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 تقرير تنفيذ الموازنة العامة
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 الثالث الربع حتى نهاية ت المالية العامةاوتطور  7102-7102البيانات الفعلية لموازنات األعوام  : أوال
 :7102من عام 

مقابل  مليون دينار 2.7247حوالي  7102خالل عام اإليرادات العامة المحصلة  إجماليبلغ 
 7102العام خالل عام  اإلنفاق إجمالي، وبلغ 7102ازنة عام مليون دينار مقدرة في مو  9008
، وبناًء 7102مليون دينار مقدرة في موازنة عام  990742مليون دينار مقابل  902747حوالي 

% من الناتج المحلي 742مليون دينار أو ما نسبته  2.248 العجز المالي بعد المنح حواليعليه بلغ 
من الناتج  %.74أو ما نسبته  7102ينار مقدر في موازنة عام مليون د 28742اإلجمالي مقابل 
 4المحلي اإلجمالي

مليون دينار مقابل  297842 حوالي 7109خالل عام  المحصلةاإليرادات العامة  إجماليبلغ 
 7109العام خالل عام  اإلنفاق إجمالي، وبلغ 7109مليون دينار مقدرة في موازنة عام  9.82
، وبناًء 7109مليون دينار مقدرة في موازنة عام  810847دينار مقابل مليون  922247 حوالي

% من الناتج المحلي .74أو ما نسبته مليون دينار  27242عليه بلغ العجز المالي بعد المنح حوالي 
من الناتج %042أو ما نسبته  7109مليون دينار مقدر في موازنة عام  27747مقابل اإلجمالي 

 4المحلي اإلجمالي

 (1ول رقم )جد

 7112-7112األعوام  موازنةاإليرادات والنفقات المقدرة في 

    دينار مليون

 البيان 7112 7112  7112

والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  8119 8496 8609.9  

المحلية اإليرادات  7342 7796 8009.9  

 ضريبية إيرادات 1025 5145.8 5273.3

اعات تقاعديةاقتط  17.0 12.5 12.0  

األخرى اإليرادات  2124.4 2637.6 2724.6  

 المنح الخارجية   777 700 600

اإلنفاق إجمالي  8812.5 9019.3 9255.5  

 النفقات الجارية 7595.6 7866.4 8012.9

 النفقات الرأسمالية 1216.9 1152.9 1242.6

    

 
  العجز/ الوفر

 بعد المنح  693.5- 523.3- 645.6-

قبل المنح   1470.5- 1223.3- 1245.6-  

 تقرير تنفيذ الموازنة العامة
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بعد  7108من عام  حتى نهاية الربع الثالثسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا في الموازنة العامة 
مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  29742مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي  889المنح حوالي 

من عام  حتى نهاية الربع الثالثمليون دينار  0089رجية حوالي ، في حين بلغ العجز قبل المنح الخا7109
 .7109مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  89740مقابل عجز مالي بلغ حوالي  7108

 

 (7جدول رقم )

                 7112-7112اإليرادات والنفقات الفعلية لألعوام 

     دينار مليون
 الثالثالربع 

7112 
 البيان 7112فعلي  7112فعلي  ةموازن 7112

 والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي 2.7549 .22924 2.1242 5.2545

 المحلية اإليرادات .2124. 42..2. 211242 572545
 ضريبية إيرادات 9.944. 19144. 105949 9.1543

 اقتطاعات تقاعدية 5544 5243 5042 444
 األخرى اإليرادات 094040 .09314 050.44 5155
 المنح الخارجية  52543 13.45 422 022

 اإلنفاق إجمالي 212947 25.249 275545 2945..

 النفقات الجارية 5559 545344 125043 1393
 النفقات الرأسمالية  524240 3.545 50.044 .19.4

 العجز/ الوفر        

 بعد المنح  747.9- 727.6- 645.6- 998-

 قبل المنح  1455.9- 1622.3- 1245.6- 1198-
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 المحصلة مقابل توقعات التحصيل في الموازنة.اإليرادات المحلية  ثانيًا: 
 :7102اإليرادات المحلية في عام  .0

مقارنة مع ما تم تقديره  7102مليون دينار خالل عام  6717.4بلغت اإليرادات المحلية ما قيمته 
مليون  625اي بانخفاض بلغ حوالي  يون دينارمل 27.7حوالي  ةوالبالغ 7102موازنة عام  في

انخفاض اإليرادات الضريبية  إلى%، ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي 942ما نسبته  أودينار 
 عن ما دينار مليون  .7774مليون دينار، وارتفاع اإليرادات غير الضريبية بحـوالي  .9224بحوالي 

 4 7102موازنة عام هو مقدر في 
انخفاض الضرائب على السلع والخدمات نتيجة  إلىالضريبية  اإليراداتنخفاض ا أسبابوتعود 

 ارتفاع، فيما تعود أسباب الخدماتانخفاض ضريبة مبيعات السلع المستوردة وضريبة مبيعات 
مليون  2742بنحو  إيرادات دخل الملكيةبند  ارتفاعاإليرادات غير الضريبية بصورة رئيسية إلى 

 دينار4 

 :7102المحلية في عام اإليرادات  .7
مقارنة مع ما تم تقديره  7109مليون دينار خالل عام  48..28اإليرادات المحلية ما قيمته  بلغت

مليون  92040بانخفاض بلغ حوالي  أيمليون دينار  2282حوالي  ةوالبالغ 7109موازنة عام  في
 اإليراداتاض بند انخف إلى، ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي %0148أو ما نسبته  دينار

مليون  7.149مليون دينار وانخفاض بند االيرادات غير الضريبية بحوالي  20147الضريبية بحوالي 
 71094دينار عن ما هو مقدر في موازنة 

السلع والخدمات نتيجة  منانخفاض الضريبة  إلىالضريبية  اإليراداتانخفاض  أسبابوتعود 
وضريبة المبيعات على القطاع مليون دينار  72747بنحو ة انخفاض ضريبة مبيعات السلع المستورد

مليون دينار، فيما تعود أسباب انخفاض بنود اإليرادات غير الضريبية إلى  07048بنحو  التجاري 
مليون دينار، وتراجع اإليرادات المختلفة عن ما  88انخفاض بند إيرادات بيع السلع والخدمات بنحو 

 4مليون دينار 07147هو مقدر في الموازنة بنحو 
 

 :7102من عام  الثالثالربع  حتى نهايةاإليرادات المحلية  .3
مليون دينار  02040بحوالي  7108من عام  الثالثالربع  حتى نهايةاإليرادات المحلية  تفعتار 

، وقد 7109مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  .207.4 مليون دينار مقابل 272242لتسجل 
ارتفاع و مليون دينار  2747الضريبية بحوالي  حصيلة اإليرادات الرتفاع نتيجة عجاء هذا االرتفا
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حتى اإليرادات المحلية  وبذلك حققت ،مليون دينار 8242الضريبية بحـوالي  غير اإليرادات حصيلة
مليون  911848% من المقدر في الموازنة العامة والبالغة حوالي 2248نسبته ما  الثالثالربع  نهاية
 ر4دينا

 

مقارنة بنفس  7108من عام  الثالثربع حتى نهاية الفي اإليرادات الضريبية  االرتفاعصعيد  علىف
 االرباحو  الدخلالضريبة العامة على  الرتفاعفقد جاء بشكل رئيسي محصلة  7109الفترة من عام 

دخل الجديد نتيجة البدء بتطبيق قانون ضريبة ال% 0142مليون دينار أو ما نسبته  9249بما قيمته 
مليون  2بما قيمته  السلع والخدماتحصيلة الضريبة العامة على  انخفاض، و مع بداية العام الحالي

الضرائب على المعامالت المالية )ضريبة بيع العقار(  حصيلةض اوانخف، %147دينار أو ما نسبته 
 4%0247مليون دينار أو ما نسبته  07بحوالي 

من هذا العام ما نسبته  الثالثالربع  حتى نهايةالضريبية  اتاإليرادبشكل عام شكلت حصيلة  
 272747والبالغة حوالي  7108الضريبية المقدرة في موازنة عام  إجمالي اإليراداتمن  2242%

 4مليون دينار

رتفاع حصيلة الالضريبية فقد جاء االرتفاع بشكل رئيسي محصلة  غير صعيد اإليرادات أما على
وحدة حكومية من قانون  78بسبب نقل  وذلك مليون دينار 07149ة بحوالي إيرادات دخل الملكي

حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي  ارتفاعو  ،الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة
 مليون دينار، 7848بحوالي  المختلفة تحصيلة اإليرادا انخفاض، و 7108مليون دينار لعام  940

 مليون دينار4 047العائدات التقاعدية بحوالي حصيلة  وانخفاض

من  %.224من هذا العام ما نسبته  الثالثالربع  حتى نهايةغير الضريبية  اإليراداتشكلت حصيلة 
مليون  727242والبالغة حوالي  7108غير الضريبية المقدرة في موازنة عام  اإليرادات إجمالي
 دينار4

 

مليون دينار  711ما مقداره  7108من عام  الثالثالربع  ةحتى نهايكما بلغت المنح الخارجية 
مليون  142بلغ حوالي  بارتفاعأي  7109مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  08842مقابل 

وعليه بلغ إجمالي اإليرادات العامة  ،% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي147دينار أو ما نسبته 
مليون  277748مليون دينار مقابل  2.2242ما مقداره  7108ام من ع الثالثالربع  حتى نهاية

مليون دينار أو ما نسبته  02042، أي بارتفاع مقداره 7109دينار خالل نفس الفترة من عام 
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من هذا العام مقارنة  الثالثالربع  حتى نهاية% 2742العامة ما نسبته  اإليراداتوقد شكلت ، 749%
 مليون دينار4 921848زنة والبالغ مع مقدر الموا

 
 

 النفقات العامة الفعلية مقابل توقعات الموازنة. ثالثًا: 
 :7102في عام  النفقات العامة .0

 فيمليون دينار مقارنة مع ما تم تقديره  902747حوالي  7102بلغ إجمالي اإلنفاق خالل عام 
مليون  27847ي مليون دينار اي بانخفاض بلغ حوال 990742والبالغ حوالي  7102موازنة عام 

انخفاض النفقات الجارية بحوالي  إلىاالنخفاض  هذا ، ويعود سبب%247أو ما نسبته  دينار
مليون  07949انخفاض بند فوائد القروض بحوالي  إلىويعزى السبب في ذلك  ،مليون دينار 9742.

ية بحوالي وانخفاض النفقات الرأسمالمليون دينار،  2742دينار وانخفاض بند اإلعانات بحوالي 
 71024ما تم تقديره خالل موازنة عام مقارنة بمليون دينار  02242

موازنة ل المقدر اإلنفاق إجمالي% من 8742ما نسبته  7102لعام  الفعلي اإلنفاق إجماليحيث شكل 
 71024عام 

 

 :7102في عام  النفقات العامة .7
مليون دينار  922247ليبلغ  %2ما نسبته  أومليون دينار  27.بحوالي  اإلنفاق إجماليانخفض 

، ويعزى هذا االنخفاض 7109مليون دينار مقدر في موازنة عام  810847مقابل  7109خالل عام 
ويعزى السبب في ذلك مليون دينار  7.249انخفاض النفقات الجارية بمقدار  إلى اإلنفاق إجماليفي 
يون دينار وبند تعويضات مل 2747انخفاض كل من بند استخدام السلع والخدمات بحوالي  إلى
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مليون دينار وبند نفقات أخرى  0242مليون دينار وبند فوائد القروض بحوالي  72العاملين بحوالي 
 مليون دينار4 71247وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار مليون دينار،  01242متنوعة بحوالي 

 71094موازنة عام  في درمقمن اجمالي اإلنفاق ال% 82ما نسبته  اإلنفاق إجماليحيث شكل 
 

 :7102من عام  الثالثالربع  حتى نهاية النفقات العامة .3
مليون دينار مقابل  2.2742حوالي  7108من عام  الثالثالربع  حتى نهايةبلغ إجمالي اإلنفاق 

مليون  722مقداره  ارتفاعامسجاًل بذلك  7109مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  201242
النفقات الجارية  الرتفاعفي إجمالي اإلنفاق محصلة  االرتفاع%، وقد جاء هذا 2نسبته دينار أو ما 

مليون  0.42 النفقات الرأسمالية بحوالي وانخفاض%، 249مليون دينار أو ما نسبته  79142بمقدار
 71094% مقارنة مع نفس الفترة من عام 742دينار أو ما نسبته 

 

 
 ر في الموازنة العامة للمشاريع الرأسمالية الفعلي والمقد اإلنفاق رابعًا: 

من  الثالثمليون دينار حتى نهاية الربع  .27.4حوالي  الرأسماليةعلى المشاريع  اإلنفاقبلغت قيمة 
شكل  مليون دينار خالل نفس الفترة من العام الماضي، حيث 2.840مقارنة مع ما مقداره  هذا العام
% من مجموع 7.ما نسبته  7108من عام  الثالثعلى المشاريع الرأسمالية خالل الربع  اإلنفاق

حيث ، مليون دينار 07.742والبالغة حوالي  7108المخصصات الرأسمالية المقدرة في موازنة عام 
ة توزع هذا اإلنفاق بصورة رئيسية على مشاريع لكل من الوزارات التالية: شؤون اإلدارة المحلية، الطاق

التعليم العالي والبحث  والثروة المعدنية، األشغال العامة واإلسكان، المياه والري، التربية والتعليم،
الصناعة والتجارة، الزراعة، التنمية االجتماعية، الصحة، العمل، الثقافة، الشباب، النقل،  العلمي،
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إلنفاق الرأسمالي خالل % من مجمل ا60حيث شكلت هذه المشاريع نحو االقتصاد الرقمي والريادة 
 من هذا العام4  الثالثالربع 

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

 .مشاريع الالمركزيةالفعلي والمقدر في الموازنة ل اإلنفاق خامسًا:
 

 الثالثمليون دينار حتى نهاية الربع  2142 على المشاريع الالمركزية ما قيمته اإلنفاقة بلغت قيم
على مشاريع لوزارات األشغال العامة في مختلف محافظات المملكة توزعت  7108من عام 

 اإلنفاق شكل ، حيث، والسياحةوالزراعة لشباب، والمياه والري ، والتربية والتعليم، واالصحةواإلسكان، و 
علما بأنه تم زيادة  ،على مشاريع الالمركزية % من مجمل اإلنفاق.804نحو  على هذه الوزارات

% من .7مليون دينار أو ما نسبته  711مخصصات الموازنات الرأسمالية للمحافظات لتصل الى 
 71084إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 

 
 

 عمليات التمويل والدين. سادسًا:

إلى ارتفاع مستوى  7108المنقضية من عام  التسعةالعامة خالل الشهور  يةالمديون تشير تطورات
% من الناتج 8242مليون دينار او ما نسبته  7112148 حوالي الدين العام ليصل إلىاجمالي 

او ما  7109مليون دينار نهاية عام  7971947مقارنة مع  7108المحلي االجمالي المقدر لعام 
قيمة الودائع الحكومية فإن  و في حال تم تخفيض، لمحلي االجمالي% من الناتج ا.8.4نسبته 

ن الناتج المحلي % م8742مليون دينار أو ما نسبته  7922747يصبح  الدين العامصافي 
مليون دينار او ما  092742بحوالي  7109مرتفعا عن مستواه في نهاية عام  اإلجمالي المقدر

وازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض وذلك لتمويل كل من عجز الم %248نسبته 
% 9842مليون دينار أو ما نسبته  7281142مقابل بلوغه حوالي ، المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية

علمًا بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة ، 7109 عامنهاية  من الناتج المحلي اإلجمالي
 4 نارمليار دي 242المياه تبلغ نحو 
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 الدين العام الخارجي 
من  الثالثأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي )موازنة ومكفول( في نهاية الربع 

مليون دينار  07.8842مليون دينار ليصل إلى  0741. الرصيد القائم بحوالي ارتفاع 2019عام 
 0719242مقابل ما مقداره  2019ر لعام % من الناتج المحلي اإلجمالي المقد147.أو ما نسبته 

في حين بلغ  ،2018% من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام 40.3مليون دينار أو ما نسبته 
% 040.مليون دينار أو ما نسبته  0092247حوالي  7102في نهاية عام رصيد الدين الخارجي 

 .من الناتج المحلي اإلجمالي
 

 :ما يلي إلىانخفاض الدين الخارجي خالل الفترات السابقة  وتعود االسباب في ارتفاع /
 سعر الصرف  -
 ارتفاع عجز الموازنة4 -
 .تسديد مديونية سلطة المياه -

 
 

 سعر الصرف 

 7109يد المديونية الخارجية في نهاية عام فقد انخفض رصوفيما يتعلق بأثر تغيرات أسعار الصرف 
 عام من الثالث الربع خالل دينار مليون  2242 حوالي انخفض حين في ،دينار مليون  2742 حوالي
 :التالي النحو على مفصلة ،7108

 

 
 

 رصيد

2017 

أثر التغير في 
أسعار 
 العمالت

صافي 
 التسديدات

(- )
/المسحوبات 

(+) 

 رصيد

2018 

أثر التغير 
في أسعار 

 العمالت

صافي 
( -التسديدات)

/المسحوبات 
(+) 

 رصيد

9/2019 

 1185.6 +216.5 56- 1025.1 +61.1 46.8- 1010.9 يورو

 ين ياباني
 (211)كل 

769.6 +13.8 64.0- 719.4 18.7+ 38.1- 700.5 

 33.6 1.3- 1.4- 36.4 1.4- 1.9- 39.7 يوان صيني

وحدة حقوق 
 السحب

1100.5 -21.0 -400.1 679.4 -12.4 -99.6 567.4 

 627.4 15.4- 1.0- 643.8 43.8- 4.0- 691.6 دينار كويتي

 76.2 6.9+ 5.2- 74.4 +4.0 3.4- 73.8 ون كوري

 9308.8 +400.5 0.2- 8909.0 +728.0 0.2- 8181.1 باقي العمالت

 12499.5 469.5+ 57.5- 12087.5 283.8 + 63.5- 112.247 المجموع
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وفيما يتعلق بأثر تغيرات سعر الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية في 
، فقد اسهمت هذه التغيرات بارتفاع 7102بالمقارنة مع رصيدها في نهاية عام  7109نهاية عام 

مليون دينار كمحصلة الرتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة  77147رصيد المديونية بحوالي 
 مليون دينار4 2742مليون دينار انخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة  79749

لتصبح  7109والر االمريكي ارتفاعا ملحوظا في نهاية عام حيث شهدت الديون المقيمة بالد
 910142حوالي  بلغحيث  7102مليون دينار اردني بالمقارنة مع رصيدها في نهاية عام  922248

ويعود سبب ارتفاع نسبة الدين المقيمة بالدوالر  ،مليون دينار .2.24مليون دينار وارتفاعه بحوالي 
ة إلى التوجه لالقتراض بالدوالر األمريكي بدال من االقتراض بعمالت الحكومة الهادفنتيجة لسياسة 

، حيث بلغ الدين المقيم بالدوالر في نهاية أخرى لتقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف
 مليون دينار أردني4 802240حوالي  7108من عام  الثالثالربع 

مليون دينار نهاية الربع  009242تفعت لتصبح حوالي ار فقد باليورو الديون المقّيمة اما فيما يتعلق ب
 7102وفي عام  7109في نهاية عام مليون دينار  017240مقارنة بحوالي  7108من عام  الثالث

لدعم  ات قروضالسبب في ذلك لتوقيع عدة اتفاقي ويعودمليون دينار،  010148بلغت حوالي 
أسهمت هذه حيث  ،األلماني بنك اإلعمارو  نميةالبنك األوروبي إلعادة البناء والتالموازنة مع 

 02142بحوالي مقارنة   7108من عام  الثالثحتى نهاية الربع التغيرات بارتفاع رصيد المديونية 
 70242 كمحصلة الرتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة وذلك ،7109في عام  مليون دينار
 مليون دينار4 22ة انخفاض في  تغير سعر الصرف بقيمو مليون دينار 

مليون دينار حتى نهاية  211لتصبح حوالي  ابالين الياباني انخفاضالمقّيمة في حين شهدت الديون 
مليون دينار وفي  .2084حيث بلغت حوالي  7109نهاية عام بمقارنة  7108الثالث من عام الربع 
الحكومة الهادفة إلى  لسياسة مليون دينار4 ويعود السبب في ذلك 22842بلغت حوالي  7102عام 

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

 7108عام  الربع الثالث حتى نهايةديونية رصيد الم بانخفاضهذه التغيرات أسهمت فقد  7108عام 
صافي التسديدات  النخفاضمليون دينار كمحصلة  .084بحوالي  7109مقارنة في عام 
 دينار4مليون  0942سعر الصرف بقيمة  وارتفاع في تغيردينار  مليون  7940 والمسحوبات بقيمة
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 .2224لتصــبح حــوالي  تضــانخففقــد بوحــدة حقــوق ســحب خاصــة الــديون المقّيمــة امــا فيمــا يتعلــق ب
حيــث بلغــت  7109نهايــة عــام  مــعبالمقارنــة  7108مــن عــام  الثالــثمليــون دينــار حتــى نهايــة الربــع 

علمـا بانـه خـالل   ،مليون دينـار 001142بلغت حوالي  7102مليون دينار وفي عام  .2284حوالي 
د مــع صــندوق النقـــد الدفعــة الثالثــة مـــن اتفاقيــة التســهيل الممتـــتــم ســـحب  7108شــهر ايــار مـــن عــام 

مليون دينار والتي يتم احتسـابها ضـمن رصـيد الـدين العـام ويـتم ايـداعها فـي البنـك  002الدولي بمبلغ 
 4المركزي األردني حسب االتفاقية مع الصندوق وال يتم استغاللها في تمويل احتياجات الموازنة العامة

 

 ارتفاع عجز الموازنة:

مليون  998عجز الموازنة العامة البالغ جزء من  يعود إلى تمويل المديونيةاجمالي  ان االرتفاع في
والذي ادى الى ارتفاع سحوبات القروض الخارجية،  7108في نهاية الربع الثالث من عام دينار 

وكذلك استمرار الحكومة  مليون دينار، 000ض الخارجي موازنة حوالي حيث بلغ صافي االقترا
 .7 بما قيمته كهرباء الوطنية وارتفاع التسهيالت البنكية للشركةبكفالة القروض الجديدة لشركة ال

 71084حتى نهاية الربع الثالث من عام  مليون دينار
 

 تسديد مديونية سلطة المياه:

مليون دينار  72حيث بلغت حوالي  7109تسديد أقساط القروض المستحقة على سلطة المياه لعام 
تسديد القروض منذ بداية حيث تقوم وزارة المالية بإدارة  7109م والذي أثر في ارتفاع الدين العام لعا

باإلضافة إلى قيام الحكومة بتحمل عبء إدارة مديونية سلطة المياه من خالل تقديم  71094عام 
 .مليون دينار 385سلف نقدية وتسديد األقساط المستحقة على السلطة بمبلغ إجمالي مقداره 

 :الدين العام الداخلي
افي رصيد الدين العام الداخلي )موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة( في نهاية شهر ارتفع ص

% من الناتج 2747مليون دينار أو ما نسبته  0272742ليصـل إلى حوالي 7108من عام  ايلول
% من الناتج المحلي .84.مليون دينار أو ما نسبته  0.90740المحلي اإلجمالي، مقابل ما مقداره 

 مليون دينار4  142..0أي بارتفاع بلغ  7109مالي في نهاية عام اإلج
وقد جاء هذا االرتفاع محصلة الرتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 

مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة  02.249
 ر4مليون دينا 71240المستقلة بحوالي 

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة الرتفاع إجمالي الدين 
مليون دينار باإلضافة الى ذلك فقد  .022.4بحوالي  7108من عام  ايلول الداخلي في نهاية شهر
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ي صافي ، ويعود سبب االرتفاع فمليون دينار 9047إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي  انخفض
تمويل جزء من عجز الموازنة العامة وقيام الحكومة بتحمل عبء الدين الداخلي لعدة عوامل اهمها 

إدارة المديونية الداخلية لسلطة المياه من خالل تقديم سلف نقدية للسلطة وتسديد األقساط المستحقة 
 71084حتى نهاية الربع الثالث  مليون دينار 792بمبلغ إجمالي مقداره  عليها

 

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


