقة 
 223 11 19 19 19 هيئة تنظيم النقل البري  223 جديد   منحة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

22 
تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي 

 في جرش
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 22022 2 2 2 22022 هيئة تنظيم النقل البري 22022

20 

مشروع مواقف التحميل والتنزيل  

حضري في على خطوط النقل ال

( 03( مظلة و )223حافظة جرش )

 موقف وشاخصة

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
 232 2 2 2 232 هيئة تنظيم النقل البري 212

22 

مشروع توفير أنظمة رقابية الكترونية 

للنقل العام في مراكز االنطالق و 

 (CCTVالوصول )

 022 2 2 2 022 هيئة تنظيم النقل البري 032 مستمر موازنة عامة

22 
بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم 

 النقل البري
 122 2 2 2 122 هيئة تنظيم النقل البري 22222 مستمر موازنة عامة

 : تطوير منظومة النقل البحري   2الهدف المرحلي 

 ستثمار: جعل االردن مركزا  محوريا  من خالل قطاع بحري آمن ومستويات سالمة مرتفعة وفرص أفضل لال2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 32 جديد موازنة عامة إدارة الحشف الحيوي للسفن  23
الهيئة البحرية األردنية 

 وشركاء القطاع 
22 22 22 22 22 

26 
ضبط انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة 

 عن السفن  
 32 جديد موازنة عامة

الهيئة البحرية األردنية 

 وشركاء القطاع 
22 22 22 22 22 

21 
المنظومة الذكية لموانيء العقبة 

Aqaba Port Community System 
 22232 2 2 322 632 شركة تطوير العقبة 22232 جديد موازنة عامة

 122 022 022 022 022 شركة تطوير العقبة 22222 جديد موازنة عامة تجهيز وتشغيل ساحة المواد الخطرة 21

29 
الرصيف اإلضافي في قاعدة انشاء 

 مير هاشم بن عبدالله الثاني البحريةاال
 012222 12222 222222 222222 2 شركة تطوير العقبة 012222 جديد موازنة عامة

02 
المساعدات المالحية للشاطئ 

 الجنوبي
 022 2 2 2 022 شركة تطوير العقبة 022 جديد موازنة عامة

02 
توسعة الرصيف الداخلي بحوض 

 قاعدة االمير هاشم البحرية 
 22222 2 2 02222 02222 شركة تطوير العقبة 22222 جديد ازنة عامةمو
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 232222 12222 232222 022222 02222 شركة تطوير العقبة 232222 جديد موازنة عامة انشاء ميناء السفن السياحية 00

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

02 
تشجيع تسجيل السفن تحت العلم 

 األردني 
 32 ر مستم موازنة عامة

الهيئة البحرية األردنية 

 وشركاء القطاع 
3 22 22 23 22 

 32 مستمر  موازنة عامة تعزيز التعليم والتدريب البحري  02
الهيئة البحرية األردنية 

 وشركاء القطاع 
3 22 22 23 22 

03 
تطوير أجهزة المحطة الساحلية 

 السلكية والالسلكية  
 291 مستمر  موازنة عامة

رية األردنية الهيئة البح

 وشركاء القطاع 
32 23 23 23 231 

06 
مشروع التحول اإللكتروني وأتمتة 

 كافة إجراءات وخدمات الهيئة
 602 مستمر موازنة عامة

الهيئة البحرية األردنية 

 وشركاء القطاع 
202 202 202 202 212 

 222 مستمر  موازنة عامة بناء قدرات المورد البشري  01
ألردنية الهيئة البحرية ا

 وشركاء القطاع 
00 02 06 01 222 

01 
 , PMIS , ERPحوسبة الميناء الجديد 

ICT  
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 22202 2 202 202 22212 شركة تطوير العقبة 22110

09 
المنظومة األمنية لمنطقة الموانئ 

 والصناعات الجنوبية
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 92222 2 2 2 92222 شركة تطوير العقبة 222322

22 
المنزلق البحري في ميناء العقبة 

 الجديد
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 02222 2 2 2 02222 شركة تطوير العقبة 32322

 : تطوير منظومة النقل الجوي   2الهدف المرحلي 

 : تطوير منظومة النقل الجوي، والمحافظة على أمن وسالمة الطيران2المبادرة

 ديدةالمشاريع الج

22 
 –تطوير مطار الملك الحسين الدولي 

 العقبة 
 022122 2 22222 62222 202122 شركة تطوير العقبة 022122 جديد موازنة عامة

20 
إنشاء هنجر إليواء الطائرات في مطار 

 الملك حسين الدولي
 22222 2 2 2 22222 شركة تطوير العقبة 22222 جديد موازنة عامة

22 
ايات ترخيص مطار مشاريع مختلفة لغ

 ماركا
 062222 92032 62222 12222 22132 شركة المطارات االردنية 062222 جديد موازنة عامة

22 
تحديث وصيانة أبنية مرافق مطار 

 ماركا
 22392 22392 2 2 2 شركة المطارات االردنية 12222 جديد موازنة عامة
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

23 
توسعة وإعادة تأهيل قاعة المغادرين 

 طار عمان المدنيوالقادمين في م
 22319 22319 2 2 2 شركة المطارات االردنية 32222 جديد موازنة عامة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

26 

عقد او تعديل  االتفاقيات الثنائية 

لتحرير سوق النقل الجوي على أسس 

 تبادلية

 2 2 2 2 2 هيئة تنظيم الطيران المدني 2 مستمر موازنة عامة

21 
شريعات الطيران المدني تطوير ت

 واعتماد نهج التعليمات الذكية
 2 2 2 2 2 هيئة تنظيم الطيران المدني 2 مستمر موازنة عامة

21 
تحديث وتطوير االجهزة المالحية في 

 المحطات والمطارات
 012223 12223 12223 12223 22162 هيئة تنظيم الطيران المدني 222202 مستمر موازنة عامة

29 
طوير وتحديث األجهزة توفير وت

 واألنظمة الحاسوبية
 22032 222 222 222 232 هيئة تنظيم الطيران المدني 22332 مستمر موازنة عامة

 22322 232 232 232 232 هيئة تنظيم الطيران المدني 22132 مستمر موازنة عامة بناء القدرات المؤسسية -22

 : تطوير منظومة النقل السككي   3الهدف المرحلي 

 على المستوى المحلي واالقليميضائع، تتميز بالفعالية والكفاءة : تطوير منظومة سكك حديدية آمنة لنقل الركاب والب2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 انشاء متحف الخط الحديدي الحجازي 22
منحة )و كالة االنماء 

 التركية( 
 مستمر

منحة )و 

كالة االنماء 

 التركية( 

سسة سكة حديد مؤ

 الحجازي
2 2 2 2 2 

20 
تأهيل محطات الخط الحديدي 

 الحجازي
 12 مستمر موازنة عامة

مؤسسة سكة حديد 

 الحجازي
23 23 2 2 12 

 262 مستمر موازنة عامة انشاءمخازن تجارية 22
مؤسسة سكة حديد 

 الحجازي
12 12 2 2 262 

22 

مشروع شبكة السكك دراسة 

الماضونة  ميناء –الحديدية العقبة 

 البري  

 22922 2 2 2 22922 شركة تطوير العقبة 02322 مستمر موازنة عامة

 : تطوير خدمات األرصاد الجوية   6الهدف المرحلي 

 : تعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة إلصدار التحذيرات واالنذارات المبكرة الناتجة عن أحوال الطقس2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 02222 2 2 22222 22222 وزارة النقل/ ادارة االرصاد 02222 جديد موازنة عامة غيل رادار جديد تش 23



99 

 

 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 322 2 2 032 032 وزارة النقل/ ادارة االرصاد 322 جديد موازنة عامة نظام ارصاد متكاملتطوير  26

 02222 جديد موازنة عامة رادار الطقس الجوي 21
دائرة  -شركة تطوير العقبة 

 د ومقاومة الفيضانالسدو
2 22222 22222 2 02222 

 322 جديد موازنة عامة طائرات بدون طيار )درونز( 21
دائرة  -شركة تطوير العقبة 

 السدود ومقاومة الفيضان
2 2 2 322 322 

 223 2 2 261 261 وزارة النقل/ ادارة االرصاد 223 جديد موازنة عامة محطة راديوسوند 29

 261,073 68,427 69,399 78,817 44,431  270,914     ريع الجديدةالمجموع الكلي للمشا

المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد 

 التنفيذ
    

455,003  44,813 62,762 71,440 71,328 250,343 

 511,416 139,755 140,839 141,579 89,244  725,917     المجموع الكلي للقطاع



011 

 

 مصدر التمويل م المشروعاس
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها

 :  تحسين جودة الخدمات الحكومية2الهدف القطاعي

 : شبكة طرق آمنة ومستدامة لخدمة المواطنين واالستثمارات في المملكة  2مرحليالهدف ال

 :  تنفيذ شبكة طرق آمنة ومستدامة2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 222 جديد  موازنة عامة جرش -الطريق االستراتيجي عمان 2
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
222 222 222 2 222 

 222 جديد  موازنة عامة /الكركتحسين مدخل لواء عي 0
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
222 222 222 2 222 

 202222 جديد موازنة عامة طريق صرفا /األغوار 2
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
2 2 22222 22222 12222 

 02222 جديد موازنة عامة طريق السلط /مدخل يرقا  2
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
2 2 322 322 22222 

 62222 جديد موازنة عامة أجزاء من طريق اربد/عجلون  3
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
2 2 22322 22322 22222 

 002222 جديد موازنة عامة طريق السلط /وادي شعيب 6
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
2 2 32322 32322 222222 

 2222222 جديد موازنة عامة طريق المدورة / معان 1
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
2 2 202322 202322 632222 

 322222 جديد موازنة عامة طريق الظليل /الحالبات 1
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
2 2 2 022222 022222 

 922222 جديد موازنة عامة طريق الراشدية /الديسة /سهل الصوان 9
وزارة االشغال العامة 

 انواالسك
2 2 2 2 2 

 22222 جديد  موازنة عامة جزء من طريق مادبا الدائري 22
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
2 2 2 2 2 

22 

طريق بغداد الدولي وهي ثالث طرق الصفاوي_ 

المفرق، الصفاوي الكرامة، االزرق الصفاوي )وثائق 

 الدراسات والعطاء جاهزة(

 3222222 جديد  موازنة عامة
شغال العامة وزارة اال

 واالسكان
2 22122 22122 2 92222 
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 مصدر التمويل م المشروعاس
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

20 
العارضة/االشراف والتحويلة )وثائق العطاء -السلط 

 جههزة للطرح( 
 22622 جديد  موازنة عامة

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22022 022 022 2 22622 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 22922 مستمر موازنة عامة ةانشاء وتحسين الطرق القروية والثانوي 22
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
322 132 132 132 22232 

 22132 مستمر موازنة عامة انشاء الطرق الزراعية 22
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
232 232 232 232 22222 

 22322 مستمر موازنة عامة انشاء وتحسين الطرق النافذة  23
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
02322 032 032 032 22032 

26 
اكمال طريق السلط الدائري/الجزء الثاني من المرحلة 

 االولى
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ 
232222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
02022 02022 02022 2 62622 

21 

طريق كثربا /االغوار )يتم الصرف على عطائين المرحلة 

هناك  -لثة من خالل هذا المشروع الثانية والمرحلة الثا

 التزام حسب االحتياجات الفعلية للمشاريع قيد التنفيذ(

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ 
62122 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
02222 02222 02222 2 62222 

 موازنة عامة طريق اربد الدائري 21
قيد 

 التنفيذ 
212222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
02322 02322 02322 2 12322 

29 
تنفيذ جسر شومر/الزرقاء هناك التزام حسب االحتياجات 

 الفعلية للمشاريع قيد التنفيذ
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ 
92336 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
622 2 2 2 622 

 موازنة عامة اربد ) دير أبو سعيد( -طريق الكورة 02
قيد 

 التنفيذ 
12322 

االشغال العامة  وزارة

 واالسكان
22222 22222 22222 2 22222 

 موازنة عامة انشاء نفق وجسر وادي الشجرة 02
قيد 

 التنفيذ 
22922 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22222 22222 22222 2 22922 

 موازنة عامة سوف -طريق عين جنا 00
قيد 

 التنفيذ 
22322 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
022 022 222 2 322 

 موازنة عامة اعادة انشاء طريق الشونة الشمالية/المنشية/وقاص 02
قيد 

 التنفيذ 
222322 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22222 22222 22222 2 22222 

 موازنة عامة طريق البشرية/األزرق 02
قيد 

 التنفيذ 
22222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
922 922 922 2 02122 

 موازنة عامة طريق الشونة الجنوبية/تقاطع الكفرين/تقاطع الرامة 03
قيد 

 التنفيذ 
222122 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22222 22222 22222 2 92222 



012 

 

 مصدر التمويل م المشروعاس
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 موازنة عامة توسعة وصيانة طريق المصفاة/الزرقاء 06
قيد 

 التنفيذ 
22222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
222 222 222 2 922 

 موازنة عامة توسعة وصيانة طريق رحاب/المفرق 01
قيد 

 التنفيذ 
92322 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
232 232 232 2 22232 

 موازنة عامة تقاطع دوار الثقافة/اربد 01
قيد 

 التنفيذ
222222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
322 322 322 322 02222 

 زنة عامةموا فينان -طريق ام العمد 09
قيد 

 التنفيذ
12222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
322 322 322 32 22332 

 موازنة عامة الحسينية -طريق العمقة  22
قيد 

 التنفيذ 
02022 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
222 222 222 2 222 

 قروض طريق اربد الدائري /المرحلة الثانية  22
قيد 

 التنفيذ
222222 

شغال العامة وزارة اال

 واالسكان
032 22222 22222 2 02032 

 الطريق الصحراوي 20
موازنة عامة + 

 منحة + قرض

قيد 

 التنفيذ 
0222222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
262222 2 2 2 262222 

22 
تطوير وتنمية الطرق الفرعية والثانوية في محافظة 

 عجلون
 22222 مستمر موازنة عامة

العامة  وزارة االشغال

 واالسكان
22222 22222 22222 2 22222 

23 
العطاء المركزي الخاص بإنشاء طريق معبر الكرامة / 

 الركبان /الحدالت الحدودي 
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ 
222622 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
62312 22011 2 2 92162 

 مةموازنة عا توسعة وتحسين طريق دير ابي سعيد /سموع  21
قيد 

 التنفيذ 
222022 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22290 2 2 2 22290 

 قروض طريق السلط الدائري/المرحلة الثانية 21
قيد 

 التنفيذ
222222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
032 22222 22222 2 02032 

29 
الواصل بين الطريق الملوكي ومدخل -الطريق الملوكي 

 اعية )مادبا(مدينة مادبا الصن
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ 
632 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
022 022 032 2 632 

 موازنة عامة طرق قروية وفرعية لمشروع اسكان االسر العفيفة 22
قيد 

 التنفيذ 
22222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
232 232 232 232 622 

 ورفع مستوى السالمة المرورية : ادامة صيانة الطرق والجسور0المبادرة

 المشاريع الجديدة

22 
عناصر السالمة المرورية على الطرق في تطوير  

 المملكة 
 22322 جديد  قروض

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22322 2 2 2 22322 



013 

 

 مصدر التمويل م المشروعاس
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 222136 جديد  قروض إعادة تأهيل الطرق والجسور  20
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
222219 222219 222219 222219 222136 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

22 
مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في 

 اقليم الشمال 
 62222 مستمر موازنة عامة

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22022 22022 22022 22022 22122 

22 
ي مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور ف

 اقليم الوسط
 62222 مستمر موازنة عامة

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22022 22022 22022 22022 22122 

23 
مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في 

 اقليم الجنوب 
 62222 مستمر موازنة عامة

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22022 22022 22022 22022 22122 

 222222 مستمر موازنة عامة مة المرورية على الطرقالسال 26
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
02222 02222 02222 02222 12222 

 22222 مستمر موازنة عامة تقاطعات مرورية والشمال ووالوسط والجنوب 21
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
022 022 022 022 122 

 قروض رئيسية في المملكةانشاء وصيانة وتحسين الطرق ال 21
قيد 

 التنفيذ
112132 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
212222 222222 092132 2 112132 

 قروض انشاء وصيانة الجسور في المملكة   29
قيد 

 التنفيذ
292222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22222 12222 12222 2 292222 

 موازنة عامة بر حفظ االمن واالمان / مركز حدود جا 32
قيد 

 التنفيذ 
92222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22622 32222 322 2 92222 

 32222 مستمر موازنة عامة انارة الطرق الرئيسية والنافذة 32
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
22222 22222 22222 22222 22222 

30 
ارة اعادة تأهيل الجسور الواقعة على طريق سويمة/الز

 /غور حديثة 
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ 
222060 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
022 022 022 2 622 

 22222 مستمر موازنة عامة اعادة تأهيل الجسور والمنشآت المائية 32
وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
122 122 122 122 22022 

 : رفع سوية األبنية الحكومية2المبادرة

 ريع المستمرة وقيد التنفيذالمشا

 موازنة عامة مشروع القرى الحضارية 32
قيد 

 التنفيذ 
22222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
232 232 2 2 222 



014 

 

 مصدر التمويل م المشروعاس
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 موازنة عامة اسكان االسر العفيفة 33
قيد 

 التنفيذ 
22222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
022 022 022 022 122 

36 
وزارة االشغال العامة واالسكان  ادامة وصيانة ومعدات

 ومديرياتها
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ 
22322 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
222 222 222 222 22022 

31 
تصويب أوضاع االبنية وفقا الحتياجات ذوي االحتياجات 

 الخاصة
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ 
322 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
222 222 222 222 222 

 : النمو االقتصادي وبيئة االعمال وتعزيز استدامة االستثمارات 0الهدف المرحلي

 :  التوسع بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2المبادرة

31 
انشاء مباني وساحات الشحن والركاب لجسر  دراسة

 الملك حسين
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
332 

وزارة االشغال العامة 

 االسكانو
032 2 2 2 032 

 : خفض كلف الطاقة في المباني الحكومية0المبادرة

39 
) مدارس،  كفاءة الطاقة في المشاريع الحكوميةرفع 

 مستشفيات ومراكز صحية...(

منحة  + موازنة

 قرض +

قيد 

 التنفيذ
222222 

وزارة االشغال العامة 

 واالسكان
02032 02032 02032 2 62132 

 164,856 74,189 59,289 15,289 16,089  893,556     لمشاريع الجديدةالمجموع الكلي ل

 238,852 10,350 69,500 77,737 81,266  673,331     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 403,708 84,539 128,789 93,026 97,355  1,566,887     المجموع الكلي للقطاع
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 م المشروعاس
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها

 الحصول على السكن المالئم ضمن بيئة صحية نموذجية   : تمكين االسر من كافة شرائح المجتمع من 2الهدف القطاعي

 : المساهمة في تمكين المواطنين من الوصول إلى السكن المالئم في كافة مناطق المملكة2الهدف المرحلي

 :  توفير سكن مالئم واراضي مالئمة للمواطنين2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 122 جديد موازنة عامة مجد() مشروع مدينة ال  2/ ج 0مدينة المجد م 2
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
122 2 2 2 122 

 22222 جديد موازنة عامة ) مشروع مدينة المجد(0/ ج 0مدينة المجد م 0
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
2 622 322 2 22222 

 122 جديد موازنة عامة ) مشروع مدينة المجد(2/ ج 2مدينة المجد م 2
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
2 222 322 2 122 

 222 جديد موازنة عامة ) مشروع مدينة المجد(0/ ج 2مدينة المجد م 2
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
2 022 022 2 222 

 22222 جديد موازنة عامة ) مشروع مدينة المجد(2مركز تجاري لمشروع المجد  3
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
2 122 122 2 22222 

 222 جديد موازنة عامة ) مشروع مدينة المجد( (0+ج2)ج 2استكمال نواقص في مشروع المجد  6
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
222 222 2 2 222 

 22322 جديد موازنة عامة مشروع النقيرة / الفيصلية 1
لعامة لالسكان المؤسسة ا

 والتطوير الحضري
2 322 322 322 22322 

 322 جديد موازنة عامة (2ايدون  ) 1
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
022 222 2 2 322 

 22222 جديد موازنة عامة (A,B,Cعمارات الرمثا ) 9
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
322 622 2 2 22222 

 322 جديد موازنة عامة للمياه/ توسعة سطح معان خط ناقل 22
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
022 022 222 2 322 

 22222 جديد  منحة تطوير اجراءات اصدار تصاريح البناء في أمانة عمان الكبرى 22
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
232 232 232 232 22222 



016 

 

 م المشروعاس
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 ة وقيد التنفيذالمشاريع المستمر

 22622 قيد التنفيذ موازنة عامة انشاء وحدات سكنية في منطقة المالحة /دير عال 20
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
322 322 322 2 22322 

 622 قيد التنفيذ موازنة عامة مشروع أم قصير 22
المؤسسة العامة لالسكان 

 والتطوير الحضري
022 022 2 2 222 

 9,800 850 2,850 3,850 2,250  9,800     مجموع الكلي للمشاريع الجديدةال

 1,900 0 500 700 700  2,200     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 11,700 850 3,350 4,550 2,950  12,000     المجموع الكلي للقطاع

 



017 

 

 اسم المشروع 
مصدر 

 لالتموي

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها 

 :  اقتصاد محلي كفؤ قادر على تحقيق التنمية المحلية المستدامة2الهدف القطاعي

 : تعزيز القطاعات االقتصادية ذات الميزة التنافسية2الهدف المرحلي

 : تحسين ادوات التخطيط االقليمي والمكاني  2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
مشروع اعداد مخططات شمولية الحدى المحافظات السياحية )مادبا 2 

 جرش 2 عجلون(

موازنة 

 عامة
 02222 322 322 322 322 وزارة االدارة المحلية 02222 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

0 
مشروع المرحلة الثانية من اعداد المخطط الوطني الستعماالت 

 االراضي)تحديث خارطة استعماالت االراضي(

موازنة 

 عامة
 02222 322 322 322 322 وزارة االدارة المحلية 02322 مستمر 

 لمحافظات والتخفيف من حدة التفاوت التنموي بينها : تعزيز القدرة اإلنتاجية ل0المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
مشروع اعداد خطة سنوية لتشجيع الجمعيات إلقامة مشاريع ممولة من 

 االتحاد النسائي االردني.
 22322 جدبد ذاتي

االتحاد النسائي 

 االردني
322 322 322 2 22322 

 تدئة والصغيرة والمتوسطة: تشجيع قيام المشاريع المب0الهدف المرحلي

 : تعزيز انتاجية مناطق البادية االردنية2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
( في مشروع المحمدية 2مشروع نظام الطاقة الشمسية للبئر رقم )

 التنموي

موازنة 

 عامة
 262 جديد

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 االردنية

262 2 2 2 262 

3 
( في مشروع المحمدية 22الشمسية للبئر رقم )مشروع نظام الطاقة 

 التنموي

موازنة 

 عامة
 262 جديد

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 االردنية

262 2 2 2 262 

 تطوير مشروع بير مذكور السياحي البيئي 6
موازنة 

 عامة
 222 جديد

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 االردنية

222 2 2 2 222 



018 

 

 اسم المشروع 
مصدر 

 لالتموي

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 ( في مشروع صبحا التنموي2اقة الشمسية للبئر رقم )مشروع نظام الط 1
موازنة 

 عامة
 222 جديد

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 االردنية

2 222 2 2 222 

 ( في مشروع صبحا التنموي3مشروع نظام الطاقة الشمسية للبئر رقم ) 1
موازنة 

 عامة
 222 جديد

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 االردنية

2 222 2 2 222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

9 
برنامج المنح الصغيرة/ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل لمؤسسات المجتمع 

 المدني في البادية األردنية

موازنة 

 عامة
 22332 مستمر 

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 االردنية

232 222 222 222 22032 

 التعليم الجامعي البناء البادية األردنيةبرنامج المحافظ االقراضية لغايات  22
موازنة 

 عامة
 22332 مستمر 

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 االردنية

232 222 222 222 22032 

 برنامج القرى الصحية في البادية األردنية 22
موازنة 

 عامة
 132 مستمر 

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 االردنية

232 232 232 232 622 

 برنامج إعداد القادة 20
موازنة 

 عامة
 032 مستمر 

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 االردنية

32 32 32 32 022 

 : توفير بيئة داعمة معززة للحكم المحلي2الهدف المرحلي 

 : رفع القدرات المؤسسية للبلديات2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 يةمشروع االدارة االلكترون 22
موازنة 

 عامة
 622 232 232 232 232 وزارة االدارة المحلية 22322 مستمر 

 مشروع بناء القدرات المؤسسية للبلديات 22
موازنة 

 عامة
 132 032 2 032 032 وزارة االدارة المحلية 22032 مستمر 

 :  تحسين اليات تحصيل المستحقات والحقوق المالية للبلديات0المبادرة

 تمرة وقيد التنفيذالمشاريع المس

 مشروع النافذة الواحدة للبلديات 23
موازنة 

 عامة
 02322 322 322 322 22222 وزارة االدارة المحلية 22222 مستمر 



019 

 

 اسم المشروع 
مصدر 

 لالتموي

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 مشروع حوسبة اعمال البلديات 26
موازنة 

 عامة
 22222 22222 22222 22222 22222 وزارة االدارة المحلية 22222 مستمر 

 المؤسسية والمحلية للمرآه والشباب :  رفع القدرات2المبادرة

 المشاريع الجديدة

21 
مشروع  لتدريب المرأة والشباب على زيادة المهارات الحياتية، ومهارات 

 التسويق، وتدريب على المهارات المتعلقة بالمشاريع ومنتوجاتها

موازنة 

 عامة
 22122 جديد

االتحاد النسائي 

 االردني
622 122 222 2 22122 

 ع المستمرة وقيد التنفيذالمشاري

 232 مستمر  ذاتي خطط البلديات مستجيبة للبعد السكاني والنوع االجتماعي 21
المجلس األعلى 

 للسكان
32 32 32 2 232 

 : ادارة بيئية سليمة ضمن المعايير الدولية 2الهدف المرحلي 

 : تاهيل مكاب النفايات والحارقات2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 روع النشاء حارقات الحيوانات النافقةمش 29
موازنة 

 عامة
 922 2 222 222 222 وزارة االدارة المحلية 22232 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 استراتيجية ادارة النفايات الصلبة/المحطات التحويليه 02
موازنة 

 عامة
 322 2 2 2 322 وزارة االدارة المحلية 32222 مستمر 

02 
ج تاهيل مكاب النفايات ضمن االستراتيجية الوطنية الدارة النفايات برنام

 الصلبة وانشاء محطات تحويلية في البلديات

موازنة 

 عامة
 222922 222222 222222 22222 222122 وزارة االدارة المحلية 312322 مستمر 

 :  التخلص من المياه الصناعية العادمة في البلديات0المبادرة

 جديدةالمشاريع ال

 المشروع البيئي المتكامل )الصرف الصحي( 00
موازنة 

 عامة
 12222 02222 02222 02222 02222 وزارة االدارة المحلية 222222 جديد

 : توفير خدمات للبلديات بجودة عالية3الهدف المرحلي

 : تحسين مستوى الخدمات المقدمة من البلديات2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 اريع الطاقة المتجددة في البلدياتاقامة مش 02
موازنة 

 عامة
 622222 2 022222 022222 022222 وزارة االدارة المحلية 622222 جديد

 مشروع استكمال تحديث االليات للبلديات االردنية 02
موازنة 

 عامة
 202222 2 22222 22222 22222 وزارة االدارة المحلية 202032 جديد



001 

 

 اسم المشروع 
مصدر 

 لالتموي

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

03 
غل لصيانة اليات لبلديات في ثالث اقاليم )شمال 2 مشروع انشاء ثالث مشا

 وسط 2 جنوب(

موازنة 

 عامة
 62222 2 02222 02222 02222 وزارة االدارة المحلية 62032 جديد

 مشروع تركيب كاميرات مراقبة مرورية في بلديات المملكة 06
موازنة 

 عامة
 22222 2 22222 22222 22222 وزارة االدارة المحلية 22032 جديد

 : تعزيز التنمية المحلية من خالل تشجيع الشراكة ما بين البلديات ومجالس المحافظات والقطاع الخاص 6الهدف المرحلي 

 : صندوق لدعم مشاريع الشراكة ما بين البلديات ومجالس المحافظات والقطاع الخاص2المبادرة

 المشاريع الجديدة

01 
البلديات ومجالس  تأسيس صندوق لدعم مشاريع الشراكة ما بين

 المحافظات والقطاع الخاص

موازنة 

 عامة
 2 2 2 2 2 وزارة االدارة المحلية 2 جديد

 95,880 2,500 30,500 31,460 31,420  98,880     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 48,700 14,200 14,000 4,350 16,150  79,000     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 144,580 16,700 44,500 35,810 47,570  177,880     المجموع الكلي للقطاع

 



000 

 

 مصدر التمويل اسم المشروع 
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية

الجهة 

 المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(

 المجموع
0202 0200 0202 0202 

 الالمركزية نهج تطبيق ضوء في المحافظات بين التنموي لتوازنا تحقيقالهدف الوطني/  

 تنمية محلية في محافظات المملكة :  احداث2الهدف القطاعي

 خطيط التنموي على المستوى المحلي: تعزيز أدوات الت2الهدف المرحلي

هياكل التنظيمية المطورة للمؤسسات المعنية على المستويين الوطني والمحلي بما يعزز مأسسة إجراءات التخطيط : مراجعة منظومة التشريعات الحالية المعنية في تطبيق الالمركزية وتبني ال2المبادرة

 االستراتيجي التنموي المحلي في كافة القطاعات لتنفيذ مخرجات قانون الالمركزية 

 المشاريع الجديدة

2 
دعم وتنفيذ عملية التخطيط االستراتيجي التنموي لمديريات 

(التن  مية المحلية )فنيا   واداريا  ولوجستيا 
 02122 122 122 122 122 وزارة الداخلية 22322 جديد موازنة عامة

 : رفع قدرات القيادات المحلية والعاملين في القطاع الحكومي على المستوى المحلي 0الهدف المرحلي

نا في يتناسب ونظام الالمركزية من خالل اقامة )مركز تدريبي بيئي مجهز بأحدث التقنيات( يتخذ التدابير االحترازية والوقائية من جائحة كورو: بناء القدرات المؤسسية للمجالس واإلدارات المحلية بما 2المبادرة

 كافة األنشطة والبرامح التي تتطلب العمل على المستوى الوطني والمحلي لضمان استمرارية العمل ضمن اجراءات التباعد االجتماعي.

 ريع الجديدةالمشا

 دعم الالمركزية والمساءلة على المستوى المحلي 0
منحة من االتحاد 

 االوروبي
 22222 22203 22203 22203 22203 وزارة الداخلية 22222 جديد

 62922 22103 22103 22103 22103   12622     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 2 2 2 2 2   2     فيذالمجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التن

 62922 22103 22103 22103 22103   12622     المجموع الكلي للقطاع



002 

 

 

 

 

 المحور السادس

 

 الخدمات االجتماعية  



003 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمو اطنين والعدالة في توزيعها 

 : تحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته  2الهدف القطاعي

 او اي وباء مستقبال( : ضبط االمراض السارية الوبائية المستجدة  والسيطرة عليها )السيطرة على وباء كورونا 2الهدف المرحلي

 : تحسين الطاقة االستيعابية وقدرات المرافق الصحية للتعامل مع جائحة كورونا أو أي تحد مستقبلي مماثل   2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

 موازنة عامة إنشاء المركز الوطني لمكافحة األوبئة   2
قيد 

 التنفيذ
 222222 2 222222 222222 222222 وزارة الصحة 222222

 موازنة عامة كورونا توفير مطعوم  0
قيد 

 التنفيذ
 222222 2 2 32222 232222 وزارة الصحة 222222

2 
زيادة عدد اسرة العناية المركزة في مستشفيات 

 القطاع الحكومي 
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 002222 2 2 2 002222 وزارة الصحة 002222

 موازنة عامة حص المخبري وتنوع الفحوصاتزيادة محطات الف 2
قيد 

 التنفيذ
 322222 2 2 2 322222 وزارة الصحة 322222

3 
مستشفيات ميدانية  لوزارة الصحة  مستشفى بناء 

 في كل اقليم 
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 062222 2 2 2 062222 وزارة الصحة 062222

 موازنة عامة  مستشفيات ميدانية للخدمات الطبية الملكية   6
قيد 

 التنفيذ
022222 

الخدمات الطبية 

 الملكية 
022222 2 2 2 022222 

 موازنة عامة سرير  263استأجار مستشفى الجاردنز  1
قيد 

 التنفيذ
 022222 2 2 202222 202222 وزارة الصحة 022222

1 
مستشفى من القطاع الخاص   01اتفاقية مع 

 موازنة العامةالستقبال حاالت كورونا على نفقة ال
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 222222 2 2 002222 002222 وزارة الصحة 222222

 موازنة عامة توفير اجهزة التنفس والمستلزمات الوقائية  9
قيد 

 التنفيذ
 322222 2 2 2 322222 وزارة الصحة 322222

 موازنة عامة شراء خدمات اطباء اختصاص تنفسية 22
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 2 322 322 ارة الصحةوز 22222

 موازنة عامة تاجير سيارات للتقصي الوبائي 22
قيد 

 التنفيذ
 02222 2 2 2 02222 وزارة الصحة 02222



004 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 : االستمرار في ضبط األمراض السارية االخرى 0المبادرة

 المشاريع الجديدة  

20 
نظام تسجيل الكتروني لبرنامج التدرن على مستوى 

 المملكة 
 23 2 23 23 23 وزارة الصحة  23 جديد ة عامةموازن

 12 02 02 02 02 وزارة الصحة 222 جديد موازنة عامة برنامج صحة الرئة 22

 رصد الصحة الواحدة 22
منظمة الصحة 

 العالمية
 غير محدد جديد

الصحة، البيئة، 

 الزراعة
2 2 2 2 2 

 الرصد المبني على الحوادث الصحية 23
منظمة الصحة 

 ةالعالمي
 2 2 2 2 2 وزارة الصحة غير محدد جديد

 212222 202222 202222 202222 202222 وزارة الصحة 622222 جديد موازنة عامة ادخال مطاعيم جديدة للبرنامج الوطني للتطعيم   26

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

21 
البحث االيجابي عن حاالت التدرن االيجابية 

 ومخالطيهم 
 322 مر مست منحة

وزارة الصحة/منظمة 

الهجرة 

الدولية/جمعية 

 مكافحة السل 

222 222 222 222 222 

 13 مستمر منحة عالج مرضى التدرن ومعاينة االستجابة العالجية  21

وزارة الصحة /منظمة 

الهجرة الدولية 

/جمعية مكافحة 

 السل 

23 23 23 23 62 

 203 مستمر منحة برنامج ضبط العدوى  29
الصحة/ منظمة وزارة 

 الصحة العالمية
03 03 03 03 222 

 رصد االمراض التنفسية الشديدة في المستشفيات 02
 EMROالمنظمة /

/NAMERO 
 2 2 2 2 2 وزارة الصحة  غير محدد مستمر

 رصد االمراض الشبيهة باالنفلونزا في المراكز الصحية 02
 EMROالمنظمة /

/NAMERO 
 2 2 2 2 2 وزارة الصحة  غير محدد مستمر

 تحديث برنامج الرصد االلكتروني التفاعلي 00
منظمة الصحة 

 العالمية
 غير محدد مستمر

وزارة الصحة/ منظمة 

 الصحة العالمية
2 2 2 2 2 



005 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 : خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية0الهدف القطاعي

 ب لالحتياجات المتزايدة :  توفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة محورها الفرد وتستجي2الهدف المرحلي

 : رفع استخدام خدمات الصحة اإلنجابية  والجنسية وتنظيم األسرة وصحة الطفل وتحسين جودتها2المبادرة

 المشاريع الجديدة

02 
التوسع في مبادرة المراكز الصحية الصديقة للمرأة إلى 

 مركز صحي  22
 32 جديد موازنة عامة

المركز الوطني لصحة 

 المرأة
03 03 2 2 32 

 22 جديد موازنة عامة توعية للصحة االنجابية لطالب المدارس 02
المركز الوطني 

 لصحة المرأة
2 2 22 2 22 

03 
المعايير الوطنية الصديقة للشباب لخدمات الصحة  

 اإلنجابية والجنسية
 22 جديد ذاتي

المجلس االعلى 

 للسكان
22 22 22 2 22 

06 
يا الصحة اإلنجابية كسب تأييد وتوعية إعالمية بقضا

 والجنسية
 23 جديد ذاتي

المجلس االعلى 

 للسكان
2 23 2 2 23 

01 

الترويج لنشر المعلومات الصحية والممارسات الصحيحة 

ورفع الوعى بمجاالت الصحة االنجابية والجنسية لجميع 

 فئات المجتمع

 22 جديد ذاتي
المجلس االعلى 

 للسكان
2 3 3 2 22 

 وقيد التنفيذالمشاريع المستمرة   

 موازنة عامة الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة والطفل  01
قيد 

 التنفيذ
 22 2 22 22 22 وزارة الصحة 22

09 

تحديث وتطوير مركز صحي حكما والقويرة العسكري 

ومركز طوال الجنوبي لتقديم الصحة اإلنجابية للمرأة 

 والطفل

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
222 

المركز الوطني 

 لصحة المرأة
232 232 2 2 222 

22 
متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصحة االنجابية 

 0222-0202لألعوام 
 ذاتي

قيد 

 التنفيذ
62 

المجلس االعلى 

 للسكان
02 02 02 2 62 

 UNICEF جيل يتمتع بالصحة والحماية في األردن 22
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 2 322 322 وزارة الصحة 32292

 USAID كاء الصحة وتنظيم األسرة شر 20
قيد 

 التنفيذ
 232222 2 32222 32222 32222 وزارة الصحة 612003

 USAID تغذية  والصحة المجتمعية  22
قيد 

 التنفيذ
 22 2 2 2 0 وزارة الصحة 22



006 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 
االستجابة للعنف االسري المبني على النوع 

 االجتماعي

صندوق األمم 

 المتحدة للسكان

قيد 

 التنفيذ
 022 2 12 12 12 وزارة الصحة 022

 : التوعية واإلعالم الصحي الفعال0المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

 برنامج مكافحة التدخين 23

وزارة الصحة / 

منظمة الصحة 

العالمية / المنحة 

 0202اإلسبانية )

/0200) 

 22112 322 202 202 202 وزارة الصحة 02012 مستمر

 صحة المسنين برنامج  26

وزارة الصحة / 

منظمة الصحة 

 العالمية 

 222 222 222 222 222 وزارة الصحة 322 مستمر

21 

أنشطة الوصول المجتمعي للتوعية حول سرطان 

الثدي وتغيير السلوكيات والممارسات  بما يضمن   

 الكشف المبكر

 322 مستمر منحة
مركز الحسين 

 للسرطان
222 222 222 222 222 

21 
ملة االجماهيرية السنوية للتوعية حول سرطان الح

 الثدي
 22222 مستمر منحة

مركز الحسين 

 للسرطان
022 022 022 022 122 

 برنامج القرى الصحية 29

وزارة الصحة / 

منظمة الصحة 

 العالمية 

 222 03 03 03 03 وزارة الصحة 203 مستمر

 : اعتمادية المستشفيات والمراكز الصحية 2المبادرة

 لمشاريع الجديدةا  

22 
 ( مستشفيات للحصول6الدفعة الثانية: تحضير )

 على ااالعتماد
 222 13 13 13 13 وزارة الصحة 222 جديد موازنة عامة

 222 13 13 13 13   222     المجموع للمشاريع الجديدة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

22 
 ( مستشفيات للحصول6الدفعة االولى: تحضير )

 على ااالعتماد
 22 2 2 2 22 وزارة الصحة 22 مستمر موازنة عامة

20 
( مركز صحي للحصول 02الدفعة االولى: تحضير )

 على ااالعتماد
 22 2 2 2 22 وزارة الصحة 22 مستمر موازنة عامة



007 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 

التوسع في  تطبيق برنامج اإلعتمادية لخمسة عشرة 

وحدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في 

 ات الصحية المختلفةالقطاع

 003 مستمر منحة
مركز الحسين 

 للسرطان
03 03 03 03 222 

22 
إعادة اعتماد مستشفيات )وزارة الصحة، خدمات 

 (NGOsطبية، جامعة، خاصة، 
 361 مستمر ذاتي

القطاع الصحي 

ومجلس اعتماد 

 المؤسسات الصحية

222 222 222 222 222 

23 
حة، خدمات إعادة اعتماد مراكز صحية )وزارة الص

 (NGOsطبية، جامعة،  
 320 مستمر ذاتي

القطاع الصحي 

ومجلس اعتماد 

 المؤسسات الصحية

222 222 222 222 222 

26 
إعادة اعتماد وحدات تصوير ثدي )وزارة الصحة، 

 (NGOsخدمات طبية، جامعة، خاصة، 
 223 مستمر ذاتي

القطاع الصحي 

ومجلس اعتماد 

 المؤسسات الصحية

02 02 02 02 12 

 216 مستمر ذاتي إعادة اعتماد مختبرات طبية 21

القطاع الصحي 

ومجلس اعتماد 

 المؤسسات الصحية

22 22 22 22 262 

 ذاتي  3مشروع تحضير وحدات تصوير الثدي عدد   21
قيد 

 التنفيذ
22 

القطاع الصحي 

ومجلس اعتماد 

 المؤسسات الصحية

22 2 2 2 22 

 والدواء للمواطنين  : ضمان  توفير وصحة  الغذاء2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 222 جديد موازنة عامة مشروع التفتيش االلكتروني على الغذاء المتداول 29
المؤسسة العامة 

 للغذاء والدواء 
02 02 02 02 12 

32 
برنامج منح المصانع شهادات )جودة وسالمة غذاء( 

 ISO 22000-GMPبمسميات مختلفة 
 03 جديد موازنة عامة

سسة العامة المؤ

 للغذاء والدواء 
3 3 3 3 02 

32 
تدريب مفتشي الغذاء حسب متطلبات دليل 

 التفتيش )القدامى والجدد(
 62 جديد  موازنة عامة

المؤسسة العامة 

 للغذاء والدواء 
20 20 20 20 21 

30 
مركز تدريب مستمر متخصص في تدريب العاملين 

 في مجال الغذاء
 32 جديد  موازنة عامة

سة العامة المؤس

 للغذاء والدواء 
22 22 22 22 22 

 32 جديد موازنة عامة استحداث مختبر التبغ  32
المؤسسة العامة 

 للغذاء والدواء 
32 2 2 2 32 



008 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

 موازنة عامة استحداث فروع للمؤسسة في جميع المحافظات  32
قيد 

 التنفيذ
222 

المؤسسة العامة 

 والدواء  للغذاء
02 02 02 02 12 

 موازنة عامة مشروع مختبر متبقيات المبيدات لسالمة الغذاء 33
قيد 

 التنفيذ
213 

المؤسسة العامة 

 للغذاء والدواء 
13 13 13 13 222 

 : ادماج الصحة النفسية في الرعاية الصحية 3المبادرة

 المشاريع الجديدة  

 13 جديد منحة كز المجتمعيةتعزيز خدمات الصحة النفسية في المرا 36

وزارة الصحة  

والمجلس التمريضي 

 ومنظمة الصحة

13 2 2 2 13 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

31 
سد الفجوة في الصحة النفسية من خالل دمج 

 خدمات الصحة النفسية
 13 مستمر منحة

وزارة الصحة 

ومنظمة الصحة 

العالمية+الهيئة 

 الطبية

21 21 21 21 61 

 212 مستمر منحة انشاء عيادات مجتمعية للصحة النفسية 31

وزارة الصحة 

ومنظمة الصحة 

العالمية+الهيئة 

 الطبية

02 20 20 20 229 

39 
انشاء وحدات ادخال للصحة النفسية في 

 المستشفيات
 22622 مستمر منحة

وزارة الصحة 

ومنظمة الصحة 

العالمية+الهيئة 

 الطبية

202 202 202 202 22012 

62 
بناء قدرات المجتمع المحلي في مجال الصحة 

 النفسية ومكافحة الوصمة
 62 مستمر منحة

منظمة الصحة 

العالمية+الهيئة 

 الطبية

20 20 20 20 21 

 : تحسين جودة الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة.6المبادرة

 المشاريع الجديدة  

 62322 02222 02222 02222 322 وزارة الصحة 12322 جديد ازنة عامةمو تهيئة المباني الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة 62



009 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

60 
تطوير األدلة السريرية "البروتوكوالت" لتشخيص 

 األشخاص ذوي اإلعاقة
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
232 

ألعلى المجلس ا

لحقوق األشخاص 

وزارة ذوي اإلعاقة، و

الصحة ومجلس 

د المؤسسات اعتما

 الصحية

26 23 23 23 232 

62 

رفع كفاءة الكوادر العاملة مع األشخاص ذوي 

اإلعاقة على تطبيق المعايير واألدلةالصادرة عن 

 المجلس

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
32 

ألعلى المجلس ا

لحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة، 

المؤسسات ذات و

 العالقة

03 03 2 2 32 

62 
لصحية مع قانون حقوق موائمة التشريعات ا

 0221( لسنة 02األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
2 

، وزارة الصحة

المجلس األعلى و

لحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة 

والجهات ذات 

 العالقة 

2 2 2 2 2 

 موازنة عامة التأكد من التشخيص الطبي 63
قيد 

 التنفيذ
32 

القطاع الخاص، 

وزارة التنمية و

جتماعية والمجلس اال

ألعلى لحقوق ا

األشخاص ذوي 

 اإلعاقة

32 2 2 2 32 

 : تحسين صحة البيئة 1المبادرة

 المشاريع الجديدة  

66 

نقل النفايات الطبية من مصدر تولدها الى مكان 

المعالجة بطريقة امنة وصحية  عن طريق مركبات 

 نقل النفايات الطبية

 232 62 62 22 2 وزارة الصحة 232 جديد موازنة عامة

61 
معالجة النفايات الطبية في مصدر تولدها بتقنيات 

 صديقة للبيئة بديلة عن الحرق 
 322 2 232 022 232 وزارة الصحة 622 جديد موازنة عامة



021 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

61 
استبدال مركبات الكشوفات الرقابية لمديرية صحة 

 البيئة  باخرى جديدة
 232 2 2 92 62 وزارة الصحة 232 جديد موازنة عامة

 12222 22322 02222 02222 22322 وزارة الصحة 12222 جديد موازنة عامة مبنى  جديد لمديرية صحة البيئة  69

 : تطوير الصحة المهنية 1المبادرة

 المشاريع الجديدة  

12 
رفع قدرات وزارة الصحة في مجال الصحة المهنية 

 )معدات 2 تدريب2 بنيه تحتيه 2 تشريعات(
 022 2 222 222 2 وزارة الصحة 022 جديد موازنة عامة

12 
رفع جاهزية وقدرات وزارة الصحة للتعامل مع 

 الحوادث المهنية 
 262 22 22 22 22 وزارة الصحة 022 جديد موازنة عامة

 : ضبط األمراض غير السارية 9المبادرة

 المشاريع الجديدة  

 202222 جديد منحة إنشاء فرع لمركز الحسين للسرطان في مدينة العقبة 10
مركز الحسين 

 للسرطان
22222 22222 22222 22222 202222 

12 
توسعة المسارعات الخطية في مبنى الملك سلمان 

 بن عبدالعزيز
 02322 جديد منحة

مركز الحسين 

 للسرطان
322 22222 22222 2 02322 

12 

تصميم وانشاء أجنحة فندقية تابعة لمركز الحسين 

ى والمرافقين )يتضمن للسرطان لخدمة المرض

 المبنى طابق كامل كعيادة للفحص المبكر(

 222222 جديد منحة
مركز الحسين 

 للسرطان
22222 22222 22222 2 222222 

 02022 362 362 362 362 وزارة الصحة 02122 جديد موازنة عامة الوقاية من االمراض غير السارية وخاصة القلبية 13

 23 جديد موازنة عامة سنين  االستراتيجية الوطنية للم 16
المجلس االعلى 

 لشؤون االسرة
3 3 3 2 23 

 22222 جديد ذاتي مركز متقدم للعناية بالقدم السكرية 11
المركز الوطني 

 للسكري
22222 22222 22222 2 22222 

 22222 جديد ذاتي مركز ألمراض الكلى 11
المركز الوطني 

 للسكري
22222 22222 22222 2 22222 

 02032 جديد ذاتي ركز للقسطرات غير القلبيةم 19
المركز الوطني 

 للسكري
132 132 132 2 02032 

 62222 جديد ذاتي مركز للقسطرة القلبية 12
المركز الوطني 

 للسكري
02222 02222 02222 2 62222 



020 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 22322 جديد منحة تحديث ونعديل قسم الطوارئ في مبنى نزار النقيب 12
مركز الحسين 

 للسرطان
322 22222 2 2 22322 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

10 
تحديث وتعديل قسم العمليات بالطابق الخامس 

 مبنى نزار النقيب
 منحة

قيد 

 التنفيذ
2062222 

مركز الحسين 

 للسرطان
22206 2 2 2 22206 

12 
 23بنية تحتية  -الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

 وحدة
 منحة

قيد 

 التنفيذ
232 

نامج األردني البر

 لسرطان الثدي
03 03 03 03 222 

 02222 322 322 322 322 وزارة الصحة 02322 مستمر منحة سجل السرطان 12

 02222 322 322 322 322 وزارة الصحة 02322 مستمر موازنة عامة المسح الطبي لحديثي الوالدة 13

 : تطوير خدمات االسعاف للمواطنين22المبادرة

 ستمرة وقيد التنفيذالمشاريع الم  

 موازنة عامة رفع كفاءة الخدمات االسعافية 16
قيد 

 التنفيذ
022222 

مديرية االمن العام 

 الدفاع المدني -
22222 22222 22222 22222 262222 

 : تطوير الرعاية السنية 22المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

 عامة موازنة مراكز 9مراكز سنية تخصصيةعدد  11
قيد 

 التنفيذ
 02303 03 322 22222 22222 وزارة الصحة 02313

 موازنة عامة توسعة قسم االسنان في مستشفى البشير 11
قيد 

 التنفيذ
 02222 2 2 22222 22222 وزارة الصحة 02222

 : تطوير قدرات الموارد البشرية لتحسين جودة الخدمات 20المبادرة

 المشاريع الجديدة  

19 

تمريضية حاصلة على االختصاص والتصنيف كوادر 

الفني في مهنة التمريض والقبالة حسب نظام 

االختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض 

  0226(لسنة  13والقبالة رقم )

 122 022 022 022 022 وزارة الصحة 22222 جديد موازنة عامة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

92 
ألقامة لألطباء العاملين في التوسع في برنامج ا

 %02الوزارة بزيادة 
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 222 22 21 20 01 وزارة الصحة 292

92 
الحاق أطباء من غير العاملين في الوزارة في مختلف 

 برامج االقامة
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 232222 62222 22322 22222 22322 وزارة الصحة 002322



022 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

90 
ليات التابعة للوزارة ) التمريض والقبالة برنامج الك

 والمهن الطبية المساندة(
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 12313 02222 22922 22113 22122 وزارة الصحة 92313

92 

الحاف عدد من الكوادر في بعثات ودورات 

ومؤتمرات والزماالت لحصول على التخصصات 

 الفرعية 

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
 22322 22322 22222 22222 22222 ارة الصحةوز 62222

 ذاتي  إنشاء مختبر لإلمتحانات  92
قيد 

 التنفيذ 
 23 2 2 2 23 المجلس التمريضي  23

 موازنة عامة تشغيل مختبر التدريب والمحاكاة  93
قيد 

 التنفيذ
 3 2 2 2 3 وزارة الصحة 32

96 

 Basicمشروع االنعاش القلبي الرئوي االساسي  

Life Support (BLS)   المدعوم من جمعية القلب

 | AHAاالمريكية 

 222 2 2 2 222 وزارة الصحة 322 مستمر  موازنة عامة

 
تأهيل وتدريب الكوادر الصحية للتخصصات الطبية 

 المختلفة المطلوبة
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 232222 22222 22222 22222 22222 وزارة الصحة 232222

 توسعة وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية :2الهدف القطاعي

 : إنشاء وتحديث وتوسعة المستشفيات والمراكز الوطنية )مركز الحسين ومركز السكري( والمراكز الصحية2الهدف المرحلي

 ات وتعزيز التنافسية اإلقليمية والدولية : انشاء وتوسعة وتحديث مستشفيات ومراكز وطنية لزيادة التغطية الصحية للمواطنين ولتحسين جودة الخدم2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

91 
إنشاء مبنى جديد مجهز  للمركز الوطني  للطب 

 الشرعي في العاصمة عمان                               
 22222 2 22222 22222 22222 وزارة الصحة 22222 جديد موازنة عامة

91 
م بن الحسين انشاء وتجهيز مستشفى االمير هاش 

 العسكري   
 2202222 جديد موازنة عامة

الخدمات الطبية 

 الملكية
032222 032222 222222 002222 2202222 

99 
عيادات االختصاص وقسم الطب النووي تطوير 

 ووحدة غسيل الكلى/مدينة الحسين الطبية.
 222222 جديد موازنة عامة

الخدمات الطبية 

 الملكية
12222 62222 212222 2 222222 

 22322 2 322 322 322 الجامعة االردنيةم  22322 جديد ذاتي غرف عمليات هجينة 222

 132 2 032 032 032 الجامعة االردنيةم  132 جديد ذاتي قسم جراحة القلب 222

 322 2 222 022 022 الجامعة االردنيةم  322 جديد ذاتي وحدة العمود الفقري وعالج االلم 220

 022 2 2 2 022 الجامعة االردنيةم  022 جديد ذاتي حة الكلى والمسالك البولية وزراعة الكلى مركز جرا 222

 22902 102 622 232 232 الجامعة االردنيةم  02622 جديد ذاتي PET-CTشراء جهاز  222



023 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 22222 2 22322 22322 22222 الجامعة االردنيةم  22222 جديد ذاتي مشروع توسعة قسم النسائية و التوليد 223

 232 2 2 2 232 الجامعة االردنيةم  232 جديد ذاتي وحدة طب االم و الجنين 226

221 
توسعة م االمير حمزة ليضم مبنى جديد للطواريء 

 وعيادات خارجية وقسم اشعة 
 2222222 922222 022222 022222 22222 م االمير حمزة 2222222 جديد موازنة عامة

 022 2 32 32 222 الملك المؤسسم  022 جديد ذاتي غسيل الكلىمشروع توسعة وحدة  221

229 
مشروع تحديث اسرة المستشفى ووحدات العناية 

 المركزية
 02122 322 322 322 22222 الملك المؤسسم  22222 جديد ذاتي

222 
مشروع توسعة العيادات الخارجية وتصميم وبناء 

 مكاتب ادارية
 02222 2 2 22222 22222 سالملك المؤسم  02222 جديد ذاتي

 12222 02222 02222 02222 02222 الملك المؤسسم  222222 جديد ذاتي مشروع تحديث األجهزة الطبية وغرف العمليات 222

 622222 جديد قطاع خاص مجمع العقبة الطبي 220
شركة تطوير العقبة 

 القطاع الخاص-
2 2 2 2 2 

222 

مشروع تركيب وتشغيل مولد االكسجين 

للمستشفى انخفاض في النفقات التشغيلية بقيمة 

 دينار سنويا   232222

 122 2 2 2 122 الملك المؤسسم  122 جديد ذاتي

222 
انشاء فرع الكرك  للمركز الوطني للسكري والغدد 

 الصم والوراثة 
 22222 جديد ذاتي

المركز الوطني 

للسكري والغدد 

 الصم والوراثة 

2 2 02222 02222 22222 

 2292222 092132 092132 092132 092132 وزارة الصحة 2292222     انشاء مستشفى ناعور  223

226 
انشاء فرع إربد  للمركز الوطني للسكري والغدد 

 الصم والوراثة 
 22222 جديد ذاتي

المركز الوطني 

للسكري والغدد 

 الصم والوراثة 

2 2 02222 02222 22222 

 فيذالمشاريع المستمرة وقيد التن  

 توسعة مستشفى االيمان / عجلون 221
موازنة عامة + 

 قرض ياباني 

قيد 

 التنفيذ
 1 2 2 2 1 وزارة الصحة 012322

221 
سرير قابل  232بناء مستشفى الطفيلة بسعة 

 سرير 022للتوسعة الى 
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 222222 2 2 22222 222222 وزارة الصحة 222222

 موازنة عامة بسمة مستشفى االميرة 229
قيد 

 التنفيذ
 322222 2 222222 022222 022222 وزارة الصحة 602222



024 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 موازنة عامة انشاء وتجهيز مستشفى االميرة بسمه 202
قيد 

 التنفيذ
 232222 2 2 232222 2 وزارة الصحة 222322

 توسعة وتحديث مستشفى غور الصافي 202
منحة )شركة 

 البوتاس العربية(

قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 وزارة الصحة 22192

200 
انشاء وتجهيز مستشفى معان العسكري / بالقرب 

 من جامعة الحسين بن طالل
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
232222 

الخدمات الطبية 

 الملكية
22203 12222 12222 262222 222233 

 موازنة عامة تحديث وتطوير االبنية 202
قيد 

 التنفيذ
032222 

طبية الخدمات ال

 الملكية
32222 32222 32222 32222 022222 

 موازنة عامة تحديث المعدات واالليات واللوازم 202
قيد 

 التنفيذ
2222222 

الخدمات الطبية 

 الملكية
022222 022222 022222 022222 122222 

203 
تجهيز فندقي للمستشفى بدل القديم ) معدات 

 جديدة للمطبخ والمصبغة (
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 م االمير حمزة 222

 موازنة عامة انشاء نظام إطفاء حريق للمستشفى 206
قيد 

 التنفيذ
 022 2 2 2 022 م االمير حمزة 022

 : انشاء وتوسعة وتحديث المراكز الصحية 0المبادرة

 المشاريع الجديدة  

 مركز صحي المشارع في االغوار الشمالية 201
منحة الصندوق 

 لسعودي للتنميةا
 122 2 2 2 122 وزارة الصحة 122 جديد

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

 انشاء مركز صحي الربايعة االولي/لواء دير عال 201

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 002 2 2 2 002 وزارة الصحة 322

 صحي النصراستكمال اعمال العطاء الخاص بمركز  209

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 وزارة الصحة 322

 مركز صحي الكرامة 222

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 021 2 2 2 021 وزارة الصحة 112

 توسعة وتاهيل مركز صحي عين الباشا 222

الصندوق الكويتي 

مية االقتصادية للتن

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 90 2 2 2 90 وزارة الصحة 320



025 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 انشاء مركز صحي جبة 220

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 212 2 2 2 212 وزارة الصحة 669

 انشاء مركز صحي عقربا 222

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 وزارة الصحة 636

 انشاء  مركز صحي ملكا 222

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 292 2 2 2 292 وزارة الصحة 123

 تنفيذ مركز صحي ام جوزة 223

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 022 2 2 2 022 وزارة الصحة 122

 انشاء مركز صحي سيحان 226

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 002 2 2 2 002 وزارة الصحة 611

 انشاء مركز صحي الحرش 221

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 021 2 2 2 021 وزارة الصحة 102

 تنفيذ مركز صحي المسيطبة 221

كويتي الصندوق ال

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 092 2 2 2 092 وزارة الصحة 392

 إنشاء مركز صحي الدجنية 229

الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية 

 العربية

قيد 

 التنفيذ
 600 2 2 2 600 وزارة الصحة 931

 المنحة السعودية انشاء مركز صحي ساكب 222
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 2 222 122 حةوزارة الص 22222

 : توفير وسائط النقل الالزمة )سيارات اإلسعاف لنقل المرضى ووسائل نقل خاصة لفرق العمل ولنقل األدوية والمستلزمات الطبية(2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

222 
تزويد مشروع توسعة مستشفى اإليمان /عجلون 

 بالمركبات الالزمة وسيارات االسعاف
 002 2 2 2 002 وزارة الصحة 002 جديد مةموازنة عا



026 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

220 
تزويد مشروع انشاء مستشفى الطفيلة الجديد 

 بسيارات اسعاف
 602 2 2 2 602 وزارة الصحة 602 جديد موازنة عامة

222 
تزويد المستشفيات ومديريات الصحة بوسائط نقل 

 للنقل االداري والكوادر التمريضية
 22922 322 322 322 222 صحةوزارة ال 22922 جديد موازنة عامة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

222 
تزويد مستشفى معان الحكومي بسياراتي اسعاف 

 مجهزة
 223 2 2 2 223 وزارة الصحة 223 مستمر موازنة عامة

223 

تزويد مديرية صحة المفرق بسيارات اسعاف لمشروع 

صيانة وتحديث وتطوير المراكز الصحية في محافظة 

 لمفرق ا

 12 2 2 2 12 وزارة الصحة 12 مستمر موازنة عامة

 : تطوير عمليات )نقل وحفظ وتخزين( المشتريات والتزويد لألدوية والمستلزمات الطبية للحد من الهدر وحسن التوزيع2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

 012 2 2 2 012 وزارة الصحة 012 جديد موازنة عامة بناء مستودع جديد 226

 222 2 2 2 222 وزارة الصحة 222 جديد موازنة عامة بناء ثالجه جديده لتخزين االدويه 221

 122 2 2 2 122 وزارة الصحة 122 جديد موازنة عامة 9وجكات يدوية عدد  2رافعات شو كية عدد  221

 الحوكمة الرشيدة في النظام الصحي. : دعم بيئة السياسات و2ف القطاعيالهد

 : تحسين االطار المؤسسي لقطاع الرعاية الصحية 2حليالهدف المر

 سم السياسات وتطوير االستراتيجيات توفير االدوات واالدلة الالزمة لر: 2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

 قيد الدراسة جديد منحة االستراتيجية الصحية الوطنية الجديدة  229
المجلس الصحي 

 العالي
2 2 2 2 2 

 قيد الدراسة جديد  منحة ية الوطنية للتمويل الصحي االستراتيج 232
المجلس الصحي 

 العالي
2 2 2 2 2 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

232 
تحديث وتطوير التشريعات الخاصة بالمجلس الصحي 

 العالي 
 2 مستمر  موازنة عامة

المجلس الصحي 

 العالي
2 2 2 2 2 

 12 مستمر  موازنة عامة مشروع الحسابات الصحية الوطنية  230
المجلس الصحي 

 العالي
26 26 26 26 62 

 2 مستمر  موازنة عامة مشروع المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية  232
المجلس الصحي 

 العالي 
2 2 2 2 2 



027 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 : االستثمار في الدراسات واألبحاث في المجال الصحي 0الهدف المرحلي

 ة الالزمة لرسم السياسات وتطوير االستراتيجيات : توفير االدوات واالدل2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

232 
دراسة وملخص سياسات حول دمج قضايا المسنين 

 في السياسات والخطط الوطنية في األردن
ESCWA 22 جديد 

المجلس  االعلى 

 للسكان
22 2 2 2 22 

233 
دراسة وملخص سياسات حول مدى ادماج مفاهيم 

 واالنجابية في وزارة التربية والتعليمالصحة الجنسية 
 03 جديد ذاتي

المجلس  االعلى 

 للسكان
2 03 2 2 03 

236 
زيادة عدد الدراسات الدوائية /مركز الدراسات 

 الدوائية الحديث 
 132 جديد ذاتي

مستشفى الجامعة 

 االردنية
032 032 032 2 132 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

231 

المترتبة على الزواج المبكر وحمل  دراسة االثار

المراهقات على الصحة الجنسية واإلنجابية والصحة 

 النفسية بين الالجئين السوريين في األردن

المجلس العربي 

 للعلوم  االجتماعية 

قيد 

 التنفيذ
22 

المجلس  االعلى 

 للسكان
09 3 2 2 22 

231 
الدراسة الميدانية السنوية لتقييم الحملة الوطنية 

 لتوعية عن سرطان الثديل
 13 مستمر  منحة

مركز الحسين 

 للسرطان
03 2 03 2 32 

 : تطوير أنظمة المعلومات وتطبيق أنظمة الصحة االلكترونية 2الهدف المرحلي

 : تطوير وتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في الرعاية الصحية 2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

 232 2 2 2 232 وزارة الصحة 232 جديد موازنة عامة ت الرئيسية في وزارة الصحةتحديث غرفة البيانا 239

262 
شراء أجهزة حاسوب وتوابعها لمديريات الصحة 

 والمراكز الصحية التابعة لها
 222 2 222 222 222 وزارة الصحة 222 جديد موازنة عامة

 202 2 2 2 202 وزارة الصحة 202 جديد موازنة عامة حوسبة الكليات التابعة لوزارة الصحة 262

260 
تركيب أنظمة مراقبة تلفزيونية ومراقبة دوام/ إدارة 

 مستشفيات البشير
 222 2 2 2 222 وزارة الصحة 202 جديد منحة

262 
تجهيز شبكات الحاسوب وأنظمة مراقبة تلفزيونية 

 لمديريات ومستشفيات الصحة
 222 2 222 222 222 وزارة الصحة 222 جديد موازنة عامة

 222 2 2 32 32 وزارة الصحة 222 جديد موازنة عامة حوسبة مديرية بنك الدم والفروع التابعة لها 262



028 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

263 
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمستلزمات الطبية 

 الغير مسجلة 
 222 جديد  موازنة عامة

مؤسسة الغذاء 

 والدواء والحوسبة 
32 32 2 2 222 

 222 جديد  موازنة عامة الدراسات الدوائية أتمتة إجراءات قسم 266
المؤسسة العامة 

 للغذاء والدواء
32 32 2 2 222 

261 

ربط مديرية المشتريات والتزويد الكترونيا مع 

المستشفيات ومديريات الصحة ) الحاجة إلى 

 San Storage Unitكميوترات وسيرفرات و 

 20 2 2 26 26 وزارة الصحة 20 جديد موازنة عامة

 222 2 2 32 32 وزارة الصحة 222 جديد موازنة عامة ارشفة سجل الوفيات باألردن الكترونيا 261

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

269 
نظام فحص للمستلزمات المسجلة وغير المسجلة 

 والمراد تسجيلها 
 22 مستمر  موازنة عامة

مؤسسة الغذاء 

 والدواء والحوسبة 
22 2 2 2 22 

 لوطني/ خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال الهدف ا

 : توسعة  نسبة السكان المشمولين بالتأمين الصحي 3الهدف القطاعي

 : التوسع في شمول فئات جديدة من المواطنين في التأمين الصحي 2الهدف المرحلي

  : توسعة المشمولين من السكان في التأمين الصحي2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

212 

برنامج التأمين الصحي الشامل ، والذي يتضمن البرنامج 

حزم تأمينية  محددة المنافع مقابل أقساط سنوية 

محددة بهدف إشراك األفراد اختياريا على مدى الثالثة 

أعوام القادمة لحين فرضه بشكل إلزامي على مستوى 

لصحي الشامل )برنامج التأمين ا 0202المملكة في عام 

، والذي يتضمن البرنامج حزم تأمينية  محددة المنافع 

مقابل أقساط سنوية محددة بهدف إشراك األفراد 

اختياريا على مدى الثالثة أعوام القادمة لحين فرضه 

  0202بشكل إلزامي على مستوى المملكة في عام 

 جديد موازنة عامة
غير مقدرة / 

 قيد الدراسة 
 2 2 2 2 2 وزارة الصحة

212 

القرض الطاريء لتامين السوريين المسجلين في 

دائرة الهجرة واالردنيين الفقراء غير المؤمنين في 

 المجتمعات المستضيفة 

 2222222 2 2 122222 122222 وزارة الصحة 2222222 جديد البنك الدولي



029 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

   المحلية االستثمارات وتشجيع نبيةاالج االموال رؤوس جذب على قادرة جاذبة استثمارية بيئة خلقالهدف الوطني/ 

 : تعزيز االستثمار في القطاع الصحي لدعم االقتصاد الوطني  6الهدف القطاعي

 : االستثمار في السياحة العالجية 2الهدف المرحلي

 : تنشيط السياحة العالجية 2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

210 
تفعيل دور الملحق الصحي في بعض الدول 

 هدفةالمست
 26 9 9 9 9 وزارة الصحة 23 جديد موازنة عامة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

 البنك الدولي  تعزيز التنافسية في السياحة العالجية  212
قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 وزارة الصحة غير محدد

212 
التوسع في التسويق الرقمي  للسيحة العالجية 

 الم لتشمل عدة دول مستهدفة في الع
 موازنة عامة

قيدالتن

 فيذ
 022 32 32 32 32 وزارة الصحة 032

 : التوفير في الطاقة0الهدف المرحلي

 : استخدام الطاقة البديلة لتوفير الطاقة2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

 203 2 2 2 203 وزارة الصحة 203 جديد موازنة عامة الطاقه البديله )خاليا شمسيه( 213

216 
تصميم وتركيب وتنفيذ الطاقة الشمسية مشروع 

 لتوليد الكهرباء للمستشفى
 12222 جديد ذاتي 

مستشفى الملك 

 المؤسس
22222 22222 22222 22222 62222 

211 
مشروع تركيب وتشغيل مولد االكسجين 

 للمستشفى 
 122 جديد ذاتي 

مستشفى الملك 

 المؤسس
122 2 2 2 122 

 ذالمشاريع المستمرة وقيد التنفي  

 موازنة عامة تزويد المجلس الطبي بالطاقة المتجدده 211
قيد 

 التنفيذ
 23 2 2 2 23 المجلس الطبي 23

219 
تركيب نظام الطاقة المتجددة في المجلس 

 التمريضي 
 ذاتي 

قيد 

 التنفيذ 
 22 2 2 2 22 المجلس التمريضي  22

212 

تصميم و توريد و تركيب و فحص و تشغيل و صيانة 

حطة توليد كهرباء باستخدام الطاقة و تنظيف م

 ميجا واط تيار متردد 26الشمسية بقدرة 

 موازنة عامة
قيد 

 التنفيذ
262222 

مستشفى الجامعة 

 االردنية
22222 2 2 2 22222 



031 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج الالمركزية 

 الرعاية الصحية  بين المحافظات  تنموي في: تحقيق التوازن ال1الهدف القطاعي

 : دعم مشاريع الالمركزية الصحية في جميع المحافظات لتحقيق التوازن والعدالة2الهدف المرحلي

 : التوسع في المشاريع إنشائية للمراكز الصحية من الموازنات الالمركزية للمحافظات 2المبادرة

 المشاريع الجديدة  

 البويضه لشامل  /لواء الرمثا توسعة مركز صحي 212
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22222 222 392 2 22 وزارة الصحة 22222 جديد 

 توسعة مركز صحي حوارة  210
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22222 222 392 2 22 وزارة الصحة 22222 جديد 

 توسعة مركز صحي كتم/ لواء بني عبيد 212
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22222 222 392 2 22 وزارة الصحة 22222 جديد 

 ركزصحي السيلة  /لواء بني كنانةمتوسعة  212
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22222 222 392 2 22 وزارة الصحة 22222 جديد 

213 
انشاء مركز صحي شامل لمنطقة البارحة  /لواء 

 القصبة

موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 922 222 622 2 22 وزارة الصحة 922 جديد 

 /لواء القصبةبد انشاء مركز صحي كفر رحتا/ غرب ار 216
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 162 222 332 2 22 وزارة الصحة 162 جديد 

 انشاء مركز صحي سما الروسان  /لواء بني كنانة 211
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 162 2 032 322 22 وزارة الصحة 162 جديد 

 لسرحانتوسعة مركز صحي سما ا 211
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 632 2 2 222 032 وزارة الصحة 632 جديد 

219 
مركز صحي اولي لبلده ابو سيدو   / لواء األغوار 

 الشمالية

موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 922 222 622 2 2 وزارة الصحة 922 جديد 

 انشاء بناء مركز صحي راجب 292
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 062 032 22 2 2 ة الصحةوزار 162 جديد 

290 
انشاء مركز صحي ارينبة الغربية على قطعة االرض 

 0حوض  222

موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 162 2 322 032 22 وزارة الصحة 162 جديد 



030 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 انشاء مركز صحي شامل في الرقيم لواء القويسمة 292
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22222 2 022 322 062 وزارة الصحة 22222 جديد 

292 

انشاء و تجهيز و تأثيث لمركز صحي العرين)حمام 

الشموط( في حال توفر قطعة ارض و تحويلة الى 

 اولي

موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 132 2 2 022 332 وزارة الصحة 132 جديد 

 مشروع توسعه واضافه طابف لمركز صحي ماحص 293
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22222 2 2 322 322 وزارة الصحة 22222 جديد 

296 

إنشاء وتجهيز وتأثيث مراكز صحي شامل على قطعة 

أرض مملوكة لوزارة الصحة في قرية جريبا / حوض 

 3حوض  2قطعة  -مدينة الزرقاء الرياضية 

موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22222 322 322 2 2 وزارة الصحة 22222 جديد 

291 
طقة إنشاء وتجهيز وتأثيث مراكز صحي أولي في من

 أم رمانة

موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 132 032 322 2 2 وزارة الصحة 132 جديد 

291 
إنشاء وتجهيز وتأثيث مراكز صحي أولي في منطقة 

 جريبا / لواء الرصيفة

موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 132 032 322 2 2 وزارة الصحة 132 جديد 

 انشاء مركز صحي ام عياش 299
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 132 022 332 2 2 وزارة الصحة 132 جديد 

 انشاء مركز صحي البتراء الشامل 022
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22222 2 2 322 622 وزارة الصحة 22222 جديد 

 انشاء مركز صحي العقبة الشامل 022
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22222 2 032 032 322 وزارة الصحة 22222 جديد 

020 

وتحديث مستشفى معان الحكومي  دراسات توسعة

بانشاء طابق اضافي فوق مبنى التوليد )أجنحة 

مرضى وقسم عناية مركزة( وانشاء مبنى للعيادات 

 الخارجية ومستودعات وبنك دم

موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 22322 22222 22222 22222 322 وزارة الصحة 22222 جديد 

 ات وتصاميم (انشاء مركز صحي واد زيد االولي )دراس 022
موازنة عامة 

 )لالمركزي(
 132 2 322 032 2 وزارة الصحة 132 جديد 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ  

 انشاء مركز صحي السامك 022
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 312 2 2 2 312 وزارة الصحة 612



032 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 توسعة  مركز صحي كفر يوبا  023
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

د قي

 التنفيذ
 216 2 2 2 216 وزارة الصحة 622

 انشاء بناء مركز صحي روضة االمير علي االولي 026
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 292 2 2 2 292 وزارة الصحة 122

 توسعة مركز صحي صخرة الشامل / محافظة عجلون 021
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 22 2 2 2 22 وزارة الصحة 22222

 انشاء مركز صحي عبين عبلين 021
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 306 2 2 2 306 وزارة الصحة 132

 توسعة مركز صحي البصة 029
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 306 2 2 2 306 وزارة الصحة 132

022 
انشاء و تجهيز و تأثيث مركز صحي الذراع و تحويلة 

 لشامل

ازنة عامة مو

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 932 2 2 2 932 وزارة الصحة 932

 تحديث مركز صحي ضرار االولي  022
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 216 2 2 2 216 وزارة الصحة 612

 إنشاء وتجهيز وتأثيث مراكز صحي صروت األولى 020
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 212 2 2 2 212 حةوزارة الص 332

 توسعة مركز صحي ذيبان وصيانة القائم / ذيبان 022
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 021 2 2 2 021 وزارة الصحة 222

 بناء مركز صحي حنينا األولي / مادبا 022
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 212 2 2 2 212 وزارة الصحة 622

 لفيصلية االولي / مادباانشاء مركز صحي ا 023
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 وزارة الصحة 912

 بناء مركز صحي اولي في الياروت / محافظة الكرك 026
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 323 2 2 2 323 وزارة الصحة 692

 توسعة وتحديث مركز صحي الشوبك  021
موازنة عامة 

 كزي()لالمر

قيد 

 التنفيذ
 22203 2 2 023 102 وزارة الصحة 22212

 انشاء مركز صحي معان الشامل / محافظة معان 021
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 192 2 2 2 192 وزارة الصحة 113

 توسعة وصيانة مركز صحي القادسية الشامل 029
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 22099 2 2 299 922 صحةوزارة ال 22222



033 

 

 مصدر التمويل إسم المشروع
صفة 

 المشروع
 الجهة المسؤولة الكلفة الكلية

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 توسعة مركز صحي األميرة بسمة 002
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 092 2 2 2 092 وزارة الصحة 22222

 توسعة مركز صحي الديسة 002
موازنة عامة 

 )لالمركزي(

قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 2 222 وزارة الصحة 332

 1222122 2112922 2322266 2912921 2122119  1922209     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 6232216 312922 102921 2222296 2222202  9222132     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 222012199 0232162 0062222 2222222 3062199  221212110     المجموع الكلي للقطاع



034 

 

 عاسم المشرو
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية

 المجموع 0202 0202 0200 0202

 الهدف الوطني/  بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة

تجارب تسهم في تطويرهم واالرتقاء بجاهزيتهم لاللتحاق بمرحلة التعليم األساسي وبالتالي تؤمن لهم الحياة الصحية والرفاهية في :  حصول جميع األطفال على تعليم مبكر عالي الجودة و2الهدف القطاعي

 المستقبل

ا -: زيادة فرص حصول األطفال  2الهدف المرحلي  ا وإناث   أجل الحياةعلى تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة استعدادهم للتعلم من  -ذكور 

 سنوات في رياض األطفال   3:  االستيعاب الكامل لألطفال في سن 2المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

2 
وإعادة تاهيل غرف صفية لرياض األطفال  بناء 

 قطاع خاص  212و 223بواقع 
 202622 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
02302 02302 02302 02302 222212 

 22222 مستمر موازنة عامة تأثيث وتجهيز غرف رياض األطفال المستحدثة  0
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
612 612 612 612 02102 

2 

الشراكة مع الوزارات األخرى والقطاع الخاص 

والمعنيين في الطفولة المبكرة لرفع نسب 

 االلتحاق

 2 مر مست موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

الوزارات والقطاع الخاص 

 والشركاء

2 2 2 2 2 

 : تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، وزيادة استعدادهم للتعلم من أجل الحياة الهدف المرحلي 0الهدف المرحلي 

 :  ضمان الجودة في التعليم المبكر وتنمية الطفولة2المبادرة 

 ة وقيد التنفيذالمشاريع المستمر

2 
مشروع: جودة الخدمات التعليمية المقدمة  في 

 مرحلة الطفولة المبكرة
 262066 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
3 3 3 3 02 

 22213 مستمر موازنة عامة توفير موارد بشرية مؤهلة لمرحلة رياض األطفال  3
وزارة التربية والتعليم، 

 اع الخاصالقط
023 023 023 023 162 

تعليمية فاعلة ومتماشية مع متطلبات : ضمان حصول جميع الطالب على تعليم منصف ذو كفاءة وجودة عالية يشمل طالب المرحلتين األساسي والثانوي وبما يضمن الحصول على مخرجات 0الهدف القطاعي

 الحياة  وسوق العمل

 ين في المملكة األردنية الهاشمية اواة للطلبة من كال الجنسين، واستيعاب جميع الفئات العمرية في التعليم لجميع المقيم: ضمان الوصول والمس2الهدف المرحلي

 : الوصول والمساواة  واستيعاب جميع الفئات العمرية في التعليم العام 2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

 22122 جديد موازنة عامة مشروع انشاء أندية معلمين  6
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
132 932 222 2 22122 



035 

 

 عاسم المشرو
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية

 المجموع 0202 0202 0200 0202

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

1 
التعلم مدى الحياة والتعليم غير  تنفيذ برنامج  

 النظامي
 262210 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
302 302 302 302 02212 

1 
ية واضافات صفية للتعليم انشاء أبنية مدرس

 مدرسة سنويا  62األساسي والثانوي بما يعادل 
 2032266 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
632266 2022222 2022222 2022222 2032266 

9 
تأثيث وتجهيز األبنية المدرسية للتعليم األساسي 

 والثانوي 
 112662 مستمر موازنة عامة

ارة التربية والتعليم، وز

 القطاع الخاص
232922 232113 232116 232222 602662 

22 
المدارس الحكومية التغذية المدرسية في  برنامج

 وكالة الغوث الدوليةومدارس مخيمات 
 022222 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
22032 22322 22132 32222 212322 

22 
المدارس لتنفيذ برنامج التعليم الدامج تأهيل 

 التعليم الدامج / االحتياجات الخاصة
 02322 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
322 322 322 322 02222 

20 

تطوير برنامج محو األمية والدراسات المسائية  

والمنزلية التعلم مدى الحياة والتعليم غير 

 النظامي

 02622 مستمر زنة عامةموا
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
302 302 302 302 02212 

 032130 مستمر موازنة عامة قدرات ومهارات الطلبة الموهوبين  بناء  22
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص
22312 22121 32221 32632 022213 

22 
فة المدارس الصيانة الوقائية والدورية لكا تنفيذ 

 المستهدفة 
 202222 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 الخاص و
62113 12312 12222 92262 222932 

 : تحسين نوعية تعليم يسهم في إعداد المواطن الصالح والمنتج والمنتمي لبلده0الهدف المرحلي 

 :  جودة الخدمات االدارية والتعليمية المقدمة 2المبادرة 

 لمشاريع المستمرة وقيد التنفيذا

23 
تطويرالمناهج والتقييم تضمن الجودة  التعليمية  

 المناهج والتقييم

موازنة عامة 

 / منح
 2262219 مستمر

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
212299 262616 262692 212322 112219 

26 
تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 التعليم
 162292 مستمر ازنة عامةمو

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
02202 02202 02202 02322 92262 

 برامج القيادة المدرسية والمشاركة المجتمعية 21
موازنة عامة 

 / منح
 222110 مستمر

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
02260 02023 02023 02322 92210 

 203 مستمر موازنة عامة متحانات وتقييم أداء الطلبة برامج تطوير اال  21
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
63 63 63 63 062 



036 

 

 عاسم المشرو
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية

 المجموع 0202 0202 0200 0202

 213 مستمر موازنة عامة برامج  الصحة المدرسية 29
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
23 23 23 23 222 

02 
برنامج إرشاديه لمكافحة تعاطي المخدرات 

 والتسلط والتنمر والعنف 
 62 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
20 20 20 20 21 

02 

البنية التحتية في المدارس من حيث تطوير 

التجهيزات الفنية وضمان االتصال باالنترنت لتكون 

متوائمة مع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت الوطنية 

 232392 ستمرم موازنة عامة
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
92221 92221 92221 92221 262210 

00 

مشروع  الصيانة التصحيحية والصيانة الوقائية 

لجميع اجهزة الحواسيب وتوابعها في جميع 

 المدارس ومديريات التربية والتعليم 

 222003 مستمر موازنة عامة
وزارة التربية والتعليم، 

 الخاص  القطاع
02023 02023 02023 02023 12912 

 212322 مستمر موازنة عامة البرنامج الوطني لتدريب طالب المدارس  02
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
22322 22322 22322 22322 222222 

02 
برنامج تطوير امتحان الثانوّية العاّمة لتحسين 

 كفاءة مخرجات  الّتعليم
 022 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
22 22 22 22 262 

 22322 مستمر موازنة عامة معسكرات الحسين للعمل التطوعي 03
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
222 222 222 222 22022 

 22222 مستمر موازنة عامة جائزة الملك عبدلله الثاني للياقة البدنية  06
ة التربية والتعليم، وزار

 القطاع الخاص 
162 112 112 192 22322 

01 

إعادة تنظيم مسارات التعليم وبدء التشعيب بعد 

الصف التاسع والتدخل المبكر في صقل الميول 

 المهنية للطلبة

 122 مستمر قروض
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
122 2 2 2 122 

01 

لخاصة وفق معايير تصنيف المدارس الحكومية وا

أدائية تضمن الجودة التعليمية ومعايير السالمة 

 العامة والصحة المدرسية

 02322 مستمر قروض
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
02322 2 2 2 02322 

09 
تزويد كل مديريات التربية والتعليم بمركز  

 امتحانات الكتروني 
 02119 مستمر قروض

تعليم، وزارة التربية وال

 القطاع الخاص 
2 02119 2 2 02119 

 إدارة األداء المؤسسي 22
موازنة عامة 

 / منح
 202226 مستمر

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
22209 02911 02629 22022 222196 



037 

 

 عاسم المشرو
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية

 المجموع 0202 0202 0200 0202

22 

مأسسة عملية التخطيط لالستعداد لالختبارات 

( لتحسين ترتيب األردن في PISA, TIMSالدولية )

 االختبارات هذه

 22322 مستمر منح
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
22322 2 2 2 22322 

20 

تطوير نظام السلك التعليمي إلدارة التعيينات 

والترفيعات والحوافز، بناء على أداء المعلم 

وتحصيل الطلبة والترخيص المهني للمعلمين 

 والقادة

موازنة عامة 

 / منح
 222312 مستمر

التربية والتعليم،  وزارة

 القطاع الخاص 
912 092622 2 2 222312 

22 

تطوير برامج التنمية المهنية قبل واثاناء الخدمة 

لتتواءم مع  متتطلبات نظام السلك التعليمي 

 المقترح و نظام الرتب والتنمية المهنية المحدث 

 202022 مستمر منح
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
222222 02022 2 2 202022 

 : تعزيز نظام تعليم يحقق االبتكار والتميز لسياسات تعليمية فعالة تسهم في تحقيق األهداف ذات األولوية لقطاع التعليم في األردن 2الهدف المرحلي

 :  دعم النظام التربوي وتحسين الكفاءة المبادرات 2المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 32 مستمر موازنة عامة المجالس الطالبية ومجالس أولياء األموربرامج   22
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
22 22 22 22 22 

 22322 مستمر موازنة عامة EMISتطوير نظام ادارة المعلومات التربوية   23
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
222 222 222 222 22022 

 222223 مستمر موازنة عامة المدارس الكترونيا  تطوير ربط  26
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
62202 62202 62202 62202 022290 

 222222 مستمر موازنة عامة م الحماية االلكترونية وأجهزة اتصاالت انظبرنامج  21
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
02622 02622 02622 02622 222222 

 222032 مستمر موازنة عامة تطوير المديرية والمدرسة   21
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص والشركاء
02023 02023 02023 02023 12102 

29 
مأسسة ادارة المخاطر واالزمات على كافة 

 المستويات االدارية
 2 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية 

 والتعليم،والشركاء 
2 2 2 2 2 

 : توفير موارد بشرية مؤهلة للنظام التربوي وتطويرها واستدامتها2الهدف المرحلي

 : تنمية مهنية مستدامة للموارد البشرية 2المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

22 
التنمية المهنية المستدامة واختيار  تنفيذ برنامج 

 المعلمين وتوظيفهم وتأهيلهم ما قبل الخدمة

زنة عامة موا

 / منح
 192221 مستمر

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
212221 212992 262192 212022 122001 



038 

 

 عاسم المشرو
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية

 المجموع 0202 0202 0200 0202

22 

مشروع اختيار المعلمين وتوظيفهم وتأهيلهم ما  

قبل وخالل  الخدمة والقيادات التربوية  في 

 المستويات اإلدارية كافة

موازنة عامة 

 / منح
 22699 مستمر

ة والتعليم، وزارة التربي

 القطاع الخاص 
329 092 092 092 22229 

20 
التعاون مع اكاديمية الملكة رانيا لتدريب  برنامج

 المعلمين وجمعية جائزة الملكة رانيا
 292222 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
12122 12122 12122 12122 222022 

 الهدف المرحلي   فئات العمرية في  التعليم عن بعدل والمساواة للطلبة من كال الجنسين، واستيعاب جميع ال: ضمان الوصو3الهدف المرحلي 

 : الوصول والمساواة في التعليم عن بعد  2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

22 

برامج عالجية تركز على معالجة الفجوات في 

التعلم أثناء العطلة الصيفية وبداية العام 

 اسيالدر

 222 جديد  موازنة عامة
وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
222 2 2 2 222 

22 
تطوير البنية التحتية لضمان ماسسة التعليم عن   

 بعد المستدامة
 2222632 جديد  موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
022632 222222 222222 222222 2222632 

23 

برامج  تعزيز وتنمية المهارات البيداغوجية الالزمة 

لتوظيف التكنولوجيا في التعليم وضمان 

 استدامة التعليم عن بعد

موازنة عامة 

 / منح
 02113 جديد 

وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
02113 2 2 2 02113 

26 
تطوير المنصة تدريبيا وتنويع البرامج التدريبية 

 لمعايير وسياسات التنمية المهنية وفقا  
 22122 جديد  منح

وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
122 22222 22222 22222 22122 

 222200 جديد  موازنة عامة التحول إلى منظومة متكاملة للتعلم اإللكتروني    21
وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
02200 22222 22222 22222 222200 

21 
المحتوى المقدم في التعلم عن بعد،  تطوير 

 وتأهيل الكوادر التعليمية 
 22122 جديد  منح

وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
022 322 322 322 22122 

29 
توفير اجهزة للطلبة الذين ال يمتلكون ادوات 

 التعلم وحزم انترنت
 312222 جديد  موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
312222  2 2 2 312222 

 202290 جديد  منحة تحسين جودة التعليم األساسي  32
وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
22291 22291 22291 22291 202290 

 222222 جديد  منحة (KFWبناء مدارس ) -دعم قطاع التعليم  32
التربية والتعليم /  وزارة

 الشركاء والداعمين 
222203 222203 222203 222203 222222 

 12230 جديد  منحة تعزيز الجودة في التعليم الشامل  30
وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
22162 22162 22162 22162 12230 



039 

 

 عاسم المشرو
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع   

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية

 المجموع 0202 0202 0200 0202

 212220 جديد  منحة تطوير البنية التحتية للتعليم العام المرحلة األولى  32
وزارة التربية والتعليم / 

 الشركاء والداعمين 
22011 22011 22011 22011 212220 

ل سبة و تفتح المجاعلى وظائف منا وتمكنهم من الحصولتحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفنية والتقنية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل : 2الهدف القطاعي

 عمالالامامهم للدخول في عالم ريادة ا

 : زيادة فرص الحصول على التعليم المهني وتحسين نوعيته  2الهدف المرحلي

 : التوسع في التعليم المهني وتحسين نوعيته2المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 902623 مستمر موازنة عامة المهني  مشروع زيادة الوصول الى التعليم  32
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
22262 22262 22262 22262 32222 

33 
مشاريع أبنية مدرسية للتعليم المھني واضافات 

 صفية
 02322 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
322 322 322 322 02222 

36 

ة معلمي ومعلمات التعليم مشروع رفع كفاء

المهني الستخدام االجهزة والمعدات الحديثة 

 وتدريبهم 

 203 مستمر موازنة عامة
وزارة التربية والتعليم، 

 القطاع الخاص 
03 03 03 03 222 

31 
برامج التوعية والتوجيه المهني لطلبة الصف 

 العاشر
 03 مستمر موازنة عامة

وزارة التربية والتعليم، 

 لخاص القطاع ا
3 3 3 3 02 

 268,103 54,064 54,164 55,014 104,861  268,103     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة 

 967,531 239,047 237,115 271,807 219,562  1,268,864     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ 

 1,235,634 293,111 291,279 326,821 324,423  1,536,967     المجموع الكلي للقطاع



041 

 

 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 م حماية اجتماعية فعالالهدف الوطني/ خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظا

 : حماية األفراد وأسرهم من األخطار التي قد تواجههم خالل دورة حياتهم وحدوث التغيرات الهيكلية في مجتمعاتهم المحلية.2الهدف القطاعي

 : تكامل سياسات الحماية االجتماعية و مأسسة خدماتها على المستوى الوطني2الهدف المرحلي

 ت الحماية االجتماعية وتوسيع عمليات االنتفاع والتمكين لالشخاص المحتاجين لها: تعزيز خدما2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 92662 2 2 22010 32210 وزارة التنمية االجتماعية 92662 مستمر موازنة عامة إدارة رعاية شؤون األشخاص المعاقين 2

 موازنة عامة حافظة اربدانشاء مراكز لتنمیة المجتمع المحلي في م 0
قيد 

 التنفيذ
 222 2 292 02 02 وزارة التنمية االجتماعية 222

 موازنة عامة انشاء مراكز لتنمیة المجتمع المحلي في محافظة البلقاء 2
قيد 

 التنفيذ
 232 2 2 292 262 وزارة التنمية االجتماعية 232

 ازنة عامةمو انشاء مراكز للرعایة والتأھیل في محافظة البلقاء 2
قيد 

 التنفيذ
 232 2 2 222 32 وزارة التنمية االجتماعية 02

 موازنة عامة انشاء مراكز للرعایة والتأھیل في محافظة الزرقاء 3
قيد 

 التنفيذ
 122 2 2 2 122 وزارة التنمية االجتماعية 122

 موازنة عامة انشاء مراكز للرعایة والتأھیل في محافظة الطفیلة 6
قيد 

 التنفيذ
 232 2 2 232 222 وزارة التنمية االجتماعية 232

 موازنة عامة إنشاء مركز تنمية مجتمع محلي / الطفيلة 20
قيد 

 التنفيذ
 22262 2 2 162 222 وزارة التنمية االجتماعية 22262

 21 مستمر ذاتي تقييم مراكز اإلرشاد األسري 22
المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة
21 2 2 2 21 

22 
يل اجراءات يوضح بشكل تفصيلي وثيقة االطار الوطني اعداد دل

 لحماية االسرة
 ذاتي

قيد 

 التنفيذ
69 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة
69 2 2 2 69 

 ذاتي مأسسة خدمات اإلرشاد األسري 23
قيد 

 التنفيذ
009 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة
12 12 69 2 009 

 تيذا مشروع سلف متقاعدي الضمان االجتماعي 26
قيد 

 التنفيذ
322 

المؤسسة العامة للضمان 

 اإلجتماعي
222 222 222 222 222 



040 

 

 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 :  تعزيز وتمكين االسرة لالطالع بادوارها0الهدف المرحلي

 : ايجاد وتنفيذ مشاريع ريادية وربطها مع الفرص االقتصادية المستندة للميزة النسبية لكل منطقة2المبادرة

 ذالمشاريع المستمرة وقيد التنفي

 222 مستمر موازنة عامة دعم مشاريع جمعيات خيرية/محافظة عجلون 21

وزارة التنمية 

االجتماعية/سجل 

 الجمعيات

32 32 2 2 222 

 222 مستمر موازنة عامة دعم مشاريع جمعيات خيرية/محافظة الكرك 21

وزارة التنمية 

االجتماعية/سجل 

 الجمعيات

03 13 2 2 222 

29 
حضانات( في القطاع الخاص لتحفيز المرأة دعم وتفعيل إنشاء )ال

 على المشاركة في سوق العمل
 ذاتي

قيد 

 التنفيذ
162 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة 
232 222 2 2 162 

02 
( الفتيات و النساء من العنف المبني على النوع 0مشروع  حماية )

 االجتماعي .

منحة منظمة 

 كير الدولية

قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 سرة إدارة حماية اال 2

 ذاتي  وقاية األسر الُمعرضة للخطر 02
قيد 

 التنفيذ
22 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة 
22 2 2 2 22 

 :  توفير خدمات الحماية االجتماعية وبالجودة العالية.2الهدف المرحلي

 : تقديم خدمات الحماية االجتماعية بنوعيها الضبطي واالجرائي2المبادرة

 ديدةالمشاريع الج

 122 2 2 122 2 وزارة التنمية االجتماعية  122 جديد موازنة عامة  انشاء ابنية مختلفة في محافظة البلقاء 03

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 موازنة عامة  انشاء ابنية مختلفة في محافظة االزرقاء 01
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 22222 22222 22222 وزارة التنمية االجتماعية  22222

01 
اجراء تقييم لخدمات المقدمة لحاالت العنف االسري بناء على 

 معايير االعتماد وضبط الجودة لخدمات حماية االسرة
 ذاتي

قيد 

 التنفيذ
202 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة 
22 22 02 02 222 

09 
اجراء دراسة تقيمية لمدى التزام المؤسسات باالطار الوطني  لحماية 

 االسرة
 ذاتي

قيد 

 التنفيذ
22 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة 
23 23 22 2 22 

22 
هيئات محلية ورفع كفاءة كادرها ودعمها لتقديم برامج  2تأهيل 

 وانشطة المؤسسة المتعلقة بمحور حماية األطفال  
 ذاتي

قيد 

 التنفيذ
 922 2 222 222 222 مؤسسة نهر األردن 922



042 

 

 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 

مقدمة الخدمة لحاالت العنف  تدريب العاملين في المؤسسات

االسري على تطبيق معايير االعتماد وضبط الجودة لخدمات العنف 

 االسري

 ذاتي
قيد 

 التنفيذ
22 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة 
22 2 2 2 22 

20 
تطبيق  معايير جودة الخدمات لدور اإليواء المختلفة  على عينة من 

 جتماعيةدور االيواء التابعة لوزارة التنمية اال
 ذاتي

قيد 

 التنفيذ
232 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة 
13 13 2 2 232 

 ذاتي تقديم خدمة اإلرشاد النفسي لألطفال والنساء في جبل النصر 22
قيد 

 التنفيذ
 112 222 032 032 032 مؤسسة نهر األردن 112

 ذاتي مركز لحماية الطفل من اإلساءة / عالج وتأهيل 22
قيد 

 التنفيذ
 22322 2 2 122 122 مؤسسة نهر األردن 22322

 : تقديم خدمات الحماية والرعاية االجتماعية للمنتفعين0المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 222 2 2 232 232 وزارة التنمية االجتماعية  222 مستمر موازنة عامة انشاء ابنية مختلفة في محافظة اربد 23

 232 2 2 222 232 وزارة التنمية االجتماعية  232 مستمر موازنة عامة في محافظة الطفيلةانشاء ابنية مختلفة  26

 موازنة عامة انشاء مبنى لمديرية التنمية محافظة عجلون 21
قيد 

 التنفيذ
 222 2 2 222 022 وزارة التنمية االجتماعية  222

 موازنة عامة انشاء مباني ومراكز تنمية في محافظة معان 21
قيد 

 التنفيذ
 232 2 2 003 003 وزارة التنمية االجتماعية  232

 موازنة عامة انشاء مباني ومراكز تنمية في محافظةالعاصمة 29
قيد 

 التنفيذ
 622 2 2 322 222 وزارة التنمية االجتماعية  622

 موازنة عامة انشاء مباني ومراكز تنمية في محافظة مادبا 22
قيد 

 التنفيذ
 132 2 2 222 232 االجتماعية  وزارة التنمية 132

 : دعم االشخاص ذوي االعاقة ليشاركوا في جميع انشطة المجتمع2المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

20 
انشاء مركز التنمية الفكرية لذوي االحتياجات الخاصة/محافظة 

 عجلون
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 622 2 2 2 622 وزارة التنمية االجتماعية  622

 موازنة عامة انشاء مراكز للرعاية والتاهيل/محافظة البلقاء 22
قيد 

 التنفيذ
 232 2 2 222 32 وزارة التنمية االجتماعية  232

 موازنة عامة انشاء مراكز للرعاية والتاهيل/محافظة الزرقاء 22
قيد 

 التنفيذ
 122 2 2 2 122 وزارة التنمية االجتماعية  122



043 

 

 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 موازنة عامة للرعاية والتاهيل/محافظة الطفيلة انشاء مراكز 23
قيد 

 التنفيذ
 232 2 2 232 222 وزارة التنمية االجتماعية  232

 :  تأهيل ودمج األحداث2الهدف المرحلي 

 : استبدال الرعاية االجتماعية المؤسسية ما امكن بأخرى اسرية2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 2 2 2 0 0 وزارة التنمية االجتماعية  2 مستمر موازنة عامة ة حقوق االسرة والطفولة وكبار السنرعاية وحماي 21

 222 32 32 22 2 وزارة التنمية االجتماعية  292 مستمر موازنة عامة بناء قدرات الموظفين)مصاريف التدريب والتأهيل( 21

 92 2 2 62 22 وزارة التنمية االجتماعية  92 مستمر موازنة عامة مشروع صيانة دور المعنفات اسريا 29

32 
تدريب العاملين في دور االيواء على تطبيق معايير االعتماد وضبط 

 الجودة لخدمات دور االيواء
 ذاتي

قيد 

 التنفيذ
62 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة 
02 02 02 2 62 

 موازنة عامة دعم مشاريع مؤسسة نهر األردن 32
قيد 

 التنفيذ
 622 232 232 232 232 ارة التنمية االجتماعية وز 132

 موازنة عامة مشروع ادارة برنامج الدفاع االجتماعي 30
قيد 

 التنفيذ
 1 2 2 2 2 وزارة التنمية االجتماعية  1

 : الحد من ظاهرة التسول3الهدف المرحلي 

 : زيادة حمالت التوعية المجتمعية بمخاطر التسول2المبادرة

 مرة وقيد التنفيذالمشاريع المست

 موازنة عامة استحداث مركز لرعاية المتسولين في إقليم الشمال 32
قيد 

 التنفيذ
 22222 2 222 922 2 وزارة التنمية االجتماعية  22222

 موازنة عامة انشاء مبنى للمتسولين في العاصمة 32
قيد 

 التنفيذ
 122 022 222 222 2 وزارة التنمية االجتماعية  122

 موازنة عامة اء وحدة تسولإنش 33
قيد 

 التنفيذ
 22 02 22 22 2 وزارة التنمية االجتماعية  22

 :  توفير الخدمات النوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة6الهدف المرحلي 

 : دعم االشخاص ذوي االعاقة ليشاركوا في جميع انشطة المجتمع2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

36 
األشخاص ذوي اإلعاقة على بعض المهن التي  تدريب وتأهيل

 تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم
 23 23 23 23 2 وزارة التنمية االجتماعية  23 مستمر موازنة عامة

31 
تطوير برامج تدريبية وتأهيلية لألشخاص ذوي االعاقة في مراكز 

 األشخاص ذوي اإلعاقة من كافة القطاعات
 62 02 02 02 2 التنمية االجتماعية وزارة  13 مستمر موازنة عامة



044 

 

 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

31 
تعبيد الساحات الداخلية لمركز جرش للرعاية والتأهيل وتعبيد الشارع 

 الخلفي المؤدي لمبنى المركز
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 2 2 2 2 2 وزارة التنمية االجتماعية  2

 92 2 22 22 22 وزارة التنمية االجتماعية  92 رمستم موازنة عامة تنفيذ برامج التأهيل المجتمعي ومتابعة تقييمها 39

62 
توعية وإرشاد لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم والمجتمع المحلي 

 حول كل ما يتعلق بقضايا اإلعاقة
 32 22 22 23 23 وزارة التنمية االجتماعية  32 مستمر موازنة عامة

 02222 2 22322 122 2 وزارة التنمية االجتماعية  02222 مستمر موازنة عامة مشروع دمج األشخاص ذوي اإلعاقة بأسرهم 62

 موازنة عامة جرش -انشاء مركز منار للتنمية الفكرية  60
قيد 

 التنفيذ
 322 2 2 066 061 وزارة التنمية االجتماعية  322

 موازنة عامة بناء مبنى لمركز ايوائي للمعاقين / عجلون * نهاري 62
قيد 

 التنفيذ
 032 2 2 203 203 ية االجتماعية وزارة التنم 032

 : توفير الرعاية االيوائية لكبار السن1الهدف المرحلي 

 : تقديم خدمات الحماية االجتماعية بنوعيها الضبطي واالجرائي2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 22322 2 322 322 322 جتماعية وزارة التنمية اال 22322 مستمر موازنة عامة مشروع انشاء صندوق كبار السن 62

 : توفير خدمات الرعاية البديلة1الهدف المرحلي 

 : استبدال الرعاية المؤسسية ما امكن بأخرى اسرية2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 موازنة عامة إعادة تأهيل مبنى مؤسسة الحسين 63
قيد 

 التنفيذ
 122 2 022 222 222 وزارة التنمية االجتماعية  122

66 
 2فتح بيوت للشباب اليافعين الذين سيتخرجون من بيوت الرعاية 

 شقق سكنية
 122 2 022 022 222 وزارة التنمية االجتماعية  122 مستمر موازنة عامة

 303 2 213 213 213 وزارة التنمية االجتماعية  303 مستمر موازنة عامة مشروع برنامج الرعاية الالحقة للفتيات 61

61 
تقديم خدمة ادارة الحالة لألطفال والسيدات المعنفات وفق اطار 

 الحماية الوطني
 ذاتي

قيد 

 التنفيذ
 222 2 222 222 222 مؤسسة نهر األردن 222

 موازنة عامة دعم مشاريع صندوق األمان لمستقبل األيتام 69
قيد 

 التنفيذ
 122 022 022 022 022 وزارة التنمية االجتماعية  22222

 موازنة عامة زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات اإليوائية 12
قيد 

 التنفيذ
 12 02 02 02 02 وزارة التنمية االجتماعية  222

 ذاتي مراجعة وتحديث اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال 12
قيد 

 التنفيذ
22 

المجلس الوطني لشؤون 

 االسرة 
9 3 2 2 22 



045 

 

 اسم المشروع
مصدر 

 التمويل

صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 : النهوض بمستوى التعاون والتنسيق ما بين الجهات المعنية بالحماية اإلجتماعية0ي الهدف القطاع

 : مهننة العمل االجتماعي بكافة مستوياته2الهدف المرحلي

 : مهننة العمل االجتماعي من خالل تأسيس جمعية االختصاصيين االجتماعيين او العاملين بالمهن االجتماعية2المبادرة

 رة وقيد التنفيذالمشاريع المستم

 موازنة عامة األرشفة اإللكترونية للوزارة )ارشفة وتوثيق ( 10
قيد 

 التنفيذ
 29 22 22 22 22 وزارة التنمية االجتماعية  60

 موازنة عامة إنشاءمركز تدريبي للعمل االجتماعي 12
قيد 

 التنفيذ
 02 2 2 22 22 وزارة التنمية االجتماعية  02

12 
االتمتة واستحداث ارشيف الكتروني )سجل مشروع تطوير نظام 

 الجمعيات (
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
 003 32 32 32 13 وزارة التنمية االجتماعية  003

 22 2 22 22 22 وزارة التنمية االجتماعية  22 مستمر موازنة عامة مهننة العمل االجتماعي  )دراسات تطوير العمل المؤسسي ( 13

 فيز المؤسسات والشركات والقطاع األهلي والخاص التطوعي على تولي مسؤولياتها المجتمعية: تح2الهدف القطاعي 

 : مأسسة المسؤولية المجتمعية2الهدف المرحلي

 : مأسسة المشروع الوطني للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ألنضاج مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات2المبادرة

 نفيذالمشاريع المستمرة وقيد الت

 292 03 03 12 62 وزارة التنمية االجتماعية  292 مستمر موازنة عامة ادارة المسؤولية المجتمعية 16

11 
توعية المجتمع بقضايا االعاقة في كافة المجاالت باستخدام وسائل 

 االعالم المختلفة
 12 02 02 02 02 وزارة التنمية االجتماعية  222 مستمر موازنة عامة

 700 0 0 700 0  700     لي للمشاريع الجديدةالمجموع الك

 37,423 1,045 5,958 15,052 15,369  38,011     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 38,123 1,045 5,958 15,752 15,369  38,711     المجموع الكلي للقطاع
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة

 ية، وتمكين األجيال الشابة من استيعاب قيم الهوية وثوابتها. :  ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية األردنية بأبعادها العربية واإلسالمية واإلنسان2الهدف القطاعي

 : حماية التراث الثقافي الوطني وحفظ الذاكرة الوطنية والتعريف بها 2الهدف المرحلي

 :  حفظ التراث الثقافي الوطني األردني 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
ذاعة جمع األرشيف السمعي والبصري الوطني بالتعاون مع اال

 والتلفزيون
 22222 032 222 222 032 وزارة الثقافة 22222 جديد موازنة عامة

 032 32 32 32 222 وزارة الثقافة 032 جديد موازنة عامة جمع وانشاء األرشيف الفوتوغرافي الوطني 0

 المشاريع المستمرة

 332 232 232 232 222 وزارة الثقافة 122 مستمر موازنة عامة حصر وجمع التراث الثقافي غير المادي)الشفوي( 2

 22222 022 022 032 232 وزارة الثقافة 22022 مستمر موازنة عامة مشروع ذاكرة االردن)حفظ التراث الوثائقي الوطني( 2

 322 222 222 232 232 وزارة الثقافة 622 مستمر موازنة عامة انشاء نظام فهرسة وتصنيف موحد للوثائق الحكومية 3

 : تأكيد الهوية الثقافية الوطنية وادمجها في العمل الثقافي العام 0المرحليالهدف 

 :  رعاية ثقافة االبداع ودعمها 2المبادرة

 المشاريع المستمرة

 22022 222 222 222 222 وزارة الثقافة 22022 مستمر موازنة عامة دعم ثقافة االبداع والتميز وتنمية المعرفة 6

 222 222 222 222 222 وزارة الثقافة 222 مستمر موازنة عامة وطني للترجمةاطالق البرنامج ال 1

 022 32 32 32 32 وزارة الثقافة 032 مستمر موازنة عامة تنمية العالقات الثقافية الدولية والتبادل الثقافي والفني  1

 للمجتمع االردني : اثراء منظومة القيم المجتمعية ورأس المال الثقافي واالجتماعي2الهدف المرحلي

 :  تنمية الثقافة المجتمعية2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 22222 222 222 032 032 وزارة الثقافة 22222 جديد موازنة عامة البرنامج الوطني للقراءة 9

 المشاريع المستمرة

 122 022 022 022 022 افةوزارة الثق 22222 مستمر موازنة عامة البرنامج الوطني لتنمية الثقافة المجتمعية 22
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 222 222 222 222 222 وزارة الثقافة 322 مستمر موازنة عامة مشروع التأهيل والدمج الثقافي لكبار السن  ونزالء مراكز االصالح 22

 :  تعزيز العيش المشترك والتسامح واالعتدال0المبادرة

 المشاريع المستمرة

 362 222 222 222 222 ارة االوقافوز 122 مستمر موازنة عامة رسالة عمان 20

 621 260 260 260 260 وزارة االوقاف 122 مستمر موازنة عامة ملتقيات الوعظ واالرشاد 22

 222 03 03 03 03 وزارة االوقاف 203 مستمر موازنة عامة اسبوع الوئام الوطني 22

 222 03 03 03 03 وزارة االوقاف 203 مستمر موازنة عامة المجالس العلمية الهاشمية 23

 22222 032 032 032 032 وزارة االوقاف 22032 مستمر موازنة عامة المراكز الصيفية 26

 :  تعزيز دور الثقافة والفنون والصناعات الثقافية في التنمية الشاملة والمستدامة0الهدف القطاعي

 اجية: مساهمة الثقافة والفنون في التنمية المستدامة واالنت2الهدف المرحلي

 :  رعاية الفنون وتنمية الصناعات الثقافية واالبداعية2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 22022 022 022 222 222 وزارة الثقافة 22222 جديد موازنة عامة البرنامج الوطني لتنمية الصناعات الثقافية واالبداعية 21

 المشاريع المستمرة

 02222 322 322 322 322 وزارة الثقافة 02322 مستمر زنة عامةموا البرنامج الوطني لرعاية الفنون 21

 : التوظيف الرشيد الدوات التكنولوجية الرقمية في تعزيز دور الثقافة والفنون والتراث في النهضة واالزدهار0الهدف المرحلي

 :  رقمنة الثقافة2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 22222 22222 22222 22222 22222 وزارة الثقافة 22222 جديد موازنة عامة نشر التربية االعالمية والمعلوماتية 29

 22022 222 222 222 222 وزارة الثقافة 22022 جديد موازنة عامة االبتكار الثقافي الرقمي للشباب 02

02 
البرنامج الوطني الثراء المحتوى الثقافي الرقمي حول االردن في شبكة 

 االنترنت
 122 022 022 022 022 وزارة الثقافة 122 جديد موازنة عامة

 022 2 32 32 222 وزارة الثقافة 022 جديد موازنة عامة انشاء نظام وطني للمعلومات الثقافية 00

 : دمج الشباب والمجتمعات المحلية في حركة الثقافة والفنون وخلق المزيد من الفرص لإلبداع واالبتكار في مجاالت الثقافة2الهدف المرحلي

 :  رعاية المواهب ودعم المهرجانات والمواسم المسرحية2المبادرة

 المشاريع المستمرة

 22922 222 622 622 222 وزارة الثقافة 02022 مستمر موازنة عامة مدن الفنون واالبداع 02

 22222 032 032 032 032 وزارة الثقافة 22032 مستمر موازنة عامة دعم رعاية المهرجانات واالحداث الثقافية 02

 22022 222 222 222 222 وزارة الثقافة 22322 مستمر موازنة عامة رعاية المواهب 03
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 مصدر التمويل اسم المشروع
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 الكلفة التأشيرية )ألف دينار(
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 : استحداث وتطوير البنى التحتية الثقافية لقطاع الثقافة في المحافظات2الهدف المرحلي

 :  انشاء البنى التحتية في المدن والمحافظات2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 322 2 222 232 032 وزارة الثقافة 322 جديد موازنة عامة تحف للفن التشكيلي المعاصر   انشاء الم 06

 المشاريع المستمرة

 062222 12222 12222 12222 22222 وزارة الثقافة 062222 مستمر موازنة عامة إنشاءالمراكز الثقافية الشاملة في المحافظات  01

 10,350 2,300 2,500 2,700 2,850  10,850     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 39,558 11,152 10,452 10,552 7,402  42,310     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 49,908 13,452 12,952 13,252 10,252  53,160     المجموع الكلي للقطاع

 

  



049 

 

 اسم المشروع
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 شروع   الم

الكلفة 

 الكلية
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 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة.

 طوره، مشاركة  حقيقية  فاعلة  : تنشئة وتنمية شباب واٍع لذاته وقدراته، منتم لوطنه ومشارك في تنميته وت2الهدف القطاعي

 : تعميق مفهوم المواطنة لدى الشباب ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات 2الهدف المرحلي 

 تنشئة وتنمية شباب أردني متمكن من التفاعل مع متغيرات العصر  :2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

 022 222 2 222 2 ة الشبابوزار 022 جديد موازنة عامة المؤتمر الوطني للشباب 2

 22 22 22 22 22 وزارة الشباب 32 جديد موازنة عامة المشروع الوطني لتأهيل القادة الشباب  )نشامى(  0

 12 02 02 02 02 وزارة الشباب 222 جديد موازنة عامة تعزيز األمن الوطني والسلم المجتمعي 2

 223 02 03 22 22 وزارة الشباب 203 جديد عامةموازنة  المنهاج الوطني لتنمية الشباب األردني 2

 022 32 32 32 32 وزارة الشباب 032 جديد موازنة عامة تمكين الشابات )قرار( 3

 12122 02213 02213 02213 02213 وزراة الشباب 12122 جديد  منحة دمج الشباب في التنمية االقتصادية في األردن  6

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 02222 322 322 322 322 وزارة الشباب 02322 مستمر موازنة عامة معسكرات الحسين للعمل والبناءدعم  1

 622 212 262 222 202 وزارة الشباب 122 مستمر موازنة عامة الملتقيات الوطنية الريادية للشباب 1

 022 12 62 62 32 وزارة الشباب 222 مستمر موازنة عامة المبادرات الشبابية 9

 20 1 1 1 1 وزارة الشباب 22 مستمر موازنة عامة المعرض التشغيلي الشبابي 22

 02222 322 322 322 322 وزارة الشباب 02322 مستمر موازنة عامة االستراتيجية الوطنية للشباب  22

 : توفير البنية التحتية الشبابية والرياضية وفق المعايير العالمية 0الهدف المرحلي 

 : تعزيز البنية التحتية للمدن الشبابية والمجمعات الرياضية والمراكز الشبابية وبيوت الشباب 2درة المبا

 المشاريع الجديدة

 22122 232 232 232 232 وزارة الشباب 02122 جديد موازنة عامة ) مدينة الحسين الرياضية / عمان( الطاقة المتجددة 20

 162 012 012 262 262 وزارة الشباب 122 جديد موازنة عامة الرياضية/اربد( ) مدينة الحسن  الطاقة المتجددة 22

 22212 222 222 223 203 وزارة الشباب 322 جديد موازنة عامة ) مدينة األمير حمزة الرياضية/ العقبة(الطاقة المتجددة 22

 22212 222 222 223 203 وزارة الشباب 322 جديد موازنة عامة ) مدينة األمير هاشم الرياضة/ مادبا( الطاقة المتجددة 23

 132 2 032 032 032 وزارة الشباب 132 جديد موازنة عامة الربط اإللكتروني  26

 202 02 222 222 222 وزارة الشباب 222 جديد موازنة عامة استكمال المدرج الرياضي و إنشاء بركة سباحه  21

 232 2 222 222 232 وزارة الشباب 232 جديد موازنة عامة فظة جرش صيانه المرافق الشبابيه والرياضيه في محا 21

 232 222 222 222 32 وزارة الشباب 232 جديد موازنة عامة إنشاء مسبح نصف أولمبي مغلق / جرش 29
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0202 0200 0202 0202 

 62 2 2 2 62 وزارة الشباب 62 جديد موازنة عامة إنشاء ملعب خماسي داخل المجمع الرياضي في جرش 02

 032 2 2 2 032 وزارة الشباب 032 جديد موازنة عامة عب البتراء/ مدينة الحسينصيانة مل 02

 032 2 2 2 032 وزارة الشباب 032 جديد موازنة عامة اعادة تأهيل مدينة الحسين 00

 022 222 222 2 2 وزارة الشباب 022 جديد موازنة عامة إعادة تأهيل صالة األمير راشد / مدينة الحسين 02

02 
د وتركيب مولدات احتياطية لستاد البتراء وملعب الكرامة توري

 وقصر الثقافة 
 222 2 232 232 2 وزارة الشباب 222 جديد موازنة عامة

 022 222 222 2 2 وزارة الشباب 022 جديد موازنة عامة إعادة تأهيل صالة اليرموك ومؤتة/ مدينة الحسين 03

 222 2 2 022 022 وزارة الشباب 222 جديد موازنة عامة قضاء عيرا ويرقا إنشاء صالة رياضية متعددة األغراض في  06

 222 32 32 222 222 وزارة الشباب 232 جديد موازنة عامة تأهيل ملعب ومجمع سمو األمير حسين الرياضي  01

 32 2 2 2 32 وزارة الشباب 32 جديد موازنة عامة ملعب نادي عالن الرياضي / البلقاء 01

 202 2 2 32 12 وزارة الشباب 202 جديد موازنة عامة المبنى الفندقي للمعسكر / العقبة تطوير 09

 023 2 2 022 23 وزارة الشباب 023 جديد موازنة عامة بيت شباب الديسه / المرحلة األولى 22

 23 2 2 2 23 وزارة الشباب 23 جديد موازنة عامة صيانة مبنى مديرية شباب العقبة   22

 23 2 2 2 23 وزارة الشباب 23 جديد موازنة عامة ة المراكز الشبابية )الريشه /رحمه/قريقرة(صيان 20

 222 2 32 32 2 وزارة الشباب 222 جديد موازنة عامة صيانة المراكز الشبابية )شباب وشابات العقبة( 22

 23 2 2 2 23 وزارة الشباب 23 جديد موازنة عامة استكمال مرافق مركز شباب القريقره 22

 02222 322 322 322 622 وزارة الشباب 02622 جديد موازنة عامة تطوير مجمع سمو االميرة هيا  لمدينة رياضية 23

 62 2 2 2 62 وزارة الشباب 62 جديد موازنة عامة صيانة الصاالت الرياضية / مدينة الحسن 26

 62 2 2 2 62 وزارة الشباب 62 جديد موازنة عامة استبدال شبكة المياه  / مدينة الحسن 21

 02 2 2 2 02 وزارة الشباب 02 جديد موازنة عامة صيانة الساحات  / مدينة الحسن 21

 222 2 2 32 032 وزارة الشباب 222 جديد موازنة عامة استبدال مضمار الملعب/ مدينة الحسن 29

 32 2 2 2 32 ة الشبابوزار 32 جديد موازنة عامة صيانة المدرجات في ستاد الحسن الدولي  22

 22 22 22 22 22 وزارة الشباب 32 جديد موازنة عامة تطوير محطة المعرفة / مدينة الحسن  22

 22 2 2 2 22 وزارة الشباب 02 جديد موازنة عامة صيانة مالعب السكواش    20

 22 2 2 2 22 وزارة الشباب 22 جديد موازنة عامة تطوير مالعب التنس االرضي   / مدينة الحسن 22

22 
إنشاء مسبح مغلق، وتأهيل المرافق الرياضية وصيانتها/ مدينة 

 األمير محمد
 032 2 2 222 232 وزارة الشباب 032 جديد موازنة عامة

23 
استبدال أرضية الملعب بنجيل صناعي وبناء مدرجات / م األمير 

 حمزة
 22202 2 2 122 002 وزارة الشباب 22002 جديد موازنة عامة

 032 32 222 222 2 وزارة الشباب 02332 جديد موازنة عامة إنشاء مسبح داخلي / مدينة األمير هاشم 26
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 222 2 222 022 2 وزارة الشباب 222 جديد موازنة عامة إنشاء صالة متعددة األغراض / األمير هاشم 21

 32 2 2 2 32 ارة الشبابوز 32 جديد موازنة عامة إنشاء البئر األرتوازي / مدينة األمير هاشم 21

 122 022 032 032 2 وزارة الشباب 132 جديد موازنة عامة أستكمال الملعب االولمبي/ مدين األمير هاشم   29

 222 2 232 232 222 وزارة الشباب 222 جديد موازنة عامة إنشاء  مركز شباب وملعب خماسي / شفا بدران  32

 132222 جديد قطاع خاص المدينة الرياضية 32

شركة تطوير 

القطاع -العقبة 

 الخاص

2 2 2 2 2 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 222 2 2 2 222 وزارة الشباب 213 مستمر موازنة عامة تأهيل مبنى لمديرية شباب اربد  30

 222 2 2 2 222 وزارة الشباب 032 مستمر موازنة عامة تأهيل مبنى مركز شباب الرمثا   32

 222 2 2 2 222 وزارة الشباب 032 مستمر موازنة عامة مبنى لمركز شباب وشابات غرب اربد  تأهيل 32

 222 2 2 2 222 وزارة الشباب 232 مستمر موازنة عامة استكمال مبنى مركز شابات كفر الماء  33

 303 2 203 022 022 وزارة الشباب 303 مستمر موازنة عامة بيت شباب محافظة المفرق 36

 232 2 2 022 232 وزارة الشباب 232 مستمر موازنة عامة نشاء مركز شابات الهاشميةإ 31

 262 2 222 062 222 وزارة الشباب 262 مستمر موازنة عامة إنشاء مركز شباب عنجره وملعب خماسي 31

 موازنة عامة فرد أرضية ملعب مجمع عجلون الشبابي  بالنجيل الصناعي  39
قيد 

 التفيذ
 212 222 222 222 212 الشبابوزارة  212

 موازنة عامة صيانة  المرافق الرياضية والشبابية / عجلون  62
قيد 

 التفيذ
 202 02 23 23 22 وزارة الشباب 222

 موازنة عامة بناء وتجهيز مركز شباب وشابات جرش  62
قيد 

 التفيذ
 222 2 2 232 232 وزارة الشباب 222

 موازنة عامة / بدر)وادي السير( إنشاء مركز شبابي وملعب خماسي 60
قيد 

 التفيذ
 222 2 222 232 232 وزارة الشباب 222

 12 22 32 2 2 وزارة الشباب 222 مستمر موازنة عامة صيانة بيت شباب مصطفى العدوان 62

 022 32 32 32 32 وزارة الشباب 022 مستمر موازنة عامة أعمال صيانة لمرافق شبابية ) المسبح(/ البلقاء 62

 موازنة عامة إنشاء بيت شباب الفيصلية  63
قيد 

 التفيذ
 222 2 222 222 022 وزارة الشباب 222

 223 2 2 2 223 وزارة الشباب 223 مستمر موازنة عامة استكمال إنشاء ملعب منطقة وادي زيد )نادي الطفيلة( 66

 202 2 202 203 13 وزارة الشباب 202 مستمر مةموازنة عا تكملة إنشاء الصالة الرياضية في منطقة عيمه / الطفيلة 61

 222 2 222 232 32 وزارة الشباب 222 مستمر موازنة عامة إنشاء صالة رياضية في لواء بصيرا 61
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 63 2 2 2 63 وزارة الشباب 63 مستمر موازنة عامة صيانة المسابح  / مدينة الحسن 69

 موازنة عامة خطة تطوير المدن الرياضية  12
قيد 

 التنفيذ
 22122 203 203 203 203 وزارة الشباب 22122

 موازنة عامة خطة تحويل المجمعات الرياضية الى نواة مدن رياضية 12
قيد 

 التنفيذ
 32132 22221 22221 22221 22221 وزارة الشباب 32132

 : زيادة كفاءة المؤسسات الشبابية والرياضية 2الهدف المرحلي 

 ت الشباب والشابات والعاملين معهم: بناء قدرا 2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

 322 2 2 2 322 وزاة الشباب 322 جديد Usaid الشراكة ألجل الشباب 10

 12 02 02 02 22 وزارة الشباب 92 جديد موازنة عامة برنامج تأهيل القيادات النسوية في الوزارة 12

 20 2 2 2 2 وزارة الشباب 23 يدجد موازنة عامة بناء قاعدة المدربين الوطنيين 12

 20 2 2 2 2 وزارة الشباب 23 جديد موازنة عامة تطوير دليل البرامج والدورات التدريبية للمدربين 13

 22 2 2 22 2 وزارة الشباب 22 جديد موازنة عامة تطوير برامج االمتحانات النظرية والعملية  16

 622 232 232 232 232 وزارة الشباب 132 جديد موازنة عامة التطوعيجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل  11

 022 32 32 32 32 وزارة الشباب 032 جديد موازنة عامة تطوير وتفعيل المراكز الشبابية 11

 12 02 02 02 02 وزارة الشباب 222 جديد موازنة عامة التربية اإلعالمية والحوارات الشبابية 19

 2 2 2 2 2 وزارة الشباب 2 جديد موازنة عامة ترفين وتحويلها إلى شركات استثماريةحوكمة أندية المح 12

 022 32 32 32 32 وزارة الشباب 032 جديد موازنة عامة سفيرات القيادة 12

 222 222 222 222 222 وزارة الشباب 322 جديد موازنة عامة التدريب والتشغيل الذاتي للمشاريع الصغيرة للشابات 10

 022 32 32 32 32 وزاة الشباب 032 جديد موازنة عامة العنف والتنمر اإللكتروني على اإلناث 12

 022 32 32 32 32 وزاة الشباب 032 جديد موازنة عامة الشباب في عالم متغير  12

 202 32 22 02 02 وزارة الشباب 203 جديد موازنة عامة مشاركة الشابات في الحياة السياسية 13

 222 03 03 03 03 وزارة الشباب 203 جديد موازنة عامة ابات والعمل التطوعيالش 16

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 02202 2 2 22221 920 وزاة الشباب 02122 مستمر البنك الدولي مشروع تقديم الخدمات االجتماعية للشباب األكثر تأثرأ     11

 132 2 2 2 132 وزاة الشباب 22692 مستمر ليونسيفا بناء المهارات والمشاركة المدنية  11

 لقاء شباب العواصم العربية 19
جامعة الدول 

 العربية
 02 2 2 2 02 وزاة الشباب 223 مستمر
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0202 0200 0202 0202 

92 
اعادة صياغة تعليمات الخاصة بالمدربين الرياضين و مدربي اللياقة 

 البدنية و مدربي المغامرة
 6 2 2 2 2 وزارة الشباب 9 مستمر موازنة عامة

 222 23 23 23 23 وزارة الشباب 213 مستمر موازنة عامة القائد الشبابي المستوى األساسي 92

 222 23 23 23 23 وزارة الشباب 213 مستمر موازنة عامة القائد الشبابي المستوى المتقدم 90

 022 32 32 32 32 ة الشبابوزار 032 مستمر موازنة عامة (ToTبرنامج تدريب مدربين في القيادة الشبابية ) 92

 12 02 02 02 02 وزارة الشباب 222 مستمر موازنة عامة تأهيل العاملين مع الشباب للتواصل مع ذوي اإلعاقة 92

 022 32 32 32 32 وزارة الشباب 032 مستمر موازنة عامة البرلمان الشبابي التدريبي 93

 2 2 2 2 2 وزارة الشباب 2 مستمر موازنة عامة معسكراتاالستثمار في المدن الشبابية وبيوت الشباب وال 96

91 
ا ومن ذوي  دعم ذوي االحتياجات الخاصة من المعاقين حركي 

 اإلعاقات المختفلة 
 022 32 32 32 32 وزارة الشباب 032 مستمر موازنة عامة

 202 12 12 12 12 وزارة الشباب 222 مستمر موازنة عامة دعم الهيئة األردنية لرياضة السيارات 91

 62222 22122 22622 22322 22022 وزراة الشباب 62222 مستمر موازنة عامة حوكمة دعم األندية والهيئات الشبابية 99

 022 32 32 32 32 وزارة الشباب 032 مستمر موازنة عامة دعم مراكز الشباب للمشاركة في االحتفاالت والمناسبات الوطنية  222

 022 32 32 32 32 وزارة الشباب 032 مستمر موازنة عامة ية للشباب والشاباتالبطوالت الرياض 222

 062192 32396 62262 12096 12321  2232629     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 012622 32222 32992 12929 12030  222211     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 322292 222221 202233 232023 232119  2212206     المجموع الكلي للقطاع
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 المحور السابع

 

 التشغيل ومكافحة الفقر 
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 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 طني/  خفض معدالت البطالة وتوفير فرص عمل الئقةالهدف الو

 :   المساهمة في خفض معدالت البطالة في جميع القطاعات االقتصادية2الهدف القطاعي

 : استدامة فرص العمل في القطاع الخاص2الهدف المرحلي

 : توسيع مظلة الحماية االجتماعية2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 

ضمان االجتماعي دراسة دور منافع ال

وخاصة رواتب التقاعد في الحد من الفقر 

 متعدد األبعاد

 2 جديد ذاتي
المؤسسة العامة 

 للضمان االجتماعي
2 2 2 2 2 

0 
صندوق استدامة فرص العمل في انشاء 

 القطاع الخاص

 غير متوفر 

 )تمويل خارجي

صندوق اصابات 

العمل في 

الضمان 

 االجتماعي(

 0222222 جديد
عامة المؤسسة ال

 للضمان االجتماعي
0222222 2 2 2 0222222 

2 
الحزم التحفيزية الستدامة العمل اطالق 

 للمشتركين الجدد في الضمان االجتماعي 

موازنة عامة 

 )غير متوفر 

 تمويل خارجي(

 2022222 جديد

، وزارة النقل، وزارة العمل

هيئة تنمية ، وزارة الصحة

 وتطوير المهارات

مؤسسة التدريب 

 يالمهن

2 222222 222222 322222 2022222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

2 

إجراء دراسة لتحديد الموارد الالزمة  

)البشرية والتكنولوجية ...إلخ( لشمول 

 جميع المنشآت

 2 مستمر ذاتي
المؤسسة العامة 

 للضمان االجتماعي
2 2 2 2 2 

3 
وضع تصور للبدء بإجراء دراسة وطنية 

 ر المنظملالقتصاد غي
 2 مستمر ذاتي

المؤسسة العامة 

 للضمان االجتماعي
2 2 2 2 2 

6 
إعداد وإطالق استراتيجية الصحة  

 والسالمة المهنية الخاصة بالمؤسسة 
 2 مستمر ذاتي

المؤسسة العامة 

 للضمان االجتماعي
2 2 2 2 2 



056 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 2 مستمر ذاتي تطبيق التأمين الصحي الشامل   1
المؤسسة العامة 

 جتماعيللضمان اال
2 2 2 2 2 

 2 مستمر ذاتي البدء بتطبيق إعفاءات للمنشآت الريادية 1
المؤسسة العامة 

 للضمان االجتماعي
2 2 2 2 2 

 لمهني والتقني، وتعزيز مشاريع التشغيل الذاتيا : زيادة أعداد المشتغلين األردنيين في سوق العمل من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص من خالل رفع انتاجية العامل واالرتقاء بمنظومة التدريب0الهدف المرحلي

 : تدخالت التشغيل والتدريب والتشبيك والتوجيه المهني2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 12062 02263 02263 02263 02263 وزارة العمل 12062 جديد  منحة (F4EJصندوق التوظيف ) 9

22 

دعم المؤسسات التعليمية األردنية في 

يب المهني الموجه لسوق تدرتقديم ال

 العمل

 222602 22633 22633 22633 22633 وزارة العمل 222602 جديد منحة

22 
تنمية المشاريع الصغير والمتوسطة 

 الموجهة نحو التوظيف 
 02202 312 312 312 312 وزارة العمل 02202 جديد منحة

20 
التعليم والتدريب التقني والمهني برنامج 

 هرة في الحرف الما الموجه نحو التوظيف
 32122 جديد منحة

مؤسسة التدريب 

 المهني
22232 22232 22232 22232 32122 

22 

النمو االقتصادي وإيجاد فرص العمل في 

المناطق الريفية )قرض +منحة(/ 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد

 2262 جديد منحة
مؤسسة التدريب 

 المهني
066 066 066 066 2262 

22 

روع النمو االقتصادي وإيجاد فرص مش

العمل في المناطق الريفية/ الصندوق 

 إيفاد -الدولي للتنمية الزراعية

 92212 جديد منحة
مؤسسة التدريب 

 المهني
02212 02212 02212 02212 92212 

 جديد منحة تعزيز التدريب الفني والمهني 23
 

212222 

مؤسسة التدريب 

 المهني
22032 22032 22032 22032 212222 

26 
تطوير برامج تعليمية فنية في الكرك  

 واربد 
 22322 22203 22203 22203 22203 وزارة العمل 22322 جديد منحة

 جديد منحة إنشاء مركز التدريب المهني في البتراء 21
 

202 

مؤسسة التدريب 

 المهني
22 22 22 22 202 

21 
ه التعليم والتدريب التقني والمهني الموج

 وظيف في الحرف الماهرةنحو الت
 جديد منحة

 

32162 

مؤسسة التدريب 

 المهني
22266 22266 22266 22266 32162 



057 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

29 
الحزم )النقل، التأمين الصحي، اطالق 

 التعليم(

موازنة عامة 

 )غير متوفر(
 222222 جديد

وزارة ، وزارة العمل

التخطيط والتعاون 

المؤسسة ، الدولي

العامة للضمان 

 االجتماعي

2 222222 2 2 222222 

02 
استراتيجية التخريج من صندوق تنفيذ 

 المعونة الوطنية

موازنة عامة 

 )غير متوفر(
 022222 جديد

 وزارة العمل

 وزارة التنمية االجتماعية
2 12222 12222 92222 022222 

02 
احالل العمالة األردنية مكان برنامج 

 خصم من ضريبة الدخل -العمالة الوافدة
 022222 ديدج موازنة عامة

وزارة ، وزارة العمل

 المالية
62222 62222 62222 62222 022222 

 2222222 جديد منحة برامج التشغيل المكثف 00

وزارة ، وزارة العمل

التخطيط والتعاون 

 الدولي

222222 222222 222222 222222 2222222 

  برنامج التدريب بقطاع الزراعة 02

هيئة تنمية 

وتطوير المهارات 

 نية والتقنية المه

 222322 جديد
الشركة الوطنية 

 للتشغيل والتدريب
02222 02222 22222 22022 222322 

02 
برنامج التحول نحو التعليم االلكتروني 

 المهني
 02122 جديد موازنة عامة

الشركة الوطنية 

 للتشغيل والتدريب
322 322 322 322 02202 

03 
وتنفيذ  مبادرة التشغيل في البوادي

  السنويةمج التدريبية  البرا
 292300 جديد موازنة عامة

الشركة الوطنية 

 للتشغيل والتدريب
100 22122 22122 22122 222100 

06 
التدريب المهني من خالل حاضنات 

 االعمال
 222322 جديد موازنة عامة

الشركة الوطنية 

 للتشغيل والتدريب
210 02322 02322 02322 12910 

01 
تميز االنشاءات انشاء وتطوير مركز 

 ومكننة المهن االنشائية في الزرقاء
 02222 جديد موازنة عامة

الشركة الوطنية 

 للتشغيل والتدريب
211 211 211 211 22920 

01 
برنامج ادارة وانتقال العمالة في القطاع 

 الزراعي

هيئة تنمية 

وتطوير المهارات 

 المهنية والتقنية 

 222322 جديد
الشركة الوطنية 

 والتدريب للتشغيل
02222 02222 02222 02222 92022 

09 

إنشاء معهد تدريب مهني متكامل 

ومتطور بالتعاون مع المملكة المغربية 

 الشقيقة

 12322 جديد منحة
مؤسسة التدريب 

 المهني
322 32222 22322 22322 12322 



058 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

22 
تطوير وتأهيل مركز التدريب الفندقي 

 والسياحي في مدينة عجلون.
 222 جديد  موازنة عامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
222 222 2 2 222 

 322 جديد موازنة عامة إنشاء مشاغل مهنية متحركة متنقلة 22
مؤسسة التدريب 

 المهني
222 022 022 2 322 

20 
إنشاء مشاغل متخصصة في المهن 

 الزراعية
 22222 جديد موازنة عامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
222 222 222 222 22222 

22 
نشاء مرافق ومنشآت ترفيهية ورياضية إ

 للمتدربين
 322 جديد موازنة عامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
222 222 222 222 222 

22 
حوسبة اإلختبارات النظرية وإنشاء بنك 

 لألسئلة
 32 جديد منحة

مؤسسة التدريب 

 المهني
03 03 2 2 32 

23 
حوكمة اإلختبارات العملية بمشاركة 

 القطاع الخاص
 22 جديد منحة

مؤسسة التدريب 

 المهني
22 22 22 22 22 

 222222 جديد منحة إنشاء مراكز تميز لمهن المستقبل 26
مؤسسة التدريب 

 المهني
02222 22222 22222 22222 222222 

21 
إنشاء مشغل )مختبر رقمي( طباعة ثالثية 

 (FABLABاألبعاد )
 032 جديد منحة

مؤسسة التدريب 

 المهني
032 2 2 2 032 

 222 جديد موازنة عامة إعتماد شهادات المدربين 21
مؤسسة التدريب 

 المهني
32 22 02 2 222 

29 
إنشاء مركز إنتاجي لألثاث والمعادن 

 والحرف اليدوية
 22022 جديد موازنة عامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
222 622 322 2 22022 

22 
إنشاء مركز إنتاجي للصيانة والتدريب في 

 لسياراتمجال ميكانيك ا

موازنة عامة 

 )غير متوفر(
 02222 جديد

مؤسسة التدريب 

 المهني
22622 222 2 2 02222 

 222 جديد موازنة عامة إستراتيجية اإلتصال واإلعالم 22
مؤسسة التدريب 

 المهني
02 02 02 02 12 

20 
تطوير وتأهيل معهد تدريب المدربين 

 وتصنيفهم وإعتمادهم
 322 جديد موازنة عامة

التدريب مؤسسة 

 المهني
222 022 022 2 322 

 02222 جديد موازنة عامة تطوير المناهج التدريبية واالختبارات 22

هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 

 والتقنية

622 622 622 622 02222 



059 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 22922 جديد موازنة عامة تدريب المدربينبرنامج  22

هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 

 والتقنية

222 322 322 322 22922 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 222222 222222 222222 222222 222222 وزارة العمل 222222 مستمر موازنة عامة  برامج التشغيل الوطنية 23

26 
مشروع تطوير خدمات التشغيل والحد 

 من البطالة
 202 12 12 12 12 وزارة العمل 202 مستمر موازنة عامة

 222 مستمر منحة نصة الوطنية للتشغيلالم 21
 وزارة العمل 

 البنك الدولي
222 2 2 2 222 

21 

مشروع الشركة الوطنية للتشغيل 

والتدريب/ قطاع االنشاءات وتنفيذ 

 البرامج التدريبية  

هيئة تنمية 

وتطوير المهارات 

 المهنية والتقنية 

 022222 مستمر
الشركة الوطنية 

 للتشغيل والتدريب
22122 22122 22622 22122 212122 

 22122 قيد التنفيذ موازنة عامة تأهيل البنى التحتية في معاهد التدريب 29
مؤسسة التدريب 

 المهني
22022 22022 22022 22022 22122 

32 
معاهد تحديث التجهيزات والمعدات في

 التدريب
 22122 قيد التنفيذ موازنة عامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
22022 22022 22022 22022 22122 

32 

تطوير وتأهيل النزل الفندقي في مدينة 

العقبة للتخصص في البرنامج السياحي 

 والفندقي.

 032 قيد التنفيذ منحة
مؤسسة التدريب 

 المهني
032 2 2 2 032 

 برنامج دعم المتدربين 30

الموازنة العامة 

)هيئة تنمية 

وتطوير المهارات 

 المهنية والتقنية(

 222222 قيد التنفيذ
مؤسسة التدريب 

 المهني
02322 02322 02322 02322 222222 

 التدريب لغايات التشغيل 32

الموازنة العامة 

)هيئة تنمية 

وتطوير المهارات 

 المهنية والتقنية(

 62222 قيد التنفيذ
مؤسسة التدريب 

 المهني
22322 22322 22322 22322 62222 

 132 قيد التنفيذ عامة موازنة مشروع استخدام الطاقة الشمسية 32
مؤسسة التدريب 

 المهني
203 232 232 232 313 



061 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 222 قيد التنفيذ موازنة عامة مراجعة وتطوير البرامج التدريبية الحالية 33
مؤسسة التدريب 

 المهني
32 12 12 12 062 

36 

( E-Learningالتدريب اإللكتروني )

بالتشارك مع الشركة الوطنية للتشغيل 

 والتدريب

 222 قيد التنفيذ نة عامةمواز
مؤسسة التدريب 

 المهني
222 222 222 222 222 

 122 قيد التنفيذ منحة إعداد مناهج وبرامج مهن المستقبل 31
مؤسسة التدريب 

 المهني
022 022 022 022 122 

 022 قيد التنفيذ موازنة عامة برنامج رعاية كبار السن 31
مؤسسة التدريب 

 المهني
32 32 32 32 022 

39 
( مشاغل ميكانيك السيارات 22إنشاء )

 )الهايبرد والكهربائية(
 02222 قيد التنفيذ موازنة عامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
22222 22222 2 2 02222 

 222 قيد التنفيذ موازنة عامة التوعية واإلرشاد المهني 62
مؤسسة التدريب 

 المهني
03 03 03 03 222 

62 
ني للكادر توفير التدريب المتخصص والف

 التدريبي
 232 قيد التنفيذ موازنة عامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
22 22 22 22 202 

60 
البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل )دعم 

 التشغيل(
 202632 مستمر موازنة عامة

هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 

 والتقنية

02632 222222 222222 222222 202632 

 222222 مستمر موازنة عامة المرتبطة بالتشغيلبرامج التدريب  62

هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 

 والتقنية

02222 02222 02222 02922 222222 

62 
نشاطات التعليم والتدريب برامج و

 المهني والتقني
 222222 مستمر موازنة عامة

هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 

 والتقنية

22122 222222 222222 222022 222222 

63 
برنامج تمويل المشاريع االنتاجية والتجارية 

 والخدمية والحرفية  
 202162 مستمر ذاتي 

صندوق التنمية 

 والتشغيل
62262 62192 92013 222223 202162 

 92222 مستمر موازنة عامة برنامج تمويل المشاريع الريادية  66
صندوق التنمية 

 والتشغيل
02112 02202 02222 02222 92222 



060 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 32902 مستمر موازنة عامة برنامج الباحثين عن عمل  61
صندوق التنمية 

 والتشغيل
22902 22222 22222 22362 32902 

 22122 مستمر ذاتي  برنامج تمويل االقساط الدراسية للطالب   61
صندوق التنمية 

 والتشغيل
262 292 303 333 22122 

 02222 مرمست ذاتي  برنامج وسائط النقل  69
صندوق التنمية 

 والتشغيل
212 302 122 122 02222 

12 
برنامج مشروع الجمعيات الخيرية 

 والتعاونية 
 22022 مستمر موازنة عامة

صندوق التنمية 

 والتشغيل
022 062 232 292 22022 

 22002 مستمر ذاتي  برنامج مشاريع المتقاعدين    12
صندوق التنمية 

 والتشغيل
022 062 232 212 22002 

10 
برنامج عملي من منزلي )تمويل غير 

 مباشر( 
 02222 مستمر ذاتي 

صندوق التنمية 

 والتشغيل
322 322 322 322 02222 

12 
برنامج الهيئة الهاشمية للمصابين 

 العسكريين 
 2 مستمر ذاتي 

صندوق التنمية 

 والتشغيل
2 2 2 2 2 

 92232 مستمر ذاتي  برنامج تمويل مشروع مهنتي   12
صندوق التنمية 

 والتشغيل
22122 22932 02603 02113 92232 

13 
برنامج تطوير المشاريع القائمة الممولة 

 من الصندوق والمتضررة من جائحة كورونا 
 12222 مستمر قروض

صندوق التنمية 

 والتشغيل
22322 22322 2 2 12222 

 المهني: تدخالت التشغيل والتدريب والتشبيك والتوجيه 2الهدف المرحلي

 : التدخالت غير المباشرة والتي لها أثر على التشغيل2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 22022 122 122 122 122 وزارة العمل 22022 مستمر موازنة عامة مشروع النهوض بالتفتيش 16

 322 2 2 2 322 وزارة العمل 322 مستمر موازنة عامة مشروع التصاريح االلكتروني 11

 922 003 003 003 003 وزارة العمل 922 مستمر موازنة عامة مشروع الحد من عمل االطفال 11

 222 مستمر موازنة عامة مشروع العمل األفضل 19
وزارة العمل ومنظمة 

 العمل الدولية
23 23 23 23 222 

 22222 232 232 232 232 وزارة العمل 22222 مستمر موازنة عامة مشروع تنظيم العمل المهني 12

 262 92 92 92 92 وزارة العمل 262 مستمر موازنة عامة مشروع  مكافحة االتجار بالبشر 12



062 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 : توفير بيانات شاملة عن سوق العمل واتاحتها لكافة فئات المجتمع  ورفع التوعية باهمية التدريب والتعليم المهني والتقني2الهدف المرحلي

 والتوعية باهمية التدريب والتعليم المهني والتقني: بيانات سوق العمل 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 مركز وطني لبيانات العمل والتشغيل 10

موازنة عامة 

 )غير متوفر

 تمويل خارجي(

 92222 جديد

 وزارة العمل

هيئة تنمية وتطوير 

 المهارات

92222 2 2 2 92222 

12 

دراسة  وملخص سياسات جاذبية التدريب 

لمهني والتقني والبيئة والتعليم ا

 المؤسسية الداعمة

 22 2 22 2 2 المجلس األعلى للسكان 22 جديد ذاتي

12 

دراسة تقييم تطبيق نظام وتعليمات 

العمل المرن في األردن بعد سبع سنوات 

من البدء بتطبيقها في مؤسسات القطاع 

 العام 

 22 2 2 22 2 المجلس األعلى للسكان 22 جديد ذاتي

13 
-ملخص سياسات أثار أزمة كوفيددراسة و

 على انسحاب المرأة من سوق العمل 29
 22 2 2 22 2 المجلس األعلى للسكان 22 جديد ذاتي

16 

التوعية االعالمية بالتعليم والتدريب 

المهني والتقني)برنامج تلفزيوني على 

 حلقات(

 23 2 2 2 23 المجلس األعلى للسكان 23 جديد ذاتي

11 

ترجمة سياسات حملة كسب تأييد ل

 0222-0202االستراتيجية الوطنية للسكان 

تجاه تبني وتنفيذ سياسات التشغيل 

والتعليم والتدريب المهني والتقني 

المتضمنة في االستراتيجية الوطنية للسكان 

0202-0222   

 03 2 2 23 22 المجلس األعلى للسكان 03 جديد ذاتي

11 

عروض سكتشات مسرحية تفاعلية حول 

السكان والتنمية وتحفيز الشباب قضايا 

نحو التوجه الى االعمال الريادية  والتدريب 

والتعليم المهني والتقني والتشغيل 

 الذاتي"

 22 2 2 22 2 المجلس األعلى للسكان 22 جديد ذاتي



063 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

19 

مشروع ادامة نظام معلومات سوق 

العمل والموارد البشرية واعداد دراسات 

 قطاعية ودراسات سوق العمل

 922 جديد ازنة عامةمو
المركز الوطني لتنمية 

 الموارد البشرية
222 032 213 213 922 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

92 
رفع  التوعية باهمية التدريب والتعليم 

 المهني والتقني
 32 مستمر موازنة عامة

هيئة تنمية وتطوير 

 المهارات المهنية والتقنية
22 22 22 02 32 

 ي/  تحقيق معدالت أفضل للمشاركة في القوى العاملة واالحتفاظ بها )هذا الهدف ليس من األهداف الوطنية(الهدف الوطن

 : المساهمة في رفع معدالت المشاركة االقتصادية لكال الجنسين0الهدف القطاعي

 ص من خالل رفع انتاجية العامل واالرتقاء بمنظومة التدريب المهني والتقني، وتعزيز مشاريع التشغيل الذاتي: زيادة أعداد المشتغلين األردنيين في سوق العمل من منطلق مبدأ تكافؤ الفر2الهدف المرحلي

 : تدخالت التشغيل والتدريب والتشبيك والتوجيه المهني2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

92 

مبادرة إنشاء الفروع اإلنتاجية في 

( المحافظات )المناطق الفقيرة

باستهداف قطاعات جديدة مولدة لفرص 

 العمل

 غير متوفر

صندوق هيئة )

تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 

والتقنية ووزارة 

التخطيط 

والتعاون الدولي 

والديوان الملكي 

 العامر(

 0212316 مستمر

وزارة العمل وصندوق 

هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 

 والتقنية

622222 622222 012316 622222 0212316 

 االنصاف في االجور 90
منظمة العمل 

 الدولية
 922 مستمر

وزارة العمل ومنظمة 

 العمل الدولية
332 232 2 2 922 

92 
مركز وطني لتسويق منتجات المشاريع 

 الصغيرة

موازنة عامة 

)غير متوفر 

 تمويل خارجي(

 022 2 2 2 022 وزارة العمل 022 مستمر

92 
و ذوي اإلحتياجات تفعيل مشاركة اإلناث 

 الخاصة في البرامج التدريبية
 032 قيد التنفيذ موازنة عامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
32 32 32 32 022 

 622 مستمر ذاتي  البرنامج الوطني لرياض االطفال  93
صندوق التنمية 

 والتشغيل
202 222 213 213 622 



064 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

 ن خالل ضمان تطبيق معايير الجودة وتحسين وتطوير األداء المؤسسي ودعم االبداع واالفكار االبتكارية.: رفع جودة الخدمات المقدمة وأتمتتها م0الهدف المرحلي

 : األتمتة وتطوير األداء المؤسسي ودعم االبداع2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 32 جديد منحة إنشاء بوابة المتدرب اإللكترونية 96
مؤسسة التدريب 

 المهني
03 03 2 2 32 

91 
نشاء مسرعات أعمال تدريب مهني إ

 لإلبداع واإلبتكار وتشجيع اإلختراعات
 032 جديد موازنة عامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
32 32 32 32 022 

91 
إدخال مفهوم الريادة في التدريب المهني 

 كجزء من المناهج التدريبية
 032 جديد الموازنة العامة

مؤسسة التدريب 

 المهني
32 32 32 32 022 

99 
اتمتة مهام وانظمة هيئة تنمية وتطوير 

 المهارات المهنية والتقنية

الموازنة العامة 

 + منح
 02320 جديد

هيئة تنمية وتطوير 

المهارات المهنية 

 والتقنية

602 602 602 610 02320 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

222 
إنشاء قاعدة بيانات التشغيل والربط 

 حاب العملالبيني بين الخريجين وأص
 02 مستمر منحة

مؤسسة التدريب 

 المهني
22 22 2 2 02 

222 
إنشاء نظام متابعة وتقييم ومساءلة 

(Dashboard) 
 22 قيد التنفيذ منحة

مؤسسة التدريب 

 المهني
23 23 2 2 22 

 22622 222 222 222 222 وزارة العمل 22622 مستمر موازنة عامة مشروع تعزيز القدرات المؤسسية 220

 22022 222 222 222 222 وزارة العمل 22022 مستمر موازنة عامة مشروع أتمتة وزارة العمل 222

 2 مستمر ذاتي تطوير الخدمات اإللكترونية 222
المؤسسة العامة للضمان 

 االجتماعي
2 2 2 2 2 

ت الدولية لضمان تضافر الجهود في التشغيل وتحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني : تعزيز الشراكة مع القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظما2الهدف المرحلي

 والتقني

 : تفعيل الشراكة وتحسين حاكمية قطاع التدريب المهني والتقني2المبادرة

 المشاريع الجديدة

223 
إنشاء معاهد تدريب مهني بالتشارك مع 

 القطاع الخاص

الموازنة العامة 

بحث عن تمويل )

بالتشارك مع 

 القطاع الخاص(

 22222 جديد
مؤسسة التدريب 

 المهني
02 22222 22222 22222 22202 



065 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

226 
إنشاء مشاغل تدريب مهني بالتشارك مع 

 القطاع الخاص )إدارة وتشغيل(

الموازنة العامة 

)بحث عن تمويل 

بالتشارك مع 

 القطاع الخاص(

 02222 جديد
مؤسسة التدريب 

 المهني
02 322 322 322 22302 

221 
إنشاء مشغل للتدريب على الصناعات 

 الدوائية السائلة

الموازنة العامة 

)بحث عن تمويل 

بالتشارك مع 

 القطاع الخاص(

 322 جديد
مؤسسة التدريب 

 المهني
222 022 2 2 322 

 ( مشاغل صيانة الخلويات2إنشاء ) 221

الموازنة العامة 

)بحث عن تمويل 

بالتشارك مع 

 طاع الخاص(الق

 222 جديد
مؤسسة التدريب 

 المهني
03 03 03 03 222 

 إنشاء مشاغل للصناعات الكيماوية 229

الموازنة العامة 

)بحث عن تمويل 

بالتشارك مع 

 القطاع الخاص(

 22222 جديد
مؤسسة التدريب 

 المهني
032 032 032 032 22222 

 22212 جديد الموازنة العامة مجالس المهارات القطاعية 222

هيئة تنمية وتطوير 

المهارات 

 المهنيةوالتقنية

22292 22292 22292 22022 22212 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

222 

تمكين القطاع الخاص من بعض معاهد 

ومشاغل المؤسسة القائمة )إدارة 

 وتشغيل(

الموازنة العامة 

)بحث عن تمويل 

بالتشارك مع 

 القطاع الخاص(

 232 قيد التنفيذ
ؤسسة التدريب م

 المهني
32 222 2 2 232 

220 
التوسع في نظام التدريب المزدوج 

 بالتعاون مع القطاع الخاص

الموازنة العامة 

)بحث عن تمويل 

بالتشارك مع 

 القطاع الخاص(

 2 قيد التنفيذ
مؤسسة التدريب 

 المهني
2 2 2 2 2 



066 

 

 صفة المشروع مصدر التمويل اسم المشروع
الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 المجموع

0202 0200 0202 0202 

222 
( مشاغل للتدريب على األلياف 2إنشاء )

 الضوئية

لعامة الموازنة ا

)بحث عن تمويل 

بالتشارك مع 

 القطاع الخاص(

 262 قيد التنفيذ
مؤسسة التدريب 

 المهني
222 62 2 2 262 

 610,584 116,929 106,617 129,297 257,741  622,846     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة  

  
المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد 

 التنفيذ
    

463,916  114,055 125,560 91,951 126,725 458,291 

 1,068,875 243,654 198,568 254,857 371,796  1,086,762     المجموع الكلي للقطاع  

 

 

 

 

 

 

 

 



067 

 

 مصدر التمويل اسم المشروع 
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 موعالمج

0202 0200 0202 0202 

 الهدف الوطني/ خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال

 : الحد من ظاهرة الفقر وتخفيض معدالت الفقر على المستويين الوطني والمحلي2الهدف القطاعي

 : تمكين الشرائح الفقيرة اقتصاديا وزيادة انتاجيتهم2الهدف المرحلي

 : تعزيز الممكنات والقدرات اإلنتاجية البناء االسر الفقيرة والمحتاجه2المبادرة

 المشاريع الجديدة

2 
تمكين االسر وتوفير مصدر دخل مستدام من خالل 

 التوظيف واالرشاد المهنى
 322 جديد ذاتي

مؤسسة نهر 

 األردن
022 232 232 2 322 

0 

ل تمكين االسر وتوفير مصدر دخل مستدام من خال

انشاء أو توسعة المشاريع المنزلية والمكروية 

 باالضافة الى توفير االرشاد المهنى

 22222 جديد ذاتي
مؤسسة نهر 

 األردن
232 232 222 2 22222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 161 مستمر موازنة عامة من الفقرد يز االنتاجية والحتعز 2
وزارة التنمية 

 االجتماعية
201 201 320 2 161 

 903 مستمر موازنة عامة مشاريع الجمعيات الخيرية في محافظة البلقاء 1
وزارة التنمية 

 االجتماعية
223 122 2 2 903 

 292 مستمر موازنة عامة برامج االسر المنتجة في محافظة معان 9
وزارة التنمية 

 االجتماعية
293 293 2 2 292 

 222 مستمر  موازنة عامة  لقاءمشاريع اسر منتجة لالفراد /محافظة الب 02
وزارة التنمية 

 االجتماعية 
62 62 62 62 022 

 222 مستمر  موازنة عامة  مشاريع اسر منتجة لالفراد /محافظة اربد 02
وزارة التنمية 

 االجتماعية 
62 62 62 62 022 

 032 مستمر  موازنة عامة  مشاريع اسر منتجة/محافظة عجلون 00
وزارة التنمية 

 ماعية االجت
32 32 32 32 022 

 233 مستمر ذاتي برنامج المنح الصغيرة في البادية االردنية 29
الصندوق الهاشمي 

 لتنمية البادية
23 22 22 22 203 

02 
برنامج المحافظ االقراضية لغايات التعليم الجامعي 

 ألبناء البادية االردنية
 233 مستمر ذاتي

الصندوق الهاشمي 

 لتنمية البادية
23 22 22 22 203 

 132 مستمر ذاتي برنامج القرى الصحية في البادية االردنية 02
الصندوق الهاشمي 

 لتنمية البادية
232 232 232 232 622 



068 

 

 مصدر التمويل اسم المشروع 
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 موعالمج

0202 0200 0202 0202 

 032 مستمر ذاتي برنامج إعداد القادة 00
الصندوق الهاشمي 

 لتنمية البادية
32 32 32 32 022 

02 
( في مشروع 2نظام الطاقة الشمسية للبئر رقم )

 لمحمدية التنمويا
 262 مستمر ذاتي

الصندوق الهاشمي 

 لتنمية البادية
262 2 2 2 262 

02 
( في مشروع 22نظام الطاقة الشمسية للبئر رقم )

 المحمدية التنموي
 262 مستمر ذاتي

الصندوق الهاشمي 

 لتنمية البادية
262 2 2 2 262 

 222 مرمست ذاتي تطوير مشروع بئر مذكور السياحي في وادي عربة 03
الصندوق الهاشمي 

 لتنمية البادية
222 2 2 2 222 

06 
( في مشروع 2نظام الطاقة الشمسية للبئر رقم )

 صبحا التنموي
 222 مستمر ذاتي

الصندوق الهاشمي 

 لتنمية البادية
2 222 2 2 222 

01 
( في مشروع 3نظام الطاقة الشمسية للبئر رقم )

 صبحا التنموي
 222 مستمر ذاتي

لهاشمي الصندوق ا

 لتنمية البادية
2 222 2 2 222 

01 
شباب قادر على التكّيف مع التغّيرات ومّمكن 

 اجتماعيا واقتصاديا 
 02602 مستمر ذاتي

مؤسسة نهر 

 األردن
22322 22202 2 2 02602 

 "دليلكم" خدمات االحالة والتدريب لعيش مستدام  09

المفوضية السامية 

لشؤون الالجئين 

(UNHCR) 

 22232 مستمر
مؤسسة نهر 

 األردن
22232 2 2 2 22232 

22 

روابط وادي األردن/ محور التمكين اإلقتصادي 

للشباب والسيدات من خالل مجموعات اإلدخار 

 واإلقراض

 الحكومة الكندية

GAC  من خالل

 منظمة

MEDA 

 22 مستمر
مؤسسة نهر 

 األردن
22 2 2 2 22 

22 
مشروع تحسين ُسبل العيش لالجئين السوريين 

 لمجتمع األردنيوا

البرنامج األوروبي 

اإلقليمي للتنمية 

والحماية لدعم 

لبنان، األردن 

 (RDPP IIوالعراق )

 22222 مستمر
مؤسسة نهر 

 األردن
22222 2 2 2 22222 

 التقنيات المائية المبتكرة 22

الوكالة األمريكية  

 –للتنمية الدولية 

منظمة ميرسي 

 كور

قيد  

 التنفيذ
092 

مؤسسة نهر 

 ردناأل
092 2 2 2 092 



069 

 

 مصدر التمويل اسم المشروع 
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 موعالمج

0202 0200 0202 0202 

 223 مستمر JEDCO / IFAD التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل 26
مؤسسة نهر 

 األردن
223 2 2 2 223 

 :  تمكين الجمعيات وتعزيز دورها في مجال الحماية االجتماعية0الهدف المرحلي

 ساهمة وتولي المسؤولية في الحد من الفقر: فتح وتوسيع المجال لتشكيل المنظمات والجمعيات غير الربحية للم2المبادرة

 المشاريع الجديدة

21 
تقديم خدمات االرشاد النفسي والدعم األسري 

 بمركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات
 222 جديد ذاتي

مؤسسة نهر 

 األردن
222 23 23 2 222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 222 مستمر موازنة عامة مستقبل االيتامدعم مشاريع صندوق األمان ل 21
وزارة التنمية 

 االجتماعية
022 022 2 2 222 

 222 مستمر موازنة عامة دعم مشاريع مؤسسة نهر االردن 29
وزارة التنمية 

 االجتماعية
232 232 2 2 222 

 212 مستمر موازنة عامة صندوق دعم الجمعيات 22
وزارة التنمية 

 االجتماعية
13 13 2 2 212 

 222 مستمر موازنة عامة دعم مشاريع جمعيات خيرية/محافظة عجلون 22
وزارة التنمية 

 االجتماعية
32 32 2 2 222 

 32 مستمر موازنة عامة دعم الجمعيات الخيرية في محافظة الكرك 20
وزارة التنمية 

 االجتماعية
03 03 2 2 32 

 903 مستمر عامةموازنة  مشاريع الجمعيات الخيرية في محافظة البلقاء 22
وزارة التنمية 

 االجتماعية
223 122 2 2 903 

 : توفير المسكن المالئم لالسر الفقيرة2الهدف المرحلي

 : توسيع نطاق شمول الفئات المستهدفة من االسر العفيفة بالمسكم المالئم2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

32 
ي محافظة انشاء وصيانة مساكن لالسر الفقيرة ف

 معان
 22632 مستمر موازنة عامة

وزارة التنمية 

 االجتماعية
22213 213 2 2 22632 

32 
انشاء وصيانة مساكن لالسر الفقيرة في محافظة 

 المفرق
 332 مستمر موازنة عامة

وزارة التنمية 

 االجتماعية
232 222 2 2 332 

30 
انشاء وصيانة مساكن لالسر الفقيرة في محافظة 

 البلقاء
 023 مستمر وازنة عامةم

وزارة التنمية 

 االجتماعية
232 13 2 2 023 



071 

 

 مصدر التمويل اسم المشروع 
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 موعالمج

0202 0200 0202 0202 

32 
انشاء وشراء وصيانة مساكن لالسر الفقيرة في 

 محافظة اربد
 122 مستمر موازنة عامة

وزارة التنمية 

 االجتماعية
202 202 2 2 122 

33 
انشاء وصیانة مساكن لألسر الفقیرة في محافظة 

 العاصمة 
 موازنة عامة

قيد 

 تنفيذال
22202 

وزارة التنمية 

 االجتماعية
362 362 2 2 22202 

 222 مستمر موازنة عامة انشاء وشراء مسكن لالسر الفقيرة/محافظة عجلون 62
وزارة التنمية 

 االجتماعية
022 022 2 2 222 

62 
انشاء  وصيانة مساكن االسر الفقيرة في محافظة 

 الطفيلة
 033 مستمر موازنة عامة

ة وزارة التنمي

 االجتماعية
223 232 2 2 033 

1 
انشاء وصیانة مساكن لألسر الفقیرة في محافظة 

 الزرقاء
 موازنة عامة

قيد 

 التنفيذ
212 

وزارة التنمية 

 االجتماعية
212 2 2 2 212 

 : تطوير أنظمة استهداف موحدة تساعد في تخفيض نسب الفقر على مستوى المملكة 2الهدف المرحلي 

 نطاق شمول واستهداف االسر الفقيرة والمحتاجة بانظمة الحماية االجتماعية: توسيع 2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 22 جديد موازنة عامة إنشاء المجلس التنسيقي للتنمية ومكافحة الفقر 62
وزارة التنمية 

 االجتماعية
2 22 02 2 22 

 2برنامج تكافل  63
منح ومساعدات 

 خارجية
 2222222 جديد

نة صندوق المعو

 الوطنية  
2222222 2 2 2 2222222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 0برنامج المعونات الطارئة  66
منح ومساعدات 

 خارجية
 22222 مستمر

صندوق المعونة 

 الوطنية  
22222 22222 22222 2 22222 

 2212222 مستمر موازنة عامة برامج المعونات المالية 61
صندوق المعونة 

 الوطنية  
2292222 2292222 2292222 2022222 2212222 

61 
برامج المعونات الطارئة والكوارث والتدريب 

 والتشغيل والتأهيل
 222622 مستمر موازنة عامة

صندوق المعونة 

 الوطنية  
02161 02161 02161 22222 222622 

 0612222 مستمر موازنة عامة برنامج الدعم التكميلي 69
صندوق المعونة 

   الوطنية
662222 662222 662222 122222 0612222 

 برنامج معونة الشتاء 12
منح ومساعدات 

 خارجية
 202222 مستمر

صندوق المعونة 

 الوطنية  
22222 22222 22222 22222 202222 

 برنامج المعونات المالية اإلضافية 12
منح ومساعدات 

 خارجية
 362222 مستمر

صندوق المعونة 

 الوطنية  
222222 222222 222222 222222 362222 



070 

 

 مصدر التمويل اسم المشروع 
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 موعالمج

0202 0200 0202 0202 

 : القضاء على فقر الغذاء في المجتمع االردني0المبادرة 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 022220 2 202222 20 202222 تكية ام على 022220 مستمر ذاتي برنامج مكافحة الجوع وفقر الغذاء 10

12 
مشروع زراعي متكامل في قضاء وادي عربة / 

 بة.محافظة العق
 222322 2 2 202222 22322 مؤسسة نهر األردن 222322 مستمر ذاتي

 : زيادة مستوى التنسيق والتكامل بين المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفقر3الهدف المرحلي 

 : رفع القدرات في مجال مقاييس الفقر2المبادرة

 المشاريع الجديدة

 022 جديد موازنة عامة ت العامةبناء القدرات المؤسسية لدائرة االحصاءا 12
دائرة االحصاءات 

 العامة
2 222 222 2 022 

 : تحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة وتطوير مؤشراتها0المبادرة 

 المشاريع الجديدة

13 
استحداث دليل لمستويات المعيشة لألسر األردنية 

 المحتاجة ونوعية الحياة لها
 222 جديد موازنة عامة

الحصاءات دائرة ا

 العامة
2 32 32 2 222 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 92222 مستمر ذاتي المساعدات النقدية الشهرية 16

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 االسالمية

02022 02222 02222 02322 92222 

 222 مستمر ذاتي مساعدات نقدية طارئة 11

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 الميةاالس

222 223 222 223 222 

 22222 مستمر ذاتي كفاالت االيتام 11

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 االسالمية

22222 22232 22222 22232 22222 

 22233 مستمر ذاتي المشاريع التأهيلية 19

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 االسالمية

012 012 093 222 22233 



072 

 

 مصدر التمويل اسم المشروع 
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 موعالمج

0202 0200 0202 0202 

 22102 مستمر اتيذ سهم الغارمين 12

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 االسالمية

222 202 222 262 22102 

 212 مستمر ذاتي طالب العلم الفقراء 12

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 االسالمية

222 223 202 206 212 

 22113 مستمر ذاتي قسائم الغذاء والدواء 10

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 سالميةاال

222 262 212 323 22113 

 02233 مستمر ذاتي عيديات االسر الفقيرة 12

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 االسالمية

322 303 332 312 02233 

 232 مستمر ذاتي ترميم المنازل 12

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 االسالمية

12 13 92 93 232 

 02622 مستمر تيذا البرامج الوقفية/ تعليم 13

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 االسالمية

623 623 613 123 02622 

 122 مستمر ذاتي البرامج الوقفية/ الصحي 16

وزارة األوقاف 

والشؤون 

والمقدسات 

 االسالمية

293 023 023 003 122 

 22012 مستمر ذاتي البرامج الوقفية/ المحتاجين 11

وزارة األوقاف 

والشؤون 

مقدسات وال

 االسالمية

093 222 203 222 22012 
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 مصدر التمويل اسم المشروع 
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 موعالمج

0202 0200 0202 0202 

 : توفير البيانات االحصائية الالزمة لوضع برامج وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية الهادفة لتحقيق رفاه وتقدم المجتمع2المبادرة 

 المشاريع الجديدة

 22192 جديد  موازنة عامة مسح نفقات ودخل األسرة 11
دائرة اإلحصاءات 

    العامة
092 22322 2 2 22192 

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 332 مستمر موازنة عامة مسح قوة العمل 19
دائرة اإلحصاءات 

 العامة   
022 232 2 2 332 

 : تعزيز االستفادة من مخرجات برامج التشغيل والتدريب والتأهيل وتعزيز االنتاجية 6الهدف المرحلي 

 سر الفقيرة القادرين على العمل في سوق العمل: دمج ابناء اال2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 222 مستمر ذاتي إعداد الشباب لسوق العمل 92
مؤسسة نهر 

 األردن
222 2 2 2 222 

 22 مستمر ذاتي محل بيع مستلزمات زراعية 92
مؤسسة نهر 

 األردن
22 2 2 2 22 

90 
نشاء مشاريع برامج محافظ إقراضية دوارة  / أل

 تشغيل ذاتي
 22222 مستمر ذاتي

مؤسسة نهر 

 األردن
22222 2 2 2 22222 

92 
البرامج والمبادرات )التوعية البيئية، إعداد القادة، 

 دورات اللغة اإلنجليزية(
 232 مستمر ذاتي

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 األردنية

232 232 232 2 232 

 22222 مستمر ذاتي صغيرةالتوسع في برنامج المنح ال 92

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 األردنية

22222 22222 22222 2 22222 

93 
تسويق المنتجات الخاصة بالمجتمعات والجمعيات 

 التعاونية والخيرية
 022 مستمر ذاتي

الصندوق الهاشمي 

لتنمية البادية 

 األردنية

13 13 32 2 022 

 602222 مستمر موازنة عامة تمويلاالنتاجية وبناء القدرات وال 96
وزارة التخطيط 

 والتعاون الدولي
62322 222932 222932 222932 212262 

 02222 مستمر موازنة عامة البنية التحتية والخدمات 91
وزارة التخطيط 

 والتعاون الدولي
022 232 232 232 22362 

 02612 مستمر موازنة عامة البيئة الشبابية المنتجة 91
التخطيط  وزارة

 والتعاون الدولي
012 622 622 622 02212 
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 مصدر التمويل اسم المشروع 
صفة 

 المشروع

الكلفة 

 الكلية
 الجهة المسؤولة

 )ألف دينار( الكلفة التأشيرية
 موعالمج

0202 0200 0202 0202 

 : توفير خدمات الحماية االجتماعية وبالجودة العالية.1الهدف المرحلي 

 : تعزيز خدمات الحماية االجتماعية وتوسيع عمليات االنتفاع والتمكين لألشخاص المحتاجين لها. 2المبادرة

 المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

99 

دمات الوقاية واالستجابة لألطفال تعزيز خ

المعرضين للخطر والناجين من العنف المبني على 

 النوع االجتماعي

المفوضية 

السامية لألمم 

المتحدة لشؤن 

 الالجئين

 22132 مستمر
مؤسسة نهر 

 األردن
232 222 232 232 22332 

222 
تطوير منهجية إدارة الحالة في مراكز المجتمع 

 المحلي

 األمم المتحدة

 للطفولة
 02322 مستمر

مؤسسة نهر 

 األردن
122 322 232 232 02222 

222 
االستجابة الوطنية المبتكرة لتعزيز وتنويع خدمات 

 خط المساعدة وخدمات إدارة الحالة عن بعد

مكتب األمم 

المتحدة لتنسيق 

 الشؤون االنسانية

 132 مستمر
مؤسسة نهر 

 األردن
022 022 232 232 122 

220 
حماية الطفل بمركز الملكة رانيا لألسرة  دعم برنامج

 والطفل
 613 مستمر ذاتي

مؤسسة نهر 

 األردن
13 232 232 232 303 

 103,750 0 635 2,175 100,940  103,750     المجموع الكلي للمشاريع الجديدة

 941,214 233,641 232,909 238,460 236,204  957,644     المجموع الكلي للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ

 1,044,964 233,641 233,544 240,635 337,144  1,061,394     المجموع الكلي للقطاع
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