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دائرة الموازنة العامة

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو،
يشرفني أف أتقدـ لمجمسكـ الموقر باسـ الحكومة بمشروع قانوف الموازنة العامة
ومشروع قانوف موازنات الوحدات الحكومية لمسنة المالية  2018والمذيف تـ
إعدادىما في ظل الشروع بتطبيق نيج الالمركزية اليادؼ إلى تمكيف المواطنيف
مف المشاركة االيجابية في صنع القرار التنموؼ وذلؾ مف خالؿ تحديد احتياجاتيـ
وأولوياتيـ التنموية والتي ستنعكس ايجاباً عمى مستوػ معيشتيـ وتحسيف نوعية
الخدمات المقدمة ليـ وبما يضمف توزيع منافع التنمية عمى مختمف مناطق
المممكة .كما أرجو التأكيد أف الحكومة تحرص عمى العمل بتوجييات صاحب
الجاللة الياشمية الرامية إلى االستمرار بالنيج القائـ عمى التعاوف والتنسيق بيف
السمطتيف التشريعية والتنفيذية وتكريس روح التعاوف والتفاعل اإليجابي والتشاور
المستمر مع مجمسكـ الكريـ واالنفتاح عمى جميع اآلراء والطروحات التي تعنى
بقضايا الوطف والمواطف.
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سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
ما زاؿ اليـ االقتصادؼ يشغل بالنا جميعا في ظل التحديات التي تواجو بمدنا
الغالي في مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية وكذلؾ
جراء االنعكاسات السمبية لمصراعات والظروؼ اإلقميمية المتوترة والتي أدت إلى
تواضع معدالت النمو االقتصادؼ وارتفاع معدالت البطالة والديف العاـ إلى
مستويات قياسية واألعباء الكبيرة الناجمة عف تدفق الالجئيف السورييف ،حيث ال
يخفى عمى احد اف المواطف األردني قد تحمل الكثير جراء تدفق الالجئيف وارتفاع
كمفة استضافتيـ ،وانعكاسات ذلؾ سمباً عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية
مما يستدعي العمل عمى تحسيف مستوػ معيشة المواطنيف.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
لقد واصمت ىذه التحديات اإللقاء بظالليا عمى أداء االقتصاد األردني ،فقد نما
الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة خالؿ النصف األوؿ مف عاـ  7103بما
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نسبتو  %2.1وىي نفس النسبة المتحققة لمفترة المماثمة مف عاـ  ،7102وىذا
المستوػ المتواضع مف النمو ال يكفي لخمق فرص العمل الالزمة لمحد مف
معدالت البطالة .ويتوقع أف يبمغ النمو لع ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ  7103كامالً نحػ ػ ػ ػ ػو ،%7.2
ورافق ذلؾ ارتف ػ ػ ػاع معػ ػدؿ البطالػ ػ ػ ػة ليصل الى  %18.1خ ػ ػالؿ النصف األوؿ
مف عاـ .7103
وفيما يتعمق بالتجارة الخارجية ،فقد سجمت الصادرات الوطنية خالؿ الشيور
الثمانية األولى مف ىذا العاـ انخفاضاً طفيف ًا بمغت نسبتو  %1.3مقارنة بانخفاض
بمغ نحو  %7.5خالؿ نفس الفترة مف العاـ  .7102ويتوقع أف تشيد الصادرات
الوطنية تحسناً خالؿ الشيور القادمة في ظل فتح المعبر الحدودؼ مع العراؽ
الشقيق .وفي المقابل ،ارتفعت المستوردات بما نسبتو  %5.4خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالؿ الشيػ ػ ػ ػ ػ ػور
الثمانية األولى مف عاـ  7103مقابل تراجعيا بنحو  %3.2خالؿ نفس الفترة مف
العاـ السابق نتيجة الرتفاع فاتورة المستوردات مف النفط الخاـ والمشتقات النفطية
بنسبة  .%3.3وقد نجـ عف ذلؾ ارتفاع ممموس في عجز الميزاف التجارؼ بمغت
نسبتو  %01.1ليبمغ  2.0مميار دينار خالؿ الشيور الثمانية األولى مف ىذا
العاـ ،مقابل تراجعو بنحو  %5.5خالؿ الفترة المماثمة مف عاـ .7102
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وأما الحساب الجارؼ لميزاف المدفوعات فقد سجل عج از مقداره  0302مميوف دينار
أو ما نسبتو  %07.5مف الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ النصف األوؿ مف عاـ
 7103مقارنة بعجز مقداره  0250مميوف دينار أو ما نسبتو  %02.7مف الناتج
لنفس الفترة مف عاـ .7102
وفيما يتعمق بمعدؿ التضخـ مقاساً بالتغير النسبي في الرقـ القياسي ألسعار
المستيمؾ فقد ارتفع بنسبة  %2.2خالؿ الشيور العشرة االولى مف عاـ 7103
مقارنة بتراجع نسبتو  %0.0لنفس الفترة مف عاـ  ،2016ويعود ىذا االرتفاع
بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط في األسواؽ العالمية وانعكاسيا عمى
األسعار المحمية ،حيث ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنحو  %13.3وأسعار بند
الوقود واإلنارة بنحو .%2.8
وام ػػا بالنسبػػة الحتياطيات البنؾ المركػػزؼ مف العمالت األجنبية فقد بمغت نحػػو
 00.3مميػػار دوالر في نياي ػ ػ ػ ػة تشريف أوؿ ليذا العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ وتكفػ ػػي لتغطي ػ ػ ػ ػ ػ ػة نح ػ ػػو
 3شيور مف مستوردات المممكة مف السمع والخدمات.
وعمى صعيد المالية العامة ،ووفقاً ألرقاـ إعادة التقدير ،فقد سجمت اإليرادات
العامة في عاـ  7103ارتفاعاً بنسبة  %5.0عف مستواىا في عاـ  ،7102وق ػ ػ ػد
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جاء ذلؾ محصمة الرتفاع اإليرادات المحمية بنسبة  %01.1وثبات المنح
الخارجية عند مستواىا في عاـ  .7102ويعود ارتفاع اإليرادات المحمية بشكل
رئيسي الى زيادة حصيمة ضريبة المبيعػ ػ ػات بنسبة  ،%4.7وارتفػاع اإليرادات
الجمركيػ ػ ػ ػة بنسبة  ،%2.0وارتف ػ ػ ػ ػاع اإليرادات غير الضريبية بنسبة .%05.7
وتجدر اإلشارة إلى أف جانب مف ىذا االرتفاع يعود إلى تحصي ػ ػل بند الضرائب
األخرػ المق ػ ػدر في موازن ػ ػ ػ ػة عػ ػ ػ ػ ػاـ  7103بقيمػ ػة  111مميوف دينار والتي
توزعت بواقع  073مميوف دينار لضريبة المبيع ػ ػات و 11مميوف دينار لمجمارؾ
و 742مميوف دينار لإليرادات غير الضريبية.
وفي المقابل ،سجمت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة  %2.1عف مستواىا في عاـ
 7102وذلؾ محصمة الرتفاع النفقات الجارية بنسبة  %3.2وتراجع النفقات
الرأسمالية بنسبة طفيفة بمغت .%1.1
وكمحصمة لذلؾ يتوقع أف يبمغ العجز بعد المنح في عاـ  7103ما مقداره 317
مميوف دينار او ما نسبتو  %7.2مف الناتج المحمي اإلجمالي مقارنة مع %2.7
في عاـ  .7102أما العجز قبل المنح في عاـ  7103فقد بمغ نحو  0143مميوف
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دينار أو ما نسبتو  %1.1مف النات ػ ػ ػ ػج المحمي اإلجمالي مقارنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة مع %2.7
في عػ ػاـ .7102
وفيما يتعمق بالمديونية ،فقد بمغ إجمالي الديف العاـ في نياية شير تشريف أوؿ
 7103نحو  73.0مميار دينار أو ما نسبتو  %51.2مف الناتج المحمي
اإلجمالي مقابل  %51.0في نياية عاـ  .7102حيث عممت الحكومة جاىدة
عمى تحقيق ثبات نسبة الديف إلى الناتج المحمي اإلجمالي وفقا لبرنامج التصحيح
المالي واالقتصادؼ ،إال أف المستوػ المرتفع لمديف العاـ ال زاؿ يشكل مصدر
القمق الرئيسي لمحكومة ،خاصة في ضوء الحاجة المستمرة إلى االقتراض لسد
فجوة التمويل ،والذؼ يحمل في طياتو آثا ار سمبية عمى التصنيف االئتماني لألردف
ويرفع مستوػ المخاطر المالية بما يفضي إلى ارتفػ ػ ػاع كمف ػ ػ ػ ػة االقتراض مف
السوؽ العالمي.
وانعكاساً لذلؾ ،خّفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقريرىا الصادر مؤخ ار
التصنيف االئتماني لألردف إلى B+مف  BB-مع نظرة مستقرة ،وذلؾ في ضوء
ارتفاع حجـ الديف العاـ مع استمرار االحتياجات التمويمية المتنامية واالقتراض
الخارجي والمحمي الذؼ يترتب عميو ارتفاع كمفػ ػ ػ ػ ػة االقتراض خاص ػ ػ ػ ػة مع احتماؿ
صفحة  7من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

تراجع المنح الخارجية ،وتباطؤ معدؿ النمو مع توقعات بعدـ وجود حل سريع
لالزمة السورية.
كما أشار التقرير إلى أف التصنيف االئتماني لألردف سيكوف عرضة لممزيد مف
التخفيض في حاؿ تدىور االستقرار في المنطقة وارتفاع الديف العاـ إلى مستويات
اعمى وتراجع حجـ المنح التي يتمقاىا األردف .ولكف يمكف اف يط أر تحسف عمى
التصنيف في حاؿ انخفاض عجز الحساب الجارؼ بمعدؿ أسرع مف المتوقع
وتراجع االحتياجات التمويمية الخارجية أو حدوث تحسف جوىرؼ في الوضع
االقتصادؼ.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
وضمف إطار مواصمة عممية اإلصالح وتبني سياسات االنضباط المالي واستكماؿ
اإلجراءات اليادفة إلى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز اإليرادات المحمية ،فقد
استمرت الحكومة في ىــــــذا العـــــام باتخاذ ما يمزـ مف إجراءات لتحقي ػ ػ ػق األىداؼ
المتوخػ ػ ػ ػاة مف تنفي ػ ػ ػ ػ ػذ البرنامج الوط ػني لإلصالح المال ػ ػ ػ ػ ػ ػي والييكمي ومعالج ػ ػ ػ ػ ػ ػة
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االختالالت والتشوىات التي أصبح لزاما التخمص منيا في ضوء الظروؼ الراىنة
حتى نتمكف مف الحفاظ عمى االستقرار المالي والنقدؼ واالرتقاء بأداء االقتصاد
األردني وصوال إلى تحقيق معدالت النمو المنشودة .وقد تمثمت أبرز اإلجراءات
اإلضافية بما يمي:
 تخفيض نفقات الو ازرات والدوائر والوحدات الحكومية بمبمغ  711مالييفدينار موزعة بواقع  002.1مميوف دينار لمنفقات الجارية و 51.1مميوف
دينار لمنفقات الرأسمالية.
 تخفيض رواتب موظفي الفئات العمي ػ ػ ػ ػا ووض ػ ػ ػ ػع سقف أعمى بواق ػ ػ ػ ػ ػع 2111دينار ليا ،واقتطاع  %01مما يزيد عمى  7111دينار مف إجمالي
الراتب الشيرؼ لمعامميف في القطاع العاـ.
 تفعيل قانوف الشراكة ما بيف القطاعيف العاـ والخاص والبدء بتنفيذ بعضالمشاريع بيدؼ تخفيف العبء عمى الحكومة في تمويل المشاريع
الرأسمالية.
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وفي ىذا السياؽ ،فقد حرصت الحكومة عمى مراعاة األبعاد االجتماعيػ ػ ػ ػ ػة في
ضوء اإلجراءات اإلصالحية التي اتخذتي ػ ػ ػ ػا ىذا الع ػ ػاـ ،حيث أصدرت الحكومػ ػ ػ ػة
عددا مف الق اررات تضمن ػ ػت ما يمي:
 استثناء معظـ السمع والمواد الغذائية واألساسية مف تعديالت الضريبةالعامة عمى المبيعات ،والتأكيد عمى إبقاء أسعار البيع في المؤسستيف
االستيالكيتيف المدنية والعسكرية عند مستويات العاـ الماضي ودوف أؼ
زيادة.
 رفع الحػ ػ ػ ػد األدنى لألج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػور لألردنييف ليصب ػ ػح  771دينا ار بػ ػ ػدال مف 051دينا ار لتحسيف مستوػ معيشة الفئات األقل دخال في المجتمع.
 زيادة مخصصات صندوؽ المعونة الوطنية بنسبة  %01وبقيمة تصل إلى 01مالييف دينار بحيث تحصل األسر المستفيدة عمى زيادة في
مخصصاتي ػ ػ ػ ػ ػا بقيمة تصػ ػ ػ ػ ػل إلى  71دينا ار شيريا ليرتفع مف  041إلى
 711دينار شيريا.
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 السماح بعمل أبناء المستفيديف مف صندوؽ المعونة الوطنية مف  2أشيرإلى سنة ،والمشاريع الصغيرة إلى سنتيف ،واعتبار الدخل مف أحد األبناء
العامميف باحتساب  %01فقط كدخل لألسرة المنتفعة مف الصندوؽ.
 إعفاء المنتفعيف مف الفقراء مف القروض الصغيرة السابقة والتي تـ الحصوؿعمييا ،ويبمغ عدد األسر المنتفعة حوال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي  7111أسرة ،ويبمغ معدؿ
اإلعفاء حوالي  411دينار ،تشمل المستفيديف وكفالءىـ مف األسر الفقيرة.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
قامت الحكومة ىذا العاـ بإقرار والبدء بتنفيذ خطة تحفيز النمو االقتصادؼ
لألعواـ ( )7177-7103والتي تيدؼ إلى استعادة زخـ النمو االقتصادؼ وتحفيز
االستثمارات واستغالؿ اإلمكانيات المتوفرة لتعزيز مسيرة التنمية .وستقوؼ ىذه
الخطة اإلجراءات اليادفة إلى تعزيز االستقرار المالي والنقدؼ واالعتماد عمى
الذات .وتـ تضميف الخطة استراتيجيات وبرامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً
توضح الرؤية والسياسات المتعمقة بكل قطاع .كما تـ وضع برنامج عمل مفصل
لجميع القطاعات الواردة في الخطة ،ويشتمل عمى التدخالت والبرامػ ػ ػ ػج والمش ػ ػاريع
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واألنشطة والتشريعات واإلصالحات الحكومية التي سوؼ تقوـ بيا الجيات
الحكومية المعنية بالتنفيذ وفق إطار زمني محدد وكمف مالية محددة .وقد تـ
استيعاب جزء مف مشاريع و انشطة ىذه الخطة في موازنة عاـ .7104

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
استعرض توجيات مشروع قانوف الموازنة العامة ومشروع قانوف موازنات
ا
يمكف
الوحدات الحكومية لعاـ  7104عمى النحو التالي:
 .1تطبيق نيج الالمركزية مف خالؿ إعداد موازنات أرسمالية لممحافظات
وتضمينيا في الموازنة العامة لعاـ  7104وذلؾ لغايات توسيع مشاركة
المجتمعات المحمية في تحديد االحتياجات واألولويات التنموية لممحافظات
وبما يساعد عمى توزيع منافع التنمية عمى جميع محافظات المممكة.
وضمف ىذا السياؽ ،فقد تـ تحديد السقف اإلجمالي لمموازنات الرأسمالية
لممحافظات لعاـ  7104بواقع  771مميوف دينػ ػ ػ ػ ػ ػار أو ما نسبتو  %2مف
اإليرادات المحمية المقدرة لعاـ  .7103ولضماف الحياديػ ػ ػ ػة والعدالة في توزيع
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ى ػػذا الس ػػقف ب ػػيف المحافظ ػػات ،فق ػػد ت ػػـ اعتم ػػاد آلي ػػة مح ػػددة وأس ػػس ومع ػػايير
واضحة وشفافة تأخذ بعيف االعتبار عػدد السػكاف ونسػبة الفقػر ومعػدؿ البطالػة
والمسػػاحة وعػػدد المنشػػتت االقتصػػادية فػػي المحافظػػات .وعميػػو فقػػد قامػػت كػػل
محافظة بإعداد موازنتيا ال أرسػمالية بمػا ال يتجػاوز ىػذا السػقف وفقػا لألولويػات
واالحتياج ػػات التنموي ػػة لممحافظ ػػة والت ػػي ت ػػـ تحدي ػػدىا بالتع ػػاوف م ػػع المج ػػالس
المحمية ومؤسسات القطاعيف العاـ والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلػؾ
تحقيقا لميدؼ المنشود مػف تطبيػق الالمركزيػة باشػراؾ المجتمعػات المحميػة فػي
ص ػػنع القػ ػرار التنم ػػوؼ .وستواص ػػل الحكوم ػػة العم ػػل عم ػػى تطبي ػػق ى ػػذا ال ػػنيج
وترسػػيخو خػػالؿ السػػنوات القادمػػة مػػع التركيػػز عمػػى بنػػاء القػػدرات المؤسسػػية
والفنية لممحافظات.
 .6مواصمة العمل عمى تنفيذ برنامج اإلصالح الم ػالي والييك ػمي المتفق عميو مع
صندوؽ النقد الدولي والذؼ ييدؼ الى تعزيز النمو االقتصادؼ المستداـ مف
خالؿ الحفاظ عمى استقرار االقتصاد الكمي والضبط التدريجي ألوضاع
المالية العامة ،واجراء إصالحات ىيكمية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية وزيادة
فرص العمل وتعزيز العدالة والنزاىة والحوكمة الرشيدة.
صفحة  04من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .3تفعيل دور وحدة إدارة االستثمارات العامة في إدارة وتوجيو الموارد المالية
لتحقيق أكبر عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة وبما يفضي إلى
تحسيف كفاءة اإلنفاؽ الرأسمالي والتوظيف األمثل لمموارد المالية المتاحة.
 .4التأكيد عمى أىمية مشروع الخارطة االستثمارية لممممكة في إحداث نقمة نوعية
في التنمية وتوزيع مكتسباتيا عمى محافظات المممكة مف خالؿ تحديد الفرص
االستثمارية التنموية والريادية في مختمف القطاعات االقتصادية وفق الميزات
التنافسية في كل محافظة وبما يؤدؼ إلى استقطاب االستثمارات التي مف
شانيا تحسيف مستويات المعيشة لممواطنيف ودعـ االقتصاد الوطني وتعزيز
نيج الالمركزية.
 .5مواصمة العمل عمى تحسيف بيئة األعماؿ وتسييل وتبسيط إجراءات االستثمار
في المممكة بيدؼ إيجاد بيئة استثمارية مشجعة لالستثمار المحمي وجاذبة
لالستثمار األجنبي ،إضافة إلى تعزيز االشتماؿ المالي بيدؼ تيسير وصوؿ
األفراد وقطاع األعماؿ وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات
والمنتجات المالية بما يؤدؼ إلى تحقيق النمو المستداـ وتشجيع االدخار
واالستثمار وزيادة فرص العمل وخفض معدالت البطالة والفقر.
صفحة  03من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .6متابعة العمل عمى إعادة ىندسة اإلجراءات الحكومية واتمتتيا وزيادة استخداـ
الخدمات اإللكترونية مف خالؿ تنفيذ مشروع التحوؿ اإللكتروني وزيادة
التوعية والترويج ليذه الخدمات لتمكيف المواطنيف مف إنجاز المعامالت بيسر
وسيولة وصوالً إلى حكومة غير ورقية في عاـ  7171وبما يؤدؼ إلى تحفيز
االستثمار وتطوير بيئة األعماؿ وزيادة إنتاجية االقتصاد الوطني.
 .7االستمرار في تنفيذ المزيد مف المشاريع الرأسمالية التنموية مف خالؿ الشراكة
بيف القطاعيف العاـ والخاص في ضوء محدودية الموارد المالية الحكومية
المتاحة وبما يسيـ في تعزيز دور القطاع الخاص في عممية التنمية
االقتصادية المستدامة.
 .8التركيز عمى تعظيـ دور القطاع السياحي وتعزيز مساىمتو في تحقيق النمو
االقتصادؼ مف خالؿ تطوير أنماط ومنتجات وخدمات سياحية ذات تنافسية
عالية عمى الصعيديف اإلقميمي والعالمي.
 .9مواصمة العمل عمى تنفيذ توصيات االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد
البشرية  7171 -7102والخطط والبرامج المرتبطة بيا ضمف اطر زمنية
محددة وذلؾ وصوالً إلى تحقيق إصالح شامل لمنظاـ التعميمي بجميع مراحمو.
صفحة  05من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .11تنفيذ المرحمة الثانية مف برنامج صندوؽ تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد
الطاقة المخصص لدعـ تنفيذ مشاريع مختمفة تستيدؼ الفئات المدعومة
بفاتورة الكيرباء في القطاع المنزلي في مختمف محافظات المممكة لتخفيف
عبء فاتورة الكيرباء الشيرية عمى المواطنيف وزيادة نسبة الطاقة المتجددة
المولدة ،إضافة إلى توفير حوافز لقطاع الصناعة والسياحة والقطاع الزراعي
الستخداـ أنظمة الطاقة الشمسية مف خالؿ الصندوؽ وضمف آليات وبرامج
تمويمية مختمفة.
 .11اعتماد خطة البرنامج الوطني لمتشغيل والذؼ يقوـ عمى مبدأ التشغيل بدالً مف
التوظيف في ظل محدودية قدرة القطاع العاـ عمى استيعاب المزيد مف
الوظائف ،وذلؾ مف خالؿ تبني سياسات وطنية ترتكز عمى تطوير مجاالت
التدريب والتعميـ الميني والتقني والفني لتأىيل العمالة األردنية وتشغيميا في
مختمف القطاعات األمر الذؼ يسيـ في الحد مف ظاىرتي الفقر والبطالػ ػػة.
 .16االرتقاء بقطاع النقل ووضع الخطط واالستراتيجيات الكفيمة بتنفيذ مشاريع
استراتيجية في ىذا القطاع كونو أحد القطاعات الرئيسية الداعم ػة لالقتصاد
الوطني.
صفحة  06من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .13تقوية شبكة األماف االجتماعي مف خالؿ تبني أسموب إيصاؿ الدعـ
لمستحقيو مف المواطنيف بدالً مف استخداـ أسموب دعـ السمع واختيار اآلليات
المناسبة إليصاؿ ىذا الدعـ.
 .14استمرار العمل عمى إعادة ىيكمة الجي ػ ػػاز الحكومي مف خ ػػالؿ دمج
المؤسسات أو إلغائيا أو تطوير الشكل التنظيمي ليا بيدؼ رفع كفاءة
وفاعمية أدائو ،إضافة إلى تنفيذ مشروع المواءمة بيف الموارد البشرية واألدوار
والمياـ المؤسسية لدػ الو ازرات والدوائر والوحدات الحكومية وذلؾ لتحقيق
االستغالؿ األمثل لمموارد البشرية والمالية المتاحة.
 .15االعتماد بصورة أكبر عمى الموارد الذاتية في تغطية اإلنفاؽ العاـ وتحسيف
إنتاجيتو بما يضمف تحسيف مستوػ الخدمات الحكومية المقدمة لممواطنيف.
 .16ترسيخ معايير ومبادغ النزاىة إليجاد بيئة وطنية مناىضة لمفساد وتعزيز القيـ
السموكية واالخالقية وبناء اطر الحكومة الرشيدة وتعزيز مبادغ الشفافية
والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتكريس إنفاذ قانوف النزاىة
ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانوف.

صفحة  07من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
أما تقديرات النفقات واإليرادات في مشروعي قانوف الموازنة العامة وقانوف موازنات
الوحدات الحكومية لمسنة المالية  7104فقد استندت إلى الفرضيات واإلجراءات
المالية التالية:
 -1عدـ إصدار مالحق موازنة إال في الحاالت ذات الضرورة القصوػ.
 -6الزيػػادة السنوية الطبيعية لػرواتب الموظفيف.
 -3الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد لمجيازيف المدني والعسكرؼ.
 -4االستمرار في ضبط التعيينات مع األخذ بعيف االعتبار مشروع المواءمة بيف
الموارد البشرية واألدوار والمياـ المؤسسية لدػ الو ازرات والدوائر الحكومية.
 -5رصد المخصصات الالزمة لتغطية فوائد الديف الداخمي والخارجي.
 -6تعزيز شبكة األماف االجتماعي بما يضمف إيصاؿ الدعـ لمستحقيو.
 -7ضبط وترشيد االنفاؽ العاـ والسيما نفقات المحروقات والكيرباء والمياه وبند
السفر وكذلؾ االستمرار في سياسة وقف شراء السيارات واألثاث.

صفحة  08من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 -8مواصمة العمل عمى اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع
المياه مف خالؿ تغطية الكمف التشغيمية وتقميل وخفض الفاقد مف المياه
واالستغالؿ الكفؤ لمطاقة وتحسيف عممية تحصيل المستحقات المالية.
 -9رصد المخصصات المالية لمموازنات الرأسمالية لممحافظات ونفقات إدامة
عمل مجالس المحافظات.
 -11االستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة لعدد مف المشاريع الحيوية
مثل مشروع إنشاء مبنى جديد لممدينة الطبية ومشروع الدفاع اإللكتروني
ومشروع ناقل البحريف ومشروع تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد
البشرية ومشروع أكاديمية الممكة رانيا لممعمميف ومشروع الطريق الصحراوؼ
ومشروع تطوير الجامعات الرسمية ومشروع مستشفى األميرة بسمة ومشروع
مستشفى السمط ومشروع األلياؼ الضوئية.
 -11رصد المخصصات المالية الالزمة لممشاريع التنموية التي يتـ تنفيذىا مف
خالؿ الية التأجير التمويمي المنتيي بالتمميؾ مثل مشروع إنشاء جمرؾ
عماف /الماضونة ومشروع مستشفى الطفيمة.
 -16رصد المخصصات المالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الالزمة لمشاريع التح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ اإللكترونػي
(اردف رقمي).

صفحة  09من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 -13االستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة لممعالجات الطبية واألدوية
والمستمزمات الطبية وتغطية كمفة التوسع في مظمة التأميف الصحي تمييداً
لموصوؿ إلى التأميف الصحي الشامل.
 -14االستمرار برصد المخصصات المالية الالزمة لتنمية وتطوير البمديات ودعـ
الجامعات الرسمية والمعونة النقدية لألسر المحتاجة.
 -15مواصمة تقديـ الدعـ لموحدات الحكومية الميمة مثل و ازرة األوقاؼ والشؤوف
والمقدسات اإلسالمية ومؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف ومؤسسة التدريب الميني.
 -16رصد المخصصات المالية الالزمة لتغطية االلتزامات المالية والمتأخرات
عمى الو ازرات والدوائر الحكومية.
 -17رصد المخصصات المالية لغايات االستمالكات.
 -18رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع االستراتيجية في قطاعات
النقل والطاقة والتعميـ والصحة والمياه والطرؽ واالتصاالت.
 -19رصد المخصصات المالية الالزمة لمشاريع استخداـ الطاقة الشمسية إلنتاج
الكيرباء.
 -61مواصمة تأميف المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسمحة وأجيزتنا
األمنية لضماف االستقرار األمني الذؼ يشكل الركيزة األساسية لالستقرار
االقتصادؼ والمالي.
 -61رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ المياـ وااللتزامات جراء دخوؿ
قانوف حقوؽ األشخاص ذوؼ اإلعاقة لعاـ  7103حيز التنفيذ.
صفحة  21من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 -66متابعة تحسيف إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التيرب الضريبي وتغميع
العقوبات عمى المتيربيف ضريبياً.
 -63التخفيض التدريجي لإلعفاءات مف ضريبة المبيعات عمى السمع والخدمات.
 -64حصوؿ المممكة عمى كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
لقد بنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام  6118استناداً إلى عدد من
المؤشرات االقتصادية الرئيسية التالية:
 .1استمرار تواضع النمو االقتصادؼ في ضوء األوضاع اإلقميمية المتوترة
وانعكاسيا عمى االقتصاد الوطني ،حيث يتوقع أف ينمو الناتج المحمي
اإلجمالي باألسعار الثابت ػ ػة بنسبػ ػ ػ ػ ػ ػة ( )%2.5لعاـ  7104و( )%2.7لعاـ
 7105و ( )%2.9لعاـ  .7171كما يتوقع أف ينمو الناتج المحمي اإلجمالي
باألسعار الجارية بنسبة ( )%5.1لعاـ  7104و( )%5.3لعاـ 7105
و( )%5.5لع ػ ػ ػاـ  7171عمى التوالي.

صفحة  20من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .6بموغ معدؿ التضخـ مقاساً بالتغير النسبي في الرقـ القياسي ألسعار المستيمؾ
نحو ( )%1.5في عاـ  2018و( )%7.1لكل مف عامي  2019و.2020
 .3نمو الصادرات الوطنية بنسبة ( )%5.5لعاـ  7104ونحو ( )%2.7لكل مف
عامي  7105و.7171
 .4نمو المستوردات السمعية بنسبة ( )%7.2لعاـ  7104و( )%2.3و()%1.1
لعامي  2019و 7171تباعاً.
 .5بموغ عجز الحساب الجارؼ لميزاف المدفوعات كنسبة مف الناتج المحمي
اإلجمالي لعاـ  7104نحو ( )%4.2لتنخفض ىذه النسبػ ػ ػ ػ ػة إلى ()%3.2
في عػ ػ ػ ػ ػاـ  7105ث ػ ػ ػ ػ ػـ إلى ( )%3.1في عاـ .7171
 .6إستمرار البنؾ المركزؼ في المحافظة عمى مستوػ مريح مف االحتياطيات
األجنبية خالؿ السنوات الثالث القادمة.
واستنادا إلى ىذه الفرضيات ،فقد جاءت تقديرات موازنة عام  6118كما يمي:
 -1يتوقع أن تبمغ اإليرادات المحمية في عاـ  7104حوالي  3352مميػوف دينار
مسجمة نمواً عف مستواىا المعاد تقديره لعاـ  7103بنحو  502مميوف دينار

صفحة  22من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

أو ما نسبتو  .%02.2وقد جاء ىذا النمو نتيجة لنمو اإليرادات الضريبية
بنسبة  %02.4ونمو اإليرادات غير الضريبية بنسبة  .%07.2ويعود
السبب الرئيسي في نمو اإليرادات المحمية بأكثر مف نسبة النمو االقتصادؼ
المتوقع باألسعار الجارية خالؿ العاـ القادـ والبالغة  %1.0إلى اإلجراءات
اإلصالحية التي ستقوـ الحكومة باتخاذىا عمى صعيد االيرادات وباألخص
التخفيض التدريجي لإلعفاءات مف ضريبة المبيعات عمى السمع والخدمات
حيث تقدر حصيمػ ػ ػ ػ ػػة ىذه اإلجراءات بنح ػ ػ ػػو ( )111مميوف دينار.

 -6المنح الخارجية :قدرت المنح الخارجية لعاـ  7104بنحو  311مميوف دينار
مقابل نحو  421مميوف دينار في عاـ  ،7103موزعة بواقػع  744مميوف
دينار مف المنحػ ػ ػػة الخميجية و 107مميوف دينار مف الدوؿ المانحة وفي
مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي.
واسمحوا لي أف أتقدـ بالشكر الجزيل لمدوؿ الشقيقة والصديقة عمى دعميـ
المستمر لألردف.

صفحة  24من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

وفي ضوء ما سبق ،قدرت اإليرادات العامـة لعام  6118بمبمغ 8496

مميون دينار مقــارنة مــع  7715مميون دينار معاد تقديرىا لعام  6117بزيادة
مقدارىا  781مميون دينـــــــار أو ما نسبتو .%11.1

-3

النفقات الجارية :قدرت النفقات الجارية لعاـ  7104بنحو  3442مميوف
دينار مسجمة ارتفاعا بنحو  111مميوف دينار أو ما نسبتو  %2.1عف
مستواىا المعاد تقديره لعاـ  .7103ويعود ىذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى
زيادة مخصصات الجياز العسكرؼ بقيمة  022مميوف دينار ،ومخصصات
جيػ ػ ػ ػاز األمف والسالمػ ػ ػ ػة العامػ ػ ػ ػ ػة بنحو  32مميوف دينار ،ومخصصات
التق ػ ػ ػاعد لمجيازيف المدني والعسكرؼ بنح ػ ػ ػ ػو  14مميوف دينار إضافة إلى
زيادة المخصصات المرصودة لتسديد االلتزامات والمتأخرات السابقة بنحو
 71مميوف دينار لتصل إلى  241مميوف دينار منيا  741مميوف دينار
لممتأخرات المستحقة عمى المعالجات الطبية ،وارتفاع مخصصات فوائد
الديف العاـ لتصل إلى  0171مميوف دينار بزيادة مقدارىػ ػا  31مميوف دينار
عف عاـ  .7103وفي حاؿ تـ استثناء المخصصات المرصودة لتسديد
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وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

االلتزامات والمتأخرات السابقة ،ينخفض معدؿ نمو النفقات الجاريػ ػ ػة لعاـ
 7104مف  %2.1إلى اقل مف .%0
وتجدر اإلشارة إلى انو تـ إدراج بند ضمف الموازنة تحت مسمى شبكة
األماف االجتماعي /الدع ػ ػـ النقدؼ لمستحقيو بقيمة  030مميوف دينار في
عاـ  .7104ولقد ناقش مجمس الوزراء أسس ومعايير تقديـ الدعـ النقدؼ
لمستحقيو مف األسر واالفراد ،ضمف توجو الحكومة لمتحوؿ إلى دعـ
المواطف األردني المستحق بدؿ دعـ السمعة ،وسيتـ اإلعالف عف مقدار
الدعـ بعد إقرار مشروع قانوف الموازنة العامة ومشروع قانوف موازنات
الوحدات الحكومية لعاـ .7104
وتضمنت األسس تقدي ػ ػـ الػ ػ ػ ػدعـ لجمي ػ ػع األسر األردنية التي ال يزيد
إجمالي دخمي ػ ػ ػا عف  07ألف دينار سنويػ ػ ػاً ،و 2آالؼ دينار بالنسبة لمفرد،
واف ال تمتمؾ األسرة سيارتيف خصوصي أو أكثر ،أو امتالؾ األسرة
ألراض وعقارات تزيد قيمتيا عف ( 211ألف دينار أردني).
وسيتـ إطالؽ موقع عمى األنترنيت لتعبئة البيانات وتسجيميا بشكل
الكتروني اعتبا اًر مف تاريخ  7103/07/0لمحصوؿ عمى الدعـ واعتماد
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 7102كسنة أساس لمدخل .كما سيتـ صرؼ قيمة الدعـ لفئة المستحقيف
مف الموظفيف والمتقاعديف المدنييف والعسكرييف ومتقاعدؼ الضماف
االجتماعي ومنتفعي صندوؽ المعونة الوطنية عمى رواتبيـ الشيرية ،وبذلؾ
لف يكوف ىناؾ دا ٍع ليذه الفئة مف التسجيل عمى موقع األنترنيت.
وستصرؼ قيمة الدعـ لبقية المستحقيف الذيف يقوموف بتعبئة النموذج
الخاص إما عف طريق التحويل لمحساب البنكي ،أو مف خالؿ أحد البنوؾ
الذؼ سيتـ تحديده ليذه الغاية ،وسيتـ إعالـ المستفيديف حاؿ وصوؿ الدعـ
إلى البنؾ.
كما أف الدعـ ليذه الفئة سيصرؼ عف كامل مدة السنة وبغض النظر عف
التاريخ الذؼ يتـ فيو إقرار النموذج الخاص بالمتقدـ .وستتـ عممية تقديـ
الدعـ لمستحقيو بمنتيى الشفافية وستدار بشكل حصرؼ مف جانب و ازرة
المالية فقط ،وسيكوف ىناؾ آلية اعتراض متوفرة لدػ مديريات المالية في
المحافظات ،ليتمكف أؼ مواطف يستحق الدعـ ولـ يحصل عميو مف
االعتراض ،حيث سيتـ البت في االعتراضات مف قبل لجاف مختصة ليذه
الغاية.
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وترجمة لسياس ػ ػ ػة ضبط وترشيد اإلنفاؽ العاـ السيم ػ ػ ػ ػ ػا نفقات المحروقات
والكيرباء والميػ ػ ػ ػ ػ ػاه وبند السفر ،فقد ت ػ ػ ػ ػـ ت ػ ػخفيض النفقػ ػ ػ ػات التشغيمية
بنحػ ػ ػ ػو  2مميوف دينار أو م ػ ػ ػ ػ ػ ػا نسبتو  .%1.5وقد راعت الحكومة في
موازنة عاـ  7104البعد االجتماعي مف خالؿ مواصمة اتخاذ اإلجراءات
والق اررات في معالجة االختالالت والتشوىات ،حيث تـ رصد مبمغ 345
مميوف دينار في موازنة عاـ  7104لتعزيز شبكة األماف االجتماعي مقارنة
بنحو  317مميوف دينار في عاـ  .7103ولعل مف أبرزىا الدعـ النقدؼ
لمستحقيو والمعونة النقدية لألسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعـ األعالؼ
والمساعدات االجتماعية وصندوؽ الطالب المحتاج وانشاء وصيانة مساكف
األسر الفقيرة وصندوؽ دعـ الجمعيات.
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النفقات الرأسمالية :قدرت النفقات الرأسمالية لعاـ  7104بنحو 0012
مميوف دينار بزيادة مقدارىا  074مميوف دينار او ما نسبتو  %07.1عف
مستواىا المعاد تقديره لعاـ  ،7103لترتفع حصتيا مف النفقات العامة الى
نحو  %07.4مقابل  %07.0في عاـ .7103
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وقد تـ رصد المخصصات المالية لمموازنات الرأسمالية لممحافظات والتي
تمثل مشاريع جديدة بقيمة  771مميوف دينار او ما نسبتو  %05مف
إجمالي النفقات الرأسمالية .وتجدر اإلشارة إلى أف النفقػ ػ ػ ػ ػ ػات الرأسمالية
المتبقي ػ ػ ػ ػة لمو ازرات والدوائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر الحكومية لعاـ  7104والبالغة قيمتيا نحو
 522مميوف دينار توزعت بواقع  117مميوف دين ػ ػ ػ ػ ػار لمشػ ػ ػ ػاريع عمى
المست ػوػ الوطنػ ػ ػ ػ ػي و 150مميوف دينار لمشاريع قيد التنفيذ عمى مستوػ
المحافظات .وقد قدرت مشاريع خطة تحفيز النمو االقتصادؼ الواردة في
الموازنة العامة بنحو  172مميوف دينار أو ما نسبتو  %23مف إجمالي
النفقات الرأسمالية.
وأما بخصوص التوزيع القطاعي لمنفقات الرأسمالية في عاـ  7104فقد
تركزت في مشاريع التنمية المحمية بنسبة  %04.0والطرؽ بنسبة %07.1
والتعميـ بنسبة  %00.3والصحة بنسبة  %01.1والمياه بنسبة %3.3
والنقل بنسبة  %1.3والطاقة بنسبة  .%1.1وقد شكمت المشاريع الممولة
مف المنحة الخميجية ما مقداره  288مميوف دينار أو ما نسبتو  %25مف
إجمالي النفقات الرأسماليػ ػ ػ ػة .كما يجدر التنويو بانػ ػ ػو مف الممكف تنفيذ عدد
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مف المشاريع الرأسمالية مف خالؿ الشراكة مع القطاع الخاص باإلضافة
إلى المشاريع الواردة في الموازنة العامة.
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عجز الموازنة العامة :يتوقع أف يبمغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية في
عاـ  7104نحو  112مميوف دينار أو ما نسبتو  %0.4مف الناتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػج
المحػ ػ ػ ػمي اإلجمالي مقابل  %7.2مف الناتج فػي عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ  ،7103مسجال
بذلؾ تراجعػ ػ ػ ػاً مقداره  715مميوف دينار عف مستواه المعاد تقديره لعاـ
 .7103ويتوقع أف يػواصل ىذا العجز انخفاضو ليصل الى نحو 022
مميوف دينار أو ما نسبتو  %1.1مف الناتج في عاـ  ،7105وصوال إلى
تحقيق وفر في الموازنة بقيمة  52مميوف دينار أو ما نسبتو  %1.2مف
الناتج في عاـ  .7171أما العجز قبل المنح ،فيتوقع أف ينخفض إلى ما
نسبتو  %1.0مف الناتج المحمي اإلجمالي مقارنة مع ما نسبتو  %1.1مف
الناتج في عاـ  ،7103ويتوقع أف يواصل ىذا العجز انخفاضو لتصل
نسبتو لمناتج إلى  %7.1في عاـ  7105و %0.0في عاـ .7171
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سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
أما فيما يتعمق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لمسنة المالية
 6118فكانت عمى النحو التالي:
 .1إجمالي اإليـرادات :قدر مجموع اإليرادات لموحدات الحكومية لعاـ 7104
بنحو  0221مميوف دينار مقابل  0172مميوف دينار معاد تقديره في عاـ
 ،7103وقد شكل الدعـ الحكومي في عاـ  2018مف ىذه اإليرادات حوالي
 050مميوف دينار والمنح الخارجية نحو  11مميوف دينار مقارنة بنحو 012
مميوف دينار و 11مميوف دينار في عاـ  7103لكل منيما عمى الترتيب.
 .6إجمالي النفقات :قدر إجمالي النفقات لموحدات الحكومية في عػاـ 7104
بنحو  0407مميوف دينار موزع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً بواق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع  0025مميوف دينار لمنفقات
الجارية و 211مميوف دينار لمنفقات الرأسمالية ،وذلؾ مقارنة مع إجمالي
نفقات بمغ  0223مميوف دينار معاد تقديره لعاـ  ،7103وبذلؾ يبمغ االرتفاع
المسجل في إجمالي النفقات لعػ ػ ػ ػ ػاـ  7104حوالي  031مم ػ ػ ػيوف دينار أو مػا
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نسبتو  %01.3عف مستواه المعاد تقديره في عاـ  .7103وقد جاء ىذا
االرتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار  44مميوف دينار أو ما نسبتو
 %4.0وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقػ ػ ػ ػدار  43مميوف دينار أو ما نسبتو
.%01.3
وأما بخصوص التوزيع القطاعي لمنفقات الرأسمالية لموحدات الحكومية في
عاـ  7104فقد تركزت في مشاريع المياه بنسبة  %11.1والطاقة بنسبة
 %02.3والتعميـ بنسبة  .%1.1وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي لمنفقات
الرأسمالية لموحدات الحكومية في عاـ  ،7104فقد بمغت حصة المحافظات
مف ىذه النفقات نحو  221.2مميوف دينار أو ما نسبتو  ،%13مقابل 751
مميوف دينار أو ما نسبتو  %12في عاـ .7103
 .3وبناء عمى ما سبق ،قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية
في عاـ  7104بحوالي  014مميوف دينار مقابل  001مميوف دينار معاد
تقديره في عاـ  .7103واذا ما تـ استبعاد عجز كل مف سمطة المياه وشركة
الكيرباء الوطنية المقدر بنحو  221مميوف دينار فإف صافي العجز يتحوؿ
إلى وفر مقداره  041مميوف دينار.
صفحة  40من 43

وزارة المالية

دائرة الموازنة العامة

 .4وبناء عمى تطورات عجز الموازنة العامة وعجز موازنات الوحدات الحكومية
لعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ  ،7104يتوقع أف ينخفض العج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز المجمع لمحكومة المركزية
والوحدات الحكومي ػ ػ ػة مف  0121مميوف دينار أو ما نسبتو  %2.2مف الناتج
المحمي اإلجمالي في عػ ػ ػ ػ ػاـ  7103الى نحو  420مميوف دينار أو ما نسبتو
 %7.4مف الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ  ،7104وبذلؾ يتوقع أف يبمغ
إجمالي الديف العاـ كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي نحو  %52.2في عاـ
 ،7104ولينخفض إلى  %51.2و %42.7لعامي  7105و 7171عمى
التوالي.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
أف التوجيات التي تضمنيا مشروع قانوف الموازنة العامة لعاـ  7104واإلجراءات
التي استندت الييا تقديرات النفقات واإليرادات ،واالستراتيجيات والخطط التي
أعمنت عنيا الحكومة ال بد واف تنعكس بشكل إيجابي عمى استدامة المالية العامة
ومؤشرات المالءة المالية .ولعل مف أبرزىا ارتفاع نسبة تغطيػ ػة اإليرادات المحميػ ػ ػة
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لمنفقات الجارية في عاـ  7104لتصل إلى  %54.5مقارنة بما نسبتو %57.1
في عاـ  7103و %51.0في عاـ  ،7102ولتواصل ىػذه النسبػ ػة ارتفاعيػ ػا
التدريجػ ػي لتبمغ  %012.1في عػ ػاـ  7105و  %001في عاـ  7171لتغطي
بذلؾ اإليرادات المحمية كامل النفقات الجارية وما نسبت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو  %01مف النفق ػ ػ ػ ػ ػات
الرأسمالية ،األمر الذؼ يظير مدػ تحسف مؤشر اعتماد الحكومة عمى مواردىا
الذاتية في تغطية نفقاتيا ،وذلؾ تنفيذاً لمتوجييات الممكية السامية.
وضمف ىذا السياؽ ،أود التأكيد عمى أف موازنة عاـ  7104تشكل خطوة أساسية
عمى طريق تنفيذ البرنامج الوطني لإلصالح المالي والييكمي وخطة تحفيز النمو
االقتصادؼ لضماف استعادة التوازف لممالية العامة وتحفيز النمو الحقيقي القتصادنا
الوطني وبما يفضي إلى زيادة فرص العمل الجديدة وتوليد المزيد مف الدخل
وصوالً إلى موازنة ترسخ مبدأ االعتماد عمى الذات بشكل واضح وتعزز شبكة
األماف االجتماعي مف خالؿ تبني أسموب إيصاؿ الدعـ لمستحقيو بدالً مف أسموب
دعـ السمع لتحسيف مستوػ معيشة المواطنيف وحماية ذوؼ الدخل المتدني
والمحدود.
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وفي الختاـ ،فإف الحكومة ستتابع بحرص واىتماـ مالحظات وتوجييات مجمسكـ
الكريـ حوؿ مشروعي قانوف الموازنة العامة وقانوف موازنات الوحدات الحكومية
لعاـ  7104متطمعيف إلى ترسيخ التعاوف مع مجمسكـ الموقر لمواصمة مسيرة
اإلصالح والتنمية وتجاوز صعوبات وتحديات المرحمة الحالية وتحقيق ما نصبو
اليو مف أىداؼ وتطمعات في ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة الياشمية الممؾ
عبد هللا الثاني ابف الحسيف المعظـ حفظو هللا ورعاه.

والسالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو

وزيـــــــر المــاليـــــــة
عـمر ممحـس
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