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 الملخص التىفيذي:
 

لسةةةةةىت  ةةةةةه ا األو الربةةةةة  خةةةةة   لةةةةةى اااث واتداااث الة ى يةةةةةت لأداء الماليةةةةةت ال ا ةةةةةت : أوال

 :5105/5106الماليت 

 د.ن. ١ٍِةاس   4.7ٔسةٛ   2015/2016ٌغةٕج اٌّا١ٌةج   ِةٓ ا  األٚياٌشةة   خ ي  ةٍغخ خٍّج اإل٠شاداح اٌفع١ٍج

 دٕمغُ إٌٝ:

o 4.4 .١ٍِاس د.ن. إ٠شاداح ٔفط١ج 

o 0.3 .١ٍِاس د.ن. إ٠شاداح غ١ش ٔفط١ج 
 

  ١ٍِاس د.ن.  1.6ٔسٛ  2015/2016اٌّا١ٌج ِٓ اٌغٕج  األٚياٌشة  خ ي ةٍغخ خٍّج اٌّصشٚفاح اٌفع١ٍج 

   ْ ِمةةةذاسٖ   الزمةةةك فا  ةةةلةةةذ  2015/2016اٌغةةةٕج اٌّا١ٌةةةج ِةةةٓ  األٚياٌشةةةة  ٚةٕةةةاءل عٍةةةٝ ِةةةا دمةةةذَ  فةةة

 ١ٍِاس د.ن. 3.1
 

% ِةةٓ 10األخ١ةةاي اٌمادِةةج    ٌصةةٕذٚقازذغةةاا اٌّتٍةةخ اٌخةةاز ةاٌذضاِةةاح اٌذٌٚةةج     ٚفةةٟ زةةاي 

              ةٍةةخلةةذ  2015/2016اٌّا١ٌةةج ِةةٓ اٌغةةٕج  األٚياٌشةةة  خةة ي ١ٌّضا١ٔةةج إخّةةاٌٟ اإل٠ةةشاداحإ  فةة ْ فةةا   ا

 ١ٍِاس د.ن. 2.6

 

خةةةةة   الربةةةةة  األو   ةةةةةه السةةةةةىت  الملةقةةةةةت الة ى يةةةةةتلجهةةةةةاث ل: أداء الماليةةةةةت ال ا ةةةةةت ثاويةةةةةًا

 :5105/5106الماليت 

  ١ٍِْٛ د.ن. 7.8ٔسٛ  2015/2016ةٍغخ خٍّج اإل٠شاداح اٌفع١ٍج خ ي اٌشة  األٚي ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج  

          ٔسةةةةٛ 2015/2016ةٍغةةةةخ خٍّةةةةج اٌّصةةةةشٚفاح اٌفع١ٍةةةةج خةةةة ي اٌشةةةةة  األٚي ِةةةةٓ اٌغةةةةٕج اٌّا١ٌةةةةج 

 ١ٍِْٛ د.ن.  229.6

    ِمةةةذاسٖ   عدةةةضاللةةةذ زمةةةك  2015/2016ٚةٕةةةاءل عٍةةةٝ ِةةةا دمةةةذَ  فةةة ْ اٌشةةةة  األٚي ِةةةٓ اٌغةةةٕج اٌّا١ٌةةةج

 ١ٍِْٛ د.ن. 221.8

 

 :5105/5106لسىت الماليت ل للى اااث واتداااث الة ى يت أداء الماليت ال ا ت: تىق اث ثالثًا

  ٍٟٚز١ةث أْ ِذٛعةس عةعش ةش١ِةً اٌةٕفس لةذ ةٍةخ         ٚاٌغ١اعةج اٌّا١ٌةج  ةٕاءل عٍٝ دٛلعاح إداسث االلذصاد اٌى

أخفةةاف فةةٟ العةةذّشاس دٛلعةةاح   ٚٔظةةشال 2015/2016شةةٙٛس ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج  ث ثةةج$ خةة ي 58.7

ٔذةا ح ا١ٌّضا١ٔةج    ٚض  ث ثج ع١ٕاس٠ٛ٘اح أعةعاس ٌٍةٕفس دشدتةخ ع١ٍٙةا     ععش ةش١ًِ إٌفس اٌى٠ٛذٟ  فمذ دُ

ِٛضر فٟ اٌدذٚي وّا ٘ٛ  2015/2016اٌغٕج اٌّا١ٌج فٟ ٔٙا٠ج اٌسى١ِٛج اٌعاِج ٌٍٛصاساح ٚاإلداساح 

 عٍّال ةأٔٗ لذ دُ أخز دىٍفج اإلٔذاج ةع١ٓ االعذتاس. أدٔاٖ 
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ٔذةةةا ح ا١ٌّضا١ٔةةةج اٌعاِةةةج ٌٍةةةٛصاساح ٚاإلداساح اٌسى١ِٛةةةج فةةةٟ ٔٙا٠ةةةج اٌغةةةٕج اٌّا١ٌةةةج   إ: دٛلعةةةاح 1خةةةذٚي سلةةةُ  

2015/2016 

 $5887 س ر البر يل

 4.4 شٙٛس األٌٚٝ  ١ٍِاس د.ن.إ ث ثجاإل٠شاداح إٌفط١ج اٌفع١ٍج خ ي 

 $55 $55 $51 س ر البر يل

دغةةعج شةةٙٛس اٌّذتم١ةةج ِةةٓ  اإل٠ةةشاداح إٌفط١ةةج اٌّذٛلةة  دسصةة١ٍٙا خةة ي   

  ١ٍِاس د.ن.إ 2015/2016اٌغٕج اٌّا١ٌج 
9.3 9.8 10.4 

 14.8 14.2 13.7 إخّاٌٟ اإل٠شاداح إٌفط١ج اٌّذٛلعج  ١ٍِاس د.نإ

 1.4 1.4 1.4 اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج اٌّذٛلعج  ١ٍِاس د.ن.إ

 0685 0586 0580 إجمالي اتيراداث ال ا ت المتىق ت ) لياا د8ك8(

 0985 0985 0985 إجمالي المصروفاث  ال ا ت المتىق ت ) لياا د8ك8(

 - 3 - 386 - 480  يادة اتيراداث عه المصروفاث ) لياا د8ك8(

 1.6 1.6 1.5 % ِٓ إخّاٌٟ اإل٠شاداحإ  ١ٍِاس د.ن.إ10ازذ١اطٟ األخ١اي اٌمادِج  

 - 486 - 585 - 586  يادة اتيراداث عه المصروفاث والمخصصاث ) لياا د8ك8(

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج
 

     ١ٍِةاس د.ن. فة ْ إخّةاٌٟ اإل٠ةشاداح اٌّذٛلعةج       1.4عٍٝ اعذتاس أْ اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ةج عةذتٍخ دمش٠تةال

 ١ٍِاس د.ن. ةسغب ِذٛعس ععش ةش١ًِ إٌفس اٌغا ذ. 16.2 – 15.1عذصً ة١ٓ 
 

    ٚةةةافذشاف أْ ِةةا عةة١ذُ إٔفالةةٗ و خّةةاٌٟ اٌّصةةشٚفاح ِةةٓ لتةةً إداسث االلذصةةاد اٌىٍةةٟ ٚاٌغ١اعةةج اٌّا١ٌةةج

ا١ٌّضا١ٔةج ِةا    عدةض ّةٓ اٌّذٛلة  أْ ٠صةتر    ١ٍِةاس د.ن  ف  19.2 عة١تٍخ  2015/2016خ ي اٌغٕج اٌّا١ٌج 

% ِةةٓ إخّةةاٌٟ  10صةةٕذٚق األخ١ةةاي اٌمادِةةج    ِخصصةةاح ١ٍِةةاس د.ن. لتةةً ازذغةةاا    4.1 – 3 ةةة١ٓ 

 اإل٠شاداحإ.
 

١ٍِةاس   6.5  - 6.4 عدةضال ٠تٍةخ  ِةا ةة١ٓ    2015/2016ٚع١ٍٗ  عذذزةزا ٔذا ح ا١ٌّضا١ٔج خة ي اٌغةٕج اٌّا١ٌةج     

 ِٓ إخّاٌٟ اإل٠شاداحإ. %10ةاٌذضاِاح اٌذٌٚج ٌصٕذٚق األخ١اي اٌمادِج  د.ن ةعذ ازذغاا اٌّتٍخ اٌخاز 
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 :5105/5106للسىت الماليت  للجهاث ذاث الميزاويت الملةقت : تىق اث أداء الماليت ال ا تااب ًا
 

   ٌٍدٙةاح  فمةذ دةُ دٛلة  ٔذةا ح ا١ٌّضا١ٔةج اٌعاِةج         ةٕاءل عٍٝ دٛلعاح إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعةج اٌّا١ٌةج

 .ِٛضسج فٟ اٌدذٚي أدٔاٖ اٌسى١ِٛج اٌٍّسمج

 

 2015/2016 اٌّا١ٌج اٌغٕج ٔٙا٠ج فٟ ٌٍدٙاح اٌسى١ِٛج اٌٍّسمج اٌعاِج ا١ٌّضا١ٔج ٔذا ح دٛلعاحإ: 2  خذٚي

 5105/5106السىت الماليت  البيـــــــان

 1819 د8ك8(  ليااإجمالي اتيراداث المتىق ت )

 0863 د8ك8(  لياا)إجمالي المصروفاث  المتىق ت 

 -0853 د8ك8(  لياا يادة اتيراداث عه المصروفاث )

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج

 

  ٗإٔفالةةةةة أْ ِةةةةةا عةةةةة١ذُٚةةةةةةافذشاف  .١ٍِةةةةةاس د.ن 0.09 عةةةةةذتٍخ دمش٠تةةةةةالعٍةةةةةٝ اعذتةةةةةاس أْ اإل٠ةةةةةشاداح 

خةةةة ي اٌغةةةةٕج اٌّا١ٌةةةةج   اٌّا١ٌةةةةجِةةةةٓ لتةةةةً إداسث االلذصةةةةاد اٌىٍةةةةٟ ٚاٌغ١اعةةةةج   خّةةةةاٌٟ اٌّصةةةةشٚفاح و

 2015/2016ا١ٌّضا١ٔةةةةج خةةةة ي اٌغةةةةٕج اٌّا١ٌةةةةج  ٔذةةةةا ح١ٍِةةةةاس د.ن  فةةةة ْ  31.6 عةةةة١تٍخ 2015/2016

 .١ٍِاس د.ن 53.1 عدضال ٠تٍخعذسمك 
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 األو الربةة  خةة   للةةى اااث واتداااث الة ى يةةت أداء الماليةةت ال ا ةةت  تةليةةل

 5105/5106 ه السىت الماليت 

 

 :اتيراداث ال ا ت: أواًل
 

   ِٗةةةةٓ اٌغةةةةٕج اٌّا١ٌةةةةج   األٚياٌشةةةةة  خةةةة ي  % ِةةةةٓ اإل٠ةةةةشاداح اٌّمةةةةذسث 155دةةةةُ دسصةةةة١ً ِةةةةا ٔغةةةةتذ

فةةةٟ ١ٍِةةةاس د.ن.  3 ةٍةةةخٌٍشةةةة    اٌعاِةةةج ٠ةةةشاداحاإل خّةةةاٌٟ و ٖدةةةُ دمةةةذ٠شأْ ِةةةا  ز١ةةةث  2015/2016

 .١ٍِاس د.ن 4.7ٔسٛ  دُ دسص١ً ز١ٓ

 

      ِةٓ اٌغةٕج    األٚياٌشةة   اإل٠ةشاداح اٌفع١ٍةج خة ي     أخف ةخ ف١ّا ٠خص ِعذي ّٔةٛ اإل٠ةشاداح اٌعاِةج فمةذ

١ٌسمةك ِعةذي ّٔةٛ      2014/2015اٌفذةشث ِةٓ اٌغةٕج اٌّا١ٌةج اٌغةاةمج       ةةزاح ِماسٔةج   2015/2016اٌّا١ٌج 

أوتةش أةةٛاا اإل٠ةشاداح ِةٓ ز١ةث األ١ّ٘ةةج       أخفةاف ةغةتب   االٔخفةاف  ادٟ ٘ةز ٠ٚةأ   %39 ذٗٔغةت  عةاٌب 

 .%39أ٠ ال ِعذ ّٔٛ عاٌب ٔغتذٗ  مخز١ث زم اال٠شاداح إٌفط١جإٌغت١ج ٚ٘ٛ 

 

 

   ُٚأةٛاةٙةةا ةاإلضةةافج إٌةةٝ ٔغةةتج  اٌعاِةةج إ اٌت١أةةاح اٌّذعٍمةةج ة خّةةاٌٟ اإل٠ةةشاداح  ٠ٚ3ٛضةةر اٌدةةذٚي سلةة

ِةٓ   شةة  اٌةةٕفظ  ِماسٔةجل   2015/2016ٌٍغةٕج اٌّا١ٌةج    األٚياٌشةة    ّٔٛ  ِٚعذي اٌفعٍٟ ٌٍّمذس اٌذسص١ً

 . 2014/2015اٌغٕج اٌّا١ٌج 

 
 

ٚاٌفع١ٍةج    ٚاإل٠ةشاداح اٌّمةذسث   2014/2015ِةٓ اٌغةٕج اٌّا١ٌةج     األٚي شةة  ٌٍاإل٠ةشاداح اٌفع١ٍةج    إ:3خذٚي سلُ  

  اٌم١ّج ةا١ٌٍّْٛ د.ن.إ   2015/2016ٌٕفظ اٌفذشث ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج 

 

 *األسلاَ ةاٌٍْٛ األزّش دّثً إشاسث عاٌتج أٚ ٔغب دسص١ً ألً ِٓ اٌّمذساٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج. 

اإليراد انفعهي
اإليراد انمقذر 

)1(

اإليراد انفعهي 

)2(

فرق  اإليراد انفعهي 

عه انمقذر =)1-2(

وطثح اإليراد 

انفعهي إنى انمقذر 

)2/1( =

معذل ومى اإليراد انفعهي 

نهطىح انمانيح 2016/2015 

مقاروح تانطىح انمانيح 

2015/2014

%39-%155 7775.43052.74729.31676.7اإلجمــانـــــي

غـــــــــــــاز انـىفــــــــــط انـخــــــــــاو واـن %39-%165 7216.72689.44429.81740.5  انثاب األول:      

%45%323 57.225.782.957.2  انثاب انثاوي:   انضرائة عهى صافي انذخم واألرتاح

%24-%69 1.8-5.25.84.0  انثاب انثانث:   انضرائـة وانرضـىو عهى انممـتهكـــاخ

%6-%83 0.3-1.31.51.3  انثاب انراتع:   انضرائة وانرضىو عهى انطهع وانخذماخ

  انثاب انخامص:  انضـرائـة وانرضــىو عهى انتجــارج            

                   وانمعامالخ انذونيح
54.270.366.4-3.9 94%22%

إيـــــــــــراداخ انـــخــــــذمـــــــــــــاخ %9-%65 68.9-142.7198.9130.0  انثاب انطادش:     

اإليـــراداخ وانرضـــىو انمتىــــىعـــــح %95-%33 29.2-297.843.414.2  انثاب انطاتع: 

اإليــــراداخ انـــرأضــمــــــانيــــــــــح %271%4 17.0-0.217.80.8  انثاب انثامه: 

انرتع األول نهطىح انمانيح 2016/2015

انرتع األول نهطىح 

انمانيح 

2015/2014

انـثيـــــــــان
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    ِةةةا ٔغةةةتذٗ   2015/2016ِةةةٓ ١ِضا١ٔةةةج اٌغةةةٕج اٌّا١ٌةةةج    األٚياٌشةةةة  دّثةةةً اإل٠ةةةشاداح إٌفط١ةةةج خةةة ي

 دطاٌغةةةةااٌتةةةةاا ٚةشةةةةىً خدةةةةٛي خةةةةذال   ١ٍ٠ةةةةٗ ةعةةةةذ رٌةةةةه     اٌعاِةةةةج % ِةةةةٓ إخّةةةةاٌٟ اإل٠ةةةةشاداح  94

٠ٚٛضةةةر اٌشةةةىً    % ِةةةٓ إخّةةةاٌٟ اإل٠ةةةشاداح اٌعاِةةةج 2.7إ ١ٌّثةةةً ٔغةةةتج دعةةةادي  اٌخةةةذِاحإ٠ةةةشاداح  

 .اٌعاِج األ١ّ٘ج إٌغت١ج ألةٛاا اإل٠شاداح ٔغتجل إٌٝ إخّاٌٟ اإل٠شاداح إ1سلُ  

 

 اٌعاِج اإل٠شاداحإخّاٌٟ إ: األ١ّ٘ج إٌغت١ج ألةٛاا اإل٠شاداح اٌفع١ٍج إٌٝ 1شىً سلُ  

 

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج. 

 

 

 اإل٠شاداح إٌفط١ج - أ
 

     إ ِةةةٓ اٌغةةةٕج اٌّا١ٌةةةج  ١ٔٛ٠ةةةٛ -أةش٠ةةةً  األٚياٌشةةةة  ةٍغةةةخ إخّةةةاٌٟ اإل٠ةةةشاداح إٌفط١ةةةج اٌفع١ٍةةةج خةةة ي

 2.7دتٍةةخ  شةةة ا١ٌٍِةةاس د.ن فةةٟ زةة١ٓ أْ اإل٠ةةشاداح اٌّمةةذسث ةا١ٌّضا١ٔةةج خةة ي  4.4ٔسةةٛ   2015/2016

 . %165 ةٕغتج١ٍِاس  د.ن  ٚ٘ٛ ِا ٠ّثً ص٠ادث اإل٠شاد اٌفعٍٟ ِماسٔج ةاإل٠شاد اٌّمذس  
 

   ُاألٚياٌشةة   صادساح إٌفس خ ي ٚإل٠شاداح إٌفط١ج ةاإ ة١اْ ٠ٚ4ٛضر اٌدذٚي سل   ً ٛ  -أةش٠ة إ ١ٔٛ٠ة

إ ف١ٛضةةر 2سلةةُ  . أِةةا اٌشةةىً 2014/2015  ٚاٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج اٌغةةاةمج 2015/2016ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج 

  2015/2016إ ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج ١ٔٛ٠ٛ -أةش٠ً  األٚياٌشة  خ ي أععاس إٌفس اٌشٙش٠ج ِماسٔج ٌذطٛس 

 .2014/2015ٚاٌغٕج اٌّا١ٌج اٌغاةمج 
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ِةةةٓ اٌغةةةٕج اٌّا١ٌةةةج   األٚياٌشةةةة  اإل٠ةةةشاداح إٌفط١ةةةج ٚعةةةعش اٌةةةٕفس صةةةادساح اٌةةةٕفس خةةة ي    إ:4خةةةذٚي سلةةةُ  

                                  2014/2015  ٚاٌغٕج اٌّا١ٌج اٌغاةمج 2015/2016

 اٌت١ــاْ
ِٓ اٌغٕج  األٚياٌشة  

 2014/2015اٌّا١ٌج 

ِٓ اٌغٕج  األٚياٌشة  

 2015/2016اٌّا١ٌج 
 ِعذي إٌّٛ

 اإل٠شاداح إٌفط١ج 

  ١ٍِاس د.نإ
7.2 4.4 %39 - 

 ِذٛعس إٔذاج اٌى٠ٛخ إٌفطٟ

  ١ٍِْٛ ةش١ًِ/٠َٛإ
2.8 2.7 %2 - 

                                                                                     .إOPECاٌّصذسث ٌٍتذشٚي   اٌذٚي  ِٕٚظّج عٕٛٞ ٌإلداسث اٌّا١ٌج ٌٍذٌٚج شة اٌاٌّصذس: دماس٠ش اٌّذاةعج 

 

 2015/2016 ٌٍغٕج اٌّا١ٌةج  إ١ٔٛ٠ٛ -أةش٠ً  األٚياٌشة   شٙش٠ال خ ي أععاس إٌفسدطٛس ِماسٔج إ: 2شىً سلُ  

 2014/2015ٚاٌغٕج اٌّا١ٌج 

 

 إ OPECاٌّصذسث ٌٍتذشٚي   اٌذٚياٌّصذس: ِٕظّج 

 

 ِةٓ اٌغةٕج    ٕفظ اٌشةة  ةة  ِماسٔةج   %39ِعذي ّٔٛ عاٌب ٔغتذٗ اإل٠شاداح إٌفط١ج خ ي ٘زا اٌشة   زممخ

ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج   األٚي شةةة ٌٍإ اإل٠ةةشاداح إٌفط١ةةج اٌفع١ٍةةج  ٠ٚ3ٛضةةر اٌشةةىً سلةةُ     .اٌّا١ٌةةج اٌغةةاةمج 

 . 2015/2016ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج  األٚي شة ٌٍ  ٚاإل٠شاداح إٌفط١ج اٌّمذسث ٚاٌفع١ٍج 2014/2015
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ِةةةةٓ  ج  ٚاٌفع١ٍةةةة2015/2016إ:  اإل٠ةةةةشاداح إٌفط١ةةةةج اٌّمةةةةذسث ٚاٌفع١ٍةةةةج ِةةةةٓ اٌغةةةةٕج اٌّا١ٌةةةةج   3شةةةةىً سلةةةةُ  

 2014/2015اٌغٕج اٌّا١ٌج 

 

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج. 

 

 اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج  - ا

    ِٗةةةةٓ اإل٠ةةةةشاداح اٌّمةةةةذسث خةةةة ي اٌشةةةةة  األٚي ِةةةةٓ اٌغةةةةٕج اٌّا١ٌةةةةج      82دةةةةُ دسصةةةة١ً ِةةةةا ٔغةةةةتذ %

د.ن.  ١ٍِةةةْٛ 363ةٍةةةخ ٌٍشةةةة    ز١ةةةث أْ ِةةةا دةةةُ دمةةةذ٠شٖ و خّةةةاٌٟ اإل٠ةةةشاداح اٌعاِةةةج      2015/2016

 .د.ن ١ٍِْٛ 299فٟ ز١ٓ دُ دسص١ً ٔسٛ 

 ٕغةت١ج  ا١ٌّ٘ةج  ٠ّثً اٌتاا األوتةش ِةٓ ز١ةث األ    اٌخذِاحإ٠شاداح : دطٌتاا اٌغاِٚٓ اٌدذ٠ش ةاٌزوش ف ْ ا

 % ِٓ إخّاٌٟ اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج.43ز١ث عدً 

  ِةةةةٓ اٌغةةةةٕج اٌّا١ٌةةةةج  األٚي شةةةةة ٌٍإ اإل٠ةةةةشاداح غ١ةةةةش إٌفط١ةةةةج اٌفع١ٍةةةةج 5 4سلةةةةُ   ٠ْٚٛضةةةةر اٌشةةةةى

  2015/2016ِٓ اٌغةٕج اٌّا١ٌةج    األٚي شة ٌٍ  ٚاإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج اٌّمذسث ٚاٌفع١ٍج 2014/2015

  عٍةٝ  ٚاأل١ّ٘ج إٌغت١ج ٌىً ةاا ِٓ أةٛاا اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج إٌٝ إخّاٌٟ اإل٠ةشاداح غ١ةش إٌفط١ةج   

 اٌذٛاٌٟ.
 

ِٓ  جٚاٌفع١ٍ 2015/2016ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج  األٚي شة ٌٍاٌفع١ٍج ٚاٌّمذسث غ١ش إٌفط١ج إ: اإل٠شاداح 4شىً سلُ  

 2014/2015اٌغٕج اٌّا١ٌج 

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج.
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 اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج ِٓ إخّاٌٟاٌفع١ٍج  غ١ش إٌفط١ج األ١ّ٘ج إٌغت١ج ٌإل٠شاداحدٛص٠  إ: 5شىً سلُ  

 

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج.  

 

  إ ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج ١ٔٛ٠ةةٛ -أةش٠ةةً  األٚياٌشةةة  اإل٠ةةشاداح غ١ةةش إٌفط١ةةج خةة ي  ّٔةةٛف١ّةةا ٠خةةص ِعةةذي

ِةٓ اٌغةٕج اٌّا١ٌةج اٌغةاةمج      شةة  اٌِماسٔذٙا ةاإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ةج اٌفع١ٍةج خة ي ٔفةظ     ٚ  2015/2016

٠ٚٛضر اٌشةىً سلةُ     %٠46.5عادي  عاٌب ّٔٛفمذ زممخ اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج ِعذي  2014/2015

  ٚاإل٠ةةشاداح غ١ةةش  2014/2015ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج   األٚي شةةة ٌٍإ اإل٠ةةشاداح غ١ةةش إٌفط١ةةج اٌفع١ٍةةج   6 

 .2015/2016ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج  األٚي شة ٌٍإٌفط١ج اٌّمذسث ٚاٌفع١ٍج 

 

  2015/2016ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج  األٚياٌشةةة  اٌفع١ٍةةج ٚاٌّمةةذسث خةة ي غ١ةةش إٌفط١ةةج إ: اإل٠ةةشاداح 6شةىً سلةةُ   

        2014/2015ٚاٌفع١ٍج ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج 

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج.
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 :ال ا ت : المصروفاثثاويًا
 

  ِةةٓ 34دةةُ صةةش  ِةةا ٔغةةتذٗ  2015/2016إ ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج ١ٔٛ٠ةةٛ - أةش٠ةةً  األٚياٌشةةة  خةة ي %

ّ   ز١ةةةث ٌٍشةةةة  إخّةةةاٌٟ اٌّصةةةشٚفاح اٌّمةةةذسث                 ّتٍةةةخةٍفذةةةشث ٌ اٌعاِةةةج احصةةةشٚفدةةةُ دمةةةذ٠ش إخّةةةاٌٟ اٌ

 ١ٍِاس د.ن. 1.6 ٔسٛ ١جاٌفعٍةٍغخ اٌّصشٚفاح د.ن  ة١ّٕا  ١ٍِاس 4.7

  ةاٌّصةشٚ  اٌّمةذس ٚةشةىً    فٟ اٌّصةشٚ  اٌفعٍةٟ ِماسٔةج      أخفاضالأةٛاا اٌّصشٚفاح  شٙذح خ١ّ

ِةةٓ فمةةس % 9 ز١ةةث ةٍغةةخ ٔغةةتج اٌصةةش   اٌّغةةذٍضِاح اٌغةةٍع١ج ٚاٌخةةذِاحإ  اٌثةةأٟاٌتةةاا خةةاز فةةٟ 

 .اٌّصشٚ  اٌّمذس ٌزٌه اٌتاا

  اٌّصةةةشٚفاح اٌعاِةةةج   ِعظةةةُ زممةةةخ ٛ إ ِةةةٓ ١ٔٛ٠ةةةٛ -أةش٠ةةةً  األٚياٌشةةةة  خةةة ي  ِٛخةةةب ِعةةةذي ّٔةةة

ِةةةٓ اٌغةةةٕج   شةةةة اٌاٌفع١ٍةةةج خةةة ي ٔفةةةظ    ةاٌّصةةةشٚفاحِماسٔذٙةةةا عٕةةةذ   2015/2016اٌغةةةٕج اٌّا١ٌةةةج  

  إال أْ إخّةةةةةاٌٟ اٌّصةةةةةشٚفاح اٌعاِةةةةةج زمةةةةةك ِعةةةةةذي ّٔةةةةةٛ عةةةةةاٌب   2014/2015اٌّا١ٌةةةةةج اٌغةةةةةاةمج 

ًل ِةةٓ اٌتةةاا األٚي  اٌّشدتةةاحإ ٚاٌتةةاا اٌخةةاِظ             %٠6عةةادي  ٠ٚعةةٛد اٌغةةتب فةةٟ رٌةةه إٌةةٝ دسم١ةةك وةة

ٚ٘ةةةةةٟ عٍةةةةةٝ اٌذةةةةةٛاٌٟ   جت اٌّصةةةةةشٚفاح اٌّخذٍفةةةةةج ٚاٌّةةةةةذفٛعاح اٌذس١ٍ٠ٛةةةةةجإ ٌّعةةةةةذالح ّٔةةةةةٛ عةةةةةاٌ  

ٝ  ِٚةةةٓ اٌدةةةذ٠ش ةاٌةةةزوش فةةة ْ ٘ةةةز٠ٓ    إ4%  18%  ٚ٘ةةةٟ عٍةةةٝ   اٌتةةةاة١ٓ رٚٞ األ١ّ٘ةةةج إٌغةةةت١ج األعٍةةة

  .إ%65.8%  24.8اٌذٛاٌٟ  

   ُاٌت١أاح اٌّذعٍمج ة خّاٌٟ اٌّصةشٚفاح اٌعاِةج ٚأةٛاةٙةا ةاإلضةافج إٌةٝ ٔغةتج       إ  ٠ٚ5ٛضر اٌدذٚي سل

ِةٓ   شةة  اٌِماسٔةجل ةةٕفظ    2015/2016ٌٍغةٕج اٌّا١ٌةج    األٚياٌشةة   اٌفعٍٟ ٌٍّمذس  ِٚعةذي ّٔةٛ    اٌصش 

 .2014/2015اٌغٕج اٌّا١ٌج 

  ٚاٌّصةشٚفاح اٌّمةذسث   2014/2015 اٌّا١ٌةج ِةٓ اٌغةٕج    األٚي شةة  ٌٍإ: اٌّصشٚفاح اٌفع١ٍج 5خذٚي سلُ  

  اٌم١ّج ةا١ٌٍّْٛ د.ن.إ  2015/2016 اٌّا١ٌجٚاٌفع١ٍج ٌٕفظ اٌفذشث ِٓ اٌغٕج 

 

 إشاسث عاٌتج أٚ ٔغب صش  ألً ِٓ اٌّمذس دّثًَ ةاٌٍْٛ األزّش األسلا*. اٌّا١ٌجاٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج 

انمصروف انفعهي
انمصروف 

انمقذر )1(

انمصروف 

انفعهي )2(

فرق  انمصروف انفعهي مه 

انمقذر = )1-2(

وطثح انمصروف انفعهي إنى 

انمقذر = )2/1(

معذل ومى انمصروف 

انفعهي نهطىح انمانيح 

2016/2015 إنى 

انطىح انمانيح 

2015/2014

%6-%34 3181.8- 1611.0 4792.8 1709.7اإلجمانـــــــــــي

%18-%30 947.6- 399.1 1346.7 486.5 انثاب األول:    انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

%14%9 593.0- 57.7 650.7 50.6 انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

 انثاب انثانث: وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ     

                وانتــجهيــــــــساخ
5.2 71.4 13.2 -58.2 18%154%

 انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح       

               واالضتمالكاخ انعامح
63.3 519.0 81.1 -437.9 16%28%

انثاب انخامص:  انمصروفــاخ انمختهفــح          

                 وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح
1104.1 2204.9 1060.0 -1145.0 48%-4%

انثيـــــــــــــان

انرتع األول نهطىح انمانيح 2016/2015

انرتع األول نهطىح 

انمانيح 

2015/2014
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   ُِةةٓ  إ ١ٔٛ٠ةةٛ – أةش٠ةةً  األٚياٌشةةة  أدٔةةاٖ األ١ّ٘ةةج إٌغةةت١ج ٌٍّصةةشٚفاح خةة ي  إ٠7ٛضةةر اٌشةةىً سلةة

 .2015/2016اٌغٕج اٌّا١ٌج 
 

 اٌعاِج اٌّصشٚفاح إلخّاٌٟةإٌغتج  إٌغت١ج ٌٍّصشٚفاح اٌفع١ٍج ألةٛاا اٌّصشٚفاحإ: األ١ّ٘ج 7اٌشىً سلُ  

 

 . اٌّا١ٌجاٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج  
 

   ً2014/2015ِةةةةٓ اٌغةةةةٕج اٌّا١ٌةةةةج  األٚي شةةةةة ٌٍاٌّصةةةةشٚفاح اٌفع١ٍةةةةج  أدٔةةةةاٖ إ٠ٚ8ٛضةةةةر اٌشةةةةى  

 .2015/2016ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج  األٚي شة ٌٍٚاٌّصشٚفاح اٌّمذسث ٚاٌفع١ٍج 

 

 2014/2015ٌٍغٕج اٌّا١ٌج  ٚاٌفع١ٍج 2015/2016إ: اٌّصشٚفاح اٌفع١ٍج ٚاٌّمذسث ٌٍغٕج اٌّا١ٌج 8شىً سلُ  

 

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج.
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خة   الربة  األو   ةه    للجهةاث الة ى يةت الملةقةت    تةليل أداء الماليةت ال ا ةت   

 5105/5106الماليت السىت 

 

 أواًل: اتيراداث ال ا ت:
 

  ٗ2015/2016ِٓ اإل٠شاداح اٌّمذسث خة ي اٌشةة  األٚي ِةٓ اٌغةٕج اٌّا١ٌةج       %47دُ دسص١ً ِا ٔغتذ  

د.ن. فٟ ز١ٓ دُ دسصة١ً  ١ٍِْٛ  16.7ةٍخ خ ي اٌشة  ز١ث أْ ِا دُ دمذ٠شٖ و خّاٌٟ اإل٠شاداح اٌعاِج 

 د.ن. ١ٍِْٛ 7.8ٔسٛ 
 

  ُاإل٠ةشاداح   ِٓ دسم١ك ِعظُ أةٛاا اإل٠شاداح ٌّعذالح ّٔٛ عاٌتٗ خ ي اٌشة  إال أْ إخّاٌٟعٍٝ اٌشغ

ِماسٔج  2015/2016خ ي اٌشة  األٚي ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج  % 10زممخ ِعذي ّٔٛ ِٛخب ٔغتذٗ  اٌعاِج

اٌغةةاة  ٠ٚشخةة  اٌغةةتب فةةٟ رٌةةه ٌذسم١ةةك اٌتةةاا     2014/2015ةةةزاح اٌفذةةشث ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج اٌغةةاةمج  

%  ٚ٘ةةٛ اٌتةةاا األوتةةش ِةةٓ ز١ةةث األ١ّ٘ةةج  43اإل٠ةةشاداح ٚاٌشعةةَٛ اٌّذٕٛعةةج ٌّعةةذ ّٔةةٛ ِٛخةةب ٔغةةتذٗ  

 إ.%57.6ةّعذي  إٌغت١ج

 

   ُإ اٌت١أةةاح اٌّذعٍمةةج ة خّةةاٌٟ اإل٠ةةشاداح اٌعاِةةج ٚأةٛاةٙةةا ةاإلضةةافج إٌةةٝ ٔغةةتج   ٠ٚ6ٛضةةر اٌدةةذٚي سلةة

ِماسٔةجل ةةٕفظ اٌشةة  ِةٓ      2015/2016اٌّا١ٌةج  اٌذسص١ً اٌفعٍٟ ٌٍّمذس  ِٚعذي ّٔٛ اٌشةة  األٚي ٌٍغةٕج   

 . 2014/2015اٌغٕج اٌّا١ٌج 
 

  2014/2015 اٌّا١ٌةةج اٌغةةٕج ِةةٓ األٚي ٌٍشةةة  اٌفع١ٍةةج اإل٠ةةشاداحإ 10 9  سلةةُ اٌشةةى ْ ٠ٛضةةروّةةا  

 ِٓ ةاا ٌىً إٌغت١ج ٚاأل١ّ٘ج  2015/2016 اٌّا١ٌج اٌغٕج ِٓ األٚي ٌٍشة  ٚاٌفع١ٍج اٌّمذسث ٚاإل٠شاداح

 .اٌذٛاٌٟ عٍٝ اإل٠شاداح  إخّاٌٟ إٌٝ اإل٠شاداح أةٛاا
 

  ٚاإل٠ةشاداح اٌّمةذسث ٚاٌفع١ٍةج    2014/2015إ: اإل٠ةشاداح اٌفع١ٍةج ٌٍشةة  األٚي ِةٓ اٌغةٕج اٌّا١ٌةج       6خذٚي سلُ  

  اٌم١ّج ةا١ٌٍّْٛ د.ن.إ   2015/2016ٌٕفظ اٌفذشث ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج 

 

 *األسلاَ ةاٌٍْٛ األزّش دّثً إشاسث عاٌتج أٚ ٔغب دسص١ً ألً ِٓ اٌّمذساٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج. 

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 

2016/2015 مقاروح 

تانطىح انمانيح 

2015/2014

%10%7.1216.677.828.847اإلجمــانـــــي

  انثاب انراتع: انضرائة وانرضىو   

                  عهى انطهع 

وانخذماخ

0.070.130.040.130%-46%

%16-%3.908.303.285.039  انثاب انطادش: إيـراداخ انخـذماخ

  انثاب انطاتع: اإليراداخ وانرضىو  

                     انمتىىعح
3.158.244.513.755%43%

انـثيـــــــــان

انرتع األول نهطىح انمانيح 2016/2015

انرتع األول نهطىح 

انمانيح 

2015/2014
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 2015/2016إ: اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج اٌفع١ٍج ٚاٌّمذسث ٌٍشة  األٚي ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج 9شىً سلُ  

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج.

 

 إ: دٛص٠  األ١ّ٘ج إٌغت١ج ٌإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج اٌفع١ٍج ِٓ إخّاٌٟ اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج10ً سلُ  شى

 

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج.  

 

 ثاويًا: المصروفاث ال ا ت:

 ِةةٓ 53دةةُ صةةش  ِةةا ٔغةةتذٗ  2015/2016إ ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج ١ٔٛ٠ةةٛ - ةش٠ةةًخةة ي اٌشةةة  األٚي  أ %

إخّةةةاٌٟ اٌّصةةةشٚفاح اٌّمةةةذسث  ز١ةةةث دةةةُ دمةةةذ٠ش إخّةةةاٌٟ اٌّصةةةشٚفاح اٌعاِةةةج ٌةةةزاح اٌفذةةةشث ةّتٍةةةخ                      

 د.ن. ١ٍِْٛ 229.6د.ن  ة١ّٕا ةٍغخ اٌّصشٚفاح اٌفع١ٍج ٔسٛ  ١ٍِْٛ 429.2
 

  ٟاٌّصةشٚ  اٌفعٍةٟ ِماسٔةج  ةاٌّصةشٚ  اٌّمةذس ٚةشةىً       شٙذح خ١ّ  أةٛاا اٌّصشٚفاح أخفاضال ف

ز١ث ةٍغخ ٔغةتج اٌصةش     اٌّشاس٠  اإلٔشا ١ج ٚاٌص١أج ٚاالعذىّاالح اٌعاِجإ  شاة خاز فٟ اٌتاا اٌ

 ِٓ اٌّصشٚ  اٌّمذس ٌزٌه اٌتاا. فمس 9%
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   ّٛٔ اٌّا١ٌةج  ١ٔٛ٠ةٛإ ِةٓ اٌغةٕج     -خ ي اٌشة  األٚي  أةش٠ً عاٌبزممخ ِعظُ اٌّصشٚفاح اٌعاِج ِعذي

  2014/2015ٕفظ اٌشة  ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج اٌغاةمج ة  عٕذ ِماسٔذٙا ةاٌّصشٚفاح اٌفع١ٍج 2015/2016

٠ٚعٛد اٌغتب فٟ رٌه إٌٝ   %34زمك ّٔٛ ِٛخب ةّعذي  جاٌفع١ٍ احاٌّصشٚفإخّاٌٟ إال اْ ِعذي ّٔٛ 

ًل ِٓ اٌتاا األٚي  اٌّشدتاحإ ٚاٌتاا اٌخاِظ  اٌّصشٚفاح اٌّخذٍفةج   ٚاٌّةذفٛعاح اٌذس١ٍ٠ٛةجإ   دسم١ك و

%إ ِٚةٓ اٌدةذ٠ش ةاٌةزوش فة ْ ٘ةز٠ٓ اٌتةاة١ٓ رٚٞ       32%  51ٚ٘ةٟ عٍةٝ اٌذةٛاٌٟ      ِٛختةج ٌّعذالح ّٔٛ 

 . %إ37% 55األ١ّ٘ج إٌغت١ج األعٍٝ ٟٚ٘ عٍٝ اٌذٛاٌٟ  

   ُإ  اٌت١أاح اٌّذعٍمج ة خّاٌٟ اٌّصةشٚفاح اٌعاِةج ٚأةٛاةٙةا ةاإلضةافج إٌةٝ ٔغةتج       ٠ٚ7ٛضر اٌدذٚي سل

ِماسٔةجل ةةٕفظ اٌشةة  ِةٓ      2015/2016اٌصش  اٌفعٍٟ ٌٍّمذس  ِٚعةذي ّٔةٛ اٌشةة  األٚي ٌٍغةٕج اٌّا١ٌةج      

 .2014/2015اٌغٕج اٌّا١ٌج 

 

 

  ٚاٌّصةشٚفاح اٌّمةذسث   2014/2015إ: اٌّصشٚفاح اٌفع١ٍج ٌٍشةة  األٚي ِةٓ اٌغةٕج اٌّا١ٌةج     7خذٚي سلُ  

  اٌم١ّج ةا١ٌٍّْٛ د.ن.إ  2015/2016ٚاٌفع١ٍج ٌٕفظ اٌفذشث ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج 

 

 *األسلاَ ةاٌٍْٛ األزّش دّثً إشاسث عاٌتج أٚ ٔغب صش  ألً ِٓ اٌّمذساٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج. 

 

   ُإِةةٓ  ١ٔٛ٠ةةٛ – أةش٠ةةًإٌغةةت١ج ٌٍّصةةشٚفاح خةة ي اٌشةةة  األٚي  إأدٔةةاٖ األ١ّ٘ةةج ٠11ٛضةةر اٌشةةىً سلةة

 .2015/2016اٌغٕج اٌّا١ٌج 
 

 

  

انمصروف 

انفعهي

انمصروف 

انمقذر )1(

انمصروف 

انفعهي )2(

فرق  انمصروف 

انفعهي مه انمقذر 

)2-1( =

وطثح انمصروف 

انفعهي إنى 

انمقذر = )2/1(

معذل ومى انمصروف 

انفعهي نهطىح انمانيح 

2016/2015 إنى 

انطىح انمانيح 

2015/2014

%34%53 199.7- 229.6 429.2 171.2اإلجمانـــــــــــي

%51%65 67.2- 127.2 194.4 84.1 انثاب األول:    انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

%31-%17 33.1- 6.9 40.0 10.0 انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

 انثاب انثانث: وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ     

                وانتــجهيــــــــساخ
1.1 7.1 0.7 -6.4 10%-37%

 انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح       

               واالضتمالكاخ انعامح
11 101.0 9.0 -92.0 9%-17%

انثاب انخامص:  انمصروفــاخ انمختهفــح          

                 وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح
65.2 86.7 85.8 -0.9 99%32%

انثيـــــــــــــان

انرتع األول نهطىح انمانيح 2016/2015

انرتع األول 

نهطىح انمانيح 

2015/2014
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 إ: األ١ّ٘ج إٌغت١ج ٌٍّصشٚفاح اٌفع١ٍج ألةٛاا اٌّصشٚفاح ةإٌغتج إلخّاٌٟ اٌّصشٚفاح اٌعاِج11اٌشىً سلُ  

 

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج.  
 

 

    ً2014/2015إ أدٔةةةاٖ اٌّصةةةشٚفاح اٌفع١ٍةةةج ٌٍشةةةة  األٚي ِةةةٓ اٌغةةةٕج اٌّا١ٌةةةج      ٠ٚ12ٛضةةةر اٌشةةةى  

 .2015/2016ٚاٌّصشٚفاح اٌّمذسث ٚاٌفع١ٍج ٌٍشة  األٚي ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج 

 

 

 2014/2015ٚاٌفع١ٍج ٌٍغٕج اٌّا١ٌج  2015/2016إ: اٌّصشٚفاح اٌفع١ٍج ٚاٌّمذسث ٌٍغٕج اٌّا١ٌج 12شىً سلُ  

 

 االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج.اٌّصذس: إداسث 

  



 لجهلل   الحمى يللا الملح للا  )للللىراتا  وااداتا  الحمى يللا  وا 5105/5106ألوع  لله الةلللا الم ليللا أداء الم ليللا الع  للا اللبع ال  لل  ا وتىقعلل   تحليلل 

 07                                                                                     ن: فيء الجي ان  سليم ن  همه  إعداد/ الب حث

لسةةةىت الماليةةةت لللةةةى اااث واتداااث الة ى يةةةت  أداء الماليةةةت ال ا ةةةتتىق ةةاث  

5105/5106 

 

 أواًل: الميزاويت ال ا ت للى اااث واتداااث الة ى يت:
 

 ٚز١ةث أْ ِذٛعةس عةعش ةش١ِةً اٌةٕفس لةذ ةٍةخ         اللذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعةج اٌّا١ٌةج  ةٕاءل عٍٝ دٛلعاح إداسث ا

خفةةاف فةةٟ أالعةةذّشاس دٛلعةةاح   ٚٔظةةشال 2015/2016شةةٙٛس ِةةٓ اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج  ث ثةةج$ خةة ي 58.7

ٔذةا ح ا١ٌّضا١ٔةج    دشدتةخ ع١ٍٙةا   ٚض  ث ثج ع١ٕاس٠ٛ٘اح أعةعاس ٌٍةٕفس     فمذ دُععش ةش١ًِ إٌفس اٌى٠ٛذٟ

فٟ اٌدذٚي  ِٛضروّا ٘ٛ  2015/2016اٌغٕج اٌّا١ٌج  فٟ ٔٙا٠جاٌعاِج ٌٍٛصاساح ٚاإلداساح اٌسى١ِٛج 

 .ةع١ٓ االعذتاس خز دىٍفج اإلٔذاجعٍّال ةأٔٗ لذ دُ أ أدٔاٖ 
 

 2015/2016ٔذا ح ا١ٌّضا١ٔج اٌعاِج ٌٍٛصاساح ٚاإلداساح اٌسى١ِٛج فٟ ٔٙا٠ج اٌغٕج اٌّا١ٌج إ: دٛلعاح 8خذٚي  

 $5887 س ر البر يل

 4.4 شٙٛس األٌٚٝ  ١ٍِاس د.ن.إ ث ثجاإل٠شاداح إٌفط١ج اٌفع١ٍج خ ي 

 $55 $55 $51 س ر البر يل

دغةةعج شةةٙٛس اٌّذتم١ةةج ِةةٓ  اإل٠ةةشاداح إٌفط١ةةج اٌّذٛلةة  دسصةة١ٍٙا خةة ي   

  ١ٍِاس د.ن.إ 2015/2016اٌغٕج اٌّا١ٌج 
9.3 9.8 10.4 

 14.8 14.2 13.7 إخّاٌٟ اإل٠شاداح إٌفط١ج اٌّذٛلعج  ١ٍِاس د.نإ

 1.4 1.4 1.4 اٌّذٛلعج  ١ٍِاس د.ن.إ اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج

 0685 0586 0580 إجمالي اتيراداث ال ا ت المتىق ت ) لياا د8ك8(

 0985 0985 0985 إجمالي المصروفاث  ال ا ت المتىق ت ) لياا د8ك8(

 - 3 - 386 - 480  يادة اتيراداث عه المصروفاث ) لياا د8ك8(

 1.6 1.6 1.5 إخّاٌٟ اإل٠شاداحإ  ١ٍِاس د.ن.إ% ِٓ 10ازذ١اطٟ األخ١اي اٌمادِج  

 - 486 - 585 - 586  يادة اتيراداث عه المصروفاث والمخصصاث ) لياا د8ك8(

 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج
 

  ٟاٌماد١ِٓ عٍٝ آ١ٌج دٛل  اإل٠شاداح ٚاٌّصشٚفاح. اٌدض ١ٓٚع١ذطشق اٌذمش٠ش ف 
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 ثاويا: اتيراداث ال ا ت:  

           دٛلعةةخ إداسث االلذصةةاد اٌىٍةةٟ ٚاٌغ١اعةةج اٌّا١ٌةةج أْ دذةةشاٚذ إخّةةاٌٟ اإل٠ةةشاداح اٌعاِةةج ٌٍغةةٕج اٌّا١ٌةةج

ِةةا ةةة١ٓ  إخّةةاٌٟ اإل٠ةةشاداح إٌفط١ةةج عةةذتٍخ     ز١ةةث أ١ٍِْةةاس د.ن   16.2-15.1ةةة١ٓ ِةةا  2015/2016

  ٚإخّةاٌٟ اإل٠ةشاداح غ١ةش إٌفط١ةج عذصةً      ١ٍِ2015/2016اس د.ن. خ ي اٌغةٕج اٌّا١ٌةج    13.7-14.8

 خ ي اٌغٕج اٌّا١ٌج رادٙا. .١ٍِاس د.ن 1.4ِتٍخ 

 

 اإل٠شاداح إٌفط١ج: - أ

 عٍةٝ اٌت١أةاح اٌشةٙش٠ج اٌصةادسث ِةٓ ِٕظّةج اٌةذٚي اٌّصةذسث ٌٍةٕفس             اعذٕادالOPEC   إ  ٚة١أةاح ةٕةه

 إٌٝ ِا ٠ٍٟ: اٌى٠ٛخ اٌّشوضٞ  دُ اٌذٛصً

o   اٌشةة   ١ٍِةْٛ ةش١ِةً / ٠ةَٛ  خة ي      2.726ةٍخ ِذٛعس إٔذاج اٌى٠ٛخ ا١ٌِٟٛ ِٓ اٌةٕفس

 .2015/2016ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج  األٚي

o  ٟد.ن. خ ي  0.3018ةٍخ ِذٛعس ععش صش  اٌذ٠ٕاس اٌى٠ٛذٟ ِماةً اٌذٚالس األِش٠ى

 .2015/2016ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌج  األٚياٌشة  
 

  2015/2016ِٓ اٌغٕج اٌّا١ٌةج   األٚياٌشة  $ خ ي 58.7ٚز١ث أْ ِذٛعس ععش ةش١ًِ إٌفس لذ ةٍخ  

  فمةذ دةُ   زذٝ ٔٙا٠ةج اٌغةٕج اٌّا١ٌةج   ععش ةش١ًِ إٌفس اٌى٠ٛذٟ  ِذٛعسأخفاف العذّشاس دٛلعاح ٚٔظشال 

ةعة١ٓ االعذتةاس دىٍفةج     آخةز٠ٓ    ةٕةاءل عٍةٝ األعةعاس اٌّٛضةسج فةٟ اٌدةذٚي أدٔةاٖ        إٌفط١جدٛل  اإل٠شاداح 

 اإلٔذاجإ.

 

 ٚاإل٠شاداح إٌفط١ج اٌّذشدتج ع١ٍٙا ع١ٕاس٠ٛ٘اح ِذٛعس أععاس إٌفسإ: 9  خذٚي
 

 $55 $55 $51 س ر البر يل

 14.8 14.2 13.7 اإل٠شاداح إٌفط١ج  ١ٍِاس د.ن.إ

 

 اإل٠شاداح غ١ش إٌفط١ج: - ا

 اخةذ   اٌعٛاِةً اٌذةٟ دةعثش عٍةٝ ٔذ١دةج اإل٠ةشاداح غ١ةش إٌفط١ةج عّةا وةاْ فةٟ اٌغةٕٛاح اٌّا١ٌةج                ةغتب

اٌغاةمج ز١ث دُ دأخ١ً ِتاٌخ اٌذع٠ٛ اح عٓ اٌعذٚاْ اٌعشالٟ  اٌتاا اٌغاة : إ٠شاداح ٚسعَٛ ِذٕٛعةج/  

ٓ أضةشاس  اٌّدّٛعج األٌٚٝ: إ٠ةشاداح ٚسعةَٛ/ اٌتٕةذ اٌغةاة : دع٠ٛ ةاح/ إٌةٛب اٌغةاة : دع٠ٛ ةاح عة         

ف أخفةا ة اٌذٛلة  . ٚع١ٍةٗ  فمةذ دةُ    2016/2017ِّذٍىاحإ زذٝ اٌشة  اٌشاة  ِةٓ اٌغةٕج اٌّا١ٌةج اٌمادِةج     

عةةٓ اٌغةةٕٛاح اٌّا١ٌةةج اٌغةةاةمج   2015/2016ٔٙا٠ةةج اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج  إخّةةاٌٟ اإل٠ةةشاداح غ١ةةش إٌفط١ةةج فةةٟ   

 ١ٍِاس د.ن. ١ٌ1.4صتر 
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 ثالثًا: المصروفاث ال ا ت:  
 

  إخّةاٌٟ اٌّصةشٚفاح    دُ اٌذٛصةً إٌةٝ أْ    إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌجةٕاءل عٍٝ ٔظاَ دٛلعاح

ٚ٘ةةٛ اٌّتٍةةخ اٌةةزٞ دةةُ دمةةذ٠شٖ ةمةةأْٛ سةةةس    ١ٍِةةاس د.ن 19.2تٍخ عةةذ 2015/2016خةة ي اٌغةةٕج اٌّا١ٌةةج  

 . 2015/2016ا١ٌّضا١ٔج ٌٍغٕج اٌّا١ٌج 
 

  ٌىةةةً ةةةةاا   ِصةةةشٚفاح اٌةةةٛصاساح ٚاإلداساح اٌسى١ِٛةةةج  دٛلعةةةاح ٔذةةةا حإ 10 ٚي سلةةةُ اٌدةةةذ٠ٛضةةةر

 .ٜعٍٝ زذ
 

 2015/2016 اٌّا١ٌج اٌغٕج ٔٙا٠ج فٟ اٌّصشٚفاح دٛلعاحإ: 10  خذٚي

 
 اٌّصذس: إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌج

  

911.01480.51709.71611.019171.0إجماني انمصروفاخ )مهيىن د.ك(

%8.0%7.8%4.7الىسبة مه إجمالي السىة المالية

316.3323.5486.5399.15386.9الباب األول: المرتبـات )مليىن د.ك(

%9.2%6.4%6.5الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الثاوي: المسـتلزمات السلعية والخذمات      

                                  )مليىن د.ك(
393.856.850.657.72602.8

%1.7%1.8%10.8الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الثالث: وسـائل الىقل والمعـذات             

                   والتجهيزات )مليىن د.ك(
2.414.25.213.2285.5

%2.6%6.8%1.5الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الرابع: المشاريع اإلوشائية والصياوة        

                 واالستمالكات العامة )مليىن د.ك(
47.860.563.381.12076.0

%3.8%4.0%2.9الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الخامس:  المصروفات المختلفة             

               والمذفىعات التحىيلية )مليىن د.ك(
150.71025.61104.11060.08819.8

%9.8%11.5%1.7الىسبة مه إجمالي السىة المالية

2016/2015

انثالثح شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثيـــــــان

انرتع األول مه 

انطىح انمانيح 

2013/2012

انرتع األول مه 

انطىح انمانيح 

2014/2013

انرتع األول مه 

انطىح انمانيح 

2015/2014



 لجهلل   الحمى يللا الملح للا  )للللىراتا  وااداتا  الحمى يللا  وا 5105/5106ألوع  لله الةلللا الم ليللا أداء الم ليللا الع  للا اللبع ال  لل  ا وتىقعلل   تحليلل 

 50                                                                                     ن: فيء الجي ان  سليم ن  همه  إعداد/ الب حث

للسةةةةةةىت   للجهةةةةةةاث الة ى يةةةةةةت الملةقةةةةةةت   تىق ةةةةةةاث أداء الماليةةةةةةت ال ا ةةةةةةت  

 5105/5106الماليت 
 

  ٌٍٍٝدٙةاح  فمةذ دةُ دٛلة  ٔذةا ح ا١ٌّضا١ٔةج اٌعاِةج         دٛلعاح إداسث االلذصاد اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعةج اٌّا١ٌةج  ةٕاءل ع

 .ِٛضسج فٟ اٌدذٚي أدٔاٖ اٌسى١ِٛج اٌٍّسمج

 

 2015/2016 اٌّا١ٌج اٌغٕج ٔٙا٠ج فٟ ٌٍدٙاح اٌسى١ِٛج اٌٍّسمج اٌعاِج ا١ٌّضا١ٔج ٔذا ح دٛلعاحإ: 15  خذٚي

 
 اٌىٍٟ ٚاٌغ١اعج اٌّا١ٌجاٌّصذس: إداسث االلذصاد 

 
 

 

 
 

انرتع األول
انتىقعاخ 

اإلجمانيح

13.97.17.890.7إجماني اإليراداخ )مهيىن د.ك.(

%8.6%24.9الىسبة مه إجمالي السىة المالية

166.2171.2229.61625.0إجماني انمصروفاخ ) مهيىن د.ك.(

%10.3%10.3الىسبة مه إجمالي السىة المالية

84.784.1127.2777.6الباب األول: المرتبـات ) مليىن د.ك.(

%11.2%11.4الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الثاوي: المسـتلزمات السلعية والخذمــات        

                   ) مليىن د.ك.(
9.410.06.9106.0

%6.6%6.5الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الثالث: وسـائل الىقل والمعـذات                  

                  والتجهيزات ) مليىن د.ك.(
0.11.10.728.4

%3.8%0.3الىسبة مه إجمالي السىة المالية

 الباب الرابع: المشاريع اإلوشائية والصياوة        

                واالستمالكات العامة ) مليىن 

د.ك.(

4.310.89.0366.3

%3.3%1.6الىسبة مه إجمالي السىة المالية

الباب الخامس:  المصروفات المختلفة                 

                  والمذفىعات التحىيلية ) مليىن د.ك.(
67.765.285.8346.8

%15.7%15.6الىسبة مه إجمالي السىة المالية

1534.4-زيادج االيراداخ عه انمصروفاخ ) مهيىن د.ك.(

انثيان

انرتع األول مه 

انطىح انمانيح 

2014/2013

انرتع األول مه 

انطىح انمانيح 

2015/2014

انطىح انمانيح 2016/2015
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     ِة  إخّةاٌٟ اإل٠ةشاداح اٌغة٠ٕٛج      2014/2015اٌغةٕج اٌّا١ٌةج   خة ي  عٕذ ِماسٔةج اإل٠ةشاداح ٌٍشةة  األٚي

ةةافذشاف ثتةاح دٍةه إٌغةتج      ٚ% 8.6  ف ٕٔةا ٔدةذ أٔٙةا شةىٍخ ةاٌّذٛعةس ِةا ٔغةتذٗ        اٌغةٕج اٌّسصٍج ٌذٍه 

١ٍِةْٛ   7.8خ لةذ ةٍغة   2015/2016اٌغةٕج اٌّا١ٌةج   ٚز١ث أْ إخّاٌٟ اإل٠ةشاداح خة ي اٌشةة  األٚي ِةٓ     

 2015/2016د.ن  ف ٔٗ ِٓ اٌّذٛل  أْ دصةً إخّةاٌٟ دٍةه  اإل٠ةشاداح فةٟ ٔٙا٠ةج اٌغةٕج اٌّا١ٌةج اٌسا١ٌةج          

 د.ن. ١ٍِْٛ 90ِتٍخ 
 

  ا ذ١ٓخ ي اٌشة  األٚي ِٓ ١ِضا١ٔةج اٌغةٕ    وً ةاا عٍٝ زذّٖصشٚفاح اٌعٕذ ِماسٔج ٓ  ذ١ٓاٌغةاةم  ٌّةا١ٌذ١

  ِٚ  افذشاف ثتاح اٌعٛاِةً اٌّةعثشث عٍةٝ ٔذةا ح      االعذتاسِ  أخز ِذٛعطادٙا ةع١ٓ   ةاا وًة خّاٌٟ 

اٌغةةةٕج اٌّا١ٌةةةج   اٌّصةةةشٚفاح خةةة ي ِةةةٓ اٌّذٛلةةة  أْ دصةةةً إخّةةةاٌٟ     ٜعٍةةةٝ زةةةذ  ةةةةااوةةةً إخّةةةاٌٟ 

 .د.ن اس١ٍِ 1.625ِتٍخ  2015/2016
 

  د.ن. ١ٍِاس 1.5 ع١تٍخ 2015/2016ٚع١ٍٗ  ف ْ اٌعدض اٌّذٛل  ٌٍغٕج اٌّا١ٌج 


