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 والمصطلحاتلائمة بأبرز المفاهٌم 

خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق األهدداف الوطنيدة المنشدودة الموازنة العامة: 
 ضمن إطار مالي متوسط المدى.

: الخطدددة الماليدددة للحكومددة وسياسدددتها خدددالل المددددى اإلطااار الماااالً متوساااط الماادى

وطني المستندة إلد  توععدات اتعتصداد الدلسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين والمتوسط 

والمبنيددة علدد  عدددد مددن المرتكددزات والفرضدديات وتوععددات المؤشددرات اتعتصددادية 

 .الربيسية

المتوععدة للددوابر والوحددات خطدة التفصديلية للنفقدات ال :إطار االنفاق متوسط المدى
 .لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين خالل المدى المتوسط الحكومية

 

او سلطة او هيبة عامة تدخل موازنتهدا ضدمن اي وزارة او دابرة  :الدائرة الحكومٌة
 ة للدولة.مالموازنة العا

أي هيبددة أو مؤسسددة رسددمية عامددة أو سددلطة أو مؤسسددة عامددة الوحاادة الحكومٌااة: 
 مستقلة مالياً أو إدارياً تدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية.

البرندددامج أو الحدددد األعلددد  للمبدددالة المرصدددودة لنفقدددات الفصدددل أو  المخصصاااات:

المشروع أو النشداط أو المدادة أو البندد الدتي يدتم إدراجدا فدي عدانون الموازندة العامدة 

 وعانون موازنات الوحدات الحكومية.

عانون ملحق بقانون الموازنة العامة أو عانون موازنات الوحدات ملحك الموازنة: 

العامة صرف  الحكومية يتم إصداره خالل السنة المالية في حال اعتضت المصلحة

نفقات إضافية ليست لها مخصصات في عانون الموازنة العامة أو عانون موازنات 

 .الوحدات الحكومية

بدال  يصددره ربديل الدوزراء فدي شدهر أيلدول مدن كدل عدام  : بالغ الموازنة العامة 

إلعداد مشروع عانون الموازنة العامة ومشروع عانون موازندات الوحددات الحكوميدة 

تشكيالت الوزارات والدوابر والوحددات الحكوميدة لسدنة ماليدة معيندة  ومشروع نظام

متضمناً  اإلجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتين 

تين والتوجهات والتوععات الربيسية والفرضيات واإلجدراءات الماليدة التدي تدم يتأشير

ة مرفقاً با سدقف اإلنفداا النهدابي لكدل دابدرة اتستناد إليها في إعداد تقديرات الموازن
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ووحددددة حكوميدددة واإلجدددراءات والتعليمدددات الواجددد  التقيدددد بهدددا مدددن عبدددل الددددوابر 

 والوحدات الحكومية عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيالتها.

لتمويدل  والوحددات الحكوميدة المبدالة المخصصدة للددوابر الحكوميدة :النفماات العاماة
وعدانون موازندات حس  عانون الموازنة العامة كافة بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية 

 .الوحدات الحكومية

جميددع الضددراب  والرسددوم والعوابددد واألربددا  والفددواب  والمددن   :العامااةاالٌاارادات 
 .او تي وحدة حكومية وأي اموال اخرى ترد للخزينة العامة

النفقددات المرتبطددة بالحيددازة او البندداء او التطددوير او التددرميم  النفمااات الرأساامالٌة:
 من سنة واحدة. أكثرلألصول التي يكون عمرها اتنتاجي المتوعع 

المنهجيدة المسدتخدمة فدي اعدداد عدانون الموازندة العامدة  الموازنة الموجهة بالنتائج:

لوحددددات وعدددانون موازندددات الوحددددات الحكوميدددة والتدددي بموجبهدددا تقدددوم الددددوابر وا

الحكوميددة بتحديددد رؤيتهددا ورسددالتها وأهدددافها اتسددتراتيجية وبرامجهددا ومشدداريعها 

وانشددتطتها ومؤشددرات عيددال األداء علدد  مسددتوى األهددداف اتسددتراتيجية والبددرامج 

زمنددي وان  بإطددارعلدد  ان تكددون واضددحة ومحددددة وعابلددة للقيددال وواععيددة ومحددددة 

لواحدددات الحكوميددة لتحقيددق األهددداف تكددون منسددجمة مددع رؤيددة ورسددالة الدددوابر وا

 ولويات الوطنية.  واأل

لقدددابم للددددين العدددام الرصددديد الددددين الدددداخلي وا اجمدددالييمثدددل  الااادٌن العاااام: اجماااالً
 الخارجي.

: يمثددل الندداتج المحلددي مجمددوع عدديم جميددع السددلع والخدددمات الناااتج المحلااً اإلجمااالً

خالل فترة زمنية معينة )سدنة علد  المعدة لالستخدام النهابي والمنتجة في اعتصاد ما 

سبيل المثال(. والنداتج المحلدي اإلجمدالي يكدون إمدا بسدعر األسدال )سدعر الكلفدة( أو 

بسعر السوا التي يحتس  بإضافة بندد صدافي الضدراب  علد  المنتجدات إلد  النداتج 

 .المحلي اإلجمالي بسعر األسال
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 تمدٌم

 

جهدة والمدواطن مدن جهدة  العامدة مدنفي إطار تعزيز التواصدل بدين دابدرة الموازندة 

وايمانا من الدابرة بأن المعلومة ملك للمدواطن ت بدد مدن توفيرهدا لدا لتمكيندا أخرى، 

بمددا يفضددي الدد  تعزيددز  متعلقددة بالموازنددة العامددة السددنويةمددن متابعددة التطددورات ال

دليل المواطن للموازندة من  العاشراصدارها  إطالادابرة اليسر المتابعة والمساءلة، 

قدانون الموازندة العامدة وعدانون ل، والتي يتضدمن ملخصداً 0202العامة للسنة المالية 

  .2020موازنات الوحدات الحكومية لعام 

 ً مسهباً آللية مراحل إعداد الموازندة السدنوية للدولدة،  باإلضدافة  يتضمن الدليل شرحا

ات الحيويدة والتدي تتمثدل ي القطاعدإل  تسليط الضوء عل  أبرز إنجازات الحكومة فد

وابددرز ، 0202والطاعددة لعدام  والطدرا بدالتعليم والصدحة والميدداه والصدرف الصددحي

، اضافة 0202التوجهات والفرضيات التي استندت اليها الحكومة عند اعداد موازنة 

السددنوات التددي تميزهددا عددن موازنددات  0202المسددتجدات فددي موازنددة عددام  الدد  اهددم

 0202السابقة. كما يوض  الدليل تفاصيل النفقات الجارية والرأسدمالية المقددرة لعدام 

كمدا تدم  .0202ومة توريدها للخزينة فدي عدام ، ومصادر اتيرادات التي تتوعع الحك

ارفدداا الجددداول واتشددكال التوضدديحية التددي نعتقددد انهددا ستسدداهم فددي تحقيددق الفهددم 

 . 0202م لموازنة عاالشامل الصحي  و

وكعادتهددا، تؤكددد الدددابرة علدد  ترحيبهددا بدداي استفسددارات او استيضدداحات مددن عبددل 

المواطنين حول مدا يتضدمنا الددليل، حيد  تدم توضدي  اتليدة التدي يمكدن مدن خاللهدا 

التواصل مع المعنيين في الدابرة فدي حدال وجدود اي شدكاوى او استفسدارات ليصدار 

 ال  الرد عليها مباشرة. 

 

 
 

 

  مدٌر عام دائرة الموازنة العامة                                                            

 جدي الشرٌمًم                                                   
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 ما هً الموازنة؟

 

تعددرف الموازنددة بأنهددا خطددة الحكومددة لسددنة ماليددة مقبلددة لتحقيددق األهددداف الوطنيددة 

مددالي متوسددط المدددى وتتضددمن المبددالة الماليددة التددي تحصددلها  إطددارالمنشددودة ضددمن 

 الدولة )اإليرادات(، والمبالة التي تنفقها )النفقات(. 

وفي حدال  ،"وفـر الموازنة"ففي حال تجاوز اإليرادات للنفقات، ينتج ما يطلق عليا 

الحكومدة ممدا يددفع "عجز الموازنة"، تجاوز النفقات لإليرادات، ينتج ما يطلق عليا 

لالعترا  لتنفيت برامجها وأنشطتها التي تسهم في تحسين مستوى معيشدة المدواطنين 

 ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

 آلٌة ومراحل اعداد الموازنة 

تمددر دورة الموازنددة العامددة فددي األردن بددأربع مراحددل ربيسددية هددي: إعددداد وإعددرار 

 وتنفيت الموازنة والمتابعة والتقييم.

لٌة إعداد الموازنة العامة فً االردن بعدد من المراحل ٌمكن إٌجازها على وتمر عم

 النحو التالً:

  والمحافظدات الحكوميدةوالوحددات مراجعة السقوف اتولية للوزارات والددوابر ،

 وتحدي  المؤشرات اإلعتصادية الكلية.

  تزويددد دابددرة والمحافظددات الحكوميددة والوحدددات الطلدد  مددن الددوزارات والدددوابر

الموازندة العامدة بمشدروعات موازناتهدا للمددى المتوسدط وبموجد  تعمديم صددادر 

عن دولة ربيل الوزراء متضمناً اعتماد سقوف جزبية أوليدة لكدل وزارة ودابدرة 

لغايددات إعددداد مشدداريع موازناتهددا وسددقوف نهابيددة للمحافظددات حكوميددة ووحدددة 

وف النهابيدة التدي سديتم تزويددها بهدف تقليص الفجوة تكبر عدر ممكدن بدين السدق

 الحكومية وبين طلباتها. والوحدات للوزارات والدوابر

  بتزويد دابرة الموازندة والمحافظات الحكومية والوحدات عيام الوزارات والدوابر

 العامة بمشروعات موازناتها متضمنة مشاريعها وبرامجها بصورة تفصيلية.

 الحكوميدة  والوحددات ات والددوابردراسة ومراجعة مشروعات موازندات الدوزار

مدن عبدل دابدرة الموازندة العامدة وبالتعداون والتنسديق مدع الدوزارات والمحافظات 

 .المحافظاتو الحكوميةوالوحدات والدوابر 
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 متضدمنة  الحكوميدة والوحددات تحديد سقوف اإلنفاا النهابيدة للدوزارات والددوابر

 .سقوف المحافظات

 ا كلما دعت الحاجة لتلك.مراجعة نماتج الموازنة وتعديله 

 .إعداد مسودة بال  إعداد الموازنة مرفقا با سقوف الموازنة ونماتج الموازنة 

  الموازنة.عيام دولة ربيل الوزراء بإصدار بال  إعداد 

 الحكوميددة  والوحدددات إرسددال بددال  إعددداد الموازنددة لجميددع الددوزارات والدددوابر

والوحدددات مرفقددا بددا نمدداتج الموازنددة، وسددقوف موازنددات الددوزارات والدددوابر 

 بما فيها سقوف موازنات المحافظات.الحكومية 

 الحكوميددة بإرسددال مشدداريع موازناتهددا إلدد   والوحدددات عيددام الددوزارات والدددوابر

د مدن دابرة الموازنة العامة وعيدام محللدي الموازندة بمراجعدة هدته المشداريع للتأكد

 والتأكددد مددن وجددود مطابقتهددا للسددقوف المحددددة فددي بددال  دولددة ربدديل الددوزراء

كمدا والددوابر الحكوميدة مشاريع موازنات المحافظات ضمن موازنات الوزارات 

 .وردت من المحافظات

  عيددام محللددي الموازنددة بإدخددال مشدداريع الموازنددات علدد  النظددام المحوسدد  فددي

ومشدددروع عدددانون موازندددات ة العامدددة الددددابرة وسدددح  مشدددروع عدددانون الموازنددد

 وتدعيقا وإرسالا إل  معالي وزير المالية للموافقة عليا.الوحدات الحكومية 

  ومشددروع عددانون موازنددات الوحدددات عددر  مشددروع عددانون الموازنددة العامددة

عل  المجلل اإلستشاري للموازندة للموافقدة عليدا ومدن ثدم إعدراره مدن الحكومية 

 الوزراء.عبل مجلل 

 ومشروع عانون موازنات الوحدات الحكومية روع عانون الموازنة العامة رفع مش

 وحس  المراحل الدستورية. ماعرارهجراءات ابإإل  مجلل األمة للسير 
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 ماذا فعلت الحكومة فً العام الماضً؟

وخاصة في  2019من اتنجازات الهامة خالل عام  اً عامت الحكومة بتحقيق عدد

 القطاعات تات األولوية الوطنية كالتعليم والصحة والمياه والطرا والطاعة.

بهدف الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوا العمل، تم  :ففً لطاع التعلٌم

التوسع في برنامج التعليم الصناعي والمهني من خالل تطوير المناهج وتعيين 

ً  .يز المشاغل الالزمةن وتوفير وتجهوتدري  وتأهيل المعلمي عل  جودة  وحرصا

ة وتطويرها منت المراحل التعليمية األول ، تم عقد اختبار يالتعليم مخرجات العملية

الثال   طال  وطالبة من الصفوف األساسيةألف  071نحو وطني تقييمي شارك فيا 

مواطن القوة والضعف لدى الطلبة ومدخالت العمليةٌ عل  ليتم الوعوف  األول 

  .تخات عرارات إجرابيةٌ تصحيحية مبكرةوليصار ال  االتعليمية 

 

 ً اءتها، تم إطالا المرحلة ورفع كف توظيف التكنولوجيا في العملية التعليميةل وسعيا

تم أن  للمدارل وتلك بعد الثانية من مشروع نظام الربط والحماية اإللكترونية

ً  0772استهداف  من المشروع  دف المرحلة الثانيةوتسته ،في المرحلة األول  موععا

ا بخدمة والتعليم في المملكة ليصار إل  تزويده مدرسة ومديرية للتربية 022

تم  ،وزيادة أعداد الطلبة ولمواكبة الزيادة السكانية .إنترنت واتصاتت متكاملة

 12مدرسة جديدة، في حين ما زال يجري العمل عل  تنفيت  00اتنتهاء من تنفيت 

 العديد من انشاءات الغرف الصفية كما ويجري العمل عل  تنفيت، مدرسة عيد اإلنشاء

زيادة فرص الطلبة من اجل و لريا  األطفال في مختلف محافظات المملكة.

عبل اإللتحاا بالصف اتول  المبكرة بالحصول عل  تعليم نوعي في مرحلة الطفولة

 .0202ليم لريا  األطفال خالل عام التع حكومة للعمل بإلزامية، تتجا الاألساسي
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 مدرسة با  عمان األساسية للبنين                                      

 

ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة مواكبة الزيادة السكانية ل :وفً لطاع الصحة

توسعة مستشف  األميرة رحمة  للمواطنين، تم اتنتهاء من تنفيت وتجهيز مشروع

، باإلضافة إل  ومستشف  غور الصافي ومستشف  التوتنجي ومستشف  الرمثا

من المتوعع اتنتهاء من و. مستشف  البشيرفي اعسام جديدة اتنتهاء من استحدا  

المستشف  القضابي في و ،بقاً()السلط الحكومي سا الحكوميالبلقاء مستشف  تنفيت 

مدينة الفحيص، وتجهيز مستشف  للسرطان وآخر لألطفال ومستشف  طوارئ في 

تم اتنتهاء من تنفيت وتجهيز وعد  .0202خالل الربع األول من عام مستشف  البشير 

 .مركز صحي ثالثينباإلضافة إل  البدء بانشاء   مراكز صحية عشرة
 

خف   0202تم في عام فقد ج عل  المواطنين، وبهدف التخفيف من كلف العال

تحسين ات الحكومة لوضمن أولوي .الطبية ماتمستلزالور العديد من اتدوية أسعا

فقد تم  ،ضمان استمرار تدفق اتدوية وعدم انقطاعهاو مستوى الرعاية الصحيّة

عل  شكل حزم  عطاء شراء الخدمات من القطاع الخاص للمؤمنين صحياً طر  

 ة،ط عل  خدمات مستشفيات وزارة الصححزمة لتخفيف الضغ 12خدميّة بواعع 

كما  .من اثن  عشر شهراً  بدتً  دوية لخمسة عشر شهراً طر  عطاءات األاضافة ال  

الهادف  المقدم من وزارة الصحة« شبكة الحياة»وافق مجلل الوزراء عل  مشروع 

 ونقل  لجلطات القلبية خالل ساعتين من حصولهاطبية لحاتت اتقديم خدمة ال  

مري  إل  أعر  مستشف  حكومي آخر أو جامعي أو أي مستشف  في القطاع ال

 .خصابيي عل أالخاص ُمتعاعد معا ويتوفر لديا غرفة عسطرة و
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 مركز صحي الفحيص الشامل

 

سعياً من الحكومة لرفع كفاءة اتداء واحدا  و وفً مجال المٌاه والصرف الصحً:

نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، يجري 

العجز  عل  خف  العمل عل  تنفيت مشروع جر مياه وادي العر  والتي سيعمل 

 مياه المابي في المملكة ، اضافة ال  البدء باعداد الدراسات الخاصة بمشروع شبكات

 جات المياه في جميع مناطقاالتي سيتم من خاللا تامين احتيو اربد محافظة في

كما تم اتنتهاء من تنفيت سد وادي رحمة بسعة تخزينية نصف مليون متر . الشمال 

سداً وبسعة تخزينية  01مكع ، وليصل بتلك عدد السدود اإلجمالي في المملكة 

 01سد جديد و 00ة لتنفيت باإلضافة إل  وضع خط مليون متر مكع ، 731..

وصوتً ال  أكثر من ورفع طاعة التخزين السطحي للمياه  ،حفيرة للحصاد المابي

 -كما تم البدء بتنفيت المرحلة اتول  من مشروع جر مياه الشيدية. .م مليون 222

ً  3مليون م 02الحسا بطاعة  تستخراج المياه العميقة ضمن استراتيجية عطاع  سنويا

 ير مصادر مياه استراتيجية دابمة.المياه لتوف

 
 الحسا( -مشروع خان الزبي  )مشروع جر مياه الشيدية                                
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يجري العمدل علد  تنفيدت الطريدق الصدحراوي والدتي بلغدت فمجال الطرق، فً واما 

  .0202%، ويتوعع اتنتهاء مدن المشدروع فدي  منتصدف عدام 71اتنجاز نحو نسبة 

ومددرج الحمددام فددي محافظددة  ل علدد  تنفيددت كددل مددن تقدداطع اإلرسددالكمددا يجددري العمدد

 -معبددر الكرامددةانجدداز العديددد مددن الطددرا منهددا العاصددمة، باإلضددافة إلدد  اسددتكمال 

إربددد وين، الكفددر -الشددونة الجنوبيددةوالحسددينية،  -العمقددةوكثربددا،  -مؤتدداوالركبددان، 

 –سددويمة و سددموع، -ديددر ابددي سددعيدو ،الثانيددة(المرحلددة ) السددلط الدددابريو الدددابري

يجدري ف ،فيما يتعلق بالجسور الرابطة بدين شدبكة الطدرا فدي المملكدة. والبحر الميت

وإنشدداء جسددر جديددد بددديل ، العمددل علدد  صدديانة وإنشدداء جسددور منطقددة البحددر الميددت

تدعيم الجسور القابمة وصيانتها في مختلف منداطق ، اضافة ال  لجسر زرعاء ماعين

 .المملكة

 
 الطريق الصحراوي                                                      

أنظمة خاليا وسخانات شمسية تم توفير برنامج تركي  فقد  واما فً لطاع الطالة:

 ً كما تم  .المبلةتسهيالت في دفع باعي مع % 2.من عبل الحكومة بنسبة  مدعوما

الف وحدة انارة في منازل الشريحة المدعومة بالتعرفة الكهربابية ال   012استبدال 

الف منزل في  2.استفاد من هتا المشروع نحوبحي  وحدات انارة موفرة للطاعة، 

 .ة فاتورة الكهرباء عل  المواطنينبهدف خف  كلفوتلك مختلف محافظات المملكة 

الطاعة عل  القطاعات اتنتاجية، تم خف  كلف الكهرباء وفيما يتعلق بخف  كلف 

عل  كل من القطاع الصناعي )المتوسط والصغير( والقطاع التجاري والقطاع 

عامت وزارة الطاعة والثروة كما  الزراعي من أجل تحفيز التصدير واإلنتاج.

تستبدال  ات تنافسيةعطاءاربع المعدنية باتشتراك مع وزارة اتدارة المحلية بطر  

وتوريد وتركي  وتشغيل وحدات انارة الشوارع التقليدية في البلديات بوحدات 

تشمل جميع البلديات في مختلف محافظات المملكة حي   LEDموفرة للطاعة 
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سيعمل هتا المشروع عل  التخفيف من فاتورة الطاعة الكهربابية ال  ما يقار  

تم توعيع عدد من المتكرات كما  ية.النصف من استهالكها الحالي للطاعة الكهرباب

واتتفاعيات لتنفيت عدداً من مشاريع الربط الكهربابي مع كل من المملكة العربية 

السعودية ومصر والعراا وشبكة الربط الخليجي، في حين يجري تصدير الطاعة 

المملكة اتردنية وتجدر اتشارة ال  ان الكهربابية إل  دولة فلسطين الشقيقة. 

المرتبة األول  بين دول منطقة الشرا األوسط وشمال إفريقيا احتلت الهاشمية 

والسادسة عالميا في مجال توفير بيبة مناسبة لالستثمار وحجم اتستثمار في مجال 

الطاعة المتجددة، إت تم استقطا  استثمارات في مجال الطاعة المتجددة بلغت عدرتها 

 يجاواط.م 0212اتنتاجية 

 

 في محافظة اربدالمنازل تركي  نظام خاليا شمسية ألحد 

 

 2019أبرز التطورات اإللتصادٌة والمالٌة لعام 

نمددا الندداتج ، حيدد  أثراً بتددداعيات الظددروف اتعليميددةتباطددأ أداء اتعتصدداد الددوطني متدد

بمددا  0202مددن عددام الثالثددة أربدداع األولدد  المحلددي اإلجمددالي باألسددعار الثابتددة خددالل 

 ونظدراً لنمدو. 0200% لدنفل الفتدرة مدن عدام 0سدبتا مقارندة مدع مدا ن %032نسبتا 

بنسدبة  0202مدن عدام األولد   عخدالل الثالثدة أربدامخف  الناتج المحلدي اإلجمدالي 

% 37.نسددبة ب فقددد سددجل الندداتج المحلددي اإلجمددالي باألسددعار الجاريددة نمددواً  ،037%

% فدي نفدل الفتدرة 0..مقابل نموه بنسبة  0202من عام خالل الثالثة أرباع األول  

 .0200من عام 

فقد كدان أداء هدته القطاعدات متفاوتداً خدالل وعل  صعيد أداء القطاعات اتعتصادية، 

"الصدددناعات ففدددي حدددين شدددهدت عطاعدددات ، 0202الثالثدددة أربددداع األولددد  مدددن عدددام 

جددو تمن" و"واتتصدداتت اتسددتخراجية" و"المطدداعم والفنددادا" و" النقددل والتخددزين



0202دليل المواطن للموازنة العامة     

17 

 

ارتفاعدداً فددي معدددتت نموهددا، فقددد شددهدت عطاعددات "الزراعددة" الخدددمات الحكوميددة" 

و"الصدددددناعات التحويليدددددة" و"الكهربددددداء والميددددداه" و"تجدددددارة الجملدددددة والتجزبدددددة" 

حققدت بينما و"العقارات" و"خدمات اجتماعية وشخصية" تباطؤاً في معدتت نموها، 

"خدددمات المددال والتددأمين" و"منتجددو الخدددمات الخاصددة التددي ت تهدددف إلدد  عطاعددات 

الثالثددة أربدداع فددي  احققتهدد نفددل معدددتت النمددو التدديالددرب " و"الخدددمات المنزليددة" 

عطداع "اتنشداءات" التراجدع فددي وفدي المقابدل، فقددد واصدل . 0200األولد  مدن عدام 

المسددجل فددي فددل المسددتوى نمحققدداً  0202الثالثددة أربدداع األولدد  مددن عددام ادابددا فددي 

إل  أن أبرز القطاعات التدي سداهمت وتجدر اتشارة . 0200من عام الفترة المماثلة 

قطدداع تمثلددت ب 0202فددي النمددو اتعتصددادي خددالل الثالثددة أربدداع األولدد  مددن عددام 

 "خدددمات المددال والتددأمين" و"النقددل و يعطدداعونقطددة مبويددة،  232بنحددو "العقددارات" 

وتشددير بيانددات دابددرة اإلحصدداءات  .نقطددة مبويددة .23بنحددو  اتتصدداتت"التخددزين و

ليبلدة  0202خدالل الثالثدة أربداع األولد  مدن عدام معددل البطالدة  ارتفداعالعامة الد  

 .0200% لنفل الفترة من عام 0037% مقارنة مع ما نسبتا 0230

فقددد  ،0202عددام  وعلدد  صددعيد تطددورات المسددتوى العددام لألسددعار فددي المملكددة فددي

معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرعم القياسدي ألسدعار المسدتهلك علد  ارتفع 

ومدن أبدرز  .0200عدام ل% 231نسدبتا بلغدت % مقارنة بارتفاع .23بلة  نحو طفيف

"الحبو  تيجارات" والمجموعات السلعية التي ساهمت في هتا اترتفاع مجموعة "ا

ن السددلع أبرزهددا مجمددوعتي ، وبالمقابددل انخفضددت اسددعار مجموعددة مددومنتجاتهددا"

 .بان ومنتجاتها والبي " و"النقل""األل

فددي األحددد عشددر  الوطنيددة الصددادراتارتفعددت فقددد وعلدد  صددعيد القطدداع الخددارجي، 

% لدنفل الفتدرة مدن 0.. مدا نسدبتامقابدل % 030بنحدو  0202األول  من عام شهراً 

أثدر حدزم التحفيدز اتعتصدادي  رتفداع بشدكل ربيسدي إلد ويعدزى هدتا اإل، 0200عام 

والتدي تضدمنت اجدراءات لتحفيدز القطاعدات  2019التي أطلقتها الحكومة خالل عام 

اإلنتاجيددة لزيددادة الصددادرات وخفدد  كلددف الطاعددة أمددام القطدداع لتعزيددز تنافسدديتا، 

فقدددد  ،سدددتورداتأمدددا الم .البيبدددة اتسدددتثماريةات الهادفدددة الددد  قدددرارالباإلضدددافة إلددد  

 انخفدا مقابل  0202األول  من عام شهراً في األحد عشر % 230انخفضت بنسبة 

اتنخفددا  بشددكل  ايعددزى هددتو، 0200% لددنفل الفتددرة مددن عددام ..2بلغددت نسددبتا 

وبالتالي، فقد انخف  عجز الميزان التجاري  .ربيسي تنخفا  أسعار النفط العالمية
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 اتولد  مدن عداماألحدد عشدر لشدهور لمليدار ديندار  7.26% ليصل إلد  11.4بنسبة 

 .0200مليار دينار في نفل الفترة لعام  030مقابل  0202

فقدد سدجل الحسدا  وفيما يخدص أبدرز التطدورات الحاصدلة فدي ميدزان المددفوعات، 

مليدون  77237عجدزاً مقدداره  0202الجاري خالل األرباع الثالثدة األولد  مدن عدام 

 02.2% من الناتج المحلي اتجمالي مقارنة مع عجز مقداره 32.أو ما نسبتا  دينار

الفتدرة مدن عدام  الي لدنفل% مدن النداتج المحلدي اتجمد.23مليون دينار أو ما نسدبتا 

0200. 

التطورات النقديدة، فتشدير البياندات الصدادرة عدن البندك المركدزي إلد  بد وفيما يتعلدق

% مقارندة مدع .23بنسدبة  0202عدام ل تشدرين الثدانينمو السيولة المحليدة فدي نهايدة 

ترتفداع  وعد جاء هدتا النمدو محصدلة .0200عام نفل الفترة من ل% 230نسبتا  نمو

مليون  0732لتبلة  0202تشرين الثاني من عام في نهاية دات المحلية جووصافي الم

  صدافي ، وانخفدا0200مليون دينار في نهاية عام  07دينار مقارنة مع ما مقداره 

مليدون  732لتبلدة نحدو  0202تشدرين الثداني مدن عدام في نهايدة األجنبية الموجودات 

 .0200مليون دينار في نهاية عام  732دينار مقارنة مع 

اجمددالي التسددهيالت  ارتفدداعتشددير البيانددات الصددادرة عددن البنددك المركددزي الدد  كمددا  

عددام ل تشددرين الثددانيفددي نهايددة  الممنوحددة لمختلددف القطاعددات اتعتصددادية اتبتمانيددة

% 132 ما نسدبتامقارنة مع  %2.. لينمو بنحو ،مليار دينار 27.1لتبلة نحو  0202

وتجددر اتشدارة إلد  أن هدتا اترتفداع عدد تركدز بشدكل  .0200لنفل الفترة مدن عدام 

خدددمات السددياحة و"" األفددراد" و" الخدددمات والمرافددق العامددة" اتربيسددي فددي عطاعدد

في حين تراجع حجم التسدهيالت ، و"خدمات النقل" و"الصناعة"" والمطاعموالفنادا 

و"التجدارة  "التعددين" و"الخددمات الماليدةلقطاعدات "بشكل ربيسدي اتبتمانية المقدمة 

بمدا فيهدا بلة رصيد احتياطيات البنك المركزي من العمالت األجنبيدة كما عد  .العامة"

ي لتغط مليار دوتر 14.3نحو  2019في نهاية عام الته  وحقوا السح  الخاصة 

 .مستوردات المملكة من السلع والخدمات ألكثر من سبعة شهور بتلك

وفقداً ألرعدام  0202عدام  وفيما يتعلق بالمالية العامة، فقد سجلت النفقات العامة خدالل

لدد  % لتصددل ا131مليددون دينددار او مددا نسددبتا  270.2ارتفاعدداً مقددداره إعدادة التقدددير 

. وعدد جداء هدتا 0200مليدون ديندار مدن عدام  .01773مليون ديندار مقابدل  22.230
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مليددون دينددار أو مددا نسددبتا  22.اترتفدداع محصددلة ترتفدداع النفقددات الجاريددة بمقدددار 

مليدددون دينددددار أو مدددا نسددددبتا  00032 بنحددددوالنفقددددات الرأسدددمالية  وارتفددداع، 237%

خدالل مليدون ديندار  7001بلغدت نحدو وفيما يتعلق باإليرادات العامة، فقدد  %.0.32

وعدد  . 0200لعدام مليدون ديندار  7022مقابدل  وفقاً ألرعدام إعدادة التقددير 0202عام 

لمددن  اانخفددا  % و030مددا نسددبتا باتيددرادات المحليددة  كنتيجددة ترتفدداعتلددك  جدداء

ارتفدداع . ويعددود 0200نفل الفتددرة مددن عددام مقارنددة بدد %0230مددا نسددبتا ب الخارجيددة

انخفدددا  و %130اتيدددرادات الضدددريبية بنسدددبة  المحليدددة الددد  ارتفددداعاتيدددرادات 

جددز ارتفددع عوترتيبدداً علدد  مددا سددبق، فقددد  .%737الضددريبية بنسددبة غيددر اتيددرادات 

ليصدل الد   مليدون ديندار 20732بنحدومعاد تقديره  0202خالل عام العامة الموازنة 

 70737مقابددل نحددو % مددن الندداتج،  37.او مددا نسددبتا مليددون دينددار  000231نحددو 

  0200عام % من الناتج في 032او ما نسبتا مليون دينار 

اجمدالي فمدن المتوعدع أن يبلدة وبناًء عل  التطورات في جدانبي اتيدرادات والنفقدات، 

من الناتج % 27ما نسبتا مليار دينار أو  230.نحو  0202 نهاية عامالدين العام في 

% مددن الندداتج 2232مددا نسددبتا ار دينددار او مليدد .003نحددو مقابددل المحلددي اإلجمددالي، 

 .0200في نهاية عام  المحلي اتجمالي

 تطور المؤشرات االلتصادٌة الرئٌسٌة

 0257 0256 البٌان

 معدل نمو الناتج المحلي اتجمالي باألسعار الحقيقية 

 (الثالثة أرباع األول )
 032% 1.9 % 

 % .23 %231  معدل التضخم )كامل العام(

 %0230 %0037 (الثالثة أرباع األول البطالة  )معدل 

 %030 %30. (األحد عشر شهراً معدل نمو الصادرات الوطنية )

 % -230 % -.23 (األحد عشر شهراً معدل نمو المستوردات السلعية )

 7307 0302 (األحد عشر شهراً عجز الميزان التجاري  )مليار دينار( )

 الناتج المحلي اتجماليعجز الحسا  الجاري كنسبة من 

 (الثالثة أرباع األول ) 
23.- % .32- % 
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 0257 0256 البٌان

 %.23 %230 (األحد عشر شهراً معدل نمو السيولة المحلية )

اتحتياطيات الرسمية من العمالت اتجنبية بما فيها الته  وحقوا السح  الخاصة 

 (كامل العام)مليار دوتر( )
0..2 023. 

األحد عشر اتبتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة  )معدل نمو التسهيالت 

 (شهراً 
1.2% .32% 

 9039.2 8567.3 النفقات العامة )مليون دينار(*

 7824.7 7839.7 *)اتيرادات العامة )مليون دينار

 1214.5- 727.6- عجز الموازنة العامة متضمناً المن  الخارجية )مليون دينار(*

 )مليار دينار( *اجمالي الدين العام 

 % الناتج

003.  

22% 

.230 

27% 

 .0202وفقاً ألرعام إعادة التقدير من عام  *
 

 0202 الموازنة العامة لعاملانون 

 وفرضٌات الموازنةتوجهات 

كددل وزارة  إلنفددااتددم تحديددد السددقف الكلددي لإلنفدداا العددام وكددتلك السددقوف الجزبيددة 

تددم اتسدددتناد فددي اعدددداد  ، حيدد 2020لعدددام والمحافظددات ودابددرة ووحدددة حكوميدددة 

إلد   2020ام عل ةيدات الحكومحوعانون موازنات الوتقديرات عانون الموازنة العامة 

 مجموعة من التوجهات من أبرزها ما يلي:

 

استكمال متطلبات برنامج اإلصال  المالي والهيكلي الحالي، والبدء باتعداد  .0

كافة الجهات والفعاليات الوطنية لبرنامج اصال  اعتصادي ومالي بالتشارك مع 

المعنية  بهدف التوصل ال  توافق وطني حول البرنامج لتحفيز النمو 

اتعتصادي وايجاد بيبة استثمارية جاتبة ومحفزة لمشاركة القطاع الخاص في 

 .مسار التنمية ومعالجة المعيقات التي تحول دون تحقيق اتهداف المنشودة

عمل الحكومة ضمن المحاور اتساسية المتمثلة بدولة اتلتزام بتنفيت أولويات  .0

 .القانون واإلنتاج والتكافل، ووفقا لمؤشرات عيال اداء صممت لهته الغاية
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انجاز الخطط واإلجراءات والمشاريع التي تنفّتها الوزارات تسريع وتيرة  ..

والدوابر والمؤسسات الحكومية لدعم اتعتصاد األردني بما يعزز الثقة 

اد اتردني وعدرتا عل  استقطا  اتستثمارات المحلية والعربية باتعتص

 .واتجنبية

تعزيز نهج الالمركزية ومعالجة التحديات التي تواجا مجالل المحافظات بما  .2

يضمن تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية 

ورها في تحقيق التنمية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار التنموي وبالتالي د

 .وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

التأكيد عل  نهج الموازنة الموجهة بالنتابج وتعزيز هتا المفهوم لدى جميع  .1

الوزارات والدوابر والوحدات الحكومية للتمكن من تحقيق النتابج المرجوة من 

يتوافق مع المخصصات المالية المرصودة للبرامج التي تتول  تنفيتها، وبما 

 .أهداف برنامج النهضة والبرنامج الوطني لالصال  المالي واتعتصادي

وتتليل العقبات التي تحول دون تدفّق اتستثمار، تحسين البيبة اتستثمارية  .7

وتشجيع المغتربين األردنيين عل  اتستثمار واستقطا  أكبر عدد ممكن من 

ا مجموعة من الخدمات إطالوالمستثمرين وتوطين اتستثمارات القابمة، 

اإللكترونية بهدف تعزيز اإلجراءات والتسهيل عل  المستثمرين، ومتابعة 

 .القضايا والتحديات التي تواجههم والسعي ال  حلها وتبسيط اإلجراءات

في السوا المحلي وأسواا  اتعزيز تنافسيّتدعم وتحفيز القطاع الصناعي و .7

المعيقات والتحديات التي ال  معالجة الهادفة التصدير وتبني وتنفيت اإلجراءات 

 .تواجا هتا القطاع

العمل بشكل حثي  عل  تنفيت الخطة التنفيتية لالسراتيجية الوطنية للحماية  .0

 . وفقاً لألطر الزمنية المحددة 0201-0202اتجتماعية 

زيادة عدد اتسر المستفيدة من صندوا المعونة الوطنية ) الدخل التكميلي(  .2

العدالة اتجتماعيّة وخّطة متكاملة تتضّمن تطوير آليّات  ضمن أسل تحقّق

 .اتستهداف والوصول إل  األسر الفقيرة والشراب  المستحقّة

ورفع كفاءة الموظفين وتبسيط اإلجراءات بما الحكومي  تحسين بيبة العمل .02

يؤدي ال  رفع كفاءة اإلنفاا العام وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، 

كيد عل  تقييم األداء وربط األداء الفردي باألداء المؤسسي من خالل مع التا

اعتماد مؤشرات ومستهدفات عابلة للقيال تسهم في تحسين المخرجات والنتابج 

 . المطلو  تحقيقها، وبما يمكن من تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة



0202دليل المواطن للموازنة العامة     

22 

 

كة بين المشاريع الرأسمالية التنموية من خالل الشرااتستمرار في تنفيت  .00

واتسراع في انجاز دراسات الجدوى اتعتصادية  القطاعين العام والخاص

للمشاريع المقترحة لتخفيف اتعباء المالية عل  الحكومة في ضوء محدودية 

 .الموارد المالية المتاحة

اتستمرار بتنفيت مشاريع التحول اتلكتروني في الوزارات والدوابر  .00

يت خطة التحول الرعمي، لتحسين نوعية والمؤسسات الحكومية لضمان تنف

 .ر بيبة اتعماليز اتستثمار وتطويالخدمات الحكوميّة وتحف

تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية مستدامة من خالل تنفيت محاور  ..0

والتي تم تطويرها  .020-0202اتستراتيجية الوطنية للسياحة لألعوام 

المدني، والعمل عل  تعزيز  بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع

أداء القطاع السياحي كونا ركيزة أساسية من ركابز اتعتصاد الوطني وألثره 

اتيجابي عل  تنمية المجتمعات المحلية وايجاد فرص العمل، مع التركيز عل  

مشاريع تطوير المنتج السياحي خصوصا فيما يتعلق بمشاريع السياحة الصحية 

 .لسياحة الدينيةوالتعافي والمغامرات وا

التأكيد عل  التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص في مراجعة ورسم  .02

السياسات وتنفيت الخطط الداعمة لقطاع ريادة األعمال، بما يفضي ال  جت  

 .اتستثمارات وتحسين عوامل النمو وزيادة فرص العمل

ارد البشريّة وفقا لجدول اتستمرار في تنفيت اتستراتيجّية الوطنيّة لتنمية المو .01

 .زمنّيٍ محدّد

تبني وتنفيت السياسات واتجراءات والممكنات والتركيز عل  اتولويات الواردة  .07

في الميثاا الوطني للتشغيل الهادفة ال  ايجاد فرص عمل وتزويد الشبا  

 بالمهارات والخبرات الالزمة لتلبية متطلبات سوا العمل.

الهادفة لضبط وتنظيم سوا العمل ومعالجة متابعة الجهود الحكومية  .07

اإلختالتت والتشوهات في بع  جوانبا وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة 

المخالفة وإيجاد آليات جديدة لح  الشبا  األردني لإلنخراط في سوا العمل 

 بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.

( وتضمينها أهدافا عصيرة 02.2- 0202لوطنية للطاعة )انجاز اتستراتيجية ا .00

ومتوسطة المدى ترتكز عل  محاور ربيسية تتضمن أمن التزود بالطاعة 

نشر ثقافة ترشيد استهالك الطاعة والتوجا ال  طاعة واستدامتا، والتاكيد عل  
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نظيفة مستدامة باستغالل مصادر الطاعة المحلية وتعزيز مساهمتها في خليط 

 ة الكلي.الطاع

إيجاد منظومة متكاملة في مجال التغطية الصحية الشاملة للوصول ال  تأمين  .02

صحي شامل وعادل ومستدام بما يفضي ال  تحسين نوعية الخدمات الصحية 

 وضبط الكلفة.

دعم القطاعات اتعتصادية الحيوية من خالل توسيع نطاا التمويل ضمن  .02

ات اتعتصاديّة بأسعار فابدة برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاع

 تفضيلية.

تعزيز عملية التحول الرعمي وتبني مفاهيم اتعتصاد الرعمي بناء عل  محاور  .00

أساسية تشكل محور اتعتصاد الرعمي وريادة األعمال في المملكة، وهي البنية 

التحتية الرعمية والمهارات الرعمية والريادة الرعمية والخدمات المالية الرعمية 

 لمنصات الرعمية، والعمل عل  تطوير المنظومة التشريعية لهته المحاور.وا

 مقبولة، تطوير منظومة نقل عام تقدم للمواطنين خدمات نوعية وآمنة تات كلفة .00

 المحافظات. بين والربط اتعتصادي عل  النشاط إيجابية آثار وتسهم في تحقيق

لوضع المالي للقطاع اعداد خطة عمل للحد من خسابر عطاع المياه وتعزيز ا ..0

ومتابعة العمل عل  استرداد التكاليف التشغيلية وخف  كلفة الطاعة للقطاع من 

خالل تنفيت سياسة كفاءة الطاعة والطاعة المتجددة، وخف  الفاعد من المياه 

وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية ومواصلة تنفيت حمالت حماية 

 مصادر المياه من اتعتداءات.

سع في اتعتماد عل  التقنيات ووسابل التكنولوجيا الحديثة في النظام التو .02

ً لالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مما يسهم في رفع  التربوي وفقا

كفاءة إدارة العملية التربوية والتعليمية من خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات 

 واتتّصاتت في العمليّة التربوية.

بصورة أكبر عل  الموارد التاتية في تغطية اإلنفاا العام، مع العمل  اتعتماد .01

عل  تحسين انتاجية اإلنفاا العام بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية 

 المقدمة للمواطنين.

استكمال اتجراءات الالزمة لتطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية  .07

GFMIS ابر الحكومية التي تم نقلها ال  عانون ليشمل كافة الوزارات والدو

 الموازنة العامة.

 استكمال تنفيت المشاريع التنموية الممولة من المنحة الخليجية. .07
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اتستمرار في تنفيت الخطة الوطنية الشاملة لحقوا اتنسان الهادفة ال  تعزيز  .00

منظومة حقوا اتنسان في المملكة، اضافة ال  مواصلة تنفيت اتستراتيجية 

 الوطنية للمرأة اتردنية وبما يساعد عل  تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة.

 

لانون و كما استندت تمدٌرات النفمات واالٌرادات فً لانون الموازنة العامة

اإلجراءات المالٌة والى الفرضٌات  0202لعام  موازنات الوحدات الحكومٌة

 التالٌة:
 

 لزيادة روات  المعلمين.رصد المخصصات المالية الالزمة  .0

رصد المخصصات المالية الالزمة إلعادة هيكلة روات  العاملين والمتقاعددين   .0

 من الجهازين المدني والعسكري. 

 الزيــادة السنوية الطبيعية لـروات  الموظفين. ..

 الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري. .2

 اتستمرار في ضبط التعيينات وعصرها عل  اتحتياجات الملّحة.  .1

رصد المخصصات المالية الالزمة  لتغطية الكلدف المترتبدة علد  عدرار مجلدل  .7

 الخاضعين لقانون التقاعد المدني. –الوزراء باحالة الموظفين 

 تغطية كلفة فوابد الدين الداخلي والخارجي. .7

لرأسددمالية للمحافظددات ونفقددات ادامددة رصددد المخصصددات الماليددة للموازنددات ا .0

 عمل مجالل المحافظات.

اتستمرار بضبط وترشيد اإلنفداا العدام وتسديما نفقدات المحروعدات والكهربداء  .2

والمياه وبند السفر، وعدم تغييدر او شدراء اتثدا  ات للضدرورة القصدوى وبعدد 

 الحصول عل  موافقة ربيل الوزراء المسبقة.

زمدة لصدندوا المعوندة الوطنيدة لتغطيدة الكلفدة المترتبدة رصد الكلفة الماليدة الال .02

 عل  زيادة عدد اتسر المستفيدة من برنامج صندوا المعونة الوطنية.  

 مواصلة تنفيت المشاريع التنموية من خالل الشراكة مع القطاع الخاص . .00

اتسددتمرار برصددد المخصصددات الماليددة الالزمددة للمعالجددات الطبيددة واتدويددة  .00

ات الطبيددة وتغطيددة كلفددة التوسددع فددي مظلددة التددأمين الصددحي تمهيددداً والمسددتلزم

 للوصول ال  التأمين الصحي الشامل.

 اتستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة لتنمية وتطوير البلديات. ..0

 .لدعم الجامعات وصندوا دعم الطال  المحتاج رصد المخصصات المالية .02
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الوزارات والدوابر والوحدات  رصد المخصصات المالية في مشاريع موازنات .01

الحكوميددة لتنفيددت المؤشددرات الددواردة فددي اتفاعيددات بددرامج المددن  الموععددة مددع 

 الجهات المانحة.

رصددد المخصصددات الالزمددة لنظددام الفددوترة اتلكترونددي الهددادف الدد  محاربددة  .07

عدانون معددل  0200( لسنة 0.التهر  الضريبي استناداً إل  احكام عانون رعم )

 بة الدخل.لقانون ضري

اإلجراءات المتعلقة بنظام الشراء اإللكتروني الدتي يعدزز الشدفافية  متابعة تنفيت  .07

والكفددداءة فدددي اإلجدددراءات وتسدددريع إجدددراءات الشدددراء الحكدددومي والعطددداءات 

 .الحكومية

رصد المخصصات المالية الالزمة لتغطية اتلتزامات المالية والمتأخرات علد   .00

 الوزارات والدوابر الحكومية.

 .رصد المخصصات المالية لغايات اتستمالكات .02

رصددد المخصصددات الماليددة الالزمددة للمجلددل األعلدد  لحقددوا األشددخاص توي  .02

اإلعاعددة لتمكددين المجلددل مددن متابعددة المهددام المناطددة بددا بموجدد  عددانون حقددوا 

 .0207( لسنة 02األشخاص توي اإلعاعة رعم )

اتستراتيجية فدي رأسمالية الرصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيت المشاريع  .00

 عطاعات الصّحة والتعليم والنقل والمياه.

متابعدددة رصدددد المخصصدددات الماليدددة الالزمدددة لتنفيدددت المشددداريع المنبثقدددة عدددن  .00

اتستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة اتردنية فدي موازندات الدوزارات والددوابر 

 والوحدات الحكومية.

القوات المسلحة اتردنية واتجهزة تأمين المخصصات المالية الضرورية لدعم  ..0

 اتمنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها.

حصول المملكة عل  كامل المن  الخارجية المتفق عليها والمقدرة فدي الموازندة  .02

 .العامة
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 0202لعام التولعات االلتصادٌة الكلٌة 
 

 

 ال  التوععات الربيسية التالية: 0202استندت موازنة عام 
 

، كمددا 0202لعددام  %030نمددو الندداتج المحلددي اإلجمددالي باألسددعار الثابتددة بنسددبة  .1

 .  %232يتوعع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي بنسبة 

بلو  معدل التضدخم مقاسداً بدالتغير النسدبي فدي الدرعم القياسدي ألسدعار المسدتهلك  .2

 %032نحو 

ن النددداتج المحلدددي بلدددو  عجدددز الحسدددا  الجددداري لميدددزان المددددفوعات كنسدددبة مددد .3

  %.13نحو  0202اإلجمالي لعام 

إسددتمرار البنددك المركددزي فددي المحافظددة علدد  مسددتوى مددري  مددن اإلحتياطيددات  .4

 األجنبية خالل السنوات الثال  القادمة.
 

 0202أهم المستجدات فً موازنة عام 

عامددت الحكومددة بددإجراءات اسددتثنابية غيددر معهددودة فددي برمجددة واعددداد موازنددة عددام 

 وعل  النحو التالي: 0202

 وبما يعكل حقيقة الواعع اتعتصادي.في اعداد الموازنة والمكاشفة لواععية ا أوالً:

لمعالجدددة الوضدددع  معاكسدددة تتجددداه الددددورة اتعتصددداديةسياسدددة ماليدددة تبندددي  ثانٌااااً:

غيدر  لرأسمالي التنموي عل  نحدوزيادة اتنفاا احي  تم اإلنكماشي لإلعتصاد، 

وهددي % ..بلغددت  وبنسددبة 0202فددي مشددروع عددانون موازنددة عددام مسددبوا 

مدن عبدل مجلدل    اتنفداا الرأسدمالي تدم تخفدي، علماً بانا اتعل  منت سنوات

رصدددد كمدددا تدددم  .%0032لتصدددب  النسدددبة مليدددون ديندددار  010الندددوا  بنحدددو 

الماليدددة لزيدددادة رواتددد  العددداملين والمتقاعددددين فدددي الجهدددازين  المخصصدددات

تخفدي   مدع اتخدت بعدين اتعتبدار  ،مليون ديندار 2..العسكري والمدني بنحو 

اخدرى فدي اتنفداا حتد  ت تدنعكل الزيدادة  تشدوهات لنفقات الجارية ومعالجدةا

ع  تخصيص التمويل الدالزم لدبكما تم  في الروات  سلباً عل  عجز الموازنة.

لدددعم  اسددتثنابية ي اشددتملت علدد  اجددراءاتالحددزم اإلعتصددادية التحفيزيددة والتدد
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تضددمين كلفهددا ونفقاتهددا فددي موازنددة حيدد  تددم مختلددف القطاعددات اتعتصددادية، 

0202 . 

رصدددد المخصصدددات الماليدددة الالزمدددة لسدددداد  جاندددٍ  كبيدددٍر مدددن المتدددأخرات  ثالثااااً:

الدوزارات والددوابر والمؤسسدات واإللتزامات المالية المترتبة علد  العديدد مدن 

الحكوميددة والتددي سدديكون لهددا انعكددال إيجددابي علدد  تحفيددز النشدداط اتعتصددادي 

ي شدهدتا بعد  القطاعدات اتعتصدادية، ويخفدف والتخفيف من حدة التباطؤ الت

 عن الحكومة الفوابد المترتبة عن هته المستحقات.

ن اإلجراءات المتبعة إليصدال تعزيز وتوسيع شبكة الحماية اتجتماعية وتحسي رابعاً:

الدددددعم للمسددددتفيدين وزيددددادة المخصصددددات المرصددددودة لصددددندوا المعونددددة 

 مليون دينار . 027الوطنية/الدعم التكميلي لتصل ال  

معالجة بع  التشوهات فدي تقدديم المعالجدات الطبيدة والددعم النقددي وغيرهدا  خامساً:

 م لمستحقيا.من اإلعفاءات وتلك لضمان عدالة وشفافية وصول الدع

مليون ديندار لمشداريع الشدراكة مدع القطداع  020تخصيص مبلة تم تول مرة  سادساً:

وتلك لتحفيدز وتمكدين القطداع  0202الخاص ضمن بنٍد مستقٍل في موازنة عام 

اسدتكمال  الخاص من المشاركة بقوة في تنفيت المشاريع الرأسماليّة، اضافة الد  

إعدرار مشدروع عدانون مدن خدالل اإلطار التشريعي والمؤسسي لمفهوم الشراكة 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليكون مساهماً بفعاليدة فدي عمليدة التنميدة 

 إل  جان  الحكومة.

توحيددد أنظمددة المشددتريات دمددج دابددرة الشددراء الموحددد ودابددرة اللددوازم العامددة و سااابعاً:

نظام في نظام واحد وتلك تطبيقدا لنظدام المشدتريات الحكوميدة  17عددها  البالة

 التي تم إعراره مؤخراً بهدف رفع كفاءة وشفافية اتنفاا الحكومي.

، 0202عل  الضراب  الحالية فدي عدام عدم فر  أي ضراب  جديدة أو زيادة  ثامناً:

وتعزيدز تطبيدق عقوبدات مكافحة التهدر  الضدريبي والجمركدي التركيز عل  و

لتحسددين مسددتوى  وتحسددين اتدارة الضددريبيةالتهددر  الضددريبي والجمركددي، 
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، وتسدددهيل وتبسددديط اتلكتروندددي تطبيدددق نظدددام الفدددوترةواتيدددرادات المحليدددة، 

  .اإلجراءات الجمركية والضريبية لتقليل كلفة اتمتثال الضريبي وتشجيعا

سلعة أساسية تتضدمن مدواد غتابيدة ولدوازم  77تخفي  ضريبة المبيعات عل   تاسعاً:

%، حيد  سديتم 2% او لضدريبة 02مدرسية تخضع فدي األصدل إمدا لضدريبة 

 %.0% و 1تخفي  الضريبة عليها إل  النصف أي ستخضع إل  نسبة 

% مددن الندداتج المحلددي اتجمددالي فددي عددام  30.تخفددي  العجددز اتولددي مددن  عاشااراً:

 .0202% من الناتج في عام  .03ل  ا 0202

 بأموالها؟من أٌن تأتً الحكومة 
 االٌرادات العامة

 7.730وبزيدادة بلغدت  مليدون ديندار 017232 بنحدو 0202عدرت اإليرادات العامة لعام 

، 0202% عدن مسدتواها وفقداً ألرعدام إعدادة التقددير لعدام 232مليون دينار أو بمدا نسدبتا 

 0200توعع أن تنمو فدي عدام %. ومن الم0731الناتج المحلي اتجمالي نسبتها إل  لتبلة 

% مدن النداتج المحلدي 0730أو ما نسدبتا  مليون دينار 002032% لتصل إل  .3.بنسبة 

أو مدا  مليون ديندار 200031% لتصل إل  30.بنسبة  0200 لتنمو في عام ، واتجمالي

 .من الناتج المحلي اتجمالي %0130 نسبتا

 

 يلي:وفقاً لما  ،توزعت هته اإليراداتوعد 

 0200تؤشٌري  0201تؤشٌري  0202ممدر   0219اعادة تمدٌر  0218فعلً 

 7,839.6   7,824.7  

 8,560.9  
 8,842.4  

 9,122.5  

 2018-2022االٌرادات العامة للسنوات 
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 اإلٌرادات المحلٌة 

مليون ديندار مسدجلة بدتلك نمدواً  7712بحوالي  0202عدرت اإليرادات المحلية في عام 

ومن المتوعدع أن تبلدة نسدبتها  ،0202% عن مستواها المعاد تقديره في عام 0232نسبتا 

% 0037مقارندة مدع مدا نسدبتا  0202% لعدام 0232إل  الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

خدالل ومن المتوعع أن تنمو اتيرادات المحلية  ،0202وفقاً ألرعام إعادة التقدير من عام 

 0221ومليددون دينددار  0001تبلددة ل% 2.0و % 237نسددبة بمددا  0200و 0200عددامي 

  عل  التوالي.مليون دينار 

 

% 0030وترتيباً عل  تلك، ارتفعت نسبة تغطية اإليرادات المحليدة للنفقدات الجاريدة مدن 

، ولتواصددل 0202% فددي عددام 93.0إلدد   0202عددن مسددتواها المعدداد تقددديره فددي عددام 

% علد  93.9% و2.31الد  مدا نسدبتا  0200و 0200إرتفاعها التدريجي خالل عامي 

 .يالتوال

 

 0200تؤشٌري  0201تؤشٌري  0202ممدر   0219اعادة تمدٌر  0218فعلً 

 6,944.9   7,020.9  7,754   8,115   8,445  

 2018-2022االٌرادات المحلٌة للسنوات   

91.1% 

88.1% 

93.0% 93.5% 93.9% 

 0200تؤشٌري  0201تؤشٌري  0202ممدر   0219اعادة تمدٌر  0218فعلً 

تغطٌة االٌرادات المحلٌة للنفمات الجارٌة للسنوات          

2022-2018 
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 ،وتتشددكل اإليددرادات المحليددة مددن اإليددرادات الضددريبية واتيددرادات غيددر الضددريبية

وتعتبر الضراب  من أهم الموارد لخزينة الدولة والغر  الربيسدي منهدا هدو تحقيدق 

 المصلحة العامة.

 اإلٌرادات الضرٌبٌة 

مليددون دينددار، حيدد  شددّكلت  1710 بنحددو 0202عدددرت اإليددرادات الضددريبية لعددام 

الددخل  الضدراب  علد "% وشدّكلت 72ما نسدبتا  "الضراب  عل  السلع والخدمات"

وشكلت "الضراب  عل  التجارة والمعامالت الدولية" %، 00.2ما نسبتا  "واتربا 

فدي  اترتفداعويعدود  .%037 % و"الضدراب  علد  الملكيدة" مدا نسدبتا1.2ما نسبتا 

عدن مسدتواها  0202% فدي عدام 0730النمو المقدر فدي اتيدرادات الضدريبية بنسدبة 

"الضدراب  علد  الدددخل  كدل مددن ارتفدداع حصديلةالد   0202المعداد تقدديره فددي عدام 

و"الضراب  عل  التجارة والمعدامالت  و"الضراب  عل  السلع والخدمات" واتربا 

% 07 و  %0737 و% 0231بمددددا نسددددبتا و"الضددددراب  علدددد  الملكيددددة" الدوليددددة" 

  .عل  التوالي %737و

 
 

 

 
 

 اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة 

حيد  شدّكلت  مليون ديندار، .002بنحو  0202لعام عدرت اتيرادات غير الضريبية 

"اتيددرادات شددّكلت %، فددي حددين 2031ايددرادات "بيددع السددلع والخدددمات" مددا نسددبتا 

)عابدددات التعدددين وبدددل الخدددمات الجمركيددة علدد  البضددابع ومددن أبرزهددا المختلفددة" 

المستوردة المعفاة واتيرادات الناجمة عدن عدانون توريدد واردات الددوابر والوحددات 

الضرائب على السلع 
 والخدمات

70.0% 

الضرائب على الدخل 
 واالرباح

22.4% 
الضرائب على التجارة 

 والمعامالت الدولٌة
5.9% 

 الضرائب على الملكٌة
1.7% 

 2020االٌرادات الضرٌبٌة الممدرة لعام 
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ايدرادات "دخدل الملكيدة" )بمدا %، فدي حدين بلغدت حصدة .073مدا نسدبتا   الحكومية(

الغرامدات  واسدتحوتت%، 0230 ( مدا نسدبتالفواب  المالية للوحدات الحكوميةفيها ا

علدد  مددا نسددبتا  وعابدددات التقاعددد% 31.والجددزاءات والمصددادرات علدد  مددا نسددبتا 

% 132غيدر الضدريبية بنسدبة  لإليدراداتالنمو المقدر في  اإلنخفا ويعود  .2.1%

كدل  حصديلة انخفدا  الد  0202عن مستواها المعاد تقديره في عام  0202في عام 

% علد  -2.0 ,% -031.بمدا نسدبتا " عابددات التقاعددو"  "اتيرادات المختلفدة" من

 "الغرامدددات والجدددزاءات والمصدددادرات" مقابدددل ارتفددداع حصددديلة كدددل من ،التدددوالي

 ،%27.0بمددا نسددبتا و" إيددرادات دخددل الملكيددة""إيددرادات بيددع السددلع والخدددمات" وو

 .عل  التوالي ،%037%، 0037

 

 المنح الخارجٌة 

 02.30 مقابددلمليددون دينددار  02732بنحددو  0202عدددرت المددن  الخارجيددة فددي عددام 

مليددون  00237موزعددة بواعددع  ،0202عددام وفقدداً ألرعددام إعددادة التقدددير لمليددون دينددار 

مليدون ديندار مدن الددول المانحدة  707.0 دينار من دول مجلدل التعدـاون الخليجدي و

 . بياألوروواتتحاد ومخرجات عمة مكة وفي مقدمتها الوتيات المتحدة اتمريكية 

 اٌرادات دخل الملكٌة
20.2% 

اٌرادات بٌع السلع 
 والخدمات

48.5% 

 االٌرادات المختلفة
الغرامات والجزاءات  27.3%

 والمصادرات
3.5% 

 عائدات التماعد
0.5% 

 2020االٌرادات غٌر الضرٌبٌة الممدرة لعام 
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 اموالها؟على ماذا تنفك الحكومة 

 النفمات العامة

محققدة بدتلك ارتفداع مليون ديندار  2727بنحو  0202عدرت النفقات العامة في عام 

المعداد تقدديره فدي عدام  عدن مسدتواها% .73مليدون ديندار أو مدا نسدبتا  177.0بلة 

مددن الندداتج % 0237مددا نسددبتا  بددتلك ، مشددّكلةمليددون دينددار 22.230والبددالة  0202

 0200و 0200 عدامي في كل مدنالعامة  تقافتنمو النويتوعع أن  المحلي اإلجمالي.

مليون  0222.30و مليون دينار  0222731لتبلة نحو و %32.% و 130بما نسبتا 

 . المحلي اتجمالي عل  التوالي الناتج من% 0232% و 0232أو ما نسبتا دينار 

 

 0202وتجدر اإلشارة أن النفقدات العامدة فدي مشدروع عدانون الموازندة العامدة لعدام 

 201تددم تخفيضددها مددن عبددل مجلددل النددوا  بنحددو مليددون دينددار  2020عدددرت بنحددو

 .مليون دينار 2727لتبلة نحو  مليون دينار
 

 االٌرادات المحلٌة
 المنح الخارجٌة 90.6%

9.4% 

 2020االٌرادات العامة الممدرة لعام 
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 النفمات الجارٌة
 

مليدون ديندار مسدجلة ارتفاعداً  232..0بنحدو  0202عدرت النفقات الجارية في عدام 

، ولتشددكل حددوالي 0202% عددن مسددتواها المعدداد تقددديره فددي عددام 237بلغددت نسددبتا 

% مددن الندداتج المحلددي اإلجمددالي. ويتوعددع أن تسددتمر هددته النسددبة باتنخفددا  01.0

% لكددل منهمددا 01.2% و01.7لتصددل الدد  مددا نسددبتا  0200و  0200عددامي  خدالل

شددّكلت مخصصددات كددل مددن  ت الجاريددة، فقددداإلدد  اجمددالي النفقدد نسددبةبالو تباعدداً.

%، ونفقدات اسدتخدام السدلع والخددمات مدا نسدبتا 2237تعويضات العاملين ما نسدبتا 

"تقاعدد نفقدات شكلت  وعد، %01ما نسبتا  فوابد الدين العامشّكلت في حين  %،7.1

%، وامددا بدداعي بنددود النفقددات 02.7مددا نسددبتا وتعويضددات ومسدداعدات اجتماعيددة" 

زيددادة  ويعددود هددتا اترتفدداع بشددكل ربيسددي إلدد ، %0.0الجاريددة فشددّكلت مددا نسددبتا 

 0200تؤشٌري  0201تؤشٌري  0202ممدر   0219اعادة تمدٌر  0218فعلً 

8567.3 9039.2 
9607 10097.5 10403.2 

 2018-2022النفمات العامة للسنوات 

 النفمات الجارٌة
86.7% 

 النفمات الرأسمالٌة
13.3% 

 2020هٌكل النفمات العامة لعام 
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التقاعدددد مليددون دينددار ومخصصددات  202.5مخصصددات فوابددد الدددين العددام بنحددو 

جهاز األمن والسالمة العامة بنحو مليون دينار ومخصصات  00والتعويضات بنحو 

مليدددون ديندددار  032.العسدددكري بنحدددو  الجهدددازمليدددون ديندددار ومخصصدددات  1730

از الجهدمليدون ديندار ومخصصدات  2.المعونة النقدية المتكررة بنحدو ومخصصات 

 0.2 مبلدةوألول مرة منت عشرة سنوات تدم رصدد  مليون دينار. 0.31المدني بنحو 

رواتد  العداملين والمتقاعددين  زيدادةمليون دينار تحت بند "إعدادة هيكلدة الرواتد " ل

أن النفقدات الجاريدة فدي مشدروع . وتجددر اإلشدارة لجهازين العسدكري والمددنيفي ا

مليون دينار تدم تخفيضدها مدن  .0.0عدرت بنحو  0202عانون الموازنة العامة لعام 

 .مليون دينار 2..0لتبلة نحو  مليون دينار 22 بمبلةعبل مجلل النوا  

 
 

 

 

 

اعادة تمدٌر  0218فعلً 

0219 
 0200تؤشٌري  0201تؤشٌري  0202ممدر  

 7,619.6  
 7,968.6  

 8,334.0  
 8,680.7  

   0200 -0218النفمات الجارٌة للسنوات      8,990.9 

 تعوٌضات العاملٌن
49.6% 

استخدام السلع 
 والخدمات

 فوائد الدٌن العام 6.5%
15.0% 

 دعم وإعانات
4.2% 

تماعد وتعوٌضات 
 ومساعدات اجتماعٌة

20.7% 

 نفمات أخرى
4.0% 

 2020هٌكل النفمات الجارٌة لعام 
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 النفمات الرأسمالٌة
 

مليددون دينددار أو مددا نسددبتا  .007بنحددو  0202عدددرت النفقددات الرأسددمالية فددي عددام 

مليددون  02032% مددن الندداتج المحلددي اتجمددالي مسددجلة بددتلك ارتفاعدداً يقددار  32.

ولتبلدة بدتلك  ،0202في عام المعاد تقديره % عن مستواها 0032دينار أو ما نسبتا 

وعد شّكلت المشاريع الرأسدمالية المسدتمرة مدا  %..0.3حصتها من إجمالي النفقات 

% والمشاريع الجديدة ما نسبتا 7032% والمشاريع عيد التنفيت ما نسبتا 0031نسبتا 

وألول مدرة تدم تضدمينها  بأناعلماً  ،% من اجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة0137

اكة بددين مليددون دينددار ضددمن بنددد تددم اسددتحداثا تول مددرة لمشدداريع الشددر 020مبلددة 

تدم رصددد المخصصدات الماليددة للموازندات الرأسددمالية القطداع العددام والخداص، كمددا 

% مددن إجمددالي النفقددات 032مليددون دينددار او مددا نسددبتا  00.30للمحافظددات بقيمددة 

مليون دينار او مدا  002وتم زيادة مخصصات دعم البلديات لتصل ال  الرأسمالية. 

 %.0030نسبتا 
 

وتجدددر اإلشددارة ان النفقددات الرأسددمالية فددي مشددروع عددانون الموازنددة العامددة لعددام 

تم تخفيضها مدن عبدل مجلدل الندوا  بنحدو  ،مليون دينار 0201عدرت بنحو  0202

% عددن مسددتواها المقدددر فددي مشددروع عددانون 0237أو مددا نسددبتا مليددون دينددار  010

  .نارمليون دي .007نحو لتبلة  0202الموازنة العامة لعام 

فقد تركدزت فدي  0202وأما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية في عام 

بنسددبة  والتعلدديم% 0037بنسددبة  الطددراو، %0232مشدداريع التنميددة المحليددة بنسددبة 

اتدارة العامدة بنسدبة % و030والصدحة بنسدبة  %.03بنسدبة  واتمن والددفاع% 00

الشدؤون الثقافيدة والدينيدة والشدبابية و"الميداه عطداعي و% 230بنسدبة النقل و، 7.7%

المشدداريع الرأسددمالية الممولددة مددن بلغددت وعددد  % لكددل منهمددا.37.واإلعددالم" بنسددبة 

المتحدددة والمدرجددة ضددمن عددانون  الصددندوا الخليجددي للتنميددةالمنحددة المقدمددة مددن 

مليددون دينددار أو مددا نسددبتا  119.7مددا مقددداره  2020الموازنددة العامددة للسددنة الماليددة 

 .0202% من إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 232
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فددي فقددد تركددزت  0202فددي عددام الددوظيفي للنفقددات العامددة وأمددا بخصددوص التوزيددع 

% 0030بنسدبة يليهدا الحمايدة اتجتماعيدة %، 0230نسدبة الخدمات العمومية العامة ب

والدفاع بنسبة ، ومن ثم التعليم %0132بنسبة ثم النظام العام وشؤون السالمة العامة 

بنسددبة اتعتصددادية  نالشددؤو% و0232الصددحة بنسددبة لكددل منهمددا، ويليهمددا % 0031

الشؤون الدينيدة والثقافيدة بنسدبة و ،%.3.بنسبة اتسكان ومرافق المجتمع %، و732

 %.230البيبة بنسبة %، وحماية 030

 تؤشٌري 0200 تؤشٌري 0201 ممدر 0202 إعادة تمدٌر 0219 فعلً 0218

 947.7  
 1,070.6  

 1,273.0  
 1,416.8   1,412.3  

 2018-2022النفمات الرأسمالٌة للسنوات  

 مستمرة
21.5% 

 لٌد التنفٌذ
 جدٌدة  62.9%

15.6% 

 2020المشارٌع الرأسمالٌة فً موازنة عام 
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والنفقدات،  وترتيبداً علد  هدته التطدورات فدي جدانبي اإليدرادات الماالً الاوفر /العجز

مليدون  022730نحدو  0202يتوعع أن يبلة العجز المدالي بعدد المدن  الخارجيدة لعدام 

% مدن النداتج المحلدي 0..مدا نسدبتا بتلك نسبة العجز المالي بعد المدن   لتبلة ،دينار

% وفقاً ألرعام إعادة التقدير في 32.ولتسجل إنخفاضاً مقارنة مع ما نسبتا  اإلجمالي

 . 0202عام 
 

مليدون ديندار او  .001فيتوعدع أن يبلدة نحدو  0202ما العجز المالي عبل المن  لعام ا

نسدددبتا مدددالي % مدددن النددداتج المحلدددي اإلجمدددالي مقارندددة مدددع عجدددز 137مدددا نسدددبتا 

 . 0202معاد تقديره في عام 731%
 

فدي مشدروع عدانون الموزاندة العامدة  بعد المدن  وتجدر اإلشارة إل  أن العجز المقدر

مليون دينار وتدم تخفيضدا مدن عبدل مجلدل الندوا   002730عد بلة نحو  0202لعام 

 مليون دينار. 022730مليون دينار ليبلة  020بنحو 

الخدمات العمومٌة 

 العامة
19.0% 

 الدفاع
10.5% 

النظام العام وشإون 

 السالمة العامة
15.2% 

 الشإون االلتصادٌة
 حماٌة البٌئة 6.4%

2.0% 

االسكان ومرافك 

 المجتمع
3.3% 

 الصحة
12.2% 

الشإون الدٌنٌة 

 والثمافٌة
0.1% 

 التعلٌم
10.5% 

 الحماٌة االجتماعٌة
18.8% 

 0202التصنٌف الوظٌفً للنفمات العامة فً عام 
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-2.4% 

-3.9% 

-3.2% 

-3.7% -3.6% 

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

-1400.0

-1200.0

-1000.0

-800.0

-600.0

-400.0

-200.0

0.0

 2022تأشٌري  2021تأشٌري  2020مقدر   2019اعادة تقدٌر  2018فعلً 

 0200 -0218وفر الموازنة العامة بعد المنح للسنوات /  عجز

 وفر  الموازنة العامة بعد المنح ملٌون دٌنار/ عجز

 وفر الموازنة كنسبة مئوٌة الى الناتج المحلً االجمالً/ عجز 

اعادة تمدٌر  2018فعلً 
2019 

 2022تؤشٌري  2021تؤشٌري  2020ممدر  

8,567.3 9,039.2 
9,607 10,097.5 10,403.2 

-727.7 -1,214.5 -1,046.1 -1,255.1 -1,280.7 

 7,839.6   7,824.7  
 8,560.9   8,842.4   9,122.5  

 2022 -2018خالصة الموازنة العامة للسنوات 

 االٌرادات العامة وفر الموازنة العامة بعد المنح/ عجز      النفمات العامة  
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العجز بعد 

 المنح

1246.1 

9607النفقات   

8560.9 االيرادات  

8334 

1273 

9607 

7754 

806.9 

8560.9 
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 0202موازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة لانون 
 

 إجمالً اإلٌـرادات

مليون دينار  0.2032بنحو  0202عدر مجموع اإليرادات للوحدات الحكومية لعام 

، وعد شكل الدعم الحكومي في 0202مليون دينار معاد تقديره في عام  0.20مقابل 

مليون دينار والمن  الخارجية نحو  0030 من هته اإليرادات حوالي 0202عام 

 .مليون دينار 7230

 

 إجمالً النفمات
 

مليددون ..01.2 بنحددو 2020إجمددالي النفقددات للوحدددات الحكوميددة فددي عددـام  تعدددر

مليددون دينددار  485مليددون دينددار للنفقددات الجاريددة و.02123دينددار موزعددـاً بواعددع 

مليدون ديندار معداد  1430.9للنفقات الرأسمالية، وتلك مقارنة مع إجمالي نفقدات بلدة 

 2020، وبدتلك يبلدة اترتفداع المسدجل فدي إجمالدـي النفقدات لعدام 2019تقديره لعام 

اد تقدديره فدي عدام % عدن مسدتواه المعد737مليون دينار أو ما نسدبتا  108.4حوالي 

مليددون  64.1. وعددد جدداء هددتا اترتفدداع نتيجددة لزيددادة النفقددات الجاريددة بمقدددار 2019

الضرائب على 
 الدخل واألرباح

0.4% 

الضرائب على 
 السلع والخدمات

0.2% 

 المنح الخارجٌة
5.4% 

 دعم حكومً
2.2% 

اٌرادات دخل 
 الملكٌة

4.7% 

اٌرادات بٌع السلع 
 والخدمات

85.6% 

 االٌرادات المختلفة
1.5% 

 2020هٌكل إٌرادات الوحدات الحكومٌة لعام 
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مليدون ديندار أو  44.3وارتفاع النفقات الرأسدمالية بمقدـدار  %6.5 دينار أو ما نسبتا

وأمددا بخصددوص التوزيددع القطدداعي للنفقددات الرأسددمالية للوحدددات  %0232مددا نسددبتا 

والمنداطق % 59.8بنسدبة  الميداهفقدد تركدزت فدي مشداريع  2020الحكومية في عدام 

 %.0..بنسبة  والسياحة% 0037 والطاعة %0232التنموية واتستثمار بنسبة 

عانون إجمالي نفقات الوحدات الحكومية عدرت في مشروع وتجدر اإلشارة إل  أن  

مليون  0270منها نحو  مليون دينار 017.32بنحو  موازنات الوحدات الحكومية

إجمالي  خف تم و، مليون دينار نفقات رأسمالية 22132دينار نفقات جارية ونحو 

مليون دينار لتبلة  0237من عبل مجلل النوا  بنحو  الحكوميةنفقات الوحدات 

مليون دينار  0.37ف  النفقات الجارية بنحو خ تم حي ، مليون دينار ..01.2

 مليون دينار 0232أسمالية بنحو الرالنفقات خف  وينار مليون د .02123نحو لتبلة 

 .مليون دينار 201لتبلة نحو 

 

 لبل التموٌل / الوفرصافً العجز
 

 نحو 0202في عام عدر صافي العجز عبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية 

وتجدر  .0202مليون دينار معاد تقديره في عام  0032مليون دينار مقابل  0.732

تم تقدير صافي العجز عبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في اإلشارة إل  أنا 

 مليون دينار، 070بنحو  0202لعام مشروع عانون موازنات الوحدات الحكومية 

 0.732مليون دينار ليبلة نحو  0237تم خفضا من عبل مجلل النوا  بنحو  وعد

 مليون دينار.

 

 النفمــات الجـارٌة
 النفمات الراسمالٌة 68.5%

31.5% 

 2020هٌكل نفمات الوحدات الحكومٌة لعام 
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الخالصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومٌة للسنوات         

2018 – 2022  
 )بالدٌنار(

 البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  

 فعلً

0256 

 اعادة تمدٌر

0257 

 ممدر

0202 

 تأشٌري

0205 

 تأشٌري

0200 

   اإلٌــــــــــــــــــــــــــرادات

 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,610,400 5,064,128 واألربا الضراب  عل  الدخل 

 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,700,000 2,581,919 الضراب  عل  السلع والخدمات

 35,000,000 43,813,000 70,100,000 36,000,000 23,866,015 المن  الخارجية

 28,521,000 28,316,000 28,145,000 27,855,000 149,616,796 دعم حكومي

 72,815,000 69,254,000 61,883,000 56,124,000 80,066,073 ايرادات دخل الملكية

 1,110,235,000 1,070,409,000 1,113,990,000 1,201,910,000 1,153,565,245 ايرادات بيع السلع والخدمات

 19,372,000 19,387,000 19,358,000 11,795,600 6,391,573 اتيرادات المختلفة

 1,274,393,000 1,239,629,000 1,301,926,000 1,341,995,000 1,421,151,749 مجموع اإلٌرادات

 النفمـــــــــــــــــــــــــــــات
 النفمات الجارٌة 

 289,436,000 284,718,000 276,388,000 257,274,000 371,084,135 الروات  واألجور والعالوات

 29,353,000 28,614,000 27,837,000 26,177,600 37,920,114 مساهمات الضمان اتجتماعي

اعادة تقدٌر  2018فعلً 
2019 

 2022تأشٌري  2021تأشٌري  2020مقدر  

1,669.2  
1,430.9  1,539.3  1,556.7  1,547.1  

-248.0  -88.9  -237.4  -317.1  -272.7  

1,421.2  1,342.0  1,301.9  1,239.6  1,274.4  

 2022-2018خالصة موازنة الوحدات الحكومٌة للسنوات 

 مجموع اإلٌرادات صافً العجز قبل التموٌل اجمالً النفقات
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 )بالدٌنار(

 البٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  

 فعلً

0256 

 اعادة تمدٌر

0257 

 ممدر

0202 

 تأشٌري

0205 

 تأشٌري

0200 

 601,545,000 592,531,000 558,733,000 509,593,257 542,914,023 استخدام السلع والخدمات

 35,617,000 35,542,000 35,245,000 25,091,000 26,026,525 الفوابد الخارجية

 106,846,000 123,834,000 132,472,000 150,470,000 150,084,876 الفوابد الداخلية

اإلعانات لمؤسسات عامة غير 

 مالية
3,455,118 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 

 5,482,000 5,426,000 5,367,000 4,273,798 6,397,898 التقاعد والتعويضات

 16,429,000 16,159,000 15,798,000 15,016,340 22,085,233 نفقات اخرى متنوعة

 990,000 990,000 1,105,000 955,000 391,517 اصول ثابتة

 1,087,073,000 1,089,189,000 1,054,320,000 990,225,995 1,160,359,439 مجموع النفمات الجارٌة

 النفمات الراسمالٌة
     

 361,510,000 362,787,000 356,595,000 347,981,139 402,958,482 تمويل داخلي -رأسمالية 

 8,275,000 8,225,000 8,175,000 8,140,000 26,668,494 دعم حكومي -رأسمالية 

 55,287,000 52,693,000 50,175,000 48,579,000 55,326,978 عرو  خارجية -رأسمالية 

 35,000,000 43,813,000 70,100,000 36,000,000 23,866,015 من  -رأسمالية 

 460,072,000 467,518,000 485,045,000 440,700,139 508,819,969 مجموع النفمات الرأسمالٌة

 1,547,145,000 1,556,707,000 1,539,365,000 1,430,926,134 1,669,179,408 اجمالً النفمات

صافً العجز/ الوفر لبل 

 التموٌل
-248,027,659 -88,931,134 -237,439,000 -317,078,000 -272,752,000 

 

 0200-0256خالصة الموازنة العامة للسنوات 

 )ملٌون دٌنار(           

 البٌان
 فعلً 

0256 

 إعادة تمدٌر

0257 
 ممدر

0202 

 تأشٌري

0205 

 تأشٌري

0200 

 6.22342 6.55342 5.53242 5.20247 4,72247 االٌرادات المحلٌة

 45543 50542 62447 62146 67245 المنح الخارجٌة

 7.50043 6.62042 6.34247 5.60245 5.61744 مجموع االٌرادات العامة

 6.77247 6.46245 6.112 5.74644 5.45744 النفمات الجارٌة

 5.25041 5.25446 5.051 5.25244 72545 النفمات الرأسمالٌة

 52.22140 52.27543 7.425 7.21740 6.34541 مجموع النفمات العامة

 عجز/وفر الموازنة العامة

 -5.06245 -5.03345 -5.22445 -5.05243 -50545 بعد المنح

 -144%  -145%  -140%  -147%  -042%  كنسبة من الناتج

 -5.73640 -5.76043 -5.631 -0.25641 -5.40042 لبل المنح

 -343%  -347%  -345% -443% -342%  كنسبة من الناتج
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 المالٌةمؤشرات المالءة 

 البٌان
فعلً 

0256 

 إعادة تمدٌر

0257 
 ممدر

0202 

 تأشٌري

0205 

 تأشٌري

0200 

نسبة االٌرادات العامة 

 للناتج
26.1% 25.2% 26.5% 26.2% 25.8% 

نسبة االٌرادات المحلٌة 

 للناتج
23.2% 22.6% 24.0% 24.1% 23.9% 

نسبة المنح الخارجٌة 

 للناتج
3.0% 2.6% 2.5% 2.2% 1.9% 

النفمات العامة  نسبة

 للناتج
28.6% 29.1% 29.7% 29.9% 29.4% 

نسبة النفمات الجارٌة 

 للناتج
25.4% 25.7% 25.8% 25.7% 25.4% 

نسبة النفمات الرأسمالٌة 

 للناتج
3.2% 3.4% 3.9% 4.2% 4.0% 

نسبة النفمات الرأسمالٌة 

 للنفمات العامة
11.1% 11.8% 13.3% 14.0% 13.6% 

المحلٌة تغطٌة االٌرادات 
 للنفمات العامة

81.1% 77.7% 80.7% 80.4% 81.2% 

 تغطٌة االٌرادات المحلٌة

 للنفمات الجارٌة
91.1% 88.1% 93.0% 93.5% 93.9% 

 

 0202إجمالً النفمات العامة الممدرة حسب الفصول للسنة المالٌة 
 

 )بالدٌنار(

 الفصل

 النفمــــــــــــــــــــــــــــــــات
مجموع 

 الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة عنوانــــــــــــــــــــــه

  55,415,000  0  0  0  55,415,000 الديوان الملكي الهاشمي

  24,088,000  0  0  0  24,088,000 مجلل األمة

  33,915,000  11,000,000  0  11,000,000  22,915,000 رباسة الوزراء

الوزراء/ديوان رباسة 

  973,000  0  0  0  973,000 التشريع والرأي

رباسة الوزراء/وكالة األنباء 

  2,764,000  0  0  0  2,764,000 األردنية

  7,391,000  0  0  0  7,391,000 ديوان المحاسبة

  4,328,000  635,000  0  635,000  3,693,000 ديوان الخدمة المدنية
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 )بالدٌنار(

 الفصل

 النفمــــــــــــــــــــــــــــــــات
مجموع 

 الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة عنوانــــــــــــــــــــــه

السياسية وزارة الشؤون 

  3,106,000  0  0  0  3,106,000 والبرلمانية

  1,218,806,000  35,447,000  0  35,447,000  1,183,359,000 وزارة الدفاع

  233,000,000  26,000,000  0  26,000,000  207,000,000 الخدمات الطبية الملكية

المركز الجغرافي الملكي 

  2,238,000  390,000  0  390,000  1,848,000 األردني

  24,980,000  5,896,000  0  5,896,000  19,084,000 وزارة الداخلية

وزارة الداخلية/ دابرة 

  14,941,000  5,330,000  0  5,330,000  9,611,000 األحوال المدنية والجوازات

  809,836,000  27,921,000  0  27,921,000  781,915,000 وزارة الداخلية / األمن العام

وزارة الداخلية / الدفاع 

  247,675,000  21,767,000  0  21,767,000  225,908,000 المدني

  255,899,000  20,904,000  0  20,904,000  234,995,000 وزارة الداخلية / عوات الدرك

  63,327,000  8,505,000  0  8,505,000  54,822,000 وزارة العدل

  38,396,000  180,000  0  180,000  38,216,000 القضابيالمجلل 

  24,760,000  2,047,000  0  2,047,000  22,713,000 دابرة عاضي القضاة

وزارة الخارجية وشؤون 

  51,335,000  1,750,000  0  1,750,000  49,585,000 المغتربين

وزارة الخارجية وشؤون 

المغتربين / دابرة الشؤون 

  7,681,000  5,400,000  0  5,400,000  2,281,000 الفلسطينية

  3,321,204,000  187,584,000  0  187,584,000  3,133,620,000 وزارة المالية

وزارة المالية/ دابرة الموازنة 

  2,140,000  225,000  0  225,000  1,915,000 العامة

وزارة المالية/ الجمارك 

  96,613,000  25,998,000  0  25,998,000  70,615,000 اتردنية

وزارة المالية/دابرة األراضي 

  18,970,000  1,676,000  0  1,676,000  17,294,000 والمساحة

وزارة المالية / دابرة ضريبة 

  59,152,000  3,400,000  0  3,400,000  55,752,000 الدخل والمبيعات

وزارة المالية / دابرة 

  3,378,000  797,000  0  797,000  2,581,000 المشتريات الحكومية

  11,809,000  2,145,000  0  2,145,000  9,664,000وزارة الصناعة والتجارة 
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 )بالدٌنار(

 الفصل

 النفمــــــــــــــــــــــــــــــــات
مجموع 

 الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة عنوانــــــــــــــــــــــه

 والتموين

وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين/دابرة مراعبة 

  2,017,000  0  0  0  2,017,000 الشركات

  5,612,000  2,070,000  0  2,070,000  3,542,000 هيبة اتستثمار

مؤسسة المواصفات 
  6,838,000  650,000  0  650,000  6,188,000 والمقاييل

المؤسسة اتردنية لتطوير 
  3,924,000  2,550,000  0  2,550,000  1,374,000 المشاريع اتعتصادية

وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي/ المجلل القومي 

  12,890,000  11,400,000  0  11,400,000  1,490,000 للتخطيط

 وزارة التخطيط والتعاون
الدولي/ دابرة اتحصاءات 

  7,446,000  2,440,000  0  2,440,000  5,006,000 العامة

  37,872,000  21,796,000  0  21,796,000  16,076,000 وزارة السياحة واآلثار

وزارة السياحة واآلثار / 
  9,595,000  3,880,000  0  3,880,000  5,715,000 اآلثار العامة دابرة

  968,000  0  0  0  968,000 متحف األردن

  251,299,000  243,800,000  0  243,800,000  7,499,000 وزارة اتدارة المحلية

وزارة الطاعة والثروة 

  36,679,000  31,350,000  0  31,350,000  5,329,000 المعدنية

  5,904,000  1,950,000  0  1,950,000  3,954,000 هيبة الطاعة الترية اتردنية

هيبة تنظيم عطاع الطاعة 

  5,136,000  690,000  0  690,000  4,446,000 والمعادن

وزارة األشغال العامة 

  176,344,000  134,151,000  59,750,000  74,401,000  42,193,000 واتسكان

وزارة األشغال العامة 

واتسكان / دابرة العطاءات 

  1,344,000  0  0  0  1,344,000 الحكومية

  63,891,000  19,511,000  700,000  18,811,000  44,380,000 وزارة الزراعة

  2,099,000  110,000  0  110,000  1,989,000 المؤسسة التعاونية اتردنية

  18,966,000  17,141,000  0  17,141,000  1,825,000 وزارة المياه والري
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 )بالدٌنار(

 الفصل

 النفمــــــــــــــــــــــــــــــــات
مجموع 

 الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة عنوانــــــــــــــــــــــه

وزارة المياه والري/سلطة 

  39,222,000  28,670,000  1,800,000  26,870,000  10,552,000 وادي األردن

  6,725,000  4,263,000  0  4,263,000  2,462,000 وزارة البيبة

  1,014,135,000  77,865,000  8,900,000  68,965,000  936,270,000 وزارة التربية والتعليم

  665,000  0  0  0  665,000 مجمع اللغة العربية األردني

وزارة التعليم العالي و البح  

  114,404,000  25,828,000  0  25,828,000  88,576,000 العلمي

هيبة إعتماد مؤسسات التعليم 

  1,388,000  40,000  0  40,000  1,348,000 العالي وضمان جودتها

  610,541,000  74,973,000  0  74,973,000  535,568,000 وزارة الصحة

  277,000  0  0  0  277,000 المجلل الصحي العالي

  931,000  100,000  0  100,000  831,000 المجلل الطبي األردني

المؤسسة العامة للغتاء 

  10,111,000  1,250,000  0  1,250,000  8,861,000 والدواء

  28,311,000  2,725,000  0  2,725,000  25,586,000 مستشف  األمير حمزة

  34,110,000  10,846,000  0  10,846,000  23,264,000 وزارة التنمية اتجتماعية

  149,292,000  200,000  0  200,000  149,092,000 صندوا المعونة الوطنية

لحقوا المجلل اتعل  

  3,471,000  2,220,000  0  2,220,000  1,251,000 اتشخاص توي اتعاعة

  21,266,000  13,870,000  0  13,870,000  7,396,000 وزارة العمل

  12,889,000  2,375,000  0  2,375,000  10,514,000 مؤسسة التدري  المهني

هيبة تنمية وتطوير المهارات 

  29,551,000  29,000,000  0  29,000,000  551,000 المهنية والتقنية

  9,910,000  6,665,000  0  6,665,000  3,245,000 وزارة الثقافة

وزارة الثقافة/دابرة المكتبة 

  947,000  175,000  0  175,000  772,000 الوطنية
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 )بالدٌنار(

 الفصل

 النفمــــــــــــــــــــــــــــــــات
مجموع 

 الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة عنوانــــــــــــــــــــــه

  25,459,000  10,844,000  0  10,844,000  14,615,000 وزارة الشبا 

  33,095,000  31,811,000  0  31,811,000  1,284,000 وزارة النقل

وزارة النقل/ دابرة األرصاد 

  2,414,000  600,000  0  600,000  1,814,000 الجوية

  19,423,000  17,250,000  0  17,250,000  2,173,000 هيبة تنظيم النقل البري

  11,948,000  4,450,000  0  4,450,000  7,498,000 هيبة تنظيم الطيران المدني

  1,553,000  185,000  0  185,000  1,368,000 الهيبة البحرية اتردنية

وزارة اتعتصاد الرعمي 

  37,894,000  31,921,000  0  31,921,000  5,973,000 والريادة

  9,453,000  3,631,000  0  3,631,000  5,822,000 هيبة تنظيم عطاع اتتصاتت

وزارة األوعاف والشؤون 

  77,878,000  2,004,000  0  2,004,000  75,874,000 والمقدسات اتسالمية

  2,252,000  0  0  0  2,252,000 دابرة اتفتاء العام

  1,269,000  125,000  0  125,000  1,144,000 هيبة اتعالم

  4,203,000  165,000  0  165,000  4,038,000 هيبة النزاهة ومكافحة الفساد

المجلل اإلعتصادي و 

  636,000  132,000  0  132,000  504,000 اإلجتماعي

  863,000  0  0  0  863,000 معهد اإلدارة العامة

  3,526,000  320,000  0  320,000  3,206,000 هيبة اتوراا المالية

 9,606,956,000 1,272,989,000 71,150,000 1,201,839,000 8,333,967,000 المجموع
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 والمباشرة(تمدٌرات النفمات الضرٌبٌة )الضرائب غٌر المباشرة 

 0256 – 0255للسنوات 
 )ملٌون دٌنار(

 البٌان
2017 2018 

 GDP % المٌمة GDP % المٌمة

  7.22  2164.42  7.59  2194.51 الضرائب غٌر المباشرة

المبٌعات على السلع الضرٌبة العامة على 

 والخدمات المحلٌة
611.00 2.11 536.18 1.79 

  0.94  282.10  1.00  289.05 2خاضع بنسبة 

  0.08  22.91  0.08  22.34 2خاضع بنسبة 

  0.01  3.56  0.01  3.31 7خاضع بنسبة 

  0.76  227.60  1.02  296.14 معف  من الضريبة

على السلع الضرٌبة العامة على المبٌعات 

  1.55  465.07  1.83  529.94 والخدمات المستوردة

  1.05  315.43  1.45  418.27 مجموع الخاضع للنسب المخفضة

  0.86  258.67  1.26  363.27 2المعفاه والخاضع بنسبة 

  0.08  25.16  0.19  55.00 2خاضع بنسبة 

  0.02  6.84  0.00  0.00 1خاضع بنسبة 

  0.00  0.11  0.00  0.00 7خاضع بنسبة 

  0.08  24.65  0.00  0.00 02خاضع بنسبة 

  0.50  149.64  0.39  111.67 المعامالت التفضٌلٌة/االتفالٌات الخاصة

  0.30  91.18  0.28  81.35 مؤجلة دفع الضريبة

  0.07  19.64  0.06  17.96 المناطق التنموية

  0.13  38.82  0.04  12.36 أخرى

  1.05  316.18  0.97  281.29 الضرٌبة الخاصة على المبٌعات

  0.71  212.80  0.57  166.16 السلع والخدمات المستوردة

  0.34  103.38  0.40  115.13 السلع والخدمات المحلية

  2.82  846.99  2.67  772.44 الرسوم الجمركٌة

  2.24  672.89  2.09  603.69 مجموع الخاضع للنسب المخفضة

  1.53  457.99  1.45  418.98 النس  المخفضة ) متضمنة اتفاعيات تجارة (

  0.10  30.65  0.12  35.99 المناطق التنموية

  0.07  21.14  0.07  21.14 إعفاء المؤسسات العامة

  0.01  1.67  0.00  0.89 شركات صناعة األدوية

  0.03  8.12  0.05  15.82 الطاعة المتجددة

  0.51  153.32  0.38  110.87 أخرى
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 )ملٌون دٌنار(

 البٌان
2017 2018 

 GDP % المٌمة GDP % المٌمة

  0.58  174.10  0.58  168.75 المعامالت التفضٌلٌة / االتفالٌات الخاصة

  0.49  147.80  0.44  128.42 اتتفاعيات مع شركات اتمتياز

  0.05  14.00  0.05  13.06 تحت عانون تشجيع اتستثمار )القطاع الصناعي(

  0.03  9.35  0.07  19.17 )القطاعات اتخرى(تحت عانون اتستثمار 

  0.01  1.84  0.02  5.50 معفاه تحت عانون المناطق التنموية )الفنادا(

  0.00  1.11  0.01  2.60 عانون اتستثمار ) المستشفيات (

  2.78  832.81  2.98  861.47 الضرائب المباشرة

  1.96  587.35  1.94  562.05 ضرٌبة الدخل على االفراد

  0.20  58.65  0.19  55.37 ضرٌبة الدخل على الفرد والعائلة : أفراد

  0.08  24.72  0.09  24.72 00222اتعز  مع دخل اعل من 

  0.11  33.93  0.11  30.65 00222اتعز  مع دخل اكثر من 

  0.03  7.93  0.03  7.25 افراد

  0.09  26.00  0.08  23.40 موظفين

  1.76  528.70  1.75  506.68 ضرٌبة الدخل على االفراد والعائلة : عائلة

  1.42  427.14  1.48  427.14 02222عابلة مع دخل اعل من 

  0.34  101.56  0.28  79.54 02222عابلة مع دخل اكثر من 

  0.11  34.43  0.06  16.11 افراد

  0.22  67.13  0.22  63.43 موظفين

  0.51  152.53  0.66  191.73 الدخل على الشركاتضرٌبة 

  0.02  4.83  0.04  11.41 % )شركات تضامن(02نسبة ضريبية مخفضة 

  0.13  37.77  0.17  49.78 % )شركات مساهمة(02نسبة ضريبية مخفضة 

  0.28  84.39  0.34  99.57 اتعفاءات عل  القطاع الزراعي

  0.09  25.54  0.11  30.97 )الصناعة(اعفاءات الدخل عل  الصادرات 

  0.31  92.93  0.37  107.69 الضرٌبة على الملكٌة

  10.00  2997.23  10.57  3055.98 مجموع الضراب  المباشرة وغير المباشرة

 28903.00 الناتج المحلً اإلجمالً
 

29984.00 
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خالصة التصنٌف الوظٌفً للنفمات العامة الممدرة حسب األلسام 

 0200 -0256للسنوات الوظٌفٌة 
 )بالدٌنار(

المسم 

 الوظٌفً

 تأشٌري تأشٌري ممدر اعادة تمدٌر ممدر فعلً

2018  2019  2019  2020  2021  2022  

الخدمات العمومية 

 العامة
1,436,604,293  1,503,422,000  1,489,341,000  1,847,361,000  1,933,064,000  2,071,623,000  

  1,223,649,000  1,210,175,000  1,199,806,000  1,258,500,000  1,258,500,000  1,208,707,210 الدفاع

النظام العام 

وشؤون السالمة 

 العامة

1,284,637,884  1,380,133,773  1,374,298,000  1,440,113,000  1,475,331,000  1,494,763,000  

  678,317,000  673,710,000  614,154,000  489,714,000  550,264,009  411,317,456 الشؤون اتعتصادية

  37,966,833  37,059,063  23,116,378  20,397,000  55,111,274  16,234,940 حماية البيبة

اتسكان ومرافق 

 المجتمع
246,775,609  276,158,742  266,506,000  320,045,622  303,295,937  314,416,167  

  1,051,266,000  1,032,805,000  958,171,000  1,089,647,000  1,109,126,030  1,014,972,637 الصحة

الشؤون الدينية 

 والثقافية
198,119,950  211,021,000  195,069,000  199,018,000  216,663,000  218,461,000  

  1,293,865,000  1,278,502,000  1,199,401,000  1,120,947,000  1,157,227,182  1,038,861,256 التعليم

  2,018,858,000  1,936,935,000  1,805,770,000  1,734,735,000  1,754,532,990  1,711,071,177 الحماية اتجتماعية

 10,403,185,000 10,097,540,000 9,606,956,000 9,039,154,000 9,255,497,000 8,567,302,412 المجموع
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  0202م لعاالالمركزٌة  /لمحافظاتل النفمات الرأسمالٌة

 (ملٌون دٌنار )
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 الحكومة؟لماذا تمترض 
 

تلجأ الحكومة لالعترا  الداخلي أو الخارجي لتغطية اتحتياجات التمويليدة بمدا فيهدا 

التمويل الدالزم لسدد عجدز الموازندة لتمكدين الحكومدة مدن تنفيدت مشداريع تنمويدة تات 

أولوية لها أثر ايجدابي علد  حيداة المدواطنين وتلبدي حاجدات المجتمدع. وعدد تدم تقددير 

مليددون دينددار أو مددا نسددبتا  022730بواعددع  0202عجددز الموازنددة بعددد المددن  لعددام 

% مددن الندداتج المحلددي اإلجمددالي، فددي حددين بلددة اجمددالي الدددين العددام حتدد  نهايددة 30.

% من النداتج 2732ما نسبتا مليار دينار أو  230.نحو  0202 تشرين األول من عام

 المحلي اتجمالي.
 

 (:0257 -0255)ل الفترة خالالدٌن العام  اجمالًٌبٌن الجدول التالً تطور 
 (ملٌون دٌنار)                                                                                                           

 0256 0255 البٌــــــان
0257 

 (األولتشرٌن )

 30,194.6 28,308.4 27,268.9 اجمالً الدٌن العام

 94.9% %94.4 %94.3 اتجمالي% من الناتج المحلي 

 17,703.0 16,220.8 15,401.8 اجمالً الدٌن العام الداخلً

%3141 % من الناتج المحلي اتجمالي  3245%  3446%  

 12,491.6 12,087.6 11,867.1 رصٌد الدٌن العام الخارجً

%2545 % من الناتج المحلي اتجمالي  2241%  2245% 
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  المملكةتعزٌز حموق االنسان فً 

العامددة تضددمين عددانون الموازنددة  تددمتعزيددز منظومددة حقددوا اتنسددان فددي المملكددة، ول

المخصصدددات الماليدددة الالزمدددة للدددوزارات وعدددانون موازندددات الوحددددات الحكوميدددة 

اإلنسدان علد  أر  والدوابر والوحدات الحكوميدة التدي مدن شدأنها ان تعدزز حقدوا 

تنفيددت عنددد إعددداد الموزاندة السددنوية، متطلبددات األخددت بعدين اتعتبددار فقددد تددم ، المملكدة

اتيجية الوطنيدة للمدرأة تنفيت اتستر واستكمال، ة الوطنية الشاملة لحقوا اتنسانالخط

حقوا األشدخاص ز يتعز وبما يساعد تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة، األردنية 

ماعيدة والصدحة جتالمتمثلة بحق األمن والحماية اتوحقوا المواطنين توي اإلعاعة و

 والتعليم والترفيا.

حرصت دابرة الموازنة العامة عل  تضمين وحرصاً عل  حق اتنسان في المعرفة، 

هتا الدليل بيانات ومعلومات شاملة تم تقدديمها بصدورة مبسدطة لضدمان تحقيدق الفهدم 

الكامددل لددددى المدددواطنين حددول محتدددوى عدددانون الموازنددة العامدددة وعدددانون موازندددات 

ً لوإالحكومية، الوحدات  نحو إضفاء المزيد من الشدفافية علد  عمليدة من الدابرة  تزاما

نشدر مشدروع عدانون الموازندة العامدة ومشدروع تم اعداد الموازنة العامة للدولة، فقد 

علدد  الموعددع اإللكترونددي  0202عددانون موازنددات الوحدددات الحكوميددة للسددنة الماليددة 

نشددر عددانون تددم لمالحظددات حولهمددا، كمددا للدددابرة ليتسددن  للجميددع اتطددالع وابددداء ا

عل  موعدع  0202الموازنة العامة وعانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 

، اضدافة الد  نشدر العديدد مدن البياندات والمعلومدات الدابرة اإللكتروني بعد صدورها

 يسبوك.والصفحة الرسمية للدابرة عل  الف تات العالعة عل  موعع الدابرة اتلكتروني

 الصدٌمة للطفل االجتماعً والموازنةالموازنة المستجٌبة للنوع 

ً لألنشطة واإلجراءات التي عامت بها دابرة الموازنة العامة خالل السنوات  تحقا

الماضية بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وهيبة األمم المتحدة 

تم فقد للمرأة والتي تتعلق بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوابر الحكومية، 

تقارير ادارة واصال  المالية العامة اعداد شروع وبالتعاون مع م 0202في عام 

ً للنوع اتجتماعيالحكومية من الوزارات والدوابر لمجموعة الموازنات          وفقا

وإعادة دراسة مؤشرات عيال األداء فيها لتصب  أكثر استجابة لموضوع النوع 

 -اتجتماعي وهته الوزارات هي:
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 وزارة العمل 

  اتجتماعيةوزارة التنمية 

 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 

 وزارة التربية والتعليم 

وبالتعاون مع األمم المتحدة لشؤون المرأة واللجنة الوطنية  0202تم في عام كما 

األردنية لشؤون المرأة القيام بزيارة استطالعية لجمهورية تونل لالطالع عل  

المرأة  –( 0.01جلل األمن رعم )أبرز اإلجراءات المتخدة هناك لتفعيل عرار م

لمواكبة آخر التطورات والخبرات العالمية المتعلقة بعملية إعداد و واألمن والسالم.

التعاون مع سكرتارية  0202سيتم في عام ، الموازنة المستجيبة للنوع اتجتماعي

PEFA  لالطالع عل  النموتج التي اعدتا السكرتارية بهتا الخصوص واجراء

 تات العالعة. التقييمات

يبين الجدول التالي المخصصات المقدرة لإلنا  موزعة حس  الفصول للسنوات و

0200 – 0200. 

 

 المخصصات الممدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات

 0256 – 0200 

 (بالدٌنار)

 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل

 12,788,000 12,782,000 12,775,000 12,681,000 11,535,554 الديوان الملكي الهاشمي

 5,906,000 5,906,000 5,984,000 5,801,000 5,463,860 مجلل األمة

 1,884,000 1,870,000 1,848,000 1,706,000 1,352,384 رباسة الوزراء

 354,000 349,000 344,000 295,000 259,366 رباسة الوزراء/ديوان التشريع والرأي

 494,000 489,000 479,000 475,000 505,000 األنباء األردنية رباسة الوزراء/وكالة

 1,962,000 1,942,000 1,922,000 1,848,000 1,888,600 ديوان المحاسبة

 1,575,000 1,560,000 1,509,000 1,343,000 1,247,927 ديوان الخدمة المدنية

 1,089,000 1,082,000 1,070,000 1,015,000 1,133,640 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

 479,710 475,300 453,000 416,745 394,295 المركز الجغرافي الملكي األردني

 13,357,230 13,337,560 12,122,280 12,455,930 10,928,991 وزارة الداخلية

وزارة الداخلية/ دابرة األحوال المدنية 

 3,776,670 3,733,740 3,692,070 3,764,610 3,661,497 والجوازات
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 (بالدٌنار)

 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل

 30,971,000 30,798,000 29,591,000 39,150,000 38,572,500 وزارة العدل

 18,632,000 18,358,000 17,988,000 3,938,000 160,500 المجلل القضابي

 9,529,000 9,452,000 9,015,000 8,409,000 7,247,000 دابرة عاضي القضاة

 13,472,000 13,353,000 12,881,000 12,094,000 11,971,897 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / 

 دابرة الشؤون الفلسطينية
671,513 773,000 1,032,000 1,045,000 1,052,000 

 1,217,751,000 1,133,445,000 1,079,860,000 976,681,000 938,209,000 وزارة المالية

 416,000 412,000 396,000 356,000 158,890 دابرة الموازنة العامةوزارة المالية/ 

 8,580,000 8,428,000 7,713,000 7,666,000 7,483,000 وزارة المالية/ الجمارك اتردنية

 5,402,000 5,363,000 5,251,000 5,226,000 5,124,000 وزارة المالية/دابرة األراضي والمساحة

 0 0 0 511,000 331,617 اللوازم العامةوزارة المالية/ دابرة 

وزارة المالية / دابرة ضريبة الدخل 

 14,843,000 14,802,000 12,459,000 12,186,000 12,936,000 والمبيعات

وزارة المالية / دابرة المشتريات 

 1,009,000 1,000,000 978,000 0 0 الحكومية

 4,278,000 5,145,000 3,972,000 7,713,000 9,237,000 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/دابرة 

 777,000 769,000 728,000 713,000 701,000 مراعبة الشركات

 1,540,000 1,999,000 1,848,000 1,444,000 0 هيبة اتستثمار

 1,977,000 2,038,000 2,040,000 1,862,000 0 مؤسسة المواصفات والمقاييل

المؤسسة اتردنية لتطوير المشاريع 

 1,736,000 1,776,000 1,771,000 1,983,000 0 اتعتصادية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ 

 2,212,000 2,113,000 1,991,000 1,937,000 1,851,000 المجلل القومي للتخطيط

وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ دابرة 

 3,382,248 3,353,976 3,293,578 3,436,714 2,988,663 اتحصاءات العامة

 15,535,000 15,626,000 14,585,000 12,407,000 4,184,000 وزارة السياحة واآلثار

وزارة السياحة واآلثار / دابرة اآلثار 

 4,233,000 4,356,000 2,424,000 2,909,000 2,409,000 العامة

 391,000 388,000 372,000 351,000 0 متحف األردن

 86,079,770 86,104,617 116,762,598 98,799,480 83,326,076 وزارة اتدارة المحلية

 1,226,600 1,274,600 1,260,000 985,200 1,780,000 وزارة الطاعة والثروة المعدنية

 960,000 949,000 870,000 730,000 0 هيبة الطاعة الترية اتردنية

 794,000 782,000 757,000 723,000 0 الطاعة والمعادنهيبة تنظيم عطاع 

 115,370,000 109,549,000 76,989,000 92,251,000 57,470,000 وزارة األشغال العامة واتسكان

وزارة األشغال العامة واتسكان / دابرة 

 674,000 674,000 676,000 647,000 582,545 العطاءات الحكومية

 10,573,000 10,433,000 10,210,000 10,032,000 10,321,000 وزارة الزراعة
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 (بالدٌنار)

 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل

 614,510 609,000 589,570 546,650 0 المؤسسة التعاونية اتردنية

 580,500 574,500 567,000 590,040 618,547 وزارة المياه والري

 1,633,283 1,588,742 1,546,937 1,475,385 1,474,850 وزارة المياه والري/سلطة وادي األردن

 654,000 645,000 635,000 577,000 535,000 وزارة البيبة

 626,853,500 614,181,500 577,934,000 541,784,500 494,697,000 وزارة التربية والتعليم

 331,680 328,320 324,480 293,760 0 مجمع اللغة العربية األردني

 54,238,800 57,603,210 53,600,840 48,480,110 45,425,125 وزارة التعليم العالي و البح  العلمي

هيبة إعتماد مؤسسات التعليم العالي 

 532,940 528,760 524,580 494,940 0 وضمان جودتها

 384,648,000 365,533,000 340,808,000 351,342,000 291,993,000 وزارة الصحة

 87,000 85,000 83,000 71,000 0 المجلل الصحي العالي

 817,800 811,690 809,810 712,520 0 المجلل الطبي األردني

 4,163,000 4,140,000 4,404,000 4,087,000 0 المؤسسة العامة للغتاء والدواء

 20,563,000 20,512,000 18,334,000 18,521,000 0 مستشف  األمير حمزة

 20,313,610 19,791,080 15,632,200 78,333,136 63,832,609 وزارة التنمية اتجتماعية

 139,446,120 139,444,296 114,555,480 150,000 0 صندوا المعونة الوطنية

المجلل اتعل  لحقوا اتشخاص توي 

 457,200 451,800 446,400 0 0 اتعاعة

 8,335,760 7,659,340 6,962,750 5,703,550 7,836,392 وزارة العمل

 4,535,000 4,671,000 4,282,000 4,378,000 0 مؤسسة التدري  المهني

صندوا التشغيل والتدري  والتعليم 

 0 0 0 11,880,950 0 المهني والتقني

هيبة تنمية وتطوير المهارات المهنية 

 19,765,000 13,925,000 14,515,000 0 0 والتقنية

 4,805,000 4,238,000 3,453,000 2,553,000 2,220,385 وزارة الثقافة

 477,000 473,000 455,000 434,000 399,000 وزارة الثقافة/دابرة المكتبة الوطنية

 11,657,000 11,472,000 8,911,000 9,637,000 8,660,015 وزارة الشبا 

 16,081,000 15,539,000 14,887,000 11,475,000 8,972,000 وزارة النقل

 555,000 553,000 550,000 496,000 493,000 وزارة النقل/ دابرة األرصاد الجوية

 7,545,000 8,834,000 7,750,000 7,237,000 0 هيبة تنظيم النقل البري

 1,936,000 1,910,000 1,875,000 1,857,000 0 هيبة تنظيم الطيران المدني

 268,651 264,930 254,512 248,867 0 الهيبة البحرية اتردنية

 13,352,000 13,438,000 14,399,000 11,321,000 8,614,000 والريادةوزارة اتعتصاد الرعمي 

 0 0 0 1,425,000 0 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

 2,987,000 3,385,000 3,187,000 2,889,000 0 هيبة تنظيم عطاع اتتصاتت
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 (بالدٌنار)

 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل

وزارة األوعاف والشؤون والمقدسات 

 950,000 950,000 950,000 950,000 0 اتسالمية

 1,202,000 1,188,000 1,119,000 1,029,000 0 دابرة اتفتاء العام

 464,000 459,000 444,000 422,000 0 هيبة اتعالم

 1,607,000 1,590,000 1,524,000 1,326,000 0 هيبة النزاهة ومكافحة الفساد

 289,000 286,000 285,000 257,000 0 المجلل اإلعتصادي و اإلجتماعي

 421,000 416,000 403,000 311,000 0 معهد اإلدارة العامة

 1,306,000 1,302,000 1,277,000 1,236,000 0 هيبة اتوراا المالية

 2,971,534,582 2,846,693,961 2,678,190,085 2,472,240,087 2,171,858,238 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخصصات تعويضات العاملين )انا ( موزعة حس  الفصول يبين لجدول التالي او

 .0200 – 0200للسنوات 

 

مخصصات تعوٌضات العاملٌن )اناث( موزعة حسب الفصول للسنوات 

0256 – 0200 

 )بالدٌنار(

 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل

  462,721  456,768  426,088  377,778  392,564 الديوان الملكي الهاشمي

  2,285,175  2,263,244  2,194,743  2,101,109  2,111,812 األمةمجلل 

  989,604  975,248  945,297  897,053  715,644 رباسة الوزراء

  299,362  295,312  275,737  244,687  210,759 رباسة الوزراء/ديوان التشريع والرأي

  0  0  0  331,271  345,900 دابرة الشراء الموحد

  422,078  416,338  405,532  392,468  413,831 الوزراء/وكالة األنباء األردنية رباسة

  1,992,329  1,971,682  1,944,152  1,760,471  1,849,435 ديوان المحاسبة

  0  0  0  0  402,148 وزارة تطوير القطاع العام

  1,255,421  1,240,860  1,182,262  1,090,158  1,016,004 ديوان الخدمة المدنية

  471,959  466,216  444,595  411,824  389,116 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

  507,248  500,437  471,714  440,686  402,249 المركز الجغرافي الملكي األردني

  3,645,720  3,598,214  3,478,249  3,297,023  3,769,118 وزارة الداخلية
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 )بالدٌنار(

 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل
الداخلية/ دابرة األحوال المدنية  وزارة

  2,733,155  2,699,015  2,664,875  2,576,408  2,745,030 والجوازات

  15,646,495  15,523,974  15,344,359  23,158,234  21,140,534 وزارة العدل

  6,337,586  6,213,370  6,062,845  52,667  0 المجلل القضابي

  9,669,774  9,563,433  9,158,540  8,670,599  8,564,418 المغتربينوزارة الخارجية وشؤون 

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دابرة 

  350,326  345,440  326,645  249,860  252,841 الشؤون الفلسطينية

  2,104,380  2,074,861  2,030,715  2,169,659  2,379,456 وزارة المالية

  307,400  304,293  293,314  261,955  235,849 دابرة الموازنة العامةوزارة المالية/ 

  1,332,826  1,313,167  1,266,506  1,212,019  1,108,143 وزارة المالية/ الجمارك اتردنية

  4,988,740  4,943,088  4,885,714  4,759,173  4,669,851 وزارة المالية/دابرة األراضي والمساحة

  0  0  0  370,344  243,329 المالية/ دابرة اللوازم العامةوزارة 

وزارة المالية / دابرة ضريبة الدخل 

  5,128,674  5,086,274  4,981,260  4,785,936  4,208,857 والمبيعات

  757,895  749,179  735,158  0  0 وزارة المالية / دابرة المشتريات الحكومية

  2,379,400  2,344,911  2,280,553  2,212,136  2,188,365 والتموينوزارة الصناعة والتجارة 

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/دابرة 

  475,391  468,531  451,725  433,927  417,225 مراعبة الشركات

  1,073,847  1,060,714  1,020,980  957,333  0 هيبة اتستثمار

  1,467,316  1,449,201  1,367,942  1,246,764  0 مؤسسة المواصفات والمقاييل

المؤسسة اتردنية لتطوير المشاريع 

  500,211  493,474  466,526  416,456  0 اتعتصادية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلل 

  593,187  584,174  562,283  538,474  527,819 القومي للتخطيط

الدولي/ دابرة وزارة التخطيط والتعاون 

  2,081,799  2,051,386  2,005,552  2,024,601  2,124,281 اتحصاءات العامة

  590,615  581,912  559,429  517,412  513,724 وزارة السياحة واآلثار

  723,862  713,417  694,224  675,913  671,614 وزارة السياحة واآلثار / دابرة اآلثار العامة

  130,833  128,889  120,833  113,077  0 متحف األردن

  1,562,440  1,543,301  1,496,651  1,445,280  1,531,951 وزارة اتدارة المحلية

  936,386  924,406  901,446  883,110  989,894 وزارة الطاعة والثروة المعدنية

  973,569  961,553  872,044  633,356  0 هيبة الطاعة الترية اتردنية

  725,175  715,317  690,067  654,328  0 هيبة تنظيم عطاع الطاعة والمعادن

  7,562,990  7,456,148  7,291,176  7,329,214  7,356,937 وزارة األشغال العامة واتسكان

وزارة األشغال العامة واتسكان / دابرة 

  522,269  515,336  491,765  425,143  536,060 العطاءات الحكومية
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 )بالدٌنار(

 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل

  10,139,059  9,996,219  9,771,724  9,677,164  10,729,379 وزارة الزراعة

  485,022  479,570  461,202  448,590  0 المؤسسة التعاونية اتردنية

  456,960  451,131  427,234  396,760  397,178 وزارة المياه والري

  1,099,757  1,085,228  1,065,510  1,139,776  1,297,290 األردنوزارة المياه والري/سلطة وادي 

  610,921  602,190  573,943  521,000  474,143 وزارة البيبة

  517,857,255  510,298,684  500,704,891  458,674,969  455,993,964 وزارة التربية والتعليم

  196,000  193,153  185,085  173,491  0 مجمع اللغة العربية األردني

  1,497,181  1,477,114  1,419,094  1,320,241  1,047,497 وزارة التعليم العالي و البح  العلمي

هيبة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 

  331,483  327,775  315,910  307,810  0 جودتها

  136,358,289  134,547,481  132,362,398  132,515,080  127,895,627 وزارة الصحة

  57,111  56,667  52,667  63,692  0 المجلل الصحي العالي

  162,960  161,000  150,080  151,097  0 المجلل الطبي األردني

  3,754,131  3,715,506  3,646,736  3,604,263  0 المؤسسة العامة للغتاء والدواء

  4,154,922  4,117,150  3,898,446  3,496,572  0 مستشف  األمير حمزة

  9,351,053  9,223,755  8,976,933  9,304,033  8,861,674 وزارة التنمية اتجتماعية

  1,488,609  1,467,728  1,427,064  1,382,985  0 صندوا المعونة الوطنية

المجلل اتعل  لحقوا اتشخاص توي 

  352,884  348,264  333,339  318,983  0 اتعاعة

  1,700,957  1,676,358  1,636,999  1,608,897  1,318,403 وزارة العمل

  2,502,809  2,469,435  2,413,990  2,402,186  0 مؤسسة التدري  المهني

صندوا التشغيل والتدري  والتعليم المهني 

  0  0  0  128,143  0 والتقني

المهارات المهنية هيبة تنمية وتطوير 

  198,240  195,720  170,520  0  0 والتقنية

  836,223  823,930  798,995  753,016  762,023 وزارة الثقافة

  339,539  334,912  323,922  320,198  325,795 وزارة الثقافة/دابرة المكتبة الوطنية

  4,123,571  4,063,298  3,941,695  3,786,196  3,630,059 وزارة الشبا 

  541,795  534,591  503,370  451,905  477,808 وزارة النقل

  191,820  189,588  183,004  188,517  158,296 وزارة النقل/ دابرة األرصاد الجوية

  473,243  466,757  453,243  406,750  0 هيبة تنظيم النقل البري

  1,716,482  1,691,369  1,657,717  1,625,611  0 هيبة تنظيم الطيران المدني

  230,512  227,163  218,605  214,554  0 الهيبة البحرية اتردنية

  2,167,155  2,136,622  1,682,295  624,276  568,724 وزارة اتعتصاد الرعمي والريادة
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 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل

  0  0  0  1,014,340  0 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

  1,179,961  1,165,110  1,103,772  1,034,486  0 تنظيم عطاع اتتصاتتهيبة 

وزارة األوعاف والشؤون والمقدسات 

  5,535,305  5,455,162  5,273,666  5,319,970  0 اتسالمية

  351,157  347,046  335,398  324,536  0 هيبة اتعالم

  1,238,635  1,224,317  1,150,286  1,022,740  0 هيبة النزاهة ومكافحة الفساد

  150,968  148,871  140,065  126,645  0 المجلل اإلعتصادي و اإلجتماعي

  298,375  294,437  271,250  229,189  0 معهد اإلدارة العامة

  1,070,476  1,057,524  1,027,048  992,381  0 هيبة اتوراا المالية

 797,188,978 786,043,908 769,849,592 726,188,948 688,362,618 المجموع

عل   الطفل وتعملالتي تبرز احتياجات )اي وفيما يتعلق بالموازنة الصديقة للطفل، 

الجدول التالي فيبين ، (رصد المخصصات الالزمة لتلبية هته اتحتياجات

 .0200 -0200للسنوات  موزعة حس  الفصولالمخصصات المقدرة للطفل 

       للسنوات موزعة حسب الفصول المخصصات الممدرة للطفل

0256- 0200 

 (بالدٌنار)

 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل

 13,081,460 13,062,120 11,855,200 12,198,700 10,703,928 وزارة الداخلية

وزارة الداخلية/ دابرة األحوال 

 المدنية والجوازات
1,352,961 1,378,920 1,357,640 1,373,680 1,390,840 

 20,000 20,000 20,000 20,000 14,300 وزارة العدل

 150,000 150,000 150,000 127,000 150,000 دابرة عاضي القضاة

 64,690,000 61,290,000 58,570,000 55,025,000 53,523,000 وزارة المالية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ 

 للتخطيطالمجلل القومي 
630,000 665,000 700,000 810,000 900,000 

 86,906,100 81,369,250 57,031,100 65,669,300 31,900,505 وزارة األشغال العامة واتسكان
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 (بالدٌنار)

 2022 2021 2020 2019 2018 الفصل

 1,104,954,000 1,081,272,000 1,013,615,000 950,312,000 906,472,132 وزارة التربية والتعليم

 241,087,000 229,445,000 215,725,000 218,208,000 181,165,000 وزارة الصحة

 8,004,000 8,451,580 6,886,800 62,573,156 56,243,541 وزارة التنمية اتجتماعية

 48,642,000 48,642,000 40,172,000 0 0 صندوا المعونة الوطنية

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 وزارة العمل

 17,985,000 17,696,000 13,747,000 15,304,000 13,754,343 وزارة الشبا 

وزارة األوعاف والشؤون 

 والمقدسات اتسالمية
0 1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000 

 1,589,298,400 1,545,069,630 1,421,317,740 1,382,969,076 1,256,209,710 المجموع

 

 وتنفٌذ الموازنةالعامة دور المواطن فً المحافظة على الممتلكات 

وتشق المستشفيات   المواطن هو هدف وغاية الموازنة العامة للدولة، فألجلا تبن

وترفع الجسور وتنشا المدارل. وحت  تتمكن الدولة من اتستمرار في  الطرا

خدمة المواطن، فينبغي عل  كل مواطن ان يحافظ عل  الممتلكات العامة وان يحمي 

مكتسبات الوطن وانجازاتا، وهتا يعتبر من حقوا الوطن عل  ابنابا التين شاركوا 

لهم وبتلوا جهدهم لبناء في صناعة حاضره واستشراف مستقبلا، وساهموا بأموا

مقوماتا وتشييد مقدراتا ليتمتعوا بها وينتفعوا منها هم وأجيالهم القادمة. وأي ضرر 

عد يحد  للممتلكات والمرافق العامة، سيؤثّر سلباً عل  المنفعة التي تعود عل  

المواطنين خاصة في ضوء محدودية الموارد المالية المتاحة والضغوط الكبيرة عل  

 التحتية لبلدنا. البنية

لتلك، عل  المواطن ان يبادر بكل ما من شأنا الحفاظ عل  مكتسبات الوطن التنموية 

من خالل ابال  المؤسسات المختصة في حال تحظ وجود اخفاا او عصور في 

تنفيت المشاريع لتتمكن من اتخات اإلجراءات التصحيحية المطلوبة والتدابير العاجلة 

ومتابعتها والتحقق من ان هته اتجراءات عد تم تنفيتها بفعالية، لمعالجة هتا األخطاء 



0202دليل المواطن للموازنة العامة     

63 

 

من اتنتفاع بالخدمات التي تقدمها الحكومة في شت  يتمكن المواطنون وبتلك 

 المجاتت.

ان دليل المواطن للموازنة العامة يهدف ال  توعية المواطن اتردني واطالعا عل  

لسنوية ليتمكن من التعرف عل  مصادر المعلومات والبيانات المتعلقة بالموازنة ا

اتيرادات وأوجا اتنفاا العام وكل ما يرتبط بتلك من تحديد السياسات واتولويات 

الوطنية. ومما ت شك فيا أن النتابج اتيجابية التي ستتمخ  عن تلك من تعزيز 

اطن ال  الشفافية وتمتين الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة، ستساهم في دفع المو

 القيام بدوره في المحافظة عل  مقدرات الوطن.

 

لعام فً لانون الموازنة العامة لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة 

 حسب التوزٌع المطاعً 0202
 

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2020  

     الصحة

  5000 تحدٌث وتطوٌر االبنٌة  

  4000 باالشعةمركز معالجة االورام   

  1000 إعادة تؤهٌل مستشفى الملكة علٌاء  

  
إنشاء وتجهٌز مستشفى معان العسكري / جامعة الحسٌن بن 

 طالل
1000  

  2000 مشروع المدٌنة الطبٌة الجدٌدة  

  13000 تحدٌث اآللٌات والمعدات واللوازم  

  
صٌانة وتحدٌث وتطوٌر المراكز الصحٌة فً محافظة 

 العاصمة
2901  

  1510 صٌانة وتحدٌث وتطوٌر المراكز الصحٌة فً محافظة العمبة  

  1230 انشاء المراكز الصحٌة فً محافظة اربد  

  1428 انشاء المراكز الصحٌة فً محافظة العاصمة  

  1450 انشاء المراكز الصحٌة فً محافظة الزرلاء  

  1620 مؤدباانشاء المراكز الصحٌة فً محافظة   

  4700 توسعة مستشفى االٌمان / عجلون  
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 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2020  

  2000 صٌانة وتحدٌث المستشفٌات  

  2450 توسعة مستشفى الكرن  

  16300 انشاء مستشفى السلط الجراحً / العام  

  7130 انشاء مستشفى الطفٌلة  

  10000 انشاء وتجهٌز مستشفى االمٌرة بسمة  

  2870 مركز العالج باالشعة  

  7000 المطاع الصحً / حكٌمحوسبة   

  1050 صٌانة وتحدٌث وتطوٌر المستشفٌات فً محافظة الزرلاء  

  1081 صٌانة وتحدٌث وتطوٌر المستشفٌات فً محافظة المفرق  

  2625 مشروع إدامة وتشغٌل الخدمات الصحٌة  

 التعلم

  
جامعة الحسٌن بن عبد هللا الثانً التمنٌة / مإسسة ولً 

 العهد
4000  

  1000 برامج مكافحة التطرف  

  1620 اضافات غرف صفٌة لرٌاض االطفال  

  5795 مشروع ادارة برنامج التعلٌم األساسً  

  1500 انشاءات واضافات غرف صفٌه للتعلٌم األساسً  

  1200 تؤثٌث وتجهٌز األبنٌة المدرسٌة  

  2205 تطوٌر المدٌرٌة والمدرسة  

  4180 مدرسٌة / بنن تنمٌة المدن والمرىانشاء أبنٌة   

  
إنشاء مدارس للتعلٌم االساسً/ مخرجات لمة مكة/ المرض 

 الكوٌتً
3561  

  1037 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة اربد  

  4307 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة العاصمة  

  1940 محافظة العاصمةاضافات غرف صفٌة للتعلٌم األساسً فً   

  1550 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة البلماء  

  1504 اضافات غرف صفٌة للتعلٌم األساسً فً محافظة البلماء  

  1500 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة الزرلاء  
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 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2020  

  1150 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة مادبا  

  5280 مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة الطفٌلةانشاء   

 3382 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة العمبة  

  7000 اكادٌمٌة الملكة رانٌا للمعلمٌن  

  1500 نظام الحماٌة االلكترونٌة وأجهزة االتصاالت  

  1250 انشاء مدارس للتعلٌم الثانوي فً محافظة العاصمة  

  1797 غرف صفٌة للتعلٌم الثانوي فً محافظة العاصمةاضافات   

  1040 اضافات غرف صفٌة للتعلٌم الثانوي فً محافظة الزرلاء  

  10000 دعم صندوق الطالب المحتاج  

  1250 البنٌة التحتٌة للجامعات  

  1250 تطوٌر التعلٌم التمنً فً كلٌات المجتمع الرسمٌة  

  10000 تطوٌر الجامعات الرسمٌة  

  
اعادة هٌكلة وتاهٌل كلٌة عجلون التمنٌة فً جامعة البلماء 

 التطبٌمٌة/ لرض اٌطالً
1500  

  1322 إنشاء وصٌانة وتجهٌز وتحدٌث المبانً والمراكز التدرٌبٌة  

  1085 مجالس المهارات المطاعٌة  

  1090 اتمتة مهام وانظمة الهٌئة  

  1345 تعزٌز المدرات المإسسٌة للهٌئة  

  1200 تدرٌب المدربٌن  

  1380 تطوٌر المناهج التدرٌبٌة واالختبارات  

  6000 الفروع االنتاجٌة  

  6000 مشارٌع برامج ونشاطات التعلٌم والتدرٌب المهنً والتمنً  

  
برنامج توفٌر فرص عمل الئمة ومنتجة لألردنٌٌن)دعم 

 التشغٌل(
8500  

  2400 بالتشغٌلبرامج التدرٌب المرتبطة   

     الطرق

  20000 االستمالكات  

  2600 مشروع ادارة برنامج صٌانة الطرق  
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 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2020  

  4800 مشروع ادارة برنامج إنشاء الطرق  

  1500 طرٌك اربد الدائري  

  1000 إربد -طرٌك الكورة   

  
 /الزارة/ اعادة تؤهٌل الجسور الوالعة على طرٌك سوٌمة

 غور حدٌثة
1000  

  71000 الطرٌك الصحراوي  

  
انشاء وصٌانة وتحسٌن طرق الرئٌسٌة والفرعٌة فً 

الصندوق الكوٌتً للتنمٌة  -المملكة/مخرجات لمة مكة 
 االلتص

17750  

  
-انشاء وصٌانة الجسور فً المملكة /مخرجات لمة مكة 

 الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االلتصادٌة العربٌة
3000  

  
الطرق فً المملكة /مخرجات لمة مكة عناصر السالمة على 

 الصندوق الكوٌتً للتنمٌة االلتصادٌة العربٌة -
1500  

  5500 تطوٌر وتنمٌة محافظة عجلون  

  1670 انشاء واعادة انشاء طرق زراعٌة / محافظة جرش  

  1810 انشاء وتحسٌن الطرق الزراعٌة فً محافظة عجلون  

  1436 فً محافظة الطفٌلةانشاء وتحسٌن الطرق الزراعٌة   

   الزراعة

 5966 مشروع ادامة وتطوٌر الخدمات الزراعٌة  

  1000 صندوق المخاطر الزراعٌة  

  1370 االبحاث الزراعٌة  

     المٌاه

 
  7000 مشروع الشٌدٌة الحسا

 
 1191 تؤهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً محافظة اربد

 
  2585 وخطوط المٌاه فً محافظة الزرلاءتؤهٌل وتحسٌن شبكات 

 
  1357 تاهٌل وتوسعة شبكات الصرف الصحً فً محافظة العاصمة

 
  1000 مشروع ادارة برنامج االراضً والتنمٌة الرٌفٌة

 
  1000 تشغٌل و صٌانة الخطوط الناللة

 
  1000 اعادة تؤهٌل مشروع ري حسبان الكفرٌن/المرحلة الثانٌة
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 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2020  

 
الرئٌسٌة و محطات ضخ مشروع ري  تؤهٌل المآخذ

 كم(11تمدٌد)
1800  

 
  4500 تشغٌل و صٌانة و إدامة لناة الملن عبدهللا

 
  2000 سد وادي ابن حماد / استمالكات

 
  2300 تشغٌل وصٌانة وإدامة السدود

 
  4120 سد الفٌدان

 
  1286 دعم وتمكٌن المجتمع المحلً

 
  1245 مشارٌع ري وادي عربة

 
  1400 ابار انتاجٌةحفر 

 
  2320 انشاء استراحه سٌاحٌه فً وادي عربه

     الطالة

  1250 مشروع تعزٌز المدرات المإسسٌة  

  5700 منشآت لتخزٌن المشتمات النفطٌة  

  
الطالة الشمسٌة /  -مشارٌع الطالة المتجددة لتولٌد الكهرباء 

 العمبة
6600  

  3000 االستكشافٌةالتنمٌب عن البترول من خالل تسوٌك المناطك   

  
اٌصال التٌار الكهربائً بواسطة الكهرباء التملٌدٌة / فلس 

 الرٌف
2000  

  
مشارٌع تركٌب أنظمة الخالٌا الشمسٌة المرتبطة وغٌر 

 المرتبطة مع الشبكة/ فلس الرٌف
7000  

  
بلدٌات ومخٌمات استبدال وحدات انارة الشوارع فً كافة 

 المملكة / فلس الرٌف
2000  

     االجتماعٌةالتنمٌة 

  1400 اسكان االسر الفمٌرة  

  3895 رعاٌة وحماٌة حموق االشخاص ذوي االعالة  

  1630.5 رعاٌة وحماٌة حموق االسرة والطفولة وكبار السن  

  12000 برنامج خدمة وطن  

  
 تعزٌز حموق االشخاص ذوي االعالة

 
 

1815 



0202دليل المواطن للموازنة العامة     

68 

 

 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2020  

     االتصاالت

  
استكمال تطوٌر الشبكة التعلٌمٌة الحكومٌة والموالع 

 الحكومٌة
2500  

  12000 ربط شبكة األلٌاف الضوئٌة  

  
ادارة استمرارٌة العمل للحكومة االلكترونٌة/ادارة ومرالبة 

 وتمٌٌم تطبٌك الحكومة االلكترونٌة)سابما(
1000  

  2350 الداعمة للحكومة االلكترونٌةتطوٌر البنٌة التحتٌة   

  9212 التحول االلكترونً فً الوزارات والدوائر الحكومٌة  

  1500 مبنى الهٌئة الجدٌد  

  1091 تزوٌد الهٌئة بؤجهزة المرالبة والفحص والتراخٌص  

     النمل

  5700 إنشاء شبكة سكن حدٌدٌة وطنٌة والربط مع سكة حدٌد العمبة  

  
/ الربط بٌن عمان والزرلاء  BRTحافالت التردد السرٌع 

 سابما
19309  

  
اعادة تؤهٌل المدرج والممرات الجانبٌة والمرافك فً مطار 

 عمان المدنً/ شركة المطارات االردنٌة
1100  

  1500 إعادة هٌكلة رأسمال الشركة المتكاملة للنمل المتعدد  

  1922 علٌاء الدولً مركز الشحن الجوي فً مطار الملكة  

  9200 دعم النمل العام والبنٌة التحتٌة للنمل  

  4200 تطوٌر البنٌة التحتٌة للنمل العام  

  3000 نظام متكامل لدفع االجور عن طرٌك البطالة الذكٌة  

  2000 مشروع ادارة برنامج خدمات المالحة الجوٌة  

  2450 تحدٌث اجهزة المالحة الجوٌة  

     و الدفاع األمن

  4000 االكادٌمٌة العسكرٌة  

  15000 (Cyber Defenceالدفاع االلكترونً )  

  12000 تحدٌث األنظمة والمعدات واآللٌات  

  11111 (TETRA-LTEنظام االتصال التشاركً )   

  5000 مشروع ادارة برنامج األمن العام  
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 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2020  

  5000 مشروع تطوٌر وتحدٌث أجهزة األمن العام  

  10222 مشروع تطوٌر وتحدٌث األبنٌة  

  1000 تحدٌث وتطوٌر مراكز اإلصالح  

  2000 المساهمة فً رأسمال صندوق االئتمان العسكري  

  6000 تحدٌث اللوازم والمعدات  

  1500 مشروع لوحات مصنع األرلام  

  1000 صفارات اإلنذار واحتٌاجات مطار الملن حسٌن الدولً  

  12000 تحدٌث اآللٌات والمعدات واللوازم  

  1625 تجهٌز مستودعات الطوارئ الللٌم الشمال والجنوب  

  4000 تطوٌر و تحدٌث االلٌات  

  1800 تحدٌث وتطوٌر االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة والمعدات  

  9000 األجهزة واللوازم ومعدات التدرٌب  

     السٌاحة

  1000 هللا الثانً / الموٌسمة حدائك الملن عبد  

  5000 مشروع ادارة برنامج تشجٌع السٌاحة الوطنٌة  

  1100 الخدمات فً الموالع السٌاحٌة مشروع تحسٌن وتطوٌر  

  14500 دعم مشارٌع هٌئة تنشٌط السٌاحة  

الشإون الثمافٌة والدٌنٌة 
 والشبابٌة واإلعالم

    

  2000 االردنٌة لألفالمدعم مشارٌع الهٌئة الملكٌة   

  10500 دعم مشارٌع اللجنة األولومبٌة األردنٌة  

  1500 دعم مشارٌع االتحاد االردنً لكرة المدم  

  10000 محطة االعالم العام المستملة  

  1070 الفعالٌات واالنشطة الثمافٌة والشبابٌة  

  1150 مهرجانات و فعالٌات ثمافٌة و أدبٌة  

  1000 مركز العمبة الثمافً / محافظة العمبةانشاء   

  

 ادارة برنامج التنمٌة الشبابٌة
 
 

1000  
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 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2020  
المناطك التنموٌة و 

 االستثمار
    

  1000 الدعم الفنً لوحدة الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص  

  1250 المعارض وتروٌج الصادرات  

     اإلدارة العامة

  8135 االذاعة و التلفزٌوندعم مشارٌع مإسسة   

  3500 مشروع ادارة برنامج إصدار الوثائك  

  1180 مشروع ادارة برنامج الشإون الخارجٌة  

  5000 مشروع استمالكات  

  12934 استكمال المبنى الجدٌد لوزارة المالٌة  

  1500 مبنى مجمع دوائر الكرن  

  
عجلون ، البلماء ، انشاء اندٌة للمتماعدٌن العسكرٌٌن ) 

 الطفٌلة ، الكرن(
4000  

  GFMIS 1500 -مشروع نظام ادارة المعلومات المالٌة الحكومٌة   

  2400 مشروع الخدمات المساندة والبنٌة التحتٌة  

  X-Ray 1300ادامة وتشغٌل اجهزة االكس ري   

  18498 انشاء جمرن عمان / الماضونة  

  
  
  

  2000 للجمارنالنافذة الوطنٌة 

 
  1500 الفوترة

 

النظام المالً للدائرة / المحاسبة الضرٌبٌة للربط مع الدوائر 
 والمكلفٌن

1500  

 
  2130 تعزٌز المدرات المإسسٌة

     العدل والمضاء

  2000 مشروع ادارة برنامج المراكز االدارٌة  

  1500 انشاء مبنى لصر عدل معان وتجهٌزه  

  1750 عدل جرشمبنى لصر   

  1250 مبنى محكمة جناٌات عمان  
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 (باأللف دٌنار)

 اسم المشروع المطاع
 ممدر

2020  

     التنمٌة المحلٌة

  
صندوق تنمٌة المحافظات ) المبادرة الملكٌة السامٌة لتنمٌة 

 المحافظات (
4000  

  9000 مشروع تعزٌز االنتاجٌة  

  20000 استراتٌجٌة ادارة النفاٌات الصلبة / المحطات التحوٌلٌة  

  220000 البلدٌاتتنمٌة وتطوٌر   

  1500 تطوٌر وسط مدٌنة الطفٌلة  

  2082 تطوٌر الصادرات األردنٌة  

   البٌئة

  1128 مضخات الري العاملة بالطالة الشمسٌة  

     اإلسكان

  1100 مشروع ادارة برنامج األبنٌة  

  2000 ادامة صٌانة وتحدٌث المراكز الحدودٌة  

  1000 البلماءانشاء مبنى مخابرات   

     أخرى

  3500 مشروع دعم المإسسات والبرامج التنموٌة  

  108000 مشارٌع شراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص  
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 عزٌزنا المواطن:

وبامكانان  ،www.gbd.gov.joتم نشر هذا الدلٌل على مولع الدائرة االلكترونً  

مااة بشااؤون للحصااول علااى المزٌااد ماان البٌانااات والمعلومااات المتعلزٌااارة المولااع 

 وأخبار الموازنة العامة.

 

علاى العناوان والتراحاتان لتطاوٌر الادلٌل  ناستفسااراتو نمالحظاترسال إأٌضاً بامكانن و

 التالً:

 دائرة الموازنة العامة

 02بناٌة  –الشمٌسانً: شارع حسٌن الجسر 

 االردن –عمان  5642ص.ب 

 55556الرمز البرٌدي 

 

 740 4 3444243هاتف: 

 501فرعً: 

 

 740 4 3444241الفاكس: 

 

 البرٌد االلكترونًأو على 

gbd@gbd.gov.jo 

Info@gbd.gov.jo 

 

 الفٌس بون:و التفضل بزٌارة صفحتنا على أ

https://www.facebook.com/www.gbd.gov.jo/ 
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