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 تــقــريـــر تفــصــيــلي حـــول

 الـــعــامة لـلــدولـة المــوازنةمـــشــروع قـــانــــون 

 1024لـلعـام  

 

 إدارة الــدراســات والتـــدريـــــب 

 وحــدة الــدراســـات واالتــفاقــيات الــدولـــية 

 

 إعــــــداد 

 مـــأمــــون صــــيدم 

 1023 تشرين الثاني     
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 ةـدولـلـل ةــامـعـال ةـازنـومـالول ـر حــريـــــقـت
 1024ام ـعـلل 

 ةـدمـقـم  
  
و ـبنح 1024ام ـعلل دولةـامة للـالع ةـوازنـمن المـض ةـامـالع راداتـاإليدرت ـق    
( مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت 775بزيادة مقدارها ) ار ،ـيون دينـمل (6281)
 .1023( مليون دينار لعام 6107مقارنة مع ) %( 2124)
 
بزيادة  مليون دينار ، (5832)بلغ ـبم ليةـالمح راداتـاإلي من ضمنها درتـوق  

( 5116مقابل )  %(2225)مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت  (605)مقدارها 
 .1023مليون دينار لعام 

 
 بارتفاع، نارـيون ديـ( مل2252لغ )ـبمب التي قدرت ةـخارجيـنح الـالم اضافة الى 
ون ـ( ملي282ع )ـه مـمقارن %(2723)بلغت  نمومليون دينار ، وبنسبة ( 270)

 .1023ام ـي عـار فـدين
 
 قيمتهابزيادة  ار ،ـون دينـملي (8026)و ـبنح امةـقات العـالنفدرت ـين قـي حـف    
يون ـ( مل7275ع )ـه مـقارنـم ، %(2128)وبنسبة نمو بلغت  ،مليون دينار (212)

 .1023ام ـي عـار فـدين
 
 ،نارـيون ديـ( مل2224) قدارهـما ـلغ مـع ان يبـتوقـمن المـف يـالـز المـجـالعا ـام 
( 268مقابل ) %(25بلغت )نمو مليون دينار ، وبنسبة  (246) قيمته رتفاعبا

  .1023مليون دينار لعام 
 

 (2م )ــــرق دولــج
 1024-1023ن ــاميـلعـــة لـــامــالع المـوازنـــةقات ــرادات ونفــإي 

 مليون دينار                                                                    

 اعــادة تقـديـر ـنفــصـــالـ
1023 

 

مـقـدر 
1024 

ة التغير ــنسب رقـــالف
% 

 2124 667 7891 7106 ا:ــهــ، ومن اإليـرادات العـامــة

 2225 605 5832 5116 اإليـرادات المـحـلية

 2723 270 2252 282 المـنـح الـخـارجـية

 2129 812 9087 6267 ها:ــنــ، وم النـفـقات الـعـامـة

 22 673 6817 6254 النـفـقـات الـجـاريــة

 1421 147 2168 2012 النـفقـات الـرأسـمالـية

 25 246 2224 268 العـجـز 
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  :ةــدولـلـة لــامـة العــموازنــون الـــانــروع قـشـــات مـــهــوجــت أوال :         
 

مواصلة العمل بسياسات واجراءات االنضباط المالي وتحسين كفاءه االنفاق  -2
العام وبما ينعكس ايجابيا على تحسين موقع االردن على الخارطة 
االستثمارية العالمية وتعزيز مستوى جدارته االئتمانية في االسواق المالية 

 .الدولية
 

سائر مناطق المملكة  ايالء المزيد من االهتمام بتعميم مكاسب التنمية على -1
بشكل يدعم العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص من خالل تفعيل النشاط 

 التمويلي لصندوق تنمية المحافظات.
 

االعتماد على الذات  مبدأاالعتماد بشكل اكبر على الموارد الذاتية وتعزيز  -3
في تغطية االنفاق العام من خالل تحسين كفاءه التحصيل الضريبي والحد من 

 لتهرب الضريبي.ا
 

مواصلة العمل على تقليص االنفاق غير المنتج من خالل التسريع في اقرار  -4
مشروع قانون اعادة هيكلة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والذي 

 يهدف الى رفع مستوى االداء الحكومي.
                  

 (1م )ــــدول رقـــج
 1024-1023ن ـــاميــللعة ــامــالع المـــوازنةة ـــالصــخ

 مليون دينار                                                                               

 رـــديــقـــادة تــاع نفـــصــــال
1023 

 درــقــــم
1024 

 7932 7117 ا:ـــنهــ، ميةــــحلــرادات المـــاالي

 4077 3724 يةـــريبــضــال اإليرادات

 2754 2522 يةــريبــر الضــرادات غيــاالي

 2252 282 يةــارجـخـــنح الـمــال

 7891 7106 ةـــامــرادات العــااليي ـــالــمــإج

 7916 7274 منـها: ،ةـــاريـــجـــات الـــقــفـــالن

 2741 2584  الجهاز المدني

 2208 2767 الجهاز العسكري

 3277 1801 النفقات االخرى

 2179 2012 يةــــمالــرأســـات الـــقـفــالن

 9087 6267 ةــــامـعـــالالنــفـقـــات الي ــمــإج

 2224 879 حــمنـــد الـــعـــز بــجــعـــال

 1177 2848 الـــعــجــز قـــبل الـــمنــح
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روع ــمش يـــرادات فـــات وااليـــقــفــرات النـــقديــت فــرضــيـــات :ياـــانــث
  ةـــامـعـــه الـــوازنــون المــــانــق
 

 .عدم اصدار مالحق موازنه اال في الحاالت ذات الضرورة القصوى -2
 

االستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تخفيض وتعزيز شبكة  -1
 .االمان االجتماعي

 

قيام هزة االمنية لتمكينها من جاالستمرار في دعم القوات المسلحة واال -3
 .بمهامها لحماية الوطن والمواطن

 

ترسيخ مبدأ التخطيط الوظيفي بما يضمن كفاءه الجهاز الحكومي من حيث  -4
 .عدد الموظفين وزيادة انتاجيتهم

 

رصد المخصصات الالزمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جداول  -5
 .التشكيالت

 

 .الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين -6
 

ات المرصودة لتغطية االرتفاع الكبير في فوائد الدين زيادة المخصص -7
 .الداخلي والخارجي

 

االستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية وال سيما البنود المتعلقة  -8
 بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر.

 

 زيادة مخصصات االدوية والمستلزمات الطبية. -2
 

 مخصصات بند المعالجات الطبية. زيادة -20
 

االستمرار بسياسة وقف شراء السيارات واالثاث وسحب السيارات غير  -22
 الضرورية.

 

مواصلة رصد المخصصات الالزمة لتنفيذ مشاريع االستراتيجية الوطنية   -21
 للتشغيل.

 

 رصد المخصصات المالية الالزمة لبرنامج البنية التحتية للمحافظات.  -23
 

عبى بعض الخدمات مثل رسوم تصاريح العمل ورسوم زيادة الرسوم   -24
 ورسوم االقامة. التأشيراتالخدمات القنصلية ورسوم 

 

  في هذا المضمار. الواسعةزيادة عوائد التعدين والغاء االعفاءات   -25
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 : 4102ام ــعلـل: مـالمـح قـانـون المـوازنـة العـامـة اـــثــالــث
 
 

  :ةـامـعـرادات الـاإلي ( أ)
 

بزيادة  مليون دينار، (6281)بنحو  1024اإليرادات العامة لعام  قدرت   
وبنسبة  ،1023مليون دينار لعام  (6107)مقابل  ،( ملين دينار775) قيمتها

ا ــا لمــقـــرادات وفــذه اإليـــت هـــوزعـــد تــوق ،%( 2124بلغت ) نمو
 ي : ــلـــي

 

 ةـيـحلـرادات المـاإلي:  
 

 ،( مليون دينار5832) بحوالي  1024اإليرادات المحلية في عام  قدرت   
مقابل  %(2225مسجلة بذلك نمواً نسبته ) مليون دينار (605) قيمتهابزيادة 

 : وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لما يلي، 1023مليون دينار لعام  (5116)
 
بند  ضمن: تركزت الزيادة في االيرادات المحلية  يةــريبـضــرادات الـاالي -

%( من اجمالي 70ما نسبته ) تشكلااليرادات الضريبية ، التي 
، 1024( مليون دينار للعام 4077االيرادات المحلية وبما قيمته )

مليون دينار عام  (3724)مليون دينار ، مقابل  (363)وبزيادة بلغت 
نتيجة ازدياد كل من الضرائب  ةقعهذه الزيادة المتو، وقد جاءت 1023

 ( مليون دينار765ان تصل الى )  والمتوقععلى الدخل واالرباح ، 
، بارتفاع بلغ 1023مليون دينار عام  (622)، مقابل 1024عام  خالل

مليون دينار ،اما الضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع ان ( 74)
مليون ( 155)لغ يب، بارتفاع 1024مليون دينار عام  (1840)تصل الى 

 .1023( مليون دينار عام 1585دينار ، مقابل ) 
 
 

من اجمالي  %(30)فقد شكلت ما نسبته  :يةـــريبـضــير الــرادات غــاالي -
، 1024( مليون دينار عام 2754وبما قيمته ) المقدرة االيرادات المحلية

الزيادة نتيجة وقد جاءت هذه ، 1023مليون دينار عام  (2522)مقابل 
( مليون 277ليصل الى )  بند ايرادات بيع السلع والخدمات ازدياد لتوقع

، وااليرادات  1023( مليون دينار عام 808، مقابل ) 1024دينار عام 
( 161، مقابل ) 1023( مليون دينار عام 385المختلفة لتصل الى ) 

 .1024مليون دينار عام 
 
 

 



6 
 

 ةـيـارجـخـح الـمنـال:  
  

 بارتفاع دينار،( مليون 2252بمبلغ ) 1024قدرت المنح الخارجية في عام 
( 282مقارنه مع ) ،%(2723بلغت ) نمو( مليون دينار، بنسبة 270بلغ )

  للجهات التالية:، وقد توزعت هذه المنح وفقا 1023مليون دينار في عام 
 
، في حين  1024خالل العام  مليون دينار 52ي : ـــاد االوروبــحــاالت -

 .( مليون دينار6124ما مجموعه )  1023بلغت عام 
 

      مقابل  ،1024خالل العام  مليون دينار 216 دة:ــمتحــالات ــواليـال -
 .1023( مليون دينار عام  170) 

 
خالل العام  مليون دينار 266 مية:ـنــتــللجي ـليــخــندوق الــالص -

 .1023( مليون دينار عام 508مقابل ) ،1024
 

  :ةــامـعــات الـقـفـالن ( ب)
 

 قيمتهابزيادة  دينار،( مليون 8026بنحو) 1024قدرت النفقات العامة في عام 
مليون دينار  (7275)مقابل  %(2128)بنسبة نمو بلغت  دينار،( مليون 212)

  :التاليو ــى النحــقات علـذه النفــت هــوزعــد تـوق، 1021في عام 
 
 

 ةـاريـجـات الــقــفــالن:  

 بارتفاع ،مليون دينار (6817)بنحو  1024قدرت النفقات الجارية في عام 
( مليون 6254) ، مقابل %(22)( مليون دينار ، وبنسبة بلغت 673) قيمته

 .1023دينار في العام 
 

 ةـــيـمالـرأسـات الـقـنفـال:  

مليون دينار ،  (2168)بحوالي  1024قدرت النفقات الرأسمالية في عام 
، مقابل  %(1421)وبنسبة نمو بلغت مليون دينار  (147مقداره ) بارتفاع

 .1023مليون دينار في العام  (2012)
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 يــمالـز الـجـالع:  

،  العامة والنفقات العامة وترتيبا على هذه التطورات في جانبي اإليرادات
( مليون 2224ما مقداره ) 1024لعام  بعد المنح العجز المالييتوقع ان يبلغ 

عام  ( مليون دينار268، مقابل ) ( مليون دينار246)بلغ  رتفاعبا، دينار 
1023.  

 

( مليون دينار عام 1165فيتوقع ان يصل الى )  العجز المالي قبل المنحاما 
 .1023( مليون دينار عام 2242، مقابل ) 1024
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  :اتــترحـقـمـوال ةــالصـخـال : اــعـــراب
 

  الذي يعتبر من اهم التحديات االقتصادية التي تواجه  الموازنةان عجز
االقتصاد الوطني لسنوات طويله يعتبر جزء هاما من المشاكل االقتصادية 

الى جانب المديونية وعجز الميزان التجاري والفقر  بشكل عام، الوطنية
بتحرير سوق المشتقات  السابقة االجراءات الحكومية وبالرغم من والبطالة ،

حيث  في ازدياد مستمر الموازنةعجز  النفطية ورفع اسعار الكهرباء ما زال
وهذا يشير الى  ، 1024خالل العام  ( مليون دينار2224)  مجموعهما  قدر
لم  الذي تبنته الحكومات لسنوات طويلة االصالح االقتصادي برنامج ان

البرامج باعادة النظر  مما يتطلبالجة هذه المشاكل االقتصادية ، تنجح في مع
برنامج اصالحي مالي يأخذ  علىالتركيز  وضرورة االقتصادية الوطنية ،

االصالح الضريبي الذي يعتبر من الموارد المالية الهامة  بعين االعتبار
للدولة وتحسين كفاءه التحصيل الضريبي وايجاد سياسة ضريبية تحفز 

المنتجة ويأتي في  االقتصاديةستثمرين على االستثمار في القطاعات الم
خاصة وان هناك تهرب مقدمة ذلك مراجعه قانون ضريبة الدخل والمبيعات 

 .( مليون دينار اردني 800-700ضريبي كبير جدا يقدر بـ )
 

 لكبرى تلقي بظاللها بشكل سلبي ما زالت التحديات االقتصادية الخارجية ا
 وخاصة بشكل عام وخزينه الدولة بشكل خاص، االقتصاد الوطني على

تدفق الغاز المصري ، االحداث السورية ( وما يشكل ذلك انسياب  )  تحديات
كاهل االقتصاد الوطني وخاصة موارده المالية،  جدا على ثقيلةمن اعباء 

 ما يقارب المترتبة عن انقطاع الغاز المصري الوطنية حيث بلغت الخسائر
( مليار دينار ومن المتوقع ان تتضاعف هذه االرقام في السنوات القادمة 1)

االمر الذي يتطلب ايجاد بدائل ووضع  اذا استمر األمر على حاله ،
استراتيجيات وطنية للطاقة تقوم على تخفيض كلفة الطاقة على االقتصاد 

اضافة الى ارتفاع  الوطني وبعيدا عن رفع اسعار الطاقة على المواطنين،
اعباء كلفة استضافة الالجئين السوريين على االقتصاد الوطني والذي قدر 

،  1023( مليار دوالر للعام 122بموجب دراسة لألمم المتحدة بنحو ) 
خزينه الدولة جزءأً كبيراً من هذه  تحملت، 1024( مليار دوالر للعام 321و)

دني والدول الشقيقة زيادة المنح مما يتطلب مطالبة المجتمع المالتكاليف ، 
 . يدةلمواجهه هذه االعباء االقتصادية العد لألردنوالمساعدات المقدمة 
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  بغض النظر عما هو متوقع من حصول خزينه الدولة على منح ومساعدات ،
فانه ال بد من تخصيص النفقات العامة للدولة بناًء على االيرادات المحلية 

هذه النفقات والتحكم في انفاقها، االمر  يمكن ترشيد وضبط والتي،  المتوقعة
الذي سيؤدي الى ضبط عجز الموازنة وتجنب اي اعباء مالية اضافية فيما لو 
لم يتم استالم المنح والمساعدات المالية المتوقعة، خاصة وان الظروف 

والسياسية التي تحيط بالوطن العربي قد تغيرت  االقتصاديةوالمستجدات 
قد تراجعت  الدولةالمقدمة لخزينه  كثيراً ، كما وان هذه المنح والمساعدات

 كثيراً بالسنوات الماضية.
 

 ( اعباء وتحديات اقتصادية عديدة 1023-1021لقد شهد العاميين الماضيين )
وضعته امام  اداخلية وخارجية اثقلت االقتصاد الوطني بشكل كبير جد

فقد قامت ، فعلى الصعيد الداخلي  تحديات اقتصادية غير مسبوقه في تاريخه
) كتعديل اسعار المشتقات النفطية   الحكومة بعدد من االجراءات االقتصادية 

، رفع اسعار الكهرباء ، وزيادة الضريبة على المكالمات واالجهزة الخلوية ، 
تراجع القوة الشرائية للمواطنين  ورفع الضريبة على المالبس( ادت الى

وارتفاع معدل التضخم ، اما على الصعيد الخارجي فما زال االقتصاد 
الوطني يعيش تحت وطأه الصدمات والتقلبات االقتصادية العربية التي اثرت 

بشكل واضح والتي تجلت بانقطاع الغاز المصري على االقتصاد الوطني 
التي تشير  المتفاقمة االزمة السورية ، اضافة الى وارتفاع اسعار الطاقة

، التوقعات الى استمرارها لسنوات طويله ، وعدم وضوح المشهد المصري 
وما زالت حالة االحتقان وعدم اليقين وازدياد التوترات االقليمية وعدم 

مسيطرة على المنطقة العربية ، والتي انعكست بشكل سلبي على  االستقرار
يشارك فيه  الدعوة لمؤتمر وطني ر الذي يتطلباالقتصاد الوطني  ، االم

التحديات واالخطار التي يواجها االقتصاد  القطاعين العام والخاص لبحث
الوطني بشكل عملي وفعال للخروج ببرنامج اصالح اقتصادي وطني شامل 

 يعالج وضع المالية العامة للدولة وقانون تشجيع االستثمار.
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 


