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أبـرز مـالمـح الـموازنـة

21/20 20/19 19/18 18/17 17/16 16/15 15/14 14/13

5.0

-2.7-6.0-5.9-4.8-3.3-8.2-9.2

  بيان تاريخي: الفائض / العجز من 14/13 إلى 21/20 

موازنة  موازنة  ختامي ختامي ختامي ختامي ختامي

ختامي

العجـز الـمتوقـعالـمصروفـاتاإليـرادات


-6.5%
الفرق عن موازنة 2020/2019

14.822.5-9.2

0%

الفرق عن موازنة 2020/2019

+11.2%

الفرق عن موازنة 2020/2019

العجز قبل االستقطاع: 7.7-

بعد استقطاع المبالغ المخصصة إلى صندوق احتياطي األجيال القادمة

(مـليار د.ك.) (مـليار د.ك.)(مـليار د.ك.)

5.0

-8.2-9.2
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321/20 20/19 19/18 18/17 17/16 16/15 15/14 14/13

5.0

-2.7
-6.0-5.9-4.8-3.3

-8.2-9.2

مصروفات 
رأسمالية

باقي 
المصروفات

مرتبات 
ودعوم نفطية

غير 
 نفطية

مصادر اإليرادات

12.6% 87.3%

تركيبة المصروفات

71.3%15.9%12.8%

أبـرز مـالمـح الـموازنـة

موازنة

  بيان تاريخي: الفائض / العجز 
من 14/13 إلى 21/20 

موازنة ختامي ختامي ختامي ختامي ختامي

ختامي

(مـليار د.ك.)

العجـز الـمتوقـعالـمصروفـاتاإليـرادات


-6.5%
الفرق عن موازنة 2020/2019

14.822.5-9.2

0%

الفرق عن موازنة 2020/2019

+11.2%

الفرق عن موازنة 2020/2019

العجز قبل االستقطاع: 7.7-
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موازنة 

السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2021

موازنة 

السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2020

2.8 مليون برميل/ يوم2.7 مليون برميل / يومحجم اإلنتاج 

55 دوالر 55 دوالر سعر البرميل

302 فلس للدوالر302 فلس للدوالرسعر الصرف

366 يوم365 يومالسنة المالية

259.4 مليون دينار260.7 مليون دينارإيرادات الغاز

3,418.0 مليون دينار     3,718.3 مليون دينار      خصم تكاليف اإلنتاج

نـقطة الـتعادل

قبل االستقطاع 
81 دوالر

بعد االستقطاع 
86 دوالر

الزيادة في تكاليف اإلنتاج للسنة المالية 2021/2020 بنسبة 8.8% عن 
السنة المالية 2020/2019.

أسـس تـقديـر اإليــرادات الـنفطية
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أوًال: االيرادات

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2021

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

  % الفرق 31 مارس 2020

(%6.9)12,91213,863اإليرادات النفطية
(%3.8)1,8741,949اإليرادات غير النفطية

(%6.5)14,78615,812جملة اإليرادات

ثانيًا: المصروفات وااللتزامات

%0.7(11,998)(12,077)المرتبات وما في حكمها 
%6.4(3,727)(3,965)الدعومات

(%4.5)(3,737)(3,570)المصروفات الرأسمالية
(%7.4)(2,698)(2,498)باقي المصروفات

%14.7(341)(392)حساب العهد
%0.0(22,500)(22,500)إجمالي المصروفات

(%6.5)(1,581)(1,479)استقطاع األجيال القادمة

ثالثًا: العجز أو الفائض

قبل استقطاع نسبة احتياطي األجيال 
القادمة 

(7,714)(6,688)15.3%

بعد استقطاع نسبة احتياطي األجيال 
القادمة 

(9,193)(8,269)11.2%
5

( مـليون د.ك. )
 مـكونـات الـموازنـة الـعامـة

19%
تقليص تقديرات الوزارات 

والهيئات الملحقة

!

معدل اإلنفاق الرأسمالي

16%CAPEX
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المصروفات - الدعومات 

دعم إسكاني

50.6%
دعم الطاقة والوقود

19.9%
دعم تعليمي

9.3%
دعم اجتماعي 

3,965 مليون د.ك. 
الدعومات المقدرة في الموازنة

9.9%
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63.7%
تعويضات العاملين: 

الوزارات واإلدارات الحكومية

18.4%
مساهمة الخزانة العامة 
في التأمينات االجتماعية

7.7%
جملة تعويضات العاملين: 

الجهات الملحقة

أكبر ثالث 
جهــــــــات

 المصروفات - المرتبات وما في حكمها 

12,076.5 مليون د.ك. 
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تسويات حساب العهد 
بمشروع الميزانية

391.7 مليون د.ك. 
51.0%

وزارة الصحة

18.6%
وزارة الخارجية

6.6%
وزارة التعليم العالي
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