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تىقعاث أداء انمانيت انعامت نهىزاراث واإلداراث انحكىميت
نهسنت انمانيت 2012/2012
 صدز يؤخساً تقسيس يٍ قبم "انشال" عٍ تٕقعاث َتائج انًيصاَيت نهسُت انًانيت  2016/2015يبيًُا
ٔصٕل انعجص اإلجًاني َذٕ  3-2يهيااز .ك ٌٔ .اقتطاا يخصصااث صاُدٔ اججياال انقا يات
بافتساض استًساز يتٕسط سعس انُفط دتى َٓايت انسُت انًانيت  2016/2015يبهغ .$53
 إال أَّ بُاءً عهى َظاو تٕقعاث إ ازة االقتصا انكهي ٔانسياست انًانيات ساتتسأح إجًااني اإلياسا اث
انعاياات نهسااُت انًانياات  2016/2015يااا باايٍ  14.7-14يهياااز .ك ديااأ أٌ إجًاااني اإليااسا اث
انُفطيت ستبهغ يا بيٍ  13.3-12.6يهياز .ك ٔإجًاني اإليسا اث غياس انُفطيات ستصام يبهاغ 1.4
يهياز .ك .خالل انسُت انًانيت ذاتٓا.
 ٔ بااافتساض أٌ يااا ساايتى إَفاقااّ ائجًاااني انًصااسٔفاث خااالل انسااُت انًانياات  2016/2015ساايبهغ
 19.2يهياااز .ك فًااٍ انًتٕق ا أٌ يصاابخ عجااص انًيصاَياات يااا باايٍ  5.2 – 4.5يهياااز .ك .قباام
ادتسااا يخصصاااث صااُدٔ اججيااال انقا ياات أيااا بعااد ادتسااا يخصصاااث صااُدٔ اججيااال
انقا يات  %10يااٍ إجًااني اإليااسا اث فسيصابخ انعجااص ياا باايٍ  6.6 - 6يهيااز .ك ْٔاإ ٌٔ
انعجص انًتٕق في انًيصاَيت ٔانًقدز بًبهغ  8.2يهياز .ك.
ٔ ديأ أٌ يتٕسط سعس بسييم اناُفط قاد بهاغ  $55خاالل انخًسات شإٓز اجٔناى ياٍ انساُت انًانيات
َٔ 2016/2015ظساً الستًساز تٕقعاث اَخفااض ساعس بسييام اناُفط انكإيتي دتاى َٓايات انساُت
انًانياات فقااد تااى ٔض ا فسضاايتيٍ اًتٕسااط جسااعاز انااُفط ًْٔااا سااعس  $44ٔ $40خااالل انفتااسة
انًتبقيت عهًًا بأَّ تى أخر تكهفت اإلَتاج  $8بعيٍ االعتباز ٔيٕضخ انجدٔل أ َاِ َتائج انًيصاَيت
انعايت نهدٔنت انًتٕقعت دتى َٓايت انسُت انًانيت .2016/2015
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تٕقعاث َتائج انًيصاَيت انعايت نهٕشازاث ٔاإل ازاث انذكٕييت في َٓايت انسُت انًانيت 2016/2015
متىسط سعر انبرميم انحقيقي خالل انخمست شهىر األونى من انسنت انمانيت

$22

2012/2012
اإليسا اث انُفطيت انفعهيت خالل انخًست شٕٓز اجٔنى يٍ انسُت انًانيت 2016/2015

2.6

يهياز .ك.
$00

$00

متىسط سعر انبرميم انمتىقع نهسبعت شهىر انمتبقيت

5.7

6.4

إجًاني اإليسا اث انُفطيت انًتٕقعت نهسُت انًانيت  2016/2015يهياز .ك

12.6

13.3

اإليسا اث غيس انُفطيت انًتٕقعت نهسُت انًانيت  2016/2015يهياز .ك.

1.4

1.4

إجماني اإليراداث انعامت انمتىقعت نهسنت انمانيت ( 2012/2012مهيار د.ك).

10

10.1

إجماني انمصروفاث انعامت انمتىقعت نهسنت انمانيت ( 2012/2012مهيار د.ك).

16.2

16.2

زيادة اإليراداث عن انمصروفاث (مهيار د.ك).

- 2.2

- 0.2

ادتياطي اججيال انقا يت  %10يٍ إجًاني اإليسا اث يهياز .ك.

1.4

1.5

زيادة اإليراداث عن انمصروفاث وانمخصصاث (مهيار د.ك).

- 2.2

-2

اإلياااسا اث انُفطيااات انًتٕقا ا تذصااايهٓا نهسااابعت شااإٓز انًتبقيااات ياااٍ انساااُت انًانيااات
 2016/2015يهياز .ك.

انًصدز :إ ازة االقتصا انكهي ٔانسياست انًانيت
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