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أٗالًٚ :شاُ ٞٚاه٘سارات ٗاإلدارات احللً٘ ٞٚهوزبع اهزابع ًّ اهضِ ٞاملاه:2114/2113 ٞٚ
 بوغـ ـ مجوـــ ٞاإلٙـــزادات اهفعوٚـــ ٞهوزبـــع اهزابـــع (ِٙـــاٙز ً -ـــارظ) ًـــّ اهضـــِ ٞاملاهٚـــٞ
 2114/2113حن٘ ً7.8وٚار د.ن .تِقضٍ إىل:
ً 7.1 oوٚار د.ن .إٙزادات ُفط.ٞٚ
ً 1.7 oوٚار د.ن .إٙزادات غري ُفط.ٞٚ
 بوغ مجو ٞاملصزٗفات اهفعو ٞٚهوزبـع اهزابـع (ِٙـاٙز ً -ـارظ) ًـّ اهضـِ ٞاملاهٚـ2114/2113 ٞ
حن٘ ً 9.3وٚار د.ن.
ٗ بِـــا ل ١عوـــً ٟـــا تقـــدَ فـــ ْ اهزبـــع اهزابـــع ًـــّ اهضـــِ ٞاملاهٚـــ 2114/2113 ٞسقـــ
عذش ًا ًقدارٖ ً 1.5وٚار د.ن.
ٗيف ســاي استضــاا املبوــا اخلــا

باهتشاًــات اهدٗهــ ٞهصــِدٗق األدٚــاي اهقادًــٞ

(ً %25ــّ إمجــاه ٛاإلٙــزادات) فــ ْ املٚشاُٚــ ٞقــد سققــ عذــش ًا خــالي اهزبــع اهزابــع ًــّ
اهضِ ٞاملاه 2114/2113 ٞٚقدرٖ ً 3.8وٚار د.ن.

ثاُٚاًًٚ :شاُ ٞٚاه٘سارات ٗاإلدارات احللً٘ ٞٚهوضِ ٞاملاه:2114/2113 ٞٚ
 بوغ مجو ٞاإلٙزادات اهفعو ٞٚهوضِ ٞاملاه 2114/2113 ٞٚحن٘ ً31.8وٚار د.ن .تِقضٍ إىل:
ً 29.3 oوٚار د.ن .إٙزادات ُفط.ٞٚ
ً 2.5 oوٚار د.ن .إٙزادات غري ُفط.ٞٚ
 بوغ مجو ٞاملصزٗفات اهفعو ٞٚهوضِ ٞاملاه 2114/2113 ٞٚحن٘ ً18.9وٚار د.ن.
ٗ بِا ل ١عوً ٟا تقدَ ف ْ اهضِ ٞاملاه 2114/2113 ٞٚقد سقق فا٢ض ًا ًقدارٖ ً 12.9وٚار د.ن.
ٗيف ساي استضاا املبوا اخلا

باهتشاًات اهدٗه ٞهصِدٗق األدٚـاي اهقادًـً %25( ٞـّ

إمجاه ٛاإلٙزادات) ف ْ فا٢ض املٚشاُ ٞٚهوضِ ٞاملاه 2114/2113 ٞٚقد بوا ً 8.2وٚار د.ن.

تحليل وتوقعات أداء المالية العامة للربع الرابع مه السنة المالية  - 3102/3102إ /الباحثة فيء الجيران

4

ثاهجاًً :قارُ ٞاهت٘قعات املضتقبوٗ ٞٚاهبٚاُات اهفعو ٞٚهوضِ ٞاملاه:2114/2113 ٞٚ
 عوــ ٟاهــزغٍ ًــّ أْ عٌوٚــ ٞبِــا ١اهت٘قعــات هبِــ٘د املٚشاُٚــ ٞإضــاف ٞددٙــد ٝهتقزٙــز وٚــى
ٗت٘قعـــات أدا ١املاهٚـــ ٞاهعاًـــ ٞإال أُـــٕ ٗعِـــد ًقارُـــ ٞت٘قعـــات اإلدار( ٝاهـــد تـــدرت يف
تقارٙزٓــا خــالي اهضــِ ٞاملاهٚــ )2114/2113 ٞألدا ١املاهٚــ ٞاهعاًــً ٞــع اهبٚاُــات اهفعوٚــٞ
هوضــِ ٞاملاهٚــ 2114/2113 ٞف ُِــا جنــد أْ ت٘قعــات األدا ١كاُــ قزٙبــ ٞدــداً ًــّ األدا١
ى ًّ:
اهفعو ٛهوٌٚشاُ ٞٚخص٘تاً اهت٘قعات بل ٍ
 oاإلٙزادات اهِفطٗ ٞٚغري اهِفط.ٞٚ
 oاملزتبات.
 oاملصزٗفات املختوفٗ ٞاملدف٘عات اهتش٘ٙو.ٞٚ
 أًـــا ت٘قعـــات املصـــزٗفات األخـــزٗ( ٠اهـــد تغـــلى أغوبٔـــا ًصـــزٗفات رأ اهٚـــ )ٞفٌـــّ
اهصــعا اهت٘قــع بٔــا ٗههــم ألُٔــا ًزتبطــ ٞباعٌــاي اهــ٘سارات ٗاإلدارات احللً٘ٚــٗ ٞصــزعٞ
إجناسٓا هوٌغارٙع ٗاهرباًر املدرد ٞيف املٚشاُ.ٞٚ
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أٗالً :اإلٙزادات اهعاً:ٞ
 مت

صــٚى ًــا ُضــبتٕ ً %173ــّ اإلٙــزادات املقــدر ٝخــالي اهزبــع اهزابــع ًــّ اهضــِ ٞاملاهٚــٞ

 2114/2113سٚح أْ ًا مت تقدٙزٖ ك مجاه ٛاإلٙزادات اهعاًـ ٞبوـا ً 4.5وٚـار د.نٗ .قـد مت
صٚى حن٘ ً7.8وٚار د.ن.
 فٌٚا خيص ًعدي من٘ اإلٙزادات اهعاً ٞفقد ارتفع اإلٙزادات اهفعو ٞٚخـالي اهزبـع اهزابـع ًـّ
اهضِ ٞاملاهً 2114/2113 ٞٚقارُ ٞبذات اهفرت ًّ ٝاهضِ ٞاملاه ٞٚاهضابق 2113/2112 ٞهٚشق
ًعدي من٘ ً٘دا ُضبتٕ ٙٗ %1اتٓ ٛذا االرتفـا بضـبا ارتفـا اإلٙـزادات يف مخضـ ٞأبـ٘اا
بغلى أهغ ٟتاثري اخنفاض االٙزادات اهِفط( ٞٚاهذ ٜميجـى األٌٓٚـ ٞاهِضـب ٞٚاألكـرب عوـٟ
ًضت٘ ٠اإلٙزادات اهعاً.)ٞ
٘ٙٗ ضح اجلدٗي رقٍ ( )1اهبٚاُات املتعوقـ ٞب مجـاه ٛاإلٙـزادات اهعاًـٗ ٞأب٘ابٔـا باإلضـاف ٞإىل
ٞ
ُضب ٞاهتشصٚى اهفعو ٛهوٌقدر ًٗعدي من٘ اهزبع اهزابـع هوضـِ ٞاملاهٚـً 2114/2113 ٞقارُـ ً
بِفط اهزبع ًّ اهضِ ٞاملاه.2113/2112 ٞٚ
ددٗي رقٍ ( :)1اإلٙزادات اهفعو ٞٚهوزبع اهزابع ًّ اهضِ ٞاملاهٗ 2113/2112 ٞٚاإلٙزادات املقدرٝ
(اهق ٌٞٚباملو ْ٘ٚد.ن).
ٗاهفعو ٞٚهِفط اهفرت ًّ ٝاهضِ ٞاملاه2114/2113 ٞٚ
انرتع انراتع
نهطىح انمانيح
2012/2013

انرتع انراتع نهطىح انمانيح 2014/2013

انـثيـــــــــان

اإلجمــانـــــي
انـىفــــــــــط انـخــــــــــاو وانـغـــــــــــــاز

انفعهي ()2

اإليراد انمقذر ()1

اإليراد انفعهي ()2

معذل ومى اإليراد انفعهي
فرق اإليراد
وطثح اإليراد انفعهي نهطىح انمانيح 2013/2014
انفعهي عه انمقذر
مقاروح تانطىح انمانيح
إنى انمقذر = ()2/1
= ()2-1
2012/2013

7748.2

4524.0

7827.1

3303.2

173%

1%

7129.1

4220.8

7095.6

2874.8

168%

-0.5%

انثاب انثاوي :انضرائة عهى صافي انذخم واألرتاح

9.8

21.3

7.6

-13.7

36%

-22%

انثاب انثانث :انضرائـة وانرضـىو عهى انممـتهكـــاخ

4.7

4.4

5.5

1.1

126%

18%

انثاب انراتع :انضرائة وانرضىو عهى انطهع وانخذماخ

1.4

0.5

2.8

2.3

539%

101%

انثاب انخامص :انضـرائـة وانرضــىو عهى انتجــارج
وانمعامالخ انذونيح
إيـــــــــــراداخ انـــخــــــذمـــــــــــــاخ
انثاب انطادش:

69.7

56.3

75.0

18.7

133%

8%

226.2

177.5

243.2

65.7

137%

7%

انثاب انطاتع :اإليـــراداخ وانرضـــىو انمتىــــىعـــــح

304.1

35.8

395.0

359.2

1104%

30%

3.2

7.5

2.5

-5.0

33%

-21%

انثاب األول:

انثاب انثامه :اإليــــراداخ انـــرأضــمــــــانيــــــــــح

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه* .ٞٚاألرقاَ باهوْ٘ األمحز متجى إعار ٝصاهب ٞأٗ ُضا

صٚى أقى ًّ املقدر

 متجى اإلٙزادات اهِفط ٞٚخالي اهزبع اهزابع ًـّ ًٚشاُٚـ ٞاهضـِ ٞاملاهٚـً 2114/2113 ٞـا ُضـبتٕ
 ًّ %91.7إمجاه ٛاإلٙـزادات اهعاًـٙ ٞوٚـٕ بعـد ههـم ٗبغـلى خذـ٘ي دـداً اهبـاا اهضـابع
(اإلٙزادات ٗاهزصَ٘ املتِ٘ع )ٞهٌٚجى ُضب ٞتعادي ً %5ـّ إمجـاه ٛاإلٙـزادات اهعاًـ٘ٙٗ ٞضـح
 ٞإىل إمجاه ٛاإلٙزادات اهعاً.ٞ
اهغلى رقٍ ( )1األٌٓ ٞٚاهِضب ٞٚألب٘اا اإلٙزادات ُضب ً
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على رقٍ ( :)1األٌٓ ٞٚاهِضب ٞٚألب٘اا اإلٙزادات اهفعو ٞٚإىل إمجاه ٛاإلٙزادات اهعاًٞ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ

أ -اإلٙزادات اهِفطٞٚ
 بوغ ـ إمجــاه ٛاإلٙــزادات اهِفطٚــ ٞاهفعوٚــ ٞخــالي اهزبــع اهزابــع (ِٙــاٙزً -ــارظ) ًــّ اهضــِٞ
املاهٚــ 2114/2113 ٞحنــ٘ ً 7.1وٚــار د.ن يف ســني أْ اإلٙــزادات املقــدر ٝباملٚشاُٚــ ٞخــالي
اهزبــع تبوــا ً 4.2وٚــار د.ن ٗٓــ٘ ًــا ميجــى سٙــاد ٝاإلٙــزاد اهفعوــً ٛقارُــ ٞبــاإلٙزاد املقــدر
بِضب.%168 ٞ
٘ٙٗ ضــح اجلــدٗي رقــٍ ( )2بٚــاْ بــاإلٙزادات اهِفطٚــٗ ٞتــادرات اهــِفل خــالي اهزبــع اهزابــع
(ِٙـــاٙزً-ـــارظ) ًـــّ اهضـــِ ٞاملاهٚـــٗ 2114/2113 ٞاهضـــِ ٞاملاهٚـــ ٞاهضـــابق.2113/2112 ٞ
أًــا اهغــلى رقــٍ ( )2ف٘ٚضــح ًقارُــ ٞهتطــ٘ر أصــعار اهــِفل اهغــٔز ٞٙخــالي اهزبــع اهزابــع
(ِٙاٙزً-ارظ) ًّ اهضِ ٞاملاهٗ 2114/2113 ٞٚاهضِ ٞاملاه ٞٚاهضابق.2113/2112 ٞ
ددٗي رقٍ (:)2اإلٙزادات اهِفطٗ ٞٚصعز اهِفل تادرات اهِفل خالي اهزبع اهزابع ًّ اهضِٞ
(اهق ٌٞٚباملو ْ٘ٚد.ن).
املاهٗ 2114/2113 ٞٚاهضِ ٞاملاه ٞٚاهضابق2113/2112 ٞ
اهبٚــاْ
اإلٙزادات اهِفطٞٚ
(ًوٚار د.ن)
ًت٘صل إُتاز اهل٘ٙ
اهِفطٛ
(ًو ْ٘ٚبزًٚى)َ٘ٙ/

اهضِ ٞاملاه2113/2112 ٞٚ
اهزبع اهزابع

اهضِ ٞاملاه2114/2113 ٞٚ
ًعدي اهٌِ٘
اهزبع اهزابع

7.13

7.19

- 0.5%

2.81

2.79

- 1%

املصدر :تقارٙز املتابع ٞاهزبع صِ٘ ٜهإلدار ٝاملاه ٞٚهودٗهًِٗ ٞظٌ ٞاهدٗي املصدر ٝهوبرتٗي (.)OPEC
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على رقٍ (ً :)2قارُ ٞتط٘ر أصعار اهِفل عٔزٙاً خالي اهزبع اهزابع (ِٙاٙزً -ارظ) هوضِ ٞاملاهٞٚ
ٗ 2114/2113اهضِ ٞاملاه2113/2112 ٞٚ

املصدرًِ :ظٌ ٞاهدٗي املصدر ٝهوبرتٗي () OPEC

٘ٙٗ ضــح اهغــلى رقــٍ ( )3اإلٙــزادات اهِفطٚــ ٞاهفعوٚــ ٞهوزبــع اهزابــع ًــّ اهضــِ ٞاملاهٚــٞ
ٗ 2113/2112اإلٙزادات اهِفط ٞٚاملقدرٗ ٝاهفعو ٞٚهوزبع اهزابع ًّ اهضِ ٞاملاه.2114/2113 ٞٚ
سٚح أُِا جند اخنفاض يف اإلٙزادات اهِفط ٞٚخالي ٓذا اهزبع بِضب %1.5- ٞعّ ُفط اهزبع ًـّ
اهضِ ٞاملاه ٞٚاهضابق. ٞ
على رقٍ ( :)3اإلٙزادات اهِفط ٞٚاملقدرٗ ٝاهفعو ًّ ٞٚاهضِ ٞاملاهٗ 2114/2113 ٞٚاهفعوًّ ٛ
اهضِ ٞاملاه2113/2112 ٞٚ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ

ا -اإلٙزادات غري اهِفطٞٚ
 بوغــ إمجــاه ٛاإلٙــزادات غــري اهِفطٚــ ٞاهفعوٚــ ٞخــالي اهزبــع اهزابــع (ِٙــاٙزً -ــارظ) ًــّ
اهضــــِ ٞاملاهٚــــ 2114/2113 ٞحنــــ٘ ً732وٚــــْ٘ د.ن يف ســــني أْ اإلٙــــزادات املقــــدرٝ
باملٚشاُٚــ ٞخــالي اهزبــع تبوــا حنــ٘ ً 313وٚــْ٘ د.ن ٗٓــ٘ ًــا ميجــى سٙــاد ٝاإلٙــزاد اهفعوــٛ
ًقارُ ٞباإلٙزاد املقدر بِضب.%241.6 ٞ
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ًٗ ـــّ اجلـــدٙز باهـــذكز فــ ْ اهبـــاا اهضـــابع :اإلٙـــزادات ٗاهزصـــَ٘ املتِ٘عـــ ٞميجـــى اهبـــاا
األكــرب ًــّ سٚـــح األٌٓٚــ ٞاهِضــب ٞٚسٚـــح صــذى ً %54ــّ إمجـــاه ٛاإلٙــزادات غـــري
اهِفط.ٞٚ
٘ٙٗ ضــح اهغــلالْ رقــٍ ( )5 4اإلٙــزادات غــري اهِفطٚــ ٞاهفعوٚــ ٞهوزبــع اهزابــع ًــّ اهضــِٞ
املاهٚــٗ 2113/2112 ٞاإلٙــزادات غــري اهِفطٚــ ٞاملقــدرٗ ٝاهفعوٚــ ٞهوزبــع اهزابــع ًــّ اهضــِٞ
املاهٚــٗ 2114/2113 ٞاألٌٓٚــ ٞاهِضــب ٞٚهلــى بــاا ًــّ أبــ٘اا اإلٙــزادات غــري اهِفطٚــٞ
إىل إمجاه ٛاإلٙزادات غري اهِفط ٞٚعو ٟاهت٘اه.ٛ
على رقٍ ( :)4اإلٙزادات غري اهِفط ٞٚاهفعوٗ ٞٚاملقدر ٝهوزبع اهزابع ًّ اهضِ ٞاملاه2114/2113 ٞٚ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ

على رقٍ ( :)5ت٘سٙع األٌٓ ٞٚاهِضب ٞٚهإلٙزادات غري اهِفط ٞٚاهفعو ًّ ٞٚإمجاه ٛاإلٙزادات غري
اهِفطٞٚ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ
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 فٌٚــا خيــص ًعــدي منــ٘ اإلٙــزادات غــري اهِفطٚــ ٞخــالي اهزبــع اهزابــع (ِٙــاٙزً -ــارظ) ًــّ
اهضــِ ٞاملاهٚــًٗ 2114/2113 ٞقارُتٔــا بــاإلٙزادات غــري اهِفطٚــ ٞاهفعوٚــ ٞخــالي ُفــط
اهزبــع ًــّ اهضــِ ٞاملاهٚــ ٞاهضــابق 2113/2112 ٞفقــد سققــ اإلٙــزادات غــري اهِفطٚــٞ
ًعدي من٘ ً٘دا ٙعادي .%18
٘ٙٗ ضــح اهغــلى رقــٍ ( )6اإلٙــزادات غــري اهِفطٚــ ٞاهفعوٚــ ٞهوزبــع اهزابــع ًــّ اهضــِ ٞاملاهٚــٞ
ٗ 2113/2112اإلٙــزادات غــري اهِفطٚــ ٞاملقــدرٗ ٝاهفعوٚــ ٞهوزبــع اهزابــع ًــّ اهضــِ ٞاملاهٚــٞ
.2114/2113
على رقٍ ( :)6اإلٙزادات غري اهِفط ٞٚاهفعوٗ ٞٚاملقدر ٝخالي اهزبع اهزابع ًّ اهضِ ٞاملاهٞٚ
ٗ 2114/2113اهفعو ًّ ٞٚاهضِ ٞاملاه2113/2112 ٞٚ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ

ثاُٚاً :املصزٗفات اهعاً:ٞ
 خالي اهزبع اهزابع (ِٙاٙز ً -ارظ) ًّ اهضِ ٞاملاه 2114/2113 ٞٚمت تـز ًـا ُضـبتٕ ً %176ـّ
إمجاه ٛاملصزٗفات املقدر ٝسٚـح مت تقـدٙز إمجـاه ٛاملصـزٗفات اهعاًـ ٞهـذات اهفـرت ٝمببوـا
ً 5.3وٚار د.ن بٌِٚا بوغ املصزٗفات اهفعو ٞٚحن٘ ً 9.3وٚار د.ن.
 عٔدت مجٚع أب٘اا املصزٗفات ارتفاعاً يف املصزٗ اهفعوً ٛقارُ ٞباملصزٗ املقدر ٗبغـلى
خا يف اهباا اهجاهح (ٗصا٢ى اهِقى ٗاملعدات ٗاهتذٔٚشات سٚح بوغ ُضب ٞاهصـز ً %195ـّ
املصزٗ املقدر هذهم اهباا.
 سقق املصـزٗفات اهعاًـً ٞعـدي منـ٘ صـاها خـالي اهزبـع اهزابـع (ِٙـاٙزً -ـارظ) ًـّ اهضـِٞ
املاهٚــ 2114/2113 ٞعِــد ًقارُتٔــا باملصــزٗفات اهفعوٚــ ٞخــالي ُفــط اهزبــع ًــّ اهضــِٞ
املاهٚــ ٞاهضــابق 2113/2112 ٞبِضــبًٗ %17- ٞــّ اجلــدٙز باهــذكز فــ ْ اهبــاا اه٘سٚــد
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اهذ ٜسق ًعـدي منـ٘ ً٘دـا خـالي ٓـذٖ اهفـرتٓ ٝـ٘ اهبـاا اهجاهـح (ٗصـا٢ى اهِقـى ٗاملعـدات
ٗاهتذٔٚشات) هٚشق من٘ ُضبتٕ .%64
٘ٙٗ ضـــح اجلـــدٗي رقـــٍ ( )3اهبٚاُـــات املتعوقـــ ٞب مجـــاه ٛاملصـــزٗفات اهعاًـــٗ ٞأب٘ابٔـــا
باإلضــاف ٞإىل ُضــب ٞاهصــز اهفعوــ ٛهوٌقــدر ًٗعــدي منــ٘ اهزبــع اهزابــع هوضــِ ٞاملاهٚــٞ
 ٞبِفط اهزبع ًّ اهضِ ٞاملاه.2113/2112 ٞٚ
ً 2114/2113قارُ ً
ددٗي رقٍ ( :)3املصزٗفات اهفعو ٞٚهوزبع اهزابع ًّ اهضِ ٞاملاهٗ 2113/2112 ٞٚاملصزٗفات املقدرٝ
(اهق ٌٞٚباملو ْ٘ٚد.ن).
ٗاهفعو ٞٚهِفط اهفرت ًّ ٝاهضِ ٞاملاه2114/2113 ٞٚ
انرتع انراتع
نهطىح انمانيح
2012/2013

انرتع انراتع نهطىح انمانيح 2013/2014

انثيـــــــــــــان
انفعهي ()2

انمصروف
انمقذر ()1

انمصروف
انفعهي ()2

فرق انمصروف
انفعهي عه انمقذر
= ()2-1

معذل ومى انمصروف
وطثح انمصروف انفعهي نهطىح انمانيح
انفعهي إنى انمقذر  2013/2014مقاروح
تانطىح انمانيح
= ()2/1
2012/2013

اإلجمانـــــــــــي

11149.6

5250.6

9261.4

4010.7

176%

-17%

انثاب األول :انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ
انثاب انثاوي :انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

2544.8
2023.3

1298.5
968.4

2517.3
1802.1

1218.8
833.7

194%
186%

-1%
-11%

104.3

87.8

171.2

83.4

195%

64%

992.9

555.4

881.7

326.3

159%

-11%

5484.4

2340.4

3889.0

1548.5

166%

-29%

انثاب انثانث :وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ
وانتــجهيــــــــساخ
انثاب انراتع :انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح
واالضتمالكاخ انعامح
انثاب انخامص :انمصروفــاخ انمختهفــح
وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه* .ٞٚاألرقاَ باهوْ٘ األمحز متجى إعار ٝصاهب ٞأٗ ُضا تز أقى ًّ املقدر

٘ٙ ضــح اهغــلى رقــٍ ()7أدُــاٖ األٌٓٚــ ٞاهِضــب ٞٚهوٌصــزٗفات خــالي اهزبــع اهزابــع (ِٙــاٙز –
ًارظ )ًّ اهضِ ٞاملاه.2114/2113 ٞٚ
اهغلى رقٍ ( :)7األٌٓ ٞٚاهِضب ٞٚهوٌصزٗفات اهفعو ٞٚألب٘اا املصزٗفات باهِضب ٞإلمجاهٛ
املصزٗفات اهعاًٞ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ
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٘ٙٗ ضح اهغلى ( )8أدُـاٖ املصـزٗفات اهفعوٚـ ٞهوزبـع اهزابـع ًـّ اهضـِ ٞاملاهٚـ2113/2112 ٞ
ٗاملصزٗفات املقدرٗ ٝاهفعو ٞٚهوزبع اهزابع ًّ اهضِ ٞاملاه.2114/2113 ٞٚ
على رقٍ ( :)8املصزٗفات اهفعوٗ ٞٚاملقدر ٝهوضِ ٞاملاهٗ2114/2113 ٞٚاهفعو ٞٚهوضِ ٞاملاهٞٚ
2113/2112

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ
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أٗالً :اإلٙزادات اهعاً:ٞ
 مت

صٚى ًا ُضبتٕ  ًّ %176اإلٙزادات املقـدر ٝخـالي اهضـِ ٞاملاهٚـ 2114/2113 ٞسٚـح مت

تقدٙز إمجاه ٛاإلٙزادات اهعاً ٞخالي اهضِ ٞاملاهٚـ2114/2113 ٞمببوـا ً 18.1وٚـار د.ن ٗ .مت
صٚى حن٘ ً 31.8وٚار د.ن.
 سققــ اإلٙــزادات اهعاًــ ٞهوضــِ ٞاملاهٚــً2114/2113 ٞعــدي منــ٘ صــاها ًقارُــ ٞباهضــِٞ
املاهٚـــ ٞاهضـــابق 2113/2112 ٞبِضـــبٙٗ %1 - ٞـــاتٓ ٛـــذا االخنفـــاض بغـــلى رٚ٢ضـــٛ
بضـــبا اخنفـــاض اإلٙـــزادات اهِفطٚـــ ٞخـــالي اهضـــِ ٞاملاهٚـــ 2114/2113 ٞبِضـــب%2 - ٞ
ًقارُــ ٞباهضــِ ٞاملاهٚــ ٞاهضــابقٙٗ .2113/2112 ٞعــ٘د ٓــذا االخنفــاض بغــلى رٚ٢ضــٛ
إىل ٓبـــ٘ ًت٘صـــل صـــعز بزًٚـــى اهـــِفل ًـــّ  $116.83خـــالي اهضـــِ ٞاملاهٚـــ ٞاهضـــابقٞ
 2113/2112إىل  $113.92خالي اهضِ ٞاملاه ٞٚاحلاه2114/2113 ٞٚ
٘ٙٗ ضــح اجلــدٗي رقــٍ ( )4اهبٚاُــات املتعوقــ ٞب مجــاه ٛاإلٙــزادات اهعاًــٗ ٞأب٘ابٔــا باإلضــافٞ
ٞ
إىل ُضــب ٞاهتشصــٚى اهفعوــ ٛهوٌقــدر ًٗعــدي منــ٘ هوضــِ ٞاملاهٚــً 2114/2113 ٞقارُــ ً
باهضِ ٞاملاه.2113/2112 ٞٚ
ددٗي رقٍ ( :)4اإلٙزادات اهفعو ٞٚهوضِ ٞاملاهٗ 2113/2112 ٞٚاإلٙزادات املقدرٗ ٝاهفعو ٞٚهوضِٞ
(اهق ٌٞٚباملو ْ٘ٚد.ن).
املاه2114/2113 ٞٚ
انطىح انمانيح
2013/2012

انطىح انمانيح 2014/2013

انـثيـــــــــان

انثاب األول:

اإلجمــانـــــي
انـىفــــــــــط انـخــــــــــاو وانـغـــــــــــــاز

انفعهي ()2

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  2013/2014مقاروح
تانطىح انمانيح 2012/2013

32008.5

18095.9

31811.4

13715.5

176%

-1%

29969.7

16883.1

29291.9

12408.7

173%

-2%

انثاب انثاوي :انضرائة عهى صافي انذخم واألرتاح

73.9

85.0

87.0

2.0

102%

18%

انثاب انثانث :انضرائـة وانرضـىو عهى انممـتهكـــاخ

15.6

17.5

21.0

3.5

120%

35%

انثاب انراتع :انضرائة وانرضىو عهى انطهع وانخذماخ

2.3

2.1

4.6

2.5

221%

104%

259.0

225.2

275.9

50.7

123%

7%

انثاب انخامص :انضـرائـة وانرضــىو عهى انتجــارج
وانمعامالخ انذونيح
إيـــــــــــراداخ انـــخــــــذمـــــــــــــاخ
انثاب انطادش:

706.7

709.9

703.2

-6.6

99%

-0.5%

انثاب انطاتع :اإليـــراداخ وانرضـــىو انمتىــــىعـــــح

954.9

143.1

1402.7

1259.6

980%

47%

انثاب انثامه :اإليــــراداخ انـــرأضــمــــــانيــــــــــح

26.6

30.0

25.1

-4.9

84%

-5%

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه* .ٞٚاألرقاَ باهوْ٘ األمحز متجى إعار ٝصاهب ٞأٗ ُضا تز أقى ًّ املقدر

 متجى اإلٙزادات اهِفط ٞٚيف ًٚشاُ ٞٚاهضـِ ٞاملاهٚـً 2114/2113 ٞـا ُضـبتٕ ً %92ـّ إمجـاهٛ
اإلٙزادات اهعاًـٙ ٞوٚـٕ بعـد ههـم ٗبغـلى خذـ٘ي دـد ًا اهبـاا اهضـابع (اإلٙـزادات ٗاهزصـَ٘
املتِ٘ع )ٞهٌٚجى ُضب ٞتعادي  ًّ %4.4إمجـاه ٛاإلٙـزادات اهعاًـ٘ٙٗ ٞضـح اهغـلى رقـٍ ()9
 ٞإىل إمجاه ٛاإلٙزادات اهعاً.ٞ
األٌٓ ٞٚاهِضب ٞٚألب٘اا اإلٙزادات ُضب ً
تحليل وتوقعات أداء المالية العامة للربع الرابع مه السنة المالية  - 3102/3102إ /الباحثة فيء الجيران
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على رقٍ ( :)9األٌٓ ٞٚاهِضب ٞٚألب٘اا اإلٙزادات اهفعو ٞٚإىل إمجاه ٛاإلٙزادات اهعاًٞ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ

أ -اإلٙزادات اهِفطٞٚ
 بوغ إمجاه ٛاإلٙزادات اهِفط ٞٚاهفعو ٞٚخالي اهضِ ٞاملاهٚـ 2114/2113 ٞحنـ٘ ً 29.3وٚـار
د.ن يف سني أْ اإلٙزادات املقدر ٝباملٚشاُ ٞٚتبوا ً 16.9وٚار د.ن ٗٓ٘ ًـا ميجـى سٙـاد ٝاإلٙـزاد
اهفعوً ٛقارُ ٞباإلٙزاد املقدر هٌٚجى ُضب ٞتعادي .%173
٘ٙٗ ضــح اجلــدٗي رقــٍ ( )5بٚــاْ بــاإلٙزادات اهِفطٚــٗ ٞتــادرات اهــِفل خــالي اهضــِ ٞاملاهٚــٞ
ٗ 2114/2113اهضـــِ ٞاملاهٚـــ ٞاهضـــابق .2113/2112 ٞأًـــا اهغـــلى رقـــٍ ( )11ف٘ٚضـــح
ًت٘صل أصعار اهِفل اهغٔز ٞٙخالي اهضِ ٞاملاه.2114/2113 ٞٚ
ددٗي رقٍ (:)5اإلٙزادات اهِفطٗ ٞٚصعز اهِفل تادرات اهِفل خالي اهضِ ٞاملاهٞٚ
(اهق ٌٞٚباملو ْ٘ٚد.ن).
ٗ 2114/2113اهضِ ٞاملاه ٞٚاهضابق2113/2112 ٞ
اهبٚــاْ

اهضِ ٞاملاهٞٚ
2113/2112

اهضِ ٞاملاهٞٚ
2114/2113

ًعدي اهٌِ٘

اإلٙزادات اهِفطً( ٞٚوٚار د.ن)

29.969

29.291

- 2%

ًت٘صل إُتاز اهل٘ ٙاهِفطٛ
(ًو ْ٘ٚبزًٚى)َ٘ٙ/

2.81

2.82

0.12%

املصدر :تقزٙز احلضاا اخلتاً ٛهإلدار ٝاملاه ٞٚهودٗهًِٗ ٞظٌ ٞاهدٗي املصدر ٝهوبرتٗي (.) OPEC
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على رقٍ (ً :)11قارُ ٞتط٘ر أصعار اهِفل عٔزٙاً خالي اهضِ ٞاملاهٗ 2114/2113 ٞٚاهضِٞ
املاه2114/2113 ٞٚ

املصدرًِ :ظٌ ٞاهدٗي املصدر ٝهوبرتٗي () OPEC

٘ٙٗ ضـــح اهغـــلى رقـــٍ ( )11اإلٙـــزادات اهِفطٚـــ ٞاهفعوٚـــ ٞهوضـــِ ٞاملاهٚـــ2113/2112 ٞ
ٗاإلٙـــزادات اهِفطٚـــ ٞاملقـــدرٗ ٝاهفعوٚـــ ٞهوضـــِ ٞاملاهٚـــ .2114/2113 ٞسٚـــح جنـــد أْ
اإلٙـــزادات اهِفطٚـــ ٞقـــد سققــ ًعـــدي منـــ٘ صـــاها ُضـــبتٕ  %2 -خـــالي اهضـــِ ٞاملاهٚـــٞ
ً 2114/2113قارُٕ باهضِ ٞاملاه ٞٚاهضابق.2113/2112 ٞ
على رقٍ ( :)11اإلٙزادات اهِفط ٞٚاملقدرٗ ٝاهفعو ًّ ٞٚاهضِ ٞاملاهٗ 2114/2113 ٞٚاهفعوًّ ٛ
اهضِ ٞاملاه2113/2112 ٞٚ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ
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ا -اإلٙزادات غري اهِفطٞٚ
 بوغ ـ إمجــاه ٛاإلٙــزادات غــري اهِفطٚــ ٞاهفعوٚــ ٞخــالي اهضــِ ٞاملاهٚــ 2114/2113 ٞحنــ٘
ً2.5وٚــار د.ن يف ســني أْ اإلٙــزادات املقــدر ٝباملٚشاُٚــ ٞتبوــا حنــ٘ ً 1.2وٚــار د.ن ٗٓــ٘ ًــا
ميجى سٙاد ٝاإلٙزاد اهفعوً ٛقارُ ٞباإلٙزاد املقدر هٌٚجى ُضب ٞتعادي .%218
 ًّٗ اجلدٙز باهذكز ف ْ اهباا اهضابع :اإلٙـزادات ٗاهزصـَ٘ املتِ٘عـ ٞميجـى اهبـاا األكـرب ًـّ
سٚح األٌٓ ٞٚاهِضب ٞٚيف اإلٙزادات غري اهِفط ٞٚسٚح ٙغلى  ًّ %55.7اإلمجاه.ٛ
٘ٙٗ ضـــح اهغـــلالْ رقـــٍ ( )13 12اإلٙـــزادات غـــري اهِفطٚـــ ٞاهفعوٚـــ ٞهوضـــِ ٞاملاهٚـــٞ
ٗ 2113/2112اإلٙـــزادات غــري اهِفطٚـــ ٞاملقـــدرٗ ٝاهفعوٚـــ ٞهوضـــِ ٞاملاهٚـــ2114/2113 ٞ
ٗاألٌٓٚــ ٞاهِضــب ٞٚهلــى بــاا ًــّ أبــ٘اا اإلٙــزادات غــري اهِفطٚــ ٞإىل إمجــاه ٛاإلٙــزادات
غري اهِفط ٞٚعو ٟاهت٘اه.ٛ
على رقٍ ( :)12اإلٙزادات غري اهِفط ٞٚاهفعوٗ ٞٚاملقدر ٝهوضِ ٞاملاه2114/2113 ٞٚ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ

على رقٍ ( :)13ت٘سٙع األٌٓ ٞٚاهِضب ٞٚهإلٙزادات غري اهِفط ٞٚاهفعو ًّ ٞٚإمجاه ٛاإلٙزادات غري
اهِفطٞٚ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ
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 فٌٚـــا خيـــص ًعـــدي منـــ٘ اإلٙـــزادات غـــري اهِفطٚـــ ٞخـــالي اهضـــِ ٞاملاهٚـــ2114/2113 ٞ
ًٗقارُتٔــا بــاإلٙزادات غــري اهِفطٚــ ٞاهفعوٚــ ٞخــالي اهضــِ ٞاملاهٚــ ٞاهضــابق2113/2112 ٞ
فقد سقق اإلٙزادات غري اهِفطً ٞٚعدي من٘ ً٘دا ٙعادي .%23.6
٘ٙٗ ضــــح اهغــــلى رقــــٍ ( )14اإلٙــــزادات غــــري اهِفطٚــــ ٞاهفعوٚــــ ٞهوضــــِ ٞاملاهٚــــٞ
ٗ 2113/2112اإلٙزادات غري اهِفط ٞٚاملقدرٗ ٝاهفعو ٞٚهوضِ ٞاملاه.2114/2113 ٞٚ
على رقٍ ( :)14اإلٙزادات غري اهِفط ٞٚاهفعوٗ ٞٚاملقدر ٝخالي اهضِ ٞاملاهٗ 2114/2113 ٞٚاهفعوٞٚ
ًّ اهضِ ٞاملاه2113/2112 ٞٚ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ

ثاُٚاً :املصزٗفات اهعاً:ٞ
 خالي اهضِ ٞاملاه 2114/2113 ٞٚمت تز ًا ُضبتٕ  ًّ %91إمجاه ٛاملصزٗفات املقدر ٝسٚـح
مت تقدٙز إمجاه ٛاملصزٗفات اهعاًً ٞبوا ً 21وٚار د.ن بٌِٚا بوغ املصـزٗفات اهفعوٚـ ٞحنـ٘
ً 18.9وٚار د.ن.
 عٔدت مجٚع أب٘اا املصزٗفات اخنفاضاً يف املصزٗ اهفعوً ٛقارُ ٞباملصزٗ املقدر ٗبغلى
خا يف اهباا اهجاهح (ٗصا٢ى اهِقى ٗاملعدات ٗاهتذٔٚشات) بِضب ٞتز تبوا  ًّ %61املصزٗ
املقدر هذهم اهباا.
 فٌٚــا خيــص ًعــدي منــ٘ املصــزٗفات اهعاًــ ٞخــالي اهضــِ ٞاملاهٚــًٗ 2114/2113 ٞقارُتٔــا
باملصـــزٗفات اهعاًـــ ٞاهفعوٚـــ ٞخـــالي اهضـــِ ٞاملاهٚـــ ٞاهضـــابق 2113/2112 ٞفقـــد سقـ ـ
إمجاه ٛاملصزٗفات اهعاًً ٞعدي من٘ صاها ُضبتٕ . %2 -
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٘ٙٗ ضـــح اجلـــدٗي رقـــٍ ( )6اهبٚاُـــات املتعوقـــ ٞب مجـــاه ٛاملصـــزٗفات اهعاًـــٗ ٞأب٘ابٔـــا
باإلضــاف ٞإىل ُضــب ٞاهصــز اهفعوــ ٛهوٌقــدر ًٗعــدي منــ٘ اهضــِ ٞاملاهٚــ2114/2113 ٞ
 ٞباهضِ ٞاملاه.2113/2112 ٞٚ
ًقارُ ً
ددٗي رقٍ ( :)6املصزٗفات اهفعو ٞٚهوضِ ٞاملاهٗ 2113/2112 ٞٚاملصزٗفات املقدرٗ ٝاهفعوٞٚ
(اهق ٌٞٚباملو ْ٘ٚد.ن).
هوضِ ٞاملاه2114/2113 ٞٚ
انطىح انمانيح
2013/2012

انطىح انمانيح 2014/2013

انثيـــــــــــــان

اإلجمانـــــــــــي
انثاب األول:

انفعهي

انمصروف
انمقذر ()1

انمصروف
انفعهي ()2

فرق انمصروف
انفعهي عه انمقذر
= ()2-1

معذل ومى انمصروف
وطثح انمصروف انفعهي نهطىح انمانيح
2013/2014
انفعهي إنى انمقذر
مقاروح تانطىح انمانيح
= ()2/1
2012/2013

19307.6

21002.6

18903.3

-2099.3

90%

-2%

انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

4831.5

5194.1

5037.8

-156.3

97%

4%

انثاب انثاوي :انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

3640.7

3873.7

3219.3

-654.5

83%

-12%

158.7

351.3

209.3

-142.0

60%

32%

1651.8

2221.7

1530.5

-691.2

69%

-7%

9024.8

9361.8

8906.5

-455.3

95%

-1%

انثاب انثانث :وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ
وانتــجهيــــــــساخ
انثاب انراتع :انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح
واالضتمالكاخ انعامح
انثاب انخامص :انمصروفــاخ انمختهفــح
وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه* .ٞٚاألرقاَ باهوْ٘ األمحز متجى إعار ٝصاهب ٞأٗ ُضا تز أقى ًّ املقدر

ٗ بتشوٚى بٚاُات املصزٗفات خالي اهضِٕ املاه 2114/2113 ٞٚتتضـح األٌٓٚـ ٞاهِضـب ٞٚألبـ٘اا
 ٞإىل إمجاه ٛاملصزٗفات اهعاً٘ٙٗ ٞضح اهغلى رقٍ ( )15ههم.
املصزٗفات ُضب ً
اهغلى رقٍ ( :)15األٌٓ ٞٚاهِضب ٞٚهوٌصزٗفات اهفعو ٞٚألب٘اا املصزٗفات باهِضب ٞإلمجاهٛ
املصزٗفات اهعاًٞ

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ
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٘ٙٗ ضح اهغلى ( )16املصـزٗفات اهفعوٚـ ٞهوضـِ ٞاملاهٚـٗ 2113/2112 ٞاملصـزٗفات املقـدرٝ
ٗاهفعو ٞٚهوضِ ٞاملاه.2114/2113 ٞٚ
على رقٍ ( :)16املصزٗفات اهفعوٗ ٞٚاملقدر ٝهوضِ ٞاملاهٗ2114/2113 ٞٚاهفعو ٞٚهوضِ ٞاملاهٞٚ
2113/2112

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاه.ٞٚ
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 أتــــدرت إدار ٝاالقتصــــاد اهلوــــٗ ٛاهضٚاصــــ ٞاملاهٚــــ ٞت٘قعاتٔــــا ألدا ١املاهٚــــ ٞاهعاًــــٞ
هوضـــــِ ٞاملاهٚـــــ 2114/2113 ٞيف تقزٙـــــزًِ ّٙفصـــــوني خـــــالي اهضـــــِ ٞاألٗي يف
عــــٔز ِٙــــاٙز ٙٗ 2114تضــــٌّ اهبٚاُــــات املاهٚــــ ٞهوغــــٔ٘ر اهضــــت ٞاألٗىل (أبزٙــــى -
صـــــبتٌرب) ًـــــّ اهضـــــِ ٞاملاهٚـــــٗ 2114/2113 ٞاهجـــــاُ ٛيف عـــــٔز فرباٙـــــز 2114
ٗٙتضـــٌّ اهبٚاُـــات املاهٚـــ ٞهوغـــٔ٘ر اهتضـــع ٞاألٗىل (أبزٙـــى  -دٙضـــٌرب) ًـــّ اهضـــِٞ
املاه.2114/2113 ٞٚ
ٗ تعتــــرب عٌوٚــــ ٞبِــــا ١اهت٘قعــــات إضــــاف ٞددٙــــدٖ هتقزٙــــز وٚــــى ٗت٘قعــــات أدا١
املاهٚـــ ٞاهعاًـــ ٞاهـــد تصـــدرٓا اإلدار ٝحبٚـــح ٙـــتٍ االعتٌـــاد عوـــ ٟبٚاُـــات اهضـــِ٘ات
املاه ٞٚاهجالخ األخري ٝهبِ٘د املٚشاُ ٞٚيف بِآ ١ذٖ اهت٘قعات.
ٗ عوٚـــٕ ٗعِــــد ًقارُـــ ٞاهت٘قعــــات ًـــع األرقــــاَ اهفعوٚـــ ٞف ُِــــا جنـــد أْ ت٘قعــــات
األدا ١كاُــــ قزٙبــــ ٞدــــد ًا ًــــّ األدا ١اهفعوــــ ٛهوٌٚشاُٚــــ ٞخص٘تــــ ًا ت٘قعــــات
اإلٙــــزادات اهِفطٚــــٗ ٞغــــري اهِفطٚــــ ٞاملزتبــــات ٗاملصــــزٗفات املختوفــــٗ ٞاملــــدف٘عات
اهتش٘ٙوٚــــ ٞأًــــا ت٘قعــــات املصــــزٗفات األخــــزٗ( ٠اهــــد متجــــى أغوبٔــــا ًصــــزٗفات
رأ اهٚــــ )ٞفٌــــّ اهصــــعا دٙــــد ت٘قعــــات دقٚقــــ ٞــــا ٗههــــم ألُٔــــا تعتٌــــد
بغـــلى كـــبري عوـــ ٟصـــزع ٞاجنـــاس ٗدآشٙـــ ٞاملغـــارٙع ٗاهـــرباًر اهـــد أدردـــ
يف املٚشاُ ًّ ٞٚقبى اه٘سارات ٗاإلدارات احللً٘.ٞٚ
ٙ ظٔــــــز دــــــدٗي رقــــــٍ ( )7ت٘قعــــــات اإلدار ٝهبِــــــ٘د املٚشاُٚــــــ ٞهوضــــــِ ٞاملاهٚــــــٞ
 2114/2113يف اهتقزٙـــــز ّٙاهوـــــذ ّٙأعـــــدتٌٔا (تقزٙـــــز اهضـــــت ٞعـــــٔ٘ر األٗىل
ٗتقزٙـــــز اهتضـــــع ٞعـــــٔ٘ر األٗىل) ًٗقارُتٌٔـــــا باهبٚاُـــــات اهفعوٚـــــ ٞاهـــــد ٗردت يف
احلضـــاا اخلتـــاً ٛهوضـــِ ٞاملاهٚـــً 2114/2113 ٞـــع إضـــافُ ٞضـــا االحنـــزا بـــني
ق٘صني.
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دـــدٗي رقـــٍ (ً :) 7قارُـــً ٞـــا بـــني اهت٘قعـــات املضـــتقبوٗ ٞٚاهبٚاُـــات اهفعوٚـــ ٞألدا ١املاهٚـــٞ
اهعاً ٞخالي اهضِ ٞاملاه2114/2113 ٞٚ
انثيـــــــان
إجماني اإليراداخ

اإليراداخ انىفطيح

اإليراداخ غير انىفطيح

إجماني انمصروفاخ:

انثاب األول :انمرتثاخ

انثاب انثاوي :انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

انثاب انثانث :وضـائم انىقم وانمعـذاخ وانتجهيساخ

انثاب انراتع :انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح واالضتمالكاخ انعامح

انثاب انخامص :انمصروفاخ انمختهفح وانمذفىعاخ انتحىيهيح

تىقعاخ
تىقعاخ
تقرير 9
تقرير 6
شهىر األونى شهىر األونى
32062.3

32476.0

)(0.8%

)(2.1%

29667.8

29827.4

)(1.3%

)(1.8%

2394.4

2648.6

)-(5.0%

)(5.1%

18315.8

18860.6

)-(3.1%

)-(0.2%

5194.1

5194.1

)(3.1%

)(3.1%

2282.7

2854.2

)-(29.1%

)-(11.3%

78.0

93.6

)-(62.7%

)-(55.3%

1399.3

1356.9

)-(8.6%

)-(11.3%

9361.8

9361.8

)(5.1%

)(5.1%

انحطاب
انختامي
31811.4

29291.9

2519.5

18903.3

5037.8

3219.3

209.3

1530.5

8906.5

املصدر :إدار ٝاالقتصاد اهلوٗ ٛاهضٚاص ٞاملاهٞٚ

ٗ يف اهِٔاٙــــٙ ٞضــــا ٓــــذا اهِذــــاا هِذاســــات إدار ٝاالقتصــــاد اهلوــــٗ ٛاهضٚاصــــٞ
املاه ٞٚيف دعٍ عٌو ٞٚتِع اهقزار داخى ٗسار ٝاملاه.ٞٚ
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