
 الفرضيات التي استندت إليها  المرتكزات و أبرز

0202موازنة عان   

فً المملكة من خالل تخفٌض عجز  والنقدي الحفاظ على االستقرار المالً -1

الموازنة العامة الى مستوٌات آمنة، حتى ٌتسنى للمملكة اجتٌاز التداعٌات 

 السلبٌة الناجمة عن االزمة المالٌة واالقتصادٌة العالمٌة.
 

ق مبدأ االعتماد على مواردنا الذاتٌة بشكل أكبر فيً تطيٌية انفاقنيا العيا  تعمٌ -0

الييذي ٌنبطييً العمييل بشييكل ح ٌييت لرفييي سييوٌت  وتحسييٌن مسييتو  انتاجٌتيي  

 .وانعكاس  بشكل اٌجابً على تحسٌن مستو  معٌشة المواينٌن
 

بتوزٌيي النفقيات الرأسيمالٌة حسيم المحافظيات  0202البدء فً موازنة عيا   -3

مهٌدٌيية للسييٌر بشييكل ح ٌييت نحييو تيبٌييق نهييف الالمركزٌيية وتفعٌييل كخيييوت ت

مشاركة المجتمعات المحلٌة فً تحدٌد االحتٌاجات التنموٌة الرئٌسٌة فيً كيل 

محافظيية ميين محافظييات المملكيية مييي مراعييات ولييي اللييوابي التييً تكفييل 

 حصول كل محافظة على المخصصات المرصودت لها.
 

تعل ببباناسق قاى بببسينىفق واابببس نىفق بببس نضبببالنفقات بببسينى نلبببد سنفقاابببى نفق  -2

ىفقع بببالنف ضبببسارنى رببسادوناابببس نفق ببب افيننىفقوببستونى ربببسادونفقلببتا

ىفققىفلدبنىغداهس،نىذقكناسقتأ د نعلب ن بافافين سلبلنفقبى اف نفقربس ا ن

اوببذفنفقورببى نى نلببد سنفققبب ن ببانفلببتو فلنفقلببدسافينفقق ى دببانىت لببد ن

فق رببىونىعبب لنفقتىلبب ناببرننلببتانفقىاببى نىفقلسببسانفقالبب دانف نقلضبباىا 

فلتضساانفقىاى نفقال دانىفقق ن انات بسينفق بب بنفقالب دانىتا بد نف اتبس ن

عل نف عالاسينفقالب دانابرنفقربقونىىلبسالالنف عباللنف وباونىفققب ن بان

فلبببتالسسانفق ابببسارنفقق ى دبببا،ن ببب ن افعبببس نضببباىا نت دببب نس دببب نفقبببى فافين



علدوبسنقوبذانفقات بسينوبالالناتبلننىفق ىفالانفقق ى داناتل د نفقتىفتدانفق لتق ا

 فقعسلنىع لنتأسدلوسنقلعسلنفقالقق.
 

تثاس نف سوب  نف  ادبانىى فا نلبى ون اف نفق ا اسينىفآلقدسينى تسًناوسالدسًناس -3

 فقرقا.
 

 تثاس نى فاترنفقتاادانىفقتعلدلنىفقرقا.لى ون اف نف ثسثنى تسًنتس سًناس -4
 

ابرنانىفقىقب فينفقق ى دبانارنفقبى فافينىفقب ىفالف ترسانفق فثسينفقىظسالون -7

علبب نى فاتببرنفقتاادببانىفقتعلببدلنن9000ىنن9002سبب ىالنفقت بب دالينقعببس رن

 ىفقرقانا ل،نىى ونفقتعدداسينوساجنس ىالنفقت  دالينى تسًنتس سً.
 

فقتى ونعانإلتق فثنأدبان سللبسينأىنهدالبسينق ى دبانس دب  نىفقع بالنعلب ن -8

 ن.ساوا  جنفق سللسينىفقودالسينذفينفق وسلنفق ت أىنفقغس نى/
 

عبب لناربب نأدببان وررببسينق  ببساد ناألبب سقدانس دبب  نناببرن ىف اببانعببسلن -9

اسلبتثاس نفق اتالببان اوببسناببسق اجنفقوساسدببانىف تتس دببسينفق ىقدبباننىا ببسنن9000

ىعبب لناربب نأدببان وررببسينن9000-9002دتىفاببقن بب نفقاااببس جنفقتاتدببذ ن

لندتلنىقن9002 سقدانقل  ساد نفقاأل سقدانفقترن ساين  اسانارن ىف اانعسلن

فقا  ناتاتدذهسنعالى نعلب نفاوبسن نتاب اجنضب انف ىقىدبسينفقىلادبانابرنهبذان

 فق اقلا.
 

نس  نفقلباىدانفقلادعدبانىفقتبرنت ب اف ترسان دس  نفقاىفتبنىف سىانعلب نفق دب -02

%نابببرنفق تىلبببلنىذقبببكنابببرنضبببى نفقتببب ارنفقىفضبببجنابببرن لبببتىون3ااقبببىن

 فقتضول.

علس فتوببسننااىعسينفق قسقببعبب لنسببىف نفسبباف نف ىف ببانفقتغددادببانعلبب نفق  بب -00

فلتاس فًنفق ناظسلنف  غسالنفقق ى دانىاظسلنفقلبىف لنفقعس باننف ناعب نفققربىالن



عل ن لتا نفقت فلن سقرن ر  ن ان  دانعسلن فالا نفق ىف اانفقعس انارنقبسالن

تسسى ين لتانهذانف ىف انفقتغددادانفق وررسينفق ارى  نقوذانفق  بساد ن

 ارن ساىانفق ىف اانفقعس ا.
 

فاسس نفق اقلانفقثسادان انقلبسبنفقو دابانفق ىقب نىفق تعل بانا افسعبانس دب ن -00

فققلببساسينفقق ى دببانفق تتىقببانقبب ونفقااببىكنفقتسسادببانقدرببسانفقبب نفوضببسعوسن

ققلسبنفقو داانفق ىق نىذقكناو ونتقلدانف فا نفق سالنفقعسلنىتع دب ن تبس  ن

 تقلدانىض نفق  دىادانفقعس ا.ف فا نفقت ا سينفقا  دانا سندتضرنفق ن
ن

ف قتبب فلنالبب ونفقبب دانفقعببسلن البباان ببانفقاببستجنفق قلببرنف س ببسقر،ناقدببثن ن -01

دتسببسى نفقلبب ونفق قبب  نقببوناببرن ببساىانفقبب دانفقعببسلنىف فاتببو،نىذقببكنتع دبب فًن

ق ربب ف دانفق  ل ببانعلبب نفق لببتىددانف  لد ببرنىفقبب ىقرناببرن ىفرببلانفقلببدان

 ببسقرنا بب النوببس نىف  ترببس  نعلبب ناولبب نثساتببانعلبب ن لببسانف رببال نفق

 ىسونفقع ىل.
 

فساف ن افسعان س لانعلب ن ساباناابى نف اتبس نفقاألب سقرنىا بالنفقات بسينذفين -02

فقلادعانفقسسادان انهذانفقااى نىتاىداوبسنضب اناابى نفقات بسينفقسسادبانىذقبكن

اوبب ونف فقببانفقت ببىهسيناببرنهد ببالنفقات ببسينفقاألبب سقدانىاسقتببسقرنفظوساهببسن

 ر.اقس وسنفقق د 
 

تىسدونفقات سينفقاأل سقداناقىنفق  بساد نفقتا ىدبانذفينفق با ى نف  تربس  نن -03

ىف ست ببسعرنىوسرببان  ببساد نفق اببسلقنفقتا ىدببانى  ببساد نفقاابب نفقتقتدببان

ىفق قت  نقاللتث سانابرنلبسالان قساظبسينفق  ل بانا بسندتبىف لن ب نف ىقىدبسين

ا ا"نىا سندتىفابقن ب نفقىلادانفقىفا  نارنىثد ترنف سا  نفقىلادانى" لاسنف 

 ببب ن افعبببس ن ببب ا ن بببالنى فا نى فالبببا نن9000-9002فقااابببس جنفقتاتدبببذ ن

 ق ى دانعل نتاتدذنهذانفق  ساد نض انفقى ينفق ق  نىفق لتىونفق ا ى .



ن

إلااام ةمماااة مااا   0202كماااا تااان ا ساااتناد تاااي تزاااديرات الموازناااة  ال اماااة ل اااان 

  -ا عتبارات م  أبرزها:

ف   بانف  تربس دانىفق سقدبانعلب نف تربس اسنفقبىلارنتى  نإلت افانت فعدسين -نأ

.نىدعبى نذقبكنفقب نابىف ان9002ىق انا اسانأ الن  بسن سابينعلدبونابرنعبسلن

 ف اتافجنفقترنا أينتظوانارنف ترس فيناعضنفقال فانفقراسعدانفقاالدلدا.

تى بب نفلببت افانقسقببانفقتذاببذبناببرنألببعسانفقبباتلنفقوببسلنىفق ببىف نف ىقدبباناببرنن -نب

 .ن9002 دانىإانا اسسينأ الن  سن و تونألعساهسنارنعسلنف لىف نفقعسق

فق س افينف  ترس دانفقاالدلدانفق تى عان  ف نف ترس اسنفقىلارنىهبرنعلب ننن-ج

نفقاقىنفقتسقرن:

%ناببرنعببسلن8.5ا ببىنفقاببستجنفق قلببرنف س ببسقرناس لببعسانفقسسادبباناالبباان -0

اد بسندتى ب نأانن9009ىن9000%نق الن انعبس رن 10.0ىاالاان9000

%نابرن5.4لسالنفقاستجنفق قلرنف س سقرناس لعسانفقق د دانا بىفًناالبااند

%نابرنعبسلن4.5ثبلنفقب نن9000%نارنعبسلن4.5قداتت نفق نن9000عسلن

9009. 
 

الببىمن عبب النفقتضببولن  سلببسًناببسقتغدانفقالببارناببرنفقببا لنفق دسلببرن لببعسانن -9

%نق بالن ببان5%نىن3ىنن9000%نابرنعبسلن3فق لبتولكنفقب ن بسند بسابن

 عل نفقتاتدب.ن9009ىن9000عس رن

ف ببسن عبب النفقتضببولن  سلببسًناببسقتغدانفقالببارناببرن وتببضنفقاببستجنفق قلببرن

%ن4.2%نى4.5ىاقببىنن9000%ناببرنعببسلن5ف س ببسقرنادتى بب نأاندالبب ن

نتاسعسً.ن9009ىن9000قعس رن



%نارن الن بان09%نىقىفقرن00االاانن9000ا ىنفقرس افينارنعسلن -3

 .9009ىنن9000عس رن
 

%نابرن بالن2.9%نىقىفقرن2.9االاانن9000ا ىنفق لتىا فينارنعسلن -5

 .9009ىنن9000 انعس رن
 

تافس نعس نفققلسبنفقسسا ن الاان انفقاستجنفق قلرنف س سقرنارنعسلن -4

%نابرنعبسلن00.3ىن9002%نابرنعبسلن00.3%ن  سابالن00فق نن9000

%ن2.0%نثلنفق ن2.2فق نن9000،ننىقدىفرالنفاوتسضونارنعسلن9002

 .9009ارنعسلن
 

ن لتىدس -2 نعل  ن انفققتسظ نفق ا    نفقااك نفقتدسلدسي ن ا ن ادقا ي

نفقلل ن ن ا نفق  ل ا ن لتىا في نقتغلدا نت تر ناقدث نف ساادا فقع الي

 ىفقو  سينىقتا  نض انفق لتىدسينفق أ ىاانىاق ى نلتان وىا.
 

ن ساىان -5 نار ناو نفقل ونفق ل ى  نفقعسل نفق دا نرسار نارد  نتسسى  ع ل

 .9009-9000ن%نوالالنفقلاىفي20فق دانفقعسلنىف فاتونفقاسق ن

 

 


