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 الثانيلربع ا حتى نهاية ت المالية العامةاوتطور  7102-7102البيانات الفعلية لموازنات األعوام  : أوال
 :7102من عام 

مليون دينار مقدرة في  9118مليون دينار مقابل  3.5247اإليرادات العامة المحصلة  إجماليبلغ 
مليون دينار  913745حوالي  5113العام خالل عام  اإلنفاق إجمالي، وبلغ 5113موازنة عام 

العجز المالي بعد المنح ، وبناًء عليه بلغ 5113مليون دينار مقدرة في موازنة عام  991542مقابل 
مليون  28741% من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 542مليون دينار أو ما نسبته  3.348 حوالي

 4من الناتج المحلي اإلجمالي%542أو ما نسبته  5113عام دينار مقدر في موازنة 

مليون دينار مقدرة في  9.82مليون دينار مقابل  397842اإليرادات العامة المحصلة  إجماليبلغ 
مليون دينار  922347 حوالي 5119العام خالل عام  اإلنفاق إجمالي، وبلغ 5119موازنة عام 

، وبناًء عليه بلغ العجز المالي بعد المنح 5119وازنة عام مليون دينار مقدرة في م 811847مقابل 
مليون  25747مقابل % من الناتج المحلي اإلجمالي .54أو ما نسبته مليون دينار  35342حوالي 

 4من الناتج المحلي اإلجمالي%149أو ما نسبته  5119دينار مقدر في موازنة عام 

 (1جدول رقم )

 7112-7112األعوام  موازنةاإليرادات والنفقات المقدرة في 

    دينار مليون

 البيان 7112 7112  7112

والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي  8119.4 8496 8609.9  

المحلية اإليرادات  7342.4 7796 8009.9  

 ضريبية إيرادات 5200.9 5145.8 5273.3

 اقتطاعات تقاعدية  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 693.1- 523.3- 645.6-

قبل المنح   1470.1- 1223.3- 1245.6-  

ي ـــبعد المنح حوال 5118من عام  الثانيالربع  حتى نهايةجلت الموازنة العامة عجزًا ماليًا س 
مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  .2214 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 22341

 تقرير تنفيذ الموازنة العامة

 



2 
 

 انيالثالربع  حتى نهايةمليون دينار  23141، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 5119
مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  37849مقابل عجز مالي بلغ حوالي  5118من عام 

51194 
 

 (7جدول رقم )

                 7112-7112اإليرادات والنفقات الفعلية لألعوام 

     دينار مليون
 الثانيالربع 

7112 
 البيان 7112فعلي  7112فعلي  موازنة 7112

 والمنح الخارجية اإليرادات إجمالي 2.7261 .22126 2.1262 1.1161

 المحلية اإليرادات .2126. 62..2. 211262 121161

 ضريبية إيرادات 757512 735312 364515 614712

 اقتطاعات تقاعدية 1112 1.11 .161 716
 األخرى اإليرادات 652616 651917 646712 155116

 المنح الخارجية  4.411 91714 ..2 1.5

 اإلنفاق إجمالي 212167 22.261 272262 12167.
 النفقات الجارية 4115 421112 9.1611 592414
 النفقات الرأسمالية  1.2.16 17414 167612 51613

 العجز/ الوفر        

 بعد المنح  747.9- 727.6- 645.6- 567.1-

 قبل المنح  1455.9- 1622.3- 1245.6- 670.1-

 
 المحصلة مقابل توقعات التحصيل في الموازنة.دات المحلية اإليرا ثانيًا: 

 :7102اإليرادات المحلية في عام  .0
مقارنة مع ما تم تقديره  5113مليون دينار خالل عام  6717.4بلغت اإليرادات المحلية ما قيمته 

مليون  625اي بانخفاض بلغ حوالي  مليون دينار 37.5والبالغ حوالي  5113خالل موازنة عام 
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انخفاض اإليرادات الضريبية  إلى%، ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي 942ما نسبته  أودينار 
 عن ما دينار مليون  57543مليون دينار، وارتفاع اإليرادات غير الضريبية بحـوالي  .9234بحوالي 

 4 5113موازنة عام هو مقدر في 
ئب على السلع والخدمات نتيجة انخفاض الضرا إلىالضريبية  اإليراداتانخفاض  أسبابوتعود 

 ارتفاع، فيما تعود أسباب الخدماتانخفاض ضريبة مبيعات السلع المستوردة وضريبة مبيعات 
مليون  3542بنحو  إيرادات دخل الملكيةبند  ارتفاعاإليرادات غير الضريبية بصورة رئيسية إلى 

 دينار4 

 :7102اإليرادات المحلية في عام  .7
مقارنة مع ما تم تقديره  5119مليون دينار خالل عام  48..28ية ما قيمته اإليرادات المحل بلغت

مليون  92141بانخفاض بلغ حوالي  أيمليون دينار  3382والبالغ حوالي  5119خالل موازنة عام 
 اإليراداتانخفاض بند  إلى، ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي %1148أو ما نسبته  دينار

مليون  5.148ليون دينار وانخفاض بند االيرادات غير الضريبية بحوالي م 21145الضريبية بحوالي 
 51194دينار عن ما هو مقدر في موازنة 

السلع والخدمات نتيجة  منانخفاض الضريبة  إلىالضريبية  اإليراداتانخفاض  أسبابوتعود 
على القطاع  وضريبة المبيعاتمليون دينار  72747بنحو انخفاض ضريبة مبيعات السلع المستوردة 

مليون دينار، فيما تعود أسباب انخفاض بنود اإليرادات غير الضريبية إلى  15148بنحو  التجاري 
مليون دينار، وتراجع اإليرادات المختلفة عن  88انخفاض في بند إيرادات بيع السلع والخدمات بنحو 

 4مليون دينار 15147ما هو مقدر في الموازنة بنحو 
 

 :7102من عام  الثانيالربع  حتى نهايةاإليرادات المحلية  .3
مليون دينار  12148بحوالي  5118من عام  الثانيالربع  حتى نهايةاإليرادات المحلية  تفعتار 

، وقد 5119مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  772845 مليون دينار مقابل 721141لتسجل 
مليون دينار  55843لضريبية بحوالي حصيلة اإليرادات غير ا الرتفاع محصلة جاء هذا االرتفاع

حتى اإليرادات المحلية  وبذلك حققت مليون دينار 3949في اإليرادات الضريبية بحـوالي وانخفاض 
مليون  911848% من المقدر في الموازنة العامة والبالغة حوالي 749.نسبته ما الثاني الربع  نهاية

 دينار4
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رتفاع حصيلة الد جاء االرتفاع بشكل رئيسي محصلة الضريبية فق صعيد اإليرادات غير فعلى
وحدة حكومية من قانون الوحدات  58مليون دينار بسبب نقل  12941إيرادات دخل الملكية بحوالي 

مليون  11145بحوالي  المختلفة تحصيلة اإليراداالحكومية إلى قانون الموازنة العامة، وارتفاع 
، 5118مليون دينار لعام  5943لع والخدمات بحوالي دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات بيع الس

 مليون دينار4 148حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي  وانخفاض

من  %949.من هذا العام ما نسبته  الثانيالربع  حتى نهايةغير الضريبية  اإليراداتشكلت حصيلة 
مليون  537242ة حوالي والبالغ 5118غير الضريبية المقدرة في موازنة عام  اإليرادات إجمالي
 دينار4

 

مقارنة  5118من عام  الثانيربع حتى نهاية الفي اإليرادات الضريبية  االنخفاضصعيد  أما على
نخفاض الضريبة العامة على السلع الفقد جاء بشكل رئيسي محصلة  5119بنفس الفترة من عام 
ريبة المبيعات ضنخفاض بند نتيجة ال% 945مليون دينار أو ما نسبته  119والخدمات بما قيمته 
رتفاع حصيلة او االنخفاض في بند ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ، و على السلع المحلية

% نتيجة البدء 842مليون دينار أو ما نسبته  2949الضريبة العامة على الدخل واألرباح بما قيمته 
الضرائب على  حصيلةض اوانخف، بتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد مع بداية العام الحالي

 4%1842مليون دينار أو ما نسبته  841المعامالت المالية )ضريبة بيع العقار( بحوالي 
 

من هذا العام ما نسبته  الثانيالربع  حتى نهايةالضريبية  اإليراداتبشكل عام شكلت حصيلة 
 253747الغة حوالي والب 5118الضريبية المقدرة في موازنة عام  اإليرادات إجماليمن  145%.

 مليون دينار4

مليون دينار مقابل  117ما مقداره  5118من عام  الثانيالربع  حتى نهايةكما بلغت المنح الخارجية 
مليون دينار أو  5.42بلغ حوالي  بارتفاعأي  5119مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  .394

حتى وعليه، بلغ إجمالي اإليرادات العامة  ي% مقارنة بنفس الفترة من العام الماض.714ما نسبته 
مليون دينار  7.7342مليون دينار مقابل  721741ما مقداره  5118من عام  الثانيالربع  نهاية

وقد ، %241مليون دينار أو ما نسبته  13242، أي بارتفاع مقداره 5119خالل نفس الفترة من عام 
من هذا العام مقارنة مع مقدر  الثانيالربع  ةحتى نهاي% 5.العامة ما نسبته  اإليراداتشكلت 

 مليون دينار4 921848زنة والبالغ الموا
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 النفقات العامة الفعلية مقابل توقعات الموازنة. ثالثًا: 
 :7102في عام  النفقات العامة .0

مليون دينار مقارنة مع ما تم تقديره خالل  913745حوالي  5113بلغ إجمالي اإلنفاق خالل عام 
مليون  27847مليون دينار اي بانخفاض بلغ حوالي  991542والبالغ حوالي  5113زنة عام موا

 9542.انخفاض النفقات الجارية بحوالي  إلى، ويعود سبب االنخفاض %347أو ما نسبته  دينار
مليون دينار  15949انخفاض بند فوائد القروض بحوالي  إلىويعزى السبب في ذلك مليون دينار 
 12243وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي مليون دينار،  2542د اإلعانات بحوالي وانخفاض بن
 51134ما تم تقديره خالل موازنة عام مقارنة بمليون دينار 
مقارنة مع مقدر موازنة عام  اإلنفاق إجمالي% من 8543ما نسبته  اإلنفاق إجماليحيث شكل 

51134 
 

 :7102في عام  النفقات العامة .7
مليون دينار  922347% ليبلغ 2ما نسبته  أومليون دينار  25.بحوالي  اإلنفاق ماليإجانخفض 

، ويعزى هذا االنخفاض 5119مليون دينار مقدر في موازنة عام  811847مقابل  5119خالل عام 
ويعزى السبب في ذلك مليون دينار  5.249انخفاض النفقات الجارية بمقدار  إلى اإلنفاق إجماليفي 
مليون دينار وبند تعويضات  2545اض كل من بند استخدام السلع والخدمات بحوالي انخف إلى
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مليون دينار وبند نفقات أخرى  1242مليون دينار وبند فوائد القروض بحوالي  52العاملين بحوالي 
 مليون دينار4 51245وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار مليون دينار،  11243متنوعة بحوالي 

 51194موازنة عام  في مقدرمن اجمالي اإلنفاق ال% 82ما نسبته  اإلنفاق إجماليحيث شكل 
 

 :7102من عام  الثانيالربع  حتى نهاية النفقات العامة .3
مليون دينار مقابل  19145.حوالي  5118من عام  الثانيالربع  حتى نهايةبلغ إجمالي اإلنفاق 

مليون  9145مقداره  ارتفاعاسجاًل بذلك م 5119مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  188.
النفقات الجارية  الرتفاعفي إجمالي اإلنفاق محصلة  االرتفاع%، وقد جاء هذا 5دينار أو ما نسبته 

مليون  142. النفقات الرأسمالية بحوالي وانخفاض%، 745مليون دينار أو ما نسبته  15143بمقدار
 51194ترة من عام % مقارنة مع نفس الف1142دينار أو ما نسبته 

 

 
 

 الفعلي والمقدر في الموازنة العامة للمشاريع الرأسمالية  اإلنفاق رابعًا: 

من  الثانيمليون دينار حتى نهاية الربع  312.5حوالي  الرأسماليةعلى المشاريع  اإلنفاقبلغت قيمة 
شكل  فس الفترة من العام الماضي، حيثمليون دينار خالل ن 727مقارنة مع ما مقداره  هذا العام

% من مجموع 5241ما نسبته  5118من عام  الثانيعلى المشاريع الرأسمالية خالل الربع  اإلنفاق
، حيث مليون دينار 15.542والبالغة حوالي  5118المخصصات الرأسمالية المقدرة في موازنة عام 
شؤون اإلدارة المحلية، الطاقة لوزارات التالية: لكل من اتوزع هذا اإلنفاق بصورة رئيسية على مشاريع 

المياه والري، التربية والتعليم، التنمية االجتماعية،  ،شغال العامة واإلسكاناألوالثروة المعدنية، 
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حيث شكلت هذه المشاريع نحو الصناعة والتجارة، الزراعة، االقتصاد الرقمي والريادة ، الصحة
  4من هذا العام الثانيي خالل الربع % من مجمل اإلنفاق الرأسمال2142

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

 .مشاريع الالمركزيةالفعلي والمقدر في الموازنة ل اإلنفاق خامسًا:
 

 الثانيمليون دينار حتى نهاية الربع  5348 مشاريع الالمركزية ما قيمتهعلى ال اإلنفاقبلغت قيمة 
، والتربية والتعليم، الصحةتوزعت على مشاريع لوزارات األشغال العامة واإلسكان، و  5118من عام 

نحو  االنفاق على هذه الوزارات شكلوالزراعة في مختلف محافظات المملكة  لشباب، والمياه والري وا
علما بأنه تم زيادة مخصصات الموازنات  ،على مشاريع الالمركزية ل اإلنفاق% من مجم81

% من إجمالي النفقات .5مليون دينار أو ما نسبته  711الرأسمالية للمحافظات لتصل الى 
 51184الرأسمالية لعام 

 
 

 عمليات التمويل والدين. سادسًا:

إلى ارتفاع مستوى الدين العام  5118تشير تطورات العامة خالل الشهور الست المنقضية من عام 
% من الناتج المحلي االجمالي المقدر لعام 8.42مليون دينار او ما نسبته  .582194ليصل إلى 

% من الناتج .8.4او ما نسبته  5119مليون دينار نهاية عام  5971947مقارنة مع  5118
دين العام ولو تم احتساب قيمة علما بأن رصيد هذه المديونية تمثل اجمالي ال، المحلي االجمالي

ن % م8141مليون دينار أو ما نسبته  .591394الودائع الحكومية فإن صافي المديونية يصبح 
مليون  113349بحوالي  5119مرتفعا عن مستواه في نهاية عام  الناتج المحلي اإلجمالي المقدر

وعجز سلطة المياه وخدمة  وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة %.4.دينار او ما نسبته 
مليون دينار أو  5281142مقابل بلوغه حوالي ، ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية

علمًا بأن مديونية شركة الكهرباء ، 5119 عامنهاية  % من الناتج المحلي اإلجمالي9843ما نسبته 
 4 مليار دينار .34الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 

 العام الخارجي الدين 
من  الثانيأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي )موازنة ومكفول( في نهاية الربع 

مليون دينار  15.1.47مليون دينار ليصل إلى  71243 الرصيد القائم بحوالي ارتفاع 2019عام 
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 1519342ابل ما مقداره مق 2019% من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لعام 7849أو ما نسبته 
في حين بلغ  ،2018% من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام 40.3مليون دينار أو ما نسبته 

% 141.مليون دينار أو ما نسبته  1192345حوالي  5113في نهاية عام رصيد الدين الخارجي 
 .من الناتج المحلي اإلجمالي

 

 الخارجي خالل الفترات السابقة الى التالي:وتعود االسباب في ارتفاع / انخفاض الدين 
 سعر الصرف  -
 ارتفاع عجز الموازنة4 -
 .تسديد مديونية سلطة المياه -

 
 

 سعر الصرف 

 5119رجية في نهاية عام فقد انخفض رصيد المديونية الخاوفيما يتعلق بأثر تغيرات أسعار الصرف 
 عام من الثاني الربع خالل دينار مليون  5147 حوالي ارتفع حين في ،دينار مليون  2742 حوالي
 : التالي النحو على مفصلة ،5118

وفيما يتعلق بأثر تغيرات سعر الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية في 
رتفاع ا، فقد اسهمت هذه التغيرات ب5113يدها في نهاية عام ة مع رصنبالمقار  5119نهاية عام 

مليون دينار كمحصلة الرتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة  55147رصيد المديونية بحوالي 
 مليون دينار4 2742انخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة  مليون دينار 59749

 
 

 رصيد
2017 

أثر التغير في 
أسعار 
 العمالت

صافي 
 التسديدات

(- )
/المسحوبات 

(+) 

 رصيد
2018 

أثر التغير 
في أسعار 

 العمالت

صافي 
( -التسديدات)

/المسحوبات 
(+) 

 رصيد
20196 

 1147.2 +129.1 7.0- 1025.1 +61.1 46.8- 1010.9 يورو

 ين ياباني
 (011)كل 

769.6 +13.8 64.0- 719.4 20.6+ 56.7- 707.5 

 35.6 0.7- 0.1- 36.4 1.4- 1.9- 39.7 يوان صيني

وحدة حقوق 
 السحب

1100.5 -21.0 -400.1 679.4 7.5+ -42.9 644.0 

 641.9 3.5- +1.5 643.8 43.8- 4.0- 691.6 دينار كويتي

 71.5 0.6- 2.3- 74.4 +4.0 3.4- 73.8 ون كوري

 9156.5 +247.6 +0.2 8909.0 +728.0 0.2- 8181.1 باقي العمالت

 12404.3 296.5+ 20.3 12087.5 283.8 + 63.5- 112.267 المجموع
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لتصبح  5119عا ملحوظا في نهاية عام حيث شهدت الديون المقيمة بالدوالر االمريكي ارتفا
حوالي  يبلغحيث  5113مليون دينار اردني بالمقارنة مع رصيدها في نهاية عام  932248
مليون دينار ويعود سبب ارتفاع نسبة الدين المقيمة  .3.24مليون دينار وارتفاعه بحوالي  911142

اض بالدوالر األمريكي بدال من االقتراض الحكومة الهادفة إلى التوجه لالقتر بالدوالر نتيجة لسياسة 
، حيث بلغ الدين المقيم بالدوالر بعمالت أخرى لتقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف

 مليون دينار أردني4 811947حوالي  5118من عام  الثانيفي نهاية الربع 
 

مليون دينار نهاية الربع  11.345ارتفعت لتصبح حوالي فقد باليورو الديون المقّيمة اما فيما يتعلق ب
 5113وفي عام  5119في نهاية عام مليون دينار  115241مقارنة بحوالي  5118من عام  الثاني

لدعم  ات قروضالسبب في ذلك لتوقيع عدة اتفاقي ويعودمليون دينار،  111148بلغت حوالي 
أسهمت هذه التغيرات االلماني،حيث  بنك اإلعمارو  البنك األوروبي إلعادة البناء والتنميةالموازنة مع 

بحوالي  5119مقارنة في عام   5118من عام   الثانيحتى نهاية الربع بارتفاع رصيد المديونية 
مليون  15841 كمحصلة الرتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة وذلك مليون دينار 15541
 مليون دينار4 341انخفاض في  تغير سعر الصرف بقيمة و دينار 

مليون دينار حتى  31342لتصبح حوالي  ابالين الياباني انخفاضالمقّيمة في حين شهدت الديون 
مليون دينار  .3184حيث بلغت حوالي  5119نهاية عام بمقارنة  5118الثاني من عام نهاية الربع 
 لسياسة الحكومة الهادفة مليون دينار4 ويعود السبب في ذلك 32842بلغت حوالي  5113وفي عام 

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

عام  الربع الثاني حتى نهايةرصيد المديونية  بانخفاضهذه التغيرات أسهمت فقد  5118خالل عام 
صافي التسديدات  النخفاضمليون دينار كمحصلة  1149بحوالي  5119مقارنة في عام  5118

 دينار4مليون  5142سعر الصرف بقيمة  وارتفاع في تغيردينار  مليون  .754 والمسحوبات بقيمة
مليون  ..2لتصبح حوالي  تضانخففقد  بوحدة حقوق سحب خاصةالديون المقّيمة اما فيما يتعلق ب

حيث بلغت حوالي  5119بالمقارنة في نهاية عام  5118من عام  الثانيدينار حتى نهاية الربع 
،علما بانه خالل  شهر مليون دينار 111142بلغت حوالي  5113مليون دينار وفي عام  .2384

دولي الدفعة الثالثة من اتفاقية التسهيل الممتد مع صندوق النقد التم سحب  5118ايار من عام 
مليون دينار والتي يتم احتسابها ضمن رصيد الدين العام ويتم ايداعها في البنك المركزي  113بمبلغ 

 4األردني حسب االتفاقية مع الصندوق وال يتم استغاللها في تمويل احتياجات الموازنة العامة
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 ارتفاع عجز الموازنة:

 22341عجز الموازنة العامة البالغ من  جزء يعود إلى تمويل المديونيةاجمالي  ان االرتفاع في
والذي ادى الى ارتفاع سحوبات القروض  5118في نهاية الربع الثاني من عام مليون دينار 

وكذلك استمرار  مليون دينار، .714ض الخارجي موازنة حوالي الخارجية، حيث بلغ صافي االقترا
 113وارتفاع التسهيالت البنكية للشركة الحكومة بكفالة القروض الجديدة لشركة الكهرباء الوطنية 

 51184حتى نهاية الربع الثاني من عام  مليون دينار
 

 تسديد مديونية سلطة المياه:

مليون دينار  52حيث بلغت حوالي  5119تسديد أقساط القروض المستحقة على سلطة المياه لعام 
تسديد القروض منذ بداية مالية بإدارة حيث تقوم وزارة ال 5119والذي أثر في ارتفاع الدين العام لعام 

 51194عام 
 

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

% من الناتج 2147مليون دينار أو ما نسبته  1223.41ليصـل إلى حوالي  5118من عام  حزيران
% من الناتج المحلي .84.مليون دينار أو ما نسبته  1.91741، مقابل ما مقداره المحلي اإلجمالي

 مليون دينار4  92141أي بارتفاع بلغ  5119اإلجمالي في نهاية عام 
وقد جاء هذا االرتفاع محصلة الرتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 

يد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة مليون دينار، وانخفاض صافي رص .8334
 مليون دينار4 11247بحوالي 

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة الرتفاع إجمالي الدين 
مليون دينار باإلضافة الى ذلك  117842بحوالي  5118من عام  حزيرانالداخلي في نهاية شهر 

، ويعود سبب االرتفاع في صافي مليون دينار 2545رتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي فقد ا
تمويل جزء من عجز الموازنة العامة وقيام الحكومة بتحمل عبء الدين الداخلي لعدة عوامل اهمها 

لمستحقة إدارة المديونية الداخلية لسلطة المياه من خالل تقديم سلف نقدية للسلطة وتسديد األقساط ا
 51184حتى نهاية الربع الثاني  مليون دينار 51241بمبلغ إجمالي مقداره  عليها

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

 وزارة المالية.


