
الميزانية اإلقتصادية : أداة للتنوير 
و المساعدة على اتخاذ القرار

الميزانية اإلقتصادية 
تشــكل امليزانيــة اإلقتصاديــة إطــارا توقعيــا يقــوم بتحليــل اإلقتصــاد الوطنــي 
عــى شــكل تــوازن شــمويل متناســق منبثــق مــن الجــداول الرتكيبيــة للمحاســبة 
الوطنيــة. ومتكــن هــذه امليزانيــة مــن تتبــع تطــور مختلــف مــؤرشات العــرض 

والطلــب وبتوضيــح التداخــات بــن القطــاع املــايل و القطــاع الحقيقــي.

ــؤ ذات  ــة مــن خــال اســتخدام منــاذج للتنب ــات اإلقتصادي ــم اعــداد امليزاني يت
ــن  ــن م ــا ميك ــة م ــة اإلقتصادي ــر السياس ــاكاة أث ــاذج مح ــر ومن ــدى القص امل

ــة. ــقة ودقيق ــة متناس ــات اقتصادي ــداد توقع إع

الميزانية اإلقتصادية اإلستشرافية  
تصــدر هــذه النســخة مــن امليزانيــة اإلقتصاديــة يف شــهر يوليــوز مــن الســنة 
ــة باســتخدام  ــة للســنة املوالي ــون املالي ــل اعــداد مــروع قان ــة أي قبي الجاري
جميــع املعطيــات املتعلقــة بالظرفيــة اإلقتصاديــة وبنــاًء عى ســيناريو متوســط 
ــس  ــج نف ــى نه ــا ع ــاد يف إنجازه ــا االعت ــم أيًض ــا يت ــي. ك ــاج الفاح لإلنت

السياســة املاليــة املتبعــة خــال الســنة املاضيــة . 

الميزانية اإلقتصادية التوقعية 
وتعنــى امليزانيــة اإلقتصاديــة التوقعيــة بتحيــن النســخة اإلســترافية حيث تأخذ 
بعــن االعتبــار اإلجــراءات والتدابــر املعتمــدة يف قانــون املاليــة املصــادق عليــه. و 
ترتكــز عــى املعطيــات الجديــدة املتعلقــة بالظرفيــة اإلقتصاديــة وعــى ســيناريو 
توقعــي محــن لإلنتــاج الفاحــي للســنة املواليــة .و يتــم نــر هــذه النســخة يف 

شــهر ينايــر للســنة املوالية. 

األهداف األساسية 
تقــوم املندوبيــة الســامية للتخطيط ســنويا بإصدار نســختن مــن تقريرها عــن التوقعات 

اإلقتصاديــة و تهدف إىل :

تقديــم تشــخيص عميــق للظرفيــة اإلقتصاديــة و تحديــد نقــاط الضعف والقــوة التي 	 
يتميــز بهــا اإلطــار املاكــر واقتصــادي للباد. 

تنويــر و تحســيس الفاعلــن العموميــن و الخــواص بالتطــورات املســتقبلية لاقتصاد 	 
مــن خــال تزويدهــم بإطــار ماكــرو اقتصادي متناســق اعتــادا عى فرضيــات واقعية 

لتطــور الوضعيــة اإلقتصاديــة الوطنيــة و الدولية. 

تقييم اثر تغرات العوامل الداخلية و الخارجية املؤثرة يف االطار املاكرو اقتصادي.	 
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مصادر المعطيات
يشــكل تتبــع تطــور املــؤرشات املاكــرو اقتصاديــة الوطنيــة والدوليــة مرحلــة أساســية يف عمليــة إعــداد التوقعــات اإلقتصاديــة. ولهــذا ، يتم انجــاز متابعة 
دامئــة ودقيقــة إلصــدارات )النــرات الشــهرية ، النمــو اإلقتصــادي ...( مختلــف املؤسســات واملنظــات مــن أجــل تكويــن صــورة دقيقــة التجــاه تطــور 

مختلــف مكونــات النمــو اإلقتصادي.

 أهم الفرضيات المعتمدة في الميزانيات اإلقتصادية 

النسخة القادمة  آخر إصدارات نسخ الميزانية اإلقتصادية

المخطط العام إلنجاز التوقعات

امليزانية اإلقتصادية اإلسترشافية للسنة املوالية

م.ا. اإلسترشافية 2021
يوليوز 2020 

م.ا. التوقعية 2021 
يناير 2021 

املحيط الدويل

امليزانية اإلقتصادية التوقعية للسنة املوالية 

الظرفية الوطنية و آفاقها

التوازن املاكرو اقتصادي التوقعي التوازن املاكرو اقتصادي املبديئ 

الفرضيات الخارجية

الفرضيات الداخلية 

• اإلنتاج الفالحي )للموسم املوايل(: سيناريو متوسط 
• نهج نفس السياسة املالية املعتمدة

• الظرفية اإلقتصادية  

• توقعات لسنة 2020 
• سيناريو استرشايف لسنة 2021 

• أسعار املواد األولية 
• الطلب الخارجي 

• سعر الرصف .........

النتائج : مكونات العرض و الطلب ،معدل 
التضخم ، معدل االدخار ، معدالت 

املديونية ...

• اإلنتاج الفالحي 
• مقتضيات القانون املالية 

• التكوين اإلجاميل لرأسامل املال الثابت...

• تقدير لسنة 2020
• سيناريو توقعي لسنة 2021 

• صندوق النقد الدويل
• البنك الدويل 

• املفوضية االوروبية
• منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية....

• سيناريو محني لإلنتاج الفالحي 
• املقتضيات والتدابري املتخذة يف قانون املالية املصادق عليه

• الظرفية اإلقتصادية 

• مديرية املحاسبة الوطنية 
• البحوث حول الظرفية 

• البنك املركزي 

• وزارة اإلقتصاد و املالية
• مكتب الرصف 

• مختلف القطاعات الوزارية... 


