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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الرئيسسعادة   

 حضرات النواب المحترمين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

تم توزيع النص الكامل لخطاب الموازنة على السادة  أرجو بداية التوضيح بأنه قد

مجلس الكريم . واحترامًا لوقت الاإلعالمفي وسائل  اإلخوةالنواب المحترمين وعلى 

 .سأحاول االختصار ما أمكن

 

 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

قانون الموازنة العامة مشروع لمجلسكم الموقر باسم الحكومة ب أتقدم أن يشرفني

حرصت الحكومة والذي  2015قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية مشروع و 

 ينمتطلع مالمناقشتهمجلسكم الكريم قت الكافي لالو  إلتاحةهما بوقت مبكر معلى تقدي
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لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع  . وذلكقبل بدء السنة المالية القادمة ماإلقراره

 .بإذن هللا ودون تأخيرمع مطلع العام القادم الرأسمالية 

 واالقتصسسسسسادي المسسسسسالي لإلصسسسسسال  السسسسسوطني برنسسسسسامجال مضسسسسسامين نانسسسسسالقانو  ذانهسسسسس ويعكسسسسسس

ضسسسسسع تصسسسسسو ر مسسسسسستقبلي لالقتصسسسسساد ا ردنسسسسسي للسسسسسسنوات و ل الجهسسسسسود المبذولسسسسسة بسسسسسالتزامن مسسسسسع

  .في الرؤيا الملكية السامية ا هداف المرجوة تحقيق إلىوصواًل العشرة القادمة 
 

 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

كاملة على حقيقة ا وضاع مجلسكم الكريم وبشفافية  طلعت  أ، منذ عام مضى

الوضع الحرج للمالية العامة نتيجة آنذاك برزها ألعل والمالية لوطننا الغالي، و تصادية االق

انقطاع الغاز المصري وما نتج عن ذلك من خسائر متزايدة لألوضاع اإلقليمية المتردية و 

المتوقع أن تبلغ التي من المديونية و حجم لشركة الكهرباء الوطنية والتي تسببت في زيادة 

ينار تمثل مديونية شركة مليارات د 5 مليار دينار منها 40نحو 4102م في نهاية عا

التراكمي على الدين العام  سينخفضوالتي في حال استثنائها ، وسلطة المياه الكهرباء

وهذه  .اإلجماليمن الناتج المحلي  %62مليار دينار او ما نسبته  01 إلىليصل الخزينة 
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 مهما اختلفت اآلراء حول المديونية وكيفية معالجتها.حقيقٌة ال يجوز تجاهلها أو تناسيها 

  لموضوع المديونية الحقًا في سياق كلمتي هذه. شيروسأ  

 

 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

والدولية  اإلقليميةالظروف  وعلى الرغم منمن التحديات التي ذ كرت أعاله  رغمالعلى 

صدر قبل االقتصادية والمالية،  ا وضاع والتي كان لها انعكاس كبير علىالمتردية 

حوالي أسبوعين تقرير وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف االئتماني وهي أهم وكاالت 

التصنيف العالمية صدر تقريرهم برفع التصنيف االئتماني لألردن من وجهة النظر 

ا التصنيف المستقبلية من سالب إلى مستقر ويذكر التقرير أن هناك احتمال أن يرتفع هذ

المالية كومة بنهج السياسات االقتصادية و من مستقر إلى إيجابي في حال استمرت الح

هذا التصنيف التقرير  عزااإلصالحية ضمن المدى المتوسط للسنوات الثالثة القادمة. وقد 

إضافة وا رصدة الخارجية إلى عدة أسباب منها تحسن أوضاع المالية العامة االيجابي 

لتنويع مصادر الطاقة ومنها مشاريع الطاقة البديلة  أ تخذتات التي اإلجراءإلى 
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واإلجراءات التي تمت في مجال المشتقات النفطية وتعديل تعرفة الكهرباء. كما ذكر 

النفقات واإليرادات بما في ذلك مشروع قانون  جانبالتقرير اإلجراءات الحكومية في 

ار الذي دخل حيز التنفيذ انون االستثمضريبة الدخل الموجود لدى مجلسكم الموقر وق

أ خرى ذكر التقرير إجراءات البنك المركزي ا ردني في مجاالت ومن جهة  مؤخرًا.

والرقابة على الجهاز المصرفي. وبناء االحتياطيات بالعمالت ا جنبية السياسة النقدية 

في موضوع  وبطبيعة الحال ذكر التقرير االستقرار ا مني و السياسي كأهم العوامل

اعتزاز ذكر دور القوات المسلحة التصنيف االئتماني وفي هذا المجال يجب وبكل احترام و 

ه التقرير سا جهزة ا منية والتي تقوم بواجبها الوطني على أكمل وجه. ومن جهة أخرى نبو 

 بيئة ا عمال.قطاع إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية إصالحية في قطاع سوق العمل و 

همية هذا التصنيف االيجابي تكمن في مساهمته باستعادة الثقة داخليًا وخارجيًا حول إن أ    

ا داء المسسسستقبلي لالقتصسسساد ا ردنسسسي وأيضسسسًا بالنسسسسبة لقسسسدرة الحكومسسسة علسسسى الحصسسسول علسسسى 

 مصادر التمويل الداخلي والخارجي وبأسعار تنافسية.
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 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

مجلسسسس المسسسديرين خسسسالل ا سسسسبوع الماضسسسي قسسسرار أيضسسسًا جلسسسسكم المسسسوقر صسسسدر كمسسسا يعلسسسم م

علسسسسى إتمسسسسام المراجعسسسسة الخامسسسسسة لبرنسسسسامج  بالموافقسسسسةفسسسسي صسسسسندوق النقسسسسد السسسسدولي التنفيسسسسذيين 

عوم من صسندوق النقسد السدولي بعسد أن أكمسل ا ردن كافسة متطلبسات الوطني والمد اإلصال 

علسسى سسسابقًا ثناء اإلجسسراءات التسسي اتخسسذت الصسسندوق وبسسدون فسسرض أيسسة ضسسرائب جديسسدة باسسست

 بعض السلع الكمالية والرسوم اإلضافية على غير ا ردنيين.

لسسل مسسن أهميسسة المحافظسسة علسسى أرجسسو أن ال نقلمسسا ذ كسسر أعسساله  واسسستكماالً وفسسي هسسذا المجسسال 

وبطبيعسة الحسال المحافظسة علسى مصسداقية ا ردن لدى المؤسسسات الدوليسة  مصداقية ا ردن

عيد المحلسسسي. فاالقتصسسساد ا ردنسسسي اقتصسسساد منفسسستح علسسسى العسسسالم الخسسسارجي ويسسسرتبط علسسسى الصسسس

فان ا مور التي ذ كسرت أعساله هسي  باتفاقيات دولية وثنائية مع العديد من الدول. والحمد هلل

وبمنهجيسسة أساسسسها المزيسسد  ةمؤشسسر واضسسح علسسى قسسدرتنا علسسى التعامسسل مسسع التحسسديات الخارجيسس

 مجاالت.من اإلصالحات في مختلف ال
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 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

أداء االقتصسساد العسسالمي و اإلقليمسسي مسسا زال يتسسأرجح وبخطسسى متفاوتسسة بسسين السسدول. فبينمسسا  إن

 %3تزيسسد علسسى أداء االقتصسساد ا كبسسر فسسي العسسالم أي الواليسسات المتحسسدة أحسسرز معسسدالت نمسسو 

 ا خيسر ومنسذ أيسام ركسزي ا مريكسييدة هنساك ترقسب لنتسائج قسرار البنسك  المدوخلق وظائف ج

بالتوقف عن ضخ االقتصاد بالسيولة عن طريق ا دوات النقدية غيسر التقليديسة. ومسن جهسة 

البنسك المركسزي ا وروبسي  أعلسنأخرى ونظرًا للتباطؤ الكبير في االقتصاد ا وروبي واليابسان 

ضخ السيولة عن طريق سياسة  إتباع استعدادهم خالل هذا الشهرالبنك المركزي الياباني و 

 سير الكمي أو ا دوات النقدية غير التقليدية.يالت

بلغ معدل النمو االقتصادي المتوقع للدول المستوردة للنفط  اإلقليمي فقدوبالنسبة لالقتصاد 

 في ا ردن. %3.3مقابل  %4.1والي ح 4102لعام 
 

د العسالمي والسذي صسدر كافة ا رقسام أعساله مسن تقريسر صسندوق النقسد السدولي حسول االقتصساو 

في الشهر الماضي وتقرير صندوق النقد الدولي حول االقتصاد اإلقليمي والذي صدر قبسل 

 أيام.
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إن ا داء الجيسسسد لالقتصسسساد ا ردنسسسي مقارنسسسة بالمعسسسدالت العالميسسسة أو اإلقليميسسسة ال يجسسسب أن 

تسسساريخ أداء  يكسسسون سسسسببًا للتراخسسسي أو العسسسودة إلسسسى المربسسسع ا ول كمسسسا قسسسد ي الحسسسظ الباحسسس  فسسسي

موازنسسسة عسسسام االقتصسسساد ا ردنسسسي ومنسسسذ تأسسسسيس المملكسسسة. ومسسسن هسسسذا المنطلسسسق جسسساء مشسسسروع 

غسسالق البسساب أمسسام أيسسة لتحقيسسق الثبسسات فسسي والعسسامين القسسادمين  4105 السسنهج االقتصسسادي وا 

وللحفساظ علسى المكتسسبات التسي تحققست سستقوم الحكومسة  احتماالت للعودة إلى المربع ا ول

ج تنفيسسذي السسستكمال اإلصسسالحات الماليسسة بمسسا يكفسسل المحافظسسة علسسى االسسستقرار بإعسسداد برنسسام

 الكلي لالقتصاد الوطني.
 

 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

 :ما يلي 4102التطورات االقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خالل عام  كانت أبرز

بتداعيات الظروف الدولية متأثرًا  على الرغم من أن االقتصاد الوطني ما زال .0

إال أن المؤشرات  والسيما ا وضاع في سوريا و العراق ،المتوترة واإلقليمية

 %3.1بلغت نسبته  متواضعاً نموًا  4102عام من  ا ولالنصف خالل  سجلت

لعام  %3.3، ويتوقع ان يبلغ 4103لنفس الفترة من عام  %4.2مقارنة مع 
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الرقم  )مقاسًا بالتغير النسبي في تضخمكاماًل. في حين بلغ معدل ال 4102

مقارنة مع  ا ولى العشرة الشهور خالل %3.1نحو  (المستهلك  سعارالقياسي 

 االرباع معدل البطالة خاللتراجع  وكذلك، 4103عام  منلنفس الفترة  1.0%

الفترة  خالل%03.0مقابل  %00.1العام ليصل الى  من هذا الثالثة االولى

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجلت الصادرات  .4103 عاممن المماثلة 

 %1.1بلغت نسبته ارتفاعًا  ا ولى من هذا العام الثمانيةالشهور  خالل الوطنية

نمت  بينما، نفس الفترة من العام الماضيخالل  %1.9مقارنة بنحو 

ا مقابل نموه %2.2بنحو بنسبة أقل من العام الماضي حي  بلغت المستوردات 

العجز  تراجع نمووتبعا لذلك ، السابقنفس الفترة من العام  خالل %5.4 بنسبة

 ا ولى من هذا العامالثمانية  الشهور خالل %2.0 منفي الميزان التجاري 

عجز أما . 4103من عام الفترة المماثلة  خالل %2.5 نمو نسبته مقابل

المحلي الى الناتج  نسبته خفضنفيتوقع ان تلميزان المدفوعات لحساب الجاري ا

  .4103في عام  %01.3مقارنة مع  4102في عام  %1.3لتبلغ  االجمالي
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فقد سجلت االيرادات ووفقًا الرقام اعادة التقدير، وعلى صعيد المالية العامة،  .4

، %41.2 بنسبة 4103عام مستواها في ن ع ارتفاعاً  4102في عام  العامة

. وعليه فقد انخفض %01.2 نسبةب ارتفاعاً في حين سجلت النفقات العامة 

عام مليون دينار عن مستواه في  211بمقدار  4102المنح في عام  بعدالعجز 

ولتهبط بذلك نسبته للناتج المحلي االجمالي الى مليون دينار  900ليبلغ  4103

  .4103في عام  %5.5مقارنة مع  3.5%

في  كانت 4102عام العامة ل ليةللما ئيسيةسود الر البن أن إلى اإلشارةوتجدر  .3

 .4102موازنة لعام الللبيانات المقدرة في قانون  مطابقةغالبيتها 

 
 

 الرئيس سعادة

  المحترمين النواب حضرات

تمتاز عن غيرها من موازنات السنوات  4105ال بد من اإلشارة إلى أن موازنة عام 

والبالغ  4102عام  السابقة بأنه تم تثبيت إجمالي اإلنفاق عند مستواه المقدر في موازنة

إلى اقل  4105( مليار دينار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2.0)
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من الناتج المحلي اإلجمالي مما يؤكد على  %4.5( مليون دينار أو ما نسبته 111من )

 تصميم الحكومة على متابعة السير قدمًا نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.

 وقانون العامة الموازنة قانون يمشروع في وااليرادات النفقات تقديرات استندتقد و 

 واإلجراءات الفرضياتمجموعة من  إلى 4105للسنة المالية  الحكومية الوحدات موازنات

 :وأذكر فيما يلي أهم هذه الفرضيات واإلجراءات المالية

قصوى، علمًا اال في الحاالت ذات الضرورة ال عدم إصدار مالحق موازنة  .0
 4103بأن الحكومة قد التزمت بعدم اصدار ملحق موازنة خالل عامي 

 .4102و

ة الجارية سسة وخاصسسسسسات العامسسسسع بنود النفقسسسسسو في جميسسسسسط معدالت النمسسضب  .4
 ا.سسمنه

تعزيز شبكة ا مان االجتماعي وضبط آلية إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي  .3
 وسط.الدخل المحدود و المت

 داتسسسوالوح ع الوزارات والدوائرسسلجمي الهاسسسافة أشكسسسسسسوقف التعيينات بك  .2
 موافقة مجلس الوزراء وبعد الحصول على إال في حاالت الضرورة الحكومية
 الالزمة لذلك. ن توفر المخصصات الماليةسوالتأكد م
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قانون إعادة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إستنادًا إلى استكمال  .5
هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادف إلى رفع مستوى ا داء 

 المتشابهة إلغاء ودمج الوزارات والهيئات الحكومي وترشيد اإلنفاق من خالل
 في المهام في جهة واحدة.

من   بحي  ترفع إعتماد أنظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحدات الحكومية .1
اإلعتماد  ا على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل منمستوى إعتماده

 على دعم الخزينة العامة. 

االستمرار في رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ مشاريع اإلستراتيجية  .1
الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة ا ردنية 

 وخاصة في مناطق جيوب الفقر وا قل حظًا.

ستمرار في سياسة وقف شراء السيارات واآلثا  وسحب المركبات اإل .2
 .المستخدمة من قبل الموظفين الحكومية 

إدارة الموارد العامة للدولة باستخدام التقنيات الحديثة ومنها ع ير سسايذ مشسسستنف  .9
مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية ومشروع إدارة المشتريات والمخزون 

بتوجيهات ومتابعة من دولة رئيس الوزراء الحكومي والتي تقوم وزارة المالية 
دارة سسستبتبتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية إضافًة إلى مشروع  ع وا 

 ة.سسسسسالمركبات الحكومي
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مواصلة رصد المخصصات المالية الالزمة لصندوق تنمية المحافظات   .01
وبرنامج البنية التحتية للمحافظات وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية 
على كافة مناطق المملكة من خالل تنفيذ المشاريع التنموية المنتجة والمولدة 

 ة لفرص العمل للمواطنين.للدخل والموفر 

رصد المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في  .00
المحافظات  والمياه والتعليم والصحة وتنمية قطاعات الطاقة والطرق والنقل

 للتنمية. من خالل تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي

ا سسسوأجهزتنة سسا المسلحسسة لقواتنسسسالضرورية سسة تأمين المخصصات الماليسسسسمواصل .04
ا منية لضمان اإلستقرار ا مني الذي يشكل الركيزة ا ساسية لإلستقرار 

 اإلقتصادي والمالي.

ق سسقيسسسلى تحسسما يساعد عب لسسديد لضريبة الدخسسسسسجالقانون الشروع سسساقرار م  .03
 .التهرب الضريبي د منسساالصال  الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل والح
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 الرئيس سعادة

 المحترمين النواب حضرات
 دد   مددا  سدددن   ا  لدد   5102مشدد  ق ندد ن ا م  عندد   دد   بنيددت دقدد ي  ت لقدد  

 لمد لت   إلصدح  لمؤش  ت  الندصد  ي   ل ييسدي    لددت ددسدق د نا دعد  مدم ب ند م  

 :أذك  منع  م ض  يا   الندص  ي

ات سسسوء تداعيسسسي ضسسسسي فسسسسالوطن ادسسسصسسسواضع لإلقتسسسستسرار ا داء المسسستمسسساس .0

حي  يتوقع أن ينمو ية وا منية التي تشهدها المنطقة، السياس ا حدا 

 4105( لعام %2.1) ةسسسالناتج المحلي اإلجمالي با سعار الثابتة بنسب

.  كما يتوقع أن ينمو الناتج 4101و 4101( لكل من عامي %2.5و)

( %1.2و) 4105( لعام %1.1مالي اإلسمي بنسبة )المحلي اإلج

 على التوالي. 4101و 4101( لعامي %1.5و)

مواصلة العمل بالية تسعير المحروقات بحي  يتم تخفيض أسعار المشتقات  .4

لعالمية وزيادتها في حال النفطية للمستهلك في حال انخفاض ا سعار ا

 011برميل النفط بحدود  . هذا وقد تم افتراض سعرارتفاع ا سعار العالمية

 دوالر. 
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موازنة  خالصة موجزة لتقديرات للمجلس الموقر أقدمأرجو أن وتأسيسًا على ما تقدم، 

 : وذلك على النحو التالي 5102عام 

 مليسون 1421حوالسسسسسي  2015فسسسي عام  يتوقع أن تبلغ االيـــرادات المحلية  -0

وقد  .%9.1بنحو  4102موًا عن مستواها المعاد تقديره لعام دينار مسجلة ن

عن مستواها  %9.2االيرادات الضريبية بنسبة  نمولجاء هذا النمو نتيجة 

 .%2.1االيرادات غير الضريبية بنسبة نمو و  4102المعاد تقديره في عام 

في نمو االيرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو  السبب الرئيسي يعودو 

 إلى %1.1القادم والبالغة  العام تصادي المتوقع باالسعار الجارية خاللاالق

 ه قبل نهاية هذا العام إضافةفي حال إقرار ضريبة الدخل القانسسسون الجديد لاثسسر 

رسوم  حصيلةا ثر المالي الناتج عن اإلجراءات التي ا تخذت لزيادة  إلى

لرسوم والضرائب على عدد وا اإلقامةتصاريح العمل ورسوم التأشيرات ورسوم 

 .الكحوليةالسجائر والمشروبات الية كالسلع الكم من
 

مليون  0042حو بن 4105جية لعام ر المنح الخا: قدرت  المنح الخارجية -5

الخليجي اون سسسسسدول مجلس التعون دينار من سسسسملي 211ع سسسسبواق موزعةدينار 
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الواليات المتحدة مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها  344و

هذه الفرصة لتقديم الشكر . وانتهز واليابان ا وروبيواالتحاد  ا مريكية

وعلى رأسهم المملكة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي والتقدير لالخوة 

وخاصة الواليات المتحدة  ا خرىوالى الدول المانحة السعودية الشقيقة 

 . اليابانو  ا وروبيودول االتحاد  ا مريكية

ارنة مــع ــون دينار مقـملي 8017بلغ ـــعامـة بمــال اداتر اإليوعليه، قدرت 

مليون  082بزيادة مقدارها  5100معاد تقديرها لعام دينار  ملـــيون 3366

 .%8.1 حوالي ما نسبته أودينار 

مليون دينار مسجلة  1944: قدرت النفقات الجارية بنحو  النفقات الجارية -6

عن مستواها المعاد  %4.9مليون دينار أو ما نسبته  093بنحو  ارتفاعا

مقارنة بنمو بلغ معدله خالل الخمس سنوات الماضية ) 4102تقديره لعام 

الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب  4105الزيادة لعام تعكس (، و %1.5حوالي 

العاملين في الجهازين المدني والعسكري وزيادة عالوة غالء المعيشة 

خصصات الالزمة لتثبيت المستخدمين خارج مورصد ال خصية للفئة الثالثةالش
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ة المقسسدرة فسسسي عسسسام سسسقسسات الجاريذلك النفسسب بلغتد سسسوق .جدول التشكيالت

 %41.0من الناتج المحلي االجمالي مقارنة بنحو  %45ا نسبته سسسم 4105

الحكومة الجادة هذا مؤشر يدل على توجهات ، و 4102من الناتج في عام 

في الحد من اإلنفاق الجاري ليكون ضمن أضيق الحدود وبما يكفل تقديم 

 .الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية

 0015بنحو  4105قدرت النفقات الرأسمالية لعام : النفقات الرأسمالية -0

مليون  59بنحو  4102مليون دينار متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 

 نحو العامة حصتها من النفقاتبذلك لتبلغ  ،%5.3بته دينار أو ما نس

المشاريع الممولة من وتشكل   .4102في عام  %02.4مقابل  02.5%

مليون دينار او ما نسبته  501منحة دول مجلس التعاون الخليجي ما مقداره 

لما  من الحكومة ادراكاً تي ذلك أوي .سماليةأمن اجمالي النفقات الر  23.2%

ن االنفاق من أهمية بالغة في تسريع دوران عجلة النشاط لهذا النوع م

 .االقتصادي
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عجز الموازنة العامة بعد المنح ينخفض يتوقع أن : عجز الموازنة العامة  -2

من الناتج المحلي  %4.5مليون دينار أو ما نسبته  122الخارجية الى 

ي سالنسسسساتج فمن  %3.5ما نسسسسسبته  أو ارسسمليون دين 900ة مع سساالجمالي مقارن

 .4102عسسسسسام 

 أو ما مليون دينار 0201أما العجز قبل المنح ، فيتوقع أن ينخفض الى 

أو  مليون دينار 4121من الناتج المحلي االجمالي مقارنة مع  %1.5نسبته 

 .4102من الناتسسسسج في عام  %2.0ما نسبتسسسسه 

 الرئيس سعادة
 المحترمين النواب حضرات

 
نما شملت لم تقتصر اإل صالحات المالية على الموازنة العامة للحكومة المركزية وا 

راعت أن تكون النفقات الجارية بالحد ا دنى الممكن موازنات الوحدات الحكومية والتي 

انخفاض الخسارة المتوقعة لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة لإلجراءات باإلضافة إلى 

في النصف باء وبدء تشغيل ميناء الغاز المسال الجاري تنفيذها والمتعلقة بتعرفة الكهر 
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من  4105ويتوقع أن تنخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية لعام الثاني من العام القادم 

 .مليون دينار 121مليار دينار إلى  0.2

فكانت  2015الوحدات الحكومية للسنة المالية موازنات قانونأما فيما يتعلق بتقديرات 

 :على النحو التالي

 بنحو 4105لعام الحكومية للوحدات اإليرادات مجموع قدر: اإليـرادات إجمالي .0

 .4102 عام في تقديره معاد دينار مليون( 231) مقابل دينار مليون( 202)

مليون  015من هذه االيرادات حوالي  4105في عام  شكل الدعم الحكومي

 .مليون دينار 59ر والمنح الخارجية دينا

 4105امسسسسسع في الحكومية للوحدات النفقات اجمالي درسسسقــات: النفق يــــإجمال  .4

 الجارية للنفقات دينار مليون( 0012) بواقع موزعاً  دينار مليون( 0204) بنحو

اجمالي نفقات بلغ  مع مقارنة وذلك الرأسمالية للنفقات دينار مليون (111)و

 .4102 عامل تقديره معاد دينار مليون( 0101)

 في الحكومية الوحدات لجميع التمويل قبل العجز صافي قدر قدم،ما ت في ضوء

 فيمعاد تقديره  دينار مليون 0421 مقابل دينار مليون 992 بحوالي 4105 عام
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 121شركة الكهرباء الوطنية البالغ كل من  واذا ما تم استبعاد عجز .4102 عام

يتحول الى  العجز ن صافيفإمليون دينار  433وسلطة المياه البالغ مليون دينار 

  مليون دينار.  05فائض مقداره 

 الرئيس سعادة
 المحترمين النواب حضرات
 

عند الحدي  عن العجز المالي للموازنة العامة ال بد من اإلشارة إلى أن التغير في و 

الموازنة العامة للحكومة المركزية فقط بل  رصيد المديونية العامة ال ينحصر في عجز

حدات الحكومية لذلك وبهدف إضفاء مزيدًا من الشفافية على البيانات يشمل موازنات الو 

اعتبارًا من هذا العام بالبدء وللمرة ا ولى  فقد باشرت وزارة المالية المالية الحكومية

وفي هذا السياق  ،للدولة المجمعظهر العجز تساب بيانات إحصائية مجمعة بحي  ت  باح

سواء با رقام  سيشهد تراجعاً والوحدات الحكومية  فان العجز المجمع للحكومة المركزية

نتيجة لإلصالحات المالية  المطلقة أو كنسبة من إجمالي الناتج المحلي با سعار الجارية

مليار دينار عام  4.4الجاري تنفيذها. ومن المتوقع أن ينخفض هذا العجز الم جمع من 

مليار دينار عام  0.1حوالي  من إجمالي الناتج المحلي إلى %2.5أو ما نسبته  4102
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مليون دينار  511من إجمالي الناتج المحلي أي بانخفاض  %1.1أو ما نسبته  4105

 المحلي. الناتج من إجمالي %4.5ما يعادل حوالي ب
 

 الرئيسسعادة 

 المحترمين النواب حضرات

الموازنة ون قانمشروع ل المذكورة ا رقامأن  إلىأ شير  أن أود،  كلمتي هذهوقبل أن اختتم 

من المؤشرات  اً عدد ت ظهر 4105قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام مشروع و العامة 

االعتماد على الذات، مبدأ االستقرار المالي والنقدي وتجسد  حقيقالتي تعزز تااليجابية 

مقارنة  %91.1 نحوالمحلية للنفقات الجارية  اإليراداتنسبة تغطية بلوغ ولعل أبرزها 

 خالل السنواتالتدريجي ارتفاعها هذه النسبة لتواصل ، 4102في عام  %25.1 بنحو

 .على التوالي 4101و 4101ي في عام %92.1و %95.3لتبلغ الالحقة، 
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 سعادة الرئيس 
 حضرات النواب المحترمين 

 

إن الحكم على مدى نجاعة اإلصالحات المالية واالقتصادية يعتمد على أثر هذه 

االقتصاد الوطني والتي تعكسها المؤشرات االقتصادية الرئيسية وقد  أداءاإلصالحات على 

يكون أبرز هذه المؤشرات حجم المديونية والتي تشكل هاجسًا لنا جميعًا. ومن حق 

أن يتحسن وضع المديونية ولو  اإلصالحاتهذا الكم من ا ردني أن يتوقع بعد  المواطن

رًا هر تغي  اتجاه المديونية ي ظبأن  4105من عام  وابتداءتدريجيًا وبالفعل تظهر ا رقام 

في حجم التغير في  مقارنة با عوام السابقة وانخفاضاً  4105عام من  ابتداءملموسًا 

 أنالمديونية با رقام المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. حي  تشير ا رقام إلى 

ستكون أقل  4101و 4101لألعوام و  4105من عام  ابتداءً الزيادة في حجم المديونية 

الزيادة السنوية في تبلغ أن ي توقع إجمالي الناتج لألعوام لنفس الفترة. و الزيادة بمن 

بينما تشير النسب  %3.1، %5.2 ،%1.2 4101 ،4101، 4105ديونية لألعوام الم

ى عل %1.5، %1.2،  % 1.1الناتج المحلي اإلجمالي لنفس ا عوام  للزيادة فيالمئوية 
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التوالي وبالتالي فمن الطبيعي أن يتحسن وضع المديونية طالما أن الناتج المحلي 

 ينمو بنسب أكبر من نمو المديونية.اإلجمالي 

وفي الختام تتطلع الحكومة للعمل مع مجلسكم الموقر واالستماع لمداخالت السادة النواب 

قانون ازنة العامة ومشروع ن إقرار مشروع قانون المو المحترمين بحي  نتمكن بإذن هللا م

 ومشروع قانون ضريبة الدخل قبل نهاية هذا العام. الحكوميةالوحدات  موازنات

وفقنا هللا جميعًا لخدمة هذا الوطن العزيز وقائده الغالي جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن 

 الحسين حفظه هللا ورعاه.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                            

 صالح طوقان د.أميه                                                   

 ليةوزير الما                                                             

 


