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التطورات المالیة 

  نظرة عامة
النفطیة الدول العربیة  تأثرت أوضاع المالیة العامة في  

بتطورات أسعار النفط في األسواق العالمیة خالل عام  
العام  ،2019 خالل  النفط  أسعار  تراجعت  حیث 

،  2018خالل عام  الرتفاع كبیر  المذكور بعد تسجیلھا  
النفطیة   العربیة  الدول  من  عدد  أن  جھوداً بذلت  بید 

اإلی تعزیز  في  الكبیرة  غیر  بإطار  بترولیةرادات   ،
ھا  حیث استكمل عدد منجھود تنویع اإلیرادات المالیة،  

الضریبیة  النظم  لتعزیز  والتنظیمیة  التشریعیة  األطر 
مثل ضریبة القیمة  ،واستحداث أدوات ضریبیة جدیدة 

المضافة، األمر الذي أدى إلى زیادة حصیلة اإلیرادات  
خالل   المالي  الوضع  وتعزیز  2019عام  الضریبیة 

)1( .
عدد في  التي تم تنفیذھا  الضریبیة  صالحاتلإلكان  و

عودة والعربیة ذات االقتصادات المتنوعة،من الدول
وإن كان  ،الدولھذه  عدد من  االقتصادي في  التعافي  

بوتیرة بطیئة، دور كبیر في زیادة حصیلة اإلیرادات 
.وتقلیص العجز الماليالضریبیة 

جھوداإلنفاق العام  عكس تطورات  ھٍة أخرى، تمن ج
اإلنفاق العام ضمن المسارات حتواءالدول العربیة إل

المالیة وتُعّزز وضع الموازنة  التي تضمن االستدامة 
سجلت   حیث  والبعید،  المتوسط  المدیین  في  العامة 

محدوداً  نمواً  العربیة  الدول  تراجعاً،معظم  أو  في  ، 
عام   خالل  العام،  اإلنفاق  أخذاً  2019مستوى   ،

التباالعتبار وعوامل  المتاحة  المالیة  ضخم  الموارد 
ومتطلبات تلبیة الحاجات التنمویة واالجتماعیة. 

تقدم،  في ما  العامة  ارتفع  ضوء  اإلیرادات  إجمالي 
بنسبة بلغت حوالي  مجتمعةالدول العربیة  والمنح في  

ملیار دوالر  846.6لیصل إلى حوالي  ،  في المائة2.2
في المائة من 31.2یمثل حوالي، ما  2019في عام  

المذكور العام  المحلي اإلجمالي خالل  ا ـــبینم،الناتج 
ام للدول العربیة كمجموعة ــاإلنفاق العاليــارتفع إجم

والي  ــإلى ح لیصل في المائة 6.2نسبة بلغت حوالي ب

لرئیسةالدول العربیة النفطیة الدول العربیة المصدرة اشملت)1(
وتتمثل في دول مجلس التعاون لدول  ، للنفط والغاز الطبیعي

دوالر916.3 نسبتھ  ،ملیار  المائة  33.7ما  من  في 
.مجتمعةالناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة 

الموازنة العامة الُمجّمعة عجز  سجل كمحصلة لذلك،  
2.6(حوالي ملیار دوالر 69.7حوالي للدول العربیة 

،  2019في عام  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي)  
بعجز بلغ حوالي   (حوالي ملیار دوالر  34.3مقارنةً 

المائة من1.3 اإلجمالي)  في  المحلي  في عام  الناتج 
2018.

بالنسبة إلجمالي الدین العام القائم (الداخلي والخارجي) في 
بنسبة  العربیة المتوفر بیانات بشأنھا، فقد ارتفع الدول  ذمة 

حوالي   إلى حوالي  4.2بلغت  لیصل  المائة  734.4في 
704.8، مقارنة بحوالي  2019ملیار دوالر بنھایة عام  
. إال أن نسبة إجمالي الدین  2018ملیار دوالر بنھایة عام  

تراجعت بحوالي   اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  4.3العام 
في المائة بنھایة عام  121.4نقطة مئویة لتصل إلى حوالي  

المائة بنھایة  في  125.7، مقارنة بنسبة بلغت حوالي  2019
. 2018عام  

لعام   الدول  ،  2020بالنسبة  تواجھ  أن  المتوقع  من 
العربیة تحدیات كبیرة على صعید المالیة العامة، جراء  

والمالیة  االقتصادیة  كورونا  التداعیات  لفیروس 
(كوفید العالیة  )19-المستجد  المالیة  الكلفة  ظل  في   ،

لحزمة التحفیز المالي التي تبنتھا ھذه الدول من أجل  
األنشطة االقتصادیة المختلفة وتعزیز السیولة، تحریك  

مستویات   على  كبیرة  تداعیات  عنھ  یترتب  مما 
اإلیرادات العامة والنفقات الحكومیة، وبالتالي العجز 

أیضاً یمثل تراجع أسعار  المالي ووضعیة الدین العام.
النفط في األسواق العالمیة بسبب انخفاض الطلب على 

اط االقتصادي، تحدیاً للدول  النفط في ظل إنكماش النش
اإلیرادات  على  العتمادھا  للنفط  المصدرة  العربیة 

النفطیة كمصدر أساسي للموارد المالیة.

العربی ولیبیاالخلیج  والجزائر  والعراق  مجموعة  ة  وتشمل   .
العربیة   الدول  المتنوعة  االقتصادات  ذات  العربیة  الدول 

األخرى.

الفصل 
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العامة والمنح اإلیرادات
إجمالي اإلیرادات العامة والمنح للدول العربیة ارتفع  

في المائة لیصل إلى  2.2حواليمجتمعة بنسبة بلغت
دوالر  846.6نحو   عام  ملیار  ارنة  مق2019في 

ارتفعت.  2018ملیار دوالر في عام  828.3بحوالي
والمنح   العامة  المحلي  كنسبة  اإلیرادات  الناتج  إلى 

في  30.9اإلجمالي للدول العربیة مجتمعة من حوالي  
في في المائة  31.2إلى حوالي  2018في عام  المائة  

).6/1(الملحق و)1الجدول رقم (، 2019عام 

في  ــسبنارتفعت البترولیة  اإلیرادات  مساھمة  ة 
والي  ـــى حـصل إل ـإجمالي اإلیرادات العامة والمنح لت

57.9مقارنة بحوالي  2019في المائة في عام  58.6
عام   في  المائة  مساھمة رتفعت اكما.  2018في 
الضریبیة   في  29.0من حوالي  اإلیرادات  المائة  في 

.  2019المائة في عام  في  30.4حواليإلى2018عام  
نسبة  انخفضتبالنسبة لإلیرادات غیر الضریبیة، فقد

في  مساھم والمنحتھا  العامة  اإلیرادات  من  إجمالي 
أما .في المائة9.2في المائة إلى حوالي  11.3حوالي  

من حوالي ، فقد ارتفعتمساھمة الدخل من االستثمار
في المائة بین العامین 1.6في المائة إلى حوالي  1.4

). 6/4و() 6/2المالحق (و)1، الشكل (المذكورین

)1الجدول (
اإلیرادات الحكومیة في الدول العربیة 

)2018–2019 (

اإلیرادات الحكومیة 
ھیكل اإلیرادات (%) 

الناتج النسبة الى 
نسبة التغیر القیمة (ملیار دوالر) 

(%)
المحلي اإلجمالي (%) 

2018*20192018*20192018*2019
479.9496.03.457.958.617.918.3یرادات البترولیة اإل

240.4257.47.129.030.49.09.5یرادات الضریبیة إلا
16.711.39.23.52.9-93.978.3یرادات غیر الضریبیة اإل

11.213.217.51.41.60.40.5الدخل من االستثمار ** 
825.4844.92.499.699.830.831.1إجمالي االیرادات العـــــامة 

40.50.40.20.10.1-3.01.8المنح 
828.3846.62.2100.0100.030.931.2العامة والمنح اإلیرادات لي إجما

. )2/2(و)، 6/4، ()6/1المالحق (المصدر:
أولیة. * بیانات فعلیة 

اإلیرادات الرأسمالیة والدخل من االستثمار. * تشمل* 

): نمو عناصر اإلیرادات العامة 1الشكل (
* )2019-2017خالل الفترة (

).  4/ 6(و) 1/ 6المصدر: المالحق (
(*) إیرادات أخرى تشمل دخل االستثمار واإلیرادات الرأسمالیة. 
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يتعلق   عناصر  فيما  مساهمة  العامة بنسب  اإليرادات 
اإلجمالي،    إلى المحلي  اإليرادات    ارتفعتالناتج 

للدول   اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  كنسبة  البترولية 
إلى   لتصل  في عام   18.3العربية مجتمعة  المائة  في 

في المائة في    17.9  حوالي  مقارنة بنسبة بلغت  2019
  الضريبية نسبة اإليرادات  ارتفعت    بينما .2018عام  

حوالي   إلى  المحلي   9.6لتصل  الناتج  من  المائة  في 
في المائة   9.0مقارنة بحوالي    2019اإلجمالي في عام  

  بلغت نسبة اإليرادات غير الضريبية و.  2018في عام  
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في    2.9حوالي  

في المائة   3.5مقارنة بنسبة بلغت حوالي    2019عام  
مثّل  فقد    ،أما الدخل من االستثمار.  2018خالل عام  

من    0.5نسبة   المائة  اإلجماليفي  المحلي  في    الناتج 
بنسبة    2019عام   في   0.4مقارنة  المائة  عام    في 

2018.  
الخارجيةبالنسبة   حوالي  فقد  ،  للمنح  من    3تراجعت 

عام   في  دوالر  حوالي    2018مليار  مليار   1.8إلى 
ساهمة المنح في  منسبة  بلغت  .  2019ام  دوالر في ع

اإليرادات عام   0.2  حوالي  إجمالي  في  المائة  في 
، 2018في المائة في عام  0.4مقارنة بحوالي  2019

حوالي   نسبتها  بلغت  من    0.1بينما  المائة  ج الناتفي 
 .92012و 2018 يعامالمحلي اإلجمالي خالل 

العامة  بالنسبة   اإليرادات  للدول لتطورات  والمنح 
زيادة الدول العربية النفطية  سجلت  ،  3العربية فُرادى

باستثناء  اإليرادات المالية  في إجمالي ،ةيلصورة ضئب
في عام في المائة    28.2فقد سجلت معدل نمو    ،الكويت
عكس ذلك التراجع الذي  ي  ، 2018مقارنة بعام    2019

العالمية  سجلته أسعار في األسواق  أدى  النفط  ، حيث 
النفطية في الدول    اإليرادات  انخفاضلى  هذا التراجع إ

الطبيعي،   والغاز  للنفط  والمصدرة  المنتجة  العربية 
الضريبية   اإليرادات  حصيلة  زيادة  وحصيلة رغم 

الحكومية   الدول  الرسوم  هذه  من  يعكسبفي عدد   ما 
الدول  جهود   لالعربية  عدد من  مصادر تنويع  النفطية 

  .اإليرادات العامة
الإع  تراج اإليرادات  عام    ،والمنح  عامةجمالي  خالل 

عام    2019 مع  من  في  ،  2018بالمقارنة  ليبيا كٍل 
في    11.6وُعمان والجزائر وقطر، بنسب بلغت حوالي  

المائة،    5.4والمائة،   المائة،    3.4وفي  في    0.4وفي 
التوالي. على  البحري  المائة،  واإلمارات سجلت  ن 

و و في  السعودية  العراق  اإليرادات  إزيادة  جمالي 
حوالي    ،المالية بلغت  و  3.9بنسب  المائة،  في    2في 

المائة،    1.0والمائة،   على   0.5وفي  المائة،  في 

 
2    2019تشمل الدول العربية التي حصلت على منح في عام  ،

 ) المائة  28فلسطين حوالي  األردن    )في  المنح،  إجمالي  من 
)20.1   ) السودان  المائة)،  المغرب   11.8في  المائة)،  في 
في   6.8في المائة)، موريتانيا (   8.5في المائة)، مصر (   9.7(

، حيث ساهمت زيادة اإليرادات الضريبية في  التوالي
في    ،ةبفضل تطبيق ضريبة القيمة المضاف   هذه الدول

اإليرادات اإليرادات    تعزيز  تراجع  مقابل  المالية 
خالل   المذكورالنفطية  (  ،العام  والملحق )2الشكل   ،  

)6/1( .  

  

  

  ). 1/6(الملحق  المصدر:    
   لمعدل النمو. المتطرفةتم استبعاد اليمن بسبب القيمة * 

إجمالي   سجللدول العربية غير النفطية،  با  فيما يتعلق
، نمواً في عدد من هذه الدولاإليرادات العامة والمنح  

   .2018مقارنة بعام  2019خالل عام 
 21.5ارتفع إجمالي اإليرادات العامة والمنح بحوالي  

، وهي أعلى نسبة زيادة بين الدول  مصرفي المائة في  
النفطية غير  عام    العربية  بعام    2019خالل  مقارنة 

حصيلة إلى ارتفاع  بدرجة أساسية  يعود ذلك    .2018
في    20سلع والخدمات بنسبة بلغت حوالي  الضرائب  

، 2019الر في عام  ومليار د   20لى نحو  إالمائة لتصل  
اإليرادات   حصيلة  في  نمو  عنه  ترتب    الضريبيةما 

مليار   42ى حوالي  لإفي المائة لتصل    17.8بحوالي  
الع خالل  المذكور.ادوالر  نمو   م  إلى  يعود  أيضاً 

مائة لتصل الفي    90اإليرادات غير الضريبية بحوالي  
كما .  2019مليار دوالر خالل عام    7.3إلى حوالي  

من  كٍل  في  والمنح  العامة  اإليرادات  إجمالي  ارتفع 
بنسباموريتوجيبوتي وتونس   والقُمر،   نيا والمغرب 

المائة  10.1  بلغت وفي  و  8.4،  المائة،  في    5.9في 
على التوالي، ،  في المائة  1.1في المائة و  4المائة، و

العام   بعام    2019خالل  المقابل،    .2018مقارنة  في 
إج في  تراجع  والمنح  العامة  اإليرادات  من مالي  كٍل 

في المائة)، القُمر    4.8في المائة)، تونس (   6المائة)، جيبوتي ( 
 في المائة).  4.3(

3   ة الماليــة في قـطر والكــويت تبدأ في األول من أبريل/  ــ السن
 صر تبدأ في األول من يوليو/ تموز. نيسان، وفي م

): نمو االيرادات العامة والمنح في الدول العربية 2الشكل ( 
 * ) 2019و  2018(عامي في 
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العامة والمنح اإلیرادات
إجمالي اإلیرادات العامة والمنح للدول العربیة ارتفع  

في المائة لیصل إلى  2.2حواليمجتمعة بنسبة بلغت
دوالر  846.6نحو   عام  ملیار  ارنة  مق2019في 

ارتفعت.  2018ملیار دوالر في عام  828.3بحوالي
والمنح   العامة  المحلي  كنسبة  اإلیرادات  الناتج  إلى 

في  30.9اإلجمالي للدول العربیة مجتمعة من حوالي  
في في المائة  31.2إلى حوالي  2018في عام  المائة  

).6/1(الملحق و)1الجدول رقم (، 2019عام 

في  ــسبنارتفعت البترولیة  اإلیرادات  مساھمة  ة 
والي  ـــى حـصل إل ـإجمالي اإلیرادات العامة والمنح لت

57.9مقارنة بحوالي  2019في المائة في عام  58.6
عام   في  المائة  مساھمة رتفعت اكما.  2018في 
الضریبیة   في  29.0من حوالي  اإلیرادات  المائة  في 

.  2019المائة في عام  في  30.4حواليإلى2018عام  
نسبة  انخفضتبالنسبة لإلیرادات غیر الضریبیة، فقد

في  مساھم والمنحتھا  العامة  اإلیرادات  من  إجمالي 
أما .في المائة9.2في المائة إلى حوالي  11.3حوالي  

من حوالي ، فقد ارتفعتمساھمة الدخل من االستثمار
في المائة بین العامین 1.6في المائة إلى حوالي  1.4

). 6/4و() 6/2المالحق (و)1، الشكل (المذكورین

)1الجدول (
اإلیرادات الحكومیة في الدول العربیة 

)2018–2019 (

اإلیرادات الحكومیة 
ھیكل اإلیرادات (%) 

الناتج النسبة الى 
نسبة التغیر القیمة (ملیار دوالر) 

(%)
المحلي اإلجمالي (%) 

2018*20192018*20192018*2019
479.9496.03.457.958.617.918.3یرادات البترولیة اإل

240.4257.47.129.030.49.09.5یرادات الضریبیة إلا
16.711.39.23.52.9-93.978.3یرادات غیر الضریبیة اإل

11.213.217.51.41.60.40.5الدخل من االستثمار ** 
825.4844.92.499.699.830.831.1إجمالي االیرادات العـــــامة 

40.50.40.20.10.1-3.01.8المنح 
828.3846.62.2100.0100.030.931.2العامة والمنح اإلیرادات لي إجما

. )2/2(و)، 6/4، ()6/1المالحق (المصدر:
أولیة. * بیانات فعلیة 

اإلیرادات الرأسمالیة والدخل من االستثمار. * تشمل* 

): نمو عناصر اإلیرادات العامة 1الشكل (
* )2019-2017خالل الفترة (

).  4/ 6(و) 1/ 6المصدر: المالحق (
(*) إیرادات أخرى تشمل دخل االستثمار واإلیرادات الرأسمالیة. 
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يتعلق   عناصر  فيما  مساهمة  العامة بنسب  اإليرادات 
اإلجمالي،    إلى المحلي  اإليرادات    ارتفعتالناتج 

للدول   اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  كنسبة  البترولية 
إلى   لتصل  في عام   18.3العربية مجتمعة  المائة  في 

في المائة في    17.9  حوالي  مقارنة بنسبة بلغت  2019
  الضريبية نسبة اإليرادات  ارتفعت    بينما .2018عام  

حوالي   إلى  المحلي   9.6لتصل  الناتج  من  المائة  في 
في المائة   9.0مقارنة بحوالي    2019اإلجمالي في عام  

  بلغت نسبة اإليرادات غير الضريبية و.  2018في عام  
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في    2.9حوالي  

في المائة   3.5مقارنة بنسبة بلغت حوالي    2019عام  
مثّل  فقد    ،أما الدخل من االستثمار.  2018خالل عام  

من    0.5نسبة   المائة  اإلجماليفي  المحلي  في    الناتج 
بنسبة    2019عام   في   0.4مقارنة  المائة  عام    في 

2018.  
الخارجيةبالنسبة   حوالي  فقد  ،  للمنح  من    3تراجعت 

عام   في  دوالر  حوالي    2018مليار  مليار   1.8إلى 
ساهمة المنح في  منسبة  بلغت  .  2019ام  دوالر في ع

اإليرادات عام   0.2  حوالي  إجمالي  في  المائة  في 
، 2018في المائة في عام  0.4مقارنة بحوالي  2019

حوالي   نسبتها  بلغت  من    0.1بينما  المائة  ج الناتفي 
 .92012و 2018 يعامالمحلي اإلجمالي خالل 

العامة  بالنسبة   اإليرادات  للدول لتطورات  والمنح 
زيادة الدول العربية النفطية  سجلت  ،  3العربية فُرادى

باستثناء  اإليرادات المالية  في إجمالي ،ةيلصورة ضئب
في عام في المائة    28.2فقد سجلت معدل نمو    ،الكويت
عكس ذلك التراجع الذي  ي  ، 2018مقارنة بعام    2019

العالمية  سجلته أسعار في األسواق  أدى  النفط  ، حيث 
النفطية في الدول    اإليرادات  انخفاضلى  هذا التراجع إ

الطبيعي،   والغاز  للنفط  والمصدرة  المنتجة  العربية 
الضريبية   اإليرادات  حصيلة  زيادة  وحصيلة رغم 

الحكومية   الدول  الرسوم  هذه  من  يعكسبفي عدد   ما 
الدول  جهود   لالعربية  عدد من  مصادر تنويع  النفطية 

  .اإليرادات العامة
الإع  تراج اإليرادات  عام    ،والمنح  عامةجمالي  خالل 

عام    2019 مع  من  في  ،  2018بالمقارنة  ليبيا كٍل 
في    11.6وُعمان والجزائر وقطر، بنسب بلغت حوالي  

المائة،    5.4والمائة،   المائة،    3.4وفي  في    0.4وفي 
التوالي. على  البحري  المائة،  واإلمارات سجلت  ن 

و و في  السعودية  العراق  اإليرادات  إزيادة  جمالي 
حوالي    ،المالية بلغت  و  3.9بنسب  المائة،  في    2في 

المائة،    1.0والمائة،   على   0.5وفي  المائة،  في 

 
2    2019تشمل الدول العربية التي حصلت على منح في عام  ،

 ) المائة  28فلسطين حوالي  األردن    )في  المنح،  إجمالي  من 
)20.1   ) السودان  المائة)،  المغرب   11.8في  المائة)،  في 
في   6.8في المائة)، موريتانيا (   8.5في المائة)، مصر (   9.7(

، حيث ساهمت زيادة اإليرادات الضريبية في  التوالي
في    ،ةبفضل تطبيق ضريبة القيمة المضاف   هذه الدول

اإليرادات اإليرادات    تعزيز  تراجع  مقابل  المالية 
خالل   المذكورالنفطية  (  ،العام  والملحق )2الشكل   ،  

)6/1( .  

  

  

  ). 1/6(الملحق  المصدر:    
   لمعدل النمو. المتطرفةتم استبعاد اليمن بسبب القيمة * 

إجمالي   سجللدول العربية غير النفطية،  با  فيما يتعلق
، نمواً في عدد من هذه الدولاإليرادات العامة والمنح  

   .2018مقارنة بعام  2019خالل عام 
 21.5ارتفع إجمالي اإليرادات العامة والمنح بحوالي  

، وهي أعلى نسبة زيادة بين الدول  مصرفي المائة في  
النفطية غير  عام    العربية  بعام    2019خالل  مقارنة 

حصيلة إلى ارتفاع  بدرجة أساسية  يعود ذلك    .2018
في    20سلع والخدمات بنسبة بلغت حوالي  الضرائب  

، 2019الر في عام  ومليار د   20لى نحو  إالمائة لتصل  
اإليرادات   حصيلة  في  نمو  عنه  ترتب    الضريبيةما 

مليار   42ى حوالي  لإفي المائة لتصل    17.8بحوالي  
الع خالل  المذكور.ادوالر  نمو   م  إلى  يعود  أيضاً 

مائة لتصل الفي    90اإليرادات غير الضريبية بحوالي  
كما .  2019مليار دوالر خالل عام    7.3إلى حوالي  

من  كٍل  في  والمنح  العامة  اإليرادات  إجمالي  ارتفع 
بنسباموريتوجيبوتي وتونس   والقُمر،   نيا والمغرب 

المائة  10.1  بلغت وفي  و  8.4،  المائة،  في    5.9في 
على التوالي، ،  في المائة  1.1في المائة و  4المائة، و

العام   بعام    2019خالل  المقابل،    .2018مقارنة  في 
إج في  تراجع  والمنح  العامة  اإليرادات  من مالي  كٍل 

في المائة)، القُمر    4.8في المائة)، تونس (   6المائة)، جيبوتي ( 
 في المائة).  4.3(

3   ة الماليــة في قـطر والكــويت تبدأ في األول من أبريل/  ــ السن
 صر تبدأ في األول من يوليو/ تموز. نيسان، وفي م

): نمو االيرادات العامة والمنح في الدول العربية 2الشكل ( 
 * ) 2019و  2018(عامي في 
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ولبنان   واألردن  وفلسطین  بنسبالسودان  والیمن، 
4في المائة، و8مائة، وفي ال9في المائة، و9.9لغت  ب

المائة، و العامین 3في  بین  التوالي،  المائة، على  في 
المذكورین. 

اإلیرادات البترولیة 
ً كمجموعة  الدول العربیة شــھدت   حصــیلة  في ارتفاعا

ـــبة بلـغت 2019خالل ـعام اإلیرادات البترولـیة   ، بنســ
ملیار 496في المائة لتصــــل إلى حوالي  3.4حوالي  

ام  دوالر خالل   ة بحوالي  2019ـع ارـن ار 480مـق ملـی
تطورات أسـعار النفط ظل ، في2018دوالر في عام  

المتوسـط السـنوي  تراجعحیث  في األسـواق العالمیة، 
في  8.3بنســبة بلغت حوالي لســعر ســلة خامات أوبك 
ــجـل حوالي   ة لیســ ل في عـام64المـاـئ دوالر للبرمـی

ة بحوالي  2019 ارـن ل في ـعام  69.8مـق دوالر للبرمـی
ا أدى إ،2018 ة صـــــادرات النفط تراجعلى  مـم قیـم

ة   دول العربـی ام لـل ة  الـخ ة6.8بحوالي  مجتمـع اـئ في الـم
432.9لتســجل صــادرات النفط الخام العربیة حوالي  

ام   ار دوالر في ـع ة بحوالي  2019ملـی ارـن 464.6مـق
. )4(2018ملیار دوالر في عام 

فُرادى، العربیة  للدول  اإلیرادات نخفضتا بالنسبة 
في   الرئیسة بعضالبترولیة  المصدرة  العربیة  الدول 

ذلك،  )5(للنفط والسودانلیبیاوالكویت،یُستثنى من   ،
ارتفعت  واإلمارات   البترولیة، اإلبھا  حیث  یرادات 

. 2018مقارنة بعام 2019عام خالل 

ال نسبة  بحرینسجلت  اإلیرادات  تراجعأعلى  في 
مقارنة 2019في المائة في عام  8.8البترولیة بحوالي  

یُعز2018بعام   ما  النفطي  تراجعإلى  ى،  انتاجھا 
ألف 193.9في المائة لیصل إلى حوالي 0.1بحوالي 

الیوم في  في برمیل  النفط  أسعار  تراجع  ظل  في   ،
األسواق العالمیة، ما أدى إلى تراجع صادرات النفط 

في المائة لتصل إلى نحو  8.4بنسبة بلغت حوالي  الخام
عام  3.9 خالل  دوالر  تراجعت  .  2019ملیار  كما 

ائر وُعمان وقطر الجزمن  في كلٍ لیةاإلیرادات البترو
4.8في المائة، و5.1والسعودیة، بنسب بلغت حوالي 

و المائة،  و1.8في  المائة،  على  1.5في  المائة،  في 
ھذه  التوالي. في  النفطي  اإلنتاج  تراجع  ذلك  یعكس 
ستثناء قطر والجزائر، حیث سجلت السعودیة  إالدول ب

اإل في  النفطي بحوالي  تراجعاً  المائة، من  4نتاج  في 
9.9ملیون برمیل في الیوم إلى حوالي  10.3ي  حوال

الیوم في  برمیل  من 40(حوالي  ملیون  المائة  في 
العربي) النفطي  اإلنتاج  عُ ،  إجمالي  مان  وسجلت 

بلغت حوالي  تراجعاً   المائة، من حوالي 3بنسبة  في 

یتناول الفصل الخامس بالتفصیل التطورات في مجال النفط  )4(
والطاقة. 

لف برمیل أ845لى حوالي  إلف برمیل في الیوم  أ870
زیادة في اإلنتاج  بالنسبة للدول التي شھدت.  في الیوم

والجزائر)،   (قطر  بلغتالنفطي  الزیادةفقد  نسبة 
المائة  5.6حوالي التواليفي المائة8.2وفي  ،  على 

ن زیادة  أال  إ،  2018مقارنة مع عام  2019في عام  
زیادة اإلیرادات البترولیة  تسفر عن  نفطي لم  اإلنتاج ال
ظل   غیر  الفي  النفط التطورات  أسعار  في  مواتیة 

العالمیة.   
تونس  صدرة للنفط (بالنسبة للدول العربیة األخرى المُ 

والیمن)،  و والسودان  اإلیرادات  ارتفعت  مصر 
في المائة 16.8تونس بنسبة بلغت حوالي  في  البترولیة  

حوالي   عام  291لتسجل  في  دوالر  2019ملیون 
بحوالي   أمریكي  249مقارنة  دوالر  عام ملیون  في 

في المائة  4.9كذلك ارتفعت في مصر بنسبة  .  2018
حوالي  إلتصل   عام  3.1لى  في  دوالر  2019ملیار 

بحوالي   عام  2.9مقارنة  في  دوالر  .  2018ملیار 
ا في  البترولیة  اإلیرادات  تراجعت  لسودان  بالمقابل، 

195في المائة لتسجل حوالي  23بنسبة بلغت حوالي  
عام   في  دوالر  بحوالي  2019ملیون  253مقارنة 
الیمن كما تراجعت في  .2018ملیون دوالر في عام  

218في المائة، من حوالي  17.9حوالي  بنسبة بلغت  
ملیون 179لى حوالي  إ2018ملیون دوالر في عام  

.2019دوالر في عام 

اً لإلیرادات   اـم ة مصـــــدراً ـھ ل اإلیرادات البترولـی تمـث
الــدول العربیــة كمجموعــ  ة، رغم تراجع  العــامــة في 

ــیة،   في ظل جھود تنویع  أھمیتھا خالل األعوام الماض
ة،   ة اإلیرادات  اإلیرادات الحكومـی ـــب ث بلغـت نســ حـی

البترولـیة في إجـمالي اإلیرادات الـعاـمة والمنح حوالي
ة خالل عـام  58.6 ة بحوالي  2019في المـاـئ ارـن ، مـق
ــبـة للـدول  .  2018في المـائـة في عـام  57.9 بـالنســ

جاوزت مساھمة اإلیرادات البترولیة  تالعربیة فرادى،  
ة   ـــب ة والمنح نســ اـم الي اإلیرادات الـع في  80في إجـم

ة في اـئ ا  الـم ت وقطر ولیبـی ، وتراوـحت العراقوالكوـی
ـفي75.3-65.7ـبـین   اـلمــائــة  واـلـبـحرین  عـُمــان  ـفي 

في المائة  41.4حوالي  الـسعودیة، بینما بلغت النـسبةو
.جزائرفي المائة في ال39.8واإلماراتفي 

من  شكّ  ضئیلة  نسبة  البترولیة  اإلیرادات  جمالي  إلت 
السودان  الیمن وفي كٍل من  العامة والمنحاإلیرادات

في  11حوالي  حیث بلغت ھذه النسبة  ،وتونسمصرو
المائة، و5.6المائة، و المائة، و5.4في  في  2.7في 

المائة، على التوالي.
الحكومیة   للموازنات  التوازنیة  النفط  أسعار  تراوحت 

)Budget Breakeven Oil Prices  الدول في   (

د)5( للنفط  الرئیسة  الُمصدرة  العربیة  الدول  مجلس  تشمل  ول 
والجزائر  العراق  جانب  إلى  العربیة  الخلیج  لدول  التعاون 

ولیبیا. 
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المُ  بين العربية  الطبيعي  والغاز  للنفط  الرئيسة  صدرة 
دوالر للبرميل   45و  بحرين دوالر للبرميل في ال  106

عام   خالل  قطر  التوازني 2019في  النفط  سعر   .
الح سعللموازنات  أقل  يُمثل  مطلوب كومية  نفط  ر 

والمصروفات   العامة  اإليرادات  بين  التعادل  لتحقيق 
بين  التوازنية  النفط  أسعار  تراجعت  وقد  الحكومية. 

العربية    2019و  2018عامي   الدول  معظم  في 
المصدرة الرئيسة للنفط، من متوسط سعر لهذه الدول  

إلى حوالي   2018دوالر للبرميل في عام  76بحوالي 
للبرميل    72.7 عام  دوالر  هذا  2020في  يعكس   .

غير  اإليرادات  لزيادة  الحكومية  الجهود  التراجع 
إطار  في  العامة،  النفقات  وترشيد  البترولية 
استراتيجيات تعزيز الوضع المالي، حيث تبنى معظم  

المُ  عام  الدول  إليها خالل  إجراءات   2019شار  عدة 
نف  وتقليص  والضرائب  الرسوم  حصيلة  قات  لزيادة 

والمصروف الضغوط  الدعم  خفف  مما  التشغيلية،  ات 
  ).3على الموازنات العامة، الشكل ( 

   
  

 

  

  المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.  
  

  اإليرادات الضريبية 
العربية  واصلت   إلى  الدول  الرامية  تطوير جهودها 

بهدف تعزيز اإليرادات الحكومية التحصيل الضريبي،  
وتقوية إزاء   وتنويعها  العامة  الموازنات  هياكل 

المختلفة من  حيث  ،  الصدمات  عدد  الدول  استكمل 
النفطية   لتعزيز  العربية  والتنظيمية  التشريعية  األطر 

الجهود  بإطار  الضريبية  مصادر   النظم  لتنويع 
النفطاإليراد  إيرادات  عن  بعيداً  المالية  كما ات   ،

النفطية   غير  العربية  الدول  تنفيذ  واصلت  جهود 
  جوانب.  العدد من الضريبية في الحات المالية واإلص

على  إيجابية  انعكاسات  الجهود  هذه  عن  ترتب 
ارت2019الضريبية خالل عام  اإليرادات   والتي  ع  ف، 

حوالي  إ من  مجتمعة  العربية  للدول   240.4جماليها 
مليار   257.4لى حوالي  إ  2018مليار دوالر في عام  

لغت حوالي  ، أي بنسبة زيادة ب2019دوالر في عام  
  في المائة.  7.1

أهم الضريبية  البن  سجلت  لإليرادات  الرئيسة  في ود 
ارتفعت  حيث  ،  2019خالل عام  الدول العربية ارتفاعاً  

للدول العربية  السلع والخدمات  حصيلة الضرائب على  
المائة  11.9  حوالي  بلغت  بنسبةمجتمعة   لتصل   ،في 

نة  مقار  2019مليار دوالر في عام    95.5إلى حوالي  
، مما أدى 2018مليار دوالر في عام    85.4والي  بح

اإليرادات  إلى   هيكل  في  النسبية  أهميتها  ارتفاع 
 35.5حوالي  ع مساهمتها من  الضريبية في ضوء ارتفا

المائة   الضريبية  في  اإليرادات  إجمالي  عام من  في 
   .2019المائة في عام ي ف 37.1 حوالي لىإ 2018
الدخل    بالنسبة ضرائب  للدول    رباحواأللحصيلة 

 4.9  حوالي  بلغتبنسبة    تارتفعفقد    ، العربية مجتمعة
المائة مليار دوالر خالل   47.6لتصل إلى نحو    ،في 

مليار دوالر في عام    45.4مقارنة بحوالي    2019عام  
في  2018 مساهمتها  نسبة  في  طفيف  تراجع  مع   ،

اإل حوالي  حصيلة  من  الضريبية  في    18.9يرادات 
حوالي   إلى  العامين   18.5المائة  بين  المائة،  في 

    المذكورين. 
ة ـــب النســ دات ا  ـب اـئ ــوم الجمركـية على التـجارة  لـع لرســ
ة ارجـي د ارالـخ ت  ، فـق ت حوالي  تفـع ة بلـغ ـــب في    5بنســ

ـــجل حوالي   ة، لتســ اـئ ام    54.6الـم ار دوالر في ـع ملـي
بحوالي    2019 ــة  ــارن عــام    52مق في  دوالر  ــار  ملي
نســـبة مســـاهمة عائدات الرســـوم   انخفضـــت .2018
طفيفة، من كية في اإليرادات الضريبية بصورة  الجمر

 إلى حوالي  2018في المـائـة في عـام    21.6حوالي  
ــام    21.2 ع ـفي  ــة  ــائ اـلم (  ،2019ـفي  ــدول  )  2اـلج

  .)6/5و( )6/4( ،)6/3(  المالحقو
للدول  فيما يتعلق بتطور حصيلة اإليرادات الضريبية  

فُرادى، ارتفعت اإليرادات  كل الضريبية في    العربية 
باستثناء الكويت   المصدرة الرئيسة للنفط  العربيةالدول  

. 2018مقارنة بعام    2019خالل عام    ،ليبياالعراق وو
البحرين   حصيلة أسجلت  في  زيادة  نسبة  على 

لتصل في المائة،    159.6اإليرادات الضريبية بحوالي  
مليار دوالر في    1.1اإليرادات الضريبية إلى حوالي  

ليون دوالر في عام  م  413مقارنة بحوالي    2019عام  
. كما ارتفعت اإليرادات الضريبية في السعودية  2018

بلغ حوالي  بنسبة  حوالي    13.3ت  لتسجل  المائة  في 
عام    50.1 في  دوالر  بحوالي    2019مليار  مقارنة 
عام    44.3 في  دوالر  سجلت 2018مليار  كذلك   .

بلغت  بنسبة  اإليرادات الضريبية  اإلمارات زيادة في 
مليار    60.8لتصل إلى حوالي  مائة،  في ال  7.3حوالي  

عام   في  بحوالي    2019دوالر  مليار   56.7مقارنة 
  .  2018دوالر في عام 

السعودية  عزى  تُ  في  الضريبية  اإليرادات  زيادة 
الهام    واإلمارات والبحرين التطور  بدرجة كبيرة إلى 
لهذه الدول، حيث بدأت السعودية  في الهيكل الضريبي  

  أسعار النفط التوازنية للموازنات الحكومية  ): 3الشكل ( 
 في الدول العربية 
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ولبنان   واألردن  وفلسطین  بنسبالسودان  والیمن، 
4في المائة، و8مائة، وفي ال9في المائة، و9.9لغت  ب

المائة، و العامین 3في  بین  التوالي،  المائة، على  في 
المذكورین. 

اإلیرادات البترولیة 
ً كمجموعة  الدول العربیة شــھدت   حصــیلة  في ارتفاعا

ـــبة بلـغت 2019خالل ـعام اإلیرادات البترولـیة   ، بنســ
ملیار 496في المائة لتصــــل إلى حوالي  3.4حوالي  

ام  دوالر خالل   ة بحوالي  2019ـع ارـن ار 480مـق ملـی
تطورات أسـعار النفط ظل ، في2018دوالر في عام  

المتوسـط السـنوي  تراجعحیث  في األسـواق العالمیة، 
في  8.3بنســبة بلغت حوالي لســعر ســلة خامات أوبك 
ــجـل حوالي   ة لیســ ل في عـام64المـاـئ دوالر للبرمـی

ة بحوالي  2019 ارـن ل في ـعام  69.8مـق دوالر للبرمـی
ا أدى إ،2018 ة صـــــادرات النفط تراجعلى  مـم قیـم

ة   دول العربـی ام لـل ة  الـخ ة6.8بحوالي  مجتمـع اـئ في الـم
432.9لتســجل صــادرات النفط الخام العربیة حوالي  

ام   ار دوالر في ـع ة بحوالي  2019ملـی ارـن 464.6مـق
. )4(2018ملیار دوالر في عام 

فُرادى، العربیة  للدول  اإلیرادات نخفضتا بالنسبة 
في   الرئیسة بعضالبترولیة  المصدرة  العربیة  الدول 

ذلك،  )5(للنفط والسودانلیبیاوالكویت،یُستثنى من   ،
ارتفعت  واإلمارات   البترولیة، اإلبھا  حیث  یرادات 

. 2018مقارنة بعام 2019عام خالل 

ال نسبة  بحرینسجلت  اإلیرادات  تراجعأعلى  في 
مقارنة 2019في المائة في عام  8.8البترولیة بحوالي  

یُعز2018بعام   ما  النفطي  تراجعإلى  ى،  انتاجھا 
ألف 193.9في المائة لیصل إلى حوالي 0.1بحوالي 

الیوم في  في برمیل  النفط  أسعار  تراجع  ظل  في   ،
األسواق العالمیة، ما أدى إلى تراجع صادرات النفط 

في المائة لتصل إلى نحو  8.4بنسبة بلغت حوالي  الخام
عام  3.9 خالل  دوالر  تراجعت  .  2019ملیار  كما 

ائر وُعمان وقطر الجزمن  في كلٍ لیةاإلیرادات البترو
4.8في المائة، و5.1والسعودیة، بنسب بلغت حوالي 

و المائة،  و1.8في  المائة،  على  1.5في  المائة،  في 
ھذه  التوالي. في  النفطي  اإلنتاج  تراجع  ذلك  یعكس 
ستثناء قطر والجزائر، حیث سجلت السعودیة  إالدول ب

اإل في  النفطي بحوالي  تراجعاً  المائة، من  4نتاج  في 
9.9ملیون برمیل في الیوم إلى حوالي  10.3ي  حوال

الیوم في  برمیل  من 40(حوالي  ملیون  المائة  في 
العربي) النفطي  اإلنتاج  عُ ،  إجمالي  مان  وسجلت 

بلغت حوالي  تراجعاً   المائة، من حوالي 3بنسبة  في 

یتناول الفصل الخامس بالتفصیل التطورات في مجال النفط  )4(
والطاقة. 

لف برمیل أ845لى حوالي  إلف برمیل في الیوم  أ870
زیادة في اإلنتاج  بالنسبة للدول التي شھدت.  في الیوم

والجزائر)،   (قطر  بلغتالنفطي  الزیادةفقد  نسبة 
المائة  5.6حوالي التواليفي المائة8.2وفي  ،  على 

ن زیادة  أال  إ،  2018مقارنة مع عام  2019في عام  
زیادة اإلیرادات البترولیة  تسفر عن  نفطي لم  اإلنتاج ال
ظل   غیر  الفي  النفط التطورات  أسعار  في  مواتیة 

العالمیة.   
تونس  صدرة للنفط (بالنسبة للدول العربیة األخرى المُ 

والیمن)،  و والسودان  اإلیرادات  ارتفعت  مصر 
في المائة 16.8تونس بنسبة بلغت حوالي  في  البترولیة  

حوالي   عام  291لتسجل  في  دوالر  2019ملیون 
بحوالي   أمریكي  249مقارنة  دوالر  عام ملیون  في 

في المائة  4.9كذلك ارتفعت في مصر بنسبة  .  2018
حوالي  إلتصل   عام  3.1لى  في  دوالر  2019ملیار 

بحوالي   عام  2.9مقارنة  في  دوالر  .  2018ملیار 
ا في  البترولیة  اإلیرادات  تراجعت  لسودان  بالمقابل، 

195في المائة لتسجل حوالي  23بنسبة بلغت حوالي  
عام   في  دوالر  بحوالي  2019ملیون  253مقارنة 
الیمن كما تراجعت في  .2018ملیون دوالر في عام  

218في المائة، من حوالي  17.9حوالي  بنسبة بلغت  
ملیون 179لى حوالي  إ2018ملیون دوالر في عام  

.2019دوالر في عام 

اً لإلیرادات   اـم ة مصـــــدراً ـھ ل اإلیرادات البترولـی تمـث
الــدول العربیــة كمجموعــ  ة، رغم تراجع  العــامــة في 

ــیة،   في ظل جھود تنویع  أھمیتھا خالل األعوام الماض
ة،   ة اإلیرادات  اإلیرادات الحكومـی ـــب ث بلغـت نســ حـی

البترولـیة في إجـمالي اإلیرادات الـعاـمة والمنح حوالي
ة خالل عـام  58.6 ة بحوالي  2019في المـاـئ ارـن ، مـق
ــبـة للـدول  .  2018في المـائـة في عـام  57.9 بـالنســ

جاوزت مساھمة اإلیرادات البترولیة  تالعربیة فرادى،  
ة   ـــب ة والمنح نســ اـم الي اإلیرادات الـع في  80في إجـم

ة في اـئ ا  الـم ت وقطر ولیبـی ، وتراوـحت العراقوالكوـی
ـفي75.3-65.7ـبـین   اـلمــائــة  واـلـبـحرین  عـُمــان  ـفي 

في المائة  41.4حوالي  الـسعودیة، بینما بلغت النـسبةو
.جزائرفي المائة في ال39.8واإلماراتفي 

من  شكّ  ضئیلة  نسبة  البترولیة  اإلیرادات  جمالي  إلت 
السودان  الیمن وفي كٍل من  العامة والمنحاإلیرادات

في  11حوالي  حیث بلغت ھذه النسبة  ،وتونسمصرو
المائة، و5.6المائة، و المائة، و5.4في  في  2.7في 

المائة، على التوالي.
الحكومیة   للموازنات  التوازنیة  النفط  أسعار  تراوحت 

)Budget Breakeven Oil Prices  الدول في   (

د)5( للنفط  الرئیسة  الُمصدرة  العربیة  الدول  مجلس  تشمل  ول 
والجزائر  العراق  جانب  إلى  العربیة  الخلیج  لدول  التعاون 

ولیبیا. 
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المُ  بين العربية  الطبيعي  والغاز  للنفط  الرئيسة  صدرة 
دوالر للبرميل   45و  بحرين دوالر للبرميل في ال  106

عام   خالل  قطر  التوازني 2019في  النفط  سعر   .
الح سعللموازنات  أقل  يُمثل  مطلوب كومية  نفط  ر 

والمصروفات   العامة  اإليرادات  بين  التعادل  لتحقيق 
بين  التوازنية  النفط  أسعار  تراجعت  وقد  الحكومية. 

العربية    2019و  2018عامي   الدول  معظم  في 
المصدرة الرئيسة للنفط، من متوسط سعر لهذه الدول  

إلى حوالي   2018دوالر للبرميل في عام  76بحوالي 
للبرميل    72.7 عام  دوالر  هذا  2020في  يعكس   .

غير  اإليرادات  لزيادة  الحكومية  الجهود  التراجع 
إطار  في  العامة،  النفقات  وترشيد  البترولية 
استراتيجيات تعزيز الوضع المالي، حيث تبنى معظم  

المُ  عام  الدول  إليها خالل  إجراءات   2019شار  عدة 
نف  وتقليص  والضرائب  الرسوم  حصيلة  قات  لزيادة 

والمصروف الضغوط  الدعم  خفف  مما  التشغيلية،  ات 
  ).3على الموازنات العامة، الشكل ( 

   
  

 

  

  المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.  
  

  اإليرادات الضريبية 
العربية  واصلت   إلى  الدول  الرامية  تطوير جهودها 

بهدف تعزيز اإليرادات الحكومية التحصيل الضريبي،  
وتقوية إزاء   وتنويعها  العامة  الموازنات  هياكل 

المختلفة من  حيث  ،  الصدمات  عدد  الدول  استكمل 
النفطية   لتعزيز  العربية  والتنظيمية  التشريعية  األطر 

الجهود  بإطار  الضريبية  مصادر   النظم  لتنويع 
النفطاإليراد  إيرادات  عن  بعيداً  المالية  كما ات   ،

النفطية   غير  العربية  الدول  تنفيذ  واصلت  جهود 
  جوانب.  العدد من الضريبية في الحات المالية واإلص

على  إيجابية  انعكاسات  الجهود  هذه  عن  ترتب 
ارت2019الضريبية خالل عام  اإليرادات   والتي  ع  ف، 

حوالي  إ من  مجتمعة  العربية  للدول   240.4جماليها 
مليار   257.4لى حوالي  إ  2018مليار دوالر في عام  

لغت حوالي  ، أي بنسبة زيادة ب2019دوالر في عام  
  في المائة.  7.1

أهم الضريبية  البن  سجلت  لإليرادات  الرئيسة  في ود 
ارتفعت  حيث  ،  2019خالل عام  الدول العربية ارتفاعاً  

للدول العربية  السلع والخدمات  حصيلة الضرائب على  
المائة  11.9  حوالي  بلغت  بنسبةمجتمعة   لتصل   ،في 

نة  مقار  2019مليار دوالر في عام    95.5إلى حوالي  
، مما أدى 2018مليار دوالر في عام    85.4والي  بح

اإليرادات  إلى   هيكل  في  النسبية  أهميتها  ارتفاع 
 35.5حوالي  ع مساهمتها من  الضريبية في ضوء ارتفا

المائة   الضريبية  في  اإليرادات  إجمالي  عام من  في 
   .2019المائة في عام ي ف 37.1 حوالي لىإ 2018
الدخل    بالنسبة ضرائب  للدول    رباحواأللحصيلة 

 4.9  حوالي  بلغتبنسبة    تارتفعفقد    ، العربية مجتمعة
المائة مليار دوالر خالل   47.6لتصل إلى نحو    ،في 

مليار دوالر في عام    45.4مقارنة بحوالي    2019عام  
في  2018 مساهمتها  نسبة  في  طفيف  تراجع  مع   ،

اإل حوالي  حصيلة  من  الضريبية  في    18.9يرادات 
حوالي   إلى  العامين   18.5المائة  بين  المائة،  في 

    المذكورين. 
ة ـــب النســ دات ا  ـب اـئ ــوم الجمركـية على التـجارة  لـع لرســ
ة ارجـي د ارالـخ ت  ، فـق ت حوالي  تفـع ة بلـغ ـــب في    5بنســ

ـــجل حوالي   ة، لتســ اـئ ام    54.6الـم ار دوالر في ـع ملـي
بحوالي    2019 ــة  ــارن عــام    52مق في  دوالر  ــار  ملي
نســـبة مســـاهمة عائدات الرســـوم   انخفضـــت .2018
طفيفة، من كية في اإليرادات الضريبية بصورة  الجمر

 إلى حوالي  2018في المـائـة في عـام    21.6حوالي  
ــام    21.2 ع ـفي  ــة  ــائ اـلم (  ،2019ـفي  ــدول  )  2اـلج

  .)6/5و( )6/4( ،)6/3(  المالحقو
للدول  فيما يتعلق بتطور حصيلة اإليرادات الضريبية  

فُرادى، ارتفعت اإليرادات  كل الضريبية في    العربية 
باستثناء الكويت   المصدرة الرئيسة للنفط  العربيةالدول  

. 2018مقارنة بعام    2019خالل عام    ،ليبياالعراق وو
البحرين   حصيلة أسجلت  في  زيادة  نسبة  على 

لتصل في المائة،    159.6اإليرادات الضريبية بحوالي  
مليار دوالر في    1.1اإليرادات الضريبية إلى حوالي  

ليون دوالر في عام  م  413مقارنة بحوالي    2019عام  
. كما ارتفعت اإليرادات الضريبية في السعودية  2018

بلغ حوالي  بنسبة  حوالي    13.3ت  لتسجل  المائة  في 
عام    50.1 في  دوالر  بحوالي    2019مليار  مقارنة 
عام    44.3 في  دوالر  سجلت 2018مليار  كذلك   .

بلغت  بنسبة  اإليرادات الضريبية  اإلمارات زيادة في 
مليار    60.8لتصل إلى حوالي  مائة،  في ال  7.3حوالي  

عام   في  بحوالي    2019دوالر  مليار   56.7مقارنة 
  .  2018دوالر في عام 

السعودية  عزى  تُ  في  الضريبية  اإليرادات  زيادة 
الهام    واإلمارات والبحرين التطور  بدرجة كبيرة إلى 
لهذه الدول، حيث بدأت السعودية  في الهيكل الضريبي  

  أسعار النفط التوازنية للموازنات الحكومية  ): 3الشكل ( 
 في الدول العربية 
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من  الفعلي لضریبة القیمة المضافةالتطبیقواإلمارات  
ھذه  ،  2018عام  بدایة تحصیل  في  التوسع  وتم 

بدأت  2019الضریبة خالل عام   بینما  في البحرین  ، 
القیمة المضافة في بدایة عام   ،  2019تطبیق ضریبة 

لدول  لضریبة القیمة المضافةالموحدةتفاقیة  اإلبإطار  
العربیة الخلیج  لدول  التعاون  ً .مجلس  ارتفعت أیضا

ولویبیةضرالاإلیرادات   فيأجةبدر،  من قل،  كٍل 
في  5.9غت حوالي  لمان والجزائر وقطر، بنسب بعُ 

في المائة، على التوالي. 4.8في المائة، و5.7المائة، و
في  بالمقابل، الضریبیة  اإلیرادات  الكویتتراجعت 

لتصل إلى حوالي  في المائة 35.5بلغت حوالي بنسبة
2.8مقارنة بحوالي  2019ملیار دوالر في عام  1.8

، في ضوء تراجع عائدات  2018ملیار دوالر في عام  
بحوالي   واألرباح  الدخل  المائة، 43ضرائب  في 

بحوالي   الجمركیة  الرسوم  عائدات  في  31وتراجع 
حیث   في ةنسببنودالبه ھذتساھمالمائة،  كبیرة 

في  64.5في المائة و31.6ضریبیة، تبلغ  اإلیرادات ال
المائة على التوالي.  

بلغت   بنسبة  لیبیا  في  الضریبیة  اإلیرادات  انخفضت 
نحو  20حوالي   إلى  لتصل  المائة  ملیون  888في 

ملیار دوالر  1.1مقارنة بحوالي  2019دوالر في عام  
لتراجع حصیلة ضرائب 2018في عام   . یُعزى ذلك 

بحوالي   واألرباح  المائة،13الدخل  یعزى  في  كما 
بحوالي   الجمركیة  الرسوم  عائدات  في  36لتراجع 

عام   خالل  بعام  2019المائة،  تمثل 2018مقارنة   .

والرسوم الجمركیة المصادر  األرباحو ل  الدخئبضرا
، بنسب مساھمة في لیبیایرادات الضریبیةالوحیدة لإل

في المائة على التوالي.  23.9في المائة و76.1تبلغ 
العربیة الدول  معظم  في شھدت  زیادة  النفطیة  غیر 

عام   في  الضریبیة  اإلیرادات  مقارنة 2019حصیلة 
والتي سجلت مصر. تضمنت ھذه الدول  2018بعام  

الضریبیة اإلیرادات  في  زیادة  نسبة  بحوالي ،أعلى 
المائة،  17.8 بلغت  في  زیادة  بنسبة  موریتانیا  تلیھا 

بلغت  16.6حوالي   بنسبة زیادة  الیمن  ثم  المائة،  في 
المائة، وتونس بنسبة بلغت حوالي  13.2حوالي في 

الضریبیة 11 اإلیرادات  ارتفعت  كذلك  المائة.  في 
بنسب أقل في كٍل من جیبوتي واألردن ولبنان، بحوالي  

في المائة على 0.5في المائة، و2.3في المائة، و6.1
. 2019و2018بین عامي التوالي، 

2019في عام  تراجعت اإلیرادات الضریبیة  ،بالمقابل
السودان وفلسطین  كٍل منفي  2018مقارنة مع عام  

حوالي   بلغت  بنسب  والمغرب،  في  14.5والقمر 
المائة، و4.2المائة، و المائة، و1.5في  في  1.1في 

اإلیرادات  أن  بالذكر،  جدیٌر  التوالي.  على  المائة، 
في  ارتفعت  الوطنیة)  بالعملة  (المقومة  الضریبیة 

في المائة، مما یشیر إلى أن نسبة  21السودان بحوالي  
بالدوالر التراجع   المقومة  الضریبیة  اإلیرادات  في 
تراجع سعر صرف إالُمشار   كبیر  بشكل  تعكس  لیھا 
أمامالعملة   عام  الوطنیة  خالل  األمریكي  الدوالر 
2019.

)2الجدول (
البنود الرئیسة لإلیرادات الضریبیة في الدول العربیة  

)2015–2019 (
(ملیار دوالر)

نسبة التغیر (%) * 20152016201720182019
2019

200.1188.9206.3240.4257.47.1وھي: اإلیرادات الضریبیة 

53.248.779.845.447.64.9الضرائب على الدخل واألرباح 

97.682.769.685.495.511.9سلع والخدماتالضرائب على ال

25.829.426.952.054.65.0الرسوم الجمركیة على التجارة الخارجیة

23.628.230.157.759.83.6ضرائب ورسوم أخـــــرى 

). 5/ 6) و( 6/4(، )6/3المصدر: المالحق (
(*) بیانات فعلیة أولیة.

الضــریبي في الدول  تضــمنت اتجاھات اإلصــالح  
الـضریبیة، توـسیع القاعدة  2019خالل عام  العربیة 

ورفع كفاءة التحصـیل الضـریبي، ومراجعة النسـب 
ــأخرات واإل المت ــة، ومعــالجــة  ــریبی ــاءات  الضــ عف

ــریبیــة، و ــمي في إالضــ دمــاج القطــاع غیر الرســ
المنظومة الضــریبیة، ومحاربة التھرب الضــریبي، 

ــھیل اإلجراءات إو ــریبیة بتسـ ــالح اإلدارة الضـ صـ

لة  وتبسـیطھا ومكننتھا، إلى جانب تعزیز أسـس العدا
الضریبیة. 

ت ـــل ام  البحرینواصــ ا2019خالل ـع في جھودـھ
ـفـترة   ـل ـل اـلمــاـلي  اـلـتوازن  ـبرنــاـمج  یــذ  ـف ـن - 2018(ـت

، من خالل تنویع مصــادر اإلیرادات العامة )2022
، حیث تضـــمن البرنامج  الحكومينفاق  وترشـــید اإل

ــریبة   ــة تمثلت في تطبیق ضـ ــت مبادرات رئیسـ سـ
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ة، مُ الالقیمـة   ادة اإلیرادات غیر النفطـی ة لزـی ــاـف ضـــ
وتقلیص المصـــروفات التشـــغیلیة، وتطبیق برنامج  
اء   ادة كفـاءة ھیئـة الكھرـب التقـاعـد االختیـاري، وزـی
ــدعم الحكومي   ال ــة  وعــدال ــاءة  كف والمــاء، وتعزیز 

زیز كفاءة اإلنفاق الحكومي. المباشر، إضافةً إلى تع
2019فیما یتعلق بجانب اإلیرادات، تم في بدایة عام  

المضافةالبدء القیمة  ضریبة  تطبیق  في  ، الفعلي 
التوازن   برنامج  في  العناصر  أھم  أحد  تعتبر  والتي 
المالي لمملكة البحرین، حیث تم في شھر أكتوبر من 

اقیة موافقة السلطة التشریعیة على االتف2018عام  
الخلیجیة الموحدة لضریبة القیمة المضافة، وإصدار  
قانون الضریبة والالئحة التنفیذیة للقانون، إلى جانب 
إنشاء وتنظیم الجھاز الوطني لإلیرادات. وتم تطبیق  

لشركات الكبرى  سیاسة متدرجة في التحصیل بدءاً با
السنویة   إیراداتھا  تتجاوز  دینار  5التي  ملیون 

موا وتم  الشركات بحریني.  ودخول  التسجیل  صلة 
ألف دینار  500المتوسطة بإیرادات سنویة أكثر من  

یونیو   بدایة  من  الضریبیة  المنظومة  في  بحریني 
سنویة  2019 بإیرادات  الصغیرة  والشركات   ،
. 2019ألف دینار في بدایة دیسمبر  37.5تتجاوز

ألف  15.6، تم تسجیل أكثر من  2019وبنھایة عام  
شركة. 

ت تم  لتطبیق كما  الداعمة  المعلوماتیة  البنیة  طویر 
الموقع  تدشین  تم  حیث  المضافة،  القیمة  ضریبة 
وتفعیل   لإلیرادات،  الوطني  للجھاز  اإللكتروني 
مركز اإلتصال الوطني على مدار الساعة طوال أیام  
متعددة،  إلكترونیة  دفع  قنوات  وإتاحة  األسبوع، 
والتجارة   الصناعة  وزارة  مع  المباشر  والربط 

السیاحة، ومع شؤون الجمارك. و
وقد ساھم تطبیق ضریبة القیمة المضافة في تعزیز 

، حیث بلغت  في البحرینالموارد المالیة غیر النفطیة
ملیون 263حصیلة ضریبة القیمة المضافة حوالي  

)  ملیون دوالر أمریكي700حوالي  دینار بحریني (
حوالي  2019عام   یمثل  ما  من  32،  المائة  في 

اإلیرادات غیر النفطیة خالل العام المذكور. إجمالي  
العمل خالل عام  السعودیة،في   في 2019استمر 

المالـي   التـوازن  تحقیـق  برنامـج  مبـادرات  تنفیـذ 
المملكة  )2017-2020( رؤیة  ،  2030بإطار 

محــاور   خمسة  علــى  البرنامــج  یرتكــز  حیــث 
رئیســة تتمثــل فـي تنمیــة اإلیرادات غیر النفطیة، 
والتشـغیلي،   الرأسـمالي  اإلنفـاق  كفـاءة  رفـع 
توجیــھ   إعــادة  والمیـاه،  الطاقـة  أسـعار  تصحیـح 
حســاب   برنامــج  بإطار  للمســتحقین  الدعــم 

لمواطــن، إضافةً إلى تنمیة القطــاع الخــاص. في  ا
تم تنفیذ عدداً من اإلجراءات خالل عام  ھذا اإلطار، 

غیر  2019 اإلیرادات  وتنویع  تنمیة  أجل  من   ،
النفطیة لضمان استدامة واستقرار اإلیرادات المالیة، 
ضریبة  في  اإللزامي  التسجیل  حد  تخفیض  منھا 

تمدة التدریجیة للمقابل  القیمة المضافة، والزیادة المع
المالي على الوافدین، وتحسین اآللیات واإلجراءات 
الرقابیة على تحصیل اإلیرادات، وتطبیق الضریبة  
االنتقائیة على المشروبات المحالة، التي تھدف أیضاً  

استھالك المشروبات المحالة للمحافظة إلى تخفیض
على الصحة العامة للمواطنین.

ة الـعاـمة، تم إطالق ـعدة وـبإـطار تطویر إدار ة الـمالـی
ــاء  إ، وكذلك 2019برامج ومبادرات خالل عام  نشـ

العدید من الوحدات المتخصــصــة لدعم عملیة اتخاذ 
ــة   تنمی ــادرات تطویر مركز  المب ــمن  القرار. تتضــ
دور مھم في  ذي یقوم ـب ة، واـل اإلیرادات غیر النفطـی
دعم الجھـات الحكومیـة وبرامج تحقیق الرؤیـة في 

ادرات ادة اإلیرادات المـب والمقترحـات المتعلقـة بزـی
الموافقــة علیھــا   بمــا یكفــل  النفطیــة، وتھیئتھــا  غیر 
ــذ   تنفی ــة  ــابع ومت ــل،  األكم ــھ  الوج على  ــا  ــذھ وتنفی
د  ات التي ـق ــعوـب ل الصــ ذلـی دة، وـت ادرات المعتـم المـب

.تواجھھا الجھات الحكومیة، والعمل على تطویرھا

خاطر  تشمل المبادرات تعزیز إطار إدارة الم،كذلك
المالیة  وزارة  تقوم  حیث  المتوسط،  المدى  على 
المخاطر  إلدارة  شاملة  منظومة  بإعداد  السعودیة 
المالیة المحتملة، سواًء الناشئة عن التطورات المالیة  
مخاطر  لتحیید  الدولیة،  أو  المحلیة  واالقتصادیة 
أھمھا  من  عنھا،  الناشئة  الخارجیة  الصدمات 

ال األداء  تواجھ  التي  واالقتصادي المخاطر  مالي 
المتمثلة في تطورات مخاطر أسواق النفط العالمیة 
النمو  آفاق  وضعف  التجاریة  النزاعات  وتصاعد 
رفع   تحدیات  إلى  باإلضافة  العالمي،  االقتصادي 
على   والحفاظ  والرأسمالي  التشغیلي  اإلنفاق  كفاءة 

.استدامة المالیة العامة

المبنیة  كما بدأ العمل على مشروع التحول للمحاسبة
جودة   تحسین  بھدف  االستحقاق  أساس  على 
الحسابات وتعزیز الشفافیة، واإلعداد لتطبیق حساب  
على   المثلى  الممارسة  یتبع  الذي  الموحد  الخزینة 
النقدیة  التدفقات  إدارة  فیما یخص  الدولي  المستوى 
وتحصیل   الدفع  أنظمة  تحسین  أجل  من  الحكومیة 

العام باإلنفاق  والتحكم  المناسب اإلیرادات  بالشكل 
الحسابات  أرصدة  مع  المركزي  التعامل  من خالل 

الحكومیة الحرة.
ام  اإلـماراتفي   ــیع نـطاق 2019، تم خالل ـع توســ

ــلع التي تطبق علیھا الضــریبة االنتقائیة لتشــمل   الس
المُ  ــات  ــروب ــدخین المشــ الت وأدوات  حالة، وأجھزة 

اإللكترونیة والســوائل المســتخدمة فیھا، إضــافة إلى 
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من  الفعلي لضریبة القیمة المضافةالتطبیقواإلمارات  
ھذه  ،  2018عام  بدایة تحصیل  في  التوسع  وتم 

بدأت  2019الضریبة خالل عام   بینما  في البحرین  ، 
القیمة المضافة في بدایة عام   ،  2019تطبیق ضریبة 

لدول  لضریبة القیمة المضافةالموحدةتفاقیة  اإلبإطار  
العربیة الخلیج  لدول  التعاون  ً .مجلس  ارتفعت أیضا

ولویبیةضرالاإلیرادات   فيأجةبدر،  من قل،  كٍل 
في  5.9غت حوالي  لمان والجزائر وقطر، بنسب بعُ 

في المائة، على التوالي. 4.8في المائة، و5.7المائة، و
في  بالمقابل، الضریبیة  اإلیرادات  الكویتتراجعت 

لتصل إلى حوالي  في المائة 35.5بلغت حوالي بنسبة
2.8مقارنة بحوالي  2019ملیار دوالر في عام  1.8

، في ضوء تراجع عائدات  2018ملیار دوالر في عام  
بحوالي   واألرباح  الدخل  المائة، 43ضرائب  في 

بحوالي   الجمركیة  الرسوم  عائدات  في  31وتراجع 
حیث   في ةنسببنودالبه ھذتساھمالمائة،  كبیرة 

في  64.5في المائة و31.6ضریبیة، تبلغ  اإلیرادات ال
المائة على التوالي.  

بلغت   بنسبة  لیبیا  في  الضریبیة  اإلیرادات  انخفضت 
نحو  20حوالي   إلى  لتصل  المائة  ملیون  888في 

ملیار دوالر  1.1مقارنة بحوالي  2019دوالر في عام  
لتراجع حصیلة ضرائب 2018في عام   . یُعزى ذلك 

بحوالي   واألرباح  المائة،13الدخل  یعزى  في  كما 
بحوالي   الجمركیة  الرسوم  عائدات  في  36لتراجع 

عام   خالل  بعام  2019المائة،  تمثل 2018مقارنة   .

والرسوم الجمركیة المصادر  األرباحو ل  الدخئبضرا
، بنسب مساھمة في لیبیایرادات الضریبیةالوحیدة لإل

في المائة على التوالي.  23.9في المائة و76.1تبلغ 
العربیة الدول  معظم  في شھدت  زیادة  النفطیة  غیر 

عام   في  الضریبیة  اإلیرادات  مقارنة 2019حصیلة 
والتي سجلت مصر. تضمنت ھذه الدول  2018بعام  

الضریبیة اإلیرادات  في  زیادة  نسبة  بحوالي ،أعلى 
المائة،  17.8 بلغت  في  زیادة  بنسبة  موریتانیا  تلیھا 

بلغت  16.6حوالي   بنسبة زیادة  الیمن  ثم  المائة،  في 
المائة، وتونس بنسبة بلغت حوالي  13.2حوالي في 

الضریبیة 11 اإلیرادات  ارتفعت  كذلك  المائة.  في 
بنسب أقل في كٍل من جیبوتي واألردن ولبنان، بحوالي  

في المائة على 0.5في المائة، و2.3في المائة، و6.1
. 2019و2018بین عامي التوالي، 

2019في عام  تراجعت اإلیرادات الضریبیة  ،بالمقابل
السودان وفلسطین  كٍل منفي  2018مقارنة مع عام  

حوالي   بلغت  بنسب  والمغرب،  في  14.5والقمر 
المائة، و4.2المائة، و المائة، و1.5في  في  1.1في 

اإلیرادات  أن  بالذكر،  جدیٌر  التوالي.  على  المائة، 
في  ارتفعت  الوطنیة)  بالعملة  (المقومة  الضریبیة 

في المائة، مما یشیر إلى أن نسبة  21السودان بحوالي  
بالدوالر التراجع   المقومة  الضریبیة  اإلیرادات  في 
تراجع سعر صرف إالُمشار   كبیر  بشكل  تعكس  لیھا 
أمامالعملة   عام  الوطنیة  خالل  األمریكي  الدوالر 
2019.

)2الجدول (
البنود الرئیسة لإلیرادات الضریبیة في الدول العربیة  

)2015–2019 (
(ملیار دوالر)

نسبة التغیر (%) * 20152016201720182019
2019

200.1188.9206.3240.4257.47.1وھي: اإلیرادات الضریبیة 

53.248.779.845.447.64.9الضرائب على الدخل واألرباح 

97.682.769.685.495.511.9سلع والخدماتالضرائب على ال

25.829.426.952.054.65.0الرسوم الجمركیة على التجارة الخارجیة

23.628.230.157.759.83.6ضرائب ورسوم أخـــــرى 

). 5/ 6) و( 6/4(، )6/3المصدر: المالحق (
(*) بیانات فعلیة أولیة.

الضــریبي في الدول  تضــمنت اتجاھات اإلصــالح  
الـضریبیة، توـسیع القاعدة  2019خالل عام  العربیة 

ورفع كفاءة التحصـیل الضـریبي، ومراجعة النسـب 
ــأخرات واإل المت ــة، ومعــالجــة  ــریبی ــاءات  الضــ عف

ــریبیــة، و ــمي في إالضــ دمــاج القطــاع غیر الرســ
المنظومة الضــریبیة، ومحاربة التھرب الضــریبي، 

ــھیل اإلجراءات إو ــریبیة بتسـ ــالح اإلدارة الضـ صـ

لة  وتبسـیطھا ومكننتھا، إلى جانب تعزیز أسـس العدا
الضریبیة. 

ت ـــل ام  البحرینواصــ ا2019خالل ـع في جھودـھ
ـفـترة   ـل ـل اـلمــاـلي  اـلـتوازن  ـبرنــاـمج  یــذ  ـف ـن - 2018(ـت

، من خالل تنویع مصــادر اإلیرادات العامة )2022
، حیث تضـــمن البرنامج  الحكومينفاق  وترشـــید اإل

ــریبة   ــة تمثلت في تطبیق ضـ ــت مبادرات رئیسـ سـ
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ة، مُ الالقیمـة   ادة اإلیرادات غیر النفطـی ة لزـی ــاـف ضـــ
وتقلیص المصـــروفات التشـــغیلیة، وتطبیق برنامج  
اء   ادة كفـاءة ھیئـة الكھرـب التقـاعـد االختیـاري، وزـی
ــدعم الحكومي   ال ــة  وعــدال ــاءة  كف والمــاء، وتعزیز 

زیز كفاءة اإلنفاق الحكومي. المباشر، إضافةً إلى تع
2019فیما یتعلق بجانب اإلیرادات، تم في بدایة عام  

المضافةالبدء القیمة  ضریبة  تطبیق  في  ، الفعلي 
التوازن   برنامج  في  العناصر  أھم  أحد  تعتبر  والتي 
المالي لمملكة البحرین، حیث تم في شھر أكتوبر من 

اقیة موافقة السلطة التشریعیة على االتف2018عام  
الخلیجیة الموحدة لضریبة القیمة المضافة، وإصدار  
قانون الضریبة والالئحة التنفیذیة للقانون، إلى جانب 
إنشاء وتنظیم الجھاز الوطني لإلیرادات. وتم تطبیق  

لشركات الكبرى  سیاسة متدرجة في التحصیل بدءاً با
السنویة   إیراداتھا  تتجاوز  دینار  5التي  ملیون 

موا وتم  الشركات بحریني.  ودخول  التسجیل  صلة 
ألف دینار  500المتوسطة بإیرادات سنویة أكثر من  

یونیو   بدایة  من  الضریبیة  المنظومة  في  بحریني 
سنویة  2019 بإیرادات  الصغیرة  والشركات   ،
. 2019ألف دینار في بدایة دیسمبر  37.5تتجاوز

ألف  15.6، تم تسجیل أكثر من  2019وبنھایة عام  
شركة. 

ت تم  لتطبیق كما  الداعمة  المعلوماتیة  البنیة  طویر 
الموقع  تدشین  تم  حیث  المضافة،  القیمة  ضریبة 
وتفعیل   لإلیرادات،  الوطني  للجھاز  اإللكتروني 
مركز اإلتصال الوطني على مدار الساعة طوال أیام  
متعددة،  إلكترونیة  دفع  قنوات  وإتاحة  األسبوع، 
والتجارة   الصناعة  وزارة  مع  المباشر  والربط 

السیاحة، ومع شؤون الجمارك. و
وقد ساھم تطبیق ضریبة القیمة المضافة في تعزیز 

، حیث بلغت  في البحرینالموارد المالیة غیر النفطیة
ملیون 263حصیلة ضریبة القیمة المضافة حوالي  

)  ملیون دوالر أمریكي700حوالي  دینار بحریني (
حوالي  2019عام   یمثل  ما  من  32،  المائة  في 

اإلیرادات غیر النفطیة خالل العام المذكور. إجمالي  
العمل خالل عام  السعودیة،في   في 2019استمر 

المالـي   التـوازن  تحقیـق  برنامـج  مبـادرات  تنفیـذ 
المملكة  )2017-2020( رؤیة  ،  2030بإطار 

محــاور   خمسة  علــى  البرنامــج  یرتكــز  حیــث 
رئیســة تتمثــل فـي تنمیــة اإلیرادات غیر النفطیة، 
والتشـغیلي،   الرأسـمالي  اإلنفـاق  كفـاءة  رفـع 
توجیــھ   إعــادة  والمیـاه،  الطاقـة  أسـعار  تصحیـح 
حســاب   برنامــج  بإطار  للمســتحقین  الدعــم 

لمواطــن، إضافةً إلى تنمیة القطــاع الخــاص. في  ا
تم تنفیذ عدداً من اإلجراءات خالل عام  ھذا اإلطار، 

غیر  2019 اإلیرادات  وتنویع  تنمیة  أجل  من   ،
النفطیة لضمان استدامة واستقرار اإلیرادات المالیة، 
ضریبة  في  اإللزامي  التسجیل  حد  تخفیض  منھا 

تمدة التدریجیة للمقابل  القیمة المضافة، والزیادة المع
المالي على الوافدین، وتحسین اآللیات واإلجراءات 
الرقابیة على تحصیل اإلیرادات، وتطبیق الضریبة  
االنتقائیة على المشروبات المحالة، التي تھدف أیضاً  

استھالك المشروبات المحالة للمحافظة إلى تخفیض
على الصحة العامة للمواطنین.

ة الـعاـمة، تم إطالق ـعدة وـبإـطار تطویر إدار ة الـمالـی
ــاء  إ، وكذلك 2019برامج ومبادرات خالل عام  نشـ

العدید من الوحدات المتخصــصــة لدعم عملیة اتخاذ 
ــة   تنمی ــادرات تطویر مركز  المب ــمن  القرار. تتضــ
دور مھم في  ذي یقوم ـب ة، واـل اإلیرادات غیر النفطـی
دعم الجھـات الحكومیـة وبرامج تحقیق الرؤیـة في 

ادرات ادة اإلیرادات المـب والمقترحـات المتعلقـة بزـی
الموافقــة علیھــا   بمــا یكفــل  النفطیــة، وتھیئتھــا  غیر 
ــذ   تنفی ــة  ــابع ومت ــل،  األكم ــھ  الوج على  ــا  ــذھ وتنفی
د  ات التي ـق ــعوـب ل الصــ ذلـی دة، وـت ادرات المعتـم المـب

.تواجھھا الجھات الحكومیة، والعمل على تطویرھا

خاطر  تشمل المبادرات تعزیز إطار إدارة الم،كذلك
المالیة  وزارة  تقوم  حیث  المتوسط،  المدى  على 
المخاطر  إلدارة  شاملة  منظومة  بإعداد  السعودیة 
المالیة المحتملة، سواًء الناشئة عن التطورات المالیة  
مخاطر  لتحیید  الدولیة،  أو  المحلیة  واالقتصادیة 
أھمھا  من  عنھا،  الناشئة  الخارجیة  الصدمات 

ال األداء  تواجھ  التي  واالقتصادي المخاطر  مالي 
المتمثلة في تطورات مخاطر أسواق النفط العالمیة 
النمو  آفاق  وضعف  التجاریة  النزاعات  وتصاعد 
رفع   تحدیات  إلى  باإلضافة  العالمي،  االقتصادي 
على   والحفاظ  والرأسمالي  التشغیلي  اإلنفاق  كفاءة 

.استدامة المالیة العامة

المبنیة  كما بدأ العمل على مشروع التحول للمحاسبة
جودة   تحسین  بھدف  االستحقاق  أساس  على 
الحسابات وتعزیز الشفافیة، واإلعداد لتطبیق حساب  
على   المثلى  الممارسة  یتبع  الذي  الموحد  الخزینة 
النقدیة  التدفقات  إدارة  فیما یخص  الدولي  المستوى 
وتحصیل   الدفع  أنظمة  تحسین  أجل  من  الحكومیة 

العام باإلنفاق  والتحكم  المناسب اإلیرادات  بالشكل 
الحسابات  أرصدة  مع  المركزي  التعامل  من خالل 

الحكومیة الحرة.
ام  اإلـماراتفي   ــیع نـطاق 2019، تم خالل ـع توســ

ــلع التي تطبق علیھا الضــریبة االنتقائیة لتشــمل   الس
المُ  ــات  ــروب ــدخین المشــ الت وأدوات  حالة، وأجھزة 

اإللكترونیة والســوائل المســتخدمة فیھا، إضــافة إلى 
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ــیـطة  ــجـلة في المملـكة والتي تـمارس أي البســ المســ
نشــاط أو اســتثمار یخضــع دخلھ للضــریبة، وفرض 
ضـریبة على األرباح الموّزعة المسـتلمة من البنوك  
ــركات المالیة، وزیادة   ــاالت والش ــركات االتص وش

ــریـبة على دـخل الـفاـئدة من   في الـماـئة 5مـعدّل الضــ
في المائة.7إلى 
2019ضّمن قانون الموازنة العامة لعام  تتونس،في  

األ من  ترمي  عدد  الضریبیة  تعزیز إحكام  لى 
للشركات،  التنافسیة  القدرة  ودعم  االستثمار 

 ً للمعاییر الدولیة بما  ومراجعة النظام الضریبي وفقا
یفاء تونس بتعھداتھا الدولیة  إیعزز الحوكمة ویضمن  

الضریبی القاعدة  وتوسیع  الضریبي،  المجال  ة، في 
لى إجراءات إوالتصدي للتھرب الضریبي، إضافة  

ذات طابع اجتماعي.
م عبالنسبة لإلجراءات المتعلقة بتعزیز االستثمار ود

عفاء من قدرة التنافسیة، تضمنت مواصلة منح اإلال
سنوات  4و ضریبة الشركات لمدة  أضریبة الدخل  

للمؤسسات  الفعلي  النشاط  مزاولة  بدء  تاریخ  من 
التي   األعوام  إیتم  الجدیدة  خالل  2018نشائھا 

على  2020و2019و الضریبة  نسب  ومراجعة   ،
الشركات في عدد من القطاعات ذات القیمة المضافة  

في المائة، ودعم عملیات 13.5العالیة لتصبح النسبة  
ناشطة في قطاع الصناعة  الالھیكلة المالیة للشركات 

من   وتمكینھا  الشركات  على  للضریبة  والخاضعة 
القیمة تضمین تعكس  بمعلومات  المالیة  قوائمھا 

إضافة  الصولھا  الحقیقیة أل عملیات إثابتة،  دعم  لى 
لجنة   قبل  من  السیاحیة  للنزل  المالیة  الھیكلة  إعادة 

متخصصة.
بــ  بــاإلجراءات  یتعلق  النظــام إفیمــا  طــار مراجعــة 

 ً للمعاییر الدولیة، فقد شـملت مراجعة الضـریبي وفقا
 Pricingویل (ـــار التحــــــ ام المتعلقة بأسعــــــــ حكاأل

Transfers  (  بین المؤســســات التي تربطھا عالقة
 ً ا ة وفـق ة أو مراقـب ة، وإقرار حق  تبعـی دولـی اییر اـل للمـع

ب المعلومـات المتعلقـة  ة في طـل ــریبـی اإلدارة الضــ
ـــخاص الم ـناط بھم  ـبالـخدـمات المـقدـمة من قـبل األشــ

واجب المحافظة على الســر المھني، ذلك من خالل 
ن االعتصــام مكِ مجال الســر المھني الذي یُ یحتوضــ 

جل دعم الشـفافیة أمن ،ةیبھ إزاء المصـالح الضـریب
كین تونس من اإلیفـاء بـالتزامـاتھـا الـدولیـة في موت

 ً ا ة طبـق ــریبـی ات ألغراض ضــ ادل المعلوـم ال تـب مـج
ــفافیة   لالتفاقیات الدولیة ومعاییر المنتدى الدولي للش

ــریبیة،   ــافةً إلى وتبادل المعلومات ألغراض ض إض
إلغاء النظام الـضریبي التفـضیلي للتـصدیر ولألنظمة 

المماثلة ولمقدمي الخدمات المالیة لغیر المقیمین.

تضمنت   الضریبیة،  القاعدة  توسیع  یخص  فیما 
األ تمكین  الاإلجراءات  الحر،صغیرةعمال  فمثل 

المتجولین والتجار  التقلیدیة  ،الصغیرة والصناعات 
حدود   في  ضریبة  دفع  دینار  200أو  100من 

ثالث   كل  واحدة  مرة  العمل،  مكان  تونسي، حسب 
عمال من الضرائب والرسوم عفاء ھذه األإو،سنوات

جل تشجیع األعمال  أقبل سنة التصریح بالعمل، من  
في االنخراط  على  الضریبیةالصغیرة  . المنظومة 

تطویر اإلدارة اإللكترونیة اإلجراءات  كما تضمنت 
اإل اعتماد  خالل  صورة  یمن  في  اإللكتروني  صال 

الدفع عن بعد على غرار اإلیصال الورقي واعتماد 
. أیضاً  )QRالختم اإللكتروني المحتوي على الرمز (

إ اإلجراءات  الجمعیاتشملت  النظر  ،لزام  بصرف 
الضریبينشائھاإعن غرض   بالتصریح ،ونظامھا 

على   لحثھا  الضریبیة االلتزامبأعمالھا  بواجباتھا 
المتعلقة بدفع الخصم من المورد واألداء على القیمة 

المضافة وتیسیر عملیة متابعتھا. 
ت   ــمـل ــریبي، شــ ة التھرب الضــ افـح ة لمـك ـــب النســ ـب

ة  ،اإلجراءات إلزام األطراف دوـل من غیر أجھزة اـل
بتضــمین  ،لمؤســســات العامةالمركزیة والمحلیة وا

ــة   المتعلق ــل  ــاب بمق البیع  عقود  ــمن  ــوص ضــ نصــ
ة وال ــول التجـارـی ارات واألصــ العـق اتعـب م لزِ تُ ،رـب

ــائل دفع بنكیة   ــتخدام وسـ و بریدیة للعقود التي أباسـ
ــي10یمتـھا  قتفوق   ذـلك لتقلیص  ،  ألف دیـنار تونســ

ــمنت   ــفافیة. كما تضـ المعامالت النقدیة وتعزیز الشـ
ــبة اإلجراءات اعتماد آ لیة الفوترة اإللكترونیة بالنسـ

األ ببیع  ــة  المتعلق ــامالت  ــاتللمع والمحروق ــة  ،دوی
بھدف تعزیز شـــفافیة المعامالت وضـــبط منظومة  
الـدعم الحكومي. ھـذا إلى جـانـب مراجعـة معـاییر 
ــتوى   ــر مســ التقییم التقدیري للدخل باعتبار عناصــ

تطور مؤشر األسعار.لبھدف مالئمتھ  ،المعیشة
جتـماعي، فـقد إلجراءات ذات الـطابع اإلفیـما یتعلق ـبا

ــاكن  ــملت الترفیع في مبلغ الخصــم من قیمة المس ش
الُمعفى من ،المشیدة من طرف المطورین العقاریین

م التـسجیل ألف دینار تونـسي عوضـاً 300إلى  ،رـس
ــي200عن   تونســ ــار  دین تمكین ،ألف  ــل  أج من 

ــطة من  ــعیفة والمتوسـ ــخاص من الطبقة الضـ األشـ
التخفیض  . كذلك شــملت اإلجراءات اقتناء المســاكن

وفق مواصــفات  ،في ضــرائب الســیارات الســیاحیة
ــوم ،محددة ــتھالك من خالل إعفائھا من رسـ ، االسـ

ــافة المطبقة   ــریبة القیمة المضـ ــبة ضـ وتخفیض نسـ
ة لتقلـیل كلـفة في الـمائـ 7لى إفي الـماـئة 19علیـھا من  

عفاء الضــریبي توســیع مجال اإلو،ھذه الســیارات
اجـات   ــتخـدام ذوي االحتـی ارات الُمعـدّة الســ ـــی للســ

یادة التعرفة . كما تضـــمنت اإلجراءات زالخاصـــة
خلة بالـصحة العامة أو المزعجة  على المؤـسـسات المُ 
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ــروبات   ــروبات الطاقة، والمش التبغ ومنتجاته، ومش
ــرائـب،  وطبقـت الهيئـة اال. الغـازيـة تحـاديـة للضــ

ــبــة   ــريبــة االنتقــائيــة بنســ بـالمــائـة على   50الضــ
ــروبات المُ  ــاف، وعلى أي المش ــكر المض حالة بالس

ــكر أو   ــادر الس ــدر من مص ــاف إليه مص منتج مض
أـخرى ــات  ــاول    ،ـمـحـلي اـلـتن ـبـغرض  ــه  ــاج إـنت وـيـتم 

واءً  ائالً أو مركزاً أو مسـاحيق  كمشـروب، ـس كان ـس
أو مســتخلصــات، أو أي صــورة يمكن تحويلها إلى 

ويـشمل القانون تطبيق الـضريبة االنتقائية  . مـشروب
دخين ة      على أجهزة وأدوات الـت ـــب ة بنســ اإللكترونـي

ــتخدم في   100 ــائل المســ بالمائة، بما فيها ذلك الســ
أجهزة وأدوات التـدخين اإللكترونيـة ومـا يمـاثلهـا.  

أتي ضـــريبة الســـلع االنتقائية، لتعزيز اإليرادات وت
التي تقلصـت جراء هبوط أسـعار النفط، حيث بدأت 
ــريـبة االنتـقائـية من ـبداـية   اإلـمارات في تطبيق الضــ

ثاني دولة خليجية  بذلك  لتكون، 2017شـهر أكتوبر 
  تفرض هذه الضريبة بعد السعودية.

ــانفي   ــانبي  ُعم ج في  إجراءات  ــدة  ع ــاذ  اتخ تم   ،
دات واإلنفاق بهدف تحقيق االســتدامة المالية،  اإليرا

مع مراعاة سياسة التدرج في تطبيق هذه اإلجراءات 
ــادية أو   لتفادي أية تبعات حادة ســــواًء كانت اقتصــ
اجتماعية. تتضــــمن أهم اإلجراءات الرامية لتعزيز  
اـلـجـهود   ـفي  ـــتـمرار  االســ ــة  اـلـنـفـطي ـغـير  اإلـيرادات 

ــراـئب و ـــيل الضــ تفعـيل  المـبذوـلة لرفع كـفاءة تحصــ
الرقابة والمتابعة، وتطبيق الضـــريبة االنتقائية على 
بعض الســلع الخاصــة، وتعديل الضــوابط المطبقة 
لإلعفاءات من الـضريبة الجمركية، وتعديل ـضوابط  
ــيـاحيـة   ــي (التجـاريـة والســ ــيص األراضــ تخصــ
والصـــناعية والزراعية)، وتطبيق الرســـوم المعدلة  

دـية، إضــــاـفةً إلى بـناء الـقدر ات الفنـية للـخدـمات البـل
إضــافة إلى   واإلدارية للنظم الضــريبية والجمركية.

ما ســــبق، وفي إطار تطوير النظام الضــــريبي، تم  
  .2019إنشاء جهاز الضرائب في عام 

عام    األردنوبذل   خالل  حثيثة  في     2019جهوداً 
، 2025مجال اإلصالح المالي، بإطار رؤية األردن  

ا السياسات  يحكم  عاماً  سياقاً  تمثل  القتصادية التي 
النمو  تحفيز  خطة  وبإطار  والتنموية،  واالجتماعية 

التي تهدف إلى   )2022-2018(االقتصادي للفترة  
تسخير  عبر  االقتصادي  النمو  زخم  استعادة 
اإلمكانات الواعدة والكامنة، حيث واصلت الحكومة 
المالي  اإلصالح  برنامج  تنفيذ  في  األردنية 

دف تعزيز  ، به)2020-2016(واالقتصادي للفترة  
مستوى  تخفيض  أجل  من  العامة  الموازنة  وضع 
الهيكلية  اإلصالحات  نطاق  وتوسيع  العام  الدين 

  لتسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام. 

القانون   نصوص  تنفيذ  في  البدء  الصدد  هذا  في  تم 
في   المصادقة عليه  تم  الذي  الدخل  الُمعدّل لضريبة 

أحد أهم   ، والذي يُمثّل2018شهر ديسمبر من عام  
اإلصالحات الضريبية ضمن جهود اإلصالح المالي 
المتعلقة  اإلجراءات  شملت  حيث  األردن،  في 

الشخصي الدخل  اإلعفاءات    بضريبة  سقف  خفض 
لألفراد  اإلصالحات .  الممنوحة  تضمنت  كما 

الدخل  ضريبة  تصاعديّة  لتعزيز  إجراءات 
بما   العدالة الشخصي،  من   يعزز  ذلك  الضريبية، 

زيادة   الدخول  خالل  الضريبة على أصحاب  معدّل 
المتدنيّة،  الدخول  أصحاب  على  وتخفيضها    العالية 

إلى جانب فرض ضريبة إضافية   المائة   1هذا  في 
ألف دينار، كضريبة   200على الدخل الذي يتجاوز  

  تكافل اجتماعي. 
بالنسبة لضريبة أرباح األعمال، تتضمن اإلجراءات 

ضريبة   معدل  على  24تطبيق  المائة  شركات    في 
الكهرباء   وتوليد  توزيع  وشركات  االتصاالت 
التأمين  األساسية وشركات  المواد  تعدين  وشركات 
المالية  الوساطة  وشركات  التأمين  وإعادة 
أنشطة  يمارسون  الذين  االعتباريين  واألشخاص 
أرباح   ضريبة  معدّل  توحيد  و  التمويلي،  التأجير 

عند   الصناعي   20األعمال  للقطاعين  المائة  في 
في   35التجاري، ومواصلة تطبيق معدّل الضريبة  و

المساهمة  "حساب  واستحداث  البنوك،  على  المائة 
العام،   الدين  لسداد  العامة  الموازنة  في  الوطنية" 
على   إضافية  ضريبة  فرض  من  إيراداته  تتكون 
القطاعات،   من  عدد  في  للضريبة   الخاضع  الدخل 

العا الدين  بلوغ  حال  في  االقتطاع  يتوقف  م  بحيث 
العام  الدين  قانون  بموجب  بها  المسموح  النسبة 

  وإدارته، الساري المفعول.
أيضـاً تم إلغاء اإلعفاءات الضـريبية بشـكٍل تدريجي 
ــناعي بدءاً من عام  ــادرات القطاع الصـ ألرباح صـ

الزراعــة،  2019 لقطــاع  الكلي  ــاء  اإلعف ــاء  وإلغ  ،
واالستعاضة عنه باإلعفاء من الضريبة ألول مليون  

ألف   50مبيعات الـشخص الطبيعي، وأول  دينار من 
ــخص االعتـباري،   ــافي للشــ ديـنار من اـلدـخل الصــ
ــناعية   ــريبيّة لألعمال غير الصـ وإلغاء المزايا الضـ
في المناطق التنموية الناشــئة بزيادة معدّل ضــريبة 

ال من   اح األعـم ة إلى    5أرـب اـئ ة   10في الـم اـئ في الـم
بالغ  لهذه األعمال، مع الحفاظ على معدّل الضريبة ال

لألنشــطة الصــناعية، وفرض ضــريبة   في المائة 5
أرباح األعمال على كل األنـشطة (باـستثناء األنـشطة 
ــبـة  ــجلـة في المنـاطق الحرة، بنســ العـابرة) المســ
اً للنشـــــاط االقتصـــــادي،   دّدة وفـق ة المـح ــريـب الضــ
ــنوي ال يقل عن  ــريبة بحد أدنى سـ ــتحداث ضـ واسـ

دينار على شــــركات التضــــامن والتوصــــية   500
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ــیـطة  ــجـلة في المملـكة والتي تـمارس أي البســ المســ
نشــاط أو اســتثمار یخضــع دخلھ للضــریبة، وفرض 
ضـریبة على األرباح الموّزعة المسـتلمة من البنوك  
ــركات المالیة، وزیادة   ــاالت والش ــركات االتص وش

ــریـبة على دـخل الـفاـئدة من   في الـماـئة 5مـعدّل الضــ
في المائة.7إلى 
2019ضّمن قانون الموازنة العامة لعام  تتونس،في  

األ من  ترمي  عدد  الضریبیة  تعزیز إحكام  لى 
للشركات،  التنافسیة  القدرة  ودعم  االستثمار 

 ً للمعاییر الدولیة بما  ومراجعة النظام الضریبي وفقا
یفاء تونس بتعھداتھا الدولیة  إیعزز الحوكمة ویضمن  

الضریبی القاعدة  وتوسیع  الضریبي،  المجال  ة، في 
لى إجراءات إوالتصدي للتھرب الضریبي، إضافة  

ذات طابع اجتماعي.
م عبالنسبة لإلجراءات المتعلقة بتعزیز االستثمار ود

عفاء من قدرة التنافسیة، تضمنت مواصلة منح اإلال
سنوات  4و ضریبة الشركات لمدة  أضریبة الدخل  

للمؤسسات  الفعلي  النشاط  مزاولة  بدء  تاریخ  من 
التي   األعوام  إیتم  الجدیدة  خالل  2018نشائھا 

على  2020و2019و الضریبة  نسب  ومراجعة   ،
الشركات في عدد من القطاعات ذات القیمة المضافة  

في المائة، ودعم عملیات 13.5العالیة لتصبح النسبة  
ناشطة في قطاع الصناعة  الالھیكلة المالیة للشركات 

من   وتمكینھا  الشركات  على  للضریبة  والخاضعة 
القیمة تضمین تعكس  بمعلومات  المالیة  قوائمھا 

إضافة  الصولھا  الحقیقیة أل عملیات إثابتة،  دعم  لى 
لجنة   قبل  من  السیاحیة  للنزل  المالیة  الھیكلة  إعادة 

متخصصة.
بــ  بــاإلجراءات  یتعلق  النظــام إفیمــا  طــار مراجعــة 

 ً للمعاییر الدولیة، فقد شـملت مراجعة الضـریبي وفقا
 Pricingویل (ـــار التحــــــ ام المتعلقة بأسعــــــــ حكاأل

Transfers  (  بین المؤســســات التي تربطھا عالقة
 ً ا ة وفـق ة أو مراقـب ة، وإقرار حق  تبعـی دولـی اییر اـل للمـع

ب المعلومـات المتعلقـة  ة في طـل ــریبـی اإلدارة الضــ
ـــخاص الم ـناط بھم  ـبالـخدـمات المـقدـمة من قـبل األشــ

واجب المحافظة على الســر المھني، ذلك من خالل 
ن االعتصــام مكِ مجال الســر المھني الذي یُ یحتوضــ 

جل دعم الشـفافیة أمن ،ةیبھ إزاء المصـالح الضـریب
كین تونس من اإلیفـاء بـالتزامـاتھـا الـدولیـة في موت

 ً ا ة طبـق ــریبـی ات ألغراض ضــ ادل المعلوـم ال تـب مـج
ــفافیة   لالتفاقیات الدولیة ومعاییر المنتدى الدولي للش

ــریبیة،   ــافةً إلى وتبادل المعلومات ألغراض ض إض
إلغاء النظام الـضریبي التفـضیلي للتـصدیر ولألنظمة 

المماثلة ولمقدمي الخدمات المالیة لغیر المقیمین.

تضمنت   الضریبیة،  القاعدة  توسیع  یخص  فیما 
األ تمكین  الاإلجراءات  الحر،صغیرةعمال  فمثل 

المتجولین والتجار  التقلیدیة  ،الصغیرة والصناعات 
حدود   في  ضریبة  دفع  دینار  200أو  100من 

ثالث   كل  واحدة  مرة  العمل،  مكان  تونسي، حسب 
عمال من الضرائب والرسوم عفاء ھذه األإو،سنوات

جل تشجیع األعمال  أقبل سنة التصریح بالعمل، من  
في االنخراط  على  الضریبیةالصغیرة  . المنظومة 

تطویر اإلدارة اإللكترونیة اإلجراءات  كما تضمنت 
اإل اعتماد  خالل  صورة  یمن  في  اإللكتروني  صال 

الدفع عن بعد على غرار اإلیصال الورقي واعتماد 
. أیضاً  )QRالختم اإللكتروني المحتوي على الرمز (

إ اإلجراءات  الجمعیاتشملت  النظر  ،لزام  بصرف 
الضریبينشائھاإعن غرض   بالتصریح ،ونظامھا 

على   لحثھا  الضریبیة االلتزامبأعمالھا  بواجباتھا 
المتعلقة بدفع الخصم من المورد واألداء على القیمة 

المضافة وتیسیر عملیة متابعتھا. 
ت   ــمـل ــریبي، شــ ة التھرب الضــ افـح ة لمـك ـــب النســ ـب

ة  ،اإلجراءات إلزام األطراف دوـل من غیر أجھزة اـل
بتضــمین  ،لمؤســســات العامةالمركزیة والمحلیة وا

ــة   المتعلق ــل  ــاب بمق البیع  عقود  ــمن  ــوص ضــ نصــ
ة وال ــول التجـارـی ارات واألصــ العـق اتعـب م لزِ تُ ،رـب

ــائل دفع بنكیة   ــتخدام وسـ و بریدیة للعقود التي أباسـ
ــي10یمتـھا  قتفوق   ذـلك لتقلیص  ،  ألف دیـنار تونســ

ــمنت   ــفافیة. كما تضـ المعامالت النقدیة وتعزیز الشـ
ــبة اإلجراءات اعتماد آ لیة الفوترة اإللكترونیة بالنسـ

األ ببیع  ــة  المتعلق ــامالت  ــاتللمع والمحروق ــة  ،دوی
بھدف تعزیز شـــفافیة المعامالت وضـــبط منظومة  
الـدعم الحكومي. ھـذا إلى جـانـب مراجعـة معـاییر 
ــتوى   ــر مســ التقییم التقدیري للدخل باعتبار عناصــ

تطور مؤشر األسعار.لبھدف مالئمتھ  ،المعیشة
جتـماعي، فـقد إلجراءات ذات الـطابع اإلفیـما یتعلق ـبا

ــاكن  ــملت الترفیع في مبلغ الخصــم من قیمة المس ش
الُمعفى من ،المشیدة من طرف المطورین العقاریین

م التـسجیل ألف دینار تونـسي عوضـاً 300إلى  ،رـس
ــي200عن   تونســ ــار  دین تمكین ،ألف  ــل  أج من 

ــطة من  ــعیفة والمتوسـ ــخاص من الطبقة الضـ األشـ
التخفیض  . كذلك شــملت اإلجراءات اقتناء المســاكن

وفق مواصــفات  ،في ضــرائب الســیارات الســیاحیة
ــوم ،محددة ــتھالك من خالل إعفائھا من رسـ ، االسـ

ــافة المطبقة   ــریبة القیمة المضـ ــبة ضـ وتخفیض نسـ
ة لتقلـیل كلـفة في الـمائـ 7لى إفي الـماـئة 19علیـھا من  

عفاء الضــریبي توســیع مجال اإلو،ھذه الســیارات
اجـات   ــتخـدام ذوي االحتـی ارات الُمعـدّة الســ ـــی للســ

یادة التعرفة . كما تضـــمنت اإلجراءات زالخاصـــة
خلة بالـصحة العامة أو المزعجة  على المؤـسـسات المُ 
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ــروبات   ــروبات الطاقة، والمش التبغ ومنتجاته، ومش
ــرائـب،  وطبقـت الهيئـة اال. الغـازيـة تحـاديـة للضــ

ــبــة   ــريبــة االنتقــائيــة بنســ بـالمــائـة على   50الضــ
ــروبات المُ  ــاف، وعلى أي المش ــكر المض حالة بالس

ــكر أو   ــادر الس ــدر من مص ــاف إليه مص منتج مض
أـخرى ــات  ــاول    ،ـمـحـلي اـلـتن ـبـغرض  ــه  ــاج إـنت وـيـتم 

واءً  ائالً أو مركزاً أو مسـاحيق  كمشـروب، ـس كان ـس
أو مســتخلصــات، أو أي صــورة يمكن تحويلها إلى 

ويـشمل القانون تطبيق الـضريبة االنتقائية  . مـشروب
دخين ة      على أجهزة وأدوات الـت ـــب ة بنســ اإللكترونـي

ــتخدم في   100 ــائل المســ بالمائة، بما فيها ذلك الســ
أجهزة وأدوات التـدخين اإللكترونيـة ومـا يمـاثلهـا.  

أتي ضـــريبة الســـلع االنتقائية، لتعزيز اإليرادات وت
التي تقلصـت جراء هبوط أسـعار النفط، حيث بدأت 
ــريـبة االنتـقائـية من ـبداـية   اإلـمارات في تطبيق الضــ

ثاني دولة خليجية  بذلك  لتكون، 2017شـهر أكتوبر 
  تفرض هذه الضريبة بعد السعودية.

ــانفي   ــانبي  ُعم ج في  إجراءات  ــدة  ع ــاذ  اتخ تم   ،
دات واإلنفاق بهدف تحقيق االســتدامة المالية،  اإليرا

مع مراعاة سياسة التدرج في تطبيق هذه اإلجراءات 
ــادية أو   لتفادي أية تبعات حادة ســــواًء كانت اقتصــ
اجتماعية. تتضــــمن أهم اإلجراءات الرامية لتعزيز  
اـلـجـهود   ـفي  ـــتـمرار  االســ ــة  اـلـنـفـطي ـغـير  اإلـيرادات 

ــراـئب و ـــيل الضــ تفعـيل  المـبذوـلة لرفع كـفاءة تحصــ
الرقابة والمتابعة، وتطبيق الضـــريبة االنتقائية على 
بعض الســلع الخاصــة، وتعديل الضــوابط المطبقة 
لإلعفاءات من الـضريبة الجمركية، وتعديل ـضوابط  
ــيـاحيـة   ــي (التجـاريـة والســ ــيص األراضــ تخصــ
والصـــناعية والزراعية)، وتطبيق الرســـوم المعدلة  

دـية، إضــــاـفةً إلى بـناء الـقدر ات الفنـية للـخدـمات البـل
إضــافة إلى   واإلدارية للنظم الضــريبية والجمركية.

ما ســــبق، وفي إطار تطوير النظام الضــــريبي، تم  
  .2019إنشاء جهاز الضرائب في عام 

عام    األردنوبذل   خالل  حثيثة  في     2019جهوداً 
، 2025مجال اإلصالح المالي، بإطار رؤية األردن  

ا السياسات  يحكم  عاماً  سياقاً  تمثل  القتصادية التي 
النمو  تحفيز  خطة  وبإطار  والتنموية،  واالجتماعية 

التي تهدف إلى   )2022-2018(االقتصادي للفترة  
تسخير  عبر  االقتصادي  النمو  زخم  استعادة 
اإلمكانات الواعدة والكامنة، حيث واصلت الحكومة 
المالي  اإلصالح  برنامج  تنفيذ  في  األردنية 

دف تعزيز  ، به)2020-2016(واالقتصادي للفترة  
مستوى  تخفيض  أجل  من  العامة  الموازنة  وضع 
الهيكلية  اإلصالحات  نطاق  وتوسيع  العام  الدين 

  لتسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام. 

القانون   نصوص  تنفيذ  في  البدء  الصدد  هذا  في  تم 
في   المصادقة عليه  تم  الذي  الدخل  الُمعدّل لضريبة 

أحد أهم   ، والذي يُمثّل2018شهر ديسمبر من عام  
اإلصالحات الضريبية ضمن جهود اإلصالح المالي 
المتعلقة  اإلجراءات  شملت  حيث  األردن،  في 

الشخصي الدخل  اإلعفاءات    بضريبة  سقف  خفض 
لألفراد  اإلصالحات .  الممنوحة  تضمنت  كما 

الدخل  ضريبة  تصاعديّة  لتعزيز  إجراءات 
بما   العدالة الشخصي،  من   يعزز  ذلك  الضريبية، 

زيادة   الدخول  خالل  الضريبة على أصحاب  معدّل 
المتدنيّة،  الدخول  أصحاب  على  وتخفيضها    العالية 

إلى جانب فرض ضريبة إضافية   المائة   1هذا  في 
ألف دينار، كضريبة   200على الدخل الذي يتجاوز  

  تكافل اجتماعي. 
بالنسبة لضريبة أرباح األعمال، تتضمن اإلجراءات 

ضريبة   معدل  على  24تطبيق  المائة  شركات    في 
الكهرباء   وتوليد  توزيع  وشركات  االتصاالت 
التأمين  األساسية وشركات  المواد  تعدين  وشركات 
المالية  الوساطة  وشركات  التأمين  وإعادة 
أنشطة  يمارسون  الذين  االعتباريين  واألشخاص 
أرباح   ضريبة  معدّل  توحيد  و  التمويلي،  التأجير 

عند   الصناعي   20األعمال  للقطاعين  المائة  في 
في   35التجاري، ومواصلة تطبيق معدّل الضريبة  و

المساهمة  "حساب  واستحداث  البنوك،  على  المائة 
العام،   الدين  لسداد  العامة  الموازنة  في  الوطنية" 
على   إضافية  ضريبة  فرض  من  إيراداته  تتكون 
القطاعات،   من  عدد  في  للضريبة   الخاضع  الدخل 

العا الدين  بلوغ  حال  في  االقتطاع  يتوقف  م  بحيث 
العام  الدين  قانون  بموجب  بها  المسموح  النسبة 

  وإدارته، الساري المفعول.
أيضـاً تم إلغاء اإلعفاءات الضـريبية بشـكٍل تدريجي 
ــناعي بدءاً من عام  ــادرات القطاع الصـ ألرباح صـ

الزراعــة،  2019 لقطــاع  الكلي  ــاء  اإلعف ــاء  وإلغ  ،
واالستعاضة عنه باإلعفاء من الضريبة ألول مليون  

ألف   50مبيعات الـشخص الطبيعي، وأول  دينار من 
ــخص االعتـباري،   ــافي للشــ ديـنار من اـلدـخل الصــ
ــناعية   ــريبيّة لألعمال غير الصـ وإلغاء المزايا الضـ
في المناطق التنموية الناشــئة بزيادة معدّل ضــريبة 

ال من   اح األعـم ة إلى    5أرـب اـئ ة   10في الـم اـئ في الـم
بالغ  لهذه األعمال، مع الحفاظ على معدّل الضريبة ال

لألنشــطة الصــناعية، وفرض ضــريبة   في المائة 5
أرباح األعمال على كل األنـشطة (باـستثناء األنـشطة 
ــبـة  ــجلـة في المنـاطق الحرة، بنســ العـابرة) المســ
اً للنشـــــاط االقتصـــــادي،   دّدة وفـق ة المـح ــريـب الضــ
ــنوي ال يقل عن  ــريبة بحد أدنى سـ ــتحداث ضـ واسـ

دينار على شــــركات التضــــامن والتوصــــية   500
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الضریبیة اإلیرادات  ب إجمالي  في  74.6حوالي  ، 
44.7،  في المائة75.0، والمائةفي69.5و،المائة

المائة، عام  في  الدول  ،  2019خالل  على  لھذه 
في  التوالي أما  الرسوم  الكویتوفلسطین  .  فتُمثل   ،

مصدر الخارجیة  التجارة  على  ً اً الجمركیة  ھاما
مساھمة   بنسب  الضریبیة،  حوالي بلغتلإلیرادات 

، على التوالي. من في المائة 64.5وفي المائة  76.6
عدد من الدول  جانٍب آخر، یتسم الھیكل الضریبي في  

وتونسمثل  ،العربیة من ولبنانالمغرب  بالتنوع   ،
على   الضریبیة  اإلیرادات  حصیلة  توزیع  حیث 

الرئی في المصادر  تركزھا  وعدم  للضرائب  سة 
. واحدمصدر

اإلنفـاق العـام

لدول العربیة كمجموعة في ا اإلنفاق العام  إجمالي  بلغ  
، بزیادة 2019ملیار دوالر في عام  916.3حوالي  
حوالي 53.8بلغت   بلغت  نمو  ونسبة  دوالر  ملیار 

عام  6.2 في  المائة عن مستواه  والبالغ  2018في 
اإلنفاق العام  كما ارتفع  ملیار دوالر.  862.6حوالي

نقطة  1.6بحوالي  الناتج المحلي اإلجمالي  كنسبة من
حوالي  یلمئویة   إلى  في  33.7صل  المائة  عام  في 
بحوالي  2019 عام  32.1مقارنة  في  المائة  في 
اإل.2018 ارتفاع  بارتفاع  جاء  مدفوعاً  العام  نفاق 

بحوالي   الجاري  دوالر51.7اإلنفاق  أي ملیار   ،

في المائة لیصل إلى حوالي  7.3بنسبة بلغت حوالي  
مقارنة بحوالي ،2019ملیار دوالر في عام  754.9
. وارتفعت نسبتھ  2018ملیار دوالر في عام  703.3

نقطة مئویة  1.6من الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي  
، مقارنة  2019في المائة في عام  27.8لتصل إلى  
بالمقابل .2018في المائة في عام  26.2بنسبة بلغت  

ملیار دوالر،  2.5رأسمالي بحوالي  اإلنفاق الارتفع
لمائة لیصل إلى نحو  في ا1.5أي بنسبة بلغت حوالي  

مقارنة بحوالي ،2019في عام  ملیار دوالر161
واستقرت نسبة ،2018ملیار دوالر في عام  158.5

اإلنفاق الرأسمالي من الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
عام 2019عام   الُمحقق خالل  المستوى  نفس  عند 

في المائة.5.9والبالغ نحو 2018

، حیث شكل  كبیراً تغیراً لم یشھد ھیكل اإلنفاق العام  
82.4حوالي  العاماإلنفاق الجاري كنسبة من اإلنفاق

في المائة في 81.5، مقابل  2019في المائة في عام  
إلى  2018عام   الرأسمالي  االنفاق  ، في حین سجل 

في المائة في  17.6اإلنفاق العام نسبة بلغت حوالي  
. 2018في المائة في عام  18.4، مقابل  2019عام  

اإلقراض صافي  العربیةأما  للدول  الحكومي 
دوالر نیومل800حواليمنانخفض  كمجموعة فقد  

في 500حوالي  إلى2018في عام   ملیون دوالر 
)  6/7) و(6/6المالحق () و3الجدول (،2019عام
). 6/8و(

)3الجدول (
) 2019–2018االنفاق العام في الدول العربیة (

البنـــد 

االنفاق العام 
ھیكل اإلنفاق العام (%) 

النسبة إلى الناتج 
المحلي االجمالي 

(%)
نسبة القیمة  

%) (التغیر
2019

)ملیار دوالر(
2018*20192018*20192018*2019

703.3754.97.381.582.426.227.8اإلنفاق الجاري 
158.5161.01.518.417.65.95.9الرأسمالي اإلنفاق  

861.8915.96.399.999.932.133.7  جمالي اإلنفاق العامإ
39.80.10.10.00.0-0.80.5صافي اإلقراض الحكومي ** 

قراض  اإلنفــاق العــام وصافي اإل 
862.6916.36.2100.0100.032.133.7) 1(الحكومي 

). 2/2)، و(8/ 6)، (6/7)، (6/6المصدر: المالحق (
بیانات فعلیة أولیة.(*)

قراض الحكومي ناقصاً السداد.یمثل اإل (**)
.نفاق العام الجاري والرأسمالي باإلضافة إلى صافي اإلقراض الحكوميیشمل إجمالي اإل)1(

لبالنسبة   العام  فُ ـللإلنفاق  العربیة  فقد  رادى،ـدول 
عام   خالل  العربیة  الدول  معظم  2019واصلت 

سیاسیة ضبط واحتواء اإلنفاق العام ورفع مستویات  
البرامج المالیة الموضوعة  كفاءتھ. جاء ذلك بإطار

إلى   والرامیة  ضمن وضاع  األضبط  مسبقاً  المالیة 
تضمن   العاممسارات  الدین  وبإطار استدامة   ،

ألس المواتیة  غیر  للتطورات  النفط  االستجابة  عار 
في ضوء ذلك، شھد اإلنفاق والمواد االستخراجیة.

العام تراجعاً في بعض الدول العربیة، ونمواً محدوداً 
. 2018مقارنة بعام 2019في معظمھا، خالل عام 

في مقدمة الدول التي سـجلت ارتفاعاً العراقجاءت  
العام، بنسـبة زیادة بلغت حوالي النفاقمسـتوى افي 
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في المائة من  50وتخصـيص   ،ئةفي الما 25بنسـبة  
ــندوق دعم  ــيلة هذه التعرفة لتعزيز موارد صـ حصـ

تخفيض نسبة ضريبة هذا إلى جانب    .الصحة العامة
ــافة من  في المائة  7في المائة إلى  19القيمة المضــ

على خـدمـات الهـاتف الثـابـت واإلنترنـت الثـابـت 
  بهدف تشجيع النفاذ إلى اإلنترنت.، المنزلي

ام  تم خالمغرب،    في تطبيق إجراءات   2019الل ـع
ـضريبية تتعلق بـضرائب الـشركات، والـضريبة على 
ــاـفة. فـقد تم تطبيق  ــريـبة القيـمة المضــ اـلدـخل، وضــ

في   20 من  تخفيضـات في الضـريبة على الشـركات
ــركات التي تتراوح 17.5المائة إلى   في المائة للشــ

بين   مــا  ألف درهم ومليون درهم،   300أربــاحهــا 
ة يبلغ  وتطبيق معـدل   ــريـب ة على   10ضــ في المـاـئ

 300الشـــركات الصـــغيرة التي ال تتعدى أرباحها 
ــتثمار   ألف ــجيع االسـ ــنوياً، ذلك بهدف تشـ درهم سـ

  ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
قانون   شمل  الدخل،  على  بالضريبة  يتعلق  فيما 

لعام   الخدمة   2019الموازنة  في  المجندين  إعفاء 
 شهراً   12دخل في أول  العسكرية من الضريبة على ال

الموازنة قانون  قدم  كما  خدمتهم،   500  حوالي  من 
بالقطاع  يتعلق  فيما  الغرض.  لهذا  درهم  مليون 

 4خضاع المباني التي يتجاوز سعرها  إالعقاري، تم  
ماليين درهم، والتي كانت معفاة من الضريبة على 
المساهمة  من  أدنى  كحد  الضرائب  لتسديد  الدخل، 

المائة. كما تم تطبيق ضريبة على   في  3يتمثل بنسبة  
 في المائة للدخل األقل  10الدخل من اإليجار بنسبة  

و  120من   درهم،  الذي   15ألف  للدخل  المائة  في 
   .ألف درهم 120يعادل أو يتجاوز 

األدوية  إعفاء  تم  المضافة،  القيمة  لضريبة  بالنسبة 
درهم من ضريبة   588التي تطرح للبيع بأكثر من  

عفاء المركبات التي ال يزيد إفة. كما تم  القيمة المضا
عن   اإلجمالي  والتي  أال  ثالثةوزنها  كيلوجرام،  ف 

تستخدم في نقل األشخاص والبضائع عن دفع قيمة 
الملصق الضريبي على السيارة، حيث يستخدم هذا  
المناطق   في  متكرر  بشكل  المركبات  من  النوع 

ما الريفية التي تعاني من نقص وسائل النقل العام، ك
تم السماح لمركبات البضائع الثقيلة من تسديد دفعة 

  الملصق الضريبي المفروض عليها على دفعتين. 
ل اإليرادات الضريبية مصدراً رئيساً لإليرادات شكّ تُ 

الحكومية في الدول العربية ذات االقتصادات األكثر 
تنوعاً، إذ تجاوزت مساهمتها في إجمالي اإليرادات 

نسبة   في  في    80العامة،  والمائة    المغربتونس 
خالل العام  . أيضاً ساهمت  2019خالل عام    لبنانو

في المائة من   80-50تراوحت بين  بنسب  المذكور  
مصر، ،  فلسطينإجمالي اإليرادات العامة في كٍل من  

، بينما مرجيبوتي، والقُ األردن،  موريتانيا، السودان،  
  في المائة في اليمن. 35مثلت حوالي 

نسبة  تقّ  إجمالي مساهمة  ل  في  الضريبية  اإليرادات 
العامة   المُ اإليرادات  العربية  الدول  رة صدّ في 

المساهمة هذه ن لنفط والغاز الطبيعي، إّال ألالرئيسة 
في   الدول  تصاعدي  إتجاهتسير  هذه  من  عدد   .في 

الضريبيبلغت   اإليرادات  في  مساهمة  جمالي إة 
اإلمارات،  في    في المائة  46.7نحو  اإليرادات العامة  

الجزائر  49.3ونحو   في  المائة  عام   ،في  خالل 
في  .  2019 وعُ أما  والبالسعودية  وقطر  رين ح مان 

، فقد ساهمت اإليرادات الضريبية بحوالي والعراق
و  20.7 المائة،  و  18.1في  المائة،  في   14.7في 

 من إجماليفي المائة،    3.7في المائة، و  14المائة، و
، 2019اإليرادات العامة، على التوالي، خالل عام  

مساهمة اإليرادات الضريبية في الكويت    بلغت  بينما
في المائة من إجمالي اإليرادات العامة،  2.7حوالي 

حوالي  و ليبيا  العام    2.2في  خالل  المائة،  في 
  المذكور. 

تقتصـر الضـرائب في الدول العربية النفطية إلى حد 
ــب   ــرائ الضــ ــة كبير على  الخــارجي التجــارة  على 

اح ة في القطـاع   وأرـب ــركـات األجنبيـة العـامـل الشــ
النفطي والقطاع المصــــرفي، حيث ال تُفرض حالياً 
ضـريبة الدخل الشـخصـي وأرباح الشـركات خارج  

ــرفي في   اعين النفطي والمصــ اق القـط دد مننـط  ـع
، وبدأ عددٌ منها في تطبيق ضــريبة القيمة هذه الدول

بــدايــة عــام   منــذ  ــافــة  اإلمــارات، (  2018المضـــ
ــعوديةو ــبق  ،2019في عام   والبحرين  )السـ كما سـ

، أن بعض الدول المصــدرة  جديٌر. بالذكر  .اإلشــارة
للنفط والغاز الطبيعي تقوم بإدراج الضـــرائب على 
ــرـكات األجنبـية الـعامـلة في مـجال النفط  أرـباح الشــ
ــمن اإليرادات البتروليـة ممـا  والغـاز الطبيعي ضــ

الضــريبية يبدو منخفضــاً يجعل مســتوى اإليرادات  
   في موازناتها العامة.

  لهيكل اإليرادات الضريبية في الدول العربيةبالنسبة  
من   ،تباينالهيكل بعض الظهر  يُ ،  2019  خالل عام

وتركّ  الضريبية  اإليرادات  مصادر  ما حيث  زها، 
يعكس اختالف طبيعة األنشطة االقتصادية واألنظمة 

ترتفع فهناك دول عربية  الضريبية بين هذه الدول.  
نسبة   واألرباح  مساهمة  فيها  الدخل   فيضرائب 

،  والعراق وجيبوتي  ليبيامثل  إليرادات الضريبية،  ا
بلغت   الحيث  المائة،   76.1حوالي  نسبة  هذه  في 

المائة في هذه الدول  في    48.0و  في المائة،  60.0و
   ).6/5الملحق ( ،2019، خالل عام على التوالي

، تُشكل والسعودية وموريتانيا  األردنالسودان وفي  
من  مرتفعة  نسبة  والخدمات  السلع  على  الضرائب 
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الضریبیة اإلیرادات  ب إجمالي  في  74.6حوالي  ، 
44.7،  في المائة75.0، والمائةفي69.5و،المائة

المائة، عام  في  الدول  ،  2019خالل  على  لھذه 
في  التوالي أما  الرسوم  الكویتوفلسطین  .  فتُمثل   ،

مصدر الخارجیة  التجارة  على  ً اً الجمركیة  ھاما
مساھمة   بنسب  الضریبیة،  حوالي بلغتلإلیرادات 

، على التوالي. من في المائة 64.5وفي المائة  76.6
عدد من الدول  جانٍب آخر، یتسم الھیكل الضریبي في  

وتونسمثل  ،العربیة من ولبنانالمغرب  بالتنوع   ،
على   الضریبیة  اإلیرادات  حصیلة  توزیع  حیث 

الرئی في المصادر  تركزھا  وعدم  للضرائب  سة 
. واحدمصدر

اإلنفـاق العـام

لدول العربیة كمجموعة في ا اإلنفاق العام  إجمالي  بلغ  
، بزیادة 2019ملیار دوالر في عام  916.3حوالي  
حوالي 53.8بلغت   بلغت  نمو  ونسبة  دوالر  ملیار 

عام  6.2 في  المائة عن مستواه  والبالغ  2018في 
اإلنفاق العام  كما ارتفع  ملیار دوالر.  862.6حوالي

نقطة  1.6بحوالي  الناتج المحلي اإلجمالي  كنسبة من
حوالي  یلمئویة   إلى  في  33.7صل  المائة  عام  في 
بحوالي  2019 عام  32.1مقارنة  في  المائة  في 
اإل.2018 ارتفاع  بارتفاع  جاء  مدفوعاً  العام  نفاق 

بحوالي   الجاري  دوالر51.7اإلنفاق  أي ملیار   ،

في المائة لیصل إلى حوالي  7.3بنسبة بلغت حوالي  
مقارنة بحوالي ،2019ملیار دوالر في عام  754.9
. وارتفعت نسبتھ  2018ملیار دوالر في عام  703.3

نقطة مئویة  1.6من الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي  
، مقارنة  2019في المائة في عام  27.8لتصل إلى  
بالمقابل .2018في المائة في عام  26.2بنسبة بلغت  

ملیار دوالر،  2.5رأسمالي بحوالي  اإلنفاق الارتفع
لمائة لیصل إلى نحو  في ا1.5أي بنسبة بلغت حوالي  

مقارنة بحوالي ،2019في عام  ملیار دوالر161
واستقرت نسبة ،2018ملیار دوالر في عام  158.5

اإلنفاق الرأسمالي من الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
عام 2019عام   الُمحقق خالل  المستوى  نفس  عند 

في المائة.5.9والبالغ نحو 2018

، حیث شكل  كبیراً تغیراً لم یشھد ھیكل اإلنفاق العام  
82.4حوالي  العاماإلنفاق الجاري كنسبة من اإلنفاق

في المائة في 81.5، مقابل  2019في المائة في عام  
إلى  2018عام   الرأسمالي  االنفاق  ، في حین سجل 

في المائة في  17.6اإلنفاق العام نسبة بلغت حوالي  
. 2018في المائة في عام  18.4، مقابل  2019عام  

اإلقراض صافي  العربیةأما  للدول  الحكومي 
دوالر نیومل800حواليمنانخفض  كمجموعة فقد  

في 500حوالي  إلى2018في عام   ملیون دوالر 
)  6/7) و(6/6المالحق () و3الجدول (،2019عام
). 6/8و(

)3الجدول (
) 2019–2018االنفاق العام في الدول العربیة (

البنـــد 

االنفاق العام 
ھیكل اإلنفاق العام (%) 

النسبة إلى الناتج 
المحلي االجمالي 

(%)
نسبة القیمة  

%) (التغیر
2019

)ملیار دوالر(
2018*20192018*20192018*2019

703.3754.97.381.582.426.227.8اإلنفاق الجاري 
158.5161.01.518.417.65.95.9الرأسمالي اإلنفاق  

861.8915.96.399.999.932.133.7  جمالي اإلنفاق العامإ
39.80.10.10.00.0-0.80.5صافي اإلقراض الحكومي ** 

قراض  اإلنفــاق العــام وصافي اإل 
862.6916.36.2100.0100.032.133.7) 1(الحكومي 

). 2/2)، و(8/ 6)، (6/7)، (6/6المصدر: المالحق (
بیانات فعلیة أولیة.(*)

قراض الحكومي ناقصاً السداد.یمثل اإل (**)
.نفاق العام الجاري والرأسمالي باإلضافة إلى صافي اإلقراض الحكوميیشمل إجمالي اإل)1(

لبالنسبة   العام  فُ ـللإلنفاق  العربیة  فقد  رادى،ـدول 
عام   خالل  العربیة  الدول  معظم  2019واصلت 

سیاسیة ضبط واحتواء اإلنفاق العام ورفع مستویات  
البرامج المالیة الموضوعة  كفاءتھ. جاء ذلك بإطار

إلى   والرامیة  ضمن وضاع  األضبط  مسبقاً  المالیة 
تضمن   العاممسارات  الدین  وبإطار استدامة   ،

ألس المواتیة  غیر  للتطورات  النفط  االستجابة  عار 
في ضوء ذلك، شھد اإلنفاق والمواد االستخراجیة.

العام تراجعاً في بعض الدول العربیة، ونمواً محدوداً 
. 2018مقارنة بعام 2019في معظمھا، خالل عام 

في مقدمة الدول التي سـجلت ارتفاعاً العراقجاءت  
العام، بنسـبة زیادة بلغت حوالي النفاقمسـتوى افي 
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في المائة من  50وتخصـيص   ،ئةفي الما 25بنسـبة  
ــندوق دعم  ــيلة هذه التعرفة لتعزيز موارد صـ حصـ

تخفيض نسبة ضريبة هذا إلى جانب    .الصحة العامة
ــافة من  في المائة  7في المائة إلى  19القيمة المضــ

على خـدمـات الهـاتف الثـابـت واإلنترنـت الثـابـت 
  بهدف تشجيع النفاذ إلى اإلنترنت.، المنزلي

ام  تم خالمغرب،    في تطبيق إجراءات   2019الل ـع
ـضريبية تتعلق بـضرائب الـشركات، والـضريبة على 
ــاـفة. فـقد تم تطبيق  ــريـبة القيـمة المضــ اـلدـخل، وضــ

في   20 من  تخفيضـات في الضـريبة على الشـركات
ــركات التي تتراوح 17.5المائة إلى   في المائة للشــ

بين   مــا  ألف درهم ومليون درهم،   300أربــاحهــا 
ة يبلغ  وتطبيق معـدل   ــريـب ة على   10ضــ في المـاـئ

 300الشـــركات الصـــغيرة التي ال تتعدى أرباحها 
ــتثمار   ألف ــجيع االسـ ــنوياً، ذلك بهدف تشـ درهم سـ

  ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
قانون   شمل  الدخل،  على  بالضريبة  يتعلق  فيما 

لعام   الخدمة   2019الموازنة  في  المجندين  إعفاء 
 شهراً   12دخل في أول  العسكرية من الضريبة على ال

الموازنة قانون  قدم  كما  خدمتهم،   500  حوالي  من 
بالقطاع  يتعلق  فيما  الغرض.  لهذا  درهم  مليون 

 4خضاع المباني التي يتجاوز سعرها  إالعقاري، تم  
ماليين درهم، والتي كانت معفاة من الضريبة على 
المساهمة  من  أدنى  كحد  الضرائب  لتسديد  الدخل، 

المائة. كما تم تطبيق ضريبة على   في  3يتمثل بنسبة  
 في المائة للدخل األقل  10الدخل من اإليجار بنسبة  

و  120من   درهم،  الذي   15ألف  للدخل  المائة  في 
   .ألف درهم 120يعادل أو يتجاوز 

األدوية  إعفاء  تم  المضافة،  القيمة  لضريبة  بالنسبة 
درهم من ضريبة   588التي تطرح للبيع بأكثر من  

عفاء المركبات التي ال يزيد إفة. كما تم  القيمة المضا
عن   اإلجمالي  والتي  أال  ثالثةوزنها  كيلوجرام،  ف 

تستخدم في نقل األشخاص والبضائع عن دفع قيمة 
الملصق الضريبي على السيارة، حيث يستخدم هذا  
المناطق   في  متكرر  بشكل  المركبات  من  النوع 

ما الريفية التي تعاني من نقص وسائل النقل العام، ك
تم السماح لمركبات البضائع الثقيلة من تسديد دفعة 

  الملصق الضريبي المفروض عليها على دفعتين. 
ل اإليرادات الضريبية مصدراً رئيساً لإليرادات شكّ تُ 

الحكومية في الدول العربية ذات االقتصادات األكثر 
تنوعاً، إذ تجاوزت مساهمتها في إجمالي اإليرادات 

نسبة   في  في    80العامة،  والمائة    المغربتونس 
خالل العام  . أيضاً ساهمت  2019خالل عام    لبنانو

في المائة من   80-50تراوحت بين  بنسب  المذكور  
مصر، ،  فلسطينإجمالي اإليرادات العامة في كٍل من  

، بينما مرجيبوتي، والقُ األردن،  موريتانيا، السودان،  
  في المائة في اليمن. 35مثلت حوالي 

نسبة  تقّ  إجمالي مساهمة  ل  في  الضريبية  اإليرادات 
العامة   المُ اإليرادات  العربية  الدول  رة صدّ في 

المساهمة هذه ن لنفط والغاز الطبيعي، إّال ألالرئيسة 
في   الدول  تصاعدي  إتجاهتسير  هذه  من  عدد   .في 

الضريبيبلغت   اإليرادات  في  مساهمة  جمالي إة 
اإلمارات،  في    في المائة  46.7نحو  اإليرادات العامة  

الجزائر  49.3ونحو   في  المائة  عام   ،في  خالل 
في  .  2019 وعُ أما  والبالسعودية  وقطر  رين ح مان 

، فقد ساهمت اإليرادات الضريبية بحوالي والعراق
و  20.7 المائة،  و  18.1في  المائة،  في   14.7في 

 من إجماليفي المائة،    3.7في المائة، و  14المائة، و
، 2019اإليرادات العامة، على التوالي، خالل عام  

مساهمة اإليرادات الضريبية في الكويت    بلغت  بينما
في المائة من إجمالي اإليرادات العامة،  2.7حوالي 

حوالي  و ليبيا  العام    2.2في  خالل  المائة،  في 
  المذكور. 

تقتصـر الضـرائب في الدول العربية النفطية إلى حد 
ــب   ــرائ الضــ ــة كبير على  الخــارجي التجــارة  على 

اح ة في القطـاع   وأرـب ــركـات األجنبيـة العـامـل الشــ
النفطي والقطاع المصــــرفي، حيث ال تُفرض حالياً 
ضـريبة الدخل الشـخصـي وأرباح الشـركات خارج  

ــرفي في   اعين النفطي والمصــ اق القـط دد مننـط  ـع
، وبدأ عددٌ منها في تطبيق ضــريبة القيمة هذه الدول

بــدايــة عــام   منــذ  ــافــة  اإلمــارات، (  2018المضـــ
ــعوديةو ــبق  ،2019في عام   والبحرين  )السـ كما سـ

، أن بعض الدول المصــدرة  جديٌر. بالذكر  .اإلشــارة
للنفط والغاز الطبيعي تقوم بإدراج الضـــرائب على 
ــرـكات األجنبـية الـعامـلة في مـجال النفط  أرـباح الشــ
ــمن اإليرادات البتروليـة ممـا  والغـاز الطبيعي ضــ

الضــريبية يبدو منخفضــاً يجعل مســتوى اإليرادات  
   في موازناتها العامة.

  لهيكل اإليرادات الضريبية في الدول العربيةبالنسبة  
من   ،تباينالهيكل بعض الظهر  يُ ،  2019  خالل عام

وتركّ  الضريبية  اإليرادات  مصادر  ما حيث  زها، 
يعكس اختالف طبيعة األنشطة االقتصادية واألنظمة 

ترتفع فهناك دول عربية  الضريبية بين هذه الدول.  
نسبة   واألرباح  مساهمة  فيها  الدخل   فيضرائب 

،  والعراق وجيبوتي  ليبيامثل  إليرادات الضريبية،  ا
بلغت   الحيث  المائة،   76.1حوالي  نسبة  هذه  في 

المائة في هذه الدول  في    48.0و  في المائة،  60.0و
   ).6/5الملحق ( ،2019، خالل عام على التوالي

، تُشكل والسعودية وموريتانيا  األردنالسودان وفي  
من  مرتفعة  نسبة  والخدمات  السلع  على  الضرائب 



الفصل السادس: التطورات المالیة

129

كما تم  ،  التحدیات التي یمكن أن تواجھھا ھذه الھیئات
منظومة  بإصالح  متعلق  قانون  مشروع  إعداد 
المؤسسات  على  للدولة  المالیة  والمراقبة  الحوكمة 

العمومیة من  والمقاوالت  عدد  إطالق  إلى  إضافة   ،
مستحقیھ  إلى  الدعم  توجیھ  إلى  تھدف  المبادرات 
كفاءة   رفع  سیاق  وفي  الضمان.  شبكات  وتعزیز 
ترشید  على  الحكومة  تركز  الجاري،  اإلنفاق 

الماء والكھرباء واالتصاالت  الصرف على خدمات
.يخارجالوي داخل الالسفرومصاریف النقل و

العامة،   تم اعتماد بإطار تعزیز كفاءة االستثمارات 
العمومیة،  إلدارةم  نظا إلى االستثمارات  یھدف 

ات أولویات  االستثماریة  رتیب  من  لمشاریع  الممولة 
االقتصادیة وتقییم،  الحكومة انعكاساتھا 

العمل، قبل فرص  واالجتماعیة، وقدرتھا على خلق
.  إدراجھا في الموازنة العامة

استمرت   وبإطارمصركذلك  االصالح ،  برنامج 
جھود  الشامل واالجتماعياالقتصادي تنفیذ  في   ،

الكلي   العجز  خفض  في  المتمثلة  المالي  الضبط 
العام   تضمن  للوصول  والدین  مسارات  إلى  بھما 

سیاسات   تنفیذ  خالل  من  ذلك  المالیة،  االستدامة 
مجال تعظیم الموارد الضریبة وتدابیر إصالحیة في

وترشید   الضریبیة  یضمن اإلنفاق وغیر  بما  العام، 
بین متطلبات الحمایة االجتماعیة تحقیق التوازن ما

استمرار   ضوء  في  البشریة  اإلصالحات والتنمیة 
في ھذا الصدد، تمثلت  الھیكلیة والمؤسسیة.الجذریة

أھم إصالحات جانب المصروفات العامة في، ترشید  
خالل  من  المالي  الضبط  وتحقیق  الجاري  اإلنفاق 
نمو   عن  یقل  للمصروفات  نمو  معدل  استھداف 

استخدام اإلیرادات ذلك،  إلى  یُضاف  العامة. 
فيالطاقةأسعارتحریرمنالمحققةالمالیةالفوائض

رفع االجتماعیة، والحمایةبرامجعلىاإلنفاقزیادة
المالیة   نظم  ودارةاوكفاءة  العامة  رقمنةالمالیة 

الحكومیة نظام  المعامالت  تطبیق  خالل  من 
)GFMIS(  المخاطر إدارة  نظم  وتعزیز  المالیة ، 

بإنشاء وحدة متخصصة للتعامل مع المخاطر المالیة 
جانب   إلى  المالي،  الضبط  یحقق  بما  للموازنة 

قطاعي  إصالحببرامج  االھتمام التعلیم تستھدف 
على  والصحة والتركیز  االستثمارات  ،  زیادة 

. الحكومیة الممولة من الخزانة العامة للدولة

لتنفیذ  السعودیةفي   المالیةاإلصالح، ومواصلةً  ات 
،  2030ضمن رؤیة المملكة  واالقتصادیة والھیكلیة

تم تنفیذ العدید من المبادرات لتنمیة اإلیرادات العامة 
وضبط النفقات. في ھذا الخصوص، وبإطار موازنة 

مواصلة  الحكومیة على  ، ركزت الجھود2019عام  
رفع كفاءة االنفاق التشغیلي لتحسین التخطیط المالي  

الستدامة المالیة، إضافة إلى التركیز والحفاظ على ا

الخاص على   للقطاع  المحفزة  وتحسین السیاسات 
الحكومیة  یسھم في انخفاض النفقاتبمابیئة األعمال  

المالي.   الوضع  على  العبء  أوتخفیف  برز من 
والمبادرات   الصدد،  البرامج  ھذا  على  في  اإلنفاق 

اإلسكان الُمیسر، برنامج  السكن  برنامج  وتطویر 
(سداد  بادرة الدعم المالي لمستحقي الدعم السكنيمو

الدعم   وبرامج  السكنیة)،  القروض  أرباح 
ركزت  الرأسمالي،  اإلنفاق  جانب  في  االجتماعي. 

البنیة التحتیة كمشاریع إلنفاق على مشاریعأولویات ا
الصرف الصحي،   المیاه، ومشاریع  تحلیة  محطات 

برنامج اعتماد، إلى جانب  الصحة والتعلیمومشاریع
وتعزیز القطاع وتنمیةلدعمالتخصیص الخاص 

سبیل العامالقطاعینبینالشراكة على  والخاص، 
والمیاه  والبیئةوالصحة،النقل،قطاعاتالمثال في

.الخاصالقطاعتحفیزإلى حزموالزراعة، إضافة

التنمویة  المشاریع  مخصصات  دعم  إلى  إضافة 
االجتماعیة،   الحمایة  كذلك  وبرامج  االھتمام  تركز 

تم  بتطویر إدارة المالیة العامة. في ھذا الخصوص
العدید منكما تم إنشاءومبادراتبرامجعدةأطالق

القرار اتخاذعملیةلدعمالمتخصصةالوحدات
التيتشمل المبادرات.  العامةالمالیةإدارةوتطویر

على العمل  العامة  یستمر  المالیة  إطار  تطویرھا، 
غیر   اإلیرادات  تنمیة  ومركز  المدي،  متوسط 

نفاق العام، وإطار اإل ةالنفطیة، ومركز تعزیز كفاء
إدارة المخاطر المالیة على المدى المتوسط، یُضاف 
علیھا  العمل  یجري  المبادرات  من  عدد  ذلك  إلى 

مشروع علىالمبنیةللمحاسبةالتحولمتضمنة، 
بھدفأساس ت الحساباجودةتحسیناالستحقاق 

الخزینةلتطبیقواإلعدادالشفافیة،وتعزیز حساب 
التدفقاتالموحد النقدیة بما یؤدي إلى تعزیز إدارة 

اإلیراداتوتحصیلالدفعأنظمةوتحسینالحكومیة،
المركزي التعاملخالل منالعاموالتحكم باإلنفاق 

كذلك یستمر .  الحرةالحسابات الحكومیةأرصدةمع
المالیةفيواإلفصاحفیةالشفاتعزیزعلىالعمل
الخاص للمعیاراالنضمامتمھذا اإلطار،في.  العامة
(المالیةالبیاناتلنشر )، كماSDDSواالقتصادیة 

(تطبیقتم لمشاركةSDMXنظام  البیانات  ) 
المالي اإلفصاحتعزیز مسارفيمھمةكخطوة

ً والشفافیة .الدولیةللمعاییروفقا

الخطة التنمویة الخمســیة إطار  في ، ُعمانواصــلت  
تحقیق مجموعة  الـسعي ل)2020–2016(التاـسعة 

ة   داـم ـــت ا االســ دمتـھ ات في مـق ات واألولوـی اـی من الـغ
ــة العــامــة. في المــالی والنفقــات  اإلیرادات  وتوازن 

تم األخذ في االعتبار عند تنفیذ میزانیة  ضــوء ذلك، 
اق  2019عـام   ات اإلنـف ب أولوـی ھ  ترتـی اءـت ورفع كـف
ــجم مع الموارد المـالیـة المتـاحـة  بمـا ویحقق  ینســ
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المــائــ  38.3 بعــام    ،2019ة في عــام  في  مقــارنــة 
ا  2018 ا، تليـه ة بلـغت حوالي    ليبـي ـــب في    13.7بنســ

ة، ثم   اـئ ة بلـغت حوالي    الكوـيتالـم ـــب في    13.3بنســ
في المائة،  10.0بنســبة بلغت حوالي    لبنانالمائة، و

ت   ادة بلـغ ة زـي ـــب ــر بنســ ة، ثم  في    9.6ومصــ اـئ الـم
ــب زيـادة بلغـت حوالي    7.1جيبوتي، وقطر بنســـ

اـئة ع  6.6و ـــجل اإلفي الـم ا ســ اق لى التوالي. فيـم نـف
في المائة  4.5و 0.5العام نسـبة زيادة تراوحت بين 

ــارات،  واإلم ــة،  ــعودي والســ األردن،  من  ــٍل  ك في 
  والمغرب، واليمن، وفلسطين، وُعمان.  
 بلغت حوالي في المقابل، تراجع اإلنفاق العام بنسبة  

من  6.8 كل  في  المائة  الجزائر، و  السودان  في 
في    2.8المائة في تونس، وحوالي    في  4.2وبحوالي  

وحوالي   البحرين،  في  في    1.1المائة  المائة  في 
  ). 6/6الملحق () و4موريتانيا، الشكل (

  
  

 ). 6/6المصدر: الملحق ( 
  

  اإلنفاق الجاري 
اتبعتها   التي  العام  اإلنفاق  ترشيد  سياسات  تركزت 
الدول العربية في احتواء اإلنفاق الجاري حيث سجل 

بالنسبةمحدوداً نمواً   مجتمعة      العربية   بنسبةللدول 
 754.9ليصل إلى نحو  في المائة    7.3بلغت حوالي  

ب  ، 2019عام  مليار دوالر في    703.3نحو  مقارنة 
 . 2018 مليار دوالر في عام

للدولب اإل  النسبة  سجل  فقد  فرادى،  نفاق العربية 
العربية،  الدول  معظم  في  محدوداً  ارتفاعاً  الجاري 

اإلنفاق   عاً في عدد منها. حيث ارتفعبينما سجل تراج 
في المائة   30.3و  2.1بين  الجاري بنسب تراوحت  

واليمن، وجيبوتي،  العراق، وكل من    في المغرب، 
والسعوديةواألردن،   وفلسطين،  ، وموريتانيا، 

ولبنان،  وقطر،  والكويت،  واإلمارات،  والقُمر، 
. في المقابل تراجع ، والعراقومصر، وُعمان، وليبيا

في المائة   10.8نفاق الجاري بنسبة بلغت حوالي  اإل

وحوالي   الجزائر،  السودان،   8في  في  المائة  في 
بلغت    4.4وحوالي   وبنسبة  تونس،  في  المائة  في 

في المائة في البحرين. بالنسبة للسودان،   0.8والي  ح
مقوماً  الجاري  اإلنفاق  مستوى  في  التراجع  فيعود 

انخفاض قيمة   بالدوالر األمريكي في جزٍء منه إلى
عامي   بين  الدوالر  مقابل  الوطنية   2018العملة 

  .  2019و
، مصحوباً 2019جاء أداء النفقات العامة خالل عام  

ال من  متباينة  المالية بحزم  واإلجراءات  سياسات 
السياسات  ركزت  عام  بشكل  العربية.  الدول  تبنتها 
واإلجراءات المتخذة على تعزيز الوضع المالي من 

االست ضبط خالل  ومبادرات  برامج  في  مرار 
التشغيلية  المصروفات  على  الصرف  وتخفيض 
ورفع كفاءتها من خالل رقمنة المعامالت الحكومية 

 النقدية   تعزيز إدارة التدفقاتالدفع و  أنظمة  وتحسين
الحكومية، إضافة إلى تعزيز النفقات االجتماعية. من 
االنفاق  كفاءة  برفع  اهتمام  هناك  آخر  جانب 

ي من خالل تطوير أطر الشراكة مع القطاع الرأسمال
العامة.  االستثمارات  إدارة  نظم  وتعزيز  الخاص 

ب االهتمام  ذلك  إلى  أطرتيُضاف  التخطيط   طوير 
إعداد    المالي عملية  وتعزيز  القرار،  اتخاذ  ودعم 

  لموازنة.       ا
مواصلة   الجهود  تضمنت  اإلطار،  هذا   األردنفي 

من   العام  االنفاق  ترشيد  من سياسات  عدد  خالل 
المحروقات  نفقات  ضبط  في  تمثلت  اإلجراءات 
والكهرباء والمياه وبند السفر ووقف شراء السيارات 

وهيئة حكومية   ) وحدة29واألثاث، ونقل موازنات (
مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى  
نفقاتها  العامة بهدف ضبط وترشيد  الموازنة  قانون 

وآليا الشفافية  الوحدات وتعزيز  على  الرقابة  ت 
المعلومات  يالحكوم إدارة  نظام  إلى  بإخضاعها  ة 

على  العمل  مواصلة  جانب  إلى  الحكومية،  المالية 
محددة لخفض خسائر قطاع   اعتماد إجراءات وآليات

التوازن  على  الحفاظ  في  واالستمرار  المياه، 
إلى  يؤدي  بما  الوطنية،  الكهرباء  لشركة  التشغيلي 

تغطية   األعباء    يفالتكالخفض  وتقليل  التشغيلية 
المالية على الموازنة. يُضاف إلى ذلك االستمرار في 
تنفيذ المشاريع التنموية من خالل الشراكة مع القطاع 

  اص.الخ
المالية شكل    المغربفي    لقانون  التنظيمي  القانون 

إطاراً عاماً   2015الذي تم اعتماده في عام    العامة
العموم الميزانية  في  السياق، لإلصالح  هذا  في  ية. 

ومواصلة إلصالحات الموازنة العامة، تم تنفيذ إطار 
لتقديرات  سنوات)  (ثالث  المدى  متوسط  الموازنة 

إطالق مشروع لتتبع مخاطر الموازنة الحكومية، و
المؤسسات والمقاوالت العمومية يهدف إلى استباق 

  ): نمو اإلنفاق العام في الدول العربية 4شكل ( 
)2018 –2019 ( 
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كما تم  ،  التحدیات التي یمكن أن تواجھھا ھذه الھیئات
منظومة  بإصالح  متعلق  قانون  مشروع  إعداد 
المؤسسات  على  للدولة  المالیة  والمراقبة  الحوكمة 

العمومیة من  والمقاوالت  عدد  إطالق  إلى  إضافة   ،
مستحقیھ  إلى  الدعم  توجیھ  إلى  تھدف  المبادرات 
كفاءة   رفع  سیاق  وفي  الضمان.  شبكات  وتعزیز 
ترشید  على  الحكومة  تركز  الجاري،  اإلنفاق 

الماء والكھرباء واالتصاالت  الصرف على خدمات
.يخارجالوي داخل الالسفرومصاریف النقل و

العامة،   تم اعتماد بإطار تعزیز كفاءة االستثمارات 
العمومیة،  إلدارةم  نظا إلى االستثمارات  یھدف 

ات أولویات  االستثماریة  رتیب  من  لمشاریع  الممولة 
االقتصادیة وتقییم،  الحكومة انعكاساتھا 

العمل، قبل فرص  واالجتماعیة، وقدرتھا على خلق
.  إدراجھا في الموازنة العامة

استمرت   وبإطارمصركذلك  االصالح ،  برنامج 
جھود  الشامل واالجتماعياالقتصادي تنفیذ  في   ،

الكلي   العجز  خفض  في  المتمثلة  المالي  الضبط 
العام   تضمن  للوصول  والدین  مسارات  إلى  بھما 

سیاسات   تنفیذ  خالل  من  ذلك  المالیة،  االستدامة 
مجال تعظیم الموارد الضریبة وتدابیر إصالحیة في

وترشید   الضریبیة  یضمن اإلنفاق وغیر  بما  العام، 
بین متطلبات الحمایة االجتماعیة تحقیق التوازن ما

استمرار   ضوء  في  البشریة  اإلصالحات والتنمیة 
في ھذا الصدد، تمثلت  الھیكلیة والمؤسسیة.الجذریة

أھم إصالحات جانب المصروفات العامة في، ترشید  
خالل  من  المالي  الضبط  وتحقیق  الجاري  اإلنفاق 
نمو   عن  یقل  للمصروفات  نمو  معدل  استھداف 

استخدام اإلیرادات ذلك،  إلى  یُضاف  العامة. 
فيالطاقةأسعارتحریرمنالمحققةالمالیةالفوائض

رفع االجتماعیة، والحمایةبرامجعلىاإلنفاقزیادة
المالیة   نظم  ودارةاوكفاءة  العامة  رقمنةالمالیة 

الحكومیة نظام  المعامالت  تطبیق  خالل  من 
)GFMIS(  المخاطر إدارة  نظم  وتعزیز  المالیة ، 

بإنشاء وحدة متخصصة للتعامل مع المخاطر المالیة 
جانب   إلى  المالي،  الضبط  یحقق  بما  للموازنة 

قطاعي  إصالحببرامج  االھتمام التعلیم تستھدف 
على  والصحة والتركیز  االستثمارات  ،  زیادة 

. الحكومیة الممولة من الخزانة العامة للدولة

لتنفیذ  السعودیةفي   المالیةاإلصالح، ومواصلةً  ات 
،  2030ضمن رؤیة المملكة  واالقتصادیة والھیكلیة

تم تنفیذ العدید من المبادرات لتنمیة اإلیرادات العامة 
وضبط النفقات. في ھذا الخصوص، وبإطار موازنة 

مواصلة  الحكومیة على  ، ركزت الجھود2019عام  
رفع كفاءة االنفاق التشغیلي لتحسین التخطیط المالي  

الستدامة المالیة، إضافة إلى التركیز والحفاظ على ا

الخاص على   للقطاع  المحفزة  وتحسین السیاسات 
الحكومیة  یسھم في انخفاض النفقاتبمابیئة األعمال  

المالي.   الوضع  على  العبء  أوتخفیف  برز من 
والمبادرات   الصدد،  البرامج  ھذا  على  في  اإلنفاق 

اإلسكان الُمیسر، برنامج  السكن  برنامج  وتطویر 
(سداد  بادرة الدعم المالي لمستحقي الدعم السكنيمو

الدعم   وبرامج  السكنیة)،  القروض  أرباح 
ركزت  الرأسمالي،  اإلنفاق  جانب  في  االجتماعي. 

البنیة التحتیة كمشاریع إلنفاق على مشاریعأولویات ا
الصرف الصحي،   المیاه، ومشاریع  تحلیة  محطات 

برنامج اعتماد، إلى جانب  الصحة والتعلیمومشاریع
وتعزیز القطاع وتنمیةلدعمالتخصیص الخاص 

سبیل العامالقطاعینبینالشراكة على  والخاص، 
والمیاه  والبیئةوالصحة،النقل،قطاعاتالمثال في

.الخاصالقطاعتحفیزإلى حزموالزراعة، إضافة

التنمویة  المشاریع  مخصصات  دعم  إلى  إضافة 
االجتماعیة،   الحمایة  كذلك  وبرامج  االھتمام  تركز 

تم  بتطویر إدارة المالیة العامة. في ھذا الخصوص
العدید منكما تم إنشاءومبادراتبرامجعدةأطالق

القرار اتخاذعملیةلدعمالمتخصصةالوحدات
التيتشمل المبادرات.  العامةالمالیةإدارةوتطویر

على العمل  العامة  یستمر  المالیة  إطار  تطویرھا، 
غیر   اإلیرادات  تنمیة  ومركز  المدي،  متوسط 

نفاق العام، وإطار اإل ةالنفطیة، ومركز تعزیز كفاء
إدارة المخاطر المالیة على المدى المتوسط، یُضاف 
علیھا  العمل  یجري  المبادرات  من  عدد  ذلك  إلى 

مشروع علىالمبنیةللمحاسبةالتحولمتضمنة، 
بھدفأساس ت الحساباجودةتحسیناالستحقاق 

الخزینةلتطبیقواإلعدادالشفافیة،وتعزیز حساب 
التدفقاتالموحد النقدیة بما یؤدي إلى تعزیز إدارة 

اإلیراداتوتحصیلالدفعأنظمةوتحسینالحكومیة،
المركزي التعاملخالل منالعاموالتحكم باإلنفاق 

كذلك یستمر .  الحرةالحسابات الحكومیةأرصدةمع
المالیةفيواإلفصاحفیةالشفاتعزیزعلىالعمل
الخاص للمعیاراالنضمامتمھذا اإلطار،في.  العامة
(المالیةالبیاناتلنشر )، كماSDDSواالقتصادیة 

(تطبیقتم لمشاركةSDMXنظام  البیانات  ) 
المالي اإلفصاحتعزیز مسارفيمھمةكخطوة

ً والشفافیة .الدولیةللمعاییروفقا

الخطة التنمویة الخمســیة إطار  في ، ُعمانواصــلت  
تحقیق مجموعة  الـسعي ل)2020–2016(التاـسعة 

ة   داـم ـــت ا االســ دمتـھ ات في مـق ات واألولوـی اـی من الـغ
ــة العــامــة. في المــالی والنفقــات  اإلیرادات  وتوازن 

تم األخذ في االعتبار عند تنفیذ میزانیة  ضــوء ذلك، 
اق  2019عـام   ات اإلنـف ب أولوـی ھ  ترتـی اءـت ورفع كـف
ــجم مع الموارد المـالیـة المتـاحـة  بمـا ویحقق  ینســ
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المــائــ  38.3 بعــام    ،2019ة في عــام  في  مقــارنــة 
ا  2018 ا، تليـه ة بلـغت حوالي    ليبـي ـــب في    13.7بنســ

ة، ثم   اـئ ة بلـغت حوالي    الكوـيتالـم ـــب في    13.3بنســ
في المائة،  10.0بنســبة بلغت حوالي    لبنانالمائة، و

ت   ادة بلـغ ة زـي ـــب ــر بنســ ة، ثم  في    9.6ومصــ اـئ الـم
ــب زيـادة بلغـت حوالي    7.1جيبوتي، وقطر بنســـ

اـئة ع  6.6و ـــجل اإلفي الـم ا ســ اق لى التوالي. فيـم نـف
في المائة  4.5و 0.5العام نسـبة زيادة تراوحت بين 

ــارات،  واإلم ــة،  ــعودي والســ األردن،  من  ــٍل  ك في 
  والمغرب، واليمن، وفلسطين، وُعمان.  
 بلغت حوالي في المقابل، تراجع اإلنفاق العام بنسبة  

من  6.8 كل  في  المائة  الجزائر، و  السودان  في 
في    2.8المائة في تونس، وحوالي    في  4.2وبحوالي  

وحوالي   البحرين،  في  في    1.1المائة  المائة  في 
  ). 6/6الملحق () و4موريتانيا، الشكل (

  
  

 ). 6/6المصدر: الملحق ( 
  

  اإلنفاق الجاري 
اتبعتها   التي  العام  اإلنفاق  ترشيد  سياسات  تركزت 
الدول العربية في احتواء اإلنفاق الجاري حيث سجل 

بالنسبةمحدوداً نمواً   مجتمعة      العربية   بنسبةللدول 
 754.9ليصل إلى نحو  في المائة    7.3بلغت حوالي  

ب  ، 2019عام  مليار دوالر في    703.3نحو  مقارنة 
 . 2018 مليار دوالر في عام

للدولب اإل  النسبة  سجل  فقد  فرادى،  نفاق العربية 
العربية،  الدول  معظم  في  محدوداً  ارتفاعاً  الجاري 

اإلنفاق   عاً في عدد منها. حيث ارتفعبينما سجل تراج 
في المائة   30.3و  2.1بين  الجاري بنسب تراوحت  

واليمن، وجيبوتي،  العراق، وكل من    في المغرب، 
والسعوديةواألردن،   وفلسطين،  ، وموريتانيا، 

ولبنان،  وقطر،  والكويت،  واإلمارات،  والقُمر، 
. في المقابل تراجع ، والعراقومصر، وُعمان، وليبيا

في المائة   10.8نفاق الجاري بنسبة بلغت حوالي  اإل

وحوالي   الجزائر،  السودان،   8في  في  المائة  في 
بلغت    4.4وحوالي   وبنسبة  تونس،  في  المائة  في 

في المائة في البحرين. بالنسبة للسودان،   0.8والي  ح
مقوماً  الجاري  اإلنفاق  مستوى  في  التراجع  فيعود 

انخفاض قيمة   بالدوالر األمريكي في جزٍء منه إلى
عامي   بين  الدوالر  مقابل  الوطنية   2018العملة 

  .  2019و
، مصحوباً 2019جاء أداء النفقات العامة خالل عام  

ال من  متباينة  المالية بحزم  واإلجراءات  سياسات 
السياسات  ركزت  عام  بشكل  العربية.  الدول  تبنتها 
واإلجراءات المتخذة على تعزيز الوضع المالي من 

االست ضبط خالل  ومبادرات  برامج  في  مرار 
التشغيلية  المصروفات  على  الصرف  وتخفيض 
ورفع كفاءتها من خالل رقمنة المعامالت الحكومية 

 النقدية   تعزيز إدارة التدفقاتالدفع و  أنظمة  وتحسين
الحكومية، إضافة إلى تعزيز النفقات االجتماعية. من 
االنفاق  كفاءة  برفع  اهتمام  هناك  آخر  جانب 

ي من خالل تطوير أطر الشراكة مع القطاع الرأسمال
العامة.  االستثمارات  إدارة  نظم  وتعزيز  الخاص 

ب االهتمام  ذلك  إلى  أطرتيُضاف  التخطيط   طوير 
إعداد    المالي عملية  وتعزيز  القرار،  اتخاذ  ودعم 

  لموازنة.       ا
مواصلة   الجهود  تضمنت  اإلطار،  هذا   األردنفي 

من   العام  االنفاق  ترشيد  من سياسات  عدد  خالل 
المحروقات  نفقات  ضبط  في  تمثلت  اإلجراءات 
والكهرباء والمياه وبند السفر ووقف شراء السيارات 

وهيئة حكومية   ) وحدة29واألثاث، ونقل موازنات (
مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى  
نفقاتها  العامة بهدف ضبط وترشيد  الموازنة  قانون 

وآليا الشفافية  الوحدات وتعزيز  على  الرقابة  ت 
المعلومات  يالحكوم إدارة  نظام  إلى  بإخضاعها  ة 

على  العمل  مواصلة  جانب  إلى  الحكومية،  المالية 
محددة لخفض خسائر قطاع   اعتماد إجراءات وآليات

التوازن  على  الحفاظ  في  واالستمرار  المياه، 
إلى  يؤدي  بما  الوطنية،  الكهرباء  لشركة  التشغيلي 

تغطية   األعباء    يفالتكالخفض  وتقليل  التشغيلية 
المالية على الموازنة. يُضاف إلى ذلك االستمرار في 
تنفيذ المشاريع التنموية من خالل الشراكة مع القطاع 

  اص.الخ
المالية شكل    المغربفي    لقانون  التنظيمي  القانون 

إطاراً عاماً   2015الذي تم اعتماده في عام    العامة
العموم الميزانية  في  السياق، لإلصالح  هذا  في  ية. 

ومواصلة إلصالحات الموازنة العامة، تم تنفيذ إطار 
لتقديرات  سنوات)  (ثالث  المدى  متوسط  الموازنة 

إطالق مشروع لتتبع مخاطر الموازنة الحكومية، و
المؤسسات والمقاوالت العمومية يهدف إلى استباق 

  ): نمو اإلنفاق العام في الدول العربية 4شكل ( 
)2018 –2019 ( 
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العوائد االقتصـادیة واالجتماعیة المنشـودة، حیث تم  
إعطاء األولویة في التنفیذ للمشـروعات الضـروریة  

ــادیــة واالجتمــاع یــة  التي تخــدم األھــداف االقتصـــ
یـُضاف والتریث في تنفیذ المـشروعات غیر الملحة.

ــید  ــتمرار في ترشـ ــبط المالي االسـ إلى جھود الضـ
الي والمـحافـظة  ــیطرة على العجز الـم اق والســ االنـف

ـضبط على مـساره التنازلي، ذلك من خالل مواـصلة
، والحد من الصــرف على المشــتریات الرأســمالیة

الوزارات في  ــة  التنظیمی ــل  ــاك الھی في  ــع  ، التوســ
د  و ـــی مراجـعة منظوـمة اـلدعم الحكومي بـھدف ترشــ

ة ــتحـق ات المســ ھ للفـئ ھ وتوجیـھ داـم ــتـخ اذ ، وااســ تـخ
ــتھالك الطاقة في  ــید اســ االجراءات الالزمة لترشــ

وإنــارة یــة  وـم ـك ـح اـل ي  بــاـن ـم طـرقاـل واـل زام ،  ـت االـل
ــات المعتمدة في المیزانیة للوزارات  ــصــ بالمخصــ
والوحدات الحكومیة وعدم اعتماد أیة مبالغ إضـافیة 

ــنةخ ــركات الحكومیة  ، والل الس رفع كفاءة أداء الش
على بھدف تعزیز مســاھمتھا في االقتصــاد والتأكید

ة ــرورة تطبیق الحوكـم ة إلى  ضــ التحول ، إضـــــاـف
الحكومیة بما یؤدي إلى المؤسـسـاتااللكتروني في 

. اإلجراءاتتنفیذ  التسھیل والتسریع في

تحفیز   في  االستمرار  مراعاة  تم  آخر،  جانب  من 
الحفاظ على مستویات الالوطني من ختصاداالق ل 

المنتجة القطاعات  یُضاف  .اإلنفاق االستثماري في 
إلى ذلك الجھود المبذولة لتعزیز الشراكة مع القطاع 

في   والمتمثلة  المتعلقة  الخاص  القوانین  صدور 
األعمالبتعزیز ضمنھا،  بیئة  الشراكة  من  قانون 

األجنبي،  والتخصیص االستثمار  وقانون  ،  وقانون 
.ساإلفال

ــباط المالي، تم  إعداد إطار بإطار التخطیط واالنضـ
ــنوات  للفترة  مالي للمیزانیة العامة للدولة متعدد السـ

ــتكمــالو،)2019-2022( الحســـــاب اســ تفعیــل 
ــیاق المصــرفي الموحد للخزینة العامة تعزیز في س

ــیولة والتدفقات النقدیةاإلدارة الفاعلة ــافة  للسـ ، إضـ
ــتكمـال خطـة التحول إلى موازنـة البرامج إلى   اســ

.لحوكمة الشركات الحكومیةإطار، وإعدادواألداء

التوازن البحرینفي   برنامج  مبادرات  وبإطار   ،
المصروفات  تقلیص  في  العمل  تواصل  المالي، 

تبني مبدأ الشراء الموحد والتوجھ  التشغیلیة من خالل  
خفض   في  تساعد  التي  التقنیة  الحلول  نحو 

مبدأو،روفاتالمص المسبقتعزیز  ، التخطیط 
الحكومیة والموارد  للمرافق  األمثل  .  واالستغالل 

االختیاري  التقاعد  مبادرة  تنفیذ  استكمال  تم  كذلك 
بإحالة العدد المستھدف في المبادرة إلى التقاعد خالل  

تعزیز كفاءة وعدالة الدعم  . وفي سیاق  2019عام  
المباشر اعتماد  الحكومي  تم  ن،  متكامل  تطبیق  ظام 

یضمن وصولھ لمستحقیھ، للدعم الحكومي المباشر

بعدالة وشفافیة عبر اعتماد إجراءات محكمة. كذلك 
زیادة كفاءة ھیئة الكھرباء والماء،  تواصل العمل في  

ومصروفاتھا   إیراداتھا  بین  التوازن  تحقیق  بھدف 
حیث تم في  ،وتخفیف الضغط على الموازنة العامة

من المبادرات من أھمھا إعادة ھذا الصدد تنفیذ عدد
الجھود   إطار  في  والماء.  الكھرباء  تعرفة  ھیكلة 

لتعزیز   تمالرامیة  الحكومي،  اإلنفاق  إنشاء  كفاءة 
والمركزیة لوحدة   الداخلیة  ووحدة مركزیة ،لرقابة 

لمزید  لكفاءةمركزیة لووحدة ،للمشتریات الحكومیة
حكام الرقابة على الصرف الحكومي.أمن الضبط و

ــالحبإطار نھج ـــعت  الكویتتبنـتھالذياالصــ ، ســ
اإلدارة المالیة إلى ترشـید النفقات الجاریة من خالل 
ــروفات  ــلة جھود الحد من الھدر في المصــ مواصــ

حكومیة مؤســـســـاتإنشـــاءمنالحكومیة، والحدّ 
ات دة،ـعاـمةوھیـئ ات وجـھاتودمجـجدـی ـعاـمة ھیـئ

متداخلة،أومتشـــابھةواختصـــاصـــاتمھامذات
تكمال ة إعادةمراجعةإضـافة إلى اـس عیرودراـس تـس

الھدرأوجھمعالجةبھدفالعامةوالخدماتالســـلع
ــة، ــالمیزانی ــادةب ــھ، وإع ــتحقی لمســ ــدعم  ال توزیع 

ــة اإلیراداتفيوالمســــــاھم ــة  ــة غیرتنمی النفطی
ــالح في ـجاـنب النفـقات  .الـعاـمةالـمالـیةھیـكلوإصــ

االعتماداتیرالرأسمالیة، ركزت الحكومة على توف
ة الـی ةالـم ذالالزـم ةالمشـــــاریعلتنفـی ــتراتیجـی االســ

ــروریةوالحیویة ــیةالضـ ــاسـ والمرافقللبنیة األسـ
السنویة.التنمیةبخطةالواردةالعامة

اإلنفـاق الرأسمالي 
الرأسمالي  ارتفع العربیة  لاإلنفاق  كمجموعة  لدول 

بنس2.5بحوالي   1.5بلغت حوالي  بةملیار دوالر 
،  2019عام ملیار دوالر في 161لیسجل في المائة 

.  2018ملیار دوالر في عام 158.5مقارنة بنحو 
العربیة   للدول  الرأسمالي  االنفاق  لتطورات  بالنسبة 
فرادى، فقد شھدت تبایناً ملحوظاً بین الدول، حیث  

مع  عدد من الدول العربیة معدالت نمو ایجابیة  سجل
المعدالت،   ھذه  مستویاتفیماتفاوت  في ھتراجعت 

اإلنفاق  .  حیث ارتفع عدد من الدول العربیة األخرى
تراوحت   بنسب  في 76.9و18.7بین  الرأسمالي 

والكویتالمائة   وجیبوتي،  العراق،  من  كل  ،  في 
والقُ  ولبنان،  عام  ولیبیا،  خالل  مقارنة 2019مر   ،

. فیما سجلت كل من الجزائر، ومصر، 2018بعام  
من، نسب زیادة تراوحت بین  والمغرب وقطر، والی

في المائة بین العامین المذكورین.0.7-8.7
ــبة بلغت   ــمالي بنس في المقابل، تراجع اإلنفاق الرأس

ــودان251.1حوالي ة في الســ اـئ ــ في الـم ب  بـ (بســ
ــع  الوضــ على  ــأثیرھــا  وت ــة  المواتی الظروف غیر 
المالي، وســعر الصــرف). كما تراجع في اإلمارات  
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في 27.2حوالي  بفلسطین في المائة، و1.4والي بح
البحرین في المائة، و23.9حواليباألردن  المائة، و

20.1حوالي  بموریـتانـیا  في الـماـئة، و23.6حوالي  ب
و ــة،  ــائ الم ــان  في  ــة،  18.4حوالي  بُعم ــائ الم في 

ــة  و ــعودی ــة،16.1حوالي  بالســ ــائ الم وتونس في 
ة3.5حوالي  ب اـئ ة ،  2019خالل عـام  في الـم ارـن مـق

.2018بعام  
خالل  بشكٍل عام، تعكس تطورات اإلنفاق الرأسمالي

العام2019عام   اإلیرادات  نمو  تباطؤ  ة تأثیر 
ب الخارجیة مصحوباً  المنح  توفیر  وتراجع  أولویات 

الضروریة الجاریة  للنفقات  الالزمة  ، على  الموارد 
الصرف على االستثمارات العامة.

العامة   الموارد  محدودیة  ظل  وضیق المتاحةفي 
التحتیة،  البنیة  تعزیز  أجل  ومن  المالي،  الحیز 
كفاءة   رفع  جھود  العربیة  الدول  من  عددٌ  یواصل 
اإلنفاق الرأسمالي من خالل رفع تطویر نظم إدارة 

إلى   یؤدي  بما  العامة  أولویات  تاالستثمارات  رتیب 
وتقییم ،  الممولة من الحكومةلمشاریع االستثماریة  ا

االقت على  انعكاساتھا  وقدرتھا  واالجتماعیة،  صادیة 
العمل. كذلك یسعى العدید من الدول إلى  فرص  خلق

بھدف   الخاص  القطاع  مع  الشراكة  أطر  تطویر 
االستفادة من موارده المالیة والفنیة، وبما یؤدي إلى 

وی التحتیة،  البنیة  عن تطویر  المالي  العبء  خفف 
العامة. الموازنة

ينفاق الجارالتبویب الوظیفي لإل
في  الجاري  لإلنفاق  الوظیفي  بالتوزیع  یتعلق  فیما 

، فقد انخفضت نسبة نفقات  الدول العربیة كمجموعة
بشكل  الجاري  االنفاق  من  االجتماعیة  الخدمات 

،  2018في المائة في عام  34.3طفیف من حوالي  
، في حین  2019في المائة في عام  33.5إلى حوالي  

ھذه من نسبةأكبرعلىتستحوذظلتالنفقاتأن 
كذلك انخفضت نسبة نفقات األمن  .الجارياألنفاق

،  2018في المائة في عام 28.9والدفاع من حوالي 
حوالي   عام  26.2إلى  في  المائة  في  2019في   .

من   العامة  الخدمات  نفقات  نسبة  ارتفعت  المقابل، 
في المائة في عام  17.7ق الجاري من حوالي  االنفا

،  2019في المائة في عام  20.5إلى حوالي  2018
تلیھا نسبة نفقات الشؤون االقتصادیة من حوالي من 

في عام  12.1 المائة  12.5إلى حوالي  2018في 
، ثم نسبة النفقات األخرى 2019في المائة في عام  

حوالي  إلى2018في المائة في عام  7.0من حوالي  
عام  7.3 في  المائة  ) 6/8(المالحق  ،  2019في 
). 6/9و(

ل ــبــة  والمتوفرة عنھــا  لــدول العربیــة فُرادىبــالنســ
الخــدمــات   ــة نفقــات  فقــد ارتفعــت حصـــ بیــانــات، 

امي   ة بین ـع اعـی ل من 2018و2019االجتـم في ـك

األردن، والســعودیة، وفلســطین، بینما تراجعت في 
ــكلتوالعراق، كل من تونس،   ــر. وشـ قات نفومصـ

ة ة من 40منأكثرالخـدمـات االجتمـاعـی في المـاـئ
في ـكل من األردن، 2019اإلنـفاق الـجاري في ـعام 

ــطین وفلســ بین  ،  وتونس،  ــت  تراوح ــا  35.6بینم
والسعودیة، وموریتانیا.  ،مصرفي كل من 38.1و

اإلنفاق  من  والدفاع  األمن  نفقات  لحصة  بالنسبة 
األردن، وتونس في  الجاري، فقد ارتفعت في كل من  

بعام  2019عام   في  2018مقارنة  تراجعت  فیما   ،
وفلسطین والسعودیة،  العراق،  من  ومصركل   ، .

28.0وتستحوذ نفقات األمن والدفاع على نسب تبلغ  
من  30.3و كل  في  المائة  واألردن، السعودیة  في 

المائة 22.3و10.2مقارنة بنسب تتراوح بین   في 
وتونس،   وموریتانیا،  عراق،  والفي كل من مصر، 

. 2019خالل عام وفلسطین
نفقات الخدمات العامة من اإلنفاق  فیما یتعلق بحصة  

والسعودیة، الجاري، فقد ارتفعت في كل من مصر،
من  وتونس، كل  في  تراجعت  العراق،  بینما 

عامي  ،فلسطینو بین  . 2019و2018واألردن 
في المائة 47.6نحو  شكلت نفقات الخدمات العامة  

في 29.7و4.7مصر، في حین تراوحت بین  في  
وتونس،   والسعودیة،  األردن،  من  كل  في  المائة 

. 2019خالل عام ، وموریتانیافلسطینالعراق، وو

أما فیما یخص نسبة نفقات الشؤون االقتصادیة من 
من   كل  في  ارتفاعاً  سجلت  فقد  الجاري  اإلنفاق 

ومصر،األردن، وفلسطین،والسعودیة،  العراق، و
.  2019و2018فیما تراجعت في تونس، بین عامي  

5.4تراوحت حصة نفقات الشؤون االقتصادیة بین  
عنھا 15.6و المتوفرة  الدول  جمیع  في  المائة  في 

باستثناء بلغت  حیث  اموریتانیوالعراق،بیانات، 
الجاري في المائة من إجمالي اإلنفاق  28.9حوالي  
.  2019في عام 
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العوائد االقتصـادیة واالجتماعیة المنشـودة، حیث تم  
إعطاء األولویة في التنفیذ للمشـروعات الضـروریة  

ــادیــة واالجتمــاع یــة  التي تخــدم األھــداف االقتصـــ
یـُضاف والتریث في تنفیذ المـشروعات غیر الملحة.

ــید  ــتمرار في ترشـ ــبط المالي االسـ إلى جھود الضـ
الي والمـحافـظة  ــیطرة على العجز الـم اق والســ االنـف

ـضبط على مـساره التنازلي، ذلك من خالل مواـصلة
، والحد من الصــرف على المشــتریات الرأســمالیة

الوزارات في  ــة  التنظیمی ــل  ــاك الھی في  ــع  ، التوســ
د  و ـــی مراجـعة منظوـمة اـلدعم الحكومي بـھدف ترشــ

ة ــتحـق ات المســ ھ للفـئ ھ وتوجیـھ داـم ــتـخ اذ ، وااســ تـخ
ــتھالك الطاقة في  ــید اســ االجراءات الالزمة لترشــ

وإنــارة یــة  وـم ـك ـح اـل ي  بــاـن ـم طـرقاـل واـل زام ،  ـت االـل
ــات المعتمدة في المیزانیة للوزارات  ــصــ بالمخصــ
والوحدات الحكومیة وعدم اعتماد أیة مبالغ إضـافیة 

ــنةخ ــركات الحكومیة  ، والل الس رفع كفاءة أداء الش
على بھدف تعزیز مســاھمتھا في االقتصــاد والتأكید

ة ــرورة تطبیق الحوكـم ة إلى  ضــ التحول ، إضـــــاـف
الحكومیة بما یؤدي إلى المؤسـسـاتااللكتروني في 

. اإلجراءاتتنفیذ  التسھیل والتسریع في

تحفیز   في  االستمرار  مراعاة  تم  آخر،  جانب  من 
الحفاظ على مستویات الالوطني من ختصاداالق ل 

المنتجة القطاعات  یُضاف  .اإلنفاق االستثماري في 
إلى ذلك الجھود المبذولة لتعزیز الشراكة مع القطاع 

في   والمتمثلة  المتعلقة  الخاص  القوانین  صدور 
األعمالبتعزیز ضمنھا،  بیئة  الشراكة  من  قانون 

األجنبي،  والتخصیص االستثمار  وقانون  ،  وقانون 
.ساإلفال

ــباط المالي، تم  إعداد إطار بإطار التخطیط واالنضـ
ــنوات  للفترة  مالي للمیزانیة العامة للدولة متعدد السـ

ــتكمــالو،)2019-2022( الحســـــاب اســ تفعیــل 
ــیاق المصــرفي الموحد للخزینة العامة تعزیز في س

ــیولة والتدفقات النقدیةاإلدارة الفاعلة ــافة  للسـ ، إضـ
ــتكمـال خطـة التحول إلى موازنـة البرامج إلى   اســ

.لحوكمة الشركات الحكومیةإطار، وإعدادواألداء

التوازن البحرینفي   برنامج  مبادرات  وبإطار   ،
المصروفات  تقلیص  في  العمل  تواصل  المالي، 

تبني مبدأ الشراء الموحد والتوجھ  التشغیلیة من خالل  
خفض   في  تساعد  التي  التقنیة  الحلول  نحو 

مبدأو،روفاتالمص المسبقتعزیز  ، التخطیط 
الحكومیة والموارد  للمرافق  األمثل  .  واالستغالل 

االختیاري  التقاعد  مبادرة  تنفیذ  استكمال  تم  كذلك 
بإحالة العدد المستھدف في المبادرة إلى التقاعد خالل  

تعزیز كفاءة وعدالة الدعم  . وفي سیاق  2019عام  
المباشر اعتماد  الحكومي  تم  ن،  متكامل  تطبیق  ظام 

یضمن وصولھ لمستحقیھ، للدعم الحكومي المباشر

بعدالة وشفافیة عبر اعتماد إجراءات محكمة. كذلك 
زیادة كفاءة ھیئة الكھرباء والماء،  تواصل العمل في  

ومصروفاتھا   إیراداتھا  بین  التوازن  تحقیق  بھدف 
حیث تم في  ،وتخفیف الضغط على الموازنة العامة

من المبادرات من أھمھا إعادة ھذا الصدد تنفیذ عدد
الجھود   إطار  في  والماء.  الكھرباء  تعرفة  ھیكلة 

لتعزیز   تمالرامیة  الحكومي،  اإلنفاق  إنشاء  كفاءة 
والمركزیة لوحدة   الداخلیة  ووحدة مركزیة ،لرقابة 

لمزید  لكفاءةمركزیة لووحدة ،للمشتریات الحكومیة
حكام الرقابة على الصرف الحكومي.أمن الضبط و

ــالحبإطار نھج ـــعت  الكویتتبنـتھالذياالصــ ، ســ
اإلدارة المالیة إلى ترشـید النفقات الجاریة من خالل 
ــروفات  ــلة جھود الحد من الھدر في المصــ مواصــ

حكومیة مؤســـســـاتإنشـــاءمنالحكومیة، والحدّ 
ات دة،ـعاـمةوھیـئ ات وجـھاتودمجـجدـی ـعاـمة ھیـئ

متداخلة،أومتشـــابھةواختصـــاصـــاتمھامذات
تكمال ة إعادةمراجعةإضـافة إلى اـس عیرودراـس تـس

الھدرأوجھمعالجةبھدفالعامةوالخدماتالســـلع
ــة، ــالمیزانی ــادةب ــھ، وإع ــتحقی لمســ ــدعم  ال توزیع 

ــة اإلیراداتفيوالمســــــاھم ــة  ــة غیرتنمی النفطی
ــالح في ـجاـنب النفـقات  .الـعاـمةالـمالـیةھیـكلوإصــ

االعتماداتیرالرأسمالیة، ركزت الحكومة على توف
ة الـی ةالـم ذالالزـم ةالمشـــــاریعلتنفـی ــتراتیجـی االســ

ــروریةوالحیویة ــیةالضـ ــاسـ والمرافقللبنیة األسـ
السنویة.التنمیةبخطةالواردةالعامة

اإلنفـاق الرأسمالي 
الرأسمالي  ارتفع العربیة  لاإلنفاق  كمجموعة  لدول 

بنس2.5بحوالي   1.5بلغت حوالي  بةملیار دوالر 
،  2019عام ملیار دوالر في 161لیسجل في المائة 

.  2018ملیار دوالر في عام 158.5مقارنة بنحو 
العربیة   للدول  الرأسمالي  االنفاق  لتطورات  بالنسبة 
فرادى، فقد شھدت تبایناً ملحوظاً بین الدول، حیث  

مع  عدد من الدول العربیة معدالت نمو ایجابیة  سجل
المعدالت،   ھذه  مستویاتفیماتفاوت  في ھتراجعت 

اإلنفاق  .  حیث ارتفع عدد من الدول العربیة األخرى
تراوحت   بنسب  في 76.9و18.7بین  الرأسمالي 

والكویتالمائة   وجیبوتي،  العراق،  من  كل  ،  في 
والقُ  ولبنان،  عام  ولیبیا،  خالل  مقارنة 2019مر   ،

. فیما سجلت كل من الجزائر، ومصر، 2018بعام  
من، نسب زیادة تراوحت بین  والمغرب وقطر، والی

في المائة بین العامین المذكورین.0.7-8.7
ــبة بلغت   ــمالي بنس في المقابل، تراجع اإلنفاق الرأس

ــودان251.1حوالي ة في الســ اـئ ــ في الـم ب  بـ (بســ
ــع  الوضــ على  ــأثیرھــا  وت ــة  المواتی الظروف غیر 
المالي، وســعر الصــرف). كما تراجع في اإلمارات  
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في 27.2حوالي  بفلسطین في المائة، و1.4والي بح
البحرین في المائة، و23.9حواليباألردن  المائة، و

20.1حوالي  بموریـتانـیا  في الـماـئة، و23.6حوالي  ب
و ــة،  ــائ الم ــان  في  ــة،  18.4حوالي  بُعم ــائ الم في 

ــة  و ــعودی ــة،16.1حوالي  بالســ ــائ الم وتونس في 
ة3.5حوالي  ب اـئ ة ،  2019خالل عـام  في الـم ارـن مـق

.2018بعام  
خالل  بشكٍل عام، تعكس تطورات اإلنفاق الرأسمالي

العام2019عام   اإلیرادات  نمو  تباطؤ  ة تأثیر 
ب الخارجیة مصحوباً  المنح  توفیر  وتراجع  أولویات 

الضروریة الجاریة  للنفقات  الالزمة  ، على  الموارد 
الصرف على االستثمارات العامة.

العامة   الموارد  محدودیة  ظل  وضیق المتاحةفي 
التحتیة،  البنیة  تعزیز  أجل  ومن  المالي،  الحیز 
كفاءة   رفع  جھود  العربیة  الدول  من  عددٌ  یواصل 
اإلنفاق الرأسمالي من خالل رفع تطویر نظم إدارة 

إلى   یؤدي  بما  العامة  أولویات  تاالستثمارات  رتیب 
وتقییم ،  الممولة من الحكومةلمشاریع االستثماریة  ا

االقت على  انعكاساتھا  وقدرتھا  واالجتماعیة،  صادیة 
العمل. كذلك یسعى العدید من الدول إلى  فرص  خلق

بھدف   الخاص  القطاع  مع  الشراكة  أطر  تطویر 
االستفادة من موارده المالیة والفنیة، وبما یؤدي إلى 

وی التحتیة،  البنیة  عن تطویر  المالي  العبء  خفف 
العامة. الموازنة

ينفاق الجارالتبویب الوظیفي لإل
في  الجاري  لإلنفاق  الوظیفي  بالتوزیع  یتعلق  فیما 

، فقد انخفضت نسبة نفقات  الدول العربیة كمجموعة
بشكل  الجاري  االنفاق  من  االجتماعیة  الخدمات 

،  2018في المائة في عام  34.3طفیف من حوالي  
، في حین  2019في المائة في عام  33.5إلى حوالي  

ھذه من نسبةأكبرعلىتستحوذظلتالنفقاتأن 
كذلك انخفضت نسبة نفقات األمن  .الجارياألنفاق

،  2018في المائة في عام 28.9والدفاع من حوالي 
حوالي   عام  26.2إلى  في  المائة  في  2019في   .

من   العامة  الخدمات  نفقات  نسبة  ارتفعت  المقابل، 
في المائة في عام  17.7ق الجاري من حوالي  االنفا

،  2019في المائة في عام  20.5إلى حوالي  2018
تلیھا نسبة نفقات الشؤون االقتصادیة من حوالي من 

في عام  12.1 المائة  12.5إلى حوالي  2018في 
، ثم نسبة النفقات األخرى 2019في المائة في عام  

حوالي  إلى2018في المائة في عام  7.0من حوالي  
عام  7.3 في  المائة  ) 6/8(المالحق  ،  2019في 
). 6/9و(

ل ــبــة  والمتوفرة عنھــا  لــدول العربیــة فُرادىبــالنســ
الخــدمــات   ــة نفقــات  فقــد ارتفعــت حصـــ بیــانــات، 

امي   ة بین ـع اعـی ل من 2018و2019االجتـم في ـك

األردن، والســعودیة، وفلســطین، بینما تراجعت في 
ــكلتوالعراق، كل من تونس،   ــر. وشـ قات نفومصـ

ة ة من 40منأكثرالخـدمـات االجتمـاعـی في المـاـئ
في ـكل من األردن، 2019اإلنـفاق الـجاري في ـعام 

ــطین وفلســ بین  ،  وتونس،  ــت  تراوح ــا  35.6بینم
والسعودیة، وموریتانیا.  ،مصرفي كل من 38.1و

اإلنفاق  من  والدفاع  األمن  نفقات  لحصة  بالنسبة 
األردن، وتونس في  الجاري، فقد ارتفعت في كل من  

بعام  2019عام   في  2018مقارنة  تراجعت  فیما   ،
وفلسطین والسعودیة،  العراق،  من  ومصركل   ، .

28.0وتستحوذ نفقات األمن والدفاع على نسب تبلغ  
من  30.3و كل  في  المائة  واألردن، السعودیة  في 

المائة 22.3و10.2مقارنة بنسب تتراوح بین   في 
وتونس،   وموریتانیا،  عراق،  والفي كل من مصر، 

. 2019خالل عام وفلسطین
نفقات الخدمات العامة من اإلنفاق  فیما یتعلق بحصة  

والسعودیة، الجاري، فقد ارتفعت في كل من مصر،
من  وتونس، كل  في  تراجعت  العراق،  بینما 

عامي  ،فلسطینو بین  . 2019و2018واألردن 
في المائة 47.6نحو  شكلت نفقات الخدمات العامة  

في 29.7و4.7مصر، في حین تراوحت بین  في  
وتونس،   والسعودیة،  األردن،  من  كل  في  المائة 

. 2019خالل عام ، وموریتانیافلسطینالعراق، وو

أما فیما یخص نسبة نفقات الشؤون االقتصادیة من 
من   كل  في  ارتفاعاً  سجلت  فقد  الجاري  اإلنفاق 

ومصر،األردن، وفلسطین،والسعودیة،  العراق، و
.  2019و2018فیما تراجعت في تونس، بین عامي  

5.4تراوحت حصة نفقات الشؤون االقتصادیة بین  
عنھا 15.6و المتوفرة  الدول  جمیع  في  المائة  في 

باستثناء بلغت  حیث  اموریتانیوالعراق،بیانات، 
الجاري في المائة من إجمالي اإلنفاق  28.9حوالي  
.  2019في عام 
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العام، سجل عجز   االنفاق  العامة وترشيد  الموازنة 
عام  الُمجّمعة   في  ملحوظاً  قي2019ارتفاعاً  اساً ، 

. جاء ذلك كمحصلة 2015بمنحناه التنازلي منذ عام  
العربية  للدول  العامة  اإليرادات  نمو  لتباطؤ 
على  النفطية  اإليرادات  تراجع  ظل  في  كمجموعة 
المتدنية  النفط في مستوياتها  أسعار  استمرار  خلفية 

 بتروليةالشكلت اإليرادات  خالل العام المذكور. وقد  
في المائة من   58.6الي  للدول العربية كمجموعة حو

  . 2019إجمالي اإليرادات العامة في عام 

الموازنة العامة الُمجّمعة للدول العربية رتفع عجز  ا
 69.7مليار دوالر ليصل إلى حوالي    35.4بحوالي  

عام   في  دوالر  بلغ  2019مليار  بعجز  مقارنة   ،
. كنسبة من 2018  مليار دوالر في عام   34.3حوالي  

اإل المحلي  ارتفع  الناتج  الموازنة جمالي،  عجز 
الُمجّمعة للدول العربية بنحو نقطة مئوية ليصل إلى 

، مقابل عجز 2019في المائة في عام    2.6حوالي  
، 2018في المائة في عام    1.3حوالي    بلغت نسبته

 ).6/10الملحق () و4الجدول رقم (

  ) 4جدول (
  الموازنة العامة في الدول العربية عجز/ فائض 

)2015 –2019 (  
 ) أمريكيدوالر  رمليا (

 2019* 2018 2017 2016 2015  البيــان 

 69,715- 34,277- 156,961- 234,163- 263,388- الدول العربية 

الناتج  من   %
 2.6- 1.3- 6.2- 9.7- 10.9-  المحلي االجمالي 

العربية   الدول 
 29,782- 6,659 116,993- 177,897- 208,303-  النفطية  

الناتج  من   %
 1.4- 0.3 6.2- 10.5- 12.1-  حلي االجمالي الم

ذات  العربية  الدول 
االقتصادات 

  المتنوعة 
-55,084 -56,266 -39,968 -40,935 -39,933 

الناتج  من   %
 6.0- 6.7- 6.2- 7.9- 7.8-  المحلي االجمالي 

  ). 2/ 2) و(10/ 6المصدر: الملحقان (
  (*) بيانات فعلية أولية. 

في عام   امة الُمجّمعةالموازنة العجاء ارتفاع عجز  
العامة   2019 الموازنة  بشكل رئيس بعجز  مدفوعاً 

كمجموعة   النفطية  العربية  الدول  تحول  في  حيث 
 6.7والبالغ نحو    2018الفائض الُمسجل خالل عام  

مليار دوالر، ما   29.8دره  مليار دوالر إلى عجز ق
من الناتج المحلي اإلجمالي، خالل   1.4يمثل حوالي  

المقابلف.  2019عام   الموازنة تراجع    ،ي  عجز 
األكثر   االقتصادات  ذات  العربية  الدول  في  العامة 

 ً بحوالي  تنوعا كمجموعة  ليصل   1.0  دوالر  مليار 
 6.0ما نسبته حوالي  مليار دوالر    39.9إلى حوالي  

المائ اإلجماليفي  المحلي  الناتج  من  عام    ة  في 
مليار دوالر   40.9، ُمقارنة بعجز بلغ حوالي  2019

حوالي    ما المحلي   6.7نسبته  الناتج  من  المائة  في 
  .  2018في عام اإلجمالي 

فيما يتعلق بالدول العربية النفطية فرادى، فقد سجلت 
عجزاً  وقطر)  وليبيا،  اإلمارات،  (باستثناء  جميعها 

. حيث ارتفع عجز 2019في موازناتها خالل عام  
من الناتج المحلي اإلجمالي،    كنسبةالموازنة العامة  

نقطة مئوية، وفي السعودية   5.1في ُعمان بحوالي  
عام    0.4بحوالي   خالل  مئوية  فيما 2019نقطة   ،

والبحرين الجزائر  من  كل  في  العجز  ، تراجع 
 1.7ليسجل نسب تراوحت بين    والعراق، والكويت

من الناتج المحلي اإلجمالي   في المائة  4.9في المائة و
  خالل العام المذكور.

رات، وقطر كل من ليبيا، واإلماسجلت    ، في المقابل
بلغت بنسب  العامة  موازناتها  في   حوالي  فائضاً 

المحلي   في  0.2و   5.5و  18.8 الناتج  من  المائة 
 )5، الشكل (2019اإلجمالي على الترتيب في عام  

     ).6/10الملحق (و

 
  
  

  ). 6/10المصدر: الملحق ( 

اً  تنوع   األكثر   العربية ذات االقتصادات   فيما يتعلق بالدول 
فرادى، فقد سجلت الموازنة العامة عجزاً في كل هذه  

عام   موريتانيا وجيبوتي خالل  باستثناء  .  2019الدول 
نقطة مئوية من    3.9حيث ارتفع العجز في لبنان بحوالي  

نقطة    2.1الناتج المحلي اإلجمالي، وفي األردن بحوالي  
بحوالي   القُمر  وفي  وفي    1.7مئوية،  مئوية،  نقطة 

في المائة في    2.0الفائض إلى عجز بلغ    تحول فلسطين  
  .  2019عام  

) : نسبة الفائض /العجز الكلي في الموازنات العامة 5الشكـل (
  الدول العربية في عامي في   اليإلى الناتج المحلي اإلجم

 ) 2019و 2018( 
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بحوالي   تونس  في  الموازنة  عجز  تراجع  المقابل،  في 
نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، وفي مصر    3.4

بحوالي    2.8بحوالي   المغرب  وفي  مئوية،    0.3نقطة 
، بينما ظل العجز في اليمن  2019نقطة مئوية في عام  

  . 2018بعام  رنة  كما هو عليه مقا 

العامة   لتمويل بالنسبة   الموازنة  الدول  تعتمد  ،  عجز 
داخلية وخارجية من    مصادر االقتراض من  العربية على  

األجل  وطويلة  قصيرة  تمويل  أدوات  سندات  (   خالل 
القروض والسلف.  )، وكذلك  خزينة وصكوك   ات وأذون 

االقتصادية   السياسة  أولويات  بين  دولة  كل  وتوازن 
رص التمويل المتوفرة لتحقيق الموازنة  ا وف والمالية لديه 

  المطلوبة بين مصادر تمويل عجز الموازنة المختلفة.  

في هذا السياق، وفي ضوء ارتفاع العجز في موازناتها  
، استمرت الدول العربية النفطية في  2019خالل عام  

لتلبية   والخارجية  المحلية  الدين  أسواق  من  االقتراض 
  احتياجاتها التمويلية.  

دين بقيمة إجمالية بلغت    األردن هذ اإلطار، أصدر  في  
  ات ، منها أذون 2019ار أردني خالل عام  ن مليار دي   4.2

بلغت   إجمالية  بقيمة  أردني،    750خزينة  دينار  مليون 
  مليار دينار أردني.   3.5وسندات بقيمة إجمالية بلغت  

إجمالي  لعُمان بالنسبة   بلغ  فقد  عجز  ،  تمويل  وسائل 
عام   نحو  (   2019موازنة  لایر    2.62البالغ  مليار 

مليار لایر موزعة على قروض    2.4ُعماني)، حوالي  
سندات    1,808.3بنحو   وصافي  ُعماني،  لایر  مليون 

بنحو   من    200حكومية  وتمويل  ُعماني،  مليون لایر 
  مليون لایر ُعماني.     400االحتياطيات بنحو  

بلغت قيمة اإلصدارات الخارجية حوالي  ،  في البحرين 
في صكوك بقيمة مليار    ت ر دوالر أمريكي تمثل مليا   2

أمريكي  أمري ،  دوالر  دوالر  مليار  بقيمة  كي،  وسندات 
بقيمة  في  البحريني  بالدينار  محلية  سندات  إصدار  تم  ما 

إلى    185 إضافة  دينار،  في  مليون  االستمرار 
األجل   قصيرة  الخزانة  لسندات  المنتظمة  اإلصدارات 

  والصكوك.    

    تطورات الدين العام 
العام   ارتفع  الدين  الدين    إجمالي رصيد  القائم، متضمناً 
المتوفرة عنها    العربية   في الدول   الداخلي والخارجي العام  

مليار دوالر، أي بنسبة زيادة بلغت    29.6بحوالي  بيانات  
  734.4في المائة ليصل إلى حوالي    4.2حوالي  تقريباً  

  704.8، مقارنة بحوالي  2019مليار دوالر بنهاية عام  
. إال أن نسبة إجمالي الدين  2018مليار دوالر بنهاية عام  

بحوالي   تراجعت  قد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  العام 
في المائة    121.4نقطة مئوية لتصل إلى حوالي    4.3

  125.7، مقارنة بنسبة بلغت حوالي  2019بنهاية عام  
  .  2018في المائة بنهاية عام  

الع  للدين  القائم  للرصيد  ارتفع  بالنسبة  فقد  الداخلي،  ام 
بنهاية  مليار دوالر    441.9ليبلغ  في المائة    1.8سبة  بن 

حوالي    ، 2019  عام  بلغت  بنسبة  مليار    434مقارنة 
لدين العام  ل   القائم   رصيد . أما ال 2018دوالر بنهاية عام  

في المائة    8.0بنسبة بلغت حوالي  ، فقد ارتفع  الخارجي 
دوالر    292.4  ليبلغ  مقارنة  2019عام    بنهاية مليار   ،

  .  2018مليار دوالر بنهاية عام    270.8والي  ح ب 

  الداخلي   الدين  نسبة  تراجعت  التطورات،  لهذه  كمحصلة 
  في   المائة   في   61.6  حوالي   من   العام   الدين   إجمالي   من 
  ، 2019  عام   في   المائة   في   60.2إلى حوالي    2018  عام 

  ي ف   38.4  من حوالي   الخارجي   الدين   نسبة   ارتفاع   مقابل 
العامين    في   39.8  حوالي   إلى   المائة  بين  المائة 

 . ) 11/ 6والملحق (   ) 5الجدول (   المذكورين، 
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العام، سجل عجز   االنفاق  العامة وترشيد  الموازنة 
عام  الُمجّمعة   في  ملحوظاً  قي2019ارتفاعاً  اساً ، 

. جاء ذلك كمحصلة 2015بمنحناه التنازلي منذ عام  
العربية  للدول  العامة  اإليرادات  نمو  لتباطؤ 
على  النفطية  اإليرادات  تراجع  ظل  في  كمجموعة 
المتدنية  النفط في مستوياتها  أسعار  استمرار  خلفية 

 بتروليةالشكلت اإليرادات  خالل العام المذكور. وقد  
في المائة من   58.6الي  للدول العربية كمجموعة حو

  . 2019إجمالي اإليرادات العامة في عام 

الموازنة العامة الُمجّمعة للدول العربية رتفع عجز  ا
 69.7مليار دوالر ليصل إلى حوالي    35.4بحوالي  

عام   في  دوالر  بلغ  2019مليار  بعجز  مقارنة   ،
. كنسبة من 2018  مليار دوالر في عام   34.3حوالي  

اإل المحلي  ارتفع  الناتج  الموازنة جمالي،  عجز 
الُمجّمعة للدول العربية بنحو نقطة مئوية ليصل إلى 

، مقابل عجز 2019في المائة في عام    2.6حوالي  
، 2018في المائة في عام    1.3حوالي    بلغت نسبته

 ).6/10الملحق () و4الجدول رقم (

  ) 4جدول (
  الموازنة العامة في الدول العربية عجز/ فائض 

)2015 –2019 (  
 ) أمريكيدوالر  رمليا (

 2019* 2018 2017 2016 2015  البيــان 

 69,715- 34,277- 156,961- 234,163- 263,388- الدول العربية 

الناتج  من   %
 2.6- 1.3- 6.2- 9.7- 10.9-  المحلي االجمالي 

العربية   الدول 
 29,782- 6,659 116,993- 177,897- 208,303-  النفطية  

الناتج  من   %
 1.4- 0.3 6.2- 10.5- 12.1-  حلي االجمالي الم

ذات  العربية  الدول 
االقتصادات 

  المتنوعة 
-55,084 -56,266 -39,968 -40,935 -39,933 

الناتج  من   %
 6.0- 6.7- 6.2- 7.9- 7.8-  المحلي االجمالي 

  ). 2/ 2) و(10/ 6المصدر: الملحقان (
  (*) بيانات فعلية أولية. 

في عام   امة الُمجّمعةالموازنة العجاء ارتفاع عجز  
العامة   2019 الموازنة  بشكل رئيس بعجز  مدفوعاً 

كمجموعة   النفطية  العربية  الدول  تحول  في  حيث 
 6.7والبالغ نحو    2018الفائض الُمسجل خالل عام  

مليار دوالر، ما   29.8دره  مليار دوالر إلى عجز ق
من الناتج المحلي اإلجمالي، خالل   1.4يمثل حوالي  

المقابلف.  2019عام   الموازنة تراجع    ،ي  عجز 
األكثر   االقتصادات  ذات  العربية  الدول  في  العامة 

 ً بحوالي  تنوعا كمجموعة  ليصل   1.0  دوالر  مليار 
 6.0ما نسبته حوالي  مليار دوالر    39.9إلى حوالي  

المائ اإلجماليفي  المحلي  الناتج  من  عام    ة  في 
مليار دوالر   40.9، ُمقارنة بعجز بلغ حوالي  2019

حوالي    ما المحلي   6.7نسبته  الناتج  من  المائة  في 
  .  2018في عام اإلجمالي 

فيما يتعلق بالدول العربية النفطية فرادى، فقد سجلت 
عجزاً  وقطر)  وليبيا،  اإلمارات،  (باستثناء  جميعها 

. حيث ارتفع عجز 2019في موازناتها خالل عام  
من الناتج المحلي اإلجمالي،    كنسبةالموازنة العامة  

نقطة مئوية، وفي السعودية   5.1في ُعمان بحوالي  
عام    0.4بحوالي   خالل  مئوية  فيما 2019نقطة   ،

والبحرين الجزائر  من  كل  في  العجز  ، تراجع 
 1.7ليسجل نسب تراوحت بين    والعراق، والكويت

من الناتج المحلي اإلجمالي   في المائة  4.9في المائة و
  خالل العام المذكور.

رات، وقطر كل من ليبيا، واإلماسجلت    ، في المقابل
بلغت بنسب  العامة  موازناتها  في   حوالي  فائضاً 

المحلي   في  0.2و   5.5و  18.8 الناتج  من  المائة 
 )5، الشكل (2019اإلجمالي على الترتيب في عام  

     ).6/10الملحق (و

 
  
  

  ). 6/10المصدر: الملحق ( 

اً  تنوع   األكثر   العربية ذات االقتصادات   فيما يتعلق بالدول 
فرادى، فقد سجلت الموازنة العامة عجزاً في كل هذه  

عام   موريتانيا وجيبوتي خالل  باستثناء  .  2019الدول 
نقطة مئوية من    3.9حيث ارتفع العجز في لبنان بحوالي  

نقطة    2.1الناتج المحلي اإلجمالي، وفي األردن بحوالي  
بحوالي   القُمر  وفي  وفي    1.7مئوية،  مئوية،  نقطة 

في المائة في    2.0الفائض إلى عجز بلغ    تحول فلسطين  
  .  2019عام  

) : نسبة الفائض /العجز الكلي في الموازنات العامة 5الشكـل (
  الدول العربية في عامي في   اليإلى الناتج المحلي اإلجم

 ) 2019و 2018( 
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بحوالي   تونس  في  الموازنة  عجز  تراجع  المقابل،  في 
نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، وفي مصر    3.4

بحوالي    2.8بحوالي   المغرب  وفي  مئوية،    0.3نقطة 
، بينما ظل العجز في اليمن  2019نقطة مئوية في عام  

  . 2018بعام  رنة  كما هو عليه مقا 

العامة   لتمويل بالنسبة   الموازنة  الدول  تعتمد  ،  عجز 
داخلية وخارجية من    مصادر االقتراض من  العربية على  

األجل  وطويلة  قصيرة  تمويل  أدوات  سندات  (   خالل 
القروض والسلف.  )، وكذلك  خزينة وصكوك   ات وأذون 

االقتصادية   السياسة  أولويات  بين  دولة  كل  وتوازن 
رص التمويل المتوفرة لتحقيق الموازنة  ا وف والمالية لديه 

  المطلوبة بين مصادر تمويل عجز الموازنة المختلفة.  

في هذا السياق، وفي ضوء ارتفاع العجز في موازناتها  
، استمرت الدول العربية النفطية في  2019خالل عام  

لتلبية   والخارجية  المحلية  الدين  أسواق  من  االقتراض 
  احتياجاتها التمويلية.  

دين بقيمة إجمالية بلغت    األردن هذ اإلطار، أصدر  في  
  ات ، منها أذون 2019ار أردني خالل عام  ن مليار دي   4.2

بلغت   إجمالية  بقيمة  أردني،    750خزينة  دينار  مليون 
  مليار دينار أردني.   3.5وسندات بقيمة إجمالية بلغت  

إجمالي  لعُمان بالنسبة   بلغ  فقد  عجز  ،  تمويل  وسائل 
عام   نحو  (   2019موازنة  لایر    2.62البالغ  مليار 

مليار لایر موزعة على قروض    2.4ُعماني)، حوالي  
سندات    1,808.3بنحو   وصافي  ُعماني،  لایر  مليون 

بنحو   من    200حكومية  وتمويل  ُعماني،  مليون لایر 
  مليون لایر ُعماني.     400االحتياطيات بنحو  

بلغت قيمة اإلصدارات الخارجية حوالي  ،  في البحرين 
في صكوك بقيمة مليار    ت ر دوالر أمريكي تمثل مليا   2

أمريكي  أمري ،  دوالر  دوالر  مليار  بقيمة  كي،  وسندات 
بقيمة  في  البحريني  بالدينار  محلية  سندات  إصدار  تم  ما 

إلى    185 إضافة  دينار،  في  مليون  االستمرار 
األجل   قصيرة  الخزانة  لسندات  المنتظمة  اإلصدارات 

  والصكوك.    

    تطورات الدين العام 
العام   ارتفع  الدين  الدين    إجمالي رصيد  القائم، متضمناً 
المتوفرة عنها    العربية   في الدول   الداخلي والخارجي العام  

مليار دوالر، أي بنسبة زيادة بلغت    29.6بحوالي  بيانات  
  734.4في المائة ليصل إلى حوالي    4.2حوالي  تقريباً  

  704.8، مقارنة بحوالي  2019مليار دوالر بنهاية عام  
. إال أن نسبة إجمالي الدين  2018مليار دوالر بنهاية عام  

بحوالي   تراجعت  قد  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  العام 
في المائة    121.4نقطة مئوية لتصل إلى حوالي    4.3

  125.7، مقارنة بنسبة بلغت حوالي  2019بنهاية عام  
  .  2018في المائة بنهاية عام  

الع  للدين  القائم  للرصيد  ارتفع  بالنسبة  فقد  الداخلي،  ام 
بنهاية  مليار دوالر    441.9ليبلغ  في المائة    1.8سبة  بن 

حوالي    ، 2019  عام  بلغت  بنسبة  مليار    434مقارنة 
لدين العام  ل   القائم   رصيد . أما ال 2018دوالر بنهاية عام  

في المائة    8.0بنسبة بلغت حوالي  ، فقد ارتفع  الخارجي 
دوالر    292.4  ليبلغ  مقارنة  2019عام    بنهاية مليار   ،

  .  2018مليار دوالر بنهاية عام    270.8والي  ح ب 

  الداخلي   الدين  نسبة  تراجعت  التطورات،  لهذه  كمحصلة 
  في   المائة   في   61.6  حوالي   من   العام   الدين   إجمالي   من 
  ، 2019  عام   في   المائة   في   60.2إلى حوالي    2018  عام 

  ي ف   38.4  من حوالي   الخارجي   الدين   نسبة   ارتفاع   مقابل 
العامين    في   39.8  حوالي   إلى   المائة  بين  المائة 

 . ) 11/ 6والملحق (   ) 5الجدول (   المذكورين، 
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)5الجدول (
المدیونیة العامة في عدد من الدول العربیة

)2018–2019 (
( دوالر أمریكيملیون  )

الدول 
الدین العام اإلجمالي**الدین العام الخارجي** الدین العام الداخلي 

الدین العام االجمالي الى الناتج  
المحلي االجمالي (%) **

20182019 *20182019 *20182019 *20182019 *
22,87924,75617,02517,63039,90342,38694.497.2األردن 
8,4258,22638,98135,11547,40643,341119.3111.8تونـس

14,42714,77449,99651,39864,42366,172134.1175.3السودان 
51,90154,75533,13337,61285,03492,367155.1169.0لبنــان 
274,342277,69892,644110,334366,986388,032146.3128.0مصــر 
61,21860,87234,14535,88695,36396,75980.880.8المغرب 
8018294,8334,4735,6345,30280.272.1ا یموریتانـ

433,993441,910270,757292,448704,750734,358125.7121.4المجموع 
). 9/6) و(6/11المصدر: الملحقان (

بیانات فعلیة اولیة.(*)
. فقط للدول العربیة التي تتوفر حولھا بیانات عن الدین الداخلي(**)

، شھد إجمالي الدین العام  لعربیة فرادىا للدولبالنسبة
ارتفاعاً في كل الدول المتوفرة عنھا 2019بنھایة عام  

باستثناء  ابی و نات  لبنانموریتانیا.تونس  ارتفع ،ففي 
في المائة  8.6إجمالي الدین العام بنسبة بلغت حوالي  

حوالي   عام  92.4لیبلغ  بنھایة  دوالر  ، 2019ملیار 
، مع 2018ملیار دوالر بنھایة عام  85مقارنة بحوالي  

ملیار دوالر، 2.9ین العام الداخلي بحوالي  ارتفاع الد
ملیار دوالر 4.5وكذلك الدین العام الخارجي بحوالي 

بین العامین المذكورین.  

بلغت األردنفي   بنسبة  العام  الدین  إجمالي  ارتفع   ،
ملیار دوالر 42.4في المائة لیبلغ حوالي  6.2حوالي  

ر  ملیار دوال39.9، مقارنة بحوالي 2019بنھایة عام 
عام   الداخلي  2018بنھایة  العام  الدین  ارتفاع  مع   ،

ملیار دوالر، وكذلك الدین العام الخارجي  1.9بحوالي  
ملیون دوالر. 605.1بحوالي 

كذلك ارتفع إجمالي الدین العام في مصر بنسبة بلغت  
ملیار دوالر 388في المائة لیبلغ حوالي  5.7حوالي  

ملیار دوالر 367، مقارنة بحوالي  2019بنھایة عام  
، بسبب ارتفاع الدین العام الداخلي  2018بنھایة عام  

بحوالي   على  17.7و3.6والخارجي  دوالر  ملیار 
الترتیب.  
، فقد ارتفع إجمالي الدین العام بنسبة للسودانبالنسبة  

ملیار  66.2في المائة لیبلغ حوالي  2.7بلغت حوالي  
ملیار  64.4، مقارنة بحوالي 2019دوالر بنھایة عام 

عام   بنھایة  العام 2018دوالر  الدین  ارتفاع  بسبب   ،
الدین 346.3الداخلي بحوالي   دوالر، وكذلك  ملیون 

ملیار دوالر. 1.4العام الخارجي بحوالي 

بنسبة  ،كذلك العام  الدین  إجمالي  ارتفع  المغرب  في 
ملیار  96.8في المائة لیبلغ حوالي  1.5بلغت حوالي  

ملیار  95.4، مقارنة بحوالي 2019دوالر بنھایة عام 
عام   بنھایة  العام  2018دوالر  الدین  ارتفاع  مع   ،

ملیار دوالر، في الوقت الذي  1.7الخارجي بحوالي  
ملیون 345.7لي بحوالي  تراجع فیھ الدین العام الداخ

دوالر. 
یتعلق  إلى  بفیما  العام  الدین  المحلي نسبة  الناتج 

نقطة  2.8، فقد ارتفعت في األردن بحوالي  اإلجمالي
حوالي إلى  لتصل  ولبنان 97.2مئویة  المائة،  في 

إلى حوالي14بحوالي   لتصل  في  169نقطة مئویة 
نفس   عند  المغرب  في  استقرت  حین  في  المائة. 

والبالغ   السابق  العام  في  الُمسجل  في 80.8المستوى 
تراجعت   بینما  نقطة 18.3في مصر بحوالي  المائة. 

حوالي   إلى  لتصل  عام  128مئویة  بنھایة  المائة  في 
نقطة مئویة لتصل 8.1، وفي موریتانیا بحوالي  2019

حوالي   الما72.1إلى  بحوالي  في  السودان  وفي  ئة، 
حوالي  41.2 إلى  لتصل  مئویة  في 175.3نقطة 
نقطة مئویة لتسجل نحو 7.5وفي تونس بنحو  ،المائة

نقطة مئویة 18.3في المائة، وفي مصر بنحو  111.8
المائة،12.8لتبلغ حوالي   )، والشكل  5الجدول (في 

)6  .(

في موریتان العام  الدین  إجمالي  تراجع  المقابل،  یا  في 
بلغت حوالي   لیبلغ حوالي  5.9بنسبة  المائة  5.3في 

5.6، مقارنة بحوالي  2019ملیار دوالر بنھایة عام  
عام   بنھایة  دوالر  الدین 2018ملیار  تراجع  بسبب   ،
بحوالي   الخارجي  مع  360.3العام  دوالر،  ملیون 

ملیون دوالر. 28ارتفاع الدین العام الداخلي بحوالي 
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في   بنسبة   اجعترفقد  ،  تونسأما  العام  الدين  إجمالي 
مليار   43.3في المائة ليبلغ حوالي    8.6بلغت حوالي  

مليار   47.4، مقارنة بحوالي 2019دوالر بنهاية عام 
عام   بنهاية  مع  2018دوالر  العام الدي  تراجع،  ن 
بحوالي   الدين    3.9الخارجي  وتراجع  دوالر،  مليار 

  مليون دوالر.  198.1العام الداخلي بحوالي 
  

  
  

  . )6/ 9) و(11/ 6المصدر: الملحقان (

المالية االستدامة  لمؤشرات  قياس  ،بالنسبة   يُعتبر 
في   المعتمدة  المنهجيات  من  المالية  االستدامة  مؤشر 

قدرة   على  المقترضة  التعرف  الوفاء  الدول  على 
تطور  آثار  تقييم  خالل  من  المالية،  بالتزاماتها 
العامة،   الموازنة  على  الكلية  االقتصادية  المتغيرات 
خاصة عجز الميزانية ومعدل الدين العام. مع المنحى 
أصبح  النامية،  الدول  في  العام  للدين  التصاعدي 

ام  موضوع االستدامة المالية يحظى بمزيد من االهتم
قبل اإلقليمية  و  ماتالحكو   من  المالية  المؤسسات 

التي  العام  الدين  تطورات  تقييم  لغرض  والدولية، 
للتنمية  مناسب  اقتصادي  نمو  تحقيق  على  تساعد 
االقتصادية واالجتماعية. ينص تطبيق منهجية "معادلة  
ديناميكية الدين العام" لتقدير مؤشر االستدامة المالية، 

ارت حالة  في  أنه  الدينعلى  ُمعدل  (المقاس   فاع  العام 
بحصته في الناتج المحلي اإلجمالي) عن معدل الدين  
تحقيق  على  بالعمل  الحكومة  تقوم  المستهدف،  العام 
فائضاً في الرصيد األولي للموازنة خالل فترة معينة  

  لضمان العودة إلى معدل الدين العام المستهدف. 
ً حقق عدد من الدول العربية   األردن والبحرين   متضمنا

خالل  وتونس والمغرب  (  ومصر  -2013الفترة 

 
منهجية احتساب مؤشر االستدامة    ). "2020أمحمد موعش، (   )6(

العربية الدول  لبعض  تطبيقية  حالة  النقد المالية:  صندوق   ،"
 العربي، أبريل. 

إلى  2018 تراجع  الذي  المؤشر  قيمة  في  تحسناً   ،(
األثر   يؤكد  مما  الفترة،  آخر  الواحد  تقارب  مستويات 
اإليجابي الستقرار االقتصاد الكلي، إضافة إلى فعالية 

خ المطبقة  المالية  رغم  اإلصالحات  الفترة.  هذه  الل 
هذه الدول، فإن   التحكم في العجز األولي للموازنة في

في   العام  الدين  فوائد  لمدفوعات  الملحوظ  االرتفاع 
بعض الدول، يؤدي إلى ارتفاع االحتياجات التمويلية 
وبالتالي قد يؤثر على استدامة الدين العام بدون تكتيف 

ستشراف جانب آخر، تم ا  وتيرة اإلصالح المالي. من
المالية خالل الفترة ( -2019تطور مؤشر االستدامة 

حول  2022 الفرضيات  من  مجموعة  على  بناًء   ،(
"معادلة  في  المدرجة  الكلي  االقتصاد  متغيرات 
ديناميكية الدين العام"، أهمها معدل النمو االقتصادي، 
الدين   ومعدالت  الفائدة،  وأسعار  التضخم،  ومعدالت 

لحكومة، حيث تبين أن هذه  العام المستهدف من قبل ا
نفس نهج  في  استمرت  ما  إذا  المالية   الدول  السياسة 

االستدامة   مؤشر  قيمة  في  تحسناً  ستسجل  الحالية، 
تحقق  تضمن  مستويات  بلوغ  دون  لكن  المالية، 
إصالحات  برمجة  يتطلب  ما  وهو  المالية،  االستدامة 
المدى  على  الدول  لهذه  الحكومة  مالية  في  إضافية 

سواًء كانت اإلصالحات من جانب النفقات  المتوسط،  
العامة إعداد    واإليرادات  بمنهجيات  يتعلق  فيما  أو 

والتشريعات   القوانين  وتحديث  الموازنة،  وتنفيذ 
  المنظمة لمالية الحكومة.

سمات اإلصالحات التي ذلك، تتمثل أبرز عالوة على 
التنويع  جهود  متابعة  في  العربية  الدول  عليها  تعمل 

وتعزيز  االقتصادي   الدعم  منظومة  واصالحات 
وكفاءت الضريبية  اإلنفاق اإليرادات  لمقابلة  ها، 

الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، لعل 
النُظم  وتحديث  الطاقة  دعم  إصالح  أهمها  من 
االقتصادية  اإلصالحات  تشمل  إجماالً،  الضريبية. 
اإلنفاق،   خفض  سياسات  من  مزيج  نطاقاً  األوسع 

إلى والرف اإلنفاق  وتحويل  الطاقة،  لدعم  التدريجي  ع 
ال رأس  في  بناء  االستثمارات  وزيادة  البشري  مال 

الخاص. للقطاع  الجاذبة  سجلت ه  المجاالت  وقد  ذا 
على  الماضية  السنوات  خالل  تحسناً  العربية  الدول 
صعيد التحرك تدريجياً نحو تحقيق االستدامة المالية، 

الية في الدول العربية  بيد أن بلوغ هدف االستدامة الم 
م في  اإلصالحات  من  لمزيد  يحتاج  الحكومة قد  الية 

  سواًء كانت في إطار استكمال اإلصالحات الحالية أو
المدى  على  المالي  اإلصالح  برنامج  تنفيذ  إطار  في 

  .)6( المتوسط 
لعام   تحديات تشهد    ،2020بالنسبة  العربية  الدول 

العامة،   المالية  صعيد  على  التداعيات كبيرة  جراء 

): نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي 6الشكـل (
 االجمالي في الدول العربية 

 )2019و 2018عامي (
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)5الجدول (
المدیونیة العامة في عدد من الدول العربیة

)2018–2019 (
( دوالر أمریكيملیون  )

الدول 
الدین العام اإلجمالي**الدین العام الخارجي** الدین العام الداخلي 

الدین العام االجمالي الى الناتج  
المحلي االجمالي (%) **

20182019 *20182019 *20182019 *20182019 *
22,87924,75617,02517,63039,90342,38694.497.2األردن 
8,4258,22638,98135,11547,40643,341119.3111.8تونـس

14,42714,77449,99651,39864,42366,172134.1175.3السودان 
51,90154,75533,13337,61285,03492,367155.1169.0لبنــان 
274,342277,69892,644110,334366,986388,032146.3128.0مصــر 
61,21860,87234,14535,88695,36396,75980.880.8المغرب 
8018294,8334,4735,6345,30280.272.1ا یموریتانـ

433,993441,910270,757292,448704,750734,358125.7121.4المجموع 
). 9/6) و(6/11المصدر: الملحقان (

بیانات فعلیة اولیة.(*)
. فقط للدول العربیة التي تتوفر حولھا بیانات عن الدین الداخلي(**)

، شھد إجمالي الدین العام  لعربیة فرادىا للدولبالنسبة
ارتفاعاً في كل الدول المتوفرة عنھا 2019بنھایة عام  

باستثناء  ابی و نات  لبنانموریتانیا.تونس  ارتفع ،ففي 
في المائة  8.6إجمالي الدین العام بنسبة بلغت حوالي  

حوالي   عام  92.4لیبلغ  بنھایة  دوالر  ، 2019ملیار 
، مع 2018ملیار دوالر بنھایة عام  85مقارنة بحوالي  

ملیار دوالر، 2.9ین العام الداخلي بحوالي  ارتفاع الد
ملیار دوالر 4.5وكذلك الدین العام الخارجي بحوالي 

بین العامین المذكورین.  

بلغت األردنفي   بنسبة  العام  الدین  إجمالي  ارتفع   ،
ملیار دوالر 42.4في المائة لیبلغ حوالي  6.2حوالي  

ر  ملیار دوال39.9، مقارنة بحوالي 2019بنھایة عام 
عام   الداخلي  2018بنھایة  العام  الدین  ارتفاع  مع   ،

ملیار دوالر، وكذلك الدین العام الخارجي  1.9بحوالي  
ملیون دوالر. 605.1بحوالي 

كذلك ارتفع إجمالي الدین العام في مصر بنسبة بلغت  
ملیار دوالر 388في المائة لیبلغ حوالي  5.7حوالي  

ملیار دوالر 367، مقارنة بحوالي  2019بنھایة عام  
، بسبب ارتفاع الدین العام الداخلي  2018بنھایة عام  

بحوالي   على  17.7و3.6والخارجي  دوالر  ملیار 
الترتیب.  
، فقد ارتفع إجمالي الدین العام بنسبة للسودانبالنسبة  

ملیار  66.2في المائة لیبلغ حوالي  2.7بلغت حوالي  
ملیار  64.4، مقارنة بحوالي 2019دوالر بنھایة عام 

عام   بنھایة  العام 2018دوالر  الدین  ارتفاع  بسبب   ،
الدین 346.3الداخلي بحوالي   دوالر، وكذلك  ملیون 

ملیار دوالر. 1.4العام الخارجي بحوالي 

بنسبة  ،كذلك العام  الدین  إجمالي  ارتفع  المغرب  في 
ملیار  96.8في المائة لیبلغ حوالي  1.5بلغت حوالي  

ملیار  95.4، مقارنة بحوالي 2019دوالر بنھایة عام 
عام   بنھایة  العام  2018دوالر  الدین  ارتفاع  مع   ،

ملیار دوالر، في الوقت الذي  1.7الخارجي بحوالي  
ملیون 345.7لي بحوالي  تراجع فیھ الدین العام الداخ

دوالر. 
یتعلق  إلى  بفیما  العام  الدین  المحلي نسبة  الناتج 

نقطة  2.8، فقد ارتفعت في األردن بحوالي  اإلجمالي
حوالي إلى  لتصل  ولبنان 97.2مئویة  المائة،  في 

إلى حوالي14بحوالي   لتصل  في  169نقطة مئویة 
نفس   عند  المغرب  في  استقرت  حین  في  المائة. 

والبالغ   السابق  العام  في  الُمسجل  في 80.8المستوى 
تراجعت   بینما  نقطة 18.3في مصر بحوالي  المائة. 

حوالي   إلى  لتصل  عام  128مئویة  بنھایة  المائة  في 
نقطة مئویة لتصل 8.1، وفي موریتانیا بحوالي  2019

حوالي   الما72.1إلى  بحوالي  في  السودان  وفي  ئة، 
حوالي  41.2 إلى  لتصل  مئویة  في 175.3نقطة 
نقطة مئویة لتسجل نحو 7.5وفي تونس بنحو  ،المائة

نقطة مئویة 18.3في المائة، وفي مصر بنحو  111.8
المائة،12.8لتبلغ حوالي   )، والشكل  5الجدول (في 

)6  .(

في موریتان العام  الدین  إجمالي  تراجع  المقابل،  یا  في 
بلغت حوالي   لیبلغ حوالي  5.9بنسبة  المائة  5.3في 

5.6، مقارنة بحوالي  2019ملیار دوالر بنھایة عام  
عام   بنھایة  دوالر  الدین 2018ملیار  تراجع  بسبب   ،
بحوالي   الخارجي  مع  360.3العام  دوالر،  ملیون 

ملیون دوالر. 28ارتفاع الدین العام الداخلي بحوالي 
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في   بنسبة   اجعترفقد  ،  تونسأما  العام  الدين  إجمالي 
مليار   43.3في المائة ليبلغ حوالي    8.6بلغت حوالي  

مليار   47.4، مقارنة بحوالي 2019دوالر بنهاية عام 
عام   بنهاية  مع  2018دوالر  العام الدي  تراجع،  ن 
بحوالي   الدين    3.9الخارجي  وتراجع  دوالر،  مليار 

  مليون دوالر.  198.1العام الداخلي بحوالي 
  

  
  

  . )6/ 9) و(11/ 6المصدر: الملحقان (

المالية االستدامة  لمؤشرات  قياس  ،بالنسبة   يُعتبر 
في   المعتمدة  المنهجيات  من  المالية  االستدامة  مؤشر 

قدرة   على  المقترضة  التعرف  الوفاء  الدول  على 
تطور  آثار  تقييم  خالل  من  المالية،  بالتزاماتها 
العامة،   الموازنة  على  الكلية  االقتصادية  المتغيرات 
خاصة عجز الميزانية ومعدل الدين العام. مع المنحى 
أصبح  النامية،  الدول  في  العام  للدين  التصاعدي 

ام  موضوع االستدامة المالية يحظى بمزيد من االهتم
قبل اإلقليمية  و  ماتالحكو   من  المالية  المؤسسات 

التي  العام  الدين  تطورات  تقييم  لغرض  والدولية، 
للتنمية  مناسب  اقتصادي  نمو  تحقيق  على  تساعد 
االقتصادية واالجتماعية. ينص تطبيق منهجية "معادلة  
ديناميكية الدين العام" لتقدير مؤشر االستدامة المالية، 

ارت حالة  في  أنه  الدينعلى  ُمعدل  (المقاس   فاع  العام 
بحصته في الناتج المحلي اإلجمالي) عن معدل الدين  
تحقيق  على  بالعمل  الحكومة  تقوم  المستهدف،  العام 
فائضاً في الرصيد األولي للموازنة خالل فترة معينة  

  لضمان العودة إلى معدل الدين العام المستهدف. 
ً حقق عدد من الدول العربية   األردن والبحرين   متضمنا

خالل  وتونس والمغرب  (  ومصر  -2013الفترة 

 
منهجية احتساب مؤشر االستدامة    ). "2020أمحمد موعش، (   )6(

العربية الدول  لبعض  تطبيقية  حالة  النقد المالية:  صندوق   ،"
 العربي، أبريل. 

إلى  2018 تراجع  الذي  المؤشر  قيمة  في  تحسناً   ،(
األثر   يؤكد  مما  الفترة،  آخر  الواحد  تقارب  مستويات 
اإليجابي الستقرار االقتصاد الكلي، إضافة إلى فعالية 

خ المطبقة  المالية  رغم  اإلصالحات  الفترة.  هذه  الل 
هذه الدول، فإن   التحكم في العجز األولي للموازنة في

في   العام  الدين  فوائد  لمدفوعات  الملحوظ  االرتفاع 
بعض الدول، يؤدي إلى ارتفاع االحتياجات التمويلية 
وبالتالي قد يؤثر على استدامة الدين العام بدون تكتيف 

ستشراف جانب آخر، تم ا  وتيرة اإلصالح المالي. من
المالية خالل الفترة ( -2019تطور مؤشر االستدامة 

حول  2022 الفرضيات  من  مجموعة  على  بناًء   ،(
"معادلة  في  المدرجة  الكلي  االقتصاد  متغيرات 
ديناميكية الدين العام"، أهمها معدل النمو االقتصادي، 
الدين   ومعدالت  الفائدة،  وأسعار  التضخم،  ومعدالت 

لحكومة، حيث تبين أن هذه  العام المستهدف من قبل ا
نفس نهج  في  استمرت  ما  إذا  المالية   الدول  السياسة 

االستدامة   مؤشر  قيمة  في  تحسناً  ستسجل  الحالية، 
تحقق  تضمن  مستويات  بلوغ  دون  لكن  المالية، 
إصالحات  برمجة  يتطلب  ما  وهو  المالية،  االستدامة 
المدى  على  الدول  لهذه  الحكومة  مالية  في  إضافية 

سواًء كانت اإلصالحات من جانب النفقات  المتوسط،  
العامة إعداد    واإليرادات  بمنهجيات  يتعلق  فيما  أو 

والتشريعات   القوانين  وتحديث  الموازنة،  وتنفيذ 
  المنظمة لمالية الحكومة.

سمات اإلصالحات التي ذلك، تتمثل أبرز عالوة على 
التنويع  جهود  متابعة  في  العربية  الدول  عليها  تعمل 

وتعزيز  االقتصادي   الدعم  منظومة  واصالحات 
وكفاءت الضريبية  اإلنفاق اإليرادات  لمقابلة  ها، 

الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، لعل 
النُظم  وتحديث  الطاقة  دعم  إصالح  أهمها  من 
االقتصادية  اإلصالحات  تشمل  إجماالً،  الضريبية. 
اإلنفاق،   خفض  سياسات  من  مزيج  نطاقاً  األوسع 

إلى والرف اإلنفاق  وتحويل  الطاقة،  لدعم  التدريجي  ع 
ال رأس  في  بناء  االستثمارات  وزيادة  البشري  مال 

الخاص. للقطاع  الجاذبة  سجلت ه  المجاالت  وقد  ذا 
على  الماضية  السنوات  خالل  تحسناً  العربية  الدول 
صعيد التحرك تدريجياً نحو تحقيق االستدامة المالية، 

الية في الدول العربية  بيد أن بلوغ هدف االستدامة الم 
م في  اإلصالحات  من  لمزيد  يحتاج  الحكومة قد  الية 

  سواًء كانت في إطار استكمال اإلصالحات الحالية أو
المدى  على  المالي  اإلصالح  برنامج  تنفيذ  إطار  في 

  .)6( المتوسط 
لعام   تحديات تشهد    ،2020بالنسبة  العربية  الدول 

العامة،   المالية  صعيد  على  التداعيات كبيرة  جراء 

): نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي 6الشكـل (
 االجمالي في الدول العربية 

 )2019و 2018عامي (
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رھم مغربي ملیار د  10رونا" بمیزانیة بلغت  وزارة المالیة "الصندوق الخاص لتدبیر ومواجھة فیروس كأنشأت و  ،المغربفي  
الصحیة،   األنظمة  تأھیل  تكالیف  تحمل  في  لیساھم  ملیار دوالر)  یعادل  تضمنتو(ما  كذلك  الوطني.  االقتصاد  اإلجراءات دعم 

ملیون درھم  20تأجیل جمیع االلتزامات الضریبیة للمؤسسات التي یبلغ حجم مبیعاتھا السنوي أقل من  المتخذة في ھذا الصدد، 
یونیو  30مارس إلى  1، وتأجیل دفع اشتراكات الضمان االجتماعي من  2020یونیو  30مارس إلى  31ملیون یورو) من  1.8(

ھ 2020 خالل  المتأخر  للسداد  اإلضافیة  الرسوم  على  تخفیض  للضمان  ومنح  الوطني  للصندوق  المنتسبین  للموظفین  الفترة  ذه 
االجتماعي وأصحاب العمل الذین یواجھون صعوبات مالیة، إلى جانب تشجیع أصحاب األعمال للتبرع لصالح الصندوق الخاص  

بإدارة الوباء من خالل خصم قیمة تبرعاتھم من إجمالي ضرائب الدخل المستحقة علیھم.  

ا یقارب نصف ملیار دینار أردني بشكٍل مباشر في االقتصاد بإطار تأمین السیولة لتغطیة مستحقات للقطاع  متم ضخ،األردن في
تأجیل تحصیل ضریبة المبیعات حتى تاریخ بیع البضائع، حیث ینطبق ھذا على جمیع اإلمدادات المحلیة  الخاص والمواطنین. كما تم  

والسلع  واألدویة  الغذائیة  المواد  واردات  الصحي. وكذلك  بالقطاع  الصلة  تم  ذات  اإلقرارات  كذلك  لتقدیم  النھائي  الموعد  تمدید 
ینایر وفبرایر   للفترة من  للمبیعات  تعلیق جمیع عملیات  ، و، دون فرض عقوبات وفوائد2020أبریل    28إلى    2020الضریبیة 
تخفیف اإلجراءات التنظیمیة . أیضاً شملت التدابیر  الضریبیةكم المتعلقة بالقضایا  االتدقیق الضریبي واالستئنافات وجلسات المح

السلع والبضائع باستیراد  المحلي، والمتعلقة  التي یجري فحصھا والمستوردة لالستخدام  للسلع  المئویة  النسبة  تقلیص  ، وتخفیض 
ھذا إضافةً  مستحقة عند میناء العقبة.تعدیل رسوم فترة السماح ورسوم التبرید ال، والضوابط المعمول بھا والمتعلقة بالسلع العابرة

الموافقة لجمیع الشركات المدرجة في قائمة المستوردین (المدرجین في القائمة الذھبیة والفضیة لدى دائرة الجمارك األردنیة) إلى  
قت الحق)، شریطة  المتبقیة في و في المائة70ومن المبلغ المستحق مقدًما  في المائة30على دفع الرسوم الجمركیة على أقساط (

تكون لھذه الشركات أي مخالفات للقوانین واللوائح. أال

اإلعفاء من ضریبة القیمة المضافة لمبیعات األدویة بالنسبة لقطاعات تجارة التجزئة والجملة،  تضمنت اإلجراءات المتخذة  تونسفي  
المؤسسات (المو لتقدیم إقرارات استرداد ضریبة دخل  النھائي  الموعد  نھایة مایو    25ستحق بحلول  تأجیل  2020مارس) حتى 

تقدیم استرداد أرصدة ضریبة القیمة  و،  في المائة35لجمیع الشركات باستثناء تلك الخاضعة لمعدل ضریبة دخل الشركات البالغ  
20كیة قبل  إعفاء الرسوم الجمركیة للشركات الصناعیة التي كانت تخضع لألحكام الجمر والمضافة وتبسیط إجراءات االسترداد،  

، إلي جانب تخصیص تحویالت نقدیة مباشرة لذوي  في المائة من مبلغ الرسوم المذكورة10، بشرط أن تدفع غرامة  2020مارس  
عالوة على ذلك تم تعلیق جمیع عملیات التدقیق الضریبي والمواعید  ملیون دینار تونس.150الدخل المحدود بقیمة مالیة بلغت  

أبریل  1، وكذلك تعلیق عقوبات التأخر في دفع الضرائب لمدة ثالثة أشھر، من  2020ریبي حتى نھایة مایو  النھائیة لالستئناف الض 
. 2020یونیو 30إلى 

أبریل  16تضمنت اإلجراءات التحفیزیة، تمدید الموعد النھائي لتقدیم اإلقرار الضریبي السنوي لألفراد حتى  فقد  ،  لمصربالنسبة  أما  
أرباح األسھم المدفوعة من قبل  ) المفروضة على Withholding Tax(تخفیض الضریبة المقتطعة  و،  2020مارس  31بدالً من  

تمدید تعلیق ضریبة أرباح رأس المال المفروضة  وفي المائة،  5إلى  في المائة10الشركات المدرجة في البورصة المصریة من  
مایو  17والتي كان من المقرر أن تنتھي في 2022ینایر 1على األوراق المالیة المدرجة في البورصة المصریة للمصریین حتى  

ة، وتمدید سداد الضریبة العقاریة ، إضافة إلى تقسیط اإلقرارات الضریبیة على ثالثة أقساط للشركات والمنشآت المتضرر 2020
للمنشآت العاملة في قطاع السیاحة لمدة ستة أشھر.
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- يد لفيروس كورونا المستجد (كوف  االقتصادية والمالية
التحفيز  )19 لحزمة  العالية  المالية  الكلفة  ظل  في   ،

المالي التي تبنتها هذه الدول من أجل تحريك األنشطة 
االقتصادية المختلفة وتعزيز السيولة، مما يترتب عنه 
العامة  اإليرادات  مستويات  على  كبيرة  تداعيات 

المالي ووضعية و العجز  وبالتالي  الحكومية،  النفقات 
يضاً يمثل تراجع أسعار النفط في األسواق  أ  الدين العام.

ظل   في  النفط  على  الطلب  انخفاض  بسبب  العالمية 
العربية    انكماش للدول  تحدياً  االقتصادي،  النشاط 

النفطية   اإليرادات  على  العتمادها  للنفط  المصدرة 
  لمالية.كمصدر أساسي للموارد ا

ك فيروس  تداعيات  مواجهة  المستجد، وبإطار  رونا 
ممثلة في وزارات المالية والبنوك   ،العربية  تبنت الدول

الالزمة   ،المركزية السيولة  لتوفير  تحفيزية  حزم 
المواطنين ودعم  الخاص  اآلثار    ،للقطاع  الحتواء 

الناجمة عن تقييد حركة النشاط في عدد من القطاعات 
المقدمة من   تحفيزيةإجمالي الحزم ال بلغ  االقتصادية.  

مليار   194كزية حوالي  وزارات المالية والبنوك المر
  .دوالر أمريكي

العامة،   المالية  التي على صعيد  التحفيز  تباينت حزم 
بلغ  حيث  العربية،  الدول  في  المالية  وزارات  تبنتها 

إماراتي   مليار درهم  27حجمها في اإلمارات حوالي  
نحو   يعادل  دوالر)  100(ما  السعودية  مليار  وفي   ،

يعا  مليار لایر سعودي  70حوالي   نحو  (ما   260دل 
مليون دينار   600، وفي البحرين حوالي  مليار دوالر)

نحو    بحريني يعادل  دوالر)  1.6(ما  وفي مليار   ،
(ما يعادل نحو  مليون دينار أردني  500األردن حوالي  

دوالر)  705 حوالي  مليون  تونس  وفي  مليار   2.5، 
أما ،  مليون دوالر)  878نحو    ل(ما يعاد   دينار تونسي

فقد   المغرب،  صندوق  في  المالية  وزارة  أنشأت 
درهم مغربي (حوالي مليار مليار    10  بميزانية بلغت

  ). 1، اإلطار ()دوالر

  

  ):  1إطار (
  )7( الدول العربيةعدد من ستجد في رونا المُ وتداعيات فيروس ك الحتواءحزم التحفيز المالي 

إعفاء وأشهر،    3الحكومية لمدة  رسوم  الخفض  تضمنت  ،  دعم القطاع الخاصلأعلنت وزارة المالية عن حزمة تحفيز  ،  اإلماراتفي  
  2020تأجيل دفع مساهمات الضمان االجتماعي بالنسبة للشركات بدًءا من الدفعات المستحقة في مارس  ورسوم تسجيل الملكية،  

في المائة من   1إلى استرداد  مديد فترة السماح بناًء على تقييم محدث للحالة في نهاية فترة السماح، إضافة  تأشهر مع إمكانية    3لمدة  
ً  دة المباعةالرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستور  .  2020يونيو   30حتى  2020مارس   15من الفترة  محليا

عن حزمة تحفيز استهدفت قطاع األعمال شملت إعفاء وتأجيل بعض المستحقات المالية الحكومية متضمناً    سعوديةلا  كما أعلنت
تقديذلك،   إقرارات  تمديد  الشركات  وتأجيل سداد  م  االنتقائية  الزكاةوضريبة دخل  المضافة والضريبة  القيمة  ، وتسريع  وضريبة 

،  طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تعليق تنفيذ عقوبات التأخر في دفع األقساط والغرامات على دافعي الضرائب
  30فترة التأجيل إلى ما بعد    أشهر مع إمكانية تمديد   3ومية ورسوم البلدية لمدة  تأجيل سداد بعض رسوم الخدمات الحكإضافة إلى  

عالوة على ذلك   ، واإلعفاء من المقابل المالي ورسوم التأشيرة بالنسبة للوافدين المنتهية فترة اقامتهم.يوًما للقطاعات األكثر تضرراً 
مليار    9تقدر بنحو  من رواتب العاملين بالقطاع الخاص بقيمة إجمالية    في المائة  60تم اإلعالن عن مبادرة تتحمل بموجبها الحكومة  

  لایر لمدة ثالثة أشهر.  
 

الخاص، الكويتفي   القطاع  في  الوطنية  العمالة  ودعم  مساندة  كورونا،  تداعيات  المتخذة الحتواء  والتدابير  اإلجراءات  ، شملت 
الوطنية، وا الموظفة للعمالة  ويات أسعار لمحافظة على الدعم الالزم للحفاظ على استقرار مست ومساندة شركات القطاع الخاص 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية من خالل   الغذائية والطبية في األسواق المحلية، ومساندة أصحاب  السلع 
والم الصغيرة  المشروعات  وتنمية  لرعاية  الوطني  الصندوق  قبل  من  الممنوح  التمويل  أقساط  التمويل  تأجيل  ومحفظة  توسطة 

إضافة إلى تقديم قروض ميسرة وطويلة األجل للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات األخرى  الزراعي في البنك الصناعي،  
  في القطاع الخاص بهدف دعم استمرارية أعمالها. 

  
المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة    شملت الحزمة عدداً من المبادرات، تمثلت في التكفل برواتب البحرينيين  ،لبحرينلبالنسبة  

مليون دينار بحريني، والتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء   215بقيمة إجمالية تقدر بحوالي    2020أشهر ابتداًء من شهر أبريل    3
والشركات   األفراد  من  المشتركين  أبريل    3لمدة  لكافة  ابتداًء من شهر  قدره    2020أشهر  أقصى  دينار    100بحد  بحريني  ألف 

 3مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات التجارية من دفع الرسوم البلدية لمدة    150  بلغللحسابات غير السكنية وبقيمة إجمالية ت
ن دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية مليو  25بقيمة إجمالية تقدر بحوالي    2020أشهر ابتداًء من شهر أبريل  

، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من  2020أشهر ابتداًء من شهر أبريل    3راضي الصناعية الحكومية لمدة  من دفع إيجار األ
مليون دينار بحريني    200، ومضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى  2020أشهر ابتداًء من شهر أبريل    3رسوم السياحة لمدة  

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى إعادة توجيه برامج صندوق لتحفيز نمو االقتصاد الوطني من خالل دعم الشركات  
  تقديم التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف مساعدتها على تغطية نفقاتها التشغيلية.  لالعمل "تمكين" 

 
حزم التحفيز    ). "2020د. هبة عبد المنعم، ود. الوليد طلحة، (  )7(

في الدول    فيروس كورونا الُمستجدتداعيات  مواجهة    الُمتبناة في
العربية"، صندوق النقد العربي، موجز سياسات، العدد الثاني  

 عشر. 
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رھم مغربي ملیار د  10رونا" بمیزانیة بلغت  وزارة المالیة "الصندوق الخاص لتدبیر ومواجھة فیروس كأنشأت و  ،المغربفي  
الصحیة،   األنظمة  تأھیل  تكالیف  تحمل  في  لیساھم  ملیار دوالر)  یعادل  تضمنتو(ما  كذلك  الوطني.  االقتصاد  اإلجراءات دعم 

ملیون درھم  20تأجیل جمیع االلتزامات الضریبیة للمؤسسات التي یبلغ حجم مبیعاتھا السنوي أقل من  المتخذة في ھذا الصدد، 
یونیو  30مارس إلى  1، وتأجیل دفع اشتراكات الضمان االجتماعي من  2020یونیو  30مارس إلى  31ملیون یورو) من  1.8(

ھ 2020 خالل  المتأخر  للسداد  اإلضافیة  الرسوم  على  تخفیض  للضمان  ومنح  الوطني  للصندوق  المنتسبین  للموظفین  الفترة  ذه 
االجتماعي وأصحاب العمل الذین یواجھون صعوبات مالیة، إلى جانب تشجیع أصحاب األعمال للتبرع لصالح الصندوق الخاص  

بإدارة الوباء من خالل خصم قیمة تبرعاتھم من إجمالي ضرائب الدخل المستحقة علیھم.  

ا یقارب نصف ملیار دینار أردني بشكٍل مباشر في االقتصاد بإطار تأمین السیولة لتغطیة مستحقات للقطاع  متم ضخ،األردن في
تأجیل تحصیل ضریبة المبیعات حتى تاریخ بیع البضائع، حیث ینطبق ھذا على جمیع اإلمدادات المحلیة  الخاص والمواطنین. كما تم  

والسلع  واألدویة  الغذائیة  المواد  واردات  الصحي. وكذلك  بالقطاع  الصلة  تم  ذات  اإلقرارات  كذلك  لتقدیم  النھائي  الموعد  تمدید 
ینایر وفبرایر   للفترة من  للمبیعات  تعلیق جمیع عملیات  ، و، دون فرض عقوبات وفوائد2020أبریل    28إلى    2020الضریبیة 
تخفیف اإلجراءات التنظیمیة . أیضاً شملت التدابیر  الضریبیةكم المتعلقة بالقضایا  االتدقیق الضریبي واالستئنافات وجلسات المح

السلع والبضائع باستیراد  المحلي، والمتعلقة  التي یجري فحصھا والمستوردة لالستخدام  للسلع  المئویة  النسبة  تقلیص  ، وتخفیض 
ھذا إضافةً  مستحقة عند میناء العقبة.تعدیل رسوم فترة السماح ورسوم التبرید ال، والضوابط المعمول بھا والمتعلقة بالسلع العابرة

الموافقة لجمیع الشركات المدرجة في قائمة المستوردین (المدرجین في القائمة الذھبیة والفضیة لدى دائرة الجمارك األردنیة) إلى  
قت الحق)، شریطة  المتبقیة في و في المائة70ومن المبلغ المستحق مقدًما  في المائة30على دفع الرسوم الجمركیة على أقساط (

تكون لھذه الشركات أي مخالفات للقوانین واللوائح. أال

اإلعفاء من ضریبة القیمة المضافة لمبیعات األدویة بالنسبة لقطاعات تجارة التجزئة والجملة،  تضمنت اإلجراءات المتخذة  تونسفي  
المؤسسات (المو لتقدیم إقرارات استرداد ضریبة دخل  النھائي  الموعد  نھایة مایو    25ستحق بحلول  تأجیل  2020مارس) حتى 

تقدیم استرداد أرصدة ضریبة القیمة  و،  في المائة35لجمیع الشركات باستثناء تلك الخاضعة لمعدل ضریبة دخل الشركات البالغ  
20كیة قبل  إعفاء الرسوم الجمركیة للشركات الصناعیة التي كانت تخضع لألحكام الجمر والمضافة وتبسیط إجراءات االسترداد،  

، إلي جانب تخصیص تحویالت نقدیة مباشرة لذوي  في المائة من مبلغ الرسوم المذكورة10، بشرط أن تدفع غرامة  2020مارس  
عالوة على ذلك تم تعلیق جمیع عملیات التدقیق الضریبي والمواعید  ملیون دینار تونس.150الدخل المحدود بقیمة مالیة بلغت  

أبریل  1، وكذلك تعلیق عقوبات التأخر في دفع الضرائب لمدة ثالثة أشھر، من  2020ریبي حتى نھایة مایو  النھائیة لالستئناف الض 
. 2020یونیو 30إلى 

أبریل  16تضمنت اإلجراءات التحفیزیة، تمدید الموعد النھائي لتقدیم اإلقرار الضریبي السنوي لألفراد حتى  فقد  ،  لمصربالنسبة  أما  
أرباح األسھم المدفوعة من قبل  ) المفروضة على Withholding Tax(تخفیض الضریبة المقتطعة  و،  2020مارس  31بدالً من  

تمدید تعلیق ضریبة أرباح رأس المال المفروضة  وفي المائة،  5إلى  في المائة10الشركات المدرجة في البورصة المصریة من  
مایو  17والتي كان من المقرر أن تنتھي في 2022ینایر 1على األوراق المالیة المدرجة في البورصة المصریة للمصریین حتى  

ة، وتمدید سداد الضریبة العقاریة ، إضافة إلى تقسیط اإلقرارات الضریبیة على ثالثة أقساط للشركات والمنشآت المتضرر 2020
للمنشآت العاملة في قطاع السیاحة لمدة ستة أشھر.
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- يد لفيروس كورونا المستجد (كوف  االقتصادية والمالية
التحفيز  )19 لحزمة  العالية  المالية  الكلفة  ظل  في   ،

المالي التي تبنتها هذه الدول من أجل تحريك األنشطة 
االقتصادية المختلفة وتعزيز السيولة، مما يترتب عنه 
العامة  اإليرادات  مستويات  على  كبيرة  تداعيات 

المالي ووضعية و العجز  وبالتالي  الحكومية،  النفقات 
يضاً يمثل تراجع أسعار النفط في األسواق  أ  الدين العام.

ظل   في  النفط  على  الطلب  انخفاض  بسبب  العالمية 
العربية    انكماش للدول  تحدياً  االقتصادي،  النشاط 

النفطية   اإليرادات  على  العتمادها  للنفط  المصدرة 
  لمالية.كمصدر أساسي للموارد ا

ك فيروس  تداعيات  مواجهة  المستجد، وبإطار  رونا 
ممثلة في وزارات المالية والبنوك   ،العربية  تبنت الدول

الالزمة   ،المركزية السيولة  لتوفير  تحفيزية  حزم 
المواطنين ودعم  الخاص  اآلثار    ،للقطاع  الحتواء 

الناجمة عن تقييد حركة النشاط في عدد من القطاعات 
المقدمة من   تحفيزيةإجمالي الحزم ال بلغ  االقتصادية.  

مليار   194كزية حوالي  وزارات المالية والبنوك المر
  .دوالر أمريكي

العامة،   المالية  التي على صعيد  التحفيز  تباينت حزم 
بلغ  حيث  العربية،  الدول  في  المالية  وزارات  تبنتها 

إماراتي   مليار درهم  27حجمها في اإلمارات حوالي  
نحو   يعادل  دوالر)  100(ما  السعودية  مليار  وفي   ،

يعا  مليار لایر سعودي  70حوالي   نحو  (ما   260دل 
مليون دينار   600، وفي البحرين حوالي  مليار دوالر)

نحو    بحريني يعادل  دوالر)  1.6(ما  وفي مليار   ،
(ما يعادل نحو  مليون دينار أردني  500األردن حوالي  

دوالر)  705 حوالي  مليون  تونس  وفي  مليار   2.5، 
أما ،  مليون دوالر)  878نحو    ل(ما يعاد   دينار تونسي

فقد   المغرب،  صندوق  في  المالية  وزارة  أنشأت 
درهم مغربي (حوالي مليار مليار    10  بميزانية بلغت

  ). 1، اإلطار ()دوالر

  

  ):  1إطار (
  )7( الدول العربيةعدد من ستجد في رونا المُ وتداعيات فيروس ك الحتواءحزم التحفيز المالي 

إعفاء وأشهر،    3الحكومية لمدة  رسوم  الخفض  تضمنت  ،  دعم القطاع الخاصلأعلنت وزارة المالية عن حزمة تحفيز  ،  اإلماراتفي  
  2020تأجيل دفع مساهمات الضمان االجتماعي بالنسبة للشركات بدًءا من الدفعات المستحقة في مارس  ورسوم تسجيل الملكية،  

في المائة من   1إلى استرداد  مديد فترة السماح بناًء على تقييم محدث للحالة في نهاية فترة السماح، إضافة  تأشهر مع إمكانية    3لمدة  
ً  دة المباعةالرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستور  .  2020يونيو   30حتى  2020مارس   15من الفترة  محليا

عن حزمة تحفيز استهدفت قطاع األعمال شملت إعفاء وتأجيل بعض المستحقات المالية الحكومية متضمناً    سعوديةلا  كما أعلنت
تقديذلك،   إقرارات  تمديد  الشركات  وتأجيل سداد  م  االنتقائية  الزكاةوضريبة دخل  المضافة والضريبة  القيمة  ، وتسريع  وضريبة 

،  طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تعليق تنفيذ عقوبات التأخر في دفع األقساط والغرامات على دافعي الضرائب
  30فترة التأجيل إلى ما بعد    أشهر مع إمكانية تمديد   3ومية ورسوم البلدية لمدة  تأجيل سداد بعض رسوم الخدمات الحكإضافة إلى  

عالوة على ذلك   ، واإلعفاء من المقابل المالي ورسوم التأشيرة بالنسبة للوافدين المنتهية فترة اقامتهم.يوًما للقطاعات األكثر تضرراً 
مليار    9تقدر بنحو  من رواتب العاملين بالقطاع الخاص بقيمة إجمالية    في المائة  60تم اإلعالن عن مبادرة تتحمل بموجبها الحكومة  

  لایر لمدة ثالثة أشهر.  
 

الخاص، الكويتفي   القطاع  في  الوطنية  العمالة  ودعم  مساندة  كورونا،  تداعيات  المتخذة الحتواء  والتدابير  اإلجراءات  ، شملت 
الوطنية، وا الموظفة للعمالة  ويات أسعار لمحافظة على الدعم الالزم للحفاظ على استقرار مست ومساندة شركات القطاع الخاص 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية من خالل   الغذائية والطبية في األسواق المحلية، ومساندة أصحاب  السلع 
والم الصغيرة  المشروعات  وتنمية  لرعاية  الوطني  الصندوق  قبل  من  الممنوح  التمويل  أقساط  التمويل  تأجيل  ومحفظة  توسطة 

إضافة إلى تقديم قروض ميسرة وطويلة األجل للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات األخرى  الزراعي في البنك الصناعي،  
  في القطاع الخاص بهدف دعم استمرارية أعمالها. 

  
المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة    شملت الحزمة عدداً من المبادرات، تمثلت في التكفل برواتب البحرينيين  ،لبحرينلبالنسبة  

مليون دينار بحريني، والتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء   215بقيمة إجمالية تقدر بحوالي    2020أشهر ابتداًء من شهر أبريل    3
والشركات   األفراد  من  المشتركين  أبريل    3لمدة  لكافة  ابتداًء من شهر  قدره    2020أشهر  أقصى  دينار    100بحد  بحريني  ألف 

 3مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات التجارية من دفع الرسوم البلدية لمدة    150  بلغللحسابات غير السكنية وبقيمة إجمالية ت
ن دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية مليو  25بقيمة إجمالية تقدر بحوالي    2020أشهر ابتداًء من شهر أبريل  

، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من  2020أشهر ابتداًء من شهر أبريل    3راضي الصناعية الحكومية لمدة  من دفع إيجار األ
مليون دينار بحريني    200، ومضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى  2020أشهر ابتداًء من شهر أبريل    3رسوم السياحة لمدة  

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى إعادة توجيه برامج صندوق لتحفيز نمو االقتصاد الوطني من خالل دعم الشركات  
  تقديم التمويل للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف مساعدتها على تغطية نفقاتها التشغيلية.  لالعمل "تمكين" 

 
حزم التحفيز    ). "2020د. هبة عبد المنعم، ود. الوليد طلحة، (  )7(

في الدول    فيروس كورونا الُمستجدتداعيات  مواجهة    الُمتبناة في
العربية"، صندوق النقد العربي، موجز سياسات، العدد الثاني  

 عشر. 
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أسواق المال تطورات و التطورات النقدیة والمصرفیة 
في الدول العربیة 

نظرة عامة 

غلبت االتجاھات التوسعیة على موقف السیاسة النقدیة 
في عدد  -مقاسةً بالتغیرات في أسعار الفائدة الرسمیة-

عام   خالل  العربیة  الدول  من  حیث 2019كبیر   ،
الثابتة  الصرف  أسعار  نظم  ذات  الدول  استفادت 
االحتیاطي  مجلس  توجھ  من  بالدوالر  المرتبطة 
الفیدرالي األمریكي إلى إجراء ثالث جوالت متعاقبة  

عام   خالل  الدوالر  على  الفائدة  لدعم  2019لخفض 
في   األعمال  دورات  توافقت  حیث  االقتصادي  النمو 

المتحدة الدول  األمریكیةالوالیات  في  نظیراتھا  مع 
حیث   من  الثابتة  الصرف  أسعار  نظم  ذات  العربیة 
الحاجة إلى خفض الفائدة لدعم النشاط االقتصادي وھو  

ما عزز من موقف السیاسة النقدیة في ھذه البلدان.   
تباین موقف السیاسة النقدیة في الدول  آخر،  من جانبٍ 

ففي  . العربیة التي تتبني نظماً مرنة ألسعار الصرف
بعض ھذه حین مكن نجاح سیاسة استھداف التضخم

الدول من تبني سیاسة نقدیة توسعیة لدعم النمو، تبنت  
لتجاوز   انكماشیة  نقدیة  سیاسات  أخرى  عربیة  دول 
الضغوط التي تواجھ عمالتھا المحلیة في ظل استمرار  
دول   لجأت  بینما  والخارجیة.  الداخلیة  االختالالت 

موقف السیاسة النقدیة محایداً أخرى إلى اإلبقاء على  
تبني   مع  التي سیاساتولكن  التحدیات  لمعالجة 

تواجھھا على صعید إدارة السیاسة النقدیة. 
على   العربیة  الدول  في  المتبناة  اإلصالحات  ركزت 

على   النقدیة  السیاسة  أدوات  صعید  فاعلیة  زیادة 
السیاسة النقدیة القائمة واستحداث أدوات نقدیة جدیدة  

إدارة السیولة  وكفاءة سوق الصرف األجنبي  ضمانل
الشریعة  مع  المتوافقة  البنوك  جانب  .في  انصب  كما 

دعم   على  العربیة  المركزیة  البنوك  اھتمام  من  كبیر 
الحدیثة   المالیة  التقنیات  وتشجیع  المالي  االستقرار 
رقمیة صادرة  إصدار عمالت  إمكانیة  ودراسة مدى 

عن البنوك المركزیة.
2019تحسن أداء القطاع المصرفي العربي خالل عام  

ات  ــرت البیانــبالمقارنة مع العام الماضي، حیث أظھ
تحسنــجمالمُ  العربیة  للمصارف  من ـعة  كل  في  اً 

وإجمالي   الودائع،  وإجمالي  الموجودات،  إجمالي 
ةـــالقروض والتسھیالت، والقواعد الرأسمالیة المقوم

ة رأس المال ــدالت كفایــت معــد حافظــبالدوالر. وق

غالبیـةللمصارف على مستویاتـھا المرتفعة نسبیـاً في  
، بالمقارنة مع الحدود 2019الدول العـربیة في العـام  

10.5الدنیا المطلوبة وفقاً لمقررات لجنة بازل البالغة 
في المائة.  

عام   خالل  العربیة  المالیة  االسواق  أداء  2019جاء 
. فقد  2018إیجابیاً بشكل عام، وذلك بالمقارنة مع عام  

الع للبورصات  السوقیة  القیمة  المدرجة  ارتفعت  ربیة 
بنحو   العربي  النقد  الخاصة بصندوق  البیانات  بقاعدة 

التداوالت  1961.3 قیمة  ارتفعت  فیما  دوالر.  ملیار 
بذلك االتجاه النزولي الذي  لتنھي  في المائة  3.8بنحو  

عرفتھ على مدار السنوات االربع الماضیة.  
على صعید االستثمار االجنبي في البورصات العربیة، 

م التعامالت الخاصة بالمستثمرین األجانب  ارتفعت قی
، وسجلت ھذه  2018بشكل ملموس، بالمقارنة مع عام  

على  الثاني  للعام  موجب  تدفق  صافي  التعامالت 
بمواصلة السلطات 2019التوالي. ھذا وقد حفل عام  

اإلشرافیة والرقابیة في الدول العربیة جھودھا لالرتقاء  
میة للقطاع المصرفي  وتطویر البنیة التشریعیة والتنظی

وألسواق المال، من خالل مواكبة التطورات وااللتزام  
تطویر   على  والعمل  الدولیة،  والمبادئ  بالمعاییر 
ھذه   مع  المنسجمة  والممارسات  التعلیمات  وتحدیث 

المعاییر والمعززة لإلفصاح والشفافیة.  

التطورات النقدیة
توجھات السیاسة النقدیة 

السیا موقف  على  النقدیةیستدل   Monetaryسة 
Policy stance  من بعدد  العربیة  الدول  في 

المؤشرات السعریة والكمیة التي تھتم برصد وضعیة 
النقدیة خالل الع مؤشر  إلى  رجوع  ــبالوام.  ــالسیاسة 

النقدیة   للسیاسة  الرسمیة  الفائدة  أسعار  في  التغیرات 
من انخفاضیتضح   عدد  في  الرسمیة  الفائدة  أسعار 

.  توسعیةالبلدان العربیة وھو ما یعني اتجاھات نقدیة 

بالدوالر  ف العربیة  العمالت  من  عدد  ارتباط  ظل  في 
الكاملة   المواكبة  إلى  البلدان  أو األمریكي واتجاه ھذه 

مجلس  تبناھا  التي  الثالث  الخفض  لجوالت  الجزئیة 
ماعاتھ في  ـالل اجتــاالحتیاطي الفیدرالي األمریكي خ 

، غلبت االتجاھات  2019وبر ــمبر وأكتــو وسبتــیولی

الفصل 
السابع




