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 االول الربع حتى نهاية ت المالية العامةاوتطور  2019-2018البيانات الفعلية لموازنات األعوام   : أوال
  :2020من عام 

مليون دينار مقابل  7839.6 حوالي 2018خالل عام  المحصلةاإليرادات العامة  بلغ إجمالي
 2018العام خالل عام  اإلنفاق إجمالي، وبلغ 2018زنة عام مليون دينار مقدرة في موا 8496
، وبناًء 2018مليون دينار مقدرة في موازنة عام  9019.3مليون دينار مقابل  8567.3 حوالي

من الناتج المحلي  %2.4أو ما نسبته مليون دينار  727.6عليه بلغ العجز المالي بعد المنح حوالي 
من الناتج  %1.7أو ما نسبته  2018نار مقدر في موازنة عام مليون دي 523.3مقابل اإلجمالي 

  .المحلي اإلجمالي

مليون دينار مقابل  7754.3 حوالي 2019خالل عام  المحصلةاإليرادات العامة  بلغ إجمالي
 2019العام خالل عام  اإلنفاق إجمالي، وبلغ 2019مليون دينار مقدرة في موازنة عام  8609.9

، وبناًء 2019مليون دينار مقدرة في موازنة عام  9255.5دينار مقابل  مليون 8812.7 حوالي
من الناتج  %3.4أو ما نسبته مليون دينار  1058.4عليه بلغ العجز المالي بعد المنح حوالي 

من  %2.1أو ما نسبته  2019مليون دينار مقدر في موازنة عام  645.6مقابل المحلي اإلجمالي 
  .الناتج المحلي اإلجمالي

  )1جدول رقم (
  2020-2018األعوام  موازنةاإليرادات والنفقات المقدرة في 

دينار مليون       

  البيان  2018  2019 2020

والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  8496 8609.9 8560.9
المحلية اإليرادات  7796 8009.9 7754
 ضريبية إيرادات 5145.8 5273.3 5651
10 12.0 12.5   تطاعات تقاعديةاق

2093 2724.6 2637.6   األخرى اإليرادات
المنح الخارجية   700 600 806.9
اإلنفاق إجمالي  9019.3 9255.5 9606.9
 النفقات الجارية 7866.4 8012.9 8333.9
 النفقات الرأسمالية 1152.9 1242.6 1273

  العجز/ الوفر    
 بعد المنح  523.3- 645.6- 1046-

- 52.918  -1245.6 -1223.3   قبل المنح 

  تقرير تنفيذ الموازنة العامة
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بعد  2020من عام  االولحتى نهاية الربع سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا في الموازنة العامة 
مليون دينار خالل نفس  298.3مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي  449.2المنح حوالي 

حتى مليون دينار  537.8رجية حوالي ، في حين بلغ العجز قبل المنح الخا2019الفترة من عام 
مليون دينار خالل نفس  359.3مقابل عجز مالي بلغ حوالي  2020من عام  االولنهاية الربع 

 .2019الفترة من عام 

  )2جدول رقم (
                  2020 -2018اإليرادات والنفقات الفعلية لألعوام 

          دينار مليون
  
2020 

  البيان  2018   2019

  والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  7839.6  7754.3  7028.9
  المحلية اإليرادات  6944.9  6965.9  6238

  ضريبية إيرادات  4535.6  4680.8  4958.6
  اقتطاعات تقاعدية  10.9  9  7.3

  األخرى اإليرادات  2398.4  2276.1  1272.1
  المنح الخارجية   894.7  788.4  790.8
  اإلنفاق يإجمال  8567.3  8812.7  9211.3
  النفقات الجارية  7619.6  7897.2  8388.5
  النفقات الرأسمالية   947.7  915.5  822.8
  بعد المنح العجز  727.6- 1058.4- -2182.4
  قبل المنح العجز   1622.3-  1846.8-  -2973.3

 

 المحصلة مقابل توقعات التحصيل في الموازنة.اإليرادات المحلية ثانيا:
  :2018اإليرادات المحلية في عام  .1

مقارنة مع ما تم تقديره  2018مليون دينار خالل عام  6944.9بلغت اإليرادات المحلية ما قيمته 
مليون  851.1بانخفاض بلغ حوالي  أيمليون دينار  7796حوالي  ةالغوالب 2018موازنة عام  في

 اإليراداتانخفاض بند  إلى، ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي %10.9أو ما نسبته  دينار
مليون  240.8مليون دينار وانخفاض بند االيرادات غير الضريبية بحوالي  610.2الضريبية بحوالي 

  .2018نة دينار عن ما هو مقدر في مواز 
السلع والخدمات نتيجة  منانخفاض الضريبة  إلىالضريبية  اإليراداتانخفاض  أسبابوتعود 

وضريبة المبيعات على القطاع مليون دينار  363.3بنحو انخفاض ضريبة مبيعات السلع المستوردة 
ية إلى مليون دينار، فيما تعود أسباب انخفاض بنود اإليرادات غير الضريب 121.9بنحو  التجاري
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مليون دينار، وتراجع اإليرادات المختلفة عن ما  99انخفاض بند إيرادات بيع السلع والخدمات بنحو 
 .مليون دينار 120.3هو مقدر في الموازنة بنحو 

 :2019اإليرادات المحلية في عام  .2
ره في مقارنة مع ما تم تقديمليون دينار  6965.9 ما قيمته 2019عام  فياإليرادات المحلية  بلغت

مليون  1044اي بانخفاض بلغ حوالي مليون دينار،  8009.9والبالغة حوالي  2019موازنة عام 
، ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي الى انخفاض بند االيرادات الضريبية %13دينار او ما نسبته 

ينار مليون د 451.5مليون دينار وانخفاض بند االيرادات غير الضريبية بحوالي  592.5بحوالي 
  .2019عن ما هو مقدر في موازنة 

وتعود اسباب انخفاض االيرادات الضريبية الى انخفاض الضريبة من السلع والخدمات نتيجة 
مليون دينار وضريبة المبيعات الخدمات  144.3انخفاض ضريبة مبيعات السلع المستوردة بنحو 

ات غير الضريبية الى انخفاض بند مليون دينار، فيما تعود اسباب انخفاض بنود االيراد 206بنحو 
مليون دينار، وتراجع االيرادات المختلفة عن ما هو مقدر  105.3ايرادات بيع السلع والخدمات بنحو 

  مليون دينار. 306.4في الموازنة بنحو 
 :2020من عام  االولالربع  حتى نهايةاإليرادات المحلية  .3

مليون دينار  164بحوالي  2020من عام  لاالو الربع  حتى نهايةاإليرادات المحلية  انخفضت
، وقد جاء 2019مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  1646 مليون دينار مقابل 1482لتسجل 

، وارتفاع مليون دينار 280.7الضريبية بحـوالي  غير اإليراداتالنخفاض  محصلة االنخفاضهذا 
حتى اإليرادات المحلية  وبذلك حققت ،مليون دينار  116.7الضريبية بحوالي  حصيلة اإليرادات

مليون  7754من المقدر في الموازنة العامة والبالغة حوالي  %19.1نسبته ما  االولالربع  نهاية
  دينار.

  

مقارنة بنفس  2020من عام  االولربع حتى نهاية الفي اإليرادات الضريبية  االرتفاعصعيد  علىو 
 االرباحو  الدخلالضريبة العامة على  الرتفاعحصلة فقد جاء بشكل رئيسي م 2019الفترة من عام 

السلع حصيلة الضريبة العامة على  وارتفاع، %10مليون دينار أو ما نسبته  25.6بما قيمته 
الضرائب على  حصيلةض اوانخف، %15.5مليون دينار أو ما نسبته  108.6بما قيمته  والخدمات

 حصيلة ، وانخفاض%10.7دينار أو ما نسبته مليون  7.4التجارة والمعامالت الدولية بحوالي 
مليون دينار أو ما نسبته  10.1المعامالت المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي  الضرائب على

52.1%.  
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من هذا العام ما نسبته  االولالربع  حتى نهايةالضريبية  اإليراداتبشكل عام شكلت حصيلة 
 5651والبالغة حوالي  2020في موازنة عام  الضريبية المقدرة إجمالي اإليراداتمن  20.6%

 .مليون دينار

حصيلة  انخفاض نتيجةبشكل رئيسي  االنخفاضالضريبية فقد جاء  غير صعيد اإليرادات أما على
حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات  وانخفاض ،مليون دينار 36.8إيرادات دخل الملكية بحوالي 

 مليون دينار، 188بحوالي  المختلفة تصيلة اإليراداح انخفاض، و مليون دينار 55.6بحوالي 
 كورونا فايروس انتشاروذلك بسبب  ،مليون دينار 0.3حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي  وانخفاض
  .العام القطاع وتعطيل التجول وحظر العمل عن االقتصادية القطاعات وتوقف

من  %15.1من هذا العام ما نسبته  ولاالالربع  حتى نهايةغير الضريبية  اإليراداتشكلت حصيلة 
 مليون دينار. 2103والبالغة حوالي  2020غير الضريبية المقدرة في موازنة عام  اإليرادات إجمالي

  

مليون دينار  88.6ما مقداره  2020من عام  االولالربع  حتى نهايةكما بلغت المنح الخارجية 
مليون  27.7بلغ حوالي  بارتفاعأي  2019 مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 60.9مقابل 

وعليه بلغ إجمالي اإليرادات  ،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %45.4دينار أو ما نسبته 
 1706.9مليون دينار مقابل  1570.6ما مقداره  2020من عام  االولالربع  حتى نهايةالعامة 

مليون دينار أو ما نسبته  136.3 بلغ فاضبانخ، أي 2019مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 
من هذا العام مقارنة  االولالربع  حتى نهاية %18.3العامة ما نسبته  اإليراداتوقد شكلت ، 8%

  مليون دينار. 8560.9زنة والبالغ مع مقدر الموا
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 النفقات العامة الفعلية مقابل توقعات الموازنة.  ثالثًا: 
  :2018في عام  لنفقات العامةا .1

 دينار مليون 8567.3 ليبلغ %5 نسبته ما أو دينار مليون 452 بحوالي اإلنفاق إجمالي انخفض
 االنخفاض هذا ويعزى ،2018 عام موازنة في مقدر دينار مليون 9019.3 مقابل 2018 عام خالل
 ذلك في السبب ويعزى دينار نمليو  246.8 بمقدار الجارية النفقات انخفاض إلى اإلنفاق إجمالي في
 تعويضات وبند دينار مليون 52.2 بحوالي والخدمات السلع استخدام بند من كل انخفاض إلى

 أخرى نفقات وبند دينار مليون 15.6 بحوالي القروض فوائد وبند دينار مليون 25 بحوالي العاملين
  .دينار مليون 205.2 بمقدار الرأسمالية النفقات وانخفاض دينار، مليون 106.7 بحوالي متنوعة
  .2018 عام موازنة في المقدر اإلنفاق اجمالي من %95 نسبته ما اإلنفاق إجمالي شكل حيث

  :2019في عام  النفقات العامة .2
 في تقديره تم ما مع مقارنة دينار مليون 8812.7 حوالي 2019 عام خالل اإلنفاق إجمالي بلغ

 مليون 442.8 حوالي بلغ بانخفاض اي دينار مليون 9255.5 حوالي والبالغ 2019 عام موازنة
 بحوالي الجارية النفقات انخفاض إلى االنخفاض هذا سبب ويعود ،%4.8 نسبته ما أو دينار

 33.8 بحوالي العاملين تعويضات بند انخفاض إلى ذلك في السبب ويعزى دينار، مليون 115.7
 الرأسمالية النفقات وانخفاض دينار، يونمل 24.3 بحوالي اإلعانات بند وانخفاض دينار مليون
  .2019 عام موازنة خالل تقديره تم بما مقارنة دينار مليون 327.1 بحوالي
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 لموازنة المقدر اإلنفاق إجمالي من %95.2 نسبته ما 2019 لعام الفعلي اإلنفاق إجمالي شكل حيث
  .2019 عام
  :2020من عام  االولالربع  حتى نهاية النفقات العامة .3
مليون دينار مقابل  2019.8حوالي  2020من عام  االولالربع  حتى نهايةغ إجمالي اإلنفاق بل

مليون  14.6مقداره  ارتفاعامسجًال بذلك  2019مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  2005.3
النفقات  الرتفاعفي إجمالي اإلنفاق محصلة  االرتفاع، وقد جاء هذا %0.7دينار أو ما نسبته 

 58.1 النفقات الرأسمالية بحوالي وانخفاض، %3.9مليون دينار أو ما نسبته  72.7رية بمقدارالجا
  .2019مقارنة مع نفس الفترة من عام  %40.7مليون دينار أو ما نسبته 

  

 الفعلي والمقدر في الموازنة العامة للمشاريع الرأسمالية  اإلنفاق  رابعًا: 

من  االولمليون دينار حتى نهاية الربع  84.9حوالي  الرأسماليةعلى المشاريع  اإلنفاقبلغت قيمة 
شكل  مليون دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي، حيث 143مقارنة مع ما مقداره  هذا العام
من مجموع  %6.7ما نسبته  2020من عام  االولعلى المشاريع الرأسمالية خالل الربع  اإلنفاق

حيث ، مليون دينار 1273والبالغة حوالي  2020ة في موازنة عام المخصصات الرأسمالية المقدر 
 توزع هذا اإلنفاق بصورة رئيسية على مشاريع لكل من الوزارات التالية: شؤون اإلدارة المحلية،

العمل،االقتصاد الرقمي والريادة، الزراعة، األشغال العامة واإلسكان، المياه والري، التربية والتعليم، 
من مجمل اإلنفاق الرأسمالي  %45حيث شكلت هذه المشاريع نحو مية االجتماعية الصحة ، التن
  من هذا العام.  االولخالل الربع 

الن  اً نظر  اكبربقيمة  الثالث والرابع ينخالل الربع الرأسماليةعلى المشاريع  اإلنفاقفي العادة يكون 
  دورة المشاريع تبدأ خالل الربع الثالث.

  .مشاريع الالمركزيةعلي والمقدر في الموازنة لالف اإلنفاق  خامسًا:
 

من  االولمليون دينار حتى نهاية الربع 3.6  على المشاريع الالمركزية ما قيمته اإلنفاقبلغت قيمة 
، والصحة، والتربية السياحةعلى مشاريع لوزارات في مختلف محافظات المملكة توزعت  2020عام 

من مجمل اإلنفاق على  %93على هذه الوزارات نحو  قاإلنفاشكل  حيث،  والشبابوالتعليم، 
 .مشاريع الالمركزية
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 عمليات التمويل والدين.  سادسًا:

 الحكومة دين إجماليإلى ارتفاع  2020من عام  الربع االولالعامة خالل  المديونية تشير تطورات
 288.0بمبلغ ) SSIF( االجتماعي الضمان أموال استثمار صندوق يحمله ما إحصائيا استثناء بعد

 المقدر اإلجمالي المحلي الناتج من %78.5 نسبته ما أو 24246.5ليبلغ ما قيمته  دينار مليون
 نسبته ما أو 2019 عام نهاية في دينار مليون 23958.3 مقابل 2020 عام من لنهاية الربع االول

 استثمار صندوقن ، علما بان صافي االقتراض م2019 لعام اإلجمالي المحلي الناتج من 75.8%
مليون دينار حتى نهاية الربع االول من عام  470قد بلغ  )SSIF( االجتماعي الضمان أموال

2020.  

 أو دينار مليون 22691.6 يصبح العام الدين صافي فإن الحكومية الودائع قيمة طرح تم حال وفي 
 2020 عام نهاية في مستواه عن مرتفعا المقدر اإلجمالي المحلي الناتج من %73.4 نسبته ما

 7.5علمًا بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو ، دينار مليون 11.2 بحوالي
  .مليار دينار

 الدين الخارجي 
بعد استثناء إحصائيا ما أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) 

 2020من عام  االولفي نهاية الربع ) SSIFلضمان االجتماعي (يحمله صندوق استثمار أموال ا
مليون دينار أو ما نسبته  12122.0مليون دينار ليصل إلى  151 7.الرصيد القائم بحوالي ارتفاع
مقابل ما مقداره  2020 من عام لنهاية الربع االول من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر 39.2%

 ،2019من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام  %37.9سبته مليون دينار أو ما ن 11970.4
مليون دينار أو ما  11856.5حوالي  2018في نهاية عام في حين بلغ رصيد الدين الخارجي 

 .من الناتج المحلي اإلجمالي %38.9نسبته 
  

  :ما يليوتعود االسباب في ارتفاع / انخفاض الدين الخارجي خالل الفترات السابقة إلى 
  سعر الصرف  -
 ارتفاع عجز الموازنة. -
 .تسديد مديونية سلطة المياه -
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 سعر الصرف 
بعد فيما يتعلق بأثر تغيرات سعر الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية 

في نهاية الربع ) SSIFاستثناء احصائيا ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي (
اسهمت هذه التغيرات  حيث، 2019بالمقارنة مع رصيدها في نهاية عام  2020 االول من عام

مليون دينار كمحصلة الرتفاع صافي التسديدات  151.7بارتفاع رصيد المديونية بحوالي 
مليون  45.6مليون دينار وانخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة  197.3والمسحوبات بقيمة 

 .دينار

 

في حين بلغ أثر تغيرات سعر الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية في 
بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي  2019نهاية عام 

)SSIF(  كمحصلة 2018مليون دينار بالمقارنة مع رصيد الدين في نهاية عام  114.0الي حو ،
مليون دينار انخفاض في تغير سعر الصرف  134.4الرتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة 

 مليون دينار. 20.4بقيمة 
 
 
 

  
  

  رصيد
2018  

 أثر التغير في
أسعار 
  العمالت

صافي 
  التسديدات

)- (
/المسحوبات 

)+(  

  رصيد
2019  

أثر التغير 
في أسعار 
  العمالت

صافي 
) -التسديدات(

/المسحوبات 
)+(  

  رصيد
3/2020  

  1208.5  +18.1  25.5-  1215.9  +217.0  26.3- 1025.1  يورو

 ين ياباني
  )100(كل 

719.4 +10.8  62.1 -  668.1  2.6+  5.7 -  665.0  

  33.1  0.6-  0.5-  34.3  1.4-  0.7- 36.4  يوان صيني

وحدة حقوق 
  السحب

679.4 -3.4  -182.6  493.4  -6.7  44.2+  530.9 

 599.0  10.0-  11.0-  620.0  24.8-  1.1- 643.8  دينار كويتي

 73.9  0.4- 3.9-  78.2  +6.4 2.6- 74.4  ون كوري

بعد  باقي العمالت
استثناء ما يحمله 

SSIF 
8678.0 0.6+ 181.8+  8860.5  -0.7  151.7+  9011.5 

  12122.0  +197.3  - 45.6  11970.4  134.4 +  -20.4 11856.5  المجموع
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  :)SSIF(بعد استنثاء ما يحمله  تركيبة الدين حسب العملة
بمبلغ  2020من عام  االولالربع الدوالر االمريكي ارتفاعا ملحوظا في نهاية شهدت الديون المقيمة ب

مليون دينار اردني نهاية  8703مقارنة بمبلغ  مليون دينار أردني 8854 ليبلغ مليون دينار 151
، ويعود سبب ارتفاع نسبة الدين المقيمة 2018مليون دينار نهاية عام  8526ومبلغ  2019عام 

الحكومة الهادفة إلى التوجه لالقتراض بالدوالر األمريكي بدال من االقتراض لسياسة  بالدوالر نتيجة
 .بعمالت أخرى لتقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف

مليون دينار نهاية  1208.5لتصبح حوالي  فقد انخفضتباليورو الديون المقّيمة اما فيما يتعلق ب
وفي عام  2019في نهاية عام مليون دينار  1215.9حوالي مقارنة ب 2020من عام  االولالربع 
رصيد المديونية  بانخفاضأسهمت هذه التغيرات حيث  ،مليون دينار 1025.1بلغت حوالي  2018

كمحصلة الرتفاع  وذلك ،مليون دينار 7.4بحوالي   2020من عام  االولحتى نهاية الربع باليورو 
انخفاض في  تغير سعر الصرف بقيمة و مليون دينار  18.1 صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة

  مليون دينار. 25.5
مليون دينار حتى نهاية  665لتصبح حوالي  ابالين الياباني انخفاضالمقّيمة في حين شهدت الديون 

مليون دينار وفي  668.1حيث بلغت حوالي  2019نهاية عام بمقارنة  2020االول من عام الربع 
لسياسة الحكومة الهادفة إلى  مليون دينار. ويعود السبب في ذلك 719.4 بلغت حوالي 2018عام 

قتراض ، حيث تم توقيع اتفاقية االتوجه لالقتراض بالدوالر األمريكي بدال من االقتراض بعمالت أخرى
بدال من الين الياباني، ونتيجة للتطورات خالل بالدوالر االمريكي  لدعم الموازنة مع الجانب الياباني

 2020عام االول الربع  حتى نهايةرصيد المديونية  بانخفاضهذه التغيرات أسهمت فقد  2020 عام
صافي التسديدات والمسحوبات  النخفاضمليون دينار كمحصلة  3.1بحوالي  2019مقارنة في عام 

  دينار.مليون  2.6سعر الصرف بقيمة  وارتفاع في تغيردينار  مليون 5.7 بقيمة
  

مليـون  530.9لتصـبح حـوالي  فقد ارتفعـتبوحدة حقوق سحب خاصة ديون المقّيمة الاما فيما يتعلق ب
حيــث بلغــت حــوالي  2019نهايــة عــام  مــعبالمقارنــة  2020مــن عــام  االولدينــار حتــى نهايــة الربــع 

، علمــا بانــه خــالل شــهر مليــون دينــار 679.4بلغــت حــوالي  2018مليــون دينــار وفــي عــام  493.4
الجديــدة الموقعــة بتــاريخ  مــن اتفاقيــة التســهيل الممتــد الشــريحة االولــىتــم ســحب  2020اذار مــن عــام 

  .مليون دينار 99.7مع صندوق النقد الدولي بمبلغ  26/3/2020
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 ارتفاع عجز الموازنة:
  

عجز الموازنة العامة جزء من  يعود إلى تمويلالداخلية والخارجية  المديونيةاجمالي  ان االرتفاع في
والذي  2020في نهاية الربع االول من عام  وجزء من عجز سلطة المياه ن دينارمليو  449.2البالغ 

وكذلك استمرار الحكومة بكفالة القروض الجديدة لشركة  ادى الى ارتفاع سحوبات القروض الخارجية،
حتى نهاية الربع  مليون دينار 15.2 بما قيمته الكهرباء الوطنية وارتفاع التسهيالت البنكية للشركة

  2020من عام  ولاال
  

  

  تسديد مديونية سلطة المياه / اعادة اقراض لسلطة المياه:
 3.5حوالي  2020في نهاية الربع االول من عام  تسديد أقساط القروض المستحقة على سلطة المياه

  .2019عام مليون دينار نهاية  33.5بلغت حوالي في حين  مليون دينار
  

  :الدين العام الداخلي
بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق رصيد الدين االداخلي (موازنة ومكفول) ي اجمالارتفع 

 136.3بمبلغ  2020في نهاية الربع االول من عام  )SSIFاستثمار أموال الضمان االجتماعي (
من الناتج المحلي  %39.2مليون دينار أو ما نسبته  12124.4مليون دينار ليصـل إلى حوالي 

من الناتج المحلي  %37.9مليون دينار أو ما نسبته  11988.1ا مقداره اإلجمالي، مقابل م
 %36.2او ما نسبته  2018مليون دينار نهاية عام  11026.7و  2019اإلجمالي في نهاية عام 

  من الناتج المحلي االجمالي. 
 ينارمليون د 214.9وقد جاء هذا االرتفاع محصلة الرتفاع الدين الداخلي ضمن الموازنة بحوالي 

، وانخفاض )SSIFبعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (
مليون دينار ويعود سبب االرتفاع في اجمالي  78.6بحوالي  SSIFالدين العام الداخلي المكفول بعد 

المياه من  الدين الداخلي لعدة عوامل اهمها تمويل جزء من عجز الموازنة العامة وتمويل عجز سلطة
حتى نهاية الربع  مليون دينار 29.3بمبلغ إجمالي مقداره خالل تقديم سلف نقدية للسلطة المياه 

 .2020األول 
 

بعد استثناء إحصائيا ما انخفاض صافـي رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) عالوة على ذلك، 
في نهاية  مليون دينار 140.5بمبلغ  )SSIFيحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (

 10710.0مليون دينار مقابل ما مقداره  10569.5ليصل الى حوالي  2020الربع االول من عام 
  .2018مليون دينار نهاية عام  9619.1و  2019مليون دينار في نهاية عام 
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ازنة) محصلة الرتفاع اجمالي الودائع (مو  2020وقد جاء االنخفاض نهاية الربع االول من عام  

مليون دينار  214.9بمبلغ  SSIFمليون دينار وارتفاع الدين الداخلي موازنة بعد  350.5بمبلغ 
 SSIFمليون دينار وانخفاض الدين المكفول بعد  73.7انخفاض ودائع المؤسسات المستقلة بمبلغ و 

 مليون دينار. 78.6بمبلغ 
  

  : تسديد مديونية سلطة المياه
مليون  55.8حوالي  2020دة الداخلية حتى نهاية الربع االول من عام بلغت اجمالي االقساط المسد

مليون دينار  203، وحوالي 2019مليون دينار نهاية عام  296.8دينار في حين بلغت حوالي 
  .2018، حيث تقوم وزارة المالية بإدارة تسديد القروض منذ بداية عام 2018نهاية عام 

  

يلية من خالل الرجوع الى نشرة مالية الحكومة المنشورة على موقع *يمكن االطالع على البيانات التفص
 وزارة المالية.

  


