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  تقدیم

ز        ة لتعزی ة العام رة الموازن ذلھا دائ ي تب ود المتواصلة الت ة  ضمن إطار الجھ وتقوی
قنوات اإلتصال بین الحكومة والمواطن وتعزیز مبدأ المشاركة ومواصلة اإلھتمام بنشر 

لدلیل الوعي والمعرفة تجاه شؤون الموازنة العامة في المملكة، فقد جاء اإلصدار الثالث 
ة  للموازنة العامة المواطن فافیة حول  2013للسنة المالی د من الش حجم إلضفاء المزی

اوھیكل ایراد ة ونفقاتھ ى  ات المملك یح للمواطن التعرف عل ا یت حجم المخصصات وبم
اة  ا مساس مباشر بحی ي لھ ة الت المالیة الموجھة للقطاعات اإلقتصادیة والخدمات العام

حة التعلیم  والص ة  ك واطن الیومی ھ الم واطن بأوج ة الم ادة معرف ى زی ي ال ا یفض ، وبم
  .اإلنفاق العام ومصادر تمویلھ

دلیلھ ویلخص      ة  ذا ال نة المالی ة للس ة العام ت للموازن انون المؤق ك 2013الق ،  وذل
دھم والتعرف ومبسط  لبأسلوب سھ ة بل ات موازن واطنین بمكون ة الم ادة توعی بھدف زی

ام و ىعل ین ع ا ب رأ علیھ ي تط ورات الت رآالتط ف  خ ى تعری ھ عل الل احتوائ ن خ م
ي عام  ة ف رز التطورات اإلقتصادیة  2012بالموازنة العامة وأھم إنجازات الحكوم وأب

ة عام  2012والمالیة لعام  ذلك تضمن 2013وأھم المالمح والمستجدات في موازن ، وك
ي المحافظة  راض الحكومي ودور المواطن ف اق واالقت الدلیل عدة مواضیع حول االنف

  .على الممتلكات وتنفیذ الموازنة

لیل جمیع المواطنین في معرفة ابعاد وتأمل دائرة الموازنة العامة أن یساعد ھذا الد      
  .الموازنة ومالمحھا العامة ومضامینھا

  
  
 

  اسماعیل زغلول. د                                                          
                  مدیر عام دائرة الموازنة العامة
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  ؟ ما ھي الموازنة
  

ة المنشودة الحكومة لسنة مبأنھا خطة تعرف الموازنة  الیة مقبلة لتحقیق األھداف الوطنی
دى ط الم الي متوس ار م من اط ة و ض الغ المالی من المب ة تتض لھا الدول ي تحص الت

  ). النفقات( التي تنفقھا، والمبالغ )اإلیرادات(
  
ات، فف رادات للنفق تجي حال تجاوز اإلی ھ  ین ق علی ا یطل ـر"م ة وف ال و". الموازن ي ح ف

رادا ات لإلی اوز النفق تجت، تج ھ  ین ق علی ا یطل ة"م ز الموازن ة "عج دفع الحكوم ا ی ، مم
واطنین  ي تحسین مستوى معیشة الم ي تسھم ف ا وأنشطتھا الت ذ برامجھ راض لتنفی لالقت

  .ورفع مستوى الخدمات المقدمة لھم
  
 

  
  مخطط إجراءات الموازنة العامة

  
 

  اعداد الموازنة

  
  

  تنفیذ الموازنة
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  ؟ ام الماضيماذا فعلت الحكومة في الع
  

ام  الل ع ة خ ازات الھام ن االنج لة م ق سلس ن تحقی ة م ت الحكوم كل  2012تمكن وبش
  .واإلسكان كالتعلیم والصحة والمیاه خاص في القطاعات ذات األولویة الوطنیة

  

 یم اع التعل م إنشاء  :في قط ة واستحداث) 30(ت ة المختلف ي محافظات المملك   مدرسة ف
ط  ،مدرسة) 25(ل في غرفة صفیة لریاض االطفا) 43( ة رب وزارة بعملی واستمرار ال

 مختلف مدارس المملكة بشبكة األلیاف الضوئیة لتصبح نسبة المدارس المستفیدة حوالي
دد الم) 88%( الي ع ن إجم ةم ى اإل. دارس الحكومی افة إل ذا إض ذ ھ ي تنفی تمرار ف س

والي  ھ ح تفاد من ث اس یة حی ة المدرس امج التغذی ال) 168(برن ب خ ف طال ام ال ل الع
ً طالب)  9305(، وكذلك تم قبول 2012 دریس  ا ة لت ة الملكی ات المكرم بموجب نظام بعث

والي  دیم ح ذلك تق ة، وك ات الحكومی ي الجامع ین ف اء المعلم ة  30أبن ة وبعث ف منح ال
 .2012-2011لعام الدراسي خالل اوقرض للطلبة 

  

  
  

 عمان/ المختلطة ام السماق الجنوبي مدرسة 
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 ة الت :وفي قطاع الصحة مین الصحي أاستمرت وزارة الصحة في سیاسة توسیع مظل
ا صحیللمواطنین حیث  ً بلغت نسبة المواطنین المؤمنین تأمین ً حكومی ا ، %)57(نحو  ا

من االطفال حدیثي الوالدة خالل السنة األولى %) 99(كما قامت الوزارة بتطعیم نحو
ة التحتیة للخدمات الصحیة عملت الوزارة على تحسین مستوى البنیكما . من أعمارھم

المقدمة للمواطنین وذلك من خالل توسعة وتحدیث عدد من المراكز الصحیة المختلفة 
ة الشمالیة إوالبدء ب نشاء مستشفیات جدیدة مثل مستشفى السلط وتجھیزمستشفى البادی

وتوسعة وتحدیث مستشفى البشیر وقسم الحروق في مستشفى األمیرة بسمة ومستشفى 
  . شفى الكرك وقسم الطب الشرعي لمحافظات الجنوبمعان ومست

  

 
  ملمركز صحي عمان الشا

  

 على  :وفي مجال المیاه والصرف الصحي ً تنفیذ مشروع جر میاه ما زال العمل جاریا
اص اع الخ ع القط راكة م ي بالش بتھ  الدیس ا نس از م م انج ث ت م %) 90(حی ن حج م

 .2013عام  منتصف مال المشروع والبدء بضخ المیاه فيالمشروع على ان یتم استك
ي ا عداد الدراسات الرئیسیةكما تم البدء بإ ً ف لمتعلقة بمشروع ناقل البحرین وھي حالیا

اه وت ویھدف ھذا المشروع الى إیجاد حل جذري ،المراحل النھائیة مین ألمشكلة المی
ي مجال كما تم . ردن المائیة على المدى الطویلات األجحتیاإ ة ف تنفیذ مشاریع مختلف

ا ت لشبكاتتقلیل فاقد المیاه والخطوط الناقلة ومشاریع تحسین وإعادة تأھیل ا ل أمنھ ھی
ا  اء ومادب ان والبلق ي عم اه ف بكات المی ذلك وش رق وك د والمف رش وارب ون وج عجل
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ة ى مشروع صرف صحي باإل ،مشاریع تقلیل فاقد المیاه في الكرك والطفیل ضافة ال
جنوب عمان وإقامة محطة تنقیة المیاه والبدء بتنفیذ مشروع منحة تحدي األلفیة للمیاه 

ي مح اءوالصرف الصحي ف دء ب. افظة الزرق م الب ا ت ة كم د من إقام ي العدی السدود ف
ة  ات المملكةـمختلف محافظ غ ومنھا سد كفرنجة في محافظة عجلون بسعة تخزینی تبل

ب مالیین متر مكعب  ةست دد من مشاریع إلى جان ة لع اء من الدراسات الالزم االنتھ
ذھا  یتم تنفی ى س ام السدود الت ا 2013ع اد  منھ ن حم د وادي اب دس رك وس د الك  وس

  .ماعین - الزرقاء

                                 
  سد كفرنجة في محافظة عجلونمشروع 

 كان ال اإلس ي مج ع  :وف ة بواق ر العفیف اكن األس اریع مس ذ مش ن تنفی اء م م االنتھ ت
ة السامیة) 1872( ف محافظات  وحدة سكنیة ضمن مشاریع المبادرة الملكی ي مختل ف

ة ا المملك م ، كم اء ت ذي ) 1363(إنش رة ال ر الفقی اكن األس روع مس من مش كن ض مس
ة ة االجتماعی ذه وزارة التنمی ار. تنف ا مش كان ام ة لإلس ادرة الملكی ریم (یع المب كن ك س

ریم یش ك ور االول) لع از المح م انج د ت من / فق كنیة والمتض قق س قة )  8448(ش ش
مواقع في محافظات ) 10(سكنیة مع كامل خدمات البنیة التحتیة والمرافق العامة في 

ة، ا والعقب د ومادب اء وارب ى  العاصمة والزرق اءباإلضافة إل كنیة ف) 56( بن قة س ي ش
اني ور الث د، والمح ویقھا بع ر بتس م یباش ي ل وبك والت ل الش ة / مط ي مخدوم أراض

ً مشروع) 30(والمتمثل بتنفیذ  د عن  ا ا یزی ة تضمنت م ف محافظات المملك ي مختل ف
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ع )  4000( م توزی ث ت ة، حی ة التحتی ة بكامل خدمات البنی ة ارض مخدوم )  8(قطع
منت  اریع تض ري )  980( مش ة، ویج ة ارض مخدوم وع قطع ة موض اآلن مراجع

ة رة القادم الل الفت ة خ ي المتبقی ع األراض ع قط ادرة . توزی ھ المب ادة توجی م اع ا ت كم
 )%15(الملكیة لالسكان من قبل الحكومة وذلك بتخفیض اسعار الشقق السكنیة بواقع 

ث وصلت نسبة الشقق المباعة  ة، حی ذ الخدمات العام من االسعار المعلنة ودعم تنفی
، ومن المتوقع أن یتم تسویق الشقق المتبقیة خالل )%42(إلى  2012 حتى نھایة عام

  ).   2017 - 2013(األعوام 

 
  معان بمحافظة الجفر ةبلد في فةالعفی االسر مساكن من عدد
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  2012االقتصادیة والمالیة لعام  التطوراتبرز أ
  

ام  ي ع ي ف اد االردن أثر االقتص تمرار ت ن اس رغم م ى ال داع 2012عل ة بت یات البیئ
ي  رر ف اع المتك ة االنقط تمرار حال ة واس ادیة العالمی ة االقتص ة والبیئ یة االقلیمی السیاس
ر  ان أث د ك الغاز الطبیعي من مصر وبقاء اسعار النفط مرتفعة في االسواق العالمیة ، فق
ات  ض القطاع ت بع ث حقق ً، حی ا ادیة متفاوت ات االقتص ى أدء القطاع داعیات عل ك الت تل

ً ایج ً في حین سجلت تطورا ً قطاعات ابیا ً واضحا   . اخرى تراجعا
 

ة  ي فقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابت ً بلغت  2012عام ف ا ً حقیقی وا نم
بتھ  ل % 2.7نس ي % 2.6مقاب ام ف ي . 2011ع اتج المحل ض الن و مخف ً لنم را ونظ

وه بنسبة % 4.5بنسبة  2012عام في اإلجمالي  ي عام % 6.4مقابل نم د  2011ف فق
و بنسبة  ة لینم  في% 9.1ل مقاب% 7.3تباطأ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاری

الي معدل نمو تجاوز وفي ضوء  .2011عام  و  اإلسميالناتج المحلي اإلجم دل النم مع
الغ  كاني الب الي %2.2الس ي االجم اتج المحل ن الن رد م یب الف ط نص ع متوس د ارتف ، فق

ام  ة لع بة  2012باالسعار الجاری ام % 5.0بنس ي ع ى  2011عن مستواه ف لیصل ال
ل  3439 ار مقاب ابق 3277دین ام الس ي الع ار ف ا . دین اض كم ى انخف ات ال یر البیان تش

  .2011في عام % 12.9مقابل % 12.2إلى  2012معدل البطالة في عام 
 

عید تطورات  ى ص ام لألسعاروعل ام  المستوى الع ي ع ة ف ي المملك ي 2012ف ، وف
وء  رارض ة  ق ي بالحكوم اع القاض ى ارتف افة ال ة، إض تقات النفطی عار المش ر أس تحری

ةأسعار المواد الغذائیة في  التغیر النسبي السوق المحلی ً ب ا دل التضخم مقاس غ مع د بل ، فق
  . 2011في عام % 4.4مقارنة بنحو % 4.8في الرقم القیاسي ألسعار المستھلك 

 
عید  ى ص ارجيوعل اع الخ ادراتالقط جلت ص د س لع  ، فق ن الس ة م ام المملك ي ع  ف

2012  ً ً انخفاضا % 14مقابل إرتفاعھا بنسبة ملموسة بلغت % 1.2بلغت نسبتھ  طفیفا
ي ام  ف ت  .2011ع بة بلغ توردات بنس ت المس ل، ارتفع ي المقاب ي% 9.3وف ام  ف ع

ل ارتفاع 2012 امقاب بب ھ ت  ةنس ة بلغ ي % 21.6ملحوظ ام ف ذلك . 2011ع ً ل ا وتبع
غ % 17.2بنسبة  2012في عام ان التجاري ارتفع العجز في المیز ون  9092لیبل ملی

 .ملیون دینار في العام السابق 7756دینار مقارنة بنحو 
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ى صعید  ا عل ةأم ى التطورات النقدی ك المركزي ال ات الصادرة عن البن یر البیان ، فتش
و ما ملیون دینار أ 1979بنحو   2012نھایة عام  فيارتفاع اجمالي التسھیالت االئتمانیة 

داره % 12.5نسبة  اع مق ون  1400عن مستواھا في نھایة العام السابق، مقارنة بارتف ملی
ام % 9.7دینار أو ما نسبتھ  ات . 2011في نھایة ع ل، تراجع رصید احتیاطی ي المقاب وف

ام  ة ع ي نھای ة ف الت األجنبی ن العم زي م ك المرك ى  2012البن ل ال ي لیص كل قیاس بش
بتھ  3897خفاض مقداره بان ملیون دوالر، أي  6633 عن % 37ملیون دوالر أو ما نس

، لیغطي بذلك مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 2011مستواه في نھایة عام 
  .ثالثة شھور ونصف

  

ة وفیما یتعلق  ام(بالمالیة العام دین الع ة وال ة العام د )الموازن  الظروف انعكست، فق
ة  الدولیة ةالوالصدمات الخارجی دفق  متمثل وترة وعدم انتظام ت ة المت باألوضاع اإلقلیمی

ة  ة المرتفع الغاز المصري وارتفاع حجم االستیراد من الوقود الثقیل والدیزل ذات التكلف
نفظ  اع اسعار ال ى ارتف ة إضافة ال ة الكھربائی د الطاق ة  لتولی ي االسواق العالمی كل ف بش

مستویات قیاسیة كنسبة من صل إلى الذي والدین العام والموازنة العامة سلبي على آداء 
ق أدى التراجع الحاد في حجم المنح الخارجیة كما أن . الناتج المحلي االجمالي ى تعمی ال

 . التحدیات التي یواجھھا االقتصاد االردني وخاصة في جانب المالیة العامة
  

ة، سجل ات العام ى صعید النفق الي فعل اق إجم ي  اإلنف ً  2012عام ف ا ً  ارتفاع ا طفیف
داره ون 66 مق ار أو ملی ا نسبتھ دین ى   %1.0 م ون 6862 لیصل ال ار ملی ل  دین مقاب
 النفقات لزیادة محصلة االرتفاع ھذا جاء وقد.  2011 عام دینار خالل ملیون  6797
ة دار الجاری ار أو 447بمق ون دین بتھ  ملی ا نس ة % 7.8م ن جھ اتم ع النفق  وتراج

 .من جھة أخرى %36ا نسبتھ ملیون دینار أو م 381 بحوالي الرأسمالیة
  

ة  رادات الكلی د بلغت االی ة، فق اإلیرادات العام ق ب امأما فیما یتعل ھ  2012 لع ا قیمت م
ي عام  % 6.6ملیون دینار بتراجع بلغ  5054 ، وجاء 2011عن مستواھا المسجل ف

لة  ع محص ذا  التراج اضھ ة  إلنخف نح الخارجی م الم تحج ة بلغ بة ملموس % 73 بنس
ة  ي عامبمستوامقارن ى  2011 ھا ف اع  327لتصل ال ة، والرتف ن جھ ار، م ون دین ملی

بة  ة بنس رادات المحلی ام % 12.6االی ي ع تواھا ف ن مس ى  2011ع ل ال  4727لتص
  .ملیون دینار، من جھة أخرى
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ً المنح الخارجیة لعام  نحو  2012وترتیباً على ما سبق، بلغ عجز الموازنة متضمنا
ا نسبتھ  1808 ار أو م ل % 8.2ملیون دین الي مقاب ي اإلجم اتج المحل ن الن  1383م

  .2011من الناتج في عام % 6.8ملیون دینار أو ما نسبتھ 
 

ي  ام ف دین الع ع صافي ال د ارتف ة، فق ة العام انبي الموازن ي ج وبناًء على التطورات ف
غ % 23.7بما نسبتھ  2012نھایة عام   16580عن مستواه في نھایة العام السابق لیبل

ار ون دین بتھ  ملی ا نس ً م ّكال ل % 75.5مش الي مقاب ي اإلجم اتج المحل ن الن  13402م
  .2011من الناتج المحلي االجمالي  في نھایة عام % 65.4ملیون دینار أو ما نسبتھ 

  
  2013الموازنة العامة لعام 

 فرضیات الموازنة
  

ة ـالمالیواالجراءات  الفرضیاتالى تبني الحكومة لعدد من  2013استندت موازنة عام 
  :ھي
 عدم اصدار مالحق موازنة اال في الحاالت ذات الضرورة القصوى. 
  ادتي ً من دعم المشتقات النفطیة مع االستمرار في دعم م ایصال الدعم لمستحقیھ بدال

 .عالفواأل زالخب
  اء اء والم ات والكھرب ة بالمحروق ود المتعلق یما البن غیلیة وال س ات التش بط النفق ض

 :وذلك من خالل جملة من التدابیر من ابرزھاوالھاتف ومصاریف السفر، 
مر ألمراقبة ومتابعة حركة السیارات الحكومیة وتكلیف األمن العام بمتابعة ذلك ا -

 .الذي یسھم في ترشید وضبط اإلنفاق الحكومي
منع استخدام السیارات الحكومیة ذات الدفع الرباعي وشطب السیارات التي یزید  -

  .CC 3000ذات السعة التي یزید حجمھا على سنة والسیارات  20عمرھا على 
تشجیع استخدام وسائل ومعدات الطاقة المتجددة واعفائھا من ضریبة المبیعات  -

  .وتنفیذ المشاریع الریادیة الموفرة للطاقة
اإلطفاء المبرمج إلنارة الشوارع الخارجیة بعد منتصف اللیل وتخفیضھا الى نسبة  -

  .بالمائة 50
موفر للطاقة لتوزیعھا على الوزارات والمؤسسات لف مصباح أ 600توفیر  -

  .والدوائر الحكومیة بھدف ترشید الطاقة
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سعار الوجبات والمنامة في أالحد من استضافة الوفود الرسمیة والتقید بتعرفة  -
  .الفنادق والمطاعم للوفود الرسمیة

ة ستعانعضائھا واإلأالحد من سفر الوفود واللجان الرسمیة للخارج وتقلیص عدد  -
  .ردنیة للمشاركة في االجتماعاتبالسفارات األ

  .و تھانأعدم تحمل الخزینة ألیة نفقات تعزیة  -
 .الحد من استئجار المباني الحكومیة اال للضرورة -
 .تسھیل اجراءات ترخیص الدراجات الناریة بھدف توفیر كلفة استخدام البنزین -
ة  - دات الحكومی دوائر والوح وزارات وال ع ال ق جمی راءإتطبی یض ج ة لتخف ات فنی

 .استھالك الماء والكھرباء والمحروقات
تقید جمیع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة بتسدید الفواتیر المستحقة علیھا  -

دم  ام وع س الع الل نف اء خ اء والم ة بالكھرب یما المتعلق غیلیة وال س ات التش للنفق
 .تأجیلھا للعام الالحق

 
 ي ج كالھا ف ة اش ات بكاف ة ضبط التعیین دات الحكومی دوائر والوح وزارات وال ع ال می

ات األ ا والفئ ة العلی دمتھا الفئ ي مق ة وف ات الوظیفی درجات والفئ ع ال ي جمی ى وف ول
ستفادة من الفائض لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة والثانیة والثالثة، واإل
ا  ة احتیاجاتھ ي تلبی ي الح. ف ین ینبغ ال الضرورة القصوى للتعی ي ح ى وف صول عل

 ً  .موافقة مجلس الوزراء مسبقا
 یض شراء االستمرار بسیاسة وقف شراء السیارات واأل اث وتخف زة التصویر أث جھ

 .جھزة الحاسوبأالت الطباعة واللوازم المكتبیة وآو
  الل ن خ ك م ددھا وذل یض ع ھا وتخف اء بعض ات والغ ج المؤسس انون إدم دار ق ص

ابھة وب ات المتش ات والمؤسس دمج الھیئ اص ل ة خ انون مرجعی ذا الق ون ھ ث یك حی
ة إل كل یمقانونی ابھة وبش ات المتش ج المؤسس اء ودم رعة ّكلغ ن س ة م ن الحكوم

 .عادة ھیكلة الجھاز الحكوميإجراءات الدمج وذلك حسب برنامج إ
 ي إ تقلة الت ة المس ات الحكومی ي المؤسس املین ف اع الع ة أخض ام الخدم عت لنظ خض

دني  أمین الصحي الم ة للت اإالمدنی ام عتب ع ع ن مطل ً م ة إو 2013را ادة النظر بكاف ع
ً على موازناتھا خاصة التأمین على الحیاة  .المزایا االخرى التي تعتبر عبئا

 اون ستكمال تنفیذ المبادرة الملكیة السامیة إلإ ة المحافظات وبالتع نشاء صندوق تنمی
  .2014و 2013مع القطاع الخاص ورصد المخصصات المطلوبة لعامي 
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 ة للتشغیل نجاز مشاریع اإلإمجلس الوزراء بخصوص  تنفیذ قرار ستراتیجیة الوطنی
ً للبرنامج الزمني وذلك بھدف  ة األإوفقا ل یجاد فرص عمل للقوى العامل ة والعم ردنی

  .حاللھا محل العمالة الوافدة إعلى 
  ك رفین وذل ة للط ویض عادل ة تع ى قیم ول ال دف الوص تمالك بھ انون االس دیل ق تع

ً والتي تكبد الخزینة العامة أعباًء مالیة ثقیلة بتغییر اآللیة ال   .متبعة حالیا
 ى ألعدم جواز إجراء ا ً ال تنادا ا اس وامر التغییریة على المشروعات المحال عطاءاتھ

زام ألنظام ا ى مستند الت د الحصول عل ة إال بع وازم العام ة ونظام الل شغال الحكومی
  . التشریعات الناظمة لذلكصول، وما یترتب على ذلك من ضرورة تعدیل حسب األ

  ث تقتصر وضع أسس وضوابط واضحة وشفافة لالستفادة من المعالجات الطبیة بحی
 ً   .على الشرائح غیر المقتدرة من المواطنین غیر المؤمنین صحیا

  ا ضمن اطار ق علیھ مالیة المتف ة للمشاریع الرأس رصد المخصصات المالیة الالزم
ة ( ن الخلیجي المنحة المقررة من دول مجلس التعاو ة السعودیة ودول المملكة العربی

وبحیث یتم الصرف على تلك ) الكویت ودولة االمارات العربیة المتحدة ودولة قطر 
 .المشاریع بالقدر الذي یرد من ھذه المنح

  عتماد مبدأ التكلیف التصاعديإتعدیل قانون ضریبة الدخل بحیث یتم. 
  ریبي ب الض رب والتجن ة التھ ق إمكافح ریبیة وف أخرات الض یص المت ب تقل ى جان ل

 .استراتیجیة واضحة
 وانین عفاءات الضریبیة وحصرھا في اإلضبط اإل ي الق ا ف اءات المنصوص علیھ عف

 .تفاقیات المبرمة واإل
 ة و وارد الطبیعی ى الم دین عل د التع ادة عوائ اء اإزی ة إللغ عة وخاص اءات الواس عف

 .الفوسفات
  نح ل الم ى كام ة عل ول المملك ي حص ندوق الخلیج ع الص ا م ق علیھ ة المتف الخارجی

  .للتنمیة والدول المانحة
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  2013أھم المستجدات في موازنة عام 

ً في اتخاذ خطوات  2013تؤكد موازنة عام        على تصمیم الحكومة على السیر قدما
ة  واضحة وجریئة نحو تحقیق اإلصالح المالي واالقتصادي وإعادة التوازن للمالیة العام

فیز االستثمار في المملكة وزیادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي بما وتح
یفضي الى تحقیق استدامة النمو الحقیقي القتصادنا الوطني بمعدالت مرتفعة تفوق معدل 

 :وفیما یلي ملّخص بأبرز ھذه المستجدات. النمو السكاني
  

 ً وطني   :أوال امج ال ع البرن ة م انون الموازن جام ق ادي انس الي واالقتص الح الم لالص
الي  ة وبالت ة العام یض عجز الموازن الھادف الى تمكین السیاسة المالیة من تخف
ة  ز البیئ ذلك تعزی ة وك تویات اآلمن ى المس ال ال ً لیص دریجیا ام ت دین الع ال

  .االستثماریة المحلیة وتعزیز موقع المملكة على الخارطة االستثماریة العالمیة
 

 ً ة وخاصة االعتماد   :ثانیا ات العام ل النفق ي تموی ة ف رادات الذاتی بشكل اكبر على االی
ات . النفقات الجاریة ة للنفق ً في ارتفاع تغطیة االیرادات المحلی ویتضح ذلك جلیا

ن  ة م ام % 76.4الجاری ي ع ى  2012ف ام % 85.3إل ي ع ذا 2013ف ، وھ
ة  ات العام ة للنفق رادات المحلی ة االی اع تغطی ى ارتف یؤدي ال دوره س و ب ى نح إل

  .2012في عام % 68.9مقارنة بما نسبتھ  2013في عام % 71
  

 ً زت   :ثالثا ام تمی ة ع و  2013موازن بةبنم ة بنس ات الجاری ت النفق ً بلغ دا ئیلة ج  ض
ي عام % 7.8مقابل نموھا بنسبة بلغت  عن العام الماضي% 0.4 ،  2012ف

ل ات لتص الي النفق ن اجم ة م ات الجاری ة النفق اض حص ى انخف افة ال ى  اض ال
یض . 2012في عام % 90.2مقارنة مع % 83.3 ى تخف دوره أدى ال ذا ب وھ

% 25.7الى  2012في عام % 28.2نسبتھا الى الناتج المحلي االجمالي من 
  .2013في عام 

 ً ل   :رابعا ودة لتموی ة المرص ات المالی م المخصص ي حج بوق ف ر المس اع غی االرتف
ة المن وء اتفاقی ي ض ك ف مالیة وذل اریع الرأس ة المش ین المملك ة ب ة الموقع ح

ة ي . والصندوق الخلیجي للتنمی مالیة ف اریع الرأس ت مخصصات المش د بلغ وق
ملیون دینار  676ملیون دینار مقابل  1246حوالي  2013قانون موازنة عام 

  %.84.3بارتفاع بلغت نسبتھ  2012في موازنة عام 
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 ً وتنمیة المحافظات والنقل المیاه إیالء القطاعات ذات األولویة والمتمثلة بالطاقة و:خامسا

ذه  2013االھتمام الالزم في موازنة عام  دمھا ھ ي تق ة الت ً للخدمات الھام نظرا
ذه القطاعات للمجتمع األردني ، حیث شكلت المخصصات المالیة المرصودة لھ

و  ات نح ات % 5.7و % 14و % 10و % 12القطاع الي النفق ن إجم م
ب،  ى الترتی ا عل ل منھ مالیة لك ذه الراس ات ھ وع مخصص ع مجم د ارتف وق

ى  ل إل ات لیص بتھ  521القطاع ا نس ار أو م ون دین الي % 41.8ملی ن إجم م
  .2013النفقات الرأسمالیة لعام 

  
 ً ة عام عدم تضمین   :سادسا ى  2013موازن ؤدي ال ا ی دة بم ر مؤك ة غی نح خارجی أي م

    المتوسطاستقرار نسبة االیرادات المحلیة للناتج المحلي االجمالي خالل المدى 
  .%22ن تظل ھذه النسبة تتراوح حول ، حیث من المتوقع ا 2015 -2013

  
 ً ن ذوي   :سابعا تحقیھ م دعم لمس ال ال الل إیص ن خ اعي م ان اإلجتم بكة األم ز ش تعزی

ة  تقات النفطی ر للمش دعم المباش لوب ال ن أس ً م دال ط ب دود والمتوس دخل المح ال
ات الفق ة للفئ اة الكریم مان الحی دف ض ك بھ ة وذل ة الطبق ل تقوی ا یكف رة وبم ی

ي  امل ف الح الش ة اإلص اح عملی یة إلنج زة األساس ر الركی ي تعتب طى الت الوس
  .المملكة

  
 ً مراعاة البعد الجغرافي في توزیع المشاریع الرأسمالیة لتشمل سائر محافظات   :ثامنا

  .المملكة
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  ؟ من أین تأتي الحكومة بأموالھا
  :االیرادات العامة

  

االیرادات  موزعة بینملیون دینار،  6146بمبلغ  2013العامة لعام قدرت االیرادات 
  .ملیون دینار 850المنح الخارجیة بمبلغ و ملیون دینار 5296المحلیة بمبلغ 

  

  

  
  

ل  راداتوتمث ة اإلی رادات المحلی ر  اإلی ث تعتب ریبیة حی ر الض رادات غی ریبیة واالی الض
صر الحدیث والغرض الرئیسي منھا ھو في الع لخزینة الدولة رداموالأھم من الضرائب 

  .مةتحقیق المصلحة العا
  

  :الضریبیة اإلیرادات .1
درت  راداتق ام  اإلی ریبیة لع غ 2013الض ار 3770 بمبل ون دین كّ ملی ث ش لت ، حی

بتھ  ا نس دمات م لع والخ ى الس رائب عل كّ % 69.2الض دخل وش ى ال رائب عل لت الض
بتھ  ا نس اح م ا  ،%20.3واالرب رى"ام رائب االخ ت "الض تھا م فبلغ بتھ حص ا نس

10.5%.        
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  :غیر الضریبیة اإلیرادات .2
ارملیون  1526 بنحوقدرت االیرادات غیر الضریبیة  كّ دین ث ش رادات ، حی ع "لت ای بی

دمات لع والخ بتھ  "الس ا نس كّ %52.9م رادات ، وش ة"لت ای ل الملكی ا ( "دخ ا فیھ بم
 حصة بلغتفي حین ، %22.3تھ ما نسب) الفوائض المالیة للوحدات الحكومیة المستقلة

بقیة استحوذت و ،%20.2ما نسبتھ ) عائدات التعدینمن ضمنھا ( "المختلفةاالیرادات "
  %.4.6ما نسبتھ على غیر الضریبیة االیرادات بنود 

  

 
 
 

  على ماذا تنفق الحكومة اموالھا ؟
  :النفقات العامة

  

ام  ة لع ات العام درت النفق غ  2013ق ار 7456بمبل ون دین كّ  ملی ث ش ات حی لت النفق
 .%16.7ما نسبتھ الیة النفقات الرأسملت شكّ ، و%83.3الجاریة ما نسبتھ 
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 :النفقات الجاریة .1
ة  ات الجاری درت النفق ام ق ي ع غ  2013ف ار  6210بمبل ون دین كّ ملی ث ش لت حی

ات  بتھ تعویض ا نس املین م بتھ ، و%20.6الع ا نس دمات م لع والخ تخدام الس ات اس نفق
بتھ مخصصات و 4.1% ا نس كري م از العس ّكلت . %28.5الجھ ین ش ي ح ات  وف نفق

ات" د والتعویض اعدات الو التقاع ةاالمس بتھ  "جتماعی ا نس تأثرت، %23.9م د  اس فوائ
ا نسبتھ بالدین العام  دعم "و% 12.9م اتال ا نسبتھ ب "واإلعان ا  .%8.1م ود ام اقي بن ب

  .%1.9 ما نسبتھلت فشكّ الجاریة  النفقات

  
 

  :مالیةالنفقات الرأس .2
 ،ملیون دینار 1245.6بمبلغ  2013في موازنة عام  الرأسمالیة نفقات المشاریعقدرت 

والمشاریع قید التنفیذ ما % 43.3المشاریع الرأسمالیة المستمرة ما نسبتھ  لتحیث شكّ 
من اجمالي النفقات الرأسمالیة  %25.9والمشاریع الجدیدة ما نسبتھ % 30.8نسبتھ 
  .المقدرة
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  تقترض الحكومة ؟لماذا 
  

راض  ة لالقت ً الحكوم ا داخلي تلج ة(ال ل المملك ن داخ ارجي ) م راض الخ ن (أو لالقت م
اق عجز الموازنة  لسدالتمویل الالزم للحصول على وذلك ) خارج المملكة الناتج عن إنف

 ً ذ مشاریع إیراداتھا تفوق الحكومة أمواال ا بضرورة تنفی ك إلیمانھ ي ذل ، ویعود السبب ف
علھا اثر ایجابي على حیاة المواطنین ات أولویة تنمویة ذ م . وتلبي حاجات المجتم د ت وق

ام  تقدیر ة لع ع 2013عجز الموازن ا نسبتھ 1310 بواق ار أو م ون دین من  %5.4 ملی
ین  ي ح الي ف ي اإلجم اتج المحل دیرالن م تق ام ت دین الع افي ال ام  ص بتھ  2013لع ا نس بم

   .3201لعام  من الناتج المحلي االجمالي% 79

الي دول الت ین الج ور  ویب ام تط دین الع افي ال ة وص ز الموازن رة           عج الل الفت خ
)2010- 2012(:  

بالملیون (                                                                                   
  )دینار

 2012 2011 2010  البیــــــان

 1,807.7 1,382.8 1,045.2 عجز الموازنة العامة

  %8.2 %6.8 %5.6 من الناتج المحلي االجمالي% 

 16,580.4 13,401.8 11,462.8 صافي الدین العام

 %75.5 %65.4 %61.1 من الناتج المحلي االجمالي% 

 11,648.0 8,915.0 6,852.0 صافي الدین العام الداخلي

 %53.0 %43.5 %36.5 من الناتج المحلي االجمالي% 

 4,932.4 4,486.8 4,610.8 صید الدین العام الخارجير

 %22.5 %21.9 %24.6 من الناتج المحلي االجمالي% 
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  وتنفیذ الموازنةالعامة دور المواطن في المحافظة على الممتلكات 

ي  یمتلك األردن الیوم العدید من مقومات الحضارة والمدنیة التي مكنتھ من االندماج ف
ة العالم واالحتفاظ ب ة والبیئی ة والثقافی الم الصحیة والتعلیمی ى خارطة الع ز عل ع ممی موق
  .والسیاسیة وغیرھا

  
ر اءه ، یعتب ع أبن ذي یفخر بجمی األردن ال ة أ ف ا واح م جمیع كینة لھ تقرار وس ن واس م

تقبلھ،  .ولكل من یعیش على ترابھ فالجمیع شاركوا  في صناعة حاضره واستشراف مس
دھم لبناء مقوماتھ وتشیید مقدراتھ لیتمتعوا بھا وینتفعوا منھا وساھموا بأموالھم وبذلوا جھ

  .ھم وأجیالھم القادمة
  

و ا یتحل روح  نفمواطنین ة ب اءالمواطن اء ل واالنتم افتھم   والوف دھم األردن، وثق بل
ي ا ذرة ف ة متج ى ممتلكاتالمجتمعی ة عل باتھلمحافظ ذه  ھ ومكتس أن ھ عورھم ب ك لش وذل

اع  المقدرات ملك لھم وألجیالھم القادمة ، فالكل ینعم  باألمن واألمان وللجمیع حق االنتف
ق والحدائق  اه والطرق والجسور والمراف ة وشبكات المی بالمؤسسات الصحیة والتعلیمی
ذه  ى ھ اتف للمحافظة عل ع تتك ود الجمی إن جھ وغیرھا من مقدرات بلدنا الغالي ، لذلك ف

دما بالتع ي ق ي المض تمرار ف الل االس ن خ درات م ارة المق ة وحض ا   بمدنی ل معھ ام
  . واحترام القانون 

  
ذ  ي تنفی عالوة على أن المواطنة الحقة تتطلب من المواطن  في حال الحظ قصورا ف
ة  ى الخدمات المتوقع ؤثر عل د ی المشاریع التي سیستفید منھا في منطقتھ أو شاھد خطأ ق

ى ت ذه المالحظات حت تمكن من اتخاذ من ھذه المشاریع أن یشعر األجھزة المختصة بھ
 .اإلجراءات المناسبة والتدابیر العاجلة لمعالجة ھذا األخطاء أوال بأول 
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  2013قائمة بأبرز المشاریع الرأسمالیة لعام 

  
 بااللف دینار

 2013مقدر  اسم المشــروع الرقم
 87,000 تنمیة وتطویر البلدیات  1
 65,500 معان والعقبة/مشاریع الطاقة المتجددة  2
 50,000 منشأت لتخزین المشتقات النفطیة  3
 50,000 االستمالكات  4
 46,200 مشاریع البنیة التحتیة للمحافظات  5
 27,124 استراتجیة تطویر السكك الحدیدیة األردنیة سابقا/إنشاء شبكة سكك حدیدیة وطنیة  6
 26,500 یتموصلة سكة حدید مناجم الشیدیة ومحطة إعادة التحمیل في وادي ال  7
 25,000 صندوق تنمیة المحافظات  8
 18,450 مشروع تأھیل شبكات في محافظة إربد والمفرق  9

 17,750 العقبة/ بناء وتجھیز رصیف الغاز الطبیعي المسال   10
 16,300 مشروع تھیئة وتأھیل شبكات میاه عمان والبلقاء ومأدبا للتزوید المستمر  11
 16,000 اجیةمشروع تعزیز االنت  12
 14,834 طریق عمان الدائري التنموي  13
 13,500 مشروع تأھیل شبكة میاه جرش  14
 11,350 مشروع تأھیل شبكة میاه عجلون  15
 11,000 انشاءات واضافات غرف صفیھ للتعلیم األساسي  16
 11,000 القویسمة/ حدائق الملك عبد هللا الثاني   17
 10,080 .المراكز الحدودیة ادامة صیانة وتحدیث   18
 10,000 انشاء وتجھیز مستشفى االمیرة بسمة  19
 10,000 انشاء مستشفى المفرق  20
 9,900 )المرحلة الثانیة(تطویر التعلیم نحو االقتصاد المعرفي  21
 9,500 صیانة وتحدیث مباني المستشفیات  22
 8,000 العام/ انشاء مستشفى السلط الجراحي   23
 8,000 انشاء مستشفى جرش وعجلون  24
 7,800 )المرحلة الثانیة(تطویر التعلیم نحو االقتصاد المعرفي  25
 7,180 مشروع مستشفى الزرقاء الجدید  26
 7,100 اكادیمیة التعلیم التقني  27
 7,100 مشروع تأھیل األبار الحكومیة  28
 7,000 طریق اربد الدائري  29
 6,700 تنمویة/ العدنانیة / مؤتة / المزار مشروع صرف صحي   30
 6,100 مدرسة 60بناء   31
 6,000 البنیة التحتیة للجامعات  32
 5,500 سد كفرنجة  33
 5,500 جر میاه الدیسي  34
 5,000 الزرقاء سابقا-خط سكة حدید عمان/الربط للنقل العام بین عمان و الزرقاء  35
 5,000 الجامعة االردنیة/ یا الجذعیة تجھیز مركز العالج بالخال  36
 5,000 التغذیة المدرسیة  37
 5,000 مشروع تحسین كفاءة الطاقة في محطاة الضخ  38
 5,000 إنشاء وتجھیز مستشفى معان العسكري  39
 5,000 إعادة تأھیل مستشفى الملكة علیاء  40
 4,682 تقاطعات مروریة في الوسط والشمال والجنوب  41
 4,525 مشروع تطویر السیاحة الثالث  42
 4,450 تأثیث وتجھیز األبنیة المدرسیة  43
 4,000 تأسیس مستشفى البادیة الشمالیة  44
 4,000 المرحلة الثانیة/ اكمال طریق مطار الملكة علیاء الدولي   45
 4,000 الجزء الثاني/ اكمال طریق السلط الدائري   46
 4,000 یمیة و المحلیةمشروع التنمیة االقل  47
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  2013قائمة بأبرز المشاریع الرأسمالیة لعام 

  
 بااللف دینار

 2013مقدر  اسم المشــروع الرقم
 3,900 مشروع توسعة مستشفى البشیر  48
 3,600 مشروع مستشفى العقبة الجدید  49
 3,500 مدرسة اساسیة 25بناء   50
 3,500 ینالمجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوق  51
 3,500 تحدیث قطع الغیار الطبیة وغیر الطبیة واألثاث  52
 3,400 اضافات غرف صفیة لریاض االطفال  53
 3,350 الطرق الزراعیة  54
 3,300 سد وادي ابن حماد  55
 3,270 ري قاع السعیدین  56
 3,100 مبنى دائرة قاضي القضاة  57
 3,000 توسعة مستشفى الكرك  58
 3,000 نشاءات واضافات غرف صفیة للتعلیم الثانويا  59
 3,000 طرق الربط لمستشفى الزرقاء الجدید  60
 3,000 انارة الطرق الرئیسیة والنافذة  61
 3,000 مشروع صیانة الطرق الزراعیة  62
 3,000 مشروع صیانة الطرق الثانویة والقرویة  63
 3,000 یة التنمویةالبنیة التحتیة لمنطقة معان االقتصاد  64
 3,000 منطقة الحسین بن طالل االقتصادیة -البنیة التحتیة لمنطقة المفرق و اربد   65
 3,000 الجامعة االردنیة االلمانیة  66
 2,960 تحدیث وتطویر المعدات واألثاث  67
 2,650 سد الكرك  68
 Local Currency( 2,500(المنحة االمریكیة / مشاریع سلطة المیاه   69
 2,500 طریق الطفیلة الدائري  70
 2,500 الزرقاء/ البنیة التحتیة لمدینة خادم الحرمین الشریفین الملك عبدهللا بن عبدالعزیز آل سعود السكنیة   71
 2,220 المرحلة الثانیة --ادارة الموارد الطبیعیة لمحافظتي الكرك والطفیلة  72
 2,145 التدریب المھني  73
 2,050 دیث وتطویر األجھزة واللوازمتح  74
 2,000 استیعاب الطلبة العراقیین  75
 2,000 شبكات ري سیل الزرقاء  76
 2,000 قناه البحرین  77
 2,000 مشروع القرى الحضریة  78
 2,000 السلط/ إنشاء نفق وجسر وادي الشجرة   79
 2,000 البكالوریا/توسعة واستكمال طریق الفحیص  80
 2,000 العمقة - توسعة تقاطع الثنیة   81
 2,000 العاصمة- عجلون/الطریق البدیل  82
 2,000 الطریق الواصل الى مركز حدود الدره  83
 2,000 اربد -طریق المفرق   84
 2,000 منطقة الزنیا شاملة منطقة التوسعة -بلعما -طریق الھاشمیة   85
 2,000 انشاء وتحسین الطرق النافذة  86
 2,000 انشاء وتحسین الطرق القرویة والثانویة  87
 2,000 السالمة المروریة على الطرق  88
 2,000 مشروع صیانة الطرق الرئیسیة والنافذة والجسورفي اقلیم الوسط  89
 GFMIS 2,000 - مشروع نظام ادارة المعلومات المالیة الحكومیة   90
 2,000 ا االستمالكاتمشروع تطویر وسط مدینة السلط بما فیھ  91
 2,000 مركز معالجة االورام باالشعة  92
 1,950 تطویر ربط المدارس الكترونیا  93
 1,800 مھرجانات و فعالیات ثقافیة و أدبیة  94
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  2013قائمة بأبرز المشاریع الرأسمالیة لعام 

  
 بااللف دینار

 2013مقدر  اسم المشــروع الرقم
 1,700 مستشفیاتالخدمات الفندقیة لل  95
 1,542 دعم مشاریع المؤسسة االردنیة لتطویر المشاریع االقتصادیة  96
 1,500 انشاء مساكن االسر الفقیرة  97
 1,500 اجھزة ومعدات ولوازم طبیة للمستشفیات  98
 1,500 البعثات العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس  99

 1,500 سد الزرقاء ماعین  100
 1,500 إربد -رة طریق الكو  101
 1,500 إستمالكات/تشجیع اقامة شبكات توزیع الغاز الطبیعي في عدد من مدن المملكة  102
 1,500 تطویر وتحفیز القوى البشریة  103
 1,400 المرحلة االولى/اعادة تأھیل مشروع ري حسبان الكفرین  104
 1,200 المرحلة االولى/تأھیل مشروع ري االغوار الجنوبیة  105
 1,088 ري رحمة  106
 1,020 انشاء مركز ثقافي في معان  107
 1,000 استكمال تطویر الشبكة التعلیمیة الحكومیة والمواقع الحكومیة  108
 1,000 انشاء مستشفى الطفیلة  109
 1,000 انشاء مبنى القسم القضائي  110
 1,000 عجلون/ توسعة مستشفى االیمان   111
 1,000 فى البشیرتحدیث مستش  112
 1,000 المرحلة االولى) / سكن كریم لعیش كریم(انشاء ابنیة مدرسیة لمشروع   113
 1,000 سد الملك طالل/ تأھیل حوض سیل الزرقاء السخنة   114
 1,000 تنمویة/مشروع صرف صحي قرى غرب جرش  115
 1,000 انشاء صندوق المخاطر الزراعیة  116
 1,000 سحم -ن طریق سما الروسا  117
 1,000 الكرك والطفیلة/ تحسین الطریق الملوكي   118
 1,000 )رأس النقب  -عمان ( اعادة تأھیل الطریق الصحراوي   119
 1,000 االغوار -طریق كثربا   120
 1,000 تحسین وتنفیذ تقاطع مثلث ام النعاج  121
 1,000 )نطقة كریمةم(الشونة الجنوبیة - تنفیذ طریق الشونة الشمالیة   122
 1,000 بیرین -تنفیذ طریق الزرقاء   123
 1,000 الزرقاء-تحسین تقاطعات على اتوستراد عمان  124
 1,000 القطرانة شامال مدخل الكرك/ اكمال طریق الكرك   125
 1,000 انشاء المدینة السكنیة في معان  126
 1,000 )طقة الغویریة وجناعةمن(مشروع اعادة تنظیم وتطویر مدینة الزرقاء   127
 SMART BUILDINGS( 1,000(العمارات الذكیة في منطقة اربد التنمویة االقتصادیة   128
 1,000 البنیة التحتیة لتطویر الشاطئ الشرقي للبحر المیت  129

 859,770 المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  11118الرمز البریدي 

  962 6 5666065:  ھاتف
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