
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعامةة اتقرير تنفيذ الموازن
  2021 االول الربع

وزارة المالية
 مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية



1 
 

  
  
  

 االول الربع حتى نهاية ت المالية العامةاوتطور  2020-2019البيانات الفعلية لموازنات األعوام   : أوال
  :2021من عام 

 حوالي 2020خالل عام  المحصلة للحكومة املركزية / املوازنةاإليرادات 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  2020مليون دينار مقدر في موازنة عام  1046مقابل إلجمالي من الناتج المحلي ا %7نسبته 

  من الناتج المحلي اإلجمالي %3.2ما نسبته 

 حوالي 2019خالل عام  المحصلة للحكومة املركزية / املوازنة اإليرادات العامة بلغ إجمالي
 إجمالي ، وبلغ2019مليون دينار مقدرة في موازنة عام  8609.9مليون دينار مقابل  7754.3
مليون دينار مقدرة  9255.5مليون دينار مقابل  8812.7 حوالي 2019العام خالل عام  اإلنفاق

أو ما مليون دينار  1058.4، وبناًء عليه بلغ العجز المالي بعد المنح حوالي 2019في موازنة عام 
 2019ة عام مليون دينار مقدر في موازن 645.6مقابل من الناتج المحلي اإلجمالي  %3.3نسبته 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي %2.1أو ما نسبته 

  )1جدول رقم (
  2021-2019األعوام  موازنةاإليرادات والنفقات المقدرة في 

دينار مليون       

  البيان  2019  2020 2021

والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  8609.9 8560.9 7874.8
ليةالمح اإليرادات  8009.9 7754 7298
 ضريبية إيرادات 5273.3 5651 5390
اقتطاعات تقاعدية  12.0 10.0 8.0

1900 2093 2724.6   األخرى اإليرادات
المنح الخارجية   600 806.9 576.8
اإلنفاق إجمالي  9255.5 9606.9 9845.1
 النفقات الجارية 8012.9 8333.9 8730.4
 النفقات الرأسمالية 1242.6 1273 1114.7

  العجز/ الوفر     
 بعد المنح  645.6- 1046- 1970.3-
-2547.1 -1852.9 -1245.6   قبل المنح 

  تقرير تنفيذ الموازنة العامة
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حتى نهاية الربع  للحكومة المركزية / الموازنةسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا في الموازنة العامة 
 447.1حوالي مالي بلغ عجز مليون دينار مقابل  274.2بعد المنح حوالي  2021من عام  االول

قبل المنح الخارجية حوالي  العجز، في حين بلغ 2020مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 
مليون  535.7مالي بلغ حوالي عجز مقابل  2021من عام  الربع االولمليون دينار خالل  328.7

 .2020دينار خالل نفس الفترة من عام 
  )2جدول رقم (
                  2020 -2018عوام اإليرادات والنفقات الفعلية لأل

          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 إجمالي  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-  1846.9-  -2973.3

 

 

 

 

 

 

 

  

  )3قم (جدول ر
                  2021 -2019 من االعوام الربع االولخالل اإليرادات والنفقات الفعلية 

          دينار مليون
  
2021 

  البيان  2019   2020

  والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  1706.9  1571.3  1851.7
  المحلية اإليرادات  1646  1482.6  1797.1
  يبيةضر إيرادات  1048.1  1164.8  1338.5

  اقتطاعات تقاعدية  2  1.7  2.7
  األخرى اإليرادات  595.8  316.2  455.9
  المنح الخارجية   60.9  88.7  54.5

  اإلنفاق إجمالي  2005.3  2018.4  2125.8
  النفقات الجارية  1862.3  1933.5  2043.3
  النفقات الرأسمالية   143  84.9  82.5

  بعد المنح العجز 298.3- 447.1- 274.2-
  قبل المنحالعجز   359.3-  535.7-  328.7-
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 المحصلة مقابل توقعات التحصيل في الموازنة.اإليرادات المحلية ثانيا:  
  :2019اإليرادات المحلية في عام  .1

مقارنة مع ما تم تقديره  2019مليون دينار خالل عام  6965.9بلغت اإليرادات المحلية ما قيمته 
مليون  1044بانخفاض بلغ حوالي  أيمليون دينار  8009.9لي حوا ةوالبالغ 2019موازنة عام  في

الضريبية  اإليراداتانخفاض بند  إلى، ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي %13أو ما نسبته  دينار
مليون دينار  451.5مليون دينار وانخفاض بند االيرادات غير الضريبية بحوالي  592.6بحوالي 

  .2019عن ما هو مقدر في موازنة 
السلع والخدمات نتيجة  منانخفاض الضريبة  إلىالضريبية  اإليراداتانخفاض  أسبابوتعود 

وضريبة المبيعات على مليون دينار  144.3بنحو انخفاض ضريبة مبيعات السلع المستوردة 
مليون دينار، فيما تعود أسباب انخفاض بنود اإليرادات غير الضريبية إلى  206بنحو  الخدمات

عن ما هو  ايرادات دخل الملكيةمليون دينار، وتراجع  306.4بنحو  االيرادات المختلفةانخفاض بند 
 .مليون دينار 36.8مقدر في الموازنة بنحو 

 :2020اإليرادات المحلية في عام  .2
مقارنة مع ما تم تقديره في مليون دينار  6238 ما قيمته 2020عام  فياإليرادات المحلية  بلغت

مليون  1516اي بانخفاض بلغ حوالي مليون دينار،  7754بالغة حوالي وال 2020موازنة عام 
، ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي الى انخفاض بند االيرادات %19.6دينار او ما نسبته 

مليون  823.5مليون دينار وانخفاض بند االيرادات غير الضريبية بحوالي  692.4الضريبية بحوالي 
  .2020زنة دينار عن ما هو مقدر في موا

وتعود اسباب انخفاض االيرادات الضريبية الى انخفاض الضريبة من السلع والخدمات نتيجة 
ضريبة المبيعات انخفاض مليون دينار و  259.9انخفاض ضريبة مبيعات السلع المستوردة بنحو 

بية مليون دينار، فيما تعود اسباب انخفاض بنود االيرادات غير الضري 191.6الخدمات بنحو على 
مليون دينار، وتراجع االيرادات  385.9الى انخفاض بند ايرادات بيع السلع والخدمات بنحو 

  مليون دينار. 244.3المختلفة عن ما هو مقدر في الموازنة بنحو 
 :2021من عام  االولالربع  حتى نهايةاإليرادات المحلية  .3

مليون دينار  1797.1مته ما قي 2021من عام  الربع الاول ٕالايرادات املحلية خالل  سجلت
رة من عام 1482.6مقابل  مليون  314.5، أي بارتفاع بلغ 2020مليون دينار خالل نفس الف

ي ٕالايرادات املحلية  ر الضريبية  نتيجةدينار، وقد جاء هذا الارتفاع  الرتفاع ٕالايرادات غ
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ي  ي ارتفاع مليون دينار، و  140.8 بحوا وبذلك  ،مليون دينار 173.7ٕالايرادات الضريبية بحـوا
من المقدر في الموازنة العامة  %24.6نسبته ما  االولالربع  حتى نهايةاإليرادات المحلية  حققت

  مليون دينار. 7298والبالغة حوالي 
  

مقارنة بنفس  2021من عام  االولربع حتى نهاية الفي اإليرادات الضريبية  االرتفاعصعيد  علىو 
رتفاع حصيلة الضريبة العامة على "السلع والخدمات" بما المحصلة  فقد جاء 2020الفترة من عام 

انخفاض الضريبة العامة على "الدخل واالرباح" و ، %19.6مليون دينار أو ما نسبته  158.8قيمته 
، كما وارتفعت حصيلة الضرائب على "المعامالت %2مليون دينار أو ما نسبته  5.8بما قيمته 

، وارتفاع الضرائب على %48.1مليون دينار أو ما نسبته  4.5)" بحوالي المالية (ضريبة بيع العقار
  .  %26مليون دينار أو ما نسبته  16.2التجارة والمعامالت الدولية بما قيمته 

من هذا العام ما نسبته  االولالربع  حتى نهايةالضريبية  اإليراداتبشكل عام شكلت حصيلة 
 5390والبالغة حوالي  2021المقدرة في موازنة عام الضريبية  إجمالي اإليراداتمن  24.8%

 .مليون دينار

ر الضريبية بشكل الضريبية فقد  غير صعيد اإليرادات أما على ي ٕالايرادات غ جاء الارتفاع 
ي  نتيجةرئيس  وارتفاع  مليون دينار  91.5الرتفاع حصيلة "ايرادات دخل امللكية" بحوا

ي رادات "بيع السلع واــحصيــلة إي حصيلة  ارتفاعمليون دينار و  39.1لخدمات" بحوا
ي  ي  ارتفاعمليون دينار و  9.2"الايرادات املختلفة " بحوا  1حصيلة العائدات التقاعدية بحوا

  مليون دينار.

من  %24من هذا العام ما نسبته  االولالربع  حتى نهايةغير الضريبية  اإليراداتشكلت حصيلة 
 مليون دينار. 1908والبالغة حوالي  2021يبية المقدرة في موازنة عام غير الضر  اإليرادات إجمالي

  

مليون دينار  54.5ما مقداره  2021من عام  االولالربع  حتى نهايةكما بلغت المنح الخارجية 
مليون  34.2أي بانخفاض بلغ حوالي  2020مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  88.7مقابل 

ي ٕالايرادات  ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي % 38.5دينار أو ما نسبته  وعليه، بلغ إجما
 1851.7 ما مقداره 2021من عام  الربع الاول خالل للحكومة املركزية / املوازنة العامة 
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رة من عام  1571.3مليون دينار مقابل  ، أي بارتفاع 2020مليون دينار خالل نفس الف

 %23.5العامة ما نسبته  اإليراداتوقد شكلت ، %17.8نسبته  مليون دينار أو ما 280.3مقداره 
  مليون دينار. 7874.8زنة والبالغ من هذا العام مقارنة مع مقدر الموا االولالربع  حتى نهاية

 
  

 النفقات العامة الفعلية مقابل توقعات الموازنة.  ثالثًا: 
 :2019في عام  النفقات العامة .1

 في تقديره تم ما مع مقارنة دينار مليون 8812.7 حوالي 2019 عام خالل اإلنفاق إجمالي بلغ
 442.8 حوالي بلغ بانخفاض اي دينار مليون 9255.5 حوالي والبالغ 2019 عام موازنة
 الجارية النفقات انخفاض إلى االنخفاض هذا سبب ويعود ،%4.8 نسبته ما أو دينار مليون
 العاملين تعويضات بند انخفاض إلى ذلك في السبب ويعزى دينار، مليون 115.7 بحوالي
 وانخفاض دينار، مليون 24.3 بحوالي اإلعانات بند وانخفاض دينار مليون 33.8 بحوالي
  .2019 عام موازنة خالل تقديره تم بما مقارنة دينار مليون 327.1 بحوالي الرأسمالية النفقات
 المقدر اإلنفاق إجمالي من %95.2 نسبته ما 2019 لعام الفعلي اإلنفاق إجمالي شكل حيث

  .2019 عام لموازنة
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  :2020في عام  النفقات العامة .2

 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
 مقدرال اإلنفاق إجمالي من %95.9 نسبته ما 2020 لعام الفعلي اإلنفاق إجمالي شكل حيث

  .2020 عام لموازنة
  :2021من عام  االولالربع  حتى نهاية النفقات العامة .3

حوالي  2021من عام  الربع االولخالل للحكومة المركزية / الموازنة بلغ إجمالي اإلنفاق 
مسجًال  2020مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  2018.4مليون دينار مقابل  2125.8

، وقد جاء هذا االرتفاع في إجمالي %5.3مليون دينار أو ما نسبته  107.5بذلك ارتفاعا مقداره 
، %5.7مليون دينار أو ما نسبته  109.9الرتفاع النفقات الجارية بمقدار  محصلةاإلنفاق 

 .%2.9مليون دينار أو ما نسبته  2.4النفقات الرأسمالية بحوالي  انخفاضو 
  

 نة العامة للمشاريع الرأسمالية الفعلي والمقدر في المواز  اإلنفاق  رابعًا: 

من  االولمليون دينار حتى نهاية الربع  82.5حوالي  الرأسماليةعلى المشاريع  اإلنفاقبلغت قيمة 
شكل مليون دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي، حيث  84.9مقارنة مع ما مقداره  هذا العام
من مجموع  %7.4ما نسبته  2021من عام  االولعلى المشاريع الرأسمالية خالل الربع  اإلنفاق

، حيث مليون دينار 1114.7والبالغة حوالي  2021المخصصات الرأسمالية المقدرة في موازنة عام 
األشغال  اإلدارة المحلية، وزارةتوزع هذا اإلنفاق بصورة رئيسية على مشاريع لكل من الوزارات التالية: 

حيث شكلت الصحة، التنمية االجتماعية، االقتصاد الرقمي والريادة م، التربية والتعلي العامة واإلسكان،
  من هذا العام.  االولمن مجمل اإلنفاق الرأسمالي خالل الربع  %64.5هذه المشاريع نحو 
الن  اً نظر  اكبربقيمة  الثالث والرابع ينخالل الربع الرأسماليةعلى المشاريع  اإلنفاقفي العادة يكون 
 بدأ خالل الربع الثالث.دورة المشاريع ت
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  .مشاريع الالمركزيةالفعلي والمقدر في الموازنة ل اإلنفاق  خامسًا:
 

من  االولمليون دينار حتى نهاية الربع 6.3  على المشاريع الالمركزية ما قيمته اإلنفاقبلغت قيمة 
شكل  يثح التربية والتعليم لوزارةعلى مشاريع في مختلف محافظات المملكة توزعت  2021عام 

 .من مجمل اإلنفاق على مشاريع الالمركزية %92.1نحو  اإلنفاق
  

  

 عمليات التمويل والدين.  سادسًا:

 بعد دينال إجماليإلى ارتفاع  2021من عام  الربع االولالعامة خالل  المديونية تشير تطورات
 307.3غ بمبل) SSIF( االجتماعي الضمان أموال استثمار صندوق يحمله ما إحصائيا استثناء

 المقدر اإلجمالي المحلي الناتج من %85.6 نسبته ما أو 26806.6مليون دينار ليبلغ ما قيمته 
 نسبته ما أو 2020 عام نهاية في دينار مليون 26499.3 مقابل 2021 عام من لنهاية الربع االول

 صندوقمن علما بان صافي االقتراض (موازنة)  ،2020 لعام اإلجمالي المحلي الناتج من 85.4%
مليون دينار نهاية الربع االول من 153.9قد بلغ حوالي  )SSIF( االجتماعي الضمان أموال استثمار
  .2020مليون دينار حتى نهاية الربع الرابع من عام  387.5مقارنة بمبلغ    2021

 ما أو دينار مليون 25464.5 يصبح الدين صافي فإن الحكومية الودائع قيمة استثناء تم حال وفي
 عن مرتفعا 2021 عام من لنهاية الربع االول المقدر اإلجمالي المحلي الناتج من %81.3 نسبته
وقد جاء االرتفاع  %1.2 نسبته ما او دينار مليون 301.2 بحوالي 2020 عام نهاية في مستواه

من قبل جراء االجراءات المتخذة  خالل الربع االول من العام الحالي عجز الموازنة لتمويل جزء من
الحكومة لتخفيف وطأة جائحة كورونا وتمويل عجز سلطة المياه وتمويل اقساط القروض المستحقة 

علمًا بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة ، المكفولة لشركة الكهرباء الوطنيةعليها والقروض 
 . مليار دينار 7.7المياه تبلغ نحو 

  الدين الخارجي 
بعــد اســتثناء إحصــائيا مــا ة بالرصــيد القــائم للــدين الخــارجي (موازنــة ومكفــول) أظهــرت البيانــات المتعلقــ

 2021مــن عــام  االولفــي نهايــة الربــع ) SSIFيحملــه صــندوق اســتثمار أمــوال الضــمان االجتمــاعي (
مليـون دينـار أو مـا نسـبته  13683.3مليون دينـار ليصـل إلـى  31.9انخفاض الرصيد القائم بحوالي 



8 
 

مقابــل مــا مقــداره  2120 مــن عــام لنهايــة الربــع االول لمحلــي اإلجمــالي المقــدرمــن النــاتج ا 43.7%
 ،2020مـن النــاتج المحلـي اإلجمـالي فــي نهايـة عــام  %44.2مليـون دينـار أو مــا نسـبته  13715.2

مليــون دينــار أو مــا  11970.4حــوالي  2019فــي نهايــة عــام فــي حــين بلــغ رصــيد الــدين الخــارجي 
 .محلي اإلجماليمن الناتج ال %37.9نسبته 

  :ما يليوتعود االسباب في ارتفاع / انخفاض الدين الخارجي خالل الفترات السابقة إلى 
  سعر الصرف  -
 ارتفاع عجز الموازنة. -
  .تسديد مديونية سلطة المياه -

 
  

 سعر الصرف 
بعـد علق بأثر تغيرات سعر الصرف وحركات السـحب والتسـديد علـى رصـيد المديونيـة الخارجيـة فيما يت

فــي نهايــة الربــع  )SSIFاســتثناء إحصــائيا مــا يحملــه صــندوق اســتثمار أمــوال الضــمان االجتمــاعي (
، حيـــث اســـهمت هـــذه التغيـــرات 2020بالمقارنـــة مـــع رصـــيدها فـــي نهايـــة عـــام  2021االول مـــن عـــام 

ـــــة بحـــــوالي  بانخفـــــاض رصـــــيد ـــــاع صـــــافي التســـــديدات  31.9المديوني ـــــار كمحصـــــلة الرتف ـــــون دين ملي
مليــون 135.1 مليــون دينــار وانخفــاض فــي تغيــر ســعر الصــرف بقيمــة  103.2والمســحوبات بقيمــة 

 دينار.

 

  
  

  رصيد
2019  

أثر التغير في 
أسعار 
  العمالت

صافي 
  التسديدات

)- (
/المسحوبات 

)+(  

  رصيد
2020  

أثر التغير في 
 أسعار العمالت

صافي 
 )-التسديدات(

/المسحوبات 
)+(  

  رصيد
3/2021  

 1671.2  +65.1  - 78.9  1685.0  +333.9  +135.2 1215.9  يورو

ين ياباني
  )100(كل 

668.1 37.0+  62.2 -  642.9  43.7 -  7.9 -  591.3  

  34.4  0.7-  0.1-  35.2  1.4-  +2.3 34.3  يوان صيني

وحدة حقوق 
  السحب

493.4 28.2+  379.3+  900.9  14.3 -  15.3 -  871.3 

 613.6  0.0  +4.0  609.6  7.7-  2.7- 620.2  ويتيدينار ك

 84.7  +2.1  0.3-  82.9  +2.6 +2.1 78.2  ون كوري

 9816.8  +59.9   1.8-  9758.7  +898.2 0.0 8860.5  باقي العمالت

  13683.3  +103.2  -135.1  13715.2 +1542.7  202.1 + 11970.4  المجموع
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 أموال استثمار صندوق يحمله ما إحصائيا استثناءبعد  حيث شهدت الديون المقيمة بالدوالر االمريكي

 48.9بمبلغ  2021من عام  االولارتفاعا ملحوظا في نهاية الربع  )SSIF( ماعياالجت الضمان
مليون دينار نهاية عام  9573.9مليون دينار اردني مقارنة بمبلغ  9622.8مليون دينار ليبلغ 

، ويعود سبب ارتفاع نسبة الدين المقيمة 2019مليون دينار نهاية عام  8702.7ومبلغ  2020
الحكومة الهادفة إلى التوجه لالقتراض بالدوالر األمريكي بدال من االقتراض اسة بالدوالر نتيجة لسي

  .بعمالت أخرى لتقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف
مليون دينار نهاية  1671.2لتصبح حوالي  فقد انخفضتباليورو الديون المقّيمة اما فيما يتعلق ب

وفي عام  2020في نهاية عام مليون دينار  1685ي مقارنة بحوال 2021من عام  االولالربع 
رصيد المديونية  بانخفاضأسهمت هذه التغيرات حيث  ،مليون دينار 1215.9بلغت حوالي  2019

كمحصلة الرتفاع صافي  وذلك مليون دينار 13.8بحوالي  2021من عام  االولحتى نهاية الربع 
 78.9تغير سعر الصرف بقيمة  في نخفاضوامليون دينار  65.1 التسديدات والمسحوبات بقيمة

  مليون دينار.
  

مليون دينار حتى  591.3لتصبح حوالي  ابالين الياباني انخفاضالمقّيمة في حين شهدت الديون 
مليون دينار  642.9حيث بلغت حوالي  2020نهاية عام بمقارنة  2021االول من عام نهاية الربع 
، ونتيجة للتطورات حتى نهاية الربع االول من دينارمليون  668.1بلغت حوالي  2019وفي عام 

عام االول من الربع  حتى نهايةرصيد المديونية  بانخفاضهذه التغيرات أسهمت فقد  2021عام 
صافي التسديدات  النخفاضمليون دينار كمحصلة  51.6بحوالي  2020مقارنة في عام  2021

  دينار.مليون  43.7سعر الصرف بقيمة  يرفي تغ انخفاضو دينار  مليون 7.9 والمسحوبات بقيمة
  

ــديون المقّيمــة امــا فيمــا يتعلــق ب  871.3لتصــبح حــوالي  فقــد انخفضــتبوحــدة حقــوق ســحب خاصــة ال
حيــث بلغــت  2020نهايــة عــام  مــعبالمقارنــة  2021مــن عــام  االولمليــون دينــار حتــى نهايــة الربــع 

أسـهمت هـذه ، حيـث مليون دينـار 493.4بلغت حوالي  2019مليون دينار وفي عام  900.9حوالي 
مليــون  29.6بحــوالي   2021مــن عــام  االولحتــى نهايــة الربــع رصــيد المديونيــة  بانخفــاضالتغيــرات 

 وانخفـاضمليـون دينـار  15.3 صافي التسـديدات والمسـحوبات بقيمـة النخفاضكمحصلة  وذلك دينار
اذار وكـانون اول مـن عـام ، علمـا بانـه خـالل شـهر مليـون دينـار 14.3تغير سعر الصـرف بقيمـة  في
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ــــى 2020 ــــة  تــــم ســــحب الشــــريحة االول ــــدوالثاني ــــاريخ  مــــن اتفاقيــــة التســــهيل الممت ــــدة الموقعــــة بت الجدي
، باالضــافة الــى توقيــع دينــارمليــون  204.1اجمــالي  مــع صــندوق النقــد الــدولي بمبلــغ 26/3/2020

ـــدوليRFIأداة التمويـــل الســـريع (اتفاقيـــة قـــرض  عدة الطارئـــة للضـــروف للمســـا ) مـــن صـــندوق النقـــد ال
  مليون دينار.  282.6االستثائية (جائحة كورونا) حيث تم سحب كامل مبلغ القرض والبالغة حوالي 

  

  
 ارتفاع عجز الموازنة:

 274.2عجز الموازنة العامة البالغ جزء من  يعود إلى تمويل المديونيةاجمالي  ان االرتفاع في
 انخفاضلة القروض الجديدة لشركة الكهرباء الوطنية و وكذلك استمرار الحكومة بكفا ،دينار مليون

  .2021من عام  االولحتى نهاية الربع  مليون دينار 16.3 بما قيمته التسهيالت البنكية للشركة
 

  

  تسديد مديونية سلطة المياه / اعادة اقراض لسلطة المياه:
 4حوالي  2021من عام  االولفي نهاية الربع  تسديد أقساط القروض المستحقة على سلطة المياه

  .2020عام مليون دينار نهاية  38.6بلغت حوالي في حين  مليون دينار
  

  :الداخليالدين 
بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار ) ومكفولرصيد الدين الداخلي (موازنة  اجماليارتفع 

مليون  339.3مبلغ ب 2021من عام  االولالربع في نهاية  )SSIFأموال الضمان االجتماعي (
من الناتج المحلي اإلجمالي،  %41.9مليون دينار أو ما نسبته  13123.3ي ليصـل إلى حوال دينار

من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية  %41.2مليون دينار أو ما نسبته  12784.0مقابل ما مقداره 
من الناتج المحلي  %37.9او ما نسبته  2019مليون دينار نهاية عام  11988.1و  2020عام 

  . االجمالي
 مليون دينار 337.5بحوالي الداخلي ضمن الموازنة رتفاع الدين وقد جاء هذا االرتفاع محصلة ال

الدين  ارتفاع، و )SSIFبعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (
في اجمالي الدين  ويعود سبب االرتفاع رمليون دينا 1.8بحوالي  SSIFبعد  المكفولالعام الداخلي 

تمويل عجز سلطة المياه من خالل تمويل جزء من عجز الموازنة العامة و الداخلي لعدة عوامل اهمها 
االول من حتى نهاية الربع  مليون دينار 32.8بمبلغ إجمالي مقداره  المياه سلف نقدية للسلطةتقديم 
  .2021 عام
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بعد استثناء إحصائيا ما يحمله ) ومكفول(موازنة  رصيد الدين الداخليصافـي  ارتفععالوة على ذلك، 

في نهاية الربع مليون دينار  333.2بمبلغ  )SSIFصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (
مليون  11448.0مقابل ما مقداره مليون دينار  11781.2ليصل الى حوالي  2021من عام  االول

  .2019مليون دينار نهاية عام  10710.0و  2020دينار في نهاية عام 
  
بمبلغ  محصلة الرتفاع اجمالي الودائع (موازنة) 2021وقد جاء االرتفاع نهاية الربع االول من عام  

انخفاض مليون دينار و  337.5بمبلغ  SSIFمليون دينار وارتفاع الدين الداخلي موازنة بعد  12
 1.8بمبلغ  SSIFنار وارتفاع الدين المكفول بعد مليون دي 5.9ودائع المؤسسات المستقلة بمبلغ 

 مليون دينار.
  

  تسديد مديونية سلطة المياه :
  

مليون  24.6حوالي  2021بلغت اجمالي االقساط المسددة الداخلية حتى نهاية الربع االول من عام 
ار مليون دين 296.8وحوالي  ،2020مليون دينار نهاية عام  198.4دينار في حين بلغت حوالي 

  .2018، حيث تقوم وزارة المالية بإدارة تسديد القروض منذ بداية عام 2019نهاية عام 
  

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

 
 
  


	Q1_2021
	الربع الاول 2021

