تــقــريـــر تفــصــيــلي حـــول
"مـــشــروع قـــانــــون المــوازنـــة الـــعــامــة لـلــدولـة
لـلعـام "2019

إدارة الـسيــاســات والــدراســات االقتــصــاديــة
وحــدة االتفــاقــيـــات والتــجـــارة الـــدوليـــة

إعــــــداد
مـــأمــــون صــــيدم
كــانــــون االول 2018-

تـقـــــريــر حـول الـمـوازنـة الـعـامــة لـلـدولـة
للـعـام 2019
مــقـــدمـــة
تأتي الموازنة العامة للسنه المالية للعام  ،2019في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا ،حيث ما
زال االقتصاد الوطني يمر بحالة االنكماش والتراجع االقتصادي ويواجه العديد من التحديات
االقتصادية سواء الداخلية منها او الخارجية.
فعلى الصعيد الداخلي ،ما زال النمو االقتصادي الحقيقي التحدي األكبر الذي يواجه االقتصاد
الوطني ،حيث عانى االقتصاد الوطني من حاله تباطؤ في النمو االقتصادي متأثرا بالتطورات
التي شهدتها المنطقة خالل السنوات األخيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على اقتصادنا
الوطني.
فقد بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي خالل العام  2017ما نسبته ( ،)%2في
حين بلغ النمو باألسعار الثابته في الربع الثاني من العام  )%2.1( 2018وهو نمو ضعيف
جدا غير قادر على تحقيق فرص عمل حقيقية ومواجهه الفقر.
حيث بلغ معدل البطالة ما نسبته ()%18.3خالل العام  ،2017الى جانب نمو ضعيف في
الصادرات الوطنية والتي بلغت ما نسبته ( )%3خالل التسعة شهور األولى من العام ،2018
وارتفاع كبير في نسب المديونية العامة والعجوزات المتزايدة في ميزانيه الحكومة جراء قصور
إيراداتها وتضخم نفقاتها.
كما وانه مع بداية العام  ،2019سوف يبدأ تنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد ،وما يعني ذلك
من تراجع القوة الشرائية للمواطنين ،وزيادة األعباء الضريبية على القطاع الخاص ،االمر
الذي سوف يؤدي الى مزيد من تراجع النشاط االقتصادي والتجاري وانعكاس ذلك سلبا على
إيرادات الدولة.
الى جانب الظروف السياسية واالقتصادية المتردية التي تعيشها دول المنطقة بشكل عام،
والدول العربية المحيطة باالقتصاد الوطني بشكل خاص وتحديدا (العراق وسوريا) وما ترتب
على االقتصاد الوطني من حاله تراجع واضحة واثار سلبية إضافية على االقتصاد الوطني،
وباألخص ما يتعلق بالصادرات الوطنية ،االمر الذي يتطلب تحفيز االقتصاد الوطني وتحقيق
معدالت نمو أكبر والسعي نحو جذب االستثمارات األجنبية وتحفيز حركة الصادرات الوطنية

1

أوال :مـالمـح قـانـون الــمــوازنـة العـامـة لـلــدولــة لـلـعـام :2019
(أ)

اإليـرادات الـعــامـة:
قدر مجموع اإليرادات العامة للدولة للعام  2019بنحو ( )8609.9مليون دينار ،بزيادة
قيمتها ( )719.5مليون دينار ،مقابل ( )7890.4مليون دينار لعام  ،2018وبنسبة نمو
بلغت ( ،)%9.1وقــد تـــوزعـــت هـــذه اإليــرادات وفـــقــا لمــا يـــلــي:



اإليـرادات المـحلـيـة:
قدر مجموع اإليرادات المحلية في عام  2019بحوالي ( )8009.9مليون دينار ،بزيادة
قيمتها ( )1034.5مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته ( )%14.8مقابل ()6975.4
مليون دينار لعام  ،2018وقــد جـــاءت هـــذه الــزيـــادة محــصلــة لمــا يـلي:
االيـرادات الــضـريبــية:
تركزت الزيادة في االيرادات المحلية ضمن بند االيرادات الضريبية ،التي تشكل ما
نسبته ( )%65.8من اجمالي االيرادات المحلية وبما قيمته ( )5273.3مليون دينار
للعام  ،2019وبزيادة بلغت ( )722.5مليون دينار ،مقابل ( )4550.8مليون دينار
عام  ،2018وقــد جــاءت هــذه الــزيــادة المتــوقــعة نتــيجــة ازديــاد كــل مــن:
 -1الضــرائب عــلى الــدخــل واالربــاح:
والمقدر أن تصل إلى ( )1187.9مليون دينار خالل عام  ،2019مقابل ()942.7
مليون دينار عام  ،2018بارتفاع بلغ ( )245.2مليون دينار.
 -2الــضــرائــب علــى الســلــع والخــدمـــات:
فمن المقدر أن تصل إلى ( )3610.3مليون دينار عام  ،2019بارتفاع يبلغ
( )400.3مليون دينار ،مقابل ( )3210مليون دينار عام .2018
 -3الضــرائــب عــلى الـتجــارة والـمعــامــالت الــدوليــة:
حيث من المقدر أن تصل إلى ( )365مليون دينار عام  ،2019مقابل ()293.1
مليون دينار خالل العام .2018
االيــرادات غــير الــضـريبـــية:
فقد شكلت ما نسبته ( )%34.2من اجمالي االيرادات المحلية المقدرة وبما قيمته
( )2736.5مليون دينار عام  ،2019مقابل ( )2424.5مليون دينار عام ،2018
وقــد جـــاءت هـــذه الـــزيـــادة نــتيجـــة لتـــوقـــع ازديـــاد بنــد:
 -1ايـرادات بيــع الــسلـع والخــدمــات:
ليصل إلى ( )988.8مليون دينار عام  ،2019مقابل ( )911.2مليون دينار عام
.2018
 -2االيــرادات المخــتلفـــة:
لتصل إلى ( )1189.1مليون دينار عام  ،2019مقابل ( )1142.8مليون دينار عام
.2018
 -3إيــرادات دخـــل المــلكيـــة:
لتصل الى ( )473.1مليون دينار عام  ،2019مقابل ( )287.4مليون دينار عام
 ،2018بزيادة بلغت ( )185.7مليون دينار.
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جــدول رقـــم ()1
االيــرادات الضــريبــية وغــير الضــريبــية
مليون دينار

الــــصـــنف
االيـــرادات المــحلــــية ،مــنهـــا:
أ -اإليرادات الــضــريبـــية:
 -1الضرائب على الدخل واالرباح
 -2الضرائب على الملكية
 -3الضرائب على السلع والخدمات
 -4الضرائب على التجارة
والمعامالت الدولية
ب -االيــرادات غيــر الضــريبــية
 -1عائدات التقاعد (االقتطاعات
التقاعدية ومساهمات العاملين)
 -2إيرادات دخل طيران الملكية
األردنية
 -3ايرادات بيع السلع والخدمات
 -4الغرامات والجزاءات والمصادرات
 -5اإليرادات المختلفة ،أبرزها:
 بدل خدمات المرور على الطرق.تعويضات فروقات أسعار الديزلللشاحنات غير األردنية.
 عائدات التعدين. أمانات مضى عليها أكثر من 5سنوات.
 تحويالت من التأمينات الجمركية. بدل خدمات مراكز جمركية. بدل الخدمات الجمركية علىالبضائع المستوردة المعفاة.
 اإليرادات الناجمة عن قانون توريدواردات الدوائر والوحدات الحكومية
ج -الـمنــح الخــارجيــة

اعــادة تـــقــديـــر
2018
6975.4
4550.8
942.7
105
3210
293.1

مــــقــدر
2019
8009.9
5273.3
1187.9
110
3610.3
365

2424.5
12

2736.5
12

287.4

473.1

911.2
71
1142.8

988.8
73.5
1189.1

915

600

الـمنـح الـخـارجـيـة:
قدرت المنح الخارجية في عام  2019بمبلغ ( )600مليون دينار ،بانخفاض بلغ ()315
مليون دينار ،بنسبة بلغت ( ،)%34.4مقارنه مع ( )915مليون دينار في عام ،2018
وقـد تــوزعــت هـــذه الــمـنح وفـقــا للــجهــات التــاليـــة:
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االتــحــاد االوروبـــي :قدرت المنح االوروبية لعام  2019ما مجموعه ( )58مليون
دينار ،مقابل ( )44مليون دينار لعام .2018
الـواليــات الــمتحــدة :قدرت منح الواليات المتحدة االمريكية لعام  )337( 2019مليون
دينار ،مقابل ( )535مليون دينار لعام .2018
الصــندوق الــخــليـجي للــتــنـمية :قدرت منح الصندوق الخليجي لعام 2019
( )113مليون دينار  ،مقابل ( )157لعام .2018
مخــرجـــات قــمـــة مــــكــة :والتي قدرت بـ ( )71مليون دينار للعام  ،2019مقابل
( )71مليون للعام .2018
مــنـح أخـــرى :قدرت مجموعها للعام  2019بـ ( )21مليون دينار ،مقابل ()108
مليون دينار للعام .2018
جــدول رقـــم ()2
الـــمــنــح الخــارجيـــة
مليون دينار

اعـــادة تـــقــديــر
2018
915
44
535
157
71
108

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

مـــقــدر
2019
600
58
337
113
71
21

ب -النـفـقـات الــعـامــة :قدرت النفقات العامة في عام  2019بنحو( )9255.4مليون دينار،
بزيادة قيمتها ( )551.5مليون دينار ،بنسبة نمو بلغت ( )%6.3مقابل ( )8703.9مليون
دينار في عام  ،2018وقـد تــوزعــت هــذه النفـقات علــى النحــو التـــالـــي:
 النــفــقــات الـجـاريـة :قدرت النفقات الجارية في عام  2019بنحو ( )8012.9مليون
دينار ،بارتفاع قيمته ( )329.6مليون دينار ،وبنسبة بلغت ( ،)%4.2مقابل ()7683.3
مليون دينار في العام .2018
 الـنفـقـات الـرأسـمالـيـــة :قدرت النفقات الرأسمالية في عام  2019بحوالي ()1242.5
مليون دينار ،بارتفاع مقداره ( )222.5مليون دينار وبنسبة نمو بلغت ( ،)%21.8مقابل
( )1020مليون دينار في العام .2018
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جــدول رقـــم ()3
النفــــقات الجــاريــة والــرأسمــاليـــة
مليون دينار

الــــصنــف
النـــفــقـــات الـــجـــاريـــة ،منـها:
الجهاز المدني ،ويشمل:
 الرواتب واألجور والعالوات. مساهمات الضمان االجتماعي. اإليجارات والماء والكهرباءوالمحروقات والصيانة والقرطاسية
والسفر.
 اإلعانات والمساعدات االجتماعية. البعثات العلمية والدورات التدريبية. أجهزة وآالت ومعدات. -مكافآت لغير الموظفين.

اعـــادة تــقديـــر
2018
7683.8
2003.9

مـــقــدر
2019
8012.9
2243.9

1428.5

1458

1105

1186.5

3146.3

3124.4

1020

1242.5

8703.9

9255.4

الجهاز العسكري ،ويشمل:
 الدفاع العسكري. البحوث والتطوير في مجال الدفاع.جهاز األمن والسالمة العامة،ويشمل:
 خدمات الشرطة. خدمات الحماية ضد الحريق. المحاكم. النظام العام وشؤون السالمة العامة.النفقات االخرى ،وتشمل:
 التقاعد والتعويضات. فوائد الدين العام. الدعم النقدي ودعم األعالف. دعم الوحدات الحكومية. المعالجات الطبية. دعم الجامعات الحكومية. المعونة النقدية المتكررة. تسديد التزامات سابقة.النــفـقـــات الـــرأســمالــــية،
منها:
 مستمرة 243.8 :مليون دينار. ملتزم بها /قيد التنفيذ 731.9 :مليوندينار.
 جديدة 266.7 :مليون دينار.إجــمــالي النــفـقـــات الـــعـامــــة
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 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 ( )645.5مليون دينار خالل العام ،2019
بانخفاض بلغ ( )167.9مليون دينار ،مقابل ( )813.4مليون دينار عام .2018
اما العـجــز المــالي قـــبل المـنــح :الى ( )1245.5مليون دينار عام  ،2019بانخفاض
بلغ ( )482.9مليون دينار ،مقابل ( )1728.4مليون دينار عام .2018
جـــدول رقـــم ()4
الــعــجـــز
مليون دينار

التصنيف
الـــعــجــز بـــعـــد الـــمنــح
الـــعــجــز قـــبل الـــمنــح

مــــقــدر
2019
645.5
1245.5

اعــادة تـــقــديــر
2018
813.4
1728.4

خــالصـــة المــوازنــة
جــدول رقــــم ()5
إيــرادات ونفــقات المـوازنـــة العــامـــة لـــلعـاميــن 2019-2018
مليون دينار

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

اعــادة تقـديـر
2018
7890.4
6975.4
915
8703.9
7683.8
1020
813.4

مـقـدر
2019
8609.9
8009.9
600
9255.4
8012.9
1242.5
645.5

الفـــرق

نسبــة التغير %

719.5
1034.5
315
551.5
329.1
222.5
167.9

9.1
14.8
34.4
6.3
4.2
21.8
20.6

ثــانيــا :تــقديـــرات النــفــقـــات وااليـــرادات فـــي مشــروعي قــانــــون المــوازنـــة
الـــعـامـــة وقــانـــون مــوازنـــات الــوحــدات الحــكوميـــة لـلــســنه المــالــيــة  ،2019فقــد
اسـتنــدت الــى الفــرضيــات واالجـــراءات المــاليــة التــاليـــة:


رصــد المخــصصــات المــاليـــة الــالزمـــة لــمـــا يلـــي:

تنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية
والتي من أبرزها مشروع برنامج خدمة وطن ومشروع برنامج توفير فرص عمل الئقة
ومنتجة لألردنيين ،ودعم النقل المدرسي ودعم خطوط النقل الحضري ومشروع ترويج
الصادرات ومشروع دعم وتنشيط السياحة ومشاريع الحكومة االلكترونية ،والزيادة السنوية
والطبيعية لرواتب الموظفين.
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وتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع النقل مثل (مشروع الطريق الصحراوي والمباشرة
بطرح عطاءات مشاريع حافالت التردد السريع ،وسكه حديد العقبة ،ميناء معان البري)
وغير ذلك من المخصصات المالية.
 اتخــاذ اإلجــراءات التــاليـــة لضــبط االنفـــاق العـــام وتــعـزيـــز اإليــــرادات:
االستمرار بضبط وترشيد االنفاق العام وال سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه
وبند السفر ،وكذلك وقف شراء السيارات واالثاث.
نقل موازنات ( )29وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات
الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف ضبط وترشيد االنفاق العام ،وتعزيز
الشفافية واليات الرقابة على الوحدات الحكومية بإخضاعها الى نظام إدارة
المعلومات المالية الحكومية.
مواصلة العمل على اعتماد إجراءات واليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من
خالل تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه واالستغالل الكفؤ للطاقة
وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
االستمرار في الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية.
مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية من خالل الشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز اإلجراءات الهادفة الى تحسين كفاءه التحصيل الضريبي واالعداد لمتطلبات
تطبيق نظام الفوتره من خالل نظام حاسوبي متكامل في كفاءه انحاء المملكة.
حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.
ثــالثــــا :تــوجهـــات مـــشروع قـــانون المــوازنـــة الــعامــة ومشــروع قـــانــون
مــوازنـــات الـــوحدات الحكــوميـــة لعـــام :2019
تنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة خالل العامين المقبلين والتي تمثل الخطوة
األولى على طريق مشروع النهضة الوطني الذي تهدف من خالله الحكومة الى
توظيف طاقات األردنيين.
تفعيل أقامه المشاريع الرأسمالية التنموية من خالل رصد المخصصات في الموازنة
العامة وموازنه الوحدات الحكومية.
توسيع شبكة األمان االجتماعي لتشمل عددا أكبر من االسر المستحقة ضمن أسس
تحقق العدالة االجتماعية.
تعزيز نهج الالمركزية ومعالجة التحديات التي تواجه مجالس المحافظات.
تضمين األثر المالي للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتحسين كفاءه التحصيل
الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي باإلضافة الى
تطوير اإلدارة الضريبية.
الترويج للفرص االستثمارية في المحافظات من خالل مشروع الخارطة االستثمارية
للمملكة بهدف جذب وتوطين االستثمارات في مختلف محافظات المملكة.
االلتزام باإلصالح المالي واالقتصادي ومراعاه االبعاد االجتماعية لهذه اإلصالحات
وتأثيرها على المواطنين
متابعه تنفيذ مشاريع التحول االلكتروني في المؤسسات والدوائر الحكومية لضمان
تنفيذ خطة التحول الرقمي.
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تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف الى زيادة مساهمة الدخل السياحي
في الناتج المحلي اإلجمالي.
االستمرار في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والبرامج والخطط
المرتبطة بها.
مراجعه االستراتيجية الوطنية للطاقة بهدف االستمرار بتنويع مصادر واشكال
الطاقة وتعزيز االعتماد على المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي.
تطوير قطاع النقل العام وتوفير بيئة مالئمة تراعي معايير المحافظة على البيئة
وتسهم في تخفيف األعباء المرورية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعه العمل على إجراءات تخفيض خسائر قطاع المياه.
إيالء المزيد من االهتمام بالصناعات المحلية من خالل تشجعيها للتحول الى استخدام
الغاز الطبيعي لمساعدتها على تخفيض الكلف التشغيلية.
استمرار العمل على إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية.
تعزيز سياسة االعتماد على الموارد الذاتية في تغطية االنفاق العام.
استكمال تنفيذ ما تبقى من المشاريع التنموية الممولة من المنحة الخليجية.
ادراج المخصصات الالزمة للزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين
ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري ومخصصات القوات المسلحة
واألجهزة األمنية.
رابــعـــا :بنـيـــت تــقــديــرات مــشــروع قــانــون مــوازنــه عــام  ،2019استــنــادا الــى
عــدد مــن المــؤشـــرات االقتــصــاديــة الــرئـيســية التــاليــة:
 -1يتوقع ان ينمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة بنسبة ( )%2.3لعام ،2019
و( )%2.5لعام  ،2020و( )%2.7لعام  ،2021كما يتوقع ان ينمو الناتج المحلي
االجمالي االسمي بنسبة ( )%4.8لعام  ،2019و( )%5لعام  ،2020و( )%5.2لعام
 ،2021على التوالي.
 -2بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي السعار المستهلك نحو
( )%2.3في عامي 2019و ،2020ونحو ( )%2.5لعام .2021
 -3بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي االجمالي لعام
 2019نحو ( )%8.6لتنخفض هذه النسبة الى ( )%7.7في عام  2020ثم الى
( )%6.9في عام .2021
واستــنادا الـــى هـــذه الفـــرضـــيات ،فــقد جـــاءت تقـــديـــرات مــوازنــه عــام 2019
كــمـــا يلـــي:
 -1االيـــرادات المـــحليـــة :يتــوقـــع أن تــبلـــغ االيـــرادات المــحليـــة فـــي عــام
 2019حــوالــي ( )8010مليـــون دينـــار مسجلة نموا عن مستواها المعاد
تقديرة لعام  2018بنحو ( )1035مليون دينار او ما نسبته (.)%14.8
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وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو االيرادات الضريبية بنحو ( )723مليون دينارا ،أو
ما نسبته ( )%15.9ونمو االيرادات غير الضريبية بنحو ( )312مليون دينار ،أو
ما نسبته ( )%12.9وقد تضمن النمو في االيرادات المحلية لعام  2019االخذ
بعين االعتبار نسبة النمو االقتصادي المتوقع باألسعار الجارية خالل العام القادم
والبالغة ( )%4.8اضافة الى االثر المالي المترتب على اقرار قانون ضريبة
الدخل ونقل عدد من الوحدات الحكومية الى الموازنة العامة  ،اضافة الى اثر
االجراءات المتعلقة بضبط النفقات وتعزيز االيرادات ،وقــد تــوزعـــت
االيـــرادات المــحليـــة عـــلى النــحـــو التـــالــي:
االيـــرادات الـضريبـــية بـمبلــغ ( )5273مـــليـون دينـــار ،منــها:
 -1ضريبة الدخل بمبلغ ( )1188مليون دينار.
 -2ضريبة المبيعات بمبلغ ( )3610مليون دينار.
 -3الجمارك بمبلغ ( )365مليون دينار.
 -4ضريبة بيع العقار بمبلغ ( )110مليون دينار.
االيــرادات غيــر الضــريبـــية بمــبلــغ ( )2737مــليــون ديــنار :وتشمل:
 oعائدات التقاعد.
 oإيرادات دخل الملكية األردنية.
 oإيرادات بيع السلع والخدمات.
 oالغرامات والجزاءات والمصادرات.
 oبدل خدمات المرور على الطرق.
تعويضات فروقات أسعار الديزل للشاحنات غير األردنية.
 oعائدات التعدين.
 oأمانات مضى عليها أكثر من  5سنوات.
 oتحويالت من التأمينات الجمركية.
 oبدل خدمات مراكز جمركية.
 oبدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة.
 oاإليرادات الناجمة عن قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية
الـــمـنح الخــارجيـــة:
قدرت المنح الخارجية لعام  2019بنحو ( )600مليون دينار مقابل نحو ()915
مليون دينار في عام  ،2018موزعه بواقع ( )113مليون من المنحة الخليجية
و( )71مليون دينار من مخرجات قمة مكة ،و( )416مليون دينار من الدول
المانحة وفي مقدمتها الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي.
وفي ضوء ما سبق ،قدرت االيرادات العامة لعام  2019بمبلغ ( )8610مليون
دينار ،مقارنه مع ( )7890مليون دينار معاد تقديرها لعام  ،2018بزيادة مقدارها
( )720مليون دينار او ما نسبته (.)%9.1
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 -2النـــفــقـــات الجــاريــــة:
قدرت النفقات الجارية لعام  2019بنحو ( )8013مليون دينار مسجلة ارتفاعا
بنحو ( )257مليون دينار او ما نسبته ( )%3.3عن مستواها المعاد تقديره لعام
.2018
 -3النـــفـقــات الــرأسـماليـــة:
قدرت النفقات الرأسمالية لعام  2019بنحو ( )1242مليون دينار بزيادة مقدارها
( )180مليون او ما نسبته ( )%16.9عن مستواها المعاد تقديره لعام ،2018
لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو ( )%13.4مقابل ( )%11.7في عام
.2018
 -4عــجـــز المــوازنـــه العــامـــة:
يتوقع ان يبلغ عــجــز المــوازنـــه بعـــد المــنـح الخارجية في عام  2019نحو
( )646مليون دينار او ما نسبته ( )%2من الناتج المحلي االجمالي ،مقابل
( )%2.7من الناتج في عام .2018
ويتوقع ان يواصل هذا العجز انخفاضة ليصل الى نحو ( )585مليون دينار او ما
نسبته ( )%1.8من الناتج في عام  ،2020والى ( )456مليون دينار او ما نسبته
( )%1.3في العام .2021
امــا العـجــز قبـــل المنـــح فيتوقع ان ينخفض إلى ما نسبته ( )%4من الناتج
المحلي االجمالي مقارنه مع ما نسبته ( )%5.8من الناتج في عام  ،2018ويتوقع
أن يواصل هذا العجز انخفاضة لتصل نسبته للناتج إلى ( )%3.5في عام 2020
و ( )%2.8في عام .2021

خـــامـــسا :الخــالصــة والمقــترحـــات
 أن توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابته بنسبة ( )%2.3للعام ،2019
هي نسبة نمو منخفضة ومتواضعة في نفس الوقت ،وال تلبي الطموح المنشود ،أو يتوقع
لها ان تنعكس بشكل إيجابي على تحسين وتطوير المؤشرات االقتصادية الوطنية
(خلق فرص عمل جديدة ،ومواجهه البطالة ومحاربة الفقر) وغيرها من المؤشرات
األخرى.
 ان تحقيق اإليرادات الضريبية في مشروع الموازنة ،يحمل سقف توقعات عالي  ،في
ظل نسبة نمو متواضعة جدا ،وخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ،وحالة
التراجع واالنكماش التي تعيشها األسواق ،إضافة الى تراجع االستثمار وحالة عدم
االستقرار التي تعيشها دول المنطقة وباألخص الدول العربية المحيطة باالقتصاد
الوطني ،الى جانب توقعات األثر المالي إلقرار قانون ضريبة الدخل على نشاط القطاع
الخاص والمواطنين.
 قدرت الدولة إيراداتها من ضريبة المبيعات للعام الحالي ( )2018بـ ( )3689مليون
دينار ،فيما حصلت فعليا على ( )3210مليون دينار ،أي انها لم تحقق ما كانت تخطط
اليه في ظل االنكماش والتراجع االقتصادي ،والسؤال هنا كيف ستحقق الدولة من
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الضرائب على السلع والخدمات خالل العام  2019بما يقارب ( )3610.3مليون دينار
في ظل استمرارية تواضع المؤشرات االقتصادية الوطنية ،وبمعنى ان اإليرادات
الضريبية المقدرة في الموازنة مبالغ فيها مع ضعف وتراجع االقتصاد الوطني.
 رصد مشروع الموازنة مبلغ بقيمة ( )950ألف دينار لغايات ترويج االستثمار
والصادرات ،منها ( )450ألف دينار لغايات ترويج االستثمار ،و( )500ألف دينار
لغايات المعارض وترويج االستثمارات ،وهي مبالغ ال تعكس طموحات مؤسسة ترعى
وتهتم بشكل رئيسي بجذب االستثمارات االجنبية وترويج الصادرات الوطنية ،حيث ان
االستثمارات وترويج الصادرات الوطنية يتطلب حمالت تسويقية خارجية واستضافة
وفود وإقامة معارض خارجية متخصصة.
 تــتضــمن مشــروع المــوازنـــة بعــض المــؤشــرات االيجــابيــة وذلــك بالــرغــم
مـن استــمرار االزمــات واالضــطرابــات الســياسيــة واالقــتصاديــة فــي بعــض
بلـــدان الـــوطــن العــربي ودول االقلــيم (كتخـفيــض عجـز الموازنة قــبل وبعــد
المــنح ،تخفيض سقف تــوقعــات المــنح والمساعدات الخــارجــية) ،وفـــيـمــا يـــلي
شـــرح ألهـــم هـــذه المــؤشـــرات:
 توقع انخفاض عـجــز المــوازنــه بعــد الــمنــح من ( )813.4مليون دينار لعام
 ،2018الى ( )645.5مليون دينار لعام  ،2019بانخفاض بلغ ( )167.9مليون دينار.
كما ويقدر ان ينخفض العــجــز قــبل المــنح الى ( )1245.5مليون دينار لعام ،2019
بانخفاض بلغ ( )482.9مليون دينار ،مقابل ( )1728.4مليون دينار عام .2018
 تخفيض توقعات حصول المملكة على المنح والمساعدات الخارجية للعام  2019الى ما
مجموعه ( )600مليون دينار ،مقارنه مع ( )915مليون دينار للعام  ،2017وهو مؤشر
جيد يظهر حسن التقدير المتوقع للمنح الخارجية وذلك بالرغم من اهميتها لالقتصاد
الوطني ،عكس السنوات السابقة التي كانت تبالغ بحجم المنح والمساعدات المتوقعة،
وهــذا مــن ِشأنـــه ان يـــؤدي الـــى إدارة وضبــط عـــجز الموازنة بشكـــل افــضل
وتجــنب أي أعبــاء مــاليـــة فيــما لـــو لم يتــم استـــالم قيـــمة المنــح المتوقعة.
 اضافة إلى التقديرات الحكومية المعقولة للمؤشرات االقتصادية الرئيسية (كالنمو
االقتصادي والتضخم).
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تـوصيـات الـلجـنة الـمـاليــة لمـجـلس النـــواب:



















رفع الحد األدنى لألجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم.
االنتهاء من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على إعادة هيكلة الضريبة العامة على
المبيعات مع نهاية الربع األول من عام .2019
اوصت اللجنة بتحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة ،والعمل على طرح عطاء
الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة.
تفعيل دور السفراء في جذب االستثمارات وترويج الفرص االستثمارية إضافة الى ميزة
المواقع السياحية في المملكة.
تطوير مطار الملك حسين الدولي الستقطاب السياحة الدولية المنتظمة وبما يحقق
منظومة الربط اللوجستي بين اسيا وأوروبا وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف.
التزام الحكومة بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة.
إيجاد حل لسداد االلتزامات السابقة وتحسين بيئة االستثمار بما يتضمن تقليل كلف اإلنتاج
من (الطاقة ،النقل ،المياه).
توحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد لكافة الجهات ذات العالقة واستغالل
المياه الجوفية من خالل تنظيم وترخيص االبار االرتوازية.
استغالل المصادر الطبيعية من خالل انشاء صناعات متخصصة بما يحقق قيمة مضافة.
دعم القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية.
اوصت اللجنة باستمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية وتوسيع
مظلة أسواق المؤسسة االستهالكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة
ألسعار السوق.
انشاء مناطق صناعية تتوفر فيها أسعار الطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية
المنتجات.
تخفيض كلف المياه من خالل انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء.
اوصت اللجنة بدعم المشروع الوطني لنظام الفوتره والمقاصة االلكتروني.
اوصت اللجنة بدعم القوات المسلحة األردنية واألجهزة األمنية بما يسهم برفع كفاءتها
وجاهزيتها.
اوصت اللجنة بمنح شركة البريد األردني ميزة تنافسية في العطاءات الحكومية للخدمات
التي تقدمها.
تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة الغير مرخصة.
مضاعفة المخصص لدعم دائرة الشؤون الفلسطينية ليتم توجيهها الى األندية ولجان
خدمات المخيمات.
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دراسة التشوهات في ضريبة المبيعات بحيث يكون القانون أكثر عدالة ومراعاه ذوي
الدخل المتدني والمتوسط والمضي في تنفيذ البنية التحتية لموضوع " الفوتره" بالتعاون
مع المؤسسات الدولية ذات العالقة.
متابعه دمج المؤسسات الحكومية ما أمكن ومتابعه تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي
المدعوم من صندوق النقد الدولي.
التزام الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الخارجية وخاصة النفقات التشغيلية
لألجهزة األمنية.
التزام الحكومة بعدم تجاوز االنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له
وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات االنفاق توصي اللجنة الحكومة بضرورة
اصدار ملحق موازنه قبل البدء باإلنفاق سعيا للشفافية والمساءلة.
اوصت اللجنة الحكومة بالقيام بوضع خطة شاملة لوقف الهدر بالمال العام وذلك بإجراء
دراسة ألوجه الهدر ووضع التشريعات الالزمة لذلك.
اوصت اللجنة الحفاظ على استقاللية هيئة األوراق المالية ونظمها المالية كأعداد بياناتها
المالية على أساس االستحقاق نظرا لخصوصية عملها واختصاصها.
اوصت اللجنة بتعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب أسس ترخيص الجمعيات.
اوصت اللجنة بسد العجز المتوقع على بند المعونات الشهرية عند إقرار مستوى خط
الفقر.
دراسة توحيد كافة البرامج التنموية وتعظيم االستفادة من الجهود التي بدلت إلعدادها في
السنوات الماضية وزيادة الموارد لمشاريع تعزيز اإلنتاجية.
اإلعالن وفي بداية كل عام ما أمكن عن كافة اتفاقيات المنح والقروض والتي ستوقع
خالل العام وذلك لمزيد من الوضوح والشفافية.
اإلسراع بإجراء التعديالت الالزمة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
واالستعانة بالتجارب العالمية.
إقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص ( )PPPمثل مشروع مطار الملكة
علياء ومشروع ميناء الحاويات في العقبة.
زيادة الدعم للنشاطات الثقافية والشبابية عن طريق الشراكة مع مؤسسات القطاع
الخاص.
إيجاد قدر أكبر من التنسيق بين كافة األطراف المشاركة بعملية التحول االلكتروني
وتوحيد البرامج االلكترونية للجهات المشاركة.
دعم استقاللية هيئة االعتماد وتسريع نظام اإلطار الوطني للمؤهالت والذي سيساهم في
تسهيل عملية االعتراف بالمؤهالت وبالتالي تحسين نوعية التعليم.
ضرورة توسيع مرحلة رياض األطفال.
ضرورة تحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي ودراسة منح استقاللية أكبر لقطاعات
النقل البحري والجوي والنقل البري تماشيا مع المعايير الدولية.
تزويد دائرة األرصاد الجوية بالكفاءات واألجهزة الالزمه لتطوير عملها.
إعادة النظر بقانون بنك المدن والقرى وإعادة تنظيم البنك وهيكلته على أسس تجارية.
توفير الدعم لمتحف األردن الذي يشكل مركزا للحفاظ على اإلرث الوطني .
دعم األجهزة األمنية لتمكينها من القيام بواجبها.
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توفير التمويل الالزم عن طريق المنح الخارجية إلكمال مشروع جواز السفر
االلكتروني.
أوصت اللجنة فيما يتعلق بالالمركزية ،بضرورة أن تعطي كافة األطراف الحكومية
والمجالس البلدية والتنفيذية والبلديات الوقت الكافي إلنجاح التجربة مع دراسة أدوات
العمل.
اوصت اللجنة بتجديد عقد الباخرة التي تم استئجارها في سنوات سابقة لتخزين الغاز
المسال كإجراء إضافي لعدم تكرار ما حدث عام .2012
وفي ما يتعلق بقطاع االتصاالت أوصت اللجنة بالمضي في مشروع االلياف الضوئية
الممول من المملكة العربية السعودية وتوحيد البنية التحتية لـ " السيرفرات" التي تخدم
الحكومة االلكترونية ،باإلضافة الى االهتمام بشركة البريد األردني.
اوصت اللجنة بإيجاد برنامج واضح لتسويق المنتجات الزراعية قبل االقدام على
الزراعة وحث مؤسسة اإلقراض الزراعي على دعم المزارعين.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي ،أوصت اللجنة بوضع خطة زمنية شاملة لبناء مستشفيات
جديدة حسب الحاجة في المناطق الجغرافية المختلفة ووضع حد لبناء المستشفيات دون
الحاجة لها.
مواصلة تنفيذ المراحل المتبقية من برنامج حوسبة " حكيم" ألهمية وجود قاعدة بيانات
شاملة ،باإلضافة الى زيادة مخصصات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها.
وحول ملف المياه ،أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ مشروع " الخيار األردني" نظرا
لضبابية إمكانية تنفيذ مشروع قناة البحرين ،مع متابعه الجهود واإلجراءات القانونية
وبثبات بحق االبار المخالفة واالعتداءات على شبكات المياه.
وفيما يتعلق بوزارة العمل ،اوصت اللجنة بدراسة توحيد االذرع التابعة للوزارة كونها
متعددة ومسمياتها تعنى بموضوع المهارات والتشغيل والتدريب ومتابعه جهود تنظيم
سوق العمل باتجاه ان يكون أكثر مرونة لعوامل العرض والطلب.
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