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  مقدمة

المالية  ي بقوانين  المتعلق  النظامي  القانون  أنه  42مادته  يف  نص  تقرير  "  على  المالية  قانون  وع  بمشر يرفق 

وضع   يعرض  ومالي  حول  منرصمة  ال  سنةالاقتصادي  ملخص  مع  للدولة  والمالية  االقتصادية  واآلفاق 

 42مقتبس من المادة  "ة العامة للبلد السياس ذ تنفي 

القوي االنتعاش  العالمي بعد  ورفع اإلجراءات   19-يد  فبفضل تراجع جائحة كو  2021  سنة  الذي شهده االقتصاد 

إ األحداث يف أوكرانيا االقتصا  دفعت،  االحترازية العالمي  ة  عسووا بزيادات تاريخية    تميزمسبوقة ت  ىل أزمة غيرد 

مما   األسعار،  سياساتاجالنطاق يف  التخلي عن  المركزية على  البنوك  إىل لنمو  ل  ةعمادال  هابر  ما يمكن أن يؤدي  وهو 

 . مخاطر التضخم المصحوب بالركود 

العالمي،  األزمة على اآلفاق قصيرة األجلهذه  لقد أثرت  و النفط والغاز، وأسعار   تفاعار  إىلمما أدى    لالقتصاد  أسعار 

دخول االقتصاد العالمي يف    إىلائية والمدخالت الزراعية، وكذلك تعطيل سالسل التموين. مما قد يؤدي  ذغالمواد ال

 دورة طويلة األجل من النمو المنخفض والتضخم المرتفع. 

المخاطر    وقد يف    المصاحبة بدأت  فعلياً  تتجسد  األزمة  سنة  الثاني  النصفلهذه    إلنتاج ا  تقلصحيث  .  2022  من 

اإلنفاق األسري يف الواليات المتحدة دون الصين وروسيا، بينما جاء    يفالنشاط اإل قتصادي    تباطؤ  بسبب،  العالمي

و  نتيجةالتوقعات.  لعد  ذلك  األزمة،  بسبب  الهش  العالمي،  االقتصاد  أقوى تعرض  تضخم  أ(  تمثلت يف:  صدمات  ة 

أنحاء   جميع  يف  المتوقع  الدومن  ويف  المتحدة  الواليات  يف  سيما  ال  الناحية    لالعالم،  من  أهمية  األكثر  األوروبية 

اإلصابات   ارتفاع  بسبب  الصين  يف  وضوحا  أكثر  تباطؤ  ب(  التمويل؛  شروط  تشديد  يف  تسبب  مما  االقتصادية، 

 ية. واإلجراءات اإلحترازية، هذا باإلضافة إىل التداعيات السلبية لالزمة االكران 19بكوفيد 

الوطني،   المستوي  يصل  على  أن  المتوقع  إىل    النمو  لدعممن  سنة  4.7االقتصادي  يف    % 5.9مقابل  ،  %2023 

لعدة عوامل أدت إىل قتامة آفاق االقتصاد    السلبية. ويعود هذا التباطؤ يف األساس إىل التأثيرات  2022  سنة  توقعةم

 العالمي. 

ارت نتيجة  الشرائية  القدرة  تراجعت  اخري،  جهة  بالرغم  من  الداخلي،  الطلب  أعاق  الذي  األسعار  وصول    نم فاع 

 . 2022% يف 4.5مقابل  2023 سنة% 7إىل الحقيقي  إلجمايلا المحليالناتج 

يف إطار مواصلة تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الحكومة. يف    2023  يزانية سنةويف هذا السياق، يندرج مشروع م

المعتمدة على التوجيهات التالية:  األساسيةية هذا الصدد، تتمحور المبادئ التوجيه   

 حفاظ على التوازنات االقتصادية الكلية؛  لا -
 مواصلة تنفيذ البرامج االجتماعية وترقية التشغيل؛  -
 خلق هامش ميزانوي وتوجيهه إىل القطاعات والمجاالت ذات التأثير االقتصادي واالجتماعي الكبير.  -
م - االقتصادي  النشاط  تعايف  تواصل  التحتيةدعم  البنية  يف  االستثمار  خالل  ل  ن  والقطاعات نلالداعمة  مو 

 ذات اإلمكانات العالية من حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل؛ 
 تعزيز القدرة على تعبئة الموارد لتمويل السياسات العامة المتبناة؛  -
التسيير )تخفي  - ض نسبتها من إجمايل إعداد مقترحات ميزانوية وفقا لألولويات المحددة وترشيد نفقات 

 النفقات( ؛ 
األولوية - الجمهورية    إعطاء  رئيس  لبرنامج  وفقا  األساسية  والخدمات  البشري  المال  رأس  لتنمية 

 واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛ 
 التحكم يف وضعية الدين العام؛  -
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I  -  الوضع االقتصادي الدول 

I -1 -  النمو االقتصادي العالمي 

% 3.2، تباطؤ النمو العالمي إىل  2022الصادر يف أكتوبر    يمدويل، يف تقرير آفاق االقتصاد العالق النقد اليتوقع صندو

يف سنة   0.2أقل بمقدار  أي  ،  2021  سنة% يف  6.0، بعد التعايف الذي وصل إىل  2023  سنةيف    2.7و  2022     سنةيف  

 .2022مما كان متصوًرا يف يوليو  2023

 ي : النمو العالم1الشكل  

 

 

الدول اقتصادات  تضررالمتقدم  بخصوص  فقد  مما    تة،  على روسيا،  المفروضة  والعقوبات  أكرانيا  األزمة يف  بفعل 

الطاقة.   أمن  مشاكل  وتفاقم  العالمية  الطاقة  أسعار  ارتفاع  إىل  عنه  أدى  نتج  ما  حتم    انخفاضوهو  مما  اإلنتاج.  يف 

يف اليورو  لمنطقة  اإلجمايل  المحلي  الناتج  نمو  إىل  يل  2022  سنة  مراجعة  مقابل  3.1صل  توقعات  %2.6  آفاق   يف 

مثل ألمانيا وإيطاليا اللتان تعتمدان إىل    يف دول  تراجعأكبر    تسجيل، مع  2023% يف  1.2% مقابل  0.5يوليو، وإىل  

 حد كبير على واردات الطاقة من روسيا. 

البلدان   ستشهد  حين،  أوروبا  والنامية  الصاعدةيف  روسيا  ،يف  ذلك  يف  استقر  بما  المحلي  وأوكرانيا،  ناتجها  يف  اًرا 

يف  1.4بنحو    تراجعمقابل    ،يلااإلجم بنسبة    2022  سنة%  ضعيفة  زيادة  ثم  يوليو،  يف  عنه  يف  0.6ُأعلن    سنة % 

التي 2023 البلطيق،  لدول  بالنسبة  خاصة  التجارة،  واضطرابات  الطاقة  أسعار  ارتفاع  إىل  االنكماش  هذا  ويرجع   .

 مع انكماش االقتصاد الروسي.  جي بالتوازيطلبها الخار سينخفض 

ا  مرمليف  تمت  المتحدة،  اإلجمايلملكة  المحلي  الناتج  نمو  لسنةاجعة  و 3.6إىل    2022    يف  %0.3   2023  سنة% 

يؤدي إىل تآكل الدخل الحقيقي المتاح، يف حين أن  سبسبب ضعف االستهالك المرتبط بالتضخم المتسارع الذي  

 ه أن يضعف حجم االستثمارات. تشديد شروط التمويل من شأن

األ الشرق  منطقة  وارتفاع  و يف  العالمية،  التمويل  شروط  تشديد  لعواقب  سيكون  إفريقيا،  وشمال    األسعار، سط 

التجارية الطلب والنشاط بشكل    سلبيةآثار    ،واالضطرابات  للنفط.    ،سنةعلى  المستوردة  للبلدان  بالنسبة  وخاصة 

المجمو هذه  نمو  يصل  أن  المتوقع  إىل  ومن  الدول  من  يف  5.0عة  يف  3.6و  2022  سنة%  نمو    2023  ةسن%  بعد 

للتوقعات الجديدة مقابل    2021  سنة% يف  4.5بنسبة   المحلي  5.8وفًقا  الناتج  نمو  % يف توقعات يوليو. تم تعديل 
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بمقدار   باالرتفاع  السعودية  العربية  للمملكة  إىل    2.8اإلجمايل  إنتاج  بسبب زياد  2022  سنة% يف  7.6نقطة مئوية  ة 

 .2023 سنة% يف  3.7وقود األحفوري قبل أن يتباطأ إىل لاوارتفاع أسعار  (،اتفاقية أوبكالنفط )

تسم النشاط االقتصادي يف إفريقيا جنوب الصحراء أيًضا باآلثار السلبية لألزمة وارتفاع أسعار المواد الغذائية،  وسي 

فط إىل  نليف غرب إفريقيا. ومع ذلك، أدى ارتفاع أسعار ا  ولكن أيًضا باالضطرابات االجتماعية والسياسية، ال سيما 

 تحسين آفاق النمو لدى البلدان المصدرة للنفط يف المنطقة، مثل نيجيريا.  

المتوقع أن ينخفض    ،عامبشكل  و  سنة % يف  3.7و  2022  سنة % يف  3.6النمو يف إفريقيا جنوب الصحراء إىل  من 

2023. 

 : النمو حسب المناطق 2الشكل 

 

 

.2.I   التضخم 

بالتضخم،   يتعلق  األزفقد  فيما  السلع األساسية مع خلق ضغ  ةمأدت  أوكرانيا إىل زيادات يف أسعار  تصاعدية    وطيف 

% يف الدول  6.6واسعة النطاق على األسعار. وفًقا لتوقعات آفاق االقتصاد العالمي، من المتوقع أن يصل التضخم إىل  

 .2023 سنة يف% على التوايل  7.3% و3.3و ،2022 سنةلنامية يف  % يف البلدان الصاعدة وا9.5المتقدمة و

من نفس    % يف مايو  8.1  أن كان يف حدود  بعد  ،  2022يف يونيو  %  8.6إىل    يف منطقة اليورو  التضخم  وقد وصل

، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ إدخال العملة الموحدة وأعلى بكثير من هدف البنك المركزي األوروبي السنة  

 .%2ذي تم تقديره ب ال

إىل  ، قبل أن ينخفض  2022  سنة% يف  8.8إىل    2021  سنة% يف  4.7ضخم العالمي من  ت لوفًقا للتوقعات، سيقفز ا و 

 .2024 سنة% يف 4.1و 2023 سنة% يف 6.5

3.I التجارة الدولية . 

ت أن  المتوقع  العالمية  حرزمن  طفيفاً   التجارة  من    تقدما  الثاني  النصف  توأ  ،2022  سنةيف  يف  ن  ضعيفة   سنة ظل 

ينمو حجم  س   ية حالًيامنظمة التجارة العالم  اتتوقعفبحسب  ل بصدمات متعددة.  قثيف ظل اقتصاد عالمي م  2023

% يف أبريل.  3.0أي أعلى قلياًل من الزيادة المتوقعة بنسبة  -  2022  سنة% يف  3.5التجارة السلعية العالمية بنسبة  

يف   تصل  ،  2023  سنةلكن  أن  المنتظر  ال  من  انخف1.0  نسبةاىل  زيادة  هذه  يمثل  ما  أي   ، حادً ًض ا%  التقدير ا  عن  ا 

 % 3.4السابق البالغ 
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II الوضع االقتصادي الوطني . 

1.II .  النمو االقتصادي 

تعرضه   بسبب  2020سنة  يف    نكماشلالبعد  المرتبطة  االحترازية  اإلجراءات،  كو  العامة  عاد    ،19-يد  فبوباء 

   . 2021من جديد سنة  نمواالقتصاد الموريتاني إىل ال

الص  القيود  تخفيف  بنسبة  ي حومع  الحقيقي  اإلجمايل  المحلي  الناتج  نما  كورونا،  بوباء  المرتبطة  سنة  يف    %2.4ة 

بنسبة    ،2021 انخفاض  يف  0.9مقابل  كان هذا،  2020  سنة%  بنمو    وقد  أساسي  بشكل  مدفوًعا  االقتصادي  النمو 

قابل، تقلص اإلنتاج يف  مل. با 2020% يف  0.5% مقابل انكماش بنسبة  10.2ية  القطاع الثالث الذي بلغ بالقيمة الحقيق

، بسبب تراجع إنتاج الذهب  2020  سنة% يف  2  .4مقابل زيادة قدرها    2021  سنة% يف  8.2القطاع الثانوي بنسبة  

بنسبة   األويل  القطاع  يف  الحقيقي  النشاط  انخفض  وكذلك  يف  3.8والنحاس.  االنكماش  2021  سنة%  يف    نتيجة 

 . قطاع صيد األسماك 

%    5.9من الظروف الدولية، سيتم تعزيز نمو االقتصاد الوطني بمعدل نمو يقدر بنسبة    وعلى الرغم  2022  سنةيف  

سنة  % يف 8.2% مقابل   10.8مدفوًعا بشكل أساسي بالقطاع الثانوي الذي من المفترض أن يصل نموه الحقيقي إىل 

وكذلك2021 سجب  ،  الذي  األويل  حقيقًياالقطاع  نمًوا  أيًضا  سنة    %7.5بنسبة    ل  بنسبة    ،2022يف  انكماش  مقابل 

 مقابل   2022سنة    %2.2سيشهد زيادة أقل أهمية بنسبة  فقطاع الخدمات  أما فيما يتعلق ب   .2021  سنة% يف  3.8

 . 2021 سنةيف  10.2

 2023-2018: النمو الحقيقي 3الشكل 

 

الوطنيو االقتصاد  نمًوا2023  سنةيف    سيشهد  بنس  ،  مقابل  4.7بة  حقيقًيا  يف  %5.9  هذا  يو.  2022  سنة%  رجع 

 التباطؤ، يف االساس، إىل اآلثار االنكماشية لمختلف العوامل التي تخيم على آفاق النمو العالمي. 

االقتصاد الموريتاني بشكل أساسي على الزيادة الحادة يف إنتاج الصناعات االستخراجية، وال سيما    صمود عتمد يوس

،  2021سنة    يفأونصة ذهب    ألف  170مقابل    ذهب  ونصة ألف أ  525ذهب من تازيازت المتوقع أن يبلغ  إنتاج ال

دينامي  األويل  ةوعلى  والقطاع  وجه،  الحيوان   قطاعات  الخصوص  على  والتنمية  المنتظريةالزراعة  من  التي  أن   ، 

تخذتها الحكومة، بما يف ذلك توفير  ، بالنظر إىل مستوى هطول األمطار المسجل والتدابير التي املحوظاتشهد نمًوا  

 وكذلك علف الماشية.  وية،الشت للحملة  اعيةرزال  المدخالت

 2023-2021: مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الداخلي 4الشكل 
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أن   المنتظر  بنسبة  ومن  نمًوا  األويل  للقطاع  اإلجمايل  المحلي  الناتج  عند    ليستقر  ،2023  سنة  %6.3يسجل 

 . % 9.3 من المتوقع أن يصل نسبة الذيراعة زلابالنمو يف قطاع مدفوًعا بشكل أساسي  ن أوقية،مليو 27.216

بنسبة   نمًوا  الثانوي  للقطاع  اإلجمايل  المحلي  الناتج  أوقية  116.918ليبلغ    ،2023سنة    %7.3وسيظهر   مليون 

 .%9.4مدفوًعا بشكل خاص بالصناعات االستخراجية التي ستستمر يف النمو لتصل إىل 

مليون ، وهو ما   164.834صل إجمايل الناتج المحلي إىل  يسوفيما يتعلق بقطاع الخدمات على وجه الخصوص،  

 .% على التوايل 5.5% و 7% ، مدفوًعا بقطاع النقل والخدمات األخرى مع نمو حقيقي بنسبة 2.8يمثل نمًوا بنسبة 

 

 2023خام : أوزان القطاعات في الناتج الداخلي  ال5الشكل 
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II. 2  .  التضخم 

ألسعار  الت  أظهر  ،2021  سنةيف   الوطني  بالمؤشر  المقاس  تصاعدياً،ضخم  منحًى  بلغ    االستهالك  يف 3.6حيث   %

مقابل  المتوسط   يف  2.4السنوي  أساس2020  سنة%  وعلى  عند    السنوي،  االنزالق  .  ذروتها  الزيادة  أسعار  بلغت 

بشكل    االستهالكعار  التصاعدي يف أس  المنحى. ويرجع هذا  2020  سنةيف    %.1.8مقابل    2021  سنة% يف نهاية  5.7

 %.8.9حولية بنسبة تجات الغذائية والمشروبات غير ال يف أسعار المن الصافيةرئيسي إىل الزيادة 

مدعوًما    يناير،% يف  6مقابل    2022سنوي يف أغسطس  ال  االنزالق  % على أساس11.1إىل    التضخم  وصل  حيث

  سنة % يف  8ثم    ،2022  سنة % يف نهاية  10يل  حوا  يصليجب أوذائية والنقل.  رتفاع أسعار المواد الغبشكل أساسي با

2023. 

 

II. 3 . القطاع الخارجي 

اال  ةدولي  ةاقتصادي  يةبوضع  2021  سنة  اتسمت السلع  أل  حادالرتفاع  طبعها  الحديد    خصوصا  األساسية،سعار 

والنفط.   الغذائية  تدهوروالمنتجات  إىل  أدى  التجاري    مما  الزيادةالميزان  ا  ةالحاد  بسبب  معدل  مقارنة  لواريف  دات 

%  6.9% من الناتج المحلي اإلجمايل مقابل  8.1إىل    ليصل  عجز الحساب الجاري  لذلك اتسعونتيجة  بالصادرات.  

العمق  تسي و  .2020سنة  يف   ليصل  هذا  الداخلي  من    %  16.5اىل  عجز  سنة   %9.5و  2022سنة    محليالالناتج 

2023. 

و  لحسابلبالنسبة  ا  أم الفوائض    2021  ةلسن  المالية  العمليات  الرأسمايل  إظهار  يف  استمر  فقد  بشكل    المتأتية، 

يف قطاع الصناعات االستخراجية ومن اإلعفاء    المحققةرئيسي من صايف تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة  

 . كويتي الذي تم الحصول عليه بشكل استثنائي يف إطار معالجة الدين ال

الحساب سنة   لهذا  المسجل  الفائض  االستثم  2021وسيشهد  تراجع  بفعل  تنازيل  المباشرة و  منحنى  االجنبية  ارات 

سي مستواها  التي  سنمليون    1062من  نخفض  دوالر  451و  856اىل    2021  ةدوالر  سنتي    مليون  التوايل  على 

 . 2023و 2022

ديسمبر    هايةمليون دوالر أمريكي يف ن  2347.5  فقد بلغت  جنبياالحتياطيات الرسمية من النقد األأما فيما يتعلق ب

المشتر  ،2021 الذهب  ،تسييل  بفضل  وذلك  التقليديينمن   ى،  شهور و .  المنقبين  بعدد  التغطية  حيث  من 

 . 2020سنة  6.7مقابل  أشهر من الواردات 7.3تحسن مستوى االحتياطي ليغطي  الواردات،

 2022  سنتيايل  التوعلى  دوالر    مليون  1561و  1585إىل  ا ليصل  ا ملحوظانخفاض  مستوى االحتياطيسيشهد  و

 . البنك المركزي نفذهايالواردات بسبب السياسات التي س  شهر من 5.1ما يمثل  أي ،2023و

 

II.4. دين العام  ال 

II .1.4 .  2021/ 31/12وضعية الدين العام: 

رصيد من    ارتفع  االسمية  بالقيمة  العام  أمليون    3.614الدين  يف  دوالر  مليون   4.496,5إىل    2018  سنةمريكي 

 .2021نهاية سنة  أمريكيالر دو

و العام.  للدين  الرئيسي  المكون  األجنبية  بالعملة  الخارجي  الدين  بلغيمثل  مجموعه      31/12/2021يف    قد  ما 

 610  يعادل ا  م  بالعملة المحلية  الداخلي  حصة الدين ا  ت بلغ يف حين  %.  86.4  أمريكي، أيمليون دوالر    3.886,5

 .الدين العام حفظة% من م 13.6 يأ ،أمريكي مليون دوالر
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 .2021ديسمبر   31% يف 47.0لناتج المحلي اإلجمايل( ا الدين إىل رصيدبلغت نسبة الدين العام )و

 : مخزون الدين حسب العملة 6الشكل 

 

II .2.4.  الدين الخارجي 

ديسمبر  حتى متعددي  ودائنال  سيطر،  2021  نهاية  علاألطرن  بنسبة  الدين  ى  اف  مقابل  60)الخارجي   )%40  %

 . ين الثنائيين ئندالل

 

 

 : الدين الخارجي حسب نوع الدائن 7الشكل

 

 

سينخفض    ، التوقعات  عامي  بحسب  يف  الدين  تأخير    2023و    2022رصيد  االستحقاق  بسبب  إطار  يف  آجال 

 ة. آجال االستحقاق العاديذات   مبادرة تعليق الديون
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 ب الممولمخزون الدين حس 

 الممول باألوقية 2022توقعات مخزون الدين نهاية  باألوقية 2023توقعات مخزون الدين نهاية 

 ة ميالصندوق السعودي للتن  323,02 003 281 21 713,17 247 453 20

 المملكة العربية السعودية  526,70 370 681 1 053,40 961 587 1

 بنك الصادرات و الواردات الصيني) إكسيم (  729,86 640 825 10 265,43 544 290 9

 صندوق أبوظبي للتنمية  287,05 831 973 087,66 524 936

 معهد االئتمان الرسمي االسباني  536,60 398 500 901,14 155 312

 الوكالة الفرنسية للتنمية  207,88 396 117 3 690,08 189 786 2

 فرنسا  165,07 259 157 014,84 706 145 

 بنك  الصادرات و الواردات الهندي )إكسيم( 492,77 640 025 4 423,64 746 622 3

 العراق  016,00 050 526 1 515,20 747 449 1

 ويتي للتنمية لكالصندوق ا 626,43 306 135 6 639,35 131 620 5

 الهيئة العامة لالستثمار )الكويت(  272,00 669 995 2 201,33 243 829 2

 ليبيا 257,16 392 692 254,30 435 415

 البنك األفريقي للتنمية  560,34 431 261 821,28 661 225

 وبي لالستثمار األور  البنك  939,64 653 180 801,78 760 130

 البنك اإلسالمي للتنمية  041,58 656 062 12 618,76 627 103 11

 الصندوق االفريقي للتنمية   601,82 770 667 3 808,44 749 579 3

 الصندوق العربي للتنمية االقتصادية و االجتماعية 453,67 738 961 39 749,16 002 584 37

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  943,08 530 866 1 383,47 485 764 1

 صندوق النقد العربي  478,93 606 32 0,00

 الوكالة الدولية للتنمية  995,86 541 998 14 267,64 049 589 14

  أوبك( منظمة الدول المصدرة للنفط) 289,51 689 171 1 528,73 491 036 1

 بنك التنمية األلماني  305,74 103 89 793,30 103 83

 ندوق النقد الدولي ص  -البنك  المركزي 265,77 941 863 265,77 941 863

 البنك  المركزي  691,92 709 518 15 691,92 709 518 15

 المجموع  008,40 332 587 144 589,78 216 929 135

 

II .3.4 . خصائص محفظة الدين العام 

  الدين،  معدلإىل متوسط  ، بالنظرلمحفظةاتكلفة أن  ر،من حيث التكلفة والمخاط  نتظهر نتائج تحليل محفظة الدي

الفائدة  و سعر  الميسرة.    بالنسبة  مواتية  تبقى  ،مخاطر  الديون  حجم  بسبب  الخارجي  المعدل للدين  وصل    حيث 

ة بالنسبة  نيح م% ونسبة الدين بالقيمة االسمية والقيمة ال1.8إىل  لتكلفة محفظة الدين الخارجي  المرجح  المتوسط  

 . % على التوايل36.3و% 47.0إىل حلي اإلجمايل للناتج الم
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 2021رات تكلفة ومخاطر الدين شؤم

     
          

 الدين العام  الدين الداخلي الدين الخارجي   مؤشرات الخطر 

 561,20 169 001,50 23 559,70 146 مبلغ )مليون أوقية جديدة( 

 496,50 4 610 886,50 3 مبلغ )مليون دوالر( 

 47 6,3 40,7 نسبة من الناتج المحلي االجماليالسمي كالدين ا

 36,3 6,1 30,2 القيمة المحينة كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

 تكلفة الدين 

الفوائد كنسبة  من الناتج 

 المحلي االجمالي 
0,7 0,3 1 

المتوسط  المرجح لسعر 

 الفائدة
1,8 4,1 2,1 

 مخاطر إعادة التمويل 

حقاق  متوسط فترة االست

 )سنوات( 
9,1 14,2 9,8 

ل أقل من أجالدين المستحق في 

 سنة ) نسبة من االجمالي( 
6,1 29,8 9,3 

الدين المستحق في أجل أقل من 

سنة ) نسبة من الناتج المحلي 

 االجمالي( 
2,4 1,8 4,2 

 مخاطر سعر الفائدة 

 9,8 14,2 9,1 متوسط فترة التثبيت )سنوات( 

واحدة   إعادة تثبيت الدين لسنة

 مالي( ) نسبة من  االج
6,1 29,8 9,3 

ن بسعر فائدة ثابت بما في دي ال

ذلك أذونات الخزينة ) نسبة من  

 االجمالي( 
100 100 100 

أذونات الخزينة ) نسبة من  

 االجمالي( 
0 29,8 4 

 سعر الصرف مخاطر

الدين بالعمالت األجنبية ) نسبة  

 من إجمالي الدين(
    86,4 

ي  من ) إحتياطخدمة الدين 

 العملة الصعبة( 
    13,7 
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III .االستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك  وآفاق يذتنف 

.1. III ( 2020-2016) األوىل العمل خطة تقييم 

 .من خالل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك   2016منذ عام    تم تأطير العمل التنموي العام يف موريتانيا

التن لتخطيط  المرجعي  اإلطار  تشكل  للفترة    ميةوالتي اصبحت  للبلد،  والبيئية  واالجتماعية  -2016االقتصادية 

وأهداف التنمية المستدامة باإلضافة إىل ذلك، كانت موضوع   2030ضمنت هذه االستراتيجية خطة    ا، كم2030

وضعه الممكن  من  يجعل  توجيه  التنموي   ا قانون  للتدخالت  مرجعي  بدعم  كإطار  الحكومة  بها  تقوم  التي  من  ة 

 . والماليين  يينشركائها التقن

المستقبلية،   الرؤية  عام  سماة  الم تهدف  نريدها يف  التي  وشامل  2030"موريتانيا  اقتصادي قوي  نمو  تحقيق  إىل   ،»

 .ومستدام، بهدف تلبية االحتياجات األساسية لجميع المواطنين وضمان رفاهيتهم

 . %5و نح النمو سجل خالل الثالثين سنة الماضية توسط معدلإىل أن م  المعطيات وتشير

 سنة االخيرة  30: منحي النمو في 8الشكل 

 

 :رئيسية نمو فترات أربع تحديد تم

 %2.5 مركب سنوي نمو معدل 1990-1999  

 % 6 مركب سنوي نمو معدل 2000-2005  

 %3.3 مركب سنوي نمو معدل 2006-2015  

 %5.4 مركب سنوي نمو معدل2016-2019  

تأثرتال و  ،الحسابات  يف   2020  سنة  تضمين  وعند كورونا،  بشدة  نموها   ي  وباء    النمو  مستوى  متوسط  بلغي  بفعل 

 .%3.8 حوايل 2020-2016 الفترة خالل

القطاعات يف  القطاع  أن  اإلجمايل  المحلي  الناتج  توزيع  تحليل  ويوضح المساهم االكبر من بين    القيمة   الثالث كان 

 . تحقيقها  تم تيال  المضافة

  على   االستخراجية  الصناعات  تهيمن  بينما   القطاع،  هذا  على  الحيوانية   لثروة ا  نتهيم   األويل،  القطاع  مستوى  على

 . الثانوي القطاع

  تتحقق (  والضرائب  اإلدارة  باستثناء)  الثالث  القطاع  يوفرها  التي   المضافة  القيمة  ثلث  من  أكثر  فإن   ذلك،  على  عالوة

 . تجاريةلا األنشطة خالل من
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 لي : توزيع الناتج المحلي اإلجما9الشكل 

 

  تكوين   يليه  األسر  استهالكتتأتى أساسا من    إنشاؤها  تم   التي  المضافة  القيمة  معظم  فإن  النمو،  بمصادر  يتعلق  فيما

 . الثابت  المال رأس

 : خلق القيمة المضافة10الشكل 

 

 ا اريتج  افائض  االخير قبل ان يسجل  طيلة العقد  عجز  من ى نعا  التجاري  الميزان  فإن الخارجية،  لتجارةل  اما بالنسبة

 . 2020 سنة يف

 : رصيد الميزان التجاري 11الشكل 

 

شكل  الخام  المواد  حول  الصادرات  تتركز    السياق،  هذا  يفو  ، 2020  عام  يف   الصادرات  ثلث  الحديد   خام  حيث 

 تجات الصيد األخرى ومن  المعادن أقل، وبدرجة ،2020  عام  يف الصادرات ربع والذهب
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 في الصادرات  وزنها: اهم عشر منتجات مصدرة و12الشكل 

 

 . القطاعات  جميع  من وتأتي للغاية متنوعة  فهي بالواردات، يتعلق فيماو 

 : اهم عشر منتجات مستوردة ووزنها في الواردات 13الشكل 
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III.2   2025-2021 الثانية العمل خطة آفاق 

 

 اوفقً   .2025-2021  للفترة   ثانية  عمل  خطة  وضع  تم  ،2020-2016  رةالفت  تغطي  خمسية  خطة  بعد

  نمو   بمعدل   ،   المنافسة   على  قدرة   وأكثر  تنوًعا  أكثر  االقتصاد  يكون  أن  المتوقع   من  ،  لهذه الخطة  األولية  للطموحات

 . المستدامة  التنمية طريق  على البلد ووضع االجتماعي العجز استيعاب على  قادر كبير

  على   القادر  النمو  هذا  لضمان   رةالمختا  يجيةاالسترات   األهداف  تشكل  متقاربة  روافع  ثالث  هناك  ذلك،  ولتحقيق 

 . الجميع على بالفائدة يعود الذي االزدهار تحقيق

الالزمة    إىل  األول   االستراتيجيةالرافعة    تهدف الظروف  القوي والمستدام والشامل من خالل تهيئة  النمو  تعزيز 

 ، معوالوظائف  لثروةة على خلق اقطاعات قادر  ودعم( ظهور  1  يخدمد والمجتمع الذي  للتحول الهيكلي لالقتصا

الشمول الطلب    االجتماعي  ضمان  المبادرة  الداخلي،وتلبية  خالل  من  سيما  التنمية  2واالبتكار    الخاصة ال   )

 .للنمو  الالزمة( إنشاء البنى التحتية 3 البيئة،المستدامة وحماية 

النمو االقتصادي    الرفع منلى  ري القادر عإىل تعزيز تنمية رأس المال البش  الثانيةاتيجية  تهدف الرافعة االستر •

(  2جودتهما ، و  مع ضمان  إىل التعليم والتدريب المهني    لوجالو  تعزيز  (1من خالل    ، واالستفادة منه إىل أقصى حد

تعزيز  ، وكذلك  والثقافة    شبابوال  ترقية قطاعات التشغيل،(  3إىل الخدمات الصحية ، و    الولوج تحسين شروط  

 .الصمود ر ضعفاً علىالفئات األكث ةقدر

الرافعة   • ، وال سيما من خالل    الحكومةإىل تعزيز    الثالثة  االستراتيجيةتهدف  أبعادها  ( ترسيخ سيادة  1بجميع 

  ، والديمقراطية  وك   المساواةو  ةاالجتماعي  الُلحمة(  2القانون   ، اإلنسان  حقوق  واحترام   ، فعالية  3ذلك  واألمن   )

 .عائد الديمغرايف من التفادة واالس االقتصادي والمايلالتسيير 

بجائحة تميز  سياق  يف  تأتي  هذه  الثانية  العمل  خطة  أن  على  التأكيد  المهم  إىل،  19كوفيد    من    اعرتفإ  باإلضافة 

 .يف أوكرانيا  عن األزمةالناتج األسعار 

حيث   التحليالت    التوقعات،من  مشروعتي  ال   القطاعية،تؤكد  إعداد  من  كجزء  الثاني  أجريت  العمل   ةخطة 
المتسارعية  الستراتيج  ال  ،المشتركوالرفاه    النمو  االقتصاد  قطاعات  بعض  يف  كبيرة  نمو  إمكانات  .  وطني وجود 

  مشروع  يعتمد تحويل هذه اإلمكانات إىل نمو حقيقي بشكل أساسي على عاملين: القدرة على تنفيذ فعال لبرنامجو

فة إىل االستراتيجيات القطاعية المختلفة  باإلضا شتركوالرفاه الم  النمو المتسارع الستراتيجية   لثانيةخطة العمل ا

 وطني. والرغبة الفعالة يف بدء تحول هيكلي لالقتصاد ال

و األهداف  هذه  على  الدولية  توقعاتبناًء  فإنه  الظرفية  است  والوطنية،  النمو   شرافيمكن  مسارات  من  العديد 

 ريتاني. لالقتصاد المو

فقد اإلطار،  هذا  اختيار  وىف  ث  تم  تجمع    مساراتالثة  تأثير  محتملة  النمو  نمو  اهداف  الهيكلي بين    والتحول 

   ينالمستهدف

 :التاليةاألهداف المشتركة ويتعلق االمر هنا ب

يبلغ   - 1 تصاعدي  نمو  ي  3تحقيق معدل  الذي  النمو األساسي  إىل  باإلضافة  المحلي  الناتج  إجمايل  من  توقعه نقاط 

جمايل اإلضايف من خالل األنشطة الصناعية الجديدة التي  المحلي اإل   % من الناتج60  خلقصندوق النقد الدويل مع  

 التصدير؛ تخلق قيمة مضافة محلية أكبر وتهدف بشكل كبير إىل 
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النمو األس  2.6قدره    تصاعدينمو  تحقيق متوسط   - 2 باإلضافة إىل  المحلي اإلجمايل  الناتج  الذي  نقطة من  اسي 

جانب   إىل  الدويل  النقد  صندوق  ا  %40ق  لخيتوقعه  األنشطة  من  خالل  من  اإلضايف  اإلجمايل  المحلي  لناتج 

 الصناعية الجديدة التي تخلق قيمة مضافة محلية أكبر وتستهدف نسبة كبيرة للتصدير؛ 

متوسط  3 تحقيق  تصاعدي  .  نقطةنمو  باإل   ( 1)  واحدة  قدره  اإلجمايل  المحلي  الناتج  األساسي  من  النمو  إىل  ضافة 

% من إجمايل الناتج المحلي اإلضايف من خالل األنشطة الصناعية  20  خلقع  قد الدويل متوقعه صندوق النالذي ي

 الجديدة التي تخلق قيمة مضافة محلية أكبر ومخصصة للتصدير بشكل أساسي. 

 : األهداف المشتركة 14الشكل 

 

  يضع (  IMF)  الدويل  قدالن   صندوق  اقترحه  الذي  النحو  على  األساسي  النمو  توقعات  سيناريو  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر

  2022  لألعوام  التوايل  على%  5.8و  %7.2و  %4.4و%  5  بنسبة  اإلجمايل  المحلي  الناتج  نمو  معدالت  يف  موريتانيا

 .2025و 2024و 2023و

 

 

IV . المالية العامة 

IV.1. 2021 لسنة ةالمالي يةالوضع 

 

  يف جديدة،  أوقيةمليار    13,72قدره    ميزانويفائض تحقيق  ب  ،2021سنة المالية  برسم ال  الدولة،تميز تنفيذ ميزانية  

جهة    منفسر هذا الفائض  . ويأوقية جديدةمليار    10عجز قدره    حدوث  المعدل كان يتوقعأن قانون المالية  حين  

 من أخري  ومن جهة    ،للخزينة  صةحسابات الخاالوال سيما تلك المتعلقة ب  النفقات،النسبي يف تنفيذ بعض    بالضعف

غير   الزيادة  اإليرادات  ال  عضبيف  المتوقعة  خالل  سجلت  وبالفعل  )  زيادةموارد.  إىل   حيث %(  15بلغت    وصلت 

ب   أي   ، جديدة أوقية  مليار    15,10بمبلغ  تحسن    ، وهو ما يشكلأوقية جديدةمليار    80,8 % مقارنة  23نسبة  زيادة 

أي    ديدةأوقية جمليار    10,96بزيادة قدرها   أي  %  84تم تنفيذها بنسبة    النفقات فقدب  وفيما يتعلق.  2020  سنةب

 . 2020مقارنة بالسنة المالية  % 20بنسبة  

 

 سيناريوهات 
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 2021:  ملخص تنفيذ ميزانية 15الشكل 

التنفيذ   -2020تغير 
2021 2021 2020   

% (1)-(4) 
نسبة 

   تنفيذ(1) ( 2) ق م   ( 3) ق م م ( 4)ق ت  (4)-(3) التنفيذ 

 دولة رد ميزانية الامو 65,69 63,1 70 80,8 10,8 115% 15,11 23%
 موارد الميزانية العامة للدولة  58,99 61,1 65,06 73,51 8,45 113% 14,52 25%
 موارد داخلية        52,81 57,15 61,18 64,57 3,39 106% 11,76 22%
 من بينها إيرادات نفطية               0,6 0 0 1,94 1,94   1,34 223%
 ب من بينها قروض ضرائ              0,65 0 0 0,74 0,74   0,09 14%
 موارد خارجية        6,17 3,95 3,88 4,98 1,1 128% 1,19- 19%-
 موارد الحسابات الخاصة للخزينة   6,71 2 4,94 7,29 2,35 148% 0,58 9%

20% 11,15 84% 
-
 نفقات الدولة  55,92 70 80 67,07 12,93

 ات الميزانية العامة للدولة نفق 54,77 68 75,06 65,7 9,36- 88% 10,93 20%

-2% -0,11 115% 0,66 5,16 4,5 4,5 5,27 
ممولة          استثمارات  بينها     من 
 خارجيا 

 نفقات الحسابات الخاصة للخزينة  1,15 2 4,94 1,37 3,57- 28% 0,22 19%
 اإليرادات البترولية  رصيد خارج 9,17 6,9- 10- 11,78 21,78 118%- 2,61 28%
 رصيد عام 9,77 6,9- 10- 13,72 23,72 137%- 3,95 40%
 رصيد عام خارج قروض الضرائب  9,12 6,9- 10- 12,99 22,99 130%- 3,87 42%

 

 

IV .1. 1.موارد ال 

زانية ميلموارد  كمشاريع(  كهبات    مليار أوقية جديدة  2.59)بما يف ذلك  مليار أوقية جديدة    80,8  تحصيل مبلغتم  

ل جديدة    70  من  بدال  2021  سنةالدولة  أوقية  المالية    متوقعةمليار  قانون  تنفيذ    المعدل،يف  بمعدل  %    115أي 

 . مليار أوقية جديدة  10,8وفائض قدره 

  المحقق، % من الفائض  47أي    %،303ويعزى هذا األداء بشكل رئيسي إىل الموارد الخارجية التي تحققت بنسبة  

اإليرادا إىل  بنسبة  وكذلك  المنفذة  الضريبية  ساهمتو%  110ت  بنسبة    يفبدورها    التي  الموارد  %.  41فائض 

 % من فائض موارد الموازنة العامة للدولة.  22 مثلت %47بلغت  زيادةوشهدت إيرادات حسابات الخزينة الخاصة 

 . اوقية جديدةمليار   15,10أي مبلغ إجمايل قدره  %، 23زادت موارد الدولة بنسبة ، 2020 بميزانية سنةمقارنة و

استئناف  هذا    رجعوي إىل  رئيسي  بشكل  التجاريةالتحسن  أدت  المبادالت  الضرائب   التي  من  اإليرادات  زيادة  إىل 

إىل   وصلت  التي  الجمركية  الرسوم  سيما  وال   ، الدولية  التجارة  على  والضرائب  الواردات  أوقية    6,64على  مليار 

 . 2020سم سنة بر  مليار أوقية جديدة 4,63مقابل  جديدة

أس ارتفاع  أدى  زيادة  كما  إىل  الدولية  األسواق  يف  الحديد  خام  تدفعها    اإليرادات  عار  للصناعة  التي  الوطنية  الشركة 

 (. والضريبة علي الشركةرباح مقسوم األللدولة ) والمناجم

 

 

 

17



 2021: تنفيذ موارد ميزانية الدولة 16الشكل 

 

 

 2021: موارد ميزانية الدولة 17الشكل 

-2020التنفيذ  ير  تغ
2021 2021 2020   

   تنفيذ(1) ( 2) ق م   ( 3) ق م م ( 4)ق ت  (4)-(3) نسبة التنفيذ  (4)-(1) %

 موراد ميزانية الدولة  65,69 63,1 70 80,8 10,8 115% 15,11 23%

 مة للدولة موارد الميزانية العا 58,99 61,1 65,06 73,51 8,45 113% 14,52 25%

 موارد داخلية       52,81 57,15 62,56 65,94 3,38 105% 13,13 25%

 إيرادات ضريبية             38,31 42,1 43,26 47,65 4,39 110% 9,34 24%

 إيرادات غير ضريبية            13,21 14,73 17,32 14,52 2,8- 84% 1,31 10%

 إيرادات رأس المال             0,09 0,32 1,98 1,97 0,01- 99% 1,88 2089%

163% 0,98   1,58 1,58 0 0 0,6 

نفطية            الضريبة  )  إيرادات 

والتجارية   الصناعية  األرباح  على 

 والضريبة على المرتبات واألجور 

 إيرادات خاصة            0,6 0 0 0,21 0,21   0,39- 65%-

 موارد خارجية        6,17 3,95 2,49 7,57 5,08 304% 1,4 23%

 دعم الميزانية            3,57 3,95 1,11 4,98 3,87 449% 1,41 39%

 هبات المشاريع               2,6 0 1,38 2,59 1,21 188% 0,01- 0%

9 %  0,58 148 %  موارد الحسابات الخاصة للخزينة   6,71 2 4,94 7,29 2,35 

 

IV .1. 2 .نفقات:ال 

الحكومي    ،2021سنة  لميزانية  بالنسبة   اإلنفاق  أمليا  67,07بلغ  جديدة  ر  جديدة   80من أصل  وقية  أوقية  مليار 

تنفيذ    ،مبرمجةكانت   بمعدل  ت%.  84أي  قد  بشكل  و  النفقات  تنفيذ  الخزينة  تنفيذ    بمستوى    سلبيأثر  حسابات 

  االستثمار ات  نفقو%  90  التسيير مستوىنفقات    تنفيذ  حققبينما    .  فقط     %28الخاصة ، والتي تم تنفيذها بنسبة  

  مليار أوقية جديدة   11,16أي مبلغ    %،  20ا بنسبة  تحسنا ملحوظ  ،2021ي، سنة  ق الحكومنفاهر اإلأظ  وقد  .84%
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تهدف إىل دعم تعايف النشاط االقتصادي   كانت  المالية التي سياسة  ال ما يعكس  وهو  ،    2020مقارنة بالسنة المالية  

 . ألكثر هشاشةافئات الآثار األزمة على  وتخفيف

 ) مليار أوقية جديدة(  2021نة لس  : وضعية تنفيذ النفقات18الشكل

التنفيذ   -2020تغير 
2021 2021 2020   

 نسبة التنفيذ  (4)-(1) %

(3)-
   تنفيذ(1) ( 2) ق م   ( 3) ق م م ( 4)ق ت  (4)

20% 11,16 84% 
-

 نفقات الدولة  55,92 70 80 67,07 12,93

 لة نفقات الميزانية العامة للدو 54,77 68 75,06 65,7 9,36- 88% 10,93 20%

 التسيير  33,14 40,5 44,02 39,69 4,33- 90% 6,55 20%

 مرتبات أجور وملحقات  16,71 19 19,29 18,82 0,47- 98% 2,11 13%

 نفقات على السلع والخدمات  7,73 9 11,81 10,27 1,54- 87% 2,54 33%

 تحويالت أخرى  إعانات و 6,38 10,41 10,95 9 1,95- 82% 2,62 41%

 إعتمادات غير موزعة  2,32 2,1 1,97 1,61 0,36- 82% 0,71- 31%-

 استثمار 19,36 24,5 28,49 23,84 4,65- 84% 4,48 23%

 استثمار ممول داخليا  14,1 20 23,99 18,68 5,31- 78% 4,58 32%

 مرتبات أجور وملحقات  0,17 0,08 0,09 0,15 0,06 167% 0,02- 12%-

 قات على السلع والخدمات نف 0,33 1,4 1,74 1,62 0,12- 93% 1,29 391%

 إعانات وتحويالت أخرى   3,03 2,88 2,93 2,14 0,79- 73% 0,89- 29%-

 اقتناء أصول ثابتة  10,57 15,64 19,23 14,76 4,47- 77% 4,19 40%

 استثمار ممول خارجيا 5,27 4,5 4,5 5,16 0,66 115% 0,11- 2%-

 ين الدأعباء  2,26 3 2,55 1,17 1,38- 46% 1,09- 48%-

 أعباء الدين الخارجي 1,27 1,91 1,56 1,35 0,21- 87% 0,08 6%

 أعباء الدين الداخلي 0,99 1,09 0,99 0,82 0,17- 83% 0,17- 17%-

 فوائد الدين الداخلي       0,6 0,39 0,79 0,61 0,18- 77% 0,01 2%

 أذونات الخزينة       0,39 0,7 0,2 0,21 0,01 105% 0,18- 46%-

 حسابات الخزينة الخاصة  1,15 2 4,94 1,37 3,57- 28% 0,22 19%

 حسابات السلف والمشاركة  0 0 0 0 0   0  

 حسابات التحويل الخاص  1,15 2 4,94 1,37 3,57- 28% 0,22 19%

 

 :  نفقات ميزانية الدولة 19الشكل 
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 2021نفقات التسيير :  20الشكل 

 

 

 2021:  الحصيلة اإلجمالية  لتنفيذ ميزانية 21الشكل 

 

 

IV.2. 2022 سنةيف  يةتطور الوضع 

دويل    2022  سنةميزانية    تنفيذتم  ي سياق  باييف  الغذاء  رتتميز  أسعار  تنفيذ  والطاقة، فاع  زيادة  مع  يتزامن  أنه  كما 

 . الذي يدخل العام األخير من خطة عمله  ،الجمهوريةبرنامج أولوياتي الموسع لرئيس 

 

IV .2. 1  . يراداتاإل 
وال اإليرادات  إجمايل  تم    هباتبلغ  التي  النفط(  عائدات  ذلك  يف  قيمته      2022أغسطس  نهاية    تحصيلها)بما    ما 

جديدة       46,31 أوقية  تنفيذ    ،مليار  بمعدل  مقابل  51أي  أوقية    %47,08  تنفيذ    ،جديدةمليار  بمعدل  % 65أي 

 تحصيل اإليرادات غير الضريبية. ل المتدني مستوىالإىل   الفرق باألساسويعزى هذا   .2021لنفس الفترة من عام 

   2020 2021 تغير التنفيذ 

   التنفيذ  التنفيذ  القيمة  النسبة 

 موراد ميزانية الدولة  65,69 80,8 15,11 23%

 ولة موارد الميزانية العامة للد         58,98 73,51 14,53 25%

 من بينها   إيرادات نفطية              0,6 1,94 1,34 224%

 من بينها   قروض ضرائب              0,65 0,74 0,09 13%

 إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة   6,71 7,29 0,58 9%

 نفقات الدولة  56,11 67,07 10,96 20%

 ة للدولة نفقات الميزانية العام           54,96 65,7 10,74 20%

 نفقات حسابات الخزينة الخاصة            1,15 1,37 0,22 19%

 رصيد خارج اإليرادات النفطية    8,99 11,78 2,79 31%

 رصيد إجمالي    9,59 13,72 4,13 43%

 رصيد إجمالي خارج قروض ضرائب    8,93 12,99 4,06 45%
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مليار    3,49زيادة قدرها    2022نهاية أغسطس    تثناء النفط( التي تم تحصيلها يفتظهر اإليرادات الضريبية )باسو

. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إىل الضرائب  2021% مقارنة بنهاية أغسطس  11,93  ي نسبةأ  ،جديدةأوقية  

 على  يدللذي االشيء   %، 24,5 ي ما نسبتهأ جديدة،  مليار أوقية 2,4بمبلغ زيادة  على الدخل واألرباح التي سجلت

 ة لتحسين مستوى تحصيل اإليرادات. ولالجهود المبذ نجاعة

  مقارنة  انخفض 2022أغسطس  31يف اإليرادات غير الضريبية  صيلتجدر اإلشارة إىل أن مستوى تح ذلك،ومع  

يف    عدب  أخذي  لمألنه    %،36,56قدره    بمعدلأي    ،جديدةمليار أوقية    4,83بمقدار    ،ةالماضي   سنةبنفس الفترة من ال

 . السنة ههذ المتوقعالوطنية للصناعة والمناجم  كةالشرأرباح  قسواالعتبار م

جديدة  أوقية  مليار    1,76مقابل    جديدة  مليارات أوقية  4،  2022أغسطس    نهايةفقد بلغت  أما فيما يتعلق بالهبات  

نفس خالل  تحصيلها  قدرها    أي  ،2021  سنةمن  الفترة    تم  الهب%  126,47بزيادة  من  المخصصة  متأتية  ات 

 للمشاريع. 

 2022نفيذ اإليرادات حتى نهاية أغسطس ت :22الشكل 
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IV.  2.2. ت النفقا 
  مليار أوقية  50,10حيث بلغت  تحسناً ملحوظاً، ،2022 سنة نهاية أغسطس شهد تنفيذ النفقات وصايف القروض،

 ،2021  أغسطس  نهاية(  %  41)أي بمعدل تنفيذ    جديدة  أوقية  مليار  32,9مقابل  (،  %  46تنفيذ    جديدة )أي بمعدل

التقدم يف تنفيذ برنامج أولوياتي الموسع لرئيس  يرجع هذا التطور بشكل أساسي إىل  و  %.51,89أي بزيادة قدرها  

 تفاع أسعار الطاقة والغذاء. يضاف إىل ذلك القرارات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع آثار ار الجمهورية،

لذلك  عوتب زادت  ا  الجاريةفقد  ب  التحويالت  المطلقة  أوقية   3,30من    انتقلت حيث    %،90,09  نسبةبالقيم  مليار 

معدل تنفيذ    تراجع  ،يف حين.  2022و  2021أغسطس  يف نهاية    على التوايلة،  جديدمليار أوقية    6,27إىل    جديدة

بالقيم نفس    ها  يف  أساس  الفترة،النسبية  ذلك  المبويرجع  زيادة  إىل  بنسبة  اا  البند  لهذا  المخصصة  فقد   %،139لغ 

 .2022 سنة جديدةمليار أوقية  26,19إىل  2021 سنةجديدة مليار أوقية  10,95من ارتفعت 

% 73,65فقد ارتفع بنسبة    ،2022وصايف القروض المنفذة يف نهاية أغسطس  االستثمار  فيما يتعلق باإلنفاق على  و  

،    جديدة مليار أوقية    17,10إىل    ة ،جديدمليار أوقية    9,84من    يث انتقلح،   2021  سنةة بالفترة نفسها من  مقارن

مستوىمما   زيادة  يف  أغسطس    % 35  من  ارتفعحيث    ،تنفيذه  ساهم  أغسطس %  45إىل      2021نهاية  نهاية 

مدفوع  2022 الممولة    اً ،  باالستثمارات  رئيسي  الخارجية    علىبشكل  بموارد    و  (% 150)الموارد  الممولة  تلك 

 . (%31) ةداخلي

بالنسبة الل  أما  وكذلك  والخدمات  والسلع  والرواتب  باألجور  المتعلقة  الدين  نفقات  على  ات  العام،لفوائد    خذت فقد 

المنحى سجللإلالتصاعدي    نفس  حيث   ، العام  أغسطس  نه    تنقيدها  نفاق  بالقيم   20212و    2021اية  زيادات 

 %.17,66  % و18,76% و 16,84لى التوايل عنسبها بلغت  المطلقة ،

 

 

 : تنفيذ النفقات 23الشكل 
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 الموسع لرئيس الجمهورية أولوياتي برنامج 

رها، قامت الحكومة بوضع برنامج   خفيف من اجل استباق اآلثار السلبية لجائحة كورونا وت حجم ضر

ي 
 الموسع وذلك بغية:   أولويات 

ر األكثر هشاشة احماية المو  -  طني 

 19كوفيد   من آثار الحد  -

ي  االقتصاد  تنشيط -
 الوطنر

 مؤسسات القطاع الخاصدعم  -
 

 

ي الموسع  عمل برنامج وتتمحور خطة 
 : الخمسة التاليةحول المحاور أولويات 

ي التحتية الداعمة للنمو  : تطوير 1 المحور -
 البنر

ر 2المحور  -  طلبجتماعي ودعم الاال   عرضال : تحسي 

ر م: تث3المحور - ي من ي 
المواد  مقدرات القطاعات اإلنتاجية وتشي    ع تحقيق االكتفاء الذات 

 الغذائية 

 القطاع الخاص )المصنف وغث  المنصف(  : دعم4المحور  -

اء التشجث   : 5المحور  -  وخلق العمالة الخرصر

نامج أن  برمجتها وأن معدل تحقيقها  % من أهدافه قد تمت 77.33وقد أظهرت حالة تنفيذ هذا الثر

 %. 55.99وصل 
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 :  تطور برنامج أولوياتي الموسع حسب المحور 24لشكل ا

 

ر القطاعات   ظهر ي   مستوي التنفيذ المالحظ تباينا بي 

 

 : التطور حسب القطاعات25الشكل 

 

IV. 3.2.   الرصيد االجمال 
نهاية جمايل يف إلعلى الرصيد ا 2022 المعدل لسنة قانون المالية أثرت تدابير الدعم التي تم اتخاذها خالل

% من الناتج    1  أي نسبة،    جديدة  مليار أوقية    3,79    عجز بمقدارمن خالل إعادته إىل منطقة    2022أغسطس  

   .2021، نهاية أغسطس  جديدةمليار أوقية  14,10المحلي اإلجمايل ، مقابل فائض قدره 

 

 

 

 

 

 

 المحور  حسب تطورال

ج المخطط لهاداف البرناماأله  

 معدل تحقيق األهداف

77.34 

55.99 
 

 التطور حسب القطاع  

توقعات  •

 77.34  

 إنجازات  •
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 2022ة أغشت : الرصيد اإلجمالي للميزاني26الشكل 

 

 

V 2023  لسنة والمالية  االقتصادية اآلفاق 

V..1   المالية السياسة توجهات 
 

إعداد وثيقة   السنوات، تم  بالبرمجة متعددة  الخاصة  المالية  بقوانين  المتعلق  النظامي  القانون  تنفيذ مكونة  يف إطار 

للفترة   األجل  متوسطة  الميزانية  الت2025-2023برمجة  الوثيقة،  هذه  وتهدف  الميزانوي   ي،  اإلطار  تتضمن 

األجل فضال عن صميم برمجة الميزانية، إىل تعزيز الصلة بين قوانين  متوسط األجل وإطار اإلنفاق العام متوسط  

الوزارية يف   القطاعات  ما سيمكن  للبرمجة متوسطة األجل. وهو  نقاش  العامة، وتحديد أسس  المالية والسياسات 

 قيل الميزانوية والوصول إىل ميزانيات أكثر مصداقية وموثوقية.  انهاية المطاف من حصر مختلف العر

تحديد   من  الميزانوي  التحكيم  بغرض  الوزارية،  القطاعات  إىل  إحالتها  تمت  التي  الميزانوية  األغلفة  مكنت  وقد 

 راتيجية لتنمية البلد. أولويات برمجة ميزانياتها وفقا الستراتيجية كل منها والتوجهات االست

 

( والطلبات التي  2025-2023األجل )تخصيص جميع الموارد على أساس إطار اإلنفاق العام متوسط    موهكذا ت

أعربت عنها القطاعات الوزارية يف إطار عمليات التبادل والحوار، المتعلقة بإعداد الميزانية، التي تنظمها وزارة المالية 

 نتاجية. إلن االقتصادية وترقية القطاعات ابالتعاون مع وزارة الشؤو

اإليرادات  تعبئة  تعظيم  سيتم  األجل،  متوسطة  الميزانية  برمجة  لوثيقة  الضريبية  السياسة  لتوجهات  ووفقا 

 الضريبية من خالل التدابير التالية: 

الضرائب   - تحصيل  وتحسين  الضريبي  الوعاء  توسيع  خالل  من  الداخلية  الضريبية  السياسة  تعزيز 

 سوم؛ والر
 ؛  2021ئب المباشرة على األرباح الذي بدأ منذ سنة اتعظيم أثر إصالح نظام الضر -

 تبسيط العمليات واإلجراءات الضريبية؛  -
 محاربة التهرب الضريبي.   -
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سنة   ميزانية  مشروع  بها    2023ويأتي  تعهدت  التي  وااللتزامات  االستراتيجية  األولويات  تنفيذ  مواصلة  إطار  يف 

 ة المعتمدة على التوجيهات التالية: سا الصدد، تتمحور التوجهات الرئيالحكومة. و يف هذ

والقطاعات  - للنمو  الداعمة  التحتية  البنية  يف  االستثمار  خالل  من  االقتصادي  النشاط  تعايف  تواصل  دعم 

 ذات اإلمكانات العالية من حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل؛ 
 ؛ الحفاظ على التوازنات االقتصادية الكلية  -
 رد لتمويل السياسات العامة المتبناة؛اتعزيز القدرة على تعبئة المو  -
التسيير )تخفيض نسبتها من إجمايل  - إعداد مقترحات ميزانوية وفقا لألولويات المحددة وترشيد نفقات 

 النفقات( ؛ 
الجمهورية   - رئيس  لبرنامج  وفقا  األساسية  والخدمات  البشري  المال  رأس  لتنمية  األولوية  إعطاء 

 ه المشترك؛ استراتيجية النمو المتسارع والرفوا
 مواصلة تنفيذ البرامج االجتماعية وترقية التشغيل؛   -
 التحكم يف وضعية الدين العام؛  -
 خلق هامش ميزانوي وتوجيهه إىل القطاعات والمجاالت ذات التأثير االقتصادي واالجتماعي الكبير.  -
الميزا - السياسة  أهداف  مع  وتماشيا  اإلطار،  هذا  ميزانية  ويف  يف  المجسدة  نفقات  س ،  2023نوية  تنخفض 

%  58، أي نسبة    2023% سنة  16إىل    2022% من الناتج المحلي اإلجمايل االسمي سنة  19التسيير من  

بـ   . وبالمقابل فإن نفقات االستثمار ستحافظ على أولويتها 2022% يف سنة  65من ميزانية الدولة مقارنة 

، حيث ستر الموارد  إىل  من حيث تخصيص  اإلنفاق  42تفع  % سنة  35مقابل    2023نة  س% من إجمايل 

2022 . 

يتوازن يف جانبي اإليرادات والنفقات عند مبلغ مائة و أحد    2023وهكذا فإن مشروع قانون المالية لسنة   -

وأربعين    وثمانية  وأربعمائة  ألفا  وأربعين  وأربعة  وثمانمائة  مليونا  وعشرين  وثالثة  وأربعمائة  مليارا  عشر 

ابل مائة وثمانية مليار ات ومائة واثنين وأربعين مليونا ومائة  قم  ( أوقية جديدة،111.423.844.448)

ألفا وثالثمائة وستة وأربعين   المعدل  (  108.142.161.346)وواحد وستين  المالية  قانون  المحددة يف 

مليونا2022لسنة   وثمانين  وواحد  ومائتين  مليارات  ثالثة  قدرها  طفيفة  بزيادة  أي  وثالثة   ،  وستمائة 

 %.3,03كقيمة مطلقة و بقيمة نسبية    أوقية جديدة (3.281.683.102)ائة واثنين موثمانين ألفا و

 

V.2. 2023 المالية لسنةقانون لمشروع  المجاميع الكبرى 

V .1.2  الرئيسية اإليرادات مكونات : 

أي تغييرات   2023المالية لسنة    ، لم يتضمن  مشروع قانون2021بعد اإلصالحات الضريبية التي أدخلت سنة  

 ريبية، إىل حين إجراء تقييم نتائج هذه اإلصالحات واستخالص الدروس المستقاة منها. ض

وثالثة   وثمانمائة  مليار   واثنين  مائة  إىل  العجز(  تمويل  )باستثناء  اإليرادات  مستوى  يصل  أن  كذلك  المتوقع  ومن 

، أي بزيادة قدرها  2023( أوقية جديدة يف سنة  102.000.883.454وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين )

 . 2022% مقارنة بسنة 12,79
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 2023: توزيع اإليرادات في سنة 27لشكل ا

 

 

 

المتوقعة سنة   وخمسة آالف     ومليونا وثالثمائةإىل تسعة وخمسين مليارا    2023كما ستصل اإليرادات الضريبية 

أ59.001.305.976وتسعمائة وستة وسبعين ) بزيادة قدراها  (  المالية  8,20وقية جديدة  أي  بقانون  % مقارنة 

  على األرباح والدخل% والضريبة  19، متأتية أساسا من  الضريبة على القيمة المضافة بنسبة    2022المعدل لسنة  

 %. 11ى األجور ب % و  الضريبة عل14بنسبة 

 

  : توزيع اإليرادات الضريبية 28الشكل 
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، لتصل إىل ثمانية وعشرين مليارا  2022% مقارنة بمستواها يف 1,47سبة يرادات غير الضريبية بنبينما سترتفع  اإل

وعشرين    وخمسة  وستمائة  ألفا  وثالثين  وتسعة  وستمائة  مليونا  وتسعين  وثمانية  وثالثمائة 

عون مليونا  ( أوقية جديدة؛ و ستظهر  إيرادات رأس المال مبلغا قدره خمسمائة وتسعة وأرب28.398.639.625)

وثال وستوومائتان  ) ثة  وعشرون  وواحد  ومائتان  ألفا  جديدة549.263.221ن  أوقية  ، منخفضة بنسبة  ( 

مليار    1,73، ناتجة أساسا عن بيع رخصة اتصاالت بسعر  2022% مقارنة بمستواها في سنة  71,28

 أوقية جديدة 

مال    وأربعة  ومائتان  مليارات  خمسة  الخاصة  التحويل  حسابات  وثال وستبلغ  وأربعة  وستمائة  أل يين  فا ثون 

( وثالثون  وواحد  جديدة5.204.634.631وستمائة  أوقية  مليونا ، (  وأربعون  واحد  ومائة  مليارات  أربعة  مقابل 

 % .25,69أي بزيادة  2022( أوقية جديدة  سنة 4.141.000.000) 

 

.2.2.V  2023المكونات الرئيسة لنفقات الموازنة العامة للدولة لسنة 

إىل مائة و أحد عشر مليارا وأربعمائة وثالثة وعشرين مليونا وثمانمائة   2023  نية سنةتفع إجمايل نفقات الميزاسير

وأربعين    وثمانية  وأربعمائة  ألفا  وأربعين  جديدة،111.423.844.448)وأربعة  أوقية  وثمانية  (  مائة  من  بدال   ،

(   108.142.161.346)ربعين  ألفا وثالثمائة وستة وأ  مليارات ومائة واثنين وأربعين مليونا ومائة وواحد وستين

 %. 3,03(   أوقية جديدة و بقسمة نسبية 3.281.683.102، أي بزيادة مطلقة قدرها )2022سنة أوقية جديدة 

 2023: توزيع النفقات سنة  29لشكل

 

، أي بزيادة   2022نة  مليار  س20,2مقابل     2023مليار أوقية جديدة  سنة     21,7وستصل الرواتب واألجور إىل  

 %، نتيجة لترقيات موظفي ووكالء الدولة واالكتتاب يف قطاعي التعليم والصحة. 7,30بة بنس

%، يرجع 16,68-مليار أوقية جديدة أي بنسبة    7,59فيما ستشهد نفقات التسيير األخرى انخفاضا إجماليا قدره  

و   2021لعامة لسنتي   ظرفية اعض النفقات المتعلقة بال أساسا إىل عدم تمديد تخصيص المبالغ المالية الموجهة إىل ب

2022 . 

بمبلغ   والخدمات  السلع  على  اإلنفاق  تحديد  مقابل    13وتم  جديدة  أوقية  سنة       13,5مليار  جديدة   أوقية  مليار 

 %.4,04، أي بتراجع بنسبة 2022

مبلغ   التحويالت   ، 2022ة  مليار أوقية جديدة سن   26,19مليار أوقية جديدة  مقابل    19,10وستبلغ اإلعانات و  

 %. 27,8منخفضة بنسبة 
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 . 2022مليار أوقية جديدة  سنة  3,34مليار أوقية جديدة  مقابل  3,12وستصل فوائد الديون إىل 

تخصيص   سيتم  سنة    2,67بينما  الموزعة  غير  لألعباء  جديدة    أوقية  من    2023مليار  أوقية    2,4بدال  مليار 

 .  2022جديدة 

 سيير: نفقات الت 30شكل لا

 

مليار     38,30مليار أوقية جديدة، مقارنة ب    46.62لتصل إىل    2023ستثمارات زيادة صافية سنة  وستشهد اال 

سنة   برسم  جديدة   قدرها  2022أوقية  بزيادة  أي  اإلنتاجية    8,32،  مرتفع  لإلنفاق  موجهة  جديدة  أوقية  مليار 

 ف على النحو التايل: ع هذا الغالوالمساهم يف تحفيز النمو االقتصادي، تم توزي

محلية:   - بموارد  الممولة  االستثمار  نسبة     31نفقات  أي    ، جديدة  أوقية  نفقات 66مليار  إجمايل  من    %

 االستثمار؛ 

خارجية:   - بموارد  الممولة  االستثمار  نسبة    15,62نفقات  أي  جديدة،  أوقية  إجمايل  33,51مليار  من   %

 ؛% هبات53و  % قروض47نفقات االستثمار من بينها 

 االستثمار  : نفقات 31الشكل 
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وبشكل عام، احتفظ كل من اإلنفاق على التعليم االبتدائي والثانوي والرعاية الصحية األولية والنفاذ إىل المياه 

والصرف الصحي واإلنفاق على برامج المساعدة االجتماعية بطابعها األويل وفقا للبرامج الرئاسية وخطة عمل  

 .2025-2021 ك تسارع والرفاه المشترالنمو الم استراتيجية

والبلدية   - والجهوية  التشريعية  االنتخابات  بتنظيم  المتعلقة  النفقات  على  التبويب  تم  ذلك  إىل  باإلضافة 

،  إضافة إىل  تخصيص الموارد الالزمة لمواصلة حماية القوة الشرائية لألسر     2023المقرر تنظيمها سنة  

 سعار. ارتفاع األبغية الحد من تأثيرات 

 

.3.2.Vميزانيةال رصيد 
سنة   اإلجمايل  الميزانية  رصيد  يتحسن  أن  المتوقع  بسنة    2023ومن  بنحو  2022مقارنة  أوقية   9,42،  مليار 

( مقابل  2,8جديدة  االستخراجية(،  الصناعات  خارج  الخام  الداخلي  الناتج  من  سنة    %17,7  جديدة  أوقية  مليار 

جية(.  ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إىل  رج الصناعات االستخراي الخام خاالداخل  من الناتج%  5,7)  2022

للتعامل مع   الدولة  لموارد  التعبئة االستثنائية  الميزانية بعد  اإلنفاق وترشيد خيارات  المبذولة للسيطرة على  الجهود 

كوفيد    وباء  وموجات  الدويل  االقتصادي  للوضع  المزدوجة  الثال  19اآلثار  السنوات  األخيرة خالل  )تدابير    ث 

 ،  البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية و برنامج اإلقالع االقتصادي(.19د كوفيد  االستجابة ض

 

 : الرصيد اإلجمالي للميزانية  32الشكل
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 الملحقات

 الكلي االقتصاد مؤشرات

 2023-2022أهم المؤشرات االقتصادية والمالية 

 توقعات    2023
2022   

 تقديرات  

   2021      

 انجازات 
  

  
( % يرات  التغ

 (السنوية
    

 االقتصاد العالمي        

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي      6 3,2 2,7

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا جنوب الصحراء       4,7 3,6 3,7

 ية أسعار المستهلك العالم      4,7 8,8 6,5

 لمي ألسعار الغذاء ؤشر العاالم      4 6

 حجم التجارة العالمية )سلع وخدمات(       10,1 3,5 1

 سعر برميل النفط )بالدوالر األمريكي / برميل(       69,4 99,9 83,5  

 سعر الحديد )بالدوالر األمريكي / طن(       158 118,3 95,7

 لألوقية( مريكي سعار الذهب )بالدوالر األأ      800 1 815 1 779 1

        

 االقتصاد الوطني       

  
التغيرات  % )

 ( السنوية
    

 النمو االقتصادي واألسعار       

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي      2,4 5,9 4,7

 إنتاج الحديد )بماليين األطنان(      13,5 14 15,4

 ت( ألونصاإنتاج الذهب )بماليين ا      0,3 0,5 0,6

 المؤشر الوطني ألسعار المستهلك  3,8     10 8

        

( كنسبة مئوية من الناتج المحلي الخام)   

 لدولة  ل  المدعمة  عملياتال      

 ة باستثناء الهبات ي ممواإليرادات الع      28,9 29,3 29,6

 وصافي اإلقراض اإلنفاق العام       25,9 35 32,3

 باستثناء الهبات() ولي يد األالرص      1,1 6,3- 5,7-

 الرصيد االجمالي للميزانية        3 5,7- 2,8-

 الدين العام      56,8    

 القطاع الخارجي       

 رصيد الحساب الجاري        5,7- 12 12,4-

 والرات األمريكية( الديون الخارجية العامة المستحقة )بماليين الد           

 الرسمية الحتياطيات إجمالي ا           

 بماليين الدوالرات األمريكية         347 2 296 2 054 2

 في شهور الواردات         8,3 7,6 6,9

        

 ر يكتذلل      

 إجمالي الناتج المحلي االسمي )بمليارات االوقية(     360,5 376,6 403,1

 والرات األمريكية( بماليين الدلمحلي االسمي )إجمالي الناتج ا    904 9 345 10 074 11

 سعر الصرف لألوقية مقابل الدوالر )المتوسط السنوي(  36,4 36,4 36,4

    FMI-MAEPSP-MF: المصادر 
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مشروع قانون المالية   التغـيـر 

2023 

قانون المالية المعدل  

2022 
 الـمـوارد  

 باألوقية  %

3,03 3 281 683 102 111 423 844 448 108 142 161 346 
ع العام لموارد ميزانية الدولة المجمو 

 )بمافي ذلك تمويل العجز( 

12,79 11 563 488 049 102 000 883 454 90 437 395 405 
مجموع موارد ميزانية الدولة )بدون 

 تمويل العجز( 

 رادات ضريبية إي   112 727 527 54 976 305 001 59 865 578 473 4 8,20

 إيرادات غير ضريبة    293 468 986 27 625 639 398 28 332 171 412 1,47

 منها   إيرادات المحروقات              000 000 994 000 000 994    

 إيرادات رأس المال     000 200 912 1 221 263 549 779 936 362 1- 71,28-

          

 هبات  000 000 870 1 000 040 847 8   0,00

 شاريع م            0 000 040 307 8    

 دعـم الميـزانيـة          000 000 870 1 000 000 540 000 000 330 1- 71,12-

 إيرادات الحسابات الخاصة  000 000 141 4 631 634 204 5 631 634 063 1 25,69

 سداد القروض والسلف            

 ص لتحويل الخا حسابات ا   000 000 141 4 631 634 204 5 631 634 063 1 25,69

 ميزانية التحويل الخاص            

 اإليرادات االستثنائية         

 تمويل العجز      941 765 704 17 995 960 422 9    
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 التغـيـر 
مشروع قانون المالية  

2023 
 األعباء  2022قانون المالية المعدل  

 باألوقية  %

-9,44 -5 887 109 831 56 470 253 603 62 357 363 434,00 
السلطات العمومية وتسيير   - -- 

  اإلدارات

يون العمومية الد  - --   000,00 900 341 3 214 356 124 3 786 543 217- 6,51-  

 منها فوائد على الدين الخارجي     000,00 900 541 2 000 000 490 2 000 900 51- 2,04-

 نفقات استثمارية       912,00 897 301 38 000 600 624 46 088 702 322 8 21,73

 العامة  فقات الميزانيةمجموع ن 346,00 161 001 104 000 600 624 46 471 048 218 2 2,13

 نفقات الحسابات الخاصة  000,00 000 141 4 631 634 204 5 631 634 063 1 25,69

        
  سقف القروض والسلف - -- 

   التي يمكن منحها

          

25,69 1 063 634 631 5 204 634 631 4 141 000 000,00 
حسابات التحويل   - --- 

  الخاص

          

 إجمـالي األعبـاء  346,00 161 142 108 448 844 423 111 102 683 281 3 3,03
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 2023مشروع قانون المالية  الفارق 
المعدل الية قانون الم  

2022 
 البيان

3 281 683 102 111 423 844 448 108 142 161 346 
المجمـوع العام لموارد ميزانية الدولة )بما  

 في ذلك تمويل العجز( 

11 563 488 049 102 000 883 454 90 437 395 405 
المجمـوع العام اليرادات ميزانية الدولة  

 ) دون تمويل العجز(  

 موارد الميزانية العامة  405 395 296 86 823 248 796 96 418 853 499 10

 عائدات ضريبية   112 727 527 54 976 305 001 59 865 578 473 4

 إيرادات غير ضريبية   293 468 986 27 625 639 398 28 332 171 412

 ايرادات الصيد       000 300 009 9 848 956 154 9 848 656 145

 ايرادات معدنية         777 414 062 3 669 033 841 2 108 381 221-

-1 213 345 706 12 881 332 069 14 094 677 774 
مقسوم األرباح وأتاواة المؤسسات       

 العمومية 

1 701 241 298 3 521 317 040 1 820 075 742 
عائدات اخرى )الديون المتنازل عنها و      

 يتاوات الصيد( إيرادات المحروقات و ا

 إيرادات رأس المال  000 200 912 1 221 263 549 1362936779-

 هبات   000 000 870 1 000 040 847 8 000 040 977 6

 مشاريع            0 000 040 307 8 000 040 307 8

 دعم الميزانية         000 000 870 1 000 000 540 000 000 330 1-

 سابات الخاصة إيرادات الح  000 000 141 4 631 634 204 5 631 634 063 1

 (  -فائض/عجز )+  941 765 704 17- 995 960 422 9-  

 مجمـوع عـام األعبـاء  346 161 142 108 448 844 423 111 102 683 281 3

 النفقات االجمالية للميزانية العامة   346 161 001 104 817 209 219 106 471 048 218 2

 نفقات جارية   434 363 357 62 603 253 470 56 831 109 887 5-

 أجور ورواتب   570 680 216 20 000 000 700 21 430 319 483 1

 سلع وخدمات   251 253 547 13 000 000 000 13 251 253 547-

 تحويالت جارية   613 429 193 26 000 000 100 19 613 429 093 7-

 ي  لدين العمومعلى افوائد  000 900 341 3 214 356 124 3 786 543 217-

 خارجية   000 900 541 2 000 000 490 2 000 900 51-

 داخلية   000 000 800 214 356 634 786 643 165-

 احتياطي مشترك   000 000 400 2 603 253 670 2 603 253 270

 نفقات تجهيز   912 897 301 38 000 600 624 46 088 702 322 8

 استثمار ممول خارجيا  000 000 500 4 000 600 624 15 000 600 124 11

 استثار ممول داخليا   912 897 801 33 000 000 000 31 912 897 801 2-

 نفقات حسابات التحويل الخاص  000 000 141 4 631 634 204 5 631 634 063 1
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