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حالة البالد 2021: السياسة الماليــة

مقدمة
من املعلوم أن للموازنة العامة للدولة دورًا هامًا ورئيسًا يف متكني الدولة من القيام بوظائفها 
الدولة  عمل  برنامج  تعكس  فهي  واالجتماعية،  االقتصادية  خططها  وتنفيذ  املختلفة، 
وحتّوله إلى واقع وبرامج وأرقام قابلة للتنفيذ، وبالتالي تبدو املوازنة العامة كأنها محور 
تكن  لم  ما  مشروع  أي  تنفيذ  أو  خدمة  أي  تقدمي  ميكن  ال  إذ  الدولة.  به  تقوم  عمل  لكل 

املوازنة العامة قد أدرجت له مخصصات مالية كافية لتنفيذه.

خالل  من  واالجتماعي،  التنموي  اجلانب  يف  للدولة  العامة  املوازنة  دور  أهمية  وتبرز 
الرأسمالية، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على  الكافية للمشاريع  إدراج املخصصات 
حتسني مستوى معيشة املواطن، وتخفيض معدالت الفقر والبطالة، عن طرق زيادة النمو 
مخصصات  إدراج  يف  االجتماعي  اجلانب  إغفال  عدم  باحلسبان  األخذ  مع  االقتصادي، 

لتعزيز شبكة األمان االجتماعي، وبرامج التعليم والصحة واخلدمات العامة.

ونظرًا لآلثار السلبية املصاحبة الستمرار عجز املوازنة العامة ألي دولة على اقتصادها 
الوطني، تقوم الدول عادة بإعداد سياساتها املالية والنقدية وفقًا لألولويات الوطنية، مع 
األخذ باحلسبان احملافظة على مستويات مناسبة من عجز املوازنة. ويف أغلب األحيان، 
يؤدي زيادة عجز املوازنة إلى عدم إدراج مخصصات كافية للمشاريع الرأسمالية، وبالتالي 
التنموي واالجتماعي على نحو كاٍف، ومن  القيام بدورها  العامة من  املوازنة  عدم متكن 
وحتسني  االقتصادي  النمو  معدالت  فيها  مبا  االقتصادية،  املؤشرات  حتسني  يف  التأثير 

مستوى معيشة املواطن.

بتداعيات  واحلالي  املاضي  العامني  خالل  تأثر  فقد  األردني،  االقتصاد  مستوى  على  أما 
إلى  إضافة  الوطني،  االقتصاد  تواجه  التي  التحديات  من  عمقت  التي  كورونا  جائحة 
تداعيات األوضاع اإلقليمية والدولية، وعدم وجود حلول سريعة وناجعة للتوتر يف دول 
املنطقة، والذي جنم عنه تعميق التحديات االقتصادية احمللية، وتباطؤ وتيرة النشاط 
االقتصادي. فقد سجل الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة عام 2020 منوًا حقيقيًا 
الثاني من عام  الربع  الناجت احمللي باألسعار الثابتة خالل  1.6%، يف ما سجل  بلغ  سالبًا 

2021 نسبة منٍو موجبة بلغت %3.2.

كما أن للموازنة العامة دورًا تخطيطيًا إلدارة موارد الدولة املالية ضمن خطة سنوية تغطي 
كثير من اخلدمات، مثل الصحة والتعليم واألمن وغيرها، فإدارة هذه اخلدمات وتقدميها 
تستدعي وجود خطة ُمَنّظمة، تتمثل يف إعداد املوازنة العامة للدولة للمساعدة يف اتخاذ 
القرارات  أرقام، والهدف من ذلك كله هو اتخاذ  القرارات بناء على ما ورد يف بنودها من 
الرشيدة. فالتصور العام لدى الدولة ينبغي أن يكون مبنيًا على إعداد موازنة عامة تساعد 
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وتخدم  االقتصادي،  والنمو  التطور  يف  تسهم  رشيدة  قرارات  اتخاذ  يف  القرار  أصحاب 
متطلبات التنمية، وتقدمي اخلدمات من تعليم، وصحة، وأمن ...إلخ للمواطن بشكل فّعال 
وكفؤ. ويجب على وزارات ومؤسسات الدولة أن تستخدم املوازنة كأداة للتخطيط والرقابة 

من أجل الوصول إلى القرارات السليمة والنهوض باملجتمع.

بالتخطيط  املالي  التخطيط  ربط  يؤدي  أن  مبكان  الضرورة  من  فإنه  املنطلق،  هذا  من 
االستراتيجي إلى توجيه املوارد املالية للدولة نحو األولويات الوطنية حلفظ هذه املوارد 
من الهدر، وضمان الشفافية يف تعاطي الوزارات واملؤسسات العامة مع املال العام، وحتقيق 
موقع  يف  العامة  املؤسسات  ووضع  وفعالية،  كفاءة  أكثر  بشكل  منها  املطلوبة  األهداف 
املسؤولية والتنافسية، لتحقيق أفضل مستوى من األداء، وخفض مستويات الهدر يف املال 
العام، والتي قد تتأتى سواء من خالل قلة فعالية وكفاءة األداء، أو إنفاق املال العام لغايات 

غير مرتبطة مبصلحة الوطن واملواطن.

وبالتالي البد أن تنعكس مخصصات املوازنة العامة املوجهة للتنمية بشكل إيجابي على 
حياة املواطنني، وعلى مستوى التشغيل وخفض معدالت البطالة، وأن تكون شاملة جلميع 
ضغوط  حتت  تكون  عمومًا  العامة  املوازنة  أن  من  الرغم  على  وذلك  اململكة،  محافظات 

صعبة تتمثل يف ارتفاع مخصصات الرواتب واألجور واملصاريف التشغيلية املختلفة.

ومن املعلوم أن النمو االقتصادي احلقيقي يتحدد بتضافر عوامل اإلنتاج املتمثلة برأس 
ويكون  التكنولوجي،  والتقدم  اإلنتاجية  منو  ومعدل  املدّربة،  والعمالة  البشري،  املال 
ذلك بالنظر إلى جانب النفقات الرأسمالية يف املوازنة العامة. وقد لوحظ عند مراجعة 
أثر  لها  كان  وإن  تنموية،  بأنها  توحي  ال  أنها   ،2021 عام  موازنة  يف  الرأسمالية  املشاريع 
الرأسمالية  املشاريع  قائمة  إلى  النظر  فعند  الوطني.  االقتصاد  على  محدود  تنموي 
طابعًا  تعكس  ال  منطية  مشاريع  معظمها  أن  يالحظ  العامة،  املوازنة  قانون  يف  املدرجة 
بالقدر  يكن  لم  الرأسمالية  النفقات  حجم  يف  االرتفاع  فإن  وبالتالي  واضحًا،  تنمويًا 
إلى عدد  وأنها تفتقر  العامة موازنة تنموية، خاصة  املوازنة  الذي يسمح باعتبار  الكايف 
على  تساعد  عوامل  وجود  أهمها  من  والتي  التنموية،  املوازنة  يف  الرئيسة  املقومات  من 
الدفع بعجلة النمو االقتصادي، ووجود مشاريع جديدة تأخذ بعني االعتبار األولويات 
التنموية املستهدفة من قبل احلكومة، هذا باإلضافة إلى اتخاذ تدابير تخفف من أعباء 
الدين العام، وتعمل على تقليص العجز املالي، وجتعل احلكومة أكثر اعتمادًا على الذات، 
وكذلك اتخاذ تدابير جاذبة لالستثمار وتفعيل الدور التنموي املنوط بالقطاع اخلاص. 
ولكن ومع هذا الدور احملوري للموازنة العامة، ال بد من التنويه إلى أن احلكومة بحسب 
البيانات التاريخية ال تقوم بإنفاق مخصصات النفقات الرأسمالية بالكامل، حيث يتراوح 

اإلنفاق يف أحسن األحوال حول 90% مما هو مقرر.
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وبالتالي، فحتى تكون املوازنة باعتبارها أداة لدى احلكومة للتخطيط، محّفزة لألنشطة 
االقتصادية، فإن من الضروري لها أن تستهدف حتقيق منو اقتصادي مستدام، من خالل 
تنشيط االستثمار وحتفيزه كرافعة للنمو االقتصادي؛ أي لزيادة الناجت احمللي اإلجمالي. 
والتعليم،  كالصحة  العامة  اخلدمات  توفير  على  احلفاظ  مبكان  الضرورة  من  أنه  كما 
وحماية فئات الدخل املنخفض؛ مبعنى تخصيص موارد مالية إضافية لقطاعي الصحة 

والتعليم وللخدمات االجتماعية. 

وسيتم يف هذه املراجعة التطرق بشيء من التفصيل إلى ما تضمنه مشروعا قانون املوازنة 
العامة وقانون الوحدات احلكومية املستقلة، مع اإلشارة إلى ما وصلت إليه أحدث البيانات 
املتوافرة حول املؤشرات يف املالية العامة عند احلديث عن مكونات املوازنة العامة للدولة 

يف جانبي اإليرادات والنفقات، وذلك على النحو التالي:

أواًل: مكونات موازنة الدولة لعام 2021
العامة  املوازنة  قانون  من  تتكون  للدولة  العامة  املوازنة  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  بداية 
السنوي، والذي يشمل أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تدخل موازنتها 
الوحدات  موازنات  قانون  أن  كما  العام.  املالي  للنظام  وتخضع  العامة،  املوازنة  ضمن 
احلكومية السنوي يشمل أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو شركة أو مؤسسة 
ويكون  احلكومية  الوحدات  موازنات  ضمن  موازنتها  تدخل  وإداريًا،  ماليًا  مستقلة  عامة 
لديها نظام مالي خاص، وذلك وفقًا لطبيعة عمل هذه الوحدة، على سبيل املثال البنك 
من  القانونني  هذين  مشروعي  يف  تضمينه  مت  ما  متابعة  يتم  وحتى  األردني.  املركزي 
ها  مؤشرات وأرقام مطلقة مستهدفة من قبل احلكومة للوصول إليها يف نهاية العام ِبعدِّ
محصلة جلهودها التنفيذية، ستتم اإلشارة إلى جانبي اإليرادات والنفقات، إضافة إلى 
اجلوانب،  هذه  يف  املتوافرة  املالية  البيانات  أحدث  خالل  من  العام،  والدين  املالي  العجز 
على  املالي،  والعجز  والنفقات  اإليرادات  من  كاًل  تعترض  التي  اإلشكاليات  إلى  واإلشارة 

النحو التالي:

1( اإليرادات العامة للحكومة املركزية
)الدخل  الضريبية  املصادر  من  توليده  يتم  احمللية  اإليرادات  من   %75 يقارب  ما  إن 
إيرادات  على  مباشرة  تنعكس  وحتفيزه  االقتصادي  النمو  وتيرة  أن  يعني  ما  واملبيعات(، 
على  ذلك  وأثر  االقتصادي  النشاط  تقلبات  أن  ذلك  كبير،   نحو  على  املركزية  احلكومة 
ما يولده من أرباح، ينعكس مباشرة على موازنة احلكومة، وعلى حتقيق أهدافها العامة، 
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وخالفًا لذلك فإن احلكومة تصبح أمام بديلني ال ثالث لهما؛ هما: توفير منح خارجية، أو 
االقتراض الداخلي أو اخلارجي، لتعويض فروق النقص يف اإليرادات احمللية املتأتية من 

ضرائب أرباح الشركات واملؤسسات، أو من ضرائب املبيعات التي يدفعها املستهلك.

جانب  يف  واضح  حتسن  إلى   2021 عام  املتوافرة  العامة  املالية  البيانات  أحدث  وتشير 
اإليرادات احمللية خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021 مبقدار 963.1 مليون دينار 
6,123.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها  18.7% لتسجل ما قيمته  أو ما نسبته 
قانون  مشروع  يف  املقدر  من  تقريبًا   %84 نسبته  ما  تشكل  بذلك  وهي   ،2020 عام  من 
العامة لسنة2021؛ وذلك نتيجة التحسن يف كل من التحصيالت من اإليرادات  املوازنة 
التي  الضريبية  غير  واإليرادات  دينار،  مليون   582.2 مبقدار  ارتفعت  التي  الضريبية 
ارتفعت مبقدار 380.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. ويرجع هذا 
التحسن إلى اإلجراءات التي قامت بها احلكومة يف مكافحة التهرب والتجنب الضريبي 
واجلمركي. وقد جاء االرتفاع يف جانب اإليرادات الضريبية بشكل رئيس نتيجة ارتفاع 
إيرادات الضريبة العامة على السلع واخلدمات خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021 
الدخل  على  الضريبة  ارتفاع  وكذلك   ،%15.2 نسبته  ما  أو  دينار  مليون   436.6 بقيمة 
الفترة  يف  مستواهما  مع  مقارنة   %7.5 نسبته  ما  أو  دينار  مليون   75.8 بقيمة  واألرباح 

نفسها من عام 2020.

فقد   ،2021 عام  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل  اخلارجية  باملنح  يتصل  ما  يف  أما 
انخفضت بقيمة 132.1 مليون دينار أو ما نسبته 18.7% مقارنة باملّدة نفسها من عام 
2020 لتصل إلى 573.7 مليون دينار. وإزاء كل ما تقدم، ارتفع إجمالي اإليرادات العامة 
ما  أو  دينار  مليون   831 بنحو   2021 عام  من  األولى  العشرة  لألشهر  املركزية  للحكومة 
نسبته 14.2% تقريبًا عن مستواها يف عام 2020، لتصل إلى ما قيمته 6,697.6 مليون 
املقدرة يف مشروع  العامة  85% تقريبًا من اإليرادات  ما نسبته  دينار، وهي بذلك متثل 

قانون املوازنة العامة لسنة 2021.

1.1 اإلشكاالت املتعلقة باإليرادات احمللية
إن تغطية اإليرادات احمللية لكامل النفقات اجلارية ُيعدُّ أحد أهم االفتراضات التي يجب 
املصاحبة ألي انخفاض بقيمة اإليرادا للسلبيات  نظرًا  املوازنة العامة،  عليها  تعتمد  أن 
عجز  زيادة  يف  ذلك  بأثر  يتعلق  ما  يف  خاصة  بقيمة النفقات اجلارية،  مقارنة  ت احمللية 
املوازنة واملديونية. وقد راعت السياسات املالية يف األردن، خالل السنوات املاضية، أهمية 
عام   %105.1 من  اجلارية  للنفقات  تغطية اإليرادات احمللية  فقد تزايدت نسبة  ذلك، 
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2016 لتصل إلى 109.1% عام 2017، إال أنها عادت بعد ذلك إلى االنخفاض تدريجيًا 
إلى أن وصلت إلى 87.6% يف عام 2020. أما خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2021، 
باملتوسط  النسبة  هذه  شكلت  حيث  اجلانب،  هذا  يف  ملحوظًا  حتسنًا  هناك  أن  فيبدو 
تزايد  إلى  اجلارية  للنفقات  احمللية  اإليرادات  تغطية  قصور  وينعكس   .%96.7 حوالي 
النفقات  لتغطية  واخلارجي  إلى االقتراض الداخلي  احلكومة  واضطرار  املوازنة،  عجز 

اجلارية، التي من املفترض أن تتم تغطيتها من خالل اإليرادات احمللية.

2( النفقات العامة للحكومة املركزية
تشير أحدث البيانات املتوافرة إلى أن إجمالي اإلنفاق للحكومة املركزية قد بلغ 7,981.4 
مليون دينار خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021، مسجاًل بذلك ارتفاعًا عن مستواه 
للفترة نفسها من عام 2020 بحوالي 605.8 مليون دينار أو ما نسبته 8.2% تقريبًا. كما 
 %80.4 حوالي  ميثل   2021 عام  من  األولى  العشرة  األشهر  يف  الفعلي  العام  اإلنفاق  أن 
مقارنة مبا مت تقديره يف مشروع قانون املوازنة العامة لسنة 2021. وقد جاء االرتفاع يف 
إجمالي اإلنفاق العام محصلة الرتفاع النفقات اجلارية مبقدار 308.9 مليون دينار أو ما 
نسبته 4.5%، والرتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 297 مليون دينار أو ما نسبته %62.4 

تقريبًا عن مستواهما للفترة نفسها من عام 2020.

1.2 اإلشكاالت المتعلقة بالنفقات الجارية والرأسمالية
أحد  النفقات الرأسمالية ُيعّد  منو  حساب  النفقات اجلارية على  حجم  منو  أن  شك  ال 
أبرز إشكاالت املوازنة أيضًا، فعلى الرغم من منو املوازنة العامة على نحو كبير إال أنها ما 
وقد  اجلانب الرأسمالي،  يف  حاجة اململكة، خاصة  متواضعة من  نسبة  إال  زالت ال تغطي 
عمل،  فرص  لتوفير  املخصصات الكافية،  إدراج  متكن املوازنة من  عدم  على  ذلك  انعكس 
كما أن  اململكة.  مناطق  باقي  يف  أو  يف العاصمة  سواء  مشكلتي الفقر والبطالة،  ومعاجلة 
منو النفقات اجلارية على نحو كبير، أدى إلى زيادة األعباء املالية على نحو انعكس على 
املتعاقبة  زيادة حجم املديونية، نظرًا الضطرار احلكومات  وبالتالي  زيادة عجز املوازنة، 

لتمويل الزيادة يف هذه النفقات، من خالل االقتراض الداخلي أو اخلارجي.

على  النفقات اجلارية تزايدت  أن  يالَحظ  اجلارية والرأسمالية،  النفقات  وباستعراض 
النفقات يف كل  النفقات الرأسمالية، ومتثلت أبرز بنود هذه  نحو كبير جدًا على حساب 
واخلارجية،  الداخلية  القروض  فوائد  التقاعد،  فاتورة  واألجور،  الرواتب  من: فاتورة 
ومخصصات الدفاع واألمن. فقد ارتفعت فاتورة الرواتب واألجور للجهاز املدني على نحو 
كبير خالل السنوات اخلمس املاضية، من 2,559.1 مليون دينار عام 2016 إلى 3,326.3 
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مليون دينار عام 2020 ، أي بنسبة 30% من إجمالي اإلنفاق.

زيادة  ضوء  يف  املاضية،  السنوات  خالل  كبير  نحو  التقاعد على  تزايدت فاتورة  كما 
إلى  لتصل   2016 عام  دينار  مليون   1,213 من  واملدنيني،  العسكريني  املتقاعدين  رواتب 

1,570.6مليون دينار عام 2020؛ أي بنسبة 14.2% من إجمالي النفقات.

العام،  الدين  رصيد  زيادة  ضوء  يف  أيضًا  واخلارجية  الداخلية  القروض  فوائد  وتزايدت 
 2020 عام  دينار  مليون   924.2 إلى   2016 عام  دينار  مليون   860.8 من  ارتفعت  حيث 
باستثناء ما يترتب على دين صندوق أموال الضمان االجتماعي؛ أي بنسبة حوالي %8.3 

من إجمالي النفقات.

كما ارتفعت مخصصات الدفاع واألمن خالل السنوات املاضية على نحو ملحوظ، فبلغت 
إجمالي  من   %23.8 حوالي  نسبته  ما  أي  2020؛  عام  دينار  مليون   2,635.7 حوالي 
اإلنفاق، يف ضوء التحاق أعداد كبيرة من املواطنني للعمل يف األجهزة العسكرية واألمنية، 
نتيجة زيادة احتياجات هذه األجهزة للقيام بواجباتها للحفاظ على األمن واالستقرار 
والتي  الالجئني،  وتدفق  باململكة،  احمليطة  األحداث  وتداعيات  السكاني،  النمو  ضوء  يف 

ألقت بثقلها على تلك األجهزة. 

3( العجز/ الوفر للحكومة املركزية 
ُتعدُّ مشكلة العجز يف املوازنة العامة يف األردن مزمنة وتراكمية، وتعود ألسباب هيكلية 
وإجراءات  برامج  بعدة  املاضية  السنوات  خالل  املتعاقبة  احلكومات  قامت  وقد  متعددة. 
بالتعاون مع اجلهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ملواجهة هذا التزايد يف العجز. 
وأدت تلك اإلجراءات إلى انخفاض نسبة هذا العجز إلى الناجت احمللي اإلجمالي يف بعض 
السنوات، ثم عادت إلى االرتفاع يف سنوات أخرى. وتواجه املوازنة العامة حاليًا إشكاالت 
متعددة، سواء يف جانب اإليرادات احمللية أو النفقات العامة؛ فاإليرادات احمللية أصبحت 
والنفقات  واألجور  الرواتب  يف  تتمثل  التي  للخزينة  اجلارية  النفقات  لتغطية  تكفي  ال 
التشغيلية للحكومة، إذ تتناقص نسبة تغطية اإليرادات احمللية للنفقات اجلارية سنويًا، 

يف ضوء تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي وانعكاسها سلبًا على اإليرادات احمللية.

الرأسمالية،  النفقات  حساب  على  كبير  نحو  على  للحكومة  اجلارية  النفقات  منت  كما 
باحلماية  املتعلقة  والنفقات  احلكومي  الدعم  قيمة  لزيادة  احلكومة  اضطرار  نتيجة 
على  السلبية  بآثارها  عصفت  التي  كورونا  جائحة  تأثيرات  من  للتخفيف  االجتماعية، 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية كافة، ما أدى إلى زيادة األعباء املالية على اخلزينة، 
الناجت  املأمول منه يف منو  التأثير بالقدر  الرأسمالية من  النفقات  إضافة إلى عدم قدرة 
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احمللي اإلجمالي، ويف توزيع مكتسبات التنمية على احملافظات كافة يف اململكة. وكل هذا 
أدى إلى زيادة عجز املوازنة خالل عامي 2020 و2021، ورّتب زيادة كبيرة يف املديونية، 
زيادة  والتي جنمت بشكل خاص عن  املستقلة،  الوحدات  زيادة عجز موازنة  ناهيك عن 
ارتفاع  وبالتالي  الوطنية،  الكهرباء  شركة  مديونية  وزيادة  املياه،  لسلطة  املالي  العجز 

رصيد الدين العام الداخلي واخلارجي للخزينة على نحو كبير.

وبحسب أحدث البيانات املتوافرة لعام 2021، فقد بلغ عجز املوازنة قبل املنح اخلارجية 
مقابل  دينار،  مليون   1,857 مقداره  ما   2021 عام  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل 
2020، وهو بذلك ميثل  2,214.7 مليون دينار للفترة نفسها من عام  عجز مالي قدره 
أما   .2021 لسنة  العامة  املوازنة  قانون  مشروع  يف  له  مقدرًا  كان  مما   %70.6 نسبته  ما 
بعد املنح اخلارجية، فقد بلغ عجز املوازنة 1,283.8 مليون دينار خالل األشهر العشرة 
1,508.9 مليون دينار خالل الفترة نفسها من  2021 مقارنة مبا قيمته  األولى من عام 
عام 2020، وهو بذلك ميثل ما نسبته 73.4% وفق ما كان مقدرًا يف مشروع قانون املوازنة 
العامة لسنة 2021. وكنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي، فقد بلغت نسبة عجز املوازنة 
العامة بعد املنح اخلارجية 5.4-% عام 2020، أما يف عام 2021، فقد بلغت هذه النسبة 
نسبة  وبلغت  الثالث.  للربع  و%0.5  الثاني،  للربع  و4.8-%  األول،  الربع  خالل   %-1.1
2020، يف ما  7.3-% عام  عجز املوازنة إلى الناجت احمللي اإلجمالي قبل املنح اخلارجية 
بلغت هذه النسبة يف الربع األول من عام 2021، 1.9-% ونحو 5.1-% يف الربع الثاني، 

وما نسبته 5.7-% خالل الربع الثالث. 

4( الرصيد القائم للدين العام/ وخطة إصدار السندات 
بلغ إجمالي رصيد الدين العام احلكومي )اخلارجي والداخلي( حتى نهاية شهر تشرين 
األول 2021 باستثناء دين صندوق االستثمار ألموال الضمان حوالي 27,930.4 مليون 
دينار، أو ما نسبته 87.4% من الناجت احمللي اإلجمالي املقدر لشهر تشرين األول من عام 
85.4% من الناجت احمللي اإلجمالي يف  26,499 مليون دينار أو ما نسبته  2021 مقابل 
والتي  املياه،  الوطنية وسلطة  الكهرباء  2020، شاماًل مديونية كل من شركة  نهاية عام 
الدين اخلارجي )موازنة ومكفول(، فقد بلغ يف نهاية  أما  7.9 مليار دينار.  بلغت حوالي 
تشرين األول 2021 حوالي 14,523 مليون دينار، أو ما نسبته 45.4% من الناجت احمللي 
نسبته  ما  أو  دينار،  مليون   13,715 مقابل   2021 األول  تشرين  لشهر  املقدر  اإلجمالي 
الداخلي  الدين  رصيد  وبلغ   .2020 عام  نهاية  يف  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %44.2
13,407.4 مليون  2021 حوالي  )موازنة ومكفول( يف نهاية شهر تشرين األول من عام 
دينار، أو ما نسبته 41.9% من الناجت احمللي اإلجمالي املقدر يف عام 2021 باستثناء دين 
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صندوق االستثمار ألموال الضمان، مقابل 12,784 مليون دينار أو ما نسبته 41.2% من 
الناجت احمللي اإلجمالي يف نهاية عام 2020. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الداخلي 
 2021 عام  من  األول  تشرين  شهر  حتى  وفوائد،  أقساطًا  ومكفول(،  )موازنة  واخلارجي 

حوالي 2,433.7 مليون دينار.

5( موازنات الوحدات احلكومية)1( 
أظهرت اخلالصة املجمعة ملوازنات الوحدات احلكومية لسنة 2021، أن مجموع إيراداتها 
قد ُقّدر بنحو 916.1 مليون دينار، يف حني ُقّدر مجموع نفقاتها بنحو 1,502.6 مليون 
البيانات  وتدل  تقريبًا.  دينار  مليون   586.5 مقداره  عجز  وجود  يعكس  وهذا  دينار، 
والذي  واخلدمات،  السلع  بيع  من  يتأتى  إيراداتها،  من  األعظم  اجلانب  أن  على  املتوافرة 
ٌقّدر أن يبلغ يف عام 2021 بنحو 1,328.8 مليون دينار أو ما نسبته 81.4% من إجمالي 
لعام  التقدير  إعادة  أرقام  بحسب  دينار  مليون   1,197.3 مع  باملقارنة  وذلك  إيراداتها، 
يتمثل  اجلارية،  نفقاتها  من  األعظم  اجلانب  أن  إلى  البيانات  تشير  املقابل،  ويف   .2020
واألجور بحوالي  الرواتب  مليون دينار، ثم   505.4 بواقع  السلع واخلدمات  استخدام  يف 
إلى  إضافة  داخلية،  قروض  فوائد  دينار  مليون   118.7 وحوالي  دينار،  مليون   286.6

506.5 مليون دينار مجموع نفقاتها الرأسمالية.

وإزاء كل ما تقدم، فقد ُقّدر صايف العجز قبل التمويل للوحدات احلكومية كافة يف مشروع 
قانون موازنة عام 2021 بحوالي 587 مليون دينار مقابل 146 مليون دينار معاد تقديره 
يف عام 2020. ويف حال استبعاد عجز كل من سلطة املياه وشركة الكهرباء الوطنية واملقدر 

بنحو 618 مليون دينار، فإن صايف العجز يتحول إلى وفر مقداره 31 مليون دينار.

6( أبرز اإلصالحات املالية 
نفذت احلكومة العديد من اإلصالحات الهيكلية املهمة للوفاء بااللتزامات احلكومية دون 
تأخير، على نحو ينسجم انسجامًا كاماًل مع طروحات اإلصالح املالي واالقتصادي، وذلك 
على الرغم من تراجع تنافسية االقتصاد الوطني بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وضعف 
حتصيل اإليرادات نظرًا النكماش القاعدة الضريبية ومنح استثناءات وإعفاءات، وتعدد 
املناطق اجلغرافية ضريبيًا دون جدوى اقتصادية، ومحدودية اإلنفاق الرأسمالي، وارتفاع 
املديونية وتنامي تكلفة خدمتها بشكل استنزف جانبًا كبيرًا من النفقات العامة، إضافة 

1  كما ورد يف مشروعي قانون املوازنة العامة وقانون موازنة الوحدات احلكومية لسنة 2021.
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اإلصالح  مستوى  على  إجراءات  بعدة  احلكومة  قامت  كما  البطالة.  معدالت  ارتفاع  إلى 
والتجنب  التهرب  مبكافحة  اإليرادات  حتصيل  حتسني  خالل  من  واالقتصادي،  املالي 
الضريبي واجلمركي عبر تطوير املنظومتني الضريبية واجلمركية وأدواتهما. وقد انتهج 
األردن نهجًا تصحيحيًا شاماًل لتعزيز تنافسية االقتصاد، وحتفيز النمو لإلسهام يف بناء 
جسور الثقة والتعاون مع املؤسسات الدولية واجلهات الدائنة. وبناًء على ما سبق، ال بد من 
اإلشارة إلى اهم اإلصالحات الضريبية، وإلى أهم ما تضمنه برنامج التصحيح االقتصادي 
االختالالت  معاجلة  يف  الدولي  البنك  مع  التعاون  وكذلك  الدولي،  النقد  صندوق  مع 

الهيكلية وإجراء اإلصالحات االقتصادية، كما يلي:

1( قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات
يرتكز برنامج احلكومة يف إصالح اإلدارة الضريبية على محورين رئيسني؛ يهدف األول 
الطوعي  االلتزام  تعزيز  إلى  وصواًل  ضريبيًا،  امللتزمني  للمكّلفني  اخلدمات  حتسني  إلى 
للمكلفني، يف حني يهدف الثاني إلى مكافحة التهرب الضريبي ومعاجلة التجنب الضريبي 
أو  ضرائب  أي  فرض  عن  بعيدًا  امللتزمني،  غير  املكلفني  من  الضريبية  القاعدة  يوّسع  مبا 
العبء  توزيع  يف  للعدالة  حتقيقًا  السائدة  والرسوم  الضرائب  يف  زيادة  أو  جديدة  رسوم 
الضريبي. ومن اجلدير ذكره يف هذا املجال، أن اإلصالح الضريبي الذي تتبناه احلكومة 
القوانني  تطبيق  خالل  من  األعمال  لقطاع  عادلة  تنافسية  بيئة  توفير  إلى  يهدف 
التهرب  مكافحة  يف  بواجبها  احلكومة  تقوم  إذ  انتقائية،  دون  املؤسسية  والتشريعات 
الضريبي واجلمركي، وتطبيق العقوبات الرادعة على املتهربني ومكافأة املكلفني امللتزمني 

وحتفيزهم. 

وعملت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات على اعتماد املعايير الدولية يف إجراءات التدقيق، 
مديرية  لدى  للمكلف  اإلداري  التظلم  ليتم  التدقيق،  عن  االعتراض  هيئات  وفصل 
من  الذي  األمر  الضريبي،  امللف  التي يتم فيها تدقيق  املديرية  عن  مستقلة  متخصصة 
يف  وُيذكر  اإلدارية.  احملاكم  على  العبء  وتخفيف  املكلفني  مع  اخلالفات  من  احلد  شأنه 
هذا الصدد أنه قد مت استحداث برنامج القائمة الذهبية لضمان تعزيز سرعة اخلدمات 

الضريبية املقدمة لهم، وتسريع حصولهم على الردّيات الضريبية. 

هذه  ليترأس  الضريبية،  واملصاحلات  التسويات  جلنة  تشكيل  على  احلكومة  عملت  كما 
اللجنة قاضي محكمة مختص وعضوية خبير من القطاع اخلاص، وموظف من ضريبة 
عام  ُنقلت  قد  الضريبي  العام  لالدعاء  اإلشراف  مهام  أن  هنا  وُيذكر  واملبيعات.  الدخل 
2019 من إشراف الدائرة الضريبية إلى إشراف القضاء ضمن برنامج اإلصالح، ما حّقق 
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فصاًل للسلطات، ومّكن املعترضني واملتظلمني من االعتراض جلهة قضائية مستقلة بداًل 
من تقدمي االعتراض للجهة الضريبية نفسها، وانعكس أثر هذه العملية اإليجابي على 

اإليرادات لألعوام الالحقة.

2( برنامج التصحيح االقتصادي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
التمويل  برنامج  يف  لألردن  الثالثة  املراجعة  الدولي  النقد  صندوق  إدارة  مجلس  أنهى 
املمتد، وتبني أن األردن قد حّقق جناحًا يف حتقيق األهداف املالية العامة. كما أن املجلس 
التنفيذي للصندوق وافق على املراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق املمتد". ووفقًا 
آلخر البيانات املتاحة، وبالنظر إلى أن معظم اإليرادات الضريبية هي إيرادات ضريبية 
حتصيل  يف  االستمرار  هيكل  أن  يف  تتمثل  األردن  يف  املالية  املشكلة  فإن  مباشرة،  غير 
اإليرادات الضريبية احلالي، ال يراعي احلالة االقتصادية للطبقات االجتماعية، وهذا 
يشّكل عائقًا أمام النمو االقتصادي، كما أنه ال ُيراعي حالة الدورة االقتصادية، إضافة 
إلى أن التحصيل الضريبي يحّده حاالت التجنب الضريبي والتهرب منه. وتسعى احلكومة 
أهمية  تطبيق  إلى  إضافة  الضريبي،  باإلقرار  الطوعي  االلتزام  زيادة  إلى  مستقباًل 

االستمرار يف تطبيق نظام الفوترة الذي يهدف إلى زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

اإلصالحات  من  كبير  عدد  تنفيذ  من  املاضية  املّدة  خالل  متّكن  األردن  أن  املعلوم  ومن 
الهيكلية يف مجاالت خفض تكلفة ممارسة األعمال التجارية واحلوكمة والتوظيف، مع 
التركيز على مشاركة املرأة يف سوق العمل. ويذكر يف هذا املجال أن صندوق النقد الدولي 
أكد أن األردن ملتزم بتنفيذ ضبط مالي تدريجي يساعد على التعايف االقتصادي، األمر 
الذي من شأنه تعزيز القدرة على حتمل الدين العام واستدامته وحتفيز النمو الشمولي. 
الدعم لألردن  املزيد من  التنمية على تقدمي  الصندوق شركاء األردن يف  إدارة  وشّجعت 
استضافة  يف  واملستمر  الواضح  واإلسهام  واإلصالح،  باالستقرار  القوي  التزامه  ضوء  يف 

الالجئني.

أما يف ما يتصل بالبنك الدولي، فقد وافق على تقدمي متويل إضايف لألردن بقيمة 290 
الطارئة ملكافحة جائحة كورونا، بهدف توفير  النقدية  التحويالت  مليون دوالر ملشروع 
التأثيرات  من  املتضررين  وللعاملني  احتياجًا،  واألكثر  الفقيرة  لألسر  النقدي  الدعم 
زالت  ما  اجلائحة  تداعيات  إن  إذ  األردن،  يف  كورونا  جائحة  عن  الناجمة  االقتصادية 
قائمة، ومن أهم مظاهرها فقدان الوظائف وانخفاض األرباح، وخاصة يف قطاع االقتصاد 
غير الرسمي. ويعد هذا التمويل اإلضايف جزءًا من حزمة متويلية قدرها 1.1 مليار دوالر 
ملساندة  مجمعة،  ومنح  قروض  هيئة  على  الدوليني  شركائه  مع  الدولي  البنك  يقدمها 
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األردن يف جهوده لالستجابة جلائحة كورونا، وتعزيز التعايف االقتصادي املبكر والشامل 
أن  اإلضايف  التمويل  هذا  شأن  ومن  املناخية.  التغيرات  مواجهة  يف  الصمود  على  والقادر 
ومساعدتها  لها  االجتماعية  احلماية  تعزيز  وبالتالي  الفئات،  لهذه  املقدم  الدعم  يعزز 

على التعامل مع التغيرات اجلديدة.

ثانيًا: مواطن الخلل في أداء السياسة المالية 
تعاني املوازنة العامة األردنية من اختالل هيكلي، ويظهر ذلك بوضوح من خالل بنودها؛ 
فبند اإلنفاق اجلاري يفوق اإليرادات العامة مبجملها، وبند خدمة الدين يقارب اإلنفاق 
رواتب،  معظمها  جارية  نفقات  لتغطية  يقترض  فاألردن  ذلك،  يف  غرابة  وال  الرأسمالي. 
ونادرًا ما يقترض من أجل مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة إنتاجية لالقتصاد الوطني، 
تزيد اإلنتاج واإليرادات العامة، وتخلق فرص العمل. كما جتدر اإلشارة يف هذا املجال إلى 
أن نصيب قطاعات مهمة مثل الطاقة والزراعة، وهي قطاعات أساسية يف توليد اإلنتاجية 
ألي اقتصاد، قد بلغ حجم املساعدات لها من منح خارجية وقروض مجتمعة أقل من %1 
يف عام 2019. ويعود هذا اخللل إلى تراكمات خلقتها سياسات اقتصادية على مدار عقود 
التنموية واإلصالحية لن  العملية  أن  التأكيد على  بّد من  املجال، ال  متالحقة. ويف هذا 
تكون متكاملة دون وجود دور واضح ومحوري للقطاع اخلاص لينهض باألداء االقتصادي 
واملالية  العام  القطاع  على  إيجابًا  ينعكس  اخلاص  القطاع  يحققه  جناح  فكل  األردن،  يف 
العامة، ما يؤكد ضرورة اإلسراع يف تنفيذ مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

يف  واالستمرار  وتخفيضها،  النفقات  جانب  دراسة  إلعادة  ماسة  حاجة  ثّمة  ذلك،  وإزاء 
رفع كفاءة حتصيل اإليرادات، وضرورة التفكير بسياسة اقتصادية شاملة لتحسني أداء 
حتفيز  على  والعمل  وحدها،  املالية  السياسة  على  التركيز  من  بداًل  األردني  االقتصاد 
وخلق  االقتصادي  النمو  حتفيز  يف  ستساعد  التي  الواعدة  االقتصادية  القطاعات 
الوظائف، وتقييم البرامج التي ينفذها األردن مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي التأثير 
الثقة  الستعادة  ملّحة  كذلك  احلاجة  فإن  وأخيرًا،  للدولة.  العامة  املالية  على  إيجابًا 
القادمة  للسنوات  واضحة  وسياسية  اقتصادية  رؤية  تبني  خالل  من  ومبسارها  بالدولة 

يتم التوافق عليها وال تتغير بتغير احلكومات. 

املالية  السياسة  أداء  والضعف يف  أهم مواطن اخللل  ما تقدم، ميكن تلخيص  وعلى ضوء 
بالنقاط التالية:
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حتّد طبيعة مصادر اإليرادات احمللية وهيكلها من عدالة النظام الضريبي، وتتعارض   •
مع مبادئ النظرية االقتصادية الكلّية يف توزيع العبء الضريبي توزيعًا كفؤًا ليراعي 
احلالة والدورة االقتصادية، إذ إن معظم هذه اإليرادات متثل إيرادات غير مباشرة- 
مثل ضرائب السلع واخلدمات- وهي بطبيعتها ضرائب ال تراعي احلالة االقتصادية 
للفرد، أي أنها ليست ذات وعاء ضريبي تصاعدي )يتم اقتطاعها من الفقير والغني على 
حٍد سواء(، مثل حال ضرائب الدخل واألرباح التي تراعي حجم الدخل املتحقق للفرد 
العدالة الضريبية أن يتم التحول  أو املنشأة ومتيز بني الغني والفقير. ولهذا فإن من 
التدريجي يف هيكل اإليرادات احمللية نحو تبني وعاء ضريبي تصاعدي بوصفه أساسًا 

لرفد خزينة الدولة باملوارد املالية الالزمة لإلنفاق على محركات التنمية يف الدولة.

املانحة لإلعفاءات الضريبية واحلوافز االستثمارية، ما  التشريعية  املرجعيات  تعدد   •
يؤدي إلى استغاللها لغايات التجنب الضريبي والتهرب منه.

نهج  يف  النظر  إعادة  يتطلب  وهذا  للتنفيذ،  الرأسمالية  املشاريع  جاهزية  عدم   •
اختيار  يف  اخلبرة  من  الكثير  ينقصها  احملافظات  مجالس  بعض  إن  إذ  الالمركزية، 
رأسمالية  مشاريع  بوضع  يتسبب  ما  تقييمها،  ويف  تنفيذها  املراد  التنموية  املشاريع 

غير جاهزة للتنفيذ وتواجهها العديد من املعوقات.

ضرورة وجود نظام محوسب موحد ملراقبة املخزون يف مختلف اجلهات احلكومية مبا   •
فيها البلديات واجلامعات.

تعزيز الرقابة املالية على اجلامعات والبلديات )إيرادات ونفقات(.  •

تفعيل نظام املتابعة والتقييم ألداء برامج اإلنفاق العام ضمن املوازنة السنوية للدولة.  •

استمرار اخلسائر التشغيلية لكل من شركة الكهرباء الوطنية وقطاع املياه.  •

تعزيز إدارة املخاطر وااللتزامات املالية.  •

سيطرة النفقات اجلارية على املوازنة السنوية للدولة )الرواتب، والنفقات التشغيلية(،   •
وضعف البعد التنموي لإلنفاق العام االستثماري يف ضوء شح املوارد املالية.

ثالثًا: أبرز التشريعات والقرارات والحزم المالية التي ُأطلقت 
خالل عام 2021

متديد العمل بقرار مجلس الوزراء املتصل بإعفاء معامالت االنتقال باإلرث والتخارج   -
بيع  وضريبة  التسجيل  رسوم  من  واألراضي  الشقق  وإعفاءات  التسجيل،  رسوم  من 

العقار حتى تاريخ 2021/6/30 و2021/12/30.
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الغرامات  من   %80 نسبته  ما  بإعفاء   2020/12/31 بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرار   -
امُلترّتبة على عدم جتديد تصاريح العمل لغير األردنيني الراغبني يف البقاء على أراضي 
اململكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يومًا، وذلك حّتى تاريخ 2021/1/31. 
وجاء هذا القرار لغايات تقليل اآلثار االقتصادّية على أصحاب العمل يف القطاع اخلاص، 
ومساعدتهم يف حتّمل األعباء املترّتبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، ولالستمرار يف 

عملّية تنظيم سوق العمل.

لـ  الضريبّية  األوضاع  تسوية  على   2021/1/10 بتاريخ  الوزراء  مجلس  موافقة   -
املكلفني ودائرة ضريبة  العالقة بني  القضايا  284 شركة ومكّلفًا، وفقًا ألسس تسوية 
الدخل واملبيعات. ويهدف هذا القرار إلى تسوية القضايا العالقة بني جميع األطراف 
السابقة، ومتكينها من تسديد املستحّقات الضريبّية املترّتبة عليها سابقًا، والتخفيف 
من األعباء املالّية التي ترّتبت بسبب تراكم املبالغ الضريبّية، والتأّخر يف تسويتها أو 

تسديدها.

تنفيذ برنامج "رفاق السالح" لدعم املتقاعدين العسكريني واحملاربني القدامى، بناء   -
 438 مبلغ  صرف  محاوره  ضمن  البرنامج  تضمن  حيث  امللك،  جاللة  توجيهات  على 

مليون دينار لإلسكان العسكري بتاريخ 2021/2/16.

قيمة  سقف  ورفع  البريدية،  الطرود  على  وتوحيدها  اجلمركية  الرسوم  تخفيض   -
أخرى  تبسيطية  إجراءات  إلى  إضافة  الضعف،  مبقدار  للتخفيض  اخلاضعة  الطرود 
املواطنني،  على  التسهيل  بهدف   2021/3/3 بتاريخ  اإللكترونية  التجارة  مجال  يف 
اإللكترونية،  التجارة  مجال  يف  الرياديني  وشريحة  اللوجستيات  قطاع  وتشجيع 

وتسريع عملية التخليص.

بتاريخ  والتشغيل  التنمية  صندوق  من  للمقترضني  األقساط  تسديد  تأجيل   -
يف  املواطنني  على  املترّتبة  االقتصادّية  األعباء  من  التخفيف  بهدف   ،2021/3/18
ظل الظروف التي متّر بها اململكة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وذلك ملدة ستة أشهر 

من تاريخ 2021/4/1 وحتى تاريخ 2021/9/30.

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2021/3/25 بتعديل أسس تسوية القضايا العالقة بني   -
التعديل اجلديدة  2019، ويأتي  واملبيعات لسنة  الدخل  املكلفني وبني دائرة ضريبة 
التسوية  جلنة  ومتكني  السابقة،  األطراف  بني  العالقة  والقضايا  امللّفات  إنهاء  بهدف 
من  أحكام قطعّية،  التي صدرت فيها  العالقة  الضريبّية  امللّفات  من دراسة  واملصاحلة 

غير قضايا جرم التهّرب الضريبي، ومبا يتماشى مع أحكام القانون. 
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والتحفيزية  التخفيفّية  والبرامج  اإلجراءات  من  مجموعة  الوزراء  مجلس  اتخاذ   -
بتاريخ 2021/3/31، والتي لها انعكاسات مباشرة على املواطنني ومختلف القطاعات، 
وهي بقيمة إجمالية قدرها 448 مليون دينار، وذلك للمساهمة يف احلد من تداعيات 
جائحة كورونا، واستدامة عجلة النشاط االقتصادي، واحلفاظ على صحة املواطن، 
والتخفيف من أعباء اجلائحة عن القطاعات االقتصادية واملواطنني، ومن أبرز هذه 

اإلجراءات، ما يلي:

مليون   30 بقيمة  الزراعي  اإلقراض  ملؤسسة  االئتمانية  التسهيالت  سقف  رفع   •
دينار.

ضخ سيولة يف السوق احمللي بسقف 240 مليون دينار متثل متأخرات مالية لبعض   •
املستشفيات وتوريد األدوية، ورديات ضريبية، وبدل استمالكات.

القطاعات  ضمن  بالتشغيل  تقوم  التي  الصناعات  لتشجيع  دينار  ماليني   10  •
التصديرية.

التي  املوّجه لألسر احملتاجة   )3 املستفيدة من برنامج )تكافل  زيادة أعداد األسر   •
تضررت من جائحة كورونا، وخاصة ُأسر عّمال املياومة، من خالل صندوق املعونة 
عدد  إجمالي  ليصبح   ،2021 عام  خالل  إضافّية  ُأسرة  ألف   60 بواقع  الوطنية 

اأُلسر املستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف ُأسرة.

تخصيص نحو 113 مليون دينار لالرتقاء بواقع اخلدمات الصحّية خالل جائحة   •
كورونا.

متديد العمل ببرنامج استدامة ملدة سبعة أشهر إضافية )حتى نهاية العام احلالي(،   •
وذلك بهدف احلفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل يف منشآت القطاع 
دينار  مليون   50 تبلغ  إجمالّية  بقيمة  التشغيل،  على  املنشآت  وحتفيز  اخلاص، 
الضمان  صندوق  خالل  من  ُتدفع  دينار  مليون   25 جانب  إلى  اخلزينة،  من  ُتدفع 

االجتماعي.

قرابة  لتوفير  وصيانتها،  اململكة  يف  والسياحّية  األثرّية  املواقع  مختلف  تأهيل   •
4500 فرصة عمل ملدة ثمانية أشهر، بكلفة 11 مليون دينار.

ستة  ملدة  واتصال  إرشاد  وموظفي  بيانات  مدخل   1500 لتشغيل  مشروع  إطالق   •
أشهر، وذلك لدعم جهود مواجهة وباء كورونا.

الشباب  أولوّية، موّجهة لتشغيل  زراعية جديدة ذات  دعم فوائد قروض ملشاريع   •
واملرأة، وحتفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة أربعة ماليني دينار.
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إعفاء 50% من رسوم التراخيص عن مدد اإلغالق، بتكلفة 1.6 مليون دينار ضمن   •
التراخيص  رسوم  من  اململكة  يف  العام  النقل  مركبات  وإعفاء  عّمان،  أمانة  حدود 
ترخيص  لتجديد  أشهر  ثالثة  مّدة  ومنح  اإلغالق،  مدد  عن  دينار  مليون  بقيمة 

وسائط النقل العام دون غرامات.

متديد العمل برخص املهن، وبشهادات تسجيل املؤّسسات، وأذونات اإلشغال الصادرة   •
املناطق  يف  اإلعمار  بتراخيص  املتصلة  الرسوم  دفع  وتأجيل  االستثمار،  هيئة  عن 

التنموية، حتى نهاية عام 2021.

بنسبة  املهن  رخصة  على  الواردة  والبدالت  الرسوم  بنود  جميع  على  خصم  منح   •
100% للمهن املغلقة )غير املصّرح لها بالعمل( بحسب أوامر الدفاع.

على  الواردة  والبدالت  والغرامات  الرسوم  بنود  جميع  على   %25 بنسبة  خصم   •
 ،2021/7/1 تاريخ  قبل  تسديدها  حال  يف  االقتصادية  للمنشآت  املهن  رخص 

ومتديد مّدة جتديد رخص املهن واللوحات اإلعالنّية حتى 2021/7/1.

إعفاء من الغرامات على ضريبة األبنية واملسّقفات واملعارف حتى نهاية عام 2021،   •
حتصيل  لقانون  وفقًا  عليهم،  املستحّقة  الغرامات  من   %100 من  املكّلفني  وإعفاء 

األموال العاّمة يف حال تسديد مبلغ أصل املطالبة قبل تاريخ 2021/7/1.

املعّدة  والبستانّية  الزراعية  السلع  على   2021 عام  املفروضة  الرسوم  على  إعفاء   •
للتصدير بنسبة 75%، شريطة تسديد املبلغ املستحّق قبل نهاية العام احلالي.

إعفاء 50% من الغرامات على عدم جتديد تصاريح العمل للعّمال غير األردنيني   •
والراغبني يف البقاء على أراضي اململكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يومًا 

وحتى تاريخ 2021/7/1.

وفقًا  األساسّية،  الغذائّية  املواّد  من  املستوردات  على  املبيعات  ضريبة  دفع  تأجيل   •
ألسس محددة.

واملبيعات  الّدخل  ضريبة  دائرة  يف  واملصاحلة  التسويات  جلنة  صالحّية  متديد   •
بالتنسيب باإلعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار2021.

التنمية  صندوق  من  املمنوحة  القروض  على  املستحقة  الذمم  جدولة  إعادة   •
ألف   15 قرابة  اإلجراء  هذا  من  ليستفيد   ،2021 عام  نهاية  حتى  والتشغيل 

مقترض.

القروض  وفصل  اجلماعّية،  القروض  جدولة  إعادة  اتفاقيات  توقيع  مّدة  متديد   •
حتى  جدولتها  وإعادة  والتشغيل،  التنمية  صندوق  يف  اإلقراضية  البرامج  جلميع 
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نهاية عام 2021، ليشمل اإلجراء إعادة جدولة قرابة 12 ألف قرض.

االجتماعية  التنمية  برامج  من  املقترضني  على  املستحّقة  األقساط  دفع  تأجيل   •
هذا  من  ليستفيد   ،2021 عام  نهاية  حتى  االئتمان(  وصناديق  املنتجة  )األسر 

اإلجراء قرابة 12 ألف ُأسرة.

تأجيل استيفاء األقساط املستحّقة لقروض صندوق تنمية احملافظات حتى نهاية   •
100 مشروع استثماري يف مختلف  2021، ليستفيد من هذا اإلجراء قرابة  عام 

محافظات اململكة.

السياحي على تأمني  القطاع  2021/4/7 ملساعدة  أمر دفاع رقم )29( صادر بتاريخ   -
السيولة النقدية، وتخفيف األضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استعادة عافيته. 

إقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2021/4/15 نظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص   -
لسنة 2021، بهدف حتديد مراحل مشروعات الشراكة وإجراءاتها، مبا يضمن املساواة 

والشفافّية. 

بني  الشراكة  مشروعات  حساب  نظام   2021/4/15 بتاريخ  الوزراء  مجلس  إقرار   -
القطاعني العام واخلاص لسنة 2021، لغايات تنظيم جميع الشؤون املتصلة بحساب 

متويل مشروعات الّشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

الوطني  السجّل  نظام  على  باملوافقة   2021/4/15 بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرار   -
بيانات  توفير  إلى  يهدف  والذي   ،2021 لسنة  االستثمارّية  احلكومّية  للمشروعات 

شاملة جلميع املشروعات احلكومّية االستثمارّية. 

العقبة  ل لقانون منطقة  2021/5/3 ملشروع قانون معدِّ الوزراء بتاريخ  إقرار مجلس   -
االقتصادّية اخلاّصة لسنة 2021، لغايات توحيد اإلدارة اجلمركّية يف اململكة، ومتكني 
دائرة اجلمارك من توّلي جميع الصالحّيات اجلمركّية، والقيام بالتحّري عن اجلرائم 
وبدل  والغرامات  والرسوم  الضرائب  وحتصيل  وضبطها،  عليها  والتفتيش  اجلمركّية 
العقبة االقتصادّية  البيانات اجلمركّية داخل حدود منطقة  املترّتبة على  اخلدمات 
التدقيق  من  واملبيعات  الّدخل  ضريبة  دائرة  القانون  مشروع  ميّكن  كما  اخلاّصة، 
والضريبة  املبيعات،  على  العاّمة  والضريبة  الّدخل  لضريبة  والتحصيل  والتقدير 

اخلاّصة يف منطقة العقبة االقتصادّية اخلاّصة. 

االستيراد  عند   %2 ضريبة  دفع  تأجيل  بتمديد   2021/5/3 بتاريخ  صادر   قرار   -
للحاصلني على موافقات حتى 30 حزيران. 
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صدور اإلرادة امللكية بتاريخ 2021/5/23 باملوافقة على قانون تنظيم املوازنة العامة   -
بتاريخ  الرسمية  اجلريدة  يف  ونشرها   ،2021 لعام  احلكومية  الوحدات  وموازنات 
العام،  املال  إلدارة  شاملة  تشريعية  مظلة  إيجاد  إلى  القانون  ويهدف   .2021/5/16

ولتعزيز الشفافية والرقابة عليه.

 845 لـ  2021/5/24 على تسوية األوضاع الضريبّية  موافقة مجلس الوزراء بتاريخ   -
وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت  ومكّلفًا،  شركة 

الضريبة العامة على املبيعات.

2021/5/24 على توصيات جلنة الّنظر يف املطالبات  موافقة مجلس الوزراء بتاريخ   -
ثماني  بتسوية  األردنّية،  اجلمارك  دائرة  وبني  املخالفني  و/أو  املكّلفني  بني  العالقة 
أّي  املتبّقية عليهم مع  املبالغ  التزامهم بدفع كامل  قضايا ملكّلفني ومخالفني، شريطة 

رسوم أو ضرائب أو نفقات خالل مّدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

العامة  املوازنة  بقانون  ُملَحق  قانون  مشروع   2021/6/2 بتاريخ  الوزراء  مجلس  إقرار   -
والتحفيزّية  التخفيفّية  اإلجراءات  تكاليف  لتغطية   وذلك   ،2021 املالية  للسنة 
احلماية  منظومة  بتعزيز  واملتصلة   ،2021 آذار   31 بتاريخ  احلكومة  أعلنتها  التي 
االجتماعية، واحلفاظ على فرص العمل يف القطاع اخلاص، وحتفيز التشغيل وبرامج 
التشغيل املؤّقتة التي ُأطلقت لتشغيل الشباب والشاّبات يف قطاعات الزراعة والسياحة 
والصّحة وتكنولوجيا املعلومات وغيرها، ودفع املتأّخرات املستحقة لعدد من القطاعات. 

موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2021/6/17 على اإلسراع يف تنفيذ املشاريع التي تعزز   -
األمن الغذائي يف اململكة، ومبا يسهم يف دعم قطاع الثروة النباتية.

الشحن  لتكاليف  سقوف  اعتماد  على   2021/6/17 بتاريخ  الوزراء  مجلس  موافقة   -
البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم اجلمركية حتى نهاية عام 2021 لضمان 
انعكاس هذا اإلجراء على السعر النهائي للمستهلك، على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه 

الغاية. 

إعداد مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على املبيعات لسنة 2021 بتاريخ   -
2021/6/22 بهدف االنسجام مع املمارسات العاملية يف مفهوم خضوع ضريبة املبيعات 
للسلع واخلدمات من خالل إقرار مبدأ التوريد، إضافة إلى تخفيض مّدة طلب الردّيات 

من ستة أشهر إلى شهرين اثنني. 

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2021/6/30 بتمديد العمل بقراره السابق املتصل بإعفاء   -
معامالت االنتقال باإلرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق واألراضي من 
رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 2021/12/31، وذلك لغايات حتفيز 
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سوق العقار واإلسكان، ومتكني ذوي الدخل احملدود واملتدّني من شراء املساكن املالئمة، 
وخاصة يف ظل الظروف التي شهدتها اململكة بسبب تداعيات أزمة كورونا. 

موافقة مجلس الوزراء على توصيات جلنة تسوية القضايا العالقة بني املكلفني وبني   -
ومكّلفًا،  شركة   37 لـ  الضريبّية  األوضاع  بتسوية  واملبيعات،  الدخل  ضريبة  دائرة 
العاّمة  الضريبة  وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت 

على املبيعات.

املكّلفني  بني  العالقة  املطالبات  يف  الّنظر  جلنة  توصيات  على  الوزراء  مجلس  موافقة   -
15 قضّية ملكّلفني ومخالفني،  و/أو املخالفني، وبني دائرة اجلمارك األردنّية، بتسوية 
أو نفقات  أو ضرائب  أّي رسوم  املتبّقية عليهم مع  املبالغ  التزامهم بدفع كامل  شريطة 

خالل مّدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

موافقة مجلس الوزراء على توصيات جلنة تسوية القضايا العالقة بني املكلفني ودائرة   -
عليهم  ترتبت  مكلفًا،   47 لـ  الضريبية  األوضاع  بتسوية  واملبيعات  الدخل  ضريبة 
املبيعات،  على  العامة  الضريبة  وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات 

بناء على الطلبات التي تقدموا بها إلى اللجنة.

موافقة مجلس الوزراء على توصيات جلنة تسوية القضايا العالقة بني املكلفني وبني   -
ومكلفًا،  شركة   176 لـ  الضريبية  األوضاع  بتسوية  واملبيعات،  الدخل  ضريبة  دائرة 
العامة  الضريبة  وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت 

على املبيعات.

الوزراء على توصيات جلنة التسوية واملصاحلة، املشّكلة وفقًا ألسس  موافقة مجلس   -
تسوية القضايا العالقة بني املكلفني ودائرة ضريبة الدخل واملبيعات، بتسوية األوضاع 
الضريبية لـ 1017 شركة ومكّلفًا، ترّتبت عليهم التزامات وفقًا ألحكام قانون ضريبة 

الدخل وقانون الضريبة العاّمة على املبيعات.

و/أو  املكّلفني  بني  العالقة  املطالبات  يف  النظر  جلنة  توصيات  على  املجلس  موافقة   -
ومخالفني،  ملكلفني  قضية   14 بتسوية  األردنية،  اجلمارك  دائرة  وبني  املخالفني، 
أو نفقات  أو ضرائب  املتبقية عليهم مع أي رسوم  املبالغ  التزامهم بدفع كامل  شريطة 

خالل مّدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

موافقة مجلس الوزراء على توصيات جلنة تسوية القضايا العالقة بني املكّلفني وبني   -
1200 شركة ومكّلف،  لـ  دائرة ضريبة الدخل واملبيعات، بتسوية األوضاع الضريبّية 
العاّمة  الضريبة  وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت 

على املبيعات.
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املكّلفني  بني  العالقة  املطالبات  يف  الّنظر  جلنة  توصيات  على  الوزراء  مجلس  موافقة   -
و/ أو املخالفني، وبني دائرة اجلمارك األردنّية، بتسوية 11 قضّية ملكّلفني ومخالفني، 
أو نفقات  أو ضرائب  أّي رسوم  املتبّقية عليهم مع  املبالغ  التزامهم بدفع كامل  شريطة 

خالل مّدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

أعلنتها  التي  والتحفيزّية  التخفيفّية  اإلجراءات  لتكاليف  املوازنة  ملحق  تغطية   -
احلكومة يف شهر آذار 2021، من كامل قيمة املنحة األمريكية اإلضافية البالغة 263 
دينار  مليون  و148.5  جارية  نفقات  دينار  مليون   78.5 بواقع  موزعة  دينار،  مليون 
نفقات رأسمالية. وذلك بالنظر إلى أنه ال يجوز، بحسب قانون املوازنة العامة، عقد أي 
نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخّصصات يف املوازنة، إال إذا اقتضت املصلحة العامة 

صرف نفقات إضافّية، فعندها يتوّجب إصدار قانون ملحق باملوازنة قبل الصرف.

إعداد مشروع نظام خاص باألسعار التحويلية للغايات الضريبية بهدف سد الثغرات   -
يف إجراءات النظام الضريبي يف األردن، والتي يستخدمها البعض يف التهرب أو التجنب 

الضريبي وحتويل األرباح. 

2021، بهدف  إقرار مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على املبيعات لسنة   -
االنسجام مع املمارسات الدولية يف مفهوم خضوع ضريبة املبيعات للسلع واخلدمات من 
التعديل مبا يكفل تسريع سداد ردّيات  إلى إجراء  التوريد، إضافة  إقرار مبدأ  خالل 

ضريبة املبيعات، ومبا يوفر السيولة للقطاع اخلاص دون تأخير.

الوزراء على توصيات جلنة التسوية واملصاحلة، املشّكلة وفقًا ألسس  موافقة مجلس   -
تسوية القضايا العالقة بني املكلفني ودائرة ضريبة الدخل واملبيعات، بتسوية األوضاع 
الضريبّية لـ 1243 شركة ومكّلفًا، ترّتبت عليهم التزامات وفقًا ألحكام قانون ضريبة 
الدخل وقانون الضريبة العاّمة على املبيعات، وذلك استمرارًا جلهود حتفيز املكّلفني 
على تسديد املستحّقات الضريبّية املترّتبة عليهم، وفقًا ألحكام قانون ضريبة الدخل 
التي تقّدموا بها إلى جلنة  املبيعات، بناء على الطلبات  العاّمة على  وقانون الضريبة 
الدخل  ضريبة  ودائرة  املكّلفني  بني  العالقة  القضايا  تسوية  ألسس  سندًا  التسويات 

واملبيعات لسنة 2019 وتعديالتها.

ل لقانون منطقة العقبة االقتصادّية اخلاّصة لسنة 2021  إعداد مشروع قانون معدِّ  -
ملكافحة  الرامية  اجلهود  لتعزيز  اجلمركية  واإلدارة  الضريبية  اإلدارة  توحيد  بهدف 
التهرب اجلمركي والضريبي دون إحداث أي تعديل على التعرفة اجلمركية واملعدالت 
الضريبية، وعدم حتميل املواطنني واملستثمرين أي أعباء أو ضرائب أو رسوم جديدة.
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وفقًا  املشّكلة  واملصاحلة،  التسوية  جلنة  توصيات  على  باملوافقة  الوزراء  مجلس  قرار   -
ألسس تسوية القضايا العالقة بني املكلفني ودائرة ضريبة الدخل واملبيعات، بتسوية 
األوضاع الضريبّية لـ 909 شركات ومكّلفني، ترّتبت عليهم التزامات وفقًا ألحكام قانون 

ضريبة الدخل وقانون الضريبة العاّمة على املبيعات.

رابعًا: متابعة التوصيات المقدمة في تقرير حالة البالد لعام 
2020

التوصيات يف مجال السياسة املالية 
حسب تقرير حالة البالد لعام 2020

طبيعة اإلجراءات املتخذة 
بخصوص التوصيات

لم يتم التنفيذقيد التنفيذ
املالية  املعلومات  إدارة  لنظام  الفعلي  العملي  التطبيق  يف  التسريع 

احلكومية )GFMIS( للوحدات احلكومية ضمن املوازنة.
 قيد التنفيذ

Fis- )وضع ضوابط مالية على إنفاق الوحدات احلكومية ضمن املوازنة 
cal Rules( وخاصة يف مجال منو النفقات.

 قيد التنفيذ

بند  مثل  والرأسمالي،  اجلاري  اإلنفاق  بنود  بعض  يف  النظر  إعادة 
"النفقات األخرى".

 قيد التنفيذ

اقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين 
الرأسمالي احلكومي، ونقل بند "األصول غير املالية" املوجود يف النفقات 
اجلارية إلى النفقات الرأسمالية، ونقل أي نفقات رأسمالية ذات طبيعة 
جارية إلى النفقات اجلارية، وخاصة املرتبطة بإدارة املباني واإلنشاءات 

والصيانة والتأثيث واألجهزة.

 قيد التنفيذ

اللجوء إلى وسائل علمية أكثر دقة يف إجراء التوقعات يف جانب النفقات 
حتليل  على  املبنية  القياسية  النماذج  استخدام  مثل  واإليرادات، 

السالسل الزمنية، وكذلك حتليل أثر اإلنفاق على النتائج.
 قيد التنفيذ

إجراء دراسة حقيقية ملعرفة جدوى نقل الوحدات احلكومية من قانون 
الوصول  العامة، بهدف  املوازنة  إلى قانون  الوحدات احلكومية  موازنات 
هذه  ستشكل  وإاّل  وتخفيضها،  الوحدات  تلك  نفقات  لضبط  حلول  إلى 
معظم  أن  لوحظ  إذ  املركزية،  اخلزينة  على  جديدًا  عبئًا  الوحدات 

نفقات تلك الوحدات ازدادت بعد عملية النقل.

لم يتم التنفيذ 

يف  وذلك  للموازنة،  ُضمت  التي  احلكومية  الوحدات  هيكلة  استكمال 
ضوء أن نقل عدد من الوحدات احلكومية إلى قانون املوازنة العامة كان 
شكليًا، ولم يسهم يف أي حتسن يف نفقات الوحدات املضافة، ومن األفضل 

أن يكون النقل متصاًل بدمج هيكلي لتلك املؤسسات.

 قيد التنفيذ
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التوصيات يف مجال السياسة املالية 
حسب تقرير حالة البالد لعام 2020

طبيعة اإلجراءات املتخذة 
بخصوص التوصيات

لم يتم التنفيذقيد التنفيذ
العمل على إيجاد نظام متكامل ملتابعة األداء وتقييمه لتحسني عملية 
تطبيق  من  املرجوة  األهداف  مع  ينسجم  مبا  وتنفيذها،  املوازنة  إعداد 

منهجية املوازنة املوجهة بالنتائج.
 قيد التنفيذ

تكلفة  لتخفيض  اخلارجي،  االقتراض  إلى  احلكومة  اجتاه  تعزيز 
أسعار  تقلبات  من  التحوط  مثل  إجراءات  اتخاذ  ضرورة  مع  االقتراض 
للتخفيف  سياسات  واتباع  العاملية،  األسواق  يف  الفوائد  وأسعار  الصرف 

من آثارهما خلفض النفقات.

 قيد التنفيذ

الذي يحني أجل استحقاقه خالل سنة واحدة،  الدين  تخفيض حصة 
وغيرها  اإلسالمية  الصكوك  إصدار  وتفعيل  القانونية  األطر  وتعزيز 
املدخرين( لتنويع  السندات لصغار  التقليدية )مثل  السندات غير  من 
مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة املستثمرين يف أدوات الدين احلكومي، 
اخلارجية  الديون  هيكلة  إلعادة  اجلهود  من  املزيد  بذل  وكذلك 
على  )احلصول  القروض  تكاليف  تخفيض  يف  يساعد  مبا  والداخلية 

شروط أفضل للقروض(.

 قيد التنفيذ

النفقات،  ضبط  إجراءات  تبني  ومدروسة  موثقة  خطة  وجود  ضرورة 
ويجري حتديثها دوريًا تبعًا للمستجدات.

 قيد التنفيذ

إعادة النظر يف املسميات الوظيفية داخل الوحدات احلكومية املستقلة 
لوجود  فيها  الرواتب  ُسّلم  وتوحيد  عامة،  مسميات  ضمن  وتوحيدها 

تفاوت كبير يف ما بينها وخاصة يف بنود العالوات اإلضافية.
 قيد التنفيذ

إنشاء قسم يف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو يف ديوان احملاسبة، ُيعنى 
بدراسة كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب، ويعمل بأسلوب العينة، على 

غرار ما هو متبع يف العديد من الدول املتقدمة.
لم يتم التنفيذ 

واألدوات  األساليب  واستخدام  واحملروقات،  الكهرباء  استهالك  ترشيد 
الكهرباء  الستخدام  بديلة  مصادر  وإيجاد  الطاقة،  لتوفير  املناسبة 

واملياه.
 قيد التنفيذ
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خامسًا: التوصيات 
احمللي  الناجت  إلى  العامة  املوازنة  عجز  نسبة  يف  تدريجي  تخفيض  على  العمل   .1
اإلجمالي بعد املنح اخلارجية وقبلها، بشكل تدريجي من خالل وضع خطة مدروسة 

لضبط اإلنفاق العام وترشيده، ال سيما النفقات اجلارية يف النفقات الرأسمالية.

إجمالي  إلى  احمللية  اإليرادات  نسبة  لزيادة  وحتديثه  الضريبي  النظام  تطوير   .2
اإلنفاق خالل السنوات اخلمس القادمة وذلك من خالل إجراء إصالحات يف جانب 
إدارة اإليرادات العامة، تتمثل بإلغاء اإلعفاءات الضريبية وتعددها، وردم الثغرات 
اإلقرارات  يف  الطوعي  االلتزام  وتعزيز  الضريبي،  بالتحصيل  املتصلة  التشريعية 

الضريبية والتوسع يف تطبيق نظام الفوترة. 

الضرائب  على  االعتماد  نحو  التوجه  خالل  من  الضريبية  العدالة  هيكلة  تعميق   .3
املباشرة، وتطوير اإلدارة اجلمركية ملكافحة التهرب اجلمركي وجتنّبه، عن طريق 
رقمنة اإلجراءات، وتشكيل جلان للتظلمات والتسويات اجلمركية، وبناء منظومة 
للرخص لتسهيل التجارة، إضافة إلى حتسني اخلدمات الضريبية املقدمة للمكلفني 
الضريبية  اإلدارة  وتوحيد  الضريبية(،  التسويات  وجلنة  الذهبية،  )القائمة 

واجلمركية لكافة مناطق اململكة )مبا يف ذلك محافظة العقبة(.

بني  لتتراوح  اإلنفاق  إجمالي  إلى  الرأسمالية  النفقات  يف  تدريجية  زيادة  إحداث   .4
15% إلى 20% خالل اخلمس سنوات القادمة من خالل مأسسة إدارة استثمارات 
احلكومة، وتعميق تطبيق الشراكة مع القطاع اخلاص، بإنشاء وحدة إلدارة جميع 
االستثمارات احلكومية العامة يف رئاسة الوزراء بالشراكة مع القطاع اخلاص وتوزيع 

املشاريع على محافظات اململكة. 

والتنبؤ  العام،  الدين  إدارة  مجال  يف  القدرات  لتعزيز  املالية  وزارة  يف  وحدة  إنشاء   .5
باملستهدفات املالية، وإدارة املخاطر املالية احملتملة.

خالل  من  وذلك  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  إلى  العام  الدين  خدمة  نسبة  تخفيض   .6
إعادة جدولة الديون املتعاقد عليها، والوصول إلى مصادر متويل جديدة ميّسرة.

تخفيض نسبة الدين اخلارجي إلى الصادرات من السلع واخلدمات بواقع نقطتني   .7
مئويتني سنويًا من عام 2022.

أو  املتفرقة  اإلنفاق  بنود  عن  اإلفصاح  خالل  من  العام  اإلنفاق  شفافية  تعزيز   .8
حسابات  خلارطة  وفقًا  األخرى«  »النفقات  مادة  حتت  تبويبها  وعدم  املختلفة 

املوازنة املعتمدة.
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اقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي   .9
اجلارية  النفقات  إلى  جارية  طبيعة  ذات  رأسمالية  نفقات  أي  ونقل  احلكومي، 
وخاصة املرتبطة بإدارة املباني واملشاريع واإلنشاءات والصيانة والتأثيث واألجهزة.

إعداد  عملية  لتحسني  وتقييمه  األداء  ملتابعة  متكامل  نظام  إيجاد  على  العمل   .10
بالنتائج  املوجهة  املوازنة  تطبيق  من  املرجوة  األهداف  مع  ينسجم  مبا  املوازنة 
املتابعة  نظام  تفعيل  العامة  املوازنة  دائرة  استكمال  ذلك  ويتطلب   .)ROB(
والتقييم للوقوف على أداء برامج اإلنفاق العام يف ظل املستهدفات ومؤشرات األداء 

املوضوعة، مبا يؤدي إلى إدارة كفؤة للموارد املالية املتاحة. 

زيتي،  وصخر  وغاز،  )نفط،  واستثمارها  الطبيعية  املوارد  استكشاف  يف  التوسع   .11
وطاقة متجددة، معادن واخرى( لرفد اخلزينة بإيرادات جديدة تسمح بتسريع 

اإلصالح الهيكلي يف جانب اإليرادات العامة للدولة.

12.  وضع خطة متوسطة املدى حتدد الوقت الزمني الالزم الستعادة شركة الكهرباء 
الوطنية التوازن املالي.

العامة مبا يضمن مراجعة  الوطني للمشاريع االستثمارية  السجل  نافذة  13.  تفعيل 
من  التحقق  مع  للدولة،  السنوية  املوازنة  يف  إدراجها  املراد  احلكومية  املشاريع 

إمكانية تنفيذها.

تركيز املوازنة العامة بشكل دوري على قطاع واحد أو أكثر، مثاًل: الصحة والتعليم،   .14
منطلق  من  ...إلخ،  املعلومات  وتكنولوجيا  والزراعة  الصناعة  أو  واملياه،  الطاقة  أو 
اعتبارها قطاعات رائدة سنوية، لتقود النمو االقتصادي، وتصبح جدوى املشاريع 

الرأسمالية أكثر تركيزًا.
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