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 :2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  يًٓصف األٍَٚٝصا١ْٝ ايٛشازات ٚاإلدازات احله١َٝٛ أٚال: 

 

  ( َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١   ضــبتُر - أبسٜــٌ) األٍٚ يًٓصــفاإلٜــسادات ايفعًٝــ١   مجًــ١ بًغــ

 ًَٝاز د.ى. تٓكطِ إىل: 15.8حنٛ  2113/2114

o 14.9 .ًَٝاز د.ى. إٜسادات ْفط١ٝ 

o 1.8 .ًَٝاز د.ى. إٜسادات غري ْفط١ٝ 

 

  ( َـــٔ ايطـــ١ٓ  ضـــبتُر - أبسٜـــٌ) األٍٚ يًٓصـــفاملصـــسٚفات ايفعًٝـــ١   مجًـــ١ بًغـــ

 ًَٝاز د.ى.  5.1حنٛ  2113/2114املاي١ٝ 
 

   ــ٢ ــا٤ل عًـ ــدّ  ٚبٓـ ــا تكـ ــ ٕ  َـ ــففـ ــ١    األٍٚ ايٓصـ ــ١ٓ املايٝـ ــٔ ايطـ ــل 2113/2114َـ  سكـ

 ًَٝاز د.ى. 11.7َكدازٙ   فا٥ض
 

 ٚ بايتصاَـــات ايدٚيـــ١ ٚاملتعًـــل   بعـــد استطـــاغ املبًـــ  اخلـــا     يف ســـن أْـــ٘ 

 فـــــا٥ض  فـــــ ٕ % َـــــٔ إمجـــــايٞ اإلٜـــــسادات(25استٝـــــاجٞ األدٝـــــاٍ ايكادَـــــ١ )ب

ــالٍ  ا ــ١ خــ ــفملٝصاْٝــ ــ١    األٍٚ ايٓصــ ــ١ٓ املايٝــ ــٔ ايطــ ــ  2113/2114َــ ــٛ بًــ  6.8 حنــ

 .ًَٝاز د.ى

 

 

 :2113/2114ٓٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ بثاًْٝا: ايتٛقعات املطتكب١ًٝ 

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

َــٔ املتٛقــ  إٔ اكــل ايطــ١ٓ       2113/2114ايٓصــف األٍٚ َــٔ َٝصاْٝــ١ ايطــ١ٓ املايٝــ١     

بـــٌ خصـــِ ايتصاَـــات ايدٚيــــ١    )قًَٝــــاز د.ى 14فا٥ضـــًا اكـــداز    2113/2114املايٝـــ١  

ٙ   ( املتعًكــ١ باستٝــاجٞ األدٝـــاٍ ايكادَــ١     د.ى ًَٝـــاز 5.9 أٟ َـــا ٜعــادٍ فا٥ضـــًا َكــداز

 (.ايتصاَات ايدٚي١ املتعًك١ باستٝاجٞ األدٝاٍ ايكاد١َ)بعد خصِ 

 

   أعــالٙ بٓــا٤ل عًــ٢ اإلٜــسادات    إداز٠ االقتصــاد ايهًــٞ ٚايطٝاضــ١ املايٝــ١   تــيتٞ تٛقعــات 

 املتٛقع١ ايتاي١ٝ: ايعا١َ ٚاملصسٚفات ايعا١َ 

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

 ًَٝاز د.ى.  ٚتٓكطِ إىل َا ًٜٞ: 32.3َبً  

   ــ١ ــسادات ايٓفطٝــ ــايٞ اإلٜــ ــ   إمجــ ــاز د.ى.  29.9ٜبًــ ــافأا  إًَٔٝــ  بــ

 .$112َتٛضط ضعس ايرٌَٝ 

  ًد.ى.ًَٝاز  2.4 حنٛ  إمجايٞ اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ تب 
 

o د.ى.ًَٝاز   18.3 تبً  حنٛ ايعا١َ يًٛشازات ٚاإلدازات احله١َٝٛ إمجايٞ املصسٚفات 
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 ١:ــدَـاملك

 

   ــس ــداد تكسٜ ــ١ يًٓصــف األٍٚ    مت إع ــ١ ايعاَ ــات أدا٤ املايٝ ــٌ ٚتٛقع ــ١   اًٝ ــ١ٓ املايٝ ــٔ ايط َ

بٓـا٤ٙ بـ داز٠     بٓا٤ل ع٢ً ْظاّ ايتٛقعـات ايـرٟ مت   )ايٛشازات ٚاإلدازات احله١َٝٛ( 2113/2114

االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املايٝـ١  ٚتكـازٜس املتابعـ١ ايصـادز٠ َـٔ قطـاب اااضـب١ ايعاَـ١         

 َتُج١ً ب داز٠ ايتٛدٝ٘ ٚايٓظِ.
 

 :ٜٞٗدف ايتكسٜس بػهٌ أضاضٞ إىل تطًٝط ايض٤ٛ ع٢ً عدد َٔ ايٓكاط  َتُج١ً باآلت 
 

o     ــ١ ــدز٠ يف َٝصاْٝـ ــسٚفات املكـ ــسادات ٚاملصـ ــٛاغ اإلٜـ ــ١ أبـ ــٛشازات ٚاإلدازات َكازْـ ايـ

احلهَٛٝــ١ َـــ  اإلٜـــسادات ٚاملصـــسٚفات ايفعًٝـــ١ خـــالٍ ايفـــأ٠ ايصَٓٝـــ١ قٝـــد  

 ايدزاض١  سٝح تطًط ايض٤ٛ ع٢ً:

  .تتب  األدا٤ املايٞ ايفعًٞ باألدا٤ املايٞ املكدز يف املٝصا١ْٝ 

 .االستٝادات ايت١ًُٜٝٛ املتٛقع١ يٓٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ قٝد ايدزاض١ 

 

o ٜـــسادات ٚاملصـــسٚفات ايفعًٝـــ١ يًـــٛشازات ٚاإلدازات احلهَٛٝـــ١ َكازْـــ١ أبـــٛاغ اإل

خـــالٍ ايفـــأ٠ ايصَٓٝـــ١ قٝـــد ايدزاضـــ١ بـــيبٛاغ اإلٜـــسادات ٚاملصـــسٚفات ايفعًٝـــ١  

 يًطٓٛات املاي١ٝ ايطابك١.

 

o  ٚاإلٜــسادات يٓٗاٜــ١ ايطــ١ٓ املايٝــ١ بٓــا٤ل عًــ٢       املصــسٚفات ألبــٛاغ تٛقعــات  بٓــا٤

 ايطٓٛات املاي١ٝ ايجالخ ايطابك١. خالٍ األبٛاغايتطٛزات ايتازخي١ٝ هلرٙ 

 

 

 :اإلٜسادات ايعا١َ: أٚاًل

 

  َ٘ــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١  األٍٚ ايٓصــفخــالٍ  % َــٔ اإلٜــسادات املكــدز175٠مت اصــٌٝ َــا ْطــبت

خالٍ ايٓصف األٍٚ َٔ ايط١ٓ املايٝـ١   ايعا١َ ٜساداتاإلإمجايٞ  مت تكدٜس سٝح  2113/2114

 .ًَٝاز د.ى 15.822حنٛ  اصٌٝ ٚ متًَٝاز د.ى.  9.147 َبً 2113/2114
 

 بـرات َكازْـ١   2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ ايٓصفاإلٜسادات ايفع١ًٝ خالٍ   اخنفض 

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

 2113/2114ز٥ٝطٞ بطبب اخنفا  اإلٜسادات ايٓفط١ٝ خالٍ ايٓصف األٍٚ َٔ ايط١ٓ املايٝـ١  

. ٜٚعٛد ٖرا االخنفـا   2112/2113عٓٗا يرات ايفأ٠ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١  %2.6بٓطب١ 

خالٍ ايٓصف األٍٚ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطـابك١   $116إىل ٖبٛط َتٛضط ضعس بسٌَٝ ايٓفط َٔ 

 2113/2114خالٍ ذات ايفأ٠ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ  $113إىل  2112/2113
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 ( ِايبٝاْات املتعًك١ ب مجايٞ اإلٜـسادات  1ٜٚٛضح اجلدٍٚ زق )  ٚأبٛابٗـا باإلضـاف١ إىل   ايعاَـ١

َكاز١ًْ  2113/2114يًط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ ايٓصف منٛ  َٚعدٍ ايفعًٞ يًُكدز ْطب١ ايتشصٌٝ

 . 2112/2113َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايٓصفبٓفظ 

 

  ٚاإلٜسادات املكدز٠ 2112/2113َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ يًٓصفاإلٜسادات 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

 

  َا ْطـبت٘   2113/2114متجٌ اإلٜسادات ايٓفط١ٝ خالٍ ايٓصف األٍٚ َٔ َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ

 ايطـادع ايبـاغ  دًا ٚبػـهٌ خذـٍٛ دـ   ًٜٝـ٘ بعـد ذيـو      ايعاَـ١  % َٔ إمجايٞ اإلٜسادات96

ٜٚٛضح ايػهٌ زقِ  % َٔ إمجايٞ اإلٜسادات ايعا2١َ( يُٝجٌ ْطب١ تعادٍ إٜسادات اخلدَات)

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

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

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.    

اإليراد انفعهي
اإليراد انمقذر 

)1(

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-%6774.2175-16005.69047.915822.2اإلجماني

غـــــــــــــاز انـىفــــــــــط انـخــــــــــاو واـن %2.6-%15369.88441.614971.06529.5177  انثاب األول:      

%24%55.942.569.426.9163  انثاب انثاوي:   انضرائة عهى صافي انذخم واألرتاح

%31%6.88.88.90.2102  انثاب انثانث:   انضرائـة وانرضـىو عهى انممـتهكـــاخ

%31%0.81.051.000.095  انثاب انراتع:   انضرائة وانرضىو عهى انطهع وانخذماخ

  انثاب انخامص:  انضـرائـة وانرضــىو عهى انتجــارج        

                 وانمعامالخ انذونيح
112.4112.6124.812.2111%11%

إيـــــــــــراداخ انـــخــــــذمـــــــــــــاخ %4%72.080-272.6354.9283.0  انثاب انطادش:     

اإليـــراداخ وانرضـــىو انمتىــــىعـــــح %85%186.171.6343.7272.1480  انثاب انطاتع: 

اإليــــراداخ انـــرأضــمــــــانيــــــــــح %1491%1.315.020.45.4136  انثاب انثامه: 

انىصف األول مه انطىح انمانيح 2013/2014

انىصف األول مه 

انطىح انمانيح 

2013/2012

انثيـــان
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 اإلٜسادات ايٓفط١ٝ - أ

    ٌ ضـبتُر( َـٔ ايطـ١ٓ     -بًغ  إمجايٞ اإلٜسادات ايٓفط١ٝ ايفع١ًٝ خـالٍ ايٓصـف األٍٚ )أبسٜـ

ًَٝـاز د.ى يف سـن إٔ اإلٜـسادات املكـدز٠ باملٝصاْٝـ١ خـالٍ       14.971حنٛ  2113/2114املاي١ٝ 

ًَٝاز  د.ى  ٖٚٛ َا ميجـٌ شٜـاد٠ اإلٜـساد ايفعًـٞ َكازْـ١ بـاإلٜساد املكـدز          8.441ايٓصف تبً  

 %.177يُٝجٌ ْطب١ تعادٍ 
 

   ( ِــ ــدٍٚ زق ــح اجل ــا( بٝــإ 2ٜٚٛض ــ١ ب ــالٍ ايٓصــف    ٚإلٜسادات ايٓفطٝ ــٓفط خ صــادزات اي

  ٚايطـــ١ٓ املايٝـــ١ ايطـــابك١   2113/2114ضـــبتُر( َـــٔ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١    -األٍٚ )أبسٜـــٌ

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

 .2113/2114ضبتُر( َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ -ٓصف األٍٚ )أبسٌٜاي
 

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

 2112/2113  ٚايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١ 2113/2114خالٍ ايٓصف األٍٚ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 ايبٝإ

 2113/2114ايط١ٓ املاي١ٝ  2112/2113ايط١ٓ املاي١ٝ 

ايسب  

 األٍٚ

ايسب  

 ايجاْٞ

ايٓصف 

 األٍٚ

ايسب  

 األٍٚ

ايسب  

 ايجاْٞ

ايٓصف 

 األٍٚ

َعدٍ ايُٓٛ 

 يًٓصف األٍٚ

 اإلٜسادات ايٓفط١ٝ

8362.1 7007.7 15369.8 7342.4 7628.6 14971.0 -2.6% 

ــط  ــاز َتٛضـــ إْتـــ

 ايهٜٛ  ايٓفطٞ

 )ًَٕٝٛ بسٌَٝ/ّٜٛ(

2.802 2.815 2.808 2.820 2.836 2.828 0.7% 

                                                                                     .يًدٚي١ املاي١ٝ ضٟٓٛ يإلداز٠ ايسب  املتابع١ تكازٜس: املصدز

 2113/2114ضبتُر(  -ايٓصف األٍٚ )أبسٌٜ غٗسًٜا خالٍ أضعاز ايٓفط(: تطٛز 2غهٌ زقِ )

 

 ( OPECَٓظ١ُ األقطاز ايعامل١ٝ املصدز٠ يًبأٍٚ ): املصدز
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   ( ِاإلٜــــسادات ايٓفطٝــــ١ ايفعًٝــــ١ يًٓصــــف األٍٚ َــــٔ     3ٜٚٛضــــح ايػــــهٌ زقــــ )

  ٚاإلٜــــسادات ايٓفطٝــــ١ املكــــدز٠ ٚايفعًٝــــ١ يًٓصــــف     2112/2113ايطــــ١ٓ املايٝــــ١  

ــ١ٓ املا  ــٔ ايطــ ــ١ األٍٚ َــ ــد   2113/2114يٝــ ــ١ قــ ــسادات ايٓفطٝــ ــد إٔ اإلٜــ ــح نــ . سٝــ

ــ١   ــٔ ايطــــ١ٓ املايٝــ ــا  2113/2114اخنفضــــ  خــــالٍ ايٓصــــف األٍٚ َــ عٓــــد َكازْتٗــ

 .%2.6 بٓطب١ 2112/2113بٓفظ ايٓصف َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١ 

 

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

 2112/2113ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ. 

 

 اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ  - غ
 

    ٌ ــ ــ١ خــالٍ ايٓصــف األٍٚ )أبسٜ ــ١ ايفعًٝ ــسادات غــري ايٓفطٝ ضــبتُر(  -بًغــ  إمجــايٞ اإلٜ

ــ١    ــ١ٓ املايٝ ــٔ ايط ــٛ 2113/2114َ ــدز٠   851.2  حن ــسادات املك ــن إٔ اإلٜ ــٕٛ د.ى يف س ًَٝ 

ــ  حنــٛ     ــ١ خــالٍ ايٓصــف تبً ــساد     616.4باملٝصاْٝ ــاد٠ اإلٜ ــٌ شٜ ــا ميج ــٛ َ ــٕٛ  د.ى   ٖٚ ًَٝ

 %. 141يُٝجٌ ْطب١ تعادٍ  املكدزايفعًٞ َكاز١ْ باإلٜساد 
 

 ميجـٌ ايبـاغ األنـر َـٔ     يباغ ايطاب : اإلٜسادات ٚايسضّٛ املتٓٛعـ١  َٚٔ اجلدٜس بايرنس ف ٕ ا

 % َٔ إمجايٞ اإلٜسادات غري ايٓفط41.4.١ٝسٝح ضذٌ ٓطب١ٝ اي١ُٖٝ سٝح األ
 

 ( اإلٜـــسادات غـــري ايٓفطٝـــ١ ايفعًٝـــ١ يًٓصـــف األٍٚ َـــٔ  5 4زقـــِ ) ٕٜٚٛضـــح ايػـــهال

ــ١   ــ١ٓ املايٝ ــف األٍٚ     2112/2113ايط ــ١ يًٓص ــدز٠ ٚايفعًٝ ــ١ املك ــري ايٓفطٝ ــسادات غ   ٚاإلٜ

  ٚاألُٖٝــ١ ايٓطــب١ٝ يهــٌ بــاغ َــٔ أبــٛاغ اإلٜــسادات غــري  2113/2114َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١ 

   ع٢ً ايتٛايٞ.ايٓفط١ٝ إىل إمجايٞ اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ
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 ايفع١ًٝ ٚاملكدز٠ يًٓصف األٍٚغري ايٓفط١ٝ (: اإلٜسادات 4غهٌ زقِ )

 2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.

 

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

 اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ َٔ إمجايٞ

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.    

 

 ايٓفطٝــ١ اإلٜــسادات غــري منــٛ َعــدٍ خيــص فُٝــا  ٌ ــ ضــبتُر(  -خــالٍ ايٓصــف األٍٚ )أبسٜ

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

ٜــسادات غــري  فكــد سككــ  اإل  2112/2113ْفــظ ايٓصــف َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١ ايطــابك١      

 %.34َٛدب ٜعادٍ  منٛايٓفط١ٝ َعدٍ 
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  ( ِــ ــح ايػــهٌ زق ــ١ٓ     6ٜٚٛض ــٔ ايط ــ١ يًٓصــف األٍٚ َ ــ١ ايفعًٝ ــري ايٓفطٝ ــسادات غ ( اإلٜ

ــٔ   2112/2113املايٝـــ١  ــسادات غـــري ايٓفطٝـــ١ املكـــدز٠ ٚايفعًٝـــ١ يًٓصـــف األٍٚ َـ   ٚاإلٜـ

 .2113/2114ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 ايفع١ًٝ ٚاملكدز٠ خالٍ ايٓصف األٍٚغري ايٓفط١ٝ (: اإلٜسادات 6غهٌ زقِ )

       2112/2113  ٚايفع١ًٝ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 .املاي١ٝ ٚايطٝاض١ ايهًٞ االقتصاد إداز٠: املصدز

 :ايعا١َ : املصسٚفاتثاًْٝا

 

  ٍ48مت صـسف َـا ْطـبت٘     2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( ضبتُر - أبسٌٜ) األٍٚ ايٓصفخال %

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

 ًَٝاز د.ى. 5.1 حنٛ ١ٝايفعًبًغ  املصسٚفات د.ى  بُٝٓا  ًَٝاز 11.6
 

  باملصــسٚف املكــدز يف املصــسٚف ايفعًــٞ َكازْــ١   اخنفاضــًاأبــٛاغ املصــسٚفات  مجٝــ غــٗدت

% َـٔ املصـسٚف املكـدز يـريو     58( بٓطب١ صسف تبًـ   املستبات) األٍٚايباغ ٚبػهٌ خا  يف 

  عًًُا بيٕ ٖرا ايبـاغ سكـل أنـر َعـدٍ منـٛ خـالٍ ايٓصـف األٍٚ َـٔ ايطـ١ٓ املايٝـ١           ايباغ

سٝح من٢   2112/2113إذا مت َكازْت٘ بٓفظ ايٓصف َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١  2113/2114

 %.132تعادٍ  ب١بٓط
 

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

ــٞ يًُكــدز  َٚعــدٍ   ايصــسفباإلضــاف١ إىل ْطــب١  ــ١   منــٛايفعً ايٓصــف األٍٚ يًطــ١ٓ املايٝ

 .2112/2113بٓفظ ايٓصف َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ َكاز١ًْ  2113/2114
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  ٚاملصسٚفات 2112/2113 املاي١َٝٔ ايط١ٓ  األٍٚ يًٓصف(: 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

 

     ٌــ ــات املصــسٚفات خــالٍ ايٓصــف األٍٚ )أبسٜ ــٌ بٝاْ ــ١    –ٚبتشًٝ ــٓ٘ املايٝ ــٔ ايط ــبتُر( َ ض

ــح  2113/2114 ــايٞ    تتضــ 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 )2112/2113َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١  األٍٚ يًٓصــف  

 .2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ يًٓصفٚاملصسٚفات املكدز٠ ٚايفع١ًٝ 

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

%52%48 5519.0- 5101.0 10620.0 3359.4اإلجمانـــــــــــي

%132%58 1092.4- 1480.6 2573.0 639.3 انثاب األول:    انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

%26-%31 1432.6- 651.9 2084.5 880.6 انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

 انثاب انثانث: وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ  

                   وانتــجهيــــــــساخ
33.8 238.5 23.8 -214.7 10%-29%

 انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح    

                  واالضتمالكاخ انعامح
309.7 1081.0 350.2 -730.8 32%13%

انثاب انخامص:  انمصروفــاخ انمختهفــح        

                   وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح
1496.0 4643.0 2594.5 -2048.5 56%73%

انىصف األول نهطىح انمانيح 2013/2014

انىصف األول 

نهطىح انمانيح 

2013/2012

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

 2112/2113يًط١ٓ املاي١ٝ 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.         

 

 ايباغ األٍٚ: املستبات - أ
 

  األٍٚ ايٓصف خالٍيًباغ األٍٚ )املستبات(  ايفع١ًٝ املصسٚفات إمجايٞ بًغ ( ٌ ( ضـبتُر  -أبسٜـ

 باملٝصاْٝـ١  املكـدز٠  املصـسٚفات  إٔ سـن  يف ى.د ًَٝاز 1.5 حنٛ  2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ

 .َٔ املصسٚف املكدز %58 تعادٍ ْطب١ ُجٌتي  ى.د  ًَٝاز 2.6 حنٛ تبً  ايٓصف خالٍ

 ــا ــص فُٝــ ــٛ   خيــ ــدٍ منــ ــات(  َعــ ــاغ األٍٚ )املستبــ ــ١ يًبــ ــسٚفات ايفعًٝــ ــالٍ املصــ  خــ

ــف ــٌ) األٍٚ ايٓصــ ــبتُر -أبسٜــ ــٔ( ضــ ــ١ٓ َــ ــ١ ايطــ ــد  2113/2114 املايٝــ ــ   فكــ منــ

ــب١ ــا إذا% 132 بٓطـ ــا مت َـ ــسٚفات َكازْتٗـ ــ١ باملصـ ــالٍ ايفعًٝـ ــظ خـ ــف ْفـ ــٔ ايٓصـ  َـ

ــ١ٓ ــ١ ايطــ ــابك١ املايٝــ ــٌ      .2112/2113 ايطــ ــ١ يتفعٝــ ــاد٠ ْتٝذــ ــرٙ ايصٜــ ــيتٞ ٖــ ٚتــ

ــالٍ       ــ١ خـ ــٛ فٞ ايدٚيـ ــب َـ ــاد٠ زٚاتـ ــ١ بصٜـ ــ١ املتعًكـ ــ١ املدْٝـ ــٛإ اخلدَـ ــسازات دٜـ قـ

 ايطٓتن املايٝتن ايطابكتن. 
 

 : املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَاتايجاْٞايباغ  - غ
 

  بًغ  ٞ ٍ       ايفعًٝـ١  املصـسٚفات  إمجـاي  يًبـاغ ايجـاْٞ )املطـتًصَات ايطـًع١ٝ ٚاخلـدَات( خـال

 سن يف ى.د ًَٝاز 1.652  حنٛ  2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( ضبتُر -أبسٌٜ) األٍٚ فايٓص

ٛ  تبًـ   األٍٚ ايٓصف خالٍ باملٝصا١ْٝ املكدز٠ املصسٚفات إٔ ٌ تي ى .د  ًَٝـاز  2.1 حنـ  ْطـب١  ُجـ

 .َٔ املصسٚف املكدز %31 تعادٍ

  ايطـًع١ٝ ٚاخلـدَات(   يًبـاغ ايجـاْٞ )املطـتًصَات     املصسٚفات ايفعًٝـ١  منٛ َعدٍ خيص فُٝا

ــٌ) األٍٚ ايٓصــف خــالٍ ــبتُر -أبسٜ ــٔ( ض ــ١ٓ َ ــ١ ايط ــد  2113/2114 املايٝ                      اخنفضــ  فك

ٍ  ايفع١ًٝ باملصسٚفات َكازْتٗا  مت َا إذا  %26 بٓطب١ ٔ  ايٓصـف  ْفـظ  خـال  املايٝـ١  ايطـ١ٓ  َـ

 .2112/2113 ايطابك١
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 ايباغ ايجايح: ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعدات ٚايتذٗٝصات - ت
 

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

 إٔ سـن  يف ى.د ًَٕٝٛ 24 حنٛ  2113/2114 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( ضبتُر -أبسٌٜ) األٍٚ ايٓصف

ٛ  تبً  ايٓصف خالٍ باملٝصا١ْٝ املكدز٠ املصسٚفات ٕ  239 حنـ ٌ  ى .د  ًَٝـٛ ٍ  ْطـب١  يُٝجـ  تعـاد

  .َٔ املصسٚف املكدز 11%
 

 خيــص فُٝــا  ٛ ٌ   املصــسٚفات ايفعًٝــ١  َعــدٍ منــ  ٚاملعــدات ايٓكــٌ يًبــاغ ايجايــح )ٚضــا٥

  2113/2114 املايٝـــ١ ايطـــ١ٓ َـــٔ( ضـــبتُر -أبسٜـــٌ) األٍٚ ايٓصـــف ٚايتذٗٝـــصات( خـــالٍ

ــد ــ  فكـ ــب١ اخنفضـ ــا إذا  %29 بٓطـ ــا مت َـ ــسٚفات َكازْتٗـ ــ١ باملصـ ــالٍ ايفعًٝـ ــظ خـ  ْفـ

 .2112/2113 ايطابك١ املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ ايٓصف

 

 ١عاَاي: املػازٜ  اإلْػا١ٝ٥ ٚايصٝا١ْ ٚاالضتُالنات ايساب ايباغ  - خ
 

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

 املايٝـــ١ ايطـــ١ٓ َـــٔ( ضـــبتُر -أبسٜـــٌ) األٍٚ ايٓصـــف خـــالٍ( ايعاَـــ١  ٚاالضـــتُالنات

 خـــالٍ باملٝصاْٝـــ١ املكـــدز٠ املصـــسٚفات إٔ ســـن يف ى.د ًَٝـــاز 1.351 حنـــٛ  2113/2114

  .َٔ املصسٚف املكدز %32 تعادٍ ْطب١ ُجٌتي ى .دًَٝاز  1.1 حنٛ تبً األٍٚ  ايٓصف
 

 ٚايصــٝا١ْ اإلْػــا١ٝ٥ املػــازٜ ) ايسابــ يًبــاغ  املصــسٚفات ايفعًٝــ١ منــٛ َعــدٍ خيــص فُٝــا 

 املايٝـــ١ ايطـــ١ٓ َـــٔ( ضـــبتُر -أبسٜـــٌ) األٍٚ ايٓصـــف خـــالٍ ( ايعاَـــ١  ٚاالضـــتُالنات

 خـــالٍ ايفعًٝـــ١ باملصـــسٚفات َكازْتٗـــا مت َـــا إذا% 13 منـــ  بٓطـــب١ فكـــد  2113/2114

 .2112/2113 ايطابك١ املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ ايٓصف ْفظ

 

 ايباغ اخلاَظ: املصسٚفات املختًف١ ٚاملدفٛعات ايتش١ًٜٝٛ - ز
 

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

ٛ   2113/2114 املايٝـ١  ايطـ١ٓ  َٔ( ضبتُر -أبسٌٜ) األٍٚ ايٓصف خالٍ  يف ى.د ًَٝـاز  2.6 حنـ

ٛ  تبًـ   ايٓصـف  خالٍ باملٝصا١ْٝ املكدز٠ املصسٚفات إٔ سن ٌ  ى .د  ًَٝـاز  4.6 حنـ  ْطـب١  يُٝجـ

 .املكدز املصسٚف َٔ %56 تعادٍ
 

 املصـــسٚفات املختًفـــ١ ) اخلـــاَظيًبـــاغ  ايفعًٝـــ١املصـــسٚفات  منـــٛ َعـــدٍ خيـــص فُٝـــا

ــ١ ــبتُر -أبسٜـــٌ) األٍٚ ايٓصـــف خـــالٍ ( ٚاملـــدفٛعات ايتشًٜٛٝـ ــ١ٓ َـــٔ( ضـ ــ١ ايطـ  املايٝـ

 خـــالٍ ايفعًٝـــ١ باملصـــسٚفات َكازْتٗـــا مت َـــا إذا% 73 منـــ  بٓطـــب١ فكـــد  2113/2114

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

 

  ايفعًٝـ١ خـالٍ ايٓصـف    بٓا٤ل ع٢ً تٛقعات إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ  ٚايبٝاْات

 2113/2114ايطـ١ٓ املايٝـ١   َٔ املتٛق  إٔ اكل   2113/2114األٍٚ َٔ َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ 

املتعًك١ باستٝاجٞ األدٝـاٍ ايكادَـ١    قبٌ خصِ ايتصاَات ايدٚي١ ىًَٝاز د.14 اكداز ًافا٥ض

 .ًَٕٝٛ د.ى 8.1ٚايرٟ َٔ املتٛق  إٔ ٜبً  
 

 ثاْٝا: اإلٜسادات ايعا١َ: 

 

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

ــ٢ إٔ     32.3 ــا٤ل عً ــاز د.ى  ٚذيــو بٓ ــ١ ضــتبً      ًَٝ ًَٝــاز  29.9إمجــايٞ اإلٜــسادات ايٓفطٝ

ــ١ٓ املايٝـــ١ ى.د. ــ١    2113/2114ٚ خـــالٍ ايطـ ــسادات غـــري ايٓفطٝـ ــايٞ اإلٜـ ضتصـــٌ إمجـ

 د.ى خالٍ ايط١ٓ املاي١ٝ ذاتٗا.ًَٝاز  2.4 َبً 
 

 اإلٜسادات ايٓفط١ٝ: - أ
 

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

 َا ًٜٞ: ايتٛصٌ إىلبٝاْات بٓو ايهٜٛ  املسنصٟ  مت ٚ

o   خــالٍ ًَٝــٕٛ بسَٝــٌ / ٜــّٛ 2.8 َــٔ ايــٓفطَتٛضــط إْتــاز ايهٜٛــ  ايٝــَٛٞ بًــ  

 .2113/2114ايٓصف األٍٚ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 
 

o   ًد.ى.  1.2846ايـدٜٓاز ايهـٜٛم َكابـٌ ايـدٚالز األَسٜهـٞ       َتٛضط ضعس صسفب

 .2113/2114املاي١ٝ خالٍ ايٓصف األٍٚ َٔ ايط١ٓ 
 

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

ــافأا عًٝــ٘ ــٓفط ٜطــاٟٚ  ٚب ــٌ اي ــ   $112  إٔ ضــعس بسَٝ ــا٤ل ـ  فسضــ١ٝ َتشفظــ١ بٓ

ــٗٛز     ــ  غ ــالٍ ايط ــٌ خ ــعاز ايرَٝ ــ٢ أض ــ١  عً ــٓ٘ املايٝ ــٔ ايط  -2113/2114األٚىل َ

ــِ )   ــهٌ زق ــس ايػ ــفش١ )2أْظ ــ( 8( ص ــٔ ـ ــ  إٔ  َ ــسادات   ٜاملتٛق ــٌ إمجــايٞ اإلٜ ص

 ًَٝاز د.ى. 29.9ايٓفط١ٝ إىل 
 

 

 اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ: - غ
 

      ــجالخ ايطــابك١ ــسادات غــري ايٓفطٝــ١ يًٓصــف األٍٚ يًطــٓٛات اي ــ١ إمجــايٞ اإلٜ ــد َكازْ عٓ

  ف ْٓــا نــد أْٗــا يتًــو ايطــٓٛاتَــ  إمجــايٞ اإلٜــسادات ايطــ١ٜٛٓ غــري ايٓفطٝــ١ ااصــ١ً  

ــط باملغــهً   ــا تٛض ــبت٘ َ ــا  %35.5ْط ــجالخ   اصــًٝ٘ مت )َ ــٔ اي خــالٍ ايٓصــف األٍٚ َ

 .(ضٓٛات املاي١ٝ ايطابك١
 



 17                                      إ/ الباحثة فيء الجيران - 3102/3102المالية العامة للنصف األول مه السنة المالية تحليل وتوقعات أداء 
 

  ٚسٝح إٔ إمجايٞ اإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ خالٍ ايٓصف األٍٚ َـٔ  ايٓطب١بافأا  ثبات تًو  

 تًـو   َٔ املتٛق  إٔ تصٌ إمجايٞف ْ٘ ًَٕٝٛ د.ى   851.2  قد بًغ 2113/2114ايط١ٓ املاي١ٝ 

 ًَٕٝٛ د.ى. 2397.7َبً   2113/2114اإلٜسادات يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ 
 

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

 2113/2114احلاي١ٝ 
 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛاتاإلٜسادات غري ايٓفط١ٝ (: 4ددٍٚ زقِ )

 2113/2114 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

 (د.ى.ًٕٝٛ ايك١ُٝ بامل)

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

  

 ثايجًا: املصسٚفات ايعا١َ: 

 

  ًٌٝـاز  َ 18.3 بًـ  َ 2113/2114خـالٍ ايطـ١ٓ املايٝـ١      إمجايٞ املصـسٚفات َٔ املتٛق  إٔ تص

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

 .باغ ع٢ً سد٣

 

 :ايباغ األٍٚ )املستبات( - أ

 ِإمجايٞ املصسٚفات بايباغ األٍٚ )املستبات( خالٍ ايٓصف األٍٚ َٔ ايطٓٛات املاي١ٝ ايجالخ  تتط

%( ع٢ً عهظ َا ٖٛ َتٛقـ   13.2% إىل 28.4ايطابك١ بعدّ االضتكساز سٝح تتربرغ َا بن )

مما ٜػري إىل تسنص اإلْفام هلرا ايباغ يف ايٓصـف ايجـاْٞ َـٔ ايطـ١ٓ     ملجٌ جبٝع١ ٖرا ايباغ. 

ٚبايتايٞ صعٛب١ تٛق  إمجايٞ املصسٚف يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ  ٚعًٝ٘ ف ٕ أقصـ٢ َـا    املاي١ٝ 

ميهٔ إٔ ٜصٌ إيٝ٘ إمجـايٞ ٖـرا ايبـاغ نُصـسٚف ٖـٛ َـا مت تكـدٜسٙ باملٝصاْٝـ١ ايعاَـ١          

 ًَٝـاز د.ى.  5.1 املتٛقعـ١ تبًـ   ٚنٓتٝذ١ يريو ف ٕ َصسٚفات ايباغ األٍٚ )املستبات(  يًدٚي١.

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

 .2113/2114ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ 

 

انىصف 

األول

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

اإليراداخ غير انىفطيح خالل 

انىصف األول مه انطىح انمانيح
577.5638.4635.9851.22394.4

1554.61666.52038.9إجماني اإليراداخ غير انىفطيح

وطثح اإليراداخ غير انىفطيح إنى 

إجماني اإليراداخ غير انىفطيح
37.1%38.3%31.2%35.5%

2014/2013

انثيان
انمتىضط 

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

 2113/2114 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 

 االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ املصدز: إداز٠

 

 ٚاخلدَات(: ايطًع١ٝ ايباغ ايجاْٞ )املطتًصَات - غ

 خالٍ ايٓصـف األٍٚ َـٔ    ايباغ ايجاْٞ )املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَات( عٓد َكاز١ْ َصسٚفات

َـ   ٚ  %28.6باملتٛضط َا ْطـبت٘   ف ْٗا متجٌ  ايباغَٝصا١ْٝ ايطٓٛات ايجالخ ايطابك١ ب مجايٞ 

ٌ     ف ْإمجايٞ ٖرا ايباغافأا  ثبات ايعٛاٌَ األخس٣ املؤثس٠ ع٢ً ْتا٥ر   ٘ َـٔ املتٛقـ  إٔ ٜصـ

دٍٚ ًَٝاز د.ى  ٚذيو بٓا٤ل ع٢ً ايٓتـا٥ر باجلـ   2.28 هلرا ايباغ إىل إمجايٞ املصسٚفات املتٛقع١

ًصَات بٝاْـات ايطـٓٛات املايٝـ١ ايطـابك١ املتعًكـ١ بايبـاغ  ايجـاْٞ )املطـت        ٛضـح  رٟ ٜ( اي6زقِ )

 .2113/2114ايطًع١ٝ ٚ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: انمرتثاخ خالل انىصف األول مه 

انطىح انمانيح
973.81070.1639.31480.65194.1

3423.24103.34831.5إجماني مصروفاخ انثاب األول خالل انطىح

%22.6%13.2%26.1%28.4  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

انىصف 

األول

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

2014/2013

2011/20102012/20112013/2012انثيان
انمتىضط 

انحطاتي

انىصف 

األول

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ 

خالل انىصف األول مه انطىح انمانيح
834.9871.8880.6651.92282.7

2791.92760.13640.7إجماني مصروفاخ انثاب انثاوي خالل انطىح

%28.6%24.2%31.6%29.9  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013
انمتىضط 

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

 خـالٍ ايٓصـف األٍٚ    ٚايتذٗٝـصات(  ٚاملعدات ايٓكٌ ايجايح )ٚضا٥ٌايباغ  عٓد َكاز١ْ َصسٚفات

  %31.5باملتٛضـط َـا ْطـبت٘     ف ْٗا متجٌ  ايباغَٔ َٝصا١ْٝ ايطٓٛات ايجالخ ايطابك١ ب مجايٞ 

ـ إمجايٞ ٖـرا ايبـاغ  َ  افأا  ثبات ايعٛاٌَ األخس٣ املؤثس٠ ع٢ً ْتا٥ر ٚ ٘ َـٔ املتٛقـ  إٔ     ف ْ

ٕ  78 هلـرا ايبـاغ إىل   إمجايٞ املصسٚفات املتٛقعـ١  ٜصٌ د.ى  ٚذيـو بٓـا٤ل عًـ٢ ايٓتـا٥ر      ًَٝـٛ

                 ايجايــح بٝاْــات ايطــٓٛات املايٝــ١ ايطــابك١ املتعًكــ١ بايبــاغ   ٛضــح رٟ ٜ( ايــ7دٍٚ زقــِ )باجلــ

 .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.(

 ٚايطٝاض١ املاي١ٝاملصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ  

 

 :ايعا١َ( ٚاالضتُالنات ٚايصٝا١ْ اإلْػا١ٝ٥ ايباغ ايساب  )املػازٜ  - خ

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

ــ١(  ــابك١ ب مجــايٞ       ايعاَ ــجالخ ايط ــٓٛات اي ــ١ ايط ــٔ َٝصاْٝ ــف األٍٚ َ ــالٍ ايٓص ــاغخ   ايب

َــ  افــأا  ثبــات ايعٛاَــٌ األخــس٣ املــؤثس٠ عًــ٢   ٚ  %25ْطــبت٘ باملتٛضــط َــا  ف ْٗــا متجــٌ

هلــرا  إمجــايٞ املصــسٚفات املتٛقعــ١ ٘ َــٔ املتٛقــ  إٔ ٜصــٌ  ف ْــإمجــايٞ ٖــرا ايبــاغْتــا٥ر 

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

ــاغ      ــ١ بايبـ ــابك١ املتعًكـ ــ١ ايطـ ــٓٛات املايٝـ ــازٜ  ايطـ ــ  )املػـ ــا١ٝ٥ ايسابـ ــٝا١ْ اإلْػـ  ٚايصـ

 .2113/2114ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ ايعا١َ(   ٚاالضتُالنات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انىصف 

األول

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انثانث: وضـــائـــــم انىـقــــــــم 

وانمعـــــذاخ وانتــجهيساخ خالل انىصف األول 

مه انطىح انمانيح

51.354.133.823.878.0

152.9147.0158.7إجماني مصروفاخ انثاب انثانث خالل انطىح

%30.5%21.3%36.8%33.5وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013
انمتىضط 

انحطاتي
2011/2010 2013/2012انثيان 2012/2011
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 ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباغ ايساب  خالٍ(: 8ددٍٚ زقِ )

 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

% 31.4بـن )  تساٚسـ  سٝـح  ايٓصف األٍٚ َٔ ايطٓٛات املاي١ٝ ايجالخ ايطابك١ بعدّ االضتكساز 

  ايٝـ١ َا ٜػري إىل تسنص اإلْفام هلرا ايباغ يف ايٓصف ايجاْٞ َـٔ ايطـ١ٓ امل  ٖٚرا %(. 16.6إىل 

ٚعًٝ٘ ف ٕ أقص٢ َا ميهٔ إٔ ٜصٌ إيٝ٘ إمجايٞ ٖرا ايباغ نُصـسٚف ٖـٛ َـا مت تكـدٜسٙ     

 َصسٚفات ايباغ اخلاَظ) ٘ َٔ املتٛق  إٔ تصٌٚنٓتٝذ١ يريو ف ْ باملٝصا١ْٝ ايعا١َ يًدٚي١.

( 9ًَٝـاز د.ى. ٜٚٛضـح اجلـدٍٚ زقـِ )     9.4 َبًـ   ايتش١ًٜٝٛ( ٚاملدفٛعات املختًف١ املصسٚفات

 ٚاملـدفٛعات  املختًفـ١  املصـسٚفات  ) بٝاْات ايطٓٛات املاي١ٝ ايطابك١ املتعًكـ١ بايبـاغ اخلـاَظ   

 .2113/2114ايتش١ًٜٝٛ( ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ 
 

 

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

 2113/2114 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

 )ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ 

 

انىصف 

األول

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

 انثاب انراتع: انمشاريــــع اإلوشائيـــح 

وانصياوح واالضتمالكاخ انعامح خالل انىصف 

األول مه انطىح انمانيح

493.4447.7309.7350.21399.3

1688.11652.01651.8إجماني مصروفاخ انثاب انراتع خالل انطىح

%25.0%18.7%27.1%29.2  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2011/20102012/20112013/2012انثيان
انمتىضط 

انحطاتي

2014/2013

انىصف 

األول

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انخامص:  انمصروفــاخ انمختهفــح 

وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح خالل انىصف األول 

مه انطىح انمانيح

2165.92620.71496.02594.59361.8

8164.98345.19024.8إجماني مصروفاخ انثاب انخامص خالل انطىح

%24.8%16.6%31.4%26.5  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013
انمتىضط 

انحطاتي
2013/2012 2012/2011 2011/2010 انثيان
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 ــازت ٍ   أغــ ــال ــ١ خــ ــٛشازات ٚاإلدازات احلهَٛٝــ ــ١ ايــ ــات َٝصاْٝــ ــف األٍٚ  بٝاْــ ــٔ ايٓصــ  َــ

ــ١ٓ  ــ١ايطــ ٘   إٔ 2113/2114 املايٝــ ــ ــا مت اكٝكــ ــسادات   َــ ــب اإلٜــ ــادٍيف داْــ % 175 ٜعــ

ــ١ٓ َـــٔ األٍٚ ايٓصـــف خـــالٍَـــٔ اإلٜـــسادات املكـــدز٠    ــ١ ايطـ َـــا مت صـــسف٘   إٔ إال   املايٝـ

 ايٓصــــف خــــالٍ َــــٔ املصــــسٚفات املكــــدز٠  %58 ٜعــــادٍ اخنفاضــــًاقــــد سكــــل  ًافعًٝــــ

 .املاي١ٝ ايط١َٓٔ  األٍٚ

 

     ــاغ ــسادات يف ايبـــ ــب اإلٜـــ ــ١ يف داْـــ ــاد٠ ايس٥ٝطـــ ــا٤ت ايصٜـــ ــد دـــ ــا   األٍٚٚقـــ ٚاخلـــ

ــٓفط  ــ ٜسادات ايـ ــاّ بـ ــساد    اخلـ ــح إٔ اإلٜـ ــاش  سٝـ ــٞٚايغـ ــاٚش  ايفعًـ ــد زـ ــساد قـ ــدز  اإلٜـ املكـ

بٓشــــٛ    2113/2114 املايٝــــ١ ايطــــ١ٓ َــــٔ  األٍٚ ايٓصــــف  خــــالٍ  ايعاَــــ١ باملٝصاْٝــــ١ 

ــادص   177% ــا ســـ ــٓفط ٚ طٝٗـــ ــعاز ايـــ ــس٠ يف أضـــ ــو إىل ايطفـــ ــ  ذيـــ دٚالز 111  ٜٚسدـــ

أَسٜهـــــٞ يًرَٝـــــٌ يف املتٛضـــــط يف ســـــن إٔ ضـــــعس ايرَٝـــــٌ املكـــــدز يإلٜـــــسادات  

ٙ ايٓفطٝـــ١ ٚايـــرٟ    باملٝصاْٝــــ١   ايٓفطٝـــ١  االٜـــسادات  عٓـــد إعـــداد تكـــدٜسات    مت اعتُـــاد

 دٚالز أَسٜهٞ يًرٌَٝ.  71يًدٚي١ ٖٛ  ايعا١َ

 

  املكـــدز٠ باملصـــسٚفات َكازْـــ١ األبـــٛاغ مجٝـــ  يف َٓخفضـــ١ ايفعًٝـــ١ املصـــسٚفات ناْـــ 

ــ١ ايطــ١ٓ َــٔ( ضــبتُر -أبسٜــٌ) األٍٚ ايٓصــف خــالٍ  يف خــا  ٚبػــهٌ  2113/2114 املايٝ

 املصــسٚف َــٔ% 11 ْطــبت٘ َــا َجــٌ سٝــح( ٚضــا٥ٌ ايٓكــٌ ٚاملعــدات ٚايتذٗٝــصات) ايجايــح ايبــاغ

 .ايٓصف خالٍ املكدز

 

  ًَٝـــاز د.ى  يف  11.7َكـــدازٙ   فـــا٥ض 2113/2114َـــٔ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١  األٍٚ ايٓصـــفسكـــل

ــاٍ          ــاجٞ األدٝ ــل باستٝ ــ١ ٚاملتعً ــات ايدٚي ــا  بايتصاَ ــ  اخل ــاغ املبً ــد استط ــ٘ ٚبع ــن أْ س

 ايٓصــفايهًــٞ يًُٝصاْٝــ١ خــالٍ    ايفــا٥ض% َــٔ إمجــايٞ اإلٜــسادات(  فــ ٕ    25ايكادَــ١ )

 ًَٝاز د.ى. 6.8 حنٛ بً  2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ

 

    ــٔ املتٛقــ ــ١      َ ــِ ايتصاَــات ايدٚيــ١ املتعًــل استٝــاجٞ األدٝــاٍ ايكادَ إٔ اكــل  بعــد خص

ــ١   ــ١ٓ املايٝ ــ١ ايط ــ 2113/2114َٝصاْٝ ــدازٙ ًافا٥ض ــاز 5.9 َك ــا مت    ًَٝ ــ٢ َ ــا٤ل عً ــو بٓ د.ى  ٚذي

 املصسٚفات ايعا١َ.إمجايٞ ٚ ايعا١َ إلٜساداتاإمجايٞ َٔ ايتٓبؤ ب٘ 

 

 


