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يه���دف ه���ذا التقرير اإىل تقدمي قراءة وعر����ض الجتاهات تعامل ال�شادة النواب مع م�شروع قانون املوازنة العام���ة للدولة للعام 2009 اأثناء مرحلة 
االإق���رار والت���ي يعر�ض خاللها امل�شروع على جمل�ض االأمة. وقد اعتمد التقرير م�شدرين اأ�شا�شيني للمعلومات والبيانات وهما، املقابلة ال�شخ�شية مع 
ال�شادة النواب اأنف�شهم وحمتوى الكلمات واملداخالت التي قدموها اأثناء مناق�شة م�شروع القانون. ولت�شهيل عملية جمع البيانات واملعلومات وتبويبها 
وحتليله���ا، فق���د مت اإعداد ا�شتبانه خا�شة لهذه الدرا�شة. وتتكون هذه اال�شتبانة من جمموعة من االأ�شئلة التي مت االإجابة عليها من مداخالت النواب 
وكلماته���م اأثن���اء جل�ش���ة مناق�شة م�شروع القرار. وقد مت ا�شتخدام منهجي���ة التحليل الو�شفي املو�شوعي، حيث مل يت���م التعليق على النتائج وحماولة 

اإثباتها اأو نفيها.

اأهم النتائج التي تو�صل اإليها التقرير:

ق���دم %85.5 م���ن ال�شادة النواب مداخالت اأثناء جل�شة مناق�شة م�شروع القانون، وقد عر�شوا فيها اآراءهم وتقييمهم مل�شروع القانون اآخذين  	›

بعني االعتبار التطورات االقت�شادية وال�شيا�شية املحلية والدولية التي قد توؤثر يف مرحلة تنفيذ قانون املوازنة بعد اإقراره.
كان���ت ن�شب���ة م�شاركة جميع الكت���ل والتيارات الربملانية يف مناق�شة م�شروع قانون املوازنة للع���ام 2009 مرتفعة، وكانت اأعلى ن�شب امل�شاركة يف  	›

كتلة االإخاء )%89.5(، ثم التيار الوطني احلر )%89.1(. اأما اقل ن�شبة م�شاركة فقد كانت لدى امل�شتقلني )63.2%(.
اأ�ش���ار %70.2 من املتحدثني يف كلماتهم اأثن���اء جل�شة مناق�شة م�شروع قانون املوازنة اإىل عدد من امل�شاكل التي يعاين منها االقت�شاد االأردين  	›

ب�شراح���ة وو�ش���وح. ومن اأهمها م�شكلة ارتفاع االأ�شع���ار والت�شخم )%68.8( الذي يوؤدي اإىل تاآكل القوة ال�شرائية للدخل املنخف�ض اأ�شاًل، 
يليها م�شكلة الفقر )%65.1(، ثم م�شكلة البطالة )64.1%(.

كان���ت البطال���ة والت�شخم )ارتفاع االأ�شعار( وتدين م�شتوى الدخل الفردي )الفقر( م���ن اأهم ثالث م�شاكل من وجهة نظر كافة الكتل الربملانية  	›

تالها م�شكلة التخا�شية. وهذا يعك�ض توافق كافة الكتل بهذا اخل�شو�ض.
ركز االإ�شالميون وامل�شتقلون على م�شكلة الف�شاد املايل واالإداري اأكرث من الكتل االأخرى. 	›

يعطي االإ�شالميون – على خالف الكتل االأخرى – اأهمية كبرية مل�شاألة التخا�شية، بينما ال يراها االآخرون بذات االأهمية. 	›

يعطي االإ�شالميون وكتلة االإخاء اأهمية اأكرب مل�شكلة االختالالت الهيكلية يف بنية االقت�شاد، اأما الكتل االأخرى فلم تركز عليها.   	›

ال فروق وا�شحة وجوهرية بني نظرة الكتل الربملانية للم�شاكل االقت�شادية التي يعاين منها االقت�شاد االأردين بحيث تعك�ض اختالف يف الفكر اأو  	›

املذهب االقت�شادي اأو تف�شيل لنظام اقت�شادي دون اآخر.  
ت�ش���ري نتائ���ج ا�شتطالع الراأي الذي اأجراه مركز القد�ض للدرا�شات ال�شيا�شية اإىل وج���ود توافق بني جمل�ض النواب وامل�شتجيبني فيما يتعلق باأهم  	›

امل�شاكل التي يعاين منها االقت�شاد االأردين. كما اأن الطرفان يجمعان على �شرورة دعم القطاع اخلا�ض. 
اأبدى االإ�شالميون اهتمامًا كبريا بالبعد االجتماعي للم�شكالت االقت�شادية اأكرث من الكتل االأخرى. 	›

ناق�ش���ت جمي���ع الكتل الربملانية التط���ورات االقت�شادية العاملية التي توؤثر يف املوازن���ة، لكن اال�شالميني كانوا االأكرث اهتمام���ًا واإ�شارة اإىل ذلك،  	›

والتيار الوطني االأقل اهتمامًا واإ�شارة اإىل هذه التطورات. 
اأ�ش���ار %12.8 م���ن املتحدثني فقط ب�شكل �شريح اإىل اأن م�شروع قان���ون املوازنة العامة للعام 2009 يعك�ض خطط احلكومة وبرامج االإ�شالح  	›

االقت�شادي، ويتما�شى مع البيان احلكومي الذي قدمته احلكومة ردًا على كتاب التكليف ال�شامي. 
يف مكوناته واالختالالت التي يعاين منها عن مثيالته يف ال�شنوات ال�شابقة. يختلف  ال  امل�شروع  هذا  اأن  اإىل  املتحدثني   من   97.9% اأ�شار   ›

ملخ�ص تنفيذي
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ناق�ض %12.8 من املتحدثني فقط بند االإيرادات العامة بكافة مكوناته من االإيرادات املحلية ال�شريبية وغري ال�شريبية واالإيرادات اخلارجية  	›

من منح وم�شاعدات ب�شكل يعك�ض فهمهم واإدراكهم لها.
جاء امل�شتقلون )لي�شوا كتلة واحدة( يف املرتبة االأوىل من حيث درجة ودقة مناق�شتهم لالإيرادات العامة بكافة فروعها، ثم كتلة االإخاء الوطني،  	›

ثم اال�شالميون.
ح���ث نواب م�شتقلون على مزيد م���ن العدالة وال�شفافية يف التح�شيل وكانوا يف املرتبة االأوىل يف هذا ال�شاأن، تالهم االإ�شالميون، ثم كتلة االإخاء  	›

الوطني.
كان اال�شالميون يف مقدمة من قدموا اقرتاحات لتعزيز االإيرادات املحلية.  	›

اأ�ش���ار املتحدث���ون اإىل بع����ض االختالالت التي يعاين منها هيكل االإيرادات العامة، وطالب %12.8 منه���م احلكومة ب�شرورة العمل على اإجراء  	›

تغيري يف هيكل االإيرادات واإمتام عملية االإ�شالح ال�شريبي. 
طالب %16 من املتحدثني ب�شرورة توخي العدالة وال�شفافية يف حت�شيل االإيرادات. كما حث %22.3 من املتحدثني احلكومة على بذل مزيد  	›

من اجلهود لتعزيز االإيرادات، وقدموا بع�ض االقرتاحات لتعزيز االإيرادات وزيادة كفاءة التح�شيل. 
من اأجل تعزيز االإيرادات العامة، اقرتح عدد من املتحدثني حت�شني اآلية التح�شيل املتبعة )%52.4(، واإجراء تعديل على  بع�ض القوانني ذات  	›

العالق���ة )%52.4(، وخلق م�شادر جديدة لالإيرادات )%23.8(، واحلد من التهرب ال�شريبي )%23.8(، والعمل على حتقيق العدالة 
ب���ني املكلف���ني )%19(، واإجراء تعديالت على بع�ض القوانني مث���ل قانون �شريبة الدخل، وتاأمني املزيد من امل�شاعدات، واال�شتغالل الكامل 

الإيرادات عملية اخل�شخ�شة.
يف اإط���ار االقرتاح���ات الرامي���ة اإىل تعزيز االإيرادات، مل ت�ش���ر الكتلة الوطنية اإال اإىل �ش���رورة تاأمني املزيد من املنح اخلارجي���ة من اأجل تعزيز  	›

االإيرادات، وذلك على عك�ض االإ�شالميني الذي اأيدوا جميع االقرتاحات با�شتثناء االعتماد على املنح اخلارجية وامل�شاعدات.
هناك تقارب وا�شح بني التيار الوطني وكتلة االإخاء فيما يتعلق باالقرتاحات الالزمة لتعزيز االإيرادات. 	›

ناق����ض%11.7 من املتحدثني هي���كل واأرقام النفقات العامة ومكوناته���ا الت�شغيلية والراأ�شمالية بالتف�شيل، وب�ش���كل يعك�ض م�شتوى متقدم من  	›

الفه���م واالط���الع عل���ى املو�شوع. وقد اق���رتح %92.7 ممن ناق�شوا هيكل النفق���ات وبنودها اإجراء بع�ض التعدي���الت وعمل مناقالت بني بنود 
النفقات العامة.

اأ�ش���ار %6.4 فق���ط يف كلماته���م وب�شراح���ة اإىل وجود عدال���ة يف التوزيع اجلغ���رايف للنفقات. اأما ن�شب���ة الذين اأ�شاروا اإىل عدال���ة يف التوزيع  	›

القطاعي لهذه النفقات فقد بلغت %74.5 من املتحدثني. 
كان���ت ن�شب���ة االإ�شالميني ال���ذي ناق�شوا النفقات العام���ة بالتف�شيل وقدموا االقرتاحات ه���ي االأعلى مقارنة بالكتل االأخ���رى، تالهم امل�شتقلون،  	›

لكنهم مل يقدموا اأية اقرتاحات  اأو مناقالت بني بنود النفقات. وعلى العك�ض متامًا قدم بع�ض املتحدثني بع�ض االقرتاحات حول النفقات العامة 
وهيكلها على الرغم من اأنهم مل يناق�شوا النفقات وبنودها.

مل يناق�ض اأي من املتحدثني من الكتلة الوطنية مو�شوع النفقات العامة ومل يقدموا اأية اقرتاحات. 	›

تتفق جميع الكتل الربملانية على وجود عدالة يف التوزيع القطاعي للنفقات، كما اإنهم يجمعون كذلك على تدين م�شتوى عدالة التوزيع اجلغرايف  	›

لهذه النفقات.
مل ت�ش���ر كل م���ن كتلة االإخاء الوطني وامل�شتقلون اإىل عدالة يف التوزيع اجلغرايف للنفقات العامة، لكنهم اأكدوا على عدالة التوزيع القطاعي لهذه  	›

النفقات.
ال يوجد تباين يف تقييم الكتل الربملانية لعدالة توزيع النفقات العامة جغرافيًا وقطاعيُا. 	›

ح���از قط���اع التعليم عل���ى اهتمام ن�شبة كبرية م���ن املتحدثني. فقد و�شع���ه يف املرتب���ة االأوىل واملرتبة الثانية ح���وايل %37.1 و%22.9 من  	›

املتحدثني على التوايل. 
رك���ز ن�شب���ة كبرية من املتحدثني على �ش���رورة االهتمام بقطاع ال�شحة و�شمول كاف���ة املواطنني باخلدمات ال�شحية، فق���د اأ�شار اإليه يف املرتبة  	›

االأوىل واملرتبة الثانية حوايل %31.4 و%17.1 من املتحدثني على التوايل. اأما القطاعات التي مل تنل اهتمامًا كبريًا من املتحدثني فت�شمل 
قطاع التجارة اخلارجية.



3 تقارير الرقابة الربملانية - التقرير الثاين

قطاعات.  ثالث  اأهم  من  اأي   ، اأكدت جميع الكتل الربملانية على اأهمية قطاع التعليم، فقد جاء ترتيبه ح�شب اأولويات هذه الكتل من1 اإىل 3  	›

اأعطت جميع الكتل –با�شتثناء االإ�شالميني- اأهمية كبرية للقطاع الزراعي حيث جاء يف املرتبة الثانية بعد قطاع التعليم. وعلى العك�ض من ذلك،  	›

ركز االإ�شالميون – بعك�ض الكتل االأخرى- على �شرورة الرتكيز على ال�شناعة والت�شنيع. 
كان قطاع الطاقة والرثوة املعدنية من اأهم اأولويات االإ�شالميني )املرتبة االأوىل(، على عك�ض الكتل االأخرى. 	›

هناك توافق يف اآراء جميع الكتل فيما يتعلق بتدين م�شتوى اأهمية قطاع التجارة اخلارجية. 	›

ح���از قط���اع ال�شحة على اهتمام كبري من قبل التيار الوطني احلر وكتل���ة االإخاء وامل�شتقلون )املرتبة الثانية(، بينما اأعطي اأهمية اأقل من الكتل  	›

االأخرى.
تت�شمن اأولويات االإ�شالميني على القطاعات االإ�شرتاتيجية التي تلعب الدور االأكرب يف التنمية وهي قطاعات الطاقة )تعزيز االإيرادات(، والتعليم  	›

)املوارد الب�شرية(، وال�شناعة )تنويع القاعدة االإنتاجية( واملياه )الزراعة وال�شياحة(.
تباينت مطالبات املتحدثني حول هيكل النفقات العامة بني مطالبات ب�شبط النفقات العامة )%30.9(، ومطالبات ب�شبط النفقات الت�شغيلية  	›

با�شتثناء الرواتب واالأجور)0 %21.3(، ومطالبات بزيادة النفقات الراأ�شمالية اأو اإعادة توزيعها ب�شكل اأكرث عدالة وكفاءة، )12.8%(.
هناك توافق بني جميع الكتل الربملانية حول �شرورة �شبط النفقات الت�شغيلية با�شتثناء بند الرواتب واالأجور.  	›

هناك تدين يف ن�شبة من يدعون اإىل زيادة النفقات الراأ�شمالية واالإنتاجية يف جميع الكتل. 	›

نب���ه املتحدث���ون اإىل �شرورة اأخذ بع�ض التطورات االقت�شادية وال�شيا�شية العاملي���ة بعني االعتبار قبل اإقرار القانون واأثناء مرحلة التنفيذ، ومنها  	›

االأزمة املالية العاملية، والتغريات يف اأ�شعار املواد الغذائية والنفط، واأزمة البور�شة العاملية واملحلية.
تف���ردت كتل���ة التيار الوطني احلر يف االإ�شارة اإىل االتفاقيات االقت�شادية التي وقعته���ا احلكومة واإىل م�شاألة تزايد النمو ال�شكاين، حيث مل ت�شر  	›

اأي من الكتل االأخرى اإىل ذلك.
مل ت�شر الكتلة الوطنية وكتلة االإ�شالميني اإىل العديد من التطورات االقت�شادية وال�شيا�شية التي قد توؤثر يف اأرقام املوازنة العامة. 	›

ح���ازت االأزم���ة املالي���ة على اهتم���ام جميع الكت���ل الربملانية حيث دعت جمي���ع هذه الكت���ل اإىل �شرورة تتب���ع تطوراتها وتبعاتها عل���ى االقت�شاد  	›

االأردين.
هن���اك تواف���ق يف نظرة جميع الكت���ل اإىل تاأثري تغري اأ�شعار البرتول واأزم���ة ال�شيولة املحلية واأزمة البور�شة املحلية عل���ى اأداء االقت�شاد واملوازنة  	›

العامة.
طالب حوايل %6.4 من املتحدثني بعمل مراجعة دورية لكافة بنود املوازنة. كما طالب %14.9 من املتحدثني بدعم القطاع اخلا�ض، وذلك  	›

لدوره الهام يف التنمية االقت�شادية وكم�شدر رئي�شي لالإيرادات احلكومية.
مل ي�شر كل من امل�شتقلني واالإ�شالميني اإىل �شرورة اإجراء مراجعة دورية للموازنة العامة على عك�ض الكتل االأخرى. 	›

طالب���ت جمي���ع الكتل الربملاني���ة ولكن بن�شبة متوا�شعة ب�شرورة اإعط���اء الدعم الكايف للقطاع بحيث يلعب دور اك���رب يف االإنتاج والتوظيف ودعم  	›

املوازنة العامة.
اأ�شار %25.5 من املتحدثني فقط اإىل اأن اجلهود احلكومية يف التعامل مع الق�شايا االقت�شادية كافية ومقنعة.  	›

اأ�ش���ار %8.1 م���ن املتحدث���ني فقط اإىل وج���ود �شفافية يف اأداء احلكومة يف تعامله���ا يف مو�شوع املوازنة العامة. اأما ن�شبة م���ن اأ�شادوا يف تعاون  	›

احلكومة وتنفيذها التو�شيات الربملانية خ�شو�شًا يف مو�شوع املوازنة العامة حوايل 10.6%.
اإن م�شتوى ر�شا االإ�شالميني عن اأداء احلكومة ومدى تعاونها يف مو�شوع املوازنة العامة متدين جدًا، حيث مل يزد املوؤ�شر عن املتو�شط.  	›

الكتلة الوطنية هي االأكرث قناعة ور�شا عن اأداء احلكومة، تالها كتلة االإخاء الوطني، ثم التيار الوطني ثم امل�شتقلني. 

واأخ���ريًا، يعترب هذا التقرير نواة وبداية للعديد م���ن التقارير والدرا�شات التي تعر�ض واقع تعامل املجل�ض مع خمتلف الق�شايا االقت�شادية 
وال�شيا�شية واالجتماعية والثقافية واالإن�شانية.
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مقدمة

تعرف املوازنة العامة للدولة على اأنها »�شجل مايل يبني خال�شة الو�شع املايل للحكومة، وي�شتمل هذا ال�شجل على جمموع االإيرادات املتوقعة للحكومة 
من كافة امل�شادر الداخلية منها واخلارجية، وحجم االإنفاق احلكومي املتوقع بتق�شيماته املختلفة خالل فرتة زمنية معينة غالبًا ما تكون �شنة«.  متر 
املوازنة العامة يف معظم دول العامل يف اأربع مراحل هامة، ت�شمى مراحل املوازنة، اأو مراحل دورة املوازنة العامة. تبداأ هذه املراحل مبرحلة التح�شري 

واالإعداد وتليها مرحلة االعتماد اأو االإقرار، ثم مرحلة التنفيذ، واأخريًا املرحلة الرابعة وهي مراقبة التنفيذ. 

تعت���رب مرحل���ة اإقرار املوازن���ة العامة من اأدق املراحل واأكرثه���ا ح�شا�شية، وذلك الأن عملية اإق���رار املوازنة اأو امل�شادقة عليه���ا متثل املرحلة االأخرية 
الت���ي يت���م خالله���ا مناق�شة م�شروع قانون املوازنة قب���ل العمل على اإخراجه اإىل حيز التنفي���ذ وي�شبح قانون. ويف هذه املرحل���ة يقوم جمل�ض الوزراء 
بع���د مناق�شت���ه مل�شروع قانون املوازنة العامة للدولة واملوافق���ة عليه باإحالته ب�شورته النهائية اإىل جمل�ض االأمة )الن���واب واالأعيان( وذلك قبل بداية 
ال�شن���ة املالي���ة ب�شهر واح���د على االأقل وفقا للمادة )112( من الد�شتور. يلقي بعدها وزير املالية بي���ان )خطاب( املوازنة العامة مو�شحا فيه اأبعاد 
م�شروع قانون املوازنة واملرتكزات االأ�شا�شية الواردة فيه و�شيا�شة وبرنامج عمل احلكومة خالل ال�شنة املالية املقبلة. وعند ذلك يقوم جمل�ض النواب 
باإحال���ة م�ش���روع القانون اإىل اللجنة املالية واالقت�شادية امل�شكلة من قبل املجل�ض لدرا�شته ومناق�شته مع امل�شئولني يف ال�شلطة التنفيذية، ومن ثم رفع 

التو�شيات الالزمة ملجل�ض النواب ثم يحدد موعد جل�شة خا�شة ملناق�شة م�شروع قانون املوازنة.
وبن���اء عليه تعقد جل�شة خا�ش���ة ملجل�ض النواب تخ�ش�ض ملناق�شة م�شروع قانون املوازنة، ويح�شر هذه اجلل�ش���ة رئي�ض الوزراء والوزراء وكذلك عامة 
ال�شعب ممن يرغبون يف ح�شور اجلل�شة، حيث تقدم اللجنة املالية تقريرها مت�شمنًا مالحظاتها وتو�شياتها على امل�شروع، وتتم مناق�شته مع م�شروع 
قان���ون املوازن���ة العام���ة، ومن ثم يفتح املجال اأم���ام من يرغب من النواب يف اال�ش���رتاك يف املناق�شة العامة على م�شروع القان���ون. وبعد االنتهاء من 
اال�شتم���اع اإىل ال�ش���ادة النواب ومالحظاتهم، يقدم رئي�ض الوزراء ووزير املالية رد احلكومة على تقرير اللجنة املالية ملجل�ض النواب وعلى مالحظات 

النواب التي اأثريت اأثناء املناق�شة.

 وجت���در االإ�ش���ارة اإىل اأنه يحق ملجل�ض النواب عند مناق�شته مل�شروع قانون املوازنة العام���ة اأن ينق�ض من النفقات يف الف�شول بح�شب ما يراه موافقًا 
للم�شلحة العامة ولي�ض له اأن يزيد يف تلك النفقات وفقًا لن�ض املادة )4/112( من الد�شتور. كما انه ال يقبل اأثناء املناق�شة يف املوازنة العامة اأي 

اقرتاح يقدم الإلغاء �شريبة موجودة اأو فر�ض �شريبة جديدة اأو تعديل ال�شرائب املقررة بزيادة اأو نق�شان وفقًا للمادة )5/112( من الد�شتور.
واأخريًا، وبعد اال�شتماع اإىل رد احلكومة يتم الت�شويت على م�شروع قانون املوازنة العامة ف�شاًل ف�شاًل، وفقا للمادة )2/112( من الد�شتور. ويف 
حال موافقة جمل�ض النواب على م�شروع القانون، يحال بعدها اإىل جمل�ض االأعيان الذي يقوم بدوره باإحالته اإىل جلنته املالية لدرا�شته وتقدمي تقرير 
عن���ه يف جل�ش���ة خا�شة تعقد ملناق�شته وتتبع نف�ض االإجراءات التي اتبعت يف جمل�ض النواب. اأما اخلطوة االأخرية يف مرحلة االإقرار فهي انه بعد اإقرار 
م�شروع قانون املوازنة العامة من قبل جمل�ض االأعيان، يعاد للحكومة لرفعه اإىل جاللة امللك للم�شادقة عليه وا�شت�شدار االإرادة امللكية باملوافقة عليه 

لي�شبح قانونا �شاري املفعول يعمل به اعتبارًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

الأهداف العامة للتقرير

ي�صعى هذا التقرير يف حتقيق جملة اأهداف اأهمها:

ر�شد اجتاهات تعامل ال�شادة النواب مع م�شروع قانون املوازنة العامة، والتعرف على االأولويات الوطنية كما جتلت يف مداخالتهم ومناق�شاتهم  	›

للم�شروع
ر�شد درجة التوافق والتباين يف اأداء الكتل النيابية املختلفة، والتعرف على �شلم اأولويات كل منها ومقارنته ب�شلم االأولويات الوطنية العامة. 	›

بي���ان مدى متابع���ة ال�شادة النواب للتطورات االقت�شادية املحلية واالإقليمية والدولية التي توؤث���ر يف املوازنة العامة، وا�شتقراء اآرائهم حول كيفية  	›

التعامل مع هذه الق�شايا.
بيان درجة معرفة ال�شادة النواب مبكونات املوازنة العامة ب�شقيها وهما االإيرادات الكلية بكافة م�شادرها والنفقات العامة بكافة بنودها. 	›

عر����ض اقرتاحات ال�شادة النواب اخلا�شة بتعزيز االإيرادات باأنواعه���ا املختلفة وتقلي�ض النفقات ببنودها املختلفة اأو اإعادة توزيعها ب�شكل يقلل  	›

من العجز املزمن يف املوازنة، ويح�شن من اأداء االقت�شاد الوطني.

النواب وموازنة 2009...قراءة يف الجتاهات والأولويات
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ا�شتقراء اآراء ال�شادة النواب حول مدى كفاءة و�شفافية احلكومة يف التعامل مع ال�شادة النواب فيما يتعلق باملوازنة العامة. 	›

منهجية التقرير والبيانات1

لتحقي���ق االأه���داف ال�شابقة، فقد مت ا�شتخدام اأ�شلوب التحلي���ل الو�شفي، وذلك باالعتماد على البيانات واملعلوم���ات املتوفرة حول مناق�شات جمل�ض 
الن���واب مل�ش���روع قانون املوازنة العامة للعام 2009. اأما م�ش���ادر املعلومات فت�شمل كلمات النواب التي مت اإلقاوؤها يف املجل�ض، وتقرير اللجنة املالية 
واالقت�شادي���ة يف املجل�ض، وخطاب املوازن���ة العامة الذي األقاه وزير املالية اأمام املجل�ض، رد احلكومة على مداخالت ومطالبات ال�شادة النواب. هذا 

باالإ�شافة اإىل املعلومات التي مت احل�شول عليها من النواب اأنف�شهم اأو من م�شاعديهم، وقد مت اإعداد ا�شتبانه لغر�ض جمع البيانات وتبويبها.
وجتدر االإ�شارة هنا اإىل اأن هذا التقرير يقدم عر�شًا للنتائج التي مت احل�شول عليها من خالل م�شادر البيانات دون اإبداء اأية اآراء �شخ�شية لفريق 

البحث يف مر�شد الربملان االأردين اأو ملركز القد�ض للدرا�شات ال�شيا�شية.

النتائج الرئي�صية

 :2009 للعام  املوازنة  قانون  م�صروع  مناق�صة  جل�صة  يف  امل�صاركة   .1
�شهدت مناق�شات م�شروع قانون املوازنة العامة للعام 2009 م�شاركة كبرية من قبل ال�شادة النواب، فقد قدم %85.5 من ال�شادة النواب

مداخ���الت عر����ض فيها بع�شهم اآراءهم وتقييمه���م للم�شروع اآخذين بعني االعتبار التطورات االقت�شادية وال�شيا�شي���ة التي قد توؤثر يف مرحلة تنفيذ 
قانون املوازنة بعد اإقراره. اأما ن�شبة الذين مل يقدموا مداخالت – اأي غري املتحدثني- فقد بلغت %15.4 وكلهم من الذكور، ويعزى عدم تقدميهم 
ملداخ���الت اإىل ا�ش���رتاك بع�شه���م مع ن���واب اآخرين يف كلمة واحدة اأو االكتفاء بكلم���ة احلزب الذي ينتمي اإلي���ه )%25( اأو الكتلة التي ينتمي اإليها 

  .)75%(

اجل���دول رق���م )1( يبني التوزي���ع الن�شبي الأع�شاء الكتل الربملانية ح�ش���ب م�شاركتهم يف جل�شة مناق�شة م�شروع قانون املوازن���ة، وي�شري اإىل اأن ن�شبة 
م�شارك���ة جمي���ع الكت���ل والتي���ارات النيابي���ة يف مناق�شة م�شروع قان���ون املوازنة للع���ام 2009 مرتفعة، وكانت اأعل���ى ن�شب امل�شارك���ة يف كتلة االإخاء 

)%89.5(، ثم التيار الوطني احلر )%89.1(. اأما اقل ن�شب امل�شاركة، فقد كانت يف فئة امل�شتقلني )63.2%(.

الوطني وامل�صاكل التي يعاين منها: القت�صاد  لواقع  املتحدثني  النواب  ال�صادة  مناق�صة   .2
ي���درك بع����ض ال�شادة النواب بع�ض االختالالت الهيكلية وامل�شاكل االقت�شادية التي يعاين منها االقت�شاد االأردين والتي توؤثر يف اأرقام املوازنة العامة 
خ���الل مراح���ل دورة املوازنة ابت���دءًا من مرحلة االإعداد اإىل مرحلة التنفي���ذ ومتابعة التنفيذ. فقد اأ�شار %70.2 م���ن املتحدثني يف كلماتهم اأثناء 
جل�ش���ة مناق�ش���ة م�شروع قانون املوازنة اإىل بع�ض هذه امل�شاكل ب�شراحة وو�شوح. ومبراجعة خ�شائ�ض م���ن اأ�شاروا اإىل امل�شاكل االقت�شادية بو�شوح 

وركزوا عليها، فاإننا نالحظ اأن منهم:
االإدارية. والعلوم  االقت�شاد  جمال  يف  العلمي  تخ�ش�شهم   16.4% 	›

%12.1 �شبق وان �شغلوا وظيفة حكومية يف جمال االقت�شاد. 	›

�شبق وان �شغلوا وظيفة يف جمال االقت�شاد يف القطاع اخلا�ض.  42.4% 	›

%18.2 لهم كتابات يف مو�شوع املالية العامة واملوازنة العامة. 	›

كانوا قد تبنوا برناجما انتخابيا قبيل االنتخابات.  93.9% 	›

�شاركوا يف ع�شوية اللجنة املالية واالقت�شادية يف املجل�ض. وان  �شبق   16.7% 	›

حاليًا برامج اقت�شادية حزبية اأو غري حزبية. يتبنون   89.4% 	›

اأما بالن�شبة الأع�شاء الكتل الربملانية ومدى اإدراكهم وتعر�شهم للم�شاكل االقت�شادية التي يعاين منها االقت�شاد االأردين،  وي�شري اجلدول رقم )1( 
اإىل ما يلي:

كان املتحدثون من امل�شتقلني االأكرث املامًا بامل�شاكل االقت�شادية التي يعاين منها االقت�شاد االأردين، اأما املتحدثني من التيار الوطني احلر فكانوا  	›

االأقل اإملامًا وعر�شًا كما تبني من كلماتهم التي القوها اأثناء املناق�شة. 
قدم غالبية املتحدثني  من اأع�شاء كافة الكتل اقرتاحات حول بع�ض االأولويات وامل�شاكل التي يجب الرتكيز عليها. 	›

1.  لقد مت ا�شتخدام برنامج SPSS االإح�شائي لتحليل البيانات.
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جدول رقم )1 (

التوزيع الن�شبي الأع�شاء الكتل الربملانية ح�شب مدى اإدراكهم للم�شاكل االقت�شادية املحلية

اجلدول رقم )2( يبني الرتتيب التنازيل للم�شكالت واملعوقات التي اأ�شار اإليها املتحدثون من ال�شادة النواب اأي من االأهم اإىل االأقل اأهمية. ويالحظ 
م���ن اجل���دول اأن املتحدثني م���ن ال�شادة النواب ركزوا على امل�شاكل التي تهم املواطن االأردين، ومت�ض احلي���اة اليومية له ب�شكل مبا�شر، وتنعك�ض على 
م�شت���واه املعي�ش���ي، وهي م�شكل���ة ارتفاع االأ�شعار او الت�شخم )%68.8( الذي يوؤدي اإىل تاآكل القوة ال�شرائي���ة للدخل املنخف�ض اأ�شاًل، يليها م�شكلة 
الفق���ر )%65.1( وم�شكل���ة البطال���ة )%64.1( وما يرافقهما من اآثار اقت�شادية واجتماعية ونف�شية على االقت�شاد ككل وعلى العاطلني عن 
العم���ل اأنف�شه���م وعل���ى عائالتهم. كما يالحظ من اجلدول عدم تطرق الكث���ري من ال�شادة النواب اإىل م�شاأل���ة اخل�شخ�شة)%14.1( التي كانت 

هاج�شهم االأكرب يف فرتة �شابقة. اأما م�شكلة التهرب ال�شريبي فقد كانت االأقل اأهمية من وجهة نظرهم اأي يف املرتبة االأخرية )7.8%(.  

جدول رقم )2(

اأهم امل�شكالت االقت�شادية التي يعاين منها االقت�شاد االأردين من وجهة نظر املتحدثني

وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هنا، هل تختلف اأولويات الكتل الربملانية فيما يتعلق بامل�شاكل االقت�شادية التي يعاين منها االقت�شاد االأردين؟
يبني اجلدول رقم )3( امل�شاكل االقت�شادية التي يعاين منها القت�شاد االأردين من وجهة نظر الكتل الربملانية، ويالحظ من اجلدول ما يلي:

اأن البطال���ة والت�شخم )ارتفاع االأ�شع���ار( وتدين م�شتوى الدخل الفردي )الفقر( كانت من اأهم ثالثة م�شاكل من وجهة نظر جميع الكتل الربملانية، 
تالها م�شكلة التخا�شية.

ركز االإ�شالميون وامل�شتقلون على م�شكلة الف�شاد املايل واالإداري اأكرث من الكتل االأخرى.
يعطي االإ�شالميون – على خالف الكتل االأخرى – اأهمية كبرية مل�شكلة التخا�شية، بينما ال يراها االآخرين بذات احلجم.

يعطي االإ�شالميون وكتلة االإخاء اأهمية اأكرب مل�شكلة االختالالت الهيكلية يف بنية االقت�شاد. 
ال فروق وا�شحة وجوهرية بني نظرة الكتل الربملانية للم�شاكل االقت�شادية التي يعاين منها االقت�شاد االأردين. 

الكتلة
قدموا مداخله اأثناء مناق�شة 

م�شروع القانون
يدركون امل�شاكل االقت�شا دية 

التي يعاين منها االقت�شاد
اقرتحوا بع�ض االأولويات حلل 

امل�شاكل

%العدد%العدد%العدد
4989.12857.128100كتلة التيار الوطني احلر )55( 

1989.51684.21487.5كتلة االإخاء الوطني )21(
1263.21191.611100امل�شتقلون )19(

9100666.66100الكتلة الوطنية )9(
583.351005100االإ�شالميون )6(

ن�شبة املتحدثني الذين اأ�شارواامل�شكلة
املتو�شط )0-1(للم�شكلة ب�شراحة )%(

68.8.6875 ارتفاع االأ�شعار )الت�شخم(
65.1.6545 تدين امل�شتوى املعي�شي )الفقر(

64.1.6406البطالة
36.3609عجز املوازنة العامة

34.4.3438املديونية الداخلية واخلارجية
31.3.3125الف�شاد املايل واالإداري

21.9.2188تدين م�شتوى البنية التحتية
17.2.1719االختالالت يف هيكل االقت�شاد وبنيته

15.6.1563العجز التجاري يف امليزان التجاري
14.1.1406 اخل�شخ�شة

7.8.0781 التهرب ال�شريبي
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جدول رقم )3(

ترتيب امل�شكالت االقت�شادية التي يعاين منها االقت�شاد االأردين من وجهة نظر الكتل الربملانية

وت�شر نتائج اال�شتطالع الذي �شبق االإ�شارة اإليه اإىل وجود درجة كبرية من التوافق بني ال�شادة والنواب واملواطنني الذين �شاركوا يف اال�شتطالع حول 
اأه���م امل�ش���كالت التي يعاين منها االقت�شاد االأردين وتوؤثر يف امل�شتوى املعي�شي للمواطن االأردين. حيث ركز امل�شتجيبون على البطالة والفقر والبطالة 

والف�شاد وتدين االأجور وندرة املياه وغريها )انظر اجلدول رقم )7( واجلدول رقم )8( يف امللحق.
وجت���در االإ�ش���ارة هنا اإىل اأن املتحدث���ني مل يعر�شوا امل�شاكل فقط،، بل قدموا بع����ض االقرتاحات الرامية اإىل حلها اأو التقليل م���ن اآثارها. فقد اأ�شار 
ح���وايل %68.1 م���ن املتحدث���ني اإىل �شرورة اإعطاء االأولوي���ة حلل لبع�ض هذه امل�ش���اكل والتخفيف من بع�شها يف موازنة ع���ام 2009. ومن اأهم 
امل�ش���اكل الت���ي اأبرزها ال�شادة النواب يف مداخالته���م ارتفاع م�شتوى االأ�شعار)الت�شخم(، وتدين امل�شتوى املعي�ش���ي )تدين م�شتوى الدخل الفردي(، 

والبطالة، وعجز املوازنة العامة للدولة، واملديونية والف�شاد املايل واالإداري.

وهنا ال بد من االإ�شارة اإىل اأن %27.7 من املتحدثني ركزوا ب�شكل كبري على عملية التنمية االجتماعية واالأمن االجتماعي وعالقته باملوازنة العامة 
للع���ام 2009، وعل���ى �ش���رورة اأن يكون �شمن اأولويات احلكومة وموازنتها. ويف اجلانب االآخر، اأ�ش���ار %35.1 من املتحدثني اإىل بع�ض التطورات 
االقت�شادي���ة املحلي���ة والعاملية وعالقته���ا باملوازنة العامة كالتغ���ريات يف اأ�شعار البرتول، واالأ�ش���واق املالية العاملية واالأزمة املالي���ة العاملية. وقد قدم 

للتقليل من االنعكا�شات ال�شلبية على املواطن )انظر اجلدول رقم )4((.  االقرتاحات  بع�ض  منهم   20.2%

جدول رقم  )4(

التوزيع الن�شبي للكتل النيابية ح�شب مناق�شاتها للبعد االجتماعي والتطورات االقت�شادية  العاملية2 

وي�شري اجلدول رقم )4( اإىل ما يلي:
‹  اأبدى االإ�شالميون اهتمامًا كبريا بالبعد االجتماعي اأكرث من الكتل االأخرى، وجاء امل�شتقلون يف املرتبة الثانية.

‹  ناق�ش���ت جمي���ع الكتل التطورات االقت�شادية العاملية التي توؤثر يف املوازنة، لك���ن االإ�شالميني االأكرث اهتمامًا، والتيار الوطني االأقل اهتمامًا واإ�شارة 
اإىل هذه التطورات.

2.  مت احت�شاب الن�شبة بق�شمة العدد على عدد املتحدثني من الكتلة. 

امل�شكلة
الكتلة

12342
 ترتيب امل�شكلة من وجهة نظر الكتلة

13221 البطالة
31311 ارتفاع االأ�شعار )الت�شخم(

54553 املديونية الداخلية واخلارجية
46641 عجز املوازنة العامة

1مل تذكر674 الف�شاد املايل واالإداري
22133 تدين امل�شتوى املعي�شي )الفقر(

مل تذكر76مل تذكر9 العجز التجاري يف امليزان التجاري
4مل تذكر10510 االختالالت يف هيكل االقت�شاد 

4مل تذكر11مل تذكر9 التهرب ال�شريبي
مل تذكر7887 تدين م�شتوى البنية التحتية

3مل تذكر1199 اخل�شخ�شة
1: التيار الوطني احلر،  2:كتلة  االإخاء الوطني، 3 :امل�شتقلون، 4:الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون

الكتلة
ناق�شوا البعد االجتماعي

ناق�شوا التطورات 
االقت�شادية العاملية ذات 

العالقة باملوازنة
قدموا اقرتاحات للتعامل مع 

هذه التطورات

%العدد%العدد%العدد
1122.41020.4714.3كتلة التيار الوطني احلر )55( 

631.6947.4631.6كتلة االإخاء الوطني )21(

541.7650216.7امل�شتقلون )19(

111.1555.6111.1الكتلة الوطنية )9(

360360360االإ�شالميون )6(
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التوافق بني النواب واملواطنني يف حتديد �شلم االأولويات الوطنية، وكيفية تعامل ال�شادة النواب مع امل�شكالت التي تواجه االقت�شاد االأردين �شواء من 
خالل مناق�شاتهم العامة للموازنة اأو من خالل جممل اأدائهم الربملاين، مل يكن مقنعا للمواطنني، كما تبّدى من نتائج اال�شتطالع الذي اأجراه مركز 
القد����ض، حي���ث اأف���اد ما يقرب من 40.1 % من امل�شتجيبني باأن اأداء جمل�ض النواب يف التعامل مع اأولوياتهم الوطنية كان �شعيفا جدا مقابل 3.7 

باأنه جيد جدا، فيما تراوحت بقية التقديرات بني متو�شط ومقبول )اأنظر جدول رقم 6 يف امللحق(. % قالوا 

للدولة للعام 2009 وخطط الإ�صالح القت�صادي: العامة  املوازنة  قانون  م�صروع   .3
اأ�شار %12.8 من املتحدثني ب�شكل �شريح اإىل اأن م�شروع قانون املوازنة العامة للعام 2009 يعك�ض خطط احلكومة وبرامج االإ�شالح االقت�شادي، 
اإىل ذلك  ي�شريوا  – فلم  املتحدثني  ويتما�شى مع البيان احلكومي الذي قدمته احلكومة ردًا على كتاب التكليف ال�شامي. اأما البقية %87.2- من 
اأ�شار  فقد  ال�شابقة،  ال�شنوات  مثيله يف  ب�شراحة )انظر اجلدول رقم )5((. وفيما يتعلق مبدى اختالف م�شروع قانون املوازنة للعام 2009 عن 

املتحدثني  اأن هذا امل�شروع ال يختلف يف مكوناته واالختالالت التي يعاين منها عن مثيالته يف ال�شنوات ال�شابقة. من   97.9%

جدول رقم )5(

م�شروع قانون املوازنة العامة للعام 2009 وان�شجامه مع اخلطط احلكومية واملوازنات ال�شابقة

العامة للحكومة للعام 2009: الإيرادات  وهيكل  بنية  حول  املتحدثني  اآراء   .4
لقد اختلفت درجة مناق�شات ال�شادة النواب لبنود االإيرادات، فمنهم من ناق�شها بالتف�شيل، ومنهم من اأ�شار اإليها ب�شكل �شريع، ومنهم من مل يتعر�ض 
له���ا عل���ى االإطالق. فقد ناق����ض %12.8 من املتحدثني فقط بند االإيرادات العامة بكافة مكوناتها، اأي االإي���رادات املحلية ال�شريبية وغري ال�شريبية 

واالإيرادات اخلارجية من منح وم�شاعدات ب�شكل يعك�ض فهمهم واإدراكهم لها )انظر اجلدول رقم )6((. وبدرا�شة خ�شائ�شهم تبني ما يلي:
%91.7 م�شتواهم العلمي بكالوريو�ض اأو اأعلى.  ›

%25 تخ�ش�شهم العلمي يف جمال االقت�شاد والعلوم االإدارية.  ›
%33.3 �شبق وان �شغلوا وظيفة حكومية يف جمال االقت�شاد.  ›

%25 �شبق وان �شغلوا وظيفة يف جمال االقت�شاد يف القطاع اخلا�ض.  ›
%18.2 لهم كتابات يف مو�شوع املالية العامة واملوازنة العامة.  ›

%91.7 كانوا قد تبنوا برناجما انتخابيا قبيل االنتخابات.  ›
%25 �شبق وان �شاركوا يف ع�شوية اللجنة املالية واالقت�شادية يف املجل�ض.  ›

%50 �شبق و�شاركوا يف برامج تلفزيونية حول املوازنة العامة.  ›
%25 لهم كتابات يف مو�شوع املوازنة العامة.  ›

جدول رقم )6(

التوزيع الن�شبي للمتحدثني ح�شب مناق�شاتهم لبنود االإيرادات العامة

اأ�شار املتحدثون اإىل بع�ض االختالالت التي يعاين منها هيكل االإيرادات العامة، وطالب %12.8 منهم احلكومة ب�شرورة العمل على تغيري يف 

الن�شبةالبيان

املوازنة باأرقامها ومكوناتها تعك�ض خطط احلكومة وبرامج االإ�شالح االقت�شادي  وبيانها الذي قدمته ردا 
12.8على كتاب التكليف ال�شامي.

87.2املوازنة احلالية ال تختلف يف مكوناتها وخ�شائ�شها عن املوازنات لل�شنوات املا�شية.

الن�شبةالبيان

ناق�شوا اأرقام االإيرادات العامة للعام 2009، اأي ناق�شوا االإيرادات ال�شريبية وغري ال�شريبية وامل�شاعدات 
12.8واملنح اخلارجية بكل و�شوح.

12.8طالبوا بتغيري يف هيكل االإيرادات 
16اأ�شاروا اإىل �شرورة توخي  العدالة وال�شفافية يف حت�شيل االإيرادات.

22.3قدموا اقرتاحات لتعزيز االإيرادات املحلية من اأجل تقليل العجز يف املوازنة العامة 
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هيكل االإيرادات واإمتام عملية االإ�شالح ال�شريبي. كما طالب %16 من املتحدثني ب�شرورة توخي العدالة وال�شفافية يف حت�شيل االإيرادات. كما 
حث %22.3 من املتحدثني احلكومة على بذل مزيد من اجلهود لتعزيز االإيرادات وقدموا بع�ض االقرتاحات لتعزيز االإيرادات وزيادة كفاءة 

التح�شيل )انظر اجلدول رقم )6((. 

واجلدول رقم )7( يبني التوزيع الن�شبي للمتحدثني من اأع�شاء الكتل الربملانية ح�شب مناق�شاتهم ملو�شوع االإيرادات العامة. وي�شري اإىل ما يلي:
جاء امل�شتقلون يف املرتبة االأوىل من حيث دقة مناق�شاتهم لالإيرادات العامة بكافة فروعها، ثم كتلة االإخاء الوطني، ثم االإ�شالميون.  ›
حث امل�شتقلون على مزيد من العدالة وال�شفافية يف التح�شيل وكانوا يف املرتبة االأوىل، تالهم االإ�شالميون، ثم كتلة االإخاء الوطني.  ›

كان االإ�شالميون يف مقدمة من قدموا اقرتاحات لتعزيز االإيرادات املحلية.   ›
جدول رقم )7(

 التوزيع الن�شبي للمتحدثني من الكتل الربملانية ح�شب مناق�شاتهم ملو�شوع االإيرادات العامة 3

وم���ن اأه���م ما جاء يف اقرتاحات املتحدثني لتحقيق هذا الهدف، العمل على حت�ش���ني اآلية التح�شيل املتبعة )%52.4(، و اإجراء تعديل على  بع�ض 
القوان���ني ذات العالق���ة )%52.4(، وخل���ق م�شادر جدي���دة لالإيرادات )%23.8(،  واحل���د من التهرب ال�شريب���ي )%23.8(، والعمل على 
حتقي���ق العدال���ة بني املكلف���ني )%19( واإجراء تعديالت على بع�ض القوانني مث���ل قانون �شريبة الدخل وتاأمني املزيد م���ن امل�شاعدات واال�شتغالل 
الكام���ل الإيرادات عملي���ة اخل�شخ�شة. واجلدول رقم )8( يبني الرتتيب التنازيل لهذه االقرتاحات ح�ش���ب ورودها يف كلمات املتحدثني من ال�شادة 

النواب.

جدول رقم )8(

الرتتيب التنازيل لالقرتاحات التي قدمها املتحدثون لتعزيز االإيرادات العامة

واجلدول رقم )9( يبني التوزيع الن�شبي للكتل النيابية ح�شب االقرتاحات التي قدمتها لتعزيز االإيرادات املحلية. وي�شري اجلدول اإىل ما يلي:
مل ت�شر الكتلة الوطنية اإال اإىل  تاأمني املزيد من املنح اخلارجية، وذلك على عك�ض االإ�شالميني الذي اأيدوا جميع االقرتاحات با�شتثناء االعتماد على 

املنح اخلارجية.
هناك تقارب وا�شح بني التيار الوطني وكتلة االإخاء فيما يتعلق باالقرتاحات الالزمة لتعزيز االإيرادات.

وم���ن اأج���ل تقييم درجة التف�شيل واملعرفة التي يتمتع به���ا املتحدثون يف مناق�شة بنود االإيرادات العامة واأنواعه���ا وكيفية تعزيزها، فقد مت احت�شاب 
موؤ�ش���ر له���ذه الغاية، حيث مت جمع اإجابات االأ�شئلة 1.10 و1.11 و1.13 و1.14 الواردة يف اال�شتبانة. ويرتاوح جمموع اإجابات االأ�شئلة ال�شابقة بني 

)0-4(. اجلدول رقم )10( يبني التوزيع الن�شبي للمتحدثني ح�شب ذلك املوؤ�شر. 

3.  يح�شب املتو�شط بق�شمة جمموع االإجابات على ال�شوؤال )0 اأو 1( على عددها.

البيان
الكتلة

12345
املتو�شط )1-0(

0612.2105.2500.1111.2000.ناق�شوا االإيرادات العامة بالتف�شيل 
1224.1579.0833.1111.2000.طالبوا بتغيري هيكل االإيرادات

0612.2105.4167.1111.4000.دعوا اإىل مزيد من العدالة وال�شفافية 
1224.3158.3333.2222.6000.قدموا اقرتاحات لتعزيز االإيرادات

1: التيار الوطني احلر،  2:كتلة االإخاء الوطني، 3:امل�شتقلون، 4:الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون

املتو�شطن�شبة من تقدموا باالقرتاح االقرتاحات
)1-0(

52.4.5238حت�شني اآلية التح�شيل املتبعة
52.4.5238اإجراء تعديل على  بع�ض القوانني ذات العالقة

23.8.2381البحث عن م�شادر اأخرى لالإيرادات
23.8.2381احلد من التهرب ال�شريبي

23.8.2381تاأمني املزيد من امل�شاعدات واملنح
19.1905العمل على حتقيق العدالة بني املكلفني

14.3.1429اال�شتغالل الكامل الإيرادات احلكومة من اخل�شخ�شة
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جدول رقم )9 (

االقرتاحات التي قدمها املتحدثون لتعزيز االإيرادات العامة ح�شب الكتل الربملانية 4

جدول رقم )10(

التوزيع الن�شبي للمتحدثني  ح�شب موؤ�شر املعرفة يف مو�شوع االإيرادات العامة 

النفقات العامة للعام 2009: وهيكل  بنية  حول  املتحدثني  اآراء   .5
ناق����ض%11.7 م���ن املتحدثني فقط هيكل واأرقام النفقات العام���ة ومكوناتها الت�شغيلية والراأ�شمالية بالتف�شيل وب�ش���كل يعك�ض م�شتوى متقدم من 
الفهم واالطالع على املو�شوع. كما اقرتح %92.7 ممن ناق�شوا هيكل النفقات وبنودها اإجراء بع�ض التعديالت وعمل مناقالت بني بنود النفقات 
وذل���ك ح�ش���ب االأولويات التي تعرب عن وجه���ة نظرهم. يبني اجلدول رقم )11( التوزيع الن�شبي للمتحدثني م���ن اأع�شاء الكتل الربملانية ح�شب دقة 
مناق�شاتهم  ملو�شوع النفقات العامة، وي�شري اجلدول اإىل ما يلي: كانت ن�شبة االإ�شالميني الذي ناق�شوا النفقات العامة بالتف�شيل وقدموا االقرتاحات 

هي االأعلى، تالهم امل�شتقلون، لكنهم مل يقدموا اأية اقرتاحات  اأو مناقالت بني بنود النفقات.
بع�ض املتحدثني قدموا بع�ض االقرتاحات حول النفقات وهيكلها على الرغم من اأنهم مل يناق�شوا النفقات وبنودها.

مل يناق�ض اأي من املتحدثني من الكتلة الوطنية مو�شوع النفقات العامة ومل يقدموا اأية اقرتاحات.

جدول رقم )11(

التوزيع الن�شبي للمتحدثني من الكتل الربملانية ح�شب مناق�شاتهم ملو�شوع النفقات العامة 

اأم���ا طبيع���ة املناق���الت املقرتحة فقد كانت من قطاع اإىل قطاع اأو من اإقليم اإىل اإقليم كما ه���و مبني يف اجلدول رقم )12(. اأما فيما يتعلق مب�شتوى 
العدالة يف التوزيع اجلغرايف للنفقات العامة اأي على م�شتوى االأقاليم اأو املحافظات، فقد اأ�شار %6.4 فقط وب�شراحة يف كلماتهم اإىل وجود عدالة 

يف التوزيع اجلغرايف للنفقات. اأما ن�شبة من اأ�شاروا اإىل عدالة يف التوزيع القطاعي لهذه النفقات فقد بلغت %74.5 من املتحدثني.  

4.  القيم املت�شابهة تعني اأن امل�شتجيبني اأعطوها نف�ض االأهمية والرتتيب، كما اأن املتو�شط مت�شاوي.

البيان
الكتلة

12345
الرتتيب )7-1(

1 1210حت�شني اآلية التح�شيل املتبعة
32002البحث عن م�شادر اأخرى لالإيرادات

22000احلد من التهرب ال�شريبي
11001تعديل يف بع�ض القوانني مثل قانون �شريبة الدخل

33002العمل على حتقيق العدالة بني املكلفني
33210تاأمني املزيد من امل�شاعدات واملنح

02 032 ا�شتغالل الإيرادات احلكومة من اخل�شخ�شة
1: التيار الوطني احلر،  2: كتلة االإخاء الوطني، 3 : امل�شتقلون، 4: الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون

الن�شبةالبيان
072.3�شعيف
214.9 و 1متو�شط

38.5جيد جدًا
44.3مرتفع

100املجموع

اقرتحوا بع�ض التعديالت ومناقالت ناق�شوا النفقات العامة بتف�شيل واإملام الكتلة
يف بنود النفقات 

%العدد%1العدد
48.236.1 كتلة التيار الوطني احلر )55( 

210.5315.8 كتلة االإخاء الوطني )21(
32500امل�شتقلون )19(

0000 الكتلة الوطنية )9(
240240 االإ�شالميون )6(
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جدول رقم )12(

التوزيع الن�شبي للمتحدثني ح�شب طبيعة املناقالت التي اقرتحوها يف بنود النفقات 

اجل���دول رق���م )13( يبني التوزي���ع الن�شبي للمتحدثني من الكتل الربملانية ح���ول اآرائهم بعدالة توزيع النفقات على امل�شت���وى القطاعي واجلغرايف. 
وي�شري اجلدول اإىل  ما يلي:

جتم���ع جمي���ع الكت���ل الربملانية عل���ى وجود عدالة يف التوزي���ع القطاعي للنفق���ات، لكنهم يجمعون على ت���دين م�شتوى عدالة التوزي���ع اجلغرايف لهذه 
النفقات.

مل ت�ش���ر كل م���ن كتل���ة االإخاء الوطني وامل�شتقل���ون اإىل عدالة يف التوزيع اجلغرايف للنفق���ات العامة، لكنهم اأكدوا على عدال���ة التوزيع القطاعي لهذه 
النفقات.

ال يوجد تباين يف تقييم الكتل الربملانية لعدالة توزيع النفقات العامة جغرافيًا وقطاعيُا.

) جدول رقم )13 

التوزيع الن�شبي للمتحدثني من الكتل الربملانية ح�شب اآرائهم بعدالة توزيع النفقات

اأم���ا فيم���ا يتعل���ق بتقييم املتحدثون من ال�شادة الن���واب للقطاعات االقت�شادية ح�ش���ب االأهمية، فاجلدول رقم )14( يب���ني القطاعات االقت�شادية 
املختلفة واأهميتها من وجهة نظر املتحدثني يف جل�شة مناق�شة م�شروع قانون املوازنة العامة للدولة للعام 2009. ويت�شح من اجلدول ما يلي:

ح���از قط���اع التعليم على اهتمام ن�شبة كبرية من املتحدثني. فق���د اأ�شار اإلية يف املرتبة االأوىل واملرتبة الثاني���ة %37.1 و%22.9 من املتحدثني على 
التوايل.

رك���ز ن�شب���ة كبرية من املتحدثني على �شرورة االهتمام بقطاع ال�شحة و�شمول كافة املواطنني باخلدم���ات ال�شحية، فقد اأ�شار اإلية يف املرتبة االأوىل 
واملرتبة الثانية %31.4 و%17.1 من املتحدثني على التوايل.

 اأما القطاعات التي مل تنال اهتمامًا كبريًا من املتحدثني فت�شمل قطاع التجارة اخلارجية والقطاع ال�شياحي.

جدول رقم )14(

التوزيع الن�شبي للقطاعات االقت�شادية ح�شب اأولوية ورودها يف كلمات املتحدثني 

الن�شبة 2العدداملناقالت املقرتحة
112.5من قطاع اقت�شادي اإىل  قطاع اآخر

337.5من  فرع داخل القطاع الواحد اإىل فرع اآخر
00 من اإقليم اإىل اإقليم

112.5من حمافظة اإىل اأخرى
00 من فرتة اإىل اأخرى

225من بند اإىل اآخر )من ت�شغيلية اإىل راأ�شمالية اأو العك�ض(
112.5اأخرى

8100املجموع

الكتلة
اأ�شاروا اإىل عدالة التوزيع 

اجلغرايف للنفقات 
اأ�شاروا اإىل عدالة التوزيع 

القطاعي للنفقات 
%العدد%العدد

47.33877.6 كتلة التيار الوطني احلر )55( 
001473.7 كتلة االإخاء الوطني )21(

00866.7 امل�شتقلون )19(
111.1666.7 الكتلة الوطنية )9(

120480 االإ�شالميون )6(

القطاع
مل ي�شر للقطاع)%(3الرتتيب )7-1(

1234567
37.122.914.37.11.44.32.910قطاع التعليم 

31.417.1108.62.94.3025.7القطاع ال�شحي
3011.45.710101.42.928.6القطاع الزراعي

11.47.111.48.65.72.92.850البنية التحتية
18.62.92.97.17.14.3036.4 قطاع النقل 

105.75.74.38.62.91.461.4قطاع املياه
11.41.48.64.31.41.41.470قطاع الطاقة 

1.45.75.75.74.24.2072.9القطاع ال�شياحي
12.92.91.41.42.92.92.972.9القطاع ال�شناعي
1.41.45.72.900088.6التجارة اخلارجية

101.42.95.71.41.41.472.9قطاع االأمن  
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جدول رقم ) 15(

ترتيب القطاعات االقت�شادية ح�شب االأهمية من وجهة نظر الكتل الربملانية

ومن اأجل بيان اأية فروق اأو تطابق يف وجهات نظر الكتل الربملانية واأولوياتها ح�شب القطاعات االقت�شادية، فقد مت درا�شة ترتيب كل من هذه الكتل 
الأولوياتها يف اجلدول رقم )15(. ويبني اجلدول ما يلي:

اأجمعت جميع الكتل الربملانية على اأهمية قطاع التعليم، فقد جاء ترتيبه ح�شب اأولويات هذه الكتل من1 اإىل 3. 
اأعط���ت جمي���ع الكت���ل –باإ�شتثناء االإ�شالميني- اأهمية كبرية للقطاع الزراعي حيث جاء يف املرتبة الثاني���ة بعد قطاع التعليم. وعلى العك�ض من ذلك، 

ركز االإ�شالميون – بعك�ض الكتل االأخرى- على �شرورة الرتكيز على ال�شناعة والت�شنيع. 
كان قطاع الطاقة والرثوة املعدنية من اأهم اأولويات االإ�شالميني )املرتبة االأوىل(، على عك�ض الكتل االأخرى.

هناك توافق يف اآراء جميع الكتل فيما يتعلق بقطاع التجارة اخلارجية.
ح���از قط���اع ال�شحة على اهتمام كبري م���ن قبل التيار الوطني احلر وكتل���ة االإخاء وامل�شتقلون )املرتب���ة الثانية(، بينما اأعطي اأهمي���ة اأقل من الكتل 

االأخرى.
 ترك���ز اأولوي���ات االإ�شالمي���ني على القطاعات االإ�شرتاتيجية التي تلعب ال���دور االأكرب يف التنمية وهي قطاعات الطاقة )تعزي���ز االإيرادات(، والتعليم 

)املوارد الب�شرية(، وال�شناعة )تنويع القاعدة االإنتاجية( واملياه.

وعل���ى �شعي���د االقرتاحات التي تقدم بها املتحدثون ب�شكل عام واللجنة املالية واالقت�شادية يف املجل�ض ب�شكل خا�ض فيما يتعلق بجانب النفقات، فقد 
تراوحت بني مطالبات ب�شبط النفقات العامة، حيث طالب بذلك ب�شكل �شريح ومبا�شر حوايل %30.9 من املتحدثني، ومطالبات ب�شبط النفقات 
الت�شغيلي���ة با�شتثن���اء الرواتب واالأج���ور، وقد اأ�شار اإىل ذلك %21.3 من املتحدثني، ومطالبات بزيادة النفق���ات الراأ�شمالية اأو توزيعها ب�شكل اأكرث 

عدالة وكفاءة، وقد طالب بذلك %12.8 من املتحدثني )انظر اجلدول رقم )16((.

 ومن امللفت لالنتباه اأن %21.3 من املتحدثني طالبوا مبزيد من النفقات وباإقامة مزيد من امل�شاريع يف كافة املناطق االنتخابية يف اململكة ب�شكل 
ع���ام و يف منطقته���م االنتخابي���ة ب�شكل خا�ض، وكان %70 منهم �شبق واأن طالبوا ب�شبط النفق���ات العامة للتقليل من عجز املوازنة )انظر اجلدول 

رقم )17(. اأما فيما يتعلق بالكتل الربملانية، في�شري اجلدول رقم )18( اإىل ما يلي:
هناك توافق بني جميع الكتل الربملانية حول �شرورة �شبط النفقات الت�شغيلية با�شتثناء بند الرواتب واالأجور. 

هناك تدين يف ن�شبة من يدعوا اإىل زيادة النفقات الراأ�شمالية واالإنتاجية يف جميع الكتل.
جدول رقم )16(

التوزيع الن�شبي للمتحدثني ح�شب مطالباتهم فيما يتعلق بهيكل النفقات العامة

جدول رقم )17(

توزيع املتحدثني ح�شب املطالبة ب�شبط النفقات مع مطالب عديدة للمنطقة االنتخابية

البيان
الكتلة

12345
الرتتيب )11-1(

8109103 القطاع ال�شناعي
31327 القطاع الزراعي
69101110 القطاع ال�شياحي
22265 القطاع ال�شحي

13112 قطاع التعليم 
111111811 قطاع التجارة اخلارجية

45759 قطاع البنية التحتية
57874 قطاع املياه

74436 قطاع النقل واالت�شاالت
106591 قطاع الطاقة والرثوة املعدنية

98648 قطاع االأمن 
1: التيار الوطني احلر،  2:كتلة االإخاء الوطني، 3 :امل�شتقلون، 4: الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون

الن�شبةالبيان
30.9طالبوا ب�شبط النفقات العامة واأ�شاروا اإىل ذلك ب�شراحة 

21.3طالبوا ب�شبط النفقات الت�شغيلية )با�شتثناء بند الرواتب واالأجور(. 
12.8طالبوا بزيادة النفقات الراأ�شمالية او توزيعها ب�شكل اأمثل 

ال طلبات على م�شتوى املنطقةطلبات على م�شتوى املنطقةالبيان
 11نائب 18 نائب طالب ب�شبط النفقات

29 36 نائبمل يطالب ب�شبط النفقات
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جدول رقم )18 (

التوزيع الن�شبي للمتحدثني من الكتل الربملانية ح�شب تغيري هيكل النفقات العامة 5

املتحدثني قبل اإقرار امل�صروع ب�صكله النهائي: مطالبات   .6
رك���ز املتحدث���ون على �شرورة مراعاة التط���ورات االقت�شادية وال�شيا�شي���ة االإقليمية والدولية الت���ي توؤثر يف االأداء االقت�شادي وعل���ى املوازنة العامة 
لل�شن���ة املالي���ة القادم���ة قبل اإقرار امل�شروع ب�شكله النهائ���ي. ومن اأهم امل�شاكل التي نبه اإليه���ا املتحدثون االأزمة املالية العاملي���ة، والتغريات يف اأ�شعار 
امل���واد الغذائي���ة والنفط، واأزمة البور�شة العاملية املحلي���ة وغريها، انظر اجلدول رقم )19(. اأما فيما يتعلق بتقييم الكتل الربملانية الأهم التطورات 

االقت�شادية التي يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار اأثناء اإعداد م�شروع قانون املوازنة وبعد اإقراره.

جدول رقم )19(

الرتتيب التنازيل للتطورات االقت�شادية وال�شيا�شية االإقليمية والعاملية التي طالب املتحدثون اأن توؤخذ بعني االعتبار قبل اإقرار م�شروع قانون 
املوازنة العامة للعام 2009

جدول رقم )20(

ترتيب التطورات االقت�شادية وال�شيا�شية االإقليمية والعاملية التي طالب املتحدثون اأن توؤخذ بعني االعتبار قبل اإقرار م�شروع قانون املوازنة العامة 
للعام 2009 – ح�شب الكتل الربملانية

5.   مت احت�شاب الن�شبة من خالل ق�شمة العدد على عدد املتحدثني من الكتلة.

الكتلة
دعوا اإىل �شبط النفقات 

العامة 
دعوا اإىل �شبط النفقات 
الت�شغيلية عدا الرواتب 

دعوا اإىل زيادة النفقات 
الراأ�شمالية واالإنتاجية

%العدد%العدد%العدد
48.23877.648.2كتلة التيار الوطني احلر )55( 

001473.7421.1كتلة االإخاء الوطني )21(
00866.7216.7امل�شتقلون )19(

111.1666.7111.1الكتلة الوطنية )9(
120480120االإ�شالميون )6(

املتو�شط )0-1(الن�شبة 4البيان
36.17.3617 االأزمة املالية العاملية وتبعاتها

25.53.2553 التغريات يف اأ�شعار البرتول وال�شلع االأخرى
20.21.2021 اأزمة البور�شة املحلية والتي كان �شحيتها مواطنني اأردنيني

12.77.1277 م�شكلة التلوث
9.57.0957 احتمالية تراجع اال�شتثمارات االأجنبية 

6.38.0638 اأزمة ال�شيولة يف اجلهاز امل�شريف املحلي
4.26.0426 احتمالية انخفا�ض ال�شادرات اأو ثباتها

3.19.0319 التغريات ال�شيا�شية االإقليمية والدولية
2.13.0213 االتفاقات التي وقعتها احلكومة موؤخرًا

2.13.0213 ارتفاع معدل النمو ال�شكاين

البيان
الكتلة

12345
الرتتيب )10-1(

11111االأزمة املالية العاملية وتبعاتها
34233اأزمة البور�شة املحلية 

12222تغري يف اأ�شعار البرتول وال�شلع االأخرى
مل تذكرمل تذكرمل تذكرمل تذكر6االإتفاقيات التي وقعتها احلكومة موؤخرًا
مل تذكرمل تذكرمل تذكر84احتمالية انخفا�ض ال�شادرات اأو ثباتها

87653اأزمة ال�شيولة املحلية
مل تذكرمل تذكر532احتمالية تراجع اال�شتثمارات االأجنبية 

مل تذكر4464م�شكلة التلوث
مل تذكرمل تذكرمل تذكرمل تذكر6تزايد ال�شكان

مل تذكرمل تذكر2مل تذكر8التغريات ال�شيا�شية االإقليمية والدولية
1: التيار الوطني احلر،  2:كتلة االإخاء الوطني، 3 :امل�شتقلون، 4: الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون
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يبني اجلدول رقم )20( اأهم هذه التطورات. يت�صح من اجلدول ما يلي:

تف���ردت كتل���ة التيار الوطني احل���ر يف االإ�شارة اإىل االتفاقيات االقت�شادية التي وقعتها احلكومة واإىل م�شاأل���ة تزايد النمو ال�شكاين، حيث مل ت�شر اأي 
من الكتل االأخرى اإىل ذلك.

مل ت�شري الكتلة الوطنية وكتلة االإ�شالميني اإىل العديد من التطورات.
حازت االأزمة املالية على اهتمام جميع الكتل الربملانية حيث حثت جميعها على �شرورة تتبع تطوراتها وتبعاتها على االقت�شاد االأردين.

هناك توافق يف نظرة جميع الكتل اإىل تاأثري تغري اأ�شعار البرتول واأزمة ال�شيولة املحلية واأزمة البور�شة املحلية على اأداء االقت�شاد واملوازنة العامة.
بعد الإقرار: ما  ملرحلة  املتحدثني  مطالبات   .7

كانت املراجعة الدورية لكافة بنود املوازنة اأهم املطالبات التي تقدم بها املتحدثون وذلك ملواجهة اأية اآثار حمتملة للتطورات االقت�شادية وال�شيا�شية، 
فقد طالب بذلك ب�شكل �شريح حوايل %6.4 من املتحدثني. كما طالب %14.9 من املتحدثني بدعم القطاع اخلا�ض وذلك لدوره الهام يف التنمية 
االقت�شادية وكم�شدر رئي�شي لالإيرادات احلكومية. ووفقًا لنتائج ا�شتطالع الراأي ال�شابق الذكر، فقد اأ�شار %45.6 من املواطنني )امل�شتجيبني( 
اإىل اأن القط���اع اخلا����ض قد يلعب دورًا كبريًا يف عملي���ة التنمية االقت�شادية. وهذا ي�شري اإىل توافق بني اآراء املجل�ض واملواطنني يف هذا ال�شاأن )انظر 

اجلدول رقم )9( من امللحق. وعلى �شعيد الكتل الربملانية، ي�شري اجلدول رقم )21( اإىل ما يلي:

‹	مل ي�شر كل من امل�شتقلني واالإ�شالميني اإىل �شرورة اإجراء مراجعة دورية للموازنة العامة.

‹	طالبت جميع الكتل الربملانية ولكن بن�شبة متوا�شعة ب�شرورة اإعطاء الدعم الكايف للقطاع اخلا�ض. 

ال�صادة النواب جلهود احلكومة: تقييم   .8
يت�شح من كلمات ال�شادة النواب املتحدثني اأن م�شتوى ر�شاهم عن اأداء احلكومة وتعاونها فيما يتعلق باملوازنة العامة مل يرق اإىل م�شتوى طموحاتهم. 
فق���د  اأ�ش���ار %25.5 م���ن املتحدثني فق���ط اإىل اأن اجلهود احلكومي���ة يف التعامل مع الق�شاي���ا االقت�شادية كافية ومقنعة. كم���ا اأ�شار %8.1 من 
املتحدث���ني فقط اإىل وجود �شفافية يف اأداء احلكوم���ة وتعاملها يف مو�شوع املوازنة العامة. اأما ن�شبة من اأ�شادوا بتعاون احلكومة وتنفيذها التو�شيات 

الربملانية خ�شو�شًا يف مو�شوع املوازنة العامة حوايل %10.6 )انظر اجلدول رقم )22((.
وم���ن اأج���ل تقيي���م درجة ر�شا املتحدثني عن مدى تعاون احلكومة و�شفافيتها يف التعامل، فقد مت احت�ش���اب موؤ�شر لهذه الغاية، حيث مت جمع اإجابات 
ال�شابق���ة بني )0-3(. اجلدول  اإجابات االأ�شئلة  االأ�شئل���ة 1.33 و1.34 و1.35 ال���واردة يف اال�شتبان���ة )انظر حملق )1((. وي���رتاوح جمموع 

املوؤ�شر.  ذلك  ح�شب  للمتحدثني  الن�شبي  التوزيع  يبني  رقم )23( 

) جدول رقم )21 

اقرتاحات املتحدثني من الكتل الربملانية ملرحلة بعد االإقرار

جدول رقم )22(

التوزيع الن�شبي للمتحدثني ح�شب تقييمهم لالأداء احلكومي

جدول رقم )23(

التوزيع الن�شبي للمتحدثني ح�شب م�شتوى ر�شاهم عن اأداء احلكومة ومدى تعاونها فيما يتعلق بتطورات املوازنة العامة

الكتلة
اقرتحوا اإجراء مراجعة دورية 

طالبوا بدور اأكرب للقطاع اخلا�ضلبنود املوازنة

%العدد%العدد
1236.1 كتلة التيار الوطني احلر )55( 

421.1631.6 كتلة االإخاء الوطني )21(
0018.3 امل�شتقلون )19(

111.1222.2 الكتلة الوطنية )9(
00240 االإ�شالميون )6(

الن�شبةالبيان
25.5اأ�شاروا اإىل اأن اجلهود احلكومية يف التعامل مع الق�شايا االقت�شادية كافية ومقنعة

8.1اأ�شاروا  اإىل وجود �شفافية يف اأداء احلكومة وتعاملها يف مو�شوع املوازنة العامة.
10.6اأ�شاروا اإىل اأن احلكومة تنفذ التو�شيات الربملانية املتعلقة باملوازنة العامة

جمموع اإجابات االأ�شئلةم�شتوى الر�شا
2.35 ،2.34 ،2.33 

الن�شبة
39.6مرتفعه

26.4جيده جدا
112.8متو�شطه
071.2�شعيفة
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وعلى �شعيد الكتل الربملانية، ي�شري اجلدول رقم )24( اإىل:
‹		تدين م�شتوى ر�شا االإ�شالميني عن اأداء احلكومة ومدى تعاونها يف مو�شوع املوازنة العامة، حيث مل يزد املوؤ�شر عن املتو�شط. 

‹		الكتلة الوطنية هي االأكرث قناعة ور�شا عن اأداء احلكومة، تالها كتلة االإخاء الوطني، ثم التيار الوطني ثم امل�شتقلني. 

جدول رقم )24(

التوزيع الن�شبي للمتحدثني من الكتل الربملانية ح�شب م�شتوى الر�شا عن اأداء احلكومة وتعاونها

نطاق م�صروع قانون املوازنة العامة: خارج  مو�صوعات   .9
كاأن ينتقد اأداء بع�ض الوزراء اأو يعر�ض  العامة  املوازنة  بعيدة عن مو�شوع  املتحدثني فقط مو�شوعات  ويف هذا ال�شدد، ناق�ض حوايل %6.4 من 
ق�شاي���ا خا�ش���ة. كم���ا ناق����ض %14.9 من املتحدث���ني مو�شوعات اقت�شادي���ة عديدة وق���دم روؤى واقرتاحات حلل بع�ض امل�ش���كالت يف غري مو�شوع 

املوازنة )ال�شيا�شة النقدية، قانون ال�شريبة، ال�شيا�شة املالية...الخ(.

اجلداول الإ�صافية

جدول رقم )1(

الرتتيب التنازيل الأهم امل�شكالت االقت�شادية التي يعاين منها االقت�شاد االأردين من وجهة الكتل الربملانية يف جمل�ض النواب اخلام�ض ع�شر 

الكتلةالبيان

جمموع اإجابات االأ�شئلةم�شتوى الر�شا
2.35 ،2.34 ،2.33 

12345

38.25.38.333.30مرتفعه
26.110.58.300جيده جدا
114.315.8011.120متو�شطه
071.468.483.355.680�شعيفة

0.51020.52630.41671.110.2000املتو�شط
1: التيار الوطني احلر،  2:كتلة  االإخاء الوطني، 3 :امل�شتقلون، 4: الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون

الكتلة الوطنية
املتو�شطامل�شكلة
6667.ارتفاع االأ�شعار )الت�شخم(

5000.البطالة
4286.تدين امل�شتوى املعي�شي )الفقر(

3500.عجز املوازنة العامة
3333.املديونية الداخلية واخلارجية

1667.العجز التجاري يف امليزان التجاري
1667.تدين م�شتوى البنية التحتية

0000.الف�شاد املايل واالإداري
0000.االختالالت يف هيكل االقت�شاد وبنيته

0000.التهرب ال�شريبي
0000.اخل�شخ�شة

التيار الوطني احلر
املتو�شطامل�شكلة

7857.البطالة
6897.تدين امل�شتوى املعي�شي )الفقر(

6071.ارتفاع االأ�شعار )الت�شخم(
2857.عجز املوازنة العامة

2500.املديونية الداخلية واخلارجية
2143.الف�شاد املايل واالإداري

2143.تدين م�شتوى البنية التحتية
1786.العجز التجاري يف امليزان التجاري

1429.التهرب ال�شريبي
1071.االختالالت يف هيكل االقت�شاد وبنيته

0714.اخل�شخ�شة

كتلة االإخاء الوطني
املتو�شطامل�شكلة
8571.ارتفاع االأ�شعار )الت�شخم(

6429.تدين امل�شتوى املعي�شي )الفقر(
4286.البطالة

4286.املديونية الداخلية واخلارجية
4286.االختالالت يف هيكل االقت�شاد وبنيته

3571.عجز املوازنة العامة
2857.الف�شاد املايل واالإداري

2143.تدين م�شتوى البنية التحتية
1429.اخل�شخ�شة

0000.العجز التجاري يف امليزان التجاري
0000.التهرب ال�شريبي

اال�شالميون
6000. البطالة

6000. اخل�شخ�شة
4000. املديونية الداخلية واخلارجية

2000. ارتفاع االأ�شعار )الت�شخم(
2000. تدين امل�شتوى املعي�شي )الفقر(

0000. عجز املوازنة العامة
0000. الف�شاد املايل واالإداري

0000. العجز التجاري يف امليزان التجاري
0000. االختالالت يف هيكل االقت�شاد وبنيته

0000. التهرب ال�شريبي
0000. تدين م�شتوى البنية التحتية
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جدول رقم )2(

االقرتاحات التي قدمها املتحدثون لتعزيز االإيرادات العامة

جدول رقم )3 (

 التوزيع الن�شبي للمتحدثني من الكتل الربملانية ح�شب طبيعة املناقالت التي اقرتحها يف جانب النفقات 

جدول رقم )4(

اأولويات الكتل الربملانية ح�شب القطاع – املتو�شط 

البيان
الكتلة

12345
املتو�شط

6667.3333.7500.0000.6667.حت�شني اآلية التح�شيل املتبعة
3333.3333.0000.0000.3333.البحث عن م�شادر اأخرى لالإيرادات

5000.3333.0000.0000.0000.احلد من التهرب ال�شريبي
6667.8333.0000.0000.6667.تعديل يف بع�ض القوانني مثل قانون �شريبة الدخل

3333.1667.0000.0000.3333.العمل على حتقيق العدالة بني املكلفني
3333.1667.2500.5000.0000.تاأمني املزيد من امل�شاعدات واملنح

0000.1667.2500.0000.3333.ا�شتغالل اإيرادات احلكومة من اخل�شخ�شة
1: التيار الوطني احلر،  2:كتلة  االإخاء الوطني، 3 :امل�شتقلون، 4: الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون

البيان
الكتلة

12345
املتو�شط

0000.3333.0000.0000.0000.من قطاع اقت�شادي اإىل  قطاع اآخر
3333.3333.0000.0000.5000.من  فرع داخل القطاع اإىل فرع اآخر

0000.0000.0000.0000.0000.من اإقليم اإىل اإقليم
3333.0000.0000.0000.0000.من حمافظة اإىل اأخرى

0000.0000.0000.0000.0000.من فرتة اإىل اأخرى
3333.0000.0000.0000.5000.من بند اإىل اآخر  

1: التيار الوطني احلر،  2:كتلة االإخاء الوطني، 3 :امل�شتقلون، 4:الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون

البيان
الكتلة

12345
املتو�شط

4.07892.50002.0000.000010.0000 القطاع ال�شناعي
9.78958.14299.75007.66675.5000 القطاع الزراعي
5.07892.64291.8750.00003.7500 القطاع ال�شياحي
10.13167.714310.25006.16676.7500 القطاع ال�شحي

12.13167.000011.875011.833312.5000 قطاع التعليم 
1.42112.0714.00002.50003.2500 قطاع التجارة اخلارجية

8.28954.64293.37506.33334.5000 قطاع البنية التحتية
5.89473.57143.00004.16678.7500 قطاع املياه

4.39476.92866.25007.66676.5000 قطاع النقل واالت�شاالت
2.97373.78574.75002.333312.7500 قطاع الطاقة  

3.02633.28574.50007.33334.7500 قطاع االأمن 
1: التيار الوطني احلر،  2:كتلة  االإخاء الوطني، 3 :امل�شتقلون، 4: الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون
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جدول رقم )5(

اأولويات التطورات االقت�شادية - املتو�شط

جدول رقم )6(

التوزيع الن�شبي للم�شتجيبني ح�شب م�شتوى تقييمهم الأداء جمل�ض النواب اخلام�ض ع�شر يف التعامل مع اأولوياتهم

جدول رقم )7( 6

التوزيع الن�شبي للم�شتجيبني ح�شب اآرائهم حول اأهم امل�شكالت التي يعاين منها االقت�شاد واملواطن االأردين

6.  مت احل�شول على هذا اجلدول من خالل حتليل نتائج » ا�شتطالع للراأي العام حول الربملان واالنتخابات النيابية «، والذي اأجراه مركز القد�ض للدرا�شات ال�شيا�شية موؤخرًا.

البيان
الكتلة

12345
املتو�شط

2245.4737.5000.5556.6000.االأزمة املالية العاملية وتبعاتها
2041.1579.1667.3333.2000.اأزمة البور�شة املحلية 

2245.2632.1667.4444.4000.تغري يف اأ�شعار البرتول وال�شلع االأخرى
0408.0000.0000.0000.0000.االتفاقات التي وقعتها احلكومة موؤخرًا

0204.1579.0000.0000.0000.احتمالية انخفا�ض ال�شادرات اأو ثباتها
0204.1053.0833.1111.2000.اأزمة ال�شيولة يف اجلهاز امل�شريف املحلي

0612.2105.1667.0000.0000.احتمالية تراجع اال�شتثمارات االأجنبية 
1224.1579.0833.2222.0000.م�شكلة التلوث
0408.0000.0000.0000.0000.تزايد ال�شكان

0204.0000.1667.0000.0000.التغريات ال�شيا�شية االإقليمية والدولية
1: التيار الوطني احلر،  2:كتلة  االإخاء الوطني، 3 :امل�شتقلون، 4: الكتلة الوطنية، 5: االإ�شالميون

الن�شبةالعددالبيان
443.7جيد جدًا

24220.1جيد
34228.5مقبول / متو�شط

49741.4�شعيف جدًا
766.3غري متاأكد / ال اعرف

0.0رف�ض االإجابة
1200100.0املجموع

الن�شبةالعددامل�شكلة
90034.3ارتفاع االأ�شعار وغالء املعي�ش�ة

56821.7حماربة البطالة
44717.0احلد من الفقر

2037.7تدين االأجور
1435.4حماربة الف�شاد

1094.2ندرة املياة
672.5التعليم العايل

552.1م�شكالت البيئة والبينة التحتية
371.4التاأمني ال�شحي واخلدمات العالجية

251.0 الدميقراطية واالإ�شالح ال�شيا�شي
21.8 م�شكالت اجتماعية وقيمية

12.4 تطوير قطاع الزراعة
8.3 املواطنة والوحدة الوطنية

7.3 تطوير كفاءة الق�شاء وتعزيز ا�شتقالليته
7.3 تطوير اأنظمة التقاعد وال�شمان االجتماعي

5.2 االأمن الوطني وحماربة االإرهاب
3.1 حرية ال�شحافة وا�شتقاللية االإعالم

90.3 اأخرى
2625100.0املجموع
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جدول رقم )8( 7

ترتي���ب اأه���م امل�شكالت التي يعاين منه���ا االقت�شاد االأردين من وجهة نظر املواطنني والن���واب والكت���ل الربملاني���ة يف جمل����ض الن���واب اخلام����ض 
ع�ش���ر)1 امل�شكل���ة االإه���م، 11 امل�شكل���ة االأق���ل اأهمي���ة(

جدول رقم )9( 8

التوزيع الن�شبي للم�شتجيبني ح�شب اآرائهم حول وجود القطاع اخلا�ض يف معاجلة امل�شاكل التي يعاين منها االقت�شاد واملواطن االأردين

7.  مت احل�شول على هذا اجلدول من خالل حتليل نتائج » ا�شتطالع للراأي العام حول الربملان واالنتخابات النيابية «، والذي اأجراه مركز القد�ض للدرا�شات ال�شيا�شية موؤخرًا.

8.  مت احل�شول على هذا اجلدول من خالل حتليل نتائج » ا�شتطالع للراأي العام حول الربملان واالنتخابات النيابية «، والذي اأجراه مركز القد�ض للدرا�شات ال�شيا�شية موؤخرًا.

العينة االولويات الوطنية
 التيار النوابالوطنية

الوطني 
االخاء 
الوطني

العمل 
امل�شتقلونالوطنيةاالإ�شالمي

1131413الغالء والت�شخم وارتفاع اال�شعار
2313122البطالة

3222531الفقر
5667784الف�شاد املايل واالداري

87781178�شعف البنية التحتية

الن�شبةالعددالبيان
11845.6نعم

13150.9ال
1.5غري متاأكد / ال اعرف

83.1رف�ض االإجابة

1.  مت احت�شاب هذه الن�شبة من خالل ق�شمة العدد على عدد املتحدثني من الكتلة.

2.  مت احت�شاب الن�شبة بق�شمة العدد على املجموع )8 نواب( وهم من اقرتحوا اإجراء مناقالت يف اجلدول رقم )12(.
3.  مت احت�شاب هذه الن�شبة بق�شمة عدد الذين مل ي�شريوا للقطاع على جمموع املتحدثني.

4.  مت اإحت�شاب الن�شبة من خالل ق�شمة عدد الذين اأ�شاروا اإىل هذه امل�شكلة على عدد املتحدثني.






