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َــــــا ٖــــــــٞ َـــــٛاش١ْ املـــٛاطـــٔ؟ 

 ٚملاذا تُٗو؟
 

 

 َا ٖٞ املٝصا١ْٝ ايعا١َ يًدٚي١؟
 
 

 ديًٝو ملعسف١ َٝصا١ْٝ دٚي١ ايهٜٛت.ٖٞ   •

ٖٞ ايٛض١ًٝ اييت َٔ خالهلا تعسف َـا ٖـٞ    •

 إٜسادات دٚي١ ايهٜٛت ٚفُٝا تٓفل.

ٖٞ ايٛض١ًٝ اييت متهٓو َٔ َعسف١ إْفام  •

ايدٚي١ عًـ٢ ادـدَات ايعاَـ١ ايـيت متـظ      

حٝاتــو ايَٝٛٝـــ١ نـــايلعًِٝ ٚاي ـــخ١  

 ٚخالف٘.

 ٖٞ ٚضًٝلو ملعسف١ حكٛقو نُٛاطٔ. •

 ضًٝلو ملساقب١ ايعٌُ احلهَٛٞ .ٖٞ ٚ •

 

   ٌُاملٝصاْٝــ١ ايعاَــ١ يًدٚيــ١  ٖــٞ ضــ ٌ ٜػــ

اإلٜسادات  املكدز حت ًٝٗا ٚامل ـسٚفات املكـدز   

 إْفاقٗا خالٍ ايط١ٓ املاي١ٝ. 

  ايط١ٓ املايٝـ١   أٍٚ إرسٜـٌ َـٔ نـٌ      ٚتبدأ

عاّ ٚتٓلٗٞ رٓٗا١ٜ غٗس َازع َٔ ايعاّ ايلايٞ. 

ٚإذ مل ٜ ــدز قــإْٛ ايطــ١ٓ املايٝــ١ ٜعُــٌ     

ــ١  ايطــارك١ حلــه وــدٚزٙ ٜٚ ــدز    راملٝصاْٝ

 رريو تعُِٝ َٔ ٚشٜس املاي١ٝ.

    تعــد ااٗــات ايــيت تػــًُٗا  َٝصاْٝــ١ ايدٚيــ١

 نٌ   حدٚد اخل او٘ تكدٜسا مل سٚفاتٗا

ــد  ــدد٠      ــ١   َٛاعٝ ــٛشاز٠ املايٝ ــ٘ ي تكدَ

ملٓاقػل٘ ٚدزاضل٘ فٓٝـا.. نُـا تسضـٌ ْطـد١     

ــ١    ــ١ ايعاَـ ــدٜسات إا ااَاْـ ــو ايلكـ َـــٔ تًـ

يًُ ًظ ااع٢ً يًلدطٝط  ٚدٜـٛإ اددَـ١   

 املد١ْٝ يدزاضل٘ نٌ   حدٚد اخل او٘.  

 

 



 

 

امل سٚفات ايعا١َ راملٝصا١ْٝ ايعا١َ يًدٚي١  

 :أرٛاب اإلْفام ايلاي١ٝ تػٌُ

اإلٜسادات  ايعا١َ راملٝصا١ْٝ ايعا١َ يًدٚي١  

 تػٌُ اارٛاب ايلاي١ٝ:

 

  ايباب ااٍٚ: املستبات 

  ايباب ايجاْٞ غسا٤ املطلًصَات ايطًع١ٝ

 ٚادد١َٝ 

 ايباب ايجايح: ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعدات ٚايل ٗٝصات 

  ايباب ايسرع: املػازع اإلْػا١ٝ٥ 

 اداَظ: امل سٚفات ااخس٣ ايباب 

  

 ايباب ااٍٚ: إٜسادات ايٓفط ٚايػاش 

  ٌايباب ايجاْٞ: ايطسا٥ب ع٢ً وا  ايدخ

 ٚاازراح

  ايباب ايجايح: ايطسا٥ب ٚايسضّٛ ع٢ً

 املُلًهات

  ايباب ايسرع: ايطسا٥ب  ٚايسضّٛ  ع٢ً ايطًع

 ٚاددَات  

 اداَظ: ايطسا٥ب ٚايسضّٛ ع٢ً ايل از٠  ايباب

 ٚاملعاَالت ايدٚي١ٝ )ااُازى(

 ايباب ايطادع: إٜسادات اددَات ايعا١َ 

 ايباب ايطارع: اإلٜسادات ٚايسضّٛ امللٓٛع١ 

 ايباب ايجأَ: اإلٜسادات ايسأمساي١ٝ 

 

 

 

 أدا٤ االقل اد ايهٜٛيت

 ايعاّ % َكاز١ْ مبعدٍ رًؼ حنٛ  َعدٍ ايُٓٛ االقل ادٟ احلكٝكٞ   عاّ  رًؼ  %. 

   ٛنُا رًؼ َعدٍ ايلطدِ )َعدٍ ازتفاع ااضعاز( حن .% 

   دٚالز.اضلكس ضعس وسف ايدٜٓاز ايهٜٛيت َكارٌ ايدٚالز عٓد َلٛضط ضعس وسف

   ٕخالٍ ايعاّ ؼ أيف مبعدٍ رً رًؼ عدد امللعطًه َٔ ايطها %. 

 

 

 

 

 



 

 0202/0200ْلا٥ج احلطاب ادلاَٞ يًعاّ املايٞ 

 

 ًايٞ اإلٜسادات ـــؼ إمجـــر

 ايعا١َ مبٝصا١ْٝ ايدٚي١ 

ًَٝاز دٜٓاز نٜٛيت.

  ١ ــسادات ايٓفطٝــٌ اإلٜــمتج 

% َٔ مج١ً اإلٜسادات حنٛ 

ايعا١َ.

  فإٕ اإلٜسادات ـــٞ املكارـف ٌ

ايطسٜب١ٝ مل تصد ح لٗا عٔ 

% ٖٚٞ ْطب١ ض١ًٝ٦ 

قٛزْت ردٍٚ   دا إذاـج

س٣ )ايٓسٜٚج ـــ١ أخـــْفطٝ

دالت ــا َعـــــَجال( ت ٌ فٝٗ

احل ١ًٝ ايطسٜب١ ملا ٜكازب 

% َٔ مج١ً اإلٜسادات 

ايعا١َ.

  ٜٛٓع ـــٚهلرا متجٌ ع١ًُٝ ت

سادات ايعا١َ ـــادز اإلٜــَ 

١ ــ١ أضاض١ٝ مبٛاشْــــَطاي

ايهٜٛت ٚذيو حلُا١ٜ 

١ ٚتكًٌٝ ـــااجٝاٍ ايكادَ

االعلُاد ع٢ً ايٓفط. 

 

   املكارٌ، رًػت امل سٚفات  

ًَٝاز  ايعا١َ يًدٚي١ حنٛ 

دٜٓاز نٜٛيت. رصٜاد٠ قدزٖا 

% عٔ ايعاّ املايٞ 

/ .

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انثيان
انقيمح تانمهيىن 

ديىار

وطثح إنى إجماني 

اإليراداخ

19947.40.9انثاب األول: انىفط انخاو وانغاز

انثاب انثاوي: انضرائة عهى صافي انذخم 

واألرتاح

87.80.0

انثاب انثانث: انضرائة وانرضىو عهى 

انممتهكاخ

11.10.0

انثاب انراتع: انضرائة وانرضىو عهى انطهع 

وانخذماخ

2.80.0

انثاب انخامص: انضرائة وانرضىو عهى 

انتجارج وانمعامالخ انذونيح

218.40.0

566.60.0انثاب انطادش: إيراداخ انخذماخ

660.60.0انثاب انطاتع: اإليراداخ وانرضىو انمتىىعح

7.30.0انثاب انثامه: اإليراداخ انرأضمانيح

21501.98100.00إجماني اإليراداخ انعامح

 اإليراداخ  انعامح مقطمح وفقا نألتىاب انمختهفح  2011/2010  

                          

                         
            

                      
              

                      
                   

                     
                           

   

                      
                              

   

                          

                                                                     

                          

                         
            

                      
              

                      
                   

                     
                           

   

                      
                              

   

                          

                                                                     



   رًػت مج١ً ايسٚاتب رايباب

ًَٝاز دٜٓاز مبا   ااٍٚ حنٛ

% ميجٌ ْطب١ رًػت حنٛ 

َٔ مج١ً امل سٚفات ايعا١َ. 

     رًػت َعدالت ايصٜاد٠

% َكاز١ْ ااجٛز حنٛ 

. /رايعاّ 

    

  حاي١ إضاف١ راب ااجٛز  

  ااٗات املًخك١ ٚاملطلك١ً 

ٚرعض عٓاوس ااجٛز   ايباب 

اداَظ، ٜ بح إمجايٞ 

ًَٝاز دٜٓاز أٟ  ,ااجٛز حنٛ 

% َٔ مج١ً َا ٜعادٍ 

اإلْفام ايعاّ. 

   ميجٌ ايباب اداَظ أحد

اارٛاب اهلا١َ راملٝصا١ْٝ ايعا١َ 

يًدٚي١ الغلُاي٘ ع٢ً وٛز 

ايدعِ املدلًف١ اييت تكدَٗا 

ايدٚي١ ندعِ ايبٓصٜٔ  

ٚايطاق١  ٚدعِ ايعُاي١ 

راملٓػآت اداو١  ٚغريٖا َٔ 

وٛز ايدعِ . 

   ٚقد رًؼ املٓ سف َٔ ٖرا ايباب

ًَٝاز دٜٓاز نٜٛيت  حنٛ 

% َٔ مج١ً أٟ حنٛ 

 امل سٚفات.

 

  رًػت ايٓفكات االضلجُاز١ٜ

راملٝصا١ْٝ )ايباب ايجايح 

ًَٝاز دٜٓاز  ٚايسارع( حنٛ 

نٜٛيت مبا ميجٌ حنٛ 

امل سٚفات. % َٔ مج١ً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

انقيمح تانمهيىن ديىارانثيان
وطثح إنى إجماني 

انمصروفاخ

%3423.221.1انثاب األول: انمرتثاخ

انثاب انثاوي: انمطتهسماخ انطهعيح 

وانخذماخ
2791.917.2%

انثاب انثانث: وضائم انىقم وانمعذاخ 

وانتجهيساخ
152.90.9%

انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح 

وانصياوح
1688.110.4%

%8164.950.3انثاب انخامص: انمصروفاخ انمختهفح

16221.0100.0جمهح انمصروفاخ انعامح

 اإلوفاق انعاو  مه واقع انحطاتاخ انختاميح نهعاو انماني 2011/2010 

                    
   

                         
                

   

                    
               
          

  

                                
        

   

                        
        

   

                                                                

                    
   

                         
                

   

                    
               
          

  

                                
        

   

                        
        

   

                                                                



 ِ اإلْفام ع٢ً ااجٛز  رًؼ ح

)مبفَٗٛٗا املٛضع( ٚايدعِ 

 راملٝصا١ْٝ ايعا١َ حنٛ 

ًَٝاز دٜٓاز نٜٛيت أٟ َا 

% َٔ مج١ً ٜعادٍ حنٛ 

اإلْفام ايعاّ. ٖٚٛ َا ٜؤند 

ع٢ً ضدا١َ فاتٛز٠ نٌ َٔ 

ااجٛز ٚايدعِ ع٢ً املٝصا١ْٝ 

ايعا١َ يًدٚي١ ع٢ً حطاب 

ايٓفكات االضلجُاز١ٜ احلافص٠ 

ايل١ُٝٓ االقل اد١ٜ.يًُٓٛ ٚ

  

  ٞاغلًُت َٝصا١ْٝ  ايعاّ املاي

ع٢ً  /املٓ سّ 

ايعدٜد َٔ رساَج ايدعِ  اييت 

متجٌ أحد أِٖ أٚيٜٛات ايعٌُ 

احلهَٛٞ.

 ًؼ إمجايٞ اإلْفام ــفكد ر

ًَٝاز  االجلُاعٞ حنٛ 

دٜٓاز ٖٚٛ َا ٜعادٍ حنٛ 

% َٔ إمجايٞ اإلْفام 

ايعاّ.  

 

   ٜٔرًؼ دعِ َٓل ات ايبٓص

ًَٝاز دٜٓاز  ٚايػاش حنٛ 

  حه رًؼ دعِ خفض 

 تهايٝف املعٝػ١ حنٛ 

ًَٕٝٛ دٜٓاز. 

 

   نُا رًؼ ايدعِ املكدّ يألفساد

)ٜػٌُ َٓح ايصٚاج، االعفا٤ 

سٚض ايعكاز١ٜ ــَٔ ايك

١ ــدٖا، ٚايسعاٜـــٚفٛا٥

 االجلُاع١ٝ( َبًؼ 

ًَٕٝٛ دٜٓاز.

 

 
 
 
 

  نُا رًؼ دعِ عالج املٛاطٓه رادازج  َبًؼ  ًَٕٛٝ

دٜٓاز.

  ضاُٖت املٝصا١ْٝ ردعِ ايعُاي١   ايكطاع اداص مببًؼ

 ًَٕٝٛ دٜٓاز.   

 
 

2011/2010

بياى
الوبلغ بالوليوى 

ديٌار

الٌسبة إلى إجوالي 

الوصروفات بالويزاًية

%3052دعن لألفراد:

هٌه:

130       الرعاية اإلجتماعية

69      فوائد قروض عقارية

13         منح زواج

44     إعفاء هي قروض عقارية

%2231عالج الوواطٌييي بالخارج

%2672دعن العوالة في القطاع الخاص

%11557الوٌحة األهيرية

%50,03دعن للوؤسسات األهلية:

منه:

2        دعم مدارس خاصة

0,481       دعم الصحف

%10476,5دعن عام:

منه:

113      خفط تكاليف المعيشة

933   دعم منتجات مكررة وغاز

%5503,4دعن الشركات

إجوالي اإلًفاق  على براهج 

الذعن واإلًفاق االجتواعي
685542,2%

اإلًفاق على براهج الذعن واإلًفاق االجتواعي في العام الوالي 



 3122/3123املٝصا١ْٝ ايعا١َ يًدٚي١ يًعاّ املايٞ 
 

 
تلُجٌ أِٖ أٖداف َٝصا١ْٝ ايعاّ املايٞ  

 فُٝا ًٜٞ: 2100/2102

 

  َٔ زفع نفا٠٤ َطل٣ٛ اددَات ايعا١َ

تعًِٝ ٚوخ١ ٚخدَات اجلُاع١ٝ 

 ٚتسف١ٝٗٝ.

 

  ٞحتكٝل أع٢ً َسدٚد اقل ادٟ ٚاجلُاع

 .َٔ عًُٝات اإلْفام ايعاّ

 

  املطا١ُٖ ايفعاي١   اضلٝعاب ايعُاي١

 .ايداخ١ً إا ضٛم ايعٌُ

 

  تػ ٝع ايعُاي١ ايهٜٛل١ٝ ع٢ً االيلخام

رايكطاع اداص َع ضُإ املصاٜا املدلًف١ 

 هلِ. 

 

  ًٌٝتٜٓٛع َ ادز اإلٜسادات ايعا١َ ٚتك

االعلُاد ع٢ً اإلٜسادات ايٓفط١ٝ نُ دز 

 ز٥ٝظ يإلٜسادات ايعا١َ.

 

  ٍااليلصاّ حبُا١ٜ أوخاب املعاغات َٔ خال

االيلصاّ احلهَٛٞ رطداد ايع ص 

ادٜل ايلأَٝٓات ــــي ٓ االنلٛازٟ

  االجلُاع١ٝ.

 

 
 
 

 

 

 

 

الهفط وصهاعاته ميثل مورد 

 امليسانية األشاشي



 2100/2102اإلٜسادات ايعا١َ امللٛقع١ يًعاّ املايٞ 
 

 

  ٌ امللٛقع إٔ ت َٔ 

سادات  ـــ١ اإلٜـــمجً

راملٝصا١ْٝ ايعا١َ يًدٚي١ 

  2100/2102يًعاّ املايٞ 

ًَٝاز دٜٓاز.  0,31حنٛ 

متجٌ اإلٜسادات ايٓفط١ٝ 

% مبا 3019َٓٗا حنٛ 

 ًَٝاز دٜٓاز.  ,023ٜٛاشٟ 

  

   ٌ امللٛقع إٔ ت َٔ 

سادات ــــ١ اإلٜــمجً

 263ايطسٜب١ٝ رٓخٛ 
 ًَٕٝٛ دٜٓاز. 

  

 ُظ ــا َا تلخفــدا٥

 حطاراتٗا   ايدٚي١ 

١ راإلٜسادات ــاداو

ايطسٜب١ ٚإٜسادات ايٓفط 

نإجسا٤ احرتاشٟ خػ١ٝ 

ايلػريات ايطًب١ٝ رٗبٛط 

 أضعاز ايٓفط.  
 

 

 

 
 

 
 

 



 2100/2102امل سٚفات ايعا١َ امللٛقع١ يًعاّ املايٞ 
 

  رًػت مج١ً امل سٚفات املكدز٠

حنٛ  2100/2102خالٍ ايعاّ املايٞ 

 ًَٝاز دٜٓاز.   0339

  

  ااٍٚ اداص اضلخٛذ ايباب

% 2232رايسٚاتب ٚااجٛز ع٢ً حنٛ 

َٔ خم  ات املٝصا١ْٝ حٝح رًػت 

ًَٝاز دٜٓاز.  111خم  ات٘ حنٛ 

% عٔ ايعاّ املايٞ 2331رصٜاد٠ رًػت 

2101/2100 . 

  نُا غٗدت خم  ات املػازٜع

اإلْػا١ٝ٥ ٚاي ٝا١ْ )ايباب ايسارع ( 

% َكاز١ْ 11شٜاد٠ ًَخٛظ١ رٓطب١ 

سّ، حٝح رًػت رايعاّ املايٞ املٓ 

ًَٝاز دٜٓاز  231خم  ات٘ حنٛ 

ًَٝاز دٜٓاز    031َكاز١ْ رٓخٛ 

 ايعاّ ايطارل.

   ٌُغٗد ايباب اداَظ ٚايرٟ ٜػ

ر ٛز٠ أضاض١ٝ ع٢ً خم  ات 

ايدعِ  شٜاد٠ ًَخٛظ١ رًػت   حنٛ 

% َكاز١ْ راملٓ سف ايفعًٞ   11

، حٝح 2101/2100ايعاّ املايٞ  

ٚوًت خم  ات ذيو ايباب إا 

 . دٜٓازًَٝاز  330ٛ حن

  نُا غٗدت رك١ٝ أرٛاب املٝصا١ْٝ

شٜاد٠ ًَخٛظ١ ضٛا٤   راب 

املطلًصَات ايطًع١ٝ ٚادد١َٝ  

%( ٚنرا ايباب ايجايح 0936)شٜاد٠ 

% عٔ َا مت وسف٘ 2رصٜاد٠ رًػت 

رايفعٌ خالٍ ايعاّ املايٞ 

2101/2100. 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 1022/1021الدعم واإلنفاق االجتماعي مبيسانية  برامج

 

 

  ّ2100/2102غٗدت َٝصا١ْٝ ايعا  

شٜادات ًَُٛض١   رساَج ايدعِ 

املدلًف١. نإ أرسش تًو ايصٜادات َا 

خ ص يربْاَج خفض تهايٝف 

املعٝػ١ عٔ املٛاطٔ ايهٜٛيت ٚايرٟ غٗد 

% َكاز١ْ رايعاّ 031شٜاد٠ أنجس َٔ 

 . 2101/2100املايٞ 

 

  نُا غٗدت خم  ات ت١ُٝٓ ايك٣ٛ

% 00032ايعا١ًَ شٜاد٠ مبعدٍ رًؼ 

ٚنريو شادت إعاْات ايبطاي١ )ايباحجه 

 %. 12عٔ ايعٌُ( مبكداز 

    نُا اضلُس دعِ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ

ااٗات غري احله١َٝٛ مبعدالت شٜاد٠ 

%  َكاز١ْ رايعاّ 0031رًػت   جمًُٗا 

 املايٞ املٓ سّ.

 

 حلهَٛٞ   نُا  اضلُس ايدعِ ا

ايصٜاد٠ يًُدازع اداوــ١ )شٜاد٠ مبعدٍ 

%( ٚيً خف احمل١ًٝ )شٜاد٠ مبعدٍ 312

 %(.0,قازب 

 

  نُا اضلُست ايدٚي١   حتٌُ أعبا٤

ايلأَٝٓات االجلُاع١ٝ َٔ خالٍ حتٌُ 

ايع ص االنلٛازٟ ع٢ً حنٛ جعٌ تًو 

 % تكسٜبا.. 3,املد  ات تصٜد مبعدٍ 
 

 

 

 

 

 



 

 2100/2102اإلنفاق على اخلدمات العامة واالجتماعية مبيسانية 

 

 

  رًػت خم  ات املٝصا١ْٝ املٛج١ٗ

يإلْفام ع٢ً اددَات ايلع١ًُٝٝ 

% َٔ مج١ً 02ٚخدَات٘ حنٛ 

خم  ات املٝصا١ْٝ، نُا رًػت 

 %.1خم  ات قطاع اي خ١ حنٛ 

 

 اانرب َٔ خم  ات املٝصا١ْٝ  ايٓطب١

هلرا ايعاّ ترٖب ددَات ايلهافٌ 

االجلُاعٞ ٚايػ٦ٕٛ االجلُاع١ٝ، إذ 

% َٔ مج١ً 03رًػت تًو ايٓطب١ حنٛ 

خم  ات املٝصا١ْٝ. ٖٚٛ َا ٜؤند 

ايلصاّ دٚي١ ايهٜٛت مبطاْد٠ املٛاطٔ 

ٚتٛفري حٝا٠ نسمي١ ي٘ َٚطاْد٠ 

 ناف١ ف٦ات اجمللُع املدلًف١. 

 

 ٞايدٚي١ أ١ُٖٝ ق ٣ٛ  نُا تٛي

يًددَات ااخس٣ اييت متظ حٝا٠ ايفسد 

نددَات املٝاٙ ٚايهٗسرا٤ ٚاييت رًػت 

% َٔ مج١ً 0236خم  اتٗا 

 خم  ات ٖرا ايعاّ املايٞ. 

 

  ٟٛ نُا تٛيٞ ايدٚي١ أ١ُٖٝ ق

ددَات  اأَ ٚايعداي١ ٚايدفاع 

% َٔ 111مبد  ات ٚوًت إا حنٛ 

 مج١ً اإلْفام ايعاّ.
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  املالحظ أٜطا ع٢ً خم  ات َٝصا١ْٝ

ايعاّ احلايٞ أْٗا غٗدت شٜادات َططسد٠   

اإلْفام ع٢ً اددَات املكد١َ يألفساد. حٝح 

رًػت ايصٜاد٠   املد  ات يألَٔ ٚايعداي١ 

%،   حه شادت املد  ات 03رٓخٛ 

 %.11االجلُاع١ٝ رأنجس َٔ 
 

 

  ٚغٗدت املد  ات املٛج١ٗ يًددَات

%  1036ي خ١ٝ شٜاد٠ مبعدٍ ايلع١ًُٝٝ ٚا

 % ع٢ً ايرتتٝب. 0336ٚ
 

 

  راملجٌ غٗدت خدَات ايٓكٌ ٚاملٛاوالت

% ٚ حنٛ 06131طفسات   اإلْفام مبعدالت 

% ع٢ً ايلٛايٞ. ٖٚٛ َا ٜعهظ اٖلُاّ 11

ايدٚي١ رلطٜٛس تًو اددَات   إطاز خط١ 

 ايل١ُٝٓ االقل اد١ٜ ٚاالجلُاع١ٝ.
 

 

  نُا شادت املد  ات يًددَات

االقل اد١ٜ ر ٛز٠ ًَُٛض١ َٓٗا شٜاد٠ 

% ددَات ايصزاع١ ٚايجس٠ٚ 6231قدزٖا 

ايهٗسرا٤  ايطُه١ٝ، ٚنريو خدَات

 %.610ٚاملا٤ مبعدٍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 21,9الرؤية املصتقبلية للتهمية االقتصادية واالجتماعية: الكويت عام 

  ّيلخكٝل ااٖداف    21,9تبٓت احله١َٛ ايهٜٛل١ٝ  اضرتاتٝ ١ٝ ت١ُٜٛٓ  حل٢ ايعا

 ايلاي١ٝ:

  ٔشٜاد٠ َعدالت  منٛ ايٓاتج احملًٞ اإلمجايٞ  َٚٔ ثِ  حتطه جٛد٠ احلٝا٠ يًُٛاط

 ايهٜٛيت

 ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس ايكطاع اداص 

 دعِ ايل١ُٝٓ ايبػس١ٜ ٚاالجلُاع١ٝ 

 تطٜٛس ايطٝاضات ايطها١ْٝ 

 اإلداز٠ احله١َٝٛ ايهف٤ 

 احله١َٛ  مخظ خطط  مخط١ٝ. تبدأ  يلٓفٝر تًو ايسؤ١ٜ االضرتاتٝ ١ٝ  تبٓت

 .2101ٚتٓلٗٞ عاّ  2101ادط١ ادُط١ٝ ااٚا   عاّ 

  ًَّٝاز دٜٓاز يلٓفٝر َػسٚعات خط١ ايل١ُٝٓ مبا  219، مت  إْفام 2100/2101  عا

 % َٔ مج١ً اإلْفام ايعاّ خالٍ ذيو ايعاّ. 09ميجٌ 

  َٞػسٚع  تُٟٓٛ   ض٤ٛ  0211َٔ امللٛقع إٔ ٜلِ تٓفٝر  2102/2100  ايعاّ املاي

 خط١ ايل١ُٝٓ. 

  املػسٚعات اهلا١َ   خمطط ايل١ُٝٓ إْػا٤ جمُٛع١ َٔ املدٕ راملػازن١ َع َٔ

ايكطاع اداص َجٌ َد١ٜٓ ادريإ اادٜد٠، َد١ٜٓ وباح اامحد، َد١ٜٓ جارس 

 اامحد، َد١ٜٓ ضعد ايعبدهلل  َٚد١ٜٓ جدٜد٠ مشاٍ غسب اي ًٝبٝدات.

 ا١َ أٜطا تطٜٛس قطاع اددَات اي خ١ٝ  ٚخدَات اإلْرتْت. َٔ املػسٚعات اهل 
 

 

 2102األداء االقتصادي املتوقع يف العام 

 

  َٛدعَٛا رازتفاع أضعاز ايٓفط.% 131 حنَٛٔ امللٛقع إٔ حيكل االقل اد َعدٍ من 

 ٜ ٕظٌ ايطٝاض١ املاي١ٝ ايلٛضع١ٝ 9حاجص  َعدٍ ايلطدِ لدط٢ َٔ امللٛقع أ   %

، ٚتبين خطط ايل١ُٝٓ االقل اد١ٜ ٚازتفاع ااضعاز ايعامل١ٝ يًطًع املدلًف١يًخه١َٛ 

 خاو١   ظٌ ايلٛج٘ اادٜد حنٛ إقساز شٜادات أخس٣   ايسٚاتب. 

 

 


