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تقديم
مبداأ  تعزيز  الى  الهادفة  الجراءات  اتخاذ  على  الخرية  ال�سنوات  خالل  العامة  املوازنة  دائرة  داأبت 
ال�سفافية وامل�ساركة يف اعداد وتنفيذ املوازنة العامة، وقد كان لهذه الجراءات الدور الوا�سح يف حت�سني 
مرتبة الردن يف التقارير ال�سادرة عن املوؤ�س�سات الدولية ذات العالقة يف جمال �سفافية املوازنة. ويف 
تعزز  التي  وامل�ساريع  املرتكزات  التنفيذية  وخطتها  الوطنية  النزاهة  ميثاق  ت�سمن  فقد  مت�سل،  �سياق 
الجراءات التي تقوم بها الدائرة لالرتقاء بادارة املوازنة العامة، من خالل اعداد املوازنات على ا�سا�ص 
وب�سورة  املنا�سبة  بالو�سائل  ومالحقها  املوازنات  واعالن  ن�سر  �سيا�سة  وتبني  بالنتائج  املوجهة  املوازنة 

ت�سمن ال�سفافية.

واميانًا من دائرة املوازنة العامة باأهمية م�سامني منظومة النزاهة الوطنية ودورها يف حتقيق الكفاءة 
والفاعلية وتعزيز وتعميق مبداأ ال�سفافية يف العمل العام،  ي�سر دائرة املوازنة العامة ان ت�سع بني يدي 
املواطن الردين واملهتمني ب�سوؤون املوازنة العامة وثيقة “ملخ�ص املوازنة لل�سنة املالية 2015” مت�سمنة  
 ،2014 2015، واأبرز التطورات الإقت�سادية واملالية لعام  موجزًا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 
واأهم اأبعاد ومالمح وتوجهات وفر�سيات وتقديرات املوازنة العامة لل�سنة املالية 2015، ا�سافة الى اأهم 
امل�ستجدات يف موازنة عام 2015، واآلية ومراحل اإعداد املوازنة العامة واملخاطر املحتملة التي قد تواجه 

املوازنة العامة يف املدى املتو�سط.

و�ستوا�سل الدائرة متابعة اأف�سل املمار�سات والجراءات الدولية املتبعة  يف جمال ادارة املوازنة وماأ�س�سة 
التوا�سل بني دائرة املوازنة العامة من جهة واملواطن الردين واجلهات املهتمة من جهة اخرى للم�ساهمة 

يف ار�ساء ركائز احلوكمة الر�سيدة.

د. حممد احمد الهزاميه

مدير عام دائرة املوازنة العامة 
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خالصة األداء اإلقتصادي والمالي لعام 2014

ما زال القت�ساد الردين يتاأثر بتداعيات الو�ساع القليمية املتوترة والتي �ساهمت ب�سكل وا�سح يف احلد 
من قدرته على حتقيق معدلت منو مرتفعة. وعلى الرغم من ذلك، فقد �سهد القت�ساد الردين يف عام 
2014 حت�سنًا طفيفًا يف م�ستوى اأدائه مقارنة باملعدلت العاملية او الإقليمية، حيث �سجل الناجت املحلي 

الإجمايل بالأ�سعار الثابتة عام 2014 منوًا حقيقيًا بلغت ن�سبته 3.1% مقابل منوه بن�سبة 2.8% يف عام 
2013. ونظرًا لنمو خمف�ص الناجت املحلي الإجمايل عام 2014 بن�سبة 3.4% مقابل منوه بن�سبة %5.6 

عام 2013، فقد �سجل الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية منوًا بلغت ن�سبته 6.6% يف عام 2014 
مقابل 8.6% عام 2013. 

متفاوتة  وبن�سب  حقيقيًا  منوا  القطاعات  هذه  حققت  فقد  الإقت�سادية،  القطاعات  اأداء  �سعيد  وعلى 
والكهرباء” و“الزراعة”  “ال�سناعات ال�ستخراجية” و“املياه  2014، حيث �سهدت قطاعات  يف عام 
و“التجارة واملطاعم والفنادق” و“منتجو اخلدمات اخلا�سة التي ل تهدف الى الربح وتخدم العائالت” 
ت�سارعا يف معدلت منوها يف حني �سجلت باقي القطاعات الأخرى تباطوؤ يف معدلت منوها مقارنة بعام 
2013. وت�سري بيانات دائرة الح�ساءات العامة الى ان معدل البطالة يف عام 2014 قد انخف�ص الى 

11.9% مقابل 12.6% يف عام 2013.

ال�سادرة عن  للبيانات  2014، ووفقًا  اململكة يف عام  العام للأ�سعار يف  امل�ستوى  وعلى �سعيد تطورات 
احت�ساب  2006 يف  العام  بدَل من  اأ�سا�ص  ك�سنة   2010 عام  اعتمدت  والتي  العامة  الإح�ساءات  دائرة 
معدل الت�سخم وذلك اعتبارَا من بداية 2015 متا�سيَا مع املنهجيات والت�سانيف الدولية، فقد بلغ معدل 
الت�سخم مقا�سًا بالتغري الن�سبي يف الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك لعام 2014 نحو 2.9% مقارنة بنحو 
4.8% لعام 2013. وقد جاء هذا التباطوؤ يف معدل الت�سخم حم�سلة لتباطوؤ اأ�سعار جمموعة “امل�ساكن”  

لتنمو مبا ن�سبته 4.8% مقارنة بنحو 6.8% يف عام 2013، وتباطوؤ اأ�سعار جمموعة “ال�سلع واخلدمات 
اأ�سعار  وتباطوؤ  ال�سابق،  العام  5.8% يف  بنحو  2014 مقارنة  1.3% يف عام  ن�سبته  الخرى” لتنمو مبا 
جمموعة “الغذاء” لتنمو بن�سبة بلغت 0.3% يف عام 2014 مقارنة بنحو 4.2% يف عام 2013 من جهة، 
وارتفاع اأ�سعار جمموعة “املالب�ص والحذية” بن�سبة 9.3% مقابل 4.1% يف عام 2013 من جهة اأخرى.

وعلى �سعيد القطاع اخلارجي، فقد �سجلت �سادرات اململكة يف عام 2014 ارتفاعًا بلغت ن�سبته %7.5 
مقابل 1.2% يف عام 2013. ويف املقابل، ارتفعت امل�ستوردات بن�سبة بلغت 3.1% يف عام 2014 مقابل 
ارتفاعها بن�سبة بلغت 6.3% يف عام 2013. وتبعًا لذلك ارتفع العجز يف امليزان التجاري بن�سبة بلغت 

1.4% لي�سل الى 10.2 مليار دينار يف عام 2014 مقارنة بنحو 10.0 مليار دينار يف العام ال�سابق.
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وفيما يخ�ص اأبرز التطورات احلا�سلة يف ميزان املدفوعات، فقد �سجل احل�ساب اجلاري يف عام 2014  
عجز  مع  مقارنة  الجمايل  املحلي  الناجت  من   %6.8 ن�سبته  ما  اأو  دينار  مليون   1730.4 مقداره  عجزًا 
2013. ويعزى  10.3% من الناجت املحلي الجمايل يف عام  اأو ما ن�سبته  2458.0 مليون دينار  مقـداره 
انخفا�ص هذا العجز ب�سكل رئي�سي لرتفاع �سايف التحويالت اجلارية  يف عام 2014 بنحو 348 مليون 
دينار عن م�ستواه يف عام 2013، ا�سافة الى ارتفاع فائ�ص ح�ساب اخلدمات يف عام 2014 بنحو 542 
مليون دينار عن م�ستواه يف عام 2013. وجتدر ال�سارة الى ارتفاع فاتورة امل�ستوردات من “النفط اخلام 
وم�ستقاته” لت�سل اإلى نحو 4072 مليون دينار يف عام 2014  مقابل 3694 مليون دينار يف عام 2013، 
بارتفاع مقداره 378 مليون دينار او ما ن�سبته 10.2%، متاأثرة بارتفاع فاتورة امل�ستوردات من زيت الوقود 
الثقيل والديزل لتعوي�ص انقطاع الغاز امل�سري، وانخفا�ص فاتورة امل�ستوردات من النفط اخلام يف عام 
2014 ب�سبب تراجع اأ�سعار النفط العاملية. كما ارتفعت فاتورة م�ستوردات “املواد الغذائية واحليوانات 

احلية” يف عام 2014 لت�سل الى 2545.1 مليون دينار، اأي بارتفاع قيمته 138 مليون دينار اأو ما ن�سبته 
5.7% باملقارنة مع م�ستواها يف عام 2013.

اأما على �سعيد التطورات النقدية، فت�سري البيانات ال�سادرة عن البنك املركزي اإلى منو ال�سيولة املحلية 
9.7% يف  2013 مقارنة مع ما ن�سبته  عن م�ستواها امل�سجل يف نهاية عام   %6.9 2014 بن�سبة  يف عام 
عام 2013. وقد جاء هذا النمو يف نهاية عام 2014 حم�سلة لرتفاع �سايف املوجودات املحلية للجهاز 
11.8% يف  2013 مقابل ارتفاع بلغت ن�سبته  4.2% عن م�ستواه املتحقق يف نهاية عام  امل�سريف بن�سبة 
نف�ص الفرتة من عام 2013 عن م�ستواها يف نهاية عام 2012، وارتفاع �سايف املوجودات الجنبية للجهاز 
2013 مقارنة مع ارتفاع  14.6% عن م�ستواه يف نهاية عام  2014 بن�سبة بلغت  امل�سريف يف نهاية عام 

مقداره 3.9% يف نف�ص الفرتة من عام 2013 من جهة اأخرى.

ارتفاع  الى  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  البيانات  فت�سري  الإئتمانية”،  بخ�سو�ص“الت�سهيلت  واأما 
اجمايل الت�سهيالت الئتمانية يف نهاية عام 2014  بنحو 335 مليون دينار اأو ما ن�سبته 1.8%عن م�ستواها 
امل�سجل يف نهاية العام ال�سابق، مقارنة بارتفاع مقداره 1110 مليون دينار اأو ما ن�سبته 6.2% يف نهاية 
عام 2013. وجتدر ال�سارة الى ان هذا الرتفاع قد تركز ب�سكل رئي�سي يف الت�سهيالت املقدمة لقطاعي 
“الن�ساءات” و“الفراد” ، يف حني تراجع حجم الت�سهيالت الئتمانية املقدمة لقطاعات “ال�سناعة” 
و“التجارة العامة” و“خدمات النقل”. ويف املقابل، ارتفع ر�سيد احتياطيات البنك املركزي من العمالت 
الأجنبية يف نهاية عام 2014 ليبلغ م�ستوى قيا�سي حيث و�سل الى 14.1 مليار دولر، اأو ما ن�سبته %17.3 
عن م�ستواه يف نهاية عام 2013، ليغطي بذلك م�ستوردات اململكة من ال�سلع واخلدمات لنحو 7.3 �سهور.

وفيما يتعلق باملالية العامة، فقد �سجلت النفقات العامة ارتفاعًا مقداره 776 مليون دينار او ما ن�سبته 
11.0% لي�سل الى 7853 مليون دينار مقابل 7077 مليون دينار يف عام 2013. وقد جاء هذا الرتفاع 
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وارتفاع  جهة،  من   %10.9 ن�سبته  ما  اأو  دينار  مليون   661 مبقدار  اجلارية  النفقات  لزيادة  حم�سلة 
النفقات الراأ�سمالية بحوايل 115 مليون دينار اأو ما ن�سبته 11.3% من جهة اأخرى.

هيكل النفقات العامة لعام 2014

وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، فقد �سجلت اليرادات العامة ارتفاعًا عن م�ستواها يف عام 2013 مبقدار 
1509 مليون دينار او ما ن�سبته 26.2% لت�سل الى 7268 مليون دينار مقابل 5759 مليون دينار يف عام 

2013. وقد جاء الرتفاع يف اليرادات العامة كمح�سلة لرتفاع اليرادات املحلية بن�سبة 17.8% وارتفاع 

اليرادات  ارتفاع  الى  رئي�سية  ب�سورة  املحلية  اليرادات  ارتفاع  ويعود   .%93.5 بنحو  اخلارجية  املنح 
ال�سريبية بن�سبة 10.5% واليرادات غري ال�سريبية بن�سبة %35.9.

هيكل اليرادات العامة لعام 2014

وترتيبًا على ما �سبق، فقد انخف�ص عجز املوازنة لعام 2014 – مت�سمنا املنح اخلارجية - مبقدار 733 
مليون دينار عن م�ستواه يف عام 2013 لي�سل الى نحو 585 مليون دينار مقابل 1318 مليون دينار يف 

عام 2013، ولتهبط بذلك ن�سبته للناجت املحلي الجمايل الى 2.3% مقارنة مع 5.5% يف عام 2013. 

á«dÉª°SCGôdG äÉ≤ØædG
%14.5

ájQÉ÷G äÉ≤ØædG
%85.5

á«LQÉN íæe
%17.0

á«Ñjô°V ÒZ äGOGôjG
%27.4

á«Ñjô°V äGOGôjG
%55.6
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وبناًء على التطورات يف جانبي اليرادات والنفقات، فقد ارتفع �سايف الدين العام يف نهاية عام 2014 
مبا ن�سبته 7.6% عن م�ستواه يف نهاية العام ال�سابق ليبلغ نحو 20,555.5 مليون دينار م�سّكاًل ما ن�سبته 
80.8% من الناجت املحلي الإجمايل لعام 2014 مقابل 19,096.5 مليون دينار يف نهاية عام 2013 اأو 

ما ن�سبته 80.1% من الناجت املحلي الجمايل لعام 2013. وقد جاء ذلك حم�سلة لرتفاع �سايف الدين 
الداخلي مبا ن�سبته 5.6% يف نهاية عام 2014 لي�سل اإلى 12,525.4 مليون دينار، اأو ما ن�سبته %49.2 
2013، من  الناجت املحلي الإجمايل يف عام  49.7% من  الناجت املحلي الإجمايل، مقابل ما ن�سبته  من 
مليون   8,030.1 نحو   2014 عام  نهاية  يف  ليبلغ   %11.0 بن�سبة  اخلارجي  الدين  ر�سيد  وارتفاع  جهة، 
املحلي  الناجت  من   %30.3 ن�سبته  ما  مقابل  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %31.6 ن�سبته  ما  اأو  دينار، 

الإجمايل يف عام 2013، من جهة اأخرى.

تطور املوؤ�شرات القت�شادية الرئي�شية

20132014البيان

3.1%2.8%معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�سعار احلقيقية 

2.9%4.8%معدل الت�سخم 

11.9%12.6%معدل البطالة 

7.5%1.2%معدل منو ال�سادرات الوطنية 

3.1%6.3%معدل منو امل�ستوردات ال�سلعية 

36944072فاتورة النفط اخلام وم�ستقاته )مليون دينار( 

-6.8%-10.3%عجز احل�ساب اجلاري كن�سبة من الناجت املحلي الجمايل

6.9%9.7%معدل منو ال�سيولة املحلية 

12.014.1الحتياطيات الر�سمية من العمالت الجنبية )مليار دولر( 

1.8%6.2%معدل منو الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك املرخ�سة 

النفقات العامة )مليون دينار( 
 % الناجت

7,077.2
%29.7

7,852.9
%30.9

اليرادات العامة )مليون دينار( 
% الناجت

5,758.9
%24.1

7,267.6
%28.6

عجز املوازنة العامة مت�سمنًا املنح اخلارجية )مليون دينار(
% الناجت

1,318-
%5.5-

585.3-
%2.3-

�سايف الدين العام )مليون دينار(
% الناجت

19,096.5
%80.1

20,555.5
%80.8

ر�سيد الدين اخلارجي )مليون دينار(
% الناجت 

7,234.5
%30.3

8,030.1
%31.6

�سايف الدين الداخلي )مليون دينار(
% الناجت

11,862.0
%49.7

12,525.4
%49.2
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 واأما بخ�سو�ص التدابري احلكومية التي اتخذتها احلكومة يف عام 2014 ، فقد قامت احلكومة باتخاذ  
امل�ستويات  �سمن  العامة   املوازنة  احتواء عجز  على  احلكومة  تعك�ص عزم  التي  الجراءات  من  العديد 
الآمنة، وذلك من خالل �سبط وتر�سيد النفقات من جانب، وحت�سني م�ستوى اليرادات املحلية وحت�سني 
اآخر. حيث قررت احلكومة تخفي�ض ما ن�سبته )25%( من خم�س�ص  الن�ساط اال�ستثماري من جانب 
املحروقات لكل وزارة او دائرة يف قانون املوازنة ولكل موؤ�س�سة او هيئة او وحدة حكومية م�ستقلة �سمن 
قانون موازنات الوحدات احلكومية لعام 2014 ، ا�سافة الى الزام كافة الوزارات والدوائر والوحدات 
التي تزيد  ال�سيارات  ا�ستخدام  املنخف�ص وعدم  ال�سيارات ذات املحرك  با�ستخدام  امل�ستقلة  احلكومية 
�سعة حمركها عن (CC 2000)،  واحلد من حركتها ال لل�سرورة الق�سوى وعدم �سراء �سيارات جديدة 
يزيد حمركها عن (CC 1600) ال باإذن خا�ص من رئي�ص الوزراء مع بيان املربرات. ا�سافة الى الزام كافة 
الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية امل�ستقلة بعدم ا�ستخدام املركبات احلكومية من قبل املوظفني 
الذين يتقا�سون عالوة بدل اقتناء وحتت طائلة امل�ساءلة. كما مت اإ�سدار تعليمات تنظيم طلبات ال�سراء 
بهدف  اللوازم  نظام  من   )69( املادة  اأحكام  اإلى  بال�ستناد   2014 ل�سنة  النفطية  للمحروقات  املحلي 
املتاأخرات  تراكم  املر�سودة وعدم  للمخ�س�سات  للمحروقات وفقًا  الفعلي  حتديد �سوابط لال�ستهالك 
على الوزارات والدوائر احلكومية غري امل�سددة. ولأجل �سبط التعيني يف موؤ�س�سات الدولة وحتقيق املزيد 
من العدالة وتكافوؤ الفر�ص يف هذا املجال، فقد مت اخ�ساع جميع املوؤ�س�سات احلكومية لنظام اخلدمة 
املدنية والتعيني من خمزون الديوان با�ستثناء البنك املركزي، كما مت �سمول التعيينات يف امانة عمان 
الر�سمية وامل�ست�سفيات من خالل خمزون  الكوادر الدارية يف اجلامعات  و تعيينات  الكربى والبلديات 

ديوان اخلدمة املدنية. 

ويف اطار الجراءات املتخذة لتقلي�ص النفقات احلكومية، قامــت احلكومـــة ا�ستنادًا الى قانون اعادة 
املهام  ذات  والهيئات  املوؤ�س�ســات  دمــج  و/اأو  بالغاء  احلكوميـــة  والوحدات  والدوائر  الوزارات  هيكلة 

املت�سابهة مثل:
• احلــــــرة 	 واملناطــــــق  التنمويـــــــة  املناطـــق  وهيئــــة  ال�ستثمـــــار  ت�سجيـــــع  موؤ�س�ســـة  الغــــــاء 

ودمـجهمــا يف هيئة ال�ستثمار.
• الغـــاء هيئـــة تنـظيـم قطـاع الكهرباء وهيئـة تنظيـــم العمــل الإ�سعاعي والنــووي ودجمهما يف هيئة 	

تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.
• اإلغاء �سلطــة امل�سادر الطبيعيــة ودجمهـــا يف وزارة الطــاقة والثــروة املعدنيــــة.	
• اإلغاء دائرة املطبوعات والن�سر وهيئة العالم املرئي وامل�سموع ودجمهما يف هيئة العالم.	
• الغاء هيئة التاأمني ودجمها يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين.	
• اإلغاء الهيئة التنفيذية للتخا�سية ودجمها يف وزارة املالية.	



11 ملخ�ص املوازنة لعام 2015 | دائرة املوازنة العامة

هذا بالإ�سافة اإلى عدم ادراج موازنة كل من �سندوق ق�سور الكلى و�سريبة املعارف �سمن م�سروع قانون 
موازنات الوحدات احلكومية كونهما ل يتمتعان بكيان م�ستقل ومنف�سل عن الوزارة املعنية.

واما فيما يتعلق باالإجراءات الهادفة الى حت�سني م�ستوى االيرادات املحلية وت�سجيع الن�ساط اال�ستثماري، 
فقد قامت احلكومة باإقرار القانون اجلديد لقانون �سريبة الدخل مبا يوؤدي الى حتقيق ال�سالح ال�سريبي 
وحت�سني كفاءة التح�سيل  واحلد من التهرب ال�سريبي. كما قامت احلكومة برفع الر�سوم وال�سرائب 
على عدد من ال�سلع الكمالية كال�سجائر وامل�سروبات الكحولية ور�سوم التاأ�سريات ور�سوم ت�ساريح العمل. 
ومن جهة اأخرى، قامت احلكومة باإقرار قانون جديد لال�ستثمار بهدف تهيئة البيئة املنا�سبة لت�سجيع 
وجذب ال�ستثمارات املحلية والجنبية ملا لذلك من اهمية يف تعزيز معدلت النمو القت�سادي وتوفري 
فر�ص العمل وزيادة حجم ال�سادرات. كما مت اقرار قانون ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لتحقيق 

املزيد من التعاون وال�سراكة الفاعلة بني القطاعني ومبا يحقق الهداف املن�سودة لالقت�ساد الوطني.

وجتدر ال�سارة الى ان احلكومة قد �سارفت على النتهاء من اعداد وثيقة “روؤية الردن 2025”  وفق 
لل�سنوات  الوطني  لالقت�ساد  م�ستقبلي  ت�سور  باإعداد  احلكومة  كلف  الذي  املعظم  امللك  جاللة  روؤية 
الع�سرة القادمة. وتر�سم الوثيقة طريقا للم�ستقبل وحتدد الإطار العام املتكامل الذي �سيحكم ال�سيا�سات 
القت�سادية والجتماعية القائمة على اإتاحة الفر�ص للجميع، والتي من مبادئها الأ�سا�سية تعزيز �سيادة 
وتقوية   املالية   ال�ستدامة  ال�سيا�سات، وحتقيق  �سياغة  الت�ساركية يف  وزيادة  الفر�ص،  وتكافوؤ  القانون، 

املوؤ�س�سات.



ملخ�ص املوازنة لعام 2015 | دائرة املوازنة العامة12

توجهات وفرضيات موازنة عام 2015

التزامًا بالربنامج الوطني لال�سالح املايل والقت�سادي �سوف توا�سل احلكومة جهودها املبذولة لتحقيق 
املتاحة قطاعيًا  املالية  املوارد  والقطاعي وتخ�سي�ض  الكلي  امل�ستويني  املايل على  االن�سباط  املزيد من 

وجغرافيًا ب�سكل اأف�سل مبا ي�سمن توزيع مكا�سب التنمية على خمتلف مناطق اململكة.

اإلى و�سع ت�سّور م�ستقبلي لالقت�ساد الأردين لل�سنوات الع�سرة القادمة وفق اإطار  كما ت�سعى احلكومة 
ن من تناف�سية القت�ساد الوطني  متكامل يعزز اأركان ال�سيا�سة املالية والنقدية وي�سمن ات�ساقها، وُيح�سِّ
هذا  و�سمن  وامل�ستدامة.  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  اإلى  و�سوًل  الذات  على  والعتماد  الإنتاج  قيم  ز  وُيعزِّ
الإطار �سيتم اإعداد روؤية متكاملة و�ساملة للمالية العامة يف املمكلة تف�سي الى حت�سني م�ستوى اليرادات 
املحلية و�سبط وتر�سيد النفاق العام ورفع كفاءته وتوجيهه ح�سب الأولويات الوطنية والتخ�سي�ص المثل 
للموارد املالية ومبا ي�سمن اإحتواء عجز املوازنة العامة واحلد من تنامي الدين العام باإعتبارهما التحدي 
الو�ساع  على  كبري  انعكا�ص  لها  كان  التي  والدولية  القليمية  الظروف  ظل  يف  خا�سة  للحكومة  الكرب 
القت�سادية واملالية، المر الذي ي�ستدعي اتخاذ الجراءات ال�سرورية خلف�ص املديونية وعجز املوازنة 

اإلى امل�ستويات الآمنة.

وت�ستند ال�سيا�سات والإجراءات الإ�سالحية يف كافة املجالت القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية الى 
ركائز النزاهة الوطنية التي ت�سمل �سيادة القانون واإنفاذه وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص والعدالة يف جميع 
نواحي احلياة العامة وامل�ساركة يف �سنع القرار. و�سيوؤدي تنفيذ امل�ساريع الواردة يف اخلطط التنفيذية 
اإدارة  يف  وامل�ساركة  والإف�ساح  ال�سفافية  مبادئ  وتر�سيخ  تعزيز  الى  الوطنية  النزاهة  منظومة  لتعزيز 
املال العام. و�سمن هذا ال�سياق �سيتم موا�سلة العمل على اإعداد املوازنة العامة وفق نهج املوازنة املوجهة 
بالنتائج و�سمن الإطار املايل متو�سط املدى ح�سب اأف�سل املمار�سات العاملية وموا�سلة العمل على تطوير 
نظام املتابعة والتقييم لأداء الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية ومبا ي�سهم يف تعزيز اأركان العتماد 
ال�سعيدين  على  وتقلبات  تطورات  من  يحدث  ما  جتاه  الوطني  القت�ساد  مناعة  وزيادة  الذات  على 

الإقليمي والدويل.
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وقد مت ال�ستناد يف اعداد تقديرات قانون املوازنة العامة  لعــام 2015 اإلى جمموعـة من التوجهات من 
اأبرزهــا ما يلـي :

موا�سلة اللتزام بالربنامج الوطني لالإ�سالح املالـــي والقت�سادي الذي يهدف اإلى اإحتواء عجـــز . 1
مــع  ومرونــة  بكفـــاءة  التعامل  مـن  الوطنــي  القت�ساد  ميكــن  ومبا  واملديونية  العامة  املوازنــة 
الظــروف وامل�ستجـدات القت�ساديـة وال�سيا�سية الإقليميـــة والدولية ومبا ي�ساعد على تدعيم اأركـــان 

الإ�ســتقــرار املــالـــي والنقـــدي.
املحدود . 2 الدخل  ذوي  من  مل�ستحقيه  الدعم  اإي�سال  خالل  من  الإجتماعي  الأمان  �سبكة  تعزيز 

واملتو�سط.
باأ�سكالها املختلفة  للحد من فاتورة الطاقة يف ظل . 3 اأهمية م�ساريع الطاقة املتجددة  التاأكيد على 

ارتفاع كلفة املدخالت البديلة للغاز كزيت الوقود وال�سولر يف توليد الطاقة الكهربائية.
التنمويـة للمحافظات ومبا . 4 تو�سيع م�ساركة املجتمعات املحلية يف حتديـد الحتياجات والأولويــات 

التمويلي  الن�ساط  التنمية على �سائر مناطق اململكة من خالل تفعيل  ي�ساعد على تعميم مكا�سب 
ل�سندوق تنمية املحافظات الذي يهدف الى متويل الحتياجات التنموية وامل�ساريع الراأ�سمالية يف 

كافة حمافظات اململكة.
ال�ستمرار يف تقلي�ص الإنفاق غري املنتج واإعادة هيكلة املوؤ�س�سات العامة، واإلغاء اأو دمج املت�سابه . 5

منها وامل�سي قدمًا يف اإعتماد مفاهيم احلاكمية املوؤ�س�سية يف جمال املتابعة والتقييم وامل�ساءلة وفق 
اأف�سل املمار�سات العاملية لتحقيق الإ�ستغالل الأمثل للموارد املالية املتاحة. 

تر�سيخ . 6 اإلى  يف�سي  املختلفة مبا  الوطنية يف حماورها  النزاهة  ملنظومة  التنفيذية  تنفيذ اخلطط 
مبادئ ال�سفافية والإف�ساح وامل�ساركة يف اإدارة املال العام.

تبني خطة حكومية . 7 التكاليف من خـالل  وباأقل  العامة  للموازنة  ال�سروري  التمويل  لتوفري  ال�سعي 
لإدارة  العام  الإطار  مع  يت�سق  ومبا  املوازنة  عجـز  لتمـويل  منا�سبة  بدائل  لإعتماد  املعامل  وا�سحة 
الدين العام بهدف الو�سول اإلى م�ستويات اآمنة يف هذا امل�سمار، وذلك تعزيـزًا مل�سداقية اململكة 

على امل�ستوييـن الإقليمي والدولــي يف موا�سلة عملية الإ�سالح الإقت�سادي واملايل. 
الإعتماد ب�سكل اأكرب على املوارد الذاتية وتعزيز مبداأ الإعتماد على الذات يف تغطية الإنفاق العام . 8

من خالل حت�سني كفاءة التح�سيل ال�سريبي واحلد من التهرب والتجنب ال�سريبي، هذا بالإ�سافة 
اإلى تعميق اإعتماد الوحدات احلكومية على مواردها الذاتية يف متويل نفقاتها وتقلي�ص اإعتمادها 

على دعم اخلزينة العامة.
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للتنمية من خالل الرتكيز على متويل . 9 للمنحة املقدمة من ال�سندوق اخلليجي  الأمثل  الإ�ستغالل 
وخا�سة  الوطنية  الأولوية  وذات  والجتمــــــــــــــــــاعي  القت�سادي  املردود  ذات  التنموية  امل�ساريع 

املتعلقة بقطاعات الطاقـــــة والنقل والطرق واملياه والتعليم وال�سحة وتنمية املحافظات.

الفر�سيات  الى   2015 لعام  العامة  املوازنة  واليرادات يف قانون  النفقات  ا�ستندت تقديرات  كما 
املتعلقة بالإجراءات املالية التالية:

• عدم اإ�سدار مالحق موازنة ال يف احلالت ذات ال�سرورة الق�سوى، علمًا باأن احلكومة قد التزمت 	
بعدم ا�سدار ملحق موازنة خالل عامي 2013 و 2014 وذلك للمرة الولى منذ عام 2000.

• �سبــط معدلت النمـــــو يف جميـــــع بنود النفقــــات العامـــــة وخا�ســة اجلارية منهــا.	
• تعزيز �سبكة الأمان الجتماعي و�سبط اآلية اإي�سال الدعم مل�ستحقيه من ذوي الدخل املحدود 	

و املتو�سط.
• يف 	 اإل  احلكومية  والوحـــدات  والدوائر  الوزارات  جلميــع  اأ�سكـــالها  بكــــــافة  التعيينات  وقف 

حالت ال�سرورة وبعد احل�سول على موافقة جمل�ص الوزراء والتاأكد مـن توفر املخ�س�سات 
املالية الالزمة لذلك.

• مـــع 	 الت�سكيالت،  امل�ستخدمني خارج جدول  تثبيت  لعملية  الالزمة  املالية  املخ�س�سات  ر�سد 
الأخـــذ بعيــــن الإعتبـــار زيـــادة عالوة غـــالء املعي�ســـة ال�سخ�سية للفئة الثالثة مبقدار )15( 

دينار.
• ر�سد املخ�س�سات املالية لتغطية فوائد الدين الداخلي واخلارجي.	
• ر�سد املخ�س�سات املالية الالزمة للمعاجلات الطبية والأدوية وامل�ستلزمات الطبية.	
• ر�سد املخ�س�سات املالية الالزمة للنفقــات الت�سغيلية ول �سيــمـا البنــود املتعلقـــــة باملحروقات 	

والكهرباء واملاء مع التاأكيد على موا�سلة �سبط وتر�سيد بنود هذه النفقات.
• هيكلة 	 اإعادة  قانون  اإلى  اإ�ستنادًا  احلكومي  اجلهاز  هيكلة  اإعادة  برنامج  تنفيذ  ا�ستكمال 

وتر�سيد  الأداء احلكومي  م�ستوى  رفع  اإلى  الهادف  واملوؤ�س�سات احلكومية  والدوائر  الوزارات 
الإنفاق من خالل اإلغاء ودمج الوزارات والهيئات املت�سابهة يف املهام يف جهة واحدة.

• اإعتماد اأنظمة رقابية فعالة وخا�سة يف الوحدات احلكومية بحيث ترفع من م�ستوى اإعتمادها 	
على مواردها الذاتية يف متويل نفقاتها وتقلل من الإعتماد على دعم اخلزينة العامة. 

• ال�ستمرار يف ر�سد املخ�س�سات املالية الالزمة لتنفيذ م�ساريع الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل 	
وذلك بهدف توفري فر�ص عمل للقوى العاملة الأردنية وخا�سة يف مناطق جيوب الفقر والأقل 

حظًا.
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• امل�ستخدمة 	 املركبات احلكومية  و�سحب  والآثاث  ال�سيارات  �سراء  �سيا�سة وقف  الإ�ستمرار يف 
من قبل املوظفني.

• م�سروع 	 ومنها  احلديثة  التقنيات  با�ستخدام  للدولة  العامة  املوارد  اإدارة  م�ســاريع  تنفـــيذ 
تقوم  والتي  احلكومي  واملخزون  امل�سرتيات  اإدارة  وم�سروع  احلكومية  املالية  املعلومات  اإدارة 
وزارة املالية بتنفيذها بالتعاون مع اجلهات املعنية اإ�سافًة اإلى م�سروع تتبـــع واإدارة املركبات 

احلكوميـــــة.
• موا�سلة ر�سد املخ�س�سات املالية الالزمة ل�سندوق تنمية املحافظات وبرنامج البنية التحتية 	

اململكة من خالل  التنمية على كافة مناطق  ملنافع  العادل  التوزيع  للمحافظات وذلك بهدف 
تنفيذ امل�ساريع التنموية املنتجة واملولدة للدخل واملوفرة لفر�ص العمل للمواطنني.

• الطاقة 	 قطاعات  يف  احليوية  التنموية  امل�ساريع  لتنفيذ  الالزمة  املالية  املخ�س�سات  ر�سد 
املنحة  من  متويلها  خالل  من  املحافظات  وتنمية  وال�سحة  والتعليم  واملياه  والنقل  والطرق 

املقدمة من ال�سندوق اخلليجي للتنمية.
• الإ�سرتاتيجية 	 امل�سـاريــــع  باإ�سـتثنــاء  اجلديـــدة  للم�ســاريع  خم�س�ســات  اأي  ر�ســـــد  عـــدم 

وامل�ساريع املمولة من املنح اخلارجية والقرو�ص.
• موا�سلــــة تاأمني املخ�س�سات املاليــة ال�سروريـــة لقواتنــا امل�سلحــة واأجهزتنـــا الأمنية ل�سمان 	

الإ�ستقرار الأمني الذي ي�سكل الركيزة الأ�سا�سية لالإ�ستقرار الإقت�سادي واملايل.
• ال�سالح 	 حتـــقيــق  عــلى  ي�ساعد  مبا  الدخــل  ل�سريبة  اجلـــــديد  القانون  مـــ�سروع  اقرار 

ال�سريبي وحت�سني كفاءة التح�سيل واحلــد من التهرب ال�سريبي. 
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التوقعات اإلقتصادية الكلية لعام 2015

ا�ستندت موازنة عام 2015 اإلى توقعات املوؤ�سرات القت�سادية الرئي�سية التالية:

ال�سيا�سية . 1 الأحداث  تداعيـــات  �ســـوء  فــــي  الوطنــــي  لالإقتـــ�ســـاد  املـتــــوا�سع  الأداء  ا�ســـتمـــرار 
اأن ينمو  والأمنية التي ت�سهدها املنطقة وانعكا�ساتها ال�سلبية على القت�ساد الوطني، حيث يتوقع 
عامي  لكل من  و)%4.5)   2015 لعام  بن�سبـــة )%4.0(  الثابتة  بالأ�سعار  الإجمايل  املحلي  الناجت 
 2015 اأن ينمو الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي بن�سبة )7.7%( لعام  2016 و2017.  كما يتوقع 

و)7.8%( و)7.5%( لعامي 2016 و2017 على التوايل.
بلوغ معدل الت�سخم مقا�سًا بالتغري الن�سبي يف الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك نحــو)2.4%( يف . 2

كل من عامي 2015 و 2016 ونحو )2.2%( يف عام 2017.
منو ال�سادرات ال�سلعية بن�سبة )3.8%( لعام 2015 و )3.3%( لعام 2016 و)4.1%( لعام 2017.. 3
تراجع امل�ستوردات ال�سلعية بن�سبة )1.6%( و )1.7%( لعامي 2015 و 2016 تباعًا ومنوها بن�سبة . 4

)2.8%( لعام 2017.
بلوغ عجز احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل لعام 2015 نحو . 5

)8.1%( لتنخف�ص هذه الن�سبة اإلى)4.7%( يف عام 2016 ثم اإلى )3.8%( يف عام 2017.
فـــي املحافظــــة على م�ستوى مريـــح مــــن الحتياطيات الأجنبية خالل . 6 البنـك املركزي  اإ�ستمرار 

ال�سنوات الثالث القادمة وبحيث تكفي لتغطية م�ستوردات اململكة من ال�سلع واخلدمات ملدة ل تقل 
عن �ستة �سهور.

التوقعات القت�شادية الكلية لالأعوام 2015 – 2017

201520162017البيان
7.77.87.5معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�سعار اجلارية %

4.04.54.5معدل منو الناجت املحلي الجمايل بالأ�سعار الثابتة %

% (CPI) 2.42.42.2معدل الت�سخم

3.83.34.1معدل منو ال�سادرات ال�سلعية %

2.8-1.7-1.6معدل منو امل�ستوردات ال�سلعية %

8.14.73.8عجز احل�ساب اجلاري كن�سبة من الناجت املحلي الجمايل %

100 دولر*متو�سط �سعر برميل النفط لل�سنوات )2017-2015(

* علما بان جمل�ص النواب قد اعتمد فر�سية �سعر 60 دولر/ برميل. وعليه قرر املجل�ص تخفي�ص النفقات اجلارية يف م�سروع قانون املوازنة العامة 
لعام 2015 مببلغ (220) مليون دينار.



17 ملخ�ص املوازنة لعام 2015 | دائرة املوازنة العامة

ابرز مالمح الموازنة لعام 2015

اأوًل : الإيرادات العامة 
26.7% من الناجت املحلي  7408 مليون دينار لت�سكل بذلك  2015 مببلغ  قدرت الإيرادات العامة لعام 
الإجمايل مقابل 28.6% يف عام 2014، فيما يتوقع اأن تنخف�ص هذه الن�سبة يف عامي 2016 و 2017  

لت�سبح 26.5% و 26.0%على التوايل.

اليرادات العامة لل�شنوات 2013 - 2017

وقد توزعت هذه الإيرادات وفقًا ملا يلي :-
الإيرادات املحلية:. 1

قدرت الإيرادات املحلية يف عام 2015 بحوايل 6280 مليون دينار م�سجلة بذلك منوًا ن�سبته %4.1 
عن م�ستواها يف عام 2014، ولتبلغ ن�سبتها الى الناجت املحلي الإجمايل حوايل 22.6% مقارنة مع 

23.7% يف عام 2014.   

اليرادات املحلية لل�شنوات 2013 - 2017

5,759

فعلي 2013

فعلي 2013

فعلي 2014

فعلي 2014

مقدر 2015

مقدر 2015

تاأ�سريي 2016

تاأ�سريي 2016

تاأ�سريي 2017

تاأ�سريي 2017

7,268 7,408 
7,917 

8,376 

5,120 

6,031 6,280 
6,940 

7,451 



ملخ�ص املوازنة لعام 2015 | دائرة املوازنة العامة18

فعلي 2013 فعلي 2014 مقدر 2015 تاأ�سريي 2016 تاأ�سريي 2017

فعلي 2013 فعلي 2014 مقدر 2015 تاأ�سريي 2016 تاأ�سريي 2017

وترتيبًا على ذلك، ارتفعت ن�سبة تغطية الإيرادات املحلية للنفقات اجلارية من 89.8% يف عام 2014 
ن�سبته  ما  الى   2017 و   2016 عامي  التدريجي خالل  اإرتفاعها  ولتوا�سل   ،2015 عام  93.7% يف  اإلى 

98.3% و 101.7% على التوايل.

 تغطية اليرادات املحلية للنفقات اجلارية لل�شنوات 2013 - 2017

املنح اخلارجية . 2
قدرت املنح اخلارجية يف عام 2015 بنحو 1128 مليون دينار مقارنة مع 1237 مليون دينار يف عام 
2014. موزعة بواقــــع 806 مليــــون دينار من دول جمل�ص التعـــــاون اخلليجي و322 مليون دينار 

من الدول املانحة ويف مقدمتها الوليات املتحدة المريكية والحتاد الوروبي . 

ثانيًا : النفقات العامة 
7853 مليون دينار يف عام  7876 مليون دينار مقارنة مع  2015 بنحو  العامة يف عام  النفقات  قدرت 
2014، بارتفاع مقداره 24 مليون دينار اأو ما ن�سبته 0.3%، م�سّكلة ما ن�سبته 28.4% من الناجت املحلي 

الإجمايل مقابل 30.9% يف عام 2014. ويتوقع اأن تنخف�ص هذه الن�سبة يف عامي 2016 و 2017 لت�سل 
الى 27.8% و 26.7% لكل منهما تباعًا.

النفقات العامة لل�شنوات 2013 - 2017

% 84.5
% 89.8 % 93.7

% 98.3 % 101.7

7077
7853 7876

8321 8590
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هيكل النفقات العامة لعام 2015

وقد توزعت هذه النفقات على النحو الآتي :-
النفقات اجلارية:. 1

ن�سبته  بلغت  انخفا�سًا  م�سجلة  دينار  مليون   6702 بنحو   2015 عام  يف  اجلارية  النفقات  قدرت 
مقابل  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %24.2 حوايل  ولت�سكل   ،2014 عام  يف  م�ستواها  عن   %0.2

26.4% يف عام 2014. ويتوقع اأن ت�ستمر هذه الن�سبة بالنخفا�ص يف عامي 2016 و 2017 لت�سل 

الى 23.6% و 22.8% لكل منهما تباعًا. ويعزى النخفا�ص يف النفقات اجلارية املقدرة لعام 2015 
 2015 الى قرار جمل�ص النواب بتخفي�ص النفقات اجلارية يف م�سروع قانون املوازنة العامة لعام 
النفقات اجلارية  بنحو )220( مليون دينار نتيجة لنخفا�ص ا�سعار النفط. وقد تركز انخفا�ص 
باإلغاء خم�س�ص بند تعوي�ص دعم املحروقات والبالغ )180( مليون دينار وتخفي�ص خم�س�سات 

بند دعم املواد التموينية مببلغ )23( مليون دينار.  

النفقات اجلارية لل�شنوات 2013 - 2017 

فعلي 2013 فعلي 2014 مقدر 2015 تاأ�سريي 2016 تاأ�سريي 2017

á«dÉª°SCGôdG äÉ≤ØædG
%14.9

ájQÉ÷G äÉ≤ØædG
%85.1

6,056
6,717 6,702

7,062 7,328
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النفقات الراأ�سمالية. 2
قدرت النفقات الراأ�سمالية يف عام 2015 بنحو 1175 مليون دينار اأو ما ن�سبته 4.2% من الناجت 
املحلي الجمايل م�سجلة بذلك ارتفاعًا يقارب 39 مليون دينار اأو ما ن�سبته 3.4% عن م�ستواها يف 

عام 2014. ولتبلغ بذلك ح�ستها من اإجمايل النفقات %14.9.

النفقات الراأ�شمالية لل�شنوات 2013 - 2017

ويتوقع اأن ت�ستقر ن�سبة النفقات الراأ�سمالية من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2016 عند نف�ص م�ستواها 
يف عام 2015 على اأن تنخف�ص يف عام 2017 الى نحو %3.9.

الت�شنيف الوظيفي للنفقات العامة يف عام 2015

á«YÉªàL’G ájÉª◊G
%19.2

áeÉ©dG á«eƒª©dG äÉeóÿG
%17.7

´ÉaódG
%12.0

áeÉ©dG áeÓ°ùdG ¿hDƒ°Th ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG
%13.3

ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG
%7.7

áÄ«ÑdG ájÉªM
%0.6

™ªàéŸG ≥aGôeh ¿Éµ°S’G
%3.1

áë°üdG
%11.2

á«aÉ≤ãdGh á«æjódG ¿hDƒ°ûdG
%2.0

º«∏©àdG
%13.2

1,021.0 1,136.3 1,174.9 1,259.2 1,261.9

فعلي 2013 فعلي 2014 مقدر 2015 تاأ�سريي 2016 تاأ�سريي 2017
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ثالثا : العجز املايل
وترتيبًا على هذه التطورات يف جانبي الإيرادات والنفقات، يتوقع اأن يبلغ العجز املايل بعد املنح اخلارجية 
لعام 2015 نحو 468 مليون دينار اأو ما ن�سبته 1.7% من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مع عجز ن�سبته 

2.3% يف عام 2014، وليوا�سل هبوطه اإلى 1.4% يف عام 2016 و 0.7% يف عام 2017.

عجز املوازنة العامة بعد املنح لل�شنوات 2013 - 2017

  مليون دينار     العجز كن�سبة مئوية الى الناجت املحلي الإجمايل

خال�شة املوازنة العامة لل�شنوات 2013 - 2017

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

% 6.0

% 5.0

% 4.0

% 3.0

% 2.0

% 1.0

% 0.0

% 1.7
% 1.4

% 0.7

% 5.5

% 2.3

 7,077
 7,853  7,876 

 8,321  8,590 

 5,759 

 7,268  7,408 
 7,917 

8,376

1,318-
585- 468- 404- 214-

فعلي 2013 فعلي 2014 مقدر 2015 تاأ�سريي 2016 تاأ�سريي 2017

فعلي 2013 فعلي 2014 مقدر 2015 تاأ�سريي 2016 تاأ�سريي 2017

  النفقات العامة     عجز املوازنة العامة بعد املنح     الإيرادات العامة
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خال�شة املوازنة العامة لل�شنوات 2013 - 2017
)باملليون دينار(

فعليالبيان
2013

فعلي
2014

مقدر
2015

تاأ�سريي
2016

تاأ�سريي
2017

 7,451.0  6,940.0  6,280.0  6,031.1 5,119.8اليرادات املحلية

 925.0  977.0  1,128.0  1,236.5 639.1املنح اخلارجية

 8,376.0  7,917.0  7,408.0  7,267.6 5,758.9جمموع اليرادات العامة

 7,328.4  7,061.8  6,701.5  6,716.6 6,056.1النفقات اجلارية

 1,261.9  1,259.2  1,174.9  1,136.3 1,021.0النفقات الراأ�سمالية

7,077.27,852.97,876.48,321.08,590.3جمموع النفقات العامة

عجز املوازنة العامة
-214.3-404.0-468.4-585.3-1,318.2بعد املنح

-1,139.3-1,381.0-1,596.4-1,821.8-1,957.3قبل املنح

عجز املوازنة العامة كن�سبة من الناجت
-0.7%-1.4%-1.7%-2.3%-5.5%بعد املنح

-3.5%-4.6%-5.8%-7.2%-8.2%قبل املنح

موؤ�سرات املالءة املالية 

فعليالبيان
2013

فعلي
2014

مقدر
2015

تاأ�سريي
2016

تاأ�سريي
2017

26.0%26.5%26.7%28.6%24.1%ن�سبة اليرادات العامة للناجت

23.2%23.2%22.6%23.7%21.5%ن�سبة اليرادات املحلية للناجت

2.9%3.3%4.1%4.9%2.7%ن�سبة املنح اخلارجية للناجت

26.7%27.8%28.4%30.9%29.7%ن�سبة النفقات العامة للناجت

22.8%23.6%24.2%26.4%25.4%ن�سبة النفقات اجلارية للناجت

3.9%4.2%4.2%4.5%4.3%ن�سبة النفقات الراأ�سمالية للناجت

14.7%15.1%14.9%14.5%14.4%ن�سبة النفقات الراأ�سمالية للنفقات العامة

86.7%83.4%79.7%76.8%72.3%تغطية اليرادات املحلية للنفقات العامة

101.7%98.3%93.7%89.8%84.5%تغطية اليرادات املحلية للنفقات اجلارية
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اإجمايل النفقات العامة املقدرة ح�شب الف�شول لل�شنة املالية 2015
)بالألف دينار(

الف�سل

النفقــــــــــــــــــــــــــــــــات
جمموع 
الف�سل اجلارية

الراأ�سمالية

املجموعقرو�ضخزينة

40,78400040,784الديوان امللكي الها�سمي

20,98900020,989جمل�ص الأمة

26,86214,980014,98041,842رئا�سة الوزراء

86430030894رئا�سة الوزراء/ديوان الت�سريع والراأي

69840040738رئا�سة الوزراء/دائرة ال�سراء املوحد

3,071500503,121رئا�سة الوزراء/وكالة الأنباء الأردنية

95310001001,053ديوان املظامل

7,67462006208,294ديوان املحا�سبة

1,30935003501,659وزارة تطوير القطاع العام

2,6081,08201,0823,690ديوان اخلدمة املدنية

1,250500501,300وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية

925,00030,100030,100955,100وزارة الدفاع

160,50038,300038,300198,800اخلدمات الطبية امللكية

1,83373007302,563املركز اجلغرايف امللكي الأردين

20,4921,82501,82522,317وزارة الداخلية

وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال املدنية 
8,5062,61002,61011,116واجلوازات

559,00026,850026,850585,850وزارة الداخلية / الأمن العام

166,00021,800021,800187,800وزارة الداخلية/ الدفاع املدين

177,00015,300015,300192,300وزارة الداخلية/قوات الدرك

49,3927,73007,73057,122وزارة العدل

12,366475047512,841دائرة قا�سي الق�ساة

51,6302,70002,70054,330وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني

وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني / دائرة 
2,37484008403,214ال�سوؤون الفل�سطينية

2,573,27688,096088,0962,661,372وزارة املالية

1,90425002502,154وزارة املالية/ دائرة املوازنة العامة

24,3814,55004,55028,931وزارة املالية/ اجلمارك الردنية

16,8041,30501,30518,109وزارة املالية/دائرة الأرا�سي وامل�ساحة

1,72211001101,832وزارة املالية/ دائرة اللوازم العامة

45,349500050045,849وزارة املالية / دائرة �سريبة الدخل واملبيعات
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الف�سل

النفقــــــــــــــــــــــــــــــــات
جمموع 
الف�سل اجلارية

الراأ�سمالية

املجموعقرو�ضخزينة

9,06321,420021,42030,483وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين/دائرة 
1,27510501051,380مراقبة ال�سركات

وزارة التخطيط والتعاون الدويل/ املجل�ص 
1,74499,05013,700112,750114,494القومي للتخطيط

وزارة التخطيط والتعاون الدويل/ دائرة 
5,0169,06509,06514,081الح�ساءات العامة

9,0183,25503,25512,273وزارة ال�سياحة والآثار

وزارة ال�سياحة والآثار / دائرة الآثار 
6,2451,60501,6057,850العامة

7,338153,5500153,550160,888وزارة ال�سوؤون البلدية

8,346141,9350141,935150,281وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

41,62989,320089,320130,949وزارة الأ�سغال العامة وال�سكان

وزارة الأ�سغال العامة وال�سكان / دائرة 
1,313500501,363العطاءات احلكومية

47,38110,8993,75914,65862,039وزارة الزراعة

2,24652,457052,45754,703وزارة املياه والري

11,94539,55090540,45552,400وزارة املياه والري/�سلطة وادي الأردن

1,8662,39802,3984,264وزارة البيئة

846,48163,690063,690910,171وزارة الرتبية والتعليم

66,17938,505038,505104,684وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

587,05954,500054,500641,559وزارة ال�سحة

113,27411,870011,870125,144وزارة التنمية الجتماعية

15,5584,96304,96320,521وزارة العمل

3,0575,47505,4758,532وزارة الثقافة

7701400140910وزارة الثقافة/دائرة املكتبة الوطنية

3,44569,727069,72773,172وزارة النقل

1,91659005902,506وزارة النقل/ دائرة الأر�ساد اجلوية

4,77820,997020,99725,775وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

6,701,5331,156,48918,3641,174,8537,876,386املجموع

)بالألف دينار(
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لل�شنة  الوظيفية  الأق�شام  ح�شب  املقدرة  العامة  للنفقات  الوظيفي  الت�شنيف  خال�شة 
املالية 2015

)بالألف دينار(

النفقات النفقات اجلاريةالق�سم الوظيفي
املجموعالراأ�سمالية

1,346,72248,6871,395,409اخلدمات العمومية العامة

906,60030,100936,700الدفاع

971,88474,1851,046,069النظام العام و�سوؤون ال�سالمة العامة

137,659468,901606,560ال�سوؤون القت�سادية

1,86648,79850,664حماية البيئة

23,729222,462246,191ال�سكان ومرافق املجتمع

778,209107,550885,759ال�سحة

112,58645,475158,061ال�سوؤون الدينية والثقافية

924,425112,0051,036,430التعليم

1,497,85316,6901,514,543احلماية الجتماعية

6,701,5331,174,8537,876,386املجموع

اإجمايل النفقات الراأ�شمالية موزعة ح�شب املحافظات لل�شنة املالية 2015
)بالألف دينار(

النفقات الراأ�سماليةاملحافظة
412,069املركز

81,757حمافظة اربد

47,456حمافظة املفرق

37,932حمافظة جر�ص

42,931حمافظة عجلون

91,980حمافظة العا�سمة

60,128حمافظة البلقاء

63,899حمافظة الزرقاء

37,716حمافظة مادبا

55,237حمافظة الكرك

92,184حمافظة معان

37,728حمافظة الطفيلة

113,837حمافظة العقبة

1,174,853املجموع
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الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي والموازنة 
الصديقة للطفل     

ان�سجاما مع مبادئ تعزيز حقوق املراأة والطفل، فقد اأولت دائرة املوازنة العامة املراأة والطفل دورًا بارزا 
للنوع الجتماعي ومفهوم  امل�ستجيبة  املوازنة  وتنفيذها وهو ما يعرف مبفهوم  املوازنة  اعداد  يف عملية 
املوازنة ال�سديقة للطفل، اأي املوازنة التي تربز احتياجات املراأة والطفل وتعمل على ر�سد املخ�س�سات 
دائرة  قامت  فقد  الجتماعي،  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  جمال  ففي  الحتياجات.  هذه  لتلبية  الالزمة 
قيا�ص  وموؤ�سرات  والربامج  الن�سطة  مبراجعة  للمراأة  املتحدة  المم  هيئة  مع  بالتعاون  العامة  املوازنة 
املقدرة  املخ�س�سات  واإبراز  احلكومية  والدوائر  الوزارات  موازنات  يف  املراأة  ب�سوؤون  تعنى  التي  الأداء 
لالإناث موزعة ح�سب الربامج يف قانون املوازنة العامة ال�سنوي. كما تقوم الدائرة بتاأمني املخ�س�سات 
املالية لدعم املوؤ�س�سات والهيئات التي تعنى ب�سوؤون املراأة باعتبار املراأة �سريكًا ا�سرتاتيجيًا يف م�سرية 

التنمية يف اململكة.

املخ�ش�شات املقدرة لالإناث موزعة ح�شب الف�شول لل�شنوات 2013 – 2015
)بالألف دينار(

2015 2014 2013 الف�سل

6,6606,7937,749الديوان امللكي الها�سمي

3,6113,8353,834جمل�ص الأمة

1,0301,1331,251رئا�سة الوزراء

326372432رئا�سة الوزراء/ديوان الت�سريع والراأي

155176199رئا�سة الوزراء/دائرة ال�سراء املوحد

460477510رئا�سة الوزراء/وكالة الأنباء الأردنية

178185259ديوان املظامل

1,8271,8311,919ديوان املحا�سبة

460505587وزارة تطوير القطاع العام

9911,0591,174ديوان اخلدمة املدنية

0268288وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية

344412456املركز اجلغرايف امللكي الأردين

4,1574,5194,918وزارة الداخلية

2,1342,3062,431وزارة الداخلية/ دائرة الأحوال املدنية واجلوازات

13,09913,53114,518وزارة العدل

27150175دائرة قا�سي الق�ساة

10,33912,03213,272وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني
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2015 2014 2013 الف�سل

511551627وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني / دائرة ال�سوؤون الفل�سطينية

416,923446,028469,886وزارة املالية

388449452وزارة املالية/ دائرة املوازنة العامة

1,1381,1431,219وزارة املالية/ اجلمارك الردنية

4,2004,4224,537وزارة املالية/دائرة الأرا�سي وامل�ساحة

444460583وزارة املالية/ دائرة اللوازم العامة

9,98010,15210,403وزارة املالية / دائرة �سريبة الدخل واملبيعات

3,2403,5368,808وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين

400423456وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين/دائرة مراقبة ال�سركات

6,8469,92010,005وزارة التخطيط والتعاون الدويل/ املجل�ص القومي للتخطيط

1,9142,5848,175وزارة التخطيط والتعاون الدويل/ دائرة الح�ساءات العامة

2,6522,9733,115وزارة ال�سياحة والآثار

819876941وزارة ال�سياحة والآثار / دائرة الآثار العامة

12,50012,7321,418وزارة ال�سوؤون البلدية

9969891,956وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

1,0341,0350وزارة الطاقة والرثوة املعدنية / �سلطة امل�سادر الطبيعية

4,9735,3665,725وزارة الأ�سغال العامة وال�سكان

545618697وزارة الأ�سغال العامة وال�سكان / دائرة العطاءات احلكومية

8,8509,92610,148وزارة الزراعة

431526606وزارة املياه والري

9541,2161,230وزارة املياه والري/�سلطة وادي الأردن

318362450وزارة البيئة

459,048494,053511,982وزارة الرتبية والتعليم

33,80050,30051,352وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

257,427333,373357,703وزارة ال�سحة

63,06265,31466,902وزارة التنمية الجتماعية

5,1036,3056,368وزارة العمل

1,0121,1411,240وزارة الثقافة

3223170رئا�سة الوزراء/دائرة املطبوعات والن�سر

313327362وزارة الثقافة/دائرة املكتبة الوطنية

505532622وزارة النقل

161175186وزارة النقل/ دائرة الأر�ساد اجلوية

4,7513,6259,564وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

1,351,3551,521,3311,601,686املجموع

)بالألف دينار(
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الى  املا�سية  ال�سنوات  خالل  العامة  املوازنة  دائرة  �سعت  فقد  للطفل،  ال�سديقة  باملوازنة  يتعلق  وفيما 
اإحداث نقلة نوعية يف هذا املجال وذلك بالتعاون مع املوؤ�س�سات الدولية ذات الخت�سا�ص. حيث قامت 
الدائرة بتوقيع اتفاقية تعاون مع �سندوق الأمم املتحدة لدعم الأمومة والطفولة “اليوني�سف” بخ�سو�ص 
الكفاءة يف  املوازنة ال�سديقة للطفل لأجل تعزيز اجلهود املبذولة للحفاظ على حقوق الطفل، وتعزيز 
ا�ستخدام املوارد املالية املتاحة يف حتقيق اأف�سل النتائج لي�ص على النطاق العام فقط وامنا لي�سمل فئات 
الربامج  هيكلة  خالل  من  ذلك  حتقيق  �سبيل  يف  كبرية  بجهود  الدائرة  قامت  وقد  الطفل.  مثل  معينة 
والن�ساطات يف  جمالت الإنفاق اخلا�سة بالأطفال و تطوير املزيد من موؤ�سرات الأداء التي تركز على 

الطفل.

املخ�ش�شات املقدرة للطفل موزعة ح�شب الف�شول لل�شنوات 2013 – 2015
)بالألف دينار(

2015 2014 2013 الف�سل

250250250وزارة املالية

3,3184,0004,385وزارة التخطيط والتعاون الدويل/ املجل�ص القومي للتخطيط

841,960883,273909,474وزارة الرتبية والتعليم

162,263212,949226,511وزارة ال�سحة

31,11132,34332,961وزارة التنمية الجتماعية

350250250وزارة العمل

140150155وزارة الثقافة

1,039,3921,133,2151,173,986املجموع
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أهم المستجدات في موازنة عام 2015

القت�سادية  املجالت  ال�سالحية يف  ل�سيا�سة احلكومة  ترجمًة   2015 لعام  العامة  املوازنة  قانون  ياأتي 
اليجابية  النتائج  وعلى �سوء  واملايل.  القت�سادي  لالإ�سالح  الوطني  الربنامج  وامل�ستمدة من  واملالية، 
التي حققتها احلكومة يف ال�سنوات الخرية يف هذا املجال، فقد ا�سارت التقارير ال�سادرة عن املوؤ�س�سات 
الدولية املخت�سة الى ان القت�ساد الردين ي�سري يف الطريق ال�سحيح نحو ا�ستعادة توازن املالية العامة 
وحتفيز النمو القت�سادي. و�ستعمل احلكومة على اخلف�ص التدريجي لعجز املوازنة العامة و�سول الى 
العتماد على الذات المر الذي �سيعزز الثقة باأداء القت�ساد الوطني على امل�ستوى املحلي واخلارجي. 

وفيما يلي اأبرز امل�ستجدات يف موازنة عام 2015:
اأوًل: عدم التو�سع يف النفاق العام من خالل تثبيت اجمايل النفاق عند م�ستواه املقدر يف موازنة عام 
نحو   2015 لعام  املقدر  املوازنة  عجز  بلوغ  اإلى  �سيوؤدي  والذي  دينار  مليار   )8.1( والبالغ   2014

الناجت املحلي الجمايل مقارنة بنحو )585( مليون  2.5% من  او ما ن�سبته  )688( مليون دينار 
دينار او ما ن�سبته 2.3% من الناجت يف عام 2014. ويف �سوء قرار جمل�ص النواب بتخفي�ص النفقات 
اجلارية يف م�سروع قانون املوازنة العامة لعام 2015 بنحو )220( مليون دينار، انخف�ص اجمايل 
النفاق الى )7.9( مليار دينار وبالتايل انخف�ص العجز الى حوايل )468( مليون دينار او ما ن�سبته 

1.7% من الناجت املحلي الجمايل.

ثانيًا: ارتفاع ن�سبة تغطية اليرادات املحلية للنفقات اجلارية لت�سل الى 90.7% يف قانون موازنة 2015، 
املوارد  على  لالعتماد  احلكومة  ل�سعي  جت�سيد  وهذا   .2014 عام  يف   %89.8 ن�سبته  مبا  مقارنة 
الذاتية يف تغطية النفقات احلكومية. ويف �سوء قرار جمل�ص النواب امل�سار اليه اعاله، ترتفع هذه 

الن�سبة الى 93.7% يف قانون موازنة 2015.

ثالثًا: �سكلت امل�ساريع املمولة من �سندوق التنمية اخلليجي نحو 43.4% من اجمايل النفقات الراأ�سمالية. 
حيث ا�ستحوذت قطاعات التنمية املحلية والطاقة والتعليم والطرق وال�سحة و“المن والدفاع” 

واملياه والنقل على ما ن�سبته 82% من اجمايل النفقات الراأ�سمالية لعام 2015.

رابـعًا: ت�سمن قانون موازنة عام 2015 ال�سارة ولأول مرة الى اإمكانية قيام احلكومة باإ�سدار �سكوك 
متويل ا�سالمي وذلك بال�ستناد الى قانون �سكوك التمويل ال�سالمي رقم 30 ل�سنة 2012.

خام�سًا: اتخاذ بع�ص الجراءات الهادفة الى تعزيز �سفافية البيانات الواردة يف قانون املوازنة العامة. 
حيث مت ف�سل بند خم�س�سات املحروقات املتعلقة بالآليات ومركبات النقل ومركبات امل�ساريع 
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عن مركبات ال�سالون. كما مت اإعادة ت�سنيف خم�س�سات املعونة النقدية �سمن بند م�ساعدات 
اجتماعية  يف موازنة وزارة التنمية الجتماعية.

�ساد�سًا: مراعاة البعد اجلغرايف يف توزيع امل�ساريع الراأ�سمالية لت�سمل �سائر حمافظات اململكة بهدف 
تعميم مكا�سب التنمية على �سائر مناطق اململكة .

املحدود                                                          الدخل  ذوي  من  مل�ستحقيه  الدعم  اإي�سال  خالل  من  الإجتماعي  الأمان  �سبكة  تعزيز  �سـابعًا: 
واملتو�سط ومبا يحول دون و�سوله الى املواطنني من ذوي الدخول املرتفعة.
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آليـة إعداد الموازنة العامة

والت�سنيفات  املمار�سات  لأحدث  وفقًا  واإدارتها  املوازنة  اإعداد  جمال  يف  ملمو�سًا  تقدمًا  الأردن  حقق 
اأ�سلوب  اإدخال التح�سينات على  الدولية ومبا يتالءم مع الأو�ساع الإقت�سادية واملالية املحلية، حيث مت 
اإعداد املوازنة العامة وت�سنيف النفقات والإيرادات، ومت البدء بتطبيق منهجية جديدة لربط املوازنة 
املدى  متو�سط  املوازنة  اإطار  �سمن  بالنتائج  املوجهة  املوازنة  مفهوم  وتبني  الإ�سرتاتيجي  بالتخطيط 
2008، وكذلك مت اإعداد واإ�سدار قانون جديد لتنظيم املوازنة العامة يف الأردن بدًل  اعتبارًا من عام 
من القانون ال�سابق ل�سنة 1962 لت�سبح عملية اإعداد وتنفيذ املوازنة العامة تعتمد على التخطيط املايل 

امل�ستقبلي الذي ياأخذ بعني الإعتبار الأهداف والأولويات الوطنية.

بتحديد  احلكومية  والدوائر  الوزارات  قامت  فقد  بالنتائج  املوجهة  للموازنة  اجلديد  املفهوم  ومبوجب 
روؤيتها ور�سالتها واأهدافها الإ�سرتاتيجية وبراجمها وم�ساريعها وموؤ�سرات قيا�ض الأداء على م�ستوى 

الأهداف الإ�سرتاتيجية والربامج على اأن تكون هذه الأهداف وا�سحة وحمددة وقابلة للقيا�ص وواقعية 
وحمددة بوقت واأن تكون من�سجمة مع روؤية الوزارة اأو الدائرة احلكومية.

كما مت تطبيق اإطار املوازنة متو�سط املدى لالإرتقاء باآلية اإعداد املوازنة العامة بحيث اأ�سبح يغطي هذا 
الإطار ثالث �سنوات بدًل من �سنة واحدة جلميع بنود الإيرادات والنفقات مبا ميّكن احلكومة من ر�سم 
ال�سيا�سة املالية وبناء املوازنة العامة للدولة �سمن روؤية مالية وا�سحة لتحقيق و�سع مايل �سليم بالإ�سافة 
اإلى اعتماد خارطة ح�سابات جديدة تتوافق مع املعايري الدولية حيث تت�سمن هذه اخلارطة ت�سنيفات 
جغرافية ووظيفية واقت�سادية وتنظيمية ومتويلية ت�ساعد الإدارة املالية على توفري تقارير  متعددة 

حتليلية �ساملة تلبي اإحتياجات اجلهات الر�سمية واخلا�سة.

ليتم  العامة  املوازنة  لإعداد  ال�سنوي  الزمني  اجلدول  الوزراء  رئي�ص  دولة  اأقر   2009 عام  اأواخر  ويف 
تطبيقه اعتبارًا من موازنة عام 2011، واجلدول التايل يو�سح هذه الإجراءات:
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اجلدول الزمني ملراحل اإعداد املوازنة

اجلهة امل�سوؤولةالإجراءالتاريخ

نهاية كانون ثاين

الطلب من الوزارات والدوائر احلكومية تزويد دائرة املوازنة العامة 
�سنويًا بخال�سة حول �سيا�سات واأولويات موازناتها خالل املدى 

املتو�سط مت�سمنة كافة اأن�سطتها اجلارية وخا�سة املتعلقة باملوارد 
الب�سرية والنفقات الت�سغيلية بالإ�سافة اإلى م�ساريعها الراأ�سمالية 

وبيان مدى اأهميتها والنتائج املتوخاة من تنفيذها.

دائرة املوازنة العامة

نهاية �سباط
قيام الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية بتزويد دائرة املوازنة 

العامة بخال�سات الأولويات وال�سيا�سات.
كافة الوزارات والدوائر 

والوحدات احلكومية

منت�سف اآذار
اإعداد ورقة �ساملة �سنويًا تت�سمن اأولويات و�سيا�سات احلكومة 

للموازنة العامة خالل املدى املتو�سط ورفعها اإلى جمل�ص الوزراء.

وزارة املالية
دائرة املوازنة العامة

نهاية اآذار
مناق�سة ورقة الأولويات وال�سيا�سات واإقرارها بعد اإجراء التعديالت 

املطلوبة عليها.
جمل�ص الوزراء

بداية اأيار

اإعداد ورقة حول الإطار العام للموازنة العامة للمدى املتو�سط 
مت�سمنًا املوؤ�سرات القت�سادية الرئي�سية الكلية للو�سع احلايل 

والتوقعات امل�ستقبلية للمدى املتو�سط وكذلك تقديرًا للنفقات العامة 
ب�سقيها اجلارية والراأ�سمالية والإيرادات العامة بجانبيها الإيرادات 

املحلية واملنح اخلارجية وبالتايل عجز املوازنة �سواء بعد املنح 
اخلارجية اأو قبلها بالأرقام املطلقة اأو كن�سبة من الناجت، ورفعها اإلى 

جمل�ص الوزراء.

وزارة املالية
دائرة املوازنة العامة

5 - اأيـار
مناق�سة الإطار العام للموازنة العامة للمدى املتو�سط واإقراره بعد 

اإجراء التعديالت املطلوبة.
جمل�ص الوزراء

منت�سف اأيار
الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية تزويد دائرة 

املوازنة العامة مب�سروعات موازناتها للمدى املتو�سط.
دائرة املوازنة العامة

منت�سف متوز
قيام الوزارات والدوائر احلكومية بتزويد دائرة املوازنة العامة 

مب�سروعات موازناتها للمدى املتو�سط.
كافة الوزارات والدوائر 

والوحدات احلكومية

منت�سف اآب

النتهاء من درا�سة م�سروعات موازنات الوزارات والدوائر 
والوحدات احلكومية واإعداد اإطار اإنفاق متو�سط املدى للوزارات 

والدوائر احلكومية واإطار متو�سط املدى ملوازنات الوحدات 
احلكومية.

دائرة املوازنة العامة

نهاية اآب

اإعداد بالغ املوازنة العامة مت�سمنًا حتديد ال�سقف الكلي لالإنفاق 
العام وال�سقوف اجلزئية لنفقات الوزارات والدوائر احلكومية على 

�سوء الإطار العام املحدث للموازنة متو�سط املدى واإطار النفقات 
متو�سط املدى.

وزارة املالية
دائرة املوازنة العامة

جمل�ص الوزراءاإ�سدار بالغ املوازنة العامة بعد اإقراره.مطلع اأيلول
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اجلهة امل�سوؤولةالإجراءالتاريخ

20 - اأيلول
قيام الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية بتزويد دائرة املوازنة 
العامة مب�سروعات موازناتها للمدى املتو�سط يف �سوء بالغ املوازنة.

كافة الوزارات والدوائر 
والوحدات احلكومية

منت�سف ت�سرين 
الأول

اإعداد املالمح والأبعاد الرئي�سية مل�سروع قانون املوازنة العامة 
وعر�سه على املجل�ص ال�ست�ساري للموازنة ملناق�سته واإجراء اأي 

تعديالت عليه.

دائرة املوازنة العامة
املجل�ص ال�ست�ساري 

للموازنة العامة

20 - ت�سرين الأول*
تقدمي م�سروع قانون املوازنة العامة ملجل�ص الوزراء ملناق�سته واإقراره 

بعد اإجراء التعديالت املطلوبة*.

دائرة املوازنة العامة
جمل�ص الوزراء

جمل�ص الوزراءتقدمي م�سروع القانون اإلى جمل�ص الأمة *.نهاية ت�سرين اأول*

نهاية كانون اأول*
مناق�سة م�سروع قانون املوازنة العامة واإقراره متهيدًا ل�سدور 

الإرادة امللكية ال�سامية بامل�سادقة عليه *.
جمل�ص الأمة

* ت�سمنت التعديالت الد�ستورية املقّرة يف عام 2011 قيام احلكومة بتقدمي م�سروع قانون املوازنة العامة وم�سروع قانون 
موازنات الوحدات احلكومية معًا اإلى جمل�ص الأمة قبل ابتداء ال�سنة املالية ب�سهر واحد على الأقل وذلك للنظر فيهما 

وفق اأحكام الد�ستور، وت�سري عليهما نف�ص الأحكام املتعلقة باملوازنة يف هذا الد�ستور.
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مراحل إعداد الموازنة العامة

متر عملية اإعداد املوازنة العامة يف الردن بعدد من املراحل ميكن اإيجازها على النحو التايل:
• تزويد دائرة املوازنة العامة ب�سيا�سات واأولويات الوزارات والدوائر احلكومية.	
• الورقة 	 العامة، حيث حتتوي هذه  املوازنة  والأولويات من قبل دائرة  ال�سيا�سات  النتهاء من ورقة 

املالمح العامة للموازنة وال�سيا�سات والجراءات املقرتح ال�ستناد اليها يف اعداد م�سروع املوازنة، 
ا�سافة الى حتديد اإجمايل النفقات الراأ�سمالية.

• عر�ص الورقة على جمل�ص الوزراء ومناق�ستها واإقرارها بعد اإجراء التعديالت املطلوبة عليها، حيث 	
متثل هذه اخلطوة املرحلة الأولى والتي �سينتج عنها قائمة بالأولويات القطاعية خلطة احلكومة.

• والنتهاء 	 موازناتها  مب�سروعات  العامة  املوازنة  دائرة  بتزويد  احلكومية  والدوائر  الوزارات  قيام 
من حتديث ورقة الإطار العام للموازنة، حيث يتم تزويد دائرة املوازنة العامة بامل�ساريع والربامج 
قائمة  ذلك  يف  مبا  للموازنة  العام  الإطار  بتحديث  الدائرة  و�ستقوم  احلكومية  للجهات  املف�سلة 

امل�ساريع ذات الأولوية.
• عر�ص ورقة حمّدثة على جمل�ص الوزراء مت�سمنة قائمة امل�ساريع الراأ�سمالية )املرحلة الثانية( ليتم 	

مناق�ستها واإقرارها بعد اإجراء التعديالت املطلوبة عليها. 
• تزويد دائرة املوازنة العامة بامل�ساريع الراأ�سمالية التي مت اإقرارها من قبل جمل�ص الوزراء لأخذها 	

بعني العتبار عند حتديد ال�سقوف.
• حتديد �سقوف الإنفاق للوزارات والدوائر احلكومية.	
• مراجعة مناذج املوازنة وتعديلها عند اللزوم.	
• اإعداد م�سودة بالغ اإعداد املوازنة مرفقا ب�سقوف املوازنة ومناذج املوازنة.	
• قيام دولة رئي�ص الوزراء باإ�سدار بالغ اإعداد املوازنة.	
• ومرفقًا 	 املوازنة،  بنماذج  مرفقا  احلكومية  والدوائر  الوزارات  املوازنة جلميع  اإعداد  بالغ  اإر�سال 

كذلك ب�سقوف موازنة الوزارات والدوائر.
• قيام الوزارات والدوائر احلكومية باإر�سال م�ساريع موازناتها اإلى دائرة املوازنة العامة وقيام حمللي 	

املوازنة مبراجعة هذه امل�ساريع للتاأكد من مطابقتها لل�سقوف املحددة يف بالغ الرئا�سة.
• وتدقيقه 	 القانون  م�سروع  و�سحب  احلا�سوب  على  املوازنات  م�ساريع  باإدخال  املوازنة  حمللي  قيام 

واإر�ساله اإلى معايل وزير املالية للموافقة عليه .
• عر�ص م�سروع قانون املوازنة العامة على املجل�ص الإ�ست�ساري للموازنة للموافقة عليه ومن ثم اإقراره 	

من جمل�ص الوزراء .
• رفع م�سروع قانون املوازنة العامة اإلى جمل�ص الأمة لل�سري باإقراره وح�سب املراحل الد�ستورية.	
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المخاطر المحتملة التي قد تواجه الموازنة العامة في 
المدى المتوسط

2015 - 2017، بع�سها خارج  املتو�سط  العامة عددا من املخاطر املحتملة خالل املدى  املوازنة  تواجه 
اتخاذها.  املفرت�ص  والجراءات  ال�سيا�سات  اتخاذ  بعدم  يتعلق  الخر  وبع�سها  املحلية  ال�سيطرة  نطاق 

وميكن اإيجاز اأبرز هذه املخاطر على النحو التايل :

خماطر خارج نطاق ال�شيطرة املحلية:. 1
• تراجع حجم امل�ساعدات املقدمة من الدول ال�سديقة وال�سقيقة وخا�سة امل�سدرة للنفط يف حال 	

ا�ستمرار تراجع ا�سعار النفط العاملي  وا�ستمرار تدهور الو�ساع المنية يف املنطقة المر الذي قد 
يوؤثر على خطط احلكومة الهادفة الى احلفاظ على م�ستوى منخف�ص لعجز املوازنة.  

• التجارة 	 الردن يف جمال  �سركاء  الردنية من قبل اهم  ال�سادرات  الطلب اخلارجي على  تراجع 
وخا�سة الدول املجاورة يف �سوء ا�ستمرار تراجع اأ�سعار النفط يف ال�سواق العاملية وتدهور الو�ساع 

المنية يف املنطقة.
• الخطار الناجتة عن ال�سراعات والحداث ال�سيا�سية وال�سطرابات يف املنطقة وما يرتتب عليها 	

من ا�ستمرار حالة عدم ال�ستقرار والتي تف�سي الى تدفق املزيد من الالجئني مما ي�سكل �سغوطا 
هائلة على املالية العامة ا�سافة الى الثار ال�سلبية على القت�ساد الوطني، الى جانب ال�سغوطات 
الذي  المر  وال�سحة  كالتعليم  الردين  للمواطن  هامة  تقدم خدمات  التي  القطاعات  بع�ص  على 

يتطلب ر�سد خم�س�سات مالية كبرية لتح�سني كفاءة هذه اخلدمات. 
• عودة ال�سعار العاملية للنفط واملواد الغذائية لالرتفاع بالتزامن مع تدهور الو�ساع القليمية الأمر 	

الذي من �ساأنه ان يوؤدي الى ارتفاع قيمة فاتورة امل�ستوردات من النفط واملواد الغذائية وتباطوؤ قيمة 
ال�سادرات الردنية وبالتايل تزايد عجز احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات.  

خماطر �شمن نطاق ال�شيطرة املحلية:. 2
• املتفق عليها �سمن 	 واملوؤ�سرات  باملنحة اخلليجية  املرتبطة  الراأ�سمالية  امل�ساريع  تنفيذ  التباطوؤ يف 

برامج املنح الوروبية، المر الذي ينعك�ص �سلبًا على حجم املنح الواردة للخزينة.
• عدم اللتزام بتنفيذ الربنامج الوطني لال�سالح املايل والقت�سادي المر الذي يوؤثر على اجلدارة 	

التمويلية  لالحتياجات  الالزم  التمويل  تاأمني  على  احلكومة  وقدرة  الوطني  لالقت�ساد  الئتمانية 
ال�سخمة.
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• ومنح 	 �سهرية  ب�سورة  النفطية  امل�ستقات  بت�سعري  املتعلقة  احلكومية  بالقرارات  العمل  توقف 
ا�ستثناءات للتعيني للوزارات والدوائر احلكومية.

• وجود 	 وا�ستمرار  املياه  و�سلطة  الوطنية  الكهرباء  �سركة  ومديونية  خ�سائر  مواجهة  يف  التاأخر 
الت�سوهات ال�سعرية يف اأ�سعار الكهرباء واملاء، �سيما يف �سوء ارتفاع ال�سمانات خارج اطار املوازنة 

العامة على ديون �سركة الكهرباء الوطنية والنمو ال�سريع يف الإنفاق على قطاع املياه.
• عدم اللتزام بقرار عدم كفالة قرو�ص املوؤ�س�سات العامة امل�ستقلة الأمر الذي من �ساأنه زيادة ر�سيد 	

�سايف الدين العام، وما قد يرتتب على ذلك من زيادة ن�سبته للناجت املحلي الجمايل.
• ا�ستجابة احلكومة ملطالب و�سغوط بع�ض الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية املتمثلة بتح�سني 	

ت�ساوؤلت حول  ويخلق  العامة  املوازنة  كاهل  يرهق  ملوظفيها مما  املقدمة  املادية  واملزايا  احلوافز 
جدية احلكومة يف �سبط النفقات العامة واجلارية منها على وجه اخل�سو�ص.
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