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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سعادة الرئيس  
    حضرات النواب المحترميـن

  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،

مشػررع  ػمنرف المراةنػ  سمجلسػمـ المػر ر سمسػـ الممرمػ  أتقدـ ل أف شرفنيي

رالػػ    6102 ػػمنرف مراةنػػمت الرمػػدات الممرميػػ  للسػػن  الممليػػ  مشػػررع العممػ  ر 

التممػ   ضػمف المرعػد الدسػترر  منمسػبم سر ػت معلى تقػديمي مرم الممرصت 
مػػم مطلػػم العػػمـ  مػػمإل رارى يفمتطلعػػ مملمنم شػػتي الر ػػت المػػمفي لمجلسػػمـ المػػريـ

 .الرأسمملي تنفي  السرامج رالمشمريم س لنتممف مف السدءالقمدـ 

يػتتي ىػ اف  ،لرطني لالصالح المملي راال تصمد رفي ضرء استمممؿ السرنممج ا

القمنرنػػػمف ليجسػػػدا التػػػةاـ الممرمػػػ  ستسنػػػي سيمسػػػمت االنضػػػسمط المػػػملي رالت طػػػيط 

االستقرار المملي رالنقد  ر دم  اىػداؼ  يعةةاالمثؿ للمرارد المملي  المتمم  سمم 

ممػػػم . رترةيػػػم منػػػمفم التنميػػػ  علػػػى ممفػػػ  مممفظػػػمت المملمػػػ  اال تصػػػمد الػػػرطني

 رمشػػمريم مػػف م رجػػمت ا  جػػةء مرصػػت الممرمػػ  علػػى تضػػميف ىػػ يف القػػمنرنيف
       السرنػػػػػػػػػػممج التنمػػػػػػػػػػر  للمممفظػػػػػػػػػػمت رالسرنػػػػػػػػػػممج التنفيػػػػػػػػػػ   التنمػػػػػػػػػػر  لالعػػػػػػػػػػراـ

ليمثؿ المرمل  االرلى مف تنفيػ   همعدادس رال    ممت الممرم ( 6102-6102)

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

 .السممي 
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 عادة الرئيسس
 نـالنواب المحترمي راتضح

 

القت سظالليم  سيمسي اعراـ رمميطنم اال ليمي يشيد اضطراسمت   من   مس

ف م رسدالالنمر معدالت  تسمطتتالسيئ  اال تصمدي  لدرؿ المنطق  ميث على 

 معظـ فقد س رت ،لي ه الدرؿ تس ير المرارد لتمقيؽ التنمي  رالنمر اال تصمد 

ممم ادى الى تعميؽ  االمني  لدرؿ المنطق يمجمت تى ه المرارد لتتميف االم

 .منيمتعمني التمديمت التي 
 

اداء اال تصمد الرطني  ترلـ يمف اال تصمد االردني سمنتى عف  لؾ ملو، فقد تسمط

االثمر  تممم عّمق، التمديمت النمتج  عف األرضمع السيمسي متتثرا  سمنعممسمت 

التمديمت التي تراجو المنطق  االضمفي  النمجم  عف الظررؼ غير المراتي  في 

اال تصمد األردني سم تلؼ  طمعمتو رعلى رجو ال صرص عجة المراةن  العمم  

  .مريم الى مستريمت غير  ارتفمال   

مف االردني  تسمدر الى تصميح مسيرة اال تصمداف الممرم  ممف لةامم على ل لؾ 

اال تصمد  ر  يالممل تسني سرنممج رطني شممؿ لإلصالح االستمرار في  الؿ

ر لؾ لتمميف اال تصمد الرطني مف التعممؿ مم صندرؽ النقد الدرلي  لتعمرفمس

سمفمءة مم الظررؼ رالمستجدات اال تصمدي  رالسيمسي  اال ليمي  منيم رالدرلي  

رت فيض عجة ةيمدة فرص العمؿ ر لتمقيؽ النمر اال تصمد  رت فيض المديرني  

 . ػػػػػػػػػالمراةن  الى المستريمت اآلمن
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 سعادة الرئيس
 حضرات النواب المحترمين

المتضػػػمف صػػػندرؽ النقػػػد الػػػدرلي يف فػػػي التنفيػػػ ي المػػػديريف  ػػػرار مجلػػػ لقػػػد أمػػػد 

المػػدعـر مػػف المراجعػػ  السػػمسع  راال يػػرة لسرنػػممج اإلصػػالح الػػرطني  المرافقػػ  علػػى
 ػالؿ نجمع  السيمسػمت الممليػ  راال تصػمدي  التػي انتيجيػم االردف على  الصندرؽ

ميػػث  ،سرنػػممجالاف األردف  ػػد اممػػؿ سنجػػمح متطلسػػمت السػػنرات الػػثالث الممضػػي  ر 

جػػػراءات امػػػف  ػػػالؿ  مػػػف تجػػػمرة الصػػػدممت ال مرجيػػػ االردنػػػي ممػػػف اال تصػػػمد ت

الػى المفػمظ  سملتػملي ممػم ادىتراجم اسػعمر الػنفط، رسملتةامف مم االنضسمط المملي 

  .األردنيال تصمد على استقرار اال تصمد الملي رتعةية الثق  سم
 

ي ػػػػػػػاالئتممن د سػػررة للتصػػنيؼػػػػػػدرد انػػػػػػرمملػػ  ستمن د اسقػػتػػػػػػػفقعلػػى نمػػػػػر مممثػػؿ، ر 
علػى  النظػر المسػتقسلي  لػرردف مػف رجيػ   التصػنيؼ االئتمػمني مرؿ ي تقريرىمػػػػػػف

 رمراصػػػػل  ، ر لػػػػؾ نتيجػػػػ  لتر ػػػػم اسػػػػتمرار تمسػػػػف ارضػػػػمع الممليػػػػ  العممػػػػ مسػػػػتقر

اضػػمف  الػػى التطػػررات االيجمسيػػ  فػػي  طػػمع  اإلصػػالممت الممليػػ ،  ػػػػػػػتنفي  ػػػػػػالممرم

راالجػػراءات المت ػػ ة لتنريػػم مصػػمدر  نفطالطم ػػ  ممثلػػ  سمن فػػمض فػػمتررة اسػػتيراد الػػ

 الطم  .
 

االنجػػػمةات المتمققػػػ ، اال اف اال تصػػػمد الػػػرطني ال ةاؿ يراجػػػو  علػػػى الػػػرغـ مػػػفر 
سسػػػسب ليػػػم  تعػػػرضيالتػػػي غرطمت المسيػػػرة عػػددا  مػػػف التمػػػديمت لعػػػؿ اسرةىػػػم الضػػػ

غيػػػر المراتيػػػ  رالتػػػػي رافقيػػػم تسػػػمطؤ اداء اال تصػػػمد االردنػػػػي الظػػػررؼ اال ليميػػػ  

اضػػمف  الػػى االعسػػمء  األسػػراؽ المميطػػ  التقليديػػ الػػى  يػػ رطنتر ػػؼ الصػػمدرات الر 
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الممليػػػػ  المسمشػػػػرة رغيػػػػر المسمشػػػػرة التػػػػي تمملتيػػػػم ال ةينػػػػ  جػػػػراء لجػػػػرء االشػػػػقمء 

لى المملم  رتداعيمت  لؾ على العديد مف القطمعمت لعػؿ مػف اسرةىػم السررييف ا

 ـ رالصم  رالميمه رالطم   رالطرؽ. طمعمت التعلي

 سعادة الرئيس
 حضرات النواب المحترمين

 2015عػمـ  التطررات اال تصمدي  رالمملي  التػي شػيدتيم المملمػ   ػالؿ إف اسرة
 :على النمر التملي ممنت

 ،المتػػػػرترة اإل ليميػػػػ متػػػػتثرا  ستػػػػداعيمت الظػػػػررؼ صػػػػمد الػػػػرطني اال تاداء  تسػػػػمطؤ  -

رالتػػػي اثػػػرت سػػػلسم علػػػى اداء العديػػػد مػػػف  العػػػراؽرالسيمػػػػم األرضػػػمع فػػػي سػػػرريم ر 

 القطمعػػػمت اال تصػػػمدي ، ميػػػث نمػػػم النػػػمتج المملػػػي االجمػػػملي سمالسػػػعمر الثمستػػػ  

% 0.1% مقمرنػػػ  مػػػم 6.6 سمػػػم نسػػػستو 6102عػػػمـ مػػػف  األرؿالنصػػػؼ  ػػػالؿ 

ر ػػد رافػػؽ  .6102% لعػػمـ 6.2، ريتر ػػم اف يسلػػ  6102  الفتػػرة مػػف عػػمـ لػػنف
%  الؿ االرسمع الثالثػ  االرلػى مػف 06.1 لؾ ارتفمع معدؿ السطمل  ليصؿ الى 

   .6102%  الؿ نف  الفترة مف عمـ 00.2مقمسؿ  6102مـ ع

الػػػػػر ـ القيمسػػػػػي السػػػػػعمر  )مقمسػػػػػم  سػػػػػملتغير النسػػػػػسي فػػػػػي معػػػػػدؿ التضػػػػػ ـتراجػػػػػم   -

مقمرنػػ  مػػم  6102العشػػرة االرلػػى لعػػمـ  الشػػيرر  ػػالؿ% 1.2نمػػر س (تيلؾالمسػػ

، ريعػػةى  لػػؾ الػػى ان فػػمض 6102عػػمـ  مػػفلػػنف  الفتػػرة % 0.0ارتفػػمع سنمػػر 
 رالسػػػلم رال ػػػدممت المرتسطػػػ  سمسػػػعمر الػػػنفط فػػػي االسػػػراؽ العملميػػػ اسػػػعمر الػػػنفط 
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سنمػػر ميػػث تراجعػػت اسػػعمر مجمرعػػ  النقػػؿ  رانعممسػػيم علػػى االسػػعمر الممليػػ ،

 .%06.1% راسعمر سند الر رد راالنمرة سنمر 02.2

الشػػيرر   ػػالؿ رفيمػػم يتعلػػؽ سملتجػػمرة ال مرجيػػ ، فقػػد سػػجلت الصػػمدرات الرطنيػػ    ػػػػػػػ
سنمػر سمرتفػمع مقمرن  % 2.2سلغت نسستو  ان فمضماألرلى مف ى ا العمـ  الثممني 

الػػػى  ريعػػػةى  لػػػؾ سشػػػمؿ رئيسػػػي .6102لعػػػمـ انفػػػ  الفتػػػرة مػػػف  ػػػالؿ % 6.9
ان فضػػػت الجػػػرار العرسػػػي. رعلػػػى نمػػػر مممثػػػؿ،  تراجػػػم مجػػػـ التجػػػمرة مػػػم درؿ

 6102لعػػػمـ الشػػػيرر الثممنيػػػ  األرلػػػى  ػػػالؿ % 00.2 سمػػػم نسػػػستوالمسػػػترردات 
ن فػمض ال نتيجػ  السػمسؽنفػ  الفتػرة مػف العػمـ   الؿ% 5.2 سنسس مقمسؿ نمرىم 

 ان فػػػضلػػػ لؾ  سعػػػم  رت ،فػػػمتررة المسػػػترردات مػػػف الػػػنفط ال ػػػمـ رالمشػػػتقمت النفطيػػػ 
األرلػى مػف ىػ ا الثممنيػ   الشػيرر %  ػالؿ02 سنسػس العجة في الميةاف التجمر  

 عجػةأمػم . 6102عػمـ  مػفالفتػرة المممثلػ    الؿ% 2.2 نمر نسستو العمـ مقمسؿ
المملػػػي النػػػمتج فقػػػد ان فضػػػت نسػػػستو الػػػى لميػػػةاف المػػػدفرعمت لمسػػػمب الجػػػمر  ا

% 1.1مقمرن  مػم  %1.6لتسل   6102 الؿ النصؼ األرؿ مف عمـ  االجمملي
 .6102لنف  الفترة مف العمـ 

ة  مػػف العمػػػالت االجنسيػػ  فقػػػد سلغػػػت ػػػػػػػػػػ  المتيمطػػمت السنػػػؾ المرمػػػػػم سملنسسػػػػػػػػػػػػػػػام  -
ي لتغطيػػػػ  نمػػػػػػػػػر ػػػػػرتمف 6102  تشػريف ارؿ ػػػػػػػػمر درالر فػي نيميػػػػػػػملي 02 رػػػػػنم
 ال دممت.ت المملم  مف السلم ر مسترردا شيرر مف 2

فقد سجلت االيرادات ررفقم  الر مـ اعمدة التقدير، ، رعلى صعيد المملي  العمم   -
 ،6102عمـ مستراىم في ف ع%2.0سنسس   ان فمضم   6102في عمـ  العمم 

ريعرد ى ا االن فمض سشمؿ رئيسي الى تراجم المنح ال مرجي  جراء عدـ رررد 
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  درؿ مجل  التعمرف ال ليجي، اضمف  الى ان فمض مص  درل   طر مف منم
 ممم على المشتقمت النفطي  جراء ان فمض اسعمرىم.مصيل  ضريس  المسيعمت 
. 6102عف مستراىم في عمـ  %0.2 سنسس  ان فمضم  سجلت النفقمت العمم  

مليرف  006سمقدار  6102المنح في عمـ  سعدالعجة  ارتفمفقد  رمممصل  ل لؾ
 %0.2نسستو ار مم  مليرف دينمر 102ليسل   6102عمـ  راه فيدينمر عف مست

  . 6102% في عمـ 6.0مقمرن  مم  مف النمتج المملي االجمملي
 6102 ايلرؿالديف العمـ في نيمي  شير  صافيرفيمم يتعلؽ سملمديرني ، فقد سل     

% مف النمتج المملي االجمملي 26.6مليمر دينمر ار مم نسستو  66.0نمر 
الديف العمـ في  اجماليفي ميف سل  ، 6102في نيمي  عمـ  %21.2ؿ مقمس

% مف 11.0مليمر دينمر ار مم نسستو  62.2نمر  6102 ايلرؿنيمي  شير 
علمم  ستف . 6102% في نيمي  عمـ 21.1النمتج المملي االجمملي مقمسؿ 

 مليمر دينمر.  2.2مديرني  شرم  الميرسمء الرطني  رسلط  الميمه تسل  نمر 

 الرئيس سعادة
 حضرات النواب المحترمين

 <حول :610توجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام لقد تمحورت 
اعتممد م رجمت السرامج التنمري  للمممفظمت رالسرنممج التنفي   التنمر   -0

متسم  إلعداد  6162( رالمنسثؽ عف رؤي  االردف 6102-6102لالعراـ )
( رسمم 6102-6102مدات الممرمي  لالعراـ )المراةن  العمم  رمراةنمت الر 

يضمف تعةية مشمرم  المجتمعمت المملي  في تمديد امتيمجمتيم رارلريمتيم 
 التنمري . 
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المممفظػػػ  علػػػى ممتسػػػسمت السرنػػػممج الػػػرطني لالصػػػالح المػػػملي راال تصػػػمد   -6

( 6102 – 6102) لإلصالح المملي لرعراـرتنفي  مممرر السرنممج التنفي   

منسػػػس  مػػػف النػػػمتج  الػػػديف العػػػمـر لػػػى إمتػػػراء عجػػػة المراةنػػػ  العممػػػ  اليػػػمدؼ ا

رسمػػػم يسػػػمعد علػػػى تعةيػػػة اإلسػػػتقرار المػػػملي رالنقػػػد  فػػػي  المملػػػي االجمػػػملي

 المملم .

االستثممرات  استمممؿ االطمر التشريعي رالتنظيمي اليمدؼ الى تشجيم رج ب -0
 رسمم رال مص مـػػػػػيف العالقطمع   سيفػػػػػمشمريم الشرام راالجنسي  رتنفي  المملي 

 يضمف تعظيـ التمريؿ للمشمريم الرأسمملي .

استمممؿ مشمريم الطم   المتجددة ستشممليم الم تلف   للمد مف فمتررة الطم      -2

مف  الؿ االعتممد على سدائؿ الغمة الطسيعي رتشغيؿ مينمء الغمة المسمؿ 

ارتفمع ملف  المنتجمت  النتمج الميرسمء رسمم ي فؼ مف رطتة رالطم   الشمسي 

 النفطي  المست دم  في ترليد الطم   الميرسمئي . 
تقديـ سمم يعمؿ على اإلجتممعي تقري  شسم  األممف ل االجراءاتمراصل    -2

 .الدعـ لمستمقيو

تنريم مصمدر التمريؿ راد مؿ ادرات تمريؿ جديدة مملصمرؾ االسالمي  رسمم  -2

 استراتيجي مـ، رالعمؿ على مراجع  يتسؽ مم اإلطمر العمـ إلدارة الديف الع

  .الديف العمـ رادارتو سمم يتممشى مم المممرسمت الدرلي 
تفعيػػػػؿ النشػػػػمط التمػػػػريلي لصػػػػندرؽ تنميػػػػ  المممفظػػػػمت اليػػػػمدؼ إلػػػػى تمريػػػػؿ  -2

 اإلمتيمجمت التنمري  رالمشمريم الرأسمملي  في ممف  مممفظمت المملم .
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رتنفيػػػ  مشػػػررع المراءمػػػ  سػػػيف اإلسػػػتمرار فػػػي إعػػػمدة ىيملػػػ  المؤسسػػػمت العممػػػ   -2

المػػػرارد السشػػػري  راالدرار رالميػػػمـ المؤسسػػػي  لػػػدى الػػػرةارات رالػػػدرائر رالرمػػػدات 

 الممرمي  ر لؾ لتمقيؽ اإلستغالؿ األمثؿ للمرارد السشري  رالمملي  المتمم .

متمسعػػ  تنفيػػ  ال طػػط التنفي يػػ  لمنظرمػػ  النةاىػػ  الرطنيػػ  فػػي مممررىػػم الم تلفػػ   -1

ترسػػيم مسػػمدئ الشػػفمفي  راإلفصػػمح رالمشػػمرم  فػػي إدارة المػػمؿ  سمػػم يفضػػي إلػػى

 العمـ.
تعةيػػة مسػػدأ اإلعتمػػمد علػػى الػػ ات فػػي تغطيػػ  اإلنفػػمؽ العػػمـ مػػف  ػػالؿ تمسػػيف  -01

مفمءة التمصيؿ الضريسي رالمد مف التيرب رالتجنػب الضػريسي، رةيػمدة إعتمػمد 

 الرمدات الممرمي  على مراردىم ال اتي  في تمريؿ نفقمتيم.

درؿ مجلػػػػ  التعػػػػمرف منمػػػػ  تمممؿ تنفيػػػػ  المشػػػػمريم التنمريػػػػ  الممرلػػػػ  مػػػػف اسػػػػ -00

ر مصػػ  المشػػمريم  ات االرلريػػ  الرطنيػػ  فػػي  طمعػػمت الطم ػػ  رالنقػػؿ  ال ليجػػي

 رالتعليـ رالصم  رالطرؽ رالميمه رتنمي  المممفظمت.
استمممؿ تنفي  مشمريم االسػتراتيجي  الرطنيػ  للتشػغيؿ اليمدفػ  الػى تػرفير فػرص  -06

 ر مص  في منمطؽ جيرب الفقر راال ؿ مظم . لالردنييفعمؿ 

متمسعػػػػ  تنفيػػػػ  االسػػػػتراتيجي  الرطنيػػػػ  للمػػػػرأة االردنيػػػػ  رتعةيػػػػة مشػػػػمرم  اللجنػػػػ   -00

الرطني  االردني  لشؤرف المػرأة فػي رسػـ ال طػط التنمريػ  رالقطمعيػ  سمػم يسػمعد 

يعػةة على ادممج منظرر النرع االجتممعي فػي السيمسػمت الرطنيػ  سعدالػ  رسمػم 
 مف مسمىم  المرأة في جميم المجمالت.
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 الرئيس سعادة
  حضرات النواب المحترمين

 منرف المراةن  العمم  ر منرف  يمشررعتقديرات النفقمت رااليرادات في أمم 

الى الفرضيمت ندت تفقد أس 6102للسن  المملي  الرمدات الممرمي   مراةنمت

 : الجراءات المملي  التملي را

رتجدر  مالمؽ مراةن  إال في الممالت  ات الضرررة القصرى.عدـ إصدار  .0

مالمػػػػػؽ للمراةن  منػػػػػ  عػػػػػػػػػمـ   االشمرة الى اف الممرم  لـ تصدر اي

6100. 

سعيف االعتسػمر الملف   األ  الةيمدة السنري  الطسيعي  لػرراتب المرظفيف مم  .6

، رم صصمت التقمعد المست دميف  مرج جدرؿ التشميالت المتسقي  لتثسيت

 للجيمةيف المدني رالعسمر .

االستمرار في ضسط التعيينمت مم اال   سعيف االعتسمر مشررع المراءم   .0
ر ػػػػػسيف المرارد السشري  راالدرار رالميمـ المؤسسي  لدى الرةارات رالدرائ

 الممرمي .

 رصد الم صصمت الالةم  لتغطي  فرائد الديف الدا لي رال مرجي . .2

ايصمؿ الدعـ الى  مف اجؿمم تعةية آليمت الر مس   عـ ممدة ال سةضسط د .2

 .مستمقيو

 سملممرر مت السنرد المتعلق  مػػػػػػػػالتشغيلي  رالسيم متػػػػػػضسط رترشيد سنرد النفق .2
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رالميرسػػمء رالمػػػمء الػػػى جمنػػب ت فػػػيض سنػػػد االيجػػمرات مػػػف  ػػػالؿ االسػػػت داـ 

  .االمثؿ لالسني  المستتجرة

سيمس  ر ؼ شراء السيمرات راالثمث رتنفي  مشػررع تتسػم رادارة االستمرار في  .2

 المرمسمت الممرمي .

 رصد الم صصمت الالةم  للمعملجمت الطسي  راالدري  رالمستلةممت الطسي .  .2

ةيػػمدة م صصػػمت دعػػـ الجممعػػمت الرسػػمي  راالسػػتمرار سرصػػد الم صصػػمت  .1

   .لدعـ السلديمت رالمعرنمت النقدي  المقدم  لالسر الممتمج

 االلتةامػػمت الممليػػ  رالمتػػت راتجػػةء مػػف رصػػد الم صصػػمت الالةمػػ  لتغطيػػ   .01

 .6102، رم لؾ االستمالممت في عمـ على الرةارات رالدرائر الممرمي 

رصد الم صصمت المملي  الالةم  لتنفي  المشمريم االستراتيجي  في  طمعمت  .00
مه رتنميػػػػػ  النقػػػػػؿ رالطم ػػػػػ  رالتعلػػػػػيـ رالصػػػػػم  رالميػػػػػتمنرلرجيػػػػػم المعلرمػػػػػمت ر 

 المممفظمت.

االسػػتمرار سرصػػد الم صصػػمت الالةمػػ  لتنفيػػ  مشػػمريم االسػػتراتيجي  الرطنيػػ   .06

ر مصػػػ  فػػػي منػػػمطؽ  لالردنيػػػيفللتشػػػغيؿ ر لػػػؾ سيػػػدؼ تػػػرفير فػػػرص عمػػػؿ 

 جيرب الفقر راال ؿ مظم  .
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االسػػػػػتمرار سرصػػػػػد الم صصػػػػػمت الممليػػػػػ  الالةمػػػػػ  لسرنػػػػػممج السنيػػػػػ  التمتيػػػػػ   .00

العػػمدؿ لمنػػمفم التنميػ  علػػى ممفػ  منػػمطؽ المملمػػ  للمممفظػمت سيػػدؼ الترةيػم 

 مف  الؿ تنفي  المشمريم التنمري  .

 إلنتػمجرصد الم صصمت المملي  الالةم  لمشمريم است داـ الطم   الشمسػي   .02

 الميرسمء.

مشػررع  رمنيػمرصد الم صصمت المملي  الالةم  لعدد مف المشمريم الميري   .02

رمشررع اممديمي  الملم  رانيم للمعلميف رممط  االعػالـ العػمـ السطم   ال مي  

 رالطريؽ الصمرار . المستقل  رمشررع الدفمع اإللمتررني

  .لسرنممج الممرم  اإللمتررني رصد الم صصمت المملي  الالةم   .02

مراصػػػل  تػػػتميف الم صصػػػمت الممليػػػ  الضػػػررري  لقراتنػػػم المسػػػلم  رأجيةتنػػػم  .02

لضػممف اإلسػتقرار األمنػي الػ   يشػمؿ يمج الػرطف رالتي ىي درع رساألمني  

 الرميةة األسمسي  لإلستقرار اإل تصمد  رالمملي.

المملي النمجـ عف ا رار  منرف تنظيـ ترريد ايرادات الدرل  على مسترى  األثر .02

 االيرادات رالنفقمت. 

 مصرؿ المملم  على مممؿ المنح ال مرجي  المقدرة في المراةن  العمم . .01
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 الرئيس سعادة
 حضرات النواب المحترمين

عــدد مــن اســتناداا الــ   :610مشــروع قــانون موازنــة عــام بنيــت تقــديرات لقــد 
 <التاليةالمؤشرات االقتصادية الرئيسية 

رانعمػػػػم   لػػػػؾ علػػػػى  النمػػػػر اال تصػػػػمد  فػػػػي ضػػػػرء التطػػػػررات اال ليميػػػػ  تػػػػتثر .0

ألسػػػعمر اال تصػػػمد الػػػرطني، ميػػػث يتر ػػػم أف ينمػػػر النػػػمتج المملػػػي اإلجمػػػملي سم

     6102%( لمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف عػػػػػػػممي 2.2ر) 6102%( لعػػػػػػػمـ 0.2الثمستػػػػػػػ  سنسػػػػػػػس  )

مػػػػػرالي .  ممػػػػػم يتر ػػػػػم أف ينمػػػػػر النػػػػػمتج المملػػػػػي اإلجمػػػػػملي اإلسػػػػػمي س6102ر
 .6102ر 6102ر 6102 عراـلمؿ مف اال %(2.1)

سلرغ معدؿ التضػ ـ مقمسػم  سػملتغير النسػسي فػي الػر ـ القيمسػي ألسػعمر المسػتيلؾ  .6

%( فػي 6.0ر) 6102%( في عمـ 6.2رنمر ) 6102 عمـ %( في0.0نمر )

 .6102عمـ 

%( 2.2ر نمػػػػػػػػر) 6102%( لعػػػػػػػػمـ 2.1نمػػػػػػػػر الصػػػػػػػػمدرات الرطنيػػػػػػػػ  سنسػػػػػػػػس  ) .0
 على الترالي. 6102ر 6102%(  لعممي 2.6ر)

%( 6.2رسنسػػػػػػس  ) 6102%( لعػػػػػػمـ 6.2نمػػػػػػر المسػػػػػػترردات السػػػػػػلعي  سنسػػػػػػس  ) .2

 تسمعم . 6102ر  6102%( لعممي 0.2ر)

 .( درالر21سمدرد ) 6102 لعمـرميؿ النفػط سعر س اف يمرف .2
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سلػػػػرغ عجػػػػة المسػػػػمب الجػػػػمر  لميػػػػةاف المػػػػدفرعمت منسػػػػس  مػػػػف النػػػػمتج المملػػػػي  .2

%( فػػي 2.6%( لتػػن فض ىػ ه النسػػس  إلػػى )2.2نمػػر ) 6102لعػػمـ   اإلجمػملي

 .6102%( في عمـ 2.2ثـ إلى ) 6102عمـ 

إلمتيمطيػػمت مػػف ا منمسػػبإسػػتمرار السنػػؾ المرمػػة  فػػي المممفظػػ  علػػى مسػػترى  .2

األجنسي   الؿ السنرات الثالث القمدم  رسميث تمفي لتغطي  مسترردات المملمػ  

 مف السلم رال دممت لمدة ال تقؿ عف ست  شيرر.
 

 خالصـة مـوجزة لتقـديرات لممجمـس المـوقر أقـدمأرجـو أن ، ما تقـدمبناء عم  و 

 < :610موازنة عام 

دينػػمر  مليػػػرف 2222مػػرالي  6102فػػي عػػمـ  يتوقــأ أن تبمــي االيــرادات المحميــة   -0
ر ػػد جػػمء  .%00.6سنمػػر  6102مسػػجل  نمػػرا  عػػف مسػػتراىم المعػػمد تقػػديره لعػػمـ 

االيػػرادات غيػػر نمػػر ر % 2.2االيػػرادات الضػػريسي  سنسػػس   نمػػرلىػػ ا النمػػر نتيجػػ  

فػػي نمػػر االيػػرادات الممليػػ   السػػسب الرئيسػػي يعػػردر  .%02.2الضػػريسي  سنسػػس  

القػػمدـ  العػػمـ مد  المتر ػػم سمالسػػعمر الجمريػ   ػػالؿسػتمثر مػػف نسػػس  النمػر اال تصػػ

تطسيػؽ  ػمنرف تنظػيـ  جػراءارتفػمع االيػرادات غيػر الضػريسي   إلػى% 2.1رالسملغ  

رسػػػـر تسػػػجيؿ  مثػػػؿ يػػػراداتسعػػػض سنػػػرد ىػػػ ه االترريػػػد ايػػػرادات الدرلػػػ ، رارتفػػػمع 
 ررسـر طراسم الراردات رتصمريح العمؿرجراةات السفر االراضي ررسـر اال مم  

 .رعرائد الممرم  مف مطمر الملم  عليمء رعرائد المسمىممت الممرمي 

مليػرف دينػػمر  202مػر سن 6102جيػ  لعػمـ ر المػػنح ال م:  ػدرت  المـن  الخارجيـة   -6

 ال ليجػػػػي درؿ مجلػػػػ  التعػػػػمرف  ػػػػػػػػػػمػػػػف منممليػػػػرف دينػػػػمر  221م ػسرا ػػػػ مرةعػػػػ 
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المتمػدة االمريميػ   مليرف دينمر مف الدرؿ الممنم  رفي مقػدمتيم الراليػمت 022ر

لرشػػػقمء فػػػي ىػػػ ه الفرصػػػ  لتقػػػديـ الشػػػمر رالتقػػػدير . رانتيػػػة راالتمػػػمد االرررسػػػي

رالػػى المريػػت درلػػ  االمػػمرات العرسيػػ  المتمػػدة ر درلػػ  ر المملمػػ  العرسيػػ  السػػعردي  

ر مصػػػػػ  الراليػػػػػمت المتمػػػػػدة االمريميػػػػػ  ردرؿ االتمػػػػػمد  األ ػػػػػرىالػػػػػدرؿ الممنمػػػػػ  

إنفػػمؽ االمػػراؿ الم صصػػ  للمشػػمريم الممرلػػ  مػػف سالممرمػػ  سػػتقـر ر  .االرررسػػي

فػػػػي عػػػػمـ  ليصػػػػمر الػػػػى اسػػػػتمممؿ تنفيػػػػ ىم الممػػػػددة المنمػػػػ  ال ليجيػػػػ  سملمراعيػػػػد
6102. 

مميــون دينــار  =>9;بمبمــي  :610لعــام  قــدرت اريــرادات العامـــة ،وعميــه 

ـــأ ـــارنة مـ بزيــادة مقــدارعا  6109معــاد تقــديرعا لعــام دينــار  مميــون :6>: مقـ

 .%0016ما نسبته  أو ن دينارمميو 7:;
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عػػػف مسػػػتراىم  %2.0مليػػػرف دينػػػمر أر مػػػم نسػػػستو  201سنمػػػر  ارتفمعػػػممسػػػجل  

 6102لعػػػمـ فػػػي النفقػػػمت الجمريػػػ  الةيػػػمدة تعمػػػ  ر  .6102المعػػػمد تقػػػديره لعػػػمـ 

رةيػمدة لرراتب العممليف في الجيمةيف المػدني رالعسػمر  الةيمدة السنري  الطسيعي  

ررصػػػػػػػػػد  ،جممعػػػػػػػػػمت الرسػػػػػػػػػمي رالالتقمعػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػدني رالعسػػػػػػػػػمر  م صصػػػػػػػػػمت 
 رات علػػػػى الػػػػرةارات تلتغطيػػػػ  االلتةامػػػػمت الممليػػػػ  رالمتػػػػ صصػػػػمت الالةمػػػػ  مال

ررصد الم صصمت المملي  الالةمػ  لتغطيػ  النفقػمت النمجمػ   ،رالدرائر الممرمي 

رفػػي مػػمؿ اسػػتثنمء الم صصػػمت  نظػػيـ ترريػػد ايػػرادات الدرلػػ .نرف تعػػف ا ػػرار  ػػم

المرصردة لتغطي  المتت رات رالنفقمت النمجم  عف ا ػرار القػمنرف المػ مرر اعػاله 
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فإف معدؿ نمر النفقمت الجمريػ  يػن فض الػى  ،( مليرف دينمر662رالسملغ  نمر )

 سمط المملي. تتسـ سمالنض 6102، ممم يؤمد على اف مراةن  عمـ %2ا ؿ مف 
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مليرف  602سنمر  6102مستراىم المعمد تقديره لعمـ رىي اعلى مف دينمر 

 نمر العمم  مصتيم مف النفقمتس لؾ لتسل   %،01.2أر مم نسستو  دينمر

يؤمد على الطمسم ، االمر ال   6102% في عمـ 02.6% مقمسؿ 02.2

استيعمب جةء مف مشمريم السرنممج التنمر  تـ . ر د 6102التنمر  لمراةن  عمـ 
( ميث تـ ةيمدة 6102 -6102للمممفظمت رالسرنممج التنفي   التنمر  )

مليرف  12لتصؿ الى  الم صصمت المملي  لمشمريم السني  التمتي  للمممفظمت

  .6102مليرف دينمر لعمـ  21 دينمر مقمسؿ

  ػػػمع التنميػػػ ط تفػػػػػػػػس 2016الرأسمملي  في عمـ  ريظير الترةيم القطمعي للنفقمت

 التعليـ مػػػػػ%( ثـ تاله  طمع60.2المرتس  االرلى رسنسس  )  د استمر  على المملي 

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

رالميمه فقد رالنقؿ رالصم  ر"االمف رالدفمع" رؽ الترالي. امم  طمعمت الط

 %(2.2)%( ر2.2)%( ر2.2)%( ر2.0)%( ر2.2استتثرت سمم نسستو )

رتشمؿ المشمريم الممرل  مف منم  درؿ مجل  التعمرف ال ليجي  .تراليعلى ال

 % مف اجمملي النفقمت الرأسمملي . 02مليرف دينمر ار مم نسستو  221مم مقداره 
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يتر م ، في ضرء التطررات في جمنسي النفقمت رااليرادات< ازنة العامةعجز المو     -9

الػػػى  6102فػػػي عػػػمـ المراةنػػػ  العممػػػ  سعػػػد المػػػنح ال مرجيػػػ  يػػػن فض عجػػػة أف 

% مف النػمتج المملػي االجمػملي مقمرنػ  مػم 0.0أر مم نسستو  مليرف دينمر 112

 أفيتر ػم . ر 6102ي عػػمـ ػ% مػف النػمتج فػ0.2مم نسستو  أر مليرف دينمر 102

 6102% فػػي عػػػمـ 6.6ان فمضػػو منسػػػس  مػػف النػػمتج الػػى العجػػة يػػػراصؿ ىػػ ا 

يػػن فض سشػػمؿ أمػػم العجػػة  سػػؿ المػػنح، فيتر ػػم أف   .6102% فػػي عػػمـ 0.1ر
نسػستو مػم مػف النػمتج المملػي االجمػملي مقمرنػ  مػم  %2.1نسػستو  مػمطفيؼ الى 

ن فمضػػػو االعجػػػة  يراصػػػؿ ىػػ ا أف. ريتر ػػػم 6102% مػػف النػػػمتج فػػػي عػػمـ 2.0

 .6102عمـ % في 0.0ر 6102في عمـ  %2.2لتصؿ نسستو للنمتج الى 

 سعادة الرئيس
 حضرات النواب المحترمين
الوحدات الحكومية لمسنة  موازنات قانونمشروع أما فيما يتعمق بتقديرات 

 <فكانت عم  النحو التالي :610 المالية

 سنمر 6102 رمي  لعمـمجمرع اإليرادات للرمدات المم :  درإجمالي اريـرادات 01
. 6102مليرف دينمر معمد تقديره في عمـ  0601 مليرف دينمر مقمسؿ 0261

 021مف ى ه االيرادات مرالي  6102شمؿ الدعـ الممرمي في عمـ ر د 

 22مليرف دينمر ر 020مليرف دينمر مقمسؿ  20مليرف دينمر رالمنح ال مرجي  

  .رتيبلمؿ منيمم على الت 6102في عمـ  مليرف دينمر
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 6102 النفقمت للرمدات الممرمي  في عػمـ إجمملي در إجمالي النفقات<     .6

 للنفقمت الجمري  مليرف دينمر 0021مليرف دينمر مرةعم  سرا م  0112سنمر 

 0260اجمملي نفقمتر لؾ مقمرن  مم  ،مليرف دينمر للنفقمت الرأسمملي  202ر

  االرتفمع المسجؿ في اجمملي رس لؾ يسل ،6102عمـ لمليرف دينمر معمد تقديره 

عف  %01.2ر مم نسستو أمليرف دينمر  022مرالي  6102النفقمت لعمـ 

 . ر د جمء ى ا االرتفمع نتيج  لةيمدة6102مستراه المعمد تقديره في عمـ 
% رارتفمع النفقمت 2.1مليرف دينمر ار مم نسستو  22النفقمت الجمري  سمقدار 

 %.02.2ينمر ار مم نسستو مليرف د 12الرأسمملي  سمقدار 

فرائػد الػديف لمػؿ  سصػررة رئيسػي  الػى ارتفػمع ريعةى االرتفمع فػي النفقػمت الجمريػ    

مليػػرف  62مليػػرف دينػػمر ر 60سنمػػر  مػػف شػػرم  الميرسػػمء الرطنيػػ  رسػػلط  الميػػمه

ارتفػػمع  امػػم اضػػمف  الػػى الةيػػمدة السػػنري  الطسيعيػػ  للرراتػػب.، راليدينػػمر علػػى التػػ
مشػمريم ل  الممليػم صصػمت ال ةيػمدةالػى فيعةى سشمؿ رئيسي مملي  النفقمت الرأس

سػػػلط  الميػػػمه رشػػػرم  السػػػمرا رشػػػرم  تطػػػرير العقسػػػ  رشػػػرم  الميرسػػػمء مػػػؿ مػػػف 

 .ال مص اال تصمدي   الرطني  رسلط  منطق  العقس 

لجميػم الرمػدات الممرميػ   صافي العجز قبل التمويـل  دررمممصل  لمم تقدـ،     .0

معمد تقديره مليرف دينمر  220 مقمسؿ مليرف دينمر 022لي سمرا 6102في عمـ 
 062 شرم  الميرسمء الرطنيػ مؿ مف  را ا مم تـ استسعمد عجة .6102عمـ  في

يتمػػرؿ الػػى  ف صػػمفي العجػػةفػػإمليػػرف دينػػمر  016رسػػلط  الميػػمه مليػػرف دينػػمر 

  مليرف دينمر.  20 فمئض مقداره
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 فػمفلعممػ  رعجػة الرمػدات الممرميػ ، رسنمء علػى التطػررات فػي عجػة المراةنػ  ا   

سػػين فض  6102العجػػة المجمػػم للممرمػػ  المرمةيػػ  رالرمػػدات الممرميػػ  لعػػمـ 

فػي المملػي اإلجمػملي %( مػف النػمتج 2.6( مليمر دينمر ار مم نسستو )0.2) مف

المملػػي %( مػػف النػمتج 2.1( مليػػمر دينػمر ار مػػم نسػستو )0.2الػى ) 6102عػمـ 

 لؾ سين فض صمفي الديف منسس  مف النػمتج المملػي رس ،6102لعمـ اإلجمملي 

 .6102% في عمـ 21درف مم االجمملي الى 
 

 سعادة الرئيس
 حضرات النواب المحترمين

مدعرم   الممرم   الؿ الفترة المنقضي نف تيم االجراءات االصالمي  التي ف إ 

ستسمىـ في  في اسعمر النفط في االسراؽ العملمي  ملمر مالن فمض الس

ر د مرصت الممرم  على ايالء  .شرم  الميرسمء الرطني  سمئر فيض ت 

في تمقيؽ النمر  درر ىمـ مف لمم لو طمع الطم   مةيدا  مف االىتممـ نظرا  

معملج  ملؼ الطم   سشمؿ شمرلي رمممـ،  ممت رةارة رل رالتنمي  اال تصمدي .
مـ ػػػػػػػى عػػمت  ػػػػػػػػػػالطم ال ط  االستراتيجي  لقطمع الطم   رالثررة المعدني  سمعداد 

رالتي تيدؼ الى تمقيؽ امف التةرد سملطم   الالةم  للتنمي  المستدام   6162

رسشمؿ مستداـ رةيمدة مسمىم  مصمدر الطم   المملي  في  ليط الطم   الملي 

رتقليؿ االعتممد على االستيراد رت فيض ملف  الطم   على اال تصمد الرطني 

تنريم مصمدر الطم   المتمثل  في الغمة الطسيعي رالطم   ر لؾ مف  الؿ 
رعليو فقد تـ اعداد  المتجددة رالص ر الةيتي رالطم   النرري  لترليد الميرسمء.
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استنمدا  الى التعرف   6102للسن  المملي   مراةن  شرم  الميرسمء الرطني 

اس  ال يمرات رالسدائؿ سدر  تقـر رةارة الطم   رالثررة المعدني رسالميرسمئي  المملي  

 .الطلب في تسعير الميرسمءالعرض ر المممن  العتممد  رى 

 سعادة الرئيس
 حضرات النواب المحترمين

 لعمـ الممليمف اشير تشريف ارؿ نيمي   متىسلغت مديرني  سلط  الميمه لقد  
اف عجة سلط  الميمه المقدر لعمـ ممم  .( مليمر دينمر0.0نمر ) 6102

مف  الؿ اال تراض  رال   سيتـ تغطيتو مليرف دينمر 016سيسل   6102

لمعملج  االجراءات يستدعي ات م  المةيد مف ، االمر ال   الدا لي رال مرجي

على مراجع  الدعـ  تقتصررالتي ال  اال تالالت رالتشرىمت في ى ا القطمع

مف لعؿ  المسمدرات  ات االرلري العديد مف تتضمف  انممممرمي لقطمع الميمه ر ال

تمسيف مفمءة است داـ الطم   في مرافؽ الميمه رتنفي  عدد مف المشمريم اسرةىم 
تطرير األجةاء التملف  مف شسم  ر  على مصمدر الطم   المتجددة تعتمدالتي 

ر فض االستيالؾ غير  ،رتقليؿ الفم د الترةيم المملي  للمد مف ىدر الميمه

 ص  رالترسم في اعمدة المشررع رالمد مف الضم الجمئر مف اآلسمر المر 

است داـ ميمه الصرؼ الصمي المعملج  في االنتمج الةراعي رالترسم في 

األتمت  في ادارة  ـرالعمؿ على اس  تجمري  راست دا مشمرم  القطمع ال مص

 مصمدر رمرافؽ الميمه.
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 الرئيسسعادة 
 حضرات النواب المحترمين

دات ػػ منرف مراةنمت الرمع مػػشرر ر   ػػ  العممػػرف المراةنػ منمشررع يمشؼ 

المؤشرات االيجمسي  التي تعةة تمقؽ عدد مف عف  6102لعمـ  ي ػػالممرم

رلعؿ أسرةىم  تمقيؽ االستقرار المملي رالنقد  رتجسد مسدأ االعتممد على ال ات،

 % مقمرن  سنمر12.0سلرغ نسس  تغطي  االيرادات المملي  للنفقمت الجمري  نمر 

لتراصؿ ى ه النسس  ارتفمعيم التدريجي  الؿ ر  ،6102% في عمـ 10.2

% في عمـ 010.2مف ثـ ر  6102في عمـ % 12.6السنرات الالمق  لتسل  

مف  منسم  النفقمت الجمري  رجمممؿ االيرادات المملي  سميث تغطي ، 6102

 النفقمت الرأسمملي .

تعد مراةن  تنمري  ميث نمت  6102ف مراةن  عمـ إف، مم سسؽرممم اشرت في

النسسي  الى  تيمىميارتفمع ا % ممم أدى الى01.2فقمتيم الرأسمملي  سنمر ن

 مـػػػػع يػػ% ف02.6مقمسؿ  6102 % في عمـ02.2الى  اجمملي النفقمت لتصؿ

6102.  

 سعادة الرئيس 
 حضرات النواب المحترمين 

 يجعؿال    الصميحتف األردف يسير س طى ثمست  على المسمر ساف اؤمد  أرجر

في  الممرم  رمسمندتيمإف دعـ ، رسملتملي، فدنم الرطني ا تصمدا  ريم  مف ا تصم
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 مفسيممننم  المممفظ  على ممتسسمت سرنممج االصالح المملي راال تصمد 

 تجمرة المصمعب المملي  رتمقيؽ االعتممد رسشمؿ أمسر على مراردنم ال اتي  في

المملي رالنقد  رالمد ممم سيسمعدنم على ترسيم االستقرار اإلنفمؽ العمـ.  تمريؿ

ف تطلب، االنعممسمت السلسي  للمؤثرات ال مرجي  على ا تصمدنم الرطني مف  را 

ال سد مف تممليم لمي نصؿ إلى األىداؼ التي تضميمت سعض ال  لؾ

 . المنشردة

ستف الممرم  تتطلم للعمؿ مم مجلسمـ المر ر اف أؤمد رفي ال تمـ، أرجر 

عمم  رمشررع  منرف مراةنمت الرمدات الممرمي  ال رار مشررع  منرف المراةن  ال
في جميم المجمالت رسنف  الر ت االستمرار في متمسع  جيرد اإلصالح 

راالجتممعي  سمعيف س لؾ الى تمسيف مسترى معيش  اال تصمدي  رالسيمسي  

المراطنيف رتمقيؽ مم نرجره مف تقدـ رتطرر راةدىمر ألردننم الغملي في ظؿ 

الجالل  اليمشمي  الملؾ عسداهلل الثمني اسف المسيف المعظـ مضرة صممب  يمدة 

 مفظو اهلل ررعمه.

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته

 سـمر ممحـع
 ةـــــــلياــر المـــــــوزي

 


