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روؤيتنــا
موازنة عامة �سفافة تعزز اأركان التنمية امل�ستدامة وتعتلي قائمة املمار�سات العاملية اجليدة.

ر�شالتنا
الوزارات  متكن  متطورة  منهجيات  وفق  املتاحة  املالية  للموارد  اأمثل  تخ�سي�ص 
يفوق  ومبا  الوطنية  والأولويات  الأهداف  حتقيق  من  احلكومية  والوحدات  والدوائر 

توقعات متلقي اخلدمة.

قيمنا اجلوهرية
التعّلم

ال�سفافية
التعاون

احليادية
الت�ساركية

حتمل امل�سوؤولية
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فهر�س املحتويات 

قائمة باأبرز املفاهيم وامل�صطلحات
تقدمي

ما هي املوازنة
• اآلية ومراحل اعداد املوازنة	
• اجلدول الزمني ملراحل اإعداد املوازنة	

ماذا فعلت احلكومة يف العام املا�صي:
• يف قطاع التعليم	
• يف قطاع ال�سحة	
• يف جمال املياه وال�سرف ال�سحي	
• يف جمال الطرق	
• يف قطاع الطاقة	

اأبرز التطورات الإقت�صادية واملالية لعام 2015
املوازنة العامة لعام 2016:

• توجهات وفر�سيات املوازنة	
• التوقعات القت�سادية الكلية للأعوام 2016 - 2018	
• اأهم امل�ستجدات يف موازنة عام 2016	
• من اأين تاأتي احلكومة باأموالها	
• على ماذا تنفق احلكومة اأموالها	

ملاذا تقرت�ض احلكومة
تعزيز حقوق الن�صان يف اململكة

املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي واملوازنة ال�صديقة للطفل
دور املواطن يف املحافظة على املمتلكات العامة وتنفيذ املوازنة

قائمة باأبرز امل�صاريع الراأ�صمالية لعام 2016 ح�صب التوزيع القطاعي
املخاطر املحتملة التي قد تواجه املوازنة العامة يف املدى املتو�صط
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قائمة باأبرز املفاهيم وامل�شطلحات
الإطار املايل متو�شط املدى: اخلطة املالية للحكومة و�سيا�ستها خلل املدى املتو�سط امل�ستندة اإلى 
توقعات القت�ساد الوطني واملبنية على عدد من املرتكزات والفر�سيات وتوقعات املوؤ�سرات القت�سادية 

الرئي�سية.

اإطار النفاق متو�شط املدى: خطة احلكومة التف�سيلية للنفقات العامة املتوقعة للدوائر احلكومية 
خلل املدى املتو�سط.

الدائرة احلكومية: اي وزارة او دائرة او �سلطة او هيئة عامة تدخل موازنتها �سمن املوازنة العامة 
للدولة.

املوازنة  قانون  م�سروع  لإعداد  �سنويًا  الوزراء  رئي�ص  دولة  ي�سدره  بلغ  هو  العامة:  املوازنة  بالغ 
والدوائر  الوزارات  ت�سكيلت  نظام  وم�سروع  احلكومية  الوحدات  موازنات  قانون  وم�سروع  العامة 
والوحدات احلكومية ل�سنة مالية معينة مت�سمنًا الإجراءات التي �ستتبعها احلكومة يف اإعداد املوازنة 
ل�سنة املوازنة و�سنتني تاأ�سرييتني واملرتكزات والتوقعات الرئي�سية والفر�سيات والإجراءات املالية التي 
مت ال�ستناد اإليها يف اإعداد تقديرات املوازنة وكذلك مت�سمنًا �سقف الإنفاق املحدد لكل وزارة اأو دائرة 
حكومية والإجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها من قبل الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية 

عند اإعداد م�سروع موازناتها.

ملحق املوازنة: هو قانون جديد ملحق بقانون املوازنة العامة يتم اإ�سداره خلل ال�سنة املالية يف حال 
اقت�ست امل�سلحة العامة �سرف نفقات اإ�سافية لي�ست لها خم�س�سات يف قانون املوازنة العامة.

النفقات العامة:املبالغ املخ�س�سة للدوائر احلكومية )ال�سقوف( لتمويل كافة بنود نفقاتها اجلارية 
والراأ�سمالية ح�سب قانون املوازنة العامة ال�سنوي.

واأي اموال اخرى  ال�سرائب والر�سوم والعوائد والأرباح والفوائ�ص واملنح  جميع  اليرادات العامة: 
ترد للخزينة العامة.

�شايف الدين العام: ميثل �سايف الدين الداخلي والر�سيد القائم للدين العام اخلارجي.

الناجت املحلي الإجمايل: ميثل الناجت املحلي جمموع قيم جميع ال�سلع واخلدمات املعدة لل�ستخدام 
املحلي  والناجت  املثال(.  �سبيل  على  )�سنة  معينة  زمنية  فرتة  خلل  ما  اقت�ساد  يف  واملنتجة  النهائي 
�سايف  بند  باإ�سافة  يحت�سب  الذي  ال�سوق  ب�سعر  اأو  الكلفة(  )�سعر  الأ�سا�ص  ب�سعر  اإما  يكون  الإجمايل 

ال�سرائب على املنتجات اإلى الناجت املحلي الإجمايل ب�سعر الأ�سا�ص.
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تقدمي

�سمن اإطار التوا�سل بني دائرة املوازنة العامة من جهة واملواطن الردين من جهة اأخرى، ي�سر الدائرة اأن 
تقدم ال�سدار ال�ساد�ص لدليل املواطن للموازنة العامة لل�سنة املالية 2016 لتمكني املواطن من الطلع 
والتعرف على اأبرز ما ت�سمنه قانون املوازنة العامة لعام 2016. وبهدف اطلع املواطن على اأكرب قدر 
املوازنة،  ل�سفافية  الدولية  املعايري  مع  يتما�سى  ومبا  باملوازنة  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  من  ممكن 
فقد مت دمج وثيقة ملخ�ص املوازنة التي كانت ت�سدرها الدائرة خلل ال�سنوات املا�سية مع وثيقة دليل 
املواطن للموازنة العامة بحيث اأ�سبح الدليل هذا العام ي�ستمل على البيانات واملعلومات ال�سافية التي 

كانت ترد يف وثيقة ملخ�ص املوازنة.

ولذلك مت ت�سمني الدليل لهذا العام بيانات ومعلومات جديدة لأول مرة ولعل من اأبرزها اجلدول الزمني 
ملراحل اعداد املوازنة، وتوجهات املوازنة لعام 2016، والتدابري احلكومية املتخذة يف عام 2015 الهادفة 
الى احت�اء عجز امل�ازنة العامة وحتفيز الن�شاط االقت�شادي، وخال�شة امل�ازنة العامة وم�ؤ�شرات املالءة 
املالية لل�سنوات 2014 - 2018، والت�سنيف الوظيفي للنفقات العامة املقدرة ح�سب الأق�سام الوظيفية 
لل�سنوات 2014 - 2018، واإجمايل النفقات الراأ�سمالية موزعة ح�سب املحافظات لل�سنة املالية 2016، 
واإجمايل النفقات العامة املقدرة ح�سب الف�سول لل�سنة املالية 2016. كما مت اإبراز اجلهد الذي قامت 
به الدائرة يف جمال تعزيز حقوق الن�سان، وبيان اأبرز املخاطر املحتملة التي قد تواجه املوازنة العامة 

يف املدى املتو�سط.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن الأردن قد ح�سل يف م�سح املوازنة املفتوحة لعام 2015 الذي اأجرته منظمة �سراكة 
املوازنة املفتوحة يف وا�سنطن على 55 نقطة، اأي اأعلى من املتو�سط العاملي مبقدار 10 نقاط حمتال بذلك 
33 عامليًا، واملرتبة الأولى عربيًا وعلى نطاق دول ال�سرق الو�سط و�سمال افريقيا، الأمر الذي  املرتبة 
اإعداد وتنفيذ املوازنة العامة. وترحب الدائرة باأي  يظهر مدى الهتمام مببداأ ال�سفافية وامل�ساركة يف 

ملحظات وا�ستف�سارات يرغب املواطن بابدائها والتي �ستكون حمط اهتمام وتقدير الدائرة. 

د. حممد اأحمد الهزاميه
مدير عام دائرة املوازنة العامة
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ما هي املوازنة؟

تعرف املوازنة باأنها خطة احلكومة ل�سنة مالية مقبلة لتحقيق الأهداف الوطنية املن�سودة �سمن اطار مايل 
متو�سط املدى وتت�سمن املبالغ املالية التي حت�سلها الدولة )الإيرادات(، واملبالغ التي تنفقها )النفقات(. 

النفقات  جتاوز  حال  ويف  املوازنة«.  »وفـر  عليه  يطلق  ما  ينتج  للنفقات،  الإيرادات  جتاوز  حال  ففي 
للإيرادات، ينتج ما يطلق عليه »عجز املوازنة«، مما يدفع احلكومة للقرتا�ص لتنفيذ براجمها واأن�سطتها 

التي ت�سهم يف حت�سني م�ستوى معي�سة املواطنني ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة لهم.

اآلية ومراحل اعداد املوازنة 

متر دورة املوازنة العامة يف الأردن باأربع مراحل رئي�سية هي: اإعداد املوازنة واإقرار قانون املوازنة وتنفيذ 
املوازنة واملتابعة والتقييم.

ومتر عملية اإعداد املوازنة العامة يف الردن بعدد من املراحل ميكن اإيجازها على النحو التايل:
• مراجعة ال�سقوف الولية للوزارات والدوائر احلكومية، وحتديث املوؤ�سرات الإقت�سادية الكلية.	
• للمدى 	 موازناتها  العامة مب�سروعات  املوازنة  دائرة  تزويد  والدوائر احلكومية  الوزارات  الطلب من 

لكل  اأولية  جزئية  �سقوف  اعتماد  مت�سمنًا  الوزراء  رئي�ص  دولة  عن  �سادر  تعميم  ومبوجب  املتو�سط 
وزارة ودائرة حكومية لغايات اإعداد م�ساريع موازناتها بهدف تقلي�ص الفجوة لكرب قدر ممكن بني 

ال�سقوف النهائية التي �سيتم تزويدها للوزارات والدوائر احلكومية وبني طلباتها.
• مت�سمنة 	 موازناتها  مب�سروعات  العامة  املوازنة  دائرة  بتزويد  احلكومية  والدوائر  الوزارات  قيام 

م�ساريعها وبراجمها ب�سورة تف�سيلية.
• العامة 	 املوازنة  دائرة  قبل  من  احلكومية  والدوائر  الوزارات  موازنات  م�سروعات  ومراجعة  درا�سة 

وبالتعاون والتن�سيق مع الوزارات والدوائر احلكومية.
• حتديد �سقوف الإنفاق النهائية للوزارات والدوائر احلكومية.	
• مراجعة مناذج املوازنة وتعديلها عند اللزوم.	
• اإعداد م�سودة بلغ اإعداد املوازنة مرفقا ب�سقوف املوازنة ومناذج املوازنة.	
• قيام دولة رئي�ص الوزراء باإ�سدار بلغ اإعداد املوازنة.	
• املوازنة، 	 الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية مرفقا بنماذج  املوازنة جلميع  اإعداد  اإر�سال بلغ 

ومرفقًا كذلك ب�سقوف موازنة الوزارات والدوائر.
• قيام الوزارات والدوائر احلكومية باإر�سال م�ساريع موازناتها اإلى دائرة املوازنة العامة وقيام حمللي 	

املوازنة مبراجعة هذه امل�ساريع للتاأكد من مطابقتها لل�سقوف املحددة يف بلغ الرئا�سة.
• وتدقيقه 	 القانون  م�سروع  و�سحب  احلا�سوب  على  املوازنات  م�ساريع  باإدخال  املوازنة  حمللي  قيام 

واإر�ساله اإلى معايل وزير املالية للموافقة عليه.
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• عر�ص م�سروع قانون املوازنة العامة على املجل�ص الإ�ست�ساري للموازنة للموافقة عليه ومن ثم اإقراره 	
من جمل�ص الوزراء.

• رفع م�سروع قانون املوازنة العامة اإلى جمل�ص الأمة لل�سري باإقراره وح�سب املراحل الد�ستورية.	

وجتدر ال�سارة الى انه طراأ العديد من التطورات على اجلدول الزمني ال�سنوي لإعداد املوازنة العامة 
الذي ميكن ايجازه على النحو التايل:

اجلدول الزمني ملراحل اإعداد املوازنة

اجلهة امل�شوؤولةالجراءالتاريـــخ

مراجعة ال�سقوف الولية للوزارات والدوائر احلكومية، ني�سان
وحتديث املوؤ�سرات القت�سادية الكلية.

دائرة املوازنة العامة

الطلب من الوزارات والدوائر احلكومية تزويد دائرة منت�سف اآيار
املوازنة العامة مب�سروعات موازناتها للمدى املتو�سط 
مبوجب تعميم �سادر عن دولة رئي�ص الوزراء مت�سمنًا 

اعتماد �سقوف جزئية اأولية لكل وزارة ودائرة حكومية.

دائرة املوازنة العامة

قيام الوزارات والدوائر احلكومية بتزويد دائرة املوازنة منت�سف متوز
العامة مب�سروعات موازناتها للمدى املتو�سط.

كافة الوزارات والدوائر 
والوحدات احلكومية

النتهاء من درا�سة م�سروعات موازنات الوزارات منت�سف ايلول
والدوائر احلكومية واعداد اطار انفاق متو�سط املدى 

للوزارات والدوائر احلكومية.

دائرة املوازنة العامة

اعداد بلغ املوازنة العامة مت�سمنًا حتديد ال�سقف نهاية ايلول
الكلي للنفاق العام وال�سقوف اجلزئية لنفقات 

الوزارات والدوائر احلكومية.

دائرة املوازنة العامة

رئا�سة الوزراءا�سدار بلغ املوازنة العامة بعد اقراره.مطلع ت�سرين الول
منت�سف ت�سرين 

الول
قيام الوزارات والدوائر احلكومية بتزويد دائرة املوازنة 

العامة مب�سروعات موازناتها للمدى املتو�سط يف �سوء 
بلغ املوازنة.

كافة الوزارات والدوائر 
والوحدات احلكومية

اعداد امللمح والبعاد الرئي�سية مل�سروع قانون املوازنة نهاية ت�سرين الول
العامة وعر�سه على املجل�ص ال�ست�ساري للموازنة 

ملناق�سته واجراء اأي تعديلت عليه.

دائرة املوازنة العامة 
املجل�ص ال�ست�ساري 

للموازنة العامة
منت�سف ت�سرين 

الثاين
تقدمي م�سروع قانون املوازنة العامة ملجل�ص الوزراء 

ملناق�سته واقراره بعد اجراء التعديلت املطلوبة.
دائرة املوازنة العامة

جمل�ص الوزراء
رئا�سة الوزراءتقدمي م�سروع قانون املوازنة العامة الى جمل�ص المة.نهاية ت�سرين الثاين

مناق�سة م�سروع قانون املوازنة العامة واإقراره متهيدًا كانون اول
ل�سدور الإرادة امللكية ال�سامية بامل�سادقة عليه.

جمل�ص الأمة
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ماذا فعلت احلكومة يف العام املا�شي؟

متكنت احلكومة من حتقيق �سل�سلة من الجنازات الهامة خلل عام 2015 وب�سكل خا�ص يف القطاعات 
ذات الأولوية الوطنية كالتعليم وال�سحة واملياه والطرق والطاقة.

حتققت عدة اإجنازات ابرزها البدء بتنفيذ خّطة الإ�سلح الرتبوي مبحاورها  ففي قطاع التعليم: 
املدار�ص  ببناء  املتعلقة  الجنازات  �سعيد  على  واما   .2014 عام  يف  الوزارة  اقرتها  والتي  املختلفة 
احلكومية، فقد مت ا�ستلم )26( مدر�سة جديدة، وا�ستلم )143( اإ�سافات مدر�سية حتتوي على )866( 
 )187( اأطفال. وقد مت طرح  )10( غرف ريا�ص  )7( مدار�ص حتتوي على  غرفة �سفية، كما مت ا�ستلم 
عطاء �سملت اإن�ساء مدار�ص واإ�سافات �سفية وغرف ريا�ص اأطفال وغرف تقنيات وخمتربات. حيث مت 
البدء بتنفيذ )32( مدر�سة موزعة على جميع مناطق اململكة، علما بان هناك )94( مدر�سة قيد التنفيذ 

يتوقع ا�ستلمها خلل عام 2016.

ال�سحية  للخدمات  التحتية  البنية  م�ستوى  الوزارة جهودها يف حت�سني  وا�سلت  ال�شحة:  ويف قطاع 
املقدمة للمواطنني وذلك من خلل ان�ساء وتو�سعة وحتديث عدد من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية. حيث 
مت عمل درا�سات م�سروع م�ست�سفى �سيحان يف �سمال الكرك، ودرا�سات م�سروع ان�ساء مبنى املختربات 
املركزية يف العا�سمة عمان، ودرا�سات حتديث م�ست�سفى الب�سري بخ�سو�ص ان�ساء مبنى الطوارئ. كما 
ا�سعاف وطوارئ وادي عربه. وقد  البدء بعمل درا�سات م�سروع م�ست�سفى مادبا اجلديد وم�ست�سفى  مت 
الطفيلة.  وم�ست�سفى  ب�سمة  المرية  مل�ست�سفى  الهند�سية  واملخططات  الت�ساميم  اعداد  من  النتهاء  مت 
كما مت البدء بتنفيذ تو�سعة م�ست�سفى المرية رحمة يف اربد وتو�سعة م�ست�سفى المرية اميان - معدي 
يف دير عل- البلقاء. ويجري العمل حاليًا على تنفيذ م�ست�سفى الميان عجلون وم�ست�سفى ال�سلط. وقد 
مت ا�ستلم مباين تو�سعة م�ست�سفى الكرك ومبنى الطب ال�سرعي يف اجلنوب، والعمل جار على ا�ستكمال 

ا�ستلم وت�سغيل م�ست�سفى البادية ال�سمالية.

مدر�سة القا�سمية ال�سا�سية املختلطة / معان
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م�ست�سفى ال�سلط احلكومي

ويف جمال املياه وال�شرف ال�شحي: يف �سوء النحبا�ص املطري وا�ستمرار تدفق اللجئني ال�سوريني 
الأزمة  للتعامل مع  امل�ساريع  العديد من  بتنفيذ  والري  املياه  وزارة  املياه فقد قامت  الطلب على  وزيادة 
املائية اهمها اطلق ا�سرتاتيجية تزويد حمافظات ال�سمال باملياه بقيمة 305 مليون دولر، والبدء بتنفيذ 
الغوير  الى  ال�سلطاين  ناقل من حمطة  مياه  م�سروع خط  بتنفيذ  البدء  كما مت  البحرين.  ناقل  م�سروع 
 9.8 بكلفة مالية  الكرك  اإلى  املوجب  املياه من �سد  نقل  7.9 مليون دينار، وم�سروع  بكلفة مالية قيمتها 
مليون دينار، ويجري العمل حاليًا على اعداد درا�سات م�سروع جر مياه �سد كفرجنة/عجلون. ويف جمال 
ال�سرف ال�سحي فقد مت البدء بتنفيذ املرحلة الثانية من �سرف �سحي جنوب عمان وبكلفة 93 مليون 
دولر، واحاله عطاء درا�سات املرحلة الثالثة / �سرف �سحي جنوب عمان، كما مت ت�سغيل حمطة تنقية 
املفرق وحمطة تنقية ال�سللة/ اربد، وتنفذ الوزارة عدة م�ساريع �سرف �سحي ومياه يف اململكة بواقع 

)141( م�سروع وبكلفة 610 مليون دينار. 

احد م�ساريع ال�سرف ال�سحي يف اململكة
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ويف جمال الطرق: عملت احلكومة على توفري �سبكة طرق بكافة انواعها الزراعية والقروية والثانوية 
بني  النقل  ت�سهيل  على  العمل  يتم  بحيث  عليها  والمان  ال�سلمة  وتعزيز  وادامتها  والنافذة  والرئي�سية 
املحافظات واملناطق ال�سياحية والتنموية والدول املجاورة. حيث مت النتهاء من تنفيذ م�ساريع طرق رئي�سية 
عددها )22( م�سروع بكلفة 198 مليون دينار من �سمنها طريق مركز حدود الدرة بالعقبة وطريق اربد / 
املفرق وطريق الطفيلة الدائري وطريق املطار وم�ساريع ال�سيانة الروتينية وعددها )9( عطاءات بقيمة 36 
مليون دينار وعطاءات ال�سلمة املرورية بقيمة 8 مليون دينار. كما مت طرح واحالة ومبا�سرة تنفيذ عطاءات 
اعادة تاأهيل وتو�سعة الطرق الرئي�سية وا�ستكمال تنفيذ اعمال م�ساريع الطرق الرئي�سية قيد التنفيذ لنحو 
ال�سلط  وطريق  العمري،   / الزرق   / الزرقاء  طريق  اأهمها  ومن  دينار،  مليون   696 بقيمة  م�سروع   )51(

الدائري وطريق بريين/ الزرقاء وتو�سعة ج�سر �سومر بالزرقاء، واعادة تاأهيل طريق ال�سونة اجلنوبية/ 
كم   )1500( اجمايل  بطول  عطاء   )14( بعدد  الروتينية  ال�سيانة  عطاءات  الى  ا�سافة  الكفرين،  تقاطع 
والتي ت�سمل ال�سيانة العتيادية اللزمة للطرق وعنا�سرها ال�سرورية لدامة الطرق واملحافظة عليها من 
خلطات ا�سفلتية وعنا�سر �سلمة مرورية. وجتدر ال�سارة الى انه مت التوقيع على اتفاقية منحة م�سروع 

اعادة ان�ساء وتاأهيل الطريق ال�سحراوي مع ال�سندوق ال�سعودي للتنمية بقيمة )65( مليون دولر.

م�سروع �سارع العقبة اخللفي
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م�سروع طاقة الرياح يف معان

واما يف قطاع الطاقة: فقد مت احالة عطاء م�سروع بناء �سعات تخزينية للنفط وامل�ستقات النفطية 
ر�سيف  بناء  م�سروع  من  النتهاء  مت  كما   .2016 عام  يف  امل�سروع  من  النتهاء  ويتوقع  اململكة  و�سط 
القطاع نظرًا لهمية  التي حققها  ابرز الجنازات  يعترب احد  الذي  العقبة  امل�سال يف  الطبيعي  الغاز 
امليناء يف التحول للعتماد على الغاز الطبيعي يف توليد الكهرباء. كما مت احالة عطاء توليد الكهرباء 
12 اتفاقية  2017. كما مت توقيع  من الطاقة ال�سم�سية يف القويرة ويتوقع النتهاء منه يف نهاية عام 
ل�سراء الطاقة الكهربائية من م�سروعات ت�ستثمر اخلليا ال�سم�سية معظمها يف منطقة معان، ا�سافة 
الى توقيع اتفاقية متويل م�سروع توليد الطاقة الكهربائية من ال�سخر الزيتي التابع ل�سركة العطارات 
 2025 -  2015 الطاقة  ا�سرتاتيجية  اقرار  انه مت  الى  ال�سارة  ال�ستونية(. وجتدر  للطاقة )اينيفيت 
وزيادة  م�ستدام  وب�سكل  امل�ستدامة  للتنمية  اللزمة  بالطاقة  التزود  امن  حتقيق  الى  تهدف  والتي 
وتخفي�ص  ال�سترياد  على  العتماد  وتقليل  الكلي  الطاقة  خليط  يف  املحلية  الطاقة  م�سادر  م�ساهمة 
كلفة الطاقة على القت�ساد الوطني وذلك من خلل تنويع م�سادر الطاقة املتمثلة يف الغاز الطبيعي 
والطاقة املتجددة وال�سخر الزيتي والطاقة النووية لتوليد الكهرباء. كما مت طرح واحالة عطاء ان�ساء 

نظام معلومات قطاع الطاقة.
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اأبرز التطورات القت�شادية واملالية لعام 2015

تباطاأ اأداء القت�ساد الوطني متاأثرًا بتداعيات الظروف الإقليمية املتوترة، ول�سيمـا الأو�ساع يف �سوريا 
والعراق والتي اثرت �سلبا على اداء العديد من القطاعات القت�سادية. وتبعا لذلك فقد منا الناجت املحلي 
الإجمايل بالأ�سعار الثابتة خلل الأرباع الثلثة الولى من عام 2015 مبا ن�سبته 2.3% مقابل منوه بن�سبة 
2014. ونظرًا لنمو خمف�ص الناجت املحلي الإجمايل يف الأرباع الثلثة  3.0% يف نف�ص الفرتة من عام 

الولى من عام 2015 بن�سبة 2.4% مقابل منوه بن�سبة 3.3% يف نف�ص الفرتة من عام 2014، فقد �سجل 
الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية منوًا بلغت ن�سبته 4.8% يف الأرباع الثلثة الولى من عام 2015 

مقابل 6.5% يف نف�ص الفرتة من عام 2014. 

وعلى �سعيد اأداء القطاعات الإقت�سادية، فقد كان اداء هذه القطاعات متفاوتًا يف الأرباع الثلثة الولى 
»النقل  و  والكهرباء«  »املياه  و  ال�ستخراجية«  »ال�سناعات  قطاعات  �سهدت  حني  ففي   ،2015 عام  من 
ت�سارعا يف معدلت  و »منتجو اخلدمات احلكومية«  والتاأمني«  املال  والتخزين والت�سالت« و »خدمات 
منوها، فقد �سهدت قطاعات »الن�ساءات« و »املطاعم والفنادق« تراجعًا يف ادائها، كما �سجلت قطاعات 
»الزراعة« و »ال�سناعات التحويلية« و »جتارة اجلملة والتجزئة« و »اخلدمات الجتماعية وال�سخ�سية« و 
»منتجو اخلدمات اخلا�سة التي ل تهدف للربح« تباطوؤًا يف معدلت منوها مقارنة بنف�ص الفرتة من عام 
2014. وت�سري بيانات دائرة الح�ساءات العامة الى ان معدل البطالة خلل الأرباع الثلثة الولى من 

عام 2015 قد ارتفع الى 12.9% مقابل 11.7% يف نف�ص الفرتة من عام 2014.

الت�سخم  معدل  بلغ  فقد   ،2015 عام  يف  اململكة  يف  للأ�سعار  العام  امل�ستوى  تطورات  �سعيد  وعلى 
يف   %2.9 بنحو  مقارنة   %0.9- نحو  امل�ستهلك  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  يف  الن�سبي  بالتغري  مقا�سًا 
2014. ويعود تراجع معدل الت�سخم ب�سورة رئي�سية الى تراجع اأ�سعار جمموعة »النقل« وبند  عام 
»الوقود والنارة« لتنمو مبا ن�سبته -14.2% و -13.3% مقارنة بنحو 2.1% و -0.2% يف عام 2014 على 
الرتتيب، هذا بالإ�سافة الى تباطوؤ اأ�سعار معظم جمموعات ال�سلع واخلدمات الخرى املكونة للرقم 

القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك. 

وعلى �سعيد القطاع اخلارجي، فقد �سجلت �سادرات اململكة خلل الحد ع�سر �سهرًا الولى من عام 
2015 انخفا�سًا بلغت ن�سبته 6.1% مقابل ارتفاعها بن�سبة بلغت 6.2% يف نف�ص الفرتة من عام 2014. 

ويف املقابل، انخف�ست امل�ستوردات بن�سبة بلغت 11.2% خلل الحد ع�سر �سهرًا الولى من عام 2015 
مقابل ارتفاعها بن�سبة بلغت 5.0% يف نف�ص الفرتة من عام 2014. وتبعًا لذلك انخف�ص العجز يف امليزان 
التجاري بن�سبة بلغت 14.3% لي�سل الى 8.2 مليار دينار خلل الحد ع�سر �سهرًا الولى من عام 2015 

مقارنة بنحو 9.6 مليار دينار يف العام ال�سابق.
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وفيما يخ�ص اأبرز التطورات احلا�سلة يف ميزان املدفوعات، فقد �سجل احل�ساب اجلاري خلل الأرباع 
الثلثة الولى من عام 2015 عجزًا مقداره 1904.3 مليون دينار اأو ما ن�سبته 9.7% من الناجت املحلي 
الجمايل مقارنة مع عجز مقـداره 1392.0 مليون دينار اأو ما ن�سبته 7.5% من الناجت املحلي الجمايل 
خلل الأرباع الثلثة الولى من عام 2014. وقد جاء هذا العجز حم�سلة لنخفا�ص �سايف التحويلت 
 ،2014 لعام  الفرتة  لنف�ص  م�ستواه  عن  الولى  الثلثة  الأرباع  خلل  دينار  مليون   844 بنحو  اجلارية 
وانخفا�ص الوفر امل�سجل يف ح�ساب اخلدمات بنحو 496 مليون دينار عن م�ستواه يف نف�ص الفرتة لعام 
2014، وارتفاع العجز امل�سجل يف ح�ساب الدخل بنحو 24 مليون دينار عن م�ستواه يف نف�ص الفرتة لعام 

851 مليون دينار عن م�ستواه يف نف�ص الفرتة  2014 من جهة، وانخفا�ص عجز امليزان التجاري بنحو 

من عام 2014 من جهة اأخرى. وجتدر ال�سارة الى ان فاتورة امل�ستوردات من »النفط اخلام وم�ستقاته« 
انخف�ست خلل الأرباع الثلثة الولى من عام 2015 لت�سل اإلى نحو 1618 مليون دينار مقابل 3180 
مليون دينار يف نف�ص الفرتة يف عام 2014، بانخفا�ص مقداره 1562 مليون دينار او ما ن�سبته %49.1، 

وذلك ب�سبب تراجع اأ�سعار النفط العاملية.

اأما على �سعيد التطورات النقدية، فت�سري البيانات ال�سادرة عن البنك املركزي اإلى منو ال�سيولة املحلية 
يف نهاية الحد ع�سر �سهرًا الولى من عام 2015 بن�سبة 7.3% مقارنة مع منو ن�سبته 6.9% يف نهاية عام 
 %10.5 2014. وقد جاء هذا النمو حم�سلة لرتفاع �سايف املوجودات املحلية للجهاز امل�سريف بن�سبة 

يف نهاية الحد ع�سر �سهرًا الولى لعام 2015 مقابل ارتفاع بلغت ن�سبته 4.2% يف نهاية عام 2014 من 
جهة، وتراجع �سايف املوجودات الجنبية للجهاز امل�سريف يف نهاية الحد ع�سر �سهرًا الولى من عام 

2015 بن�سبة بلغت 1.5% مقارنة مع منو مقداره 14.6% يف نهاية عام 2014 من جهة اأخرى.

ارتفاع  الى  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  البيانات  فت�سري  الإئتمانية«،  »الت�سهيلت  بخ�سو�ص  واأما 
اجمايل الت�سهيلت الئتمانية يف نهاية الحد ع�سر �سهرًا الولى من عام 2015 مبا ن�سبته 9.2% عن 
 .2014 2.9% يف الفرتة املماثلة لعام  م�ستواها امل�سجل يف نهاية العام ال�سابق، مقارنة بارتفاع ن�سبته 
وجتدر ال�سارة الى ان هذا الرتفاع قد تركز ب�سكل رئي�سي يف الت�سهيلت املقدمة لقطاعات »اخلدمات 
واملرافق العامة« و »الفراد« و »الن�ساءات«، يف حني تراجع حجم الت�سهيلت الئتمانية املقدمة لقطاعات 
»ال�سناعة« و »خدمات النقل«. ويف املقابل، بلغ ر�سيد احتياطيات البنك املركزي من العملت الأجنبية 
يف نهاية عام 2015 نحو 13.9 مليار دولر، وهو قريب جدًا من م�ستواه يف نهاية عام 2014 البالغ 14.1 

مليار دولر، ليغطي بذلك م�ستوردات اململكة من ال�سلع واخلدمات لنحو 7.4 �سهور.

 2015 عام  الولى من  �سهرًا  ع�سر  الحد  العامة يف  النفقات  �سجلت  فقد  العامة،  باملالية  يتعلق  وفيما 
انخفا�سًا مقداره 194 مليون دينار او ما ن�سبته 2.8% لت�سل الى 6761 مليون دينار مقابل 6955 مليون 
النفقات اجلارية  النخفا�ص حم�سلة لنخفا�ص  وقد جاء هذا   .2014 الفرتة من عام  نف�ص  دينار يف 
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مبقدار 131 مليون دينار اأو ما ن�سبته 2.2% من جهة، وانخفا�ص النفقات الراأ�سمالية بحوايل 63 مليون 
دينار اأو ما ن�سبته 7.1% من جهة اأخرى.

وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، فقد �سجلت اليرادات العامة انخفا�سًا يف الحد ع�سر �سهرًا الولى من 
عام 2015 مبقدار 321 مليون دينار او ما ن�سبته 5.3% عن م�ستواها يف نف�ص الفرتة لعام 2014 لت�سل 
2014. وقد جاء النخفا�ص  6055 مليون دينار يف الفرتة املماثلة لعام  5734 مليون دينار مقابل  الى 
يف اليرادات العامة كمح�سلة لنخفا�ص املنح اخلارجية بنحو 307 مليون دينار او ما ن�سبته 41% عن 
14 مليون دينار او ما  2014، وانخفا�ص اليرادات املحلية بنحو  م�ستواها خلل نف�ص الفرتة من عام 
ن�سبته 0.3% مقارنة بنف�ص الفرتة لعام 2014. ويعود انخفا�ص اليرادات املحلية كمح�سلة لنخفا�ص 

اليرادات غري ال�سريبية بن�سبة 4.6% وارتفاع اليرادات ال�سريبية بن�سبة %1.6.

وترتيبًا على ما �سبق، فقد ارتفع عجز املوازنة يف الحد ع�سر �سهرًا الولى من عام 2015 – مت�سمنا 
املنح اخلارجية - بنحو 127 مليون دينار عن نف�ص الفرتة يف عام 2014 لي�سل الى نحو 1027 مليون 

دينار مقابل 900 مليون دينار يف نف�ص الفرتة يف عام 2014.

 وبناًء على التطورات يف جانبي اليرادات والنفقات، فقد ارتفع �سايف الدين العام يف نهاية الحد ع�سر 
�سهرًا الولى من عام 2015 مبا ن�سبته 11.0% عن م�ستواه يف نهاية العام ال�سابق ليبلغ نحو 22,816.6 
مليون دينار م�سّكًل ما ن�سبته 84.1% من الناجت املحلي الإجمايل املقدر لعام 2015 مقابل 20,555.1 
مليون دينار اأو ما ن�سبته 80.8% من الناجت املحلي الجمايل لعام 2014. وقد جاء ذلك حم�سلة لرتفاع 
اإلى  لي�سل   2015 نهاية الحد ع�سر �سهرًا الولى من عام  8.4% يف  ن�سبته  الداخلي مبا  الدين  �سايف 
13,573.0 مليون دينار اأو ما ن�سبته 50.0% من الناجت املحلي الإجمايل املقدر لعام 2015، مقابل ما 

اخلارجي  الدين  ر�سيد  وارتفاع  2014، من جهة،  عام  الإجمايل يف  املحلي  الناجت  من   %49.2 ن�سبته 
بن�سبة 15.1% ليبلغ يف نهاية الحد ع�سر �سهرًا الولى من عام 2015 نحو 9,243.6 مليون دينار اأو ما 
ن�سبته 34.1% من الناجت املحلي الإجمايل املقدر لعام 2015، مقابل ما ن�سبته 31.6% من الناجت املحلي 

الإجمايل يف عام 2014، من جهة اأخرى.
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تطور املوؤ�شرات القت�شادية الرئي�شية

20142015البيان

معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�سعار احلقيقية 
)الرباع الثلثة الولى(

%3.0%2.3

-0.9%2.9%معدل الت�سخم )العام كامًل(

12.9%11.7%معدل البطالة )الرباع الثلثة الولى(

-6.1%6.2%معدل منو ال�سادرات الوطنية )الحد ع�سر �سهرًا الولى(

-11.2%5.0%معدل منو امل�ستوردات ال�سلعية )الحد ع�سر �سهرًا الولى(

38471817فاتورة النفط اخلام وم�ستقاته )مليون دينار( )الحد ع�سر �سهرًا الولى(

عجز احل�ساب اجلاري كن�سبة من الناجت املحلي الجمايل
 )الرباع الثلثة الولى(

%7.5-%9.7-

7.3%6.8%معدل منو ال�سيولة املحلية )نهاية ت�سرين الثاين(

الحتياطيات الر�سمية من العملت الجنبية )مليار دولر( 
)نهاية العام(

14.113.9

معدل منو الت�سهيلت الئتمانية املمنوحة من البنوك املرخ�سة 
)نهاية ت�سرين الثاين(

%2.9%9.2

النفقات العامة )مليون دينار( )الحد ع�سر �سهرًا الولى(
% الناجت 

6954.9
-

6760.8
-

اليرادات العامة )مليون دينار( )الحد ع�سر �سهرًا الولى(
% الناجت 

6055.0
-

5734.3
-

عجز املوازنة العامة مت�سمنًا املنح اخلارجية )مليون دينار(
)الحد ع�سر �سهرًا الولى(

% الناجت 

899.9-

-

1026.5-

-

�سايف الدين العام )مليون دينار( )نهاية الحد ع�سر �سهرًا الولى(
% الناجت 

20704.9
%81.4

22816.6
%84.1

ر�سيد الدين اخلارجي )مليون دينار( )نهاية الحد ع�سر �سهرًا الولى(
% الناجت 

8040.9
%31.6

9243.6
%34.1

�سايف الدين الداخلي )مليون دينار( )نهاية الحد ع�سر �سهرًا الولى(
% الناجت 

12664.0
%49.8

13573.0
%50.0
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واما بخ�صو�ض التدابري احلكومية التي اتخذتها احلكومة يف عام 2015، فقد قامت احلكومة باتخاذ 
عددا من الجراءات الهادفة الى احتواء عجز املوازنة العامة �سمن امل�ستويات الآمنه من خلل �سبط 
وتر�شيد النفقات من جهة، وحت�شني م�شت�ى االيرادات املحلية وحتفيز النم� والن�شاط اال�شتثماري من 

جهة اخرى.

من  الطلب  مت  فقد  النفقات،  وتر�سيد  و�سبط  العام  املال  على  للمحافظة  احلكومة  �سعي  اطار  ففي   
با�ستثناء  ال�سيارات  ل�سراء  بطلبات  التقدم  التوقف عن  والوحدات احلكومية  والدوائر  الوزارات  كافة 
خم�س�ص  من   )%40( ن�سبته  ما  بحجز  الوزراء  جمل�ص  قرار  �سدر  كما  للطاقة.  املوفرة  ال�سيارات 
2015 لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بهدف منع تراكم املتاخرات وتعزيز عملية  املحروقات لعام 

�سبط نفقات املحروقات.

)2015 - 2018( الذي اقرته احلكومة حزمة  كما ت�سمن الربنامج التنفيذي لل�سلح املايل للعوام 
ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام  تو�سيع  ابرزها  ومن  احلكومي  النفاق  تر�سيد  الى  الهادفة  الجراءات  من 
يف املباين احلكومية من اأجل تخفي�ص فاتورة الكهرباء للوزارات والدوائر احلكومية وتر�سيد الكميات 
امل�ستهلكة �سنويًا بحيث تكون ح�سب الحتياجات الفعلية، بال�سافة الى اإعداد نظام اإلكرتوين للم�سرتيات 
احلكومية ونظام الكرتوين لإدارة املخزون احلكومي واملوجودات احلكومية واإعداد نظام اإلكرتوين لإدارة 
املركبات احلكومية حتى يتم تتبع ال�سيارات احلكومية من خلل نظام الـ )GPS( من اأجل خف�ص حركة 
ال�سيارات وتخفي�ص كميات ا�ستهلك املحروقات اإل للغايات الر�سمية، بالإ�سافة اإلى اعتماد البطاقات 
�سبطها  يتم  �سيارة  لكل  كمية  �سقوف  وو�سع  باملحروقات  احلكومية  ال�سيارات  تزويد  يف  الإلكرتونية 
اإلكرتونيًا من خلل البطاقة، وكذلك التخفي�ص التدريجي يف املباين احلكومية وال�سفارات امل�ستاأجرة 

وتعديل الت�سريعات الناظمة لعملية ال�ستملكات. 

اما فيما يتعلق بالجراءات الهادفة الى حت�سني م�ستوى اليرادات املحلية، فقد ت�سمن الربنامج التنفيذي 
لل�سلح املايل للعوام )2015 - 2018( حزمة من الجراءات الهادفة الى تعزيز اليرادات املحلية. 
ويف هذا املجال، فقد �سدر قانون توريد واردات الدوائر والوحدات احلكومية ل�سنة 2015 الذي يلزم كل 
اأحكام  اإيرادات الدولة العمل على توريدها حل�ساب اخلزينة العامة وفق  اأي من  دائرة تقوم با�ستيفاء 

النظام املايل. 

ويف جمال حت�شني البيئة اال�شتثمارية وت�شجيع الن�شاط اال�شتثماري، فقد قامت احلك�مة باتخاذ العديد 
من الجراءات لدعم وحتفيز ال�ستثمار يف القطاعات القت�سادية الرئي�سية كقطاعات العقار وال�سكان 
وال�سياحة والطاقة والت�سالت وتكنولوجيا املعلومات والنقل. كما عملت احلكومة على دعم ال�سناعة 
دامت  ما   )%10( من  بدل  احلكومية  العطاءات  يف   )%15( بن�سبة  بال�سعر  اف�سلية  مبنحها  الوطنية 
مطابقة لل�شروط، والزام خمتلف اجلهات املعنية بااللتزام بنظام الل�ازم وعدم حتديد املن�شاأ االجنبي 
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يف العطاءات اال يف حال وج�د �شرط يف االتفاقيات املربمة مع الدول املانحة. كما قامت احلك�مة باقرار 
القت�سادية  الأن�سطة  لرتاخي�ص  الواحد  املكان  خدمة  تقدمي  الى  الهادف  ال�ستثمارية  النافذة  نظام 
باململكة ومراجعة اإجراءات الرتاخي�ص وتب�سيطها، كما مت اقرار نظام احلوافز ال�ستثمارية املنبثق عن 
قانون ال�ستثمار اجلديد. كما مت ت�سنيف املناطق الأقل منوا يف اململكة الى اأربع مناطق ومنحها اإعفاءات 
80% وذلك بح�سب طبيعة النمو يف كل منطقه، واإلغاء احلّد الأدنى حلجم  30% الى  �سريبية ما بني 
50 األف دينار. كما مت اقرار نظام ال�سراكة بني القطاعني العام  متلك غري الأردنيني والذي كان يبلغ 
القطاعني  ال�سراكة بني  وتنفيذ م�ساريع  والجنبية  املحلية  ال�ستثمارات  ت�سجيع وجذب  بهدف  اخلا�ص 
اللمركزية  قانون  اقرار  مت  كما  الراأ�سمالية.  للم�ساريع  التمويل  تعظيم  ي�سمن  ومبا  واخلا�ص  العام 
الى  وت�سجيع ال�ستثمار. وجتدر ال�سارة  الذي يعطي الدارات املحلية م�ساحة لدارة القت�ساد املحلي 
البنوك  ا�ستثمارات  ا�ستقطاب  لغايات  ال�ستثمار  �سندوق  قانون  م�سروع  باعداد  قامت  احلكومة  ان 
وريادية،  تنموية  وطنية  م�ساريع  والأفراد يف  القطاع اخلا�ص  وموؤ�س�سات  العربية  ال�سيادية  وال�سناديق 
حيث مت حتويل م�سروع القانون الى ديوان الت�سريع والراأي لدرا�سته متهيدا لقراره من جمل�ص الوزراء 

واحالته الى جمل�ص النواب لل�سري بالجراءات الد�ستورية لقراره.

القطاعات  الى  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  اإ�سافة  مت  فقد  قطاعيًا،  املتخذة  الجراءات  نطاق  وعلى 
والأن�سطة القت�سادية امل�ستفيدة من قانون ال�ستثمار اجلديد ومنحه اعفاءات وت�سهيلت غري م�سبوقة 
حيث مت اعفاء ال�سلع اللزمة ملمار�سة ان�سطة خدمات قطاع تكنولوجيا املعلومات من الر�سوم اجلمركية 
املبيعات  على  العامة  لل�سريبة  الن�سطة  هذه  ملمار�سة  اللزمة  اخلدمات  من  جمموعة  مع  واخ�ساعها 
بن�سبة �سفر وتخفي�ص �سريبة الدخل امل�ستحقة على هذه الن�سطة بن�سبة 30% يف جميع مناطق اململكة 

ملدة ع�سر �سنوات قابلة للتجديد. 

كما مت منح مزايا ا�سافية لقطاع نقل الركاب ومتديد فرتة العفاء للم�ساريع ال�ستثمارية التي مل ت�ستكمل 
التنفيذ خالل مدة االعفاء يف الت�شريعات ال�شابقة واعفاء الن�شاط التجاري يف املناطق احلرة من �شريبة 

الدخل ومنح اعفاءات لل�سركات الناجتة عن اندماج �سركات التاأمني. 

كما مت متديد قرار اعفاء ر�سوم الت�سجيل وتوابعها جلميع الوحدات ال�سكنية املفروزة واملكتملة ان�سائيا 
من �سقق وم�ساكن منفردة بغ�ص النظر عن البائع على اأّل تزيد م�ساحة ال�سقة اأو امل�سكن املنفرد عن 150 
مرت مربع غري �ساملة اخلدمات بدل من 120 مرت مربع، واذا زادت امل�ساحة عن 150 مرت مربع فتخ�سع 
امل�ساحة الزائدة عن ذلك فقط الى ر�سوم الت�سجيل ولغاية 180 مرت مربع، وذلك يف اطار حتفيز قطاع 

العقارات والقطاعات الخرى املرتبطة به.

كوجهة  الردن  تناف�سية  تعزيز  بهدف  الت�سويقية  والربامج  الرتويج  بتكثيف جهود  قامت احلكومة  كما 
العامل خا�سة يف ظل المن وال�ستقرار الذي ينعم به الردن. كما  لل�سياحة من خمتلف انحاء  جاذبة 
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قامت بتخفي�ص تعرفة الكهرباء لقطاع الفنادق، وتاأمني التمويل ملجموعة من امل�ساريع اخلا�سة بالقطاع 
ال�سياحي والآثار من خلل برنامج البنية التحتية للمحافظات. كما قامت احلكومة باعفاء تذاكر ال�سفر 
جميع  من  ال�سياح  دخول  تاأ�سرية  واإلغاء  �سنوات،  ثلث  ملدة  اخلا�سة  ال�سريبة  من  العار�ص  للطريان 
اجلن�سيات القادمني عن طريق املكاتب ال�سياحية الأردنية ومعاملة ال�سياح العرب معاملة الردنيني عند 
دخول املواقع الثرية، واإلغاء ال�سريبة اخلا�سة على تذاكر الطريان املنتظم اإلى كل من العقبة وعمان 
متتالية.هذا  لياٍل   3 اإقامته عن  تقل  ول  ال�سياحية  للمواقع  املوحدة  التذكرة  ب�سراء  يقوم  الذي  لل�سائح 
ال�سياحية  )37( مليون دينار لدعم حملت الدعاية والرتويج والن�سطة  بال�سافة الى تخ�سي�ص مبلغ 

التي تقوم بها هيئة تن�سيط ال�سياحة.

للتنمية  اللزمة  بالطاقة  التزود  امن  وحتقيق  الوطني  القت�ساد  على  الطاقة  كلفة  تخفي�ص  ولجل 
الطاقة  لقطاع  ال�سرتاتيجية  احلكومة اخلطة  اقرت  فقد  ال�سترياد،  على  العتماد  وتقليل  امل�ستدامة 
2025. كما مت اقرار نظام اأحكام و�شروط اإعفاء نظم م�شادر الطاقة املتجددة واأجهزتها  حتى عام 
لل�سريبة  واإخ�ساعها  اجلمركية  الر�سوم  من  انتاجها  ومدخلت  الطاقة  ا�ستهلك  وتر�سيد  ومعداتها 
الرتخي�ص.  ر�سوم  من  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  اإعفاء  مت  كما  ال�سفر.  بن�سبة  املبيعات  على  العامة 
وا�سافة الى ذلك، مت متديد العمل بالفرتة املمنوحة لعفاء ال�سيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء 
)الهجينة / الهايربد( )�سطب وا�ستبدال( التي ل تتجاوز �سعة حمركها 2500 �سي �سي من ال�سريبة 
اخلا�سة املفرو�سة عليها حتى نهاية عام 2015 واإعفاء بطاريات ال�سيارات الكهربائية او الهجينة من 

ال�سريبة العامة على املبيعات.

ويف اطار �سعي احلكومة لعداد ت�سور كامل وخطة �سمولية مل�سرية الردن لل�سنوات الع�سر القادمة فقد 
القائم على  املايل  ال�ستقرار  الأ�سا�سية حتقيق  والتي من مبادئها   ،2025 الردن  روؤية  وثيقة  اقرار  مت 
ال�ستدامة املالية وحتقيق العتماد على الذات وتعزيز الإنتاجية وتناف�سية القت�ساد الأردين، مبا يعزز 
منعة القت�ساد الوطني وقدرته على ال�سمود واحلد من تاأثري ال�سدمات اخلارجية على اأدائه. كما مت 
اعداد الربنامج التنفيذي التنموي للعوام )2016 - 2018( والذي ميثل املرحلة الولى من تنفيذ وثيقة 

روؤية الأردن 2025.
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املوازنة العامة لعام 2016
توجهات و فر�شيات املوازنة

االمثل  والتخطيط  املايل  االن�شباط  �شيا�شات  تبني  احلك�مة  ت�ا�شل  �ش�ف  اال�شالحي  بالنهج  التزامًا 
القت�ساد  اهداف  وخدمة  والنقدي  املايل  ال�ستقرار  على  احلفاظ  ي�سمن  مبا  املتاحة  املالية  للموارد 

الوطني وتوزيع منافع التنمية على كافة حمافظات اململكة. 

النقد الدويل  ويف �سوء ا�ستكمال الربنامج الوطني لل�سلح املايل والقت�سادي بالتعاون مع �سندوق 
واحلفاظ على املكت�سبات التي حتققت وموا�سلة العمل بالجراءات اللزمة لتخفي�ص العجز و�سبط منو 
الدين العام، فقد تبنت احلكومة برناجما تنفيذيًا لل�سلح املايل للفرتة )2015 - 2018( يغطي املرحلة 
العامة من  للمالية  و�ساملة  متكاملة  روؤية  الربنامج  وي�سكل هذا   .2025 الردن  روؤيــة  وثيقة  الولى من 
خلل احلفاظ على الجنازات التي حتققت وا�ستكمال الجراءات الهادفة الى تعزيز اليرادات املحلية 
وتر�سيد و�سبط النفقات العامة وحت�سني ادارة الدين العام ومبا ي�سمن �سبط العجز واملديونية وتعزيز 
والف�ساح  ال�سفافية  وزيادة  املالية  الرقابة  وتعزيز  القت�سادي  النمو  يف  الراأ�سمايل  النفاق  م�ساهمة 

املايل اإ�سافة الى حت�سني اخلدمات املقدمة للمواطنني.

للأعوام  للمحافظات  التنموية  الربامج  باعداد  احلكومة  قيام  مع  بالتزامن  الربنامج  هذا  وجاء 
)2016 - 2018( الهادفة الى متكني املحافظات من حتديد احتياجاتها واولوياتها التنموية وتعزيز 

دورها يف حتقيق التنمية وال�سلح، ومت ت�سمني خمرجات هذه الربامج �سمن الربنامج التنفيذي 
التنموي للعوام )2016 - 2018( والذي قامت احلكومة ب�سكل مواٍز باإعداده ليمثل املرحلة الولى 

من تنفيذ وثيقة روؤية الردن 2025. 

ي�سمن  وب�سكل  الوطنية  الأهداف  ولتحقيق  للأولويات  وفقًا  املتاحة  املالية  املوارد  تخ�سي�ص  ول�سمان 
خمرجات  اعتماد  على  احلكومة  حر�ست  فقد  اململكة،  مناطق  خمتلف  على  التنمية  مكا�سب  توزيع 
للعوام  احلكومية  الوحدات  وموازنات  العامة  املوازنة  لإعداد  كاأ�سا�ص  التنموي  التنفيذي  الربنامج 
)2016 - 2018( مع الرتكيز على الولويات �سمن الطار املايل متو�سط املدى ووفق املوازنة املوجهة 

بالنتائج املعتمدة يف اعداد املوازنة العامة.

وقد مت ال�ستناد يف اعداد تقديرات قانون املوازنة العامة لعــام 2016 اإلى جمموعـة من التوجهات من 
اأبرزها ما يلي:

للعوام . 1 التنموي  التنفيذي  والربنامج  للمحافظات  التنموية  الربامج  خمرجات  اعتماد 
)2016 - 2018( واملنبثق عن روؤية الردن 2025 كاأ�سا�ص لإعداد املوازنة العامة وموازنات 

الوحدات احلكومية للعوام )2016 - 2018( ومبا ي�سمن تعزيز م�ساركة املجتمعات املحلية 
يف حتديد احتياجاتها واولوياتها التنموية. 
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املحافظة على مكت�سبات الربنامج الوطني لل�سلح املالـــي والقت�سادي وتنفيذ حماور الربنامــــج . 2
التنفيذي للإ�ســـــلح املالــــي للأعوام )2015 – 2018( الهادف الى اإحتواء عجـــز املوازنــة العامة 
و الدين العام كن�سبة من الناجت املحلي الجمايل ومبا ي�ساعد على تعزيز الإ�ستقرار املايل والنقدي 

يف اململكة.
ا�ستكمال الطار الت�سريعي والتنظيمي الهادف الى ت�سجيع وجذب ال�ستثمارات املحلية والجنبية وتنفيذ . 3

م�ساريع ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ومبا ي�سمن تعظيم التمويل للم�ساريع الراأ�سمالية.
ا�ستكمال م�ساريع الطاقة املتجددة باأ�سكالها املختلفة للحد من فاتورة الطاقة من خلل العتماد . 4

على بدائل الغاز الطبيعي وت�سغيل ميناء الغاز امل�سال والطاقة ال�سم�سية لنتاج الكهرباء ومبا يخفف 
من وطاأة ارتفاع كلفة املنتجات النفطية امل�ستخدمة يف توليد الطاقة الكهربائية. 

موا�سلة الجراءات لتقوية �سبكة الأمان الإجتماعي مبا يعمل على تقدمي الدعم مل�ستحقيه.. 5
الإطار . 6 يت�سق مع  ادوات متويل جديدة كال�سكوك ال�سلمية ومبا  وادخال  التمويل  تنويع م�سادر 

العام لإدارة الدين العام، والعمل على مراجعة ا�سرتاتيجية الدين العام وادارته مبا يتما�سى مع 
املمار�سات الدولية. 

التنم�ية . 7 االإحتياجات  مت�يل  اإلى  الهادف  املحافظات  تنمية  ل�شندوق  التم�يلي  الن�شاط  تفعيل 
وامل�ساريع الراأ�سمالية يف كافة حمافظات اململكة.

الإ�ستمرار يف اإعادة هيكلة املوؤ�س�سات العامة وتنفيذ م�سروع املواءمة بني املوارد الب�سرية والدوار . 8
الأمثل  الإ�ستغلل  لتحقيق  وذلك  احلكومية  والوحدات  والدوائر  الوزارات  لدى  املوؤ�س�سية  واملهام 

للموارد الب�سرية واملالية املتاحة.
اإلى . 9 يف�سي  مبا  املختلفة  حماورها  يف  الوطنية  النزاهة  ملنظومة  التنفيذية  اخلطط  تنفيذ  متابعة 

تر�سيخ مبادئ ال�سفافية والإف�ساح وامل�ساركة يف اإدارة املال العام.
التح�سيل . 10 كفاءة  حت�سني  خلل  من  العام  الإنفاق  تغطية  يف  الذات  على  الإعتماد  مبداأ  تعزيز 

ال�سريبي واحلد من التهرب والتجنب ال�سريبي، وزيادة اإعتماد الوحدات احلكومية على مواردها 
الذاتية يف متويل نفقاتها.

ا�ستكمال تنفيذ امل�ساريع التنموية املمولة من منحة ال�سندوق اخلليجي للتنمية وخا�سة امل�ساريع ذات . 11
الولوية الوطنية يف قطاعات الطاقة والنقل والتعليم وال�سحة والطرق واملياه وتنمية املحافظات.

ا�ستكمال تنفيذ م�ساريع ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل الهادفة الى توفري فر�ص عمل للأردنيني . 12
وخا�سة يف مناطق جيوب الفقر والقل حظًا.

الردنية . 13 الوطنية  اللجنة  م�ساركة  وتعزيز  الردنية  للمراأة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  تنفيذ  متابعة 
ل�سوؤون املراأة يف ر�سم اخلطط التنموية والقطاعية مبا ي�ساعد على ادماج منظور النوع الجتماعي 

يف ال�سيا�سات الوطنية بعدالة ومبا يعزز من م�ساهمة املراأة يف جميع املجالت.
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الى   2016 لعام  العامة  املوازنة  قانون  يف  واليرادات  النفقات  تقديرات  ا�شتندت  كما 
الفر�شيات املتعلقة بالإجراءات املالية التالية:

• عدم اإ�سدار ملحق موازنة اإل يف احلالت ذات ال�سرورة الق�سوى. وجتدر ال�سارة الى ان احلكومة 	
مل ت�سدر اية ملحق للموازنة منذ عام 2013.

• الزيادة ال�سنوية الطبيعية لـرواتب املوظفني مع الأخذ بعني العتبـار الكلفة املتبقية لتثبيت امل�ستخدمني 	
خارج جدول الت�سكيلت، وخم�س�سات التقاعد للجهازين املدين والع�سكري.

• ال�ستمرار يف �سبط التعيينات مع الخذ بعني العتبار م�سروع املواءمة بني املوارد الب�سرية والدوار 	
واملهام املوؤ�س�سية لدى الوزارات والدوائر احلكومية.

• ر�سد املخ�س�سات اللزمة لتغطية فوائد الدين الداخلي واخلارجي.	
• �سبط دعم مادة اخلبز مع تعزيز اآليات الرقابة من اجل اي�سال الدعم الى م�ستحقيه.	
• �سبط وتر�سيد بنود النفقــــــات الت�سغيلية ول�سيمــــــــا البنود املتعلقة باملحروقات والكهرباء واملاء الى 	

جانب تخفي�ص بند اليجارات من خلل ال�ستخدام المثل للبنية امل�ستاأجرة. 
• ال�ستمرار يف �سيا�سة وقف �سراء ال�سيارات والثاث وتنفيذ م�سروع تتبع وادارة املركبات احلكومية.	
• ر�سد املخ�س�سات اللزمة للمعاجلات الطبية والدوية وامل�ستلزمات الطبية. 	
• البلديات 	 لدعم  املخ�س�سات  بر�سد  وال�ستمرار  الر�سمية  اجلامعات  دعم  خم�س�سات  زيادة 

واملعونات النقدية املقدمة لل�سر املحتاجة.
• ر�سد املخ�س�سات اللزمة لتغطية جزء من اللتزامات املالية واملتاأخرات على الوزارات والدوائر 	

احلكومية، وكذلك ال�ستملكات يف عام 2016.
• املعلومات 	 تكنولوجيا  ال�سرتاتيجية يف قطاعات  امل�ساريع  لتنفيذ  اللزمة  املالية  ر�سد املخ�س�سات 

والنقل والطاقة والتعليم وال�سحة واملياه وتنمية املحافظات.
• ال�ستمرار بر�سد املخ�س�سات اللزمة لتنفيذ م�ساريع ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل وذلك بهدف 	

توفري فر�ص عمل للردنيني وخا�سة يف مناطق جيوب الفقر والقل حظًا.
• التوزيع 	 بهدف  للمحافظات  التحتية  البنية  لربنامج  اللزمة  املالية  املخ�س�سات  بر�سد  ال�ستمرار 

العادل ملنافع التنمية على كافة مناطق اململكة من خلل تنفيذ امل�ساريع التنموية.
• ر�سد املخ�س�سات املالية اللزمة مل�ساريع ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية لإنتاج الكهرباء.	
• الذكية 	 البطاقة  م�سروع  ومنها  احليوية  امل�ساريع  من  لعدد  اللزمة  املالية  املخ�س�سات  ر�سد 

وم�سروع اكادميية امللكة رانيا للمعلمني وحمطة العلم العام امل�ستقلة وم�سروع الدفاع الإلكرتوين 
والطريق ال�سحراوي.

• ر�سد املخ�س�سات املالية اللزمة لربنامج احلكومة الإلكرتونية. 	
• موا�سلة تاأمني املخ�س�سات املالية ال�سرورية لقواتنا امل�سلحة واأجهزتنا الأمنية والتي هي درع و�سياج 	

الوطن ل�سمان الإ�ستقرار الأمني الذي ي�سكل الركيزة الأ�سا�سية للإ�ستقرار الإقت�سادي واملايل.
• على 	  2015 لعام  احلكومية  والوحدات  الدوائر  واردات  توريد  قانون  اقرار  عن  الناجم  املايل  الأثر 

م�ستوى اليرادات والنفقات. 
• ح�سول اململكة على كامل املنح اخلارجية املقدرة يف املوازنة العامة.	
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التوقعات القت�شادية الكلية لالأعوام )2016 - 2018(

ا�ستندت موازنة عام 2016 الى التوقعات الرئي�سية التالية:

201620172018البيان

7.07.27.1معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�سعار اجلارية %

3.74.54.5معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�سعار الثابتة %

% )CPI( 3.12.42.1معدل الت�سخم

5.05.86.2معدل منو ال�سادرات ال�سلعية %

2.52.73.5معدل منو امل�ستوردات ال�سلعية %

6.66.25.6عجز احل�ساب اجلاري كن�سبة من الناجت املحلي الجمايل %

)60( دولرمتو�سط �سعر برميل النفط لل�سنوات )2016 - 2018( 

اأهم امل�شتجدات يف موازنة عام 2016

حر�ست احلكومة على ت�سمني قانون املوازنة العامة لعام 2016 جزءًا من خمرجات وم�ساريع الربنامج 
احلكومة  قامت  والذي   )2018  -  2016( للعوام  التنموي  التنفيذي  والربنامج  للمحافظات  التنموي 
باعداده ليمثل املرحلة الولى من تنفيذ وثيقة روؤية الردن 2025، و�سول لتحقيق الأهداف املرجوة يف 

الروؤية امللكية ال�سامية. وفيما يلي اأبرز امل�ستجدات يف موازنة عام 2016:

اأوًل: �سبط معدلت منو النفقات اجلارية لتكون �سمن ا�سيق احلدود، حيث ارتفعت النفقات اجلارية 
عن م�ستواها املعاد تقديره لعام 2015 مبا ن�سبته 8.1%. علمًا بانه قد مت ر�سد نحو 225 مليون دينار 
لتغطية املتاأخرات والنفقات الناجمة عن اقرار قانون توريد واردات الدوائر والوحدات احلكومية لعام 
2015، والتي يف حال ا�ستثناءها فان معدل منو النفقات اجلارية ينخف�ص الى اقل من 5%. ولجل احلد 

من قيمة املتاخرات و�سبط النفقات، مت ادراج مادة جديدة يف القانون ت�سري الى انه يجوز لوزير املالية 
اقتطاع اية مبالغ م�ستحقة على الوزارات والدوائر احلكومية لت�سديد ما عليها من التزامات على مواد 

املياه والكهرباء واملحروقات من خم�س�ساتها.

ثانيًا: اأخذت موازنة عام 2016 بعني الإعتبار البعد التنموي، حيث ارتفع النفاق الراأ�سمايل مبا يقارب 
215 مليون دينار اأو ما ن�سبته 19.6% عن م�ستواه يف عام 2015، مع التاأكيد على اأن الثر التنموي لهذه 

النفقات ل يقت�سر على امل�ساريع اجلديدة التي �سيبداأ تنفيذها يف عام 2016 بل ت�سمل امل�ساريع امل�ستمرة 
وقيد التنفيذ كونها نفقات جديدة مقارنة مبا مت انفاقه على امل�ساريع يف العوام ال�سابقة.

ثالثًا: حت�سن موؤ�سرات العتماد على الذات ب�سكل ملحوظ ومن ابرزها ارتفاع ن�سبة تغطية اليرادات 
املحلية للنفقات اجلارية من حوايل 91.7% يف عام 2015 الى 94.3% يف عام 2016.
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رابعًا: راعت موازنة عام 2016 البعد اجلغرايف يف توزيع امل�ساريع الراأ�سمالية لت�سمل �سائر حمافظات 
اململكة بهدف تعميم مكا�سب التنمية على �سائر مناطق اململكة، حيث مت ر�سد مبلغ )95( مليون دينار 
2016 مقابل  التحتية للمحافظات �سمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدويل لعام  البنية  مل�ساريع 
)40( مليون دينار لعام 2015 وذلك ل�سمان توزيع امل�ساريع التنموية ومنافع التنمية على �سائر مناطق 

ال�سامية(  امللكية  )املبادرة  املحافظات  تنمية  ل�سندوق  دينار  مليون   )10( مبلغ  ر�سد  مت  كما  اململكة. 
لعام 2016 مبا ي�سمن تفعيل ن�ساطه التمويلي للم�ساريع املجدية واملولدة للدخل واملوفرة لفر�ص العمل 

للمواطنني يف خمتلف املحافظات. 

خام�شًا: مت ر�سد املخ�س�سات املالية اللزمة لعدد من امل�ساريع احليوية مثل م�سروع البطاقة الذكية 
وم�سروع املدينة الطبية اجلديدة وم�سروع اكادميية امللكة رانيا للمعلمني وحمطة العلم العام امل�ستقلة 

وم�سروع الدفاع اللكرتوين والطريق ال�سحراوي.
 

�شاد�شًا: العمل على تعزيز �سفافية البيانات الواردة يف قانون املوازنة العامة من خلل اعادة ت�سنيف 
بع�ص بنود القانون، حيث مت ف�سل بند دعم الوحدات احلكومية عن بند العانات، كما مت نقل بع�ص 

النفقات ذات الطبيعة اجلارية من بنود الإنفاق الراأ�سمايل وتبويبها �سمن بنود النفقات اجلارية. 

العربية  التعاون اخلليجي )اململكة  املمولة من منحة دول جمل�ص  الراأ�سمالية  امل�ساريع  �سكلت  �شابعًا: 
ال�سعودية ودولة الكويت ودولة المارات العربية املتحدة( واملدرجة �سمن م�سروع قانون املوازنة العامة 
لل�سنة املالية 2016 ما مقداره 460 مليون دينار او ما ن�سبته 35.1% من اجمايل النفقات الراأ�سمالية 

لعام 2016. و�سيتم النتهاء من انفاذ املنحة اخلليجية يف عام 2017 ح�سب ما هو متفق عليه.

اي�سال  اجل  من  الرقابة  اليات  وتعزيز  الإجتماعي  الأمان  �سبكة  لتقوية  الجراءات  موا�سلة  ثامنًا: 
ذوي  من  املواطنني  الى  و�سوله  دون  يحول  ومبا  واملتو�سط  املحدود  الدخل  ذوي  من  مل�ستحقيه  الدعم 

الدخول املرتفعة.

من اأين تاأتي احلكومة باأموالها ؟
اليرادات العامة:

26.4% من الناجت املحلي  7589 مليون دينار لت�سكل بذلك  2016 مببلغ  قدرت الإيرادات العامة لعام 
الإجمايل مقابل 25.4% يف عام 2015، فيما يتوقع اأن ترتفع هذه الن�سبة يف عام 2017 لت�سبح %26.6 

ولتعود للنخفا�ص يف عام 2018 لت�سبح %25.3.
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اليرادات العامة لل�شنوات 2014 - 2018

7268

2014 »∏©a ôjó≤J IOÉYEG
2015

2016 Qó≤e 2017 …Ò°TCÉJ 2018 …Ò°TCÉJ

6826
7589

8203 8350

وقد توزعت هذه الإيرادات وفقًا ملا يلي:-
الإيرادات املحلية . 1

قدرت الإيرادات املحلية يف عام 2016 بحوايل 6775 مليون دينار م�سجلة بذلك منوًا ن�سبته %11.2 
عن م�ستواها يف عام 2015، ولتبلغ ن�سبتها الى الناجت املحلي الإجمايل حوايل 23.5% مقارنة مع 

22.6% يف عام 2015. 

 اليرادات املحلية لل�شنوات 2014 - 2018

6031

2014 »∏©a ôjó≤J IOÉYEG
2015

2016 Qó≤e 2017 …Ò°TCÉJ 2018 …Ò°TCÉJ

6095
6775

7389
7909
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وترتيبًا على ذلك، ارتفعت ن�سبة تغطية الإيرادات املحلية للنفقات اجلارية من 91.7% يف عام 2015 
ن�سبته  ما  الى   2018 و   2017 عامي  التدريجي خلل  اإرتفاعها  ولتوا�سل   ،2016 عام  94.3% يف  اإلى 

98.2% و 101.5% على التوايل.

تغطية اليرادات املحلية للنفقات اجلارية لل�شنوات 2014 - 2018

%89.8

2014 »∏©a ôjó≤J IOÉYEG
2015

2016 Qó≤e 2017 …Ò°TCÉJ 2018 …Ò°TCÉJ

%91.7
%94.3

%98.2
%101.5

وتت�سكل الإيرادات املحلية من الإيرادات ال�سريبية واليرادات غري ال�سريبية. وتعترب ال�سرائب من اأهم 
املوارد خلزينة الدولة والغر�ص الرئي�سي منها هو حتقيق امل�سلحة العامة.

• الإيرادات ال�شريبية:	
قدرت الإيرادات ال�سريبية لعام 2016 مببلغ 4597 مليون دينار، حيث �سّكلت »ال�سرائب على ال�سلع 
و�سكلت   ،%21.4 ن�سبته  ما  والرباح«  الدخل  على  »ال�سرائب  و�سّكلت   %67 ن�سبته  ما  واخلدمات« 
ن�سبته  امللكية« ما  »ال�سرائب على  و   %8.1 ن�سبته  الدولية« ما  واملعاملت  التجارة  »ال�سرائب على 
3.5%. ويعود النمو املقدر يف اليرادات ال�سريبية بن�سبة 8.6% يف عام 2016 الى ارتفاع ح�سيلة 
»ال�سرائب على امللكية« مبا ن�سبته 30.0%، وارتفاع ح�سيلة كل من »ال�سرائب على الدخل والرباح« 
ن�سبته  مبا  واخلدمات«  ال�سلع  على  »ال�سرائب  و  الدولية«  واملعاملت  التجارة  على  »ال�سرائب  و 

11.0% و 7.9% و 7.1% على الرتتيب. 

اليرادات ال�شريبية املقدرة لعام 2016

≈∏Y ÖFGô°†dG
ìÉHQ’Gh πNódG

%21.4

IQÉéàdG ≈∏Y ÖFGô°†dG
á«dhódG äÓeÉ©ŸGh
%8.1

≈∏Y ÖFGô°†dG
äÉeóÿGh ™∏°ùdG
%67.0

%3.5 á«µ∏ŸG ≈∏Y ÖFGô°†dG
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• الإيرادات غري ال�شريبية:	
قدرت اليرادات غري ال�سريبية لعام 2016 بنحو 2178 مليون دينار، حيث �سّكلت ايرادات »بيع 
املالية  الفوائ�ص  فيها  امللكية« )مبا  »دخل  ايرادات  و�سّكلت   ،%49.1 ن�سبته  ما  واخلدمات«  ال�سلع 
املختلفة«  »اليرادات  ح�سة  بلغت  حني  يف   ،%14.6 ن�سبته  ما  امل�ستقلة(  احلكومية  للوحدات 
)كعائدات التعدين وبدل اخلدمات اجلمركية على الب�سائع امل�ستوردة املعفاة( ما ن�سبته %32.6، 
ما  على  التقاعد  عائدات  و   %2.9 ن�سبته  ما  على  وامل�سادرات  واجلزاءات  الغرامات  وا�ستحوذت 
الى   2016 عام  يف   %16.8 بن�سبة  ال�سريبية  غري  للإيرادات  املقدر  النمو  ويعود   .%0.8 ن�سبته 
واجلزاءات  »الغرامات  وارتفاع ح�سيلة   ،%48.1 ن�سبته  املختلفة« مبا  »اليرادات  ارتفاع ح�سيلة 
ن�سبته  مبا  واخلدمات«  ال�سلع  بيع  »ايرادات  ح�سيلة  وارتفاع   ،%23.7 ن�سبته  مبا  وامل�سادرات« 
18.1% من جهة، وانخفا�ص ح�سيلة »ايرادات دخل امللكية« و »عائدات التقاعد« بنحو 22.4% و 

7.0%، من جهة اخرى.

اليرادات غري ال�شريبية املقدرة لعام 2016

áØ∏àîŸG äGOGôj’G
%32.6

äGQOÉ°üŸGh äGAGõ÷Gh äÉeGô¨dG
%2.9

™«H äGOGôjG
äÉeóÿGh ™∏°ùdG
%49.1

á«µ∏ŸG πNO äGOGôjG
%14.6

%0.8 óYÉ≤àdG äGóFÉY

املنح اخلارجية . 2
قدرت املنح اخلارجية يف عام 2016 بنحو 814 مليون دينار مقارنة مع 731 مليون دينار يف عام 
2015، موزعة بواقــــع 460 مليــــون دينار من دول جمل�ص التعـــــاون اخلليجي و 354 مليون دينار من 

الدول املانحة ويف مقدمتها الوليات املتحدة المريكية والحتاد الوروبي.
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اليرادات العامة املقدرة لعام 2016

á«LQÉÿG íæŸG
%10.7

á«∏ëŸG äGOGôj’G
%89.3

على ماذا تنفق احلكومة اموالها ؟

النفقات العامة:
7742 مليون دينار يف عام  8496 مليون دينار مقارنة مع  2016 بنحو  العامة يف عام  النفقات  قدرت 
2015، بارتفاع مقداره 754 مليون دينار اأو ما ن�سبته 9.7%، م�سّكلة ما ن�سبته 29.5% من الناجت املحلي 

الإجمايل مقابل 28.8% يف عام 2015. ويتوقع اأن تنخف�ص هذه الن�سبة يف عامي 2017 و 2018 لت�سل 
الى 28.8% و 27.2% لكل منهما تباعًا.

النفقات العامة لل�شنوات 2014 - 2018

7851

2014 »∏©a ôjó≤J IOÉYEG
2015

2016 Qó≤e 2017 …Ò°TCÉJ 2018 …Ò°TCÉJ

7742

8496

8876
8991
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هيكل النفقات العامة لعام 2016

ájQÉ÷G äÉ≤ØædG
%84.6

á«dÉª°SCGôdG äÉ≤ØædG
%15.4

اأوًل: النفقات اجلارية 

قدرت النفقات اجلارية يف عام 2016 بنحو 7185 مليون دينار م�سجلة ارتفاعًا بلغت ن�سبته 8.1% عن 
م�ستواها يف عام 2015، ولت�سكل حوايل 25.0% من الناجت املحلي الإجمايل مقابل 24.7% يف عام 2015. 
ويتوقع اأن ت�ستمر هذه الن�سبة بالنخفا�ص يف عامي 2017 و 2018 لت�سل الى 24.4% و 23.6% لكل منهما 
تباعًا. حيث �سّكلت خم�س�سات كل من تعوي�سات العاملني ما ن�سبته 19.6%، ونفقات ا�ستخدام ال�سلع 
نفقات  �سّكلت  حني  يف   ،%29.8 ن�سبته  ما  الع�سكري  اجلهاز  وخم�س�سات   %6.3 ن�سبته  ما  واخلدمات 
ما  العام  الدين  فوائد  �سكلت  وقد   .%20.9 ن�سبته  ما  الجتماعية«  وامل�ساعدات  والتعوي�سات  »التقاعد 
ن�سبته 12.8% و »الدعم والإعانات« ما ن�سبته 6.3%، واما باقي بنود النفقات اجلارية ف�سّكلت ما ن�سبته 
2016 الزيادة ال�سنوية الطبيعية لرواتب العاملني يف  4.4%. وتعك�ص الزيادة يف النفقات اجلارية لعام 

اجلهازين املدين والع�سكري وزيادة خم�س�سات التقاعد املدين والع�سكري واجلامعات الر�سمية، ور�سد 
ور�سد  احلكومية،  والدوائر  الوزارات  على  واملتاأخرات  املالية  اللتزامات  لتغطية  اللزمة  املخ�س�سات 
املخ�س�سات املالية اللزمة لتغطية النفقات الناجمة عن اقرار قانون توريد واردات الدوائر والوحدات 
احلكومية ل�سنة 2015. ويف حال ا�ستثناء املخ�س�سات املر�سودة لتغطية املتاأخرات والنفقات الناجمة عن 
اقرار القانون املذكور اعله والبالغة نحو 225 مليون دينار، فاإن معدل منو النفقات اجلارية ينخف�ص الى 

اقل من 5%، مما يوؤكد على ان موازنة عام 2016 تت�شم باالن�شباط املايل.
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النفقات اجلارية لل�شنوات 2014 - 2018 

6714

2014 »∏©a ôjó≤J IOÉYEG
2015

2016 Qó≤e 2017 …Ò°TCÉJ 2018 …Ò°TCÉJ

6646

7185

7523
7790

هيكل النفقات اجلارية لعام 2016

Ú∏eÉ©dG äÉ°†jƒ©J
%19.6

äÉeóÿGh ™∏°ùdG ΩGóîà°SG
%6.2

ΩÉ©dG øjódG óFGƒa
%12.8

äÉfÉYGh ºYO
%6.3

á«YÉªàLG äGóYÉ°ùeh äÉ°†jƒ©Jh óYÉ≤J
%20.9

…ôµ°ùY RÉ¡L
%29.8

%4.4 iôNCG äÉ≤Øf

ثانيًا: النفقات الراأ�شمالية 

قدرت النفقات الراأ�سمالية يف عام 2016 بنحو 1311 مليون دينار اأو ما ن�سبته 4.6% من الناجت املحلي 
عام  يف  م�ستواها  عن   %19.6 ن�سبته  ما  اأو  دينار  مليون   215 يقارب  ارتفاعًا  بذلك  م�سجلة  الجمايل 
2015. ولتبلغ بذلك ح�ستها من اإجمايل النفقات 15.4%. وقد �سّكلت امل�ساريع الراأ�سمالية امل�ستمرة ما 

ن�سبته 42.4% وامل�ساريع قيد التنفيذ ما ن�سبته 44.8% وامل�ساريع اجلديدة ما ن�سبته 12.8% من اجمايل 
النفقات الراأ�سمالية املقدرة، علمًا باأن الثر التنموي لهذه النفقات ل يقت�سر على امل�ساريع اجلديدة التي 
�سيبداأ تنفيذها يف عام 2016 بل ت�سمل امل�ساريع امل�ستمرة وقيد التنفيذ كونها نفقات جديدة مقارنة مبا 

مت انفاقه على امل�ساريع يف العوام ال�سابقة.
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النفقات الراأ�شمالية لل�شنوات 2014 - 2018

1138

2014 »∏©a ôjó≤J IOÉYEG
2015

2016 Qó≤e 2017 …Ò°TCÉJ 2018 …Ò°TCÉJ

1096

1311 1353
1200

امل�شاريع الراأ�شمالية يف موازنة عام 2016

Iôªà°ùe
%42.4

ò«ØæàdG ó«b
%44.8

%12.8 IójóL

الت�شنيف الوظيفي للنفقات العامة يف عام 2016

áeÉ©dG á«eƒª©dG äÉeóÿG
%17.4

áeÉ©dG áeÓ°ùdG ¿hDƒ°Th ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG
%13.2

%7.9 ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG

´ÉaódG
%12.0

%2.9 ™ªàéŸG ≥aGôeh ¿Éµ°S’G
%11.0 áë°üdG

%2.1 á«aÉ≤ãdGh á«æjódG ¿hDƒ°ûdG

%12.5 º«∏©àdG

%20.5 á«YÉªàL’G ájÉª◊G

áÄ«ÑdG ájÉªM
%0.4
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ثالثا: العجز املايل

وترتيبًا على هذه التطورات يف جانبي الإيرادات والنفقات، يتوقع اأن يبلغ العجز املايل بعد املنح اخلارجية 
لعام 2016 نحو 907 مليون دينار اأو ما ن�سبته 3.1% من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مع عجز ن�سبته 
العجز  اما   .2018 1.9% يف عام  و   2017 2.2% يف عام  اإلى  وليوا�سل هبوطه   ،2015 3.4% يف عام 

املايل قبل املنح لعام 2016 فيتوقع ان يبلغ نحو 1721 مليون دينار اأو ما ن�سبته 6.0% من الناجت املحلي 
الإجمايل مقارنة مع عجز ن�سبته 6.1% يف عام 2015، وليوا�سل انخفا�سه الى 4.8% يف عام 2017 و 

3.3% يف عام 2018.

عجز املوازنة العامة بعد املنح لل�شنوات 2014 - 2018

%2.3

2014 »∏©a

QÉæjO ¿ƒ«∏e

ôjó≤J IOÉYEG
2015

2016 Qó≤e 2017 …Ò°TCÉJ 2018 …Ò°TCÉJ

%3.4
%3.1

%2.2
%1.9

1000
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%1.0

%0.0

‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ≈dEG ájƒÄe áÑ°ùæc õé©dG

خال�شة املوازنة العامة لل�شنوات 2014 - 2018

7851

-
584- 915- 907- 673- 641-

7268
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8496
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8876
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8991
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2014 »∏©a ôjó≤J IOÉYEG
2015

2016 Qó≤e 2017 …Ò°TCÉJ 2018 …Ò°TCÉJ

áeÉ©dG äÉ≤ØædG íæŸG ó©H áeÉ©dG áfRGƒŸG õéY áeÉ©dG äGOGôjE’G
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خال�شة املوازنة العامة لل�شنوات 2014 - 2018
)باملليون دينار( 

فعليالبيان
2014

اإعادة تقدير
2015

مقدر
2016

تاأ�صريي
2017

تاأ�صريي
2018

7,909.0 7,389.0 6,775.0 6,095.1 6,031.1 اليرادات املحلية

 441.0  814.0  814.0  731.0 1,236.5 املنح اخلارجية

8,350.0 8,203.0 7,589.0 6,826.1 7,267.6 جمموع اليرادات العامة

7,790.5 7,523.4 7,185.1 6,645.9 6,713.6 النفقات اجلارية

1,200.1 1,352.6 1,310.6 1,095.7 1,137.5 النفقات الراأ�سمالية

7,851.17,741.58,495.78,876.08,990.6جمموع النفقات العامة

عجز املوازنة العامة
 -640.6 -673.0 -906.7 -915.4 -583.5بعد املنح

 -1,081.6 -1,487.0 -1,720.7 -1,646.4 -1,820.0قبل املنح

عجز املوازنة العامة كن�سبة من الناجت
-1.9%-2.2%-3.1%-3.4%-2.3%بعد املنح

-3.3%-4.8%-6.0%-6.1%-7.2%قبل املنح

موؤ�صرات املالءة املالية

فعليالبيان
2014

اإعادة تقدير
2015

مقدر
2016

تاأ�صريي
2017

تاأ�صريي
2018

25.3%26.6%26.4%25.4%28.6%ن�سبة اليرادات العامة للناجت

23.9%23.9%23.5%22.6%23.7%ن�سبة اليرادات املحلية للناجت

1.3%2.6%2.8%2.7%4.9%ن�سبة املنح اخلارجية للناجت

27.2%28.8%29.5%28.8%30.9%ن�سبة النفقات العامة للناجت

23.6%24.4%25.0%24.7%26.4%ن�سبة النفقات اجلارية للناجت

3.6%4.4%4.6%4.1%4.5%ن�سبة النفقات الراأ�سمالية للناجت

13.3%15.2%15.4%14.2%14.5%ن�سبة النفقات الراأ�سمالية للنفقات العامة

88.0%83.2%79.7%78.7%76.8%تغطية اليرادات املحلية للنفقات العامة

101.5%98.2%94.3%91.7%89.8%تغطية اليرادات املحلية للنفقات اجلارية
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اإجمايل النفقات العامة املقدرة ح�شب الف�شول لل�شنة املالية 2016
)بالألف دينار(

النفقات
جمموع 
الف�صل اجلاريةالف�صل

الراأ�صمالية
املجموعقرو�ضخزينة

43,732 0 0 0 43,732 الديوان امللكي الها�سمي

23,447 0 0 0 23,447 جمل�ص الأمة

42,122 13,358 0 13,358 28,764 رئا�سة الوزراء

858 20 0 20 838 رئا�سة الوزراء/ديوان الت�سريع والراأي

816 35 0 35 781 دائرة ال�سراء املوحد

3,119 125 0 125 2,994 رئا�سة الوزراء/وكالة الأنباء الأردنية

974 90 0 90 884 ديوان املظامل

8,139 120 0 120 8,019 ديوان املحا�سبة

1,437 285 0 285 1,152 وزارة تطوير القطاع العام

3,600 730 0 730 2,870 ديوان اخلدمة املدنية

1,687 127 0 127 1,560 وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية

1,044,750 39,750 0 39,750 1,005,000 وزارة الدفاع

248,620 80,120 0 80,120 168,500 اخلدمات الطبية امللكية

3,400 1,500 0 1,500 1,900 املركز اجلغرايف امللكي الأردين

23,732 2,875 0 2,875 20,857 وزارة الداخلية

26,010 17,060 0 17,060 8,950 وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال املدنية واجلوازات

623,411 28,200 0 28,200 595,211 وزارة الداخلية / الأمن العام

198,600 21,600 0 21,600 177,000 وزارة الداخلية/ الدفاع املدين

211,600 17,600 0 17,600 194,000 وزارة الداخلية/قوات الدرك

62,839 11,010 0 11,010 51,829 وزارة العدل

15,129 1,010 0 1,010 14,119 دائرة قا�سي الق�ساة

55,085 4,150 0 4,150 50,935 وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني

وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني / دائرة 
ال�سوؤون الفل�سطينية

 2,271 2,400 0 2,400 4,671

2,930,443 91,950 0 91,950 2,838,493 وزارة املالية

2,316 275 0 275 2,041 وزارة املالية/ دائرة املوازنة العامة

29,583 5,350 0 5,350 24,233 وزارة املالية/ اجلمارك الردنية

19,682 2,415 0 2,415 17,267 وزارة املالية/دائرة الأرا�سي وامل�ساحة

1,806 85 0 85 1,721 وزارة املالية/ دائرة اللوازم العامة
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النفقات
جمموع 
الف�صل اجلاريةالف�صل

الراأ�صمالية
املجموعقرو�ضخزينة

63,051 700 0 700 62,351 وزارة املالية / دائرة �سريبة الدخل واملبيعات

40,454 31,299 0 31,299 9,155 وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين/دائرة 
مراقبة ال�سركات

 1,309 85 0 85 1,394

وزارة التخطيط والتعاون الدويل/ املجل�ص 
القومي للتخطيط

 1,760 145,040 19,800 164,840 166,600

وزارة التخطيط والتعاون الدويل/ دائرة 
الح�ساءات العامة

 5,318 4,690 0 4,690 10,008

11,993 4,200 0 4,200 7,793 وزارة ال�سياحة والآثار

8,758 2,110 0 2,110 6,648 وزارة ال�سياحة والآثار / دائرة الآثار العامة

163,114 155,000 0 155,000 8,114 وزارة ال�سوؤون البلدية

134,015 124,813 0 124,813 9,202 وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

124,546 80,795 0 80,795 43,751 وزارة الأ�سغال العامة وال�سكان

وزارة الأ�سغال العامة وال�سكان / دائرة 
العطاءات احلكومية

 1,357 75 0 75 1,432

61,289 13,512 0 13,512 47,777 وزارة الزراعة

36,570 34,340 0 34,340 2,230 وزارة املياه والري

52,016 39,695 1,750 37,945 12,321 وزارة املياه والري/�سلطة وادي الأردن

5,678 3,488 0 3,488 2,190 وزارة البيئة

914,286 67,105 0 67,105 847,181 وزارة الرتبية والتعليم

125,712 43,840 0 43,840 81,872 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

651,942 51,930 0 51,930 600,012 وزارة ال�سحة

125,796 11,685 0 11,685 114,111 وزارة التنمية الجتماعية

21,346 5,010 0 5,010 16,336 وزارة العمل

8,512 5,180 0 5,180 3,332 وزارة الثقافة

963 200 0 200 763 وزارة الثقافة/دائرة املكتبة الوطنية

102,212 97,943 0 97,943 4,269 وزارة النقل

3,453 1,500 0 1,500 1,953 وزارة النقل/ دائرة الأر�ساد اجلوية

28,980 24,324 0 24,324 4,656 وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

7,185,1291,289,04921,5501,310,5998,495,728املجموع

)بالألف دينار(
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خال�شة الت�شنيف الوظيفي للنفقات العامة املقدرة ح�شب الأق�شام الوظيفية لل�شنوات 
2018 - 2014

)بالألف دينار(

فعليالق�صم الوظيفي
2014

اإعادة تقدير
2015

مقدر
2016

تاأ�صريي
2017

تاأ�صريي
2018

1,444,4771,378,2691,478,3821,570,5731,602,415اخلدمات العمومية العامة

899,272936,7001,026,3501,055,1001,103,600الدفاع

1,005,5631,043,9951,120,1821,168,8861,222,649النظام العام و�سوؤون ال�سلمة العامة

577,675533,597672,687714,920643,375ال�سوؤون القت�سادية

46,71844,20235,47831,34435,208حماية البيئة

213,641228,966249,500290,513289,040ال�سكان ومرافق املجتمع

870,957878,134931,912956,025955,334ال�سحة

140,383154,362178,384170,873171,172ال�سوؤون الدينية والثقافية

1,006,3471,030,9321,062,3731,082,4511,060,939التعليم

1,646,1141,512,3561,740,4801,835,3421,906,841احلماية الجتماعية

7,851,1477,741,5128,495,7288,876,0278,990,573املجموع

اإجمايل النفقات الراأ�شمالية موزعة ح�شب املحافظات لل�شنة املالية 2016
)بالألف دينار(

النفقات الراأ�صماليةاملحافظة

323,780املركز

108,043حمافظة اربد

50,086حمافظة املفرق

46,372حمافظة جر�ص

49,498حمافظة عجلون

178,407حمافظة العا�سمة

77,990حمافظة البلقاء

88,807حمافظة الزرقاء

46,305حمافظة مادبا

61,802حمافظة الكرك

110,257حمافظة معان

49,730حمافظة الطفيلة

119,522حمافظة العقبة

1,310,599املجموع
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ملاذا تقرت�س احلكومة ؟

تلجاأ احلكومة للقرتا�ص الداخلي اأو اخلارجي للح�سول على التمويل اللزم ل�سد عجز املوازنة الناجت 
عن اإنفاق احلكومة اأمواًل تفوق اإيراداتها، ويعود ال�سبب يف ذلك لإميانها ب�سرورة تنفيذ م�ساريع تنموية 
ذات اأولوية لها اثر ايجابي على حياة املواطنني وتلبي حاجات املجتمع. وقد مت تقدير عجز املوازنة لعام 
2016 بواقع 907 مليون دينار اأو ما ن�سبته 3.1% من الناجت املحلي الإجمايل يف حني مت تقدير �سايف 

الدين العام لعام 2016 مبا ن�سبته 83.0% من الناجت املحلي الجمايل.

يبني اجلدول التايل تطور عجز املوازنة و�شايف الدين العام خالل الفرتة )2013 - 2015(:
)باملليون دينار(

201320142015البيــــــان

19,096.720,555.122,489.0�سايف الدين العام

83.6%80.8%80.1%% من الناجت املحلي الجمايل

11,862.212,525.013,378.1�سايف الدين العام الداخلي

49.7%49.2%49.7%% من الناجت املحلي الجمايل 

7,234.58,030.19,110.9ر�سيد الدين العام اخلارجي

33.9%31.6%30.3%% من الناجت املحلي الجمايل 

تعزيز حقوق الن�شان يف اململكة

تقوم دائرة املوازنة العامة باتخاذ الجراءات الهادفة الى تعزيز حقوق الن�سان يف اململكة. فوفقًا ملنهج 
ادماج مفاهيم حقوق الن�سان عند �سياغة املوازنة العامة للدولة وحتقيقًا لأهداف الوزارات والدوائر 
والوحدات احلكومية وتنفيذًا خلططها ال�سرتاتيجية بتقدمي خدمات اأف�سل للمواطنني مما ي�سهم بتعزيز 
حقوق الن�سان يف خمتلف املجالت وابرزها املتمثلة بحق الأمن واحلماية الجتماعية وال�سحة والتعليم 
احلكومية  والوحدات  والدوائر  للوزارات  اللزمة  املالية  املخ�س�سات  بر�سد  الدائرة  تقوم  والرتفيه، 
والتي تعزز حقوق املواطنني يف �سوء املوارد املالية املتاحة. كما تقوم الدائرة بر�سد املخ�س�سات املالية 
اجلهات  من  وغريها  الريا�سية  والحتادات  والنقابات  واجلمعيات  الأهلية  املنظمات  لدعم  اللزمة 
الخرى وذلك لتمكينها من القيام بدورها املجتمعي جتاه املواطن ب�سكل فعال. وحتر�ص الدائرة على 
ر�سد املخ�س�سات املالية للمركز الوطني حلقوق الن�سان لتمكينه من القيام بدوره على اكمل وجه مما 

ي�ساهم يف تعزيز منظومة حقوق الن�سان يف اململكة.

تلبية حق الن�سان يف املعرفة، وبهدف اتاحة املجال للمواطنني  العامة على  وحر�سًا من دائرة املوازنة 
وم�سروع  العامة  املوازنة  قانون  م�سروع  بن�سر  العامة  املوازنة  دائرة  تقوم  املوازنة،  عمل  على  للطلع 
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الطلع  للجميع  ليت�سنى  للدائرة  اللكرتوين  املوقع  على  ال�سنوي  احلكومية  الوحدات  موازنات  قانون 
عليها وابداء راأيهم حولها. كما تقدم الدائرة خدمات مبا�سرة للباحثني والأكادمييني يف احل�سول على 

البيانات واملعلومات املتوفرة لديها.

املوازنة امل�شتجيبة للنوع الجتماعي واملوازنة ال�شديقة للطفل: 

تاأ�سي�سا على الن�سطة والجراءات التي قامت بها دائرة املوازنة العامة خلل ال�سنوات املا�سية بالتعاون 
الن�سطة  مبراجعة  واملتعلقة  للمراأة  املتحدة  المم  وهيئة  املراأة  ل�سوؤون  الردنية  الوطنية  اللجنة  مع 
الوزارات والدوائر احلكومية،  املراأة يف موازنات  ب�سوؤون  تتعلق  التي  الأداء  والربامج وموؤ�سرات قيا�ص 
وهو  وتنفيذها  املوازنة  اعداد  عملية  يف  للمراأة  العامة  املوازنة  دائرة  تعطيها  التي  الولوية  �سوء  ويف 
ر�سد  على  وتعمل  املراأة  احتياجات  تربز  التي  الجتماعي،  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  يعرف مبفهوم  ما 
على   2015 عام  يف  العامة  املوازنة  دائرة  عملت  فقد  الحتياجات،  هذه  لتلبية  اللزمة  املخ�س�سات 
تر�سيخ وماأ�س�سة هذا املفهوم من خلل تطوير ادوات حديثة يف اعداد املوازنة بحيث ا�سبح جزء كبري 
من مناذج اعداد املوازنة ياأخذ بعني العتبار النوع الجتماعي عند حتديد موؤ�سرات قيا�ص الداء وتوزيع 
الكوادر الب�سرية وبيان ابرز املعلومات عن كل وزارة و دائرة حكومية وكذلك عند بيان اخلدمات التي 
تقدمها الربامج احلكومية، وبحيث يظهر قانون املوازنة العامة املخ�س�سات املقدرة للإناث يف كافة 
النوع الجتماعي واملجموعات الوظيفية  الرواتب موزعة ح�سب  الربامج والف�سول، وكذلك يبني كلف 

لكافة الوزارات والدوائر احلكومية.

الدولية  للتنمية  المريكية  الوكالة  من  املمول  املايل  ال�سلح  م�سروع  مع  بالتعاون  الدائرة  قامت  كما 
للنوع الجتماعي«، الذي ي�سكل نقلة نوعية يف جمال  باإعداد »دليل تطبيق املوازنة امل�ستجيبة   USAID

اإدماج النوع الجتماعي يف �سيا�سات واإجراءات اإعداد املوازنة العامة.

ويبني اجلدول التايل املخ�س�سات املقدرة للإناث موزعة ح�سب الف�سول لل�سنوات 2014 – 2018.
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املخ�ش�شات املقدرة لالإناث موزعة ح�شب الف�شول لل�شنوات 2014 – 2018
)بالدينار(

الف�صل
 2014 2015 2016 2017 2018

عنوانهرقمه
8,471,073 8,450,839 8,427,521 7,402,811 6,635,163 الديوان امللكي الها�سمي0101

4,202,287 4,205,528 4,421,283 3,710,316 3,500,660 جمل�ص الأمة0201

1,316,689 1,286,567 1,264,905 1,181,143 1,025,233 رئا�سة الوزراء0301

رئا�سة الوزراء/ديوان 0302
الت�سريع والراأي

 347,671 352,500 393,860 418,300 428,640

311,735 306,739 294,701 245,098 207,229 دائرة ال�سراء املوحد0303

رئا�سة الوزراء/وكالة الأنباء 0304
الأردنية

 642,776 629,255 691,115 680,284 696,546

265,540 259,740 253,680 198,580 171,640 ديوان املظامل0350

2,161,840 2,123,450 2,063,170 1,898,720 1,846,157 ديوان املحا�سبة0401

624,000 618,000 609,000 624,000 558,000 وزارة تطوير القطاع العام0501

986,050 967,540 931,480 796,215 709,189 ديوان اخلدمة املدنية0601

وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية 0702
والربملانية

 380,760 445,411 553,800 571,900 580,400

املركز اجلغرايف امللكي 0901
الأردين

 545,700 703,500 993,000 1,014,300 1,013,700

7,291,200 7,172,400 7,069,200 7,198,900 6,168,600 وزارة الداخلية1001 

وزارة الداخلية/ دائرة 1002 
الأحوال املدنية واجلوازات

 3,187,100 3,075,900 8,373,900 11,868,700 3,669,700

23,169,400 21,416,500 20,717,100 22,993,550 20,134,600 وزارة العدل1101 

وزارة اخلارجية و�سوؤون 1301 
املغرتبني

 16,960,000 17,435,000 19,418,000 19,648,000 19,938,000

وزارة اخلارجية و�سوؤون 1401 
املغرتبني / دائرة ال�سوؤون 

الفل�سطينية

 445,357 455,430 487,670 498,560 507,500

545,562,800 522,058,300 494,074,800 469,640,150 448,377,400 وزارة املالية1501 

وزارة املالية/ دائرة املوازنة 1502 
العامة

 330,362 351,850 393,210 395,720 398,370

وزارة املالية/ اجلمارك 1503 
الردنية

 1,515,502 1,542,350 1,640,220 1,683,740 1,711,710

وزارة املالية/دائرة الأرا�سي 1504 
وامل�ساحة

 4,638,400 4,672,000 4,870,000 4,933,000 4,993,000

وزارة املالية/ دائرة اللوازم 1505 
العامة

 428,296 493,200 516,300 526,500 534,300

وزارة املالية / دائرة �سريبة 1506 
الدخل واملبيعات

 5,037,130 5,312,050 5,509,320 5,579,990 5,635,240

وزارة ال�سناعة والتجارة 1601 
والتموين

 2,236,913 2,363,535 2,809,327 2,925,133 2,996,365
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الف�صل
 2014 2015 2016 2017 2018

عنوانهرقمه

وزارة ال�سناعة والتجارة 1602 
والتموين/دائرة مراقبة 

ال�سركات

 416,480 436,100 473,060 488,984 500,324

وزارة التخطيط والتعاون 1701 
الدويل/ املجل�ص القومي 

للتخطيط

 6,374,696 6,428,420 6,435,376 6,435,376 6,437,000

وزارة التخطيط والتعاون الدويل 1702 
/ دائرة الح�ساءات العامة

 2,583,730 2,175,240 2,771,960 2,580,920 2,582,000

3,748,410 3,776,270 3,712,770 3,482,500 3,357,613 وزارة ال�سياحة والآثار1801 

وزارة ال�سياحة والآثار / 1802 
دائرة الآثار العامة

 770,511 856,040 1,020,320 993,370 1,010,740

2,527,000 2,405,000 2,281,000 1,508,000 981,222 وزارة ال�سوؤون البلدية1901 

2,275,500 2,228,000 2,152,600 1,819,600 1,060,778 وزارة الطاقة والرثوة املعدنية2001 

وزارة الأ�سغال العامة 2101 
وال�سكان

 7,211,725 7,747,267 8,219,111 8,488,549 8,727,523

وزارة الأ�سغال العامة وال�سكان 2102 
/ دائرة العطاءات احلكومية

 610,974 653,240 727,260 751,900 764,960

11,767,435 11,531,575 11,280,874 10,642,143 9,654,875 وزارة الزراعة2201 

744,791 727,510 700,560 628,424 584,702 وزارة املياه والري2301 

وزارة املياه والري/�سلطة 2302 
وادي الأردن

 1,132,033 1,172,968 1,266,202 1,310,492 1,347,448

718,931 668,580 656,641 516,250 345,555 وزارة البيئة2401 

538,701,300 529,857,210 521,993,020 505,189,860 508,451,506 وزارة الرتبية والتعليم2501 

وزارة التعليم العايل و البحث 2601 
العلمي

 45,869,646 56,175,110 61,678,880 69,614,320 50,214,260

397,653,000 404,760,000 328,382,000 356,686,000 347,201,000 وزارة ال�سحة2701 

69,345,920 69,079,920 68,251,208 66,687,506 60,785,500 وزارة التنمية الجتماعية2801 

7,010,000 6,806,900 6,623,500 6,367,500 6,304,600 وزارة العمل2901 

2,513,331 2,821,332 2,837,333 2,605,387 2,201,610 وزارة الثقافة3001 

رئا�سة الوزراء/دائرة 3002 
املطبوعات والن�سر

 288,940 0 0 0 0

وزارة الثقافة/دائرة املكتبة 3003 
الوطنية

 402,031 464,535 545,050 543,940 540,520

669,956 711,650 696,525 541,776 785,500 وزارة النقل3101 

وزارة النقل/ دائرة الأر�ساد 3103 
اجلوية

 173,098 178,026 194,045 199,800 202,300

وزارة الت�سالت وتكنولوجيا 3201 
املعلومات

 3,785,655 10,166,000 14,490,000 21,580,000 27,706,000

1,775,174,734 1,767,971,328 1,634,165,857 1,596,849,356 1,537,363,818 املجموع

)بالدينار(
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وفيما يتعلق باملوازنة ال�سديقة للطفل، اأي املوازنة التي تربز احتياجات الطفل وتعمل على ر�سد املخ�س�سات 
اللزمة لتلبية هذه الحتياجات، قامت دائرة املوازنة العامة بالتعاون مع املجل�ص الوطني ل�سوؤون ال�سرة يف 
عام 2015 باعداد درا�سة حتليلية حول موازنات وزارة ال�سغال العامة وال�سكان واملجل�ص العلى لل�سباب. 
والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزارة  تعمل كل من  اأن  املتوقع  الدرا�سة، فمن  نتائج  اأ�سفرت عنه  ما  ويف �سوء 
واملجل�ص الأعلى لل�سباب على تطبيق تو�سيات الدرا�سة الهادفة الى متكني تطبيق منهجية املوازنة ال�سديقة 
 .2017 لعام  لل�سباب  العلى  واملجل�ص  وال�سكان  العامة  ال�سغال  وزارة  موازنة  يف  ذلك  وت�سمني  للطفل 
وجتدر ال�سارة الى انه قد مت يف ال�سنوات املا�سية اعداد تقارير حول موازنات وزارات ال�سحة والرتبية 
والتعليم والتنمية الجتماعية ووزارة العمل ووزارة الوقاف وال�سوؤون واملقد�سات ال�سلمية ووزارة العدل، 
حيث مت اعادة هيكلة الربامج والن�ساطات يف جمالت الإنفاق اخلا�سة بالطفل و تطوير املزيد من موؤ�سرات 
الوزارات. وبالمكان ال�ستفادة من هذه الدرا�سات يف كونها توفر  التي تركز على الطفل يف هذه  الأداء 

تقارير حتليلية ميكن ال�ستفادة منها عند التخطيط ال�سرتاتيجي لكافة الوزارات املعنية بحقوق الطفل.

وجتدر ال�سارة الى ان هذه الدرا�سات تاتي ا�ستكمال للجهود التي قامت بها الدائرة والهادفة الى اإحداث 
نقلة نوعية يف جمال املوازنة ال�سديقة للطفل وذلك بالتعاون مع املوؤ�س�سات الدولية ذات الخت�سا�ص. 
حيث مت توقيع اتفاقية تعاون بني دائرة املوازنة العامة و�سندوق الأمم املتحدة لدعم الأمومة والطفولة 
»اليوني�سف« بخ�سو�ص املوازنة ال�سديقة للطفل لأجل تعزيز اجلهود املبذولة للحفاظ على حقوق الطفل، 
وتعزيز الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد املالية املتاحة يف حتقيق اأف�سل النتائج لي�ص على النطاق العام فقط 

وامنا لي�سمل فئات معينة مثل الطفل.

وذلك   2016 املالية  لل�سنة  العامة  املوازنة  قانون  للطفل يف  املقدرة  املخ�س�سات  يبني  التايل  واجلدول 
لل�سنوات )2014 - 2018(.

املخ�ش�شات املقدرة للطفل موزعة ح�شب الف�شول لل�شنوات 2014 - 2018
)بالدينار(

الف�صل
 2014 2015 2016 2017 2018

عنوانهرقمه

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 وزارة املالية1501 

 1701
وزارة التخطيط والتعاون الدويل 

0 2,500,000 2,800,000 4,385,000 4,000,000 / املجل�ص القومي للتخطيط

944,465,000 928,963,000 913,604,000 886,611,000 891,418,435 وزارة الرتبية والتعليم2501 

244,741,000 248,526,000 235,309,000 219,510,000 214,116,000 وزارة ال�سحة2701 

37,387,205 37,251,800 37,168,135 36,569,806 36,663,565 وزارة التنمية الجتماعية2801 

200,000 200,000 250,000 250,000 295,000 وزارة العمل2901 

1,227,043,205 1,217,690,800 1,189,381,135 1,147,575,806 1,146,743,000 املجموع
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دور املواطن يف املحافظة على املمتلكات العامة وتنفيذ املوازنة 
على الرغم من الظروف القليمية ال�سعبة التي تعي�سها املنطقة والتغريات الكبرية التي ا�سابت الرتكيبة 
ال�سكانية للردن، فما زال الردن واحة اأمن وا�ستقرار جلميع مواطنيه، الذين �ساركوا يف �سناعة حا�سره 
وا�ست�سراف م�ستقبله، و�ساهموا باأموالهم وبذلوا جهدهم لبناء مقوماته وت�سييد مقدراته ليتمتعوا بها 

وينتفعوا منها هم واأجيالهم القادمة.

ويف �سوء الو�ساع القت�سادية واملالية احلرجة التي مر بها القت�ساد الوطني يف ال�سنوات الخرية، وبالنظر 
الى حمدودية امل�ارد املالية املتاحة وال�شغ�ط الكبرية على البنية التحتية لبلدنا، فعلى امل�اطن املبادرة 
للقيام بكل ما من �ساأنه احلفاظ على مكت�سبات الوطن التنموية من خلل ابلغ املوؤ�س�سات املخت�سة يف 
حال لحظ وجود اخفاق او ق�سورا يف تنفيذ امل�ساريع لتتمكن من اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية املطلوبة 
والتدابري العاجلة ملعاجلة هذا الأخطاء ومتابعتها والتحقق من ان هذه الجراءات قد مت تنفيذها بفعالية، 

وبذلك يتمكن املواطنون جميعًا من النتفاع باخلدمات التي تقدمها احلكومة يف �ستى املجالت.

والبيانات  املعلومات  على  واطلعه  الردين  املواطن  توعية  الى  العامة  للموازنة  املواطن  دليل  ويهدف 
املتعلقة باملوازنة ال�سنوية ليتمكن من التعرف على م�سادر اليرادات واأوجه النفاق العام وكل ما يرتبط 
بذلك من حتديد ال�سيا�سات والولويات الوطنية. ومما ل �سك فيه اأن النتائج اليجابية التي �ستتمخ�ص 
عن ذلك من تعزيز ال�سفافية ومتتني الثقة املتبادلة بني املواطن واحلكومة، �ست�ساهم يف دفع املواطن الى 

القيام بدوره يف املحافظة على مقدرات الوطن.
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قائمة باأبرز امل�شاريع الراأ�شمالية لعام 2016 ح�شب التوزيع القطاعي
)بالألف دينار(

مقدر 2016ا�صم امل�صروعالقطاع
142500ال�صحة

40000 م�سروع املدينة الطبية اجلديدة

15800 ان�ساء وجتهيز م�ست�سفى المرية ب�سمة

11000 حتديث وتطوير املعدات والآلت والأجهزة

9200 اإعادة تاأهيل و�سيانة مدينة احل�سني الطبية

8200 ان�ساء م�ست�سفى ال�سلط اجلراحي / العام

8000 حو�سبة القطاع ال�سحي / حكيم

5750 �سيانة وحتديث مباين امل�ست�سفيات

4840 اإعادة تاأهيل م�ست�سفى امللكة علياء

4000 حتديث قطع الغيار الطبية وغري الطبية والأثاث

3700 مركز معاجلة الورام بال�سعة

3500 تو�سعة م�ست�سفى الميان / عجلون

3500 مركز العلج بال�سعة

2430 حتديث وتطوير البنية

2000 تطوير القدرات املوؤ�س�سية لكوادر الوزارة

1700 م�سروع تو�سعة م�ست�سفى الب�سري

1500 ان�ساء م�ست�سفى الطفيلة

1200 حتديث م�ست�سفى الب�سري

1000 حتديث وتطوير الآليات

1000 تو�سعة وحتديث م�ست�سفى جر�ص

121420 التعليم

21000 تطوير اجلامعات الر�سمية

10530 تطوير التعليم نحو القت�ساد املعريف)املرحلة الثانية(

10000 اكادميية امللكة رانيا للمعلمني

10000 دعم �سندوق الطالب املحتاج

9000 ان�ساءات وا�سافات غرف �سفيه للتعليم الأ�سا�سي

6500 ا�ستيعاب الطلبة ال�سوريني

4500 التغذية املدر�سية

4400 البنية التحتية للجامعات

4250 تطوير التعليم التقني يف اجلامعات الر�سمية

4200 ان�ساءات وا�سافات غرف �سفية للتعليم الثانوي

4180 ان�ساء اأبنية مدر�سية / بنك تنمية املدن والقرى

3850 ا�سافات غرف �سفية لريا�ص الطفال

3560 بناء 60 مدر�سة
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مقدر 2016ا�صم امل�صروعالقطاع

3500 الربنامج الوطني لتدريب طلب املدار�ص

3000 جامعة احل�سني بن عبد اهلل الثاين التقنية / موؤ�س�سة ويل العهد

2500 تاأثيث وجتهيز الأبنية املدر�سية

2250 تطوير التعليم التقني يف كليات املجتمع الر�سمية

2000 �سيانة وا�سلحات املباين للتعليم الأ�سا�سي

2000 بناء 25 مدر�سة ا�سا�سية

1500 �سيانة وا�سلحات املباين للتعليم الثانوي

1000 م�سروع ادارة برنامج التعليم الأ�سا�سي

111540 الطرق

10000 ال�ستملكات

9500 الطريق ال�سحراوي

6500 طريق عمان الدائري التنموي

5000 ان�ساء وحت�سني الطرق القروية والثانوية

5000 الطرق الزراعية

5000 اكمال طريق ال�سلط الدائري / اجلزء الثاين

5000 طريق اربد الدائري

4490 م�سروع ادارة برنامج اإن�ساء الطرق

4000 ادامة �سيانة وحتديث املراكز احلدودية

3110 م�سروع ادارة برنامج �سيانة الطرق

3000 م�سروع �سيانة الطرق الرئي�سية والنافذة واجل�سوريف اقليم ال�سمال

3000 م�سروع �سيانة الطرق الرئي�سية والنافذة واجل�سوريف اقليم الو�سط

3000 م�سروع �سيانة الطرق الرئي�سية والنافذة واجل�سور يف اقليم اجلنوب

3000 ال�سلمة املرورية على الطرق

2900 انارة الطرق الرئي�سية والنافذة

2500 تنفيذ طريق الزرقاء - بريين

2500 طريق اربد الدائري / املرحلة الثانية

2500 طريق ال�سلط الدائري / املرحلة الثانية

2000 ان�ساء وحت�سني الطرق النافذة

2000 طريق كرثبا - الغوار

2000 تنفيذ ج�سر �سومر / الزرقاء

2000 اإن�ساء نفق وج�سر وادي ال�سجرة / ال�سلط

2000 اعادة ان�ساء طريق ال�سونة ال�سمالية / املن�سية / وقا�ص

2000 طريق ال�سونة اجلنوبية / تقاطع الكفرين / تقاطع الرامة

1500 تقاطعات مرورية يف الو�سط وال�سمال واجلنوب

1500 تقاطع دوار الثقافة / اربد

1000 م�سروع �سيانة الطرق الثانوية والقروية

)بالألف دينار(
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مقدر 2016ا�صم امل�صروعالقطاع

1000 م�سروع �سيانة الطرق الزراعية

1000 اعادة تاأهيل الطريق ال�سحراوي )عمان - راأ�ص النقب(

1000 طريق الكورة - اإربد

1000 طريق الب�سرية / الزرق

1000 تو�سعة و�سيانة طريق امل�سفاة / الزرقاء

1000 ربط حمافظة البلقاء مبحافظتي جر�ص و عجلون

1000 تو�سعة و�سيانة طريق رحاب / املفرق

1000 م�سروع القرى احل�سرية

13392 الزراعة

3709 م�سروع ادامة وتطوير اخلدمات الزراعية

1520 م�سروع ادارة برنامج احلراج واملراعي وتطوير امل�ساتل

1025 م�سروع ادارة برنامج املركز الوطني للبحث والإر�ساد الزراعي

1000 �سندوق املخاطر الزراعية

 73955املياه

8065 تو�سعة حمطة �سرف �سحي وادي ال�سري/�سرف �سحي ناعور

5750 �سد كفرجنة

4600 ت�سغيل و �سيانة و اإدامة قناة امللك عبداهلل

4600 �سد الزرقاء ماعني

4000 �سرف �سحي ال�سليل/احللبات/اخلالدية/تربيد املفاعل النووي

3505 حمطتي رفع �سرف �سحي غرب و�سرق الزرقاء

3000 جر مياه الدي�سي

2500 �سد الكرك

2167 م�سروع تاأهيل �سبكة مياه عجلون

2000 تنفيذ خط مياه ناقل من حمطة ال�سلطاين الى الغوير

2000 تاأهيل املاآخذ الرئي�سية و حمطات �سخ م�سروع ري متديد)18كم(

1730 م�سروع تاأهيل �سبكة مياه جر�ص

1730 �سد وادي مدين

1700 �سرف �سحي قرى �سمال و�سمال �سرق حمافظة البلقاء/تربيد املفاعل النووي

1650 ان�ساء منطقة تنموية يف وادي عربة

نقل جزء من املياه املعاجلة من حمطة جنوب عمان الى منطقة الأغوار/�سد 
الكفرين/تربيد املفاعل النووي

 1500

1420 ت�سغيل و�سيانة واإدامة ال�سدود

1200 ت�شغيل و �شيانة اخلط�ط الناقلة

1200 اعادة تاأهيل م�سروع ري ح�سبان الكفرين/املرحلة الثانية

1100 نقل املياه من �سد املوجب اإلى الكرك

1100 اعادة تاأهيل حمطات ال�سخ يف الأغوار ال�سمالية والو�سطى

)بالألف دينار(
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مقدر 2016ا�صم امل�صروعالقطاع

1000 م�ساريع �سلطة املياه / حت�سني �سبكات املياه يف املحافظات

1000 م�سروع ادارة برنامج الرا�سي والتنمية الريفية

1000 �سد الفيدان

1000 �سد وادي مو�سى

126616الطاقة

35000 م�ساريع الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء - الطاقة ال�سم�سية / العقبة

27060 من�ساآت لتخزين امل�ستقات النفطية

23000 م�ساريع الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء - طاقة الرياح / معان

11000 بناء وجتهيز ر�سيف الغاز الطبيعي امل�سال / العقبة

9685 دعم م�ساريع هيئة الطاقة الذرية

9000 حمطة الطاقة النووية الأردنية

2000 ا�ستغلل طاقة الرياح لتوليد الكهرباء )الفجيج(

1000 م�سروع تعزيز القدرات املوؤ�س�سية

17090 التنمية الإجتماعية

3215 املجل�ص العلى ل�سوؤون ال�سخا�ص املعوقني

2400 ان�ساء م�ساكن ال�سر الفقرية

2179 م�سروع ادارة برنامج �سوؤون ال�سخا�ص املعاقني

1733 م�سروع ادارة برنامج الأ�سرة والطفولة

1210 م�سح نفقات و دخل ال�سرة

1000 م�سروع حزمة الأمان الجتماعي

 38644الإت�صالت

14500 م�سروع البطاقة الذكية

14500 ربط �سبكة الألياف ال�سوئية

2400 ا�ستكمال تطوير ال�سبكة التعليمية احلكومية واملواقع احلكومية

ادارة ا�ستمرارية العمل للحكومة اللكرتونية/ادارة و مراقبة و تقييم تطبيق 
احلكومة اللكرتونية )�سابقا(

 1200

97968النقل

25650 و�سلة �سكة حديد مناجم ال�سيدية وحمطة اإعادة التحميل يف وادي اليتم

21350 الربط للنقل العام بني عمان و الزرقاء/خط �سكة حديد عمان-الزرقاء �سابقا

10500 اإعادة تاأهيل املدرج ال�سمايل / مطار امللكة علياء الدويل

8350 تطوير البنية التحتية للنقل العام / هيئة تنظيم النقل الربي

7050 نظام متكامل لدفع الجور عن طريق البطاقة الذكية / هيئة تنظيم النقل الربي

6670 دعم م�ساريع هيئة تنظيم النقل الربي

6000 النهو�ص بخدمات النقل العام

5900 اإن�ساء �سبكة �سكك حديدية وطنية/ا�سرتاجتية تطوير ال�سكك احلديدية الأردنية �سابقا

2545 درا�سات تطوير النقل

)بالألف دينار(
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مقدر 2016ا�صم امل�صروعالقطاع

تو�سعة واعادة تاأهيل قاعة املغادرين والقادمني واملرافق يف مطار عمان املدين/ 
�سركة املطارات الردنية

 1000

 105550الأمن و الدفاع

15000 ادامة النظمة واملعدات

)Cyber Defence( 10650 الدفاع اللكرتوين

9500 حتديث وتطوير الآليات / الدفاع املدين

8150 م�سروع تطوير وحتديث اأجهزة الأمن العام

7500 م�سروع ادارة برنامج الأمن العام

7100 تعديل وتطوير الرادارات املتاأثرة مب�ساريع الطاقة املتجددة

5100 م�سروع تطوير وحتديث الأبنية/ المن العام

5000 تطوير و حتديث البنية / قوات الدرك

5000 تطوير و حتديث الليات / قوات الدرك

4000 الكادميية الع�سكرية

3500 تطوير وحتديث الأبنية / الدفاع املدين

2950 حتديث وتطوير املعدات والأثاث / الدفاع املدين

2000 حتديث وتطوير الليات / وزارة الدفاع

2000 م�ساهمة قوات الدرك يف راأ�سمال �سندوق الئتمان الع�سكري

2000 م�ساهمة الدفاع املدين يف راأ�سمال �سندوق الئتمان الع�سكري

2000 الجهزة و اللوازم / قوات الدرك

2000 م�ساهمة المن العام يف راأ�سمال �سندوق الئتمان الع�سكري

1950 حتديث وتطوير الأجهزة واللوازم/ الدفاع املدين

1500 م�سروع لوحات م�سنع الأرقام

1500 الت�سالت ال�سلكية والل�سلكية

1000 اإن�ساء القيادة العامة

1000 م�سروع مركز القيادة وال�سيطرة

1000 حتديث وتطوير مراكز الإ�سلح

1000 �سفارات الإنذار واحتياجات مطار امللك ح�سني الدويل

1000 حتديث و تطوير املعدات / قوات الدرك

13050ال�صياحة

3000 حدائق امللك عبد اهلل الثاين / القوي�سمة

2000 م�ساريع �سلطة اإقليم البرتاء التنموي ال�سياحي

1450 م�سروع ادارة برنامج تطوير القطاع ال�سياحي

1000 م�سروع تطوير و�سط مدينة ال�سلط مبا فيها ال�ستملكات

1000 دعم م�ساريع هيئة تن�سيط ال�سياحة

)بالألف دينار(
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مقدر 2016ا�صم امل�صروعالقطاع

43650 ال�صوؤون الثقافية والدينية وال�صبابية والإعالم

11705 دعم م�ساريع املجل�ص الأعلى لل�سباب

10400 دعم م�ساريع اللجنة الأولومبية الأردنية

10000 حمطة العلم العام امل�ستقلة

2090 دعم م�ساريع وزارة الوقاف و ال�سوؤون و املقد�سات ال�سلمية

1520 مهرجانات و فعاليات ثقافية و اأدبية

1170 دعم م�ساريع الحتاد الردين لكرة القدم

1000 �سراء مركز احل�سن / الكرك

44799 املناطق التنموية و ال�صتثمار

18000 م�سروع تو�سعة ال�سوامع

10000 م�سروع ان�ساء املدن ال�سناعية يف اململكة

4200 البنية التحتية ملنطقة معان القت�سادية التنموية

)SMART BUILDINGS( 2000 العمارات الذكية يف منطقة اربد التنموية القت�سادية

1870 التدريب املهني

1800 البنية التحتية ملنطقة املفرق و اربد - منطقة احل�سني بن طلل القت�سادية

1200 درا�سات اجلدوى

1064 دعم م�ساريع هيئة ال�ستثمار

53497الإدارة العامة

11743 دعم م�ساريع موؤ�س�سة الذاعة و التلفزيون

4500 الربنامج الوطني لن�ساء املباين احلكومية

3990 تعزيز القدرات املوؤ�س�سية

3700 التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن

3200 م�سروع اخلدمات امل�ساندة والبنية التحتية

2510 م�سروع ادارة برنامج اإ�سدار الوثائق

2400 م�سروع ا�ستملكات

2000 فتح بعثات دبلوما�سية جديدة

1300 نظام تتبع واإدارة �ساحنات الرتانزيت اللكرتوين

1220 م�سروع ال�ستمطار

1075 م�سروع ادامة وت�سغيل خدمات الوزارة

1000 دعم م�ساريع الهيئة امللكية الردنية للأفلم

1000 املركز القليمي التابع للأمم املتحدة لتدري�ص علوم وتكنولوجيا الف�ساء لدول غرب اأ�سيا

 14010العدل والق�صاء

6000 م�سروع بناء القدرات

1450 ان�ساء مبنى ق�سر عدل معان وجتهيزه

)بالألف دينار(
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مقدر 2016ا�صم امل�صروعالقطاع

1450 ان�ساء مبنى املعهد الق�سائي الأردين وجتهيزه

1400 م�سروع ادارة برنامج املراكز الدارية

282310التنمية املحلية

151000 تنمية وتطوير البلديات

95000 م�ساريع البنية التحتية للمحافظات

22000 م�سروع تعزيز النتاجية

10000 �سندوق تنمية املحافظات )املبادرة امللكية ال�سامية لتنمية املحافظات(

1000 تعزيز القدرات الدارية

1000 ج�سر وادي النقع / بلدية الأغوار اجلنوبية

3608 البيئة

1000 م�سروع تطوير مكاب النفايات يف الكيدر

800 ال�سرطة البيئية

7000اأخرى

7000 م�سروع دعم املوؤ�س�سات والربامج التنموية

)بالألف دينار(
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املخاطر املحتملة التي قد تواجه املوازنة العامة يف املدى املتو�شط
تواجه املوازنة العامة عددا من املخاطر املحتملة خلل املدى املتو�سط )2016 - 2018(، بع�سها خارج 
اتخاذها.  املفرت�ص  والجراءات  ال�سيا�سات  اتخاذ  بعدم  يتعلق  الخر  وبع�سها  املحلية  ال�سيطرة  نطاق 

وميكن اإيجاز اأبرز هذه املخاطر على النحو التايل:

خماطر خارج نطاق ال�شيطرة املحلية:. 1
• تراجع املنح اخلارجية نتيجة لرتاجع حجم امل�ساعدات املقدمة من الدول ال�سديقة وال�سقيقة يف 	

�سوء تراجع ا�سعار النفط العاملي مل�ستويات قيا�سية. 
• تدهور 	 ا�ستمرار  �سوء  يف  العربي  اجلوار  دول  مع  وخا�سة  الوطنية  ال�سادرات  حجم  تراجع 

الو�ساع المنية.
• عدم قيام املجتمع الدويل مب�شاعدة االردن على النح� الذي ميكنه من م�اجهة ال�شغ�ط الهائلة 	

على املالية العامة والثار ال�سلبية على القت�ساد الوطني الناجمة عن تدفق اللجئني ال�سوريني 
الى اململكة باعداد كبرية، ف�سل عن معاجلة الثار ال�سلبية املرتتبة على اخلدمات التي تقدمها 

بع�ص القطاعات للمواطن الردين. 
• عودة ال�سعار العاملية للنفط للرتفاع ب�سكل حاد مبا يوؤدي الى ارتفاع قيمة فاتورة امل�ستوردات 	

من النفط وتزايد عجز احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات.

خماطر �شمن نطاق ال�شيطرة املحلية:. 2
• هذه 	 واثر  اخلارجية  ال�ستثمارات  جذب  على  وعامليا  اقليميا  املناف�سة  حجم  ارتفاع 

ال�ستثمارات - وخا�سة م�ساريع ال�سراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص- يف تخفيف 
العبء عن املوازنة العامة.

• وا�سح 	 ب�سكل  عر�سة  يجعلها  مبا  امل�ستوردة  الطاقة  م�سادر  على  كبري  ب�سكل  اململكة  اعتماد 
للتقلبات العاملية يف ا�سعار الطاقة.

• التاأخر يف معاجلة الختللت والت�سوهات يف قطاع املياه واثر ذلك على العجز املايل لهذا القطاع.	
• التباطوؤ يف تنفيذ الن�سطة وامل�ساريع الراأ�سمالية املرتبطة بربامج املنح اخلارجية، المر الذي 	

ينعك�ص �سلبًا على حجم املنح الواردة للخزينة.
• تراخي اجلهات احلكومية يف اللتزام بقرارات توفري ا�ستخدام م�سادر الطاقة وخا�سة الكهرباء 	

املوازنة  تعميق عجز  الى  يوؤدي  الذي  المر  العاملية،  النفط  ا�سعار  تراجع  واملحروقات يف �سوء 
خا�سة يف �سوء تراجع اليرادات املحلية املتاأتية عن �سريبة املبيعات على املنتجات النفطية.

• زيادة ر�سيد �سايف 	 �ساأنه  الذي من  الأمر  امل�ستقلة  العامة  املوؤ�س�سات  بكفالة قرو�ص  ال�ستمرار 
الدين العام، وما قد يرتتب على ذلك من زيادة ن�سبته للناجت املحلي الجمايل.

• ا�شتجابة احلك�مة ملطالب و�شغ�ط بع�ض ال�زارات والدوائر وال�حدات احلك�مية املتمثلة بتح�شني 	
احلوافز واملزايا املادية املقدمة ملوظفيها مما يرهق كاهل املوازنة العامة ويخلق ت�ساوؤلت حول 
جدية احلكومة يف �سبط النفقات العامة واجلارية منها على وجه اخل�سو�ص ومنح ا�ستثناءات 

للتعيني للوزارات والدوائر احلكومية.




