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تقرير تنفيذ الموازنة العامة
أوﻻ:

وﺗطورت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ
ا
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻣوازﻧﺎت اﻷﻋوام 2020-2019
ﻣن ﻋﺎم :2021

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ للحكومة املركزية  /املوازنة

اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  2020ﺣواﻟﻲ

 7028.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑﻝ  8560.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘدرة ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  ،2020وﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  2020ﺣواﻟﻲ  9211.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑﻝ  9606.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘدرة
ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم ،2020
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺢ ﺣواﻟﻲ  2182.4ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ
ً
ﻧﺳﺑﺗﻪ  %7ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ  1046ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘدر ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  2020أو
ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %3.2ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ للحكومة املركزية  /املوازنة

اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  2019ﺣواﻟﻲ

 7754.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑﻝ  8609.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘدرة ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  ،2019وﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  2019ﺣواﻟﻲ  8812.7ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑﻝ  9255.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘدرة

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺢ ﺣواﻟﻲ  1058.4ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم ،2019
ً
ﻧﺳﺑﺗﻪ  %3.3ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ  645.6ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘدر ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم 2019
أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %2.1ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
جدول رقم )(1
اإليرادات والنفقات المقدرة في موازنة األعوام 2021-2019
مليون دينار

البيان
إجمالي اإليرادات والمنح الخارجية
اإليرادات المحلية
إيرادات ضريبية
اقتطاعات تقاعدية
اإليرادات األخرى
المنح الخارجية
إجمالي اإلنفاق
النفقات الجارية
النفقات الرأسمالية
العجز /الوفر
بعد المنح
قبل المنح

2019

2020

2021

8609.9
8009.9
5273.3
12.0
2724.6
600
9255.5
8012.9
1242.6

8560.9
7754
5651
10.0
2093
806.9
9606.9
8333.9
1273

7874.8
7298
5390
8.0
1900
576.8
9845.1
8730.4
1114.7

-645.6
-1245.6

-1046
-1852.9

-1970.3
-2547.1

1

ﺳﺟﻠت اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺟ از ﻣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ  /اﻟﻣوازﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ
اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺢ ﺣواﻟﻲ  274.2ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﺟز ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 447.1
ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺧﻼﻝ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  ،2020ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺣواﻟﻲ
 328.7ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﺟز ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  535.7ﻣﻠﻳون
دﻳﻧﺎر ﺧﻼﻝ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم .2020
جدول رقم )(2
اإليرادات والنفقات الفعلية لألعوام 2020-2018
مليون دينار

البيان
إجمالي اإليرادات والمنح الخارجية
اإليرادات المحلية
إيرادات ضريبية
اقتطاعات تقاعدية
اإليرادات األخرى
المنح الخارجية
إجمالي اإلنفاق
النفقات الجارية
النفقات الرأسمالية
العجز بعد المنح
العجز قبل المنح

2018

2019

7839.6
6944.9
4535.6
10.9
2398.4
894.7
8567.3
7619.6
947.7
-727.6
-1622.3

7754.3
6965.9
4680.8
9
2276.1
788.4
8812.7
7897.2
915.5
-1058.4
-1846.9

2020
7028.9
6238
4958.6
7.3
1272.1
790.8
9211.3
8388.5
822.8
-2182.4
-2973.3

جدول رقم )(3
اإليرادات والنفقات الفعلية خالل الربع االول من االعوام 2021 -2019
مليون دينار

البيان
إجمالي اإليرادات والمنح الخارجية
اإليرادات المحلية
إيرادات ضريبية
اقتطاعات تقاعدية
اإليرادات األخرى
المنح الخارجية
إجمالي اإلنفاق
النفقات الجارية
النفقات الرأسمالية
العجز بعد المنح
العجزقبل المنح

2019

2020

1706.9
1646
1048.1
2
595.8
60.9
2005.3
1862.3
143
-298.3
-359.3

1571.3
1482.6
1164.8
1.7
316.2
88.7
2018.4
1933.5
84.9
-447.1
-535.7

2

2021
1851.7
1797.1
1338.5
2.7
455.9
54.5
2125.8
2043.3
82.5
-274.2
-328.7

ﺛﺎﻧﻳﺎ:اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ.
 .1اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم :2019
ﺑﻠﻐت اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  6965.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﻳرﻩ
ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  2019واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣواﻟﻲ  8009.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أي ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  1044ﻣﻠﻳون
دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،%13وﻳﻌود ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧد اﻹﻳرادات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ
ﺑﺣواﻟﻲ  592.6ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧد اﻻﻳرادات ﻏﻳر اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  451.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر
ﻋن ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘدر ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ .2019
وﺗﻌود أﺳﺑﺎب اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻳرادات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺗﻳﺟﺔ
اﻧﺧﻔﺎض ﺿرﻳﺑﺔ ﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺑﻧﺣو  144.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر وﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺣو  206ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻌود أﺳﺑﺎب اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧود اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ إﻟﻰ

اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧد اﻻﻳرادات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺣو  306.4ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،وﺗراﺟﻊ اﻳرادات دﺧﻝ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻋن ﻣﺎ ﻫو
ﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻧﺣو  36.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.
 .2اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم :2020

ﺑﻠﻐت اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  6238ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﻳرﻩ ﻓﻲ
ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  2020واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣواﻟﻲ  7754ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،اي ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  1516ﻣﻠﻳون
دﻳﻧﺎر او ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،%19.6وﻳﻌود ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧد اﻻﻳرادات
اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  692.4ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧد اﻻﻳرادات ﻏﻳر اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  823.5ﻣﻠﻳون
دﻳﻧﺎر ﻋن ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘدر ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ .2020

وﺗﻌود اﺳﺑﺎب اﻧﺧﻔﺎض اﻻﻳرادات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺿرﻳﺑﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺗﻳﺟﺔ
اﻧﺧﻔﺎض ﺿرﻳﺑﺔ ﻣﺑﻳﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺑﻧﺣو  259.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺣو  191.6ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻌود اﺳﺑﺎب اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧود اﻻﻳرادات ﻏﻳر اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ
اﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧد اﻳرادات ﺑﻳﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺣو  385.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،وﺗراﺟﻊ اﻻﻳرادات
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻧﺣو  244.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.
 .3اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم :2021

سجلت ٕالايرادات املحلية خالل الربع الاول من عام  2021ما قيمته  1797.1مليون دينار
مقابل 1482.6مليون دينار خالل نفس الف ﺮة من عام  ،2020أي بارتفاع بلغ  314.5مليون
دينار ،وقد جاء هذا الارتفاع ي ٕالايرادات املحلية نتيجة الرتفاع ٕالايرادات غ ﺮ الضريبية
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بحوا ي  140.8مليون دينار ،وارتفاع ٕالايرادات الضريبية بحـوا ي  173.7مليون

دينار ،وﺑذﻟك

ﺣﻘﻘت اﻹﻳرادات اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %24.6ﻣن اﻟﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣواﻟﻲ  7298ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻹﻳرادات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس
اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  2020ﻓﻘد ﺟﺎء ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت" ﺑﻣﺎ
ﻗﻳﻣﺗﻪ  158.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،%19.6واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺿرﻳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟدﺧﻝ واﻻرﺑﺎح"
ﺑﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  5.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،%2ﻛﻣﺎ وارﺗﻔﻌت ﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ "اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺿرﻳﺑﺔ ﺑﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎر(" ﺑﺣواﻟﻲ  4.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،%48.1وارﺗﻔﺎع اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  16.2ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ .%26
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﺷﻛﻠت ﺣﺻﻳﻠﺔ اﻹﻳرادات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ
 %24.8ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳرادات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  2021واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣواﻟﻲ 5390
ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻘد جاء الارتفاع ي ٕالايرادات غ ﺮ الضريبية بشكل
رئيﺴ نتيجة الرتفاع حصيلة "ايرادات دخل امللكية" بحوا ي  91.5مليون دينار وارتفاع
حصيــلة إي ـرادات "بيع السلع والخدمات" بحوا ي  39.1مليون دينار وارتفاع حصيلة
"الايرادات املختلفة " بحوا ي  9.2مليون دينار وارتفاع حصيلة العائدات التقاعدية بحوا ي 1
مليون دينار.
ﺷﻛﻠت ﺣﺻﻳﻠﺔ اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %24ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  2021واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣواﻟﻲ  1908ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.

ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ  54.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻝ  88.7ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺧﻼﻝ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  2020أي ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ  34.2ﻣﻠﻳون

دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  % 38.5ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ  ،وعليه ،بلغ إجما ي ٕالايرادات
العامة للحكومة املركزية  /املوازنة خالل الربع الاول من عام  2021ما مقدارﻩ 1851.7
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مليون دينار مقابل  1571.3مليون دينار خالل نفس الف ﺮة من عام  ،2020أي بارتفاع
مقدارﻩ  280.3مليون دينار أو ما نسبته  ،%17.8وﻗد ﺷﻛﻠت اﻹﻳرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ %23.5
ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻘدر اﻟﻣوازﻧﺔ واﻟﺑﺎﻟﻎ  7874.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.

ﺛﺎﻟﺛﺎً:

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣوازﻧﺔ.
 .1اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم :2019
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  2019ﺣواﻟﻲ  8812.7ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﻳرﻩ ﻓﻲ
ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  2019واﻟﺑﺎﻟﻎ ﺣواﻟﻲ  9255.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر اي ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 442.8

ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،%4.8وﻳﻌود ﺳﺑب ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ
ﺑﺣواﻟﻲ  115.7ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،وﻳﻌزى اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧد ﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن
ﺑﺣواﻟﻲ  33.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧد اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺑﺣواﻟﻲ  24.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،واﻧﺧﻔﺎض

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  327.1ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﻳرﻩ ﺧﻼﻝ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم .2019
ﺣﻳث ﺷﻛﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %95.2ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﻘدر
ﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم .2019
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 .2اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم :2020
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﺧﻼﻝ ﻋﺎم  2020ﺣواﻟﻲ  9211.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﻳرﻩ ﻓﻲ
ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  2020واﻟﺑﺎﻟﻎ ﺣواﻟﻲ  9606.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر اي ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 395.6
ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،%4.1وﻳﻌود ﺳﺑب ﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻔﻘﺎت
اﻟراﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  450.2ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،وارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  54.6ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﻳرﻩ ﺧﻼﻝ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم .2020

ﺣﻳث ﺷﻛﻝ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﺎم  2020ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %95.9ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﻘدر
ﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم .2020
 .3اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم :2021
ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ  /اﻟﻣوازﻧﺔ ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﺣواﻟﻲ
 2125.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑﻝ  2018.4ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺧﻼﻝ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم  2020ﻣﺳﺟﻼً
ﺑذﻟك ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻘدارﻩ  107.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،%5.3وﻗد ﺟﺎء ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻹﻧﻔﺎق ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻣﻘدار  109.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ،%5.7
واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  2.4ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ .%2.9
راﺑﻌﺎً :اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣواﻟﻲ  82.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن

ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ  84.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺧﻼﻝ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺣﻳث ﺷﻛﻝ

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %7.4ﻣن ﻣﺟﻣوع
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎم  2021واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣواﻟﻲ  1114.7ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،ﺣﻳث
ﺗوزع ﻫذا اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺻورة رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟو ازرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :و ازرة اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،اﻷﺷﻐﺎﻝ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺳﻛﺎن ،اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ،اﻟﺻﺣﺔ ،اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ واﻟرﻳﺎدة ﺣﻳث ﺷﻛﻠت
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻧﺣو  %64.5ﻣن ﻣﺟﻣﻝ اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎم.

ﻧظرً ﻻن
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻳﻛون اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻌﻳن اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻛﺑر ا

دورة اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺗﺑدأ ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث.
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ﺧﺎﻣﺳﺎً :اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ.
ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  6.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن
ﻋﺎم  2021ﺗوزﻋت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻟو ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ﺣﻳث ﺷﻛﻝ

اﻹﻧﻔﺎق ﻧﺣو  %92.1ﻣن ﻣﺟﻣﻝ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ.
ﺳﺎدﺳﺎً :ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻝ واﻟدﻳن.
ﺗﺷﻳر ﺗطورات اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻳن ﺑﻌد
اﺳﺗﺛﻧﺎء إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻝ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) (SSIFﺑﻣﺑﻠﻎ 307.3

ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻟﻳﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  26806.6أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %85.6ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘدر

ﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻣﻘﺎﺑﻝ  26499.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2020أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ
 %85.4ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم  ،2020ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗراض )ﻣوازﻧﺔ( ﻣن ﺻﻧدوق
اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻝ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) (SSIFﻗد ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 153.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن
 2021ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  387.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻋﺎم .2020
وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗم اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﻳﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﺈن ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﻳن ﻳﺻﺑﺢ  25464.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ
ﻧﺳﺑﺗﻪ  %81.3ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻋن
ﻣﺳﺗواﻩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2020ﺑﺣواﻟﻲ  301.2ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر او ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %1.2وﻗد ﺟﺎء اﻻرﺗﻔﺎع
ﻟﺗﻣوﻳﻝ ﺟزء ﻣن ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺟراء اﻻﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑﻝ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺗﺧﻔﻳف وطﺄة ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ وﺗﻣوﻳﻝ ﻋﺟز ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺗﻣوﻳﻝ اﻗﺳﺎط اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﻘروض اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟوطﻧﻳﺔ ،ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن ﻣدﻳوﻧﻳﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟوطﻧﻳﺔ وﺳﻠطﺔ

اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو  7.7ﻣﻠﻳﺎر دﻳﻧﺎر.
اﻟدﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻲ

أظﻬــرت اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟرﺻــﻳد اﻟﻘــﺎﺋم ﻟﻠــدﻳن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ )ﻣوازﻧــﺔ وﻣﻛﻔــوﻝ( ﺑﻌــد اﺳــﺗﺛﻧﺎء إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎ ﻣــﺎ
ﻳﺣﻣﻠــﻪ ﺻــﻧدوق اﺳــﺗﺛﻣﺎر أﻣـواﻝ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ) (SSIFﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟرﺑــﻊ اﻻوﻝ ﻣــن ﻋــﺎم 2021
اﻧﺧﻔﺎض اﻟرﺻﻳد اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺣواﻟﻲ  31.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧـﺎر ﻟﻳﺻـﻝ إﻟـﻰ  13683.3ﻣﻠﻳـون دﻳﻧـﺎر أو ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ
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 %43.7ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘــدر ﻟﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟرﺑــﻊ اﻻوﻝ ﻣــن ﻋــﺎم  2021ﻣﻘﺎﺑــﻝ ﻣــﺎ ﻣﻘــدارﻩ
 13715.2ﻣﻠﻳـون دﻳﻧـﺎر أو ﻣــﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ  %44.2ﻣـن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋــﺎم ،2020
ﻓــﻲ ﺣــﻳن ﺑﻠــﻎ رﺻــﻳد اﻟــدﻳن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم  2019ﺣ ـواﻟﻲ  11970.4ﻣﻠﻳــون دﻳﻧــﺎر أو ﻣــﺎ
ﻧﺳﺑﺗﻪ  %37.9ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
وﺗﻌود اﻻﺳﺑﺎب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع  /اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﻳن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-

ﺳﻌر اﻟﺻرف

-

ارﺗﻔﺎع ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ.

-

ﺗﺳدﻳد ﻣدﻳوﻧﻳﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ.

سعر الصرف
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄﺛر ﺗﻐﻳرات ﺳﻌر اﻟﺻرف وﺣرﻛﺎت اﻟﺳـﺣب واﻟﺗﺳـدﻳد ﻋﻠـﻰ رﺻـﻳد اﻟﻣدﻳوﻧﻳـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳـﺔ ﺑﻌـد
اﺳــﺗﺛﻧﺎء إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎ ﻣــﺎ ﻳﺣﻣﻠــﻪ ﺻــﻧدوق اﺳــﺗﺛﻣﺎر أﻣ ـواﻝ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ) (SSIFﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟرﺑــﻊ
اﻻوﻝ ﻣــن ﻋــﺎم  2021ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ رﺻــﻳدﻫﺎ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم  ،2020ﺣﻳــث اﺳــﻬﻣت ﻫــذﻩ اﻟﺗﻐﻳ ـرات
ﺑﺎﻧﺧﻔ ـ ــﺎض رﺻ ـ ــﻳد اﻟﻣدﻳوﻧﻳ ـ ــﺔ ﺑﺣـ ـ ـواﻟﻲ  31.9ﻣﻠﻳ ـ ــون دﻳﻧ ـ ــﺎر ﻛﻣﺣﺻ ـ ــﻠﺔ ﻻرﺗﻔ ـ ــﺎع ﺻ ـ ــﺎﻓﻲ اﻟﺗﺳ ـ ــدﻳدات

واﻟﻣﺳــﺣوﺑﺎت ﺑﻘﻳﻣــﺔ  103.2ﻣﻠﻳــون دﻳﻧــﺎر واﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ ﺗﻐﻳــر ﺳــﻌر اﻟﺻــرف ﺑﻘﻳﻣــﺔ  135.1ﻣﻠﻳــون

دﻳﻧﺎر.
رصيد
2019

أثر التغير في
أسعار
العمالت

صافي
التسديدات
)(-
/المسحوبات
) (+

رصيد
2020

أثر التغير في
أسعار العمالت

صافي
التسديدات)(-
/المسحوبات
) (+

رصيد
3/2021

يورو

1215.9

+135.2

+333.9

1685.0

-78.9

+65.1

1671.2

ين ياباني
)كل (100

668.1

+37.0

-62.2

642.9

-43.7

-7.9

591.3

يوان صيني

34.3

+2.3

-1.4

35.2

-0.1

-0.7

34.4

وحدة حقوق
السحب
دينار كويتي

493.4

+28.2

+379.3

900.9

-14.3

-15.3

871.3

620.2

-2.7

-7.7

609.6

+4.0

0.0

613.6

ون كوري

78.2

+2.1

+2.6

82.9

-0.3

+2.1

84.7

باقي العمالت

8860.5

0.0

+898.2

9758.7

-1.8

+59.9

9816.8

المجموع

11970.4

+ 202.1

+1542.7

13715.2

-135.1

+103.2

13683.3
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ﺣﻳث ﺷﻬدت اﻟدﻳون اﻟﻣﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻻﻣرﻳﻛﻲ ﺑﻌد اﺳﺗﺛﻧﺎء إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻝ
اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) (SSIFارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﺑﻣﺑﻠﻎ 48.9
ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻟﻳﺑﻠﻎ  9622.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر اردﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  9573.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 2020وﻣﺑﻠﻎ  8702.7ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2019وﻳﻌود ﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻳن اﻟﻣﻘﻳﻣﺔ

ﺑﺎﻟدوﻻر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻼﻗﺗراض ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻗﺗراض
ﺑﻌﻣﻼت أﺧرى ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف.
اﻟﻣﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻳورو ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺣواﻟﻲ  1671.2ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻳون
ّ
اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  1685ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2020وﻓﻲ ﻋﺎم
 2019ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ  1215.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،ﺣﻳث أﺳﻬﻣت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﻳرات ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض رﺻﻳد اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ

ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﺑﺣواﻟﻲ  13.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر وذﻟك ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺗﺳدﻳدات واﻟﻣﺳﺣوﺑﺎت ﺑﻘﻳﻣﺔ  65.1ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻐﻳر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻘﻳﻣﺔ 78.9
ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.
اﻟﻣﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻳن اﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻲ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺣواﻟﻲ  591.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺣﺗﻰ
ﻓﻲ ﺣﻳن ﺷﻬدت اﻟدﻳون
ّ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2020ﺣﻳث ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ  642.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر
وﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ  668.1ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗطورات ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن
ﻋﺎم  2021ﻓﻘد أﺳﻬﻣت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﻳرات ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض رﺻﻳد اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم
 2021ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﺑﺣواﻟﻲ  51.6ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺳدﻳدات
واﻟﻣﺳﺣوﺑﺎت ﺑﻘﻳﻣﺔ  7.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻐﻳر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻘﻳﻣﺔ  43.7ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.

اﻟﻣﻘﻳﻣــﺔ ﺑوﺣــدة ﺣﻘــوق ﺳــﺣب ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻘــد اﻧﺧﻔﺿــت ﻟﺗﺻــﺑﺢ ﺣ ـواﻟﻲ 871.3
اﻣــﺎ ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟــدﻳون ّ
ﻣﻠﻳــون دﻳﻧــﺎر ﺣﺗــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟرﺑــﻊ اﻻوﻝ ﻣــن ﻋــﺎم  2021ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم  2020ﺣﻳــث ﺑﻠﻐــت
ﺣواﻟﻲ  900.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر وﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ  493.4ﻣﻠﻳون دﻳﻧـﺎر ،ﺣﻳـث أﺳـﻬﻣت ﻫـذﻩ

اﻟﺗﻐﻳـرات ﺑﺎﻧﺧﻔــﺎض رﺻــﻳد اﻟﻣدﻳوﻧﻳــﺔ ﺣﺗــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟرﺑــﻊ اﻻوﻝ ﻣــن ﻋــﺎم  2021ﺑﺣـواﻟﻲ  29.6ﻣﻠﻳــون
دﻳﻧﺎر وذﻟك ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺳـدﻳدات واﻟﻣﺳـﺣوﺑﺎت ﺑﻘﻳﻣـﺔ  15.3ﻣﻠﻳـون دﻳﻧـﺎر واﻧﺧﻔـﺎض

ﻓﻲ ﺗﻐﻳر ﺳﻌر اﻟﺻـرف ﺑﻘﻳﻣـﺔ  14.3ﻣﻠﻳـون دﻳﻧـﺎر ،ﻋﻠﻣـﺎ ﺑﺎﻧـﻪ ﺧـﻼﻝ ﺷـﻬر اذار وﻛـﺎﻧون اوﻝ ﻣـن ﻋـﺎم
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 2020ﺗـ ــم ﺳـ ــﺣب اﻟﺷ ـ ـرﻳﺣﺔ اﻻوﻟـ ــﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳـ ــﺔ ﻣـ ــن اﺗﻔﺎﻗﻳـ ــﺔ اﻟﺗﺳـ ــﻬﻳﻝ اﻟﻣﻣﺗـ ــد اﻟﺟدﻳـ ــدة اﻟﻣوﻗﻌـ ــﺔ ﺑﺗـ ــﺎرﻳﺦ
 2020/3/26ﻣــﻊ ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ ﺑﻣﺑﻠــﻎ اﺟﻣــﺎﻟﻲ  204.1ﻣﻠﻳــون دﻳﻧــﺎر ،ﺑﺎﻻﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﺗوﻗﻳــﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻳ ــﺔ ﻗ ــرض أداة اﻟﺗﻣوﻳ ــﻝ اﻟﺳـ ـرﻳﻊ ) (RFIﻣ ــن ﺻ ــﻧدوق اﻟﻧﻘ ــد اﻟ ــدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳ ــﺎﻋدة اﻟطﺎرﺋ ــﺔ ﻟﻠﺿ ــروف

اﻻﺳﺗﺛﺎﺋﻳﺔ )ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ( ﺣﻳث ﺗم ﺳﺣب ﻛﺎﻣﻝ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣواﻟﻲ  282.6ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.

ارتفاع عجز الموازنة:
ان اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ ﻳﻌود إﻟﻰ ﺗﻣوﻳﻝ ﺟزء ﻣن ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻎ 274.2
ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ،وﻛذﻟك اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘروض اﻟﺟدﻳدة ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟوطﻧﻳﺔ واﻧﺧﻔﺎض
اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  16.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم .2021

تسديد مديونية سلطة المياه  /اعادة اقراض لسلطة المياه:
ﺗﺳدﻳد أﻗﺳﺎط اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﺣواﻟﻲ 4
ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ  38.6ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2020
اﻟدﻳن اﻟداﺧﻠﻲ:
ارﺗﻔﻊ اﺟﻣﺎﻟﻲ رﺻﻳد اﻟدﻳن اﻟداﺧﻠﻲ )ﻣوازﻧﺔ وﻣﻛﻔوﻝ( ﺑﻌد اﺳﺗﺛﻧﺎء إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر

أﻣواﻝ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) (SSIFﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﺑﻣﺑﻠﻎ  339.3ﻣﻠﻳون
دﻳﻧﺎر ﻟﻳﺻـﻝ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  13123.3ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %41.9ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ،
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ  12784.0ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %41.2ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎم  2020و  11988.1ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2019او ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %37.9ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ.

وﻗد ﺟﺎء ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟدﻳن اﻟداﺧﻠﻲ ﺿﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  337.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر

ﺑﻌد اﺳﺗﺛﻧﺎء إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻝ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) ،(SSIFوارﺗﻔﺎع اﻟدﻳن
اﻟﻌﺎم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﻛﻔوﻝ ﺑﻌد  SSIFﺑﺣواﻟﻲ  1.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر وﻳﻌود ﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻳن
اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻌدة ﻋواﻣﻝ اﻫﻣﻬﺎ ﺗﻣوﻳﻝ ﺟزء ﻣن ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻣوﻳﻝ ﻋﺟز ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﻣن ﺧﻼﻝ
ﺗﻘدﻳم ﺳﻠف ﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘدارﻩ  32.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن
ﻋﺎم .2021
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ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓـﻲ رﺻﻳد اﻟدﻳن اﻟداﺧﻠﻲ )ﻣوازﻧﺔ وﻣﻛﻔوﻝ( ﺑﻌد اﺳﺗﺛﻧﺎء إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ
ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻝ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ) (SSIFﺑﻣﺑﻠﻎ  333.2ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ

اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻟﻳﺻﻝ اﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  11781.2ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎ ﻣﻘدارﻩ  11448.0ﻣﻠﻳون
دﻳﻧﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2020و  10710.0ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2019

وﻗد ﺟﺎء اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ )ﻣوازﻧﺔ( ﺑﻣﺑﻠﻎ
 12ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر وارﺗﻔﺎع اﻟدﻳن اﻟداﺧﻠﻲ ﻣوازﻧﺔ ﺑﻌد  SSIFﺑﻣﺑﻠﻎ  337.5ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر واﻧﺧﻔﺎض

وداﺋﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  5.9ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر وارﺗﻔﺎع اﻟدﻳن اﻟﻣﻛﻔوﻝ ﺑﻌد  SSIFﺑﻣﺑﻠﻎ 1.8

ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر.

تسديد مديونية سلطة المياه :
ﺑﻠﻐت اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻗﺳﺎط اﻟﻣﺳددة اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟرﺑﻊ اﻻوﻝ ﻣن ﻋﺎم  2021ﺣواﻟﻲ  24.6ﻣﻠﻳون
دﻳﻧﺎر ﻓﻲ ﺣﻳن ﺑﻠﻐت ﺣواﻟﻲ  198.4ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2020وﺣواﻟﻲ  296.8ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2019ﺣﻳث ﺗﻘوم و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈدارة ﺗﺳدﻳد اﻟﻘروض ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ ﻋﺎم .2018
*ﻳﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟرﺟوع اﻟﻰ ﻧﺷرة ﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ
وزارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
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