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  ،،معالي الرئيس

  ،،، النواب المحترمين الأخوات والإخوة حضرات

 

يسرني أن أقف أمام مجلسكم الكريم ألعرر  علرح راررا كم معرر    

للعرررام عرررن  ارررم الرك مرررم ر يعب رررالررر      2007قررران ن الم ا نرررم العامرررم لعرررام 

ان جرا  الر  لم البات ال نميرم العراملم  ري كا رم أر  ثاب مق اعد يرسي القادم،   

اني  رررال  الناالقرررم أقررر ا الق ارررادنا الررر   راسررر ميؤسرررع دعرررا م    ،الغرررالي

 السن ات الثالث القادمم.
 

مررن  اررم عمررح الرك مررم للعررام القررادم  نيررر  عرردد كبرررر  ت قررد  اررمن

 ًا رربم أمام أبنا   بنراتقالمعاريع ال نم يم الكبررة  الم ن عم  ال ي س ي ح آ ا

بمرا ررؤد  ىلرح  رسررن أرر ا  معيعر  م    الر ان لالسر يادة من را بعركح كبررر

جررا  ليعبررر منررااس سرركناوم.  برر لم  رر ن معررر   ورر   الم ا نررم م  لررف  رري 

 ال اد رررم ىلرررح   سررريع  رررات الملكيرررم السررراميم ر عبرررررًا ارررادقًا لمارررامرن ال  ج

 كا م أنرا  المملكم.ل عمح ثمار ال نميم  مك سبا  ا  ىاار
 

لح جانب  لم ،  قد أ لح معر    أوميرم  2007لعرام  الم ا نمقان ن  ا 

 األساسرريالررركن  بمثابررم ع بررري الرر   مماثلررم ل لبيررم م البررات األمررن القرر مي 
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اررمن  العرراملم  رري عمليررم ال نميررمل رقرررس االسرر قرار  السرررر ب اررح  ثاب ررم 

 اااروا المنع د .
 

الم ا نرم العامرم أعبراً  ىارا يم ور ا  ح  رم ر رغم أن را    المعاريع ىن و   

س ف يعمح علرح  ريرر  القارا  ال راي ل يرادة نعراا   نير وا  العام ىال أن

مرا ررؤد  ىلرح  يرادة قردرة االق اراد باالس ثمار   ي م  لرف منرااس المملكرم 

لرررح   لررررد الررر اني علرررح  ىرررررادات ىرجررراد  رررري عمرررح جدرررردة  مرررن ج رررم،  ا 

 ورررر ا بررررد ر  سرررر ف يعرررر   مبرررردأ  مررررن ج ررررم أ رررررا. م جررررددة لل  ينررررم العامررررم

ات المبرردأ الرر   يع بررر بمثابررم المر كرر  األساسرري ل  ج ررات االع مرراد علررح الرر 

 سياس نا الماليم   العا  ا المس قبليم.
 

ننررري علرررح ثقرررم  امرررم برررسن وررر ا المعرررر   سررر ف     رررسمرن يعمرررح علرررح ا 

يكيررح لنرررا  رقررررس النجرراة  ررري م اج رررم معررركل ي  م  اارررحن رر   اق اررراد  

 ظررررات المملكررررم اليقرررر  الباالررررم   رقررررس ال نميررررم الم  ا نرررم  رررري م  لرررف مرا

برن رررررا،  وررررر  بكرررررح  سكررررررد سررررريك ن مجسررررردًا   أقاليم رررررا   قلررررررح اليررررر ار   يمرررررا

 لام را كم  م  ا قًا مع  العا كم.
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  ،،معالي الرئيس

 ،،،النواب المحترمين الأخوات والإخوة حضرات

 

  أبعراد معرر   قران ن الم ا نرم العامرم لعرام اعر اسر  قبح أن اس كمح  

ال ري أبر  ال ار رات االق اراديم ل ق ف  مراجعم   ن األمر ر الب ا 2007

مرح م ابعا كم كانت  ال ي بد ن أدنح عم  2006ع د  ا المملكم  ي عام 

  مرط او ماما كم.
 

لقررد ريررح عامنررا ورر ا  الرمررد   بجملررم مررن النجررا ات  ال رري لررم  كررن  

 ررا لم مررن لرردن قياد نررا ال اعررميم اليرر ة  ال رري كرران ل  رقررس لرر ال الج رر د الدؤ برر

باررمات  اارررم  رري سررا ر الميررادرن   اررا ر ج  دنررا جميعررًا   رري مقرردم  ا 

   يمرررا رلررري  الارررم سرررريعم برررسبر  وررر   النجرررا ات ج ررر د مجلسررركم الكرررريم.

 : ال ا رات
 

ي مسار  علح اريرس النمر   ااح اق اادنا ال ان  :النمو االقتصادي .1

لنرا   عرد  النمر  الرقيقري  ري اأن ربلر  مررث مرن الم  قرع  االرجابي،

مقارنررم مر يعررًا  % ور ا العررام.  يع برر ورر ا المعرد 6المرلري الجمررالي 

قليميرررًا. سلسرررلم ارررمن وررر ا النمررر   يرررس ي  بالمعررردالت الم رققرررم د ليرررًا  ا 

المر يعررررم ال رررري عرررر د  ا المملكررررم منرررر  عررررام  المعرررردالتم  ااررررلم مررررن 
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 يرررادة منعرررم اق ارررادنا داللرررم  ااررررم علرررح  األمرررر الررر   ررررد  2000

االنعكاسات السرلبيم الناجمرم عرن ال رسثررات السياسريم ج م ال اني لم ا

 رال  السرن ات   االق ااديم ال ي سادت السرار رن القليميرم  العالميرم

 الماايم. 

 

  عرر الدراسات ال ي أجر  ا المؤسسات الد ليم ىلرح أن أررد عناارر 

 رسرررن    مثرررح  ررري القررر ة ال ررري بررردأت  ظ رررر  ررري االق اررراد األردنررري 

النمرر  االق ارراد  الم رقررس  ررال  السررن ات   ورر ا يعنرري أن. الن اجيررم

المااررريم ال يعررر د  قرررط ىلرررح  يرررادة رجرررم االسررر ثمار علرررح أومر ررر  برررح 

اياًا ساومت مسرسلم  رسرن االن اجيرم  ري ور ا النمر  بمرا ال يقرح عرن 

% سرن يًا  ور  وردف سرعت ىليرر  سياسرات  اسر را رجيات ال نميرم  رري 3

  األردن. 
 

 رررري القرررر   بررررسن ورررر ا المسرررر  ا مررررن النمرررر    ال يسررررا رني أدنررررح عررررم

االق ارررراد  مررررا ورررر   رررري الرقيقررررم ىال  الاررررم ل ياعررررح ىرجررررابي برررررن 

القااعرن العام  ال اي  ال ي بدأت عراك  ما  ال  السن ات األ ررة 

   ع      رسخ بعكح  ااح. 
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معررد  الباالررم اال أن معررد   االق ارراد  ورر ا النمرر  علررح الرررغم مررن 

% راليرًا 14.3ىلح  2005%  ي ن ايم عام 15.3رغم ان ياا  من 

 ال  ر ا مر يعًا بكح المقاريع  يعكح أرد أبر  ال ررديات ال ري ما  ا  

 نسمح أن ر ااح و ا المعرد  ان ياار   ري  .  اج  اق اادنا ال اني

العرررررام القرررررادم مرررررن  رررررال   يرررررادة االنيرررررا  الرأسرررررمالي    اررررررد  رررررد قات 

ر  الباالرررررم ال ررررري اع مرررررد  ا االسررررر ثمار   ابررررررس بررررررام  مكا ررررررم اليقررررر

 الرك مم.
 

 أورم الم راار ال ري   اجر  ال نميرم يع بر ال ا م أررد : معدل التضخم .2

 ل رر ا سررعت   سررعح  .يرررد مررن عررم لر  ا  رر  رررؤ ي علررح مكاسررب ا   

السياسررررات االق ارررراديم  الماليررررم  النقديررررم ىلررررح  رقرررررس االسرررر قرار  رررري 

 يم.األسعار قدر المكان  كبح جماة أ  اغ ط   ا م

  
ىلرح  2006ار يا  معرد  ال ار م  ري عرام  ونا أ د أن أعرر ىلح ىن 

قد جا  ن رجم لمعالجم  2005%  ي عام 3.5% مقارنم مع 6ر الي 

أسرررررعار الرررررنيط  راررررر ا علرنرررررا ار يرررررا  ا ررررر الالت   عررررر وات سرررررعريم 

 ررررري األسررررر ا   وررررر   األسرررررعار برررررا  را  ثبرررررات  اسررررر قرار  العالميرررررم.
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سرررر ف ر جررر  نرررر  االن يرررا   ررري عررررام  العالميرررم،  ررر ن وررر ا المعرررد 

  يع د ىلح مس  يا   الم دنيم  ال  السن ات الثالث القادمم. 2007
 

عجرررر  الم ا نررررم العامررررم بعررررد بلرررر   ، وعلىىىىي صىىىىعيد المالةىىىى  العامىىىى  .3

ملر ن درنرار أ  مرا نسرب    450ر الي  2006 ال  عام المساعدات 

 دف  ري % من النا   المرلي الجمرالي  ور  نيرع العجر  المسر 4.5

  لررم علررح الرررغم مررن ىارردار ملرررس م ا نررم قرران ن الم ا نررم األاررلي 

 ملر ن درنار.  590نيقات ىاا يم بلغت ب

 

ملرر ن درنرار أ  مرا نسرب    772،  قرد بلر  أما العجز قبل المسىاعدا 

ملررر ن درنررار أ  مررا  978مقابررح % مررن النررا   المرلرري الجمررالي 7.6

 . 2005% من النا    ي عام 10.9نسب   
 

ىلررح جملررم  2006 يعرر ا ال رسررن  رري أدا  الم ا نررم العامررم  رري عررام 

مررررن الع امررررح مررررن أبر وررررا ال رسررررن الملررررر    رررري رارررررلم الررررررادات 

المرليرررم  الناجمرررم بعررركح أساسررري عرررن ال رسرررن ال اارررح  ررري النعررراط 

االق ااد   ك لم الكيا ة  ي  راررح الرررادات  ري م  لرف الرد ا ر 

 570بنرر   2006رررادات المرليرم  ري عرام الاريبيم.  قد ار يعت ال
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أ  مرا  2005% عرن مسر  اوا  ري عرام 22ملر ن درنار أ  ما نسرب   

 نقاط م  يم من النا   المرلي الجمالي. 6يعاد  
 

نسبم  غايرم الرررادات المرليرم ل  ا ال رسن، ار يعت مباعرة   كن رجم

 ل ررر   % 100ىلرررح   2005 ررري عرررام  %88.1للنيقرررات الجاريرررم مرررن 

 ورري النسرربم األعلررح ال رري  سررجل ا الم ا نررم  2006 النيقررات  رري عررام 

كرر لم،  قررد  راجعررت نسرربم النيقررات العامررم  . 1996العامررم منرر  عررام 

%  رري عررام 39.3% مقابررح 38.6ىلررح النررا   المرلرري الجمررالي ىلررح 

2005. 
 

 راجعرت المدر نيرم العامرم بعرقر ا ال رارجي  الردا لي  ري : الدين العام .4

ملررر ن درنررار بان يررا   7341ل اررح ىلررح  2006ين أ   ن ايررم  عررر 

% عررن مسرر  اوا  رري ن ايررم 2ملررر ن درنررار أ  مررا نسررب    153مقرردار  

النرا   المرلري .   ر ربرًا علرح  لرم ان يارت نسرب  ا ىلرح  2005عام 

% مرررن النرررا    ررري ن ايرررم عرررام 83.2% مقابرررح 72.7الجمرررالي ىلرررح 

كنسررربم مرررن ل ارجيرررم المدر نيرررم ااارررلت  علرررح نرررر  مماثرررح    .2005

% 56.1% مقابرح 51.1ىلح  راجع ا ل اح النا   المرلي الجمالي 

 . 2005 ي ن ايم عام 
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أ د أن أعلررررن أمررررام مجلسرررركم الكررررريم عررررن نجرررراة الرك مررررم  رررري  ، ونررررا

 القاارريم بعرردم  جررا    2001االل رر ام بسركررام قرران ن الرردرن العررام لعررام 

ا   المرلري الجمرالي   % مرن النر80رجم المدر نيم العامرم نسربم ألرر 

 . 2006% أل  من الدرن ال ارجي أ  الدا لي مع ن ايم عام 60
 

 أ د كررر لم  ررري وررر ا المجرررا  أن أررررياكم علمرررًا برررسن الرك مرررم  ع ررر م 

بمعررررر   قرررران ن معررررد  لقرررران ن الرررردرن العررررام ال قرررردم لمجلسرررركم الكررررريم 

% مررع 60السرر  داف سررقف جدرررد للمدر نيررم العامررم بررررث ال ر جررا   

 ع رررر م كرررر لم  % كمررررا ورررر  راليررررًا. 80بررررداًل مررررن  2011  عررررام رلرررر  

ىارردار أد ات درررن م ار يرراد أسرر ا  المررا  القليميررم مررن  ررال  الرك مرر

   ا ررررس  أركررررام العررررريعم السررررالميم الغرررررا    لررررم ب ارررردار اررررك م 

 ىسالميم علح غرار ما يق م ب  عدد من الد   العربيم  السالميم.
 

برر الي  2006ار يعرت  ري عرام  :جنبةى االحتةاطةا  من العمال  األ .5

مليرررررار د الر عرررررن مسررررر  اوا  ررررري ن ايرررررم العرررررام المااررررري، رررررررث  1.3

 ورررررر  مسرررررر  ا يكيرررررري ل غايررررررم مليررررررار د الر  6 جررررررا  ت ررررررراج  ألررررررر 

 رسرررخ   يكيررح لسرر م أعرر رمسرر  ردات المملكررم مررن السررلع  ال رردمات 
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أركررران االسررر قرار النقرررد   الريرررا  علرررح سرررعر اررررف الررردرنار مقابرررح 

 مالت األجنبيم.الع

 

ع دت اادرات المملكم  رال   :التجارة الخارجة  وميزان المدفوعا  .6

% 10.8% مقارنررم مررع 18نمرر ًا ملر ظررًا  جررا  ت نسررب    2006عررام 

% مقارنرم 10 ي العام المااري. أمرا المسر  ردات  قرد ار يعرت بنسربم 

 اً ور   ال ار رات اسر قرار .   عكرع 2005%  ري عرام 28مع ما نسرب   

 ي عج  المر ان ال جار  ال   ار يع بعكح غررر مسرب    ري  اً  اار

  ج رات  . كما أن و   ال ا رات  نسجم ىلح رد كبرر مرع2005عام 

ىيررررال  قاررررا  ال ارررردرر الم يررررد مررررن الرعايررررم  الراميررررم ىلررررح الرك مررررم 

 النعاط االق ااد .  االو مام من أجح  سريع عجلم 

 

عرر د ن المررد  عات  قررد اعجرر  الرسرراب الجررار  لمررر  أمررا  يمررا ر علررس ب

كنسرربم  ورر ا العجرر  ان يرر ، ررررث 2006 رسررنًا  اارررًا  ررال  عررام 

 رري عررام % 18مقابررح % 15نررر   مررن النررا   المرلرري الجمررالي ىلررح

مرا ىال أنر   و ا ال رسن النسبي المسجح  ي و ا العجر .  رغم 2005

يع بررر مررن أبررر  ال رررديات ال رري رنبغرري ال اررد  ل ررا علررح المرردا  ا  

مررررن  ررررال  االسرررر مرار  رررري  بنرررري السياسررررات الماليررررم   لررررم  الم  سررررط
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المنارربام  كرر لم السياسررات االق ارراديم المعرر  ة ل نا سرريم اق اررادنا 

 ال اني عالميًا.
 

: سرررجلت وررر   ال رررد قات التىىىدف ا  االسىىىت مارا  الىىىواردة كلىىىي الممل ىىى  .7

مليرار د الر  2.9ار ياعًا غرر مسب    ال  و ا العام، ى  بلغت نرر  

ة % مرررررن النرررررا   المرلررررري الجمرررررالي  م جرررررا   20أكثرررررر مرررررن معررررركلم 

% 86  مرا نسرب   أد الر  مليار 1.3بر الي  2005مس  اوا  ي عام 

 قريبررررًا.  قررررد أسرررر مت ورررر   ال ررررد قات  رررري  غايررررم كامررررح  جرررر ة عجرررر  

الرسرررراب الجررررار  بالاررررا م ىلررررح ىسرررر ام ا  رررري  يررررادة االر ياايررررات 

لرجم الكبرر مرن ال رد قات  يعكع و ا ا .لدا البنم المرك    األجنبيم

االس ثماريم مدا ثقم المس ثمرين األجانب بالبر م االق اراديم المرليرم 

 قد اس ر   االك  راب  ري ال يرادة الجا بم لالس ثمارات  الراانم ل ا. 

 رؤ ع أمررر ا  العرررركات األ ررررا  ررري رؤ ع أمررر ا  البنررر م ال انيرررم 

االسر ثماريم لغررر  بلغرت ال رد قات مليرار د الر،   1.5أكثرر مرن علح 

المقيمررررررن  الناجمرررررم عرررررن عمليرررررات  ا ارررررم عررررررك ي اال اررررراالت 

علررح  ملررر ن د الر.  رظرري قاررا  العقررارات  540 الي سرريات ررر الي 

من و   ال د قات       الباقي علرح عردد  د الر  ملر ن  160ر الي 

 من القااعات األ را.
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 ،،معالي الرئيس 

 ،،،النواب المحترمين حضرات

 

مت جملررم الجرررا ات  ال رردابرر ال رري ا  رر   ا الرك مررم  ررال  لقررد أسرر 

بالنجرررا ات ال ررري  رررم  رقيق رررا سررر ا  علرررح ارررعرد األدا  العرررام  2006عرررام 

الق اررادنا الرر اني أ  علررح اررعرد أدا  الم ا نررم بعرركح  رراي.   يمررا رلرري 

 اس عرا  سريع ألبر  و   الجرا ات:
 

أ  نيقررم ىاررا يم اال  بعرردم ارررف القاارريمب ع رردا  ا الرك مررم  ال رر ام .1

 قرررردمت الرك مررررم  كمررررا  علمرررر ن، بعرررد أ رررر  م ا قررررم مجلسرررركم الكررررريم. 

لراررا كم  ررال  ور ا العررام بملرررس م ا نرم  اررمن جملرم مررن النيقررات 

 .الاا يم ال ي لم رراد ل ا م ااات  ي قان ن الم ا نم األالي

س ب رررر   الاريقررررم أل   مرررررة انسررررجامًا مررررع رررررلىارررردار ورررر ا الم  يررررس ي

ت الرك مرررم الراميرررم ىلرررح  ع يررر  مبررردأ العررريا يم   رسررررن آليرررم   ج رررا

 الرقابم علح الما  العام.

مجم عررررم  اسررررعم مررررن مسرررر ل مات  ررررال  ورررر ا العررررام الرك مررررم  ىعيررررا  .2

الن ررال للارررناعم المرليرررم مرررن الرسرر م الجمركيرررم  لرر يرررع بررر لم عررردد 

سررلعم  رري ن ايررم عررام  1440سررلعم مقابررح  2000السررلع المعيرراة ىلررح 
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 ع يرر  ىلررح    رردف الرك مررم مررن  را  ورر ا الجرررا  الرررر   . 2005

 نا سريم ارناع نا ال انيررم  ري األسر ا  ال ارجيررم   مكرن را مرن ار يرراد 

 أس ا  جدردة.
 

الرك مرررم  رررال  وررر ا العرررام ب نيرررر  ا ياقيرررم لمبادلرررم دررررن  رررارجي قيرررام  .3

ملرر ن د الر  23باس ثمارات مرليم مع المملكم الم رردة بقيمرم  عراد  

بررًا  ورري بارردد ىبرررام ا ياقيررم مماثلررم مررع الرك مررم اليرنسرريم بقيمررم  قري

و ا    بارث الرك مم راليًا مع الد    ملر ن د الر  قريبًا. 68 عاد  

الدا نررم األ رررا ل  قيررع ا ياقيررات مماثلررم.   سرر يرد المملكررم مررن   قيررع 

% 37.5ور   اال ياقيرات بالرار   علرح  ارم مجر   ري ررد د مثح 

قيررم بالاررا م ىلررح اسرر ثمار الجرر   البرراقي  رري معرراريع مررن رجررم اال يا

  نم يم دا ح المملكم.
 

أعقراب ر رع أسرعار المرر قرات  ري نيسران مرن ور ا  بني الرك مم  ي  .4

سلسرررررلم مرررررن الجررررررا ات ال اد رررررم ىلرررررح  ع يررررر  عررررربكم األمررررران  ،العرررررام

االج ماعي  ي المملكم، ررث نجرنا  ي ىياا  الدعم ىلرح مسر رقي  

  العرراملرن مررن م أ  الم قاعرردرن  رري القارراعرن العررام أ  الرقيقررررن سرر ا

 150ال اي علح رد س ا .  قد بلغرت كليرم ور   الجررا ات رر الي 

ملرررر ن درنرررار  رررم ىنياق رررا  30ملرررر ن درنرررار، وررر ا  اررراًل عرررن رررر الي 
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للريرررا  علرررح أسرررعار ال بررر   الك ربرررا .   عررركح جملرررم وررر   ال كرررالرف 

 ي بند دعم المرر قات. % من ال  ر ال    رقس  60أكثر من 

 

الملكيرم السراميم ل ر  رر  اتالرك مم  ال  و ا العام ب نير  المبادر  قيام .5

مسررركن  600المسرراكن لليقررررا       الررد ح المررررد د، رررررث  ررم بنرررا  

بالاررررا م ىلررررح البررررد   رررري  رررر  رر أليرررري قاعررررم أر   ل رررر   العررررريرم

 رم ىرالرم م د مم لقامم المساكن علر ا ل    الد ح المرد د. كر لم 

ارمن معرر    مسركن  ري كا رم مرا ظرات المملكرم 300عاا   نيرر  

كمرا  رم اسر كما   نيرر  المررلرم ىنعا   اريانم مسراكن األسرر اليقرررة، 

األ لررح مررن معررر    سورررح األسررر اليقررررة  رري الم يمررات الرر   يعررمح 

مس يرد من معر   برنام   1500كما  م  سورح مسكن،  300ر الي 

 قررد بلغررت الكليررم الجماليررم ل رر   المعرراريع سرركاني. دعررم ال م يررح ال

 2400كررر لم  رررم اررررة عارررا ات لنعرررا  ملرررر ن درنرررار.  20رررر الي 

 ررررردة أر  م د مررررم  رررري جميررررع أرجررررا  المملكررررم  كرررر لم  ررررم ارررررة 

مسرررركن لليقرررررا  لررررر م ىنجا وررررا  ررررال  عررررام  1400عاررررا ات ب نعررررا  

2007 . 
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كررر لم،  قرررد قامرررت الرك مرررم ب  سررريع مظلرررم ال رررسمرن الارررري ل عرررمح 

بالاررا م ىلررح األايررا  د ن السادسررم مررن أعمرراروم كبررار السررن  رر   

 الس رن  النسا  الر امح.
 

كا ررررم ال  اما  ررررا الم راكمررررم عبررررر  2006الرك مررررم  ررررال  عررررام   سرررردرد .6

السرررن ات المااررريم سررر ا  الم علقرررم بالمعالجرررات الابيرررم أ  بم رررس رات 

 ملر ن درنار. 100  ا رر الما   الك ربا   غرروا  ال ي  جا  ت 
 

مررن عمليررات ال ا اررم مثررح  الرك مررم  ررال  ورر ا العررام عرردد    نيررر  .7

الي سريات  اال اراالت  الاررران  ال ردريب ال عربر ي  اريانم  اتعرك

ملرررر ن  650الارررا رات لرر يرررع بررر لم ىجمرررالي ع ا رررد ال  ااررريم بنرررر  

مليار د الر من  بد   نيرر  برنرام   2ىلح نر   ا رد الر  لياح ىجمال

 . ي أ ا ر عقد ال سعرنات المااي ال  اايم  ي المملكم

 

 

  ،،معالي الرئيس

 ،،،النواب المحترمين حضرات

 

 اآلن اسمر ا لي باالن قا  للردرث عن معر   قان ن الم ا نم العامرم  

أساسرري ىلررح الرر   برررن أرررديكم. ىن ورر ا المعررر   ر رردف بعرركح  2007لعررام 
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 مكرن المملكم  ال  السن ات الثالث القادمم مرن ال ار   ىلرح  ارع مرالي 

ارررري عن انررر  األبرررر  االع مررراد علرررح الررر ات مررردع مًا بمسررراندة مرررن الرررد   

العقيقم  الاديقم  ال  و   الي ررة االن قاليرم. رررث س نارب ج ر د المملكرم 

عمرررس جرر  ر ال نميررم  السررن ات القلرلررم المقبلررم علررح   2007اع بررارًا مررن عررام 

المسررر دامم. رررررث سرررر م العرررر    ررري ىدمرررال مبررراد   م البرررات  رقررررس وررر   

ال نميم  ي م  لف برام   سياسات و   الرك مم.  سر ف ر ر رب علرح  لرم 

ر ررع سرر يم النيررا  العررام   رسرررن مسرر  ا ىن اجر رر   كيا  رر . بالاررا م ىلررح 

الناجمرم عرن  رسرن رليرم مع الم ارد الم ي رجم و ا النيا  ال  ا ن   رقرس

 كا م أنرا  المملكم.  ال ي س عمحع   قالنعاط االق ااد   ا سا  ر 
 

ىن جملم المعراريع النما يرم  ري م ا نرم ور ا العرام  ركر  علرح  رسررن  

مسرر  ا الم ررارات للقرر ا العاملررم األردنيررم   ع يرر  البر ررم االسرر ثماريم المرليررم 

 األجنبيررم بالاررا م ىلررح  ق يررم  ل كرر ن رااررنم رميمررم لالسرر ثمارات المرليررم

االن ما  ال اني   ع ي  األمن بمي  م  العامح     يع مكاسب ال نميم علح 

م  لف مرا ظات المملكم بما رؤد  ىلح اس  اا  عس م اليقر من جر  روا، 

 و   اآل م ال ي ال  الت  عكح ال رد  األكبر ال   ر اج نا.

 

  ،،معالي الرئيس
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 الكرام،،، نوابال الأخوات والإخوة 

 

 عررد العرردة لم البررات الرااررر مررن د ن أدنررح عررم ىن ورر   ال  ج ررات  

 مسرر ل مات المسرر قبح   كيررح اسرر دامم النمرر  الق اررادنا الرر اني  رري المرردررن 

الم  سرررط  الا يرررح.   ع برررر وررر   ال  ج رررات بمثابرررم العمررر د اليقرررر  لمعرررر   

 مل قرحمرن  ثيقرم  دةم،  وري   ج رات مسر 2007قان ن الم ا نرم العامرم لعرام 

كلنا األردن.  قد اس ند معر   قران ن الم ا نرم ىلرح جملرم مرن المر كر ات مرن 

 أبر وا ما رلي:
 

 جسرردًا  2007 ات جاللم الملم المعظم بعسن م ا نم عام ر جسرد   ج .1

 امًا بررث رلمرع الم اانر ن  ري كا رم أنررا  المملكرم منا ع را  آثارورا 

 ع  م.االرجابيم علح  رسرن مس  ا معي

 

 رقرس اق ااد م نرامي     سرمعم جرردة بمرا ر البر   لرم مرن سياسرم  .2

دارة ماليررررم راررررييم مقر نررررم بسياسررررات  عرررر   الررررر ابط االج ماعيررررم   ا 

  ق   نسر  ال ماسم االج ماعي القادر علح  لس بر م أعما   ساعد 

علررررح االب كررررار  البرررردا ،   عمررررح علررررح ىرجرررراد  ررررري عمررررح جدررررردة 

 اررردة مررن ق انررا العاملررم ال رري  ررد ح سرر   العمررح  سرر  عب األ رر ال الم 

 سن يًا.
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ايال  ق ا نا المسرلرم  األج ر ة األمنيرم م يردًا مرن االو مرام ر رح رر داد  .3

منررررام األمررررن  االسرررر قرار  رررري المملكررررم رسرررر  ًا  منعررررم  يظررررح األردن 

أنم  جًا ىقليميًا  د ليًا  ي و ا المارمار، باع برار  لرم يعركح الركرر ة 

 نميم بكا م أعكال ا.األساسيم لل 

 

الريررا  علررح  رسرررخ االسرر قرار المررالي  النقررد  مررن  ررال  االسرر مرار  .4

  ي   يي  عج  الم ا نم كنسبم من النا   المرلي الجمالي.

 

ىيرررررال  القااعرررررات  ات األ ل يرررررم  الم مثلرررررم بقارررررا  ال علررررريم  الاررررررم  .5

 ،2007 الثقا م  العباب م يدًا من الرعايرم  االو مرام  ري م ا نرم عرام 

ررث سجلت الم ااات المرا دة ل    القااعات  ي م ا نرم ور ا 

% لكرررررح مرررررن م  باعرررررًا. رررررررث 88%   7%   9العرررررام نمررررر ًا بنسررررربم 

ملرر ن درنرار  1219ار يعت مجم   م اارات ور   القااعرات مرن 

ملررر ن درنررار  رري معررر   م ا نررم  1333ىلررح  2006 رري م ا نررم عررام 

 . 2007عام 

 

ت النيايررم أرجرر  أن أبرررن لمجلسرركم أسررعار المعرر قا   رري مجررا  .6

 الكريم الرقا س ال اليم بكح عيا يم   ا ة:
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السرررن   ربلررر  الررردعم د الر لبرمررررح الرررنيط ال رررام  60عنرررد سرررعر  -أ

ملررر ن درنررار  46.2ملررر ن درنررار  للغررا   87.5للسرر الر  المقرردم

ملر ن درنار أ  أن  8.3ملر ن درنار  للكا   26 ل يت ال ق د 

 ملر ن درنار. 168قدم ل    المن جات ربل  مجمح الدعم الم
 

  ررري المقابرررح ربلررر  اليرررا   الم رقرررس مرررن بيرررع البنررر ين بسن اعررر   -ب

نررر   الم  ليررم عنررد نيررع سررعر برمرررح الررنيط المعررار ىليرر  أعررال 

 ملر ن درنار. 147
 

ملر ن درنرار مرن النعرااات الن اجيرم  20ر رقس  ا   مقدار   - ل

 ردنيم.األ را لعركم ماياة الب ر   األ

ربلرر  رجررم ال ع ياررات النقديررم المباعرررة لرر    الررد ح المرررد د  -د

 ملر ن درنار. 65 الم دني ر الي 
 

 أن  باس ثنا  رجم ال ع ياات النقديم المباعررة،  ر ن  ي اح مما  قدم

م اليرا   الم رقرس لمن جات النيايم الم ك رة يقرارب رجرلرجم الدعم المقدم 

و ا ال اع ال يعني علح الاال  را ،   ن من بعا ا اآل ر.  بابيعم ال

اسر رداد الكليرم  ال ييري بم البراتور ا ال ارع ا  ي  اع سليم، ررث أن أنن

 ال رنسررجم مررع كيررا ة   ارريي المرر ارد  ال يرمرري ال  ينررم العامررم  المملكررم 
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ال  ينرم العامرم ى ا مرا من  قلبات األسعار ال ي قرد  لقري بسعبا  را  جرسة علرح 

ال برد مرن ال سكررد علرح   ي و ا المجا ،  ياسم علح رال ا.اس مرت و   الس

  لرم مرن أجرح الريرا  ور   اال ر الالت  ار رة معالجرمال اع يق اي أن 

،   رري نيررع ال قررت االسرر مرار  رري علررح  اررع اررري سررليم للم ا نررم العامررم

و ا  قرد ا  رر  معرر     قديم الدعم المباعر للي ات االج ماعيم المس  د م.

 ارر   أسررعار المن جررات النيايررم المدع مررم ىلررح  2007م عررام م ا نررقرران ن 

يم، مع اس مرار ال  ج  نر   قديم الدعم المباعر للمسر رقرن برداًل لأسعار الك

لمر اانرن برن اعدالم  رقرس و   السياسم من  أثب   من دعم السلع نظرًا لما 

  كيا ة  ي   ايي الم ارد.
 

 المقرردم للمرر اد  2007عررام  بلرر  رجررم الرردعم  رري معررر   قرران ن م ا نررم .7

ال م ينيرررررم  االعررررررالف  المؤسسررررررات العامرررررم مررررررن جامعررررررات  بلررررررديات 

ررر الي  باالاررا م الررح المعالجررات الابيررم  اررند   المع نررم ال انيررم

 %  قريبا من النيقات الجاريم.15ملر ن درنار ا  ما يعاد   491

 

  ،،معالي الرئيس

 ،،،النواب المحترمين حضرات
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 2007الم  قعررم لمعررر   قرران ن الم ا نررم العامررم لعررام ىن االنعكاسررات  

سررر ف يكررر ن لررر   رررسثررات ىرجابيرررم الررر   ياررراب  باررربغم  نم يرررم  ااررررم 

م علرررح أدا  اق ارررادنا الررر اني  علرررح كا رررم القااعرررات االق اررراديم ملر ظررر

 .2007 ال  عام 
 

ال  قررح نسررب   ًا  مررن الم  قررع أن يسررجح النررا   المرلرري الجمررالي نمرر   

بم ااررلم النمرر  المارررد  أساسرريسررعار الرقيقيررم مررد  عًا بعرركح % باأل6عررن 

% 14 ررررري ارررررادرا نا ال انيرررررم ىلرررررح العرررررالم ال رررررارجي بنسررررربم ال  قرررررح عرررررن 

مرررررن السرررررلع الرأسرررررماليم   ا ارررررًا  باسررررر مرار النمررررر   ررررري   رررررررة االسررررر رراد 

 ال سرررريام المعررررر  ة للنمررررر  االق اررررراد . كررررر لم سررررر لعب ال يرررررادة  ررررري رجرررررم 

د رًا وامررًا  رري  ع يرر  مسررررة  2007الم  قعررم  رري عررام المسرراعدات ال ارجيررم 

النمرر  الق اررادنا الرر اني.   ر ربررًا علررح ورر   ال ارر رات، ر  قررع أن رررن ي  

عج  الرساب الجار  كنسبم من النا   المرلي الجمالي ب اقرع ثرالث نقراط 

 %  ال  العام القادم.12م  يم لياح ىلح 

 

مررررد  عًا باسرررر مرار  2007ك ن النمرررر  االق ارررراد   رررري عررررام كمررررا سرررري 

ال رررسثررات الرجابيرررم لل رررد قات االسررر ثماريم الكبرررررة ال ررري  ردت ىلرررح المملكرررم 

 .2007 الم  قع اس مرار   م ا  ي عام  2006 ال  عام 
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 ا  ا  مرررا  قرررردم مررررن  ارررر رات،  مرررن الم  قررررع أن  رررررا   االر ياايررررات  

يكيرح  رسررخ     المليار د الر  6الرالي البال  نر  األجنبيم علح مس  اوا 

 علرح ارعرد  .االس قرار النقد   الريرا  علرح اسر قرار سرعر اررف الردرنار

بررررررث ال  2007األسررررعار، ر  قررررع أن ر بااررررس معررررد  ال ارررر م  ررررال  عررررام 

 %.5  جا   نسب   
 

 

 

 

 

 

 

  ،،معالي الرئيس

 ،،،النواب المحترمين حضرات

 

 نرم العامرم لعرام أما  يما ر علس بالمالمح الر يسريم لمعرر   قران ن الم ا 

 ،  س د ىرجا وا علح النر  ال الي: 2007
 

 جانب اإليرادا   أواًل:

ملرر ن درنرار م جرا  ة مسر  اوا  3380: قدرت بنر  اإليرادا  المحلة  .1

%  قريبرررًا. 8ملرررر ن درنرررار أ  مرررا نسرررب    250بنرررر   2006 ررري عرررام 

  قد جا ت و   ال يادة مرالم لما رلي:
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ملرررر ن درنرررار أ  مرررا  255ارررريبيم بمقررردار ار يرررا  الرررررادات ال أ(

ل ارررررح ىلرررررح  2006% عرررررن مسررررر  اوا  ررررري عرررررام 12.1نسرررررب   

ملررر ن درنررار،  ل رررا   برر لم  مامررًا علررح نيررع نسررب  ا  2369

 البالغرم  2006ىلح النا   المرلي الجمرالي المسرجلم  ري عرام 

%.  يعررررر ا السررررربب الر يسررررري  را  وررررر ا االر يرررررا  ىلرررررح 20.9

الق ارراد  جنبررًا ىلررح جنررب مررع م ااررلم ال رسررن  رري النعرراط ا

 ال رسن  ي كيا ة ال رارح.
 

 رررري عررررام لررررررادات غرررررر الاررررريبيم  أقسرررراط القررررر   بلغررررت ا ب(

% مرن 8.9ل عركح مرا نسرب    ملرر ن درنرار 1011 نر  2007

% مرررن النرررا    ررري عرررام 10.1النرررا   المرلررري الجمرررالي مقابرررح 

2006 . 
 

مسرراعدات ال ارجيررم لل  ينررم : ر  قررع أن  بلرر  الالخارجةىى  المسىىاعدا  .2

من المملكم  ملر ن درنار 398م  عم ب اقع ملر ن درنار  574العامم 

ملرر ن درنرار مرن ال اليرات الم رردة األمريكيرم  92العربيم السرع ديم   

ملرررر ن درنرررار مرررن  26ملرررر ن درنرررار مرررن اال رررراد األ ر بررري    58  

عرررركر الج يررررح  رررر ن الرك مررررم ى    قرررردم بال  رررري ورررر ا المجررررا   .اليابرررران
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علررح ور   المسرراعدات ل رر د لرد   العررقيقم  الارديقم  عظريم االم نرران ل

ال سكرد برسن ور   المسراعدات مرا وري ىال ثمررة للج ر د الم  اارلم ال ري 

 ررري ربررر ل ا جاللرررم القا رررد الملرررم عبرررد ح الثررراني ابرررن الرسررررن الميررردا 

 المملكم.ىرسا  عمليم البنا   النما   ي 

 

 3954علح ما  قردم بلغرت الرررادات العامرم    ر رباً اإليرادا  العام :  .3

ملرررر ن درنرررار أ  مرررا نسرررب    500ملرررر ن درنرررار ب يرررادة مقرررداروا نرررر  

، ل ارررح نسرررب  ا ىلرررح النرررا   2006% عرررن مسررر  اوا  ررري عرررام 14.5

%  ررررري عرررررام 34.2% مقابرررررح 34.8رررررر الي ىلرررررح المرلررررري الجمرررررالي 

2006. 
 

 جانب النف ا :  انةًا:

ملرر ن درنرار  3320قردرت النيقرات الجاريرم برر الي  :النف ا  الجارا  .1

% عررن مسرر  اوا 5.9ملررر ن درنررار أ  مررا نسررب    186ب يررادة مقررداروا 

،  ل  راجرع بر لم نسرب  ا ىلرح النرا   المرلري الجمرالي 2006 ي عرام 

%  ري 32.3 رر الي  2006%  ري عرام 31% مقارنم مع 29.2ىلح 

 .2005عام 
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لل  ج ررات ال انيررم  رري ال ركررر  علررح ورر ا   ع يرر اً  :النف ىىا  الرأسىىمالة  .2

النرر   مررن النيررا  باع بررار  مرركررًا ر يسرريًا للنعرراط االق ارراد   ركررر ة 

مر ريم الس دامم عمليم ال نميم  ي البالد،  قد  جرا  ت  قردررات ور   

ملرر ن  1014النيقات أل   مرة راج  المليار درنار ل ارح ىلرح نرر  

 ل عكح ب لم  2006 اوا  ي عام % عن مس 32درنار ب يادة نسب  ا 

 % من النا   المرلي الجمالي.8.9ر الي 

 

  ر ربرًا علرح مرا  قردم، بلغرت النيقرات العامرم رر الي  :كجمالي النف ىا  .3

عررررن عررررام  ملررررر ن درنررررار 430ملررررر ن درنررررار ب يررررادة مقررررداروا  4334

% مقابررررررح 38.2 ل  راجررررررع برررررر لم نسررررررب  ا ىلررررررح النررررررا   ىلررررررح  2006

 .2006%  ي عام 38.6

 

 العجز ال لي للموازن  العام    ال ًا:
 

ن ربلر  انبي الررادات  النيقات، ر  قرع أعلح ال ا رات  ي ج   سسيساً 

ملر ن درنار أ  مرا  380عج  الم ا نم العامم بعد المساعدات ر الي 

ملررر ن  450% مررن النررا   المرلرري الجمررالي مقارنررم مررع 3.4نسررب   

 . 2006    ي عام % من النا4.5درنار أ  ما نسب   
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ملرر ن  954أما عج  الم ا نم قبرح المسراعدات  ر  قرع أن يارح ىلرح 

ملر ن درنار أ   772% من النا   مقارنم مع 8.4درنار أ  ما نسب   

.   عرر ا ال يررادة  رري ورر ا 2006% مررن النررا    رري عررام 7.6مررا نسررب   

العجرررر  بعرررركح ر يسرررري ىلررررح اسرررر غال  ال يررررادة  رررري رجررررم المسرررراعدات 

المعررر  ة الارررا يم جيرررم ل م يرررح جملرررم مرررن المعررراريع الرأسرررماليم ال ار 

 .ال اني  ي البالدكان األمن للنم  االق ااد    رسرخ أر 

 
 

 

 معالي الرئيس،، 

 حضرات الأخوات والإخوة النواب المحترمين،،،
 

 

أن العدررد مرن ىلرح  قبح أن أ  ر م رردرثي،  أجرد ل امرًا علري  أن أعررر 

يررم قررد أعررادت مررؤ رًا بررسدا  اق اررادنا الرر اني  ررال  مؤسسررات ال قررريم العالم

وررر ا العرررام  أكررردت علرررح أن اسررر مرار الرك مرررم األردنيرررم بان  رررال السياسرررات 

مررررن عررررسن   رقرررررس الم يررررد مررررن القرررر ة  المنعررررم ل ررررر ا  االق ارررراديم الراررررييم

االق ارراد اررد المررؤثرات ال ارجيررم األمررر الرر   سررر يد مررن درناميكيررم النمرر  

 علح  ج رر أركان ال نميم  ي المملكم. االق ااد   يساعد 
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لرسررا  الرردعا م  2007 لقررد جررا  معررر   قرران ن الم ا نررم العامررم لعررام 

.  علررح الاررعرد المررالي، اند اعررم أقرر ا للنعرراط االق ارراد األساسرريم ل رقرررس 

س ف  س مر الرك مم ب  يي  عج  الم ا نم العامم قبرح  بعرد المسراعدات 

جمالي  ال  السن ات القلرلم القادمم لياح ىلرح كنسبم من النا   المرلي ال

. 2009% بعررررررد المسرررررراعدات برلرررررر   عررررررام 2.5% قبررررررح المسرررررراعدات   5

 سر ر ب علح و ا ال  يي   راجعًا ملر ظًا  ي نسبم المدر نيرم العامرم ىلرح 

. كمرررا سررر رك  2009%  ررري عرررام 65النرررا   المرلررري الجمرررالي ل ارررح ىلرررح 

% مررن 35ىلررح م النيقررات العامررم ل اررح السياسررم الماليررم علررح   يرري  نسررب

،  بررث  س ر   النيقات الرأسرماليم 2009النا   المرلي الجمالي  ي عام 

% مررن ىجمررالي النيقررات العامررم   لررم مررن أجررح  ع يرر  مسررررة 28علررح نررر  

 النم  االق ااد  القابح لالس مرار.
 

   ري  امن   ج ات السياسم الماليم لر ع س يم النيا  العام  م البد

 رري  ابرررس مي رر م الم ا نررم الم ج ررم بالن ررا   علررح عرردد  2007م ا نررم عررام 

مررن الرر  ارات  المؤسسررات الرياديررم كرر  ارة ال ربيررم  ال علرريم    ارة النقررح    ارة 

الاناعم  ال جارة  دا رة األرااي  المسارم. كما قاعت   ارة الماليم عر اًا 

رك ميررم ب رردف  رسرررن درجررات  ابرررس نظررام ىدارة المعل مررات الماليررم ال رري 

 الرقابم  العيا يم علح الرسابات الماليم الرك ميم.
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 معالي الرئيس،، 

 حضرات النواب المحترمين،،،
 

ىننرررا علرررح ثقرررم  امرررم بسننرررا قرررادر ن بررر  ن ح  عرررالح علرررح  رقررررس وررر    

ال  ج ررات  ال العررات بكيررا ة  اق رردار م العرررن ىلررح مجلسرركم الكررريم لمررؤا رة 

أركرران القرر ة  المنعررم الق اررادنا الرر اني بمررا   ع يرر  رري   رردف ىلررح ج  دنررا ال

يياي ىلح  رسرن مسر  ا معيعرم المر اانرن بعركح ملمر ع  بالعركح الر   

 ردع  ل  جاللم مليكنا الميدا ريظ  ح  رعا .

 والسالم علةكم ورحم  هللا وبركاتىىىه،،،


