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 لائمة بؤبرز المفاهٌم والمصطلحات

 المنشدودة الوطنيدة األهدداؾ لتحقيق مقبلة مالية لسنة الحكومة خطةالعامة:  الموازنة
 .المدى متوسط مالي إطار ضمن

 
: الخطدددة الماليدددة للحكومددة وسياسدددتها خدددالل المددددى اإلطااار الماااالً متوساااط الماادى

المستندة إلد  توععدات اتعتصداد الدوطني لسنة الموازنة وسنتين تؤشيريتين والمتوسط 
وتوععددات المإشددرات اتعتصددادية والمبنيددة علدد  عدددد مددن المرتكددزات والفرضدديات 

 .الربيسية
 

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

 

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

 
 عامددة مإسسددة أو سددلطة أو عامددة رسددمية مإسسددة أو هيبددة أي : الحكومٌة الوحدة
 .الحكومية الوحدات موازنات ضمن موازنتها تدخل إداريا   أو ماليا   مستقلة

 
 أو البرندددامج أو الفصدددل للمبدددالػ المرصدددودة لنفقدددات األعلددد  الحددددالمخصصاااات : 

 العامدة الموازندة عدانون فدي إدراجد  يدتم الديي البندد أو المدادة أو النشداط أو المشروع
 .الحكومية الوحدات موازنات وعانون

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

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

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

 .الحكومية الوحدات

 عدام كدل مدن أيلدول شدهر فدي الدوزراء ربدي  يصددره بالغ : بالغ الموازنة العامة 
 الحكوميدة الوحددات موازندات عانون ومشروع العامة الموازنة عانون مشروع إلعداد

 معيندة ماليدة لسدنة الحكوميدة والوحددات والدوابر الوزارات تشكيالت نظام ومشروع
 وسنتين الموازنة لسنة الموازنة إعداد في الحكومة ستتبعها التي اإلجراءات  متضمنا  
 تدم التدي الماليدة واإلجدراءات والفرضديات الربيسدية والتوععات والتوجهات تؤشيرتين
 دابدرة لكدل النهدابي اإلنفدا  سدقؾ ب  مرفقا   الموازنة تقديرات إعداد في إليها اتستناد
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 الددددوابر عبدددل مدددن بهدددا التقيدددد الواجددد  والتعليمدددات واإلجدددراءات حكوميدددة ووحددددة
 .تشكيالتها وجداول موازناتها مشاريع إعداد عند الحكومية والوحدات

 
 

)السدقوؾ  لتمويدل كافدة بندود  المبدالػ المخصصدة للددوابر الحكوميدة :النفمات العامة
 .حس  عانون الموازنة العامة السنوينفقاتها الجارية والرأسمالية 

 

جميدع الضدراب  والرسدوم والعوابدد واألربداف والفدوابن والمدن  :  االٌرادات العامة
 .وأي اموال اخرى ترد للخزينة العامة

 
النفقددات المرتبطددة بالحيددازة او البندداء او التطددوير او التددرميم  النفمااات الرأساامالٌة:

 لألصول التي يكون عمرها اتنتاجي المتوعع اكثر من سنة واحدة.
 
 

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

 
 

جميددع السددلع والخدددمات  : يمثددل الندداتج المحلددي مجمددوع عدديمالناااتا المحلااً اإلجمااالً
المعدة لالستخدام النهابي والمنتجة في اعتصاد ما خالل فترة زمنية معينة )سدنة علد  
سبيل المثال . والنداتج المحلدي اإلجمدالي يكدون إمدا بسدعر األسدا  )سدعر الكلفدة  أو 
بسعر السو  اليي يحتس  بإضافة بندد صدافي الضدراب  علد  المنتجدات إلد  النداتج 

 .الي بسعر األسا المحلي اإلجم
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 تمدٌم
 

 

فدي ظدل  2018 الماليدة للسدنة العامدة للموازندة المدواطن لددليل الثامن يؤتي اتصدار

بتطبيق نهج الالمركزية الهادؾ إل  تمكدين المدواطنين مدن المشداركة اتيجابيدة البدء 

في صنع القرار التنموي ويلك من خالل تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية والتي 

سدتنعك  ايجابدا  علد  مسدتوى معيشدتهم وتحسدين نوعيدة الخددمات المقدمدة لهدم وبمددا 

اتمددر الدديي يسددهم فددي  ندداطق المملكددة،التنميددة علدد  مختلددؾ ميضددمن توزيددع منددافع 

تعزيز دور المواطن في عملية اتخداي القدرار الحكدومي وتوجيد  السياسدات الحكوميدة 

 نحو العمل عل  تعظيم المنافع والخدمات الحكومية المقدمة لهم. 
 

تبسدديط محتددوى مشددروعي عددانون ضددمن سددعي الدددابرة المسددتمر لتطددوير الدددليل وو

عددد تددم شددفافية ، التعزيددز وازنددات الوحدددات الحكوميددة والموازنددة العامددة وعددانون م

وتول مددرة ملخددص بددؤبرز مددا تضددمن  عددانون موازنددات الوحدددات  الدددليل تضددمين

من حيث ايرادات ونفقات الوحدات الحكوميدة وصدافي العجدز  2018 الحكومية لعام

كما ، ومة المركزية والوحدات الحكوميةالعجز المجمع للحكاضافة ال  عبل التمويل، 

إجمالي النفقات الرأسمالية موزعة حسد  المحافظدات للسدنة الماليدة تم ادراج جدول ب

الد  معدايير محدددة وأسد  استنادا  وفقا  للسقوؾ التي تم تحديدها للمحافظات  2018

 .ومعايير واضحة وشفافة
 

الجددول الزمندي لمراحدل اعدداد ويتضمن الدليل لهيا العام بيانات ومعلومات أبرزهدا 

العامددددة متضددددمنة اتجددددراءات المتعلقددددة باعددددداد الموازنددددات الرأسددددمالية  الموازنددددة

عدام  التددابير الحكوميدة المتخدية فدي، و2018، وتوجهات الموازندة لعدام للمحافظات

وتحفيدددز النشدداط اتعتصدددادي، الهادفددة الدد  احتدددواء عجددز الموازندددة العامددة  2017

، 2020 -2016 يددة للسددنواتالموازنددة العامددة ومإشددرات المددالءة المالوخالصددة 

 -2016المقدرة حس  األعسام الوظيفية للسنوات  التصنيؾ الوظيفي للنفقات العامةو

، 2018إجمددالي النفقددات العامددة المقدددرة حسدد  الفصددول للسددنة الماليددة ، و2020

كما تم . 2020 – 2016للسنوات الحكومية الوحدات لموازنات المجمعة الخالصةو

بدرز المخداطر أو، عامت ب  الدابرة في مجال تعزيز حقو  اتنسدانبراز الجهد اليي إ

 .المحتملة التي عد تواج  الموازنة العامة في المدى المتوسط
 

 مدٌر عام دائرة الموازنة العامة                                                           

 د. دمحم أحمد الهزاٌمه                                                         
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 ما هً الموازنة؟
 

تعددرؾ الموازنددة بؤنهددا خطددة الحكومددة لسددنة ماليددة مقبلددة لتحقيددق األهددداؾ الوطنيددة 

المنشددودة ضددمن اطددار مددالي متوسددط المدددى وتتضددمن المبددالػ الماليددة التددي تحصددلها 

 الدولة )اإليرادات ، والمبالػ التي تنفقها )النفقات . 
 

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

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

لالعتران لتنفيي برامجها وأنشطتها التي تسهم في تحسين مستوى معيشدة المدواطنين 

 ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
 

 آلٌة ومراحل اعداد الموازنة 
 

وتنفيدي  بؤربع مراحل ربيسية هدي: إعدداد وإعدرار في األردن تمر دورة الموازنة العامة

 .والمتابعة والتقييم الموازنة
 
 

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

 النحو التالً:

  الحكوميدددددةوالوحددددددات مراجعدددددة السدددددقوؾ اتوليدددددة للدددددوزارات والددددددوابر 

 المإشرات اإلعتصادية الكلية.، وتحديث والمحافظات

  تزويدد دابدرة والمحافظات الحكومية  والوحداتالطل  من الوزارات والدوابر

وبموج  تعميم صدادر  الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للمدى المتوسط

اعتمدداد سددقوؾ جزبيددة أوليددة لكددل وزارة  دولددة ربددي  الددوزراء متضددمنا  عددن 

لؽايددات إعددداد مشدداريع وسددقوؾ نهابيددة للمحافظددات حكوميددة ووحدددة ودابددرة 

التدي موازناتها بهدؾ تقليص الفجدوة تكبدر عددر ممكدن بدين السدقوؾ النهابيدة 

 .الحكومية وبين طلباتها والوحدات للوزارات والدوابرسيتم تزويدها 

  بتزويددد دابدددرة  والمحافظدداتالحكوميددة  والوحددداتعيددام الددوزارات والدددوابر

متضمنة مشداريعها وبرامجهدا بصدورة  بمشروعات موازناتهاالموازنة العامة 

 تفصيلية.
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 والوحدددددات دراسدددة ومراجعددددة مشددددروعات موازندددات الددددوزارات والدددددوابر 

من عبل دابرة الموازنة العامة وبالتعداون والتنسديق مدع والمحافظات الحكومية 

 .المحافظاتو الحكوميةوالوحدات الوزارات والدوابر 

   الحكوميدددة والوحددددات للدددوزارات والددددوابرنهابيدددة التحديدددد سدددقوؾ اإلنفدددا 

 .متضمنة سقوؾ المحافظات

  كلما دعت الحاجة ليلكمراجعة نمايج الموازنة وتعديلها. 

 سقوؾ الموازنة ونمايج الموازنة.  إعداد مسودة بالغ إعداد الموازنة مرفقا ب 

 عيام دولة ربي  الوزراء بإصدار بالغ إعداد الموازنة . 

 الحكوميدة  والوحددات داد الموازندة لجميدع الدوزارات والددوابرإرسال بالغ إع

والوحددات  الدوزارات والددوابر اتسدقوؾ موازندونمدايج الموازندة،   مرفقا ب

 .بما فيها سقوؾ موازنات المحافظاتالحكومية 

 الحكوميدة بإرسدال مشداريع موازناتهدا إلد   والوحدات عيام الوزارات والدوابر

دابرة الموازنة العامة وعيام محللي الموازنة بمراجعة هيه المشاريع للتؤكد من 

 والتؤكدد مدن وجدود دولدة ربدي  الدوزراءمطابقتها للسقوؾ المحدددة فدي بدالغ 

والددوابر الحكوميدة مشاريع موازنات المحافظات ضدمن موازندات الدوزارات 

 .محافظاتكما وردت من ال

   النظدام المحوسد  فدي عيام محللدي الموازندة بإدخدال مشداريع الموازندات علد

ومشددروع عددانون موازنددات  الموازنددة العامددة وسددح  مشددروع عددانون الدددابرة

 وتدعيق  وإرسال  إل  معالي وزير المالية للموافقة علي .الوحدات الحكومية 

  موازندات الوحددات ومشدروع عدانون عدرن مشدروع عدانون الموازندة العامدة

عل  المجل  اإلستشاري للموازنة للموافقة علي  ومن ثم إعراره من  الحكومية

 مجل  الوزراء .عبل 

  ومشددروع عددانون موازنددات الوحدددات رفددع مشددروع عددانون الموازنددة العامددة

وحسدد  المراحددل  مدداعرارهجراءات ابددإإلدد  مجلدد  األمددة للسددير  الحكوميددة

 .الدستورية
 

الجدددول الزمنددي إلعددداد تجدددر اتشددارة الدد  اندد  طددرأ العديددد مددن التطددورات علدد  و

 :التاليعل  النحو اليي يمكن ايجازه الموازنة العامة 
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 لجدول الزمنً لمراحل إعداد الموازنةا
 

 اإلجراء التارٌخ
الجهة 

 المسإولة
مراجؼةةةةةةةف السةةةةةةةزور ا وليةةةةةةةف لحةةةةةةةووارا  والةةةةةةةدوا ر والو ةةةةةةةدا  ال  وميةةةةةةةف  ويسان

 والم افظا ، وت ديث المؤشرا  ا قتصاديف ال حيف.

 دا رة المواووف الؼامف

الطحةةةةة مةةةةه الةةةةووارا  والةةةةدوا ر والو ةةةةدا  ال  وميةةةةف والم ةةةةال  التى ي يةةةةف  مىتصف آيار

لحم افظةةةةا  ت ويةةةةةد دا ةةةةةرة المواووةةةةةف الؼامةةةةف تم ةةةةةروػا  مواووات ةةةةةا لحمةةةةةد  

اػتمةةةاد  متضةةةمىا  دولةةةف ر ةةةي  الةةةوورا  المتوسةةةم تموجةةةة تؼمةةةيم  ةةةادر ػةةةه 

 وم افظف.   وميفوو دة سزور ج  يف أوليف ل ل ووارة ودا رة 

 دا رة المواووف الؼامف

 مىتصف تموو

 

قيةةةام الةةةووارا  والةةةدوا ر والو ةةةدا  ال  وميةةةف تت ويةةةد دا ةةةرة المواووةةةف الؼامةةةف 

تم ةةةةةروػا  مواووات ةةةةةا لحمةةةةةد  المتوسةةةةةم . وقيةةةةةام الم ةةةةةال  التى ي يةةةةةف فةةةةة  

م ةةةةةال  الم افظةةةةةا  تم ةةةةةاريغ مواووةةةةةا  الم افظةةةةةا  الم افظةةةةةا  تت ويةةةةةد 

 لحمد  المتوسم.

 

  كافف الووارا

والدوا ر والو دا  

ال  وميف والم ال  

 التى ي يف لحم افظا 

قيةةةام م ةةةال  الم افظةةةا  تةةةئقرار  م ةةةاريغ مواووةةةا  الم افظةةةا  الم ةةةا  الي ةةةا  مىتصف آب

ف الؼامةةةف والةةةووارا  مةةةه الم ةةةال  التى ي يةةةف لحم افظةةةا  وت ويةةةد دا ةةةرة المواووةةة

 والدوا ر ال  وميف ت ا.

 م ال  الم افظا 

 مىتصف ايحو 

 

قيةةةام دا ةةةرة المواووةةةف الؼامةةةف تةةةئدراس الم ةةةاريغ الرأسةةةماليف ال ديةةةدة لحم افظةةةا  

ضةةةمه م ةةةاريغ مواووةةةا  الةةةووارا  والةةةدوا ر ال  وميةةةف وا وت ةةةا  مةةةه دراسةةةف 

ال  وميةةةف واػةةةداد ا ةةةار م ةةةروػا  مواووةةةا  الةةةووارا  والةةةدوا ر والو ةةةدا  

 او اق متوسم المد  لحووارا  والدوا ر ال  وميف

 دا رة المواووف الؼامف

 و ايف ايحو 

 

اػةةةةداد تةةةةزؽ المواووةةةةف الؼامةةةةف متضةةةةمىا  ت ديةةةةد السةةةةزف ال حةةةة  ل و ةةةةاق الؼةةةةام 

والسةةةةزور ال   يةةةةف لى زةةةةا  الةةةةووارا  والةةةةدوا ر والو ةةةةدا  ال  وميةةةةف ت يةةةةث 

لحةةةووارا  والةةةدوا ر ال  وميةةةف ػحةةةا سةةةزور مواووةةةا  ي ةةةتمل السةةةزف ال   ةةة  

 .الم افظا 

 دا رة المواووف الؼامف

 مطحغ ت ريه ا و 

 

 ر اسف الوورا  ا دار تزؽ المواووف الؼامف تؼد اقراري.

قيةةةام الةةةووارا  والةةةدوا ر والو ةةةدا  ال  وميةةةف تت ويةةةد دا ةةةرة المواووةةةف الؼامةةةف  مىتصف ت ريه ا و 

لحمةةةةد  المتوسةةةةم فةةةة  ضةةةةو  تةةةةزؽ المواووةةةةف متضةةةةمىف  تم ةةةةروػا  مواووات ةةةةا

 الم اريغ الرأسماليف ال ديدة لحم افظا .

  كافف الووارا

والدوا ر والو دا  

 ال  وميف

 و ايف ت ريه ا و 

 

قةةةاوون المواووةةةف الؼامةةةف وقةةةاوون   اػةةةداد المزمةةةع وا تؼةةةاد الر يسةةةيف لم ةةةروػ

مواووةةةةةةا  الو ةةةةةةدا  ال  وميةةةةةةف وػرضةةةةةة ما ػحةةةةةةا الم حةةةةةة  ا ست ةةةةةةار  

 لحمواووف لمىاق ت ما واجرا  أ  تؼديز  ػحي ما.

 

دا رة المواووف الؼامف 

الم ح  ا ست ار  

 لحمواووف الؼامف

 مىتصف ت ريه الثاو 

 

الو ةةةدا  ال  وميةةةف  تزةةةديم م ةةةروػ  قةةةاوون المواووةةةف الؼامةةةف وقةةةاوون مواووةةةا 

 تؼد اجرا  التؼديز  المطحوتف. هماواقرار مالم ح  الوورا  لمىاق ت 

 دا رة المواووف الؼامف

 م ح  الوورا 

 و ايف ت ريه الثاو 

 

وقةةةاوون مواووةةةا  الو ةةةدا  ال  وميةةةف قةةةاوون المواووةةةف الؼامةةةف   تزةةةديم م ةةةروػ

 الا م ح  ا مف.

 ر اسف الوورا 

وقةةةةةاوون مواووةةةةةا  الو ةةةةةدا  قةةةةةاوون المواووةةةةةف الؼامةةةةةف   م ةةةةةروػمىاق ةةةةةف  كاوون او 

تم يةةةةةدا  لصةةةةةدور اإلرادة المح يةةةةةف السةةةةةاميف تالمصةةةةةادقف  همةةةةةاوإقرارال  وميةةةةةف 

 .ماػحي 

 م ح  األمف
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 ماذا فعلت الحكومة فً العام الماضً؟
 

 

في خاصة و 2017خالل عام الهامة من اتنجازات  ا  عددتحقيق بالحكومة عامت 

 يات األولوية الوطنية كالتعليم والصحة والمياه والطر  والطاعة.القطاعات 
 

 خالل اتنجازات من ا  عدد تحقيقالتربية والتعليم ب وزارةعامت  :ففً لطاع التعلٌم

 وتؤثيث ؼرفة، وصيانة 59 تحتوي جديدة روضة 24 استالم . فقد تم2017 العام

 روضة شعبة 50 صيانة، اضافة ال  مإسسة ورلد فيجنبدعم من  عابمة شع  10

األطفال  ريان لمرحلة معلمة 124 كما تم تعييناليونيسؾ.  منظمة عبل من

 مدرسة 33 كما تم استالم. الحكومية األطفال ريان لمرحلة معلمة 400 وتدري 

 ؼرفة للتعليم اتساسي والثانوي.  135 تحتوي جديدة إضافة 23و  جديدة

 عملية وتحسين المساءلة في للمساهمة واستخدامها البيانات جودة وفي مجال تحسين

 األساسية البيانات وإدخال التربوية المعلومات إدارة نظام التطوير، فقد تم إطال 

 الجهات مع المنظومة المدنية وتفعيل األحوال بيانات مع النظام وربط للمعلمين

 بما المهنية التخصصات هيكلة المهني، فقد تم إعادة المعنية. وفي مجال التعليم

 25 من الصناعي التعليم تخصصات وتقليص العمل سو  حاجات مع يتواءم

 مناهج تطوير   صعيد المناهج الدراسية، فقد تموعل .تخصصات 10 ال  تخصص

 .والريادة المهني والعمل العمل عل  تحث مفاهيم فيها مدمج مدرسية وكت 

 

 األخرى، فقد عرر الربيسية والتقييمات التوجيهي امتحان وموابمة وتجل تحديث

 من مفتوف بعدد لالمتحان التقدم العامة الثانوية لطلبة السماف والتعليم التربية مجل 

 مطروف مبحث ألي التقدم الطال  يستطيع بحيث حقهم، يوافيستن أن دون الدورات

 الوزارة تعقدها امتحانية دورة ألي العامة الثانوية الدراسة شهادة امتحان برنامج في

 الشتوية الدورة من ابتداء   ويلك عبلها من المطروحة التعليم فروع من فرع وألي

 الناظمة والتعليمات التشريعات كما تم تعديل .2017/2018 الدراسي للعام

 والكفاءة الخبرة يوي والمختصين الوزارة من لجنة العامة، وتشكيل الثانوية تمتحان

 وأساتية المعلمين ونقابة والنوا  األعيان مجلسي في والتعليم التربية لجنتي من

 المجاتت كافة تتضمن متكاملة عمل ورعة لتقديم التربوي، والميدان الجامعات

 المواد عدد حيث من تطبيق  وآلية ومحتواه العامة الثانوية امتحان بتطوير المتعلقة
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 كما عرر .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة مع بالتنسيق الطلبة فيها سيتقدم التي

 من بدت   عالمة 1400 من التوجيهي عالمات مجموع تطبيق والتعليم التربية مجل 

 اتختبار ، وتطبيق2017/2018 المقبل الدراسي العام من بدءا   العام المعدّل

 األربعة المباحث عل  المملكة في األساسي العاشر الصؾ طلبة جميع عل  الوطني

 وبالصورة . العلوم الرياضيات، اإلنجليزية، اللؽة العربية، اللؽة) األساسية

 .المملكة طلبة من% 10 نسبت  ما تشكل عينة عل  اإللكترونية
 

 
 اربد/  االسلمٌة رفٌدة مدرسة

 من ويلك المستشفيات من عدد وتشؽيل وتجهيز توسعة تم فقد :وفً لطاع الصحة

 تحسين بهدؾ الطبية األجهزة بؤحدث وتجهيزها وتؤثيثها جديدة مباني انشاء خالل

 معان ومستشف  جرش ومستشف  الكرك مستشف :  وهي الخدمات وسالمة جودة

 ومستشف  الجنوبية الشونة ومستشف  فيصل األمير ومستشف  ، عبيدة أبو ومستشف 

 في والطوارئ اتسعاؾ اعسام وتشؽيل وتجهيز تحديث إل  إضافة رحمة األميرة

 ومستشف  الجنوبية ةالشون ومستشف  الكرك مستشف ) الوزارة مستشفيات من خمسة

 ثالثين وتوسعة إنشاء تم كما ، معدي /اإليمان ومستشف  معان ومستشف  جرش

 عدد وتوسعة إنشاء في جاريا   العمل زال وما المحافظات، جميع في صحيا   مركزا  

 عجلون األيمان مستشف  وتوسعة الجديد السلط مستشف  كإنشاء المستشفيات من

 محافظة /الصافي ؼور مستشف  وتوسعة مؤدبا محافظة /النديم مستشف  وتوسعة

 أيضا   جار والعمل ،إربد محافظة في الجديد بسمة األميرة مستشف  وإنشاء الكرك

 تنفيي بدأ كما المحافظات، جميع في الصحية المراكز من العديد وتوسعة إنشاء عل 
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وتجدر اتشارة ال   الخاص. القطاع مع الشراكة إطار خالل من الطفيلة مستشف 

شمول المواطنين اليين تزيد اعمارهم عن الستين عاما  في مظلة التؤمين ان  تم 

الصحي الحكومي كخطوة اضافية عل  طريق الوصول ال  التؤمين الصحي 

 300بان الحكومة سبق وعامت بشمول كل مواطن يقل دخل  عن  علما  ، الشامل

دينار شهريا  ضمن مظلة التؤمين الصحي، اضافة ال  شمول المواطنين اليين تزيد 

 .صحيالتؤمين في العاما السبعين  اعمارهم عن
 

 
 عجلون/  رحمة االمٌرة مستشفى

 

 المابية المشاريع من حزمة فقد تم البدء بتنفيي وفً مجال المٌاه والصرف الصحً:

 العام من الثاني النصؾ خالل والري المياه وزارة خطط ضمن اتستراتيجية

 مياه بكميات المواطن لتزويد اردني دينار مليون 700 عل  زادت بقيمة 2017

 وجاءت. وماليا مابيا الوفرة يات المتقدمة الدول في مثيالتها تضاهي وبنوعية كافية

 حت  المياه لقطاع الوطنية اتستراتيجية للخطة تنفيي الوزارة سيا  في المشاريع هيه

 المياه لقطاع اتعتصادي النمو تحفيز خطة بتنفيي ستشرع حيث 2025 العام

 احالة تم حيث المحافظات تنمية برنامج تنفيي في العمل وتستكمل 2018-2022

 .دينار الؾ 805 و ماليين 7 بقيمة المشاريع من عدد
 

 اضافية مياه كميات تؤمين ال  الهادفة اتستراتيجية مشاريعها تنفيي الوزارة وتواصل

 المابي التزويد استراتيجية ضمن للمياه الوطني الناعل الخط مشروع ومنها

 العاع  ابار تنفيي مشروع من وتم اتنتهاء ،2028 العام حت  الشمال لمحافظات

المرحلتين الرابعة  تستكمال جار والعمل ،اتول  والثانية والثالثة المراحل

 تنفيي واستكمال اتستراتيجي، الحسا الشيدية مشروع بتنفيي . كما تم البدءوالخامسة
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 مصادر عل  السيطرة تحكام الوطنية الحملة اسفرت وعد .العر  وادي مشروع

 اعتداء الؾ 35 نحو وازالة حفارة 58 وحجز مخالفة ببرا 998 ردم عن المياه

 عبد الملك عناة عل  اعتداء الؾ 15 نحو وازالة والناعلة الربيسية المياه خطوط عل 

 عدد في الصحي الصرؾ محطات وبخصوص الصرؾ الصحي، فقد تم انجاز  .هللا

 والثانية اتول  الحزمة بتنفيي الشروع مثل صحي صرؾ شبكات وتنفيي المناطق من

 ،ناعور تنقية محطة وتوسعة ،السير وادي/ ناعور صحي صرؾ مشروع من

 تنفيي لطرف جار والعمل ،اتول  المرحلة بدران شفا صحي صرؾ ومشروع

 . الطفيلة تنقية محطة توسعة مشروعاضافة ال  انجاز  ،والثالثة الثانية المرحلتين

واللجون  وكفرنجة الكرك سدود انضمام بعد سدا 12 انجاز تم بالسدود، يتعلق وفيما

 بتنفيي البدءفهو في مرحلة اتحالة، كما تم  الوادات سدما بخصوص أ .المابية للخزنة

 ماعين زرعاءال سد تنفيي واستكمال ،الوالة سد بتعلية والشروع ورحمة الفيدان سدي

 مدين. وادي سد بتنفيي للبدء التمويل وتؤمين حماد ابن وسد

 
 

 كفرنجة سد
 

 ضدمنها نمد ربيسدية طدر  مشاريع 9  تنفيي من اتنتهاء فقد تموفً مجال الطرق:   

/  العامريدة شفا وتقاطع ،السير لحركة وتشؽيل   اتول الجزء) الدابري عمان طريق

 مدددخل وجسددر ،البكالوريددا/  الفحدديص وطريددق ،سددوؾ/  جنددا عددين وطريددق ،البلقدداء

 تؤهيددل اعددادة عطدداءات تنفيددي اسددتكمال ويددتم .المروريددة السددالمة وعطدداءات ،الكددرك

 التنفيدي عيدد الربيسدية الطر  مشاريع اعمال تنفيي واستكمال الربيسية الطر  وتوسعة

 العقبددة/  عمددان الصددحراوي الطريددق تؤهيددل اعددادة أهمهددا مددن ، مشددروع 56 لنحددو

 السلط وطريق العمري/  اتزر /  الزرعاء وطريق ،السعودي الصندو  من تمويلب
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 بالزرعاء شومر جسر وتوسعة الصحابة نفق وتوسعة الدابري، اربد وطريق الدابري

 الصديانة عطداءات ال  اضافة الكفرين، تقاطع/ الجنوبية الشونة طريق تؤهيل واعادة

 الضددرورية وعناصدرها للطدر  الالزمدة اتعتياديددة الصديانة تشدمل والتدي الروتينيدة

 . مرورية سالمة عناصرو  اسفلتية خلطات من عليها والمحافظة الطر  تدامة
 

 

 جسر مدخل الكرن 

 
 – الكهرباء لتوليد المتجددة الطاعة مشاريع من اإلنتهاء تمفقد : لطاع الطالةواما فً 

 لتوليد المتجددة الطاعة مشاريع من% 90نحو  إنجاز تمو ،معان/  الرياف طاعة

 المتجددة الطاعة لمشاريع الثالثة الجولة وطرف ،العقبة/  الشمسية الطاعة – الكهرباء

 نسبة رفع ألجل المباشرة العرون بنظام والرياف الشم  طاعتي عل  باإلعتماد

 لمساهمة المستهدفة النسبة ال  والوصول المتجددة الطاعة عل  اعتمادا الطاعة خليط

 وبيلك .2020 عام في% 10 بنسبة للمملكة الكلي الطاعة خليط في المتجددة الطاعة

 الطاعة لقطاع الوطنية اتستراتيجية من المنشود الهدؾ حققت عد الحكومة تكون

 المتجددة الطاعة مشاريع من ميؽاواط 1600 استطاعة إل  بالوصول والمتمثل

 من 38000 يقار  ما تركي  تم كما . والرياف الشم  طاعتي عل  باتعتماد

 سخان 8000 يقار  ما وتركي  (LED) نوع من للطاعة الموفرة اإلنارة وحدات

 أجهزة تركي و ،األول  بالمرحلة منزل 400 لحوالي شمسية خاليا وتركي  شمسي

 إستفاد مصنع 20يقار   ما ال  باإلضافة الحكومية المباني من للعديد طاعي تدعيق

 وسط النفطية المشتقات لتخزين منشآت مشروعفيما يتعلق بو .األجهزة هيه من

 تمتجدر اتشارة ال  ان  و. الشكل كروية ؼاز خزانات ثالث إضافة تم فقد المملكة
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 جيولوجية دراسة لتنفيي اليرية الطاعة وزارة الطاعة وهيبة بين تعاون إتفاعية توعيع

 .األردن جنو  في ةالنادر األرضية والعناصر النووية للعناصر وإستكشافية تنقيبية

 

 
 

 العمبة/  الشمسٌة الطالة - الكهرباء لتولٌد المتجددة الطالة مشروع
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 8107 لعام والمالٌة اإللتصادٌة التطورات أبرز
 

واصلت التحديات التي تواجد  المملكدة فدي مختلدؾ المجداتت السياسدية واتعتصدادية 

واتجتماعية واإلدارية وخاصة اتنعكاسات السلبية للصدراعات والظدروؾ اإلعليميدة 

نمددا الندداتج المحلددي حيددث  األردنددي،تعتصدداد المتددوترة اإللقدداء بظاللهددا علدد  أداء ا

 2016و  2017 يمدن عداماتربداع الثالثدة اتولد  عار الثابتدة خدالل اإلجمالي باألس

%. ونظددرا  لنمددو مخفددن الندداتج المحلددي 2.0مددا نسددبت  بددنف  النسددبة حيددث بلؽددت 

% مقابدل نمدوه بنسدبة 1.6بنسدبة  2017من عام  اتول  الثالثة اترباعاإلجمالي في 

، فقد سدجل النداتج المحلدي اإلجمدالي باألسدعار 2016% في نف  الفترة من عام 1.1

 مقابدل 2017مدن عدام اتربداع الثالثدة اتولد  % فدي 3.7الجارية نموا  بلؽت نسدبت  

وهيا المستوى المتواضع مدن النمدو ت يكفدي . 2016% في نف  الفترة من عام 3.2

 لخلق فرص العمل الالزمة للحد من معدتت البطالة.

وعلدد  صددعيد أداء القطاعددات اإلعتصددادية، فقددد كددان اداء هدديه القطاعددات متفاوتددا  فددي 

"الصددناعات  ، ففددي حددين شددهدت عطاعددات2017مددن عددام  اتولدد  الثالثددة اتربدداع

فددي معدددتت  ارتفاعددا  المطدداعم والفندداد " و""الصددناعات التحويليددة" واتسددتخراجية" 

"الزراعددة" و"النقددل والتخددزين و "والميدداه "الكهربدداء  عطاعددات تنموهددا، فقددد شددهد

فدي معددتت نموهدا  ا  تبداطإو"اتنشداءات"  "والتدؤمينخددمات المدال واتتصاتت" و"

وتشير بيانات دابرة اتحصداءات العامدة الد  ان . 2016مقارنة بنف  الفترة من عام 

الدد  مددا نسددبت   عددد ارتفددع 2017فددي اتربدداع الثالثددة اتولدد  مددن عددام معدددل البطالددة 

 .2016% بنف  الفترة من عام 15.1% مقابل 18.2

 بلدػ فقدد ،2017 المملكدة فدي عدام فدي لألسعار العام المستوى تطورات صعيد وعل 

% 3.3 نحدو المستهلك ألسعار القياسي الرعم في النسبي بالتؽير مقاسا   التضخم معدل

 ربيسدية بصدورة التضدخم معدل ارتفاع ويعود. 2016 في عام% 0.8- بنحو مقارنة

" واتنددارة الوعدود" وبندد "التبدػ والسددجابر"وبند" النقددل" مجموعدة أسددعار ارتفداع الد 

       %3.2 و% 3.9- بنحددددو مقارنددددة% 2.9 و %7.9 و %12.9 نسددددبت  بمددددا لتنمددددو

 .الترتي  عل  2016 عام من الفترة نف  في% 4.5-و 
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اتحدد  خدالللمملكدة ل الوطنيدة صادراتالوعل  صعيد القطاع الخارجي، فقد سجلت 

 انخفاضددها% مقابددل 1.5ا  بلؽددت نسددبت  ارتفاعدد 2017عددام مددن  األولدد  عشددر شددهرا

 ارتفعدددت. وفدددي المقابدددل، 2016عدددام نفددد  الفتدددرة مدددن % فدددي 9.5بنسدددبة بلؽدددت 

 2017عدام مدن  األولد  اتحدد عشدر شدهرا خدالل% 5.4المستوردات بنسبة بلؽدت 

. وتبعددا  لدديلك 2016عددام  نفدد  الفتددرة مددن % فددي6.9بنسددبة بلؽددت  انخفاضددهامقابددل 

مليدار  8.3 نحدو % ليصدل الد 9.7العجز فدي الميدزان التجداري بنسدبة بلؽدت  ارتفع

مليدار ديندار  7.6مقارندة بنحدو  2017عام من  األول  اتحد عشر شهرا خاللدينار 

 العام السابق.نف  الفترة من  خالل

ارتفددع عجددز وفيمددا يخددص أبددرز التطددورات الحاصددلة فددي ميددزان المدددفوعات، فقددد 

مليون  448بما مقداره  2017من عام اترباع الثالثة اتول  خالل  الحسا  الجاري

% مددن الندداتج المحلددي 11.6مليددون دينددار أو مددا نسددبت   2415.6 ليبلددػ نحددودينددار 

% مدن 9.8مليدون ديندار أو مدا نسدبت   1967.4 اتجمدالي مقارندة مدع عجدز مقد داره

هديا عدد جداء . و2016مدن عدام اترباع الثالثة اتولد  الناتج المحلي اتجمالي خالل 

خدالل مليدون ديندار  625محصدلة ترتفداع عجدز الميدزان التجداري بنحدو كاترتفداع 

، 2016عدددن مسدددتواه لدددنف  الفتدددرة لعدددام  2017فدددي عدددام  اتولددد  الثالثدددة اتربددداع

لددنف   هامليددون دينددار عددن مسددتوا 151وانخفددان صددافي التحددويالت الجاريددة بنحددو 

 313المسجل في حسا  الخددمات بنحدو ارتفاع الوفر و، من جهة 2016الفترة لعام 

فدي انخفدان العجدز المسدجل ، و2016مليون دينار عن مستواه في نف  الفترة لعدام 

من جهة  2016مليون دينار عن مستواه في نف  الفترة لعام  14بنحو حسا  الدخل 

 مسددتوردات مددن "الددنفط الخدام ومشددتقات "وتجدددر اتشددارة الدد  ان فداتورة ال. أخدرى

مليدون  1317لتصدل إلد  نحدو  2017من عام  األول  اتحد عشر شهراارتفعت في 

،  بارتفداع مقدداره 2016مليدون ديندار فدي نفد  الفتدرة  فدي عدام  1134دينار مقابل 

%، ويلددك بسددب  ارتفدداع األسددعار والكميددات 16.2مليددون دينددار او مددا نسددبت   183

 المستوردة.

 إل  المركزي البنك عن الصادرة البيانات فتشير النقدية، التطورات صعيد عل  أما
% 4.0 نسبت  نمو مع مقارنة% 0.3 بنسبة 2017 عام نهاية في المحلية السيولة نمو
 المحلية الموجودات صافي تنخفان نتيجة النمو هيا جاء وعد. 2016 عام في

 نسبت  بلؽت ارتفاع مقابل 2017 عام نهاية في% 0.7 بنسبة المصرفي للجهاز
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 المصرفي للجهاز اتجنبية الموجودات صافي وارتفاع ،2016 عام نهاية في% 2.4
 عام في% 8.7 مقداره ارتفاع مع مقارنة% 2.8 بلؽت بنسبة 2017 عام نهاية في

2016. 

 المركزي البنك عن الصادرة البيانات فتشير ،"اإلبتمانية التسهيالت“ بخصوص وأما
 عن%8.1 نسبت  بما 2017 عام نهاية في اتبتمانية التسهيالت اجمالي ارتفاع ال 

 مقارنة دينار، مليون 1847 مقداره ما او 2016 عام نهاية في المسجل مستواها
 تركز عد اترتفاع هيا ان ال  اتشارة وتجدر. 2016 عام في% 8.5 نسبت  بارتفاع
"   الصناعة"و "اتنشاءات" لقطاعات المقدمة التسهيالت في ربيسي بشكل

 احتياطيات رصيد بلػ المقابل، وفي". العامة التجارة"و "العامة والمرافق الخدمات"و
 دوتر، مليار 12.3 نحو 2017 عام نهاية في األجنبية العمالت من المركزي البنك
 .شهور 6.6 لنحو والخدمات السلع من المملكة مستوردات بيلك ليؽطي

اتحددد عشددر شددهرا  خدداللوفيمددا يتعلددق بالماليددة العامددة، فقددد سددجلت النفقددات العامددة 

% لتصدل 3.8مليون دينار او مدا نسدبت   267ا  مقداره رتفاعا 2017من عام اتول  

. 2016مليون ديندار فدي نفد  الفتدرة مدن عدام  6990مليون دينار مقابل  7257ال  

مليدون ديندار أو  266النفقات الجارية بمقددار  ترتفاعمحصلة  اترتفاعوعد جاء هيا 

مليدون ديندار أو مدا  1النفقات الرأسمالية بحوالي  وارتفاع% من جهة، 4.3ما نسبت  

 % من جهة أخرى.0.1نسبت  

اتحددد  خدداللا  رتفاعددوفيمددا يتعلددق بدداإليرادات العامددة، فقددد سددجلت اتيددرادات العامددة ا

عن % 2.6مليون دينار او ما نسبت   160بمقدار  2017من عام عشر شهرا اتول  

 6187مليدون ديندار مقابدل  6347لتصدل الد   2016مستواها فدي نفد  الفتدرة لعدام 

 ترتفداعمحصدلة  اترتفداع هديا . وعد جاء2016عام المماثلة لالفترة في  مليون دينار

% مقارندة بدنف  الفتدرة 5.6مليدون ديندار او مدا نسدبت   326اتيرادات المحلية بنحو 

مليدددون ديندددار او مدددا نسدددبت   166 بنحدددو لمدددن  الخارجيدددة، وانخفدددان ا2016لعدددام 

اتيدرادات ارتفداع . ويعدود 2016عن مستواها خالل نفد  الفتدرة مدن عدام  40.9%

ؼيددر اتيددرادات  وارتفدداع %1.0اتيددرادات الضددريبية بنسددبة  الدد  ارتفدداع المحليددة 

 .%15.8الضريبية بنسبة 
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مدن  اتحد عشدر شدهرا اتولد  خاللعجز الموازنة ارتفع وترتيبا  عل  ما سبق، فقد 

ليصل الد  نحدو  2016مليون دينار عن نف  الفترة  في عام  106 بنحو 2017عام 

 .2016مليون دينار في نف  الفترة  في عام  804 نحو مليون دينار مقابل 910

الددين العدام  اجمداليوبناء  عل  التطورات في جانبي اتيرادات والنفقات، فقد ارتفدع  

 2016% عدن مسدتواه فدي نهايدة عددام 4.3بمدا نسدبت   2017 تشدرين ثدانيفدي نهايدة 

% مدن النداتج المحلدي اإلجمدالي 95.2دينار مشدّكال  مدا نسدبت   مليار 27.2ليبلػ نحو 

% من النداتج المحلدي 95.1أو ما نسبت   مليون دينار 26.1مقابل  2017المقدر لعام 

الددين الدداخلي  اجمدالي نخفانت نتيجة هيا اترتفاعاء وعد ج .2016اتجمالي لعام 

ديندار أو  ارملي 15.8 نحو ليصل إل  2017 تشرين ثاني% في نهاية 0.2بما نسبت  

، مقابدل مدا نسدبت  2017من الناتج المحلدي اإلجمدالي المقددر لعدام  %55.2ما نسبت  

رصديد الددين الخدارجي  وارتفداع، 2016عدام لمن الناتج المحلدي اإلجمدالي  57.5%

ديندار  مليدار 11.5نحدو ب 2017مدن عدام  نهاية تشدرين اولليبلػ في  %11.2بنسبة 

مقابل ما نسبت   ،2017لعام  من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر %40.1أو ما نسبت  

 .2016عام لمن الناتج المحلي اإلجمالي  37.5%
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 تطور المإشرات االلتصادٌة الرئٌسٌة
 

 2017 2016 البٌان

 معدل نمو الناتج المحلي اتجمالي باألسعار الحقيقية 

  اتول  الثالثة اترباع)
2.0% 2.0% 

 %3.3 %0.8- )كامل العام معدل التضخم 

 %18.2 %15.1  اتول  الثالثة اترباعمعدل البطالة  )

 %1.5 %-9.5  األول  اتحد عشر شهرامعدل نمو الصادرات الوطنية )

 %5.4 -6.9%  األول  اتحد عشر شهرامعدل نمو المستوردات السلعية )

 1,303 1,134  األول  اتحد عشر شهرافاتورة النفط الخام ومشتقات  )مليون دينار  )

 عجز الحسا  الجاري كنسبة من الناتج المحلي اتجمالي

  اتول  الثالثة اترباع) 
- 9.8% - 11.6% 

 %0.3 %4.0 )نهاية العام معدل نمو السيولة المحلية 

 اتحتياطيات الرسمية من العمالت اتجنبية )مليار دوتر  

  العام نهاية)
12.9 12.3 

  معدل نمو التسهيالت اتبتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة

   )نهاية العام 
8.5% 8.1% 

  شهرا اتول اتحد عشر النفقات العامة )مليون دينار  )

 

 % الناتج 

6990.4 

 

%24.5 

7257.2 

 

%25.4 

  اتحد عشر شهرا اتول اتيرادات العامة )مليون دينار  )

 

 % الناتج

6186.9 

 

%21.6 

6347.2 

 

%22.2 

                 عجز الموازنة العامة متضمنا  المن  الخارجية )مليون دينار  

  اتحد عشر شهرا اتول )

 % الناتج

803.5- 

 

%2.8- 

910.0- 

 

%3.2- 

  اتحد عشر شهرا اتول نهاية الدين العام )مليون دينار  ) اجمالي

 

 % الناتج

26247.3 

 

95.6% 

27218.8 

 

95.2% 

  نهاية اتحد عشر شهرا اتول رصيد الدين الخارجي )مليون دينار  )

 

 % الناتج 

10045.2 

 

36.6% 

11453.4 

 

40.1% 

  نهاية اتحد عشر شهرا اتول الدين الداخلي )مليون دينار  ) اجمالي

 

 % الناتج

16202.1 

 

59.0% 

15765.4 

 

55.2% 
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 ،2017التدابٌر الحكومٌة التً اتخذتها الحكومة فً عام ابرز واما بخصوص  

وضمن إطار مواصلة عملية اإلصالف وتبني سياسات اتنضباط المالي واستكمال 

اإلجراءات الهادفة إل  ترشيد وضبط النفقات وتعزيز اإليرادات المحلية، فقد 

إجراءات لتحقي      ق األهداؾ  باتخاي ما يلزم من 2017 ام في عاستمرت الحكومة 

معالجة ي والهيكلي وني لإلصالف المالالبرنامج الوط  المتوخ       اة من تنفي ي 

منها في ضوء الظروؾ الراهنة  أصب  لزاما التخلصالتي والتشوهات  تختالتتا

واترتقاء بؤداء اتعتصاد األردني لحفاظ عل  اتستقرار المالي والنقدي مكن من اللت

 بماهيه اإلجراءات وصوت إل  تحقيق معدتت النمو المنشودة. وعد تمثلت أبرز 

 يلي:

 ماليين دينار 204لوزارات والدوابر والوحدات الحكومية بمبلػ انفقات خفين ت -

مليون دينار للنفقات  90.5و مليون دينار للنفقات الجارية 113.5موزعة بواعع 

 ة. الرأسمالي

دينار  3500ن روات  موظفي الفبات العليا ووضع سقؾ أعل  بواعع يخفت -

من إجمالي الرات  الشهري  دينار 2000 عل زيد ي امم %10 لها، واعتطاع

 للعاملين في القطاع العام.

والبدء بتنفيي بعن تفعيل عانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص  -

 .بهدؾ تخفيؾ الع ء عل  الحكومة في تمويل المشاريع الرأسماليةالمشاريع 

في ضوء ة ياألبعاد اتجتماعوفي هيا السيا ، فقد حرصت الحكومة عل  مراعاة 

حيث أصدرت الحكومة عددا من  ،2017عام ا التي اتخيتهاإلجراءات اإلصالحية 

 القرارات تضمنت ما يلي:

من تعديالت الضريبة العامة  واألساسيةالسلع والمواد الؽيابية استثناء معظم  -

المإسستين اتستهالكيتين في البيع عل  المبيعات، والتؤكيد عل  إبقاء أسعار 

  زيادة. أيمستويات العام الماضي ودون  عند والعسكريةالمدنية 

دينارا  190دينارا بدت من  220ليصب  لألردنيين  ور رفع الحد األدن  لألج -

 .لتحسين مستوى معيشة الفبات األعل دخال في المجتمع
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 10 إل % وبقيمة تصل 10زيادة مخصصات صندو  المعونة الوطنية بنسبة  -

ا بقيمة  المستفيدة عل  زيادة في مخصصاته األسرماليين دينار بحيث تحصل 

  .دينار شهريا 200 إل  180دينارا شهريا ليرتفع من  20 إل تصل 

 إل  أشهر 3المستفيدين من صندو  المعونة الوطنية من  أبناءالسماف بعمل  -

العاملين  األبناء أحدسنتين، واعتبار الدخل من  إل سنة، والمشاريع الصؽيرة 

 .فقط كدخل لألسرة المنتفعة من الصندو  %15باحتسا  

إعفاء المنتفعين من الفقراء من القرون الصؽيرة السابقة والتي تم الحصول  -

أسرة، ويبلػ معدل اإلعفاء  2000المنتفعة حوالي  األسرعليها، ويبلػ عدد 

 .الفقيرة األسردينار، تشمل المستفيدين وكفالءهم من  800حوالي 
 

 اتعتصادي النمو تحفيز خطة بتنفيي والبدء بإعرار الحكومة عامتوعل  صعيد آخر، 

 وتحفيز اتعتصادي النمو زخم استعادة إل  تهدؾ والتي  2022-2017) لألعوام

 هيه وستقوي. التنمية مسيرة لتعزيز المتوفرة اإلمكانيات واستؽالل اتستثمارات

 عل  واتعتماد والنقدي المالي اتستقرار تعزيز إل  الهادفة اإلجراءات الخطة

 عطاعيا   موزعة ومالية اعتصادية وبرامج استراتيجيات الخطة تضمين وتم. اليات

 مفصل عمل برنامج وضع تم كما. عطاع بكل المتعلقة والسياسات الرإية توض 

 والبرام       ج التدخالت عل  ويشتمل الخطة، في الواردة القطاعات لجميع

 بها تقوم سوؾ التي الحكومية واإلصالحات والتشريعات واألنشطة والمش    اريع

 تم وعد. محددة مالية وكلؾ محدد زمني إطار وفق بالتنفيي المعنية الحكومية الجهات

 موازنة في الخطة هيه وانشطة مشاريع منمليون دينار  426ما عيمت   استيعا 

 .2018 عام
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 2018 الموازنة العامة لعاملانون 

 فرضٌات الموازنةتوجهات و 
 

 

تم تحديد السقؾ الكلي لإلنفا  العام وكيلك السقوؾ الجزبية تنفا  كل وزارة 

تم اتستناد في اعداد  حيث ،2018لعام والمحافظات ودابرة ووحدة حكومية 

 2018لع  ام  وعانون موازنات الوحدات الحكوميةتقديرات عانون الموازنة العامة 

 إل  مجموع ة من التوجهات من أبرزه  ا ما يل    ي:
 

تطبيق نهج الالمركزية من خالل إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات  .1

ويلك لؽايات توسيع مشاركة  2018وتضمينها في الموازنة العامة لعام 

المجتمعات المحلية في تحديد اتحتياجات واألولويات التنموية للمحافظات 

 وبما يساعد عل  توزيع منافع التنمية عل  جميع محافظات المملكة. 

وضمن هيا السيا ، فقد تم تحديد السقؾ اإلجمالي للموازنات الرأسمالية   

 %3مليون دين           ار أو ما نسبت   220بواعع  2018 لعاملمحافظات ل

. ولضمان الحيادي       ة والعدالة 2017 عاممن اإليرادات المحلية المقدرة ل

أس  آلية محددة وفقد تم اعتماد  ،بين المحافظات السقؾ هيا توزيعفي 

واضحة وشفافة تؤخي بعين اتعتبار عدد السكان ونسبة الفقر ومعدل  ومعايير

البطالة والمساحة وعدد المنشآت اتعتصادية في المحافظات. وعلي  فقد عامت 

كل محافظة بإعداد موازنتها الرأسمالية بما ت يتجاوز هيا السقؾ وفقا 

افظة والتي تم تحديدها بالتعاون مع لألولويات واتحتياجات التنموية للمح

المجال  المحلية ومإسسات القطاعين العام والخاص ومإسسات المجتمع 

المدني ويلك تحقيقا للهدؾ المنشود من تطبيق الالمركزية باشراك 

 العمل عل وستواصل الحكومة  المجتمعات المحلية في صنع القرار التنموي.

مع التركيز عل  بناء وات القادمة السنوترسيخ  خالل  النهجهيا تطبيق 

 .لمحافظاتالقدرات المإسسية والفنية ل

لي المتفق علي    الي والهيك  الم اإلصالف جبرنام مواصلة العمل عل  تنفيي .2

 اتعتصادي المستدام النمو ي واليي يهدؾ ال  تعزيزمع صندو  النقد الدول

 التدريجي ألوضاع والضبط الكلي اتعتصاد استقرار عل  الحفاظ خالل من
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 التنافسية والقدرة النمو لتعزيز هيكلية إصالحات واجراء العامة، المالية

 الرشيدة.  والحوكمة والنزاهة العدالة وتعزيز العمل وزيادة فرص

وتوجي  الموارد المالية  في إدارةاتستثمارات العامة  إدارةوحدة تفعيل دور  .3

تحسين  إل  يُفضيبما و يبية ممكنةلتحقيق أكبر عوابد اعتصادية واجتماعية وب

 األمثل للموارد المالية المتاحة. التوظيؾو كفاءة اإلنفا  الرأسمالي

في إحداث نقلة للمملكة الخارطة اتستثمارية التؤكيد عل  أهمية مشروع  .4

من خالل تحديد عل  محافظات المملكة  هاوتوزيع مكتسباتفي التنمية نوعية 

الفرص اتستثمارية التنموية والريادية في مختلؾ القطاعات اتعتصادية وفق 

التي  اتستثماراتالميزات التنافسية في كل محافظة وبما يإدي إل  استقطا  

 اتعتصاد الوطنيمن شانها تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ودعم 

  وتعزيز نهج الالمركزية.

تحسين بيبة األعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات اتستثمار  مواصلة العمل عل  .5

في المملكة بهدؾ إيجاد بيبة استثمارية مشجعة لالستثمار المحلي وجايبة 

وصول تيسير بهدؾ المالي لالستثمار األجنبي، إضافة إل  تعزيز اتشتمال 

األفراد وعطاع األعمال وخاصة المشاريع الصؽيرة والمتوسطة إل  الخدمات 

منتجات المالية بما يإدي إل  تحقيق النمو المستدام وتشجيع اتدخار وال

 واتستثمار وزيادة فرص العمل وخفن معدتت البطالة والفقر. 

واتمتتها وزيادة استخدام  اإلجراءات الحكومية متابعة العمل عل  إعادة هندسة .6

ة زيادي ومشروع التحول اإللكترون الخدمات اإللكترونية من خالل تنفيي

بيسر معامالت ال إنجازمن المواطنين تمكين لهيه الخدمات ل التوعية والترويج

وبما يإدي إل   2020وسهولة وصوت  إل  حكومة ؼير ورعية في عام 

 تحفيز اتستثمار وتطوير بيبة األعمال وزيادة إنتاجية اتعتصاد الوطني.

ية من خالل اتستمرار في تنفيي المزيد من المشاريع الرأسمالية التنمو .7

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء محدودية الموارد المالية 

الحكومية المتاحة وبما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية 

 اتعتصادية المستدامة. 

التركيز عل  تعظيم دور القطاع السياحي وتعزيز مساهمت  في تحقيق النمو  .8

 تنافسية يات سياحية وير أنماط ومنتجات وخدماتاتعتصادي من خالل تط

 اإلعليمي والعالمي. الصعيدين عل  عالية
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اتستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد مواصلة العمل عل  تنفيي توصيات  .9

اطر زمنية ضمن والخطط والبرامج المرتبطة بها  2025 -2016البشرية 

 التعليمي بجميع مراحل .محددة ويلك وصوت  إل  تحقيق إصالف شامل للنظام 

الطاعة المتجددة وترشيد  تشجيع رنامج صندو المرحلة الثانية من ب تنفيي     .10

مشاريع مختلفة تستهدؾ الفبات المدعومة  تنفييالطاعة المخصص لدعم 

في مختلؾ محافظات المملكة لتخفيؾ  بفاتورة الكهرباء في القطاع المنزلي

وزيادة نسبة الطاعة المتجددة  طنيناالموع ء فاتورة الكهرباء الشهرية عل  

توفير حوافز لقطاع الصناعة والسياحة والقطاع الزراعي ة، إضافة إل  المولد

صندو  وضمن آليات وبرامج التستخدام أنظمة الطاعة الشمسية من خالل 

 .ختلفةتمويلية م

من  اعتماد خطة البرنامج الوطني للتشؽيل واليي يقوم عل  مبدأ التشؽيل بدت   .11

عل  استيعا  المزيد من القطاع العام عدرة التوظيؾ في ظل محدودية 

عل  تطوير مجاتت  ترتكزسياسات وطنية ويلك من خالل تبني  ،الوظابؾ

في  شؽيلهاوت لتؤهيل العمالة األردنية والفني التدري  والتعليم المهني والتقني

 قر والبطال    ة. اليي يسهم في الحد من ظاهرتي الف األمر مختلؾ القطاعات

مشاريع  بتنفييوضع الخطط واتستراتيجيات الكفيلة واترتقاء بقطاع النقل  .12

ة لالعتصاد   القطاعات الربيسية الداعم أحدكون   قطاعال هيا استراتيجية في

  .الوطني

الدعم لمستحقي   من خالل تبني أسلو  إيصال اتجتماعيشبكة األمان  تقوية .13

استخدام أسلو  دعم السلع واختيار اآلليات المناسبة  المواطنين بدت  منمن 

 إليصال هيا الدعم. 

 دمج خ   الل من هيكلة الجه     از الحكومي استمرار العمل عل  إعادة .14

أو تطوير الشكل التنظيمي لها بهدؾ رفع كفاءة وفاعلية  إلؽابها أو المإسسات

 واألدوارتنفيي مشروع المواءمة بين الموارد البشرية أداب ، إضافة إل  

والمهام المإسسية لدى الوزارات والدوابر والوحدات الحكومية ويلك لتحقيق 

 .األمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة اتستؽالل

اتعتماد بصورة أكبر عل  الموارد الياتية في تؽطية اإلنفا  العام وتحسين  .15

 ن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. إنتاجيت  بما يضم
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 القيم ترسيخ معايير ومبادئ النزاهة إليجاد بيبة وطنية مناهضة للفساد وتعزيز .16

الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية  الحكومة اطر وبناء واتخالعية السلوكية

زاهة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافإ الفرص وتكري  إنفاي عانون الن

 ومكافحة الفساد كؤسا  لمبدأ سيادة القانون.
 

ولانون  كما استندت تمدٌرات النفمات واالٌرادات فً لانون الموازنة العامة
الى الفرضٌات المتعلمة باإلجراءات  2018لعام  موازنات الوحدات الحكومٌة

 المالٌة التالٌة :
 

 القصوى الضرورة يات الحاتت في إت موازنة مالحق إصدار عدم. 

 الموظفين ل روات  الطبيعية السنوية الزي  ادة. 

 والعسكري المدني للجهازين التقاعد لمخصصات الطبيعية السنوية الزيادة. 

 المواءمة مشروع اتعتبار بعين األخي مع التعيينات ضبط في اتستمرار 

 والدوابر الوزارات لدى المإسسية والمهام واألدوار البشرية الموارد بين

 .الحكومية

 والخارجي الداخلي الدين فوابد لتؽطية الالزمة المخصصات رصد. 

 لمستحقي  الدعم إيصال يضمن بما اتجتماعي األمان شبكة تعزيز. 

 والمياه والكهرباء المحروعات نفقات وتسيما العام اتنفا  وترشيد ضبط 

 . واألثاث السيارات شراء وعؾ سياسة في اتستمرار وكيلك السفر وبند

 عطاع خسابر لتخفين محددة وآليات إجراءات اعتماد عل  العمل مواصلة 

 المياه من الفاعد وخفن وتقليل التشؽيلية الكلؾ تؽطية خالل من المياه

 .    المالية المستحقات تحصيل عملية وتحسين للطاعة الكفإ واتستؽالل

 إدامة ونفقات للمحافظات الرأسمالية للموازنات المالية المخصصات رصد 

 .المحافظات مجال  عمل

 الحيوية المشاريع من لعدد الالزمة المالية المخصصات برصد اتستمرار 

 اإللكتروني الدفاع ومشروع الطبية للمدينة جديد مبن  إنشاء مشروع مثل

 لتنمية الوطنية اتستراتيجية تنفيي ومشروع البحرين ناعل ومشروع

 الطريق ومشروع للمعلمين رانيا الملكة أكاديمية ومشروع البشرية الموارد

 مستشف  ومشروع الرسمية الجامعات تطوير ومشروع الصحراوي

 .الضوبية األلياؾ ومشروع السلط مستشف  ومشروع بسمة األميرة
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 من تنفييها يتم التي التنموية للمشاريع الالزمة المالية المخصصات رصد 

 جمرك إنشاء مشروع مثل بالتمليك المنتهي التمويلي التؤجير الية خالل

 .الطفيلة مستشف  ومشروع الماضونة/ عمان

 اردن) اإللكترون ي التحول لمشاريع الالزمة المالية المخصصات رصد 

  .رعمي

 واألدوية الطبية للمعالجات الالزمة المالية المخصصات برصد اتستمرار 

 تمهيدا   الصحي التؤمين مظلة في التوسع كلفة وتؽطية الطبية والمستلزمات

 .الشامل الصحي التؤمين إل  للوصول

 البلديات وتطوير لتنمية الالزمة المالية المخصصات برصد اتستمرار 

 .المحتاجة لألسر النقدية والمعونة الرسمية الجامعات ودعم

 األوعاؾ وزارة مثل المهمة الحكومية للوحدات الدعم تقديم مواصلة 

 ومإسسة والتلفزيون اإلياعة ومإسسة اإلسالمية والمقدسات والشإون

 .المهني التدري 

 والمتؤخرات المالية اتلتزامات لتؽطية الالزمة المالية المخصصات رصد 

 .الحكومية والدوابر الوزارات عل 

 اتستمالكات لؽايات المالية المخصصات رصد. 

 في اتستراتيجية المشاريع لتنفيي الالزمة المالية المخصصات رصد 

 .واتتصاتت والطر  والمياه والصحة والتعليم والطاعة النقل عطاعات

 الشمسية الطاعة استخدام لمشاريع الالزمة المالية المخصصات رصد 

 .الكهرباء إلنتاج

 وأجهزتنا المسلحة لقواتنا الضرورية المالية المخصصات تؤمين مواصلة 

 لالستقرار األساسية الركيزة يشكل اليي األمني اتستقرار لضمان األمنية

 .والمالي اتعتصادي

 دخول جراء واتلتزامات المهام لتنفيي الالزمة المالية المخصصات رصد 

 .التنفيي حيز 2017 لعام اإلعاعة يوي األشخاص حقو  عانون

 الضريبي التهر  ومحاربة الضريبة تحصيل إجراءات تحسين متابعة 

 .ضريبيا   المتهربين عل  العقوبات وتؽليظ
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 السلع عل  المبيعات ضريبة من لإلعفاءات التدريجي التخفين 

 .والخدمات

 العامة الموازنة في المقدرة الخارجية المن  كامل عل  المملكة حصول. 
 

 

 (2020 -2018) التولعات االلتصادٌة الكلٌة لألعوام
 

 

 ال  التوععات الربيسية التالية: 2018استندت موازنة عام 
 

 البيان 2018 2019 2020

5.5 5.3 5.1 
معدل نمو الناتج المحلي اتجمالي باألسعار الجارية 

% 

2.9 2.7 2.5 
معدل نمو الناتج المحلي اتجمالي باألسعار الثابتة 

% 

   %CPIمعدل التضخم ) 1.5 2.5 2.5

 % الوطنيةمعدل نمو الصادرات  5.5 6.2 6.2

 معدل نمو المستوردات السلعية % 2.6 3.7 4.5

7.0 7.6 8.3 
الحسا  الجاري كنسبة من الناتج المحلي  عجز

 اتجمالي %
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 2018أهم المستجدات فً موازنة عام 
 

 للمحافظدات الرأسدمالية للموازندات الماليدة المخصصدات تم ألول مرة رصد  :  أوت  

 مدن% 19 نسدبت  مدا او دينار مليون 220 بقيمة جديدة مشاريع تمثل والتي

وادراج مشددداريع موازندددات للمحافظدددات فدددي الرأسدددمالية،  النفقدددات إجمدددالي

 مجال  عمل . كما تم رصد المخصصات المالية إلدامة2018موازنة عام 

 .2018  مليون دينار في موازنة عام 3المحافظات والبالؽة )
 

/ اتجتمداعي األمدان شدبكة مسدم  تحدت الموازندة ضدمنجديدد  بند إدراج تم   ثانيا : 

 ضددمن 2018 عددام فددي دينددار مليددون 171 بقيمددة لمسددتحقي  النقدددي  مالدعدد

 .السلعة دعم بدل المستحق األردني المواطن دعم إل  للتحول التوج  إطار
 

مسم  "جهاز اتمن  2018تضمن عانون الموازنة العامة للسنة المالية    ثالثا :

والسالمة العامة" واليي يشمل اجهزة اتمن العام وعوات الدرك والدفاع 

 تصنيؾ بنود انفاعها وفقا  لتصنيؾ بنود خارطة الحسابات.المدني. وتم 
 
 

التزام كافة الوحدات الحكومية سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي او  :رابعا  

التي ت تطبق النظام المالي الحكومي بتطبيق احكام عانون الموازنة العامة 

لوحدات فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية، ويلك لؽايات التزام ا

الحكومية بالمخصصات واتؼران المحددة في عانون موازنات الوحدات 

ولتفادي اي تشوهات في الموازنات وضمان ضبط  2018الحكومية لعام 

 النفقات.
 

 عدد من المشاريع الحيوية مثلرصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيي   :خامسا  

 اإللكتروني الدفاع ومشروع الطبية للمدينة جديد مبن  إنشاء مشروع

 الموارد لتنمية الوطنية اتستراتيجية تنفيي ومشروع البحرين ناعل ومشروع

 الطريق ومشروع للمعلمين رانيا الملكة أكاديمية ومشروع البشرية

 األميرة مستشف  ومشروع الرسمية الجامعات تطوير ومشروع الصحراوي

 .الضوبية األلياؾ ومشروع السلط مستشف  ومشروع بسمة
   

مناسبة لحماية التدابير ال 2018 للسنة الماليةتضمن عانون الموازنة العامة   :سادسا  

 اإلجراءات اتخاي مواصلة خالل مني الدخل المتدني والمحدود يو
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 789 مبلػ رصد تم حيث والتشوهات، اتختالتت معالجة في والقرارات

 مقارنة اتجتماعي األمان شبكة لتعزيز 2018 عام موازنة في دينار مليون

 .2017 عام في دينار مليون 702 بنحو
 

 ارتفعت حيث الجارية، بضبط وترشيد النفقات 2018تميز عانون موازنة   :سابعا  

.  %5.7 نسبت  بما 2017 لعام تقديره المعاد مستواها عن هيه النفقات

 اتلتزامات لتسديد المرصودة المخصصات استثناء تم حال وفي

 النفقات نمو معدل ينخفن مليون دينار، 360السابقة والبالؽة  والمتؤخرات

اتمر اليي يشير  %1 من اعل إل % 5.7 من 2018 لعام الجارية

 .2018بوضوف ال  مدى ضبط وترشيد اتنفا  في موازنة عام 

 

% 1.7 نسبت  تراجع عجز الموازنة المقدر بعد المن  الخارجية ليصل ما   :ثامنا  

 .2017 عام ف ي الناتج من% 2.6 مقابل اإلجمالي المحلي من الناتج
 

% 92.5 حوالي من الجارية للنفقات المحلية اتيرادات تؽطية نسبة ارتفاعتاسعا : 

 ، اتمر اليي يشير ال  تحسن2018 عام في% 99.1 ال  2017 عام في

 واض  بشكل اليات عل  اتعتماد مإشرات
 

المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية باستثناء الخالصة تم اضافة جداول " :عاشرا  

 " و"الخالصة2018سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية للسنة المالية 

 المالية للسنة الوطنية الكهرباء وشركة المياه سلطة لموازنتي المجمعة

 .2018" تول مرة في عانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018
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 الحكومة بأموالها ؟من أٌن تأتً 

 االٌرادات العامة
 

% 28.2مليدون ديندار لتشدكل بديلك  8496 بمبلدػ 2018عدرت اإليرادات العامة لعدام 

هديه  ترتفدع، فيمدا يتوعدع أن 2017% فدي عدام 26.9من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 

 . 28.8% ال  2020 عام في تنخفن و% 29.0لتصل ال    2019النسبة في عام 

 
 

 -وعد توزعت هيه اإليرادات وفقا  لما يلي :

 اإلٌرادات المحلٌة 

مليون دينار مسجلة بيلك نمدوا   7796بحوالي  2018عدرت اإليرادات المحلية في عام 

لتبلدػ نسدبتها الد  النداتج و، 2017فدي عدام المعاد تقدديره  عن مستواها%  13.3نسبت  

 . 2017% في عام 24.0% مقارنة مع 25.8المحلي اإلجمالي حوالي 

 8181تؤشٌري  8109تؤشٌري  8108ممدر   8107اعادة تمدٌر  8106فعلً 

 7,070   7,715  
 8,496  

 9,219   9,638  
 8181 -8106االٌرادات العامة للسنوات 
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 نسددبة تؽطيددة اإليددرادات المحليددة للنفقددات الجاريددة مددن ارتفعددتوترتيبددا  علدد  يلددك، 

 لتواصدددل إرتفاعهددداو، 2018% فدددي عدددام 99.1إلددد   2017فدددي عدددام % 92.5

 %110.0 و% 106.4الدد  مددا نسددبت   2020و 2019ي خددالل عددامالتدددريجي 

 .عل  التوالي
 

 

 

   . اإليددرادات الضددريبية واتيددرادات ؼيددر الضددريبيةمددن اإليددرادات المحليددة تتشددكل و

لخزينة الدولة والؽرن الربيسي منها هو تحقيدق  تعتبر الضراب  من أهم المواردو

 المصلحة العامة.

 

 

 8181تؤشٌري  8109تؤشٌري  8108ممدر   8107اعادة تمدٌر  8106فعلً 

 6,234  
 6,880  

 7,796  
 8,709  

 9,188  
 8181 -8106االٌرادات المحلٌة للسنوات   

90.1% 
92.5% 99.0% 

106.4% 
110.0% 

 8181تؤشٌري  8109تؤشٌري  8108ممدر   8107اعادة تمدٌر  8106فعلً 

 8181 -8106تغطٌة االٌرادات المحلٌة للنفمات الجارٌة للسنوات  
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 اإلٌرادات الضرٌبٌة 
 

مليددون دينددار، حيددث شددّكلت  5146بمبلددػ  2018عدددرت اإليددرادات الضددريبية لعددام 

 الضددراب  علدد "% وشددّكلت 71.7مددا نسددبت   "الضددراب  علدد  السددلع والخدددمات"

وشكلت "الضدراب  علد  التجدارة والمعدامالت %، 19.1ما نسبت   "الدخل واترباف

ويعددود  .%42.% و"الضددراب  علدد  الملكيددة" مددا نسددبت  6.8الدوليددة" مددا نسددبت  

 2018% فدي عدام 13.8النمو المقدر في اتيدرادات الضدريبية بنسدبة في  اترتفاع

و"الضددراب  علدد  التجددارة  "الضددراب  علدد  السددلع والخدددمات"حصدديلة  ارتفدداعالد  

الدددددخل الضددددراب  علدددد  " الضددددراب  علدددد  الملكيددددة" و"و والمعددددامالت الدوليددددة" 

  .% عل  التوالي3.2و  %4.3 و %6.4% و18.2 بما نسبت و ”واترباف

 
 

 

 
 

 اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة 
 

حيث شّكلت  مليون دينار، 2650بنحو  2018لعام عدرت اتيرادات ؼير الضريبية 

%، وشّكلت ايرادات "دخل الملكية" 37.8ايرادات "بيع السلع والخدمات" ما نسبت  

%، في حين بلؽت 12.3  ما نسبت  لفوابن المالية للوحدات الحكومية)بما فيها ا

 عل  الجمركية الخدمات وبدل حصة "اتيرادات المختلفة" )كعابدات التعدين

واتيرادات الناجمة عن عانون توريد واردات الدوابر  المعفاة المستوردة البضابع

الضرائب على السلع 
 والخدمات

71.7%  

الضرائب على 
 الدخل واالرباح

19.1% 

الضرائب على التجارة 
 والمعامالت الدولٌة

6.8% 

 الضرائب على الملكٌة
2.4% 

 2018االٌرادات الضرٌبٌة الممدرة لعام 
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 والجزاءات الؽرامات واستحويت %،46.7ما نسبت    والوحدات الحكومية

ويعود  .%0.5التقاعد عل  ما نسبت   % و عابدات2.7والمصادرات عل  ما نسبت  

 2018% في عام 12.3ؼير الضريبية بنسبة  لإليراداتالنمو المقدر في  اترتفاع

 "" ايرادات بيع السلع والخدماتو "اتيرادات المختلفة" كل من حصيلة رتفاعا ال 

و  %26.3بما نسبت  التقاعد"  "عابداتو" والمصادرات والجزاءات الؽرامات"و

"ايرادات   وانخفان حصيلة من جهة،  عل  التوالي،%4.3و % 4.3و  5.3%

 من جهة اخرى.% 6.5بما نسبت    دخل الملكية"

 
 

 المنح الخارجٌة 

 835مليدون ديندار مقارندة مدع  700بنحدو  2018عدرت المدن  الخارجيدة فدي عدام 
مليددون دينددار مددن دول مجلدد   288موزعددة بواعددع  ،2017مليددون دينددار فددي عددام 
مليددون دينددار مددن الدددول المانحددة وفددي مقدددمتها الوتيددات  412التعدد اون الخليجددي و

 . المتحدة اتمريكية واتتحاد اتوروبي

 

 اٌرادات دخل الملكٌة
12.3%  

اٌرادات بٌع السلع 
 والخدمات

37.8%  

 االٌرادات المختلفة
46.7%  

الغرامات والجزاءات 
 والمصادرات

2.7%  

 عائدات التماعد
0.5%  

 2018االٌرادات غٌر الضرٌبٌة الممدرة لعام 
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 على ماذا تنفك الحكومة اموالها ؟
 

 النفمات العامة
 

 8467مليون دينار مقارنة مدع  9019بنحو  2018عدرت النفقات العامة في عام 

مليددون دينددار أو مددا نسددبت   552مقددداره  بارتفدداع، 2017مليددون دينددار فددي عددام 

 تنخفن% من الناتج المحلي اإلجمالي. ويتوعع أن 29.9لة ما نسبت  مشكّ %، 6.5

وتجدر  %.28.5ال   2020في عام تصل ل 2019في عام  %29.4ال    نسبةال

 2018اتشددارة الدد  ان النفقددات العامددة فددي مشددروع عددانون الموازنددة العامددة لعددام 

 20تددم تخفيضددها مددن عبددل مجلدد  النددوا  بنحددو  مليددون دينددار 9039عدددرت بنحددو 

 مليون دينار.

 
 

 االٌرادات المحلٌة
91.8% 

 المنح الخارجٌة
8.2% 

 2018االٌرادات العامة الممدرة لعام 

 8181تؤشٌري  8109تؤشٌري  8108ممدر   8107اعادة تمدٌر  8106فعلً 

7949 
8467 

9009 
9352 9542 

 8181 -8106النفمات العامة للسنوات 
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 النفمات الجارٌة
 

ارتفاعدا   مسدجلة ديندار مليدون 7866 بنحدو 2018 عدام فدي الجاريدة النفقات عدرت

 مددن% 26.1 حدوالي ولتشددكل ،2017 عدام فددي مسدتواها عددن% 5.7 نسدبت  بلؽدت

 2019 عدامي في باتنخفان النسبة هيه تستمر أن ويتوعع. اإلجمالي المحلي الناتج

حيدث شدّكلت  .تباعدا   منهمدا لكل% 24.9 و% 25.8ما نسبت   ال  لتصل 2020 و

%، ونفقدات اسدتخدام السدلع 48.4تعويضات العاملين ما نسدبت  مخصصات كل من 

فدددي حدددين شدددّكلت  نفقدددات "التقاعدددد والتعويضدددات  ،% 7.0والخددددمات مدددا نسدددبت  

فوابدد الددين العدام مدا نسدبت  شكلت عد .و%19.7والمساعدات اتجتماعية" ما نسبت  

امددا بداعي بنددود النفقدات الجاريددة ، و%6.4% و"الددعم واإلعاندات" مددا نسدبت  13.0

 مخصصدات زيدادة إلد  ربيسدي بشكل اترتفاع هيا ويعود %.5.5نسبت  فشّكلت ما 

 والسددالمة األمددن جهدد از ومخصصددات دينددار، مليددون 136 بقيمددة العسددكري الجهدداز

 والعسددكري المددني للجهددازين التقاعدد ومخصصددات ديندار، مليددون 73 بنحدو العامدة

 اتلتزامددددات لتسددددديد المخصصددددات رصددددد إلدددد  إضددددافة دينددددار مليددددون 58 بنحددددو

 ديندددار مليدددون 280 منهدددا ديندددار مليدددون 360 إلددد  لتصدددل السدددابقة والمتدددؤخرات

 العدام الددين فوابدد مخصصات وارتفاع الطبية، المعالجات عل  المستحقة للمتؤخرات

. 2017 عدام عن دينار مليون 70 مقداره   ا بزيادة دينار مليون 1020 إل  لتصل

 والمتدددؤخرات اتلتزامدددات لتسدددديد المرصدددودة المخصصدددات اسدددتثناء تدددم حدددال وفدددي

 من اعل إل % 5.7 من 2018 لعام الجاري     ة النفقات نمو معدل ينخفن السابقة،

وتجدر اتشدارة الد  ان النفقدات الجاريدة فدي مشدروع عدانون الموازندة العامدة . 1%

 النفمات الجارٌة
87.8% 

 النفمات الرأسمالٌة
08.8%  

 8108هٌكل النفمات العامة لعام 
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مليدون ديندار تدم تخفيضدها مدن عبدل مجلد  الندوا   7886عدرت بنحو  2018لعام 

 مليون دينار. 20بنحو 

 

 

 

 8181تؤشٌري  8109تؤشٌري  8108ممدر   8107اعادة تمدٌر  8106فعلً 

 6,919  

 7,442   7,866  

 8,189   8,349  

   8181 -8106النفمات الجارٌة للسنوات    

 تعوٌضات العاملٌن
48.4% 

استخدام السلع 
 والخدمات

7.0% 

 فوائد الدٌن العام
13.0% 

 دعم واعانات
6.4% 

تماعد وتعوٌضات 
 ومساعدات اجتماعٌة

19.7% 

 نفمات أخرى
5.5% 

  2018هٌكل النفمات الجارٌة لعام 
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 النفمات الرأسمالٌة
 

مليون دينار أو ما نسبت   1153بنحو  2018عام عدرت النفقات الرأسمالية في 

مليون  127.6% من الناتج المحلي اتجمالي مسجلة بيلك ارتفاعا  يقار  3.8

ولتبلػ بيلك حصتها من  ،2017% عن مستواها في عام 12.4دينار أو ما نسبت  

شّكلت المشاريع الرأسمالية المستمرة ما نسبت   وعد .%12.8إجمالي النفقات 

% والمشاريع الجديدة ما نسبت  58.2% والمشاريع عيد التنفيي ما نسبت  20.4

 رصد تم عدبؤن  ، علما  % من اجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة21.4

 جديدة مشاريع تمثل والتي للمحافظات الرأسمالية للموازنات المالية المخصصات

 . الرأسمالية النفقات إجمالي من% 19 نسبت  ما او دينار مليون 220 بقيمة
 

 لعام الحكومية والدوابر للوزارات المتبقية الرأسمالية النفقات أن إل  اإلشارة وتجدر

 دينار مليون 442 بواعع توزعت دينار مليون 933 نحو عيمتها والبالؽة 2018

 عل  التنفيي عيد لمشاريع دينار مليون 491و الوطني المست  وى عل  لمشاريع

 في الواردة اتعتصادي النمو تحفيز خطة مشاريع عدرت وعد. المحافظات مستوى

 النفقات إجمالي من% 37 نسبت  ما أو دينار مليون 426 بنحو العامة الموازنة

 .الرأسمالية
 

 العربيددة المملكددة مددن المقدمددة المنحددة مددن الممولددة الرأسددمالية المشدداريععددد شددكلت و

 عدانون  ضدمن والمدرجدة المتحددة العربيدة اتمدارات ودولدة الكويدت ودولة السعودية

 نسددبت  مددا أو دينددار مليددون 288 مقددداره مددا 2018 الماليددة للسددنة العامددة الموازنددة

 .2018 لعام الرأسمالية النفقات إجمالي من% 25
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 8181تؤشٌري  8109تؤشٌري  8108ممدر   8107اعادة تمدٌر  8106فعلً 

 1,029  

 1,025  

 1,153   1,164  
 1,193  

 8181 -8106النفمات الرأسمالٌة للسنوات  

 مستمرة
20.4% 

 لٌد التنفٌذ
58.2% 

 جدٌدة 
21.4% 

 2018المشارٌع الرأسمالٌة فً موازنة عام 
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 المالً الوفر /العجز

 

وترتيبا  علد  هديه التطدورات فدي جدانبي اإليدرادات والنفقدات، يتوعدع أن يبلدػ العجدز 

 نسددبت  مددا أو دينددار مليددون 523.3 نحددو 2018المددالي بعددد المددن  الخارجيددة لعددام 

 عدددام فدد ي% 2.6 مقارنددة مددع عجددز نسددبت  اإلجمددالي المحلددي الندداتج مددن% 1.7

 1223.3يبلدػ نحدو  أن  فيتوعدع 2018اما العجدز المدالي عبدل المدن  لعدام  .2017

 نسدبت  عجدز مع مقارنة اإلجمالي المحلي الناتج من% 4.1 نسبت  مااو  مليون دينار

وتجدر اتشدارة الد  ان العجدز المقددر فدي مشدروع عدانون  .2017 عام في% 5.5

مليدون ديندار تدم تخفيضد  مدن عبدل  543.3نحو  عد بلػ 2018الموازنة العامة لعام 

 مليون دينار. 20بنحو مجل  النوا  

الخدمات العمومٌة 

 العامة
06.3% 

 الدفاع
04.1% 

النظام العام وشإون 

 السالمة العامة
04.3% 

 الشإون االلتصادٌة
5.3% 

 حماٌة البٌئة
1.5% 

االسكان ومرافك 

 المجتمع
3.0% 

 الصحة
03.4% 

الشإون الدٌنٌة 

 والثمافٌة
8.4% 

 التعلٌم
08.0% 

 الحماٌة االجتماعٌة
08.6% 

  2018التصنٌف الوظٌفً للنفمات العامة فً عام 
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 2020تؤشيري  2019تؤشيري  2018مقدر   2017اعادة تقدير  2016فعلي 

 8181 -8106وفر الموازنة العامة بعد المنح للسنوات /  عجز

 وفر الموازنة كنسبة مبوية ال  الناتج المحلي اتجمالي/ عجز  مليون دينار 

 2020تؤشيري  2019تؤشيري  2018مقدر   2017اعادة تقدير  2016فعلي 

7,949 
8,467 

9,009 9,352 9,542 

 878.9-  751.8-  583.3- 
 133.5- 

 96.5  

 7,070  
 7,715  

 8,496  
 9,219  

 9,638  

 8181 -8106خالصة الموازنة العامة للسنوات 

 اتيرادات العامة وفر الموازنة العامة بعد المن / عجز      النفقات العامة  
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  2018 المالٌة للسنة الحكومٌة الوحدات موازناتلانون 
 

 اإلٌـرادات إجمالً
 

 دينار مليون 1664 بنحو 2018 لعام الحكومية للوحدات اإليرادات مجموع عدر 
 الحكومي الدعم شكل وعد ،2017 عام في تقديره معاد دينار مليون 1523 مقابل
 نحو الخارجية والمن  دينار مليون 191 حوالي اإليرادات هيه من 2018 عام في
 2017 عام في دينار مليون 50و دينار مليون 143 بنحو مقارنة دينار مليون 55
  .الترتي  عل  منهما لكل

 
 

 النفمات إجمالً
 

 دينار مليون 1812 بنحو 2018 ع امل الحكومية للوحدات النفقات إجمالي عدر 
 للنفقات دينار مليون 644و الجارية للنفقات دينار مليون 1169 بواعع ةموزع

 لعام تقديره معاد دينار مليون 1637 بلػ نفقات إجمالي مع مقارنة ويلك الرأسمالية،
 175 حوالي 2018 لعام النفقات إجمالي في المسجل اترتفاع يبلػ وبيلك ،2017
 وعد. 2017 عام في تقديره المعاد مستواه عن% 10.7 نسبت  م ا أو دينار مل يون
 نسبت  ما أو دينار مليون 88 بمقدار الجارية النفقات لزيادة نتيجة اترتفاع هيا جاء
 %15.7 نسبت  ما أو دينار مليون 87 بمق دار الرأسمالية النفقات وارتفاع% 8.1
 عام في الحكومية للوحدات الرأسمالية للنفقات القطاعي التوزيع بخصوص وأما

% 13.7 بنسبة والطاعة% 50.5 بنسبة المياه مشاريع في تركزت فقد 2018

اٌرادات بٌع السلع 
 والخدمات

78.7% 

 اٌرادات دخل الملكٌة
5.4% 

 االٌرادات المختلفة
1.1% 

 دعم حكومً
11.5% 

 المنح الخارجٌة
3.3% 

   2018مكونات اٌرادات الوحدات الحكومٌة لعام 
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 للوحدات الرأسمالية للنفقات الجؽرافي التوزيع إل  وبالنظر%.  5.5 بنسبة والتعليم
 نحو النفقات هيه من المحافظات حصة بلؽت فقد ،2018 عام في الحكومية
 نسبت  ما أو دينار مليون 295 مقابل ،%57 نسبت  ما أو دينار مليون 365.6

 .2017 عام في% 53
 

 
 

 
 التموٌل لبل العجز صافً

 

 بنحو 2018 عام في الحكومية الوحدات لجميع التمويل عبل العجز صافي عدر
 تم ما وإيا. 2017 عام في تقديره معاد دينار مليون 114 مقابل دينار مليون 148
 334 بنحو المقدر الوطنية الكهرباء وشركة المياه سلطة من كل عجز استبعاد
  .دينار مليون 185 مقداره وفر إل  يتحول العجز صافي فإن دينار مليون

 

 

 النفمـت الجارٌة
64.5%  

 النفمات الراسمالٌة
35.5% 

 2018هٌكل نفمات الوحدات الحكومٌة لعام 

 2020تؤشٌري  2019تؤشٌري  2018ممدر   2017اعادة تمدٌر  2016فعلً 

1,660  1,637  
1,812  1,802  1,818  

-18  
-114  -148  -170  -169  

1,642  
1,523  

1,664  1,632  1,649  

 2020 -2016خالصة موازنة الوحدات الحكومٌة للسنوات 

 مجموع اإليرادات صافي العجز عبل التمويل اجمالي النفقات
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 الحكومٌة والوحدات المركزٌة للحكومة المجمع العجز
 

 موازنات وعجز العامة الموازنة عجز تطورات عل  بناءفي ضوء ما سبق و

 للحكومة المجمع العجز ينخفن أن يتوعع ،2018 لعام الحكومية الوحدات

 من% 3.6 نسبت  ما أو دينار مليون 1035 من الحكومية والوحدات المركزية

 نسبت  ما أو دينار مليون 811 نحو ال  2017 عام في اإلجمالي المحلي الناتج

 الدين إجمالي يبلػ أن يتوعع وبيلك ،2018 لعام اإلجمالي المحلي الناتج من% 2.7

 لينخفن ،2018 امع في% 93.6 نحو اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة العام

 .الترتي  عل  2020و 2019 لعامي% 86.2و% 90.3 إل 
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 2020-2016خالصة الموازنة العامة للسنوات 
 )بالمليون دينار(                                                                          

 البيان
 فعلي

2016 

 إعادة تقذير

2017 

 مقذر

2018 

 تأشيري

2019 

 تأشيري

2020 

  9,188.0  8,709.0  7,796.0  6,880.3  6,233.8 االيراداث المحليت

  450.0  510.0  700.0  835.0  835.9 المىح الخارجيت

  9,638.0  9,219.0  8,496.0  7,715.3  7,069.7 مجموع االيراداث العامت

  8,349.0  8,188.6  7,866.5  7,441.8  6,919.3 الىفقاث الجاريت

  1,192.5  1,163.9  1,152.9  1,025.3  1,029.3 الىفقاث الرأسماليت

  9,541.5  9,352.5  9,019.3  8,467.1  7,948.6 مجموع الىفقاث العامت

 الموازوت العامت /وفرعجس
  

 
  

  96.5  133.5-  523.3-  751.8-  878.9- بعذ المىح

  353.5-  643.5-  1,223.3-  1,586.8-  1,714.8- قبل المىح

 الموازوت العامت كىسبت مه الىاتج /وفرعجس
  

 
  

 0.3 % 0.4 %- 1.7 %- 2.6 %- 3.2 %- بعذ المىح

 1.1 %- 2.0 %- 4.1 %- 5.5 %- 6.2 %- قبل المىح

 
 

 مؤشرات المالءة المالٌة 

 البيان
 فعلي

2016 

 إعادة تقذير

2017 

 مقذر

2018 

 تأشيري

2019 

 تأشيري

2020 

 %28.8 %29.0 %28.2 %26.9 %25.8 وسبت االيراداث العامت للىاتج

 %27.4 %27.4 %25.8 %24.0 %22.7 وسبت االيراداث المحليت للىاتج

 %1.3 %1.6 %2.3 %2.9 %3.0 وسبت المىح الخارجيت للىاتج

 %28.5 %29.4 %29.9 %29.5 %29.0 وسبت الىفقاث العامت للىاتج

 %24.9 %25.8 %26.1 %25.9 %25.2 وسبت الىفقاث الجاريت للىاتج

 %3.6 %3.7 %3.8 %3.6 %3.8 وسبت الىفقاث الرأسماليت للىاتج

 %12.5 %12.4 %12.8 %12.1 %12.9 وسبت الىفقاث الرأسماليت للىفقاث العامت

 %96.3 %93.1 %86.4 %81.3 %78.4 تغطيت االيراداث المحليت للىفقاث العامت

 %110.0 %106.4 %99.1 %92.5 %90.1 تغطيت االيراداث المحليت للىفقاث الجاريت
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         للسنوات الحكومٌة الوحدات لموازنات المجمعة الخالصة
2016 - 2020  

 دينار( باأللف)                                                                                                
 البٌـــــــــــــــــــــــــــان

 تؤشٌري تؤشٌري ممدر اعادة تمدٌر فعلً

2016  2017  2018  2019  2020  

   اإلٌــــــــــــــــــــــــــرادات

الضراب  عل  الدخل 
 واألرباف

4,714 3,830 5,000 5,000 5,000 

الضراب  عل  السلع 
 والخدمات

2,296 2,470 2,620 2,620 2,620 

 42,025 40,025 55,025 49,565 56,066 المن  الخارجية

 193,812 188,683 191,236 142,504 168,043 دعم حكومي

 83,315 80,251 91,019 66,825 60,398 ايرادات دخل الملكية

ايرادات بيع السلع 
 والخدمات

1,340,929 1,253,339 1,309,021 1,307,275 1,314,389 

 7,938 8,171 9,993 4,488 9,710 اتيرادات المختلفة

 1,649,099 1,632,025 1,663,914 1,523,021 1,642,156 مجموع اإلٌرادات

 النفمـــــــــــــــــــــــــــــات

 النفمات الجارٌة 

الروات  واألجور 
 والعالوات

359,225 366,533 383,712 391,415 399,849 

مساهمات الضمان 
 اتجتماعي

32,008 34,352 37,090 38,138 39,171 

 550,392 538,541 526,865 487,042 494,880 استخدام السلع و الخدمات

 24,217 25,721 27,075 26,144 23,221 الفوابد الخارجية

 148,837 153,601 163,176 137,116 138,265 الفوابد الداخلية

عامة اإلعانات لمإسسات 
 ؼير مالية

3,635 3,871 3,338 3,338 3,338 

 4,583 4,530 4,607 5,622 5,934 التقاعد والتعويضات

 22,426 22,297 22,211 19,508 22,728 نفقات اخرى متنوعة

 472 471 585 969 17 اصول ثابتة

 1,193,285 1,178,052 1,168,659 1,081,157 1,079,912 مجموع النفمات الجارٌة

 النفمات الراسمالٌة
 

 462,466 456,630 447,256 399,854 411,705 تمويل داخلي -رأسمالية 

 61,812 58,683 63,236 28,285 43,768 دعم حكومي -رأسمالية 

عرون  -رأسمالية 
 خارجية

68,639 78,480 78,060 68,887 58,881 

 42,025 40,025 55,025 49,565 56,066 من  -رأسمالية 

مجموع النفمات 
 الرأسمالٌة

580,178 556,184 643,577 624,225 625,184 

 1,818,469 1,802,277 1,812,236 1,637,341 1,660,090 اجمالً النفمات

صافً العجز/ الوفر لبل 
 التموٌل

-17,934 -114,320 -148,322 -170,252 -169,370 

 



8108دليل المواطن للموازنة العامة     

49 

 

 2018المالٌة إجمالً النفمات العامة الممدرة حسب الفصول للسنة 
 

 ٌنار(باأللف د)                                                                                                                          
 

 الفصل

 النفمــــــــــــــــــــــــــــــــات

 مجموع الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة

  50,630   0  0  0  50,630  الهاشمً الملكً الدٌوان

  22,854   0  0  0  22,854  األمة مجلس

  44,412   14,090  0  14,090  30,322  الوزراء رئاسة

 دٌوان/الوزراء رئاسة
 والرأي التشرٌع

 931  0  0  0   931  

  942   0  0  0  942  الموحد الشراء دائرة

 األنباء وكالة/الوزراء رئاسة
 األردنٌة

 3,030  0  0  0   3,030  

  7,822   0  0  0  7,822  المحاسبة دٌوان

  1,602   310  0  310  1,292  العام المطاع تطوٌر وزارة

  3,944   575  0  575  3,369  المدنٌة الخدمة دٌوان

 السٌاسٌة الشإون وزارة
 والبرلمانٌة

 4,137  0  0  0   4,137  

  1,159,000   39,000  0  39,000  1,120,000  الدفاع وزارة

  237,000   48,500  0  48,500  188,500  الملكٌة الطبٌة الخدمات

 الملكً الجغرافً المركز
 األردنً

 1,938  945  0  945   2,883  

  26,000   4,482  0  4,482  21,518  الداخلٌة وزارة

 األحوال دائرة/ الداخلٌة وزارة
 والجوازات المدنٌة

 10,167  4,975  0  4,975   15,142  

  725,500   30,500  0  30,500  695,000  العام األمن/  الداخلٌة وزارة

  222,212   23,212  0  23,212  199,000  المدنً الدفاع/ الداخلٌة وزارة

  231,000   20,000  0  20,000  211,000  الدرن لوات/الداخلٌة وزارة

  84,081   6,680  0  6,680  77,401  العدل وزارة

  500   0  0  0  500  المضائً المجلس

  21,612   1,650  0  1,650  19,962  المضاة لاضً دائرة

 وشإون الخارجٌة وزارة
 المغتربٌن

 47,592  2,500  0  2,500   50,092  

 وشإون الخارجٌة وزارة
 الشإون دائرة/  المغتربٌن

 الفلسطٌنٌة

 2,216  3,011  0  3,011   5,227  

  3,294,840   109,675  0  109,675  3,185,165  المالٌة وزارة

 الموازنة دائرة/ المالٌة وزارة
 العامة

 1,970  225  0  225   2,195  

 الجمارن/ المالٌة وزارة
 االردنٌة

 69,047  6,481  0  6,481   75,528  

 األراضً دائرة/المالٌة وزارة
 والمساحة

 17,049  1,625  0  1,625  
 

 18,674  

 اللوازم دائرة/ المالٌة وزارة
 العامة

 1,709  330  0  330   2,039  
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 الفصل

 النفمــــــــــــــــــــــــــــــــات

 مجموع الفصل
 الجارٌة

 الرأسمالٌة

 المجموع لروض خزٌنة

 ضرٌبة دائرة/  المالٌة وزارة
 والمبٌعات الدخل

 64,277  1,550  0  1,550   65,827  

 والتجارة الصناعة وزارة
 والتموٌن

 11,123  15,891  0  15,891   27,014  

 والتجارة الصناعة وزارة
 مرالبة دائرة/والتموٌن
 الشركات

 2,033  0  0  0   2,033  

 والتعاون التخطٌط وزارة
 المومً المجلس/ الدولً

 للتخطٌط

 1,572  70,150  11,900  82,050   83,622  

 والتعاون التخطٌط وزارة
 االحصاءات دائرة/ الدولً
 العامة

 5,218  1,665  0  1,665   6,883  

  12,772   6,253  0  6,253  6,519  واآلثار السٌاحة وزارة

 دائرة/  واآلثار السٌاحة وزارة
 العامة اآلثار

 6,704  4,757  0  4,757   11,461  

  186,115   178,200  0  178,200  7,915  البلدٌة الشإون وزارة

 والثروة الطالة وزارة
 المعدنٌة

 8,785  51,030  0  51,030   59,815  

 العامة األشغال وزارة
 واالسكان

 43,936  90,808  0  90,808   134,744  

 العامة األشغال وزارة
 العطاءات دائرة/  واالسكان
 الحكومٌة

 1,422  0  0  0   1,422  

  68,419   22,065  0  22,065  46,354  الزراعة وزارة

  47,694   45,643  0  45,643  2,051  والري المٌاه وزارة

 سلطة/والري المٌاه وزارة
 األردن وادي

 11,697  40,825  2,300  43,125   54,822  

  6,498   4,068  0  4,068  2,430  البٌئة وزارة

  928,929   75,848  0  75,848  853,081  والتعلٌم التربٌة وزارة

 البحث و العالً التعلٌم وزارة
 العلمً

 81,588  34,760  0  34,760   116,348  

  599,478   55,215  0  55,215  544,263  الصحة وزارة

  140,883   14,003  0  14,003  126,880  االجتماعٌة التنمٌة وزارة

  22,512   5,469  0  5,469  17,043  العمل وزارة

  8,187   4,803  0  4,803  3,384  الثمافة وزارة

 المكتبة دائرة/الثمافة وزارة

 الوطنٌة

 767  215  0  215   982  

  27,493   14,930  0  14,930  12,563  الشباب وزارة

  57,019   53,897  0  53,897  3,122  النمل وزارة

 األرصاد دائرة/ النمل وزارة
 الجوٌة

 1,924  1,000  0  1,000   2,924  

 وتكنولوجٌا االتصاالت وزارة
 المعلومات

 4,758  26,860  0  26,860   31,618  

 960196343  1,152,871  14,200  1,138,671 768666472 المجمــــوع
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(  والمباشرة المباشرة غٌر الضرائب) الضرٌبٌة النفمات تمدٌرات
 2016 – 2015 للسنوات

 (دٌنار بالملٌون)                                                                     

 البٌان
2015 2016  

 GDP % المٌمة GDP % المٌمة

المباشرة غٌر الضرائب  1965.40  7.38  2423.62  8.83  

المحلٌة والخدمات السلع على المبٌعات على العامة الضرٌبة  644.13  2.42  1112.38  4.05  

0 بنسبة خاضع  325.93  1.22  264.67  0.96  

4 بنسبة خاضع  23.08  0.09  22.32  0.08  

7 بنسبة خاضع  3.52  0.01  3.36  0.01  

8 بنسبة خاضع  22.51  0.08  33.58  0.12  

الضرٌبة من معفى  269.09  1.01  788.45  2.87  

 والخدمات السلع على المبٌعات على العامة الضرٌبة
 المستوردة

517.59  1.94  454.47  1.66  

المخفضة للنسب الخاضع مجموع  320.85  1.20  361.99  1.32  

0 بنسبة خاضع  236.18  0.89  251.06  0.91  

4 بنسبة خاضع  79.76  0.30  108.77  0.40  

8 بنسبة خاضع  4.91  0.02  2.16  0.01  

الخاصة االتفالٌات/التفضٌلٌة المعامالت  196.74  0.74  92.48  0.34  

الضرٌبة دفع مإجلة  59.43  0.22  68.46  0.25  

التنموٌة المناطك  82.72  0.31  9.79  0.04  

  0.05  14.23  0.20  54.59 أخرى

المبٌعات على الخاصة الضرٌبة  167.36  0.63  223.57  0.81  

المستوردة والخدمات السلع  98.45  0.37  122.81  0.45  

المحلٌة والخدمات السلع  68.91  0.26  100.77  0.37  

الجمركٌة الرسوم  636.32  2.39  633.20  2.31  

المخفضة للنسب الخاضع مجموع  516.95  1.94  524.90  1.91  

تجارة( اتفالٌات متضمنة) المخفضة النسب   301.48  1.13  321.37  1.17  

االستثمار( لانون) المبٌعات ضرٌبة متؤخرات  59.04  0.22  68.63  0.25  

المسبمة( الدخل ضرٌبة اعفاءات) المخفضة النسب  9.52  0.04  9.45  0.03  

التنموٌة المناطك  15.66  0.06  19.46  0.07  

العامة المإسسات إعفاء  42.50  0.16  4.72  0.02  

األدوٌة صناعة شركات  1.09  0.00  1.41  0.01  

المتجددة الطالة  15.97  0.06  22.52  0.08  

  0.28  77.34  0.27  71.69 أخرى
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 البٌان
2015 2016  

 GDP % المٌمة GDP % المٌمة

الخاصة االتفالٌات/  التفضٌلٌة المعامالت  119.37  0.45  108.30  0.39  

االمتٌاز شركات مع االتفالٌات  92.59  0.35  81.31  0.30  

الصناعً( المطاع) االستثمار تشجٌع لانون تحت  15.13  0.06  14.50  0.05  

االخرى( المطاعات) االستثمار لانون تحت  6.00  0.02  3.48  0.01  

الفنادق() التنموٌة المناطك لانون تحت معفاه  4.11  0.02  7.02  0.03  

المستشفٌات() االستثمار لانون   1.54  0.01  1.99  0.01  

المباشرة الضرائب  1010.80  3.79  975.08  3.55  

االفراد على الدخل ضرٌبة  574.28  2.16  585.42  2.13  

أفراد:  والعائلة الفرد على الدخل ضرٌبة  56.79  0.21  57.93  0.21  

12000 من الل دخل مع االعزب  24.24  0.09  24.72  0.09  

12000 من اكثر دخل مع االعزب  32.55  0.12  33.20  0.12  

  0.02  6.66  0.02  6.53 افراد

  0.10  26.54  0.10  26.02 موظفٌن

عائلة:  والعائلة االفراد على الدخل ضرٌبة  517.49  1.94  527.49  1.92  

24000 من الل دخل مع عائلة  418.76  1.57  427.14  1.56  

24000 من اكثر دخل مع عائلة  98.73  0.37  100.36  0.37  

  0.12  32.95  0.12  31.99 افراد

  0.25  67.41  0.25  66.74 موظفٌن

الشركات على الدخل ضرٌبة  226.56  0.85  203.34  0.74  

تضامن( شركات% )14 مخفضة ضرٌبٌة نسبة  0.70  0.00  12.64  0.05  

مساهمة( شركات% )14 مخفضة ضرٌبٌة نسبة  58.80  0.22  51.70  0.19  

الزراعً المطاع على االعفاءات  98.56  0.37  98.56  0.36  

الصناعة() المستوردات على الدخل اعفاءات  68.50  0.26  40.45  0.15  

الملكٌة على الضرٌبة  209.96  0.79  186.32  0.68  

اإلجمالً المحلً الناتا  26637.40   27444.80    
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خالصة التصنٌف الوظٌفً للنفمات العامة الممدرة حسب األلسام 
 2020 -2016للسنوات الوظٌفٌة 

 )باأللف دينار(                                                                                      
 

 

 المسم الوظٌفً

 فعلً
2016 

 اعادة تمدٌر
2017 

 ممدر
2018 

 تؤشٌري
2019 

 تؤشٌري
2020 

 1,660,217 1,521,335 1,469,611 1,477,005 1,362,838 الخدمات العمومٌة العامة

 1,383,000 1,312,000 1,260,000 1,140,000 1,024,922 الدفاع

 1,413,663 1,346,943 1,289,293 1,193,381 1,115,182 النظام العام وشإون السالمة العامة

 464,616 447,488 481,376 461,946 506,062 الشإون االلتصادٌة

 58,382 55,093 48,891 17,090 13,185 حماٌة البٌئة

 283,312 276,706 276,288 259,381 223,733 االسكان ومرافك المجتمع

 1,174,551 1,318,168 1,213,478 1,168,034 997,183 الصحة

 203,387 207,168 212,936 169,955 166,830 الشإون الدٌنٌة والثمافٌة

 1,113,751 1,133,555 1,089,140 1,034,245 1,052,688 التعلٌم

 1,786,670 1,734,014 1,678,330 1,546,040 1,485,996 االجتماعٌةالحماٌة 

  9,541,549  9,352,470  9,019,343  8,467,076  7,948,617 المجموع
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 لمحافظات لالنفمات الرأسمالٌة 

 2020-2018وات للسن
 )باأللف ديىار(                                                                                                                    

 المحافظة
 ممدر

2018 
 تاشٌري
2019 

 ٌريشتا
2020 

 25,733 23,967 22,981 محافظة اربد

 19,345 19,118 18,952 محافظة المفرق

 13,937 16,622 14,974 محافظة جرش

 18,650 18,318 15,818 عجلون محافظة

 32,536 34,539 34,464 محافظة العاصمة

 18,300 17,602 16,400 محافظة البلماء

 25,295 25,480 20,322 محافظة الزرلاء

 21,067 21,110 13,691 محافظة مادبا

 19,720 23,075 14,361 محافظة الكرن

 19,242 20,759 19,121 محافظة معان

 12,609 16,708 13,785 محافظة الطفٌلة

 14,989 14,883 15,131 محافظة العمبة

 241,423,000 252,181,000 220,000,000 المجموع
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 لماذا تمترض الحكومة ؟
 

 بمدا فيهدا لتؽطية اتحتياجات التمويليدة لالعتران الداخلي أو الخارجي  الحكومة ؤتلج

تنفيدي مشداريع تنمويدة يات لتمكدين الحكومدة مدن التمويل الدالزم لسدد عجدز الموازندة 

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

 النداتج مدن% 1.7 نسدبت  ما أو دينار مليون 523بواعع  2018عجز الموازنة لعام 

 ثددانيحتدد  نهايددة تشددرين الدددين العددام  اجمدداليفددي حددين تددم تقدددير  ،اإلجمددالي المحلددي

 .المقدر % من الناتج المحلي اتجمالي95.2 بما نسبت  2017
 

 (:2017 -2015)ل الفترة خالالدٌن العام  اجمالًٌبٌن الجدول التالً تطور 
 )بالملٌون دٌنار(                                                                                      

 2016 2015 البٌــــــان
2017 

 (ثانً)تشرٌن 

 27,218.8 26,092.7 24,876.8 الدٌن العام اجمالً

%93.4 % من الناتج المحلي االجمالي  95.1%  %95.2 

 15,765.4 15,793.7 15,486.3 الدٌن العام الداخلً اجمالً

%58.1 % من الناتج المحلي االجمالي  57.5%  %55.2 

 11,453.4 10,299.0 9,390.5 رصٌد الدٌن العام الخارجً

%35.3 % من الناتج المحلي االجمالي  37.5%  %40.1 
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  تعزٌز حموق االنسان فً المملكة 
 

 خالل من المملكة في الشامل اتصالف مسيرة لتعزيز الحكومة سعي إطار في

 اتيجابية المشاركة من المواطنين تمكين ال  يهدؾ اليي الالمركزية نهج تطبيق

 وأولوياتهم احتياجاتهم تحديد خالل من التنموي القرار صنع عملية في والفعالة

 سينعك  مما ةيوالسياس المدنية المواطنين حقو  حفظ في والمساهمة  التنموية

 بشكل لهم المقدمة الخدمات وجودة نوعية وتحسين معيشتهم مستوى عل  ايجابا  

 عانون ألحكام ووفقا   المملكة، محافظات مختلؾ عل  التنمية منافع توزيع يضمن

 مشروع إعداد عند العامة الموازنة دابرة عامت ،2015 لسنة  49) رعم الالمركزية

 2018 لعام الحكومية الوحدات موازنات عانون ومشروع العامة الموازنة عانون

 بواعع 2018 المالية للسنة للمحافظات الرأسمالية للموازنات اتجمالي السقؾ بتحديد

 السقؾ هيا توزيع في والعدالة الحيادية ضمان عل  وحرصا   دينار، مليون 220

 بعين تؤخي وشفافة واضحة ومعايير وأس  محددة آلية اعتماد تم فقد المحافظات بين

 المنشآت وعدد والمساحة البطالة ومعدل الفقر ونسبة السكان عدد اتعتبار

 وزارة مع وبالتعاون العامة الموازنة دابرة عامت حيث محافظة، كل في اتعتصادية

 للتنمية اتمريكية الوكالة من الممول العامة المالية وادارة اصالف ومشروع الداخلية

 اإلداريين للحكام وتدريبية توعوية عمل ورشات ثالث بعقد (USAID) الدولية

 في المحافظات في التنفيييين والمدراء المحلية التنمية مديريات وموظفي ومساعديهم

 الوسط واعليم  عجلون جرش، المفر ، اربد،) الشمال اعليم الثالثة، المملكة اعاليم

 ، العقبة الطفيلة، معان، الكرك،) الجنو  اعليم و  مؤدبا الزرعاء، البلقاء، العاصمة،)

 واليي 2018  لعام المحافظات موازنات اعداد اجراءات دليل شرف خاللها تم حيث

 المالية وادارة اصالف مشروع مع بالتعاون العامة الموازنة دابرة عبل من اعداده تم

 ومشروع الداخلية وزارة مع وبالتعاون العامة الموازنة دابرة عامت كما. العامة

 المحافظات مجال  مع توعويا   لقاءا عشر اثني بعقد العامة المالية وإدارة اصالف

 .2018 لعام المحافظات موازنات وتنفيي اعداد وإجراءات آلية لتوضي  المنتخبة
 

 للدولة العامة الموازنة صياؼة عند اتنسان حقو  مفاهيم ادماج لمنهج ووفقا   

 لخططها وتنفييا الحكومية والوحدات والدوابر الوزارات ألهداؾ وتحقيقا  

 بتعزيز ربيسي وبشكل يسهم مما للمواطنين افضل خدمات بتقديم اتستراتيجية
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 والترفي ، والتعليم والصحة اتجتماعية والحماية األمن بحق المتمثلة اتنسان حقو 

 ومشروع العامة الموازنة عانون مشروع إعداد عند العامة الموازنة دابرة حرصت

 المخصصات رصد عل  2018 المالية للسنة الحكومية الوحدات موازنات عانون

 في المواطنين حقو  لتعزيز الحكومية والوحدات والدوابر للوزارات الالزمة المالية

 من مجموعة ال  العامة الموازنة دابرة استندت حيث المتاحة، المالية الموارد ضوء

 من والتي 2018 المالية للسنة العامة الموازنة عانون مشروع اعداد في التوجهات

 ال  الهادفة اتنسان لحقو  الشاملة الوطنية الخطة تنفيي في اتستمرار" أبرزها،

 الوطنية اتستراتيجية تنفيي ومواصلة المملكة، في اتنسان حقو  منظومة تعزيز

 تعزيز" ،"الحياة مناحي جميع في المرأة تمكين عل  يساعد وبما اتردنية للمرأة

 المحدود الدخل يوي من لمستحقي  الدعم وايصال اتجتماعي األمان شبكة

 وتعزيز للفساد مناهضة وطنية بيبة إليجاد النزاهة معايير خترسي" و ،"والمتوسط

 الشفافية مبادئ وتعزيز الرشيدة الحوكمة اطر وبناء واألخالعية السلوكية القيم

 ومكافحة النزاهة عانون انفاي وتكري  الفرص وتكافإ والمساواة والعدالة والمساءلة

 ."القانون سيادة لمبدأ كؤسا  الفساد

 

 الموازنة عانون مشروعي اعداد في اليها اتستناد تم التي الفرضيات تضمنت كما

 المخصصات رصد" ،2018 لعام الحكومية الوحدات موازنات وعانون العامة

 والتعليم والطاعة النقل عطاع من كل في اتستراتيجية المشاريع لتنفيي الالزمة المالية

 المالية المخصصات رصد متابعة"و ،"واتتصاتت والطر  والمياه والصحة

 في اتردنية المرأة لشإون الوطنية اتستراتيجية عن المنبثقة المشاريع لتنفيي الالزمة

 واتمكانات األولويات حس  الحكومية والوحدات والدوابر الوزارات موازنات

 واتلتزامات المهام لتنفيي الالزمة المالية المخصصات رصد" و ،"المتاحة المالية

 كما". التنفيي حيز 2017 لعام اتعاعة يوي اتشخاص حقو  انونع دخول جراء

 والطفل المرأة احتياجات اتعتبار بعين األخي عل  العامة الموازنة دابرة حرصت

 مشروع في اتحتياجات هيه لتلبية الالزمة المالية المخصصات ابراز خالل من

 المستجيبة الموازنة مفهوم مع انسجاما   2018 المالية للسنة العامة الموازنة عانون

 والموازنة الصديقة للطفل. اتجتماعي للنوع
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 : والموازنة الصدٌمة للطفل الموازنة المستجٌبة للنوع االجتماعً 
 

يبين الجدول التالي المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حس  الفصول للسنوات 

2016 – 2020. 

 
 للسنواتالمخصصات الممدرة لإلناث موزعة حسب الفصول 

 2016 – 2020 
 )باأللف ديىار(  

  2020  2019  2018  2017  2016 الفصـــــــــــــــــــــــل

 عنوانه
     

 الدٌوان الملكً الهاشمً
9,967 10,937 13,715 12,695 12,710 

 مجلس األمة
5,053 5,313 5,485 5,338 5,408 

 رئاسة الوزراء
1,114 1,247 1,312 1,332 1,354 

 رئاسة الوزراء/دٌوان التشرٌع والرأي
274 378 298 304 309 

 دائرة الشراء الموحد
275 328 395 403 411 

 رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنٌة
519 552 545 556 566 

 دٌوان المظالم
241 0 0 0 0 

 دٌوان المحاسبة
1,824 1,865 1,950 1,983 2,013 

 وزارة تطوٌر المطاع العام
387 446 517 529 541 

 دٌوان الخدمة المدنٌة
954 1,044 1,198 1,221 1,245 

 وزارة الشإون السٌاسٌة والبرلمانٌة
887 1,298 1,546 1,557 1,569 

 الخدمات الطبٌة الملكٌة
126,833 107,678 110,206 120,017 126,527 

 المركز الجغرافً الملكً األردنً
465 496 578 590 602 

 الداخلٌةوزارة 
9,821 9,484 12,220 13,089 12,749 

 وزارة الداخلٌة / األمن العام
37,405 40,602 43,411 44,131 46,231 

 وزارة الداخلٌة/ الدفاع المدنً
7,944 8,408 8,889 9,192 9,672 

 وزارة العدل
26,696 30,648 38,987 41,406 42,530 

 المجلس المضائً
0 0 45 45 45 

 المضاة دائرة لاضً
6,711 8,761 10,158 9,979 10,135 

 وزارة الخارجٌة وشإون المغتربٌن
11,231 11,882 12,488 12,788 13,022 

 وزارة الخارجٌة وشإون المغتربٌن / دائرة الشإون الفلسطٌنٌة
1,507 1,069 1,761 532 538 

 وزارة المالٌة
964,684 1,051,900 1,136,341 1,187,381 1,246,475 

 وزارة المالٌة/ دائرة الموازنة العامة
347 356 377 383 387 
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  2020  2019  2018  2017  2016 الفصـــــــــــــــــــــــل

 عنوانه
     

 وزارة المالٌة/ الجمارن االردنٌة
1,290 6,852 7,027 7,062 7,096 

 وزارة المالٌة/دائرة األراضً والمساحة
4,674 4,718 4,859 4,925 4,994 

 وزارة المالٌة/ دائرة اللوازم العامة
412 380 410 416 422 

 المالٌة / دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعاتوزارة 
4,702 4,976 5,048 5,107 5,165 

 وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن
9,908 13,960 11,586 10,509 5,536 

 وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن/دائرة مرالبة الشركات
443 678 719 719 732 

 للتخطٌطوزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ المجلس المومً 
7,175 7,428 7,165 7,428 7,446 

 وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/ دائرة االحصاءات العامة
2,379 2,520 2,955 2,820 2,830 

 وزارة السٌاحة واآلثار
4,115 3,847 4,801 7,135 6,453 

 وزارة السٌاحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة
1,657 1,939 3,121 2,624 2,959 

 وزارة الشإون البلدٌة
62,693 73,713 75,872 75,984 75,949 

 وزارة الطالة والثروة المعدنٌة
2,448 2,416 2,514 2,565 2,618 

 وزارة األشغال العامة واالسكان
21,237 20,302 24,080 23,463 24,754 

 وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومٌة
680 724 788 801 813 

 وزارة الزراعة
11,376 11,370 11,522 11,748 11,951 

 وزارة المٌاه والري
628 625 675 682 688 

 وزارة المٌاه والري/سلطة وادي األردن
1,461 1,539 1,513 1,545 1,578 

 وزارة البٌئة
517 569 677 692 708 

 وزارة التربٌة والتعلٌم
524,779 505,139 540,970 566,105 571,304 

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً
59,801 59,470 57,785 56,083 47,801 

 وزارة الصحة
340,844 318,166 332,866 344,867 361,710 

 وزارة التنمٌة االجتماعٌة
58,470 58,141 72,960 75,913 76,487 

 وزارة العمل
6,222 6,417 7,231 7,290 7,525 

 وزارة الثمافة
2,616 2,604 2,796 4,434 4,410 

 وزارة الثمافة/دائرة المكتبة الوطنٌة
387 396 450 459 470 

 وزارة الشباب
0 7,122 9,510 10,216 9,138 

 وزارة النمل
16,982 16,068 26,979 24,963 26,830 

 وزارة النمل/ دائرة األرصاد الجوٌة
208 205 210 215 221 

 وتكنولوجٌا المعلوماتوزارة االتصاالت 
6,295 6,228 6,956 7,381 8,184 

 2,811,811 2,729,602 2,626,467 2,433,204 2,369,538 المجمـــــــــــــــــــوع
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 الفصول حس  موزعة  اناث) العاملين تعويضات مخصصاتيبين لجدول التالي او

 .2020 – 2016 للسنوات

 للسنوات الفصول حسب موزعة( اناث) العاملٌن تعوٌضات مخصصات
2016 – 2020 

 
 )باأللف ديىار(

 2020 2019 2018 2017 2016 الفصل

الهاشمً الملكً الدٌوان  419 444 467 477 487 

األمة مجلس  1,713 1,931 2,027 1,942 1,971 

الوزراء رئاسة  624 673 712 728 741 

والرأي التشرٌع دٌوان/الوزراء رئاسة  223 211 245 251 256 

الموحد الشراء دائرة  204 300 366 373 380 

األردنٌة األنباء وكالة/الوزراء رئاسة  414 414 438 439 448 

المظالم دٌوان  173 0 0 0 0 

المحاسبة دٌوان  1,797 1,825 1,856 1,891 1,922 

العام المطاع تطوٌر وزارة  359 417 473 482 492 

المدنٌة الخدمة دٌوان  819 976 1,076 1,108 1,127 

والبرلمانٌة السٌاسٌة الشإون وزارة  389 403 444 452 459 

األردنً الملكً الجغرافً المركز  376 416 470 483 492 

الداخلٌة وزارة  3,872 3,869 3,956 4,101 4,180 

والجوازات المدنٌة األحوال دائرة/ الداخلٌة وزارة  3,053 3,676 3,829 3,903 3,980 

العدل وزارة  15,675 16,523 20,739 21,668 22,090 

المغتربٌن وشإون الخارجٌة وزارة  9,475 10,462 10,580 10,729 10,993 

الفلسطٌنٌة الشإون دائرة/  المغتربٌن وشإون الخارجٌة وزارة  263 255 289 294 300 

المالٌة وزارة  2,106 2,224 2,510 2,549 2,603 

العامة الموازنة دائرة/ المالٌة وزارة  261 262 260 270 274 

االردنٌة الجمارن/ المالٌة وزارة  1,063 1,118 1,211 1,286 1,315 

والمساحة األراضً دائرة/المالٌة وزارة  4,419 4,258 4,082 4,202 4,259 

العامة اللوازم دائرة/ المالٌة وزارة  281 268 273 280 284 
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 2020 2019 2018 2017 2016 الفصل

والمبٌعات الدخل ضرٌبة دائرة/  المالٌة وزارة  3,997 4,264 4,343 4,476 4,530 

والتموٌن والتجارة الصناعة وزارة  2,019 2,028 2,256 2,312 2,361 

الشركات مرالبة دائرة/والتموٌن والتجارة الصناعة وزارة  389 409 441 452 462 

للتخطٌط المومً المجلس/ الدولً والتعاون التخطٌط وزارة  568 547 601 610 623 

العامة االحصاءات دائرة/ الدولً والتعاون التخطٌط وزارة  2,274 2,316 2,581 2,655 2,711 

واآلثار السٌاحة وزارة  512 517 589 592 605 

العامة اآلثار دائرة/  واآلثار السٌاحة وزارة  574 622 707 746 762 

البلدٌة الشإون وزارة  1,760 1,861 1,590 1,635 1,664 

المعدنٌة والثروة الطالة وزارة  1,210 1,182 1,087 1,093 1,114 

واالسكان العامة األشغال وزارة  12,816 6,581 6,698 7,011 7,160 

الحكومٌة العطاءات دائرة/  واالسكان العامة األشغال وزارة  529 561 637 650 662 

الزراعة وزارة  12,116 10,600 9,814 10,124 10,336 

والري المٌاه وزارة  392 450 509 513 524 

األردن وادي سلطة/والري المٌاه وزارة  1,222 1,517 1,260 1,275 1,300 

البٌئة وزارة  421 418 522 527 538 

والتعلٌم التربٌة وزارة  450,415 453,847 463,297 469,448 479,647 

العلمً البحث و العالً التعلٌم وزارة  1,202 1,069 1,215 1,253 1,278 

الصحة وزارة  120,900 125,019 129,786 132,039 134,650 

االجتماعٌة التنمٌة وزارة  8,272 8,551 9,036 9,202 9,387 

العمل وزارة  1,073 1,133 1,229 1,246 1,273 

الثمافة وزارة  668 695 788 800 817 

الوطنٌة المكتبة دائرة/الثمافة وزارة  301 320 369 375 383 

الشباب وزارة  0 3,600 3,542 3,625 3,703 

النمل وزارة  456 499 563 577 588 

الجوٌة األرصاد دائرة/ النمل وزارة  167 167 176 180 183 

المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالت وزارة  715 670 726 756 778 

 727,092 712,080 700,665 680,368 672,946 المجموع
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وتعمل عل   الطفل التي تبرز احتياجات )اي  الصديقة للطفل،فيما يتعلق بالموازنة و

الجدول التالي يبين ف،  رصد المخصصات الالزمة لتلبية هيه اتحتياجات

 .2020 -2016للسنوات  موزعة حس  الفصولالمخصصات المقدرة للطفل 

 
    للسنوات الفصول حسب موزعة المخصصات الممدرة للطفل

2016- 2020 
 

 )باأللف ديىار(  

  2020  2019  2018  2017  2016 الفصـــــــــــــــــــــــل

 عنوانه
     

 10 20 20 15 5 العدل وزارة

 56,743 54,679 52,694 50,391 48,393 المالٌة وزارة

 2,290 2,245 2,200 2,760 2,284 للتخطٌط المومً المجلس/ الدولً والتعاون التخطٌط وزارة

 33,825 31,169 32,851 23,552 26,699 واالسكان العامة األشغال وزارة

 978,700 970,971 927,607 865,424 898,372 والتعلٌم التربٌة وزارة

 223,393 213,444 206,990 201,322 202,330 الصحة وزارة

 82,525 82,334 80,522 71,179 69,323 االجتماعٌة التنمٌة وزارة

 300 300 300 300 250 العمل وزارة

 14,387 16,502 14,978 11,214 0 الشباب وزارة

 1,392,173 1,371,664 1,318,162 1,226,157 1,247,656 المجمـــــــــــــــــــوع
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 وتنفٌذ الموازنةالعامة دور المواطن فً المحافظة على الممتلكات 

المستشدفيات وتشدق   يفألجلد  تبندالمواطن هو هددؾ وؼايدة الموازندة العامدة للدولدة، 

الطددر  وترفددع الجسددور وتنشددا المدددار . وحتدد  تددتمكن الدولددة مددن اتسددتمرار فددي 

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

شداركوا مكتسبات الوطن وانجازات ، وهيا يعتبر من حقو  الوطن عل  ابنابد  الديين 

ره واستشددراؾ مسددتقبل ، وسدداهموا بددؤموالهم وبدديلوا جهدددهم لبندداء فددي صددناعة حاضدد

وأي ضدرر . مقومات  وتشييد مقدرات  ليتمتعوا بها وينتفعوا منها هدم وأجيدالهم القادمدة

 علدد  يإثّر سددلبا  علدد  المنفعددة التددي تعددودوالمرافددق العامددة، سدد لممتلكدداتلعددد يحدددث 

  علالكبيرة ضؽوط المتاحة والخاصة في ضوء محدودية الموارد المالية  المواطنين

 لبلدنا.البنية التحتية 

الوطن التنموية ما من شؤن  الحفاظ عل  مكتسبات ليلك، عل  المواطن ان يبادر بكل 

عصدور فدي وجدود اخفدا  او فدي حدال تحدظ من خدالل ابدالغ المإسسدات المختصدة 

دابير العاجلدة والتد التصدحيحية المطلوبدةتمكن من اتخاي اإلجدراءات لتتنفيي المشاريع 

، ومتابعتها والتحقق من ان هيه اتجراءات عد تم تنفييها بفعاليةلمعالجة هيا األخطاء 

مددن اتنتفدداع بالخدددمات التددي تقدددمها الحكومددة فددي شددت   يددتمكن المواطنددونوبدديلك 

 المجاتت.

علد   واطالعد ال  توعية المواطن اتردني يهدؾ دليل المواطن للموازنة العامة ان 

المعلومدات والبياندات المتعلقدة بالموازندة السدنوية ليدتمكن مدن التعدرؾ علد  مصدادر 

وكل ما يرتبط بيلك من تحديدد السياسدات واتولويدات  اتيرادات وأوج  اتنفا  العام

الوطنية. ومما ت شك فيد  أن النتدابج اتيجابيدة التدي سدتتمخن عدن يلدك مدن تعزيدز 

ادلة بين المواطن والحكومة، ستساهم في دفع المواطن ال  الشفافية وتمتين الثقة المتب

 القيام بدوره في المحافظة عل  مقدرات الوطن.
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لعام فً لانون الموازنة العامة لائمة بأبرز المشارٌع الرأسمالٌة 

 حسب التوزٌع المطاعً 2018
 

(باأللف دٌنار )     

 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

 115715   الصحة

 

  20000 الجدٌدة الطبٌة المدٌنة مشروع

  14000 واللوازم والمعدات اآللٌات تحدٌث

  12000 حكٌم/  الصحً المطاع حوسبة

  9000 بسمة االمٌرة مستشفى وتجهٌز انشاء

  8000 العام/  الجراحً السلط مستشفى انشاء

  5000 علٌاء الملكة مستشفى تؤهٌل إعادة

  4000 عجلون/  االٌمان مستشفى توسعة

 فً الصحٌة المراكز وتطوٌر وتحدٌث صٌانة
 العاصمة محافظة

3900  

  3750 باالشعة االورام معالجة مركز

  2000 المفرق محافظة فً الصحٌة المراكز انشاء

  1900 اربد محافظة فً الصحٌة المراكز انشاء

  1800 مادبا محافظة فً الصحٌة المراكز انشاء

 فً الصحٌة المراكز وتطوٌر وتحدٌث صٌانة
 معان محافظة

1650  

  1500 عائشة األمٌرة مجمع تالمٌذ سكن انشاء

  1500 باالشعة العالج مركز

/  العسكري معان مستشفى وتجهٌز إنشاء
 طالل بن الحسٌن جامعة

1450  

  1350 العاصمة محافظة فً الصحٌة المراكز انشاء

  1280 المستشفٌات وتحدٌث صٌانة

  1000 االبنٌة وتطوٌر تحدٌث

/  العسكري معان مستشفى وتجهٌز إنشاء
 عنٌزة

1000  

  1000 العمبة محافظة فً الصحٌة المراكز انشاء
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

  1000 الكرن مستشفى توسعة

 135313   التعلٌم

 

  16290 تطوٌر الجامعات الرسمٌة

  12000 أكادٌمٌة الملكة رانٌا للمعلمٌن

  10000 دعم صندوق الطالب المحتاج

  5000 االستراتٌجٌة الوطنٌة لتنمٌة الموارد البشرٌة

انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة 
 الطفٌلة

4600  

  4180 انشاء أبنٌة مدرسٌة / بنن تنمٌة المدن والمرى

انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة 
 المفرق

3070  

  3050 تطوٌر التعلٌم التمنً فً الجامعات الرسمٌة

جامعة الحسٌن بن عبد هللا الثانً التمنٌة / 
 مإسسة ولً العهد

3000  

  2866 انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة اربد

انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة 
 العاصمة

2550  

  2500 براما مكافحة التطرف

مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة انشاء 
 العمبة

2355  

اضافات غرف صفٌة للتعلٌم األساسً فً 
 محافظة معان

2165  

اضافات غرف صفٌة للتعلٌم الثانوي فً 
 محافظة العاصمة

2090  

  2062 تؤثٌث وتجهٌز األبنٌة المدرسٌة

  2000 البنٌة التحتٌة للجامعات

  1995 المهنًدعم مشارٌع مإسسة التدرٌب 

صٌانة واصالحات مدارس التعلٌم الثانوي فً 
 محافظة العاصمة

1937  

انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة 
 عجلون

1850  

صٌانة واصالحات مدارس التعلٌم االساسً فً 
 محافظة العاصمة

1814 

انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة 
 جرش

1800  
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

  1750 اساسٌةمدرسة  25بناء 

انشاء مدارس للتعلٌم الثانوي فً محافظة 
 العاصمة

1700  

اضافات غرف صفٌة للتعلٌم األساسً فً 
 محافظة العاصمة

1690  

تطوٌر التعلٌم التمنً فً كلٌات المجتمع 
 الرسمٌة

1620  

انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة 
 الزرلاء

1550  

التربٌة والتعلٌم فً انشاء مبانً لمدٌرٌات 
 محافظة المفرق

1500  

اضافات غرف صفٌة للتعلٌم األساسً فً 
 محافظة البلماء

1452  

  1400 نظام الحماٌة االلكترونٌة وأجهزة االتصاالت

انشاء مدارس للتعلٌم االساسً فً محافظة 
 الكرن

1225  

اضافات غرف صفٌة للتعلٌم األساسً فً 
 محافظة الكرن

1155  

  1100 اضافات غرف صفٌة لرٌاض االطفال

اضافات غرف صفٌة للتعلٌم األساسً فً 
 محافظة اربد

1077  

  1000 مشروع ادارة برناما التعلٌم األساسً

  1000 البرناما الوطنً لتدرٌب طالب المدارس

اضافات غرف صفٌة للتعلٌم الثانوي فً 
 محافظة البلماء

1000  

للتعلٌم الثانوي فً محافظة انشاء مدارس 
 الكرن

1000  

 143143   الطرق

 

 33500 الصحراوي الطرٌك

 20000 االستمالكات

 فً والثانوٌة المروٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 معان محافظة

4238 

 فً والزراعٌة المروٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 الكرن محافظة

4100 

 4073 البلماء محافظة فً الزراعٌة الطرق صٌانة

 3775 فً والثانوٌة المروٌة الطرق وتحسٌن انشاء
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

 الطفٌلة محافظة

 محافظة فً والمروٌة الثانوٌة الطرق صٌانة
 العاصمة

3688 

 فً والثانوٌة المروٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 الزرلاء محافظة

3240 

 محافظة فً الزراعٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 اربد

3234 

 3135 الطرق إنشاء برناما ادارة مشروع

 محافظة فً الزراعٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 مادبا

3127 

 محافظة فً الطرق على المرورٌة السالمة
 العاصمة

2985 

 2800 الطرق صٌانة برناما ادارة مشروع

 فً والثانوٌة المروٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 العمبة محافظة

2445 

 فً والثانوٌة المروٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 المفرق محافظة

2300 

 2152 عجلون محافظة فً الزراعٌة الطرق تحسٌن

 2000 الثانٌة المرحلة/  الدائري السلط طرٌك

 2000 الثانٌة المرحلة/  الدائري اربد طرٌك

 2000 الدائري اربد طرٌك

 محافظة/  زراعٌة طرق انشاء واعادة انشاء
 جرش

2000 

 2000 الثانً الجزء/  الدائري السلط طرٌك اكمال

 محافظة فً الزراعٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 الزرلاء

1800 

 1404 عجلون محافظة فً الزراعٌة الطرق انشاء

 فً والثانوٌة المروٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 جرش محافظة

1400 

 محافظة فً الزراعٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 المفرق

1400 

 فً والثانوٌة المروٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 عجلون محافظة

1085 

 فً والثانوٌة المروٌة الطرق وتحسٌن انشاء
 العاصمة محافظة

1055 

 1000 االغوار - كثربا طرٌك
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

/  الكفرٌن تماطع/  الجنوبٌة الشونة طرٌك
 الرامة تماطع

1000 

 1000 الزرلاء/  شومر جسر تنفٌذ

 بالطالة العمبة محافظة لرى شوارع انارة
 العمبة محافظة/  الشمسٌة

1000 

 1000 والنافذة الرئٌسٌة الطرق انارة

 1000 الطرق على المرورٌة السالمة

 طرٌك على الوالعة الجسور تؤهٌل اعادة
 حدٌثة غور/الزارة/سوٌمة

1000 

 21955   الزراعة

 

 3802 الزراعٌة الخدمات وتطوٌر ادامة مشروع

 للبحث الوطنً المركز برناما ادارة مشروع
 الزراعً واإلرشاد

1075 

 1000 الزراعٌة المخاطر صندوق

 88768    المٌاه

 

  8000 نالل البحرٌن

  4400 سد الفٌدان

  3900 تشغٌل و صٌانة و إدامة لناة الملن عبدهللا

تؤهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً 
 محافظة الزرلاء

3650  

الصحً فً مناطك توسعة شبكات الصرف 
 متفرلة من العاصمة / محافظة العاصمة

3500  

تؤهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً 
 محافظة المفرق

3362  

تؤهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً 
 محافظة جرش

3050  

تؤهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً 
 محافظة عجلون

3000  

  3000 سد الزرلاء ماعٌن

وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً تؤهٌل 
 محافظة معان

2870  

تؤهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً 
 محافظة البلماء

2700  

تؤهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً 
 محافظة اربد

2600  

  2500 جر مٌاه الدٌسً
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

توسعة محطة صرف صحً وادي السٌر/صرف 
 صحً ناعور

2500  

الرئٌسٌة و محطات ضخ مشروع تؤهٌل المآخذ 
 كم(18ري تمدٌد)

2500  

  2500 مشارٌع ري وادي عربة

  2100 سد كفرنجة

انشاء خطوط الصرف الصحً لعطاء تماطع شفا 
 العامرٌة وعطاء السلط الدائري

2000  

اعادة تؤهٌل مشروع ري حسبان 
 الكفرٌن/المرحلة الثانٌة

1875  

  1540 سد رحمة

وتحسٌن شبكات وخطوط المٌاه فً تؤهٌل 
 محافظة العاصمة

1500  

  1500 تشغٌل وصٌانة وإدامة السدود

  1500 سد وادي مدٌن

تؤهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط الصرف الصحً 
 فً محافظة الزرلاء

1350  

  1350 مشروع ادارة برناما االراضً والتنمٌة الرٌفٌة

  1200 حفر ابار انتاجٌة

  1100 وتمكٌن المجتمع المحلًدعم 

صرف صحً الضلٌل/الحالبات/الخالدٌة/تبرٌد 
 المفاعل النووي

1000  

  1000 مشروع الشٌدٌة الحسا

انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحً فً 
محافظة مادبا بما فٌها ذٌبان / تبرٌد المفاعل 

 النووي
1000  

انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحً فً 
البلماء بما فٌها منطمة المغارٌب/تبرٌد محافظة 

 المفاعل النووي
1000  

تؤهٌل وتحسٌن شبكات وخطوط الصرف الصحً 
 فً محافظة الطفٌلة

1000  

  1000 تشغٌل و صٌانة الخطوط الناللة

 51780   الطالة

 

  26230 منشآت لتخزٌن المشتمات النفطٌة

  5000 محطة الطالة النووٌة األردنٌة
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

  3600 مشارٌع هٌئة الطالة الذرٌة دعم

بناء وتجهٌز رصٌف الغاز الطبٌعً المسال / 
 العمبة

3000  

توسعة مشروع تولٌد الكهرباء باستخدام 
 الخالٌا الشمسٌة فً األزرق

1500  

  1500 تنفٌذ خط الغاز الطبٌعً/معبر الشٌخ حسٌن

  1175 مشروع تعزٌز المدرات المإسسٌة

  1000 للمنازل / منحة أوروبٌة سخانات شمسٌة

بناء محطة طالة شمسٌة لتولٌد الكهرباء 
( 6لمسارع ضوء السنكروترون بحجم )

 مٌغاواط / منحة أوروبٌة
1000  

 20777   التنمٌة اإلجتماعٌة

 

مشروع ادارة برناما شإون االشخاص 
 المعالٌن

2750  

  1625 مشروع ادارة برناما األسرة والطفولة

  1350 المجلس االعلى لحموق األشخاص ذوي اإلعالة

  1000 مسح نفمات و دخل االسرة

  1000 صندوق دعم الجمعٌات

 27110   اإلتصاالت

 

  13523 ربط شبكة األلٌاف الضوئٌة

استكمال تطوٌر الشبكة التعلٌمٌة الحكومٌة 
 والموالع الحكومٌة

2700  

للحكومة تطوٌر البنٌة التحتٌة الداعمة 
 االلكترونٌة

2375  

اعادة هندسة االجراءات وتطوٌر خدمات 
 الكترونٌة

1700  

  1000 مشروع البطالة الذكٌة

 53897   النمل

 

/ الربط بٌن عمان  BRTحافالت التردد السرٌع 
 والزرلاء سابما

19700  

  7000 تحدٌث نظام تفتٌش حمائب مستودع الطائرات

  6761 تنظٌم النمل البريدعم مشارٌع هٌئة 

تطوٌر البنٌة التحتٌة للنمل العام / هٌئة تنظٌم 
 النمل البري

4172  
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

إنشاء شبكة سكن حدٌدٌة وطنٌة والربط مع 
 سكة حدٌد العمبة

4000  

إعادة هٌكلة رأسمال الشركة المتكاملة للنمل 
 المتعدد

1975  

مركز الشحن الجوي فً مطار الملكة علٌاء 
 الدولً

1922  

إعادة تؤهٌل المدرج الشمالً / مطار الملكة 
 علٌاء الدولً

1225  

اعادة تؤهٌل المدرج والممرات الجانبٌة 
والمرافك فً مطار عمان المدنً/ شركة 

 المطارات االردنٌة
1100  

 112712   األمن و الدفاع

 

 وزارة/  واآللٌات والمعدات األنظمة تحدٌث 
 الدفاع

18000 

 الدفاع/  واللوازم والمعدات اآللٌات تحدٌث 
 المدنً

15690 

 15000 (Cyber Defence) االلكترونً الدفاع 

 7400 العام األمن أجهزة وتحدٌث تطوٌر مشروع 

 7300 العام األمن برناما ادارة مشروع 

 6000 الدرن لوات/  االبنٌة تحدٌث و تطوٌر 

 5800 االمن العام/  األبنٌة وتحدٌث تطوٌر 

 5500 الدرن االلٌات / لوات تحدٌث و تطوٌر

 5000 االكادٌمٌة العسكرٌة

 5000 االمن العام/  تحدٌث اللوازم والمعدات

 لوات/  األجهزة واللوازم ومعدات التدرٌب
 الدرن

4500 

 4110 المدنً الدفاع/  تطوٌر وتحدٌث األبنٌة

 صندوق رأسمال فً الدرن لوات مساهمة  
 العسكري االئتمان

2000 

 صندوق رأسمال فً المدنً الدفاع مساهمة 
 العسكري االئتمان

2000 

 صندوق رأسمال فً العام االمن مساهمة 
 العسكري االئتمان

2000 

 والالسلكٌة السلكٌة االتصاالت وتطوٌر تحدٌث 
 الدرن لوات/  والمعدات

2000 
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

 1500 مشروع لوحات مصنع األرلام

 1000 المٌادة العامةإنشاء 

 1000 تحدٌث وتطوٌر مراكز اإلصالح

صفارات اإلنذار واحتٌاجات مطار الملن حسٌن 
 الدولً

1000 

 14690   السٌاحة

 

 3000 الموٌسمة/  الثانً هللا عبد الملن حدائك

 محافظة فً السٌاحٌة الموالع وتطوٌر تؤهٌل
 إربد

1540 

 1195 السٌاحً المطاع تطوٌر برناما ادارة مشروع

 1000 االستمالكات

الشإون الثمافٌة والدٌنٌة 
 61553   والشبابٌة واإلعالم

 

  20000 محطة االعالم العام المستملة

  10500 دعم مشارٌع اللجنة األولومبٌة األردنٌة

  3500 دعم مشارٌع الهٌئة الملكٌة االردنٌة لألفالم

  1500 لكرة المدمدعم مشارٌع االتحاد االردنً 

  1100 مهرجانات و فعالٌات ثمافٌة و أدبٌة

استعداد اتحاد كرة المدم للمشاركة فً البطوالت 
 الدولٌة

1000  

مشارٌع وزارة االولاف والشإون والممدسات 
 االسالمٌة فً محافظة معان

1000  

  1000 انشاء نادي المعلمٌن / محافظة جرش

 18861   االستثمارالمناطك التنموٌة و 

 

  9000 مشروع توسعة الصوامع

الدعم الفنً لوحدة الشراكة بٌن المطاعٌن العام 
 والخاص

2000  

  2000 مشروع انشاء المدن الصناعٌة فً المملكة

  1433 دعم مشارٌع هٌئة االستثمار

 53717   اإلدارة العامة

 
  9900 دعم مشارٌع مإسسة االذاعة و التلفزٌون
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

  8000 استكمال المبنى الجدٌد لوزارة المالٌة

  3011 مشروع استمالكات

  2500 مشروع ادارة برناما إصدار الوثائك

  2500 تعزٌز المدرات المإسسٌة

  2030 البرناما الوطنً النشاء المبانً الحكومٌة

  1600 مشروع الخدمات المساندة والبنٌة التحتٌة

تكنولوجٌا المعلومات ) التحول تطوٌر وتحدٌث 
 االلكترونً (

1550  

مشروع نظام ادارة المعلومات المالٌة الحكومٌة 
- GFMIS 

1500  

  1431 انشاء جمرن عمان / الماضونة

  1050 تجهٌز المولع االحتٌاطً

مبنى لمحافظة المفرق ولاعة اجتماعات / 
 محافظة المفرق

1000  

  1000 فتح بعثات دبلوماسٌة

  1000 مشروع تطوٌر وادامة خدمات الوزارة

 10517   العدل والمضاء

 

  3000 انشاء مبنى المعهد المضائً األردنً وتجهٌزه

  1750 مشروع ادارة برناما المراكز االدارٌة

  1500 انشاء مبنى لصر عدل معان وتجهٌزه

 208400   التنمٌة المحلٌة

 

  170000 تنمٌة وتطوٌر البلدٌات

  15000 مشروع تعزٌز االنتاجٌة

  10000 مشارٌع البنٌة التحتٌة للمحافظات

استراتٌجٌة ادارة النفاٌات الصلبة / المحطات 
 التحوٌلٌة

5000  

صندوق تنمٌة المحافظات ) المبادرة الملكٌة 
 السامٌة لتنمٌة المحافظات (

5000  

 4178   البٌئة

 

  800 الشرطة البٌئٌة

  600 مضخات الري العاملة بالطالة الشمسٌة
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 اسم المشروع المطاع
ممدر 
2018 

 4785  االسكان

 

  3500 ادامة صٌانة وتحدٌث المراكز الحدودٌة

  1285 مشروع ادارة برناما األبنٌة

 5000   أخرى

 
  5000 مشروع دعم المإسسات والبراما التنموٌة
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 المخاطر المحتملة التً لد تواجه

 المتوسط ىالموازنة العامة فً المد

 -2018)خدالل المددى المتوسدط عددا من المخاطر المحتملدة واج  الموازنة العامة ت

 برز هيه المخاطر عل  النحو التالي :أيجاز إ، ويمكن  2020
 

 

 آثدارا طيات  في يحمل والييال  الناتج المحلي اتجمالي  العام لدينارتفاع نسبة ا 

 إلد  المسدتمرة الحاجدة ضدوء فدي خاصدة لدألردن اتبتماني التصنيؾ عل  سلبية

التمويدل، وانعكدا  يلدك سدلبيا  علد  الجهدود التدي تقدوم بهدا  فجدوة لسد اتعتران

 .تستثمارة لاليباجالحكومة لتحسين البيبة ال
  
  الندداتج المحلددي  نمددوعلدد  سددلبا  اتمددر يددإثر  الظددروؾ اإلعليميددةتدددهور اسددتمرار

 مإشرات اتعتصاد الكلي والمالية العامة. واإلجمالي 
 

  علد  ا اضدافية ضدؽوطاتمدر الديي يخلدق تراجع حجم المن  التي يتلقاهدا األردن

ال  المستويات المستهدفة الدين العام خطط خفن يإثر سلبا عل  والمالية العامة 

 وفقا لبرنامج اتصالف المالي والهيكلي.
 

 

  هداعل  مصدادر الطاعدة المسدتوردة بمدا يجعل اعتماد المملكة بشكل كبيراستمرار 

عددودة اتسددعار و ،عرضددة بشددكل واضدد  للتقلبددات العالميددة فددي اسددعار الطاعددة

بشدكل حداد بمدا يدإدي الد  وارتفاع سعر صرؾ الددوتر العالمية للنفط لالرتفاع 

ارتفاع عيمة فاتورة المستوردات من النفط  وتزايد عجز الحسا  الجاري لميزان 

 المدفوعات.
 

 

  المالية العامة والمتعلقة معالجة اتختالتت والتشوهات في عن التراجع

الهامة اتمر اليي باتعفاءات الضريبية ، اوالتشوهات في القطاعات اتعتصادية 

وارتفاع مستوى  أصال المرتفعة التمويلية المالية اتحتياجاتيفضي ال  ارتفاع 

 العام. الدين

  المشدداريع الرأسددمالية اتنشددطة وتنفيددي المعنيددة بعدددم التددزام الجهددات الحكوميددة

، اتمددر الدديي يددنعك  سددلبا  علدد  حجددم المددن  الخارجيددةالمرتبطددة ببددرامج المددن  

 الواردة للخزينة.
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 عزٌزنا المواطن:

بامكانممن و ،www.gbd.gov.joمولممع الممدائرة االلكترونممً تممم نشممر هممذا الممدلٌل علممى  

مممة بشممؤون وأخبممار للحصممول علممى المزٌممد مممن البٌانممات والمعلومممات المتعلمولممع الزٌممارة 

 الموازنة العامة.
 

علمى العنموان والتراحاتمن لتطموٌر المدلٌل  ناستفسماراتو نمالحظاتارسال أٌضاً بامكانن و

 التالً:

 دائرة الموازنة العامة

 24بناٌة  –الشمٌسانً: شارع حسٌن الجسر 

 االردن –عمان  1860ص.ب 

 11118الرمز البرٌدي 

 

 962 6 5666065هاتف:  

 123فرعً: 

 

 962 6 5666063الفاكس: 

 

 البرٌد االلكترونًأو على 

gbd@gbd.gov.jo 

Info@gbd.gov.jo 

 

 

http://www.gbd.gov.jo/
mailto:gbd@gbd.gov.jo
mailto:gbd@gbd.gov.jo
mailto:Info@gbd.gov.jo
mailto:Info@gbd.gov.jo

