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روؤيتنا

موازنة عامة �صفافة تعزز اأركان التنمية امل�صتدامة وتعتلي قائمة املمار�صات العاملية اجليدة

ر�شالتنا

تخ�صي�ص اأمثل للموارد املالية املتاحة وفق منهجيات متطورة متكن الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية 

من حتقيق الأهداف والأولويات الوطنية ومبا يفوق توقعات متلقي اخلدمة

قيمنا اجلوهرية
التعّلم �
ال�صفافية �
التعاون �
احليادية �
الت�صاركية �
حتمل امل�صوؤولية �
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قائمة باأبرز املفاهيم وامل�شطلحات

امل�صتندة  املتو�صط  املدى  خالل  و�صيا�صتها  للحكومة  املالية  اخلطة  املدى:  متو�شط  املايل  الإطار 
اإلى توقعات القت�صاد الوطني واملبنية على عدد من املرتكزات والفر�صيات وتوقعات املوؤ�صرات القت�صادية 

الرئي�صية.

اإطار النفاق متو�شط املدى: خطة احلكومة التف�صيلية للنفقات العامة املتوقعة للدوائر احلكومية 
خالل املدى املتو�صط.

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

املوازنة  قانون  م�صروع  لإعداد  �صنوياً  الوزراء  رئي�ص  دولة  ي�صدره  بالغ  العامة: هو  املوازنة   بالغ 
العامة وم�صروع قانون موازنات الوحدات احلكومية وم�صروع نظام ت�صكيالت الوزارات والدوائر والوحدات 

املوازنة  ل�صنة  املوازنة  اإعداد  �صتتبعها احلكومة يف  التي  الإجراءات  ل�صنة مالية معينة مت�صمناً   احلكومية 

و�صنتني تاأ�صرييتني واملرتكزات والتوقعات الرئي�صية والفر�صيات والإجراءات املالية التي مت ال�صتناد اإليها 

حكومية  وحدة  او  دائرة  اأو  وزارة  لكل  املحدد  الإنفاق  �صقف  مت�صمناً  وكذلك  املوازنة  تقديرات  اإعداد  يف 

اإعداد  عند  احلكومية  والوحدات  والدوائر  الوزارات  قبل  من  بها  التقيد  الواجب  والتعليمات  والإجراءات 

م�صروع موازناتها.

ملحق املوازنة: هو قانون جديد ملحق بقانون املوازنة العامة يتم اإ�صداره خالل ال�صنة املالية يف حال 
اقت�صت امل�صلحة العامة �صرف نفقات اإ�صافية لي�صت لها خم�ص�صات يف قانون املوازنة العامة.

النفقات العامة: املبالغ املخ�ص�صة للدوائر احلكومية )ال�صقوف( لتمويل كافة بنود نفقاتها اجلارية 
والراأ�صمالية ح�صب قانون املوازنة العامة ال�صنوي.

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

�شايف الدين العام: ميثل �صايف الدين الداخلي والر�صيد القائم للدين العام اخلارجي.

الناجت املحلي الإجمايل: ميثل الناجت املحلي جمموع قيم جميع ال�صلع واخلدمات املعدة لال�صتخدام 
النهائي واملنتجة يف اقت�صاد ما خالل فرتة زمنية معينة )�صنة على �صبيل املثال(. والناجت املحلي الإجمايل 

على  ال�صرائب  �صايف  بند  باإ�صافة  يحت�صب  الذي  ال�صوق  ب�صعر  اأو  الكلفة(  )�صعر  الأ�صا�ص  ب�صعر  اإما  يكون 

املنتجات اإلى الناجت املحلي الإجمايل ب�صعر الأ�صا�ص.
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تقدمي

واملواطن  الدائرة من جهة  التوا�صل بني  اطر  لتقوية  العامة  املوازنة  دائرة  تبذلها  التي  ا�صتكماًل للجهود 

الدائرة  التي تقوم بها  العامة، والجراءات  املوازنة  ال�صفافية حول  الردين من جهة اخرى، ولجل تعزيز 

يف جمال تعزيز حقوق املواطنني املتمثلة بادماج مفاهيم حقوق الن�صان عند �صياغة املوازنة العامة للدولة 

اخلدمات  فيها  مبا  للمواطنني  الدولة  تقدمها  التي  اخلدمات  لتعزيز  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  ور�صد 

ال�صحية والتعليمية والثقافية والرتفيهية، عالوة على تر�صيخ مفهوم حق الن�صان يف املعرفة واحل�صول على 

املعلومة، ي�صر الدائرة اأن تقدم ال�صدار ال�صابع لدليل املواطن للموازنة العامة لل�صنة املالية 2017 لتمكني 

املواطن من الطالع والتعرف على اأبرز ما ت�صمنه قانون املوازنة العامة لعام 2017 من البيانات واملعلومات 

املتعلقة باملوازنة ومبا يتما�صى مع املعايري الدولية ل�صفافية املوازنة.

وتوجهات  املوازنة،  اعداد  ملراحل  الزمني  اجلدول  اأبرزها  ومعلومات  بيانات  العام  لهذا  الدليل  ويت�صمن 

العامة  املوازنة  عجز  احتواء  الى  الهادفة   2016 عام  يف  املتخذة  احلكومية  والتدابري   ،2017 لعام  املوازنة 

 ،2019  -  2015 لل�صنوات  املالية  املالءة  وموؤ�صرات  العامة  املوازنة  وخال�صة  القت�صادي،  الن�صاط  وحتفيز 

واإجمايل   ،2019  -  2015 لل�صنوات  الوظيفية  الأق�صام  ح�صب  املقدرة  العامة  للنفقات  الوظيفي  والت�صنيف 

املقدرة ح�صب  العامة  النفقات  2017، واإجمايل  املالية  الراأ�صمالية موزعة ح�صب املحافظات لل�صنة  النفقات 

اإبراز اجلهد الذي قامت به الدائرة يف جمال تعزيز حقوق الن�صان،  2017. كما مت  املالية  الف�صول لل�صنة 

وبيان اأبرز املخاطر املحتملة التي قد تواجه املوازنة العامة يف املدى املتو�صط.

                                                         د. حممد اأحمد الهزاميه

مدير عام دائرة املوازنة العامة
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ما هي املوازنة؟
تعرف املوازنة باأنها خطة احلكومة ل�صنة مالية مقبلة لتحقيق الأهداف الوطنية املن�صودة �صمن اطار مايل 

متو�صط املدى وتت�صمن املبالغ املالية التي حت�صلها الدولة )الإيرادات(، واملبالغ التي تنفقها )النفقات(. 

ففي حال جتاوز الإيرادات للنفقات، ينتج ما يطلق عليه »وفـر املوازنة«. ويف حال جتاوز النفقات لالإيرادات، 

ينتج ما يطلق عليه »عجز املوازنة«، مما يدفع احلكومة لالقرتا�ص لتنفيذ براجمها واأن�صطتها التي ت�صهم 

يف حت�صني م�صتوى معي�صة املواطنني ورفع م�صتوى اخلدمات املقدمة لهم.

اآلية ومراحل اعداد املوازنة 
املوازنة وتنفيذ  املوازنة واإقرار قانون  اإعداد  باأربع مراحل رئي�صية هي:  العامة يف الأردن  املوازنة  متر دورة 

املوازنة واملتابعة والتقييم.

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

املتو�صط ومبوجب تعميم �صادر عن دولة رئي�ص الوزراء مت�صمناً اعتماد �صقوف جزئية اأولية لكل وزارة 
ودائرة حكومية لغايات اإعداد م�صاريع موازناتها بهدف تقلي�ص الفجوة لكرب قدر ممكن بني ال�صقوف 

النهائية التي �صيتم تزويدها للوزارات والدوائر احلكومية وبني طلباتها.
مت�صمنة  � موازناتها  مب�صروعات  العامة  املوازنة  دائرة  بتزويد  احلكومية  والدوائر  الوزارات  قيام 

م�صاريعها وبراجمها ب�صورة تف�صيلية.
العامة  � املوازنة  دائرة  قبل  من  احلكومية  والدوائر  الوزارات  موازنات  م�صروعات  ومراجعة  درا�صة 

وبالتعاون والتن�صيق مع الوزارات والدوائر احلكومية.
حتديد �صقوف الإنفاق النهائية للوزارات والدوائر احلكومية. �
مراجعة مناذج املوازنة وتعديلها كلما دعت احلاجة لذلك. �
اإعداد م�صودة بالغ اإعداد املوازنة مرفقا به �صقوف املوازنة ومناذج املوازنة. �
قيام دولة رئي�ص الوزراء باإ�صدار بالغ اإعداد املوازنة . �
و�صقوف  � املوازنة،  مناذج  به  مرفقا  احلكومية  والدوائر  الوزارات  جلميع  املوازنة  اإعداد  بالغ  اإر�صال 

موازنات الوزارات والدوائر احلكومية .
قيام الوزارات والدوائر احلكومية باإر�صال م�صاريع موازناتها اإلى دائرة املوازنة العامة وقيام حمللي  �

املوازنة مبراجعة هذه امل�صاريع للتاأكد من مطابقتها لل�صقوف املحددة يف بالغ دولة رئي�ص الوزراء.
قيام حمللي املوازنة باإدخال م�صاريع املوازنات على النظام املحو�صب يف الدائرة و�صحب م�صروع قانون  �

املوازنة العامة وتدقيقه واإر�صاله اإلى معايل وزير املالية للموافقة عليه .
عر�ص م�صروع قانون املوازنة العامة على املجل�ص الإ�صت�صاري للموازنة للموافقة عليه ومن ثم اإقراره  �

من قبل جمل�ص الوزراء .
رفع م�صروع قانون املوازنة العامة اإلى جمل�ص الأمة لل�صري باإقراره وح�صب املراحل الد�صتورية. �
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وجتدر ال�صارة الى انه طراأ العديد من التطورات على اجلدول الزمني لإعداد املوازنة العامة الذي ميكن 

ايجازه على النحو التايل:

اجلدول الزمني ملراحل اإعداد املوازنة

اجلهة امل�صوؤولة الجــــــــــــــراء التاريـــخ

دائرة املوازنة العامة
مراجعة ال�صقوف الولية للوزارات والدوائر احلكومية، وحتديث 

املوؤ�صرات القت�صادية الكلية.
ني�صان

دائرة املوازنة العامة

الطلب من الوزارات والدوائر احلكومية  تزويد دائرة املوازنة 

العامة مب�صروعات موازناتها للمدى املتو�صط مبوجب تعميم �صادر 

عن دولة رئي�ص الوزراء مت�صمناً اعتماد �صقوف جزئية اأولية لكل 

وزارة ودائرة حكومية.

منت�صف اآيار

كافة الوزارات 

والدوائر احلكومية

قيام الوزارات والدوائر احلكومية بتزويد دائرة املوازنة العامة 

مب�صروعات موازناتها للمدى املتو�صط .
منت�صف متوز

دائرة املوازنة العامة

النتهاء من درا�صة م�صروعات موازنات الوزارات والدوائر 

احلكومية واعداد اطار انفاق متو�صط املدى للوزارات والدوائر 

احلكومية

منت�صف ايلول

دائرة املوازنة العامة
اعداد بالغ املوازنة العامة مت�صمناً حتديد ال�صقف الكلي لالنفاق 

العام وال�صقوف اجلزئية لنفقات الوزارات والدوائر احلكومية .
نهاية ايلول

رئا�صة الوزراء ا�صدار بالغ املوازنة العامة بعد اقراره. مطلع ت�صرين الول

كافة الوزارات 

والدوائر احلكومية

قيام الوزارات والدوائر احلكومية بتزويد دائرة املوازنة العامة 

مب�صروعات موازناتها للمدى املتو�صط يف �صوء بالغ املوازنة.
منت�صف ت�صرين الول

دائرة املوازنة 

العامة، املجل�ص 

ال�صت�صاري 

للموازنة العامة

اعداد املالمح والبعاد الرئي�صية مل�صروع قانون املوازنة العامة 

وعر�صه على املجل�ص ال�صت�صاري للموازنة ملناق�صته واجراء اأي 

تعديالت عليه.

نهاية ت�صرين الول

دائرة املوازنة العامة

جمل�ص الوزراء

تقدمي م�صروع قانون املوازنة العامة ملجل�ص الوزراء ملناق�صته 

واقراره بعد اجراء التعديالت املطلوبة.

منت�صف ت�صرين 

الثاين
رئا�صة الوزراء تقدمي م�صروع قانون املوازنة العامة الى جمل�ص المة. نهاية ت�صرين الثاين

جمل�ص الأمة
مناق�صة م�صروع قانون املوازنة العامة واإقراره متهيداً ل�صدور 

الإرادة امللكية ال�صامية بامل�صادقة عليه.
كانون اول
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ماذا فعلت احلكومة يف العام املا�شي؟
الأولوية  ذات  القطاعات  يف  وخا�صة   2016 عام  خالل  الهامة  الجنازات  من  عدد  بتحقيق  احلكومة  قامت 

الوطنية كالتعليم وال�صحة واملياه والطرق والطاقة.

ففي قطاع التعليم: وعلى �صعيد الجنازات املتعلقة ببناء املدار�ص احلكومية، فقد مت ا�صتالم 21 مدر�صة 
جديدة، وا�صتالم 63 اإ�صافات مدر�صية حتتوي على 426 غرفة �صفية، كما مت ا�صتالم 3 مدار�ص حتتوي على 

اأطفال  اإن�صاء مدار�ص واإ�صافات �صفية وغرف ريا�ص  50 عطاء �صملت  اأطفال.وقد مت طرح  6 غرف ريا�ص 

23 مدر�صة موزعة على جميع مناطق اململكة، علما بان  وغرف تقنيات وخمتربات. حيث مت البدء بتنفيذ 

هناك 23 مدر�صة قيد التنفيذ  يتوقع ا�صتالمها خالل عام 2017.

وبهدف حت�صني اخلدمات العلمية املقدمة يف املدار�ص احلكومية، فقد مت توقيع اتفاقية مع �صلطة العقبة 

القت�صادية لبناء مدر�صة  �صاملة متخ�ص�صة مركزية يف مدينة العقبة، وتقدر تكلفة امل�صروع الجمالية نحو 

املدار�ص املركزية املجمعة على توفري جممع للذكور واآخر لالإناث وهي  12 مليون دينار، حيث تقوم فكرة 

�صديقة للبيئة جمهزة باأحدث التقنيات الفنية واملختربات وال�صالت الريا�صية واملالعب التي توفر بيئة 

املدار�ص  فكرة  تعميم  على  احلكومة  و�صتعمل  احلكومة،  من  باملوا�صالت  وموؤمنة  للطلبة  تعليمية مالئمة 

املركزية املجمعة على خمتلف حمافظات اململكة لحقاً. 

الهتمام  وخلق  الوعي  وزيادة  اململكة  يف  والجانب  العرب  الطلبة  ا�صتقطاب  زيادة  على  العمل  اطار  ويف 

بو�صع   احلكومة  قامت  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  تقدمها  التي  التعليمية  واخلدمات  الكادميية  بالربامج 

خطة ل�صتقطاب الطلبة العرب والجانب لاللتحاق بالدرا�صة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة لالأعوام 

)2017-2020(، وذلك من خالل الرتويج والتعريف مبوؤ�ص�صات التعليم العايل والتخ�ص�صات التي تتميز بها، 

حيث قررت احلكومة املوافقة على ان�صاء وحدة لت�صويق وا�صتقطاب الطلبة الوافدين يف وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي وتكليفها باملهام املذكورة يف اخلطة.

مدر�صة تركي لواء ناعور حمافظة العا�صمة 
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ويف قطاع ال�شحة: فقد مت تو�صعة وجتهيز وت�صغيل عدد من امل�صت�صفيات وذلك من خالل ان�صاء مباين 
جديدة وتاأثيثها بالأثاث الالزم وجتهيزها باأحدث الأجهزة الطبية بهدف حت�صني جودة و�صالمة اخلدمات 

وم�صت�صفى  الكرك  وم�صت�صفى  اجلديد  الزرقاء  وم�صت�صفى  الب�صري  م�صت�صفى  وهي:  ا�صتمراريتها  و�صمان 

جر�ص وم�صت�صفى معان وم�صت�صفى ابو عبيدة وم�صت�صفى الأمري في�صل وق�صم احلروق واجلراحة التجميلية/ 

من  خم�صة  يف  والطوارئ  ال�صعاف  اق�صام  وجتهيز  حتديث  الى  ا�صافة  اجلنوبية،  ال�صونة  وم�صت�صفى  اربد 

معان  وم�صت�صفى  جر�ص  وم�صت�صفى  اجلنوبية  ال�صونة  وم�صت�صفى  الكرك  )م�صت�صفى  الوزارة  م�صت�صفيات 

وم�صت�صفى الب�صري والميان/ معدي(. كما مت ان�صاء وتو�صعة  ثالثني مركزاً �صحياً يف جميع املحافظات. وما 

زال العمل جارياً يف ان�صاء وتو�صعة عدد من امل�صت�صفيات كان�صاء م�صت�صفى ال�صلط اجلديد، وتو�صعة م�صت�صفى 

الأميان عجلون ، وتو�صعة م�صت�صفى المرية رحمة/ حمافظة اربد ، وتو�صعة م�صت�صفى الندمي/ حمافظة 

مادبا، وتو�صعة م�صت�صفى جر�ص احلكومي، وتو�صعة م�صت�صفى  غور ال�صايف / حمافظة الكرك، والعمل جار 

اي�صا على ان�صاء وتو�صعة العديد من  املراكز ال�صحية يف جميع املحافظات. كما وافقت احلكومة على تنفيذ 

م�صت�صفى الطفيلة احلكومي من خالل اطار ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص. 

و�صمن اجلهود التي تبذلها احلكومة للو�صول وب�صكل تدريجي الى تاأمني �صحي �صامل جلميع املواطنني، 

فقد مت يف عام 2016 �صمول كل مواطن يقل دخله عن 300 دينار �صهرياً �صمن مظلة التاأمني ال�صحي، كما 

 2017 مت �صمول املواطنني الذين تزيد اعمارهم عن الثمانني عاما يف التاأمني ال�صحي، و�صيتم خالل عام 

الذين  املواطنني  �صمول  القادم  العام  و�صيتم يف  ال�صبعني عاماً،  اعمارهم عن  تزيد  الذين  املواطنني  �صمول 

تزيد اأعمارهم عن ال�صتني عاماً، وهكذا و�صوًل اإلى �صمول كافة املواطنني غري املنتفعني باأي تاأمني �صحي 

تدريجياً خالل ال�صنوات القادمة.

اعمال الن�صاءات مل�صت�صفى عجلون احلكومي

ويف جمال املياه وال�شرف ال�شحي: وعلى الرغم من �صح املياه وندرتها يف اململكة وارتفاع الطلب 
عليها ب�صبب موجات اللجوء ال�صوري امل�صتمرة، فقد حققت احلكومة اإجنازات ملمو�صة يف قطاع املياه متثلت 

بقيام احلكومة بو�صع ا�صرتاتيجية وطنية لقطاع املياه لالأعوام  2016-2025 واعتماد العديد من ال�صيا�صات  

للقطاع والتي مت املبا�صرة برتجمتها على ار�ص الواقع من خالل برنامج ا�صتثماري ي�صم جمموعة كبرية 

ال�صدود  كبناء  جديدة  م�صاريع  تنفيذ  الى  ال�صرتاتيجية  وتهدف   .2025 عام  حتى  والربامج  امل�صاريع  من 
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تهدف  كما  جديدة،  �صحي  �صرف  وخطوط   تنقية  حمطات  وعمل  الآبار،  وحفر  املياه  و�صبكات  وخطوط 

تخدم  جديدة  �صدود  وعمل  الناقلة  اخلطوط  جتديد  الى  الردن  وادي  يف  الري  جمال  يف  ال�صرتاتيجية  

املزارعني وتوفر م�صادر جديدة ملياه ال�صرب. 

ووقف  املياه  م�صادر  على  ال�صيطرة  لإِحكام  الجراءات  من  عدداً  باتخاذ  والري  املياه  وزارة  قامت  وقد 

ال�صتخدامات غري امل�صروعة لها وا�صتنزاف املوارد املائية وذلك �صمن الجراءات ذات الولوية يف قطاع املياه 

واملتعلقة بتخفي�ص ن�صبة الفاقد من املياه �صنوياً، حيث مت ردم 789 بئر خمالف و�صبط حوايل 25 األف حالة 

اعتداء على خطوط املياه، اإلى جانب تعديل قانون �صلطة املياه ونظام مراقبة املياه اجلوفية.

امل�صت�صيفة  للمجتمعات  املائية  الحتياجات  ر�صد  م�صروع  باإطالق  قامت  احلكومة  ان  الى  ال�صارة  وجتدر 

لتلبية  مائية جديدة  لتوفري م�صادر  ا�صتثمارية  م�صاريع  تنفيذ  �صيتم  الردن حيث  ال�صوريني يف  لالجئني 

الحتياجات املائية يف كافة حمافظات اململكة. وت�صمل هذه امل�صاريع توفري م�صادر مائية جديدة من املياه 

العذبة ال�صاحلة لل�صرب يف خمتلف مناطق اململكة، وتنفيذ امل�صروع الوطني لنقل املياه العميقة من منطقة 

ال�صيدية - احل�صا الذي �صيعزز كافة الحتياجات املائية ملحافظات اجلنوب والو�صط وال�صمال، بالإ�صافة الى 

توفري كميات ا�صافية من املياه ال�صاحلة لل�صرب ملحافظة عجلون من �صد وادي كفرجنة مما �صيعزز الواقع 

املائي يف املحافظة، وكذلك تعزيز تزويد املياه ملحافظة الكرك �صمن م�صروع نقل مياه �صد وادي املوجب الى 

الكرك ومناطقها/ املرحلة الثانية وتعزيز التزويد املائي ملحافظة الطفيلة، وتنفيذ عدد من البار العميقة 

يف خمتلف مناطق اململكة لغايات ال�صرب، بالإ�صافة الى م�صروع معاجلة مياه �صد الوالة وتنفيذ خط ناقل 

لتزويد حمافظة ماأدبا باملياه ال�صاحلة لل�صرب وا�صتكمال تنفيذ حمطة حتلية مياه البحر يف العقبة لتوفري 

املياه لال�صتخدامات ال�صياحية املتطورة .

كما قامت احلكومة بتوقيع اتفاقيتي متويل مع بنك العمار الملاين لتنفيذ م�صاريع مياه و�صرف �صحي يف 

مناطق الو�صط وال�صمال، حيث تت�صمن التفاقية الأولى تنفيذ خط ناقل ملياه ال�صرف ال�صحي من حمطة 

غرب الزرقاء الى حمطة تنقية اخلربة ال�صمرا ل�صتبدال اخلط القدمي املتهالك، يف حني تهدف التفاقية 

اأعباء  ملواجهة  والو�صط  ال�صمال  ملناطق  املزودة  الرئي�صية  امل�صادر  املائي من  التزويد  واقع  لتح�صني  الثانية 

اللجوء ال�صوري وحت�صني خدمات املناطق امل�صت�صيفة لالجئني ال�صوريني من خالل م�صروع حت�صني انظمة 

التزويد يف جمموعة اآبار العاقب/ املرحلة الثالثة واملت�صمن تنفيذ خطوط ناقلة جديدة ملياه اآبار العاقب 

ل�صمان توفري كميات مياه ا�صافية وزيادة ح�ص�ص املناطق امل�صت�صيفة لالجئني ال�صوريني والتي عانت ب�صبب 

لالأعوام  الردن  وادي  �صلطة  لتنفيذ خطة  املتحدة  المم  مع  اتفاقية  احلكومة  ابرمت  وقد  اللجوء.  اعباء 

تنفيذ عدد من  التو�صع يف  ال�صدود من خالل  الى تعظيم عوائد خمزون  والهادفة  املائي  القادمة للح�صاد 

ال�صدود  الهامة  يف مناطق خمتلفة يف اململكة خالل ال�صنوات القليلة القادمة، حيث تعد اململكة من اكرث دول 

العامل كفاءة يف احل�صاد املائي وتخزين مياه ال�صدود.

لتنفيذ  الدرا�صات  بدء  و�صبكات �صرف �صحي جنوب عمان، ومت طرح عطاء  وقد مت اجناز م�صروع حمطة 

ال�صحي  ال�صرف  مياه  لتنقية  جديدة  حمطة  وبناء  البلقاء  حمافظة  و�صرق  �صمال  �صحي  �صرف  م�صروع 

اإلغاء حمطة تنقية البقعة  على �صد امللك طالل. ويف حال ت�صغيل املحطة اجلديدة على ال�صد �صي�صار الى 
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وحتويل املياه العادمة الى املحطة اجلديدة عرب خط ناقل حديث مما �صيح�صن ب�صكل كبري من الواقع البيئي 

للمنطقة. وتهدف ا�صرتاتيجية قطاع املياه الى زيادة ن�صبة املخدومني بال�صرف ال�صحي يف اململكة لت�صل الى 

80% بحلول عام 2025. كما وقعت احلكومة مع حكومة جمهورية ال�صني ال�صعبية على اتفاقية منحة لتنفيذ 

م�صروع اعادة تاأهيل �صبكات مياه يف الر�صيفة /املرحلة الثانية. 

وا�صتكماًل مل�صروع مياه الدي�صي وتعزيز �صبكات التوزيع واخلطوط الناقلة قامت احلكومة باإجناز 85% من 

م�صروع �صبكة مياه العا�صمة ل�صتقبال مياه م�صروع الدي�صي.

حمطة تنقية اخلربة ال�صمرا

م�صروع جر مياه املوجب

ويف جمال الطرق: وا�صلت احلكومة عملها على توفري �صبكة طرق بكافة انواعها الزراعية والقروية 
والثانوية والرئي�صية والنافذة وادامتها وتعزيز ال�صالمة والمان عليها ، حيث مت النتهاء من تنفيذ  م�صاريع 

الدائري  دينار من �صمنها طريق عمان  491 مليون  تنفيذ حوايل  بكلفة  31 م�صروع  رئي�صية عددها  طرق 

)اجلزء الول( وتقاطع �صفا العامرية وطريق عني جنا / �صوف وعطاءات ال�صالمة املرورية  ويتم ا�صتكمال 

تنفيذ عطاءات اعادة تاأهيل وتو�صعة الطرق الرئي�صية وا�صتكمال تنفيذ اعمال م�صاريع الطرق الرئي�صية قيد 

608 مليون دينار، ومن اأهمها طريق الزرقاء / الزرق / العمري وطريق  48 م�صروع بقيمة  التنفيذ لنحو 

ال�صلط الدائري وطريق اربد الدائري وتو�صعة نفق ال�صحابة وتو�صعة ج�صر �صومر بالزرقاء واعادة تاأهيل 

ال�صيانة  ت�صمل  والتي  الروتينية  ال�صيانة  الى عطاءات  ا�صافة  الكفرين،  تقاطع  ال�صونة اجلنوبية/  طريق 
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ا�صفلتية  خلطات  من  عليها  واملحافظة  الطرق  لدامة  ال�صرورية  وعنا�صرها  للطرق  الالزمة  العتيادية 

ال�صندوق  من  بتمويل  ال�صحراوي  الطريق  تاأهيل  اعادة  عطاء  طرح  مت  كما   . مرورية  �صالمة  وعنا�صر 

ال�صعودي للتنمية بقيمة حوايل 120 مليون دينار و�صيتم املبا�صرة بالتنفيذ بداية عام 2017. 

الطريق الدائري اجلزء الول

واما يف قطاع الطاقة: قامت احلكومة بطرح اجلولة الثالثة مل�صاريع الطاقة املتجددة بالعتماد على 
طاقتي ال�صم�ص والرياح بنظام العرو�ص املبا�صرة لأجل رفع ن�صبة خليط الطاقة اعتمادا على الطاقة املتجددة 

 %10 بن�صبة  للمملكة  الكلي  الطاقة  خليط  يف  املتجددة  الطاقة  مل�صاهمة  امل�صتهدفة  الن�صبة  الى  والو�صول 

الوطنية لقطاع الطاقة  املن�صود يف ال�صرتاتيجية  الهدف  2020. وبذلك تكون احلكومة قد حققت  يف عام 

واملتمثل بالو�صول اإلى ا�صتطاعة 1600 ميغاواط من م�صاريع الطاقة املتجددة بالعتماد على طاقتي ال�صم�ص 

ال�صخانات  اإ�صتخدام  ت�صجيع  تخ�ص  التي  العطاءات  من  العديد  طرح  مت  انه  الى  ال�صارة  وجتدر  والرياح. 

اإنارة  وتركيب وحدات  لتوريد  كما مت طرح عطاء  للمنازل.  ال�صم�صية  ال�صم�صية، وعطاءات تخ�ص اخلاليا 

للمرحلة  الإتفاقية  توقيع  ومت  معان   / الرياح  طاقة  مل�صروع  الأولى  املرحلة  من  الإنتهاء  مت  كما   .)LED(

2017. وقد مت الإنتهاء  الثانية باإ�صافة �صبع مراوح هوائية ومن املتوقع النتهاء من امل�صروع يف نهاية عام 

من ان�صاء نظام معلومات قطاع الطاقة حيث قامت ال�صركة ال�صينية )BJNSC( بت�صغيل النظام والأجهزة 

الرئي�صية والربجميات الالزمة.

م�صروع طاقة الرياح يف معان
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اأبرز التطورات الإقت�شادية واملالية لعام 2016

تباطاأ اأداء القت�صاد الوطني متاأثراً بتداعيات الظروف الإقليمية ال�صعبة، حيث منا الناجت املحلي الإجمايل 

 %2.3 بن�صبة  2.0% مقابل منوه  ن�صبته  2016 مبا  عام  الولى من  الثالثة  الرباع  الثابتة خالل  بالأ�صعار 

يف نف�ص الفرتة من عام 2015. ونظراً لنمو خمف�ص الناجت املحلي الإجمايل يف الرباع الثالثة الولى من 

عام 2016 بن�صبة 1.1% مقابل منوه بن�صبة 2.3% يف نف�ص الفرتة من عام 2015، فقد �صجل الناجت املحلي 

الإجمايل بالأ�صعار اجلارية منواً بلغت ن�صبته 3.2% يف الرباع الثالثة الولى من عام 2016 مقابل 4.8% يف 

نف�ص الفرتة من عام 2015. 

اداء هذه القطاعات متفاوتاً يف الرباع الثالثة الولى  اأداء القطاعات الإقت�صادية، فقد كان   وعلى �صعيد 

والت�صالت«  والتخزين  و»النقل  و»الزراعة«  واملياه«  »الكهرباء  قطاعات  �صهدت  حني  ففي   ،2016 عام  من 

و»الن�صاءات« و»خدمات املال والتاأمني« ارتفاعاً يف معدلت منوها، فقد �صهدت قطاعات  »املطاعم والفنادق« 

و»ال�صناعات ال�صتخراجية« تراجعاً يف ادائها، كما �صجلت قطاعات »ال�صناعات التحويلية« و»جتارة اجلملة 

والتجزئة« تباطوؤاً يف معدلت منوها مقارنة بنف�ص الفرتة من عام 2015. وت�صري بيانات دائرة الح�صاءات 

العامة الى ان معدل البطالة يف عام 2016 قد ارتفع الى 15.3% مقابل 13.0% يف عام 2015.

وعلى �صعيد تطورات امل�صتوى العام لالأ�صعار يف اململكة لعام 2016، فقد بلغ معدل الت�صخم مقا�صاً بالتغري 

الن�صبي يف الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك -0.8% مقارنة بنحو -0.9% لعام 2015. ويعود تراجع معدل 

“الوقود  وبند  والدواجن”  “اللحوم  وبند  “النقل”  جمموعة  اأ�صعار  تراجع  الى  رئي�صية  ب�صورة  الت�صخم 

والنارة” لتنمو مبا ن�صبته -3.9% و  - 10.2%و - 4.5% مقارنة بنحو -14.1% و 0.3% و -13.3% يف نف�ص 

الفرتة من عام 2015 على الرتتيب.

بلغت ن�صبته  2016 انخفا�صاً  وعلى �صعيد القطاع اخلارجي، فقد �صجلت ال�صادرات الكلية للمملكة يف عام 

بلغت  بن�صبة  امل�صتوردات  انخف�صت  املقابل،  ويف   .2015 عام  يف   %6.6 بلغت  بن�صبة  انخفا�صها  مقابل   %4.1

يف  العجز  انخف�ص  لذلك  وتبعاً   .2015 عام  10.7% يف  بلغت  بن�صبة  انخفا�صها  مقابل   2016 عام  6.2% يف 

امليزان التجاري بن�صبة بلغت 7.5% لي�صل الى نحو 8.3 مليار دينار يف عام 2016 مقارنة بنحو 9.0 مليار دينار 

يف نف�ص الفرتة من العام ال�صابق.

وفيما يخ�ص اأبرز التطورات احلا�صلة يف ميزان املدفوعات، فقد �صجل احل�صاب اجلاري خالل الرباع الثالثة 

املحلي الجمايل  الناجت  9.5% من  ن�صبته  اأو ما  1910.2 مليون دينار  2016 عجزاً مقداره  الولى من عام 

خالل  الجمايل  املحلي  الناجت  من   %10.1 ن�صبته  ما  اأو  دينار  مليون   1979.6 مقـداره  عجز  مع  مقارنة 

2015. وقد جاء هذا العجز حم�صلة لنخفا�ص �صايف التحويالت اجلارية  الرباع الثالثة الولى من عام 

وانخفا�ص   ،2015 لعام  الفرتة  لنف�ص  الولى عن م�صتواه  الثالثة  الرباع  دينار خالل  594.1 مليون  بنحو 

الوفر امل�صجل يف ح�صاب اخلدمات بنحو 15.9 مليون دينار عن م�صتواه يف نف�ص الفرتة لعام 2015 من جهة، 
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وانخفا�ص العجز امل�صجل يف ح�صاب الدخل بنحو 52.1 مليون دينار عن م�صتواه يف نف�ص الفرتة لعام 2015، 

وانخفا�ص عجز امليزان التجاري بنحو 627.3 مليون دينار عن م�صتواه يف نف�ص الفرتة من عام 2015 من 

جهة اأخرى. وجتدر ال�صارة الى ان فاتورة امل�صتوردات من »النفط اخلام وم�صتقاته« انخف�صت يف عام 2016 

لت�صل اإلى نحو 1227 مليون دينار مقابل 1915 مليون دينار يف نف�ص الفرتة  يف عام 2015،  بانخفا�ص مقداره 

688 مليون دينار او ما ن�صبته 35.9%، وذلك ب�صبب تراجع الأ�صعار والكميات امل�صتوردة بال�صافة الى ت�صغيل 

خط ميناء الغاز امل�صال يف العقبة.

اأما على �صعيد التطورات النقدية، فت�صري البيانات ال�صادرة عن البنك املركزي اإلى منو ال�صيولة املحلية يف 

نهاية عام 2016 بن�صبة 4.0% مقارنة مع منو ن�صبته 8.1% يف نهاية عام 2015. وقد جاء هذا النمو نتيجة 

لرتفاع �صايف املوجودات املحلية للجهاز امل�صريف بن�صبة 2.4% يف نهاية عام 2016 مقابل ارتفاع بلغت ن�صبته 

10.1% يف نهاية عام 2015، وارتفاع �صايف املوجودات الجنبية للجهاز امل�صريف يف نهاية عام 2016 بن�صبة بلغت 

8.7% مقارنة مع ارتفاع مقداره 2.6% يف نهاية عام 2015.

اجمايل  ارتفاع  الى  املركزي  البنك  ال�صادرة عن  البيانات  فت�صري  الإئتمانية“  “الت�صهيالت  بخ�صو�ص  واأما 

 23 حوايل  الى  لي�صل   2015 عام  نهاية  يف  امل�صجل  م�صتواها  8.5%عن  ن�صبته  مبا  الئتمانية  الت�صهيالت 

مليار دينار، مقارنة بارتفاع ن�صبته 9.5% يف عام 2015. وجتدر ال�صارة الى ان هذا الرتفاع قد تركز ب�صكل 

العامة«.  واملرافق  و»التعدين« و»اخلدمات  »الن�صاءات« و»الفراد«  املقدمة لقطاعات  الت�صهيالت  رئي�صي يف 

ويف املقابل، بلغ ر�صيد احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية يف نهاية عام 2016 نحو 12.9 مليار 

دولر، ليغطي بذلك م�صتوردات اململكة من ال�صلع واخلدمات لنحو 7.3 �صهور.

 2016 عام  من  الولى  �صهراً  ع�صر  الحد  خالل  العامة  النفقات  �صجلت  فقد  العامة،  باملالية  يتعلق  وفيما 

ارتفاعاً مقداره 230 مليون دينار او ما ن�صبته 3.4% لت�صل الى 6991 مليون دينار مقابل 6761 مليون دينار 

يف نف�ص الفرتة من عام 2015. وقد جاء هذا الرتفاع حم�صلة لرتفاع النفقات اجلارية مبقدار 244 مليون 

دينار اأو ما ن�صبته 4.1% من جهة، وانخفا�ص النفقات الراأ�صمالية بحوايل 14 مليون دينار اأو ما ن�صبته %1.7 

من جهة اأخرى.

وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، فقد �صجلت اليرادات العامة ارتفاعاً خالل الحد ع�صر �صهراً الولى من عام 

2016 مبقدار 452 مليون دينار او ما ن�صبته 7.9% عن م�صتواها يف نف�ص الفرتة لعام 2015 لت�صل الى 6187 

مليون دينار مقابل 5735 مليون دينار يف الفرتة املماثلة لعام 2015. وقد جاء هذا الرتفاع حم�صلة لرتفاع 

اليرادات املحلية بنحو 494 مليون دينار او ما ن�صبته 9.3% مقارنة بنف�ص الفرتة لعام 2015 ، وانخفا�ص املنح 

اخلارجية بنحو 42 مليون دينار او ما ن�صبته 9.4% عن م�صتواها خالل نف�ص الفرتة من عام 2015. ويعود 

ال�صريبية  غري  اليرادات  وارتفاع   %4.9 بن�صبة  ال�صريبية  اليرادات  ارتفاع  الى  املحلية   اليرادات  ارتفاع 

بن�صبة %20.5.

وترتيباً على ما �صبق، فقد انخف�ص عجز املوازنة خالل الحد ع�صر �صهراً الولى من عام 2016 بنحو 222 

مليون دينار عن نف�ص الفرتة  يف عام 2015 لي�صل الى نحو 803 مليون دينار مقابل نحو 1026 مليون دينار 

يف نف�ص الفرتة  يف عام 2015.
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 وبناًء على التطورات يف جانبي اليرادات والنفقات، فقد ارتفع اجمايل الدين العام يف نهاية ت�صرين الثاين 

2016 مبا ن�صبته 5.5% عن م�صتواه يف نهاية عام 2015 ليبلغ نحو 26.2 مليار دينار م�صّكاًل ما ن�صبته %95.6 

من الناجت املحلي الإجمايل املقدر لعام 2016 مقابل 24.6 مليون دينار اأو ما ن�صبته 93.4% من الناجت املحلي 

الجمايل لعام 2015. وقد جاء هذا الرتفاع نتيجة لرتفاع اجمايل الدين الداخلي مبا ن�صبته 4.6% يف نهاية 

ت�صرين ثاين 2016 لي�صل اإلى 16.2 مليار دينار اأو ما ن�صبته 59.0% من الناجت املحلي الإجمايل املقدر لعام 

2016، مقابل ما ن�صبته 58.1% من الناجت املحلي الإجمايل لعام 2015، وارتفاع ر�صيد الدين اخلارجي بن�صبة 

7.0% ليبلغ يف نهاية ت�صرين ثاين من عام 2016 نحو 10.0 مليار دينار اأو ما ن�صبته 36.6% من الناجت املحلي 

الإجمايل املقدر لعام 2016، مقابل ما ن�صبته 35.3% من الناجت املحلي الإجمايل لعام 2015.
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تطور املوؤ�شرات القت�شادية الرئي�شية

20152016البيان

معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�صعار احلقيقية 

)الرباع الثالثة الولى(
%2.3%2.0

-0.8%-0.9%معدل الت�صخم )كامل العام(
15.3%13.0%معدل البطالة  )كامل العام(

-4.1%-6.6%معدل منو ال�صادرات الوطنية )كامل العام(
-6.2%-10.7%معدل منو امل�صتوردات ال�صلعية )كامل العام(

19151227فاتورة النفط اخلام وم�صتقاته )مليون دينار( )كامل العام(

ارباع  )الثالثة  الجمايل  املحلي  الناجت  من  كن�صبة  اجلاري  احل�صاب  عجز 

الولى(
%10.1 -%9.5 -

4.0%8.1%معدل منو ال�صيولة املحلية )نهاية العام(
14.212.9الحتياطيات الر�صمية من العمالت الجنبية )مليار دولر( )نهاية العام(

8.5%9.5%معدل منو الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك املرخ�صة )نهاية العام(
النفقات العامة )مليون دينار( )الحد ع�صر �صهراً الولى(

 % الناجت

6760.8

-

6990.6

-
اليرادات العامة )مليون دينار( )الحد ع�صر �صهراً الولى(

% الناجت

5735.2

-

6187.3

-
ع�صر  )الحد  دينار(  )مليون  اخلارجية  املنح  مت�صمناً  العامة  املوازنة  عجز 

�صهراً الولى(

% الناجت

1025.6-

-

803.3-

-
اجمايل الدين العام )مليون دينار( )نهاية الحد ع�صر �صهراً الولى(

% الناجت

24600.0

%90.6

26247.4

%95.6
ر�صيد الدين اخلارجي )مليون دينار( )نهاية الحد ع�صر �صهراً الولى(

% الناجت 

9243.6

%34.0

10045.2

%36.6
اجمايل الدين الداخلي )مليون دينار( )نهاية الحد ع�صر �صهراً الولى(

% الناجت

15356.0

%56.6

16202.1

%59.0

 

واما بخ�شو�س التدابري احلكومية التي اتخذتها احلكومة يف عام 2016، فقد قامت احلكومة بتبني 
برنامج جديد لال�صالح املايل والهيكلي بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل يت�صمن جمموعة من ال�صيا�صات 

والجراءات التي ت�صاعد القت�صاد الوطني يف التغلب على التحديات الكبرية التي تواجهه، واحلفاظ على 

ال�صتقرار القت�صادي وايجاد البيئة املالئمة لتحقيق منو اقت�صادي حقيقي وم�صتدام ومبعدلت تفوق ن�صب 

الزيادة يف ال�صكان والذي �صهد خالل ال�صنوات الخرية ارتفاعا كبريا ل تقوى على حتمله اقت�صاديات الدول 
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الوطني  القت�صاد  تناف�صية  وتعزيز  الت�صغيل  م�صتويات  ورفع  املايل  ال�صتقرار  تعزيز  الى  ا�صافة  الكربى، 

وتعزيز امل�صاواة واحلاكمية الر�صيدة، مع التاأكيد على حماية ذوي الدخل املحدود.

واأبرزها  العام  الإنفاق  ل�صبط  الجراءات  بع�ص  باتخاذ  احلكومة  قامت  فقد  العامة،  املالية  �صعيد  وعلى 

تخفي�ص النفقات اجلارية للوزارات والدوائر والوحدات احلكومية مبا ن�صبته 10% من نفقاتها الت�صغيلية 

ا�صافة الى خف�ص النفقات الراأ�صمالية بنحو 5% للوزارات والدوائر والوحدات احلكومية.

كما قامت احلكومة بتبني بع�ص الجراءات الهادفة الى حتفيز الن�صاط القت�صادي وابرزها تنفيذ احلزمة 

املدى ميكن  اجراءات فورية ق�صرية  اتخاذ  واملت�صمنة  القت�صادية  ال�صيا�صات  تو�صيات جمل�ص  الولى من 

لها ان ت�صاهم يف جتاوز ال�صعوبات والتحديات القت�صادية ابرزها توفري متويل ا�صايف للم�صاريع ال�صغرية 

ائتمان  �صمان  برنامج  لدعم  ا�صافية  خم�ص�صات  وتوفري  القرو�ص،  �صمان  وبرامج  الريادية  وامل�صاريع 

ال�صادرات، وايجاد فر�ص ا�صتثمارية جديدة للمغرتبني الأردنيني من خالل ال�صتثمار يف �صندات الدخار، 

وتاأ�صي�ص �صندوق ا�صتثماري للم�صاهمات اخلا�صة متلكه البنوك، كما �صملت اي�صاً تخفي�ص كلفة القرتا�ص 

للم�صاريع املنوي اإقامتها خارج حمافظة العا�صمة.

ويف هذا الطار، وبهدف ت�صريع وترية النمو القت�صادي، عمدت احلكومة الى تفعيل برنامج ال�صراكة مع 

القطاع اخلا�ص يف اقامة امل�صاريع اخلا�صة بالبنية التحتية وال�صتثمار، ولعل باكورة هذه الجراءات كانت يف 

ان�صاء م�صت�صفى الطفيلة احلكومي. كما قررت تفعيل وحدة ال�صراكة ما بني القطاع العام واخلا�ص واعادة 

البنوك  من  ا�صتثمارية  �صركة  اإن�صاء  لغايات  الوطنية  البنوك  مع  بالت�صاور  احلكومة  بداأت  كما  تنظيمها، 

للم�صاهمة يف امل�صاريع الرا�صمالية. 

اإدارة وتوجيه  اآليات  وبهدف زيادة كفاءة ال�صتثمار العام والتوظيف الأمثل للموارد املالية املتاحة وتطوير 

والتي  العامة  ال�صتثمارات  ادارة  وحدة  ان�صاء  خالل  من  الولوية  ذات  الراأ�صمالية  للم�صاريع  املالية  املوارد 

تتولى ادارتها كل من وزارة التخطيط والتعاون الدويل ووزارة املالية ودائرة املوازنة العامة بهدف درا�صة 

الى  لي�صار  الولوية  ذات  امل�صاريع  حتديد  الى  و�صوًل  والجتماعية  القت�صادية  واثارها  امل�صاريع  جدوى 

ت�صمينها يف قانوين املوازنة العامة وموازنات الوحدات احلكومية.

لدعم  احلكومية  والنوافذ  بالربامج  للتوعية  متكامل  برنامج  بت�صميم  احلكومة  قامت  اخرى،  جهة  ومن 

وبرامج  موؤ�ص�صات  وذلك من خالل  املحافظات  املتوفرة يف  الذاتي  والت�صغيل  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 

البادية  لتنمية  الها�صمي  وال�صندوق  املحافظات  تنمية  �صندوق  وهي  متخ�ص�صة  ومتويلية  تنموية  وطنية 

و �صندوق التنمية والت�صغيل وموؤ�ص�صة الإقرا�ص الزراعي واملوؤ�ص�صة الأردنية لتطوير امل�صاريع القت�صادية 

)جيدكو( وال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�ص وبرنامج تعزيز الإنتاجية القت�صادية والجتماعية وبرنامج 

متويل  ُيقّدم  برنامج  املركزي  البنك  لدى  يوجد  انه  الى  ال�صارة  وجتدر  »اإرادة«.  الإنتاجية  تعزيز  مراكز 
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املتجددة  والطاقة  وال�صياحة  املحلية  ال�صناعة  لقطاعات  اقرا�صه  باعادة  بدورها  لتقوم  للبنوك  موجه 

والزراعة وتكنولوجيا املعلومات مبا فيها ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة با�صعار فائدة ت�صجيعية منخف�صة 

ولأجال تتوائم مع الحتياجات التمويلية. وبهدف توفري م�صادر متويل ا�صافية لقطاع ال�صركات ال�صغرية 

واملتو�صطة فقد مت احل�صول على قرو�ص مي�صرة من جهـــات دوليـــــة واقليمية بقيمة 440 مليون دولر تقريباً 

ا�صتفاد منها ما يزيد على 11 الف م�صروع اكرث من 60% منها خارج العا�صمة وبقيمة و�صلت الى نحو 220 

مليون دولر.

ولجل حتفيز راأ�ص املال الوطني نحو ال�صتثمار املحلي وجذب ال�صتثمارات الجنبية، فقد قامت احلكومة 

باتخاذ العديد من الإجراءات لعل من ابرزها ايجاد فر�ص ا�صتثمارية جديدة للمغرتبني الأردنيني من خالل 

2017-2019 والتي  ال�صتثمار يف �صندات الدخار، وكذلك مت اقرار ا�صرتاتيجية ترويج ال�صتثمار لالأعوام 

تهدف اإلى جذب وت�صجيع ال�صتثمار املحلي والأجنبي، والرتويج للبيئة ال�صتثمارية والفر�ص ال�صتثمارية 

املتاحة، وتقدمي الت�صهيالت للم�صتثمرين، والتوا�صل معهم وتعريفهم بالفر�ص املتاحة بالتعاون مع �صفارات 

اململكة يف اخلارج، كما قامت هيئة ال�صتثمار باإطالق خدمات النافذة ال�صتثمارية الإلكرتونية والتي متنح 

الفر�صة للم�صتثمرين من التقدم واحل�صول على اخلدمات التي تقدمها الهيئة الكرتونياً. هذا بال�صافة 

والفر�ص  املزايا  لتحديد  اململكة  ملحافظات  ال�صتثمارية  اخلارطة  اعداد  على  حالياً  العمل  يجري  انه  الى 

على  التنمية  مكا�صب  توزيع  الى  و�صوًل  الفر�ص  لهذه  الرتويج  ليتم  حمافظة  بكل  املتوفرة  ال�صتثمارية 

حمافظات اململكة.

وبهدف توفري منظومة متكاملة للنقل العام تتميز بخدمات �صهلة حتفز على ا�صتخدام و�صائل النقل العام 

باإعداد  النقل  وزارة  قامت  فقد  النقل،  لقطاع  والت�صريعية  والتنظيمية  التحتية  البنية  تطوير  خالل  من 

من  والبحري  واجلوي  الربي  النقل  امناط  كافة  على  ا�صتملت  املدى  طويلة  الوطنية  النقل  ا�صرتاتيجية 

خالل خطط تنفيذية متو�صطة املدى. وقد بداأت الوزارة فعاًل بتنفيذ م�صروع التطوير احل�صري يف مدينة 

توفري  الى  امل�صروع  هذا  ويهدف  الخرى،  الرئي�صية  املدن  على  لحقاً  تطبيقه  �صيتم  ريادي  كم�صروع  اربد 

خدمة نقل عام فعالة واآمنة ومميزة وت�صجيع ا�صتخدام و�صائل النقل العام واحلد من تلوث البيئة وا�صتهالك 

الوقود وتوفري نقل عام �صديق للبيئة، ا�صافة الى احلد من الزدحامات املرورية التي ت�صهدها مدينة اربد.

ولجل تعظيم ال�صتفادة من ال�صراكة الدولية يف القطاع البيئي وبخا�صة امل�صاريع التي حتد من النبعاثات 

املوؤثرة يف املناخ، فاإنه يجري العمل حالياً على تنفيذ العديد من امل�صاريع لعل من ابرزها وثيقة امل�صاهمات 

املحددة وطنياً الهادفة الى تنفيذ متطلبات اتفاق باري�ص حول التغري املناخي وذلك بتقليل النبعاثات بن�صبة 

14% حتى عام 2030، ا�صافة الى اخلطة الوطنية للنمو الخ�صر لالأعوام 2017-2025 والتي تعترب خارطة 

الى  بال�صافة  هذا  الولوية.  ذات  القطاعات  يف  ال�صتثمار  على  واخلا�ص  العام  القطاعني  لت�صجيع  طريق 

تنفيذ احلملة الوطنية التوعوية املتكاملة للحد من اللقاء الع�صوائي للنفايات ف�صاًل عن النتهاء من تنفيذ 

ان احلكومة  الى  ال�صارة  الر�صيفة. كما جتدر  لواء  البيئية يف  ان�صاء احلديقة  الأولى من م�صروع  املرحلة 
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كرثوة  معها  والتعامل  غاباتنا،  على  للحفاظ  عملية  باجراءات  بالبدء  وزارية  جلنة  خالل  ومن  قامت  قد 

وطنية يتوجب علينا جميعاً احلفاظ عليها والتو�صع فيها وا�صتدامتها، واثمرت هذه اجلهود عن انخفا�ص 

ن�صبة التعدي باأكرث من 60% وذلك من خالل تفعيل دور الطوافني واملراقبني وبناء البراج وتفعيل نظام 

الدوريات. 

الزدواجية  والغاء  احلكومي  النفاق  وتر�صيد  احلكومي  الداء  م�صتوى  رفع  وبهدف  مت�صل،  �صياق  ويف 

والتداخل يف الدوار وب�صكل ي�صمن القيام باملهام الأ�صا�صية للوحدات والهيئات احلكومية، فقد مت دمج ديوان 

املظامل مع هيئة مكافحة الف�صاد لت�صبح هيئة النزاهة ومكافحة الف�صاد. كما مت دمج �صركة املناطق احلرة مع 

�صركة تطوير املناطق التنموية الردنية لت�صبح �صركة املجموعـة الردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية.

ر�صوم  اعفاء  بقرار  العمل  بتمديد  احلكومة  قامت  املواطنني،  عن  والتخفيف  ال�صكان  قطاع  تعزيز  ولجل 

الت�صجيل وتوابعها جلميع الوحدات ال�صكنية املفروزة واملكتملة اإن�صائياً من �صقق وم�صاكن منفردة على ان ل 

تزيد م�صاحة ال�صقة او ال�صكن املنفرد على 150 م2 .
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املوازنة العامة لعام 2017

توجهات و فر�شيات املوازنة

يف ظل التطورات القت�صادية وال�صيا�صية غري املواتية التى ت�صهدها املنطقة وانعكا�صاتها ال�صلبية على اداء 

التي  التحديات  ملواجهة  ال�صالحية  توا�صل جهودها  ان  لزاما على احلكومة  كان  الردين. فقد  القت�صاد 

تواجه القت�صاد الردين والتي من ابرزها بلوغ الدين العام م�صتويات مرتفعة ل ميكن ا�صتمرارها والتي 

ا�صبحت ت�صتنزف جانباً هاماً من املوارد املالية املحدودة املتاحة، وكذلك توا�صع معدلت النمو القت�صادي 

حجم  تراجع  الى  ا�صافة  البطالة،  معدلت  وتخفي�ص  املعي�صي  امل�صتوى  لتح�صني  كافية  تعترب  ل  التي 

ال�صادرات وال�صتثمارات والن�صاط ال�صياحي. 

كما تقوم احلكومة حالياً بتنفيذ برنامج ال�صالح املايل والهيكلي بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل والذي 

يت�صمن جمموعة من ال�صيا�صات والجراءات للتغلب على التحديات التي تواجه القت�صاد الوطني واحلفاظ 

على ا�صتقرار القت�صاد الكلي وتهيئة البيئة املالئمة لتحقيق منو اقت�صادي م�صتدام وبن�صب تفوق معدلت 

النمو ال�صكاين، وتعزيز تناف�صية القت�صاد الوطني وتر�صيخ مبادئ ال�صفافية والعدالة وامل�صاواة واحلاكمية 

الر�صيدة.

ول�صمان تخ�صي�ص املوارد املالية املتاحة وفقاً لالأولويات ولتحقيق الهداف الوطنية وب�صكل ي�صمن توزيع 

مكا�صب التنمية على خمتلف مناطق اململكة، فقد حر�صت احلكومة على موا�صلة اعداد الربامج التنموية 

حتقيق  يف  دورها  وتعزيز  التنموية  واولوياتها  احتياجاتها  حتديد  من  متكينها  الى  الهادفة  للمحافظات 

التنمية وال�صالح والتي مت ت�صمني خمرجاتها �صمن الربنامج التنفيذي التنموي الذي مت اعتماده كاأ�صا�ص 

الولويات  الرتكيز على  الوحدات احلكومية لالعوام )2017-2019( مع  وموازنات  العامة  املوازنة  لعداد 

�صمن الطار املايل متو�صط املدى ووفق املوازنة املوجهة بالنتائج املعتمدة يف اعداد املوازنة العامة.

وقد مت حتديد ال�صقف الكلي لالإنفاق العام وكذلك ال�صقوف اجلزئية لنفاق كل 
وزارة ودائرة ووحدة حكومية لعام 2017، حيث مت ال�صتناد يف اعداد تقديرات قانون 

املوازنة العامة  لعــام 2017 اإلى جمموعـة من التوجهات من اأبرزهــا ما يلــــي:

مع . 1 عليه  املتفق   2019  -2017 والهيكــلي  املــايل  ال�صالح  برنامج  واجـــراءات  بنود  بتنفيذ  اللتزام 
�صندوق النقد الدويل وخا�صة التدابري والجراءات الهادفة الى �صبط او�صاع املالية العامة واحتواء 
تعزيز  الى  يف�صي  مبا  الجمايل  املحلي  الناجت  الى  العام  الدين  ن�صبة  وخف�ص  العامة  املوازنة  عجز 

ال�صتقرار املايل والنقدي.
الرتكيز على درا�صة الثر القت�صادي للم�صاريع الراأ�صمالية وزيادة فاعلية حتديد اولويات امل�صاريع . 2

الراأ�صمالية وتطوير اآليات اإدارة وتوجيه املوارد املالية من خالل وحدة ادارة ال�صتثمارات العامة ومبا 
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يوؤدي الى زيادة كفاءة ال�صتثمار العام والتوظيف الأمثل للموارد املالية املتاحة.
التاأكيد على اأهمية متابعة تقدم �صري العمل يف امل�صاريع الكربى واملبادرات احلكومية ذات الأولوية من . 3

خالل وحدة الإجناز احلكومي يف رئا�صة الوزراء.
2016 والعمل على توفري عوامل . 4 التاأكيد على اأهمية تفعيل قانون �صندوق ال�صتثمار الأردين لعام 

جناح امل�صاريع التي �صيقوم بها �صندوق ال�صتثمار الردين يف �صتى املجالت القت�صادية وال�صتثماريـــــة 
من خالل توفري قاعدة البيانات ال�صرورية واتخاذ ما يلزم من الجراءات لت�صهيل تنفيذ هذه امل�صاريع.

تعزيز م�صاركة القطاع اخلا�ص يف تنفيذ امل�صروعات العامة من خالل تفعيل وحدة ال�صراكة ما بني . 5
القرتا�ص  من  واحلد  املحدودة،  املالية  املوارد  على  ال�صغط  يخفف  ومبا  واخلا�ص  العام  القطاعني 

احلكومي لتمويل امل�صاريع، اإ�صافة اإلى توفري فر�ص عمل جديدة.
التاأكيد على دور القطاع ال�صياحي يف حتقيق معدلت منو م�صتدامة وتوفري فر�ص العمل من خالل . 6

الرتويج  برامج  دعم  اإلى  اإ�صافة  والوافدة،  املحلية  لل�صياحة  واعدة  �صياحية  اأمناط  على  الرتكيز 
ال�صياحي وفتح اأ�صواق جديدة وحتفيز الأ�صواق القائمة. 

موا�صلة تنفيذ اإ�صرتاتيجية قطاع الطاقة لالأعوام 2015- 2025 من اأجل تنويع وتطوير وا�صتغالل . 7
م�صادر الطاقة املحلية التقليدية واملتجــددة ومبا ي�صهم يف احلد من فاتورة الطاقة.

تعزيز الطار الت�صريعي والتنظيمي للقطاع امل�صريف وت�صهيل احل�صول على التمويل وتو�صيع نطاق . 8
اخلدمات املالية وتطوير القطاع املايل غري امل�صريف وتعزيز بيئة العمال.

2025 كخطة ا�صالح �صاملة للنظام . 9  -2016 اعتماد ال�صرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�صرية 
التعليمي بجميع مراحله ابتداء من مرحلة الطفولة والتعليم ما قبل املدر�صة والتعليم العام والعايل 

مع الرتكيز على التعليم املهني والتقني و�صوًل الى �صوق العمل . 
موا�صلة العمل على تقوية �صبكة الأمان الإجتماعي وتقدمي الدعم مل�صتحقيه من ذوي الدخل املحدود . 10

واملتو�صط.
ال�صتمرار يف ا�صدار ال�صكوك ال�صالمية لتنويع م�صادر التمويل وتو�صيع قاعدة امل�صتثمرين يف ادوات . 11

الدين احلكومي ومبا يت�صق مع الإطار العام لإدارة الدين العام. 
ومبا . 12 للمحافظات  التنموية  والولويات  الحتياجات  حتديد  يف  املحلية  املجتمعات  م�صاركة  تو�صيع 

التنموية  الربامج  اعداد  خالل  من  اململكة  حمافظات  كافة  على  التنمية  منافع  توزيع  على  ي�صاعد 
للمحافظات وتعزيز دور �صندوق تنمية املحافظات يف متويل امل�صاريع الإنتاجية الريادية التي توفر 

فر�ص عمل جديدة وب�صكل م�صتدام وذلك متهيداً للبدء بتطبيق نهج الالمركزية.
موا�صلة العمل على اإعادة هيكلة املوؤ�ص�صات العامة وتنفيذ م�صروع املواءمة بني املوارد الب�صرية والدوار . 13

الأمثل  الإ�صتغالل  لتحقيق  وذلك  احلكومية  والوحدات  والدوائر  الوزارات  لدى  املوؤ�ص�صية  واملهام 
للموارد الب�صرية واملالية املتاحة.

تعزيز مبداأ الإعتماد على الذات يف تغطية الإنفاق العام من خالل حت�صني كفاءة التح�صيل ال�صريبي . 14
الذاتية يف  الوحدات احلكومية على مواردها  اإعتماد  ال�صريبي، وزيادة  والتجنب  التهرب  واحلد من 

متويل نفقاتها.
املنح . 15 قيم  تعديل  العتبار  بعني  الخذ  مع  اخلليجية  املنحة  من  املمولة  امل�صاريع  اجناز  ا�صتكمال 

املخ�ص�صة للم�صاريع املمولة من املنحة ومبا يتنا�صب مع الو�صع احلايل لها.
 موا�صلة تنفيذ اخلطة الوطنية ال�صاملة حلقوق الن�صان الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الن�صان . 16

يف اململكة.
الردنية . 17 الوطنية  اللجنة  م�صاركة  وتعزيز  الردنية  للمراأة  الوطنية  ال�صرتاتيجية  تنفيذ  متابعة 

النوع الجتماعي  ادماج منظور  التنموية والقطاعية مبا ي�صاعد على  املراأة يف ر�صم اخلطط  ل�صوؤون 
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يف ال�صيا�صات الوطنية مبراعاة احتياجات الرجل واملراأة بعدالة ومبا يعزز من م�صاهمة املراأة يف جميع 
املجالت.

كما ا�صتندت تقديرات النفقات واليرادات يف قانون املوازنة العامة وقانون موازنات 
الوحدات احلكومية لعام 2017 الى الفر�صيات املتعلقة بالإجراءات املالية التالية :

عدم اإ�صدار مالحق موازنة اإل يف احلالت ذات ال�صرورة الق�صوى. وجتدر ال�صارة الى ان احلكومة مل  �
ت�صدر اي مالحـــــق للموازنة منـــــذ عـــــــــام 2013.

الزيــادة ال�صنوية الطبيعية لـرواتب املوظفني وخم�ص�صات التقاعد للجهازين املدين والع�صكري. �
ال�صتمرار يف �صبط التعيينات مع الخذ بعني العتبار م�صروع املواءمة بني املوارد الب�صرية والدوار  �

جودة  وحت�صني  الداري  اجلهاز  لرت�صيق  وذلك  احلكومية،  والدوائر  الوزارات  لدى  املوؤ�ص�صية  واملهام 
اخلدمات املقدمة للمواطنني.

ر�صد املخ�ص�صات الالزمة لتغطية فوائد الدين الداخلي واخلارجي. �
الى  � الدعم  اي�صال  اجل  من  الرقابة  اآليات  تعزيز  مع  الدعم  و�صبط  اخلبز  مادة  دعم  يف  ال�صتمرار 

م�صتحقيه.
�صبط وتر�صيد بنود النفقات الت�صغيلية ول�صيما البنود املتعلقة باملحروقات والكهرباء واملاء وال�صفر. �
احلكومية،  � املركبات  وادارة  تتبع  م�صروع  وتنفيذ  والثاث  ال�صيارات  �صراء  وقف  �صيا�صة  يف  ال�صتمرار 

حيث مل يتم ر�صد اي خم�ص�صات مالية ل�صراء ال�صيارات والثاث.
ر�صد املخ�ص�صات الالزمة للمعاجلات الطبية والأدوية وامل�صتلزمات الطبية.  �
زيادة املخ�ص�صات املر�صودة لدعم البلديات واملعونات النقدية املقدمة لال�صر املحتاجة وال�صتمرار يف  �

ر�صد املخ�ص�صات لدعم اجلامعات الر�صمية.
موا�صلة تقدمي الدعم للوحدات احلكومية املهمة مثل وزارة الوقاف وال�صوؤون واملقد�صات ال�صالمية  �

وموؤ�ص�صة الذاعة والتلفزيون وموؤ�ص�صة التدريب املهني.
  ر�صد املخ�ص�صات الالزمة لتغطية اللتزامات املالية واملتاأخرات الرتاكمية على الوزارات والدوائر  �

احلكومية والتي جاءت نتيجة جتاوز املخ�ص�صات املر�صودة يف قانون املوازنة والتو�صع يف منح الإعفاءات 
متاأخرات  من  وجلها  لخرى  �صنة  من  وترحيلها  ت�صديدها  وعدم  من�صبطة  غري  بطريقة  الطبية 
املتاأخرات  ال�صحي. وعليه فاإن ت�صديد هذه  التاأمني  العدالة يف  الى عدم  ادت  التي  املعاجلات الطبية 

خالل ال�صنوات 2017- 2019 �صينعك�ص ايجابياً على الن�صاط القت�صادي.
ر�صد املخ�ص�صات املالية لغايات ال�صتمالكات. �
وبرامج  � الب�صرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  ال�صرتاتيجية  لتنفيذ  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  ر�صد 

مكافحة التطرف.
ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة لتنفيذ امل�صاريع ال�صرتاتيجية يف قطاعات النقل والطاقة والتعليم  �

وال�صحة واملياه والطرق وتنمية املحافظات. 
تنفيذ ان�صاء املباين احلكومية با�صتخدام اآلية التمويل التاأجريي املنتهي بالتمليك وذلك بال�صراكة مع  �

القطاع اخلا�ص و�صندوق ا�صتثمار ال�صمان الجتماعي. 
ال�صتمرار بر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة مل�صاريع البنية التحتية للمحافظات بهدف تعزيز التوزيع  �

العادل ملنافع التنمية على كافة مناطق اململكة.
ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة مل�صاريع ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية لنتاج الكهرباء. �
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ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة مل�صاريع التحول اللكرتوين يف تقدمي اخلدمات احلكومية. �
الإ�صتقرار  � ل�صمان  الأمنية  واأجهزتنا  امل�صلحة  لقواتنا  ال�صرورية  املالية  املخ�ص�صات  تاأمني  موا�صلة 

الأمني الذي ي�صكل الركيزة الأ�صا�صية لالإ�صتقرار الإقت�صادي واملايل.
تخ�صي�ص الحتياجات املالية الالزمة للدوائر احلكومية �صمن موازناتها مبا فيها املنافع الوظيفية  �

مبوجب احكام قانون توريد واردات الدوائر والوحدات احلكومية.
متابعة ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة لتنفيذ امل�صاريع املنبثقة عن ال�صرتاتيجية الوطنية ل�صوؤون  �

املراأة الردنية يف موازنات الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية ح�صب الولويات والمكانات املالية 
املتاحة.

ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة ملوؤمتر القمة العربية الذي �صيعقد يف عمان. �
الطريق  � م�صروع  مثل  احليوية  امل�صاريع  من  لعدد  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  بر�صد  ال�صتمرار 

ال�صحراوي وم�صروع اكادميية امللكة رانيا للمعلمني وحمطة العالم العام امل�صتقلة وم�صروع الدفاع 
الإلكرتوين وم�صروع اللياف ال�صوئية ا�صافة الى م�صروع املدينة الطبية اجلديدة وم�صاريع تطوير 

منطقة وادي عربة وم�صروع ناقل البحرين.
اعتماد اجراءات واآليات حمددة لتخفي�ص خ�صائر قطاع املياه مبا يف ذلك تقليل وخف�ص الفاقد من  �

املياه وال�صتغالل الكفوؤ للطاقة وحت�صني عملية حت�صيل امل�صتحقات املالية.    
تعزيز اجراءات احلد من التهرب ال�صريبي وحت�صني التح�صيل ال�صريبي من خالل تطبيق الإجراءات  �

القانونية للتح�صيل والبيع يف املزاد العلني، واإجراء الت�صويات ومنح حوافز ملوظفي ال�صريبة مل�صاعفة 
اجلهود التح�صيلية.

اإعداد اإطار جديد لالإعفاءات ال�صريبية تت�صمن تخفي�ص العفاءات من �صريبة املبيعات على ال�صلع  �
واخلدمات املحلية وامل�صتوردة والعفاءات من الر�صوم اجلمركية.

ح�صول اململكة على كامل املنح اخلارجية املقدرة يف املوازنة العامة. �

التوقعات القت�صادية الكلية لالأعوام )2017- 2019(
ا�صتندت موازنة عام 2017 الى التوقعات الرئي�صية التالية:

2019 2018 2017 البيان
6.6 6.3 5.7 معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�صعار اجلارية %
4.0 3.8 3.3 معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�صعار الثابتة %
2.5 2.5 1.9 % )CPI( معدل الت�صخم
7.3 7.5 6.5 معدل منو ال�صادرات ال�صلعية %
4.3 3.2 3.4 معدل منو امل�صتوردات ال�صلعية %
6.1 7.0 8.7 عجز احل�صاب اجلاري كن�صبة من الناجت املحلي الجمايل %
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اأهم امل�صتجدات يف موازنة عام 2017
امل�صاريع  ويت�صمن  املتو�صط،  املدى  يف  احلكومة  وبرامج  خطط   2017 لعام  العامة  املوازنة  قانون  يرتجم 

والن�صطة التي تعتزم احلكومة القيام بها وفقا لالولويات الوطنية املن�صجمة مع وثيقة روؤية الردن 2025 

املجتمعات  بامل�صاركة مع  اعدادها  والتي مت  للمحافظات  التنموية  والربامج  التنموي  التنفيذي  والربنامج 

املحلية يف جميع حمافظات اململكة بهدف حتديد احتياجاتها واولوياتها التنموية وتعزيز دورها يف حتقيق 

التنمية ومبا يف�صي الى حت�صني امل�صتويات املعي�صية جلميع املواطنني يف خمتلف حمافظات اململكة.  وفيما 

يلي اأبرز امل�صتجدات يف موازنة عام 2017:

اأوًل:  متيز قانون موازنة 2017 ب�صبط وتر�صيد النفقات اجلارية، حيث ارتفعت هذه النفقات عن م�صتواها 
املر�صودة  املخ�ص�صات  الى  رئي�صي  ب�صكل  الرتفاع  هذا  ويعود   .%6.1 ن�صبته  مبا   2016 لعام  تقديره  املعاد 

دينار  مليون   185 منها  دينار  مليون   360 نحو  قيمتها  والبالغة  ال�صابقة  واملتاأخرات  اللتزامات  لت�صديد 

للمتاأخرات الناجمة عن املعاجلات الطبية. ويف حال مت ا�صتثناء املخ�ص�صات املر�صودة لاللتزامات واملتاأخرات 

%. و�صمن هذا  ن�صبته1.1  اأو ما  79 مليون دينار  2017 ترتفع مبقدار  النفقات اجلارية لعام  فاإن  ال�صابقة 

13.8%، علماً  ن�صبته  او ما  60 مليون دينار  الت�صغيلية بنحو  النفقات  انخفا�ص  الى  ال�صياق، جتدر ال�صارة 

باأنه مت تخفي�ص املخ�ص�صات املر�صودة لبند ال�صفر بن�صبة 50%، ا�صافة الى عدم ر�صد اي خم�ص�صات مالية 

ل�صراء ال�صيارات والثاث.

املحلي  الناجت  من   %2.4 ن�صبته  ما  الى  لي�صل  اخلارجية  املنح  بعد  املقدر  املوازنة  عجز  تراجع  ثانيا:  
الجمايل مقابل 4% من الناجت املحلي يف عــام 2016.

ثالثًا: �صبط النفقات املخ�ص�صة لالعفاءات الطبية بحيث يتم حتقيق العدالة يف منح العفاءات الطبية 
للتاأمينات  اجلائر  ال�صتخدام  يف  ت�صببت  التي  التجاوزات  من  واحلد  �صحياً،  املوؤمنني  وغري  للمحتاجني 

الطبية، وذلك لوقف الهدر يف املال العام.

رابعًا: ارتفاع ن�صبة تغطية اليرادات املحلية للنفقات اجلارية من حوايل 88.5% يف عام 2016 الى %96.7 
يف عام 2017، المر الذي ي�صري الى حت�صن موؤ�صرات العتماد على الذات ب�صكل وا�صح.

خام�شًا: يظهر التوزيع اجلغرايف للنفقات الراأ�صمالية يف عام 2017 حر�ص احلكومة على توفري التمويل 
للم�صاريع ذات الولوية يف املحافظات تعزيزا لدورها يف حتقيق التنمية ومبا ي�صاعدها على بناء قدراتها يف 

774 مليون  البدء بتطبيق نهج الالمركزية، حيث بلغت ح�صة املحافظات نحو  املوازنات عند  جمال اعداد 

دينار اأو ما ن�صبته 64% من اجمايل النفقات الراأ�صمالية، يف حني بلغت قيمة امل�صاريع الراأ�صمالية التي �صتنفذ 

ومنافع  التنموية  امل�صاريع  توزيع  36%. ولجل  ن�صبته  ما  اأو  دينار  مليون   443 نحو  الوطني  امل�صتوى  على 
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80 مليون دينار مل�صاريع البنية التحتية للمحافظات  التنمية على �صائر مناطق اململكة، فقد مت ر�صد نحو 

10 مليون دينار ل�صندوق  2017، كما مت ر�صد مبلغ  الدويل لعام  التخطيط والتعاون  �صمن موازنة وزارة 

الريادية  الإنتاجية  امل�صاريع  2017 وتعزيز دوره يف متويل  ال�صامية( لعام  امللكية  تنمية املحافظات )املبادرة 

التي توفر فر�ص عمل جديدة وب�صكل م�صتدام.

والطاقة  النقل  قطاعات  يف    ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  لتنفيذ  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  ر�صد  �شاد�شًا: 
والتعليم وال�صحة واملياه والطرق وتنمية املحافظات.

�شابعًا: �صكلت امل�صاريع الراأ�صمالية املمولة من املنحة املقدمة من اململكة العربية ال�صعودية ودولة الكويت 
ودولة المارات العربية املتحدة واملدرجة �صمن  قانون املوازنة العامة لل�صنة املالية 2017 ما مقداره 392 

مليون دينار او ما ن�صبته 32% من اجمايل النفقات الراأ�صمالية لعام 2017. 

2017 التدابري املنا�صبة حلماية ذوي الدخل املتدين واملحدود،  ثامنًا: ت�صمن قانون املوازنة العامة لعام 
عام  يف  دينار  مليون   653 بنحو  الجتماعي  المان  �صبكة  لتعزيز  املر�صودة  املالية  املخ�ص�صات  قّدرت  حيث 

2017، ولعل من اأبرزها دعم املواد التموينية واملعونة النقدية لال�صر الفقرية واملعاجلات الطبية و�صندوق 

الطالب املحتاج وان�صاء و�صيانة م�صاكن ال�صر الفقرية و�صندوق دعم اجلمعيات.

تا�شعًا: تفعيل برنامج ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص يف اقامة امل�صاريع اخلا�صة بالبنية التحتية وال�صتثمار، 
حيث كان باكورة هذه الجراءات يف ان�صاء م�صت�صفى الطفيلة احلكومي.

عا�شرا: يف اطار العمل على تعزيز �صفافية بيانات املالية العامة وفقاً لف�صل املمار�صات الدولية املطبقة، 
فقد مت ولول مرة ت�صمني قانون املوازنة العامة جدول يتعلق بتقديرات النفقات ال�صريبية )ال�صرائب غري 

التي تفقدها احلكومة يف �صوء  الإيرادات  2015، حيث يبني اجلدول   - 2014 املبا�صرة واملبا�صرة( لل�صنوات 

العفاءات ال�صريبية التي متنحها احلكومة يف جمالت خمتلفة. كما مت ا�صافة جدول جديد الى اجلداول 

الف�صول  ح�صب  موزعة  الناث  العاملني  تعوي�صات  خم�ص�صات  يبني  العامة  املوازنة  قانون  يف  الرئي�صية 

لل�صنوات 2015- 2019.
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من اأين تاأتي احلكومة باأموالها ؟
اليرادات العامة:

قدرت الإيرادات العامة لعام 2017 مببلغ 8119 مليون دينار لت�صكل بذلك  27.8% من الناجت املحلي الإجمايل 

2019 لت�صبح 30.3% و  2018  و  2016، فيما يتوقع اأن ترتفع هذه الن�صبة يف عامي  مقابل 26.1% يف عام 

%30.9على التوايل.

وقد توزعت هذه الإيرادات وفقًا ملا يلي :-
الإيرادات املحلية 

% عن   16.0 ن�صبته  دينار م�صجلة بذلك منواً  7342 مليون  2017 بحوايل  املحلية يف عام  الإيرادات  قدرت 

م�صتواها يف عام 2016، ولتبلغ ن�صبتها الى الناجت املحلي الإجمايل حوايل 25.1% مقارنة مع 22.9% يف عام 

 .2016
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اإلى   2016 88.5% يف عام  للنفقات اجلارية من  املحلية  الإيرادات  ن�صبة تغطية  ارتفعت  على ذلك،  وترتيباً 

و   %102.7 ن�صبته  ما  الى  و2019   2018 التدريجي خالل عامي  اإرتفاعها  ولتوا�صل   ،2017 عام  96.7% يف 

112.0% على التوايل.

اأهم  ال�صرائب من  ال�صريبية.وتعترب  واليرادات غري  ال�صريبية  الإيرادات  املحلية من  الإيرادات  وتت�صكل 

املوارد خلزينة الدولة والغر�ص الرئي�صي منها هو حتقيق امل�صلحة العامة.

الإيرادات ال�شريبية:
ال�صلع  على  »ال�صرائب  �صّكلت  حيث  دينار،  مليون   5201 مببلغ   2017 لعام  ال�صريبية  الإيرادات  قدرت 

واخلدمات« ما ن�صبته 61.4% و�صّكلت »ال�صرائب على الدخل والرباح« ما ن�صبته 20.1%، و�صكلت »ال�صرائب 

2.9% و »ال�صرائب  امللكية« ما ن�صبته  6.9% و»ال�صرائب على  التجارة واملعامالت الدولية« ما ن�صبته  على 

الخرى« ما ن�صبته 8.7%. ويعود النمو املقدر يف اليرادات ال�صريبية بن�صبة 19.9% يف عام 2017 الى ارتفاع 

ح�صيلة كل من  » ال�صرائب على ال�صلع واخلدمات « و » ال�صرائب على الدخل والرباح « و» ال�صرائب على 

17.4% على  9.8% و10.8% و  9.0% و  التجارة واملعامالت الدولية« و» ال�صرائب على امللكية « مبا ن�صبته 

التوايل، ا�صافة الى ح�صيلة الجراءات ال�صريبية واجلمركية ال�صالحية واملقدرة بنحو 450 مليون دينار.
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الإيرادات غري ال�شريبية:
ال�صلع  »بيع  ايرادات  �صّكلت  حيث  دينار،  مليون   2141 بنحو   2017 لعام  ال�صريبية  غري  اليرادات  قدرت 

واخلدمات« ما ن�صبته 44.7%، و�صّكلت ايرادات »دخل امللكية« )مبا فيها الفوائ�ص املالية للوحدات احلكومية( 

13.3%، يف حني بلغت ح�صة »اليرادات املختلفة« )كعائدات التعدين وبدل اخلدمات اجلمركية  ما ن�صبته 

على الب�صائع امل�صتوردة املعفاة واليرادات الناجمة عن قانون توريد واردات الدوائر والوحدات احلكومية( ما 

ن�صبته 38.5%، وا�صتحوذت الغرامات واجلزاءات وامل�صادرات على ما ن�صبته 2.7% و عائدات التقاعد على ما 

ن�صبته 0.8%. ويعود الرتفاع يف النمو املقدر لالإيرادات غري ال�صريبية بن�صبة 7.3% يف عام 2017 الى ارتفاع 

ال�صلع واخلدمات« و»اليرادات املختلفة«  ح�صيلة كل من »الغرامات واجلزاءات وامل�صادرات« و»ايرادات بيع 

مبا ن�صبته 5.7% و 9.7% و 22.7%  على التوايل، من جهة، وانخفا�ص ح�صيلة كل من »عائدات التقاعد« 

و«ايرادات دخل امللكية« مبا ن�صبته 3.4% و 24.6% من جهة اخرى.

املنح اخلارجية 
قدرت املنح اخلارجية يف عام 2017 بنحو 777 مليون دينار مقارنة مع 897 مليون دينار يف عام 2016، موزعة 

ويف  املانحة  الدول  من  دينار  مليون  و385  اخلليجي  التعـــــاون  جمل�ص  دول  من  دينار  مليــــون   392 بواقــــع 

مقدمتها الوليات املتحدة المريكية والحتاد الوروبي .
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على ماذا تنفق احلكومة اموالها ؟
النفقات العامة:

 ،2016 8325 مليون دينار يف عام  8813 مليون دينار مقارنة مع  2017 بنحو  قدرت النفقات العامة يف عام 

بارتفاع مقداره 488 مليون دينار اأو ما ن�صبته 5.9%، م�صّكلة ما ن�صبته 30.1% من الناجت املحلي الإجمايل. 

وجتدر   .%30.1 الى  لت�صل   2019 عام  يف  تنخف�ص  و   2018 عام  يف   %30.6 الى  الن�صبة   ت�صل  اأن  ويتوقع 

ال�صارة الى ان النفقات العامة يف م�صروع قانون املوازنة العامة لعام 2017 قدرت بنحو 8946 مليون دينار مت 

تخفي�صها من قبل جمل�ص النواب بنحو 134 مليون دينار.

اأوًل: النفقات اجلارية
عن   %6.1 ن�صبته  بلغت  ارتفاعاً  م�صجلة  دينار  مليون   7596 بنحو   2017 عام  يف  اجلارية  النفقات  قدرت 

م�صتواها يف عام 2016، ولت�صكل حوايل 26.0% من الناجت املحلي الإجمايل. ويتوقع اأن ت�صتمر هذه الن�صبة 

25.1% لكل منهما تباعاً. حيث �صّكلت  25.8% و  2019 لت�صل الى ما ن�صبته  2018 و  بالنخفا�ص يف عامي 

خم�ص�صات كل من تعوي�صات العاملني ما ن�صبته 49.6%، ونفقات ا�صتخدام ال�صلع واخلدمات ما ن�صبته %5.0 

، يف حني �صّكلت  نفقات »التقاعد والتعوي�صات وامل�صاعدات الجتماعية« ما ن�صبته 19.8%.وقد �صكلت فوائد 

الدين العام ما ن�صبته 13.0% و«الدعم والإعانات« ما ن�صبته 6.2%، واما باقي بنود النفقات اجلارية ف�صّكلت 
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لت�صديد  املر�صودة  املخ�ص�صات  الى  رئي�صي  ب�صكل  بيانه-  �صبق  كما   - الرتفاع  ويعود هذا   .%6.4 ن�صبته  ما 

185 مليون دينار للمتاأخرات  360 مليون دينار منها  ال�صابقة والبالغة قيمتها نحو  اللتزامات واملتاأخرات 

الناجمة عن املعاجلات الطبية. ويف حال مت ا�صتثناء املخ�ص�صات املر�صودة لاللتزامات واملتاأخرات ال�صابقة 

فاإن النفقات اجلارية لعام 2017 ترتفع مبقدار 79 مليون دينار اأو ما ن�صبته1.1 % . وجتدر ال�صارة الى ان 

النفقات اجلارية يف م�صروع قانون املوازنة العامة لعام 2017 قدرت بنحو 7629 مليون دينار مت تخفي�صها من 

قبل جمل�ص النواب بنحو 34 مليون دينار.
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ثانيًا: النفقات الراأ�شمالية
قدرت النفقات الراأ�صمالية يف عام 2017 بنحو 1217 مليون دينار اأو ما ن�صبته 4.2% من الناجت املحلي الجمايل 

م�صجلة بذلك ارتفاعاً يقارب 49 مليون دينار اأو ما ن�صبته 4.2% عن م�صتواها يف عام 2016، ولتبلغ بذلك 

ح�صتها من اإجمايل النفقات 13.8%. وقد �صّكلت امل�صاريع الراأ�صمالية امل�صتمرة ما ن�صبته 38.4% وامل�صاريع 

قيد التنفيذ ما ن�صبته 44.8% وامل�صاريع اجلديدة ما ن�صبته 16.8% من اجمايل النفقات الراأ�صمالية املقدرة، 

علماً باأنه مل يتم ت�صمني هذه النفقات اي خم�ص�صات ل�صراء الثاث وال�صيارات. وقد حر�صت احلكومة على 

توفري التمويل للم�صاريع ذات الولوية يف املحافظات تعزيزا لدورها يف حتقيق التنمية ومبا ي�صاعدها على 

بناء قدراتها يف جمال اعداد املوازنات عند البدء بتطبيق نهج الالمركزية. وجتدر ال�صارة الى ان النفقات 

الراأ�صمالية يف م�صروع قانون املوازنة العامة لعام 2017 قدرت بنحو 1317 مليون دينار مت تخفي�صها من قبل 

جمل�ص النواب بنحو 100 مليون دينار.
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ثالثا : العجز/ الوفر املايل
وترتيباً على هذه التطورات يف جانبي الإيرادات والنفقات، يتوقع اأن يبلغ العجز املايل بعد املنح اخلارجية 

الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مع عجز ن�صبته  2.4% من  اأو ما ن�صبته  694 مليون دينار  2017 نحو  لعام 

4.0% يف عام 2016. اما العجز املايل قبل املنح لعام 2017 فيتوقع ان يبلغ نحو 1471 مليون دينار اأو ما ن�صبته 

5.0% من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مع عجز ن�صبته 7.2% يف عام 2016. وجتدر ال�صارة الى ان العجز 

املقدر يف م�صروع قانون املوازنة العامة لعام 2017 قد بلغ نحو 827 مليون دينار مت تخفي�صه من قبل جمل�ص 

النواب بنحو  134 مليون دينار.
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خال�شة املوازنة العامة لل�شنوات 2015- 2019

)باملليون دينار(

البيان
فعلي

2015

اإعادة تقدير

2016

مقدر

2017

تاأ�صريي

2018

تاأ�صريي

2019

5,910.16,331.07,342.08,262.09,326.0اليرادات املحلية
1,176.0912.0 777.0 886.3897.0املنح اخلارجية

9,438.010,238.0 8,119.0 6,796.47,228.0جمموع اليرادات العامة
7,595.78,041.18,323.5 6,624.57,157.1النفقات اجلارية

1,098.41,167.91,216.91,477.91,657.6النفقات الراأ�صمالية
7,722.98,324.98,812.59,519.09,981.1جمموع النفقات العامة

عجز/وفر املوازنة العامة
256.9-81.0-693.5 -1,096.9-926.5بعد املنح
-655.1-1,257.0-1,470.5 -1,993.9-1,812.8قبل املنح

عجز/وفر املوازنة العامة 

كن�صبة من الناجت
0.8%-0.3%-2.4%-4.0%-3.5%بعد املنح
-2.0%-4.0%-5.0%-7.2%-6.8%قبل املنح
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موؤ�صرات املالءة املالية 
فعليالبيان

2015

اإعادة 

تقدير

2016

مقدر

2017

تاأ�صريي

2018

تاأ�صريي

2019

30.9%30.3%27.8%26.1%25.5%ن�صبة اليرادات العامة للناجت
28.1%26.6%25.1%22.9%22.2%ن�صبة اليرادات املحلية للناجت

2.7%3.8%2.7%3.2%3.3%ن�صبة املنح اخلارجية للناجت
30.1%30.6%30.1%30.1%29.0%ن�صبة النفقات العامة للناجت

25.1%25.8%26.0%25.9%24.9%ن�صبة النفقات اجلارية للناجت
5.0%4.8%4.2%4.2%4.1%ن�صبة النفقات الراأ�صمالية للناجت

16.6%15.5%13.8%14.0%14.2%ن�صبة النفقات الراأ�صمالية للنفقات العامة
93.4%86.8%83.3%76.0%76.5%تغطية اليرادات املحلية للنفقات العامة

112.0%102.7%96.7%88.5%89.2%تغطية اليرادات املحلية للنفقات اجلارية

اإجمايل النفقات العامة املقدرة ح�شب الف�شول لل�شنة املالية 2017

 )بالألف دينار(

الف�صل

جمموع النفقــــــــــــــــــــــــــــــــات

الف�صل اجلارية
الراأ�صمالية

املجموعقرو�صخزينة
47,68300047,683الديوان امللكي الها�صمي

22,72400022,724جمل�ص الأمة

29,91111,818011,81841,729رئا�صة الوزراء

رئا�صة الوزراء/ديوان الت�صريع 

والراأي
870000870

873000873دائرة ال�صراء املوحد

رئا�صة الوزراء/وكالة الأنباء 

الأردنية
3,0620003,062

7,9140007,914ديوان املحا�صبة

1,14550005001,645وزارة تطوير القطاع العام

3,14849004903,638ديوان اخلدمة املدنية

وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية 

والربملانية
4,2000004,200

1,115,00044,000044,0001,159,000وزارة الدفاع

178,00056,083056,083234,083اخلدمات الطبية امللكية

1,8191,16501,1652,984املركز اجلغرايف امللكي الأردين

18,4003,44903,44921,849وزارة الداخلية
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الف�صل

جمموع النفقــــــــــــــــــــــــــــــــات

الف�صل اجلارية
الراأ�صمالية

املجموعقرو�صخزينة
وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال 

املدنية واجلوازات
10,10018,939018,93929,039

646,50030,200030,200676,700وزارة الداخلية / الأمن العام

187,00023,200023,200210,200وزارة الداخلية/ الدفاع املدين

198,60019,600019,600218,200وزارة الداخلية/قوات الدرك

58,70110,997010,99769,698وزارة العدل 

17,7321,64801,64819,380دائرة قا�صي الق�صاة

48,0102,30002,30050,310وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني

وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني 

/ دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية
2,1801,42001,4203,600

3,066,542121,5930121,5933,188,135وزارة املالية

1,96827502752,243وزارة املالية/ دائرة املوازنة العامة

68,3503,10003,10071,450وزارة املالية/ اجلمارك الردنية

وزارة املالية/دائرة الأرا�صي 

وامل�صاحة
17,0002,01402,01419,014

1,70016001601,860وزارة املالية/ دائرة اللوازم العامة

وزارة املالية / دائرة �صريبة الدخل 

واملبيعات
64,300800080065,100

10,85026,550026,55037,400وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

وزارة ال�صناعة والتجارة 

والتموين/دائرة مراقبة ال�صركات
1,9900001,990

وزارة التخطيط والتعاون الدويل/ 

املجل�ص القومي للتخطيط
1,643111,25717,025128,282129,925

وزارة التخطيط والتعاون الدويل/ 

دائرة الح�صاءات العامة
5,2501,88501,8857,135

7,3303,65003,65010,980وزارة ال�صياحة والآثار

وزارة ال�صياحة والآثار / دائرة 

الآثار العامة
6,7002,35002,3509,050

8,380175,9950175,995184,375وزارة ال�صوؤون البلدية

9,120107,5010107,501116,621وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

43,66073,032073,032116,692وزارة الأ�صغال العامة وال�صكان
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الف�صل

جمموع النفقــــــــــــــــــــــــــــــــات

الف�صل اجلارية
الراأ�صمالية

املجموعقرو�صخزينة
وزارة الأ�صغال العامة وال�صكان / 

دائرة العطاءات احلكومية
1,4000001,400

46,94014,462014,46261,402وزارة الزراعة

2,09025,097025,09727,187وزارة املياه والري

وزارة املياه والري/�صلطة وادي 

الأردن
12,30050,3771,30051,67763,977

2,2703,32103,3215,591وزارة البيئة

831,33042,958042,958874,288وزارة الرتبية والتعليم

وزارة التعليم العايل و البحث 

العلمي
81,80141,667041,667123,468

539,06941,968041,968581,037وزارة ال�صحة

115,50010,257010,257125,757وزارة التنمية الجتماعية

17,1604,58704,58721,747وزارة العمل

3,1625,91005,9109,072وزارة الثقافة

وزارة الثقافة/دائرة املكتبة 

الوطنية
7112000200911

13,40010,065010,06523,465وزارة ال�صباب

3,29762,081062,08165,378وزارة النقل

وزارة النقل/ دائرة الأر�صاد 

اجلوية
1,9401,20001,2003,140

وزارة الت�صالت وتكنولوجيا 

املعلومات
4,95028,414028,41433,364

8,812,535 1,216,860 18,325 1,198,535 7,595,675 املجمــــوع
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 تقديرات النفقات ال�شريبية )ال�شرائب غري املبا�شرة واملبا�شرة ( لل�شنوات 2014 - 2015

)باملليون دينار(

البيان
 2014 2015

القيمةGDP %القيمة
2005.38 7.53 1914.98 ال�صرائب غري املبا�صرة

874.58 3.28 835.16 ال�صريبة العامة على املبيعات على ال�صلع واخلدمات املحلية

469.62 1.76 448.45 خا�صع بن�صبة 0

226.98 0.85 216.75 خا�صع بن�صبة 4

4.87 0.02 4.65 خا�صع بن�صبة 7

22.68 0.09 21.66 خا�صع بن�صبة 8

150.43 0.56 143.65 معفى من ال�صريبة

286.55 1.08 273.63 ال�صريبة العامة على املبيعات على ال�صلع واخلدمات امل�صتوردة

238.68 0.89 227.92 جمموع اخلا�صع للن�صب املخف�صة

163.78 0.61 156.40 خا�صع بن�صبة 0

74.13 0.28 70.79 خا�صع بن�صبة 4

0.13 0.00 0.12 خا�صع بن�صبة 7

0.64 0.00 0.61 خا�صع بن�صبة 8

47.87 0.17 45.71 املعامالت التف�صيلية/التفاقيات اخلا�صة

35.72 0.13 34.11 موؤجلة دفع ال�صريبة

5.90 0.02 5.63 املناطق التنموية

6.25 0.02 5.97 اأخرى

138.68 0.52 132.42 ال�صريبة اخلا�صة على املبيعات

85.98 0.32 82.10 ال�صلع واخلدمات امل�صتوردة

52.70 0.20 50.32 ال�صلع واخلدمات املحلية

705.57 2.65 673.77 الر�صوم اجلمركية

389.37 1.46 371.82 جمموع اخلا�صع للن�صب املخف�صة

221.52 0.83 211.54 الن�صب املخف�صة ) بدون اتفاقيات جتارة (

81.92 0.31 78.23 متاأخرات �صريبة املبيعات )قانون ال�صتثمار(

33.85 0.13 32.32 الن�صب املخف�صة )اعفاءات �صريبة الدخل امل�صبقة(

9.34 0.04 8.92 املناطق التنموية

8.71 0.03 8.32 قانون ت�صجيع ال�صتثمار )القطاع ال�صناعي(

6.33 0.02 6.04 �صركات �صناعة الأدوية

27.70 0.10 26.45 اأخرى

316.20 1.18 301.95 املعامالت التف�صيلية / التفاقيات اخلا�صة

260.60 0.98 248.85 التفاقيات مع ال�صركات اخلا�صة

18.73 0.07 17.89 حتت قانون ت�صجيع ال�صتثمار )القطاع ال�صناعي(
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البيان
 2014 2015

القيمةGDP %القيمة
11.84 0.04 11.31 اعفاءات املناطق التنموية

6.41 0.02 6.12 حتت قانون ال�صتثمار )القطاعات الخرى(

2.58 0.01 2.46 معفاه حتت قانون املناطق التنموية )الفنادق(

1.99 0.01 1.90 �صركات �صناعة الأدوية

1.15 0.00 1.10 قانون ال�صتثمار ) امل�صت�صفيات (

12.90 0.05 12.32 اأخرى

1094.39 4.11 1045.06 ال�صرائب املبا�صرة

الفراد  من  الدخل  �صريبة  لنفقات  الجمايل  املجموع 

922.89 3.46 881.29 وال�صركات

560.49 2.10 535.23 �صريبة الدخل على الأفراد

9.34 0.04 8.92 العزب مع دخل اقل من 12000

11.39 0.04 10.88 العزب مع دخل اكرث من 12000

3.20 0.01 3.06 افراد

8.19 0.03 7.82 موظفني

20.73 0.08 19.80 �صريبة الدخل على الفرد والعائلة : اأفراد

510.94 1.92 487.91 عائلة مع دخل اقل من 24000

28.82 0.11 27.52 عائلة مع دخل اكرث من 24000

14.44 0.05 13.79 افراد

14.38 0.05 13.73 موظفني

539.76 2.03 515.43 �صريبة الدخل على الفرد والعائلة : عائلة

362.40 1.36 346.06 �صريبة الدخل على ال�صركات

16.36 0.06 15.62 ن�صبة �صريبية خمف�صة 14% )�صركات ت�صامن(

81.80 0.31 78.11 ن�صبة �صريبية خمف�صة 14% )�صركات م�صاهمة(

202.11 0.76 193.00 العفاءات على القطاع الزراعي

62.13 0.23 59.33 اعفاءات الدخل على امل�صتوردات )ال�صناعة(

171.50 0.64 163.77 ال�صريبة على امللكية

26637.00  25437.00 الناجت املحلي الإجمايل
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 خال�شة الت�شنيف الوظيفي للنفقات العامة املقدرة ح�شب الأق�شام الوظيفية لل�شنوات

2019 -2015

 )بالألف دينار(

الق�صم الوظيفي
فعلي

2015

اعادة تقدير

2016

مقدر

2017

تاأ�صريي

2018

تاأ�صريي

2019

1,370,8911,458,4431,530,5271,588,6731,626,475اخلدمات العمومية العامة

935,8721,026,3501,139,6001,228,6001,332,600الدفاع

ال�صالمة  و�صوؤون  العام  النظام 

العامة
1,043,7101,116,1011,196,6471,255,7631,345,079

512,180607,182587,094743,366851,371ال�صوؤون القت�صادية

45,66926,42524,15543,51660,476حماية البيئة

236,979228,027297,325350,488401,777ال�صكان ومرافق املجتمع

876,185942,896834,520908,007964,991ال�صحة

155,370164,026183,438184,486190,118ال�صوؤون الدينية والثقافية

1,042,4281,041,2181,039,3941,089,6691,101,322التعليم

1,503,6431,714,2641,979,8372,126,4662,106,923احلماية الجتماعية

7,722,9298,324,9328,812,5359,519,0339,981,131املجموع
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اإجمايل النفقات الراأ�شمالية موزعة ح�شب املحافظات لل�شنة املالية 2017

 )بالألف دينار(

النفقات الراأ�صماليةاملحافظة

442,950امل�صتوى الوطني

91,210حمافظة اربد

46,569حمافظة املفرق

39,307حمافظة جر�ص

48,450حمافظة عجلون

122,399حمافظة العا�صمة

71,824حمافظة البلقاء

69,809حمافظة الزرقاء

42,539حمافظة مادبا

54,754حمافظة الكرك

77,472حمافظة معان

41,628حمافظة الطفيلة

67,950حمافظة العقبة

1,216,860املجموع

ملاذا تقرت�س احلكومة ؟

تلجاأ احلكومة لالقرتا�ص الداخلي اأو اخلارجي للح�صول على التمويل الالزم ل�صد عجز املوازنة الناجت عن 

اإنفاق احلكومة اأمواًل تفوق اإيراداتها، ويعود ال�صبب يف ذلك لإميانها ب�صرورة تنفيذ م�صاريع تنموية ذات 

اأولوية لها اثر ايجابي على حياة املواطنني وتلبي حاجات املجتمع. وقد مت تقدير عجز املوازنة لعام 2017 

بواقع 694 مليون دينار اأو ما ن�صبته 2.4% من الناجت املحلي الإجمايل، يف حني مت تقدير اجمايل الدين العام 

حتى نهاية ت�صرين ثاين 2016 مبا ن�صبته 95.6% من الناجت املحلي الجمايل املقدر.
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يبني اجلدول التايل تطور اجمايل الدين العام خالل الفرتة )2014- 2016(:

)باملليون دينار(

20142015البيــــــان
2016

)ت�صرين ثاين(

22,651.624,876.826,247.4اجمايل الدين العام

95.6%93.4%89.1%% من الناجت املحلي الجمايل

14,621.015,486.016,202.1اجمايل الدين العام الداخلي

59.0%58.1%57.5%% من الناجت املحلي الجمايل

8,030.19,390.510,045.2ر�صيد الدين العام اخلارجي

36.6%35.3%31.6%% من الناجت املحلي الجمايل

 تعزيز حقوق الن�شان يف اململكة 
بن�صر  العامة  املوازنة  دائرة  قامت  للدولة،  العامة  املوازنة  اعداد  عملية  على  ال�صفافية  من  املزيد  لإ�صفاء 

املوقع  2016 بعد �صدورهما على  املالية  لل�صنة  الوحدات احلكومية  العامة وقانون موازنات  املوازنة  قانون 

الإلكرتوين للدائرة ومت توزيع ن�صخ ورقية منها ليت�صنى للجميع الطالع عليها وابداء املالحظات حولها، 

بالإ�صافة الى ا�صدار وثيقة دليل املواطن للموازنة العامة لعام 2016 ون�صره على املوقع الإلكرتوين للدائرة 

للمواطنني يف كل من حمافظة  بعقد ندوات حوارية توعوية  الدائرة  ن�صخ ورقية منه. كما قامت  وتوزيع 

املدين،  املجتمع  احدى موؤ�ص�صات  وبالتعاون مع  الكرك  ناعور وحمافظة جر�ص وحمافظة  لواء  العا�صمة/ 

اكرب قدر ممكن من  واملواطن واطالعه على  العامة  املوازنة  دائرة  التوا�صل بني  اأطر  تعزيز  بهدف  وذلك 

البيانات واملعلومات الواردة يف قانون املوازنة العامة.

ولت�صهيل مهمة املراجعني والباحثني حول احل�صول على البيانات واملعلومات، فقد مت اجراء تعديالت وا�صعة 

على املوقع الإلكرتوين للدائرة بناًء على مالحظات مركز را�صد حول املواقع الإلكرتونية احلكومية التي 

رفعها الى رئا�صة الوزراء، كما مت ت�صمية من�صق مع مركز حماية وحرية ال�صحفيني للعمل مع اإدارة “م�صروع 

اعرف” الهادف الى تطوير وماأ�ص�صة انفاذ حق احل�صول على املعلومات.
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وفيما يتعلق باخلطة الوطنية ال�صاملة حلقوق الن�صان لالأعوام )2016- 2025(، قامت دائرة املوازنة العامة 

بت�صمني تعميم دولة رئي�ص الوزراء املتعلق باإعداد م�صروعي قانون املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات 

العتبار  بعني  الأخذ  احلكومية  والوحــــدات  والدوائر  الوزارات  جميع  من  الطلب  لعام2017،  احلكومية 

تكون  ان  على  موازناتها  م�صاريع  اعداد  عند  الن�صان  حلقوق  ال�صاملة  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  متطلبات 

من�صجمة مع الأولويات الوطنية والعمل على ا�صتيعاب متطلبات اخلطة �صمن ال�صقوف الأولية املحددة لها.

الوحدات  موازنات  قانون  وم�صروع  العامة  املوازنة  قانون  م�صروع  اإعداد  عند  العتبار  بعني  الأخذ  مت  وقد 

احلكومية  والوحدات  والدوائر  للوزارات  الالزمة  املالية  املخ�ص�صات  ر�صد   2017 املالية  لل�صنة  احلكومية 

املوارد  الإعاقة، وذلك يف �صوء  واملواطنني من ذوي  والطفل  املراأة  املواطنني مبن فيهم  تعزز حقوق  والتي 

املالية املتاحة ووفقاً ملنهج ادماج مفاهيم حقوق الن�صان عند �صياغة املوازنة العامة للدولة وذلك حتقيقاً 

الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية وتنفيذا خلططها ال�صرتاتيجية بتقدمي خدمات اف�صل  لأهداف 

الجتماعية  واحلماية  الأمن  بحق  املتمثلة  الن�صان  حقوق  بتعزيز  رئي�صي  وب�صكل  ي�صهم  مما  للمواطنني 

وال�صحة والتعليم والرتفيه. كما مت ابراز املخ�ص�صات املالية املتعلقة باملراأة والطفل يف قانون املوازنة العامة 

لل�صنة املالية 2017 ان�صجاماً مع مفهوم املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي واملوازنة ال�صديقة للطفل. ومت 

املوقع  2017 على  املالية  لل�صنة  الوحدات احلكومية  وقانون موازنات  العامة  املوازنة  قانون  ن�صر م�صروعي 

الإلكرتوين للدائرة لإتاحة املجال للجميع الطالع عليها وابداء مالحظاتهم حولها.

املوازنة امل�شتجيبة للنوع الجتماعي  واملوازنة ال�شديقة للطفل: 
لحقاً لالن�صطة والجراءات التي قامت بها دائرة املوازنة العامة خالل ال�صنوات املا�صية بالتعاون مع اللجنة 

الوطنية الردنية ل�صوؤون املراأة وهيئة المم املتحدة للمراأة والتي تتعلق ب�صوؤون املراأة يف موازنات الوزارات 

والدوائر احلكومية، ويف �صوء الولوية التي تعطيها دائرة املوازنة العامة للمراأة  يف عملية اعداد املوازنة 

وتنفيذها وهو ما يعرف مبفهوم املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي، اي التي تربز احتياجات املراأة وتعمل 

على ر�صد املخ�ص�صات الالزمة لتلبية هذه الحتياجات، فقد ت�صمن اطار تنفيذ املرحلة الثالثة من برنامج 

املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي قيام اللجنة الوطنية الردنية ل�صوؤون املراأة وبالتعاون مع دائرة املوازنة 

املوازنة  املوازنات يف دائرة  ا�صت�صارية متخ�ص�صة بعقد ور�صة عمل تدريبية ملحللي  العامة ومن خالل جهة 

العامة واملعنيني يف جمالت التخطيط ال�صرتاتيجي واملوازنة يف الوزارات والدوائر احلكومية حول مفهوم 

التمكني القت�صادي والجتماعي وال�صيا�صي والكيفية التي يتم فيها تعبئة النماذج املعدة لغايات التمكني، 

واليات حتليل امل�صاريع من منظور النوع الجتماعي يف الربامج احلكومية واليات حتديد امل�صاريع املتعلقة 

بالتمكني يف الربامج احلكومية من منظور النوع الجتماعي. ويف هذا الطار، فقد مت ا�صافة جدول جديد 

الى اجلداول الرئي�صية يف قانون املوازنة العامة يبني خم�ص�صات تعوي�صات العاملني الناث موزعة ح�صب 

الف�صول.
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ويبني اجلدول التايل املخ�ش�شات املقدرة لالإناث موزعة ح�شب الف�شول لل�شنوات 2015 - 2019.

املخ�ش�شات املقدرة لالإناث موزعة ح�شب الف�شول لل�شنوات 2015 - 2019 

 )بالألف دينار(

الف�صـــــــــــــــــــــــل
 2015 2016 2017 2018 2019

عنوانهرقمه
8,8669,35710,49010,51110,532الديوان امللكي الها�صمي0101
4,4034,8064,8004,7024,716جمل�ص الأمة0201
1,1481,1751,2201,2371,252رئا�صة الوزراء0301

0302
رئا�صة الوزراء/ديوان الت�صريع 

والراأي
322339384393403

253278364389394دائرة ال�صراء املوحد0303

0304
رئا�صة الوزراء/وكالة الأنباء 

الأردنية
607617681671680

233234000ديوان املظامل0350
1,8651,9232,0562,1342,167ديوان املحا�صبة0401
557502679562572وزارة تطوير القطاع العام0501
8179441,0941,1211,139ديوان اخلدمة املدنية0601

0702
وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية 

والربملانية
3714721,5141,5181,525

99,728126,833112,999120,727131,997اخلدمات الطبية امللكية0802
470496561574584املركز اجلغرايف امللكي الأردين0901

9,85310,64110,86510,69310,779وزارة الداخلية1001 

 1002
وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال 

املدنية واجلوازات
2,4752,6633,0803,1123,171

41,00943,63939,38941,25142,504وزارة الداخلية / الأمن العام1003 

7,5127,9448,4088,8809,396وزارة الداخلية/ الدفاع املدين1004 

1,9232,1162,1822,3162,520وزارة الداخلية/قوات الدرك1005 

24,89827,14032,33133,76234,602وزارة العدل1101 

5,8477,0499,4689,9409,796دائرة قا�صي الق�صاة1201 

17,61817,47818,91119,31619,608وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني1301 

 1401
وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني 

/ دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية
9211,5461,212626632

948,6121,043,4561,189,0251,294,6291,300,854وزارة املالية1501 

286352367376380وزارة املالية/ دائرة املوازنة العامة1502 

1,1901,3008,1298,1668,190وزارة املالية/ اجلمارك الردنية1503 
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الف�صـــــــــــــــــــــــل
 2015 2016 2017 2018 2019

عنوانهرقمه

 1504
وزارة املالية/دائرة الأرا�صي 

وامل�صاحة
4,5834,6234,7244,8404,902

455493464477482وزارة املالية/ دائرة اللوازم العامة1505 

 1506
وزارة املالية / دائرة �صريبة 

الدخل واملبيعات
4,6124,7495,4075,4925,543

 1601
وزارة ال�صناعة والتجارة 

والتموين
2,3362,8193,9413,6723,686

 1602
وزارة ال�صناعة والتجارة 

والتموين/دائرة مراقبة ال�صركات
420443693701708

 1701

وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل/ املجل�ص القومي 

للتخطيط

23,27958,59447,62587,497112,177

 1702
وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل/ دائرة الح�صاءات العامة
2,2742,3792,5262,5802,632

3,2602,9563,0232,9593,521وزارة ال�صياحة والآثار1801 

 1802
وزارة ال�صياحة والآثار / دائرة 

الآثار العامة
9119121,144953964

76,93074,19789,07989,03489,069وزارة ال�صوؤون البلدية1901 

1,9661,9602,2752,3872,431وزارة الطاقة والرثوة املعدنية2001 

24,42421,27120,52623,90024,100وزارة الأ�صغال العامة وال�صكان2101 

 2102
وزارة الأ�صغال العامة وال�صكان / 

دائرة العطاءات احلكومية
688719856874885

10,74210,89611,25611,44011,615وزارة الزراعة2201 

546547598623632وزارة املياه والري2301 

 2302
وزارة املياه والري/�صلطة وادي 

الأردن
1,2051,2421,3271,3641,393

601688805877896وزارة البيئة2401 

511,604509,024498,407521,520541,246وزارة الرتبية والتعليم2501 

 2601
وزارة التعليم العايل و البحث 

العلمي
59,43860,94861,43164,26351,776

356,092382,733341,403368,929389,834وزارة ال�صحة2701 

64,01164,73265,03766,48068,003وزارة التنمية الجتماعية2801 

6,3686,5156,6456,7786,914وزارة العمل2901 
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الف�صـــــــــــــــــــــــل
 2015 2016 2017 2018 2019

عنوانهرقمه

2,1872,0552,6611,9542,041وزارة الثقافة3001 

 3003
وزارة الثقافة/دائرة املكتبة 

الوطنية
371381401411420

008,2398,0868,161وزارة ال�صباب3050 

14,84330,63932,28353,01183,314وزارة النقل3101 

 3103
وزارة النقل/ دائرة الأر�صاد 

اجلوية
136143155158161

 3201
وزارة الت�صالت وتكنولوجيا 

املعلومات
4,4827,1569,17110,42011,085

2,360,5482,567,1142,682,3112,919,2863,026,984املجمـــــــــــــــــــوع

واجلدول التايل يبني خم�ش�شات تعوي�شات العاملني )اناث( موزعة ح�شب الف�شول لل�شنوات 
.2019 - 2015

خم�ش�شات تعوي�شات العاملني )اناث( موزعة ح�شب الف�شول لل�شنوات 2015 - 2019

)بالألف دينار(
2019 2018 2017 2016 2015 الف�صل

490 479 474 448 414 الديوان امللكي الها�صمي0101

1,782 1,770 1,768 1,645 1,295 جمل�ص الأمة0201

674 660 652 646 653 رئا�صة الوزراء0301

0302
رئا�صة الوزراء/ديوان 

الت�صريع والراأي
 260 281 325 332 340

323 318 293 222 196 دائرة ال�صراء املوحد0303

0304
رئا�صة الوزراء/وكالة الأنباء 

الأردنية
 416 418 439 442 452

0 0 0 174 151 ديوان املظامل0350
2,070 2,037 1,965 1,843 1,738 ديوان املحا�صبة0401

437 429 424 374 350 وزارة تطوير القطاع العام0501

1,065 1,046 1,015 824 711 ديوان اخلدمة املدنية0601

0702
وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية 

والربملانية
 340 392 438 446 453
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2019 2018 2017 2016 2015 الف�صل

0901
املركز اجلغرايف امللكي 

الأردين
 387 403 442 454 462

4,334 4,251 4,158 3,909 3,721 وزارة الداخلية1001 

 1002
وزارة الداخلية/ دائرة 

الأحوال املدنية واجلوازات
 2,035 2,127 2,794 2,858 2,914

15,170 14,845 14,295 15,110 15,085 وزارة العدل1101 

 1301
وزارة اخلارجية و�صوؤون 

املغرتبني
 9,756 9,878 10,551 10,986 11,232

 1401

وزارة اخلارجية و�صوؤون 

املغرتبني / دائرة ال�صوؤون 

الفل�صطينية

 239 270 276 283 289

2,499 2,448 2,422 2,042 1,731 وزارة املالية1501 

 1502
وزارة املالية/ دائرة املوازنة 

العامة
 227 261 273 280 284

 1503
وزارة املالية/ اجلمارك 

الردنية
 1,068 1,067 1,142 1,109 1,136

 1504
وزارة املالية/دائرة الأرا�صي 

وامل�صاحة
 4,097 4,271 4,222 4,402 4,462

 1505
وزارة املالية/ دائرة اللوازم 

العامة
 305 337 314 325 330

 1506
وزارة املالية / دائرة �صريبة 

الدخل واملبيعات
 3,910 4,392 4,100 4,179 4,229

 1601
وزارة ال�صناعة والتجارة 

والتموين
 1,931 2,035 2,306 2,362 2,413

 1602

وزارة ال�صناعة والتجارة 

والتموين/دائرة مراقبة 

ال�صركات

 362 399 433 445 455

 1701

وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل/ املجل�ص القومي 

للتخطيط

 589 575 613 632 646

 1702

وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل/ دائرة الح�صاءات 

العامة

 1,319 2,272 2,405 2,442 2,494
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2019 2018 2017 2016 2015 الف�صل

615 602 575 529 525 وزارة ال�صياحة والآثار1801 

 1802
وزارة ال�صياحة والآثار / 

دائرة الآثار العامة
 609 623 647 676 691

2,128 2,089 2,031 1,777 1,590 وزارة ال�صوؤون البلدية1901 

 2001
وزارة الطاقة والرثوة 

املعدنية
 874 1,201 1,211 1,238 1,262

 2101
وزارة الأ�صغال العامة 

وال�صكان
 7,414 7,227 7,475 7,470 7,630

 2102

وزارة الأ�صغال العامة 

وال�صكان / دائرة العطاءات 

احلكومية

 486 545 589 603 614

10,094 9,911 9,514 10,079 11,690 وزارة الزراعة2201 

476 467 456 415 411 وزارة املياه والري2301 

 2302
وزارة املياه والري/�صلطة 

وادي الأردن
 1,105 1,248 1,566 1,603 1,634

577 563 505 474 417 وزارة البيئة2401 

460,362 450,293 438,462 437,625 434,821 وزارة الرتبية والتعليم2501 

 2601
وزارة التعليم العايل و 

البحث العلمي
 637 963 1,111 1,151 1,174

131,615 128,974 125,398 123,460 113,314 وزارة ال�صحة2701 

9,156 8,970 8,775 8,281 8,040 وزارة التنمية الجتماعية2801 

1,271 1,244 1,197 1,095 967 وزارة العمل2901 

799 783 789 688 577 وزارة الثقافة3001 

 3003
وزارة الثقافة/دائرة املكتبة 

الوطنية
 290 300 326 332 339

3,883 3,809 3,735 0 0 وزارة ال�صباب3050 

597 585 576 471 424 وزارة النقل3101 

 3103
وزارة النقل/ دائرة الأر�صاد 

اجلوية
 126 148 159 160 163

 3201
وزارة الت�صالت وتكنولوجيا 

املعلومات
 1,112 789 931 945 965

697,480 682,728 664,567 654,553 638,715 املجموع



53 دليل املواطن للموازنة العامة 2017

وفيما يتعلق باملوازنة ال�صديقة للطفل، التي تربز احتياجات الطفل  وتعمل على ر�صد املخ�ص�صات الالزمة 

لتلبية هذه الحتياجات، فقد قامت دائرة املوازنة العامة بالتعاون مع املجل�ص الوطني ل�صوؤون ال�صرة باطالق 

الدرا�صة التحليلية ملوازنتي وزارة ال�صغال العامة وال�صكان واملجل�ص العلى لل�صباب يف �صهر ت�صرين الثاين 

2016. وقد هدفت الدرا�صة الى حتليل ال�صيا�صات واخلطط املوؤ�ص�صية الوطنية املعنية بتلبية حقوق الطفل، 

واملخ�ص�صات املر�صودة يف املوازنة مقابل هذه احلقوق، من اأجل الوقوف على كفاءة وفعالية النفاق املوجه 

ل�صالح الطفل، وتوفري املعلومات التي ميكن ا�صتخدامها لك�صب الدعم للوفاء بهذه احلقوق. وقد او�صت 

الدرا�صة ب�صرورة و�صع موؤ�صرات خا�صة باأن�صطة الأطفال للتمكن من متابعة وتقييم اأداء الربامج وحتقيق 

الأهداف املن�صودة ذات ال�صلة بالطفل بكفاءة وفاعلية. 

موازنات  حول  الدرا�صة  لهذه  م�صابهة  تقارير  اعداد  املا�صية  ال�صنوات  يف  مت  قد  انه  الى  ال�صارة  وجتدر 

وزارات ال�صحة والرتبية والتعليم والتنمية الجتماعية ووزارة العمل ووزارة الوقاف وال�صوؤون واملقد�صات 

بالطفل  املتعلقة  الإنفاق  جمالت  يف  والن�صطة  الربامج  هيكلة  اعادة  مت  حيث  العدل،  ووزارة  ال�صالمية 

وتطوير املزيد من موؤ�صرات الأداء التي تركز على الطفل يف هذه الوزارات. كما ميكن ال�صتفادة من هذه 

الدرا�صات يف كونها توفر تقارير حتليلية عند التخطيط ال�صرتاتيجي لكافة الوزارات املعنية بحقوق الطفل. 

وتاأتي هذه الدرا�صات ا�صتكمال للجهود التي قامت بها الدائرة والهادفة الى اإحداث نقلة نوعية يف جمال 

املوازنة ال�صديقة للطفل وذلك بالتعاون مع املوؤ�ص�صات الدولية ذات العالقة.

واجلدول التايل يبني املخ�ص�صات املقدرة للطفل يف قانون املوازنة العامة لل�صنة املالية 2017 وذلك لل�صنوات 

.2019 -2015
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املخ�ش�شات املقدرة للطفل لل�شنوات 2015- 2019

)بالألف دينار(
الف�صـــــــــــــــــــــــل

 2015 2016 2017 2018 2019
عنوانهرقمه

وزارة الدفاع0801
19,00019,00019,00019,00019,000

52020200وزارة العدل1101 

81,65085,950113,450121,150129,150وزارة املالية1501 

 1701

وزارة التخطيط 

والتعاون الدويل/ 

املجل�ص القومي 

للتخطيط

12,58210,6237,8458,61211,112

 2101

وزارة الأ�صغال العامة 

وال�صكان
33,70026,77225,24431,17730,856

896,854892,342873,718914,378948,985وزارة الرتبية والتعليم2501 

219,135235,309213,956231,512244,977وزارة ال�صحة2701 

 2801

وزارة التنمية 

الجتماعية
19,27019,43319,77619,99020,226

300250300300300وزارة العمل2901 

004,6324,3583,507وزارة ال�صباب3050 

1,282,4961,289,6991,277,9411,350,4971,408,113املجمـــــــــــــــــــوع
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دور املواطن يف املحافظة على املمتلكات العامة وتنفيذ املوازنة
وترفع اجل�صور  الطرق  وت�صق   امل�صت�صفيات  تبنى  للدولة، فالأجله  العامة  املوازنة  املواطن هو هدف وغاية 

وتن�صئ املدار�ص. وحتى تتمكن الدولة من ال�صتمرار يف خدمة املواطن، فينبغي على كل مواطن ان يحافظ 

ابنائه  على  الوطن  حقوق  من  يعترب  وهذا  واجنازاته،  الوطن  مكت�صبات  يحمي  وان  العامة  املمتلكات  على 

الذين �صاركوا يف �صناعة حا�صره وا�صت�صراف م�صتقبله، و�صاهموا باأموالهم وبذلوا جهدهم لبناء مقوماته 

وت�صييد مقدراته ليتمتعوا بها وينتفعوا منها هم واأجيالهم القادمة. واأي �صرر قد يحدث للممتلكات واملرافق 

املتاحة  املالية  املوارد  املواطنني خا�صة يف �صوء حمدودية  تعود على  التي  املنفعة  على  �صلباً  �صيوؤّثر  العامة، 

وال�صغوط الكبرية على البنية التحتية لبلدنا.

ابالغ  خالل  من  التنموية  الوطن  مكت�صبات  على  احلفاظ  �صاأنه  من  ما  بكل  يبادر  ان  املواطن  على  لذلك، 

امل�صاريع لتتمكن من اتخاذ الإجراءات  املوؤ�ص�صات املخت�صة يف حال لحظ وجود اخفاق او ق�صورا يف تنفيذ 

الت�صحيحية املطلوبة والتدابري العاجلة ملعاجلة هذا الأخطاء ومتابعتها والتحقق من ان هذه الجراءات 

�صتى  التي تقدمها احلكومة يف  النتفاع باخلدمات  املواطنون من  يتمكن  بفعالية، وبذلك  تنفيذها  قد مت 

املجالت.

والبيانات  املعلومات  على  واطالعه  الردين  املواطن  توعية  الى  يهدف  العامة  للموازنة  املواطن  دليل  ان 

العام وكل ما يرتبط  ال�صنوية ليتمكن من التعرف على م�صادر اليرادات واأوجه النفاق  املتعلقة باملوازنة 

بذلك من حتديد ال�صيا�صات والولويات الوطنية. ومما ل �صك فيه اأن النتائج اليجابية التي �صتتمخ�ص عن 

ذلك من تعزيز ال�صفافية ومتتني الثقة املتبادلة بني املواطن واحلكومة، �صت�صاهم يف دفع املواطن الى القيام 

بدوره يف املحافظة على مقدرات الوطن.
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قائمة باأبرز امل�شاريع الراأ�شمالية يف قانون املوازنة العامة لعام 2017 ح�شب التوزيع القطاعي
)بالألف دينار(    

مقدر 2017ا�صم امل�صروعالقطاع
104051 ال�صحة

23433م�صروع املدينة الطبية اجلديدة

14000حتديث الآليات واملعدات واللوازم

11200ان�صاء م�صت�صفى ال�صلط اجلراحي / العام

11000ان�صاء وجتهيز م�صت�صفى المرية ب�صمة

10430اإعادة تاأهيل م�صت�صفى امللكة علياء

6000حو�صبة القطاع ال�صحي / حكيم

5199�صيانة وحتديث امل�صت�صفيات

5000تو�صعة م�صت�صفى الميان / عجلون

4670مركز معاجلة الورام بال�صعة

2000تطوير القدرات املوؤ�ص�صية لكوادر الوزارة

115415 التعليم

20000تطوير اجلامعات الر�صمية

10100ال�صرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�صرية

10000اأكادميية امللكة رانيا للمعلمني

10000دعم �صندوق الطالب املحتاج

6000ا�صتيعاب الطلبة ال�صوريني

5210تطوير التعليم التقني يف اجلامعات الر�صمية

4840ان�صاءات وا�صافات غرف �صفيه للتعليم الأ�صا�صي

4180ان�صاء اأبنية مدر�صية / بنك تنمية املدن والقرى

4000التغذية املدر�صية

3500البنية التحتية للجامعات

3350برامج مكافحة التطرف

جامعة احل�صني بن عبد اهلل الثاين التقنية / موؤ�ص�صة 

ويل العهد

3000

2890تاأثيث وجتهيز الأبنية املدر�صية

2500الربنامج الوطني لتدريب طالب املدار�ص

2500ان�صاءات وا�صافات غرف �صفية للتعليم الثانوي

2000تطوير التعليم نحو القت�صاد املعريف)املرحلة الثانية(

2000بناء 60 مدر�صة

2000تطوير التعليم نحو القت�صاد املعريف)املرحلة الثانية(
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مقدر 2017ا�صم امل�صروعالقطاع
113817 الطرق

25000ال�صتمالكات

15410الطريق ال�صحراوي

4700م�صروع ادارة برنامج اإن�صاء الطرق

4630اكمال طريق ال�صلط الدائري / اجلزء الثاين

4630طريق اربد الدائري

3665م�صروع ادارة برنامج �صيانة الطرق

3200انارة الطرق الرئي�صية والنافذة

2800ال�صالمة املرورية على الطرق

2700طريق كرثبا - الغوار

2676الطرق الزراعية

2676ان�صاء وحت�صني الطرق القروية والثانوية

م�صروع �صيانة الطرق الرئي�صية والنافذة واجل�صوريف 

اقليم ال�صمال
2350

2250اعادة ان�صاء طريق ال�صونة ال�صمالية / املن�صية / وقا�ص

تقاطع   / الكفرين  تقاطع   / اجلنوبية  ال�صونة  طريق 

الرامة
2250

2010طريق اربد الدائري / املرحلة الثانية

2010طريق ال�صلط الدائري / املرحلة الثانية

م�صروع �صيانة الطرق الرئي�صية والنافذة واجل�صور يف 

اقليم اجلنوب
2000

2000طريق عمان الدائري التنموي

14377 الزراعة

4312 م�صروع ادامة وتطوير اخلدمات الزراعية

1525 م�صروع ادارة برنامج احلراج واملراعي وتطوير امل�صاتل

1000 �صندوق املخاطر الزراعية

 76723 املياه
15000ناقل البحرين

ال�صري/�صرف  وادي  �صحي  �صرف  حمطة  تو�صعة 

�صحي ناعور
6400

5560�صد كفرجنة

5400�صد الفيدان
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مقدر 2017ا�صم امل�صروعالقطاع

4538جر مياه الدي�صي

4000ت�صغيل و �صيانة و اإدامة قناة امللك عبداهلل

3150�صد الزرقاء ماعني

ال�صحي يف حمافظة  ال�صرف  ان�صاء �صبكات وخطوط 

مادبا مبا فيها ذيبان / تربيد املفاعل النووي
2028

يف  املياه  �صبكات  حت�صني   / املياه  �صلطة  م�صاريع 

املحافظات
2000

الكفرين/املرحلة  ح�صبان  ري  م�صروع  تاأهيل  اعادة 

الثانية
2000

108379 الطاقة

الطاقة   - الكهرباء  لتوليد  املتجددة  الطاقة  م�صاريع 

ال�صم�صية / العقبة
30500

طاقة   - الكهرباء  لتوليد  املتجددة  الطاقة  م�صاريع 

الرياح / معان
26310

20000من�صاآت لتخزين امل�صتقات النفطية

8040دعم م�صاريع هيئة الطاقة الذرية

8000حمطة الطاقة النووية الأردنية

4500بناء وجتهيز ر�صيف الغاز الطبيعي امل�صال / العقبة

مل�صارع  الكهرباء  لتوليد  �صم�صية  طاقة  حمطة  بناء 

منحة   / ميغاواط   )6( بحجم  ال�صنكروترون  �صوء 

اأوروبية

3360

17281 التنمية الإجتماعية

2975املجل�ص العلى ل�صوؤون ال�صخا�ص املعوقني

2438م�صروع ادارة برنامج �صوؤون ال�صخا�ص املعاقني

1783م�صروع ادارة برنامج الأ�صرة والطفولة

44024 الإت�صالت

16768ربط �صبكة الألياف ال�صوئية

16000م�صروع البطاقة الذكية

ا�صتكمال تطوير ال�صبكة التعليمية احلكومية واملواقع 

احلكومية

2232

2000تطوير البنية التحتية الداعمة للحكومة اللكرتونية
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مقدر 2017ا�صم امل�صروعالقطاع

62081 النقل

عمان  بني  الربط   /  BRT ال�صريع  الرتدد  حافالت 

والزرقاء �صابقا
21000

�صكة  مع  والربط  وطنية  حديدية  �صكك  �صبكة  اإن�صاء 

حديد العقبة
10300

6600دعم م�صاريع هيئة تنظيم النقل الربي

6000حتديث نظام تفتي�ص حقائب م�صتودع الطائرات

5292اإعادة هيكلة راأ�صمال ال�صركة املتكاملة للنقل املتعدد

تنظيم  هيئة   / العام  للنقل  التحتية  البنية  تطوير 

النقل الربي
4500

117000 الأمن و الدفاع

24000 حتديث الأنظمة واملعدات والآليات / وزارة الدفاع

15300 حتديث الآليات واملعدات واللوازم / الدفاع املدين

)Cyber Defence( 15000 الدفاع اللكرتوين

7500 تطوير و حتديث الليات / قوات الدرك

7400 م�صروع تطوير وحتديث اأجهزة الأمن العام

7000 م�صروع ادارة برنامج الأمن العام

5800 م�صروع تطوير وحتديث الأبنية / المن العام

5500 تطوير و حتديث البنية / قوات الدرك

5000 حتديث اللوازم واملعدات / المن العام

4100 تطوير وحتديث الأبنية / الدفاع املدين

4000 الكادميية الع�صكرية

2600 الأجهزة واللوازم ومعدات التدريب / قوات الدرك

الئتمان  راأ�صمال �صندوق  الدرك يف  قوات  م�صاهمة    

الع�صكري

2000

الئتمان  راأ�صمال �صندوق  املدين يف  الدفاع   م�صاهمة 

الع�صكري

2000

الئتمان  �صندوق  راأ�صمال  يف  العام  المن  م�صاهمة   

الع�صكري

2000

والال�صلكية  ال�صلكية  الت�صالت  وتطوير  حتديث   

واملعدات / قوات الدرك

2000

9680 ال�صياحة

3000 حدائق امللك عبد اهلل الثاين / القوي�صمة
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مقدر 2017ا�صم امل�صروعالقطاع

1550 م�صروع ادارة برنامج تطوير القطاع ال�صياحي

1500 ال�صتمالكات

1000 دعم م�صاريع هيئة تن�صيط ال�صياحة

ال�صوؤون الثقافية والدينية 

 وال�صبابية والإعالم
40450

10400دعم م�صاريع اللجنة الأولومبية الأردنية

10000حمطة العالم العام امل�صتقلة

2000ال�صرتاتيجية الوطنية لدعم ال�صباب

2000ادارة برنامج التنمية الريا�صية

ال�صباب  وبيوت  املخيمات  و�صيانة  وجتهيز  ان�صاء 

واملع�صكرات واملراكز ال�صبابية
1800

واملالعب  واملجمعات  املدن  و�صيانة  وتاأهيل  ان�صاء 

الريا�صية
1500

32329 املناطق التنموية و ال�صتثمار

20000م�صروع تو�صعة ال�صوامع

2536دعم م�صاريع هيئة ال�صتثمار

2314م�صروع ان�صاء املدن ال�صناعية يف اململكة

العمارات الذكية يف منطقة اربد التنموية القت�صادية 

)SMART BUILDINGS(
2000

48471 الإدارة العامة

10193دعم م�صاريع موؤ�ص�صة الذاعة و التلفزيون

7800ا�صتكمال املبنى اجلديد لوزارة املالية

3160الربنامج الوطني لن�صاء املباين احلكومية

3000تعزيز القدرات املوؤ�ص�صية

2300م�صروع ادارة برنامج اإ�صدار الوثائق

1800م�صروع اخلدمات امل�صاندة والبنية التحتية

15764 العدل والق�صاء

6105 م�صروع بناء القدرات

1550 ان�صاء مبنى ق�صر عدل معان وجتهيزه

1550 ان�صاء مبنى املعهد الق�صائي الأردين وجتهيزه

1525 م�صروع ادارة برنامج املراكز الدارية

277097 التنمية املحلية

171000تنمية وتطوير البلديات

79462م�صاريع البنية التحتية للمحافظات
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مقدر 2017ا�صم امل�صروعالقطاع

11390م�صروع تعزيز النتاجية

ال�صامية  امللكية  املبادرة   ( املحافظات  تنمية  �صندوق   

لتنمية املحافظات (
10000

3406 البيئة

1000 م�صروع تطوير مكاب النفايات يف الكيدر

800 ال�صرطة البيئية

5015ال�صكان

3600 ادامة �صيانة وحتديث املراكز احلدودية

1415 م�صروع ادارة برنامج الأبنية

11500 اأخرى

7000 م�صروع دعم املوؤ�ص�صات والربامج التنموية

4500 م�صاريع اخرى مبوافقة جمل�ص الوزراء
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املخاطر املحتملة التي قد تواجه املوازنة العامة يف املدى املتو�شط
تواجه املوازنة العامة عددا من املخاطر املحتملة خالل املدى املتو�صط )2017 - 2019(، وميكن اإيجاز اأبرز 

هذه املخاطر على النحو التايل :

ا�صتمرار تباطوؤ منو الناجت املحلي الإجمايل يف �صوء ا�صتمرار تدهور الظروف الإقليمية المر الذي  �
يوؤثر �صلبا على اداء املالية العامة والقطاعات القت�صادية املولدة للدخل.

من  � الردين  القت�صاد  ميكن  الذي  النحو  على  لندن  موؤمتر  ملخرجات  الدويل  املجتمع  تنفيذ  عدم 
عن  الناجمة  الوطني  القت�صاد  على  ال�صلبية  والثار  العامة  املالية  على  الهائلة  ال�صغوط  مواجهة 
تدفق الالجئني ال�صوريني الى اململكة، المر الذي يهدد فر�ص جناح خطط خف�ص الدين العام الى 
امل�صتويات امل�صتهدفة وفقا لربنامج ال�صالح املايل والهيكلي على الرغم من الجراءات التي �صتقوم 

بها احلكومة على �صعيد النفقات واليرادات.
تدهور  � ا�صتمرار  �صوء  العربي يف  اجلوار  دول  الوطنية وخا�صة مع  ال�صادرات  تراجع حجم  ا�صتمرار 

الدولة من اجلمارك  ايرادات  �صلبا على  يوؤثر  ب�صكل كبري مبا  امل�صتوردات  الو�صاع المنية، وتراجع 
و�صريبة املبيعات وغريها من الر�صوم.

للتقلبات  � وا�صح  ب�صكل  امل�صتوردة مبا يجعلها عر�صة  الطاقة  ب�صكل كبري على م�صادر  اململكة  اعتماد 
العاملية يف ا�صعار الطاقة، وعودة ال�صعار العاملية للنفط لالرتفاع وارتفاع �صعر �صرف الدولر ب�صكل 
مليزان  وتزايد عجز احل�صاب اجلاري  النفط   امل�صتوردات من  فاتورة  ارتفاع قيمة  الى  يوؤدي  حاد مبا 

املدفوعات.
التاأخر او الرتاجع يف معاجلة الختاللت والت�صوهات يف املالية العامة واملتعلقة بالعفاءات ال�صريبية  �

اوالت�صوهات يف القطاعات القت�صادية الهامة وابرزها املياه.
التباطوؤ يف تنفيذ الن�صطة وامل�صاريع الراأ�صمالية املرتبطة بربامج املنح اخلارجية، المر الذي ينعك�ص  �

�صلباً على حجم املنح الواردة للخزينة.
الكهرباء  � وخا�صة  الطاقة  م�صادر  ا�صتخدام  توفري  بقرارات  اللتزام  يف  احلكومية  اجلهات  تراخي 

واملحروقات يف �صوء تراجع ا�صعار النفط العاملية، المر الذي قد يوؤدي الى زيادة عجز املوازنة.




