وزارة المالية
دائرة الموازنة العامة

خطاب مشروع قانون الموازنة العامة
ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية
للسنة المالية 610:
عمر ممحس
وزير المالية
عمان
6109/06/:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،
يشرفني أف أتقدـ لمجلسػمـ المػر ر سمسػـ الممرمػ سمشػررع ػمنرف المراةنػ
العممػ رمشػػررع ػػمنرف مراةنػػمت الرمػػدات الممرميػ للسػػن الممليػ  6102رالػ
مرصت الممرم على تقػديميمم سر ػت منمسػب ضػمف المرعػد الدسػترر التممػ
الر ػػت المػػمفي لمجلسػػمـ الم ػريـ لمنم شػػتيمم متطلع ػيف إل رارىمػػم مػػم مطلػػم العػػمـ
القمدـ لنتممف مف السدء ستنفي السرامج رالمشمريم الرأسمملي .
رفي ضرء استمممؿ السرنممج الرطني لالصالح المملي راال تصمد  ،يػتتي ىػ اف
القمنرنػػمف ليجسػػدا التػ ػةاـ الممرم ػ ستسنػػي سيمس ػػمت االنضػػسمط المػػملي رالت ط ػػيط
االمثؿ للمرارد المملي المتمم سمم يعةة االستقرار المملي رالنقد ر دم اىػداؼ
اال تص ػػمد ال ػػرطني رترةي ػػم من ػػمفم التنميػ ػ عل ػػى ممفػ ػ مممفظ ػػمت المملمػ ػ  .مم ػػم
مرصػػت الممرم ػ علػػى تضػػميف ى ػ يف القػػمنرنيف جػػةءا مػػف م رجػػمت رمشػػمريم
السرنػ ػ ػ ػ ػػممج التنمػ ػ ػ ػ ػػر للمممفظػ ػ ػ ػ ػػمت رالسرنػ ػ ػ ػ ػػممج التنفي ػ ػ ػ ػ ػ
( )6102-6102رال

التنمػ ػ ػ ػ ػػر لالع ػ ػ ػ ػ ػراـ

ممت الممرم سمعداده ليمثؿ المرمل االرلى مف تنفيػ

رثيق رؤي االردف  ،6162رصرال لتمقيؽ األىػداؼ المرجػرة فػي الرؤيػ الملميػ
السممي .

صفحة ( )2من ()22

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترميـن
من

مس اعراـ رمميطنم اال ليمي يشيد اضطراسمت سيمسي القت سظالليم

على السيئ اال تصمدي لدرؿ المنطق ميث تسمطتت معدالت النمر رسدال مف
تس ير المرارد لتمقيؽ التنمي رالنمر اال تصمد لي ه الدرؿ ،فقد س رت معظـ
ى ه المرارد لتتميف االمتيمجمت االمني لدرؿ المنطق ممم ادى الى تعميؽ
التمديمت التي تعمني منيم.
رلـ يمف اال تصمد االردني سمنتى عف لؾ ملو ،فقد تسمطت اداء اال تصمد الرطني
عمقت االثمر
متتث ار سمنعممسمت التمديمت النمتج عف األرضمع السيمسي  ،ممم ّ
االضمفي النمجم عف الظررؼ غير المراتي في المنطق التمديمت التي تراجو
اال تصمد األردني سم تلؼ طمعمتو رعلى رجو ال صرص عجة المراةن العمم
ال

ارتفم الى مستريمت غير مريم .

ل لؾ ممف لةامم على الممرم اف تسمدر الى تصميح مسيرة اال تصمد االردني مف
الؿ االستمرار في تسني سرنممج رطني شممؿ لإلصالح المملي راال تصمد
سملتعمرف مم صندرؽ النقد الدرلي ر لؾ لتمميف اال تصمد الرطني مف التعممؿ
سمفمءة مم الظررؼ رالمستجدات اال تصمدي رالسيمسي اال ليمي منيم رالدرلي
لتمقيؽ النمر اال تصمد رت فيض المديرني رةيمدة فرص العمؿ رت فيض عجة
المراةن الى المستريمت اآلمنػ ػ ػ ػ ػ .
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سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
لق ػػد أم ػػد ػ ػرار مجلػ ػ

الم ػػديريف التنفيػ ػ ييف ف ػػي ص ػػندرؽ النق ػػد ال ػػدرلي المتض ػػمف

المرافقػ علػػى المراجعػ السػػمسع راال يػرة لسرنػػممج اإلصػػالح الػػرطني المػػدعرـ مػػف
الصندرؽ على نجمع السيمسػمت الممليػ راال تصػمدي التػي انتيجيػم االردف ػالؿ
السػػنرات الػػثالث الممضػػي راف األردف ػػد اممػػؿ سنجػػمح متطلسػػمت السرنػػممج ،ميػػث
تمم ػػف اال تص ػػمد االردن ػػي م ػػف تج ػػمرة الص ػػدممت ال مرجيػ ػ م ػػف ػػالؿ اجػ ػراءات
االنضسمط المملي رسملتةامف مم تراجم اسػعمر الػنفط ،ممػم ادى سملتػملي الػى المفػمظ
على استقرار اال تصمد الملي رتعةية الثق سمال تصمد األردني.
رعلػػى نم ػ ػػر مممثػػؿ ،فقػ ػ ػ ػد اسقػػت رممل ػ ستمن ػ ػ ػدرد ان ػ ػ ػد سػػررة للتصػػنيؼ االئتممنػ ػ ػ ػي
ف ػ ػ ػي تقريرىم مرؿ التصػنيؼ االئتمػمني لػرردف مػف رجيػ النظػر المسػتقسلي علػى
مس ػػتقر ،ر ل ػػؾ نتيجػ ػ لتر ػػم اس ػػتمرار تمس ػػف ارض ػػمع الممليػ ػ العممػ ػ رمراص ػػل
الممرمػ ػ ػ تنفي ػ ػ ػ اإلصػػالممت الممليػ  ،اضػػمف الػػى التطػػررات االيجمسيػ فػػي طػػمع
الطم ػ ممثلػ سمن فػػمض فػػمتررة اسػػتيراد الػنفط راالجػراءات المت ػ ة لتنريػػم مصػػمدر
الطم .
رعل ػػى ال ػػرغـ م ػػف االنج ػػمةات المتمققػ ػ  ،اال اف اال تص ػػمد ال ػػرطني ال ةاؿ يراج ػػو
عػػددا مػػف التمػػديمت لعػػؿ اسرةىػػم الض ػغرطمت المسي ػرة التػػي يتعػػرض ليػػم سسػػسب
الظ ػػررؼ اال ليميػ ػ غي ػػر المراتيػ ػ رالت ػػي رافقي ػػم تس ػػمطؤ اداء اال تص ػػمد االردن ػػي
رتر ػػؼ الصػػمدرات الرطنيػ الػػى األسػراؽ المميطػ التقليديػ اضػػمف الػػى االعسػػمء
صفحة ( )4من ()22

المملي ػ ػ المسمش ػ ػرة رغيػ ػػر المسمش ػ ػرة التػ ػػي تمملتيػ ػػم ال ةين ػ ػ ج ػ ػراء لجػ ػػرء االشػ ػػقمء
السررييف الى المملم رتداعيمت لؾ على العديد مف القطمعمت لعػؿ مػف اسرةىػم
طمعمت التعليـ رالصم رالميمه رالطم رالطرؽ.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
إف اسرة التطررات اال تصمدي رالمملي التػي شػيدتيم المملمػ

ػالؿ عػمـ 2015

ممنت على النمر التملي:
 تسػ ػػمطؤ اداء اال تصػ ػػمد الػ ػػرطني متػ ػػتث ار ستػ ػػداعيمت الظػ ػػررؼ اإل ليمي ػ ػ المتػ ػػرترة،رالسيم ػػم األرضػػمع فػػي سػػرريم رالع ػراؽ رالتػػي اثػػرت سػػلسم علػػى اداء العديػػد م ػػف
القطمع ػػمت اال تص ػػمدي  ،مي ػػث نم ػػم الن ػػمتج الممل ػػي االجم ػػملي سمالس ػػعمر الثمستػ ػ
ػػالؿ النص ػػؼ األرؿ م ػػف ع ػػمـ  6102سم ػػم نس ػػستو  %6.6مقمرنػ ػ م ػػم %0.1
لػػنف

الفت ػرة مػػف عػػمـ  ،6102ريتر ػػم اف يسل ػ  %6.2لعػػمـ  .6102ر ػػد ارفػػؽ

لؾ ارتفمع معدؿ السطمل ليصؿ الى  %06.1الؿ االرسمع الثالثػ االرلػى مػف
عمـ  6102مقمسؿ  %00.2الؿ نف

الفترة مف عمـ .6102

 ت ارجػ ػػم معػ ػػدؿ التضػػ ػ ـ (مقمسػ ػػم سػ ػػملتغير النسػ ػػسي فػ ػػي الػ ػػر ـ القيمسػ ػػي السػ ػػعمرالمسػتيلؾ) سنمػػر  %1.2ػػالؿ الشػػيرر العشػرة االرلػػى لعػػمـ  6102مقمرنػ مػػم
ارتفػػمع سنمػػر  %0.0لػػنف

الفت ػرة مػػف عػػمـ  ،6102ريعػػةى لػػؾ الػػى ان فػػمض

اسػػعمر الػػنفط رالسػػلم رال ػػدممت المرتسط ػ سمسػػعمر الػػنفط فػػي االس ػراؽ العملمي ػ
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رانعممسػػيم علػػى االسػػعمر المملي ػ  ،ميػػث تراجعػػت اسػػعمر مجمرع ػ النقػػؿ سنمػػر
 %02.2راسعمر سند الر رد راالنمرة سنمر .%06.1
ػ ػ ػ ػ رفيمػػم يتعلػػؽ سملتجػػمرة ال مرجي ػ  ،فقػػد سػػجلت الصػػمدرات الرطني ػ

ػػالؿ الشػػيرر

الثممني األرلى مف ى ا العمـ ان فمضم سلغت نسستو  %2.2مقمرن سمرتفػمع سنمػر
 %6.9ػػالؿ نفػ ػ

الفتػ ػرة م ػػف الع ػػمـ  .6102ريع ػػةى ل ػػؾ سش ػػمؿ رئيس ػػي ال ػػى

ت ارج ػػم مج ػػـ التج ػػمرة م ػػم درؿ الجػ ػرار العرس ػػي .رعل ػػى نم ػػر مممث ػػؿ ،ان فض ػػت
المس ػػترردات سم ػػم نس ػػستو  %00.2ػػالؿ الش ػػيرر الثممنيػ ػ األرل ػػى لع ػػمـ 6102
مقمسؿ نمرىم سنسس  %5.2الؿ نفػ

الفتػرة مػف العػمـ السػمسؽ نتيجػ الن فػمض

فػػمتررة المسػػترردات م ػػف ال ػػنفط ال ػػمـ رالمشػػتقمت النفطيػ ػ  ،رتسعػػم لػػ لؾ ان ف ػػض
العجة في الميةاف التجمر سنسػس  %02ػالؿ الشػيرر الثممنيػ األرلػى مػف ىػ ا
العمـ مقمسؿ نمر نسستو  %2.2الؿ الفتػرة المممثلػ مػف عػمـ  .6102أمػم عجػة
المس ػػمب الج ػػمر لميػ ػةاف الم ػػدفرعمت فق ػػد ان فض ػػت نس ػػستو ال ػػى الن ػػمتج الممل ػػي
االجمملي الؿ النصؼ األرؿ مف عمـ  6102لتسل  %1.6مقمرن مػم %1.1
لنف

الفترة مف العمـ .6102

 امػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم سملنسس ػ ػ المتيمطػػمت السنػػؾ المرمػ ػ ػ ػ ػة مػػف العمػػالت االجنسي ػ فقػػد سلغػػتنمػ ػ ػر  02مليػ ػ ػ ػمر درالر فػي نيمي ػ ػ ػ ػ تشػريف ارؿ  6102رتمفػ ػ ػي لتغطي ػ ػ نم ػ ػ ػ ػػر
 2شيرر مف مسترردات المملم مف السلم رال دممت.
 رعلى صعيد المملي العمم  ،ررفقم الر مـ اعمدة التقدير ،فقد سجلت االيراداتالعمم في عمـ  6102ان فمضم سنسس %2.0عف مستراىم في عمـ ،6102
ريعرد ى ا االن فمض سشمؿ رئيسي الى تراجم المنح ال مرجي جراء عدـ رررد
صفحة ( )6من ()22

مص درل طر مف منم درؿ مجل

التعمرف ال ليجي ،اضمف الى ان فمض

مصيل ضريس المسيعمت على المشتقمت النفطي جراء ان فمض اسعمرىم .ممم
سجلت النفقمت العمم ان فمضم سنسس  %0.2عف مستراىم في عمـ .6102
رمممصل ل لؾ فقد ارتفم العجة سعد المنح في عمـ  6102سمقدار  006مليرف
دينمر عف مستراه في عمـ  6102ليسل  102مليرف دينمر ار مم نسستو %0.2
مف النمتج المملي االجمملي مقمرن مم  %6.0في عمـ . 6102
رفيمم يتعلؽ سملمديرني  ،فقد سل صافي الديف العمـ في نيمي شير ايلرؿ 6102
نمر  66.0مليمر دينمر ار مم نسستو  %26.6مف النمتج المملي االجمملي
مقمسؿ  %21.2في نيمي عمـ  ،6102في ميف سل اجمالي الديف العمـ في
نيمي شير ايلرؿ  6102نمر  62.2مليمر دينمر ار مم نسستو  %11.0مف
النمتج المملي االجمملي مقمسؿ  %21.1في نيمي عمـ  .6102علمم ستف
مديرني شرم الميرسمء الرطني رسلط الميمه تسل نمر  2.2مليمر دينمر.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين
لقد تمحورت توجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام  610:حول>

التنمر

 -0اعتممد م رجمت السرامج التنمري للمممفظمت رالسرنممج التنفي

لالعراـ ( )6102-6102رالمنسثؽ عف رؤي االردف  6162متسم

إلعداد

المراةن العمم رمراةنمت الرمدات الممرمي لالعراـ ( )6102-6102رسمم
يضمف تعةية مشمرم المجتمعمت المملي في تمديد امتيمجمتيم رارلريمتيم
التنمري .

صفحة ( )7من ()22

 -6المممفظػ ػ عل ػػى ممتس ػػسمت السرن ػػممج ال ػػرطني لالص ػػالح الم ػػملي راال تص ػػمد
رتنفي مممرر السرنممج التنفي

لإلصالح المملي لرعراـ ()6102 – 6102

الي ػػمدؼ ال ػػى إمتػ ػراء عج ػػة المراةنػ ػ العممػ ػ رال ػػديف الع ػػمـ منس ػػس م ػػف الن ػػمتج
الممل ػػي االجم ػػملي رسم ػػم يس ػػمعد عل ػػى تعةي ػػة اإلس ػػتقرار الم ػػملي رالنق ػػد ف ػػي
المملم .
 -0استمممؿ االطمر التشريعي رالتنظيمي اليمدؼ الى تشجيم رج ب االستثممرات
المملي راالجنسي رتنفي مشمريم الشرامػ ػ ػ سيف القطمعيف العػ ػ ػمـ رال مص رسمم
يضمف تعظيـ التمريؿ للمشمريم الرأسمملي .
 -2استمممؿ مشمريم الطم

المتجددة ستشممليم الم تلف

للمد مف فمتررة الطم

مف الؿ االعتممد على سدائؿ الغمة الطسيعي رتشغيؿ مينمء الغمة المسمؿ
رالطم الشمسي النتمج الميرسمء رسمم ي فؼ مف رطتة ارتفمع ملف المنتجمت
النفطي المست دم في ترليد الطم الميرسمئي .
 -2مراصل االجراءات لتقري شسم األممف اإلجتممعي سمم يعمؿ على تقديـ
الدعـ لمستمقيو.
 -2تنريم مصمدر التمريؿ راد مؿ ادرات تمريؿ جديدة مملصمرؾ االسالمي رسمم
يتسؽ مم اإلطمر العمـ إلدارة الديف العمـ ،رالعمؿ على مراجع استراتيجي
الديف العمـ رادارتو سمم يتممشى مم المممرسمت الدرلي .
 -2تفعيػ ػػؿ النشػ ػػمط التمػ ػػريلي لصػ ػػندرؽ تنمي ػ ػ المممفظػ ػػمت اليػ ػػمدؼ إلػ ػػى تمريػ ػػؿ
اإلمتيمجمت التنمري رالمشمريم الرأسمملي في ممف مممفظمت المملم .

صفحة ( )8من ()22

 -2اإلس ػػتمرار ف ػػي إع ػػمدة ىيملػ ػ المؤسس ػػمت العممػ ػ رتنفيػ ػ مش ػػررع المراءمػ ػ س ػػيف
المػ ػرارد السش ػري راالدرار رالمي ػػمـ المؤسسػػي لػػدى ال ػػر اةرات رالػػدرائر رالرم ػػدات
الممرمي ر لؾ لتمقيؽ اإلستغالؿ األمثؿ للمرارد السشري رالمملي المتمم .
 -1متمسعػ تنفيػ ال طػػط التنفي يػ لمنظرمػ الن اةىػ الرطنيػ فػػي مممررىػػم الم تلفػ
سمػػم يفضػػي إلػػى ترسػػيم مسػػمدئ الشػػفمفي راإلفصػػمح رالمشػػمرم فػػي إدارة المػػمؿ
العمـ.
 -01تعةيػػة مسػػدأ اإلعتمػػمد علػػى ال ػ ات فػػي تغطي ػ اإلنفػػمؽ العػػمـ مػػف ػػالؿ تمسػػيف
مفمءة التمصيؿ الضريسي رالمد مف التيرب رالتجنػب الضػريسي ،رةيػمدة إعتمػمد
الرمدات الممرمي على مراردىم ال اتي في تمريؿ نفقمتيم.
 -00اس ػ ػتمممؿ تنفي ػ ػ المشػ ػػمريم التنمري ػ ػ الممرل ػ ػ مػ ػػف منم ػ ػ درؿ مجل ػ ػ

التعػ ػػمرف

ال ليجػػي ر مص ػ المشػػمريم ات االرلري ػ الرطنيػ فػػي طمعػػمت الطم ػ رالنقػػؿ
رالتعليـ رالصم رالطرؽ رالميمه رتنمي المممفظمت.
 -06استمممؿ تنفي مشمريم االسػتراتيجي الرطنيػ للتشػغيؿ اليمدفػ الػى تػرفير فػرص
عمؿ لالردنييف ر مص في منمطؽ جيرب الفقر راال ؿ مظم.
 -00متمسع ػ ػ تنفي ػ ػ االسػ ػػتراتيجي الرطني ػ ػ للم ػ ػرأة االردني ػ ػ رتعةيػ ػػة مشػ ػػمرم اللجن ػ ػ
الرطني االردني لشؤرف المػرأة فػي رسػـ ال طػط التنمريػ رالقطمعيػ سمػم يسػمعد
على ادممج منظرر النرع االجتممعي فػي السيمسػمت الرطنيػ سعدالػ رسمػم يعػةة
مف مسمىم المرأة في جميم المجمالت.
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سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
أمم تقديرات النفقمت رااليرادات في مشررعي منرف المراةن العمم ر منرف
مراةنمت الرمدات الممرمي للسن المملي  6102فقد أستندت الى الفرضيمت
راالجراءات المملي التملي :
 .0عدـ إصدار مالمؽ مراةن إال في الممالت ات الضرررة القصرى .رتجدر
االشمرة الى اف الممرم لـ تصدر اي مالم ػ ػػؽ للمراةن منػ ػ ػ ع ػ ػ ػ ػػمـ
.6100
 .6الةيمدة السنري الطسيعي لػرراتب المرظفيف مم األ

سعيف االعتسػمر الملف

المتسقي لتثسيت المست دميف مرج جدرؿ التشميالت ،رم صصمت التقمعد
للجيمةيف المدني رالعسمر .
 .0االستمرار في ضسط التعيينمت مم اال

سعيف االعتسمر مشررع المراءم

سيف المرارد السشري راالدرار رالميمـ المؤسسي لدى الر اةرات رالدرائػ ػ ػر
الممرمي .
 .2رصد الم صصمت الالةم لتغطي فرائد الديف الدا لي رال مرجي .
 .2ضسط دعـ ممدة ال سة مم تعةية آليمت الر مس مف اجؿ ايصمؿ الدعـ الى
مستمقيو.
 .2ضسط رترشيد سنرد النفق ػ ػ ػمت التشغيلي رالسيم ػ ػ ػ ػم السنرد المتعلق سملممرر مت
صفحة ( )01من ()22

رالميرسػػمء رالمػػمء الػػى جمنػػب ت فػػيض سنػػد االيجػػمرات مػػف ػػالؿ االسػػت داـ
االمثؿ لالسني المستتجرة.
 .2االستمرار في سيمس ر ؼ شراء السيمرات راالثمث رتنفي مشػررع تتسػم رادارة
المرمسمت الممرمي .
 .2رصد الم صصمت الالةم للمعملجمت الطسي راالدري رالمستلةممت الطسي .
 .1ةيػػمدة م صصػػمت دعػػـ الجممعػػمت الرسػػمي راالسػػتمرار سرصػػد الم صصػػمت
لدعـ السلديمت رالمعرنمت النقدي المقدم لالسر الممتمج .
 .01رصػػد الم صصػػمت الالةمػ لتغطيػ جػػةء مػػف االلت اةمػػمت الممليػ رالمتػػت رات
على الر اةرات رالدرائر الممرمي  ،رم لؾ االستمالممت في عمـ .6102
 .00رصد الم صصمت المملي الالةم لتنفي المشمريم االستراتيجي في طمعمت
تمنرلرجي ػ ػػم المعلرم ػ ػػمت رالنق ػ ػػؿ رالطم ػ ػ ػ رالتعل ػ ػػيـ رالص ػ ػػم رالميػ ػ ػمه رتنميػ ػ ػ
المممفظمت.
 .06االسػػتمرار سرصػػد الم صصػػمت الالةمػ لتنفيػ مشػػمريم االسػػتراتيجي الرطنيػ
للتش ػػغيؿ ر ل ػػؾ سي ػػدؼ ت ػػرفير ف ػػرص عم ػػؿ لالردني ػػيف ر مصػ ػ ف ػػي من ػػمطؽ
جيرب الفقر راال ؿ مظم .
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 .00االس ػ ػػتمرار سرص ػ ػػد الم صص ػ ػػمت الممليػ ػ ػ الالةمػ ػ ػ لسرن ػ ػػممج السنيػ ػ ػ التمتيػ ػ ػ
للمممفظػمت سيػػدؼ الترةيػم العػػمدؿ لمنػػمفم التنميػ علػػى ممفػ منػػمطؽ المملمػ
مف الؿ تنفي المشمريم التنمري .
 .02رصد الم صصمت المملي الالةم لمشمريم است داـ الطم الشمسػي إلنتػمج
الميرسمء.
 .02رصد الم صصمت المملي الالةم لعدد مف المشمريم الميري رمنيػم مشػررع
السطم ال مي رمشررع اممديمي الملم رانيم للمعلميف رممط االعػالـ العػمـ
المستقل رمشررع الدفمع اإللمتررني رالطريؽ الصمرار .
 .02رصد الم صصمت المملي الالةم لسرنممج الممرم اإللمتررني .
 .02مراص ػػل ت ػػتميف الم صص ػػمت الممليػ ػ الض ػػررري لقراتن ػػم المس ػػلم رأجيةتن ػػم
األمني رالتي ىي درع رسيمج الػرطف لضػممف اإلسػتقرار األمنػي الػ

يشػمؿ

الرميةة األسمسي لإلستقرار اإل تصمد رالمملي.
 .02األثر المملي النمجـ عف ا رار منرف تنظيـ ترريد ايرادات الدرل على مسترى
االيرادات رالنفقمت.
 .01مصرؿ المملم على مممؿ المنح ال مرجي المقدرة في المراةن العمم .
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سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
لقــد بنيــت تقــديرات مشــروع قــانون موازنــة عــام  610:اســتناد ا الـ عــدد مــن
المؤشرات االقتصادية الرئيسية التالية>
 .0تػ ػػتثر النمػ ػػر اال تصػ ػػمد فػ ػػي ضػ ػػرء التطػ ػػررات اال ليمي ػ ػ رانعمػ ػػم

لػ ػػؾ علػ ػػى

اال تص ػػمد ال ػػرطني ،مي ػػث يتر ػػم أف ينم ػػر الن ػػمتج الممل ػػي اإلجم ػػملي سمألس ػػعمر
الثمست ػ ػ ػ سنسػ ػ ػػس ( )%0.2لعػ ػ ػػمـ  6102ر( )%2.2لمػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف عػ ػ ػػممي 6102
ر .6102مم ػ ػػم يتر ػ ػػم أف ينم ػ ػػر الن ػ ػػمتج الممل ػ ػػي اإلجم ػ ػػملي اإلس ػ ػػمي سمػ ػ ػرالي
( )%2.1لمؿ مف االعراـ  6102ر 6102ر.6102
 .6سلرغ معدؿ التضػ ـ مقمسػم سػملتغير النسػسي فػي الػر ـ القيمسػي ألسػعمر المسػتيلؾ
نمر ( )%0.0في عمـ  6102رنمر ( )%6.2في عمـ  6102ر( )%6.0فػي
عمـ .6102
 .0نمػ ػ ػ ػػر الصػ ػ ػ ػػمدرات الرطنيػ ػ ػ ػ سنسػػ ػ ػػس ( )%2.1لعػ ػ ػ ػػمـ  6102ر نمػ ػ ػ ػػر()%2.2
ر( )%2.6لعممي  6102ر 6102على الترالي.
 .2نمػ ػ ػػر المسػ ػ ػػترردات السػ ػ ػػلعي سنسػ ػ ػػس ( )%6.2لعػ ػ ػػمـ  6102رسنسػ ػ ػػس ()%6.2
ر( )%0.2لعممي  6102ر  6102تسمعم.
 .2اف يمرف سعر سرميؿ النفػط لعمـ  6102سمدرد ( )21درالر.
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 .2سلػ ػػرغ عجػ ػػة المسػ ػػمب الجػ ػػمر لمي ػ ػةاف المػ ػػدفرعمت منسػ ػػس مػ ػػف النػ ػػمتج المملػ ػػي
اإلجمػملي لعػػمـ  6102نمػػر ( )%2.2لتػػن فض ىػ ه النسػػس إلػػى ( )%2.6فػػي
عمـ  6102ثـ إلى ( )%2.2في عمـ .6102
 .2إسػػتمرار السنػػؾ المرمػػة فػػي المممفظ ػ علػػى مسػػترى منمسػػب مػػف اإلمتيمطيػػمت
األجنسي

الؿ السنرات الثالث القمدم رسميث تمفي لتغطي مسترردات المملمػ

مف السلم رال دممت لمدة ال تقؿ عف ست شيرر.
وبناء عم ما تقـدم ،أرجـو أن أقـدم لممجمـس المـوقر خالصـة مـوجزة لتقـديرات
موازنة عام >610:
 -0يتوقــأ أن تبمــي االيـرادات المحميــة فػػي عػػمـ  6102مػرالي  2222مليػػرف دينػػمر
مسػػجل نمػرا عػػف مسػػتراىم المعػػمد تقػػديره لعػػمـ  6102سنمػػر  .%00.6ر ػػد جػػمء
ىػ ا النمػػر نتيج ػ لنمػػر االي ػرادات الض ػريسي سنسػػس  %2.2رنمػػر االي ػرادات غيػػر
الض ػريسي سنسػػس  .%02.2ريعػػرد السػػسب الرئيسػػي فػػي نمػػر االي ػرادات المملي ػ
سػتمثر مػػف نسػػس النمػر اال تصػمد المتر ػػم سمالسػػعمر الجمريػ

ػػالؿ العػػمـ القػػمدـ

رالسملغ  %2.1إلػى ارتفػمع االيػرادات غيػر الضػريسي جػراء تطسيػؽ ػمنرف تنظػيـ
ترريػػد اي ػرادات الدرل ػ  ،رارتفػػمع سعػػض سنػػرد ى ػ ه االي ػرادات مثػػؿ رسػػرـ تسػػجيؿ
االراضي ررسرـ اال مم رجراةات السفر رتصمريح العمؿ ررسرـ طراسم الراردات
رعرائد الممرم مف مطمر الملم عليمء رعرائد المسمىممت الممرمي .
 -6المـن الخارجيـة  :ػدرت المػػنح ال مرجيػ لعػمـ  6102سنمػر  202مليػرف دينػػمر
مرةعػ ػ سرا ػ ػم  221ملي ػػرف دين ػػمر م ػػف منمػ ػ ػ ػ ػ درؿ مجلػ ػ

التع ػػمرف ال ليج ػػي
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ر 022مليرف دينمر مف الدرؿ الممنم رفي مقػدمتيم الراليػمت المتمػدة االمريميػ
راالتم ػػمد االرررس ػػي .رانتي ػػة ىػ ػ ه الفرصػ ػ لتق ػػديـ الش ػػمر رالتق ػػدير لرش ػػقمء ف ػػي
المملم ػ العرسي ػ السػػعردي ردرل ػ االمػػمرات العرسي ػ المتمػػدة ردرل ػ المريػػت رالػػى
الػ ػػدرؿ الممنم ػ ػ األ ػ ػػرى ر مص ػ ػ الراليػ ػػمت المتمػ ػػدة االمريمي ػ ػ ردرؿ االتمػ ػػمد
االرررسػػي .رسػػتقرـ الممرم ػ سإنفػػمؽ االم ػراؿ الم صص ػ للمشػػمريم الممرل ػ مػػف
المنمػ ػ ال ليجي ػ ػ سملمراعي ػػد الممػ ػػددة ليصػ ػػمر ال ػػى اس ػػتمممؿ تنفيػ ػ ىم فػػػي عػ ػػمـ
.6102
وعميــه ،قــدرت اري ـرادات العامـــة لعــام  610:بمبمــي =< ;9مميــون دينــار
مقــــارنة مــــأ  :<6:مميــون دينــار معــاد تقــديرعا لعــام  6109بزيــادة مقــدارعا
 ;:7مميون دينار أو ما نسبته .%0016
 -7النفقات الجارية  :درت النفقمت الجمري لعمـ  6102سنمر  2022مليرف دينػمر
مس ػػجل ارتفمع ػػم سنم ػػر  201ملي ػػرف دين ػػمر أر م ػػم نس ػػستو  %2.0ع ػػف مس ػػتراىم
المع ػػمد تق ػػديره لع ػػمـ  .6102رتعمػ ػ

الةي ػػمدة ف ػػي النفق ػػمت الجمريػ ػ لع ػػمـ 6102

الةيمدة السنري الطسيعي لرراتب العممليف في الجيمةيف المػدني رالعسػمر رةيػمدة
م صصػ ػ ػ ػػمت التقمعػ ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػػدني رالعسػ ػ ػ ػػمر رالجممعػ ػ ػ ػػمت الرسػ ػ ػ ػػمي  ،ررصػ ػ ػ ػػد
الم صصػ ػػمت الالةم ػ ػ لتغطي ػ ػ االلت اةمػ ػػمت المملي ػ ػ رالمت ػ ػت رات علػ ػػى الػ ػػر اةرات
رالدرائر الممرمي  ،ررصد الم صصمت المملي الالةمػ لتغطيػ النفقػمت النمجمػ
عػػف ا ػرار ػػمنرف تنظػػيـ ترريػػد ايػرادات الدرلػ  .رفػػي مػػمؿ اسػػتثنمء الم صصػػمت
المرصردة لتغطي المتت رات رالنفقمت النمجم عف ا ػرار القػمنرف المػ مرر اعػاله
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رالسملغ نمر ( )662مليرف دينمر ،فإف معدؿ نمر النفقمت الجمريػ يػن فض الػى
ا ؿ مف  ،%2ممم يؤمد على اف مراةن عمـ  6102تتسـ سمالنضسمط المملي.
 -8النفقات الرأسمالية> درت النفقمت الرأسمملي لعمـ  6102سنمر  0000مليرف
دينمر رىي اعلى مف مستراىم المعمد تقديره لعمـ  6102سنمر  602مليرف
دينمر أر مم نسستو  ،%01.2لتسل س لؾ مصتيم مف النفقمت العمم نمر
 %02.2مقمسؿ  %02.6في عمـ  ،6102االمر ال

يؤمد على الطمسم

التنمر لمراةن عمـ  .6102ر د تـ استيعمب جةء مف مشمريم السرنممج التنمر
للمممفظمت رالسرنممج التنفي

التنمر

( )6102 -6102ميث تـ ةيمدة

الم صصمت المملي لمشمريم السني التمتي للمممفظمت لتصؿ الى  12مليرف
دينمر مقمسؿ  21مليرف دينمر لعمـ .6102
ريظير الترةيم القطمعي للنفقمت الرأسمملي في عمـ  2016س ػ ػ ػ ػتف طػ ػمع التنميػ ػ
المملي د استمر على المرتس االرلى رسنسس ( )%60.2ثـ تاله طمعػ ػ ػم التعليـ
رالطم

سملمرتستيف الثمني رالثملث رسنسس سلغت ( )%06.0ر( )%1.2على

الترالي .امم طمعمت الطرؽ ر"االمف رالدفمع" رالصم رالنقؿ رالميمه فقد
استتثرت سمم نسستو ( )%2.2ر( )%2.0ر( )%2.2ر( )%2.2ر()%2.2
على الترالي .رتشمؿ المشمريم الممرل مف منم درؿ مجل

التعمرف ال ليجي

مم مقداره  221مليرف دينمر ار مم نسستو  %02مف اجمملي النفقمت الرأسمملي .
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-9

عجز الموازنة العامة> في ضرء التطررات في جمنسي النفقمت رااليرادات ،يتر م
أف ي ػػن فض عج ػػة المراةنػ ػ العممػ ػ سع ػػد الم ػػنح ال مرجيػ ػ ف ػػي ع ػػمـ  6102ال ػػى
 112مليرف دينمر أر مم نسستو  %0.0مف النػمتج المملػي االجمػملي مقمرنػ مػم
 102مليرف دينمر أر مم نسستو  %0.2مػف النػمتج ف ػي عػػمـ  .6102ريتر ػم أف
يػ ػراصؿ ى ػ ا العجػػة ان فمضػػو منسػػس مػػف النػػمتج الػػى  %6.6فػػي عػػمـ 6102
ر %0.1فػػي عػػمـ  .6102أمػػم العجػػة سػػؿ المػػنح ،فيتر ػػم أف يػػن فض سشػػمؿ
طفيؼ الى مػم نسػستو  %2.1مػف النػمتج المملػي االجمػملي مقمرنػ مػم مػم نسػستو
 %2.0مػػف النػػمتج فػػي عػػمـ  .6102ريتر ػػم أف يراصػػؿ ى ػ ا العجػػة ان فمضػػو
لتصؿ نسستو للنمتج الى  %2.2في عمـ  6102ر %0.0في عمـ .6102

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
أما فيما يتعمق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لمسنة
المالية  610:فكانت عم النحو التالي>
 10إجمالي اريـرادات :در مجمرع اإليرادات للرمدات الممرمي لعمـ  6102سنمر
 0261مليرف دينمر مقمسؿ  0601مليرف دينمر معمد تقديره في عمـ .6102
ر د شمؿ الدعـ الممرمي في عمـ  6102مف ى ه االيرادات مرالي 021
مليرف دينمر رالمنح ال مرجي  20مليرف دينمر مقمسؿ  020مليرف دينمر ر22
مليرف دينمر في عمـ  6102لمؿ منيمم على الترتيب.
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 .6إجمالي النفقات> در إجمملي النفقمت للرمدات الممرمي في عػمـ 6102
سنمر  0112مليرف دينمر مرةعم سرا م  0021مليرف دينمر للنفقمت الجمري
ر 202مليرف دينمر للنفقمت الرأسمملي  ،ر لؾ مقمرن مم اجمملي نفقمت0260
مليرف دينمر معمد تقديره لعمـ  ،6102رس لؾ يسل االرتفمع المسجؿ في اجمملي
النفقمت لعمـ  6102مرالي  022مليرف دينمر أر مم نسستو  %01.2عف
مستراه المعمد تقديره في عمـ  .6102ر د جمء ى ا االرتفمع نتيج لةيمدة
النفقمت الجمري سمقدار  22مليرف دينمر ار مم نسستو  %2.1رارتفمع النفقمت
الرأسمملي سمقدار  12مليرف دينمر ار مم نسستو .%02.2
ريعةى االرتفمع فػي النفقػمت الجمريػ سصػررة رئيسػي الػى ارتفػمع فرائػد الػديف لمػؿ
مػػف شػػرم الميرسػػمء الرطنيػ رسػػلط الميػػمه سنمػػر  60مليػػرف دينػػمر ر 62مليػػرف
دينػػمر علػػى الت ػرالي ،اضػػمف الػػى الةيػػمدة السػػنري الطسيعي ػ للرراتػػب .امػػم ارتفػػمع
النفقمت الرأسمملي فيعةى سشمؿ رئيسي الػى ةيػمدة الم صصػمت الممليػ لمشػمريم
م ػػؿ م ػػف س ػػلط المي ػػمه رش ػػرم الس ػػم ار رش ػػرم تط ػػرير العقسػ ػ رش ػػرم الميرس ػػمء
الرطني رسلط منطق العقس اال تصمدي ال مص .
 .0رمممصل لمم تقدـ ،در صافي العجز قبل التمويـل لجميػم الرمػدات الممرميػ
في عمـ  6102سمرالي  022مليرف دينمر مقمسؿ  220مليرف دينمر معمد تقديره
في عمـ  .6102را ا مم تـ استسعمد عجة مؿ مف شرم الميرسمء الرطنيػ 062
مليػػرف دينػػمر رسػػلط الميػػمه  016مليػػرف دينػػمر فػػإف صػػمفي العجػػة يتمػػرؿ الػػى
فمئض مقداره  20مليرف دينمر.
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رسنمء علػى التطػررات فػي عجػة المراةنػ العممػ رعجػة الرمػدات الممرميػ  ،فػمف
العجػػة المجمػػم للممرم ػ المرمةي ػ رالرمػػدات الممرمي ػ لعػػمـ  6102سػػين فض
مف ( )0.2مليمر دينمر ار مم نسستو ( )%2.6مػف النػمتج المملػي اإلجمػملي فػي
عػمـ  6102الػى ( )0.2مليػػمر دينػمر ار مػػم نسػستو ( )%2.1مػػف النػمتج المملػػي
اإلجمملي لعمـ  ،6102رس لؾ سين فض صمفي الديف منسس مف النػمتج المملػي
االجمملي الى مم درف  %21في عمـ .6102

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
إف االجراءات االصالمي التي نف تيم الممرم
سمالن فمض الملمر
ت فيض
طمع الطم

في اسعمر النفط في االسراؽ العملمي ستسمىـ في

سمئر شرم الميرسمء الرطني  .ر د مرصت الممرم على ايالء
مةيدا مف االىتممـ نظ ار لمم لو مف درر ىمـ في تمقيؽ النمر

رالتنمي اال تصمدي  .رلمعملج ملؼ الطم
الطم

الؿ الفترة المنقضي مدعرم

سشمؿ شمرلي رمممـ ،ممت ر اةرة

رالثررة المعدني سمعداد ال ط االستراتيجي لقطمع الطم ػ ػ ػ ػ ػ مت ػى عػ ػ ػ ػمـ

 6162رالتي تيدؼ الى تمقيؽ امف التةرد سملطم
رسشمؿ مستداـ رةيمدة مسمىم مصمدر الطم

المملي في ليط الطم

رتقليؿ االعتممد على االستيراد رت فيض ملف الطم
ر لؾ مف

الؿ تنريم مصمدر الطم

المتجددة رالص ر الةيتي رالطم

الالةم للتنمي المستدام
الملي

على اال تصمد الرطني

المتمثل في الغمة الطسيعي رالطم

النرري لترليد الميرسمء .رعليو فقد تـ اعداد
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مراةن

للسن المملي

شرم الميرسمء الرطني

 6102استنمدا الى التعرف

الميرسمئي المملي رستقرـ ر اةرة الطم رالثررة المعدني سدراس ال يمرات رالسدائؿ
المممن العتممد رى العرض رالطلب في تسعير الميرسمء.

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
لقد سلغت مديرني سلط الميمه متى نيمي شير تشريف ارؿ مف العمـ المملي
 6102نمر ( )0.0مليمر دينمر .ممم اف عجة سلط الميمه المقدر لعمـ
 6102سيسل  016مليرف دينمر رال
الدا لي رال مرجي ،االمر ال

سيتـ تغطيتو مف

الؿ اال تراض

يستدعي ات م المةيد مف االجراءات لمعملج

اال تالالت رالتشرىمت في ى ا القطمع رالتي ال تقتصر على مراجع الدعـ
الممرمي لقطمع الميمه رانمم تتضمف العديد مف المسمدرات ات االرلري لعؿ مف
اسرةىم تمسيف مفمءة است داـ الطم
التي تعتمد على مصمدر الطم

في مرافؽ الميمه رتنفي عدد مف المشمريم
المتجددة رتطرير األجةاء التملف مف شسم

الترةيم المملي للمد مف ىدر الميمه رتقليؿ الفم د ،ر فض االستيالؾ غير
المشررع رالمد مف الضم الجمئر مف اآلسمر المر ص رالترسم في اعمدة
است داـ ميمه الصرؼ الصمي المعملج في االنتمج الةراعي رالترسم في
مشمرم القطمع ال مص رالعمؿ على اس

تجمري راست داـ األتمت في ادارة

مصمدر رمرافؽ الميمه.
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سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
يمشؼ مشررع منػرف المراةن ػ العمم ػ رمػػشررع منرف مراةنمت الرم ػدات
الممرم ػي لعمـ  6102عف تمقؽ عدد مف المؤشرات االيجمسي التي تعةة
تمقيؽ االستقرار المملي رالنقد رتجسد مسدأ االعتممد على ال ات ،رلعؿ أسرةىم
سلرغ نسس تغطي االيرادات المملي للنفقمت الجمري نمر  %12.0مقمرن سنمر
 %10.2في عمـ  ،6102رلتراصؿ ى ه النسس ارتفمعيم التدريجي

الؿ

السنرات الالمق لتسل  %12.6في عمـ  6102رمف ثـ  %010.2في عمـ
 ،6102سميث تغطي االيرادات المملي مممؿ النفقمت الجمري رجمنسم مف
النفقمت الرأسمملي .
رممم اشرت فيمم سسؽ ،فإف مراةن عمـ  6102تعد مراةن تنمري ميث نمت
نفقمتيم الرأسمملي سنمر  %01.2ممم أدى الى ارتفمع اىميتيم النسسي الى
اجمملي النفقمت لتصؿ الى  %02.2في عمـ  6102مقمسؿ  %02.6ف ػي ع ػ ػمـ
.6102

سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
أرجر اف اؤمد ستف األردف يسير س طى ثمست على المسمر الصميح ال

يجعؿ

مف ا تصمدنم الرطني ا تصمدا ريم ،رسملتملي ،فإف دعـ الممرم رمسمندتيم في
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المممفظ على ممتسسمت سرنممج االصالح المملي راال تصمد

سيممننم مف

تجمرة المصمعب المملي رتمقيؽ االعتممد رسشمؿ أمسر على مراردنم ال اتي في
تمريؿ اإلنفمؽ العمـ .ممم سيسمعدنم على ترسيم االستقرار المملي رالنقد رالمد
مف االنعممسمت السلسي للمؤثرات ال مرجي على ا تصمدنم الرطني ،راف تطلب
لؾ سعض التضميمت التي ال سد مف تممليم لمي نصؿ إلى األىداؼ
المنشردة.
رفي ال تمـ ،أرجر اف أؤمد ستف الممرم تتطلم للعمؿ مم مجلسمـ المر ر
ال رار مشررع منرف المراةن العمم رمشررع منرف مراةنمت الرمدات الممرمي
رسنف

الر ت االستمرار في متمسع جيرد اإلصالح في جميم المجمالت

اال تصمدي رالسيمسي راالجتممعي سمعيف س لؾ الى تمسيف مسترى معيش
المراطنيف رتمقيؽ مم نرجره مف تقدـ رتطرر راةدىمر ألردننم الغملي في ظؿ
يمدة مضرة صممب الجالل اليمشمي الملؾ عسداهلل الثمني اسف المسيف المعظـ
مفظو اهلل ررعمه.
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته
عـمر ممحـس
وزيـــــــر المــاليـــــــة
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