بسم هللا الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
ً
أرجو بداية أن أتقدم باسم الحكومة بخالص مشاعر التقدير ألصحاب
السعادة رئيس وأعضاء اللجنة املالية ملجلس النواب املوقر على تقرير اللجنة
الشامل ،وعلى األسلوب الذي انتهجته في تقريرها وبمشاركة فعالة من كافة
أطياف املجتمع األردني من القطاعين العام و الخاص ومؤسسات املجتمع املدني،
كما يسعدني أن أتقدم بعظيم الشكر و االمتنان لألخوة واألخوات النواب
املحترمين على مداخالتهم القيمة و التي استمعنا إليها بكل تقدير واحترام .ونحن
نشارك السادة النواب املحترمين بأن املرحلة الحالية هي مرحلة استثنائية بامتياز
وتتطلب تماسك الجبهة الداخلية والتعامل مع تحديات املرحلة بكل حكمة
وعقالنية.
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،
لقد تم إعداد مشروعي قانون املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات
ً
الحكومية لعام  2015بناءا على فرضيات ورؤية أملتها الظروف االستثنائية
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ً
الناتجة عن التطورات الدولية واإلقليمية وبطبيعة الحال أملتها أيضا مضامين
البرنامج الوطني لإلصالح املالي واالقتصادي .كما تم إعداد مشروعي القانونين
بالتزامن مع الجهود املبذولة لوضع تصور مستقبلي لالقتصاد األردني للسنوات
ً
العشر القادمة وصوال إلى تحقيق األهداف املرجوة في الرؤية امللكية السامية.
وإن كانت فرضيات املوازنة تميل إلى جانب التحفظ فهذا ُيسجل ملشروعي
قانون املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية .وكما ذكر العديد من
السادة النواب املحترمين هناك حالة من عدم اليقين على املستوى الدولي و
اإلقليمي وال سيما بالنسبة لألداء االقتصادي العالمي وبالنسبة لألمن والسلم
اإلقليمي والدولي .وواجبنا األول واألخير هو حماية هذا الوطن الغالي من أية
أخطار محتملة أو مفاجآت وتمكين االقتصاد األردني من التعامل بمرونة بقدر
اإلمكان مع أية مستجدات دولية أو إقليمية.
ُ
وفي هذا املجال أرجو أن أشير إلى أهم املستجدات التي ظهرت خالل األشهر
القليلة املاضية وأعني بذلك التطورات في أسعار النفط العاملية واملوضوع الثاني
يتعلق بالعبء املتزايد لحماية هذا الوطن الغالي من كل أشكال التطرف وال سيما
الخطر املتزايد على حدودنا بسبب التهديدات اإلرهابية.
ا
أول :أسعار النفط العاملية:
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إن االنخفاض في أسعار النفط الخام هو تطور ايجابي بالنسبة
القتصاديات الدول غير املنتجة للنفط وبطبيعة الحال بالنسبة لالقتصاد
األردني كون الطاقة من مدخالت عملية إنتاج السلع والخدمات وإذا تم تمرير
انخفاض كلفة إنتاج السلع والخدمات إلى املستهلك ينتج عن ذلك زيادة الدخل
ُ
الحقيقي للمستهلك ولو بنسب اقل من نسبة انخفاض سعر النفط كما تظهر
الدراسات ذات الصلة .وبموجب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي وأعلنت في
مؤتمر دافوس الشهر املاض ي من املتوقع أن يستفيد االقتصاد الوطني بكافة
قطاعاته من انخفاض أسعار النف ـط إذا استمرت بـ ـ ـحوالي  %2.0 - %1.5من
ُ
إجمالي الناتج املحلي أو حوالي  500 - 400مليون دينار .وباملناسبة ذكر مبلغ 500
مليون دينار كتوفير في املوازنة وكنا نتمنى ذلك .إال أن الواقع غير ذلك.
سيكون هناك أثر النخفاض أسعار النفط على املوازنة العامة إذا استمرت
أسعار النفط بمستواها الحالي لكامل عام  2015في بنود املحروقات ودعم مادة
الطحين على جانب النفقات وبند ضريبة املبيعات على جانب اإليرادات ُويتوقع
أن يوفر صافي األثر مساحة إضافية ولو أنها محدودة للسياسة املالية لتمويل
االحتياجات الطارئة وفي مقدمتها االحتياجات األمنية والعسكرية وشبكة األمان
االجتماعي .وبالنسبة ملوازنات الوحدات املستقلة فإن األثر األكبر إذا استمرت
ً
أسعار النفط دون  60دوالر للبرميل لكامل عام  2015سيكون ايجابيا بالنسبة
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لتخفيض خسارة شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيض املديونية لتمويل تلك
الخسارة.
ُ
وفي هذا املجال أرجو أن أؤكد وبكل ما تمليه علينا أمانة املسؤولية على
النقاط التالية :
 .1إن االفتراض بان أسعار النفط ستستمر دون  60دوالر للبرميل لألشهر
القادمة ال يتوافق مع النمط في تقلبات أسعار النفط خالل الثالثين
ً
عاما املاضية .وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا املوضوع إال أنه ال
يمكن أن نجزم بعدم إمكانية ارتفاع أسعار النفط وبنفس السرعة التي
ً
انخفضت فيها تبعا للتطورات إقليميه كانت أو دولية .وكما يعلم
مجلسكم الكريم تجاوزت أسعار النفط قبل أيام حاجز  60دوالر
للبرميل وبالتالي قد ال يكون من الحكمة التسرع واعتماد سيناريو
ً
60دوالر للبرميل كأساس إلعداد املوازنة العامة .علما بأن انخفاض
حصيلة ضريبة املبيعات على املشتقات النفطية بمبلغ ( )160مليون
دينار سيتم استيعابه من خالل الوفر الذي سيتحقق في جانب النفقات
واملقدر بمبلغ ( )208مليون دينار في حال استمرار أسعار النفط دون
 60دوالر لكامل عام  .2015وحتى لو تم التسليم بفرضية تحقق وفر في
النفقات املقدرة في موازنة عام  2015جراء انخفاض أسعار النفط
الخام فإنه يمكن استخدامه لتغطية أي نفقات طارئة وال سيما
العسكرية منها .وفي حال عدم استخدام هذا الوفر فإن عجز املوازنة

4|Page

بطبيعة الحال سينخفض بمقدار هذا الوفر دون الحاجة إلى تعديل أي
أرقام في مشروع القانون.
 .2وبالنسبة لخسارة شركة الكهرباء الوطنية فاألرقام املتفق عليها مع
الشركة تشير إلى خسارة ما يزيد عن مليار دينار في حال عدم تدفق
الغاز .وإذا استمرت أسعار النفط بمستوياتها الحالية فستنخفض
خسارة شركة الكهرباء إلى حوالي  600مليون دينار.
ا
ثانيا :وبالنسبة لتمويل االحتياجات الطارئة األمنية والعسكرية تقوم الحكومة
بإعداد تقرير بالكلف املتوقعة املباشرة وغير املباشرة على االقتصاد
الوطني بهدف تحديد االحتياجات اآلنية واملستقبلية وكيفية تمويلها وذلك
لتمكين األردن من مواصلة القيام بدوره املحوري في محاربة التطرف
واإلرهاب .وبطبيعة الحال قان تقديراتنا لالحتياجات األمنية والعسكرية في
محاربة التطرف واإلرهاب للفترة القادمة ال يمكن أن يستوعبها األردن
وحده وعلى املجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بدعم األردن ومساعدته
ً
على تحمل أعباء محاربة التطرف واإلرهاب وأيضا أعباء اللجوء السوري.
وفي هذا املجال من واجبنا تقديم الشكر والتقدير لدعم األشقاء في
مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلى رأسها اململكة العربية
ً
السعودية .كما أنه من الواجب أيضا تقديم الشكر والتقدير للدول
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الصديقة على دعمها لألردن وأخص بالشكر الواليات املتحدة واالتحاد
األوروبي واليابان.

سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،
أشار تقرير اللجنة املالية إلى إن املنح ستتجاوز املقدر لها في املوازنة العامة
بعد أن نمت املنحة األمريكية لتصل إلى مليار دوالر للسنوات  .2017-2015ومن
الجدير بالذكر في هذا املجال أن املنحة األمريكية تتوزع على جميع أشكالها
املتمثلة بالعسكرية واملشاريع املمولة من الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي ودعم
الخزينة وبالتالي فإن زيادة املنحة ال يعني أن مجمل هذه الزيادة سيكون لدعم
ً
الخزينة ،علما بأنه تم تقدير املنحة األمريكية في موازنة عام  2015بمبلغ ()384
مليون دوالر أو ما يعادل ( )272مليون دينار .وعليه ،قد يكون من الصعب القول
بان املنح ستتجاوز املقدر لها في قانون املوازنة ال سيما في حال عدم ورود حصة
دولة قطر من املنحة الخليجية واملقدرة بنحو ( )296مليون دينار لعام .2015
وبخصوص املنحة الخليجية وتوصية اللجنة بالعمل على إنفاق كامل
مخصصاتها املرصودة ضمن النفقات الرأسمالية في موازنة عام  .2015فقد تم
التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي لها مشاريع ممولة من املنحة
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ببذل قصارى جهدها للتسريع بتنفيذ هذه املشاريع وتمكين الخزينة العامة من
سحب إجمالي قيمة املنحة.
وفيما يتعلق ببند املعونة النقدية املتكررة التي يقدمها صندوق املعونة
الوطنية لألسر املحتاجة ،فانه قد يكون من املناسب التأكيد على انه تم رصد
مبلغ ( )89.5مليون دينار لعام  2015على غرار ما تم رصده لعام  2014ولم يطرأ
عليها أي تغيير وإنما فقط تم إعادة تصنيفها من بند دعم الوحدات الحكومية إلى
بند مساعدات اجتماعية ضمن موازنة وزارة التنمية االجتماعية.
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،
نتفق مع اللجنة املالية الكريمة وكلمات السادة النواب املحترمين بأولوية
تأمين كافة احتياجات أجهزتنا األمنية والعسكرية وقد أوصت اللجنة املالية
بإنشاء صندوق أو حساب طوارئ لدى البنك املركزي ُيخصص له مبلغ ()100
مليون دينار .وأرجو أن أوضح بأن كافة حسابات الحكومة هي لدى البنك
املركزي .وهناك بند للنفقات الطارئة في املوازنة ويتم إجراء مناقالت لهذا
الحساب ومنه حسب الحاجة .وبالتالي فان الهدف من توصية اللجنة الكريمة
هو متحقق على أرض الواقع مع االلتزام بالنظام املالي وقانون املوازنة العامة.
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سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،
تتفق الحكومة مع توصية اللجنة املالية املتعلقة بإصالح الدعم الحكومي
ليكون للمواطن وليس للسلعة ،وهذا أساس إجراءات الحكومة في موضوع
ً
املشتقات النفطية والتعويض النقدي وأيضا بالنسبة ملوضوع تعرفة الكهرباء.
وفي هذا املجال تم رصد  180مليون دينار في مشروع املوازنة العامة
كتعويض نقدي للفئات املستحقة بموجب التزام الحكومة حول هذا املوضوع.
وبطبيعة الحال ،إذا كانت أسعار النفط دون  100دوالر للبرميل للثالثة أشهر
السابقة فسيتم اإلفراج عن  60مليون دينار لالستخدامات الطارئة بتاريخ
 04/30وسيتكرر هذا اإلجراء بتاريخ  8/30و ،12/31وبذلك نكون قد حافظنا
على حقوق املستحقين للدعم في حال ارتفعت أسعار النفط فوق  100دوالر
للبرميل.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بربط مخرجات الرؤية العشرية (األردن)2025
باملوازنات القادمة ،أرجو أن أوضح أن وثيقة رؤية األردن  2025قد شارفت على
االنجاز .وتمثل هذه الرؤية إطاللة على املستقبل مع مراعاة املتغيرات بقدر
اإلمكان وذلك من خالل تقسيم الرؤية إلى ثالث مراحل بحيث يتم تنفيذ
املرحلتين األولى والثانية على ثالث سنوات لكل منهما أما املرحلة األخيرة فتنفذ
خالل أربع سنوات .وسيتم ربط مخرجات رؤية األردن  2025والبرامج التنفيذية
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املنبثقة عنها مع املوازنة العامة السنوية ،حيث سيتم اخذ ذلك بعين االعتبار
ً
عند إعداد املوازنة وفقا لألولويات الوطنية واملوارد املالية املتاحة في حينه .و قد
ً
باشرت وزارة املالية وبناءا على تكليف من مجلس الوزراء املوقر بإعداد برنامج
تنفيذي لإلصالح املالي يغطي املرحلة األولى من هذه الرؤية وتتمثل محاوره في
تفعيل حصيلة اإليرادات املحلية ،ترشيد وضبط اإلنفاق العام ،تعزيز مساهمة
الحكومة في اإلنفاق الرأسمالي ،ضبط عجز املوازنة وتحسين إدارة الدين العام
إضافة إلى تعزيز الرقابة املالية وزيادة الشفافية واإلفصاح املالي والحاكمية
الرشيدة بشكل عام وكافة هذه املواضيع وردت في كلمات السادة النواب
املحترمين.
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،
أوصت اللجنة املالية في تقريرها باالهتمام بنوع اإلنفاق الرأسمالي وليس
بحجمه ،بحيث ينعكس على القطاعات املحفزة للنمو االقتصادي واملشغلة
لأليدي العاملة .وضمن هذا اإلطار ،يمكن التأكيد على أن الحكومة قد حرصت
على التركيز على املشاريع التنموية املنتجة واملولدة للدخل واملوفرة لفرص العمل
للمواطنين وخاصة في القطاعات ذات األولوية ،حيث استحوذت قطاعات
التنمية املحلية والطاقة والتعليم والطرق والصحة و"األمن والدفاع" واملياه
والنقل على ما نسبته ( )%82من إجمالي النفقات الرأسمالية لعام  .2015هذا
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باإلضافة إلى مراعاة البعد الجغرافي في توزيع هذه املشاريع لتشمل سائر
محافظات اململكة.
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،
وإليمان الحكومة بأهمية تعزيز النمو االقتصادي في تحسين مستوى
معيشة املواطن األردني سواء من حيث زيادة تشغيل العمالة أو من حيث
تخفيف حدة الفقر والبطالة وعلى الرغم من تثبيت إجمالي النفقات الحكومية
ضمن مشروع قانون املوازنة لعام  2015ليكون بنفس مستوى موازنة عام
 ،2014إال أنه تم اإلبقاء على رصد مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية ممول
جزء كبير منها من املنحة الخليجية وقد تم رصد مخصصات للنفقات
الرأسمالية ضمن مشروعي قانون املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات
املستقلة بقيمة إجمالية حوالي  1875مليون دينار منها حوالي  1175مليون دينار
ضمن قانون املوازنة العامة و حوالي  700مليون دينار ضمن موازنة الوحدات
املستقلة.
وبخصوص توصية اللجنة املالية باالهتمام بموضوع تنمية املحافظات ،فان
الحكومة تحرص على توسيع مشاركة املجتمعات املحلية في تحديد االحتياجات
واألولويات التنموية للمحافظات .وقد قامت الحكومة برصد املخصصات املالية
الالزمة في مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية  2015لكل من صندوق
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تنمية املحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات املمول من املنحة
الخليجية وذلك بهدف التوزيع العادل ملنافع التنمية على كافة مناطق اململكة.
وفيما يخص توصية اللجنة املالية بإلغاء ودمج ما تبقى من هيئات أو
وحدات حكومية مستقلة ذات مهام متشابهة ،فيمكن التأكيد على أن الحكومة
ستواصل العمل في عام  2015على استكمال تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز
الحكومي الهادف إلى رفع مستوى األداء الحكومي وترشيد اإلنفاق من خالل إلغاء
ودمج املؤسسات والهيئات املتشابهة في املهام في جهة واحدة.
وبخصوص مستوى اإلنفاق املتنامي للمعالجات الطبية لغير املؤمنين
ً
صحيا ،فقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من الجهات املعنية إلعادة
النظر في أسس التعامل مع طلبات املعالجات الطبية ودراسة كافة الخيارات
ً
املمكنة لفئة غير املؤمنين صحيا والحد من تنامي اإلنفاق للمعالجات الطبية.
كما تعكف الحكومة على دراسة موضوع التأمين الصحي الشامل لجميع
املواطنين من كافة جوانبه من حيث الشمول والكلفة والتمويل ونوع الخدمة.

سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،
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أثار العديد من السادة النواب املحترمين موضوع ارتفاع رصيد املديونية
للدولة وأبدوا تخوفهم من هذا املوضوع ،وقد راعت الحكومة أهمية أن تصب
اإلصالحات املالية و االقتصادية في مجملها في ضبط نمو رصيد هذه املديونية،
ً
مؤكدا أن اإلجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية برنامج اإلصالح املالي
واالقتصادي بما فيها اإلجراءات املتخذة خالل العام املاض ي  2014واملتمثلة في
ُ
إجراءات ضبط عجز املوازنة وزيادة فاعلية إدارة الدين العام لتخفيض كلف
االقتراض الخارجي والداخلي واالستغالل األمثل لآلثار املترتبة على انخفاض
أسعار النفط وتغير أسعار صرف بعض العمالت األجنبية إضافة إلى انخفاض
أسعار الفوائد نتيجة لقرارات البنك املركزي ،حصيلة كل ذلك أدى إلى ضبط
رصيد املديونية خالل عام  ،2014حيث تشير أحدث البيانات إلى بلوغ صافي
رصيد الدين العام في نهاية عام  2014حوالي  20.5مليار دينار أي بنسبة تبلغ
حوالي  %80.5من الناتج املحلي اإلجمالي و هي نسبة مقاربة لرصيد الدين العام
الذي وصل في نهاية عام  ،2013األمر الذي يشير إلى أن السياسات املالية
والنقدية قد ساهمت بشكل كبير في ضبط زيادة رصيد الدين العام بنسبة
مقاربة لنمو الناتج املحلي اإلجمالي.

سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،
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لقد تقدمنا بموازنة جانب اإلنفاق منها تم تثبيته على مستوى اإلنفاق لعام
 2014باستثناء الزيادات السنوية للرواتب على الرغم من توقعاتنا بنمو إجمالي
ُ
الناتج املحلي لعام  2015باألسعار االسمية بحوالي  .%6.5يعني اإلنفاق خفض
ُ
بنمو  %6.5وأي تخفيضات إضافية قد تعيد فتح باب إصدار مالحق موازنة بعد
أن تم التخلص من هذه الظاهرة في زمن حكومات دولة د .عبد هللا النسور.
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب املحترمين،،،

إن التطورات االيجابية املتمثلة بانخفاض أسعار النفط إذا استمرت
ً
يجب أن تكون حافزا للمض ي بثبات في تنفيذ برامج اإلصالح الوطني وليس
ُ
العكس .وكما ذكر في خطاب املوازنة خالل شهر تشرين الثاني من العام املاض ي
ال يجوز تحت أي مسمى أن نعود إلى املربع األول .فالثبات في جهود اإلصالح هي
التي أدت إلى رفع التقييم االئتماني للمملكة من سالب إلى مستقر و إلى ايجابي إذا
استمرت جهود اإلصالح كما ذكر تقرير ستاندرد اند بورز.
وفي الختام أرجو أن أؤكد على أن اآلراء واألفكار والتوصيات القيمة الواردة
في تقرير اللجنة املالية الكريمة ستكون محط عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما
ُ
أمكن منها ،والعديد من املقترحات الصائبة التي أبديت خالل النقاش في اليومين
املاضيين هي قيد التنفيذ على أرض الواقع كمشروع قانون الزكاة ومعالجة
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موضوع نقص األئمة في املساجد وإستراتيجية النقل العام بما في ذلك مشروع ال
ً
 .GPSكما تم إلغاء رسوم املغادرة في مطار العقبة ملدة  3سنوات .هذا علما بأنه
ً
يتم سنويا توزيع توصيات اللجنة إلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات
الحكومية املعنية لتزويد دائرة املوازنة العامة باإلجراءات املتخذة لتنفيذ هذه
التوصيات والتي بدورها تقوم بإعداد تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات
وتدابير تجاه هذه التوصيات من قبل الجهات املعنية بالتنفيذ ويتم تزويد مجلس
النواب املوقر واللجنة املالية بنسخة من هذا التقرير.
وال شك بأن املصداقية التي اكتسبتها اإلدارة األردنية في تنفيذ برامج
اإلصالح االقتصادي والسياس ي بقيادة جاللة امللك حفظه هللا ستكون األساس
في الحفاظ على ثقة املستثمرين وعلى بيئة األعمال الجاذبة لالستثمار.
حمى هللا قواتنا املسلحة الجيش العربي وأجهزتنا األمنية
حفظ هللا األردن
حفظ هللا جاللة امللك
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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