العجز المجمع لعام 2018
وبهدف إضفاء مزيداً من الشفافية واإلفصاح على البيانات المالية الحكومية ونظ ار الن

الحسابات الختامية التي تنشرها الحكومة سنويا تعكس البيانات المالية لكل من الحكومة
المركزية والوحدات الحكومية بشكل منفصل وليس بشكل شمولي ،فقد تم إعداد البيانات المالية
المجمعة لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية والتي أظهرت ما يلي:
بلغ العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية في عام  2018حوالي 930.1

مليون دينار مقابل حوالي  694.8مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  ،2017ويمثل هذا
العجز خالصة عجز الحكومة المركزية والوحدات الحكومية لعامي :2018-2017
أ-

العجز المالي للحكومة المركزية (الو ازرات والدوائر ضمن قانون الموازنة) والذي بلغ

حوالي  727.6مليون دينار خالل عام  2018مقابل عجز مالي بلغ  747.9مليون
دينار خالل العام .2017

ب-

بلغ العجز المالي للوحدات الحكومية حوالي  248مليون دينار خالل عام  2018مقابل

عجز مالي بلغ حوالي  96.8مليون دينار خالل عام .2017

علماً بأنه ولغايات احتساب العجز المجمع لعام  2018إحصائيا للحكومة المركزية

والوحدات الحكومية ،تم حذف المعامالت المالية المتداخلة في جانبي اإليرادات والنفقات حسب
معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بمعالجة البيانات المالية.
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.1

وتشمل البيانات المالية المجمعة كل مما يلي:
الحكومة المركزية :وعددها  54وزارة ودائرة

 .1الدیوان الملكي الھاشمي
 .2مجلس األمة
 .3رئاسة الوزراء

 .19وزارة العدل
 .20المجلس القضائي
 .21دائرة قاضي القضاة

 .4رئاسة الوزراء/دیوان
التشریع والرأي
 .5دائرة الشراء الموحد

 .22وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین

 .6رئاسة الوزراء/وكالة
األنباء األردنیة
 .7دیوان المحاسبة
 .8وزارة تطویر القطاع
العام
 .9دیوان الخدمة المدنیة
 .10وزارة الشؤون السیاسیة
والبرلمانیة
 .11وزارة الدفاع
 .12الخدمات الطبیة الملكیة
 .13المركز الجغرافي الملكي
األردني
 .14وزارة الداخلیة
 .15وزارة الداخلیة /دائرة
األحوال المدنیة
والجوازات
 .16وزارة الداخلیة  /األمن
العام
 .17وزارة الداخلیة /الدفاع
المدني
 .18وزارة الداخلیة/قوات
الدرك

 .37وزارة الطاقة والثروة المعدنیة
 .38وزارة األشغال العامة واالسكان
 .39وزارة األشغال العامة واالسكان  /دائرة
العطاءات الحكومیة
 .40وزارة الزراعة
 .41وزارة المیاه والري

 .23وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین  /دائرة
الشؤون الفلسطینیة
 .24وزارة المالیة

 .42وزارة المیاه والري/سلطة وادي األردن

 .25وزارة المالیة /دائرة الموازنة العامة
 .26وزارة المالیة /الجمارك االردنیة

 .43وزارة البیئة
 .44وزارة التربیة والتعلیم

 .27وزارة المالیة/دائرة األراضي والمساحة
 .28وزارة المالیة /دائرة اللوازم العامة

 .45وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
 .46وزارة الصحة

 .29وزارة المالیة  /دائرة ضریبة الدخل والمبیعات
 .30وزارة الصناعة والتجارة والتموین
 .31وزارة الصناعة والتجارة والتموین/دائرة
مراقبة الشركات
 .32وزارة التخطیط والتعاون الدولي /المجلس
القومي للتخطیط

 .47وزارة التنمیة االجتماعیة
 .48وزارة العمل
 .49وزارة الثقافة
 .50وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنیة

 .33وزارة التخطیط والتعاون الدولي /دائرة
االحصاءات العامة

 .51وزارة الشباب

 .34وزارة السیاحة واآلثار

 .52وزارة النقل

 .35وزارة السیاحة واآلثار  /دائرة اآلثار العامة

 .53وزارة النقل /دائرة األرصاد الجویة

 .36وزارة الشؤون البلدیة

 .54وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
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.2الوحدات الحكومية :وعددهم  57وحدة
 .1سلطة المیاه
 .2مؤسسة سكة حدید العقبة
 .3المؤسسة العامة لإلسكان والتطویر
الحضري
 .4المؤسسة اإلستھالكیة المدنیة
 .5مؤسسة التدریب المھني

 .23مركز تكنولوجیا المعلومات
الوطني
 .24المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 .25ھیئة االوراق المالیة
 .26سلطة منطقة العقبة االقتصادیة
الخاصة
 .27المؤسسة االردنیة لتطویر
المشاریع االقتصادیة
 .28ھیئة تنظیم الطیران المدني

 .6وزارة األوقاف والشؤون
والمقدسات االسالمیة
 .7صندوق التأمین الصحي المدني

 .29المجلس الصحي العالي

 .8الخط الحدیدي الحجازي األردني
 .9صندوق توفیر البرید
 .10مجمع اللغة العربیة األردني

 .30دائرة االفتاء العام
 .31شركة البرید االردني
 .32شركة الكھرباء الوطنیة

 .11معھد اإلدارة العامة
 .12صندوق المعونة الوطنیة
 .13صندوق التنمیة والتشغیل

.33الشركة العامة االردنیة للصوامع
والتموین
 .34شركة بورصة عمان
 .35مركز إیداع األوراق المالیة

 .14مؤسسة المواصفات والمقاییس
 .15ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت

 .36البنك المركزي االردني
 .37شركة تطویر العقبة

 .16مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون
 .17المؤسسة التعاونیة االردنیة
 .18سلطة اقلیم البترا التنموي السیاحي

 .38شركة میاه االردن  -میاھنا
 .39شركة میاه العقبة
 .40ھیئة إعتماد مؤسسات التعلیم
العالي وضمان جودتھا
 .41متحف األردن
 .42شركة السمرا لتولید الكھرباء
اإلقتصادي و
43
االردنیة.
المجلسالمطارات
 .44شركة
اإلجتماعي.

 .19ھیئة تنظیم النقل البري
 .20ھیئة الطاقة الذریة االردنیة
االردنیة
البحریة
 .22الھیئة
21
لدعم الحركة
الوطني
الصندوق
الشبابیة والریاضیة.

 .45مستشفى األمیر حمزة
 .46شركة میاه الیرموك
 .47المحكمة الدستوریة
 .48صندوق دعم البحث العلمي
 .49المجلس االعلى لحقوق
االشخاص ذوي االعاقة
 .50الھیئة المستقلة لالنتخاب
 .51صندوق التشغیل والتدریب
والتعلیم المھني والتقني
 .52المجلس الطبي األردني
 .53ھیئة االستثمار
 .54ھیئة تنظیم قطاع الطاقة
والمعادن
 .55ھیئة االعالم
 .56ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد
 .57شركة المجموعة االردنیة
للمناطق الحرة والمناطق التنمویة

وفيما يلي تفاصـيل البيانات الماليـة المجمعـة للحكومة المركزيـة والوحـدات الحكومية لعام :2018
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إجمالي اإليرادات والمنح المجمعة:
بلغ مجموع اإليرادات المحلية والمنح المجمعة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية في

عام  2018حوالي  9152.7مليون دينار مقابل ما مقداره  8722.2مليون دينار خالل عام
 2017أي بارتفاع مقداره  430.5مليون دينار وكما يلي:

بلغ إجمالي اإليرادات المحلية والمنح الخارجية للحكومة المركزية في عام  2018ما

مقداره  7839.6مليون دينار مقابل  7425.2مليون دينار في نهاية عام  2017أي بارتفاع

مقداره  414.4مليون دينار أو ما نسبته .%5.6

إجمالي اإليرادات المحلية والمنح الخارجية للوحدات الحكومية في عام  2018ما مقداره

 1421.1مليون دينار مقابل  1481.1مليون دينار في نهاية عام  2017أي بانخفاض مقداره

 60مليون دينار أو ما نسبته .%4.1
إجمالي النفقات العامة المجمعة :

بلغ إجمالي اإلنفاق المجمع في عام  2018حوالي  10086.8مليون دينار مقابل ما

مقداره حوالي  9614.5مليون دينار خالل عام .2017

حيث بلغ إجمالي اإلنفاق للحكومة المركزية في عام  2018حوالي  8567.2مليون

دينار مقابل  8173.1مليون دينار في عام  2017مسجالً بذلك ارتفاعا مقداره  394.1مليون

دينار أو ما نسبته .%4.8

في حين بلغ إجمالي اإلنفاق للوحدات الحكومية في عام  2018حوالي  1669.1مليون

دينار مقابل  1577.9مليون دينار في عام  2017مسجالً بذلك ارتفاعا مقداره  91.2مليون
دينار أو ما نسبته .%5.8

مالحظــة:
يبين الحساب الختامي لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المنشورة على
الموقع االلكتروني لو ازرة المالية تفاصيل كل من اإليرادات والنفقات والعجز لهذه الجهات.
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