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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الرئيسسعادة   

 حضرات النواب المحترمين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

 

قانون الموازنة العامة مشروع ان اتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة ب يشرفني

حرصت الحكومة والذي  2015قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية مشروع و 

 ينمتطلع مالمناقشتهمجلسكم الكريم الوقت الكافي ل إلتاحةهما بوقت مبكر معلى تقدي

لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع  . وذلكقبل بدء السنة المالية القادمة ماإلقراره

 .بإذن هللا ودون تأخيرمع مطلع العام القادم الرأسمالية 

 واالقتصسسسسسادي المسسسسسالي لإلصسسسسس   السسسسسوطني برنسسسسسامجال مينمضسسسسسا نانسسسسسالقانو  ذانهسسسسس ويعكسسسسس 

ر مسسسسسستقبلي ل قتصسسسسساد ا ردنسسسسسي للسسسسسسنوات و ل الجهسسسسسود المبذولسسسسسة بسسسسسالتزامن مسسسسسع ضسسسسسع تصسسسسسو 

  .في الرؤيا الملكية السامية ا هداف المرجوة تحقيق إلىوصواًل العشرة القادمة 
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 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

كاملة على حقيقة ا وضاع م الكريم وبشفافية مجلسك طلعت  أ، منذ عام مضى

الوضع الحرج للمالية العامة نتيجة آنذاك برزها ألعل والمالية لوطننا الغالي، و االقتصادية 

انقطاع الغاز المصري وما نتج عن ذلك من خسائر متزايدة لألوضاع اإلقليمية المتردية و 

المتوقع أن تبلغ التي من المديونية و حجم لشركة الكهرباء الوطنية والتي تسببت في زيادة 

ينار تمثل مديونية شركة مليارات د 5 مليار دينار منها 21نحو 2014في نهاية عام 

التراكمي على الدين العام  سينخفضوالتي في حال استثنائها ، وسلطة المياه الكهرباء

وهذه  .جمالياإل% من الناتج المحلي 62مليار دينار او ما نسبته  16 إلىليصل الخزينة 

 حقيقٌة ال يجوز تجاهلها أو تناسيها مهما اختلفت اآلراء حول المديونية وكيفية معالجتها.

  وسأتطرق لموضوع المديونية الحقًا في سياق كلمتي هذه.
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 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

والدولية  اإلقليميةالظروف  وعلى الرغم منمن التحديات التي ذ كرت أع ه  رغمالعلى 

صدر قبل االقتصادية والمالية،  ا وضاعوالتي كان لها انعكا  كبير على المتردية 

حوالي أسبوعين تقرير وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف االئتماني وهي أهم وكاالت 

التصنيف العالمية صدر تقريرهم برفع التصنيف االئتماني لألردن من وجهة النظر 

ى مستقر ويذكر التقرير أن هناك احتمال أن يرتفع هذا التصنيف المستقبلية من سالب إل

المالية كومة بنهج السياسات االقتصادية و من مستقر إلى إيجابي في حال استمرت الح

التقرير أسباب هذا  عزااإلص حية ضمن المدى المتوسط للسنوات الث ثة القادمة. وقد 

إضافة وا رصدة الخارجية ية العامة إلى عدة أسباب منها تحسن أوضاع المالالتصنيف 

لتنويع مصادر الطاقة ومنها مشاريع الطاقة البديلة  أ تخذتاإلجراءات التي إلى 

واإلجراءات التي تمت في مجال المشتقات النفطية وتعديل تعرفة الكهرباء. كما ذكر 

انون النفقات واإليرادات بما في ذلك مشروع ق جانبالتقرير اإلجراءات الحكومية في 

ار الذي دخل حيز التنفيذ ضريبة الدخل الموجود لدى مجلسكم الموقر وقانون االستثم
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أ خرى ذكر التقرير إجراءات البنك المركزي ا ردني في مجاالت ومن جهة  مؤخرًا.

والرقابة على الجهاز المصرفي. وبناء االحتياطيات بالعم ت ا جنبية السياسة النقدية 

السياسي كأهم العوامل في موضوع تقرير االستقرار ا مني و وبطبيعة الحال ذكر ال

اعتزاز ذكر دور القوات المسلحة التصنيف االئتماني وفي هذا المجال يجب وبكل احترام و 

ه التقرير سا جهزة ا منية والتي تقوم بواجبها الوطني على أكمل وجه. ومن جهة أخرى نبو 

 بيئة ا عمال.قطاع في قطاع سوق العمل و إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية إص حية 

إن أهمية هذا التصنيف االيجابي تكمن في مساهمته باستعادة الثقة داخليًا وخارجيًا حول    

ا داء المسسسستقبلي ل قتصسسساد ا ردنسسسي وأيضسسسًا بالنسسسسبة لقسسسدرة الحكومسسسة علسسسى الحصسسسول علسسسى 

 مصادر التمويل الداخلي والخارجي وبأسعار تنافسية.
 

 لرئيسسعادة ا

 حضرات النواب المحترمين

مجلسسس  المسسسديرين خسسس ل ا سسسسبوع الماضسسسي قسسسرار أيضسسسًا كمسسسا يعلسسسم مجلسسسسكم المسسسوقر صسسسدر 

علسسسسى إتمسسسسام المراجعسسسسة الخامسسسسسة لبرنسسسسامج  بالموافقسسسسةفسسسسي صسسسسندوق النقسسسسد السسسسدولي التنفيسسسسذيين 

 عوم من صسندوق النقسد السدولي بعسد أن أكمسل ا ردن كافسة متطلبساتالوطني والمد اإلص  
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علسسى سسسابقًا الصسسندوق وبسسدون فسسرض أيسسة ضسسرائب جديسسدة باسسستثناء اإلجسسراءات التسسي اتخسسذت 

 بعض السلع الكمالية والرسوم اإلضافية على غير ا ردنيين.

لسسل مسسن أهميسسة المحافظسسة علسسى أرجسسو أن ال نقواسسستطرادًا لمسسا ذ كسسر أعسس ه وفسسي هسسذا المجسسال 

د المحلسسسسي. فاالقتصسسسساد ا ردنسسسسي علسسسسى الصسسسسعيلسسسسدى المؤسسسسسسات الدوليسسسسة و  مصسسسسداقية ا ردن

اقتصاد منفتح على العسالم الخسارجي ويسرتبط باتفاقيسات دوليسة وثنائيسة مسع العديسد مسن السدول. 

فان ا مسور التسي ذ كسرت أعس ه هسي مؤشسر واضسح علسى قسدرتنا علسى التعامسل مسع  والحمد هلل

 االت.وبمنهجية أساسها المزيد من اإلص حات في مختلف المج ةالتحديات الخارجي
 

 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

ح وبخطسسى متفاوتسسة بسسين السسدول. فبينمسسا ساإلقليمسسي مسسا زال يتأرجسسأداء االقتصسساد العسسالمي و  إن

% 3تزيسسد علسسى أداء االقتصسساد ا كبسسر فسسي العسسالم أي الواليسسات المتحسسدة أحسسرز معسسدالت نمسسو 

 ا خيسر ومنسذ أيسام ي ا مريكسييدة هنساك ترقسب لنتسائج قسرار البنسك  المركسز دوخلق وظائف ج

بالتوقف عن ضخ االقتصاد بالسيولة عن طريق ا دوات النقدية غيسر التقليديسة. ومسن جهسة 

البنسك المركسزي ا وروبسي  ابتسدأأخرى ونظرًا للتباطؤ الكبير في االقتصساد ا وروبسي واليابسان 
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سسير يعسن طريسق التسياسسة ضسخ السسيولة  بإتبساعخ ل هسذا الشسهر البنك المركزي الياباني و 

 الكمي أو ا دوات النقدية غير التقليدية.

بلسسسغ معسسسدل النمسسسو االقتصسسسادي المتوقسسسع وكمعسسسدل للسسسدول  اإلقليمسسسي فقسسسدوبالنسسسسبة ل قتصسسساد 

% في ا ردن. كما بلغت معسدالت 3.3% مقابل 2.6حوالي  2014المستوردة للنفط لعام 

% -9.3%و-4.7عسسسسسسسدل وكم ةالحسسسسسسسساب الجسسسسسسساري وعجسسسسسسسز الموازنسسسسسسسة والتضسسسسسسسخم المتوقعسسسسسسس

% لعجسسسسسسز الموازنسسسسسسة -3.5اب الجسسسسسساري % للحسسسسسسس-7.3علسسسسسسى التسسسسسسوالي مقابسسسسسسل % 10.8و

 % للتضخم في ا ردن.3.0و
 

كافة ا رقسام أعس ه مسن تقريسر صسندوق النقسد السدولي حسول االقتصساد العسالمي والسذي صسدر و 

در قبسل في الشهر الماضي وتقرير صندوق النقد الدولي حول االقتصاد اإلقليمي والذي ص

 أيام.
 

إن ا داء الجيسسسد ل قتصسسساد ا ردنسسسي مقارنسسسة بالمعسسسدالت العالميسسسة أو اإلقليميسسسة ال يجسسسب أن 

يكسسسون سسسسببًا للتراخسسسي أو العسسسودة إلسسسى المربسسسع ا ول كمسسسا قسسسد ي  حسسس  الباحسسس  فسسسي تسسساريخ أداء 

موازنسسسة عسسسام االقتصسسساد ا ردنسسسي ومنسسسذ تأسسسسي  المملكسسسة. ومسسسن هسسسذا المنطلسسسق جسسساء مشسسسروع 
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النهج االقتصادي وا غ ق الباب أمام لتحقيق الثبات في والعامين القادمين بإذن هللا  2015

 أية احتماالت للعودة إلى المربع ا ول.

تمتاز عن غيرها من  2015وضمن هذا السياق, ال بد من االشارة الى ان موازنة عام 

المقدر في موازنة عام موازنات السنوات السابقة بانه تم تثبيت اجمالي االنفاق عند مستواه 

المقدر لعام تراجع عجز الموازنة  إلىسيؤدي ( مليار دينار والذي 8.1والبالغ ) 2014

% من الناتج المحلي االجمالي 2.5( مليون دينار او ما نسبته 700اقل من ) إلى 2015

مما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدمًا نحو وضع المالية العامة على 

 .سار السليمالم

 سعادة الرئيس

 حضرات النواب المحترمين

 :ما يلي 2014التطورات االقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خ ل عام  كانت أبرز

متأثرًا بتداعيات الظروف الدولية  على الرغم من أن االقتصاد الوطني ما زال .1

رات سأن المؤش الإ العراقوالسيمسا ا وضاع في سوريا و  ،المتوترة واإلقليمية
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% 3.0بلغت نسبته  متواضعاً نموًا  2014عام من  ا ولالنصف خ ل  سجلت

% لعام 3.3، ويتوقع ان يبلغ 2013% لنف  الفترة من عام 2.8مقارنة مع 

الرقم  )مقاسًا بالتغير النسبي في كامً . في حين بلغ معدل التضخم 2014

مقارنة مع  ا ولى العشرة هورالش خ ل% 3.0نحو  (القياسي السعار المستهلك

 االرباع معدل البطالة خ لتراجع  وكذلك، 2013عام  منلنف  الفترة % 6.1

الفترة  خ ل%13.1% مقابل 11.7العام ليصل الى  من هذا الث ثة االولى

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية, فقد سجلت الصادرات  .2013عام من المماثلة 

 %7.0بلغت نسبته ارتفاعًا  ا ولى من هذا العام مانيةالثالشهور  خ ل الوطنية

نمت  بينما، نف  الفترة من العام الماضيخ ل % 0.9مقارنة بنحو 

مقابل نموها % 4.8بنحو بنسبة أقل من العام الماضي حي  بلغت المستوردات 

العجز  تراجع نمووتبعا لذلك ، السابقنف  الفترة من العام  خ ل% 5.2 بنسبة

 ا ولى من هذا العامالثمانية  الشهور خ ل% 4.1 منيزان التجاري في الم

 عجز أما . 2013من عام الفترة المماثلة  خ ل% 8.5 نمو نسبته مقابل
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المحلي نسبته الى الناتج  خفضنفيتوقع ان تلميزان المدفوعات لحساب الجاري ا

  .2013% في عام 10.3مقارنة مع  2014% في عام 7.3لتبلغ  االجمالي

فقد سجلت االيرادات ووفقًا الرقام اعادة التقدير، وعلى صعيد المالية العامة،  .2

%، 20.4 بنسبة 2013عام مستواها في ن ع ارتفاعاً  2014في عام  العامة

%. وعليه فقد انخفض 10.8 بنسبة ارتفاعاً في حين سجلت النفقات العامة 

عام عن مستواه في  مليون دينار 407بمقدار  2014المنح في عام  بعدالعجز 

ولتهبط بذلك نسبته للناتج المحلي االجمالي الى مليون دينار  911ليبلغ  2013

قد جاء االرتفاع في االيرادات و  .2013% في عام 5.5% مقارنة مع 3.5

% وارتفاع المنح 12.6العامة كمحصلة الرتفاع االيرادات المحلية بنسبة 

يرادات المحلية بصورة رئيسية الى ويعود ارتفاع اال .%83والمساعدات بنحو 

 ة عن قيام هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بتجديد رخصةجمااليرادات النا

الترددات لشركتي زين واورانج اضافة الى القرارات واالجراءات  استخدام

الحكومية المتعلقة برفع الرسوم والضرائب على عدد من السلع الكمالية 

  ورسوم التأشيرات ورسوم تصاريح العمل.كالسجائر والمشروبات الكحولية 
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 إما كانت 2014لعام  العامة ليةللما ئيسيةود الر سالبن أن إلى اإلشارةوتجدر  .3

أو أقل  العامةاإليرادات ك 2014موازنة لعام الللبيانات المقدرة في قانون  مطابقة

 .ةالرأسماليو  ةالجاري للنفقاتما هو الحال بالنسبة سكها من

 الرئيس سعادة

 المحترمين النواب ضراتح

فهي على النحو  2015توجهات مشروع قانون الموازنة العامة لعام فيما يتعلق بأما 

 التالي:

مواصلة االلتزام بالبرنامج الوطني ل ص   المالسسسي واالقتصادي الذي يهدف  -1

 نإلى إحتواء عجسسسز الموازنسسة العامة والمديونية وبما يمكسسن االقتصاد الوطنسسي مس

التعامل بكفسسساءة ومرونسسة مسسع الظسسروف والمستجسدات االقتصاديسة والسياسية 

 دي.سسسي والنقسسسالسسرار المسستقسسان اإلسسسسة والدولية وبما يساعد على تدعيم أركسسساإلقليمي

ذوي  من من خ ل إيصال الدعم لمستحقيه تعزيز شبكة ا مان اإلجتماعي  -2

 الدخل المحدود والمتوسط.

 فاتورة بأشكالها المختلفة  للحد من التأكيد على أهمية مشاريع الطاقة المتجددة  -3
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الطاقة في ظل ارتفاع كلفة المدخ ت البديلة للغاز كزيت الوقود والسوالر في توليد 

 الطاقة الكهربائية.

 ةسالتنموي اتسسوا ولوي االحتياجات دسالمحلية في تحدي توسيع مشاركة المجتمعات -4

ت وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة من للمحافظا

 .التمويلي لصندوق تنمية المحافظاتخ ل تفعيل النشاط 

لغاء  االستمرار -5 و أفي تقليص اإلنفاق غير المنتج وا عادة هيكلة المؤسسات العامة، وا 

ة في مجال دمج المتشابه منها والمضي قدمًا في إعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسي

المتابعة والتقييم والمساءلة وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق اإلستغ ل ا مثل 

وضمن هذا السياق واستنادًا الى قانون اعادة هيكلة الوزارات  للموارد المالية المتاحة.

 اتسسج المؤسسسسة بالغاء و/أو دمسسست الحكومسسد قامسسسة, فقسسسوالدوائر والوحدات الحكومي

 المهام المتشابهة مثل: والهيئات ذات

 رة سسسسسسق الحسسسسسسة والمناطسسسسسسسق التنمويسسسة المناطسسسسار وهيئسسسسسع االستثمسسسسسة تشجيسسساء مؤسسسسسسسسالغ
 في هيئة االستثمار.سسا مجهسودم

 ووي اإلشعاعي والنسس الغسسساء هيئسسسة تنسظيسم قطساع الكهرباء وهيئسة تنظيسسسم العمسسل 
 الطاقة والمعادن. تنظيم قطاع ا في هيئةمودمجه
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 روة سساقة والثسسا في وزارة الطسسسة ودمجهسسة المصادر الطبيعيسسسلط إلغاء

 ة.سسسسالمعدني

 ا مدائرة المطبوعات والنشر وهيئة االع م المرئي والمسموع ودمجه إلغاء

 في هيئة االع م.

 عة والتجارة والتموين.الغاء هيئة التأمين ودمجها في وزارة الصنا 

 .إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمجها في وزارة المالية 

صندوق قصور الكلى وضريبة  عدم ادراج موازنة كل من إلى باإلضافةهذا 

يتمتعان  ال قانون موازنات الوحدات الحكومية كونهما مشروع ضمن المعارف

 بكيان مستقل ومنفصل عن الوزارة المعنية.

بمسسا المختلفسسة  النزاهسسة الوطنيسسة فسسي محاورهسسا لخطسسط التنفيذيسسة لمنظومسسةتنفيسسذ ا -6

المسسسال  يفضسسسي إلسسسى ترسسسسيخ مبسسسادا الشسسسفافية واإلفصسسسا  والمشسسساركة فسسسي إدارة

 العام.

  لسخسس مسن وبأقسل التكساليف العامسة السسعي لتسوفير التمويسل الضسروري للموازنسسة -7

ز سويل عجسسسسمسسسخطسسسة حكوميسسسة واضسسسحة المعسسسالم إلعتمسسساد بسسسدائل مناسسسسبة لت تبنسسسي
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الموازنة وبما يتسق مسع اإلطسار العسام إلدارة السدين العسام بهسدف الوصسول إلسى 

زًا لمصسسسداقية المملكسسسة علسسسى سهسسسذا المضسسسمار، وذلسسسك تعزيسسس مسسسستويات آمنسسسة فسسسي

فسسسسي مواصسسسسلة عمليسسسسة اإلصسسسس   اإلقتصسسسسادي  يسسسسسسن اإلقليمسسسسي والدولسالمستوييسسسس

 والمالي. 

ة وتعزيسز مبسدأ اإلعتمساد علسى السذات اإلعتماد بشكل أكبسر علسى المسوارد الذاتيس -8

في تغطية اإلنفساق العسام مسن خس ل تحسسين كفساءة التحصسيل الضسريبي والحسد 

مسسن التهسسرب والتجنسسب الضسسريبي، هسسذا باإلضسسافة إلسسى تعميسسق إعتمسساد الوحسسدات 

الحكومية على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقليص إعتمادها على دعم 

 الخزينة العامة.

خس ل  ل ا مثل للمنحسة المقدمسة مسن الصسندوق الخليجسي للتنميسة مسناإلستغ  -9

 التركيسسسسسسسسسز علسسسسسسسسسى تمويسسسسسسسسسل المشسسسسسسسسساريع التنمويسسسسسسسسسة ذات المسسسسسسسسسردود االقتصسسسسسسسسسادي

 ةسسسسسالطاق المتعلقة بقطاعات الوطنية وخاصة ا ولويةوذات اعي سسسسسسسسسسسسسسسسسسواالجتم

  ات.والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظ والنقل والطرق 
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 الرئيس سعادة

  المحترمين النواب حضرات

 وقانون  العامة الموازنة قانون  يمشروع في وااليرادات النفقات تقديرات استندتلقد 
 المالية الجراءاتوا الفرضيات الى 2015للسنة المالية  الحكومية الوحدات موازنات
 : التالية

الحاالت ذات الضرورة القصوى, علمًا  اال في عدم إصدار م حق موازنة  .1
 2013بأن الحكومة قد التزمت بعدم اصدار ملحق موازنة خ ل عامي 

 .2000مرة االولى منذ عام لوذلك ل 2014و

ة الجارية سسة وخاصسسسسسات العامسسسسع بنود النفقسسسسسو في جميسسسسسط معدالت النمسسضب  .2
 ا.سسمنه

آلية إيصال الدعم لمستحقيه من ذوي  تعزيز شبكة ا مان االجتماعي وضبط .3
 الدخل المحدود و المتوسط.

 داتسسسوالوح ع الوزارات والدوائرسسلجمي الهاسسسافة أشكسسسسسسوقف التعيينات بك  .4
 موافقة مجل  الوزراء وبعد الحصول على إال في حاالت الضرورة الحكومية
 ال زمة لذلك. ن توفر المخصصات الماليةسوالتأكد م
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 لجدو  خارج مة لعملية تثبيت المستخدمينرصد المخصصات المالية ال ز  .5
 ةسسسالمعيش  ءسسسادة ع وة غسسسزي ارسسسن اإلعتبسسسسذ بعيسسسع ا خسسسم التشكي ت,
 ( دينار.15للفئة الثالثة بمقدار) الشخصية

 رصد المخصصات المالية لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي. .6

                                                  ا دويةبية و لمالية ال زمة للمعالجات الطرصد المخصصات ا .7
 .والمستلزمات الطبية

ود سسالبن اسمسسوال سي ات التشغيليةسسرصد المخصصات المالية ال زمة للنفق .8
وترشيد  بالمحروقات والكهرباء والماء مع التأكيد على مواصلة ضبط ةسسسسسالمتعلق

 نود هذه النفقات.ب

تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إستنادًا إلى قانون إعادة استكمال  .9
هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الهادف إلى رفع مستوى ا داء 

 المتشابهة إلغاء ودمج الوزارات والهيئات الحكومي وترشيد اإلنفاق من خ ل
 في المهام في جهة واحدة.

من   بحي  ترفع عتماد أنظمة رقابية فعالة وخاصة في الوحدات الحكوميةإ  .10
اإلعتماد  مستوى إعتمادها على مواردها الذاتية في تمويل نفقاتها وتقلل من

 على دعم الخزينة العامة. 
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االستمرار في رصد المخصصات المالية ال زمة لتنفيذ مشاريع اإلستراتيجية  .11
وفير فرص عمل للقوى العاملة ا ردنية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف ت

 وخاصة في مناطق جيوب الفقر وا قل حظًا.

اإلستمرار في سياسة وقف شراء السيارات واآلثا  وسحب المركبات  .12
 .المستخدمة من قبل الموظفين الحكومية 

إدارة الموارد العامة للدولة باستخدام التقنيات الحديثة ومنها ع ير سسايذ مشسسستنف  .13
إدارة المعلومات المالية الحكومية ومشروع إدارة المشتريات والمخزون مشروع 

الحكومي والتي تقوم وزارة المالية بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية إضافًة 
دارة المركبات الحكوميسسستتبإلى مشروع   ة.سسسسسع وا 

مواصلة رصد المخصصات المالية ال زمة لصندوق تنمية المحافظات   .14
ج البنية التحتية للمحافظات وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية وبرنام

على كافة مناطق المملكة من خ ل تنفيذ المشاريع التنموية المنتجة والمولدة 
 للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين.

رصد المخصصات المالية ال زمة لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في  .15
المحافظات  والمياه والتعليم والصحة وتنمية الطرق والنقلقطاعات الطاقة و 

 للتنمية. من خ ل تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي
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 عسسسساريسالمش اءسستثنسبإس دةسسساريع الجديسسللمش اتسسد أي مخصصسسسسسدم رصسسسع .16
 اإلستراتيجية والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض.

ا سسسوأجهزتنة سسا المسلحسسة لقواتنسسسة الضروريسسة تأمين المخصصات الماليسسسسمواصل .17
ا منية لضمان اإلستقرار ا مني الذي يشكل الركيزة ا ساسية لإلستقرار 

 اإلقتصادي والمالي.

ق سسقيسسسلى تحسسما يساعد عب لسسديد لضريبة الدخسسسسسجالقانون الشروع سسساقرار م  .18
 .د من التهرب الضريبيسستحسين كفاءة التحصيل والحاالص   الضريبي و 

 الرئيس سعادة

 المحترمين النواب حضرات

 دد   مددا  سدددن   ا  لدد   2015مشدد  ق ندد ن ا م  عندد   دد   بنيددت دقدد ي  ت لقدد  

 لمؤش  ت  الندصد  ي   ل ييسدي    لددت ددسدق د نا دعد  مدم ب ند م   الصدي   لمد لت 

 :  الندص  ي

ات سسسوء تداعيسسسي ضسسسسي فسسسسالوطن ادسسسصسسسواضع لإلقتسسسستسلمرار ا داء اسسستمسسساس .1

السياسية وا منية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها السلبية على  ا حدا 

االقتصاد الوطني، حي  يتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي با سعار 
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 2016%( لكل من عامي 4.5و) 2015%( لعام 4.0) ةسسسالثابتة بنسب

.  كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي بنسبة 2017و

على  2017و 2016%( لعامي 7.5%( و)7.8و) 2015%( لعام 7.7)

 التوالي.

  سعار في الرقم القياسي بالتغير النسبي بلوغ معدل التضخم مقاساً  .2

 %(2.2)ونحو 2016و 2015عامي في كل من %(2.4)المستهلك نحسسو

 .2017في عام 

%( لعام 3.3و ) 2015%( لعام 3.8بنسبة )السلعية نمو الصادرات  .3

 .2017%( لعام 4.1و) 2016

     2015%( لعامي 1.7%( و )1.6تراجع المستوردات السلعية بنسبة ) .4

 .2017%( لعام 2.8تباعًا ونموها بنسبة ) 2016و

بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي  .5

 %( في4.7%( لتنخفض هذه النسبة إلى)8.1نحو ) 2015اإلجمالي لعام 

 .2017%( في عام 3.8ثم إلى ) 2016عام 
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ن سسسسح مسسسمري على مستوى  ةسسسسي المحافظسسسك المركزي فسالبنإستمرار  .6

لتغطية  ا جنبية خ ل السنوات الث   القادمة وبحي  تكفي االحتياطيات

 والخدمات لمدة ال تقل عن ستة شهور. المملكة من السلعمستوردات 

مواصلة العمل بالية تسعير المحروقات بحي  يتم تخفيض أسعار المشتقات  .7

لعالمية وزيادتها في حال النفطية للمستهلك في حال انخفاض ا سعار ا

 100. هذا وقد تم افتراض سعر برميل النفط بحدود ارتفاع ا سعار العالمية

 دوالر. 

 خالصة موجزة لتقديرات للمجلس الموقر أقدمأرجو أن وتأسيسًا على كل ما تقدم، 

 : وذلك على النحو التالي 2015موازنة عام 

 مليسون  6280حوالسسسسسي  2015فسسسي عام  يتوقع أن تبلغ االيـــرادات المحلية  -1

وقد  .%9.0و بنح 2014دينار مسجلة نموًا عن مستواها المعاد تقديره لعام 

% عن مستواها المعاد 9.4االيرادات الضريبية بنسبة  نمولجاء هذا النمو نتيجة 

 يعودو  .%8.0االيرادات غير الضريبية بنسبة نمو و  2014تقديره في عام 

في نمو االيرادات المحلية بأكثر من نسبة النمو االقتصادي  السبب الرئيسي
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القانسسسون اثسسر  إلى% 7.7لقادم والبالغة ا العام المتوقع باالسعار الجارية خ ل

ا ثر  إلى ه قبل نهاية هذا العام إضافةفي حال إقرار ضريبة الدخل الجديد ل

رسوم تصاريح العمل  حصيلةالمالي الناتج عن اإلجراءات التي ا تخذت لزيادة 

الية السلع الكم والرسوم والضرائب على عدد من اإلقامةورسوم التأشيرات ورسوم 

 .الكحوليةلسجائر والمشروبات اك
 

مليون دينار  1128حو بن 2015جية لعام ر المنح الخا: قدرت  المنح الخارجية -2

 322والخليجي اون سسسسسدول مجل  التعون دينار من سسسسملي 806ع سسسسبواق موزعة

مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد 

في دول مجل  هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير ل خوة . وانتهز ياالوروب

والى الدول وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة التعاون الخليجي 

 . وخاصة الواليات المتحدة االمريكية ودول االتحاد االوروبي ا خرى المانحة 
 

 6933ارنة مــعــون دينار مقـيمل 7408بلغ ـــعامـة بمــادات الر وعليه, قدرت اإلي  

ما  أو مليون دينار 475بزيادة مقدارها  2014معاد تقديرها لعام دينار  ملـــيون 

 .%6.9نسبته 
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مليون دينار مسجلة  6922: قدرت النفقات الجارية بنحو  النفقات الجارية -3

عن مستواها المعاد  %2.9مليون دينار أو ما نسبته  193بنحو  ارتفاعا

مقارنة بنمو بلغ معدله خ ل الخم  سنوات الماضية ) 2014ام تقديره لع

الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب  2015الزيادة لعام تعك  %(، و 7.5حوالي 

العاملين في الجهازين المدني والعسكري وزيادة ع وة غ ء المعيشة 

خصصات ال زمة لتثبيت المستخدمين خارج مورصد ال الشخصية للفئة الثالثة

ة المقسسدرة فسسسي عسسسام سسسقسسات الجاريذلك النفسسبلت سسد شكسسسوق .دول التشكي تج

% 26.1% من الناتج المحلي االجمالي مقارنة بنحو 25ا نسبته سسسم 2015

هذا مؤشر يدل على توجهات الحكومة الجادة ، و 2014من الناتج في عام 

وبما يكفل تقديم في الحد من اإلنفاق الجاري ليكون ضمن أضيق الحدود 

 .الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية

مليون  1175بنحو  2015قدرت النفقات الرأسمالية لعام : النفقات الرأسمالية -4

مليون دينار أو ما  59بنحو  2014دينار متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 

% مقابل 14.5 نحو العامة حصتها من النفقاتبذلك لتبلغ  %،5.3نسبته 
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المشاريع الممولة من منحة دول مجل  وتشكل   .2014% في عام 14.2

من اجمالي  %43.4مليون دينار او ما نسبته  510التعاون الخليجي ما مقداره 

لما لهذا النوع من االنفاق من  من الحكومة ادراكاً تي ذلك أوي .سماليةأالنفقات الر 

 .أهمية بالغة في تسريع دوران عجلة النشاط االقتصادي

عجز الموازنة العامة بعد المنح ينخفض يتوقع أن : عجز الموازنة العامة  -5

% من الناتج المحلي 2.5مليون دينار أو ما نسبته  688الخارجية الى 

ي س% من النسسسساتج ف3.5ما نسسسسسبته  أو ارسسمليون دين 911ة مع سساالجمالي مقارن

انخفاضه كنسبة من الناتج الى العجز ذا يسسسسواصسسسل هسسسس أن. ويتسسسسسوقع 2014عسسسسسام 

  .2017% في عام 1.4و  2016% في عام 2.1

نسبته  أو ما مليون دينار 1816أما العجز قبل المنح ، فيتوقع أن ينخفض الى 

أو ما  مليون دينار 2080% من الناتج المحلي االجمالي مقارنة مع 6.5

 ز سسسسالعج ل هذاسسسس. ويتسسسسوقع ان يواص2014ام سسسسسسسس% من الناتسسسسج في ع8.1نسبتسسسسه 

عام  % في4.2و  2016% في عام 5.4الى  انخفاضه لتصل نسبته للناتج

2017. 
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 الرئيس سعادة

 المحترمين النواب حضرات

نما شملت  لم تقتصر اإلص حات المالية على الموازنة العامة للحكومة المركزية وا 

أن تكون النفقات الجارية بالحد ا دنى الممكن  راعتموازنات الوحدات الحكومية والتي 

انخفاض الخسارة المتوقعة لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة لإلجراءات باإلضافة إلى 

الجاري تنفيذها والمتعلقة بتعرفة الكهرباء وبدء تشغيل ميناء الغاز المسال ويتوقع أن 

 780ار دينار إلى ملي 1.4من  2015تنخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية لعام 

 .مليون دينار

فكانت  2015الوحدات الحكومية للسنة المالية موازنات قانون أما فيما يتعلق بتقديرات 

 :على النحو التالي

 بنحو 2015لعام الحكومية للوحدات اإليرادات مجموع قدر: اإليـرادات إجمالي .1

 .2014 معا في تقديره معاد دينار مليون ( 430) مقابل دينار مليون ( 814)

مليون  175من هذه االيرادات حوالي  2015في عام  شكل الدعم الحكومي
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مليون  57مليون دينار و 258مليون دينار مقابل  59دينار والمنح الخارجية 

يعود انخفاض الدعم الحكومي و  .لكل منهما على الترتيب 2014في عام  دينار

 النقدية المتكررة من بصورة رئيسية الى اعادة تصنيف المعونة 2015في عام 

بند دعم الوحدات الحكومية الى بند مساعدات اجتماعية ضمن موازنة وزارة 

 التنمية االجتماعية.

 2015امسسسسسع في الحكومية للوحدات النفقات اجمالي درسسسقالنفقــات:  يــــإجمال  .2

 ةالجاري للنفقات دينار مليون ( 1104) بواقع موزعاً  دينار مليون ( 1812) بنحو

اجمالي نفقات بلغ  مع مقارنة وذلك الرأسمالية للنفقات دينار مليون  (707)و

 .2014 عامل تقديره معاد دينار مليون ( 1716)

مليون  96 حوالي 2015لعام  وبذلك يبلغ االرتفاع المسجل في اجمالي النفقات

. وقد جاء 2014% عن مستواه المعاد تقديره في عام 5.6دينار او ما نسبته 

( مليون دينار او ما نسبته 2االرتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بمقدار )هذا 

مليون دينار او ما نسبته  94% وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقدار 0.2

15.4%. 
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 في الحكومية الوحدات لجميع التمويل قبل العجز صافي قدر ما تقدم، في ضوء

 فيمعاد تقديره  دينار مليون  1286 مقابل دينار مليون  998 بحوالي 2015 عام

 780شركة الكهرباء الوطنية البالغ كل من  واذا ما تم استبعاد عجز .2014 عام

يتحول الى  ن صافي العجزفإمليون دينار  233وسلطة المياه البالغ مليون دينار 

  مليون دينار.  15فائض مقداره 

اإلشارة إلى أن التغير عند الحدي  عن العجز المالي للموازنة العامة ال بد من 

الموازنة العامة للحكومة المركزية  في رصيد المديونية العامة ال ينحصر في عجز

فقط بل يشمل موازنات الوحدات الحكومية لذلك وبهدف إضفاء مزيدًا من 

اعتبارًا من هذا  فقد باشرت وزارة المالية الشفافية على البيانات المالية الحكومية

ساب بيانات إحصائية مجمعة بحي  يظهر العجز اإلجمالي العام بالبدء باحت

وفي هذا السياق فان العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات  ،للدولة

سيشهد تراجعًا نتيجة لإلص حات المالية الجاري تنفيذها سواء با رقام الحكومية 

لمتوقع أن المطلقة أو كنسبة من إجمالي الناتج المحلي با سعار الجارية. ومن ا

أو ما نسبته  2014مليار دينار عام  2.2ينخفض هذا العجز الم جمع من 
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أو  2015مليار دينار عام  1.7% من إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 8.5

ما بمليون دينار  500% من إجمالي الناتج المحلي أي بانخفاض 6.0ما نسبته 

 المحلي. الناتج % من إجمالي2.5يعادل حوالي 
 

 الرئيسدة سعا

 المحترمين النواب حضرات

قانون مشروع االرقام آنفة الذكر لأ شير الى أن  اود أن،  وقبل أن اختتم خطابي هذا

عدد  نكشف عت 2015قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام مشروع و الموازنة العامة 

االعتماد مبدأ االستقرار المالي والنقدي وتجسد  حقيقالتي تعزز تمن المؤشرات االيجابية 

 نحونسبة تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية بلوغ على الذات، ولعل أبرزها 

التدريجي ارتفاعها هذه النسبة لتواصل  2014في عام % 85.7 مقارنة بنحو% 90.7

على  2017و 2016ي % في عام98.7% و95.3خ ل السنوات ال حقة لتبلغ 

 .التوالي

 



27 
 

 سعادة الرئيس 

 النواب المحترمين حضرات 

إن الحكم على مدى نجاعة اإلص حات المالية واالقتصادية يعتمد على أثر هذه 

االقتصاد الوطني والتي تعكسها المؤشرات االقتصادية الرئيسية وقد  أداءاإلص حات على 

يكون أبرز هذه المؤشرات حجم المديونية والتي تشكل هاجسًا لنا جميعًا. ومن حق 

أن يتحسن وضع المديونية ولو  اإلص حاتهذا الكم من دني أن يتوقع بعد ا ر  المواطن

رًا هر تغي  اتجاه المديونية ي ظبأن  2015من عام  وابتداءتدريجيًا وبالفعل تظهر ا رقام 

في حجم التغير في  مقارنة با عوام السابقة وانخفاضاً  2015عام من  ابتداءملموسًا 

 أنكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. حي  تشير ا رقام إلى المديونية با رقام المطلقة و 

ستكون أقل  2017و 2016ولألعوام  2015من عام  ابتداءً الزيادة في حجم المديونية 

إلى أن الزيادة السنوية في  تشير ا رقامإجمالي الناتج لألعوام لنف  الفترة. و نمو من 

 %3.7%، 5.8 %، 7.4تبلغ  2017 ،2016، 2015ديونية كنسبة مئوية لألعوام الم

%، 7.7بينما تشير النسب المئوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي لنف  ا عوام 

% على التوالي وبالتالي فمن الطبيعي أن يتحسن وضع المديونية طالما أن 7.5،7.8%
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ضعف النمو  معدلالوبينمو بنسب أكبر من نمو المديونية الناتج المحلي اإلجمالي 

 في المديونية لألعوام الث ثة القادمة.السنوي 

وفي الختام تتطلع الحكومة للعمل مع مجلسكم الموقر واالستماع لمداخ ت السادة النواب 

قانون ن إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع المحترمين بحي  نتمكن بإذن هللا م

 اية هذا العام.ومشروع قانون ضريبة الدخل قبل نه الحكوميةالوحدات  موازنات

وفقنا هللا جميعًا لخدمة هذا الوطن العزيز وقائده الغالي ج لة الملك عبد هللا الثاني ابن 

 الحسين حفظه هللا ورعاه.

        والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                          

 وقانصالح ط د.أميه                                                   

 ليةوزير الما                                                             


