المنحة الخليجية

قرر المجمس األعمى لمجمس التعاون لدول الخميج العربي في دورتو ( )43المنعقدة خالل شير

كانون األول من عام  3122تخصيص منحة بقيمة ( )6مميار دوالر أمريكي وذلك لتمويل المشاريع
التنموية في المممكة األردنية الياشمية ،عمى مدى خمس سنوات ،حيث سيتم تقاسم ىذا المبمغ بين كل
من (المممكة العربية السعودية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دولة الكويت ،دولة قطر) بمقدار

( )2236مميار دوالر أمريكي من كل دولة2
تم التنسيق بين و ازرة التخطيط والتعاون الدولي وو ازرة المالية ودائرة الموازنة العامة الختيار المشاريع
الذي سيتم تقديميا لمتمويل ،وقد تم بتاريخ  3123/9/26عرض مشاريع مقترحة لمتمويل بقيمة ()6

مميار دوالر عمى مجمس رئاسة الوزراء الموقر ،وتمت الموافقة عمى السير بإجراءات تمويل المشاريع

المقترحة2
تقسم المشاريع المقدمة لمتمويل لمجموعتين ،المجموع األولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون
الموازنة العامة لعام  ،3123وبكمفة إجمالية حوالي ( )4286مميون دوالر وتشكل ( )%7426من

إجمالي المنحة الخميجية ،وتمويميا سيساىم في تقميل عجز الموازنة ،وتخفيف األعباء المالية عمى
لحكومة األردنية ،وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن كافة القطاعات ،األمر الذي سيمكن جميع

الو ازرات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطموبة منيا بكفاءة وفاعمية2

أما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (-3122

 ،)3124وبكمفة إجمالية حوالي ( )2936مميون دوالر ،وتشكل ( )%4726من إجمالي المنحة
الخميجية ،وتمويميا سيساىم في حل القضايا الوطنية ضمن القطاعات ذات األولوية مثل الطاقة والمياه

والتنمية المحمية ،حيث ستتمكن الحكومة األردنية من مواجية المشاكل المتعمقة بارتفاع كمفة الطاقة
المستوردة ،وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات ،وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات
المممكة خاصة األقل نمواً منيا ،وخفض معدل البطالة من خالل خمق فرص عمل جديدة ومواءمة
مخرجات التعميم مع متطمبات سوق العمل2

آلية تنفيذ المنحة الخليجية
يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خالل المنحة الخميجية حسب متطمبات الجيات المانحة وحسب
اإلجراءات واألنظمة األردنية ،فقد أدرجت جميع المشاريع ضمن قانون الموازنة لعام  /3124بند
الخزينة ،وسيتم صرف جميع مطالبات المشاريع بعد أن تمر بالدورة المستندية كاممة وحسب األصول

من موازنة الجية المالكة لممشروع ،وسيتم إعداد طمبات السحب لمجيات الممولة

مرفقة بالوثائق

والبيانات المعززة ومستندات الصرف المدفوعة ،لتقوم الجيات بتحويل المبالغ المدفوعة لحساب الخزينة2

االتفاقيات الموقعة
بمغ حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويميا حوالي ( )36:6مميون دوالر ،وفيما يمي

االتفاقيات ومذكرات التفاىم التي تم توقيعيا:

 تسعة اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة ( )2281مميون دوالر من المنحة الكويتية ،وذلك خالل عامي
 3123و.3124

 سبعة اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة ( )777مميون دوالر من المنحة السعودية ،وذلك خالل عامي
 3123و.3124
 مذكرة تفاىم لتمويل مشاريع المنحة اإلماراتية ،وقد تمت الموافقة عمى تمويل مشاريع بقيمة ()869
مميون دوالر بتاريخ .3124/6/25
 مذكرة تفاىم مع الحكومة القطرية بتاريخ 23123/:/37

الوضع الحالي لممشاريع الممولة
 تقوم الجيات المنفذة بالسير بإجراءات تنفيذ المشاريع الممولة حسب الخطط المالية والفنية لتنفيذىا،
وحسب متطمبات الجيات المانحة2

 قامت و ازرة المالية بإيالء أولوية لممشاريع الممولة إلصدار مستندات االلتزام والسقوف المالية2

 قامت دائرة العطاءات الحكومية بإيالء أولوية لممشاريع الممولة لتسريع عمميات طرح واحالة
العطاءات2
 تم تزويد الجيات الممولة بالوثائق الجاىزة الخاصة بالمشاريع الجديدة ليتم دراستيا والموافقة عمى
السير بتنفيذىا2
 تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة مشاريع المنحة الخميجية مع الجيات الممولة والجيات
المانحة ،كما يجري العمل عمى إعداد تقرير متابعة سيتم تزويد دولة رئيس الوزراء بو شيرياً2

 تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجيات المانحة الستكمال توقيع اتفاقيات تمويل
المشاريع الرأسمالية المقترحة2

البرامج والمشاريع الرأسمالية الممولة
/المنحة السعودية
مليون دوالر

الوزارة أو الدائرة

اسم المشروع

الكمفة الكمية
065511

مشروع إنشاء وتجهيز المستشفيات الحكومية
إنشاء مستشفى المفرق

مديرية الخدمات الطبية الممكية

3728:

إنشاء مستشفى جرش وعجمون

مديرية الخدمات الطبية الممكية

342:8

تحديث وتطوير اآلليات

مديرية الخدمات الطبية الممكية

4216

تحديث قطع الغيار الطبية وغير الطبية

مديرية الخدمات الطبية الممكية

32241

تحديث وتطوير المعدات واألجيزة واآلالت

مديرية الخدمات الطبية الممكية

7225:

إعادة تأىيل مستشفى الممكة عمياء

مديرية الخدمات الطبية الممكية

25231

الجامعة األردنية

25231

تجييز مركز العالج بالخاليا الجذعية

مشروع إنشاء واستكمال األبنية المدرسية ورياض األطفال في مناطق

مختمفة

036511

إضافات ألبنية المدارس

و ازرة التربية والتعميم

8321:

إضافات غرف صفية لرياض األطفال

و ازرة التربية والتعميم

27229

و ازرة التربية والتعميم

58284

تطوير التعميم نحو االقتصاد المعرفي
(المرحمة الثانية)

مشروع إنشاء وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي

032511

اسم المشروع
مشاريع صرف صحي قرى غرب جرش
والمزار ومؤتة والعدنانية
تييئة وتأىيل شبكات مياه عمان والبمقاء
ومادبا لمتزويد المستمر

الوزارة أو الدائرة

الكمفة الكمية

و ازرة المياه والري

32238

و ازرة المياه والري /سمطة المياه

66284

تحسين كفاءة الطاقة في محطات الضخ

و ازرة المياه والري /سمطة المياه

تأىيل شبكة مياه عجمون

و ازرة المياه والري /سمطة المياه

37211

تأىيل شبكة مياه جرش

و ازرة المياه والري /سمطة المياه

3:211

مشروع إنشاء وتأهيل الطرق
مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة

54511
و ازرة األشغال العامة واإلسكان

46278

طريق مطار الممكة عمياء الدولي

و ازرة اإلشغال العامة واإلسكان

22239

طريق الربط لمستشفى الزرقاء الجديد

و ازرة اإلشغال العامة واإلسكان

8216

والثانوية والقروية والزراعية والجسور

مشروع تطوير البنية التحتية لمجامعات وكميات المجتمع التقنية

62511

البنية التحتية لمجامعات الرسمية

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

44295

برنامج تطوير كميات المجتمع التقنية

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

39231

مشروع إنشاء وصمة سكة حديد الشيدية

75511

مشروع استكمال البنية التحتية في المناطق االقتصادية التنموية

42540

استكمال إنشاء البنية التحتية لمنطقة المفرق
واربد منطقة الحسين بن طالل االقتصادية
استكمال إنشاء البنية التحتية لمنطقة معان
االقتصادية التنموية
البنية التحتية لتطوير الشاطئ الشرقي لمبحر
الميت
استكمال انشاء العمارات الذكية في منطقة
اربد التنموية االقتصادية

و ازرة المالية

28217

و ازرة المالية

28217

و ازرة المالية

3272

و ازرة المالية

6279

المجموع الكمي لممشاريع الممولة من المنحة السعودية

666540

البرامج والمشاريع الرأسمالية الممولة
/المنحة الكويتية
مليون دوالر

اسم المشروع

الوزارة أو الدائرة

برنامج دعم قطاع الصحة
صيانة وتحديث مباني المستشفيات
تحديث االجيزة والمعدات الطبية وتجييز
وتأثيث المستشفيات
مشروع إنشاء وتوسعة المستشفيات  /حصة
الخزينة
دعم مشاريع مستشفى االمير حمزة
تحديث وتطوير األبنية لمخدمات الطبية
صيانة و توسعة وتحديث واستكمال مراكز
صحية

الكمفة الكمية

014520
و ازرة الصحة

65239

و ازرة الصحة

8282

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي

:284

و ازرة الصحة

22215

مديرية الخدمات الطبية الممكية

27232

و ازرة الصحة

6235

67522

برنامج دعم قطاع التعميم
صيانة واصالح المباني

و ازرة التربية والتعميم

2:253

تأثيث وتجييز االبنية المدرسية

و ازرة التربية والتعميم

3825:

تطوير ربط المدارس الكترونياً

و ازرة التربية والتعميم

22211

دعم صندوق الطالب المحتاج

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

6275

اسم المشروع
بناء واستحداث الحاضنات التكنولوجية
وحاضنات األعمال ودعم وحوسبة الجامعات

الوزارة أو الدائرة

الكمفة الكمية

و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

4278

برنامج دعم قطاع المياه والري
تشغيل وصيانة وادامة السدود

84556
سمطة وادي األردن

:218

سمطة وادي األردن

22:5

سمطة وادي األردن

6266

تأىيل شبكات في محافظة اربد والمفرق

و ازرة المياه والري /سمطة المياه

69211

تأىيل االبار الحكومية

و ازرة المياه والري /سمطة المياه

21211

مشاريع برنامج التنمية المتكاممة في منطقة
وادي عربة
تشغيل وصيانة الخطوط الناقمة

برنامج الطاقة
ميناء الغاز الطبيعي
مشاريع الطاقة المتجددة
التنقيب عن الصخر الزيتي والثروات المعدنية

208549
و ازرة الطاقة والثروة المعدنية وشركة
تطوير العقبة
و ازرة الطاقة والثروة المعدنية

261211

سمطة المصادر الطبيعية

425:

برنامج اسكان الفقراء ودعم المهنيين
دعم مؤسسة اإلقراض الزراعي  /زيادة رأس
المال
برنامج تعزيز اإلنتاجية االقتصادية
واالجتماعية
إنشاء مساكن األسر الفقيرة

76211

008517
و ازرة المالية

8216

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي

2132:4

و ازرة التنمية االجتماعية

921:

برنامج تطوير البمديات والمحافظات
تنمية وتطوير البمديات
برامج المحافظات

340.78
و ازرة الشؤون البمدية

251289

و ازرة التخطيط والتعاون الدولي

311211

236563

برنامج تطوير قطاع النقل
السالمة المرورية عمى الطرق

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

تحسين وتنفيذ وتوسعة تقاطعات الطرق

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

إنارة الطرق الرئيسية والنافذة

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

إعادة تأىيل الجسور والمنشآت المائية

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

الربط لمنقل العام بين عمان والزرقاء /خط
سكة حديد عمان الزرقاء سابقاً
مشاريع ىيئة تنظيم النقل البري

و ازرة النقل
و ازرة النقل

المجموع الكمي لممشاريع الممولة من المنحة الكويتية

25288
2:212
2923:
23298
21:2:2
72289

1169.96

البرامج والمشاريع الرأسمالية الممولة /
صندوق أبو ظبي للتنمية
مليون دوالر

اسم المشروع

الوزارة أو الدائرة

06536

قطاع الصحة
إنشاء مركز معالجة األورام

الكمفة الكمية

و ازرة الصحة

قطاع التعميم العام

06536
33574

إنشاء المدارس (بناء ( )71مدرسة جديدة)

و ازرة التربية والتعميم

26569

بناء  36مدرسة أساسية

و ازرة التربية والتعميم

7515
66515

قطاع المياه والصرف الصحي
إعادة تأىيل مشاريع الري

و ازرة المياه والري

07543

مشاريع السدود

و ازرة المياه والري

48562

قطاع الطرق
برنامج إنشاء واستكمال وتوسعة وتحسين
الطرق
مشروع ممر عمان التنموي

273524
و ازرة األشغال العامة واإلسكان

086524

و ازرة اإلشغال العامة واإلسكان

87511

قطاع التعميم العالي
إنشاء كميات جامعية متوسطة

9518
و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

قطاع الطاقة

9518
361511

مشاريع الطاقة المتجددة

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية

051511

منشآت لتخزين المشتقات النفطية

و ازرة الطاقة والثروة المعدنية

201511

المجموع الكمي لممشاريع الممولة من المنحة اإلمارتية

758547

