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  تقدیم

ن  ً م ا واحرص ة قن ى تقوی ة عل ة العام رة الموازن واطندائ ة والم ین الحكوم ال ب  ت االتص
ً من القناعة بأھمیة و ة والمعرفة نشر الوعي انطالقا ة العام ة حول شؤون الموازن ي المملك ف

ال، یوتعز ذا المج ي ھ ة ف اركة الواعی دأ المش أتيز مب ـ  ی اني ل دار الث واطن االص ل الم دلی
ة ة العام ل ل للموازن دائرة بیمث زام ال ز االت ول تعزی فافیة ح م ولش ة حج رادات المملك ل ای ھیك

ك حجم  ي ذل ة ونفقاتھا، بما ف ة للخدمات العام ة الموجھ اة المخصصات المالی ي تمس حی الت
د  ب والتقاع ة للروات ة الموجھ ذلك المخصصات المالی التعلیم والصحة وك المواطن الیومیة ك

ة،  اعدات االجتماعی ة والمس ل ووجھ ادر التموی ة مص واطن معرف دور الم ون بمق ث یك بحی
   .ومبسطبأسلوب سھل نفاق العام وذلك اال

  :ما یليویتضمن  2012العامة للسنة المالیة قانون الموازنة دلیل ھذا الیلخص و

  ؟ الموازنةما ھي 
 ؟ ذا فعلت الحكومة في العام الماضيام 
  2011اإلقتصادیة والمالیة لعام  التطوراتأبرز 
 وتتضمن  2012 العامة لعام موازنةال: 

o الموازنة تافرضی  
o  2012أھم المستجدات في موازنة عام 
o ؟ من أین تأتي الحكومة بأموالھا  
o ؟ تنفق الحكومة أموالھا ذااى ملع 

 ؟ لماذا تقترض الحكومة 
  وتنفیذ الموازنةالعامة دور المواطن في المحافظة على الممتلكات 

 
الموازنة  بعادإمعرفة وتأمل دائرة الموازنة العامة أن یساعد ھذا الدلیل جمیع المواطنین في 

  .ومالمحھا العامة ومضامینھا
  

  زغلول إسماعیل. د                                                                         
                  مدیر عام دائرة الموازنة العامة
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  ؟ ما ھي الموازنة

  
ة  ا خطة تعرف الموازن ة لتحقیبأنھ ة مقبل ة لسنة مالی ة المنشودة الحكوم داف الوطنی ضمن ق األھ

ة تتضمن المبالغ المالیة و اطار مالي متوسط المدى رادات(التي تحصلھا الدول الغ )اإلی ي ، والمب الت
  ). النفقات( تنفقھا

  
ات و". الموازنة وفـر"ما یطلق علیھ  ینتجي حال تجاوز اإلیرادات للنفقات، فف في حال تجاوز النفق

رادات،  تجلإلی ق  ین ا یطل ھ م ة"علی ا "عجز الموازن ذ برامجھ راض لتنفی ة لالقت دفع الحكوم ا ی ، مم
  .وأنشطتھا التي تسھم في تحسین مستوى معیشة المواطنین ورفع مستوى الخدمات المقدمة لھم
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  ؟ ماذا فعلت الحكومة في العام الماضي
  

ازات  ن االنج لة م ق سلس ن تحقی ة م ت الحكوم ام تمكن الل ع ة خ ي  2011الھام اص ف كل خ وبش
  .كالتعلیم والصحة والمیاه القطاعات ذات األولویة الوطنیة

 ة واستحداث  27تم إنشاء  :ففي قطاع التعلیم ة المختلف ي محافظات المملك ة  67مدرسة ف غرف
التي   شبكة االلیاف الضوئیةبمدرسة  230مدرسة وربط حوالي  56صفیة لریاض األطفال في 

الي عدد % 88حوالي المستفیدة المدارس نسبة  تصبحل دارس المملكة فیما بینھاتربط م من اجم
ھ . المدارس الحكومیة ذي استفاد من ة المدرسیة وال امج التغذی ي برن ھذا إضافة إلى االستمرار ف

والي  ب 115ح ف طال م  ،ال ا ت ات  كم ام بعث ذ نظ رار وتنفی ة إق ة الملكی اء المكرم دریس ابن لت
ام الدراسي  25تقدیم تم ، والجامعاتالمعلمین في  ة للع ة وقرض للطلب -2010الف منحة وبعث

2011.   

  
  

  العقبة/ مدرسة الملك عبدهللا الثاني للتمیز 
 

 أمین الصحي الحكومي حوالي  :وفي قطاع الصحة واطنین بالت ، %57.2بلغت نسبة شمول الم
ارھم  ى من أعم ي السنة األول ال ف یم األطف نھم% 99كما وصلت نسبة تطع مباشرة الوتمت . م

ة الشمالیة و ز بتنفیذ مستشفى السلط ومن المتوقع اإلنتھاء ھذا العام من بناء مستشفى البادی تجھی
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المرحلة األولى وقسم الحروق في /توسعة وتحدیث مستشفى جرشمستشفى الزرقاء الحكومي و
م الطب الشرعي  مستشفى األمیرة بسمة وتوسعة وتحدیث مستشفى معان ومستشفى الكرك وقس

لمحافظات الجنوب، ھذا باإلضافة الى اإلستمرار في توسعة وتحدیث عدد من المراكز الصحیة 
  . المختلفة

  

 

 تجھیز مستشفى الزرقاء الحكومي الجدید

 على  :وفي مجال المیاه والصرف الصحي ً الدیسي تنفیذ مشروع جر میاه ما زال العمل جاریا
ى % 62م انجاز ما نسبتھ تحیث  بالشراكة مع القطاع الخاص تم  أنمن حجم المشروع عل ی

تك ام اس ي ع اه ف خ المی دء بض روع والب دء بإ .2013مال المش م الب ا ت ات كم داد الدراس ع
یة رین  الرئیس ل البح روع ناق ة بمش ة المتعلق ل النھائی ي المراح ً ف ا ي حالی م  .وھ ا ت ذ كم تنفی

اه والخطوط ا د المی ل مشاریع مختلفة في مجال تقلیل فاق ة ومشاریع تحسین وإعادة تأھی لناقل
ان والشبكات  اه إوأھمھا مشروع صرف صحي جنوب عم ة المی ة محطة تنقی ىإضافة قام  إل

كما تم . البدء بتنفیذ مشروع منحة تحدي األلفیة للمیاه والصرف الصحي في محافظة الزرقاء
ا سد  ات المملكةـالسدود في مختلف محافظالعدید من إقامة البدء ب ي محافظة ومنھ كفرنجة ف
 . عجلون
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 مشروع صرف صحي جنوب عمان

 ف  :وفي مجال اإلسكان ي مختل ة السامیة ف ادرة الملكی م انجاز مجموعة من مشاریع المب ت
ة نتھاء من تنفیذ مشاریع مساكن األمحافظات المملكة حیث تم اال ة الثانی ة المرحل سر العفیف

ع  كنیة  1100بواق دة س ة (وح ة المعنی ي الجھ ةوزاھ ة االجتماعی اریع  ).رة التنمی ا مش ام
شقق سكنیة / فقد تم انجاز المحور االول) سكن كریم لعیش كریم(سكان المبادرة الملكیة لإل

مواقع  10شقة سكنیة مع كامل خدمات البنیة التحتیة والمرافق العامة في  8448والمتضمن 
ة اني والمحور ،في محافظات العاصمة والزرقاء واربد ومادبا والعقب ة / الث اراضي مخدوم

ذ  ل بتنفی ن  30والمتمث د ع ا یزی ة تضمنت م ات المملك ف محافظ ي مختل روع ف  4000مش
 980مشاریع تضمنت  8قطعة ارض مخدومة بكامل خدمات البنیة التحتیة، حیث تم توزیع 

ع یتم توزی ة، وس ة ارض مخدوم امي  قطع ة خالل ع م . 2013و 2012القطع المتبقی ا ت كم
ة یلمبادرة الملكیة لالسكان من قبل الحكومة وذلك بتخفیض اسعار الشقق السكناعادة توجیھ ا

ث وصلت نسبة الشقق % 15بواقع  ة، حی ذ الخدمات العام م تنفی ة ودع من االسعار المعلن
ة شھر  %32المباعة  ى نھای ع  11/2011حت تم ، ومن المتوق ة أن ی تسویق الشقق المتبقی

  .2013و 2012خالل عامي 
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 أبو علندا/  "سكن كریم لعیش كریم"المبادرة الملكیة نیة ضمن مشروع عمارات سك

  
 

  2011االقتصادیة والمالیة لعام  التطوراتبرز أ
  

ة عدم االستقرار   2011في عام والموازنة العامة االقتصاد االردني  أداء تأثر داعیات حال بت
ة في االقتصاد العالمي واالقتصاد االقلیمي وبوضع غیر مسبوق من ال ي المنطق توتر وعدم الیقین ف

التحدیات االقتصادیة  زیادةوقد ساھمت مجموعة من العوامل االضافیة وغیر المواتیة في . العربیة
ام  ي ع ة ف ا  2011المحلی دیات، أبرزھ ذه التح ع ھ ل م ذة للتعام ة المتخ راءات الحكومی م االج رغ

ً ا(معاودة ارتفاع االسعار العالمیة للسلع االساسیة  وتقلب امدادات ) لنفط والمواد الغذائیةوخصوصا
ر قیقة مص ن الش ي م از الطبیع اع  .الغ رات أداء القط ن مؤش د م ت العدی ك، عكس ن ذل الرغم م وب

ي  ادي(الحقیق النمو االقتص دي ) ك اع النق ة(والقط ھیالت االئتمانی ً ) كالتس ا تقرة عموم ائج مس نت
  . 2010بالمقارنة مع عام 
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جل  د س افق ي اإلجم اتج المحل عار الن ةلي باألس ام  الثابت الل ع بتھ  2011خ ت نس ا بلغ ً حقیقی وا نم
ً لنمو مخفض الناتج المحلي اإلجمالي 2010عام في % 2.3مقابل % 2.6  2011في عام ، ونظرا

بة  بة  %6.4بنس وه بنس ل نم ىمقاب ام  أعل ي ع ت  2010ف ي  ،%8.4بلغ اتج المحل جل الن د س فق
  .للعام السابق% 10.9 مقابل% 9.1موا نسبتھ ن 2011في عام الجاریة  باألسعار اإلجمالي

و االقتصادي  وإزاء ة ما سبق، وفي ضوء النم ذي باألسعار الجاری و جاوزت نسبتھ تال دل النم مع
الغ  كاني الب ي %2.2الس اتج المحل ن الن رد م یب الف ط نص ع متوس د ارتف الي، فق عار اإلجم  باألس
ام  ة لع بة  2011الجاری ام % 6.8بنس ي ع تواه ف ن مس ل  2010ع ىلیص ل  3277 إل ار مقاب دین

ل .دینار في العام السابق 3069 ي المقاب د وف ي عام ، فق ة ف دل البطال ع مع ى  2011ارتف لیصل إل
  .2010عام في % 12.5مقابل % 12.9

ام لألسعاروعلى صعید تطورات  ة المستوى الع ي المملك ي عام  ف اودة ، وفي ضوء 2011ف مع
ي االاألساسیة ارتفاع اسعار السلع  نفطف ة وخاصة ال د  الخام، سواق الدولی غفق دل التضخم  بل مع
ً بالتغیر النسبي  دل المسجل في % 4.4لرقم القیاسي السعار المستھلك في امقاسا وھو اقل من المع

   .%5.0والبالغ  2010عام 

ي ة من السلع القطاع الخارجي وبخصوص المستجدات الحاصلة ف د سجلت صادرات المملك ، فق
 ً ً ملموسارتفاعا ي عام  رغم أنھ یقل عن 2011خالل عام % 13.4بلغت نسبتھ ا ق ف المعدل المتحق
% 17.6 قیاسیة بلغت بنسبةالسلعیة ارتفعت المستوردات  ،وفي المقابل%. 17.8والبالغ   2010
ً لذلك. 2010في عام % 9.3مقابل  غ % 21.1ارتفع العجز في المیزان التجاري بنسبة  ،وتبعا لیبل
  .2010ملیون دینار في عام  6060ر مقارنة بنحو ملیون دینا 7340

عید  ى ص ديوعل اع النق ع  ،القط م ارتف ة حج ھیالت االئتمانی ة التس وك المرخص ن البن ة م المقدم
مقارنة % 9.7 تھملیون دینار او ما نسب 1400بنحو  2011في نھایة عام للقطاعین العام والخاص 

ة عام % 8.5ملیون دینار او ما نسبتھ  1134بارتفاع مقداره  ي نھای ایر، . 2010ف ى نحو مغ وعل
ة عام فقد  ي نھای ة ف ات العمالت األجنبی صل یل 2011انخفض رصید البنك المركزي من احتیاطی
داره  بتراجعملیون دوالر  10511الى  ا نسبت 1730مق ون دوالر أو م  عن مستواه% 14.1ھ ملی
   .ستة شھور ونصفنحو مات لغطي بذلك مستوردات المملكة من السلع والخدی، ل2010لعام 

امالموازنة العامة (العامة لمالیة بأداء افیما یتعلق و دین الع د ، )وال ة  تضافرتفق الظروف الدولی
ع  یة م لع االساس عار الس اع أس ة وارتف اطر المالی د المخ ادي وتزای و االقتص اطؤ النم مة بتب المتس

وأحدثت ھذه العوامل  الدول العربیةض عدم االستقرار في بعو التوتراألوضاع االقلیمیة المتصفة ب
ً في ة،  مجتمعة تباطؤا رادات المحلی ً على أداء االی وتیرة النشاط االقتصادي في المملكة انعكس سلبا
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ى  ً عل دا ة وتحدی ة االجتماعی ى الحمای ً في نمو االنفاق الحكومي عل كما أحدثت ھذه العوامل تسارعا
ً على    .2011خالل عام  أداء المالیة العامةدعم السلع األساسیة، مما انعكس سلبا

و 1094نحو ب 2011خالل عام النفقات العامة فقد ارتفعت  ار ملی ىن دین ون  6802 لتصل ال ملی
اع  .2010عام المتحقق  في عن مستواھا % 19.2نسبتھ  بنمودینار  ذا االرتف د جاء ھ  محصلةوق
 2010عن مستواھا  في عام % 21.0 ملیون دینار او ما نسبتھ 997النفقات الجاریة بنحو لزیادة 

داره النفقات الرأسمالیة رتفاع الو من جھة، ملیون دینار 5743لتصل إلى  ا مق ار  97بم ون دین ملی
  .، من جھة اخرىملیون دینار 1059 لتبلغ 2010عن مستواھا في عام % 10.1 أو ما نسبتھ

اإلیراداتما یتعلق فیما أ د بلغ ب ة، فق رادات  تالعام ةاالی ام  الكلی ھ 2011لع ا قیمت ون  5414 م ملی
و جاء ، و2010عن مستواھا المسجل عام % 16.1دینار بزیادة بلغت  ذا  النم ادة محصلة للھ زی

تثنائیة ف ـاالس بةي ـ ة بنس نح الخارجی م الم ـتق حج ة ب%  202 اربــ ام مقارن ى  2010ع ل ال لتص
ة، و 1215 ار من جھ ون دین بة  لتراجعملی ة بنس رادات المحلی ام %  1.5االی ي ع تواھا ف عن مس
   .، من جھة اخرىملیون دینار 4199لتصل الى  2010

ام كل وترتیباً على  ة لع نح الخارجی ة متضمناً الم غ عجز الموازن  1388 نحو 2011ما سبق، بل
الي مقابل% 6.8ملیون دینار أو ما نسبتھ  ي اإلجم ا  1045  من الناتج المحل ار أو م ون دین ملی

  . 2010عام ي فمن الناتج % 5.6نسبتھ 

انب ي ج ى التطورات ف اءً عل ة يوبن د  الموازن ة، فق ع العام ام  ارتف دین الع ام صافي ال ة ع ي نھای ف
ا ملیون دینار مشكّ  13402عن مستواه في نھایة العام السابق لیبلغ % 16.9بما نسبتھ  2011 ً م ال
الي% 65.4نسبتھ  ي اإلجم اتج المحل ام  من الن ل  2011لع ا نسبتھ  11463مقاب ار أو م ون دین ملی
  .2010لعام من الناتج المحلي االجمالي % 61.1
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 2012الموازنة العامة لعام 
  

 فرضیات الموازنة
  

  :ھيالى تبني الحكومة لعدد من السیاسات واالجراءات  2012استندت موازنة عام 
  ة ةالالزم مخصصاتأمین التاستمرار ة أ لقواتنا المسلحة وأجھزتنا األمنی واطن لحمای وطن والم ن ال م

 .لعملیة التنمیة والنمو االقتصاديیشكل الركیزة األساسیة  الذي
 من  األردني شبكة اآلمان االجتماعي للحفاظ على مستوى معیشة المواطنل ةالالزم مخصصاتأمین الت

راء خالل االستمرار في تقدیم الدعم للمواد التموینیة م للفق وذوي  واسطوانة الغاز وتوفیر السكن المالئ
دخل المحدود، أمین الصحي نطاق وتوسیع ال امج الت ة وبرن ب  صندوق ودعم المدرسیة التغذی الطال

  .االجتماعیة اإلنتاجیة وتعزیز برنامج  المھني التدریب برامج تنفیذ الجامعي ومواصلة
 اتف ومصو ضبط النفقات التشغیلیة اء والھ اء والم ات والكھرب ة بالمحروق ود المتعلق اریف ال سیما البن

  .للضرورة القصوى إالالحد من استخدام السیارات الحكومیة وتقلیص سفر الوفود و السفر
 ة الرئیسیة  ةالالزم مخصصاتأمین الت ل االحتیاجات التنموی ة لتموی ة محافظاذات األولوی ي كاف ت ف

 .المملكة
  ات د المخصص ة برص ن مطالمتعلق ً م ارا ام اعتب اع الع وظفي القط ب م ة روات روع ھیكل ام مش ع ع ل

2012.  
  د ات الرص مان المخصص عین للض كریین الخاض ر للعس د المبك اطي التقاع ندوق احتی ة لص مالی

 .االجتماعي
  مالیة لزیادة الرواتب التقاعدیة للعسكریین والمدنیینالمخصصات الرصد.  
  رص  اإلستراتیجیةمشاریع  الالزمة لتنفیذرصد المخصصات وفیر ف ك بھدف ت ة للتشغیل وذل الوطنی

  .للقوى العاملة األردنیةعمل 
  وضع أسس وضوابط واضحة وشفافة لالستفادة من المعالجات الطبیة بحیث تقتصر على الشرائح غیر

  .المقتدرة من المواطنین غیر المؤمنین صحیاً 
 وقف التجاوزات من ذوي الدخل المتدني والمتوسط و مستحقیھ إعادة توجیھ دعم المشتقات النفطیة إلى

 .الحیلولة دون ازدواجیة تقدیم العونو  الحالي امالتي تعتري النظ
 ار رائح  اقتص ى الش اه إل اء والمی م الكھرب ھ دع واطنین توجی ن الم تحقة م دني  ويذالمس دخل المت ال

دریجي وعلى أن تصل أسعارھا إلى مستوى الكلفة للشرائح األخرى والمتوسط  دى بشكل ت خالل الم
 .2014 – 2012المتوسط 

 دخل المحدود تعدیل الضرائب والر ي ال تمس ذوي ال ة والت لع الكمالی ن الس ى عدد محدود م سوم عل
  .وإلغاء بعض اإلعفاءات من ضریبة المبیعات على بعض السلع والخدمات والتي أثبتت عدم جدواھا

 تحسین كفاءة التحصیل والحد من التھرب الضریبي.  
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  2012أھم المستجدات في موازنة عام 
از االداري ا 2012موازنة عام تضمنت  ى تطویر الجھ دف ال ي تھ د من المستجدات الت لعدی

تحسین  إلىإضافة  ،للعاملین في القطاع العامالعدالة الحكومي وتحسین االوضاع المعیشیة وتعزیز 
ة ة العام داد الموازن ى صعید آخر، . ترتیب المملكة على المستوى الدولي في مجال ادارة واع وعل

ة االثر السلبي على اطالق العدید من المشاریع الرأسمالیة الجدیدة التي كان لمحدودیة الموارد المالی
ً لعجلة النشاط االقتصادي ص بأبرز ھذه المستجدات .تعتبر محركا ّ   :وفیما یلي ملخ

ة لتمخصصات الرصد   : أوالً  ةالالزم ات المالی ة النفق ق  غطی ى تطبی ة عل ة المترتب مشروع ھیكل
ام  اع الع ب القط ة روات ل  82.5والبالغ ندوق لتموی اء ص ذلك النش ار، وك ون دین ملی

  .االحتیاجات التنمویة الرئیسیة في مختلف محافظات المملكة
ودة   :ثانیاً  ة المرص ات المالی ار المخصص ل إظھ ة للطف رامج المختلف من الب ب ض ة حس موزع

ي مضمار ھذا . 2012في موازنة عام  الفصول ة ف ین دول المنطق دة ب وتعتبر المملكة رائ
  .للنوع االجتماعيللطفل والموازنة المراعیة تطبیق 

ذ بالحكومة استمرار   :ثالثاً  رى عدد من تنفی ي المشاریع اإلستراتیجیة الكب ذھا ف دأت بتنفی ي ب الت
ام السابق ذه المشاریع مشروع. الع ة ھ ي مقدم أتي ف ة  وی ة وطنی انشاء شبكة سكك حدیدی

  .وجر میاه الدیسي وطریق عمان الدائري
الء  :رابعاً  حة و إی التعلیم والص ة ب ة والمتمثل ات ذات األولوی ةالقطاع ة االجتماعی ام  الحمای االھتم

ع  2012في موازنة عام الالزم  ذه القطاعات للمجتم دمھا ھ ي تق ة الت ً للخدمات الھام نظرا
ي و االردن ات نح ذه القطاع ودة لھ ة المرص ات المالی كلت المخصص ث ش ، % 12.0، حی

ل منھمن إجمالي اإلنف 23.2%، % 9.4 ام لك ب ااق الع ى الترتی د. عل ع مجموع  وق ارتف
ى  ل إل ات لیص ذه القطاع ات ھ ار  3050مخصص ون دین بتھ ملی ا نس ن % 44.6او م م

  .2012النفقات العامة لعام  إجمالي
ً  :خامساً  را دة نظ مالیة الجدی ل المشاریع الرأس ة المرصودة لتموی م المخصصات المالی تراجع حج

ة وارد المالی ة الم افة  لمحدودی ة إض اتالمتاح ة  لاللتزام ى عملی ة عل ادةالمترتب ة  إع ھیكل
 2012وقد بلغت مخصصات المشاریع الرأسمالیة الجدیدة في قانون موازنة عام . الرواتب
ارب  2011ملیون دینار في موازنة عام  121ملیون دینار مقابل  58حوالي  اض یق بانخف

52. %  
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  ؟ من أین تأتي الحكومة بأموالھا
  :العامة اداتاإلیر

االیرادات المحلیة  موزعة بینملیون دینار،  5810بمبلغ  2012قدرت االیرادات العامة لعام 
  .ملیون دینار 870المنح الخارجیة بمبلغ و ملیون دینار 4940بمبلغ 

  
  

الضرائب غیر الضریبیة حیث تعتبر ھذه  واإلیراداتالضریبیة  اإلیرادات المحلیة اإلیراداتوتمثل 
والم أھمن  ة ردام ة الدول ق المصلحة  لخزین ا ھو تحقی ي العصر الحدیث والغرض الرئیسي منھ ف
  .مةالعا

  :الضریبیة اإلیرادات .1
درت  راداتق ام  اإلی غ 2012الضریبیة لع ار 3547 بمبل ون دین كّ ملی ث ش لت الضرائب ، حی

ا نسبتھ  دخل وشكّ % 68.9على السلع والخدمات م ى ال احلت الضرائب عل ا نسبت واألرب ھ م
 .%10.4ا نسبتھ حصتھا م فبلغت "األخرىالضرائب " أما ،20.7%

  

  

المنح الخارجیة 
15%

االیرادات المحلیة
85%

2012االیرادات العامة المقدرة لعام 

الضرائب على السلع والخدمات
68.9%

الضرائب على الدخل واالرباح
20.7%

الضرائب االخرى
10.4%

2012االیرادات الضریبیة المقدرة لعام 



2012 لیل المواطن للموازنة العامة د  

 

12 

  :غیر الضریبیة اإلیرادات .2
ارملیون  1393 بنحوغیر الضریبیة  اإلیراداتقدرت  ث شكّ دین راداتلت ، حی ع السلع " إی بی

دمات بتھ  "والخ ا نس راداتلت ، وشكّ %50.4م ة" إی ة ( "دخل الملكی وائض المالی ا الف ا فیھ بم
ي حین ، %20.8ما نسبتھ ) حكومیة المستقلةللوحدات ال رادات" حصة بلغتف ة اإلی  "المختلف

ا على غیر الضریبیة  اإلیراداتبقیة بنود استحوذت و ،%23.9ما نسبتھ ) كعائدات التعدین( م
  %.4.9نسبتھ 

  

  
  

  ؟ أموالھاعلى ماذا تنفق الحكومة 
  :النفقات العامة

لت النفقات الجاریة ما نسبتھ حیث شكّ ملیون دینار  6838بمبلغ  2012قدرت النفقات العامة لعام 
  .، كما ھو مبین في الرسم البیاني أدناه%14.6ما نسبتھ الیة النفقات الرأسملت شكّ ، و85.4%

  

  

 

ایرادات دخل الملكیة
20.8%

السلعبیعایرادات 
والخدمات

50.4%

االیرادات االخرى
4.9%

االیرادات المختلفة
23.9%

2012االیرادات غیر الضریبیة المقدرة لعام 

%85.4النفقات الجاریة 

النفقات الرأسمالیة
14.6%

2012النفقات العامة المقدرة لعام 
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 :النفقات الجاریة .1
غ  ة بمبل ار  5839قدرت النفقات الجاری ون دین ث شكّ ملی ا نسبتھ لت تعویضات حی املین م الع

از العسكري و %5.1السلع والخدمات ما نسبتھ نفقات استخدام ، و18.0% مخصصات الجھ
لت نفقاتوفي حین . %33.2ما نسبتھ  ّ ما  "جتماعیةاالمساعدات الو التقاعد والتعویضات" شك

دعم "و% 9.3ما نسبتھ بفوائد الدین العام  استأثرت، %18.9نسبتھ  اتال ا نسبتھ ب "واإلعان م
  .%3.0 ما نسبتھلت شكّ فالجاریة  باقي بنود النفقات أما .12.5%

  

  
 

  :النفقات الرأسمالیة .2
حیث  ،ملیون دینار 998.5بمبلغ  2012في موازنة عام  الرأسمالیة نفقات المشاریعقدرت 

والمشاریع قید التنفیذ ما نسبتھ % 54.1المشاریع الرأسمالیة المستمرة ما نسبتھ  لتشكّ 
 .فقات الرأسمالیة المقدرةمن اجمالي الن% 5.8والمشاریع الجدیدة ما نسبتھ % 40.1

  

  

تعویضات العاملین
18.0%

استخدام السلع والخدمات
5.1%

فوائد الدین العام
9.3%

دعم واعانات
تقاعد وتعویضات 12.5%

ومساعدات اجتماعیة
18.9%

مخصصات الجھاز 
العسكري

33.2%

نفقات اخرى
3.0%

2012ھیكل النفقات الجاریة لعام 

مستمرة
54.1%

قید التنفیذ
40.1%

جدیدة 
5.8%

2012المشاریع الرأسمالیة في موازنة عام 
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 2012مالیة لعام أبرز المشاریع الرأس
  

ملیون ( 2012مقدر   اسم المشروع
  )دینار

)جرش، عجلون المفرق،( انشاء مستشفیات في المحافظات   18.0 
 10.0 مستشفى الزرقاء الجدید

 4.1 مستشفى العقبة الجدید
 3.7 انشاء مستشفى السلط الجراحي العام

بنى القسم القضائيم انشاء  1.2 
 3.0 تأسیس مستشفى البادیة الشمالیة

والمطاعیم األمصالمبنى  إنشاء  1.0 
 1.6 إنشاء مراكز صحیة أولیة وشاملة
 8.0 صیانة وتحدیث مباني المستشفیات

 7.8 توسعة مستشفى البشیر
)الرصیفة، عجلون الزرقاء، مادبا،(انشاء مباني قصر العدل في المحافظات   4.7 
)معان، الطفیلة(انشاء المدن السكنیة في المحافظات   1.9 

 7.2 انشاءات وإضافات غرف صفیة للتعلیم األساسي
المرحلة االولى) سكن كریم لعیش كریم(انشاء ابنیة مدرسیة لمشروع   2.5 

مدرسة 60بناء   2.5 
مساكن األسر الفقیرةانشاء   2.0 

إربدانشاء مركز ثقافي في محافظة   1.0 
 28.5 انشاء شبكة سكك حدیدیة وطنیة

)جرش، الفجیج/الكمشة(استغالل طاقة الریاح لتولید الكھرباء   1.7 
 22.7 جر میاه الدیسي

 2.4 قناة البحرین
 4.0 سد كفرنجة

، العدنانیةةمشاریع صرف صحي غرب جرش، المزار، مؤت  6.4 
یةالمرحلة الثان/ اكمال طریق مطار الملكة علیاء الدولي   11.0 

 18.5 طریق عمان الدائري
 10.0 طریق اربد الدائري

 1.5 طریق الطفیلة الدائري
اربد –طریق المفرق   3.0 

القویسمة/ حدائق الملك عبدهللا الثاني   13.0 



2012دلیل المواطن للموازنة العامة    

 
15 

  لماذا تقترض الحكومة ؟
 

ً الحكومة لالقتراض  ةمن خارج الم(أو لالقتراض الخارجي ) من داخل المملكة(الداخلي تلجا ) ملك
ك  ى وذل الزم للحصول عل ل ال دالتموی ة  لس واالً عجز الموازن ة أم اق الحكوم اتج عن إنف وق الن  تف

لھا اثر ایجابي ، ویعود السبب في ذلك إلیمانھا بضرورة تنفیذ مشاریع تنمویة ذات أولویة إیراداتھا
واطنین  اة الم ى حی ععل ات المجتم ي حاج دیر. وتلب م تق د ت ام  وق ة لع ز الموازن ع 2012عج  بواق

ي حین % 4.6 ملیون دینار أو ما نسبتھ 1027.5 الي ف ي اإلجم دیرمن الناتج المحل م تق صافي  ت
   .2012المقدر لعام  من الناتج المحلي االجمالي% 64.5بما نسبتھ  2012لعام  الدین العام

 

  :)2011 -2009(خالل الفترة عجز الموازنة وصافي الدین العام تطور  ویبین الجدول التالي

                                                                                                                   
  )بالملیون دینار(

 2011 2010 2009 البیــــــان

 1,387.9 1,045.2 1,509.3 عجز الموازنة العامة
 %6.8 %5.6 %8.9 من الناتج المحلي االجمالي%    

 13,401.8 11,462.8 9,660.0 صافي الدین العام

%57.1 من الناتج المحلي االجمالي%      61.1%  65.4%  

 8,915.0 6,852.0 5,791.0 صافي الدین العام الداخلي
%34.2 من الناتج المحلي االجمالي%      36.5%  43.5%  

 4,486.8 4,610.8 3,869.0 رصید الدین العام الخارجي

%22.9 الناتج المحلي االجماليمن %      24.6%  21.9%  
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  وتنفیذ الموازنةالعامة دور المواطن في المحافظة على الممتلكات 

الم  ي الع دماج ف ن االن ھ م ي مكنت ة الت ارة والمدنی ات الحض ن مقوم د م وم العدی ك األردن الی یمتل
  .والبیئیة والسیاسیة وغیرھاواالحتفاظ بموقع ممیز على خارطة العالم الصحیة والتعلیمیة والثقافیة 

واحة امن واستقرار وسكینة لھم جمیعا ولكل من یعیش  فاألردن الذي یفخر بجمیع أبناءه ، یعتبر 
ذلوا   وافالجمیع شارك .على ترابھ أموالھم وب في صناعة حاضره واستشراف مستقبلھ، وساھموا ب

  .منھا ھم وأجیالھم القادمةجھدھم لبناء مقوماتھ وتشیید مقدراتھ لیتمتعوا بھا وینتفعوا 

اءالمواطنة بروح  نفمواطنینا یتحلو اء ل واالنتم ة متجذرة والوف افتھم   المجتمعی دھم األردن، وثق بل
ي ا ى ممتلكاتف ة عل باتھلمحافظ ذه الم ھ ومكتس أن ھ عورھم ب ك لش الھم وذل م وألجی ك لھ درات مل ق

ة وشبكات  ، فالكل ینعم  باألمن واألمان وللجمیع حق االنتفاعالقادمة بالمؤسسات الصحیة والتعلیمی
ود  إن جھ ذلك ف الي، ل دنا الغ درات بل ا من مق دائق وغیرھ ق والح المیاه والطرق والجسور والمراف

دماً  ي المضي ق ا  الجمیع تتكاتف للمحافظة على ھذه المقدرات من خالل االستمرار ف بالتعامل معھ
  . بمدنیة وحضارة واحترام القانون

ا في تنفیذ المشاریع التي ة تتطلب من المواطن  في حال الحظ قصورً واطنة الحقّ عالوة على أن الم
شعر سیستفید منھا في منطقتھ أو شاھد خطأ قد یؤثر على الخدمات المتوقعة من ھذه المشاریع أن یُ 

ة  دابیر العاجل تمكن من اتخاذ اإلجراءات المناسبة والت ى ت األجھزة المختصة بھذه المالحظات حت
 .بأول  ھذا األخطاء أوالً  لمعالجة

 


