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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ،  سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ، 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
 

 

العالمي  يتعرض فيه اإلقتصاد  نقف اليوم كما العالم أجمع، على أعتاب مرحلة نشهد فيها عاماً  

  .تتفاعل نتيجة ظروف دولية عاصفة ومفتوحة على اإلحتماالت  ،مضطربةألوضاع إقتصادية  

وأزمات  مّر عبر تاريخه بظروف عصيبة  الذي لم يكن بمنأى عن هذه التطورات، قد  األردن  و

وإلن تعرضت مسيرتنا إلمتحان قاس وتحديات كبيرة   .ثباتب تمكن بفضل هللا من تخطيها  عديدة  

اً رغم اإلختالف الذي قد يظهر في توصيف المشكالت  إال أننا أثبتنا جميع  ،كباقي دول العالم

األردن   أن  وحكمة  ومعالجتها،  التحديات  قيادته  باقتدار  هذه  سيتجاوز  شعبه  ووعي  الهاشمية 

   .ويواصل مسيرة اإلصالح واإلنجاز

األوكرانية  الروسية  الحرب  استمرار  كورونا، ومن جائحة  يقف العالم اليوم بعد الخروج  وإذ  

أوالركود   مصيريةمام  التضخمي  سياسات    قتصادات اإلاتخذت  كلما  حيث    .تحديات  الكبرى 

مام هذا المشهد  أو .هزات تعصف بإقتصادناقراراتهم الداخلية ك، انعكست ء هذه األزماتحتواإل

 ً لذلك،   .و تهويلأدون تنميق  والشفافية  مع النفس    قدقراءة تقوم على الصال بد من    ،المعقد عالميا

  ، المرحلية آنذاك ن كانت تفي بحل األزمات  إالسياسات اإلقتصادية السابقة التي وتقييم  يجب علينا  

وزيادة  تاجية  اإلن إقتصاد منيع يقوم على رفع  بناء  لالمرحلة الحالية  متطلبات  تلبي  ال  قد  نها  أإال  

   .المستوى المعيشي للمواطن األردنيالنمو اإلقتصادي وتحسين 
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  اً حتم  الواقع والتيوتجميل تلطيف  لالميقتة عن الحلول    بتعاديحتم علينا اإل  ةالمسؤؤؤيوليحس  إن 

ً هيكلية  جيز على شؤؤكل مشؤؤكالت  وقت وسؤؤتعود علينا في  هذه  فمنذ تكليف    .أعمق وأكثر إيالما

عملت في ظل ميثاق معلن وضؤؤؤؤمني على تجنب اإلسؤؤؤؤراف في الوعود وعدم رفع   ،الحكومة

لم نطلق  وبهدف تجسؤؤؤير فجوة الثقة بين الشؤؤؤعب والحكومات   .ائعمسؤؤؤتوى التوقعات دون وق

 ً انتهجت هذه الحكومة اإلبتعاد عن سؤؤياسؤؤة ترحيل وتجنب مواجهة  وفي المقابل،   .وعوداً جزافا

قامت الحكومة بتشخيص  ومن هذا المنطلق    .تأخر عن الحلول الجذرية الحقيقيةتلم والمشكالت  

إصؤالحات    ذيتنفالقدرات التنافسؤية للقطاعات اإلقتصؤادية، وقامت بعوامل الضؤعف التي أوهنت  

سؤتقراره في وجه العواصؤف العالمية  إمدروسؤة لرفع تنافسؤية اإلقتصؤاد األردني والحفاظ على  

  .خرىأقتصادات دول إطاحت بأالتي 

نراها  ،  حقيقيةأهلنا  قتصؤؤادي والصؤؤعوبات المالية التي يعيشؤؤها  لم اإلن األأواذ تدرك الحكومة ب

لم، وعقؤل يريؤد  نلحظهؤا بقلؤب يخفق بؤاألالنؤاس، نراهؤا في معؤانؤاتهم التي حيؤاة نراهؤا في  وأرقؤامؤاً،  

حباط الذي يهدد شؤؤؤؤؤبابنا الباحث عن  ن الشؤؤؤؤؤعور باإلأوإذ تدرك الحكومة    .البحث عن الحلول

كما تدرك    .وهو في واجهة سؤلم أولوياتنا حين نصؤنع الموازنات ونرسؤم الخططالعمل حقيقي،  

انخفاض القوة الشؤرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشؤة، وتشؤوه العبء الضؤريبي    أنالحكومة 

اإلسؤتهالكية  على الضؤرائب واعتماده ،  كثر دخالً أبارتفاعه على الطبقة الوسؤطى بدالً ممن هم 

في تراجع الو  على حسؤاب ضؤرائب الدخل العادلة التي تميز بين اليني والفقير،  غير المباشؤرة

مخاطر اسؤتمرار مسؤتوى الخدمات والبنية التحتية بعد سؤنوات من تخفيض اإلنفاق الرأسؤمالي، و

أضؤؤؤعفت اإلقتصؤؤؤاد وأضؤؤؤرت  تحديات هيكلية   العاموتراكم الدين  في الموازنة العجز ارتفاع  
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ن تحقيق األهداف المشؤؤؤؤروعة  أإيماناً تاماً بالحكومة  تيمن   .بالمسؤؤؤؤتوى المعيشؤؤؤؤي للمواطنين

وطموحات  متطلبات اسؤؤؤتقرار اإلقتصؤؤؤاد  وازن بين  اد اإلسؤؤؤتجابة التي تإعديتطلب  للمواطنين  

كما    .للتحقيقبلة  غير القاالمبالغ فيها  واقعية بعيداً عن الوعود  ضؤمن سؤياق يتسؤم بال  ،المواطنين

تظهر نتائجها على صؤورة تحسؤين  لتدرك الحكومة أن السؤياسؤات والمبادرات تحتاج إلى وقت 

تيكد على أنها سؤتكون منفتحة على ارراء واألفكار ، لللمواطن الوضؤع اإلقتصؤادي والمعيشؤي

  .مع شركائها في هذا الوطن العزيز

 ،  سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ، 
 

نقف بين ضاغطين كبيرين، ضاغط يتعلق بأزمة المواطن  نحن ، من باب المكاشفة والمسيولية

إن األيادي التي  و  .ولوية الحفاظ على استقرارهاأوالمعيشية، وضاغط آخر يتعلق بمالية الدولة  

ذلك تدرك  كانت  العام  لهذا  المالية  الدولة  أن    .عملت على وضع خطة  تحاول جاهدة  وكانت 

ا بين  ما  الناس تقارب  العامةوامن جهة،    لتخفيف عن  المالية  استقرار  من جهة    ، لحفاظ على 

أن    .أخرى اليقين  علم  واإلقتصادي    الونعلم  المالي  اإلصالح  بعملية  اإلستمرار  عن  بديل 

عبر إتخاذ قرارات تسكينية من شأنها أن تستنزف إمكاناتنا    ،واإلداري دون تأخير أو ترحيل

ألننا ال نقبل بأن نسمح لكلفة أي تأخير باإلصالح أن تتراكم  ومواردنا بصورة غير مستدامة،  

ونحن بفضل هللا    .اإلستقرار المالي واإلقتصاديفقدان  في شكل  على كاهل األردنيين مستقبالً  

   .لميسسات الدوليةنتمتع بإستقرار إقتصادي تشهد له ا
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مع اإلستيالل الحصيف  نا المحدودة  مواردتنمية  العمل على  تقتضي  المصلحة العامة  لذلك فإن  

جل مواجهة مشكالتنا الجوهرية مواجهة حقيقية تفضي بنا إلى اإلنتصار عليها وتحويلها  أمن    لها

معيشياً ميلماً إال أن أي  ومع إدراك الحكومة أن المواطن يواجه واقعاً    .إلى جزء من الماضي

إجراءات تحيد باإلقتصاد عن اإلستقرار المالي والنقدي ستيدي إلى مضاعفة هذه ارالم تحديداً  

  .الدخل يعلى أفراد الطبقة الوسطى ومحدود

فمعدالت الفقر والبطالة لن تنخفض    .عتبارإترقى على كل  األخالقية التي  هذه مسيولية الحكومة  

جذب اإلستثمار المحلي  لاإلقتصاد  تنافسية  إلى المستوى المقبول من تلقاء نفسها، بل عبر رفع  

وهو  واألجنبي الوظائفأ،  خلق  على  خاللها  من  نعمل  التي  العمل  داتنا  الباحث عن   .لشبابنا 

   .لسنواتفي قادم اأن يلمس المواطن ثمار هذه اإلصالحات إلى متطلعين 

 ،  سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ، 
 

،  الجائحةنفراج أزمة  إدالئل  ظهرت  فبعد أن    .يتسم بالتقلب وعدم اليقين دولي  ما زال السياق ال

 الميثرةالسياسات في الدول  اتخذ صانعو  تباشير التعافي تلوح في أفق اإلقتصاد العالمي،  بدأت  و

لمعدالت  في تلك الدول لكبح جماح التضخم الذي وصل إجراءات كبيرة على اإلقتصاد العالمي 

التي انتهجتها إبان الجائحة بشكل السياسات التوسعية  عكس  في    هابسبب تأخر،  غير مسبوقة

األمر الذي دفع    ومنها األردن، النامية  الدول    بشكل سلبي وكبير على مما أثر    ، تدريجي وآمن

الدولي   النقد  الدولية مثل صندوق  العالمي،  لتخفيض  الميسسات  أداء اإلقتصاد  توقعاتها حول 

، وإلى توقع ارتفاع معدل  2021في عام    بالمائة   6.0مقابل    2022في عام    بالمائة   3.2ليبلغ  
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وقد توقعت    .2021في عام    بالمائة  4.7مقارنة بنحو    2022في عام    بالمائة  8.0إلى  التضخم  

عاماً إقتصادياً صعباً يفوق في صعوبته    2023أن يكون عام  ميخراً  رئيسة صندوق النقد الدولي  

العام الماضي، جراء دخول المراكز الثالثة الرئيسة للنشاط اإلقتصادي العالمي الصين واإلتحاد  

    .في آن واحد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية في تباطي إقتصادي

ً بتطورات األحداث    األردن  رغم تأثرو السياسية  ات  اإلصالحسارع في  قد    هإال أن  ،الجسام عالميا

واإلدارية إبطائه   واإلقتصادية  من  أن  و  .ابدالً  األحداث  ياستطاع  تلك  تجاوز يوأن  ستوعب 

كانت  والتي متانة أساسيات اإلقتصاد، وحصافة السياسات المالية والنقدية، في ضوء  ، صدماتها

   .فاعلة في الحفاظ على تماسك اإلقتصاد الوطني

اقتصادنا  أن  تؤكد على  التي  المؤشرات  نقف اليوم على جملة من  ورغم كل التحديات اآلنفة الذكر،  

بنسبة  اإلقتصاد الوطني نمواً  من المتوقع أن يحقق  حيث    ،يخطو بثقة على مسار التعافي التدريجي

من الدول  األردن  يعتبر  حيث  ،  2021لعام    ةبالمائ  2.4مقابل    2023 و  2022بالمائة لعامي    2.7

  .اإلقتصاديأن يحافظ على تحسن أدائه المؤسسات الدولية توقعت القليلة التي 

  بالمائة   41وقد جاء النمو اإلستثنائي للصادرات الوطنية المحرك الحقيقي للنمو اإلقتصادي بنحو  

  .أسعار الفوسفات والبوتاس  بإرتفاعبشكل أساسي  مدفوعاً    2022لعام  خالل العشرة أشهر األولى  

ستثناء صادرات الفوسفات والبوتاس، فإن معدل نمو الصادرات الوطنية سيبلغ  إتم  ما  وإذا  حتى  و

وفي هذا السياق    .للقطاعات األخرىنجاحاً غير مسبوق  وهذا بحد ذاته يعتبر  ،  بالمائة  26نحو  

ً ما كان فاق  على نحو  والنمو القوي لقطاع السياحة  ال بد من اإلشارة إلى   وعلى صعيد    .متوقعا

تم األحتى  وآخر،   فإن حجم  ،  التي خرجت من األردناإلستثمارات  حجم  اإلعتبار  بخذ  إذا ما 
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رتفع صافي  بحيث ا،  خرجت منهاإلستثمارات التي  األردن تفوق  تدفقت إلى  اإلستثمارات التي  

% مقارنة  94بنسبة    2022رباع األولى من عام  أستثمار األجنبي المباشر خالل الثالثة  تدفق اإل

من المماثلة  الفترة  دينار،   629  نحو  ليبلغ   2021  عام  مع  عدم    مليون  حالة  من  بالرغم  وذلك 

ستثمار  قتصاد األردني وجاذبيتة لإلقليميا وعالميا. ويؤكد ذلك على تنافسية اإلإقتصاد  استقرار اإل

حتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي والنقدي. كما بلغت اإلالمالي  إلستقراره  وكإنعكاس مباشر  

عام  دوالر  مليون   17300 نهاية  اإل2022في  وهذه  الدينار  .  قوة  وتعكس  مريحة  حتياطيات 

   .شهرا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.5ردني وتغطي األ

التضخمية   أنه رغم الضيوط  إلى  إقتصادنا في عام  العالمية  وتجدر اإلشارة  لها  التي تعرض 

تقديرات  فقد كشفت    .العالم  دولمعظم  نعاكساتها على إقتصادنا كانت أقل بكثير من  إإال أن    2022

الواليات تركيا وتونس ومصر ولبنان وقتصادات  أن معدل التضخم في إصندوق النقد الدولي  

عام  بالمائة في    8ودول اإلتحاد األوروبي ستتجاوز نسبة  والمملكة المتحدة  المتحدة االمريكية  

ن يبلغ  أيتوقع  و  ،2022في عام    بالمائة  4.2أن معدل التضخم في األردن بلغ  ، في حين  2022

عام  بالمائة    3.8 ً  ،2023في  عالميا التضخم  معدالت  أقل  من  يعتبر  يعكس    ،وهذا  نجاح مما 

الذي أولته الحكومة جانباً واسعاً من  كبح جماح التضخم    السياسات واإلجراءات الحكومية في

نه العامل اإلقتصادي األكثر تماساً مع حياة المواطن واألوسع تأثيراً على معظم فئات  هتمامها ألإ

والخدمات األساسية وكلفة  سعار السلع  في أ  أكبر بكثيرارتفاع  في    كانوا سيلمسونهإذ    ،المواطنين

، لوال نجاح اإلجراءات الحكومية في السيطرة لقوة الشرائيةل  ال سمح هللا  حادوتراجع    المعيشة

    .على التضخم
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رباع األولى  أخالل الثالثة نقطة مئوية  1.5بنحو شهد معدل البطالة تراجعاً وعلى جانب آخر، 

ورغم ذلك فما زال    ،بالمائة    22.8ليصل إلى    2021بنفس الفترة لعام  مقارنة    2022من عام  

   .مقلقول وما زال عند مستوى يشكل الهم الوطني األمرتفعاً ومعدل البطالة 

 ،  سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ، 
 

القيم المقدرة الحكومة تمكنت من تحقيق  هذه  سنجد أن    2022وبمراجعة دقيقة ألداء الموازنة لعام  

للعام الثالث على التوالي  رغم التزامها  مليون دينار    61وتجاوزها بنحو  إليرادات ضريبة الدخل  

  إلى   2022في عام  لتصل  و  ، رسم جديدأو  رسم أو فرض أي ضريبة  أو    رفع أي ضريبةبعدم  

في حين بليت  ،  2021عن مستواها في عام    بالمائة  14.4بزيادة نسبتها  مليون دينار    1350  نحو

مسجلة بذلك  مليون دينار    4200نحو  من الضريبة العامة على المبيعات    اإليراداتتحصيالت  

نمو بوتيرة أعلى من على الدخل ويعكس نمو الضرائب  . 2021عن عام   بالمائة  4نمواً نسبته 

لتوجيهات الملكية  لفي اإلمتثال  على الطريق الصحيح  الحكومة سير  على اإلستهالك  الضرائب  

بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي  " بأن تقوم الحكومة    المتمثلة السامية  

ستهالكية غير مباشرة وغير عادلة ال  إستمرار بفرض ضرائب  بشكل متكامل، ينأى عن اإل

إيمان الحكومة العميق بأن  كما يأتي ضمن    ."والغنيتحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير  

باإلقتصاد استمرار   والمواطن والخزينة على حد    اإلعتماد على الضرائب اإلستهالكية مضر 

مساهمة  لذلك  و  .سواء رفع  إلى  الهادفة  سياستها  الحكومة  الدخل يرادات ضرائب  إ ستواصل 

غير المباشرة، للوصول الى مرحلة تتمكن الحكومة  اإلستهالكية  المباشرة على حساب الضرائب  
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المباشرة  غير  الضرائب  تخفيف عبء  من  ً   فيها  أي   .تدريجيا أن  على  السياق  هذا  في  ميكداً 

مر ، األرفع عجز الموازنةيدي إلى تس اإليراداتهيكل غير مدروسة على تخفيضية إجراءات 

    .بدالً من خفضه تفاقم األلم اإلقتصادي  إلى سيفضي الذي 

ضبط النفقات واإللتزام بالمخصصات  سياسة  قد واصلت الحكومة  فعلى صعيد النفقات،    اأمو

من   الرغم  على  الموازنة  في  تسجيل أسفرت  التي  واألخيرة  العالمية  التطورات  المقدرة  عن 

  .الخصوص والمواد األساسية على وجه العمومرتفاعات متسارعة في أسعار القمح على وجه إ

والذي   2022لجزء من عام  تثبيت أسعار المشتقات النفطية  المتعلق ب فعلى صعيد قرار الحكومة  

حوالي  بليت   دينار  505كلفته  كلفة    ،مليون  استيعاب  تم  اإلجراء  فقد  نفقات  تأجيل  عبر  هذا 

في حين تم استيعاب القيمة المتبقية  ،  مليون دينار   350  بقيمة  ماليةوإجراء مناقالت    رأسمالية

لسنوات الخمس  اموازنات سيتم عكسها في و ،موازنة التمويل ضمنمليون دينار   155والبالية 

   .القادمة

  في عام   بالمائة  5.6من نحو    العجز األولي  للموازنةتمكنت الحكومة من خفض  فقد  عليه،  و

  3.7إلى ما نسبته    2022وليواصل تراجعه في عام    2021في عام    بالمائة  4.4إلى نحو    2020

أي أن الحكومة نجحت في    بالمائة،   2.9إلى    2023عام  موازنة  ، وليصل في مشروع  بالمائة 

من التحديات اإلقتصادية  على الرغم  بالمائة خالل ثالث سنوات،    48خفض العجز االولي بنحو  

كما    .رسم جديدأو  رسم أو فرض أي ضريبة  أو    ضريبة رفع أي  عدم قيام الحكومة بالمعقدة، و

إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي االجمالي بعد إستثناء ما  خفض  من  الحكومة  تمكنت  

بالمائة مقارنة    89.7إلى    2022يحمله صندوق إستثمار أموال الضمان اإلجتماعي في نهاية عام  
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  .2023بالمائة في عام    88.2وليتراجع إلى نحو  ،  2021بالمائة في نهاية عام    91.9بما نسبته  

الخفض  تحقيق  يؤكد على نجاح هذه الحكومة في وضع المالية العامة على الطريق الصحيح ومما  

في هذا السياق على أنَّ  وأرجو أن أؤكد   .التدريجي لنسبة الدين العام الى الناتج المحلي اإلجمالي

التصنيفات   اعتمدت  لْن  الحكومة  األمر  هذا  وأّن  العام،  الدين  احتساب  في  العالمية  اإلحصائية 

تجاه   الحكومِة  والتزاماِت  اإلجتماعّي  الضمان  أمواِل  إستثمار  صندوق  حقوق  من  ينتقْص 

باإلنخفاض  أن تستمر  يجب  أن مستويات العجز والمديونية  إلى  في هذا المجال  وأشير    .الصندوق

المحلية   اإليراداترتفاع نسبة تيطية إوتشير البيانات إلى  .اإلقتصاد الكليستقرار إعلى حفاظاً 

ولترتفع    2021في عام    بالمائة  84مقارنة بنحو    2022في عام    بالمائة  87.5للنفقات الجارية إلى  

بالمائة في   91.8رتفاعها التدريجي إلى نحو إولتواصل  ،2023بالمائة في عام  89.1إلى نحو 

   .إلستقالل المالي ألي دولةاتعزيز في  األساس الميشر يعتبر  هذاو .2025عام 

 ،   سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ، 
 

إن أمانة المسيولية تقتضي اإليضاح بأن األسواق العالمية تعاقب بشدة أي حيدة وانحراف عن  

تبنت سياسات  التي  ومنها الكبرى  سياسة اإلستقرار المالي والنقدي، وهذا واقع  حال بعض الدول  

دت  أنها  أعباء على المواطنين إال  إلى تخفيف األ هدفت في ظاهرها  غير مدروسة  وإجراءات  

الواقع   الكبير  في  التوسع  المتوسط والطويل جراء  المدى  في  كبيرة  أعباء  تحملهم  وغير إلى 

ارتفاع خدمة الدين العام ووصوله إلى مستويات غير  و  إلقتراض المدروس في اإلنفاق عبر ا

أ  .آمنة إلى    فضتوبالتالي  القرارات  الدول  سعت  خالف ما  هذه  لى  أدت إحيث  لتحقيقه،  تلك 
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التراجع   الوضع    .للمواطنينشرائية  القوة  لسياق  منها  وإدراكاً  الحكومة  فإن  اإلقتصادي  لذلك 

أي وقت مضى من  تعقيداً  األكثر  بكونه  الحالي  لتعريض    ،العالمي  زمات  ألمواطنينا  وتفادياً 

  ، يعيشه المواطنون األلم اإلقتصادي الذي  حقيقة  على رغم  أنه  حادة، لتيكد  معيشية وإجتماعية  

تيدي إلى    جراءات غير مدروسة  إهيكلية ال  يتطلب سياسات وإجراءات  ذلك  معالجة  ن  أإال  

بشكل يفوق و  الدخل  ةمحدودمن الطبقة الوسطى و  المقام األول المواطنونفي  سيتحملها  عواقب  

التحمل الحكومةقدرتهم على  به  التخطيط لإلقتصاد  وأيكد هنا على أن    .، وهذا ما لن تسمح 

يمكن  األردني   يبنى  ال  إلى  إأن  والثروات ستناداً  الموارد  وفرة  على  تعتمد  إقتصادية  نماذج 

ً فإن    ، يثبت عكس ذلكأن  وإلى حين    .الطبيعية يستفيد من  ،  نموذجنا الوطني ال بد أن يكون واقعيا

 .تجارب الماضي ويراعي متطلبات الحاضر وييسس لتطلعات المستقبل

 ،  سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ، 

الحكومة  لقد ساهم المالي والنقدي    نجاح  الحفاظ على اإلستقرار  ثقة ميسسات  في  تعزيز  في 

"موديز" النظرة المستقبلية   ةبرفع ميسسوقد تجسد ذلك  .بإقتصادنا الوطنيالتصنيف اإلئتماني 

إيجابي إلى  مستقر  من  األردني  مستقر،    ،لإلقتصاد  إلى  سلبي  من  "فيتش"  وتثبيت  وميسسة 

،  مع نظرة مستقبلية مستقرة  الوطني  ستاندرز آند بورز" التصنيف اإلئتماني إلقتصادنا"  ةميسس

وفي ذلك إشارة جلية إلى   .تراجعاً في تصنيفها اإلئتمانيكبرى في الوقت الذي شهدت فيه دول 

الحفاظ  واألزمات التي شهدها العالم  ردنية في حماية األردن من تبعات  الدارة المالية األإنجاح  

 لألردن.   اإلستقرار المالي على
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الدولي  أثبتت  وقد   النقد  صندوق  لبعثة  الخامسة  المراجعة  في  نجاح  نتائج  السياسات  األردن 

اإلنجاز    وكانت الدافع الرئيسي في انتزاع تقدير الميسسات الدولية بحجم   اإلقتصادية اإلصالحية

ستقرار إب  اتفي وقت فشلت فيه دول أخرى في الحصول على شهادالمتحقق رغم التحديات، هذا  

على خلصت المراجعة الخامسة إلى تأكيد الصندوق على أن اإلقتصاد األردني  كما    .إقتصادها

الصحيح   والنقديةحصافة    وعلى    تهتنافسي  تحسينفي  المسار  المالية  تدرك    .السياستين  وإذ 

المعيشي   المستوى  على  بعد  ينعكس  لم  الكلي  اإلقتصاد  مستوى  على  النجاح  بأن  الحكومة 

دخول المواطنين ومستوى المعيشة ال بد  في  لتحسن المستدام  انها تيكد على أن  إ ف  للمواطنين، 

  .ن ينبثق عن قاعدة متينة من اإلستقرار المالي والنقديأو

 ،  سعادة الرئيس

  حضرات النواب المحترمين ،

والذي   2023للسنة المالية  يسرني أن أعرض لمجلسكم الكريم مشروع قانون الموازنة العامة  

قدمته الحكومة ضمن الموعد الدستوري بالشكل والمحتوى الذي تقتضيه التعديالت الدستورية  

متطلعة ميخراً،  أقرت  حوله  التي  الكريم  لمجلسكم  السديدة  والتوجيهات  القيمة   .للمناقشات 

لعام   العامة  الموازنة  قانون  لمشروع  القادمة  المداوالت  تتأطر  بأن  األمل  يحدوها  والحكومة 

بروح التشاركية واإليجابية مستنيرين في ذلك بتوجيهات جاللة القائد المفدى حفظه هللا    2023

  .ورعاه
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ة لهذا المشروع لتيكد عزمها على يوإذ تعرض الحكومة على مجلسكم الموقر الخطوط الرئيس

ف  ترسيخ ما حققته في األعوام القليلة الماضية من إصالحات مالية وإقتصادية إستطاعت التكي 

ونتفق بأن التحدي    .مع تطورات األحداث والمحافظة على سالمة اإلقتصاد الوطني واستقراره

ما زال قائماً في اإلنتقال بالمواطن من مجرد السعي والتفكير في أساسيات الحياة إلى تحقيق  

للتطبيق  قابلة  غير  أمنيات  ال  وحقائق  واقعية  تقديرات  إلى  مستندين  المستقر،  الكريم    .العيش 

راسخاً  و إيماناً  الحكومة  واإلقتصاديتيمن  المالي  اإلستقرار  على  المحافظة  اللبنة    هي  بأن 

من تحسين المستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز  التي ستمكن  األساسية  

لإلقتصاد الحقيقي  وتنوعت    .النمو  القرارات  تعددت  مهما  أنه  على  المقام  هذا  في  وأيكد 

التي تتبناها الحكومات إستجابة للمرحلة اإلقتصادية التي يمر بها اقتصادنا الوطني  اإلجراءات  

اإلختالف حولها،   يمكن  التي ال  والمبادئ  الثوابت  من  إلى مجموعة  مستندة  دائماً  تبقى  فإنها 

األمنية   وأجهزتنا  المسلحة  قواتنا  لدعم  والطاقات  اإلمكانات  بحشد  تتمثل  الثوابت  هذه  وأبرز 

وأنتهز هذه الفرصة ألتقدم بأسمى معاني الفخر واإلعتزاز   .لى مكتسبات الوطن الياليللحفاظ ع

من قواتنا المسلحة واألجهزة األمنية درع الوطن وسياجه الحصين، التي ما فتئت تحفظ لوطننا  

ومتربص عدو  كل  من  ترابه  وتصون  أهله  بين  الطمانينة  وتشيع  أمنه  وقد حرصت    .اليالي 

صصات المالية الالزمة لتمكين قواتنا المساحة الباسلة واألجهزة األمنية  خ الحكومة على رصد الم

    .من أداء مهامها بكل كفاءة واقتدار
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 ،  سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ، 
 

متطلبات  لترجمة التي قامت بها الحكومة الجهود الكبيرة هذه الموازنة في خضم لقد جاء إعداد 

للتحديث  ريية وطنية شاملة    ضمنورعاه  حفظه هللا  جاللة الملك المعظم  أرشد إليه  الذي  اإلصالح  

مكانيـات، لتحقيـق النمـو الشـامل إطالق اإلتضمـن  "   تكون ريية  بأنته  ل جه جالو  اإلقتصادي،

المتاحـة    المسـتدام، العمـل  فـرص  مضاعفـة  يكفـل  واألردنياتالـذي  وتوسـيع لألردنيين   ،

وعليه،    ."الطبقـة الوسـطى، ورفـع مسـتوى المعيشـة لضمـان نوعيـة حيـاة أفضـل للمواطنيـن

رييته للسنوات العشر القادمة لتشكل مخرجاً لإلقتصاد األردني من حالة تباطي األردن  قد وضع  ف

خطة شاملة  وضع  كما تم    .دي نحو أفق واسع يمهد لخلق فرص العمل لألردنيينالنمو اإلقتصا

لتطوير القطاع العام تشمل تطوير التشريعات، وتعزيز الكفاءة الميسسية، وتحسين الخدمات  

   .العامة المقدمة للمواطنين وتبسيط اإلجراءات

 ،  سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ، 
 

مدت لتحديد أبعاد الموازنة  إنطالقاً من المرتكزات األسؤاسؤية التي اعت  و  ،في ظل هذه المعطيات

على النحو والرئيسؤؤؤؤية    هاعرض لحضؤؤؤؤراتكم مالمحأن أأرجو ، 2023العامة للسؤؤؤؤنة المالية  

 التالي:
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التي ورثتها هذه  ختالل األولويات إالضؤؤائعة ولقد عانى اإلقتصؤؤاد من العديد من الفرص   أوالً:

الذي يعتمد على  التشؤوه في النظام الضؤريبي  طيلة عقود من الزمن والتي كان أشؤدها  الحكومة 

التهرب  معضؤؤؤلتي  إضؤؤؤافة إلى   ،سؤؤؤتهالكيةمن الضؤؤؤرائب على السؤؤؤلع اإلالمتحققة    اإليرادات

رفع من خالل العقد السؤابق  هذا التشؤوه الضؤريبي خالل  التعامل معتم قد و،  الضؤريبيوالتجنب  

رفع دى إلى أالذي  مراأل المحروقات،على الضؤؤرائب  معدالت الضؤؤرائب اإلسؤؤتهالكية ومنها  

يرادات الضررائ  على  إحيث ارتفعت   ،العبء الضؤريبي على الطبقة الوسؤطى ومحدودة الدخل

مليون دينرار في عرام    1070إلى نحو    2015مليون دينرار في عرام    463المحروقرات من نحو  

2019.  

إيماناً من الحكومة بضؤؤؤرورة معالجة هذا اإلختالل في الضؤؤؤرائب على السؤؤؤلع اإلسؤؤؤتهالكية  و

الحكومؤة الحؤاليؤة من  فقؤد طورت على الطبقؤة الوسؤؤؤؤؤطى،    ئؤهأعبؤابؤبشؤؤؤؤؤكؤل جؤذري والؤذي يلقي 

والثيرات في التشؤؤريعات  ختالالت  معالجة التشؤؤوهات واإللتشؤؤمل  السؤؤياسؤؤة المالية  توجهات  

بالتعؤاون مع  وقد أنجزت الحكومة   .محؤاربة التهرب ومعؤالجؤة التجنؤب الضؤؤؤؤؤريبيلالضؤؤؤؤؤريبيؤة  

لتزام الضؤريبي وتوسؤيع قاعدة المكلفين  زيادة اإلتعديالت تشؤريعية سؤاهمت في مجلسؤكم الكريم 

  لجمركيةإعادة هيكلة التعرفة اويضؤؤؤاف إلى ذلك   الضؤؤؤريبي. ورفع كفاءة التدقيق والتحصؤؤؤيل

توحيؤد ودمج الجهؤات  كمؤا قؤامؤت الحكومؤة ب  .مقؤاربؤة كلفؤة التهرب بكلفؤة اإللتزام الجمركيل

لتسؤؤؤؤؤهيؤل على القطؤاع  ابهؤدف   الرقؤابيؤة المعنيؤة في المنؤافؤذ الحؤدوديؤة تحؤت مظلؤة دائرة الجمؤارك

 14.4بنحو   2023وفي ضؤؤؤؤوء ما تقدم، سؤؤؤؤترتفع إيرادات ضؤؤؤؤريبة الدخل في عام    .الخاص

  .بالمائة 9.2بالمائة، وإيرادات ضريبة المبيعات بنحو 
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تعبر عن طؤابعنؤا    2023إن أولويؤات اإلنفؤاق في مشؤؤؤؤؤروع قؤانون الموازنؤة العؤامؤة لعؤام    ـثانـياً:

وتكشؤؤف عن جانب من هويتنا الوطنية التي تشؤؤكلت عبر مائة عام من البناء    ،كمجتمع متكاتف

الحماية  لتعزيز المالية  مشؤؤروع القانون المخصؤؤصؤؤات  قد تضؤؤمن  فوعليه،   .والتطوير والتعزيز

مخصؤؤصؤؤات دعم التعليم الجامعي ألبنائنا غير المقتدرين  وأبرزها اإلجتماعية بجميع مكوناتها  

)صؤؤندوق الطالب المحتاجو ودعم الجامعات ومخصؤؤصؤؤات التيذية المدرسؤؤية ومكرمة جاللة  

ومن   .رعاية األشؤخاص ذوي اإلعاقةصؤصؤات الملك المفدى ألبناء العسؤكريين والمعلمين ومخ

وعليه،    .الموازنة تهدف إلى تطوير التعليم واإلرتقاء به في شتى مستوياتهجانب آخر، فإن هذه  

دينار  مليون   1363لتبلغ نحو    بالمائة 8.1بنحو   2023فقد تم زيادة مخصصات التعليم في عام  

  .2022عن عام  مليون دينار 111مقداره نحو  بإرتفاع

الصؤحة بشؤقيها وزارة    لمخصرصراتمليون دينار   1157 نحو 2023كما تضؤمنت موازنة عام  

عن    بالمائة 9مليون دينار أو ما نسؤؤؤبته   95بإرتفاع مقداره الصؤؤؤحة والخدمات الطبية الملكية  

المحافظة على سؤؤؤياسؤؤؤة زيادة مخصؤؤؤصؤؤؤات   2023كما تضؤؤؤمنت موازنة عام   . 2022عام  

لتصؤؤؤل إلى نحو  2023صؤؤؤندوق المعونة الوطنيةل الدعم النقدي الموحد التي ارتفعت في عام  

 نحو    2023بليؤت مخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤات الحمؤايؤة اإلجتمؤاعيؤة في عؤام  قؤد  و  .مليون دينؤار  244

 .2022مليون دينار عن عام  215دينار بزيادة قدرها  مليون2276

 ً الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى تحقيق اإلسؤؤتقرار النسؤؤبي في أسؤؤعار السؤؤلع  سؤؤتواصؤؤل   :ثالثا

سؤتراتيجي من السؤلع تعزيز منظومة األمن اليذائي والحفاظ على المخزون اإلالهامة من خالل 

تيكد    فرغم تداعيات ارتفاع أسؤؤؤعار القمح عالمياً،  .القمحمادة وخاصؤؤؤة  األسؤؤؤاسؤؤؤية  والمواد  
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تم  وعليه، فقد   .سؤؤعر رغيف المواطنبوعدم المسؤؤاس  أسؤؤعار الخبز زامها بتثبيت  تالحكومة ال

  بإرتفاع 2023في موازنة  لدعم السؤؤؤلع اليذائية اإلسؤؤؤتراتيجية  مليون دينار   277رصؤؤؤد مبلغ  

 . 2022عن عام  بالمائة 361أو ما نسبته مليون دينار  217 مقداره

 ً القطاع  خارطة تحديث  ريية التحديث اإلقتصؤادي ورصؤد المخصؤصؤات المالية لمشؤاريع  : رابعا

 .مليون دينار 355بنحو  العام

تنافسؤؤيته لزيادة الصؤؤادرات  النشؤؤاط اإلقتصؤؤادي وتعزيز   تحفيزسؤؤتواصؤؤل الحكومة   خامســاً:

صؤات الماليصة  ب ، حيث قامت الحكومةالوطنية من خالل لصؤندوق دعم الصؤناعات  توفير المخصؤص

ة 40تخصؤؤيص   ونظراً ألهمية قطاع السؤؤياحة في  .2023لعام   مليون دينار في الموازنة العامص

مليون دينار    71مبلغ  قامت الحكومة برصؤد  تحفيز النمو اإلقتصؤادي ودعم ميزان المدفوعات،  

 .السياحةضمن موازنة وزارة السياحة لتحفيز وتنشيط 

 ً بشكل كبير بتداعيات التيير المناخي الذي وألن األردن يعتبر من الدول التي تأثرت    :سادسا

  250الحكومة بتخصيص مبلغ  قامت  فقد  شح المياه،    خاصةشهده العالم عبر السنوات األخيرة، و

خالل لمشروع تحلية ونقل المياه )الناقل الوطنيو  وذلك  بالمياه   التزود  تعزيز أمنل مليون دينار  

ً مليون دينار   50السنوات الخمس القادمة بواقع     .سنويا

 ،   سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ،
 

دينار  مليون   9839بمبلغ    2023لعام قدرت النفقات الجارية   في ضؤوء المعطيات سؤالفة الذكر،

يعزى هؤذا و  .2022عؤام  مقؤارنؤة ب  بؤالمؤائؤة  8.4أو مؤا نسؤؤؤؤؤبتؤه   دينؤارمليون    766لترتفع بنحو  

  الزيادة على مخصؤؤصؤؤات الجهاز العسؤؤكري وجهاز األمن والسؤؤالمة العامة بنحورتفاع إلى اإل
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وزيؤادة رواتؤب مليون دينؤار،    135الجهؤاز المؤدني بنحو  زيؤادة رواتؤب  مليون دينؤار، و  153

النفقات الجارية  كما جاء اإلرتفاع في   .مليون دينار  24المدنيين بنحو العسؤؤكريين ومتقاعدين  لا

مليون دينار مقارنة بعام   149بنحو  2023في عام  مخصؤؤؤصؤؤؤات فوائد الدين العام إلى زيادة 

اإلرتفاع في أسؤعار الفائدة العالمية جراء في ضؤوء  دينار  مليون   1577 لتصؤل إلى نحو 2022

 ً   .السياسات الهادفة إلى إحتواء التضخم عالميا

، شؤؤكلت مخصؤؤصؤؤات رواتب الجهازين المدني والعسؤؤكري وجهاز األمن  ما تقدموفي ضؤؤوء 

بالمائة من إجمالي النفقات   64والسؤؤالمة ومخصؤؤصؤؤات التقاعد المدني والعسؤؤكري ما نسؤؤبته  

من إجمالي    بالمائة 82وفي حال إضؤافة مخصؤصؤات فوائد الدين العام تصؤبح النسؤبة    .الجارية

  .النفقات الجارية

النفقات التشؤؤييلية للجهاز المدني  أن وفي سؤؤياق الحديث عن النفقات الجارية، أود اإلشؤؤارة إلى 

جمالي النفقات الجارية،  إمن   فقط  بالمائة 5ما نسؤؤؤؤؤبته    يأمليون دينار   498بليت   2023لعام 

والتي تشؤؤؤؤكل   بالمائة من النفقات التشؤؤؤؤييلية 44سؤؤؤؤتحوذ القطاع الصؤؤؤؤحي على نحو إبحيث  

رفع في الحكومؤة  نجؤاح على ميشؤؤؤؤؤر  وهؤذا    .منهؤاالمسؤؤؤؤؤتلزمؤات الطبيؤة واألدويؤة الحيز األكبر 

سؤتثناء النفقات التشؤييلية للقطاع الصؤحي فإن النفقات  إتم  ما  ، بحيث إذا فعالية إدارة المال العام

  .فقط  مليون دينار 279التشييلية لباقي الجهاز المدني تصل إلى نحو 

بزيادة   2023عام  في دينار  مليون   1592بمبلغ  فقد قدرت النفقات الرأسؤمالية  صؤعيد على  أما و

حيث شؤؤؤؤكلت   .2022عن مسؤؤؤؤتواها لعام    بالمائة 7مليون دينار أو ما نسؤؤؤؤبته   104مقدارها  

 22ما نسرربته  حديث القطاع العام تمخصؤؤصؤؤات مشؤؤاريع ريية التحديث اإلقتصؤؤادي وخارطة  
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 17بالمائة من هذه النفقات، في حين شركلت مشراريع الجهاز العسركري وجهار األمن والسرالمة  

فيمؤا شؤؤؤؤؤكلت    ،بؤالمؤائؤة 17مشؤؤؤؤؤاريع الالمركزيؤة  ومشرررراريع تنميرة وتطوير البلرديرات و  ،بؤالمؤائؤة

  .بالمائة من اجمالي النفقات الرأسؤؤمالية  44مخصؤؤصؤؤات المشؤؤاريع المسؤؤتمرة وقيد التنفيذ نحو 

مليون   871مقداره   بإرتفاعدينار   مليون 11432  بنحو  وفي ضؤؤؤؤوء ذلك قدرت النفقات العامة

  .2022عن مستواها لعام  بالمائة 8.2دينار أو ما نسبته 

 ،  سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين،
 

مليون دينار   8767 بمبلغ 2023المحلية لعام  اإليرادات  قدرتفقد ، اإليرادات وأما على صعيد 

حيث    .2022عن مستواها لعام    بالمائة  10.4مليون دينار أو ما نسبته    829بزيادة مقدارها  

كما سترتفع    .بالمائة  11.7مليون دينار أو ما نسبته    696الضريبية بنحو    اإليراداتسترتفع  

بنحو    اإليرادات الضريبية  دينار    133غير  نسبته  أمليون  ما  في  وهذا  ،  بالمائة   6.6و  النمو 

عام  ل باألسعار اإلسمية نمو الناتج المحلي اإلجمالي نسبة  يساوي تماماً اإليرادات غير الضريبية  

2023.   

مليون دينار لعام    796مقابل    2023في عام    مليون دينار  802  الخارجية بنحوقدرت المنح  كما  

2022.   ً مليون    9569  بمبلغ  2023العامة في موازنة عام    اإليراداتعلى ما تقدم، قدرت    وترتيبا

   .2022عن مستواها لعام   بالمائة  9.6و ما نسبته  أمليون دينار    835بنحو    اً رتفاعإدينار لتسجل  

والميسسات الدولية    والصديقة  لدول الشقيقةأود في هذا السياق أن أعرب عن شكري وتقديري لو

تقديم دعمها لألردن  التي   ل واصلت  منها  به  تقديراً  يقوم  الذي  الملك  لدور اإلستراتيجي  جاللة 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kingabdullah.jo/ar/page/about-jordan/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9&psig=AOvVaw30zqEEybNYYBajSLUU_bEv&ust=1609838275815000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjO0ob5ge4CFQAAAAAdAAAAABAO


 الموازنة العامة  دائرة - وزارة المالية

 

  19 
 

 

كبر  الدور األوالذي كان له أيضاً    ،ستقرار المنطقةإفي الحفاظ على    ورعاه  حفظه هللاالمعظم  

نسب غير مسبوقة  مريكية لألردن وزيادة مدة اإلتفاقية الجديدة إلى  زيادة حجم المساعدات األفي  

 .(2029 -2023)لتيطي الفترة 

 ً  1862حوالي  2023في عام بعد المنح عجز الموازنة يبلغ  على كل ما تقدم، يتوقع أن    وترتيبا

وأما العجز األولي للموازنة الذي يعتبر أحد أبرز ميشرات اإلستدامة المالية والذي   .مليون دينار

بين   يتراجع    اإليرادات يقارن  فسوف  العام  الدين  خدمة  منها  مستثنياً  العامة  والنفقات  المحلية 

،  من الناتج المحلي اإلجمالي بالمائة    2.9إلى نحو    2023في عام  وللسنة الثالثة على التوالي  

   .2025بالمائة في عام  0.9وليواصل التراجع التدريجي إلى نحو 

و النفقات  جانبي  على  التطورات  ضوء  برنامجها  اإليراداتوفي  تنفيذ  الحكومة  ومواصلة   ،

  بالمائة   1.5بنحو  للسنة الثالثة على التوالي  واإلقتصادي، فسينخفض الدين العام    لإلصالح المالي

ولتواصل النسبة الهبوط   من الناتج المحلي اإلجماليبالمائة    88.2ليصل إلى    2023في عام  

   .2025بالمائة في عام  84.2التدريجي إن شاء هللا في السنوات الالحقة لتصل إلى 

 ،   سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ،

 

 :على النحو التاليوالنفقات  اإليراداتفقد جاءت تقديرات الوحدات الحكومية بأما فيما يتعلق 

 954مليون دينار مقابل  671 بنحو 2023للوحدات الحكومية لعام  اإليراداتقدر إجمالي  :أولاً

إرتفاع خسارة شركة  إلى    اإليراداتويعزى التراجع الواضح في    .  2022مليون دينار في عام  

خروج موازنة البنك المركزي من  جراء  ستثناء إيرادات البنك المركزي  إالكهرباء الوطنية، و
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لإلستقرار الركن األساسي  تعزيزاً إلسقالليته التي كانت على مر العقود    الموازنة العامةقانون  

  .النقدي

اًثانًي ً 1467   بنحو  2023قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام    :ا   مليون دينار موزعا

مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة    524للنفقات الجارية و    مليون دينار  942بواقع   

 .  2022مليون دينار لعام 1337مع إجمالي نفقات بلغ  

اً تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام   :ثالثا وترتيبا على ما 

. وإذا ما تم استبعاد    2022مليون دينار في عام    383مليون دينار مقابل    795بحوالي    2023

مليون دينار، فإن صافي    838عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو  

   . مليون دينار 42بنحو إلى وفر  العجز يتحول

 ،  سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين ،
 

لتسعى    2023  المالية  لمجلسكم الكريم مشروع قانون الموازنة العامة للسنةالحكومة  تقدم  وإذ  

دراسة مجلسكم الموقر بأن  يقين  وهي على    ،والتنفيذية  بين السلطتين التشريعيةالبناء  الحوار  إلى  

المشروع   في  وتوجيهاتكم  لهذا  للحكومة  رافد  خير  والبرامج  ستكون  الخطط  الحكومية  تنفيذ 

   .األردنيالمواطن رفعة وكرامة ورفاه ل بخطى راسخة السير ليواصل اإلقتصاد الوطني 

حق  ، ووسياساتنا  توجهاتنا ويبقى المواطن األردني هو المنطلق األساسي والياية النهائية لجميع  

أ يشعر  له  المرحلة،  بن  في هذه  لالضيق  انتظار طال  االقتصادي،  بعد  أن  ثمار اإلصالح  إال 

المنشود الطريق  تعمل بحرص بل وبحذر من أجل أن يمضي اإلصالح في  فنحن    .الحكومة 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kingabdullah.jo/ar/page/about-jordan/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9&psig=AOvVaw30zqEEybNYYBajSLUU_bEv&ust=1609838275815000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjO0ob5ge4CFQAAAAAdAAAAABAO


 الموازنة العامة  دائرة - وزارة المالية

 

  21 
 

 

الطبقة  على حساب  نخبة  ، وال تستأثر بثماره  تجوب آثاره كل جيرافية الوطننتطلع إلى إصالح  

الدخل ومحدودة  يتلمّ الوسطى  الذي  اإلصالح  ولكنه  آثاره  ،  الجميع  من  س  نتائجه  ويستفيدون 

 .  اإليجابية على مستوى معيشتهم

  وال يداخلنا شك بأن تحقيق أهدافنا يعتمد بعد توفيق هللا عزوجل على إيماننا بما نسعى لتحقيقه، 

هاشمية الملك المفدى، ووضع األمور في  والتعاون على تنفيذ ما وجهنا إليه صاحب الجاللة ال

وبث األمل وخلق الحافز لبناء مستقبل أفضل لجميع األردنيين الذين ضحوا كثيراً في    ،نصابها 

الوطن  لسداد رأي وأيكد    .سبيل رفعة  والتقدير  اإلحترام  بعين  تنظر  الحكومة  أن  لحضراتكم 

اإلهتمام البالغ ليصار إلى تنفيذ ما أمكن منها  مجلسكم الموقر، وستولي توصياتكم ومالحظاتكم  

     .هذا العام واألعوام القادمة، إن شاء هللا تعالى

في ظل الراية الهاشمية  في خدمة هذا البلد األشم األبي  أن يوفقنا جميعا لنعمل    نسأل هللااً،  وأخير

 الحسين المعظم، حفظه هللا ورعاه.  ابن بقيادة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني 

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،  والسالم
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