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 تقديم
 

 

إػذاد ٔرُفٛز انًٕاصَخ  ػًهٛخ رطٕٚشإنٗ  ؽضٛشخ انؼبيخ ثشكم رغؼٗ دائشح انًٕاصَ

ثٓذف  انًغبلػبنًٛبً فٙ ْزا  انًطجمخاالعشاءاد أؽذس انؼبيخ فٙ انًًهكخ ٔيزبثؼخ 

رؾمٛك أٌ ث ٔادساكبً يٍ انذائشح .كفبءح ٔفبػهٛخ اإلَفبق انؼبوضٚض رؾغٍٛ األداء ٔرؼ

آنٛخ  ٚزطهت اٚغبدرطجٛك يُٓغٛخ انًٕاصَخ انًٕعٓخ ثبنُزبئظ انُزبئظ انًشغٕثخ يٍ 

خ ؽمٛمٛخ نزمٛٛى األداء ؽزٗ ركزًم ػُبطش انًُٓغٛخ انًزجؼخ فٙ إػذاد انًٕاصَ

ملخص الموازوة  نٕصٛمخ اإلطذاس انشاثغ فمذ عبءٔرؼظٛى انفبئذح يٍ رطجٛمٓب، 

رطٕٚش ثبنؼًم ػهٗ دائشح انًٕاصَخ انؼبيخ  يزضايُبً يغ ثذء 4102للسىة المالية 

 بنزؼبٌٔ يغنًزبثؼخ ٔرمٛٛى أداء انٕصاساد ٔانذٔائش ٔانٕؽذاد انؾكٕيٛخ ثَظبو 

يششٔع االطالػ انًبنٙ انضبَٙ انًًٕل يٍ انٕكبنخ االيشٚكٛخ نهزًُٛخ انذٔنٛخ 

(USAID)،  انًؤعغبد إَغبصاد رمٛٛى نؼًهٛخ ٔضغ انهجُخ االعبعٛخ  ثٓذفٔرنك

انؾكٕيٛخ انًخزهفخ ٔيذٖ رؾمٛمٓب ألْذافٓب االعزشارٛغٛخ ٔثبنزبنٙ يذٖ يغبًْزٓب 

، االيش انز٘ ٚؼضص يٍ عٕٓد انذائشح فٙ مٛك األْذاف ٔاألٔنٕٚبد انٕطُٛخفٙ رؾ

يزخز٘  انزٙ رًكٍد انًؼهٕيبذسح انذائشح ػهٗ رٕفٛش رؼضٚض شفبفٛخ انًٕاصَخ ٔل

  .انمشاس يٍ االعزُبد انٗ أعظ اكضش دلخ ٔيٕضٕػٛخ ػُذ ارخبر انمشاساد
 

ٔرؾشص دائشح انًٕاصَخ انؼبيخ يٍ خالل إطذاس ْزِ انٕصٛمخ ػهٗ انزٕاطم يغ 

كبفخ انغٓبد انًؾهٛخ انشعًٛخ ٔانخبطخ ٔانغٓبد انذٔنٛخ انًٓزًخ إلطالػٓب ػهٗ 

ٔكزنك ػهٗ أثشص أثؼبد ٔياليؼ  3102آخش انزطٕساد اإللزظبدٚخ ٔانًبنٛخ نؼبو 

. ٔعزٕاطم انذائشح يزبثؼخ 3102ٔرمذٚشاد انًٕاصَخ انؼبيخ نهغُخ انًبنٛخ 



 

 

 

 

انًغزغذاد انؼبنًٛخ فٙ يغبل إػذاد ٔرُفٛز انًٕاصَخ انؼبيخ نالعزفبدح يُٓب فٙ 

رطٕٚش َٓظ إػذاد ٔرُفٛز انًٕاصَخ انؼبيخ فٙ انًًهكخ ٔاالسرمبء ثذٔسْب فٙ انؼًهٛخ 

انزًُٕٚخ ٔرؾغٍٛ رمٛٛى إداسح انًٕاصَخ انؼبيخ فٙ انًًهكخ يٍ لجم انٓٛئبد انذٔنٛخ 

 نًخزظخ.ا

 
يٕعضاً نمبٌَٕ انًٕاصَخ  4102ملخص الموازوة لعام ْزا ٔرزضًٍ ٔصٛمخ 

 ، ٔرزُبٔل انًٕاضٛغ انزبنٛخ ثبنزفظٛم31028انؼبيخ نهغُخ انًبنٛخ 
 

  2013خالطخ األداء االلزظبد٘ ٔانًبنٙ نؼبو. 
 2014ٔفشضٛبد يٕاصَخ ػبو  رٕعٓبد. 

  2014انزٕلؼبد اإللزظبدٚخ انكهٛخ نؼبو. 
  2014أثشص ياليؼ انًٕاصَخ انؼبيخ نؼبو. 
  2014أْى انًغزغذاد فٙ يٕاصَخ ػبو . 
 . آنٛخ ٔيشاؽم إػذاد انًٕاصَخ انؼبيخ 

  . انغذٔل انضيُٙ نًشاؽم إػذاد انًٕاصَخ 
 .انًخبطش انًؾزًهخ انزٙ لذ رٕاعّ انًٕاصَخ انؼبيخ فٙ انًذٖ انًزٕعظ 

 

 هالهزاٌم احمد محمدد.                                                
مدٌر عام دائرة الموازنة العامة
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 2013داء اإلقتصادي والمالي لعام خالصة األ
 

 

 

معيييييدوت نميييييو ااقتصييييياد العيييييالمي وتيييييداعيات ال يييييروف اوقميميييييية  توا ييييي فيييييي  يييييو  
عمييي   3102فيييي عيييام  اوقتصييياد اوردنييييحييياف  ، فقيييد اا يييطرابات التيييي تشيييهدها المنطقيييةو 

سيييجل النييياتل المحميييي ااجمييييالي  حييييث ،3103نفيييس مسيييتوه أدائيييع المتوا ييي  خييي ل عييييام 
 % 3.2مقابييل % 3.2ت نسييبتع نمييواح حقيقييياح متوا ييعاح بم يي 3102عييام فييي باألسييعار الثابتيية 

بنسييييبة  3102عييييام فييييي لنمييييو مخفيييي  النيييياتل المحمييييي ااجمييييالي  . ون ييييراح 3103ام فييييي عيييي
، فقيييد سييييجل النيييياتل المحمييييي ااجمييييالي 3103% فييييي عييييام 2.6 نمييييوس بنسييييبة % مقابيييل6.5

. 3103عام في % 2.2% مقابل 2.5بم ت نسبتع  اح باألسعار الجارية نمو 
 

 3102عييام فييي  وعميي  صييعيد أدا  القطاعييات ااقتصييادية، فقييد حققييت بعيي  القطاعييات    
تبياط  فييي "، فييي حيين سييجمت قطاعيات أخييره انشيا ات"ا قطييا كتحسيناح فيي معييدوت نموهيا 

" و" التجيارة والمطيياعم الميياس والكهربيا   معيدوت نموهيا كقطاعيات " الصيناعات التحويمييية" و"
والتخيييزين واوتصيييياوت" و "خيييدمات المييييال والتييي"مين والعقييييارات" و"منتجييييو والفنيييادق" و"النقييييل 

، فييي حييين حققييت قطاعييات اخييره "الخييدمات الحكومييية" و"الخييدمات اوجتماعييية والشخصييية
وتشييير البيانييات  ."الزراعيية" و"الصييناعات اوسييتخراجية" فييي معييدوت نموهييا كقطاعييات تراجعياح 

% فييي عييام 03.3% مقابييل 03.5ليصييل ىليي    3102 عيياماليي  ارتفييا  معييدل البطاليية فييي 
قيييد انخفييي  الييي   3102، عممييياح بييي"ن معيييدل البطالييية خييي ل الربييي  األخيييير مييين عيييام 3103
.3103% خ ل نفس الرب  من عام 03.6% مقابل 00.1

 
، وفيي 3102عيام  خي ل فيي المممكية المستوى العام لألسعاروعم  صعيد تطيورات 

والعيودة الي  العميل بالتسيعيرة سيعار المشيتقات النفطيية أتحرير القا ي بالحكومة قرار  و  
فقيييد بمييي  معيييدل الت يييخم مقاسييياح بيييالت ير النسيييبي فيييي اليييرقم القياسيييي الشيييهرية لممحروقيييات، 

رتفيا  بشيكل يعزه هذا ااو  .3103% في عام 2.2% مقارنة بنحو 6.5ألسعار المستهمك 
 3103% فيي عيام 2.6مقابل % 2.2بنسبة " المساكنجموعة "ل  ارتفا  أسعار مىساسي أ

" بمييا الم بييس واوحذيييةأسييعار مجموعيية " ، وارتفييا الوقييود واونييارة د متيي"ثرة بزيييادة أسييعار بنيي
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 ةوفيي المقابيل ارتفعيت أسيعار مجموعي. 3103% فيي عيام 2.2% مقارنة بنحيو 6.2نسبتع 
مقارنيية  3102فييي عييام % 6.2 طفيفيية حيييث وصييمت الي  بنسيبة "السيم  والخييدمات اوخييره"

لتصيل الي   مجموعية "ال يذا "  أسيعار انخف يت فيي حيين  ، 3103فيي عيام  %5.7بنحو 
 .السابقعام في ال% 2.5بنحو مقارنة  3102في عام  2.2%

 
عييام فييي فقييد سييجمت صييادرات المممكيية ميين السييم   ،القطاااع الخااار يوعميي  صييعيد 

 .3103عييام فييي جعهييا بيينفس النسييبة % مقابييل ترا0.3ارتفاعيياح محييدوداح بم ييت نسييبتع  3102
مقابيييل ارتفاعهيييا  3102عيييام فيييي % 6.2وفيييي المقابيييل، ارتفعيييت المسيييتوردات بنسيييبة بم يييت 

وتبعيياح لييذلك ارتفيي  العجييز فييي الميييزان التجييار  بنسييبة  .3103عييام فييي % 6.5بنسييبة بم ييت 
     العام السابق. مميون دينار في 9134مميون دينار مقارنة بنحو 9907 % ليبم  8.5

 
الحسيييا  سيييجل ميييزان الميييدفوعات، فقييد الحاصييمة فيييي تطيييورات البييرز أوفيمييا يخيييص 

% مييين 01.1أو ميييا نسيييبتع ممييييون دينيييار  3222.5عجيييزاح مقيييدارس  3102عيييام فيييي   الجيييار 
أو مييييا نسييييبتع مميييييون دينييييار  2226.2 دارسيعجييييز مقييييميييي  مقارنيييية النيييياتل المحمييييي اوجمييييالي 

رئيسيييي الييي  بشيييكل ذليييك ويعيييزه ، 3103عيييام  فيييي% مييين النييياتل المحميييي اوجميييالي 06.3
تحييوي ت يييةو و صييافي التحييوي ت الجارييية لمقطييا  العييام  المسيياعدات الخارجكييل ميين ارتفييا  

ا يافة الي  تراجي  فياتورة ، 3103عيام بمقارنة  3102عام في اوردنيين العاممين في الخارج 
عيييام فيييي ممييييون دينيييار  2202لتصيييل ىلييي  نحيييو  "الييينفط الخيييام ومشيييتقاتع"مييين المسيييتوردات 

 ممييون دينيار او 620، بانخفيا  مقيدارس 3103فيي عيام مميون دينار  2322مقابل  3102
فيي  والحيوانيات الحيية"الميواد ال ذائيية "فياتورة مسيتوردات فيي حيين بم يت  .%03.6ما نسيبتع 

ممييييون دينيييار أو ميييا نسيييبتع  21بارتفيييا  قيمتيييع أ   ،دينيييارممييييون  3206نحيييو  3102عيييام 
 .3103عام في مستواها  بالمقارنة م % 0.2

 
تشيير البيانيات الصيادرة عين البنيك المركيز  ىلي  ف، التطورات النقدياةأما عم  صعيد 
نهايييية عيييام فيييي عييين مسيييتواها المسيييجل %6.2بنسيييبة  3102عيييام فيييي نميييو السييييولة المحميييية 

 3102عيام  فيينميو هيذا القيد جيا  و  . 3103% فيي عيام 2.2مقارنة مي  ميا نسيبتع  3103
مسييتواس عيين % 00.2بنسييبة لمجهيياز المصييرفي صييافي الموجييودات المحمييية  رتفييا و محصييمة
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 ارتفيا ، و 3103عيام فيي % 32.6 بم ت نسبتعمقابل ارتفا   3103ام ع نهايةالمتحقق في 
عييين % 2.6 بم يييت بنسيييبة 3102عيييام فيييي صيييافي الموجيييودات اوجنبيييية لمجهييياز المصيييرفي 

مين جهية  3103عيام في % 32.6م  انخفا  مقدارس مقارنة  3103مستواس في نهاية عام 
 خره.أ

 
فتشيير البيانيات الصيادرة عين البنيك المركيز  " التساييالت اإلتتمانياة" بخصوصأما و 

ممييون دينييار  0001بنحييو   3102عيام فيي نهاييية الي  ارتفيا  اجمييالي التسيهي ت اوئتمانييية 
 0626مقارنييية بارتفيييا  مقيييدارس % عييين مسيييتواها فيييي نهايييية العيييام السيييابق، 5.3 تعأو ميييا نسيييب

تجيييدر اوشيييارة الييي  ان هيييذا و . 3103فيييي نهايييية عيييام % 03.6ممييييون دينيييار أو ميييا نسيييبتع 
" وفيييراد"او "اونشيييا ات" اتلقطاعييياورتفيييا  قيييد تركيييز بشيييكل رئيسيييي فيييي التسيييهي ت المقدمييية 

الجهيييياز الييييذ  ي ديييييع  وهييييذا يشييييير اليييي  الييييدور،  و"التجييييارة العاميييية" و"الصييييناعة" و"التعييييدين"
 .المصرفي في تمويل األنشطة اوقتصادية المختمفة لمقطاعين الخياص والعيام عمي  حيد سيوا 

عييام فييي نهاييية وفييي المقابييل، ارتفيي  رصيييد احتياطيييات البنييك المركييز  ميين العميي ت األجنبييية 
% عيين مسييتواس 20مميييون دوور، أو مييا نسييبتع  03115ليصييل اليي   بمسييتوه قياسييي 3102

 سيييتة ، لي طيييي بيييذلك مسيييتوردات المممكييية مييين السيييم  والخيييدمات لنحيييو3103فييي نهايييية عيييام 
العياممين فيي  تحيوي ت اوردنييينو الصيندوق الخميجيي لمتنميية  منحية، ويعيزه ذليك الي  شيهور

 الخارج.
 

ال روف اوقميمية المتوترة واوزمة السورية  واصمت، فقد وفيما يتعمق بالمالية العامة
تدفق ال از المصر  وارتفا  حجم اوستيراد من الوقود الثقيل والديزل ذات التكمفة  انقطا و 

والدين العام  دا  الموازنة العامةأعم  انعكاساتها السمبية المرتفعة لتوليد الطاقة الكهربائية 
. وعم  الرغم من ذلك، الناتل المحمي اوجماليالذ  وصل ىل  مستويات قياسية كنسبة من 

 .3102فقد تمكنت السياسة المالية من تحقيق بع  النتائل اويجابية خ ل عام 
 

 مقيدارس ارتفاعياح  3102عيام فيي ااجميالي  اانفياق فعمي  صيعيد النفقيات العامية، سيجل
 6878مقابيل  دينيار ممييون 7065 ليصيل الي   % 2.7ميا نسيبتع دينيار أو ممييون 187
 الرأسيمالية رتفيا   النفقياتومحصيمة  اورتفيا  هيذا جيا  وقيد.  3103 عيامفيي دينيار  مميون
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 الجاريية النفقيات نخفييا وو  مين جهيية %61ممييون دينييار أو ميا نسييبتع  221 بحيوالي
اونخفييا  فييي جيا  وقييد  .مين  جهيية أخيره  %3.6ميا نسييبتع  مميييون دينيار أو 063بمقيدار

بنيييود النفقيييات الجاريييية و سييييما  يييبط الراميييية الييي   سياسييية الحكوميييةنتيجييية لالنفقيييات الجاريييية 
البنييود المتعمقيية بالمحروقييات والكهربييا  والمييا  والهيياتف ومصيياريف خاصيية النفقييات التشيي يمية و 
 .ستخدام السيارات الحكوميةاالسفر والحد من 

  

 
 

ميا قيمتيع  3102عيام فيي  العاميةأما فيما يتعمق بياايرادات العامية، فقيد بم يت اوييرادات 
، 3103عييام % عيين مسييتواها المسييجل فييي 02 مميييون دينييار بارتفييا   بم ييت نسييبتع 6262

% مقارنيية 66وجيا  هييذا  اورتفيا  محصييمة ل رتفيا  الكبييير فيي حجييم المينس الخارجييية بنسيبة 
ممييييون دينيييار، مييين جهييية، وورتفيييا  اوييييرادات المحميييية بنسيييبة  526لتصيييل الييي   3103بعييام 
مميون دينار، من جهة أخره 6006لتصل ال   3103% عن مستواها في عام 2.2

 

 النفقات الجارٌة
85.6% 

 النفقات الرأسمالٌة
14.4% 

 2013هٌكل النفقات العامة لعام 

 اٌرادات ضرٌبٌة
63% 

 اٌرادات غٌر ضرٌبٌة
26% 

 منح خارجٌة
11% 

 2013هٌكل االٌرادات العامة لعام 
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نحيو  3102عيام فيي وترتيباح عم  ما سبق، بم  عجيز الموازنية مت يمناح المينس الخارجيية 
ممييون  0232مقابيل المحميي اوجميالي % مين النياتل 6.6أو ميا نسيبتع مميون دينيار  0212
طابقيياح تالموازنية معجييز بييذلك يكيون ، و 3103عيام  فيي % مين النيياتل2.2أو ميا نسييبتع دينيار 
وبنييا ح عمي  التطييورات فيي جييانبي  .3102مسيتواس المقييدر فيي قييانون الموازنية العاميية لعيام مي  

% عين 06.3 بنحيو 3102عيام نهايية ، فقد ارتفي  صيافي اليدين العيام فيي اويرادات والنفقات
% ميين 21.0مميييون دينييار مشييك  ح مييا نسييبتع  06165ليبميي   3103عييام  نهاييية مسييتواس فييي

فييي % ميين النيياتل 26.6 مميييون دينييار أو مييا نسييبتع 05621النيياتل المحمييي ااجمييالي مقابييل 
.3103عام نهاية 
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 تطور المؤشرات االقتصادية الرتيسية
 4102 4104 البيان

 %3.2 %3.2 معدل نمو الناتل المحمي اوجمالي باوسعار الحقيقية 
 %6.5 %2.2 معدل الت خم 
 %03.5 %03.3 معدل البطالة 

 %1.2 %0.3-  معدل نمو الصادرات الوطنية
 %6.2 %6.5 السمعية  معدل نمو المستوردات

 2203 2322  مميون ديناروع فاتورة النفط الخام ومشتقات
 %001.- %06.3-  عجز الحسا  الجار  كنسبة من الناتل المحمي اوجمالي

 %6.2 %2.2  معدل نمو السيولة المحمية
 03.1 5.5  دوورو ممياراوحتياطيات الرسمية من العم ت اوجنبية  

معدل نمو التسهي ت اوئتمانية الممنوحة من البنوك 
 المرخصة

03.6% 5.3% 

  النفقات العامة  مميون دينارو
 % الناتل 

6,878 

31.3% 
7, 065 

29.6% 
 اويرادات العامة  مميون دينارو 

 % الناتل
5,054 

32.1% 
5,758 

32.0% 
  مميون دينارومت مناح المنس الخارجية عجز الموازنة العامة 

 % الناتل
1,824- 

- 8.3 % 
-00315 
- 6.6% 

   مميون دينارو العامالدين صافي 
 % الناتل

16,580.4 
75.5 % 

19,096.4 
21.0 % 

   مميون دينارورصيد الدين الخارجي 
 % الناتل 

20734.2 
22.5 % 

7,234.4 
21.2 % 

 الدين الداخمي  مميون ديناروصافي 
 % الناتل

000426 
53.0% 

000644 
26.2 % 
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فقييد ،  3102اتخييذتها الحكوميية فييي عييام التييي التييدابير الحكومييية بخصييوص أمييا و 
نحيو اعيادة التيوازن الحكومية  توجيع التيي تعكيسمين اوجيرا ات  قامت الحكومة بتطبيق العديد

 يبط وترشييد  مين خي للممالية العامة وخف  عجز الموازنة العامة ال  المسيتويات اممنية، 
أصييييدرت  فقييييد .ميييين جانيييي   خيييير اويييييرادات المحميييييةمسييييتوه تحسييييين ميييين جانيييي ، و  النفقييييات

الرسييييمية والم سسييييات والهيئييييات العاميييية  جمييييي  الييييوزارات والييييدوائرتوجيهاتهييييا اليييي  الحكوميييية 
والجامعييييات الحكومييييية وسييييمطة منطقيييية العقبيييية اوقتصييييادية الخاصيييية وأمانيييية عمييييان الكبييييره 

التقييييد التيييام بوالبمييديات ومجيييالس الخيييدمات المشييتركة والشيييركات الممموكييية مييين قبييل الحكومييية 
دييوان المحاسيبة هدفت ال  تخفي  كمفة استه ك الطاقة والكهربا  وتكمييف بحزمة اجرا ات 

عيييادة هيكمييية وزارات ىمشيييرو  قيييانون قيييرت الحكومييية . كميييا أبيييذلكبالرقابييية عمييي  ميييده اولتيييزام 
نفييياق ىلييي  رفيي  مسييتوه األدا  الحكييومي وترشيييد ااالييذ  يهييدف  ودوائيير وم سسييات حكومييية

 متشابهة في المهام في جهة واحدة.ودمل الوزارات والهيئات ال ىل ا  عبر
 

قامييت الحكوميية بيياقرار القييانون فقييد  ،اويييرادات المحميييةمسييتوه امييا فيمييا يتعمييق بتحسييين و     
تبنيييي مبيييدأ تصييياعدية تيييم  حيييث المعييدل لقيييانون  يييريبة اليييدخل وتقديمييع ىلييي  مجميييس النيييوا ،

ال ريبة عم  الدخل وت ميي  العقوبيات عمي  التهير  ال يريبي. كميا قاميت الحكومية فيي عيام 
عييييادة الن يييير فييييي  ،ااعفييييا ات ال ييييريبية الممنوحيييية مسييييبقا عميييي تعييييدي ت بيييياجرا   3102 وا 

ر  رسيييوم الجيييداول ال يييريبية عمييي  بعييي  السيييم  وبعييي  الخيييدمات ذات نسيييبة الصيييفر، وفييي
وفيير   ييريبة خاصيية عميي  عييدد محييدود ميين السييم  الكمالييية  ى ييافية عميي  قطييا  التعييدين

ات العالميية واأللمياس وغيرهيا. كميا قاميت الحكوميية الفياخرة كيالعطور والجميود وم بيس الماركي
برفيي   يق ييلقيرار سيابق لمجميس اليوزرا   هاتنفييذفيي اطيار تطبييق التعرفية الجدييدة لمكهربيا  ب

  .3102سنويا حت  عام  متفاوتة بنس تدريجيا و أسعار الكهربا  
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 2014فرضيات موازنة عام و  تو يات
 

ل صيييي ح المييييالي واوقتصيييياد  سييييوف تواصييييل الحكوميييية التزاميييياح بالبرنييييامل الييييوطني 
جهودهييا المبذوليية اسييتعادة  التييوازن لممالييية العاميية والحفييا  عميي  اوسييتقرار النقييد  والمييالي 
من خ ل تحقيق المزييد مين اون يباط الميالي عمي  المسيتويين الكميي والقطياعي وتخصييص 

ل بما ي من توزي  مكاسي  التنميية عمي  الموارد المالية المتاحة قطاعياح وج رافياح بشكل أف 
 مختمف مناطق المممكة.

 

كمييا ستسييع  الحكوميية ىليي  العمييل عميي  تحسييين كفييا ة اونفيياق العييام وترشيييد اانفيياق 
الجييار  غييير المنييتل وصييووح اليي  موازنيية شييفافة وصييحية تمكيين السياسيية المالييية ميين مواصييمة 

المسييتويات اممنيية وبمييا ييينعكس ىيجابييياح عميي  ىحتييوا  عجييز الموازنيية العاميية والييدين العييام ىليي  
تحسييين موقيي  األردن عميي  الخارطيية ااسييتثمارية العالمييية وتعزيييز مسييتوه جدارتييع اوئتمانييية 
فييي األسييواق المالييية الدولييية وبمييا يسيياعد ااقتصييياد الييوطني عميي  تحقيييق نمييو حقيقييي قابيييل 

 ل ستمرار.
 

فيييييي المجييييياوت اوقتصيييييادية  وسيييييتركز سمسيييييمة السياسيييييات وااجيييييرا ات ااصييييي حية
واوجتماعييييية والسياسييييية عميييي  تعزيييييز مشيييياركة المجتمعييييات المحمييييية فييييي تحديييييد احتياجاتهييييا 
واولوياتها التنموية بما يسيهم فيي زييادة الثقية بمسيار عمميية اوصي ح الشيامل. هيذا باا يافة 

بياد  المشياركة ىل  ىعتمياد مفياهيم الحاكميية الم سسيية فيي مجيال المتابعية والتقيييم وتعزييز م
 والشفافية وتعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائل. 

 

وقييد تييم تحديييد السييقف الكمييي لمنفيياق العييام وكييذلك السييقوف الجزئييية لكييل وزارة ودائييرة 
تيييم اوسيييتناد فيييي اعيييداد تقيييديرات  حييييث، 3102حكوميييية فيييي الموازنييية العامييية لمسييينة الماليييية 

ىليي  مجموعييية ميين  3102موازنييييات الوحييييدات الحكومييية لعييييام  قييانون الموازنيية العاميية وقييانون
 من أبرزهييا ما يمييييي : التوجهات

االتزام بتطبيق البرنامل الوطني ل ص ح الماليييي واوقتصاد  الهييادف ىل  ىحتوا   -1
عجيييز الموازنيية العامة والمديونية وبما يمكيين اوقتصاد الوطنييي مين التعامل بكفيييا ة 
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ومرونيية ميي  ال ييروف والمستجيدات اوقتصاديية والسياسية ااقميمية والدولية وبما 
 عم  تدعيم أركان ااستقرار المالي والنقد .يساعد 

تعزيز شبكة اومان اوجتماعي من خ ل ايصال الدعم لمستحقيع من ذو  الدخل  -2
 وسط.تالمحدود والم

تعميم مكاس  التنمية عم  سائر مناطق المممكة بشكل يدعم العدالة ااجتماعية  -3
تنمية المحاف ات الذ  وتكاف  الفرص من خ ل تفعيل النشاط التمويمي لصندوق 

يهدف ىل  تمويل ااحتياجات التنموية والمشاري  الرأسمالية في كافة محاف ات 
المممكة م  األخذ بااعتبار المزايا النسبية لممحاف ات ومشاركة المجتم  المحمي في 

 .ىختيار المشاري  التنموية ذات األولوية في كل محاف ة من محاف ات المممكة
ل ا  أو ااستمرار في  -4 عادة هيكمة الم سسات العامة، وا  تقميص اانفاق غير المنتل وا 

دمل المتشابع منها والم ي قدماح في ىعتماد مفاهيم الحاكمية الم سسية في مجال 
المتابعة والتقييم والمسا لة وفق أف ل الممارسات العالمية لتحقيق ااست  ل األمثل 

 لمموارد المالية المتاحة.
التمويل ال رور  لمموازنة العامة وب"قل التكاليف من خ ل تبني خطة  السعي لتوفير -5

حكومية وا حة المعالم اعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة وبما يتسق م  
ااطار العام ادارة الدين العام بهدف الوصول ىل  مستويات  منة في هذا الم مار، 

ويين ااقميمي والدولي في مواصمة عممية وذلك تعزيزاح لمصداقية المممكة عم  المست
 ااص ح ااقتصاد  والمالي.

ااعتماد بشكل أكبر عم  الموارد الذاتية وتعزيز مبدأ ااعتماد عم  الذات في ت طية  -6
اانفاق العام من خ ل تحسين كفا ة التحصيل ال ريبي والحد من التهر  والتجن  

الوحدات الحكومية عم  مواردها الذاتية  ال ريبي، هذا باا افة ىل  تعميق ىعتماد
 في تمويل نفقاتها وتقميص ىعتمادها عم  دعم الخزينة العامة.

التركيز ااست  ل األمثل لممنحة المقدمة من الصندوق الخميجي لمتنمية من خ ل  -7
ذات اوولوية و المشاري  التنموية ذات المردود اوقتصاد  واوجتماعي تمويل عم  

الطاقة والطرق والمياس والتعميم والصحة وتنمية صة المتعمقة بقطاعات الوطنية وخا
 .المحاف ات
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وجذ   اوستثمارات المحمية ىستكمال من ومة التشريعات الهادفة ال  تشجي  -8
القطا  الخاص في النشاط يسهم في تعزيز دور بما و   جنبيةألا اوستثمارات
مستدامة تساهم في توليد دخل ل مان تحقيق معدوت نمو حقيقية اوقتصاد  

 ى افي وتوفير فرص عمل جديدة.
 

كمااا اسااتندت تقااديرات النفقااات واالياارادات فااي مشااروعي قااانون الموازنااة العامااة وقااانون 
اال راءات المالياااة المتعمقاااة باااالااال الفرضااايات  4102لعاااام  موازناااات الوحااادات الحكومياااة

 التالية :
 ذات ال رورة القصوه. عدم ىصدار م حق موازنة ىو في الحاوت 
  . اوستمرار في دعم مادة الخبز لممواطنين دون ا  تخفي 
 .تعزيز شبكة األمان ااجتماعي ايصال الدعم لمستحقيع 
  ترسيييم مبيييدأ التخطييييط اليييو يفي بميييا ي يييمن رشيياقة الجهييياز الحكيييومي مييين حييييث عيييدد

 ا ة وجودة عالية .المو فين وزيادة انتاجيتع وصووح ال  تقديم الخدمات لممواطنين بكف
   رصييد المخصصيييات ال زمييية لعمميييية تثبييييت المسيييتخدمين خيييارج جيييدول التشيييكي ت مييي

و 01األخيذ بعيين ااعتبييار زييادة عي وة غيي   المعيشية الشخصيية لمفئيية الثالثية بمقييدار  
 دنانير.

 .زيادة المخصصات المرصودة لت طية فوائد الدين الداخمي والخارجي 
 ة لبند المعالجات الطبية لتسيديد جيز  مين المديونيية القائمية زيادة المخصصات المرصود

مييييي   يييييرورة العميييييل عمييييي  تطبييييييق أسيييييس و يييييوابط وا يييييحة وشيييييفافة لمسيييييتفادة مييييين 
المعالجيييات الطبيييية بحييييث تقتصيييير عمييي  الشيييرائس غيييير المقتييييدرة مييين الميييواطنين غييييير 

 الم منين صحياح.
 لمتعمقيية بالمحروقيات والكهربييا  ااسيتمرار فييي  يبط النفقييات التشي يمية وو سيييما البنيود ا

سيتخدام السييارات الحكوميية وتقمييص سيفر اوالما  والهاتف ومصاريف السفر والحد من 
 .الوفود ىو لم رورة القصوه

  ىعتميياد أن ميية رقابييية فعاليية وخاصيية فييي الوحييدات الحكومييية بحيييث ترفيي  ميين مسييتوه
ااعتمياد عمي  دعيم الخزينية  ىعتمادها عم  مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقميل مين

 العامة.
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  مواصمة رصد المخصصات ال زمة لتنفيذ مشاري  ااستراتيجية الوطنيية لمتشي يل وذليك
بهيييدف تيييوفير فيييرص عميييل لمقيييوه العاممييية األردنيييية وخاصييية فيييي منييياطق جييييو  الفقييير 

 واألقل ح اح.
  ورية ااسيييتمرار بسياسييية وقيييف شيييرا  السييييارات وامثييياث وسيييح  السييييارات غيييير ال ييير

 والتوقف عن تخصيص السيارات بعد تاريم اقرار الموازنة .
   قتصيييار تنفييييذ الطيييرق الجدييييدة عمييي التركييييز عمييي  عممييييات الصييييانة لمطيييرق القائمييية وا 

 الحاوت ال رورية فقط.
  برنيييامل البنيييية التحتيييية لممحاف يييات وذليييك بهيييدف لرصيييد المخصصيييات الماليييية ال زمييية

عمييي  كافييية منييياطق المممكييية مييين خييي ل تنفييييذ المشييياري  التوزيييي  العيييادل لمنييياف  التنميييية 
 التنموية المنتجة والمولدة لمدخل والموفرة لفرص العمل لممواطنين.

  رصيييد المخصصيييات الماليييية ال زمييية لتنفييييذ المشييياري  التنمويييية الحيويييية فيييي قطاعيييات
الطاقييية والطيييرق والميييياس والتعمييييم والصيييحة وتنميييية المحاف يييات مييين خييي ل تمويمهيييا مييين 

 لمنحة المقدمة من الصندوق الخميجي لمتنمية.ا
  تعيييديل قيييانون ااسيييتم ك بهيييدف الوصيييول ىلييي  قيمييية تعيييوي  عادلييية لمطيييرفين وذليييك

 بت يير املية المتبعة حالياح والتي تكبد الخزينة العامة أعبا ح مالية ثقيمة.
 مواصييييمة تيييي"مين المخصصييييات المالييييية ال ييييرورية لقواتنييييا المسييييمحة وأجهزتنييييا األمنييييية 

 ل مان ااستقرار األمني الذ  يشكل الركيزة األساسية لمستقرار ااقتصاد  والمالي.
  تعيييديل قيييانون  يييريبة اليييدخل بحييييث ييييتم تطبييييق مبيييدأ تصييياعدية ال يييريبة عمييي  أربييياح

 الشركات كما هو الحال م  األفراد.
 .بط ااعفا ات ال ريبية وخاصة المتعمقة برسوم تصاريس العمل  
 ل ا  ااعفا ات الواسعة في هذا الم مار.زيادة عوائد الت  عدين وا 
  تحسيييين كفيييا ة التحصييييل والحيييد مييين التهييير  ال يييريبي ىلييي  جانييي  تقمييييص المتييي"خرات

 ال ريبية وفق ىستراتيجية وا حة.
  حصيييول المممكييية عمييي  كاميييل المييينس الخارجيييية المتفيييق عميهيييا مييي  الصيييندوق الخميجيييي

 لمتنمية والدول المانحة.
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 4102التوقعات اإلقتصادية الكمية لعام 
 
 

 التوقعات الرئيسية التالية: ىل  3102عام استندت موازنة 
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 2014 – 2016التوقعات االقتصادية الكمية لألعوام 
 

 البيان 2014 2015 2016
 معدل نمو الناتل المحمي اوجمالي باألسعار الجارية % 2.6 6.9 7.1
 معدل نمو الناتل المحمي اوجمالي باألسعار الثابتة % 3.5 4 4.5
 و %CPIمعدل الت خم   3 2.4 1.9
 % معدل نمو الصادرات السمعية 4.5 5.1 5.3

 % معدل نمو المستوردات السمعية 1.3 1.1- 2.5

 عجز الحسا  الجار  كنسبة من الناتل المحمي اوجمالي % 12.9 9.3 8.2
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 2014ابرز مالمح الموازنة لعام                 
 

 

 
 

 

 أواًل : اإليرادات العامة 
% يوٍ انُوبرظ 032.يهٛوٌٕ دُٚوبس نزشوكم ثوزنك  5623 ًجهغث 3102لذسد اإلٚشاداد انؼبيخ نؼبو 

 ثشكم طفٛو  ْزِ انُغجخ رُخفض ، فًٛب ٚزٕلغ أٌ 3102% فٙ ػبو 32.0انًؾهٙ اإلعًبنٙ يمبثم 

 .3105ثؾٛش رغزمش ػُذ ْزا انًغزٕٖ فٙ ػبو ٔ %35.2نزظجؼ  3106فٙ ػبو 
   

 
 

 

 -وقد توزعت هذس اايرادات وفقاح لما يمي :
 اإليرادات المحمية  -0

مميييون دينييار مسييجمة بييذلك  6220بحييوالي  3102قييدرت اايييرادات المحمييية فييي عييام 
لتبمي  نسيبتها الي  النياتل المحميي و ، 3102عين مسيتواها فيي عيام % 02.1نمواح نسبتع 

 .  3102% في عام 30.6% مقارنة م  33.6ااجمالي حوالي 
 

     
      

 2016تأشٌري  2015تأشٌري  2014مقدر   2013فعلً  2012فعلً 

5054 
5758 

6982 
7426 

7952 
 2016 -2012االٌرادات العامة للسنوات 

 2016تأشٌري  2015تأشٌري  2014مقدر   2013فعلً   2012فعلً 

4727  5119  5831 6278 6830 

 2016 -2012االٌرادات المحلٌة للسنوات   
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فيي عييام  %22.5 نسيبة ت طييية ااييرادات المحمييية لمنفقيات الجاريية ميين ترتفي وترتيبياح عمي  ذلييك، 
 3106 يخيييي ل عييييامالتييييدريجي لتواصييييل ىرتفاعهييييا و ، 3102% فييييي عييييام 26.2ىليييي   3102

 .عم  التوالي %61.6و% 22.5ال  ما نسبتع  3105و
 

 
 

 

 
 المنح الخار ية  -4

مميييون  526مميييون دينييار مقارنيية ميي   0060 بنحييو 3102قييدرت الميينس الخارجييية فييي عييام 
وقييد توزعييت قيميية الميينس الخارجييية بييين منحيية الصييندوق الخميجييي  .3102دينييار فييي عييام 

ممييييون  035يكيييية بمبمييي  ومنحييية الووييييات المتحيييدة اومر ممييييون دينيييار  655بمييي  لمتنميييية بم
 مميون دينار. 66ومنس اوتحاد اووروبي بقيمة  دينار

 
 

 ثانيًا : النفقات العامة 
ممييون  2156مميون دينيار مقارنية مي    2165بنحو  3102قدرت النفقات العامة في عام 

مة مشييك  %، 02.5ممييون دينيار أو ميا نسيبتع  0120مقييدارس  بارتفيا ، 3102دينيار فيي عيام 
ويتوقيي   .3102% فييي عييام 36.5% ميين النيياتل المحمييي ااجمييالي مقابييل 20.2مييا نسييبتع 

 .3105% في عام 21.0ثم ىل   3106% في عام 21.2أن تهبط هذس النسبة ىل  

76.2% 

84.6% 
85.4% 

87.6% 

90.9% 

 2016تأشٌري  2015تأشٌري  2014مقدر   2013فعلً  2012فعلً 

 2016 -2012تغطٌة االٌرادات المحلٌة للنفقات الجارٌة للسنوات  
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 -وقد توزعت هذس النفقات عم  النحو امتي :

 النفقات ال ارية :  -0
% 03.2 صٚوبدح ثهتوذيغوغهخ يهٛوٌٕ دُٚوبس  5232ثُؾوٕ  3102لذسد انُفمبد انغبسٚوخ فوٙ ػوبو 

% يووٍ انُووبرظ انًؾهووٙ اإلعًووبنٙ يمبثووم 35.2ؽووٕانٙ  ٔنزشووكم، 3102يغووزٕاْب فووٙ ػووبو  ػووٍ

إنوٗ  3105ٔ 3106فٙ ػوبيٙ رشاعؼٓب ْزِ انُغجخ رٕاطم ٔٚزٕلغ أٌ  .3102% فٙ ػبو 36.2

نٕعووٕد انزضايووبد  ؼووضٖ االسرفووبع فووٙ انُفمووبد انغبسٚووخٔٚ % نكووم يًُٓووب رجبػووبً.%36.2 36.6ٔ

( يهٛووٌٕ دُٚووبس 65انًووذَٙ ثًجهووغ ) صٚووبدح ثُووٕد سٔارووت انغٓووبصاثشصْووب8  يغووزؾمخ ال ًٚكووٍ اغفبنٓووب

 ٍ ـنزتطٛخ كهفخ انزؼُٛٛبد فٙ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔٔصاسح انظؾخ ٔكزنك كهفخ رضجٛذ انًغزخذيٛ

 2016تأشٌري  2015تأشٌري  2014مقدر   2013فعلً  2012فعلً 

6878 7065 
8096 8501 

8916 

 2016 -2012النفقات العامة للسنوات 

 النفقات الجارٌة
84.3% 

 النفقات الرأسمالٌة
15.7% 

 2014هٌكل النفقات العامة لعام 
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خبسط عذٔل انزشكٛالد ٔكهفخ إلشاس ػالٔح غالء انًؼٛشخ نهفئخ انضبنضخ إضبفخ إنٗ انضٚوبدح انغوُٕٚخ 

( 0011( يهٛووٌٕ دُٚووبس نزظووم إنووٗ )211ثًمووذاس )انطجٛؼٛووخ نهشٔارووت، ٔصٚووبدح فٕائووذ انووذٍٚ انؼووبو 

( يهٛوٌٕ دُٚوبس، ٔاسرفوبع 62يهٌٕٛ دُٚبس، ٔصٚبدح يخظظبد انزمبػذ انًذَٙ ٔانؼغكش٘ ثًموذاس )

( يهٛوٌٕ دُٚوبس، ٔصٚوبدح يخظظوبد انموٕاد انًغوهؾخ 66يخظظبد انًؼبنغوبد انطجٛوخ ثًموذاس )

بد ٔصاسح انظووؾخ خبطووخ انًزؼهمووخ ( يهٛووٌٕ دُٚووبس، ٔصٚووبدح َفموو020ٔاألعٓووضح األيُٛووخ ثًمووذاس )

( يهٌٕٛ دُٚوبس. ْوزا اضوبفخ انوٗ انكهو  انؼبنٛوخ انزوٙ ٚزكجوذْب االلزظوبد انوٕطُٙ 23ثبألدٔٚخ ثُؾٕ )

 عشاء اعزضبفخ انالعئٍٛ انغٕسٍٚٛ ٔاَؼكبط رنك ػهٗ اإلَفبق انغبس٘.

 
 

 

 

 

 النفقات الرأسمالية -4
يٍ انُبرظ % 2.6يهٌٕٛ دُٚبس أٔ يب َغجزّ  0356 ثُؾٕ 3102لذسد انُفمبد انشأعًبنٛخ فٙ ػبو 

% ػوٍ يغوزٕاْب 36يهٌٕٛ دُٚبس أٔ يب َغجزّ  362 ٚمبسةاسرفبػبً يغغهخ ثزنك  انًؾهٙ االعًبنٙ

 %..06.2ٔنزجهغ ثزنك ؽظزٓب يٍ إعًبنٙ انُفمبد . 3102فٙ ػبو 

 
 

 2016تأشٌري  2015تأشٌري  2014مقدر   2013فعلً  2012فعلً 

6203 6050 6828 
7168 7515 

   2016 -2012النفقات الجارٌة للسنوات    

 2016تأشٌري  2015تأشٌري  2014مقدر     2013فعلً  2012فعلً 

675 

1015 

1269 1333 1401 
 2016 -2012النفقات الرأسمالٌة للسنوات  
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 3105و 3106 يميين النييياتل المحميييي ااجمييالي فيييي عيييامنسيييبة كهييذس النفقيييات  بمييي تويتوقيي  أن 
 % تباعاح.2.2% و2.2نحو 

 
 

 

 ثالثا : الع ز المالي
ٔرشرٛجبً ػهٗ ْزِ انزطٕساد فٙ عبَجٙ اإلٚشاداد ٔانُفمبد، ٚزٕلغ أٌ ٚجهغ انؼغض انًبنٙ ثؼذ انًوُؼ 

% يوٍ انُوبرظ انًؾهوٙ اإلعًوبنٙ 2.2يهٌٕٛ دُٚبس أٔ يوب َغوجزّ  0002 َؾٕ 3102انخبسعٛخ نؼبو 

 3106% فوٙ ػوبو 2.6ٔنٕٛاطوم ْجٕطوّ إنوٗ  ،3102فوٙ ػوبو % 6.6يمبسَخ يوغ ػغوض َغوجزّ 

 .3105% فٙ ػبو 2.2ٔ
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 2014التصنٌف الوظٌفً للنفقات العامة فً عام 
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 2016تأشٌري  2015تأشٌري  2014مقدر   2013فعلً  2012فعلً 

6878 7065 

8096 
8501 8916 

-1824 -1307 -1114 -1075 -964 

5054 
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6982 
7426 

7952 

 2016 -2012خالصة الموازنة العامة للسنوات 

 االيرادات العامة عجز الموازنة العامة  بعد المنح     النفقات العامة  
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 4106 -4104الموازنة العامة لمسنوات  خالصة
 مميون دينار(بال)  

 البيان
 فعلي

2012 

 فعلي

2013 

 مقذر

2014 

 تأشيري

2015 

 تأشيري

2016 

 6,830.0 6,278.0 5,831.0 5,119.1 4,727.0 االيرادات المحلية

 1,121.5 1,148.0 1,151.0 639.1 327.3 المىح الخارجية

 7,951.5 7,426.0 6,982.0 5,758.2 5,054.3 مجموع االيرادات العامة

 7,515.1 7,168.0 6,827.8 6,050.4 6,202.8 الىفقات الجارية

 1,400.6 1,332.7 1,268.6 1,015.0 675.4 الىفقات الرأسمالية

 8,915.7 8,500.7 8,096.4 7,065.4 6,878.2 العامةمجموع الىفقات 

 عجس الموازوة العامة
     

 -964.2 -1,074.7 -1,114.4 -1,307.2 -1,824.0 بعذ المىح

 -2,085.7 -2,222.7 -2,265.4 -1,946.3 -2,151.3 قبل المىح

عجسالموازوة العامة كىسبة مه 

      الىاتج

 %3.3- %3.9- %4.3- %5.5- %8.3- بعذ المىح

 %7.0- %8.0- %8.7- %8.2- %9.8- قبل المىح
 
 

 مؤشرات المالءة المالية 

 البيان
 فعلي

2012 

 فعلي

2013 

 مقذر

2014 

 تأشيري

2015 

 تأشيري

2016 

 %26.8 %26.8 %27.0 %24.0 %23.0 وسبة االيرادات العامة للىاتج
 %23.0 %22.7 %22.5 %21.5 %21.5 وسبة االيرادات المحلية للىاتج

 %3.8 %4.1 %4.4 %2.7 %1.5 وسبة المىح الخارجية للىاتج
 %30.1 %30.7 %31.3 %29.6 %31.3 وسبة الىفقات العامة للىاتج

 %25.3 %25.9 %26.4 %25.2 %28.2 وسبة الىفقات الجارية للىاتج
 %4.7 %4.8 %4.9 %4.2 %3.1 وسبة الىفقات الرأسمالية للىاتج

 %15.7 %15.7 %15.7 %14.4 %9.8 الرأسمالية للىفقات العامةوسبة الىفقات 
 %76.6 %73.9 %72.0 %72.5 %68.7 تغطية االيرادات المحلية للىفقات العامة

 %90.9 %87.6 %85.4 %84.6 %76.2 تغطية االيرادات المحلية للىفقات الجارية
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 4102 إ مالي النفقات العامة المقدرة لمسنة المالية
     

 ٌنار(د)بااللف 

 الفصــــــــــــــــــــــــــــل
 النفقــــــــــــــــــــــــــــــــات

مجموع 
 الجارٌة الفصل

 الرأسمالٌة

 المجموع قروض خزٌنة عنوانــــــــــــــــــــــه رقمه

 35,752 - - - 35,752 الدٌوان الملكً الهاشمً 0101

 19,597 - - - 19,597 مجلس األمة 0201

 35,618 12,160 - 12,160 23,458 رئاسة الوزراء 0301

 833 30 - 30 803 رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع والرأي 0302

 710 45 - 45 665 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد 0303

 3,021 40 - 40 2,981 رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنٌة 0304

 1,064 165 - 165 899 دٌوان المظالم 0350

 8,164 530 - 530 7,634 دٌوان المحاسبة 0401

 1,596 455 - 455 1,141 وزارة تطوٌر القطاع العام 0501

 3,593 1,295 - 1,295 2,298 دٌوان الخدمة المدنٌة 0601

 1,218 75 - 75 1,143 وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة 0702

 918,500 30,000 - 30,000 888,500 وزارة الدفاع 0801

 201,421 45,821 - 45,821 155,600 الخدمات الطبٌة الملكٌة 0802

 2,367 500 - 500 1,867 المركز الجغرافً الملكً األردنً 0901

 21,414 1,800 - 1,800 19,614 وزارة الداخلٌة  1001

 10,764 2,310 - 2,310 8,454 وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال المدنٌة والجوازات  1002

 563,200 26,700 - 26,700 536,500 وزارة الداخلٌة / األمن العام  1003

 183,500 22,500 - 22,500 161,000 وزارة الداخلٌة/ الدفاع المدنً  1004

 182,000 15,100 - 15,100 166,900 وزارة الداخلٌة/قوات الدرك  1005

 57,290 9,250 - 9,250 48,040 وزارة العدل  1101

 12,210 515 - 515 11,695 دائرة قاضً القضاة  1201

 53,208 1,950 - 1,950 51,258 وزارة الخارجٌة  1301

 3,280 870 - 870 2,410 وزارة الخارجٌة / دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة  1401

 2,925,813 98,650 - 98,650 2,827,163 وزارة المالٌة  1501

 2,336 345 - 345 1,991 المالٌة/ دائرة الموازنة العامةوزارة   1502

 27,590 3,330 - 3,330 24,260 وزارة المالٌة/ الجمارك االردنٌة  1503

 17,747 1,185 - 1,185 16,562 وزارة المالٌة/دائرة األراضً والمساحة  1504

 1,668 150 - 150 1,518 وزارة المالٌة/ دائرة اللوازم العامة  1505

 45,516 625 - 625 44,891 وزارة المالٌة / دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات  1506

 17,229 7,413 - 7,413 9,816 وزارة الصناعة والتجارة  1601

 1,288 120 - 120 1,168 وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات  1602

1701  
القومً وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ المجلس 

 156,527 155,075 18,200 136,875 1,452 للتخطٌط

1702  
وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ دائرة 

 7,188 2,635 - 2,635 4,553 االحصاءات العامة

 12,279 3,965 - 3,965 8,314 وزارة السٌاحة واآلثار  1801

 8,022 1,900 - 1,900 6,122 وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة  1802

 167,104 161,190 8,000 153,190 5,914 وزارة الشؤون البلدٌة  1901
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 ٌنار(د)بااللف 

 الفصــــــــــــــــــــــــــــل
 النفقــــــــــــــــــــــــــــــــات

مجموع 
 الجارٌة الفصل

 الرأسمالٌة

 المجموع قروض خزٌنة عنوانــــــــــــــــــــــه رقمه

 144,052 139,035 - 139,035 5,017 وزارة الطاقة والثروة المعدنٌة  2001

2002  
وزارة الطاقة والثروة المعدنٌة / سلطة المصادر 

 8,498 4,190 - 4,190 4,308 الطبٌعٌة

 172,041 132,893 - 132,893 39,148 األشغال العامة واالسكانوزارة   2101

2102  
وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات 

 1,384 90 - 90 1,294 الحكومٌة

 60,612 18,085 2,500 15,585 42,527 وزارة الزراعة  2201

 66,930 64,866 - 64,866 2,064 وزارة المٌاه والري  2301

 45,407 34,370 1,960 32,410 11,037 وزارة المٌاه والري/سلطة وادي األردن  2302

 3,788 2,269 - 2,269 1,519 وزارة البٌئة  2401

 903,529 63,700 - 63,700 839,829 وزارة التربٌة والتعلٌم  2501

 100,145 33,925 - 33,925 66,220 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً  2601

 650,445 75,105 - 75,105 575,340 وزارة الصحة  2701

 125,461 13,215 180 13,035 112,246 وزارة التنمٌة االجتماعٌة  2801

 20,415 5,920 1,080 4,840 14,495 وزارة العمل  2901

 7,946 4,745 - 4,745 3,201 وزارة الثقافة  3001

 1,002 80 - 80 922 والنشررئاسة الوزراء/دائرة المطبوعات   3002

 951 175 - 175 776 وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنٌة  3003

 44,144 42,617 - 42,617 1,527 وزارة النقل  3101

 2,197 280 - 280 1,917 وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوٌة  3103

 26,803 24,360 - 24,360 2,443 وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات  3201

 8,096,377 1,268,614 31,920 1,236,694 6,827,763 المجمــــوع
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 خالصة التصنيف الوظيفي لمنفقات العامة المقدرة حسب األقسام الوظيفية 
 4102لمسنة المالية 

 
  

 )باأللف دٌنار(

 القسم الوظٌفً الرمز
النفقات 
 الجارٌة

النفقات 
 الرأسمالٌة

 المجموع

 1,475,734 50,690 1,425,044 الخدمات العمومٌة العامة 701

 900,100 30,000 870,100 الدفاع 702

 1,008,404 76,350 932,054 النظام العام وشؤون السالمة العامة 703

 648,247 521,698 126,549 الشؤون االقتصادٌة 704

 62,639 61,120 1,519 حماٌة البٌئة 705

 230,840 209,175 21,665 المجتمعاالسكان ومرافق  706

 910,691 152,251 758,440 الصحة 707

 145,915 40,475 105,440 الشؤون الدٌنٌة والثقافٌة 708

 1,025,624 107,940 917,684 التعلٌم 709

 1,688,183 18,915 1,669,268 الحماٌة االجتماعٌة 710

 8,096,377 1,268,614 6,827,763 المجمـــــــــــــــــوع
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 المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول لمسنوات
4104 – 4106 

 )باأللف دٌنار(
 الفصـــــــــــــــــــــــل

2012  2013  2014  2015  2016  
 عنوانه رقمه

 2,256 2,218 2,183 1,803 3,155 الدٌوان الملكً الهاشمً 0101

 1,973 1,904 1,928 1,820 1,803 مجلس األمة 0201

 1,196 1,158 1,116 917 852 رئاسة الوزراء 0301

 303 296 290 285 281 رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع والرأي 0302

 247 247 239 199 190 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد 0303

 510 489 475 461 445 رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنٌة 0304

 320 313 322 235 220 دٌوان المظالم 0350

 1,900 1,858 1,881 1,916 1,856 دٌوان المحاسبة 0401

 664 653 655 733 738 وزارة تطوٌر القطاع العام 0501

 919 914 1,210 930 816 دٌوان الخدمة المدنٌة 0601

 396 388 378 - - وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة 0702

 700 716 689 524 558 المركز الجغرافً الملكً األردنً 0901

 6,232 6,082 5,884 5,327 4,918 وزارة الداخلٌة  1001

 3,257 3,189 3,105 2,703 2,533 وزارة الداخلٌة/ دائرة األحوال المدنٌة والجوازات  1002

 18,258 17,694 16,598 15,720 14,597 وزارة العدل  1101

 500 250 125 15 45 قاضً القضاةدائرة   1201

 13,557 13,223 12,905 10,672 9,828 وزارة الخارجٌة  1301

 518 508 506 461 447 وزارة الخارجٌة / دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة  1401

 533,318 503,969 473,683 444,400 409,217 وزارة المالٌة  1501

 331 325 318 326 332 العامةوزارة المالٌة/ دائرة الموازنة   1502

 1,150 1,123 1,093 1,033 958 وزارة المالٌة/ الجمارك االردنٌة  1503

 5,050 4,930 4,790 4,548 5,964 وزارة المالٌة/دائرة األراضً والمساحة  1504

 505 497 484 452 349 وزارة المالٌة/ دائرة اللوازم العامة  1505

 11,695 11,579 11,379 11,037 10,379 دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعاتوزارة المالٌة /   1506

 2,565 2,462 2,414 1,847 1,748 وزارة الصناعة والتجارة  1601

 408 396 369 341 321 وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات  1602

 12,907 10,005 9,920 6,846 6,200 وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ المجلس القومً للتخطٌط  1701

 4,243 5,298 2,386 2,010 1,730 وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ دائرة االحصاءات العامة  1702

 710 696 668 495 498 وزارة السٌاحة واآلثار  1801

 990 960 884 793 740 وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة  1802

 11,664 11,671 12,732 12,083 9,998 الشؤون البلدٌةوزارة   1901

 1,173 1,145 1,111 976 872 وزارة الطاقة والثروة المعدنٌة  2001

 1,081 1,046 1,002 905 846 وزارة الطاقة والثروة المعدنٌة / سلطة المصادر الطبٌعٌة  2002

 5,875 5,764 5,470 4,981 2,938 وزارة األشغال العامة واالسكان  2101

 655 642 618 553 509 وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة  2102

 12,937 12,371 11,045 9,133 8,676 وزارة الزراعة  2201

 480 468 454 381 338 وزارة المٌاه والري  2301

 1,395 1,354 1,286 1,055 1,010 وزارة المٌاه والري/سلطة وادي األردن  2302

 323 316 304 277 261 وزارة البٌئة  2401

 532,723 508,008 489,666 450,082 400,144 وزارة التربٌة والتعلٌم  2501

 53,848 51,069 50,153 37,086 25,149 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً  2601

 381,855 358,041 296,735 252,665 248,975 وزارة الصحة  2701

 74,778 74,094 73,751 69,507 66,846 وزارة التنمٌة االجتماعٌة  2801

 6,489 6,428 6,372 5,234 4,497 وزارة العمل  2901

 2,008 1,966 1,930 1,890 1,847 وزارة الثقافة  3001

 335 317 298 284 268 رئاسة الوزراء/دائرة المطبوعات والنشر  3002

 236 218 201 188 178 الثقافة/دائرة المكتبة الوطنٌةوزارة   3003

 647 634 612 523 533 وزارة النقل  3101

 194 189 181 170 167 وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوٌة  3103

 13,385 13,518 9,940 4,941 4,260 وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات  3201

 1,729,658 1,643,597 1,522,738 1,371,763 1,260,028 المجمـــــــــــــــــــوع
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 المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات
2012 – 2016 

 
 ف دٌنار()باالل   

 الفصـــــــــــــــــــــــل

2012  2013  2014  2015  2016  

 عنوانه رقمه

 250 250 250 250 255 وزارة المالٌة  1501

1701  

وزارة التخطٌط والتعاون 
الدولً/ المجلس القومً 

 للتخطٌط

1,378 3,318 4,000 4,385 2,800 

 955,971 937,227 902,911 854,943 758,364 وزارة التربٌة والتعلٌم  2501

 245,998 231,509 218,233 157,821 158,108 وزارة الصحة  2701

 42,511 41,576 41,640 38,443 37,133 وزارة التنمٌة االجتماعٌة  2801

 220 250 250 350 250 وزارة العمل  2901

 562 527 492 467 443 وزارة الثقافة  3001

 1,248,312 1,215,724 1,167,776 1,055,592 955,931 المجمـــــــــــــــــــوع
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 إجمالً النفقـات الرأسمالٌة موزعة حسب المحافظات 
 2014للسنة المالٌة 

  
 ( باأللف دٌنار )

 المحافظـــــة
النفقات 
 الرأسمالٌة

 430,044 المركز  11

 94,981 محافظة اربد  21

 48,974 محافظة المفرق  22

 44,026 محافظة جرش  23

 48,953 عجلون محافظة  24

 124,227 محافظة العاصمة  31

 70,613 محافظة البلقاء  32

 68,244 محافظة الزرقاء  33

 40,238 محافظة مادبا  34

 49,156 محافظة الكرك  41

 88,163 محافظة معان  42

 40,447 محافظة الطفٌلة  43

 120,548 محافظة العقبة  44

 1,268,614 المجمـــوع
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 4102أهم المست دات في موازنة عام 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

فيييي تطبييييق البرنيييامل الييييوطني سياسيييية الحكومييية  3102يعكيييس قيييانون الموازنييية العامييية لعيييام     
ل صيي ح المييالي واوقتصيياد  مسييتهدفا تحفيييز النمييو ااقتصيياد  الييذ  هييو فييي األسيياس يميير فييي 

القطاعيات ااقتصيادية المختمفية مين مسيتهمكين  مالتبياط ، ا يافة الي  اتاحية المجيال اميا حالة من
ومسيييتثمرين لمتكيييييف ميييي  ااصيييي حات المالييييية والتييييي قيييد تبييييدو انهييييا قاسييييية ميييين جانيييي ، او انهييييا 
 رورية وحاسمة في سبيل الحفا  عم  اوسيتقرار الميالي والنقيد  وتجنيي  اوقتصياد اليوطني ا  

ال زمييية. ويسيييتهدف قيييانون الموازنييية انتكاسيييات قيييد يتعييير  لهيييا فيييي حيييال عيييدم اتخييياذ اوجيييرا ات 
الخف  التدريجي لعجيز الموازنية العامية وموازنيات الوحيدات الحكوميية وصيوو الي  اوعتمياد عمي  

يص بيي"برز المسييتجدات 3102وهييذا ميا ي كييدس قيانون الموازنيية العامية لعييام  ،اليذات . وفيميا يمييي ممخ 
 : 3102في موازنة عام 

 
، حيث تهدف الحكومة من الماليو  طني ل ص ح اوقتصاد اونسجام م  البرنامل الو  :أوالً 

تطبيق البرنامل ال  تخفي  عجز الموازنة والدين العام بشكل تدريجي وعادة التوازن 
لممالية العامة باعتبارها الركن اوساسي الذ  يكفل تشجي  اوستثمار وتحفيزس وتسري  

 دوران عجمة النشاط اوقتصاد .
اودن  من اوحتياجات الفعمية لموزارات والدوائر الحكومية. وقد ت من قانون  تمبية الحد :ثانياً 

الموازنة العامة اتخاذ العديد من اوجرا ات الهادفة ال   بط النفقات التش يمية. وعم  
عن  3102الرغم من هذس اوجرا ات ، فقد ارتفعت النفقات الجارية المقدرة في عام 

% ن را لوجود التزامات مستحقة و يمكن 03.2بما نسبتع  3102مستواها في عام 
 و.21 لمزيد من التفاصيل ان ر صفحة  .اغفالها

صيندوق الخميجيي لمتنميية. ال%، ويعيزه ذليك الي  منحية 36نمو النفقات الرأسيمالية بنسيبة  :ثالثاً 
 – وتجييييدر اوشييييارة اليييي  ان حصيييية المشيييياري  الرأسييييمالية المموليييية ميييين المنحيييية الخميجييييية

% ميين اجمييالي النفقييات الرأسييمالية موزعيية بواقيي  61.2شييكمت نحييو  -باسييتثنا  دوليية قطيير
مميييون دينييار ميين دوليية الكويييت  331مميييون دينييار ميين المممكيية العربييية السييعودية و 305

   مميون من دولة اومارات العربية المتحدة. 312و
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ارتفاعيياح وا ييحاح فييي حجيم الميينس الخارجييية لتصييل اليي  نحييو  3102شيهدت موازنيية عييام  :رابعاً 

مسيييجمة زييييادة بم ييية  3102ممييييون دينيييار فيييي عيييام  526ممييييون دينيييار مقابيييل  0060
 % ويعزه ذلك ال  منحة الصندوق الخميجي لمتنمية.21نسبتها 

وتنمييية  لمييياس والصييحة والتعميييموا النقييلتركييزت المشيياري  الرأسييمالية فييي مشيياري  الطاقيية و  :  خامساً 
المحاف يات ن ييراح ألهمييية الخييدمات التييي تقييدمها هييذس القطاعييات لممييواطن اوردنييي. وقييد 

% 2% و 06% و 00شييكمت المخصصييات المالييية المرصييودة لهييذس القطاعييات نحييو 
% من اجمالي النفقيات الرأسيمالية لهيذس القطاعيات عمي  التيوالي، 2.2% و 6% و03و

ممييون  225م المخصصات المالية المرصودة لهذ القطاعات ال  نحيو ليرتف  بذلك حج
 .3102% من اجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 62.2دينار او ما نسبتع 

تعزيييز شييبكة األمييان ااجتميياعي ميين خيي ل ىيصييال الييدعم لمسييتحقيع ميين ذو  الييدخل  :سادساً 
نين مين ذو  اليدخول المرتفعية، المحدود والمتوسط وبما يحيول دون وصيولع الي  الميواط

وذلك بهدف  مان الحياة الكريمة لمفئات الفقيرة وبما يكفل تقوية الطبقة الوسيط  التيي 
 تعتبر الركيزة األساسية انجاح عممية ااص ح الشامل في المممكة.

 المممكييةمراعياة البعييد الج رافييي فييي توزييي  المشيياري  الرأسييمالية لتشييمل سييائر محاف ييات     :سابعاً 
م العداليية اوجتماعييية يدعتيي و تعميييم مكاسيي  التنمييية عميي  سييائر منيياطق المممكييةبهييدف 

مييين خييي ل مشييياركة المجتميي  المحميييي فيييي اختييييار وذلييك  ،تكييياف  الفيييرص أتحقيييق مبيييدو 
 .المشاري  التنموية ذات األولوية في كل محاف ة من محاف ات المممكة
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 إعداد الموازنة العامة آلٌة

 
 

 الممارسيياتحييدث دارتهييا وفقيياح ألا  و فييي مجييال ىعييداد الموازنيية  تقييدماح ممموسيياح األردن  حقييق
، حييث تيم ىدخييال والمالييية المحمييةبميا يييت  م مي  األو يا  ااقتصيادية و والتصينيفات الدوليية 

وتيييم البييييد   ،التحسيييينات عمييي  أسيييمو  ىعيييداد الموازنييية العامييية وتصييينيف النفقيييات وااييييرادات
جدييدة لييربط الموازنية بييالتخطيط ااسيتراتيجي وتبنييي مفهيوم الموازنيية الموجهيية  بتطبييق منهجييية

، وكيييذلك تيييم ىعيييداد 3112بالنتيييائل  يييمن ىطيييار الموازنييية متوسيييط الميييده اعتبييياراح مييين عيييام 
صدار قانون جديد لتن يم الموازنة العامة في األردن بيدوح مين القيانون السيابق   0653 لسينةوا 

الموازنة العامة تعتمد عم  التخطيط المالي المسيتقبمي اليذ  ي"خيذ  لتصبس عممية ىعداد وتنفيذ
 بعين ااعتبار األهداف واألولويات الوطنية.

 

وبموج  المفهوم الجديد لمموازنة الموجهة بالنتائل فقد قاميت اليوزارات واليدوائر الحكوميية 
مؤشااارات قيااااس و برام ياااا ومشااااريعيا و  أهااادافيا اإلساااتراتي يةو رساااالتيا و  رؤيتياااابتحدييييد 
هيييذس األهيييداف وا يييحة عمييي  أن تكيييون عمييي  مسيييتوه األهيييداف ااسيييتراتيجية والبيييرامل  األداء

ومحيددة وقابمية لمقييياس وواقعيية ومحيددة بوقييت وأن تكيون منسيجمة ميي  ر يية اليوزارة أو الييدائرة 
 الحكومية.

 

امية بحييث كما تيم تطبييق ىطيار الموازنية متوسيط الميده لمرتقيا  بدليية ىعيداد الموازنية الع
بيدوح مين سينة واحيدة لجميي  بنيود ااييرادات والنفقيات  تأصبس ي طي هيذا ااطيار ثي ث سينوا

ن الحكومية ميين رسيم السياسية المالييية وبنيا  الموازنية العامية لمدوليية  يمن ر يية مالييية بميا يمك ي
وا ييحة لتحقيييق و يي  مييالي سييميم باا ييافة ىليي  اعتميياد خارطيية حسييابات جديييدة تتوافييق ميي  

 اقتصااديةووظيفياة و  غرافياة يير الدولية حيث تت من هيذس الخارطية تصينيفات متعيددة المعا
تسيياعد اادارة المالييية عميي  تييوفير تقييارير تحميمييية شيياممة تمبييي ىحتياجييات تمويميااة و  تنظيميااةو 

 الجهات الرسمية والخاصة.
 

الموازنية أقر دولة رئييس اليوزرا  الجيدول الزمنيي السينو  اعيداد  3116وفي أواخر عام 
 :والجدول التالي يو س هذس ااجرا ات ،3100العامة ليتم تطبيقع اعتباراح من موازنة عام 
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 إعداد الموازنةلمراحل زمنً الجدول ال
 

الجهة  اإلجراء التارٌخ
 المسؤولة

نهاٌةةةةةة كةةةةةانون 
 ثانً

الطلب من الوزارات والدوائر الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة سننويا  
حنننوي سياسنننات وتولوينننات موازناتمنننا خنننالي المننند  المتوسنننط بخالصنننة 

متضمنة كافة تنشطتما الجارية وخاصة المتعلقة بالموارد البشنرية والنفقنات 
التشغيلية باإلضنافة للنم مشناريعما الرتسنمالية وبينان مند  ت ميتمنا والنتنائ  

 المتوخاة من تنفيذ ا.

دائةةةةةرة الموازنةةةةةة 
 العامة

 نهاٌة شباط
والدوائر والوحدات الحكومية بتزويند دائنرة الموازننة العامنة  قيام الوزارات

 بخالصات األولويات والسياسات.

كافةةةةةةة الةةةةةةوزارات 
والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوائر 
والوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات 

 الحكومٌة

 منتصف آذار
لعننداد ورقننة شنناملة سنننويا  تتضننمن تولويننات وسياسننات الحكومننة للموازنننة 

 العامة خالي المد  المتوسط ورفعما للم مجلس الوزراء.

 رة المالٌةوزا
دائةةةةةرة الموازنةةةةةة 

 العامة

 نهاٌة آذار
مناقشنننة ورقنننة األولوينننات والسياسنننات ولقرار نننا بعننند لجنننراء التعنننديالت 

 المطلوبة عليما.
 مجلس الوزراء

 بداٌة أٌار

لعننداد ورقننة حننوي اإلطننار العننام للموازنننة العامننة للمنند  المتوسننط متضننمنا  
الحنال  والتوقعنات المسنتقبلية المؤشرات االقتصادية الرئيسية الكلية للوضع 

للمند  المتوسنط وكننذلد تقنديرا  للنفقننات العامنة بشننقيما الجارينة والرتسننمالية 
واإليننرادات العامننة بجانبيمننا اإليننرادات المحليننة والمنننح الخارجيننة وبالتننال  

األرقننام المطلقننة تو عجننز الموازنننة سننواء بعنند المنننح الخارجيننة تو قبلمننا ب
 ورفعما للم مجلس الوزراء. ، تكنسبة من النا

 وزارة المالٌة
دائةةةةةرة الموازنةةةةةة 

 العامة

 أٌـار-5
مناقشنة اإلطنار العنام للموازننة العامننة للمند  المتوسنط ولقنرارا بعند لجننراء 

 التعديالت المطلوبة.
 مجلس الوزراء

 منتصف أٌار
الطلب من النوزارات والندوائر والوحندات الحكومينة تزويند دائنرة الموازننة 

 بمشروعات موازناتما للمد  المتوسط.العامة 
دائةةةةةرة الموازنةةةةةة 

 العامة

 منتصف تموز
قيننننام النننننوزارات والنننندوائر الحكومينننننة بتزوينننند دائنننننرة الموازنننننة العامنننننة 

 بمشروعات موازناتما للمد  المتوسط.

كافةةةةةةة الةةةةةةوزارات 
والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوائر 
والوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات 

 الحكومٌة

 منتصف آب
والنندوائر والوحنندات  االنتمنناء مننن دراسننة مشننروعات موازنننات الننوزارات

الحكومية ولعداد لطار لنفنا  متوسنط المند  للنوزارات والندوائر الحكومينة 
 ولطار متوسط المد  لموازنات الوحدات الحكومية.

دائةةةةةرة الموازنةةةةةة 
 العامة

 نهاٌة آب
لعننداد بننالم الموازنننة العامننة متضننمنا  تحدينند السننق  الكلنن  ل نفننا  العننام 

ارات والدوائر الحكومية علنم ضنوء اإلطنار والسقو  الجزئية لنفقات الوز
 العام المحدث للموازنة متوسط المد  ولطار النفقات متوسط المد .

 وزارة المالٌة
دائةةةةةرة الموازنةةةةةة 

 العامة



 

 

   4102يهخض انًٕاصَخ نؼبو  | دائشح انًٕاصَخ انؼبيخ

 

36 

 

الجهة  اإلجراء التارٌخ
 المسؤولة

 مجلس الوزراء لصدار بالم الموازنة العامة بعد لقرارا. مطلع أٌلول

 أٌلول-20
دائنرة الموازننة العامنة  قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويند

 بمشروعات موازناتما للمد  المتوسط ف  ضوء بالم الموازنة.

كافةةةةةةة الةةةةةةوزارات 
والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوائر 
والوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات 

 الحكومٌة

منتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
 تشرٌن األول

لعداد المالمح واألبعاد الرئيسية لمشنرو  قنانون الموازننة العامنة وعرضن  
 تعديالت علي .علم المجلس االستشاري للموازنة لمناقشت  ولجراء تي 

دائةةةةةرة الموازنةةةةةة 
 العامة

المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
االستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري 

 للموازنة العامة

تشةةةةةةةةةةرٌن -20
 *األول

تقديم مشرو  قانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء لمناقشت  ولقنرارا بعند 
 .*لجراء التعديالت المطلوبة

دائةةةةةرة الموازنةةةةةة 
 العامة

 مجلس الوزراء

نهاٌةةةة تشةةةرٌن 
 *أول

 مجلس الوزراء .*للم مجلس األمةتقديم مشرو  القانون 

نهاٌةةةةةة كةةةةةانون 
 *أول

مناقشننة مشننرو  قننانون الموازنننة العامننة ولقننرارا تممينندا  لصنندور اإلرادة 
 .*الملكية السامية بالمصادقة علي 

 مجلس األمة

 
مشةروع قةانون الموازنةة العامةة ومشةروع  قٌةام الحكومةة بتقةدٌم 2011فةً عةام  ةالمقةر  تضمنت التعدٌالت الدسةتورٌة *

للنظةر وذلةك إلى مجلةس األمةة قبةل ابتةداء السةنة المالٌةة بشةهر واحةد علةى األقةل معاً قانون موازنات الوحدات الحكومٌة 
 .فٌهما وفق أحكام الدستور، وتسري علٌهما نفس األحكام المتعلقة بالموازنة فً هذا الدستور
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 الموازنة العامةمراحل إعداد 

   
 

يمكاان إي ازهاا عمال النحااو  بعاادد مان المراحالفاي االردن إعاداد الموازنااة العاماة عممياة مار ت
 التالي:

 الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بسياسات وأولويات الوزارات والدوائر. 
   اونتها  من ورقة السياسات واألولوييات مين قبيل دائيرة الموازنية العامية، حييث تحتيو

والسياسات واوجرا ات المقترح اوستناد اليهيا فيي هذس الورقة الم مس العامة لمموازنة 
 اعداد مشرو  الموازنة، ا افة ال  تحديد ىجمالي النفقات الرأسمالية.

  قرارها بعيد ىجيرا  التعيدي ت المطموبية عر  الورقة عم  مجمس الوزرا  و مناقشتها وا 
لوييات سيينتل عنهيا قائمية باألو  والتيي األولي تمثيل هيذس الخطيوة المرحمية عميها، حيث 

 .القطاعية لخطة الحكومة
  بتزويييد دائييرة الموازنيية العاميية بمشييروعات موازناتهييا  الحكوميييةقيييام الييوزارات والييدوائر

العيييام لمموازنييية، حييييث ييييتم تزوييييد دائيييرة الموازنييية  واونتهييا  مييين تحيييديث ورقييية ااطيييار
العاميييية بالمشيييياري  والبييييرامل المفصييييمة لمجهييييات الحكومييييية وسييييتقوم الييييدائرة بتحييييديث 

 قائمة المشاري  ذات األولوية.ااطار العام لمموازنة بما في ذلك 
  قائمية المشياري  الرأسيمالية  المرحمية را  مت يمنة عر  ورقية محد ثية عمي  مجميس اليوز

قرارها بعد ىجرا  التعدي ت المطموبة عميها.   الثانيةو ليتم مناقشتها وا 
  مجميييس تزوييييد دائيييرة الموازنييية العامييية بالمشييياري  الرأسيييمالية التيييي تيييم ىقرارهيييا مييين قبيييل

 ألخذها بعين اوعتبار عند تحديد السقوف. الوزرا 
  لدوائر الحكومية.والموزارات تحديد سقوف اانفاق 
 .مراجعة نماذج الموازنة وتعديمها عند المزوم 
 .ىعداد مسودة ب غ ىعداد الموازنة مرفقا بسقوف الموازنة ونماذج الموازنة 
 رئيس الوزرا  بإصدار ب غ ىعداد الموازنة. قيام دولة 
  لموازنيةنمياذج ابمرفقا  الحكوميةىرسال ب غ ىعداد الموازنة لجمي  الوزارات والدوائر ،

 .الوزارات والدوائر موازنةومرفقاح كذلك بسقوف 
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  بإرسيال مشيياري  موازناتهيا ىليي  دائيرة الموازنيية العاميية  الحكوميييةقييام الييوزارات واليدوائر
وقيييام محممييي الموازنيية بمراجعيية هييذس المشيياري  لمت"كييد ميين مطابقتهييا لمسييقوف المحييددة 

 في ب غ الرئاسة.
  مشييياري  الموازنيييات عمييي  الحاسيييو  وسيييح  مشيييرو  قييييام محمميييي الموازنييية بإدخيييال

رسالع ىل  معالي وزير المالية لمموافقة عميع .  القانون وتدقيقع وا 
  عمييي  المجميييس ااستشيييار  لمموازنييية لمموافقييية العامييية عييير  مشيييرو  قيييانون الموازنييية

 عميع ومن ثم ىقرارس من مجمس الوزرا  .
 ة لمسييير بييإقرارس وحسيي  المراحييل رفيي  مشييرو  قييانون الموازنيية العاميية ىليي  مجمييس األميي

 الدستورية .
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 المخاطر المحتملة التً قد تواجه
 المدى المتوسط فًالموازنة العامة 

 

، 3105 -3102خي ل الميده المتوسيط عددا مين المخياطر المحتممية واجع الموازنة العامة ت
وبع ييها اوخيير يتعمييق بعييدم اتخيياذ السياسييات واوجييرا ات المحمييية بع ييها خييارج نطيياق السيييطرة 

 برز هذس المخاطر عم  النحو التالي :أيجاز ىالمفتر  اتخاذها. ويمكن 
 

 مخاطر خارج نطاق السيطرة المحمية :  -0
  النياجم عين ارتفيا  اسيعار الينفط فيي اوسيواق العالميية بشيكل كبييير ارتفيا  معيدل الت يخم

جتماعييية وعميي  ارتفييا  كمييف شييرا  السييم  بعيياد ااعميي  األومييا لييع ميين انعكاسييات سييمبية 
 والخدمات وكمف المشاري  التي تت منها الموازنة العامة.

  وميييا  واو يييطرابات فيييي المنطقيييةواوحيييداث السياسيييية  اتالصيييراعاوخطيييار الناتجييية عييين
مزييييد مييين التيييدفق اسيييتمرار حالييية عيييدم اوسيييتقرار والتيييي تف يييي الييي  يترتييي  عميهيييا مييين 

عميي   ةبيمالسيياوثييار ا ييافة اليي   عميي  المالييية العامييةهائميية ا يشييكل  يي وطا مميي ال جئييين
بعييي  القطاعيييات التيييي تقيييدم خيييدمات  ال ييي وطات عمييي ، الييي  جانييي  اوقتصييياد اليييوطني

هاميية لممييواطن اوردنييي كييالتعميم والصييحة اوميير الييذ  يتطميي  رصييد مخصصييات مالييية 
د  الهجيييرات الييي  خميييق  ييي وط كميييا يتوقييي  ان تييي   .كبييييرة لتحسيييين كفيييا ة هيييذس الخيييدمات

نقطيييا  اوالييي   ذليييككميييا يخشييي  ان يييي د   اوسيييته كي.بسيييب  زييييادة الطمييي   ت يييخمية
بميا يف يي  الكهربيا عن اوردن مما ي د  ال  زيادة تكمفة انتياج المصر   م ازالمتكرر ل
 الدين العام لمحكومة.صافي ومن ثم ارتفا   خسائر شركة الكهربا  الوطنية ال  ارتفا 

   سيييعار الميييواد ال ذائيييية اوساسيييية كيييالقمس اليييذ  تشيييكل فييياتورة دعميييع حاليييياح عبئييياح أارتفيييا
 .وا حاح عم  الخزينة العامة

  انخفييا  سييعر صييرف الييدوور تجيياس العميي ت الرئيسييية كيياليورو والييين اليابيياني ممييا ييينجم
 عنع ارتفا  في قيمة فاتورة المشتريات الحكومية من السم  المستوردة.

 

 مخاطر ضمن نطاق السيطرة المحمية :  -4
 الم شييرات المتفييق عميهييا و الية المرتبطيية بالمنحيية الخميجييية التبيياط  فييي تنفيييذ المشيياري  الرأسييم

 عم  حجم المنس الواردة لمخزينة. اح برامل المنس اووروبية، اومر الذ  ينعكس سمب من 



 

 

   4102يهخض انًٕاصَخ نؼبو  | دائشح انًٕاصَخ انؼبيخ

 

40 

 

   اومير اليذ  يي ثر عمي  عدم اولتزام بتنفيذ البرنامل الوطني ل ص ح المالي واوقتصاد
تيييييي"مين التمويييييييل اليييييي زم قييييييدرة الحكوميييييية عميييييي  و الجييييييدارة اوئتمانييييييية ل قتصيييييياد الييييييوطني 

 .ال خمة ل حتياجات التمويمية
  مسيتوه  اقيرار القيانون المعيدل لقيانون  يريبة اليدخل اومير اليذ  يينعكس سيمباح عمي ت"خر

 اويرادات المحمية.
 القرارات الحكومية المتعمقية بتسيعير المشيتقات النفطيية بصيورة شيهرية ومينس توقف العمل ب

 استثنا ات لمتعيين لموزارات والدوائر الحكومية.
  سيييتمرار االتييي"خر فيييي مواجهييية خسيييائر ومديونيييية شيييركة الكهربيييا  الوطنيييية وسيييمطة الميييياس و

، سيييما فييي  ييو  ارتفييا  ال ييمانات لكهربييا  والمييا سييعار اأوجييود التشييوهات السييعرية فييي 
نفياق با  الوطنيية والنميو السيري  فيي ااخارج اطار الموازنة العامة عم  ديون شركة الكهر 

 .عم  قطا  المياس
  ميير الييذ  ميين شيي"نع رو  الم سسييات العاميية المسيتقمة األعييدم كفالية قيي بقييرارعيدم اولتييزام

وميا قيد يترتي  عمي  ذليك مين زييادة نسيبتع لمنياتل المحميي زيادة رصيد صافي الدين العام، 
 اوجمالي.

  الحيييوافز والمزاييييا اسيييتجابة الحكومييية لمطالييي  بعييي  شيييرائس الميييو فين والمتمثمييية بتحسيييين
 المادية المقدمة لهم مما ي يف أعبا  مالية ى افية عم  الموازنة العامة.

  ميييينس  ا ييييافية فييييي حييييال وروداصيييدار م حييييق موازنيييية لتمويييييل نفقييييات جارييييية ورأسييييمالية
ميير الييذ  يحمييل الموازنيية العاميية اعبييا ح أكبيير فييي المسييتقبل خارجييية اكبيير ميين المتوقيي ، األ

جييرا  ميييا يترتييي  عمييي  ذليييك مييين ارتفيييا  تكييياليف الصييييانة واوسيييتدامة المتعمقييية بالمشييياري  
 الرأسمالية.

 مييي    يييعف مشييياركة القطيييا  الخييياص فيييي تنفييييذ المشييياري  الكبيييره عييين طرييييق الشيييراكة
حتياجييات التمويمييية لرجييال م تجيياو  البنييوك بالشييكل الكييافي لم، وعييدPPPالقطييا  العييام 

 عمال خ ل العام القادم.األ
  كفاليية الحكوميية لمقييرو  المقدميية لتمويييل المشيياري  الكبييره لمشييراكة بييين القطيياعين العييام

 والخاص.
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 معمومات االتصال :
 

 داترة الموازنة العامة
 42بناية  –الشميساني: شارع حسين ال سر 

 االردن –عمان  0661ص.ب 
 00006الرمز البريدي 

 264 6 5666165هاتف:  
  264 6 5666162: الفاكس

 gbd@gbd.gov.joالبريد االلكتروني :

 
Info@gbd.gov.jo 
www.gbd.gov.jo 
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