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  تقديم

 

 يُصدر  العربية، الدول في االقتصادية السياسات  وصناع القرار متخذي لدعم العربي النقد  صندوق جهود  إطار في

 الصندوق   ارتأى  السياق،  هذا  في.  العربي  االقتصادي  بالشأن  تهتم  التي  والدراسات   الدورية  التقارير  من  عددا    الصندوق

 وتحليلية   استشرافية  برؤية  العربية  الدول  في   القرار  صناع  إمداد   بهدف"  العربي  االقتصاد   آفاق"  تقرير  إصدار  أهمية

 المحلية،  األسعار   تطور   واتجاهات   االقتصادي،  النمو:  في  تتمثل  أصعدة  عدة  على   العربية   للدول  الكلي  االقتصاد   ألداء

 إلى استنادا   التقرير هذا في الُمتضمنة التوقعات  صياغة يتم. الخارجي والقطاع العامة، والمالية النقدية، واألوضاع

 اإلصالح  ومسارات  العربية االقتصادات  في المستجدات  يعكس وبما الدولية، االقتصادية البيئة في التطورات  أحدث 

. الموحد  العربي االقتصادي التقرير خاصة األخرى، الصندوق إصدارات  مع التقرير يتكامل . المختلفة االقتصادي

 الدول   في  الحالية  االقتصادية  التطورات   متابعة  من  العربي  االقتصادي  بالشأن  المهتمون  يتمكن  التقريرين،  صدور  فمع

 إضافة   رالتقري يُمثل أن في العربي النقد  صندوق يأمل. الحقة لفترات  االقتصادي األداء مالمح واستشراف العربية

 التوقعات   محدودية   في   تتمثل  بحثية  ثغرة  سد   في   يوفق  وأن  األعضاء،  الدول  لخدمة  بها  يقوم  التي  البحثية  للجهود   جديدة  

 في  المساهمة إلى خالله من الصندوق يطمح الذي األمر مستقلة، إقليمية كمجموعة العربية للدول االقتصادي لألداء

 . والمستدام الشامل النمو تحقيق باتجاه مسيرتها ودعم العربية البلدان في  االقتصادي القرار تعزيز

 

 التوفيق،،، ولي وهللا

 

 الحميدي  هللا عبد بن الرحمنعبد 

 اإلدارة مجلس رئيس العام المدير

 العربي  النقد صندوق                                                                                                
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 2022و 2021 لعامي العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا  

 المالية التطورات

 التخفيف  في  األهمية  بالغ  أثرا    االقتصادية  للدورة   المعاكسة  المالية  السياسات  الستخدام   كان  المالية،  وضاعألا  صعيد  على

 الصغيرة بالمشروعات يتعلق فيما وخاصة والشركات األفراد من العديد على الوباء عن الناتجة التداعيات حدة  من

 أكبر  بشكل  المتأُثرة   االقتصادية  والقطاعات  الرسمي،  غير  القطاع  في  والعاملين  الدخل،  ومحدودي  والفقراء  ،والمتوسطة

 دورا  تدخالت المالية العامة  لعبت كما. والتجزئة الجملة وتجارة والفنادق والطيران السياحة قطاعات مثل الوباء من

 . مالئم  مالي حافز لديها يتوفر التي تلك السيما العربية الدول بعض في الوظائف على اإلبقاء في مهما  

 للدول  جمعةالمُ   الموازنة  عجز  مستويات  في  كبير  ارتفاع  عنها  نتج  تبنيها  تم   التي  التوسعية  المالية  السياسة  تدخالت  أن  بيد

بعد أن كانت الدول العربية قد نجحت  2020في عام   اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 11.8 إلى ليصل العربية

في السنوات السابقة في احتواء العجوزات في المالية العامة انخفضت على إثره نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج 

ق بما يعكس جهود الحكومات العربية في السنوات السابقة لتحقي 2019 عام  في المائة في 3.4إلى المحلي اإلجمالي 

 االنضباط المالي وضمان االستدامة المالية.

نقطة تحول في مسارات المالية العامة في العديد من الدول العربية وأثر سلبا  على مستويات  2020من ثم شكّل عام 

على توجهات أوضاع المالية العامة في العديد من الدول  سينعكسالعجوزات وعلى نسب المديونيات العامة وهو ما 

خالل أفق التوقع. فعلى الرغم من استمرار الحاجة إلى تبني سياسات مالية توسعية لدعم التعافي االقتصادي،  العربية

سوف يتعين على الدول العربية تسريع وتيرة ترشيد اإلنفاق العام مع التركيز على تدخالت انتقائية لإلنفاق داعمة للنمو 

على رأس دعم مستويات البنية األساسية وتشجيع القطاع الخاص، فيما سيتواصل خالل العامين الجاري يأتي  االقتصادي  

والمقبل العمل على ترشيد االنفاق الجاري السيما فيما يتعلق باإلنفاق على األجور الحكومية ومواصلة العمل على  

 إصالح نظم الدعم وترشيده من خالل االستهداف الدقيق للمستحقين. 

التحصيل الضريبي وترشيد القاعدة الضريبية و ما ستلعب رقمنة المالية العامة كذلك دورا  مهما  في زيادة مستوياتك

في الموازنة   العجز  مستويات  تراجعبناء  على ما سبق، من المتوقع    االنفاق العام وزيادة مستويات كفاءة الخدمات العامة.  

 بتحسن التوقعات ظل في الجاري العام  اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 8.7 الُمجمعة للدول العربية ليصل إلى

 األنشطة وتعافي للنفط العالمية لألسعار المتوقع االرتفاع ظل في والضريبي النفطي بشقيها الكلية اإليرادات مستويات

 العام االنفاق وترشيد العامة اإليرادات وتنويع زيادة  إلى الهادفة اإلصالحات وتواصل الدول، هذه  في االقتصادية

 .الصحي االنفاق وتعزيز االقتصادي التعافي دعم  على وتركيزه 

 

 للنفط المصدرة العربية الدول .1

بعأأدد من الُمصأأأأأدرة للنفط تأأأثرت الأأدول العربيأأة 

الصأدمات التي انعكسأت بشأكل ملموس على أوضأاع  

العأامأة. فمن جهأة أدى انتشأأأأأار جأائحأة وبأاء  المأاليأة 

في القطأأاعين  إلى تراجع كبير للنشأأأأأاط  19-كوفيأأد

غير النفطي بمأا أثر على أوضأأأأأاع المأاليأة  والنفطي 

العامة وفرض على هذه الدول ضأأأأغوطات في مجال 

االنفأأاق العأأام لتمويأأل حزم للتحفيز للتخفيف من أثر  

ومن جهة أخرى شهدت بعض   .الجائحة ودعم التعافي

دول المجموعأة تطورات داخليأة غير مواتيأة زادت  

من حجم من التحأأديأأات التي تواجأأه إدارة المأأاليأأة  

 العامة.

في المحصلة ارتفعت نسبة العجز في الموازنة العامة 

الُمجمعة لدول المجموعة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

المائة   في  12.7إلى    2019في المائة في عام    2.4من  

بما يفرض ضغوطات على  2020خالل عام 

خالل أفق التوقع للتحرك موازنات دول المجموعة 

 باتجاه مسارات أكثر استدامة ألوضاع المالية العامة.

في ضوء ما سبق، من المتوقع تحسن نسبي ألوضاع 

الموازنات العامة لدول المجموعة في ضوء االرتفاع 

في  23بنسبة تقارب  المتوقع لألسعار العالمية للنفط

وهو ما سيدعم اإليرادات  2021المائة في عام 

النفطية. كما ستدعم مسارات التعافي االقتصادي 

التدريجية اإليرادات غير النفطية في عدد من دول 
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المجموعة. كما ستعمل اإلصالحات المطبقة على 

صعيد المالية العامة خاصة في دول مجلس التعاون 

عجز الموازنة ة على احتواء لدول الخليج العربي

الُمجمعة لمجموعة الدول العربية المصدرة للنفط عند 

في المائة من الناتج المحلي  9تقارب مستويات 

 .2021اإلجمالي خالل عام 

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

تأثرت اإليرادات العامة لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية جراء انخفاض األسعار العالمية للنفط 

والتدابير االحترازية التي تم تبنيها لمكافحة الفيروس 

وهو ما أدى إلى انخفاض في مستوى اإليرادات العامة 

في المائة، فيما خفف اتجاه عدد  12بنسبة تقدر بنحو 

موعة إلى زيادة معدالت ضريبة القيمة من دول المج

المضافة واإلصالحات الضريبية المنفذة خالل 

التطورات على  ه هذ تأثيرالسنوات السابقة من 

اإليرادات الكلية في بعض دول المجموعة خالل عام 

2020. 

كذلك ورغم حزم التحفيز المالي السخية التي حرصت 

واء حكومات هذه الدول على تبنيها لإلسراع باحت

، 19-التداعيات االجتماعية واالقتصادية لوباء كوفيد

إال أنها حرصت في المقابل على ترشيد ملحوظ لإلنفاق 

العام خاصة فيما يتعلق باإلنفاق التشغيلي وركزت 

على أوجه االنفاق العام ذات األثر األكبر على تحفيز 

نشاط القطاع الخاص على غرار اإلسراع بدفع 

اص المستحقة على الحكومة، مستحقات القطاع الخ

وتنفيذ العديد من مشروعات البنية األساسية الداعمة 

 للنمو االقتصادي.

، ارتفع عجز الموازنة العامة الُمجمعة المحصلةفي 

لدول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من 

في عام في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  2.6

 .2020ة في عام في المائ 11.8إلى  2019

تركز دول المجموعة خالل أفق التوقع وبدرجة رئيسة 

على مواصلة إصالحات المالية العامة الهادفة إلى 

تحقيق االنضباط المالي والتحول باتجاه مسارات أكثر 

نها العمل على خفض أاستدامة للدين العام من ش

مستويات العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى 

 .2021المائة في عام  في 7.3
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 .ابريل ، "عشر الثالث اإلصدار

 المجموعة دول مستوى على التطورات

تأثرت أوضاع المالية العامة في   ،( 1)السعودية في

على صعيد  19-وباء كوفيدبالتداعيات الناتجة عن 

جانبي الموازنة العامة حيث شهدت اإليرادات ال سيما 

في المائة  84النفطية منها تراجعا  لتغطي ما يقل عن 

من جانب واحد من جوانب النفقات العامة ممثال  فقط 

في تعويضات العاملين، إال أن التحسن المسجل على 

النفطية قد ساهم في تعويض غير صعيد اإليرادات 

من هذا التراجع من جهة، كما مكن  جانب كبير 

الحكومة من جهة أخرى من تبني سياسات تحفيزية 

. كمحصلة (2)لمواجهة التداعيات الناتجة عن الجائحة

للتطورات الناتجة عن الجائحة سجل مستوى 

في المائة،  17اإليرادات العامة تراجعا  بنسبة تقارب 

نسبة ارتفاعا  محدودا  ب العامة في حين سجلت النفقات

في المائة في ظل االلتزام بسقف االنفاق المحدد في  1

سجل في الموازنة بلغ العجز المُ  بالتاليالموازنة. 

مليار لاير بما يمثل  298نحو  2020في عام  العامة

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 12

غم الظروف االستثنائية التي مر بها العالم خالل ر

تها التي التزال تعاني منها وتبعا 19-أزمة كوفيد

االقتصادات العالمية وحالة عدم اليقين من حدوث 

وتقديرات  2021موجة ثانية، تُظهر ميزانية عام 

وتؤكد على توفير  ،المدى المتوسط نظرة أكثر تفاؤال  

كافة السبل للتعامل مع األزمة، واستعادة وتيرة 

االنطالقة االقتصادية، وتدعيم الجانب االجتماعي 

والخدمات األساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص، 

استدامة أوضاع المالية العامة لضمان مع الحفاظ على  

تحقيق النمو االقتصادي المستدام على المديين 

المتوسط والطويل، واالستمرار في جهود تنمية 

االيرادات غير النفطية ورفع كفاءة اإلنفاق وزيادة 

 مشاركة القطاع الخاص. 

وكذلك  2021داد الميزانية للعام المالي تم إع

التقديرات على المدى المتوسط في ضوء سياسات 

المالية العامة التي تنتهجها المملكة في االستمرار في 

اإلنفاق على منظومة الدعم واإلعانات االجتماعية 

العربية رؤية المملكة  "والمشاريع التنموية تحت مظلة  

ركيز على أولويات حيث يتم التوب "2030السعودية 

اإلنفاق مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع 

حال  2021 التغيرات المالية الطارئة خالل عام 

حدوثها استمرارا  للجهود المبذولة في مواجهة األزمة،  

(. "بيان الميزانية العامة للدولة 2021وزارة المالية، السعودية، )  2

 ".2021للعام المالي 
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كما سيتم إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص 

لتنفيذ مشاريع البنية التحتية مع مواصلة تنفيذ 

القتصادية والمالية لتسهيل ممارسة اإلصالحات ا

ستستمر كما األعمال وتنمية دور القطاع الخاص. 

وعلى المدى المتوسط  الجاريالجهود خالل العام 

لرفع كفاءة اإلنفاق، وتطوير فاعلية اإلنفاق 

االجتماعي، ورفع درجة االنضباط والتخطيط المالي، 

 لتحقيق أهداف النمو االقتصادي المستدام. 

أن تسهم جهود اإلصالح  2021 عام  في المتوقع من

المالي في تعزيز مستوى اإليرادات التي من المتوقع 

في   10.3مليار لاير بارتفاع نسبته    849أن تصل إلى  

المائة مقارنة بمستوى اإليرادات المتوقعة لعام 

 864توقع تواصل ارتفاعها إلى مستوى  ي، فيما  2020

يقدر إجمالي المقابل، مليار لاير العام المقبل. في 

مليار لاير  990بنحو  2021اإلنفاق في ميزانية عام 

في المائة   7.3بنسبة    2020منخفضا  عن المتوقع للعام  

ن الناتج المحلي في المائة م 34.5نحو يشكل بما 

اإلجمالي، وذلك مع استمرار جهود الحكومة في رفع 

ام كفاءة اإلنفاق. تشمل تقديرات اإلنفاق الحكومي لع

والمدى المتوسط مواصلة الصرف على برامج   2021

المتضمنة في رؤية تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى 

وعلى برامج منظومة الدعم  2020المملكة لعام 

 .(3)واإلعانات االجتماعية

المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية في  من ،بناء عليه

اتج من الن في المائة 4.9إلى  2021العام المالي  نهاية

وأن يستمر باالنخفاض التدريجي ، المحلي اإلجمالي

من   في المائة  3.0  نحو  على المدى المتوسط ليصل إلى

. يأتي ذلك 2022الناتج المحلي اإلجمالي في العام 

استكماال  للجهود الحكومية لتعزيز كفاءة اإلنفاق 

أن تستمر يتوقع وتحقيق مستهدفات االستدامة. كما 

سياسة تمويلية متنوعة ما بين تباع إالحكومة في 

والسحب من االحتياطيات  ،إصدارات الدين العام

 . لتمويل العجز الحكومي الحكومية

دين العام اليتوقع أن يبلغ رصيد في ضوء ما سبق، 

من  في المائة 32.7مليار لاير أي حوالي  937نحو 

أن و 2021الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام 

مليار لاير في نهاية   1,013حو  لى نيواصل االرتفاع إ

من الناتج  في المائة 33.3أي ما نسبته  2022عام 

المحلي اإلجمالي، وهي مستويات تقل بشكل ملحوظ 

في  50 مستوى عن السقف المحدد للدين العام عند

يتوقع أن يتم كما من الناتج المحلي اإلجمالي.  المائة
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حسب ما   المحافظة على رصيد االحتياطيات الحكومية

مليار   280عند    2020تم اإلعالن عنه في ميزانية عام  

مليار لاير في عام  265 ، ونحو2021لاير في عام 

2022 . 

 (  1جدول رقم )

 السعودية إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصالحات  

اإليرادات  
 العامة

االسأأأأتمرار في تنميأة وزيأادة تنوع مصأأأأادر اإليرادات غير 

الأنأفأطأيأأة بأتأوفأيأر مأوارد تسأأأأأأاهأم فأي تأنأفأيأأذ خأطأط الأتأحأول 
 االقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد االجتماعي من خالل: 

مواصألة تطبيق المقابل المالي على الوافدين وفق ما سأبق  ✓

 اإلعالن عنه.
لطاقة وحتى مواصلة تطبيق التصحيح التدريجي ألسعار ا ✓

 الوصول إلى األسعار المرجعية.

تطبيق الضأأرائب االنتقائية، ورفع نسأأبة ضأأريبة القيمة  ✓
اعتبأارا  من  في المأائة  15إلى   في المأائة  5المضأأأأافة من 

 .2020شهر يوليو من عام 

زيادة الرسأأوم الجمركية لعدد من السأألع التي بدأ تطبيقها  ✓
 .2020يونيو من عام  20في 

 المضأأافة القيمة ضأأريبة من العقارية التوريدات إعفاء ✓

في   5بنسأأبة   العقارية التصأأرفات واسأأتبدالها بضأأريبة
بدء   حيازته نقل أو بيعه يراد الذي العقار قيمة المائة من

 . 2020عام من أكتوبر شهر من

إصالحات  

 النفقات العامة

المحافظأأأأة علأأأأى األسقف المعتمأأأأدة للنفقأأأأات لعأأأأام  ✓

لمأأأأأأدى المتوسأأأط المخطأأأط لهأأأا سأأأابقا  فأأأي وا  2021
 .بالتركيأز علأى أولويأات اإلنفاق 2020أام عميزانيأة 

إصالحات إدارة  

 الموازنة العامة 

التأعأأامأأل مع األزمأأات من خالل  تعأزيز القأأدرة علأى ✓

 على استقرار المالية العامة واالقتصاد الوطني المحافظة
  .على المديين المتوسط والطويل

اسأتمرار جهود الحكومة في تعزيز كفاءة اإلنفاق وتحقيق  ✓

المالي حيث تسأتهدف خفض عجز  مسأتهدفات االنضأباط

 الميزانية بشكل تدريجي على المدى المتوسط. 

إصالحات إدارة  

 الدين العام 

تلبيأة االحتيأاجأات التمويليأة عن طريق سأأأأيأاسأأأأة تمويأل  ✓

متنوعة ما بين خيارات إصأأأأدارات الدين والسأأأأحب من 
 االحتياطيات الحكومية. 

تركيز اسأأتراتيجية الدين العام على إصأأدار أدوات الدين  ✓

في السأأأوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطوير 
 وتعميق أسواق الدين المحلية.  

السأأأأعي للوصأأأأول إلى أسأأأأواق الدين العالمية ضأأأأمن  ✓

إلدارة المخاطر والحصأأول على تسأأعيرات  يةاسأأتراتيج 
 . لدين العامإلصدارات ا عادلة

البحأث في أسأأأأواق ومنهجيأات تمويأل جأديأدة من خالل  ✓

 التمويل الحكومي البديل. 
ضأأأأمأان بقأاء معأدالت الأدين العأام عنأد المعأدالت ا منأة  ✓

وللمحافظة على االسأتدامة المالية رغم تعديل سأقف الدين 

في المأائأة على المأدى  50في المأائأة إلى  30العأام من 
 المتوسط.

  آفاق   تقرير استبيان:  العربي  النقد  صندوق".  السعودية  .(2021)  ،الماليةوزارة  

 .ابريل  ،"عشر الثالث   اإلصدار  -العربي االقتصاد

بشكل  2020ركزت موازنة عام ، اإلماراتفي 

أساسي على توفير الدعم المالي لحزم التحفيز 

واإلجراءات التي تم تبنيها لدعم النشاط االقتصادي 

ودعم الخدمات االجتماعية،  19-وباء كوفيدلمواجهة 

في الوقت الذي شهدت فيه اإليرادات العامة تراجعا  

 يُعزى من جهة إلى انخفاض اإليرادات النفطية بما 

يعكس انخفاض كميات اإلنتاج النفطي وأسعاره في 

األسواق الدولية، ومن جهة أخرى إلى انخفاض 

اإليرادات الضريبية نتيجة انكماش مستويات النشاط 
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في المائة. ووفق التقديرات األولية   6االقتصادي بنسبة  

للموازنة الُمجمعة للدولة )الموازنة االتحادية 

من المتوقع   2020( لعام  وموازنات اإلمارات المختلفة

في المائة  6جمعة بنحو تحقيق عجز في الميزانية المُ 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. 

، فقد تم اعتماد الموازنة 2021أما بالنسبة لعام 

في المائة من إجمالي  15االتحادية )التي تمثل نحو 

الموازنة الُمجمعة وموازنات إمارات الدولة المختلفة( 

 61.35مقابل مليار درهم  58قدر بنحو باعتمادات ت

لعام لالعتمادات التي كانت مرصودة مليار درهم 

 .منذ قيام الدولةموازنة تم تبنيها  أكبر  التي مثلت    2020

من بين أهم التطورات ذات العالقة بإصالحات إدارة 

راء مجلس الوز دااعتمالمالية العامة في اإلمارات 

-2021) استراتيجية الدين العام للحكومة االتحادية

، انسجاما  مع التوجه الحالي لحكومة دولة (2023

اإلمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي 

للحكومة االتحادية وتحقيق االستدامة المالية وبناء 

هذه تمثل  اقتصاد تنافسي معرفي مبني على االبتكار.

االستراتيجية إطارا  عاما  لتحفيز القطاع المالي 

جهاز  والمصرفي بالدولة من خالل تعزيز محفظة

، وتأسيس سوق سندات بالعملة اإلمارات لالستثمار

تهدف االستراتيجية  .المحلية، وتوفير بدائل تمويلية

 :(4)إلى

طوير سوق مالية عالية الكفاءة في دعم وت −

 الدولة.

تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية  −

 الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء.

تنويع السوق المالية األولية والثانوية في  −

 الدولة.

دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف  −

 المركزي.

تغطية الضمانات المالية التي أصدرتها  −

 .الحكومة

 ( 2جدول رقم )

 اإلماراتإصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصأأأأأالحأأات  -
 اإلنفاق العام

 الموارد المالية بكفاءة وبجودة عالية   دارة إ ✓
ضبط النفقات وترشيد المصروفات وزيادة الكفاءة  ✓

 التشغيلية.

 إعادة تقييم األنشطة والبرامج.  ✓
 العامةإعادة ترتيب األولويات بشأن النفقات  ✓

 االنظمة المالية االتحادية تطوير ✓

عقد ورش عمل تدريبية للجهات االتحادية الطالعهم   ✓

 على القوانين والتشريعات المالية. 

 
(.  2021البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، ) 4

 استراتيجية الدين العام للحكومة االتحادية"."

إصأأأأأالحأأات  -
إدارة الموازنأة 

 العامة

 تطوير النظام االلي إلعداد الميزانية.  ✓
الربط االلكتروني مع نظام الهيئة االتحادية للموارد   ✓

انشاء قاعدة بيانات -الحكومية )نظام بياناتي( البشرية 

 .متكاملة مرتبطة بكافة الجهات االتحادية
عقد مؤتمرات دولية لالطالع على أفضل الممارسات  ✓

 .العالمية في المجال المالي

عقد ندوات محلية للتنسيق مع الجهات االتحادية  ✓

 .والمحلية

 استبيان: العربي النقد صندوق"(. 2021) اإلمارات،  المالية، وزارةالمصدر: 

 . ابريل ، "عشر الثالث  اإلصدار -العربي االقتصاد  آفاق تقرير

 إيرادات  الجاري  للعام   العامة  الموازنة  تتضمن  ،قطر في

 لاير مليار 211 مقابل لاير مليار 194 بنحو تقدر كلية

 إيرادات بينها من تمثل ،2020 لعام  المقدرة  لإليرادات

 لعام الموازنة تقديرات بُنيت. المائة في 80 نحو طفالن

 دوالر 40 يبلغ النفط لبرميل سعر أساس على 2021

في ظل الفرضيات المتوقعة لسعر برميل النفط .  للبرميل

الُمتبناة في إطار هذا التقرير بما  2020المتوقع لعام 

 المتوقع من دوالر للبرميل، 55إلى  50يتراوح بين  

 الكلية اإليرادات ىمستو ارتفاع 2021خالل عام 

 تقديرات في المتضمن بالمستوى مقارنة الفعلية

 . الموازنة

 مليار 195 نحو النفقات تقديرات بلغت المقابل، في

 النفقات مقابل المائة في 7.4 نسبته بانخفاض لاير

 للنفقات  النزولي  االتجاه   يعكس  بما  2020  لعام   الُمقدرة 

الستضافة  الستعدادل المشاريع من العديد استكمال بعد

 على اإلصالحات من عدد وتطبيق 2022 العالم  كأس

 المتوقع من سبق، ما على بناء  . العام  اإلنفاق صعيد

 من المائة في 6 بنحو يُقدر لعجز الموازنة تسجيل

 فائض مقابل 2021في عام  اإلجمالي المحلي الناتج

 .الماضي  العام   الناتج  من  المائة  في  0.1  بنسبة  متواضع

 ( 3جدول رقم )

 قطرإصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصالحات   −

 اإليرادات العامة

تسعى الدولة إلى رفع مستويات تحصيل اإليرادات غير   ✓
 النفطية، من خالل: 

 تعزيز التنوع االقتصادي.  -

 تشجيع القطاع الخاص على االستثمار. -

إصالحات اإلنفاق   −

 العام

 اإلنفاق الحكومي مع رفع كفاءة القطاع العام. ترشيد   ✓

إصأأأأالحأات إدارة  −

 الموازنة العامة

تركز الدولة على تطبيق مبدأ التخطيط متوسط المدى   ✓

 للموازنة العامة. 

دعم المبادرات لتطوير بيئة األعمال ليتم تعزيز دور   ✓
القطاع الخاص ، وذلك لمشاركته في مختلف األنشطة  

 االقتصادية. 

إصأأأأالحأات إدارة  −

 الدين العام

 تحديث وتطوير أنظمة إدارة الدين العام بالوزارة  ✓
 دعم واستقطاب موظفين ذوي كفاءة.  ✓

:  العربي  النقد صندوق"(. 2021) قطر، مصرف قطر المركزي،: المصدر

 . ابريل  ،"عشر الثالث   اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان

https://uaecabinet.ae/
https://uaecabinet.ae/
https://uaecabinet.ae/
https://uaecabinet.ae/
https://www.eia.gov.ae/ar/
https://www.eia.gov.ae/ar/
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 2021إطار موازنة عام ، من المتوقع في الكويتفي 

( 2022مارس  30إلى  2021أبريل  1)للفترة من 

 مليار دينار بزيادة تقدر 10.9تحقيق إيرادات بقيمة 

في المائة لإليرادات المسجلة العام  45.6بنحو 

 83نحو النفطية ، تشكل من بينها اإليرادات الماضي

 في المائة.

ليار م 23فيما يتوقع أن تسجل النفقات العامة نحو 

في المائة مقارنة  6.9دينار بارتفاع ُمقدر بنحو 

بالنفقات العامة المسجلة العام الماضي يمثل من بينها 

في المائة،   71.6اإلنفاق على الرواتب واإلعانات نحو  

 في المائة.  15والمصروفات الرأسمالية نحو 

مليار  12.1بذلك من المتوقع تسجيل عجز بحدود 

في المائة مقارنة بالعجز  13.8دينار بانخفاض نسبته 

مليار دينار  14المسجل العام الماضي الُمقدر بنحو 

 . (5)كويتي

من بين أهم التطورات التي شهدتها األوضاع المالية 

االنخفاض المسجل في رصيد صندوق االحتياطي 

العام خالل السنوات السابقة لدعم السيولة لتغطية 

النفقات العامة، وهو ما تطلب عدد من اإلصالحات 

ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد المالية من بينها 

احتواء نمو المصروفات الجارية ، واالنفاق العام

ا المرتبات واألجور )تعويضات العاملين( ، وخصوص 

الحكومية وبناء شبكة  الدعمإعادة النظر في برامج و

توصيات بشأن إعادة هيكلة ، إضافة إلى  أمان اجتماعي

الوزارات واإلدارات، وكذلك خصخصة األنشطة 

  االقتصادية.

لدين العام من جانب آخر، تشمل إصالحات إدارة ا

العمل على إصدار قانون جديد للدين خالل أفق التوقع 

وسيع إطار عمل إدارة الدين العام في وزارة م وتالعا

 المالية وتعزيزها بالكوادر المؤهلة.

 (4جدول رقم )

 الكويتإصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصأأأأأأأالحأأأأات  −

 اإليرادات العامة

اإليرادات غير النفطية من خالل  العمل على تعزيز  ✓
 . إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة

في المائة على  10إصدار ضريبة موّحدة بنسبة  ✓

 . صافي أرباح الشركات والمؤسسات
 إعادة تسعير الخدمات والمرافق الحكومية.  ✓

توصيات إلقرار تشريعات مالية وتنويع مصادر   ✓

 الدخل. 

إصأأأأأأأالحأأأأات  −

 اإلنفاق العام

 أوضاع المالية العامة وترشيد االنفاق العام. ضبط  ✓
وخصوصا   احتواء نمو المصروفات الجارية  ✓

 المرتبات واألجور )تعويضات العاملين(.

إعادة النظر في برامج الدعم الحكومية وبناء شبكة  ✓
 أمان اجتماعي.

 
 ". 2021(. "موازنة عام 2021وزارة المالية، الكويت، )  5

توصيات بشأن إعادة هيكلة الوزارات واإلدارات،   ✓

 االقتصادية. وكذلك خصخصة األنشطة 

إصأأالحات إدارة  −

 الموازنة العامة

قامت الحكومة بتعديل تشريعي على قانون صندوق   ✓
بعدم التحويل يقضي احتياطي األجيال القادمة 

عجزا  ماليا  للصندوق في السنوات التي تحقق 

واسترجاع قيمة التحويالت المنفّذة خالل السنتين 
 الماليتين الماضيتين.

إصدار قرارات باإلصالحات المالية التي العمل على  ✓

 ال تتطلب تشريعات. 
بيع أصول االحتياطي العام إلى صندوق األجيال لدعم   ✓

 السيولة. 

إجراءات لوقف السحوبات المباشرة من صندوق   ✓

 االحتياطي العام.

إصأأالحات إدارة  −

 الدين العام

 العمل على إصدار قانون جديد للدين العام.  ✓

الدين العام في وزارة المالية  توسيع إطار عمل إدارة ✓

 وتعزيزها بالكوادر المؤهلة. 

"صندوق النقد العربي: استبيان (. 2021)  الكويت، المالية، وزارة: المصدر

 اإلصدار الثالث عشر"، ابريل. -تقرير آفاق االقتصاد العربي

 اإليرادات تراجع 19-كوفيد جائحة عن نتج، مانع   في

 سنوي عجز عن أسفر بما المتوسط المدى على المالية

. ُعماني لاير مليارات 5 عن يقل ال ما المتوسط في بلغ

 األسعار النخفاض السلبي التأثير في التحكم  بهدف

 وإدارة الجائحة عن الناتجة والتداعيات للنفط العالمية

 2020 نوفمبر شهر في تم بهما، المرتبطة المخاطر

 تستند التي المدى متوسطة المالي التوازن خطة تبني

 : (6)يشمل بما أساسية ركائز خمس إلى

 .االقتصادي النمو دعم  (1)

 .الحكومية اإليرادات مصادر وتنويع تنشيط (2)

 .الحكومي اإلنفاق كفاءة  رفع (3)

 .االجتماعية الحماية منظومة تعزيز (4)

 .العامة المالية إدارة  كفاءة  رفع (5)

 من عدد على المحاور هذه من محور كل يشمل

( 2024-2020) الفترة  خالل ستطبق التي المبادرات

 هذه  نهاية في المالية االستدامة تحقيق على يساعد بما

 لتطبيق المالي األثر أن إلى التوقعات تشير .الفترة 

 انخفاض  إلى  سيؤدي  الخطة  هذه  في  الواردة  المبادرات

 حوالي  إلى  ليصل  تدريجي  بشكل  العامة  الموازنة  عجز

 عام  في اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 0.5

2024. 

كذلك من المتوقع زيادة نسبة اإليرادات غير النفطية إلى 

 2021في المائة في عام  34إجمالي اإليرادات لتسجل 

، بما سيساعد على 2020في المائة في عام  21مقابل 

انخفاض العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي 

 16، مقابل 2021في المائة في عام  9لي إلى اإلجما

صندوق النقد العربي: استبيان " (. 2021)ُعمان،  وزارة المالية،  6

 اإلصدار الثالث عشر"، ابريل. -تقرير آفاق االقتصاد العربي
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. جدير بالذكر أن هذه 2020في المائة في عام 

المبادرات تشمل تأسيس "شركة تنمية طاقة ُعمان 

بهدف اتباع الممارسات العالمية إلدارة األصول 

وثروات الدولية بما يساعد على تنمية القطاع النفطي 

بدون االعتماد  وتوفير الموارد الالزمة لتغطية نفقاته

 على الموازنة العامة.

 (5جدول رقم )

 ع مان إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصأأأأأأأالحأأأأات  −

 اإليرادات العامة

تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدء  من شهر ابريل  ✓
2021 . 

 تعزيز اإلدارة الضريبية والتحصيل الضريبي.  ✓

 تعزيز عوائد االستثمارات الحكومية.  ✓
دراسة تطبيق ضريبة الدخل على أصحاب الدخل  ✓

 .2022المرتفع ومن المتوقع تطبيقها بداية من عام  

إصأأأأأأأالحأأأأات  −

 اإلنفاق العام

 مراجعة المصاريف التشغيلية وضبط االنفاق.  ✓

 الشراء االستراتيجي الموحد.  ✓
 رفع كفاءة االنفاق اإلنمائي. ✓

 إعادة توجيه دعم الخدمات العامة. ✓

إصأأالحات إدارة  −

 الموازنة العامة

تحديث نظام إدارة المعلومات المالية الذي سيساعد   ✓

 على تحسين آليات إعداد الموازنة وضبط اإلنفاق. 

 تطبيق موازنة البرامج واألداء.  ✓

إصأأالحات إدارة  −

 الدين العام

 تعزيز قدرات إدارة الدين العام.  ✓
إصدار منشور مالي بشأن أدوات ووسائل تمويل  ✓

 الدين العام. 

  آفاق  تقرير استبيان: العربي النقد صندوق" (. 2021) ،عُمان المالية، وزارة: المصدر

 . ابريل ،"عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد

تأثرت أوضاع المالية العامة بانخفاض ، البحرينفي 

وتراجع مستويات اإلنتاج ، لنفطالعالمية لسعار األ

النفطي، كما تأثرت من جانب آخر اإليرادات الضريبية 

باإلعفاءات التي تم إقرارها على بعض الرسوم 

الحكومية كرسوم البلدية لألفراد والشركات بهدف 

-وباء كوفيدالتخفيف من حجم التداعيات الناتجة عن 

في الوقت الذي شهدت فيه النفقات العامة ، 19

ضغوطات نتيجة االلتزام بالتدابير المتبناة للتخفيف من 

حجم الجائحة ومن بينها االلتزام بدفع رواتب الموظفين 

 البحرينيين. 

تشير البيانات األولية للموازنة إلى ى ما سبق،  استنادا  إل

ل في المائة خال 27انخفاض اإليرادات العامة بنسبة 

مليار دينار، فيما بلغت  2.139العام الماضي لتسجل  

مليار دينار بحريني. بالتالي بلغ  3.763النفقات العامة 

وفق  2020المسجل خالل عام عجز الموازنة العامة 

مليون دينار بما يمثل قرابة  817التقديرات األولية 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو ما  12.5

ز المتوقع في مشروع الميزانية بما أدى إلى يفوق العج

مليار دينار   15ارتفاع في مستويات الدين العام لتسجل  

في المائة من الناتج المحلي  122) 2020في عام 

 2019مليار دينار في عام  13.5اإلجمالي(، مقابل 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(. 94)

الصحية التي مرت رغم الظروف المالية واالقتصادية و

بها البحرين والعالم أجمع التي أثرت سلبا  على 

األوضاع المالية، تبقى مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ 

برنامج التوزان المالي لضمان االستدامة المالية في 

األجل المتوسط باإلضافة إلى دراسة وضع تصورات 

إضافية لتنمية اإليرادات غير النفطية وتخفيض 

 (2022 – 2021العامين الماليين )خالل  المصروفات

أكبر إنجاز تم  لتقليص العجز بشكل تدريجي. تمثلّ 

تحقيقه في هذا الصدد في الموافقة على خطة تنمية 

اإليرادات العامة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون 

حيث تشتمل المالية واالقتصادية والتوازن المالي، 

ن شأنها تطوير دد من المبادرات التي مالخطة على ع

وتنمية اإليرادات العامة على مرحلتين متتاليتين. أما 

فيما يتعلق بالمصروفات العامة، فقد تم تخفيض 

المصروفات اإلدارية التشغيلية للوزارات والجهات 

وذلك مقابل اعتماد  في المائة 30الحكومية بنسبة 

ميزانية مستجدة للتعامل مع المصروفات الطارئة 

ليتم من خاللها صرف  19-اء كوفيدبوبالمرتبطة 

المصروفات الطارئة في المجاالت الطبية واللوجستية 

 والتوعوية.

من المتوقع استفادة اإليرادات العامة خالل أفق التوسع 

ومن التحسن   ،باالرتفاع المتوقع لألسعار العالمية للنفط

المتوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة في ظل 

النشاط االقتصادي لترتفع إلى نحو التوقعات بتحسن 

مليار دينار وفق تقديرات الموازنة للعام الجاري،   2.29

مليار دينار العام المقبل.  2.34وتواصل ارتفاعها إلى 

فيما يتوقع االتجاه النزولي للنفقات العامة في إطار 

اإلصالحات المتبناة لترشيد اإلنفاق العام لتسجل وفق 

 3.56نحو  2022و 2021تقديرات موازنتي عامي 

 مليار دينار على التوالي. 3.48و

استنادا  إلى تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 

الجاري والمقبل من المتوقع تراجع مستويات عجز 

في المائة من  7.9و 9.3الموازنة العامة للناتج إلى 

، واستمرار على التوالي الناتج المحلي اإلجمالي

ام للناتج المحلي اإلجمالي عند مستويات الدين الع
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في المائة. من المتوقع مواصلة البحرين  116مستوى 

لتنفيذ إصالحات االستدامة المالية في أعقاب انتهاء 

في إطار  2021العمل ببرنامج التوازن المالي في عام 

 نهج يستهدف ضمان استدامة أوضاع المالية العامة.

 (6جدول رقم )

 البحرينإصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصأأأأأالحأأات  −

اإليأأأأأأأرادات 

 العامة

 العامةتمت الموافقة على خطة شاملة لتنمية اإليرادات   ✓

للدولة على المدى المتوسط من قبل اللجنة الوزارية 
 والتوازن المالي.   واالقتصادللشئون المالية 

  ويقدر أولويات تطبيق تلك المبادرات،  وضعيتم حاليا   ✓

 مليون دينار.  310 بنحوالتأثير المالي لهذه الخطة 

إصأأأأأالحأأات  −

 اإلنفاق العام

االلتزام بتنفيذ مبادرات ترشيد النفقات ببرنامج التوازن   ✓
رفع كفاءة المصروفات   إلىالمالي باإلضافة 

 واالستمرار في ترشيد النفقات اإلدارية والتشغيلية.

إصأأأأأالحأأات  −

إدارة الموازنأة 
 العامة

بتطبيق مبادرات برنامج التوازن المالي الهادفة    االلتزام ✓

لتعزيز كفاءة االنفاق العام وتسهيل اإلجراءات  
حوكمة األنظمة المالية طريق ، وذلك عن الحكومية

المركزية والتشريعية بشكل مستمر خالل مرحلة تنفيذ  

 الميزانية.

إصأأأأأالحأأات  −

إدارة الأأأديأأأن 

 العام

السعي نحو تخفيض فوائد الدين العام خالل العاميين  ✓
بشكل عام وبالتالي التأثير المباشر على  المقبلين

انخفاض مستوى العجز الحكومي من خالل مواصلة  

التركيز على االقتراض بأقل تكلفة ممكنة سواء من 
 و العالمي.  أ السوق المحلي

االستفادة من المبالغ المستلمة ضمن برنامج التوازن   ✓

لخفض االحتياجات النقدية وبالتالي خفض   المالي
قتراض وذلك لسد المتبقي من العجز معدالت اال

 الحكومي.

تطوير تحليل المخاطر الخاصة بالدين العام وذلك   ✓
أكثر دقة ومن ثم إلى إدارة    وتوقعاتنتائج    إلى  للوصول

 أفضل لشئون الدين العام. 

:  العربي النقد صندوق". (2021)  ،البحرين ،مصرف البحرين المركزي

 . ابريل  ،"عشر الثالث   اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان

 نفطلل المصدرة األخرى العربية الدول

عجز في  ،لدول العربية النفطية األخرىسجلت ا

 2020في المائة في عام  16تقارب  موازناتها بنسبة

في المائة من الناتج المحلي   2مقابل عجز بقيمة تقارب  

. يعكس االرتفاع الكبير في 2019اإلجمالي في عام 

مستويات العجز في الموازنة الُمجمعة لدول المجموعة  

االنخفاض الكبير لكل من اإليرادات النفطية وغير 

ستويات االنفاق النفطية في الوقت الذي شهدت فيه م

العام ارتفاعا  كبيرا  لمواجهة متطلبات مكافحة انتشار 

الفيروس واالنفاق على بنود األجور والحماية 

االجتماعية التي تشكل نسبة ال يستهان بها من موازنات 

 هذه الدول.

من المتوقع بقاء مستويات العجز في الموازنة إلى الناتج 

في المائة  15المحلي عند مستويات مرتفعة تناهز 

في ظل االرتفاع الكبير المسجل في  2021خالل عام 

مستوى النفقات العامة في بعض دول المجموعة 

إصالحات فاعلة على محدودية القدرة على تبني و

صعيد زيادة وتنويع مستويات اإليرادات العامة وهو ما  

يُعزى في جانب منه إلى التطورات الداخلية التي 

 ة.تشهدها دول المجموع

 المجموعة دول مستوى على التطورات

تواجه أوضاع الموازنة العامة للدولة بعدد ،  الجزائر في

في ظل التوقعات  خالل أفق التوقع من التحديات

 ا  وردم  تعدبانخفاض األسعار العالمية للنفط والغاز التي  

في المائة  43 قرابة حيث تمثل للخزانة العامة ا  أساسي

من إجمالي اإليرادات العامة. كما يتسم هيكل النفقات 

العامة بالجمود في ظل استئثار بندي األجور 

 الموازنة. نصف بنحو واإلعانات

العديد من  2021تضمن قانون المالية العامة لعام 

اإلصالحات التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص 

 ُمتنّوع قّوي اقتصاد بناء و ،وضمان االستدامة المالية

 واحد قطاع على وليس متعددة  قطاعات على يرتكز

شملت من بينها إعفاءات ضريبية لتشجيع االستثمار 

المستثمرين األجانب   خالل إعفاء  منالمحلي واألجنبي )

العاملين من إلزامية الشراكة مع طرف محلي باستثناء 

قطاعات استيراد المواد األولية والبضائع الموجهة 

إلعادة البيع على حالها(، وتشجيع الشركات التي تقوم 

عبر بتصدير السلع والخدمات وتوفير النقد األجنبي )

جمالي(، إعفاء "دائم" في مجال الضريبة على الدخل اإل

من خالل مزايا ضريبية لحفز حاضنات األعمال )منح  و

إعفاء من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على 

فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل اإلجمالي لمدة 

سنتين وإعفاء التكوين الرأسمالي لها من الضريبة على 

القيمة المضافة(، وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها 

إعفاء من ضريبة الشركات لمدة عبر ورصة )في الب

خمس سنوات(، إلى جانب إجراءات لتشجيع التكوين 

الرأسمالي والحد من الواردات. كما تضمنت اإلصالح 

كذلك سياسات للتحول من الدعم العام لألسعار 

 والخدمات إلى الدعم الُموجه للفئات الهشة.

لعامة  تضمن قانون المالية العامة زيادة في النفقات ا

مليار دينار  8113في المائة لتسجل نحو  10بنسبة 

مليار  5413جزائري، فيما قدرت اإليرادات بنحو 

في  43دينار تشكل من بينها اإليرادات النفطية نحو 

المائة. بذلك من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة العامة 

في المائة من   13.5مليار دينار )نحو    2700للدولة إلى  

مقابل عجز بلغ   2021في عام  حلي اإلجمالي(  الناتج الم
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في المائة من الناتج المحلي  13مليار دينار ) 2380

 .2020اإلجمالي( للعجز المسجل عام 

 (7جدول رقم )

 الجزائرإصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 

إصأأالحات اإليرادات  −

 العامة

الحصيلة يادة المحلي واألجنبي لزتحفيز االستثمار  ✓

 الضريبية. 

إصأأأأالحأات اإلنفأاق  −

 العام

 حوكمة الميزانية )سياسة ترشيد النفقات(.  ✓

 االستيراد بُجملة من القوانين. -تأطير عملية  ✓

االنتقال بطريقة سلسة من الدعم العام لألسعار   ✓
 والخدمات إلى الدعم الُمّوجه للفئات الهشة.  

ة خفض االنفاق على استيراد المواد الكمالية لمواجه ✓

 المصاريف الحكومية.

وضع تدابير جمركية جديدة بهدف وضع حد لتهريب   ✓

 العملة للحفاظ على احتياطي الصرف.  

-التجارة والجمارك -االسراع في وتيرة رقمنة قطاع  ✓

 لتأطير عملية االستيراد بطريقة شفافة. 

إصأأأأأأالحأأات إدارة  −

 الدين العام

ايجاد مصادر تمويل بدلية لالقتصاد مثل اصدار   ✓

الصكوك وتطوير سوق األسهم والسندات بإعادة  

 إحياء )بورصة الجزائر وفق قواعد جديدة(. 

 تطوير وتنشيط سوق السندات.  ✓

 آفاق تقرير استبيان: العربي النقد صندوق" .( 2021)  الجزائر، بنك الجزائر،

 .ابريل  ،"عشر الثالث   اإلصدار  -العربي االقتصاد

تأثرت أوضاع المالية العامة بالتداعيات  ،العراق في
خاصة فيما يتعلق بجانب  19-وباء كوفيدالناتجة عن 

اإليرادات العامة التي تشير التقديرات إلى تراجعها إلى 
تريليون دينار لعام  108مقابل  دينارتريليون  60نحو 
الذي تم  "أوبك+"بما يُعزى إلى االلتزام باتفاق  2019

بنسبة تقارب   ت اإلنتاج من النفط  خفض كميا  ه في إطار
في المائة العام الماضي، وإلى أثر انخفاض األسعار   13

 في المائة.  35العالمية بنسبة 

في  كبيرة   تضمنت موازنة العراق للعام الجاري زيادة  
 150.5نحو لتصل إلى مستويات النفقات العامة 

 تريليون دينار لمستوى النفقات  90تريليون دينار مقابل  
 . 2020العامة المسجلة في عام 

في هذا اإلطار، اشارت وزارة المالية إلى أن الزيادة 

 62.5 الكبيرة في اعتمادات موازنة العام الجاري بنحو

عدا القروض األجنبية والمحلية مقارنة -تريليون دينار،  

تعكس االولويات  -2020بما تم تمويله في عام 

االقتصاد الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها 

ساعد في تحقيق االهداف التنموية ي وبما يقالعرا

في مجال اإلنفاق على تتركز الزيادة . واالقتصادية

إذ بلغت  ،الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد

كما خصص   .من إجمالي الزيادة   في المائة  20.5نسبتها  

العالوات وسد  تكاليفلتلبية ه الزيادة جانب من هذ

الشواغر وتعيين األطباء وذوي المهن الصحية لسنتين 

 
خالل عام   1182بلغ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر   7

2018 . 

. إضافة إلى زيادة في النفقات االستثمارية بنسبة سابقة

 في المائة. 8

 ،سوف يساهم االرتفاع المتوقع لألسعار العالمية للنفط

واالرتفاع المتوقع للعائدات الجمركية بعد رقمنة نظم 

كية في تعزيز مستوى اإليرادات، فيما ستساعد الجمر

اإلصالحات المالية التي يتم تبنيها في إطار برنامج 

ترشيد  علىاإلصالح الُمتبنى مع صندوق النقد الدولي 

االنفاق العام خاصة فيما يتعلق بفاتورة األجور والتي 

نحو ما يزيد عن ثلث االنفاق العام في عام  شكلت

2020. 

سبق، من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة بناء  على ما 
تريليون  58.7 العامة للدولة للعام الجاري إلى نحو

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  25 دينار تشكل
مقابل عجز بلغت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 في المائة في العام السابق. 14.5

ولويات تمثل إصالحات إدارة الدين العام من أبرز األ
في المرحلة الحالية بما يستلزم تطوير أسواق الدين 

اللجوء إلى األسواق  ضرورة  المحلية، إضافة إلى
الدولية للبحث عن مصادر أخرى لتمويل الدين العام 
السيما في ضوء ارتفاع مستويات العجز الُمسجل في 
الموازنة العامة مقارنة بالحد األقصى المسموح بتمويله 

 27البالغ  مجلس النوابمن قبل ية من مصادر محل
تريليون دينار بما يستلزم إصالحات وسياسات على 

 صعيد إيجاد مصادر أخرى لتمويل الدين العام.

شهدت األوضاع المالية ضغوطات حادة  ،(7)ليبيافي 

الداخلية التي أثرت  التطوراتنتيجة  2020في عام 

على اإلنتاج من النفط الخام بما أُثر على مستويات 

في المائة من  98بنحو اإليرادات النفطية التي تسهم 

اإليرادات الكلية، فيما تأثرت اإليرادات غير النفطية 

باالنكماش الحاد للنشاط االقتصادي في ظل تراجع 

لعام في المائة ا 55الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 الماضي. 

تسعى الحكومة إلى تنفيذ عدد من اإلصالحات لزيادة 
اإليرادات العامة من خالل االستعادة التدريجية 

 المؤسسة دعم  على العمللمستويات اإلنتاج النفطي و
 مليون  1.2  بنحو  يُقدر  انتاج  بلوغ  جلأ  من  للنفط  الوطنية
 ،2022 عام  برميل مليون 1.4 ، 2021 عام برميل

 عام منذ المتوقفة المشاريع استكمال إلى باإلضافة
 على االنفاق زيادة  علي الدولة ستعمل ما. ك2011

 الرفع  و  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  االجتماعية  الخدمات
إضافة إلى مساعي   .للمواطنين  االقتصادية  القدرات  من
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إلصالح نظم الدعم السلعي وخاصة دعم الطاقة وتوجيه 
 المستحقين وترشيد اإلنفاق.الدعم إلى 

 ( 8)  جدول

 ليبيا : التوقع  أفق خالل العامة المالية إصالحات

إصأأالحات اإليرادات  −

 العامة

رفع مساهمة اإليرادات السيادية في تمويل الميزانية  ✓

 العامة.

 العمل على رفع االنتاجية في قطاع النفط.  ✓

إصأأأأالحأات اإلنفأاق  −

 العام

الحدود الدنيا لإلنفاق العام ورفع كفاءته و إعادة  بالتقيد  ✓

 النظر في سياسات الدعم.  

ال   من المتوقع ان تتخذ الحكومة إصالحات في الدعم  ✓
سيما دعم الطاقة لما له من اثار سلبية على الميزانية 

العامة بصفة خاصة وعلى االقتصاد الليبي بصفة  

 عامة.

الدولة على الحد من استخدام الدين العام لتمويل ستعمل  ✓ إصالحات الدين العام −
 .الميزانية العامة

  2021الذاتية خالل عامي اإليرادات  علىاالعتماد  ✓

 .    2022و

 . على سداد جزء من الدين العامالعمل  ✓

  تقرير  استبيان: العربي النقد  صندوق" . (2021)ليبيا، مصرف ليبيا المركزي، 

 . ابريل  ،"عشر الثالث  اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق

تواجه إدارة السياسة المالية تحديات كبيرة ، اليمن يف

في ظل األوضاع الداخلية التي تمر بها البالد التي أدت 

في توليد  األساسيتوقف االنتاج النفطي المساهم  إلى

النفطية غير كما تراجعت االيرادات  ،االيرادات العامة

على ضوء التأثر الملموس ألنشطة القطاع الخاص 

 تراجع حجم المساعدات الرسمية. إلىإضافة 

الناتج عند  إلىمن المتوقع استمرار عجز الموازنة 

في المائة خالل أفق  7مرتفعة تدور حول مستويات 

العجز بشكل رئيس من خالل  يتم تمويل. سوف التوقع

اإلصدار النقدي ومن   منالمساعدات الخارجية، خاصة  

 إلىتجاه اال إلىإضافة ، خالل المساعدات اإلقليمية

 .واالقتراض الخارجي إصدار أدوات الدين المحلي

 للنفط المستوردة العربية الدول .2

تواصل الدول العربية المستوردة للنفط تقدمها على 

صعيد اإلصالح الضريبي وتبني سياسات تعمل على 

تحسين اإلدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي 

إدخال نظام الفوترة االلكترونية أو التحصيل   إلىإضافة  

اإللكتروني للضرائب. أما في جانب اإلنفاق العام، تعمل 

ى تنفيذ سياسات إصالحية تستهدف الدول العربية عل

ترشيد اإلنفاق العام وذلك من خالل إعادة ترتيب 

إعادة هيكلة الوزارات  إلىإضافة أولويات االنفاق 

والمؤسسات الرسمية. كما تعكف هذه الدول على 

مراجعة سياسات الدعم المتبناة من طرفها بهدف 

 إلىإصالح نظم الدعم السلعي والتوجه عوضا  عنها 

ح وتقوية شبكات الحماية االجتماعية واالستهداف إصال

 إلىالنقدي للفئات المستحقة. كما تسعى اإلصالحات 

االنفاق االستثماري  إلىزيادة الموارد الموجهة 

واالنفاق االجتماعي السيما ذلك الذي يستهدف تطوير 

 قطاعي التعليم والصحة.

وفي ظل الحاجة إلى زيادة االنفاق  ،ضوء ما سبق في

التخفيف من العام على القطاع الصحي وعلى تدابير 

ارتفعت نسبة ا ثار االجتماعية واالقتصادية للوباء 

العجز في الموازنة العامة الُمجمعة لدول المجموعة من  

في المائة في  9.5إلى  2019في المائة في عام  6.6

جز اتجاهه النزولي ، فيما يتوقع معاودة الع2020عام 

في المائة  7.8لينخفض إلى مستوى  2021خالل عام 

 .من الناتج المحلي اإلجمالي

 المجموعة دول مستوى على التطورات

تستهدف السياسة المالية في المدى المتوسط  ،مصر في

 5.1 إلىخفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة 

 إلىفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، والدين العام 

في المائة بحلول يونيو  76 إلىالناتج المحلي اإلجمالي 

تحقيق فائضا  مواصلة وهو ما يتطلب  2021من عام 

في المائة من الناتج سنويا   2زنة بنسبة أوليا  في الموا

قاعدة الالموارد الضريبية عبر توسيع  ة من خالل زياد

الضريبية وغير الضريبية، ورفع كفاءة االنفاق العام 

وإعادة ترتيب أولويات االنفاق لصالح القاعدة العريضة 

من المواطنين واتباع سياسات توزيعية تتسم بالكفاءة 

 والعدالة.

الستمرار ا 2022-2021موازنة العام المالي تستهدف 

في جهود الحفاظ على االستقرار المالي المتوازن في 

مساندة النشاط و، 19-كوفيدظل تداعيات جائحة 

االقتصادي، وتحفيزه دون اإلخالل باستدامة مؤشرات 

وذلك من خالل خفض العجز الكلى   الموازنة والدين،

، اإلجمالي المحليمن الناتج  في المائة 6.6إلى نحو 

من الناتج  في المائة 1.5وتحقيق فائض اولي قدره 

جهزة الموازنة ن أالمحلي لضمان استقرار مسار دي

يعد بما بنهاية هذا العام المالي كنسبة من الناتج المحلي 

للحفاظ على تقييم المؤسسات  اساسيا   متطلبا  كذلك 

ابي الدولية ومؤسسات التصنيف االئتماني الجيد وااليج

 .لمصر

االستمرار  2022-2021تتضمن موازنة العام المالي  

في دعم ومساندة القطاعات االنتاجية والفئات األكثر 

جائحة بالتزامن مع استمرار جهود تحسين التأثرا  ب

جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة 

. من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق

دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل   ىلإضافة إ

على تعزيز مجاالت التنمية البشرية، وباألخص قطاعي 
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الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات 

القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى 

المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع 

 .بكافة انحاء الجمهورية

إلعداد األسس واألطر واالهداف الحاكمة  منتتض 

االستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع الموازنة في  

والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد 

واالستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة 

على أساس موازنة البرامج واألداء، ومتابعة مبادرات 

لضمان رفع محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها 

كفاءة وجودة اإلنفاق العام، باإلضافة إلى العمل على 

توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول 

الدولة من خالل زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة 

 .العامة

 -كوفيد لجائحة المرتقب التأثير ظل في، (8)المغرب في
 المالية قانون إطار في الميزانية توقعات تُظهر ،19
ا 2021 لسنة  الناتج من في المائة  6.5 بنسبة عجز 

 ،دون احتساب عائدات الخصخصة اإلجمالي المحلي
للعجز  المحلي الناتج إجمالي من في المائة 7.7 مقابل

 الناتج من في المائة 4.1 بواقع 2020 لعام  المتوقع
 ذاه يفسَّر. 2019 عام  في المحقق اإلجمالي المحلي
اإليرادات  فيالمتوقع  بالتحسن 2021 سنة في التطور

 في العام  اإلنفاق وسيستمر الضريبية، وغير الضريبية
 سيما وال والخدمات، السلع بنفقات مدفوع ا االرتفاع،

  .بالتحويالت يتعلق فيما

حرصا  من الحكومة على دعم التعافي االقتصادي 
الدولة بموجب "ميثاق اإلنعاش االقتصادي سوف تلتزم  

درهم  مليار 120موارد مالية بحدود والتشغيل" بتعبئة 
 التعافيفي االقتصاد الوطني لمواكبة  ايتم ضخه

تعبئتها في إطار   مليار درهم ستتم   45االقتصادي، منها  
مليار درهم  75ستثمار وصندوق محمد السادس لال

أنواع الدولة لفائدة كافة  كقروض مضمونة من طرف
من تفعيل إطار الجهوية المتقدمة،  الشركات. إضافة إلى  

تحويالت من الميزانية العامة للدولة إلى خالل 
مليار درهم  10الترابية، بهدف بلوغ سقف  الجماعات

 .كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي

القانون المتعلق بتحويل  تطبيقتسريع عالوة على 
صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة تحت 

الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة" " اسم 
 .بغرض تعزيز استدامة نظام الضمان وتوسيع مهامه

جديدة يكية إعطاء دينامكما تتضمن اإلصالحات 
الولوج إلى لبرنامج "انطالقة" لتمكين الشباب من 

لحاجياتهم وطموحاتهم في  مصادر التمويل المالئمة
 .الشركاتمجال إحداث وتطوير 

 
 استبيان: العربي النقد صندوق"  (.2020) المغرب،  بنك المغرب،   8

 .ابريل ، "عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير

ساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل إحداث م
لصندوق " درهم، سيتم تخصيصها مليار 5ما يناهز 

 ."دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي
الية مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجو

 واالجتماعية بالوسط القروي، والذي تم إعداده طبقا
 50  بنحوللتوجيهات الملكية السامية. بغالف مالي يقدر  

 .مليار درهم 

 ( 9جدول ) 

 المغرب إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 
إصأأأأأأأأالحأأأأات  −

 اإليرادات العامة

إعادة تنظيم المركز المالي لبورصة للدار البيضاء   ✓

 .   2020في سبتمبر 
إحداث مساهمة مهنية موحدة لفائدة األشخاص   ✓

 الذاتيين الخاضعين للضريبة على 

 الدخل وفق نظام الربح الجزافي.   ✓
اقتراح تغييرات في التعريفات الجمركية وضريبة  ✓

االستهالك الداخلي وضريبة القيمة المضافة، بهدف  

 تحسين اإليرادات جزئي ا.
من المقترح بهدف تعزيز موارد صندوق الحماية  ✓

االجتماعية ودعم التماسك االجتماعي تجديد مساهمة 

التضامن االجتماعي على األرباح والدخل بإعادة  
دمج األشخاص الذاتيين في هذه الضريبة، وخفض  

 عتبة ضريبة الشركات. 

واتب  تشجيع التوظيف، من خالل مقترح إلعفاء ر ✓
الموظفين الجدد حتى سن الثالثين، ألول سنتين، 

 بشرط أن يكونوا بعقد دائم. 

إصأالحات اإلنفاق  −

 العام

مليار درهم   230تعزيز االستثمار العمومي، ليبلغ  ✓

في  مليار درهم ستتم تعبئتها 45، منها  2021سنة 
 .إطار صندوق محمد السادس لالستثمار

تعميم التغطية االجتماعية التفعيل التدريجي لعملية  ✓

 . 2025لفائدة جميع المغاربة في أفق 

 االقتصاد آفاق  تقرير استبيان" ،المملكة المغربية . (2021) ، بنك المغرب

 . أبريل  ،"عشر  الثالث اإلصدار : العربي

وغير سجلت اإليرادات الضريبية  ،تونس في

في  7.5وفي المائة  10.5تراجعا  بنسبة الضريبية 

مقارنة بمستوياتها   2020عام  المائة على التوالي خالل  

نتيجة التداعيات الناتجة عن  2019المسجلة في عام 

في المقابل، ارتفعت النفقات العامة بنسبة الجائحة. 

في المائة في ضوء التزامات الحكومة بدعم  22.3

لتعافي وتعزيز اإلنفاق مستويات االنفاق العام لدعم ا

على القطاع الصحي. بذلك ارتفعت نسبة عجز الموازنة 

في المائة من الناتج  13.4العامة للدولة إلى ما يشكل 

 10.4المحلي اإلجمالي، وهو ما يمثّل ارتفاعا  بنحو 

نقطة مئوية مقارنة بالعجز الُمقدر في قانون المالية 

 . (9)األصلي

(. "تقرير حول موازنة الدولة لعام 2020) تونس،  وزارة المالية،   9

 "، أكتوبر. 2021
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-2020) سط المدى للفترة يرتكز إطار الميزانية متو

 :(10)على ما يلي( 2022

تحقيق زيادة في مستوى اإليرادات المحلية بنسبة  −

في المائة من خالل نمو اإليرادات الضريبية  8.9

 في المائة. 9.8بنسبة 

زيادة نسبة مساهمة الموارد الذاتية في تمويل   −

 2022في المائة في عام  79 نحو إلىالميزانية 

 .2019في المائة عام  76.5مقابل 

في المائة عام  2 إلىخفض نسبة عجز الموازنة  −

 .2019في المائة عام  3.5مقارنة مع  2022

 .2020تحقيق عجز أولي إيجابي بداية من عام  −

واجه االقتصاد السوداني تحديات كبيرة   ،السودان في

انعكست على أوضاع المالية من أهمها  2020في عام 

ركود النشاط االقتصادي واالرتفاع غير المسبوق 

لمعدل التضخم واالنخفاض الكبير في قيمة العملة 

من أثر هذه التحديات على أوضاع المالية  زادالمحلية. 

 .19-كوفيدوباء العامة التداعيات الناتجة عن 

األثناء، تراجعت اإليرادات الكلية لتسجل نحو  ه في هذ

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة  7

في المائة من الناتج في  27.3بإيرادات قُدرت بنحو 

 19-وباء كوفيدمشروع الموازنة نتيجة تداعيات 

وانخفاض األسعار العالمية للنفط وكميات إنتاجه 

عائدات رسوم عبور نفط دولة جنوب   وبالتالي انخفاض

السودان، إلى جانب ضعف األداء االقتصادي للهيئات 

 والشركات الحكومية.

في المائة من   12مثلت النفقات العامة نحو    ،في المقابل

في المائة للمستوى   30.8الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  

الُمقدر في الموازنة العامة وتوجه جانب مهم منها 

الهيكل الجديد للرواتب ودعم السلع األساسية لتمويل 

والصرف على بنود الدعم االجتماعي وحزمة تحفيز 

 مليار  جنيه(.  14.6)  19-وباء كوفيدلمواجهة تداعيات  

في ضوء ما سبق، تشير التقديرات األولية إلى تحقيق 

في المائة من  4.9الموازنة العامة للدولة لعجز بنسبة 

 ي بنهاية العام الماضي.الناتج المحلي اإلجمال

يأتي إعداد موازنة العام الجاري في سياق يستهدف 

تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي والتغلب على 

االختالالت الهيكلية وإدارة األزمات االقتصادية 

والمالية والتغلب على الفجوات التمويلية. بناء عليه، 

 
(. "تقرير حول موازنة الدولة لعام 2019) تونس،  وزارة المالية،  10
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من تضمنت الموازنة تدابير لزيادة اإليرادات العامة 

خالل زيادة كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية 

ومراجعة اإلعفاءات الجمركية والضريبية ومكافحة 

 التهرب والتجنب الضريبي.

تضمنت الموازنة سياسات لتحديد  ،على صعيد اإلنفاق

وتطبيق هيكل األجور وترتيب أولويات اإلنفاق العام 

ية الموحد وتطوير وتفعيل آليات الضمان والحما

االجتماعية واالهتمام بالبنية التحتية والقطاعات 

اإلنتاجية، والعمل على تضمين أهداف التنمية 

 المستدامة في الموازنة العامة.

كما تم التوجه إلى تبني سياسات لتمويل عجز الموازنة 

العامة من موارد غير تضخمية وخفض العجز الجاري 

ة وضبط والكلي والدين العام إلى المستويات ا من

االستدانة من الجهاز المصرفي إلتاحة موارد لدعم 

النمو االقتصادي، والحد من إصدار خطابات 

 الضمانات الجديدة وحصرها في المشروعات التنموية.

 999تضمنت موازنة العام الجاري إيرادات بواقع 

في المائة من الناتج المحلي  16.7مليار جنيه )

مليار جنيه  1099اإلجمالي(، ومصروفات بواقع 

في المائة من الناتج(، تشكل من بينها  18.9)

الرأسمالية في المائة، و 81المصروفات الجارية نحو 

في المائة من الناتج   4مليار جنيه بما يشكل    209,7نحو  

من المتوقع أن يبلغ العجز في  ،عليه المحلي اإلجمالي.

في المائة من الناتج المحلي  1.7الموازنة نحو 

 اإلجمالي. 

تشير التقديرات إلى انخفاض في  ،( 11)األردن في

في المائة في عام   7.1اإليرادات العامة قبل المنح بنسبة  

، وهو ما يُعزى إلى انخفاض اإليرادات غير 2020

اإليرادات الضريبية ارتفاعا  الضريبية. في حين سجلت  

يعود إلى  ما على الرغم من االنكماش االقتصادي وهو

نجاح اإلصالح الضريبي في رفع كفاءة التحصيل 

الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب والتجنب 

الضريبي، عالوة على التوسع في القاعدة 

 .(12)الضريبية

في الوقت الذي سجلت فيه النفقات العامة ارتفاعا  بنسبة 

في ظل الحاجة إلى تعزيز مستويات  في المائة 6.2

. بالتالي تشير االنفاق على الصحة والحماية االجتماعية

 المنح بعد ا  التقديرات إلى تحقيق الموازنة العامة عجز

(. "خطاب مشروع قانون 2021د. محمد محمود العسعس، )  12

الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 

 "، وزارة المالية، األردن.2021
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 في  7.1  نسبته  ما  أو  دينار  مليون  2163.5  والييقدر بح

 .اإلجمالي المحلي الناتج من ئةالما

في ضوء الحاجة إلى تعزيز النمو االقتصادي والتغلب 

على التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا التي 

من المتوقع أن يتغلب عليها االقتصاد األردني بنهاية 

معاكسة للدورة   2021، جاءت ميزانية عام  2021عام  

االقتصادية من خالل الحرص على تعزيز االنفاق 

الوات المخصصة للجهازين الرأسمالي وزيادة الع

المدني والعسكري ودعم االنفاق الصحي ونفقات 

الرعاية االجتماعية، ولكن بدون الحاجة إلى فرض 

 ضرائب جديدة بهدف الحفاظ على االستدامة المالية. 

تضمنت الموازنة زيادة متوقعة في مستوى  ،بناء  عليه

مليار  7.87اإليرادات الكلية المقدرة عند مستوى 

في المائة، في حين قدرت  11ار، بارتفاع نسبته دين

مليار دينار بزيادة بلغت  9.93النفقات عند مستوى 

 في المائة.  6.1حوالي نسبتها 

من المتوقع تراجع عجز الموازنة  ،في ضوء ما سبق

 من  المائة في 6.7 نسبته ماالعامة للدولة ليصل إلى 

 المائة  في  6.1و  2021  عام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج

 .2022 عام  في اإلجمالي المحلي الناتج من

 ( 10جدول ) 

 األردن إصالحات المالية العامة خالل أفق التوقع: 
إصأأأأالحأات  −

اإليأأأأأأرادات 

 العامة

 . 2021عدم فرض اية ضرائب جديده خالل عام   ✓
اتخاذ كافة اإلجراءات لمحاربة التهرب الضريبي  ✓

التسويات الضريبية والجمركي، حيث تم اجراء عدد من 

مع المكلفين، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش  
الضريبي، من خالل اعتماد خطة لمكافحة التهرب 

 الضريبي. 

إصأأأأالحأات  −

 اإلنفاق العام

دعم القطاع الصحي ورصد المخصصات المالية الالزمة   ✓

 لديمومة هذا القطاع.
تعزيز وتطوير شبكة االمان االجتماعي وربطها  ✓

 بمنظومة التعليم والصحة والعمل. 

زيادة االنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة النمو االقتصادي   ✓
 وبما ينعكس ايجابا  على معدالت التشغيل. 

تعزيز مبدأ االعتماد على الذات في تغطية االنفاق العام   ✓

من خالل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من 
 التهرب الضريبي والجمركي.

مخصصات للمكافآت ضمن النفقات عدم رصد اي  ✓

 الرأسمالية 
ضبط وترشيد االنفاق العام واتخاذ االجراءات الرامية  ✓

 ذلك.  إلى

 في المائة(. 25زيادة االنفاق الرأسمالي بنسبة ) ✓
رصد المخصصات الكافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة   ✓

 لقطاع الخاص وتحفيز االستثمار. امع 

لمواجهة جائحة كورونا بسقف  تمويل النفقات الصحية  ✓

 ( مليون دينار.165)

إصأأأالحات  -

إدارة 

الأأمأأوازنأأة 
 العامة

بما ينسجم مع توجهات  2021تم بناء موازنة عام  ✓

الحكومة الهادفة لتحفيز النمو االقتصادي وتشجيع 

االستثمار من جانب، وتحسين واقع النظام الصحي 
 .وتعزيز شبكة الحماية االجتماعية 
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التأكيد على نهج  الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز   ✓
ومية للتمكن المفهوم لدى جميع الوزارات والدوائر الحك

 من تحقيق النتائج المستهدفة لدى كافة الجهات المعنية.

إصأأأالحات  -

إدارة الأأدين 
 العام

بما  2021تم اعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام  ✓

ينسجم مع برنامج اإلصالح بتخفيض عجز الموازنة 
العامة ووضع طريق واضح لخفض الدين العام وخدمته، 

سبة الدين باستثناء ما يحمله حيث من المتوقع أن تصل ن

 إلىصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي العام 
في   79.8 إلىالناتج المحلي اإلجمالي في نهاية البرنامج 

 المائة.

مراجعة استراتيجية الدين وتحديثها بشكل دوري وفقا    ✓
للمستجدات االقتصادية والمالية، حيث يتم متابعة أهداف  

تمديد آجال استحقاق الدين واتخاذ  االستراتيجية من حيث

 اإلجراءات الالزمة لتخفيض كلف االقتراض. 

 استبيان: العربي النقد صندوق". ( 2021)األردن،  ،البنك المركزي األردني
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عدد   توالي  معبمرحلة دقيقة    االقتصاد  يمر،  13لبناني  ف
تضاعف  فقد. قصيرة زمنية  فترة  خاللاألزمات من 
عام  نهاية بدأت التيوالمصرفية  النقديّة األزمةتأثير 
 العام غالق  واإلفيروس كورونا    جائحة  بروز  مع  2019
تداعيات انفجار  إلى وصوال   لمواجهتها، فُرض الذي

 والنتائج ،2020 أغسطس 4 في يروتمرفأ ب
 عوامل كلها. األحداث هذه لكافةوالمالية  االقتصادية

 صورة واضحة عن تكوين جدا   الصعب من تجعل
المرحلة القادمة خاصة في   توجهات السياسة المالية في

للحد من التبعات خطط محدودية القدرة على تبني ظل 
والحاجة إلى تبني عدد من الناتجة عن هذه األزمات 

 للحدّ منضرورية  الية  السياساالقتصادية واإلصالحات  
 .لها هذه األزمات وإيجاد الحلول الالزمة تأثير

خالل   ةانعكست هذه األزمات على أوضاع المالية العام
حيث تراجعت اإليرادات العامة بنسبة  2020عام 

بما يُعزى   في المائة وفق التقديرات األولية 20تقارب 
إلى االنخفاض الكبير المسجل لإليرادات الضريبية مع 

في  22انكماش النشاط االقتصادي بنسبة تقدر بنحو 
المائة. كما تراجعت كذلك النفقات نتيجة عدم توفر 

ية الكافية وتركز االنخفاض في النفقات الموارد المال
في المائة في  52الرأسمالية التي سجلت تراجعا  بنسبة 

ضوء جمود هيكل االنفاق العام مع استحواذ بند األجور 
في المائة من إجمالي النفقات العامة.  54.5على نحو 

في المحصلة بلغ عجز الموازنة العام الماضي كنسبة 
 في المائة.  5.2الي نحو من الناتج المحلي اإلجم

خالل أفق التوقع من المتوقع تبني سياسات مالية 
انكماشية الستيعاب الضغوطات على أوضاع المالية 
العامة الناتجة عن تراكم وتزايد مدفوعات خدمة 

فاتورة األجور والرواتب، ودعم الكهرباء، والديون، 
التزامات الدولة في إطار نظم الحماية الوفاء بو

ماعية. كما يتوقع خالل هذه الفترة انخفاض االجت
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مستويات اإليرادات بفعل االنكماش االقتصادي 
والحاجة  ،والتحديات التي تواجه دفع النمو االقتصادي

إلى تبني إصالحات مهمة على صعيد تحسين مستويات 
التحصيل واالمتثال الضريبي مع تحسن األوضاع 

حات الداخلية وتمكن الحكومة من تبني اإلصال
االقتصادية الالزمة لترشيد االنفاق واحتواء الزيادة في 
بندي األجور ومدفوعات الفائدة وإعادة هيكلة بعض 

 الديون والبدء بتنفيذ اإلصالحات الضريبية. 

بافتراض استعادة  2021تم وضع موازنة العام المالي 
، 2022مسارات النمو االقتصادي اعتبارا  من عام 

يرة على المدى المتوسط وتحرير سعر صرف الل
وبافتراض البدء بتطبيق خطة اإلصالح االقتصادي 
والمالي لتجاوز االختالالت الداخلية والخارجية. تجدر 
اإلشارة إلى ان خطة اإلصالح االقتصادي والمالي 
تتضمن عدد من التدابير لترشيد االنفاق العام من خالل 

المائة في  9.1احتواء فاتورة األجور والرواتب بحدود 
، وخفض 2024من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

في المائة من الناتج إلى  4.4تكاليف نظام التقاعد من 
في المائة. إضافة إلى البدء بتطبيق خطة إصالح  2.2

بهدف  2019الكهرباء التي تم وضعها في عام شركة 
التخفيف من مستويات المبالغ المحولة لتغطية العجز 

كهرباء لبنان من خالل رفع مستويات المالي لشركة 
تعرفة االستهالك بالتوازي مع زيادة مستويات اإلنتاج. 
على جانب اإليرادات تتضمن الخطة تدابير لإلصالح 
الضريبي بهدف توسيع القاعدة الضريبية واالمتثال 
الضريبي. إلى جانب زيادة معدل ضريبة الشركات من 

ادة الضرائب في المائة، وزي 20في المائة إلى  17
في المائة، وضريبة القيمة  15إلى  10الرأسمالية من 

 .14في المائة 15المضافة على السلع الفاخرة إلى 

تعتمد االيرادات الحكومية المحلية بشكل  فلسطينفي 
التي يقوم الجانب  رئيس على إيرادات المقاصة

االسرائيلي بتحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، 
، ومن ثم "اتفاقية باريس االقتصادية"وذلك بموجب 

خزينة الحكومة  إلىتقوم اسرائيل بتحويل هذه االموال 
؛ في المائة 3مقابل عمولة تحصيل بنسبة  الفلسطينية

مة، ففي حالة عدم االلتزام بتحويلها بشكل منتظم للحكو
فإن ذلك يحد من قدرتها على االنفاق والتوسع في 

ن هذا الجزء من أخاصة و ،مشاريع البنية التحتية
 في المائة 60 إلى 50 ما يتراوح بينااليرادات يشكل 

 . العامةيرادات جمالي اإلإمن 

رغم البيئة العالمية واإلقليمية الحكومة  ستواصل
الصعبة والتداعيات الناتجة عن فيروس كورونا 

تها الرامية التركيز أيضا  على دور المالية العامة اياسس

 
العامة حول إعداد مشروع تعميم إلى اإلدارات  وزارة المالية، "  14

"، وزارة 2021قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 

 المالية، لبنان.

في تعزيز االنفاق االجتماعي ودعم النمو الشامل 
 من خالل:أفق التوقع والمستدام خالل 

تخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل  -
 المحدود.

تباع نظام الضريبة إرار في االستم -
 التصاعدية.

المزيد من العدالة االجتماعية تحقيق  -
 واالقتصادية.

 االجتماعية. عانات اإل زيادة مستوى -
المزيد من االستثمار في البنية التحتية  -

 مشاريع التعليم والصحة.االنفاق على و

مستويات ارتفاع  ، من المتوقع على ضوء  موريتانيا  في

االعتماد على إيرادات متحصالت القطاع االستخراجي 

الخزانة العامة نتيجة  إلىممثلة في اإليرادات المتدفقة 

 ،نحو ثلث اإليرادات العامةيساهم بتصدير الحديد التي 

والتوقعات باستمرار أسعاره عند مستويات منخفضة 

، والتوقعات بتحسن مستويات الطلب 2021خالل عام 

عليه السيما من الصين، زيادة مستويات  العالمي

اإليرادات العامة خالل أفق التوقع. في الوقت الذي 

ستستمر فيه حاجة الحكومة إلى زيادة مستويات اإلنفاق 

العام للتغلب على التداعيات االجتماعية واالقتصادية 

الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وحفز مستويات 

اري بهدف التخفيض من االنفاق العام السيما االستثم

 معدالت البطالة.

 على الصومال في الموازنة تعتمد، الصومالفي 
 اإلقليمية التجارة  حركة تخدم  التي الموانئ إيرادات
 البرلمان صادق. الدولية المساعدات على وكذلك
 في األضخم  تعد التي 2021 عام  موازنة على مؤخرا  
 مقارنة  دوالر  مليون  672  بلغت  باعتمادات  البالد  تاريخ
 تركز. 2020 عام  لموازنة دوالر مليون 640 مع

 المؤسسات موازنات تمويل على الموازنة اعتمادات
 تقديم على و ،(دوالر مليون 322) الحكومية اإلدارية
  (.دوالر مليون 109) األساسية الخدمات

تتمثل أولويات اإلنفاق الرأسمالي على مشروعات 
الصحية ودعم القطاعات اإلنتاجية الطرق والخدمة 

السيما الثروة الحيوانية وميناء بربرة الذي من المتوقع 
أن يجذب أيضا  المزيد من تدفقات االستثمار األجنبي 

 المباشر.

 عجز للدولة العامة الموازنة شهدت، لجيبوتيبالنسبة 
 خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في  4.5  بحدود
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 لإليرادات الكبير لالنخفاض نتيجة 2020 عام 
 انتشار  لمكافحة  العام  االنفاق  مستويات  وزيادة   الحكومية
 الصحية الرعاية على اإلنفاق وزيادة  المرض

 المالية األوضاع تحسن المرتقب من. واالجتماعية
 مستويات تحسن ضوء في خاصة التوقع أفق خالل

 الرسوم إيرادات سيدعم  ما وهو الدولية التجارة 
 وإيرادات والشحن التصدير إعادة  وأرباح الجمركية
 واسعة  الضريبية  اإلعفاءات  أن  إال  اللوجستية،  الخدمات
 ستحد األجنبي االستثمار لمشروعات الممنوحة النطاق

 . اإليرادات مستوى في الزيادة  من

 مستويات عند تستمر أن المتوقع من النفقات جانب من
 االجتماعي االنفاق لمواصلة الحاجة ظل في مرتفعة

السيما على تعزيز اإلنفاق الصحي وتوفير اللقاحات، 
 ما على بناء. الدين خدمة مستويات ارتفاععالوة على 

 الموازنة عجز مستويات انخفاض المتوقع من ،سبق
 3.5 مستوى حول ليدور اإلجمالي المحلي الناتج إلى
 .التوقع أفق خالل المائة في

 المتعددة  المؤسسات من الدعم  استمرار وسيكون
 تمويل على البالد مساعدة  في حاسما أمرا األطراف
 األثر خلفية على ،2022-2021 في المالي عجزها

  .للجائحة االقتصادي

شهدت اإليرادات العامة صدمتين متواليتين  ،الق مرفي 
نتيجة إعصار كينيث وجائحة   2020و  2019في عامي  

الحكومة إلى زيادة مستويات فيروس كورونا ما اضطر  
االنفاق العام للتخفيف من حدة الخسائر االقتصادية على 
الفئات االقتصادية المختلفة وخاصة ما يتعلق بزيادة 
مستويات االنفاق على الصحة والمساعدات 
االجتماعية. من المتوقع تراجع الضغوط على أوضاع 
المالية خالل أفق التوقع ومن ثم انخفاض مستويات 
العجز في الموازنة العامة للدولة ليبقى عند مستويات 

في المائة من الناتج المحلي   2.0إلى    1.5تتراوح ما بين  
  .2020في المائة في عام  3اإلجمالي مقابل نحو 
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 2021 لعام العربية للدول الكلي االقتصادي األداءتقديرات (: 5) شكل رقم

 المالية األوضاع

ضغوطات غير مسبوقة على أوضاع  19-فرض انتشار وباء كوفيد

في المائة  11.8إلى  عجز الموازنة الم جمعةالمالية وأدى إلى اتساع 

 من الناتج

 

في المائة  8.7فيما يتوقع انخفاض مستويات العجز المالي ليصل إلى 

الدول كنسبة من الناتج نتيجة إصالحات المالية العامة في مجموعات 

 العربية المختلفة

 (في المائة) للناتج العامة الموازنات صيد ر

 

 صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية.   توقعات :المصدر توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية.  :المصدر

دول مجلس التعاون لدول الخليج عجز الموازنة في  تراجعمن المتوقع 

في المائة في إطار برامج االنضباط  7.3إلى  2021عام في العربية 

 المالي

 

الموازنات في مجموعة الدول  عجوزات استقرارفي حين من المتوقع 

 2021عند مستوى مرتفع في عام العربية األخرى الم صدرة للنفط 

 

 توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية.  :المصدر العربي وتقديرات رسمية ودولية. توقعات صندوق النقد  :المصدر

 عام للنفط المستوردة العربية الدول موازنات جزع انخفاض يتوقع فيما

 النفقات ضبط وإجراءات الضريبية اإليرادات تحسن مع 2021

 

والضريبية ومواصلة ترشيد من المتوقع تحسن مستويات اإليرادات النفطية 

 بما يساهم في احتواء نسبي للعجوزات المالية 2021االنفاق العام في عام 

 )في المائة( 2021-2020العامة والنفقات التغير المتوقع في اإليرادات 

 
 . ودولية رسمية وتقديرات  العربي النقد صندوق   توقعات المصدر:  توقعات صندوق النقد العربي وتقديرات رسمية ودولية.  :المصدر
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 رصيد الموازنة العامة إىل الناتج المحلي اإلجماىلي  

(2014- 2021 ) 

    .تقديرات* 

 باستثناء سورية لعدم توفر البيانات.( 1)

 .ودولية وإقليمية وطنية مصادرباالستناد إلى  العربي النقد صندوقتقديرات :  المصدر

 

  

 
 رصيد الموازنة للناتج المحلي اإلجمالي )%( 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 

 5.11- 11.67- 4.44- 5.87- 9.22- 12.86- 14.81- 2.11-  السعودية

 3.24- 6.31- 5.48 3.68 1.79- 3.08- 8.20- 5.45- مارات اإل

 6.16- 0.09 0.98 2.26 4.83- 9.03- 0.95- 17.89  قطأأأأأأأر 

 34.51- 44.96- 20.26- 18.83- 15.02- 17.91- 17.33- 2.20 الكأأويت 

 8.92- 17.53- 9.50- 8.64- 14.00- 21.05- 25.79- 1.16- ُعمأأأأأان

 9.26- 12.48- 4.72- 6.32- 9.97- 14.31- 12.89- 3.62- البحأأرين

دول مجلس التعاون لدول الخليج  

 العربية 
0.48 -11.93 -10.43 -7.19 -3.48 -2.56 -11.78 -7.34 

 13.47- 13.03- 5.63- 5.67- 6.65- 13.05- 13.36- 6.53- الجأأأزائر 

 25.31- 14.50- 1.52- 9.63 0.84 6.12- 4.95- 7.98 العأأأراق 

 7.30- 10.10- 11.40- 2.59- 6.72- 6.73- 9.40- 8.00- اليأأأأأمن

 41.00 48.07- 20.95 17.14 24.49- 82.22- 131.61- 72.78-  ليبيأأأأأأأا

الدول النفطية الرئيسة بخالف  

 التعاون دول مجلس 
-3.17 -14.28 -13.14 -4.90 3.31 -1.93 -15.92 -14.93 

الدول العربية المصدرة الرئيسة  

 للنفط 
-0.39 -12.46 -11.03 -6.68 -1.99 -2.42 -12.65 -8.96 

 6.59 10.72- 8.64- 9.65- 12.19- 13.76- 13.35- 12.59- مصأأأأأر 

 7.29- 8.07- 4.30- 4.07- 4.04- 4.82- 4.91- 3.44- المغأرب 

 0.96- 4.11- 0.62 3.36- 4.65- 1.70- 1.24- 0.90- السأودان 

 6.61- 12.36- 3.51- 4.84- 6.21- 5.95- 2.13- 4.59- تونأأأأس

 5.50- 5.16- 11.11- 11.36- 7.07- 9.66- 8.79- 6.38- لبنأأأأأان

 6.76- 7.77- 3.35- 2.40- 2.54- 3.31- 3.38- 2.23- األردن

 4.07- 7.60- 4.50- 2.40- 3.20- 2.10- 4.50- 2.50- فلسطأأين

 0.50- 0.85- 0.22 0.12 2.36 0.04- 2.70- 2.76- موريتانيا

 7.84- 9.50- 6.64- 7.17- 7.97- 9.58- 8.94- 7.97- الدول العربية المستوردة للنفط 

 8.67- 11.83- 3.35- 3.06- 6.96- 10.64- 11.54- 2.08- (1) إجمالي الدول العربية



 

 

 


