
 

 

 

 

 تــقــريـــر تفــصــيــلي حـــول

 الـــعــامة لـلــدولـة المــوازنةمـــشــروع قـــانــــون 

 1026لـلعـام  

 

 إدارة الــدراســات والتـــدريـــــب 

 الــدراســـات واالتــفاقــيات الــدولـــية  وحــدة

 

 إعــــــداد 

 مـــأمــــون صــــيدم 

 1025 أولكانون 
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 ةـدولـلـل ةــامـعـال ةـازنـومـالول ـر حــريـــــقـت
 1026ام ـعـلل 

 ةـدمـــقـــم  
  
و ـبنح :102ام ـعلل دولةـامة للـالع ةـوازنـمن المـض ةـامـالع راداتـاإليدرت ـق    
( ملٌون دٌنار ، وبنسبة نمو بلغت 7:169بزٌادة مقدارها ) ار ،ـٌون دٌنـمل (7989)
 10296( ملٌون دٌنار لعام 81:62:مقارنة مع ) %( 2261)
 
بزٌادة  ملٌون دٌنار ، (779:)بلغ ـبم ليةـالمح راداتـاإلي من ضمنها درتـوق  

( 09962:مقابل )  %(2261)ملٌون دٌنار ، وبنسبة نمو بلغت  (7969:)مقدارها 
 10296ملٌون دٌنار لعام 

 
 بلغ بارتفاع، نارـٌون دٌـ( مل828لغ )ـبمب التً قدرت ةـخارجيـنح الـالم اضافة الى 
ون ـ( مل782ٌع )ـه مـمقارن %(2268)بلغت  ارتفاعملٌون دٌنار ، وبنسبة ( 88)

 10296ام ـً عـار فـدٌن
 

بزٌادة  ار ،ـون دٌنـملٌ (889967)و ـبنح امةـقات العـالنفدرت ـٌن قـً حـف    
ع ـه مـقارنـم ، %(967)وبنسبة نمو بلغت  ،ملٌون دٌنار (79861) قٌمتها

 10296ام ـً عـار فـٌون دٌنـ( مل778269)
 

 ،نارـٌون دٌـ( مل90:67) قدارهـما ـلغ مـع ان ٌبـتوقـمن المـف يـالـز المـجـالعا ـام 
( ملٌون 92968مقابل ) %(2-دٌنار ، وبنسبة بلغت )ملٌون  (867) قٌمته بانخفاض

  10296دٌنار لعام 
 

 (2م )ــــرق دولــج
 1026-1025ن ــاميـلعـــة لـــامــالع المـوازنـــةقات ــرادات ونفــإي 

 مليون دينار                                                                    

 تقـديـراعــادة  ـنفــصـــالـ
1025 

 

مـقـدر 
1026 

ة التغير ــنسب رقـــالف
% 

 2281 96187 95.7 6.1682 ا:ــهــ، ومن اإليـرادات العـامــة

 2261 7969: 779: 09962: اإلٌـرادات المـحـلٌة

 2268 88 828 782 المـنـح الـخـارجـٌة

 789 95181 17589. 991285 ها:ــنــ، وم النـفـقات الـعـامـة

 862 98968 728962 8968:: النـفـقـات الـجـارٌــة

 :296 12869 282069 :20996 النـفقـات الـرأسـمالـٌة

 2- 867- 90:67 92968 العـجـز 
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ا ــهدتهــتي شــال ةــاليــة والمــاديــتصـورات االقــطــرز التــاب أوال :   
  :الي ــو التــالنح ىلــت عــانــ، ك 1025ام ــالل عــخ كةــملـــالم

 

المتوترة ،  اإلقلٌمٌةتباطؤ أداء االقتصاد الوطنً متأثرا بتداعٌات الظروف  -2
خصوصا االوضاع فً سورٌا والعراق، والتً اثرت سلبا على اداء العدٌد 

 الثابتة باألسعارمن القطاعات االقتصادٌة ، حٌث نما الناتج المحلً االجمالً 
%( 8%( مقارنه مع )161بما نسبته )1029خالل النصف االول من عام 

، ورافق 1029%( لعام 167، وٌتوقع ان ٌبلغ )1028لنفس الفترة من العام 
 الثالثة%( خالل االرباع 2169لٌصل الى )  البطالةذلك ارتفاع معدل 

%( خالل نفس الفترة من العام 2267، مقابل )1029االولى من عام 
10288 

 

معدل التضخم مقاسا بالتغٌر النسبً فً الرقم القٌاسً ألسعار  تراجع -1
، مقارنه 1029لعام  االولى %( خالل الشهور العشرة067بنحو )المستهلك 

 ، وٌعزى ذلك الى1028%( لنفس الفترة من العام 862مع ارتفاع بنحو ) 
واق النفط فً االس بأسعارانخفاض اسعار النفط والسلع والخدمات المرتبطة 

العالمٌة وانعكاسها على االسعار المحلٌة ، اذ تراجعت اسعار مجموعه النقل 
 6%(2169%( واسعار بند الوقود واالنارة بنحو ) 2868بنحو )

 

وفٌما ٌتعلق بالتجارة الخارجٌة ، فقد سجلت الصادرات الوطنٌة خالل  -8
قارنه %( م67:األولى من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته ) الثمانٌةالشهور 

وٌعزى ذلك الى 1028%( خالل نفس الفترة من العام 69:بارتفاع بنحو ) 
، كما وتراجعت المستوردات بما تراجع حجم التجارة مع دول الجوار العربً

، مقابل نموها 1029االولى لعام  الثمانٌة%( خالل الشهور 2268نسبته ) 
فاتورة  النخفاض%( خالل نفس الفترة من العام السابق نتٌجة 961بنسبة ) 

المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطٌة، وعلى ضوء ذلك انخفض 
%( خالل الشهور الثمانٌة االولى من 29العجز فً المٌزان التجاري بنسبة )

 10286من العام  المماثلة%( خالل الفترة 868، مقابل نمو نسبته ) هذا العام
 

عات كنسبة من الناتج المحلً المدفو عجز الحساب الجاري لمٌزانانخفض  -8
%( ، مقارنه مع 961لٌبلغ )  1029خالل النصف االول من العام االجمالً 

  10286%( لنفس الفترة من العام 969) 
 

، فقد بلغت  األجنبٌةمن العمالت البنك المركزي  وفٌما ٌتعلق باحتٌاطٌات -9
( 8نحو )وتكفً لتغطٌة  1029( ملٌار دوالر فً نهاٌة تشرٌن أول 29نحو )

 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات6
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 1029وعلى صعٌد المالٌة العامة : فقد سجلت االٌرادات العامة فً عام  -:

، وٌعود هذا 1028%( عن مستواها فً عام 62:انخفاضا بنسبة ) 
االنخفاض بشكل رئٌسً الى تراجع المنح الخارجٌة جراء عدم ورود حصة 

ول مجلس التعاون الخلٌجً ، اضافة الى انخفاض دوله قطر من منحه د
 ضرٌبة المبٌعات على المشتقات النفطٌة جراء انخفاض اسعارها6 ةحصٌل

 

،  1028%( عن مستواها فً العام 268انخفضت النفقات العامة بنسبة )  -7
( 881بمقدار )  1029وكمحصله لذلك فقد ارتفع العجز بعد المنح فً عام 

( ملٌون دٌنار او ما 929لٌبلغ )  1028ملٌون دٌنار عن مستواه فً عام 
 %( فً عام168%( من الناتج المحلً االجمالً مقارنه مع ) 868نسبته )
10286 

 

 1029فقد بلغ صافً الدٌن العام فً نهاٌة شهر اٌلول  اما بالنسبة للمدٌونٌة -8
%( من الناتج المحلً االجمالً 8161( ملٌار دٌنار او ما نسبته )1168نحو ) 
، فً حٌن بلغ اجمالً الدٌن العام فً 1028%( فً نهاٌة عام 8068مقابل )

%( من الناتج 9068او ما نسبته ) ( ملٌار1869نحو )  1029نهاٌة شهر اٌلول 
 10286%( نهاٌة عام 89جمالً مقابل )المحلً اال

 

ام ــعــة لــامــالع ــةوازنــون المــانــروع قــشـــات مـــهــوجــتثــانيــا :  
1026: 

 
للمحافظات والبرنامج التنفٌذي  ةموٌناعتماد مخرجات البرامج الت -1

 .2125 ( والمنبثق عن رؤٌة االردن2112-2116) لألعوامالتنموي 
 

المحافظة على مكتسبات البرنامج الوطنً لإلصالح المالً واالقتصادي  -2
-2115وتنفٌذ محاور البرنامج التنفٌذي لإلصالح المالً لألعوام ) 

 كنسبه( الهادؾ الى احتواء عجز الموازنة العامة والدٌن العام 2112
وبما ٌساعد على تعزٌز االستقرار المالً  من الناتج المحلً االجمالً

 والنقدي فً المملكة.
 

استكمال االطار التشرٌعً والتنظٌمً الهادؾ الى تشجٌع وجذب  -3
االستثمارات المحلٌة واالجنبٌة وتنفٌذ  مشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن 

 .الرأسمالٌةالعام والخاص وبما ٌضمن تعظٌم التموٌل للمشارٌع 
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المختلفة للحد من فاتورة  بأشكالهاالطاقة المتجددة استكمال مشارٌع  -4
الطاقة من خالل االعتماد بدائل الؽاز الطبٌعً وتشؽٌل مٌناء الؽاز 

 الكهرباء. إلنتاجالمسال والطاقة الشمسٌة 
 

مواصلة االجراءات لتقوٌة شبكة االمان االجتماعً بما ٌعمل على تقدٌم  -5
 الدعم لمستحقٌه.

 

وادخال ادوات تموٌل جدٌدة كالصكوك االسالمٌة تنوٌع مصادر التموٌل  -6
 ا ٌتسق مع االطار العام إلدارة الدٌن العام.وبم

 
االستمرار فً إعادة هٌكله المؤسسات العامة وتنفٌذ مشروع المواءمة  -7

المؤسسٌة لدى الوزارات  بٌن الموارد البشرٌة واالدوار والمهام
 والدوائر والوحدات الحكومٌة.

 
خطط التنفٌذٌة لمنظومة النزاهة الوطنٌة فً محاورها متابعه تنفٌذ ال -2

 المختلفة.
 

تعزٌز مبدأ االعتماد على الذات فً تؽطٌة االنفاق العام من خالل  -9
تحسٌن كفاءه التحصٌل الضرٌبً والحد من التهرب الضرٌبً والتجنب 
الضرٌبً وزٌادة اعتماد الحكومة على مواردها الذاتٌة فً تموٌل 

 نفقاتها.
 

من منحة دول مجلس  الممولةل تنفٌذ المشارٌع التنموٌة استكما -11
التعاون الخلٌجً وخاصة المشارٌع ذات االولوٌة الوطنٌة فً قطاعات 

  .والطرق والمٌاه وتنمٌة المحافظات ةالطاقة والنقل والتعلٌم والصح
 

الى  ةاستكمال تنفٌذ مشارٌع االستراتٌجٌة الوطنٌة للتشؽٌل الهادف -11
وخاصة فً مناطق جٌوب الفقر واالقل  لألردنٌٌنتوفٌر فرص عمل 

 حظا.
 

  .االردنٌة للمرأةمتابعه تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة  -12
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روع ــي مشـــرادات فـــات وااليـــقــفــرات النـــقديــت فــرضــيـــات :ثــالثـــا

مــوازنـــات الــوحــدات الحــكوميـــة وقــانـــون  ةـــامـعـــال ةـــوازنــون المــــانــق
، فقــد اسـتنــدت الــى الفــرضيــات واالجـــراءات 1026لـلــســنه المــالــيــة 

 المــاليــة التــاليـــة:
 

 6عدم اصدار مالحق موازنه اال فً الحاالت ذات الضرورة القصوى -1

 

 6الطبٌعٌة لرواتب الموظفٌن ةالزٌادة السنوٌ -1
 

بٌن  ةمءاواالعتبار مشروع الم بعٌناالستمرار فً ضبط التعٌٌنات مع االخذ  -8
 والمهام المؤسسٌة لدى الوزارات والدوائر الموارد البشرٌة واالدوار

 6الحكومٌة
 

 6رصد المخصصات الالزمة لتغطٌة فوائد الدٌن الداخلً والخارجً -8
 

اٌصال الدعم الى ضبط دعم مادة الخبز مع تعزٌز آلٌات الرقابة من اجل  -9
 6همستحقٌ

 

ضبط وترشٌد بنود النفقات التشغٌلٌة وال سٌما البنود المتعلقة بالمحروقات  -:
 6والكهرباء والماء

 

االستمرار فً سٌاسة وقف شراء السٌارات واالثاث وتنفٌذ مشروع تتبع  -7
 وادارة المركبات الحكومٌة6

 

 6والمستلزمات الطبٌةالالزمة للمعالجات الطبٌة واالدوٌة المخصصات  رصد -8
 

واالستمرار برصد المخصصات  زٌادة مخصصات دعم الجامعات الرسمٌة -9
 المحتاجة6 لألسرلدعم البلدٌات والمعونات النقدٌة المقدمة 

 

رصد المخصصات المالٌة الالزمة لتنفٌذ المشارٌع االستراتٌجٌة فً  -20
والمٌاه قطاعات تكنولوجٌا المعلومات والنقل والطاقة والتعلٌم والصحه 

 وتنمٌة المحافظات6
 

 المالٌةرصد المخصصات الالزمة لتغطٌة جزء من االلتزامات  -22
  على الوزارات والدوائر الحكومٌة6 والمتأخرات

 
الوطنٌة  االستراتٌجٌةرصد المخصصات المالٌة الالزمة لتنفٌذ مشارٌع  -21

 6لألردنٌٌنللتشغٌل وذلك بهدف توفٌر فرص 
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 الالزمة لبرنامج البنٌة التحتٌة للمحافظات6رصد المخصصات المالٌة  -28
 

الالزمة لمشارٌع استخدام الطاقة الشمسٌة إلنتاج  المالٌةرصد المخصصات  -28
 6باءرالكه

 

رصد المخصصات المالٌة الالزمة لعدد من المشارٌع الحٌوٌة ومنها البطاقة  -29
مستقلة الذكٌة ومشروع اكادٌمٌة الملكة رانٌا للمعلمٌن ومحطة االعالم العام ال

 ومشروع الدفاع االلكترونً والطرٌق الصحراوي
 

 6رصد المخصصات المالٌة الالزمة لبرنامج الحكومة االلكترونٌة -:2
 

الضرورٌة للقوات المسلحة واالجهزة المخصصات المالٌة  تأمٌنة لمواص -17
 االمنٌة.

 
 

ادا ــنــاست،  1026ام ــه عــوازنــون مــانــروع قــشــرات مــديــقــت :  رابـــعــا 
 ة :ــاليــية التــيسـرئــة الــاديــصــرات االقتـــؤشــن المــدد مــى عــال
  

تأثر النمو االقتصادي فً ضوء التطورات االقلٌمٌة وانعكاس ذلك على  -1
 باألسعارمالً جاالقتصاد الوطنً حٌث ٌتوقع ان ٌنمو الناتج المحلً اال

( لكل من عامً %4.5و) 2116%( لعام 3.7بنسبة ) الثابتة
، كما ٌتوقع ان ٌنمو الناتج المحلً االجمالً االسمً بحوالً  2112و2117

 .2112و2117و2116%( لكل من االعوام 7) 
 

بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتؽٌٌر النسبً فً الرقم القٌاسً ألسعار  -2
، 2117%( فً عام 2.4ونحو ) 2116%( فً عام 3.1المستهلك نحو ) 

 .2112عام  %( ف2.1ًو) 
 

         %( و5.2، ونحو )2116%( لعام 5نمو الصادرات الوطنٌة بنسبة  ) -3
 على التوالً. 2112و2117%( لعامً 6.2) 

 
   %( و2.7بنسبة ) و 2116%( لعام 2.5نمو المستوردات السلعٌة بنسبة ) -4

 تباعا. 2112و2117لعامً  %(3.5) 
 

 ( دوالر.61)بحدود  2116ان ٌكون سعر برمٌل النفط لعام  -5
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بلوغ عجز الحساب الجاري لمٌزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلً  -6
%( فً 6.2%( لتنخفض هذه النسبة الى ) 6.6نحو )  2116االجمالً لعام 

 .2112%( فً عام 5.6ثم الى ) 2117عام 
 

استمرار البنك المركزي فً المحافظة على مستوى مرٌح من االحتٌاطٌات  -7
لسنوات الثالث القادمة وبحٌث تكفً لتؽطٌة مستوردات االجنبٌة خالل ا

 المملكة من السلع والخدمات لمدة ال تقل عن سته شهور.
 
 

 : 6102ام ــعلـل: مـالمـح قـانـون المـوازنـة العـامـة خــامــســـا
 

  :ةـامـعـرادات الـاإلي ( أ)
 

بزٌادة  ملٌون دٌنار، (7989)بنحو  :102قدرت اإلٌرادات العامة لعام    
 ،1029ملٌون دٌنار لعام  (81:62:)مقابل  ،دٌنار ملٌون( 7:169) قٌمتها

ا ــقـــرادات وفــذه اإليـــت هـــوزعـــد تــوق ،%( 2261بلغت ) وبنسبة نمو
 ي : ــلـــا يــلم
 

 ةـيـحلـرادات المـاإلي:  
 

 ،( ملٌون دٌنار779:) بحوالً  :102قدرت اإلٌرادات المحلٌة فً عام    
 %(2261مسجلة بذلك نمواً نسبته ) ملٌون دٌنار (7969:) قٌمتهابزٌادة 
وقد جاءت هذه الزيادة محصلة ، 1029ملٌون دٌنار لعام  (09962:)مقابل 

 : لما يلي
 
بند  ضمن: تركزت الزٌادة فً االٌرادات المحلٌة  يةــريبـضــرادات الـاالي -

%( من اجمالً 768:ما نسبته ) تشكلاالٌرادات الضرٌبٌة ، التً 
، :102( ملٌون دٌنار للعام 8997االٌرادات المحلٌة وبما قٌمته )

ملٌون دٌنار عام  (8182)ملٌون دٌنار ، مقابل  (::8)وبزٌادة بلغت 
نتٌجة ازدٌاد كل من الضرائب  ةهذه الزٌادة المتوقع، وقد جاءت 1029

 خالل ملٌون دٌنار (989)ان تصل الى  والمتوقععلى الدخل واالرباح ، 
، بارتفاع بلغ 1029ملٌون دٌنار عام  (88768)، مقابل :102عام 

ملٌون دٌنار ،اما الضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع ( 9767)
( 10861)لغ ٌب، بارتفاع :102ملٌون دٌنار عام  (8079)ان تصل الى 

 10296ملٌون دٌنار عام  187868)ملٌون دٌنار ، مقابل 
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من  %(8162)فقد شكلت ما نسبته  :يةـــريبـضــير الــرادات غــاالي -
( ملٌون دٌنار عام 1278وبما قٌمته ) المقدرة اجمالً االٌرادات المحلٌة

وقد جاءت هذه الزٌادة ، 1029ملٌون دٌنار عام  (28:8)، مقابل :102
          لٌصل الى  بند اٌرادات بٌع السلع والخدمات ازدٌاد نتٌجة لتوقع

( ملٌون دٌنار عام 90767)، مقابل :102( ملٌون دٌنار عام 207269)
ملٌون دٌنار عام  (70969)، واالٌرادات المختلفة لتصل الى  1029
 10296( ملٌون دٌنار عام 87869، مقابل ) :102

 
 

 (1م )ـــدول رقــج
 يةــريبــير الضــية وغــريبــرادات الضــاالي

 مليون دينار                                                                               

 اعــادة تـــقــديـــر الــــصـــنف
1025 

 مــــقــدر
1026 

 6995 607582 االيـــرادات المــحلــــية، مــنهـــا:

 8997 8182 :ٌةـــرٌبــضــاإلٌرادات ال - أ

الضرائب على الدخل  -2
 واالرباح

88768 989 

 2:0 218 الضرائب على الملكٌة  -1

الضرائب على السلع  -8
 والخدمات

187868 8079 

ى التجارة لالضرائب ع -8
 والمعامالت الدولٌة

88967 878 

 .129 2.61 االيــرادات غيــر الضــريبــية-ب 

 2:68 2767 عائدات التقاعد -2

 82768 80968 اٌرادات دخل الملكٌة -1

 207269 90767 السلع والخدماتاٌرادات بٌع  -8

الغرامات والجزاءات  -8
 والمصادرات

9061 :162 

 70969 87869 االٌرادات المختلفة -9

 

 ةـيـارجـخـح الـمنـال:  
  

 بارتفاع دٌنار،( ملٌون 828بمبلغ ) :102قدرت المنح الخارجٌة فً عام 
( 782مقارنه مع ) ،%(2268بلغت ) ارتفاع( ملٌون دٌنار، بنسبة 88بلغ )

  للجهات التالٌة:، وقد توزعت هذه المنح وفقا 1029ملٌون دٌنار فً عام 
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ما مجموعه  :102قدرت المنح االوروبٌة لعام ي : ـــاد االوروبــحــاالت -
 10296( ملٌون دٌنار لعام 88( ملٌون دٌنار ، مقابل ) 99)

 

لعام قدرت منح الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  دة:ــمتحــالات ــواليـال -
 10296( ملٌون دٌنار لعام 2:8( ملٌون دٌنار ، مقابل ) :19)  :102

 

قدرت منح الصندوق الخلٌجً لعام  مية:ـنــتــللجي ـليــخــندوق الــالص -
 10296( لعام 910( ملٌون دٌنار ، مقابل ) 8:0)  1029

 
 (3م )ـــدول رقــج                                                 

 حــنــمـــال                                                     
 مليون دينار                                                                                  

 ر ــديــقـــادة تـــاع فـــصنيــالت
1025 

 درــقـــم
1026 

 21. 932 ح :ــمنــال

 55 11 يـــاد االوروبــاالتح

 :19 2:8 ةــرٌكٌـدة االمــحــات المتــوالٌــال

 8:0 910 ةــنمٌــً للتــلٌجـندوق الخــصــال

 8 8 رىـــح اخــمن

 
  :ةــامـعــات الـقـفـالن ( ب)

 
بزٌادة  دٌنار،( ملٌون 889967بنحو) :102قدرت النفقات العامة فً عام 

 (778269)مقابل  %(967)بنسبة نمو بلغت  دٌنار،( ملٌون 79861) قٌمتها
و ــى النحــقات علـذه النفــت هــوزعــد تـوق، 1029ملٌون دٌنار فً عام 

  :يـــالـــالت
 

 ةـاريـجـات الــقــفــالن:  

 ،ملٌون دٌنار (728962)بنحو  :102قدرت النفقات الجارٌة فً عام 
 ، مقابل %(862)وبنسبة بلغت  ( ملٌون دٌنار ،98968) قٌمته بارتفاع

 10296( ملٌون دٌنار فً العام 8968::)

 ةـــيـمالـرأسـات الـقـنفـال:  

ملٌون دٌنار ،  (282069)بحوالً  :102قدرت النفقات الرأسمالٌة فً عام 
، مقابل  %(:296)وبنسبة نمو بلغت ملٌون دٌنار  (12869مقداره ) بارتفاع

 10296دٌنار فً العام  ملٌون (:20996)
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 (4م )ـــدول رقــج
 ةـــاليــرأسمــة والــاريــقات الجــــالنف

 مليون دينار                                                                           

 ر ـــقديــادة تـــاع ف ــصنــــال
1025 

 در ــقـــم
1026 

الـــجـــاريـــة،  النـــفــقـــات
 منـها:

66158. 92.582 

 109068 292267  الجهاز المدنً

 128967 298769 الجهاز العسكري

 1999 :178:6 النفقات االخرى

 232085 207586 النــفـقـــات الـــرأســمالــــية

إجــمــالي النــفـقـــات 
 الـــعـامــــة

991285 .17589 

 يــمالـز الـجـالع:  

،  العامة والنفقات العامة وترتٌبا على هذه التطورات فً جانبً اإلٌرادات
( 90:67ما مقداره ) :102لعام  بعد المنح العجز الماليٌتوقع ان ٌبلغ 

( ملٌون 92968، مقابل ) ( ملٌون دٌنار867)بلغ  بانخفاض، ملٌون دٌنار 
  10296عام  دٌنار

( ملٌون دٌنار 271067فٌتوقع ان ٌصل الى )  العجز المالي قبل المنحاما 
 10296( ملٌون دٌنار عام 2:8:68، مقابل ) :102عام 

     
 (5م )ـــدول رقـــج

 زـــجــعــال
 مليون دينار                                                                          

ر ــديــقـــادة تــاع التصنيف 
1025 

 درــقــــم
 1026 

 

 70689 72581 الـــعــجــز بـــعـــد الـــمنــح

 291089 261681 الـــعــجــز قـــبل الـــمنــح
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  :اتــترحـقـمـوال ةــالصـخـال : ســادســا
 

للحدٌث عن اٌة موازنة للدولة ومدى تطبٌقها لمعاٌٌر االمن االقتصادي اوال : 
مالٌة ٌجب التركٌز على تحلٌلها  ، والمؤشرات المطلوب فان هناك ستة مؤشرات 

 هً :
 

 البطالة -1

 التضخم -2

 النمو -3

 العجز المالً-4

 العجز الجاري -5

 المدٌونٌة -6

من مدى مقاربتها للواقع  والتأكدللبدء بالتحلٌل االقتصادي للموازنة ٌنظر للفرضٌات 

طٌات الراهنة او انها او اذا كانت مبنٌة على اسس ؼٌر واقعٌة ال تتناسب مع المع

 تتضمن فً خفاٌاها ابعادا مختلفة.

 ياتــرضــالفيا : ــانــث 

 2116عدم اصدار مالحق للموازنة فً سنة  -1

من الناحٌة النظرٌة فان عدم اصدار مالحق ٌعطً داللة على التزام الحكومة بتنفٌذ 

الموازنة وعدم تجاوز االنفاق المقرر فً القانون ، لكن من الناحٌة الواقعٌة فان 

ملٌون  124ملٌون دٌنار ، وشركات االدوٌة  71ترحٌل دفع مستحقات) المقاولٌن 

ملٌون دٌنار  لشركات الكهرباء( كلها  411 ملٌون دٌنار ، 611دٌنار ، المصفاة 

تعطً داللة سلبٌة على ترحٌل دفعات لسنوات الحقة ، مما ٌعنً ترحٌل مشاكل 

عملٌات دفع المستحقات على  القطاع  وتأثٌرالمستقبلٌة من جهة ،  لألجٌالمالٌة  

 الخاص من جهة اخرى.

 االستمرار برصد مخصصات  استراتٌجٌة التشؽٌل الوطنً -2

من جدوى  والتأكدالمر ٌحتاج الى اعادة تقٌٌم  فً ظل تنامً معدالت البطالة  ا

من قدرتها على الحد من  والتأكداالستراتٌجٌة وفاعلٌتها فً محاربة الفقر والبطالة 

 هذه الظاهرة.
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 الدولة السابقة  موازناتباقً الفرضٌات منطقٌة ومكررة فً كل مشارٌع 

 1026ة ـــوازنــرات مــديــتقا : ــالثــث 

بالمائة ، وهو  3.7ب الثابته باألسعارالنمو االقتصادي  2116قدرت موازنة -1

( بالمائة  والتً لم تتحقق  4-3.5) 2115قرٌب جدا من النسب التً قدرت فً عام 

نظرا للظروؾ االقلٌمٌة الخارجٌة من جهة ، واالجراءات المالٌة التً اتخذتها 

بالمائة فً  2.2الحكومة من جهة اخرى والتً ساهمت جمٌعها  بتباطؤ النمو الى 

بالمائة هذه  2.7، والذي من المرجح ان ال ٌتجاوز ال 2115النصؾ االول  من عام

العام ، والسؤال الذي ٌطرح هل تؽٌرت ظروؾ المنطقة االقلٌمٌة او حدث اي 

تطور على صعٌد االجراءات الداخلٌة  لٌنعكس على النمو االقتصادي فً عام 

 ؟ 2116

جدا مقارنة  ( بالمائة وهً نسب مرتفعة3.1قدر بحوالً ) 2116التضخم لسنة  -2

والتً كانت حتى شهر تشرٌن اول الماضً  معدالتها  2115عما هً علٌه فً سنة 

بالمائة ، وتكمن خطورة االمر هنا بان اسعار النفط العالمٌة  فً  1.7ال تتجاوز ال

مرجحة للبقاء ضمن نطاق مستوٌات سعرٌة منخفضة قرٌبة   2116سنة 

الى ان ارتفاع معدالت  التضخم ، وهو ما قد ٌعطً اشارة واضحة  2115لسنة

ستكون بسب اجراءات وقرارات حكومٌة مالٌة بحتة تهدؾ الى رفع الرسوم على 

 عدد من السلع والخدمات .

، وهو االمر الذي  2116بالمائة فً سنة  5نمو الصادرات الوطنٌة بنسبة  -3

وتوقؾ ٌناقض ما ٌحدث على ارض الواقع بعد اؼالق الحدود العراقٌة مع المملكة 

الصادرات برا ، اضافة الى الصعوبات التصدٌرٌة فً اسواق سورٌا والٌمن ولٌبٌا 

بسب تردي االوضاع االمنٌة فً تلك الدول التً انخرطت فعال فً حروب داخلٌة ، 

وممتدة للسنوات المقبلة ، وال ٌشٌر احد الى  2115وهذه مؤشرات موجودة فً سنة

استمرار تراجع الصادرات الوطنٌة بشكل وجود انفراج فً المنطقة مما ٌعنً  

الى ما  2115ملحوظ ، علما انها تراجعت فً االشهر  الثمانٌة االولى من عام 

بالمائة ، فما الذي ٌدفع الحكومة الى رفع تقدٌراتها بنمو الصادرات فً  6.7نسبته 

 ظل ثبات المؤشرات الداخلٌة والخارجٌة؟.

لمدفوعات كنسبة من الناتج المحلً بلوغ عجز الحساب الجاري لمٌزان ا -4

%( فً عام 6.2%( لتنخفض هذه النسبة إلى )6.6نحو ) 2116اإلجمالً لعام 

، وهً نسب كبٌرة مقارنة مع االنخفاضات 2112%( فً عام 5.6ثم إلى ) 2117
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الكبٌرة التً لحقت بتراجع اسعار النفط العالمٌة  والتً تجاوزت منذ شهر حزٌران 

 بالمائة. 62من  اكثر 2114من سنة 

استمرار البنك المركزي فً المحافظة على مستوى مناسب من االحتٌاطٌات  -5

األجنبٌة خالل السنوات الثالث القادمة وبحٌث تكفً لتؽطٌة مستوردات المملكة من 

، وهو امر مرٌح للؽاٌة ومؤشرا اٌجابً السلع والخدمات لمدة ال تقل عن ستة شهور

من  ٌتأتىؽذٌة الحتٌاطات  المملكة من العمالت الصعبة ، لكن المعروؾ ان اكبر ت

ت اموالها بالنفاذ  نتٌجة أالمنحة الخلٌجٌة التً دخلت عامها قبل االخٌر ، وبد

السحوبات المالٌة لتلك االموال التً تم اٌداع الجزء االكبر منها  فً حساب خاص 

االستثمارٌة والدخل السٌاحً ، لدى البنك المركزي ، ناهٌك من تراجع   التدفقات 

فان البقاء على مستوٌات مرٌحة الحتٌاطات المملكة من العمالت الصعبة فً الفترة 

 المقبلة سٌواجه تحدٌات صعبة للؽاٌة .

تنوٌع مصادر التموٌل وادخال ادوات تموٌل جدٌدة كالصكوك االسالمٌة وبما  -6

امر ٌوضح ان الحكومة بدات فعال ٌتسق مع اإلطار العام إلدارة الدٌن العام، وهو 

بتنوٌع مصادر االقتراض وفتح نوافذ تموٌلٌة جدٌدة خاصة فً ظل ارتفاع مستوٌات 

المدٌونٌة وتزاٌد اللجوء لالقتراض الداخلً والخارجً  مما جعل توفٌر  قروض  

التقلٌدٌة امر فً ؼاٌة الصعوبة ، وبالتالً بدا التفكٌر جدا بوسائل  باألدواتللحكومة 

  وادوات اقتراض جدٌدة مثل الصكوك االسالمٌة.

االستمرار فً إعادة هٌكلة المؤسسات العامة وتنفٌذ مشروع المواءمة بٌن  -7

الموارد البشرٌة واالدوار والمهام المؤسسٌة لدى الوزارات والدوائر والوحدات 

فعال الحكومٌة ، وهو امر مكرر فً كل تقدٌرات الموازنات العامة دون ان ٌترجم 

على ارض الواقع ضمن اعادة هٌلة القوى البشرٌة الفائضة عن الحاجة فً االجهزة 

المختلفة ، ولعل ذلك الرتباطات سٌاسٌة اجتماعٌة بحتة تحد من قدرة الحكومة على 

 تنفٌذ مثل هذه الشعارات .

تعزٌز مبدأ االعتماد على الذات فً تؽطٌة اإلنفاق العام من خالل تحسٌن كفاءة  -2

تحصٌل الضرٌبً والحد من التهرب والتجنب الضرٌبً، وهو امر ٌتناقض مع ما ال

ٌحدث فعال  فً االعتماد المتزاٌد على المساعدات الخارجٌة لتموٌل نفقات الحكومة 

ملٌار  5.5ملٌار دٌنار منها  6.9ما ٌزٌد على ال 2116التً ستقرض فً موازنة 

صعب التحقٌق فً ظل تزاٌد االعتماد دٌنار ، مما ٌجعل شعار االعتماد على الذات 

 على الذات .
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ملٌـون دٌنار  6775حوالً  2116ٌتوقع أن تبلػ االٌرادات المحلٌة فً عام  - 9

فً المائة،  والواقع  11.2بنحو  2115مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقدٌره لعام 

 2115الذي وقعت به الحكومة لدى اعدادها موازنة الخطأان هذا االمر مشابه لنفس 

، بسبب  2115بالمائة  والتً لم تحقق مع اعادة التقدٌر لسنة  11والذي كان حٌنها  

الظروؾ السٌاسٌة واالقلٌمٌة واالجراءات الحكومٌة المالٌة التً اتخذت والتً اثرت 

حصٌال الخزٌنة، فً مجملها على اٌرادات القطاع الخاص  سلبا مما انعكس  على ت

وٌبقى السؤال ذاته على تؽٌر شٌئا فً معطٌات اداء القطاع الخاص  او اعماله 

 . 2115مقارنة عما كان علٌه فً سنة  2116وانشطته وارباحه  فً سنة 

نمو االٌرادات المحلٌة بأكثر من نسبة النمو االقتصادي المتوقع باألسعار  -11

، وهو امر ٌخالؾ القاعدة االقتصادٌة بالمئة 7.1 الجارٌة خالل العام القادم والبالؽة

التقلٌدٌة ، وٌعطً داللة واضحة على ان الحكومة بصدد اتخاذ قرارات مالٌة جدٌدة 

، وهو ما ٌفسر  2116تتعلق برفع الرسوم على عدد من السلع والخدمات فً سنة 

 بالمائة فً العام المقبل. 3.1سابقا ارتفاع تقدٌرات  التضخم الى 

ملٌون دٌنار مسجلة ارتفاعا  7125بنحو  2116قدرت النفقات الجارٌة لعام  -11

بالمائة عن مستواها المعاد تقدٌره لعام  2.1ملٌون دٌنار أو ما نسبته  539بنحو 

الزٌادة السنوٌة الطبٌعٌة  2116. وتعكس الزٌادة فً النفقات الجارٌة لعام 2115

سكري وزٌادة مخصصات التقاعد المدنً لرواتب العاملٌن فً الجهازٌن المدنً والع

والعسكري والجامعات الرسمٌة، ورصد المخصصات الالزمة لتؽطٌة االلتزامات 

المالٌة والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومٌة، ورصد المخصصات المالٌة 

، الالزمة لتؽطٌة النفقات الناجمة عن اقرار قانون تنظٌم تورٌد اٌرادات الدولة

تلك الزٌادة امر  مخالؾ التفاق التسهٌالت االئتمانٌة الموقع بٌن االردن وتعتبر 

وصندوق النقد الدولً الذي حذر االردن فً اخر بٌان له من عدم ضبط النفقات 

 والخروج عن ما هو متفق علٌه مه الحكومة .

 

ملٌون دٌنار وهً اعلى من  1311بنحو  2116قدرت النفقات الرأسمالٌة لعام  -21

 19.6ملٌون دٌنار أو ما نسبته  215بنحو  2115مستواها المعاد تقدٌره لعام 

فً المائة  14.2بالمئة مقابل 15.4بالمئة، لتبلػ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 

والواقع ان هذا الرقم ٌحتاج اى تمحٌص وتدقٌق اذا ما علمنا ان  ،2115فً عام 

ً مشارٌع مستمرة منذ اعوام ، ومشارٌع ملٌون دٌنار ه 551هناك مشارٌع بقٌمة 

ملٌون  176ملٌون دٌنار ، والمشارٌع الجدٌدة ال تتجاوز ال 527.6قٌمة بقٌد التنفٌذ 

،  الرأسمالٌةبالمائة تقرٌبا من اجمالً المشارٌع  12  نسبتهدٌنار ، وهً تشكل ما 
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فسر مدى ، وٌ االقتصاديوهذا االمر هو الذي له عالقة مباشر برفع وتٌرة النمو 

التحدٌات التً تواجه الحكومة فً الوصول الى النمو المستهدؾ فً ظل ضعؾ 

 الجدٌدة. الرأسمالٌةومحدودٌة المشارٌع 

 2116ٌتوقع أن ٌنخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجٌة فً عام  -31

ا ما ، واذبالمئة من الناتج المحلً االجمالً 3.1ملٌون دٌنار أو ما نسبته  917الى 

ملٌون دٌنار فان العجز الكلً قبل المساعدات  376ضفنا عجز الموازنات المستقلة 

 باألرقامملٌار دٌنار تقرٌبا ، ومعدالت مرتفعة جدا ، لكن الخطورة تبقى  1.4ٌبلػ 

ملٌار دٌنار  ، وهو  2.2المطلقة للعجز قبل المنح والذي من المقدر ان ٌبلػ اكثر من 

ؾ مالً صعب فً حال تباٌن حجم المساعدات المتدفق ما ٌضع الخزٌنة فً موق

 ملٌون دٌنار . 214للخزٌنة عما هو مقدر والبالػ 

ملٌار دٌنار  او ما ٌزٌد على  24.9المدٌونٌة التً من المرجح ان تصل الى  - 14

ملٌون دٌنار لفوائد الدٌن  921بالمائة من الناتج المحلً االجمالً ، ومع رصد  91

بقٌمة  2116اهٌك عن اقساط دٌون  خارجٌة مستحقة فً سنة ن  2116فً سنة 

ملٌون دٌنار اطفاء سندات دٌون للبنك المركزي ، واطفاء  21ملٌون دٌنار و 674

ملٌار دٌنار دٌن داخلً  4.452ملٌون دٌنار سندات محلٌة بالدوالر، واطفاء  211

االردنً فً االعوام ،كلها تجعل ملؾ المدٌونٌة العامة هو اكبر تحدي امام االقتصاد 

المقبلة خاصة اذا ما علمنا ان هناك دفعات مؤجلة لسندات الٌورو بوند لم تسحق 

 .بعد

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


