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  كلمة وزير المالية

 

وزارة المالية نحو االلتزام بالشفافية المالية والشمول في نشر البيانات  إستراتيجيةكجزء من 

سنوية لتقديم عرض المراجعة نصف هذه الالمالية وفقا للمعايير الدولية، تصدر وزارة المالية 

بداية من فحص األداء تالسنة المالية، إضافة إلى من ستة أشهر للالميزانية  إنفاذ إلجراءاتشامل 

 .تاريخ هذا البيانعام لال

، من أجل رصد وتقييم الحصيفةإلى تعزيز المساءلة واإلدارة سنوي الالنصف يهدف هذا التقرير 

لهيئات التشريعية والمواطنين والمجتمع الدولي أثناء الميزانية من خالل تقديم المعلومات إلى ا

 عملية التنفيذ.

تبادل فويتماشى إصدار هذا التقرير مع القيم األساسية لوزارة المالية بشأن الشفافية واإلفصاح: 

 الدولية منو تقديم الخدمات وفقا للمعايير  وتبسيط المعلومات بأعلى الوسائل المهنية والشفافية

 .هذا المجال لتميز فيالوزارة إلى اسعي تي كجزء من يأ أخرى جهة

جدوال للمؤشرات االقتصادية الرئيسية التي تغطي السنوات  النصف سنوي يتضمن هذا التقرير

أحدث البيانات المتاحة لمختلف قطاعات االقتصاد. كما يتضمن  إلى باإلضافةاألخيرة،  ةاألربع

إلحاق الجداول العديدة تم الدليل نشرة عن المنهجية والمفاهيم اإلحصائية. باإلضافة إلى ذلك، 

 تحتوي على نسب هامة.توضيحية  ومذكراترسوم بيانية ب

مع تحالف الموازنة  سنوي بالتعاونالالنصف وتنشر وزارة المالية هذه الطبعة من التقرير 

 ردني.األ
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 . المنهجية والمفاهيم1

 

 المنهجيات والمفاهيم

 

 يشتمل هذا التقرير على بيانات لستة أشهر وبيانات سنوية عن إحصاءات المالية الحكومية في الميزانية.

 

 أوال: تغطية القطاعات الحكومية

 

: تمثل الوزارات والدوائر الحكومية التي تدرج ميزانياتها السنوية في قانون الميزانية ضمن لحكومة المركزيةا

الموازنة العامة. ويتضمن قسم إحصاءات المالية العامة في الميزانية الموجزة واإليرادات ونفقات ميزانيات 

في ميزانية جي الدين المحلي والديون الخارجية وخدمة الدين الخار إدراجالحكومة المركزية. كما أنه قد تم 

ذات الميزانية الخاصة والدين الخارجي المضمون  للهيئاتالدين المحلي في حين تم فصل لحكومة المركزية ا

 .ريرقتالهذا  منوخدمته 

 

 بعض المفاهيم المستخدمة في هذا التقريرالمنهجية و ثانيا: 

من التحويالت اإللزامية إلى  تتكونو تشكل الحصة الرئيسية من إيرادات الوحدات الحكومية،حيث : الضرائب

الضرائب الواردة بند دائرة الجمارك من  قبل من راتتم استبعاد الغرامات والمصادلقد القطاع الحكومي العام. 

 يتم تصنيفها كإيرادات أخرى غير ضريبية. حيث في هذه النشرة

 

أو بيع أو نقل الملكية أو التأجير أو : تمثل جميع الضرائب المفروضة على إنتاج الضرائب على السلع والخدمات

 استيراد البضائع أو تقديم الخدمات.

 

: تشمل الضرائب اإلضافية على الكهرباء وخدمات دائرة األراضي والمساحة ورخص أخرى الضرائب اإلضافية

 وضرائب االتصال التأمينية. ينالمركبات والسائق

 

حكومي مقابل العمل المنجز خالل الفترة اللموظف لالمكافآت، نقدا، مستحقة الدفع مجموع : تعويضات الموظفين

 المحاسبية.

 

التحويالت الجارية التي تقوم بها الوحدات الحكومية إلى المؤسسات على أساس مستويات أنشطتها  اإلعانات:

امة وغيرها من المشاريع التي اإلنتاجية، أو على أساس الكميات أو القيم. وشملت التحويالت إلى الشركات الع

 تهدف إلى تعويض الخسائر التشغيلية.

 

 أو رأسمالية من وحدة حكومية إلى وحدة حكومية أخرى أو منظمة دولية جاريةإلزامية غير هي تحويالت  المنح:

 

مثل المرض الناشئة عن أحداث المعيشية : التحويالت الجارية إلى األسر لتلبية االحتياجات االجتماعية الخدمات

 والتقاعد.

 

: تمثل إيرادات التأمين لمؤسسة الضمان االجتماعي، والمساهمات التقاعدية الحكومية، المساهمات االجتماعية

 ومساهمات الموظف في صندوق التأمين الصحي.

 

 : يساوي اإليرادات المحلية مطروحا منه إجمالي النفقات غير المتعلقةالرصيد األساسي للحكومة المركزية

 بالفائدة.
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 : يساوي اإليرادات المحلية مطروحا منه النفقات الجارية.الرصيد الحالي للحكومة المركزية

 

 .ةات الحكوميئيهالوعجز : يساوي عجز الموازنة للحكومة المركزية المجمعالعجز 

 

 : يمثل الدين المحلي اإلجمالي مطروحا منه الودائع لدى النظام المصرفي.صافي الدين الداخلي

 

 (2017. ملخص تنفيذي )النصف األول 2

 

 أوال: إجمالي اإليرادات والمنح

 

  3528.2مقابل  1027مليون دينار خالل األشهر الستة األولى من عام  3446.6بلغ إجمالي اإليرادات والمنح 

. ٪1.3مليون دينار بنسبة  228.1ره اقدو التي تعكس نقصا م، 1026مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 

مليون  228.1مقابل  1027مليون دينار خالل الستة أشهر األولى من عام  140.7وبلغت قيمة المنح األجنبية 

 .1026دينار خالل نفس الفترة من عام 

مليون   3287.5مقارنة بـ  1027مليون دينار خالل الستة أشهر األولى من عام  3328.4بلغت اإليرادات المحلية 

. جاءت هذه الزيادة في ٪2.1مليون دينار بنسبة  40.4، أي بزيادة قدرها 1026رة من عام دينار في نفس الفت

، و نقص اإليرادات مليون دينار 46.1الضريبية" بمقدار  غير اإليرادات المحلية نتيجة لزيادة "اإليرادات

في المائة من اإليرادات  41وفي النصف األول من العام، جمعت الحكومة  مليون دينار. 51.4الضريبية بمقدار 

 المحلية المقدرة.

مليون دينار وارتفاع  61جاءت الزيادة في اإليرادات غير الضريبية نتيجة ارتفاع اإليرادات المتنوعة بقيمة 

مليون دينار وانخفاض اإليرادات  17.3اإليرادات من الفوائض واإليرادات المالية من الوحدات الحكومية بقيمة 

 مليون دينار. 20.6ات بمبلغ من عائد العقار

 16.7بنحو  "الدخل واألرباح"وقد جاء االنخفاض في اإليرادات الضريبية نتيجة انخفاض في الضرائب على 

 ٪7مليون دينار أو  4بمقدار  "المالية "التعامالت، وانخفاض في الضرائب على ٪4مليون دينار أو ما يقارب 

 .٪2.2مليون دينار أو ما نسبته  26بنحو وزيادة الضريبة على " السلع والخدمات "

 

 ثانيا: إجمالي النفقات

 

مليون   3169.8مقارنة مع  1027مليون دينار خالل الستة أشهر األولى من عام   3749.1بلغ إجمالي النفقات 

 االنخفاضوجاء هذا  .٪2.8بنسبة أي مليون دينار  70.2قدره  بانخفاض، 1026دينار خالل نفس الفترة من عام 

النفقات الرأسمالية  و تقليل ٪2.4مليون دينار أو  48.7النفقات الجارية بمبلغ  تقليلفي إجمالي النفقات نتيجة 

 .٪5.4مليون دينار أو  12.5بمقدار 

 

 ثالثا: العجز / الفائض العام

خالل النصف األول من عام لقد أدت التطورات المالية المذكورة أعاله الى تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة 

مليون دينار خالل نفس  532.8مليون دينار مقابل عجز بلغ حوالي  410.7قبل المنح الخارجية بنحو  1027

مليون دينار خالل  142.2مليون دينار مقابل عجز بلغ  301.5، بعد أن بلغت المنح حوالي 1026الفترة من عام 

ى أنه وفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإن عجز الموازنة بعد ، تجدر اإلشارة إل1026نفس الفترة من عام 

 مليون دينار. 643.2يُتوقع أن يصل إلى حوالي  1027المنح المقدرة لهذا العام 
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 . التوقعات االقتصادية3

 

  في  ٪4.6، ويقدر أن يصل إلى 1027خالل الربع األول من عام  ٪1.1لقد ارتفع النمو تدريجيا إلى

 .1027م عا

  1027في النصف األول من عام  ٪3.7، وارتفع إلى 1026بنهاية عام  ٪0.8-انخفض التضخم إلى. 

  ،من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول نهاية عام  ٪4.3وسجل عجز الحساب الجاري، بما في ذلك المنح

1026 . 

 

 المؤشر االقتصادي الرئيسي

 1027 

  حزيران -كانون الثاني
1026 2015 2014 2013 

 القطاع الحقيقي
الناتج المحلي 

اإلجمالي 

 الحقيقي

2.2* 2.0 2.4  3.1  2.8  

الناتج المحلي 

اإلجمالي 

  ……األسمي

3.9* 3.0 4.7  6.6  8.6  

معدل التضخم 

)استناداً إلى 

 مؤشر المستهلك(

3.7 -0.8 -0.9  2.8  5.6  

الحساب الجاري 

كنسبة من الناتج 

 المحلي اإلجمالي

 10.4- 7.3- 9.2- ينطبقال  

  1027تعود هذه األرقام الى الربع األول من عام 
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 . التوقعات المالية  4

 الخالصات  عرض 4.1

 

 2017 

 حزيران -كانون ثاني

2017 

 الميزانية
2016 2015 2014 2013 

  5758.9  7267.6 6797 7069.6 8119 3447 إجمالي اإليرادات

  3652.5  4037.1 4097.1 4254.3 5200.9 2247.9 الضرائب

  1445.2  1973.0 1813.8 1979.3 2141.4 1080.5 اإليرادات غير الضريبية

  0  0 886.2 836 777 118.2 عائدات الخصخصة

  7077.1  7851.1 7722.9 7948.2 8812.5 3749.1 إجمالي النفقات

  6340.4  6925.2 6808.5 7112.9 7827.5 3356.2 نفقات غير الفائدة

  6056.1  6713.6 6624.5 6819 7595.6 3370.2 الجاريةالنفقات 

  1267  1320.1 1344.6 1370 1412.3 690 تعويضات العاملين

  270.5  479.5 402.6 443.8 378 155.4 مشتريات السلع والخدمات

  83.0  86.0 1442 1476.1 1502.8 711 المنافع االجتماعية

  3442  3690 3671.9 3928.5 4466.3 2019.3 اخرى جارية نفقات 

  1021  1137.5 1098.2 1029.1 1216.9 378.9 النفقات الرأسمالية

  339.8  297.9 291 241.4 354 112.6  اإلعانات والمنح

  736.5  925.9 914.4 835.3 985 392.9 نفقات الفائدة

  1318.2-  583.5-  926.5- 878.6- 693.2- 302.5- رصيد الميزانية

 

 تحليل النفقات 4.2

 

 تحديثات النفقاتلتحليل تفصيلي 

مقارنة مع تقديرات الميزانية العامة لنفس بال ٪22.3بنسبة  1027 حزيران انخفضت النفقات الجارية حتى نهاية 

انخفضت النفقات الرأسمالية لقد بعض التدابير للحد من النفقات. ولالحكومة اتخاذ بيرجع ذلك إلى حد كبير الفترة. 

في المائة مقارنة بتقديرات الميزانية لنفس الفترة، ويرجع ذلك إلى  37لسنة الجارية بنسبة لنصف الالفعلية حتى 

الدفعات  التي تستحق فيهاعلى التحقق الفعلي من المشاريع  ادامفترات اعتالدفع للمتعاقدين على  إنفاذحد كبير إلى 

 .عادة ما تدفع في نهاية العاماإلنجاز، وعلى أساس 

، فإنه يقترب من معدل اإلنفاق للفترة نفسها 1027وباإلشارة إلى معدل اإلنفاق الرأسمالي للنصف األول من عام 

 .ذاته تقديرات العام و يتناسق، مما يعزز التبرير أعاله أن االنخفاض في اإلنفاق للنصف األول 1026من عام 
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 اإلنفاقتحليل مفصل لبرامج 

 التعليم و وزارة الصحة *.التربية و فيما يلي جدول يوضح البرامج التي تنفذها وزارة 

       وزارة التربية و التعليم

رقم 

 البرنامج

 البرنامج

 

2017 

2كانون

-

  حزيران

2017 

  تقديرات

2016  

-اعادة

 تقديرات

2015  2014  2013  

  5.5  10  10 10  10 5.5 لجنة االتصاالت  -2  1105

دعم شؤون التعليم -1  2260

 والتدريب

3.5 6.7  6.4 5  5  4.4  

  55.1  56.5  57.8 50.5  55.5 18.9 خدمات اإلدارة والدعم -3  4401

  24.1  23.3  24.4 24  24.9 9.4 التعليم المهني -4  4405

  3.4  3.4  3.9 3.7  3.7 1.1 التربية الخاصة -5  4415

  4.6  6.1  5.4 5.1  6.7 2.1 تعليم رياض األطفال -6  4420

  666.9  703.1  703.1 710.2  716.5 37 التعليم األساسي -7  4425

  95.4  104.8  97 107.5  111.8 41.4 التعليم الثانوي -8  4430

محواألمية وتعليم  -4  4435

 الكبار

0.78 0.68  0.68 0.68  0.6  0.52  

اإلدارة خدمات  -20  4501

 والدعم

1.6 4.1  3.8 3.3  2.8  2.8  

الكليات والجامعات  -22  4505

 الحكومية

48.8 121.5  119.3 120  90.7  80.2  

   943.3  1006.3  1030.9 1041.2 1039.4 502.3  االجمالي

 المصدر: دائرة الموازنة العامة 

 

 

       (الحق) وزارة التربية و التعليم

رقم 

 البرنامج

 البرنامج

 

2017 

-2كانون

  حزيران

2017 

  تقديرات

1026 

إعادة 

 تقدير

2015  2014  2013  

8141   1.9 1.9 1.9 2.3 2.7 0 خدمات اإلدارة و الدعم 

8142   9.1 9.7 9.9 10.4 10.5 0 التأهيل والتدريب 

8261   0.28 0.24 0.23 0.25 0.29 0 اإلدارة وخدمات الدعم 

8262   0.29 0.25 0.23 0.3 0.3 0 التدريب 

8301   8.6 7.3 0 0 0 0 اإلدارة وخدمات الدعم 

8302   0.06 1.2 0 0 0 0 دعم المشاريع التعليمية 

9081   0.75 0.8 0.9 0.9 1 0 اإلدارة وخدمات الدعم 

9082    اعتماد مؤسسات التعليم

 العالي

0 0.28 0.37 0.37 0.31 0.24 

9083    المركز الوطني

 لالختبارات

0 0.3 0.3 0.08 0.08 0.01 

9351   0.4 0.6 0.75 0.8 0.7 0 اإلدارة وخدمات الدعم 

9352   2.2 4 4.8 6.1 6.2 0 البحث 

9411   0 0.03 0 0 0 0 اإلدارة وخدمات الدعم 

9412   7.5 8.3 14.2 21.3 14.3 0 التوظيف والتدريب 

9413    0.21 0.36 0.17 0.35 6.5 0 التعليم المهني والتقني 

  31.8 35.2 33.8 43.3 42.9 0  االجمالي
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 وزارة الصحة بالمليون دينار

رقم 

 البرنامج

 البرنامج
 

2017 

 -1كانون 

 حزيران

1027 

 تقديرات

2016 

اعادة 

 تقديرات

2015 2014 2013 

 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4 4.2 وحدة األمن والحماية الخاصة بها -12 1120

 150.4 163.1 168.1 243 179 89.8 خدمات اإلدارة والدعم -23 1201

 20.9 21.5 23.6 19.4 19.5 8.1 خدمات اإلدارة والدعم -24 4601

 10.3 13.8 6 5.2 5.2 1.9 تنمية القوى العاملة -25 4605

مجال الطب الرئيسي  -26 1205

 للرعاية الصحية

0 0 0 0 0 0.7 

الرعاية الصحية الثانوية  -27 1210

 / المستشفيات

24.9 61.1 40.7 55 56.6 41.8 

 109 19.1 22.1 12.5 5 2.5 دعم الشؤون الصحية -28 2250

مراكز الرعاية الصحية  -24 4610

األولية / مراكز الخدمات 

 الصحية

48.3 103.4 100.8 111.3 136.3 72.1 

الرعاية الصحية الثانوية  -10 4615

 / المستشفيات

106.6 253.9 258.9 233.4 209.7 242.2 

األمصال واللقاحات  -12 4620

 واألدوية والمستهلكات الطبية

36.2 99.0 99.0 93.2 88.1 54.4 

توسيع تغطية التأمين  -11 4625

 الصحي

32.0 100 155.0 155.0 154.4 100 

  712.4 870.9 876.2 942.9 834.5 354.5 االجمالي

 

 

 )تابع( وزارة الصحة

رقم 

 البرنامج

 2017 البرامج

 -1كانون 

 حزيران

1027 

 تقديرات

2016 

اعادة 

 تقديرات

2015 2014 2013 

 32.3 38 45.1 45.6 45.1 0 خدمات اإلدارة والدعم  8181

 182.3 88.9 101.3 108.5 109.7 0 العالجات الطبية    8182

 8.6 8.6 0 0 0 0 خدمات اإلدارة والدعم  8281

 1.7 2.1 2.0 2.3 2.4 0 خدمات اإلدارة والدعم  8661

 2.9 3.4 3.3 3.7 4.0 0 الطعام   8662

 2.3 2.5 2.6 2.9 3.3 0 األدوية  8663

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.16 0 خدمات اإلدارة والدعم  8861

 0.15 0.15 0.15 0.17 0.15 0 السياسات والتنسيق  8862

 0.7 0.7 10.6 1.3 1.0 0 خدمات اإلدارة والدعم  9241

 23.1 22.8 26.1 26.1 26.6 0 الثانويةالرعاية الصحية   9242

 0 0.44 0.66 0.66 0.75 0 خدمات اإلدارة والدعم  9431

 0 0.18 0.34 0.47 0.37 0 التدريب والتأهيل  9432

  254.3 167.9 182.7 191.8 193.6 0  االجمالي
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 تحليل اإليرادات 4.3

مقارنة بالفترة نفسها  ٪1.3بنسبة  1027في النصف األول من عام قد انخفضت اإليرادات والمنح ان في حين • 

 ٪25بنسبة  1027 حزيرانحتی نهاية انخفض  قد إجمالي اإليرادات والمنح فقد انخفضمن العام الماضي، 

 :إلى ما يليأسباب االنخفاض  و تعزىمقارنة مع تقديرات الميزانية.

 ينح عادة ما تكون فمرة الزمنية لتلقي التمليون دينار، حيث أن الف 161قدار مارجية بخلانح مت الض. انخف2

. في الشهر األخير من العامقررة منح المال يمن إجمال ٪44 يلاكومة حوح. تتلقى ال1027ر من عام يهر األخشال

 على مدار السنة. الباقية من المنح األجنبية ٪52و تتوزع ما نسبته 

 

وتشمل . على الحكومة أن توافق على اإلجراءات وااللتزامات التي تم االتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، 1

 525حوالي  1028و في عام  1027مليون في عام  450هذه التدابير زيادة في اإليرادات تصل إلى حوالي 

ثر النهائي لجإجراءات المتخذة ، مما ، وهو ما ال يعكس األ02.03.1027مليون، والتي بدأت تطبق اعتبارا من 

 يقلل من قيمة التحصيل الضريبي المستهدف.

برنامج صندوق النقد الدولي لتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج ات لتطلبماإلجراءات و التدابير و تعد هذه  .3

 .٪77بنسبة المحلي اإلجمالي. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة إجمالي الدين العام / الناتج سنويا 
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 التصنيف االقتصادي والوظيفي للنفقات الجارية والرأسمالية. - 5

 

 حسب التصنيف الوظيفي الميزانية ضمنللحكومة المركزية جارية توزيع النفقات ال

 

 

 بالمليون دينار 

 2017 2016 2015  2014  2013  

 الفعلي الميزانية

 1089.3 1398.6 1326.6 1415 1469.5  خدمات عامة

 820 869.2 905.7 986.6 1095.6  الدفاع

 863.8 941.4 979.6 1038.9 1109.2 النظام العام و السالمة

 108.4 119.6 130.3 141.3 142.9 الشؤون االقتصادية

 1.3 1.5 1.7 2.2 2.3 حماية البيئة

 18.3 20.1 21.5 24.8 24.6 اإلسكان والمرافق المجتمعية

 570.2 730.5 760.7 789.4 730.5 الصحة

 97.3 102.0 110.6 121.4 129.6 الترفيه و الثقافة و الدين

 874.3 902.2 899.7 941.0 925.8  التعليم

 1613.2 1628.5 1488.1 1724.6 1965.7 *حماية االجتماعيةال

 6056.1 6713.6 6624.5 7185.1 7595.7  اإلجمالي

  .بما في ذلك من اغاثات عينية *
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 الغايةوفقا لنوع  توزيع النفقات الرأسمالية للحكومة المركزية

 مليون دينار 

 

 بالمليون دينار

  2016 2015  2014  2013  

 الفعلي الميزانية

 45.6 45.9 44.3 63.4 61.1  خدمات عامة

 29 30.0 30.1 39.8 44.0  الدفاع

 55.2 64.1 64.1 81.3 87.4 النظام العام و السالمة

 299.1 458.0 382.0 531.3 444.2 الشؤون االقتصادية

 63 39.2 42.1 33.3 21.9 حماية البيئة

 260.9 199.5 217.3 224.7 272.7 اإلسكان والمرافق المجتمعية

 144.6 140.4 115.5 142.5 104.1 الصحة

 38 38.5 44.8 57.0 53.9 الترفيه و الثقافة و الدين

 69.1 104.2 142.7 121.4 113.6  التعليم

 16.5 17.7 15.5 15.9 14.1 *حماية االجتماعيةال

 1021.0 1137.5 1098.4 1310.6 1216.9  االجمالي
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 لحكومة المركزيةية لرأسمالاللنفقات لالتصنيف االقتصادي 

 مليون دينار
  2016 2015  2014  2013  

 الفعلي الميزانية

 20.2 12.2 9.1 10.2 9.6  تعويضات الموظفين

و  األجورالرواتب و  

 العالوات
9.6 9.8 8.8 11.1 18.9 

الضمان  مساهمات 

 االجتماعي
0.0 0.4 0.3 1.1 1.3 

 144.7 200.2 123.0 120.8 150.2  السلع والخدمات استخدام

 178.4 249.8 251.4 231.0 256.9  الدعم / المنح

منح إلى وحدات حكومية  

 178.4 249.8 251.4 231 256.9 ماليةرأس/ أخرى 

 16.8 15.7 20.2 27.5 35.3  نفقات أخرى

 16.8 15.7 20.2 27.5 35.3 نفقات متنوعة 

 541.9 532.1 566.7 500.8 580.5  الموجودات غير المالية

 441.6 486.9 478.1 437.9 530.2 أصول ثابتة 

 15.6 31.8 57.0 42.6 6.6 مخزونات 

 84.7 13.4 31.6 20.4 42.9 األصول غير المنتجة 

 119.0 127.5 139.0 139.0 184.5 النفقات العسكرية

 1021.0 1137.5 1109.4 1029.3 1217.0 اإلجمالي الكلي
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 . التطورات في الدين الحكومي6

 

 الموازنة والقروض المضمونة  1027 حزيراننهاية مع صافي الدين العام القائم )المحلي والخارجي(  وصل

مليون دينار أو ما نسبته   26472.1للشركة الوطنية للكهرباء وسلطة المياه، . وبلغ صافي الدين العام القائم 

 مليون دينار أو 16041.7 مقارنة مع حزيرانبنهاية  1027من الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع لعام  44.4٪

. حيث بلغ مجموع دين  شركة الكهرباء الوطنية و سلطة 1026ي في عام من الناتج المحلي اإلجمال 45.2٪

 .مليار دينار 6.7المياه مجتمعة ما يقارب 

عند نهاية هذا العام.  %45.2عند نفس النسبة  اإلجماليالناتج المحلي  إلىيتوقع أن تبقى نسبة الدين العام  

مليون  442.8فقد أظهر زيادة قدرها  1027عام  فيما يتعلق بصافي الدين العام في نهاية النصف األول من

وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض الممنوحة  1026عن نهاية عام  ٪3.4دينار أو ما نسبته 

من  ٪84.1مليون دينار أو ما نسبته  15012.3للشركة الوطنية للكهرباء وسلطة المياه لتصل إلى حوالي 

مليون دينار  14074.4مقارنة بنحو  1027األولى من عام  الستةة األشهر الناتج المحلي اإلجمالي في نهاي

 .1026من الناتج المحلي اإلجمالي لعام  ٪87.7أو ما نسبته 

 

  مليون دينار ليصل إلى 603.2( بمقدارةالحكومالمضمون من  و )الحكوميالقائم ارتفع الدين العام الخارجي 

من الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع  ٪38.4 ، أي ما يعادل1027 حزيرانمليون دينار في نهاية  20401.2

من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪37.5 أو ليون دينارم 20144مقارنة مع  األولالنصف بنهاية  1027لعام 

 .1026بنهاية عام 

 

 ( في نهاية الهيئات ذات الميزانية وفي ارتفع صافي الدين المحلي القائم )صف األول منالنالميزانية الخاصة 

 1027من الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع لعام  ٪50.3 يمليون دينار أردني أ 24224.1ليصل إلى  1027

، مما 1026من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية العام من عام  ٪50.1مليون دينار أو  23780.4مقارنة مع 

  مليون دينار. 338.8 يعكس زيادة قدرها
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 أهمية خاصة. برامج ذات 7

القضايا ذات األهمية الخاصة مصب اهتمام البرلمان والجمهور ، النوع، الطفل، التعليم وصناديق المعاشات 

 التقاعدية:

 

 عدد المتقاعدين نفقات المعاشات التقاعدية

 السنة أصيل وريث اجمالي أصيل وريث اجمالي

982.4 122.8 859.6 289,471 87,763 201,708 2012 

1046.4 134.9 911.5 301,797 90,878 210,919 2013 

1115.4 142.3 973.1 308,261 93,794 214,467 2014 

1161.8 149.5 1012.2 320,255 96,237 224,018 2015 

1197.7 150.9 1046.8 329,053 99,546 229,507 2016 

      2016 

 حزيران 226,351 97,466 323,817 86.4 12.5 98.9

 تموز 226,620 97,993 324,613 86.6 12.6 99.2

 آب 226,721 98,169 324,890 86.8 12.6 99.5

 أيلول 227,087 98,230 325,317 87.1 12.7 99.7

 تشرين االول 227,714 98,799 326,513 91.7 13.0 104.7

 تشرين ثاني 228,678 99,353 328,031 88.9 12.8 101.7

 كانون أول 229,507 99,546 329,053 89.3 12.8 102.1

            2017 

 كانون ثاني 230,005 100,319 330,324 89.4 13.2 102.6

 شباط 230,391 100,261 330,652 89.4 13.2 102.6

 آذار 231,067 101,033 332,100 89.9 13.4 103.3

 نيسان 231,756 101,634 333,390 90.3 13.4 103.7

 أيار 232,469 102,215 334,684 90.9 13.4 104.3

 حزيران 232,890 101,825 334,715 90.7 13.3 104.0

 

 

 

 2013 2014 2015 2016 تذكيريةبنود 

إجمالي نفقات المعاشات التقاعدية / الناتج المحلي  ٪

 اإلجمالي
4.4 4.3 4.4 4.4 

 17.3 16.6 17.2 17.3 إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية / النفقات الجارية ٪

 14.8 14.2 14.8 15.1 إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية / مجموع النفقات ٪
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 برامج وزارة التربية و التعليم للمرأة

 

رقم 

 البرنامج

 2012 البرنامج

Million 

JD  

2012 2017 2016 2015 

 32.0 28.8 30.4 32.2 34.8 خدمات االدارة و الدعم 4401

 13.6 13.7 14.4 14.6 14.8 المهنيالتلعيم  4405

 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 النشاطات االجتماعية و الرياضية و التعليمية 4410

 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 التعليم الخاص 4415

 2.9 2.9 2.6 3.8 3.6 رياض االطفال 4420

 404.5 398.8 392.1 406.8 418.8 التعليم االساسي 4425

 54.9 61.3 55.3 60.5 65.5 التعليم الثانوي 4430

 0. 4. 3. 3. 3. محو األمية و تعليم الكبار 4435

 511.2 509.0 498.4 521.5 541.2 االجمالي

 

 

 

 برامج وزارة التربية و التعليم للطفل

 

 2012 البرنامج رقم البرنامج

Million 

JD  

2012 2017 2016 2015 

 56.1 50.5 53.2 56.4 61.0 خدمات االدارة و الدعم 4401

 23.9 24.0 25.2 25.7 26.0 التلعيم المهني 4405

 2.2 1.9 2.1 2.1 2.1 النشاطات االجتماعية و الرياضية و التعليمية 4410

 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 التعليم الخاص 4415

 5.1 5.1 4.5 6.6 6.2 رياض االطفال 4420

 709.7 699.6 687.8 713.5 734.7 التعليم االساسي 4425

 96.3 107.5 97.1 106.3 115.1 التعليم الثانوي 4430

  896.9 892.3 873.7 914.4 949.0 االجمالي
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 برامج وزارة الصحة للمرأة

 

رقم 

 البرنامج

 1024 البرنامج

مليون 

 دينار

1028 1027 1026 1025 

 7.8 6.5 7.1 7.0 7.1 خدمات اإلدارة و الدعم 4601

 3.2 2.8 3.2 3.3 3.3 تنمية القوى البشرية 4605

العناية الصحية األساسية/ خدمات  4610

 52.4 49.5 49.3 51.1 53.0 المراكز الصحية

 149.8 177.5 166.3 184.4 192.4 العناية الصحية الثانوية/ المستشفيات 4615

األمصال، اللقاحات، األدوية  4620

 56.9 60.4 60.4 68.1 79.1 والمستهلكات الطبية

 86.0 86.0 55.0 55.0 55.0 تغطية التأمين الصحيتوسيع  4625

 356.1 382.7 341.4 368.9 389.8 اإلجمالي

 

 

 برامج وزارة الصحة للطفل

 

رقم 

 البرنامج

 1024 البرنامج

مليون 

 دينار

1028 1027 1026 1025 

العناية الصحية االساسية/ خدمات  4610

 39.2 37.1 36.9 38.3 39.7 المراكز الصحية

 86.7 102.7 101.3 112.5 117.3 العناية الصحية الثانوية/ المستشفيات 4615

األمصال، اللقاحات، األدوية  4620

 37.4 39.7 39.7 44.8 52.0 والمستهلكات الطبية

 55.8 55.8 36.0 36.0 36.0 توسيع تغطية التأمين الصحي 6254

 219.1 235.3 214.0 231.5 245.0 االجمالي

 


