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السالم عليگم ورحمة الله وبرگاته ،،،

استناداً إلى أحكام املادة ( )88من الدستور  ،وإلى املادة ( )20من القانون
املال� � ��ي واملادة ( )166م� � ��ن الالئحة الداخلية ملجلس النواب  ،يش� � ��رفني أن
أقف أمامكم نياب ًة عن احلكومة ألعرض على مجلسكم املوقر البيان املالي
ملشاريع املوازنات العامة للسنة املالية 2011م ،والذي يتضمن أيضاً تطورات
املؤشرات املالية واإلقتصادية التي شهدتها بالدنا خالل العامني املاضيني
وتوقعات تلك املؤش� � ��رات  ،متهي ًدا للمناقشات املثمرة التي نتطلع اليها أوالً
في إطار جلنة املوازنة ووصوالً إلى مناقشة مشاريع املوازنات في مجلسكم
املوقر .
ويسعدني  ،باألصالة عن نفسي ونياب ًة عن زمالئي رئيس وأعضاء احلكومة
أن أعبر ملجلس� � ��كم املوقر عن جزيل الش� � ��كر وعظيم االمتنان على تفهمكم
وحس� � ��ن تقديركم للظروف التي رافقت عمليات إعداد مش� � ��اريع املوازنات
العامة والتي حالت دون عرضها على املجلس في املوعد الدستوري احملدد
لذلك  ،وهذا يعكس مستوى ودرجة التعاون والتنسيق والتفاهم املتنامي بني
السلطتني التنفيذية والتشريعية مبا يتوافق وحتقيق غايات وأهداف املجتمع
واملصالح الوطني� � ��ة العليا  ،آملني أن يفضي هذا التع� � ��اون والتكامل والثقة
والوضوح خالل املناقشات إلى وضع املعاجلات الناجعة لتجاوز الصعوبات
واملعوقات التي تعترض بلوغ األهداف االقتصادية واالجتماعية املرسومة.
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ومتثل مشاريع املوازنات العامة املعروضة على املجلس  ،البرنامج التنفيذي
السنوي ملجمل السياسات واإلجراءات واملشاريع التي ستعمل احلكومة على
تنفيذها خالل عام 2011م بهدف بلوغ األهداف اإلقتصادية واالجتماعية
للتنمية املس� � ��تدامة التي تأتي في إطار اس� � ��تكمال تنفيذ مكونات األجندة
الوطنية لإلصالحات واألولويات العشر  ،لتسريع اخلطوات الكفيلة ببلوغ
مضامني البرنامج االنتخابي لفخام� � ��ة األخ /علي عبدالله صالح – رئيس
اجلمهورية (حفظه الله) واملرتكزة على احلفاظ على املكتس� � ��بات الوطنية
وحتسني مستويات املعيشة للمواطنني وخاصة ذوي الدخل احملدود وتوفير
البنية التحتية الالزمة لتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .
وكما تعلمون أن احلكومة قامت بإعداد مش� � ��اريع املوازنات العامة للعام
املالي 2011م في ظل تزامن العديد من التحديات االقتصادية والسياسية
واإلجتماعية التي كان لها تأثيراً مباشراً على املؤشرات اإلقتصادية وبالتالي
على معطي� � ��ات املوازنة العامة للدولة .وقد ظهر بوضوح اس� � ��تمرار آثـــــــار
األزمة املالية العاملية على االقتصـــــاد احلقيقي في البالد خالل عامــــــــــــــــــي
2009م و 2010م وما ترتب عليها من تراجع في حجم التدفقات اخلارجية،
في ظل تنامي قيمة فاتورة اإلستيراد واعتمادنا بشكل كبير على الواردات في
تغطية الطلب املتزايد على السلع واخلدمات  ،كما أن التطورات في القطاع
النفطي كانت غير مواتية ،حيث ان إنتاج النفط استمر في االنخفاض  ،ولم
تعمل املوارد احلالية من قطاع الغاز على تعويض املوارد املفقودة من قطاع
النفط  ،وكل ذلك أثر بش� � ��كل كبير على موارد اخلزينة العامة وبالتالي على
موقف عجز املوازنة وعلى موارد الدولة من النقد األجنبي  ،وس� � ��اهم ذلك
في ارتفاع عجزي امليزان التجاري وامليزان الكلي في ميزان املدفوعات .وقد
قامت احلكومة بأخذ ذلك في االعتبار عند وضع األهداف والسياس� � ��ات
العامة ملشروع موازنة 2011م والتوجهات الرئيسية ملؤشرات اإلطار متوسط
املدى للموازنة العامة (2013-2011م) .
وفي ضوء التطورات التي سادت خالل عام 2009م وبداية العام احلالي،
ترك� � ��زت جهود احلكومة نحو املج� � ��االت املرتبطة مبعاجلة اآلثار الس� � ��لبية
لتلك التطورات واحلد منها  ،س� � ��وا ًء كان ذلك مرتبطاً بتعويض االنخفاض
الكبير في عائدات احلكومة من النفط والغاز أو بحفز املانحني على الوفاء

4

لل�سنة املالية 2011
بالتزاماته� � ��م املالية والفنية لدعم جهود التنمية أو لتهيئة مناخ االس� � ��تثمار
وطمأنة املس� � ��تثمرين احملليني واألجانب بشأن الوضع اإلقتصادي واألمني
والبيئة اآلمنة التي تتمتع بها البالد ،كما استمرت جهود احلكومة ومن ُذ وقت
مبكر من العام في تنفيذ حزمة املش� � ��اريع التنموي� � ��ة التي تضمنتها املوازنة
العام� � ��ة للدولة حلفز األنش� � ��طة االقتصادية في الب� �ل��اد ،وبدأت في نفس
الوقت مبناقشات جادة تستهدف تطوير البدائل التي يجب إقرارها ملعاجلة
االختالالت الهيكلية في االقتصاد وخاصة املوازين املالية  .وكان من النتائج
الهامة التي مت التوصل إليها  ،ضرورة تعزيز موقف املوارد اخلارجية لتمويل
العجز املتنامي في املوازنة العامة للدولة  ،وفي هذا اإلجتاه قامت احلكومة
بتكثيف جهود تطوير وتنمية املوارد اخلارجي� � ��ة وقامت مببادرة احلوار مع
الصناديق واملؤسس� � ��ات املالية الدولية لدراسة طلب احلكومة الدخول في
برنامج مدعوم من قبل تلك املؤسسات.
وفي ضوء ذلك مت عقد العديد من اللقاءات بني احلكومة وكل من صندوق
النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي  .وقد تركزت احلوارات
على التحديات التي تواجهها البالد في املوازين املالية الداخلية واخلارجية،
وأكدت احلكومة خاللها على اجلدية في معاجلة اإلختالالت وطلبت دعم
جهود اإلصالحات وقدمت احلكومة رؤيتها للمعاجلات التي تزمع تنفيذها
خالل فت� � ��رة البرنامج وخاصة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات حاس� � ��مة كفيلة
بتصحيح اإلختالالت ف� � ��ي املوازين املالية احمللي� � ��ة واخلارجية كإجراءات
ضرورية تستهدف تقليص العجز املخطط في املوازنة وإبقائه عند احلدود
اآلمنة في ظل انحسار موارد التمويل غير التضخمية احمللية واخلارجية.
وقد اسفرت تلك املناقش� � ��ات مع املنظمات الدولية في حصول بالدنا على
متويالت ميسرة جداً من كل من صندوق النقد الدولي حوالي ( )370مليون
دوالر امريكي تغطي فترة الثالث الس� � ��نوات القادمة  ،ومن صندوق النقد
العربي حوالي ( )200مليون دوالر باإلضافة إلى حصول بالدنا على منحة
دعم للموازنة مببلغ ( )70مليون دوالر م� � ��ن البنك الدولي والتي مت التوقيع
عليها مؤخراً .
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األخ رئيس مجلس النواب
األخوة واألخوات األعضاء

اسمحوا لي أن أستعرض توقعات أهم املؤشرات االقتصادية في اآلتي :
تُظهر البيانات املتاحة عن تطورات األنشطة االقتصادية أن الناجت احمللي
اإلجمالي احلقيقي يتوقع أن ينمو هذا العام 2010م مبعدل ( )%7.6مدعوماً
بدخول إنتاج الغاز الطبيعي املسال مجال اإلنتاج بصورة كلية  ،كما أن معدل
منو القطاعات غير النفطية يتوقع أن يصل إلى ( . )%5كما تظهر البيانات
أن قطاعات االتصاالت والنقل والكهرباء واملياه والصناعات اإلستخراجية
غير النفطية قدحققت معدالت منو جيدة بلغت في املتوسط خالل الفترة
(2010 – 2006م) نح� � ��و ( . )%6.88وفي ضوء ماس� � ��بق جند أن قطاعات
اإلقتصاد األساس� � ��ية هي من قاد عملية النم� � ��و  ،وذلك أمر إيجابي يعكس
إمكانية مواصلة النم� � ��و وتعزيزه خالل الفترة املقبلة  .وبالنس� � ��بة ملعدالت
التضخم  ،وفي ضوء تطورات األسعار احمللية واألقليمية والدولية  ،وفي ظل
السياسات التقييدية التي تتبعها السلطات املالية والنقدية والتي ساهمت
في احتواء معدالت التضخم  ،يتوقع عدم جتاوزها هذا العام ملعدل (. )%10
وفيم��ا يتعل��ق باملالي��ة العامة ،فكما س� � ��بق التوضيح ملجلس� � ��كم املوقر أن
التذبذب الكبير في األس� � ��عار العاملية للنفط اخلام املتزامن مع التراجع في
حج� � ��م اإلنتاج من النفط اخلام وحصة الدولة منه  ،قد أثرا وبدرجة كبيرة
على وضع املوازنة العامة ،حيث أدى تراجع عائدات النفط اخلام خالل عام
2009م إلى إرتفاع نسبة عجز املوازنة الصافي إلى الناجت احمللي اإلجمالي
إلى ( )%8.33مت متويل معظمه باإلقتراض من البنك املركزي مباشر ًة .وفي
ضوء حتسن أسعار النفط الفعلية عن املتوقع في املوازنة لعام 2010م ،تشير
البيانات املتاح�� ��ة عن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للفترة (يناير – نوفمبر 2010م)
إلى ما يلي :
•بلغ إجمالي املوارد العامة احملصلة حوالي ( )1.529مليار ريال .
•بلغ إجمالي االستخدامات العامة حوالي مبلغ ( )1.743مليار ريال.
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•بلغ إجمالي عج� � ��ز املوازنة عن نفس الفترة حوالي ( )214مليار ريال
مقارن ًة بالعجز الفعلي لنفس الفترة من عام 2009م مبلغ ( )408مليار
ريال .وفي إطار اإلجراءات التقشفية الكبيرة التي اتخذتها احلكومة
لتقليص عجز املوازنة  ،يتوقع عدم جتاوز عجز املوازنة الصافي لهذا
العام نس� � ��بة ( )%4م� � ��ن الناجت احمللي اإلجمالي وهي نس� � ��بة أقل من
النسبة املخططة في املوازنة املقرة لعام 2010م ونتائج التنفيذ الفعلي
للموازنة لهذا العام تدعم هذه التوقعات.
•وصل حج� � ��م الدين الع� � ��ام الداخلي واخلارجي نهاية ش� � ��هر نوفمبر
2010م ،إلى حوالي ( )2.681مليار ريال وهو ما يعادل حوالي ()%32
من الناجت احمللي اإلجمالي ،وهي نسبة تقع في احلدود اآلمنة وقابلة
لالستدامة ،وتفاصيلها على النحو التالي :
 مبل� � ��غ ( )1.379مليار ريال للدين الداخل� � ��ي  ،وهو ما يعادلحوالي ( ،) %16.4مع مالحظة أن تطور حجم الدين الداخلي
العام مرتبط بتوفير التمويل الالزم لتغطية جزء كبير من عجز
املوازنة.
 ومبلغ ( )1.302مليار ريال للدين اخلارجي املعادل حلوالي مبلغ( )6.068مليون دوالر أمريكي ما نسبته (.)%15.6
و ُتظهر بيانات ميزان املدفوع��ات حتول فائضه عام 2008م إلى عجز في
عام 2009م تصل نس� � ��بته إلى( )%4.3من الن� � ��اجت احمللي اإلجمالي  ،وذلك
بسبب تراجع عائدات الصادرات النفطية جراء انخفاض أسعار النفط اخلام
في السوق الدولية ،هذا إلى جانب تراجع حجم املتحصالت من التحويالت
اخلارجية والتدفق من االستثمارات اخلارجية بسبب األزمة املالية العاملية
وقد تزامن ذلك مع زيادة مس� � ��تمرة في فاتورة اإلستيراد والتي وصلت مع
نهاية عام 2009م إلى حوالي ( )9.33مليار دوالر أمريكي .ويتوقع استمرار
العجز في امليزان خالل عام 2010م  ،ولكن مبس� � ��توى أقل عن عام 2009م
بسبب حتسن عائدات الصادرات مع حتسن أسعار النفط اخلام في السوق
الدولية هذا إلى جانب حتسن املتحصالت من التحويالت اخلاصة وتدفق
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االستثمارات اخلاصة .وهذه التطورات في ميزان املدفوعات كان لها تأثيراً
مباش� � ��راً على موقف اإلحتياطيات اخلارجية للبنك املركزي حيث انخفض
رصيد إجمالي األصول اخلارجية للبنك املركزي من ( )7.1مليار دوالر نهاية
2009م إلى ( )5.8مليار دوالر مع نهاية شهر نوفمبر 2010م أي بنقص يصل
إلى ( )1.3مليار دوالر.
وفي ضوء التقييم السابق املوجز عن تطور املؤشرات االقتصادية  ،ميكن
توضيح أهم التحديات املرتبطة مبوازنة عام 2011م فيما يلي -:
1.1استمرار التراجع في حجم عائدات املوازنة العامة من النفط اخلام
والغاز في ظل عدم القدرة على تعويض ذلك النقص من املصادر غير
النفطية في املدى القصير واملتوسط والناجتة عن محدودية القاعدة
الضريبية وضعف املرونة الضريبية .
2.2انخفاض حجم املوارد املالية املتاحة مقارن ًة بحجم االلتزامات الضرورية
القائمة على احلكومة  ،وهذا ما يؤثر سلباً على قدرة املوازنة في تلبية
متطلبات جمي� � ��ع اجلهات وحتقيق كافة الطموح� � ��ات التنموية ملختلف
القطاعات .
3.3محدودية القدرة االستيعابية للقروض واملساعدات اخلارجية من قبل
اجلهات املستفيدة  ،وهذا يشكل قيداً رئيسياً في حتقيق االستفادة
املرجوة من تلك املوارد في تسريع عملية التنمية املستدامة ،هذا إلى
جانب تباطؤ عدد من املانحني في تخصيص وتوفير تعهداتهم املالية
السابقة للمشاريع االس� � ��تثمارية والتنموية املقدمة وهذا تسبب في
عدم إستغالل املبالغ اجلديدة التي كان باإلمكان احلصول عليها في
ظل افتراض استيعاب املخصصات القائمة فع ً
ال.
4.4اس� � ��تمرار حتمل املوازنة أعباء ارتفاع أسعار الفائدة احمللية في ظل
تنامي مستوى املديونية احمللية مما يترتب عليه الزيادة في أعباء تلك
املديونية.

8

لل�سنة املالية 2011
5.5انحسار موارد متويل عجز املوازنة من مصادر غير تضخمية في ظل
انخفاض الطلب عليها .
والوقوف أمام هذه التحديات كان بش� � ��كل أساسي وراء تأخر احلكومة
في تقدمي مش� � ��اريع موازنات العام القادم ال� � ��ى مجلس النواب  ،وكان أيضاً
وراء ق� � ��رار احلكومة بضرورة أن ترك� � ��ز موازنة العام الق� � ��ادم على إصالح
اإلختالالت في املالية العامة والعودة بها الى املستويات املستدامة وخاص ًة
فيم� � ��ا يتعلق بعدم متويل العجز املخطط من مص� � ��ادر تضخمية  .وفي هذا
اإلجتاه ستالحظون من خالل أرقام املوازنة الكلية أنها تضمنت انخفاضاً
في إجمالي االستخدامات العامة للعام القادم مقارن ًة بربط اإلستخدامات
العام� � ��ة املقرة في موازن� � ��ة العام اجلاري في ظل ق� � ��رار احلكومة بأن يكون
احلجم االقص� � ��ى لعجز املوازنة في حدود التموي� � ��ل املتاح من املصادر غير
تضخمية.
باإلضافة إلى ذلك وخالل العام اجلاري  ،قام مجلس النواب مش� � ��كوراً
باملصادقة على عدد من التشريعات املالية واالقتصادية الهامة التي تقدمت
بها احلكومة فى إطار السياسة املالية الداعمة لتحريك املوارد العامة غير
النفطية والتي تعمل على تعزيز دور الدولة فى خدمة املجتمع  .وقد مت خالل
العام إصدار القوانني التالية :
•قانون رقم ( )12لسنة 2010م بشأن تعديل بعض مواد قانون اجلمارك
رقم ( )14لسنة 1990م.
•قانون رقم ( ) 15لسنة 2010م بشأن االستثمار.
•قانون رقم ( )17لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل.
ومع منتصف العام اجلاري مت التفعيل الكام� � ��ل لقانون الضريبة العامة
على املبيعات.
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املرتكزات واألهداف العامة ملشاريع املوازنات العامة للسنة املالية 2011م

انطالقاً م� � ��ن مجمل األهداف العام� � ��ة للتنمية وأولوياته� � ��ا  ،وفي ضوء
التحديات االقتصادية القائمة تضمنت مشاريع املوازنات العامة للعام القادم
سياسات مالية ضرورية إلعادة التوازن للمالية العامة واستدامتها لتحقيق
النمو املستدام.
وتس ��تنـد مش� �ـاريع مـوازنات عام2011م إلى جملـة من املب ��ادئ واملرتكزات
يأتي في مقدمتها :
•اجلدي� � ��ة في املضي ُقدم � � �اً في عملية اإلصالح املال� � ��ي واالقتصادي
الهادفة الى حتقيق أهداف السياس� � ��ات املالي� � ��ة في تخفيض عجز
املوازنة العامة الى املس� � ��تويات اآلمنة ومبا يكفل حتقيق اإلس� � ��تدامة
املالية التي تعزز أركان اإلستقرار املالي والنقدي في البالد وخاص ًة
في ظ� � ��ل اإلنخفاض امللحوظ في املوارد احمللي� � ��ة واخلارجية لتمويل
عجز املوازنة .
•حتسني مستوى اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني وتفعيل برامج
شبكة األمان االجتماعي.
•التركيز على اختيار وتنفيذ املشاريع التنموية اإلستراتيجية واملشاريع
كثيفة العمالة ذات املردود االقتصادي واالجتماعي املرتفع واحملفزة
لالستثمار  ،مبا ينسجم مع برنامج عمل احلكومة واألولويات الواردة
في األجندة الوطنية لإلصالحات .
•تعزيز دور الس� � ��لطة احمللية وتفعيل مش� � ��اركة املجتمعات احمللية في
حتديد االحتياجات التنموية الرئيسية.

10

لل�سنة املالية 2011
وفي إطار ذلك ميكن تلخيص أهم أهداف مشاريع املوازنات العامة للسنة
املالية 2011م فيما يلي-:
•تعزيز السياسات واإلجراءات الكفيلة برفع معدالت النمو االقتصادي
املرتكز على اآللي� � ��ات الالزمة للحد من ظاهرت� � ��ي الفقر والبطالة ،
واملس� � ��اهمة في حتقيق النمو املس� � ��تهدف لعام 2011م واملتوقع عند
( )%4.9مدعوماً بالنمو املرتفع لقطاع الغاز مع بلوغ اإلنتاج السنوي
املستهدف إلى ( )6.700ألف طن خالل عام 2011م.
•خفض عجز املوازنة العامة للدولة إلى املستوى الذي يتسق واحملافظة
على االستقرار املالي واالقتصادي  ،ويحقق استدامة املالية العامة،
واحلرص على متويل عجز املوازنة من مصادر آمنة غير تضخمية .
•مواصلة اجله� � ��ود للحد من اآلثار الس� � ��لبية الناجمة عن اس� � ��تمرار
تداعيات األزمة املالية العاملية.
•مواصلة اجله� � ��ود الالزمة لتعزيز رفع كفاءة رب� � ��ط وحتصيل وتوريد
مختلف املوارد املستحقة للخزينة العامة  ،وكفاءة تخصيص مختلف
بنود النفقات العامة مع إعطاء األولوية للنفقات العامة ذات الطابع
اإلستراتيجي كنفقات املشاريع اإلستراتيجية واملشاريع كثيفة العمالة.
•زيادة قدرة اجلهات االس� � ��تيعابية للتمويالت اخلارجية  ،ورفع كفاءة
تخصيصها.
•تقوية درجة التكامل واالتساق للسياسات املالية واالقتصادية والنقدية
مبا يضمن حتس� �ي��ن ورفع أداء واجتاه االقتص� � ��اد الوطني مبا يتفق
وحتقيق أهداف املوازنة العامة خاصة وأهداف التنمية عامة.
•تعزيز كفاءة اإلنفاق العام وإعادة هيكل� � ��ة النفقات اجلارية وإصالح
التشوهات السعرية ألس� � ��عار املشتقات النفطية مبا يتيح موارد أكبر
للجوانب االستثمارية واالجتماعية .
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السياسات واإلجراءات العامة

في سبيل حتقيق األهداف العامة ملشاريع املوازنات العامة للدولة للسنة
املالية 2011م  ،تس ��عى احلكومة لتنفيذ حزمة من السياس ��ات واإلجراءات
الالزمة لتحقيق تلك األهداف نوجز أهمها في اآلتي-:
في مجال االقتصاد الكلي-:

 .أالتوسع في عملية االستكشافات البترولية والغازية واملعدنية إلى جانب
حتديد الفرص االستثمارية املتاحة في مختلف القطاعات االقتصادية
وباألخص الواع� � ��دة  ،وتعزيز اآلليات واإلج� � ��راءات املرتبطة بتوفير
دراسات اجلدوى االقتصادية لها ،والترويج لها داخلياً وخارجياً ،مبا
ينسجم وجذب رؤوس األموال اخلاصة األجنبية واحمللية لالستثمار
في مختلف املجاالت اإلنتاجية.
.بالعمل على رفع القدرة االس� � ��تيعابية للجه� � ��ات احلكومية للتمويالت
اخلارجية املتاحة لها  ،من خالل رفع كفاءة إعداد دراس� � ��ات اجلدوى
االقتصادية واخلطط التنفيذية للمش� � ��اريع  ،وآليات املتابعة والتقييم
لتنفيذها ،ورفع درجة التنسيق بني مختلف اجلهات احلكومية بشأنها .
.جزيادة االستثمارات في البنى التحتية لالقتصاد من خالل رفع كفاءة
تخصيص واس� � ��تغالل املوارد املالية اخلارجية املتاحة  ،وكذا املوارد
الذاتية املتاحة ملؤسس� � ��ات القطاع العام واملختلط  ،وتوسيع التكامل
والتعاون بني احلكومة والقطاع اخلاص في مجال تنفيذ املشاريع .
 .دالعمل على تعزيز عملية االتساق والتكامل بني مختلف اجلهات املعنية
بتمويل املشاريع اإلمنائية ومبا يكفل جتنب اإلزدواج في تنفيذ املشاريع
ومبا يتسق وحتقيق العدالة في توزيع هذه املشاريع من ناحية  ،وحتقيق
التخصيص الكفؤ إلجمالي املوارد املتاحة للتنمية من ناحية اخرى.
 .هتعزيز وتوس� � ��يع قاعدة املانحني الدوليني وأصدقاء اليمن من خالل
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لل�سنة املالية 2011
إيجاد إستراتيجية واضحة للتعاون الدولي في مجال التنمية  ،تعمل
كافة اجلهات احلكومية في ضوئها  ،مبا يكفل حشد أكبر قدر ممكن
من املوارد اخلارجية للتنمية وبأقل مستوى من الشروط والتكاليف
االقتصادية واالجتماعية من ناحية  ،وحتقيق االستغالل األمثل لهذه
املوارد من ناحية ثانية .
 .والس� � ��عي نحو تعزيز عملية التكامل واالتساق بني أهداف وسياسات
وأولويات املوازنات العامة واخلطط اإلمنائية سوا ًء في مجال حتديد
السياسات واإلجراءات العامة وأولويات تنفيذها  ،أو حتديد سقوف
االستخدامات واملوارد والعجز مبا يتناسب واحملافظة على االستقرار
االقتصادي  ،أو حتدي� � ��د أولويات تخصيص النفقات العامة ،مبا في
ذلك استكمال معاجلة وضع الصناديق اخلاصة  ،والوحدات العامة
غير الهادفة للربح مبا يحقق عنصر التغطية والش� � ��مول في املوازنة
العامة وفق استراتيجية إصالح إدارة املالية العامة .
 .زالعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع القطاع اخلاص احمللي لتحديد
اإلجراءات واخلطوات الكفيلة بتهيئة الظروف العملية ملشاركة القطاع
اخلاص في رسم وتنفيذ وتقييم السياسة االقتصادية من ناحية ودفع
القطاع اخلاص للقيام بدوره في قيادة عملية التنمية من خالل توجيه
اس� � ��تثماراته للمش� � ��اريع اإلنتاجية في مختلف القطاعات وباألخص
اإلستراتيجية منها ومبا ينسجم مع األولويات التنموية.
.حبناء مس� � ��ار س� � ��ريع لتحقيق تقدم محرز في أهداف التنمية األلفية
وحشد موارد إضافية لها من شركاء التنمية اإلقليميني والدوليني.
وفي مجال املالية العامة-:

 .أالتطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على املبيعات.
.بترشيد وتنظيم االعفاءات الضريبية واجلمركية في ضوء التعديالت
األخي� � ��رة على قانون اجلمارك  .والعمل على إع� � ��ادة النظر في بنود
التعرفة اجلمركية .
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.جرفع كف� � ��اءة التحصيل الضريـب� � ��ي  ،واختصار وتبس� � ��يط اإلجراءات
واملعامالت الضريبية واجلمركية .وحتديث بيانات املكلفني مبا يكفل
توس� � ��يع القاعدة الضريبية وخاصة في ظل قان� � ��ون ضرائب الدخل
اجلديد والذى تضمن تخفيضاً رئيسياً في معدل الضريبة.
 .دتعزيز إجراءات مكافحة الفساد من خالل تبسيط اإلجراءات وحتقيق
الشفافية واملساءلة املالية.
 .هالسعي إلى تطوير وحتديث إدارة وحدات القطاع العام واملختلط  ،مبا
يسمح وترشيد نفقاتها وحتسني عائداتها من تقدمي اخلدمات والسلع
للجمهور  ،وذلك مبا يساهم في زيادة نصيب احلكومة من األرباح.
 .وتفعيل نظام إدارة املس� � ��اعدات اخلارجية  ،كأساس لتوجيه وحتسني
استخدام املساعدات اخلارجية ورفع الطاقة االستيعابية لها  ،وتطوير
التنسيق لتدخالت املانحني بحسب أولويات اخلطة.
 .زتعزيز املمارسات الرقابية على املشاريع املمولة من قروض ومساعدات
املانحني بهدف تعظيم االس� � ��تفادة منها م� � ��ن ناحية ،وتعزيز عالقات
التعاون مع املانحني القائمة على مبادئ الش� � ��فافية واملصداقية من
ٍ
ناحية أخرى.
.حتطوير آليات وإجراءات مكافحة التهرب الضريبي والتهريب اجلمركي.
.طاس� � ��تكمال خطوات االنتقال إل� � ��ى نظام اخلزين� � ��ة العامة وتخطيط
النقدية.
.يالعمل مع السلطة احمللية لتطوير آليات حصر وربط وحتصيل وتنمية
املوارد احمللية واملشتركة.
.ك مواءمة النفقات االستثمارية في املوازنة العامة مع أولويات اخلطة
اخلمسية ،وزيادة مخصصات النفقات االستثمارية في املوازنة العامة،
وتبني سياسات محفزة لتوجيه فوائض املؤسسات العامة والتأمينية
والصناديق املتخصصة نحو استثمارات ذات إنتاجية عالية.
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وفي املج ــال النقدي-:

 .أالسيطرة على منو العرض النقدي بحيث يتماشى مع معدل منو الناجت
احمللي االسمي مبا يساعد في السيطرة على معدالت التضخم.
.بضمان حصول القطاع اخلاص على مستوى ٍ
كاف من االئتمان املوجه
لدعم النم� � ��و االقتصادي مبا في ذلك تس� � ��هيل عملي� � ��ات اإلقراض
للمشاريع املتوسطة والصغيرة.
.جتطوير كفاءة إدارة السيولة وعملية املزادات التي جتري على العمالت
األجنبية في إطار استمرار انتهاج سياسة مرنة إلدارة سعر الصرف،
وضمان توفير موارد كافية من النقد األجنبي تتناس� � ��ب واحتياجات
السوق احمللية.
 .د تطوير أدوات السياس� � ��ة النقدية غير املباشرة  ،واستحداث أدوات
جديدة مثل الصكوك اإلس� �ل��امية  ،وإضافة معايير جديدة في إدارة
البنك املركزي للسيولة لتشمل معايير اإلقراض للمشاريع االستثمارية
متوسطة وطويلة األجل.
 .هالتوجه نحو حترير أسعار الفائدة مبا يساعد في رفع وتيرة النشاط
االقتصادي.
 .وتشجيع قيام شركات تأمني جديدة وحتفيزها على ممارسة التأمني
على القروض.
 .زحتفيز البنوك على التوسع واالنتشار اجلغرافي.
.حوضع وتطوير التش� � ��ريعات القانونية لتعزيز نظام املدفوعات وتقوية
التعامل بالشيكات وتعزيز املعامالت االلكترونية وتشجيع استخدام
أدوات الدفع اآللي.
.طتعزيز األُطر الرقابية والتنظيمية وزيادة سالمة اجلهاز املصرفي وفق
أحدث معايير الرقابة واحملاسبة املتعارف عليها دولياً.
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وفي مجـال اإلدارة احلكومية -:

 .أالتحول من مفهوم إدارة شئون األفراد إلى مفهوم إدارة املوارد البشرية
مع حتقيق الالمركزية في إدارة املوارد البشرية.
.باس� � ��تكمال وحتديث قاعدة البيانات املركزية والفرعية والعمل على
اس� � ��تكمال عمليات الربط شبكياً وتصميم نظم املعلومات باستخدام
الوسائل التقنية احلديثة.
.جالعم� � ��ل على رفع كف� � ��اءة وتطوير منظوم� � ��ة التأمين� � ��ات االجتماعية
واملعاشات وتنويع اخلدمات املقدمة في هذا املجال.
 .دمواصلة عملية إعادة هيكلة األجهزة احلكومية.
 .هاستكمال إصالح نظام اخلدمة املدنية وخاصة استكمال نظام البصمة
والصورة لكافة العاملني بالدولة (مبا في ذلك الدفاع واألمن ).
 .ومواصلة تسريع عمليات تنفيذ اإلحالة إلى التقاعد ومعاجلة أوضاع
املتعاقدين.
 .زتفعيل وتطوير أداء صندوق اخلدمة املدنية ومعاجلة أوضاع العمالة
الفائضة ونظام التعويضات والتقاعد املبكر.
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املـالمح الرئيسة ملشاريع املوازنات العامة للعام املالي 2011م
األخ رئيس املجلس
األخوة واألخوات األعضاء

إن مشاريع املوازنات العامة للدولة للعام املالي 2011م تعكس بشفافية
األهداف والسياسات التي ستعمل احلكومة على حتقيقها ،إستكماالً ملا بدأ
تنفيذه في موازنات سابقة  .وتستهدف بشكل رئيسي حتقيق إستدامة املالية
العامة  ،واملساهمة في حتقيق معدل منو حقيقي وإحتواء معدالت التضخم.
وس� � ��يتم ذلك من خالل التنس� � ��يق الكامل بني السياس� � ��ات املالية والنقدية،
وربطهما باملتغيرات االقتصادية الكلية ومبا يعمل على حتقيق أهداف تلك
السياسات وحتفيز األنشطة االقتصادية الداعمة للنمــو.
ومن استقراء مشاريع املوازنات العامة للعام املالي 2011م  ،وما تضمنته
من مؤشرات عامة وقطاعية نالحظ ما يلي :
ً
أوال :بُنيت املوازنات العامة في ضوء التطورات التي مت شرحها وفي ضوء
طبيعة وحتمية اإلنفاق العام ،آخذ ًة في االعتبار التطورات السلبية
في املوارد العامة الناجتة عن انخفاض املوارد العامة وموارد متويل
عجز املوازنة  ،وقد استلزم ذلك توجيه اإلنفاق نحو القطاعات ذات
األولوية التي تساعد في حتقيق النمو القابل لالستمرار  ،وفي نفس
الوقت تعمل على احلفاظ على املكتسبات وتخصيص املوارد لتمويل
النفقات احلتمية .

ثاني��� ًا  :إن مش� � ��روع املوازنة العامة للعام القادم تضمن ترشيداً في اإلنفاق
الع� � ��ام عما مت رص� � ��ده في موازن� � ��ة العام احلالي ويتضمن املش� � ��روع
تخفيضاً مبا يعادل ( )% 9.5من إجمالي ربط اإلستخدامات العامة
في موازن� � ��ة العام احلالي ،وباإلضافة الى وضع املخصصات الالزمة
لتنفيذ املشاريع الرأس� � ��مالية حتت التنفيذ فإن املشاريع الرأسمالية
اجلديدة املرصودة في مشروع املوازنة مرتبطة مبشاريع استراتيجية
ذات أولوي� � ��ة أو مرتبطة بتمويل خارجي م� � ��ن خالل القروض أو املنح
اخلارجية .
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ثالث��� ًا :متثل النفق� � ��ات احلتمية كفاتورة األجور واملرتبات ومس� � ��تحقات
التقاعد ونفقات خدمة الدين العام والرعاية اإلجتماعية ،نس� � ��بة
كبيرة من إجمال� � ��ي النفقات العامة وهي نفق� � ��ات حتمية ال ميكن
املساس بها.
رابع��� ًا :في ظل االجراءات التي اتخذتها احلكوم� � ��ة إلعادة هيكلة نفقات
دعم املشتقات النفطية خالل هذا العام ،إال أن حجم هذه النفقات
املخطط لها في مش� � ��روع موازنة العام القادم بحوالي ( )206مليار
ريال ال زال ميثل نفقة رئيس� � ��ية وحتمية أخرى ،مع االش� � ��ارة هنا
بأن عملية احتس� � ��اب فاتورة الدعم للمشتقات النفطية في موازنة
العام القادم متت على أساس سعر البرميل من النفط اخلام ()55
دوالر امريكي للبرميل وهو نفس السعر املستخدم الحتساب املوارد
النفطية  ،وفي حالة بقاء سعر النفط اخلام عند مستوياته احلالية
أو زيادتها فإن أية وفورات ناجتة عن تلك الزيادة سيتم استخدامها
لتغطية فارق الدعم احلقيقي كما مت خالل العام احلالي ،وما تبقى
سيستخدم لتخفيض العجز املخطط باملوازنة.
خامس��� ًا :إن توقعات إيرادات النفط تش� � ��ير إلى تناقص مستمر في كميات
اإلنتاج عاماً بعد آخر في حني أن إيرادات الغاز وفي املرحلة األولى
من س� � ��نوات إنتاج مشروع الغاز الطبيعي املس� � ��ال ال زالت بسيطة
وتأت� � ��ي في إطار إتفاقية متويل املش� � ��روع ،والت� � ��ي تتضمن بأن يتم
أوالً اس� � ��ترداد االلتزامات املالية على املش� � ��روع .وقد قدرت حصة
احلكومة من كميات النفـــــــط املقدر إنتاجهـــــــا خالل عام 2011م
بـ ( )52.583.819برميل بنقص عن املقدر في موازنة العام احلالي
2010م ب � � �ـ ( )1.052.803برميل .في حني أن اإليرادات املتوقعة
من الغاز الطبيعي املسال للعام القادم تقدر مببلغ ( )229.8مليون
دوالر امريكي أي ما يعادل ( )47.109مليون ريال.
سادس��� ًا :الزالت املشاريع االس� � ��تثمارية في مش� � ��اريع املوازنات تركز على
مش� � ��اريع البنى التحتية ،وخاص ًة في مجاالت (الطرق  ،والكهرباء،
واملياه والص� � ��رف الصحي) وكذا مش� � ��اريع اخلدمات األساس� � ��ية
(التعلي� � ��م ،والصحة) مع إعطاء األولوية للمش� � ��اريع كثيفة العمالة
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لل�سنة املالية 2011
ملا لها م� � ��ن أهمية في إيجاد فرص عمل جديدة للش � � �بــاب ،وتقدر
مخصصات النفقات الرأسمالية واالستثمارية في مشروع املوازنة
العامة للدولة عام 2011م بحوالي مبلغ ( )399مليار ريال  ،ويشمل
ذلك ما ستتحمله املوازنة العامة للدولة كمشاركة في أسهم رأسمال
الوحدات االقتصادية احمللية في مجال دعم وتنفيذ املشاريع التي
تقوم بها هذه الوحدات .
س���ابع ًا :على الرغم م� � ��ن صعوبات التمويل التي تواجهه� � ��ا املوازنة  ،إال أن
احلكومة حرصت على زيادة املخصصات أو على األقل اإلبقاء على
املخصصات املعتمدة ف� � ��ي موازنة العام اجل� � ��اري والالزمة لتقدمي
اخلدم� � ��ات العامة وخاص� � ��ة اعتمادات اجلهات الت� � ��ي تقوم بتقدمي
اخلدمات األساسية في ضـوء اإلمكانات املتاحة وعلى النحو التالــي :
التعلي ـ ــم :

يُقدر إجمالي االعتمادات املدرجة في مش� � ��اريع املوازنات العامة
املختلفة لعام 2011م لقطاع التعليم مببلغ ( )373.844مليون ريال ،
مقابل مبلغ ( )379.227مليون ريال عام2010م.
الصح ـ ـ ــة :

تُقدر االعتمادات املدرجة في مشاريع املوازنات العامة املختلفة
لعام 2011م لقطاع الصحة مببلغ ( )114.664مليون ريال  ،مقابل
مبلغ ( ) 112.938مليون ريال عام 2010م .
البنى التحتية :

م� � ��ع إدراك احلكومة الكامل بالدور الكبي� � ��ر الذي يلعبه اإلنفاق
االستثماري العام في حتريك األنشطة اإلقتصادية في البالد  ،إال
أن صعوبات توفير التمويالت الالزمة ملش� � ��اريع البنى التحتية ومن
مصادر غير تضخمية حالت دون اإلستجابة للطموحات في موازنة
الع� � ��ام القادم ،ومت التركيز على توفير املخصصات ملش� � ��اريع البنى
التحتي� � ��ة القائمة وحتت التنفيذ كما اقتص� � ��ر اعتماد املخصصات

19

للمشاريع اجلديدة املمولة جزئياً من مصادر خارجية ،مع التركيز
في نفس الوقت على مشاريع البنى التحتية الالزمة جلذب وجناح
االستثمارات ،وكذلك مش� � ��اريع الطرق اإلستراتيجية ملا لذلك من
تأثير في ارتفاع معدل منو الدخل القومي ومتوس� � ��ط دخل الفرد،
وبالتالي مكافحة الفقـر وحتسني مستوى معيشة املواطنني ،وانطالقاً
من ذلك ،بلغت االعتمادات املدرجة في مش� � ��اريع املوازنات العامة
املختلفة لعام 2011م ملش� � ��اريع البنى التحتية حوالي ()479.684
مليون ريال وعلى النحو التالــي :
مليون ريال
متويل محلي

متويل خارجي

اجمالي

قطاع الطــرق

130.499

40.519

171.018

قطاع الكهرباء

162.429

73.453

235.882

39.110

33.674

72.784

قط ��اع امليــ ��اه الصرف
الصحي

برامج شبكة األمان االجتماعي :

يمُ ثل البعد االجتماعي في املوازنة العامة للدولة ركناً أساس� � ��ياً
من أركان مشروع املوازنة  ،فباإلضافة إلى تكاليف تقدمي اخلدمات
العامة  ،ترصد احلكومة سنويـاً املخصصات الالزمة لتفعيل برامج
شبكة األمان االجتماعي والتي تستهدف تخفيف مستويات الفقر،
وإيج� � ��اد فرص عمل جديدة  .فباإلضاف� � ��ة الى مخصصات نفقات
دعم املشتقات النفطية ،تضمن مشروع املوازنة تخصيص التمويل
الالزم لتفعيل برامج ش� � ��بكة األمان االجتماعي والتي تقوم بتنفيذ
مشاريع البنى التحتية سواء من خالل التمويل الذاتـي أو القروض
واملس� � ��اعدات اخلارجي� � ��ة املوجه� � ��ة لتمويلها ،وتُق� � ��در االعتمادات
املرصودة لهذه البرامج في مشاريع موازنات عام 2011م على النحو
التالـي :
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لل�سنة املالية 2011
									
مليون ريال

				
•صندوق الرعاية االجتماعية
•الصندوق االجتماعي للتنمية		
•برنامج األشغال العــامة

		

			

44.430
30.969
7.985

وباإلضاف� � ��ة الى املوازنة العامة للدول� � ��ة  ،متثل املوازنات العامة
األخ� � ��رى ،وخاص ًة موازن� � ��ات الوحدات االقتصادية مح� � ��ركاً هاماً
لألنش� � ��طة االقتصادية في البالد وتتطور من عام آلخر ،وبش� � ��كل
عام تضمنت مش� � ��اريع املوازنات العامة وضع املخصصات الكافية
لتنفيذ مشاريع تنموية اس� � ��تراتيجية ذات أولوية وخاصة املشاريع
ذات العمالة الكثيفة .
األخ رئيس املجلس
األخوة واألخوات األعضاء

في ضوء ما سبق  ،يس ��عدني أن أعرض عليكم املالمح الرئيسية ملشاريع
قوانني ربط املوازنات العامة للعام املالي 2011م  ،وعلى النحو التالي:
ً
أوال :مشروع املوازنة العامة للدولة -:

 .1جانب املوارد العامة :
ُق� � ��درت املوارد العامة في مش� � ��روع املوازنة العامة للدولة للس� � ��نة املالية
2011م مببلغ ( )1.519.589مليون ريال ،موزعة على النحو التالي -:
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 املوارد العامة بدون االقتراض اخلارجي:ُقدرت املوارد العامة بدون االقت� � ��راض اخلارجي مببلغ ()1.472.015
مليون ريال ،وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساس� � ��ية محصلة للموارد
العامة التالية:
مليون ريال

•إيرادات النفط 			
•إيرادات الغاز

			

592.883
94.257

•إيرادات مصلحة الضرائب				

426.651

•إيرادات مصلحة اجلمارك				

82.252

			
•حصة احلكومة من فائض االرباح

85.996

				
•بقية املوارد الذاتية احمللية

89.015

						
•املنح اخلارجية

100.961

 املوارد من القروض اخلارجية:ُقدرت املوارد من القروض اخلارجية مببلغ ( )47.574مليون ريال .

 -2جانب االستخدامات العامة:
بلـغ إجمالـي االس� � ��تخـدامات العامة املقدرة في مشروع املوازنة العامـة
للدولة للسنة املالية 2011م مبلغ ( )1.821.534مليون ريال ،موزعـة عـلى
النحو التالي :

 املوازنة التشغيلية :ُقدرت نفقات املوازنة التشغيلية بحوالي مبلغ ( )1.385.105مليون ريال
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بانخفاض ق� � ��دره ( )66.221مليون ريال ،وبنس� � ��بة ( )%4.6عن ربط عام
2010م ،وأهم أوجـه الصـرف للموازنة التشغيلية :
مليون ريال

•أجور وتعويضات العاملني				

599.708

					
•نفقات السلع واخلدمات

362.559

				
•اإلعانات واملنح االجتماعية

390.079

•نفقات اجلهات غير املبوبة				

32.759

 املوازنة الرأسمالية :ُقدرت نفقات املوازنة الرأسمالية واالستثمارية بحوالي مبلغ ()399.088
ً
موزعة على النحو التالي :
مليون ريال،
مليون ريال

			
•اكتساب األصول غير املالية

347.558

•املساهمة احلكومية برؤوس أموال الوحدات
االقتصادية احمللية					

51.530

 -3العجز في مشروع املوازنة :
في ضوء التقديرات لكل من املوارد واالس� � ��تخدامات  ،يتوقع أن تسفر
املوازنة عن عجز نقدي كلي يبلغ ( )312.995مليون ريال وعن عجز نقدي
صاف� � ��ي يبلغ ( )301.945ملي� � ��ون ريال وبنس� � ��بة ( )%3.7و ( )%3.6على
التوالي ،من ناجت محلي إجمالي مبقدار ( )8.410.389مليون ريال ،وتعود
األسباب الرئيسية لالنخفاض في العجز عن موازنة العام احلالي 2010م
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إلى االجراءات التي اتخذتها احلكومة ألغراض ترشيد اإلنفاق العام وعلى
وجه اخلصوص اجلاري منه ،وفي نفس الوق� � ��ت مراعاة النفقات احلتمية
في اجلانب اجلاري ومتويل املشاريع االستثمارية املعززة للنمو االقتصادي.
ثاني ًا  :مشروع موازنات الوحدات املستقلة و امللحقة و الصناديق اخلاصة-:

 بلغ إجمالي تقديـرات املوارد واالستخـدامات اجلـارية		
والرأسمالية في مشروع عام 2011م مبلغ
			
 -مقابل ربط عام 2010م

		

						
وبزيادة قدرها
						
وبنسبــة

مليون ريال

402.225
392.072
10.153
%2.6

ثالث ًا :مشروع موازنات وحدات القطاع االقتصادي(العام واملختلط)-:

مليون ريال

 بلغ إجمالي االستخدامات واملوارد اجلارية والرأسماليةفي مشروع موازنات الوحدات االقتصادية للعام املالي 2011م 3.805.098
			
 مقارنة بربط املوازنات في عام 2010موبـزيادة ٌتقــــدر مببلغ
						
وبنسبـــــة

3.078.455
726.643
%23.6

حي ��ث يت ��وزع ه ��ذا اإلجمالي ،عل ��ى جمي ��ع مكون ��ات القط ��اع االقتصادي
(إنتاجي ،خدمي ،مختلط) وعلى النحو التالي-:
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�أ .م�شروع موازنات الوحدات االقت�صادية يف القطاع الإنتاجي-:

 بلغ إجمالي تقديرات االستخدامات واملوارد اجلاريةوالرأسمالية في هذا القطاع في العام املالي 2011م

مليون ريال

3.481.430

مقارنة بربط املوازنات للعام املالي2010م

2.797.788

			
وبزيادة ُتقــــدر مببلغ

683.642

						
وبنسبــــة

%24.4

ب .م�شروع موازنات الوحدات االقت�صادية يف القطاع اخلدمي-:
مليون ريال

 بلغ إجمالي تقديرات االستخدامات واملوارد اجلارية		
والرأسمالية في هذا القطاع في العام املالي 2011م

158.515

		
 -مقارنة بربط املوازنات للعام املالي2010م

147.122

بزيادة ٌُتقــــدر مببلغ

		

		

					
وبنسبـــــة

11.393
%7.7

ج .م�شروع موازنات الوحدات االقت�صادية يف القطاع املختلط-:
مليون ريال

 بلغ إجمالي تقديرات االستخدامات واملوارد اجلارية		
والرأسمالية في هذا القطاع في العام املالي 2011م

165.153

		
 -مقارنة بربط املوازنات للعام املالي2010م

133.545

				
وبزيادة تقــــدر مببلغ
				
وبنسبـــــة

31.608
%23.6
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وقد أسفرت مشاريع موازنات وحدات القطاعني العام واملختلط عن حصة احلكومة
من فائض األرباح لعام2011م مببلغ ( )85.996مليون ريال ،مقابل ( ) 95.539مليون
ريال لعام2010م ،بنقص مقداره (  )9.543مليون ريال وبنس� � ��بة ( ،)% 10وإعانة عجز
ج� � ��اري لعام 2011م مببلغ (  )29.358مليون ريال مقاب� � ��ل ( )26.448مليون ريال في
عام2010م بزيادة قدرها ( )2.910مليون ريال وبنسبة (.)%11
فيما بلغت املساهمة الرأسمالية للدولة للعام 2011م مبلغ ( )43.080مليون ريال،
مقابل ( )152.431مليون ريال ربط عام 2010م وبنقص قدره ( )109.351مليون ريال
وبنسبة (.)%71.7
وقد تضمنت مجلدات املوازنات املرفقة تفاصيل كاملة عن مشاريع املوازنات العامة
املختلفة لعام 2011م ،وكذا توقعات اإلطار متوسط املدى للموازنة العامة للدولة للفترة
(2013 – 2012م).
األخ رئيس املجلس
األخوة واألخوات األعضاء

نحن على ثقة بأن التعاون والتكامل القويني بني الس� � ��لطتني التنفيذية والتشريعية
والذي س� � ��اد الفترة املاضية ،انعكس بصورة ايجابية ملحوظة في إستكمال تشريعات
مالية واقتصادية هامة والتي من شأنها حتقيق أهداف البرامج السياسية واالقتصادية
واالجتماعية .

ونتطلع في احلكومة إلى املناقش� � ��ات الهامة واملوضوعية ملشاريع املوازنات العامة.
ومن جانبنـ� � ��ا في احلكومة  ،نؤكد ملجلس� � ��كم املوقر بأننا س� � ��نعطي آراءكم وتوصيات
مجلس� � ��كم جل االهتمام .وال يفوتني في األخـير أن أتقدم بالش� � ��كر والتقدير للمجلس
على مؤازرة جهود احلكومة  ،ونس� � ��أل الله أن يوفقنا ويكلل جهودنا جميعاً ملا فيه رفعة
الوطن وحتسني مستوى معيشة أبناءه في ظل قيادة فخامة األخ /علي عبد الله صالح
رئيـس اجلمهوريـــة (حفظه الله).
والسالم عليگم ورحمة الله وبرگاته ،،،

نعمان طاهر الصهيبي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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ملخص
جداول مشاريع املوازنات العامة
للسنة املالية 2011م
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خالصة تقديرات العجز النقدي ومصادر التمويل للسنة املالية 2011م
والتوقعات للسنة املالية 2012م والسنة املالية 2013م

األرقام مباليني الرياالت
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اإلطار العام ملشروع موازنات الوحدات االقتصادية (املوازنة اجلارية والرأسمالية) للعام املالي 2011م
ً
أوال:املوازنة اجلارية

االرقام بأالف الرياالت

البيانات االجمالية لتقديرات االستخدامات واملوارد
اجلارية والرأسمالية
موازنة السنة املالية 2011م

القطاع االنتاجي

لل�سنة املالية 2011
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البيانات االجمالية لتقديرات االستخدامات واملوارد
اجلارية والرأسمالية
موازنة السنة املالية 2011م

القطاع اخلدمي

البيانات االجمالية لتقديرات االستخدامات واملوارد
اجلارية والرأسمالية
موازنة السنة املالية 2011م

القطاع املختلط

لل�سنة املالية 2011
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املصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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مشاريع

قوانني ربط املوازنات العامة للسنة
املالية 2011م
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مش ـ ـ ـ ــروع
قانون رقم ( ) لسن ـ ــة 2010م
بربط املوازنة العامة للدولـ ـ ــة
للسنة املاليـ ـ ــة 2011م
باسم الشعب:
رئيس اجلمهورية :

بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( )8لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )4لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون اآلتي نصه -:

مادة ( :)1تقدر جملة املوارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة املالية 2011مببلغ
( )1.519.589.252.000ريال فقط /واحد تريليون وخمس� � ��مائة
وتسعة عشر مليار وخمسمائة وتسعة وثمانون مليون ومائتان وأثنان
وخمسون ألف ريال ال غير وذلك كما يلي :
اإلجمالي العام

1.519.589.252.000

الباب األول :اإليرادات الضريبية

518.575.655.000

الباب الثاني :المنـــــح

100.961.572.000

الباب الثالث :إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت
والمتنوعة

846.863.117.000

الباب الرابع :التصرف في األصول غير المالية
الباب الخامس :التصرف في األصول المالية وتحمل الخصوم

86.709.000
53.102.199.000
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مادة ( :)2تقدر جملة االس� � ��تخدامات العامة للدولة للسنة املالية 2011م مببلغ
( )1.821.533.934.000ريال فق� � ��ط /واحد تريليون وثمامنائة
وواحد وعشرون مليار وخمس� � ��مائة وثالثة وثالثون مليون وتسعمائة
وأربعة وثالثون ألف ريال الغير وذلك كما يلي -:
اإلجمالي العام

1.821.533.934.000

الباب األول :أجور وتعويضات العاملين

599.708.101.000

الباب الثاني :نفقات على السلع والخدمات والممتلكات

362.559.003.000

الباب الثالث :اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعية

390.078.590.000

استخدامات غير مبوبة

32.758.749.000

الباب الرابع :اكتساب األصول غير المالية

347.558.372.000

الباب الخامس :اكتساب األصول المالية وتسديدات الخصوم

88.871.119.000

م���ادة ( :)3يق� � ��در عج� � ��ز املوازنة العام� � ��ة للدولة للس� � ��نة املالي� � ��ة 2011م مببلغ
( )301.944.682.000ريال فقط /ثالثمائة وواحد مليار وتسعمائة
وأربعة وأربعون مليون وستمائة واثنان وثمانون ألف ريال الغير .
مادة ( :)4تعتبر التأشيرات اخلاصة املدرجة بجداول املوازنة العامة للدولة جزءاً
مكم ً
ال ألحكام هذا القانون ولها قوته ويجب االلتزام بتنفيذها.
م���ادة ( :)5تخضع كافة التصرفات املالية وحتصيل اإليرادات املقدرة والصرف
من االعتمادات مبقتضى هذا القانون وألحكام القانون املالي رقم ()8
لس� � ��نة  1990م وتعديالته بالقانون رقم ( )50لسنة 1999م  ,وقانون
السلطة احمللية رقم ( )4لس� � ��نة 2000م والقوانني واألنظمة واللوائح
النافذة .
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مادة ( :)6تفوض وزارة املالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن املعتمد
مبوازنة السنة املالية 2011م بتغطية دعم املشتقات النفطية كالتزام
حتمي ال سبيل لتجنبه.
مادة ( :)7يصدر وزير املالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون مبا ال يتعارض مع
أحكام القانون املالي رقم ( )8لسنة  1990م وتعديالته بالقانون رقم
( )50لس� � ��نة 1999م  ,وقانون السلطة احمللية رقم ( )4لسنة 2000م
والقوانني واألنظمة واللوائح النافذة .
مادة ( :)8يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في اجلريدة الرسمية .
صدر برئاسة اجلمهورية بصنعاء
1432 /هـ
بتــاريخ / :
 2010 /م
املوافق / :

علي عبد الله صالح
رئيس اجلمهورية
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مش ـ ــروع
قانون رقم ( ) لسنة 2010م
بربط موازنات الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة
للسنة املالية 2011م
باسم الشعب:
رئيس اجلمهورية :

بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون المالي رقم ( )8لسنة 1990م وتعديالته
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون اآلتي نصه «

م ـ���ادة (  : ) 1يقدر إجمالي إعتم� � ��ادات موازنات الوحدات املس� � ��تقلة وامللحقة
والصنادي� � ��ق اخلاص� � ��ة لكل م� � ��ن اإلس� � ��تخدامات وامل� � ��وارد اجلارية
والرأسمالية للس� � ��نة املالية 2011م مببلغ ()402.224.623.000
ري� � ��ال فقط /أربعمائة واثنان مليار ومائتان وأربعة وعش� � ��رون مليون
وستمائة وثالثة وعشرون ألف ريال ال غير.
يق� � ��در إجمال� � ��ي فائ� � ��ض النش� � ��اط اجل� � ��اري للس� � ��نة املالي� � ��ة 2011م مببل� � ��غ
( )73.813.647.000ريــال فقط/ثالثة وس� � ��بعون مليار وثمامنائة وثالثة عشر
مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف ريال ال غير.
وذلك كما يلي -:

ً
أوال :الوح� � ��دات املس� � ��تقلة وامللحق� � ��ة والصنادي� � ��ق اخلاصة التي
تتبع النظام احملاس� � ��بي املوح� � ��د في إعداد وتنفي� � ��ذ املوارد
واالستخدامات اخلاصة بها وفقاً لقوانني إنشائها.
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تقديرات عام
2011م

البيــان

أ -الـمـوارد الجـاريـة
الباب األول  :إيرادات النشاط
185.213.272.000
الجاري
49.737.259.000
20.478.451.000
30.292.118.000

تقديرات عام
2011م

البيــان

أ -االستخدامات الجـاريـة
9.029.010.000

الباب األول  :المرتبات
واالجور
وما في حكمها
الباب الثاني  :مستلزمات
اإلنتاج ومشتريات بغرض
البيع

الباب الثاني  :اإليرادات
المتنوعة

20.583.201.000

الباب الثالث :
إيرادات األوراق المالية
والعوائد
الباب الرابع  :إيرادات جارية
تحويلية

الباب الثالث  :المصروفات
 182.295.242.000الجارية التحويلية
والمخصصة

 285.721.100.000جملة الموارد الجارية
حساب العجز الجاري
 285.721.100.000إجمالي عام الموارد الجارية
ب -الموارد الرأسمالية :

 211.907.453.000جملة االستخدامات الجارية
73.813.647.000

جملة حساب التوزيع
(فائض النشاط الجاري)

إجمالي عام االستخدامات
285.721.100.000
الجارية
ب -االستخدامات الرأسمالية

80.258.017.000

الباب الخامس :اإليرادات
الرأسمالية

7.251.572.000

الباب الرابع  :مشروعات قيد
التنفيذ

2.684.898.000

الباب السادس  :إيرادات
تحويلية رأسمالية

75.691.343.000

الباب الخامس  :التحويـالت
الرأسمالية

82.942.915.000

جملة الموارد الرأسمالية

82.942.915.000

جملة االستخدامات
الرأسمالية

إجمالي عام الموارد الجارية
368.664.015.000
والرأسمالية

إجمالي عام االستخدامات
368.664.015.000
الجارية والرأسمالية
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ثاني��� ًا :الوح� � ��دات املس� � ��تقلة وامللحقة والصنادي� � ��ق اخلاصة التي
تتبع النظام احملاس� � ��بي احلكومي في إع� � ��داد وتنفيذ املوارد
واإلستخدامات اخلاصة بها وفقاً لقوانني إنشائها.
المـــــوارد
تقديرات عام
2011م

االستخدامات
البيــان

 33.560.608.000اإلجمالي العام للموارد
الباب األول  :اإليرادات
الضريبية
 25.610.286.000الباب الثاني  :المنـــح
2.326.548.000

5.623.774.000

الباب الثالث  :إيرادات دخل
الملكية ومبيعات السلع
والخدمات والتحويالت
والمتنوعة
الباب الرابع  :التصرف في
األصول غير المالية
الباب الخامس  :التصرف في
األصول المالية وتحمل الخصوم

تقديرات عام
2011م

البيــان

اإلجمالي العام
33.560.608.000
لالستخدامات
1.917.365.000

الباب األول  :أجور
وتعويضات العاملين

680.077.000

الباب الثاني  :نفقات على
السلع والخدمات والممتلكات

962.834.000

الباب الثالث  :اإلعانات
والمنح والمنافع االجتماعية

الباب الرابع  :اكتساب
29.653.431.000
األصول غير المالية
الباب الخامس  :اكتساب األصول
المالية وتسديدات الخصوم
346.901.000

م ـ���ادة (  : ) 2تعتبر التأش� � ��يرات اخلاصة املدرجة بج� � ��داول موازنات الوحدات
املستقلة وامللحقة والصناديق اخلاصة جزء مكم َ
ال لهذا القانون ولها
قوته ويجب االلتزام بها .
مــادة (  : ) 3تخضع كافة التصرفات املالية وحتصيل اإليرادات املقدرة والصرف
من االعتمادات مبقتضى هذا القانون ألحكام القانون املالي رقم
(  ) 8لسنة 1990م وتعديالته والئحته التنفيذية وتعديالتها والقوانني
واألنظمة واللوائح النافذة .
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م ـ���ادة (  : ) 4يصـدر وزير املالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون مبا ال يتعارض
مع أحكامه وأحكام القانون املالي رقم (  ) 8لس� � ��نة 1990م وتعديالته
وقوان� �ي��ن اجلهات املس� � ��تقلة وامللحق� � ��ة والصناديق اخلاص� � ��ة وقانون
املؤسسات رقم( )35لسنة 1991م وتعديالته والقوانني األخرى النافذة .
مــادة (  : ) 5يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في اجلريدة الرسمية .
صدر برئاسة اجلمهورية بصنعاء
1432 /هـ
بتــاريخ / :
 2010 /م
املوافق / :

علي عبد الله صالح
رئيس اجلمهورية
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2010م
بربط موازنات الوحدات االقتصادية
للسنة املالية 2011م
باسم الشعب
رئيس اجلمهورية
بعد االطالع على دستور اجلمهورية اليمنية
وعلى القانون املالي رقم ( )8لسنة 1990م وتعديالته وبعد موافقة مجلس النواب
“ اصدرنا القانون االتي نصه «
م���ادة ( :)1أ -يق� � ��در أجمالي اعتم� � ��ادات موازنات وحدات القطاع الع� � ��ام ذات الطابع
االنتاجي لكل من االستخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية للسنة املالية
 2011مببلغ ( )3.481.430.168.000ريال فقط ثالثة ترليون وأربعمائة
وواحد وثمانون مليار وأربعمائة وثالثون مليون ومائة وثمانية وستون ألف
ريال فقط الغير.
ب  -يقدر اجمالي فائض النشاط اجلاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع
االنتاجي للسنة املالية 2011م مببلغ ( ) 147.363.955.000ريال فقط
مائة وس� � ��بعة وأربعون مليار وثالثمائة وثالثة وس� � ��تون مليونا وتسعمائة
وخمسة وخمسون ألفا ريال الغير ،وتقدر حصة احلكومة في إجمالي هذا
الفائض مببلغ ( )78.484.013.000ريال فقط ثمانية وس� � ��بعون مليار
وأربعمائة وأربعة وثمانون مليون وثالثة عشر ألف ريال الغير.
ج  -يقدر عجز النشاط اجلاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع االنتاجي
للسنة املالية 2011م  ،مببلغ ( )2.668.354.000ريال فقط اثنان مليار
وستمائة وثمانية وستون مليون وثالثمائة وأربعة وخمسون ألف ريال الغير
عجزاً معاناً.
د -تقدر مس� � ��اهمة احلكومة الرأسمالية مبوازنة وحدات القطاع العام ذات
الطابع االنتاجي للسنة املالية 2011م مببلغ ( )27.830.736.000ريال
فقط س� � ��بعة وعش� � ��رون مليار وثمامنائة وثالثون مليون وسبعمائة وستة
وثالثون ألف ريال فقط الغير.

68

لل�سنة املالية 2011
للقطاع االنتاجي وذلك كمايلي -:
البيان

التقديرات

االستخدامات اجلارية

التقديرات

البيان
املوارد اجلارية

الباب االول :
املرتبات واألجور

62.992.096.000

الباب األول:
ايرادات النشاط اجلاري

2.479.661.317.000

الباب الثاني:
املستلزمات املباشرة
لإلنتاج

2.820.685.537.000

الباب الثاني:
االيرادات املتنوعة

574.964.669.000

الباب الثالث :
املصروفات التحويلية
واملخصصة

127.147.432.000

الباب الثالث :
إيرادات اوراق مالية

26.698.560.000

الباب الرابع :
ايرادات جارية حتويلية

74.196.120.000

جملة االستخدامات
اجلارية

3.010.825.065.000

جملة املوارد اجلارية

3.155.520.666.000

فائض النشاط
اجلاري

147.363.955.000

عجز النشاط اجلاري

2.668.354.000

اجمالي عام
االستخدامات اجلارية
االستخدامات الرأسمالية

3.158.189.020.000

الباب الرابع :
مشاريع قيد التنفيذ

الباب اخلامس:
التحويالت الرأسمالية
اجمالي عام
االستخدمات
الرأسمالية
إجمالي عام
اإلستخدامات اجلارية
والرأسمالية

اجمالي عام املوارد
اجلارية
املوارد الرأسمالية

3.158.189.020.000

134.115.179.000

الباب اخلامس :
االيرادات الرأسمالية

153.937.329.000

189.125.969.000

الباب السادس :
ايرادات حتويلية رأسمالية

169.303.819.000

323.241.148.000

إجمالي عام املوارد
الرأسمالية

323.241.148.000

3.481.430.168.000

إجمالي عام املوارد
اجلارية والرأسمالية

3.481.430.168.000

مادة ( : )2أ -يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع اخلدمي
لكل من اإلستخدامات واملوارد اجلارية والرأسمالية للسنة املالية 2011م
مببلغ ( )158.515.486.000ريال فقط  /مائة وثمانية وخمسون مليار
وخمسمائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف ريال ال غير.
ب – يقدر إجمال فائض النشاط اجلاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع
اخلدمي للس� � ��نة املالية 2011م مببلغ ( )13.351.640.000ريال فقط
 /ثالثة عش� � ��ر مليار وثالثمائة وواحد وخمسون مليون وستمائة وأربعون
ألف ريال ال غير  ،وتقدر حصة احلكومة في إجمالي هذا الفائض مببلغ
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( )5.641.070.000ريال فقط  /خمسة مليار وستمائة وواحد وأربعون
مليون وسبعون ألف ريال ال غير .
ج – يقدر عجز النشاط اجلاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع اخلدمي
للس� � ��نة املالية 2011م مببلغ ( )26.689.773.000ريال فقط  /س� � ��تة
وعشرون مليار وستمائة وتسعة وثمانون مليون وسبعمائة وثالثة وسبعون
الف ريال ال غير عجزاً معاناً.
د -تقدر مس� � ��اهمة احلكومة الرأسمالية مبوازنة وحدات القطاع العام ذات
الطابع اخلدمي للسنة املالية 2011م مببلغ ( )15.248.892.000ريال
فقط  /خمسة عشر مليار ومائتان وثمانية وأربعون مليون وثمامنائة واثنان
وتسعون ألف ريال ال غير ,للقطاع اخلدمي وذلك كما يلي -:
التقديرات

البيان

االستخدامات اجلارية

التقديرات

البيان
املوارد اجلارية

الباب االول :
املرتبات واألجور

27.430.338.000

الباب األول:
ايرادات النشاط اجلاري

55.343.375.000

الباب الثاني:
املستلزمات املباشرة لإلنتاج

36.055.647.000

الباب الثاني:
االيرادات املتنوعة

1.335.569.000

الباب الثالث :
املصروفات التحويلية
واملخصصة

9.434.788.000

الباب الثالث :
إيرادات اوراق مالية
الباب الرابع :
ايرادات جارية حتويلية

جملة االستخدامات
اجلارية
13.351.640.000
فائض النشاط اجلاري
اجمالي عام االستخدامات
86.272.413.000
اجلارية
االستخدامات الرأسمالية
72.920.773.000

5.000.000
2.898.696.000

جملة املوارد اجلارية

59.582.640.000

عجز النشاط اجلاري

26.689.773.000

اجمالي عام املوارد اجلارية

86.272.413.000

املوارد الرأسمالية

الباب الرابع :
مشاريع قيد التنفيذ

65.996.291.000

الباب اخلامس :
االيرادات الرأسمالية

60.696.914.000

الباب اخلامس:
التحويالت الرأسمالية

6.246.782.000

الباب السادس :
ايرادات حتويلية رأسمالية

11.546.159.000

اجمالي عام االستخدمات
الرأسمالية

72.243.073.000

إجمالي عام املوارد
الرأسمالية

72.243.073.000

إجمالي عام اإلستخدامات
اجلارية والرأسمالية

158.515.486.000

إجمالي عام املوارد اجلارية
والرأسمالية

158.515.486.000

م���ادة ( : )3أ -يق� � ��در إجمال� � ��ي إعتمادات موازن� � ��ات وحدات القط� � ��اع املختلط لكل من
اإلستخدمات واملوارد اجلارية والرأس� � ��مالية للسنة املالية 2011م مببلغ
( )165.152.726.000ريال فقط  /مائة وخمسة وستون مليار ومائة
واثنان وخمسون مليون وسبعمائة وستة وعشرون ألف ريال الغير .
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لل�سنة املالية 2011
ب -يقدر إجمالي فائض النشاط اجلاري بوحدات القطاع املختلط للسنة املالية
2011م مببلغ ( )13.243.199.000ريال فقط  /ثالثة عشر مليار ومائتان
وثالثة وأربعون مليون ومائة وتس� � ��عة وتس� � ��عون ألف ريال ال غير  ،وتقدر
حصة احلكومة في إجمالي هذا الفائض مببلغ ( )1.871.317.000فقط
 /مليار وثمامنائة وواحد وسبعون مليون وثالثمائة وسبعة عشر ألف ريال
ال غير ,للقطاع املختلط وذلك كما يلي-:
التقديرات

البيان

التقديرات

البيان
املوارد اجلارية

االستخدامات اجلارية
الباب االول :
املرتبات واألجور

9.862.246.000

الباب األول:
ايرادات النشاط اجلاري

116.108.136.000

الباب الثاني:
املستلزمات املباشرة لإلنتاج

54.711.300.000

الباب الثاني:
االيرادات املتنوعة

1.862.238.000

الباب الثالث :
املصروفات التحويلية واملخصصة

51.434.527.000

الباب الثالث :
إيرادات اوراق مالية

530.000.000

الباب الرابع :
ايرادات جارية حتويلية

10.750.898.000

جملة االستخدامات اجلارية

116.008.073.000

جملة املوارد اجلارية

129.251.272.000

فائض النشاط اجلاري

13.243.199.000

عجز النشاط اجلاري

اجمالي عام االستخدامات
اجلارية

129.251.272.000

اجمالي عام املوارد اجلارية

االستخدامات الرأسمالية

129.251.272.000

املوارد الرأسمالية

الباب الرابع :
مشاريع قيد التنفيذ

2.102.200.000

الباب اخلامس :
االيرادات الرأسمالية

7.112.540.000

الباب اخلامس:
التحويالت الرأسمالية

33.799.254.000

الباب السادس :
ايرادات حتويلية رأسمالية

28.788.914.000

اجمالي عام االستخدمات
الرأسمالية

35.901.454.000

إجمالي عام املوارد الرأسمالية

35.901.454.000

إجمالي عام اإلستخدامات
اجلارية والرأسمالية

165.152.726.000

إجمالي عام املوارد اجلارية
والرأسمالية

165.152.726.000

مادة ( : )4تعتبر التأشيرات اخلاصة املدرجة مبوازنات القطاع االقتصادي جزءاً مكم ً
ال
ألحكام هذا القانون ولها قوته ويجب اإللتزام بتنفيذها.
م���ادة ( : )5تخضع كافة التصرف� � ��ات املالية وحتصيل اإلي� � ��رادات املقدرة والصرف من
اإلعتمادات مبقتضي هذا القانون ألحكام القانون املالي رقم ( )8لس� � ��نة
1990م وتعديالته والئحته التنفيذية والقوانني واألنظمة واللوائح النافذة .

71

مادة ( : )6يصدر وزير املالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون مبا ال يتعارض في أحكامه
وأحكام القانون املالي رقم ( )8لسنة 1990م وتعديالته والقوانني األخرى
النافذة.
مادة ( : )7يعمل بهذا القانون من أول يناير 2011م وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر برئاسة اجلمهورية – صنعاء
بتاريخ 1432 /هـ
املوافق 2010 /م

علي عبدالله صالح
رئيس اجلمهورية
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