
                                                                                        

 

 

    

 

 

 

  22485157هاتف:   8بموك  –الذور األول  –إدارة االقتصاد الكمي والسياسة املالية 

 12/11/2014املوافق  األربعاءتاريخ اإلصذار: يوم  22427585فاكس: 

 دولة الكويت



 1      إ/ الباحثة فيء الجيران -  4102/4102وتوقعات أداء المالية العامة للسنة المالية  4102/4102تحليل أداء المالية العامة خالل النصف األول مه السنة المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داد:ـإع
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ــ١   : أٚال ــ١ ايعاَـ ــ١  أدا٤ املايٝـ ــٛشازات ٚا دازات احلهَٛٝـ ــ١ ايـ ــٔ    (َٝصاْٝـ ــ  األٍٚ َـ ــالٍ ايٓصـ خـ

 :2114/2115يط١ٓ املاي١ٝ ا

 

  2114/2115يطـــ١ٓ املايٝـــ١ خـــالٍ ايٓصـــ  األٍٚ َـــٔ ا ا ٜـــسادات ايفعًٝـــ١ مجًـــ١ بًغـــ 

 د.ى. تٓكطِ إىل:ًَٝاز  15.1حنٛ 

o 14.2 .ًَٝاز د.ى. إٜسادات ْفط١ٝ 

o 18886 .ًَٝاز د.ى. إٜسادات غري ْفط١ٝ 
 

  ــ  2114/2115املايٝــ١ خــالٍ ايٓصــ  األٍٚ َــٔ ايطــ١ٓ    املصــسٚفات ايفعًٝــ١   مجًــ١ بًغ

 ًَٝاز د.ى.  6.1حنٛ 
 

   ٕ ًاسكــل فا٥طــقــد  2114/2115ايطــ١ٓ املايٝــ١ ايٓصــ  األٍٚ َــٔ ٚبٓــا٤ع عًــ٢ َــا تكــدّ  فــ  

 ًَٝاز د.ى. 9َكدازٙ 
 

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

قـد   2114/2115املايٝـ١  خالٍ ايٓص  األٍٚ َٔ ايطـ١ٓ  ملٝصا١ْٝ اإمجايٞ ا ٜسادات(  ف ٕ فا٥ض 

 ًَٝاز د.ى. 582بًغ 

 

 :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

  2114/2115خـــالٍ ايٓصـــ  األٍٚ َـــٔ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١   $11285 بًـــغبسَٝـــٌ ايـــٓفر قـــد 

ــسًا  ــا يْٚظ ــع  الخنف ــٛيف يف ض ــٓفر ايهــٜٛ    س املًش ــٌ اي ــرا   بسَٝ ــٔ ٖ ــد ع بػــهٌ بعٝ

ملٛضــش١ يف اجلــدٍٚ أدْــاٙ  اعًــ٢ األضــعاز  فكــد ت تٛقــي ا ٜــسادات ايٓفطٝــ١ بٓــا٤ع  املتٛضــر

 .2114/2115َٚا قد ٜرتتب عًٝٗا يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ 
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 $95 $91 $85 ضعس ايربٌَٝ

ا ٜسادات ايٓفط١ٝ ايفع١ًٝ خالٍ ايٓص  األٍٚ 

  ًَٝاز د.ى.(
1482 1482 1482 

املتٛقــي حتصــًٝٗا خــالٍ   ا ٜــسادات ايٓفطٝــ١

  ًَٝاز د.ى.( ايٓص  ايجاْٞ
1184 1189 1383 

 2785 2681 2486 إمجايٞ ا ٜسادات ايٓفط١ٝ املتٛقع١  ًَٝاز د.ى(

 2.4 2.4 2.4  ًَٝاز د.ى.( املتٛقع١ ا ٜسادات غري ايٓفط١ٝ

 4292 42.2 42  ًَٝاز د.ى.(املتٛقع١ إمجايٞ ا ٜسادات ايعا١َ 

 4092 4092 4092  ًَٝاز د.ى.(املتٛقع١ إمجايٞ املصسٚفات  ايعا١َ 

 298 292 292 شٜاد٠ ا ٜسادات عٔ املصسٚفات  ًَٝاز د.ى.(

 785 7.1 688 % َٔ إمجايٞ ا ٜسادات(  ًَٝاز د.ى.(25استٝاطٞ األدٝاٍ ايكاد١َ  

 192 - 194 - 092 شٜاد٠ ا ٜسادات عٔ املصسٚفات ٚاملخصصات  ًَٝاز د.ى.(

 

     ــًا ــتبًغ تكسٜبــ ــ١ ضــ ــري ايٓفطٝــ ــسادات غــ ــاز إٔ ا ٜــ ــ٢ اعتبــ ــ ٕ   284عًــ ــاز د.ى. فــ ًَٝــ

ــ    ــٌ بــ ــ١ ضتصــ ــسادات املتٛقعــ ــايٞ ا ٜــ ــر   31 – 27إمجــ ــب َتٛضــ ــاز د.ى. مطــ ًَٝــ

 ضعس بسٌَٝ ايٓفر ايطا٥د.

 

    ــسٚفات ــايٞ املصـ ــام إمجـ ــافرتا  ت إْفـ ــٞ   ٚبـ ــاد ايهًـ ــٌ إداز٠ االقتصـ ــٔ قبـ ــ١ َـ املتٛقعـ

ــ١  ــ١ املايٝـ ــ١   ٚايطٝاضـ ــ١ٓ املايٝـ ــالٍ ايطـ ــ١  2114/2115خـ ــ ٕ   2186ٚايبايغـ ــاز د.ى  فـ ًَٝـ

املبًــغ اخلــاص بايتصاَــات ايدٚيــ١    ًَٝــاز د.ى. قبــٌ استطــاب    8.3 – 5.4 ضٝصــب ايفــا٥ض 

 % َٔ إمجايٞ ا ٜسادات(.25يصٓدٚم األدٝاٍ ايكاد١َ  
 

َـــا بـــ   2114/2115املٝصاْٝـــ١ خـــالٍ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١  ضـــتتربرب ْتـــا٥رٚعًٝـــ٘   

ــغ  ــاز د.ى.  184 – 182عذــصًا ٜبً ــد ٜصــٌ إىل  ًَٝ ــا٥ض ق ــاز د.ى  188إىل ف بعــد استطــاب ًَٝ

 % َٔ إمجايٞ ا ٜسادات(.25املبًغ اخلاص بايتصاَات ايدٚي١ يصٓدٚم األدٝاٍ ايكاد١َ  
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 :ا ٜسادات ايعا١َ: أٚاًل

 

  َ٘ــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١  األٍٚ ايٓصــ خــالٍ  % َــٔ ا ٜــسادات املكــدز151٠ت حتصــٌٝ َــا ْطــبت

يف ًَٝـاز د.ى.   11813 بًـغ  ايعاَـ١  ٜـسادات ا  مجـايٞ  ن ٙت تكدٜسإٔ َا  سٝح  2114/2115

 .ًَٝاز د.ى 1581حنٛ  ت حتصٌٝ س 
 

  األٍٚ ايٓصـ  ا ٜسادات ايفعًٝـ١ خـالٍ    اخنفط فُٝا خيص َعدٍ منٛ ا ٜسادات ايعا١َ فكد 

  2113/2114ايفـرت٠ َـٔ ايطـ١ٓ املايٝـ١ ايطـابك١       بـرات َكاز١ْ  2114/2115َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 االٜـسادات ايٓفطٝـ١   اخنفـا  بطبب  االخنفا  اتٞ ٖرٜٚأ  %5 تْ٘طب ضايبيٝشكل َعدٍ منٛ 

 .(ايعا١َ ا ٜسادات % َٔ إمجاي94ٞٚاي  تػهٌ  
 

   ِٚأبٛابٗـا با ضـاف١ إىل   ايعاَـ١  ( ايبٝاْـات املتعًكـ١ ب مجـايٞ ا ٜـسادات     1ٜٚٛض  اجلدٍٚ زق

َكازْـ١ً   2114/2115يًط١ٓ املايٝـ١   األٍٚ ايٓص  منٛ  َٚعدٍ ايفعًٞ يًُكدز ْطب١ ايتشصٌٝ

 . 2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايٓص بٓفظ 

 

 

  ٚا ٜسادات املكدز٠ 2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ يًٓص ا ٜسادات ايفع١ًٝ  (:1ددٍٚ زقِ  

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(                              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 َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املايٝـ١   األٍٚ ايٓص متجٌ ا ٜسادات ايٓفط١ٝ خال

ٜسادات ا  بي ايطاايباب ٚبػهٌ خذٍٛ ددًا ًٜٝ٘ بعد ذيو   ايعا١َ % َٔ إمجايٞ ا ٜسادات94

ٜٚٛض  ايػهٌ زقـِ     % َٔ إمجايٞ ا ٜسادات ايعا2١َ( يُٝجٌ ْطب١ تعادٍ ٚايسضّٛ املتٓٛع١

 .ايعا١َ األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ألبٛاب ا ٜسادات ْطب١ً إىل إمجايٞ ا ٜسادات (1 

اإليراد 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 

2015/2014 مقاروح 

تانطىح انمانيح 

2014/2013

%5-%15822.210034.515085.25050.6150اإلجمــانـــــي

غـــــــــــــاز انـىفــــــــــط انـخــــــــــاو واـن %5-%14971.09402.814198.34795.5151  انثاب األول:      

%9%69.439.575.435.9191  انثاب انثاوي:   انضرائة عهى صافي انذخم واألرتاح

%17%8.98.810.41.7119  انثاب انثانث:   انضرائـة وانرضـىو عهى انممـتهكـــاخ

%92%1.01.81.90.1107  انثاب انراتع:   انضرائة وانرضىو عهى انطهع وانخذماخ

  انثاب انخامص:  انضـرائـة وانرضــىو عهى انتجــارج        

                       وانمعامالخ انذونيح
124.8130.1122.6-7.594%-2%

إيـــــــــــراداخ انـــخــــــذمـــــــــــــاخ   انثاب انطادش:     
283.0366.3335.6-30.892%19%

اإليـــراداخ وانرضـــىو انمتىــــىعـــــح %1-%343.777.7340.4262.6438  انثاب انطاتع: 

اإليــــراداخ انـــرأضــمــــــانيــــــــــح %97-%6.98-20.47.50.6  انثاب انثامه: 

انـثيـــــــــان

انىصف األول مه 

انطىح انمانيح 

2013/2014

انىصف األول مه انطىح انمانيح 2015/2014
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 ايعا١َ ا ٜساداتإمجايٞ (: األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ألبٛاب ا ٜسادات ايفع١ًٝ إىل 1غهٌ زقِ  

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ. 

 

 

 ا ٜسادات ايٓفط١ٝ - أ

      ٍــال ــ١ خ ــ١ ايفعًٝ ــسادات ايٓفطٝ ــ  إمجــايٞ ا ٜ ــ بًغ ــٌ  األٍٚ ايٓص ــبتُرب -أبسٜ ــٔ ض َ )

ــ١  ــ١ٓ املايٝــ ــٛ   2114/2115ايطــ ــدز٠   1482حنــ ــسادات املكــ ــ  إٔ ا ٜــ ــاز د.ى يف ســ ًَٝــ

ًَٝــاز  د.ى  ٖٚــٛ َــا اجـــٌ شٜــاد٠ ا ٜــساد ايفعًـــٞ       984تبًـــغ  ايٓصــ  باملٝصاْٝــ١ خــالٍ   

 %.151 بٓطب١َكاز١ْ با ٜساد املكدز  
 

   ِــا( بٝــإ 2ٜٚٛضــ  اجلــدٍٚ زقــ  األٍٚ ايٓصــ صــادزات ايــٓفر خــالٍ ٚ ٜسادات ايٓفطٝــ١ ب

ــٌ  ــبتُرب-أبسٜ ــ١   ض ــ١ٓ املايٝ ــٔ ايط ــابك١   2114/2115( َ ــ١ ايط ــ١ٓ املايٝ . 2113/2114  ٚايط

 األٍٚ ايٓصــ خــالٍ أضــعاز ايــٓفر ايػــٗس١ٜ َكازْــ١ يتطــٛز ( فٝٛضــ  2أَــا ايػــهٌ زقــِ  

 .2113/2114  ٚايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١ 2114/2115( َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ضبتُرب-أبسٌٜ 
 

 

َٔ ايط١ٓ  األٍٚ ايٓص (:ا ٜسادات ايٓفط١ٝ ٚضعس ايٓفر صادزات ايٓفر خالٍ 2ددٍٚ زقِ  

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

 ايبٝــإ

َٔ ايٓص  األٍٚ 

ايط١ٓ املاي١ٝ 

2113/2114 

ايط١ٓ َٔ ايٓص  األٍٚ 

 2114/2115املاي١ٝ 

 َعدٍ ايُٓٛ

 ا ٜسادات ايٓفط١ٝ 

  ًَٝاز د.ى(
1489 1482 %5 - 

َتٛضر إْتاز 

 ايهٜٛ  ايٓفطٞ

  ًَٕٝٛ بسٌَٝ/ّٜٛ(

2883 2879 %1 - 

                                                                                     .(OPECاملصدز٠ يًبرتٍٚ   ايدٍٚ  َٚٓظ١ُ يًدٚي١ املاي١ٝ ضٟٓٛ يإلداز٠ ايٓص  املتابع١ تكازٜس: املصدز               
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 يًط١ٓ املاي١ٝ (ضبتُرب -أبسٌٜ  األٍٚ ايٓص  غٗسًٜا خالٍ أضعاز ايٓفرتطٛز َكاز١ْ (: 2غهٌ زقِ  

 2113/2114ٚايط١ٓ املاي١ٝ  2114/2115

 

 ( OPECاملصدز٠ يًبرتٍٚ   ايدٍَٚٓظ١ُ : املصدز

 

    ِــ ــ١  3ٜٚٛضــ  ايػــهٌ زق ــ١ ايفعًٝ ــسادات ايٓفطٝ ــ١   األٍٚ يًٓصــ ( ا ٜ ــ١ٓ املايٝ ــٔ ايط َ

َـــٔ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١  األٍٚ يًٓصـــ   ٚا ٜـــسادات ايٓفطٝـــ١ املكـــدز٠ ٚايفعًٝـــ١ 2113/2114

  - 5% بٓطـب١  ايٓصـ  سٝح أْٓا جند اخنفا  يف ا ٜسادات ايٓفطٝـ١ خـالٍ ٖـرا    . 2114/2115

 َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١ . ايٓص عٔ ْفظ 

 

  ٚايفعًٞ َٔ 2114/2115(:  ا ٜسادات ايٓفط١ٝ املكدز٠ ٚايفع١ًٝ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 3غهٌ زقِ  

 2113/2114ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ. 
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 ا ٜسادات غري ايٓفط١ٝ  - ب

   ٞــ  إمجــاي ــالٍ    بًغ ــ١ خ ــ١ ايفعًٝ ــري ايٓفطٝ ــسادات غ ــٌ  األٍٚ ايٓصــ ا ٜ ــبتُرب -أبسٜ ( ض

 ًَٝــٕٛ د.ى يف ســ  إٔ ا ٜــسادات املكــدز٠    88689  حنــٛ 2114/2115َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١   

ــالٍ   ــ١ خ ــ باملٝصاْٝ ــٛ   ايٓص ــغ حن ــساد      63187تبً ــاد٠ ا ٜ ــٌ شٜ ــا اج ــٛ َ ــٕٛ  د.ى   ٖٚ ًَٝ

  %.141بٓطب١ املكدز ايفعًٞ َكاز١ْ با ٜساد 

 اجـــٌ ايبـــاب يبـــاب ايطـــابي: ا ٜـــسادات ٚايسضـــّٛ املتٓٛعـــ١ َٚـــٔ اجلـــدٜس بايـــرنس فـــ ٕ ا

ــح األ   ــٔ سٝ ــ١ األنــرب َ ــب١ٝ ايُٖٝ ــذٌ  ٓط ــح ض ــري   3884سٝ ــسادات غ ــٔ إمجــايٞ ا ٜ َ %

 ايٓفط١ٝ.
 

 َــٔ ايطــ١ٓ  األٍٚ يًٓصــ ( ا ٜــسادات غــري ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١  5 4زقــِ   ٕٜٚٛضــ  ايػــهال

ــ١  ــ١   2113/2114املايٝـ ــدز٠ ٚايفعًٝـ ــ١ املكـ ــري ايٓفطٝـ ــسادات غـ ــ   ٚا ٜـ ــٔ  األٍٚ يًٓصـ َـ

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

   ع٢ً ايتٛايٞ.ايٓفط١ٝ إىل إمجايٞ ا ٜسادات غري ايٓفط١ٝ

 

 2114/2115َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ يًٓص ايفع١ًٝ ٚاملكدز٠ غري ايٓفط١ٝ (: ا ٜسادات 4غهٌ زقِ  

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.
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ٞ  ايفعًٝـ١   غري ايٓفط١ٝ األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ يإلٜساداتتٛشٜي (: 5غهٌ زقِ   ا ٜـسادات غـري    َـٔ إمجـاي

 ايٓفط١ٝ

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.  

 

 َــٔ ضــبتُرب -أبسٜــٌ  األٍٚ ايٓصــ خــالٍ  ايٓفطٝــ١ غــري ا ٜــسادات منــٛ َعــدٍ خيــص فُٝــا )

َكازْتٗــا بــا ٜسادات غــري ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١ خــالٍ ْفــظ       ٚ  2114/2115ايطــ١ٓ املايٝــ١  

ــابك١    ايٓصــ  ــ١ ايط ــ١ٓ املايٝ ــٔ ايط ــ١     2113/2114َ ــري ايٓفطٝ ــسادات غ ــ  ا ٜ ــد سكك فك

 %.4َٛدب ٜعادٍ  منَٛعدٍ 

     ِــ َــٔ ايطــ١ٓ   األٍٚ يًٓصــ ( ا ٜــسادات غــري ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١    6ٜٚٛضــ  ايػــهٌ زق

ــ١  ــ١   2113/2114املايٝـ ــدز٠ ٚايفعًٝـ ــ١ املكـ ــري ايٓفطٝـ ــسادات غـ ــ   ٚا ٜـ ــٔ  األٍٚ يًٓصـ َـ

 .2114/2115ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١  األٍٚ ايٓصــ ايفعًٝــ١ ٚاملكــدز٠ خــالٍ غــري ايٓفطٝــ١ (: ا ٜــسادات 6غــهٌ زقــِ  

        2113/2114  ٚايفع١ًٝ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 2114/2115

 .املاي١ٝ ٚايطٝاض١ ايهًٞ االقتصاد إداز٠: املصدز

 

 :ايعا١َ : املصسٚفاتثاًْٝا
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  ٍ53ت صسف َا ْطبت٘  2114/2115 املاي١ٝ ايط١ٓ َٔ( ضبتُرب - أبسٌٜ  األٍٚ ايٓص خال َٔ %

               بًـغ مبايفـرت٠   يـرات  ايعاَـ١  اتصـسٚف ت تكـدٜس إمجـايٞ امل  إمجايٞ املصسٚفات املكدز٠  سٝـح  

 ًَٝاز د.ى. 681 حنٛ ١ٝايفعًبًغ  املصسٚفات د.ى  بُٝٓا  ًَٝاز 1186
 

 باملصسٚف املكدز ٚبػهٌ يف املصسٚف ايفعًٞ َكاز١ْ   اخنفاضًاأبٛاب املصسٚفات  غٗدت مجٝي

% َـٔ  15 سٝح بًغـ  ْطـب١ ايصـسف    ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعدات ٚايتذٗٝصات  ايجايحايباب خاص يف 

 .املصسٚف املكدز يريو ايباب
 

   أبسٜـــٌ  األٍٚ ايٓصـــ خـــالٍ  َٛدـــب منـــٛ َعـــدٍايعاَـــ١  املصـــسٚفات َعظـــِ سككـــ- 

ايفعًٝـــ١ خـــالٍ  باملصـــسٚفاتَكازْتٗـــا عٓـــد   2114/2115( َـــٔ ايطـــ١ٓ املايٝـــ١ ضـــبتُرب

ــظ  ــ ْفـ ــابك١   ايٓصـ ــ١ ايطـ ــ١ٓ املايٝـ ــٔ ايطـ ــب١  2113/2114َـ ــدٜس %  21 بٓطـ ــٔ اجلـ َٚـ

  ايبــابٖــٛ خــالٍ ٖــرٙ ايفــرت٠  ضــايبَعــدٍ منــٛ ايٛسٝــد ايــرٟ سكــل  ايبــاببايــرنس فــ ٕ 

  ٚ ــًع١ٝ ٚاخلــدَات(  ــتًصَات ايط ــاْٞ  املط ــحايج ــصات    ايجاي ــدات ٚايتذٗٝ ــٌ ٚاملع ــا٥ٌ ايٓك ( ٚض

  .ع٢ً ايتٛايٞ %6ٚ %2٘ تْطب اخنفاضًا ايٝشكك
 

  ــ ــدٍٚ ٜٚٛضـ ــِ اجلـ ــايٞ  (  3  زقـ ــ١ ب مجـ ــات املتعًكـ ــسٚفاتايبٝاْـ ــ١  املصـ ــا ايعاَـ ٚأبٛابٗـ

ــب١   ــدٍ   ايصــسفبا ضــاف١ إىل ْط ــدز  َٚع ــٞ يًُك ــٛايفعً ــ١   األٍٚ ايٓصــ  من ــ١ٓ املايٝ يًط

 .2113/2114َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايٓص بٓفظ َكاز١ًْ  2114/2115

 

  ٚاملصسٚفات 2113/2114 املاي١َٝٔ ايط١ٓ  األٍٚ يًٓص (: املصسٚفات ايفع١ًٝ 3ددٍٚ زقِ  

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(                                     2114/2115 املاي١ٝاملكدز٠ ٚايفع١ًٝ يٓفظ ايفرت٠ َٔ ايط١ٓ 

 

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

     ِاألٍٚ ايٓصـ  (أدْـاٙ األُٖٝـ١ ايٓطـب١ٝ يًُصـسٚفات خـالٍ      7ٜٛض  ايػـهٌ زقـ   ٌ  – أبسٜـ

 .2114/2115(َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  ضبتُرب

انمصروف انفعهي 

)2(

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 

2015/2014 إنى 

انطىح انمانيح 

2014/2013

%20%53 5487.4- 6118.7 11606.1 5101.0اإلجمانـــــــــــي

%0.2%53 1310.1- 1482.9 2793.0 1480.6 انثاب األول:    انـــمـــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

%2-%33 1319.1- 640.4 1959.5 651.9 انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ

 انثاب انثانث: وضـائـــم انىقــــم وانمعـــــذاخ  

                   وانتــجهيــــــــساخ
23.8 145.2 22.4 -122.8 15%-6%

 انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح    

                  واالضتمالكاخ انعامح
350.2 1008.5 455.6 -552.9 45%30%

انثاب انخامص:  انمصروفــاخ انمختهفــح        

                   وانمذفىعــاخ انتحىيهيـــح
2594.5 5699.9 3517.3 -2182.6 62%36%

انىصف األول نهطىح انمانيح 2015/2014

انثيـــــــــــــان

انىصف األول 

نهطىح انمانيح 

2013/2014
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  مجايٞ بايٓطب١ املصسٚفات ألبٛاب ايفع١ًٝ يًُصسٚفات ايٓطب١ٝ : األ١ُٖٝ(7  زقِ ايػهٌ

 ايعا١َ املصسٚفات

 

 . املاي١ٝاملصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١  

 

   ٌ2113/2114َـٔ ايطـ١ٓ املايٝـ١     األٍٚ يًٓصـ  املصسٚفات ايفعًٝـ١   أدْاٙ (8ٜٚٛض  ايػه  

 .2114/2115َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  األٍٚ يًٓص ٚاملصسٚفات املكدز٠ ٚايفع١ًٝ 

 

يًط١ٓ املاي١ٝ  ٚايفع2114/2115١ًٝ(: املصسٚفات ايفع١ًٝ ٚاملكدز٠ يًط١ٓ املاي١ٝ 8غهٌ زقِ  

2113/2114 

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ.
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 :يًٛشازات ٚا دازات احله١َٝٛأٚاًل: املٝصا١ْٝ ايعا١َ 

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

املًشـٛيف    ْٚظـسًا يالخنفـا    2114/2115خالٍ ايٓص  األٍٚ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ  $11285قد بًغ 

يف ضعس بسٌَٝ ايٓفر ايهٜٛ  بػهٌ بعٝد عٔ ٖرا املتٛضر  فكد ت تٛقي ا ٜـسادات ْتـا٥ر   

املٝصا١ْٝ ايعا١َ يًٛشازات ٚا دازات احله١َٝٛ بٓا٤ع ع٢ً األضعاز املٛضش١ يف اجلدٍٚ أدْاٙ  َٚا 

 .2114/2115قد ٜرتتب عًٝٗا يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 $95 $91 $85 ضعس ايربٌَٝ

ا ٜــسادات ايٓفطٝــ١ ايفعًٝــ١ خــالٍ ايٓصــ   

  ًَٝاز د.ى.(األٍٚ 
1482 1482 1482 

املتٛقــي حتصــًٝٗا خــالٍ  ا ٜــسادات ايٓفطٝــ١

  ًَٝاز د.ى.( ايٓص  ايجاْٞ
1184 1189 1383 

 4292 4290 4292 إمجايٞ ا ٜسادات ايٓفط١ٝ املتٛقع١  ًَٝاز د.ى(

 492 492 492 د.ى.(ا ٜسادات غري ايٓفط١ٝ املتٛقع١  ًَٝاز 

 4292 42.2 42  ًَٝاز د.ى.(املتٛقع١ إمجايٞ ا ٜسادات ايعا١َ 

 4092 4092 4092  ًَٝاز د.ى.(املتٛقع١ إمجايٞ املصسٚفات  ايعا١َ 

 298 292 292 شٜاد٠ ا ٜسادات عٔ املصسٚفات  ًَٝاز د.ى.(

 785 7.1 688 د.ى.(% َٔ إمجايٞ ا ٜسادات(  ًَٝاز 25استٝاطٞ األدٝاٍ ايكاد١َ  

 192 - 194 - 092 شٜاد٠ ا ٜسادات عٔ املصسٚفات ٚاملخصصات  ًَٝاز د.ى.(

 

 ثاْٝا: ا ٜسادات ايعا١َ: 

       ــ١ ــ١ٓ املايٝ ــ١ خــالٍ ايط ــسادات ايعاَ ــي إٔ تصــٌ إمجــايٞ ا ٜ ــٔ املتٛق ــغ  2114/2115َ َبً

ًَٝـــاز  2989ًَٝـــاز د.ى  ٚذيـــو بٓـــا٤ع عًـــ٢ إٔ  إمجـــايٞ ا ٜـــسادات ايٓفطٝـــ١ ضـــتبًغ  3283

ــ١   ــغ    2114/2115د.ى. خــالٍ ايطــ١ٓ املايٝ ــ١ ضتصــٌ َبً ــري ايٓفطٝ ــسادات غ   ٚإمجــايٞ ا ٜ

 ًَٝاز د.ى خالٍ ايط١ٓ املاي١ٝ ذاتٗا. 284
 

 ا ٜسادات ايٓفط١ٝ: - أ

 ٔايـــدٍٚ املصـــدز٠ يًـــٓفرَٓظُـــ١  بٓـــا٤ع  عًـــ٢ ايبٝاْـــات ايػـــٗس١ٜ ايصـــادز٠ َـــ  OPEC  )

 َا ًٜٞ: ايتٛصٌ إىلبٝاْات بٓو ايهٜٛ  املسنصٟ  ت ٚ

o  ــغ ــَٛٞ   بً ــ  ايٝ ــاز ايهٜٛ ــر إْت ــٓفر َتٛض ــٔ اي ــّٛ    2.78785 َ ــٌ / ٜ ــٕٛ بسَٝ ًَٝ

 .2114/2115خالٍ ايٓص  األٍٚ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 
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o  خالٍ د.ى.  18283ايدٜٓاز ايهٜٛ  َكابٌ ايدٚالز األَسٜهٞ  َتٛضر ضعس صسفبًغ

 .2114/2115ايٓص  األٍٚ َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ 

     ــغ ــد بً ــٓفر ق ــٌ اي ــح إٔ َتٛضــر ضــعس بسَٝ ــٔ ايطــ١ٓ    $11285ٚسٝ خــالٍ ايٓصــ  األٍٚ َ

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

ــد    ــرا املتٛضــر  فك ــد عــٔ ٖ ــٞ ٚايط بػــهٌ بعٝ ــ  إداز٠ االقتصــاد ايهً ــ١ قاَ  ٝاضــ١ املايٝ

ــاٙ  َٚــا قــد ٜرتتــب    ب تٛقــي ا ٜــسادات ايٓفطٝــ١ بٓــا٤ع عًــ٢ األضــعاز املٛضــش١ يف اجلــدٍٚ أدْ

 آخــرٜٔ  2114/2115َــٔ إمجــايٞ ا ٜــسادات ايٓفطٝــ١ يغاٜــ١ ْٗاٜــ١ ايطــ١ٓ املايٝــ١   عًٝٗــا 

 بع  االعتباز تهًف١ ا ْتاز(.
 

 $95 $91 $85 ضعس ايربٌَٝ

 2785   2681  2486 (ًَٝاز د.ى.  ا ٜسادات ايٓفط١ٝ

 

 ا ٜسادات غري ايٓفط١ٝ: - ب

        ــابك١ ــجالخ ايط ــٓٛات اي ــ١ يًٓصــ  األٍٚ يًط ــري ايٓفطٝ ــسادات غ ــ١ إمجــايٞ ا ٜ ــد َكازْ عٓ

ــ١ ا صــ١ً    ــسادات ايطــ١ٜٛٓ غــري ايٓفطٝ ــو ايطــٓٛاتَــي إمجــايٞ ا ٜ ــا  يتً ــا جنــد أْٗ   ف ْٓ

ــهً   ــر باملغ ــا تٛض ــبت٘ َ ــ  األٍٚ    َــا ت  %3781ْط ــالٍ ايٓص ــًٝ٘ خ ــٔ ايــجالخ  حتص َ

 .(ضٓٛات املاي١ٝ ايطابك١

  ٚسٝح إٔ إمجايٞ ا ٜسادات غري ايٓفط١ٝ خـالٍ ايٓصـ  األٍٚ َـٔ    ايٓطب١بافرتا  ثبات تًو  

ٞ  ف ْ٘ ًَٕٝٛ د.ى   88689  قد بًغ 2114/2115ايط١ٓ املاي١ٝ   تًـو   َٔ املتٛقي إٔ تصـٌ إمجـاي

 د.ى. ًَٝاز 284َبًغ  2114/2115ا ٜسادات يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ 

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

 2114/2115احلاي١ٝ 
 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛاتا ٜسادات غري ايٓفط١ٝ (: 4ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

   ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝاملصدز: إداز٠ 

انطتح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

اإليراداخ غير انىفطيح خالل انطتح 

شهىر األونى مه انطىح انمانيح
638.4635.9851.2886.92391.8

1666.52038.92038.9إجماني اإليراداخ غير انىفطيح

وطثح اإليراداخ غير انىفطيح إنى 

إجماني اإليراداخ غير انىفطيح
38.3%31.2%41.7%37.1%

2014/2015

انثيان
انمتىضط 

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

 

    ٌــ ــي إٔ تص ــٔ املتٛق ــسٚفات  َ ــ١    إمجــايٞ املص ــ١ٓ املايٝ ــالٍ ايط ــغ َ 2114/2115خ  2186بً

( ايـــ  تٛضـــ  عًُٝـــ١ 9 8 7 6 5ًَٝـــاز د.ى  ٚذيـــو بٓـــا٤ع عًـــ٢ ايٓتـــا٥ر باجلـــداٍٚ زقـــِ  

 .٠ايتٛقعات يهٌ باب ع٢ً سد

 

 : املستبات(ايباب األٍٚ  - أ
 

 ِإمجـــــايٞ املصـــــسٚفات بايبـــــاب األٍٚ  املستبـــــات( خـــــالٍ ايٓصـــــ  األٍٚ َـــــٔ  تتطـــــ

ــ        ــا بــ ــرب َــ ــح تتربــ ــتكساز سٝــ ــدّ االضــ ــابك١ بعــ ــجالخ ايطــ ــ١ ايــ ــٓٛات املايٝــ ايطــ

%( عًـــ٢ عهـــظ َـــا ٖـــٛ َتٛقـــي ملجـــٌ طبٝعـــ١ ٖـــرا ايبـــاب.  ـــا         1382% إىل 2984 

ــاْٞ    ــرا ايبــــاب يف ايٓصــــ  ايجــ َــــٔ ايطــــ١ٓ املايٝــــ١  ٜػــــري إىل تسنــــص ا ْفــــام اــ

ــ ٕ        ــ٘ فـ ــ١  ٚعًٝـ ــ١ٓ املايٝـ ــ١ ايطـ ــسٚف يف ْٗاٜـ ــايٞ املصـ ــي إمجـ ــعٛب١ تٛقـ ــايٞ صـ ٚبايتـ

أقصـــ٢ َـــا اهـــٔ إٔ ٜصـــٌ إيٝـــ٘ إمجـــايٞ ٖـــرا ايبـــاب نُصـــسٚف ٖـــٛ َـــا ت           

ــ١.  ــ١ يًدٚيــ ــ١ ايعاَــ ــدٜسٙ باملٝصاْٝــ ــاب    تكــ ــسٚفات ايبــ ــ ٕ َصــ ــريو فــ ــ١ يــ ٚنٓتٝذــ

( بٝاْــــات 5ٜٛضــــ  اجلــــدٍٚ زقــــِ  ًَٝــــاز د.ى. ٚ 5.5 املتٛقعــــ١ تبًــــغاألٍٚ  املستبــــات( 

ايطــــٓٛات املايٝــــ١ ايطــــابك١ املتعًكــــ١ بايبــــاب األٍٚ  املستبــــات( ٚتٛقعــــات ايطــــ١ٓ        

 .2114/2115املاي١ٝ احلاي١ٝ 
 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباب األٍٚ خالٍ (: 5ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

انثاب األول: انمرتثـاخ خـالل انطتح شهـىر األونى مه 

انطىح انمانيح
1070.1639.31480.61482.95586.0

4103.34831.55037.8إجماني مصروفاخ انثاب األول خالل انطىح

%22.9%29.4%13.2%26.1  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2012/20112014/2013انثيـــــــان
انمتىضط 

انحطاتي
انطتح 2013/2012

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

2015/2014
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 ٚاخلدَات(: ايطًع١ٝ ايباب ايجاْٞ  املطتًصَات - ب

  ــ١ َصــسٚفات ــد َكازْ ــًع١ٝ ٚاخلــدَات(    عٓ ــتًصَات ايط ــاْٞ  املط ــاب ايج خــالٍ ايٓصــ    ايب

ــابك١ ب مجــايٞ      ــجالخ ايط ــٓٛات اي ــ١ ايط ــٔ َٝصاْٝ ــاباألٍٚ َ ٌ   ايب ــ ــا متج ــا   ف ْٗ ــر َ باملتٛض

ــبت٘  ــا٥ر       ٚ  %2583ْط ــ٢ ْت ــئثس٠ عً ــس٣ امل ــٌ األخ ــات ايعٛاَ ــرتا  ثب ــي اف ــرا  َ إمجــايٞ ٖ

ــاب ــايب ٌ   ف ْ ــي إٔ ٜصــ ــٔ املتٛق ــاب إىل إمجــايٞ املصــسٚفات املتٛقعــ١  ٘ َ ــاز  2.5 اــرا ايب ًَٝ

ــا٥ر باجلــ     ــ٢ ايٓت ــا٤ع عً ــو بٓ ــِ  د.ى  ٚذي ــ6دٍٚ زق ــ  رٟ ٜ( اي ــ١   ٛض ــٓٛات املايٝ ــات ايط بٝاْ

ــابك١ املتع ــ١ٓ   ايطـ ــدَات(ٚتٛقعات ايطـ ــًع١ٝ ٚاخلـ ــتًصَات ايطـ ــاْٞ  املطـ ــاب  ايجـ ــ١ بايبـ ًكـ

 .2114/2115املاي١ٝ احلاي١ٝ 
 

 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباب ايجاْٞ خالٍ (: 6ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 ٚايطٝاض١ املاي١ٝاملصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ  

 

 

 :(ٚايتذٗٝصات ٚاملعدات ايٓكٌ ٚضا٥ٌ  ايباب ايجايح - ت

 خــالٍ ايٓصــ   ٚايتذٗٝــصات( ٚاملعــدات ايٓكــٌ ايجايــح  ٚضــا٥ٌايبــاب  عٓــد َكازْــ١ َصــسٚفات

ــابك١ ب مجــايٞ      ــجالخ ايط ــٓٛات اي ــ١ ايط ــٔ َٝصاْٝ ــاباألٍٚ َ ٌ   ايب ــ ــا متج ــا   ف ْٗ ــر َ باملتٛض

ــبت٘  ــا٥ر       ٚ  %2382ْط ــ٢ ْت ــئثس٠ عً ــس٣ امل ــٌ األخ ــات ايعٛاَ ــرتا  ثب ــي اف ــرا  َ إمجــايٞ ٖ

ــاب ــايب ٌ   ف ْ ــي إٔ ٜصــ ــاب إىل إمجــايٞ املصــسٚفات املتٛقعــ١  ٘ َــٔ املتٛق ــٕٛ 97 اــرا ايب ًَٝ 

ــا٥ر باجلــ     ــ٢ ايٓت ــا٤ع عً ــو بٓ ــِ  د.ى  ٚذي ــ7دٍٚ زق ــ  رٟ ٜ( اي ــ١   ٛض ــٓٛات املايٝ ــات ايط بٝاْ

ــاب    ــ١ بايب ــحايطــابك١ املتعًك ــٌا  ٚضــا٥ٌ ايجاي ــدات يٓك ــصات(  ٚاملع ــات ايطــ١ٓ ٚايتذٗٝ ٚتٛقع

 .2114/2115املاي١ٝ احلاي١ٝ 

 

 

 

 
 

انطتح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انثاوي: انمطـتهسماخ انطهعيح وانخذمــاخ خالل انطتح 

شهىر األونى مه انطىح انمانيح
871.8880.6651.9640.42527.3

2760.13640.73219.3إجماني مصروفاخ انثاب انثاوي خالل انطىح

%25.3%20.2%24.2%31.6  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013 2013/2012 2012/2011انثيـــــــان

2015/2014

انمتىضط 

انحطاتي
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 ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباب ايجايح خالٍ(: 7ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ 

 

 

 :ايعا١َ( ٚاالضتُالنات ٚايصٝا١ْ ا ْػا١ٝ٥ ايباب ايسابي  املػازٜي - خ

   ٚاالضـــتُالنات ٚايصــٝا١ْ  ا ْػـــا١ٝ٥ ايسابـــي  املػــازٜي ايبــاب   عٓــد َكازْــ١ َصـــسٚفات 

ف ْٗــا   ايبــابخــالٍ ايٓصــ  األٍٚ َــٔ َٝصاْٝــ١ ايطــٓٛات ايــجالخ ايطــابك١ ب مجــايٞ  ايعاَــ١( 

َــي افــرتا  ثبــات ايعٛاَــٌ األخــس٣ املــئثس٠ عًــ٢ ْتــا٥ر ٚ  %2289باملتٛضــر َــا ْطــبت٘  متجــٌ

ـ إمجـايٞ ٖـرا ايبــاب   ٌ    ف ْ  اـرا ايبــاب إىل  إمجـايٞ املصــسٚفات املتٛقعـ١   ٘ َـٔ املتٛقــي إٔ ٜصـ

ــاز 2 ــا٥ر باجلــ    ًَٝ ــ٢ ايٓت ــا٤ع عً ــو بٓ ــِ  د.ى  ٚذي ــ8دٍٚ زق ــ  رٟ ٜ( اي ــٓٛات  ٛض ــات ايط بٝاْ

ــاب     ــ١ بايب ــابك١ املتعًك ــ١ ايط ــازٜي املايٝ ــي  املػ ــا١ٝ٥ ايساب ــتُالنات ٚايصــٝا١ْ ا ْػ  ٚاالض

 .2114/2115ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ ايعا١َ(  
 

 

 

 ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباب ايسابي خالٍ(: 8ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ 

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 ٚايطٝاض١ املاي١ٝاملصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ  

 

 

انطتح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انثانث: وضـائم انىقم وانمعـذاخ وانتجهيساخ خالل 

انطتح شهىر األونى مه انطىح انمانيح
54.133.823.822.496.6

147.0158.7209.3إجماني مصروفاخ انثاب انثانث خالل انطىح

%23.2%11.4%21.3%36.8وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2014/2013 2012/20112013/2012 انثيـــــــان

2015/2014

انمتىضط 

انحطاتي

انطتح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

 انثاب انراتع: انمشاريع اإلوشائيح وانصياوح واالضتمالكاخ 

انعامح خالل انطتح شهىر األونى مه انطىح انمانيح
447.7309.7350.2455.61988.7

1652.01651.81530.5إجماني مصروفاخ انثاب انراتع خالل انطىح

%22.9%22.9%18.7%27.1  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

انمتىضط 

انحطاتي

2015/2014

2012/20112014/2013انثيـــــــان 2013/2012
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 :ايتش١ًٜٝٛ( ٚاملدفٛعات املختًف١ املصسٚفات ايباب اخلاَظ  - ز

 ِخـالٍ   (ايتشًٜٛٝـ١  ٚاملـدفٛعات  املختًف١ املصسٚفات  اخلاَظإمجايٞ املصسٚفات بايباب  تتط

% إىل 3184ب    سٝح تساٚس ايٓص  األٍٚ َٔ ايطٓٛات املاي١ٝ ايجالخ ايطابك١ بعدّ االضتكساز 

  ٚعًٝـ٘  اي١َٝا ٜػري إىل تسنص ا ْفام ارا ايباب يف ايٓص  ايجاْٞ َٔ ايط١ٓ املٖٚرا %(. 1686

ف ٕ أقص٢ َا اهٔ إٔ ٜصٌ إيٝ٘ إمجايٞ ٖرا ايباب نُصسٚف ٖٛ َـا ت تكـدٜسٙ باملٝصاْٝـ١    

 املصـسٚفات  َصسٚفات ايباب اخلاَظ  ٘ َٔ املتٛقي إٔ تصٌٚنٓتٝذ١ يريو ف ْ ايعا١َ يًدٚي١.

( بٝاْــات 9ًَٝــاز د.ى. ٜٚٛضــ  اجلــدٍٚ زقــِ   1184 َبًــغ ايتشًٜٛٝــ١( دفٛعاتٚاملــ املختًفــ١

ايتشًٜٛٝـ١(   ٚاملدفٛعات املختًف١ املصسٚفات   ايطٓٛات املاي١ٝ ايطابك١ املتعًك١ بايباب اخلاَظ

 .2114/2115ٚتٛقعات ايط١ٓ املاي١ٝ احلاي١ٝ 
 

 

  ايطابك١ املاي١ٝ ايطٓٛات َصسٚفات ايباب اخلاَظ خالٍ(: 9ددٍٚ زقِ  

 2114/2115 احلاي١ٝ املاي١ٝ ايط١ٓ تٛقعاتٚ

  ايك١ُٝ باملًٕٝٛ د.ى.(

 املصدز: إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ 

 

 

انطتح 

شهىر 

األونى

انتىقعاخ 

اإلجمانيح

انثاب انخامص:  انمصروفاخ انمختهفح وانمذفىعاخ 

انتحىيهيح خالل انطتح شهىر األونى مه انطىح انمانيح
2620.71496.02594.53517.311399.8

8345.19024.88906.5إجماني مصروفاخ انثاب انخامص خالل انطىح

%25.7%29.1%16.6%31.4  وطثح مصروف انثاب إنى إجماني انمصروفاخ

2013/2012انثيـــــــان

2015/2014

انمتىضط 

انحطاتي
2014/2013 2012/2011


