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من  االولخالل الربع  ت المالية العامةاوتطور  2022-2020البيانات الفعلية لموازنات األعوام   : أوال
  :2022عام 

 حوالي 2021خالل عام  المحصلة للحكومة املركزية / املوازنةاإليرادات العامة  بلغ إجمالي
 إجمالي، وبلغ 2021ليون دينار مقدرة في موازنة عام م 8137.8مليون دينار مقابل  8128.2
مليون دينار مقدرة  10108.1مليون دينار مقابل  9858.8 حوالي 2021العام خالل عام  اإلنفاق

أو ما مليون دينار  1730.6، وبناًء عليه بلغ العجز المالي بعد المنح حوالي 2021في موازنة عام 
مليون دينار مقدر في موازنة عام  1970.3مقابل مالي من الناتج المحلي اإلج %5.4نسبته 
  من الناتج المحلي اإلجمالي %6.2أو ما نسبته  2021

 حوالي 2020خالل عام  المحصلة للحكومة املركزية / املوازنة اإليرادات العامة بلغ إجمالي
 إجمالي، وبلغ 2020مليون دينار مقدرة في موازنة عام  8560.9مليون دينار مقابل  7028.9
مليون دينار مقدرة  9606.9مليون دينار مقابل  9211.3 حوالي 2020العام خالل عام  اإلنفاق

أو ما مليون دينار  2182.4، وبناًء عليه بلغ العجز المالي بعد المنح حوالي 2020في موازنة عام 
أو  2020م مليون دينار مقدر في موازنة عا 1046مقابل من الناتج المحلي اإلجمالي  %7نسبته 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي %3.2ما نسبته 

  )1جدول رقم (
  2022-2020األعوام  موازنةاإليرادات والنفقات المقدرة في 

دينار مليون       

  البيان  2020  2021 2022

والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  8560.9 8137.8 8912
المحلية اإليرادات  7754 7298 8064

9608  ضريبية إيرادات 5651 5390 
اقتطاعات تقاعدية  10 8 7.5

1967.5 1900 2093   األخرى اإليرادات
المنح الخارجية   806.9 839.8 848

اإلنفاق إجمالي  9606.9 10108.1 10653
 النفقات الجارية 8333.9 8808.9 9106.6
 النفقات الرأسمالية 1273 1299.2 1546.4
 بعد المنح  1046- 1970.3- 1741-
-2589 -2810.1 -1852.9   قبل المنح 

  تقرير تنفيذ الموازنة العامة
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 االولالربع  خالل للحكومة المركزية / الموازنةسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا في الموازنة العامة 
مليون  274.2مالي بلغ حوالي عجز مليون دينار مقابل  345.8بعد المنح حوالي  2022من عام 

 375.2 قبل المنح الخارجية حوالي  العجز، في حين بلغ 2021عام دينار خالل نفس الفترة من 
مليون دينار  328.7مالي بلغ حوالي عجز مقابل  2022من عام  االولالربع مليون دينار خالل 

 .2021خالل نفس الفترة من عام 
  )2جدول رقم (

                  2021 -2019اإليرادات والنفقات الفعلية لألعوام 
          ناردي مليون

  البيان  2019  2020 2021
  والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  7754.3  7028.9  8128.2
  المحلية اإليرادات  6965.9  6238  7324.9
  ضريبية إيرادات  4680.8  4958.6  5626.9

  اقتطاعات تقاعدية  9  7.3  7.5
  األخرى اإليرادات  2276.1  1272.1  1690.4
  ارجية المنح الخ  788.4  790.8  803.3
  اإلنفاق إجمالي  8812.7  9211.3  9858.8
  النفقات الجارية  7897.2  8388.5  8720.6
  النفقات الرأسمالية   915.5  822.8  1138.2
  بعد المنح العجز 1058.4- -2182.4 -1730.6
  قبل المنحالعجز    1846.9-  -2973.3  -2533.9

 

 

 

 

 

 

 

  

  )3جدول رقم (
                  2022 -2020 من االعوام الولاع الربخالل اإليرادات والنفقات الفعلية 

          دينار مليون
  
2022 

  البيان  2020   2021

  والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  1571.3  1851.7  1858.5
  المحلية اإليرادات  1482.6  1797.2  1829.2
  ضريبية إيرادات  1164.8  1338.5  1413.2

  اقتطاعات تقاعدية  1.7  2.7  0.9
  األخرى اإليرادات  316.2  456  415
  المنح الخارجية   88.7  54.5  29.4

  اإلنفاق إجمالي  2018.4  2125.9  2204.4
  النفقات الجارية  1933.5  2043.4  2123.9
  النفقات الرأسمالية   84.9  82.5  80.5
  بعد المنح العجز 447.1- -274.2 -345.8
  قبل المنحالعجز   535.7-  -328.7  -375.2
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 المحصلة مقابل توقعات التحصيل في الموازنة.اإليرادات المحلية نيا:ثا  
 :2020اإليرادات المحلية في عام  .1

مقارنة مع ما تم تقديره في مليون دينار  6238 ما قيمته 2020عام  فياإليرادات المحلية  بلغت
مليون  1516اي بانخفاض بلغ حوالي مليون دينار،  7754والبالغة حوالي  2020موازنة عام 

، ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي الى انخفاض بند االيرادات %19.6دينار او ما نسبته 
 823.5مليون دينار وانخفاض بند االيرادات غير الضريبية بحوالي  692.4الضريبية بحوالي 

  .2020مليون دينار عن ما هو مقدر في موازنة 
فاض الضريبة من السلع والخدمات نتيجة وتعود اسباب انخفاض االيرادات الضريبية الى انخ

مليون دينار وانخفاض ضريبة المبيعات  259.9انخفاض ضريبة مبيعات السلع المستوردة بنحو 
مليون دينار، فيما تعود اسباب انخفاض بنود االيرادات غير  191.6على الخدمات بنحو 

مليون دينار، وتراجع  385.9الضريبية الى انخفاض بند ايرادات بيع السلع والخدمات بنحو 
  مليون دينار. 244.3االيرادات المختلفة عن ما هو مقدر في الموازنة بنحو 

 :2021اإليرادات المحلية في عام  .2
مقارنة مع ما تم تقديره مليون دينار  7324.9 ما قيمته 2021عام  فياإليرادات المحلية  بلغت

مليون  26.9بلغ حوالي  بارتفاعاي ار، مليون دين 7298والبالغة حوالي  2021في موازنة عام 
بند االيرادات الضريبية  ارتفاعبشكل رئيسي الى  االرتفاع، ويعود هذا %0.4دينار او ما نسبته 

مليون دينار  210مليون دينار وانخفاض بند االيرادات غير الضريبية بحوالي  236.9بحوالي 
  .2021عن ما هو مقدر في موازنة 

 ارتفاعالضريبة من السلع والخدمات نتيجة  ارتفاعااليرادات الضريبية الى  ارتفاعوتعود اسباب 
الخدمات على ضريبة المبيعات  وارتفاعمليون دينار  147.4بنحو  المحليةضريبة مبيعات السلع 

 انخفاضبنود االيرادات غير الضريبية الى  انخفاضمليون دينار، فيما تعود اسباب  48.5بنحو 
مليون دينار، وتراجع االيرادات المختلفة عن ما  121.6لسلع والخدمات بنحو بند ايرادات بيع ا

  مليون دينار. 53.5هو مقدر في الموازنة بنحو 
 :2022من عام  االول الربع خاللاإليرادات المحلية  .3

مليون دينار  1829.2ما قيمته  2022من عام  ول الا  الربعٕالايرادات املحلية خالل  سجلت
رة من عام مل 1797.2مقابل  مليون  32، أي بارتفاع بلغ 2021يون دينار خالل نفس الف

ي ٕالايرادات املحلية  ع ٕالايرادات الضريبية الرتفا محصلةدينار، وقد جاء هذا الارتفاع 
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ي ر  ٕالايرادات انخفاضمليون دينار، و  74.8 بحوا ي  غ  ،مليون دينار 42.8الضريبية بحـوا
من المقدر في الموازنة  %22.7نسبته ما  االولالربع  خاللاإليرادات المحلية  وبذلك حققت

  مليون دينار. 8064العامة والبالغة حوالي 
  

مقارنة بنفس الفترة  2022من عام  االولربع ال خاللفي اإليرادات الضريبية  االرتفاعصعيد  علىو 
ات" بما قيمته رتفاع حصيلة الضريبة العامة على "السلع والخدمال نتيجةفقد جاء  2021من عام 

كما وارتفعت حصيلة الضرائب على "المعامالت المالية  %2.3مليون دينار أو ما نسبته  22
الضرائب على  وانخفاض، %42.7مليون دينار أو ما نسبته  5.9(ضريبة بيع العقار)" بحوالي 

 الضريبة عارتفاو  ،%28.9مليون دينار أو ما نسبته  22.7التجارة والمعامالت الدولية بما قيمته 
   .%25.1 نسبته ما أو دينار مليون  69.6 قيمته بما" واالرباح الدخل" على العامة

من  %23.2 نسبتهما من هذا العام  االولخالل الربع الضريبية  اإليراداتبشكل عام شكلت حصيلة 
 .رمليون دينا 6089والبالغة حوالي  2022الضريبية المقدرة في موازنة عام  إجمالي اإليرادات

ر الضريبية بشكل  الانخفاضجاء الضريبية فقد  غير صعيد اإليرادات أما على ي ٕالايرادات غ
ي ــرتفاع حصيــلة إيال  محصلةرئيس  مليون دينار  7.1رادات "بيع السلع والخدمات" بحوا

ي  ارتفاعو  حصيلة "ايرادات  انخفاضو مليون دينار  63.2حصيلة "الايرادات املختلفة " بحوا
ي دخل  ي  انخفاضو  مليون دينار  111.3امللكية" بحوا  1.8حصيلة العائدات التقاعدية بحوا

  مليون دينار.

من  %21.1من هذا العام ما نسبته  الولاالربع  خاللغير الضريبية  اإليراداتشكلت حصيلة 
 دينار. مليون 1975والبالغة حوالي  2022غير الضريبية المقدرة في موازنة عام  اإليرادات إجمالي

  

مليون دينار  29.4ما مقداره  2022من عام  االولالربع  خاللكما بلغت المنح الخارجية 
مليون  25.2بلغ حوالي  بانخفاضأي  2021مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  54.5مقابل 

ي ٕالاير  ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %46.1دينار أو ما نسبته  ادات وعليه، بلغ إجما
 1858.5 ما مقداره 2022من عام الاول الربع خالل للحكومة املركزية / املوازنة العامة 

رة من عام  1851.7مليون دينار مقابل  ، أي بارتفاع 2021مليون دينار خالل نفس الف
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 %20.9العامة ما نسبته  اإليراداتوقد شكلت ، %0.4مليون دينار أو ما نسبته  6.8مقداره 
  مليون دينار. 8912زنة والبالغ من هذا العام مقارنة مع مقدر الموا االول الربع خالل
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2022 2021

 
  

 النفقات العامة الفعلية مقابل توقعات الموازنة.  ثالثًا: 
 :2020في عام  النفقات العامة .1

 في تقديره تم ما مع مقارنة دينار مليون 9211.3 حوالي 2020 عام خالل اإلنفاق إجمالي بلغ
 395.6 حوالي بلغ بانخفاض اي دينار مليون 9606.9 حوالي والبالغ 2020 عام موازنة
 النفقات انخفاض إلى محصلة االنخفاض هذا سبب ويعود ،%4.1 نسبته ما أو دينار مليون

 دينار مليون 54.6 بحوالي الجارية النفقات رتفاعوا دينار، مليون 450.2 بحوالي الراسمالية
  .2020 عام موازنة خالل تقديره تم بما مقارنة
 المقدر اإلنفاق إجمالي من %95.9 نسبته ما 2020 لعام الفعلي اإلنفاق إجمالي شكل حيث

  .2020 عام لموازنة
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  :2021في عام  النفقات العامة .2
 في تقديره تم ما مع مقارنة دينار مليون 9858.8 حوالي 2021 عام خالل اإلنفاق إجمالي بلغ

 249.3 حوالي بلغ بانخفاض اي دينار مليون 10108.1 حوالي والبالغ 2021 عام موازنة
 النفقات انخفاض إلى نتيجة االنخفاض هذا سبب ويعود ،%2.5 نسبته ما أو دينار مليون
 دينار مليون 161 بحوالي لراسماليةا النفقات انخفاضو  دينار، مليون 88.3 بحوالي الجارية
  .2021 عام موازنة خالل تقديره تم بما مقارنة
 المقدر اإلنفاق إجمالي من %97.5 نسبته ما 2021 لعام الفعلي اإلنفاق إجمالي شكل حيث

  .2021 عام لموازنة
  :2022من عام  االولالربع خالل  النفقات العامة .3

حوالي  2022من عام  االولالربع خالل للحكومة المركزية / الموازنة اإلنفاق  بلغ إجمالي
مسجًال  2021مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  2125.9دينار مقابل مليون  2204.4

محصلة في إجمالي اإلنفاق  اإلرتفاع وقد جاء هذا ،مليون دينار 78.5مقداره  ارتفاعاً بذلك 
النفقات  انخفاض، و %3.9مليون دينار أو ما نسبته  80.5النفقات الجارية بمقدار  الرتفاع

 .%2.5ن دينار أو ما نسبته مليو  2الرأسمالية بحوالي 
  

 الفعلي والمقدر في الموازنة العامة للمشاريع الرأسمالية  اإلنفاق  رابعًا: 

من هذا  االول الربعخالل مليون دينار  80.5حوالي  الرأسماليةعلى المشاريع  اإلنفاقبلغت قيمة 
شكل الماضي، حيث  مليون دينار خالل نفس الفترة من العام 82.5مقارنة مع ما مقداره  العام

من مجموع  %5.2ما نسبته  2022من عام  االولعلى المشاريع الرأسمالية خالل الربع  اإلنفاق
حيث ، مليون دينار 1546.4والبالغة حوالي  2022المخصصات الرأسمالية المقدرة في موازنة عام 

، ارة التنمية االجتماعيةوز  : توزع هذا اإلنفاق بصورة رئيسية على مشاريع لكل من الوزارات التالية
ووزارة وزارة الزراعة ، ، وزارة التربية والتعليم ، مديرية النفقات العامة، االشغال العامة واالسكانوزارة 

من مجمل اإلنفاق الرأسمالي خالل الربع  %78.4حيث شكلت هذه المشاريع نحو  االدارة المحلية
  من هذا العام.  االول

الن  اً نظر  اكبربقيمة  الثالث والرابع ينخالل الربع الرأسماليةلى المشاريع ع اإلنفاقفي العادة يكون 
 دورة المشاريع تبدأ خالل الربع الثالث.
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  .مشاريع الالمركزيةالفعلي ل اإلنفاق  خامسًا:
 

من عام  الولا الربع خاللمليون دينار  3.8 على المشاريع الالمركزية ما قيمته اإلنفاقبلغت قيمة 
وزارة االشغال  العامة  على مشاريعحيث شكل االنفاق في مختلف محافظات المملكة توزعت  2022

من مجمل اإلنفاق على مشاريع  %92.8نحو  ووزارة التربية والتعليم واإلسكان ووزارة الصحة
 .الالمركزية

 

 عمليات التمويل والدين.  سادسًا:

 الدين إجمالي انخفاضإلى  2022ام من ع االولالربع  حتى نهايةالعامة  المديونية تشير تطورات
 76.2بمبلغ ) SSIF( االجتماعي الضمان أموال استثمار صندوق يحمله ما إحصائيا استثناء بعد

 المقدر اإلجمالي المحلي الناتج من %88.1 نسبته ما أو 28686.9مليون دينار ليبلغ ما قيمته 
 نسبته ما أو 2021 عام نهاية في اردين مليون 28763.1 مقابل 2022 عام من االوللنهاية الربع 

 ، علما بان صافي االقتراض (موازنة) من صندوق2021 لعام اإلجمالي المحلي الناتج من 89.5%
حتى نهاية الربع مليون دينار  137.2قد بلغ حوالي  )SSIF( االجتماعي الضمان أموال استثمار

  .2021الربع الرابع من عام  مليون دينار حتى نهاية 491.5 مقارنة بمبلغ 2022االول من 

 ما أو دينار مليون 27460.5 يصبح الدين صافي فإن الحكومية الودائع قيمة استثناء تم حال وفي
 مرتفعا 2022عام  من االولحتى نهاية الربع المقدر  اإلجمالي المحلي الناتج من %84.4 نسبته
وقد جاء  ،2021 عام هايةن في مستواه عن %0.7 نسبته ما او دينار مليون 200.2 بحوالي

وكذلك أدى تراجع الودائع  ،وتمويل عجز سلطة المياه عجز الموازنة لتمويل جزء مناالرتفاع 
بأن مديونية شركة الكهرباء ومن الجدير بالذكر ، الحكومية (موازنة) الى ارتفاع صافي رصيد الدين

 . مليار دينار 7.4الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 

 جي الدين الخار 
بعــد اســتثناء إحصــائيا مــا أظهــرت البيانــات المتعلقــة بالرصــيد القــائم للــدين الخــارجي (موازنــة ومكفــول) 

 2022مـن عـام  االول) حتـى نهايـة الربـع SSIFيحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (
مـا نسـبته مليـون دينـار أو  14945.6مليـون دينـار ليصـل إلـى  192الرصـيد القـائم بحـوالي  انخفاض

مقابــل مــا مقــداره  2220مــن عــام  االوللنهايــة الربــع  مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي المقــدر 45.9%
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، 2021مـن النــاتج المحلـي اإلجمـالي فــي نهايـة عــام  %47.1مليـون دينـار أو مــا نسـبته  15137.6
ا مليــون دينــار أو مــ 13715.2حــوالي  2020فــي نهايــة عــام فــي حــين بلــغ رصــيد الــدين الخــارجي 

 .من الناتج المحلي اإلجمالي %44.2نسبته 
  وتعود االسباب في ارتفاع / انخفاض الدين الخارجي خالل الفترات السابقة إلى ما يلي:

  وأثر عمليات السحب والتسديد.سعر الصرف  -
 عجز الموازنة. تمويل -
  .تسديد مديونية سلطة المياه -

 
  

 سعر الصرف 
بعـد ات السـحب والتسـديد علـى رصـيد المديونيـة الخارجيـة فيما يتعلق بأثر تغيرات سعر الصرف وحرك

حتـى نهايـة الربـع  )SSIFاسـتثناء إحصـائيا مـا يحملـه صـندوق اسـتثمار أمـوال الضـمان االجتمـاعي (
، حيـــث اســـهمت هـــذه التغيـــرات 2021بالمقارنـــة مـــع رصـــيدها فـــي نهايـــة عـــام  2022مـــن عـــام  االول

صـــــافي التســـــديدات  النخفـــــاضينـــــار كمحصـــــلة مليـــــون د 192رصـــــيد المديونيـــــة بحـــــوالي  بانخفـــــاض
 مليون دينار.  117بقيمة اسعار صرف العمالتمليون دينار وانخفاض  75والمسحوبات بقيمة 

 

  
  

  رصيد
2020  

أثر التغير في 
أسعار 
  العمالت

اثر العمليات   
( السحب (+) 

  ))-والتسديد(

  رصيد
2021  

أثر التغير في 
 أسعار العمالت

صافي 
-التسديدات(

 (
مسحوبات /ال

)+(  

  رصيد
3/2022  

 1870.8  - 3.8  - 47.3 1921.9  +375.8  - 138.9  1685.0  يورو

 ين ياباني
  )100(كل 

642.9  59.9-  26.6+  609.6  44.1 -  7.2 -  558.3  

  34.1 0.7-  - 0.07  34.9 1.4-  1.1  35.2  يوان صيني

وحدة حقوق 
  السحب

900.9  31.4-  413.8+  1283.3 15.6 -  22.1 -  1245.6 

 589.4  - 8.7  - 6.5 604.6 12.6-  +7.6  609.6  يدينار كويت

 75.4  - 0.7  - 1.8 77.9  -1.3  -3.7  82.9  ون كوري

 10572.0  - 31.7  - 10605.31.5  +845.4 1.2  9758.7  باقي العمالت

  14945.6  - 74.9  -116.9  15137.5  +1646.3  -224 13715.2  المجموع
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 أموال استثمار صندوق يحمله ما إحصائيا اءبعد استثن حيث شهدت الديون المقيمة بالدوالر االمريكي
مليون  29.4بمبلغ  2022من عام  االولفي نهاية الربع  انخفاض )SSIFاالجتماعي ( الضمان

 2021مليون دينار نهاية عام  10405.5مليون دينار اردني مقارنة بمبلغ  10376.1دينار ليبلغ 
نسبة الدين المقيمة بالدوالر ير بالذكر بان من الجد، و 2020مليون دينار نهاية عام  9573.9ومبلغ 

الحكومة الهادفة إلى التوجه نتيجة لسياسة الى اجمالي محفظة الدين تشكل النسبة االكبر وذلك 
لالقتراض بالدوالر األمريكي بدال من االقتراض بعمالت أخرى لتقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب 

  .أسعار الصرف
مليون دينار لتصبح حوالي  51.1حوالي ب انخفضتفقد باليورو قّيمة الديون الماما فيما يتعلق ب

مليون دينار  1921.9مقارنة بحوالي  2022من عام  االولحتى نهاية الربع مليون دينار  1870.8
وقد جاء هذا االنخفاض  ،مليون دينار 1685بلغت حوالي  2020وفي عام  2021في نهاية عام 

في تغير سعر  وانخفاضمليون دينار  3.8 ت والمسحوبات بقيمةصافي التسديدا نخفاضالكمحصلة 
  مليون دينار. 47.3الصرف بقيمة 

لتصبح حوالي  مليون دينار 51.3حوالي ببالين الياباني انخفاضا المقّيمة في حين شهدت الديون 
حيث بلغت  2021مقارنة بنهاية عام  2022من عام  االولحتى نهاية الربع  مليون دينار 558.3
وقد جاء هذا مليون دينار،  642.9بلغت حوالي  2020مليون دينار وفي عام  609.6حوالي 

صافي التسديدات  نخفاضالكمحصلة  2022من عام  االولحتى نهاية الربع االنخفاض 
  دينار.مليون  44.1سعر الصرف بقيمة  وانخفاض في تغيردينار  مليون 7.2 والمسحوبات بقيمة

  

 1245.6لتصــبح حــوالي  انخفضــتفقــد بوحــدة حقــوق ســحب خاصــة ون المقّيمــة الــديامــا فيمــا يتعلــق ب
حيــث بلغــت  2021بالمقارنــة مــع نهايــة عــام  2022مــن عــام  االولمليــون دينــار حتــى نهايــة الربــع 

أســهمت مليــون دينــار، حيــث  900.9بلغــت حــوالي  2020مليــون دينــار وفــي عــام  1283.3حــوالي 
 37.7بحـــوالي   2022مـــن عـــام  االولحتـــى نهايـــة الربـــع يـــة رصـــيد المديون انخفـــاضبهـــذه التغيـــرات 
مليــون دينــار  22.1 صــافي التســديدات والمســحوبات بقيمــة نخفــاضالكمحصــلة  وذلــك مليــون دينــار
علمـا بانـه تـم سـحب المبـالغ التاليـة مـن  ،مليـون دينـار 15.6في تغير سـعر الصـرف بقيمـة  وانخفاض

  االتفاقيات مع صندوق النقد الدولي:
مـــن اتفاقيـــة مليـــون دينـــار  236.6ســـحب الشـــريحة الرابعـــة بقيمـــة  2021الربـــع الرابـــع  خـــالل  -

 وذلك بعد انتهاء المراجعة الثالثة مع الصندوق. 2020/ 26/3الموقعة بتاريخ  التسهيل الممتد

 .مليون دينار 145.7تم سحب الشريحة الثالثة بقيمة  2021خالل حزيران من عام  -
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للمسـاعدة  ) من صندوق النقد الدوليRFIأداة التمويل السريع (قرض  2020توقيع اتفاقية عام   -
الطارئة للظروف االستثنائية (جائحة كورونا) حيث تم سـحب كامـل مبلـغ القـرض والبالغـة حـوالي 

 مليون دينار 282.6

تفاقيـة االمـن والثانيـة  سـحب الشـريحة االولـى 2020تم خـالل شـهري اذار وكـانون اول مـن عـام  -
 .مليون دينار 349.8لي اجما بمبلغو 

  

 عجز الموازنة: تمويل
بعد استثناء ما تم تمويله من صندوق استثمار الضمان  )الداخلي والخارجيبلغ اجمالي التمويل (

)SSIFخالل الربع  345.8مليون دينار وذلك لتمويل جزء من عجز الموازنة البالغ  227 ) حوالي
  .2022االول من عام 

  
 مياه/اعادة اقراض لسلطة المياه:تسديد مديونية سلطة ال

من عام  االولحتى نهاية الربع  المستحقة على سلطة المياه الخارجية تسديد أقساط القروضتم 
  .2021عام مليون دينار نهاية  44.5بلغت حوالي في حين  مليون دينار 3.8حوالي ب 2022

  :الدين الداخلي
بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار ل) رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفو  اجماليارتفع 

مليون  115.7بمبلغ  2022من عام  االولحتى نهاية الربع  )SSIFأموال الضمان االجتماعي (
من الناتج المحلي اإلجمالي،  %42.2مليون دينار أو ما نسبته  13741.3دينار ليصـل إلى حوالي 

من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية  %42.4نسبته  مليون دينار أو ما 13625.6مقابل ما مقداره 
من الناتج المحلي  %41.2او ما نسبته  2020مليون دينار نهاية عام  12784.0و  2021عام 

  االجمالي. 
بعد استثناء إحصائيا ما يحمله وقد جاء هذا االرتفاع محصلة الرتفاع الدين الداخلي ضمن الموازنة 

، وانخفاض الدين  مليون دينار 226.6بحوالي  )SSIFن االجتماعي (صندوق استثمار أموال الضما
مليون دينار ويعود سبب االرتفاع في اجمالي  110.9بحوالي  SSIFالعام الداخلي المكفول بعد 

الدين الداخلي لعدة عوامل اهمها تمويل جزء من عجز الموازنة العامة وتمويل عجز سلطة المياه من 
 االول حتى نهاية الربع مليون دينار 19.8بمبلغ إجمالي مقداره لسلطة المياه خالل تقديم سلف نقدية 

  .2022من عام 
بعد استثناء إحصائيا ما يحمله ارتفع صافـي رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) عالوة على ذلك، 

بع مليون دينار في نهاية الر  392.2بمبلغ  )SSIFصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (
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مليون  12122.6مليون دينار مقابل ما مقداره  12514.9ليصل الى حوالي  2022من عام  االول
وقد جاء هذا االرتفاع في  ،2020مليون دينار نهاية عام  11448.0و  2021دينار في نهاية عام 

مليون  280اجمالي الودائع (موازنة) بمبلغ  نخفاضمحصلة ال 2022من عام  االولنهاية الربع 
مليون دينار وارتفاع الدين الداخلي موازنة بعد  3.5ودائع المؤسسات المستقلة بمبلغ  دينار وارتفاع

SSIF  مليون دينار وانخفاض الدين المكفول بعد  226.6بمبلغSSIF  مليون دينار. 110.9بمبلغ 
  

  تسديد مديونية سلطة المياه :
  

، علمًا بان 2022خالل الربع االول من عام  لم يستحق أية مبالغ كاقساط داخلية على سلطة المياه
مليون  198.4وحوالي  ،2021مليون دينار نهاية عام  135حوالي  اجمالي المبالغ التي تم تسديدها

  .2018، حيث تقوم وزارة المالية بإدارة تسديد القروض منذ بداية عام 2020دينار نهاية عام 
  

الل الرجوع الى نشرة مالية الحكومة المنشورة على موقع *يمكن االطالع على البيانات التفصيلية من خ
 وزارة المالية.
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