
 

 

 

 تــقــريـــر تفــصــيــلي حـــول

 ة لـلــدولـةــالـــعــام ةـــالمــوازنمـــشــروع قـــانــــون "

 "2019لـلعـام  

 

  الـسيــاســات والــدراســات االقتــصــاديــةإدارة 

  ة ـــدوليـــارة الـــجــات والتـــيــاقــاالتفوحــدة 

 

 إعــــــداد 

 مـــأمــــون صــــيدم 

 2018- كــانــــون االول
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 ةـدولـلـل ةــامـعـال الـمـوازنـةول ـر حــريـــــقـت

 2019ام ـعـلل  

  

 ة ـــدمـــقــم 
 

، في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا، حيث ما 2019 للعام العامة للسنه المالية الموازنة تأتي 

العديد من التحديات  ويواجهالتراجع االقتصادي و االنكماش يمر بحالةزال االقتصاد الوطني 

 الخارجية.االقتصادية سواء الداخلية منها او 

 

اد االقتص هواجياألكبر الذي  التحديما زال النمو االقتصادي الحقيقي  الداخلي،فعلى الصعيد 

حيث عانى االقتصاد الوطني من حاله تباطؤ في النمو االقتصادي متأثرا بالتطورات التي  الوطني،

 شهدتها المنطقة خالل السنوات األخيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني.

 

في (، %2نسبته ) ما 2017بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي خالل العام  فقد

( وهو نمو ضعيف جدا %2.1) 2018النمو باألسعار الثابته في الربع الثاني من العام حين بلغ 

 الفقر.غير قادر على تحقيق فرص عمل حقيقية ومواجهه 

 

الى جانب نمو ضعيف في  ،2017خالل العام (%18.3ما نسبته ) البطالةحيث بلغ معدل  

، 2018شهور األولى من العام  التسعة( خالل %3الصادرات الوطنية والتي بلغت ما نسبته )

العامة والعجوزات المتزايدة في ميزانيه الحكومة جراء قصور  المديونيةارتفاع كبير في نسب و

 إيراداتها وتضخم نفقاتها.

 

وما يعني ذلك من  الجديد،فيذ قانون ضريبة الدخل سوف يبدأ تن ،2019كما وانه مع بداية العام 

االمر الذي  الخاص،وزيادة األعباء الضريبية على القطاع  للمواطنين،تراجع القوة الشرائية 

سوف يؤدي الى مزيد من تراجع النشاط االقتصادي والتجاري وانعكاس ذلك سلبا على إيرادات 

 .الدولة

 

والدول  عام،الى جانب الظروف السياسية واالقتصادية المتردية التي تعيشها دول المنطقة بشكل 

وسوريا( وما ترتب على  )العراقالعربية المحيطة باالقتصاد الوطني بشكل خاص وتحديدا 

االقتصاد الوطني من حاله تراجع واضحة واثار سلبية إضافية على االقتصاد الوطني، وباألخص 

، االمر الذي يتطلب تحفيز االقتصاد الوطني وتحقيق معدالت نمو لق بالصادرات الوطنيةما يتع

 أكبر والسعي نحو جذب االستثمارات األجنبية وتحفيز حركة الصادرات الوطنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 9201لـلـعـام  لـلــدولــة وازنـة العـامـةـمـــ: مـالمـح قـانـون الأوال    
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 امـة: ـاإليـرادات الـعـ (أ)
 

( مليون دينار، بزيادة 8609.9بنحو ) 2019عام لل للدولة اإليرادات العامة مجموع قدر 

، وبنسبة نمو 2018( مليون دينار لعام 7890.4( مليون دينار، مقابل )719.5قيمتها )

  :وقــد تـــوزعـــت هـــذه اإليــرادات وفـــقــا لمــا يـــلــي (،%9.1بلغت )
 

   :اإليـرادات المـحلـيـة 
 

( مليون دينار، بزيادة 8009.9بحوالي ) 2019اإليرادات المحلية في عام  مجموع قدر   

( 6975.4( مقابل )%14.8( مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته )1034.5قيمتها )

 : جـــاءت هـــذه الــزيـــادة محــصلــة لمــا يـلي وقــد ،2018مليون دينار لعام 
 

  االيـرادات الــضـريبــية: 
ل ما التي تشك الضريبية،تركزت الزيادة في االيرادات المحلية ضمن بند االيرادات 

( مليون دينار 5273.3( من اجمالي االيرادات المحلية وبما قيمته )%65.8نسبته )

( مليون دينار 4550.8مقابل ) دينار،( مليون 722.5، وبزيادة بلغت )2019للعام 

 وقــد جــاءت هــذه الــزيــادة المتــوقــعة نتــيجــة ازديــاد كــل مــن:، 2018عام 
  

 الضــرائب عــلى الــدخــل واالربــاح: -1
( 942.7، مقابل )2019( مليون دينار خالل عام 1187.9لى )إن تصل أ والمقدر 

 ( مليون دينار.245.2، بارتفاع بلغ )2018مليون دينار عام 
 

 : الــضــرائــب علــى الســلــع والخــدمـــات  -2

( 400.3، بارتفاع يبلغ )2019( مليون دينار عام 3610.3لى )إن تصل أ المقدرفمن 

 .2018مليون دينار عام  (3210مقابل ) دينار،مليون 
 

 ة: ــدوليــالت الــامــمعـارة والــتجـلى الــب عــرائــالض -3

( مليون 293.1مقابل ) ،2019عام ( مليون دينار 365لى )إن تصل أ المقدرحيث من 

 .2018دينار خالل العام 
 

  االيــرادات غــير الــضـريبـــية: 
( من اجمالي االيرادات المحلية المقدرة وبما قيمته %34.2فقد شكلت ما نسبته )

، 2018( مليون دينار عام 2424.5، مقابل )2019( مليون دينار عام 2736.5)

 د: ــاد بنـــع ازديـــوقـــة لتـــتيجــادة نـــزيـــذه الـــاءت هـــد جــوق
 

  ايـرادات بيــع الــسلـع والخــدمــات: -1
( مليون دينار عام 911.2، مقابل )2019( مليون دينار عام 988.8لى )إليصل 

2018. 
  

 :االيــرادات المخــتلفـــة -2

( مليون دينار عام 1142.8مقابل )، 2019( مليون دينار عام 1189.1لى )إلتصل  

2018. 

 

 

 ة:ـــلكيــل المـــرادات دخــإي -3
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( مليون دينار عام 287.4، مقابل )2019( مليون دينار عام 473.1لتصل الى )

 ( مليون دينار.185.7، بزيادة بلغت )2018

 

 (1جــدول رقـــم )

 االيــرادات الضــريبــية وغــير الضــريبــية
 مليون دينار                                                                                                   

 اعــادة تـــقــديـــر الــــصـــنف

2018 

 مــــقــدر

2019 

 8009.9 6975.4 االيـــرادات المــحلــــية، مــنهـــا:

 5273.3 4550.8 اإليرادات الــضــريبـــية: -أ

الضرائب على الدخل  -1

 واالرباح

942.7 1187.9 

 110 105 الضرائب على الملكية  -2

الضرائب على السلع  -3

 والخدمات

3210 3610.3 

الضرائب على التجارة  -4

 والمعامالت الدولية

293.1 365 

 2736.5 2424.5 االيــرادات غيــر الضــريبــية-ب 

 12 12 عائدات التقاعد -1

 473.1 287.4 الملكيةايرادات دخل  -2

 988.8 911.2 ايرادات بيع السلع والخدمات -3

الغرامات والجزاءات  -4

 والمصادرات

71 73.5 

 1189.1 1142.8 االيرادات المختلفة -5

 600 915 ةــارجيــح الخــمنـال -ج       

 

 الـمنـح الـخـارجـيـة:  
  

( 315دينار، بانخفاض بلغ )( مليون 600بمبلغ ) 2019قدرت المنح الخارجية في عام 

، 2018( مليون دينار في عام 915(، مقارنه مع )%34.4مليون دينار، بنسبة بلغت )

  وقـد تــوزعــت هـــذه الــمـنح وفـقــا للــجهــات التــاليـــة:

 

  :دينار،( مليون 58ما مجموعه ) 2019قدرت المنح االوروبية لعام االتــحــاد االوروبـــي 

 .2018( مليون دينار لعام 44مقابل )
 

  :( مليون 337) 2019قدرت منح الواليات المتحدة االمريكية لعام الـواليــات الــمتحــدة

 .2018( مليون دينار لعام 535مقابل ) دينار،
 

  :( 113)       2019قدرت منح الصندوق الخليجي لعام الصــندوق الــخــليـجي للــتــنـمية

 .2018( لعام 157مقابل )مليون دينار ، 
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 ـ )ةــكــــة مـــمــات قـــرجــمخ ( 71، مقابل )2019( مليون دينار للعام 71: والتي قدرت ب

 .2018مليون للعام 

 

 ( مليون 108مقابل ) دينار،( مليون 21بـ ) 2019قدرت مجموعها للعام  رى:ـــح أخـنــم

 .2018دينار للعام 

                                                         

 (2جــدول رقـــم )                                                          

 ةـــارجيــالخ الـــمــنــح                                                        
 مليون دينار                                                                                                                            

 اعـــادة تـــقــديــر التــصنيـــف

2018 

 مـــقــدر

2019 

 600 915 الــمنــح 

 58 44 االتحــاد االوروبـــي

 337 535 المتــحــدة االمـريكيــةالــواليــات 

 113 157 الــصــندوق الخـليجــي للتــنميــة

 71 71 مخرجات قمة مكة 

 21 108 منــح اخـــرى
 

 النـفـقـات الــعـامــة:  -ب
 

( 551.5( مليون دينار، بزيادة قيمتها )9255.4بنحو) 2019قدرت النفقات العامة في عام 

، وقـد 2018( مليون دينار في عام 8703.9( مقابل )%6.3بلغت )مليون دينار، بنسبة نمو 

 تــوزعــت هــذه النفـقات علــى النحــو التـــالـــي: 
 

  :النــفــقــات الـجـاريـة 

( مليون دينار، بارتفاع قيمته 8012.9بنحو ) 2019قدرت النفقات الجارية في عام 

( مليون دينار في العام 7683.3ابل )مق (،%4.2وبنسبة بلغت ) دينار،( مليون 329.6)

2018. 

  :الـنفـقـات الـرأسـمالـيـــة 

بارتفاع مقداره  دينار،( مليون 1242.5بحوالي ) 2019قدرت النفقات الرأسمالية في عام 

( مليون دينار في 1020مقابل ) (،%21.8( مليون دينار وبنسبة نمو بلغت )222.5)

 .2018العام 
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 (3جــدول رقـــم )

 النفــــقات الجــاريــة والــرأسمــاليـــة
 مليون دينار                                                                                     

 اعـــادة تــقديـــر  الــــصنــف 

2018 

 مـــقــدر 

2019 

 8012.9 7683.8 النـــفــقـــات الـــجـــاريـــة، منـها:

 2243.9 2003.9 الجهاز المدني 

 1458 1428.5 الجهاز العسكري

 1186.5 1105 جهاز االمن والسالمة العامة

 3124.4 3146.3 النفقات االخرى

 1242.5 1020 النــفـقـــات الـــرأســمالــــية

 9255.4 8703.9 إجــمــالي النــفـقـــات الـــعـامــــة

 :العــجــز المــالـــي 

ة ، ــامــقات العــة والنفـامـرادات العــبي اإليــي جانــورات فــذه التطــلى هــبا عــرتيـوت

  العجز بعد وقبل المنح الى: غــلــع ان يبــوقــيت

، بانخفاض 2019خالل العام  ( مليون دينار645.5) لىإ العــجــز المـالـي بعـــد المــنـح: 

 . 2018( مليون دينار عام 813.4( مليون دينار، مقابل )167.9بلغ )

بانخفاض  ،2019( مليون دينار عام 1245.5الى ) العـجــز المــالي قـــبل المـنــح:اما  

    .2018( مليون دينار عام 1728.4مقابل ) ( مليون دينار،482.9بلغ )

 (4جـــدول رقـــم )     

 الــعــجـــز
 مليون دينار                                                                                              

اعــادة تـــقــديــر  التصنيف 

2018 

 مــــقــدر

 2019 

 645.5 813.4 الـــعــجــز بـــعـــد الـــمنــح

 1245.5 1728.4 الـــعــجــز قـــبل الـــمنــح

  

 ةــوازنــة المـــالصــخ

 (5جــدول رقــــم )         

 2019-2018إيــرادات ونفــقات المـوازنـــة العــامـــة لـــلعـاميــن  
 مليون دينار                                                                                              

 اعــادة تقـديـر الــــصـــنف

2018 

مـقـدر 

2019 

 نسبــة التغير % الفـــرق

 9.1 719.5 8609.9 7890.4 اإليـرادات العـامــة ، ومنــهــا:

 14.8 1034.5 8009.9 6975.4 اإليـرادات المـحـلية

 34.4 315 600 915 المـنـح الـخـارجـية

 6.3 551.5 9255.4 8703.9 النـفـقات الـعـامـة ، ومــنــها:

 4.2 329.1 8012.9 7683.8 الـجـاريــة النـفـقـات

 21.8 222.5 1242.5 1020 النـفقـات الـرأسـمالـية

 20.6 167.9 645.5 813.4 العـجـز 
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ــا: تــقديـــرات النــفــقـــات وااليـــرادات فـــي مشــروعي قــانــــون المــوازنـــة نيثــا

، 9201الــوحــدات الحــكوميـــة لـلــســنه المــالــيــة الـــعـامـــة وقــانـــون مــوازنـــات 

 فقــد اسـتنــدت الــى الفــرضيــات واالجـــراءات المــاليــة التــاليـــة:

 

   يلـــي:ا ـــمــة لـــالزمــة الـــاليــات المــصصــد المخــرص 
 

والدوائر الحكومية المعنية والتي  الوزاراتتنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة في موازنات  

برنامج توفير فرص عمل الئقة ومنتجة ومشروع مشروع برنامج خدمة وطن  أبرزهامن 

ودعم النقل المدرسي ودعم خطوط النقل الحضري ومشروع ترويج الصادرات  لألردنيين،

عية السنوية والطبي االلكترونية، والزيادةومشروع دعم وتنشيط السياحة ومشاريع الحكومة 

 لرواتب الموظفين.

 

 الصحراوي والمباشرةوتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع النقل مثل )مشروع الطريق 

غير وميناء معان البري(  العقبة،حديد  هكسبطرح عطاءات مشاريع حافالت التردد السريع، و

 .ذلك من المخصصات المالية

 

 اإليــــرادات:ز ـــزيـعــام وتـــاق العـــبط االنفــة لضـــاليــالت اإلجــراءاتاذ ــاتخ 

 

االستمرار بضبط وترشيد االنفاق العام وال سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه  

 وبند السفر، وكذلك وقف شراء السيارات واالثاث.

وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات  (29)نقل موازنات  

وتعزيز  العام،فاق نالعامة بهدف ضبط وترشيد اال الموازنةالحكومية الى قانون 

الى نظام إدارة المعلومات  بإخضاعهاالشفافية واليات الرقابة على الوحدات الحكومية 

 المالية الحكومية.

يات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من مواصلة العمل على اعتماد إجراءات وال 

لطاقة ل خالل تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه واالستغالل الكفؤ

 وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.

 .الوطنيةاالستمرار في الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء  

 الل الشراكة مع القطاع الخاص.مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية من خ 

تعزيز اإلجراءات الهادفة الى تحسين كفاءه التحصيل الضريبي واالعداد لمتطلبات  

 من خالل نظام حاسوبي متكامل في كفاءه انحاء المملكة. هتطبيق نظام الفوتر

 العامة. الموازنةحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في  
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ون ــانـــروع قــة ومشــعامــال ةـــوازنــالمانون ـــشروع قـــات مـــوجهــت ا:ــــالثــث

 :2019ام ـــة لعـــوميــوحدات الحكـــات الـــوازنــم

 

تنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة خالل العامين المقبلين والتي تمثل الخطوة األولى  

خالله الحكومة الى توظيف  على طريق مشروع النهضة الوطني الذي تهدف من

 طاقات األردنيين.

 نةالموازالتنموية من خالل رصد المخصصات في  الرأسماليةتفعيل أقامه المشاريع  

 العامة وموازنه الوحدات الحكومية.

توسيع شبكة األمان االجتماعي لتشمل عددا أكبر من االسر المستحقة ضمن أسس  

 االجتماعية. العدالةتحقق 

 مجالس المحافظات. تواجهعالجة التحديات التي مو الالمركزيةتعزيز نهج  

تضمين األثر المالي للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتحسين كفاءه التحصيل  

الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي باإلضافة الى تطوير 

 اإلدارة الضريبية.

المحافظات من خالل مشروع الخارطة االستثمارية الترويج للفرص االستثمارية في  

 للمملكة بهدف جذب وتوطين االستثمارات في مختلف محافظات المملكة.

االلتزام باإلصالح المالي واالقتصادي ومراعاه االبعاد االجتماعية لهذه اإلصالحات  

 وتأثيرها على المواطنين

ن والدوائر الحكومية لضما متابعه تنفيذ مشاريع التحول االلكتروني في المؤسسات 

 تنفيذ خطة التحول الرقمي.

تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف الى زيادة مساهمة الدخل السياحي  

 في الناتج المحلي اإلجمالي.

االستمرار في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والبرامج والخطط  

 المرتبطة بها.

ستراتيجية الوطنية للطاقة بهدف االستمرار بتنويع مصادر واشكال الطاقة مراجعه اال 

 خليط الطاقة الكلي. المحلية فيوتعزيز االعتماد على المصادر 

 يئة وتسهمالبالعام وتوفير بيئة مالئمة تراعي معايير المحافظة على  قطاع النقلتطوير  

 قدمة للمواطنين.في تخفيف األعباء المرورية وتحسين نوعية الخدمات الم

 متابعه العمل على إجراءات تخفيض خسائر قطاع المياه. 

إيالء المزيد من االهتمام بالصناعات المحلية من خالل تشجعيها للتحول الى استخدام  

 الغاز الطبيعي لمساعدتها على تخفيض الكلف التشغيلية.

 والدوائر الحكومية.استمرار العمل على إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الرسمية  

 تعزيز سياسة االعتماد على الموارد الذاتية في تغطية االنفاق العام. 

 ما تبقى من المشاريع التنموية الممولة من المنحة الخليجية. استكمال تنفيذ 

ادراج المخصصات الالزمة للزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين ومخصصات  

  كري ومخصصات القوات المسلحة واألجهزة األمنية.التقاعد للجهازين المدني والعس

 

 

 

 

، استــنــادا  9201تــقــديــرات مــشــروع قــانــون مــوازنــه عــام  تـــيـبن :رابــعـــا  

  :عــدد مــن المــؤشـــرات االقتــصــاديــة الــرئـيســية التــاليــة الــى 
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، 2019( لعام %2.3بنسبة ) الثابتة باألسعاريتوقع ان ينمو الناتج المحلي االجمالي  -1

، كما يتوقع ان ينمو الناتج المحلي 2021( لعام %2.7، و)2020( لعام %2.5و)

( لعام %5.2، و)2020( لعام %5، و)2019( لعام %4.8االجمالي االسمي بنسبة )

 .، على التوالي2021
 

مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي السعار المستهلك نحو بلوغ معدل التضخم  -2

 .2021( لعام %2.5ونحو )، 2020و2019 ي( في عام2.3%)
 

 

فوعات كنسبة من الناتج المحلي االجمالي لعام دبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان الم -3

 (%6.9ثم الى ) 2020( في عام %7.7( لتنخفض هذه النسبة الى )%8.6)نحو  2019

 .2021في عام 

 

ام ــه عــوازنــرات مـــديـــاءت تقـــقد جــيات ، فـــرضـــذه الفـــى هـــنادا الــواست

 ي:ـــا يلـــمــك 9201

 

ام ــي عـــة فـــحليــرادات المـــغ االيـــبلــن تأع ـــوقــيتااليـــرادات المـــحليـــة:   -1

مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديرة ار ـــون دينـــ( ملي8010ي )ــوالــح 9201

 (.%14.8( مليون دينار او ما نسبته )1035بنحو ) 2018لعام 
 

( مليون دينارا، أو 723بنحو ) وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو االيرادات الضريبية 

( مليون دينار، أو 312بنحو ) ( ونمو االيرادات غير الضريبية%15.9) نسبته ما

االخذ بعين  2019وقد تضمن النمو في االيرادات المحلية لعام ( %12.9) ما نسبته

 البالغةوالجارية خالل العام القادم  باألسعاراالعتبار نسبة النمو االقتصادي المتوقع 

( اضافة الى االثر المالي المترتب على اقرار قانون ضريبة الدخل ونقل 4.8%)

االجراءات المتعلقة  اثر، اضافة الى  العامة الموازنةالى  الحكومية الوحداتعدد من 

لى ـــة عـــحليــرادات المـــت االيـــوزعــد تــوق ،بضبط النفقات وتعزيز االيرادات

 ي:ــالـــو التـــحــالن

 

 ها :ــ، منار ـــون دينـليـــ( م5273غ )ــمبلـب يةـــضريبـالرادات ـــاالي 

 ( مليون دينار.1188ضريبة الدخل بمبلغ ) -1

 دينار. مليون (3610ضريبة المبيعات بمبلغ ) -2

 ( مليون دينار.365الجمارك بمبلغ ) -3

 دينار. مليون (110ضريبة بيع العقار بمبلغ ) -4

 

 نار.ــون ديــليــ( م2737غ )ــبلــية بمـــريبــر الضــرادات غيــاالي 

 

 

 

 

  :ةـــارجيــنح الخـمـــال 
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( 915مليون دينار مقابل نحو )( 600بنحو ) 2019قدرت المنح الخارجية لعام 

( مليون من المنحة الخليجية 113، موزعه بواقع )2018مليون دينار في عام 

المانحة  الدول( مليون دينار من 416و) ،مكةمخرجات قمة  ( مليون دينار من71و)

 وفي مقدمتها الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي.

 

( مليون 8610بمبلغ ) 2019ات العامة لعام قدرت االيراد سبق،وفي ضوء ما 

، بزيادة مقدارها 2018( مليون دينار معاد تقديرها لعام 7890دينار، مقارنه مع )

 (.%9.1( مليون دينار او ما نسبته )720)
 

  :ةــــاريــات الجـــقــفـــالن -2
بنحو ( مليون دينار مسجلة ارتفاعا 8013بنحو ) 2019قدرت النفقات الجارية لعام 

 .2018( عن مستواها المعاد تقديره لعام %3.3( مليون دينار او ما نسبته )257)
 

 :ةـــماليـسأرــات الــقـفـــالن -3
( مليون دينار بزيادة مقدارها 1242بنحو ) 2019قدرت النفقات الرأسمالية لعام  

 ،2018( عن مستواها المعاد تقديره لعام %16.9( مليون او ما نسبته )180)

( في عام %11.7( مقابل )%13.4لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو )

2018. 
 

  :ةـــامــه العـــوازنــز المـــجــع -4
نحو  2019الخارجية في عام  حـنــد المـــه بعـــوازنــز المــجــعيتوقع ان يبلغ 

( %2.7مقابل ) االجمالي،ج المحلي ت( من النا%2( مليون دينار او ما نسبته )646)

 .2018من الناتج في عام 

 

( مليون دينار او ما 585ويتوقع ان يواصل هذا العجز انخفاضة ليصل الى نحو ) 

( مليون دينار او ما نسبته 456والى )، 2020( من الناتج في عام %1.8نسبته )

 .2021( في العام 1.3%)
 

( من الناتج %4ما نسبته )لى إفيتوقع ان ينخفض  حـــل المنـــز قبــجـا العــام 

، ويتوقع 2018( من الناتج في عام %5.8المحلي االجمالي مقارنه مع ما نسبته )

و  2020( في عام %3.5لى )إن يواصل هذا العجز انخفاضة لتصل نسبته للناتج أ

 .2021( في عام 2.8%)

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخــالصــة والمقــترحـــات :خـــامـــسا            
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  هي 2019( للعام %2.3بنسبة ) الثابتهأن توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ،

 ع لها انأو يتوق ال تلبي الطموح المنشود،وفي نفس الوقت،  ومتواضعةنسبة نمو منخفضة 

خلق )           تنعكس بشكل إيجابي على تحسين وتطوير المؤشرات االقتصادية الوطنية 

 ومواجهه البطالة ومحاربة الفقر( وغيرها من المؤشرات األخرى.فرص عمل جديدة، 
 

  ي ظل ف ،يحمل سقف توقعات عالي  الموازنة،ان تحقيق اإليرادات الضريبية في مشروع

ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وحالة خاصة في ظل و جدا، متواضعةنسبة نمو 

تراجع االستثمار وحالة عدم التراجع واالنكماش التي تعيشها األسواق، إضافة الى 

 ،االستقرار التي تعيشها دول المنطقة وباألخص الدول العربية المحيطة باالقتصاد الوطني

الى جانب توقعات األثر المالي إلقرار قانون ضريبة الدخل على نشاط القطاع الخاص 

 والمواطنين.
 

 ( مليون 3689بـ ) (2018) قدرت الدولة إيراداتها من ضريبة المبيعات للعام الحالي

أي انها لم تحقق ما كانت تخطط اليه  دينار،( مليون 3210دينار، فيما حصلت فعليا على )

 من الضرائب الدولة والسؤال هنا كيف ستحقق االقتصادي،في ظل االنكماش والتراجع 

( مليون دينار في ظل 3610.3بما يقارب ) 2019خالل العام على السلع والخدمات 

وبمعنى ان اإليرادات الضريبية  ،الوطنيةاستمرارية تواضع المؤشرات االقتصادية 

 .تراجع االقتصاد الوطنيو ضعف معالمقدرة في الموازنة مبالغ فيها 
 

  دينار لغايات ترويج االستثمار  ألف( 950مبلغ بقيمة ) الموازنةرصد مشروع

دينار لغايات  ألف( 500و) االستثمار،دينار لغايات ترويج  ألف( 450منها ) والصادرات،

المعارض وترويج االستثمارات، وهي مبالغ ال تعكس طموحات مؤسسة ترعى وتهتم 

الوطنية ،حيث ان  الصادراتوترويج  االجنبية بشكل رئيسي بجذب االستثمارات

فة وفود واستضا االستثمارات وترويج الصادرات الوطنية يتطلب حمالت تسويقية خارجية

  وإقامة معارض خارجية متخصصة.

 

  نـم مــرغــك بالــة وذلــابيــرات االيجــؤشــض المــبع مشــروع المــوازنـــة منــتضــت 

ان دـــض بلــي بعــة فــتصاديــة واالقــياسيــات الســطرابــات واالضــمرار االزمــاست

المــنح، قــبل وبعــد  الموازنة)كتخـفيــض عجـز يم ــربي ودول االقلــن العــوطـــال

رح ـــلي شـــا يــمـيـــوف، الخــارجــية( والمساعدات تــوقعــات المــنح سقف تخفيض

 رات:ـــؤشــذه المـــم هـــأله
 

   2018( مليون دينار لعام 813.4من ) حــمنــال دــبعه ــوازنــز المــجـع انخفاضتوقع ،

 .( مليون دينار167.9بانخفاض بلغ ) ،2019مليون دينار لعام ( 645.5الى )

 ،2019( مليون دينار لعام 1245.5) الى نحــبل المــز قــجــالعويقدر ان ينخفض كما  

 .2018( مليون دينار عام 1728.4مقابل ) ( مليون دينار،482.9بانخفاض بلغ )

 

  الى ما  2019تخفيض توقعات حصول المملكة على المنح والمساعدات الخارجية للعام

، وهو مؤشر 2017( مليون دينار للعام 915( مليون دينار، مقارنه مع )600مجموعه )

جيد يظهر حسن التقدير المتوقع للمنح الخارجية وذلك بالرغم من اهميتها لالقتصاد 

ي كانت تبالغ بحجم المنح والمساعدات المتوقعة، وهــذا الوطني، عكس السنوات السابقة الت



 

11 
 

وضبــط عـــجز الموازنة بشكـــل افــضل وتجــنب  الـــى إدارةمــن ِشأنـــه ان يـــؤدي 

  أي أعبــاء مــاليـــة فيــما لـــو لم يتــم استـــالم قيـــمة المنــح المتوقعة.
 

  و كالنم)للمؤشرات االقتصادية الرئيسية اضافة إلى التقديرات الحكومية المعقولة

 (.االقتصادي والتضخم

 

 
 

 

 

 


