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ــ١  : أٚال ــ١ ايعاَ ــ١ أدا٤ املايٝ ــٛشازات ٚاادازات ايهَٛٝ ــ١ اي ــحخــلٍ  (َٝصاْٝ ــ  ايجاي ــٔ ا ايسب يطــ١ٓ َ

 :2114/2115املاي١ٝ 

  حنــٛ  2114/2115يطــ١ٓ املايٝــ١ َــٔ ا ايسبــ  ايجايــحخــلٍ  ااٜــسادات ايفعًٝــ١ مجًــ١ بًػــ

 د.ى. تٓكطِ إىل:ًَٝاز  61116

o 512 .ًَٝاز د.ى. إٜسادات ْفط١ٝ 

o 1.919 .ًَٝاز د.ى. إٜسادات غري ْفط١ٝ 
 

  ــ ــ١ بًػ  2114/2115املايٝــ١ َــٔ ايطــ١ٓ   ايسبــ  ايجايــح خــلٍ املصــسٚتات ايفعًٝــ١   مجً

 ًَٝاز د.ى.  41456حنٛ 

   ٕ ــ ــا٤ع عًــ٢ َــا تكــدّ  ت ــحٚبٓ ــ  ايجاي   ًاسكــل تا٥طــقــد  2114/2115ايطــ١ٓ املايٝــ١ َــٔ  ايسب

 ًَٝاز د.ى. 11661َكدازٙ 
 

% َـٔ  25األدٝـاٍ ايكادَـ١     يصٓدٚماستطاب املبًؼ اخلاص بايتصاَات ايدٚي١  ٚيف ساٍ

بًؼ قد  2114/2115املاي١ٝ َٔ ايط١ٓ  ايسب  ايجايحخلٍ ملٝصا١ْٝ اإمجايٞ ااٜسادات(  ت ٕ تا٥ض 

 ًَٝاز د.ى. 1. 131

 

 :2114/2115ًط١ٓ املاي١ٝ أدا٤ املاي١ٝ ايعا١َ يثاًْٝا: تٛقعات 

       .ــ١ ــ١ املايٝ ــٞ ٚايطٝاض ــاد ايهً ــات إداز٠ االقتص ــ٢ تٛقع ــا٤ع عً ــعس   بٓ ــر ض ــح إٔ َتٛض ٚسٝ

ــٓفر قــد    ْٚظــسًا 2114/2115َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١  تطــع١ غــٗٛزخــلٍ  $92.4 بًــؼبسَٝــٌ اي

  بػــهٌ بعٝــد عــٔ ٖــرا املتٛضــر بسَٝــٌ ايــٓفر ايهــٜٛ   س املًشــٛيف يف ضــع لخنفــا ي

ــاٙ  َٚــا قــد  اتكــد ت تٛقــ  ااٜــسادات ايٓفطٝــ١ بٓــا٤ع عًــ٢ األضــعاز    ملٛضــش١ يف اجلــدٍٚ أدْ

 .2114/2115ٜرتتب عًٝٗا يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ 
 

 $85 $82 $81 طعس ايربٌَٝاملتٛضر ايطٟٓٛ ي

 2417 2318 2313 إمجايٞ ااٜسادات ايٓفط١ٝ املتٛقع١  ًَٝاز د.ى(

 214 214 214 املتٛقع١  ًَٝاز د.ى.(ااٜسادات غري ايٓفط١ٝ 

 4.50 4253 4252 إمجايٞ ااٜسادات ايعا١َ املتٛقع١  ًَٝاز د.ى.(

 4453 4453 4453 إمجايٞ املصسٚتات  ايعا١َ املتٛقع١  ًَٝاز د.ى.(

 254 353 353 شٜاد٠ ااٜسادات عٔ املصسٚتات  ًَٝاز د.ى.(

ااٜـسادات(  ًَٝـاز   % َـٔ إمجـايٞ   25استٝاطٞ األدٝاٍ ايكادَـ١   

 د.ى.(

614 616 618 

 - 4 - .45 - 350 شٜاد٠ ااٜسادات عٔ املصسٚتات ٚاملخصصات  ًَٝاز د.ى.(
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     ــًا ــتبًؼ تكسٜبــ ــ١ ضــ ــري ايٓفطٝــ ــسادات غــ ــاز إٔ ااٜــ ــ٢ اعتبــ ــ ٕ   214عًــ ــاز د.ى. تــ ًَٝــ

ــ     ــٌ بـــ ــ١ ضتصـــ ــسادات املتٛقعـــ ــايٞ ااٜـــ ــب   2711 – 2516إمجـــ ــاز د.ى.  طـــ ًَٝـــ

 َتٛضر ضعس بسٌَٝ ايٓفر ايطا٥د.

 

   ــاترتا ٝ ٚب ــ ــ٘ ض ــام أْ ــؼ تِ إْف ــاز د.ى 2213َبً ــٔ   ن ًَٝ ــ١ َ ــسٚتات املتٛقع  مجــايٞ املص

  تــ ٕ 2114/2115قبــٌ إداز٠ االقتصــاد ايهًــٞ ٚايطٝاضــ١ املايٝــ١ خــلٍ ايطــ١ٓ املايٝــ١        

ــا٥ض  ــب ايف بايتصاَــات ايدٚيــ١  املبًــؼ اخلــاص  ًَٝــاز د.ى. قبــٌ استطــاب    418 – 313 ضٝص

 % َٔ إمجايٞ ااٜسادات(.25يصٓدٚم األدٝاٍ ايكاد١َ  
 

َـــا بـــ   2114/2115املٝصاْٝـــ١ خـــلٍ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١  ضـــتتربرب ْتـــا٥رٚعًٝـــ٘   

ــصًا  ــؼ عذ ــاز 311 - 2ٜبً ــٓدٚم     د.ى  ًَٝ ــ١ يص ــات ايدٚي ــؼ اخلــاص بايتصاَ ــاب املبً ــد استط بع

 % َٔ إمجايٞ ااٜسادات(.25األدٝاٍ ايكاد١َ  
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 :ااٜسادات ايعا١َ: أٚاًل

 

  َ٘ــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١  ايسبــ  ايجايــحخــلٍ  % َــٔ ااٜــسادات املكــدز122٠ت حتصــٌٝ َــا ْطــبت

 يف س ًَٝاز د.ى.  5111 بًؼ ايعا١َ ٜساداتاا مجايٞ ن ٙت تكدٜسإٔ َا  سٝح  2114/2115

 .ًَٝاز د.ى 611حنٛ  ت حتصٌٝ
 

  َـٔ   ايسب  ايجايحااٜسادات ايفع١ًٝ خلٍ  اخنفط تُٝا خيص َعدٍ منٛ ااٜسادات ايعا١َ تكد

تكـد    2113/2114ايفرت٠ َٔ ايطـ١ٓ املايٝـ١ ايطـابك١     براتَكاز١ْ  2114/2115ايط١ٓ املاي١ٝ 

 االٜـسادات ايٓفطٝـ١   اخنفـا  بطبب  االخنفا  اتٞ ٖرٜٚأ  %25 تْ٘طب ضايبسكل َعدٍ منٛ 

 .(ايعا١َ ااٜسادات % َٔ إمجاي85ٞٚاي  تػهٌ  
 

   ِٚأبٛابٗـا بااضـات١ إىل   ايعاَـ١  ( ايبٝاْـات املتعًكـ١ ب مجـايٞ ااٜـسادات     1ٜٚٛض  اجلدٍٚ زق

َكازْـ١ً   2114/2115يًطـ١ٓ املايٝـ١    ايسب  ايجايـح  منٛ  َٚعدٍ ايفعًٞ يًُكدز ْطب١ ايتشصٌٝ

 . 2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  سب ايبٓفظ 

 

 

  ٚااٜسادات املكدز٠ 2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايجايح سب يًااٜسادات ايفع١ًٝ  (:1ددٍٚ زقِ  

 باملًٕٝٛ د.ى.( ايك١ُٝ                               2114/2115ٚايفع١ًٝ يٓفظ ايفرت٠ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 

 

 األزقاّ بايًٕٛ األمحس متجٌ إغاز٠ ضايب١ أٚ ْطب حتصٌٝ أقٌ َٔ املكدز*املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ. 

 

 

  ٍَـا ْطـبت٘    2114/2115َٔ َٝصاْٝـ١ ايطـ١ٓ املايٝـ١     ايسب  ايجايحمتجٌ ااٜسادات ايٓفط١ٝ خل

ٜسادات اا ب  ايطاايباب ٚبػهٌ خذٍٛ ددًا ًٜٝ٘ بعد ذيو   ايعا١َ % َٔ إمجايٞ ااٜسادات85

ٜٚٛضـ  ايػـهٌ     % َٔ إمجايٞ ااٜسادات ايعا1116١َ( يُٝجٌ ْطب١ تعادٍ ٚايسضّٛ املتٓٛع١

 .ايعا١َ األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ألبٛاب ااٜسادات ْطب١ً إىل إمجايٞ ااٜسادات (1زقِ  

اإليراد انفعهي 

)2(

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 

2015/2014 مقاروح 

تانطىح انمانيح 

2014/2013

%25-%8162.15017.36116.61099.3122اإلجمــانـــــي

غـــــــــــــاز انـىفــــــــــط انـخــــــــــاو واـن %28-%7225.34701.45207.3505.9111  انثاب األول:      

%32%6.567-10.019.813.2  انثاب انثاوي:   انضرائة عهى صافي انذخم واألرتاح

%9-%6.54.46.01.6137  انثاب انثانث:   انضرائـة وانرضـىو عهى انممـتهكـــاخ

%118%0.80.91.70.9195  انثاب انراتع:   انضرائة وانرضىو عهى انطهع وانخذماخ

  انثاب انخامص:  انضـرائـة وانرضــىو عهى انتجــارج        

                       وانمعامالخ انذونيح
76.165.177.112.0118%1%

إيـــــــــــراداخ انـــخــــــذمـــــــــــــاخ   انثاب انطادش:     
177.1183.2160.9-22.388%-9%

اإليـــراداخ وانرضـــىو انمتىــــىعـــــح %2-%664.038.9650.3611.51674  انثاب انطاتع: 

اإليــــراداخ انـــرأضــمــــــانيــــــــــح %98-%3.71-2.23.80.04  انثاب انثامه: 

انرتع انثانث نهطىح انمانيح 2014/2015

انرتع انثانث 

نهطىح انمانيح 

2014/2013

انـثيـــــــــان
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 .ايعا١َ ااٜساداتإمجايٞ (: األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ألبٛاب ااٜسادات ايفع١ًٝ إىل 1غهٌ زقِ  

 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ. 

 

 

 ااٜسادات ايٓفط١ٝ - أ

   ٍــحبًػــ  إمجــايٞ ااٜــسادات ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١ خــل ( َــٔ دٜطــُرب -أنتــٛبس  ايسبــ  ايجاي

ــ١   ــ١ٓ املايٝ ــ١     5.2حنــٛ   2114/2115ايط ــدز٠ باملٝصاْٝ ــسادات املك ــاز د.ى يف ســ  إٔ ااٜ ًَٝ

ــ ايخــلٍ  ــؼ  سب ــاز  417تبً ــساد  ًَٝ ــاد٠ ااٜ ــٌ شٜ ــا زج ــٛ َ ــااٜساد   د.ى  ٖٚ ــ١ ب ــٞ َكازْ ايفعً

 .  %111 بٓطب١املكدز 
 

    ِــإ 2ٜٚٛضــ  اجلــدٍٚ زقــ ــا( بٝ ــٓفر خــلٍ  ٚاٜسادات ايٓفطٝــ١ ب ــحصــادزات اي ــ  ايجاي  ايسب

ــٛبس  ــُرب -أنتــ ــ١  دٜطــ ــ١ٓ املايٝــ ــٔ ايطــ ــابك١  2114/2115( َــ ــ١ ايطــ ــ١ٓ املايٝــ   ٚايطــ

خــلٍ أضــعاز ايــٓفر ايػــٗس١ٜ َكازْــ١ يتطــٛز ( تٝٛضــ  2. أَــا ايػــهٌ زقــِ  2113/2114

ــح  ــ  ايجايـ ــٛبس  ايسبـ ــُرب-أنتـ ــ١  دٜطـ ــ١ٓ املايٝـ ــٔ ايطـ ــ١  2114/2115( َـ ــ١ٓ املايٝـ   ٚايطـ

 .2113/2114ايطابك١ 
 

 

َٔ ايط١ٓ  ايسب  ايجايحااٜسادات ايٓفط١ٝ ٚضعس ايٓفر صادزات ايٓفر خلٍ  (:2ددٍٚ زقِ  

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(                                2113/2114  ٚايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١ 2114/2115املاي١ٝ 

 ايبٝــإ

َٔ ايط١ٓ  ايسب  ايجايح

 2113/2114املاي١ٝ 

َٔ ايط١ٓ  ايسب  ايجايح

 2114/2115املاي١ٝ 

 َعدٍ ايُٓٛ

 ااٜسادات ايٓفط١ٝ 

  ًَٝاز د.ى(
712 512 %28 - 

َتٛضر إْتاز 

 ايهٜٛ  ايٓفطٞ

  ًَٕٝٛ بسٌَٝ/ّٜٛ(

218 217 %4 - 

                                                                                      .(OPECاملصدز٠ يًبرتٍٚ   ايدٍٚ  َٚٓظ١ُ يًدٚي١ املاي١ٝ ضٟٓٛ يإلداز٠ سب اي املتابع١ تكازٜس: املصدز               
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 يًط١ٓ املاي١ٝ (دٜطُرب -أنتٛبس  ايسب  ايجايح غٗسًٜا خلٍ أضعاز ايٓفرتطٛز َكاز١ْ (: 2غهٌ زقِ  

 2113/2114ٚايط١ٓ املاي١ٝ  2114/2115

 

 ( OPECاملصدز٠ يًبرتٍٚ   ايدٍَٚٓظ١ُ : املصدز

 

    ِــ ــ١  3ٜٚٛضــ  ايػــهٌ زق ــ١ ايفعًٝ ــسادات ايٓفطٝ ــ يً( ااٜ ــحا سب ــ١   يجاي ــ١ٓ املايٝ ــٔ ايط َ

. 2114/2115َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايجايح سب يً  ٚااٜسادات ايٓفط١ٝ املكدز٠ ٚايفع١ًٝ 2113/2114

َـٔ   سب ايعٔ ْفظ  - 28% بٓطب١ سب ايسٝح أْٓا جند اخنفا  يف ااٜسادات ايٓفط١ٝ خلٍ ٖرا 

 ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١ .

 

   ِٚايفعًٞ 2114/2115ااٜسادات ايٓفط١ٝ املكدز٠ ٚايفع١ًٝ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  (:3غهٌ زق  

 .2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 القتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.املصدز: إداز٠ ا
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 ااٜسادات غري ايٓفط١ٝ  - ب

  ٞدٜطــُرب -أنتــٛبس  ايسبــ  ايجايــحااٜــسادات غــري ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١ خــلٍ  بًػــ  إمجــاي )

 ًَٝــٕٛ د.ى يف ســ  إٔ ااٜــسادات املكــدز٠    91913  حنــٛ 2114/2115َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١   

ًَٝــٕٛ  د.ى   ٖٚــٛ َــا زجــٌ شٜــاد٠ ااٜــساد  31519تبًــؼ حنــٛ ايجايــح  سبــ ايخــلٍ  باملٝصاْٝــ١ 

 %. 288بٓطب١ املكدز ايفعًٞ َكاز١ْ بااٜساد 

 زجـٌ ايبـاب األنـرب َـٔ     يباب ايطاب : ااٜـسادات ٚايسضـّٛ املتٓٛعـ١    َٚٔ اجلدٜس بايرنس ت ٕ ا

 % َٔ إمجايٞ ااٜسادات غري ايٓفط7115.١ٝسٝح ضذٌ ٓطب١ٝ اي١ُٖٝ سٝح األ
 

 َـــٔ  يجايـــحا سبـــ يًااٜـــسادات غـــري ايٓفطٝـــ١ ايفعًٝـــ١  ( 5   4  زقـــِ  ٕٜٚٛضـــ  ايػـــهل

ــ يً  ٚااٜــسادات غــري ايٓفطٝــ١ املكــدز٠ ٚايفعًٝــ١  2113/2114ايطــ١ٓ املايٝــ١  ــحا سب َــٔ  يجاي

  ٚاألُٖٝــ١ ايٓطــب١ٝ يهــٌ بــاب َــٔ أبــٛاب ااٜــسادات غــري        2114/2115ايطــ١ٓ املايٝــ١  

   ع٢ً ايتٛايٞ.ايٓفط١ٝ إىل إمجايٞ ااٜسادات غري ايٓفط١ٝ
 

 2114/2115َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ سب يًايفع١ًٝ ٚاملكدز٠ غري ايٓفط١ٝ (: ااٜسادات 4غهٌ زقِ  

 

 

ٞ  ايفعًٝـ١   غري ايٓفط١ٝ األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ يإلٜساداتتٛشٜ  (: 5غهٌ زقِ   ااٜـسادات غـري    َـٔ إمجـاي

 ايٓفط١ٝ

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.  
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 دٜطــُرب -أنتــٛبس  ايسبــ  ايجايــحخــلٍ  ايٓفطٝــ١ ااٜــسادات غــري منــٛ َعــدٍ خيــص تُٝــا )

َكازْتٗـــا بـــااٜسادات غـــري ايٓفطٝـــ١ ايفعًٝـــ١ خـــلٍ  ٚ  2114/2115َـــٔ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١ 

تكــد سككــ  ااٜــسادات غــري ايٓفطٝــ١  2113/2114َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١ ايطــابك١  سبــ ايْفــظ 

 .%3ٜعادٍ  ضايب منَٛعدٍ 

     ِــ ــ  ايػــهٌ زق ــ يً( ااٜــسادات غــري ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١    6ٜٚٛض َــٔ ايطــ١ٓ   ايجايــح سب

ــ يً  ٚااٜــسادات غــري ايٓفطٝــ١ املكــدز٠ ٚايفعًٝــ١  2113/2114املايٝــ١  ــح سب َــٔ ايطــ١ٓ  ايجاي

 .2114/2115املاي١ٝ 
 

َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١  ايسبــ  ايجايــحايفعًٝــ١ ٚاملكــدز٠ خــلٍ غــري ايٓفطٝــ١ (: ااٜــسادات 6غــهٌ زقــِ  

    2113/2114  ٚايفع١ًٝ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 2114/2115

    

 

 

 :ايعا١َ : املصسٚتاتثاًْٝا

 

  ٍ77ت صسف َـا ْطـبت٘    2114/2115 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( دٜطُرب - أنتٛبس  ايسب  ايجايحخل %

               بًـؼ مبايفـرت٠   يـرات  ايعا١َ اتصسٚتت تكدٜس إمجايٞ املَٔ إمجايٞ املصسٚتات املكدز٠  سٝح 

 ًَٝاز د.ى. 415 حنٛ ١ٝايفعًبًػ  املصسٚتات د.ى  بُٝٓا  ًَٝاز 518
 

  ٝتُٝا عدا باملصسٚف املكدز يف املصسٚف ايفعًٞ َكاز١ْ  اخنفاضًاأبٛاب املصسٚتات  غٗدت مج

ايباب ايجاْٞ سٝح شادت املصسٚتات ايفع١ًٝ خلٍ ايسب  ايجايح عٔ املصسٚتات املكدز٠ مبا ٜعـادٍ  

 .% 127ًَٕٝٛ دٜٓاز أٟ َا ْطبت٘  26417
 

   َـٔ  دٜطـُرب  -أنتـٛبس   ايسب  ايجايحخلٍ  ضايب منٛ َعدٍايعا١َ  املصسٚتاتمج١ً  سكك )

َـٔ ايطـ١ٓ    سبـ  ايايفعًٝـ١ خـلٍ ْفـظ     باملصـسٚتات َكازْتٗا عٓد   2114/2115ايط١ٓ املاي١ٝ 

 .%2 بٓطب١  2113/2114املاي١ٝ ايطابك١ 
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  ــ ــدٍٚ ٜٚٛضـ ــِ اجلـ ــايٞ  ا (3  زقـ ــ١ ب مجـ ــات املتعًكـ ــسٚتاتيبٝاْـ ــ١  املصـ ــا ايعاَـ ٚأبٛابٗـ

ــب١   ــات١ إىل ْط ــدٍ   ايصــسفبااض ــدز  َٚع ــٞ يًُك ــٛايفعً ــح  من ــ  ايجاي ــ١   ايسب ــ١ٓ املايٝ يًط

 .2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  سب ايبٓفظ َكاز١ًْ  2114/2115

 

  ٚاملصسٚتات املكدز٠ 2113/2114 املاي١َٝٔ ايط١ٓ  ايجايح سب يً(: املصسٚتات ايفع١ًٝ 3ددٍٚ زقِ  

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(                                     2114/2115 املاي١ٝٚايفع١ًٝ يٓفظ ايفرت٠ َٔ ايط١ٓ 

 

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

 

 

   أنتـٛبس   ايسبـ  ايجايـح  أدْاٙ األُٖٝـ١ ايٓطـب١ٝ يًُصـسٚتات خـلٍ      (7ايػهٌ زقِ  ٜٛض – 

 .2114/2115ايط١ٓ املاي١ٝ  (َٔ دٜطُرب

 

 امجايٞ بايٓطب١ املصسٚتات ألبٛاب ايفع١ًٝ يًُصسٚتات ايٓطب١ٝ : األ١ُٖٝ(7  زقِ ايػهٌ

 ايعا١َ املصسٚتات

 

 . املاي١ٝاملصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١  

 

انمصروف انفعهي 

)2(

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 2015/2014 

إنى انطىح انمانيح 

2014/2013

%2-%77 1347.3- 4455.8 5803.0 4540.9اإلجمانـــــــــــي

%6%79 293.6- 1102.9 1396.5 1039.8 انثاب األول:    انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

%63%127 264.7 1244.4 979.8 765.2 انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

 انثاب انثانث: وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ     

                وانتــجهيــــــــساخ
14.3 72.6 40.2 -32.4 55%181%

 انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح       

               واالضتمالكاخ انعامح
298.6 504.3 380.9 -123.3 76%28%

انثاب انخامص:  انمصروفــاخ انمختهفــح          

                 وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح
2423.0 2849.9 1687.3 -1162.7 59%-30%

انرتع انثانث نهطىح 

انمانيح 

2014/2013

انثيـــــــــــــان

انرتع انثانث نهطىح انمانيح 2015/2014



 03                                    4102/4102وتوقعات أداء المالية العامة للسنة المالية  4102/4102من السنة المالية  الربع الثالثتحليل أداء المالية العامة خالل 

 

     ٌ2113/2114َـٔ ايطـ١ٓ املايٝــ١    األٍٚ سبــ يًاملصـسٚتات ايفعًٝـ١    أدْــاٙ (8ٜٚٛضـ  ايػـه  

 .2114/2115َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ سب يًٚاملصسٚتات املكدز٠ ٚايفع١ًٝ 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.
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 :يًٛشازات ٚاادازات ايه١َٝٛأٚاًل: املٝصا١ْٝ ايعا١َ 

  .ٚسٝح إٔ َتٛضر ضعس بسٌَٝ ايٓفر بٓا٤ع ع٢ً تٛقعات إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

  ْٚظسًا يلخنفا  املًشـٛيف يف  2114/2115ايط١ٓ املاي١ٝ َٔ  تطع١ غٗٛزخلٍ  $9214قد بًؼ 

ضعس بسٌَٝ ايٓفر ايهٜٛ  بػهٌ بعٝد عـٔ ٖـرا املتٛضـر  تكـد ت تٛقـ  ااٜـسادات ْتـا٥ر        

املٝصا١ْٝ ايعا١َ يًٛشازات ٚاادازات ايه١َٝٛ بٓا٤ع ع٢ً األضعاز املٛضش١ يف اجلدٍٚ أدْاٙ  َٚا 

 .2114/2115ًٝٗا يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ قد ٜرتتب ع

 

 $85 $82 $81 طعس ايربٌَٝاملتٛضر ايطٟٓٛ ي

 2417 2318 2313 إمجايٞ ااٜسادات ايٓفط١ٝ املتٛقع١  ًَٝاز د.ى(

 214 214 214 ااٜسادات غري ايٓفط١ٝ املتٛقع١  ًَٝاز د.ى.(

 4.50 4253 4252 إمجايٞ ااٜسادات ايعا١َ املتٛقع١  ًَٝاز د.ى.(

 4453 4453 4453 إمجايٞ املصسٚتات  ايعا١َ املتٛقع١  ًَٝاز د.ى.(

 254 353 353 شٜاد٠ ااٜسادات عٔ املصسٚتات  ًَٝاز د.ى.(

% َـٔ إمجـايٞ ااٜـسادات(  ًَٝـاز     25استٝاطٞ األدٝاٍ ايكادَـ١   

 د.ى.(

614 616 618 

 - 4 - .45 - 350 شٜاد٠ ااٜسادات عٔ املصسٚتات ٚاملخصصات  ًَٝاز د.ى.(

 

 ثاْٝا: ااٜسادات ايعا١َ: 

       ــ١ ــ١ٓ املايٝ ــ١ خــلٍ ايط ــسادات ايعاَ ــ  إٔ تصــٌ إمجــايٞ ااٜ ــٔ املتٛق ــؼ  2114/2115َ َبً

َــد٣ ايــتػري يف َتٛضــر أضــعاز ًَٝــاز د.ى  ٚذيــو بٓــا٤ع عًــ٢  (2711 – 2516ٜــرتاٚم َــا بــ   

ايـــرٟ ت اترتاضـــ٘ َـــٔ قبـــٌ إداز٠ االقتصـــاد ايهًـــٞ  2114/2115 ايـــٓفر يًطـــ١ٓ املايٝـــ١

 ٚايطٝاض١ املاي١ٝ. 

 

 ااٜسادات ايٓفط١ٝ: - أ

  ايـــدٍٚ املصـــدز٠ يًـــٓفرعًـــ٢ ايبٝاْـــات ايػـــٗس١ٜ ايصـــادز٠ َـــٔ َٓظُـــ١  بٓـــا٤ع  OPEC  )

 َا ًٜٞ: ايتٛصٌ إىلبٝاْات بٓو ايهٜٛ  املسنصٟ  ت ٚ

o  تطع١ ًَٕٝٛ بسٌَٝ / ّٜٛ  خلٍ  2.8 َٔ ايٓفرَتٛضر إْتاز ايهٜٛ  ايَٝٛٞ بًؼ

 .2114/2115ايط١ٓ املاي١ٝ  ايػٗٛز َٔ
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o  ٞد.ى. خلٍ  11287بًؼ َتٛضر ضعس صسف ايدٜٓاز ايهٜٛ  َكابٌ ايدٚالز األَسٜه

 .2114/2115َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايسب  ايجايح

 

      ــؼ ــد بً ــٓفر ق ــٌ اي ــعس بسَٝ ــر ض ــح إٔ َتٛض ــٗٛز خــلٍ  $9214ٚسٝ ــ١ٓ   تطــع١ غ ــٔ ايط َ

ــ١  ــٜٛ      2114/2115املايٝـ ــٓفر ايهـ ــٌ ايـ ــعس بسَٝـ ــٛيف يف ضـ ــا  املًشـ ــسًا يلخنفـ   ْٚظـ

ــد    ــرا املتٛضــر  تك ــد عــٔ ٖ ــ١  بػــهٌ بعٝ ــٞ ٚايطٝاضــ١ املايٝ ــ  إداز٠ االقتصــاد ايهً  قاَ

املٛضــش١ بسَٝــٌ ايــٓفر ألضــعاز ايطــ١ٜٛٓ  املتٛضــطات تٛقــ  ااٜــسادات ايٓفطٝــ١ بٓــا٤ع عًــ٢ ب

ــد   ــا ق ــاٙ  َٚ ــا يف اجلــدٍٚ أدْ ــب عًٝٗ ــ١   ٜرتت ــ١ ْٗاٜ ــ١ يػاٜ ــسادات ايٓفطٝ ــٔ إمجــايٞ ااٜ َ

  آخرٜٔ بع  االعتباز تهًف١ ااْتاز(. 2114/2115ايط١ٓ املاي١ٝ 
 

 $85 $82 $81 طعس ايربٌَٝاملتٛضر ايطٟٓٛ ي

 2417 2318 2313 (ًَٝاز د.ى.  ااٜسادات ايٓفط١ٝ

 

 ااٜسادات غري ايٓفط١ٝ: - ب

 ــ١ ــد َكازْ ــ١ يتطــع١ غــٗٛز    عٓ ــسادات غــري ايٓفطٝ ــجلخ ايطــابك١  إمجــايٞ ااٜ يًطــٓٛات اي

ــ١ ا صــ١ً    ــسادات ايطــ١ٜٛٓ غــري ايٓفطٝ ــو ايطــٓٛاتَــ  إمجــايٞ ااٜ ــا  يتً ــا جنــد أْٗ   ت ْٓ

َــٔ ايــجلخ ضــٓٛات تطــع١ غــٗٛز حتصــًٝ٘ خــلٍ  َــا ت  %75ْطــبت٘ َــا تٛضــر باملغــهً  

 .(املاي١ٝ ايطابك١

  َـٔ   تطـع١ غـٗٛز    ٚسٝح إٔ إمجايٞ ااٜسادات غري ايٓفط١ٝ خـلٍ  ايٓطب١باترتا  ثبات تًو

ٞ    ت ْـ٘  د.ى   ًَٝـاز  118  قد بًػـ  2114/2115ايط١ٓ املاي١ٝ   تًـو   َـٔ املتٛقـ  إٔ تصـٌ إمجـاي

 د.ى. ًَٝاز 214َبًؼ  2114/2115ااٜسادات يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ اياي١ٝ 

     ِــ ــدٍٚ زق ــ  اجل ــ١ اي  4ٜٚٛض ــٓٛات املايٝ ــات ايط ــ١    ( بٝاْ ــ١ٓ املايٝ ــات ايط ــ  تٛقع ــابك١ َ ط

 2114/2115اياي١ٝ 
 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛاتااٜسادات غري ايٓفط١ٝ (: 4ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 اياي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

   ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

اإليراداخ غير انىفطيح خالل انتطعح 

شهىر األونى مه انطىح انمانيح
1129.11419.81788.01796.22394.1

1666.52038.92038.9إجماني اإليراداخ غير انىفطيح

وطثح اإليراداخ غير انىفطيح إنى 

إجماني اإليراداخ غير انىفطيح
67.7%69.6%87.7%75.0%

2015/2014

انثيان
انمتىضط 

انحطاتي
2014/2013 2012/20112013/2012
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 ثايجًا: املصسٚتات ايعا١َ:   

 

    ٌ2114/2115خــــلٍ ايطــــ١ٓ املايٝــــ١   إمجــــايٞ املصــــسٚتات  َــــٔ املتٛقــــ  إٔ تصــــ 

ــؼَ ــِ        2213 بًـ ــداٍٚ زقـ ــ٢ ايٓتـــا٥ر باجلـ ــا٤ع عًـ ــاز د.ى  ٚذيـــو بٓـ ( ايـــ  9 8 7 6 5ًَٝـ

 .٠تٛض  ع١ًُٝ ايتٛقعات يهٌ باب ع٢ً سد

 :ايباب األٍٚ  املستبات( - أ
 

     ٍــل ــات( خـ ــاب األٍٚ  املستبـ ــسٚتات ايبـ ــ١ َصـ ــد َكازْـ ــٗٛز عٓـ ــع١ غـ ــ١   تطـ ــٔ َٝصاْٝـ َـ

ايطــــٓٛات ايــــجلخ ايطــــابك١ ب مجــــايٞ ايبــــاب  ت ْٗــــا متجــــٌ باملتٛضــــر َــــا ْطــــبت٘   

%  َٚـــ  اتـــرتا  ثبـــات ايعٛاَـــٌ األخـــس٣ املـــلثس٠ عًـــ٢ ْتـــا٥ر إمجـــايٞ ٖـــرا          4814

ًَٝـــاز د.ى. ٜٚٛضــــ  اجلــــدٍٚ   5.3 املتٛقعـــ١ تبًــــؼ صــــسٚتات إمجـــايٞ امل تــــ ٕ  ايبـــاب 

تعًكـــــ١ بايبـــــاب األٍٚ  املستبـــــات( ( بٝاْـــــات ايطـــــٓٛات املايٝـــــ١ ايطـــــابك١ امل5زقـــــِ  

 .2114/2115ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ اياي١ٝ 
 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛاتَصسٚتات ايباب األٍٚ خلٍ (: 5ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 اياي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

 

 ٚاخلدَات(: ايطًع١ٝ ايباب ايجاْٞ  املطتًصَات - ب

   ٍَـٔ  تطـع١ غـٗٛز   عٓد َكاز١ْ َصسٚتات ايباب ايجاْٞ  املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَات( خـل

%  َٚـ   47َٝصا١ْٝ ايطٓٛات ايجلخ ايطابك١ ب مجايٞ ايبـاب  ت ْٗـا متجـٌ باملتٛضـر َـا ْطـبت٘       

ايٞ ٖـرا ايبـاب تـ ٕ إمجـايٞ املصـسٚتات      اترتا  ثبات ايعٛاٌَ األخس٣ امللثس٠ ع٢ً ْتـا٥ر إمجـ  

( بٝاْات ايطٓٛات املاي١ٝ ايطابك١ املتعًكـ١  6ًَٝاز د.ى. ٜٚٛض  اجلدٍٚ زقِ   319املتٛقع١ تبًؼ 

 .2114/2115بايباب ايجاْٞ  املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَات( ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ اياي١ٝ 

 

 

 

انثاب األول: انمرتثـاخ خـالل انتطعح شهـىر األونى 

مه انطىح انمانيح
1960.82286.72520.42585.95344.7

4103.34831.55037.8إجماني مصروفاخ انثاب األول خالل انطىح

%48.4%50.0%47.3%47.8  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2012/20112014/2013انثيـــــــان
انمتىضط

 انحطاتي
انتطعح 2013/2012

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

2015/2014
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  ايطابك١ املاي١ٝ ٓٛات(: َصسٚتات ايباب ايجاْٞ خلٍ ايط6ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 اياي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ ٚتٛقعات

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

 

 :(ٚايتذٗٝصات ٚاملعدات ايٓكٌ ٚضا٥ٌ  ايباب ايجايح - ت

 َـٔ  تطع١ غٗٛز خلٍ  ٚايتذٗٝصات( ٚاملعدات ايٓكٌ ايجايح  ٚضا٥ٌايباب  عٓد َكاز١ْ َصسٚتات

َـ   ٚ  %3116باملتٛضـر َـا ْطـبت٘     ت ْٗا متجٌ  ايبابَٝصا١ْٝ ايطٓٛات ايجلخ ايطابك١ ب مجايٞ 

ـ إمجايٞ ٖرا ايبـاب اترتا  ثبات ايعٛاٌَ األخس٣ امللثس٠ ع٢ً ْتا٥ر  ٌ     ت ْ  ٘ َـٔ املتٛقـ  إٔ ٜصـ

دٍٚ د.ى  ٚذيو بٓـا٤ع عًـ٢ ايٓتـا٥ر باجلـ     ًَٕٝٛ 198 هلرا ايباب إىل إمجايٞ املصسٚتات املتٛقع١

ٌ  ايجايـح بٝاْـات ايطـٓٛات املايٝـ١ ايطـابك١ املتعًكـ١ بايبـاب       ٛض  رٟ ٜ( اي7زقِ   ٌ   ٚضـا٥  ايٓكـ

 .2114/2115ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ اياي١ٝ ٚايتذٗٝصات(  ٚاملعدات

 ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚتات ايباب ايجايح خلٍ(: 7ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 اياي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

 

 :ايعا١َ( ٚاالضتُلنات ٚايصٝا١ْ ااْػا١ٝ٥ ايباب ايساب   املػازٜ  - خ

   ٚاالضـــتُلنات ٚايصــٝا١ْ  ااْػـــا١ٝ٥ ايسابـــ   املػــازٜ  ايبــاب   عٓــد َكازْــ١ َصـــسٚتات 

ت ْٗــا   ايبــابَــٔ َٝصاْٝــ١ ايطــٓٛات ايــجلخ ايطــابك١ ب مجــايٞ تطــع١ غــٗٛز خــلٍ ايعاَــ١( 

َــ  اتــرتا  ثبــات ايعٛاَــٌ األخــس٣ املــلثس٠ عًــ٢ ْتــا٥ر ٚ  %4319باملتٛضــر َــا ْطــبت٘  متجــٌ

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ 

خالل انتطعح شهىر األونى مه انطىح انمانيح
1501.01617.41417.11884.93919.1

2760.13640.73219.3إجماني مصروفاخ انثاب انثاوي خالل انطىح

%47.6%44.0%44.4%54.4  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013 2013/2012 2012/2011انثيـــــــان

2015/2014

انمتىضط

 انحطاتي

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انثانث: وضـائم انىقم وانمعـذاخ وانتجهيساخ 

خالل انتطعح شهىر األونى مه انطىح انمانيح
62.254.438.162.6198.0

147.0158.7209.3إجماني مصروفاخ انثاب انثانث خالل انطىح

%31.6%18.2%34.3%42.3وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013 2012/20112013/2012 انثيـــــــان

2015/2014

انمتىضط

 انحطاتي
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ـ إمجـايٞ ٖـرا ايبــاب   ٌ    ت ْ  هلـرا ايبــاب إىل  إمجـايٞ املصــسٚتات املتٛقعـ١   ٘ َـٔ املتٛقــ  إٔ ٜصـ

ــاز 119 ــا٤ع ًَٝ ــو بٓ ــ  د.ى  ٚذي ــا٥ر باجل ــ٢ ايٓت ــِ  عً ــ8دٍٚ زق ــات ايطــٓٛات ٛضــ  رٟ ٜ( اي بٝاْ

ــاب     ــ١ بايب ــابك١ املتعًك ــ١ ايط ــازٜ  املايٝ ــ   املػ ــا١ٝ٥ ايساب ــتُلنات ٚايصــٝا١ْ ااْػ  ٚاالض

 .2114/2115ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ اياي١ٝ ايعا١َ(  
 

 

 ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚتات ايباب ايساب  خلٍ(: 8ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 اياي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

 

 :ايتش١ًٜٝٛ( ٚاملدتٛعات املختًف١  املصسٚتات ايباب اخلاَظ - ز

 ِخـلٍ   (ايتشًٜٛٝـ١  ٚاملـدتٛعات  املختًف١ املصسٚتات  اخلاَظإمجايٞ املصسٚتات بايباب  تتط

% إىل 3912بـ     سٝح تساٚس َٔ ايطٓٛات املاي١ٝ ايجلخ ايطابك١ بعدّ االضتكساز تطع١ غٗٛز 

ـ  % 4715إال أْٗا متجٌ باملتٛضر َـا ْطـبت٘   %(. 5613 ٌ   ت ْ َصـسٚتات ايبـاب    ٘ َـٔ املتٛقـ  إٔ تصـ

ًَٝـاز د.ى. ٜٚٛضـ  اجلـدٍٚ     1119 َبًؼ ايتش١ًٜٝٛ( ٚاملدتٛعات املختًف١  املصسٚتات اخلاَظ

ــِ  ــاب اخلــاَظ   9 زق ــ١ بايب ــ١ ايطــابك١ املتعًك ــات ايطــٓٛات املايٝ ــ١  املصــسٚتات ( بٝاْ  املختًف

 .2114/2115ايتش١ًٜٝٛ( ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ اياي١ٝ  ٚاملدتٛعات
 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚتات ايباب اخلاَظ خلٍ(: 9ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 اياي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

 انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح 

واالضتمالكاخ انعامح خالل انتطعح شهىر األونى 

مه انطىح انمانيح

814.6659.0648.8836.51907.1

1652.01651.81530.5إجماني مصروفاخ انثاب انراتع خالل انطىح

%43.9%42.4%39.9%49.3  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

انمتىضط

 انحطاتي

2015/2014

2012/20112014/2013انثيـــــــان 2013/2012

انتطعح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انخامص:  انمصروفاخ انمختهفح وانمذفىعاخ 

انتحىيهيح خالل انتطعح شهىر األونى مه انطىح 

انمانيح

3920.03540.55017.55204.610954.0

8345.19024.88906.5إجماني مصروفاخ انثاب انخامص خالل انطىح

%47.5%56.3%39.2%47.0  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2013/2012انثيـــــــان

2015/2014

انمتىضط

 انحطاتي
2014/2013 2012/2011


