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 1026العام الربع األول من ة لألردن خالل المالية العامالناتج المحلي االجمالي ومؤشرات 

 :الناتج المحلي اإلجمالي 

( ملٌون 2626ما مقداره ) 6102بلغ الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة خالل الربع األول من العام 
 .6102ملٌون دٌنار لنفس الفترة من العام  (216102دٌنار، مقابل )

 
ما مقداره  6102فٌما بلغ حجم الناتج المحلً اإلجمالً بأسعار السوق الثابتة خالل الربع األول من العام 

 .6102( ملٌون دٌنار لنفس الفترة من العام 621000( ملٌون دٌنار، مقابل )622606)
 

%(، 6.2ما مقداره ) 6102إلجمالً خالل الربع األول من العام وعلٌه، فقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلً ا

 .6102%( فً نفس الفترة من العام 6فً حٌن بلغت ما نسبته )

بناًء على ما تم تحقٌقه من نمو فيً  6102وقد استند نمو الناتج المحلً اإلجمالً خالل الربع األول من العام 
قعييا   %(،02.2مات ااجتماعٌيية والصخةييٌة بنسييبة )معظييم القعاعييات ااقتةييادٌة، حٌييا نمييا قعييا  الخييد

%(، قعيا  خيدمات الميال 2.2الزراعية وةيٌد األسيمان بنسيبة ) %(، قعيا 01.6الكهرباء والمٌياه بنسيبة )
%(، قعيا  التصيٌٌد بميا 2%(، قعيا  النقيل والتخيزٌن وااتةياات بنسيبة )2.2والتأمٌن والعقار بما نسبته )

%(، وقعيا  الةيناعة بنسيبة 0.2ملة والتجزئة والمعاعم والفنادق بنسيبة )%(، قعا  تجارة الج6.2نسبته )
 %(.0.2%(، فٌما انخفض نمو قعا  التعدٌن بما نسبته )1.6)
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   1026األول من العام 
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 المالية العامة

 االيرادات المحليةأوال: 

، مقابل 6102من العام  الربع األولخالل  ( ملٌون دٌنار0226.2بلغت ااٌرادات المحلٌة ما مقداره )

( ملٌون دٌنار، أو 0.2مقداره ) نخفاض، اي با6102ترة من العام نفس الف ( ملٌون دٌنار خالل0222.0)

 :محةلة لما ٌلً نخفاضاا ا، وقد جاء هذ%(1.0ما نسبته )

 دات الضريبية:ااالير-أ 

دٌنار مقابل  ( ملٌون0126.1ما مقداره ) 6102من العام  الربع األولبلغت ااٌرادات الضرٌبٌة خالل 

( ملٌون دٌنار، أو ما 20، اي بارتفا  مقداره )6102( ملٌون دٌنار خالل نفس الفترة من العام 0100.1)

 ٌما ٌلً جدول ٌبٌن تفاةٌل ااٌرادات الضرٌبٌة:ف، و(%2.0نسبته )

 التصنيف
1/1-

31/3/2015 
1/1-

31/3/2016 
 نسبة التغير %

 7.5 246.9 229.7 الضرائب على الدخل واالرباح-

 2.9 688.7 669.5  لمبيعاتالضريبة العامة على ا-

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية -
 )الرسوم الجمركية(

86.9 79.4 -8.6 

 

 :األخرىااليرادات -ب 

ملٌون دٌنار، مقابل  (202.2ما مقداره ) 6102من العام  الربع األول خالل األخرىبلغت ااٌرادات 

، ملٌون دٌنار (26.6ما مقداره ) نخفاض، أي با6102ملٌون دٌنار خالل نفس الفترة من العام ( 220.6)

 %(.1.6أو ما نسبته )
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 العامة ثانيا: النفقات

( ملٌون 0261( ملٌون دٌنار، مقابل )0121ما مقداره ) 6102من العام  الربع األول بلغت النفقات خالل

، أو ما نسبته ملٌون دٌنار (011، أي بارتفا  ما مقداره )6102العام دٌنار خالل نفس الفترة من 

 %(، وقد توزعت هذه النفقات على النحو التالً...00.0)

 النفقات الجارية:-أ 

( ملٌون دٌنار، مقابل 0226.1ما مقداره ) 6102من العام  الربع األول بلغت النفقات الجارٌة خالل

( ملٌون دٌنار، 026.0، أي بارتفا  ما مقداره )6102دٌنار خالل نفس الفترة من العام  ( ملٌون0212.6)

 %(.6.2أو ما نسبته )

 النفقات الرأسمالية:-ب 

( 02.0( ملٌون دٌنار، مقابل )001.2ما مقداره ) 6102من العام  الربع األولبلغت النفقات الجارٌة خالل 

( ملٌون دٌنار، أو ما نسبته 22.6، أي بارتفا  ما مقداره )6102ملٌون دٌنار خالل نفس الفترة من العام 

(20.6.)% 
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 1026من  العام  الربع األول ة لألردن خاللالمالية العام

 31/3/2015-1/1 التصنيف
1/1-

31/3/2016 
 نسبة التغير%

 0.1- 1462.5 1464.1 االيرادات المحلية

 3.1 1042.7 1011.7 االيرادات الضريبية-  

 7.3- 415.3 448.2 األخرىااليرادات - 

 11.1 1767 1590 النفقات العامة

 9.5 1649.7 1506.9 النفقات الجارية-   

 41.2 117.3 83.1 النفقات الرأسمالية-  

 -321 174.1- 78.7 العجز المالي بعد المنح

 141.9 304.5- 125.9- العجز المالي قبل المنح
 

 للموازنةثالثا: العجز المالي 

وترتٌبا على هذه التعورات فً جانبً ااٌرادات العامة والنفقات العامة، ٌتوقع أن ٌبلغ العجز المالً بعد 
( ملٌون 62.2بلغ ) ارتفا ( ملٌون دٌنار، ب012.0ما مقداره ) 6102من العام  الربع األولخالل المنح 
 .6102نفس الفترة من العام فً ( ملٌون دٌنار10.1مقابل )%(، 260أي ما نسبته )دٌنار، 

 
، 6102من العام  الربع األول( ملٌون دٌنار خالل 212.2أما العجز المالً قبل المنح فٌتوقع أن ٌةل إلى )

( ملٌون دٌنار فً نفس 062.6مقابل ) %(،020.6أي ما نسبته ) ( ملٌون دٌنار،010.2بلغ ) رتفا با
 .6102من العام  ةالفتر
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 1026العجز المالي للموازنة خالل الربع األول من العام 
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 1026العام من  الربع األولالمالية العامة لألردن خالل 

 

 المصدر:

 .1026نشرة وزارة المالية  -2
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