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  تقدیم
  

  

الوقت الذي أشار فیه في  2013 ملخص الموازنة للسنة المالیة لوثیقةیأتي االصدار الثالث 
منظمة عن  2013في شهر كانون الثاني عام الصادر  2012تقریر مسح الموازنة المفتوحة لعام 

في منطقة الشرق  األولىالى حصول االردن على المرتبة  في واشنطن شراكة المیزانیة المفتوحة
التقدم  لىعیؤكد بشكل واضح وهذا . 2012لعام  شفافیة الموازنة في مجالاالوسط وشمال افریقیا 

على یؤكد كما  ،وتنفیذها الموازنةإعداد في عملیة تطویر وتحدیث دائرة الموازنة العامة  حققتهالذي 
في  الموازنة العامةوالمشاركة في إدارة الشفافیة واإلفصاح  تعزیز مبادئ حرص الدائرة على

  .المملكة
تحرص دائرة الموازنة العامة من خالل إصدار هذه الوثیقة على التواصل مع كافة الجهات المحلیة و 

قتصادیة والمالیة لعام تطورات اإلمة إلطالعها على آخر الالرسمیة والخاصة والجهات الدولیة المهت
وستواصل . 2013وكذلك على أبرز أبعاد ومالمح وتقدیرات الموازنة العامة للسنة المالیة  2012

الدائرة العمل على اتخاذ ما یلزم من إجراءات وتدابیر لتحسین تقییم إدارة الموازنة العامة في المملكة 
  .الهیئات الدولیة المختصةمن قبل 

 

العامة للسنة المالیة  الموازنة موجزًا لقانون 2013لعام ملخص الموازنة ثیقة و تتضمن هذا و 
 :بالتفصیل تتناول المواضیع التالیةو ، 2013

  

  2012االقتصادي والمالي لعام  األداءخالصة.  
  2013فرضیات موازنة عام مرتكزات و. 
  2013التوقعات اإلقتصادیة الكلیة لعام. 
  2013عام لالعامة موازنة الأبرز مالمح. 
 2013المستجدات في موازنة عام  أهم .  
 ومراحل إعداد الموازنة العامة  ةآلی. 
  إعداد الموازنة  لمراحلالجدول الزمني . 
 المدى المتوسط فيتواجه الموازنة العامة  قد المخاطر المحتملة التي. 

 
 

  اسماعیل زغلول. د                                                                
مدیر عام دائرة الموازنة العامة
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  2012داء اإلقتصادي والمالي لعام خالصة األ
  

 

  

والبیئـة  قلیمیـةبتـداعیات البیئـة السیاسـیة اإل 2012عـام  خـاللردني تأثر اإلقتصاد األ استمر
ســعار أنقطــاع المتكــرر فــي الغــاز الطبیعــي مــن مصــر وبقــاء اإلحالــة اســتمرار و قتصــادیة العالمیــة اإل
دء القطاعـات علـى أبشـكل سـلبي  التـداعیاتانعكسـت هـذه قـد و  .سـواق العالمیـةنفط مرتفعـة فـي األالـ

ن كــان بصــورة متفاوتـــة الــى حــد مــا، الـــوطني قتصــاداإلالرئیســیة فــي  ســجل النــاتج المحلـــي یـــث ح وإ
عـام فـي % 2.6مقابـل % 2.7بلغـت نسـبته  نموًا حقیقیاً   2012عام في  الثابتةاإلجمالي باألسعار 

مقابــل نمــوه % 4.5بنســبة  2012عــام فــي ونظــرًا لنمــو مخفــض النــاتج المحلــي اإلجمــالي  .2011
لینمـــــو ســـــعار الجاریـــــة باألتباطـــــأ النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي فقـــــد  2011فـــــي عـــــام % 6.4بنســـــبة 
  .2011عام  في% 9.1مقابل % 7.3بنسبة

  

 2012فـي عـام  هـذه القطاعـاتحققـت بعـض فقـد  ،اإلقتصـادیةأداء القطاعـات وعلـى صـعید 
خــدمات "و "التجــارة والمطــاعم والفنــادق"و "الكهربــاء والمیــاه"قطاعــات هــا مثــل تحســنًا فــي معــدالت نمو 

 اً تبــاطؤ ، فــي حــین ســجلت قطاعــات أخــرى "النقــل والتخــزین واالتصــاالت"و "مین والعقــاراتأوالتــ المــال
ضـافة إلـى باإلهـذا . "منتجو الخدمات الحكومیـة"و "الصناعات التحویلیة"قطاعيها كفي معدالت نمو 

وفـي . 2011مقارنـة بعـام  2012فـي عـام  "الزراعـة"و "الصـناعة االسـتخراجیة"تراجـع أداء قطـاعي 
، فقـد %2.2معـدل النمـو السـكاني البـالغ اإلسـمي  النـاتج المحلـي اإلجمـالينمو معدل تجاوز  ضوء 

% 5.0بنسبة  2012ارتفع متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجاریة لعام 
 كمــا. دینــار فــي العــام الســابق 3277دینــار مقابــل  3439لیصــل الــى  2011عــن مســتواه فــي عــام 

عـام  فـي% 12.9مقابـل % 12.2 الـى 2012معـدل البطالـة فـي عـام  ضانخفـالـى اتشیر البیانـات 
2011.  

  

قـرار ، وفـي ضـوء 2012فـي عـام  فـي المملكـة المستوى العام لألسـعاروعلى صعید تطـورات 
ضافة الى إ، 2012لعام  في شهر تشرین الثانيسعار المشتقات النفطیة أتحریر القاضي بالحكومة 

فـي معـدل التضـخم مقاسـًا بـالتغیر النسـبي  بلـغفقـد  ،السوق المحلیةفي  المواد الغذائیةسعار أارتفاع 
رتفـاع یعزى هذا اإلو  .2011في عام % 4.4مقارنة بنحو % 4.8سعار المستهلك لرقم القیاسي ألا

فــي عــام % 4.1مقابــل % 4.6بنســبة " المــواد الغذائیــة"جموعــة لــى ارتفــاع أســعار مإساســي أبشــكل 
أســعار مجموعــة  والبــیض والخضــروات، وارتفــاع ود اللحــوم والــدواجنمتــأثرة بزیــادة أســعار بنــ 2011
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متــأثرة بارتفــاع  2011فــي عــام % 5.1مقارنــة بنحــو % 5.7بمــا نســبته " الســلع والخــدمات األخــرى"
 "المالبـــس واألحذیـــة" تيوفـــي المقابـــل ارتفعـــت أســـعار مجمـــوع. والعنایـــة الطبیـــة النقـــلبنـــدي أســـعار 

فــــي عــــام % 3.8و % 6.2مقارنــــة بنحــــو  2012فــــي عــــام % 3.5و % 4.7بنســــبة " المســــاكن"و
  .على الترتیب 2011

  

 2012فــي عــام ســجلت صــادرات المملكــة مــن الســلع ، فقــد القطــاع الخــارجيوعلــى صــعید 
 .2011في عام  %14.0بلغت  ةملموس ها بنسبةارتفاعمقابل % 1.2 تهنسببلغت  طفیفاً انخفاضًا 

ارتفــــاع نســــبته مقابــــل % 9.3 بلغــــت بنســــبة 2012فــــي عــــام ارتفعــــت المســــتوردات  ،المقابــــلوفــــي 
بنســـبة  2012فـــي عـــام وتبعـــًا لـــذلك ارتفـــع العجـــز فـــي المیـــزان التجـــاري  .2011فـــي عـــام % 21.6
  .2011ملیون دینار في عام  7756ملیون دینار مقارنة بنحو  9092لیبلغ % 17.2

  

 فـيالحسـاب الجـاري سجل میزان المدفوعات، فقد الحاصلة في تطورات البرز أوفیما یخص 
مــن النــاتج المحلــي االجمــالي % 18.1أو مــا نســبته ملیــون دینــار  3979عجــزًا مقــداره  2012عــام 

فـي من الناتج المحلـي االجمـالي % 12.0أو ما نسبته ملیون دینار  2463 دارهـعجز مقمع مقارنة 
ومشــتقاته الخــام مــن الــنفط  المســتورداتفــاتورة ارتفــاع إلــى بشــكل رئیســي ذلــك ویعــزى ، 2011عــام 

، وتراجــع صــافي التحــویالت الجاریــة للقطــاع العــام اتالمســتوردهــذه وكمیــات ســعار أالرتفــاع نتیجــة 
النفط الخـام "مستوردات المملكة من وبتفحص بیانات المستوردات یتبین ان  .)المساعدات الخارجیة(

ملیـون  3445ملیـون دینـار مقابـل  4308لتصـل إلـى نحـو  2012خالل عام قد ارتفعت  "ومشتقاته
، فـي حـین بلغـت %25.1 نسـبتهملیـون دینـار أو مـا  863قیمتهـا ، أي بزیادة 2011عام في دینار 

بارتفــاع قیمتـــه أي  ،دینــارملیــون  2279نحــو  "والحیوانــات الحیـــةالمــواد الغذائیــة "فــاتورة مســتوردات 
  .2011عام في مستواها  بالمقارنة مع% 10.6ملیون دینار أو ما نسبته  219

  

نمــو  إلــىتشــیر البیانــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي ف، التطــورات النقدیــةأمــا علــى صــعید 
 2011فــي نهایــة عــام المســجل عــن مســتواها %3.4بنســبة  2012عــام نهایــة فــي الســیولة المحلیــة 

 2012عـام فـي المتواضـع نمـو هـذا القـد جـاء و  .2011عـام فـي نهایـة % 8.1مقارنة مع ما نسـبته 
عــن مســـتواه فـــي % 23.8بنســـبة للجهــاز المصـــرفي صــافي الموجـــودات المحلیـــة   الرتفـــاع محصــلة

تراجـــــع صـــــافي لمـــــن جهـــــة، و  2011عـــــام  فـــــي% 20.7مقابـــــل ارتفـــــاع نســـــبته 2011ام نهایـــــة عـــــ
عـن مسـتواه فـي % 28.7بلغـت بنسـبة 2012عـام  فـي نهایـةالموجودات االجنبیة للجهاز المصـرفي 

  .خرىأمن جهة ، 2011عام في % 7.2نسبته بلغت  تراجع مقابل 2011نهایة عام 
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مسـاهمة الجهـاز المصــرفي فـي تمویـل األنشــطة االقتصـادیة المختلفـة للقطــاعین  وبخصـوص
بنحـو  2012عـام نهایـة  فـياجمـالي التسـهیالت االئتمانیـة  ، فقـد ارتفـعالخاص والعام على حد سواء

مقارنة بارتفاع مقـداره في نهایة العام السابق،  عن مستواه% 12.5و ما نسبة أملیون دینار  1979
رصــــید وفــــي المقابــــل، تراجــــع  .2011عــــام نهایــــة فــــي % 9.7و مــــا نســــبته أملیــــون دینــــار  1400

صــل الــى یلبشــكل قیاســي  2012نهایــة عــام  فــي األجنبیــةالبنــك المركــزي مــن العمــالت احتیاطیــات 
عــن مســتواه % 37.0ملیــون دوالر أو مــا نســبته  3897بانخفــاض مقــداره  ، أيدوالر ملیــون 6633

 ثالثــة شــهورنحــو لمســتوردات المملكــة مــن الســلع والخــدمات غطــي بــذلك یل ،2011عــام نهایــة فــي 
  . ونصف

  

 الدولیـة الظـروففرضـت فقـد ، )والـدین العـامالموازنة العامة (العامة بالمالیة فیما یتعلق و 
عـدم انتظـام تـدفق الغـاز المصـري و قلیمیـة المتـوترة متمثلة باألوضـاع اإلالوالصدمات الخارجیة 

 لتولید الطاقـة الكهربائیـةذات التكلفة المرتفعة ارتفاع حجم االستیراد من الوقود الثقیل والدیزل و 
أدت أعبـاء كبیـرة علـى الموازنـة العامـة و  فـي االسـواق العالمیـةارتفاع اسـعار الـنفظ إضافة الى 
دى وقــد أ. الـى مســتویات قیاســیة كنســبة مـن النــاتج المحلــي االجمــالي الــدین العــامالـى وصــول 

التـي یواجههـا االقتصـاد االردنـي التحـدیات الـى تعمیـق المنح الخارجیـة حجم التراجع الحاد في 
  . وخاصة في جانب المالیة العامة

  

 66 قدارهـــمطفیفًا  اعاً ــارتف 2012لعام  اقــاإلنفي ـالمـإج جلـالعامة، سفعلى صعید النفقات 
 دینـار ملیـون 6797مقابـل  دینـار ملیـون 6862 لیصـل الـى %1.0 نسبته ما أو دینار ملیون
 ملیــون 447دارـبمقــ الجاریــة النفقــات دةالزیــ محصــلة االرتفــاع هــذا جــاء وقــد. 2011عــامفــي 

  نسـبته مـا أو دینـار ملیـون 381 بحـوالي الرأسـمالیة النفقـات تراجـعو % 7.8 نسبته ما أو دینار
36.%  

 

النفقات الجاریة
90.2% 

النفقات الرأسمالیة
9.8% 

 2012ھیكل النفقات العامة لعام 



 
 

   2013ملخص الموازنة لعام  | دائرة الموازنة العامة
 

8 
 

ملیـون  5054 ما قیمته 2012لعام  الكلیةاالیرادات  تفقد بلغ العامة، باإلیراداتیتعلق ما فیما أ
محصــــلة  التراجــــعهــــذا جــــاء ، و 2011عــــامعــــن مســــتواها المســــجل فــــي % 6.6بلــــغ بتراجــــع دینــــار 

لتصـل  2011عام بمستواها في مقارنة % 73 ملموسة بلغت الخارجیة بنسبةحجم المنح  النخفاض
عـام عـن مسـتواها فـي % 12.6االیـرادات المحلیـة بنسـبة  الرتفـاعدینار، من جهة، و  ملیون 327الى

  .خرىأمن جهة  ،ملیون دینار 4727لتصل الى  2011
  

  
  
  

 نحــو 2012لعــام عجــز الموازنــة متضــمنًا المــنح الخارجیــة مــا ســبق، بلــغ كــل وترتیبــًا علــى 
ملیــون  1383 مقابــل مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي% 8.2ملیــون دینــار أو مــا نســبته  1808

  .2011عام في من الناتج % 6.8ما نسبته دینار أو 
  

عــام فــي نهایــة صــافي الــدین العــام ارتفــع فقــد العامــة،  الموازنــة يالتطــورات فــي جــانببنــاًء علــى و 
ًال ملیـون دینـار مشـكّ  16580عـن مسـتواه فـي نهایـة العـام السـابق لیبلـغ % 23.7بما نسبته  2012

% 65.4ملیـون دینـار أو مـا نسـبته  13402مقابـل  اإلجماليمن الناتج المحلي % 75.5ما نسبته 
  .2011عام في نهایة  من الناتج المحلي االجمالي

  
  
  

ایرادات ضریبیة
66.3% 

 ایرادات غیر ضریبیة
27.2% 

منح خارجیة
6.5% 

 2012ھیكل االیرادات العامة لعام 
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 تطور المؤشرات االقتصادیة الرئیسیة
  2012  2011  البیان

  %2.7  %2.6  معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الحقیقیة 
  %4.8  %4.4  معدل التضخم 
  %12.2  %12.9  معدل البطالة 

  %1.2-  %14.0  معدل نمو الصادرات الوطنیة 
  %9.3  %21.6  السلعیة معدل نمو المستوردات

  4308  3445  هفاتورة النفط الخام ومشتقات
  %18.1-  %12.0-  الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي االجماليعجز 

  %3.4  %8.1  معدل نمو السیولة المحلیة
  6.6  10.5  )دوالر ملیار(االحتیاطیات الرسمیة من العمالت االجنبیة 

  %12.5  %9.7  المرخصةمعدل نمو التسهیالت االئتمانیة الممنوحة من البنوك 
 )دینارملیون (النفقات العامة 

  الناتج%  
6797  
33.2%  

6862  
31.2%  

 ) ملیون دینار(االیرادات العامة 
  الناتج% 

5414  
26.4% 

5054  
23.0% 

 )ملیون دینار(متضمنًا المنح الخارجیة عجز الموازنة العامة 
  الناتج% 

-1383 
- 6.8 %  

-1808  
- 8.2%  

  )ملیون دینار(رصید الدین الخارجي 
  الناتج % 

4487  
21.9%  

4932  
22.5%  

  )ملیون دینار(الدین الداخلي صافي 
  الناتج% 

8915  
43.5%  

11648  
53.0%  

  
 اتخـــذتفقــد ، احتــواء عجــز الموازنــة العامــة الهادفــة إلــىالتــدابیر الحكومیــة بخصــوص أمــا و 
برزهــا أمـن  بضــبط وترشـید النفقــاتالمتعلقـة المالیــة العدیـد مــن االجـراءات  2012فـي عــام الحكومـة 

لكافــة المؤسســات النفقــات التشـغیلیة مـن  %15الجاریـة بمــا یعـادل مــا نســبته خفـیض النفقــات ت
ـــــات المســـــتقلة ـــــدوائر والهیئ ـــــوزارات وال ـــــات الرأســـــمالیة بنســـــبة  ،وال ـــــیض النفق مـــــن  %10وتخف

تخفـیض الـدعم المقـدم مـن الموازنـة العامـة الـى ، وكذلك المخصصات المرصودة لهذه الجهات
تخفــــیض نفقــــات الجهــــاز ، الــــى جانــــب %15ة بنســــبة الوحــــدات والهیئــــات الحكومیــــة المســــتقل

عـادة إل اً برنامجـ تبنـيالـى  هـذا باالضـافة. ملیـون دینـار 150جهزة االمنیة بحـوالي العسكري واأل
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عـادة إمشـروع قـانون  18/11/2012بتـاریخ أقر مجلس الـوزراء حیـث  ،هیكلة الجهاز الحكومي
إلـى رفـع مسـتوى األداء الحكـومي والـذي یهـدف  هیكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومیة

ودمج الـوزارات والهیئـات المتشـابهة فـي المهـام فـي جهـة  إلغاءنفاق وذلك من خالل وترشید اإل
 ،ن رئیس الوزراء الـى الـوزیر المخـتصمتغییر ارتباط عدد من المؤسسات ضافة الى إواحدة، 

  .ستغناء عن الكوادر البشریة فیهااإلمنها دون آخر ستقاللیة عن عدد إلغاء صفة اإلكذلك و 
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  2013فرضیات موازنة عام و  مرتكزات      
  

  
  

  

صــالح المــالي واالقتصــادي الهــادف الــى اســتعادة  التــوازن زامــًا بتطبیــق البرنــامج الــوطني لإلالت     
بالبیئــة االســتثماریة فــي المملكــة للمالیــة العامــة والحفــاظ علــى االســتقرار النقــدي وبالتــالي تعزیــز الثقــة 

ودفع وتیرة النشاط االقتصادي من خالل توفیر المزید من فرص العمل لقوانا العاملة ، سوف تسعى 
الحكومة الى تحقیق مزید من االنضباط المالي على المستویین الكلي والقطاعي وتخصیص المـوارد 

كفـــاءة االنفـــاق العـــام وانتاجیتـــه وصـــوًال الـــى المالیـــة المتاحـــة قطاعیـــًا وجغرافیـــًا بشـــكل أمثـــل وتحســـین 
موازنة شفافة وصحیة تحتوي المدیونیة العامة بهدف تعزیز مصداقیة وجدیة المسیرة االصالحیة في 
المملكــة وتحســین مســتوى الجــدارة االئتمانیــة لـــالردن لــدى المؤسســات المالیــة االقلیمیــة والدولیــة بمـــا 

حقیقـي قابـل لالسـتمرار خـالل المـدى المتوسـط وبمعـدالت یساعد اقتصادنا الوطني على تحقیق نمـو 
  .تفوق الزیادة السكانیة بما یكفل توزیع ثمار التنمیة على سائر مناطق المملكة بعدالة

  

وبالتوازي مع تنفیذ سیاسات االنضباط المالي ومعالجة التشوهات في الموازنة العامـة التـي باتـت     
المشتقات النفطیـة، سـوف یعتلـي اولویـات الحكومـة العمـل علـى تعزیـز برزها دعم أتثقل كاهلها ومن 

شبكة االمان االجتماعي من خالل تقدیم الدعم لمستحقیه من المواطنین بدًال من تقـدیم الـدعم للسـلع 
بحیــث یشــمل جمیــع المــواطنین مــن ذوي الــدخل المحــدود والمتوســط بمــا یضــمن الحیــاة الكریمــة لهــم 

  .تي تعتبر الرافعة الحقیقیة  النجاح عملیة االصالح الشامل في المملكةویقوي الطبقة الوسطى ال
  

هـــذا وستشـــكل منظومـــة االصـــالحات االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والسیاســـیة مرتكـــزات اساســـیة لتعزیـــز 
. مبــادىء المســاءلة والشــفافیة والمتابعــة التقییمیــة وتعمیــق تطبیــق مفهــوم الموازنــة الموجهــة بالنتــائج 

تعزیـز جهـود التنمیـة المحلیـة المتوازنـة القائمـة علـى مشـاركة المجتمعـات المحلیـة فـي  وهذا من شـأنه
  .تحدید احتیاجاتها واولویاتها التنمویة بما یسهم في زیادة الثقة بمسار عملیة االصالح االقتصادي

  

ة فـي وقد تم تحدیـد السـقف الكلـي لإلنفـاق العـام وكـذلك السـقوف الجزئیـة لكـل وزارة ودائـرة حكومیـ   
وقد تم االستناد في اعداد تقـدیرات مشـروعي قـانون الموازنـة العامـة  .2013الموازنة العامة لعام 

الــى جملــة مــن المرتكــزات وذلــك علــى النحــو  2013وقــانون موازنــات الوحــدات الحكومیــة لعــام 
  -:التالي
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االقتصــاد  االلتـزام بتطبیــق البرنــامج الـوطني لالصــالح المــالي واالقتصــادي الهـادف الــى تمكــین - 1
الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مـع الظـروف والمسـتجدات االقتصـادیة والسیاسـیة اإلقلیمیـة 

وتقتضــي االولویــات الوطنیــة فــي المرحلــة الحالیــة تحقیــق االســتدامة المالیــة مــن . منهــا والدولیــة
یكفـل  خالل تخفیض العجز المـالي والمدیونیـة العامـة والوصـول بهمـا الـى مسـتویات آمنـة وبمـا

تــدعیم أركــان االســتقرار االقتصــادي وتحســین موقــع االردن علــى الخارطــة االســتثماریة العالمیــة 
 .وتعزیز الجدارة االئتمانیة لالقتصاد الوطني في االسواق المالیة والدولیة

تعزیــز شــبكة االمــان االجتمــاعي مــن خــالل ایصــال الــدعم لمســتحقیه مــن ذوي الــدخل المحــدود  - 2
اسلوب الدعم المباشر للمشتقات النفطیة وذلك بهدف ضمان الحیاة الكریمة  والمتوسط بدًال من

للفئـات الفقیــرة وبمـا یكفــل تقویـة الطبقــة المتوسـطة التــي تعتبـر الركیــزة االساسـیة النجــاح عملیــة 
 .االصالح الشامل في المملكة

جنبـًا الـى جنـب مـع رفـع  نفقاتنـا الجاریـةاالعتماد بصورة أكبر على ایراداتنا المحلیة فـي تغطیـة  - 3
ســویة االنفــاق العــام وتحســین مســتوى انتاجیتــه بمــا یضــمن تحســین مســتوى الخــدمات الحكومیــة 

هــذا فضــًال عــن  .المقدمــة للمــواطنین وتوزیــع مكاســب التنمیــة علــى مختلــف محافظــات المملكــة
نفقاتهـا  تكثیف الجهود تجاه تعمیـق اعتمـاد الوحـدات الحكومیـة علـى مواردهـا الذاتیـة فـي تمویـل

  .على دعم الخزینة العامةاعتمادها وتقلیل 
ذات االولویــة الوطنیــة و التركیـز علــى المشــاریع التنمویــة ذات المـردود االقتصــادي واالجتمــاعي  - 4

ورصـد المخصصـات الالزمـة لهـا  الطاقة والمیاه وتنمیة المحافظاتوخاصة المتعلقة بقطاعات 
 .مرتبطة بحصول المملكة على منح خارجیةبما في ذلك المشاریع الرأسمالیة الجدیدة ال

 اســـتكمال التشـــریعات الهادفـــة الـــى تحفیـــزتعزیـــز اركـــان البیئـــة االســـتثماریة المحلیـــة مـــن خـــالل  - 5
مســاهمة القطــاع  یــؤدي الــى زیــادةلخارجیــة بمــا ا واســتقطاب االســتثمارات االســتثمارات المحلیــة

شــراكة بــین القطــاعین العـــام الخــاص فــي النشــاط االقتصــادي فــي المملكــة مــن خــالل تعزیــز ال
والخــاص لتنفیــذ المشــاریع التنمویــة الكبــرى فــي القطاعــات الرئیســیة وبمــا ینســجم مــع احتیاجــات 

المــواطنین فــي ســائر انحــاء المملكـــة مــن جهــة ویضــمن تخفیـــف االعبــاء المالیــة عــن الموازنـــة  
 .العامة من جهة اخرى
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االســتغالل االمثـــل للمــوارد المالیــة المتاحـــة  ترســیخ مفــاهیم المتابعــة والتقیـــیم والمســاءلة لتحقیــق - 6
وتعظـــیم المنـــافع والعوائـــد االقتصـــادیة واالجتماعیـــة فـــي ســـائر محافظـــات المملكـــة وبمـــا یكفـــل 
النهوض بمستوى معیشة المواطنین وتخفیف االعبـاء عـن كـاهلهم وذلـك فـي اطـار تعمیـق نهـج 

  .  ضمن االطار متوسط المدى الموازنة الموجهة بالنتائج
تابعــة الحثیثــة لتطــورات الــدین العــام باالرقــام المطلقــة وكنســبة مــن النــاتج المحلــي االجمــالي الم - 7

وتبني خطة زمنیة واضحة المعالم الدارته والحفـاظ علـى مسـتویاته ضـمن الحـدود اآلمنـة وذلـك 
تعزیزًا لمصداقیة المملكـة علـى المسـتویین االقلیمـي والـدولي فـي مواصـلة السـیر بخطـى راسـخة 

وعلــى نحــٍو یــؤدي  ق االصــالح المــالي بشــكل خــاص واالقتصــادي علــى وجــه العمــومعلــى طریــ
 .الى تخفیض كلف االقتراض الداخلي والخارجي

تخصیص الموارد المالیـة المتاحـة بمـا یكفـل توزیـع ثمـار التنمیـة علـى سـائر محافظـات المملكـة  - 8
المجتمعات المحلیة بشكل یحقق العدالة االجتماعیة وتكافؤ الفرص وبما یعكس تفعیل مشاركة 

  .في تحدید احتیاجاتها واولویاتها التنمویة في كل محافظة من محافظات المملكة
  

كما استندت تقدیرات النفقات واالیرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات 
  :االجراءات المالیة التالیة و الوحدات الحكومیة الى الفرضیات 

  

  موازنة اال في الحاالت ذات الضرورة القصوىعدم اصدار مالحق. 
 زسـتمرار فـي دعـم مـادتي الخبـمـع اإل ایصال الدعم لمستحقیه بدًال من دعم المشتقات النفطیة 

 .واالعالف
  ضــــبط النفقــــات التشــــغیلیة وال ســــیما البنــــود المتعلقــــة بالمحروقــــات والكهربــــاء والمــــاء والهــــاتف

 :التدابیر من ابرزهاومصاریف السفر، وذلك من خالل جملة من 
لــذي امراقبــة ومتابعــة حركــة الســیارات الحكومیــة وتكلیــف األمــن العــام بمتابعــة ذلــك االمــر    -

 .یسهم في ترشید وضبط اإلنفاق الحكومي
منــع اســتخدام الســیارات الحكومیــة ذات الــدفع الربــاعي وشــطب الســیارات التــي یزیــد عمرهــا    -

  .CC 3000ید حجمها على سنة والسیارات ذات السعة التي یز  20على 
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ضـــریبة المبیعـــات وتنفیـــذ  تشـــجیع اســـتخدام وســـائل ومعـــدات الطاقـــة المتجـــددة واعفائهـــا مـــن  -
  .المشاریع الریادیة الموفرة للطاقة

  .%50اإلطفاء المبرمج إلنارة الشوارع الخارجیة بعد منتصف اللیل وتخفیضها الى نسبة   -
الــــف مصــــباح مــــوفر للطاقــــة لتوزیعهــــا علــــى الــــوزارات والمؤسســــات والــــدوائر  600تــــوفیر   -

  .الحكومیة بهدف ترشید الطاقة
الحـــد مـــن استضـــافة الوفـــود الرســـمیة والتقیـــد بتعرفـــة اســـعار الوجبـــات والمنامـــة فـــي الفنـــادق   -

  .والمطاعم للوفود الرسمیة
الحد من سفر الوفود واللجان الرسمیة للخارج وتقلیص عدد اعضائها واالسـتعانة بالسـفارات   -

  .االردنیة للمشاركة في االجتماعات
  .عدم تحمل الخزینة ألیة نفقات تعزیة او تهانٍ   -
 .الحد من استئجار المباني الحكومیة اال للضرورة  -
 .كلفة استخدام البنزین تسهیل اجراءات ترخیص الدراجات الناریة بهدف توفیر  -
تطبیق جمیع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیـة اجـراءات فنیـة لتخفـیض اسـتهالك المـاء   -

 .والكهرباء والمحروقات
تقیــد جمیــع الــوزارات والــدوائر والوحــدات الحكومیــة بتســدید الفــواتیر المســتحقة علیهــا للنفقــات   -

 .والماء خالل نفس العام وعدم تأجیلها للعام الالحقالتشغیلیة وال سیما المتعلقة بالكهرباء 
 

  ضــبط التعیینــات بكافــة اشــكالها فــي جمیــع الــوزارات والــدوائر والوحــدات الحكومیــة وفــي جمیــع
والثانیة والثالثة، واالسـتفادة  األولىالدرجات والفئات الوظیفیة وفي مقدمتها الفئة العلیا والفئات 

وفـــي حــــال . ر والوحـــدات الحكومیـــة فــــي تلبیـــة احتیاجاتهـــامـــن الفـــائض لـــدى الــــوزارات والـــدوائ
 .الضرورة القصوى للتعیین ینبغي الحصول على موافقة مجلس الوزراء مسبقاً 

  االســــتمرار بسیاســــة وقــــف شــــراء الســــیارات واالثــــاث وتخفــــیض شــــراء اجهــــزة التصــــویر واالت
 .الطباعة واللوازم المكتبیة واجهزة الحاسوب

  لغاءدمج المؤسسات و ضها وتخفیض عـددها وذلـك مـن خـالل اصـدار قـانون خـاص لـدمج بع إ
ودمــــج  لغــــاءالهیئــــات والمؤسســــات المتشــــابهة وبحیــــث یكــــون هــــذا القــــانون مرجعیــــة قانونیــــة إل
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المؤسسات المتشـابهة وبشـكل یمكـن الحكومـة مـن سـرعة اجـراءات الـدمج وذلـك حسـب برنـامج 
 .اعادة هیكلة الجهاز الحكومي

 ســـات الحكومیـــة المســـتقلة التـــي اخضـــعت لنظـــام الخدمـــة المدنیـــة اخضـــاع العـــاملین فـــي المؤس
واعادة النظر بكافة المزایا االخرى التي  2013للتأمین الصحي المدني اعتبارًا من مطلع عام 

 .تعتبر عبئًا على موازناتها خاصة التأمین على الحیاة
 ات وبالتعـــاون مــــع اســـتكمال تنفیـــذ المبــــادرة الملكیـــة الســــامیة النشـــاء صــــندوق تنمیـــة المحافظــــ

  .2014و  2013القطاع الخاص ورصد المخصصات المطلوبة لعامي 
  تنفیــــذ قــــرار مجلــــس الــــوزراء بخصــــوص انجــــاز مشــــاریع االســــتراتیجیة الوطنیــــة للتشــــغیل وفقــــًا

للبرنـامج الزمنــي وذلـك بهــدف ایجـاد فــرص عمـل للقــوى العاملـة االردنیــة والعمـل علــى احاللهــا 
  .محل العمالة الوافدة

  تعدیل قانون االستمالك بهدف الوصول الى قیمة تعویض عادلة للطرفین وذلـك بتغییـر اآللیـة
  .المتبعة حالیًا والتي تكبد الخزینة العامة أعباًء مالیة ثقیلة

  عـــدم جـــواز إجـــراء االوامـــر التغییریـــة علـــى المشـــروعات المحـــال عطاءاتهـــا اســـتنادًا الـــى نظـــام
لعامـة إال بعـد الحصـول علـى مسـتند التـزام حسـب االصـول، االشغال الحكومیة ونظام اللـوازم ا

  . وما یترتب على ذلك من ضرورة تعدیل التشریعات الناظمة لذلك
  وضــع أســس وضــوابط واضــحة وشــفافة لالســتفادة مــن المعالجــات الطبیــة بحیــث تقتصــر علــى

  .الشرائح غیر المقتدرة من المواطنین غیر المؤمنین صحیاً 
  الالزمـــة للمشـــاریع الرأســـمالیة المتفـــق علیهـــا ضـــمن اطـــار المنحـــة رصـــد المخصصـــات المالیـــة

المملكـــة العربیــة الســعودیة ودولـــة الكویــت ودولـــة (المقــررة مــن دول مجلـــس التعــاون الخلیجــي 
وبحیث یتم الصرف على تلك المشاریع بالقدر الذي یرد ) االمارات العربیة المتحدة ودولة قطر

 .من هذه المنح
 لدخل بحیث یتم اعتماد مبدأ التكلیف التصاعديتعدیل قانون ضریبة ا. 
  مكافحــة التهــرب والتجنــب الضــریبي الــى جانــب تقلــیص المتــأخرات الضــریبیة وفــق اســتراتیجیة

 .واضحة
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  ضبط االعفاءات الضریبیة وحصرها في االعفاءات المنصوص علیها في القوانین واالتفاقیات
 .المبرمة 

 لغاءبیعیة و زیادة عوائد التعدین على الموارد الط  .االعفاءات الواسعة وخاصة الفوسفات إ
  حصـــول المملكـــة علـــى كامـــل المـــنح الخارجیـــة المتفـــق علیهـــا مـــع الصـــندوق الخلیجـــي للتنمیـــة

  .والدول المانحة
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 2013التوقعات اإلقتصادیة الكلیة لعام          
  

  

  
 

  :التوقعات الرئیسیة التالیة إلىاستنادًا  2013بنیت موازنة عام 
 

 2013لعـــام % 9.2یتوقـــع أن ینمـــو النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي باألســـعار الجاریـــة بنســـبة تبلـــغ  .1
 2013لعــام % 3، وباألســعار الحقیقیــة بنســبة تبلــغ 2015و 2014عــامي لكــل مــن  %7.5و
 .2015لعام  %4و  2014في عام  %3.5و

 2014عـــــام فـــــي % 3.1 لیـــــنخفض الـــــى 2013لعـــــام % 6.1بلـــــوغ معـــــدل التضـــــخم حـــــوالي  .2
 . 2015 في عام% 2.7و

% 6.4، بحیـث تنمـو بنحـو 2015 -2013خالل الفترة نمو الصادرات الوطنیة ارتفاع معدل  .3
 .2015في عام % 9.5و 2014في عام % 8.8و  2013في عام 

فـــي عـــام % 0.2بمعـــدالت منخفضـــة تبلـــغ  2015 -2013ألعـــوام خـــالل انمـــو المســـتوردات  .4
 .2015 و 2014عامي كل من في % 2.4ونحو  2013

فــــي  للبرمیــــل الواحــــد دوالر 110 -100بــــین  2013تــــراوح أســــعار الــــنفط العالمیــــة فــــي عــــام  .5
 .المتوسط

یتوقــع أن یبلــغ عجــز الحســاب الجــاري لمیــزان المــدفوعات كنســبة مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي  .6
فـي عـام % 8.9 لتنخفض هذه النسبة بعد ذلك تـدریجیا لتصـل إلـى% 12.1نحو  2013لعام 

  .2015في عام % 5.4ونحو 2014
حجـــم االحتیاطیـــات األجنبیـــة التـــي یحــتفظ بهـــا البنـــك المركـــزي والالزمـــة لضـــمان ارتفـــاع یتوقــع  .7

 .استقرار سعر صرف الدینار االردني
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  2015 -2013التوقعات االقتصادیة الكلیة لألعوام 

  
  
  
 
  

 البیان 2013 2014 2015

 % باألسعار الجاریة معدل نمو الناتج المحلي االجمالي 9.2 7.5 7.5

 % الثابتةمعدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار  3.0 3.5 4.0

 % )CPI(معدل التضخم  6.1 3.1 2.7

 %السلعیة معدل نمو الصادرات 6.4 8.8 9.5

 %السلعیةمعدل نمو المستوردات  0.2 2.4 2.4

 % االجماليمن الناتج المحلي كنسبة  عجز الحساب الجاري 12.1 8.9 5.4
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  2013ابرز مالمح الموازنة لعام                  
 

  
  

 

  اإلیرادات العامة : أوًال 
مــن % 25.4ملیــون دینــار لتشــكل بــذلك  6146بنحــو  2013قــدرت اإلیــرادات العامــة لعــام 

هـذه النسـبة تسـتقر ، فیمـا یتوقـع أن 2012فـي عـام % 23.0الناتج المحلي اإلجمالي مقابـل 
  %.25.2لتبلغ  2015في عام  وتنخفض بشكل طفیف جداً  2014في عام 

  

  
  

  

  -:وقد توزعت هذه اإلیرادات وفقًا لما یلي 
 اإلیرادات المحلیة  -1

ملیـــون دینـــار مســـجلة بـــذلك نمـــوًا  5296بحـــوالي  2013قــدرت اإلیـــرادات المحلیـــة فـــي عـــام 
لتبلــغ نســبتها الــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي و ، 2012عــن مســتواها فــي عــام % 12.0نســبته 
  . 2012في عام % 21.5مقارنة مع % 21.9حوالي 

  

  

2011فعلي  2012فعلي أولي  2013مقدر   2014تأشیري  2015تأشیري 

5,413.9 5,054.4 

6,146.0 
6,613.0 

7,051.0 

2015 -2011االیرادات العامة للسنوات  

2011فعلي  2012فعلي أولي  2013مقدر   2014تأشیري  2015تأشیري 

4,198.9 
4,727.3 

5,296.0 
5,708.0 

6,173.0 

2015 -2011االیرادات المحلیة للسنوات           
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فــي عـــام  %76.4 نســـبة تغطیــة اإلیـــرادات المحلیــة للنفقـــات الجاریــة مـــن ترتفــعوترتیبــًا علــى ذلـــك، 
 2015و 2014 يخـالل عـامالتـدریجي لتواصل إرتفاعها و ، 2013في عام % 85.3إلى  2012

  .على التوالي %90.7و% 87.3الى ما نسبته 
  

  
  

  

 المنح الخارجیة  -2
ملیـــون  327ملیـــون دینـــار مقارنـــة مـــع  850بمبلــغ  2013قــدرت المـــنح الخارجیـــة فـــي عـــام 

  .بار منحة الصندوق الخلیجي للتنمیةتبعین االع خذع األم 2012دینار في عام 
 

  النفقات العامة : ثانیًا 
ملیـون  6862ملیـون دینـار مقارنـة مـع   7456بنحـو  2013قدرت النفقات العامة في عـام 

لة مــا مشــكّ ، %8.7ملیــون دینــار أو مــا نســبته  594مقــداره  بارتفــاع، 2012دینــار فــي عــام 
ویتوقــع أن  .2012فــي عــام % 31.2مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي مقابــل % 30.8نســبته 

  .2015في عام % 28.7ثم إلى  2014في عام % 30.0تهبط هذه النسبة إلى 
  

  
  

73.2%
76.4% 85.3% 87.3%

90.7%

2011فعلي  2012فعلي أولي  2013مقدر   2014تأشیري  2015تأشیري 

2015 - 2011تغطیة االیرادات المحلیة للنفقات الجاریة للسنوات  

2011فعلي  2012فعلي أولي  2013مقدر   2014تأشیري  2015تأشیري 

6,796.7 
6,862.1 

7,455.7 

7,793.0 
8,025.0 
2015 -2011النفقات العامة للسنوات           
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  -:وقد توزعت هذه النفقات على النحو اآلتي 
  

  
 

 : النفقات الجاریة  -1
 زیـادة محـدودة جـداً مسـجلة ملیون دینار  6210بنحو  2013قدرت النفقات الجاریة في عام 

مــن النــاتج المحلــي % 25.7حــوالي  ولتشــكل، 2012مســتواها فــي عــام  عــن% 0.4 بلغــت
في عامي تراجعها هذه النسبة تواصل ویتوقع أن  .2012في عام % 28.2اإلجمالي مقابل 

 .لكل منهما تباعاً % 24.3و% 25.1إلى  2015و 2014
  
  

  
  

  
 

 

النفقات الجاریة
83.3%

النفقات الرأسمالیة
16.7%

2013ھیكل النفقات العامة لعام 

2011فعلي  2012فعلي أولي  2013مقدر   2014تأشیري  2015تأشیري 

5,739.6 

6,186.2 
6,210.1 

6,536.1 

6,808.4 

 2015 -2011النفقات الجاریة للسنوات    
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 النفقات الرأسمالیة -2
من % 5.1ملیون دینار أو ما نسبته  1246 بنحو 2013قدرت النفقات الرأسمالیة في عام 

ملیــون دینــار أو مــا نســبته  570 یقــارب ارتفاعــًا كبیــراً مســجلة بــذلك  النــاتج المحلــي االجمــالي
  %.16.7ولتبلغ بذلك حصتها من إجمالي النفقات . 2012عن مستواها في عام % 84.3

 

  
 

 

 2015و 2014 يمن النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي عـامنسبة كهذه النفقات  بلغتویتوقع أن 
  .تباعاً % 4.3و %4.8نحو 

  

  
 
  

2011فعلي  2012فعلي أولي  2013مقدر   2014تأشیري  2015تأشیري 

1,057.1 

675.9 

1,245.6 1,256.9 1,216.6 

2015 - 2011النفقات الرأسمالیة للسنوات  

الخدمات العمومیة العامة
16.0% 

 الدفاع
11.4% 

النظام العام وشؤون السالمة 
العامة
12.4% 

الشؤون االقتصادیة
7.3% 

حمایة البیئة
1.1% 

االسكان ومرافق المجتمع
3.9% 

الصحة
9.7% 

الشؤون الدینیة والثقافیة
1.9% 

التعلیم
13.2% 

الحمایة االجتماعیة
23.1% 

 2013التصنیف الوظیفي للنفقات العامة في عام 
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  العجز المالي: ثالثا 
وترتیبــًا علــى هــذه التطــورات فــي جــانبي اإلیــرادات والنفقــات، یتوقــع أن یبلــغ العجــز المــالي بعــد 

من النـاتج المحلـي % 5.4ملیون دینار أو ما نسبته  1310 نحو 2013المنح الخارجیة لعام 
ولیواصـــل هبوطـــه إلـــى  2012فـــي عـــام % 8.2اإلجمـــالي وذلـــك بالمقارنـــة مـــع عجـــز نســـبته 

 .2015في عام % 3.5و 2014في عام % 4.5
  

  
  

 
 
 
 
 
  

  
  
  

6.8%

8.2%

5.4%
4.5%

3.5%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

-
200.0 
400.0 
600.0 
800.0 

1,000.0 
1,200.0 
1,400.0 
1,600.0 
1,800.0 
2,000.0 

 2015تأشیري  2014تأشیري  2013مقدر   2012فعلي أولي  2011فعلي 

 2015 -2011عجز الموازنة العامة بعد المنح للسنوات 

 ملیون دینار 

العجز كنسبة مئویة 
الى الناتج المحلي اإلجمالي

 

2011فعلي  2012فعلي أولي  2013مقدر   2014تأشیري  2015تأشیري 

6,796.7 6,862.1 
7,455.7 7,793.0 8,025.0 

-1382.8
-1807.7

-1309.7 -1180.0 -974.0

5,413.9 5,054.4 

6,146.0 
6,613.0 

7,051.0 

2015 - 2011خالصة الموازنة العامة للسنوات 

النفقات العامة   عجز الموازنة العامة  بعد المنح     االیرادات العامة



 
 

   2013ملخص الموازنة لعام  | دائرة الموازنة العامة
 

24 
 

 2015 -2011الموازنة العامة للسنوات  خالصة
  )ملیون دیناربال(

 فعلي البیان
2011 

 اولي فعلي
2012 

 مقدر
2013 

 تأشیري
2014 

 تأشیري
2015 

 6,173.0 5,708.0 5,296.0 4,727.3 4,198.9 االیرادات المحلیة

 878.0 905.0 850.0 327.1 1,215.0 المنح الخارجیة

 7,051.0 6,613.0 6,146.0 5,054.4 5,413.9 مجموع االیرادات العامة

 6,808.4 6,536.1 6,210.1 6,186.2 5,739.6 النفقات الجاریة

 1,216.6 1,256.9 1,245.6 675.9 1,057.1 النفقات الرأسمالیة

 8,025.0 7,793.0 7,455.7 6,862.1 6,796.7 مجموع النفقات العامة

 عجز الموازنة العامة

     
 بعد المنح

1,382.8- 1,807.7- 1,309.7- 1,180.0- 974.0- 

 قبل المنح
2,597.8- 2,134.8- 2,159.7- 2,085.0- 1,852.0- 

 عجزالموازنة العامة كنسبة من الناتج

     
 بعد المنح

-6.8% -8.2% -5.4% -4.5% -3.5% 

 قبل المنح
-12.7% -9.7% -8.9% -8.0% -6.6% 

  
 مؤشرات المالءة المالیة 

  البیان
 فعلي

2011 
 اولي فعلي

2012 
 مقدر

2013 
 تأشیري
2014 

 تأشیري
2015 

 %25.2 %25.4 %25.4 %23.0 %26.4 نسبة االیرادات العامة للناتج
 %22.1 %21.9 %21.9 %21.5 %20.5 نسبة االیرادات المحلیة للناتج

 %3.1 %3.5 %3.5 %1.5 %5.9 نسبة المنح الخارجیة للناتج
 %28.7 %30.0 %30.8 %31.2 %33.2 نسبة النفقات العامة للناتج

 %24.3 %25.1 %25.7 %28.2 %28.0 نسبة النفقات الجاریة للناتج
 %4.3 %4.8 %5.1 %3.1 %5.2 نسبة النفقات الرأسمالیة للناتج

 %15.2 %16.1 %16.7 %9.8 %15.6 الرأسمالیة للنفقات العامةنسبة النفقات 
 %76.9 %73.2 %71.0 %68.9 %61.8 تغطیة االیرادات المحلیة للنفقات العامة

 %90.7 %87.3 %85.3 %76.4 %73.2 تغطیة االیرادات المحلیة للنفقات الجاریة
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  2013 إجمالي النفقات العامة المقدرة للسنة المالیة
 )باأللف دینار(  

 النفقــــــــــــــــــــــــــــــــات الفصــــــــــــــــــــــــــــل
 الرأسمالیة الجاریة مجموع الفصل

 المجموع قروض خزینة عنوانــــــــــــــــــــــھ رقمھ
 35,391 - - - 35,391 الدیوان الملكي الھاشمي 0101
 18,923 - - - 18,923 مجلس األمة 0201
 31,115 9,415 - 9,415 21,700 رئاسة الوزراء 0301
 907 30 - 30 877 دیوان التشریع والرأي/رئاسة الوزراء 0302
 607 52 - 52 555 دائرة الشراء الموحد/رئاسة الوزراء 0303
 2,887 45 - 45 2,842 وكالة األنباء األردنیة/رئاسة الوزراء 0304
 865 62 - 62 803 دیوان المظالم 0350
 664 25 - 25 639 وزارة الشؤون البرلمانیة 0380
 8,859 1,465 - 1,465 7,394 دیوان المحاسبة 0401
 2,263 945 - 945 1,318 وزارة تطویر القطاع العام 0501
 3,008 856 - 856 2,152 دیوان الخدمة المدنیة 0601
 628 70 - 70 558 وزارة التنمیة السیاسیة 0701
 862,000 28,000 - 28,000 834,000 وزارة الدفاع 0801
 188,750 45,650 - 45,650 143,100 الخدمات الطبیة الملكیة 0802
 2,321 460 - 460 1,861 المركز الجغرافي الملكي األردني 0901
 19,761 1,635 - 1,635 18,126 وزارة الداخلیة  1001
 9,802 2,310 - 2,310 7,492 األحوال المدنیة والجوازاتدائرة / وزارة الداخلیة  1002
 516,900 22,700 - 22,700 494,200 األمن العام/ وزارة الداخلیة   1003
 166,200 20,800 - 20,800 145,400 الدفاع المدني/ وزارة الداخلیة  1004
 163,900 13,400 - 13,400 150,500 قوات الدرك/وزارة الداخلیة  1005
 54,860 8,091 - 8,091 46,769 وزارة العدل  1101
 13,704 3,345 - 3,345 10,359 دائرة قاضي القضاة  1201
 44,051 2,200 - 2,200 41,851 وزارة الخارجیة  1301
 3,817 1,552 - 1,552 2,265 دائرة الشؤون الفلسطینیة/ وزارة الخارجیة   1401
 2,810,156 222,602 - 222,602 2,587,554 وزارة المالیة  1501
 2,213 390 - 390 1,823 دائرة الموازنة العامة/ وزارة المالیة  1502
 25,299 2,430 - 2,430 22,869 الجمارك االردنیة/ وزارة المالیة  1503
 17,367 895 - 895 16,472 دائرة األراضي والمساحة/وزارة المالیة  1504
 1,755 275 - 275 1,480 اللوازم العامة دائرة/ وزارة المالیة  1505
 45,061 500 - 500 44,561 دائرة ضریبة الدخل والمبیعات/ وزارة المالیة   1506
 12,708 4,547 - 4,547 8,161 وزارة الصناعة والتجارة  1601
 1,265 130 - 130 1,135 دائرة مراقبة الشركات/وزارة الصناعة والتجارة  1602
 69,748 68,450 26,275 42,175 1,298 المجلس القومي للتخطیط/ التخطیط والتعاون الدوليوزارة   1701
 8,144 3,568 - 3,568 4,576 دائرة االحصاءات العامة/ وزارة التخطیط والتعاون الدولي  1702
 10,990 2,952 - 2,952 8,038 وزارة السیاحة واآلثار  1801
 7,332 1,815 - 1,815 5,517 دائرة اآلثار العامة/ وزارة السیاحة واآلثار   1802
 99,096 93,920 3,500 90,420 5,176 وزارة الشؤون البلدیة  1901
 153,750 149,200 - 149,200 4,550 وزارة الطاقة والثروة المعدنیة  2001
 6,491 2,535 - 2,535 3,956 سلطة المصادر الطبیعیة/ وزارة الطاقة والثروة المعدنیة   2002
 134,728 99,950 - 99,950 34,778 وزارة األشغال العامة واالسكان  2101
 1,244 75 - 75 1,169 دائرة العطاءات الحكومیة/ وزارة األشغال العامة واالسكان   2102
 54,719 17,727 1,800 15,927 36,992 وزارة الزراعة  2201
 93,244 91,510 - 91,510 1,734 وزارة المیاه والري  2301
 44,910 35,503 3,666 31,837 9,407 سلطة وادي األردن/وزارة المیاه والري  2302
 3,408 1,912 - 1,912 1,496 وزارة البیئة  2401
 866,882 60,040 - 60,040 806,842 وزارة التربیة والتعلیم  2501
 94,450 28,245 - 28,245 66,205 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  2601
 499,976 86,820 - 86,820 413,156 وزارة الصحة  2701
 119,987 10,950 320 10,630 109,037 وزارة التنمیة االجتماعیة  2801
 17,766 5,205 380 4,825 12,561 وزارة العمل  2901
 8,548 5,620 - 5,620 2,928 وزارة الثقافة  3001
 947 50 - 50 897 المطبوعات والنشردائرة /رئاسة الوزراء  3002
 831 175 - 175 656 دائرة المكتبة الوطنیة/وزارة الثقافة  3003
 75,503 73,700 - 73,700 1,803 وزارة النقل  3101
 2,069 255 - 255 1,814 دائرة األرصاد الجویة/ وزارة النقل  3103
 12,982 10,558 - 10,558 2,424 وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  3201

 7,455,752 1,245,612 35,941 1,209,671 6,210,140 المجمــــوع
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  خالصة التصنیف الوظیفي للنفقات العامة المقدرة حسب األقسام الوظیفیة 
 2013للسنة المالیة 
  

 )باأللفدینار(

 المجموع النفقات الرأسمالیة النفقات الجاریة القسم الوظیفي الرمز

 1,199,370 58,125 1,141,245 الخدمات العمومیة العامة 701

 849,000 29,000 820,000 الدفاع 702

 921,621 66,626 854,995 النظام العام وشؤون السالمة العامة 703

 541,209 429,623 111,586 الشؤون االقتصادیة 704

 85,608 84,112 1,496 حمایة البیئة 705

 291,300 271,833 19,467 المجتمع االسكان ومرافق 706

 723,362 147,350 576,012 الصحة 707

 138,742 40,887 97,855 الشؤون الدینیة والثقافیة 708

 980,910 101,585 879,325 التعلیم 709

 1,724,630 16,471 1,708,159 الحمایة االجتماعیة 710

 7,455,752 1,245,612 6,210,140 المجمـــــــــــــــــوع
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  المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات
2011 – 2015  

 )باأللف دینار(

 الفصـــــــــــــــــــــــل
 عنوانھ رقمھ  2015  2014  2013  2012  2011

 1,564 1,522 1,437 2,498 2,733 الدیوان الملكي الھاشمي 0101
 1,448 1,431 1,581 1,341 1,437 مجلس األمة 0201
 1,624 1,586 1,467 1,242 1,297 رئاسة الوزراء 0301
 370 260 351 301 262 دیوان التشریع والرأي/رئاسة الوزراء 0302
 207 202 196 186 176 دائرة الشراء الموحد/رئاسة الوزراء 0303
 489 475 461 445 429 وكالة األنباء األردنیة/رئاسة الوزراء 0304
 243 235 229 220 162 دیوان المظالم 0350
 156 151 146 179 95 وزارة الشؤون البرلمانیة 0380
 1,809 1,926 2,064 1,869 1,771 دیوان المحاسبة 0401
 995 988 960 797 1,118 وزارة تطویر القطاع العام 0501
 802 786 917 886 721 دیوان الخدمة المدنیة 0601
 283 277 272 265 247 التنمیة السیاسیةوزارة  0701
 756 740 723 606 606 المركز الجغرافي الملكي األردني 0901
 4,412 4,298 4,157 3,945 3,544 وزارة الداخلیة  1001
 2,892 2,841 2,764 2,410 2,459 دائرة األحوال المدنیة والجوازات/ وزارة الداخلیة  1002
 14,730 14,296 13,893 12,849 11,549 وزارة العدل  1101
 15 15 15 40 70 دائرة قاضي القضاة  1201
 11,689 11,295 10,778 9,602 10,257 وزارة الخارجیة  1301
 628 620 1,031 612 541 دائرة الشؤون الفلسطینیة/ وزارة الخارجیة   1401
 496,598 472,211 441,524 415,937 382,202 وزارة المالیة  1501
 352 346 340 319 286 دائرة الموازنة العامة/ وزارة المالیة  1502
 1,099 1,068 1,033 928 664 الجمارك االردنیة/ وزارة المالیة  1503
 3,592 3,525 3,459 2,649 2,386 دائرة األراضي والمساحة/وزارة المالیة  1504
 420 415 411 374 337 دائرة اللوازم العامة/ وزارة المالیة  1505
 5,693 5,541 5,386 4,642 3,793 دائرة ضریبة الدخل والمبیعات/ وزارة المالیة   1506
 2,505 2,459 2,406 2,280 2,270 وزارة الصناعة والتجارة  1601
 378 367 357 336 265 دائرة مراقبة الشركات/وزارة الصناعة والتجارة  1602

1701  
المجلس القومي / الدوليوزارة التخطیط والتعاون 

 9,381 7,448 6,910 5,572 7,034 للتخطیط

1702  
دائرة االحصاءات / وزارة التخطیط والتعاون الدولي

 3,443 6,595 2,932 1,926 1,999 العامة
 679 657 612 576 509 وزارة السیاحة واآلثار  1801
 684 666 647 653 544 دائرة اآلثار العامة/ وزارة السیاحة واآلثار   1802
 13,247 13,252 13,309 11,492 11,168 وزارة الشؤون البلدیة  1901
 1,020 1,007 982 922 615 وزارة الطاقة والثروة المعدنیة  2001

2002  
سلطة المصادر / وزارة الطاقة والثروة المعدنیة 

 877 854 830 762 686 الطبیعیة
 7,372 7,161 6,955 5,080 3,687 واالسكانوزارة األشغال العامة   2101

2102  
دائرة العطاءات / وزارة األشغال العامة واالسكان 

 565 553 645 502 438 الحكومیة
 9,414 9,197 8,836 8,385 7,199 وزارة الزراعة  2201
 482 473 443 399 391 وزارة المیاه والري  2301
 1,057 1,027 986 965 887 األردنسلطة وادي /وزارة المیاه والري  2302
 289 282 269 245 219 وزارة البیئة  2401
 490,021 467,341 450,082 400,144 355,902 وزارة التربیة والتعلیم  2501
 29,370 29,380 29,430 29,235 21,370 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  2601
 265,901 270,555 260,631 222,998 219,690 وزارة الصحة  2701
 73,431 73,056 73,025 70,710 72,842 وزارة التنمیة االجتماعیة  2801
 5,140 5,131 5,120 5,012 3,131 وزارة العمل  2901
 1,966 1,930 1,890 1,847 1,773 وزارة الثقافة  3001
 317 298 284 268 260 دائرة المطبوعات والنشر/رئاسة الوزراء  3002
 218 201 188 178 172 دائرة المكتبة الوطنیة/وزارة الثقافة  3003
 661 644 600 577 572 وزارة النقل  3101
 173 168 159 145 134 دائرة األرصاد الجویة/ وزارة النقل  3103
 5,022 5,048 5,284 4,177 5,231 وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  3201

 1,476,479 1,432,800 1,369,408 1,240,527 1,148,129 المجمـــــــــــــــــــوع
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  المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات

2011 – 2015  
 

 (باأللف دینار)

  2015  2014  2013  2012  2011 الفصـــــــــــــــــــــــل
 عنوانھ رقمھ

 المالیةوزارة   1501
                  

27  
                

255  
                   

250  
                   

250  
                   

250  

1701  
المجلس القومي / وزارة التخطیط والتعاون الدولي

 للتخطیط
                

723  
                

219  
                   

256  
                   

186  
                       
-    

 وزارة التربیة والتعلیم  2501
        

688,353  
        

774,265  
           

866,328  
           

899,125  
           

942,854  

 وزارة الصحة  2701
        

149,205  
        

146,015  
           

175,241  
           

180,046  
           

175,977  

 وزارة التنمیة االجتماعیة  2801
          

46,093  
          

47,540  
             

48,221  
             

48,510  
             

48,827  

 وزارة العمل  2901
                

922  
            

1,031  
                

1,142  
                

1,153  
                

1,155  

 وزارة الثقافة  3001
                

380  
                

443  
                   

467  
                   

492  
                   

527  

 المجمـــــــــــــــــــوع
        

885,704  
        

969,767  
        

1,091,905  
        

1,129,762  
        

1,169,590  
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  إجمالي النفقـات الرأسمالیة موزعة حسب المحافظات 

  2013للسنة المالیة 
 

 ( باأللف دینار )

 المحافظـــــة
النفقات 
 الرأسمالیة

 المركز  11
               

447,791  

 محافظة اربد  21
                 

89,395  

 محافظة المفرق  22
                 

48,675  

 محافظة جرش  23
                 

45,767  

 عجلون محافظة  24
                 

52,506  

 محافظة العاصمة  31
               

107,491  

 محافظة البلقاء  32
                 

57,225  

 الزرقاءمحافظة   33
                 

56,087  

 محافظة مادبا  34
                 

30,905  

 محافظة الكرك  41
                 

51,450  

 محافظة معان  42
                 

84,090  

 محافظة الطفیلة  43
                 

36,809  

 محافظة العقبة  44
               

137,422  

 المجمـــوع
            

1,245,612  
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 2013أهم المستجدات في موازنة عام                                
 
 
 
 
 
 
 

  

  
على تصمیم الحكومة على السیر قـدمًا فـي اتخـاذ خطـوات واضـحة وجریئـة  2013تؤكد موازنة عام 

عـــادة التـــوازن للمالیـــة العامـــة وتحفیـــز االســـتثمار فـــي  نحـــو تحقیـــق اإلصـــالح المـــالي واالقتصـــادي وإ
المملكة وزیادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي بما یفضي الى تحقیق استدامة النمو 

وفیمـا یلـي ملّخـص بـأبرز . لوطني بمعدالت مرتفعة تفوق معدل النمو السـكانيالحقیقي القتصادنا ا
  :هذه المستجدات

  

انسجام قانون الموازنة مع البرنامج الوطني لالصالح المالي واالقتصادي الهادف الى   :أوالً 
تمكین السیاسة المالیة من تخفیض عجز الموازنة العامة وبالتالي الدین العام تدریجیًا لیصال 
الى المستویات اآلمنة وكذلك تعزیز البیئة االستثماریة المحلیة وتعزیز موقع المملكة على 

  .الخارطة االستثماریة العالمیة 
  

االعتمـــاد بشـــكل اكبـــر علـــى االیـــرادات الذاتیـــة فـــي تمویـــل النفقـــات العامـــة وخاصـــة النفقـــات   :ثانیاً 
محلیــــة للنفقــــات الجاریــــة مــــن ویتضــــح ذلــــك جلیــــًا فــــي ارتفــــاع تغطیــــة االیــــرادات ال. الجاریــــة
، وهـــذا بــدوره ســـیؤدي الــى ارتفـــاع 2013فـــي عــام % 85.3إلــى  2012فــي عـــام % 76.4

مقارنـة بمـا نسـبته  2013فـي عـام % 71تغطیة االیرادات المحلیـة للنفقـات العامـة إلـى نحـو 
  . 2012في عام % 68.9

  

عـن العـام % 0.4 ضـئیلة جـدًا بلغـت النفقـات الجاریـة بنسـبةبنمو  2013موازنة عام تمیزت   :ثالثاً 
، اضــافة الــى انخفــاض حصـــة 2012فـــي عــام % 7.8وهــا بنســبة بلغــت مقابــل نم الماضــي

فـــي عـــام % 90.2مقارنـــة مـــع % 83.3النفقـــات الجاریـــة مـــن اجمـــالي النفقـــات لتصـــل الـــى 
فـي % 28.2وهذا بدوره أدى الى تخفیض نسبتها الى الناتج المحلـي االجمـالي مـن . 2012

  .2013في عام % 25.7الى  2012عام 
  

االرتفاع غیر المسبوق في حجم المخصصات المالیة المرصودة لتمویل المشـاریع الرأسـمالیة   :رابعاً 
وقـد بلغـت . وذلك في ضوء اتفاقیة المنحـة الموقعـة بـین المملكـة والصـندوق الخلیجـي للتنمیـة

ملیــون دینــار  1246ي حــوال 2013مخصصـات المشــاریع الرأســمالیة فــي قــانون موازنـة عــام 
  %. 84.3بارتفاع بلغت نسبته  2012ملیون دینار في موازنة عام  676مقابل 
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إیالء القطاعات ذات األولویة والمتمثلة بالطاقـة والمیـاه والنقـل وتنمیـة المحافظـات االهتمـام  :خامساً 
مجتمــع نظــرًا للخــدمات الهامــة التــي تقــدمها هــذه القطاعــات لل 2013الــالزم فــي موازنــة عــام 

% 10و % 12األردني، حیث شكلت المخصصات المالیة المرصودة لهـذه القطاعـات نحـو 
سمالیة لكل منها على الترتیب، وقد ارتفـع مجمـوع أمن إجمالي النفقات الر % 5.7و% 14و 

مــــن % 41.8ملیــــون دینــــار أو مــــا نســــبته  521مخصصــــات هــــذه القطاعــــات لیصــــل إلــــى 
  .2013إجمالي النفقات الرأسمالیة لعام 

  

أي منح خارجیة غیر مؤكـدة بمـا یـؤدي الـى اسـتقرار نسـبة  2013موازنة عام عدم تضمین   :سادساً 
، حیــث 2015-2013لي خــالل المــدى المتوســط االیــرادات المحلیــة للنــاتج المحلــي االجمــا

  .%22تظل هذه النسبة تتراوح حول  من المتوقع ان
  

إیصـال الـدعم لمسـتحقیه مـن ذوي الـدخل المحـدود تعزیز شبكة األمان اإلجتماعي من خالل   :سابعاً 
والمتوســـط بـــدًال مـــن أســـلوب الـــدعم المباشـــر للمشـــتقات النفطیـــة وذلـــك بهـــدف ضـــمان الحیـــاة 
الكریمة للفئات الفقیرة وبما یكفل تقویة الطبقة الوسطى التـي تعتبـر الركیـزة األساسـیة إلنجـاح 

  .عملیة اإلصالح الشامل في المملكة
  

  .البعد الجغرافي في توزیع المشاریع الرأسمالیة لتشمل سائر محافظات المملكةمراعاة   :ثامناً 
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 إعداد الموازنة العامة آلیة  
 
  

والتصنیفات  الممارساتحدث دارتها وفقًا ألإ و في مجال إعداد الموازنة  تقدمًا ملموساً األردن  حقق
، حیــث تــم إدخــال التحســینات علــى المحلیــة والمالیــةبمــا یــتالءم مــع األوضــاع اإلقتصــادیة و الدولیــة 

وتـم البـدء بتطبیـق منهجیـة جدیـدة لـربط  ،أسـلوب إعـداد الموازنـة العامـة وتصـنیف النفقـات واإلیـرادات
الموازنة بالتخطیط اإلستراتیجي وتبني مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ضمن إطار الموازنـة متوسـط 

صــدار قــانون جدیــد لتنظــیم الموازنــة العامــة فــي ، وكــذلك تــم 2008المــدى اعتبــارًا مــن عــام  إعــداد وإ
لتصبح عملیة إعداد وتنفیذ الموازنة العامـة تعتمـد علـى  1962 لسنةاألردن بدًال من القانون السابق 

  .التخطیط المالي المستقبلي الذي یأخذ بعین اإلعتبار األهداف واألولویات الوطنیة
  

وبموجب المفهوم الجدیـد للموازنـة الموجهـة بالنتـائج فقـد قامـت الـوزارات والـدوائر الحكومیـة بتحدیـد 
علـى مسـتوى  مؤشرات قیاس األداءو برامجها ومشاریعها و  أهدافها اإلستراتیجیةو رسالتها و  رؤیتها

اس وواقعیـة هـذه األهـداف واضـحة ومحـددة وقابلـة للقیـعلى أن تكون األهداف اإلستراتیجیة والبرامج 
  .ومحددة بوقت وأن تكون منسجمة مع رؤیة الوزارة أو الدائرة الحكومیة

  

كمــا تــم تطبیــق إطــار الموازنــة متوســط المــدى لإلرتقــاء بآلیــة إعــداد الموازنــة العامــة بحیــث أصــبح 
ن بــدًال مـــن ســنة واحـــدة لجمیــع بنـــود اإلیــرادات والنفقـــات بمــا یمّكـــ تیغطــي هــذا اإلطـــار ثــالث ســـنوا

مــن رســم السیاســة المالیــة وبنــاء الموازنــة العامــة للدولــة ضــمن رؤیــة مالیــة واضــحة لتحقیــق  الحكومــة
وضــع مــالي ســلیم باإلضــافة إلــى اعتمــاد خارطــة حســابات جدیــدة تتوافــق مــع المعــاییر الدولیــة حیــث 

تســاعد تمویلیــة و  تنظیمیــةو  اقتصــادیةووظیفیــة و جغرافیــة تتضـمن هــذه الخارطــة تصــنیفات متعــددة 
  .المالیة على توفیر تقاریر تحلیلیة شاملة تلبي إحتیاجات الجهات الرسمیة والخاصةاإلدارة 

  

أقــر دولـة رئــیس الـوزراء الجــدول الزمنـي الســنوي إلعـداد الموازنــة العامــة  2009وفـي أواخــر عـام 
  :والجدول التالي یوضح هذه اإلجراءات ،2011لیتم تطبیقه اعتبارًا من موازنة عام 
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  إعداد الموازنةلمراحل زمني الجدول ال
  

  الجھة المسؤولة  اإلجراء  التاریخ

 
 

  نھایة كانون ثاني

ً بخالصة حول  الطلب من الوزارات والدوائر الحكومیة تزوید دائرة الموازنة العامة سنویا
سیاسات وأولویات موازناتھا خالل المدى المتوسط متضمنة كافة أنشطتھا الجاریة وخاصة 

البشریة والنفقات التشغیلیة باإلضافة إلى مشاریعھا الرأسمالیة وبیان مدى المتعلقة بالموارد 
  .أھمیتھا والنتائج المتوخاة من تنفیذھا

 
 

  دائرة الموازنة العامة

قیام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة بتزوید دائرة الموازنة العامة بخالصات   نھایة شباط
  .األولویات والسیاسات

والدوائر  كافة الوزارات
  والوحدات الحكومیة

 
  منتصف آذار

ً تتضمن أولویات وسیاسات الحكومة للموازنة العامة خالل المدى  إعداد ورقة شاملة سنویا
  .المتوسط ورفعھا إلى مجلس الوزراء

  وزارة المالیة
  دائرة الموازنة العامة

  مجلس الوزراء  .التعدیالت المطلوبة علیھامناقشة ورقة األولویات والسیاسات وإقرارھا بعد إجراء   نھایة آذار

 
 
  

  بدایة أیار

ً المؤشرات  إعداد ورقة حول اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط متضمنا
االقتصادیة الرئیسیة الكلیة للوضع الحالي والتوقعات المستقبلیة للمدى المتوسط وكذلك 

ً للنفقات العامة بشقیھا الجاریة  والرأسمالیة واإلیرادات العامة بجانبیھا اإلیرادات تقدیرا
المحلیة والمنح الخارجیة وبالتالي عجز الموازنة سواء بعد المنح الخارجیة أو قبلھا 

  .ج، ورفعھا إلى مجلس الوزراءتاألرقام المطلقة أو كنسبة من الناب

  وزارة المالیة
  دائرة الموازنة العامة

 
  أیـار- 5

للموازنة العامة للمدى المتوسط وإقراره بعد إجراء التعدیالت مناقشة اإلطار العام 
  .المطلوبة

 
  مجلس الوزراء

 
  منتصف أیار

الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة تزوید دائرة الموازنة العامة 
  دائرة الموازنة العامة  .بمشروعات موازناتھا للمدى المتوسط

 
  منتصف تموز

والدوائر الحكومیة بتزوید دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتھا قیام الوزارات 
  .للمدى المتوسط

كافة الوزارات والدوائر 
  والوحدات الحكومیة

 
  منتصف آب

االنتھاء من دراسة مشروعات موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة وإعداد 
الحكومیة وإطار متوسط المدى لموازنات إطار إنفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر 

  .الوحدات الحكومیة

 
  دائرة الموازنة العامة

 
  نھایة آب

ً تحدید السقف الكلي لإلنفاق العام والسقوف الجزئیة  إعداد بالغ الموازنة العامة متضمنا
لنفقات الوزارات والدوائر الحكومیة على ضوء اإلطار العام المحدث للموازنة متوسط 

  .وإطار النفقات متوسط المدىالمدى 

  وزارة المالیة
  دائرة الموازنة العامة

  مجلس الوزراء  .إصدار بالغ الموازنة العامة بعد إقراره  مطلع أیلول
 

  أیلول-20
قیام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة بتزوید دائرة الموازنة العامة بمشروعات 

  .الموازنةموازناتھا للمدى المتوسط في ضوء بالغ 
كافة الوزارات والدوائر 

  والوحدات الحكومیة

 
  منتصف تشرین األول

إعداد المالمح واألبعاد الرئیسیة لمشروع قانون الموازنة العامة وعرضھ على المجلس 
  .االستشاري للموازنة لمناقشتھ وإجراء أي تعدیالت علیھ

  دائرة الموازنة العامة
المجلس االستشاري للموازنة 

  العامة

  *تشرین األول- 20
تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء لمناقشتھ وإقراره بعد إجراء 

  .*التعدیالت المطلوبة
  دائرة الموازنة العامة

  مجلس الوزراء

  مجلس الوزراء  .*تقدیم مشروع القانون إلى مجلس األمة  *نھایة تشرین أول

  *نھایة كانون أول
ً لصدور اإلرادة الملكیة السامیة مناقشة مشروع قانون  الموازنة العامة وإقراره تمھیدا

  .*بالمصادقة علیھ
  مجلس األمة

  

مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومیة  قیام الحكومة بتقدیم 2011في عام  ةالمقرّ تضمنت التعدیالت الدستوریة *
 ً ل معا ى األق ك إلى مجلس األمة قبل ابتداء السنة المالیة بشھر واحد عل ة وذل ام المتعلق ا نفس األحك ام الدستور، وتسري علیھم ق أحك ا وف للنظر فیھم

 .بالموازنة في ھذا الدستور
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 مراحل إعداد الموازنة العامة      
    

  
  

  :یمكن إیجازها على النحو التالي بعدد من المراحلفي االردن إعداد الموازنة العامة عملیة مر ت
 الحكومیة تزوید دائرة الموازنة العامة بسیاسات وأولویات الوزارات والدوائر. 
  االنتهاء من ورقة السیاسات واألولویات من قبل دائرة الموازنة العامة، حیث تحتوي هذه الورقـة

+ اإلیــرادات المحلیــة المتوقعــة (الــذي یســاوي  المالمــح العامــة للموازنــة وتحدیــد المجــال المــالي 
ـ(العجز المسـتهدف + المنح الخارجیة  النفقـات + النفقـات الجاریـة المتوقعـة ( -))لالقابـل للتحمّ

 ).الرأسمالیة المتوقعة المستمرة وقید التنفیذ
  قرارهــا بعــد إجــراء التعــدیالت المطلوبــة علیهــا، عــرض الورقــة علــى مجلــس الــوزراء و مناقشــتها وإ

لویـات القطاعیـة لخطــة سـینتج عنهـا قائمــة باألو  والتــي األولـىتمثـل هـذه الخطــوة المرحلـة حیـث 
 .الحكومة

  بتزوید دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها واالنتهاء مـن  الحكومیةقیام الوزارات والدوائر
تحـدیث ورقــة اإلطــار العــام للموازنـة، حیــث یــتم تزویــد دائـرة الموازنــة العامــة بالمشــاریع والبــرامج 

المجـال المفصلة للجهات الحكومیة وستقوم الدائرة بتحدیث اإلطـار العـام للموازنـة بمـا فـي ذلـك 
 .یع ذات األولویةوقائمة المشار  المالي

  ـة محّدثـــة علـــى مجلـــس الـــوزراء متضـــمنة تحـــدیث المجـــال المـــالي وقائمـــة المشـــاریع عـــرض ورقــ
قرارها بعد إجراء التعدیالت المطلوبة علیها) المرحلة الثانیة(الرأسمالیة   . لیتم مناقشتها وإ

  ألخـذها  لس الوزراءمجتزوید دائرة الموازنة العامة بالمشاریع الرأسمالیة التي تم إقرارها من قبل
 .بعین االعتبار عند تحدید السقوف

  لدوائر الحكومیةللوزارات واتحدید سقوف اإلنفاق. 
 مراجعة نماذج الموازنة وتعدیلها عند اللزوم. 
 إعداد مسودة بالغ إعداد الموازنة مرفقا بسقوف الموازنة ونماذج الموازنة. 
 رئیس الوزراء بإصدار بالغ إعداد الموازنة قیام دولة. 
  ومرفقــًا نمــاذج الموازنــةبمرفقــا  الحكومیــةإرســال بــالغ إعــداد الموازنــة لجمیــع الــوزارات والــدوائر ،

 .الوزارات والدوائر موازنةكذلك بسقوف 
  بإرســـال مشـــاریع موازناتهـــا إلـــى دائـــرة الموازنـــة العامـــة وقیـــام الحكومیـــةقیـــام الـــوزارات والـــدوائر 

 .محللي الموازنة بمراجعة هذه المشاریع للتأكد من مطابقتها للسقوف المحددة في بالغ الرئاسة
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  قیام محللي الموازنة بإدخال مشاریع الموازنات على الحاسـوب وسـحب مشـروع القـانون وتدقیقـه
رساله إلى معالي وزیر المالیة للموافقة علیه   .وإ

  مجلـس اإلستشـاري للموازنـة للموافقـة علیـه ومـن ثـم على الالعامة عرض مشروع قانون الموازنة
 .إقراره من مجلس الوزراء 

  رفع مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس األمة للسیر بإقراره وحسب المراحل الدستوریة.  
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  المخاطر المحتملة التي قد تواجھ
  المدى المتوسط فيالموازنة العامة 

  
  

، 2015 -2013هنالك مجموعة من المخاطر قد تواجه الموازنـة العامـة خـالل المـدى المتوسـط 
بعضــها خــارج نطــاق الســیطرة وبعضــها االخــر یتعلــق بعــدم اتخــاذ السیاســات واالجــراءات المفتــرض 

  :برز هذه المخاطر على النحو التالي أیجاز إویمكن . اتخاذها
  

 :مخاطر خارج نطاق السیطرة المحلیة   -1
  سـواق العالمیـة بشـكل كبیـر ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن ارتفـاع معـدل سعار الـنفط فـي األأارتفاع

جتماعیـة وعلـى ارتفـاع كلـف شـراء السـلع بعـاد اإلوما له من انعكاسـات سـلبیة علـى األالتضخم 
 .والخدمات وكلف المشاریع التي تتضمنها الموازنة العامة

  القمح الــذي تشــكل فــاتورة دعمــه حالیــًا عبئــًا واضــحًا ســعار المــواد الغذائیــة االساســیة كــأارتفــاع
 .على الخزینة العامة

 ستقرار في بعـض بلـدان المنطقـة العربیـة ومـا لـذلك مـن انعكاسـات سـلبیة استمرار حالة عدم اإل
 .یرادات المحلیةطني وبالتالي على حصیلة اإلعلى اداء اقتصادنا الو 

  نقطاع المتكررلإلامدادات الغاز الطبیعي المصري استمرار تعرض. 
  انخفــاض ســعر صــرف الــدوالر تجــاه العمــالت الرئیســیة كــالیورو والــین الیابــاني ممــا یــنجم عنــه

 .ارتفاع في قیمة فاتورة المشتریات الحكومیة من السلع المستوردة
  

 :مخاطر ضمن نطاق السیطرة المحلیة   -2
 النفطیـــة بصـــورة شـــهریة ومـــنح القرارات الحكومیـــة المتعلقـــة بتســـعیر المشـــتقات العمـــل بـــ توقـــف

 .استثناءات للتعیین للوزارات والدوائر الحكومیة
 ســیما فــي ضــوء ارتفــاع لكهربــاء والمــاءســعار اأســتمرار فــي وجــود التشــوهات الســعریة فــي اإل ،

بـاء الوطنیــة والنمـو الســریع فــي الضـمانات خــارج اطـار الموازنــة العامـة علــى دیـون شــركة الكهر 
 .المیاهنفاق على قطاع اإل

 مـر الـذي مـن شـأنه روض المؤسسات العامة المستقلة األعدم كفالة ق عدم التزام الحكومة بقرار
زیـــادة رصـــید صـــافي الـــدین العـــام، ومـــا قـــد یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن زیـــادة نســـبته للنـــاتج المحلـــي 

 .االجمالي
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  المادیــة  الحــوافز والمزایــااسـتجابة الحكومــة لمطالــب بعــض شــرائح المـوظفین والمتمثلــة بتحســین
 .المقدمة لهم مما یضیف أعباء مالیة إضافیة على الموازنة العامة

 مــنح خارجیــة  اصــدار مالحــق موازنــة لتمویــل نفقــات جاریــة ورأســمالیة اضــافیة فــي حــال ورود
مر الذي یحمل الموازنة العامة اعباًء أكبـر فـي المسـتقبل جـراء مـا یترتـب اكبر من المتوقع، األ
 .تكالیف الصیانة واالستدامة المتعلقة بالمشاریع الرأسمالیةعلى ذلك من ارتفاع 

  ضعف مشاركة القطاع الخاص في تنفیذ المشاریع الكبرى عن طریق الشراكة مع القطاع العام
PPPعمـال خـالل العـام حتیاجات التمویلیـة لرجـال األم تجاوب البنوك بالشكل الكافي لإل، وعد
 .القادم

 ة لتمویــــل المشـــــاریع الكبــــرى للشــــراكة بــــین القطــــاعین العـــــام كفالــــة الحكومــــة للقــــروض المقدمــــ
 .والخاص
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  :معلومات االتصال 
  

  دائرة الموازنة العامة
  24بنایة  –شارع حسین الجسر : الشمیساني

  االردن –عمان  1860ب .ص
  11118الرمز البریدي 

  962 6 5666065:  هاتف
   962 6 5666063: الفاكس

  gbd@gbd.gov.jo:البرید االلكتروني 
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