تــقــريـــر تفــصــيــلي حـــول
"مـــشــروع قـــانــــون المــوازنـــة الـــعــامــة لـلــدولـة
لـلعـام "1028

إدارة الـسيــاســات والــدراســات االقتــصــاديــة
وحــدة االتفــاقــيـــات والتــجـــارة الـــدوليـــة

إعــــــداد
مـــأمــــون صــــيدم
تشـريــن ثـــانــــي 1027

تـقـــــريــر حـول الـمـوازنـة الـعـامــة لـلـدولـة للـعـام 1028
أوال :مـالمـح قـانـون الــمــوازنـة العـامـة لـلــدولــة لـلـعـام :1028
(أ)

اإليـرادات الـعــامـة:
قدرت اإليرادات العامة لعام  1028بنحو ( )8948مليون دينار ،بزيادة قيمتها
( )78087مليون دينار ،مقابل ( )772187مليون دينار لعام  ،1027وبنسبة نمو بلغت
( ، )%2082وقــد تـــوزعـــت هـــذه اإليــرادات وفـــقــا لمــا يـــلــي:



اإليـرادات المـحلـيـة:
قدرت اإليرادات المحلية في عام  1028بحوالي ( )7748مليون دينار ،بزيادة قيمتها
( )42187مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته ( )%2787مقابل ( )888087مليون
دينار لعام ،1027وقــد جـــاءت هـــذه الــزيـــادة محــصلــة لمــا يـلي:
االيـرادات الــضـريبــية:
تركزت الزيادة في االيرادات المحلية ضمن بند االيرادات الضريبية  ،التي تشكل ما
نسبته ( )%88من اجمالي االيرادات المحلية وبما قيمته ( )129188مليون دينار
للعام  ،1028وبزيادة بلغت ( )81188مليون دينار  ،مقابل ( )9110مليون دينار
عام  ،1027وقــد جــاءت هــذه الــزيــادة المتــوقــعة نتــيجــة ازديــاد كــل مــن:
 -2الضــرائب عــلى الــدخــل واالربــاح:
والمقدر أن تصل إلى ( )48087مليون دينار خالل عام  ،1028مقابل ()410
مليون دينار عام  ،1027بارتفاع بلغ ( )7087مليون دينار8
 -1الــضــرائــب علــى الســلــع والخــدمـــات:
فمن المقدر أن تصل إلى ( )7884مليون دينار عام  ،1028بارتفاع يبلغ ()184
مليون دينار  ،مقابل ( )7210مليون دينار عام 81027
 -3الضــرائــب عــلى الـتجــارة والـمعــامــالت الــدوليــة:
حيث من المقدر أن تصل إلى ( )71282مليون دينار عام  ، 1028مقابل ()770
مليون دينار خالل العام 81027
االيــرادات غــير الــضـريبـــية:
فقد شكلت ما نسبته ( )%79من اجمالي االيرادات المحلية المقدرة وبما قيمته
( )181082مليون دينار عام  ،1028مقابل ( )178087مليون دينار عام ،1027
وقــد جـــاءت هـــذه الـــزيـــادة نــتيجـــة لتـــوقـــع ازديـــاد بنــد:
 -2ايـرادات بيــع الــسلـع والخــدمــات:
ليصل إلى ( )200088مليون دينار عام  ،1028مقابل ( )410مليون دينار عام
81027
 -1االيــرادات المخــتلفـــة:
لتصل إلى ( )217888مليون دينار عام  ،1028مقابل ( )48081مليون دينار عام
81027
1

جــدول رقـــم ()2
االيــرادات الضــريبــية وغــير الضــريبــية
مليون دينار

الــــصـــنف
االيـــرادات المــحلــــية ،مــنهـــا:
أ -اإليرادات الــضــريبـــية:
 -2الضرائب على الدخل
واالرباح
 -1الضرائب على الملكية
 -7الضرائب على السلع
والخدمات
 -9الضرائب على التجارة
والمعامالت الدولية
 -1الضرائب االخرى
ب -االيــرادات غيــر الضــريبــية
 -2عائدات التقاعد
 -1ايرادات دخل الملكية
 -7ايرادات بيع السلع والخدمات
 -9الغرامات والجزاءات
والمصادرات
 -1االيرادات المختلفة
ج -الـمنــح الخــارجيــة

اعــادة تـــقــديـــر
1027
088033
0210
410

مــــقــدر
1028
7770
220238
48087

210
7210

21182
7884

770

71282

130033
21
79787
410
8488

102032
2181
71182
200088
7188

48081
871

217888
700

 الـمنـح الـخـارجـيـة:
قدرت المنح الخارجية في عام  1028بمبلغ ( )700مليون دينار ،بانخفاض بلغ ()271
مليون دينار ،بنسبة بلغت ( ،)%2882مقارنه مع ( )871مليون دينار في عام ،1027
وقـد تــوزعــت هـــذه الــمـنح وفـقــا للــجهــات التــاليـــة:
االتــحــاد االوروبـــي :قدرت المنح االوروبية لعام  1028ما مجموعه ( )11مليون
دينار  ،مقابل ( )81مليون دينار لعام 81027
الـواليــات الــمتحــدة :قدرت منح الواليات المتحدة االمريكية لعام )777( 1028
مليون دينار  ،مقابل ( )777مليون دينار لعام 81027
الصــندوق الــخــليـجي للــتــنـمية :قدرت منح الصندوق الخليجي لعام 1028
(  )188مليون دينار  ،مقابل ( )741لعام 81027
مــنـح أخـــرى :قدرت مجموعها للعام  1028بـ ( )10مليون دينار  ،مقابل ()19
مليون دينار للعام 81027
2

جــدول رقـــم ()1
الـــمــنــح الخــارجيـــة
مليون دينار

اعـــادة تـــقــديــر
1027
832
81
777
741
19

التــصنيـــف
الــمنــح
االتحــاد االوروبـــي
الــواليــات المتــحــدة االمـريكيــة
الــصــندوق الخـليجــي للتــنميــة
منــح اخـــرى

مـــقــدر
1028
700
22
777
188
10

ب -النـفـقـات الــعـامــة:
قدرت النفقات العامة في عام  1028بنحو( )407487مليون دينار ،بزيادة قيمتها ()17187
مليون دينار ،بنسبة نمو بلغت ( )%887مقابل ( )8987مليون دينار في عام  ،1027وقـد
تــوزعــت هــذه النفـقات علــى النحــو التـــالـــي:
 النــفــقــات الـجـاريـة:
قدرت النفقات الجارية في عام  1028بنحو ( )788889مليون دينار ،بارتفاع قيمته
( )99988مليون دينار  ،وبنسبة بلغت ( ، )%8مقابل ( )799288مليون دينار في العام
81027
 الـنفـقـات الـرأسـمالـيـــة:
قدرت النفقات الرأسمالية في عام  1028بحوالي ( )221188مليون دينار  ،بارتفاع
مقداره ( )21788مليون دينار وبنسبة نمو بلغت ( ، )%2189مقابل ( )201181مليون
دينار في العام 81027
جــدول رقـــم ()3
النفــــقات الجــاريــة والــرأسمــاليـــة
مليون دينار

الــــصنــف
النـــفــقـــات الـــجـــاريـــة ،منـها:
الجهاز المدني
الجهاز العسكري
النفقات االخرى
النــفـقـــات الـــرأســمالــــية
إجــمــالي النــفـقـــات الـــعـامــــة

اعـــادة تــقديـــر
1027
700238
107182
2147
708988
201231
8007

3

مـــقــدر
1028
788030
112084
291881
7291
222138
703733

 العــجــز المــالـــي:
وتـرتيــبا عــلى هــذه التطــورات فــي جانــبي اإليــرادات العـامـة والنفــقات العــامــة ،
يتــوقــع ان يبــلــغ العجز بعد وقبل المنح الى:
العــجــز المـالـي بعـــد المــنـح :إلى ( )19787مليون دينار خالل العام ،1028
بانخفاض بلغ ( )10889مليون دينار ،مقابل ( )71287مليون دينار عام 81027
اما العـجــز المــالي قـــبل المـنــح :الى ( )219787مليون دينار عام ،1028
بانخفاض بلغ ( )79789مليون دينار ،مقابل ( )218887مليون دينار عام 81027
جـــدول رقـــم ()0
الــعــجـــز
مليون دينار

التصنيف
الـــعــجــز بـــعـــد الـــمنــح
الـــعــجــز قـــبل الـــمنــح

مــــقــدر
1028
20333
210333

اعــادة تـــقــديــر
1027
72237
228037

خــالصـــة المــوازنــة
جــدول رقــــم ()2
إيــرادات ونفــقات المـوازنـــة العــامـــة لـــلعـاميــن 1028-1027
مليون دينار

الــــصـــنف
اإليـرادات العـامــة  ،ومنــهــا:
اإليـرادات المـحـلية
المـنـح الـخـارجـية
النـفـقات الـعـامـة  ،ومــنــها:
النـفـقـات الـجـاريــة
النـفقـات الـرأسـمالـية
العـجـز

اعــادة تقـديـر
1027
772233
888087
871
8007
799288
201181
71287

4

مـقـدر
1028
8070
7748
700
703733
788889
221188
19787

الفـــرق

نسبــة التغير %

78037
42187
271
27133
99988
21788
10889

2032
2787
28827
8
2189
1787-

ثــانيــا :تــقديـــرات النــفــقـــات وااليـــرادات فـــي مشــروعي قــانــــون المــوازنـــة
الـــعـامـــة وقــانـــون مــوازنـــات الــوحــدات الحــكوميـــة لـلــســنه المــالــيــة ،1028
فقــد اسـتنــدت الــى الفــرضيــات واالجـــراءات المــاليــة التــاليـــة:
 -2عدم اصدار مالحق موازنه إال في الحاالت ذات الضرورة القصوى8
 -1الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري8
 -7الزيادة السنويه الطبيعية لرواتب الموظفين8
 -9االستمرار في ضبط التعيينات مع االخذ بعين االعتبار مشروع المواءمة بين الموارد
البشرية واالدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية8
 -1رصد المخصصات الالزمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي8
 -8تعزيز شبكة االمان االجتماعي بما يضمن ايصال الدعم لمستحقية8
 -7ضبط وترشيد االنفاق العام وال سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر
وكذلك االستمرار في سياسة وقف شراء السيارات واالثاث 8
 -8مواصلة العمل على اعتماد اجراءات واليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من
خالل تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه واالستغالل الكفؤ للطاقة
وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية 8
 -4رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات إدامة عمل
مجالس المحافظات8
 -20االستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة لعدد من المشاريع الحيوية مثل
(مشروع انشاء مبنى جديد للمدينة الطبية ،مشروع الدفاع االلكتروني ،مشروع ناقل
البحرين ،مشروع تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ،مشروع
اكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ،مشروع الطريق الصحراوي ،مشروع تطوير
الجامعات الرسمية ،مشروع مستشفى االميرة بسمة ،ومشروع مستشفى السلط
ومشروع االلياف الضوئية8
 -22رصد المخصصات المالية الالزمة للمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خالل
آلية التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك مثل مشروع إنشاء جمرك عمان  /الماضونه
ومشروع مستشفى الطفيلة8
 -21رصد المخصصات المالية الالزمة لمشاريع التحول االلكتروني (أردن رقمي)8
 -27االستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة للمعالجات الطبية واالدوية
والمستلزمات الطبية وتغطية كلفة التوسع في مظلة التامين الصحي تمهيدا للوصول
الى التامين الصحي الشامل8
 -29االستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة لتنمية وتطوير البلديات ودعم
الجامعات الرسمية والمعونه النقدية لالسر المحتاجة8
 -21مواصلة تقديم الدعم للوحدات الحكومية المهمة مثل ( وزارة االوقاف والشؤون
والمقدسات االسالمية ومؤسسة االذاعه والتلفزيون ومؤسسة التدريب المهني)8
 -28رصد المخصصات المالية الالزمة لتغطية االلتزامات المالية والمتاخرات على
الوزارات والدوائر الحكومية8
 -27رصد المخصصات المالية لغايات االستمالكات8
 -28رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع االستراتيجية في قطاعات
النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه والطرق واالتصاالت8
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 -24رصد المخصصات المالية الالزمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية إلنتاج
الكهرباء8
 -10مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية
لضمان االستقراراألمني الذي يشكل الركيزة االساسية لالستقرار االقتصادي
والمالي8
 -12رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ المهام وااللتزامات جراء دخول قانون
حقوق االشخاص ذوي االعاقة لعام  1027حيز التنفيذ8
 -11متابعه تحسين إجراءات الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات
على المتهربين ضريبيا8
 -17التخفيض التدريجي لالعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات8
 -19حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنه العامة8
ثــالثـا :تــوجــهـــات مـــشــروع قــانــون المــوازنــة العــامــة ومشــروع قــانــون
مــوازنــات الــوحـــدات الحــكوميـــة لعـــام  1028عــلى النــحو التــالي:
 -2تطبيق نهج الالمركزية من خالل إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في
الموازنه العامة لعام  ،1028وفي هذا السياق فقد تم تحديد السقف االجمالي
للموازنات الرأسمالية للمحافظات لعام  1028بواقع  110مليون دينار او ما نسبته
( )%7من االيرادات المحلية المقدرة لعام 81027
 -1مواصلة العمل على تنفيذ برنامج االصالح المالي والهيكلي المتفق علية مع صندوق
النقد الدولي8
 -7تفعيل دور وحدة ادارة االستثمارات العامة في ادارة وتوجية الموارد المالية8
 -9التاكيد على أهمية مشروع الخارطة االستثمارية للمملكة في احداث نقلة نوعية في
التنمية وتوزيع مكتسباتها على محافظات المملكة8
 -1مواصلة العمل على تحسين بيئة االعمال وتسهيل وتبسيط اجراءات االستثمار في
المملكة بهدف ايجاد بيئة استثمارية مشجعه لالستثمار المحلي وجاذبة لالستثمار
االجنبي8
 -8متابعه العمل على إعادة هندسة االجراءات الحكومية واتمتتها وزيادة استخدام
الخدمات االلكترونية من خالل تنفيذ مشروع التحول االلكتروني8
 -7االستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خالل الشراكة بين
القطاعين العام والخاص في ضوء محدودية الموارد المالية للحكومة8
 -8التركيز على تعظيم دور القطاع السياحي وتعزيزمساهمته في تحقيق النمو
االقتصادي8
 -4مواصلة العمل على تنفيذ توصيات االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية
(8)1011-1028
 -20تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
المخصص لدعم تنفيذ مشاريع مختلفة تستهدف الفئات المدعومة بفاتورة الكهرباء في
القطاع المنزلي في مختلف محافظات المملكة لتخفيف عبئ فاتورة الكهرباء الشهرية
على المواطنين وزيادة نسبة الطاقة المتجددة المولدة8
 -22اعتماد خطة البرنامج الوطني للتشغيل والذي يقوم على مبدأ التشغيل بدل
التوظيف في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من الوظائف8
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 -21االرتقاء بقطاع النقل ووضع الخطط واالستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ مشاريع
استراتيجية في هذا القطاع8
 -27تقوية شبكة االمان االجتماعي من خالل تبني أسلوب ايصال الدعم لمستحقية من
المواطنين بدال من استخدام اسلوب دعم السلع8
 -29استمرار العمل على اعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خالل دمج المؤسسات أو
إلغائها أو تطوير الشكل التنظيمي لها بهدف رفع كفاءه وفاعلية أدائه8
 -21االعتماد بصورة أكبرعلى الموارد الذاتية في تغطية االنفاق العام وتحسين
انتاجيته8
 -28ترسيخ معايير ومبادئ النزاهة اليجاد بيئة مناهضة للفساد وتعزيز القيم السلوكية
واالخالقية وبناء أطر الحكومة الرشيدة8
رابـعــا :تــقــديــرات مــشــروع قــانــون مــوازنــه عــام  ، 1028استــنــادا الــى
عــدد مــن المــؤشـــرات االقتــصــاديــة الــرئـيســية التــاليــة:
 -2استمرار تواضع النمو االقتصادي في ضوء االوضاع االقليمية المتوترة وانعكاسها
على االقتصاد الوطني  ،حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابته
بنسبة ( )%181لعام  ،1028و( )%187لعام  1024و( )%184لعام  ،1010كما
ويتوقع ان ينمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية بنسبة ( )%182لعام ،1028
و( )%187لعام  ،1024و( )%181لعام  1010على التوالي8
 -1بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغيير النسبي في الرقم القياسي السعار المستهلك نحو
( )%281في عام  ،1028و( )%181لكل من عامي 1024و81010
 -7نمو الصادرات الوطنية بنسبة ( )%181لعام  1028ونحو ( )%881لكل من عامي
1024و81010
 -9نمو المستوردات السلعية بنسبة ( )%188لعام  1028و( )%787و( )%981لعامي
1024و 1010تباعا8
 -1بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي االجمالي لعام
 1028نحو ( )%887لتنخفض هذه النسبة الى ( )%788في عام  1024ثم الى ()%7
في عام 81010
 -8استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من االحتياطيات االجنبية
خالل السنوات الثالث المقبلة8
واستــنادا الـــى هـــذه الفـــرضـــيات  ،فــقد جـــاءت تقـــديـــرات مــوازنــه عــام
 1028كــمـــا يلـــي:
 -2يتــوقـــع أن تــبلـــغ االيـــرادات المــحليـــة فـــي عــام  1028حــوالــي
( )7770مليـــون دينـــار مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديرة لعام 1027
بنحو ( )428مليون دينار او ما نسبته ( ، )%2787وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو
االيرادات الضريبية بنسبة ( )%2788ونمو االيرادات غير الضريبية بنسبة
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( )%2187ويعود السبب الرئيسي في نمو االيرادات المحلية باكثر من نسبة النمو
االقتصادي المتوقع باالسعار الجارية خالل العام القادم والبالغه ( )%182الى
االجراءات االصالحية التي ستقوم الحكومة باتخاذها على صعيد االيرادات
وباالخص التخفيض التدريجي لالعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع
والخدمات حيث تقدر حصيلة هذه االجراءات بنحو ( )190مليون دينار8
 -1الـــمـنح الخــارجيـــة:
قدرت المنح الخارجية لعام  1028بنحو ( )700مليون دينار مقابل نحو ()871
مليون دينار في عام  ،1027موزعه بواقع ( )188مليون من المنحة الخليجية
و( )921مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الواليات المتحدة االمريكية
واالتحاد االوروبي8
وفي ضوء ما سبق  ،قدرت االيرادات العامة لعام  1028بمبلغ ( )8948مليون
دينار ،مقارنه مع ( )7721مليون دينار معاد تقديرها لعام  ،1027بزيادة مقدارها
( )782مليون دينار او ما نسبته (8)%2082
 -7النـــفــقـــات الجــاريــــة:
قدرت النفقات الجارية لعام  1028بنحو ( )7888مليون دينار مسجلة ارتفاعا
بنحو ( )991مليون دينار او ما نسبته ( )%8عن مستواها المعاد تقديره لعام
81027
 -9النـــفـقــات الــرأسـماليـــة:
قدرت النفقات الرأسمالية لعام  1028بنحو ( )2217مليون دينار بزيادة مقدارها
( )218مليون او ما نسبته ( )%2189عن مستواها المعاد تقديره لعام ، 1027
لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو ( )%2188مقابل ( )%2182في عام
81027
 -1عــجـــز المــوازنـــه العــامـــة:
يتوقع ان يبلغ عــجــز المــوازنـــه بعـــد المــنـح الخارجية في عام  1028نحو
( )197مليون دينار او ما نسبته ( )%288من الناتج المحلي االجمالي  ،مقابل
( )%188من الناتج في عام  ،1027ويتوقع ان يواصل هذا العجز انخفاضة
ليصل الى نحو ( )277مليون دينار او ما نسبته (  )%089من الناتج في عام
 ،1024وصوال الى تحقيق وفر في الموازنه بقيمة ( )48مليون دينار او ما نسبته
( )%087من الناتج في العام 81010
امــا العـجــز قبـــل المنـــح فيتوقع ان ينخفض إلى ما نسبته ( )%982من الناتج
المحلي االجمالي مقارنه مع ما نسبته ( )%181من الناتج في عام  ،1027ويتوقع
أن يواصل هذا العجز انخفاضة لتصل نسبته للناتج إلى ( )%1في عام  1024و
( )%282في عام 81010
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ســادســـا  :الخــالصــة والمقــترحـــات
 ان موازنه الدوله للعام  1028ال تختلف كثيرا من حيث الحجم عن موازنه العام 1027
رغم بعض الفروقات المتقاربة بينهما  ،اال انها تتضمن بعــض المــؤشــرات االيجــابيــة
وذلــك بالــرغــم مـن استــمرار االزمــات واالضــطرابــات الســياسيــة واالقــتصاديــة
فــي بعــض بلـــدان الـــوطــن العــربي ودول االقلــيم (كتخـفيــض عجـز المـوازنــه
قــبل وبعــد المــنح ،ارتــفاع تغـطيــة االيــرادات المــحليــة للنـفقــات الجـاريــة ،تقليل
انـخفــاض تــوقعــات المــنح والمساعدات الخــارجــية،وتــراجــع النفقــات
التــشغــيلــية) ،وفـــيـمــا يـــلي شـــرح ألهـــم هـــذه المــؤشـــرات:
 -2توقع انخفاض عـجــز المــوازنــه بعــد الــمنــح من ( )71287مليون دينار لعام
 ،1027الى ( )19787مليون دينار لعام  ،1028بانخفاض بلغ ( )10889مليون
دينار8
كما ويقدر ان ينخفض العــجــز قــبل المــنح الى ( )219787مليون دينار لعام
 ،1028بانخفاض بلغ ( )79789مليون دينار ،مقابل ( )218887مليون دينار عام
81027
 -1تغطية االيرادات المحلية والبالغه ( )7748مليون دينار لعام  1028ما نسبته
( )%4884من النفقات الجارية البالغه ( )788889مليون دينار لعام  ،1027مقارنه
مع ما نسبته ( )%4181و( )%4082لالعوام 1027و 1028على التوالي ،وهــو
مـــؤشـــر جيـــد يظــهر مـــدى اعتــماد الحــكومـــة علـــى مــواردهـــا الـــذاتيـــة
فـــي تغــطـــية نفــقاتهـــا  ،وخـاصـــة فــي ظـــل تــراجـــع المــنح الخــارجــية
الــواردة الــى المــملـــكة8
 -7تقليل توقعات حصول المملكة على المنح والمساعدات الخارجية للعام 1028الى ما
مجموعه ( )700مليون دينار  ،مقارنه مع ( )871مليون دينار للعام  ،1027وهو
مؤشر جيد يظهر حسن التقدير المتوقع للمنح الخارجية وذلك بالرغم من اهميتها
لالقتصاد الوطني ،عكس السنوات السابقه التي كانت تبالغ بحجم المنح والمساعدات
المتوقعه ،وهــذا مــن ِشأنـــه ان يـــؤدي الـــى ضبــط عـــجز المـــوازنـــه بشكـــل
افــضل وتجــنب أي أعبــاء مــاليـــة فيــما لـــو لم يتــم استـــالم قيـــمة المنــح
المــتوقعــه ،كمــا وانــه يســير مـــع شعـــار (االعتـــماد مـــع الـــذات) فــي
تحقـــيق االصــالح المــستهــدف8
 -9تتضمن موازنه الدوله للعام  ،1028التزام الدوله بعدم اصدار مالحق للموازنه ،
اضافة إلى التقديرات الحكومية المعقوله للمؤشرات االقتصادية الرئيسية كالنمو
االقتصادي والتضخم8
 تم ادراج بند ضمن الموازنه تحت مسمى (شبكة االمان االجتماعي /الدعم النقدي
لمستحقية بقيمة  272مليون دينار في العام  )1028حيث سيتم توجية الدعم النقدي
لجميع االسر االردنية التي ال يزيد اجمالي دخلها على ( )21الف دينار سنويا  ،و()8
االف دينار للفرد ،على ان ال تمتلك أي من هذه االسر سيارتين خصوصي أو أكثر أو
اراضي وعقارات تزيد قيمتها عن ( )700ألف دينار ،حــيث أن مـــا بقــي هـــو
التنــفــيذ فقـــط3
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 أ ن نمو االيرادات المحلية باكثر من نسبة النمو االقتصادي المتوقع باالسعار الجارية
خالل العام القادم والبالغه ( )%182يعزى إلى االجراءات االصالحية التي ستقوم
الحكومة باتخاذها على صعيد االيرادات وباالخــص التخفــيض التــدريجي
لــالعفــاءات مــن ضــريبـــة المــبيعـــات عــلى الســلع والخــدمــات حيــث تقـــدر
حــصيلــة هـــذه االجـــراءات بنحـــو ( )200ملــيون دينــار3
 أن النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنه للعام  ،1028والبالغه ()221188
مليون دينار ،تتــضـمن مـشاريــع جــديــدة فـــقــط بقــيمـة ( )10031ملــيون ديـــنار
وتشــكــل مـــا نــسبتـــه ( )%1233مــن النفــقـــات الــرأســـماليـــة ،والباقي مشاريع
مستمرة وقيد التنفيذ بقيمة ( )17181و( )872مليون دينار على التوالي  ،وهـذا مــن
شــأنـــه أن يعــرض تــوقعـــات النــمو االقتــصادي المــستهـــدف للعـــام  1028إلــى
صعــوبـــات كبيـــرة فـــي الــوصـــول اليــهـــا3
 أن تــوقــعـــات نمــو الــناتــج المحــلي االجـمالـــي باالســعــار الثــابتــه بنســبة
( )%181للــعام ،1028و ( )%187للــعام  1024و ( )%184للـــعام  ،1010ال يلبــي
الطــموح المنــشود وأقـــل مـــن أن يـــؤدي الـــى خلــق فــرص عمـــل جــديــدة
ومــواجهـــه البــطــاله بيــن الشــباب ،ومحــاربـــة الفـــقر  ،مــما يعــني ارتفــاع
بحجــم العـــاطليـــن عــن العـــمل وارتفــاع مـــساحــه الفــقر لتـــشمل شـــرائح
اضــافيــة اخـــرى8
 أن تقديرات مشروع قانون الموازنة للعام  1028المستند الى نمو الصادرات الوطنية
بنسبة ( )%181للعام  ،1028مبالغ فيه في ظل استمرار التوترات العربية واالقليمية
خاصة وانه ال يوجد ما يشير الى حدوث انفراج قريبا في المنطقة  ،وهذا يناقض توقعات
الحكومة بحدوث تحسن في نمو الصادرات الوطنية التي شهدت تراجعا واضحا خالل
السنوات الماضي ،كما وان توقعات الحكومة بتواضع النمو االقتصادي في ضوء
االوضاع االقليمية وانعكاسها على االقتصاد الوطني ،حيث من المتوقع ان ينمو الناتج
المحلي االجمالي باالسعار الثابته بنسبة ( )%181لعام  ،1028فــعلــى مـــاذا استــندت
الحكــومـــة بـــرفـــع تقــديـــراتهـــا بنمـــو الــصــادرات الـــوطنيــة3
 أن المــرحلـــة المقـبله تحـمل الكثيـــر مــن التـحديـــات والضــغوطـــات االقــتصاديـــة
الصعـــبة التـــي ســوف تنــعكس سلــبا علـــى اقتـــصادنــا الـــوطـــني  ،جـــراء
استمـــرار حـــالـــه االضــطرابــات والــتوتــرات التـــي تعيــشها بعــض الــدول
العــربيـــة ودول االقلــيم مـــن جــهه  ،اضــافـــة الــى التحـــوالت والتغييــترات
االقتــصاديـــة الجـــذرية التـــي تشــهدهــا بعــض الــدول العــربيــة الــداعمـة
لالقتــصــاد الــوطنــي ( كالمــملكــة العـــربيـــة السعــوديـــة  ،واالمـــارات العــربيــة
المتحــدة) مـــن احـــداث تغيــيرات فــي هيــكــليـــة اقتــصادهــم الــوطـــني جــراء
انخــفاض اســعار النفـــط  ،وقيــامهـــم بخــطــوات تقــشفيـــة وفــرض ضــرائب
ورســـوم عـــديـــدة  ،اضـــافة الـــى مــا شهــده االردن بالســـنوات االخيـــرة مـــن
تـــراجـــع المنـــح والمــساعـــدات الخــارجيـــة مـــن جــهه اخــرى3
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 ومــمــا يتــقـــدم  ،فـــإن المــرحلــة المقــبلــة تتــطلـــب منـــا جميــعا تــرسيـــخ
مبـــدأ االعتــماد علــى الـــذات أكثـــر مـــن الــسابــق ،مــن خـــالل تجــاوز
االعـــتمــاد علـــى الــمساعـــدات الخــارجيـــة والمــنح لحـــل ازمـتنـــا االقتــصاديــــة
التــي نعيــشها  ،وهـــذا يتــطلــب مــنا الســـير بانــتهـــاج ســياســـات اصــالحــية
واسعــه فـــي شـــتى المجـــاالت االقتــصاديــة والسيــاســـية  ،ووضـــع بـــرامــج
زمنيـــة ومــؤشــرات قيــاس واضــحة لضــمان نجــاح هـــذه الســياســات  ،وهــذا
مـــا عـــبر عنــه جــاللـــه الملــك عبــداللــه الثــانـــي بضــرورة رســم خــريــطة
طــريـــق واضــحـــة المعــالــم للــمرحلــة المــقبلــه عنـــوانها "االعـتمـــاد عـــلى
الـــذات وعـــدم انتــظار المــســاعـــدة مــن أحـــد" خــاصـــة مـــع مـــا يعيــشة
االقلــيم مــن فـــوضـــى وتغــييـــرات جــذريـــة ،وهــذا يتــطلـــب اطـــالق حـــوار
وطــني مــوســـع يشـــارك فيـــة القــطـــاعيـــن العــام والخــاص لبــحث التــحديـــات
واالخــطار التــي يـــواجــهــها االقتــصــاد الــوطنــي3
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