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عمل راصد على إعداد تقرير خاص  بنتائج تقييم األداء البرلماني في المناقشات والتصويت 

النواب  نسبة  أن   ،2017 للعام  المستقلة  الحكومية  الوحدات  وموازنات  العامة  الموازنة  على 

الذين وافقوا على إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 قد وصلت إلى )56.6%( من 

إجمالي الحضور الذي وصل إلى 121 نائبًا عند التصويت.

 )%52.4( بنسبة  الحكومية  الوحدات  موازنات  قانون  أقر  النواب  مجلس  أن  النتائج  بينت  كما 

من اجمالي الحضور الذي وصل إلى 122 نائبًا عند التصويت، ويتناول الفصل السادس من هذا 

العامة  الموازنة  قانون  على  عشر  الثامن  النواب  مجلس  ألعضاء  التصويتي  السلوك  التقرير 

للسنة المالية 2017.

ومن الجدير بالذكر أن اآللية التي تم اتباعها للتصويت على قانون الموازنة العامة وقانون 

العملية قد  ان  البرلمانية، حيث  الشفافية  تراِع أسس  الحكومية لم  الوحدات  موازنات 

جرت بسرعة كبيرة كما ان األمانة العامة لم تقم بالكشف عن أعداد المصوتين حيث 

بالموافقه  المصوتين  أن  إلى  واإلشارة  المصوتين  إلى  بالنظر  المجلس  رئيس  اكتفى 

وتؤثر  تفصيلي  بشكل  الموافقين  وغير  الموافقين  أعداد  عن  اإلعالن  دون  أغلبية  هم 

هذه الممارسة على شفافية العمل البرلماني ويحّد من انفتاح القواعد االنتخابية على 

المرئية  والتسجيالت  الصور  »راصد« على تفحص  بالبرلمان، ويعمل فريق  أداء ممثليهم 

التي وثقها الراصدون في الميدان وذلك الستكمال معرفة السلوك التصويتي لجميع 

النواب.

  

وقد أمضى مجلس النواب أمضى )20 ساعة و 35 دقيقة( على مدار خمسة أيام لمناقشة 

للدولة  العامة  الموازنة  قانوني  مناقشة  أثناء  كلمات  نواب   )107( قدم  حيث  الموازنة،  وإقرار 

وموازنات الوحدات الحكومية من أصل )130( نائب.

رفضوا  الذين  النواب  نسبة  أن  النتائج  بينت  النيابية  الكلمات  محتوى  تحليل  سياق  وفي 

اجمالي  من   )%75( نسبته  ما  طالب  فيما   )%79( إلى  وصلت  قد  األسعار  وزيادة  الدعم  رفع 

المتحدثين بضرورة دعم جيوب الفقر وإيجاد حلول للبطالة، كما طالب ما نسبته )49%( من 

اجمالي المتحدثين بضرورة تخفيض النفقات الحكومية، فيما طالب ما نسبته )35%( و )%29( 
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من النواب بزيادة رواتب القوات المسلحة وزيادة رواتب المدنيين على التوالي، وقد طالب )%20( 

من المتحدثين بعدم إلغاء االعفاءات الطبية.

التهرب  من  الحد  آليات  وتطوير  تعزيز  بضرورة  المتحدثين  النواب  اجمالي  من   )%52( وطالب 

الضريبي، كما طالب ما نسبته ) 40%( من المتحدثين بتعزيز الرقابة والمحاسبية على األجهزة 

الحكومية، علمُا بأن ما نسبته )7%( فقط من المتحدثين طالبوا بضرورة مناقشة تقارير ديوان 

المحاسبة والوقوف على ما يرد فيه بشكل تفصيلي.

 

المتعلقة  التوصيات  نسبة  بلغت  حيث  المناقشات،  خالل  توصية   )958( النواب  وقدم 

الخدمية  التوصيات  نسبة  وصلت  بينما  التوصيات،  اجمالي  من   )%58( الوطنية  بالسياسات 

ماء  عدادات  تركيب  مثل  التوصيات،  إجمالي  من   )%42( للنواب  االنتخابية  بالدوائر  والمتعلقة 

لحوالي 300 منزل، توفير باص لنقل الموتى، ملىء الشواغر الموجودة في بعض المؤسسات 

آليات  مثل  البلديات  لبعض  اللوجستية  االحتياجات  دعم  دراسية،  منح  توفير  الخدمية، 

وضاغطات وبكبات.

و تبين أن )24%( من األرقام التي أوردها النواب خالل مداخالتهم لم تكن دقيقة، وقد اعتمد 

الواردة في  المتحدثين مع األرقام  التي وردت في مداخالت  راصد منهجية مقارنة االرقام 

كل من مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موزانات الوحدات الحكومية للتأكد 

من دقتها.

بـ )126( توصية، حيث مثلت جميعها مطالبًا تعلقت بالسياسيات  وتقدمت الكتل البرلمانية 

الموظفين  وأجور  رواتب  بزيادة  تتعلق  ومطالبًا  الوطني  المستوى  على  الحكومية  المالية 

المدنيين والعسكريين، ولم تظهر أي من الكتل البرلمانية إلتزامًا من أعضائها في الكلمة 

التي قدمتها الكتلة باسمها، حيث قدم أعضاء الكتل البرلماتية كلمات فردية ويبين الفصل 

الثامن نسب التزام أعضاء الكتل البرلمانية بكلمات كتلهم. 

الموازنة  قانون  على  برلمانية  سيدة   )20( أصل  من  البرلمانيات  السيدات  من   )%45( ووافق 

العامة للدولة للسنة المالية 2017، وقد تحدثت )17( برلمانية خالل الجلسات الخاصة بمناقشة 
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مشروع الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، حيث طالبت ما نسبته 

 )%65( طالبت  فيما  البطالة،  ومكافحة  الفقر  جيوب  بدعم  المتحدثات  اجمالي  من   )%82(

السيدات  من   )%18( نسبته  ما  طالبت  و  الفساد،  مكافحة  بضرورة  المتحدثات  السيدات  من 

المتحدثات بدعم قضايا المرأة.

وقدم النواب مجموعة من االقتراحات ضمن مداخالتهم كبدائل لفرض ضرائب جديدة 

على المواطنين، والتي بحسب تقديرهم تشكل إيرادات للخزينة قد تبلغ 4.347 مليار دينار 

أردني، علمًا بأن التوصيات واالقتراحات التي قدمها النواب غير ملزمة للحكومة بتنفيذها 

مناقشات  خالل  يحدث  لم  ما  وهو  العامة  الموازنة  قانون  مواد  داخل  تترجم  لم  ما 

الموازنة.

الموازنة  وقد قام فريق راصد وبشكل موازي على تتبع تصنيف األردن في مؤشر شفافية 

ليتبين أن األردن قد تراجع في التصنيف للمركز 55 في العام 2015 مقارنة بالمركز 57 في العام 

2012، ويذكر أن هذا التصنيف هو المقياس المستقل والمقارن الوحيد الذي يقيس شفافية 

ومشاركة ورقابة الموازنات بشكل دوري على المستوى العالمي، ويهدف هذا المسح على 

تقييم تواجد وشمولية وثائق الموازنة االساسية الثمانية التي يجب على الحكومات نشرها 

وفقا للمعايير العالمية.
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RASED›s team drafted a report on the results of the Parliament’s 

performance during the discussion and voting on the public budget 

and the independent governmental units’ budgets report for 2017, the 

report shows that the percentage of the members of Parliament who 

agreed on the public budget of the financial year of 2017 was 52% of 

the overall attendees, who were 124 members on voting day. The report 

also showed the percentage of MP’s who agreed on the independent 

governmental units’ budgets was 52.4% of the overall attendees, who 

were 122 members on voting day. The 6th chapter of the report addresses 

the voting demeanour of the members of the 18th Parliament on the 

public budget for the year 2017.

RASED technical team has matched the visual records of the MPs’ faces 

to their names in the voting record, creating the list showcasing the full 

names and the voting demeanour of all members . It is worth mentioning 

that the voting process did not take parliamentary transparency into 

account; but rather was done very hastily, as the Parliament did not 

make the voters› list available, the speaker simply indicated the majority 

was approving, without announcing the number of approving and 

disapproving members. This practice affects the transparency and limits 

citizens’ knowledge of their representatives’ performances. RASED’s 

team thus examined the pictures and visual data in order to get a better 

picture of the representatives’ behaviour.

The parliament spent a total of 20 hours and 35 minutes over the span 

of 5 days discussing and eventually voting on the budget. 107 out of 

the 130 MP’s spoke during the discussions. After analysing the members’ 

speeches, the results show that 79% of the members refused lifting subsidies 
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and increasing prices. On the other hand, 75% of all speakers demanded 

supporting poverty pockets and finding solutions for unemployment. 45% 

of speakers demanded cutting down government spending. 35% and 

29% demanded increasing the salaries of armed forces and increasing 

civilians’ salaries respectively. 20% of speakers demanded keeping the 

medical exemptions.

52% of the overall speakers stressed the importance of enhancing and 

developing the mechanisms to combat and reduce tax evasion. 40% of 

the speakers called for strengthening oversight and accountability for 

governmental agencies. As for the report of the Audit Bureau and the 

importance of discussing its content in detail, only 7% of the speakers 

requested it.

The members presented 958 demands during the budget discussions, 58% 

of them were concerning national policies. 42% of  all the demands were 

on providing services for the electoral constituencies on a local level, such 

as installing water meters for 300 houses, providing a bus for funeral use, 

filling the vacancies in some service institutions, providing scholarships and 

supporting the logistic needs of some of the municipalities like supplying 

them with machines, compressors and pickup trucks.

The report also encompasses the results of auditing the numbers mentioned 

in the MP’s interventions during the budget’s discussions. The results show 

that 24% of the numbers mentioned were not accurate. RASED used the 

numbers stated in the public budget bill and the bill of the governmental 

units’ budget as a reference for comparison.
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The report also shows that the sum of the demands presented by the 

parliamentary blocs were 126 demands, all of which were concerning 

financial public policies on the national level and increasing salaries for 

both civilians and armed forces. None of the parliamentary blocs’ members 

showed any signs of commitment to their platforms; whereas Parliamentary 

blocs› members spoke individually, and the 8th chapter represents the 

percentage of members committing to the speeches of their blocs.

When it comes to the female parliament members, 45% of the 20 members 

agreed on the 2017 budget. 17 of them spoke during the discussions, 82% of 

them demanded supporting poverty pockets and combating unemployment 

and 65% of all female speakers demanded combating corruption. 18% of 

the female speakers demanded supporting women’s issues.

The report mentions the suggestions presented by the MP’s as alternatives 

to taxing the citizens, which based on their estimations, will constitute 

treasury revenue for that might reach 4.347 Billion Jordanian Dinars. This, 

however, is keeping in mind that the government is not obliged to take the 

MP’s suggestions and recommendations into consideration unless they are 

incorporated within the articles of the public budget law which they weren’t.

RASED’s team also tracked Jordan’s ranking on the International 

Transparency Budget Index, which shows that Jordan fell two rankings 

back to 55th globally in 2015 compared to 57th in 2012. The International 

Transparency Budget Index is an independent measuring system that 

measures and evaluates budgets’ transparency, contribution and 

supervision on an international level. It aims to assess the presence and 

comprehensiveness of eight key budget documents that the governments 

must publish according to international standards.
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الباب األول: تقديم حول الموازنات الوطنية 

الدولة  إيرادات  تقديرات  يوضح  تفصيلي  بيان  أنها  على  للدولة  العامة  الموازنة  تعرف 

ومصروفاتها معبرًا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة 

لسنة مالية مقبلة، وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة، وتعني 

كلمة الموازنة العامة: اإليرادات والنفقات العامة للدولة، واستخدام لفظ الموازنة ألول مرة 

في بريطانيا ويقصد به مجموعة الوثائق التي تحتويها حقيبة وزير الخزانة الذي هو بصدد 

تقديمها للبرلمان للحصول على موافقة الهيئة التشريعية. كما قد عّرف القانون الفرنسي 

موازنة الدولة على أنها »القانون المالي السنوي الذي يقّدر ويجيز لكل سنة ميالدية مجموع 

واردات الدولة وأعباءها«، وعّرفها القانون البلجيكي على أنها »بيان الواردات والنفقات العامة 

خالل الدورة المالية«. وتعتبر كل من بريطانيا وفرنسا من الدول التي طورت مفهوم الموازنة 

العامة مع تطور مفهوم الدولة ووظائفها بعد األزمة االقتصادية في 1929 في أوروبا وقد 

 « بأنها   1998 لسنة   )7( رقم  المالية  والشؤون  العامة  الموازنة  تنظيم  االردني  القانون  عرف 

التقديرات  وتشمل  معينة،  مالية  لسنة  وإيراداتها  الوطنية  السلطة  لنفقات  مفصل  برنامج 

والنفقات   ، لها  األخرى  والمتحصالت  والقروض  والمنح  الوطنية  السلطة  إليرادات  السنوية 

والمدفوعات المختلفة والتي تصدر سنويا بقانون«. 

وتشكل الموازنات العامة انعاكسًا مباشرًا لخطة إدارة الدولة، ليس على الصعيد االقتصادي 

على  تعمل  العامة  الموازنة  أن  إذ  والتنفيذي،  اإلداري  الصعيدين  على  بل  فحسب،  والمالي 

تأطير توزيعات اإليرادات المالية على برامج الدولة في جانبي اإلستدامة والتنمية، وبذلك فإن 

المؤشرات  الدقة مجموعة  المثالي - وبدرجة عالية من  الوضع  العامة توفر-في  الموازنة 

المعيارية إلى قدرة السلطة التنفيذية على تحقيق الوعود التنموية في كل عام. 

التي  البنود«  »موازنة  فهنالك  العالم،  حول  للدول  العامة  الموازنات  إعداد  أساليب  تختلف 

يعتمدها األردن والتي تمثل األسلوب التقليدي في إعداد الموازنات العامة، حيث اهتم هذا 

األسلوب بالجانب الرقابي، ففي ظل هذه الموازنة يتم التركيز على االعتمادات بحيث تأتي 

الموازنة في شكل اعتمادات وبنود ويتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة المالية من أن الصرف 

يتم في حدود االعتمادات المدرجة وفي األغراض المخصصة لها. وأن إجراءات الصرف تتم 

اإلهتمام  من  أكثر  الرقابي  بالجانب  اهتم  قد  األسلوب  هذا  أن  إال  وقانونية،  سليمة  بصورة 
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تحقيق  في  الخدمات  تلك  كفاءة  ومدى  أجلها  من  اإلنفاق  تم  والتي  نفسها  بالخدمات 

أهدافها، حيث أن التبويب على أساس نوع المصروف ال يوضح ما إذا كانت المصروفات قد 

حققت الهدف من إنفاقها أم أنها مجرد مصروفات تم سدادها.

الباب الثاني: مراحل الموازنة العامة في األردن وإطارها القانوني

تعد دورة الموازنة العامة في االردن - كما في العديد من الدول - بأربع مراحل رئيسة، هي: 

قبل  من  تنظم  المراحل  هذه  أن  كما  تنفيذها،  ومراقبة  وتنفيذها  وإقرارها  الموازنة،  إعداد 

المسؤولة  والجهات  التنفيذ  وآليات  المسؤوليات  تحديد  ويتم  والقانوني  الدستوري  اإلطار 

حسب هذه األطر على مر السنة المالية.

أواًل: إعداد الموازنة

تمر عملية إعداد الموازنة العامة في االردن بعدد من المراحل يمكن إيجازها على النحو التالي:

1. مراجعة السقوف األولية للوزارات والدوائر الحكومية، وتحديث المؤشرات اإلقتصادية الكلية.

موازناتها  بمشروعات  العامة  الموازنة  دائرة  تزويد  الحكومية  والدوائر  الوزارات  من  الطلب   .2

للمدى المتوسط وبموجب تعميم صادر عن دولة رئيس الوزراء متضمنًا اعتماد سقوف جزئية 

أولية لكل وزارة ودائرة حكومية لغايات إعداد مشاريع موازناتها بهدف تقليص الفجوة ألكبر 

قدر ممكن بين السقوف النهائية التي سيتم تزويدها للوزارات والدوائر الحكومية وبين طلباتها.

موازناتها  بمشروعات  العامة  الموازنة  دائرة  بتزويد  الحكومية  والدوائر  الوزارات  قيام   .3

متضمنة مشاريعها وبرامجها بصورة تفصيلية.

الموازنة  دائرة  قبل  من  الحكومية  والدوائر  الوزارات  موازنات  مشروعات  ومراجعة  دراسة   .4

العامة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية. 

5. تحديد سقوف اإلنفاق النهائية للوزارات والدوائر الحكومية. 

6. مراجعة نماذج الموزانة وتعديلها عند اللزوم.

7. إعداد مسودة بالغ إعداد الموازنة مرفقا بسقوف الموازنة ونماذج الموازنة. 

8. قيام رئيس الوزراء بإصدار بالغ إعداد الموازنة.

بنماذج  مرفقا  الحكومية  والوحدات  والدوائر  الوزارات  لجميع  الموازنة  إعداد  بالغ  إرسال   .9

الموازنة، ومرفقًا كذلك بسقوف موازنة الوزارات والدوائر.
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العامة  الموازنة  دائرة  إلى  موازناتها  مشاريع  بإرسال  الحكومية  والدوائر  الوزارات  قيام   .10

وقيام محللي الموازنة بمراجعة هذه المشاريع للتأكد من مطابقتها للسقوف المحددة 

في بالغ الرئاسة. 

11. قيام محللي الموازنة بإدخال مشاريع الموازنات على الحاسوب وسحب مشروع القانون 

وتدقيقه وإرساله إلى وزير المالية للموافقة عليه. 

12. عرض مشروع قانون الموازنة العامة على المجلس اإلستشاري للموازنة للموافقة عليه 

ومن ثم إقراره من مجلس الوزراء. 

المراحل  وحسب  بإقراره  للسير  األمة  مجلس  إلى  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  رفع   .13

الدستورية. 

ثانيًا: إقرار الموازنة

تعد مرحلة إقرار الموازنة المرحلة األهم في دورتها خالل السنة المالية، إذ أن الموازنة في 

أعضاء  وتصويت  األمة  مجلس  لغرفتي  الماليتين  اللجنتين  لدراسة  تخضع  المرحلة  هذه 

المجلسين قبل إقرارها بصورتها النهائية، وهنا يكمن الجزء األول من دور السلطة التشريعية 

في دورة الموازنة العامة في األردن، ليليه بعد ذلك الدور الرقابي على التنفيذ، ويمكن تلخيص 

مجريات هذه المرحلة بما يلي:

يقوم مجلس الوزراء بعد مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والموافقة عليه 

بإحالته بصورته النهائية إلى مجلس األمة وذلك قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على 

األقل وفقًا للمادة )112( من الدستور.

قانون  مشروع  أبعاد  فيه  موضحًا  العامة  الموازنة  )خطاب(  بيان  المالية  وزير  يلقي  ثم 

السنة  خالل  الحكومة  عمل  وبرنامج  وسياسة  فيه  الواردة  األساسية  والمرتكزات  الموازنة 

المالية  اللجنة  إلى  القانون  مشروع  بإحالة  النواب  مجلس  يقوم  ذلك  بعد  المقبلة،  المالية 

واالقتصادية المشكلة من قبل المجلس بدراسته ومناقشته مع المسؤولين في السلطة 

التنفيذية، ومن ثم رفع التوصيات الالزمة لمجلس النواب، ثم يلي ذلك عقد جلسة خاصة 

لمجلس النواب تخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة، ويحضر هذه الجلسة رئيس الوزراء 

والوزراء وكذلك عامة الشعب ممن يرغبون في حضور الجلسة، حيث تقدم اللجنة المالية 
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تقريرها متضمنًا مالحظاتها وتوصياتها على المشروع ويتم مناقشته مع مشروع قانون 

الموازنة العامة، ومن ثم يفتح المجال أمام من يرغب من النواب في اإلشتراك في المناقشة 

تقرير  على  الحكومة  رد  المالية  ووزير  الوزراء  رئيس  يقدم  ثم  القانون،  مشروع  على  العامة 

اللجنة المالية لمجلس النواب وعلى مالحظات النواب التي أثيرت أثناء المناقشة.

وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه لمجلس النواب عند مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة أن 

ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقًا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد 

في تلك النفقات وفقًا لنص المادة )4/112( من الدستور، كما أنه ال يسمح أثناء المناقشة في 

تعديل  أو  جديدة  ضريبة  فرض  أو  موجودة  ضريبة  إللغاء  يقدم  اقتراح  أي  العامة  الموازنة 

رد  إلى  اإلستماع  وبعد  الدستور،  من   )5/112( للمادة  وفقًا  نقصان  أو  بزيادة  المقررة  الضرائب 

الحكومة يتم االقتراع على مشروع قانون الموازنة العامة فصاًل فصاًل وفقًا للمادة )2/112( 

إلى  بعدها  يحال  القانون،  مشروع  على  النواب  مجلس  موافقة  حال  وفي  الدستور،  من 

مجلس األعيان الذي يقوم بدوره بإحالته إلى لجنته المالية لدراسته وتقديم تقرير عنه في 

جلسة خاصة تعقد لمناقشته وتتبع نفس اإلجراءات التي اتبعت في مجلس النواب، وفي 

النهاية وبعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة من قبل مجلس األعيان، يعاد للحكومة 

لرفعه إلى الملك للمصادقة عليه واصدار اإلرادة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانونًا ساري 

المفعول يعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثًا: تنفيذ الموازنة

حسب دائرة الموازنة العامة فان تنفيذ قانون الموازنة العامة السنوي للدولة يتم من خالل 

بالغ تنفيذ الموازنة واألوامر المالية العامة والخاصة والحواالت المالية والمناقالت والمواقف 

خالل  من  لألداء  والتقييم  اإلنجاز  متابعة  وكذلك  المختلفة  اإللتزام  ألوامر  إضافة  المالية 

الزيارات الميدانية للمشاريع والبرامج المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ومتابعة 

العامة  الموازنة  بقانون  المتعلقة  واألعيان  النواب  لمجلسي  الماليتين  اللجنتين  توصيات 

الموازنة  دورة  دليل  وبحسب  الوزراء،  رئاسة  وقرارات  المعنية  والدوائر  الوزارات  مع  بالتنسيق 

نشر  لحظة  من  مباشرة  تبدأ  الموازنة  تنفيذ  مرحلة  فان  العامة  الموازنة  دائرة  عن  الصادر 

قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية حيث يصبح بعدها ساري المفعول، وفي ضوء 

ذلك تبدأ اإلجراءات العملية لمرحلة التنفيذ وفق الخطوات التالية:
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1. إصدار األمر المالي العام

يتم اإلنفاق من النفقات الجارية بموجب أمر مالي عام يصدره وزير المالية بعد إعداده من 

قبل دائرة الموازنة العامة يقرر بموجبه الترخيص للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية 

العامة، حيث ترسل نسخه  الموازنة  المرصودة في قانون  الجارية  المخصصات  اإلنفاق من 

منه لكل من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة، والبنك المركزي، ووزارة المالية، والدائرة المعنية، 

وهو  كان  سبب  ألي  له  المحدد  الوقت  عن  العامة  الموازنة  قانون  صدور  تأخر  حال  وفي 

الثاني من كل عام، فانه يجري إصدار أمر مالي عام يعادل )12/1( من مجموع  بداية كانون 

المخصصات المرصودة في موازنة السنة السابقة يجري إصداره شهريًا لحين صدور قانون 

الموازنة العامة وفقًا لنص المادة )113( من الدستور، كما يصدر وزير المالية تعميمًا للوزارات 

المخصصات  ومراقبة  اإلنفاق  عن  المسؤول  فيه  يوضح  الحكومية  والمؤسسات  والدوائر 

فتصدر  المالكة  واألسرة  الملك  جاللة  مخصصات  أما  العامة.  الموازنة  بقانون  المعتمدة 

بموجب أمر مالي خاص من قبل رئيس الوزراء. 

2. إصدار األمر المالي الخاص

على  بناًء  العامة  الموازنة  قانون  في  المرصودة  الرأسمالية  المخصصات  من  اإلنفاق  يتم 

األوامر  بهذه  العامة  الموازنة  دائرة  بتزويد  الحكومية  الدوائر  تقوم  حيث  خاص،  مالي  أمر 

المالية متضمنة رقم واسم المشروع والمادة بالموازنة الرأسمالية والمخصصات المرصودة 

والمبلغ المطلوب، ويتم تدقيق األمر المالي الخاص من قبل محلل الموازنة ويصادق عليه 

وزير المالية بناًء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة ويرسل نسخة منه لوزارة المالية وديوان 

المحاسبة والدوائر المختصة ويحتفظ بنسختين منه بدائرة الموازنة العامة. 

3. بالغ رئاسة الوزراء حول تنفيذ قانون الموازنة العامة

قانون  بتنفيذ  يتعلق  الوزراء  رئيس  عن  رسمي  بالغ  يصدر  العامة  الموازنة  قانون  صدور  بعد 

العامة  والمؤسسات  الحكومية  والدوائر  الوزارات  جميع  إلى  موجهًا  العامة  الموازنة 

المستقلة. متضمنًا األسس والتعليمات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات 

الحكومية عند تنفيذ قانون الموازنة العامة. 
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4. إصدار الحواالت المالية الشهرية

ينص قانون الموازنة العامة على أن اإلنفاق يتم بموجب حواالت مالية شهرية مصدقة من دائرة 

الموازنة العامة، حيث ترسل الوزارات والدوائر الحكومية الحواالت المالية الشهرية لدائرة الموازنة 

العامة ويتم تدقيقها من قبل محلل الموازنة لتتم المصادقة عليها من قبل مدير عام الموازنة 

وترسل نسخة منها إلى كل من وزارة المالية والدائرة ذات العالقة، وديوان المحاسبة ويحتفظ 

محلل الموازنة بنسخة منها لديه ويرسل نسخة للملف العام في دائرة الموازنة، ومن المعلوم 

واحد  شهر  من  ألكثر  بمخصصات  مالية  حواالت  إصدار  الموازنة  قانون  ألحكام  وفقًا  يجوز  أنه 

للنفقات الجارية أو الرأسمالية إذا ما توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. 

المخصصات  توافر  من  التأكد  بعد  اإللتزام  مستندات  على  والمصادقة  التدقيق   .5

للغاية المطلوبة

6. اإلستفسار عن المشاكل

أثناء تنفيذ الموازنة العامة تقوم الجهات المعنية باالستفسار من دائرة الموازنة العامة عن أي 

مشكله تواجهها أثناء تنفيذ الموازنة العامة، سواء فيما يتعلق باإلنفاق على البنود المختصة 

أو طلب معالجة أي عجز على مخصصات المواد ونقل المخصصات من بند إلى آخر أو طلب 

مخصصات إضافية )ملحق موازنة .. الخ(، حيث تقوم دائرة الموازنة ببحث هذه االستفسارات أو 

الطلبات والرد عليها أو عرضها على المستويات األعلى إذا كانت من اختصاصها.

7. إجراء المناقالت بين المخصصات

والدوائر  الوزارات  تقوم  أن  الموازنة  تنفيذ  وأثناء  المالية  السنة  خالل  الضرورة  تقتضي  قد 

الحكومية بإجراء نقل مخصصات من مادة إلى أخرى لتغطية احتياجاتها الفعلية على ضوء 

نقل  طلب  بتقديم  الدائرة  أو  الوزارة  تقوم  الحالة  هذه  وفي  السنة،  خالل  الفعلي  الصرف 

بتدقيق  بدورها  تقوم  والتي  العامة  الموازنة  دائرة  إلى  المقرر  النموذج  حسب  المخصصات 

محتويات الطلب والتأكد من قانونية وشرعية ومدى الحاجة لذلك، وتوفر فائض في المادة 

المخصصات  نقل  طلب  بإجازة  العامة  الموازنة  دائرة  تقوم  حيث  منها،  النقل  سيتم  التي 

ووزارة  المعنية  الدائرة  من  كل  إلى  نسخة  وترسل  المالية،  وزير  قبل  من  عليه  والمصادقه 

المالية وديوان المحاسبة وتحفظ منه نسختين في دائرة الموازنة العامة، ويتضمن قانون 

الموازنة العامة الذي يصدر سنويًا تنظيم إجراء هذه المناقالت. 
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8. طلب المخصصات اإلضافية )ملحق الموازنة(

المخصصات  عن  التشريعية  السلطة  من  المعتمدة  الزيادة  اإلضافي  بالمخصص  يقصد 

المشار  الخطوات  نفس  اإلضافي  المخصص  ويأخذ  العامة،  الموازنة  قانون  في  الواردة 

التشريعية  الموازنة العامة من إعداد وتحضير وعرض على السلطة  إليها سابقًا عند إعداد 

ومناقشة واعتماد ومصادقة، ويعتبر ملحق قانون الموازنة جزءًا من قانون الموازنة العامة 

للسنة المالية المعنية. 

9. تنفيذ الموازنة

على  العامة  بالموازنة  والمقدرة  المستحقة  اإليرادات  بتحصيل  المختصة  األجهزة  تقوم 

إلى  وتوريدها  والتعليمات،  واألنظمة  القوانين  حددتها  التي  مواعيدها  في  أنواعها  اختالف 

حساب الخزينة العامة للدولة/ وزارة المالية.

رابعًا: مراقبة تنفيذ الموازنة

تشكل السلطة التشريعية ممثلة بمجلس األمة الجسم المسؤول عن مراقبة تنفيذ الموازنة 

مدى  يتضمن  الذي  الحكومي  األداء  بمراقبة  دستوريًا  المختص  المجلس  هو  كونه  العامة 

التزام السلطة التنفيذية بإجازة الجباية واإلنفاق، ويتضمن قانون الموازنة العامة الذي يقدم 

إلى مجلس األمة في كل عام النفقات الفعلية وإعادة تقدير النفقات للسنتين السابقتين 

أعضاء  يمكن  مما  المقبلة،  للسنة  المقدرة  والنفقات  اإليرادات  إلى  باإلضافة  الموازنة  لسنة 

للسنوات  الموازنة  قوانين  تضمنتها  التي  المشاريع  من  نفذ  ما  على  اإلطالع  من  المجلس 

السابقة، ويقدم ديوان المحاسبة تقريره السنوي لمجلس األمة في بداية كل دورة عادية 

للمجلس متضمنًا مالحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي يقوم بتدقيق حساباتها مع بيان 

يتضمن  سنويًا  تقريرًا  المالية  وزارة  وتقدم  عليه،  المترتبة  والمسؤولية  المرتكبة  المخالفات 

قانون  في  مخصص  هو  لما  مقارنة  على  تشتمل  والتي  المالية  للسنة  الختامية  الحسابات 

الموازنة مع اإلنفاق الفعلي.

أما في السلطة التنفيذية، هناك ثالث إدارات مختصة بالرقابة على تنفيذ الموازنة هي دائرة 

الموازنة العامة ووزارة المالية وديوان المحاسبة.
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إذ تمارس دائرة الموازنة العامة الرقابة على تنفيذ الموازنة من خالل: 

1. التأكد من أنُه قد تم توقيع الحواالت واألوامر المالية والمناقالت ومستندات اإللتزام من 

المسؤولين عن اإلنفاق والمفوضين بالتوقيع في الوزارات والدوائر المعنية عند إجازتها. 

األسبوع  خالل  الشهرية  المالية  بالمواقف  الموازنة  دائرة  لتزويد  والدوائر  الوزارات  متابعة   .2

األول من الشهر الالحق معبأة ومصدقه حسب األصول. 

3. تدقيق المواقف المالية الشهرية والتأكد من أن تعبئتها قد تمت وفق القوانين واألنظمة 

ولفت انتباه الوزارات والدوائر إلى عدم تجاوز المخصصات الواردة بالحواالت المالية، وفي حال 

وجود عجز في الموقف المالي إعالم اإلدارة عن ذلك. 

العامة  الموازنة  والتي رصد لها مخصصات في قانون  المختلفة  المشاريع  بزيارة  القيام   .4

بهدف متابعة هذه المشاريع وتقييمها. 

أما وزارة المالية فتمارس الرقابة على تنفيذ الموازنة استنادًا للنظام المالي الذي منحها الحق 

بتشكيل وحدات للرقابة المالية في كل وزارة أو دائرة تتألف من موظف أو أكثر من موظفي 

وزارة المالية تناط بها مسؤولية متابعة تطبيق األنظمة المالية والتحقق من أن النفقات تجري 

في حدود المخصصات المرصودة لها وأن إنفاقها يتم للغايات التي رصدت من أجلها وذلك 

بعد التأكد من صدور األمر المالي العام وصدور األمر المالي الخاص وصدور الحوالة المالية 

المالي(  السقف  )وجود  النقدية  السيولة  وتوفر  العالقة  ذات  بالنفقة  تتعلق  التي  الشهرية 

وبأنها كافيه لتغطية قيمة النفقة وتوفر المخصصات الالزمة لتغطية قيمة النفقة من واقع 

سجل التأديات وصالحية المفوض باإلنفاق وبأن النفقة تقع من ضمن الصالحية المخولة له، 

وتقوم مديرية الحسابات العامة في وزارة المالية بمراقبة اإلنفاق من المخصصات المرصودة 

في قانون الموازنة العامة بالحصول على تقارير شهرية من الوزارات والدوائر تتضمن ما أنفق 

تستخرج  واإليرادات  للنفقات  إجمالية  بسجالت  وتحتفظ  المخصصات  تلك  من  الشهر  خالل 

من  صرف  وما  إيرادات  من  حصل  ما  وتضمنها  سنويًا  تعدها  التي  الختامية  الحسابات  منها 

نفقات خالل السنة ومقدار الوفر أو العجز الفعلي لتلك السنة. 

بموجب  الحكومة،  عن  مستقل  وتدقيق  مراقبة  دائرة  فهو  المحاسبة  لديوان  وبالنسبة 

من   )8،9( المادتين  لنص  وفقًا  الموازنة  تنفيذ  على  رقابته  يمارس  المحاسبة  ديوان  قانون 

قانون ديوان المحاسبة رقم )28( لسنة 1952، حيث أنه وبحسب دليل دورة الموازنة أنيطت 

بديوان المحاسبة مسؤوليات رقابية تنقسم على اإليرادات والنفقات كما يلي:
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اإليرادات

تقديرها  أن  من  للتأكد  المختلفة  والعوائد  والرسوم  الضرائب  تحققات  في  التدقيق   -

وتحقيقها قد تمت وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها. 

- التدقيق في معامالت بيع األراضي والعقارات األميرية وتفويضها وتأجيرها. 

التحصيل يجري في  أنواعها للتأكد من أن  التدقيق في تحصيالت اإليرادات على اختالف   -

أوقاته المعينة وفقًا للقوانين واألنظمة المتعلقة بها ومن أن قانون جباية األموال األميرية 

دفعت  قد  التحصيالت  أن  ومن  الدفع  عن  تخلفوا  الذين  المكلفين  على  تطبيقه  جرى  قد 

لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الموازنة العامة. 

- التدقيق في معامالت شطب اإليرادات واإلعفاء منها للتأكد من عدم إجراء شطب وإعفاء 

في غير الحاالت واألصول المنصوص عليها في القوانين واألنظمة المعمول بها. 

النفقات

- التدقيق في النفقات للتأكد من صرفها لألغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم 

وفقًا للقوانين واألنظمة. 

- التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدًا للصرف للتأكد من صحتها ومن مطابقة 

قيمها لما هو مثبت في القيود. 

- التأكد من أن إصدار أوامر الصرف تم حسب األصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة. 

- التأكد من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة. 

من  بذلك  الترخيص  بعد  إال  الموازنة  في  المرصودة  المخصصات  تجاوز  عدم  من  التأكد   -

الجهات المختصة. 

- التأكد من أسباب عدم الصرف لكل أو بعض المخصصات التي رصدت لألعمال الجديدة. 

والحواالت  المالية  األوامر  صحة  ومن  العامة  الموازنة  قانون  أحكام  تنفيذ  من  التأكد   -

الصادرة بمقتضاه. 

وتجدر األشارة إلى أنه طرأ العديد من التطورات على الجدول الزمني السنوي إلعداد الموازنة 

العامة الذي يمكن إيجازه على النحو التالي: 
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الجهة المسؤولةاالجراءالتاريخ

نيسان
مراجعــة الســقوف األوليــة للــوزارات والدوائــر الحكوميــة، 

وتحديــث المؤشــرات االقتصاديــة الكليــة.

دائرة الموازنة 

العامة

منتصف أيار

الطلــب مــن الــوزارات والدوائــر الحكوميــة تزويــد دائــرة 

الموازنــة العامــة بمشــروعات موازناتهــا للمــدى المتوســط 

ــًا  ــة رئيــس الــوزراء متضمن بموجــب تعميــم صــادر عــن دول

اعتمــاد ســقوف جزئيــة أوليــة لــكل وزارة ودائــرة حكوميــة.

دائرة الموازنة 

العامة

منتصف 

تموز

قيــام الــوزارات والدوائــر الحكوميــة بتزويــد دائــرة الموازنة 

العامــة بمشــروعات موازناتهــا للمدى المتوســط.

كافة الوزارات والدوائر 

والوحدات الحكومية

منتصف 

أيلول

الــوزارات  موازنــات  مشــروعات  دراســة  مــن  االنتهــاء 

متوســط  إنفــاق  إطــار  وإعــداد  الحكوميــة  والدوائــر 

الحكوميــة.  والدوائــر  للــوزارات  المــدى 

دائرة الموازنة 

العامة

مطلع 

تشرين األول
رئاسة الوزراءإصدار بالغ الموازنة العامة بعد إقراره.

منتصف 

تشرين األول

قيــام الــوزارات والدوائــر الحكوميــة بتزويد دائــرة الموازنة 

ــي  ــط ف ــدى المتوس ــا للم ــروعات موازناته ــة بمش العام

ضــوء بــالغ الموازنــة.

كافة الوزارات 

والدوائر والوحدات 

الحكومية

نهاية تشرين 

األول

قانــون  لمشــروع  الرئيســية  واألبعــاد  المالمــح  إعــداد 

ــاري  ــس االستش ــى المجل ــه عل ــة وعرض ــة العام الموازن

لمناقشــته. للموازنــة 

دائرة الموازنة العامة 

المجلس اإلستشاي 

للموازنة العامة

منتصف 

تشرين الثاني

تقديــم مشــروع قانــون الموازنــة العامة لمجلــس الوزراء 

لمناقشــته وإقــراره بعد إجــراء التعديــالت المطلوبة. 

دائرة الموازنة العامة 

مجلس الوزراء 

نهاية تشرين 

الثاني 

تقديــم مشــروع قانــون الموازنــة العامــة إلــى مجلــس 

األمــة.
رئاسة الوزراء

كانون أول
مناقشــة مشــروع قانــون الموازنــة العامــة وإقــراره تمهيدًا 

لصــدور اإلدارة الملكيــة الســامية بالمصادقــة عليه.
مجلس األمة
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الفصل الثاني

التصنيف الدولي لألردن

على مقياس شفافية الموازنة
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شفافية  يقيس  الذي  الوحيد  والمقارن  المستقل  المقياس  هو  المفتوحة  الموازنة  مسح 

إلى  المسح  العالمي، ويهدف هذا  المستوى  الموازنات بشكل دوري على  ومشاركة ورقابة 

تقييم تواجد وشمولية وثائق الموازنة االساسية الثمانية التي يجب على الحكومات نشرها 

وفقا للمعايير العالمية ويعطي الفرص لجميع المواطنين بكافة طبقاتهم للتشبيك مع 

الحكومة خالل المراحل األربعة لدورة الموازنة، كما يبين هذا المسح قوة مؤسسات الرقابة 

الرسمية على الحكومة، كما إن معلومات المسح عن شمولية وتوافر المعلومات للعامة 

يقيس  الذي   ،)OBI( المفتوحة  الموازنة  مؤشر  لحساب  استعمالها  يتم  الموازنة  بخصوص 

بدوره مستوى شفافية موازنة كل دولة من خالل مقياس من 0 - 100.  

مع العلم بأن مقياس شفافية الموازنة لعام 2015 تضمن مجموعة من األسئلة لتقييم 

وثائق الموازنة الثمانية، حيث هدفت إضافتها لجمع معلومات محددة على سبيل المثال 

معلومات تخص النفقات والعائدات والمديونية بشكل متسق أكثر عبر وثائق مختلفة أو 

معلومات مثل توافر البيانات المالية لتتوافق مع أدوات قياس الشفافية المالية، و خالل 

األعوام )2006 - 2015( تراوح تصنيف األردن ما بين )50 - 57( حيث كان أعلى تصنيف وصل 

له األردن )57( في عام 2012 وأقل تصنيف هو )50( في العامين 2006 - 2010، ويبين الشكل  

التالي تصنيف األردن خالل هذه الفترة علمًا بأنه كلما زاد التصنيف زادت شفافية الموزانة 

المفتوحة. 

تقارير  أن  الموزانة  شفافية  تصنيف  في  األردن  تصنيف  تراجع  وراء  الرئيسية  األسباب  من 

التوقعات االقتصادية منذ صدور  التغيرات في  مراجعة نصف العام لم تتضمن مناقشة 

اإلدارات  مجاميع  ال  و  الجارية  المالية  للسنة  النفقات  تقديرات  تحديث  يتم  ولم  الموازنة 

إضافة  اإليرادات،  لتقديرات  تحديث  تقديم  يتم  ولم  للنفقات  الوظيفية(  المجاميع  )أو 

الكلي  االقتصاد  توقعات  بين  االختالفات  العام  نهاية  تقارير  توضح  لم  سابقًا  ذكر  ما  إلى 

للسنة المالية والنتائج الفعلية، ولم تشرح االختالفات في مؤشرات األداء ومقارنتها بالنتائج 

المنح  الفقر وقيمة  المنح المخصصة لجيوب  باإلضافة لعدم توضيح طرق صرف  الفعلية، 

التي تم صرفها فعليًا.
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وفي عام 2015 تم تحديث المنهجية حيث تمت إضافة 22 سؤال لتتوسع في المواضيع ذات 

أن تتضمن  الموازنة حيث يجب  إليها تقديرات  التي تستند  الكلي  بتوقعات االقتصاد  الصلة 

تقديرات  مع  االقتصادية  التوقعات  مناقشة  الموازنة  في  الواردة  األساسية  المعلومات 

المستوى األسمى للناتج المحلي اإلجمالي، ومعدل التضخم ونمو الناتج المحلي اإلجمالي 

تحليل  )أي  المختلفة  الكلي  االقتصاد  افتراضات  تأثير  أيضًا  الفائدة.  ونسب  الحقيقي، 

الحساسية( على الموازنة التي تحتاج لتشمل نفس المعلومات األساسية، عالوة على ذلك 

تم التوسع في االسئلة في استطالع 2015 حول التوقعات التي تقيم التزامات الحكومة في 

المستقبل، واستدامة مواردها المالية على المدى الطويل حيث يجب أن تغطي المعلومات 

المالية  اآلثار  ومناقشة  الكلي  االقتصاد  افتراضات  وتتضمن  سنوات،   10 عن  تقل  ال  فترة 

والمخاطر التي تبرزها التوقعات، األردن لم يقدم أي من المعلومات المطلوبة مما ساهم 

في تراجع تصنيف األردن ضمن مقياس مؤشر شفافية الموازنة المفتوحة.
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الفصل الثالث

مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017
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الباب األول: المالمح العامة لموازنة السنة المالية 2017 

أواًل: اإليرادات العامة المقدرة لعام 2017

قام فريق راصد بتحليل اإليرادات العامة المقدرة للسنة المالية 2017 والتي توزعت إلى إيرادات 

محلية و منح خارجية ووصلت نسبة اإليردات المحلية إلى 90.4% من مجموع اإليرادات العامة 

فيما وصلت نسبة المنح الخارجية إلى 9.6% من مجموع اإليرادات العامة، ومن الجدير ذكره 

أن اإليرادات المحلية توزعت على جزئين أساسيين هما إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية 

حيث بلغت نسبة اإليرادات الضريبية 70.8% من مجمل اإليرادات المحلية كانت أعالها إيرادات 

ضرائب السلع والخدمات حيث وصلت نسبتها )61.4%( من مجموع اإليرادات الضريبية، ويبين 

الشكل التالي توزيع اإليرادات العامة للسنة المالية 2017. 
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الباب الثاني: النفقات العامة المقدرة للسنة المالية  2017

نسبة  وصلت  حيث  دينار   )8.946.335(  2017 المالية  للسنة  المقدرة  العامة  النفقات  بلغت 

النفقات الجارية إلى 7.629.475 أي ما نسبته 85.2% من مجموع النفقات العامة، فيما وصلت 

نسبة النفقات الرأسمالية إلى )1.316.860( أي ما نسبته 14.8% من مجموع النفقات العامة، ومن 

إلى  نسبتها  ووصلت  المدني  الجهاز  نفقات  إلى  توزعت  الجارية  النفقات  أن  ذكره  الجدير 

)27.3%( فيما وصلت نسبة نفقات الجهاز العسكري إلى )30.4%( من مجموع النفقات الجارية 

النفقات العامة  التالي مجموع  النفقات األخرى إلى )42.3%(، ويوضح الشكل  ووصلت نسبة 

للسنة المالية 2017.
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الفصل الرابع

أداء اللجنة المالية في مجلس النواب
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الباب األول: التعداد الكمي الجتماعات اللجنة المالية

الموازنة  قانون  لمشروعي  مناقشته  أثناء  المالية  اللجنة  عمل  مجريات  راصد  فريق  تابع 

راصد  تعداد  حسب  اجتماعًا   )67( اللجنة  عقدت  حيث  الحكومية  الوحدات  وموازنة  العامة 

الجتماعات اللجنة المالية وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين ) 2016/12/4 - 2017/1/4(، ناقشت 

خاللها مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية واجتمعت اللجنة المالية 

بجميع األطراف المعنية بكل من المشروعين، كما يبين الشكل التالي.

 ومن الجدير بالذكر أن )4( كتل نيابية شكلت تركيبة اللجنة المالية  تصدرتها كتلة الوفاق 

لكتلة  واحد  وعضو  منهما،  لكل  بعضوين  والعدالة  الديمقراطية  كتلتي  ثم  أعضاء،   )6( ب 

التجديد فيما غابت كتلتان نيابيتان عن تركيبة اللجنة النيابية هما كتلة اإلصالح وكتلة وطن 

باإلضافة إلى غياب المستقلين عن تركيبة اللجنة المالية،  ويبين الشكل التالي تركيبة اللجنة 

المالية للدورة العادية الثانية.
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الباب الثاني: التعداد الكمي لحضور النواب من غير أعضاء اللجنة المالية 

الجتماعات اللجنة المالية

الوحدات  وموازنة  العامة  الموازنة  قانون  مشروعي  نقاش  اجتماعات  حضور  يخص  فيما 

اللجنة  اجتماعات  حضروا  نائبًا   )41( أن  تبين  فقد  المالية  اللجنة  أعضاء  خارج  من  الحكومية 

كانت  وقد  للجنة،  اجتماعًا  أي  يحضروا  لم  المجلس  أعضاء  من  نائبًا   )78( أن  وتبين  المالية 

الكتلة األكثر حضورًا الجتماعات اللجنة المالية كتلة الوفاق حيث حضر )10( نواب من أعضائها 

أعضائهما  من  نواب   )7( حضر  حيث  والعدالة  وطن  كتلتي  تلتها  المالية،  للجنة  اجتماعًا 

اجتماعًا للجنة المالية، فيما كانت الكتلة األقل حضورًا الجتماعات اللجنة المالية هي كتلة 

اإلصالح حيث حضر عضو واحد من أعضائها اجتماعًا للجنة.

أما على صعيد السيدات فقد تواجد ما نسبته 30% من مجموع السيدات في مجلس النواب 

الثامن عشر في اجتماع واحد على األقل من مجموع اجتماعات اللجنة المالية، ويبين الشكل 

التالي التعداد الكمي لحضور النواب من غير أعضاء اللجنة المالية الجتماعات اللجنة المالية. 
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التقييم الكمي ألداء أعضاء مجلس النواب

خالل مناقشة الموازنة 2017
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الباب األول: مداخالت النواب خالل مناقشات مشروع قانون الموازنة

قدمت اللجنة المالية خطابها المتمحور حول إنهائها لمهمة مناقشة مشروعي قانون 

اللجنة  مقرر  قدم  حيث   2016/01/11 بتاريخ  الحكومية  الوحدات  وقانون  العامة  الموازنة 

المالية النائب رياض العزام مخرجات تقرير اللجنة المالية والتوصيات التي قدمتها اللجنة 

للحكومة، وقررت رئاسة المجلس أن تبدأ مناقشات الموازنة يوم األحد الموافق 2017/1/15 

األحد ويوم  العامة يوم  األمانة  لدى  بالحديث أسمائهم  الراغبون  النواب  يسجل  أن  على 

اإلثنين الموافق 15-2017/1/16، فيما سمحت الرئاسة بتسجيل النواب الراغبين بالتحدث يوم 

الثالثاء أيضًا الموافق 2015/1/17.

وشرع مجلس النواب الثامن عشر في دورته العادية الثانية بمناقشة مشروع الموازنة العامة 

الجلسة  في  تحدث  حيث  مسائية  جلسة  خالل  األحد  يوم  الحكومية  الوحدات  وموازنة 

فيما  نائبًا   )25( بالحديث  تقدم  الموازنة  لمناقشات  الثاني  اليوم  وفي  نواب،   )9( المسائية 

تحدث خالل اليوم الثالث لمناقشات الموازنة )27( نائبًا، أما في اليوم الرابع فقد تحدث )31( 

الكمي  التعداد  التالي  الشكل  ويبين  الموازنة،  لمناقشات  األخير  اليوم  في  نائبًا  و)15(  نائبًا، 

لمداخالت النواب في مناقشة الموازنة لعام 2017. 

ومن خالل متابعة »راصد« للنواب المتحدثين تبين أن مجموع النواب المتحدثين خالل جميع 

جلسات مناقشة الموازنة )107( نواب من أصل )130( نائبًا أي ما نسبته )82%( من مجمل أعضاء 

المجلس النيابي، وقدمت جميع الكتل النيابية كلمات موحدة خالل مناقشة الموازنة العامة 

للدولة.

مداخالتهم  اللقاء  النواب  استغرقها  التي  الزمنية  المدة  تحديد  على  راصد  فريق  وعمل 

الوحدات  موازنات  قانون  مشروع  و   2017 المالية  للسنة  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  على 

الحكومية للسنة المالية 2017 وتبين أن المدة الزمنية التي استغرقها النواب لمناقشة وإقرار 

الموازنة قد وصلت إلى )20 ساعة و 35 دقيقة(. 
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رغم أن اآللية التي تم اعتمادها للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنة 

الوحدات الحكومية لم تراِع الشفافية البرلمانية ولم توفر أية انطباعات معيارية يمكن أن 

تبنيها القواعد االنتخابية حول سلوك ممثليهم في البرلمان إال أن فريق راصد تابع مجريات 

مشروع  على  التصويت  عملية  وثّق  والذي  الميداني  الرصد  فريق  خالل  من  التصويت  عملية 

ووفق  باألغلبية  الموازنة  إقرار  عن  المجلس  أعلن  وقد   2017 المالية  للسنة  العامة  الموازنة 

قانون  عشر  الثامن  النواب  مجلس  أقر  فقد  راصد  لفريق  والمسموعة  المرئية  التسجيالت 

121 نائب  الموازنة العامة للدولة بنسبة 56.6% من إجمالي الحضور، علمًا بأن الحضور قد بلغ 

أثناء عملية التصويت وتغيب عن التصويت 9 نواب، أما فيما يخص إقرار قانون موازنة الوحدات 

الحكومية فقد أقر ما نسبته 52.4% من اجمالي الحضور قانون الوحدات الحكومية، علمًا بأن 

الحضور بلغ 122 نائب أثناء عملية التصويت، ويبين الشكل التالي سلوك النواب التصويتي على 

قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017. 
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السلوك التصويتي ألعضاء مجلس النواب الثامن عشر                         

على قانون الموازنة للسنة المالية 2017 

النواب الذين وافقوا عند التصويت على قانون الموازنة

النواب الذين وافقوا على قانون الموازنة

مجحم الصقورزيد الشوابكةاندريه العزوني

محمد الظهراويزينب الزبيدابراهيم البدور

محمد  العياصرةصباح الشعاراحمد الهميسات

محمد البرايسةصوان الشرفاتاحمد الفريحات

محمد العتايقةعبد المحسيرياحمد اللوزي

محمد الفالحاتعبدالرحمن العوايشةاحمد الصفدي

محمد الحويطيعبدالقادر االزايدةانتصار حجازي

محمد الزعبيعبداهلل الزريقاتانصاف الخوالدة

محمود العدوانعزيز العبيديحابس الشبيب

محمود النعيماتعقله الزبونحابس الفايز

محمود طيطيعلي حجاحجةحسن السعود

مرام الحيصةعلي الخاليلةحسن العجارمة

مرزوق الدعجةعليا ابو هليلحسين القيسي

مصطفى الخصاونةعواد الزوايدةحمود الزواهرة

مفلح الخزاعلةعيسى خشاشنةخالد الحياري

موسى الزواهرةفضيل المناصير العباديخالد البكار البشتاوي

نصار القيسيفضيه ابو قدورة الدياتخالد ابو حسان

نضال الطعانيفواز الزعبيخير ابو صعيليك

نواف النعيماتفيصل االعوررائد الخزاعله

هيا الشبلي العباديقصي  الدميسيرجا الصرايرة

وائل رزوقكمال الزغولرمضان الحنيطي

وصفي حدادماجد قويسمرياض العزام

مازن القاضيريم ابو دلبوح
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النواب الذين لم يوافقوا والنواب المتغيبين عند التصويت على قانون الموازنة

النواب المتغيبين عند التصويتالنواب الذين لم يوافقوا على قانون الموازنة

تامر بينووفاء بني مصطفىخليل عطية

حسني الشيابعبداهلل العكايلةابراهيم بني هاني

سليمان الزبنعمر قراقيشابراهيم ابو العز

صالح العرموطيغازي الهواملةابراهيم ابو السيد

عبدالكريم الدغميفوزي داوودابراهيم القرعان

عبداهلل عبيداتقيس زيادينأحمد الرقب

عدنان الركيباتمحاسن الشرعةبركات المهيرات العبادي

نواف الزيودمحمد هديبجمال قموه

يحيى السعودمحمد الرياطيجودت الدرابسة

محمد نوح القضاةحازم المجالي

محمود الفراهيدحياة مسيمي

مصطفى ياغيخالد عواد

مصطفى العسافخالد الفناطسة

مصلح الطراونةابتسام النوافلة

معتز ابو رمانخميس عطية

منال الضمورديمه طهبوب

منتهى البعولراشد الشوحه

منصور مراد سجاجهرسميه الكعابنة

موسى الوحشرندة الشعار

موسى هنطشسعود ابو محفوظ

نبيل الشيشانيشاهه العمارين

نبيل الغيشانشعيب الشديفات

هدى العتومصداح الحباشنة

هيثم الزيادينصفاء المومني

عبدالمنعم العوداتطارق خوري

يوسف الجراحعبداهلل القرامسة
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الباب األول: تحليل محتوى المداخالت النيابية

قانون  مشروع  مناقشات  أثناء  مداخالتهم  خالل  النواب  أورده  ما  بتحليل  راصد  فريق  قام 

التي تم استخراجها  المؤشرات  الحكومية وفق  الوحدات  العامة ومشروع قانون  الموازنة 

التي تم استخالصها من  المؤشرات  النواب، ويتضمن الشكل رقم )3( نسب  من مداخالت 

مداخالت النواب حيث تبين أن نسبة النواب الذين طالبوا بعدم رفع الدعم وزيادة األسعار قد 

وصلت إلى )79%( فيما طالب ما نسبته )75%( من إجمالي المتحدثين عن ضرورة دعم جيوب 

بضرورة  المتحدثين  إجمالي  من   )%49( نسبته  ما  طالب  كما  للبطالة،  حلول  وإيجاد  الفقر 

رواتب  بزيادة  النواب  من   )%29( و   )%35( نسبته  ما  طالب  فيما  الحكومية،  النفقات  تخفيض 

القوات المسلحة وزيادة رواتب المدنيين على التوالي، وقد طالب )20%( من المتحدثين بعدم 

إلغاء االعفاءات الطبية.

ما  طالب  كما  الضريبي،  التهرب  من  الحد  آليات  عن  المتحدثين  إجمالي  من   )%52( وتحدث 

بأن  علمُا  الحكومية،  األجهزة  على  والمحاسبية  الرقابة  بتعزيز  المتحدثين  من   )%40  ( نسبته 

مناقشته  وأهمية  المحاسبة  ديوان  تقرير  إلى  تطرقوا  المتحدثين  من  فقط   )%7( نسبته  ما 

والوقوف على ما ورد فيه بشكل تفصيلي.

من   )%1( طالب  بينما  الالمركزية،  تطبيق  بأهمية  المتحدثين  النواب  من   )%2( نسبته  ما  ودعا 

النواب بعدم تطبيق الالمركزية خالل العام 2017، وأكد ما نسبته )8%( من النواب على ضرورة 

القطاع  دعم  مداخالتهم  في  النواب  طالب  وقد  اإلنسان،  وحقوق  العامة  الحريات  دعم 

أو إلغاء المؤسسات المستقلة حيث  ارتفاع المطالبين بدمج  السياحي بنسبة )15%( ولوحظ 

على   العمل  بتعزيز   )%10( طالب  كما  المتحدثين،  إجمالي  من   )%45( إلى  نسبتهم  وصلت 

مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف، ويبين الشكل التالي التحليل النوعي لمداخالت أعضاء 

مجلس النواب خالل مناقشة واقرار الموازنة.
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الباب الثاني: تحليل المطالب التي أوردها النواب في مداخالتهم

أورد النواب في مداخالتهم خالل مناقشات الموازنة ما مجموعه )958( توصية عمل فريق 

راصد على استخالصها وعنونتها وتصنيفها لتوفير المعلومات للجمهور بهدف تمكينهم 

من بناء انطباعات معيارية حول أداء النواب ومطالبهم على مختلف األصعدة، باإلضافة إلى 

مدى ارتباط مداخالت النواب بموضوع المناقشات وهو الموازنة العامة.

المطالب  من   %42 مثلت  فيما  الوطنية،  بالسياسات  تتعلق  مطالب  منها   )%58( مثلت  فقد 

مطالبًا خدمية على المستوى المحلي لدوائرهم االنتخابية، مثل تركيب عدادات ماء لحوالي 

300 منزل، توفير باص لنقل الموتى، ملىء الشواغر الموجودة في بعض المؤسسات الخدمية، 

توفير منح دراسية، دعم االحتياجات اللوجستية لبعض البلديات مثل آليات وضاغطات وبكبات.

الباب الثالث: دقة األرقام التي أوردها النواب في مداخالتهم

قام فريق »راصد« بتدقيق األرقام الواردة في مداخالت النواب خالل مناقشات الموازنة العامة 

حيث تبين أن )24%( من األرقام التي أوردها النواب خالل مداخالتهم أثناء مناقشات الموازنة 

العامة لم تكن دقيقة، واعتمد راصد منهجية جمع جميع األرقام التي وردت في المداخالت 

الموازنة  قانون  ومشروع  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  من  كل  في  تدقيقها  وإعادة 

الحكومية للتأكد من صحتها، ويبين الجدول التالي مجموعة من األرقام التي أوردها النواب 

خالل مداخالتهم، كما يبين الشكل نسبة األرقام الخاطئة التي وردت في مداخالت النواب.

األرقام الصحيحةأرقام غير دقيقة وردت في مداخالت النواب

ميزانية الدرك 98 مليون رواتبهم.
218.200.000 مليــون - صفحــة رقــم )3( 

ــة. ــة العام ــون الموازن ــي قان ف

أرقــام العجــز فــي الموازنــة بعــد المنــح بلغــت 906 

مليــون.

 )1( رقــم  صفحــة   - مليــون   827.335

فــي قانــون الموازنــة العامــة.

يقدر االنفاق الجاري في 2017 بحوالي 1.125 مليار.

بشــقيها  الحكوميــة  للوحــدات  الحكومــة  دعــم 

مليــون.  158 ســيبلغ  والرأســمالي  الجــاري 

فــي   )1( رقــم  صفحــة   -  154.742.000

قانــون موازنــات الوحــدات الحكوميــة. 
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العجز في الموازنة يقدر ب 960 مليون.
 )1( رقــم  صفحــة   - مليــون   827.335

فــي قانــون الموازنــة العامــة.

94% من الناتج المحلي االجمالي.نسب الدين وصل لـ %95.1.

360 مليون تسديد اقساط القروض الخارجية.
713.877 ألــف - صفحــة رقــم )1( قانون 

الموازنــة العامة.
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الفصل الثامن

التقييم النوعي ألداء الكتل البرلمانية في إقرار 

موازنة 2017
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الباب األول: إلتزام أعضاء الكتل بكلمة الكتلة

عمل فريق راصد على قياس مدى إلتزام أعضاء الكتل البرلمانية بكلمة موحدة للكتلة أثناء 

تلتزم بكلمة  البرلمانية لم  الكتل  العامة، ومن المالحظ أن جميع أعضاء  الموازنة  مناقشة 

موحدة للكتلة حيث قّدم معظم األعضاء كلمات فردية. 

كتلة  أعضاء  من   )%33.4( يتبين  البرلمانية  الكتل  بين  اإللتزام  نسب  مقارنة  يخص  فيما  أما 

الذين  األعضاء  أن  يعني  وهذا  الموزانة  مناقشة  خالل  مداخالت  قدموا  قد  النيابية  اإلصالح 

قدموا مداخالت لم يلتزموا بكلمة الكتلة، أما كتلة الوفاق النيابية فقد قدمت كلمة باسم 

الموازنة،  مناقشة  جلسات  خالل  بمداخالت  تقدموا  الكتلة  أعضاء  من   )%57.7( أن  إال  الكتلة 

وأن كتلة اإلصالح النيابية كانت األكثر إلتزامًا بكلمة الكتلة وبنسبة )66.6%(، تلتها كتلة الوفاق 

النيابية بنسبة وصلت إلى )42.3%(، ثم كتلة العدالة النيابية بنسبة وصلت إلى )36%(، ثم كتلة 

التجديد النيابية بنسبة وصلت إلى )33.3%(، ثم كتلة الديمقراطية بنسبة وصلت إلى )71.4%(، أما 

كتلة وطن النيابية كانت األقل إلتزامًا حيث قدم جميع أعضائها مداخالت خالل مناقشات 

الموازنة.
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الباب الثاني: تحليل محتوى مداخالت الكتل البرلمانية
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الباب الثالث: السلوك التصويتي للكتل البرلمانية على الموازنة العام 

للسنة المالية 2017

الباب الرابع: تحليل التوصيات التي وردت في مداخالت الكتل البرلمانية

قام فريق راصد بتحليل التوصيات التي وردت في مداخالت الكتل البرلمانية حيث وصل مجموع 

أوردتها  التي  التوصيات  جميع  أن  ويتبين  توصية،   )126( وصل  الكتل  أوردتها  التي  التوصيات 

الكتل كانت عبارة عن توصيات وطنية تختص بالسياسيات المالية التي تتبعها الحكومة وقد 

تم تقديم توصيات تتعلق زيادة رواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين . 
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الفصل التاسع

أداء البرلمانيات خالل مناقشة مشروع قانون 

الموازنة 2017
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الباب األول: تحليل كمي لمداخالت السيدات في البرلمان

العامة  الموازنة  مشروع  بمناقشة  الخاصة  الجلسات  خالل  البرلمانيات  السيدات  أوردت 

ومشروع قانون الوحدات الحكومية ما مجموعه )17( كلمة مما يعني أن )3( برلمانيات لم 

يوردّن مداخالت خالل المناقشة.

الباب الثاني: تحليل نوعي لمداخالت السيدات البرلمانيات

عمل فريق راصد على تحليل مداخالت السيدات البرلمانيات خالل الجلسات الخاصة بمناقشة 

مشروع الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية ضمن مجموعة من مؤشرات 

تم استخالصها، حيث يتبين أن أعلى مؤشر حظي باهتمام السيدات البرلمانيات هو مكافحة 

جيوب الفقر وإيجاد حلول للبطالة حيث وصلت نسبة السيدات اللواتي تحدثّن فيه إلى )%82( 

مداخالت  تضمنتها  التي  المحاور  التالي  الرسم  ويبين  المتحدثات،  البرلمانيات  مجموع  من 

السيدات البرلمانيات.
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الباب الثالث: السلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات 

اللواتي  السيدات  نسبة  أن  تبيّن  فقد  البرلمانيات  للسيدات  التصويتي  بالسلوك  يتعلق  فيما 

اجمالي  من   )%45( إلى  وصلت  قد   2017 المالية  للسنة  العامة  الموازنة  قانون  على  وافقن 

السيدات.

الباب الرابع: تحليل مطالب السيدات خالل مناقشة موازنة الدولة

قام فريق راصد بتحليل التوصيات التي وردت في مداخالت السيدات البرلمانيات حيث وصل 

التوصيات  معظم  أن  ويتبين  توصية،   )95( إلى  السيدات  أوردتها  التي  التوصيات  مجموع 

نسبة  حظيت  فيما  التوصيات،  إجمالي  من   )%86.6( وبنسبة  وطنية  توصيات  حول  تمحورت 

بـ )13.4%( من مجموع  البرلمانية  الواردة في مداخالت السيدات  المحلية الخدمية  التوصيات 

التوصيات.
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الفصل العاشر

االقتراحات النيابية لزيادة االيرادات 
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الحلول  من  مجموعة  الموزانة  على  الرد  خطاب  أثناء  النواب  مجلس  في  أعضاء  قدم 

الموازنة  في  العجز  وتعويض  المديونينة  سداد  في  للمساعدة  الحكومة  إلى  واالقتراحات 

العامة  الموازنة  قانون  ضمن  الحكومة  اقترحتها  جديدة  ضرائب  فرض  عن  بدياًل  لتكون 

النواب في  التي قدمها  المالية 2017، وقد تتبع فريق راصد مجموعة من االقتراحات  للسنة 

من  التأكد  لراصد  يتسّن  ولم  مداخالتهم  ضمن  أيضًا  وردت  التي  األرقام  مع  مداخالتهم 

الجدوى االقتصادية إال أنها تأتي في سياق توفير كافة المعلومات التي يمكن أن تساهم 

ويبين  مليون،   827.335.000 إلى  يصل  والذي   2017 المالية  للسنة  المقدر  العجز  تخفيض  في 

الجدول االقتراحات التي قدمها النواب: 

اسم 

النائب 
قيمة التوفيرالمقترح 

محمد 

نوح 

القضاة

ــائح  ــار الس ــم إجب ــياحيًا أي يت ــل س ــة بالمث ــرار المعامل ــق ق تطبي

العــودة  بفيــزا  يســمى  مــا  وتطبيــق  التأشــيرة  ثمــن  دفــع 

المســتخدم فــي دول الخليــج حيــث ســيعود علــى األردن بأكثــر 

مــن 403 مالييــن دينــار.

403 مليون دينار

مرزوق 

الهبارنة

ــل  ــة تحم ــى كل مركب ــة عل ــة أردني ــة ولوح ــوم جمركي ــرض رس ف

لوحــة غيــر أردنيــة وتجــاوزت مــدة اســتخدامها عــام باســتثناء 

ســيارات الطلبــة  يقــدر عــدد هــذه المركبــات فــي االردن ب 10 االف 

ــار . ــون دين ــغ 100 ملي ــة بملب ــد الخزين ــن تزوي ــا يضم ــة م مركب

100 مليون دينار

مصلح 

الطراونة

اســتيفاء مبلــغ دينــار واحــد شــهريًا عــن كل خــط خلــوي حيــث 

ســتحصل أكثــر مــن 72 مليــون ســنوي.
72 مليون دينار

عبداهلل 

العكايلة

البالغــة 4 مليــارات  تحصيــل المديونيــة مــن ضريبــة الدخــل 

علــى المتنفذيــن وأصحــاب رؤوس األمــوال الضخمــة منهــا )3( 

ــل. ــر التحصي ــة تنتظ ــكام قطعي ــا أح ــدر بحقه ــارات ص ملي

3 مليارات دينار

مرزوق 

الهبارنة

رفــع الرســوم الســنوية للمقيميــن والوافديــن ) اإلقامــة، رخــص 

ــر  ــة التأخي ــل غرام ــل ..( وتعدي ــح العم ــاء، تصاري ــادة واإلفتن القي

فــي تجديــد اإلقامــة والبالغــة 1.5 دينــار عــن كل يــوم تأخيــر.

 67 مليون 

)حسب 

تقديرات خبراء( 






