
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعامةتقرير تنفيذ الموازنة ا
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 الثاني 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 2018ازنة عام مليون دينار مقدرة في مو  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  2018ينار مقدر في موازنة عام مليون د 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  9255.5ن دينار مقابل مليو  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   قتطاعات تقاعديةا

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-

- 852.91  -1245.6 -1223.3   قبل المنح 

  تقرير تنفيذ الموازنة العامة



2 
 

بعد  2020من عام  الثانيحتى نهاية الربع سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا في الموازنة العامة 
مليون دينار خالل نفس  567.9مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي  1125.6المنح حوالي 

حتى مليون دينار  1240.8لخارجية حوالي ، في حين بلغ العجز قبل المنح ا2019الفترة من عام 
مليون دينار خالل نفس  670.9مقابل عجز مالي بلغ حوالي  2020من عام  الثانينهاية الربع 

  .2019الفترة من عام 

  

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

          دينار مليون
  
2020 

  نالبيا  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 إجمالي  8567.3  8812.7  9211.3
  النفقات الجارية  7619.6  7897.2  8388.5
  النفقات الرأسمالية   947.7  915.5  822.8
  بعد المنحالعجز    727.6- 1058.4- -2182.4
  قبل المنح العجز  1622.3-  1846.8-  -2973.3

 

  )3جدول رقم (
                  2020 -2018 خالل النصف االول من االعواماإليرادات والنفقات الفعلية 

          دينار مليون
  
2020 

  البيان  2018   2019

  والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  3437.6  3613.1  3037.1
  المحلية اإليرادات  3359.2  3510.1  2921.9
  ضريبية إيرادات  2253.5  2174.6  2342.8

  اقتطاعات تقاعدية  5.2  4.2  3.7
  ىاألخر اإليرادات  1100.6  1331.2  575.4
  المنح الخارجية   78.4  103  115.2
  اإلنفاق إجمالي  4099  4181  4162.7
  النفقات الجارية  3746  3868.5  3951.8
  النفقات الرأسمالية   353  312.5  210.9
  بعد المنحالعجز    -661.4 -567.9 -1125.6
  قبل المنح العجز  -739.8  -670.9  -1240.8
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 قابل توقعات التحصيل في الموازنة.المحصلة ماإليرادات المحلية   ثانيًا: 
  :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  ةوالبالغ 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 

  .2018دينار عن ما هو مقدر في موازنة 
ات نتيجة السلع والخدم منانخفاض الضريبة  إلىالضريبية  اإليراداتانخفاض  أسبابوتعود 

وضريبة المبيعات على القطاع مليون دينار  363.3بنحو انخفاض ضريبة مبيعات السلع المستوردة 
مليون دينار، فيما تعود أسباب انخفاض بنود اإليرادات غير الضريبية إلى  121.9بنحو  التجاري

ت المختلفة عن ما مليون دينار، وتراجع اإليرادا 99انخفاض بند إيرادات بيع السلع والخدمات بنحو 
 .مليون دينار 120.3هو مقدر في الموازنة بنحو 

 :2019اإليرادات المحلية في عام  .2
مقارنة مع ما تم تقديره في مليون 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 

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

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

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

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

مليون دينار  588.2بحوالي  2020من عام  الثانيالربع  حتى نهايةاإليرادات المحلية  انخفضت
، وقد 2019يون دينار خالل نفس الفترة من عام مل 3510.1 مليون دينار مقابل 2921.9لتسجل 

مليون  756.4بحوالي  غير الضريبية حصيلة اإليرادات النخفاض محصلة االنخفاضجاء هذا 
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اإليرادات  وبذلك حققت ،مليون دينار 168.2الضريبية بحـوالي  اإليرادات حصيلة ارتفاعو دينار 
ن المقدر في الموازنة العامة والبالغة حوالي م %37.7نسبته ما  الثانيالربع  حتى نهايةالمحلية 
  مليون دينار. 7754

جاء االنخفاض في اإليرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة النخفاض حصيلة "اإليرادات 
مليون دينار وانخفاض حصيــلة إيــرادات "بيع السلع والخدمات" بحوالي  444.8المختلفة" بحوالي 

مليون دينار وانخفاض  145صيلة إيرادات "دخل الملكية" بحوالي مليون دينار وانخفاض ح 166
 إيراداتتصنيف  إعادةمليون دينار، علمًا بأنه قد تم  0.5حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 

  الضريبية. اإليرادات إلىغير الضريبية  اإليراداتالمشتقات النفطية بتحويلها من 

بشكل رئيسي محصلة ارتفاع الضريبة العامة على "السلع في اإليرادات الضريبية  االرتفاعوجاء 
حصيلة الضريبة العامة على  ، وارتفاع%14مليون دينار أو ما نسبته  185.8والخدمات" بما قيمته 

وانخفاض حصيلة الضرائب على  ،%3.6مليون دينار أو ما نسبته  24"الدخل واألرباح" بما قيمته 
، %61.3مليون دينار أو ما نسبته  22.9عقار)" بحوالي "المعامالت المالية (ضريبة بيع ال

مليون دينار أو ما نسبته  18.7وانخفاض الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية بما قيمته 
14%  .  

  

من هذا العام ما نسبته  الثانيالربع  حتى نهايةالضريبية  اإليراداتبشكل عام شكلت حصيلة 
 5651والبالغة حوالي  2020ضريبية المقدرة في موازنة عام ال إجمالي اإليراداتمن  41.5%

 .مليون دينار

من  %27.5من هذا العام ما نسبته  الثانيالربع  حتى نهايةغير الضريبية  اإليراداتشكلت حصيلة 
 مليون دينار. 2103والبالغة حوالي  2020غير الضريبية المقدرة في موازنة عام  اإليرادات إجمالي

  

مليون دينار  115.2ما مقداره  2020من عام  الثانيالربع  حتى نهايةلمنح الخارجية كما بلغت ا
مليون  12.2بلغ حوالي  بارتفاعأي  2019مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  103مقابل 

وعليه بلغ إجمالي اإليرادات  ،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %11.9دينار أو ما نسبته 
 3613.1مليون دينار مقابل  3037.1ما مقداره  2020من عام  الثانيالربع  نهاية حتىالعامة 

مليون دينار أو ما نسبته  576 بلغ بانخفاض، أي 2019مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 
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من هذا العام  الثانيالربع  حتى نهاية %35.5العامة ما نسبته  اإليراداتوقد شكلت ، 15.9%
  مليون دينار. 8560.9زنة والبالغ الموا مقارنة مع مقدر

 
  

 النفقات العامة الفعلية مقابل توقعات الموازنة.  ثالثًا: 
  :2018في عام  النفقات العامة .1

 دينار مليون 8567.3 ليبلغ %5 نسبته ما أو دينار مليون 452 بحوالي اإلنفاق إجمالي انخفض
 االنخفاض هذا ويعزى ،2018 عام وازنةم في مقدر دينار مليون 9019.3 مقابل 2018 عام خالل
 ذلك في السبب ويعزى دينار مليون 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 واليبح 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 يف السبب ويعزى دينار، مليون 115.7
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 الرأسمالية النفقات وانخفاض دينار، مليون 24.3 بحوالي اإلعانات بند وانخفاض دينار مليون
  .2019 عام موازنة خالل تقديره تم بما مقارنة دينار مليون 327.1 بحوالي
 لموازنة المقدر اإلنفاق إجمالي من %95.2 نسبته ما 2019 لعام الفعلي اإلنفاق إجمالي شكل حيث
  .2019 عام
  :2020من عام  الثانيالربع  حتى نهاية النفقات العامة .3
 مقابل دينار مليون 4162.7 حوالي 2020 عام من حتى نهاية الربع الثاني اإلنفاق إجمالي بلغ

 مليون 18.3 مقداره انخفاضا بذلك مسجالً  2019 عام من الفترة نفس خالل دينار مليون 4181
 النفقات الرتفاع محصلة اإلنفاق إجمالي في االنخفاض هذا جاء وقد ،%0.4 نسبته ما أو دينار

 بحوالي الرأسمالية النفقات وانخفاض ،%2.2 نسبته ما أو دينار مليون 83.3 بمقدار الجارية
  .%32.5 نسبته ما أو دينار مليون 101.6

  
 نة العامة للمشاريع الرأسمالية الفعلي والمقدر في المواز  اإلنفاق  رابعًا: 

من  الثانيمليون دينار حتى نهاية الربع  210.9حوالي  الرأسماليةعلى المشاريع  اإلنفاقبلغت قيمة 
شكل حيث مليون دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي،  312.5مقارنة مع ما مقداره  هذا العام
من مجموع  %16.6ما نسبته  2020من عام  الثانيعلى المشاريع الرأسمالية خالل الربع  اإلنفاق

حيث  ،مليون دينار 1273والبالغة حوالي  2020المخصصات الرأسمالية المقدرة في موازنة عام 
السياحة واالثار، االدارة توزع هذا اإلنفاق بصورة رئيسية على مشاريع لكل من الوزارات التالية: 

التنمية  ،الصحة، التربية والتعليم،الزراعة، غال العامة واالسكاناالش، الطاقة والثروة المعدنية، المحلية
حيث شكلت هذه المشاريع نحو  ، النقل، االقتصاد الرقمي والريادة، العمل، الشباباالجتماعية

  من هذا العام.  الثانيمن مجمل اإلنفاق الرأسمالي خالل الربع  51.6%
الن  اً نظر  اكبربقيمة  الثالث والرابع ينخالل الربع يةالرأسمالعلى المشاريع  اإلنفاقفي العادة يكون 

  دورة المشاريع تبدأ خالل الربع الثالث.

  .مشاريع الالمركزيةالفعلي والمقدر في الموازنة ل اإلنفاق  خامسًا:
 

من عام  الثانيالربع  خاللمليون دينار 6.6  على المشاريع الالمركزية ما قيمته اإلنفاقبلغت قيمة 
، الصناعة والتجارة والتموينعلى مشاريع لوزارات في مختلف محافظات المملكة  توزعت 2020
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من مجمل  %28.8على هذه الوزارات نحو  اإلنفاقشكل  حيث،  التربية والتعليم، الصحة، الزراعةو 
 .اإلنفاق على مشاريع الالمركزية

  .والدين التمويل عمليات :سادساً  -
 بعد دينال إجماليإلى ارتفاع  2020من عام  لربع الثانياالعامة خالل  المديونية تشير تطورات

 1438.3بمبلغ ) SSIF( االجتماعي الضمان أموال استثمار صندوق يحمله ما إحصائيا استثناء
 المقدر اإلجمالي المحلي الناتج من %80.6 نسبته ما أو 25396.8ليبلغ ما قيمته  دينار مليون

 ما أو 2019 عام نهاية في دينار مليون 23958.5 لمقاب 2020 عام من لنهاية الربع الثاني
، علما بان صافي االقتراض (موازنة) من 2019 لعام اإلجمالي المحلي الناتج من %75.8 نسبته

مليون دينار حتى نهاية الربع  533قد بلغ  )SSIF( االجتماعي الضمان أموال استثمار صندوق
حوالي  )SSIF(صافي االقتراض (المكفول) من  باالضافة الى ذلك فقد بلغ 2020الثاني من عام 

  مليون دينار. 15

 أو دينـار مليـون 23913.2 يصـبح العـام الـدين صـافي فـإن الحكومية الودائع قيمة طرح تم حال وفي
 عـام نهايـة فـي مسـتواه عن مرتفعا 2020 لعام المقدر اإلجمالي المحلي الناتج من %75.9 نسبته ما

 تبلـغ الميـاه وسـلطة الوطنيـة الكهربـاء شـركة مديونية بأن علماً  دينار، مليون 1232.8 بحوالي 2019
  .دينار مليار 7.6 نحو
   الخارجي الدين

بعد استثناء إحصائيا ما أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) 
 2020من عام  الثانيع في نهاية الرب) SSIFيحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (

مليون دينار أو ما نسبته  12622.3 مليون دينار ليصل إلى 651.9الرصيد القائم بحوالي  ارتفاع
مقابل ما مقداره  2020 من عام لنهاية الربع الثاني من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر 40.1%

 ،2019لي في نهاية عام من الناتج المحلي اإلجما %37.9مليون دينار أو ما نسبته  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. -
  .ديد مديونية سلطة المياهتس -
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  سعر الصرف 
بعد فيما يتعلق بأثر تغيرات سعر الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية  -

في نهاية الربع  )SSIFاستثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (
، حيث اسهمت هذه التغيرات 2019ام بالمقارنة مع رصيدها في نهاية ع 2020الثاني من عام 

مليون دينار كمحصلة الرتفاع صافي التسديدات  651.9بارتفاع رصيد المديونية بحوالي 
 .مليون دينار 6.7مليون دينار وانخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة  658.6والمسحوبات بقيمة 

 
 

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  114.0حوالي
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

)- (
لمسحوبات /ا

)+(  

  رصيد
2019  

أثر التغير 
في أسعار 
  العمالت

صافي 
) -التسديدات(

/المسحوبات 
)+(  

  رصيد
6/2020  

  1225.1  +8.2  +1.0  1215.9  +217.0  26.3- 1025.1  يورو

ين ياباني
  )100(كل 

719.4 +10.8  62.1 -  668.1  8.5+  30.4 -  646.2  

  33.3  0.4-  0.7-  34.3  1.4-  0.7- 36.4  يوان صيني

دة حقوق وح
  السحب

679.4 -3.4  -182.6  493.4  -3.4  286.3+  776.5 

 592.1  18.4-  9.4-  620.0  24.8-  1.1- 643.8  دينار كويتي

 79.4  +3.8 2.7-  78.2  +6.4 2.6- 74.4  ون كوري

 9270.0  +409.5 0.0  8860.5  +181.8 +0.6 8678.0  باقي العمالت

  12622.3  +658.6  - 6.7  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  الثانيالربع شهدت الديون المقيمة بالدوالر االمريكي ارتفاعا ملحوظا في نهاية 

مليون دينار اردني نهاية  8703مقارنة بمبلغ  مليون دينار أردني 9108 ليبلغ مليون دينار 405
، ويعود سبب ارتفاع نسبة الدين المقيمة 2018مليون دينار نهاية عام  8526ومبلغ  2019عام 

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

 
مليون دينار نهاية الربع  1225.1لتصبح حوالي  فقد ارتفعتباليورو الديون المقّيمة اما فيما يتعلق ب
 2018وفي عام  2019مليون دينار في نهاية عام  1215.9مقارنة بحوالي  2020الثاني من عام 

حتى نهاية رصيد المديونية  بارتفاعأسهمت هذه التغيرات حيث  ،مليون دينار 1025.1والي بلغت ح
كمحصلة الرتفاع صافي التسديدات  وذلك ر،مليون دينا 9.2بحوالي  2020الربع الثاني من عام 

  مليون دينار. 1.0تغير سعر الصرف بقيمة  في وارتفاعمليون دينار  8.2 والمسحوبات بقيمة
  

مليون دينار حتى  646.2بالين الياباني انخفاضا لتصبح حوالي المقّيمة هدت الديون في حين ش
مليون دينار  668.1حيث بلغت حوالي  2019مقارنة بنهاية عام  2020نهاية الربع الثاني من عام 

لسياسة الحكومة الهادفة  مليون دينار. ويعود السبب في ذلك 719.4بلغت حوالي  2018وفي عام 
، حيث تم توقيع اتفاقية وجه لالقتراض بالدوالر األمريكي بدال من االقتراض بعمالت أخرىإلى الت

اقتراض لدعم الموازنة مع الجانب الياباني بالدوالر االمريكي بدال من الين الياباني، ونتيجة للتطورات 
عام لثاني احتى نهاية الربع رصيد المديونية  بانخفاضهذه التغيرات فقد أسهمت  2020خالل عام 

صافي التسديدات  النخفاضمليون دينار كمحصلة  21.9بحوالي  2019مقارنة في عام  2020
  دينار.مليون  8.5سعر الصرف بقيمة  وارتفاع في تغيردينار  مليون 30.4 والمسحوبات بقيمة
ن مليـو  776.3لتصـبح حـوالي  فقد ارتفعـتبوحدة حقوق سحب خاصة الديون المقّيمة اما فيما يتعلق ب

حيــث بلغــت حــوالي  2019بالمقارنــة مــع نهايــة عــام  2020دينــار حتــى نهايــة الربــع الثــاني مــن عــام 
مليــون دينــار، علمــا بانــه خــالل شــهر  679.4بلغــت حــوالي  2018مليــون دينــار وفــي عــام  493.4

الجديــدة الموقعــة بتــاريخ  مــن اتفاقيــة التســهيل الممتــد تــم ســحب الشــريحة االولــى 2020اذار مــن عــام 
، باالضـــافة الـــى توقيـــع اتفاقيـــة مليـــون دينـــار  99.7مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي بمبلـــغ  26/3/2020

للمســاعدة الطارئــة للضــروف االســتثائية  ) مــن صــندوق النقــد الــدوليRFIأداة التمويــل الســريع (قــرض 
   مليون دينار. 284(جائحة كورونا) حيث تم سحب كامل مبلغ القرض والبالغة حوالي 
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 الموازنة: ارتفاع عجز
 1125.6عجز الموازنة العامة البالغ جزء من  يعود إلى تمويل المديونيةاجمالي  ان االرتفاع في

 والذي ادى الى 2020في نهاية الربع الثاني من عام  وحزء من عجز سلطة المياه مليون دينار
ة لشركة الكهرباء وكذلك استمرار الحكومة بكفالة القروض الجديد ارتفاع سحوبات القروض الخارجية،

من  الثانيحتى نهاية الربع  مليون دينار 111.3 بما قيمته الوطنية وارتفاع التسهيالت البنكية للشركة
علما بان هناك مبالغ تم اقتراضها وايداعها لدى البنك المركزي لتغطية االلتزامات ( 2020عام 

 .)مليون دينار 400بقيمة  المستحقة حتى نهاية العام
  

  
  مديونية سلطة المياه / اعادة اقراض لسلطة المياه:تسديد 

 18حوالي  2020من عام  الثانيتسديد أقساط القروض المستحقة على سلطة المياه في نهاية الربع 
  .2019مليون دينار نهاية عام  33.5مليون دينار في حين بلغت حوالي 

  
  :الداخليلدين ا

بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار ) كفولومرصيد الدين الداخلي (موازنة  ارتفع اجمالي
مليون  786.4لغ بمب 2020من عام الربع الثاني في نهاية  )SSIFأموال الضمان االجتماعي (

من الناتج المحلي اإلجمالي،  %40.6مليون دينار أو ما نسبته  12774.5ي ليصـل إلى حوال ردينا
من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية  %37.9ما نسبته  مليون دينار أو 11988.1مقابل ما مقداره 

من الناتج المحلي  %36.2او ما نسبته  2018مليون دينار نهاية عام  11026.7و  2019عام 
  . االجمالي

  
  

 مليون دينار 801.9بحوالي الداخلي ضمن الموازنة رتفاع الدين وقد جاء هذا االرتفاع محصلة ال

، وانخفاض )SSIFحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (بعد استثناء إحصائيا ما ي
في اجمالي  ويعود سبب االرتفاع مليون دينار 15.5بحوالي  SSIFبعد  المكفولالدين العام الداخلي 

تمويل عجز سلطة المياه من تمويل جزء من عجز الموازنة العامة و الدين الداخلي لعدة عوامل اهمها 
حتى نهاية الربع  مليون دينار 65.1بمبلغ إجمالي مقداره  المياه ية للسلطةسلف نقدخالل تقديم 

  .2020 الثاني
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بعد استثناء إحصائيا ما يحمله ) ومكفول(موازنة  صافـي رصيد الدين الداخلي ارتفععالوة على ذلك، 

ع في نهاية الربمليون دينار  580.9بمبلغ  )SSIFصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (
مليون  10710.0مقابل ما مقداره مليون دينار  11290.9ليصل الى حوالي  2020من عام  الثاني

  .2018مليون دينار نهاية عام  9619.1و  2019دينار في نهاية عام 
  
بمبلغ  محصلة الرتفاع اجمالي الودائع (موازنة) 2020وقد جاء االرتفاع نهاية الربع الثاني من عام  

ارتفاع مليون دينار و  801.9بمبلغ  SSIFار وارتفاع الدين الداخلي موازنة بعد مليون دين 189.6
بمبلغ  SSIFمليون دينار وانخفاض الدين المكفول بعد  15.9ودائع المؤسسات المستقلة بمبلغ 

  .مليون دينار 15.5
  

  تسديد مديونية سلطة المياه :
  

 110.3حوالي  2020ع الثاني من عام بلغت اجمالي االقساط المسددة الداخلية حتى نهاية الرب
مليون  203حوالي ، و 2019مليون دينار نهاية عام  296.8مليون دينار في حين بلغت حوالي 

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

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

 


