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 24 من 2صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

    ،سعادة الرئيس
    ،حضرات النواب المحترميـن

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

قانوف الموازنة العامة وقانوف موازنات  يمشروعبباسـ الحكومة  الكريـمجمسكـ أتقدـ ل أفني يشرف

نا التوجيات الحكومية المستقبمية ليتضم  يف جاءا ذ  الم   2020الوحدات الحكومية لمسنة المالية 

فة لبلقتصاد الوطني وفق التوجييات الممكية السامية والتي حرص صاحب المقاـ ؤى المستشر  والر  

 لخدمة ابناء الوطف الغالي.  السامي عمى توجيييا لمحكومة تكريسا  

 ابف الثاني عبدهللا ؾالمم الجبللة صاحب موالي كممات   باستذكار   ىذا خطابي أستيل   أف وأود  

 حيف عشر الثامف األمة لمجمس الرابعة الدورة الفتتاح السامي العرش خطاب في المعظـ الحسيف

 مدركيف سنوية   موازنة   اليـو أيديكـ بيف نضع   نحف فيا ،"استثنائية ظروؼ   في عادية   دورة   ىي" قاؿ

 العزيز. وطننا بيا يمر التي لمظروؼ تماما

خيرا  مف ىذا المنبر، واماـ ىذا الجمع الكريـ مف ممثمي أبناء الوطف العزيز بكافة وال أجد منبرا  

أطيافو وفئاتو، لكي اقوؿ لكـ بأننا لسنا مصغيف فحسب بل معايشيف لمتحديات التي يعاني منيا 

 أفراد أسرتنا األردنية الواحدة، وقد دأبنا عمى إعداد ىذه الموازنة بما يعكس ولو الجزء اليسير مف

 آمالنا وتطمعاتنا لمستقبل أفضل بإذف هللا.



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 3صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الرئيس، سعادة

 المحترمين، النواب حضرات
 

روح  ، تتجمى فيوإف مشروع قانوف الموازنة العامة الذي بيف ايديكـ ىو مشروع وطني بامتياز

والحوار الفعاؿ بيف السمطة التشريعية التي حرصت عمى أف تنقل مطالب أىمنا التعاوف والتكامل 

كافة أنحاء الوطف، والقطاع الخاص الذي يعد الشريؾ االستراتيجي في عممية التنمية، مف 

والسمطة التنفيذية التي عممت عمى ترجمة ىذه المطالب لموازنة حقيقية وواقعية في ظل توجييات 

صاحب الجبللة الممؾ عبدهللا الثاني ابف الحسيف المعظـ ورؤاه في توفير ما يستحقو أبناؤنا مف 

جميعا العمل باجتياد وكفاءة لنتمكف مف تحقيق تطمعات  ب عميناجولذلؾ، ي ة كريمة فضمى.حيا

النمو، ويخمق  يحفزبناء واقع جديد ، مف خبلؿ تحفيز طاقاتيـو  وتمبية احتياجاتيـمواطنينا 

 . أردني طامحمواطف فرص لكل ال

 سعادة الرئيس 
 ،حضرات النواب المحترميـن

انعكاس   مف لو نطمح كنا بما ينعموا أف خمت أعواـ عشرة مدار عمى وبناتنا ألبنائنا يتسنى لـ

 ولكف،. والعالـ العربية المنطقة في بنا المحيطة بالظروؼ التأثر دوف لمنمو عمى مستوى معيشتيـ 

 اقتصادنا أف إال ،والتباطؤ الحاد الذي يشيده االقتصاد العالمي الصدمات تتابع مف الرغـ عمىو 

 وقد األزمات، احتواء في بو يحتذى مثاؿ تقديـ عمى وقدرتو منعتو أثبت والحمدهلل، الوطني،



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 4صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 دينار مميار 12 نحو بتراكـ تقدر إضافية أعباء وحممنا المالية مواردنا عمى سمبا ذلؾ انعكس

 الماضي. العقد خبلؿ إضافي عاـ كديف  

ننا  دوما   ىو فالتفاؤؿ. ورىاف وترقب تفاؤؿ وقفة نقف المضطرب االقميمي الجو ىذا وسط وا 

 العالـ عمى منفتح بطبيعتو اقتصادنا الف والترقب الصعبة، التحديات رغـ األردف مسيرة عنواف

 عمى فيو الر ىاف وأما الوطني، اقتصادنا عمى بظبلليا تمقي متغيرات مف حولو يدور بما يتأثر

مكانياتيـ طاقاتيـ، تنضب ال الذيف األشـ الوطف ىذا وبنات أبناء  إبداعيـ يعرؼ وال واعدة، وا 

 .الحدود

 الرئيس سعادة
 المحترميـن النواب حضرات

 

ؤتي أكميا ت  سوؼ وغيرىا مف الخطط والبرامج المنشودة نحف نعي تماما بأف ىذه اإلصبلحات 

في  أبناؤنا بأف التحدي األكبر ىو ما سيممسو  المدى المتوسط والطويل، ونعمـ يقينا   عمى

مظروؼ االقتصادية الصعبة، وتعاممنا معيا لصبرنا وتحممنا  . لقد أثبتنا كأردنييفالقصيرالمدى 

 ميف باليمـو المعيشيةأطرافو مف شبابنا المتعطميف عف العمل وأىمنا المثقاشتكت كجسد واحد 

 ال سبيل لنا لمتعافي إال مف خبلؿ موازنة   و. لذلؾ، فإنالواحدة األردنية أسرتنا ليـ فتداعت

  االستقرار المالي مف خبلؿ تحقيق النمو إف شاء هللا. تستيدؼ  



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 5صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

عمينا أف نوضح بشفافية فمخاوؼ المبررة، الوكخطوة اولى لبناء الثقة في ىذه الموازنة، وتبديد 

 الوضع الراىف بإيجابياتو وسمبياتو حتى ننتقل منو إلى مرتكزات إعداد موازنة العاـ القادـ:
 

 بما 2019 عاـ مف األوؿ النصف خبلؿ الثابتة باألسعار اإلجمالي المحمي الناتج نما لقد

مقاسا   التضخـ، وارتفع معدؿ 2019عاـ لكامل % 2ويقدر اف يبمغ نحو  %1.9 نسبتو

 الشيور % خبلؿ0.3المستيمؾ عمى نحو طفيف بمغ  ألسعاربالتغير النسبي في الرقـ القياسي 

، 2018الفترة مف عاـ  % لنفس4.5نسبتو بارتفاع مقارنة  2019العشرة االولى مف عاـ 

 . 2018بداية عاـ ويأتي ذلؾ في ضوء تبلشي أثر االجراءات الحكومية المتخذة في 
 

% في الشيور التسعة 7.8يقدر بنحو  فقد شيدت الصادرات نموا   أما بالنسبة لمتجارة الخارجية،

مقارنة بنفس الفترة مف العاـ السابق، أما المستوردات فقد انخفضت  2019االولى مف عاـ 

%، ويعزى ىذ االنخفاض بشكل رئيسي النخفاض أسعار النفط العالمية. وبالتالي، 5.3بنسبة 

دينار في الشيور مميار  5.7% ليصل إلى 13.7فقد انخفض عجز الميزاف التجاري بنسبة 

 . 2019التسعة االولى مف عاـ  
 

% 33فقد انخفض عجز الحساب الجاري لميزاف المدفوعات بما نسبتو وفي سياؽ مماثل، 

مقابل  2019ف الناتج المحمي اإلجمالي في النصف األوؿ مف عاـ % م    حيث بمغ نحو



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 6صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

الى  2019مف عاـ االولى الشيور العشرة وتشير البيانات خبلؿ  .2018% في عاـ 10.4

، ونمو حواالت االردنييف دوالرمميار  4.9% ليصل الى 9.4نمو الدخل السياحي بنسبة 

مف حتياطيات ارتفاع االو  ،دوالرمميار  3.1% لتصل الى 0.8بما نسبتو  العامميف في الخارج

مستوردات المممكة مف السمع بذلؾ لتغطي مميار دوالر  14.1لتصل إلى جنبية العمبلت األ

 شيور. سبعة  الكثر  مف والخدمات 

أف نتغاضى عف يمكننا لمتفاؤؿ، فإنو ال المؤشرات ىذه فيو  تدعوفي الوقت الذي و ولكف، 

والتي  2019في الشيور التسعة االولى مف عاـ % 19.1معدالت البطالة التي وصمت إلى 

أىمية االمر الذي يؤكد عمى ، تؤرقنا جميعا   وباتت مشكمة   ي   بيت  اردن قمق  لكل   أصبحت مصدر  

 كي ال تيدد أمف مجتمعنا واستقراره.  لمحد منياالعمل عمى اتخاذ االجراءات البلزمة 

 قدراتيـ، وتعزيز   الشباب تمكيف   عمىضرورة العمل ف أؤكد عمى أود أوفي ىذا المجاؿ، 

بالميارات والخبرات البلزمة لتمبية  ىـتزويد  و واالبداعية، الريادية  ىـوأفكار   يـطاقات   استغبلؿ  و 

تدني نسبة مشاركة كما أشير ىنا الى أنو لـ يعد مف المقبوؿ استمرار . متطمبات سوؽ العمل

ـ  المرأة في العمل عمى الر   عمى أ أف نسب االلتحاؽ بالتعميـ العالي لممرأة األردنية يعد مف مف  غ

المرأة األردنية، مؤكدا  الطاقات الكبيرة واالبداعية التي تتمتع بيا النسب في المنطقة، فضبل  عف 

 ،في عممية التنمية الشاممةىاما  وأساسيا   مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطمبا  أف ىنا عمى 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 7صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

التسييبلت البلزمة  وتوفير  ة أ لممر  عمل مواتية   بيئة   عمى توفير  يتطمب منا العمل الذي  االمر

  بدورىا التنموي المنشود.قياميا ومعالجة المعيقات التي تقف عائقا  أماـ 

 عاـ مميار دينار في 7.8 العامةااليرادات الرغـ مف بموغ صعيد المالية العامة، وعمى وعمى 

 التيرب الضريبيبشكل رئيسي إلى ذلؾ يعزى و  ،التقديراتدوف مستوى ، إال أنيا كانت 2019

 .االقتصادي والجمركي، وتباطؤ النمو

رتفاع في ضوء ا، وذلؾ 2019عاـ في % 5.5لنفقات العامة بنسبة وفي المقابل، فقد ارتفعت ا

دوف ىو و  ،% فقط13%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 4.6النفقات الجارية بنسبة 

  .العاـفي عدـ اكتماؿ بعض المشاريع ليذا سمبا انعكس مر الذي الطموح، األ

% مف الناتج 3.9ما نسبتو  2019لعاـ العامة بعد المنح  بمغ عجز الموازنةوكمحصمة لذلؾ، 

 ، ومف المتوقع أف يبمغ الديف العاـ في نياية2018% في العاـ  2.4المحمي اإلجمالي مقابل 

% مف الناتج المحمي اإلجمالي مقابل 97  مميار دينار أي ما نسبتو 30.1 نحو 2019 عاـ

 .2018% في نياية عاـ 94.4

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 8صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الرئيس سعادة
 المحترميـن النواب حضرات

 

في العاـ الحالي بشفافية، فإنو مف االوضاع االقتصادية والمالية  كما استعرضنا أبرز مبلمح

بشفافية تامة حتى يتمكف الجميع مف  2020 عاـ الضروري أف نستعرض تفاصيل موازنة

 وطننا الغالي.متابعة سير تنفيذىا، فنحف مساءلوف عنيا اماـ هللا ثـ اماـ الجميع مف أبناء 

ما  :وىو 2020 عاـ وبيذا الخصوص، يجب أف أبدأ باإلجابة عف أبرز سؤاؿ حوؿ موازنة

المختمف في ىذه الموازنة عف سابقاتيا؟ وىذا ما سأجيب عنو بعرض أبرز األىداؼ المرجو 

 .والمخصصات المرصودة لتحقيق ىذه األىداؼ 2020تحقيقيا في عاـ 

لممرحمة  القادمة ،  مقالمنط   2020سعييا ليكوف مشروع موازنة عاـ عمى اف الحكومة تؤكد 

ومستندا  إلى المحاور الثبلثة التي وجينا إلييا جبللة الممؾ حفظو هللا في خطاب العرش وىي 

دولة القانوف، ودولة االنتاج، ودولة التكافل والتي تسعى لبناء دولة اإلنساف، مؤكدا عمى اف 

بما يفضي إلى قتصادي النيج االتعديل منا يتطمب  استنادا  الى ىذه المحاور الثبلثالعمل 

تحسيف الخدمات العامة و  حجـ المديونية،ارتفاع الفقر والبطالة وضعف االستثمار و الحد مف 

 .نقلالتعميـ و الصحة و الت وفي مقدمتيا خدمات الافي مختمف المج
 

 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 9صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

% 2.2عمى تقديرات لنمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي بنسبة  2020عاـ  موازنةلقد بنيت و 

%. ولكف ىذه التقديرات ال تكفي كأرقاـ مجردة، 4 بنحو الناتج المحمي اإلجمالي االسمينمو و 

كل فرد مف أبناء الوطف. لذلؾ، فقد  ايممسي أف يؤدي إلى تنمية شاممة وحقيقية فالنمو يجب

ألبنائنا، ممثميف بمجمسكـ الكريـ، تصغي  ا  مباشر  ا  تكوف ىذه الموازنة خطابعمى أف حرصنا 

وتستجيب ليا بطريقة مؤسسية. ومف ىذا المنطمق، فإف المرتكز األساسي ليذه الموازنة لمطالبيـ 

 ىو االستثمار في مواردنا البشرية لتمكينيا وتعزيز قدرتيا عمى المضي قدما في بناء ىذا الوطف.

مخصصاتيا في بنود النفقات العامة؛ وعمى النحو  تظير   اوجو   عمى عدة   وقد أتى ىذا االستثمار  

 التالي:

مف  الكريـكاف مف أىـ اولوياتنا في ىذه الموازنة أف نعكس ما تحاورنا بو مع مجمسكـ لقد ، أولا 

أبائنا مف المتقاعديف العسكرييف والمدنييف الذيف كاف ليـ الفضل في بناء ىذا أمياتنا و مطالب 

خواننا وأخواتنا العامميف في الجيازيف العسكري والمدني  واؿ ط  تحم موا عبء سنيف  الذيف الوطف وا 

يد وقمة  ذات   د يد، لذلؾ فقوج   وتو مف وقت  األبي بكل ما أ  وطنيـ يخدموف  ايزالو اليد، ولـ  مف الج 

لمدني لممرة العسكري وافي الجيازيف والمتقاعديف ىذه الموازنة بزيادة عمى رواتب العامميف جاءت 

إخواننا عمى رواتب مزيادات التي تـ رصدىا لالمبالغ إضافة  إلى وذلؾ االولى منذ سنوات، 

  .2010المعمميف والمتقاعديف العسكرييف قبل عاـ 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 01صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 المسمحة لقواتنا الضرورية زيادة المخصصات الماليةف أشير الى انو تـ ىنا أوأجد لزاما  

 يشكل الذي األمني    اإلستقرار لضماف ،وت رسو المنيع وحافظة  أمنو   الوطف   رع  د   ،األمنية وأجيزتنا

 والمالي. اإلقتصادي لئلستقرار األساسية الركيزة

عمينا تعزيز وتوسيع شبكة الحماية االجتماعية وتحسيف اإلجراءات المتبعة  ، كاف لزاما  ثانياا  

صندوؽ المعونة المرصودة لمخصصات الإليصاؿ الدعـ لممستفيديف مف خبلؿ زيادة 

، والحفاظ عمى دعـ الخبز المقدـ، وتوجيو بعض المخصصات لمشاريع /الدعـ التكميميالوطنية

باإلضافة إلى معالجة بعض التشوىات في تقديـ المعالجات اجتماعية مثل السكف الميسر، 

الطبية والدعـ النقدي وغيرىا مف اإلعفاءات وذلؾ لضماف عدالة وشفافية وصوؿ الدعـ 

 .لمستحقيو

مميوف دينار مسجمة       بنحو  2020لعاـ الجارية النفقات وفي ضوء ما تقدـ، قدرت 

 .2019% عف مستواىا المعاد تقديره لعاـ 5.2 مميوف دينار أو ما نسبتو 414ارتفاعا بنحو 

ويشكل حجـ رواتب الجيازيف المدني والعسكري ورواتب المتقاعديف المدنييف والعسكرييف في 

% مف اجمالي النفقات العامة. 56% مف النفقات الجارية وما نسبتو 65ما نسبتو  2020عاـ 

وفي حاؿ تـ استثناء الزيادة في المخصصات المرصودة لزيادة رواتب العامميف والمتقاعديف في 

، 2019عف عاـ % 2 بما نسبتوفقط النفقات الجارية سترتفع فإف المدني والعسكري، الجيازيف 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 00صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

االستخداـ ترشيدىا بما يحقق الحكومة في ضبط النفقات الجارية و نيج عمى الذي يؤكد االمر 

   لمموارد المالية المتاحة. لاالمث

قبل اف نتمكف مف الحديث عف مخصصات جديدة لمشاريع جديدة، سيستوقفني الجميع و ، اثالثا 

لمحديث عف دفع مستحقات المشاريع القائمة التي تقف عائقا أماـ السيولة في السوؽ، لذلؾ فقد 

 المالية االلتزاماتجانب كبير مف حرصت الحكومة عمى تأميف المخصصات المالية لسداد 

 االقتصادي تحفيز النشاطبما يفضي الى  المتأخرات لتوفير السيولة البلزمة لمقطاع الخاصو 

  .الذي شيدتو بعض القطاعات االقتصاديةوالحد مف حدة التباطؤ 

ولوية لدى جميع أبناء األقائمة ذات المشاريع الرصد المخصصات البلزمة إلنياء تـ كما 

نقبل بعد اآلف  لف نحففالذي ال يزاؿ يؤرقنا جميعا،  "الطريق الصحراوي " وعمى راسياالوطف 

 المشروع ىذا إنجاز في التأخير بسبب هللا، قدر ال حياتو، عمى مواطفيستمر خوؼ ال بأف

 الوطني.

، لنتمكف مف تحقيق النمو المنشود، كاف نتاج حواراتنا مع مجمسكـ الكريـ وممثمي القطاع رابعاا 

 بد لنا مف االستثمار في كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة لجميع أبناء الخاص بأنو ال

شعبنا في قطاعات حيوية تصل لكافة المجتمعات المحمية والمحافظات مثل التعميـ والصحة 

          2020موازنة تضمنت والسياحة مما سيعود بالنفع عمى االقتصاد ككل. لذلؾ فقد 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 02صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

% مقارنة 33بنسبة زيادة غير مسبوقة بلممشاريع الرأسمالية و دينار  مميوف       مبمغ رصد 

% في عاـ 12% مقابل 15لترتفع حصتيا مف النفقات العامة الى نحو ، بالعاـ الحالي

2019. 

إليماننا بأىمية أف يوجو اإلنفاؽ الرأسمالي لمشاريع ذات قيمة عالية ضمف أطر تشريعية و 

مميوف  108التي تـ تضمينيا مبمغ  لمنفقات الراسمالية والتوظيف التنفيذ فاعمية ضمافلو  ،سميمة

قد استبقنا ، فالشراكة بيف القطاع العاـ والخاصمشاريع تـ استحداثو الوؿ مرة لضمف بند دينار 

ىذا البند، بتقديـ مشروع قانوف الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص لمجمسكـ الكريـ لمناقشتو 

 مف الخاص القطاع تمكيفلتحفيز و ، وذلؾ الحالي قانوف ال عمى جوىري ة تعديبلتمتضمنا  

عممية التنمية إلى جانب  وليكوف مساىما  بفعالية في الرأسمالي ة المشاريع تنفيذ في بقوة المشاركة

 بما يناسب المصمحة الوطنية. مميف إقراره آ ،الحكومة

انظمة المشتريات ، لقد قمنا بدمج دائرة الشراء الموحد ودائرة المواـز العامة، وتوحيد خامساا 

تـ الذي الحكومية المشتريات لنظاـ فقط، وذلؾ تطبيقا نظاـ الى نظاـ واحد  56 البالغ عددىا

إجراءات إضافية الحكومة تخذ تبيدؼ رفع كفاءة وشفافية االنفاؽ الحكومي، كما سإقراره مؤخرا  

لغاء  ضـمف خبلؿ اإلداري  االصبلح تعزيزمتعمقة بمنت عنيا مسبقا أع  ييئاتعدد مف الوا 

 .األخرى  الحكومية الوحدات مف عدد ىيكمة وا عادة حكومية،ال مؤسساتالو 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 03صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الرئيس سعادة

 المحترميـن النواب حضرات
الذات، ال طرحيا سابقا، ومف مبدأ تعزيز االعتماد عمى تـ لضماف تنفيذ أبواب اإلنفاؽ التي و 

 .بد لنا مف تحقيق إيرادات تناسب مستوى اإلنفاؽ المرصود

خوض في تفاصيل تقديرات اإليرادات، ال بد لنا مف أف نعترؼ بأف جميع أفراد أوقبل أف  

ا  مضطردا  خبلؿ الذي شيد تصاعدبالعبء الضريبي  شعبنا األردني األبي قد ضاقوا ذرعا  

زيادة او أي جديدة  ئبضراأي  حداثعمى انو لف يتـ إ لذلؾ أود أف أؤكد. السنوات السابقة

 وتحسيفالضريبي  التيرب مكافحةسيتـ التركيز عمى و  2020في عاـ  عمى الضرائب الحالية

  لتحسيف مستوى االيرادات المحمية. الضريبية االدارة

، ال بد لنا كمصدر رئيس لزيادة االيرادات اضافة الى النموولتطبيق ىذا النيج الذي نؤمف بو 

مف ضماف عدالة اإليرادات الضريبية المتحققة عف طريق مكافحة التيرب الضريبي والجمركي. 

إف التقاعس في الحد مف التيرب الضريبي والجمركي ال يقمل مف اإليرادات المحمية وبالتالي 

ات األفراد والشركالوطف، وبحق حق بالقدرة عمى االستثمار الحكومي فحسب، بل يعد جريمة 

التي مف حقيا عمينا كسمطة تشريعية وتنفيذية أف نقـو باتخاذ كافة اإلجراءات و  الممتزمة ضريبيا  

 .واستخداـ كافة الوسائل القانونية المتاحة لضماف مبدأ سيادة وعدالة القانوف عمى الجميع



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 04صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

ع وبيذا الصدد، قامت الحكومة بإطبلؽ نظاـ الفوترة، وتسعى لتطبيق أنظمة أخرى مثل الدف

الضريبي اإلمتثاؿ اإللكتروني وتسييل وتبسيط اإلجراءات الجمركية والضريبية لتقميل كمفة 

بتعزيز تطبيق العقوبات التي ينص عمييا القانوف في الحكومة وبالتالي تشجيعو، كما ستقـو 

الضريبي والجمركي، وسنقـو بذلؾ بكل ما أوتينا مف عزـ  وتصميـ، الف  محاربة التيرب

 وطنيا  والتزاما اخبلقيا . واجبا   يرب يعتبر  مكافحة الت

مميوف دينار مقػػارنة       نحو يتوقع أف تبمغ ، ف2020العامة لعاـ  وحوؿ تقديرات االيرادات

ار أو ما ػػػػػػػمميوف دين 736بزيادة مقدارىا  2019مميوف دينار معاد تقديرىا لعاـ       مػػع 

 %.9.4 نسبتو

مميػوف دينار مسجمة نموا  عف مستواىا لعاـ       حوالي ب المحمية اإليراداتحيث قدرت 

لنمو كمحصمة %. وقد جاء ىذا النمو     مميوف دينار أو ما نسبتو      بنحو     

غير  % وتراجع اإليرادات    مميوف دينار او ما نسبتو     بنحو الضريبية  اإليرادات

في ضوء اعادة تصنيف الرسـو عمى  %5.4تو مميوف دينار او ما نسب 120بنحو الضريبية 

االخذ بعيف االعتبار  2020قد تضمف النمو في االيرادات المحمية لعاـ . و المشتقات النفطية

اضافة  ،%4.0 الجارية خبلؿ العاـ القادـ والبالغة باألسعارالمتوقع  نسبة النمو االقتصادي

، وتحسيف االدارة الضريبية دخل الجديدالى االثر المالي المترتب عمى اقرار قانوف ضريبة ال



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 05صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

لعكس العبء الضريبي  تقات النفطية ضمف ضريبة المبيعاتوتضميف الرسـو عمى المش

 عمى المواطف. يالحقيق

 2019عند نفس مستواىا في عاـ  2020في موازنة وفيما يتعمق بالمنح الخارجية، فقد قدرت 

 مميوف دينار.  807حيث بمغت نحو 

 التي يبذليا المتواصمةالكبيرة  و  جيود  لمثمرة  إال  إف المنح الخارجية ما ىي وفي الحقيقة، ف

م  و  حفظو هللا في ابف الحسيف الممؾ عبدهللا الثاني الياشمية صاحب الجبللة  عمى حالو و ت ر و  ح 

 العنف   تنبذ   ومستقرة   ومعتدلة   آمنة   في إبراز دور االردف كدولة  كافة األصعدة العربية والدولية 

وضع المجتمع الدولي بصورة التحديات التي تفرضيا المستجدات سعي جبللتو لوالتطرؼ، و 

 .اإلقميمية عمى اإلقتصاد األردني
 

بالشكر والعرفاف لمدوؿ الشقيقة والصديقة والمؤسسات ني انتيز ىذه المناسبة التقدـ نلذلؾ فا

والواليات المتحدة االمريكية واالتحاد دوؿ مجمس التعػػػػػاوف الخميجي وفي مقدمتيا الدولية 

عمى تفيميا الحتياجات ومتطمبات االردف ودعميا لو، آمبل مف المجتمع الدولي أف االوروبي 

تحمل مسؤولياتو تجاه األردف كمستضيف لبلجئيف وتوفير التمويل البلـز لخطة االستجابة ي

  .لتمكيف األردف مف االستمرار بدوره اإلنساني



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 06صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

لؤلخوة األشقاء في المممكة العربية السعودية ودولة الكويت االمتناف والتقدير عظيـ كما اتقدـ ب

والمنبثق عف تعيدات قمة الكريـ الذي قدمتو لبلردف دعـ العمى ودولة االمارات العربية المتحدة 

التي يواجييا، بما يعكس متانة مف مواجية التحديات االقتصادية والمالية  ومكة لتمكين

 االخوية التي تربط االردف بالدوؿ الشقيقة. العبلقات

اود في في ىذا الخصوص االشارة الى الدور االيجابي والفعاؿ لمؤتمر لندف ومخرجاتو كما 

عكست اىتماـ المجتمع الدولي والدوؿ والمؤسسات المانحة بدعـ االردف وتعزيز استقراره، والتي 

  .اب االستثمارات وايجاد فرص العملوضماف استمراره في تحقيق النمو االقتصادي واستقط

 الرئيس سعادة

 ، المحترميـن النواب حضرات
 

ستدامتو لضماف خمق فرص العمل السعي الاف نسعى لتحقيق النمو، بل يجب عمينا كافيا  ليس 

عمينا االنتقاؿ مف العشوائية في منح إعفاءات وجب . لذلؾ، الوطني وتعزيز الثقة باقتصادنا

في توزيع العبء والتي ال تحقق العدالة  او استثمارات محددة دوف غيرىاضريبية لقطاعات 

، إلى نيج قائـ عمى خمق بيئة محفزة لبلستثمار والصادرات مف خبلؿ تقميل الكمف الضريبي

شأنيا تقميل كمفة الطاقة مف االجراءات التي اتخاذ يمية وتعزيز العوائد االستثمارية، و التشغ

 للؤلعماؿ والتي تحم   الناظمة التشريعات استقرار ولحل مشكمة عدـ .ويلوالعمالة والتم والعقار



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 07صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

ومف خبلؿ مراجعة الحكومة لما يؤرؽ القطاع الخاص مف إضافية،  واعباء مخاطر الشركات

 قرار بإصدار الحكومة قامتفقد ، التي ليا عبلقة باالستثمارعدـ االستقرار في التشريعات 

الحوافز التي تـ منحيا لمشركات بموجب حـز التحفيز التي اصدرتيا الحكومة  بتثبيت يقضي

يساىـ االمر الذي  ،الشركات ىذه مصمحة في يصب بما سنوات    لمدةفي الشير الماضي 

ويحسف  بنا  .العقبات التي تحوؿ دوف تدف ق االستثمارفي تحسيف البيئة االستثمارية وتذليل 

االشارة الى التقدـ الكبير الذي حققو  االردف وفق تقييـ البنؾ الدولي لسيولة  ممارسة  األعماؿ، 

في إصبلحات سيولة ممارسة حيث كاف ضمف افضل ثبلث دوؿ في العالـ حققت تحسنا  

استقرار مسج بل  أعمى قفزة في تاريخ المممكة منذ إطبلؽ التقرير، وليعكس التقدـ في االعماؿ، 

 البيئة االقتصادية وتشجيع االستثمار وتحفيز الشركات وتعزيز حقوؽ الممكية.

ضبط وتنظيـ سوؽ العمل ومعالجة اإلختبلالت اجراءات متابعة ستعمل الحكومة عمى و 

وسائل التكنولوجيا الحديثة التقنيات و االعتماد عمى التوسع في و  ،في بعض جوانبووالتشوىات 

باإلضافة إلى إصدار  ستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشريةبلل وفقا  في النظاـ التربوي 

في العمل مثل إجازات األمومة واألبوة وتوفير النساء مشاركة التشريعات التي سيمت 

الموازنة قانوف مشروع والتشريعات التي يعكسيا ، وغيرىا مف التوجيات واالجراءات الحضانات

 .2020لعاـ 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 08صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الرئيس سعادة

 المحترميـن النواب حضرات
 

كما أدت الظروؼ االقتصادية إلى تراكـ الديف العاـ عمى مدى عشر سنوات مضت، فإنو ليس 

إف فوائد الديف العاـ حاىا. وض   مف المنطقي أف نتوقع أف تحل مشكمة الديف العاـ بيف ليمة  

تيديدا  حقيقيا   متسارعة   بوتيرة  ىا والتي يشكل استمرار نمو    تشكل نسبة كبيرة مف نفقاتنا الجارية

 . الستدامة المالية العامة

% مف 97سبتو نمميار دينار او ما  30.1لقد بمغ اجمالي الديف العاـ لمحكومة المركزية نحو 

المؤسسات الدولية ووكاالت ف أتجدر االشارة الى و  .2019الناتج المحمي االجمالي لعاـ 

عمى اعتمدت التصنيف االئتماني لؤلردف و  ستقرار الماليني في تقييميا لئلالتصنيف االئتما

 نحو  لمناتج المحمي االجماليالعاـ ديف النسبة حيث بمغت  ،اساس تعريف الحكومة العامة

 .2019خير لعاـ األستاندرد اند بورز وكالة تقرير ليو إكما أشار % 76.2

اتخاذ إجراءات لتخفيض نسبة ديف الحكومة المركزية إلى الناتج المحمي وعميو، فبل بديل عف 

 اإلجمالي، وىو ما يمكف أف يتحقق إما بخفض الديف العاـ او زيادة الناتج المحمي اإلجمالي. 

 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 09صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

فعمى الرغـ مف كوف الديف العاـ نتيجة تراكمات سابقة ألزمات متتالية، فإف الناتج المحمي 

زيادتو مف خبلؿ زيادة الصادرات واالستثمارات المحمية العمل عمى ا اإلجمالي ىو ما يمكنن

الحد مف نمو خدمة الديف، يجب أف ينصب تركيزنا عمى ما يمكننا وألجل  ،والخارجية. لذلؾ

 .تحقيقو بأيدينا عبر النمو وتعزيز منعة االقتصاد الوطني في ظل تباطؤ االقتصاد العالمي

، واف كانت باالرقاـ المطمقة أعمى مف سابقاتيا،  2020عاـ اف موازنة   التي بيف ايديكـ اليـو

تجميمي الظيار العجز أقل مف مستواه  لـ تتضمف أي اجراء   واقعية   موازنة  تعتبر  اال انيا 

لضبطو وتخفيضو كنسبة مف في السنوات البلحقة والذي نسعى ي تـ اعتماده، الحقيقي الذ

ظيار الواقعية في تقدير االيرادات والنفقات و  د توخت الحكومةوق الناتج المحمي االجمالي. ا 

وذلؾ مف باب التحوط في التخطيط المالي حتى ال  عمى حقيقتو،لمخزينة  الوضع المالي

نضطر اف نمجأ الجراءات عشوائية تضر باالقتصاد الوطني حتى واف ادت الى زيادة 

دينار، وىذا  مميوف        حوالي 2019ـ في موازنة عابعد المنح مغ العجز االيرادات. وقد ب

 دينار. مميوف        المقدر بنحو و  2020 عاـ في موازنةلمعجز تقريبا   مماثل  العجز 

المقياس الحقيقي المستخدـ اقتصاديا  وىو بتقميل العجز االولي،  2020وقد نجحنا في موازنة 

الفرؽ بيف اإليرادات يمثل و  النو يعكس قدرة الحكومة الحقيقية عمى السيطرة عمى العجز،

 لعاـ تقديرال% في إعادة 3.1مف ما نسبتو حيث تراجع  ،– فوائدالباستثناء  –المحمية والنفقات 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 21صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

عكست الزيادة في  2020عاـ  ، بالرغـ مف اف موازنة2020% في عاـ 2.3إلى  2019

وعدـ رفع الضرائب، وىذا  سماليةأالمعونة الوطنية وزيادة النفقات الر مخصصات الرواتب و 

مؤشر إيجابي وىذا يعكس الجيد الذي قامت بو الحكومة لضبط االنفاؽ العاـ وايقاؼ اليدر. 

استدامة المالية في تحسف النحو كخطوة أولى  2020عمى المنحى الذي تأخذنا بو موازنة 

 .العامةمنفقات لالمحمية العامة المتمثمة بتغطية االيرادات 

 الرئيس سعادة

 المحترميـن النواب حضرات

فكانت  2020أما فيما يتعمق بتقديرات مشروع قانوف موازنات الوحدات الحكومية لمسنة المالية 
 عمى النحو التالي:

مميوف دينار مقابل       بنحو  2020 لعاـ إليرادات للوحدات الحكوميةاإجمالي قدر  اولا:

 2020وقد شكل الدعـ الحكومي في عاـ ، 2019مميوف دينار معاد تقديره في عاـ       

 . مميوف دينار 70نحو المنح الخارجية فيما شكمت  مميوف دينار 28حوالي  اإليراداتىذه  مف

مميوف دينار       بنحو  2020في عػاـ  النفقات للوحدات الحكومية إجماليقدر ثانياا: 

مميوف دينار لمنفقات  496و مميوف دينار لمنفقات الجارية      ع ػػػػػػػػػػػػػػا  بواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموزع

 ،2019دينار معاد تقديره لعاـ  مميوف       نفقات بمغ  إجماليوذلؾ مقارنة مع  ،الرأسمالية



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 20صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

ا ػيوف دينار أو مػػػػػػمم 133حوالي  2020اـ ػػػػػػػػػالنفقات لع إجماليوبذلؾ يبمغ االرتفاع المسجل في 

 . وقد جاء ىذا االرتفاع نتيجة لزيادة2019اه المعاد تقديره في عاـ عف مستو  %9.3نسبتو 

 55دار ػػػػػػػ% وارتفاع النفقات الرأسمالية بمق8 ما نسبتو أومميوف دينار  78النفقات الجارية بمقدار 

 %.12.5 ما نسبتو أومميوف دينار 

 2020لجميع الوحدات الحكومية في عاـ  قدر صافي العجز قبل التمويلوترتيباا على ما تقدم، 

ذا .2019عاـ  مميوف دينار معاد تقديره في 89مميوف دينار مقابل  262بحوالي  ما تـ استبعاد  وا 

مميوف دينار فإف صافي  376وشركة الكيرباء الوطنية المقدر بنحو سمطة المياه  كل مف عجز

 .مميوف دينار 114 مقداره وفر إلىالعجز يتحوؿ 

 ،الرئيس سعادة
    ،المحترميـن النواب حضرات

لقد ارتأت الحكومة بعد انتياء المراجعة الثانية مف برنامج اإلصبلح االقتصادي والمالي الموقع 

بمباحثات نا أقد بدو  2020مع صندوؽ النقد الدولي تمديد ىذا البرنامج حتى شير اذار مف عاـ 

جيود األردف لتحقيق زيادة في معدالت  مع الصندوؽ لمتوصل إلى برنامج جديد ييدؼ الى دعـ

بيدؼ رفع نسب  النمو مف خبلؿ معالجة االختبلالت الييكمية في بعض القطاعات االقتصادية

، والحصوؿ عمى المنح والقروض الميسرة بيدؼ تخفيض خدمة الديف العاـ، وخمق الوظائف النمو

 وتمكيف الحكومة مف زيادة تنافسية االقتصاد الوطني.



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 22صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

زالة االختبلالت مواجيلو  ة التحديات االقتصادية التي تواجو األردف وا عادة التوازف لممالية العامة وا 

اليدر، ولضبط عجز الموازنة والمديونية،  ة أكبر في إنفاؽ الماؿ العاـ ووقففييا، ولتحقيق كفاء

 فسوؼ تعمل الحكومة عمى االعداد لبرنامج وطني لئلصبلح المالي واالقتصادي.

 ،مرتبطة بعضيا ببعضوىي دولة القانوف، ودولة االنتاج، ودولة التكافل وألف المحاور الثبلث 

فإف اإلطار الوطني سيتقاطع حتما  مع أولويات دولة التكافل ودولة القانوف ولكف ىذا التقاطع 

سيكوف مكمبل  الواحد لآلخر وليس متعارضا  معو. إذ أف تحسيف الواقع االقتصادي وزيادة كفاءة 

أىمية  لتي يولييا المواطنوف االنفاؽ سينعكس بالضرورة عمى نوعية الخدمات المقدمة لممواطنيف ا

 .كبرى 

كما يرتبط اإلطار الوطني لئلصبلح المالي واالقتصادي بمحور دولة القانوف مف خبلؿ ضماف 

االلتزاـ بسيادة القانوف، ومنع التجاوزات التي تتـ كحاالت التيرب الضريبي، باإلضافة الى تكريس 

 العدالة ومبدأ تساوي الفرص وحماية االستثمار وغيرىا.

و يتـ تصميم  عمى اف البرنامج الوطني سيكوف برنامجا  أردنيا  خالصا   وأؤكد في ىذا الخصوص

بقدرتنا عمى تحديد أولوياتنا  تامة   مف ثقة   ونابع   ونتاجا  لحوار  وتوافق  داخمي، بحتة يد  اردنية  بأ

 استشاريةمع صندوؽ النقد الدولي عبلقة  . وأؤكد ىنا عمى اف العبلقة  الوطنية لممرحمة القادمة

 وجدنا تفاعبل  وقد ، يالقتصادتشاركية تيدؼ لموصوؿ الى تفاىمات تضمف تسريع وتيرة النمو ا



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 23صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

ال ، و ال رفع لمضرائبعمى انو  ،وسنكوف واضحيف .الوطنيبرنامج المع مف الصندوؽ ايجابيا   

 في ظل الحفاظ توجيو نسب البطالة نحو االنخفاضو تحسيف الواقع المعيشي لممواطف  بديل عف

  عمى قدسية االستقرار المالي.

 الرئيس، سعادة

 المحترمين، النواب حضرات
عبر  تاريخو  بظروؼ  عصيبة  وخرج منيا  وقد مر  االردف  االردف  ال يعيش بمعزؿ عف العالـ، إف 

، وبقي األردف ثابتا   ـْ في مواقفو إزاء ما يحصل حولو، وبقي  وقد اشتد  عوده  ولـ يضع ْف او يستسم

عف ىذه المواقف. وحيث أف ىذه الوحدة ىي مصدر فخر لنا جميعا،  االردنيوف متحدوف دفاعا  

يجب أف تتسـ جيودنا الوطنية بما فييا ىذه الموازنة بذات الوحدة والشموؿ بحيث تتعدى البيانات 

 لجميع أطياؼ المجتمع. المالية إلى اف تكوف خطة سياسية واقتصادية واجتماعية

ـ   موازنة   بأف نحف نعي تماما  التي االقتصادية التحديات جميع آثار مف لمحد تكفي ال قد واحد   عا

 صعبة مالية اجراءات واتخاذ االنفاؽ لتخفيض ادت والتي الماضي، العقد خبلؿ باالردف عصفت

 المواطنيف. عمى والمعيشي الضريبي العبء ورفع

كما قاؿ جبللة الممؾ عبدهللا الثاني ابف الحسيف المعظـ "باتت اإلصبلحات األصعب ، و ولكف

الصحيح،  االتجاه في خطوات جميعا اتخاذ عمينا فإنو يتحتـخمفنا والمستقبل الواعد امامنا"، 

استبلـ بموردي الخدمات الحكومية تضمف ألبنائنا وبناتنا استثمارا أفضل في تعميميـ، وإلخواننا 



 
 

 
 
 
 
 

    

 24 من 24صفحة 

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

، وألخواتنا مف ورفع استثماراتيـ المتأخرات التي ينتظرونيا بفارغ الصبر لدفع رواتب عماليـ

 .ووسائل نقل عامة ألطفاليف حضانات  مف خبلؿ توفير  الوصوؿ لمعمل  سيولة  األميات 

ـ  أإننا ال ننظر الى الموازنة ك  ف لؤلردنييف الباحثيف ع واعد   ومستقبل   االمل   مجردة، بل بعيف   رقا

 طيد  وتو  ،بيف الحكومة والمواطفالثقة  االولى الستعادة   عمل، ونسعى الف تكوف ىذه الموازنة المبنة  

التعاوف المثمر والبناء بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية مبتغيف بذلؾ رفعة الوطف وخدمة 

 المواطف.   

العامة وقانوف موازنات ذ تضع اماـ مجمسكـ الكريـ مشروعي قانوف الموازنة إ الحكومة   إف

 واقعية باالتجاه الصحيح لكونيا الخطوات والتي ىي إحدى 2020الوحدات الحكومية لعاـ 

الوظائف، فاننا  لخمق المؤدي النمو الشامل والمستداـ عجمة لدفع الوطنية احتياجاتنا تمبي وحقيقية

سيمكننا مف تحقيق تطمعاتنا وطموحاتنا الكريـ مع مجمسكـ والتكامل   باف التعاوف   كبيرة   لعمى ثقة  

والسير في تحقيق ما نصبو اليو مف حياة كريمة لممواطف االردني في ظل قيادة حضرة صاحب 

 الثاني ابف الحسيف المعظـ حفظو هللا ورعاه. الجبللة الياشمية الممؾ عبد هللا
 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 ةـــــــاليــر المـــــــوزي                                             
 د. دمحم العسعس                                             


