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متهيد

يه ��دف هذا التقرير اىل �إجراء قراءة حتليلية لأداء الربملان الأردين يف مناق�شة م�شروعي املوازنة العامة للدولة وموازنة
الوحدات احلكومية  عرب حتليل عام للموازنة ودرا�سة مت�أنية ملقومات اال�ستحقاق الد�ستوري لإقرار املوازنة العامة والذي يبد�أ
بخط ��اب املوازنة ال ��ذي يلقيه وزير املالية ومن ثم تقرير اللجن ��ة املالية ملجل�س النواب والذي ترفع ��ه بدورها للمجل�س لتنطلق
يف �أعق ��اب ذلك مرثون مناق�شات النواب للتقرير وللم�شروع وفق ج ��والت خطابية فردية وممثلة للكتلة لينتهي الأمر برد وزير
املالي ��ة على تقري ��ر اللجنة ومداخالت النواب وينتهي الأم ��ر بالت�صويت على القانونني كل على ح ��ده ،وت�ستمر امل�سرية بعدها
بجول ��ة �سريعة يف �أروقة جمل� ��س الأعيان ومن بالتو�شيح بالإرادة امللكية والن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،وقد ا�ستغرق ذلك الأمر
م ��ن  2011/12/13حت ��ى نهاي ��ة �شه ��ر �آذار  .2012كما ج ��رى للمرة الأوىل منذ بداي ��ة احلياة الدميقراطي ��ة يف نهاية عقد
الت�سعين ��ات م ��ن القرن املن�ص ��رم �أن قدمت احلكومة م�شروعي املوازن ��ة يف �آن واحد ا�ستجابة للتعدي�ل�ات الد�ستورية الأخرية
الت ��ي �ألزم ��ت احلكوم ��ات على ذلك الأمر ،يف حني جرى الع ��رف �سابقا �أن يقدم كل م�شروع منهما عل ��ى حده ،ما كان ي�صعب
فه ��م احلقيق ��ة الواقعية للمالية العامة للدولة الأردنية يف ال�سابق .وقد خل�ص التقرير اىل حقيقة هامة يف م�ساءلة بناء قدرات
النواب وت�أهيلهم ب�شكل منا�سب لال�ستفادة العملية واملنطقية املتوائمة مع متطلبات الد�ستور يف ق�ضية مناق�شة املوازنة العامة
للدولة م�ستقبال.

اال�ستحقاق الد�ستوري للموازنة العامة

تنظ ��م امل ��واد من  115 – 112من الد�ستور الأردين بعد تعديله عمل املوازنة العامة لدولة من حيث الإقرار ومراقبة املال
العام .وقد ن�صت املادة  112من الد�ستور الأردين بعد تعديله على معطيات تقدمي املوازنة العامة للدولة وكيفية االقرتاع على
املوازن ��ة و�صالحي ��ات جمل�س الن ��واب فيما يقدم له من احلكومة من حيث مناقلة النفق ��ات� ،أو �إدخال نفقات جديدة �أو فر�ض 
�ضرائب �إ�ضافية .وقد �أ�شارت تلك املادة اىل �ضرورة تقدمي قانون املوازنة العامة وم�شروع قانون املوازنات للوحدات احلكومية
اىل جمل� ��س الأم ��ة قبل �شهر على الأق ��ل من بداية ال�سنة املالية ،عل ��ى �أن تقدم احلكومة احل�ساب ��ات اخلتامية اىل املجل�س يف
نهاي ��ة ال�س ��ت �شهور الأوىل من ال�سنة املالية .وقد �أدخلت التعديالت اجلديدة هنا ق�ضيتان �أ�سا�سيتان الأوىل متثلت يف �ضرورة
تقدمي موازنات الوحدات احلكومية� ،أو ما ي�سمى امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة ،يف ذات الوقت الذي تقدم فيه املوازنة العامة للدولة� ،أي
موازنة احلكومة املركزية ،وهو �أمر ي�ستهدف امل�ساعدة على تو�ضيح حقيقة املالية العامة للدولة �سواء كانت يف جمال احلكومة
املركزي ��ة املتمثل ��ة �أ�سا�سا يف ال ��وزارات �أو يف �إطار الوحدات امل�ستقلة� .إما الأمر الأخر فق ��د متثل يف �ضرورة تقدمي احل�سابات
احلكومي ��ة ملجل�س الأمة ويف وقت ال يتجاوز الن�ص ��ف الأول من العام ،وهو �أمر ينطوي على �ضرورة كربى ،حيث �أن احل�سابات
اخلتامي ��ة هي املعرب الدقيق لو�ض ��ع املوازنة العامة يف العام املن�صرم ،ما يجعل املجل�س �أك�ث�ر اطالعا على الأو�ضاع احلقيقية
لو�ضع املالية العامة ،خا�صة يف جمال النفقات العامة والعجز املايل واملديونية .ومل تكن تلك احل�سابات تقدم للمجل�س �سابقا
وعلي ��ه فق ��د كانت الرقابة حلقيقية على معطيات ال�سنوات ال�سابقة لإع ��داد املوازنات مغيبة عن املجل�س ،ما ي�سمح للحكومات
البناء على �أرقام تقديرية با�ستمرار دون اطالع املجل�س على حقيقة االلتزام بقانون املوازنة عن العام املن�صرم .وقد فتح ذلك
الأمر الباب وا�سعا لإدخال مالحق للموازنات تفاقم �أمرها منذ عام  .2006
5

كم ��ا �أ�ش ��ارت الفقرة الرابعة من امل ��ادة  112من الد�ست ��ور الأردين اىل �أن �صالحيات جمل�س الأم ��ة تنح�صر يف �إنقا�ص 
النفق ��ات املدرج ��ة يف املوازنة بح�سب ما ت�ستدعيه امل�صلحة العامة� ،إال انه ال يحق للمجل�س �أن يزيد يف �أي نفقة ب�أي �شكل كان،
عل ��ى �أن يج ��وز للمجل� ��س يف حال �أراد �إدخال نفقة جدي ��دة �أن يقرتح ذلك بقانون م�ستقل .كما ال يج ��وز للمجل�س اقرتاح �إلغاء
�أي �ضريب ��ة موج ��ودة �أو فر�ض �ضرائب جديدة �أو تعديل ال�ضرائب املقررة بزيادة �أو نق�ص ��ان .وعليه ف�إن ال�صالحية الوحيدة
املناط ��ة يف املجل� ��س هي يف تخفي�ض النفقات املعرو�ض ��ة عليه .وخالفا لذلك فله �أن يقبل املوازن ��ة العامة كما عر�ضت عليه �أو
رف�ضه ��ا متاما و�إعادتها للحكومة لتعديل النفقات �أو تعديل الإيرادات وفق معطيات د�ستورية حتتم تعديل قوانني و�أنظمة عمل
تتنا�سب ومناق�شات املجل�س لتلك املوازنة.

قراءة عامة مل�شروع املوازنة العامة 2012

باالط�ل�اع عل ��ى اجل ��داول ( )5-1يف امللحق والتي مت ا�ستخال�صها م ��ن م�شروع قانون املوازنة العام ��ة وموازنة الوحدات
احلكومي ��ة لع ��ام  2012ميكن الإ�ش ��ارة �إىل جمموع من املالحظ ��ات املتخ�ص�صة التي اتفق عليها جمموع ��ة من املخت�صني يف
ال�ش� ��أن امل ��ايل واالقت�صادي لدى منت ��دى تطوير ال�سيا�س ��ات يف الأردن  .1ومما ال�ش ��ك �أن التحليل املرتب ��ط بتلك املالحظات
وامل�شاه ��دات ي�ش ��كل انطالقة حتليلية م�سان ��دة ميكن النظر �إليها كداعم لتطوير عمل جمل�س الأم ��ة يف مناق�شة وحتليل �أرقام
املوازن ��ة العام ��ة للدولة ،وه ��ي ال تخت�ص ح�صرا مبوازنة ع ��ام  2012بالرغم من �أن الأرقام امل�ستخدم ��ة للتحليل تخ�ص ذلك
العام .
جت ��در الإ�شارة بداي ��ة �إىل �ضرورة التعامل مع مفهوم املوازن ��ة العامة التجميعي �أو املجمعة وال ��ذي ي�شمل املوازنة العامة
وموازن ��ات الوح ��دات احلكومية ليكن احلكم على الو�ض ��ع املايل الكلي للبالد �شموليا ولي�س جمت ��زئ .ذلك �أن حم�صلة املالية
العامة للدولة ال ميكن جتزئتها ب�شكل ي�ؤدي �إىل عدم القدرة على احلكم على و�ضع العجز املايل واملديونية العامة �سواء كانت
تخ�ص احلكومة املركزية ممثلة بالوزارات املختلفة �أو بالوحدات احلكومية والتي ت�ضم ما ي�سمى بامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة التي بات
عبء متويل عجزها يكافئ متاما عبء العجز املايل للموازنة العامة�،إن مل يزد عن ذلك م�ستقبال .
وعن ��د النظ ��ر �إىل الإي ��رادات العامة الكلية للدول ��ة الأردنية � ،شاملة احلكوم ��ة وامل�ؤ�س�سات امل�ستقل ��ة ،ميكن مالحظة �أن
جمم ��وع الإيرادات املحلية الكلية يف م�شروع قانون املوازنة العام ��ة وموازنات الوحدات احلكومية مبلغ ( )5726مليون دينار،
وب�إ�ضاف ��ة رقم املن ��ح اخلارجية البالغ يف م�شروع القانون املوازن ��ة العامة وموازنة الوحدات احلكومي ��ة  966مليون دينار ف�إن
�إجم ��ايل الإي ��رادات العام ��ة املتوقعة لعام  2012يبلغ ( )6591ملي ��ون دينار .ما ي�شري �إىل منو عن ع ��ام  2011لن يتجاوز يف
�أف�ضل الظروف ن�سبة  7.8%وهو خمالف متاما للن�سبة التي مت الإعالن عنها والبالغة نحو  .12.6%
�أم ��ا يف جم ��ال النفقات العامة الكلية التي ت�شم ��ل �أي�ضا احلكومة املركزية وامل�ؤ�س�سات امل�ستقل ��ة ف�إن املالحظ �أن جمموع
النفق ��ات اجلارية الكلي ��ة يف م�شروع قانون املوازنة العامة وموازنات الوحدات احلكومي ��ة و�صل �إىل  ( )6831مليون دينار يف
ح�ي�ن �أن �إجمايل النفق ��ات الر�أ�سمالية يف امل�شروعني تبلغ نحو ( )1825مليون دينار �أردين ،الأمر الذي ي�صل بالنفقات العام
الكلي ��ة للدول ��ة نح ��و ( )8656مليون دينار �أردين .وهو م ��ا ي�شري �إىل منو ت�صل �إىل نحو  4%عن الع ��ام املن�صرم .مع مالحظة
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قدم منتدى تطوير ال�سيا�سات ورقة خا�صة حول موازنة العام  2012وقد �شارك الكاتب يف �إعداد هذه الورقة كما �أن الكاتب هو رئي�س اللجنة املالية والنقدية للمنتدى.

�أن من ��و الإنف ��اق العام جتاوز عام  2010نح ��و  23%بدال من ن�سبة  6%التي كان خمطط لها عند �إعداد موازنة ذلك العام .من
ناحي ��ة �أخرى �أ�ش ��ارت املعطيات احلكومية �ضمن املوازنة و�ضمن خطابها �إىل �أن احلكوم ��ة �ستقوم مبراجعة � 260سلعة معفاة
من �ضريبة املبيعات رغبة يف ال�سعي نحو �إ�صالح االختالالت ،ما يعني فر�ض �ضرائب جديدة� ،إ�ضافة �إىل �إ�شارة احلكومة �إىل
خف�ض الدعم على املواد التموينية مببلغ  270مليون دينار وتخفي�ض امل�ساعدات االجتماعية بنحو  90مليون دينار� .إن احلاالت
امل�ش ��ار �إليهم ��ا �أعاله ،ويف ظل ال�سعي لزيادة �إيرادات احلكومة بن�سبة ت�صل �إىل نحو  8%وزيادة نفقات احلكومة ب�أقل من ،4%
ت�ش�ي�ر بو�ضوح �إىل �سيا�سات مالية عامة انكما�شية ال تتما�شى مع طبيع ��ة الظرف االقت�صادي واحلراك االجتماعي الذي يقود
�إىل اجت ��اه ال منا� ��ص فيه م ��ن التجاوب مع �ضغوط ال�شارع نحو زي ��ادة الإنفاق والدعم املايل بعيد ع ��ن �أي �سيا�سات انكما�شية
لزيادة ال�ضرائب وخف�ض الإنفاق العام يف جمال الدعم والإنفاق على احلاجات الأ�سا�سية للمواطن .
�إن املح�صل ��ة النهائي ��ة ملقارنة �إجمايل الإيرادات الكلية العامة مع �إجمايل النفق ��ات اجلارية الكلية �أن الإيرادات املحلية
الكلي ��ة مل تغ ��ط �سوى ح ��وايل   84%من النفقات اجلارية ،ما يعني احلاجة لالقرتا�ض لتغطي ��ة الفرق حتى بعد ا�ستيعاب كافة
املن ��ح وامل�ساعدات للحكومة املركزي ��ة والوحدات احلكومية ،ما يعني �أن البالد تعي�ش خ ��ارج �إمكاناتها الذاتية بل �أي�ضا خارج
وع ��ود ومق ��درة املانح�ي�ن والداعمني من اخلارج .ويبق ��ى عليها اال�ستدانة لتغطية ف ��روق �إنفاقها اجل ��اري ولتمويل كافة �أوجه
�إنفاقها الر�أ�سمايل مهما كان نوعه� .إن حم�صلة الأرقام امل�شار �إليها �أعاله يف جمال النفقات العامة الكلية والإيرادات العامة
الكلية تتمثل يف حتقيق عجز كلي عام (ي�شمل املوازنة العامة وموازنة الوحدات احلكومية) يبلغ ما يقرب من ( )2065مليون
دينار �شامال املنح واخلارجية .ويف حال عدم حتقق الإيرادات من الدعم اخلارجي (منح وم�ساعدات) ومببلغ ي�صل �إىل نحو
 870ملي ��ون دين ��ار ف�إن املجموع الكلي للعجز املايل �سي�صل �إىل ما يزيد عن ثالثة مليارات دينار �أي بن�سبة تزيد عن  13%من
الناجت املحلي الإجمايل ما ي�شكل ناقو�س خطر وا�ضح ويدعو �إىل التفكري جليا يف �ضرورة انتهاج برنامج �إ�صالح وتكيف هيكلي
يه ��دف �إىل ع ��دم االنزالق ب�شكل اكرب يف اختالالت وت�شوهات قد ت� ��ؤدي �إىل الو�صول �إىل حالة عامة من عدم اال�ستقرار املايل
والنقدي على النحو الذي �شهده البالد يف نهاية عقد الثمانينات من القرن املن�صرم .
ويف اخلت ��ام فق ��د �أ�شار خطاب املوازنة �إىل �أن �صايف الدين الع ��ام �سيبلغ لنهاية عام  2011نحو ( )13260مليون دينار .
وبالبن ��اء عل ��ى الأرقام امل�شار �إليها �أعاله ف ��ان �إ�ضافة رقم العجز العام الكلي بعد امل�ساع ��دات �سيجعل من ر�صيد ذلك الدين
ي�ص ��ل �إىل ( )15325ملي ��ون دينار بنمو ي�صل �إىل نحو  .16%وتظهر �أهمية ذلك الرقم عن ��د درا�سة اثر ذلك على االقت�صاد
الكل ��ي حي ��ث ت�شري الأرقام املقدرة للن ��اجت املحلي الإجمايل لع ��ام � 2012إىل �أن ن�سبة الدين العام �ست�ص ��ل �إىل نحو  70%من
ذلك الناجت املقدر  ،ما ي�شكل خمالفة �صريحة لقانون الدين العام .وت�صل تلك الن�سبة �إىل  74%عند ا�ستبعاد اثر امل�ساعدات
اخلارجية .بيد �أن املفزع يف الأمر هو عند ن�سبة �أرقام املديونية املتوقع حتققها فعليا �إىل الناجت املحلي الإجمايل لعام ،2011
ذل ��ك �أن تل ��ك الن�سب ��ة ت�صل �إىل نحو  76%عند �إدخال رق ��م امل�ساعدات املتوقعة ،وغري امل�ؤكد حدوثه ��ا ،وترتفع �إىل نحو 81%
�إذا م ��ا مت ا�ستبعاد رقم امل�ساعدات من �ص ��ايف العجز .وهو �أمر يدعو �إىل �ضرورة النظر بجدية �إىل الهرع �إىل برنامج �إ�صالح
اقت�ص ��ادي متو�س ��ط وطويل الأجل ملعاجلة كافة االختالالت املالية يف الأردن التي تعت�ب�ر الوقود الأ�سا�س لتفاقم العجز وتزايد
حجم املديونية العامة للدولة..
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مقومات تقييم �أداء جمل�س النواب للموازنة العامة
خطاب املوازنة

تن ��اول اخلط ��اب الذي �ألقاه وزير املالية الدكتور �أمية طوقان مفا�صل هامة يف �إعداد املوازنة ت�شكل يف الأ�سا�س املعطيات
والفر�ضيات التي مت يف �ضوئها اجناز م�شروع قانون املوازنة .وقد �أو�ضح خطاب املوازنة التحديات املرتبطة بالو�ضع االقت�صاد
العامل ��ي والإقليم ��ي ،خا�صة ما يتعلق بالأزمة الأوروبية والتوتر الذي ت�شهده املنطقة ما يجعل من حالة عدم اليقني االقت�صادية
حم ��ددا �أ�سا�سيا لفر�ضي ��ات املوازنة و�أهدافها .وقد ا�ستهل خط ��اب املوازنة ب�ضرورة اللجوء اىل برنام ��ج �إ�صالح مايل واقعي
يغط ��ي جانبي معادل ��ة املالية العامة :الإيرادات والنفق ��ات ،و�سبل متويل العجز و�ضبط املديونية .بي ��د �أن الإ�شارة مل تتم ب�أي
�ش ��كل اىل م ��ا �إذا كانت موازنة  2012هي جزء من ذلك الربنامج �أم �أنه ��ا موازنة منطية �أعدتها احلكومة ال�سابقة و�أن ق�ضية
برنام ��ج الإ�ص�ل�اح هي جهد م�ستق ��ل �سيتم تقدميه الحقا للمجل�س .كم ��ا اعرتف خطاب املوازنة ب�ش ��كل �صريح بحدوث بع�ض 
الأخط ��اء  الوا�ضح ��ة يف امل�سرية التنموية للبالد وقد حتقق عن ذلك نتائج غري مرغوبة ،كما �أ�شار خطاب وزير املالية ،بيد انه
�أ�شار اىل �أهمية معاجلة تلك الأخطاء والتعامل مع نتائجها غري املرغوبة بحكمة وم�س�ؤولية .وبعد مراجعة الو�ضع االقت�صادي
الع ��ام للف�ت�رة املا�ضية حتى نهاية الع ��ام  2011مبا يف ذل ��ك م�ستوى النمو االقت�ص ��ادي ،ومعدل الت�ضخ ��م ،والبطالة ،وو�ضع
مي ��زان املدفوع ��ات ب�شقيه التج ��اري واجلاري ،واملالية العامة بكاف ��ة بنودها من الإيرادات والنفق ��ات والعجز املايل ومتويله،
واملديونية العامة ،فقد �أ�شار خطاب املوازنة اىل �أن الهدف الأ�سا�س للموازنة تلخ�ص يف اتخاذ �إجراءات تكفل ا�ستعادة التوازن
للمالي ��ة العام ��ة ب�شكل تدريجي ومعاجلة االختالالت الهيكلية التي تعاين منه ��ا .ويف �سبيل ذلك ف�إن احلكومة �ستلتزم ب�سيا�سة
مالي ��ة من�ضبطة هدفها خف�ض الإنفاق الع ��ام "غري املنتج" وتقلي�ص هدر املوارد و�سوء تخ�صي�صها جنبا اىل جنب مع حت�سني
التح�صي ��ل ال�ضريبي ومكافح ��ة التهرب من االمتثال لل�ضرائب .ويلخ�ص اجلدول التايل �أه ��م الفر�ضيات الكمية التي مت على
�أ�سا�سها �إعداد املوازنة العامة وموازنة الوحدات احلكومية لعام  2012وذلك وفقا ملا جاء يف خطاب معايل وزير املالية.
جدول الفر�ضيات املتعلقة بامل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية لعام 2012

امل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية

النمو الكلي:
بالأ�سعار اجلارية
بالأ�سعار الثابتة
الت�ضخم
معدل منو ال�صادرات الوطنية
معدل منو امل�ستوردات
�سعر برميل النفط
عجز احل�ساب اجلاري كن�سبة من الناجت املحلي
ا�ستمرار م�ستوى االحتياطيات الأجنبية
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الفر�ضيات لعام 2012
8.5%
3%
5.5%
11%
9%

 100دوالر
9%

� 6شهور من الواردات على الأقل

وق ��د �أ�شار خط ��اب املوازنة اىل فر�ضيات تتعلق ببع�ض الأبعاد املالية للع ��ام  2012والتي منها ت�أمني خم�ص�صات القوات
امل�سلح ��ة والأجه ��زة الأمنية الأخرى ،وخم�ص�صات �شبك ��ة الأمان االجتماعي مبا فيها دعم امل ��واد التموينية وال�سكن والت�أمني
ال�صح ��ي والتعلي ��م ،و�ضبط النفقات الت�شغيلية للحكومة مب ��ا فيها نفقات املحروقات والكهرباء واملي ��اه واالت�صاالت واالنتقال
وال�سف ��ر ،وت�أمني خم�ص�صات متويل االحتياجات التنموية للمحافظات� ،إ�ضاف ��ة اىل ر�صد خم�ص�صات �إعادة هيكلة الرواتب
يف القطاع العام وتلك اخلا�صة بالتقاعد املبكر للع�سكريني اخلا�ضعني لل�ضمان االجتماعي ،وخم�ص�صات التقاعد للع�سكريني
واملدين ،وخم�ص�صات الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل .
وق ��د �أ�شارت فر�ضيات املوازن ��ة اىل التوجه نحو توجيه الدعم مل�ستحقيه ووقف الت�شوهات التي تعرتي النظام احلايل من
حي ��ث ازدواجية تقدمي العون وذهاب الن�سبة الأكرب من الدعم اىل غري امل�ستحقني ناهيك عن �أن الدعم احلايل �أكرث ت�شجيعا
للإنف ��اق اال�ستهالكي ال ��ذي يذهب للم�ستوردات ولي� ��س لل�صادرات .كما �أ�ش ��ار اخلطاب اىل تعديل ال�ضرائ ��ب والر�سوم على
جمموعة حمدودة من ما ي�سمى "ال�سلع الكمالية" والتي ال مت�س ذو الدخل املحدود وكذلك �إلغاء بع�ض الإعفاءات من �ضريبة
املبيعات على بع�ض ال�سلع واخلدمات� ،إ�ضافة اىل حت�سني كفاءة التح�صيل ال�ضريبي بهدف احلد من التهرب ال�ضريبي .
واجلدي ��ر بالإ�ش ��ارة �ضم ��ن املعطيات ال�سابق ��ة �أن بع�ض من تلك الفر�ضي ��ات �أ�صبحت غري ذات جدوى م ��ع �إقرار قانون
املوازن ��ة يف جمل� ��س النواب والذي طال اىل م ��ا يقرب من منت�صف �شهر �آذار  .2012فقد ارتفع ��ت �أ�سعار النفط اىل ما يزيد
ع ��ن  120دوالر للربمي ��ل ،ما يعني �صعوبة حتقيق ن�سب النمو يف م�ستوى امل�ست ��وردات وعلى م�ستوى االحتياطيات الأجنبية ويف
ظل ما �أو�ضحت امل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية للجزء الأعظم من الربع الأول من العام ،مع ا�ستمرار حالة التباط�ؤ االقت�صادي
يف الب�ل�اد ،وتراجع م�ستوى اال�ستثم ��ارات وم�ستوى ال�صادرات الوطنية وتراجع حجم االحتياطي ��ات الأجنبية اىل اقل من 10
مليارات دوالر .
وق ��د �أ�ش ��ار خطاب املوازنة يف اخلتام اىل جمموعة م ��ن التوجهات الأ�سا�سية التي ا�ستند �إليه ��ا يف �إخراج املوازنة وو�ضع
الفر�ضي ��ات امل�ش ��ار �إليه ��ا �سابقا مو�ضع التنفي ��ذ .وجاء من �أهم تل ��ك التوجهات العم ��ل على متابعة الإ�ص�ل�اح املايل ومتكني
املوازنة لتح�سني م�ستوى االعتماد على الذات والرتكيز على امل�شاريع التنموية ذات العالقة بتعزيز �إنتاجية ر�أ�س املال الب�شري
والتوظي ��ف يف قطاعات التعليم وال�صحة وامل�شاريع ال�صغ�ي�رة واملتناهية ال�صغر ،وم�شاريع البنية التحتية املختلفة من كهرباء
وم ��اء وتكنولوجيا املعلوم ��ات .وكذلك التوجه ��ات املتعلقة بتنمية املحافظات وحت�س�ي�ن البيئة اال�ستثماري ��ة وتبني خطة زمنية
وا�ضح ��ة العتماد بدائل منا�سبة لتمويل العجز املايل والو�صول بالدي ��ن العام اىل م�ستويات �آمنة تعزيزا مل�صداقية البالد على
امل�ستوى الدويل والإقليمي.
ويبق ��ى التوج ��ه الأ�سا� ��س الذي �سع ��ت �إليه املوازن ��ة حتقيق معادل ��ة �صعبة ته ��دف اىل االن�ضباط امل ��ايل وحتقيق النمو
االقت�ص ��ادي يف �آن واح ��د ،وهو توجه ال ميكن القول ب�سهولة حتقيقه يف ظل الفر�ضيات التي �سعت �إليها املوازنة ال�ضوابط التي
حتد عملها وحجم الدولة يف االقت�صاد الكلي الذي يزيد عن املعايري الدولية والإقليمية ب�شكل وا�ضح .
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تقرير اللجنة املالية

عق ��دت اللجنة املالي ��ة ملجل�س النواب على مدى �شهرين �أربع ��ون اجتماعا بهدف درا�سة م�شروع ��ي قانون املوازنة العامة
وقانون موازنات الوحدات احلكومية لل�سنة املالية  ،2012وقد ح�ضر اجتماعاتها �أع�ضاء اللجنة وعدد من النواب �إ�ضافة اىل
جمموع ��ة م ��ن �أع�ضاء جمل�س الأعيان والوزراء املعني ��ون يف احلكومة وبع�ض من الأمناء العامون وم ��دراء الدوائر وامل�ؤ�س�سات
املعني ��ة �إ�ضافة القوات امل�سلحة والأجه ��زة الأمنية ور�ؤ�ساء جلان البلديات ومراكز املحافظات .وميكن تلخي�ص �أهم ما ورد يف
تقرير اللجنة املالية ملجل�س النواب يف النقاط التالية-:
�1.1أو�ض ��ح التقري ��ر �أهمية االختالالت الهيكلية والتحديات التي تواجه االقت�صاد الوطني خا�صة يف جمال املديونية ،والعجز
اجل ��اري ،وانخفا�ض االحتياطيات الأجنبية .منوها اىل عجز احلكومات املتعاقبة عن و�ضع احللول الناجعة ملواجهة تلك
التحديات .
2.2ق ��ام التقرير بتحليل الو�ضع القائم الذي تعر�ضه املوازنة �ضمن فر�ضياته ��ا وخا�صة فيما يتعلق بتغطية النفقات اجلارية
والكلي ��ة وع ��دم القدرة عل ��ى متويل الإنفاق اال�ستثم ��اري من املوارد املحلي ��ة الذاتية ،م�شريا اىل ترحي ��ل احللول املتعلقة
بالإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي واالعتماد على الذات وحتقي ��ق اال�ستقرار امل ��ايل وتخفيف �أعباء البطال ��ة والفقر اىل حكومات
�أخ ��رى .كم ��ا �أ�شار التقرير اىل خط ��ورة االعتماد امل�ستمر على امل�ساع ��دات اخلارجية دون توفري امل ��وارد املالية الالزمة
حملي ��ا لتحفي ��ز النمو ،ما يعن ��ي ا�ستمرار االعتم ��اد �أي�ضا على املديونية العام ��ة كلما انح�سرت مناب ��ع املنح وامل�ساعدات
اخلارجي ��ة ،علما ب� ��أن املديونية باتت ترتفع لغايات التعامل مع الو�ضع القائم بدال م ��ن امل�ساهمة يف النمو االقت�صادي �أو
يف امل�شاريع التنموية  .
�3.3أ�ش ��ارت اللجنة بو�ض ��وح اىل احلاجة امللحة  اىل تبني ر�ؤية �إ�صالحية �ضمن وثيقة مالي ��ة واقت�صادية ت�ؤكد الوالية العامة
على كافة موارد الدولة ومبا ي�ضمن �شفافية االطالع العام على كافة الإيرادات والنفقات العامة لكافة م�ؤ�س�سات الدولة،
مع الإ�شارة ب�شكل �صريح اىل وجود بع�ض من الإيرادات والنفقات العامة التي ال تخ�ضع ل�ضوابط املوازنة العامة .ما ي�شري
اىل �أن مق�ص ��د اللجنة يتمحور حول ب�شكل �أ�سا�س ح ��ول ميزانية الدفاع والأجهزة الأمنية التي مل يتطلع املجل�س ،على ما
يبدو ،على تف�صيالتها و�أوجه �إنفاقها وم�صادر �إيراداتها واليات ال�صرف والتح�صيل فيها .وهي خمالفة �صريحة ملا ورد
يف املادة  115من الد�ستور الأردين .
�4.4أورد التقري ��ر حتليال عاما للم�ؤ�شرات الكلية االقت�صادي ��ة واملالية جاءت كديباجة عامة يف ما يزيد عن الثالث �صفحات
وانتهت اىل اخلال�صة ذاتها التي جاءت يف مقدمة التقرير واملتعلقة باالختالالت الهيكلية والتحديات املتزايدة يف البالد .
�5.5أ�ش ��ار التقرير اىل ق�ضية �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة والت ��ي ر�أى التقرير بو�ضوح �أنها جاءت على �شكل �إعادة هيكلة
رواتب بلغت كلفتها ( )188مليون دينار دون �أن ي�شمل ذلك عادة هيكلة الإدارة احلكومية من وزارات وم�ؤ�س�سات وهيئات
به ��دف الق�ضاء عل ��ى االزدواجية والت�شابك يف امله ��ام والواجبات لتخفي�ض كلفة القطاع العام ال ��ذي �أ�شارت اللجنة اىل
ان ��ه ب ��ات غري قادر عل ��ى توفري املوارد الالزم ��ة لتحفيز النمو االقت�ص ��ادي .واحلقيقة الت ��ي ال بد من الإ�ش ��ارة �إليها �أن
ال�صالحي ��ات الد�ستوري ��ة تخول اللجنة باملطالبة ب�إلزام احلكومة بتخفي�ضات يف النفق ��ات عرب عملية �إعادة دمج و�إلغاء
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وتقلي� ��ص حجم الكثري من امل�ؤ�س�سات غري املنتجة ،خا�صة تلك التي مت �إن�شا�ؤها يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية والتي باتت
ت�ش ��كل ع ��ب ًء ماليا وا�ضحا على املوازنة ،وتعد فرتة ال�شهرين الت ��ي �أخذتها اللجنة اىل حني �إخراج تقريرها كافية لو�ضع
الي ��د على العديد من تلك امل�ؤ�س�سات والعمليات الت ��ي ميكن دجمها وتر�شيدها �أو حتى �إلغا�ؤها متاما مع �إعطاء احلكومة
ف�ت�رة زمني ��ة وا�ضحة للتعامل مع ذلك الأمر �إداريا وماليا وهيكلي ��ا .وهو ما مل يتم يف تقرير اللجنة الذي جاء عموميا يف
هذا الإطار .
6.6تن ��اول تقري ��ر اللجن ��ة الفر�ضيات التي قام عليه ��ا �إعداد م�شروع قانون املوازن ��ة وقد �أو�ضح التقري ��ر الت�ضارب يف بع�ض 
الفر�ضي ��ات اخلا�ص ��ة باالن�ضباط املايل والنمو االقت�صادي وتو�ص ��ل اىل �أن �سيا�سة الإ�صالح املايل املعرو�ضة بحاجة اىل
�إعادة نظر .من املعتقد �أن ذلك يعني عدم دقة الفر�ضيات التي �أعدت على �أ�سا�سها املوازنة ،وهذا بحد ذاته مدخل لرد
�أو رف�ض امل�شروع ،ملا يعك�سه ذلك من عدم دقة يف الأرقام املتعلقة بنمو الإيرادات والنفقات وبالتايل العجز املايل للدولة
و�سبل توفري ذلك العجز .
7.7وقد ت�ساءل التقرير بو�ضوح حول �إمكانية املحافظة على م�ستوى العجز املايل املقرتح يف ظل حالة عدم الت�أكد التي تكتنف
املنح املالية املنتظرة من اخلارج .كما تناول التقرير �صعوبة حتقيق النمو يف الإيرادات العامة والبالغ  12.6%واثر ذلك
على اال�ستقرار النقدي يف البالد وعلى احتياطياته الأجنبية .
�8.8أ�شار التقرير للمرة الأوىل اىل �أهمية حتليل الو�ضع املايل ال�شامل للبالد دون الف�صل بني ما هو متعلق مبوازنة احلكومة
املركزي ��ة وم ��ا يتعلق مبوازنة الوح ��دات احلكومية وقد جرى التحليل الأويل ذلك الأ�سا�س ليت�ض ��ح �أمام اللجنة �أن العجز
امل ��ايل احلقيق ��ي لي�س  1027مليون دينار بل بعد �إ�ضافة الوحدات احلكومية ف� ��إن العجز املفرت�ض يف مالية الدولة للعام
 2012ي�ص ��ل اىل نح ��و  1965مليون دينار �أي بن�سبة  13.3%من الناجت املحل ��ي الإجمايل لبالد .ومن املفيد هنا القول
ب�أن التعديالت الد�ستورية الأخرية �ساهمت ب�شكل كبري يف �إلزام احلكومة يف تقدمي م�شروعي املوازنة يف �آن واحد ليت�ضح
من خالل ذلك و�ضع املالية العامة للدولة الأردنية بغ�ض النظر اىل الف�صل �سابقا بني موازنة احلكومة وموازنة الوحدات
احلكومية.
9.9ق ��ام التقرير بتحليل دقيق لو�ضع الدين العام ون�سبته اىل الن ��اجت املحلي الإجمايل والذي �أ�شار التقرير اىل انه �سيتجاوز
ن�سبة � 79%إذا ما �أ�ضيف العجز املايل املفرت�ض يف موازنة  .2012وهنا ال بد من الإ�شارة اىل �أن هذه املخالفة اخلطرية
الوا�ضح ��ة لقانون الدين الع ��ام والتي بد�أت على عهد احلكومتني ال�سابقتني كانت بال �شكل ت�ستحق �أن ت�ستخدمها اللجنة
لو�ض ��ع م�شروطي ��ة وا�ضحة يف �إقرار املوازنة جتعل م ��ن �إقرار املوازنة م�شروطا بو�ضع خطة مالي ��ة مقبولة ملجل�س النواب
لتخفي� ��ض حجم املديونية وتعديل قانون الدين الع ��ام بحيث ي�ضع عقوبات جوهرية ملخالفة قانون الدين العام بعد ذلك،
مب ��ا فيه ��ا عقوبات تتعلق ب�سحب الثقة على الأقل بوزير املالية الذي يتم يف عهده جتاوز قانون الدين العام وكذلك �سحب
الثقة باحلكومة �إذا ما ا�ستمر الأمر دون عالج بعد ذلك الإجراء ب�ستة �أ�شهر اىل عام على الأكرث .وهي م�شروطية الزمة
و�ضروري ��ة لك ��ي تتعامل احلكومة بجدية يف مو�ضوع التجر�ؤ على املديوني ��ة كلما قررت احلكومة ذلك دون �ضابط منا�سب
�أو عقوبات وا�ضحة .
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�1010أ�ش ��ار التقرير اىل انه بع ��د مراجعة بنود املوازنة العامة للحكومة اىل "�أن الأ�س� ��س واملرتكزات التي بنيت عليها املوازنة
العام ��ة مل تكن موفق ��ة"  .ولعل املعنى املبا�شر لذلك �أن الأرقام املقدمة يف املوازن ��ة العامة لعام  2012غري دقيقة وغري
قابل للتحقق .ومع ذلك �أو�صت اللجنة يف ختام تقريرها اىل املوافقة املوازنة العامة دون تعديل يف بنودها.
�1111أما فيما يتعلق مبوازنات الوحدات احلكومية فقد �أ�شار التقرير بداية اىل تخ�صي�ص دعم حكومي مبا�شر لتلك الوحدات
مببل ��غ  274ملي ��ون دينار �إ�ضاف ��ة اىل منح متوقعة مببلغ  96ملي ��ون دينار توجه جميعها اىل  32وح ��دة حكومية  م�شريا
اىل �أن الدع ��م يق ��دم اىل بع� ��ض الوحدات التي حتقق وفرا يف موازناتها .وهو ت�ش ��وه مل ي�شر التقرير اىل �ضرورة جتاوزه
لتحقيق مبد�أ اال�ستقالل املايل الواجب �إتباعه يف تلك امل�ؤ�س�سات والتي طبقت ا�ستقالال �إداريا بنزوعها اىل عدم االلتزام
بالتعليمات والأنظمة احلكومية يف التعيني والإنفاق وال�ضبط املايل ومل تطبق فكر اال�ستقالل املايل باالعتماد على الذات
ماليا ،ناهيك عن العدد الكبري من تلك امل�ؤ�س�سات التي حتقق عجزا ماليا بالرغم من الدعم املقدم لها من احلكومة ،ما
يعني �أنها ت�شكل عبء �أي�ضا على املديونية العامة للدولة .كما �أ�شار التقرير اىل نحو  21م�ؤ�س�سة حتقق توازنا يف موازنتها
وذلك بف�ضل الدعم الذي تتلقاه من املوازنة العامة ،ما يعني �أنها ت�شكل عبء ماليا مبا�شرة على خزينة الدولة وتدح�ض 
بذلك فكر اال�ستقالل املايل دون اال�ستقالل الإداري .
�1212أ�ش ��ار التقري ��ر اىل �أن العجز املت�أتي من عمل الوح ��دات احلكومية ي�شكل نحو  5.3%من الن ��اجت املحلي الإجمايل وهو
�أك�ب�ر م ��ن عجز املوازن ��ة العامة للحكومة املركزية البال ��غ  .4.7%ولعل ذلك كان مربرا هاما للجن ��ة للتحفظ على تلك
املوازن ��ات والإ�صرار على �إعادتها للحكومة لت�صويب الو�ضع و�إيج ��اد �سبل ل�ضبط النفقة وعدم القبول ب�سابقة تاريخية .
وه ��ي م�شروطي ��ة د�ستورية تخولها الفقرة الرابعة م ��ن املادة  112من الد�ستور ،بل �إن اللجن ��ة خمولة للتو�صية للمجل�س
بتحدي ��د �أوج ��ه تخفي�ض النفقات مبا فيه ��ا مقرتحات تتعلق ب�إلغاء وح ��دات حكومية �أو دمج بع�ضه ��ا �أو تخفي�ض نفقات
بع�ضها الأخر .وقد كانت فرتة ال�شهرين التي �أخذتها اللجنة يف مناق�شة املوازنة كافية للخروج ببع�ض من تلك التو�صيات
ك�ش ��روط مرجعية للموافقة عل ��ى املوازنة .وذلك بدال من التحليل الذي انتهجته اللجن ��ة للقطاعات االقت�صادية وحتليل
املوازنة دون اخلروج بتو�صيات مادية لتخفي�ض النفقات .
1313اختتم ��ت اللجن ��ة تقريره ��ا بانتقادها لتغيب فك ��ر االعتماد على ال ��ذات يف املوازنات العامة وع ��دم ر�صانة فكر معاجلة
االخت�ل�االت الهيكلي ��ة و�إدارة املوارد املادي ��ة والب�شرية املتوفرة م�ؤكدة عل ��ى جمموعة من النق ��اط تلخ�صت يف �إدراكها
لرتاكمية التحديات على مر احلكومات ال�سابقة ،وت�ساءلت عن برامج الإ�صالح االقت�صادية واالجتماعية املتكاملة املتفق
عليها م�سبقا وعن الإجراءات الالزمة لتحقيقها وعن اجلهات التي يجب �أن تنفذها ،مقدمة منوذج �إ�صالحي يقوم على
ممار�س ��ة احلكوم ��ة للوالية العامة عل ��ى موارد الدولة ،ويبني �إط ��ار مايل متو�سط املدى كربنامج م ��ايل �إ�صالحي ملزم
ي�شم ��ل �أ�سا�س ��ا هيكلة دائرة املوازنة العام ��ة ودوائر حت�صيل الإي ��رادات العامة و�إلزام احلكومة بعج ��ز مايل م�ستهدف
عل ��ى مدى خم� ��س �سنوات ،وتعزيز مب ��د�أ كفاءة الإنف ��اق وتر�شيده ،و�إعادة النظ ��ر يف فواتري الدع ��م املختلفة ،وتر�شيد
القرارات الإدارية ذات الأبعاد املالية ،وتفعيل الرقابة املالية على املال العام ،و�إعادة النظر يف هيكلة الوزارات والدوائر
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات احلكومية ،وتعزيز املدخرات املحلية والأجنبية ،وزيادة الإنتاجية وحت�صني اجلهاز امل�صريف من
الدي ��ون املتعرثة وحتفيزه على زي ��ادة الت�سهيالت املمنوحة للقطاعات املختلفة ،والبحث ع ��ن �أ�سواق واعدة لل�صادرات،
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وتعميق �سوق ر�أ�س املال ،وت�سهيل الإجراءات على امل�ستثمرين .واملالحظ �أن تلك الت�أكيدات مل ت�أتي على �شكل م�شروطية
وا�ضحة �ضمن جدول زمني يلزم احلكومة على القيام به حتت رقابة املجل�س وتقبله كجزء من املوافقة على �إقرار قانون
املوازنة العامة للدولة ب�شقيه .
�1414أ�ش ��ار التقري ��ر يف اخلت ��ام اىل قناعة اللجنة املالية �أن و�ض ��ع تو�صيات يف نهاية مناق�شة م�ش ��روع املوازنة ب�شقيه على مر
ال�سن ��وات مل يعد كافيا مطالبا احلكومة بالبدء عل ��ى الفور باتخاذ "�إجراءات حا�سمة" على ر�أ�سها حوار وطني مع كافة
القطاع ��ات االقت�صادي ��ة بهدف و�ضع خطة "�سريع ��ة التطبيق وافرة النتائج" للنهو�ض باالقت�ص ��اد الوطني .م�شريا اىل
�ض ��رورة �أن يك ��ون ذلك ب�ش ��كل مبا�شر ووفق خطة تنفيذية م�شرتك ��ة بني القطاعني العام واخلا� ��ص ومب�س�ؤولية م�شرتكة
بينهم ��ا .عل ��ى �أن يدعو املجل�س للبدء فورا بذلك احلوار امل�شرتكة .بيد �أن اللجنة مل ت�ضع �أي مرجعية لذلك احلوار ،كما
�أنه ��ا مل ت�ض ��ع �إطارا زمنيا له ��ا ،ناهيك عن �أنها مل ت�ضع م�شروطية على احلكومة يف �إط�ل�اق ذلك احلوار للموافقة على
م�شروع قانوين املوازنة .
1515بالرغ ��م من �أهمية النقاط امل�شار �إليها �أعاله واىل التحليل املو�ضوعي واملطالبات الوا�ضحة ،ناهيك عن خمالفة الو�ضع
القائ ��م بالن�سبة للفر�ضي ��ات التي قام عليها م�شروعي املوازنة  بني فرتة �إعداده ��ا ونهاية فرتة مناق�شتها كما هو احلال
يف �أ�سعار النفط والت�ضخم وم�ستوى النمو املفرو�ض ،ما ي�شكك بكافة �أرقامها املعرو�ضة يف القانون ،فقد �أو�صت اللجنة
باملوافق ��ة عل ��ى م�شروعي قانون املوازن ��ة العامة وقانون موازنات الوح ��دات احلكومية لل�سنة املالي ��ة  2012كما ورد من
احلكوم ��ة دون �أي تعدي ��ل .بيد �أن احد النواب �أع�ضاء اللجنة املالية �سجل خمالفة على قرار اللجنة ،فقد �سجلت النائب
رمي ب ��دران خمالف ��ة مكتوب ��ة ومرفقة بقرار اللجن ��ة تلخ�ص ��ت يف اعتمادها للتحليل ال ��ذي �أورده تقري ��ر منتدى تطوير
ال�سيا�س ��ات امل�شار �إلي ��ه �سابقا ،ومراجعة لتطور عمل املوازن ��ات العامة يف الأردن خالل ال�سن ��وات اخلم�س ال�سابقة ،ما
دعاها لربط موافقة بالتزام احلكومة بعدد من ال�شروط منها برنامج وطني �شامل للإ�صالح االقت�صادي متو�سط الأجل
مرافقة خلطة طوارئ ق�صرية الأجل للعامني القادمني� ،إ�ضافة اىل �ضرورة تخفي�ض النفقات اجلارية يف �أبواب معينة،
مل حتدده ��ا ،مبقدار  350مليون دينار ح�سب مداوالت جرت خ�ل�ال اجتماعات اللجنة املالية متخ�ضت عن قناعة بعدم
القدرة على توفري ذلك املبلغ من م�صادر الدعم واملنح اخلارجية ،ما يدعو بال�ضرورة اىل جتنيب ذلك املبلغ وتخفي�ض 
النفقات بقيمته� .إال �أن اللجنة مل ت�أخذ تلك التو�صية و�أدرجت خمالفة النائب بدران �ضمن تقريرها تاركة الأمر للمجل�س
التخ ��اذ الق ��رار املنا�سب حول ذلك .بيد �أن الوا�ضح �أن تلك املخالفة الوا�ضح ��ة مل ت�أتي �أي�ضا ب�إطار وا�ضح ي�ضع ويحدد
النفقات التي يجب تخفي�ضها ،بل كان من املمكن خالل فرتة املناق�شات التي طالت لنحو �شهرين �أن ُيطلب من احلكومة
بتعدي ��ل بن ��ود النفقات اجلارية بالقيمة املذك ��ورة والتو�صية للمجل�س باعتماد القانون بعد �إج ��راء تلك التعديالت عليه،
فتك ��ون اللجنة املالي ��ة واملجل�س قدما �سابقة مهمة يف تاريخ مناق�شة املجل�س مل�شروع ��ي املوازنة ،بيد �أن اللجنة وب�ضغوط
متعددة على ما يبدو �أبت �أن تقوم بذلك التطوير يف عمل اللجنة �أو املجل�س فيما يتعلق مبناق�شة املوازنة العامة للدولة!!!.
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مناق�شات النواب خالل جل�سات املجل�س

باالط�ل�اع على الكلم ��ات التي �ألقاها ال�سادة الن ��واب يف مناق�شاتهم مل�شروع ��ي قانون املوازنة العام ��ة وموازنة الوحدات
احلكومي ��ة والت ��ي دامت على م ��دار �أربعة �أيام بواقع جل�ست�ي�ن يوميا بني الفرتة م ��ن  2012/2/22-19يالحظ �أن مداخالت
ال�سادة النواب جاءت يف حماور �أربع رئي�سة متثلت يف ق�ضايا خارج �إطار مو�ضوع م�شروعي املوازنة ،ومناق�شات تتعلق بالق�ضايا
االقت�صادية واملالية ب�شكل عام ،و�أخرى تتعلق مبو�ضوعات مت�س ق�ضايا النفقات العامة .وميكن �إدراج املالحظات التالية على
تلك املناق�شات من خالل الكلمات التي مت �إلقا�ؤها خالل تلك اجلل�سات-:
�أوال :املناق�ش ��ات التي جاءت خارج مو�ضوع م�شروعي املوازنة العامة وموازن ��ة الوحدات احلكومية  .وقد تناولت كلمات
ال�سادة النواب ب�شكل �أ�سا�سي الق�ضايا التالية-:
1.1تتط ��رق العدي ��د من النواب يف كلماته ��م اىل ق�ضية املعلمني اللذين كان ��وا يطالبون بقيام احلكومة بدف ��ع الزيادات التي
وعده ��ا بها م�سبقا على رواتبهم الأ�سا�سية وقاموا باالعت�ص ��ام والإ�ضراب عن العمل اىل حني اال�ستجابة لطلباتهم .وقد
�سان ��د جمي ��ع املتحدثون تلك الطلب ��ات وطالبوا احلكومة باال�ستجاب ��ة لها .وبالرغم من خروج ذل ��ك املو�ضوع عن ق�ضية
املوازنة مبا�شرة بيد انه �أي�ضا ي�شكل يف جوهرة املطالبة بزيادة نفقة على بند النفقات اجلارية يف املوازنة ،وهو ما يخرج
عن �صالحية النواب يف مناق�شة املوازنة وفقا للمادة  112من الد�ستور� .إال �أن تلك املطالب جاءت ب�شكل �أ�سا�س كمطالب
�شعبية يفهم منها ت�سجيل مواقف م�سبقة للنواب ت�ستفيدون منها لدى قواعدهم االنتخابية م�ستقبال ،خا�صة و�أن التوجه
الع ��ام ه ��و حل املجل�س خالل الع ��ام احلايل والإعالن ع ��ن انتخابات مبكرة قب ��ل نهاية العام احل ��ايل .واجلدير بالذكر
�أن احلكوم ��ة كان ��ت قد ا�ستجابة لل�ضغوط الت ��ي مار�سها املعلمون امل�ضربون وعقدت معهم اتفاق ��ا توافقيا بني الأطراف،
م ��ا جعل الن ��واب املتحدثون بعد ذلك ي�سجلون �شكره ��م للحكومة على ذلك ،الأمر الذي ميك ��ن تف�سريه بخدمة القواعد
ال�شعبية �أي�ضا .
2.2تن ��اول الكث�ي�ر من الن ��واب ق�ضايا الف�ساد املنظ ��ورة لدى جلانه املخت�صة �أو ل ��دى هيئة مكافحة الف�س ��اد من قبيل ق�ضية
الفو�سف ��ات ،وموارد ،وبرنامج التحول االقت�ص ��ادي ،وم�شروع الطاقة النووية وهو �أمر ال ي�صب يف �صلب مو�ضوع املوازنة،
بي ��د �أن ��ه برغم �أهميته يف االقت�ص ��اد الوطني �إال انه �أي�ضا يدخل �ضمن ت�سجيل املواق ��ف لغايات خدمة القواعد ال�شعبية .
وق ��د تن ��اول النواب �أهمية امل�ساءل ��ة وال�شفافية يف التعامل مع تلك الق�ضايا كما �أ�ش ��ار البع�ض اىل �أهمية �سن قانون "من
�أي ��ن ل ��ك ه ��ذا" �أو ما ي�سمى بقان ��ون الك�سب غري امل�ش ��روع .و�أ�شار البع� ��ض اىل دور الف�ساد يف الدخ ��ول يف حالة الركود
االقت�ص ��ادي وهج ��رة ر�ؤو�س الأموال اىل اخلارج .من جهة �أخرى تناول البع� ��ض دور ق�ضايا الف�ساد املطروحة يف التعتيم
على منجزات الوطن واالقت�صاد الوطني ما ي�ؤثر على �سمعة الأردن وال�سيا�سات التي انتهجها ب�شكل عام .
3.حت ��دث العدي ��د من الن ��واب حول ق�ضية وق ��ف التعيينات يف اجله ��از احلكومي ال ��ذي تنتهجه احلكوم ��ة يف �سبيل �ضبط
 3
النفق ��ات ،مطالبني احلكومة يف العودة ع ��ن ذلك القرار بداعي مكافحة الفقر والبطالة وحل م�شكلة املتعطلني ،وهو �أمر
يخال ��ف ال�صالحي ��ة التي يعطيه ��ا الد�ستور للنواب يف مناق�ش ��ة املوازنة حيث انه يفر�ض نفق ��ات �إ�ضافية وال يتعدى كونه
مطالب انتخابية وخدمية بالدرجة الأوىل  .
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4.ج ��اءت بع�ض مداخ�ل�ات وكلمات ال�سادة النواب يف ال�ش�أن ال�سيا�سي العام مركزي ��ن ب�شكل �أ�سا�س على ما يحدث يف دول
 4
الربيع العربي ،وعلى املو�ضوع ال�سوري و�أثره على الأردن والتوجه نحو تق�سيم املنطقة من جديد ،و�أثار ذلك على االقت�صاد
الأردين م ��ن حيث ا�ستمرار حالة الرك ��ود واالنكما�ش وت�أثر اال�ستثمار وتراجع الأداء االقت�ص ��ادي و�سوق الأ�سهم والعقار
والزراعة والتدفقات اخلارجية .كما تناول بع�ض النواب �أهمية الإ�سراع يف وترية الإ�صالح ال�سيا�سي يف البالد اىل جانب
الإ�ص�ل�اح االقت�صادي ،كما �أ�شار البع� ��ض اىل �أهمية امل�ساواة والعدالة بني الأردنيني .وتناول بع�ض النواب احلراك الذي
ي�شه ��ده ال�ش ��ارع الأردين مطالبني بتغليب م�صلحة الوطن العليا وم�ؤكدين على �ض ��رورة ت�سريع وترية الإ�صالح ال�سيا�سي
ال�ستيع ��اب ذل ��ك احل ��راك .وقد جاءت تلك الكلم ��ات وفق طابع �سيا�سي خطاب ��ي بالدرجة الأوىل وال عالق ��ة له مبا�شرة
بال�ش�أن االقت�صادي �أو مبو�ضوع م�شروعي املوازنة املعرو�ضني على املجل�س.
5.5تناولت بع�ض الكلمات ب�شكل �صريح ومبطن هجوما على احلكومة ممثلة برئي�سها وفريقه االقت�صادي ،كما تناول البع�ض 
هجوم ��ا عل ��ى حركة الإخوان امل�سلمني وانتق ��ادات لبع�ض الإعالميني ،وقد ج ��اء ذلك �أي�ضا بعيدا ع ��ن املو�ضوع الأ�سا�س
املتعلق مبناق�شة م�شروعي املوازنة املطروح وفق تقرير اللجنة املالية وتو�صياتها  .
6.6ترك ��ز الكث�ي�ر من مداخالت ال�س ��ادة النواب حول مطال ��ب مناطقية تخدم القواع ��د ال�شعبية ،وخا�ص ��ة يف جمال البنية
التحتي ��ة من �إي�ص ��ال الكهرباء واملاء والطرق واجلامعات والت�أمني ال�صحي وبن ��اء امل�ست�شفيات والرعاية اخلا�صة لبع�ض 
املناط ��ق تنموي ��ا وماليا ،وهي يف جممله ��ا مطالب ت�شكل �أعباء مالي ��ة �إ�ضافية على املوازنة ما يخرج ع ��ن �سياق النقا�ش 
ويعترب خمالفا ملا جاء يف الفقرة الرابعة من املادة  112من الد�ستور التي متنع على النائب لدى مناق�شة م�شروع املوازنة
"�أن يزيد يف النفقات املدرجة يف امل�شروع ال بطريقة التعديل وال بطريقة االقرتاح املقدم على حدة على �أنه يجوز بعد
انته ��اء املناق�ش ��ة �أن يقرتح و�ضع قوانني لإحداث نفقات جدي ��دة" ،الأمر الذي مل يحدث ،بل مل ي�شرتط �أي من النواب �أو
يربط موافقته على املوازنة باقرتاح قوانني خا�صة بزيادة النفقات �أو تعديل االيرادات خلدمة تغطية النفقات التي متت
املطالبة بها للمناطق املختلفة التي ميثلونها .
ثانيا :املناق�شات يف املو�ضوعات االقت�صادية واملالية ،وقد �شملت كلمات ال�سادة النواب بع�ض من الق�ضايا االقت�صادية
العامة �إ�ضافة اىل ق�ضايا املالية العامة وفر�ضيات م�شروعي املوازنة والتي ميكن تلخي�صها على النحو التايل-:
1.1تناول ��ت بع�ض الكلمات امل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية للبالد م ��ن حيث النمو االقت�صادي والتباط�ؤ الذي ي�شهده االقت�صاد
الكلي وحالة الركود الت�ضخمي الذي بد�أت ت�شهده البالد يف ظل ارتفاع كلف الإقرا�ض والتمويل� .إ�ضافة اىل تفاقم و�ضع
املديوني ��ة العام ��ة للدول ��ة التي جتاوزت الن�سبة املق ��ررة يف قانون الدين الع ��ام .كما حتدث البع�ض ح ��ول تراجع م�ستوى
االحتياطي ��ات الأجنبية ل ��دى البنك املركزي و�ضرورة احلفاظ عل ��ى ا�ستقرار العملة الوطنية .و�أ�ش ��ار بع�ض النواب اىل
الأو�ض ��اع االقت�صادي املتعلقة برتاجع الت�صنيف االئتماين لالقت�صاد الوطن ��ي .وجميعها تندرج حتت الق�ضايا التحليلية
للو�ض ��ع العام دون �أن يتم ربطه ��ا مبطالبات جوهرية لتخفي�ض الإنفاق وفق معطيات حمددة من �سياق م�شروعي املوازنة
املعرو�ضني على املجل�س  .
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�2.2شكك بع�ض النواب بالفر�ضيات التي بنيت عليها �أرقام م�شروعي املوازنة م�شريين اىل عدم �إمكانية حتقق تلك الفر�ضيات
يف جم ��ال منو الإيرادات بن�سبة  12.5%م�شككني بن�سب النم ��و املفرت�ضة و�إمكانية رفع الدعم واحتمالية رفع ال�ضرائب
وق ��درة املواط ��ن على حتمل ذلك .كم ��ا انتقد البع�ض تق�شفية املوازن ��ة يف ظل زيادة الإنفاق الع�سك ��ري بنحو  177مليون
دين ��ار وارتف ��اع خم�ص�صات التقاعد والتعوي�ضات مبقدار  155مليون دينار وزيادة النفقات اجلارية للوحدات احلكومية
بنحو  9%وانتهاج �سيا�سة مبطنة لتخفي�ض الدعم مبقدار  274مليون دينار وزيادة �أ�سعار اخلدمات الأ�سا�سية .كما متت
الإ�شارة اىل تخفي�ض النفقات الر�أ�سمالية التي تعد مهمة لتحريك عجلة االقت�صاد الكلي يف البالد .
3.3حتدث البع�ض عن كون املوازنة منطية وعادية يف ظل الظروف غري العادية وغري النمطية التي متر بها البالد ،وقد طالب
البع�ض ب�ضرورة تبني دور �أكرب للدولة يف �إدارة ال�ش�أن االقت�صادي ويف ا�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية
4.4تن ��اول البع�ض النهج االقت�صادي الذي تتبع ��ه البالد مطالبا بلجنة �سيا�سات اقت�صادي ��ة تراجع النهج االقت�صادي الذي
تتبن ��اه الب�ل�اد ،مبا يف ذل ��ك �سيا�سات التخا�صي ��ة والنهج االقت�صادي الذي مت ��ت على �أ�سا�سه ،وطال ��ب البع�ض ب�إطالق
�سيا�س ��ة اقت�صادي ��ة جديدة تراعي م�شاكل الفقر والبطالة وتوزيع املكت�سبات ب�شكل عادل .بيد �أن ذلك كله مل ي�أتي �ضمن
حزمة وا�ضحة �أو مطالبة ت�شرتط املوافقة على م�شروعي املوازنة مقابل التزام احلكومة بتحقيق تلك املطالب .
5.5طال ��ب البع� ��ض ب�إع ��ادة النظر بقوان�ي�ن ال�ضرائب على الدخ ��ل واملبيعات ور�س ��وم التعدين وب�ضرورة تطبي ��ق ت�صاعدية
ال�ضرائ ��ب وفقا لن�ص املادة  111من الد�ستور رغب ��ة يف زيادة �إيرادات احلكومة وخا�صة من �ضريبة الدخل على البنوك
ورف ��ع ر�سوم التعدين وتبني برنامج �إ�صالح مايل واقت�صادي من اجل حت�سني الإيرادات و�إيجاد حلول لعجز املوازنة .بيد
�أي م ��ن تل ��ك املطالبات مل ترتبط مب�شروطية على احلكومة لتمرير امل�شروع الطل ��ب منها بجدول زمني لتقدمي الربنامج
امل�ش ��ار �إلي ��ه �أو تعديالت ال�ضرائب والر�س ��وم على النحو املطلوب .ذل ��ك �أن الد�ستور مينع يف الفق ��رة الرابعة من املادة
 112عل ��ى النواب خ�ل�ال مناق�شة م�شروع املوازنة �أن يقوم ��وا بفر�ض �ضريبة جديدة �أو تعدي ��ل ال�ضرائب املقررة بزيادة
�أو نق�ص ��ان .والأج ��دى �أن تتم تلك املطالبات وفق م�شروطية تلتزم بها احلكوم ��ة يف خطاب ردها على مداخالت ال�سادة
النواب .وهو ما مل يحدث يف هذا الأمر �أو يف الأمور الأخرى.
ثالثا :مناق�ش ��ات تخت� ��ص مبا�شرة مبو�ض ��وع تخفي�ض النفق ��ات العامة ،فقد ركز ع ��دد من ال�سادة الن ��واب على بع�ض 
الق�ضاي ��ا الهامة التي تدخل يف �سياق �صالحيات املجل�س وفق ��ا للفقرة الرابعة من املادة  112من الد�ستور والتي
تفو� ��ض النائ ��ب �أن "ينق�ص من النفقات يف الف�ص ��ول بح�سب ما يراه موافقا للم�صلح ��ة العامة" ،بيد �أن معظم
مطال ��ب تخفي� ��ض النفقات جاءت عام ��ة� ،إال ما ندر ،ومل حتدد ف�صول بعينها �أو نفق ��ات بذاتها .وميكن تلخي�ص 
تلك املطالب بالنقاط التالية-:
1.1جاءت �أهم تو�صيات بع�ض النواب يف جمال تخفي�ض الإنفاق الع�سكري ،وقد طاب البع�ض بن�سب حمددة للتخفي�ض ،كما
طالب بع�ضهم بتخفي�ض تلك النفقات مببلغ  250مليون دينار �أردين و�أ�شار �آخرون اىل عدم تنا�سب تلك املوازنة والو�ضع
القائ ��م ل�ش�أن ال�سيا�سي واالقت�ص ��ادي للدولة الأردنية .ويعد مطلب تخفي�ض النفقات الع�سكرية وبتلك الطرح ال�صالحية
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الوحيدة التي مار�سها ال�سادة النواب وفقا ملتطلبات الد�ستور ،بيد �أن ذلك الطرح الوحيد مل يلق الدعم املنا�سب من باقي
ال�سادة �أع�ضاء جمل�س النواب ومل يكن �ضمن تو�صيات اللجنة املالية ب�شكل �صريح ،و�أن كانت اللجنة قد �أ�شارت يف نهاية
تقريرها اىل �ضرورة ال�شفافية والو�ضوح يف النفقات العامة املعرو�ضة يف املوازنة وعدم تغييب �أي بند عن اطالع جمل�س
النواب �أو ا�ستثنائه من امل�ساءلة ،وهي �إ�شارات وا�ضحة حول املوازنة اخلا�صة بالدفاع والأجهزة الأمنية ب�شكل �أ�سا�سي.
2.2تن ��اول العدي ��د من النواب م�س�ألة �إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي مبا يف ذلك دمج و�إلغاء و�إعادة النظر يف بع�ض الوزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات العامة وال�ش ��ركات احلكومية ،وقد �شكل ذلك حمورا �أ�سا�سيا ملناق�ش ��ات العديد من النواب يف مداخالتهم،
بي ��د �أن �أي منه ��م مل ي�شر اىل جهة واحدة �أو هيئ ��ة واحدة ميكن تطبيق �أ�س�س �إعادة الهيكلة عليها ،ما جعل من مطالبهم
تل ��ك عامة حتليلي ��ة �أكرث من �أن تكون متوافقة مع متطلبات النقا�ش يف الد�ست ��ور .وكان الدعى مبثل هذا الطرح �أن يكون
�أك�ث�ر �صراحة وحتديدا خا�صة و�أن فرتة ال�شهرين التي ا�ستلزمها نقا� ��ش املوازنة عرب اللجنة املالية قبل حتويلها املجل�س
كان ��ت كافي ��ة للخروج ببع�ض الت�صورات حول �إمكانية دمج �أو �إلغ ��اء �أو �إعادة هيكلة نفقات الكثري من امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة
خا�صة تلك التي مت �إن�شا�ؤها خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية .بل كان من الدعى الطلب من احلكومة يف ردها على تقرير
اللجن ��ة املالية ومناق�شات النواب �أن تتعهد خالل ف�ت�رة زمنية حمددة ب�إعادة هيكلة حقيقية للم�ؤ�س�سات امل�ستقلة ك�شرط
وم�شروطية �أ�سا�سية للموافقة على م�شروعي املوازنة .
3.3تن ��اول العدي ��د من الكلمات ق�ضية تر�شي ��د و�ضبط النفقات العامة دون حتديد وا�ضح جلوان ��ب ذلك التخفي�ض �أو ت�سمية
بن ��وده �أو �أبواب ��ه يف املوازن ��ة وفقا ملا يتطلب ��ه الد�ستور ،وعليه فقد جاء ذل ��ك رغم �أهميته عمومي ��ا ومل ي�سجل م�شروطية
حقيقي ��ة عل ��ى احلكومة جتعلها تنظ ��ر اىل الطلب بجدية كافية خالف ��ا للحديث عن  تق�شفية املوازن ��ة .وقد ا�ستغل بع�ض 
النواب ما طرحه وزير املالية يف حديث له �أمام اللجنة املالية من �أن هناك نحو  20%-15من بنود الإنفاق العام ت�شكل
هدرا وا�ضحا ،ومع ذلك مل يطلب من الوزير تخفي�ض تلك البنود �أو �شطبها كما مل بتم اال�شرتاط ،حتى يف تقرير اللجنة
املالية ،ب�ضرورة و�ضع خطة مو�ضوعية للتقليل �أو �شطب تلك التجاوزات والهدر يف املال العام .
�4.4أو�ضح بع�ض النواب �أن بندين ي�شكال نحو  50%من بنود املوازنة غري قابلني للنقا�ش الأول املوازنة الع�سكرية والتي ت�صل
اىل نح ��و  2مليار دين ��ار ،واملديونية اخلارجية التي ت�صل �أق�ساطها وخدمتها نحو مليار دينار .وبالرغم من �صحة الطرح
اخلا� ��ص بااللتزام ��ات املالية اخلا�صة باملديونية بيد �أن موازنة الدفاع تخ�ضع كغريها من �أبواب املوازنة العامة للمناق�شة
والتخفي� ��ض وفق ��ا للحق الذي كفله الد�ستور للنائب يف الفق ��رة الرابعة من املادة  112من الد�ستور ،وكان ميكن ممار�سة
ذلك احلق يف حال اجمع ال�سادة النواب على احلاجة اىل ذلك .
�5.5أ�ش ��ار بع� ��ض النواب اىل �أن املعطيات على ار�ض الواق ��ع والتاريخ اخلا�ص باملالية العامة للدول ��ة خالل ال�سنوات اخلم�س
املا�ضي ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل عدم دقة الفر�ضيات التي قامت عليها املوازنة ت�شري جميعا اىل �أن هناك مالحق للموازنة �ستظهر
ملواجهة واقع احلال .
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رد احلكومة على مناق�شات املجل�س وتقرير اللجنة املالية

ج ��اء رد احلكومة على مداخالت وكالمات ال�سادة النواب وتقرير اللجنة املالية منطيا وعاما و�إن�شائيا منذ البداية حيث
الرد اىل �أن التو�صيات التي �أوردها تقرير اللجنة املالية �ستكون "مو�ضع االهتمام الكامل من قبل احلكومة" .دون �أن يتم و�ضع
نق ��اط حم ��دد �أو ممنهجة يف جدول زمن ��ي بالرغم من وجود تو�صيات حمورية يف جمال الإ�ص�ل�اح املايل واالقت�صادي وهيكلة
امل�ؤ�س�سات وتخفي�ض النفقات وغريها من التو�صيات الكمية والنوعية التي �سبق الإ�شارة �إليها �أعاله .وقد �أ�شار الرد اىل جتميد
منو النفقات العامة ،بالرغم من �أن النفقات العامة الكلية ،مبا فيها نفقات الوحدات احلكومية ،يقدر لها ب�أن تنمو بن�سبة ،4%
على اعتبار �أن ذلك الإنفاق �سينمو بتلك الن�سبة فعال ،علما ب�أن جتربة العام املن�صرم � 2011أ�شارت اىل �أن النفقات اجلارية
ُقدر لها �أن تنمو بن�سبة  6%يف خطاب املوازنة بيد �أنها منت بنحو  21%على ار�ض الواقع .كما �أ�شار الرد اىل توجه احلكومة اىل
زيادة ال�ضرائب على ال�سلع واخلدمات الكمالية ،وبالرغم من �أهمية ذلك الطرح بيد �أنه يعني زيادة ال�ضرائب على املواطنني
دون التوجه نحو ت�صاعدية �ضريبة الدخل �أو التزام احلكومة مبا طالب به بع�ض النواب ب�ضرورة زيادة ال�ضرائب على البنوك
وزيادة ر�سوم التعدين� ،أي اال�ستمرار يف خمالفة املطالب الد�ستورية بت�صاعدية حقيقية لل�ضرائب ب�أنواعها .ويف معر�ض الرد
عل ��ى ق�ضي ��ة تزايد املديونية العام ��ة �أ�شار الرد اىل �أن خمالفة قان ��ون الدين العام بو�صول املديوني ��ة اىل نحو  65%من الناجت
املحلي الإجمايل للبالد ي�شكل ابتعادا لي�س كبريا عن متطلبات القانون ،دون االعرتاف ب�أن القانون متت خمالفته بغ�ض النظر
ع ��ن الن�سبة �,أن التوجه للعام القادم ه ��و يف ت�صويب تلك الق�ضية .ويف اخلتام فقد اقر الرد احلكومي ب�أهمية الإ�صالح املايل
واالقت�صادي دون االلتزام بتقدمي برنامج �إ�صالح وطني وا�ضح للمجل�س خالل فرتة زمنية حمددة .

حم�صلة تقييم الأداء

ميكن تناول الق�ضايا املحورية التالية كمح�صلة لعر�ض ومناق�شة موازنة  2012على النحو الآتي-:

1.1بالرغ ��م من ا�ستهالل خط ��اب املوازنة لأهمية تقدمي برنامج �إ�صالح مايل واقعي ،ح�سب ما �أ�شار وزير املالية يف خطابه،
�إال �أن �أي م ��ن املناق�ش ��ات مل تلتقط ذلك .وقد �أ�شارت بع�ض نقاط تقرير اللجنة املالية اىل ذلك وتناول بع�ض من النواب
يف مداخالته ��م ذات الأم ��ر ،بيد �أي منهم مل يقدم طلب وا�ضح ب�إعداد ذلك الربنام ��ج وعر�ضه للمجل�س لإقراره و�إلزام
احلكوم ��ة واحلكومات القادمة بااللت ��زام به .وهي مع�ضلة حقيقية يف نقا�شات املجل�س مل�ش ��روع املوازنة لكرثة ما ي�أتي به
من مطالب نيابية يف �ش�أن ال�سيا�سات االقت�صادية �إال �أن ذلك يخلو اىل الآلية املنا�سبة ملتابعة قرارات ومطالبات املجل�س
املتعلق ��ة بذل ��ك ،بحيث ي�ساعد ذلك عل ��ى �إقرار القانون دون ت�أخري م ��ن ناحية وي�ضع �شروط مرجعي ��ة لتنفيذ متطلبات
اللجنة والنواب وفق خمطط زمني د�ستوري من ناحية �أخرى .
2.2ال ب ��د م ��ن �صياغة �آلية لتقاري ��ر اللجنة املالية ت�سمح بو�ضع م�صفوف ��ة قرارات ملتابعة متطلبات اللجن ��ة يف الق�ضايا التي
ت�شرتطه ��ا للموافق ��ة على املوازنة والتي تخ ��رج عن �إمكانية تنفيذها �ضم ��ن املوازنة ،من قبيل فر�ض �إي ��رادات قادمة �أو
تعدي�ل�ات يف بع�ض القوانني املالية وخا�صة ال�ضريبية منها ومتطلب ��ات الهيكلة ،وبحيث تلتزم احلكومة بتنفيذ املتطلبات
امل�ش ��ار �إليها يف امل�صفوفة وفق جدول زمني وا�ض ��ح ليتم جتاوز فكرة �أن �صالحية املجل�س يف مناق�ش املوازنة تنح�صر يف
تخفي�ض النفقات دون غريها .
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3.3بالرغ ��م م ��ن عدة ا�ضاءات جديدة يف تقرير اللجنة املالية تلخ�صت ببع�ض التو�صيات اجلوهرية امل�ساندة لتحريك عجلة
النم ��و يف االقت�ص ��اد ،وخا�ص ��ة تلك التو�صي ��ة التي �أ�شارت اىل �ض ��رورة �إطالق خط ��ة "�سريعة التطبيق واف ��رة النتائج"
للنهو� ��ض باالقت�صاد الوطني بال�شراكة ب�ي�ن القطاع العام واخلا�ص ،بيد �أن تو�صيات اللجنة مل ت�أتي مبرجعيات وا�ضحة،
وكم ��ا �أنه ��ا مل ت�ضع �إطارا زمنيا لتلك املطالبات ،بل واالهم �أنها مل ت�ضع ذل ��ك يف �إطار م�شروطية وا�ضحة للموافقة على
املوازنة بحيث تلتزم بها احلكومة يف ردها على تقرير اللجنة ومداخالت النواب بتنفيذها وفق مرجعيات وا�ضحة و�إطار
زمن ��ي حم ��دد ،ما افرغ تلك التو�صيات من �أهميتها وفحوها املو�ضوعي ،وبات ��ت �شعارات حتليلية جيدة �أكرث منها �شروط
مو�ضوعية قابلة للتنفيذ من قبل احلكومة وامل�ساءلة من قبل جمل�س النواب .
4.4من الوا�ضح �أن الغالبية العظمي من كلمات النواب� ،أن مل يكن جميعها ،تناق�ش الكثري من املوا�ضيع التي تخرج متاما عن
�سي ��اق احلدث املتعل ��ق مبناق�شة م�شروعي املوازنة كما تخرج عن التفوي�ض الد�ست ��وري امل�شار �إليه �سابقا يف املواد 112-
 ،115م ��ا يجع ��ل من مناق�شات املوازن ��ة تطول دون فائدة مبا�شرة للح ��دث الذي بات منربا لت�سجي ��ل املواقف ال�سيا�سية
واملطال ��ب املناطقي ��ة وخدمة القواعد االنتخابي ��ة بعيدا عن الرتكيز عل ��ى التوجيه املنا�سب للحكوم ��ة يف ق�ضايا املوازنة
وتخفي�ض النفقات ملعاجلة العجز املايل املتفاقم .
5.5مل يقم �أي من النواب ،با�ستثناء املخالفة التي �أوردتها النائب رمي بدران والتي وافق عليها بع�ض النواب ،بو�ضع م�شروطية
ملزم ��ة للموافقة عل ��ى م�شروعي املوازنة لتحقيق مطالب مهم ��ة تتعلق بزيادة �إيرادات اخلزينة م ��ن ال�ضرائب والر�سوم
وبتبن ��ي برنام ��ج �إ�صالح م ��ايل واقت�صادي بحي ��ث تتعهد احلكوم ��ة بتنفيذ تل ��ك املطالبات �ضمن رده ��ا على مداخالت
ال�س ��ادة الن ��واب وبجدول زمني حمدد ،ما اف ��رغ تلك املطالبات املو�ضوعي ��ة من فحواها خا�ص ��ة وان كثري من املطالبني
بتل ��ك التعدي�ل�ات قاموا بالت�صويت ل�صالح املوافقة على م�شروعي املوازنة كما وردا من احلكومة ،مبا فيهم ا�ؤلئك الذين
�ساندوا خمالفة النائب امل�شار �إليها �أعاله .
6.6تناولت بع�ض الكلمات ق�ضايا االقت�صاد الوطني وال�سيا�سات الكلية وخا�صة ال�سيا�سة النقدية يف جمال اال�ستقرار النقدي
وال�سيا�س ��ة اال�ستثمارية والتجارية للب�ل�اد مع عدم ربط ذلك بال�سيا�سة املالية وم�شروع ��ي املوازنة ،ما يبتعد عن الهدف
الأ�سا� ��س ال ��ذي ن�ص عليه الد�ستور يف املادة  112م ��ن �صالحيات للمجل�س يف الرتكيز على �سب ��ل تخفي�ض الإنفاق العام
و�ضبط م�ستوى العجز املايل يف البالد .

مالحظة ختامية وانعكا�سات للم�ستقبل
مم ��ا ال �شك فيه �أن مناق�ش ��ة املوازنة العامة للحكومة والوحدات احلكومية هي مرحل ��ة ال تقل �أهمية عن مرحلة جل�سات
الثق ��ة يف احلكوم ��ة .ذلك �أن املوازنة ه ��ي مبثابة خطة العمل والربنام ��ج االقت�صادي للحكومات .وقد ب ��ات يف ظل �إرها�صات
التغيري التي ت�سود البالد �أن ي�صبح جمل�س النواب م�ساهما فاعال يف �صنع ال�سيا�سة االقت�صادية للحكومات القادمة عرب قناة
�إقرار املوازنة لتكون خطة عمل �سنوية م�شفوعة بت�صورات متو�سطة الأجل تدوم على مدى عمر املجل�س .ولن يت�أتى ذلك بدون
توظي ��ف قدرات مراكز الدرا�سات ودور البحث واملخت�صني يف امل�ساعدة يف بناء قدرات املجل�س يف كيفية مناق�شة بنود املوازنة
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وو�ض ��ع تقريره ��ا ليكون خطة عمل مرجعية وا�ضح ��ة املعامل يف ق�ضايا تخفي�ض النفقات وفقا ملتطلب ��ات ن�صو�ص الد�ستور ويف
متطلبات تعديل القوانني امل�صاحبة لإقرار املوازنة وخا�صة تلك املتعلقة بالإ�صالح االقت�صادي ورفع كفاءة حت�صيل الإيرادات
وذل ��ك ع�ب�ر م�صفوفة عم ��ل وم�شروطية وا�ضحة تتعه ��د احلكومة بالقيام بها وف ��ق جدول زمني ملزم .وعلي ��ه فهناك �ضرورة
ما�سة للت�شبيك بني جمل�س النواب ،ممثال بلجنته املالية ،ومراكز الدرا�سات والأبحاث واملخت�صني للقيام بدور مكاتب للدعم
والإ�سن ��اد ملتطلب ��ات حتليل املوازنة واقرتاح �أوجه تخفي�ض النفقات ببنودها املختلف ��ة واملف�صلة حتى ال تبقى تو�صيات املجل�س
وجلنته عامة وغري قابلة للتطبيق �أو الرقابة من قبل املجل�س .
جدول رقم ( :)1خال�صة املوازنة العامة لل�سنة املالية ( 2012بالألف دينار)
املبلغ
4940000
3547126
1392874
870000

املبلغ

البيان
الإيرادات املحلية
الإيرادات ال�ضريبية
الإيرادات غري ال�ضريبية

5839000
1409171
1939900
2489929

املنح اخلارجية

999000
545000
450000
195478
998490
540189
400408
57894

5810000
1027490

جمموع الإيرادات العامة
عجز املوازنة

6837490

البيان
النفقات اجلارية
اجلهاز املدين
اجلهاز الع�سكري
النفقات الأخرى منها:
التقاعد والتعوي�ضات
فوائد الدين العام
دعم املواد التموينية واملحروقات
دعم الوحدات احلكومية
النفقات الر�أ�سمالية
م�شاريع م�ستمرة
م�شاريع قيد التنفيذ
م�شاريع جديدة
جمموع النفقات العامة

جدول رقم ( :)2موازنة التمويل (بالألف دينار)

5044854

امل�صادر
القرو�ض اخلارجية لتمويل م�شاريع ر�أ�سمالية
قرو�ض م�ؤ�س�سات دولية لدعم املوازنة
القرو�ض الداخلية

املبلغ

5386179

املجموع

57325
284000

املبلغ
1027490
700
445689
80000
3832300
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5386179

اال�ستخدامات
ت�سديد عجز املوازنة
ت�سديد �أق�ساط القرو�ض الداخلية امل�ستحقة
ت�سديد �أق�ساط القرو�ض اخلارجية امل�ستحقة
�إطفاء �سندات دين للبنك املركزي
�إطفاءات الدين الداخلي
املجموع

جدول رقم (� :)3إجمايل الإيرادات العامة املقدرة لل�سنة املالية ( 2012بالألف دينار)
رقم الف�صل

111
113
114
115
121
141
142
143
145
131

الإيرادات املقدرة

عنوان الف�صل
الإيرادات املحلية
الإيرادات ال�ضريبية
ال�ضرائب على الدخل والأرباح
ال�ضرائب على امللكية
ال�ضرائب على ال�سلع واخلدمات
ال�ضرائب على التجارة واملعامالت الدولية
الإيرادات غري ال�ضريبية
عائدات التقاعد
�إيرادات دخل امللكية
�إيرادات بيع ال�سلع واخلدمات
الغرامات واجلزاءات وامل�صادرات
الإيرادات املختلفة
املنح اخلارجية
املنح اخلارجية
جمموع الإيرادات العامة

4940000
3547126
734267
79292
2444467
289100
1392874
23900
289828
701709
44191
333246
870000
870000
5810000

جدول رقم ( :)4اخلال�صة املجمعة ملوازنات الوحدات احلكومية لل�سنة املالية ( 2012بالدينار)
املبلغ
287.194.700
13.182.000
211.363.000
273.799.250
96.331.00

البيان
�إيرادات بيع ال�سلع واخلدمات
�إيرادات دخل امللكية
�إيرادات خمتلفة
دعم حكومي
منح خارجية

881.869.950

جمموع الإيرادات
�صايف العجز قبل التمويل

937.518.800

املبلغ
992.279.500
276.916.500
493.536.000
92.788.500
85.127.000
827.109.250
525.943.000
78.321.250
126.514.000
96.331.000
1.819.388.750

البيان
النفقات اجلارية منها:
تعوي�ضات العاملني
ا�ستخدام ال�سلع واخلدمات
فوائد القرو�ض الداخلية واخلارجية
م�ساعدات اجتماعية
النفقات الر�أ�سمالية
متويل داخلي *
دعم حكومي
قرو�ض خارجية
منح خارجية
جمموع النفقات

* ت�شمل النفقات الر�أ�سمالية املمولة من الإيرادات الذاتية و�/أو االحتياطات و�/أو القرو�ض الداخلية
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جدول رقم ( :)5موازنة التمويل املجمعة (بالدينار)
املبلغ
223,605,800
126,514,000
1,183,548,000
284,969,375

امل�صادر
جمموع الوفر قبل التمويل
القرو�ض اخلارجية لتمويل
م�شاريع ر�أ�سمالية
م�سحوبات القرو�ض الداخلية
ا�ستخدام احتياطات لت�سديد
االلتزامات

املبلغ
1,161,124,600
320,129,000
39,179,000
172,810,800
123,581,775
812,000
1,000,000

1,818,637,175
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املجموع

1,818,637,175

اال�ستخدامات
جمموع العجز قبل التمويل
ت�سديد �أق�ساط القرو�ض الداخلية امل�ستحقة
ت�سديد �أق�ساط القرو�ض اخلارجية امل�ستحقة
حتويل فائ�ض الوحدات احلكومية للخزينة
احتياطات لت�سديد التزامات
قرو�ض الإ�سكان املمنوحة للموظفني
�أخرى
املجموع
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