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تـقـــــريــر حـول الـمـوازنـة الـعـامــة لـلـدولـة
للـعـام 1023
مـقـدمـة
قـدرت اإليـرادات العـامـة ضـمن المـوازنـة العـامة للـدولة للعـام  1023بنحـو
( )6216ملـيون دينـار  ،بزيادة مقدارها ( )773مليون دينار  ،وبنسبة نمو بلغت
( )%2143مقارنة مع ( )3373مليون دينار لعام .1021
وقـدرت من ضمنها اإليـرادات المحـلية بمـبلغ ( )3126مليون دينار  ،بزيادة
مقدارها ( )313مليون دينار  ،وبنسبة نمو بلغت ( )%2241مقابل ()1733
مليون دينار لعام .1021
اضافة الى المـنح الـخارجيـة التي قدرت بمبـلغ ( )030ملـيون ديـنار ،بارتفاع
( )130مليون دينار  ،وبنسبة نمو بلغت ( )%3742مقارنـه مـع ( )610مليـون
دينـار فـي عـام .1021
فـي حـين قـدرت النفـقات العـامة بنحـو ( )713347مليـون دينـار  ،بزيادة
قيمتها ( )10247مليون دينار ،وبنسبة نمو بلغت ( ، )%340مـقارنـه مـع ()7016
ملـيون دينـار فـي عـام .1021
امـا العـجـز المـالـي فـمن المـتوقـع ان يبـلغ مـا مـقداره ( )230247ملـيون ديـنار،
بانخفاض قيمته ( )36343مليون دينار  ،وبنسبة تراجع بلغت (  )%1247مقابل
( )2673مليون دينار لعام .1021
جــدول رقــــم ()2
إيــرادات ونفــقات المـوازنـــة العــامـــة لـــلعـاميــن 1023-1021
مليون دينار

1023 1021
الــــصـــنف
اإليـرادات العـامــة  ،ومنــهــا6216 3333 :
3126
1733
اإليـرادات المـحـلية
030
610
المـنـح الـخـارجـية
313343 3016
النـفـقات الـعـامـة  ،ومــنــها:
612042 631047
النـفـقـات الـجـاريــة
211346 70343
النـفقـات الـرأسـمالـية
230247 2673
العـجـز
2

الفـــرق
333
313
130
10943
2304631043
36343

نسبــة التغير %
2143
2241
3742
345
17646
1247-

جاءت موازنة عام  ، 1023في ظل ظروف واوضاع مختلفة كليا عن السنوات
السابقة  ،من حيث عدم االستقرار السياسي واالقتصادي الذي تمر فيه المنطقة  ،فما
زالت التوترات االقليمية سواء االقتصادية او السياسية او االجتماعية تلقي بظاللها
القاتم على االقتصاد الوطني الذي اصبح امام تحديات وصعوبات اقتصادية عديدة
وغير مسبوقة في تاريخه السابق ،كما ال تزال حالة عدم اليقين والوضوح السياسي
واالقتصادي لبعض االنظمة العربية وخاصة الجمهورية العربية السورية تؤثر
بشكل واضح على االقتصاد االردني ويظهر هذا بشكل واضح من خالل استضافة
االردن ما يقارب ( )300الف الجئ سوري  ،حيث يقدر األثر المالي االجمالي
لنزوح الالجئين السورين على االقتصاد الوطني خالل العامين الماضيين بنحو
( )320مليون دينار ،والتي شكلت نحو ( )%3من الناتج المحلي االجمالي  ،مما
يعني تحديا اقتصاديا كبيرا بالنسبة لالقتصاد الوطني الذي لم يتعافى بعد من تبعات
االزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم وبالمنطقة نهاية العام .1000
جـــدول رقــــم ()1
خــالصـــة المـــوازنة العــامــة للعــاميـــن 1023-1021
مليون دينار

الــــصـــنف
االيـــرادات المــحلــــية ،مــنهـــا:
اإليرادات الــضــريبـــية
االيــرادات غيــر الضــريبــية
الــمـنح الـــخـارجــية
إجــمــالـــي االيــرادات العــامـــة
النـــفــقـــات الـــجـــاريـــة ،منـها:
دعــم الــمــواد التــمويـــنية
والــمحــروقـــات
شبــكـــة االمــان االجتــمــاعــــي
النــفـقـــات الـــرأســمالــــية
إجــمــالي النــفـقـــات الـــعـامــــة
الـــعــجــز بـــعـــد الـــمنــح
الـــعــجــز قـــبل الـــمنــح

اعــادة تـــقــديـــر
1021
1333
3110
2323
610
3333
630143
220

مــــقــدر
1023
3196
3770
2316
030
6216
612042
113

220
30343
3016
2633
1193

300
211346
313343
230943
123943
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أوال :مـرتكـزات الـمـوازنـة الـعامـة لـلـعـام :1023
ينص مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام  1023بان الحكومة ملتزمة
بتطبيق البرنامج الوطني لإلصالح المالي واالقتصادي الهادف الى استعادة التوازن
للمالية العامة والحفاظ على االستقرار المالي ،وذلك سعيا الى تحقيق مزيد من
االنضباط المالي على المستويين الكلي والقطاعي.
كما نص مشروع القانون على انه وبالتوازي مع تنفيذ سياسات االنضباط المالي
ومعالجة التشوهات في الموازنة العامة  ،سوف تعتلي اولويات الحكومة العمل على
تعزيز شبكة االمان االجتماعي من خالل تقديم الدعم لمستحقيه من المواطنين بدال
من تقديم الدعم للسلع.
وقد استنــدت تقــديـــرات مــوازنـــه عـــام  1023الــى جمــلة مـــن
المــرتكــزات وذلــك عــلى النحــو الــتالـــي:
 -2االلتزام بتطبيق البرنامج الوطني لإلصالح المالي واالقتصادي الهادف الى
تمكين االقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف
والمستجدات االقتصادية والسياسية اإلقليمية منها والدولية.
 -1تعزيز شبكة االمان االجتماعي من خالل ايصال الدعم لمستحقيه من ذوي
الدخل المحدود والمتوسط بدال من اسلوب الدعم المباشر للمشتقات النفطية.
 -3االعتماد بصورة أكبر على االيرادات المحلية في تغطية النفقات الجارية مع
رفع سوية االنفاق العام وتحسين مستوى انتاجيته.
 -1التركيز على المشاريع التنموية ذات المردود االقتصادي واالجتماعي وذات
االولوية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والمياه وتنمية
المحافظات.
 -3تعزيز اركان البيئة االستثمارية المحلية من خالل استكمال التشريعات
الهادفة الى تحفيز االستثمارات المحلية واستقطاب االستثمارات الخارجية بما
يؤدي الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي في المملكة
من خالل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع
التنموية الكبرى في المملكة في القطاعات الرئيسية.
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 -6ترسيخ مفاهيم المتابعة والتقييم والمساءلة لتحقيق االستغالل االمثل للموارد
المالية المتاحة وتعظيم المنافع والعوائد االقتصادية واالجتماعية في سائر
محافظات المملكة.
 -7المتابعة الحثيثة لتطورات الدين العام باألرقام المطلقة وكنسبة من الناتج
المحلي االجمالي وتبني خطة زمنية واضحه المعالم إلدارته والحفاظ على
مستوياته ضمن الحدود اآلمنة.
 -0تخصيص الموارد المالية المتاحة بما يكفل توزيع ثمار التنمية على سائر
محافظات المملكة بشكل يحقق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص.
ثـانـيـا :مـالمـح قـانـون المـوازنـة العـامـة لـلـعـام :1023
(أ )

اإليـرادات الـعـامـة:

قدرت اإليرادات العامة لعام  1023بنحو ( )6216مليون دينار ،بزيادة
قيمتها ( )773ملين دينار ،مقابل ( )3373مليون دينار لعام  ،1021وبنسبة
نمو بلغت ( ، )%2143وقــد تـــوزعـــت هـــذه اإليــرادات وفـــقــا لمــا
يـــلــي :
 اإليـرادات المـحلـيـة:
قدرت اإليرادات المحلية في عام  1023بحوالي (  )3126مليون دينار،
بزيادة قيمتها ( )313مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته ( )%2241مقابل
( )1733مليون دينار لعام  ،1021وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لما يلي:
 االيـرادات الــضـريبــية  :تركزت الزيادة في االيرادات المحلية ضمن بندااليرادات الضريبية  ،التي تشكل ما نسبته ( )%7241من اجمالي
االيرادات المحلية وبما قيمته ( )3770مليون دينار للعام ،1023
وبزيادة بلغت (  )330مليون دينار  ،مقابل (  )3110مليون دينار عام
 ،1021وقد جاءت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة ازدياد كل من الضرائب
على الدخل واالرباح  ،والمتوقع ان تصل الى (  )763مليون دينار
خالل عام  ،1023مقابل (  )723مليون دينار عام  ،1021بارتفاع بلغ
( )30مليون دينار ،اما الضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع ان
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تصل الى ( )1620مليون دينار عام  ،1023بارتفاع يبلغ ( )100مليون
دينار  ،مقابل (  )1330مليون دينار عام .1021
 االيــرادات غــير الــضـريبـــية :فقد شكلت ما نسبته ( )%1040مناجمالي االيرادات المحلية المقدرة وبما قيمته (  )2316مليون دينار عام
 ،1023مقابل ( )2323مليون دينار عام  ،1021وقد جاءت هذه الزيادة
نتيجة لتوقع ازدياد بند ايرادات بيع السلع والخدمات وااليرادات المختلفة.
 الـمنـح الـخـارجـيـة:
قدرت المنح الخارجية في عام  1023بمبلغ ( )030مليون دينار  ،بارتفاع
بلغ ( )130مليون دينار ،بنسبة نمو بلغت ( ،)%3742مقارنه مع ()610
مليون دينار في عام  ،1021وقد توزعت هذه المنح وفقا للجهات التالية:
 االتــحــاد االوروبـــي  6141 :مــليــون دينار. الـواليــات الــمتحــدة االمــريكـية  23046 :مــليــون دينار . الصــندوق الــخــليـجي للــتــنـمية  633 :مــليــون دينار.(ب) النـفـقـات الــعـامــة:
قدرت النفقات العامة في عام  1023بنحو( )713347مليون دينار  ،بزيادة
قيمتها ( )10247مليون دينار  ،بنسبة نمو بلغت ( )%340مقابل ()7016
مليون دينار في عام  ،1021وقـد تــوزعــت هــذه النفـقات علــى النحــو
التالي:
 النــفــقــات الـجـاريـة:
قدرت النفقات الجارية في عام  1023بنحو ( )612042مليون دينار،
بانخفاض قيمته ( )23046مليون دينار  ،وبنسبة تراجع بلغت (، )%1
مقابل ( )631047مليون دينار في العام .1021
 الـنفـقـات الـرأسـمالـيـــة:
قدرت النفقات الرأسمالية في عام  1023بحوالي ( )211346مليون دينار ،
بارتفاع مقداره ( )31043مليون دينار وبنسبة نمو بلغت ( ، )%7646مقابل
( )70343مليون دينار في العام .1021
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 العـجـز الـمالــي:
وترتيبا على هذه التطورات في جانبي اإليرادات والنفقات  ،يتوقع ان يبلغ
العجز المالي بعد المنح لعام  1023ما مقداره ( )230247مليون دينار ،
بانخفاض بلغ ( )36343مليون دينار ،مقابل (  )2673مليون دينار عام
.1021
اما العجز المالي قبل المنح فيتوقع ان يصل الى (  )123247مليون دينار
عام  ،1023مقابل (  )1123مليون دينار عام .1021
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رابـــعــا  :الـخـالصــة والـمـقـترحــات:
 لقد تم اعداد وبناء الموازنة العامة للدولة للعام  1023بشكل متحفظ وواقعي
وغير مبالغ فيه مقارنة مع بقية السنوات الماضية  ،فقد تم االبقاء على حجم
الموازنة العامة للدولة ضمن المستويات العامة التي كانت عليها في العام
.1021
 فيما يتعلق ببند النفقات العامة الذي يعتبر من اهم بنود الموازنة العامة
للدولة التي يمكن ترشيدها والتحكم في انفاقها  ،فقد تمثلت موازنه عام
 1023في ضبط النفقات الجارية ورفع النفقات الرأسمالية  ،حيث تراجعت
النفقات الجارية الى ( )612042مليون دينار عام  1023بانخفاض قيمته
( )23046مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت (، )%1مقابل ()631047
مليون دينار عام  ،1021في حين تم التوسع في بند النفقات الرأسمالية
ورفعها الى ( )211346مليون دينار عام  1023وبزيادة بلغت ()31043
مليون دينار وبنسبة نمو ( ، )%7646وهذا من شأنه ان ينعكس ايجابا على
النمو االقتصادي  ،شريطة ان تخصص هذه النفقات للمشاريع التي تؤدي الى
تحقيق نمو وتشغيل عمالة بشكل أكبر ،خاصة وان التوقعات تشير الى
تمويل معظم هذه النفقات من خالل المنح المالية الموجهة لتلك المشاريع
وليس على حساب زيادة عجز الموازنة.
 يالحظ خالل السنوات الماضية التراجع الكبير الذي طرأ على حجم المنح
والمساعدات الخارجية المقدمة لخزينة الدولة مقارنه مع حجم المساعدات
والمنح التي كان يحصل عليها االقتصاد الوطني بشكل فعلي  ،حيث انه من
المقدر أن يصل إلى الخزينة ما مقداره ( )030مليون دينار خالل العام
 1023مقابل ( )610مليون دينار عام  ،1021بفارق بلغ ( )130مليون
دينار وبما نسبته ( ،)%3742وبغض النظر عما هو مقدر وصوله الى
خزينة الدولة من منح ومساعدات  ،فان االمر يتطلب بناء موازنات حقيقية
تعتمد اوال واخيرا على الذات واالبتعاد عن االفراط في تقدير ارقام غير
واقعية قد تسبب م ستقبال ارباكا لصاحب القرار في البحث عن مالحق
للموازنة ،مما يتطلب من الجهات المعنية البحث عن بدائل أكثر واقعية
لتعويض هذه المساعدات التي شهدت أصال تراجعا واضحا خالل السنوات
األخيرة.
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 في ضوء تراجع حجم المنح والمساعدات  ،فال بد من التركيز على احتساب
مؤشر العجز " قبل المنح" واالبتعاد عن تقدير ارقام غير واقعية ومبالغ فيها
بالنسبة لحجم المنح والمساعدات  ،وضرورة تخصيص النفقات العامة للدولة
بناء على االيرادات المحلية المتوقعة وليس اعتماداً على المنح والمساعدات
وهذا من ِشأنه ان يؤدي الى ضبط عجز الموازنة بشكل افضل وتجنب اي
اعباء مالية اضافية فيما لو لم يتم استالم قيمة المنح المتوقعة.
 هنالك ضرورة للتقيد بالبرنامج الوطني الشامل لإلصالح االقتصادي وتحقيق
االهداف المرجوة منه  ،وذلك من خالل معالجة االختالالت الهيكلية في
االقتصاد الوطني لتنعكس بشكل ايجابي يؤدي بالوصول الى عجز مقبول في
الموازنة العامة خالل السنوات المقبلة  ،وازالة التشوهات الحالية في جانبي
االيرادات والنفقات المتمثلة بعدم قدرة االيرادات المحلية على تغطية كامل
قيمة النفقات الجارية ،حيث ان االلتزام ببرنامج االصالح الوطني يعتبر
خطوة هامة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية.
 هنالك اختالف وتباين في التوقعات واآلراء االقتصادية المستقبلية بشأن
االوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة العربية ،وأثرها على االقتصاد
الوطني ،حيث ما زالت المنطقة العربية تعيش حالة من عدم الوضوح
واليقين السياسي واالقتصادي خاصة لبعض االنظمة العربية الكبرى
( مصر ،سوريا  ،العراق)  .وفي نفس الوقت هنالك بعض التطورات
والمؤشرات التي شهدها االقتصاد الوطني خالل الربع االخير من العام
الماضي تبعث على التفاؤل وتبشر بالخير في تخفيف حدة الضغوطات
والتحديات االقتصادية التي واجهها االقتصاد الوطني خالل السنوات
الماضية ( كاالتفاق االردني المصري الذي يتضمن التزام الجانب المصري
بتوريد كميات كافية من الغاز المصري للتخفيف من فاتورة الطاقة ،
والمساعدات الخليجية لتمويل مشاريع رأسمالية وتنموية في المملكة ،
واعالن الحكومة العراقية عن اتفاق مع االردن يتضمن مد انبوب لتصدير
النفط العراقي عبر ميناء العقبة وتزويد شركة مصفاه االردن بحاجتها من
النفط الخام  ،كذلك تذليل العقبات امام البضائع االردنية المصدرة الى
العراق).
إال ان هذه المؤشرات والتطورات ال يمكن التعويل عليها مستقبال في تحسن
النمو االقتصادي ،حيث ال يمتلك االردن أي ضمانات بالتزام الجانب
المصري او العراقي بما تم االتفاق علية ،او تحسن االوضاع في سوريا  ،او
التزام الدول الخليجية بتقديم المنح .وفي نفس الوقت ال يعقل ان يبقى
االقتصاد الوطني مرهونا بشكل كبير لهذه التطورات  ،خاصة في ظل حالة
االحتقان وعدم اليقين وازدياد التوترات االقليمية وعدم االستقرار  ،االمر
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الذي يتطلب االعتماد على الذات وااللتزام ببرنامج اصالح وطني شامل
قادر على معالجة االختالالت الهيكلية في االقتصاد الوطني  ،وتعاون
وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للعمل الجاد لوضع تصور
مشترك يأخذ بعين االعتبار التحديات واالخطار التي يواجها االقتصاد
الوطني بشكل عملي وفعال.
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