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  2006-2004  االقتصادية واالجتماعيةالتنميةخطة 
  رؤية جديدة للتنمية المستدامة 

  
  : مقدمة

  
بدأت مسيرة اإلصالح االقتصادي في األردن منذ أوائل التسعينات في أعقاب األزمة 

، حيث ركزت جهود 1988المالية واالقتصادية الحادة التي واجهتها المملكة في أواخر عام 
ي الكلي ومعالجة التشوهات الهيكلية اإلصالح في ذلك الوقت على تحقيق االستقرار االقتصاد

وقد أثبتت المؤشرات االقتصادية الكلية في أواخر العقد الماضي نجاح . واالختالالت المالية
الجهود اإلصالحية في الوصول إلى سياسة ناجحة إلدارة االقتصاد الكلي ارتكزت على 

  .ات الهيكلية التدريجي للعجز المالي وتطبيق منظومة واسعة من اإلصالحاالحتواء
  

متوسط وعلى الرغم من ذلك، فقد بقيت معدالت البطالة والفقر مرتفعة نسبياً، كما شهد 
 الخارجية المديونيةعلى الرغم من االنخفاض الملموس في حجم دخل الفرد نمواً متواضعاً، و

ضعف وعجز الموازنة العامة، فقد بقي هذان المؤشران عند مستويات مرتفعة، ناهيك عن 
  . كفاءة الخدمات الحكوميةومحدودية المبادرة لدى القطاع الخاص، روح

   
ومنذ تسلُّم صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته 

سلّم أولويات االقتصادي واالجتماعي ، اعتلت أجندة اإلصالح 1999الدستورية في عام 
 الشراكة الحقيقية بين القطاعين  تعزيز المستدامة علىللتنميةوارتكزت رؤية جاللته جاللته، 

أتاحت الفرصة العام والخاص، حيث دعا إلى العديد من الملتقيات االقتصادية الوطنية التي 
االصالحية  صياغة االستراتيجيات والسياسات والبرامج ليسهم بشكل مباشر فيلقطاع الخاص ل

 منحىبدأت ثمار هذه اإلصالحات تأخذ  وقد ة،الوطنية التي تشكل أولويات المرحلة القادم
  . إيجابيا على مستوى االقتصاد الكلي

  
 على انعكاس ثمار التنمية على مستوى وظروف معيشة جاللتهوفي ضوء حرص 

المواطن، وتوجيهاته المستمرة بضرورة االستثمار في عمليات اإلصالح بمختلف أشكالها، فقد 
 إلى تبني برنامج التحول االقتصادي 2001ول من عام وجه جاللته الحكومة في تشرين األ

 في تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع واإلجراءات اإلصالحية إلسراعواالجتماعي، بهدف ا
 معيشة المواطنين من خالل مستوىتحسين  وهدفت إلى ،حظيت بتوافق وطنياالقتصادية التي 
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حكومية األساسية المقدمة لهم وخاصة  على مستوى الخدمات ال وملموسإحداث تأثير مباشر
 دور تعزيز، باإلضافة إلى التعليم والصحة والموارد المائية وتنمية المحافظاتفي مجاالت 

من خالل تعزيز مشاركته في عمليات التخاصية واالستثمار في المشاريع  القطاع الخاص
 بالسرعة والدقة والشفافية  آليات جديدة لصنع القرار تتسمتبني، و الكبرى والتطويريةالتنموية
  .والفاعلية

  
وقد أسهمت جهود التصحيح التي بذلها األردن منذ األزمة االقتصادية التي واجهها في 

في تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي، وسجل االقتصاد الوطني معدالت  أواخر الثمانينات
 السنوات األربعة الماضية تفوق نمو في الناتج المحلي اإلجمالي، باألسعار الثابتة، على مدار

معدالت النمو السكاني، وسجلت احتياطيات البنك المركزي من العمالت األجنبية مستوى غير 
شهور من المستوردات السلعية والخدمية، وبقي معدل التضخم ) 8(مسبوق يغطي حوالي 

 وصلت ةملموس، ونمت الصادرات الوطنية بمعدالت %)2.5(ضمن حدود مقبولة لم تتجاوز 
 إلى .على التوالي 2003و 2002 و2001 خالل السنوات% 5.3و % 15.1و% 25.1إلى 

جانب ذلك فقد بدأ القطاع الخاص يحل تدريجياً مكان القطاع العام في مختلف النشاطات 
. اإلنتاجية، وبدأت ثقافة االستثمار الخاص المنتج تتكون وتتأطر بصورة أكثر كفاءة وفاعلية

له رغم الظروف اإلقليمية والدولية غير المواتية، األمر الذي يؤكد على أن وقد تحقق ذلك ك
مسيرة اإلصالح قد مكنت االقتصاد الوطني من التجاوب المرن مع المستجدات واستيعاب 

  .الصدمات الخارجية
  

اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرته التنموية، تقوم على وأصبح األردن يقف 
لتحديات اتي تحققت والبناء عليها، وتستجيب لمتطلبات التنمية الجديدة، وصون اإلنجازات ال

التي تفرضها الظروف والتطورات االجتماعية واالقتصادية محلياً وإقليميا ودولياً، والتي من 
ارتفاع معدالت البطالة والفقر، واالختالالت الكبيرة في سوق العمل، وارتفاع استمرار أبرزها 

عامة وحجم المديونية الخارجية، وضحالة سوق رأس المال، وتغير الشراكات عجز الموازنة ال
وقد أصبحت هذه التحديات تملي، أكثر من أي . التجارية وهيكل وحجم المساعدات الخارجية

ب ؤواالعتماد على الذات في تمويل المتطلبات التنموية، والعمل الدضرورة وقت مضى، 
نماط اإلنتاج التي أصبحت تركز على القطاعات ذات لمواكبة آخر المستجدات في تغيير أ

  .القيمة المضافة العالية وتستخدم بكفاءة آليات اقتصاد المعرفة
 االقتصادية واالجتماعية التنميةواستجابة لهذه التحديات، قامت الحكومة بإعداد خطة 

القتصادية أهمية الحفاظ على الثوابت الرئيسية في السياسة االتي تركز على ، 2004-2006
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والمتمثلة في استدامة االستقرار المالي والنقدي، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وتفعيل 
الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تعزيز دور القطاع الخاص كمشارك 
رئيسي في النشاط االقتصادي، واالنطالق من هذه الثوابت نحو اعتماد السياسات واإلجراءات 
االقتصادية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء االقتصاد الوطني، وإحداث 
تغيير ملموس في نوعية ومستوى معيشة المواطن من خالل استهداف معدل نمو اقتصادي 

، والمحافظة على معدالت التضخم ضمن 2006بحلول عام سنوياً %) 6(حقيقي يصل إلى 
  %).1.8(مـا ال يتجـاوز المستويات المقبولـة وب

  
تنفيذ الخطة الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وذلك من خالل هذه كما تستهدف 

استثمارات نوعية وكمية في مجاالت التنمية المحلية، واستحداث برامج تهدف إلى تمكين 
الشباب والنساء، إلى جانب تشجيع وخصوصاً فئتي المناسبة وتوفير الفرص المواطنين 

%) 3(هذا باإلضافة إلى أن الخطة تستهدف عجزاً مالياً ال يتجاوز .  االستثمار الخاصوتعزيز
من الناتج المحلي %) 60(من الناتج المحلي اإلجمالي، ومديونية خارجية ال تتجاوز ما نسبته 

  .2006 عام مع نهاية اإلجمالي
  

استجابة وتتميز هذه الخطة عن غيرها من الخطط التنموية السابقة بأنها جاءت 
لتوجيهات صاحب الجاللة الهاشمية الملك المعظم، بضرورة أن يكون لكل وزارة ودائرة 

وخطة عمل واضحة، كما جاءت استجابة للتحديات التي تواجه المسيرة تنموية حكومية رؤية 
سياسات  برنامجاً تنفيذياً يشتمل على المتضمنة، من إنجازات مستفيدة مما تحقق التنموية،

تقديرات الثالثة القادمة، وتقوم على  السنواتالتي سيتم تنفيذها خالل مشاريع ال وبرامجالو
من اجل التنفيذ خطة التمويل الخاصة بها  و البرامج والمشاريعلهذهللتكاليف المالية موضوعية 

  .خطط عمل وبرامج زمنية واضحة للتنفيذالذي يقوم على  السريع والسليم
  

ية المحافظة على االستقرار المالي والنقدي وتخفيض كما تؤكد هذه الخطة على أهم
أعباء الدين وذلك من خالل ترتيب أولويات المشاريع التنموية الممولة من الخزينة أو المنح أو 

 األخذ بعين االعتبار النفقات الجارية المستقبلية التي معالقروض بصورة علمية وموضوعية، 
 في ظل قيود الموازنة والتمويل المتاح من يتم تنفيذهاالتي سستترتب على االستثمارات العامة 

  .المصادر المحلية والخارجية
وقد قامت الحكومة بعد إعداد مسودة هذه الخطة بعرضها خالل الملتقى الوطني الذي 

وشارك في  13/11/2003رعاية صاحب الجاللة الهاشمية الملك المعظم بتاريخ التأم تحت 
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ة والسياسية والثقافية رائح المجتمع االقتصادية واالجتماعيعن كافة شفعالياته ممثلون 
استالم العديد من المالحظات واالقتراحات واألفكار التي ساهمت في وتال ذلك ، والشبابية

  .إثراء هذه الخطة وإخراجها إلى حيز الوجود بصورتها الحالية
   
 للخطةار الكلي ، حيث يتناول الفصل األول اإلطثالثة فصولتكون هذه الخطة من وت

واألهداف والسياسات الخاصة بكل من  ،اإلطار هذا إليهاالذي يشتمل على المنهجية التي استند 
القطاع الحقيقي والقطاع النقدي والموازنة العامة والدين العام وميزان المدفوعات والقطاع 

  .االجتماعي
  

 اعية الرئيسية ويشمل  الثاني من الخطة المحاور االقتصادية واالجتمكما تناول الفصل
الرؤية التنموية وخطة العمل لكل قطاع من القطاعات الرئيسية التي تم تصنيفها في أربعة 

تنمية المحافظات و ،الخدمات الحكومية األساسية و،تنمية الموارد البشرية هي محاور رئيسية
 هذا الفصل لأشتمكما . طار المؤسسي والتنظيمي والسياساتاإلو ،ومكافحة الفقر والبطالة

  . 2006-2004 االقتصادية واالجتماعية التنميةعلى خطة التمويل لمشاريع وبرامج خطة 
  

لث فيبين مالمح خطة التمويل للخطة من حيث االحتياجات التمويلية والتمويل أما الفصل الثا
لة المتاح والفجوة التمويلية، مع استعراض عام للمشاريع والبرامج الممولة بالكامل والممو

  .جزئياً وتلك التي تحتاج الى تمويل
  
 التنمويةقوائم بكافة المشاريع والبرامج على كما تم اعداد ملف مفصل لهذه الخطة يحتوي  

  .ها خالل األعوام الثالثة القادمة، وخطط العمل والبرامج الزمنية الخاصة بهاالتي سيتم تنفيذ
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  منهجية إعداد اإلطار : أوالً
  
) 2006-2004( لالقتصاد الكلي للسنوات الكمي تقدير المؤشرات المستهدفة ضمن اإلطار تم 

  :استناداً إلى الفرضيات واألسس التالية
  
 للمؤشرات ،2003 تشرين ثاني  في شهرصندوق النقد الدولي الحكومة و توقعاتاعتماد .1

 الكلي، مثل معدل النمو االقتصادي، ومعدل التضخم، والبنود الرئيسية لالقتصادالرئيسية 
  .2006- 2004 العامة وميزان المدفوعات والمؤشرات النقدية للسنوات للموازنة

يط  الذي تم إعداده في وزارة التخط بنتائج النموذج الكلي لالقتصاد األردنياالسترشاد .2
 على بيانات اعتماداً  القطاعات االقتصاديةمختلفتقدير أداء والتعاون الدولي بهدف 

أدائها المستقبلي استناداً إلى عدد و  في هذا النموذجالمستخدمةالسالسل الزمنية للمتغيرات 
 ومن أبرزها تحسن الظروف اإلقليمية والدولية، وتزايد حركة التجارة االفتراضات،من 

  .االستقرار المالي والنقديوديمومة الستثمار،  واالخارجية
 اعتماداً على 2006-2004 كامل اإلنفاق اإلضافي لخطة العمل خالل السنوات تمويل .3

  . عجز الموازنةعلىتوفير المساعدات الخارجية، مما يعني عدم وجود أي انعكاسات 
يع والسياسات  بالمشارالكمي تحقيق المؤشرات االقتصادية المستهدفة ضمن اإلطار ربط .4

 تنفيذها بكفاءة سيتم والتي والقطاعي،واإلجراءات الواردة في الخطة على المستويين الكلي 
  . البرامج الزمنية المعتمدةإطارفي 

  
 

  القطاع الحقيقي: ثانياً
  

  األهداف 
في عام %) 6.0(تحقيق معدل نمو حقيقي مستدام في الناتج المحلي اإلجمالي نسبته  .1

ى معيشة المواطن بحيث يصل معدل نمو متوسط نصيب الفرد من ، لتحسين مستو2006
  .2006 في عام%) 3.6(الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى ما نسبته 

عام %) 7.0(تحفيز االدخار المحلي بحيث ال تقل نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي عن  .2
2006.  

  تج المحلي اإلجمالي لتصل إلىزيادة نسبة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في النا .3
  .2006في عام %) 47.0(

الحفاظ على االستقرار في المسـتوى العام لألسـعار بحيث ال يتجاوز مـعدل التضخم  .4
  .سنوياً%) 1.8(ما نسبته 
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%) 1.5-%1.2(تعزيز إنتاجية العامل في االقتصاد األردني لتنمو بمعدل يتراوح ما بين  .5
  .2006- 2004خالل السنوات 

  
 :لسياسات واإلجراءات ا 

  
تعظيم االستفادة من الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها من خالل التركيز على نوعية التعليم  .1

 االقتصاد القائم العام والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني، لالنتقال من االعتماد على
  .على الموارد إلى االقتصاد المعرفي

دته في النشاط االقتصادي من خالل تحويل دور الدولة توسيع دور القطاع الخاص وريا .2
من المشارك األساسي في العملية اإلنتاجية إلى دور المنظم والمشرف والمراقب، 

والبريد واإلسراع في تنفيذ عمليات الخصخصة في قطاعات الطاقة، والتعدين، والنقل 
  .وغيرها

 االستثمار األجنبي المباشر، وذلك تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع االستثمار المحلي وجذب .3
من خالل استمرار العمل على تبسيط المتطلبات القانونية واإلجراءات اإلدارية التي تطلب 
من المستثمر المحلي واألجنبي على حد سواء، إضافة إلى تحسين هيكل االستثمار لصالح 

   .االستثمار في اآلالت والمعدات لتعزيز إنتاجيته
نافسية للمنتجات السلعية والخدمية من خالل تحسين الجودة وزيادة تحسين القدرة الت .4

  .اإلنتاجية وخفض الكلفة
ترسيخ ثقافة المنظمين من خالل إتاحة الفرصة أمام األفكار الخالقة والمبدعة في عملية  .5

  .النمو االقتصادي
 كل ةالحاكمية من خالل إيالء محاور المشاركة والحرية والتعددية والشفافي تعزيز أسس .6

  .العناية واالهتمام
تعميق سوق رأس المال الذي يعتبر من المتطلبات األساسية الستقطاب المدخرات وحفز  .7

  :االستثمار المحلي واألجنبي، عن طريق االستمرار في
  .تسنيد الدين العام وطرح أدواته من خالل مزادات دورية •
  .تنفيذ المزيد من عمليات التخاصية من خالل السوق المالي •
  .شجيع إنشاء صناديق االستثمار المشتركت •
  .استحداث األدوات المالية الحديثة كالمشتقات والخيارات •

  .تعزيز المقدرة التنافسية للسلع والخدمات المصدرة وتنويعها والوصول إلى أسواق جديدة .8
واالندماج مع متابعة الخطوات الواسعة التي خطاها األردن في مجال االنفتاح االقتصادي  .9

  . وتعظيم االستفادة منهاق العالمي السو
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 األساسية تحسين كفاءة وإنتاجية القطاع العام من خالل توسيع الخدمات الحكومية .10
  .وتحسين كفاءة إيصالها إلى كافة المواطنين

  
  )1( رقم جدول

  
  المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةالناتج

i.                                                             مليون دينار 

 2006 2005 2004  القطاع

 198.5 174.6 160.7 الزراعة
 228.7 213.9 201.1  والمحاجرالتعدين

 1227.0 1126.3 1038.8  التحويليةالصناعات
 223.1 196.8 176.0   والمياهالكهرباء

 453.2 371.8 306.3 التشييد
 789.0 740.3 696.0  والمطاعم والفنادقالتجارة
 1290.4 1190.1 1100.8  واالتصاالتلنقلا

 1457.3 1387.1 1317.8   المال والعقارات وخدمات األعمالخدمات
 381.4 345.7 312.0  اجتماعية وشخصيةخدمات
 1339.7 1280.2 1224.5  الخدمات الحكوميةمنتجو

 77.3 72.2 67.7  الخدمات الخاصة التي ال تهدف الربحمنتجو
 16.2 15.0 14.0  المنزليةالخدمات

 165.5- 156.3-  147.0- الخدمات المصرفية المحتسبة: ناقصاً
 7,516.3 6,957.7 6,468.7  المحلي اإلجمالي بأسعار األساسالناتج

 1.183.3 1.102.5 1.034.2  الضرائب على المنتجاتصافي

  8,699.6 8,060.2 7,502.9  المحلي اإلجمالي بأسعار السوقالناتج
 1477.5 1401.8 1337.4 )دينار( من الناتج المحلي اإلجمالي نصيب الفرد
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  )2(جدول رقم 
   تغير الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةمعدالت

 نسبة مئوية                                                     

 2006 2005 2004  القطاع

 13.7 8.6 5.6  الزراعة
 6.9 6.4 5.1  والمحاجرالتعدين

 8.9 8.4 7.7  التحويليةالصناعات
 13.4 11.8 12.0  والمياهالكهرباء

 21.9 21.4 17.3 التشييد
 6.6 6.4 6.2   والمطاعم والفنادقالتجارة

 8.4 8.1 7.8   واالتصاالتالنقل
 5.1 5.3 5.4  المال والعقارات وخدمات األعمالخدمات

 10.3 10.8 10.9   اجتماعية وشخصيةخدمات
 4.6 4.5 4.5  الخدمات الحكوميةمنتجو

 7.1 6.6 7.1  الخدمات الخاصة التي ال تهدف الربحمنتجو
 8.0 7.1 6.1  المنزليةالخدمات

 5.9 6.3 3.7 الخدمات المصرفية المحتسبة: ناقصاً
 8.0 7.6 7.1  المحلي اإلجمالي بأسعار األساسالناتج

 7.3 6.6 6.0  الضرائب على المنتجاتصافي

 7.9 7.4 6.9  المحلي اإلجمالي بأسعار السوقالناتج
 5.4 4.8 4.3  الفرد من الناتج المحلي اإلجمالينصيب
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  )3( رقم جدول
  النسبية القطاعية للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةاألهمية

 نسبة مئوية                                                                                 

  القطاع 2004 2005 2006
  الزراعة 2.1 2.2 2.3
  والمحاجرالتعدين 2.7 2.7 2.6

   التحويليةالصناعات 13.8 14.0 14.1
  والمياهالكهرباء 2.3 2.4 2.6
 التشييد 4.1 4.6 5.2
  والمطاعم والفنادقالتجارة 9.3 9.2 9.1

  واالتصاالتالنقل 14.7 14.8 14.8
  المال والعقارات وخدمات األعمالخدمات 17.6 17.2 16.8
  اجتماعية وشخصيةخدمات 4.2 4.3 4.4

   الخدمات الحكوميةمنتجو 16.3 15.9 15.4
  الخدمات الخاصة التي ال تهدف الربحمنتجو 0.9 0.9 0.9
  المنزليةالخدمات 0.2 0.2 0.2
 الخدمات المصرفية المحتسبة: ناقصاً 2.0- 1.9- 1.9-

  المحلي اإلجمالي بأسعار األساسالناتج 86.2 86.3 86.4

  الضرائب على المنتجاتصافي 13.8 13.7 13.6

  المحلي اإلجمالي بأسعار السوقالناتج 100.0 100.0 100.0
 

 
  
  
  
  
  
  



 14

  
  )4( رقم جدول

  المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتةالناتج

)100=1994( 
ii.                                                                      مليون دينار 

 القطاع 2004 2005 2006

  الزراعة 203.5 216.7 241.6
  والمحاجرالتعدين 160.0 166.9 174.9
   التحويليةالصناعات 950.3 1.010.2 1078.8
  والمياهالكهرباء 153.4 164.9 179.7
  التشييد 340.9 405.6 484.7
  والمطاعم والفنادقجارةالت 622.7 652.6 685.3

   واالتصاالتالنقل 1.011.0 1.071.6 1139.1
  المال والعقارات وخدمات األعمالخدمات 1055.3 1.089.1 1121.8
  اجتماعية وشخصيةخدمات 212.3 228.5 244.7
  الخدمات الحكوميةمنتجو 917.3 944.9 974.2
  الربح الخدمات الخاصة التي ال تهدفمنتجو 54.5 56.4 58.6
   المنزليةالخدمات 11.2 11.7 12.4

 الخدمات المصرفية المحتسبة: ناقصاً 130.0- 135.3- 140.4-

  المحلي اإلجمالي بأسعار األساسالناتج 5.562.4 5.883.8 6.255.4

  الضرائب على المنتجاتصافي 860.7 895.1 933.6

 ر السوق المحلي اإلجمالي بأسعاالناتج 6.423.1 6.778.9 7.189.0

 )دينار( الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نصيب 1144.9 1178.9 1221.0
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  )5( رقم جدول
  تغير الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتةمعدالت

)100=1994( 

 نسبة مئوية                                                                     

  طاعالق 2004 2005 2006
  الزراعة 3.5 6.5 11.5
  والمحاجرالتعدين 3.0 4.3 4.8
   التحويليةالصناعات 5.6 6.3 6.8
  والمياهالكهرباء 7.7 7.5 9.0

 التشييد 15.0 19.0 19.5
  والمطاعم والفنادقالتجارة 4.6 4.8 5.0
   واالتصاالتالنقل 5.7 6.0 6.3
 عمال المال والعقارات وخدمات األخدمات 3.3 3.2 3.0
   اجتماعية وشخصيةخدمات 7.7 7.6 7.1
  الخدمات الحكوميةمنتجو 3.0 3.0 3.1
  الخدمات الخاصة التي ال تهدف الربحمنتجو 4.0 3.5 3.9
  المنزليةالخدمات 4.7 4.5 6.0
 الخدمات المصرفية المحتسبة: ناقصاً 2.8 4.1 3.8

  المحلي اإلجمالي بأسعار األساسالناتج 5.2 5.8 6.3

  الضرائب على المنتجاتصافي 3.9 4.0 4.3

  المحلي اإلجمالي بأسعار السوقالناتج 5.0 5.5 6.0

  الفرد من الناتج المحلي اإلجمالينصيب 2.4 3.0 3.6
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  )6( رقم جدول

  الثابتةباألسعار النسبية القطاعية للناتج المحلي اإلجمالي األهمية

 نسبة مئوية                                                                              

  القطاع  2004 2005 2006
  الزراعة 3.2 3.2 3.4
  والمحاجرالتعدين 2.5 2.5 2.4

  التحويليةالصناعات 14.8 14.9 15.0
  ه والمياالكهرباء 2.4 2.4 2.5
 التشييد 5.3 6.0 6.7
  والمطاعم والفنادقالتجارة 9.7 9.6 9.5

  واالتصاالتالنقل 15.7 15.8 15.8
  المال والعقارات وخدمات األعمالخدمات 16.4 16.1 15.6
  اجتماعية وشخصيةخدمات 3.3 3.4 3.4

   الخدمات الحكوميةمنتجو 14.3 13.9 13.6
   الخدمات الخاصة التي ال تهدف الربحمنتجو 0.8 0.8 0.8
  المنزليةالخدمات 0.2 0.2 0.2
 الخدمات المصرفية المحتسبة: ناقصاً 2.0- 2.0- 2.0-

  المحلي اإلجمالي بأسعار األساسالناتج 86.6 86.8 87.0

  الضرائب على المنتجاتصافي 13.4 13.2 13.0

  المحلي اإلجمالي بأسعار السوقالناتج 100.0 100.0 100.0
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  )7( رقم جدول
 الجارية على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار اإلنفاق

 مليون دينار                                                                   

 البند 2004 2005 2006

  االستهالكي النهائي الكلياإلنفاق 7352.8 7681.4 8090.6
  االستهالكي النهائي الحكومياإلنفاق -  1754.6 1851.1 1973.1
 النهائي الخاص االستهالكي اإلنفاق -   5597.9 5830.3 6116.9
  الرأسمالي اإلجماليالتكوين 1925.7 2031.2 2392.4
  السلع والخدماتصادرات 3436.3 3748.0 4088.8
 واردات السلع والخدمات: ناقص 5011.9 5400.3 5872.2

  على الناتج المحلي اإلجمالياإلنفاق 7502.9 8060.2 8699.6

  
 )8( رقم جدول

 الجاريةفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  النسبية لبنود اإلناألهميات
 نسبة مئوية                                                             

 البند  2004 2005 2006

   االستهالكي النهائي الكلياإلنفاق 98.0 95.3  93.0
   االستهالكي النهائي الحكومياإلنفاق -  23.4 23.0 22.7
   االستهالكي النهائي الخاصاإلنفاق -  74.6 72.3 70.3
  الرأسمالي اإلجماليالتكوين 23.0 25.2 27.5
   السلع والخدماتصادرات 45.8 46.5 47.0
 واردات السلع والخدمات: ناقص 66.8 67.0 67.5

  على الناتج المحلي اإلجمالياإلنفاق  100.0 100.0 100.0
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  القطاع النقدي: لثاًثا
  

  األهداف 
اظ على االستقرار النقدي المتمثل في استقرار سعر صرف الدينار، واستقرار الحف .1

  . أسعار السلع والخدمات، وتوفير هيكل مالئم ألسعار الفائدة
نسجم مع معدالت نمو الناتج المحلي يالتحكم في معدالت نمو السيولة المحلية بما  .2

  . مستويات مقبولة معدل التضخم ضمناحتواءاإلجمالي باألسعار الجارية، ويضمن 
الحفاظ على مستويات مريحة من االحتياطيات من العملة األجنبية تكفي لتغطية ما  .3

  .شهور من المستوردات من السلع والخدمات) 7(يزيد عن 
تعزيز مناعة وسالمة الجهاز المصرفي من خالل اعتماد احدث عمليات المتابعة  .4

  .في الصناعة المصرفيةوتحليل المخاطر والرقابة 
  
  :السياسات واإلجراءات 

فاظ على  لتمويل النشاط االقتصادي الحقيقي مع مراعاة الحةضخ السيولة الالزم .1
 بما في ذلك شهادات ، واستخدام األدوات النقدية المتاحةالمستوى المستهدف للتضخم،

 كوسيلة لتعقيم التدفقات من العمالت األجنبية والتكيف في استخدام هذه ،اإليداع
 . الطلب على النقودمستوى  تغيربالتاليتغير وتيرة النشاط االقتصادي و األدوات مع

وتحقيق معدل النمو  النشاط االقتصادي دفع وتيرةتوفير هيكل أسعار فائدة يساعد في  .2
المنشود، ويتواءم مع تطورات أسعار الفائدة في األسواق العالمية، في الوقت الذي 

 . ادخارييحقق الحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء

تشجيع الجهاز المصرفي على توفير التمويل المطلوب للمشاريع االستثمارية،  .3
 .وخصوصاً التمويل طويل األجل

 .تعزيز القدرات في مجال تقييم المخاطر المصرفية وإدارة المخاطر .4

 .تبني احدث معايير الرقابة والمحاسبة في الصناعة المصرفية .5

لوطني لتشمل، باإلضافة إلى مؤسسات الجهاز توسيع مظلة عضوية نظام المدفوعات ا .6
 .المصرفي، مؤسسات أخرى وشبكات الصرف اآللي
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  )9( رقم جدول
  القطاع النقديمؤشرات

 

 البند 2004 2005 2006

 )مليون دينار) (2ع( النقد عرض 10.101 10.949 11.924

   (%)النسبي التغير 7.9 8.4 8.9
  )دوالرمليون (مية  الرساالحتياطيات 4.542 4.501 4.399

   اشهر المستورداتبعدد تغطيتها 9.1 8.5 7.8
  دينار/ الصرف دوالر سعر 1.41 1.41 1.41

  * التضخممعدل 1.8 1.8 1.8
  ** التضخم معدل 1.8 1.8 1.8

  مقاساً بالتغير النسبي في مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة*
  المحلي اإلجماليمقاساً بالتغير النسبي في مخفض الناتج ** 
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  الموازنة العامة: رابعاً
  

 األهداف 
  . على الموارد المالية المحليةاالعتماد زيادة .1
 اإليرادات بزيادة المالي من خالل ضبط العجز في الموازنة العامة االستقرار تحقيق .2

 كنسبة من الناتج الموازنة، اإلنفاق الجاري، بحيث ال يتجاوز العجز في وضبطالمحلية 
  .2006بحلول عام %) 2.8(لي اإلجمالي، ما نسبته المح

  
  : السياسات واإلجراءات 

 
  : بما يكفلالمالي متكامل آلليات إعادة هيكلة الموازنة العامة وتحسين األداء تصور إعداد .1

ضبط وترشيد اإلنفاق الجاري، وتوجيه المزيد من المصادر نحو اإلنفاق الرأسمالي  •
  .المنتج

ة عن الدعم غير المباشر للمحروقات وبعض الخدمات إزالة التشوهات الناجم •
  .األساسية مثل الكهرباء والمياه

 زيادة اإليرادات الحكومية المحلية من خالل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة  •
التحصيل الضريبي عن طريق بناء القدرات المؤسسية الضريبية الفاعلة وإيجاد 

  .فاءات الضريبيةقاعدة بيانات شاملة، وترشيد اإلع
 إطار متوسط المدى للموازنة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إعداد على العمل .2

  . الموازنات على أساس األداءإعدادللوصول إلى 
 اإلنفاق الرأسمالي بناًء على أولويات محددة تتالءم مع متطلبات كل وتخصيص تحديد .3

  .لبدء بالتنفيذ على التنفيذ وجاهزية المشاريع لوقدرتهاوزارة 
 خالل استكمال إجراءات إصالح هذه األنظمة مننظمة التقاعد االستدامة المالية أل ضمان .4

  . وضمان حقوق ورفاه األجيال الحالية والقادمةالعدالةبما يكفل 
 إلعداد  المحافظات كأساسات زمنية للتدرج في اعتماد موازنوبرامج خطط عمل وضع .5

  . لموازنة العامة للدولةا
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  )10( رقم ولجد
  الموازنة العامةخالصة

 مليون دينار                                                                                       

 البند 2004 2005 2006

 النفقات إجمالي 2590 2491 2650
  الجارية النفقات 2053 1936 2060
 الرأسمالية النفقات 537 555  590

 اإليرادات إجمالي 2297 2225 2406
 المحلية اإليرادات 1825 1966  2147
 الضريبية اإليرادات 1186 1218 1305
 إليرادات غير الضريبيةا 639 754 842
 المساعدات 472 259 259
 العجز -293 -266 -244

 الجارية المحلي اإلجمالي باألسعار الناتج 7502.9 8060.2 8699.6

  
  )11( رقم جدول

   الموازنة العامةصةخال
  من الناتج المحلي اإلجمالي(%)                                                      

 البند 2004 2005 2006

 النفقات إجمالي 34.5 30.9 30.5
 الجارية النفقات 27.4 24.0 23.7
 الرأسمالية النفقات 7.1 6.9 6.8

 اإليرادات إجمالي 30.6 27.6 27.7
 المحلية اإليرادات 24.3 24.4 24.7
 الضريبية اإليرادات 15.8 15.1 15.0
  إليرادات غير الضريبيةا 8.5 9.4 9.7
 المساعدات 6.3 3.2 3.0
 العجز -3.9 -3.3 -2.8
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  الدين العام: خامساً
  

 األهداف 
 

مـن النـاتج    %) 78( للدين العام الداخلي والخارجي ما نـسبته         القائم تجاوز الرصيد    عدم .1
  :، بحيث يصل2006 اإلجمالي في نهاية عام المحلي

  %).53.4(الرصيد القائم للدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  •
  %).24.5(الرصيد القائم للدين العام الداخلـي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  •

 ضـمن مـستويات     لصادرات،ا على معدل خدمة الدين العام الخارجي، كنسبة من          الحفاظ .2
  .2006في عام %) 15.0(مقبولة ومعدالت متناقصة، بحيث يصل إلى حوالي 

  
 : السياسات واإلجراءات 

 
  . الخارجي وقصره على االقتراض الميسراالقتراض الضوابط على وضع .1
  . بأشكالها المختلفةمزيد من عمليات مبادلة الديونال لتنفيذ السعي استمرار .2
  . عملية إصدار السندات الحكومية بصورة منتظمة ودوريةوتأطيرمال  سوق رأس التعميق .3
  . لتسديد جزء من المديونية الخارجيةالتخاصية من عوائد جانب استخدام .4

  
  )12( رقم جدول

   العام الدين
  دينار مليون                                                                   

  البند 2004 2005 2006
 الخارجي القائم للدين العام الرصيد 4898.0 4795.0 4648.0

  (%) إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبته 65.3 59.5 53.4
 الداخلي القائم للدين العام الرصيد 1924 2030 2134

 (%) إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبته 25.6 25.2  24.5

  للدين العامالقائم الرصيد 6822 6825 6782
  (%) إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبته 90.9 84.7  78.0
*على أساس االستحقاق  الخارجيالدين خدمة 18.8 16.7 15.1

  باالسعار الجارية اإلجمالي المحلي الناتج 7502.9 8060.2  8699.6

  . إجمالي الصادرات من السلع والخدماتإلىنسبة *      
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  ميزان المدفوعات: سادساً
 
  األهداف 
  : خالل السنوات السابقة من خاللالمدفوعات ن على األداء اإليجابي الذي حققه ميزافاظالح

تحقيق فائض في الحساب الجاري عن طريق تباطؤ العجز في ميزان التجاري، واستمرار  .1
  .الفائض في ميزان الخدمات

حساب راس المال واستقطاب المزيد من االستثمارات تحقيق تباطؤ ملموس في عجز  .2
       .بية، والعمل على تحقيق المزيد من عمليات مبادلة الديناألجن

 :السياسات واإلجراءات 
  

  : األسواق الخارجية من خالل المزيد منإلى سياسة تجارية واستراتيجية للنفاذ تطوير .1
  .تحديد فرص التطوير التجاري واألسواق المستهدفة −
اقيات التجارية الثنائية قيام القطاعين العام والخاص باإلعداد والتفاوض على االتف −

  .ومتعددة األطراف واستراتيجيات النفاذ لألسواق الخارجية
متعدد األطراف من خالل الدخول في  دخول األردن في النظام التجاري تعزيز −

  .ترتيبات تجارية إقليمية جديدة
  . سياسات تمويل التجارةمعالجة  وتعديل هياكل التعرفة الجمركية وتطوير .2
  والتجارية القائمة لتعظيم االستفادة من الفرص االقتصاديةمثل لالتفاقيات  األاالستغالل .3

 مناسبة للتعرف على الصعوبات التي تعترض مراقبةالتي توفرها وإيجاد آليات 
  . تنفيذها

  والعمل على تحقيق المزيد من عمليات األجنبية، المزيد من االستثمارات استقطاب .4

  .مبادلة الدين  
  وجذبألردن ااسية األردنية في الخارج لترويج  دور البعثات الدبلوم على تفعيلالعمل .5

  االستثمارات األجنبية، والمساعدة في تحسين فرص نفاذ المنتجات الوطنية لألسواق   
  .الخارجية  

  . قيام بيوت متخصصة للتصديردعم .6
 الميةمنظمة التجارة العحول كافة الجوانب المتعلقة بمركز معلومات كفؤ إدارة انشاء و .7

   . األخرىالدوليةواالتفاقيات التجارية     
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  )13( رقم جدول
  المدفوعاتميزان

 مليون دينار                                                           

 البند 2004 2005  2006
 

 الجــــاري  الحســـــاب 381 135 160
 والخدمـات البضائع -189 -136 -111
 التجاري الميزان -136 -79  -50

 )فوب (الصادرات -1925 -2050 -2170

 )سيف (المستوردات 2231 2374 2543

 الخدمات  ميزان 4156 4424 4713

  جاريةتحويالت 1789 1971 2120

 المـال رأس حسـاب 517 214 210
 والخطأ السهو صافي -276 -119 -134

 اإلجمالي الميزان 105 16 26

 المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريةالناتج 7502.9 8060.2 8699.6
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  )14( رقم جدول
  المدفوعاتميزان

 من الناتج المحلي اإلجمالي(%)      

2006 2005 2004 
  
 البند

 
 الجــــاري  الحســـــاب 5.1 1.7 1.8
 والخدمـات البضائع  -2.5  -1.7  -1.3

 التجاري الميزان -1.8 -1.0 -0.6

 )فوب (الصادرات -25.6 -25.5 -25.0

 )سيف (المستوردات 29.7 29.4 29.2
 الخدمات  ميزان 55.3 54.9 54.2
  جاريةتحويالت 23.8 24.5 24.4
 المـال رأس حسـاب 6.9 2.7  2.4
 والخطأ السهو صافي -3.7 -1.5 -1.5

 اإلجمالي الميزان 1.4 0.2 0.3
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  القطاع االجتماعي: سابعاً
   

 األهداف 
  . البشرية واالقتصاديةالمواردزن بين  التواتحقيق .1
  .  الوطنية الموجهة لمعالجة معضلتي الفقر والبطالةالمبادرات في تنفيذ االستمرار .2
بما ينسجم مع أهـداف األلفيـة        مشاركتها في عملية التنمية      وزيادة المرأة األردنية    تمكين .3

 .للتنمية

 .ترسيخ ثقافة التمويل متناهي الصغر .4

 .اد على الذات في خلق فرص العمل المدرة للدخلتعزيز ثقافة االعتم .5

  .تفعيل دور القطاع التعاوني في تنمية المجتمعات المحلية .6
  

 :السياسات واإلجراءات 
 
 إعادة هيكلة قطاع التعليم العام ليصبح قادراً على التجاوب مـع            برامج في تنفيذ    االستمرار .1

يثه ليتالءم مع احتياجات سـوق   تكنولوجيا المعلومات، واستمرار تحدمجالالمستجدات في  
  .العمل

 وتحديثه وتعزيز قدراته في مجال البحث والتطـوير المـرتبط           العالي قطاع التعليم    تطوير .2
  . الوطنيلالقتصادبالقطاعات اإلنتاجية 

 ورفع سويتها لتتناسب مع متطلبات التحول القطـاعي فـي           المهني برامج التدريب    تطوير .3
  . سوق العمل

 المناسب للمتعطلين عن العمل ولذوي الدخل المتدني التدريبرص  في إيجاد فالتوسع .4
  . لهم قدرة تنافسية افضل في سوق العملتتيحإلكسابهم مهارات جديدة 

 للمشاريع المولدة للدخل وفـرص العمـل وخـصوصاً          التمويل في إيجاد مصادر     التوسع .5
  .الحجمالمشاريع الصغيرة ومتوسطة 

  .ية القابلة للتحويل إلى مشاريع إنتاجية الرياداألفكار وتشجيع أصحاب دعم .6
 والتوسع في إيجاد فرص عمـل خارجيـة وتـشجيع القطـاع           األردني سوق العمل    تنظيم .7

  .  المجالالخاص لالستثمار في هذا 
وبرامج المعونة الوطنيـة     التكميلي   الدخل برنامج   تمكين الفئات المستحقة من االستفادة من      .8

 .األخرى

  .عاملة في مجال مكافحة الفقر بهدف توحيد وتنسيق الجهودإعادة هيكلة المؤسسات ال .9
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   تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يضمن ومصادر أداء برامج تطوير .10

   في إخراج البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة واإلسراع. وصولها إلى الفقراء       
  .إلى حيز التنفيذ الفعلي       

   بيانات صندوق المعونة الوطنية لزيادة كفاءة األداء وتوفير آليات عدةقا وتحديث بناء .11

  .المتابعة      
  . واضحة لتعزيز دور ومشاركة المرأة في سوق العملوخطط برامج تبني .12
  عملية التنمية في مبدأ تكافؤ الفرص لتمكين المرأة من أداء دورها كامالً تعميق .13

  .ةمالمستدا      
  
  

  )15( رقم جدول
  مؤشرات القطاع االجتماعي عض ب

  

 البند  2004 2005 2006

 )باأللف(السكان 5609.7 5749.9 5887.9

  الخامالمشاركة معدل 0.2425 0.2440 0.2455

 )باأللف(العاملة القوة 1360.4 1403.0 1445.5

 )باأللف (العاملون 1159.3 1209.3 1263.3

 (%) نمو إنتاجية العامل معدل 1.2 1.2 1.5
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   األول الفصل

  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  )الخطط القطاعية(للخطة 

  
  

2004 -2006  
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   األول الفصل

  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  

  تنمية الموارد البشرية
  
  

  التعليم العام 
  

2004 -2006  
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  الرؤية 
 احتياجات االقتصاد المعرفي، والتركيز على تطوير نظام تعليمي قادر على  تلبية

مهارات التعلم المستمر مدى الحياة، بما يتالءم مع االحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية 
  .ويساعد على االندماج في االقتصاد العالمي

  
  الرسالة  

تطوير وإدارة نظام تربوي يركــز على التميز والكفاءة، وعلى االستثمار النوعي 
الكمي في خلق موارد بشرية تتمتع بقدر عاٍل من إتقان كفايات التعلم األساسية وذات و

 والمنافســة .تمكنها من التكيف بمرونة مع متطلبات العصر اتجاهات مجتمعية إيجابيــة،
  .بقوة وفاعلية،  واإلسهام في تطوير االقتصاد الوطني القائم على المعرفة

  
  التحديات الرئيسية

 .في اتخاذ القرار وضعف الهيكل اإلداري لوزارة التربية والتعليمالمركزية  

عدم قدرة المناهج والبرامج والممارسات التربوية على الوصول إلى مخرجات تعليمية  
 .تنسجم مع االقتصاد المعرفي

 .ضعف وعدم وضوح آليات وأدوات لقياس مخرجات النظام التعليمي 

والحاجة لنظام مسار وظيفي للمعلمين يتالءم مع ضعف القدرات والمهارات لدى المعلمين  
  .  متطلبات تحقيق رؤية التعليم

ضعف البنية التحتية لقطاع التعليم العام من حيث االكتظاظ الطالبي في المدارس،  
 .وارتفاع نسبة المدارس المستأجرة، والمدارس التي تعمل على نظام الفترتين

 .مات واالتصاالت في مختلف مناطق المملكة ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلو 

 .الحاجة إلعادة توزيع االستثمار العام على التعليم باتجاه االستثمار الرأسمالي النوعي 

 .عدم توفر رياض األطفال في غالبية المدارس الحكومية وخاصة في المناطق النائية 
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  األهداف 
بين نواتج النظام التعليمي ومتطلبات تحقيق المرونة والمواءمة وتطوير الروابط والقنوات  

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية الحالية والمستقبلية

 .إعادة هيكلة النظام التعليمي لتطبيق فلسفة التعلم المستمر مدى الحياة 

تطوير وتحديث وتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان رفع كفاءة  
 .اإلداري لقطاع التعليم العامالعملية التعليمية والنظام 

توفير الدعم والتسهيالت من أبنية ومرافق مدرسية لتجهيز بيئات تعلمية تعليمية مادية  
 .تتميز بالجودة

  .تنمية االستعداد للتعلم من خالل التربية ابتداًء من مرحلة الطفولة المبكرة 
 التعليم في مدخالته رفع كفاءة النظام التعليمي وزيادة فاعليته، ومراعاة اقتصاديات 

  .وعملياته ونواتجه
 .تطوير الجوانب النوعية للنظام التعليمي، والسعي لتحقيق التميز في برامجه وتنويعها 

التفاعل مع تطورات الثقافة العالمية، واالنفتاح على التجارب الدولية، ومواكبة التطور  
 .العلمي والتقني في مجاالت التعليم المختلفة

طاع الخاص وتوسيعه، وتحسين كفاءته في مجاالت التخطيط والتنفيذ تطوير دور الق 
 .والتمويل المتعلقة بتنمية الموارد البشرية

تعزيز وصول المواطنين للخدمات التعليمية في كافة المناطق والحد من التسرب من  
 .المدارس

بالنمو في تعزيز قدرات ومهارات المعلمين والعاملين في القطاع وربط الترقية الوظيفية  
 .المهارات والقدرات

 . نهج الالمركزيةقالتطوير اإلداري والمالي والفني للمؤسسات التعليمية، وتعمي 

 .تحديث التشريعات المنظمة ألداء المؤسسات التعليمية 

 .تفعيل دور النظام التعليمي في تعزيز مكانة المرأة في األسرة والمجتمع 

 . العامةتهيئة الطلبة لمشاركة أكبر في الحياة 
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  السياسات واإلجراءات 
 وبما ينعكس ة،العمل على تحسين المناخ التنظيمي للمدرسة عامة، وللغرف الصفية خاص 

 . التعلمّية–إيجاباً على تطوير العملية التعليمية 

المتصلة  ةــوضع خطة وطنية للتعليم ما قبل المدرسة لمعالجة الجوانب الكمية والنوعي 
ية، وتنفيذ خطة وطنية لرفع نسبة الملتحقين برياض مية الهامة والتأسيسبهذه المرحلة التعلي

 .2005بحلول عام % 35األطفال إلى 

المرحلة بما يضمن  ذهـــاالرتقاء بالتعليم األساسي، وتطوير مفهوم إلزامية التعليم في ه 
األرياف والمناطق  ة فيــالحد من ظاهرة التسرب بين الذكور واإلناث،  وخاص

 .رةالفقي

الربط بين التعليم العام والتعليم العالي، حيث تعتبر مرحلة التعليم الثانوي المرحلة الثالثة  
 .في بنية التعليم العام،  والحلقة الوسطى  بين التعليم األساسي والتعليم العالي

تكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الخدمات التربوية للجميع بما فيها مرحلة الطفولــة  
 . وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياةالمبكرة،

مواكبة التغيرات في عالم العمل ومتطلباته وإعداد الكوادر البشرية المدربـة والمزودة  
 .بالمعارف والمهارات الالزمة

توجيه النظام التربوي نحو التعلم بدالً من التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات  
 .واالتصاالت

الية الخاصة في تحقيق تعليم عالــــي المردود وتعزيز تحسين استغالل الموارد الم 
 .مبدأ الشراكة في تحمل كلفة التعليم،  وتحقيق التعليم للجميع

تطوير أنظمة ومعايير وطنية وفقاً لمعايير التقويم الدولية من أجل رفع سويـة المخرجات  
 .التعليمية

م دعـم القـــرار التربوي،  بناء و تطوير نظم المعلومات اإلدارية والتربوية،  ونظـ 
 .وتطوير الكفاءة المؤسسية القادرة على إدارة النظام التعليمي بكفاءة

التوجه نحو مزيد من الالمركزية في اإلدارة التربويـة وتعزيز دور الوحدات اإلدارية في  
 .مركز الوزارة والمحافظات،  وتفويض مزيد من الصالحيات اإلدارية والمالية للميدان

وتعزيز  والنوعية، ر التعليم الثانوي بمساريه الشامل والتطبيقي من النواحي الكميةتطوي 
الشاملة التي تضم  نمط المدرسة ارتباطه بمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتعميم

 التوسع الكمي والمستوى  وتحقيــقأنماطاً مختلفة من البرامج األكاديمية والمهنية، 
 .امج المهنيــةالنوعي في البر
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تطوير نظام الفصول الدراسيـة لتهيئــــة الطالب وإعداده للدراسة في أجواء  
وظروف أقرب لمثيلتهــا في الجامعات، فضالً عن إتاحة الفرصة لطالب المرحلـــة 

 .الثانوية لدراسة بعض المواد الجامعية

سية وطنية شاملة  تحسين مستوى الوصول إلى المعلومة والمعرفة، من خالل بنية أسا 
 .ومتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تعزيز وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة والتقييم والبحث لدعم عملية اتخاذ  
 .القرار

استكمال إنشاء مدارس الملك عبد اهللا الثاني للتميز للطلبة الموهوبين والمتميزين في  
ى هذه المدارس إلى تقديم خدمات أكاديمية تربوية متخصصة محافظات المملكة، حيث تسع

تهدف إلى تطوير العملية التعليمية،  بحيث تلبي حاجات الطلبة المختلفة لتحقيق التنمية 
والتطوير للموهبة واإلبداع بما يحقق ديموقراطية التعليم، وتكافؤ الفرص عندهم واستثمار 

 .طاقاتهم،  وإمكاناتهم لخدمة الوطن

 .مال إنشاء المراكز الريادية في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكةاستك 

بناء شراكه فعالة مع الجهات الوطنية ذات العالقة في القطاعين العام والخاص لدعم  
 .عملية اتخاذ القرار ولتلبية االحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية

بناء نظام معلومات تربوي  واإلدارة وتعليماستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالي ال 
 .والتعليم في الميدان وصوالً إلى المدرسة بمديريات التربية متكامل، يربط مركز الوزارة

تطوير التشريعات التربوية التي تعالج مختلف عناصر النظام التربوي وفعالياته، وتحديثها  
 .تجدات التربويـة للمسانسجاماً مع متطلبات التطوير التربوي، ومواكبةً

الكمية  النواحي تطوير الخدمات التربوية المتاحة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من  
 .والنوعية

والمجتمع،   ردـللف مواصلة تطوير المناهج والكتب المدرسية لتتالءم مع الحاجات المتغيرة 
 والبيئية والمهنية،   والسكانية الصحيةكالتربية، ومتابعة إدخال المفاهيم التربوية المعاصرة

 .عام، وللمرأة بشكل خاص بشكـل ةة لألسرمتوازن صــورة والعمل على إبراز

 تأكيد أهمية التربية السياسية والمدنية في النظام التربوي، وترسيخ مبادئ  االنتماء  
من خــالل النشاطات ذلك والمشاركة والعدالة والديموقراطية في الحياة المدرسية، و

الالمنهجية، وتضمين الكتب المدرسية معلومات تتعلق بشؤون الوطن العامة، مع التربوية 
 .التركيز على المفاهيم الخاصة بالديموقراطية وحقوق اإلنسان

الجوانب  قيـاس تطوير االمتحانات المدرسية والعامة شكالً وموضوعاً، والتأكيد على  
 .المختلفة من قدرات الطالب واستعداداته
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وتلك  المستأجرة  المدرسيةواالستغناء عن األبنية ء المدرسي كماً ونوعاً، تطوير البنا  
 .التعلمية- التعلمية الفترتين، وتوفير البيئة الداعمة للعمليةالتي تعمل بنظام

 تطوير نظام رتب المعلمين واإلداريين لالرتقاء بمكانة المعلـم العلميــــة  
 المميز في بناء اإلنسان والمجتمـع، والسعي واالجتماعية واالقتصادية،  تقديراً لدوره

 .لتحقيق النمو المهني المستمر لديه

 ةالب من تحقيق نتائج تعليمية قابل تحسين جميع جوانب نوعية التعليم حتى يتمكن الط 
 .للقياس

 وضع وتنفيذ برامج تستهدف بصفة خاصة القضاء على التفاوت بين الجنسين في مجال  
لقضاء على التميز بالنوع االجتماعي في النظم التعليمية والمناهج االلتحاق بالمدرسة وا

المدرسية والمواضيع المدرسية سواء كانت مستمدة من أي ممارسات تمييزيـة أو مواقف 
 .اجتماعيـة أو ثقافيـة أو ظروف قانونيـة أو اقتصادية

ام رفع كفاءات ومهارات المعلم من خالل إلحاقه بدورات متخصصــة أثناء الع 
 .الدراسي

 التنسيق مع المختصين لربط أهداف واستراتيجيات وزارة التربية والتعليــم بالخطط  
 .الوطنية لتنمية الطفولة، مع االهتمام والتركيز على مرحلة ما قبل المدرسة

تفعيل مفهوم النوع االجتماعي من خالل تشكيل لجنة دور المرأة القيادي فـي المركز  
ي الميدان تهدف إلى العمل على دمــــج هذا المفهوم في ولجان محلية فرعية ف

السياسات والبرامج وتطوير ثقافة مؤسسية داعمة لزيادة تمكـين المرأة وزيادة تمثيل 
 .النساء في المراكز القيادية الوسطى والعليا على مستوى المركز والميدان

 .مارسات المثلىتشكيل لجنة التعليم المتميز لتعمل بشكل مستمر على تقييم الم 

 .إعداد دراسات مستمرة لتحديد االحتياجات التدريبية الشاملة لكافة المعلمين 

تشكيل لجان تضم مجموعة من المعلمين المتميزين وممثلين عن الجهات األخرى ذات  
 للدخول في مالعالقة تتولى إرشاد الطلبة ومساعدتهم على اختيار مهنهم المستقبلية وتهيئته

  . م العالي بما ينسجم مع تطلعاتهم ورغباتهم وقدراتهممرحلة التعلي
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  2006-2004 خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع التعليم العام في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  2004  2005  2006  المجموع
  اسم المشروع

160.384 58.207 58.177 44.000  فةتطوير التعليم نحو اقتصاد المعر

 صيانة واصالحات لالبنية المدرسية 1.355 1.355 1.355 4.065

3.275 0.935 0.935 1.405 
اجهزة ومعدات واالت ومعدات لمختبرات والمشاغل 

 والمدارس

25.246 7.648 7.648 9.950 

إضافات غرف صفية، ووحدات (أشغال وإنشاءات 
صحية، ساحات، أرصفة ، وخزانات ، وشبك حماية، 

، وإنشاء نادي معلمين الزرقاء، )ياه وكهرباء تمديدات م
 .وإضافات مختلفة لنادي معلمي اربد وصالة تالع العلي

 انشاء مدرسة صخرة عجلون  0.150 0.000 0.000 0.150

 انشاءات مختلفة لتاهيل وتطوير امهات المدارس  0.700 0.000 0.000 0.700

0.500 0.000 0.000 0.500 
 الستحداث تخصص جديد في طباعة الكتب المدرسية

 المسار االكاديمي 

 شراء مقاعد مدرسية  0.183 0.000 0.000 0.183

 اثاث حاسوب للمدارس  0.235 0.000 0.000 0.235

 اضافات غرف صفية 0.725 0.54 1.000 2.265

0.550 0.000 0.000 0.550 
الكورة، المزار (انشاء ثالث مديريات للتربية والتعليم 

 )  الشونة الجنوبيةالجنوبي و

0.750 0.000 0.000 0.750 
انشاء ستة أبنية مدرسية جديدة وإعداد دراسات لمدارس 

 جديدة

 استمالك االراض للمدارس 5.000 0.000 0.000 5.000

 تمديدات كهربائية للحاسوب التعليمي  0.060 0.060 0.060 0.180

 درسيةنفقات إنشاء الخريطة الم 0.080 0.000 0.000 0.080

 اثاث عام للمدارس  3.400 2.000 2.000 7.400

9.870 3.870 4.000 2.000 
مشاريع األبنية المدرسية الممولة من القرض األلماني 

 ) مدرسة اساسية25بناء (

  الثالث أقاليم المملكةتطوير مدارس للمتفوقين في  0.120 0.120 0.120 0.360

 رسحوسبة المدا 2.057 0.000 0.000 2.057

 طباعة الكتب المدرسية  2.000 2.000 2.000 6.000
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 مركبات واليات  1.000 1.000 1.000 3.000

10.500 3.500 3.500 3.500 
 ونفقات تشغيل ربط الكترونيااستكمال ربط المدارس 

 المدارس 

 نفقات تدريب المعلمين  1.000 1.000 1.000 3.000

  مرحلة جديدة/ ديدةانشاء مدارس ج  0.00  0.650  2.370  3.020
  مرحلة جديدة/ توسعة مدارس  0.00  0.060  0.09  0.150

248.920 85.155 83.045 80.720   المجموع 
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 الرؤية
نظام التعليم العالي بالمهارات والخبرات المؤهلة والمتخصـصة فـي          مخرجات  تسلح  

 متطلبات اإلبداع والتميز التي تلبي احتياجات المجتمع الحاليـة     وتملكهامختلف حقول المعرفة،    
  .والمستقبلية وبما يتالءم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة 

  
 الرسالة: 

 بشكل يساهم في تـوفير المهـارات والقـدرات          ليطوير وتحديث قطاع التعليم العا    ت
 االقتـصادية واالجتماعيـة   النشاطاتما تتطلبه  المتخصصة والمتميزة أكاديمياً وتطبيقياً، وفق

والثقافية والسياسية، مع التأكيد على الحفاظ على الهوية العربية والتراث اإلسـالمي والتربيـة         
  .الوطنية

  
  التحديات الرئيسية 

 .ياسات القبول مع متطلبات تطوير وتحديث التعليم العاليعدم مالئمة س 

 .ضعف الموائمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات التنمية المستدامة 

اختالالت كبيرة في الوضع التمويلي للجامعات، وتدني نسبة االستثمار النوعي في تحسين  
 .سوية التعليم

 .وبرامج ومناهج التعليم العاليضعف مشاركة القطاع الخاص في صياغة سياسات  

عدم وجود آلية مؤسسية للبحث العلمي في القطاع، وضعف الروابط بين الجامعات  
 .والصناعة المحلية وانخفاض التمويل المخصص للبحث والتطوير

وعدم وجود اآلليات التي تضمن التحديث والتطوير  التدريس اتقدرات أعضاء هيئضعف  
 .عليميةفي األدوات واألساليب الت

 .تدني مستوى االعتماد وضبط الجودة 

 .ضعف آليات التواصل بين الطلبة المبدعين والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني 

 . عدم وجود نظام متابعة لخريجي الجامعات 

 .ضعف مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة القطاع على المستويين الوطني والجامعي 
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  األهداف
متطلبات التنمية هلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي إعداد كوادر بشرية مؤ 

 .   المستدامة

توفير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل  
 .المواهب

تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه  
 .يتهلخدمة المجتمع وتنم

إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم  
العالي من جهة أخرى لالستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين 

  .القطاعين عن طريق االستشارات والبحث العلمي التطبيقي
 من خالل وضع معايير التنميةت تحسين نوعية وكفاءة مواءمة التعليم العالي لمتطلبا 

 مع وتنسجموأسس لالعتماد وضبط الجودة تُطبق على مؤسسات التعليم العالي كافة 
 .المعايير الدولية

مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوظيفها في اإلدارة وفي  
 .البرامج األكاديمية من حيث المحتوى وأساليب التدريس والتقويم

اعاة اقتصاديات التعليم في قطاع التعليم العالي التي تتضمن تأمين التمويل الالزم مر 
ووضع اآلليات المناسبة لتوزيع واستخدام الموارد المالية المتاحة بكفاءة وفاعلية ووفق 

 .األولويات 

  
  السياسات واإلجراءات 

كأساس ما يعادلها أو الثانوية العامة امتحان شهادة الدراسة لب في ااعتماد معدل الط 
 .رئيسيللقبول بشكل 

من خالل لجنة تنسيق القبول الموحد للجامعات  على أساس تنافسي أن يكون القبول 
 .  مع مراعاة الظروف االجتماعية والجغرافية للطلبةالرسمية،

 التخصصات /البرامج/ تحديد أعداد المقبولين في الكلياتقيام مجلس التعليم العالي سنوياً ب 
بما يتناسب وقدرتها االستيعابية وحاجة والخاصة وكليات المجتمع جامعات الرسمية في ال

  .وبما يضمن النوعيةسوق العمل، 
بما يحقق أكبر الكليات أو األقسام الطلبة على مستوى قبول تحديد مجلس التعليم العالي  

 .قدر من المواءمة بين رغبات الطلبة والتخصصات المتاحة
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نتقال من تخصص آلخر في الجامعة إلتاحة المجال للطلبة بدراسة السماح للطلبة باال 
 وذلك وفق الشروط والضوابط التي تضعها الجامعات لهذا بها،التخصصات التي يبدعون 

 .للطلبة األكاديمي المستوىالغرض مع األخذ بعين االعتبار 

لتأكد من  التربية الرياضية والفنون ل تخصصاتقبول الطالب في إعادة النظر في أسس 
 .التخصصاتاختيار الطلبة الذين لديهم مواهب ومقدرات حقيقية بهذه 

 . المشبعة بشكل تدريجيوالتخصصات تخفيض أعداد المقبولين في البرامج  

  .إعادة النظر في الخطط والبرامج الدراسية في الجامعات لتحديثها بشكل مستمر 
جامعة، وإعادة النظر في  محددة في كلتخصصات إنشاء مراكز تميز في العمل على  

 .التخصصات التي ال تمتلك المقومات الكافية للحفاظ على النوعية الجيدة من الخريجين

 .التوسع في برامج الدراسات العليا وتحفيز الطلبة المتميزين لاللتحاق بها  

 .إنشاء مراكز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 

ى درجة الدكتوراه من جامعات مرموقة في تخصصات إيفاد مبعوثين للحصول عل 
 .مطلوبة

تحديث مساقات الحاسوب العامة بشكل مستمر في ضوء زيادة معرفة طالب الثانوية  
المواد، وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي العامة بهذه 

 .والبحث العلمي 

صاالت في جميع البرامج من حيث المحتوى وأساليب استخدام تكنولوجيا المعلومات واالت 
 .التدريس وأساليب التقويم 

  .التدريستطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في استخدام التكنولوجيا في  
 األساسية الالزمة لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلبة من ىتوفير التجهيزات والبن 

 .استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم 

ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برامج التعلم عن ُبعد وتشجيع الجامعات ا 
 .على التعاون لتحقيق ذلك 

االستمرار في إعادة هيكلة الرسوم الجامعية بما يتناسب مع كلفة الدراسة في كل تخصص  
 .أو برنامج دراسي

ي السنوي لهذه إنشاء صناديق الطلبة المحتاجين وتخصيص نسبة من الدعم الحكوم 
 . سنوات10خالل % 100الصناديق تتزايد سنوياً حتى تصل إلى 

 .تشجيع المؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع على إنشاء صناديق لتمويل دراسة الطلبة 

 .استمرار الدعم الحكومي اإلضافي الستكمال البنية التحتية للجامعات الجديدة وتجهيزها  
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 .عات ألغراض اإليفاد للحصول على درجة الدكتوراةتخصيص جزء من موازنات الجام 

تخصيص جزء من الدعم الحكومي اإلضافي لتمويل تخصصات ومراكز تميز في  
 .الجامعات بشكل تنافسي 

توزيع المنحة الحكومية السنوية بين الجامعات الرسمية بناء على النسب المئوية ألعداد  
 .الطلبة في هذه الجامعات 

يم العالي الجتذاب الطالب الوافدين وتسهيل إجراءات تسجيلهم في تسويق خدمات التعل 
 .الجامعات وإقامتهم

إنشاء هيئة مستقلة تتولى تقويم وضبط الجودة والنوعية في الجامعات الرسمية والخاصة  
  .بما يتماشى مع المعايير الدولية

 .إنشاء هيئة مستقلة لالعتماد تحل محل مجلس االعتماد الحالي  

 .اتب لالعتماد وضبط الجودة في الجامعات إنشاء مك 

 .اعتماد امتحان كفاءة موحد للخريجين 

 بحيث يتم بموجبه  نظام تصنيف جامعي وتعميمه على الجامعات الخاصة والرسمية،وضع 
 معايير تصنيف تجمع بين النَهج وضع و الجامعات بحسب حقول التخّصصتصنيف

، وذلك من صاد المحلّي والنشاطات العمليةالتعليمي واألبحاث ومدى المساهمة في االقت
ل التخّصص وعناصر األداء  المنافسة بين الجامعات المحلّية في مختلف حقوتشجيعأجل 

   .ميادينفي مختلف ال مراكز االمتياز بين الجامعات تعزيز، و الرئيسّيةالجامعي
 تضم ممثلين عن إنشاء هيئة عليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات 
  .التي تعنى بالبحث العلمي

  .تهيئة الكوادر البحثية الكفؤة وتوفير الفرص المناسبة لها الكتساب الخبرات الالزمة 
  .لقوية فيهاإنشاء مراكز التميز في الجامعات بما يتالءم مع التخصصات ا 
  .إقامة شراكة فعلية بين الجامعات وقطاعات التنمية واإلنتاج والخدمات المختلفة 
تعظيم استخدام الموارد والمرافق والتجهيزات المتوفرة في الجامعات فيما بينها ألغراض  

  .البحث العلمي والتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختلفة 

 .عاية الطلبة الذين يملكون القدرة على التميز واإلبداعتوفير اآلليات الالزمة الحتضان ور 

تمكين مجلس التعليم العالي والهيئات العليا لالعتماد، وضبط الجودة والنوعية، والبحث  
  .العلمي من جمع المعلومات وتحليلها لغرض اتخاذ القرارات المناسبة 
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رة أعمال الجامعات، بحيث في اتخاذ القرارات وفي إدا" نظم إدارة المعلومات " استخدام   
معلومات الطلبة، القبول الموحد، الشؤون المالية، الشؤون اإلدارية، ( تشمل األنظمة التالية 

 ). إدارة الموارد البشرية و الرواتب، إدارة الموجودات والمستودعات

 .اعتماد الكفاءة والتنافس في اختيار القيادات الجامعية  

 .والتنفيذ والتوسع في تفويض الصالحيات في الجامعات تبني الالمركزية في اإلدارة  

 .تبني مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة القطاع على المستويين الوطني والجامعي  

 .تحسين إدارة  قطاع اإلبداع والبحث العلمي 

 .إنشاء مكاتب في الجامعات لمتابعة شؤون الخريجين وتوظيفهم 

  .امعات لتنفيذ السياسات الخاصة بتشكيل الهيئات المقترحةتعديل قوانين التعليم العالي والج 
 : إعادة النظر في التشريعات الخاصة بما يكفل  

o       من األرباح السنوية للـشركات وتحويلهـا       %) 1(تعديل قانون الشركات لتخصيص نسبة
  .لصندوق البحث العلمي 

o  عضاء الهيئة التدريسية    والتعليمات المتعلقة بأسس الترقية والتفرغ العلمي أل       تعديل األنظمة
 .الرسمية والخاصة في الجامعات 

o  بالبعثات الدراسيةتعديل األنظمة والتعليمات الخاصة.  

o تعديل القوانين واألنظمة الكفيلة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالس القطاع.  
السماح بهامش واسع من الحرية للطلبة في إدارة الجامعات وحرية التعبير وإنشاء  
 .لجمعيات الطالبيةا
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  2006-2004خطة التنمية االقتصادية واالجتماعيةمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

35.900 15.450 15.450  مشروع تطوير التعليم العالي  5.000

 ئم مع المعايير الدوليةالتطوير عملية االعتماد لتت 0.250 0.000 0.000 0.250

 نظم إدارة المعلومات  0.255 0.500 0.345 1.100

  دعم الحوسبة في الجامعات االردنية 4.258 0.000 0.000 4.258
 جامعة البلقاء التطبيقية  / اجهزة ومعدات لهندسة المساحة 0.200 0.000 0.000 0.200

1.000 0.000 0.000 1.000 
جامعة / استحداث تخصصات جديدة وتطوير تخصصات قائمة

 البلقاء التطبيقية 

 مشروع ابنية السنكترون 2.000 0.000 0.000 2.000

 إنشاء معهد للتعليم المهني والتقني 3.500 0.000 0.000 3.500

1.000 0.000 0.000 1.000 
ت دعم جامعة البلقاء التطبيقية لتنفيذ مسؤولياتها تجاه كليا

 المجتمع

 جامعة البلقاء التطبيقية/ معهد تدريب المدربين 0.660 0.000 0.000 0.660

1.500 0.500 0.500 0.500 
االعتماد، الجودة وضبط النوعية، : إنشاء هيئات مستقلة لكل من

 والبحث العلمي 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي  3.000 4.000 5.000 12.000

45.000 15.000 15.000 15.000
مشاريع لرفع مستوى مخرجات نظام التعليم العالي ودعم البحث 

 العلمي في الجامعات

 جامعة الطفيلة   0.00  2.5  2.5  5.000

 الجامعة االردنية االلمانية  0.00  2.00  2.00  4.00

117.368 40.795 39.950 36.623   المجموع 
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   األول الفصل

  
 

  تصادية واالجتماعية الرئيسية المحاور االق
  

  تنمية الموارد البشرية
  
  

  العمل والتدريب والمهني والتقني 
  

2004 -2006  
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  الرؤية
تجسير الفجوة بين مهارات وقدرات الموارد البشرية واالحتياجات الحالية والمـستقبلية           

ي رفع إنتاجيـة    لالقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في سوق العمل ورفع كفاءته بما يساهم ف           
  .  في االقتصاد الوطنيالعامل

  
  الرسالة

ر قوى عاملـة    توفيوتنظيم سوق العمل بصورة تكفل مصالح أطراف العملية اإلنتاجية          
  . العرض والطلبقوى  بين توازن وخلق بيئة عمل مناسبة مؤهلة ومدربة

  
  التحديات الرئيسية

 .ارتفاع معدالت البطالة وتفاوتها بين المحافظات 

 .ألردنيةا انتاجية العمالةي مستويات تدن 

 بين المواءمة ما عدمبطالة مع وجود عمالة وافدة، (االختالالت الكبيرة في سوق العمل 
 .)مخرجات النظام التدريبي والتعليمي واحتياجات السوق

 .تدني مشاركة المرأة في سوق العمل 

 .عدم شمول قانون العمل للعاملين في القطاع الزراعي 

 . اتخاذ القرار الخاصة بسوق العملضعف آلية 

 . عدم وجود قاعدة معلومات شاملة ومفصلة ومحدثة لسوق العمل 

 .  ضعف تنظيم سوق العمل األردني 

 . ضعف التنسيق والتكامل بين المبادرات الوطنية الخاصة بسوق العمل 

 .ضعف القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العالقة بسوق العمل 

  . تعزيز مشاركة المرأةإلىاالبتكارية الهادفة  في البرامج النقص 
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  األهداف 
   

  .األردني وإحالل العمالة األردنية محل الوافدةتنظيم سوق العمل  
للموارد البشرية في التخصصات والمهارات التي تعكس التدريب توفير فرص التأهيل و 

 .االحتياجات الفعلية لسوق العمل

 .ة العاملرفع كفاءة سوق العمل وزيادة إنتاجي 

ر المعلومة الدقيقة والصحيحة لصانع القرار والباحثين يتوفلبناء قاعدة بيانات لسوق العمل  
والمهتمين، والعمل على تطوير قدرات وزارة العمل وكادرها لتقديم الخدمة المميزة 

 الحديثة المتطورة في مجال خدمة التكنولوجياللمواطن األردني والمستثمر باالستفادة من 
  .األداءفضل معايير اعتماد أنسان، واإل

 .المؤسسات العاملة في هذا المجالتطوير قدرات  

 وتعزيز قدرات الشركاء اإلنتاج أطرافالحفاظ على عالقات عمل مستقرة بين  
من العدالة  االجتماعيين على الحوار لتحقيق المستوى الالئق من التعاون على أسس

  .والمساواة
 .أة في مختلف األنشطة االقتصاديةزيادة معدالت مشاركة المر 

   .التوسع في مظلة الضمان االجتماعي 
  

  السياسات واإلجراءات 
  

حوسبة أنظمة العمل في المؤسسات العاملة في قطاع العمل وتطوير األنظمة الكفؤة  
  .لإلدارة والمساءلة واعتماد المعايير المناسبة لتقييم األداء لرفع كفاءة العاملين في القطاع

 فيما يتعلق بإجراءات االستخدام، وتحديد األجور، ط إجراءات تنظيم العمل المهنيبسيت 
 .وتنقل العمالة بين القطاعات وداخل القطاع الواحد، وإجراءات الترخيص ومزاولة العمل

حثين عن عمل بأسلوب علمي توفير التأهيل والتدريب الفني والتقني لكل األردنيين البا 
ات الفعلية لسوق العمل ومراعاة مواكبة التقدم التكنولوجي يتوافق مع الحاجومتطور 

 .ألساليب العمل واإلنتاج

دعم جهود توسعة مظلة قانون العمل ليشمل القطاع الزراعي، وتحسين شروط وظروف  
العمل، وتطوير التشريعات العمالية التي تضمن للعامل االستمرار في عمله وتحسين 
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نفسي، وكذلك توسعة مظلة قانون الضمان االجتماعي االستقرار الوظيفي والعائلي وال
 .شمل كافة العاملين في مختلف مواقعهم ومهنهم تل

التوسع في إشراك القطاع الخاص في عمليات إعادة التأهيل والتدريب، وتسويق الكفاءات  
 .محليا وخارجيا، وتحفيزه للمساهمة في إحالل العمالة المحلية محل العمالة الوافدة

 وأنشطة المؤسسات األهلية والخاصة في مجال زيادة مشاركة المرأة ودمج ذوي دعم دور 
 .االحتياجات الخاصة في سوق العمل

تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بتمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم المولدة  
 .للدخل والمكثفة للعمالة

تطبيق المبادئ والحقوق األساسية بناء وتعزيز قدرات نقابات أصحاب العمل والعمال على  
 .في العمل

بناء نظام متابعة محوسب لتقييم مخرجات التدريب المهني والتقني من حيث قدرة النظام  
التدريبي على مساعدة المواطنين في الحصول على فرص عمل في التخصصات التي 

 . يتدربون عليها

ع المؤسسات التي تعنى بتوفير بناء قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل وتعزيز التعاون م 
 العامة، والمركز اإلحصاءاتالبيانات والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية مثل دائرة 

 .الوطني لتنمية الموارد البشرية والمنظمات العربية والدولية ذات العالقة

اكز إنشاء مرو التدريبيةالتوسع في مراكز التدريب القائمة من حيث التسهيالت والبرامج  
  .المملكةومعاهد تدريب مهني تغطي مختلف مناطق 

تشجيع اإلناث على االلتحاق في ومراكز تدريب مهني خاصة باإلناث في إنشاء التوسع  
 .برامج التدريب المهني

زيادة التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في تصميم البرامج التدريبية ونماذج  
 .المتخصصةاالختبارات وإنشاء مراكز التدريب 

تطوير البرامج التدريبية وأساليب تقويم مخرجاتها، وإجراء االختبارات المهنية للعمال  
 .الممارسين ومنحهم اإلجازات لمزاولة المهنة

عقد اتفاقيات تنظم مأسسة البرامج الرامية إلحالل العمالة األردنية بدالً من الوافدة، و 
ت العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة عملية التدريب والتأهيل التعاون مع الشركا

)(QIZلة الوافدةامكان العم  األردنيينالتدريجي للعمال  واإلحالل. 
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زيادة النشاط التمويلي المباشر لصندوق التنمية والتشغيل، وغير المباشر مع المؤسسات  
 ع قاعدة المستفيدين من الصندوقيالوسيطة واستحداث اتفاقيات مع مؤسسات أخرى لتوس

 .وتعميق انتشاره في كافة المناطق

إجراء الدراسات الالزمة لمتطلبات وجدوى تطبيق التأمينات األخرى الواردة في قانون  
 .الضمان االجتماعي

 .تفعيل دور أمانة سر مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني 

ة للوصول التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومراكز تعزيز اإلنتاجي 
إلى المزيد من الفئات المستهدفة وبنفس الوقت الحصول على فرص أكثر لتمويل 

 .النشاطات اإلقراضية للصندوق باإلضافة لفرصة تطوير الخدمات الفنية المساندة

 المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية واجتذابهم إلى التدريب ستهدافوضع خطة ال 
  .المهنّي وسوق العمل

ير الحوار االجتماعي والمفاوضات الجماعية على المستوى المؤسسي دعم وتطو 
 .والقطاعي والوطني

ة وتعظيم استخدام شبكة ي العمل المستقبلأساليب في اإللكترونيةترسيخ مفهوم الحكومة  
 .اإلنترنت العمل المعتمدة على وأنظمة اإلنترنت

يشة للعامل األردني تساعده فع الحد األدنى لألجور بشكل يعزز من مستويات المعدراسة ر 
 .على مواكبة التزايد المضطرد في مستويات المعيشة السائدة

 والمهن التي يسمح فيها باستقدام واستخدام العمالة الوافدة شريطة عدم توفر األعمالتحديد  
  .األردنيةالخبرات 

 .التعاون والتنسيق مع جهات التمويل ألغراض إنشاء مشاريع التشغيل الذاتي 

 .نسيق مع الجهات المعنية بتنمية الموارد البشريةالت 

مراجعة قانون العمل لمراعاة التمييز بين فئة العامل والموظف حيث تختلف المهارات  
ومتطلبات العمل وكذلك الحقوق والواجبات، ومعالجة خلو القانون من اعتماد سن التقاعد، 

 .لتحقيق االنسجام مع قانون الضمان االجتماعي

  .على العمل في جميع المهنالمتعطلون يقبل لة وطنية لتحسين صورة العامل لإطالق حم 
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  2006-2004خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع العمل والتدريب المهني والتقني في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  2004  2005  2006  المجموع
  اسم المشروع

 شروع التشغيل الوطنيم 0.900 0.500 0.500 1.900

 مشروع البرنامج الوطني للحد من  عمالة األطفال في األردن 0.140 0.570 0.000 0.710

 بناء قدرات الشركاء االجتماعيين لتعزيز  الحوار االجتماعي  0.398 0.316 0.271 0.985

 حوسبة الوزارة والمديريات 0.350 0.000 0.000 0.350

 مشروع التدريب في صناعة المالبس 1.000 0.000 0.000 1.000

 تعزيز قدرات موظفي وزارة العمل   0.480 0.470 0.470 1.420

 مشروع مركز السلط لالشغال الحرفية 1.420 0.000 0.000 1.420

 أمانة سر مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني  0.293 0.000 0.000 0.293

 المفرق للذكور واإلناث / المهنيمركز التدريب 0.868 0.000 0.000 0.868

 عجلون للذكور واإلناث / مركز التدريب المهني 0.283 0.000 0.000 0.283

 السلط للذكور واإلناث /مركز التدريب المهني 0.605 0.000 0.000 0.605

0.127 0.000 0.000 0.127 
مدينة الحسين بن عبد اهللا الثاني -الكرك/مركز التدريب المهني

 ة الصناعي

0.130 0.000 0.000 0.130 
انشاء مركز التدريب المهني للفتيات من ذوي االحتياجات الخاصة 

 الكرك / 

 تحديث وتطوير مركزي تدريب االغوار الوسطى وياجوز 0.035 0.000 0.000 0.035

 العقبة / بناء مشغل كهرباء سيارات وهنجر لمشغل الحدادة  0.035 0.000 0.000 0.035

 انشاء وتجهيز مركز التدريب المهني ابو نصير  0.120 0.000 0.000 0.120

 العقبة / بناء مشغل مبيعات وتسويق اناث  0.020 0.000 0.000 0.020

 مؤاب/ بناء مشغل ميكانييك عام  0.020 0.000 0.000 0.020

 الطفيلة / بناء مشغل تبريد وتكييف  0.030 0.000 0.000 0.030

 توسيع وتجهيز مركز تدريب مهني الزرقاء 0.035 0.000 0.000 0.035

 مأدبا /انشاء وتجهيز مركز التدريب المهني  0.045 0.000 0.000 0.045

 عجلون / اضافات لمدرسة صخرة الثانوية  0.080 0.000 0.000 0.080

 جرش للذكور واإلناث /مركز التدريب المهني 0.422 0.000 0.000 0.422

 ماركا /مركز التدريب المتخصص بمهن الصناعات االنشائية 0.037 0.000 0.000 0.037

 الرمثا /تطوير مركز التدريب المهني 0.445 0.000 0.000 0.445

0.102 0.000 0.000 0.102 
مركز التدريب المتخصص بالمهن الفندقية والحرف  

 وادي موسى /التقليدية
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

الهاشمية /مركز التدريب المتخصص بمهن الصناعات  االلكترونية 1.166 0.000 0.000 1.166
 ذكور -مادبا/مركز التدريب المهني 0.467 0.000 0.000 0.467

 تطوير معهد السالمة والصحة المهنية  0.296 0.000 0.000 0.296

 اث وتعزيز مختبرات الحاسوب في مراكز ومعاهد المؤسسةاستحد 0.075 0.000 0.000 0.075

 إناث-معان/مركز التدريب المهني 0.223 0.000 0.000 0.223

 تحديث تجهيزات مراكز المؤسسة  1.449 0.000 0.000 1.449

 مشروع التدريب الوطني 7.372 0.000 0.000 7.372

 للذكور واالناثمركز التدريب المهني ناعور  0.350 0.230 0.000 0.580

 مركز التدريب المهني في الكورة  0.900 0.000 0.000 0.900

0.245 0.000 0.000 0.245 
تطوير ظروف ومتطلبات السالمة المهنية في مراكز التدريب 

 المهني

 وحدة المعايير المهنية  0.100 0.200 0.252 0.552

 المهني لإلناث تطوير وتوسيع مراكز التدريب  0.100 0.050 0.000 0.150

تأهيل مراكز ومعاهد المؤسسة لتدريب ذوي االحتياجات الخاصة  0.140 0.053 0.000 0.193
 وحدة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  0.040 0.085 0.000 0.125

 مركز التدريب المتخصص بمهن الصناعات النسيجية والجلدية  0.100 0.050 0.000 0.150

 حوسبة أعمال المؤسسة  0.100 0.100 0.055 0.255

 تطوير معهد تكنولوجيا المعلومات 0.160 0.000 0.000 0.160

إعداد وتطوير المناهج والبرامج الخاصة بمؤسسة التدريب المهني  0.100 0.000 0.000 0.100
 التعاون مع مراكز اإلصالح والتأهيل المهني  0.100 0.100 0.000 0.200

 مشروع التشغيل االلكتروني  1.120 0.430 0.000 1.550

 مشروع مسح سوق العمل 0.750 0.450 0.178 1.378

  معهد الصناعات المعدنية في العقبة 0.031 0.0 0.0 0.031

29.134 1.726 3.604 23.804   المجموع 
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  الشباب
  

 الرؤية
إعداد جيل من الشباب المتميز فكراً وخلقاً وسلوكاً وجسماً والقادر على التفكير والتحليل 
واإلبداع والمدرك لحقوقه وواجباته تجاه وطنه وأمته، والحريص على المشاركة في مختلف 

  .مراحل العمل والبناء
  

  الرسالة
برامج والسياسات الهادفة إلى تنمية الشباب وإطالق طاقاتهم اإلبداعية إعداد وتنظيم ال

، في إطار من التشاركية يعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع فراغهم بما أوقاتواستثمار 
والشمولية والتكامل والتنسيـق وصوالً إلى تكوين جيل متميز ومبدع وخالق واستثمار دوره 

  . بكافة أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيةفي العملية التنموية الشاملة
  

  التحديات الرئيسية
 .عدم وجود رؤية واستراتيجية وطنية واضحة لقطاع الشباب 

عدم (تعقد مشاكل الشباب وتداخلها وتعدد الجهات المسؤولة عنها وضعف التنسيق فيما بينها  
 ).وجود مرجعية موحدة للقطاع الشبابي

 .عدالت البطالة لدى شريحة الشبابارتفاع م 

 .ضعف البنية التحتية المادية واالجتماعية الالزمة لمساعدة الشباب على قضاء أوقات الفراغ 

عدم وجود البرامج والخطط الرامية الستثمار طاقات الشباب ودعم ورعاية اإلبداع والتميز  
 .لديهم

 .ضعف مشاركة الشباب في الحياة العامة 

مفاهيم االنتماء والوالء والممارسات الديمقراطية ومبادئ تكافؤ الفرص الحاجة لتعزيز  
 .وسيادة القانون لدى شريحة الشباب

  .ضعف القدرات المؤسسية واإلدارية العاملة في قطاع الشباب 
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   األهداف
  
 الحضاري وقيمها، متحل بروح لمورثهاتنشئة شباب متمسك بعقيدته، منتم لوطنه وأمته واع  

الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق اإلنسان    قادر على تعزيز النهج المسؤولية،
  .والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة 

تعميق انتماء الشباب للوطن والوالء للقيادة الهاشمية واحترام الدستور وسيادة القانون  
  .الكبرىومبادئ الثورة العربية 

رها بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة تنظيم طاقات الشباب واستثما 
  .والتطوعيوترسيخ قيم العمل الجماعي 

 .النفستشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب  
 .نيةتزويد الشباب بالمعارف والمعلومات الحديثة ليبقى على صلة بالمستجدات العلمية والتق 
إكساب الشباب مهارات الحياة العصرية وأنماط الحياة الصحية لتمكينه من التعامل مع األنا  

  .واآلخر بكل وعي واقتدار
  

  السياسات واإلجراءات 
 بناء استراتيجية وطنية للشباب لتكون إطاراً وطنياً ومرشداً لما يجب عمله من خالل إجماع  

مستوى الوطني واستقطابها لتوحيد الجهد الوطني كافة الجهات العاملة مع الشباب على ال
  . للعمل ضمن هذا السياق 

تعديل التشريعات الالزمة لتوفير مظلة ومرجعية موحدة لقطاع الشباب وتعزيز التعاون  
  .والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالقطاع

مختلف البيئات تأسيس مراكز شبابية نموذجية تلبي احتياجات الشباب المتزايدة تتواءم مع  
  .وتتفاعل معها

 .تطوير وتحديث برامج المراكز الشبابية لتشمل برامج تدريبية وثقافية واجتماعية 
 . للمراكز الشبابية والتقنيإدخال برامج الكمبيوتر واإلنترنت والتدريب المهني 
 .تدريب القيادات الشبابية المشرفة على هذه المراكز 
 على أهداف المنهج ومحتوياته من مفاهيم ومهارات وضع منهاج للتوجيه الوطني يشتمل 

  .واتجاهات وإجراءات التنفيذ 
تنويع برامج التوجيه الوطني بحيث تشتمل على برامج تدريبية ولقاءات وحلقات نقاش  

 .وورش عمل والقيام بزيارات ميدانية للتعرف على المعالم الحضارية والنهضوية
م كافة المؤسسات الشبابية واإلعالمية والدينية تنويع وسائل التوجيه الوطني باستخدا 

 .والتربوية واالجتماعية وغيرها من المؤسسات األخرى ذات العالقة
 .مواقعالتوسيع مجال البرامج التوجيهيـة لتشمـل كافة شباب األردن في شتى  
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تعريف الشباب بآخر المستجدات والمتغيرات الثقافية واالجتماعية المعاصرة التي تميز  
لحياة في مستهل األلفية الثالثة وتعزيز ثقافتهم بها ليكونوا أكثر معرفة وقدرة على التعامل ا

 .  مع هذه المستجدات 
  .التوسع في إقامة معسكرات الحسين بحيث تتوزع على مدار العام صيفية وشتوية 
إقامة معسكرات أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية بالتعاون مع المؤسسات الشبابية  

 .ربوية وغيرها والت
 .وضع مشروعات وبرامج منظمة العمل التطوعي وخدمة البيئة وتنمية المجتمع 
وضع محتوى جديد للعمل في المعسكرات يستند إلى إكساب الشباب مهارات فنية في  

الموسيقى والفنون والفلكلور والرياضات البحرية والتربية المهنية والكشفية واللغات الحية 
ترنت والتأكيد على قيم المسؤولية واالنضباطية وحماية البيئة والمحافظة والكمبيوتر واإلن

على المال العام وإدخال منهاج التربية الوطنية والخدمة العسكرية والسياحة الشبابية ضمن 
 .خطة التوجيه الشبابي 

إعداد منهج للتعامل مع الشباب تتحدد فيه األهداف ووسائل التنفيذ والتطوير والمحتوى  
  .مالئم في ضوء المتغيرات الحديثة ال
ربط الشباب بالوطن من خالل التفاعل مع المجتمع المحلي لتعزيز التشاركية بين قطاعاته  

 .المختلفة 
التوسع في برامج تدريب الشباب على مهارات الحياة المعاصرة كمهارات االتصال والحوار  

 .نقدي واإلبداعي والمستقبلي والتفاوض وحل المشكالت دون استخدام العنف والتفكير ال
 .االهتمام بإعداد القيادات الواعدة  
 .تشجيع المبادرات الشبابية المبدعة وتحفيزها 
  .بناء جسور محبة وتعاون بين الشباب في الخارج والداخل  
تعريف الشباب في الخارج بآخر المستجدات على الساحتين الوطنية والعربية ليتفاعلوا معها  

 .  عية بإيجابية وموضو
بناء قدرات العاملين مع الشباب في شتى المواقع وتدريبهم وتأهيلهم باعتبارهم قادة العمل  

  .ورواد التجديد والتطوير والتغيير
 .وضع برنامج إلعداد القيادات الشبابية لمجابهة تحديات األلفية الثالثة  
خالل متابعة المتميزين من تأهيل قيادات شبابية قادرة على قيادة العمل الشبابي مستقبالً من  

 . القيادات الواعدة 
 .وضع خطة لتفعيل عمل الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية 
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  الرياضة 
  

  الرؤية
الوصول بالرياضة لتكون آلية فاعلة تساهم في بناء شخصية متكاملة للشباب في كافة 

  .القتصادية والسياسيةالجوانب النفسية والعقلية والثقافية واالجتماعية وا
  

  الرسالة
نشر المبادئ األساسية للفكر األولمبي، وتطوير االتحادات الرياضية وإعداد القيادات   

الرياضية األردنية وتطويرها، والحد من العدائية وشغب المالعب ومنع استخدام المنشطات 
األولمبية للحصول على والعقاقير الممنوعة وإعداد الواعدين والمميزين للمشاركة في الدورات 

مراكز متقدمة ترفع سمعة األردن عالياً بين دول العالم، باإلضافة إلى التواصل مع الهيئات 
  .والمنظمات العربية والقارية والدولية واألولمبية

  
  التحديات الرئيسية

 .عدم وجود استراتيجية ورؤية محددة لقطاع الشباب والرياضة 

كة الرياضية وتباين بين الحركة الرياضية والفلسفة  التربوية في الحراألبعادضعف  
 .التربوية

عدم وجود التمويل الكافي لألنشطة الشبابية والرياضية وخاصة فيما يتعلق باألندية  
 .الرياضية

 .ضعف البنية التحتية للرياضة الوطنية 

 . للشباباألعلى والمجلس األولمبيةعدم وضوح العالقة بين اللجنة  

 . والتعصب الرياضيانتشار العصبية 

  
   األهداف

بناء إستراتيجية وطنية للحركة الرياضية للنهوض بالمستوى الرياضي ليصبح منافساً على  
  .الصعد العربية والقارية والدولية واألولمبية

  .بناء قدرات العاملين وتأهيلهم لمواجهة تطورات العصر بأحدث األساليب العلمية 
 .حركة الرياضيةاستكمال شبكة البنية التحتية لل 

 .تعزيز ومأسسة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالحركة الرياضية والشبابية 
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  السياسات واإلجراءات
 

البدء في إعداد وتبني إستراتيجية وطنية للحركة الرياضية تشمل األهداف وآليات تطوير  
 .وتعزيز المنتخبات الوطنية

تعديلها بما يتمشى مع التوجه الجديد في بناء مراجعة التشريعات الرياضية األردنية و 
 .إستراتيجية وطنية للحركة الرياضية

االستفادة من أفضل الممارسات الدولية في ميدان الحركة الرياضية وتوظيفها في بناء معالم  
 .اإلستراتيجية الرياضية المقترحة

اسة وفهم أفضل تمكين العاملين في الميدان الرياضي من لقاء نظرائهم في الخارج لدر 
 .إلجراءات العمل في مواقع مماثلة

إنشاء وحدة خاصة ببناء وصياغة اإلستراتيجية في اللجنة األولمبية للمتابعة والتنسيق وتقييم  
 .الجهود المبذولة في هذا اإلطار

 . توفير الخبراء الدوليين والوطنيين للمساعدة في صياغة معالم اإلستراتيجية 

تشاورية حول سبل بناء اإلستراتيجية الوطنية للحركة الرياضية على تنظيم لقاءات وجلسات  
مستوى األندية الرياضية واالتحادات الرياضية وكليات التربية الرياضية واإلعالم الرياضي 
والالعبين والمدربين واإلداريين والقطاع الخاص وذلك على مستوى األقاليم والمحافظات 

 .كافة

 الوطنية والتركيز على المتميزين والواعدين في ت المنتخباإنشاء مركز أولمبي إلعداد 
  .الحصول على مراكز متقدمة على كافة المستويات

إنشاء مركز أولمبي للدراسات واألبحاث والمعلوماتية يسهم في تطوير الحركة الرياضية  
 .األردنية

وطنية من أجل إنشاء البيت األولمبي الذي يسهم في إقامة المعسكرات لكافة المنتخبات ال 
 .تطويرها

 .1999استكمال المنشآت الرياضية التي تم إنشاؤها في دورة الحسين  
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  2006-2004 خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع الرعاية الشبابية في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 إنشاء وتجهيز المراكز الشبابية في مختلف مناطق المملكة 2.767 0.000 0.000 2.767

 فصل اللجنة االولومبية عن وزارة الشباب  0.145 0.000 0.000 0.145

 انشاء المراكز الشبابية في اربد والزرقاء وعمان  0.688 0.000 0.000 0.688

0.150 0.000 0.000 0.150 
لشبابية في دعم ومساهمة الصندوق الوطني في المشاركة ا

 التجمعات الخارجية 

0.170 0.000 0.000 0.170 
دعم الصندوق الوطني لالتحادات العربية ودعم المشاركة في 

 الدورة العربية العاشرة في الجزائر 

0.320 0.000 0.000 0.320 
دعم الصندوق الوطني للحركة الشبابية والرياضية النشاء 

 ب وصيانة المراكز الشبابية وبيوت الشبا

 انشاء مجمع تجاري استثماري في مدينة الحسين للشباب   1.500 0.000 0.000 1.500

0.020 0.000 0.000 0.020 
اكمال انشاء مرافق في مجمعي الشونة الجنوبية وضرار بن 

 االزور 

0.030 0.000 0.000 0.030 
تاثيث وتجهيز مخيم العقبة والمشيرفة والليرة وبيوت الشباب في 

 وادي موسى وعجلون والطفيله والعاصمةالعقبة و

 انشاء بيت للشباب وقاعة رياضية في اقليم البتراء  0.015 0.102 0.200 0.317

 مساهمة المجلس االعلى لدعم ذوي االحتياجات الخاصة  0.040 0.000 0.000 0.040

 صيانة واصالحات مرافق مدينة الحسين للشباب  0.105 0.000 0.000 0.105

 منشات معسكرات الحسين للعمل التطوعي في عجلون 0.070 0.000 0.000 0.070

 انشاء المالعب الرياضية  0.525 0.000 0.000 0.525

 تشطيب مسبح مدينة االمير محمد 0.510 0.000 0.000 0.510

 تشطيب قاعة مدينة االمير محمد  0.0 0.200 0.000 0.200

   مدينة االمير محمد /تشطيب بيت الشباب  0.340  0.0  0.0  0.340

0.300 0.000 0.000 0.300 
إكمال أعمال مجمع الزرقاء الرياضي وبناء قاعة متعددة 

 األغراض

 دعم األندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات  0.180 0.000 0.000 0.180

0.230 0.000 0.000 0.230 
إكمال وأعمال إضافية للمجمعات الرياضية في كل من المفرق 

 السلط والطفيلة ومعان والعقبةو

0.120 0.000 0.000 0.120 
إكمال إنشاء المجمعات الرياضية في كل من جرش وعجلون 

 ومأدبا وسحاب وكفريوبا

0.030 0.000 0.000 0.030 
إكمال إنشاء المخيمات الشبابية في السرو والثنية والعقبة 

 معان / والهيشة



 57

  اربالمليون دينالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 إنشاء مراكز شبابية في كل من اربد والكرك ومأدبا والزرقاء 0.030 0.000 0.000 0.030

 استكمال بيوت الشباب في مختلف مناطق المملكة 0.150 0.000 0.000 0.150

  مركز شبابي 50تأثيث وتجهيز  0.050 0.000 0.000 0.050

0.040 0.000 0.000 0.040 
تأثيث وتجهيز بيوت الشباب في العقبة ووادي موسى وعجلون 

 والطفيلة

 تحسين إنارة ستاد عمان الدولي 0.090 0.000 0.000 0.090

 االستراتيجية الوطنية للحركة الرياضية االردنية  0.350 0.000 0.000 0.350

 انشاء بيت للشباب في مجمع الطفيلة 0.085 0.000 0.000 0.085

 تشطيب بركة السباحة في العقبة 0.135 0.000 0.000 0.135

 انشاء صالة متعددة األغراض في المفرق 0.125 0.000 0.000 0.125

 انشاء صالة متعددة األغراض في لواء بني كنانة 0.090 0.000 0.000 0.090

 انشاء صالة متعددة األغراض في مأدبا 0.095 0.000 0.000 0.095

 انشاء مالعب مكشوفة في معسكر السرو 0.075 0.000 0.000 0.075

 انشاء بيت للشباب في مجمع مصطفى العدوان 0.090 0.000 0.000 0.090

 أرضيات مطاطية لمركز ناعور  0.020 0.000 0.000 0.020

 تطوير بيت شباب مدينة الحسين للشباب 0.250 0.000 0.000 0.250

 لعب كنعان عزتتشطيب م 0.070 0.000 0.000 0.070

 تشطيب مبنى منامات مدينة االمير محمد للشباب 0.300 0.000 0.000 0.300

 استكمال مدرجات ستاد البترا في مدينة الحسين للشباب 0.150 0.000 0.000 0.150

 مشروع تحويل المجمعات الرياضية إلى مدن شبابية نموذجية 1.200 0.600 1.200 3.000

 انشاء صالة رياضية في مجمع الطفيله 0.150 0.000 0.000 0.150

 انشاء مسابح في مجمع الكرك 0.150 0.000 0.000 0.150

 انشاء وحدات صحية في مخيم عجلون 0.045 0.000 0.000 0.045

 انشاء اسوار حول مجمع معان 0.080 0.000 0.000 0.080

 انشاء اسوار حول مجمع الكرك 0.065 0.000 0.000 0.065

 انشاء مسابح في مجمع معان 0.250 0.000 0.000 0.250

 توسعة منصة مجمع العقبة الرياضي  0.170 0.000 0.000 0.170

  مدرجات جديدة وازالت القديم في مجمع الرمثاءانشا 0.275 0.000 0.000 0.275

 رياضية متعددة االغراض في مجمع الرمثا انشاء صالة 0.135 0.000 0.000 0.135

 سور حول مجمع عجلون  0.135 0.000 0.000 0.135
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 مرحلة االولى/ انشاء مدرجات لملعب عجلون 0.100 0.000 0.000 0.100

 معسكر العقبة/ انشاء ملعب نجيل صناعي  0.180 0.000 0.000 0.180

 انشاء مدرجات متحركة لصالة عجلون وجرش ومؤته 0.070 0.000 0.000 0.070

 مجمع الشيخ حسين/انشاء ملعب نجيل صناعي 0.200 0.000 0.000 0.200

 مجمع ضرار بن االزور/ انشاء ملعب نجيل صناعي  0.130 0.000 0.000 0.130

 دانشاء المرحلة الثانية من تاسيس نادي مدينة االمير محم 0.250 0.000 0.000 0.250

 معان / انشاء صالة رياضية متعددة االغراض في بلدية ايل 0.150 0.000 0.000 0.150

توريد وتركيب لوحة الكترونية في صالة مدينة الحسن للشباب  0.100 0.000 0.000 0.100
 توريد وتركيب عشب صناعي لملعب بلدية اربد 0.120 0.000 0.000 0.120

  وتركيب عشب صناعي لملعب بلدية الزرقاءتوريد 0.120 0.000 0.000 0.120

 تطوير المراكز الشبابية في المناطق النائية 0.000 2.100 0.000 2.100

 المركز االولمبي إلعداد المنتخبات الوطنية  1.000 2.000 2.000 5.000

 المركز االولمبي للبحوث والمعلوماتية  0.300 0.400 0.400 1.100

 البيت االولمبي  0.000 0.500 1.000 1.500

0.700 0.000 0.700 0.000 
مسبح سمو األمير فيصل بن (تغطية وتكييف المسبح االولمبي 
 )فهد

1.000 0.500 0.500 0.000 
مدينة الحسين / إنشاء مضمار وميدان دولي أللعاب القوى

  للشباب 
  دسية القا/ اعمال اضافية لمشروع وهنجر نادي شباب االردن  0.110  0.0  0.0  0.110
 انشاء مركز شباب في لواء وادي السير  0.00  0.00  0.175  0.175

 انشاء مرافق رياضية في لواء عين الباشا  0.00  0.00  0.0085  0.085

 لواء الوسطية/ انشاء صالة رياضية لنادي كفرسوم   0.00  0.175  0.00  0.175

 انشاء مركز شباب وشابات في قريرة  0.00  0.250  0.00  0.250

29.022 5.56 7.527 15.935   المجموع 
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  الرؤية 
النهوض بالقطاع الثقافي من خالل بناء قاعدة معرفية ثقافية، وإيجاد البنية التحتية 

ين، وإقامة المراكز الثقافية والتدريبية التي تُعنى برعاية الحاضنة لثقافة اإلبداع والمبدع
المواهب الناشئة في مختلف محافظات المملكة، لتكون عنصراً محركاً وداعماً في االقتصاد 

  .الوطني
  
  الرسالة  

تنمية اإلنسان األردني وإطالق إبداعاته المختلفة وتبنيها، وتقوية دفاعاتنا الثقافية في 
البناء : الظروف، من خالل تنمية ثقافية وطنية شاملة عبر أبنية الثقافة الثالثةجميع األحوال و

الفكري، والبناء العلمي، والبناء الفني، وبما يؤكد هوية الثقافة الوطنية في المملكة األردنية 
  .الهاشمية بوصفها ثقافة أردنية عربية إسالمية إنسانية

  
  التحديات الرئيسية

 توجيه وإرشاد وتثقيف المواطنين وخاصة قطاع الشباب نحوضعف البرامج الموجهة  
  .بثقافتهم وهويتهم الوطنية ومساعدتهم على استغالل أوقات الفراغ بشكل سليموتعريفهم 

 .ضعف البنية التحتية الالزمة لتنشيط الحركة الثقافية خاصة في المناطق النائية 

 .ةضعف مشاركة القطاع الخاص في تمويل األنشطة الثقافي 

ضعف البرامج الموجهة لدعم وإتاحة الفرصة للمبدعين األردنيين من كتاب وأدباء وفنانين  
 .وتقنيين لممارسة إبداعاتهم وتطويرها
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  األهداف 
المساعدة على توجيه وإرشاد وتثقيف المواطنين وخاصة قطاع الشباب بثقافتهم وهويتهم  

 .يهم بشكل سليمالوطنية ومساعدتهم على استغالل أوقات الفراغ لد

العناية بالتربية الوطنية لتعزيز االنتماء والتركيز على التفكير والحوار في أجواء من  
 .االعتدال والتسامح

إنشاء وإقامة المرافق الثقافية المختلفة لمشاريع البنية التحتية كإقامة المكتبة الوطنية،  
  . والمسارحقاعات المعارض والندوات والمؤتمرات والمراكز الثقافية، و
 . حفظ وترميم وإدامة الوثائق الوطنية 

تعزيز التعاون والتواصل الثقافي والفني مع الدول العربية والصديقة من خالل توفير البنى  
التحتية الالزمة إلقامة األنشطة الواردة في برامج التعاون الثقافية بين المملكة وبين هذه 

 . الدول

 . ةفرق المسرحية وإقامة المهرجانات الدولية المتنوعتوفير البنى التحتية الستضافة ال 

إتاحة الفرصة للمبدعين األردنيين من كتاب وأدباء وفنانين وتقنيين لممارسة إبداعاتهم  
 . وتطويرها

رفع مستوى األداء الثقافي األردني من خالل مواكبتها للتطورات التقنية والتكنولوجية التي  
 . ام أحدث األجهزة والمعداتتشهدها الساحة العالمية الستخد

إتاحة الفرصة للتجمعات السكانية في المملكة لممارسة األنشطة الترفيهية والمشاهدة  
 . للفعاليات الثقافية التي تقام على هذه البنى التحتية

إتاحة المجال للفئات العمرية المبكرة والشبابية في صقل مواهبهم وتدريب المشرفين على  
 . ل هذه المشاريعهذه الفئات من خال

رعاية المواهب الواعدة من خالل عقد برامج تدريبية في مختلف أنواع الفنون واستضافة  
 . الخبراء العرب والدوليين في هذا المجال

 .ضعف القدرات المؤسسية لدى المعنيين بقطاع الثقافة 
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  السياسات واإلجراءات 
  . دعم المفكرين والعلماء واألدباء والفنانين 
 المواهب الناشئة وذلك من خالل تنمية مواهبهم وصقلها لتواكب التطورات تشجيع 

 . العالمية

  .مشاركة القطاع الخاص في تمويل مختلف نشاطات قطاعات الثقافة والفكر 
 . دعم حركة التأليف والترجمة والنشر والتوزيع 

ن في هذا  إلى تحسين أداء العاملي إضافة،دعم المكتبات العامة وتطوير أساليب عملها 
 . المجال

 . إتاحة المجال لقطاع الفنانين والهيئات الثقافية والفنية بممارسة نشاطاتهم اإلبداعية 

  .إبراز النتاج الثقافي األردني والقدرة على اكتساب الخبرات في هذا المجال 
 .إيجاد أسس جديدة لبلورة الشخصية األردنية المنتجة والتي تتفاعل بإيجابية مع التحديات 

سهيل ونشر المؤلفات والكتب في سبيل إظهار إبداعات المفكرين والكتاب والعلماء ت 
  . والتعريف به محلياً ودولياً

العمل على إقامة الندوات والمؤتمرات والورش العلمية والثقافية على المستويات كافة  
 . هافيالمشاركة على وحث الموهوبين 

تماشى مع قانون حماية حق المؤلف واالتفاقات المحافظة على حقوق الكتاب والفنانين بما ي 
الدولية على اعتبار أن الثقافة صناعة يمكن استثمارها بما يعود على الوطن من فوائد 

 . مادية ومعنوية

 . إنشاء المراكز والمسارح والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية في مختلف مناطق المملكة 

ة في قطاع المكتبات العامة لتنمية قدراتهم العمل على تدريب القوى البشرية العامل 
 . بتوظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات والمشاركة بالدورات ذات العالقة

تكريم المبدعين في مجال اإلنتاج األدبي المتميز والعناية بالمنتجين وتعهدهم بالدورات  
 .االطالعية والبعثات والمنح الدراسية ومنح التفرغ

 . والندوات والمؤتمرات واللقاءات األدبيةإقامة المهرجانات 

 .سن التشريعات لضمان الحقوق االجتماعية واالقتصادية لألديب في المرض والشيخوخة 

 .إصدار مجموعات شعرية لألطفال والعناية بالمختارات المدرسية 

 .إصدار طبعات شعبية من الروايات العربية والعالمية المترجمة 

رحي لصقل مواهبه وتطوير فنه وذلك بتوفير المؤسسات إتاحة الفرصة للفنان المس 
 .التعليمية وإقامة الندوات وغيرها

 .توفير الدوريات المتخصصة بالنقد المسرحي 
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 .العناية بمسرح الطفل والمسرح المدرسي 

 .تشجيع إنشاء األندية والجمعيات المسرحية 

نسبة من تكاليف سن التشريعات الملزمة وخاصة للمؤسسات العامة والخاصة بتخصيص  
 .أبنيتها ومنشآتها لألعمال الفنية

 .رصد الجوائز والمخصصات واألوسمة لألعمال الفنية وكبار المبدعين 

 .إدخال الموسيقى في مناهج رياض األطفال والمدارس االبتدائية 

 :تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في األنشطة الثقافية من خالل 

o رجانات والمعارض محلياً وعربياً وعالمياًالمشاركة في المؤتمرات والمه . 

o جمع المخطوطات والوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها. 

o      تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بجزء من أرباحه السنوية للمؤسسات الثقافية لقـاء
 .إعفاءات ضريبية

o من األفراد والمؤسساتةوضع خطة وطنية لجمع التبرعات التطوعي . 

o   صيغ قومية وإقليمية ودولية إلى جانب الصيغ المحلية لهذا التمويل عـن طريـق              وضع
االشتراك في تمويل إقامة المعارض، المتـاحف، المهرجانـات، واألسـابيع الثقافيـة،             

 .والمكتبات العامة وغيرها

o              ،إنشاء صندوق وطني للتوعية الثقافية تساهم فيه المؤسسات المحلية وغيـر الحكوميـة
 .يب ثقافي يستفاد من أرباحه في تمويل الصندوقوتأسيس يانص

وضع برنامج لتسجيل الفنون الشعبية واإلشراف عليها من خالل فرق عمل من الباحثين  
والمختصين بالتعاون مع الجامعات والمراكز وهيئات البحث العلمي المحلية والعربية 

  :والدولية، وذلك من خالل
o ون الشعبية وحمايتها وتشجيع إنتاج الجيد منهاإصدار التشريعات الالزمة لصيانة الفن. 

o              إنشاء المتاحف الشعبية وتنظيمها وفق التقنيات واألساليب الحديثـة وإنـشاء المتـاحف
 .المتنقلة

o إيجاد متاحف مدرسية صغيرة وتوعية الطلبة بأهمية احترامها وفهمها والمحافظة عليها. 

o      لتوعية بأهمية المتاحف واآلثـار وإصـدار       إعداد البرامج الثقافية والتربوية واإلعالمية ل
 .مجموعات مصورة من الفن الشعبي

o إنشاء المرافق لحفظ المخطوطات  بشكل تقني وترميمها. 

o ًسن التشريعات التي توفر الحماية للمخطوطات والعناية بها باعتبارها تراثاً قوميا. 

o           صـدار التـشريعات    متابعة صيانة اآلثار وتنظيفها ورعايتها ومنع االعتـداء عليهـا وإ
 .الالزمة لذلك، بما في ذلك أماكن السكن التاريخية
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o إجراء مسح أثري شامل وإعداد فهارس له. 

o إنشاء صندوق أثري أو أكثر يكون تابعاً لصندوق التنمية الثقافية.  
o إنشاء مكتبات صغيرة في القرى ومكتبات متنقلة دوارة.  
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  2006-2004واالجتماعية خطة التنمية االقتصادية  في الثقافةمشاريع 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  سلمى بنت عبداهللا الثاني للطفولةةمركز االمير 0.500 0.000 0.000 0.500

 مركز معان الثقافي  1.500 0.000 0.000 1.500

 رة الثقافةتدريب العاملين في وزا 0.012 0.000 0.000 0.012

 إنشاء مدرج مكشوف بجانب المركز الثقافي الملكي 0.000 0.200 0.100 0.300

 مركز تدريب الفنون الجميلة والفرقة الوطنية للفنون الشعبية 0.000 0.925 0.350 1.275

 المركز الثقافي الشامل في اربد  0.000 1.300 2.200 3.500

 المكتبة الوطنية/  الوطنية مركز الوثائق 0.000 0.200 0.150 0.350

 مختبر ترميم الوثائق في المكتبة الوطنية 0.000 0.250 0.250 0.500

 إنشاء دار لألوبرا وتطوير فرقة أوركسترا ملكية تابعة لها 0.000 1.000 1.000 2.000

 مركز العقبة الثقافي 0.000 0.750 0.750 1.500

 افيمركز عجلون الثق 0.000 0.750 0.750 1.500

  الزرقاء/ استكمال مركز الملك عبد اهللا الثاني للثقافة  0.000  1.800  0.000  1.800

  المجموع  2.012 7.175 5.550 14.737
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   األول الفصل

  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
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  الصحة 
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  الرؤية 
 

عادلة، وذات جودة،   و  عن طريق تقديم رعاية صحية شاملة      واطنالحفاظ على صحة الم   
وتشمل كافة المواطنين بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وجعل األردن مركزاً متميزاً             

  .في قطاع الصحة على المستويين اإلقليمي والعالمي
  

  الرسالة  
 

ثلى الممكنة، وتوجيه تحقيق الصحة للجميع بالمشاركة والتكافل وباالقتصاديات الم
  .القطاع الصحي ليكون ذو بعد إنساني نبيل

  
  التحديات الرئيسية 

  
 .ارتفاع نسبة اإلنفاق العام على الخدمات الصحية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

 .تأمين الكوادر الطبية المؤهلة واالستمرار في تدريبها والمحافظة على الكفاءات المحلية 

 . كفاءة إدارة الموارد والمرافق الصحيةالحاجة إلى رفع  

 .حماية البيئة وخاصة فيما يتعلق بمعالجة النفايات الطبية 

 .االفتقار إلى برامج البحث والتطوير في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص 

  
  األهداف 

  
 .رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة المناطق ولكافة الشرائح 

ادة الطلب واالستخدام لخدمات الرعاية الصحية األولية وجعلها المـالذ األول للمواطن زي 
 .قبل االنتقال إلى المستويات الثانوية والثالثية

 .رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين الكتساب  وممارسة السلوكيات الصحية 

 .ضبط اإلنفاق واحتواء كلف الخدمات الصحيـة 

  .ة الغـذاء والــــدواء، والعمل على توفير الدواء للمواطنينتأمين سالمة ونوعي 
  . رفع المساهمة في حماية البيئة وخاصة فيما يتعلق بمعالجة النفايات الطبية 
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  السياسات واإلجراءات
 

جعل المركز الصحي العالي هو المظلة القانونية لرسم السياسات الصحية الوطنية ومتابعة  
 والتنسيق الفعال بين كافة القطاعات الصحية، حيث تركز هذه تنفيذها، وضمان التعاون

 :السياسات على

o تحقيق العدالة والشمولية في الحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعالجية. 

o  على الرعاية األولية ) باإلضافة إلى الرعاية الصحية الثانوية والثالثية(توجيه التركيز
 .قل حظاً وبعض الفئات ذات األولوية كالشباببشكل يضمن وصولها إلى الفئات األ

o زيادة مشاركة المجتمع المحلي في تخطيط وتنفيذ الخدمات الصحية المتعلقة بمناطقهم. 

o تعزيز مكانة األردن ليكون مركزاً متميزاً في الحقل الطبي على المستوى اإلقليمي. 

o للقطاع الصحي اعتماد وتبني المفاهيم واألسس واألساليب المعاصرة في التخطيط 
 .وإدارته

توفير الكوادر الطبية الالزمة لسد االحتياجات القائمة، ووضع برنامج مستمر للتأهيل  
والتدريب واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على هـذه الكوادر داخـل المؤسســة 

  .الصحية وعدم تسربها
ها وتخزينها وتوزيعهـا توفير األدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية وتطوير نظم شرائ 

  . واستهالكها 
 ذلك استبدال ما يلزم بما في ، ديمومتهاوالمحافظة على المرافق الصحية تحديث وصيانة  

من المرافق القديمة غير القابلة للتحديث، على أن يشمل التحديث جميع  مستلزمات 
  .وتجهيزات معالجة النفايات الطبية

  .الخدمات الصحيـــة تطبيق وتفعيل معايير مراقبة جودة  
  .التوسع في استخدام نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمات  
حسب الحاجة مع توفير " زيادة مراكز الرعاية الصحية األولية وتوزيعها جغرافيا 

  .مستلزماتها  األساسية
  . تكامل خدمات الرعاية الصحية األولية في المركز الصحي الواحد 
لمركز وتأهيله وحفزه للعمل في المناطق خارج المدن توفير الكادر الطبي الضروري ل 

  . الرئيسية
تشجيع فرص تفاعل المركز الصحي مع المجتمع المحيط به من أجل بناء الثقــة  

  .واإلقبال على خدماته 
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االستمرار في حمالت التوعية واإلرشاد بكافة الوسائل الممكنة وتوجيه اهتمـام خاص  
 الوقاية على السلوكيات الصحية السليمة التي تساعد للشباب من أجل اكتساب وممارسة

  .من الكثير من األمراض المزمنة 
إنشاء المراكز والمرافق التي تعنى بالفئات المّعرضة لألمراض المزمنة من طبيـــة  

  .وتأهيلية ورياضية
  .  وتفعيل التشريعات الالزمة لحماية المجتمع حيثما يلزم 
دارية في مؤسسات القطاع الصحي وخاصـــة إدارة العمل على تطوير األساليب اإل 

  .الموارد من بشرية ومستلزمات وبنى تحتية 
  .التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة المؤسسات الصحية ومواردها  
التوسع التدريجي المدروس في تطبيق النظام المناسب للتأمينات الصحية، مع مراعاة   

  .مثل لذلك األسلوب االقتصادي األ
اعتماد برنامج وطني للتدريب والتوعية لكوادر القطاع الصحي في مجال اقتصاديات  

  .الصحة 
 المؤسسة العامة للغذاء والدواء وانشاء ء التشريعات التي استحدثت  مؤخراًفي ضو 

  - : التركيز علىبد من وتخطيط وبناء مختبرات رقابة الغذاء والدواء فإنه ال
o لمتابعة وتوفير الغطاء التشريعي لتحقيق الغاية المرجوة من هذا الدعم المستمر وا

  . التوجـه لتوفير الغذاء والدواء السليم والمناسب 
o ئيــــــة تنفيذ مشروع مبنى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومختبر الرقابة الغذا

ئية وهو  علما بأن األرض متوفرة بجانب مختبر الرقابة الدواوهو في مرحلة  التصميم،
  .  في مرحلة التنفيذ

o  المشاركة في تفعيل الجهود الوطنية المشتركة واللجان التي قامت وتقوم الحكومــة
بتشكيلها للتصدي لمشكالت البيئة وخاصة مشكلة النفايات الطبية والمساهمة الفاعلـة في 

  .كافة البرامج التي ستعتمد لجمع ومعالجة هذه النفايات
o ت وتحديد أدوار القطاعات المختلفة ذات العالقة للتصـــدي وضع وتفعيل التشريعا

  .للمشكالت البيئية
o دعم وتشجيع إجراء البحوث والدراسات وتبادل الخبرات مع العالم في هذا المجال.  
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  2006-2004 خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع الرعاية الصحية في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  2004  2005  2006  المجموع
  اسم المشروع

  تطوير القطاعى الصحي مشروع 4.500 1.000 0.000 5.500

  تأهيل قسم الطوارئ في مستشفى البشيرإعادة 0.600 0.000 0.000 0.600

 )الثالثة + عادة تأهيل البشير المرحلة الثانية ( 5.250 5.250 5.250 15.750

  في مستشفى الجامعة االردنيةوالمستودعات الطوارئ  ىمبن 0.750 0.000 0.000 0.750

  واالت وسيارات اسعاف للمستشفيات ومعدات اجهزة 2.750 0.000 0.000 2.750

  وصيانة المستشفياتتأثيث 3.293 0.000 0.000 3.293

0.185 0.000 0.000 0.185 
العقبة، وادي االردن، ابوسيدو، ( وتصاميم للمستشفيات دراسات

 )الكرك والقويرة جرش،

  الجديد مستشفى العقبة مشروع 0.100 5.250 5.250 10.600

  انشاء وحدة اسعاف وطوارئ في مستشفى الكركاكمال 0.100 0.000 0.000 0.100

  اجهزة ومعدات للمستشفياتتوريد 0.500 1.900 1.900 4.300

  الجنوبية مستشفى الشونة توسعة 0.090 0.000 0.000 0.090

 عجلون/ مستشفى اإليمانتوسعة 0.550 0.000 0.000 0.550

  مبنى الطب الشرعي في مستشفى معان انشاء اكمال 0.160 0.000 0.000 0.160

  توسعة مستشفى االميرة رايةاكمال 0.200 0.000 0.000 0.200

  واسعاف وطوارئ في مستشفى ابي عبيدة خارجيةعيادات  0.180 0.000 0.000 0.180

  وحدة عناية حثيثة في مستشفى الرمثاانشاء 0.080 0.000 0.000 0.080

0.700 0.000 0.000 0.700 
 عيادات اختصاص في مستشفى االميرة بسمة، بديعة انشاء

 رحمةواالميرة 

  مستشفى جرشتوسعة 0.400 0.000 0.000 0.400

  مستشفى غور الصافي توسعة 0.150 0.000 0.000 0.150

  مادبا/  مستشفى النديمتوسعة 0.200 0.000 0.000 0.200

 السلط/  توسعة مستشفى الحسيناكمال 0.050 0.000 0.000 0.050

 جامعة العلوم والتكنولوجيا /  عبداهللا التعليميالملك مستشفى 1.500 0.000 0.000 1.500

 ة مستشفى االمير حمزانشاء 4.500 0.000 0.000 4.500

  السلط الحكومي مستشفى توسعة اكمال 0.400 0.000 0.000 0.400

  صندوق قصور الكلىدعم 2.200 0.000 0.000 2.200

 ياجوز/ األمير فيصل بن الحسينمستشفى 0.650 0.000 0.000 0.650

 ومعدات طبية وقطع غيار في الخدمات الطبية الملكية اجهزة 6.745 0.000 0.000 6.745

  األطفالمستشفى 2.000 1.250 1.250 4.500

4.240 2.050 2.040 0.150 
الخدمات الطبية  / مركز الملكة علياء المراض القلبتوسعة

 الملكية
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  الطبية الملكيةالخدمات في مختلفة  انشاءات 3.650 0.000 0.000 3.650

  الخدمات الطبية الملكيـةحوسبة 2.000 0.000 0.000 2.000

  الصحية ومراكز االمومة والطفولة المراكز تأثيث 0.335 0.000 0.000 0.335

  أجهزة ومعدات وإمدادات ووسائط نقل ومختبراتتوفير 2.670 2.670 2.670 8.010

  مركز صحي اولي55 انشاء 7.88 0.000 0.000 7.88

 ي اولي مركز صح25 توسعة 2.170 0.000 0.000 2.170

  مراكز صحية فرعية5 انشاء 0.150 0.000 0.000 0.150

   مركز صحي اولي جديد19 انشاء  0.0  3.230  0.00  3.230
  عيادات االسنان وحاضنات االطفالتجهيز 0.800 0.000 0.000 0.800

  سيارات االسعافشراء 2.00 0.000 0.000 2.00

 ة األولية  الصحيالمراكزتأهيل  8.000 0.000 0.000 8.000

الغذائيةمبنى إدارة المؤسسة العامة للغذاء ومختبرا الرقابة  1.550 0.455 3.750 5.755
 الدواء وتجهيز مختبر إنشاء 1.500 0.000 0.000 1.500

0.910 0.400 0.400 0.110 
 للمرحلة الثانية من حوسبة التأمين الصحي وإنشاء دراسات

  مع المحافظاتاتصاالتشبكة 

1.615 0.323 1.292 0.000 
 إجراءات الرقابة على الغذاء والمختبرات الخاصة تطوير

 الغذاءبسالمة 

  وتجهيز وإنشاء المراكز الصحيةصيانة 1.120 0.000 0.000 1.120

  الكوادر التمريضية في وزارة الصحةتنمية 0.700 2.000 2.000 4.700

 ت والمخازن كفاءة إدارة المشتريارفع 0.015 0.020 0.020 0.055

  مستشفى الكرك الحكوميتوسعة 0.00 0.00 1.000 1.000

  االجهزة والمعدات في المستشفيات الحكوميةتحديث 6.200 0.000 0.000 6.200

 الشونة الشمالية/ مستشفى معاذ بن جبلتوسعة 0.354 0.100 0.050 0.504

 استبدال/  الزرقاء الجديدمستشفى 0.000 0.300 8.000 8.300

 جديد/  حوض البقعةمستشفى 2.500 5.000 5.000 12.500

 استبدال/  السلط الجديدمستشفى 0.000 0.250 5.000 5.250

  القويرة في العقبةمستشفى 0.000 1.500 2.500 4.000

  مختبر وطني للصحة العامةإنشاء 0.000 0.500 1.000 1.500

 ير هاشم بن الحسين تحديث مستشفى األمـمشروع 0.000 2.000 1.000 3.000

  ومعدات للخدمات الطبية الملكيةأجهزة 6.473 0.000 0.000 6.473



 72

0.850 0.000 0.000 0.850 
ة رانيا في الخدمات الطبية كلمركز المل/  الثانيةالمرحلة

 الملكية

  الصحي التأمين فتح مظلة دراسات 0.150 0.000 0.000 0.150

1.700 0.200 1.500 0.00 
فى عام لخدمة مناطق ناعور ،مرج الحمام ، انشاء مستش

  سرير 200وادي السير نعمان الغربية سعة 

 معدي /توسعة مستشفى االميرة ايمان  0.00 0.00 0.100 0.100

  سرير 30انشاء مستشفى الحسينية العام  0.000 0.000 0.100 0.100

 م تحديث وصيانة مبنى مستشفى معان القدي 0.00 0.300 1.000 1.300

 انشاء مبنى للطب الشرعي لخدمة اقليم الجنوب  0.00 0.000 0.300 0.300

 انشاء مبنى لوحدة الطب الشرعي لمستشفى معان  0.000 0.000 0.100 0.100

 استئجار مبنى لمديرية صحة لواء االغوار الجنوبية  0.000 0.008 0.007 0.015

 ية صحة محافظة الطفيلة انشاء مستودعات لمدير 0.000 0.000 0.075 0.075

0.200 0.200 0.000 0.000 
توسعة وتحديث قسم االسعاف والطوارئ في مستشفى 

 الرمثا 

 انشاء قسم عمليات لمستشفى الرمثا 0.000 0.000 0.200 0.200

 انشاء وحدة حروق في مستشفى االميرة بسمة  0.000 0.000 0.300 0.300

  سرير30شفى عام في البادية الشمالية بسعة انشاء مست 0.000 0.100 2.400 2.500

 توسعة وتحديث مستشفى المفرق  0.000 0.000 0.400 0.400

  مركز صحي13انشاء  0.00 0.580 2.200 2.780

  مركز صحي29توسعة  0.000 0.660 2.260 2.920

  مراكز صحية4تأثيث وتجهيز  0.000 0.470 0.000 0.470

  مراكز صحية الى مراكز صحية شاملة5حويل ت 0.000 0.000 0.450 0.450

  مبنى لتحويلها لمراكز صحية13استئجار  0.000 0.203 1.423 1.6226

 استمالك قطع اراضي للمراكز الصحية والمستشفيات 0.000 1.650 2.500 4.150

 وسائط نقل 0.000 5.000 0.000 5.000

199.616 62.628 46.878   المجموع  90.110
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  الرؤية  
استدامة الموارد المائية في المملكة لتلبية االحتياجات المائية لمختلف األغراض كماً 

  .ونوعاً
  

  الرسالة  
وإدارتها بطريقة كفؤة لتقديم خدمات المياه والصرف تطوير موارد المياه واستغاللها 

الصحي في كافة أنحاء المملكة بما فيها منطقة وادي األردن وفقاً لإلمكانيات المائية والفنية 
  .والمالية المتاحة

 
   التحديات الرئيسية

محدودية مصادر المياه المتجددة وانعكاسها السلبي على متوسط نصيب الفرد الذي وصل  
 مقارنة مع المعدل الدولي الحتياجات الفرد والمقدر 2002متراً مكعباً في عام ) 150(إلى 

 .متر مكعب سنوياً) 1000(بحوالي 

تجاوز الحدود اآلمنة في استخراج المياه الجوفية، حيث تستنزف األحواض الجوفية بما  
 .معدله ضعف طاقتها اآلمنة

 .رف الصحيارتفاع الكلفة الرأسمالية لمشاريع المياه والص 

 .ارتفاع كلفة تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي 

 .ضعف دور القطاع الخاص في إدارة وتمويل مرافق المياه 

  . أهمية المحافظة على الموارد المائية ال سّيما بين المزارعينحول المعرفة نقص 

 .المياه جّراء اإلفراط في استخراجهامصادر  نوعية دنّيت 

 .ويد المائي وارتفاع نسبة الفاقد منهاقدم أنظمة التز 

 .عدم وجود سياسة مناسبة لتسعير المياه التي ال تساعد على استرداد الكلفة 

ارتفاع مديونية القطاع، ويتضح ذلك من خالل ارتفاع مديونية سلطة المياه والتي ال تظهر  
 .بسبب تضمينها في بنود الموازنة العامة
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  األهداف 
  .مائية جديدةتطوير وتنمية مصادر  
 .التوسع في إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ألغراض الزراعة والصناعة 

 .واستخدامها لألغراض البلدية) المسوس(التوسع في تحلية المياه المالحة  

 .2006عام % 40 إلى 2003عام % 48تقليل نسبة فاقد المياه من حوالي  

 . داء المالي لمرافق المياه والصرف الصحيتخفيف العبء المالي عن الخزينة وتحسين األ 

 . تحسين نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة والتوسع في توفير خدمة الصرف الصحي 

 .زيادة حصة الفرد من المياه المنزلية 

 .الحد من استنزاف المياه الجوفية وحمايتها من التلوث 

ة، وتطوير أداء الموارد تحسين أداء المؤسسات المائية، وتحديث التشريعات ذات الصل 
 .البشرية بشكل مستمر من أجل االرتقاء بالقدرات لتتمكن من القيام بدورها بكفاءة وفاعلية

  
  السياسات واإلجراءات

استغالل الطاقة القصوى واآلمنة للمياه السطحية والجوفية إلى المدى الذي تسمح به  
 .ئيةاعتبارات الجدوى االقتصادية واآلثار االجتماعية والبي

 .حماية موارد المياه وخاصة الجوفية منها من التلوث وترّدي النوعية واالستنزاف 

إعطاء األولوية في تخصيص المياه لالستعماالت المنزلية، وإعطاء األولوية في تخصيص  
 .المياه الجوفية لالستعماالت البلدية والصناعية والجامعية والسياحية

قرى والتجمعات السكانية وزيادة كميات المياه المزودة تعميم مرافق المياه على المدن وال 
 .بنوعية جيدة وبكفاءة وفاعلية

ومياه البحر بعد تحليتها كمورد مائي لألغراض المنزلية ) المسوس(استغالل المياه المالحة  
 .والسياحية والصناعية والزراعية

 .توفير مرافق الصرف الصحي لجميع مدن المملكة 

 الصحي المعالجة كمورد مائي ألغراض الزارعة والصناعة وتغذية استغالل مياه الصرف 
المياه الجوفية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف 

 .الصحي

نقل وتوزيع مياه الري بواسطة األنابيب لتقليل الفاقد المائي، وترويج التحول من الطرق  
 .لطرق الحديثةالتقليدية في الري والزراعة إلى ا

الدفاع عن حقوق المملكة في الموارد المائية المشتركة وحمايتها من خالل االتصاالت  
 .والمباحثات واالتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف
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توعية الجمهور بقيمة المياه وأهمية ترشيد استخدامها، والترويج الستخدام أدوات وأنظمة  
 .توفير استهالك المياه

  . دورياً بالترتيبات المؤسسية والتشريعات النافذة وتحديثها  بشكل مستمرإعادة النظر 
تأسيس بنك متكامل للمعلومات المائية الوطنية، ودعمه ببرنامج مراقبة ونظام لجمع  

  .المعلومات وإدخالها وتحديثها ومعالجتها ونشرها
جميع المستفيدين وضع المزيد من الضوابط للحد من االستغالل الجائر للمياه وضمان قيام  

 .من الخدمات المائية بدفع المستحقات المترتبة عليهم

 .تحديث وإعادة تأهيل أنظمة مياه الشرب في مختلف مناطق المملكة 

 .تحديث وإعادة تأهيل أنظمة الري في منطقة أخدود وادي األردن 

 . تنفيذ مشاريع مائية جديدة لتوفير مياه إضافية لمختلف األغراض 

شراك القطاع الخاص في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي وتمويل وبناء التوسع في إ 
وإدارة المشاريع والمرافق، من خالل التعاقد مع القطاع الخاص إلدارة مرافق مياه الشرب 

 .والصرف الصحي في محافظات الشمال، وإدارة مرافق مياه الري في وادي األردن

 .تجارية  العقبة وتدار على أسستأسيس شركة مياه تملكها سلطة المياه في 

 . إنشاء هيئة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي لإلشراف والرقابة على هذا القطاع 

تعديل تعرفة المياه والصرف الصحي ومياه الري لتحسين الوضع المالي لسلطة المياه  
 . وسلطة وادي األردن وتمكينهما من استرداد الكلفة

ي المناطق الريفية والبادية، ال سيما من مياه األمطار تشجيع الحصاد المائي خاصة ف 
 .والينابيع الموسمية
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  2006- 2004لألعوامخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع المياه والصرف الصحي في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  تحديث وإعادة هيكلة شبكات مياه عمان الكبرى 37.235 9.500 4.500 51.235
 اشراف ودراسات وانشاء سد الوحدة 19.180 30.000 5.000 54.180
  ماعين–مشروع مياه الزارة  29.375 37.000 18.625 85.000
 مشروع استكمال تحديث شبكات مياه عمان الكبرى 6.914 0.000 0.000 6.914
 ع تاهيل سيفونات قناة الملك عبداهللا مشرو 2.312 0.000 0.000 2.312
 توريد وتركيب وتشغيل وحدات تحلية لمياه سد الكرامة  0.200 2.000 1.000 3.200
 مشروع نقل مياه األردن إلى سد الكرامة 2.600 0.000 0.000 2.600

 نيةتحسين التزويد المائي لمحافظة الزرقاء المرحلة األولى والثا 8.000 4.000 0.000 12.000
 دراسة نقل المياه من الديسي الى عمان  0.500 0.000 0.000 0.500

 مشروع جر مياه الديسي إلى عمان 0.000 35.000 35.000 70.000
  جر مياه اللجون   0.592  0.0  0.0  0.592
 مشروع خط ومحطات مياه دير عال دابوق 2.080 0.000 0.000 2.080

 ين التزويد المائي لمحافظات الشمالمشروع تحس 2.000 5.000 7.000 14.000

1.200 0.000 0.000 1.200 
توصيل خطوط الصرف الصحي من مشروع تطوير موقع 

 معسكرات الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمراء
 اشراف واستشارات وانشاء سد التنور  0.340 0.000 0.000 0.340
 د الموجب اشراف واستشارات وانشاء س 2.170 0.000 0.000 2.170
 )B (سد الموجب التحويلي ومحطة الضخ والخط الناقل الشمالي 3.980 0.000 0.000 3.980
 )C(الخط الناقل الجنوبي وشبكة ري المزرعة 5.500 0.000 0.000 5.500
 مشروع ضخ وتشغيل مياه طبريا الى قناة الملك عبداهللا 1.200 1.200 1.200 3.600
 شراف واستشارات وانشاء سد الوالةا 0.385 0.000 0.000 0.385
 مشروع صرف صحي ياجوز  0.265 0.000 0.000 0.265
 مشروع سد حسبان 1.200 1.800 0.000 3.000

 مشروع تقليل الفاقد المائي في محافظتي إربد وجرش 1.500 1.000 15.000 17.500
 مشروع تقليل الفاقد في محافظة الكرك 0.000 2.000 7.000 9.000

0.120 0.040 0.040 0.040 
خدمات فنية لمشروع التشغيل االتوماتيكي لزيادة فعالية نظام 

 ادارة الري 
 محطة تحويل السويمة المرحلة الثالثة 0.202 0.000 0.000 0.202
 مشروع ضخ مياه السعيدية 0.120 0.000 0.000 0.120
 )االولى والثانية(ن ابو الزيغا/ معالجة المياه المالحة 2.029 0.000 0.000 2.029
 البنية التحتية لموقع استثمارات سد الكفرين  0.200 0.070 0.000 0.270
 اشراف ري االغوار الجنوبية المتكامل  0.480 0.000 0.000 0.480
 مشروع تطوير محطة الرمثا 2.400 0.000 0.000 2.400
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 مشروع صرف صحي العقبة 13.665 5.335 0.000 19.000
 مشروع تطوير محطة الخربة السمراء 13.500 21.000 23.000 57.500

3.250 0.000 0.000 3.250 
تاهيل خط الصرف الصحي الناقل بين محطة تنقية عين غزال 

 ومحطة تنقية الخربة السمراء وانشاء محطة معالجة
 مشروع توسعة محطة عين غزال 2.000 1.000 0.500 3.500

 المرحلة الثانية/مشروع صرف صحي إربد الكبرى  12.220 17.780 20.000 50.000
 مشروع تطوير محطة المفرق 1.000 3.000 3.000 7.000
 مشروع محطة الجيزة والطالبية 2.000 5.000 1.250 8.250
 حطة تنقية معانمشروع تطوير م 1.000 2.500 1.500 5.000
 مشروع تطوير محطة كفرنجة 0.500 2.000 2.500 5.000
  االكيدر / مكب النفايات السائلة  0.324  0.0  0.0  0.324
 تطوير ورفع كفاءة محطات التنقية 0.500 0.000 0.000 0.500
 مشروع توسعة محطة تنقية الكرك 0.580 2.920 3.000 6.500
 الزرقاء /  محطة مياه خوتطوير 0.300 0.000 0.000 0.300

 مشروع صرف صحي قرى غرب جرش والسخنة 0.550 4.450 7.000 12.000
 صرف صحي وادي السير تالع العلي وصويلح ومرج الحمام 0.666 0.000 0.000 0.666
 شبكات صرف صحي متفرقة مرحلة اولى  1.855 0.000 0.000 1.855

6.100 0.000 0.000 6.100 
ماعين ومحطات الضخ والخط الناقل الشمالي  / منشات الزرقاء

)A( 
 مشروع حوض التوازن سد وادي العرب 0.550 0.000 0.000 0.550
 )B(الخط الناقل الحسا وشبكة ري  2.190 0.000 0.000 2.190
قناة الملك عبداهللا  / الكرامة/ مراقبة نوعية مياه سد الملك طالل 0.150 0.150 0.150 0.450
 اللجون / مكب النفايات السائلة 0.352 0.0 0.0 0.352
 توريد وتركيب وتشغيل وحدات معالجة لنبعة رأس العين 0.852 0.000 0.000 0.852
 عطاءات صرف صحي متفرقة في العاصمة والزرقاء ومأدبا  2.019 0.000 0.000 2.019

0.137 0.000 0.000 0.137 
ن الى جامعة نقل المياه المعالجة من محطة تنقية وادي حسا

 العلوم والتكنولوجيا
 تزويد بعض التجمعات السكانية بالمياه 1.330 0.000 0.000 1.330
 متفرقات صرف صحي معان  1.384 0.000 0.000 1.384
 تطوير األقنية والينابيع في محافظات المملكة 0.676 0.000 0.000 0.676
 متفرقات صرف صحي عجلون 0.105 0.000 0.000 0.105
 استبدال شبكات مياه بلدة الصفاوي في المفرق 0.116 0.000 0.000 0.116
 البتراوي في الزرقاء / استبدال شبكات مياه اسكان هيا 0.076 0.000 0.000 0.076
 استبدال وتنفيذ شبكات مياه قطر وفنان في العقبة 0.130 0.000 0.000 0.130
 ات مياه غور فيفا وغور المزرعة في الكركاستبدال وتنفيذ شبك 0.645 0.000 0.000 0.645
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  2004  2005  2006  المجموع

  اسم المشروع

 عرجان / طبربور/ مشروع صرف صحي الهاشمي الشمالي 0.450 0.000 0.000 0.450
 مشروع صرف صحي جنوب عمان 0.0 9.750 17.820 27.570
 تحسين شبكات المياه في العقبة  4.000 5.000 5.000 14.000
 مشروع تخفيض المياه المفقودة وتحسين الخدمات  1.950 0.000 0.000 1.950
 خدمة تشغيل وصيانة مشروع تحلية ابو الزيغان 0.300 0.000 0.000 0.300
 مشروع ازالة المكاره الصحية وخدمة المشتركين   0.450 0.000 0.000 0.450
 متفرقات صرف صحي السلط 0.565 0.000 0.000 0.565
 مشروع الوصالت المنزلية  2.500 0.000 0.000 2.500

 مشروع عقد االدارة لمياه ومجاري عمان الكبرى 7.234 5.192 5.192 17.618
 مشروع صرف صحي عين الباشا صويلح تالع العلي 0.100 0.000 0.000 0.100
  سلحوب وعين الباشامتفرقات صرف صحي 0.750 0.000 0.000 0.750
 مساعدات فنية لوحدة مراقبة المياه الجوفية 1.000 0.800 0.000 1.800
 مساعدات فنية لدعم التخطيط االستراتيجي 1.130 1.000 0.000 2.130
 مساعدات فنية لبناء قاعدة بيانات شاملة 2.000 2.000 1.300 5.300

  المياهاربد لتزويد-الوحدة 0.000 4.000 10.000 14.000
 انشاء جسر المخيريس 0.300 0.000 0.000 0.300

0.220 0.000 0.000 0.220 
دراسات واشراف على تحويل مياه نهر االردن الى سد الكرامة 
ونظام السدود التخزينية وتشغيل وحدات التحلية لمياه سد الكرامة 

 دراسة تحضير عطاء الخربة السمراء 0.120 0.000 0.000 0.120
 اتفاقية حماية قناة الملك عبداهللا 0.110 0.000 0.000 0.110
 استمالكات وتعويضات  1.000 0.000 0.000 1.000
 عمل مخططات كادسترائية 0.100 0.000 0.000 0.100
 خلطات اسفلتية ساخنة لسلطة وادي االردن  0.465 0.000 0.000 0.465
د المائي واعادة تاهيل محطات القياس صيانة وتنظيف ابار الرص 0.100 0.000 0.000 0.100
 دراسة مشروع استكشاف الطبقات العميقة  0.800 0.000 0.000 0.800

0.500 0.000 0.000 0.500 
حماية الوحدات الزراعية وصيانة شبكات الري ومشروع وحدة 

 ضخ بركة الباطوس 
 عقد حماية وامن المياه 0.200 0.000 0.000 0.200
 لوازم طرق زراعية وصرف جوفي ومواسير  0.270 0.000 0.000 0.270
 اجهزة ومعدات مختلفة لقناة الملك عبداهللا 0.270 0.000 0.000 0.270
 لوازم تشغيلية وصيانة لقناة الملك عبداهللا 0.700 0.000 0.000 0.700
 انشاء الحفائر والبرك الصحراوية 0.150 0.000 0.000 0.150

 دراسات مختلفة للسدود وصيانة 0.150 0.000 0.000 0.150
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

0.300 0.000 0.000 0.300 
دراسات وضع الشروط المرجعية لتقييم سالمة السدود 

 القائمة
 شبكات صرف صحي متفرقة مرحلة جديدة  5.000 5.000 5.000 15.000
 وحدات تحلية مياه في المملكة 0.500 0.000 0.000 0.500
 حوض السرحان / مشروع استكشاف االحواض العميقة 0.500 0.000 0.000 0.500
 مشروع البركة التحويلية قناة الملك عبد اهللا 2.700 0.000 0.000 2.700
 مشروع إعادة تأهيل شبكات حسبان والكفرين 2.000 3.000 3.000 8.000
 مشروع دراسات وتصاميم واعداد وثائق العطاءات 1.000 0.000 0.000 1.000

0.500 0.000 0.000 0.500 
دراسات وتصاميم خمسة سدي كفرنجة، والريان في 

 عجلون 
 معان / سد القاع 0.700 0.510 0.510 1.720
 سد الكرك  1.350 1.350 1.350 4.050
 الكرك / سد مدين 1.000 1.000 1.000 3.000
 الكرك / سد ابن حماد 2.500 3.500 3.500 9.500

 مشروع صرف صحي ناعور 0.000 5.000 5.000 10.000
 وحدات معالجة مياه في مناطق مختلفة من المملكة 0.500 0.000 0.000 0.500
 تحسين ونقل خطوط صرف صحي متضررة في عمان 1.500 1.500 1.500 4.500
  والسدود الترابيةاقامة الحفائر  1.000 1.000 1.000 3.000

0.500 0.000 0.000 0.500 
دراسات وتصاميم شبكات صرف صحي متفرقات في 

 المملكة 

0.500 0.000 0.000 0.500 
خدمة تجمعات سكنية بشبكات صرف صحي في الطفيلة 

 والعيص 
 مشروع تحسين محطة تنقية مياه الطفيله 0.000 2.000 2.000 4.000
 شروع إعادة تأهيل ري داميام 0.000 1.000 1.000 2.000
 مشروع ري مثلث الزرقاء 0.000 1.000 1.000 2.000

 ايصال المياه للمناطق النائية  7.000 7.000 7.000 21.000

6.800 3.400 3.400 0.000 
المرحلة -مشروع إعادة تأهيل ري األغوار الجنوبية

 األولى
 ار الوسطى والشمالية شبكات المياه في االغو 1.000 10.000 10.000 21.000
 مساعدات فنية إلنشاء شركة مياه عامة في عمان  0.000 0.710 0.710 1.420
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0.350 0.000 0.000 0.350 
مساعدات فنية لتحديث خطة عمل مشروع تنقية مياه 

 عمان الزرقاء
 الميت-االحمر/ مشروع دراسة جدوى قناة البحرين 5.000 5.000 5.000 15.000
 نقل المياه  إلى محطة وادي العرب عبر طبقة فحل 3.500 2.000 2.000 7.500

 مشروع إنشاء سد كفرنجة 0.000 8.000 8.000 16.000
 معان / سد الوحيدة 1.000 1.000 1.000 3.000
  حفر ابار في منطقة الفيدان   0.871  0.0  0.0  0.871
  حفر ابار عميقة في مختلف مناطق المملكة    0.500  0.0  0.0  0.500
  متفرقات صرف صحي   0.458  0.0  0.0  0.458
 الزرقاء/ مشروع مياه آبار الكردور والتموين 0.000 1.000 0.000 1.000
 مشروع صرف صحي المزار ومؤتة والعدنانية 0.000 2.000 6.000 8.000
  سحاب-تزويد منطقة المناخر بالمياه  0.000 0.180 0.000 0.180

0.045 0.000 0.045 0.000 
  روع خدمة مناطق جديدة في العاصمة مش

 )العلكومية/ حي األندلس(
 الكرك/ سد الطور 0.000 0.100 0.000 0.100
 العقبة/ سد رحمة 0.000 0.000 0.500 0.500

827.363 265.047 287.782 274.534   المجموع 



 82

  
  
   األول الفصل

  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  
  ية األساسية الخدمات الحكوم
  
  

  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  

  قطاع االتصاالت 
  

2004 -2006  
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  الرؤية  
  

 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة أقصى درجات حرية العمل اعطاء
. في أسواق مفتوحة لتحسين مساهمة ذلك القطاع في تطوير اقتصاد المملكة وخدمة مواطنيها

خلق البيئة التشريعية والتنفيذية من خالل فقد قررت الحكومة أن تقوم بدورها وتحقيقا لذلك 
المؤسسية وتوفير المناخ التجاري لرعاية تلك األسواق ومساعدتها على النهوض والنمو بشكل 

  .مستدام
  

  الرسالة  
  

ية التوسع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبريد ليصبح األردن أحد المراكز اإلقليم
 الستثمارات القطاع الخاص، وتأمين الدعم الكافي لبرنامج األسواقي هذا المجال، وفتح ف

 .، وخلق مجتمع معلوماتي قادر على التفاعل مع مفهوم االقتصاد المعرفيإلكترونيةالحكومة 
 

   التحديات الرئيسية 
  

 أمام منافسة الحق االنفرادي الذي تتمتع به شركة االتصاالت األردنية وعدم فتح السوق 
 .القطاع الخاص المحلي واألجنبي دون تمييز أو عوائق غير مبررة للمنافسة

الحصرية المزدوجة القائمة في قطاع االتصاالت الهاتفية والتي تحول دون وجود المنافسة  
 .في القطاع

 .بعض الخدماتلالتشوهات القائمة من ممارسات تسعيرية غير مالئمة أو ربحية مفرطة  
 . سوق االتصاالت في األردنصغر حجم 
 . توفر سياسات أو معلومات لالستفادة المثلى من البنى التحتية القائمة أو قيد التنفيذعدم  

  
   األهداف 

  
 . تخفيض كلفة تقديم الخدمات لقطاع األعمال ولألفراد عن المستوي الحالي 
للشرائح األقل " هُمقتدر علي" توفير وسيلة للنفاذ إلى خدمات االتصاالت العامة وبشكل  

 .حظاً في المناطق النائية والفقيرة
زيادة نسبة ورقعة انتشار خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة لتغطية االحتياجات  

 .في دعم االقتصاد الوطني زيادة دور االتصاالتاالقتصادية واالجتماعية و
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مات المتاحة في  الخدواالرتقاء بها لمستوىتعزيز تنوع خدمات االتصاالت وتوافرها  
واستغالل التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال نقل المعلومات وتقديم  الدول المناظرة
 .الخدمات المتعددة

المثبتة والتطبيقات  الكفاءة  واستغاللزيادة عدد المستخدمين وتعميق استخدام اإلنترنت 
نترنت على نحو أمثل في  اإلاستخدام  المتأتية من والفوائد التعليمية واالجتماعيةاالقتصادية

  .األردنقطاع األعمال والمجتمع ككل في 
زيادة كفاءة القوى العاملة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع أكثر تنافسية  

 . وأكثر تقدماً تكنولوجياً، وأكبر حجماً
خدمات في مجاالت إعادة الهيكلة والتنظيم لتقديم تحفيز القوى البشرية المؤهلة المتوفرة  

ترويج صناعات االتصاالت وتكنولوجيا  وكذلك .استشارية متخصصة في السوق اإلقليمي
 . في هذه األسواقالمعلومات والمكاتب االستشارية والخبراء األردنيين

االستفادة من مزايا السوق األردني التنافسي واالتفاقيات الدولية ونوعية الشبكات، لتحويل  
 صعيد نقل الخدمات العابرة للمملكة أو تحويل األردن إلى األردن إلى مركز خدمات على

   .مركز خدمات اقليمي للمنطقة ككل
  

  السياسات واإلجراءات
  

تاح يبحيث إنهاء الحصرية المزدوجة لخدمات الهواتف المتنقلة  حال فتح باب المنافسة 
الخدمات للمواطن األردني الخيار بين المزودين المختلفين للخدمات من ناحية وتقديم 

 .الجديدة والتكنولوجيا الحديثة من ناحية أخرى
 لمزيد من التنافس في تزويد الخدمات لتحقيق ا االتصاالت الثابتة بالكامل خدماتفتح سوق 

إنهاء انفرادية خدمات اتصاالت الثابتة ويتضمن ذلك خدمة الهواتف المحلية والوطنية حال 
 .التحتيةوالدولية وإنشاء الشبكات الالزمة والبنية 

ووضع السياسة المالئمة لتوفيرها في كافة مناطق المملكة من " الخدمات الشمولية"تحديد  
خالل التوصل إلى تعريف شمولية خدمات االتصاالت ووضع السياسة التي تتضمن 

المتعلقة بالتطور االقتصادي والتنمية  العامة ةسياسال مع توفرها وزيادة انتشارها توافقاً
 .المشاركة الشاملةاالجتماعية و

أخذ األنشطة اإلنترنت، وأن تخدمات تعزيز استقاللية وفاعلية وكفاءة سوق تزويد  
التنظيمية والتغيرات الهيكلية المقترحة في أسواق االتصاالت بعين االعتبار الحاجة الماسة 

.نتاإلنترإلزالة التأثيرات السلبية لالنفرادية في تلك القطاعات على قطاع تزويد خدمات 
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  الرؤية 
 خدمات تكنولوجيا المعلومات أفقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية التوسع في

ادية واالجتماعية الشاملة في المملكة وردم الفجوة الرقمية وتعزيز مكانة المملكة االقتص
  .التنافسية على المستوى الدولي

  
  الرسالة  

 وتوسيع رقعة انتشار هذه الخدمات وتعزيز فرص  تكنولوجيا المعلومات تطوير قطاع
لمعوقات أمام نمو تلك تطوير البيئة االستثمارية من الجوانب التشريعية والتجارية وإزالة ا

 وخاصة في قطاع تصدير ،الصناعة وتقييم الفرص التي ستوفرها اتفاقيات تحرير التجارة
 وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام ،منتجات برمجيات تكنولوجيا المعلومات

 .والخاص

  
  التحديات الرئيسية 

التصاالت وتكنولوجيا ع اإيجاد واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة للعمل في قطا 
  .الحد من هجرة الكفاءاتالمعلومات و

  .تفعيل دور إدارة التغيير كخطوة أولى في خلق المجتمع المعلوماتي 
  .بناء ثقة المواطن بالمعامالت اإللكترونية وتحفيزه على استخدامها 
تقليص الفجوة الرقمية وزيادة عدد مستخدمي تقنيات الحاسوب واإلنترنت في ضوء  

  .توى دخل الفردمس
  .زيادة التعاون بين الجامعات األردنية و القطاع لتهيئة الخريجين لدخول سوق العمل 
القوانين التي تساهم في مساندة وتطوير القطاع ر وإيجاد األنظمة والتعليمات وتطوي 
وتفعيل ) قوانين حقوق الملكية الفكرية، قوانين حقوق الطبع والنشر، قوانين الضرائب(

 .المعامالت اإللكترونية والقوانين الخاصة بجرائم اإلنترنتقوانين 

زيادة إمكانيات الشركات الخاصة العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في  
  .األردن

  .تشجيع االستثمار في القطاع 
ضمان استمرار التزام الحكومة بإنجاح مشروع الحكومة اإللكترونية كمبادرة أساسية لدعم  

 .اع في األردنالقط

 .ضمان إيجاد البنية التحتية المالئمة لبناء مجتمع معلوماتي على مستوي األردن 
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اعتماد المناهج التعليمية على األساليب التقليدية والتي أصبحت غير كافية على توفير كافة  
 .وسائل التعليم الحديثة والمعلومات

 . المنتفعين من البرنامجإحداث التغيير في قطاع التعليم ونشر التوعية وتدريب 

 .التنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية لتطبيق مراحل المشاريع 

قدرة المؤسسات التعليمية والجامعات على تطوير االستراتيجيات المناسبة ضعف  
 .الستغالل الشبكة التعليمية بالشكل األمثل

  
  األهداف 

إلضافة لمساهمتها في نشر وتطوير  في اإلصالح التربوي والتعلم مدى الحياة باةهمالمسا 
 .موارد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المناطق األقل حظاً

بناء قدرات وزيادة إمكانيات قطاع تكنولوجيا المعلومات ليصبح قادراً على المنافسة على  
 :المستوى اإلقليمي والدولي، و ذلك عن طريق

o و القطاع وخلق فرص استثماريةخلق بيئة احتياجات متطورة تؤدي إلى زيادة نم. 
o  تعزيز فرص االستثمار من خالل نماذج الشراكة المتميزة ما بين القطاع العام

 . والخاص
o  المساهمة في تطوير وبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات من خالل دعم المبادرات

 .الوطنية
o ورة في السوق تطوير البنية التحتية للقطاع وتشجيع تقديم الخدمات والتكنولوجيا المتط

 .المحلي

السوق "العمل بمبادئ  وجعل مؤسسات ورأس مال القطاع الخاص القوة الدافعة للقطاع 
 .في قطاع تكنولوجيا المعلومات" المفتوح

برنامج من خالل  مؤسسات الحكوميةالمقدمة من التحقيق الفعالية وتحسين الخدمات العامة  
  .رد البشرية والمادية للموااألمثلالتوظيف الحكومة اإللكترونية و
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  السياسات واإلجراءات
تحديث التشريعات والقوانين على سبيل (تحد من نجاح القطاع التي معوقات الإزالة  

 لألردن والمتعلقة بتوفر النفاذ، وحماية اإللكترونيةنواقص الجاهزية واستدراك ) المثال
 .المعلومات، ومناخ األعمال اإللكتروني

ات العملية التي تكفل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من اتخاذ كافة اإلجراء 
المنافسة على المستوى الدولي، وبما يؤدي إلى جذب االستثمارات المحلية والدولية وخلق 

 .فرص عمل متميزة وتحقيق عوائد تصديرية، وما يرافق ذلك من ربحية

  .كترونيةبرنامج الحكومة اإللاستمرار التزام الحكومة بتنفيذ  
 .التعلم اإللكتروني 

 .للخدمة إلكترونية) مراكز(توفير نقاط نفاذ  

مشاريع وطنية تتيح فرص متساوية للوصول إلى مصادر / إيجاد وتنفيذ مبادرات 
 . االتصال للجميعتالمعلومات وبتهيئة النفاذية وإمكانيا

ير واستخدام االستمرار في برنامج تدريب موظفي الحكومة وتعميق مفهوم إدارة التغي 
 .تكنولوجيا المعلومات

 كافة اإلجراءات العملية لضمان قيام قطاع األعمال باستغالل تكنولوجيا المعلومات اتخاذ 
 .بشكل يكفل رفع كفاءة القطاعات الصناعية والخدمية وزيادة قدرتها التنافسية

اهج واألدوات تقديم الدعم الالزم لتطوير النظام التعليمي في األردن من حيث تطوير المن 
 التعليمية باإلضافة إلى إنشاء بنية تحتية كفؤة من خالل شبكة التعليم الوطنية

تعزيز حمالت التوعية العامة لتثقيف كافة القطاعات األردنية حول فوائد استخدام  
 .تكنولوجيا المعلومات

  
  



 89

 
  
  
   األول الفصل

  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  

  حكومية األساسية الخدمات ال
  

  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  
  البريد قطاع

  
2004 -2006  

  
  
  



 90

  الرؤية 
  

 دفع عجلة التجارة الوطنية والدولية إلى تؤديتوفير خدمات بريدية ذات جودة عالية 
  .  ويوفر متطلبات التحول إلى االقتصاد المعرفياالجتماعيةاالقتصادية ووالمساهمة في التنمية 

  
  الة  الرس

  
تطوير وتحديث قطاع البريد وفتح المجال للقطاع الخاص لالستثمار في هذا القطاع 

  .لخلق البيئة المناسبة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر
 

  التحديات الرئيسية 
عدم كفاءة الخدمات البريدية التقليدية قي تلبية احتياجات مرافق األعمال وعدم قدرتها على  

 .هداف السياسة العامةتحقيق أ

 .الحق االنفرادي لشركة البريد األردني في تقديم الخدمات البريدية األساسية 

 . االعتماد على الدعم الحكومي 

اعتماد بدائل عديدة للخدمات البريدية التقليدية يوفرها تطور االتصاالت وتكنولوجيا  
 .المعلومات وخدمات بديلة يوفرها القطاع الخاص

 . البريد األردنيصغر حجم سوق 

التحدي القائم بالتعامل مع موظفي شركة البريد األردني كونهم خاضعين لنظام الخدمة  
 .المدنية

  
  األهداف 

 ةاالقتصادية و االجتماعياتلتطورامواكبة ل إصالحات القطاع البريدي استمرار 
 الستجابة لمتطلبات السوق مع ضمان حصول المواطنين على خدماتا وةوالتكنولوجي

  .بريدية ذات جودة عالية وبأجور مقتدر عليها

  .تحسين نوعية الخدمات البريدية التقليدية وتشجيع إدخال خدمات جديدة ومتطورة 

 .تقليل اعتماد القطاع على الدعم الحكومي 

تشجيع  و جديدةأموالالمحافظة على استثمارات القطاع الخاص واستقطاب رؤوس  
 .المنافسة
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التي تخدم عالة  البنية التحتية الفعناصر ليؤدي دور محوري كأحد تطوير القطاع البريدي 
 .االقتصاد الوطني

من خالل تطوير البنية للمرسل إليه  الفعلي المكان البعائث إلى إيصالزيادة نسبة خدمة  
 .األردنالتحتية للقطاع البريدي ليتضمن تعريف عنوان بريدي لكل نقطة إيصال في 

 اإللكترونية والتجارة اإللكترونيةوالبنية التحتية لتساند الحكومة تطوير الخدمات البريدية  
 المعلومات أنظمة وتكامل المحسوسة،/اإللكترونية الخدماتولتشمل تكامل األردن في 

 .اإللكترونية والحكومة اإللكترونيةلتجارة ا أنظمة معالبريدية 

  .التي تخدم اإلقليمدولية البريدية الخدمات وتوسيع الطوير ت 
  

  السياسات واإلجراءات 
ة وتخفيف العبء على  للمنافسة بهدف رفع مستوى الخدم مستقبالًفتح السوق البريدي 

بالحصرية لفترة انتقالية ال تقل الذي يتمتع  مشغل البريد العام بحيث يعمل ،خزينة الدولة
 إعادة عن ثالث سنوات يعمل بها مشغل البريد العام على تعميق األسس التجارية بما فيها

التنظيم وبناء القدرات وتقليص اإلنفاق وزيادة الكفاءة وتقليص االعتماد على الدعم 
 .الحكومي

تفاصيل السياسة المتعلقة بالتزامات الخدمات الشمولية وأساليب تمويل هذه دراسة  
 . وإنشاء صندوق دعم الخدمات الشمولية عند تحرير السوق البريديااللتزامات

العام والخاص بحيث يتوافق مع مشترك لتنظيم مشغلي البريد  تراخيص نظام إيجاد 
 تشجيع تطوير سوق الخدمات البريدية وحماية وتوفير الخدمة إلىيهدف والسياسة العامة 

البريدية الشمولية وترويج االستثمار فيه من خالل زيادة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص 
 .في تطوير القطاع البريدي

جاح اإلصالحات البريدية في المملكة من ضمنها البحث عن شريك إعداد الخطط لن 
مشغل البريد العام وحسب الحكومة في  أسهم أو التخلي التدريجي عن يجياسترات

 .التطورات التي تطرأ على القطاع
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  2006-2004خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 
  بالمليون ديناركلية للمشروع الكلفة ال

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 قطاع االتصاالت  2.030 0.800 0.850 3.680
 مراقبة سوق االتصاالت األردني 0.250 0.050 0.050 0.350

 مشروع تشجيع االستثمار في قطاع االتصاالت 0.150 0.100 0.100 0.350

 الخدمات الشموليةمشروع  0.150 0.000 0.000 0.150

 مشروع األثر االقتصادي لالتصاالت 0.000 0.200 0.000 0.200

 مشروع مراجعة السياسة العامة 0.200 0.200 0.200 0.600

 مشروع تحديث قانون االتصاالت 0.000 0.000 0.250 0.250

 مشروع االتفاقيات الدولية 0.000 0.150 0.000 0.150

 شروع ترويج الصناعات الوطنية في قطاع االتصاالتم 0.000 0.000 0.250 0.250

 مشروع دراسة مقارنة مع األسواق المتطورة 0.100 0.000 0.000 0.100

1.180 0.000 0.000 1.180 
ترويج واعالن واستشارات تسويقية وقانونية للسياسات 

 واالستراتيجيات ومحافل وندوات 

 ر آليات عمل وحدة تنسيق التردداتمشروع تحديث وتطوي 0.000 0.100 0.000 0.100

 قطاع تكنولوجيا المعلومات   6.630 3.075 2.975 12.680
 مشروع ترخيص االنظمة المعلوماتية للحكومة االردنية  2.840 2.800 2.800 8.440

0.100 0.000 0.000 0.100 
دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء مركز اتصال بقطاع تكنولوجيا 

 المعلومات

 .مشروع التكنولوجيا الحديثة وتكامل الخدمات 0.000 0.200 0.100 0.300

 مشروع انتشار خدمات االنترنت 0.150 0.000 0.000 0.150

 دراسة تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات 0.100 0.000 0.000 0.100

 مركز ادارة تكنولوجيا المعلومات 3.050 0.000 0.000 3.050

0.290 0.000 0.000 0.290 
انظمة وبرمجيات مالية ونظم شبكات وبرامج ومبادرات 

 تكنولوجيا المعلومات

 مشروع ترويج المكاتب االستشارية األردنية والخبراء األردنيين 0.100 0.075 0.075 0.250

 قطاع البريد 2.391 0.391 0.391 3.173
 مشروع عنونة األردن 0.266 0.266 0.266 0.798

 مشروع تكامل القطاع البريدي والمبادرات االلكترونية 0.050 0.050 0.050 0.150

 مشروع مركز تبادل إقليمي 0.050 0.050 0.050 0.150

 مشروع استشارات قانونية 0.025 0.025 0.025 0.075
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 مشروع تطوير شركة البريد االردني 1.900 0.000 0.000 1.900

 دراسة الخدمات البريدية الشمولية 0.100 0.000 0.000 0.100

93.335 37.093 37.093 19.149  مشاريع وطنية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 تحديث مبنى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 0.019 0.000 0.000 0.019

45.336 18.093 18.093  مشاريع الحكومة االلكترونية 9.150

 مشاريع مبادرة تطوير االتصال للمعرفة 9.980 19.00 19.000 47.98

112.868 41.309 41.359   المجموع الكلي  30.20

  



 94

  
 
  
   األول الفصل

  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  

  الخدمات الحكومية األساسية 
  

  البنية التحتية 
  

  اع اإلنشاءات  قط
  

2004 -2006  
  
  
  



  
  

 95

  
  ةالرؤي

مواكبة التطورات التقنية الحديثة في ليصبح قادراً على نشاءات اإلقطاع االرتقاء ب
المشاريع الوطنية تنفيذ  البنية التحتية وتطوير وتحديثو ، ونقلها وتوطينهااإلنشاءات،مجال 

  .ريادي على مستوى المنطقة، لتحويل هذا القطاع إلى قطاع بأعلى جودة وأقل كلفة ممكنة
  

  الرسالة 
 بإتقان، يقدم خدماته اإلنشائيةقطاع يمتلك الكفاءة واألداء المتميز في مجال الصناعة 

 اإلمكانياتمتلك ، وي االقتصاد الوطنيدعم ويشارك في األردني،يكرس جهده لخدمة السوق 
خدماته للخارج للمنافسة عربياً تصدير واألجنبية بما يمكنه من التنافسية أمام الشركات العربية 

 لدى الكوادر البشرية والفنية العاملة واإلبداع ودولياً، ويركز على رفع الكفاءة والقدرة وإقليميا
  .في هذا القطاع وتصدير هذه الكفاءات واعتمادها كبيوت خبرة

  
  التحديات الرئيسية

 . القطاعتزايد أعداد شركات المقاوالت والمكاتب االستشارية العاملة في 

  .تدني نسبة الربحية لدى المقاولين مما يؤثر على االستدامة 
 غياب االستثمار في البحث والتطوير  

ضعف القدرات المؤسسية اإلدارية والفنية لدى العديد من شركات المقاوالت وضعف  
 .التمويل الموجه لالستثمار النوعي في التدريب والتأهيل

 .ديثة لدى المقاولينعدم وجود آليات ومعدات إنشائية ح 

 .عزوف القطاع المصرفي عن توفير التمويل الالزم لنمو القطاع محلياً وإقليميا 

 .النظام الحالي لتصنيف المقاولين واالستشاريين ال يتالءم مع متطلبات تطوير القطاع 

 ضوء التزامات األردن تجاه منظمة التجارةالمنافسة التي يشهدها القطاع محلياً ودولياً في  
يجري العمل على دراسة العالمية واالتفاقيات األخرى كاتفاقية المشتريات الحكومية التي 

 .االنضمام إليها
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  األهداف
 بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في مجال االنفتاح اإلنشاءات هيكلة قطاع إعادة 

  .ية ومنظمة التجارة العالماألوروبيةاتفاقيات الشراكة األردن االقتصادي ودخول 
 األردنيالمشاريع وتطبيق قانون البناء الوطني إنشاء تحقيق متطلبات السالمة العامة في  

  . المتعلقة بذلكاألخرىوكافة القوانين 
 . والماليةواإلداريةتأهيل وتطوير الكوادر الفنية والهندسية  

اء عن  الحكومية واالستغنلألبنيةمباني جديدة تلبي المتطلبات الوظيفية الالزمة إنشاء  
  .حكومية األبنية الأعمالالمباني المستأجرة وغير المالئمة لطبيعة 

 العامة األشغال وزارة إلىالمباني الحكومية وذلك بنقل مشاريعها إنشاء توحيد مرجعية  
  . وتنفيذا وصيانةوإشرافا تصميماً واإلسكان

  .مةعادة تأهيل المباني القديإوضع آلية مناسبة لصيانة األبنية الحكومية و 
تحقيق الراحة للمسافرين  بما يضمن تأهيل ورفع سوية المراكز الحدودية والمعابر 

  . المسافرينإجراءاتوالعاملين بالمراكز الحدودية وتسهيل 
   .تحسين وضع السالمة المرورية على الطرقاالستمرار في  
  .المحافظة على ديمومة شبكة الطرق من خالل الصيانة الروتينية 
المستدامة للمناطق المحيطة  بالطرق والتخفيف من االختناقات المرورية تحقيق التنمية  

عن حركة المركبات والشاحنات الثقيلة بعاد أوالحد من التلوث  والحوادث داخل المدن و
  .هاالمدن من خالل استحداث الطرق الدائرية حول

  .ستثماريةقامة المشاريع االإالمناطق الصناعية وإنشاء المساهمـة فـي زيـادة فـرص  
ولية وخدمة حركة النقل تحسين شبكة الطرق المحلية وربط الحيوي منها بالطرق الد 

  .االقليمية
  . بطرق ذات مستوى جيداألثريةربط المشاريع السياحية والمواقع  
 .مشاريع الطرق القروية والزراعيةإنشاء المساهمة في  

 األحجامطرق من حيث وذلك لمعرفة الوضع الحالي للإعداد مخطط مروري للطرق،  
  .رفع سوية هذه الطرقيمكن استخدامها لالمرورية ومستوى الخدمة مع تحديد معايير 

  السياسات واإلجراءات 
 .اعتماد التصاميم الهندسية المناسبة في اإلنشاءات من الجوانب الفنية والمالية 

 حصتها في تشجيع تشكيل االئتالفات بين الشركات الهندسية وشركات المقاوالت لتأخذ 
 .العطاءات المحلية والدولية
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 .مراعاة دفع مستحقات الشركات المنفذة للعطاءات في مواعيدها 

  . المقاولين واالستشاريين على االندماجعتبني حوافز لتشجي 
متابعة المتغيرات واالتجاهات الدولية واالستفادة منها وحسب االتفاقيات العالمية التي التزم  

  .األردنبها 
 وحسب متطلبات االتفاقيات الدولية التي يوقعها واإلدارية التنظيمية اإلجراءات بين التمييز 

 صالحيات اكبر للجان بإعطاء كما يجب تخفيف المركزية في عمليات الشراء األردن،
  .العطاءات غير المركزية

  . األسعار لغالء  ومؤشرات وضع معدالتإمكانيةدراسة  
 التي يتقدم بها المقاولون في عروضهم األسعارور  لمنع تدني وتدهاألسسدراسة ووضع  

  .المالية
  .اإلنشائيةضمان جودة المواد والتجهيزات  
 .توفير الخبرات المؤهلة والمتخصصة 

 .التركيز على متطلبات صاحب العمل 

التركيز على مبدأ احترام القوى العاملة من ظروف العمل ومستوى األجور والسالمة  
  . العامة والتدريب

  . وغيرهاBOTأساليب عمل حديثة تضمن شراكة حقيقية مع القطاع الخاص مثل خلق  
 .اعتماد نظام موحد للمحاسبة 

  .التأكيد على مؤسسات التأمين المحلية للتأمين ضد المسؤولية 
  :محور ضبط الجودة 

o التركيز على جودة المواد الداخلة في صلب األعمال  
o اعتماد عمليات إنشائية حديثة ومتطورة. 

o ن واالستشاريينياد أنظمة عالمية لضبط الجودة عند المقاولاعتم.  
o  كلفـة وضـرراً علـى البيئـة        ا مواد أكثر تطوراُ وكفاءة وأقل       استخدام تكنولوجي

  والسالمة العامة
  :محور الشراكة مع القطاع الخاص 

o  تنفيذ واإلدارة والتشغيلالإتباع أسلوب التمويل واالستثمار في. 

o البحث والتطوير.  
o  إلى فهم مشترك عن أوضاع القطاع واثر االتفاقيات الدولية عليهالوصول.  
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o  تطوير عالقات العمل المبتكرة بشكل يساعد على إدخال المفاهيم الحديثة، التي تحد
 .من الفصل ما بين األطراف المنفذة للمشاريع

  .اعتماد األنظمة اإللكترونية لتحسين اإلنتاجية وتقليل الضائع 
  . المعلوماتاالتركيز على تكنولوجيإنشاء بنك معلومات و 
  .المحافظة على البيئة من تقليل التلوث وتقليل استخدام الموارد الطبيعية 
 حوافز تشجيعية ليتم تشكيل شركات قادرة يمكنها منافسة الشركات العالمية في إعطاء 

  .وخارجهاألردن 
  :المحور التشريعي 

o حيدها لخدمة قطاع اإلنشاءات، زيادة شفافية التشريعات والقوانين وتوجيهها وتو
بحيث تتم إعادة توجيه التشريعات والقوانين بشكل يخدم المواطن والمستثمر والعامل 

 .في قطع اإلنشاءات من منظور التنمية المستدامة

o من الوزارات شريحة قانون أو نظام عصري للمشتريات وتطبيقه على اكبر إعداد 
ات والشركات المساهمة العامة التي تزيد والدوائر والمؤسسات والجامعات والبلدي

وحدة تتحمل المسؤوليات التنظيمية إنشاء وكذلك % 50مساهمة الحكومة فيها عن 
 .قانونية ورسم السياسات الخاصة بقطاع المشتريات وذلك حسب أسس

o إجراءدون 1999 واعتماد الشروط العامة العالمية الصادرة عن الفيديك  لعام إعداد 
 الشروط وإعداد الكبيرة وان يتم ترجمة اإلنشائيةليها كأساس للعقود أي تعديالت ع

 أعاله ومراجعة األسسالعامة الصادرة عن الفيديك للمشاريع الصغيرة وبنفس 
 .اتفاقيات الخدمات الهندسية

o  واعتماد مؤشرات أو معدالت لألسعار  األسعار النقص في أوالتعويض عن الزيادة
  .للمواد األساسية والعمالة

o تعديل قانون العمل والعمال ليسمح بالتشغيل الموسمي. 

o  والمعايير الواجب اتخاذها في تسعير العروض ورفض العروض األسستحديد 
  .المخالفة

o تحديث وتطوير قانون نقابة المهندسين ونقابة المقاولين ونظام هيئة المكاتب. 

o لشركات األجنبية إعطاء ميزة خاصة للشركات المحلية لتمكينها من المشاركة مع ا
في تنفيذ المشاريع االستثمارية المحلية الكبرى، وفي هذا الصدد يمكن توجيه الدعم 
  .الحكومي لدعم المنتج الوطني كميزة لقيام تحالفات بين الشركات المحلية واألجنبية
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  . اإلنشاءاتمعهد متخصص لتأهيل الفنيين والعمال المهرة في مجال  إنشاء  
  .المة العامة في موقع العملتطوير متطلبات الس 
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  2006- 2004لألعوام خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع االنشاءات في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  2004  2005  2006  المجموع
  اسم المشروع

 برنامج تدريب مهندسين حديثي التخرج  0.700 0.700 0.700 2.100

 دراسات مشاريع الطرق الجديدة 0.600 0.750 0.750 2.100

 البرنامج الوطني لالبنية الحكومية 15.000 15.000 15.000 45.000

 انشاء طريق العقبة الساحلي  4.500 5.673 5.674 15.847

 صيانة االبنية الحكومية 0.400 0.600 0.600 1.600

 حدود العراقية الرويشد انشاء محطة صيانة نموذجية االزرق ال 0.100 0.100 0.100 0.300

2.300 1.000 0.750 0.550 

خرسانية للطرق الرئيسية وتركيب _وضع عالمات كيلومترية
وصيانة حواجز واقية ودهانات ساخنة وجهيز قواعد خرسانية 

 واعمدة وهياكل معدنية للطرق

  السالمة المرورية على الطرق 2.000 3.000 3.000 8.000

 طريق عمان الدائري 16.500 31.000 23.000 70.500

 طريق الطفيلة الحسا 1.500 3.5 2.000 7.00

 تنفيذ طريق السلط الدائري الجزء األول  2.600 3.75 3.450 9.800

 القويرة/ انشاء جسر مدخل مدينة الشاحنات 0.500 0.730 0.670 1.900

 اعادة تأهيل طريق اربد المفرق 0.700 5.250 5.250 11.200

 انشاء طريق تل المحيا تل المسمى  0.500 0.400 0.000 0.900

 )عمان-طريق اربد (شطنا  -انشاء نفق كتم 0.600 0.000 0.000 0.600

 الشاهبيهانشاء جسر  0.200 0.200 0.000 0.400

 انشاء وتحسين الطرق النافذة في المحافظات 2.000 3.000 3.000 8.000

 مفرق جامعة ال البيتانشاء طريق ال 0.200 0.500 0.000 0.700

 استكمال المرحلة االولى لطريق مطار الملكةعلياء الدولي 3.700 0.000 0.000 3.700

10.800 3.600 3.600 3.600 
إنشاء وتحسين أبنية القصور الملكية العامرة في كل من عمان 

 والعقبة

 ياجوز/ اعادة تأهيل  جزء من طريق الزرقاء 1.800 0.500 0.000 2.300

 العلوم والتكنولوجيا/ تنفيذ طريق اربد جامعة اليرموك 2.5 5.000 0.000 7.500

 طريق جامعة البلقاء حمرة الصحن 0.375 0.000 0.000 0.375

 تنفيذ الطريق الساحلي سويمة 0.700 0.000 0.000 0.700

 طريق تقاطع القدس السويمة الزارة  5.500 1.000 0.000 6.500

 صيانة طريق الشونة الشمالية الشونة الجنوبية 0.300 0.200 0.000 0.500

  لطرق المملكةاسفلتيةخلطات  1.500 2.000 2.000 5.500
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  2004  2005  2006  المجموع

  اسم المشروع

 انشاء الطرق الزراعية  1.750 0.000 0.000 1.750

 ق الرمثا الحدود السوريةانشاء طري 0.500 1.000 0.150 1.650

 آليات فحص طرق  0.100 0.200 0.100 0.400

  محطة السلطاني -اكمال تجهيز محطات صيانة نموذجية  0.080 0.080 0.080 0.240

 جابر -صيانة طريق الرمثا 0.150 0.100 0.100 0.350

 صيانة طريق معان المدورة  0.200 0.200 0.200 0.600

 صيانة وتحسين طريق مادبا ماعين 0.100 0.100 0.100 0.300

 صيانة وتحسين الطريق الملوكي  1.200 1.500 1.500 4.200

 صيانة الطريق الصحراوي عمان راس النقب  1.500 2.500 2.500 6.500

 انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية 1.400 0.000 0.000 1.400

 ر الجويدة سحاب االزرق صيانة طريق الموق 0.300 0.200 0.200 0.700

 صيانة واعادة انشاء طريق المفرق الصفاوي الرويشد  0.200 0.200 0.200 0.600

 تحسين وصيانة طريق اربد عمان  0.200 0.200 0.200 0.600

 صيانة طريق المفرق الزرقاء الحدود السورية 0.150 0.150 0.150 0.450

 لمنشات المائيةصيانة الجسور وا 0.500 1.500 1.500 3.500

 جرش _تحسين وصيانة طريق المفرق 0.100 0.100 0.100 0.300

 تحسين وتوسيع طريق كفرنجة االغوار  0.100 0.100 0.100 0.300

 تحسين طريق الضليل الخالدية المفرق  0.100 0.100 0.100 0.300

 عجلون _تحسين طريق اربد 0.100 0.100 0.100 0.300

 صانة طريق عمان ناعور البحر الميت  0.150 0.150 0.150 0.450

 ) خشيبة( مخيم غزة -صيانة طريق جرش 0.100 0.100 0.100 0.300

 الصيانة الوقائية والروتينية للطرق الزراعية والقروية  2.650 2.650 2.650 7.950

 تقاطع القدس/طريق تقاطع الرامة 0.250 0.000 0.000 0.250

 طريق الكرك القطرانة 2.250 3.500 3.350 9.100

 مشروع رفع الكفاءة واالنتاجية 0.150 0.000 0.000 0.150

 معالجة عمال المياومة 0.450 0.000 0.000 0.450

 استكمال انشاء طريق شارع االردن 6.00 1.500 0.000 7.500

 اكمال طريق اربد الشونة الشمالية 2.000 1.500 0.000 3.500

 آليات ومعدات لشق الطرق وتحديث اآلليات الثقيلة 2.250 3.000 4.000 9.250

 طريق ناعور حسبان مادبا 1.500 3.000 1.500 6.000

 معالجة االنزالق في طريق ناعور البحر الميت 0.400 0.000 0.000 0.400
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 طبقة حماية لطريق راس النقب 3.00 3.00 0.000 6.00

 مشروع صيانة وادامة المراكز الحدودية 1.850 6.000 4.150 12.000

 توسعة وانارة طريق العقبة الخلفي 0.200 0.000 0.000 0.200

 طريق مكب النفايات السائلة الجون 0.450 0.000 0.000 0.450

  العمد طريق ناعورام البساتين ام 1.250 2.500 0.500 4.250

 تحديث واعادة تاهيل نادي الملك حسين  0.675 0.000 0.000 0.675

 المرحلة األولى من طريق الزرقاء االزرق تقاطع الموقر 2.125 0.000 0.000 2.125

 انشاء مدخل جامعة مؤتة 0.250 0.000 0.000 0.250

  طرق منتهية من ناحية التنفيذ  1.000 1.000 1.000 3.000

 صيانة مباني مديريات االشغال  0.200 0.200 0.200 0.600

 انشاء مباني مديريات االشغال 0.300 0.300 0.300 0.900

 معدات واليات لمديريات االشغال  0.150 0.150 0.150 0.450

 لوازم وقطع غيار لمعدات واليات الوزراة  0.750 1.50 1.50 3.750

 برات االشغال تجهيز وتحديث مخت 0.05 0.200 0.000 0.250

 اكمال مباني مديرية المشاغل والميكانيك 0.150 0.100 0.000 0.250

 طريق اربد الحصن 0.0 2.00 0.000 2.00

 طريق الزرقاء بيرين 0.0 2.000 0.000 2.000

2.200 0.000 2.200 0.0 
ازاحة طريق غور الصافي (الطريق البديل لطريق مطار العقبة

 )من المنطقة الصناعية

 المرحلة الثانية من طريق الزرقاء االزرق تقاطع الموقر 0.0 4.000 4.000 8.000

 توسعة طريق العقبة الخلفي 0.0 3.000 3.000 6.000

 االمرحلة الثانية لطريق مطار الملكةعلياء الدولي 0.0 4.000 4.000 8.00

 تنفيذ طريق اربد الدائري المرحلة االولى  0.0 4.000 5.000 9.000

  صيانة الطرق الرئيسية والثانوية والقروية  0.0 4.000 4.000 8.000

 إنشاء وتحسين الطرق القروية والزراعية 0.0 4.000 4.000 8.000

 طريق مؤتة كثربا االغوار 5.000 4.000 3.000 12.000

 اعادة تأهيل طريق الهاشمية بلعما اربد 5.000 5.000 5.000 15.000

 اعادة تأهيل طريق وادي السير عراق األمير 0.00 1.000 1.000 2.000

 تنفيذ طريق كفرهودا االغوار 0.000 3.000 4.000 7.000

 انشاء جسر يربط الطريق الصحراوي بمدينة معان 0.00 0.6000 0.000 0.600
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 توسعة جسر البيبسي 0.00 0.050 0.000 0.050

 تنفيذ طريق الشاللة في العقبة 0.00 3.000 3.000 6.000

 طريق البشيرية األزرق 2.000 2.000 0.000 4.000

 طريق جامعة الحسين بن طالل 0.00 3.000 1.00 4.000

 تنفيذ طريق الصافي العقبة الخلفي 0.000 4.000 4.000 8.000

 الشونة الشمالية/ ادة تأهيل طريق مثلث جسر الشيح حسيناع 0.000 2.000 2.000 4.000

 البحر الميت/ تقاطع ناعور/ اعادة تأهيل طريق الشونة الجنوبية 0.000 2.000 2.000 4.000

 استكمال إعادة تأهيل طريق الزرقاء ياجوز 0.000 2.000 0.500 2.500

 طريق الصافي وادي عربة 0.000 4.000 4.000 8.000

 الشونة الجنوبية/ اعادة تأهيل طريق الشونة الشمالية 0.000 5.000 5.000 10.000

 )الفنادق حتى طريق ماعين(طريق السويمة الزارة  0.000 3.000 3.000 6.000

 مركز الحدود االردنية العراقية الجديدة 0.000 65.000 0.000 65.000

 الحدود العراقية/ طريق االزرق  0.000 5.000 3.000 8.000

 )مثلث ام النعاج ( السلط / انشاء تقاطع طريق عمان  0.000 1.000 2.300 3.300

 البحر الميت/ المغطس / على مثلث القدس ) جسر(انشاء تقاطع  0.000 1.000 0.000 1.000

554.662 163.524 270.733 120.405   المجموع 
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   األول الفصل

 
  ة المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسي

  
  الخدمات الحكومية األساسية 

  
  

  البنية التحتية
  

  قطاع الطاقة
  

2004 -2006  
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 الرؤية 
توفير الطاقة الالزمة للتنمية الشاملة المستدامة بأقل كلفة ممكنة وبأفضل المواصفات 

  .وأدق المعايير
  

 الرسالة 
مات الطاقة لزيادة تمكين كافة شرائح المجتمع األردني بمختلف فئاته ومواقعه من التمتع بخد 

  . مستوى الرفاه وتحسين مستوى المعيشة وتحديثها
  

 التحديات الرئيسية 
  

 .االفتقار إلى مصادر الطاقة المحلية وبالتالي االعتماد على االستيراد  
 .االعتماد على النفط الخام المستورد كمصدر وحيد للطاقة  
ية في ظل تزايد الطلب على مواجهة الطلب على المشتقات النفطية والطاقة الكهربائ 

 . استهالكها، واختالل معادلة التزايد السكاني اختالالً قسرياً
محدودية السعة التخزينية للنفط الخام ومشتقاته وتركزها في موقع مصفاة البترول في  

 .الزرقاء
الظروف السائدة في المنطقة وأثرها في تأخير تنفيذ مشاريع قطاع الطاقة وتعزيز دور  

 . الخاص في إدارة القطاعالقطاع
كبر حجم االستثمارات الالزمة لمواجهة الطلب على المشتقات النفطية والطاقة  

 .الكهربائية
عكس الكلفة الفعلية في العملية التسعيرية للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية واآلثار  

 . المترتبة نتيجة ذلكواالجتماعيةاإلقتصادية 

  
  األهداف

  
 األولية والطاقة الكهربائية بكافة أشكالها لتلبية متطلبات التنمية المستدامة توفير الطاقة 

 .بأقل كلفة وأفضل نوعية ممكنة
 .تنويع مصادر الطاقة  
 .االستمرار في البحث وتطوير مصادر الطاقة المحلية وخاصة الغاز الطبيعي 
 . للمستهلك ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها لتحسين نوعية الخدمة 
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االستمرار في خصخصة قطاع الطاقة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير  
 .هذا القطاع

 .تطوير شبكات الربط اإلقليمي للطاقة 
تطوير واستغالل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة  

 .الكلي
 .على الموازنة العامة تخفيف أعباء تكاليف صناعة الطاقة واستيرادها 
 .تسويق المناطق االستكشافية في األردن  
 .استغالل الصخر الزيتي المتواجد بكميات كبيرة في األردن  

  
  :السياسات واإلجراءات

  
تحفيز القطاع الخاص المحلي واألجنبي على االستثمار في هذا القطاع، وخاصة في  

 .مجاالت توليد الطاقة الكهربائية 
 . عملية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وتطوير القائم منهااالستمرار في 
، في مجاالت توليد ) BOO and BOOT(التوسع في اعتماد أنظمة االستثمار الحديثة  

 .الطاقة الجديدة والمتجددة
 .االستمرار في مشاريع الربط اإلقليمي 
 .ءة االستخدام  زيادة وعي المستهلكين بأساليب ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفا 
االستمرار في خصخصة القطاع وتطوير التشريعات وإصدار وتعديل القوانين واألنظمة  

 .لرفع كفاءته ولتوفير البيئة التنافسية للقطاع الخاص
استكمال مشاريع الربط اإلقليمي للطاقة كمشروع نقل الغاز الطبيعي من مصر وشبكات  

 .الربط الكهربائي
عطاءات لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر إجراء الدراسات وطرح ال 

 .جديدة ومتجددة
 .زيادة السعات التخزينية للنفط الخام ومشتقاته في مواقع المملكة المختلفة 
 .تحسين مواصفات المشتقات النفطية للوفاء بالمتطلبات البيئية  
 .اعتماد سياسة تسعير مرنة تعكس الكلفة الفعلية ألسعار الطاقة 
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  2006- 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع الطاقة في
  مالحظات  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  2004  2005  2006  المجموع
  اسم المشروع 

 بكلفة BOOTيتم تنفيذه بآلية 
 مليون دوالر لألعوام 270

2004-2006 
0.000 0.000 0.000 0.000  

ب الغاز الطبيعي مشروع أنبو
من العقبة إلى وسط وشمال 

 المملكة

قرض  من الصندوق العربي بقيمة 
 مليون دينار، وقرض 70.8

 42.5الصندوق الكويتي بقيمة 
مليون دينار، وقروض داخلية 

 مليون دينار ومساهمة 5.8بقيمة 
  مليون دينار50.9الحكومة بقيمة 

170.000 17.000 85.000 68.000 
 السمرا لتوليد مشروع الخربة

 الطاقة 

 300 بكلفة BOOيتم تنفيذه بآلية 
-2004مليون دوالر لألعوام 

2006 

0.000 0.000 0.000 0.000 
مشروع التوليد الخاص 

 المشروع الجديد -بالكهرباء 
New IPP 

 60 بكلفة BOOيتم تنفيذه بآلية 
-2004مليون دوالر لألعوام 

2006 
0.000 0.000 0.000 0.000 

وليد الطاقة مشروع ت
الكهربائية باستخدام طاقة 

 الرياح

تمويل ذاتي من المؤسسة المعنية 
  مليون دوالر85بقيمة 

 توسعة محطة توليد رحاب  0.000 0.000 0.000 0.000

تمويل ذاتي من المؤسسة المعنية 
  مليون دوالر16بقيمة 

0.000 0.000 0.000 0.000 
مشروع توسعة محطة توليد 

 الريشة الغازي

تمويل ذاتي وقروض من المؤسسة 
  مليون دوالر105المعنية بقيمة

0.000 0.000 0.000 0.000 
مشاريع شبكة النقل الكهربائية 

 الوطنية 

تمويل ذاتي من المؤسسة المعنية 
  مليون دوالر49بقيمة 

0.000 0.000 0.000 0.000 
مشاريع شبكات توزيع الطاقة 

 الكهربائية 

يف بقيمة يتم تمويله من فلس الر
  مليون دوالر 45

0.000 0.000 0.000 0.000 
مشروع كهربة الريف 

 االردني 

تمويل ذاتي من المؤسسة المعنية 
  مليون دوالر21بقيمة 

0.000 0.000 0.000 0.000 
مشروع تطوير حقل الريشة 

 الغازي

تمويل ذاتي وقروض من المؤسسة 
  مليون دوالر500المعنية بقيمة 

0.000 0.000 0.000 0.000 
مشروع التوسع الرابع 

 للمصفاة 

تمويل ذاتي من المؤسسة المعنية 
  مليون دوالر8.5بقيمة 

0.000 0.000 0.000 0.000 
اعمال التنقيب عن الخامات 
 المعدنية وغير المعدنية



  
  

 108

  مالحظات  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

تي وقروض من المؤسسة تمويل ذا
  مليون دوالر50المعنية بقيمة 

0.000 0.000 0.000 0.000 

مشاريع تطوير آليات استالم 
وتخزين ونقل النفط الخام 
 ومشتقاته عبر ميناء العقبة 

برنامج التحول االقتصادي 
 واالجتماعي

 مشاريع هيئة الطاقة النووية 0.710 1.055 0.000 1.765

  171.765   المجموع  68.71 86.055 17
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  الرؤية
افسي وآمن يعمل على توفير جميع الخيارات تنولوصول إلى نظام نقل فاعل، اقتصادي ا

 ويساهم في تعزيز التنمية البيئة، يحافظ على  الدولي والمحلييينللمستفيدين على المستو
  .االقتصادية واالجتماعية في المملكة

  
  الرسالة

 بما يخدم المستثمرين  النقل البري والبحري والجوي في مجال النقلتوفير أفضل خدمات
، وتمكين قطاع النقل من المنافسة على المستوى دن نقطة عبور وتجمع األرويجعل من

اإلقليمي في مجال النقل الترانزيت ونقل البضائع، وتوفير مقعد في حافلة ال تتأخر لكافة 
شرائح المجتمع، وتدعيم الدور التنظيمي لقطاع النقل البحري لتوفير خدمات مالحة آمنة 

فاءة خدمات النقل الجوي وما يتبعها من خدمات الصيانة ونظيفة في خليج العقبة، وتعزيز ك
  .واإلدامة

  
  التحديات الرئيسية

 .تراجع القدرة التنافسية لقطاع النقل البري األردني على مستوى المنطقة 
 .نقص التمويل الالزم لمشاريع النقل والصيانة وخاصة في مجاالت النقل الجوي والبحري 
محطات الركاب، (قص في الخدمات المساندة والمرافقة تدني مستوى خدمات الصيانة والن 

 ).الخ...محطات االستراحة، مراكز الصيانة، الموانئ البرية
 .عدم اكتمال شروط السالمة العامة وارتفاع معدالت حوادث السير 
 .ارتفاع كلفة تشغيل وسائط النقل والشاحنات نتيجة لتقادم األسطول 
علومات واالتصاالت في عمليات التنظيم والتخطيط ضعف استخدام أنظمة وتكنولوجيا الم 

 .للقطاع
ضعف القدرات البشرية والمؤسسية في القطاع وعدم وجود أنظمة متقدمة للتدريب  

 .والتأهيل
الحاجة إلعادة النظر بالعديد من التشريعات لخلق بيئة مناسبة لعمل القطاع تتسم بالمنافسة  

  . الجويوعدم االحتكار وخاصة فيما يتعلق بالنقل
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  األهداف
االنسحاب الكامل للقطاع العام من دور المشغل واالكتفاء بدور المنظم وتمكين القطاع  

  .   عمل في هذا القطاع بكافة أنماطه كمشغلين وإداريينمن الالخاص 
تأمين البنية التحتية لقطاعات النقل المختلفة وفقا لمبادئ تجارية مع أخذ الخصخصة بعين  

 على البنية التحتية ذات األهمية االستراتيجية تهااء ملكية الدولة أو رقاباالعتبار مع بق
  ). الجوية والمطاراتةالحديد، السيطر التحتية لسكة ةالعقبة، البنيميناء (
  .إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني 
وضع وصياغة سياسات النقل بهدف إيجاد البيئة التنظيمية والتجارية المالئمة لتطبيق هذه  

 .السياسات
التوسع في استخدام التكنولوجيا في تنظيم حركة النقل البري من خالل نظام المعلومات  

 .الجغرافي وربطه باألقمار الصناعية
التوسع في مجال التدريب والصيانة في قطاع النقل الجوي لجعل األردن مركزاً متميزاً  

 .في هذه الخدمات
ل الجانب البشري والبنية التحتية، وتعزيز دور تنظيم وتطوير قطاع النقل البحري بما يشم 

  .  القطاع الخاص فيه بما يكفل حماية البيئة
  

    واإلجراءاتالسياسات
إعادة النظر بتنظيم قطاع النقل على الطرق داخل المملكة وفتح المجال للشركات الخاصة  

 .للعمل فيه، وتوفير وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة
افة سيارات نقل األفراد الحكومية إلى القطاع الخاص، وان يتم دراسة إمكانية بيع ك 

االستغناء عنها بطرح مناقصات نقل يديرها القطاع الخاص أو بتخصيص عالوة نقل مالية 
 .لكافة المستويات الوظيفية في الحكومة

تطوير وتعديل التشريعات واألنظمة المتعلقة بالنقل البري والبحري والجوي بما يتواءم مع  
 .اإلجراءات والمعايير المتبعة دولياً وإقليمياً، ويضمن زيادة كفاءة قطاع النقل

 الحديدية تطوير استراتيجية إقليمية للنقل يتم من خاللها تقييم دور شبكة الطرق والسكك 
 . بحيث تلبي االحتياجات بعيدة المدى للمنطقة ولألردن البحرية والجويةوالبنية التحتية

الملكية العاملة في هذا القطاع مثل لمؤسسات اوإعادة هيكلة القطاع االستمرار في تخاصية  
كلية الملكة نور الفنية ومؤسسة و وخصخصة المطارات، ،األردنية، سلطة الطيران المدني

 .سكة حديد العقبة



  
  

 112

من   في جميع أوجه قطاع النقلقادرة على األداء بكفاءةالبشرية الكوادر تعزيز قدرات ال 
 .مرافقاللصيانة وإدامة الالزمة ل األجهزةوتوفير  تأهيلخالل التدريب وإعادة ال

تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الشاحنات داخل وخارج المملكة من خالل تشجيع إنشاء  
 .  شركات كبرى

تدعيم الدور التنظيمي لقطاع النقل البحري لضمان قيام هذا القطاع بمسؤولياته على  
 .لدولي لتأمين خدمات مالحة آمنة ونظيفة في خليج العقبةالمستوى ا

 .تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع المنافسة ومنع االحتكار في قطاع النقل 
تشجيع تسجيل وسائط النقل البحرية تحت العلم األردني وضمن المعايير واألسس الدولية  

 .  المتطورة الجاذبة لالستثمار في هذا المجال
  .ات الجماعية والثنائية لتنظيم النقل عبر إقليم الشرق األوسطعقد االتفاقي 
استكمال خصخصة الملكية األردنية ومشروع إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني  

 .وخصخصة المطارات األردنية وسكة حديد العقبة وكلية الملكة نور الفنية
ارة النقل وصيانة إدخال برامج تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية في مجاالت إد 

 .المركبات
 .إنشاء ميناء عمان البري، بحيث يكون قادر على تقديم خدمات النقل بمواصفات عالمية 
شركات بتنظيم منح تراخيص مزاولة مهنة النقل البري وإعادة هيكلة الملكيات الفردية  

 .منظمة
مين ضد مخاطر تطوير مفهوم التأو ،اعتماد صيغة موحدة لوثائق النقل وآليات استخدامها 

 .النقل
إعادة هيكلة قطاع الشاحنات بحيث يمتلك القدرة على المنافسة في مجال النقل بالترانزيت  

 .بين األردن والدول األخرى) األردنية وغير األردنية( باإلضافة إلى نقل البضائع 
 .خرىإجراء مراجعة شاملة للتشريعات البحرية واالتفاقات البحرية المعقودة مع الدول األ 
حوسبة أعمال السلطة البحرية وتطبيق برنامج تدريب نوعي متخصص لموظفي السلطة  

 . لرفع كفاءة العمل
تشجيع القطاع الخاص إلنشاء كلية تعليمية بحرية متطورة، ترفد القطاع البحري بالخبرات  

 .المؤهلة، وإعداد كوادر بحرية أردنية للعمل في السوق الدولية
 حديد العقبة لتخدم مشروع منجم فوسفات الشيدية وتحويلها تطوير خطوط مؤسسة سكة 

إلى شركة مساهمة عامة، كخطوة نحو تخصيصها، وذلك بإلغاء قانونها الخاص، 
 .وتسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة على هذا األساس
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التوسع في ترخيص شركات لممارسة النقل الجوي غير المنتظم وضمان تشغيل هذه  
  .قاط مجدية اقتصادياًالشركات إلى ن

إصدار تعليمات لترخيص شركات لممارسة النقل الجوي المنتظم وذلك بعد انتهاء الفترة  
  .6/2/2006الحصرية األولى الممنوحة لشركة الملكية األردنية في 

 في جميع المحافظات واأللوية مما يعزز العام النقل لوسائط ووصول انطالق مراكزإنشاء  
  .ادية واالجتماعيةاإلنتاجية االقتص

 .المناولة والتخزينك خصخصة بعض أنشطة ميناء العقبة  
دراسة إنشاء خطوط سكك الحديد الخفيفة لنقل الركاب ضمن مناطق معينة في األردن  

  .لتخفيف حركة النقل والتقليل من الحوادث
ح تحديث الميناء الصناعي في العقبة الذي يناول الكبريت واالمونيا الواردة، والمل 

 .والبوتاس والسماد وحامض الفسفوريك الصادر، حيث تدنت كفاءة تفريغ الكبريت
 .األردنيةمشروع أمونيا في العقبة لخدمة الصناعات دراسة إمكانية تأسيس  
الصافي إلى العقبة لخدمة البوتاس غور مشروع سكة حديد من دراسة إمكانية تأسيس  

 .والملح وصادرات البحر الميت
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  2006- 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية  فيمشاريع النقل
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 اعادة تأهيل المدرج الجنوبي في مطار الملكة علياء 6.400 0.000 0.000 6.400

  الملكة علياء الدولي تحديث الوحدات الصحية لمطار 1.182 0.000 0.000 1.182

 .تحديث وتطوير أنظمة إنارة المدارج والمراسي والممرات الفرعية 0.300 0.300 0.300 0.900

0.600 0.159 0.200 0.241 
صيانة وتحديث األنظمة الكهربائية في مباني المسافرين والمباني 
 .األخرى مع األنظمة الميكانيكية وأنظمة التكييف في مرافق المطار

 .تحديث المشاغل في مطار الملكة علياء الدولي 0.050 0.100 0.000 0.150

  متر مكعب في المطار 8000انشاء خزان حريق بسعة  0.250 0.000 0.000 0.250

 تاهيل خزانات مياه الحريق في المطار  0.150 0.000 0.000 0.150

 .تحديث شبكة مياه الشرب ومصادرها 0.220 0.180 0.200 0.600

 توسعة وتحديث شبكة الحاسوب 0.150 0.150 0.000 0.300

0.100 0.000 0.000 0.100 
تركيب نظام صيانة لكافة االنظمة الكهروميكانيكية وااللكترونية في 

 المطار 

 CISCO الى ATMتوسيع وتطوير شبكة كمبيوتر من  0.120 0.000 0.000 0.120

 المخارج الرئيسية لمباني المسافرين في المطار استبدال االبواب و 0.100 0.000 0.000 0.100

0.400 0.000 0.000 0.400 

استبدال نظام االقشطة الناقلة لالمتعة (تجهيزات لمطار الملكة علياء  
ونظام الهبوط االلي وشراء اليات تدخل سربع ونظام انارة االقتراب 

 )واجهزة ارشاد مالحي وتوريد سيارات اسعاف وكانسة مدارج

0.085 0.000 0.000 0.085 
تحديث وصيانة االعمال الخارجية وشبكة الري بين المبنيين في 

 المطار 

 .تحديث نظام اللوحات اإلرشادية في مباني المسافرين في المطار 0.100 0.100 0.000 0.200

 توسعة منطقة فرز الحقائي 0.500 0.000 0.000 0.500

  العقبة الدولي تجهيزات لمطار 0.370 0.000 0.000 0.370

  انشاء طابق ثاني لمبنى االدارة في المطار  0.160 0.000 0.000 0.160
 تجهيز قاعات المسافرين في المطارات األردنية 0.500 0.000 0.000 0.500

 استبدال اثاث لقاعات المسافرين في المطارات  0.100 0.000 0.000 0.100

0.050 0.000 0.000 0.050 
 البنية التحتية للدخول في مشروع الحكومة استكمال تجهيز

 االلكترونية

 قطع غيار صيانة األجهزة والمعدات 1.255 0.000 0.000 1.255

0.020 0.000 0.000 0.020 
خبراء ومستشارون لسلطة الطيران المدني لتحديث المخطط العام 

 )دراسات(للمطارات وتشغيلها على اسس تجارية 



  
  

 115

  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 )دراسات(تاهيل المطارات االردنية  0.100 0.000 0.000 0.100

 )دراسات(دراسة استعمال االراضي المحيطة بالمطارات  0.050 0.000 0.000 0.050

 تركيب نظام صالحيات وتسجيل الطارات  0.100 0.000 0.000 0.100

 صيانة المدارج والممرات والطرق في المطارات 0.500 0.000 0.000 0.500

 تامين المطارات واالجواء االردنية 0.450 0.000 0.000 0.450

 تركيب نظام ترخيص العاملين في مجال الطيران والمطارات  0.085 0.000 0.000 0.085

 Gis and Acad Systemتركيب نظام  0.100 0.000 0.000 0.100

 صيانة مباني ومرافق السلطة والمطارات  0.800 0.000 0.000 0.800

 شراء سيارات صهريج عدد ثالث  0.060 0.000 0.000 0.060

 صيانة المصطحات الزراعية في المطارات  0.150 0.000 0.000 0.150

 تحديث االنظمة االمنية في المطارات والمعابر االردنية 4.400 4.400 4.400 13.200

 )اليات الدفاع المدني(تحديث االليات والمركبات في المطارات  0.250 0.050 0.000 0.300

 موقف السيارات العام وهنجر ومشغل للصيانة 0.200 0.000 0.000 0.200

 تأهيل المنطقة الشرقية من المطار 0.100 0.050 0.000 0.150

 ر انشاء مبنى العمليات االرضية في المطا 0.110 0.000 0.000 0.110

 استكمال انشاء مبنى برج للمطار  0.500 0.000 0.000 0.500

 تجهيزات لمطار عمان المدني 0.400 0.000 0.000 0.400

 تاهيل وتحديث خطوط الصرف الصحي في المطار  0.100 0.000 0.000 0.100

  تطوير وتحديث التنبؤات الجوية والرصد ونظم االتصاالت 0.280 0.370 0.500 1.150

 برنامج البحث العلمي واالستمطار وأرشفة المعلومات 0.123 0.185 0.743 1.051

0.960 0.535 0.425 0.000 
انشاء مؤسسة تعليمية بحرية لتوفير التعليم والتدريب البحري في 

 .االردن

0.490 0.225 0.265 0.000 
تسجيل السفن  تحت العلم االردني ضمن معايير واسس دولية 

 .متطورة

 تحديث وصيانة جسور تحميل الركاب  0.500 0.500 1.500 2.500

0.400 0.200 0.200 0.000 
رفع كفاءة الطاقة الكهربائيه االحتياطية في محطة الكهرباء الرئيسية 

 .ومباني المسافرين

 عمل امتداد للطابق األول في مبنى المطار 0.800 0.000 0.000 0.800

 م مناولة الحقائق للمسافرينمشروع نظا 1.750 0.000 0.000 1.750

1.000 0.500 0.500 0.000 
تحديث أنظمة الحريق والوقاية من شبكة الحريق في مطار الملكة 

 علياء لجميع مرافق المطار
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 لتبريد في محطة الخدمات المركزيةتحديث وتطوير شيلرات ا 0.000 0.200 0.200 0.400
 تحديث المصاعد واألدراج الكهربائية في مباني المسافرين والبرج 0.000 0.200 0.200 0.400

0.300 0.150 0.150 0.000 
تحديث وتطوير األقشطة الناقلة والموازين في صالة القادمين 

 والمغادرين في مباني المسافرين
 سة وتوسيع محطة التنقية وتحديثهادرا 0.000 0.000 0.250 0.250
 تحديث شبكة مياه الحريق ومحطات مضخات الحريق 0.000 0.400 0.500 0.900
 نظام تحكم الدارة وتشغيل المطار 0.000 0.250 0.250 0.500
 إنشاء نفق يوصل مبنى البرج إلى منطقة الشحن في المطار 0.000 0.000 2.000 2.000
 نظام إطفاء الحريق 0.000 0.200 0.000 0.200
 تأهيل موقع إلدارة دفاع مدني المطار في منطقة البرج 0.000 0.100 0.150 0.250

0.300 0.000 0.300 0.000 
المرحلة ) E(والممر الجوي) 1(توسعة ورفع كفائة المرسى رقم

 1الثانية مع عمل طبقة اسفلتية للمرسى رقم
 )3 (توسعة المرسى رقم 0.000 0.100 0.150 0.250
 .إنشاء مبنى جديد في دائرة الهندسة والصيانة في المطار 0.000 0.100 0.150 0.250
 قاعات المسافرين واألعمال المتعلقة بالموقع 0.000 1.000 0.500 1.500
 عمل سياج امني للمطار 0.000 0.000 0.060 0.060

 الشيديةمشروع إنشاء مشروع وصلة سكة حديد  0.000 10.000 10.000 20.000
 أجهزة التفتيش األمنية والنظام األمني للمباني 0.000 0.100 0.050 0.150
 )FIDS(شراء وتركيب نظام إعالني  0.000 0.400 0.400 0.800
 نظام الهبوط االلي على مدرج الهبوط بمطار الملكة علياء 0.300 0.000 0.000 0.300
  بمطار الملكة علياءRW26Lلى المدرج   نظام الهبوط االلي ع 0.000 0.300 0.000 0.300
 VHF digitalنظام التصاالت الرقمية 0.000 0.000 0.300 0.300
  في مطار الملكة علياءDVOR/ DMEنظام إرشاد مالحي  0.000 0.000 0.400 0.400
 تأهيل وتدريب ورفع كفاءة موظفي السلطة 0.000 0.700 0.750 1.450
 نشاء طابق فوق مركز الحاسوبإ 0.080 0.020 0.000 0.100
 تحديث مختبر اللغات 0.030 0.000 0.000 0.030
 إنشاء مختبر الدارة الحركة الجوية باألقمار الصناعية 0.000 0.080 0.700 0.780
 شراء أجهزة وكتب وتجهيزات 0.020 0.035 0.040 0.095
 تأهيل وتدريب موظفي الكلية 0.015 0.015 0.015 0.045
 إنشاء مركز انطالق ووصول لوسائط النقل العام 0.000 3.350 1.850 5.200
 )Bus Information System( نظام معلومات الحافالت 0.000 1.660 1.660 3.320
 )الجزء المتعلق بالنقل (  رم -العقبة / قطار السياحي   المشروع 0.000 4.593 0.000 4.593
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1.000 0.000 1.000 0.000 
راسات الجدوى السابقة لشبكة السكك الحديدية مشروع تحديث د

القياسية لربط مدن المملكة بالدول المجاورة واستكمال دراسة 
 .االجزاء النافصة

 مشروع توسعة وتحديث واعادة تاهيل مطار الملكة علياء الدولي 0.000 1.067 0.000 1.067

1.049 0.000 1.049 0.000 
 المدرج الجنوبي في مطار االمر التغييري الخاص بمشروع انارة

 الملكة علياء الدولي

0.044 0.000 0.044 0.000 
مشروع قياس ورصد نسبة االشعة فوق البنفسجية في منطقة البحر 

  الميت

  المجموع  25.156 35.388 29.987 90.531
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  الفصل األول
  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  

  لفقر تنمية المحافظات ومكافحة ا
  
  

  استراتيجية تنمية المحافظات
  
  

2004 -2006  
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 الرؤية 
إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات 

  .والمساهمة في رفع معيشة المواطن
  

 الرسالة 
من أقوال صاحب الجاللة الهاشمية الملك "...... تأمين حياة أفضل لجميع األردنيين " 
  . الثاني ابن الحسين المعظمعبد اهللا

  
  التحديات الرئيسية 

 .بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدةوجود فوارق تنموية  
  . ونوعاًكما البنية التحتية بجوانبها االقتصادية واالجتماعية ضعف 
 .عدم وجود مرجعية تنموية موحدة في المحافظات 
 .في المحافظاتالعمل التنموي  التي تحكم  التنظيم المؤسسي والتشريعي والسياساتضعف 
ضعف القدرات المؤسسية لدى المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في  

  .المحافظات
  . عند الفردواإلبداع المبادرة ضعف 
  .مشاركة مؤسسات العمل التطوعي والتعاوني في تنمية المحافظات ضعف 
  .حليم االقتصاد الفاعلية ضعف 
 . في صنع وتنفيذ القرار التنموي) المالية واإلدارية( المركزية درجة عالية من  
  . استغالل الموارد الطبيعية واألراضي والتنظيم والبيئةضعف 

  
  األهداف

  : رفع كفاءة إدارة التنمية المحلية  
o  المركز، ( إعادة النظر في توزيع المهام والمسؤوليات بين مستويات اإلدارة الثالث

 ).المحافظة، البلدية 

o  تفعيل الدور التنموي للحاكم اإلداري وبناء القدرات المؤسسية في المحافظات. 

o  تفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي التطوعي والتعاوني في تنمية المحافظات. 
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o خالل توفير ن تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية بين مناطق المملكة م 
حد من التفاوت التنموي بين األقاليم الخدمات الحكومية األساسية بما يضمن ال

 .والمحافظات
  :خلق اقتصادات محلية فاعلة في المحافظات  

o تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات. 

o  توفير الخدمات الحكومية األساسية. 

o االستغالل األمثل للموارد المتاحة في المحافظات. 

o  توفير بيئة حافزة لالستثمار في المحافظات. 
  

  ت واإلجراءاتالسياسا
 .تعزيز مبدأ العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات كماً ونوعاً 
 .تفعيل مبدأ الالمركزية اإلدارية والمالية 
 .تعزيز مبدأ المشاركة في عملية التنمية المحلية 
  .تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة التنمية على مستوى المحافظات 
 .كأساس لموازنة الدولةاعتماد موازنة المحافظات  
 .بلورة قرار واضح وصريح لتبني الالمركزية كأسلوب ومنهج لإلدارة المحلية 
بلورة قرار حكومي واضح بخصوص مشاركة الهيئات المحلية في تنفيذ مشاريع وبرامج  

 .تقوم بها نيابةً عن القطاعات الرسمية
 إعداد موازنة المحافظة بلورة توجه حكومي واضح لتبني أسلوب االنتقال التدريجي في 

 .من مستوى المركز إلى مستوى المحافظة
 المالية في إعداد وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية في ةالتطبيق التدريجي لالمركزي 

 .المحافظات
 .تفعيل الدور التنموي للحاكم اإلداري وبناء القدرات المؤسسية في المحافظات 
 .تحفيز االستثمار في المحافظات 
 .ب وتأهيل العاملين في وحدات التنمية وتجهيز الوحدات باللوازم اللوجستية الالزمةتدري 
حوسبة عملية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات وربطها في شبكة إلكترونية  

 .خاصة
 .دراسة تقييم األثر التنموي الذي أحدثته المبادرة الملكية لتنمية المحافظات 
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صادي واالجتماعي التفصيلي لكل محافظة وإنشاء قاعدة بيانات على تحديث الواقع االقت 
 .مستوى كل محافظة

تحديد مؤشرات تنموية نوعية وكمية لقياس الفروقات التنموية بين المحافظات وفي داخل  
 .نفس المحافظة

عقد ملتقيات للمجالس التنفيذية واالستشارية في المحافظات للتعريف والحث على  
 .طبيق الالمركزيةالمشاركة في ت

 .المحافظة والبلدياتو مهام واألنشطة أفقياً بين المركزإعادة توزيع ال 
 .مأسسة الالمركزية كأسلوب إلدارة التنمية 
 .دراسة تقييم واقع قطاع الهيئات المحلية 
 .إعادة هيكلة القطاع التعاوني 
 .بناء القدرات المؤسسية للعاملين والمتطوعين في الهيئات المحلية 
داد مقترح مشروع لتعزيز مفهوم المشاركة وممارستها في العمل التنموي التطوعي إع 

 .بالتعاون مع إحدى هيئات العمل التطوعي التي لها تجربة في هذا المجال
 .تقييم اثر االنتقال التدريجي في إعداد الموازنة من مستوى المركز إلى مستوى المحافظة 
 .محافظاتتحديد معوقات االستثمار الخاص في ال 
 .التعريف بالفرص واإلمكانات االستثمارية المتاحة في المحافظات 
في كل محافظة تعمل على تشجيع ) وحدة تشجيع االستثمار(إنشاء وتأهيل وحدة خاصة  

 .وتسهيل جذب االستثمارات في المحافظات
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  2006 - 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع تنمية المحافظات في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 مشاريع حزمة االمان االجتماعي  8.000 10.000 10.000 28.000

112.445  برنامج تعزيز االنتاجية االقتصادية واالجتماعية 52.445 30.000 30.000

0.800 0.000 0.000 0.800 
مؤسسية وتعزيز اإلنتاجية لمؤسسات المجتمع المدني بناء القدرات ال

 في البادية األردنية 

 تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات غير الحكومية  3.000 0.000 0.000 3.000

 مشاريع اسكانية للفقراء 5.000 0.000 0.000 5.000

 رفع سوية الخدمات األساسية في المحافظات 3.000 2.000 2.000 7.000

156.245   المجموع  72.245 42.00 42.00
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  الفصل األول
  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  

  تنمية المحافظات ومكافحة الفقر 
  
  

  التنمية االجتماعية 
  

2004 -2006  
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  الرؤية 
في عملية التنمية الشاملة    بفاعلية  مجتمع آمن منتج متكافل ينعم بالحياة الكريمة، ويسهم         

  .ستدامةالم
  

 الرسالة
في القطاعات الحكومية   (االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي وتنسيقه بين شركاء التنمية         

، وتطوير السياسات االجتماعية الشاملة المتكاملة لتنمية المجتمـع وتحـسين           )وغير الحكومية 
اعيـة  فرد، وترسيخ عمليـة التنميـة المتوازنـة فـي أبعادهـا االجتم            لنوعية حياة األسرة وا   

  .واالقتصادية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها
 

 التحديات الرئيسية 
 .بين محافظات المملكةبصورة ملحوظة  وتفاوتها  والبطالة الفقرمعدالت ارتفاع 
 .ضعف اإلمكانات المالية والمادية والتقنية للمؤسسات العاملة في قطاع التنمية االجتماعية 
 .التنمية االجتماعيةمجال في عاملة والمنظّمات الت مؤسساالتنسيق بين الضعف  
 .التنمية االجتماعية ومحاربة الفقرفي قطاع لقطاع الخاص االنخفاض النسبي لدور ا 
 كفاية دور المحافظات والمجتمعات المحلية في بعض ميادين التنمية االجتماعية مثل عدم 

 .لماإلسكان والتعليم والصحة والع
ئية اإلحصااألدوات استغالل مات شاملة ودقيقة، وضعف وجود قاعدة معلو عدم 

 .تحديد المناطق والشرائح االجتماعية المستهدفة على نحو يتيح يةوالتخطيط
 المهني وتعزيز اإلنتاجية واستحداث فرص العملضعف األهمية النسبية لبرامج التدريب  

 . ضمن الجهود الرامية لمحاربة الفقر
 .مجاالت التنمية االجتماعيةكافة خصصة مهنياً في ندرة الموارد البشرية المت 
 .قدم التشريعات االجتماعية وقصورها عن مواكبة التغيرات االجتماعية واالقتصادية 
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  األهداف
 

 . لتحسين ورفع مستوى معيشة المواطنينتعزيز مفهوم العمل واإلنتاج 
العربية واإلسالمية واإلعالن مفاهيم التنمية االجتماعية المستمّدة من الدستور والقيم  ترسيخ 

 .على التماسك االجتماعي وتنمية شخصية الفردللمحافظة  العالمي لحقوق اإلنسان
 والمنظمات غير الحكومية لتعظيم ين العام والخاصتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع 

 .االجتماعيةتحقيق التنمية والجهود الوطنية 
ضمان التوازن في توزيع الخدمات وأفراد المجتمع فة لكاتحقيق العدالة واألمن االجتماعي  

األيتام والمسنين ( مع التركيز على الفئات األشد حاجة ،المناطق الجغرافيةمختلف بين 
  ).وذوي االحتياجات الخاصة واألحداث

التصدي للتحديات االجتماعية كالفقر والبطالة من خالل المشاركة األهلية الفاعلة في تنمية  
 . المحلية وتوفير التدريب والتأهيل والتمويل الالزمة لذلكالمجتمعات

 . وزيادة إنتاجية األسر الفقيرةمشاركة المرأة في الجهود والمبادرات اإلنمائيةزيادة  
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العمل االجتماعي وأهمية الرعاية األسرية المتكاملة  

  .ودورها في تماسك المجتمع
 .سات العاملة في مجال التنمية االجتماعية، وتدريب كوادرهاإعادة هيكلة المؤس 

  
 السياسات واإلجراءات

  
وضع خطة عمل واضحة لزيادة التنسيق بين مؤسسات وبرامج العمل االجتماعي لتوحيد  

 .الجهود وتقليل التداخل واالزدواجية
ات إنشاء قاعدة معلومات شاملة لبيانات وبرامج العون االجتماعي وربطها بالجه 

 .والمؤسسات العاملة في هذا القطاع لتعظيم االستفادة من هذه البرامج
 .تسريع إجراءات إنشاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة 
تقديم الرعاية االجتماعية المتكاملة لألطفال لتلبية كافة احتياجاتهم األساسية وضمان دمجهم  

 .في المجتمع
 لرفع سويتها وضمان ن دور الحضانة ودور المسنيإعداد وتحديث معايير وأسس اعتماد 

 .جودة خدماتها
توعية األسر في مجال طرق تنشئة وتلبية احتياجات أطفالها الجسدية واالجتماعية  

 .والنفسية
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تدريب وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم وتوفير الخدمات العالجية والتعليمية  
 .لدمجهم في المجتمع

عاية االجتماعية لألحداث الجانحين وإعادة تأهيلهم ودمجهم في توفير الحماية والر 
 .مجتمعاتهم المحلية

 كافة وتسهيل مساهمتها فيفي العمل االجتماعي وضمان حقوقها المرأة  دورعلى تأكيد  ال 
 .الفعاليات التنموية

وضع األسس المناسبة لمعالجة الظواهر االجتماعية السلبية كالتسول والتشرد وأطفال  
 .شوارعال
 .توفير البيئة المناسبة لتعميق مفهوم العمل التطوعي وممارسته، وخاصة لدى كبار السن 
وضع برامج تدريب متخصصة للعاملين في مجال العمل االجتماعي لرفع القدرات  

 .المؤسسية والفنية
مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية االجتماعية والمؤسسات التابعة لها وحوسبتها  
 . بسيط إجراءات الحصول على الخدمات االجتماعية التي تقدمها لتحسين مستوى أداءهالت
 .االستمرار في تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر 
إعادة هيكلة المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفقر وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لها  

 .لضمان التنسيق وعدم االزدواجية
الدستور األردني، :  إلى الثوابت العامة، مثلاستناداًلتكامل والتماسك االجتماعي اتعزيز  

 .والقيم العربية واإلسالمية
األسرة هي نواة المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو أفراده وأهم النظم االجتماعية التي تؤثر  

أساسي في تنمية فيما عداها من النظم، وتتأثر بها، والمحافظة على كيانها وفعاليتها ركن 
 .المجتمع والحفاظ عليه

ركيزة أساسية لتخطيط وبناء البرامج الهادفة إلى باعتبارها البحث العلمي تفعيل أنشطة  
رفع كفاءة العاملين ومنطلق لتطوير وتحقيق التنمية االجتماعية الشاملة والتعليم المستمر 

 .إبداعاتهم 
ة الخدمات من خالل تنمية الموارد البشرية، الرتقاء بنوعيلاإلدارة الرشيدة تعزيز مبادئ  

وتحقيق التعاون والتنسيق والمتابعة بين مختلف الوحدات اإلدارية في الوزارة والميدان، 
 .وتقويم فاعلية وكفاءة أعمالها
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  2006 - 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع التنمية االجتماعية في 
  بالمليون دينارمشروع الكلفة الكلية لل

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  والرعايةاالجتماعية لتنشئةا 0.150 0.150 0.150 0.450

 النهارية األطفال في دور الحضانة رعاية      0.010 0.005 0.005 0.020

 ) االحتضان( الطفل في أسرة طبيعية إدماج       0.000 0.010 0.010 0.020

  مركز الملكة رانيا العبداهللا لدراسات الطفولةانشاء 0.065 0.000 0.000 0.065

  الطفولة الثاني مهرجان 0.005 0.000 0.000 0.005

  الطفولة غير الحكومية  رعاية مؤسسات دعم 0.010 0.000 0.000 0.010

 لمبكرة األسر ومانحي الرعاية في مجال تنمية الطفولة اتوعية 0.050 0.050 0.050 0.150

  األسرةتمكين      0.000 0.050 0.030 0.080

  األسرياإلرشاد     0.040 0.040 0.040 0.120

  والطفولةاألسرة الالحقة لمنتفعي مؤسسات الرعاية      0.010 0.010 0.010 0.030

  المجتمعيالتأهيل      0.100 0.100 0.100 0.300

  الفكريةللتنميةنهاج مراكز المنار  متطوير       0.000 0.007 0.010 0.017

 لياً النهارية للمعوقين عقالخدمات      0.010 0.080 0.010 0.100

  الداخلية والخارجيةالمؤسسية الرعاية االجتماعية خدمات       0.250 0.250 0.250 0.750

  المرأة المعوقةتمكين    0.020 0.020 0.010 0.050

  األطفال التوحديين وتأهيلهمتدريب      0.000 0.050 0.020 0.070

 . المهنيةالتهيئة      0.000 0.060 0.400 0.460

  المهني والتشغيلالتأهيل    0.050 0.200 0.050 0.300

 . الخدمات المتنقلةوحدة    0.080 0.010 0.010 0.100

  والثقافيةوالترويحية، الرياضية، والفنية، األنشطة       0.000 0.400 0.020 0.420

  برامج وانشطة ذوي االحتياجات الخاصةدعم 0.200 0.000 0.000 0.200

  جرش مبنى مركز تاهيل توسيع 0.550 0.000 0.000 0.550

  عجلون / للمعوقينمهني مركز تاهيل فتح 0.050 0.000 0.000 0.050

 الكرك / وقين العالجية في مركز المعالبركة انشاء استكمال 0.050 0.000 0.000 0.050

  مراكز ومؤسسات المعوقينصيانة 0.115 0.000 0.000 0.115

 واستثارتها الحواس لدى األشخاص المعوقين تنمية      0.000 0.100 0.015 0.115

 . الوطني للمعوقينالسجل   0.100 0.050 0.050 0.200

  االجتماعية لألحداث الجانحينالمراقبة 0.050 0.050 0.050 0.150

  الخارجية لألحداث الجانحين والمعرضين للجنوحالرعاية 0.000 0.100 0.050 0.150
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

0.210 0.070 0.070 0.070 
 المحتاجين للرعاية والحماية من االنحراف داخل مؤسسات وقاية

 الرعاية

  تنمية اجتماعية متنقلةوحدات  5 وتجهيز انشاء 0.075 0.000 0.000 0.075

  المكثف لألحداث الخطريناإلشراف 0.050 0.050 0.050 0.150

 الجانحون غير المستفيدين من المراقبة:  الطريق منتصف 0.000 0.015 0.015 0.030

  والرعاية الالحقة لألحداثالتهيئة 0.050 0.050 0.050 0.150

  ومهنياًً؛أكاديمياً؛ واجتماعيا:  المتكامل التأهيل 0.000 0.040 0.020 0.060

  النفسي االجتماعياإلرشاد 0.000 0.040 0.020 0.060

  االستقبال والتهيئة في مؤسسات األحداثإجراءات 0.000 0.050 0.050 0.100

  الخدمات األساسية لمؤسسات رعاية األحداثشمولية 0.350 0.350 0.350 1.050

  المرأةأمن 0.050 0.050 0.050 0.150

  المتسولين التسول وتأهيلمكافحة 0.050 0.050 0.050 0.150

  الدائمة للمسنينالرعاية 0.100 0.100 0.100 0.300

  التطوعي لكبار السنالعمل 0.000 0.020 0.003 0.023

0.170 0.050 0.050 0.070 
 ضحايافال والنساء األط( االجتماعية في مجال حماية األسرة الخدمة

 )العنف

0.100 0.020 0.020 0.060 
نظارات ( االجتماعية لألحداث في مراكز التوقيف المؤقت الخدمة

 )األحداث

  االجتماعية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيلالخدمة 0.015 0.010 0.010 0.035

  كفاءة الجمعيات الخيرية وفاعليتهاتقييم    0.000 0.010 0.010 0.020

0.045 0.015 0.020 0.010 
  المشاريع تأسيس  في قدرات الجمعيات الخيرية تنمية      

  واستقطاب التمويلوإدارتها

  الجمعيات التخصصيةدعم 0.080 0.000 0.000 0.080

  وطوارئ ومعونات عينية ونقديةاغاثة 0.095 0.000 0.000 0.095

 معيات الخيرية مشاريع الجدعم     0.000 0.200 0.200 0.400

 الفقيرة القدرات اإلنتاجية لألسر تعزيز      0.500 0.500 0.500 1.500

  االئتمانصناديق     0.099 0.099 0.990 1.188

  المحليالمجتمع بيانات لمراكز تنمية قاعدة       0.000 0.020 0.020 0.040

  االجتماعيةالتنمية  وزارةفي برامج المرأة تنسيق      0.000 0.030 0.000 0.030

  في المجتمع المحلي مكانة المرأةتدعيم   0.030 0.030 0.000 0.060

  المرأة الريفية مهنياًتمكين      0.020 0.020 0.010 0.050
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 وبرامجهانات لخدمات المرأة  بياقاعدة      0.000 0.040 0.010 0.050

  لمكافحة الفقر الوطنية االستراتيجية 0.200 0.000 0.000 0.200

  والبحوثالدراسات       0.000 0.050 0.050 0.100

0.060 0.020 0.030 0.010 
 للمستفيدين من المقدمة جودة الخدمات االجتماعية ضبط      

 مؤسسات وزارة التنمية االجتماعية

 المتخصصة الخدمات االستشارية االجتماعية مركز      0.000 0.030 0.020 0.050

  ثقافة الجودة والتميز واستدامتهابناء     0.000 0.010 0.010 0.020

  والتنميةاالجتماعي بيانات دراسات العمل قاعدة      0.000 0.010 0.005 0.015

  على الشهادات الجامعيةللحاصلينالوظيفي  والتأهيل التدريب       0.015 0.025 0.005 0.045

0.065 0.010 0.050 0.005 
 على شهادة الدبلوم للحاصلين والتأهيل الوظيفي التدريب      

 المتوسط

0.030 0.005 0.015 0.010 
 على شهادة الثانوية الحاصلين والتأهيل للموظفين التدريب      

 العامة وما دون

  النظموسبةح 0.000 0.150 0.050 0.200

 ل األسرة والطفولة في مجاالتوعية      0.100 0.050 0.050 0.200

  والعالقات العامةاالتصال      0.020 0.015 0.015 0.050

  إلكترونياًوالمعلومات الوثائق إدارة  0.020 0.020 0.010 0.050

  مكافحة الفقر برنامج 30.000 0.000 0.000 30.000

  المهني قروض التاهيل مشروع 0.250 0.000 0.000 0.250

  رعاية االعاقاتمعونة 0.000 3.500 3.500 7.000

  البناء االسر المنتفعةالمهني التدريب برنامج  0.100 0.150 0.200 0.450

  الصحي للمنتفعين من معونة الدخل التكميليالتامين 0.000 1.000 1.000 2.000

 مرأة التمكين 0.000 0.100 0.100 0.200

 التشغيل 0.000 0.300 0.350 0.650

  المهنيالتأهيل 0.000 4.000 4.000 8.000

  الجسمانيالتأهيل 0.000 0.250 0.300 0.550

  إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنيةمشاريع 0.475 0.000 0.000 0.475

  الحوسبة وبناء القدرة المؤسسيةمشاريع 0.710 0.000 0.000 0.710

  المجموع  35.654 13.481 13.703 62.838
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  الفصل األول
  

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  

  تنمية المحافظات ومكافحة الفقر 
  
  

  البلديات 
  
  

2004 -2006  
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  الرؤية
قيام البلديات بواجباتها ومسؤولياتها بكفاءة وتميز في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية،   

  .سسيوالعمل بأسلوب مؤ
  

  الرسالة
بناء القدرات المؤسسية للبلديات وتمكينها من توفير البنية التحتية التنموية، والمساهمة           

  .في إحداث التنمية المستدامة وتقديم الخدمات الالزمة للمجتمعات المحلية
  

  التحديات الرئيسية
 .في أنشطة البلدياتلشفافية والمساءلة معايير واضحة ل عدم وجود 
 .جاورةتالتعاون بين البلديات الم تدني مستوى 
تنمية المدن  وبنك الشؤون البلديةزارة المؤسسية والفنية في البلديات وو القدرات ضعف 

 .والقرى
 في وضعف قدرتها على االستثمار  وارتفاع مديونيتهالبلدياتالموارد المالية ل محدودية 

 .مشاريع إنمائية جديدة

  األهداف
 . في تنمية المجتمعات المحليةتعزيز دور المجالس البلدية 
تحسين كفاءة األداء المالي للبلديات وتمكينها من االستثمار في المشاريع المولدة لفرص  

 .العمل والمدرة للدخل
تعزيز التعاون بين المجالس البلدية ومؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية  

 .ورفع مستوى الخدمات للمواطنين
 . المرأة في المجالس المحليةتشجيع مشاركة 
 .تعزيز دور بنك تنمية المدن والقرى في إعادة الهيكلة المالية للبلديات 
 .بناء القدرات المؤسسية 
 .المحافظة على البيئة وتجميل المدن 
 .تعزيز دور البلديات في التنمية الثقافية 
 . تحديث آليات المساءلة 
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  السياسات واإلجراءات
 كوحدات تقدم خدمات عامة ومنحها السلطات الكافية وتكليفها بالمهام إبراز دور البلديات 

  .الالزمة لذلك
  .توفير احتياجات البلديات من المعدات واألجهزة الضرورية 
االستمرار في دعم البلديات إلقامة مشاريع إنتاجية وخدمية تساهم في تعزيز الموارد  

  .المالية للبلديات
 . دور المجالس البلدية في نشر الثقافةتوفير البيئة المناسبة لتعزيز 
 .ترسيخ مبدأ الحاكمية القائمة على أسس المسائلة و الشفافية في إدارة البلديات 
تفعيل دور بنك تنمية المدن والقرى كوسيط مالي متخصص لقطاع البلديات، وتمكينه من  

 .منح القروض طويلة األجل وفقاً لمبادئ العمل المصرفي
 .ن الوصول إلى مصادر تمويل طويل األجلتمكين البلديات م 
 .تشجيع البلديات المتجاورة على العمل المشترك في تقديم الخدمات 
 .تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ وإدارة بعض أنشطة البلديات 
  .تحفيز البلديات على تحسين قدراتها في تحصيل إيراداتها 
مستويات المختلفة العاملة على إعادة النظر بآلية تنسيق المهام والمسؤوليات بين ال 

  .المستوى المحلي بما يضمن إعطاء دور للبلدية في إحداث التنمية المحلية المستدامة
 .تحسين وتطوير قاعدة المعلومات على مستوى البلدية 
تدريب وتأهيل موظفي الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى والبلديات حسب احتياجات كل  

 .منها
 .ء مسالخ للمواشي في كافة محافظات وألوية المملكةدعم البلديات إلنشا 
 .تطوير مكاب النفايات الصلبة التابعة لمجالس الخدمات المشتركة وتحسين إدارتها 
مراجعة معادلة التحويالت الحكومية للبلديات لضمان عدالة توزيع الدعم الحكومي  

 .ة أعلىللبلديات بالشكل الذي يساهم في تمكينها من تقديم خدماتها بسوي
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  2006 - 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع البلديات في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  المجالس المحليةتطوير  0.050 5.000 5.000 10.050

  المملكةللوحات االراضي في  تصوير جوي وخرائط خرائط  0.135 0.000 0.000 0.135

 GIS الجغرافي المعلومات نظام مشروع        · 0.300 0.300 0.300 0.900

  لنقل النفاياتتحويلية انشاء محطات مشروع  2.900 1.500 1.500 5.900

8.000 4.000 4.000 0.000 
 مساحةاجهزة ولودرات . كابسات/االجهزة البلديات بالمعدات ودعم

 )الخ ... 

  حرفيةمناطق 3.400 3.000 3.000 9.400

  اسواق خضارمشروع 0.000 1.000 1.000 2.000

  االسواق الشعبيةمشروع 0.000 2.000 2.000 4.000

  مجمعات سفرياتمشروع 0.000 0.800 0.800 1.600

  اسواق مواشيمشروع 0.300 0.150 0.150 0.600

  رانيا العبداهللا لتجميل المدن جاللة الملكةمشروع 0.000 2.000 2.000 4.000

  المسالخمشروع 3.700 1.600 1.600 6.900

  و تطوير مناطق الفوسفات في الرصيفةاستثمار 0.000 0.500 1.000 1.500

  ادارة النفايات الصلبة و مكاب النفاياتتطوير 5.000 2.000 0.000 7.000

  أطفالكتباتم متنزهات و مشروع        · 0.000 1.000 1.000 2.000

  وتجديد لوحات المدن والقرىوتحديثها التنظيمية المخططات  0.060 0.000 0.000 0.060

  المجموع  15.845 24.85 23.350 64.045
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  الرؤية 
تنمية زراعية مستقرة ومستدامة تستند إلى الموائمة بين الموارد والموازنة بين 

  .العرض والطلب
    

  الرسالة  
تعزيز دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 

 في تحقيق التنمية راشواالستغالل األمثل للموارد الزراعية وتعظيم أثرها المباشر وغير المب
  . الريفية بكافة إبعادها

  
  التحديات الرئيسية 

 .ضعف مستوى اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية 
 .ضآلة الروابط األمامية والخلفية بين القطاع الزراعي والقطاعات األخرى 
 .ندرة استثمارات القطاع الخاص في األنشطة الزراعية 
ارة السليمة للموارد الزراعية المحدودة، واإلفراط في استهالك المياه االفتقار إلى اإلد 

 .الجوفية
 .تدني مداخيل المزارعين ومستواهم التعليمي، وانتشار العمالة الوافدة في القطاع الزراعي 
 .ضعف استخدام تكنولوجيا اإلنتاج المتقدمة في العملية الزراعية 
 .اد الزراعي لمواكبة المستجداتعدم كفاية برامج التدريب والبحث واإلرش 
 .موحدة للقطاع الخاص الزراعيمؤسسية عدم وجود مرجعية  
 .االنفتاح االقتصادي والمنافسة الشديدة في السوق المحلي والعالمي 

  األهداف
 .زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي 
 . الوطنيةزيادة مساهمة الصادرات الزراعية في إجمالي الصادرات 
زيادة مساهمة القطاع الخاص في االستثمار واإلنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي  

 .ومأسسة عمل القطاع الخاص الزراعي
 سيما في مجال التصنيع االقتصادتحقيق التكامل بين قطاع الزراعة وباقي قطاعات  

 . والتصديرالزراعي
الهجرة من حد من معدالت الفقر وتعزيز دور القطاع الزراعي في التنمية الريفية وال 

 .زيادة مساهمة المرأة في التنمية و الريف إلى المدن
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قطاع الزراعة على تدارك التداعيات البيئية المؤسسات العاملة في وقدرات رفع كفاءة  
 .المحتملة واستيعاب نواتجها

 . وزيادة كفاءتهاوإدامة إنتاجها  الموارد الزراعية تحسين نمط استغالل 
 .ة المراعي وتنظيم الرعي وتطوير القدرات اإلنتاجية للموارد الرعويةحماي 
 .تحسين كفاءة إدارتهاحماية مصادر مياه الري من التلوث والملوحة و 
 . الوافدة في القطاع الزراعيمحل العمالةإحالل العمالة المحلية  

  
    واإلجراءاتالسياسات

 سياسات وإجراءات عامة 
، من الزراعية قطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في التنميةلحفزة لتوفير البيئة الم 

 .حيث االستثمار والتسويق وتحسين تنافسية القطاع
 .وضع خطة عمل واضحة لمأسسة القطاع الخاص الزراعي 
ضبط التوسع إنشاء صندوق لتوفير الحوافز المناسبة الستغالل األراضي الزراعية و 

اعية، واستصالح األراضي المنحدرة غير المستغلة  على حساب األراضي الزرالعمراني
 .اً، ووضع مخطط شامل الستعماالت األراضييزراع

 . والحفائر لغايات سقاية الماشية وتنمية المراعيالتوسع في استخدام الحصاد المائي  
، وتوفيرها لصغار المزارعين، وإتباع طرق  وتوظيف تكنولوجيا الزراعة الحديثةإدخال 

 .متكاملة لضبط متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعيةالمكافحة ال
وتحسين مستوى جمع  اإلرشاديةتوسيع الخدمات توفير التدريب المناسب للمزارعين و 

 .البيانات الزراعية
إنشاء صندوق للتنمية الزراعية واالستفادة من التسهيالت التي تتيحها سياسات الصندوق  

ة األساسية للمواطنين ضمن ما تسمح به اتفاقيات م منتجي السلع الغذائيعاألخضر لد
 .منظمة التجارة العالمية، وتقديم المساعدات في الحاالت الطارئة والكوارث الطبيعية

دم السماح بتحويل المياه المخصصة للري في وادي األردن إلى استخدامات أخرى  ع 
االعتبارات الصحية أو  اماالت الزراعية ال تقيدهعدون توفير مصادر بديلة صالحة لالست

 .الصحة العامة أو القيود الكيميائية أو البيولوجية
 .وضع نظام لتسعير مياه الري لغايات رفع كفاءة استخدام هذا المورد 
ه الصرف الصحي المعالجة في الري تأخذ بعين اضع شروط محددة الستعماالت ميو 

 .االعتبار خصائص التربة والمناخ ونوعية المحاصيل



  
  

 136

ظروف لاختيار المحاصيل الزراعية بناء على نوعية مياه الري وصالحية التربة واتحفيز  
المناخية والقدرة التصديرية والفرص التسويقية، وتشجيع المزارعين على إدخال األصناف 

 .ذات المردود االقتصادي المرتفع
واق منتجات الزراعية في األسلإنشاء قاعدة معلومات متطورة عن اإلنتاج والتسويق ل 

 .المحلية والخارجية
إعادة هيكلة سلطة وادي األردن لتحسين قدراتها في مجال تطوير مصادر مياه الري  

 . للمستفيدينلوتحسين كفاءة استعمالها وتقديم خدمات افض
تعديل قانون اإلتحاد العام للمزارعين األردنيين بهدف اإلسراع في إنشاء االتحادات  

الالزم، وتحديث التشريعات واإلجراءات المتبعة في تسجيل توفير الدعم المادي والنوعية 
ت اإلنتاج وإتباع أساليب التخلص اآلمن من العبوات الفارغة الوإدخال واستخدام مدخ

 .للتقليل من آثارها على الصحة العامة وتلويث مصادر المياه
ات تفعيل دور المجلس الزراعي األعلى في مأسسة العمل الزراعي واستقرار السياس 

ت ذات العالقة بتنفيذ السياسات وتطبيق التعليمات واإلجراءات االزراعية والتزام المؤسس
 .بشفافية

توحيد جهازي البحث واإلرشاد الزراعي وتضمين الجانب التسويقي في أنشطة البحث  
 .واإلرشاد

 . دراسة إمكانية تحويل مؤسسة اإلقراض الزراعي إلى بنك للتنمية الريفية 

  
 راءات قطاع الزراعة البعليةت وإجسياسا )1

تباع التخطيط اإلقليمي بما يضمن التخصيص المتوازن لالستخدامات المختلفة لألراضي ا 
  .على حساب األراضي الزراعية وضبط التوسع العمراني

ضع الحوافز المناسبة لتشجيع المزارعين على استعمال األرضي بما يتناسب وقدراتها و 
  .اإلنتاجية وحمايتها

التربة والمياه والغطاء (ية لمتابعة االلتزام بإجراءات حماية الموارد الزراعيةضع آلو 
 .في المشاريع) النباتي

اً في يوفير التمويل الالزم لعمليات استصالح األراضي المنحدرة غير المستغلة زراعت 
الوقت الحاضر، ووضع آلية تشجع مالكي هذه األراضي لإلستفادة من برنامج أقراض 

 نظام زراعي متوازن يقلل من كلفة االستصالح، ويضمن استعمال األراضي ميسر ضمن
 .المستصلحة ضمن قدراتها اإلنتاجية ويحافظ عليها من التدهور
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في ) مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المسوس(تحديد متطلبات استخدام المياه الحدية 
 .ناخ وهدف االستعمالالزراعة باالعتماد على نوعية المياه، خصائص التربة والم

االستفادة مما توفره االتفاقيات الدولية من تمويل ومساعدات فنية لدعم الحفاظ على التنوع  
 .الحيوي ومقاومة التصحر والمحافظة على البيئة

يجاد اآللية الكفيلة بمراقبة استخدام المواد الكيماوية ومعايير ضبط الجودة واستصدار إ 
 .منتج حسب المواصفات الدوليةالشهادات الخاصة بنوعية ال

 ضع آلية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في إكثار البذار المعتدل والشتول ووضعو 
 .نظام مراقبة إلنتاج البذار والشتول

 .طوير أنظمة للمكافحة المتكاملة لآلفات خاصة التي تصيب األشجار المثمرةت 
يل المعلومات للفئات المستهدفة وفير وتدريب وتـأهيل كوادر إرشادية قادرة على توصت 

 .ئل الالزمة للتنفيذافي الوقت المناسب، وتزويدها باألدوات والوس
منظمة اقيات الدولية في دعم المزارع والزراعة خاصة إتفاقية فإلستفادة من اإلتاتعظيم  

 .التجارة العالمية واإلتفاقيات المنبثقة عنها
اريع زراعية أسرية، تقوم على تربية توفير الحوافز والقروض الميسرة لتنفيذ مش 

 .الحيوانات واإلستفادة من مخلفات الزراعة
شجيع القطاع الخاص لإلستثمار في إقامة الصناعات في مجال المحاصيل الطبية ت 

 .والعطرية لرفع القيمة المضافة للمنتج ولتوفير فرص عمل إضافية لسكان الريف
لمحاصيل الطبية والعطرية، وإنتاج الفريكة، شجيع تصنيع المنتجات الزراعية في مجال ات 

وفير فرص إضافية تومنتجات األلبان، إلستيعاب الفائض ورفع القيمة المضافة للمنتج و
 .لسكان الريف

ضع برنامج لتدريب سكان الريف خاصة الشباب والنساء على العمل الزراعي الذي و 
 حصاد وتجفيف وخزن يتطلب مهارات خاصة في مجاالت الزراعة العضوية، وعمليات

 .لخا…المحاصيل الطبية والعطرية، وإنتاج األلبان 
ضع استراتيجية للتعامل مع حاالت الجفاف المتكررة في المناطق البعلية، تتصف و 

باالستدامة والمرونة، وذلك للتخفيف من اآلثار اإلقتصادية واالجتماعية والبيئية لسنين 
 . العمل الزراعيعم المزارعين لالستمرار فيدالجفاف، ول

صدار التشريعات الالزمة التي تحدد منهجية جمع المعلومات واإلحصاءات الزراعية إ 
والجهات المكلفة بالجمع، ودور المؤسسات المختلفة في تزويد المعلومات وتوفيرها 

 .واالستفادة منها
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 سياسات وإجراءات قطاع الثروة الحيوانية والمراعي )2
  

 والحفائر لغاية سقاية الماشية ائيحصاد المالامة إنشاءات وفير القروض الميسرة إلقت 
  .وتنمية أراضي المراعي

ج وتسويق ااتحاد نوعي أو مجلس إلنت(تأسيس ثالثة اتحادات نوعية أو مجالس متخصصة  
الحليب، اتحاد نوعي أو مجلس إلنتاج وتسويق اللحوم الحمراء، اتحاد نوعي أو مجلس 

 .المائدةإلنتاج وتسويق الدواجن وبيض 

  
 لزراعة المروية في وادي األردناسياسات وإجراءات قطاع  )3
  

وضع نظام لتسعير مياه الري لغايات رفع كفاءة استخدام هذا المورد تأخذ في االعتبار  
  .نوعية مياه الري وكميتها وفترات استخدامها

ت العميقة إنجاز الدراسات الالزمة لمعرفة كميات المياه الممكن إتاحتها للري من الطبقا 
  . البحر الميت- لألحواض المائية ومن مشروع قناة البحر األحمر

 تنفيذ ت البحر الميت واتخاذ المبادرات لغايا- استكمال دراسات مشروع البحر األحمر  
  .هذا المشروع

دم السماح بتحويل المياه المخصصة للري في وادي األردن إلى استخدامات أخرى  ع 
ماالت الزراعية ال تقيدها االعتبارات الصحية أو علحة لالستدون توفير مصادر بديلة صا

  .الصحة العامة او القيود الكيميائية أو البيولوجية
 إستراتيجية  تحدد كميات المياه العذبة المتاحة سنويا من مياه اليرموك والالزمة عضو 

الري في لخلطها بالمياه المتدفقة  من سد الملك طالل لتخفيف تركيز األمالح في مياه 
  .منطقة األغوار الوسطى والجنوبية وتتوفر بنوعية غير مقيدة للزراعة

ه الصرف الصحي المعالجة في الري تأخذ بعين اضع شروط محددة الستعماالت ميو 
  .االعتبار خصائص التربة والمناخ ونوعية المحاصيل

الصحي قامة قواعد معلوماتية عن خصائص المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف إ 
المعالجة من مصادرها وفي مواقع  استخدامها واستعمال نظام المعلومات الجغرافي 

بقواعد الموارد األرضية وتوفير جهاز مؤهل لمتابعة  لتسهيل ربطها بالمعلومات الخاصة
تقييم وتفسير المعلومات والبيانات التخاذ القرارات الضرورية في األوقات المناسبة وعلى 

  .تمختلف المستويا
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إشراك وزارة الزراعة في التخطيط االستراتيجي الستعماالت مياه الري في وادي  
  .األردن

تحديد االحتياجات االروائية بدقة اعتماداً على البيئات الزراعية من مناخ وتربة ومياه  
  .ظيم العائد االقتصادي من وحدة مياه الريعووضع برامج للري تسهم في ت

تيار المحاصيل الزراعية بناء على نوعية مياه الري خإتوفير المعلومات وتحفيز  
ظروف المناخية والقدرة التصديرية والفرص التسويقية وتشجيع لوصالحية التربة وا

  .المزارعين على إدخال األصناف ذات المردود االقتصادي المرتفع
   واإلنتاجيتوفير القروض وبشروط ميسرة للمزارعين لتشجيعهم على إدخال تقنيات الر 

  .الحديثة
تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في إقامة الصناعات الزراعية من خالل تشجيع  

  .الزراعات التعاقدية لرفع القيمة المضافة وإيجاد فرص عمل للسكان المحليين في الوادي
تمويل برنامج لتدريب المزارعين على ترشيد استخدام المدخالت الزراعية من مياه  

ية وكيفية التعامل مع المنتجات الزراعية بعد قطافها للمحافظة على ومبيدات وأسمدة كيماو
  .جودتها

لزراعية على إدارة مزارعهم بأنفسهم ووضع اوضع آلية لتشجيع مالكي الوحدات  
  .إجراءات مناسبة لتقليل عدد الوحدات التي تدار من قبل العمالة الوافدة

تخدام التقنيات الحديثة في وضع برامج في مجال توعية وإرشاد المزارعين على اس 
  .الزراعة المروية

وخصوصا أسواق أوروبا الشرقية ( التوسع في تنظيم االتفاقيات الثنائية لفتح أسواق جديدة  
فارات األردنية في التعريف بميزات سومتنوعة للمنتجات الزراعية وتفعيل دور ال) الواعدة

  .المنتوجات األردنية وإمكاناتها ومواسم توفرها
ير المعلومات الضرورية عن احتياجات السوق المحلية واألسواق التي تستورد توف 

المنتجات األردنية أو التي تتوفر فيها فرص جيدة وذلك لمساعدة المزارعين أو المصدرين 
ل التي سيقومون يعلى أتخاذ القرارات المناسبة بخصوص نوعية ومساحة المحاص

 .بزراعتها
لالتحادات النوعية خالل المراحل األولى إلنشاء  البنية التحتية تقديم الدعم الفني واإلداري  

لتعزيز قدرتها على االستمرار في أداء ولمساعدة هذه الهيئات على البدء في أنشطتها 
 .مهامها

وفق تعاقدات (وضع آلية مناسبة لتزويد المزارع  المتخصصة في اإلنتاج لغايات التصدير  
 . لإلنتاج أثناء المواسم التي يتم فيها تقنين كميات مياهبكميات المياه الضرورية) مسبقة
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توفير القروض طويلة األجل وبشروط ميسرة وحوافز أخرى للمزارع المتخصصة في  
 .اإلنتاج لغايات التصدير

ارعين على أجراء عملية غسيل التربة من األمالح زتوفير المياه الضرورية لتشجيع الم 
نى فيها معدل التبخر وتوفيرها بأسعار مخفضة لما لذلك من الزائدة خالل الفترات التي يتد

 .أثار أيجابية على إدامة وتحسين إنتاجية الموارد األرضية
تكثيف مشاريع الصرف الجوفي الزراعي في بعض المناطق لتسهيل التخلص من األمالح  

 .الزائدة في األراضي أثناء غسيلها ولتالفي تراكمها بسرعة في التربة
راءات حماية األراضي المحاذية لألودية التي تتجمع فيها مياه الفيضانات باتجاه تنفيذ إج 

 .أرض الوادي وحماية األراضي التي قد تتعرض لهذه الفيضانات
تحديد المساحات التي يمكن ريها من المناطق التي طورت البنية التحتية لها بناء على  

 .لزراعةالكميات المؤكدة من مياه الري وصالحية األراضي ل
اقتصار مهام مختبرات السلطة الموجودة في وادي األردن بعد تطويرها على مراقبة  

 .التغييرات في خصائص التربة والمياه وإنتاجية األراضي وتقديم خدمات جيدة للمزارعين
اتخاذ اإلجراءات الالزمة وتوفير البيئة االستثمارية المناسبة للقطاع الخاص لتولي  

 .ويق وتصنيع المنتجات الزراعيةسة عن تالمسؤولية الكامل
  .تحديد وتنظيم المسؤوليات بين المؤسسات المعنية بإدارة الموارد في وادي األردن 
إعادة هيكلة سلطة وادي األردن لتطوير وتحسين قدراتها في تطوير مصادر مياه الري  

   للمستفيدين من خدماتهالوتحسين كفاءة استعمالها وتقديم خدمات افض
 . المائية ومراقبة نوعيتهاحقوق األردن على كامل لف الجهود السياسية للحصوتكثي 
متابعة تنفيذ االتفاقيات مع دول الجوار في مجال حماية البيئة ومصادر المياه المشتركة  

ية ممن التلوث وتوفير المعلومات البيئية واألخطار المحتملة لألوبئة وتوكيل جهة رس
 .للمزارعين وبالسرعة الكافيةلتوفير المعلومات البيئية 

تكثيف الجهود الحكومية لتوفير مصادر إضافية للمياه من خالل التعاون في إقامة مشاريع  
دامة  مشتركة للمياه للمحافظة على كميات المياه المتاحة للري ولتوفير أفضل الفرص إل

 .الزراعة المروية في الوادي
ايير إنتاجية وتسويقية واستخدام هذا التقسيم تقسيم الوادي إلى مناطق إنتاج بناء على مع 

كمرجعية لتركيز االستثمار لغايات التصدير وفي جدولة وبرامج توزيع مياه الري واتخاذ 
 . تم تطويرها ولم تزرع بعديالقرارات االستراتيجية قبل البدء بري المناطق الت
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لكيماوية ومنظومات تحديث اإلجراءات المتبعة في تسجيل وإدخال واستخدام المبيدات ا 
ج الزراعي ووضع تعليمات ألساليب التخلص من العبوات الفارغة االنمو النباتية في اإلنت

 .والمبيدات منتهية المفعول للتقليل من أثارها على الصحة العامة وتلويث مصادر المياه
 .إنشاء غرفة زراعة في األردن 
 المسؤوليات في اتخاذ القرارات تقديم الحوافز لتنظيمات المصدرين وإشراكهم في تحمل 

 .الخاصة بتنظيم اإلنتاج
وضع خطة سنوية من قبل سلطة وادي األردن وبمشاركة وزارة الزراعة وتجمعات  

ل بداية الموسم بالمنتجين والمصدرين لتحديد كميات المياه المطلوبة والمتاح منها سنويا ق
ات المناسبة بخصوص تخطيط الزراعي بوقت مناسب لمساعدة المزارعين التخاذ القرار

 .اإلنتاج، وفي أوقات مبكرة ما أمكن لتحديد المساحات وأنواع المحاصيل الممكن زراعتها
عدم تحميل المزارعين أي تكاليف إضافية قد تنجم عن تحسين نوعية المياه التي يتم  

تزويدهم بها تعويضا عن كميات المياه العذبة التي يعاد تخصيصها ألغراض غير 
 .يةزراع

وتوفير القروض الميسرة ) الصندوق األخضر( تعظيم االستفادة من السياسات التي يتيحها 
 نتيجة فقدانهم جزء من وللمزارعين لمساعدتهم على تخطي  بعض الظروف الطارئة أ

 .إنتاجهم والذي قد ينجم عن انتشار األوبئة أو لظروف طارئة
 
  
 راضي المرتفعةسياسات وإجراءات قطاع الزراعة المروية في األ )4
  

بط استخراج المياه من اآلبار الزراعية، على أن يسبق ذلك مسح كامل لألراضي ض 
  .المزروعة تحت الري بمشاركة وزارة الزراعة ووزارة المياه والري

ضع تعرفة مالئمة للمياه المستخرجة ألغراض الزراعة لوقف الضخ الجائر تأخذ في و 
 كه المستعملة وكفاءة استعمالها على أن يسبق ذلاالعتبار شروط الترخيص وكمية الميا

دراسة لتحديد اآلثار اإلقتصادية واالجتماعية على المزارعين، وأن يتم تطبيق التعرفة 
  .بشكل تدريجي لتمكين المزارعين من التكيف مع األوضاع الجديدة

 على والتركيز) شركات الجنوب االستثمارية( خفيض الضخ تدريجياً من مناطق الجنوب ت 
ية وعالية الكفاءة مإنتاج الفواكه والمحاصيل التصديرية التنافسية في األسواق المحلية والعال

  .في استخدام مياه الري
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فعيل إجراءات حماية البيئة لمنع اختالط نفايات المصانع السائلة ومكاب النفايات ت 
  .ومحطات غسيل السيارات بالمياه السطحية وتلويث المياه الجوفية

ة المزارعين بالممارسات الخاصة بإستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة لغايات وعيت 
  .الري

قامة قواعد معلوماتية عن خصائص المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي إ 
استخدامها وربطها بقواعد معلومات الموارد األرضية  المعالجة من مصادرها وفي مواقع

 وتفسير المعلومات والبيانات التي تساعد في إتخاذ القرارات وتوفير كادر فني مؤهل لتقييم
تطوير قواعد المعلومات (الضرورية وفي األوقات المناسبة وعلى مختلف المستويات 

  ).الموجودة في وزارة المياه والري
وضع آلية وإجراءات تشجيعية لحفز المزارعين على تطبيق األساليب الزراعية التي  

  .ية وجودة المنتجاتإلى تحسين نوع تؤدي
ضع استراتيجية خاصة لتطوير واستعمال المياه المسوس في الري تستهدف الحفاظ على و 

  .البيئة وتعظيم العائد على استعمال مثل هذه المياه
  .قديم حوافز لتشجيع استخدام تقانات الزراعةت 
التي  المحلية واألسواق الخارجية قتوفير المعلومات الضرورية عن احتياجات السو 

تستورد المنتجات األردنية وذلك لمساعدة المزارعين على إتخاذ قراراتهم في مجال 
  .اإلنتاج

تقديم الدعم الفني واإلداري لالتحادات النوعية خالل المراحل األولى لمساعدة هذه  
  . على البدء في أنشطتها ولتعزيز قدرتها على االستمرار في أداء مهامهااالتحادات

 والمعلومات الدقيقة وبالسرعة الكافية عن أسعار المنتجات في األسواق وفير البياناتت 
الخارجية خالل فترات محددة باإلضافة إلى المعلومات التي تساعد في تقييم ودراسة اتجاه 

 كميات ومواصفات وأنواع ومواعيد ومدى استيعابها ناألسعار في األسواق ومتطلباتها م
  .لها

الة وتجميع وإعادة تصنيع مخلفات البالستيك وضبط عملية ضع آلية مناسبة لتشجيع إزو 
ات المبيدات الكيماوية الفارغة والمبيدات منتهية المفعول لتالفي تلوث والتخلص من عب

  .التربة بها
عايير إنتاجية وتسويقية واستخدام هذا التقييم متحديد مناطق إنتاج لسلع محددة بناء على  

  .الزراعة التصديريةكمرجعية لتوجيه االستثمار نحو 
ت اإلنتاج وإتباع أساليب التحديث اإلجراءات المتبعة في تسجيل وإدخال واستخدام مدخ 

 .التخلص اآلمن من العبوات الفارغة للتقليل من آثارها على الصحة العامة وتلوث المياه
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تحديد جهة مسؤولة عن تحديد المحاصيل المسموح زراعتها وربطها بنوعية المياه  
 .ةوالترب

 .تأسيس هيئة تكون مهمتها وضع استراتيجية وخطط الستخدام المياه المعالجة في الزراعة 
وضع آلية مناسبة لتوفير مياه الصرف الصحي المعالجة بأسعار تشجيعية للمزارعين  

 .الذين يستخدمونها في اإلنتاج الزراعي وربط هذه اآللية بكفاءة االستعمال ومجاالته
بار المياه الجوفية المرخصة للتعاون مع وزارة المياه والري ووزارة تنظيم لمالكي آإنشاء  

 .ضبط االستخراج من المياه وتنظيم اإلنتاج الزراعة في
م مدخالت اإلنتاج اعزيز أطر توفير ونشر المعلومات الفنية المتعلقة بمخاطر استخدت 

 .وخصوصاً مياه الصرف الصحي وكيفية استخدام المدخالت بأساليب آمنة
ظيمات المصدرين وإشراكهم في تحمل المسؤوليات في اتخاذ القرارات نقديم الدعم لتت 

 .الخاصة بتنظيم اإلنتاج
ت ذات العالقة بتنفيذ السياسات المقررة ااستقرار السياسات الزراعية والتزام المؤسس 

 .وتطبيق التعليمات واإلجراءات بشفافية
للمدخالت الزراعية من من آلوام المرشد وفير خدمات إرشادية مكثفة في مجال االستخدات 

 .د القطاف وغيرها من األمور الضروريةيأسمدة ومبيدات كيماوية ومواع
  
  سياسات وإجراءات قطاع التسويق )5

 
لقطاع الخاص بامتالك وإدارة أسواق الجملة داخل البلديات لعديل قانون البلديات للسماح ت 

 .بيع بصورة أفضلوتعديل أنظمة أسواق الجملة لتنظيم أنشطة ال
 والتخزين والنقل تغليفإصدار التعليمات لتنظيم األنشطة التسويقية الخاصة بالتعبئة وال 

 .ومشاغل المصدرين
والرقابة عليه لتفادي التحيز فيه ولجعله أكثر تمثيالً لقوى  تطوير المزاد في أسواق الجملة 

 .العرض والطلب
 صالحية ترخيص منظمات القطاع تضمين قانون الزراعة ما يخول وزارة الزراعة 

  .الخاص العاملة في هذا القطاع
تعديل أنظمة أسواق الجملة لتحسين أدائها وإشراك القطاع الخاص على نحو أفضل في  

  .مجالس إدارتها
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إلغاء ضريبة المبيعات على مدخالت اإلنتاج والخدمات التسويقية والعموالت المقتطعة  
معدات من كافة الرسوم لعفاء مدخالت اإلنتاج واعلى المبيعات في أسواق الجملة وإ

 .الجمركية وغير الجمركية
 .رات األردنيةاتفعيل دور الملحقيات التجارية في السف 
 .وزارة الزراعة/إنشاء قاعدة بيانات تسويقية للسوق المحلي في إدارة التسويق الزراعي 
خال التقنيات المتقدمة في تحفيز وتشجيع مشاريع التصدير وتقديم التمويل الالزم لها إلد 

 .أعمالها
 .اإلسراع في إيجاد هيئة وطنية إلصدار شهادات المطابقة للصادرات الزراعية 
السماح بترخيص القاطرة بشكل منفصل عن المقطورة وترخيص الشاحنات بطول  

 .م16.5
 .المراقبة على الشاحنات المبردة لضمان مواصفات مناسبة لنقل المنتجات 
 إعطاء أولوية نقل المنتجات الطازجة للشاحنات األردنية وإخضاعها لغاء تعليماتإ 

 .للمنافسة مع الشاحنات غير األردنية
متابعة التنسيق بين الملكية األردنية والمصدرين لتنظيم النقل وتوسيع المخزن المبرد الذي  

 .أنشأته مؤسسة التسويق في مطار الملكة علياء، وإشراك جمعية المصدرين في إدارته
إستقالله عن الشركة   التابع لشركة أمبكو للقطاع الخاص أوةبيع مصنع رب البندور 

 .تجارية وإدارته على أسس
توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص لتطوير الصناعات الزراعية وإتباع السياسات  

المحفزة كالتمويل الميسر واإلعفاءات الضريبية واإلعفاءات من كافة الرسوم على 
 .ت اإلنتاج والتصنيعمدخال

إنشاء اإلتحادات النوعية لتتولى دور الجهات الوطنية الشاكية ضد ممارسات المنافسة غير  
في هذا  العادلة من قبل المستوردات حسب ما تطلبه إتفاقيات منظمة التجارة العالمية

 .المجال
 المحلي من اتخاذ التدابير الالزمة واالستعداد من قبل الجهات المعنية لحماية السوق 

تدابير الوقاية من الضرر، : ها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهيحالمستوردات التي تتي
 .، والتقييم الجمركيةومكافحة اإلغراق، والدعم والرسوم التعويضي

تطوير مختبرات ومحاجر وزارة الزراعة وتعزيز جهازها باإلمكانيات البشرية والمالية  
 .SPSطبيق اتفاقية الصحة والصحة النباتية والتجهيزات الالزمة لت

نشطة البحث أتوحيد جهازي البحث واإلرشاد الزراعي وتضمين الجانب التسويقي في  
 .واإلرشاد
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اإلسراع في إنشاء مؤسسة الغذاء وفي جهود تكامل مختبرات الغذاء وتوحيدها ضمن  
 .إدارة مركزية واحدة إن أمكن

فات والمقاييس للقيام بدورها كهيئة وطنية معتمدة تأمين كافة احتياجات مؤسسة المواص 
 .إلقرار القواعد الفنية ومطابقتها ومنح شهادة الجودة

تعديل تشريعات مؤسسة اإلقراض والمركز الوطني للبحوث الزراعية لزيادة نسبة ممثلي  
ماد التمثيل على أساس مؤسسي لتتولى المؤسسات بدورها اختيار تالقطاع الخاص فيها واع

 .ثليهامم
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  2006 - 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع الزراعة في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 المركز الوطني للبحوث الزراعية  / متنوعة زراعية ابحاث 0.060 0.420 0.450 0.930

  المرحلة التكميلية – نهر الزرقاء حوض تطوير 0.822 0.000 0.000 0.822

  مرحلة جديدة– حوض نهر الزرقاء تطوير 0.000 3.261 3.261 6.522

  المصادر الطبيعية في حوض اليرموكتطوير 1.600 6.116 6.000 13.716

  الكفرين تطوير حوض سد مشروع 0.585 0.000 0.000 0.585

 مرحلة جديدة/  تطوير حوض سد الكفرين مشروع 0.000 1.822 1.626 3.448

 المفرق /  اقليمي للبحوث الزراعية مركز انشاء 0.410 0.000 0.000 0.410

  وادوية كيمائية وزجاجية مواد 0.115 0.000 0.000 0.115

  تطوير البنى التحتية لقطاع الصادرات البستانيةمشروع 0.133 0.000 0.000 0.133

2.461 0.261 2.200 0.000 
مرحلة /  تطوير البنى التحتية لقطاع الصادرات البستانيةمشروع

 جديدة

  االقليمي الزراعي لمنطقة الشرق االوسطالمشروع 0.045 0.362 0.000 0.407

  وانشاء شبكات ري شائكة اسالك اقامة 0.385 0.000 0.000 0.385

 الفجيج  / االلي مبنى للمحلب انشاء 0.040 0.000 0.000 0.040

  البيطرية مبنى المختبرات انشاء 0.095 0.000 0.000 0.095

  وسيارات تلقيح اصطناعي وسيارات رش متنقلة بيطرية عيادات 0.103 0.000 0.000 0.103

0.127 0.000 0.000 0.127 
 ولوازم التلقيح الصناعي ومواد لمختبر الرقابة بيطرية لقاحات

 النوعية 

  لمكافحة الذباب المنزلي الثانية حملةال 0.500 0.000 0.000 0.500

  ذبابة البحر االبيض المتوسط مكافحة مشروع 0.050 0.000 0.000 0.050

  الريادي لدعم الصادرات الزراعية البستانيةالمشروع 1.500 0.350 0.350 2.200

  المراعي لتنمية الوطني المشروع 1.000 0.000 0.000 1.000

  الموارد الطبيعية لمحافظتي الكرك والطفيلةادارة 0.700 1.000 1.000 2.700

1.360 0.272 1.088 0.000 
 بإجراءات التفتيش والرقابة على سالمة لمتعلقة الخدمات اتطوير

  والحيوانالنبات

  المجتمعات المحلية على زراعة الفستق الحلبيمساعدة 1.059 0.444 0.454 1.957

0.147 0.027 0.027 0.093 
 في المناطق المروية الرمانلمجتمعات على تطوير زراعة   امساعدة

 والشفا غورية

1.641 0.616 0.416 0.609 
 زراعة اللوز الحلو في تطوير المجتمعات المحلية على  مساعدة

 المناطق البعلية المرتفعة
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  2004  2005  2006  المجموع

  اسم المشروع

  تطوير زراعة العنبمشروع 0.918 2.205 1.239 4.362

0.217 0.017 0.190 0.010 
 المجتمعات المحلية على تطوير صناعة الصابون على مساعدة

 االسرةمستوى 

  تربية الماعز الهجين على المستوى االسريمشروع 0.048 0.177 0.200 0.425

  المياه الرمادية في الريستعمالاعلى   المجتمعات المحليةمساعدة 0.220 0.448 0.448 1.116

  تربية الوز والحبشمشروع 0.041 0.039 0.039 0.119

  االسماكتربية المجتمعات المحلية على  مساعدة 0.039 0.343 0.343 0.725

  تربية النحل على المستوى االسريمشروع 0.110 0.145 0.145 0.400

0.147 0.036 0.051 0.060 
في المناطق ) الشعير والبيقيا( العلفية طالمخالي زراعة  مشروع

 المطرية

  انتاج الفريكة من القمح الصلبمشروع 0.090 0.090 0.066 0.246

  العملحيوانات استخدام  مشروع 0.043 0.105 0.105 0.253

0.300 0.100 0.100 0.100 
ت المحلية على تصنيع االلبان في مصانع ا مساعدة المجتماعمشروع

 صغيرة

  ادارة المياه وحفظ التربة في وادي العربمشروع 0.430 0.815 0.769 2.014

  إدارة المياه وحفظ التربة في لواء الشوبكمشروع 0.285 0.526 0.541 1.352

  إدارة التربة والمياه في لواء ذيبانبرنامج 0.321 0.593 0.619 1.533

 )ت البالستيكية البيو( الزراعة المحمية تشجيع 0.000 0.370 0.370 0.740

  تدريب وتاهيل العاملين في الزراعةمشروع 0.120 0.100 0.100 0.320

 )مرتفعات وادي االردن( تلوث التربةمراقبة 0.154 0.125 0.107 0.386

  شركة وطنية لتسويق المنتجات البستانيةانشاء 1.600 1.500 2.000 5.100

0.160 0.000 0.000 0.160 
 وفنية النشاء شركة وطنية ماليةجدوى   اعداد دراسة مشروع

 لتسويق المنتجات البستانية

0.900 0.000 0.000 0.900 
 تطوير سوق الجملة المركزي في عمان وسوقي الجملة في مشروع

 والزرقاءاربد 

  االرشاد التسويقي لقياديي قنوات التسويقمشروع 0.000 0.715 0.522 1.237

  اسواق الجملة لالغنام واالبقار الحية تطوير مشروع 0.600 0.865 0.045 1.510

 2/ مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية واالوروبيةاعتماد 1.698 0.138 0.122 1.958

  البيانات وقواعد المسوحات مشروع 1.280 0.530 0.450 2.260

3.620 1.000 1.000 1.620 
 المرحلة / البرنامج الوطني العادة تاهيل وتنمية المراعيمشروع

 االولى

  مسح التربة وتصنيف االراضي وتقييم انتاجيتهااستكمال 1.280 0.530 0.450 2.260
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  حصاد المياه المختلفة في مناطق المراعي اساليب ادخال 1.200 2.000 2.000 5.200

  الزراعية ضمن المساقط المائية النظم تطوير 1.260 0.726 0.426 2.412

  المؤسسية لوزارة الزراعة  بناء القدراتمشروع 0.100 0.935 1.110 2.145

  االتحادات النوعيةتأسيس 0.240 1.053 0.000 1.293

  كفاءة الحجر البيطريرفع 1.360 0.352 0.620 2.332

28.030 18.044 9.986 0.000 
تحديد المناطق الواعدة لالستصالح (  األراضي الصخريةاستصالح

 ) برامج الصالحهاووضع

  المصادر الزراعية في لواء الشوبك تطوير مشروع 0.650 1.720 2.034 4.404

  المصادر الزراعية في حوض الواال تطوير مشروع 0.600 0.798 0.798 2.196

3.726 1.587 1.539 0.600 
لزراعية في محافظة الطفيلة تجمع قرى  تطوير المصادر امشروع

  الشمالمرتفعات

 الموارد الزراعية في الحوض السفلى لسد الملك طالل ادارة مشروع 0.650 2.398 3.208 6.256
  الموارد الزراعية في حوض وادي زقالب ادارة مشروع 0.730 1.542 2.050 4.322

 زراعية في وادي زرقاء ماعين  المصادر التطوير مشروع 0.250 0.232 0.000 0.482

  تطوير وادي حسبان مشروع 0.650 1.323 1.872 3.845

  المصادر الزراعية في لواء الكورة إدارة تطوير 0.600 1.500 1.150 3.250

  أراضى المحاصيل الحقلية في البادية الشمالية استصالح مشروع 0.300 0.304 0.304 0.908

  حوض وادي العرب تطوير  شروعم 0.650 2.685 4.257 7.592

  تطوير حوض وادي شعيبمشروع 0.600 1.089 1.440 3.129

  التقانات الحديثة في ادارة الغاباتاستخدام 0.400 0.648 0.563 1.611

  الفاقد لتقليل اقنية الري تحسين 0.190 0.146 0.135 0.471

 حرجية  المشاتل الانتاج تطوير مشروع 0.980 0.384 0.299 1.663

 مشروع الخدمات اآللية الزراعية 0.000 0.707 0.706 1.413

 تطوير المناطق الشفاغورية المروية في محافظة الكرك 0.000 1.100 1.245 2.345

164.539   المجموع  34.168 62.372 67.998
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  الفصل األول
  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  
  

  فحة الفقر تنمية المحافظات ومكا
  
  

  السياحة 
  
  

2004 -2006  
  
  
  



  
  

 150

  الرؤية 
 

  .االزدهار االقتصادي ومكافحة الفقر من خالل التنمية السياحية المستدامة  
  

  الرسالة  
تفعيالً لدور السياحة في تعظيم الميزة النسبية والتنافسية لألردن كمنطقة جذب سياحي، 

ردني بتوفير العمالت الصعبة وفرص وتقديراً لدور صناعة السياحة كقاطرة لالقتصاد األ
العمل، وكعامل من أهم عوامل التنمية المستدامة، فإن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص ممثالً 
بالفعاليات المهنية السياحية، وبالتعاون مع المجتمعات المحلية، على تطوير السياحة بمفهومها 

تراثية والحضارية والتاريخية والطبيعية الشامل إلبراز مكتنزات األردن الدينية والثقافية وال
  . عبرالعصور، ولتنمي القيم اإلنسانية النبيلة المبنية على السالم واالحترام المتبادل بين الشعوب

  
  الرئيسية التحديات 

  .ضعف القدرات الفنية والمؤسسية للقطاع السياحي 
  .تدني كفاءة أنشطة الترويج وجذب االستثمار السياحي 
 .ليات ترميم وصيانة المواقع األثرية، وتدني نوعيتهاالبطء في عم 
 .االفتقار إلى األنشطة الترفيهية في المواقع السياحية 
  .ضعف البنية التحتية الداعمة لقطاع السياحة 
 .تدني مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية 

  
   األهداف

 .حةتعظيم العوائد االقتصادية للسيا  
  .تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية 
  .اعتماد قطاع السياحة كأداة فاعلة لتحسين دخل المواطن والحد من الفقر والبطالة 
  .تعزيز مبدأ الشراكة في اإلدارة الوطنية للسياحة 
 .رفع كفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة 
  .منتج السياحيتوفير البنى التحتية والفوقية لل 
 .وضع وقيادة سياسات التسويق والترويج السياحي 
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  واإلجراءات السياسات
 :زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي من خالل 
o إنفاقه السائح وزيادة حجم إقامةطالة مدة تبني برامج إل. 
o  السياحة ( السياحي استقطاب الفئات العليا من السوقإلىزيادة الجذب السياحي للوصول

 .)النوعية
o التشجيع على استخدام عوامل اإلنتاج المحلية عند إنشاء وتشغيل المؤسسات السياحية. 
o تشجيع إقامة المشاريع السياحية التي تعزز الميزة التنافسية والنسبية للقطاع السياحي. 
o  للبرامج تشجيع إقامة المشاريع السياحية التي من شأنها تحقيق إضافة زمنية ونوعية

  .السياحية
وتعديل التشريعات لتسهيل دخول رساميل إضافية توفير المناخ المناسب لالستثمار  

لالستثمار في المهن السياحية وتوسيع قاعدة المشاريع والمهن السياحية التي تحصل على 
 .حوافز تشجيع االستثمار

 .التخطيط للمشاريع السياحية في المناطق المختلفة 
   .في العوائد السياحية LEAKAGES وتقليص الـ  LINKAGES زيادة 
، وذلك  المجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية كشريك استراتيجي وفاعلإشراك 

 :من خالل
o  مشاركة المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط السياحي وصنع القرار فيما يتعلق

 .بتطوير المواقع السياحية في مناطقهم
o العالمية مباشرة او دعم البرامج القائمة في االذاعة والتلفزيون وانتاج انتاج البرامج ا

 . واصدار النشرات االعالمية  في الثقافة السياحية
  . السياحةبأهميةتوعية المجتمعات المحلية  
  . العاملة والخدمات المساندةاأليديتحفيز المجتمعات المحلية لتوفير  
ت غير الربحية للتعاون في مجال التنمية السياحية عقد االتفاقيات مع المنظمات والمؤسسا 

 .وإدارة المواقع السياحية
  . الخالقة لديهاواألفكار المجتمعات المحلية وثقافاتها وتراثها إبراز نشاطات 
  . األهلية للمجتمعات المحليةالجمعيات السياحيةتشجيع تأسيس  
  .األقاليمي في مختلف توزيع المنافع السياحية جغرافياً مما يحقق خلق منتج سياح 
المحدودة  استثمار الموارد المتاحة لتنفيذ المشاريع السياحية في المناطق ذات الموارد 

 .للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة
 .صندوق تنمية لقطاع السياحة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةإنشاء  
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  .تقديم الخدمات السياحية المجتمع المحلي لتوفير المنتجات وأفرادتدريب وتأهيل  
  .زيادة مشاركة المرأة في المجتمعات المحلية بعملية التنمية السياحية 
تطوير الهياكل المؤسسية العاملة العمل مع  كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي على  

 ).العام والخاص( في القطاع السياحي 
  والهيئات والسلطاتواإلداراتر بناء القدرات الذاتية في كل من وزارة السياحة واآلثا 

 .التابعة لها
 .اإللكترونية التابعة لها وربطها بالحكومة الوزارة واألجهزة عمالأحوسبة كافة  
 .وإنشاء نظام المعلومات الجغرافيتأسيس  
 .السياحة والمؤسسات المعنية بقطاع األجهزةتطوير وسائل وقنوات االتصال مع كافة  
مع  بما يتناسب األردني بهدف تنويع المنتج السياحي األثريةوتطوير المواقع السياحية  

 . السياحيةاألسواق متطلبات
 .توفير وتطوير خدمات البنية التحتية والخدمات المساندة 
 .واألثريةالمواقع السياحية إدارة وحدات إنشاء  
 .توفير التمويل الالزم للتسويق السياحي وحسب المعايير الدولية 
 .وتقديم الحوافز التشجيعية) عربياً ودولياًومحلياً ( لتسويقية تكثيف النشاطات ا 
تطوير سياسات وبرامج التسويق السياحي بما يفتح آفاق جديدة ويحد من الموسمية  

 .السياحية
  .التركيز على سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز 
  .  المميزة والجاذبة سياحياً مثل المهرجاناتاألنشطةالتركيز على  
  .ركيز على سياحة االستجمامالت 
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  2006 - 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع السياحة في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  تطوير السياحة الثاني مشروع 4.100 1.028 0.000 5.128
 القرض الياباني  / القطاع السياحيتطوير مشروع 5.500 17.157 17.158 39.815
 الحضري اإلرث حماية وترويج مشروع  1.266 1.267 1.267 3.800
 متنزه سويمه مشروع 1.254 0.000 0.000 1.254
 السياحة تطوير استراتيجية  تحديث 0.100 0.000 0.000 0.100
 اص في إدارة المواقع األثريةالتعاون مع القطاع الخ دراسة 0.030 0.000 0.000 0.030
 االنقاذ والتوثيق للمواقع االثرية في منطقة الفيدان عمليات 0.067 0.000 0.000 0.067
 القويرة/ زوار موقع حميمة العباسيين مركز 0.136 0.000 0.000 0.136
 معان/ حديقة الملك عبد اهللا الثاني توسعة 0.200 0.000 0.000 0.200
 الطفيلة/ المنازل المحيطة بمركز زوار السلع تأهيل 0.100 0.200 0.000 0.300
  اثار ام قيس تعمير 0.090 0.000 0.000 0.090
  في جبل القلعة وصيانة وترميم حفريات 0.180 0.000 0.000 0.180
  وترميم قلعة عجلون ومار الياستعمير 0.060 0.000 0.000 0.060
 ع برقش  موقتطوير 0.035 0.000 0.000 0.035
  المحيطة بقلعة عجلون وتزويد الموقع بتلفريك المنطقة تحسين 0.100 0.150 0.000 0.250
 موقع حمة ابو ذابلة تطوير 0.050 0.150 0.000 0.200
 وحدات انارة قلعة عجلون حماية 0.015 0.000 0.000 0.015
  السياحية للمواقع ارشادية اشارات 0.030 0.000 0.000 0.030
  تاهيل مدينة أم قيس اعادة 0.070 0.400 0.000 0.470
  من وسط مدينة اربد الى سوق سياحي جزء تحويل 0.080 0.220 0.000 0.300
  دار السرايا في اربد متحف وتاثيث تجهيز 0.015 0.000 0.000 0.015
 منطقة الشاللة في الرمثا تطوير 0.050 0.100 0.000 0.150
 متحف لوط/  متحف االغوار الجنوبية انشاء 0.770 0.000 0.000 0.770
  هيئة المغطس دعم 0.300 0.000 0.000 0.300
  والمكاتب السياحية الزوار مراكز صيانة 0.070 0.000 0.000 0.070
  السياحية وادامة المواقع ادارة 0.100 0.000 0.000 0.100
  سياحي الداخليوالترويج ال واالعالم التوعية 0.125 0.000 0.000 0.125
  مشروع ام الرصاص ادارة 0.050 0.000 0.000 0.050
  السياحة تنشيط في هيئة المساهمة 5.000 0.000 0.000 5.000
   وترميم اثار جرش تعمير 0.200 0.000 0.000 0.200
  وترميم قلعة الكرك تعمير 0.070 0.000 0.000 0.070
  خربة الفدين والصفاوي ورحاب وام الجمال في موترمي حفريات 0.060 0.000 0.000 0.060
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  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  وترميم االثار في ام الرصاص والالهون حفريات  0.060 0.000 0.000 0.060
 وترميم في بيت راس وقويلبة حفريات 0.050 0.000 0.000 0.050
  وترميم في المغطس حفريات 0.040 0.000 0.000 0.040
  االثار في االغوار الجنوبية وصيانة ترميم 0.050 0.000 0.000 0.050
   في قلعة واثار العقبة وثار ايلية والمعبد النبطي وترميم حفريات 0.070 0.000 0.000 0.070
  البتراء االثرية محمية وترميم تعمير 0.150 0.000 0.000 0.150
 الزرقاء في الكرك القديمة/ مركز زوار الحالبات إنشاء 0.200 0.000 0.000 0.200
 تمكين المرأة االقتصادي في قطاع السياحة مشروع 0.120 0.000 0.000 0.120
 غور الصافي/ متحف أدنى نقطة في العالم تأثيث 0.000 0.500 0.000 0.500

  الثالث سياحةتطوير ال مشروع 0.000 12.370 15.900 28.270
   متنزهات ضمن مناطق حضرية مختلفةتطوير 0.250 0.250 0.200 0.700

0.750 0.150 0.400 0.200 
 وحدات صحية وخدمية ولوحات إرشادية على الطرق توفير

 الرئيسيةالسياحية 
  خدمات ومواقف ضمن مواقع أثرية مختلفةتوفير 0.250 0.250 0.200 0.700
  القصور والقالع األثريةإنارة 0.100 0.255 0.145 0.500
 مختلفة البنية التحتية وادارة المواقع السياحية في مناطق تحديث 1.200 0.000 0.000 1.200
 المرحلة الثانية/  موقع تل مار الياستطوير 0.000 0.120 0.000 0.120
  ومظالت عين عباطةأسقف 0.000 0.150 0.000 0.150
  تأهيل قلعة القطرانةإعادة 0.000 0.250 0.000 0.250
  موقع مغارة برقشتطوير 0.000 0.250 0.000 0.250
  موقع البركتين وتهيئته لإلستثمارتطوير 0.000 0.100 0.000 0.100
  تأهيل متنزه بلدية الكركإعادة 0.000 0.300 0.000 0.300

0.350 0.000 0.350 0.000 
والبربيطة، وتحويل  التكميلية في موقعي حمامات عفرا األعمال

  الموقع للقطاع الخاصإدارة
  المؤتمرات في وادي موسىمركز 0.000 3.500 0.000 3.500

0.600 0.000 0.600 0.000 
 مركز الشومري للحفاظ على المصادر الوراثية وتوفير تطوير

  لمراقبة الطيوروأماكن سياحية  منامات

0.416 0.000 0.000 0.416 
ة تستهدف العائالت الخليجية على مسارات  ترويجيلوحات توفير

      معان - العمري، المدورة- جابر
 قطاع اآلثار العامة مشاريع 0.000 3.000 5.000 8.000
 سد الملك طالل متنزه 0.000 0.030 0.200 0.230
 انشاء حديقة عامة لبلدية الكرك 0.000 0.030 0.100 0.130
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0.130 0.100 0.030 0.000 
 قع أضرحة الشهداء في المزار ومؤتة لدعم السياحةتطوير موا

 الدينية
 (دراسات وتصاميم(اإقامة مركز زوار في منطقة محمية الموجب  0.000 0.030 0.100 0.130
 تأثيث متحف تراثي في المفرق 0.000 0.030 0.070 0.100
 )دراسات(استراحة ومتنزه مدينة المفرق  0.000 0.000 0.030 0.030

0.030 0.000 0.030 0.000 
 تطوير موقع معسكر اذرح األثري بالصيانة والترميم وتحويله الى

 )دراسات(معلم سياحي 
 متنزهات سياحية في منطقة العالوك 0.000 0.075 0.150 0.225
 )دراسات وتصاميم(تطوير قصر شبيب  0.000 0.030 0.070 0.100
 قة ناعورمتنزه لألطفال في منط 0.000 0.030 0.000 0.030

107.901   المجموع  23.429 43.632 40.84
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  الرؤية 
تطوير وتحديث قطاع اإلسكان بشكل يساهم في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية 

  .ات وإتاحة الفرصة لكل أسرة أردنية لحيازة مسكن مالئم ضمن بيئة حضرية سليمةالخدم
  

  الرسالة  
 مسكن مناسب، وتوفير البنية التحتيـة       حيازةتمكين ذوي الدخل المتدني والمحدود من       

  .للمناطق متدنية الخدماتالمالئمة 
  

  التحديات الرئيسية 
 .وجود المساكن الهامشية والمتآكلة 
لحد األدنى من الخدمات األساسية في مناطق السكن العشوائي والمناطق متدنية عدم توفر ا 

 .الخدمات، حيث تفتقر البنية التحتية بشكل عام إلى إجراءات السالمة والصحة العامة
 .ضعف مساهمة القطاع الخاص في معالجة مشكلة إسكان ذوي الدخل المحدود 
 . العقار أقل فعالية وقلل من تداول العقارارتفاع رسوم نقل الملكية األمر الذي جعل سوق 
 .التعديات على أراضي الخزينة 
 .ارتفاع عدد المساكن الخالية ذات المساحات الكبيرة نتيجة ارتفاع األسعار 
 . هيكلة قطاع اإلسكاناالختالالت في 

 
  األهداف

تحقيق االستقرار االجتماعي من خالل توفير مسكن سليم بالحد األدنى من المساحة  
 .والمواصفات لمختلف فئات المجتمع ضمن قدرة األسرة المالية وبأقل كلفة على االقتصاد

 .  تحسين البنية التحتية للمناطق متدنية الخدمات 
 .تحرير سوق اإلسكان من أية اختالالت بما يضمن عمله بفعالية وكفاءة 
لسكن القريب من تعزيز القدرة اإلنتاجية للعمال الصناعيين والحرفيين من خالل توفير ا 

 . في محاربة الفقر وجيوبهالعمل ويساهمأماكن عملهم مما يعزز من إدامة فرص 
تبني سياسة حازمة في مجال ضبط الجودة للمشاريع اإلنشائية للحصول على منشآت  

 .والديمومةتحقق الكفاءة 
بناء التركيز على تحقيق متطلبات السالمة العامة في إنشاء المشاريع وتطبيق قانون ال 

الوطني األردني وكافة القوانين األخرى المتعلقة بذلك وإيجاد جهة مسؤولة عن المتابعة 
 .الهندسيوالتنفيذ في كافة مراحل العمل 
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تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل دوره االستثماري في إنتاج الوحدات السكنية الموجهة  
 .لذوي الدخل المحدود والمتدني

  
  السياسات واإلجراءات

 تجمعات حضرية متكاملة الخدمات، بالتعاون مع البلديات، بقرب المناطق الصناعية خلق 
والحرفية لتوفير الوقت والمال للعاملين في هذه المناطق، وكذلك العمل على تشجيع 

 . الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني التي تقام في هذه المناطق
المستهدفة، وتمكين هذه الفئات من الوصول إلى التمويل توجيه الدعم المالي لإلسكان للفئة  

تطوير أساليب التمويل للمشاريع وتسهيل الحصول على التمويل المناسب لتأمين السكن، و
 .المشاريعبتكاليف معقولة ومشاركة المؤسسات التمويلية بأسلوب استئجار وإدارة 

تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص دور القطاع العام في اإلنتاج اإلسكاني المباشر،  
 .وتفعيل دورة االستثماري في إنتاج الوحدات السكنية الموجهة لذوي الدخل المحدود

إجراء الدراسات السكانية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية ذات العالقة  
باإلسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات الضرورية 

 . المناطق المكتظة بالسكان والعمل على إزالة مظاهر التخلففي
تبسيط اإلجراءات التي تحكم رخص البناء وتسجيل األراضي واألشغال ونقل الملكية، من  

خالل تعديل القوانين والتشريعات واألنظمة المتعلقة بعمليات التخطيط والتنظيم والترخيص 
ار الجهات المعنية بهذه العمليات لتجنب وتسجيل األراضي ونقل الملكية، وتحديد أدو

 .التداخل واالزدواجية
 تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بعمليات تنظيم األراضي واستخداماتها وتنفيذ  

المشاريع اإلسكانية، باإلضافة إلى تعزيز دور البلديات في عمليات التنظيم وتقديم الخدمات 
 .الداعمة للقطاع

 .األجل وتحسين شروط اإلقراض لذوي الدخل المتدني توفير التمويل طويل  
 . تطوير وتحسين مناطق السكن العشوائي والمناطق متدنية الخدمات 
تمكين وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور فعال لتلبية الحاجات السكنية لذوي الدخل  

 المحدود والمتدني، وكذلك تعميق الشراكة بين المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير
الحضري والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الموجهة لهذه الفئة، باإلضافة إلى تشجيع إقامة 
مشاريع استثمارية مباشرة أو عن طريق إبرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع 

 .الخاص بما يتفق وأهداف المؤسسة
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ة الفئات إنشاء هيئة مركزية تضع سياسات ومعايير ومقاييس التخطيط والتنظيم لخدم 
 .المستهدفة

 .دراسة وتنفيذ أي من مشاريع البنية التحتية في المناطق متدنية الخدمات  
زيادة قسائم األراضي الصغيرة زيادة جوهرية من خالل مناطق التنظيم الجديدة أو إعادة  

 .أو تنزيل التنظيم، بما يسمح بإنشاء مساكن صغيرة تخدم فئة الدخل المنخفض والمتدني
التوسع الكبير وغير المدروس في المساحات المنظمة مع وجود أراضى الحد من  

 .بمساحات كبيره مخدومة وخالية
تخفيف شروط اإلقراض وتفعيل ضمان القروض لفئات الدخل المتدني التي ال تستطيع  

 .ضمانات إضافية للحصول على القرض
 .نوك التجاريةتوفير قروض سكنية حسب الشريعة اإلسالمية وفتح نوافذ إسالمية للب 
 .العالقةالتشريعات ذات  ضريبة نقل الملكية ورسومها وتعديلتخفيض  
المساهمة في كلفة البنية التحتية للمشاريع الموجهة للفئات المستهدفة واستكمال تطوير  

 .البنية التحتية في المناطق الفقيرة
لمتدني والمنخفض تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في إقامة المساكن لفئات الدخل ا 

 : ، وذلك من خاللونقل تلك المسؤولية إليه تدريجيا
 أمام القطاع الخاص وإعطاءه الحق باستخدام نماذج ومعايير تتبسيط اإلجراءا −

  .المؤسسة واستخدامه لألحكام الخاصة
  .العمل على تعديل بعض التشريعات المتعلقة باستعماالت األراضي وأحكام البناء −
  .2م120ة الدخل للوحدات الصغيرة التي ال تزيد مساحتها عناإلعفاء من ضريب −
إجراء حوار مع القطاع الخاص لتحديد المعوقات أمام وصوله للفئة المستهدفة  −

 .ومساعدته في التوصل إلى خطوات عملية لتحقيق هذه األهداف
إعطاء القطاع الخاص المنظم الحق باستخدام النماذج والمعايير التي طورتها  −

.المؤسسة
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  :2006 – 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع اإلسكان في 

  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  السابقةالخطةاستكمال مشاريع - المؤسسة اإلسكانيةمشاريع   1.585 0.000 0.000 1.585

 المشاريع اإلسكانية الجديدة-اإلسكانية المؤسسة مشاريع  6.783 11.228 9.080 27.091

  في المناطق متدنية الخدماتتحتية تطوير بنى مشاريع  2.074 2.292 1.156 5.522

 تمويل ذاتي من المؤسسة/ مشاريع اسكانية 0.000 2.280 3.832 6.112

 مشاريع تطوير مناطق السكن العشوائي 0.000 1.532 2.018 3.550

  المجموع  10.442 17.332 16.086 43.86
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  الرؤية 
  . توفير البيئة السليمة المالئمة لحياة المواطنين ورفاهيتهم

  

  الرسالة  
العمل البيئي لضمان استدامة األنشطة التنموية والمحافظة على النهوض بكافة عناصر 

الموارد الطبيعية، وإحداث التغيير اإليجابي في السلوكيات البيئية لدى كافة شرائح المجتمع، 
  .وتعزيز الشراكة ما بين مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني

  

 التحديات
لموارد والمياه واد الطبيعية المحدودة كاألرض  الكفء والمنتج للموارمغياب االستخدا 

 .والطاقة
ضعف القدرات المعرفية في مجال استخدام التكنولوجيا النظيفة وطرق االستخدام األكفأ  

 .للموارد الطبيعية
تزايد رقعة التصحر وتقلص مساحة األراضي الزراعية نتيجة عدم استكمال المخطط  

 .الشمولي الستعماالت األراضي
 .ود نظام علمي لتقييم األثر البيئي للمشاريععدم وج 
 .ضعف عمليات الرقابة والتفتيش البيئية 
 .محدودية المعرفة بأساليب اإلدارة البيئية وأهميتها 
 .االفتقار للحوافز االقتصادية لحماية البيئة 
 .غياب نظام المعلومات البيئية وضعف البنية التحتية الالزمة لذلك 
 .نى بالموضوع البيئي وضعف التنسيق فيما بينهاتعدد المؤسسات التي تع 
 .تلوث عناصر البيئة المختلفة من ماء وهواء وتربة ومنتجات 
 .زيادة الوعي لدى الجمهور بأبعاد قضية البيئة وأهمية المحافظة عليه 
 .مواكبة التطور العالمي في المجاالت البيئية المختلفة 
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  األهداف
 .د من التلوث الضوضائيتقليل انبعاث ملوثات الهواء والح 
 .تحسين إدارة النفايات بأنواعها المختلفة 
 .بناء القدرات الذاتية في المجاالت البيئية المختلفة 
 .رفع سوية األوضاع البيئية في الشركات والمصانع والمشاريع التنموية 
تعزيز الوعي البيئي لدى صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع  

 .األخرى
 .نقل وتوطين التكنولوجيا السليمة بيئياً 
 .تشجيع الصناعات على اعتماد أنظمة اإلدارة البيئية 
تعزيز الشراكة المحلية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات التطوعية ذات  

 .العالقة بحماية البيئة
 .استكمال التشريعات البيئية ووضع اللوائح التنفيذية لها 
 .ز الرقابة على مصادر التلوثتعزي 
  .زيادة الرقعة الخضراء 
 .المحافظة على الحياة البرية والتوسع في إنشاء المحميات والمتنزهات الوطنية 
 . تحسين مستوى النظافة العامة 
 .تفعيل الرقابة على نوعية مياه الشرب ونوعية المياه الخارجة من محطات التنقية 
 .العتبار في كافة النشاطات التنموية المراد إنشاؤهاأخذ االعتبارات البيئية بعين ا 
 .تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات واالستراتيجيات ذات العالقة بالبيئة 

  
  السياسات واإلجراءات

تشجيع مبدأ التكامل والتعاون بين الجهات العاملة في مجال البيئة وتجنب التعارض  
 .طات البيئيةواالزدواجية في التشريعات واإلجراءات والنشا

تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في المشاريع البيئية، وتوفير المناخ  
 المالئم لالستثمارات األجنبية في مجاالت العمل البيئي في األردن، من خالل وضع أسس
عملية لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الوطنية لحماية البيئة عن طريق تقديم 

ي مجال منح التراخيص واإلعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها للمشاريع التسهيالت ف
 . الهادفة لحماية البيئة

تنسيق جهود الجمعيات البيئية األهلية واحترام خصوصياتها ومجال اختصاصها بما يكفل  
 تطور وازدهار العمل البيئي، وذلك من خالل استحداث قسم لتنسيق جهود الشراكة المحلية
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خال واستخدام التكنولوجيات األكثر رفقا بالبيئة وتقديم الحوافز لمدخالت تشجيع إد 
 . المشاريع الهادفة لحماية البيئة

 .   تحفيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية 
دعم أنشطة وجهود القطاعات الشبابية والنسائية في انتهاج السلوكيات البيئية اإليجابية  

 .والمحافظة على المواد الطبيعية
تطبيق مبدأ الوقاية خير من العالج والحث على اعتماد السبل الوقائية لتقليل فرص حدوث  

 .المشاكل البيئية التي قد يصعب حلها
 . حمالت التوعية حول أهمية العنصر البيئي في تحسين نوعية الحياةتكثيف 
 البيئية الصادرة واستكمال إصدار الالزم تحديث وتفعيل التشريعات واألنظمة والتعليمات 

 :ومنها
o نظام حماية المياه. 
o نظام إدارة النفايات الصلبة. 
o نظام تقييم األثر البيئي. 
o نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها. 
o نظام حماية التربة. 
o نظام إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية. 
o نظام حماية الطبيعة. 
o نظام حماية الهواء. 
o نظام حماية البيئة من التلوث في الحاالت الطارئة. 
o    نظام حماية البيئة البحرية والسواحل. 
o نظام الرسوم واألجور. 

      
 .تشجيع الصناعات وغيرها من األنشطة التنموية على اعتماد أنظمة اإلدارة البيئية 
معدات الالزمة لقياس ومراقبة إنشاء محطات رصد ثابتة ومتحركة وتوفير األجهزة وال 

 . ملوثات عناصر البيئة لتسهيل عملية التدقيق البيئي الشامل
 إدخال البعد البيئي في المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من األنشطة  

  . التنموية  من أجل تطبيق دراسات تقييم األثر البيئي للمشاريع
 ألداء وإنجازات الجهات العاملة في مجاالت البيئة إجراء مراجعات شاملة وتقييم مستمر 

 .المختلفة
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تنفيذ برامج التوعية البيئية وتكثيف الحمالت اإلعالمية البيئية واستخدام جميع الوسائل  
 .المتاحة لتحقيق ذلك

مشاركة األسرة الدولية في جهود حماية البيئة، خاصة في القضايا ذات الطبيعة العالمية  
والتأثير كالتصحر والجفاف والتغير المناخي وحماية طبقة األوزون من حيث المنشأ 

 .وغيرها
 .دراسة االتفاقيات البيئية الدولية واإلقليمية المستجدة واالنضمام للمناسب منها 
 .بناء القدرات والخبرات البشرية في المجاالت البيئية المختلفة 
 . تسهيل المشاركة فيها والوصول إليهاإنشاء قاعدة بيانات بيئية ومركز للمعلومات البيئية و 
 .إدخال مفاهيم التربية والتوعية البيئية ضمن المناهج في المراحل الدراسية المختلفة 
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  2006 - 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع البيئة في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  النظيفةالتنمية آلية 0.100 0.100 0.100 0.300

  الوطنية الثانية البالغات 0.100 0.150 0.150 0.400

0.130 0.070 0.030 0.030 
 المياه الجوفية في مواقع مكاب النفايات الصلبة نوعية مراقبة

 المنزلية 

 ياه في األردن الوطني لدراسة نوعية المالمشروع 0.150 0.000 0.000 0.150

  سواقة  - النفايات الخطرة والضارة مكب مشروع 1.600 3.171 3.172 7.943

0.200 0.000 0.050 0.150 
 الوطنية المؤسسية المتوفرة في مجال تنفيذ االلتزامات القدرات تقييم

 ) التصحر، التنوع الحيوي، التغيير المناخي(الدولية الثالثة 

  استكهولم للملوثات العضوية الثابتةاتفاقية 0.254 0.000 0.000 0.254

  ومراقبة المياه في المملكةدراسة 0.150 0.000 0.000 0.150

 المواد الضارة لطبقة األوزون في القطاع الزراعي استبدال مشروع 0.500 0.500 0.500 1.500
لقطاع الصناعي  المواد الضارة لطبقة األوزون في ااستبدال مشروع 0.500 0.500 0.500 1.500
  قدرات وزارة البيئةبناء 1.200 0.500 0.500 2.200

  بالمبيدات وفحص المياه وطبقات التربة البيئة تلوث دراسة 0.056 0.000 0.000 0.056

  المتكاملة للمساقط المائية في محافظة جرشاإلدارة 0.265 0.425 0.425 1.115

3.370 0.800 1.770 0.800 
ة لمعالجة المياه العادمة الصناعية في محافظة  المركزيالمحطة

 الزرقاء

  مهام وزارة البيئة ووضع مقترحات لتطويرهامراجعة 0.170 0.000 0.000 0.170

  قاعدة معلومات وطنية بيئيةانشاء 0.000 0.330 0.080 0.410

  المؤشرات البيئية لتدهور الموارد االرضيةمراقبة 0.000 0.140 0.070 0.210

  نوعية الهواء مختبر 0.000 0.870 0.130 1.000

 الزرقاء مركز التوعية والتعليم البيئي المستمر في محافظة إنشاء 0.150 0.000 0.000 0.150

  المشاكل البيئية في حوض سيل الزرقاءدراسة 0.050 0.000 0.000 0.050

 األهمية البيئيةمشروع اعادة تأهيل عدد من المواقع ذات  0.000 1.500 1.500 3.000

0.350 0.200 0.150 0.000 
مشروع تفعيل قانون حماية البيئة واألنظمة والتعليمات الصادرة 

 بموجبه

0.350 0.150 0.200 0.000 
مشروع بناء القدرات في مجال حماية البيئة للمؤسسات الرسمية 

 ومؤسسات المجتمع المدني

  البيئية في منطقة الفحيصمشروع تسوية األوضاع 0.000 0.250 0.150 0.400

  المجموع  6.225 10.636 8.497 25.358
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  الفصل األول 
  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  

  اإلطار المؤسسي والتنظيمي والسياسات 
  
  

  التنمية اإلدارية  
  
  
  

2004 -2006  
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    برنامج إصالح القطاع العامرؤية
 يستجيب الحتياجات المواطن ويقدم خدماته بكفاءة جهاز حكومي أكثر كفاءة وفعالية

ووفق أسس الحاكمية والشفافية والمساءلة، ولديه القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات 
ومواكبة المستجدات، وإحداث التغيير اإليجابي بتنسيق وتعاون تكاملي بين مكوناته وفعاليات 

  .المجتمع
  

    وزارة التنمية اإلداريةرؤية
  

ير وإدارة برنامج إصالح القطاع العام في األردن، من حيث وضع أولويات العمل تطو
ومراقبة وتقييم نتائج مبادرات اإلصالح، والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية لتمكينها من 

  .   تطبيق اإلصالحات واالستفادة منها
  

  الرسالة  
طوير وإصالح القطاع  الحكومة األردنية الخاص بتبرنامج عملترجمة جميع بنود 

العام بدءاً بتطوير السياسات وانتهاًء بتقديم الخدمات، والتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات 
، واإلسهام في ترجمة بنود هذا الحكومية لتمكينها من تطوير عملها واإلفادة من هذا التطوير

ى رفع مستوى  المؤسسات الحكومية علةساعدبم إلى منجزات على أرض الواقع البرنامج
 مبادراتإلصالح، إضافة إلى تعزيز وتنسيق كفاءة وفاعلية عملياتها وفقاً الستراتيجية ا

 التي تركز على تطوير عملية تقديم الخدمات العامة إلى المواطنين اإلصالح وبخاصة تلك
 .ورفع سوّية هذه الخدمات

  
  التحديات الرئيسية 

  . العاماععدم استكمال صياغة استراتيجية إصالح القط 
 .التي يتم تنفيذها تقييم ألثر برامج ومشاريع اإلصالح نظام عدم وجود 
 .اسات وتطبيقها عملية تطوير السيال تساعد على تنفيذهيكلية الحكومة المركزية  
أكثر من مائة (من المؤسسات الحكومية هيكلية القطاع العام معقّدة وتضم عدداً كبيراً  

وبخاصة في (ادر اإلداري تضخم الكّهل اإلداري بسبب تعاني من التر، والتي )مؤسسة
 .الحاجة إلى بناء قدراته و،)الفئة الرابعة من فئات موظفي الخدمة المدنية



  
  

 169

تعزيز عمليات صنع والحاجة ل ،المرجعية القانونية وصنع القراراتالكبيرة في مركزية ال 
 .المستويات كافةالقرار في الخدمة العامة على 

القطاع العام األمر الذي نتج عنه أن الحكومة لم تعد فاءة والفاعلية في  الكتدني مستوى 
 . تحصل على المردود الذي يتناسب مع ما تنفقه على هذا القطاع

خاصة في مجال التخطيط والتنفيذ وبضعف القدرات المؤسسية العاملة في القطاع العام  
لتولي  المتخصصة  الكفاءاتستقطابال يم، وعدم وجود الحوافز الالزمةوالرقابة والتقي

 . وتقييمها ومراجعتهاوتنفيذها عمليات التخطيط لألنشطة
 لتغدو أكثر قدرة على سياسات وأنظمة إدارة الموارد البشرية الحاجة إلعادة النظر في  

 .مواكبة المتغيرات والتطورات الحديثة
 عملية اتخاذ  فيالحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنيضعف التنسيق بين  

 .خاصة تلك المتعلقة بالجهود التنمويةوبالقرارات 
  .ركائز الحاكميةتواضع  
 .ضعف كفاءة اإلنفاق العام 

  
  :األهداف

تطوير وإدارة عملية وضع وصياغة استراتيجية تطوير القطاع العام وأولوياتها وبما  
  .مل فيما بينهايغطّي محاور التطوير وبالتالي التنسيق بين المبادرات وتحقيق التكا

فيذ وإصدار التقارير الالزمة حول التقدم بسير العمل وآثار مشاريع تن وتقييم الرصد 
 .اإلصالح على المواطن ومستوى معيشته

 العالمية الفضلى إلصالح القطاع العام بحيث تتمكن والممارسات اعتماد المبادئ تشجيع 
اعلية بما في ذلك تطوير ة وفالمؤسسات العامة من القيام بمهامها وواجباتها بكفاء

نظمة، والتعليمات، وتقديم الخدمات، ومتابعة اإلنجازات وبخاصة في  واألالسياسات،
 :المجاالت التالية

o  تعزيز األداء المؤسسي من خالل إعادة ترتيب الهياكل التنظيمية بشكل يراعي
  .ت من أجلهاالشروط والمتطلبات المنطقية لتنفيذ المهام وتحقيق األهداف التي أنشئ

o وتحسين طرق ،رفع مستوى اإلنتاجية والفاعلية وذلك بطرح مبادرات إدارة األداء 
 .العمل

o في الخدمة المدنية حالياً اإلدارية، والقدرات الموجودةاتتعزيز الكفاء . 
o على جميع المستويات وتحفيزهم من خالل تطبيق بناء قدرة أفراد الكادر 

 . إدارة الموارد البشريةاإلجراءات والسياسات المطورة في
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 .نفاق الحكومي واالستغالل األمثل للموارد المتاحةترشيد اإل 
 .تطوير القدرة التنافسية للجهاز الحكومي 
 .تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين 
 العدالة االجتماعية والمساواة وسيادة القانون على نحو منهجي منظم، ومبادئترجمة قيم  

 إطار لعالقة الموظف بالمواطن في كأساس"  المدنيةالخدمة" مفهوم  على تطويروالعمل
 .من الشفافية والمساءلة

  :السياسات واإلجراءات
الح القطاع العام وتحديد بنوده، واالستمرار بالعمل على محاور  إصوضع برنامج 

اإلصالح اإلداري، واإلصالح المالي، وتطوير القضاء، وتطبيق : اإلصالح األربعة
 .ة اإللكترونيةالحكوم

رصد وتقييم أثر المبادرات  ووصياغتهفي إعادة هيكلة القطاع العام أولويات العمل بلورة  
  .الهادفة إلى إصالح القطاع العام

تمكين وتعزيز قدرة وحدة إصالح القطاع العام على القيام بعملها وذلك بإدخال تعديالت  
  .ر والتطوير المستهدفعلى مهامها ونطاق عملها بحيث تستطيع إحداث التغيي

 ،البحث في المعيقات والقيود القانونية التي تقف حائالً دون تنفيذ مبادرات اإلصالح 
وتقديم التوصيات هذه المبادرات تحديد التغييرات والتعديالت التشريعية المطلوبة لدعم و

 .الالزمة بشأنها
اجب اتباعها لتعزيز البحث في وتطوير األساليب، والطرق، واألنظمة، واإلجراءات الو 

 .عمليات وأنشطة تطوير االستراتيجية، ومراقبتها، وتقييمها، ودعمها مؤسسياً
 .إيجاد آلية واضحة لمأسسة عملية اتخاذ القرار على مختلف المستويات الحكومية 
مراجعة سياسات إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بهدف وضع استراتيجية  

سنوات إلصالح نظام الرواتب واألجور في القطاع العام، ) 5- 3(متوسطة المدى 
 .والخروج الطوعي من الخدمة المدنية

 . تصميم برنامج تطوير اإلدارات العليا، واستراتيجية المعهد الوطني للتدريب 
 . تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامةإدخالالتوسع في  
 .رة الحكوميةتعزيز العمل المؤسسي والمساءلة في اإلدا 
بما ة  المالئم باستخدام األساليب األنسب لهحجمال تحديدإعادة هيكلة الجهاز الحكومي و 

 .يضمن تحقيق األهداف الوطنية لإلصالح
 .إعداد قاعدة بيانات شاملة عن العاملين في الجهاز الحكومي 
 . الحكوميةاألجهزة ديوان المحاسبة في المراقبة على أداءرفع كفاءة  
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  2006 - 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ع التنمية االدارية فيمشاري

  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 برنامج اصالح القطاع العام 2.900 2.000 0.000 4.900

 دعم اصالح القطاع العام  0.125 0.200 0.000 0.325

 مشروع قرض المرحلة الثالثة من اصالح القطاع العام 0.000 3.540 0.000 3.540

 دعم برامج إعادة هيكلة الحكومة المركزية 0.000 0.200 0.200 0.400

2.000 0.750 0.750 0.500 
مراجعة وتعزيز الفاعلية المؤسسية من خالل إعادة الهيكلة وتحديد 

 خدمات العامة اإلطار لدراسة حول خيارات الالمركزية لل

رفع كفاءة اداء ديوان المحاسبة في المراقبة على االجهزة الحكومية  2.000 0.000 0.000 2.000
 اعادة هيكلة اتخاذ القرار على المستوى الوزاري  1.400 0.000 0.000 1.400

 مشروع ريادي تجريبي لتطوير طرق خدمة العمالء 0.070 0.000 0.000 0.070

 إنشاء وتشغيل نظام معلومات لوحدة إصالح القطاع العام 0.050 0.000 0.000 0.050

 تعزيز اجراءات العمل الداخلية في وحدة اصالح القطاع العام 0.000 0.025 0.025 0.050

 تنفيذ مشاريع اصالح القطاع العام بناًء على الدراسات الفعلية 0.000 0.500 0.750 1.250

 ث وتطوير أنظمة الوصف والتصنيف الوظيفي للموارد البشريةتحدي 0.000 0.025 0.025 0.050

 إنشاء وتطوير وحدة سياسات إصالح القطاع العام 0.000 0.200 0.150 0.350

 إنشاء وتطوير وحدة تقييم إصالح القطاع العام 0.000 0.500 1.000 1.500

  الحكوميبرنامج التدريب النوعي للعاملين في الجهاز 0.150 0.250 0.250 0.650

 تطوير انظمة المعلومات في اجهزة الخدمة المدنية  2.000 0.000 0.000 2.000

 تطوير ورفع قدرات معهد التدريب الوطني  0.000 0.500 0.500 1.000

  المجموع  9.195 8.690 3.650 21.535
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  الفصل األول 
  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  
  

  والتنظيمي والسياسات اإلطار المؤسسي 
  

  القضاء 
  
  

2004 -2006  
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  الرؤية
 و تعزيز دوره فـي دعـم المجتمـع          األردنتحسين األداء العام للجهاز القضائي في       

  .تهالمدني و التنافسية الوطنية والحفاظ في الوقت نفسه على استقاللية هذا الجهاز و نزاه
  

  الرسالة
تفعيل دوره في ترسيخ ركـائز المجتمـع        تحسين ورفع سوية أداء الجهاز القضائي، و      

  .المدني وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني، مع المحافظة على استقالليته ونزاهته
  

  التحديات الرئيسية
الرغم من غياب الفساد المالي بين القضاة،غير أن هنالك قناعة  فعلى :استقالل القضاء 

 .واسعة بوجود تأثيرات على القضاة 
  لقضائيفعالية الجهاز ا  
o هناك ادراك بعدم فعالية الجهاز القضائي.  
o التأخر في تحقيق العدالة عن الوقت الذي يجب أن تتم فيه.  
o عدم وجود نظام متفق عليه للمواصفات والمقاييس.  
o الضعف الشديد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.  
o  الراهن للجهازغياب المعلومات المستقاة من الواقع والتي من شأنها تقييم الوضع 

  .القضائي
o غياب أنظمة التغذية الراجعة التي من شأنها قياس أثر جهود التطوير السابقة أو الحالية. 

  

 الموارد البشرية و التدريب 
o  قلة برامج التدريب التي يجب أن تلبي  االحتياجات المتزايدة لزيادة عدد القضاة إلى

  .2003قاٍض مع انتهاء عام ) 800(
o يجية المورد البشرية وبرامج التدريبضعف في استرات.  
o  نصف القضاة والكادر اإلداري التابع لهم يتصف بحداثة التعيين و قلة الخبرة.  
o وجود ضعف بين القضاة المتمرسين.  
  .ضعف الرقابة والتفتيش في النظام القضائي: الرقابة والتفتيش 
  الهيكل التنظيمي لوزارة العدل 
o  يجعلها غير قادرة على القيام بوظائفهاتعاني وزارة العدل من ضعف عام.  
o هنالك مشاكل في الهيكل التنظيمي والموارد البشرية للقضاء و األجهزة اإلدارية المساندة.  
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o ضعف في التخطيط ووضع السياسات. 
  

 الجهات ذات عالقة 
o  ضعف العالقات بين المعنيين في العملية القضائية من المحامين والشرطة وكليات

  .الحقوق
o ريجي كليات الحقوقضعف خ.  
o  غياب االجماع بين القضاة والشركاء الرئيسيين في الحديث عن المشاكل التي تواجه

  .الجهاز القضائي
o ضعف قدرة الشركاء الرئيسيين على تنفيذ مهام جديدة على أكمل وجه.  
على الرغم من حصول النظام القضائي على النسبة األعلى في نيل ثقة : الرأي العام 

  .ن بين األجهزة الحكومية المختلفة إال أن هذه الثقة ال تزال ضعيفة نسبيا الجمهور م
  .ضعف البنى التحتية للمحاكم: البنية التحتية 
 .عدم كفاية الموارد الرأسمالية: الموارد 

  
  األهداف

  
بناء ، تعزيز الشفافية، الحفاظ على االستقاللية (تعزيز استقاللية وتكاملية الجهاز القضائي 

اعتماد قاعدة القياس بالنسبة للتجارب ، زيادة الوعي، ترسيخ مبدأ المسألة،  القدرات
  ).إصالحيةتطبيق نظام حماية ومعايير ، الناجحة

 
تطوير مجموعة شاملة من المقاييس والمعايير مطابقة ( تعزيز كفاءة الجهاز القضائي 

تقليل ، دربة والمؤهلةالتأكد على وجود الموارد البشرية الكافية والم، للمعايير العالمية
التأكد على وجود البنية ، الطلب المتزايد على حل المنازعات بواسطة المحاكم قدر االمكان

 )تحديد العوامل الخارجية لعدم الفعالية، التحتية المساندة

 .تحسين كفاءة وفعالية الجهاز القضائي 
 .ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الجهاز القضائي 
 الجهاز القضائي في ترسيخ ركائز المجتمع المدني وتعزيز تنافسية االقتصاد  تعزيز دور 

  .الوطني
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  السياسات واإلجراءات 
  تعزيز استقاللية وتكاملية الجهاز القضائي: المحور األول 

تأمين االنظمة الالزمة التي من شأنها تقديم معلومات منتظمة حول استقاللية السلطة  
 .رنتها بالمعايير المشابهة دوليا القضائية وتكاملها ومقا

  .زيادة الوعي العام للمحافظة على استقاللية القضاء 
  .وضع برامج محددة لقواعد السلوك القضائي 
التوسع في الحصول على  المعلومات المتعلقة بالقضاء وأحكامه من خالل الوسائل  

  .االلكترونية
  ة الراجعة  والمعايير الصحيحةوجود  نظام للرقابة  والتفتيش باالعتماد على التغذي 
  .يرتحديد مصادر الفساد في المعامالت والملفات والكادر االدا 

 
 تعزيز كفاءة الجهاز القضائي: المحور الثاني 

  :من خالل اإلجراءاتتحسين األنظمة و  
o  2000إجراء دراسة لتقييم جهود اإلصالح القضائي لعام. 

o حالية، تطوير مجموعة متكاملة من المعايير توثيق اإلجراءات ال: إجراء دراسة للثغرات
والمؤشرات المتعلقة بسير العمليات واإلجراءات، تحديد عوامل عدم الفاعلية في الجهاز 

 .القضائي

o دراسة العوامل الخارجية لعدم الفعالية .  
o ةترويج التخصص بين القضا.  
o في القضايا من النظر إعادة النظر والتقييم في الالمركزية بالنسبة للمحاكم بتغيير توزيع 

  .لتتابع بأسلوب ا الدعاوي في النظر  ىإل أسلوب التوازي
o  وضع جدول زمني للتنفيذ وتأكيد تنفيذ مجموعة المعايير وتطبيقها. 
  : من خاللتقليل الطلب على المحاكم 
o 2000 دراسة تقييمية موضوعية لنظام التطوير القضائي لعام إجراء.  
o ئنافات التلقائية التي تزيد الضغط على المحاكم ، وتبني دراسة نوعية الدعاوى واالست

  .اساليب بديلة في التعامل مع هذه المسائل 
o    األسـاليب  دراسـة    إلـى  باإلضافة الدعاوي المدنية  وتطبيق الوساطة       إدارةدعم مبادرة 

تـرويج وسـائل حـل    و وض التفـا   التي من شأنها زيادة  الكفاءة والفاعلية مثلاألخرى
 .ةبالطرق البديلالمنازعات 

o تطبيق مبدأ تصنيف االئتمان  .  
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 : من خالل حوسبة أعمال النظام القضائي 

o تأسيس نظام إلدارة المعلومات لمساعدة متخذي القرار على التخطيط والمراقبة.  
o  التي تسبب االختناق اإلجراءات أداة يمكن االعتماد عليها للتعرف على إيجادالعمل على 

  : المعايير العالجيةإيجادتوفير التغذية الراجعة، مما يساعد على في الجهاز القضائي، و
o  الجهاز القضائي ووزارة العدلإجراءات جميع أعمالحوسبة .  
o تطوير البرامج الخاصة بالقضاء.  
o إجراء دراسة تحليلية للمشاكل.  
o النظام االلكترونيإلى المعلومات المطلوبة إدخال .  
o  الجديداإلدارةالتدريب الموظفين على نظام .  
o ربط نظام إدارة معلومات النظام القضائي بنظام الشرطة.  
o دعم جهود نقابة المحامين بتطوير بنك معلومات و نظام أرشفة .  
o  األجهزةشراء. 
 
 : من خاللتطوير قدرة الموارد البشرية للقضاة والكادر اإلداري 

o توفير الكادر المناسب من القضاة والموظفين اإلداريين المساعدين. 

o نظيم التوظيف بناء على سياسات موضوعيةت. 

o التركيز على زيادة فعالية التدريب و توجيهه.  
o تثبيت اإلجراءات لتقييم األداء الوظيفي.  
o  ،وضع سياسة للموارد البشرية وخطة تنفيذية للتعيين، واالختيار والترقية ، ومسار العمل

 .و المسائل الخاصة بمعايير األداء

o للفجوات التي يعاني منها المعهد القضائي و إعداد خطة لرفع القدرة القيام بدراسة تحليلية 
،  وتقني مؤهلإداريكادر ، تحديد احتياجات التطوير المؤسسيالمؤسسية للمعهد بهدف 

 .الربط بين الرقابة والتفتيش والتدريبلألداء، وضع  مجموعة معايير ، تطوير المناهج
  

o يز على التخصص بين القضاة و إنشاء الغرف الترك وضع خطة تدريبية شاملة من شأنها
التدريب على التدقيق اإلداري، تقوية المهارات العامة والتدريب ، القضائية المتخصصة

 .تدريب الجهاز المساند للقضاء،   للمحاكمإداريوضع نظام تدريب ، والتفتيش

  
 : من خاللتحسين البنية التحتية الالزمة للنظام القضائي 
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o البنية التحتية المساندة الالزمة لعمل الجهاز القضائيالتأكد من توفر   
o  توفير المرافق والمصادر المناسبة. 

o  وضع المخططات الهندسية لمباني المحاكم على اختالف أنواعها وأحجامها بما يتالءم مع 
  .المعايير الدولية في هذا المجال

o  محكمة و قصور عدل73(إجراء دراسة تقيمية للبنية التحتية .(  
o  تطوير خطة للنهوض بالبنية التحتية لتحديث وإعادة تصميم المرافق الحالية بما يتماشى

  .مع المعايير الدولية
o  األثاث، أجهزة الحاسب اآللي، (تحديد احتياجات تطوير أخرى في مجال البنية التحتية

  ).ومعدات المكاتب
 

 معايير للتطوير ومنها دراسات خاصة و إلىتقوية وتطوير أداء بعض الدوائر التي تحتاج  
، نظام التبليغات، دوائر اإلجراء،  االدعاء العام، كاتب العدل، المدني،المحامي العام(

حيث سيتم إجراء دراسة تحليلية ) كليات الحقوق، نقابة المحامين، الشرطة، المكتب الفني
لية الجهاز للدوائر المذكورة أعاله وإيجاد خطط محددة لتحفيز األداء بالنسبة لتطوير فاع

  .تنفيذ هذه الخططالقضائي، ومن ثم عملية 
  

  تعزيز دور الرقابة والتفتيش: المحور الثالث 
  .بناء القدرة المؤسسية لجهاز التفتيش القضائي و تعزيز فريق التفتيش 
  التأكيد على وجود األنظمة الكافية لتنفيذ المعايير الالزمة للتطوير 
  . دراسة لالحتياجات الالزمةإجراء 
  .زيادة الموارد البشرية لدائرة التفتيش 
  تطوير األنظمة و المعايير و نظام للتفتيش يحدد المعايير و اإلجراءات 
  .ربط التقارير بالمعايير العالجية و التدريبية و التقييمية و السلوكية  
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 رفع كفاءة وفعالية الجهاز القضائي : المحور الرابع 
  

  .تفعيل دور وزارة العدل في وضع السياسات وتوضيح وتعزيز دور وزارة العدل 
  .تطوير الموارد البشرية 
تنفيذ التوصيات ، وبناء آليات وزارة العدل للتطوير المستمر بما يجعلها قائدة للتطوير 

  .الالزمة للتطوير
 نقابة . المحاكم .تطوير الروابط المؤسسة و زيادة التنسيق والتواصل بين وزارة العدل  

  .الشرطة.المحامين
  . الخاصة بعمل وزارة العدل و هيكلها التنظيمياألنظمة النظر في إعادة 
  .التركيز على الميزانية، والتخطيط وإعداد السياسات 
  .دراسة العالقة مع الشركاء و بناء عالقات قائمة على الكفاءة 

  
 نظرية القانون وتطبيقاتها: المحور الخامس 

 .لية التطوير القضائيض التشريعات بما يكمل عمع مراجعة لبإجراء 
التعرف على المشاكل واقتراح القوانين والتعليمات الالزمة المتعلقة :  القانونياإلصالح 
نظام الخبرة وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة وتنافسية االقتصاد الوطني ومالئمة ب

 .التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية ومراجعة نظام التفتيش القضائي
، محكمة العدل العليا، محكمة التمييز  لدعم نظرية القانون وتطبيقاتها فيعقد ورش عمل 

الحصول اإلنسان، اإلعالم، حقوق ، قانون التجارة،  بالمحاكم، اإلجراءاتالمحكمة الجزائية
  .، وإعداد السياسات و سن التعديالت الالزمةاإلجماععلى 
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  2006 - 2004لألعوام ية  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعمشاريع القضاء في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 تدريب وتأهيل الجهاز القضائي 0.515 0.249 0.250 1.014

 شراء االت تصوير واجهزة فاكس  0.100 0.000 0.000 0.100

 يفي شقق في العقبة سكن وظ6شراء  0.080 0.000 0.000 0.080

 صيانة قصر العدل في عمان  0.040 0.000 0.000 0.040

 تجهيز وتاثيث محاكم البداية والصلح 0.070 0.000 0.000 0.070

 شراء اجهزة حاسوب ولوازمها للمحاكم الشرعية  0.100 0.100 0.100 0.300

  جهاز حاسوب للمحاكم 200شراء  0.200 0.000 0.000 0.200

 انشاء نظام متكامل للمعلوماتية للجهاز القضائي مرحلة أولى 3.190 0.000 0.000 3.190

 المرحلة الثانية والثالثة/ انشاء نظام متكامل للمعلوماتية للجهاز القضائي 0.000 3.900 3.900 7.800

 توسعة بناء محكمة بداية معان   0.200 0.000 0.000 0.200

 ينة السلطبناء قصر العدل في مد 0.700 1.500 1.300 3.500

 بناء قصر العدل في مدينة اربد 2.000 3.000 2.300 7.300

 بناء قصر العدل في مدينة الكرك 0.700 1.300 1.000 3.000

 مراجعة مهام وزارة العدل ووضع مقترحات لتطويرها 0.170 0.000 0.000 0.170

 يث مباني المحافكم القائمةدراسات تصميم مباني المحاكم النموذجية وتحد 0.300 0.000 0.000 0.300

 البنية التحتية للمحاكم النموذجية والقائمة 0.000 8.000 8.000 16.000

 )تحسين األنظمة واالجراءات(تعزيز مبدا الشفافية في الجهاز القضائي  1.100 0.000 0.000 1.100

 تطوير الخدمات في وزارة العدل 1.000 0.000 0.000 1.000

 تطوير نظام االرشفة وحفظ الملفات في المحاكم النظامية 1.100 0.000 0.000 1.100

1.000 0.000 0.500 0.500 
تطوير قدرات الوحدة الفنية لتشجيع البحث العلمي لدى القضاه في وزارة 

 العدل

 تقليل الطلب على المحاكم 0.700 0.700 0.000 1.400

 تعزيز دور الرقابة والتفتيش 0.500 0.000 0.000 0.500

 حوسبة المحاكم الشرعية وربطها بشبكة واحدة 0.200 0.400 0.400 1.000

 تدريب وتأهيل جهاز القضاء الشرعي 0.300 0.300 0.400 1.000

 تطوير نظام أرشفة وحفظ ملفات في جهاز القضاء الشرعي 0.300 0.300 0.400 1.000

  المجموع  14.065 20.249 18.050 52.364
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  الفصل األول 
  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  
  

  اإلطار المؤسسي والتنظيمي والسياسات 
  

  الصناعة 
  
  

2004 -2006  
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  الرؤية
  .إيجاد منتجات صناعية أردنية قادرة على المنافسة في األسواق المحلية والخارجية

  
  

  الرسالة
التنميـة االقتـصادية    توفير البيئة المناسبة لتعظيم مساهمة قطاع الصناعة في تحقيق          

إطار مـن   ، وذلك في     تحديات العولمة واالنفتاح االقتصادي    مع التفاعلوتمكينه من   المستدامة  
  .بين القطاعين العام والخاصالشراكة الحقيقية 

  
  التحديات الرئيسية 

 . صغر حجم السوق المحلي ومحدودية األسواق التقليدية للمنتجات الصناعية 
 . وتركز الصادرات الصناعية من حيث المنتجات واألسواقةالقاعدة اإلنتاجي ضيق  
 . ارتفاع المحتوى االستيرادي للمنتجات الصناعية 
 . تدني مستوى اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الصناعية 
 .تواضع اإلنفاق على البحث والتطوير 
 .طةغالبية المنشآت الصناعية الوطنية تعتبر من الصناعات الصغيرة والمتوس 
ارتفاع كلفة التمويل ومحدودية رؤوس األموال الالزمة إلنشاء وتطوير المشاريع  

 .الصناعية
ارتفاع كلفة مدخالت اإلنتاج من الخدمات المحلية المقدمة للصناعات مثل الطاقة والمياه  

 .واالتصاالت مقارنة بالدول المجاورة
 .ج إليها المستثمرينغياب األنظمة المتكاملة والمتطورة للمعلومات التي يحتا 
 .قلة توفر العمالة الماهرة لبعض القطاعات الواعدة 
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  األهداف
  

توسيع وتنويع القاعدة اإلنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي  
 .سنوياً% 1اإلجمالي بنسبة 

 المحلي  القدرة التنافسية للمنتجات األردنية على المستوىتحسين مستويات الجودة وزيادة 
 .والدولي

 لألسواق التقليدية وغير  كحد أدنىسنوياً% 11 بمعدل  الصناعيةزيادة حجم الصادرات 
 .التقليدية

 .سنوياً% 10زيادة االستثمارات الصناعية بمعدل  
 %.5زيادة نسبة العمالة في القطاع الصناعي بنسبة  
 .ويقيةتعزيز أنشطة البحث العلمي والتطوير والخدمات االستشارية والتس 
 .نشر التطورات التقنية وتطبيقاتها اإلنتاجية على القطاع الصناعي 
 االستثمار وتأسيس وتسجيل الشركات وتبسيط إجراءات التشريعية المالئمةتوفير البيئة  

 . والترخيص الصناعيوالرقابة عليها
 .لبيئةلتشجيع المؤسسات الصناعية على تبني سياسات صديقة  
فاقيات التجارة الحرة المختلفة مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية، تعظيم االستفادة من ات 

واتفاقية الشراكة األردنية األوروبية، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، واتفاقية التجارة 
الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يخدم 

ل إيجاد قسم خاص في وزارة الصناعة والتجارة معني بتقديم قطاع الصناعة من خال
  .المشورة لتمكين القطاع الخاص من االستفادة من هذه االتفاقيات

  
  السياسات واإلجراءات 

  
تطوير اإلطار المؤسسي لهيئات القطاع العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالس  

 . القوانين الخاصة بذلكالمؤسسات المعنية باالستثمار، وتفعيلإدارة 
 . إقرارها القطاع الخاص في صياغة مشاريع القوانين االقتصادية قبل إشراك 
 مظلة ومرجعية موحدة للمؤسسات والبرامج التي تعنى بتقديم الدعم المالي إيجاددراسة  

 .والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة التنسيق ومنع االزدواجية
 .صناديق تأمين مخاطر التصديرإنشاء ية التجارية في مشاركة البنوك المحل 
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تحديث القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير قدرته التصديرية وخاصة  
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل االستفادة من برامج المساعدات المقدمة 

 .من الدول المانحة
ة ـات األماميـى إحداث الترابطعلتشجيـع المؤسسـات الصناعيـة الوطنيـة  

 .والخلفيـة
إيجاد برنامج وطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم خدمات متنوعة  

لهذه المؤسسات، وتحديد آلية لتنسيق عمل مؤسسات الدعم المالي والفني للمشاريع 
 .الصغيرة

هم في نقل التكنولوجيا قيام المشاريع المشتركة مع الشركات الدولية مما يساتشجيع   
 ا مساهمتهإلى المملكة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات األردنية باإلضافة إلىالمتقدمة 

 .في تشغيل اليد العاملة األردنية
شمولي إلعفاء جميع مدخالت اإلنتاج الصناعي من الرسوم البرنامج التنفيذ استكمال  

 . العامة على المبيعاتوالضريبةالجمركية 
في مرحلة ما قبل المشروع الصناعي ومرحلة ما " خدمة المكان الواحد " ل مفهوم تفعي 

بعد اإلنشاء وان يصدر تشريع خاص لهذه الغاية لتنظيم هذه الخدمة وتوفير األساس 
 .القانوني لتفعيلها وتحديد الصالحيات

  في وزارة الصناعة والتجارة ترتبط بقواعدةنشاء قاعدة معلومات صناعية مركزيإ 
 من خالل نظام المعلومات الوطني واتباع آليات ذات العالقةالمعلومات في المؤسسات 
 .واضحة لتحديد هذه القاعدة

إجراء دراسات شمولية بهدف إيجاد أسواق جديدة وإنشاء مراكز تجارية جديدة في  
ت توفير المعلومات حول المتطلباو ،األسواق الواعدة غير التقليدية مثل أوروبا وأفريقيا

الفنية لجميع الدول المراد التصدير إليها مثل المواصفات الوطنية والقواعد الفنية لتلك 
 .الدول باإلضافة إلى جهات التقييم المطابقة في تلك الدول

اعتماد المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة الشاملة وتوفير المعلومات الخاصة  
الخاصة ) اعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقةالمواصفات الوطنية والقو(بالمتطلبات الفنية 

 .بالدول المتقدمة والمتوقع التصدير إليها
وكذلك  العاملة في الشركات الصناعية من خالل البرامج التدريبية البشريةتطوير الكوادر  

 .والتقني المهني  والتدريب صندوق التعليم واالستفادة منتطوير برامج التدريب المهني
 واألدوية فنية متخصصة في مجاالت التعبئة والتغليف والتصميم واأللبسة إنشاء مراكز 

 .ةومنتجات البحر الميت لتقوم بتقديم خدمات فنية متخصص
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تقديم الدعم الفني وتوفير الخبرات المؤهلة والتمويل الالزم للمؤسسات الصناعية للمساعدة  
عادة تدوير إ وةالبيئياإلدارة مة في معالجة المياه العادمة والفضالت الصناعية وتطوير أنظ

 .المياه
تشكيل لجنة وطنية للتنمية الصناعية تضم فرق عمل يكون ممثليها من القطاعين العام  

 .والخاص لمتابعة عملية تنفيذ برامج السياسة الصناعية ومراجعتها في ضوء المستجدات
ات الالزمة لحماية العمل على تعديل القوانين كلما دعت الحاجة لذلك واعتماد التشريع 

البيئة وتطبيقها بما يتوافق مع التوجهات والمعايير الخاصة بهذا الشأن، وخصوصاً 
 .القوانين المنظمة لعمل مؤسسات وهيئات القطاع الخاص

دعم وتفعيل دور بنك اإلنماء الصناعي ومؤسسات التمويل األخرى ذات العالقة بتمويل  
 .القطاع الصناعي

ة حديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكوين رؤية مشتركة العمل على تطوير آلي 
في القضايا االقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية، وذلك من خالل تمثيل القطاع الخاص 

 .في مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة المعنية بالتنمية االقتصادية واالستثمار
وتقديم والقائمة المشاريع االستثمارية الوليدة إنشاء حاضنات صناعية تتولى رعاية  

 . والفنية والتسهيالت المالية لها مما يمكنها من االستمرارية والنجاحاإلداريةالخدمات 
توفير الخدمات الحكومية األساسية من كهرباء ومياه واتصاالت وطرق للمدن الصناعية  

 . تقام في المناطق األقل نموايالت
لذين يرغبون بإقامة مدن صناعية وتوجيههم نحو إقامتها في األقاليم تحفيز المستثمرين ا 

 وذلك من خالل إعطائهم حوافز وإعفاءات ضريبية تفوق تلك الممنوحة ،األقل نموا
 باإلضافة إلى تشجيع االستثمارات ،وخاصة العاصمة، لمثيالتها في المناطق األكثر نموا

وافز إضافية تتم دراستها لتتناسب وطبيعة إلقامة صناعاتها في تلك المناطق من خالل ح
 .المشروع وما يوفره من فرص عمل

وضع نظام حوافز مالية ومعنوية للباحثين في المؤسسات العلمية والتكنولوجية وذلك  
وتوثيق التعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي والبحث الستقطاب الكفاءات الالزمة 

 .العلمي والقطاع الصناعي
بات اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية تعميم متطل 

والحماية من الممارسات التجارية الضارة من خالل إجراءات منع اإلغراق والدعم 
التعامل مع نظام فض النزاعات التجارية الخاص و والرسوم التعويضية وإجراءات الوقاية

.حلول فاعلة ضد الممارسات التجارية غير العادلةمنظمة وتحسين سبل الوصول إلى الب
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  2006 - 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع الصناعة في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  يةاالقتصاد تحديث وتطوير المشاريع مشروع 5.000 7.200 9.800 22.000

)  الزرقاء، سحاب، الكرك( تحتية في المناطق الحرة بنية مشاريع 1.055 0.000 0.000 1.055
  األرشفة اإللكترونيةمشروع 0.620 0.000 0.000 0.620

  نشاطات الرقابة والمواصفات واالختبار وشهادات المطابقةتطوير 0.000 1.360 0.340 1.700

1.600 0.000 0.000 1.600 
 والجودة األوروبي المتوسطي الذي يعنى بالحركة واإلدارة المشروع

 للشركات الصغيرة والمتوسطة

  المركز األردني لتصميم األلبسة وخدمات التدريبمشروع 0.730 0.560 0.560 1.850

  االستثمار في األردنترويج 3.000 3.000 3.000 9.000

 ختلفة قطاعات االنتاج المترويج 0.050 0.150 0.150 0.350

  الدولية في المعارض االشتراك 0.020 0.000 0.000 0.020

0.170 0.000 0.000 0.170 
 الصناعة مهام الدوائر المعنية باتفاقية الشراكة في وزارة مراجعة

 والتجارة ووضع مقترحات لتطويرها

  هيئة اعتماد وطنيةإنشاء 0.500 0.500 0.500 1.500

  وطني للمواصفات معلومات مركز ءإنشا 0.020 0.040 0.000 0.060

  برنامج ترويج اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكية  0.000  1.200  1.200  2.400

  المجموع  12.765 14.01 15.55 42.325
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  الفصل األول 
  

  ية واالجتماعية الرئيسية المحاور االقتصاد
  

  اإلطار المؤسسي والتنظيمي والسياسات 
  

  التجارة  
  
  

2004 -2006  
  
  
  
  
  



 

 187

  الرؤية
 

 وذلك مـن  ، االقتصاد الوطني لتحسين معيشة ورخاء المواطنين األردنيين  وتعزيزبناء  
يعني  ومواكبة متطلبات تحرير التجارة العالمية مما        الخاصخالل الشراكة الحقيقية مع القطاع      

نقـل  عني أيـضا انتـشار و     يائع والخدمات بما يتعدى الحدود و     ازدياد حركة األموال و البض    
  .التكنولوجيا و المعلومات بين الدول بسرعة كبيرة

  
  الرسالة

لجعـل األردن مركـزا متقـدما ومنطلقـا للتجـارة            األعمال واالستثمار    بيئة تعزيز
 والفاعلـة لعالقـات األردن      ارة الكفـؤة  اإلدواالستثمار في منطقة الشرق األوسط، وتـوفير        
 الفاعلـة   الحمايـة  توفير، و  األطراف متعددةاالقتصادية والتجارية الثنائية واإلقليمية والدولية      

  . في إطار من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاصلمصالح المستهلكين وقطاع األعمال
 

  التحديات الرئيسية
  . االقتصادي والمنافسةالتحديات المتزايدة للعولمة واالنفتاح 
    على جذب الحجم والنوع المطلوب من االستثمار المحلي واألجنبي خاصة قدرةال عدم 
  . المناطق النائيةفي
 ضعف برامج التوعية محلياً والترويج عالمياً لجذب االستثمار األجنبي وتعظيم االستفادة  

  .من االتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة األطراف
   . المزمن في الميزان التجاريالعجز 
  .تركز الصادرات األردنية من حيث المنتجات واألسواق 
 .عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية 
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  األهداف 
 

تأطير ومأسسة العالقات التجارية واالقتصادية األردنية لتعظيم المنافع التجارية  
 . ونقل وتوطين التكنولوجياواالستثمارية

استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية وتنشيط االستثمارات المحلية الالزمة لتحقيق  
 .النمو االقتصادي المستدام

 .تخفيض عجز الميزان التجاري 
 .رفع كفاءة االستثمار المحلي وتحسين نوعيته 
ية من اجل تعزيز تنافسية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السلعية والخدمية المحل 

 .الصادرات الوطنية
  .تنويع السلع والخدمات المصدرة والوصول إلى أسواق جديدة 
 

  السياسات واإلجراءات
تطوير اإلطار المؤسسي لهيئات القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في  

 .المؤسسات المعنية باالستثمار، وتفعيل القوانين الخاصة بذلكإدارة مجالس 
 . إقرارها القطاع الخاص في صياغة مشاريع القوانين االقتصادية قبل إشراكضرورة  
 مظلة ومرجعية موحدة للمؤسسات والبرامج التي تعنى بتقديم الدعم المالي إيجاددراسة  

 .والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة التنسيق ومنع االزدواجية
صناديق تأمين مخاطر إنشاء ة التجارية في  مشاركة البنوك المحليإمكانيةدراسة  

 .التصدير
تفعيل العمل بحزمة قوانين االستثمار ومؤسساته المختلفة من اجل بلورة رؤية استثمارية  

 .واضحة للمرحلة القادمة تقوم على أسستتسم بالمرونة والشفافية لتدعيم ثقة المستثمرين
سية المناسبة لتشجيع االستثمار من مواصلة العمل على تهيئة البيئة القانونية والمؤس 

خالل االستمرار في تبسيط المتطلبات القانونية واإلجراءات اإلدارية التي تطلب من 
المستثمر المحلي واألجنبي، وتطوير إقامة خدمة المكان الواحد للتسجيل والترخيص 

مع واإلجراءات األخرى المرتبطة باالستثمار، وتحديد وتشخيص العقبات، بالتعاون 
القطاع الخاص، التي تحول دون تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى األردن ووضع 

 .اآلليات الالزمة لمعالجتها
تطوير سياسة تجارية واستراتيجية للنفاذ إلى األسواق الخارجية لغايات زيادة حجم  

 :سنوياً من خالل% 11الصادرات بمعدل 

  .هدفةتحديد فرص التطوير التجاري واألسواق المست 



 

 189

مراقبة التطورات االقتصادية والتجارية في أسـواق الـدول األخـرى ذات العالقـة               
 .بصياغة السياسة التجارية األردنية

قيام القطاعين العام والخاص باإلعداد والتفاوض على االتفاقيات التجاريـة الثنائيـة             
 .ومتعددة األطراف واستراتيجيات النفاذ لألسواق الخارجية

ألردن في النظام التجاري المتعدد األطراف بالـدخول فـي ترتيبـات            تعزيز دخول ا   
 .تجارية إقليمية جديدة

 .تطوير وتعديل هياكل التعرفة الجمركية وقضايا سياسات تمويل التجارة 

تشجيع المنافسة ومنع االحتكار والعمل على تحسين القـدرات التنافـسية للمنتجـات              
 . وزيادة اإلنتاجية وخفض التكاليفالسلعية والخدمية من خالل تحسين الجودة

االستغالل األمثل لالتفاقيات االقتصادية والتجارية القائمة لتعظيم االستفادة من الفرص التي  
 :توفرها وإيجاد آليات مراقبة مناسبة للتعرف على الصعوبات التي تعترض تنفيذها من خالل

o اعات التجارية والصناعية القيام بإجراء الدراسات لقياس اآلثار المترتبة على القط
واالقتصادية األخرى نتيجة الدخول في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة 

 . الحرة األخرى

o  إدارة مركز معلومات مرجعي كفؤ عن شؤون منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات
التجارية الدولية األخرى وتحسين مهام التوزيع الخاصة به لمؤسسات القطاع 

 .الخاص المستفيدة

o تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى. 

o  التأكد من التزام الشركاء التجاريين بتعهداتهم وفق االتفاقيات التجارية التي يكون
األردن طرف بها، وتأسيس نظام كفؤ لتوفير الحماية للقطاعات االقتصادية 

 .الوطنية بما في ذلك استخدام آليات تسوية النزاعات

دعم وتطوير المؤسسات الداعمة للقطاعات الصناعية والتجارية الوطنية بما يمكنها من تقـديم              
المشورة التجارية والمساعدة ألعـضائها مـن المؤسـسات خاصـة المؤسـسات الـصغيرة               

 .والمتوسطة

 .دراسة آثار التجارة اإللكترونية على القطاعات التجارية والصناعية الرئيسية 

 . تحكم التجارة اإللكترونيةوضع التشريعات التي 

العمل على تفعيل دور البعثات الدبلوماسية األردنية في الخارج في الترويج لـألردن وجـذب                
 . االستثمارات األجنبية، والمساعدة في تحسين فرص نفاذ المنتجات الوطنية لألسواق الخارجية

 .دعم قيام بيوت متخصصة للتصدير 
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 والقدرات االبتكارية واألساليب اإلدارية وتوطينهـا       نقل تكنولوجيا اإلنتاج والمهارات    
 .بما يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية وجودة المنتجات من السلع والخدمات

تفعيل القوانين الخاصة بتشجيع االستثمار وتطـوير المـشاريع االقتـصادية، ورفـد              
 .المؤسسات العاملة في هذا المجال بالخبرات وتنسيق العمل فيما بينها

 في تنفيذ عمليات الخصخصة في قطاعات الطاقة والتعدين والنقـل لتوسـيع             اإلسراع 
 .دور القطاع الخاص وريادته في النشاط االقتصادي

دعم األفكار الخالقة والمبدعة وتوفير البيئة التمويلية والمؤسسية والتشريعية المناسـبة            
 .لتشجيع نشاطات راس المال المبادر

يا البحث والتطوير والتسويق لتحسين القدرة التنافـسية        إيالء المزيد من االهتمام بقضا     
لالقتصاد الوطني من خالل إيجاد اآلليات المناسبة للربط بـين دور البحـث العلمـي               

 .والتطوير وبين القطاعات اإلنتاجية

 جهة،  نتشجيع إقامة الترابطات األمامية والخلفية بين المشاريع والصناعات المحلية م          
األجنبي المباشر من جهة أخرى، لما لذلك من فوائد فـي تعمـيم             ومشاريع االستثمار   

 .المهارات والتكنولوجيا على المشاريع والصناعات المحلية

 القيام بحمالت توعية عن سياسة الحكومة التجارية لتثقيف وإعالم القطـاع الخـاص              
إصدار حول مضامين ومتطلبات االتفاقيات التجارية  المعقودة وكيفية التعامل معها، و          

 .تقاويم دورية عن الفعاليات التجارية والفعاليات األخرى ذات العالقة
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  2006 - 2004لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع التجارة في 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  2004  2005  2006  المجموع
  اسم المشروع

0.300 0.150 0.150 0.000 
 اقتصادية لفهم فرص التطوير التجاري واألسواق اساتودر بحوث

 .المستهدفة

0.200 0.100 0.100 0.000 
 دراسة لقياس اآلثار المترتبة على القطاعات التجارية إجراء

  واالقتصادية األخرىوالصناعية

  وتطوير المؤسسات الداعمة للقطاع التجاري والصناعيدعم 0.000 0.125 0.125 0.250

  وإدارة مركز معلومات مرجعيإنشاء 0.000 0.100 0.100 0.200

  المجموع  0.0 0.475 0.475 0.95
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   األول الفصل

  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  

  االصالحات الهيكلية 
  
  

  اإلعالم 
  

2004 -2006  
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   الرؤية
االستفادة من ثورة المعلومات واالتصاالت في بلورة السياسات والتوجهات التي نريد 

 واالبتكار واالبداع ةأن تتشكل في المجتمع المحلي واالقليمي والعالمي في إطار من المرون
ضمن مشاهد ثقافية تعكس الهوية العربية المعاصرة وتعميق الوعي الوطني والقومي القائم 

اليمان المنفتح والمرتكز على الفهم المتحرر، منطلقين من رؤية قائمة على على مبادىء ا
، وإيجاد إعالم أردني معاصر يتحلى بالمهنية أساس أن األردن أوالً في سياساته وأهدافه

  .والحيادية والمعاصرة
  
  الرسالة  
  

ر  على تشكيل المفاهيم من خالل المعرفة واالقناع والمشاركة لغايات التغييالحرص
وتحمل المسؤولية وذلك من خالل بلورة مفاهيم إجتماعية وفكرية تساعد على قبول التغيير 

، إن الرسالة االعالمية تهدف إلى توعية ةوالتعامل معه في تشكيل عناصر الوعي في االم
 والعدل ةالمواطن بحقوقة وواجباته وتنمية الحس الوطني واالنساني وتعزيز مبادىء المساوا

انون في ثقافته ومواقفه وضرورة إحترام العقل والحقيقة وكرامة االنسان وعدم وسيادة الق
ال  من خالل حرية تداول المعلومات واألخبار على أن ةالمس بحريته أو االساءة لحياته الخاص

  .ايمس أمن الوطن ومصالحه العلي
  

  التحديات الرئيسية
  

 .ضرورة التوازن بين االعالم الترفيهي والتنموي 

اظ على ل بين الغايات والسياسات واالجراءات لضمان التماسك االعالمي والحفالفص 
 .الثوابت التي يقوم عليها

 .طار من عولمة االقتصاد واالعــالمايجاد توازن بين االقتصاد واالعالم في ا 

ربط السياسة الثقافية بالسياسة االعالمية على اعتبار ان االعالم الجانب التطبيقي المباشر  
 . الثقافيةةكر الثقافي والسياسللف

 .ادراك الظروف المحيطة بالعملية االعالمية سواء كانت محلية ام اقليمية او دولية 

الة االعالمية في صورتها الحصول على التقنية والتكنولوجيا القادرة على نقل الرس 
 .الحديثة
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  األهداف 
تطبيقية لفلسفة الدولــة االردنية اعداد السياسات االعالمية التي تعتبر بمثابة البرامج  ال 

 قانونية وتشريعيــة حديثة تناسب أسسواالنفتاح والمؤسسة على   القائمة على الحوار
  .حركة العصر وشروطه

اعداد البنى التحتية المناسبة وامتالك تقنية االتصال االعالمي المتميزة والكوادر البشرية  
  .المؤهلة والمدربة وبناء القدرات الذاتية

السهام في ترسيخ مرتكزات الديمقراطية والتعددية وتشجيعها واحترام الرأي والرأي ا 
اآلخر في اطار المصلحة الوطنية العليا وفي جو من المهنية والتميز واالبداع والحرية 

  .المسؤولة
تعزيز اركان البناء المعرفي والمعلوماتي والفني والتقني والدفاع عن الحريات العامة  

  .قوق االنسانوالخاصة وح
تعزيز استقاللية النهج االعالمي وبما يتماشى وحركة المتغيرات المعاصرة والعمل على  

ختلف المحافل الدولية تطوير المؤسسات االعالمية لتكون اكثر فاعلية وحضور في م
  .واالقليمية

 
 

  السياسات واإلجراءات 
  

 .الضامن للشخصية االردنيةضرورة ابراز الهوية العربية واالسالمية على اعتبار انها  

 .التوازن بين الرسالة االعالمية وهوى االعالم 

البعد عن االسراف والمبالغة في كل ما يطرح من خالل المنابر االعالمية المسموعة  
 .والمقرؤة والمرئية

عدم ترك أي مساحة اعالمية فارغة لتجنب أي تزييف في الوعي والتأثير في مصداقيتنا  
 .االعالمية

د امتالك الرسالة االعالمية الى العناصر الرئيسية الناجحة سواء في اللغة او الفكرة تأكي 
 .المبتكرة

 .االبتعاد عن االعالم التقليدي وضرورة تبني التفكير االستراتيجي في االعـالم 

االستفادة من تقنية المعلومات واالنترنت والعمل على توظيفها في خدمة الرسالة  
 .االعالمية
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ق من االمكانيات المتوفرة واالبتعاد عن الخلط بينها وبين االمنيات مع ضرورة االنطال 
 .استنفار الجهد لتوفير اقصى االمكانيات

ان يتمتع االعالم بالحرية التي يستمدها من روح القانون واالخالق وهذا ما يمكن ان  
 .نسميه باالعالم المسؤول

 .رها في خدمة الرسالة االعالميةاالستفادة من تطورات الصناعة االعالمية وتسخي 

 .استخدام اللغة السهلة والمبسطة في الرسالة االعالمية 
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  2006-2004خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية  في اإلعالممشاريع 
  بالمليون دينارالكلفة الكلية للمشروع 

  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

  معلومات في دائرة المطبوعات والنشرتأسيس بنك 0.033 0.033 0.034 0.100

 دائرة المطبوعات والنشر/تاج النشرات والدراسات اإلعالمية إن 0.033 0.033 0.034 0.100

0.100 0.034 0.033 0.033 
تطوير الموقع االلكتروني لدائرة المطبوعات والنشر وربطة 

 بموقع الحكومة االلكتروني

 حاسب المركزي في دائرة المطبوعات والنشرتطوير ال 0.080 0.080 0.080 0.240

 هيئة اإلعالم المرئي والمسموع/تطوير نظام معلومات وأرشفة  0.050 0.000 0.000 0.050
 وتوابعه في هيئة اإلعالم المرئي والمسموع" مافيوال"جهاز  0.035 0.000 0.000 0.035

  األنباء األردنيةتطوير الموقع االلكتروني لوكالة 0.000 0.070 0.070 0.140

 تدريب وتأهيل الصحفيين والفنيين في وكالة األنباء األردنية 0.000 0.040 0.040 0.080

 تطوير النظام  اإلخباري في وكالة األنباء األردنية 0.000 0.200 0.200 0.400

 تطوير مبنى وكالة األنباء األردنية 0.000 0.750 0.750 1.500

 المجلس األعلى لإلعالم/ تجهيز استديو التلفزيون  0.250 0.250 0.000 0.500

 للمجلس األعلى لإلعالم" 2"وحدة مونتاج عدد  0.000 0.150 0.000 0.150

 استكمال تجهيزات الصوت اإلذاعية للمجلس األعلى لإلعالم 0.000 0.000 0.100 0.100

0.150 0.000 0.000 0.150 
/ ني مع لوازمهاكمرات تلفزيونية محمولة للتصوير الميدا
 المجلس االعلى لإلعالم

 المركز األردني لإلعالم/ تطوير أنظمة المعلومات 0.000 0.120 0.120 0.240

0.500 0.000 0.250 0.250 
المركز األردني / مشروع مديرية االعالم والتخطيط االعالمي

 لإلعالم

 تخطيط واتخاذ القرارمشروع تشجيع المجتمع واالشتراك في ال 0.000 0.073 0.073 0.146

 مشروع وحدة ترجمة في المركز األردني لإلعالم 0.016 0.016 0.015 0.047

 مشروع األردن في كلمات 0.092 0.046 0.000 0.138

 مشروع تطوير نظام شؤون الموظفين 0.078 0.091 0.000 0.169

 مشروع مديرية التدريب والتطوير اإلداري 0.055 0.077 0.000 0.132

 مشروع مديرية الدراسات واستطالع الرأي العام 0.050 0.050 0.050 0.150

 مشروع مديرية العالقات العامة وخدمة الجمهور 0.020 0.040 0.000 0.060

 مشروع مديرية المكاتب الخارجية والتعاون الدولي 0.018 0.035 0.000 0.053

  المجموع  1.243 2.437 1.600 5.280
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  الفصل األول 
  
 

  المحاور االقتصادية واالجتماعية الرئيسية 
  
  

  اإلطار المؤسسي والتنظيمي والسياسات 
  
  

  منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
  

2004 -2006  
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  الرؤية
العقبة مقصد استثماري عالمي على البحر األحمر لدفع عجلة النمو االقتـصادي فـي              

  .المملكة
  

  الرسالة
نافسة عالمياً والعمل على إدامتهـا لـضمان االسـتخدام          خلق بيئة استثمارية جاذبة وم    

األمثل للموارد وفق أفضل معايير األداء العالمي ضمن إطار مؤسسي وإداري متطور يحقـق              
  .أعلى مستويات األداء والشفافية

  
  التحديات الرئيسية

  .ضعف كفاية خدمات البنية التحتية واألنشطة الترفيهية 
 .وضيق القاعدة اإلنتاجيةمحدودية الموارد االقتصادية  
 .ارتفاع كلفة عوامل اإلنتاج 
 .البطء في تنفيذ المشاريع والبرامج اإلصالحية 
 .ضعف مشاركة القطاع الخاص 
 .التحديات الناتجة على ظروف عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة 

  
  األهداف 

 
اشرة لتتجاوز ما قيمته استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة وغير المب 
 .2006مليون دينار في عام ) 800(
 .خلق المزيد من فرص العمل 
  .تطوير منطقة العقبة الخاصة وتحسين أداء المرافق العامة وخاصة الميناء والمطار 
 .زيادة اإليرادات المالية للسلطة واستدامتها 
 .حةتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتعظيم االستفادة من الموارد المتا 
  .تنمية المجتمع المحلي ضمن إطار تعزيز مفهوم التنمية المستدامة 
  .تطوير القدرات اإلدارية والمؤسسية كنموذج لإلدارة الرشيدة 
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  السياسات واإلجراءات: خامساً
التسريع في إجراءات إنشاء شركة تطوير العقبة وتفعيل دورها في تطوير المرافق العامة  

  .مسؤوليات سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةبما ال يتعارض مع مهام و
توفير الدعم المالي لسلطة منطقة العقبة وشركة تطوير العقبة لتمكينهما من تأدية مهامهما  

 .على اكمل وجه
تسهيل حركة عمل المستثمرين داخل المنطقة مع التأكيد على وجدود رقابة فعالة وذلك من  

 .في المنطقةخالل نظام الرقابة الالحق المتبع 
تقديم خدمات متميزة ذات مستوى عال للمستثمرين في المنطقة وفق احدث نظم وأساليب  

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومن خالل مفهوم النافذة االستثمارية الواحدة وخدمة 
 .المكان الواحد

ي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المنطقة ودعم مشاريع القطاع الخاص التي تؤد 
 .خلق فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي

تنفيذ المخطط الشمولي للمنطقة لتمويل العقبة إلى مقصد سياحي واستثماري متطور على  
 .البحر األحمر

تطبيق مفهوم التنمية المستدامة من خالل العمل على تحقيق التوازن بين النمو االقتصادي  
وذلك من خالل تفعيل إجراءات الرقابة البيئية في المنطقة وحماية البيئة لألجيال القادمة 

 .في المنطقة
 .تطبيق مفهوم الحكومة اإللكترونية للمساهمة في خلق نموذج اإلدارة الرشيدة 
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لألعوام  خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مشاريع منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في 
2004 - 2006  

  ديناربالمليون الكلفة الكلية للمشروع 
  اسم المشروع  2004  2005  2006  المجموع

 بناء القدرات المؤسسية التطويرية في منطقة العقبة االقتصادية  5.300 0.000 0.000 5.300

 تطوير منطقة ميناء الحاويات  10.052 0.000 0.000 10.052

 وتنزيل للشاحناتتجهيز البنية التحتية إلنشاء مستودع ومنطقة تحميل  4.148 0.000 0.000 4.148

 حماية مطار العقبة والمناطق المحيطة به من الفيضانات 0.500 0.000 0.000 0.500

 تطوير منطقة المعارض وشمال المنطقة الحرفية 0.450 0.100 0.200 0.750

3.000 1.300 1.300 0.400 
تطوير منطقة المستودعات والصناعات الخفيفة الطريق الخلفي مدينة 

 خفيفةالصناعات ال

 تقديم الدعم الفني لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2.500 1.400 1.400 5.300

 تطوير منطقة الخدمات السياحية في المنطقة السياحية الجنوبية  0.300 0.300 0.300 0.900

 تطوير المنطقة السكنية الرابعة 0.750 0.150 0.100 1.000

 قة التجارية الثانية في وسط العقبةتطوير المنط 0.050 0.500 0.500 1.050

 تطوير وسط مدينة العقبة  0.100 1.000 1.000 2.100

 الشاللة/ مشروع تطوير وإنشاء  المنطقة السكنية الحادية عشر  2.000 6.000 8.000 16.000

  مطار الملك حسين الدولي-إنشاء مواقف طائرات ومدرج طائرات  5.200 0.000 0.000 5.200

مبان أخرى مبنى الشحن الجوي و-سين الدوليتوسعة مطار الملك الح 1.500 0.000 0.000 1.500
 مشروع تطوير المنطقة الثانية عشرة  0.100 0.300 0.200 0.600

 ادارة أرشفة ونظام سير الوثائق 0.100 0.100 0.100 0.300

 قتصادية الخاصةتأهيل وتدريب موظفي سلطة منطقة العقبة اال 0.035 0.040 0.000 0.075

 تخزين البيانات وتحليلها في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 0.050 0.050 0.050 0.150

 البوابة االلكترونية على االنترنت لسلطة منطقة العقبة االقتصادية  0.100 0.100 0.080 0.280

 مختبر الغذاء والبيئة 0.641 4.748 0.260 5.649

 تأسيس وحدة السياحة في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 0.212 1.208 0.652 2.072

 مشروع تطوير منطقة الحفاير  1.000 5.000 6.000 12.000

 بوابة الميناءومشروع شارع مكة المكرمة الواصل بين مدخل العقبة  0.000 4.000 4.000 8.000

 ي اليتم مشروع إنشاء طريق وقناة واد 0.000 2.000 4.000 6.000

 استكمال شبكة الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية الساحلية 0.050 0.150 0.150 0.350

 المساكن الشعبية  0.040 1.450 1.500 2.990

 تطوير طريق مدخل وادي رم 0.100 0.100 0.000 0.200

  المجموع  35.678 29.996 29.792 95.466
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  ة خطة التنمية االقتصادية واالجتماعي
  

  لألعوام
  

2004 -2006  
  
   الخطةتمويل 

  
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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  تمويل الخطة 
  

  المالمح الرئيسية لتمويل الخطة 
  

ـدى السـنوات الثالثـة القادمـة      تقدر المتطلبات التمويلية اإلجمالية لهذه الخطة على م       : أوال
، كما   منها  دينار مليون) 2256.1(ي   دينار، من المتوقع توفير حوال     مليون) 3147.6(والي  بح

مليـون دينـار    ) 891.5(هو مبين في الجدول أدناه، بحيث تصل الفجوة التمويلية إلى حوالي            
  .2006-2004لألعوام 

  موجز الوضع التمويلي للخطة
                                                                           مليون دينار

 المجموع 2006 2005 2004 المحور

 422.986 130.566 133.326 159.094  تنمية الموارد البشرية

 1847.446 541.710 648.616  657.120 الخدمات الحكومية األساسية

 584.873 195.356 197.734 191.783 تنمية المحافظات ومحاربة الفقر

 239.378 75.614 84.393 79.371  اإلصالحات الهيكلية

 3094.683 943.246 1064.069 1087.368 تثمار العام المطلوبمجموع االس

 1613.456 330.681 446.975  835.800 التمويل المتوفر

 50.0 0.000 0.000 50.0  التمويل اإلضافي المتوقع

 600.0 300.0 300.0 0.000  الخزينة/النفقات الرأسمالية

 2263.456 630.681 764.975 885.800  المتوفرإجمالي التمويل

 831.227 312.565 299.094 201.568  العجز المالي

  
  

  :مل المتطلبات المالية للخطة مجموعة المحاور الرئيسية التاليةتش: أوال
  
مليون ) 976.4(المشاريع والبرامج الممولة بالكامل، ويبلغ حجم التمويل المتاح لها حوالي            )1

 :دينار، تتوزع على المصادر التمويلية التالية
 .مليون دينار) 65.1(نة العامة بمبلغ الخزي 
 .مليون دينار) 256.0(المنح والمساعدات بمبلغ  
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 .مليون دينار) 39.8(القروض المتعاقد عليها بمبلغ  
مليون دينار، وتشمل كالً من عوائد التخاصية، التمويل الذاتي والقروض          ) 615.5(أخرى   

 .الخاصة بالمؤسسات المستقلة وغيرها
  : هذه المشاريع على محاور وقطاعات الخطةوفيما يلي توزيع

  
  مليون دينارمشاريع وبرامج الخطة الممولة بالكامل بال

  المجموع 2006 2005 2004 المحور
 48.436 0.471 0.988 46.977 تنمية الموارد البشرية

 9.870 0.000 0.000 9.870 التعليم العام

 10.991 0.000 0.000 10.991 التعليم العالي

 16.311 0.271 0.886 15.154 ل والتدريب المهني والتقنيالعم

 9.252 0.200 0.102 8.950 الشباب والرياضة

 2.012 0.000 0.000 2.012 الثقافة 

 760.492 174.173 233.427 352.892 الخدمات الحكومية األساسية 
 442.379 139.550 129.835 172.994 المياه

 61.013 2.623 3.592 54.798 الصحة

 1.573 0.000 0.000 1.573 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 70.280 15.000 15.000 40.280 االنشاءات

 170.000 17.000 85.000 68.000 قطاع الطاقة

 15.247 0.000 0.000 15.247 قطاع النقل

 84.009 9.802 12.736 61.471 تنمية المحافظات ومكافحة الفقر 
 32.930 0.000 0.000 32.930 ةالتنمية االجتماعي

 0.195 0.000 0.000 0.195 البلديات

 28.676 9.080 11.228 8.368 االسكان

 12.510 0.722 1.508 10.280 الزراعة 

 9.698 0.000 0.000 9.698 السياحة

 83.441 12.757 22.381 48.303 االصالحات الهيكلية 
 5.225 0.000 2.200 3.025 التنمية االدارية

 17.950 4.600 5.800 7.550 القضاء

 5.795 1.675 1.725 2.395 البيئة

 4.545 0.340 1.360 2.845 الصناعة 

 49.926 6.142 11.296 32.488 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 976.378 197.203 269.532 509.643 المجموع الكلي 
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البـرامج  زئي، وتبلـغ كلفـة هـذه        المشاريع والبرامج التي تحتاج إلى تمويل كلي أو ج         )2
 مـن   مليون دينـار،  ) 629.7( يتوفر منها مبلغ     مليون دينار ) 2173.6(المشاريع حوالي   و

 :المصادر التمويلية التالية
 

 .مليون دينار) 83.1(الخزينة العامة بمبلغ  
 .مليون دينار) 138.5(المنح والمساعدات بمبلغ  
 .يون دينارمل) 323.2(القروض المتعاقد عليها بمبلغ  
مليون دينار، وتشمل كالً مـن التمويـل الـذاتي والقـروض الخاصـة              ) 84.9(أخرى   

 .بالمؤسسات المستقلة وغيرها

  
علماً بأن جانباً من هذه  .مليون دينار) 1543.9( الفجوة التمويلية حوالي تصبح وعليه  

) 50( والبالغـة    2004عـام   الفجوة التمويلية سيتم تغطيته من خالل المنح اإلضافية المتوقعة          
 حيث يتوقع  ،2006-2005الموازنة العامة خالل عامي     مليون دينار، والنفقات الراسمالية في      

البرامج والمشاريع الواردة في الخطة،     مليون دينار منها لتمويل     ) 600(أن يتم استغالل حوالي     
  .طةمليون دينار لسنوات الخ) 893.9(بحيث تصل الفجوة التمويلية النهائية إلى 

  
علـى محـاور     والبرامج التي تحتاج إلى تمويل كلـي أو جزئـي         وفيما يلي توزيع المشاريع     

  :وقطاعات الخطة
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  )بالمليون دينار(مشاريع وبرامج الخطة التي تحتاج إلى تمويل كلي أو جزئي 
  القطاع/ المحور  عجز التمويل  التمويل المتوفر  الكلفة الكلية

 المجموع  2006 2005  2004 المجموع  2006 2005  2004 المجموع  2006 2005  2004

 197.511 76.250 78.163 43.098 174.585 53.845 53.975 66.765 372.096 130.095 132.138 109.863 تنمية الموارد البشرية

 89.720 39.625 39.595 10.500 144.560 42.070 42.200 60.290 234.280 81.695 81.795 70.790 التعليم العام

 68.795 24.520 23.675 20.600 28.905 11.775 11.775 5.355 97.700 36.295 35.450 25.955 التعليم العالي

العمل والتدريب المهني 
 والتقني

5.908 2.718 1.455 10.081 1.120 0.000 0.000 1.120 4.788 2.718 1.455 8.961 

 19.110 5.100 6.800 7.210 0.000 0.000 0.000 0.000 19.110 5.100 6.800 7.210 الشباب والرياضة

 10.925 5.550 5.375 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.925 5.550 5.375 0.000 الثقافة 

الخدمات الحكومية 
 األساسية

337.999 425.454 368.967 1,132.420 169.871 85.590 39.497 294.958 168.128 339.864 329.470 837.462 

 253.394 104.202 105.592 43.600 145.295 17.975 63.280 64.040 398.689 122.177 168.872 107.640 المياه
 105.101 46.642 33.393 25.066 15.131 2.198 2.987 9.946 120.232 48.840 36.380 35.012 الصحة

االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات

53.981 41.359 41.309 136.649 23.044 0.000 0.000 23.044 30.937 41.359 41.309 113.605 

 298.560 107.330 130.830 60.400 108.994 19.324 19.323 70.347 407.554 126.654 150.153 130.747 االنشاءات
 1.055 0.000 1.055 0.000 0.710 0.000 0.000 0.710 1.765 0.000 1.055 0.710 قطاع الطاقة

 65.747 29.987 27.635 8.125 1.784 0.000 0.000 1.784 67.531 29.987 27.635 9.909 قطاع النقل
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تنمية المحافظات 
 ومكافحة الفقر

142.593 184.998 185.554 513.145 85.307 24.028 22.708 132.043 57.286 160.970 162.846 381.102 

استراتيجية تنمية 
 المحافظات

75.990 42.000 42.000 159.990 66.690 0.000 0.000 66.690 9.300 42.000 42.000 93.300 

 29.903 13.703 13.481 2.719 0.005 0.000 0.000 0.005 29.908 13.703 13.481 2.724 التنمية االجتماعية
 60.713 23.350 24.850 12.513 3.137 0.000 0.000 3.137 63.850 23.350 24.850 15.650 البلديات
 5.022 1.156 2.292 1.574 0.500 0.000 0.000 0.500 5.522 1.156 2.292 2.074 االسكان
 139.858 58.935 52.345 28.578 16.948 6.390 6.713 3.845 156.806 65.325 59.058 32.423 الزراعة
 52.306 23.702 26.002 2.602 44.763 16.318 17.315 11.130 97.069 40.020 43.317 13.732 السياحة

 127.849 53.759 54.612 19.478 28.088 9.098 7.400 11.590 155.937 62.857 62.012 31.068 االصالحات الهيكلية
 16.310 3.650 6.490 6.170 0.000 0.000 0.000 0.000 16.310 3.650 6.490 6.170 التنمية االدارية

 34.034 13.450 14.449 6.135 0.380 0.000 0.000 0.380 34.414 13.450 14.449 6.515 القضاء
 9.525 3.084 5.071 1.370 5.938 1.738 1.740 2.460 15.463 4.822 6.811 3.830 البيئة
 0.950 0.475 0.475 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.950 0.475 0.475 0.000 التجارة
 29.910 14.650 12.090 3.170 7.870 0.560 0.560 6.750 37.780 15.210 12.650 9.920 الصناعة

 5.480 1.600 2.437 1.443 0.000 0.000 0.000 0.000 5.480 1.600 2.437 1.443  إلعالم ا
منطقة العقبة 

 االقتصادية الخاصة
3.190 18.700 23.650 45.540 2.000 5.100 6.800 13.900 1.190 13.600 16.850 31.640 

 1543.924 622.325 633.609 287.990 629.674 125.148 170.993 333.533 2,171.198 746.273 803.402 621.523 المجموع الكلي
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هذه الخطة على أهمية المحافظة علـى االسـتقرار المـالي والنقـدي             ونظراً لتأكيد     
ترتيـب أولويـات المـشاريع      عند إعداد خطة التمويل مراعاة      فقد تم   وتخفيض أعباء الدين،    

المرجع الرئيسي الذي   بمثابة  لخطة  ا لتكونالتنموية الممولة من الخزينة أو المنح أو القروض،         
 وانطالقاً من هذه المعطيات فقـد       . عند إعداد قانون الموازنة العامة لسنوات الخطة       اعتمادهيتم  

ركزت خطة التمويل على ترتيب أولويات البرامج والمشاريع التي تحتاج إلى تمويـل علـى               
  :النحو التالي

  

لتعاقد على تمويلها من خالل القروض والمساعدات استكمال المشاريع التنموية التي تم ا: أوال
وتأمين مساهمة الخزينة في تمويل هذه المشاريع حسب االتفاقيات الموقعة من الحكومة بهذا 

مليون دينار، يتوفر منها من خالل ) 677(حوالي ب حيث قدرت كلفة هذه المشاريع .الخصوص
لذي يترتب عليه ضرورة توفير مبلغ مليون دينار، األمر ا) 463.2(القروض والمنح حوالي 

مليون دينار تمثل مساهمة الخزينة في تغطية جزء من كلفة البرامج والمشاريع ) 213.8(
 .حسبما تقتضيها طبيعة االتفاقيات الموقعة مع الجهات الممولة بهذا الخصوص

  
تمويلها من خالل التي تم التعاقد على وفيما يلي توزيع المتطلبات التمويلية للبرامج والمشاريع 

  :حسب محاور وقطاعات الخطة الرئيسيةالقروض والمساعدات 
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  )بالمليون دينار(برامج التي تم التعاقد على تمويلها من خالل القروض والمساعدات المشاريع وال
 القطاع/ المحور  عجز التمويل  التمويل المتوفر  الكلفة الكلية

 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004
 63.630 31.830 31.800 0.000 169.670 53.845 53.975  61.850 233.300 85.675 85.775 61.850 تنمية الموارد البشرية

 55.280 27.655 27.625 0.000 140.220 42.070 42.200 55.950 195.500 69.725 69.825 55.950 التعليم العام
 7.350 3.675 3.675 0.000 28.550 11.775 11.775 5.000 35.900 15.450 15.450 5.000 التعليم العالي

العمل والتدريب المهني 
 والتقني

0.900 0.500 0.500 1.900 0.900 0.000 0.000 0.900 0.000 0.500 0.500 1.000 

الخدمات الحكومية 
 األساسية

94.539 148.105 95.291 337.935 85.939 85.590 39.497 211.026 8.600 62.515 55.794 126.909 

 71.704 34.842 33.362 3.500 139.294 17.975 63.280 58.039 210.998 52.817 96.642 61.539 المياه
 28.505 11.602 11.803 5.100 12.085 2.198 2.987 6.900 40.590 13.800 14.790 12.000 الصحة
 26.700 9.350 17.350 0.000 59.647 19.324 19.323 21.000 86.347 28.674 36.673 21.000 االنشاءات

تنمية المحافظات 
 ومكافحة الفقر

14.761 32.280 30.775 77.816 14.575 24.028 22.708 61.311 0.186 8.252 8.067 16.505 

 10.000 5.000 5.000 0.000 0.050 0.000 0.000  0.050 10.050 5.000 5.000 0.050 البلديات
 2.075 0.960 1.115 0.000 16.948 6.390 6.713 3.845 19.023 7.350 7.828 3.845 اعةالزر

 4.430 2.107 2.137 0.186 44.313 16.318 17.315 10.680 48.743 18.425 19.452 10.866 السياحة
 6.765 3.134 2.831 0.800 21.228 9.098 7.400 4.730 27.993 12.232 10.231 5.530 االصالحات الهيكلية

 4.365 1.934 1.931 0.500 5.778 1.738 1.740 2.300 10.143 3.672 3.671 2.800 البيئة
 0.300 0.000 0.000 0.300 1.550 0.560 0.560 0.430 1.850 0.560 0.560 0.730 الصناعة

 2.100 1.200 0.900 0.000 13.900 6.800 5.100 2.000 16.000 8.000 6.000 2.000منطقة العقبة االقتصادية
 213.809 98.825 105.398 9.586 463.235 125.148 170.993 167.094 677.044 223.973 176.680276.391 المجموع الكلي
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استكمال المشاريع المستمرة في الموازنة العامة والممولة بالكامل من الخزينة العامة، : ثانياً
تقتضي ايقافها في حالة وجود أولويات أخرى على أن يتم إعادة النظر في المشاريع التي يمكن 

خالل سنوات الخطة  حيث قدرت كلفة هذه المشاريع . تمويلها ضمن سقف الموازنةالضرورة
في قانون منها مليون دينار ) 110.3(، تم توفير حوالي مليون دينار) 325.6(حوالي ب

طلب تمويلها من قانون مليون دينار يت) 215.3( يتبقى مبلغ وعليه، 2004الموازنة العامة 
 .2006- 2005الموازنة العامة للسنوات 

  
المستمرة في الموازنة العامة والممولة وفيما يلي توزيع المتطلبات التمويلية للبرامج والمشاريع 

  : حسب محاور وقطاعات الخطة الرئيسيةبالكامل من الخزينة العامة
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  )بالمليون دينار(الممولة بالكامل من الخزينة العامة المستمرة في الموازنة العامة وبرامج المشاريع وال
  عجز التمويل  التمويل المتوفر  الكلفة الكلية

  القطاع/ المحور
 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004

 13.308 5.285 5.440 2.583 4.715 0.000 0.000 4.715 18.023 5.285 5.440 7.298 تنمية الموارد البشرية

 10.940 4.470 4.470 2.000 4.340 0.000 0.000 4.340 15.280 4.470 4.470 6.340 التعليم العام

 0.945 0.345 0.500 0.100 0.155 0.000 0.000 0.155 1.100 0.345 0.500 0.255 التعليم العالي

العمل والتدريب المهني 
 والتقني

0.703 0.470 0.470 1.643 0.220 0.000 0.000 0.220 0.483 0.470 0.470 1.423 

الخدمات الحكومية 
 األساسية

40.279 39.400 38.242 117.921 30.975 0.000 0.000 30.975 9.304 39.400 38.242 86.946 

 6.350 2.390 3.460 0.500 1.915 0.000 0.000 1.915 8.265 2.390 3.460 2.415 المياه

 7.664 2.670 2.670 2.324 1.546 0.000 0.000 1.546 9.210 2.670 2.670 3.870 الصحة

االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات

2.840 2.800 2.800 8.440 2.840 0.000 0.000 2.840 0.000 2.800 2.800 5.600 

 62.460 28.480 27.730 6.250 22.180 0.000 0.000 22.180 84.640 28.480 27.730 28.430 االنشاءات

 1.055 0.000 1.055 0.000 0.710 0.000 0.000 0.710 1.765 0.000 1.055 0.710 ع الطاقةقطا

 3.817 1.902 1.685 0.230 1.784 0.000 0.000 1.784 5.601 1.902 1.685 2.014 قطاع النقل
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  عجز التمويل  التمويل المتوفر  الكلفة الكلية
  القطاع/ المحور

 المجموع  2006 2005  2004 المجموع  2006 2005  2004 المجموع  2006 2005  2004

تنمية المحافظات 
 ومكافحة الفقر

67.850 43.040 41.815 152.705 67.732 0.000 0.000 67.732 0.118 43.040 41.815 84.973 

استراتيجية تنمية 
 المحافظات

64.190 40.000 40.000 144.190 64.190 0.000 0.000 64.190 0.000 40.000 40.000 80.000 

 0.040 0.015 0.020 0.005 0.005 0.000 0.000 0.005 0.045 0.015 0.020 0.010 التنمية االجتماعية

 3.713 1.800 1.800 0.113 3.087 0.000 0.000 3.087 6.800 1.800 1.800 3.200 البلديات

 1.220 0.000 1.220 0.000 0.450 0.000 0.000 0.450 1.670 0.000 1.220 0.450 السياحة

 30.124 14.170 12.499 3.455 6.860 0.000 0.000 6.860 36.984 14.170 12.499 10.315 االصالحات الهيكلية

 1.134 0.350 0.349 0.435 0.380  0.000 0.000 0.380 1.514 0.350 0.349 0.815 القضاء

 3.340 0.870 1.800 0.670 0.160 0.000 0.000  0.160 3.500 0.870 1.800 0.830 البيئة

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 التجارة

 25.650 12.950 10.350 2.350 6.320 0.000 0.000 6.320 31.970 12.950 10.350 8.670 الصناعة

 215.351 99.512 100.379 15.460 110.282 0.000 0.000 110.282 325.633 99.512 125.742100.379 المجموع الكلي
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التي بدء العمل بها، والتي استكمال تنفيذ مشاريع برنامج التحول االقتصادي واالجتماعي : ثالثاً
 تتضمن الخطة بعض المشاريع التي تم البدء تحتاج إلى تمويل خالل سنوات الخطة، حيث

ترة الزمنية لتنفيذ هذه خالل األعوام السابقة، علماً بان الف بتنفيذها من مخصصات البرنامج
المشاريع تمتد لسنوات الخطة، مما يعني ضرورة توفير التمويل الالزم الستكمال هذه 

مليون دينار، ) 114.2(قدرت كلفة هذه المشاريع خالل سنوات الخطة حوالي وقد . المشاريع
تبلغ وبذلك . 2004من مخصصات البرنامج لعام منها مليون دينار ) 51.5(تم توفير حوالي 

 .مليون دينار) 62.7(المتطلبات التمويلية الستكمال هذه المشاريع حوالي 
  

ستكمال تنفيذ مشاريع برنامج التحول االقتصادي الوفيما يلي توزيع المتطلبات التمويلية 
  : حسب محاور وقطاعات الخطة الرئيسيةالتي بدء العمل بهاواالجتماعي 
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  )بالمليون دينار(االقتصادي واالجتماعي التي بدء العمل بها استكمال تنفيذ مشاريع برنامج التحول 
  عجز التمويل  التمويل المتوفر  الكلفة الكلية

  القطاع/ المحور
 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004

تنمية الموارد 
 البشرية

2.200 0.000 0.000 2.200 0.200 0.000 0.000 0.200 2.000 0.000 0.000 2.000 

 2.000 0.000 0.000 2.000 0.200 0.000 0.000 0.200 2.200 0.000 0.000 2.200 التعليم العالي

الخدمات الحكومية 
 األساسية

75.453 25.550 11.000 112.003 51.257 0.000 0.000 51.257 24.196 25.550 11.000 60.746 

 9.800 4.000 5.800 0.000 4.086 0.000 0.000 4.086 13.886 4.000 5.800 4.086 المياه

 5.000 2.000 3.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 6.500 2.000 3.000 1.500 الصحة

االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات

44.400 0.000 0.000 44.400 20.204  0.000 0.000 20.204 24.196 0.000 0.000 24.196 

 21.750 5.000 16.750 0.000 25.467 0.000 0.000 25.467 47.217 5.000 16.750 25.467 االنشاءات

 62.746 11.000 25.550 26.196 51.457 0.000 0.000 51.457 114.203 11.000 25.550 77.653 المجموع الكلي
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في حال عدم توفر تمويل من الخزينة  المشاريع الجديدة أولوية في التمويل إعطاء: رابعاً
 حيث قدرت كلفة هذه .ي لها، وذلك بعد تغطية االلتزامات الواردة في البنود أعالهخارج

تم توفير مخصصات وقد . مليون دينار) 1054.3(المشاريع خالل سنوات الخطة حوالي 
وبذلك تبلغ المتطلبات . مليون دينار) 4.7(هذه المشاريع بقيمة بعض لدراسات وتصاميم 

 .مليون دينار) 1049.6(اريع حوالي التمويلية الستكمال هذه المش
  

 حسب محاور التنموية الجديدةوفيما يلي توزيع المتطلبات التمويلية للبرامج والمشاريع 
  :وقطاعات الخطة الرئيسية
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  )بالمليون دينار( المشاريع والبرامج التنموية الجديدة
  عجز التمويل  التمويل المتوفر  الكلفة الكلية

  القطاع/ المحور
 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004

تنمية الموارد 
 البشرية

38.515 40.923 39.135 118.573 0.000 0.000 0.000 0.000 38.515 40.923 39.135 118.573 

 23.500 7.500 7.500 8.500 0.000 0.000 0.000 0.000 23.500 7.500 7.500 8.500 التعليم العام

 58.500 20.500 19.500 18.500 0.000 0.000 0.000 0.000 58.500 20.500 19.500 18.500 التعليم العالي

العمل والتدريب 
 المهني والتقني

4.305 1.748 0.485 6.538 0.000 0.000 0.000 0.000 4.305 1.748 0.485 6.538 

 19.110 5.100 6.800 7.210 0.000 0.000 0.000 0.000 19.110 5.100 6.800 7.210 الشباب والرياضة

 10.925 5.550 5.375 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.925 5.550 5.375 0.000 الثقافة

الخدمات الحكومية 
 األساسية

127.728 212.399 224.434 564.561 1.700 0.000 0.000 1.700 126.028 212.399 224.434 562.861 

 165.540 62.970 62.970 39.600 0.000 0.000 0.000 0.000 165.540 62.970 62.970 39.600 المياه

 63.932 30.370 15.920 17.642 0.000 0.000 0.000 0.000 63.932 30.370 15.920 17.642 الصحة

االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات

6.741 38.559 38.509 83.809 0.000 0.000 0.000 0.000 6.741 38.559 38.509 83.809 

 187.650 64.500 69.000 54.150 1.700 0.000 0.000 1.700 189.350 64.500 69.000 55.850 االنشاءات

 61.930 28.085 25.950 7.895 0.000 0.000 0.000 0.000 61.930 28.085 25.950 7.895 قطاع النقل



 

 216

  القطاع/ المحور  +  التمويل المتوفر  الكلفة الكلية
 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004 المجموع  2006  2005  2004

تنمية المحافظات 
 ومكافحة الفقر

59.982 109.678 112.964 282.624 3.000 0.000 0.000 3.000 56.982 109.678 112.964 279.624 

استراتيجية تنمية 
 المحافظات

11.800 2.000 2.000 15.800 2.500 0.000 0.000 2.500 9.300 2.000 2.000 13.300 

 29.863 13.688 13.461 2.714 0.000 0.000 0.000 0.000 29.863 13.688 13.461 2.714 التنمية االجتماعية

 47.000 16.550 18.050 12.400 0.000 0.000 0.000 0.000 47.000 16.550 18.050 12.400 البلديات

 5.022 1.156 2.292 1.574 0.500 0.000 0.000 0.500 5.522 1.156 2.292 2.074 االسكان

 137.783 57.975 51.230 28.578 0.000 0.000 0.000 0.000 137.783 57.975 51.230 28.578 الزراعة

 46.656 21.595 22.645 2.416 0.000 0.000 0.000 0.000 46.656 21.595 22.645 2.416 السياحة

 88.560 35.255  38.082 15.223 0.000 0.000 0.000 0.000 90.960 36.455 39.282 15.223 االصالحات الهيكلية
 16.310 3.650 6.490 6.170 0.000 0.000 0.000 0.000 16.310 3.650 6.490 6.170 التنمية االدارية

 32.900 13.100 14.100 5.700 0.000 0.000 0.000 0.000 32.900 13.100 14.100 5.700 القضاء

 1.820 0.280 1.340 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 1.820 0.280 1.340 0.200 البيئة

 0.950 0.475 0.475 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.950 0.475 0.475 0.000 التجارة

 3.960 1.700 1.740 0.520 0.000 0.000 0.000 0.000 3.960 1.700 1.740 0.520 الصناعة

 5.480 1.600 2.437 1.443 0.000 0.000 0.000 0.000 5.480 1.600 2.437 1.443  االعالم 
منطقة العقبة 

 االقتصادية الخاصة
1.190 12.700 15.650 29.540 0.000 0.000 0.000 0.000 1.190 12.700 15.650 29.540 

 1052.018 412.988 402.282 236.748 4.700 0.000 0.000 4.700 1,056.718 412.988 401.283 241.448 المجموع الكلي
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 لألولويات  نموذج سيتم استخداموبهدف تعظيم االستفادة من الموارد التمويلية المتاحة، 
 ذات األولوية التي سيتم البدء في  التنموية الجديدةيتم بموجبه تحديد البرامج والمشاريع

   :، وفقاً لمعايير عديدة من أهمهاتنفيذها
  

  . معدالت الفقر في المحافظات 
 .في المحافظاتمعدالت البطالة  

 .لمحافظاتللقطاعات واالميزة النسبية  

 .كلفة المشروع 

 .الفترة الزمنية للمشروع 

 .نسبة النفقات الرأسمالية إلى إجمالي النفقات 

 .مدخالت اإلنتاج المحلية للمشروع 

 .النفقات الجارية المستقبلية التي ستترتب على المشروع 

 .قدرة الوزارات والمؤسسات على التنفيذ 

 . التنفيذوإمكانيةزية المشروع جاه 


