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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
السالم عميكم ورحمة هللا وبركاته،
يسرني أف أتقدـ لمجمسكـ الموقر باسـ الحكومة بمشروع قانوف
الموازنة العامة ومشروع قانوف موازنات الوحدات الحكومية لمسنة
المالية  7102والذي حرصت الحكومة عمى تقديميما ضمف الموعد
الدستوري لمجمسكـ الكريـ لمناقشتيما متطمعيف إلقرارىما مع مطمع
العاـ القادـ لنتمكف مف البدء بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الواردة
في مشروعي القانونيف.
وأود بداية اف أتقدـ بالتينئة والتبريؾ ألعضاء مجمس النواب
بحصوليـ عمى ثقة الشعب االردني الكريـ لتمثيمو في ىذا المجمس
الموقر ،مؤكدا عمى حرص الحكومة عمى التعاوف المثمر مع مجمس
النواب مف خالؿ التشاركية في تحمل المسؤولية ومعالجة التحديات
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التي تواجو بمدنا العزيز في مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية واالدارية.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
اف مشروعي قانوف الموازنة العامة وقانوف موازنات الوحدات
الحكومية لعاـ  7102يترجماف الواقع الذي وصمت اليو المالية
العامة في الوقت الراىف وخطط وبرامج الحكومة في المدى المتوسط.
كما يتضمناف المشاريع واالنشطة التي تعتزـ الحكومة القياـ بيا وفقا
لالولويات الوطنية المنسجمة مع وثيقة رؤية االردف  7172والبرنامج
التنفيذي التنموي والبرامج التنموية لممحافظات والتي تـ اعدادىا
بالمشاركة مع المجتمعات المحمية في جميع محافظات المممكة بيدؼ
تحديد احتياجاتيا واولوياتيا التنموية وتعزيز دورىا في تحقيق التنمية
وبما يفضي الى تحسيف المستويات المعيشية لجميع المواطنيف في
مختمف محافظات المممكة.
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اف االردف بحكـ موقعو الجغرافي يعاني مف االنعكاسات السمبية
لمصراعات والتوترات والظروؼ االقميمية غير المواتية السائدة في
المنطقة والتي تعيق تحقيق االىداؼ والنتائج التي نصبو الييا عمى
صعيد االقتصاد الوطني .وقد تمثمت أبرز ىذه االنعكاسات بارتفاع
الديف العاـ الى مستويات قياسية ال يمكف القبوؿ باستمرارىا بحيث
أصبح يستنزؼ جانباً ىاماً مف الموارد المالية المحدودة المتاحة،
وكذلؾ تواضع النمو االقتصادي بحيث ال يعتبر كافيا لتحسيف
المستويات المعيشية لممواطنيف وتخفيض معدالت البطالة ،الى جانب
تراجع حجـ الصادرات وتراجع النشاط السياحي وضعف ىيكل سوؽ
العمل .ىذا باالضافة الى االعباء المالية المباشرة وغير المباشرة التي
تحممتيا الخزينة العامة الناجمة عف تدفق الالجئيف السورييف مقابل
دعـ دولي محدود لالردف لمواجية ىذه االعباء.
وقد جاء تثبيت التصنيف االئتماني لألردف في تقرير وكالة ستاندرد
اند بورز عند وجية نظر مستقبمية سمبية ليسمط الضوء عمى حساسية
الظروؼ االقميمية التي تواجو المممكة وتداعيات النزاعات االقميمية
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المتوقعة عمى المالية العامة والقطاع الخارجي .وقد أشار التقرير الى
احتماؿ تخفيض التصنيف االئتماني لالردف في حاؿ تفاقـ عجز
الموازنة وعجز الميزاف التجاري وانخفاض معدؿ النمو الحقيقي الى
اقل مف المستويات المستيدفة .اال انو مف جية اخرى ،فقد اشار
التقرير الى امكانية رفع التصنيف االئتماني الى مستقر في حاؿ
تحسف الوضع االقميمي وقياـ الحكومة بتنفيذ اصالحات مالية
وىيكمية تمكف مف استدامة النمو وتقميص االعباء عمى المالية
العامة ،وال يخفى عمى حضراتكـ المخاطر المترتبة عمى تخفيض
التصنيف االئتماني عمى فرص المممكة في الحصوؿ عمى االقتراض
لسد الفجوة التمويمية وارتفاع كمفتو ،وانعكاساتو السمبية عمى الجيود
التي تقوـ بيا الحكومة لتحسيف البيئة الجاذبة لالستثمارات.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
وحيث اف الحكومة اعتمدت نيج المكاشفة والمصارحة كأساس ال
رجعة عنو في تنفيذ برامجيا وسياساتيا لمواجية التحديات الداخمية
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والخارجية ،فال بد مف التاكيد عمى ضرورة المبادرة التخاذ ما يمزـ مف
اجراءات اف لـ تكف استباقية فال ينبغي اف تكوف متأخرة لمواجية
التحدي االقتصادي الذي يعتبر اكثر التحديات تعقيدا نظ ار لتأثره
بدرجة كبيرة بظروؼ خارجة عف السيطرة مما يؤدي الى جعل
االقتصاد الوطني عرضة لمتأثر بالصدمات الخارجية ،االمر الذي
يستدعي العمل الجاد عمى معالجة التحديات والتصدي الفعاؿ
لممشاكل والعقبات المالية وبما يمكف االقتصاد الوطني مف التعامل
بكفاءة ومرونة مع الصدمات الخارجية.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
لقد قامت الحكومة بتبني برنامج جديد لالصالح المالي والييكمي
بالتعاوف مع صندوؽ النقد الدولي يتضمف مجموعة مف السياسات
واالجراءات التي تساعد االقتصاد الوطني في التغمب عمى التحديات
الكبيرة التي تواجيو ،والحفاظ عمى االستقرار االقتصادي وايجاد البيئة
المالئمة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستداـ وبمعدالت تفوؽ نسب
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الزيادة في السكاف والذي شيد خالؿ السنوات االخيرة ارتفاعا كبي ار ال
تقوى عمى تحممو اقتصاديات الدوؿ الكبرى ،اضافة الى تعزيز
االستقرار المالي ورفع مستويات التشغيل وتعزيز تنافسية االقتصاد
الوطني وتعزيز المساواة والحاكمية الرشيدة ،مع التأكيد عمى حماية
ذوي الدخل المحدود.
وضمف ىذا اإلطار ،أود التأكيد عمى أف السياسات واالجراءات التي
سيتـ اتخاذىا ال تقتصر عمى تعزيز االيرادات وضبط وترشيد االنفاؽ
العاـ وتحسيف كفاءتو ،وانما تشمل عددا مف االجراءات االصالحية
في محاور مختمفة ،لعل مف أبرزىا انجاز مشاريع قوانيف تيدؼ الى
تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي لمقطاع المصرفي وتعزيز بيئة
االعماؿ وتسييل الحصوؿ عمى التمويل وتوسيع نطاؽ الخدمات
المالية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي .وكذلؾ معالجة قصور
اجراءات النافذة االستثمارية مف خالؿ أتمتة خدماتيا ،واستكماؿ
متطمبات المرحمة الثانية مف خارطة الطريق لتطبيق المعايير
المحاسبية الدولية لمقطاع العاـ لمحسابات المالية لعاـ  .7102اضافة
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الى اعداد خطة تشمل االجراءات المقترحة واآلليات الالزمة لتخفيض
خسائر قطاع المياه ،الى جانب التزاـ الحكومة بالمحافظة عمى
التوازف المالي لشركة الكيرباء الوطنية وعدـ تحقيق اي خسائر
اضافية.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
وفيما يتعمق بالتطورات االقتصادية والمالية التي شيدتيا المممكة
خالؿ عاـ  7102فكانت عمى النحو التالي:
 تباطؤ اداء االقتصاد االردني متأث اًر بتداعيات الظروؼ اإلقميميةالصعبة ،حيث نما الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة
خالؿ النصف األوؿ مف عاـ  7102بما نسبتو  %2.1مقارنة
مع  %7.7لنفس الفترة مف عاـ  ،7102ويتوقع اف يبمغ %7.2
لعاـ  .7102وقد رافق ذلؾ ارتفاع معدؿ البطالة ليصل الى
 %15.1خالؿ االرباع الثالثة االولى مف عاـ  2016مقابل
 % 12.9خالؿ نفس الفترة مف عاـ .2015
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 تراجع معدؿ التضخـ مقاساً بالتغير النسبي في الرقـ القياسيألسعار المستيمؾ بنحو %0.0خالؿ الشيور العشرة االولى لعاـ
 7102مقارنة بتراجع نسبتو %1.2لنفس الفترة مف عاـ ،7102
في ضوء استمرار تراجع اسعار الغذاء والنفط في االسواؽ
العالمية وانعكاسيا عمى االسعار المحمية ،حيث تراجعت اسعار
مجموعة النقل بنحو  %2.2واسعار بند الوقود واالنارة بنحو
 ،%2.2اضافة الى تراجع اسعار مجموعة المحوـ والدواجف بنحو
.%9.9
ػػػ

وفيما يتعمق بالتجارة الخارجية ،فقد سجمت الصادرات الوطنية
خالؿ االرباع الثالثة االولى مف ىذا العاـ انخفاضا بمغت نسبتو
 %8.8مقارنة بنحو  %2.7خالؿ نفس الفترة مف العاـ .7102
ويعزى ذلؾ بشكل رئيسي الى استمرار تراجع حجـ التجارة مع
دوؿ المنطقة .وعمى نحو مماثل ،انخفضت المستوردات بما
نسبتو  %8.0خالؿ االرباع الثالثة االولى لعاـ  7102مقابل
تراجعيا بنحو  %01.7خالؿ نفس الفترة مف العاـ السابق نتيجة
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النخفاض فاتورة المستوردات مف النفط الخاـ والمشتقات النفطية
بنسبة  .%28وتبعاً لذلؾ انخفض العجز في الميزاف التجاري
بنسبة  %01.2خالؿ االرباع الثالثة االولى مف ىذا العاـ مقابل
تراجعو بنحو  %00.9خالؿ الفترة المماثمة مف عاـ  .7102أما
عجز الحساب الجاري لميزاف المدفوعات فقد بمغت نسبتو الى
الناتج المحمي االجمالي خالؿ النصف األوؿ مف عاـ 7102
نحو  %07.2مقارنة مع  %9.2لنفس الفترة مف العاـ .7102
 ام ػػا بالنسبػػة الحتياطيات البنؾ المرك ػ ػ ػػزي مف العمالت االجنبيةفقد بمغت نحػػو  07.0ممي ػار دوالر في نياي ػ ػ ػػة تشريف اوؿ ليذا
العاـ وتكفػ ػػي لتغطي ػػة نح ػ ػػو 2شيور مف مستوردات المممكة مف
السمع والخدمات.
-

وعمى صعيد المالية العامة ،ووفقاً الرقاـ اعادة التقدير ،فقد
سجمت االيرادات العامة في عاـ  7102ارتفاعاً بنسبة %2.2
عف مستواىا في عاـ  ،7102ويعود ىذا االرتفاع بشكل رئيسي
الرتفاع إيرادات ضريبة الدخل بنسبة  ،%00وزيادة حصيمة
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ضريبة المبيعات بنسبة  ،%2.2وارتفاع االيرادات غير الضريبية
بنسبة  .%01وفي المقابل ،سجمت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة
 %2.8عف مستواىا في عاـ  7102نتيجة ارتفاع النفقات
الجارية بنسبة  %8.1وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة .%2.7
وكمحصمة لذلؾ فقد بمغ العجز بعد المنح في عاـ  7102ما مقداره
 0192مميوف دينار او ما نسبتو  %2.1مف الناتج المحمي االجمالي
مقارنة مع  %7.2في عاـ .7102
وفيما يتعمق بالمديونية ،فقد بمغ إجمالي الديف العاـ في نياية شير
تشريف اوؿ  7102نحو  72مميار دينار او ما نسبتو  %92مف
الناتج المحمي االجمالي مقابل  %97.2في نياية عاـ  .7102عمماً
بأف مديونية شركة الكيرباء الوطنية وسمطة المياه قد بمغت نحو 2.2
مميار دينار.
ونظ ار الرتفاع الديف العاـ الى مستويات قياسية وانعكاساتيا السمبية
عمى االستقرار المالي ،فسيشكل التعامل مع الديف العاـ أحد اىـ
المحاور األساسية التي ستولييا الحكومة اىتماماً خاصاً في برنامج
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االصالح المالي والييكمي مف خالؿ تبني سياسات مالية تضبط
اإلنفاؽ الحكومي وتعزز االيرادات وتقمص العجز بما يفضي الى
تخفيض نسبة اجمالي الديف العاـ سنوياً لتصل إلى حدود  %22مف
الناتج المحمي االجمالي في عاـ .7170
وقد قامت الحكومة خالؿ ىذا العاـ باتخاذ بعض االجراءات لضبط
اإلنفاؽ العاـ وأبرزىا تخفيض النفقات الجارية لمو ازرات والدوائر
والوحدات الحكومية بما نسبتو  %01مف نفقاتيا التشغيمية اضافة الى
خفض النفقات الرأسمالية بنحو  %2لمو ازرات والدوائر والوحدات
الحكومية.
كما قامت الحكومة بتبني بعض االجراءات اليادفة الى تحفيز النشاط
االقتصادي وابرزىا تنفيذ الحزمة االولى مف توصيات مجمس
السياسات االقتصادية والمتضمنة اتخاذ اجراءات فورية قصيرة المدى
يمكف ليا اف تساىـ في تجاوز الصعوبات والتحديات االقتصادية
ابرزىا توفير تمويل اضافي لممشاريع الصغيرة والمشاريع الريادية
وبرامج ضماف القروض ،وتوفير مخصصات اضافية لدعـ برنامج
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ضماف ائتماف الصادرات ،وايجاد فرص استثمارية جديدة لممغتربيف
األردنييف مف خالؿ االستثمار في سندات االدخار ،وتأسيس صندوؽ
استثماري لممساىمات الخاصة تممكو البنوؾ ،كما شممت ايضاً
تخفيض كمفة االقتراض لممشاريع المنوي إقامتيا خارج محافظة
العاصمة.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
جاءت توجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام  2017عمى
النحو التالي:
 -0االلتػ ػزاـ بتنف ػ ػ ػ ػيذ بن ػ ػود واجػ ػراءات برنامج اإلصالح الم ػالي
والييك ػمي  7109-7102المتفق عميو مع صندوؽ النقد الدولي
وخاصة التدابير واالجراءات اليادفة الى ضبط اوضاع المالية
العامة واحتواء عجز الموازنة العامة وخفض نسبة الديف العاـ
الى الناتج المحمي االجمالي بما يفضي الى تعزيز االستقرار
المالي والنقدي.
صفحة  08من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 -7التركيز عمى دراسة االثر االقتصادي لممشاريع الرأسمالية وزيادة
فاعمية تحديد اولويات المشاريع الرأسمالية وتطوير آليات إدارة
وتوجيو الموارد المالية مف خالؿ وحدة ادارة االستثمارات العامة
وبما يؤدي الى زيادة كفاءة االستثمار العاـ والتوظيف األمثل
لمموارد المالية المتاحة.
 -7التأكيد عمى أىمية متابعة تقدـ سير العمل في المشاريع الكبرى
والمبادرات الحكومية ذات األولوية مف خالؿ وحدة اإلنجاز
الحكومي في رئاسة الوزراء.
 -2التأكيد عمى أىمية تفعيل قانوف صندوؽ االستثمار األردني لعاـ
 7102والعمل عمى توفير عوامل نجاح المشاريع التي سيقوـ
بيا صندوؽ االستثمار االردني في شتى المجاالت االقتصادية
واالستثماري ػ ػػة مف خالؿ توفير قاعدة البيانات الضرورية واتخاذ
ما يمزـ مف االجراءات لتسييل تنفيذ ىذه المشاريع.
 -2تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة مف
خالؿ تفعيل وحدة الشراكة ما بيف القطاعيف العاـ والخاص وبما

صفحة  04من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

يخفف الضغط عمى الموارد المالية المحدودة ،والحد مف
االقتراض الحكومي لتمويل المشاريع ،إضافة إلى توفير فرص
عمل جديدة.
 -2التأكيد عمى دور القطاع السياحي في تحقيق معدالت نمو
مستدامة وتوفير فرص العمل مف خالؿ التركيز عمى أنماط
سياحية واعدة لمسياحة المحمية والوافدة ،إضافة إلى دعـ برامج
الترويج السياحي وفتح أسواؽ جديدة وتحفيز األسواؽ القائمة.
 -2مواصمػ ػ ػ ػة تنفي ػ ػ ػذ إستراتيجي ػ ػ ػة قط ػ ػ ػاع الطاقػ ػ ػة لألعواـ -7102
 7172مف أجل تنويع وتطوير واستغالؿ مصادر الطاقة
المحمية التقميدية والمتجػػددة وبما يسيـ في الحد مف فاتورة
الطاقة.
 -8تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي لمقطاع المصرفي وتسييل
الحصوؿ عمى التمويل وتوسيع نطاؽ الخدمات المالية وتطوير
القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز بيئة االعماؿ.

صفحة  05من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 -9اعتمػ ػ ػاد االستراتيجيػ ػ ػة الوطنيػ ػة لتنميػة الموارد البشرية -7102
 7172كخطة اصالح شاممة لمنظاـ التعميمي بجميع مراحمو
ابتداء مف مرحمة الطفولة والتعميـ ما قبل المدرسة والتعميـ العاـ
والعالي مع التركيز عمى التعميـ الميني والتقني وصوالً إلى
سوؽ العمل.
 -01مواصمة العمل عمى تقوية شبكة األماف اإلجتماعي وتقديـ
الدعـ لمستحقيو مف ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
 -00االستمرار في اصدار الصكوؾ االسالمية لتنويع مصادر
التمويل وتوسيع قاعدة المستثمريف في ادوات الديف الحكومي
وبما يتسق مع اإلطار العاـ إلدارة الديف العاـ.
 -07توسيع مشاركة المجتمعات المحمية في تحديد االحتياجات
واالولويات التنموية لممحافظات وبما يساعد عمى توزيع منافع
التنمية عمى كافة محافظات المممكة مف خالؿ اعداد البرامج
التنموية لممحافظات وتعزيز دور صندوؽ تنمية المحافظات في

صفحة  06من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

تمويل المشاريع اإلنتاجية الريادية التي توفر فرص عمل جديدة
وبشكل مستداـ وذلؾ تمييداً لمبدء بتطبيق نيج الالمركزية.
 -07مواصمة العمل عمى إعادة ىيكمة المؤسسات العامة وتنفيذ
مشروع المواءمة بيف الموارد البشرية واالدوار والمياـ المؤسسية
لدى الو ازرات والدوائر والوحدات الحكومية وذلؾ لتحقيق
اإلستغالؿ األمثل لمموارد البشرية والمالية المتاحة.
 -02تعزيز مبدأ اإلعتماد عمى الذات في تغطية اإلنفاؽ العاـ مف
خالؿ تحسيف كفاءة التحصيل الضريبي والحد مف التيرب
والتجنب الضريبي ،وزيادة إعتماد الوحدات الحكومية عمى
مواردىا الذاتية في تمويل نفقاتيا.
 -02استكماؿ انجاز المشاريع الممولة مف المنحة الخميجية مع االخذ
بعيف االعتبار تعديل قيـ المنح المخصصة لممشاريع الممولة
مف المنحة وبما يتناسب مع الوضع الحالي ليا.
 -02مواصمة تنفيذ الخطة الوطنية الشاممة لحقوؽ االنساف اليادفة
الى تعزيز منظومة حقوؽ االنساف في المممكة.

صفحة  07من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 -02متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لممرأة االردنية وتعزيز مشاركة
المجنة الوطنية االردنية لشؤوف المرأة في رسـ الخطط التنموية
والقطاعية بما يساعد عمى ادماج منظور النوع االجتماعي في
السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرجل والمرأة بعدالة وبما
يعزز مف مساىمة المرأة في جميع المجاالت.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
أما تقديرات النفقات وااليرادات في مشروعي قانوف الموازنة العامة
وقانوف موازنات الوحدات الحكومية لمسنة المالية  2017فقد استندت
الى الفرضيات واإلجراءات المالية التالية:
 .0عدـ إصدار مالحق موازنة إال في الحاالت ذات الضرورة
القصوى .وتجدر االشارة الى اف الحكومة لـ تصدر اي مالح ػ ػػق
لمموازنة من ػ ػػذ ع ػ ػ ػ ػػاـ .7107

صفحة  08من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .7الزيػػادة السنوية الطبيعية لػرواتب الموظفيف ومخصصات التقاعد
لمجيازيف المدني والعسكري.
 .7االستمرار في ضبط التعيينات مع االخذ بعيف االعتبار مشروع
المواءمة بيف الموارد البشرية واالدوار والمياـ المؤسسية لدى
الو ازرات والدوائر الحكومية ،وذلؾ لترشيق الجياز االداري
وتحسيف جودة الخدمات المقدمة لممواطنيف.
 .2رصد المخصصات الالزمة لتغطية فوائد الديف الداخمي
والخارجي.
 .2االستمرار في دعـ مادة الخبز وضبط الدعـ مع تعزيز آليات
الرقابة مف اجل ايصاؿ الدعـ الى مستحقيو.
 .2ضبط وترشيد بنود النفقات التشغيمية والسيما البنود المتعمقة
بالمحروقات والكيرباء والماء والسفر.

صفحة  09من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .2االستمرار في سياسة وقف شراء السيارات واالثاث وتنفيذ مشروع
تتبع وادارة المركبات الحكومية ،حيث لـ يتـ رصد اي
مخصصات مالية لشراء السيارات واالثاث.
 .8رصد المخصصات الالزمة لممعالجات الطبية واألدوية
والمستمزمات الطبية ،ووضع اإلجراءات المناسبة لضبط النفقات
وباف يكوف اإلعفاء لممواطف االردني غير المقتدر ومعالجتو في
مستشفيات و ازرة الصحة وذلؾ عمى غرار المؤمنيف صحياً ما
داـ ذلؾ العالج متوف ار فييا.
 .9زيادة المخصصات المرصودة لدعـ البمديات والمعونات النقدية
المقدمة لالسر المحتاجة واالستمرار في رصد المخصصات
لدعـ الجامعات الرسمية.
 .01مواصمة تقديـ الدعـ لموحدات الحكومية الميمة مثل و ازرة
االوقاؼ والشؤوف والمقدسات االسالمية ومؤسسة االذاعة
والتمفزيوف ومؤسسة التدريب الميني.

صفحة  21من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .00رصد المخصصات الالزمة لتغطية االلتزامات المالية والمتأخرات
التراكمية عمى الو ازرات والدوائر الحكومية والتي جاءت نتيجة
تجاوز المخصصات المرصودة في قانوف الموازنة والتوسع في
منح اإلعفاءات الطبية بطريقة غير منضبطة وعدـ تسديدىا
وترحيميا مف سنة الخرى وجميا مف متأخرات المعالجات الطبية
التي ادت الى عدـ العدالة في التأميف الصحي .وعميو فإف
تسديد ىذه المتأخرات خالؿ السنوات  7109-7102سينعكس
ايجابياً عمى النشاط االقتصادي.
 .07رصد المخصصات المالية لغايات االستمالكات.
 .07رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية
لتنمية الموارد البشرية وبرامج مكافحة التطرؼ.
 .02رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع االستراتيجية
في قطاعات النقل والطاقة والتعميـ والصحة والمياه والطرؽ
وتنمية المحافظات.

صفحة  20من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .02تنفيذ انشاء المباني الحكومية باستخداـ آلية التمويل التأجيري
المنتيي بالتمميؾ وذلؾ بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوؽ
استثمار الضماف االجتماعي.
 .02االستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة لمشاريع البنية
التحتية لممحافظات بيدؼ تعزيز التوزيع العادؿ لمنافع التنمية
عمى كافة مناطق المممكة ،حيث تـ رصد مبمغ  071مميوف
دينار ليذه الغاية.
 .02رصد المخصصات المالية الالزمة لمشاريع استخداـ الطاقة
الشمسية النتاج الكيرباء.
 .08رصد المخصصات المالية الالزمة لمشاريع التحوؿ االلكتروني
في تقديـ الخدمات الحكومية.
 .09مواصمة تأميف المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسمحة
وأجيزتنا األمنية لضماف اإلستقرار األمني الذي يشكل الركيزة
األساسية لإلستقرار اإلقتصادي والمالي.

صفحة  22من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .71تخصيص االحتياجات المالية الالزمة لمدوائر الحكومية ضمف
موازناتيا بما فييا المنافع الوظيفية بموجب احكاـ قانوف توريد
واردات الدوائر والوحدات الحكومية.
 .70متابعة رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع
المنبثقة عف االستراتيجية الوطنية لشؤوف المرأة االردنية في
موازنات الو ازرات والدوائر والوحدات الحكومية حسب االولويات
واالمكانات المالية المتاحة.
 .77رصد المخصصات المالية الالزمة لمؤتمر القمة العربية الذي
سيعقد في عماف.
 .77االستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة لعدد مف المشاريع
الحيوية مثل مشروع الطريق الصحراوي ومشروع اكاديمية الممكة
رانيا لممعمميف ومحطة االعالـ العاـ المستقمة ومشروع الدفاع
اإللكتروني ومشروع االلياؼ الضوئية اضافة الى مشروع المدينة
الطبية الجديدة ومشاريع تطوير منطقة وادي عربة ومشروع ناقل
البحريف.
صفحة  28من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .72اعتماد اجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه بما
في ذلؾ تقميل وخفض الفاقد مف المياه واالستغالؿ الكفؤ لمطاقة
وتحسيف عممية تحصيل المستحقات المالية.
 .72تعزيز اجراءات الحد مف التيرب الضريبي وتحسيف التحصيل
الضريبي مف خالؿ تطبيق اإلجراءات القانونية لمتحصيل والبيع
في المزاد العمني ،واجراء التسويات ومنح حوافز لموظفي
الضريبة لمضاعفة الجيود التحصيمية.
 .72إعداد إطار جديد لإلعفاءات الضريبية تتضمف تخفيض
االعفاءات مف ضريبة المبيعات عمى السمع والخدمات المحمية
والمستوردة واالعفاءات مف الرسوـ الجمركية.
 .72حصوؿ المممكة عمى كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة
العامة.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
صفحة  24من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

لقد بنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام  7107استناداً الى
عدد من المؤشرات االقتصادية الرئيسية التالية:
 .0تحسف النمو االقتصادي مقروناً بعدـ حدوث مزيد مف التدىور
في الوضع االقميمي ،وتنفيذ مخرجات مؤتمر لندف وأبرزىا
االتفاؽ الذي تـ مع االتحاد األوروبي بشأف تخفيف قواعد المنشأ
بالنسبة لمصادرات األردنية ،حيث يتوقع أف ينمو الناتج المحمي
اإلجمالي باألسعار الثابتة بنسبة  %7.7لعاـ  7102و%7.8
لعاـ  7108و %2.1لعاـ  .7109كما يتوقع أف ينمو الناتج
المحمي اإلجمالي اإلسمي بنسبة  %2.2لعاـ  7102و%2.7
لعاـ  7108و %2.2لعاـ .7109
 .7بموغ معدؿ التضخـ مقاساً بالتغير النسبي في الرقـ القياسي
ألسعار المستيمؾ نحو %0.9في عاـ  7102ونحو %7.2
لكل مف عامي  7108و.7109
 .7نمو الصادرات السمعية بنسبة  %2.2لعاـ  7102ونحو %2.2
لعاـ  7108و %2.7لعاـ  7109عمى التوالي.
صفحة  25من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .2نمو المستوردات السمعية بنسبة  %7.2لعاـ  7102ونحو
 %7.7لعاـ  7108و %2.7لعاـ  7109تباعاً.
 .2بموغ عجز الحساب الجاري لميزاف المدفوعات كنسبة مف الناتج
المحمي اإلجمالي لعاـ  2017نحو  %8.7لتنخفض ىذه النسبة
إلى  %7.0في عاـ  2018ثـ إلى  %6.1في عاـ .2019
 .2إستمرار البنؾ المركزي في المحافظة عمى مستوى مناسب مف
اإلحتياطيات األجنبية خالؿ السنوات الثالث القادمة وبحيث
تكفي لتغطية مستوردات المممكة مف السمع والخدمات لمدة ال
تقل عف ستة شيور.
وبناء عمى ما سبق ،أرجو أن أقدم لممجمس الموقر خالصة موجزة
لتقديرات موازنة عام :7107
 -0يتوقع أن تبمغ االيرادات المحمية في عاـ  7102حوالي
 2727مميػوف دينار مسجمة نمواً عف مستواىا المعاد تقديره لعاـ
 7102بنحو  0مميار دينار او ما نسبتو  .%02.1وقد جاء
ىذا النمو نتيجة لنمو االيرادات الضريبية بنسبة  %09.9ونمو
صفحة  26من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

اإليرادات غير الضريبية بنسبة  .%2.7ويعود السبب الرئيسي
في نمو االيرادات الضريبية بأكثر مف نسبة النمو االقتصادي
المتوقع باالسعار الجارية خالؿ العاـ القادـ والبالغة  %2.2إلى
ارتفاع حصيمة ضريبة المبيعات بنحو  722مميوف دينار او ما
نسبتو  %9.1وكذلؾ الضرائب االخرى بقيمة  221مميوف
دينار والتي تمثل حصيمة إجراءات ضريبية وجمركية إصالحية
سيتـ اتخاذىا وفقا لبرنامج االصالح المالي والييكمي.

صفحة  27من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 -7المنح الخارجية :قدرت المنح الخارجية لعاـ  7102بنحو 222
مميوف دينار موزعة بواقػع  797مميوف دينار مف المنحػ ػ ػػة
الخميجية و 782مميوف دينار مف الدوؿ المانحة وفي مقدمتيا
الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي .واود االشارة ىنا
الى اف تقديرات المنح الخارجية لمعاميف التأشيرييف 7108
و 7109تتضمف منح اضافية متوقعة مرتبطة بتطبيق
االصالحات المالية ومقدرة االقتصاد الوطني عمى معالجة
االختالالت الييكمية وبمبمغ  221مميوف دينار لعاـ 7108
و 211مميوف دينار لعاـ .7109
وانتيز ىذه المناسبة التقدـ بعميق الشكر واالمتناف إلى األشقاء
في المممكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ودولة
الكويت عمى استمرار دعميـ الكريـ لألردف ،كما أشكر مختمف
الدوؿ الصديقة وفي مقدمتيا الواليات المتحدة االمريكية
واالتحاد االوروبي عمى دعميما المستمر لألردف.

صفحة  28من 88

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

وفي ضوء ما سبق ،قدرت اإليرادات العامـة لعام 7107
بمبمغ  8009مميون دينار مقــارنة مــع  7778مميون دينار
معاد تقديرها لعام  7106بزيادة مقدارها  890مميون دينار أو
ما نسبته 2%0720

 -0النفقات الجارية :قدرت النفقات الجارية لعاـ  7102بنحو
 2279مميوف دينار مسجمة ارتفاعا بنحو  227مميوف دينار أو
ما نسبتو  %2.2عف مستواىا المعاد تقديره لعاـ  .7102ويعود
ىذا االرتفاع بشكل رئيسي الى المخصصات المرصودة لتسديد
االلتزامات والمتأخرات السابقة والبالغة قيمتيا نحو  721مميوف
دينار منيا  082مميوف دينار لممتأخرات الناجمة عف
المعالجات الطبية .وفي حاؿ تـ استثناء المخصصات
المرصودة لاللتزامات والمتأخرات السابقة فإف النفقات الجارية
لعاـ  7102ترتفع بمقدار  007مميوف دينار او ما نسبتو
 %0.2االمر الذي يشير بوضوح الى مدى ضبط وترشيد
االنفاؽ الجاري في موازنة عاـ  .7102وضمف ىذا السياؽ،
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تجدر االشارة الى انخفاض النفقات التشغيمية بنحو  21مميوف
دينار او ما نسبتو  ،%00.7عمماً بأنو تـ تخفيض
المخصصات المرصودة لبند السفر بنسبة .%21
وقد راعت الحكومة في موازنة عاـ  7102البعد االجتماعي مف
خالؿ االستمرار في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية ذوي الدخل
المتدني والمحدود ،حيث قدرت المخصصات المالية المرصودة
لتعزيز شبكة االماف االجتماعي بنحو  222مميوف دينار في
عاـ  7102ولعل مف أبرزىا دعـ المواد التموينية والمعونة
النقدية لالسر الفقيرة والمعالجات الطبية وصندوؽ الطالب
المحتاج وانشاء وصيانة مساكف االسر الفقيرة وصندوؽ دعـ
الجمعيات.
 -4النفقات الرأسمالية :قدرت النفقات الرأسمالية لعاـ  7102بنحو
 0702مميوف دينار وىي اعمى مف مستواىا المعاد تقديره لعاـ
 7102بنحو  029مميوف دينار او ما نسبتو  ،%07.2لتبمغ
بذلؾ حصتيا مف النفقات العامة نحو  %02.2مقابل %02.1
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في عاـ  .7102وتجدر االشارة بأنو لـ يتـ تضميف ىذه النفقات
اي مخصصات لشراء االثاث والسيارات.
وقد حرصت الحكومة عمى توفير التمويل لممشاريع ذات االولوية
في المحافظات تعزي از لدورىا في تحقيق التنمية وبما يساعدىا
عمى بناء قدراتيا في مجاؿ اعداد الموازنات عند البدء بتطبيق
نيج الالمركزية .وقد اظير التوزيع الجغرافي لمنفقات الرأسمالية
في عاـ  7102باف حصة المحافظات بمغت  852مميوف دينار
أو ما نسبتو  %65مف أجمالي النفقات الرأسمالية ،في حيف
بمغت قيمة المشاريع الرأسمالية التي ستنفذ عمى المستوى
الوطني نحو  465مميوف دينار أو ما نسبتو .%35
واما بخصوص التوزيع القطاعي لمنفقات الرأسمالية في عاـ
 7102فقد تركزت في مشاريع التنمية المحمية ( )%72.2والطرؽ
( )%01.1والتعميـ ( )%9.8والصحة ( )%9.1والطاقة ()%8.2
والمياه ( )%2.0والنقل ( .)%2.2وقد شكمت المشاريع الممولة
مف المنحة الخميجية ما مقداره  392مميوف دينار او ما نسبتو
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 %30مف اجمالي النفقات الرأسمالية .كما يجدر التنويو بأنو مف
الممكف تنفيذ عدد مف المشاريع الرأسمالية الواردة في مشروع
موازنة عاـ  7102مف خالؿ الشراكة مع القطاع الخاص ،وذلؾ
لتعزيز دوره في عممية التنمية.
 -5عجز الموازنة العامة :يتوقع اف ينخفض عجز الموازنة بعد
المنح الخارجية في عاـ  7102بنحو  721مميوف دينار ليبمغ
 872مميوف دينار أو ما نسبتو  %7.8مف الناتج المحمي
االجمالي مقابل  %2.1مف الناتج فػي عػاـ  .7102ويتوقع أف
يػواصل ىذا العجز انخفاضو كنسبة مف الناتج ليصل الى نحو
 80مميوف دينار او ما نسبتو  %1.7في عاـ  ،7108وصوالً
إلى تحقيق وفر في الموازنة بقيمة  722مميوف دينار او ما
نسبتو  %1.8في عاـ  .7109أما العجز قبل المنح ،فيتوقع
أف ينخفض الى ما نسبتو  %2.2مف الناتج المحمي االجمالي
مقارنة مع ما نسبتو  %2.7مف الناتج في عاـ  .7102ويتوقع
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أف يواصل ىذا العجز انخفاضو لتصل نسبتو لمناتج الى %2.1
في عاـ  7108و %7.1في عاـ .7109

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
أما فيما يتعمق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية
لمسنة المالية  7107فكانت عمى النحو التالي:
 20إجمالي اإليـرادات :قدر مجموع اإليرادات لموحدات الحكومية
لعاـ  7102بنحو  0222مميوف دينار مقابل  0201مميوف
دينار معاد تقديره في عاـ  .7102وقد شكل الدعـ الحكومي في
عاـ  7102مف ىذه االيرادات حوالي  022مميوف دينار والمنح
الخارجية  27مميوف دينار مقابل  022مميوف دينار و 27مميوف
دينار في عاـ  7102لكل منيما عمى الترتيب.
 .7إجمالي النفقات :قدر إجمالي النفقات لموحدات الحكومية في
عػاـ  7102بنحو  0287مميوف دينار موزعاً بواقع 0072
مميوف دينار لمنفقات الجارية و 222مميوف دينار لمنفقات
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الرأسمالية ،وذلؾ مقارنة مع إجمالي نفقات بمغ  0221مميوف
دينار معاد تقديره لعاـ  ،7102وبذلؾ يبمغ االرتفاع المسجل في
اجمالي النفقات لعاـ  7102حوالي  27مميوف دينار أو ما
نسبتو  %7.2عف مستواه المعاد تقديره في عاـ  .7102وقد
جاء ىذا االرتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار  77مميوف
دينار او ما نسبتو  %7.9وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 01
مميوف دينار او ما نسبتو .%0.2
 .7وبناء عمى ما سبق ،قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع
الوحدات الحكومية في عاـ  7102بحوالي  002مميوف دينار
مقابل  71مميوف دينار معاد تقديره في عاـ  .7102واذا ما تـ
استبعاد عجز سمطة المياه البالغ  792مميوف دينار فإف صافي
العجز يتحوؿ الى وفر مقداره  028مميوف دينار ،األمر الذي
يستدعي اإلسراع في تطبيق خطة واضحة لمعالجة االختالالت
والتشوىات في قطاع المياه.
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وبناء عمى تطورات عجز الموازنة العامة وعجز موازنات
الوحدات الحكومية لعاـ  ،7102يتوقع اف ينخفض العجز
المجمع لمحكومة المركزية والوحدات الحكومية مف  0.7مميار
دينار او ما نسبتو  %2.8مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ
 7102الى نحو  0.0مميار دينار او ما نسبتو  %7.2مف
الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ  ،7102وبذلؾ يبمغ اجمالي الديف
العاـ كنسبة مف الناتج المحمي االجمالي نحو  %92.0في عاـ
 ،7102ولينخفض الى  %90.2و %82.2لعامي 7108
و 7109عمى التوالي.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
يكشف مشروعي قانػوف الموازن ػة العام ػة وقانوف موازنات الوح ػدات
الحكوم ػية لعاـ  7102عف عزـ الحكومة عمى تنفيذ البرنامج الوطني
لالصالح المالي والييكمي اليادؼ الى ضبط وترشيد االنفاؽ واحتواء
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عجز الموازنة العامة وتخفيض نسبة الديف العاـ إلى المستويات
اآلمنة وبما يفضي الى تحقيق العديد مف المؤشرات االيجابية التي
تعزز تحقيق االستقرار المالي والنقدي وصوال الى زيادة االعتماد
عمى الموارد الذاتية ،ولعل أبرزىا ارتفاع نسبة تغطية االيرادات
المحمية لمنفقات الجارية في عاـ  7102لتصل الى  %92.7مقارنة
بما نسبتو  %88.2في عاـ  ،7102ولتواصل ىػذه النسبػ ػة ارتفاعيػ ػا
التدريجػ ػي لتبمغ  %017.2في عػ ػاـ  7108و  %007في عاـ
 7109لتغطي االيرادات المحمية كامل النفقات الجارية وجانباً مف
النفقات الرأسمالية.
كما تجدر االشارة الى اف اجمالي النفقات الرأسمالية لمحكومة
المركزية والوحدات الحكومية قد بمغ نحو  0.9مميار دينار موزعاً
بنسبة  %27عمى مستوى المحافظات و %72عمى المستوى
الوطني .وىذا يؤكد حرص الحكومة عمى توزيع منافع التنمية
وتحسيف مستويات المعيشة لممواطنيف في مختمف محافظات المممكة.

سعادة الرئيس
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حضرات النواب المحترمين
أرجو اف اؤكد لكـ عمى اىمية دعـ مجمسكـ الموقر لمحكومة
ومساندتيا في تنفيذ برنامج االصالح المالي والييكمي الذي تـ اعداده
وفق منيج شمولي مبني عمى االولويات الوطنية ومراعيا لالبعاد
االجتماعية لمواجية التحديات والمصاعب المالية التي تعتبر
مسؤولية مشتركة تتطمب منا القياـ بما يضمف ترسيخ االستق ارر
المالي والنقدي وتمكيف االقتصاد الوطني مف استدامة معدالت النمو
االقتصادي والتكيف مع الصدمات الخارجية.
وفي الختاـ ،ارجو اف اؤكد باف الحكومة تتطمع لمتعاوف مع مجمسكـ
الموقر بروح المسؤولية والتشاركية القرار مشروع قانوف الموازنة
العامة ومشروع قانوف موازنات الوحدات الحكومية مؤكداً في الوقت
ذاتو عمى اف مالحظات ومداخالت وتوصيات مجمسكـ الكريـ ستكوف
محل اىتماـ وتقدير الحكومة وذلؾ لمعمل معاً عمى تحسيف مستوى
معيشة المواطنيف وتحقيق ما فيو مصمحة الوطف والمواطف في ظل
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قيادة حضرة صاحب الجاللة الياشمية الممؾ عبد هللا الثاني ابف
الحسيف المعظـ حفظو هللا ورعاه.
والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاته

وزيـــــــر المــاليـــــــة
عـمر ممحـس
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