حضرة صاحب السمو /الشيخ صباح األمحذ اجلابر الصباح
أمري دولة الكويت

مسو الشيخ  /نواف األمحذ اجلابر الصباح
ولي عهذ دولة الكويت

مسو الشيخ  /جابر مبارك احلمذ الصباح
رئيس جممس الوزراء

 تعريف مىازنة المىاطن ،ومذي أهمية معرفتك بها كمىاطن
 ٌٓ oاداح للشفبفٕخ رقذمٍب الحكُمخ لزعشٔف المُاطىٕه ثمدذِ الزدضا الذَلدخ وحدٌُ مده خدل
اطلعٍ علّ االٔشاداد َالمظشَفبد فٓ المٕضاوٕخ العبمخ للذَلخ.
 ٌٓ oثٕبن لمب ر إوجبصي ثبلمٕضاوٕخ الغبثقخ َمب ٌُ مقذس للغىخ الحبلٕخ مه المٕضاوٕخ العبمخ.
 oرعددشع اٌددذا المٕضاوٕددخ العبمددخ الحبلٕددخ َالددذع الددزْ رقذمددً الحكُمددخ رفددشاد المجزمدد
َالمشبسٔ الزٓ ر اوجبصٌب ثبلمٕضاوٕخ الغبثقخ َالزٓ عُ ٔدز رىفٕدزٌب ثبلمٕضاوٕدخ المعزمدذح
الحبلٕخ ثبإلػبفخ إلّ لمحخ عه المؤششاد االقزظبدٔخ لذَلخ الكُٔذ.

 ما هي الميسانية العامة للذولة؟
 ٌٓ oخطخ الذَلخ المبلٕخ فٓ رقذٔش إٔشادارٍب َمظشَفبرٍب العبمدخ خدل الغدىخ المبلٕدخ المقجلدخ
لزحقٕق أٌذافٍب االعزشارٕجٕخ ثخطخ الزىمٕخ االقزظبدٔخ َاالجزمبعٕخ.
 oالغىخ المبلٕخ ٌٓ :الغدىخ الزدٓ رعدذ عىٍدب المٕضاوٕدخ العبمدخ َالحغدبة الخزدبمَٓ .رجدذأ الغدىخ
المبلٕخ فٓ أَ إثشٔل مه كل عب َرىزٍٓ ثىٍبٔخ شٍش مبسط مه العب الزدبلَٓ ،إر لد ٔظدذس
قددبوُن سثددم المٕضاوٕددخ للغددىخ المبلٕددخ الحبلٕددخ ٔعمددل ثمٕضاوٕددخ الغددىخ المبلٕددخ الغددبثقخ لحددٕه
طذَسي.
 oرقددُ الددُصاساد ثئعددذاد رقددذٔشار إلٔشادارٍددب َمظددشَفبرٍب كددل فددٓ خددذَد اخزظبطددٍب َمدده د
رقذمً لُصاسح المبلٕخ فٓ مُاعٕذ محذدح مه أجل مىبقشزً َدساعزً فىٕبرَ ،فٓ ػُء رلك ٔدز
إعذاد مششَع المٕضاوٕخ العبمخ للذَلخ.
َ oمدده الجددذٔش ثبلددزكش أوددً ر د اعزمددبد المٕضاوٕددخ العبمددخ للغددىخ المبلٕددخ  2015/2014ثمشعددُ
قبوُن  120لغىخ . 2014
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من أهم تىجهات الخطة اإلنمائية متىسطة المذي *5151/5102 – 5102/5102
 oصٔبدح الىبرج المحلٓ اإلجمبلٓ َصٔبدي دخل الفشد.
 oقٕبدح القطبع الخبص للزىمٕخ الجششٔخ َالمجزمعٕخ َفق آلٕبد محفضح.
 oرطُٔش الغٕبعبد الغكبوٕخ لذع الزىمٕخ.
 oاإلداسح الحكُمٕخ الفعبلخ لزأكٕذ َغدشط مفدبٌٕ الشدفبفٕخ َالمغدبءلخ َالىضاٌدخ فدٓ المجزمد
َاالقزظبد.
 oرعضٔض الٍُٔخ اإلعلمٕخ َالعشثٕخ.

 أهذاف الميسانية العامة للذولة للسنة المالية *5102/5102
 oاالعددزمشاس فددٓ مجددذأ رُخٕددذ َيددبيف المٕضاوٕددخ فددٓ َصاسح المبلٕددخ ،خٕددي رقددُ َصاسح المبلٕددخ
ثئعددذاد رقددذٔشاد كبفددخ أثددُاة مظددشَفبد المٕضاوٕددخ ثمددب ٔغددبعذ علددّ ركبمددل الذساعددخ َسثددم
أثُاة المظشَفبد ثجعؼٍب ممب ٔىعكظ إٔجبثبر علّ دقخ الزقذٔشاد.
 oػشَسح العمل علّ إعذاد مٕضاوٕخ رىمُٔخ رلجٓ مزطلجبد المُاطىٕه مه كبفخ الخذمبد العبمدخ
مد الزشكٕددض علددّ رطددُٔش خددذمبد الزعلددٕ َالخددذمبد الظددحٕخ َاالجزمبعٕددخ َارمىٕددخ َرددُفٕش
االعزمبداد المبلٕخ اللصمخ لزىفٕز المشبسٔ الحُٕٔخ َالؼدشَسٔخ للجىٕدخ ارعبعدٕخ َالمشافدق
العبمخ.
 oرُجًٕ جمٕ الُصاساد َاإلداساد الحكُمٕخ َالٍٕئبد الملحقخ َالمؤعغبد المغدزقلخ ثئعدذاد
َدساعخ رقذٔشاد اإلٔشاداد َالمظشَفبد ،ثمب ٔزفق مد الغٕبعدبد العبمدخ للذَلدخ َالقدُاوٕه
َالمشاعٕ َالقشاساد الظبدسح خزّ ربسٔخ إعذاد الزقذٔشاد.
 oالعمل علّ إطلح ٌٕكدل المبلٕدخ العبمدخ ،ثبلعمدل علدّ رىمٕدخ اإلٔدشاداد غٕدش الىفطٕدخ َصٔدبدح
وغدددجخ مغدددبٌمزٍب فدددٓ اإلٔدددشاداد العبمدددخَ ،الحدددذ مددده اإلوفدددب الجدددبسْ َصٔدددبدح اإلوفدددب
االعزثمبسْ.
 oرششددٕذ اإلوفددب العددب َػددوم المظددشَفبد دَن إخددل ثقددذسح الجٍددبد الحكُمٕددخ علددّ رىفٕددز
ثشامجٍب َرحقٕق أٌذافٍب َأداء أعمبلٍب ثبلكفبءح المطلُثخ.

*

المظددددذس :ثٕددددبن َصٔددددش المبلٕددددخ عدددده ارَػددددبع االقزظددددبدٔخ َالىقذٔددددخ َالمبلٕددددخ َمشددددشَع المٕضاوٕددددخ للغددددىخ المبلٕددددخ 201/2014
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 المصروفات العامة المتىقعة خالل السنة المالية 5102/5102
 oر رخظٕض وحُ  232212ملٕدُن دٔىدبس كدُٔزٓ كمجلدج إجمدبلٓ للمظدشَفبد العبمدخ للذَلدخ،
َرلددك لزقددذٔ الخددذمبد لوفددشاد َرحغددٕىٍب َرطُٔشٌددب َمثددب علددّ رلددك الخددذمبد االجزمبعٕددخ
َالخذمبد االقزظبدٔخ َالخذمبد العبمخ َغٕشٌب مه الخذمبد.
 oخظظددذ الىغدددجخ اركجدددش مدده إجمدددبلٓ مظدددشَفبد المٕضاوٕدددخ العبمددخ للذَلدددخ للغدددىخ المبلٕدددخ
 2015/2014للخددذمبد االجزمبعٕددخ ثىغددجخ  ،%39ثحٕددي رمثددل خددذمبد الزكبفددل االجزمددبعٓ
الىغجـخ اركجش مىٍبٔ ،لٍٕب الخدذمبد االقزظدبدٔخ ثىغدجخ  %25ثحٕدي رمثدل خدذمبد الكٍشثدبء
َالمبء الىغجخ اركجش مىٍب.
َ oمدده مىطلددق خددشص الذَلددخ علددّ خفد ارمدده َارمددبن للمجزمد الكددُٔزٓ ،ر د رخظددٕض مددب
وغجزً  %26مه إجمبلٓ مظشَفبد المٕضاوٕخ للغىخ المبلٕدخ  2015/2014لزوطدٓ الخدذمبد
العبمخ َالذفبع.

3

البيـــــــبن

مجمىع
األبىاة

النسبة إلً
إجمبلي
المصروفبت

الخذمبت العبمـــة
انخذيــــــــــبد انزُــظًٛٛــــــــخ
انخذيــــــــــبد انًــبنٛــــــــــــخ
األيـــــــــــٍ ٔانؼــذانـــــــــــــخ
اإلنزضايبد انخبسجٛخ
الذفـــــــــبع
الخذمبت اإلجتمبعيـة
انخــذيــــــــــــبد انزـــؼهـًٛـٛــــــــــخ
انخذيــــــــــــــبد انصـــذٛـــــــــــخ
انزكبفم اإلجزًبػٔ ٙانشئٌٕ اإلجزًبػٛخ
خذمبت المجتمع
انخذيــــــــــبد اإلػـــــاليٛــــــــــــخ
انخذيــــــــــبد انــذُٚـٛــــــــــــــــــخ
اإلعكـــــــــــــــــــبٌ
انًـشافـــــــــــــــــــــك
الخذمبت اإلقتصبدية
انزؼذٚـٍ ٔانُشبطــبد االعزخشاجٛــــخ
انُـمــــــــــــــــــم
انًٕاصـــــــالد
انكٓشثـبء ٔانًـبء
انخذيبد انزجبسٚخ ٔانصُبػٛخ
انضساػـــخ ٔانثشٔح انغًكٛــــخ
خذمبت أخري غير مصنفة

4,327
2,071
266
1,304
685
1,746
9,110
3,120
1,837
4,153
1,641
261
254
407
719
5,858
1,594
162
172
3,753
67
109
530

18.6%
8.9%
1.1%
5.6%
3.0%
7.5%
39.2%
13.4%
7.9%
17.9%
7.1%
1.1%
1.1%
1.8%
3.1%
25.2%
6.9%
0.7%
0.7%
16.2%
0.3%
0.5%
2.3%

23,212

100%

إجـمبلــــــي الخذمـــــبت

 oكمددب َصعددذ المظددشَفبد العبمددخ خددل الغددىخ المبلٕددخ  2015/2014ثبلزظددىٕف االقزظددبدْ
(مغزُِ االثُاة) َفق الزشرٕت الزبلٓ:
 مب وغجزً  %24مه إجمبلٓ المظشَفبد العبمخ للجبة ارَ "المشرجبد".
 مب وغجزً  %17مه إجمبلٓ المظشَفبد العبمخ للجبة الثبوٓ " المغدزلضمبد الغدلعٕخ
َالخذمبد".
 مب وغجزً  %1مه إجمبلٓ المظشَفبد العبمخ للجبة الثبلي " َعبيل الىقل َالمعدذاد
َالزجٍٕضاد".
 مددب وغددجزً  %9مدده إجمددبلٓ المظددشَفبد العبمددخ للجددبة الشاثد " المشددبسٔ اإلوشددبيٕخ
َالظٕبوخ َاالعزملكبد العبمخ ".
 مدددب وغدددجزً  %49مددده إجمدددبلٓ المظدددشَفبد العبمدددخ للجدددبة الخدددبمظ "المظدددشَفبد
المخزلفخ َالمذفُعبد الزحُٔلٕخ".
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ميزانيـــة السنــــة المبليــــة 2015/2014
نسبة إلً إجمبلي
القيمة
ببلمليىن دينبر المصروفبت

البيـــــبن
انجــبة األٔل :انًــــــــــشرـــــجــــــــــــــــــــــبد

5,586

24.1%

انجبة انثبَ:ٙ

انًغزهضيــبد انغهؼٛــخ ٔانخذيــبد

3,919

16.9%

انجبة انثبنث:

ٔعبئم انُمم ٔانًؼذاد ٔانزجٓٛضاد

290

1.3%

انجبة انشاثغ:

انًشبسٚغ اإلَشبئٛخ ٔانصٛبَخ ٔاإلعزًالكبد انؼبيخ

2,017

8.7%

11,400

49.1%

23,212

100%

انجبة انخبيظ :انًصشٔفـبد انًخزهفـخ ٔانًذفٕػـبد انزذٕٚهٛــخ
جملــة المصروفــبت العبمــة

 برامج الذعم المذرجة بالباب الخامس من ميسانية السنة المالية 5102/5102
 oرقذ دَلخ الكُٔذ الذع رفشاد المجزمد َمؤعغدبرٍب العبمدخ ثشدكل كجٕدش ،خٕدي ثلدج إجمدبلٓ
الذع َالزحُٔلد مجلج  82333ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ للغىخ المبلٕخ .2015/2014
 oرشكضد أكجش وغجخ مه الذعُمبد َالزحدُٔلد الزدٓ رقدذمٍب الذَلدخ فدٓ ثىدذ رحدُٔلد لٍٕئدبد
َمؤعغبد عبمخ خٕي ثلوذ  52207ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ َثشكل خبص فٓ ودُع "المؤعغدخ
العبمددخ للزأمٕىددبد االجزمبعٕددخ" َالزددٓ رمثددل أكثددش مدده  %25مدده إجمددبلٓ ثىددذ الزحددُٔلد
للٍٕئبد َمؤعغبد عبمخَ ،رلك لؼمبن رحقٕق خٕبح كشٔمخ للمزقبعذٔه.
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َ oمه مىطلدق رحقٕدق أٌدذا خطدخ الزىمٕدخ ثزفعٕدل مشدبسكخ القطدبع الخدبص ثمخزلدف أوُاعدً
َاعددزقطبة أكجددش عددذد ممكدده مدده العمبلددخ الُطىٕددخ ،فقددذ اعددزمشد الحكُمددخ ث دذعمٍب للعمبلددخ
الُطىٕخ فٓ الجٍبد غٕش الحكُمٕخ ثمجلج  555ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ.
َ oمه مىطلق خشص الذَلخ علّ دع الخدذمبد الظدحٕخ للمدُاطىٕه َللطلجدخ َالمجعدُ ٕه فقدذ
ر رخظٕض مجلج  372ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ.
 oكمب َخظظدذ الحكُمدخ مجلدج  619.3ملٕدُن دٔىدبس كدُٔزٓ كمغدبعذاد الشعبٔدخ االجزمبعٕدخ
َفُايذ القشَع العقبسٔخ.
ٌ oزا َثلج إجمبلٓ إوفب الحكُمخ  12531ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ كذع للمىزجبد المكشسح َالودبص
المغب المغُ محلٕبر ثبإلػبفخ إلّ خفغ ركبلٕف المعٕشخ.
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النسبة إلً
السنة المبلية
 2015/2014مصروفبت الببة
الخبمس
ببلمليىن دينبر

البيـــــبن
تحىيالت لألفراد
انشػبٚــخ االجزًبػٛــخ
فٕائذ لشٔض ػمبسٚخ
يُـــــــخ صٔاج
اػفبء يٍ لشٔض ػمبسٚخ
أخـــــــــــشٖ
دعم المؤسسبت األهلية
دػــى انًــذاسط انخبصـــخ
دػــى انصذــف انًذـهٛـــخ
يغبػذاد األَذٚخ ٔاألَشطخ انشٚبظٛخ

619
352
67
15
71
114
6
2
0
1

5.4%
3.1%
0.6%
0.1%
0.6%
1.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

يغبػذح انُمبثبد ٔجًؼٛبد انُفغ انؼبو
إعبنـــبت عبمـــة
خفط ركبنٛف انًؼٛشخ
دػــى يُزجــبد يكــشسح ٔغبص يغــبل
يغـــٕق يذهٛـــــب
تحىيالت لهيئبت ومؤسسبت عبمة
ومنهب:
جبيؼـــــخ انكــــٕٚـــذ
انًؤعغخ انؼبيخ نهزأيُٛبد االجزًبػٛخ

3
1,531
242

0.0%
13.4%
2.1%

1,289

11.3%

5,207

45.7%

552
2,897

4.8%
25.4%

203

1.8%

22

0.2%

2

0.0%

انٓٛئخ انؼبيخ نهزؼهٛى انزطجٛمٔ ٙانزذسٚت

348

3.1%

انٓٛـئــــخ انؼبيــــخ نشئـــٌٕ انمصــــــش
انٓٛئخ انؼبيخ نهضساػخ ٔانثشٔح انغًكٛـخ
انًؤعغـخ انؼبيـخ نهشػبٚـخ انغكـُٛـــــخ
انًؤعغخ انؼبيخ نشئـٌٕ رٔ٘ اإلػبلــخ
دعم العمبلة الىطنية في القطبع غير
الحكىمي
إػبَـــــخ انجبدثٛـــــٍ ػٍ انؼـًـــــــم
ػالٔح اجزًبػٛــخ نهؼًبنــخ انٕطُٛــــخ
ػـالٔح أٔالد نهؼـًبنــــخ انـٕطـُٛـــــــخ
رُــًٛـــــــخ انمـــــٕٖ انٕطـُٛــــــــــخ
ػـــالٔح غــــــــالء يؼــٛشـــــــــــــخ
يكبفأح خبصخ نهؼبيه ٍٛثبنمطبع انخبص
انًكبفأِ االجزًبػٛخ نهخشٚجٍٛ
أخـــــــــــــــــشٖ
الخذمبت الصحية
يـٕاطــُٛـــــــٍ
طهجخ ٔيجؼٕثٍٛ
اشتراكـــبت
ْٛئـــبد ٔيُظًـــبد دٔنٛـــــــــخ
سعٕو اشزشان ف ٙيًٓبد سعًٛخ

25
109
407
104

0.2%
1.0%
3.6%
0.9%

555

4.9%

2
172
20
1
124
40
90
106
372
361
11
42
42
1

0.0%
1.5%
0.2%
0.0%
1.1%
0.4%
0.8%
0.9%
3.3%
3.2%
0.1%
0.4%
0.4%
0.0%

ثهذٚخ انكٕٚذ
ثٛذ انضكبح
إػـبَــــبد ثٛـــذ انضكـــــــبح
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 المشاريع اإلنشائية
أ -المشاريع اإلنشائية المستحذثة خالل السنة المالية :5102/5102
2015 2014

o
674

41

18

o
648
2015 2014







o
15

4

8

96

o

ب -المشاااااااريع اإلنشااااااائية التااااااي تاااااام اإلنتهااااااا منهااااااا خااااااالل الساااااانة الماليااااااة
السابقة :5102/5102
29

o

.

2014 2013
o
الخذمـــبت
انخذيــــبد انصذٛـــخ
انخذيــبد انزؼهٛـًٛــــخ
خذيـبد انجُٛخ انزذزٛــخ
انخذيـــــبد انذٚـُٛـــــخ
خذيبد انكٓشثبء ٔانًبء
خذيبد انضساػخ ٔانثشٔح انغًكٛخ
أخـــــــــــــــــــــــشٖ

عذد
المشبريع
4
5
2
1
3
1
13

منهب
إَشبء يشاكض صذٛخ ثًُبطك يخزهفخ
رُفٛز يؼٓذ انزًشٚط ثبنشٕٚخٔ ،رُفٛز يؼٓذ انزذسٚت انًُٓ ٙنهجُبد ثبنجٓشاء
رُفٛز أجضاء يٍ شجكّ انًجبس٘ انصذٛخ انًشدهز ٍٛانزبعؼخ ٔانؼبششح
رُفٛز يغبجذ ثًُبطك يخزهفخ
رصًٛى ٔرشكٛت رٕسثُٛبد غبصٚخ ثبنضٔس انجُٕثٛخ
رُفٛز خذيبد رشثٛخ انذجبج انالدى ثبنٕفشح
رُفٛز يجُٗ ْبرف جُٕة انصجبدٛخ يغ األجٓضح ٔانًؼذاد ٔانكٕاثم
9

 اإليرادات العامة المتىقعة خالل السنة المالية 5102/5102
 oقذسد االٔشاداد العبمخ ثبلمٕضاوٕخ العبمدخ للغدىخ المبلٕدخ  2015/2014وحدُ  202069ملٕدُن
دٔىبس كدُٔزٓ ،خٕدي رمثدل اإلٔدشاداد الىفطٕدخ الىغدجخ اركجدش مده جملدخ اإلٔدشاداد َثمدب ٔعدبد
 %93.7مه جملخ االٔشاداد العبمخ لزجلج  182806ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ.
 oقددذس إجمددبلٓ اإلٔددشاداد غٕددش الىفطٕددخ ثحددُالٓ  12263ملٕددُن دٔىددبس كددُٔزٓ خٕددي ٔشددكل ثددبة
إٔشاداد الخذمبد الىغجخ اركجش مىٍب ثىغجخ .%58

 oر رقذٔش إجمبلٓ اإلٔشاداد الؼشٔجٕخ َالشعُ خل الغىخ المبلٕخ  2015/2014ثىحُ
 360.3ملٕدددُن دٔىدددبس كدددُٔزٓ ،لزشدددمل كدددل مددده (الؼدددشايت علدددّ طدددبفٓ الدددذخل َارسثدددبح،
الؼدشايت َالشعدُ علدّ الممزلكددبد ،الؼدشايت َالشعدُ علددّ الغدل َالخدذمبد ،الؼددشايت
علّ الزجبسح َالمعبملد الذَلٕخ) ،خٕي رمثل مب وغجزً  %1.8مه جملخ االٔشاداد العبمخ.
 oر رقذٔش مجلج  15ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ لإلٔدشاداد الشأعدمبلٕخ ٌَدُ مدب ٔمثدل وحدُ  %0.1مده
إجمبلٓ اإلٔشاداد العبمخ.
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ميزانيـــــة السنـــة المبليـــة 2015/2014
البيــــبن
انجــبة األٔل :انُـفـــــــــط انخــــــــبو ٔانغــــــــــــبص

نسبة إلً إجمبلي
القيمة
اإليرادات
ببلمليىن دينبر
93.7%
18,806

انجبة انثبَــ :ٙانعشائت ػهٗ صبف ٙانذخم ٔاألسثبح

79

0.4%

انجبة انثبنــث :انعشائـت ٔانشعٕو ػهٗ انًًـزهكــــبد

18

0.1%

انجبة انشاثــغ :انعشائت ٔانشعٕو ػهٗ انغهغ ٔانخذيبد

4

0.0%

انجبة انخبيظ :انعشائـت ٔانشعٕو ػهٗ انزجبسح ٔانًؼبيالد انـذٔنٛخ

260

1.3%

انجبة انغبدط :إٚـــــــــــشاداد انخــــذيــــــــــــــــــبد

733

3.7%

انجبة انغبثــغ :اإلٚــشاداد ٔانشعــٕو انًـزُـٕػــــــــــخ

155

0.8%

انجبة انثبيــٍ :اإلٚـــــشاداد انشأعًــــبنـٛــــــــــــــــــخ
إجمـــبلي اإليــرادات العبمــة

15
20,069

0.1%
100%
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 أحذث المؤشرات االقتصادية
المؤششاد االقزظبدٔخ*:
 oثلددددج الىددددبرج المحلددددٓ اإلجمددددبلٓ "ثبرعددددعبس الجبسٔددددخ"  492863ملٕددددُن دٔىددددبس كددددُٔزٓ خددددل
العب .2013
 oثلج معذ الزؼخ (معذ اسرفبع المغزُِ العب لوععبس) وحُ  %2.7فٓ العب .2013
 oاعدددزقش معدددذ عدددعش طدددش الد دذَالس ارمشٔكدددٓ مقبثدددل الدددذٔىبس الكدددُٔزٓ خدددل الغدددىخ المبلٕدددخ
 2014/2013عىذ  0.283دٔىبس كُٔزٓ.
*المظذس :اإلداسح المشكضٔخ لإلخظبء َثىك الكُٔذ المشكضْ

رُقعبد المؤششاد االقزظبدٔخ لوعُا :**2015َ 2014
المزوٕشاد
الىبرج المحلٓ اإلجمبلٓ اإلعمٓ (ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ)
ومُ الىبرج المحلٓ اإلجمبلٓ اإلعمٓ (وغجخ مئُٔخ)
إجمبلٓ الظبدساد الغلعٕخ (ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ)
إجمبلٓ المغزُسداد الغلعٕخ (ملُٕن دٔىبس كُٔزٓ)
الزؼخ (وغجخ مئُٔخ)
**المظذس :طىذَ الىقذ الذَلٓ ()IMF
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الغىخ
2015
2014
51,100 50,700
1.0
1.7
31,300 32,200
8,400 7,850
3.5
3.0

