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للسنة الثالثة على التوالي تُقدم إسناد لالستشارات قراءة استشرافية لالقتصاد األردني بني يدي العام 
اجلديد. حيث يسعى هذا التقرير على غرار العام املاضي الى تقدمي مراجعة عامة ملشهد االقتصاد األردني 
التقرير  2015 في ظل قراءة متأنية للمشهد العاملي واملشهد اإلقليمي. وقد قدم هذا  بني يدي العام 
العاملي في اجتماعه في دبي حول أوضاع وسيناريوهات  قراءة كاملة ملا قدمه منتدى االستراتيجيات 
االقتصاد العاملي واالقتصاد في املنطقة العربية. وقد مت في ظالل ذلك تقدمي قراءة واضحة حلالة االقتصاد 
االردني في ظل تلك املعطيات الدولية واالقليمية إضافة الى االوضاع القائمة محليا. حيث يقدم التقرير 
املشهد على سنة  لذلك  املتوقعة  واإلسقاطات   2014/2013 للفترة  األردني في  للمشهد  قراءة  بداية 
2015. كما بادر التقرير بقراءة حتليلية للموازنة العامة للدولة األردنية، حكومة ومؤسسات مستقلة، 
مع التركيز على حتليل الفرضيات التي قامت عليها املوازنة ودراسة حتليلية لكافة بنود موازنة احلكومة 
وموازنة الوحدات احلكومية وانعكاس ذلك كله على االقتصاد األردني. وقد تناول التقرير بنود النفقات 
الكلية  املؤشرات  على  النتائج  ألهم  وعرض  والدراسة  بالتحليل  للدولة  العامة  واإليرادات  العامة 

لالقتصاد الوطني. 

وكما سبق في تقرير العامني املاضيني، يقدم التقرير قراءة آلفاق االقتصاد األردني في سنة 2015 والتي 
املتعلقة  تلك  باستثناء  األردني،  لالقتصاد  العامة  للمؤشرات  الكلي  املستوى  حتسن  توقع  الى  تشير 
باملالية العامة واملديونية الكلية للبالد. وتشير التوقعات الى إمكانية حتقيق معدل منو ال يقل  عن  4 %
في العام القادم وفق السيناريو املتحفظ. في حني يشير السيناريو املتفائل الى إمكانية حتقيق معدل 
منو متفائل يصل الى 5 % وهو معدل يتوافق مع التوقعات العاملية لنمو اقتصادات املنطقة من االقتصاد 
غير النفطي. ويشير السيناريو املتشائم الى إمكانية حتقيق منو حقيقي يصل الى 3.5 % وذلك ضمن 
معطيات محددة تناولها التقرير في كل من السيناريوهات املشار اليها. بيد أن احملدد الرئيس لتحقيق 
منو حقيقي في االقتصاد األردني يعتمد بشكل كبير على حتسني بيئة سوق العمل واألعمال في الفترة 
القادمة وخالل سنة 2015 عبر سياسات تيسيرية كلية تدعم حركة االستثمار وحتقن االقتصاد مببالغ 
حكومية  سياسات  األساس  محركها  حقيقية  استثمارات  خالل  ومن  اخلليجية  املنحة  عبر  مالية 
انتهاج  الى  احلكومة  تسعى  أن  واألمل  حلركته،  ومساندة  له  ومحفزة  العرض  جانب  نحو  موجهة 
سياسات كلية تشاركية بالتوافق والتعاون التام مع القطاع اخلاص وبالشراكة احلقيقية معه. ويُقدم 
وهي  احلالية،  الفترة  في  لألردن  املطلوبة  االصالح  عام حول سياسات  تصور  االولى  للمرة  التقرير  هذا 

اجتهادات من واقع االقتصاد االردني ومسيرته السابقة وإمكاناته الكامنة. 

اديناور بدعمها ومتويل تقدميها  التقرير ضمن ثالثة تقارير ستقوم مؤسسة كونراد  يأتي هذا   وختاما، 
للمجتمع االقتصادي في االردن عبر ورشات عمل متخصصة ملناقشتها من قبل اخملتصني. ومن هنا فإن 
شركة إسناد تتقدم بجزيل الشكر ملؤسسة كونراد اديناور والقائمني عليها وخاصة الدكتور اومتار أورينع 

املمثل املقيم للمؤسسة في االردن. 



 
خالصة االوضاع االقتصادية 2014/2013 

االقتصاد  وقد سجل  والعالم  املنطقة  مبا يحدث في  تأثرا  أكثر  االردني  العام لالقتصاد  الوضع  استمر 
االردني مجموعة من االجنازات الفعلية في مجال النمو االقتصادي وضبط العجز املالي واالحتياطيات 
االجنبية والبطالة وذلك وفقا لألرقام الرسمية. بيد أن االقتصاد استمر بتسجيل العديد من التحديات 

والتشوهات االقتصادية خاصة في مجال املديونية العامة والعجز التجاري ومؤشرات الفقر. 

ويوضح الشكل رقم (1) أدناه  فضاء االقتصاد االردني والتحديات التي يواجهها هذا الفضاء والتي ميكن 
القول أنها بدأت منذ نهاية سنة 2010 حتى الوقت احلالي مع قرب انتهاء سنة 2014. ولعل من الواضح 
أن أهم التحديات التي تعصف باالقتصاد االردني اليوم هي اإلقليم املضطرب الذي يعيش في نسقه 
في  االزمة  وتطورات  السورية من جهة  االزمة  تولدها  التي  املرهقة  التبعات  وخاصة  االردني  االقتصاد 
العراق حيث بات كالهما يعانيان من حالة من عدم االستقرار ما انعكس بشكل واضح على التجارة 
اخلارجية لألردن وعلى إمكانيات جذب االستثمارات وتوسيع السوق خاصة وأن حالة عدم التأكد وعدم 
اليقني التي تولدها كال االزمتني تنعكس بشكل واضح على االقتصاد االردني، ناهيك عن ما تتركه أزمة 
الالجئني السوريني على االقتصاد االردني والتي قُدرت كلفتها الصافية على مدى السنوات 2014-2011 
مبا يزيد عن خمس مليارات دينار اردني. أما على الصعيد الدولي فمن الواضح أن تبعات االزمة في أوروبا 
التجارة  في  الالعبني  أهم  احد  اليورو تشكل  وأن منطقة  االقليمية خاصة  االزمة  تبعات  الى  تضيف 
املتحدة  الواليات  شهدته  ما  الى  إضافة  ذلك  الثلث،  نحو  الى  يصل  نسبي  وبوزن  األردنية  اخلارجية 
االمريكية من تبعات كبرى نتيجة االزمة املالية العاملية، واالخيرة باتت على مدى العقد املاضي احد أهم 
الشركاء التجاريني لألردن، وخاصة منذ توقيع اتفاقية التجارة احلرة مع أمريكا في بداية العقد املاضي 

من هذا القرن.

1  ملزيد من التقاصيل حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية آلزمة الالجئني السوريني على االقتصاد االردني 
راجع خالد الوزني، 2014، اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئني السوريني على االقتصاد األردني 

واجملتمعات املستضيفة، شركة إسناد لالستشارات ومؤسسة كونراد أديناور- األردن.
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أما على صعيد النمو االقتصادي فقد بات من الواضح ان تبعات أزمة اللجوء السوري واالزمة السورية 
التي عصفت باالقتصاد االردني منذ منتصف العام 2011  قد أثرت بشكل ملموس على توقعات النمو 
احلقيقي وعلى ما حتقق منه. فمما ال شك فيه أن ارهاصات األزمة السورية وتطورات االزمة في العراق 
إضافة  الى مجموعة من الصدمات والتحديات احمللية واإلقليمية والدولية انعكست مبا ال يضع مجاال 
للشك على أداء املؤشرات الكلية لالقتصاد الوطني. وتشير اإلحصاءات الواردة في اجلدول (3) أدناه الى 
خالل  احلقيقي  النمو  مبتوسطات  مقارنة   2011 العام  بداية  منذ  احلقيقي  االقتصادي  النمو  تواضع 
اآلثار  استمرار  ولعل   .  2010-2008 العام  بني  العاملية  املالية  االزمة  فترة  فيها  مبا  السابقة  الفترات 
الساحة  تشهدها  التي  التطورات  وتبعات  األوروبية  املنطقة  وأزمة  العاملية  املالية  لالزمة  السلبية 
العراقية واالزمة السورية كرست بشكل كبير حالة الركود االقتصادي التي متر بها البالد وانعكست 

بشكل واضح على معدالت النمو املتحقق حتى نهاية سنة 2013. 

بيد أن االشارات األولية اليوم تبشر بأن كال الفضاءين األوروبي واألمريكي يشهدان حتسناً ملموساً يوحي 
بأن سنة 2014 هي نهاية تبعات االزمة مبا يؤسس النطالقة أفضل مع العام 2015، وإن كان ذلك بشكل 
بطيء. يتواءم ذلك كله مع حتديات اقتصادية داخلية متراكمة منذ ما يقرب من سبع سنني. ويأتي على 
وتواضع  والبطالة،  والفقر  التجاري،  امليزان  وعجز  العامة،  واملديونية  املالي،  العجز  حتديات  ذلك  رأس 
معدالت النمو. ويوضح اجلدول رقم (1) أدناه اهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية لألردن خالل الفترة 

.2009-2014
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جدول رقم (1) أهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية لألردن 2010-2014

املصدر: مت جتميعها من مصادر رسمية

جدول (2) منو الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة

املصدر: حسابات التقرير من تقارير ونشرات رسمية، سنوات مختلفة
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(تقديرات موازنة 2015)
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املؤشر

منو الناجت احمللي االجمالي احلقيقي (%)

العجز املالي للحكومة واملؤسسات املستقلة 

بعد املساعدات (مليار دينار)

العجز املالي بعد املساعدات كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي %

الدين العام اإلجمالي قيمة (مليار دينار)

نسبة إلى الناجت (%)

نسبة البطالة (%)

معدل النمو احلقيقي (%)

8.24 (متوسط)

4.96 (متوسط)

2.70  (متوسط)

3.30 (أولية)

4.50 (تقديرات املوازنة)

الفترة

2007-2005

2008-2010

 2011-2013

2014

 2015



بنفس  احمللي منا بنسبة 2.8 % مقارنة  الناجت  بان   2014 العام  الثاني من  للربع  االرقام  هذا وقد اظهرت 
الفترة من سنة 2013. واجلدير بالذكر هنا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل النمو احلقيقي للعام 
2014 الى نحو 3.3 % وذلك ضمن املراجعة االخيرة التي قام بها الصندوق خالل شهر أيلول 2014، علما 
بأن االرقام التقديرية للموازنة العامة لسنة 2014 توقعت أن يصل النمو احلقيقي في االقتصاد الى نحو  
3.5%. هذا وقد شهدت معظم القطاعات االقتصادية منوا حقيقيا خالل الربع الثاني من عام 2014 حيث 
والتجزئة  اجلملة  جتارة  قطاع  ثم  ومن   ،%11.2 بلغ  حيث  منو،  معدل  اعلى  والكهرباء  املاء  قطاع  حقق 
والفنادق واملطاعم مبعدل منو 7.1 %. كما حقق قطاع منتجو اخلدمات اخلاصة التي ال تهدف الى الربح 
وتخدم العائالت مبعدل منو بلغ %6.5 ومن ثم قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية مبعدل منو مقداره 
4.7 %، وصافي الضرائب على املنتجات مبعدل منو 3.6 % في حني سجل قطاع االنشاءات  معدل منو %3.2 
االستخراجية  الصناعات  ثم قطاع  ومن   %2.9 االعمال  والعقارات وخدمات  والتأمني  املالية  تاله قطاع 

وقطاع الصناعات التحويلية مبعدل 1.6% و 1.3% على التوالي .

في إطار النظر الى املشهد االقتصادي العاملي واالقليمي انعقد في دبي منتدى االستراتيجيات العاملي 
وقد توصل الى مجوعة من السيناريوهات والتحديات التي حتدد مسار االقتصادات العاملية واالقليمية 
خالل الفترة القادمة وميكن تلخيص اهم ما توصل اليه ذلك االجتماع الهام بعدة نقاط. فمن ناحية 
تشير التوقعات أن اهم تسعة سيناريوهات محتملة على صعيد العالم في 2015 تتلخص في الشكل 

التالي:-

من الواضح أن االقتصاد العاملي يتجه خالل سنة 2015 نحو حتسن حذر في املنطقة االوروبية وحتسن 
افضل في الواليات املتحدة االمريكية وكذلك االمر بالنسبة ألمريكا الالتينية والهند والصني. وتشير 
الناشئة الى مالذات آمنة للعديد من املستثمرين في ظل حالة عدم  التوقعات الى حتول االقتصادات 
التوقع والركود الذي حتاول القارة االوروبية وأمريكا اخلروج منه ببطء شديد. ولعل التوقعات االساسية 

ضمن السيناريوهات السابقة تتمثل في النقاط التالية:

- أن الزيادة في انتاج الطاقة في الواليات املتحدة وانخفاض مستويات البطالة الى اقل معدالتها منذ 
نهاية التسعينات من القرن املاضي، واستقرار سوق العقارات السكنية ميكن أن تقود التعافي القادم 

في االقتصاد االمريكي. 

ومن  الهادئ،  احمليط  على  املطلة  تلك  وخاصة  الالتينية،  امريكا  دول  اقتصادات  تزدهر  أن  املتوقع  من   -
املأمول أن تقود كل من البرازيل واالرجنتني وفنزويال ذلك االزدهار.

5

 2015 »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G äÉgƒjQÉæ«°S :É«fÉK

 2015 »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G äÉgƒjQÉæ«°S

»µjôeC’G OÉ°üàbE’G ™°SƒJ

OÉ°üàbG ¢TÉ©àfG
á«æ«JÓdG ÉµjôeG

ΩDhÉ°ûàdG QGôªà°SG
»ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G

»HhQh’G OÉ–’G êhôN
¬àeRG øe

áÄ°TÉædG ¥Gƒ°S’G
áæeBG äGPÓe

á«HÉéjG QÉKBG
á«fGôch’G áeRCÓd

á£∏°S ™°SƒJ
É«°SBG ‘ »æ«°üdG OÉ°üàb’G

»≤jôa’G OÉ°üàb’G ø°ù–…óæ¡dG OÉ°üàb’G ƒ‰



االملانية  الفرنسية  الشراكة  يواجه وضع  والذي  االوروبي  التقلبات السياسية في احمليط  بالرغم من   -
وتوقعات انسحاب بريطانيا من ذلك االحتاد وبروز جنم االحزاب الشعبية في القارة االوروبية، بيد أن املأمول 
2015 بداية التحول نحو النمو احلقيقي الذي يقوده الصناعات وتوليد الوظائف وحتسن  أن يكون عام 

مستويات املعيشة.
 

- يبقى القرار في استمرار العقوبات على روسيا بفعل أزمة أوكرانيا بيد الرئيس الروسي بوتني، بيد أن 
التوقعات أن تترك االزمة ايجابيات اقتصادية بني أوروبا وروسيا خاصة وأن االخيرة هي املصدر االساس 

للغاز في القارة االوروبية. 

- من املتوقع أن تشهد الدول االفريقية منوا متسارعا، بيد أن التشوهات واالختالالت االقتصادية اضافة 
الى اآلثار السلبية ملرض ايبوال والسيطرة عليه ستبقى حتديات كبرى أمام االقتصاد االفريقي. 

زيادة بطيئة نسبيا في  - من املتوقع أن تؤتي االصالحات االقتصادية أكلها في الهند عبر العودة الى 
النمو وارتفاع أكثر استدامة في االنتاج. 

- من املتوقع أن يستمر االقتصاد الصيني، كثاني أكبر االقتصادات العاملية، محط انظار املستثمرين، في 
وتكافح  املالي  االستقرار  تؤمن  اقتصادية  اصالحات  نحو  الصينية  القيادات  اليه  تسعى  الذي  الوقت 

الفساد. 

االوروبية  القارة  في  املستمر  الركود  آمنة في ظل  الناشئة كمالذات  االقتصادات  نحو  االنظار  تتجه   -
والعالم املتقدم. ومن املتوقع أن تكون هنغاريا والفلبني واملكسيك على رأس تلك املالذات اآلمنة في سنة 

 .2015

الركود  حالة  باستمرار  التوقع  زال  فما  العالم  مناطق  معظم  في  االيجابية  التوقعات  من  وبالرغم 
االقتصادي قائم على املستوى العاملي ومبعدالت جتعل العام 2015 استمرار طبيعي لالزمة العاملية التي 
بدأت منذ نهاية 2008 وتعمقت منذ سنة 2009. وتشير التوقعات العاملية وفقا للمؤشرات الدولية الى 
أن االقتصاد العاملي سينمو في حدود 3.9 % خالل العام 2015 وهو منو يتوقع أن يستمر على نفس املنوال 
خالل السنوات اخلمس التالية كما يوضح ذلك اجلدول رقم (م3) في امللحق. ومن الواضح أن منو الدول 
املتقدمة لن يتجاوز %2.3 خالل العام القادم مقابل 5.3 % للدول النامية ونحو 4.5% لدول منطقة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا. وتشير اجلداول (م4-م7) الى أن االستثمار واالستهالك اخلاص سيقودان عملية 
النفط ستسمر باالنخفاض على مدى  الواضح أن اسعار  أن  2015، كما  النمو االقتصادي خالل سنة 
العام 2015 والسنوات اخلمس التالية. بيد أن االنخفاض سيكون اقل حدة بعد العام 2015. اما بالنسبة 
االنخفاض،  نحو  الدوالر،  اسعار  في  متواضعا  تذبذبا  ان  الواضح  فمن  الدوالر  واسعار  العاملية  للتجارة 
سيكون سمة سنة 2015 في حني سيكون منو التجارة العاملية في حدود 5 % تقريبا على مدى العام 
القادم . ومن املتوقع أن تشهد اسعار املواد االستهالكية تراجعا طفيفا خالل سنة 2015، وعليه فإن 

معدالت التضخم ستكون في نسبها الدنيا على مدى العام. 

6



 2015 »Hô©dG …OÉ°üàb’G ó¡°ûŸG :ÉãdÉK
 

يرى املنتدى االستراتيجي العاملي أن اهم عشرة سيناريوهات محتملة في العالم العربي خالل العام 
الطاقة،  واخملاوف من اسعار  العاملي،  باالقتصاد  التأثر  تتمثل في  تتمحور حول مقومات متعددة   2015
والوضع في سوريا، واحلرب على تنظيم الدولة، والوضع العراقي، والقضية الفلسطينية، والوضع في 
االقتصاد املصري، وتطور اقتصادات مجلس التعاون اخلليجي، وقضية الالجئني في املنطقة، وأخيرا وليس 

آخر مدى اندماج ايران في االقليمي. ويوضح الشكل التالي  

من السيناريوهات املشار اليها اعاله ميكن القول أن املعطيات االقتصادية لسنة 2015 في العالم العربي 
ستتأثر بشكل كبير باحملاور التالية:-

- تطور حركة االقتصاد العاملي وخاصة في املنطقة االوروبية التي من املتوقع أن تسجل معدالت منو 
تتجاوز 2.3 % في املتوسط، ومن املأمول أن يشكل العام 2015 بداية االنطالقة اجلديدة ملنطقة اليورو 

بعد ما يقرب من خمس سنوات من االنتكاسات االقتصادية بدأتها اليونان منذ نهاية العام 2009. 

املنطقة  في  النفط  واسعار  صادرات  على  ذلك  وانعكاس  املتحدة،  للواليات  الصخري  النفط  ازدهار   -
العربية. بيد أن املتوقع أن ترتد اسعار النفط الى نحو 80 دوالر مع نهاية العام مع احتمالية ان تبقى 
االسعار ما دون 60 دوالر على مدار النصف االول من العام 2015 ما يشكل حتديا للدول املصدرة للنفط 
وآثارا ايجابية على الدول العربية املستوردة للنفط. بيد أن احملصلة النهائية على املنطقة تبدو ايجابية 

في مجال منو الناجت احمللي واالنتاج.

- تبقى احلرب االهلية في سورية التحدي االكبر أمام املنطقة خاصة بعد تطورها من حرب وازمة داخلية 
الى قضية عاملية بدخول تنظيم الدولة كجزء من معطيات االزمة السورية، كما هو احلال في العراق. 
ومن املتوقع أن تتراجع حدة احلرب في سورية ضد النظام في ظل تشتت قوى املعارضة وظهور مكون 

جديد متثل في تنظيم الدولة الذي بات عدو عاملي وليس معارض محلي لنظام غير مرغوب فيه دوليا. 

- قد تشكل احلرب على تنظيم الدولة عامل محفز ومساعد على التعاون االقليمي االيراني السعودي 
االقليمي  االقتصاد  لتنشيط حركة  بادر  قد يشكل  ما  القوى،  هذه  بني  لالختالف  ويضع حد  والتركي 

وبشكل اكثر ايجابية عن ما هو متوقع. 

- االزمة العراقية قد تشهد انفراجة داخلية في اطار التعاون بني الفرقاء على أن القضية االساسية هو 
وقد  كردستان  اقليم  الى  االستقرار  من  جزء  ذلك سيعيد  ولعل  الدولة،  تنظيم  أمام  العراق  استقرار 

يساعد الى عودة العراق الى عملية االنتاج النفطي والتعاون االقتصادي التجاري العربي. 
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- من املتوقع أن يتعافى االقتصاد املصري خالل سنة 2015، كما  أن منطقة مجلس التعاون اخلليجي 
ستبقى محط انظار املستثمرين وخاصة في السعودية واالمارات وقطر، مما يعني حتسن معدالت النمو 
العربي من محور اساس في اقتصاد املنطقة  االقتصادي للمنطقة ملا تشكل مصر ومنطقة اخلليج 

العربية. 

- تبقى ازمة الالجئني السوريني هي االكثر تأثيرا على العديد من دول املنطقة وخاصة لبنان واالردن، حيث 
ثالثة ماليني الجئ خارج سورية، وستة  اصل  مليوني الجئ سوري من  يقرب من  ما  تستقبل كالهما 

ماليني نازح داخل سورية. ولعل ذلك يؤثر بشكل سلبي على اقتصادات كل من لبنان واالردن. 

- من املرجع التوصل الى اتفاق نووي كامل مع رقابة صارمة بني أيران والعالم املتقدم، وقد يفتح ذلك 
اجملال الى اندماج اكبر إلايران مع االقتصاد العربي والعاملي وقد يشكل ذلك اثر ايجابي اقتصادي على 

املنطقة وايران على حد سواء . 

وفي احملصلة فإن التقارير الدورية تشير، كما هو موضح من اجلدول (م3) في امللحق أن املنطقة العربية 
ستسجل اعلى معدالت منو متوقعة مقارنة مع الدول املتقدمة واملعدل العاملي. حيث من املتوقع أن 
يصل النمو احلقيقي في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقا الى نحو 4.5 % لسنة 2015 مقابل %2.3 
املتوقع  النمو  أن  امللحق  في  (م5)  رقم  اجلدول  ويوضح  عاملي.  كمتوسط   %3.9 ونحو  املتقدمة  للدول 
الفترة 2016-2019. وعليه وفي ظل منو سكاني  5% خالل  النامية سيتجاوز  الدول  للمنطقة، وضمن 
في   %2.4 بنحو   2019 نهاية  حتى  الفترة  خالل  سينمو  املنطقة  في  الفردي  الدخل  فإن   %2.6 بحدود 

املتوسط سنويا. 

في اطار ما تقدم من مراجعة الوضاع االقتصاد العاملي واالقتصاد االقليمي سيتم تناول حالة االقتصاد 
االردني لسنة 2015 عبر محوريني اساسيني هما موازنة الدولة لسنة 2015 والتوقعات والسيناريوهات 
اجلزء من هذه  هذا  تبقى من  فيما  بالترتيب  تناوله  ما سيتم  وهو  القادم.  العام  لالردن خالل  املتوقعة 

الدراسة.

1.االقتصاد االردني في إطار املوازنة العامة وتوقعات احلكومة للعام 2015
يوضح الشكل رقم (2) أدناه مرتكزات بناء املوازنة العامة للدولة في االردن والتي تتمثل في ثالث اعمدة 
العامة،  املوازنة  إعداد  وفرضيات  الكلية،  االقتصادية  للمؤشرات  العامة  الفرضيات  هي:  اساسية 

وفرضيات إعداد موازنة الوحدات احلكومية.
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1.1 فرضيات ومرتكزات إعداد املوازنة العامة للدولة للعام 2015 

23/11/2014 أن األطر العامة  أوضح خطاب املوازنة الذي قدمه وزير املالية أمام مجلس النواب بتاريخ 

التي قام عليها مشروعي املوازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات احلكومية ميكن تلخيصها فيما يلي:-

a) تتوقع احلكومة أن يسجل منو الناجت احمللي االجمالي GDP احلقيقي 4% في سنة 2015 وأن يصل النمو 

االسمي الى نحو 7.7% في ذات العام. وهي نسبة ميكن حتقيقها بالنظر الى أن االرقام الرسمية تشير 

الى منو يتجاوز 3 % في العام 2014. 

b) تتوقع احلكومة أن ال يتجاوز التضخم خالل العام 2015 مقاسا بالرقم القياسي ألسعار املستهلك 

نسبة 2.4 % وهي نسبة قد تتحقق في حال استمرت اسعار النفط واملواد االساسية في التراجع عامليا. 

بيد أن هناك مؤشرات أخرى في السوق العاملية جتعل من الصعب استمرار حالة التراجع في اسعار املواد 

االساسية، وخاصة الغذائية منها، في ظل الظروف اجلوية العاملية الصعبة التي مير بها العالم، كما أن 

الى  الى عودتها  القادم، ما قد يؤدي  العام  النفط خالل  تراجع اسعار  هناك من يرى بصعوبة استمرار 

االرتفاع خالل النصف الثاني من العام 2015.

 

وأن   2015 أن تنمو الصادرات السلعية بنسبة 3.8 % للعام  املتوقع  أن من  الى  املوازنة  c) أشار خطاب 

تتراجع املستوردات السلعية بنسبة 1.6% في ذات العام. أما احلساب اجلاري فمن املتوقع حسب تقديرات 

املوازنة أن ال يتجاوز في العام 2015 نسبة 2.8 % من الناجت احمللي االجمالي. وهنا ميكن االشارة الى صعوبة 

حتقيق أي من النسب السابقة في ظل عدم حتسن الوضع االقتصادي للصادرات االردنية االساسية في 

قطاع الصناعة التعدينية أو التحويلية وما تواجهه الصناعة االردنية في مجال اسعار الطاقة والنفاذ 

الى االسواق العاملية. أما في مجال تراجع املستوردات السلعية فمن الصعب حتقق ذلك في ظل الزيادة 

املضطردة في السكان جراء اللجوء السوري املتزايد الى االردن، حيث تشير االحصاءات الى استقبال ما 

يزيد عن 155 الف الجئ سوري جديد خالل الشهور العشر االولى من العام 2014 خالفا ملا يزيد عن مليون 

الجئ ومقيم سوري مما أوصل عدد السوريني املقيمني في االردن الى ما نحو 1.4 مليون شخص، أي ما 

يقرب  من 20 % من عدد سكان االردن. 

d) مت بناء أرقام املوازنة على اساس أن سعر برميل النفط سيكون عند 100 دوالر أمريكي، وهو افتراض 

حتفظي في ظل اإلشارات بأن اسعار النفط ستنخفض ما دون 60 دوالر للبرميل خالل الشهور الست 

األول من السنة، مع احتمال ارتدادها مرة أخرى في النصف الثاني من العام. 

e) تفترض احلكومة أن تصل املنح اخلارجية للحكومة الى نحو 1128 مليون دينار وللوحدات احلكومية 

الى نحو 176 مليون دينار. وفي ظل االرقام احملققة في العامني املاضيني ميكن القول بإمكانية حتقق هذه 

الفرضيات في العام 2015. 

9



f) تؤكد احلكومة التزامها في عدم إصدار مالحق موازنة إال في احلاالت ذات الضرورة القصوى. وقد التزمت 

احلكومة بذلك خالل العامني املاضيني.

 

واملاء  والكهرباء  احملروقات  مجال  في  وخاصة  التشغيلية  النفقات  ضبط  سياسة  في  االستمرار   (g

والهاتف ومصاريف السفر وشراء السيارات واألثاث.

2.1  نظرة حتليلية لفرضيات وبنود  للموازنة العامة للحكومة املركزية 2015 

يوضح اجلدول رقم (م1) في احمللق ملخص فصول املوازنة العامة للسنة املالية 2015 وقد ارتكزت أهم 

فرضيات املوازنة العامة للحكومة املركزية للعام 2015 على النقاط التالية:- 

a) منو اإليرادات احمللية بنسبة 9 % عن العام 2014  وبحيث تنمو االيرادات الضريبية بنسبة 9.4% عن العام 

2014 وذلك كنتيجة إلقرار املشروع اجلديد لضريبة الدخل والذي مت قبل نهاية سنة 2014 وبطريقة غير 

متوقعة وغير منطقية، ويشكل ذلك زيادة في متحصالت ضريبة الدخل بنحو 130 مليون دينار في العام 

ايرادات ضريبة الدخل باملبلغ  2015، وذلك في إطار اتفاق احلكومة مع صندوق النقد الدولي لتحسني 

املشار اليه. 

 

b) تتوقع احلكومة أن تصل املنح اخلارجية الى نحو 1128 مليون دينار بانخفاض قدره 37 مليون عن العام 

السابق، وتشير الى أن نحو 800 مليون دينار هي حصيلة املنحة اخلليجية وما تبقى من الدول االخرى 

وعلى رأسها الواليات املتحدة االمريكية. وقد بات بند املنح اخلارجية يشكل ما بني  15-20 % من اجمالي 

االيرادات العامة للبالد، ما يشكل مخاطرة حقيقية في ظل صعوبة استدامة مثل تلك االيرادات والتي 

تأتي لتمويل نفقات جارية سيصعب متويلها مستقبال في حال تراجعت تلك املنح، ما سيضغط بشكل 

كبير على عجز املوازنة في املستقبل. 

c) من املتوقع أن ترتفع النفقات اجلارية بشكل طفيف وبنسبة 2.9 % في العام 2015 مقابل زيادة وصلت 

احلكومة.  في  للعاملني  املعيشة  تكاليف  زيادة  في  الزيادة  تركزت  وقد   .2014 في سنة   %11 نحو  الى 

زيادة الضغوط على حتقيق اهداف ونشاطات  أن ذلك يعني  بيد  ويشكل ذلك ضغطا كبيرا للنفقات. 

احلكومة وحتقيقها ملؤشرات االداء املطلوبة. 

d) تتوقع املوازنة العامة أن تنمو النفقات الرأسمالية بنسبة 5 % مقابل منو وصل الى 9 % في العام 

2014. وتشير بيانات املوازنة الى بنود النفقات الرأسمالية سيتم انفاقها بنسبة 49 % (نحو 581 مليون 

دينار) على مشاريع مستمرة، وبنسبة 45 %  (نحو 530 مليون دينار) على مشاريع قيد التنفيذ، ويبقى 

اقل من 6 % (نحو 64 مليون دينار) فقط ملشاريع جديدة. ولعل ذلك يشير الى أننا أمام موازنة ليست 

تنموية بل موازنة انكماشية هدفها االساس حتقيق اكبر خفض ممكن في النفقات وحتقيق اقل عجز 

مالي ممكن، على حساب نفقات التنمية وحتريك عجلة االقتصاد.  
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e) تتوقع املوازنة العامة أن ينخفض العجز املالي بنحو 223 مليون دينار وبنسبة 24 % عن العام 2014، 

وبذلك يصبح العجز املالي للحكومة املركزية نحو 2.5 % من الناجت احمللي االجمالي للبالد. 

ويوضح اجلدولني رقم (3و4) أدناه حتليل لبنود النفقات العامة وااليرادات العامة ملوازنة احلكومة املركزية 
لسنة 2015. وميكن اإلشارة هنا الى النقاط التالية حول بنود النفقات العامة وااليرادات العامة املتوقعة 

للعام 2015:- 

a) أن النفقات اجلارية تشكل نحو 86 % من اجمالي النفقات الكلية للحكومة املركزية ويشكل كل من 

بند نفقات اجلهاز املدني والعسكري ونفقات التقاعد والتعويضات وفوائد الدين العام نحو 74 % من 

اجمالي النفقات العامة للحكومة وهي بذلك تصل الى نحو 87 % من اجمالي النفقات اجلارية. ومن 
الصعب احلديث عن أي تخفيضات ميكن اقتراحها في هذه النفقات فجميعها نفقات مستحقة غير 
قابلة للتفاوض أو التخفيض، ما يعني أن جل النفقات اجلارية غير خاضع الستخدام احلق الدستوري 

للنائب بتخفيض النفقات. 

b) النسبة املتبقية من النفقات اجلارية والبالغة نحو 13 % يصعب القول بالدعوة الى تخفيضها حيث 
اجلامعات  ودعم  واحملروقات  الغذائية  املواد  دعم  حيث  من  للمواطنني  االجتماعي  بالبعد  تتعلق  أنها 

واملعاجلات الطبية واملعونات املتكررة. 

c) احملصلة هنا أن النفقات اجلارية للحكومة املركزية والتي منت بشكل محدود للعام 2015 وبنسبة 2.9 % 
فقط غير قابلة للتخفيض في ظل هيكلها املشار اليه أعاله وفي اجلدول رقم (3). 

d) تشير بنود النفقات الرأسمالية الى تراجع قيمة املشاريع اجلديدة الى نحو 64 مليون دينار للعام 2015 
مقابل ما يزيد عن 100 مليون دينار للعام املنصرم. في حني أن النسبة االكبر من النفقات الرأسمالية 

تتوزع بني مشروعات مستمرة بنسبة 49 % من اجمالي النفقات الرأسمالية ومشروعات قيد التنفيذ 

بنسبة 46 %. وعليه فإن األثر النهائي سيتمثل في تراجع الدور التنموي للحكومة خالل العام 2015 

بالرغم من منو النفقات الرأسمالية بنسبة 24 % عن العام 2014. 

e) اما في مجال االيرادات العامة فاملالحظ هنا أن النسبة االكبر من حتقيق النمو في االيرادات العامة 

والبالغ 9 % يأتي في بنود االيرادات الضريبية التي تشكل نحو 59 % من اجمالي االيرادات الكلية ويأتي 

على رأس ذلك ايرادات ضريبة املبيعات التي تشكل نحو 69 % من اجمالي االيرادات الضريبية ونحو  %48 
من اجمالي االيرادات احمللية.
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f) من املالحظ أن زيادة ضريبة الدخل تبلغ نحو 130 مليون دينار وبنسبة منو 17 % عن العام املنصرم، بيد 
أن تلك الزيادة مرتبطة بشكل اساسي باقرار مشروع قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس االمة، وقد مت 
ذلك قبل نهاية العام 2014!!! بيد أن حتقيق ذلك يرتبط بتحقق ايرادات حقيقية خالل سنة 2015 عبر 
بند ضريبة الدخل وهو ما ال ميكن حتققه سوى في بند االجور والتي تقتطع من املنبع وباملعدالت اجلديدة 
منذ بداية العام اال أن ضرائب الشركات لن تتحق اال في سنة 2016، ويستثني من ذلك ما ميكن ان حتصل 
عليه احلكومة من دفعات مقدمة على ضريبة سنة 2015 واملفترض أن تسدد خالل الثلث االول من العام 

 .2016

أي مبالغ اضافية لضريبة  إدراج  الدخل اجلدل حول عدم  زيادة ضريبة  السابقة حول  النقطة  وتثير   (g
الدخل من خالل توسيع القاعدة الضريبية عبر مكافحة حاالت التهرب الضريبي التي اشارت احلكومة 
احلالية الى انها تتجاوز مبلغ 800 مليون، كما، أنه ال يشمل أي تسويات متوقعة للمتأخرات الضريبية 

التي تتجاوز املليار دينار وفقا لتصريحات احلكومة واعترافها في اتفاقية صندوق النقد الدولي. 
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جدول رقم (3) حتليل النفقات العامة للموازنة العامة للعام 2015  (مليون دينار)

البند

النفقات اجلارية 

اجلهاز املدني 

اجلهاز العسكري 

النفقات االخرى منها:

- التقاعد والتعويضات

- فوائد الدين العام 

- تعويض دعم احملروقات

- دعم املواد التموينية 

- دعم الوحدات احلكومية

- املعاجلات الطبية 

- دعم اجلامعات األردنية 

- املعونة النقدية املتكررة

النفقات الرأسمالية 

مشاريع مستمرة  

مشاريع قيد التنفيذ 

مشاريع جديدة 

مجموع النفقات العامة 

مالحظات

%26 من النفقات اجلارية 

%29 من النفقات اجلارية 

%17 من النفقات اجلارية 

%15 من النفقات اجلارية

%49 من النفقات الرأسمالية

45 % من النفقات الرأسمالية 

%6 من النفقات الرأسمالية

جميع النسب اعاله مقربة 

الى الواحد صحيح وعليه 

قد ال يكون اجملموع 100%

القيمة

6922

1806

1987

3128

1165

1020

180

225

118

155

57

89

1175

581

530

64

8096

قيمة الزيادة

193

115

79

0

55

12 -

30 -

0

86 -

0

0

89

248

131

275

154 -

920

نسبة النمو %

2.9

6.8

4

0

5

1 -

-14

0

-42

0

0

--

24

30

87

58 -
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النسبة الى النفقات الكلية 

%

86

22

25

39

14

13

2

3

1.5

2

1

1

14

7

7

1

100



h) يشير اجلدول رقم (4) أعاله الى أن هناك زيادة تتجاوز 110 % في بند االيرادات اخملتلفة. ويبدو أن ذلك 
مرتبط بزيادة في بعض الرسوم اخملتلفة التي أشار اليها وزير املالية في خطاب املوازنة. فقد ارتفع بند 

االيرادات اخملتلفة بنحو 281 مليون دينار ليشكل بذلك نحو 11 % من االيرادات الكلية للحكومة أو نحو 

28 % من اجمالي االيرادات غير الضريبية. 

i) تكمن احملصلة النهائية للبنود السابقة من النفقات العامة وااليرادات العامة للحكومة املركزية في 

زيادة تغطية االيرادات احمللية للنفقات اجلارية من نحو 86 % في العام 2014 الى 91 % في العام 2015 
وهي نتيجة مهمة تساعد على املزيد من االعتماد على الذات. كما تشير البيانات السابقة الى أن نسبة 

تغطية االيرادات العامة للنفقات العام ستصل في سنة 2015 الى نحو 92 % مقابل 88 % في سنة 

2014 وهو ايضا تطور ملموس خاصة وأن تلك النسبة لم تتجاوز 82 % في العام 2013. ولعل التركيز 
على مبدأ ضبط وتخفيض النفقات جتسد في حتقيق تلك النسب. بيد أن من املفيد االشارة هنا الى أن 
ذلك يؤدي ايضا الى القصور في تنفيذ العديد من املشاريع احلكومية وتضغط االنفاق على املشروعات 
الصحية والتعليمية واالجتماعية التي تهم املواطن وتسعى الى تقدمي اخلدمات اليه، ما يعني تراجع 

مؤشر أداء احلكومة في تقدمي اخلدمات احلكومية اخملتلفة. 
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جدول رقم (4) حتليل اإليرادات العامة للموازنة العامة 2015  (مليون دينار)

البند

اإليرادات احمللية 

اإليرادات الضريبية: 

- الضرائب على الدخل واألرباح

- الضرائب على امللكية

- الضرائب على السلع واخلدمات

- الضرائب على التجارة واملعامالت 

الدولية

 

اإليرادات غير الضريبية: 

- عائدات التقاعد 

- ايرادات دخل امللكية 

- ايرادات بيع السلع  واخلدمات 

- الغرامات واجلزاءات واملصادرات 

- اإليرادات اخملتلفة 

املنح اخلارجية 

مجموع اإليرادات العامة 

القيمة

6280

4370

880

140

3000

350

1910

19

294

1014

54

529

1128

7408

قيمة 

الزيادة

516

375

130

10

210

25

141

0

-279

138

2

281

-41

475

نسبة 

النمو %

9

9

17

8

8

8

8

0

-49

16

4

113

-4

7

النسبة الى اإليرادات  

الكلية %

85

59

12

2

40

5

26

0.003

4

14

0.05

11

15

100

مالحظات

- زيادة ضريبة الدخل ترتكز 

الضريبة  قانون  إقرار  على 

اجلديد وال تسعى ملكافحة 

التهرب الضريبي 

املبيعات  ضريبة  تشكل   -

االيرادات  اجمالي  من   69%

الضريبية و%48 من االيرادات 

احمللية

اخملتلفة  االيرادات  رقم 

املاضي  العام  عن  تضاعف 

وهو بحاجة الى ايضاح من 

احلكومة. 



3.1 نظرة حتليلية خاصة ملوازنة الوحدات احلكومية (املؤسسات املستقلة) 
ارتكزت أهم  2015. وقد  الوحدات احلكومية لسنة  امللحق خالصة موازنة  يوضح اجلدول رقم (م2) في 

فرضيات املوازنة العامة للوحدات احلكومية للعام 2015 على النقاط التالية:-

a) يتوقع أن تصل االيرادات الصافية للوحدات احلكومية بعد خصم املنح اخلارجية والدعم احلكومي الى 
580 مليون دينار بزيادة قدرها 151 مليون دينار وبنسبة منو 35 % عن سنة 2014 وفقا ألرقام إعادة التقدير 
في املوازنة. بيد أن من املفيد االشارة هنا الى أن ما مت حتققه من ايرادات تلك املؤسسات للعام 2014 لم 
دينار  بنحو 710 ماليني   2014 موازنة  ايراداتها في  قدرت  العام. حيث  ذلك  املقدر في  61 % من  يتجاوز 
ويتوقع مشروع موازنة 2015 أن يتحقق نحو 430 مليون دينار منها فقط، بانخفاض بلغ نحو 30 % عن 

املقدر. 

b) من املتوقع في ظل ما سبق أن تصل نسبة تغطية االيرادات الكلية للنفقات اجلارية نحو 73 % مقابل 
87 % عن سنة 2014 وهو تراجع واضح يتنافى مع فرضية استقاللية تلك املؤسسات وعدم زيادة اعباؤها 

على موازنة الدولة واملديونية. 

2015 هو عجز  دينار خالل سنة  الى نحو 780 مليون  الكهرباء  أن تصل خسائر شركة  املتوقع  c) من 
يشكل نحو 78 % من اجمالي عجز الوحدات احلكومية البالغ 997 مليون دينار تقريبا. علما بأن احلكومة 
احلالية عرضت في موازنة سنة 2014 خسائر متوقعة لشركة الكهرباء مببلغ 713 مليون دينار بيد أن 
الطاقة  ملف  مع  التعامل  في  الفشل  الى  يشير  ما  دينار،  مليون  ومئة  مليار  جتاوز  حتقق  الذي  الرقم 

وبشكل ملموس خالل السنتني السابقتني. 

النفقات  منو  يتجاوز  منو  وهو   %  6 بنحو  املستقلة  للمؤسسات  االجمالية  النفقات  تنمو  أن  يتوقع   (d
العامة للموازنة احلكومية. ومن املتوقع أن يشكل االنفاق اجلاري النسبة االكبر من منو النفقات الكلية 

للوحدات احلكومية. 

e) يتوقع أن تقترض الوحدات احلكومية نحو 1.8 مليار دينار اردني منها نحو 694 مليون لغايات تسديد 
قروض داخلية وخارجية. 

ويوضح اجلدولني (5) و(6) أدناه حتليل لألرقام الكلية اإلجمالية ملوازنة الوحدات احلكومية للعام 2015، 
هذا وميكن إدراج املالحظات التالية حول ذلك امللخص:-

a) أن إجمالي اإليرادات للوحدات احلكومية يشمل دعم حكومي مببلغ 175 مليون دينار بزيادة قدرها 17 
مليون دينار ونسبتها نحو 7 % عن العام 2013. كما تشمل االيرادات ومنح خارجية مببلغ 59 مليون دينار 
تقريبا بانخفاض مليون دينار عن السنة السابقة، ما يعني أن حقيقة صافي اإليرادات املباشرة لتلك 
الوحدات هي 580 مليون دينار بعد استبعاد املنح اخلارجية وليس 813 مليون دينار كما جاء في املوازنة. 
ُقدر أن تصل الى 1104 مليون دينار ونفقات رأسمالية تصل الى نحو 707  وفي ظل نفقات جارية من امل
دعم  بدون  دينار  مليون   1232 يصبح   2015 للعام  املتوقع  املالي  العجز  فأن   ،2015 للعام  دينار  مليون 

احلكومة واملنح اخلارجية ونحو 998 مليون دينار بعد إدراج الدعم احلكومي وحتقق املنح اخلارجية. 
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b) تصل نسبة تغطية اإليرادات احمللية للنفقات اجلارية للوحدات احلكومية نحو %45 تقريبا وذلك مقابل 
أن هذه  إال  احلكومية  الوحدات  استقاللية  تقدما ملموسا في مفهوم  ما يشكل   ،2014 للعام   %  10
النسبة ما زالت في حد ذاتها نسبة متدنية للغاية وتتنافى مع مبدأ استقاللية تلك املؤسسات. بيد أن 
تلك النسبة ترتفع الى نحو 53 % في حال أضيف لها رقمي الدعم احلكومي واملنح اخلارجية مقابل  %25 
بشكل  املديونية  على  يعتمد  احلكومية  الوحدات  عمل  من   %  47 نحو  فإن  وعليه  املاضي.  العام  في 

أساسي. 

c) من الواضح أن اخلسائر املتوقعة لشركة الكهرباء األردنية للعام 2015 ما زال يشكل العبء األكبر 
على موازنة الوحدات احلكومية، حيث تشكل تلك اخلسائر مبلغ 780 مليون دينار تقريبا، أي ما يقرب من 
أن تلك اخلسائر  الى  الوحدات احلكومية. بيد أن من املفيد اإلشارة هنا  78 % من العجز الكلي ملوازنة 
وصلت الى ما يزيد عن 1.1 مليار دينار خالل العام 2014 اي ان من املتوقع أن تنخفض تلك اخلسائر بنحو 
320 مليون دينار وبنسبة 30 % تقريبا عن العام 2014. وهو تطور قد يكون من املمكن حتققه في ظل 
تراجع اسعار الوقود الثقيل إضافة الى تأكيد احلكومة الستمرار التزامها برفع اسعار الكهرباء بنحو 

15% في العام 2015 بغض النظر عن تراجع اسعار النفط. وذلك متاشيا مع السياسات التي اتخذتها 
احلكومة برفع أسعار الكهرباء منذ العام 2013 واستمرار ذلك الى العام 2017 حيث يتوقع أن تسترد 

احلكومة كامل كلفة إنتاج الكهرباء في ذلك العام وفقا التفاق احلكومة مع صندوق النقد الدولي. 

d) يتوقع أن ال ترتفع النفقات اجلارية للوحدات احلكومية بأكثر من مليون دينار خالل سنة 2015 وهو 
توجه نحو ضبط نفقات تلك الوحدات بشكل كبير. 

e) من املتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية للوحدات احلكومية مببلغ 94 مليون دينار خالل العام 2015  
وبنسبة منو تصل الى نحو 15% عن املعاد تقديره للعام 2014. 

جدول رقم (5) حتليل نفقات الوحدات احلكومية للعام 2015 (مليون دينار)

جدول رقم (6) حتليل إيرادات الوحدات احلكومية للعام 2015 (مليون دينار)

البند
النفقات اجلارية 

- تعويضات العاملني 
- استخدام السلع واخلدمات

- فوائد القروض الداخلية واخلارجية 
النفقات الرأسمالية 

مجموع النفقات  

البند
صافي اإليرادات احمللية 

- ايرادات بيع السلع واخلدمات 
- الفرق بني مبيعات ومشتريات الكهرباء

- ايرادات دخل امللكية 
- ايرادات مختلفة 

الدعم واملنح 
- دعم حكومي 
- منح خارجية 

مجموع اإليرادات 

القيمة
1104
389
526
161

  707
  1811

 
القيمة

580
1060

  -587
 70
  36
234
175
 59

    813

قيمة الزيادة
 150
 89

 250
 21

  121 -
 16
 17
 1 -
 253

 

نسبة النمو %
 35
10
26
75

69 -
5
7

0.01 -
55

النسبة الى اإليرادات الكلية %
 71

 130
 -72
 9
  4
 29
 22
  7
100

 

قيمة الزيادة
1

66
 34
 -11
  94
 115

نسبة النمو %
0

20
7

   -7
15
7

النسبة الى النفقات الكلية %
 61
 21
 29
 9
39

100
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دينار  125 مليون  الى نحو  وفرا سيتم حتويله للحكومة سيصل  املستقلة  املؤسسات  f) حتقق بعض 
للعام 2105، وبزيادة بنحو 8 ماليني دينار اي بنحو 7 % عن العام 2014.  وعليه فإذا ما مت تخفيض ذلك 
املبلغ من الدعم احلكومي املقدم للوحدات احلكومية والبالغ نحو 175 مليون دينار، فإن صافي الدعم 

الذي ستحصل عليه الوحدات احلكومية من املوازنة العامة سيصل الى نحو 50 مليون دينار. 

يشير جدول رقم (م2) في امللحق الى أن الوحدات احلكومية ستقوم باقتراض مبلغ يصل الى نحو 1.7 
مليار دينار محليا ونحو 105 مليون دينار كقروض خارجية. علما بأنها ستسدد نحو 646 مليون دينار من 
القروض احمللية املستحقة، وما يقرب من 48 مليون دينار من القروض اخلارجية املستحقة عليها. وعليه 
فإن صافي ما ستضيفه املؤسسات املستقلة الى مديونية اململكة سيبلغ نحو 1.1 مليار خالل سنة 

2015 وهو مبلغ يصل الى نحو 62 % من صافي الزيادة في املديونية العامة للدولة في العام 2015.

في إطار ما تقدم يشير جدولي املقارنة رقم (7) ورقم (8) الوضع املالي للمملكة مشكال مجموع الوضع 
املالي لكل من املوازنة العامة للحكومة املركزية والوحدات احلكومية، أي املؤسسات املستقلة. ويظهر 
من اجلدول رقم (7) أن محصلة املوازنتني تشير الى أن العجز املالي الكلي سينخفض مببلغ 877 مليون 
دينار بعد املنح بني العامني 2014-2015 وهي نسبة انخفاض محورية تصل الى نحو  34%. أما العجز 
املالي قبل املنح فمن املتوقع أن ينخفض مببلغ مليار دينار وبنسبة تصل الى نحو  25%. ولعل ذلك داللة 
هامة على التأثر الكبير وانكشاف االقتصاد االردني على بند املنح اخلارجية في متويل مسيرة التنمية 
والنفقات اجلارية في البالد. على صعيد آخر يشير اجلدول (7) الى أن املديونية العامة الصافية للدولة 
سترتفع مبا يقارب ملياري دينار خالل العام 2015 وهي مديونية ستسعى الى تغطية العجز املالي الكلي 
ويتوقع أن يتم تغطيتها مناصفة بني الديون الداخلية واخلارجية، مع توقع اللجوء الى كفالة الواليات 
املتحدة في االقتراض من سوق اليورو بوند بهدف تخفيف كلفة االقتراض اخلارجية. هذا ومن املتوقع أن 
تستمر املديونية عند نسبة 85 % من الناجت احمللي االجمالي في العام 2015 وذلك بالرغم من أن توقعات 
اتفاقية صندوق النقد الدولي مع احلكومة االردنية كانت تتنبأ بأن تبدأ املديونية باالنخفاض الى نحو 80 % 

اعتبار من سنة 2015.

البند

االيرادات العامة

- احمللية

- املنح اخلارجية 

النفقات العامة 

- جارية 

- رأسمالية 

العجز املالي 

- بعد املنح 

- قبل املنح 

صافي الدين العام (مليار دينار)

نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي 

الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

 2013

5759

5120

639

7077

6056

 1021

1318

1957

    

 

 2014

 6933

5764

1169

7844

6728

1116

911

2080

    

2015

7408

 6280

1128

 8096

 6922

 1175

 688

 1816

    

 2013

 507

198

 309

1711

1163

 548

950

  1269

    

 

2014

 429

114

315

 1716

1103

613

 

1119

   1454

    

2015

 814

580

 234

 1812

 1104

 707

 998

 1232

 

    

2013

6266

 5318

 948

 8788

 7219

 1569

2522

 3470

 19.2

80%

24260

    

 2014

7362

 5878

1484

9560

 7831

 1729

2563

 4047

  21.4

85%

25407

 2015

 8222

 6860

 1362

 9908

 8026

 1882

 1686

3048

 23.1

85%

 27520

 

جدول رقم (7) مقارنة موازنة الدولة في األردن 2013-2014 (مليون دينار)
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وتشير بيانات اجلدول رقم (8) أدناه الى أهم املؤشرات املقارنة للوضع املالي واملوازنة العامة للمملكة 
خالل الفترة 2013-2015. ويتضح بشكل جلي النقاط التالية:-

 2015 العام  في  وبنسبة كبيرة  الضرائب  احمللية من  االيرادات  منو  املوازنة بشكل كبير على  اعتماد   (a
احلالية نحو  بزيادة جتاوزت 7 نقاط مئوية. وهي حقيقة جتسد توجهات احلكومة   2014 بالعام  مقارنة 
سياسات انكماشية مالية اعتمدت على رفع معدالت الضرائب والرسوم وااليرادات غير الضريبية. وقد 
استخدمت احلكومة كافة الوسائل وجنحت في مترير قانون ضريبة الدخل اجلديد بهدف حتقيق ما يزيد 
أن  ان يتحقق ذلك نظرا آلن االساس  املتوقع  الدخل. من غير  دينار اضافية من ضريبة  130 مليون  عن 

يتحقق جل املبلغ املشار اليها في العام 2016 وليس في العام احلالي. 

b) شكلت نسبة تغطية اإليرادات احمللية للنفقات اجلارية للعام 2015 تقدما ملموسا في توقعات العام 
2015 حيث من املتوقع أن ترتفع النسبة الى نحو 85 % مقابل 78 % حسب أرقام إعادة التقدير للعام 
2014 وهو استمرار للتطور االيجابي في هذا الشأن. كما أن ذلك ينسجم مع االلتزامات اخلاصة باتفاقية 
وخاصة  احمللية،  اإليرادات  منو  حتقق  إمكانية  في  يكمن  األكبر  التحدي  ولعل  الدولي.  النقد  صندوق 
الضرائب في ظل األوضاع االنكماشية الكلية السائدة، في حني أن اخملرج األساسي هنا يأتي في توسيع 
القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي الذي يتجاوز 800 مليون دينار وفقا للتصريحات الرسمية 
لتقديرات  وفقا  دينار  مليار   1.7 البالغة  الضريبية  املتأخرات  من  الى حتصيل جزء  إضافة  املالية،  لوزارة 

احلكومة. 

c) تشير بيانات اجلدول (8) الى أن نسبة تغطية االيرادات العامة للنفقات العامة سيرتفع من نحو %77 
سنة 2014 الى ما يزيد عن 82 % في العام 2015 وهو تقدم ملموس ايضا، بيد أنه ما زال يعني أن هناك 
اعتماد بنحو 18 % على القروض اخلارجية في تغطية نفقات الدولة وهو مؤشر يعني صعوبة التخفيف 

من حدة املديونية اخلارجية وأثرها السلبي على االقتصاد الوطني. 
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جدول رقم (8) مقارنة بعض املؤشرات الرئيسية في املوازنة 2015-2013

البند

منو االيرادات 

- احمللية

 - العامة 

منو النفقات العامة 

منو النفقات اجلارية 

منو النفقات الرأسمالية 

تغطية االيرادات احمللية 

للنفقات اجلارية 

تغطية االيرادات  العامة للنفقات  

العامة 

العجز املالي الى الناجت 

احمللي االجمالي 

- بعد املنح 

- قبل املنح 

 2013

10.5

 23

 4

 01. -

 51

 84.5

 81.3

 5.5

 8.2

    

 2014

 12.6

 20.4

 10.8

 11.1

 9.3

 85.6

 88.4

 3.5

 8.1

2015

 8.9

 6.8

 3.2

 2.9

 5.3

 90.7

 91.5

 2.5

 6.5

 2013

 146

 35

 21.7

 9.3

 53.2

 17.0

 29.6

3.9

  5.2

  

2014

 -42.4

 -15

 0

 -5.2

 11.8

10.3

 25.1

 

4.3

    5.6

2015

 408

 89

 5.6

 0

 15.3

 52.5

 44.9

 3.6

4.4

 

2013

 18.5

 29.3

 7.3

 0.01

 51.9

 78.1

78.4

 7.9

 11.9

 2014

 9

 10.3

 11.6

 9.5

 20.9

 78

 77.5

8.6

 14.4

 2015

 16.7

 11.7

 3.6

 2.5

 8.8

 85

 82.3

 6.1

 11.9
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d) يوضح فصل التمويل في املوازنة العامة الى إجمالي القروض املقدر للعام 2015 سيصل الى نحو 
اي مبجموع  املستقلة،  للمؤسسات    1.761 يقرب من  وما  املركزية  للحكومة  أردني  دينار  مليار   6.168
مديونية اضافية تبلغ نحو 7.929 مليار دينار. بيد أنه سيتم من خاللها تسديد ديون سابقة تصل الى 
نحو 4.823 مليار داخليا وما يقرب من 1.430 مليار ديون خارجية ليصبح صافي املديونية املضافة لهذا 

العام نحو 1.676 وذلك لتغطية العجز املالي للحكومة واملؤسسات املستقلة. 

من املتوقع أن تضيف احلكومة الى املديونية الداخلية نحو 700 مليون للحكومة املركزية وما يقرب من 
مليار دينار للوحدات احلكومية. أي أن احلكومة ستكون املقترض االكبر من اجلهاز املصرفي خالل العام 

2015، ما يشكل مزاحمة كبيرة للفوائض املتاحة لالقتراض أمام القطاع اخلاص.

2- سيناريوهات االقتصاد االردني 2015 
احمللية  التوقعات  مسارات  ضمن  االردني  االقتصاد  سيناريوهات  عن  احلديث  ميكن  تقدم  ما  اطار  في 
احمللي  للناجت  احلقيقي  النمو  حساب  سيناريوهات  أدناه   (9) رقم  اجلدول  ويوضح  واالقليمية.  والعاملية 
وميكن  ومتشائمة.  ومتحفظة  متفائلة  هي  اساسية  سيناريوهات  ثالث  باستخدام  لالردن  االجمالي 

تلخيص معطيات السيناريوهات السابقة بالنقاط التالية:-

أ. يقوم السيناريو املتفائل على املعطيات التالية:-
a.حتسن احلالة العراقية وعودة التجارة الى طبيعتها مع العراق. 

b.انخفاض حدة اللجوء السوري الى االردن الى أدنى نسب ممكنة وعدم استقبال اكثر من 50 الف الجئ  
- على مدى سنة 2015. 

c.حتسن االوضاع في املنطقة االوروبية وحتقيق معدالت النمو املتوقعة والتي تتجاوز 2.3 %. 
d.حتسن االقتصاد االمريكي واستمرار حالة التعافي على مدى العام 2015.
e.عدم جتاوز اسعار النفط 60 دوالر للبرميل في املتوسط على مدى العام. 

f.منو النفقات احلكومية وفق توقعات احلكومة في املوازنة 2.9 %. 

في ظل املعطيات السابقة من املتوقع ان تصل نسبة النمو احلقيقي في االقتصاد االردني ما يقرب من 
5 % وذلك على اساس منو االستهالك اخلاص والتكوين الرأسمالي الثابت بنسب تتجاوز 6 % ومنو النفقات 

احلكومية بالنسبة املقررة في املوازنة اي بنسبة 2.9 % وعدم منو التجارة اخلارجية بأكثر من 1 %. 

ب. يقوم السيناريو املتحفظ على املعطيات التالية:- 
a.تأخر حتسن احلالة العراقية الى النصف الثاني من السنة وبالتالي تأخرعودة التجارة الى طبيعتها مع العراق. 
b.استمرار وضع اللجوء السوري الى االردن ولكن مبعدالت مقبولة واستقبال نحو 100 الف الجئ على - 

- مدى سنة 2015. 
c.التحسن البطيء لالوضاع في املنطقة االوروبية وحتقيق معدالت النمو أقل من املتوقعة في التقديرات 

- العاملية. 
d. تأخر حتسن االقتصاد االمريكي الى النصف الثاني من العام وتباطؤ حالة التعافي على مدى العام 2015.

e.عودة اسعار النفط الى االرتفاع في النصف الثاني من السنة ومبتوسط يتجاوز 80  دوالر للبرميل على 
- مدى العام. 

f. منو النفقات احلكومية وفق توقعات احلكومة في املوازنة 2.9 %. 

في ظل املعطيات السابقة فأن "مؤشر أسناد" يشير الى معدل منو حقيقي قد يصل الى نحو 4 % على 
مدى العام 2015 مع إعطاء الوزن االكبر في النمو لالستهالك اخلاص وبنسبة تتجاوز 7 % وبنسبة اقل 
لالستثمار والتجارة اخلارجية، مع بقاء فرضية منو النفقات احلكومية وفقا ملا وضعته احلكومة ضمن 

موازنة سنة 2015. 
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ج. يقوم السيناريو املتشائم على املعطيات التالية:-
a.استمرار احلالة العراقية وعدم عودة التجارة الى طبيعتها مع العراق. 

b.استمرار التدفق الكبير للجوء السوري الى االردن ومبعدل 250 الجئ يوميا. 
c.عدم حتسن االوضاع في املنطقة االوروبية. 

d.تباطؤ تعافي االقتصاد االمريكي. 
e.عودة اسعار النفط الى معدالت تفوق 80 دوالر في املتوسط على مدى العام. 

f.منو النفقات احلكومية وفق توقعات احلكومة في املوازنة  %2.9. 

في ظل املعطيات السابقة فمن املتوقع أن ال يحقق االقتصاد االردني منوا يتجاوز الوضع القائم في سنة 
2014 وبالتالي فإن النمو املتوقع لسنة 2015 في هذا السيناريو سيصل الى نحو 3.5 % مع إعطاء الوزن 

االكبر لالستهالك اخلاص دون غيره من مكونات نفقات الناجت احمللي االجمالي للمملكة. 

اخلاص  االستهالك  مجال  في  األردنية  القومية  احلسابات  مكونات  معطيات  أن  القول  ميكن  تقدم  مما 
والعام واالستثمار وصافي احلساب التجاري تشير الى إمكانية استمرار حالة التحسن في الوضع العام 
والى حتقيق معدالت منو ال تقل عن تلك املتوقعة من قبل املوازنة العامة للدولة. بل أن املتوقع أن ال يصل 
4 % في حال حتسن الوضع العام القتصاد املنطقة ومع  2015 الى ما يقرب من  النمو احلقيقي للعام 
السياسات  استمرار  أن  بيد  االمريكي بشكل جيد.  واالقتصاد  اليورو  اقتصادات منطقة  تعافي  بداية 
االنكماشية للحكومة قد يحد من إمكانية حتقيق معدالت منو أكبر من ذلك وبالتالي فإن النمو املتوقع 
سيقع بني السناريو املتحفظ واملتشائم، ولعل احملدد الرئيس لتحقيق منو حقيقي في االقتصاد األردني 
يعتمد بشكل كبير على حتسني بيئة سوق العمل واألعمال في الفترة القادمة وخالل العام 2015 عبر 
سياسات تيسيرية كلية تدعم حركة االستثمار وحتقن االقتصاد مببالغ مالية عبر املنحة اخلليجية ومن 
خالل استثمارات حقيقية محركها األساس سياسات حكومية موجهة نحو جانب العرض ومحفزة له 
ومساندة حلركته، واألمل أن تسعى احلكومة من خالل الرؤية العشرية لالقتصاد الوطني والتي تقوم 
احلكومة بإعدادها االن الى انتهاج سياسات كلية تشاركية بالتوافق والتعاون التام مع القطاع اخلاص 
وبالشراكة احلقيقية معه، وهو ما افتقده االقتصاد األردني على مدى السنوات الثالث املاضية. واملأمول 
السيناريو  حتقيق  على  يساعد  مبا  القائمة   االستثمارات  وحتفيز  خارجية  استثمارات  استقطاب  يتم 
الوسطي الذي يؤدي الى منو كلي حقيقي  يزيد عن 4 % ومنو في دخل الفرد يصل الى نحو 2 % وهو ما 
يفتقده االقتصاد األردني منذ العام 2011. وفي النهاية فإن حتقق السيناريو املتفائل يعتمد بشكل كبير 
على حتسن االوضاع الكلية في املنطقة العربية خالل العام 2015 وهو أمر يصعب التكهن به في ظل 
تراجع اسعار النفط واستمرار احلالة العراقية والسورية على ما هي عليه إضافة الى عدم وجود اشارات 
واضحة بتحسن االقتصاد املصري. وفي النهاية فإن التوقعات املبدئية تشير الى امكانية منو االقتصاد 
االردني خالل العام 2014 مبا يزيد عن 3.3 % وبالتالي فإن حتقق السيناريو املتحفظ ومبعدل منو 4 % هو 

االقرب الى الواقع خالل العام 2015. 

19

جدول رقم (9)  النمو احلقيقي حسب السيناريوهات املفترضة (مؤشر إسناد) لعام 2014

املؤشر

النمو احلقيقي املتوقع للناجت 

احمللي اإلجمالي %

سيناريو  متفائل

5

سيناريو  متحفظ

 4

السيناريو  املتشائم 

 3.5



تعود جتربة االردن مع برامج االصالح االقتصادي الى العام 1990 حينما انخرط في أول برنامج لالصالح 
االقتصادي عقب االزمة االقتصادية املعروفة في نهاية عقد الثمانينات من القرن املنصرم، وذلك بالتعاون 
مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبناء على طلب الدائنني حينئذ بغية حصول االقتصاد على 
شهادة حسن السير والسلوك من صندوق النقد الدولي كشرط مسبق ألي مفاوضات إلعادة جدولة 
مديونيته التي جتاوزت في حينه نحو 180 % من الناجت احمللي االجمالي للبالد.  وقد انقطع ذلك البرنامج 
بعد فترة وجيزة بفعل ازمة الغزو العراقي للكويت، في حني كان من املفترض أن يستمر ملدة 18 شهرا 
حتى نهاية العام 1992. بيد أن االردن عاد للتفاوض على برنامج اصالح جديد في العام 1991 وحصل 
بعدها على ذلك البرنامج باتفاق مع الصندوق والبنك الدوليني وليغطي الفترة 1992-1998. وقد أمتد 
أمد ذلك البرنامج لفترات عدة حتى تخرج االردن رسميا من برامج الصندوق والبنك الدوليني قرابة نهاية 
2004، بعد جتربة استمرت ملا يصل الى نحو خمس عشرة سنة. وبالرغم أنه ليس من املطلوب  سنة 
لم  االردن  أن  املالحظة  املفيد  من  أن  بيد  امتدادها،  واسباب  ونتائجها  البرامج  تلك  عن  احلديث  اليوم 
يستطع أن يحقق نتائج مرضية في جانب حتريك عجلة االقتصاد وإعادة العجلة للدورة االقتصادية اال 
بعد أن امتد البرنامج الى ما بعد الفترة االصلية والتي كان من املفترض أن تنتهي سنة 1998. ولعل 
السبب الرئيس في ذلك هو اعتماد برامج االصالح االقتصادي ملؤسستي برينت وودز، الصندوق والبنك 
الدوليني، على السيطرة على جانب الطلب بغية كبح جماح العجز املالي وضبط املديونية دون االهتمام 
بشكل واضح أو سليم بجانب العرض الذي من خالله ميكن لالقتصاد أن يتوسع وأن يعمل ضمن أطر من 
البنك  على  القائمني  تؤرق  ال  قضايا  وهي  النمو،  عجلة  وحتريك  الوظائف  وتوليد  االستثمارات  جذب 
االنفاق  ضبط  عتبة  الى  برامجهما  لها  يخططان  التي  البالد  ولوج  يؤرقهما  الذي  بالقدر  والصندوق 
وتخفيض العجز وتقليل املديونية وجباية املزيد من االيرادات الضريبية والرسوم، ما يسهم في النهاية 
بذلك  فهم  الدوليتني.  املؤسستني  رأسها  على  والتي  الدائنني  جملموعة  الدول  تلك  ديون  تسديد  في 
يضمنان قيام الدولة بتسديد ما حصلت عليه من قروض منهما. وقد لزم االردن ما يزيد عن ست سنوات 
املالي  الضبط  دوامة  من  اخلروج  من  بعدها  ليستطيع  االول  البرنامج  مرحلة  انقضاء  بعد  اضافية 
وتكميش االقتصاد الى آفاق حتريك عجلة االقتصاد وجذب االستثمارات االجنبية وحتفيز االستثمارات 
احمللية. ولعل اليوم كاألمس فقد انخرط االردن منذ نحو عامني في اتفاقية مع صندوق النقد الدولي 
تضمن بالدرجة االولى حتقيق ضبط جلانب الطلب واملزيد من االيرادات الضريبية وتشير على استحياء 
الى جانب العرض وضرورة حتريك عجلة االقتصاد وحتفيز االستثمار. بيد أن الشواهد على ارض الواقع 
برنامج اصالح حقيقي وركزت  التي عجزت حتى عن تقدمي  نتيجة صفرية لالتفاقية  الى  تشير بجالء 
بشكل اساس على ضبط جانب الطلب وموازنة الدولة وحالة املديونية. ولعل الشواهد على ارض الواقع 
تشير الى أن ما حتقق لم يتجاوز زيادة املديونية من 16 مليار دينار عام 2012 الى ما يقارب 22 مليار دينار 
للعام 2014 واستمرار العجز املالي اجملمع للحكومة والوحدات احلكومية عند معدالت غير آمنة مرتفعا 
من 7.9 % من الناجت احمللي االجمالي للعام 2013  الى 8.6 % للعام 2014. وبالرغم من حتسن االحتياطيات 
االجنبية بنحو 4 مليارات دوالر عن الفترة املاضية، إال أن املتابع لذلك يعلم أن جميع روافد الزيادة جاءت 
من مصادر غير آمنة وغير مستدامة، فقد حتقق نحو 2.2 مليار دوالر من قروض مكفولة من الواليات 
املتحدة وهي واجبة السداد خالل السنوات اخلمس القادمة، وحتقق اجلزء الباقي منها من أموال املنحة 
اخلليجية واملساعدات االخرى التي وردت بسبب أزمة الالجئني السوريني. وعليه فإن السؤال الذي يطرح 
نفسه اليوم، وبعد هذه املقدمة الطويلة املستحقة، ما هي متطلبات االصالح االقتصادي في املرحلة 

الراهنة وهل نحن أمام جهود حقيقية للوصول الى ذلك االصالح املطلوب واملستحق؟ 

واحلقيقة املاثلة اليوم أن االصالح االقتصادي في االردن ما زال "فرضية غائبة"!!! وبداية البد من القول  أن  
لالصالح حقائق ومتطلبات يجب الركون اليها واالميان بها لكي يحقق هذا االصالح نتائجه ويعطي أكله 
وتنضج ثماره. وأول هذه احلقائق تتمثل في ان االصالح عملية مستمرة  تدرجية مراحلية. أي أن االصالح 
عند  أو  الدولية  املؤسسات  تفرضها  التي  الهيكلي  التصحيح  برامج  من  االنتهاء  حد  عند  يقف  ال 
حكومة بعينها أو عند أي برنامج أو اجندة وطنية أو رؤية عشرية، فهو عملية دائمة متطورة تقوم على 
مراحل محددة وتتدرج ضمن برامج معينة. واحلقيقة الثانية أن االصالح عملية تشاركية تشاورية حتتاج 
الى انخراط اطراف االنتاج كافة، حكومة واصحاب عمل وعمال، وكذلك تتم بالتشاور مع مؤسسات 

اجملتمع املدني سواء تلك التي متثل القطاع اخلاص من غرف جتارة وصناعة،
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أو تلك التي متثل التيارات السياسية  واحلزبية، أو مؤسسات اجملتمع املدني غير الربحية أو اجلامعات أو 
حتى اجلهات املستقلة من خبراء متخصصون. واحلقيقة الثالثة تتمثل في أن لإلصالح بعدين احدهما 
تثبتي آني واآلخر هيكلي مستقبلي، ما يعني أن لإلصالح آثار أنية تثبيتية يلمسها املواطن في االجل 
القصير ويشعر بنتائجها وآثار هيكلية حتتاج الى وقت ليرى اجلميع آثارها ونتائجها ذلك أنها تسعى الى 
تغير هيكلي في بنية الدولة والسياسات االقتصادية واالجتماعية فيها، كما هو احلال في عملية تطوير 
واصالح التعليم والذي حتتاج نتائجه الى عقد من الزمان لتؤتي ثمارها وتعطي نتائجها. وأخيرا وليس 
 Evolutionary but not Revolutionary ،آخرا، هناك حقيقة أن االصالح عملية تطورية وليست ثورية
Process، فهو يتطور وبشكل مرحلي تدريجي وفقا حالة االقتصاد واحتياجاته، وهو عملية تواؤمية 
يراعي ظروف كل مرحلة أو دورة اقتصادية ويتواءم معها. ففي فترات الركود واالنكماش يحتاج االصالح 
الضرائب  وزيادة  السياسات  وليس تشديد  االقتصاد  الطلب وحتفيز  توسيع جانب  احتياجات  يراعي  أن 
وحتفيز  االقتصادية  القاعدة  توسيع  عبر  تتم  الضريبة  احلصيلة  فزيادة   االضافية،  الرسوم  وفرض 
االستثمارات مبا يساعد على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وحتويل جيش العاطلني عن العمل من 
نتاج  من  عليهم  يدخل  ما  حصيلة  من  اخملتلفة  والرسوم  للضرائب  دافعني  الى  للمعونات  متلقني 
التوسع  جماح  ضبط  الى  يسعى  االصالح  فإن  واالزدهار  التوسع  حالة  في  أما  واعمالهم.  وظائفهم 
احلكومي واالسراف ويوازن بني حاجات اجملتمع ومتطلبات االنفاق احلكومي املنضبط بعيدا عن الرعوية 
والدعم غير املستحق. وعليه فإن االصالح بهذا املفهوم هو عملية تنظر الى جانبي االقتصاد، العرض 
والطلب، وال تركز على ضبط مستويات الطلب دون االنتباه الى ضرورة توسيع قاعدة االقتصاد وحتفيز 
جانب العرض، وفقا سياسات تشجيعية وليس سياسات تقوم على مبادئ الكرم احلكومي واملنة والتودد 

الى قطاعات دون غيرها. 

ضمن احلقائق السابقة يتضح أن مسيرة االصالح االقتصادي كانت دوما قاصرة في االردن عن حتقيق 
نتائج  الى  ويؤدي  االقتصادي  النشاط  استدامة  يولد  الذي  االصالح  لعملية  االساسية  املتطلبات 
املواطن  1990 جترع  العام  االصالحية منذ  املراحل  املواطن. ففي جميع  وعلى  االقتصاد  ملموسة على 
وادخال  االصالح  مبكتسابات  احلكومات  تفريط  هو  الوضع  اليه  انتهى  ما  أن  بيد  االصالح،  دواء  مرارة 
االقتصاد في دوامة تؤدي دوما الى الرجوع الى جترع أدوية أكثر مرارة من تلك التي جترعها املواطن سابقا. 
وتعوم املسؤولية دوما نظرا لعدم استقرار احلكومات وعدم وجود اطار مؤسسي حملاسبة املقصرين أو 
املفرطني في العملية االصالحية لالقتصاد الوطني. وبالنظر الى االتفاق االخير الذي وقعته احلكومة في 
متوز من سنة 2012 مع صندوق النقد الدولي بغية احلصول على قرض يتجاوز 2 مليار دوالر امريكي، فقد 
تعهدت احلكومة بحزمة من االجراءات ديدنها وشعارها ضبط جانب الطلب ضمن سياسات تسعى 
للمزيد من الضرائب والرسوم وتركز اساسا على رفع اسعار الكهرباء واملياه، مع االشارة على استحياء 
الى ضرورة حتفيز النمو وتشجيع االستثمار. وقد جاء اجلانب االول من املعادلة، جانب ضبط الطلب، ضمن 
وتعومي  الغاز،  عن  الدعم  وتخفيف  الكهرباء،  اسعار  رفع  في مجال  الواضحة  االجراءات  من  مصفوفة 
محددة  زمنية  فترات  وفقا  ذلك  وجميع  عليها،  املفروضة  الضرائب  ورفع  النفطية  املشتقات  اسعار 
وممنهجة. أما االهداف املتعلقة بتحفيز النمو وتشجيع االستثمار، سياسات جانب العرض، فقد جاء 

ضمن شعارات عامة وغير محددة  ال من الناحية الزمنية وال من الناحية االجرائية. 

الوحيد هو في صياغة برنامج اصالح اقتصادي وطني مبشاركة كافة  وفي إطار ما تقدم فلعل اخملرج 
ديدنها  املدني، يكون  واخلاص ومؤسسات اجملتمع  العام  القطاع  العالقة من مختصني من  ذات  اجلهات 
حتفيز جانب العرض وتشجيع االستثمار وإعادة النظر بكافة االجراءات العامة التي تشكل أكبر خطوط 
حمراء أمام أي مستثمر وطني كان أو اجنبي. ويكون البدء بدراسة كافة املالحظات التي ترد على البيئة 
االستثمارية في االردن وذلك في تقرير التنافسية العاملية، الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، وتقرير 
البدء باألعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومن ثم صياغة السياسات 
التي تؤدي الى التعامل مع كافة النقاط السلبية التي باتت تلك التقارير ترددها عاما بعد عام حتى 
انخفضت مرتبة االردن في التقارير الدولية من 48 عام 2008 الى 68 عام 2013. أي بتراجع مضطرد انحدر 

باألردن نحو عشرون درجة على سلم التنافسية العاملية واالقليمية. 
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كما يتطلب بند إصالح جانب العرض ضرورة عدم املساس مبستويات الضرائب القائمة، في ظل حالة 
التشريعات  باستقرار  املساس  الى ضرورة عدم  اضافة  واملنطقة،  البالد  به  متر  الذي  االقتصادي  الركود 
مع  التنفيذ،  ووضعه موضع  االستثمار  قانون  تطبيق  االمر حسن  يستدعي  بالضرائب، كما  املتعلقة 
ضرورة إعطاء الصالحيات الالزمة للتعامل مع قضايا وحتديات املستثمرين وفق منظومة تؤدي الى شعور 
جانب  تنشيط  يستدعي  وعملي. كما  وحقيقي  جاد  بشكل  ترعى مصاحلة  هناك جهة  أن  املستثمر 
العرض إنشاء صندوق سيادي باستخدام أموال املنحة اخلليجية، ومبساهمة فاعلة من كبرى املؤسسات 
املالية، وخاصة البنوك الكبرى، وكبار املستثمرين من رجال االعمال ومببلغ ال يقل عن مليار دوالر امريكي، 
تساهم بنصفه املنحة اخلليجية ويكتتب في النصف اآلخر من الشركاء املشار اليهم. على أن يعمل 
واملتناهية الصغر  االولى متويل املشاريع الصغيرة  أو جبهات رئيسية،  ذلك الصندوق على ثالث محاور 
وخاصة في احملافظات خارج عمان وضمن معدالت عائد معقولة ومناسبة، والثانية متويل والدخول كرأس 
على  الشباب  حتفيز  مع  للمرأة،  خاص  اهتمام  اعطاء  مع  للشباب،  الريادية  املشاريع  في  مضارب  مال 
الصندوق  دخول  والثالثة  تأهيلها،  يتم  التي  للمشاريع  مجز  متويل  وتقدمي  املشاريع  لتلك  التقدم 
لصالح  االموال  بعض  وحترير  جهة  من  تنشيطه  بهدف  املالية  االوراق  سوق  في  مالي  كمستثمر 
مستثمرين أو ممتلكي اسهم اردنيني باتو عالقني باسهم وال يجدون من يشتريها بسعرها الدفتري، ما 
يعني حقن االقتصاد مببالغ مالية تساعد عل حترير القوة الشرائية للعديد من علقوا بالسوق االسهم 

ولم يجدو مخرجا أو مؤال. 

اما على صعيد جانب الطلب، فإن على احلكومة أن تكون جادة في ضبط مستوى نفقات املؤسسات 
على  كبيرا  عبءً  باتت  التي  والشركات  والوزارات  الهيئات  من  العديد  بإلغاء  فورا  تقوم  وأن  املستقلة 
االقتصاد الوطني، فما احلاجة الى وزارة نقل في ظل وجود خمس هيئات لتنظيم النقل اجلوي والبري 
الغاء  النقل في االردن ومن ثم  أن تكون هناك هيئة واحدة لتنظيم قطاع  اليس من االدعى  والبحري، 
الوزارة والهيئات االخرى. وما احلاجة الى وزارة طاقة وهناك اربع أو ثالث هيئات لتنظيم قطاع الطاقة في 
الوزارة  االردن، اال ميكن أن ينظم هذا القطاع الهام بكفاءة عالية بهيئة واحدة فعالة دون احلاجة الى 
وجميع الهيئات االخرى، وكذا االمر في االتصاالت، والسياحة والعمل واملناطق التنموية، واالخيرة فرخت 
برنامج االصالح احلقيقي  ايضا، فإن  الطلب  داعي لذكرها. وفي جانب  شركات ومؤسسات ونفقات ال 
يجب أن يسعى الى توسيع القاعدة الضريبة وحتصيل أكبر قدر ممكن من التهرب الضريبي والذي وصل 
حسب التصريحات الرسمية الى ما يفوق املليار دوالر امريكي. يضاف الى ذلك ضرورة تفعيل املادة 111 
من الدستور عبر ادخال مفهوم التصاعدية احلقيقي على كل من ضرائب الدخل واملبيعات، ومبعدالت 
محفزة لالستثمار واالقتصاد وليس طاردة له. وفي جانب الطلب ايضا ال بد لبرنامج االصالح أن يسعى 
أما في جانب  املستهدفة.  الفئات  الى  الوصول  يحقق شعار  مبا  والدعم  املعونات  ترشيد مفهوم  الى 
الطاقة، وهي التي يشكل عبؤها نحو ثلثي العجز املالي املعلن، فإن احللول تكمن في سرعة االنتهاء من 
ميناء الغاز، ودعم مبادرات القطاع اخلاص نحو الطاقة البديلة، وهي مبادرات تخضع ملزاجية احلكومة 
رسوم  تدفع  باتت  ألنها  البديلة  الطاقة  الى  جلوئها  تعطيل  يتم  القطاعات  بعض  إن  بل  وملعيقاتها، 
اجلهات  لبعض  املقدم  للدعم  الرئيس  املمول  يجعلها  ما  الكلفة  ضعفي  الى  تصل  بأسعار  كهرباء 
من  هو  السابقة  السنوات  مدى  على  والكهرباء  الطاقة  ملف  إدارة  سوء  ولعل  االفراد.  واملستهلكني 
%90 منهم  يتحمل العبء احلقيقي للعجز املالي وليس مستهلكي الكهرباء في اململكة والذي بات 

يدفع تعرفة كهرباء تفوق املتوسط االقليمي والعاملي ألسعار وكلف توليد الكهرباء. 

فال  فريق،  عمل  نتاج  يكون  أن  يجب  احلرجة  احلالية  املرحلة  في  املطلوب  االصالح  برنامج  فإن  وختاما، 
يستطيع احد أن يدعي أنه قادر لوحده على صياغة برنامج اصالح حقيقي للبالد. وعلى احلكومة أن تبدأ 
اليوم بتشكيل خلية انقاذ واصالح اقتصادي وطني حتى نتمكن من عبور ما تبقى من العقد الثاني من 
هذا القرن وقد حتسنت أحوال االقتصاد وعادت الدماء الى عروق االقتصاد الوطني الذي ادخلته احلكومات 
املتعاقبة على مدى السنوات السبع املاضية الى غرفة االنعاش ولم تتمكن من معاجلته أو اخراجه منها 
حتى االن. االصالح االقتصادي في االردن ما زال فريضة غائبة يتحمل وزره احلكومات املتعاقبة بيد أن من 
يحمل على ظهره محصلة هذا التقصير هو املواطن العادي الذي يدفع الضرائب وال يرى نتائج ملموسة 
في مؤشرات النمو والتنمية، ولعل أكبر البراهني على ذلك تواضع النمو احلالي، وارتفاع عبء املديونية، 
وتزايد العجز املالي نسبة وقيمة، وتراجع فرص العمل، وازدياد جيوب الفقر. فإن كان احلال كذلك بعد 
لعامني  الشاكلة  هذه  على  االصالح  بقي  إن  حالنا  هو  فما  االصالح،  ببرنامج  يُسمى  ما  من  عامني 

آخرين؟!!!
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