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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 الرئيس معالي

 حضرات النواب المحترمين
 

 ،،السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

أناررو  ن كشررن  يشررني أنأأنأدمررمجنسكم ارروجناسكرر اننكواررجناس و كرر نك
س م سرر ن كشررن  ناررو  أنك از رروتناس  ررماتناس و كيرر ن اسعوكرر  اسك از رر 

نأاررنتسماررد ني ناسدررأن ذسررعنالكررالنكوسدعررمياتنان2102اسكارردم  نسعرروجن
 يدرررزاكأندمرررميجنمرررذاناسك از ررروتنمرررذاناسعررروجنكررر ن  ررر ن يرررنننن.كرررؤ نالن

دصومناسعوسكأن االادصرومناقا يكرأن كر ن وسر ن يرننكاك قنألماءناالا
ن.كاك ا نكأناسد دنن المجناسيميأنيأناسك طم ناسعنكي 

ن
ا عورررسن اررري عوسنال ررر نأماءن  كطكيعررر ناس ررروهنيررروأنمرررذاناس  ررر 

مررذان النزاسررتن.نأماءناسكوسيرر ناسعوكرر ن كوسدرروسأنال رر االادصررومناألنم ررأن
كعهررون اسدررأنا ررطنتنن-نأزكرر ناسررمي أناسارريومي نيررأناسررم هناأل ن كيرر 
ددفوالرهن ارمني ردجنن-ناواي ن  و كودهونإس ندك أنكناكجن  ططندمشفي 

ال هررروندكررروطؤناادصررروم ناوكرررننيرررأناسرررم هناأل ن كيررر نارررمندررر عوسنأ رررونان
ن.أي ونال  نأماءناالادصومناس ط أ
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أأندو أنأاوايوتناادصوم ونن يدك نالأنذسعنإأنكأنأ س يوتن امكود و
يررأن  رر نارر يجن رردكوأنكعررمنكررأناسدعوكررهنكرر نأ ندطرر ناتنناسرر ط أ

 مررررذان.ن يررررننك اديرررر نأ نكفومرررردتنيررررأناالادصررررومناسعرررروسكأن اقا يكررررأ
اسعوكرررر ننيدط رررربنأ اللن أ يررررنالندصرررر ي نكاررررونناألماءناسكرررروسأنس ك از رررر 

كرأناسعكراتننو اس فرو نال ر نا ديوطيود رن  س كؤااروتناسكاردم س م س ن
 يكوررررأن.ناارررردمنانناررررعننصررررنرناسررررمي ونناألنم ررررأاألم كيرررر نس رررركوأن

نكعررررررمالتناس كرررررر ناالادصرررررروم ناارررررردعومةالررررررأنطنيررررررقنند ميررررررقنذسررررررع
سكاررد يودهوناسدررأنوو رررتناررودمةناكرررهنكررمءناألزكررر ناالادصررومي ن اسكوسيررر ن

يغطرأنن دك أنكن وكجن ااعأنسإلصرا ناسكروسأنن،2112اسعوسكي نالوجن
.نناسكمي  يررررر  دم ررررري ننتن اس فمررررروتن اررررركهندك يرررررهناسعمررررر زاتاقيرررررناما

ن.ال مولننكدفصيهناوكنن اأدطنقنإس نمذاناسك ا ي 
ن

 معالي الرئيس
 حضرات النواب المحترمين،،

ن
وو تنكعمالتناس ك نساادصومناألنم رأن كوسدروسأن كر نإمكروسأناسرم هن

ن%(5،6)يرررررررأناسكد ارررررررطن ررررررر اسأنن2112ن–ن2110 ررررررراهناسفدرررررررنةن
ايوارروتننكررونورروأنسيد مررقنسرر الن مررذاناس كرر ناسكندفرر .نكوألاررعونناس وكدرر 

د نيررنناالادصررومناسرر ط أن اال فدررو نال رر ناسعرروسجناس ررونمأن اارردمطوبن
 ارررمندنايرررقنذسرررعنكررر ن.نناارررد كوناتناسمطرررو ناس رررو ناسك  رررأن اسرررم سأ

د ميررمنم نناس و كرر نإسرر ناسررم نناسنارروكأن اسررذ نيشرركهنك رر ناال دوررونن
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كرأناسكغروالةنيرأنأارعونناسار  ن اس رمكوتن اس فرو نن  كوي ناسكارده ع
 اسدررم هنيررأنن اسكرروهناسعرروجنال رر ناسكيدرر ن اس فررو نال رر ناألكررأناسرر ط أ

آسيرر ناسارر قنال ررمنيشررهناادصررومناسارر قنيررأندصرر ي ناسدمررو زاتنيررأن
ن.ناسمطوالوتناسك د ف 

ن
 ك هررررونكررررونأصررررك نن-األ طرررروءننأن صرررر تن رررراهناسكاررررينةنكعرررر ا ن ن

 ك هرررونكررروندكررريأنا رررمن يرررننن-ندرررودج اأند ممرررتنكعررر ناس ن- ا ررر ولن
ن-كن  بن  يننكادهمرنك هنالمجناسعماس نيرأند زير نكوواربناس كر 

مررذاناس دررودجنن دعوكررهنكرر ن عرروسجنمررذاناأل طرروءن اأنيروأنكررأن امك ررونأأ
 كررروناس رررناعناسشرررعكأناسرررذ ن.نناسغيرررننكن  كررر نكورررهن وكررر ن كارررؤ سي 

 نإالندعكينالن شهمانيأناسعميمنكأنك وطقناسعوسجنككونييمنك طمد وناسعنكي
ك ومر ناس  روجناالادصروم ننك نمروتنالأنالرمجناسن ر ن اسشرع ننكروأ

اسكصررررنيأنك ومرررر نإسرررر ناالسدررررزاجن نناسكرررروسأن اأناس  رررروجنإصررررا إسرررر ن
ن.اسميمةن اس ووكي نكككومئناس زام 

ن
كعرو مةناندفرو ننك ذنكماي نمذاناسعوج ككون والرنكأن مجناسد ميوتن

ولناسطوار ن اسكر امناسغذادير ن  ص صراألاواري ناسعوسكي نس ا  نناألاعون
 دم رررربناكررررماماتناسغرررروزناسطكيعررررأنكررررأناسشررررميم نكصررررنن اسرررركطءن يررررنن

ناساريومي نمي أأزك ناسندمااليوتاسكد ا نيأندعويأناالادصومناسعوسكأن ن
اسايواري ناسدرأندشرهممونكعر ننأ ويتناأل رماثوكون.نك طم ناسي ن س

يرررأننم هناسك طمررر نا عوواررروتناررر كي نال ررر ن ديرررنةناس شررروطناالادصررروم 



4 

 

 اسدرررررميموتن د ررررر ياتناسعررررروك يأناسكك وررررر نالك كرررررولن  شررررروطناساررررريو  ن
ن.االاد كوني نال  ن ممناس ص  

ن
 النمو االقتصادي

ن
ا  فرر نكعررمهن اسدطرر ناتناسارروكقنذونمررونناأل ررماث وك صرر  نسوويرر ن

يرررأنالررروجن%ن2،2كرررأناس كررر ناس ميمرررأنيرررأناس رررودجناسك  رررأناقمكررروسأن
كعرمهننكمر  نأأنياسكد ار كرأ نن.ن2101يرأنالروجن%ن2،2إسر نن2112
نيوومنيدمو زنال منمذاناسكاد ىناسك  ف ناسذ نالن2100نسعوجناس ك 

 النيوررومنيغطررأناسط رربناال ررويأنال رر نارر قننأكعررمهناس كرر ناسارروو 
 س الناسايواوتناس ممي ناسديايني ناسدأنادكعهروناسك رعناسكنورز نن .اسعكه

جنك رررذن هويررر نالررروناسدرررأنادكعدهررروناس و كررر اسك فرررزةنناسكوسيررر  اسايواررروتن
ن.سووأناس ك ناالادصوم نأاهنكأنمذاناسكعمالتن2112

 
وبطبيعةةة الحةةا  لةةم يكةةن سدات سساسةةيات االقتصةةاد ا ردنةةي سحسةةن 

 :حااًل من معدالت النمو االقتصادي، وكانت كما يمي
  

نمعد  التضخم
ن

ن2100الررروجنن ررراهناسعشررنةنأشرررهنناأل سررر نكرررأناسد ررر ج كعرررمهك رر ن
فررررسناسفدررررنةنكررررأنالرررروجن يررررأن%نن6،2 رررر اسأنككمون رررر ن%ن6،5 رررر اسأن
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نورروكالنن2100نسعرروجنكعررمهناسد رر جنيك رر نأأ كررأناسكد ارر ن.نن2101
ن%.6،6  اسأن

ن
نالبطالة

ن
 اهن%ن02،0 يثنك  ننينا  نكوو مناسكندف ،نكونزاهنكعمهناسكطوس 
يادكننكعمهننأأ،ن كأناسكد ا ن2100الوجننكأناس اثنأنكو ناأل س 

ن.اسكطوس ن  هنمذاناسكاد ىنسكمي ناسعوج
ن

ناب الجاري لميزان المدفوعاتالحس
ن

 اهناس صرناأل هننالمزناس اوبناسمون نسكيزاأناسكمي الوتنامه
أ نكررون ارركدمننك يرر أنمي ررونن(0060،6)كررأنمررذاناسعرروجنالمررزالنكمررمانان

 يد اررر نأأندك ررر ن ارررك نمرررذان.ناس رررودجناسك  رررأناقمكررروسأكرررأن%ن02،2
نكمون ر %ن2،2  ر نن2100اسعمزنس  ودجناسك  أناقمكوسأنيأنالروجن

 ورروأنأماءنك رر مناس ارروبناسمررون نوكررون.ن2101يررأنالرروجن%ن6،1كرر ن
ن:ي أ
ن

 راهناسدارع نأشرهنن%ن06،5ن كر الن اركدمننا الوطنيةةصةادراتشهمتن
ن فرررسناسفدرررنةنكرررأيرررأن%ن02،6كمون ررر نكررر نن2100الررروجنناأل سررر نكرررأ

ك اررك ننمررأناأل ررنىنيمررمناندفعررتنالمسةةتورداتأكررونن.اسكو ررأ اسعرروج
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كمون ر نكر نكرونن2100الوجننكأ اهناسداع نأشهنناأل س ن%ن02،2
مررذاناررمن مررجنالررأن ن.نن2101الرروجنن فررسناسفدررنةنكررأيررأن%ن2،6ن ارركدم

 صرهنيرأناسرذ ننعجز الميزان التجةارييأننك ك س نناندفو  ناسدط ناتن
مرروءنيررأنكع كررمننمي رروننونك يررن(6،2)إسرر نن2100نالرروج هويرر نأي رر هن

ن.كاكبنزيومةنيود نةنكاد نماتناسكك و نكأناس فطناس وجن كشدمودم
ن
نمقبوضةةةةات حةةةةواالت العةةةةاممين رررركأنكيررررزاأناس ررررمكوتنا  ف ررررتن ن

 رراهناس ا رر نن%ن02،2ك رر اسأننوالةةدخ  السةةياحين%6،6ك رر اسأن
ن.2100الوجننكأنأنكو ناأل س 

ن
يرأنن رمثوكرونناسر انمةنإسر ناسكك ور ناالسةتممارية التةدفقات سرجندارهجن

إذن،نيرررررأندغطيررررر نيمررررر ةنالمرررررزناس اررررروبناسمرررررون ناساررررر  اتناساررررروكم 
ن2100 ررراهناس صررررناأل هنكرررأنالررروجن%ن06،6نا  ف رررتنك ررر اسأ

 ك رذنالشرننن و  مةرةك ي أنمي ونناألكنناسذ نا عورسنن(650)سدك  ن
سررررمىناسك ررررعنناالحتياطيةةةةات ا جنبيةةةةةا  فررررو ننصرررريمننارررر  اتنيررررأ

.ن2100نأي رر هك يرروننم الننيررأن هويرر ن(ن00،2)اسكنوررز نسيصررهنإسرر ن
(ن2)تن ن جنذسعنالندزاهنمرذاناال ديوطيروتنكني ر ن دغطرأنكارد نما

ن.أشهننكأنكاد نماتناسكك و نكأناسا  ن اس مكوت
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 :المالية العامة
  

يررأن رر ءندكرروطؤناس شرروطناالادصرروم نيررأناسكك ورر ن رراهنمررذاناسعرروج،ن
ن6222  ررر نن2100ك غرررتنااليرررناماتناسك  يررر ناسكعرررومندمرررمينمونسعررروجن

الرررأنكارررد اموناسكد مرررقنيرررأنالررروجن%ن2ك يررر أنمي ررروننكوندفرررو ن اررركدمن
إس ناسك  ناس ونمي ناندفوالولن يننكاك قن صهنييكونام تن.ن2101

اسعوكر ناقيرناماتن مرجنإمكروسأن كرذسعناندفر ن.نك ي أنمي رونن(0025)
دمنيكرولنالرأنكارد امون%ن21ك ي أنمي روننكزيرومةن اركدهونن(6626)إس ن

نن.2101يأنالوجن
ن

نكع ررريجناسشرررونن االكد ررروأيررراأناس و كرر نإذنددمرررمجن  يررأنمرررذاناسكمررروه
 ال  ننأاهوناسكك و ناسعنكير ناسارع مي نال ر ن نس م هناسشميم ن اسصميم

نآيررروتنأارررك يرررأنمرررذاناس رررن رناالارررد  ودي نس ررر مندمرررميجننمالكهرررجنس رررو
نماسرر ناسمودررمناسك ررعنالكررمنا ناس ررو أناكررأناس ارريأناسكفررمىاسشرروننإسرر ن

ن.ال  نمه منماسدمناسكد اص  نك ناسم هناسشميم ن اسصميم 
ن

إس نفعتناس فموتناسموني ن،ناندكأناسكوسي ناسعوك ناآل ن ال  ناسمو بن
الررأنكاررد امونيررأن%ن22ك يرر أنمي رروننكاررم  ن كرر الن ارركدمنن(6222)

،ن مررأنزيررومةنكندفعرر نكوررهناسكمرروييس،ن اررمن مكررتنكشرروهن2101الرروجن
إسر نكارد ىنايوارأنك ر نن صه اسذ نأاواأنالأناندفو ن مجناسمالجن

 اذانا ررررررف ون ارررررررونةنشرررررررنو نن2100سعررررررروجننك يرررررر أنمي رررررررونن(0211)
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 نالأناادكناننمالجناسدعني ناسوهنكودي ن اسكوسغ ن ر اسأناسوهنكوءناس ومك
ن.ك ي أنمي ون(ن2211)س ن  اسأنإكمك  ناسمالجننيصهك يوننمي ونن

ن
يمرررررمنك غرررررتنن2100سعررررروجننأكررررروناس فمررررروتناسنأاررررركوسي ناسكعرررررومندمرررررمينمو

الررأنكاررد امونيررأنالرروجن%ن6،2ك يرر أنمي رروننكزيررومةن ارركدهونن(0102)
ن.2101

ن
ك ير أنمي روننن(5261)فمروتناسعوكر ن  ر ن دنديكولنال  نذسع،نك غرتناس 

ن.2101الأنكاد امونيأنالوجن%ن21كوندفو ن اكدمن
ن

مررذاناسدطرر ناتن يررنناسك اديرر نالررأناندفررو نالمررزناسك از رر ننأاررفنت اررمن
ك يرررر أنمي رررروننأ نكررررونن(0256)  رررر ننإسرررر كد ررررك ولناسكرررر  ناس ونميرررر ن

%ن6،5كموكرهنكرون اركدمنناقمكروسأكرأناس رودجناسك  رأن%ن5،2 اكدمن
ن.2101ودجنيأنالوجنكأناس 

ن
 صافي الدين العام

  
اناكر نن2100يرأن هوير نالروجنصرويأناسرميأناسعروجنأأنيك  ننكأناسكد ا 

كرأناس رودجناسك  رأن%ن56ك ي أنمي روننكشروالنكرون اركدمنن(02251)
ن(0،2)ك رررر اسأنن2101االمكرررروسأنكدمررررو زالنكاررررد اانيررررأن هويرررر نالرررروجن

وجناسورنيجنال كرولنكم ارنأ ريطنأأ أنم نيأنمذاناسكموهن.ننك يوننمي ون
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اندفررو نناسزيررومةناالاررد  ودي نيررأناسكمي  يرر ندعرر منيررأنكع كهررونإسرر نكرروأ
ن.شنو ناسوهنكوءناس ط ي نكمي  ي 

ن
 الرئيس معالي

 حضرات النواب المحترمين
ن

ال ررر نن  اسكمي  يرررناسعمرررزنكارررد يوتكرررأناس رررن ن ناسدأويرررمنال ررر نأأن
ن رر النارر كي اسنممااليودررسدنالنيمرر زناارردكنانان  ررنالننارروكقنذوررنااس  رر ناس

نصررنيأن اسررذ كاس مررم ن اس ال رر ناالارردمناننناسو ررأناالادصررومنارردمنانا
 سع رمنكرأناسكفيرمننن.ك  ي نسد ميممن اهناسعممناسكو أنالنكذس ونمه م

اآل ررررونناسارررر كي ناس ومكرررر نالررررأن ارررردعن نارررر يولننأأيررررأنمررررذاناسكمرررروجن
ن.زنيأناسك از  ناسعوك ن اسكمي  ي اادكنانناسكاد يوتناس وسي نس عم

يررزا جناسمطررو ناس ررو نناس ورر كأنادنا ناسكدزايررمنسدك يررهناسعمررزيرروال
ير نأارعوننننن يداركبنيرأاساي س ناسكد ينةنيأناسار قناسكصرنيأننال  

ارر كيولنال رر ناق فرروقناالاررد كون ن كوسدرروسأنال رر ننيررؤ ناررمنككررون ناسفودررمةن
ال رر ند  يرررنا ديوطيررودهجنأأنإاكرروهناسك رر عنوكررون.ناس كرر ناالادصرروم 

اس رررروسأنكررررأننسكوسيرررر ناس و كيرررر نذاتناسكررررنم ميررررأناأل ناقنااسفود رررر ن
االم اتننؤ ننارررر كولنال ررر ند  يرررررناسكررررم ناتنيررررأيررررارررر رناسك ررروطنن

اساررر قنيرررأناسمطرررو ناس رررو ن د ميرررمالنناسكوسيررر ناال رررنىناسكدررر ينةنيرررأ
ن.اسكوسأ
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اسدررأندعدكررمنال رر ندك يررهناسعمررزنكررأن رراهننأناسايوارر ناسكوسيرر وكررونا
ي س نأال ررر نكرررأن  قنكارررد يوتناررردارررناسرررما  أن اس رررونمأناالادرررنا 

ن.اسكاررد يوتناسكن  كرر ن اررمندورر أنكصرر  ك نكد ررونند رر كي نكارردمك ي 
 وكرررررونمررررر نكع ررررر جنيررررراأناندفرررررو نكعرررررمالتناسد ررررر جني رررررننكد وياررررري ن
اسصرررومناتناس ط يررر ن ي رررننكد وياررري نكعرررمالتناسعودرررمناس ميمرررأنال ررر ن

األم اتنالودررررمناسكشرررروني ناالاررررد كوني نيررررأناالادصررررومناسرررر ط أن ال رررر ن
كمون ر نكوسعودرمنال ر ناألم اتناسكوسير ننسمي ونناألنم أاسكوسي ناسك ننةنكو

امني  ننال ر نااردمناننارعننصرنرن ككونكوسعكاتناألم كي نناسك ننة
ن.اسمي ون

ن
يررأننىوكررونأمناس ورر كأنؤم ناالادررنا ناسكدزايررمنسدك يررهناسعمررزيرراررمن ن

إسررر ند فررري نكندكررر ناسدصررر يرناالددكرررو أنسررر نمأ،ن كوسدررروسأنناساررروكق
وكرررروندررررزمامننادررررنا نكررررأناألارررر اقناسم سيرررر دررررزمامنصررررع ك ن و فرررر ناال

ن.نصع ك نمذبناالاد كوناتناألم كي 
ن

وكررررونانمرررر ناأناؤوررررمنسكم ارررروجناسوررررنيجناأند رررروكأناسعمررررزناس ررررونمأن
اسكدك هنكعمرزناس اروبناسمرون نسكيرزاأناسكرمي الوتنا كرونيعر من اربن
كدطوكموتناسم هناسم كأناس نالمزنما  رأنس مطرواليأناسعروجن اس رو ن

االارررردهاعناسدنيررررأنس مطررررو ناس ررررو ن اال فرررروقننكارررركبنااليررررناطنيررررأ
ن.ناالاد كون ن ينناسك دجنس مطو ناسعوج
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  الرئيس  معالي
 حضرات النواب المحترمين

 
ارررع نمرررذاناس و كررر نكرررأن ررراهنكشرررن  ند يرررأن رررهنمرررذاناسكعطيررروتن

اررو  أناسك از رر ناسعوكرر ن كشررن  ناررو  أنك از رروتناس  ررماتناس و كيرر ن
كواردعومةناسدرر ازأنناسوفي رر اقمرناءاتنناد روذإسرر نن2102س ار  ناسكوسير ن
ن كعوسمررر ناال رررداالتناسهيو يررر ناسدرررأندعرررو أندرررمنيميولننس كوسيررر ناسعوكررر 

كررررأن يررررنناسكمكرررر هنأأن ارررردكننيررررأناالالدكررررومنال رررر ناسكرررر  ننإذ.نك هررررو
اس ونمي ن االادنا نيرأندك يرهن فمود روناسمونير نككرونيرأنذسرعنيرود ندأن

ن.اسن ادبن اسدموالم
ن
ناس و كررر نكادكرررو نايواررر نكوسيررر نك  ررركط انسد ميرررقنذسرررعند درررزجنمرررذ ن

مو رربندم رري نإسرر ناق فرروقناسعرروجن يررنناسك رردج،ندهررمرنإسرر ند فرري ن
 ارررررريأناالكد رررررروهن اسد صرررررريهنمررررررمنناسكرررررر انمن ارررررر ءند صيصررررررهون د

ن.ناس نيكأ
ن

اسدرررأنك رررأنال يهرررونن ييكررروني رررأن اصررر نكررر مزةندكرررنزنأمرررجناسفن ررريوت
ن:اسكذو نيأاسمو   يأننكشن الو

ن
ن
ن
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 بالمؤشرات االقتصادية الكميةلمتعمقة الفرضيات ا :سوالً 
 
 اسررر ط أنكد ا رررعولنيرررأن رررر ءنناالادصررروميد اررر نأأنياررردكننأماءن

دكرررروطؤناالادصررررومناسعرررروسكأن األ ررررماثناسايوارررري ن األك يرررر ناسدررررأن
يد اررررر نأأني كررررر ناس رررررودجن يرررررثن.ندشرررررهممونكعررررر نم هناسك طمررررر 

سعررروجنن%2،6ناسك  رررأناقمكررروسأنكوألارررعونناسمونيررر نك ارررك ندك ررر 
ن،2106ن–ن2102ارر  يولنيررأناسكد اررطنس الرر اجنن%2ن ن2102

%ن2،6 ن2102سعررررروجنن%2ن كوألارررررعونناس ميميررررر نك ارررررك ندك ررررر 
 .ا  يولنيأناسكد اطنس ال اجناسكذو نة

 

 ن6 ن2102سعوجن%ن6،6  اسأنيد ا نأأنيك  نكعمهناسد  جن%
 .يأناسكد اطن2106ن–ن2102س ال اجن

 يد ارررر نأأنيك رررر نكعررررمهن كرررر ناسصررررومناتناس ط يرررر نيررررأناسكد اررررطن
 .2106-2102ا  يولنس ال اجن%ن00

ن
 ار  يولن%ن2يد ا نأأنيك  نكعرمهن كر ناسكارد نماتنيرأناسكد ارطن

 .2106-2102س ال اجن

 

 يد اررر نأأنيك ررر نارررعننكنكيرررهناسررر فطنيرررأناسكد ارررطن رررراهناسفدررررنةن
 .م النالنس كنكيهناس ا من011  اسأنن2102-2106

ن
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 المرزناس اروبناسمرون نسكيرزاأناسكرمي الوتنو ارك ننيك  يد ا نأأن
سدرر  ف ن%ن2  رر نن2102سعرروجننكررأناس ررودجناسك  ررأناقمكرروسأ
ن.2106يأنالوجن%ن2صهنإس ندسمذاناس اك نكعمنذسعندمنيميون

ن
 يد اررر نااررردكنانناسكارررد ىناسكرررني نس مرررجناال ديوطيررروتناألم كيررر ن

و نال رر ناارردمناننهرروناسك ررعناسكنوررز ن اسازكرر نس  فرركاسدررأني رردف ن
 .اعننصنرناسمي ونناألنم أ

 

نحضةةرات النةةواب المحتةةرمين ،معةةالي الةةرئيسن مررذاناسفن رريوت
كك يررر نال ررر نا رررمثناسدمرررونينناسم سيررر ن كشرررو ناد ونكررر ناسكؤااررروتن

ن.اسم سي ن  هناسد اعوتناسكادمك ي نساادصومناسم سأن اقا يكأ
ن
 المالية باإلجراتاتالفرضيات المتعمقة  :اً ماني
  
 سم اد رروناسكارر   ن أمهزد ررونن اسازكررنك صصرروتأكيأناسدرردكنانناارر

يشررررروهناسنويرررررزةنناسررررر طأن اسكررررر اطأناسرررررذ نكرررررأأس كويررررر نناألك يررررر 
 .سعك ي ناسد كي ن اس ك ناالادصوم األاواي ن

 

 شرركو ناآلكرروأناالمدكرروالأنس  فررو نسن اسازكررنك صصرروتأكيأناسدرر
كرأن راهناالاردكناننيرأنناألنم رأ ال  نكاد ىنكعيشر ناسكر اطأ

 دررر يينناساررروأنن اارررط ا  ناسغررروز اسدك ي يررر مرررميجناسرررمالجنس كررر امند
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ناسدررأكيأ  طرروق  د ارري  ،اسكادررجنس فمررناءن ذ  ناسررم هناسك ررم م
اسطوسرربن صرر م ق  مالررج اسكمنارري  اسدغذيرر   كن رروكج اسصرر أ

 كن روكجنن دعزيرز اسكه رأ اسدرمنيب كناكج د فيذ اسموكعأن ك اص  

 .االمدكوالي  اق دومي 

ن
 النارريكوناسك رر مناسكدع مرر نكوسك ن ارروتن نندشررغي ي  رركطناس فمرروتناس

اس رمنكرأناارد ماجن نن اسوهنكوءن اسكوءن اسهرودرن كصرونيرناسارفن
 ن.س  ن نةناسمص ىنإالاسايوناتناس و كي ن دم ي نافنناس ي من

 

 سدك يررررررهناال ديومرررررروتناسد ك يرررررر نن اسازكررررررنك صصرررررروتأكيأناسدرررررر
 .تناسكك و يأنووي نك وي وذاتناأل س ي ناسندياي ن

 

 كشررررن  نميو رررر نن ادرررربنكرررر  فأناسكدع مرررر نكنصررررمناسك صصرررروتن
 .2102اسمطو ناسعوجناالدكونالنكأنكط  نالوجن

ن
 كوسيرر نسصرر م قنا ديرروطأناسدموالررمناسككوررنناسك صصرروتناسنصررمن

 .س عاونييأناس و عيأنس  كوأناالمدكوالأ

ن
 

 سزيرومةناسن ادربناسدموالمير نس عارونييأننكوسير اسك صصروتناسنصمن
 . اسكم ييأ
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ن
 اس ط ير نناقاردناديمي كشروني نناسازك نسد فيذوتننصمناسك صص

 .س دشغيهن ذسعنكهمرند ييننين نالكهنس م ىناسعوك  ناألنم ي 

ن
 نأاسن   اكطن ا   ن شرفوي نسااردفومةنكرأناسكعوسمروتن   

اسطكي نك يثندمدصننال  ناسشناد ن يرنناسكمدرمنةنكرأناسكر اط يأن
 . ينناسكؤك يأنص يولن

ن
 كرررأنذ  ننكارررد ميمنإسرر نالنفطيةةةةالمشةةةتقات إالررومةند ميرررمنمالررجن

  اررناسدمرو زاتناسدرأندعدرن ناس  روج نناسم هناسكدم أن اسكد ارط

 كصر نةنكدصر  نن.اسعر أنس ي  سر نم أنازم امير ندمرميجا نناس وسأ
اس و كر ن كوسدعررو أن اسدشرو ننكرر نكم اروجناسكرر اننكدك ررأن اردم ج

الندكررررسنذ  ناسررررم هن اسدررررماكينناسدررررأن  زكرررر نكررررأناقمررررناءات
أ مناأناؤوررمنسكم ارروجناسوررنيجناأنآسيرر ناسررمالجناسكدكعرر ن نن.اسك ررم م

 وسيررررولند ررررمثندشرررر مولن ا رررر ولنيررررأناالاررررعونن الندداررررجنكوسعماسرررر ن
 دشم ناال فوقناالادهاوأناسذ نيذمبناس ناسكاد نماتن سريسن

 .س صومنات

 

 اسكارد م نكرأند ميمنمالجناسوهنكروءن اسكيروانإسر ناسشرناد نناادصون
 ال ررررر نأأندصررررررهن اسكد ارررررطناسرررررم هناسكدررررررم أنن  ذاسكررررر اط يأن
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كشرررروهندررررمنيمأنأارررعونمونإسرررر نكارررد ىناسو فرررر نس شررررناد ناأل رررنىن
 .2106ن–ن2102 اهناسكمىناسكد اطن

 

 اسارر  ناسوكوسيرر نالررممنك ررم منكررأنال رر ن اسنارر جندعررميهناس ررنادبن
سغوءنكع ناقالفوءاتنكأننذ  ناسم هناسك م م اسدأنالندكسن  ا 

دأنأ كدتنالرمجن نيك ناسككيعوتنال  نكع ناسا  ن اس مكوتن اس
 .مم امو

ن
 د ايأنوفوءةناسد صيهن اس منكأناسدهنبناس نيكأ. 

 
 الرئيس  معالي

 حضرات النواب المحترمين
ن

أنمرررر نأأنأاررررمجنأمررررجنك رررر من.ن ك رررروءلنال رررر ناسفن رررريوتناسكررررذو نةنارررروكمولن
كشررن  ناررو  أناسك از رر ناسعوكرر ن اررو  أنك از رروتناس  ررماتناس و كيرر ن

ن:نعنال  ناس   ناسدوسأ ذسن2102س ا  ناسكوسي ناسكد اع ن
ن
ن
ن

 مشروع قانون الموازنة العامة: سواًل 
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 اسك  يررر نيرررأننيمرررمننأأندصرررهناقيرررناماتن:اسك  يررر اقيرررناماتن
ك ي أنمي وننكام  نكذسعنن(6261)  اسأنإس نن2102الوجن

الررأنكاررد اموناسكعررومندمررمينانيررأنالرروجن%نن02،5ن كرر الن ارركدم
نقمكررروسأااس رررودجناسك  رررأنإسررر ن،نسدك ررر نكرررذسعن اررركدهون2100
ن.2100يأنالوجن%ن20،6كمون  نك ن%ن22،2  اسأن

ن
 رررم ثند ارررأنناقيرررنامات د هرررنناسدطررر ناتناسكد اعررر نسهرررذان

يرررأنكارررد ىناالالدكرررومنال ررر ناسرررذات،ن يرررثنيد اررر نأأندندفررر ن
اسك  يرررررر نس  فمرررررروتناسمونيرررررر نكررررررأنناقيررررررنامات اررررررك ندغطيرررررر ن

ن،2102يرأنالروجن%ن26،5نإسر نن2100يأنالوجن%ن26،2
ن2106 نن2102يرأنالرروكأن%ن20،2 ن%ن22،5  ر اسأن

ن.ال  ناسدنديب
ن
  ن2102اررمنتناسكرر  ناس ونميرر نيررأنالرروجننن:اسكرر  ناس ونميرر

ك يرررر أنن(0025)ك يرررر أنمي رررروننكمون رررر نكرررر نن(221)ككك رررر ن
 .2100مي وننيأنالوجن

ن
 

 يمرمننأأنيك ر ن مرجنن ك وءلنال ر نكروندمرمج،نن:العامة اإليرادات
يرر أنمي رروننك ن(6201)  رر نن2102اسعوكرر ن رراهنالرروجنناقيررنامات
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كموكررررررهنناقمكرررررروسأكررررررأناس ررررررودجناسك  ررررررأن%ن25،2سيشرررررروهنكررررررذسعن
 نن.2100يأنالوجن%ن22،6

ن
  ن2102اس فمررروتناسمونيررر نيرررأنالررروجننتارررمننن:اس فمررروتناسمونيررر

سد ررررروي نكرررررذسعنال ررررر ن فرررررسنك يررررر أنمي ررررروننن(6222)ك  ررررر ن
نن. ك نيرذوننأ كم أنن2100كاد اموناسكعومندممينانيأنالوجن
يرأنناس فموتناشوهنمذدكوسأن و اك نكأناس ودجناسك  أناقم

يرررررأنالررررروجن%ن22،5كموكرررررهن%ن25،6 ررررر اسأنن2102الررررروجن
ننن.2100

ن
  اس فمررررروتناسنأاررررركوسي نيرررررأنالررررروجننتارررررمننن:اس فمررررروتناسنأاررررركوسي

ن(05)كمرررمانانكو  فرررو نك يررر أنمي ررروننن222ك  ررر نن2102
.نن2100اسكعررومندمررمينانيررأنالرروجننوك يرر أنمي رروننالررأنكاررد ام

اس ودجناسك  رأن  ر نن اس يد ا نأأندشوهن اك نمذاناس فموتن
إمكرررروسأن سدك رررر نكررررذسعن صرررردهونكررررأنن2102يررررأنالرررروجن%ن6

الررررروجن%(ن06،2)نركمون ررررر نكرررررندمنيكرررررولن%ن06اس فمررررروتن ررررر اسأن
2100. 

ن
 ن2102اس فمررروتناسعوكررر نيرررأنالررروجنارررمنتنن:النفقةةةات العامةةةة
ك يررر أنمي ررروننن(5261)ك يررر أنمي ررروننكمون ررر نكررر نن(5222)ك  ررر ن

ك يررر أنن(02)كمرررمانانن  فرررو ،نكو2100يرررأنالررروجننوكعرررومندمرررمينم
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شرررروهناس فمرررروتند و اررررك نكررررأناس ررررودجناسك  ررررأناقمكرررروسأن.ننمي ررررون
ُكعرررومن%ن22،5كموكرررهن%ن21،2 ررر اسأنن2102اسعوكررر نيرررأنالررروجن

 ن.2100يأنالوجنننودممينم

ن
  مكرررروسأاقيررررناماتننقمكرررروسأوك صرررر  نن:المةةةةاليالعجةةةةز ن ا 

ن2102اسعمرررزنكعرررمناسكررر  ناس ونميررر نسعررروجننيك ررر نأأاس فمررروتنيمرررمنن
كرررأناس رررودجناسك  رررأن%ن6،5كرررون اررركدمنك يررر أنمي ررروننأ نن(0122)

كررأن%ن5،2ك يرر أنمي روننأ نكررون ارركدمنن(0256)كموكررهنناقمكروسأ
ا  فو ررمنمرذاناسعمرزن اصرهن يد ارر نأأنين.2100اس رودجنيرأنالروجن

يرأن%ن2،6 اسر نن2102يرأنالروجن%نن6إسر نسدصهن اكدمنس  رودجن
يك ر نكروننأكوناسعمرزناكرهناسكر  ناس ونمير ،نييد ار نأأن،2106الوجن

،نكموكررهن2102كررأناس ررودجناسك  ررأناقمكرروسأنسعرروجن%ن2،5 ارركدمن
يد ارررر نأأني اصررررهنمررررذاناسعمررررزندنامعررررمن ن.ن2100سعرررروجن%ن02،0

كأناس ودجناسك  أناقمكوسأنسعوكأنن%ن5،5 ن%ن2،6سيصهنإس ن
ن.ال  ناسدنديبن2106 نن2102

ن
ال  نوهنكروندمرمج،نيد ار نأأنيدنامر ننصريمنصرويأناسرميأناسعروجنن ك وءلن
%ن56،6اسرر نن2102اررك نكررأناس ررودجناسك  ررأناالمكرروسأنيررأنالرروجنو 

،ن سي اصرررهنمك طرررمناسدرررمنيمأنسيصرررهن2100يرررأنالررروجن%ن56كموكرررهن
ن.2106يأنالوجن%ن52اس ن
ن
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 المستقمة موازنات الوحدات الحكوميةمشروع قانون : مانياً 

ن
اررمننكمكرر  ناقيررناماتنس   ررماتناس و كيرر نن:إجمةةالي اإليةةةرادات -0

ك يرر أنن(621)ك يرر أنمي رروننكموكررهنن(222)ك  رر نن2102سعرروجن
شروهناسرمالجناس ور كأن ارمن،ن2100مي وننكعومندممينانيأنالروجن

ك يرررر أنن(226)كررررأنمررررذاناقيررررناماتن رررر اسأنن2102يررررأنالرررروجن
 .ك ي أنمي ونن(25)مي ونن اسك  ناس ونمي ن

 

اس فموتنس   رماتناس و كير نيرأننإمكوسأامنن:نإجمالي النفقةةات -2
ن(222)مي روننك زالرولنك اار نك ي أنن(0202)ك   نن2102الوجن

ك يررر أنمي ررروننس  فمررروتنن(222) نك يررر أنمي ررروننس  فمررروتناسمونيررر 
ن.اسنأاكوسي 

ن2102اس فمروتنسعروجنإمكروسأن كذسعنيك  ناالندفو ناسكامهنيرأن
ن.ن2100ك يرررر أنمي رررروننالررررأنكاررررد امونيررررأنالرررروجن(ن262)  رررر ن

 يوكررأناسارركبناسندياررأن ناءنمررذاناالندفررو ننيررأنزيررومةناس فمرروتن
كارركبناسكررمءنكد فيررذن)وسي نسوررهنكررأنشررنو ندطرر ينناسعمكرر ناسنأاررك

كاركبن) شرنو ناساركنانسد سيرمناسوهنكروءنن(كشرن  ناسكي روءناسمميرم
 ديمرر ن) ار ط ناسكيروانن(اسكرمءنككشرن  ناسد ارع ناسك ونيرر ناس وس ر 

ن(د فيررذنكشرروني ناسكيرروان اسصررنرناسصرر أنيررأنك وي رر ناسزنارروء
سنأاركوسي نسورهناالندفو نيأنك صصروتناس فمروتنايوكأن وذسعن

أكررررون.ن اسد فزيرررر أن ميدرررر ناسطوارررر ناسذنيرررر ناقذاالرررر كررررأنكؤاارررر ن
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اس فمرررروتناسمونيرررر نيمررررمندنوررررزناالندفررررو نيررررأنك ررررمني ادررررمناسررررمي أن
ن.  وص نسوهنكأنشنو ناسوهنكوءناس ط ي ن ا ط ناسكيوا

ن
اسعمررزنسمكيرر ناس  ررماتننمررذااررمنن:نافي العجةةز قبةة  التمويةة صةة -2

نك ير أنمي روننكموكرهن(222)ك ر اسأنن2102اس و كي نيأنالوجن
 .2100ك ي أنمي وننيأنالوجن(ن262)

 

امننكمك  ن:نمجموع الفوائض المقدر تحويمها لمخزينة العامة -6
نن.ك يررر أنمي رررونن(022)ك  ررر نن2102مرررذاناسفررر اد نيرررأنالررروجن

إمكرررروسأناسررررمالجن) ال يررررم،نيد رررر نأأنصررررويأناسررررمالجناس ورررر كأن
اس ورررر كأنكطن  رررررولنك رررررمناسفرررر اد ناسكمرررررمنند  ي هرررررونس  زي ررررر ن

 .ك ي أنمي ونن(010)نايك  (نعوك اس

ن
ن
ن
ن
ن
 الرئيس  معالي

 حضرات النواب المحترمين
ن
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ذ اس و ك  إأ  كوأ سدؤكأ ال جناسد ميوتناسكوسي ناسدأن  امههو دمنع  ا 

 اسكد ارط ايو أندمنيميونال ر ناسكرمىسدمااليودهون  اسدصم  ك امهدهو

 ك  رروناالادصرروم ن االمدكرروالأن ال رر أن االطرر هن ذسررعن فو ررولنال رر 

  ميروهسنأي ره كاردمكالن ككرونيرؤكأ ن اس ط ير   كوداركود و موزاد روا 

اس وسأنكشن  ناو  أناسك از  ناسعوك نال  نذسعنااد منن ك وءالنن.اسمومك 
اسكد ايمر نكر ن طروبناسدو يررننكمك ال نكرأناسد مهروتناألاواري نإس 

اسارروكأن ك نمررروتناس ررر انناسرر ط أناالادصررروم ن د صررريوتناالم رررمةن
ن:اسدوسأاس   ناس ط ي نال  ن

 

كدوكعررر نالك يررر ناقصرررا ناسكررروسأن دكوررريأناسك از ررر ناسعوكررر نكرررأن -1
اسدعوكهنكوفوءةنك ناسكادمماتناالادصومي ن اسايواي ناقا يكير ن

 . اسم سي 

 

د ارريأنمنمرر ناالالدكررومنال رر ناسررذاتنيررأناسك از رر ناسعوكرر ن يررأن -2
 .نك از وتناس  ماتناس و كي 

 

كدعزيرررزنإ دوميررر ناسدنويررزنال ررر ناسكشررروني ناسد ك يررر نذاتناسعااررر ن -3
ومطوالررروتناسدع ررريجن اسصررر  نننأسناسكررروهناسكشرررن ن كررروسد  ير،

 اسعكررهن اسكشرروني ناسصررغينةن كد وميرر ناسصررغن،ن كشرروني ناسك يرر ن
 .كوءن اسكوءن دو  س ميوناسكع  كوتاسد دي نومطوالوتناسوهنن
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د كيرر ناسك وي رروتن دعكرريجنكووارربناسد كيرر نال رر ناررودننك رروطقن -4
دورررررويؤناسفرررررن نكرررررأن ررررراهناسكك وررررر نكشررررروهني مرررررقناسعماسررررر ن ن

اادوكوهنإ شوءنص م قنسدك يهناال ديوموتناسد ك ي ناألاواري ن
 .يأنووي نك وي وتناسكك و 

 

د ارريأناسكيدرر ناالاررد كوني ن د فيررزناس كرر نكررأن رراهناارردوكوهن -5
ك   كرر ناسدشررنيعوتناسازكرر نالارردمطوبناالاررد كوناتناس ونميرر ن

و ناس و ن دعزيزناالاد كوناتناسك  ي ن ال  ن   نيشم ناسمط
يررررأناسررررم  هنيررررأنادفوايرررروتناسشررررناو نكرررر ناسمطررررو ناسعرررروجنسد فيررررذن

 .اسكشوني ناسد ك ي ناسوكنىنيأناسمطوالوتناسندياي 

  

اسك أنامكولنيأناالدكومنكفوميجناس ووكي ناسكؤااري نيرأنكمروهن -6
 .اسككوناوتناسعوسكي اسكدوكع ن اسدمييجن اسكاوءس ن يقن

 

كررررمادهنك واررررك نندك ررررأن طرررر نزك يرررر ن ا رررر  ناسكعرررروسجنالالدكررررومن -7
سدك يرررهنالمرررزناسك از ررر نددارررقنكررر ناقطرررونناسعررروجنقمانةناسرررميأن
اسعوجنكهمرناس ص هنإس نكاد يوتنآك  نكأناسميأناسعوجن ذسرعن

 .دعزيزالنسكصمااي ناسكك و نال  ناسكاد ييأناقا يكأن اسم سأ

 

 الرئيس  معالي
 حضرات النواب المحترمين
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م ررونيررأن  رر ناأل س يرروتنودشرر ي ناسد ررميوتناسدررأند امه ررون امدهنإأ
النيمررررربناأنيك ع رررررونكرررررأنن،وسهرررررنسااررررردموك  اادرررررنا ناس  ررررر هناسكوسيررررر ن

اسعزيرررررزنيرررررأننكوق مررررروزاتناسع يكررررر ناسدرررررأند ممرررررتنسك رررررم واالالدرررررنارن
نن.اسكموالتناسايواي ن االادصومي ن االمدكوالي 

ن
كأ  رررونارررمن و س رررونيرررأنكشرررن  نارررو  أناسورررنيجن كم اررروج أ منأأنأؤورررمنس

ارررمنناسكاررردطو ناسد ييرررقنكررريأنن2102 اررر  ناسكوسيررر ناسك از ررر ناسعوكررر نس
اال س يرررروتناالك يرررر ن االمدكواليرررر ناسك  رررر ن كرررريأناس ررررغ طوتناسكوسيرررر ن

يررأنمررذاناسكن  رر نن اسكط رر بنك ررونن.إس و ررولن االادصررومي ناسدررأنالندمررهن
اس كررر ن ناالاررد  ودي ند ميررقنكعومسرر نصرررعك نطنييهرروناال  رركوطناسكرروسأن

درر ازأناس مرر قن اس امكرروتنسوويرر ن م رروندكررنزنامكيرر نككررمأن.ناالادصرروم 
ال مرررو نالك يررر ناالصرررا ناسكررروسأنال ررر ننكو  ررروتناسكمدكررر ناالنم رررأ
يمكيع ررونشررنيعنيررأناسكاررؤ سي ند ررتن.ننصررعيم نااليررناماتن اس فمرروت

ن.ك   نم س ناسمو  أ
 

كزيرمنكرأناسد ميرقنأمالر نا نالرزن مرهنأأني يم رونمكعيرولنسناس دروج  يرأ
يكو  رونكرأندار يجناالكو ر نال ر ن اأننناال موزن مك نس  طأن اسكر اطأ

ن.اي هن مم
ن

جاللةة مميكنةا المفةد   ه الغةاليدئةقاو  حفظ اهلل ا ردن وشعبو ا بةي
 .حفظو اهلل ورعاه المعظم ابن الحسين عبد اهلل الماني
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 ،،،السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتوو 

  
 سميو صالح طوقان. د

 
 

 2100/ن02/ن00الكوأنيأن


