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 :2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايجايح يًسبعَٝصا١ْٝ ايٛشازات ٚاإلدازات احله١َٝٛ أٚال: 

 

  ــ١ بًغــ ــ١  مجً ــسادات ايفعًٝ ــعاإلٜ ــح يًسب ــٛبس) ايجاي ــ١  دٜطــُر - أنت ــٔ ايطــ١ٓ املايٝ َ )

 ًَٝاز د.ى. تٓكطِ إىل: 8.16حنٛ  2113/2114

o 7.2 .ًَٝاز د.ى. إٜسادات ْفط١ٝ 

o 1.9 .ًَٝاز د.ى. إٜسادات غري ْفط١ٝ 

 

  ــ ــ١ بًغــ ــ١   مجًــ ــسٚفات ايفعًٝــ ــعاملصــ ــح يًسبــ ــٛبس) ايجايــ ــُر - أنتــ ــٔ دٜطــ ( َــ

 ًَٝاز د.ى.  4.5حنٛ  2113/2114ايط١ٓ املاي١ٝ 
 

   ــ٢ ــا٤ل عًـ ــدّ  ٚبٓـ ــا تكـ ــ ٕ  َـ ــعفـ ــح ايسبـ ــ١   ايجايـ ــ١ٓ املايٝـ ــٔ ايطـ ــل 2113/2114َـ  سكـ

 ًَٝاز د.ى. 3.6َكدازٙ   فا٥ض
 

 ٚ بايتصاَـــات ايدٚيـــ١ ٚاملتعًـــل   بعـــد استطـــاغ املبًـــ  اخلـــا     يف ســـن أْـــ٘ 

ــاٍ ايكادَــ١ ) ب ــا ٞ األدٝ ــسادات( 25استٝ ــ ٕ % َــٔ إمجــايٞ اإلٜ ــا٥ض  ف ــ١ خــالٍ ا ف ملٝصاْٝ

 .ًَٝاز د.ى 1.6 حنٛ بً  2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايجايح ايسبع

 

 

 :2113/2114ٓٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ بثاًْٝا: ايتٛقعات املطتكب١ًٝ 

 

  ــا٤ل عًــ٢ ــٞ ٚايطٝاضــ١ املايٝــ١.  بٓ ــات ايفعًٝــ١ خــالٍ   ٚتٛقعــات إداز٠ االقتصــاد ايهً ايبٝاْ

َــٔ املتٛقــع إٔ اكــل ايطــ١ٓ       2113/2114َــٔ َٝصاْٝــ١ ايطــ١ٓ املايٝــ١     ايجايــح ايسبــع

ــ١  ــداز   2113/2114املايٝـ ــًا اكـ ــاز د.ى  13.6فا٥ضـ ــ١   )قًَٝـ ــات ايدٚيـ ــِ ايتصاَـ ــٌ خصـ بـ

ٙ   ( ادَــ١ املتعًكــ١ باستٝــا ٞ األدٝـــاٍ ايك    د.ى ًَٝـــاز 5.5 أٟ َـــا ٜعــادٍ فا٥ضـــًا َكــداز

 (.ايتصاَات ايدٚي١ املتعًك١ باستٝا ٞ األدٝاٍ ايكاد١َ)بعد خصِ 

 

   أعــالٙ بٓــا٤ل عًــ٢ اإلٜــسادات    إداز٠ االقتصــاد ايهًــٞ ٚايطٝاضــ١ املايٝــ١   تــيتٞ تٛقعــات 

 املتٛقع١ ايتاي١ٝ: ايعا١َ ٚاملصسٚفات ايعا١َ 

o     ــ١ ــ١ املتٛقعـــ ــٛشازات ٚاإلدازات احلهَٛٝـــ ــ١ يًـــ ــسادات ايعاَـــ ــايٞ اإلٜـــ إمجـــ

 ًَٝاز د.ى.  ٚتٓكطِ إىل َا ًٜٞ: 32.4َبً  

    ــ١ ــسادات ايٓفطٝــ ــايٞ اإلٜــ ــ   إمجــ ــاز د.ى.  29.8ٜبًــ ــافأا  إًَٔٝــ  بــ

 .$112َتٛضط ضعس ايرٌَٝ 

  ًد.ى.ًَٝاز   2.6 حنٛ  إمجايٞ اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ تب 
 

o د.ى.ًَٝاز  18.8 تبً  حنٛ ايعا١َ يًٛشازات ٚاإلدازات احله١َٝٛ إمجايٞ املصسٚفات 
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 :اإلٜسادات ايعا١َ: أٚاًل

 

  َ٘ــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١  ايجايــح ايسبــعخــالٍ  % َــٔ اإلٜــسادات املكــدز181٠مت اصــٌٝ َــا ْطــبت

َـٔ ايطـ١ٓ املايٝـ١     ايجايح ايسبعخالٍ  ايعا١َ ٜساداتاإلإمجايٞ  مت تكدٜس سٝح  2113/2114

 .ًَٝاز د.ى 8.2حنٛ  ٚ مت اصًٌَٝٝاز د.ى.  4.5 َبً 2113/2114
 

 بـرات َكازْـ١   2113/2114َٔ ايطـ١ٓ املايٝـ١    ايجايح ايسبعاإلٜسادات ايفع١ًٝ خالٍ   اخنفض 

بػـهٌ   االخنفـا  ٜٚـيتٞ ٖـرا     %1 بٓطـب١   2112/2113ايفأ٠ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطـابك١  

 2113/2114َـٔ ايطـ١ٓ املايٝـ١     ايجايح ايسبعز٥ٝطٞ بطبب اخنفا  اإلٜسادات ايٓفط١ٝ خالٍ 

. ٜٚعٛد ٖرا االخنفا  إىل 2112/2113عٓٗا يرات ايفأ٠ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١  %3بٓطب١ 

َٔ ايطـ١ٓ املايٝـ١ ايطـابك١     ايجايح ايسبعخالٍ  $116.85َٔ ٖبٛط َتٛضط ضعس بسٌَٝ ايٓفط 

 2113/2114ايفأ٠ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ  خالٍ ذات $116.15إىل  2112/2113
 

 ( ِايب1ٜٝٚٛضح اجلدٍٚ زق )  ٚأبٛابٗـا باإلضـاف١ إىل   ايعاَـ١  اْات املتعًك١ ب مجايٞ اإلٜـسادات

َكازْـ١ً   2113/2114يًط١ٓ املايٝـ١   ايجايح ايسبع منٛ  َٚعدٍ ايفعًٞ يًُكدز ْطب١ ايتشصٌٝ

 . 2112/2113َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايسبعبٓفظ 

 

  ٚاإلٜسادات املكدز٠ 2112/2113َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايجايح يًسبعاإلٜسادات ايفع١ًٝ  (:1ددٍٚ زقِ )

 2113/2114ٚايفع١ًٝ يٓفظ ايفأ٠ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(          

إغاز٠ ضايب١ أٚ ْطب  متجٌاألزقاّ بايًٕٛ األمحس *املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.  

 أقٌ َٔ املكدز اصٌٝ

 

  ٍَـا ْطـبت٘    2113/2114َٔ َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املايٝـ١   ايجايح ايسبعمتجٌ اإلٜسادات ايٓفط١ٝ خال

بع ايطـا ايبـاغ  ٚبػـهٌ خذـٍٛ دـدًا    ًٜٝـ٘ بعـد ذيـو      ايعا١َ % َٔ إمجايٞ اإلٜسادات87.5

اإليراد انمقذر )1(اإليراد انفعهي
اإليراد انفعهي 

)2(

فرق  اإليراد 

انفعهي عه انمقذر 

)2-1( =

وطثح اإليراد 

انفعهي إنى انمقذر 

)2/1( =

معذل ومى اإليراد انفعهي 

نهطىح انمانيح 

2013/2014 مقاروح 

تانطىح انمانيح 

2012/2013

%1-%8254.74524.08162.13638.1180اإلجمــانـــــي

غـــــــــــــاز انـىفــــــــــط انـخــــــــــاو واـن %3-%7470.84220.87225.33004.5171  انثاب األول:      

%22%11.247-8.221.310.0  انثاب انثاوي:   انضرائة عهى صافي انذخم واألرتاح

%61%4.14.46.52.2149  انثاب انثانث:   انضرائـة وانرضـىو عهى انممـتهكـــاخ

%710%0.10.50.80.3153  انثاب انراتع:   انضرائة وانرضىو عهى انطهع وانخذماخ

  انثاب انخامص:  انضـرائـة وانرضــىو عهى انتجــارج        

                       وانمعامالخ انذونيح
76.956.376.119.8135%-1%

إيـــــــــــراداخ انـــخــــــذمـــــــــــــاخ %15-%0.4100-207.9177.5177.1  انثاب انطادش:     

اإليـــراداخ وانرضـــىو انمتىــــىعـــــح %43%464.635.8664.0628.21856  انثاب انطاتع: 

اإليــــراداخ انـــرأضــمــــــانيــــــــــح %90-%5.330-22.17.52.2  انثاب انثامه: 

انرتع انثانث نهطىح انمانيح 2014/2013

انرتع انثانث 

نهطىح انمانيح 

2013/2012

انـثيـــــــــان
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ٜٚٛضـح   % َـٔ إمجـايٞ اإلٜـسادات ايعاَـ١    8( يُٝجٌ ْطب١ تعادٍ ٚايسضّٛ املتٓٛع١ٜسادات اإل)

 .ايعا١َ األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ألبٛاغ اإلٜسادات ْطب١ً إىل إمجايٞ اإلٜسادات (1ايػهٌ زقِ )
 

 ايعا١َ اإلٜساداتإمجايٞ (: األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ألبٛاغ اإلٜسادات ايفع١ًٝ إىل 1غهٌ زقِ )

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.    

 

 اإلٜسادات ايٓفط١ٝ - أ

  ٍ( َــٔ دٜطــُر -أنتــٛبس) ايجايــح ايسبــعبًغــ  إمجــايٞ اإلٜــسادات ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١ خــال

ــ١  ــ١ٓ املايٝــ ــٛ   2113/2114ايطــ ــدز٠   7.2حنــ ــسادات املكــ ــن إٔ اإلٜــ ــاز د.ى يف ســ ًَٝــ

ًَٝــاز  د.ى  ٖٚــٛ َــا اجــٌ شٜــاد٠ اإلٜــساد ايفعًــٞ َكازْــ١  4.2تبًــ   ايسبــعباملٝصاْٝــ١ خــالٍ 

 %.171باإلٜساد املكدز  يُٝجٌ ْطب١ تعادٍ 
 

 ( ِبٝــإ 2ٜٚٛضــح اجلــدٍٚ زقــ )ايجايــح ايسبــعصــادزات ايــٓفط خــالٍ ٚإلٜسادات ايٓفطٝــ١ بــا 

  ٚايطــــ١ٓ املايٝــــ١ ايطــــابك١ 2113/2114( َــــٔ ايطــــ١ٓ املايٝــــ١ دٜطــــُر-أنتــــٛبس)

ــا ايػــــ 2112/2113 ــِ ). أَــ ــٗس١ٜ   2هٌ زقــ ــٓفط ايػــ ــعاز ايــ ــح أضــ ــالٍ( فٝٛضــ                        خــ

 .2113/2114( َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ دٜطُر-أنتٛبس) ايجايح ايسبع
 

 (:اإلٜسادات ايٓفط١ٝ ٚضعس ايٓفط صادزات ايٓفط 2ددٍٚ زقِ )

 2112/2113  ٚايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١ 2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايجايح ايسبعخالٍ 

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 إــايبٝ

 2113/2114ايط١ٓ املاي١ٝ  2112/2113ايط١ٓ املاي١ٝ 

 َعدٍ ايُٓٛ ايجايحايسبع  ايجايحايسبع 

)ًَٝاز  اإلٜسادات ايٓفط١ٝ

 د.ى(
7.5 7.2 -3% 

َتٛضط إْتاز ايهٜٛ  

 ايٓفطٞ

 )ًَٕٝٛ بسٌَٝ/ّٜٛ(

2.824 2.81 -1.5% 

                                                                                      .(OPECاملصدز٠ يًبأٍٚ ) ايدٍٚ  َٚٓظ١ُ يًدٚي١ املاي١ٝ ضٟٓٛ يإلداز٠ ايسبع املتابع١ تكازٜس: املصدز               
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( دٜطُر -أنتٛبس) ايجايح ايسبع غٗسًٜا خالٍ أضعاز ايٓفط(: تطٛز 2غهٌ زقِ )

2113/2114 

 

 ( OPECاملصدز٠ يًبأٍٚ ) ايدٍَٚٓظ١ُ : املصدز

 

  ( ِــ ــهٌ زقــ ــح ايػــ ــ١   3ٜٚٛضــ ــ١ ايفعًٝــ ــسادات ايٓفطٝــ ــع( اإلٜــ ــح يًسبــ ــٔ  ايجايــ َــ

ــ١  ــ١ٓ املايٝـــ ــ١  2112/2113ايطـــ ــدز٠ ٚايفعًٝـــ ــ١ املكـــ ــسادات ايٓفطٝـــ ــع  ٚاإلٜـــ  يًسبـــ

. سٝـــح أـــد إٔ اإلٜـــسادات ايٓفطٝـــ١ قـــد     2113/2114َـــٔ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١    ايجايـــح

عٓــــد َكازْتٗــــا  2113/2114َــــٔ ايطــــ١ٓ املايٝــــ١  ايجايــــح ايسبــــعاخنفضــــ  خــــالٍ 

 .%3 بٓطب١ 2112/2113َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١  ايسبعبٓفظ 

 

  ٚايفعًٞ َٔ 2113/2114(:  اإلٜسادات ايٓفط١ٝ املكدز٠ ٚايفع١ًٝ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 3غهٌ زقِ )

 2112/2113ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ. 
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 اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ  - غ
 

     ٍــال ــ١ خـ ــ١ ايفعًٝـ ــري ايٓفطٝـ ــسادات غـ ــايٞ اإلٜـ ــ  إمجـ ــعبًغـ ــح ايسبـ ــٛبس) ايجايـ  -أنتـ

ــُر ــ١  دٜطــ ــ١ٓ املايٝــ ــٔ ايطــ ــٛ 2113/2114( َــ ــن إٔ  936.8  حنــ ــٕٛ د.ى يف ســ ًَٝــ

ــسادات املكــدز٠ ــ١ خــالٍ  اإلٜ ــعباملٝصاْٝ ــ  حنــٛ  ايسب ــٌ   313.2تبً ــا اج ــٛ َ ــٕٛ  د.ى   ٖٚ ًَٝ

 %. 319يُٝجٌ ْطب١ تعادٍ املكدز شٜاد٠ اإلٜساد ايفعًٞ َكاز١ْ باإلٜساد 
 

 اجـٌ ايبـاغ األنـر َـٔ     يباغ ايطابع: اإلٜسادات ٚايسضّٛ املتٓٛعـ١  َٚٔ اجلدٜس بايرنس ف ٕ ا

 ايٓفط١ٝ.% َٔ إمجايٞ اإلٜسادات غري 71.9سٝح ضذٌ ٓطب١ٝ اي١ُٖٝ سٝح األ
 

 َــٔ ايطــ١ٓ  ايجايــح يًسبــع( اإلٜــسادات غــري ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١ 5 4زقــِ ) ٕٜٚٛضــح ايػــهال

َـــٔ  ايجايـــح يًسبـــع  ٚاإلٜـــسادات غـــري ايٓفطٝـــ١ املكـــدز٠ ٚايفعًٝـــ١  2112/2113املايٝـــ١ 

ــ١   ــ١ٓ املايٝ ــري      2113/2114ايط ــسادات غ ــٛاغ اإلٜ ــٔ أب ــاغ َ ــب١ٝ يهــٌ ب ــ١ ايٓط   ٚاألُٖٝ

   ع٢ً ايتٛايٞ.ٜسادات غري ايٓفط١ٝايٓفط١ٝ إىل إمجايٞ اإل

 

 ايجايح يًسبعايفع١ًٝ ٚاملكدز٠ غري ايٓفط١ٝ (: اإلٜسادات 4غهٌ زقِ )

 2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.

 

 

 

 

 

 



 11                                      إ/ الباحثة فيء الجيران - 3102/3102مه السنة المالية  الثالث للربعتحليل وتوقعات أداء المالية العامة 
 

 ايفع١ًٝ  غري ايٓفط١ٝ األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ يإلٜساداتتٛشٜع (: 5غهٌ زقِ )

 اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ َٔ إمجايٞ

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.    

 

 ( دٜطــُر -أنتــٛبس) ايجايــح ايسبــعخــالٍ  ايٓفطٝــ١ اإلٜــسادات غــري منــٛ َعــدٍ خيــص فُٝــا

َكازْتٗــا بــاإلٜسادات غــري ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١ خــالٍ      ٚ  2113/2114َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١   

فكـــد سككـــ  اإلٜـــسادات غـــري   2112/2113َـــٔ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١ ايطـــابك١   ايسبـــعْفـــظ 

 %.21َٛدب ٜعادٍ  منٛايٓفط١ٝ َعدٍ 

   ( ِــ ــح ايػــهٌ زق ــ١   6ٜٚٛض ــ١ ايفعًٝ ــري ايٓفطٝ ــسادات غ ــع( اإلٜ ــح يًسب ــ١ٓ   ايجاي ــٔ ايط َ

َـــٔ  ايجايـــح يًسبـــع  ٚاإلٜـــسادات غـــري ايٓفطٝـــ١ املكـــدز٠ ٚايفعًٝـــ١  2112/2113املايٝـــ١ 

 .2113/2114ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 ايجايح ايسبعايفع١ًٝ ٚاملكدز٠ خالٍ غري ايٓفط١ٝ (: اإلٜسادات 6غهٌ زقِ )

       2112/2113  ٚايفع١ًٝ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 .املاي١ٝ ٚايطٝاض١ ايهًٞ االقتصاد إداز٠: املصدز
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 :ايعا١َ : املصسٚفاتثاًْٝا

 

  ٍ86مت صسف َا ْطبت٘  2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( دٜطُر - أنتٛبس) ايجايح ايسبعخال %

 َبًـ  ايفـأ٠   يـرات  ايعا١َ اتصسٚفمت تكدٜس إمجايٞ املَٔ إمجايٞ املصسٚفات املكدز٠  سٝح 

 ًَٝاز د.ى. 4.5 حنٛ ١ٝايفعًبًغ  املصسٚفات د.ى  بُٝٓا  ًَٝاز 5.3
 

  باملصــسٚف املكــدز يف املصــسٚف ايفعًــٞ َكازْــ١   اخنفاضــًاأبــٛاغ املصــسٚفات  َعظــِغــٗدت

% 16( بٓطب١ صـسف تبًـ    ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعدات ٚايتذٗٝصات) ايجايحايباغ ٚبػهٌ خا  يف 

أَا ايباغ ايٛسٝد ايرٟ سكـل ازتفاعـًا عٓـد َكازْـ١ املصـسٚف        َٔ املصسٚف املكدز يريو ايباغ

املختًف١ ٚاملدفٛعات ايتش١ًٜٝٛ( بٓطب١ ايفعًٞ باملصسٚف املكدز ٖٛ ايباغ خاَظ )املصسٚفات 

  نُا إٔ ٖرا ايباغ قد سكل أع٢ً َعـدٍ منـٛ خـالٍ ٖـرٙ ايفـأ٠ يٝشكـل       %114صسف تبً  

 .%19ْطب١ تعادٍ 
 

 ــدٍٚ ٜٚٛضـــح ــِ اجلـ ــايٞ  (  3) زقـ ــات املتعًكـــ١ ب مجـ ــسٚفاتايبٝاْـ ــ١  املصـ ــا ايعاَـ ٚأبٛابٗـ

ــٞ يًُكــدز  َٚعــدٍ   ايصــسفباإلضــاف١ إىل ْطــب١  ــع منــٛايفعً ــح ايسب ــ١  ايجاي يًطــ١ٓ املايٝ

 .2112/2113َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايسبعبٓفظ َكاز١ًْ  2113/2114
 

  ٚاملصسٚفات 2112/2113 املاي١َٝٔ ايط١ٓ  ايجايح يًسبع(: املصسٚفات ايفع١ًٝ 3ددٍٚ زقِ )

 2113/2114 املاي١ٝاملكدز٠ ٚايفع١ًٝ يٓفظ ايفأ٠ َٔ ايط١ٓ 

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 

إغاز٠ ضايب١ أٚ ْطب  متجٌّ بايًٕٛ األمحس األزقا*. املاي١ٝاملصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ 

 صسف أقٌ َٔ املكدز

 

 

انمصروف انفعهي
انمصروف انمقذر 

)1(

انمصروف انفعهي 

)2(

فرق  انمصروف 

انفعهي عه انمقذر 

)2-1( =

وطثح انمصروف 

انفعهي إنى انمقذر 

)2/1( =

معذل ومى انمصروف 

انفعهي نهطىح انمانيح 

2013/2014 مقاروح 

تانطىح انمانيح 

2012/2013

%5-%86 709.7- 4540.9 5250.6 4798.6اإلجمانـــــــــــي

%37-%80 258.7- 1039.8 1298.5 1647.4 انثاب األول:    انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

%4%79 203.2- 765.2 968.4 736.9 انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

 انثاب انثانث: وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ  

                   وانتــجهيــــــــساخ
20.6 87.8 14.3 -73.5 16%-31%

 انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح    

                  واالضتمالكاخ انعامح
349.3 555.4 298.6 -256.9 54%-15%

انثاب انخامص:  انمصروفــاخ انمختهفــح        

                   وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح
2044.5 2340.4 2423.0 82.6 104%19%

انثيـــــــــــــان

انرتع انثانث 

نهطىح انمانيح 

2012/2013

انرتع انثانث نهطىح انمانيح 2013/2014
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  ٍ( َــٔ ايطــٓ٘ املايٝــ١ دٜطــُر – أنتــٛبس) ايجايــح ايسبــعٚبتشًٝــٌ بٝاْــات املصــسٚفات خــال

ــح  2113/2114 ٞ   تتضــ ــاي ــب١ً إىل إمجــ ــسٚفات ْطــ ــٛاغ املصــ ــب١ٝ ألبــ ــ١ ايٓطــ  األُٖٝــ

 .( ذيو7ٜٚٛضح ايػهٌ زقِ ) ايعا١َ املصسٚفات

 

 املصسٚفات ألبٛاغ ايفع١ًٝ يًُصسٚفات ايٓطب١ٝ : األ١ُٖٝ(7) زقِ ايػهٌ

 ايعا١َ املصسٚفات إلمجايٞ بايٓطب١

 

 . املاي١ٝاملصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١            

 

 ( ٌاملصــسٚفات ايفعًٝــ١ 8ٜٚٛضــح ايػــه )ــع ــح يًسب   2112/2113َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١   ايجاي

 .2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايجايح يًسبعٚاملصسٚفات املكدز٠ ٚايفع١ًٝ 

 

 ٚايفع2113/2114١ًٝ(: املصسٚفات ايفع١ًٝ ٚاملكدز٠ يًط١ٓ املاي١ٝ 8غهٌ زقِ )

 2112/2113يًط١ٓ املاي١ٝ 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.         
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 : املستباتاألٍٚايباغ  - أ
 

  أنتــٛبس) ايجايــح ايسبــع خــالٍ)املستبــات(  األٍٚيًبــاغ  ايفعًٝــ١ املصــسٚفات إمجــايٞ بًغــ- 

 املكـدز٠  املصـسٚفات  إٔ سن يف ى.د ًَٝاز 1.14 حنٛ  2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( دٜطُر

 .َٔ املصسٚف املكدز %81 تعادٍ ْطب١ ُجٌتي  ى.د  ًَٝاز 1.3 حنٛ تبً  ايسبع خالٍ باملٝصا١ْٝ
 

 ــا ــص اـ ــٛ   خيـ ــدٍ منـ ــاغ   َعـ ــ١ يًبـ ــسٚفات ايفعًٝـ ــات( األٍٚاملصـ ــالٍ )املستبـ ــع خـ  ايسبـ

ــح ــٛبس) ايجايــ ــُر -أنتــ ــٔ( دٜطــ ــ١ٓ َــ ــ١ ايطــ ــد  2113/2114 املايٝــ ــض فكــ  اخنفــ

ــب١ ــا إذا% 37 بٓطــ ــا مت َــ ــسٚفات َكازْتٗــ ــ١ باملصــ ــالٍ ايفعًٝــ ــع ْفــــظ خــ ــٔ ايسبــ  َــ

  .2112/2113 ايطابك١ املاي١ٝ ايط١ٓ

 

 : املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَاتايجاْٞايباغ  - غ
 

  ايفع١ًٝ املصسٚفات إمجايٞ بًغ  ٍ  ايسبـع  يًباغ ايجاْٞ )املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَات( خـال

ٛ   2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( دٜطُر -أنتٛبس) ايجايح ـ  765  حنـ  إٔ سـن  يف ى.د ًَٕٛٝ

 تعادٍ ْطب١ ُجٌتي ى .د  ًَٕٝٛ 968 حنٛ تبً  ايجايح ايسبع خالٍ باملٝصا١ْٝ املكدز٠ املصسٚفات

 .َٔ املصسٚف املكدز 79%
 

  يًباغ ايجاْٞ )املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَات( خالٍ املصسٚفات ايفع١ًٝ منٛ َعدٍ خيص اا 

 مت َـا  إذا  %4 بٓطب١  من فكد  2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( دٜطُر -أنتٛبس) ايجايح ايسبع

 .2112/2113 ايطابك١ املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ ايسبع ْفظ خالٍ ايفع١ًٝ باملصسٚفات َكازْتٗا

 

 ايباغ ايجايح: ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعدات ٚايتذٗٝصات - ت
 

  ايجايح يًباغ ايفع١ًٝ املصسٚفات إمجايٞ بًغ ( ٌ ٌ  ٚضـا٥ ٍ ( ٚايتذٗٝـصات  ٚاملعـدات  ايٓكـ  خـال

ٕ  14 حنٛ  2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( دٜطُر -أنتٛبس) ايجايح ايسبع  سـن  يف ى.د ًَٝـٛ

 %16 تعادٍ ْطب١ يُٝجٌ ى .د  ًَٕٝٛ 88 حنٛ تبً  ايسبع خالٍ باملٝصا١ْٝ املكدز٠ املصسٚفات إٔ

  .َٔ املصسٚف املكدز
 

 ٚاملعـــدات ايٓكـــٌ يًبـــاغ ايجايـــح )ٚضـــا٥ٌ املصـــسٚفات ايفعًٝـــ١ َعـــدٍ منـــٛ خيـــص اـــا 

 ٍ ــال ــصات( خ ــع ٚايتذٗٝ ــح ايسب ــٛبس) ايجاي ــُر -أنت ــٔ( دٜط ــ١ٓ َ ــ١ ايط   2113/2114 املايٝ

ــد ــض فك ــب١ اخنف ــا إذا  %31 بٓط ــا مت َ ــسٚفات َكازْتٗ ــ١ باملص ــالٍ ايفعًٝ ــظ خ ــع ْف  ايسب

 .2112/2113 ايطابك١ املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ
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 ١عاَاي: املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ ٚايصٝا١ْ ٚاالضتُالنات ايسابعايباغ  - خ
 

  ــ ــايٞ بًغـ ــسٚفات إمجـ ــ١ املصـ ــاغ ايفعًٝـ ــع يًبـ ــازٜع) ايسابـ ــا١ٝ٥ املػـ ــٝا١ْ اإلْػـ  ٚايصـ

ــتُالنات ــ١  ٚاالض ــالٍ( ايعاَ ــع خ ــح ايسب ــٛبس) ايجاي ــُر -أنت ــٔ( دٜط ــ١ٓ َ ــ١ ايط  املايٝ

ــ 299 حنـــٛ  2113/2114  خـــالٍ باملٝصاْٝـــ١ املكـــدز٠ املصـــسٚفات إٔ ســـن يف ى.د ًَٕٛٝـ

  .َٔ املصسٚف املكدز %54 تعادٍ ْطب١ ُجٌتي ى .د ًَٕٛٝ 555 حنٛ تبً  ايجايح ايسبع
 

 ــاغ  املصــسٚفات ايفعًٝــ١ منــٛ َعــدٍ خيــص اــا ــعيًب  ٚايصــٝا١ْ اإلْػــا١ٝ٥ املػــازٜع) ايساب

ــتُالنات ــ١  ٚاالض ــالٍ ( ايعاَ ــع خ ــح ايسب ــٛبس) ايجاي ــُر -أنت ــٔ( دٜط ــ١ٓ َ ــ١ ايط  املايٝ

ــد  2113/2114 ــض فك ــا إذا% 15 بٓطــب١ اخنف ــا مت َ ــ١ باملصــسٚفات َكازْتٗ  خــالٍ ايفعًٝ

 .2112/2113 ايطابك١ املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ ايسبع ْفظ

 

 ايباغ اخلاَظ: املصسٚفات املختًف١ ٚاملدفٛعات ايتش١ًٜٝٛ - ز
 

  ( ايتش١ًٜٝٛ ٚاملدفٛعات املختًف١ املصسٚفات) اخلاَظ يًباغ ايفع١ًٝ املصسٚفات إمجايٞ بًغ

 يف ى.د ًَٝـاز  2.4 حنٛ  2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( دٜطُر -أنتٛبس) ايجايح ايسبع خالٍ

 تعادٍ ْطب١ يُٝجٌ ى .د  ًَٝاز 2.3 حنٛ تبً  ايسبع خالٍ باملٝصا١ْٝ املكدز٠ املصسٚفات إٔ سن

 .املكدز املصسٚف َٔ 114%
 

 ــا ــٛ َعـــدٍ خيـــص اـ ــسٚفات ايفعًٝـــ١ منـ ــاغ  املصـ ــاَظيًبـ ــسٚفات املختًفـــ١ ) اخلـ املصـ

ــ١  ــدفٛعات ايتشًٜٛٝ ــالٍ ( ٚامل ــع خ ــح ايسب ــٛبس) ايجاي ــُر -أنت ــٔ( دٜط ــ١ٓ َ ــ١ ايط  املايٝ

 خـــالٍ ايفعًٝـــ١ باملصـــسٚفات َكازْتٗـــا مت َـــا إذا% 19 بٓطـــب١ ٢منـــ فكـــد  2113/2114

 .2112/2113 ايطابك١ املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ ايسبع ْفظ
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 :يًٛشازات ٚاإلدازات احله١َٝٛاملٝصا١ْٝ ايعا١َ أٚاًل: 

 

  ١ايتطـع ايفع١ًٝ خـالٍ  بٓا٤ل ع٢ً تٛقعات إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ  ٚايبٝاْات 

ايطــ١ٓ املايٝــ١ َــٔ املتٛقــع إٔ اكــل   2113/2114َــٔ َٝصاْٝــ١ ايطــ١ٓ املايٝــ١  غــٗٛز األٚىل

املتعًكـ١ باستٝـا ٞ    قبٌ خصِ ايتصاَات ايدٚي١ ىد.ًَٝاز  13.6 اكداز ًافا٥ض 2113/2114

 .ًَٕٝٛ د.ى 8.1األدٝاٍ ايكاد١َ ٚايرٟ َٔ املتٛقع إٔ ٜبً  
 

 ثاْٝا: اإلٜسادات ايعا١َ: 

 

  ٕــع أ ــٔ املتٛق ــسادات ايعاَــ١  تصــٌ َ ــ١  إمجــايٞ اإلٜ ــ   2113/2114خــالٍ ايطــ١ٓ املايٝ َبً

ــ٢ إٔ    32.4 ــا٤ل عً ــو بٓ ــاز د.ى  ٚذي ــاتًَٝ ــتبً     تٛقع ــ١ ض ــسادات ايٓفطٝ  29.8إمجــايٞ اإلٜ

ــاز د. ــ١   ى.ًَٝـ ــ١ٓ املايٝـ ــالٍ ايطـ ــات   2113/2114ٚ خـ ــري   تٛقعـ ــسادات غـ ــايٞ اإلٜـ إمجـ

 د.ى خالٍ ايط١ٓ املاي١ٝ ذاتٗا.ًَٝاز  2.6 ضتصٌ َبً ايٓفط١ٝ 
 

 اإلٜسادات ايٓفط١ٝ: - أ
 

        ايــدٍٚ املصــدز٠ يًــٓفط  بٓــا٤ل  عًــ٢ ايبٝاْــات ايػــٗس١ٜ ايصــادز٠ َــٔ َٓظُــ١ (OPEC  )

 َا ًٜٞ: ايتٛصٌ إىلبٝاْات بٓو ايهٜٛ  املسنصٟ  مت ٚ

o   ً2.822 َـٔ ايـٓفط  َتٛضط إْتـاز ايهٜٛـ  ايٝـَٛٞ    ب    ّ   خـالٍ  ًَٝـٕٛ بسَٝـٌ / ٜـٛ

 .2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  غٗٛز األٚىل ١ايتطع
 

o   ًد.ى.  1.2839ايـدٜٓاز ايهـٜٛم َكابـٌ ايـدٚالز األَسٜهـٞ       َتٛضط ضعس صسفب

 .2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ غٗٛز األٚىل  ١ايتطعخالٍ 
 

o             ٞبٓا٤ل ع٢ً َـا تكـدّ  ٚبـافأا  بكـا٤ نُٝـات اإلْتـاز ٚأضـعاز ايصـسف عًـ٢ َـا ٖـ

 ضــعس عًُــًا بــيٕ َتٛضــطـــ   $112  إٔ ضــعس بسَٝــٌ ايــٓفط ٜطــاٟٚ ٚبــافأا عًٝــ٘

ــٌ ــٓفط بسَٝـ ــالٍ  ايـ ــعخـ ــٗٛز األٚىل  ١ايتطـ ــ١  غـ ــٓ٘ املايٝـ ــٔ ايطـ                    2113/2114َـ

ــ   ــِ )  -$114ٜبً ــ( 8( صــفش١ )2أْظــس ايػــهٌ زق ــع إٔ  ـ صــٌ إمجــايٞ َٜــٔ املتٛق

 ًَٝاز د.ى. 29.8اإلٜسادات ايٓفط١ٝ إىل 
 

 

 اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ: - غ
 

  يطـــٓٛات َـــٔ ا غـــٗٛز األٚىل ١يًتطـــععٓـــد َكازْـــ١ إمجـــايٞ اإلٜـــسادات غـــري ايٓفطٝـــ١

ــ١ً      ــ١ ا صـ ــري ايٓفطٝـ ــ١ٜٛٓ غـ ــسادات ايطـ ــايٞ اإلٜـ ــع إمجـ ــابك١ َـ ــجالخ ايطـ ــو ايـ يتًـ

ــا غــهً    ايطــٓٛات ــا أــد أْٗ ــا تٛضــط بامل  ف ْٓ ــا  %67.5ْطــبت٘ َ خــالٍ اصــًٝ٘ مت )َ

 .(َٔ ايجالخ ضٓٛات املاي١ٝ ايطابك١ غٗٛز األٚىل ١ايتطع
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  غـٗٛز   ١ايتطـع   ٚسٝح إٔ إمجايٞ اإلٜسادات غـري ايٓفطٝـ١ خـالٍ    ايٓطب١بافأا  ثبات تًو

َــٔ املتٛقــع إٔ تصــٌ ف ْــ٘ د.ى   ًَٝــاز 1.8  قــد بًغــ 2113/2114َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١  األٚىل

 د.ى. ًَٝاز 2.6َبً   2113/2114اإلٜسادات يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ  تًو  إمجايٞ
 

  ( ِــ ــٓٛات  4ٜٚٛضــح اجلــدٍٚ زق ــات ايط ــ١    ( بٝاْ ــ١ٓ املايٝ ــات ايط ــع تٛقع ــابك١ َ ــ١ ايط املايٝ

 2113/2114احلاي١ٝ 
 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛاتاإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ (: 4ددٍٚ زقِ )

 2113/2114 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

  )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

  

 ثايجًا: املصسٚفات ايعا١َ: 

 

  ًٌٝـاز  َ 18.8 بًـ  َ 2113/2114خـالٍ ايطـ١ٓ املايٝـ١      إمجايٞ املصـسٚفات َٔ املتٛقع إٔ تص

( ايم تٛضـح عًُٝـ١ ايتٛقعـات يهـٌ     9 8 7 6 ٢ً5 ايٓتا٥ر باجلداٍٚ زقِ )د.ى  ٚذيو بٓا٤ل ع

 .باغ ع٢ً سد٣

 

 :)املستبات( األٍٚايباغ  - أ

  غٗٛز األٚىل َٔ َٝصاْٝـ١ ايطـٓٛات    ١األٍٚ )املستبات( خالٍ ايتطععٓد َكاز١ْ َصسٚفات ايباغ

%  َٚـع افـأا  ثبـات    48.3ايجالخ ايطابك١ ب مجايٞ ايباغ  ف ْٗا متجـٌ باملتٛضـط َـا ْطـبت٘     

ايعٛاٌَ األخس٣ املؤثس٠ ع٢ً ْتـا٥ر إمجـايٞ ٖـرا ايبـاغ  ف ْـ٘ َـٔ املتٛقـع إٔ ٜصـٌ إمجـايٞ          

ٖٚـٛ إمجـايٞ َـا مت زصـدٙ باملٝصاْٝـ١.      ًَٝـاز د.ى    5.19 املصسٚفات املتٛقعـ١ ذـرا ايبـاغ إىل   

)املستبـات(   األٍٚ( بٝاْـات ايطـٓٛات املايٝـ١ ايطـابك١ املتعًكـ١ بايبـاغ       5ٜٚٛضح اجلـدٍٚ زقـِ )  

 .2113/2114ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ 

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

اإليراداخ غير انىفطيح خالل انتطعح 

شهىر األونى مه انطىح انمانيح
1012.61129.11419.81787.962648.6

1554.61666.52038.9إجماني اإليراداخ غير انىفطيح

وطثح اإليراداخ غير انىفطيح إنى 

إجماني اإليراداخ غير انىفطيح
65.1%67.7%69.6%67.5%

2014/2013

انثيان
انمتىضط 

انحطاتي
2013/2012 2012/2011 2011/2010
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  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات خالٍ  األٍَٚصسٚفات ايباغ (: 5ددٍٚ زقِ )

 2113/2114 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ 

 

 ٚاخلدَات(: ايطًع١ٝ ايباغ ايجاْٞ )املطتًصَات - غ

 غـٗٛز   ١ايتطـع خـالٍ   ايباغ ايجاْٞ )املطتًصَات ايطـًع١ٝ ٚاخلـدَات(   عٓد َكاز١ْ َصسٚفات

ٌ    ايباغَٔ َٝصا١ْٝ ايطٓٛات ايجالخ ايطابك١ ب مجايٞ  األٚىل باملتٛضـط َـا ْطـبت٘     ف ْٗـا متجـ

ـ إمجـايٞ ٖـرا ايبـاغ   َع افأا  ثبات ايعٛاٌَ األخس٣ املؤثس٠ عًـ٢ ْتـا٥ر   ٚ  49.7% ٘ َـٔ    ف ْ

ًَٝاز د.ى  ٚذيـو بٓـا٤ل عًـ٢     2.85 ذرا ايباغ إىل إمجايٞ املصسٚفات املتٛقع١ املتٛقع إٔ ٜصٌ

بٝاْات ايطٓٛات املاي١ٝ ايطابك١ املتعًكـ١ بايبـاغ  ايجـاْٞ    ٛضح رٟ ٜ( اي6دٍٚ زقِ )اجلايٓتا٥ر ب

 .2113/2114)املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَات(ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ 
 

 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباغ ايجاْٞ خالٍ (: 6ددٍٚ زقِ )

 2113/2114 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ 

انثاب األول: انمرتثـاخ خـالل انتطـعح شهـىر 

األونى مه انطىح انمانيح
1702.31960.82286.72520.45194.1

3423.24103.34831.5إجماني مصروفاخ انثاب األول خالل انطىح

%48.3%47.3%47.8%49.7  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

2014/2013

2011/20102012/20112013/2012انثيـــــــان
انمتىضط 

انحطاتي

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ 

خالل انتطعح شهىر األونى مه انطىح انمانيح
1400.01501.01617.41417.12854.2

2791.92760.13640.7إجماني مصروفاخ انثاب انثاوي خالل انطىح

%49.7%44.4%54.4%50.1  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013

انمتىضط 

انحطاتي
2011/20102012/20112013/2012انثيـــــــان
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 :(ٚايتذٗٝصات ٚاملعدات ايٓكٌ ٚضا٥ٌ) ايباغ ايجايح - ت

 غـٗٛز   ١ايتطـع خالٍ  ٚايتذٗٝصات( ٚاملعدات ايٓكٌ ايجايح )ٚضا٥ٌايباغ  عٓد َكاز١ْ َصسٚفات

ٌ    ايباغَٔ َٝصا١ْٝ ايطٓٛات ايجالخ ايطابك١ ب مجايٞ  األٚىل باملتٛضـط َـا ْطـبت٘     ف ْٗـا متجـ

ـ إمجـايٞ ٖـرا ايبـاغ   َع افأا  ثبات ايعٛاٌَ األخس٣ املؤثس٠ عًـ٢ ْتـا٥ر   ٚ  41.7% ٘ َـٔ    ف ْ

د.ى  ٚذيو بٓـا٤ل عًـ٢    ًَٕٝٛ 93.6 ذرا ايباغ إىل إمجايٞ املصسٚفات املتٛقع١ املتٛقع إٔ ٜصٌ

                 ايجايـح  بٝاْات ايطٓٛات املاي١ٝ ايطابك١ املتعًكـ١ بايبـاغ    ٛضح رٟ ٜ( اي7دٍٚ زقِ )اجلايٓتا٥ر ب

 .2113/2114ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ ٚايتذٗٝصات(  ٚاملعدات ايٓكٌ )ٚضا٥ٌ

 
 

 ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباغ ايجايح خالٍ(: 7ددٍٚ زقِ )

 2113/2114 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ 

 

 :ايعا١َ( ٚاالضتُالنات ٚايصٝا١ْ اإلْػا١ٝ٥ ايباغ ايسابع )املػازٜع - خ

   ــسٚفات ــ١ َص ــد َكازْ ــاغ  عٓ ــازٜع ايب ــع )املػ ــا١ٝ٥ ايساب ــٝا١ْ اإلْػ ــتُالنات ٚايص  ٚاالض

ــ١(  ــالٍ ايعاَ ــعخ ــٗٛز األٚىل ١ايتط ــابك١ ب مجــايٞ     غ ــجالخ ايط ــٓٛات اي ــ١ ايط ــٔ َٝصاْٝ َ

ــاغ ٌ   ايب ــ ــا متج ــبت٘    ف ْٗ ــا ْط ــط َ ــس٣     ٚ  %47.8باملتٛض ــٌ األخ ــات ايعٛاَ ــأا  ثب ــع اف َ

ــا٥ر   ــ٢ ْت ــؤثس٠ عً ــاغ امل ــإمجــايٞ ٖــرا ايب ٌ   ف ْ ــع إٔ ٜصــ ــٔ املتٛق إمجــايٞ املصــسٚفات  ٘ َ

رٟ ( ايــ8دٍٚ زقــِ )د.ى  ٚذيــو بٓــا٤ل عًــ٢ ايٓتــا٥ر باجلــ ًَٝــاز 1.4 ذــرا ايبــاغ إىل املتٛقعــ١

ــح ٜ ــاغ      ٛض ــ١ بايب ــابك١ املتعًك ــ١ ايط ــٓٛات املايٝ ــات ايط ــازٜع بٝاْ ــع )املػ ــا١ٝ٥ ايساب  اإلْػ

 .2113/2114ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ ايعا١َ(   ٚاالضتُالنات ٚايصٝا١ْ
 

 

 

 

 ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباغ ايسابع خالٍ(: 8ددٍٚ زقِ )

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انثانث: وضـائم انىقم وانمعـذاخ وانتجهيساخ 

خالل انتطعح شهىر األونى مه انطىح انمانيح
69.762.254.438.193.6

152.9147.0158.7إجماني مصروفاخ انثاب انثانث خالل انطىح

%40.7%34.3%42.3%45.6وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013

انمتىضط 

انحطاتي
2011/2010 2013/2012انثيـــــــان 2012/2011
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 2113/2114 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ 

 

 

 :ايتش١ًٜٝٛ( ٚاملدفٛعات املختًف١ املصسٚفات ايباغ اخلاَظ) - ز

 ِخـالٍ   (ايتش١ًٜٝٛ ٚاملدفٛعات املختًف١ املصسٚفات) اخلاَظإمجايٞ املصسٚفات بايباغ  تتط

بـن   سٝـح تساٚسـ   َٔ ايطٓٛات املاي١ٝ ايجالخ ايطابك١ بعدّ االضـتكساز   غٗٛز األٚىل ١ايتطع

 إمجـايٞ املصـسٚفات املتٛقعـ١    ٘ َٔ املتٛقع إٔ تصٌٚنٓتٝذ١ يريو ف ْ .%(49.1% إىل 39.2)

بٝاْـات  ( 9ٜٛضـح اجلـدٍٚ زقـِ )    ٖٚـٛ إمجـايٞ َـا مت زصـدٙ باملٝصاْٝـ١.      ًَٝـاز د.ى.  9.4 َبً 

ــاَظ     ــاغ اخل ــ١ بايب ــابك١ املتعًك ــ١ ايط ــٓٛات املايٝ ــسٚفات ) ايط ــ١ املص ــدفٛعات املختًف  ٚامل

 .2113/2114ايتش١ًٜٝٛ( ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ 
 

 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباغ اخلاَظ خالٍ(: 9ددٍٚ زقِ )

 2113/2114 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

 باملًٕٝٛ د.ى.()ايك١ُٝ 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

 

 

 

 

 

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

 انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح واالضتمالكاخ 

انعامح خالل انتطعح شهىر األونى مه انطىح انمانيح
915.5814.6659.0648.81356.9

1688.11652.01651.8إجماني مصروفاخ انثاب انراتع خالل انطىح

%47.8%39.9%49.3%54.2  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2011/20102012/20112013/2012انثيـــــــان
انمتىضط 

انحطاتي

2014/2013

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انخامص:  انمصروفاخ انمختهفح وانمذفىعاخ 

انتحىيهيح خالل انتطعح شهىر األونى مه انطىح انمانيح
4007.23920.03540.55017.59361.8

8164.98345.19024.8إجماني مصروفاخ انثاب انخامص خالل انطىح

%45.1%39.2%47.0%49.1  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013

انمتىضط 

انحطاتي
2013/2012 2012/2011 2011/2010 انثيـــــــان
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 ايطـــ١ٓ  َـــٔ  ايجايـــح ايسبـــع بٝاْـــات َٝصاْٝـــ١ ايـــٛشازات ٚاإلدازات احلهَٛٝـــ١ خـــالٍ أغـــازت

َـــٔ اإلٜـــسادات % 181 ٜعـــادٍيف داْـــب اإلٜـــسادات  َـــا مت اكٝكـــ٘  إٔ 2113/2114 املايٝـــ١

 .َٔ املصسٚفات املكدز٠ %86 قد بً  ًافعًَٝا مت صسف٘  إٔاملكدز٠  يف سن 

 

     ــاغ ــسادات يف ايب ــب اإلٜ ــاد٠ ايس٥ٝطــ١ يف داْ ــد دــا٤ت ايصٜ ــٓفط  األٍٚٚق ــ ٜسادات اي  ٚاخلــا  ب

ــساد   اخلــاّ ــح إٔ اإلٜ ــاش  سٝ ــٞٚايغ ــد وــاٚش  ايفعً ــساد ق ــ١   اإلٜ ــدز باملٝصاْٝ ــ١املك  خــالٍ  ايعاَ

  ٜٚسدـــع ذيـــو إىل ايطفـــس٠ يف %171بٓشـــٛ   2113/2114 املايٝـــ١ ايطـــ١َٓـــٔ  ايجايـــح ايسبـــع

ــا ســادص   ــٓفط ٚاطٝٗ ــٌ يف املتٛضــط يف ســن إٔ ضــعس   111أضــعاز اي دٚالز أَسٜهــٞ يًرَٝ

ٙ ايرَٝــٌ املكــدز يإلٜــسادات ايٓفطٝــ١ ٚايــرٟ        االٜـــسادات عٓــد إعــداد تكــدٜسات    مت اعتُــاد

 دٚالز أَسٜهٞ يًرٌَٝ.  75يًدٚي١ ٖٛ  ايعا١َباملٝصا١ْٝ   ايٓفط١ٝ

 

  ــعسكــل ــح ايسب ــاز د.ى  يف ســن  3.6َكــدازٙ   فــا٥ض 2113/2114َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١   ايجاي ًَٝ

ــ١      ــاٍ ايكادَ ــا ٞ األدٝ ــل باستٝ ــ١ ٚاملتعً ــات ايدٚي ــ  اخلــا  بايتصاَ ــ٘ ٚبعــد استطــاغ املبً أْ

َــٔ  ايجايــح ايسبــعايهًــٞ يًُٝصاْٝــ١ خــالٍ    ايفــا٥ض% َــٔ إمجــايٞ اإلٜــسادات(  فــ ٕ    25)

 ًَٝاز د.ى. 1.6  ٛحن بً قد  2113/2114ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

  ــع ــٔ املتٛق ــ١    َٚ ــات ايدٚي ــد خصــِ ايتصاَ ــ١    بع ــاٍ ايكادَ ــا ٞ األدٝ ــل استٝ ــل  املتعً إٔ اك

ــ١   ــ١ٓ املايٝ ــ١ ايط ٙ  2113/2114َٝصاْٝ ــداز ــًا َك ــاز 5.5 فا٥ض ــا مت    ًَٝ ــ٢ َ ــا٤ل عً ــو بٓ د.ى  ٚذي

 ايتٓبؤ ب٘ َٔ إمجايٞ اإلٜسادات ايعا١َ ٚإمجايٞ املصسٚفات ايعا١َ.

 

 خــالٍ املكــدز٠ باملصــسٚفات َكازْــ١ األبــٛاغ مجٝــع يف َٓخفضــ١ ايفعًٝــ١ املصــسٚفات دــا٤ت 

 يف خـــا  ٚبػـــهٌ  2113/2114 املايٝـــ١ ايطـــ١ٓ َـــٔ( دٜطـــُر -أنتـــٛبس) ايجايـــح ايسبـــع

 َـــٔ% 16 ْطـــبت٘ َـــا ٚصـــً   سٝـــح( ٚضـــا٥ٌ ايٓكـــٌ ٚاملعـــدات ٚايتذٗٝـــصات) ايجايـــح ايبـــاغ

 .ايسبع ذيو خالٍ املكدز املصسٚف

 

 

 


