وزارة التخطيط والتعاون الدولي

حجم المساعدات الخارجية (منح وقروض ميسرة) من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعام 2102
أوالً :حجم المنح والقروض الميسرة التي تم التعاقد عميها خالل عام 2012
 بمغ حجم المساعدات الخارجية المقدمة لألردن من (منح وقروض الميسرة) والممتزم بيا من مختمف الدول والجيات
المانحة والمؤسسات التمويمية خالل عام  2102ما مجموعو ( 0110.4مميون دوالر) ،حيث بمغت قيمة المنح الممتزم بيا
ما مجموعو ( 2019.0مميون دوالر) بما في ذلك المساعدات (التي تم توقيع اتفاقياتيا حتى تاريخ  )1131/31/13مع كل
من المممكة العربية السعودية ودولة الكويت ضمن منحة مجمس التعاون الخميجي ،فيما بمغت القروض الميسرة المتعاقد

عمييا ( 94240مميون دوالر) .وفيما يمي ممخص عن حجم ونوعية ىذه المساعدات:
مميون دوالر

القيمة

المنح
 )0منح موجية لدعم الموازنة العامة

0..464

 )2منح موجية لدعم أولويات ومشاريع تنموية

011.4

 )0منح دول مجمس التعاون الخميجي الموجية لتمويل مشاريع تنموية ()210.-2102
المجمـوع
القروض الميسرة

044049.
2019.0
القيمة

 )0قروض ميسرة موجية لدعم الموازنة العامة

199

 )2قروض ميسرة موجية لدعم أولويات ومشاريع تنموية

01241

 )0قروض ميسرة موجية لدعم أولويات ومشاريع تنموية مكفولة من الحكومة االردنية

0.141

المجموع
المجمــوع الكـــمي

942.3
0110.4

ثانياً :المساعدات الخارجية الممتزم بها لعام  2012حسب الجهة المانحة
مميون دوالر

المنح

القروض الميسرة

المجموع

الجهة المانحة

472.02

ــــ

472.02

10

156

166

135.88

ــــ

135.88

1.8

107

108.8

البنك االسالمي لمتنمية

0.15

ــــ

0.15

فرنسا

2.048

280.4

282.448

كندا

5.3

ــــ

5.3

البنك الدولي

0.75

250

250.75

سويس ار

5.426

ــــ

5.426

المانيا

22.76

95.4

118.16

0.712

ــــ

0.712

منظمة االمم المتحدة لمطفولة ((UNIECF

2.01

ــــ

2.01

برنامج االمم المتحدة لممرأة ()UN Women

0.06

ــــ

0.06

منظمة الصحة العالمية ((WHO

0.209

ــــ

0.209

مرفق البيئة العالمي ()GEF

4.743

ــــ

4.743

بنك االستثمار االوروبي

0.643

ــــ

0.643

برنامج االمم المتحدة االنمائي

1.117

ــــ

1.117

الصندوق الكويتي لمتنمية

954.96

53.5

1008.46

الصندوق السعودي لمتنمية

487

ــــ

487

1.545

ــــ

1.545

2103.1

342.3

3051.4

الواليات المتحدة االمريكية
اليابان
االتحاد االوروبي
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

واالجتماعي

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

صندوق التحول لمشرق األوسط وشمال افريقيا/
مبادرة شراكة دوفيل
المجموع

ثالثًا :المنح
)1

المنح الممتزم بها والموجهة لدعم الموازنة العامة
مميون دوالر

الجهة

البرنامج
المنحة االقتصادية
االعتيادية

قيمة المنحة

تاريخ التوقيع

014

2102/9/01

الوكالة األمريكية لمتنمية
الدولية )(USAID

الجهة المستفيدة

المنحة االضافية األمريكية

011

06

2102/9/21

القطاع
دعم مباشر لمخزينة

و ازرة المالية
2102/9/4

مالحظات

دعم قطاعات

التعميم/الطاقة/الصحة/

المياه من خالل الموازنة
العامة

الواليات األمريكية المتحدة

منحة القمح

( 50ألف طن)

برنامج دعم إصالح قطاع
التعميم-المرحمة الثانية/

61.61

2162/9/61

منحة إضافية برنامج الربيع

و ازرة الصناعة
والتجارة وو ازرة
المالية

و ازرة التربية والتعميم

برنامج دعم االصالحات/
منحة إضافية برنامج الربيع

المجموع الكمي

62.1

2162/61

شير كانون االول من العام .2012

 توفير دعم مباشر لدعم الموازنة العامة ،وذلك لتخفيف
األعباء المالية الناجمة عن استضافة اآلالف من
الالجئين السوريين في المممكة ،باإلضافة لتعزيز قدرة
الحكومة عمى مواجية تحديات الطاقة ،تم صرف المنحة

لحساب الخزينة العامة خالل شير أيمول .2012

دعم قطاعات المياه

والري من خالل الموازنة
العامة

 بعد استالم حمولة القمح سيتم بيعيا وتم االتفاق مع
الجانب االمريكي عمى تخصيص ايرادات البيع لتمويل

إنشاء مشروع سد الكرك وىو مدرج في قانون الموازنة

العام لألعوام .2013-2012

دعم التعميم من خالل
الموازنة العامة

االتحاد االوروبي
وزارة
المالية/الخزينة
العامة

 توفير دعم مباشر لدعم الموازنة العامة ،وتصرف في

 دعم قطاع التعميم من خالل الموازنة ،ويصرف عمى
ثالث دفعات خالل االعوام (.)2014 ،2013 ،2012

 تم صرف الدفعة االولى بقيمة ( )4مميون يورو في شير
كانون االول .2012

 دعم موازنة عمى دفعتين األولى ( 20مميون يورو)
دعم مباشر للخزينة

وحولت في شير كانون األول  ،2012والثانية (19.7

مميون يورو) في النصف الثاني من العام .2013
366.74

 )2المنح الممتزم بها والموجهة لدعم برامج واولويات وطنية
مميون دوالر

الجهة

قيمة

المشروع

المنحة

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

استخدامات حصيمة المنحة

ووزرة
و ازرة المالية ،ا

الصناعة والتجارة ،وو ازرة

تعزيز النمو االقتصادي
والفرص االقتصادية

السياحة ،وو ازرة التخطيط
والتعاون الدولي،

4641

باإلضافة إلى مؤسسات
القطاع الخاص

المالية

العامة/السياحة/
القطاع الخاص

ومؤسسات المجتمع

 ستخصص لتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات
األولوية ضمن البرنامج تيدف إلى تحسين الفرص

االقتصادية ودعم التجارة واالستثمار والسياحة .حيث
ستنفذ المشاريع من قبل الوكالة االمريكية لمتنمية.

المدني

دعم مشاريع في قطاع

الوكالة األمريكية لمتنمية
الدولية

التعميم

دعم مشاريع في قطاع

الصحة

دعم مشاريع في قطاع

المياه
دعم

قطاع

مشاريع

الحاكمية

مؤسسات

المدني
الوكالة األمريكية لمتجارة
والتنمية

4640
2102/9/01

و ازرة الصحة

0941

و ازرة المياه والري وو ازرة

2.49.

البيئة

ودعم

المجتمع

الصحة

المياه/البيئة

و ازرة التنمية السياسية،

وبرامج

دراسة جدوى الشبكات

والعدادات الذكية

و ازرة التربية والتعميم

التعميم

و ازرة العدل ،الييئة

المستقمة لالنتخابات

21

برامج منفذة من قبل

العدالة والحكم
الرشيد

الوكالة األمريكية

1.1.

2102/4/2.

شركة الكيرباء األردنية،
شركة محافظة إربد،

شركة توزيع الكيرباء

الطاقة

 ستخصص ىذه المنحة لدعم قطاع التعميم في االردن
وخاصة فيما يتعمق بمشروع بناء وتأىيل المدارس.

 ستخصص ىذه المنحة لدعم قطاع الصحة والتي من
ضمنيا تنفيد برامج في مجال الصحة اإلنجابية وصحة

االم والطفل وتنظيم األسرة.

 ستخصص الستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات
األولوية ضمن قطاعي المياه والبيئة.

 ستخصص الستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات

األولوية ضمن قطاع الحاكمية والتي تتضمن سيادة

القانون والحكم الرشيد والمجتمع المدني.

 دراسات جدوى لوضع خطة تنفيذ نظام المعمومات
الجغرافية وتحديث الشبكات و العدادات الذكية.

الجهة

قيمة

المشروع

المنحة

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

استخدامات حصيمة المنحة

القطاع

 يتضمن المشروع توفير أجيزة أشعة سينية ذات تقنية

عالية لتفتيش كل من الشاحنات وناقالت النفط والمركبات

مشروع تعزيز اإلجراءات
األمنية في مركز حدود

.461

الكرامة

2102/1/06

الجمارك األردنية

األمن

الكرامة.

توفير

صناعية

االقتصادي واالجتماعي

ومعدات

أجيزه

سيارات اإلسعاف /و ازرة

الصحة

و ازرة التربية والتعميم،

0422

2102/0/1

مركز التدريب الميني،

041

2102/0/01

و ازرة الصحة

خدمات الطبية الممكية

تمويل المؤتمر العربي
البنك اإلسالمي لمتنمية

حديثة متطورة

لتفتيش الركاب ،وذلك بيدف تعزيز

اإلجراءات األمنية ونظام الحماية

اليابان

الصندوق العربي لإلنماء

الصغيرة والبضائع وأمتعة الركاب ،باإلضافة إلى أجيزة

االول

المدنية

لمخدمة

بعنوان "الخدمة المدنية

1401

2102/2/0

ديوان الخدمة المدنية

في بيئة متجددة"

في مركز حدود

 يتضمن المشروع شراء أجيزة طبية لمخدمات الطبية
التعميم/الصحة/
التدريب الميني

الممكية ومعدات تعميمية لمتدريب الميني

لكل من وو ازرة

التربية والتعميم ومؤسسة التدريب الميني ،لدعم جيود

الحكومة األردنية في مجاالت التنمية االقتصادية

واالجتماعية.

الصحة

اصالح القطاع
العام

 توفير ( )11سيارة اسعاف لو ازرة الصحة ،بغية تحديث

اسطوليا من السيارات وخفض الكمف التي تتكبدىا و ازرة

الصحة جراء صيانة السيارات القديمة.

 تم تمويل المؤتمر العربي الخاص بالخدمة المدنية الذي
عقد في عمان خالل شير نيسان .2102

توفير الدعم المؤسسي
لممؤسسات

االتحاد األوروبي

الحكومية.

برنامج دعم تنفيذ خطة
العمل األردنية األوروبية
لسياسة الجوار – المرحمة

الثالثة

6..2

2162/62

وزارة التخطيط والتعاون
الدولي والوزارات
والمؤسسات الحكومية

دعم
مؤسسي/وبرنامج
توأمة

 توفير الدعم المؤسسي لممؤسسات الحكومية لتمكينيا من
الوفاء بالتزاماتيا ضمن خطة العمل األوروبية – األردنية
لسياسات الجوار (.)2101-2100

الجهة

قيمة

المشروع
برنامج

الصادرات

برنامج

اضافية

المنحة

دعم

تطوير

الربيع/

منحة

والمؤسسات/

تاريخ التوقيع

0042

2102/02

األردن

العدل/ضمن

(برنامج

940

المرحمة

برنامج

برنامج

0496

من

الثانية

تحديث

الخدمات ()SMEs
المرحمة

الثانية

دعم

قطاع

09416

من

البحث

.4.

العممي والتكنولوجي

النموذج الرياضي

لحوض البحر الميت
لمتنمية

 منح لدعم ( )SMEsوتطوير الصادرات ،ومساعدة فنية

2102/9/21

بالمشاريع المتوسطة
والصغيرة

الوعي بدور األحزاب في العممية االنتخابية ،ودعم أنظمة

2102/9/0.

2102/2/22

2102/2/22

و ازرة العدل

المؤسسة األردنية لتطوير
المشاريع االقتصادية

المجمس األعمى لمعموم

والتكنولوجيا

العدالة والحكم
الرشيد

القطاع الخاص

البحث العممي

 المساعدة في تطوير برنامج لدعم قطاع العدل من خالل
الموازنة العامة وتعزيز اإلصالحات في قطاع العدل
وتنفيذ أنشطة استراتيجية العدل.

 دعم المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع ،وتوفير الدعم
المالي المباشر والفني لممؤسسات (.)SMEs

 أنشطة لتحديد الحاجات البحثية ،ودعم األبحاث

وتسويقيا ،ودعم نقاط االتصال الوطنية في المؤسسات

البحثية واألكاديمية ،والبحوث التطبيقية.

 لدعم مشروع انشاء نموذج رياضي لحوض البحر الميت،
و ازرة المياه والري

14411

المياه والري

042

والذي

ييدف

إلى

جمع

المعمومات

الجيولوجية

والييدروليكية لممياه الجوفية والينابيع وانشاء نموذج

رياضي لمطبقات المائية لحوض البحر الميت.

2102/9/24

الدعم الفني لمبرنامج
الوطني الخاص

الهيئة المستقلة لالنتخاب
ووزارة التنمية السياسية

العدل والحكم
الرشيد

واإلشراف عمى االنتخابات ،وتعزيز دور القضاء ،وزيادة

معمومات العممية االنتخابية.

الربيع /منحة إضافية

فرنسا/الوكالة الفرنسية

المحافظات.

 دعم مؤسسي لمييئة المستقمة لالنتخاب في مجال إدارة

مشروع تحضيري لقطاع

برنامج

القطاع الخاص

االقتصادية في مجال تأسيس وتنفيذ صندوق تنمية

لممشاريع في مجال تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة.

الربيع /منحة اضافية)
االتحاد األوروبي

المؤسسة االردنية
لتطوير المشاريع
االقتصادية

 دعم مؤسسي لممؤسسة االردنية لتطوير المشاريع

دعم العممية االنتخابية

في

الجهة المستفيدة

القطاع

استخدامات حصيمة المنحة

المؤسسة األردنية لتطوير
المشاريع االقتصادية

القطاع الخاص

 توفير الدعم الفني لممؤسسة األردنية لتطوير المشاريع
االقتصادية ،لمتوسع ومأسسة قطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في األردن.

قيمة

الجهة

المشروع

فرنسا/الوكالة الفرنسية

منتدى المياه في المناطق

المنحة

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

2102/9/24

و ازرة المياه والري

المياه والري

وزارة العمل /مركز
تطوير االعمال

التشغيل والشباب

استخدامات حصيمة المنحة
 دعم انشاء منتدى المياه في المناطق المرتفعة ،والذي

لمتنمية

المرتفعة

14440

ييدف إلى بناء مؤسسات تعنى بإدارة مصادر المياه
الجوفية ،لدمج األطراف المعنية في عممية تشاركيو من
أجل التوصل إلى خطوات نحو اإلدارة المستدامة لممياه

الجوفية.
مشروع
كندا

بين

الشراكة

األردن وكندا في مجال

1421

2102/0/1

تمكين الشباب والتوظيف
دعم

فني

المحاسبين

لجمعية

بناء قدرات ىيئة مكافحة

البنك الدولي

140

2102/0/29

الفساد
دعم

اصالح

المشتريات الحكومية

نظام

الوكالة السويسرية لمتعاون
والتنمية

1421

2102/9/.

1421

2102/9/21

دائرة العطاءات الحكومية

دعم مؤسسي

142

الصحي في مخيم جرش

صيانة  1مدارس في

الرمثا والمفرق

بناء قدرات

ىيئة مكافحة الفساد

1422.

2102/0/29

2012/8/27

دائرة الشؤون الفمسطينية/
و ازرة المياه والري

و ازرة التربية

االقتصاد المعرفي والذي بدوره سيقدم فرص اقتصادية
جديدة لمقوة العاممة ذات كفاءة فنية وعممية أفضل.

دعم مؤسسي

إعادة تأىيل شبكة مياه

الشرب وشبكة الصرف

جمعية المحاسبين

 سيساىم المشروع في تحقيق االجندة الوطنية لتعزيز

المياه والري

التعميم

 تيدف المنحة الى دعم برنامج بناء القدرات ،وتحسين
خدمات المحاسبة في االردن

 تيدف المنحة الى بناء قدرات الييئة لتقوم بمياميا بكفاءة
وفعالية.

 تيدف المنحة الى دعم إصالح نظام المشتريات
الحكومية ،وتعزيز قوانين وانظمة الشراء ،وخمق خارطة

طريق لتنفيذ الشراء اإللكتروني عمى اإلنترنت.

 سيتم من خالل ىذا المشروع استبدال شبكات مياه الشرب
وتنفيذ شبكة الصرف الصحي في مخيم جرش.

 صيانة ثمانية مدارس في محافظة المفرق ولواء الرمثا.

الجهة

قيمة

المشروع

المنحة

برنامج التكيف مع التغير

المناخي :نظام القياس

1

الييدرولوجي

المياه – المرحمة الثانية
تزويد

049

المياه

لالجئين السوريين في

0241.

االردن

مشروع الدعم الفني لو ازرة
الصحة

142.2

2102/9/01

2102/9/01

2102/02

دعم فني وبناء قدرات

لو ازرة التنمية االجتماعية
المفوضية السامية لألمم

المتحدة لشؤون الالجئين

وادارة

حماية

مديرية االمن العام

مياه وبيئة
المياه

/خدمات مساندة
مشروع

2102/00/.

القطاع

و ازرة المياه والري /سمطة

برنامج إدارة المصادر

ألمانيا

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

االسرة/

الدعم الفني إلدارة حماية

األسرة

مستمزمات طبية

1420.

2102/1/0

المياه والري

شركة مياه اليرموك

المياه والري

و ازرة الصحة

الصحة

و ازرة التنمية االجتماعية
وادارة حماية

االسرة/مديرية االمن
حماية األسرة /األمن العام

141.4

2102/00

وذلك لتطوير وتزويد فرع

1401

2102/02

و ازرة الصحة

المفرق بالمعدات الالزمة

بناء قدرات

بناء قدرات

الصحة

دعم قطاع التعميم لتحمل

يونسفUNICEF/

أعباء استضافة الطمبة

السوريين

في

مدارس

وزارة التربية والتعميم

041

2102/0/1

و ازرة التربية والتعميم

التعميم

استخدامات حصيمة المنحة
 ييدف لدراسة وتقييم وأتمتة مراقبة مصادر المياه في
المممكة.

 التي سيتم من خالليا دعم وحدة التخطيط واإلدارة في
و ازرة المياه والري. (PMU).

 ييدف المشروع الى تزويد اماكن تواجد الالجئين السوريين
بالمياه في االردن.

 تيدف المنحة لتجييز خمسة عشر مرك اًز صحيا وتسع
مستشفيات تابعة لو ازرة الصحة بمستمزمات وادوات
صحية.

 توفير دعم فني وبناء قدرات لكل من دار الوفاق األسري
وحماية األسرة وو ازرة التخطيط والتعاون الدولي

 دعم فني ادارة حماية االسرة ،وذلك لتطوير وتزويد فرع
المفرق بالمعدات الالزمة.

 توفير مستمزمات طبية لمو ازرة.
 دعم و ازرة التربية والتعميم الستيعاب الطمبة السوريين في
مدارس و ازرة التربية والتعميم.

الجهة

قيمة

المشروع

المنحة

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

دعم قطاع التعميم لتحمل
يونسفUNICEF/

الزوار

أعباء استضافة

العراقيين في مدارس و ازرة

 ستخصص المنحة لدعم مشروع
14201

2102/1/2

و ازرة التربية والتعميم

التعميم

التربية والتعميم
برنامج االمم المتحدة لممرأة
UN Women
منظمة الصحة العالمية
()WHO

االتصاالت

المعمومات

احتياجات طارئة لو ازرة

الصحة

141.

2102/./00

14219

2102/6/4

مشروع التنوع الحيوي في

مناطق الحراج والمراعي

1

في مناطق جيوب الفقر

منحة

مرفق

2102/4/02

العيش

مرفق البيئة العالمي
()GEF

في

0400

2102/02/00

األردنية ( )BELPمن

لتحسين كفاءة اإلنارة

لمتنوع الحيوي

ومشروع دعم التعميم غير النظامي ،ودعم المدارس

و ازرة الصحة

الصحة

و ازرة الزارعة

الزراعة والبيئة

 ييدف المشروع الى تعزيز قدرات المرأة لممنافسة في
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 تزويد و ازرة الصحة بمطاعيم .

 زيادة حفظ التنوع الحيوي في المناطق الحرجية والمراعي
في مناطق جيوب الفقر في جنوب االردن.

المركز الوطني لمبحث
واالرشاد الزراعي،

الصندوق الياشمي لتنمية

 تيدف المنحة الى المحافظة عمى سبل كسب العيش من
الزراعة والبيئة

خالل تعزيز النظم اإليكولوجية في ثالث من مناطق

جيوب الفقر في البادية األردنية (الجفر ،الحسينية،
والرويشد).

لحماية الطبيعة

برنامج الشراكة العالمي

االستراتيجية

تكنولوجيا والمعمومات

المعمومات

البادية ،والجمعية الممكية

خالل البنك الدولي

مشروع

و ازرة العمل/و ازرة

تكنولوجيا

البيئة ،و ازرة الزراعة،

العالمي لمشروع النظم

البادية

االجتماعية،

و ازرة المياه والري ،و ازرة

البيئة

اإليكولوجية وسبل كسب

التكنولوجيا،

ومشروع

الرعاية النفسية

آفاق استخدام

المستأجرة ومدارس الفترتين.

برنامج تشغيل خريجي
وتكنولوجيا

استخدامات حصيمة المنحة

14111

المعدنية

كفاءة االنارة ،وتفعيل استخدام السبل الحديثة والناجعة في

االنارة.

 ييدف الى مساعدة األردن عمى تحديث االستراتيجية

تحديث

الوطنية

2102/00/21

و ازرة الطاقة والثروة

الطاقة

 ييدف البرنامج لدعم تنفيذ المبادرات الوطنية في تحسين

14221

2102/01/1

و ازرة البيئة

البيئة

الوطنية وخطة العمل لمتنوع الحيوي لعام  ،2110لموائمة

االستراتيجية العشرية التفاقية التنوع الحيوي لمفترة من (

. ) 2121-2100

الجهة

المشروع
مشروع

مرفق البيئة العالمي
()GEF

االستراتيجية

المنحة
تحديث

الوطنية

وخطة العمل لمكافحة

 ييدف المشروع الى مساعدة األردن عمى تحديث
14040

2102/00/4

و ازرة البيئة

البيئة

التصحر

دراسة

بنك االستثمار األوروبي

قيمة

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

تأىيل

األكيدر

مشروع
مكب

االستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة التصحر لعام

 ،2110لموائمة االستراتيجية العشرية التفاقية مكافحة

التصحر ( .)2101-2111

اعادة

نفايات

استخدامات حصيمة المنحة

14.40

2102/9/0.

و ازرة البيئة/و ازرة الشؤون
البمدية/مجمس الخدمات
المشتركة لمحافظة اربد

البيئة

 مساعدة فنية إلجراء دراسة وتحميل مالي وفني لجدوى
تنفيذ مشروع مكب نفايات االكيدر ،لتالفي االثار البيئية

خمق فرص عمل لمشباب

في الدول العربية –

مكون

مقدمة

االردن/
من

منحة

الحكومة

و ازرة التخطيط والتعاون

144.6

2012/4/23

اليابانية من خالل برنامج

الدولي ومحافظة كل من

التشغيل/الشباب

مأدبا ،معان والمفرق

 ييدف المشروع إلى تحسين جودة وتكافؤ فرص الحصول

عمى الخدمات االجتماعية وفرص توليد الدخل ،مع

التركيز عمى المناطق الفقيرة.

االمم المتحدة االنمائي
برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي

بناء القدرات في مجال

االنتخابات /منحة مقدمة

من اسبانيا من خالل

برنامج

االنمائي

االمم

141

المتحدة

اتفاقية مشروع مشاركة
الشباب في الحكم المحمي

في األردن

1401

2102/02

2102/1

الييئة المستقمة
لالنتخابات

المجمس األعمى لمشباب،
جامعة األميرة سمية

بناء قدرات

شباب /تنمية
محمية

 ييدف المشروع إلى بناء قدرات الييئة المستقمة

لالنتخابات ،وتنظيم التفاعل بين الييئة والجيات المعنية

في العممية االنتخابية والمرشحين.

 ييدف المشروع إلى معالجة ضعف الوصول الشامل إلى
المشاركة السياسية عمى المستوى المحمي ،حيث سيتم
تحقيق ذلك من خالل إيجاد بوابة إلكترونية لمشباب

ونشاط إلكتروني تعميمي حول الحكم المحمي.

الجهة

قيمة

المشروع

المنحة

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

استخدامات حصيمة المنحة

القطاع

 ييدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لألسر
الفقيرة في المممكة من خالل تأمين مساكن تمبي

و ازرة التنمية االجتماعية
اتفاقية

برنامج

اسكان

اتفاقية

برنامج

تطوير

الفقراء ودعم المينيين

0014161

2102/02/00

0414611

2102/02/00

و ازرة التخطيط والتعاون
الدولي

و ازرة المالية/مؤسسة

احتياجاتيم،

اسكان الفقراء

ودعم المينيين

االقراض الزراعي

ورفع المستوى المعيشي لمزارعي المممكة

والحد من مشكمتي الفقر والبطالة في الريف والبادية

األردنية من خالل تقديم قروض زراعية ميسرة لمزارعي
المممكة ،و رفع مستوى الثقافة االستثمارية وتطوير
الميارات والمساىمة في التنمية االقتصادية المستدامة في

المجتمع المحمي األردني من خالل تطبيق برامج تعزيز
اإلنتاجية.

الصندوق الكويتي لمتنمية

البمديات والمحافظات

االقتصادية العربية /منحة

دول مجمس التعاون الخميجي

اتفاقية

برنامج

قطاع النقل

تطوير

اتفاقية برنامج دعم قطاع

التعميم

20.4.01

2102/02/00

.6422

2102/02/01

1441.1

2102/02/01

و ازرة الشؤون البمدية

و ازرة التخطيط والتعاون
الدولي

و ازرة النقل

و ازرة االشغال العامة
واالسكان

و ازرة التعميم العالي
والبحث العممي

و ازرة التربية والتعميم

 ييدف البرنامج إلى تقديم الخدمات االجتماعية والبنيات
التنمية المحمية

األساسية إلى مواطني المممكة من خالل المحافظات
والبمديات التي تقوم بتقديم وتقييم ىذه الخدمات وبمورتيا

في شكل مشاريع تنموية يتم تنفيذىا من قبل مقاولين

مؤىمين.

 ييدف البرنامج إلى تحسين مرافق النقل وتيسير سبل
النقل

انتقال الركاب في كافة أنحاء المممكة مما يساىم في

وفعالية وأمان
مواجية الطمب عمى النقل وذلك بسرعة ّ
 ييدف البرنامج إلى دعم خطط الحكومة األردنية لتطوير

قطاع التعميم من خالل تحسين البيئة التعميمية بمستوياتيا

التعميم

المختمفة وتطوير المناىج التعميمية وفقاً لمتطمبات اقتصاد

المعرفة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،مع تحقيق

مبدأ تكافؤ الفرص في التعميم والتحصيل العممي لمطالب
من كافة الطبقات االجتماعية وفي كافة مناطق المممكة.

اتفاقية برنامج دعم قطاع
المياه والري

سمطة وادي االردن
سمطة المياه

 ييدف البرنامج إلى دعم خطط الحكومة األردنية لتمبية
المياه والري

الطمب عمى مياه الشرب والري والحد من الفاقد في
الشبكات وذلك من خالل أعمال تأىيل وتحسين ورفع

كفاءة منشآت مياه الشرب والري.

الجهة

المشروع

اتفاقية برنامج دعم قطاع
المصادر الطبيعية

قيمة

المنحة

تاريخ التوقيع

الجهة المستفيدة

القطاع

2102/02/01

سمطة المصادر الطبيعية

الطاقة

 ييدف البرنامج إلى دعم خطط الحكومة األردنية
04491

لمحصول عمى المعمومات الجيولوجية والكيميائية لحساب
كمية االحتياطي المتوفر من الحجر الزيتي ونوعيتو
وخامات الدولومايت والحجر الجيري النقي.

الصندوق الكويتي لمتنمية

 ييدف البرنامج إلى دعم خطط الحكومة األردنية لتحسين

االقتصادية العربية /منحة

دول مجمس التعاون الخميجي

استخدامات حصيمة المنحة

اتفاقية برنامج دعم قطاع
الصحة

0144201

2102/02/01

0.1

2102/00/26

و ازرة الصحة

مديرية الخدمات الطبية

وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لممواطنين في مجاالت

الصحة

الرعاية الصحية األولية والتخصصية من خالل تحسين

وزيادة العمر التشغيمي لممنشآت الصحية بمستوياتيا

المختمفة في كافة محافظات المممكة مع تزويدىا باألجيزة
والمعدات الطبية المتطورة.

 ييدف المشروع الى تحسين الخدمات الصحية المقدمة
برنامج انشاء وتجييز

المستشفيات الحكومية

الخدمات الطبية الممكية
الجامعة االردنية

لممواطنين ،وتحسين بيئة العمل ألبناء المحافظات وتوفير

الصحة

الوقت والجيد والتكمفة وكذلك تقميل المخاطر الناجمة عن

تحويل الى عمان العاصمة والمحافظات االخرى وذلك
بإنشاء وتأىيل وتجييز المستشفيات في مختمف مناطق

المممكة.
الصندوق السعودي لمتنمية/
منحة دول مجمس التعاون
الخميجي

 ييدف المشروع الى توفير بيئة آمنة لمتعميم ،واتاحة فرص

اتفاقية برنامج إنشاء
واستكمال االبنية

المدرسية ورياض

00.

االطفال في مناطق

2102/00/26

و ازرة التربية والتعميم

التعميم

مختمفة

المياه والصرف الصحي

تحسين نوعية الفرص التعميمية المتاحة في مرحمة الطفولة
المبكرة ،كما يمبي البرنامج الزيادة الطبيعية في عدد
الطالب واستبدال االبنية غير اآلمنة والمكتظة بالطالب.

 ييدف المشروع الى تطوي ار لبنية التحتية ورفع مستوى

اتفاقية برنامج مشروع
إنشاء وتأىيل شبكات

التعميم لمجميع ضمن أفضل المعايير الدولية ،وكذلك

002

2102/00/26

و ازرة المياه والري
سمطة المياه

المياه والصرف
الصحي

الخدمات البمدية والبيئية في بعض المناطق من المممكة
وذلك من خالل تأىيل شبكات المياه في عمان والبمقاء
ومأدبا وعجمون وجرش ،وتنفيذ شبكات صرف صحي

لقرى غرب مدينة جرش والمزار ومؤتة والعدنانية.

المشروع

الجهة
الصندوق السعودي لمتنمية/
منحة دول مجمس التعاون
الخميجي

اتفاقية برنامج مشروع
انشاء وتأىيل الطرق

قيمة

المنحة

14

تاريخ التوقيع

2102/00/26

الجهة المستفيدة
و ازرة االشغال العامة
واالسكان

القطاع

قطاع الطرق

استخدامات حصيمة المنحة
 ييدف المشروع الى تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة
الطرق وحل االزدحام المروري داخل المدن وتقميل التموث

البيئي فييا.

 في تحسين معيشة الشعوب في دول التحول الديمقراطي،
صندوق التحول لمشرق
األوسط وشمال افريقيا/مبادرة

تحسين نوعية المياه

شراكة دوفيل

04141

2102/02/09

سمطة المياه

شركة مياه اليرموك

ودعم عممية التحول الحاصمة في عدد من دول المنطقة

المياه

(المسماة "دول التحول الديمقراطي") ،عبر تقديم منح
ّ
لمتعاون التقني ،من أجل تعزيز نظم الحوكمة وأداء
المؤسسات العامة ،وتعزيز النمو االقتصادي المستدام
والشامل لمجميع عبر تنفيذ إصالحات سياسية ومؤسسية.

المجموع الكمي

0.4274

 )3المنح الخارجية موزعة حسب القطاع لعام 2012

رابعاً :القروض الميسرة
 )1القروض المتعاقد عميها والموجهة لدعم الموازنة
مميون دوالر
المحول من قيمة القرض
البرنامج

الجهة

قيمة القرض

لحساب الخزينة العامة
حتى تاريخ

تاريخ التوقيع

2012/12/31

البنك الدولي

قرض سياسة
التنمية

تطوير الموارد

البشرية وتعزيز

اليابان

البنية االجتماعية

الجهة

المستفيدة

مالحظات

القطاع

 تم تخصيص ىذا القرض لدعم
250

250

دعم مباشر لمخزينة

2012/1/30

الموازنة العامة لمواجية العجز فييا،

حيث تم صرف المبمغ بالكامل في

شير شباط .2102
دعم مشاريع في

156

127.9

قطاعات الصحة

والتعميم /مدرجة في

2012/8/14
وزارة المالية

قانون الموازنة العامة
لمعام 2012

 تبمغ قيمة القرض  024204مميار ين
ياباني ،حيث تم تحويل لحساب

الخزينة العامة في العام )00( 2102

مميار ين.

 سيتم تحويل الدفعة االولى خالل
العام .2100

 تبمغ قيمة القرض  011مميون يورو
الوكالة الفرنسية
لمتنمية

مقدم كدعم مباشر لمموازنة ولتطوير

قرض سياسة
القطاع

)Sector Policy

193

100

دعم مباشر لمخزينة

2012/9/24

وتعزيز فعالية قطاع الطاقة.

 تم صرف ( )011مميون يورو خالل
شير تشرين اول  2102والدفعة

(loan

الثانية البالغة ( )11مميون يورو
خالل النصف األول من .2100

المجموع الكمي

533

 )2قروض ميسرة الموجهة لدعم مشاريع وأولويات وطنية
مميون دوالر
الجهة

قيمة القرض

المشروع

تاريخ التوقيع/المتوقع

الجهة المستفيدة

القطاع

استخدامات حصيمة القرض

أوًال :القروض المتعاقد عميها وبكفالة الحكومة
الصندوق الكويتي لمتنمية
العربية االقتصادية

الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي

مشروع التوسعة الثالث
لمحطة توليد كيرباء السمرا/
الوحدة البخارية

53.5

الطاقة

2012/7/1
شركة السمراء لتوليد

مشروع التوسعة الثالث

لمحطة توليد كيرباء السمرا/
الوحدة البخارية

107

الطاقة

المجموع الفرعي ()1

توليد بخارية في محطة توليد كيرباء
السمرا ،إلنتاج طاقة كيربائية بحوالي 140

الكيرباء

2012/6/12

 ييدف تنفيذ ىذا المشروع الى انشاء وحدة

ميجا واط دون الحاجة الى حرق وقود
اضافي

160.5
ثانياً :القروض الميسرة
 المشاريع التي سيتم تنفيذىا من خالل ىذه
الشريحة ىي:

 )1مشروع إعادة استخدام المياه العادمة
ألمانيا

الشريحة الثالثة من برنامج
إدارة مصادر المياه

23.5

2012/6/11

و ازرة المياه والري

المياه

ألغراض الري في االغوار الشمالية،

وبقيمة ( )17.5مميون يورو.

 )2مشروع تقميل الفاقد في محافظات الوسط،

وبقيمة ( )6.4مميون يورو ،حيث سيكون
لتنفيذ ىذه المشاريع اثر كبير في توفير

مصادر مائية.

الجهة

قيمة القرض

المشروع

تاريخ التوقيع/المتوقع

الجهة المستفيدة

القطاع

 سيتم تنفيذ مشروع الخط الناقل لممياه

برنامج إدارة مصادر المياه-
المرحمة الثانية  /مشروع

الخط الناقل لممياه (خو-
ألمانيا

38.5

2012/9/8

الزعتري)

المياه
و ازرة المياه والري

برنامج كفاءة الطاقة في
ضخ المياه

استخدامات حصيمة القرض

(خو-الزعتري)

يعتبر

والذي

كمكمل

لمشروع جر مياه الديسي وذلك إليصال
المياه الى محافظة الزرقاء ومحافظات

الشمال.

 ييدف لتوفير استيالك الطاقة في قطاع
33.4

2012/11/16

29.4

2012/12/13

الطاقة /المياه

المياه( /ضخ المياه) بما يصل الى 25%

من قيمة فاتورة الكيرباء.

 ييدف المشروع الى تحسين الخدمات
دعم شركة مياه اليرموك

المائية

شركة مياه اليرموك

فرنسا
دعم شركة مياىنا

58
المجموع الفرعي ()2

المجموع الكمي

الالزمة

لمشاريع

وتحديث شبكة الخطوط
المياه

2012/12/31

المقدمة

لمحافظات

الشمال،

المعدات

الشركة.

والخدمات

وتمويل شراء

 ييدف المشروع الى تحسين الخدمات
المائية المقدمة لممواطنين ،وتحديث شبكة

شركة مياىنا

الخطوط الستقبال مياه الديسي.
182.8
343.3

 )3القروض الميسرة موزعة حسب القطاع

