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 ليهاإبرز المرتكزات والفرضيات التي استندت أ

 3122موازنة عام  
 

 
ضماناً العادة التىازن للمالية العامة ىتحفيز االستتمما  يتا الممل تة  متا   

الى تحقيق استدامة النمى الحقيقتا التتاتادنا التى نا  معتدالت م تفعتة تت د   ايفض

ستى  تىااتل الح ىمتة عاملتة   الى زيتادة يت ا العمتل الدديتدة ىالمتدتددة لقىانتا ال

 ذل المزيد متن الدوتىد تدتاع تعميتق نوتال االاتال المتالا ىاالتتاتاد  يتا الممل تة 

 د المالية المتاحتة ت اعيتاً ىدا اييتاً   ت ل  ممتل ىيضتمن االذ  ي فل تخايا المى

 متا يفضتا التى تقلتيا عدتز المىازنتة العامتة  هتحسين  فاءة االنفتا  العتاو ىانتاديتت

ضتتمن الحتتدىد ا منتتة  وتتد  المحايستتة علتتى استتتدامة االستتتق ا  المتتالا  ىاحتىائتته

 .الذ  يعت   ال  يزة االساسية للنمى االتتااد  القا ل لاستم ا يا الممل ة ىالنقد  

  

ت ستي  عمليتة االاتال ال تاملة  د عادهتا هتذا اضتاية التى الستي   خ تى ما تتة تدتاع  

عيتتة المستتتندة التتى م تتادا ىم ت تتزات اساستتية المختلفتتة الماليتتة ىاالتتاتتادية ىاالدتما

المستتاءلة ىال تتفايية يتتدتا يتتا الاتتدا ة منوتتا م تتادا الم تتا  ة ىالت ايتتل االدتمتتاعا ى

ميتتة متتن ختتال ت  يتتق ا تتا  االنفتتا  متىستت  المتتد  ىتعميتتق ت  يتتق يىالمتا عتتة التقي

 ىال فتل امفوىو المىازنة المىدوة  النتائال ى ذلك المىازنة الم اعية للنىع االدتمتاع

االمتت  التتذ  متتن  تتدنه تعزيتتز مقتتد ة االتتاتتاد التتى نا للتعامتتل   فتتاءة ىاتتتتدا  متت  

الممل ة من الىيتاء  التزاماتوتا ىتعزيتز  ال فيلة  تم ينالمالية ىاالتتاادية المستددات 

الدوات المانحة ىالمق ضتة ىتعزيتز ال يئتة االستتمما ية المحليتة ىمقتة  ماداتيتوا اماو

االتتاتاد اال دنتا ىتحفيتز النمتى االتتاتاد  لتيلما المىا نتىن يتا المستمم ين يتا 

 اية محايسات الممل ة اما ع االيدا يتة   ت ل ىاضتا خااتة يتا ستل عتزو الح ىمتة 

 اتختتاذ الخ تتىات االدا يتتة ىالت تت يعية الازمتتة ىاستتت مال ال نتتى االساستتية لتتنوالعلتتى 

 .لية التنمىيةتعزيزاً لم ا  ة المدتمعات المحلية يا العمالام  زية 
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ىيا ضىء المنات ات المستفيضة التا اد توتا اللدتان الىزا يتة الق اعيتة للم تا ي  

ى متا ينستدو  ال  سمالية المستم ة ىتيد التنفيذ ىالدديتدة التتا تتفتق ىاىلىياتنتا الى نيتة

يقد تتو تحديتد الستق  ال لتا لانفتا  العتاو يتا مىازنتة   م  ال  نامال التنفيذ  التنمى 

التتى دملتتة متتن الم ت تتزات ىهتتا علتتى استتتناداً ى تتذلك الستتقى  الدزئيتتة  2100عتتاو 

 -النحى التالا : 

 

السي   خ ى ما تة ىىاضحة المعالو يا عملية االاال المالا ىاالتتااد  الوادية  -0

الى تم ين السياسة المالية من تخفيض عدز المىازنة العامة ىالدين العاو الى 

تحقيق اإلستدامة المالية التا تعزز    ان اإلستق ا  المستىيات ا منة ى ما ي فل 

المالا ىالنقد  يا الممل ة ىتعمل على تحسين مىت  اال دن على الخا  ة 

 .االستمما ية العالمية ىتعزيز ددا ته االئتمانية يا االسىا  المالية الدىلية

 

ستل انحستا   االعتماد  اى ة      على مىا دنا الذاتية يتا تا يتة انفاتنتا العتاو يتا -2

المنا الخا دية الىا دة الى الممل تة   ى حيتي يت ايتق ذلتك مت  العمتل   ت ل حميتي 

على  ي  سىية االنفا  العاو ىتحستين مستتى  انتاديتته  متا يضتمن تحستين مستتى  

الختتتدمات الح ىميتتتة المقدمتتتة للمتتتىا نين ىتىزيتتت  م استتتف التنميتتتة علتتتى مختلتتت  

 محايسات الممل ة .

 
اليتتة المتاحتتة ضتتماناً لتىزيتت  منتتاي  التنميتتة علتتى محايستتات تخاتتيا المتتىا د الم -3

الممل ة    ل عادل  خ ىة تمويدية للسي     ل حميي نحى ت  يق نوال الام  زيتة 

ىتفعيل م ا  ة المدتمعات المحلية يا تحديد االحتيادات التنمىية ال ئيستية يتا  تل 

 فتل حاتىل  تل محايسة من محايسات الممل ة مت  م اعتاة ىضت  الضتىا   التتا ت

 محايسة على المخااات الم اىدة لوا.

 
تعزيز ال يئة االستمما ية المحلية من ختال تتىيي  منسىمتة ت ت يعية مت املتة توتد   -4

الى ادتذاف االستمما ات المحلية ىالخا دية   متا يت د  التى تىستي  ن تا  مستاهمة 

 ا ة  تين الق اع الخاا يتا الن تا  االتتاتاد  يتا الممل تة متن ختال تعميتق ال ت
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الق اعين العتاو ىالختاا لتنفيتذ الم تا ي  التنمىيتة ال  ت   يتا الق اعتات ال ئيستية 

 ما يل ا احتيادات المىا نين يا سائ  انحاء الممل ة من دوة ىيعمل على تخفيت  ى

 االع اء المالية عن  اهل الخزينة العامة من دوة اخ  .

 

المىدوتة  النتتائال ىت ستي  هتذا  يا ت  يق نوال المىازنتة ما تةمىاالة السي   خ ى  -5

المفوىو لد  دمي  التىزا ات ىالتدىائ  ىالىحتدات الح ىميتة ضتماناً لتحقيتق النتتائال 

المتىخاة من المخااات المالية الم اىدة لل ت امال التتا تتتىلى تنفيتذها  ىتعزيتزاً 

 لم اد ء ال فايية ىالمساءلة.  

 

لا االدمالا   حيي ال يتدتاىز االلتزاو  سق  الدين العاو  نس ة من الناتال المح -6

الستتق  المحتتدد لتته يتتا تتتانىن التتدين العتتاو ىادا تتته  ىذلتتك تعزيتتزاً لماتتداتية 

على المستىيين االتليمتا ىالتدىلا يتا مىااتلة الستي   خ تى  استخة علتى الممل ة 

   يق االاال المالا    ل خاا ىاالتتااد  على ىده العمىو.

 

اختيتتا  الم تتا ي  التنمىيتتة ذات المتت دىد االتتاتتاد  ىاالدتمتتاعا الم تتالة للعمالتتة  -7

الى نية ىالمحفزة لاستمما  يا سائ  محايسات الممل ة ى ما يتتىاءو مت  االىلىيتات 

الى نية الىا دة يا ىميقتتا االدنتدة الى نيتة ىن لنتا اال دنن  مت  م اعتاة تتد ة  تل 

هتتذع الم تتا ي  ضتتمن الىتتتت المحتتدد ىالمستتتى  ىزا ة ىدائتت ة ح ىميتتة علتتى تنفيتتذ 

 المن ىد.

 

 -استناداً الى التوقعات الرئيسية التالية : 3122كما بنيت موازنة عام 

 

استم ا  حالة التعايا يا االتتااد العتالما ىاالتليمتا متن تتداعيات االزمتة الماليتة  -0

 اادنا الى نا .ىاالتتاادية العالمية ىما لذلك من انع اسات ايدا ية على اداء اتت

 

يا دىال اً لل  ميل الىاحد  95- 91  ين 2100يا عاو اسعا  النف  العالمية  ت اىل -2

 .المتىس 
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% 01 -% 9متا  تين  نمى الناتال المحلا االدمالا  االسعا  الدا ية  نست ة تتت اىل  -3

 تتين تتتت اىل   ى االستتعا  الحقيقيتتة  نستت ة  2103 – 2100ستتنىياً ختتال االعتتىاو 

 .2103% يا عاو 5ى 2102% يا عاو 4.5ى  2100% يا عاو 4-3.5%
 

ا  ـــتتتتـا التتتت تو القياستتتتا السعـتتتتـ لتتتتىد معتتتتدل التضتتتتخو مقاستتتتاً  تتتتالتاي  النستتتت ا ي -4

% يتتا 4ى  2102% يتتا عتتاو 4.5ى  2100% يتتا عتتاو 5.5-% 5لك ــــتتـوتالمس

 . 2103عاو 
 

ا % يتتا  تتل متتن عتتام01% ى8 نستت ة  2100نمتتى الاتتاد ات الى نيتتة يتتا عتتاو  -5

 . 2103ى 2102
 

ى  2102% يا  تل متـن عتاما 8.5% ى7 نس ة  2100نمى المستى دات يا عاو  -6

2103 . 
 

% يتا 6 -% 5نمى حىاالت اال دنيين العتاملين يتا الختا ن  نست ة تتت اىل متا  تين     -7

 . 2103ى  2102% يا عاما 7 -% 5ى  2100عاو 
 

النتتاتال المحلتتا  ت ادتت  عدتتز الحستتاف الدتتا   لميتتزان المتتديىعات  نستت ة متتن -8

ليىااتتل  2100% يتتا عتتاو 7.4التتى  2101% يتتا عتتاو 7.6االدمتتالا متتن 

 . 2103ى  2102% يا  ل من عاما 6.9انخفاضه الى 
 

ا تفاع حدو التسويات االئتمانية المقدمتة متن ال نتىك التدا يتة للق تاع الختاا يتا  -9

 . 2103ى  2102% يا  ل من عاما 9% ى نس ة 7 نس ة  2100عاو 
 

حفاس على مستىيات م يحة من احتيا يات ال نك الم  تز  متن العمتات االدن يتة ال -01

 تين متا  حيي ت فا لتا يتة مستتى دات الممل تة متن الستل  ىالختدمات لمتدة تتت اىل 

 س عة الى ممانية    و  .
 

عتدو تدتتاىز  اتتيد اتتايا التتدين العتتاو الستق  المستتمىل  تته يتتا تتتانىن التتدين العتتاو  -00

ختال الستنىات من الناتال المحلا االدمتالا  االستعا  الدا يتة % 61ىادا ته ال الغ 

2100 – 2103 . 
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بااارترات تبنااي  3124 – 3122كمااا اسااتندت تاااديرات اتياارادات والنفاااات ل عااوام  

 الحكومة للسياسات واتجراءات والتدابير التالية :

   

ىال و  تتاء ىالمتتاء  ضتت   النفقتتات الت تتايلية ىال ستتيما ال نتتىد المتعلقتتة  المح ىتتتات -2

ىالوات  ىماا ي  السف   ىذلتك  التد يتد علتى تت ا ات مدلتا التىز اء الاتاد ة 

 وتتذا الخاتتىا ىال ستتيما الحتتد متتن استتتخداو الستتيا ات الح ىميتتة ىتقلتتيا ستتف  

الىيىد ىاللدان ال سمية اال للض ى ة القاتى  ىعتدو التىست  يتا استضتاية الىيتىد 

ل سمية ىت  يد االنفا  علتى االعانتات ال ستمية ال سمية ىالحد من نفقات المآدف ا

يتا الاتح  ىىستائل االعتاو االخت   ىالحتتد متن استتئدا  الم تانا الح ىميتة  متت  

م اعاة ض ى ة تقيد دمي  الىزا ات ىالتدىائ  الح ىميتة  تستديد الفتىاتي  المستتحقة 

 عليوا لوذع النفقات خال نفا العاو ىعدو تدديلوا للعاو الاحق.

 

تىس  يا الدعو المقدو للىحدات الح ىمية ىال سيما الدعو الدا   ىحموا على عدو ال -3

 .اتخاذ  ل ما من  دنه زيادة اعتمادها على مىا دها الذاتية يا تا ية نفقاتوا

 

مىااتتتلة العمتتتل علتتتى دمتتتال الم سستتتات الح ىميتتتة ذات الموتتتاو المت تتتا وة ىعتتتدو  -4

 استحداي    م سسات  ى هيئات ح ىمية دديدة .

 

ل تتتانىن االستتتماك  وتتد  الىاتتىل التتى تيمتتة تعتتىيض عادلتتة لل تت يين ىذلتتك تعتتدي -5

 التا ت  د الخزينة العامة  ع اًء مالية مقيلة .ى تايي  ا لية المت عة حالياً 

 

وتا استتناداً التى اتعدو دىاز إد اء االىام  التايي ية على الم  ىعات المحال ع اء -6

امة إال  عتد الحاتىل علتى مستتند االلتتزاو نساو اال اال الح ىمية ىنساو اللىازو الع

 حسف االاىل   ىما يت تف على ذلك من ض ى ة تعديل الت  يعات الناسمة لذلك. 

 

  .االستم ا   سياسة ىت    اء السيا ات ىاالماي -7

 

 2100 اد مخااات اضايية لدعو الدامعات ال سمية اعت ا اً متن مىازنتة عتاو  -7

تتتانىن ال ستتىو االضتتايية للدامعتتات اال دنيتتة  مليتتىن دينتتا   ستت ف الاتتاء 41 مقتتدا  

 ىتعدياته . 


