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   دٚي١ ايهٜٛتدٚي١ ايهٜٛتدٚي١ ايهٜٛت

   ٚشاز٠ املاي١ٝٚشاز٠ املاي١ٝٚشاز٠ املاي١ٝ
   غ٦ٕٛ املٝصا١ْٝ ايعا١َغ٦ٕٛ املٝصا١ْٝ ايعا١َغ٦ٕٛ املٝصا١ْٝ ايعا١َ

      

   

   بٝإ ٚشٜس املاي١ٝبٝإ ٚشٜس املاي١ٝبٝإ ٚشٜس املاي١ٝ      

   ٚايٓكد١ٜٚايٓكد١ٜٚايٓكد١ٜ   عٔ االٚضاع االقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝعٔ االٚضاع االقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝعٔ االٚضاع االقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝ

   َٚػسٚع املٝصا١ْٝ يًط١ٓ املاي١َٝٚػسٚع املٝصا١ْٝ يًط١ٓ املاي١َٝٚػسٚع املٝصا١ْٝ يًط١ٓ املاي١ٝ

020202111000///021021021333   

   
   

   املكدّ َٔاملكدّ َٔاملكدّ َٔ

   د. ْاٜـ ؾالح احلجسف د. ْاٜـ ؾالح احلجسف د. ْاٜـ ؾالح احلجسف / / / َعايٞ َعايٞ َعايٞ 

   ١١١ـــــــــــــــس املايٝس املايٝس املايٝـــــــــــــــٚشٜٚشٜٚشٜ

      يٛناي١ يٛناي١ يٛناي١ ٚٚشٜس ايرتب١ٝ ٚٚشٜس ايتعًِٝ ايعايٞ باٚٚشٜس ايرتب١ٝ ٚٚشٜس ايتعًِٝ ايعايٞ باٚٚشٜس ايرتب١ٝ ٚٚشٜس ايتعًِٝ ايعايٞ با
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 ضبتٜٛـات بٝــــإ ٚصٜـش املايٝــــ١

 ٚايٓكذٜـ١ عٔ األٚكـــاع االقتـادٜـ١ ٚاملاي١ٝ

 0210/0213َٚؼــشٚع َٝضاْٝـ١ ايظـــ١ٓ املايٝـــــ١ 

 

 زقِ ايصؿخ١ احملتــــــــــــــــ٣ٛ ايؿصٌ

 4 َكدَــــــــــــــــــــــ١ 

   

 6 0210/0213قتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝ يًط١ٓ املاي١ٝ ٚايطٝاضات اال ايتٛجٗات ايؿصٌ األٍٚ 

 7 : َبادئ َٚستهصات ايعٌُ االقتصادٟ أٚال 

 ( 0213/0214 – 0212/0211اخلط١ اإلمنا١ٝ٥ يًدٚي١ ) تٛجٗات  *: ثاْٝا  

  0210/0213ايجايج١ اخلط١ ايط١ٜٛٓ  *            

11 

 

13 

 17 0211/0210: أِٖ تٛجٗات َػسٚع َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ ثايجا  

 ايك٣ٛ ايعا١ًَايطهإ ٚ:  زابعا 

 ١ ـــ٣ٛ ايعاًَــــهإ ٚايكــــ١ٝ يًطـــاضــُات األضــــايط –أ 

 دعِ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ ٚتػجٝعٗا يًعٌُ يف اجلٗات غري احله١َٝٛ –ب 

02 

02 

02 

   

 09 ايتطٛزات ٚايعالقات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ  ايؿصٌ ايجاْٞ

 32 االقتصاد ايعاملٞايتطٛزات ع٢ً َطت٣ٛ  أٚال : 

 30 ثاْٝا : تطٛزات األضٛام ايٓؿط١ٝ ايعامل١ٝ ٚاْعهاضاتٗا ع٢ً ايٓػاط االقتصادٟ  

 34 ثايجا : تطٛز ايعالقات االقتصاد١ٜ يدٚي١ ايهٜٛت  

   

 46 َؤغسات األدا٤ االقتصادٟ يدٚي١ ايهٜٛت  ايؿصٌ ايجايح

 48 ١ٜ يًخطابات ايك١َٝٛ أٚال : اجملاَٝع االقتصاد 

 54 ثاْٝا : تطٛز ايٓاتج احملًٞ اإلمجايٞ يف األْػط١ االقتصاد١ٜ 

 57 ٓكد١ٜ ٚاملصسؾ١ٝ اياالقتصاد١ٜ ٚ: ايتطٛزات  ثايجا 

 57 ( ايتطٛزات ايٓكد١ٜ ٚاملصسؾ١ٝ 1) 

 67 ( ايتطٛزات ايسقاب١ٝ ٖٚٝهٌ ايكطاع املصسيف ٚاملايٞ 0) 

 68 ٜات ٚاملكاص١ ( تطٛزات ْعِ ايتط3ٛ) 

 69 أدٚات ايدٜٔ ايعاّ  ات( إصداز4) 

 70 ايتجاز٠ اخلازج١ٝ َٚٝصإ املدؾٛعات( 5) 

 76 ( َطتٜٛات األضعاز احمل١ًٝ 6) 
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 عــــــــتاب

 ضبتٜٛـات بٝــــإ ٚصٜـش املايٝــــ١

 ٚايٓكذٜـ١ عٔ األٚكـــاع االقتـادٜـ١ ٚاملاي١ٝ

 0210/0213ايٝـــــ١ َٚؼــشٚع َٝضاْٝـ١ ايظـــ١ٓ امل

 زقِ ايصؿخ١ احملتــــــــــــــــ٣ٛ ايؿصٌ

 79  0211/0210 – 029/0212 تطٛزات املاي١ٝ ايعا١َ ايؿصٌ ايسابع

 82  0229/0212أٚال : ايط١ٓ املاي١ٝ  

 81 0212/0211ثاْٝا : ايط١ٓ املاي١ٝ  

 81 0211/0210ثايجا : ايط١ٓ املاي١ٝ  

 85 ٚنٝؿ١ٝ َعاجلتٗايًدٚي١ ُٝصا١ْٝ ايعا١َ يًهلٝه١ًٝ ااالختالالت زابعا :  

   

ٌ اخلاَظ   88 ٚاألضظ اييت بين عًٝٗا 0210/0213َػسٚع َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ  ايؿص

 89  0210/0213أٚال : املالَح ايس٥ٝط١ٝ ملػسٚع َٝصا١ْٝ  

َٛٝـ١  ايٛشازات ٚاإلدازات احلهػسٚع َٝصا١ْٝ اإلمجاي١ٝ ملتكدٜسات ايثاْٝا :  

 0210/0213ط١ٓ املاي١ٝ يً

90 

 93 0210/0213َػسٚع َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ  اتتكدٜساييت بين عًٝٗا ضظ األثايجا :  

 93 ( تكدٜس اإلٜسادات 1) 

 97 ( تكدٜس املصسٚؾات 0) 

 98 ايباب األٍٚ : املستبات 

 122 ايباب ايجاْٞ : املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَات  

 120 : ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعدات ٚايتجٗٝصات ايباب ايجايح 

 124 ايباب ايسابع : املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ ٚايصٝا١ْ ٚاالضتُالنات ايعا١َ 

 127 ايباب اخلاَظ : املصسٚؾات املدتًؿ١ ٚاملدؾٛعات ايتخ١ًٜٝٛ  

   

ٌ ايطادع  112 اخلامتـــــــــــــــــ١ ايؿص
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 بٝـإ ٚشٜــــس املايٝـ١

 املاي١ٝ ٚايٓكد١ٜالقتصاد١ٜ ٚعٔ األٚضاع ا

 َٚػسٚع املٝصا١ْٝ

 3021/  0102يًط١ٓ املاي١ٝ 

 
 َكدَـــــــ١ :

بكٛاعـذ   3791( يظـ١ٓ   53( َٔ املشطّٛ بكإْٛ سقـِ )   35اطتٓادا ألسهاّ املاد٠ )     

 ٚاييت تٓف ع٢ً : إعذاد املٝضاْٝات ايعا١َ ٚايشقاب١ ع٢ً تٓفٝزٖا ٚاسبظاب اشبتاَٞ

 

املاي١ٝ َؼشٚع املٝضا١ْٝ ، نُا ٜعذ بٝاْا ٜتلُٔ عشكا عاَا يألطع اييت " ٜعذ ٚصٜش 

 بين عًٝٗا املؼشٚع ٚذبًٝال ملا ٜٗذف إيٝ٘ " .

 

 ( ٚاييت تٓف ع٢ً :36ٚأسهاّ املاد٠ )

" ٜعشض ٚصٜش املاي١ٝ َؼشٚع املٝضا١ْٝ َـشٛبا بايبٝإ ع٢ً صبًع ايٛصسا٤ إلقشاسُٖا ، 

ظُح بتكذِٜ املؼشٚع إىل ايظًط١ ايتؼشٜع١ٝ قبٌ ٚػبب إٔ ٜتِ إقشاسُٖا يف ٚقت ٜ

 اْتٗا٤ ايظ١ٓ املاي١ٝ ازباس١ٜ بؼٗشٜٔ ع٢ً األقٌ " .

 

    ٕ ِ َٔ ٖزا املٓطًل ٜظشْٞ أ  ألٚكاع االقتـاد١ٜيبٝاْا ٜتٓاٍٚ ذبًٝال أعشض عًٝه

، َـع َـا    4234/4235ظـ١ٓ املايٝـ١   ايؼـشٚع َٝضاْٝـ١   ذبًـٝال مل ٚ،  ايٓكذٜـ١ املاي١ٝ ٚٚ

إعـذاد  يـذ٣  االعتبـاس  يف ايـيت أـــزت   يألطـع ٚاملشتهـضات   تٛكٝــح   ٜتلُٓ٘ َٔ

ايعاَـ١  ٢ً ايذٚس ايـزٟ تكـّٛ بـ٘ املٝضاْٝـ١     عايتأنٝذ تكذٜشات َؼشٚع املٝضا١ْٝ ، ٚ

يًذٚي١ نـأدا٠ يًظٝاطـ١ املايٝـ١ يذٚيـ١ ايهٜٛـت ، تظـاِٖ يف ذبكٝـل األٖـذاف         

 ايعا١َ يًذٚي١ .ٚاالدتُاع١ٝ ٚايظٝاط١ٝ االقتـاد١ٜ 

 

ع٢ً دسد١ نبري٠ َٔ األ١ُٖٝ اقتـاد١ٜ َٚاي١ٝ عذ بٝإ ٚصٜش املاي١ٝ ٚثٝك١ ٜٚ    

ْظشا ملا ذبٜٛ٘ َٔ بٝاْات َٚعًَٛـات ٚتٛدٗـات ٚطٝاطـات اقتــاد١ٜ َٚايٝـ١ عـٔ       

 ايٓكذ١ٜ يذٚي١ ايهٜٛت .املاي١ٝ ٚاألٚكاع االقتـاد١ٜ ٚ
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ٔ أُٖٝتٗا يف اطتفاد٠ َتخزٟ ايكشاس يف طبتًف ازبٗات اسبهَٛ     ١ٝ ٚغري ٚتهُ

اسبه١َٝٛ ٚايباسجني ٚايذاسطني املعٓٝني باملاي١ٝ ايعا١َ يذٚي١ ايهٜٛت َٔ ٖـزٙ  

 ايٛثٝك١ .

 

ٚايٓكذٜـ١   ٚاملاي١ٝ فكٓا يف عشض األٚكاع االقتـاد١ٜ قذ ٚهٕٛ ْٚاهلل ْظأٍ إٔ     

 يًذٚي١ بكذس نبري َٔ ايذق١ ٚايؼفاف١ٝ .

 

ٌ يف         د١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ايٛاسد٠ مبؼشٚع األٖذاف ايظٝاط١ٝ ٚاالقتـا ذبكٝلْٚأَ

ذبكٝل األٖذاف ٚايتٛدٗات َٔ ثِ ٚ 4234/4235املٝضا١ْٝ ايعا١َ يًذٚي١ يًظ١ٓ املاي١ٝ 

سفظ٘ ايؼٝخ / ؿباح األمحذ ازبابش ايـباح ايظا١َٝ سبلش٠ ؿاسب ايظُٛ األَري 

ٚ    ياهلل ٚسعاٙ  ايعُـٌ عًـ٢ إٔ   تشظني ٚسفع املظـت٣ٛ املعٝؼـٞ يًُـٛاأ ايهـٜٛيت ، 

دباسٟ دارب يالطـتجُاس ٜكـّٛ فٝـ٘ ايكطـاع     دٚي١ ايهٜٛت َشنض َايٞ ٚ تهٕٛ

ٚإٔ ْعُـٌ يٝعـا ٚتتلـافش دٗـٛد      اشباق بكٝاد٠ ايت١ُٝٓ ٚايٓؼـا  االقتــادٟ،  

ايظًطتني ايتٓفٝز١ٜ ٚايتؼشٜع١ٝ يشفع اطِ دٚي١ ايهٜٛت عايٝـا يتأــز َهاْٗـا    

 ايطبٝعٞ ٚايشٜادٟ بني دٍٚ املٓطك١ ٚايعامل .

 
 ٛؾٝل ،،،ٚاهلل ٚيٞ ايت

 
 

 . ْاٜـ ؾالح احلجسف د          

 ٚشٜس املاي١ٝ                                                                           

 ٚٚشٜس ايرتب١ٝ ٚٚشٜس ايتعًِٝ ايعايٞ بايٛناي١                                                                       
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   ايؿصٌ األٍٚايؿصٌ األٍٚايؿصٌ األٍٚ

   

 ايتٛجٗات ٚايطٝاضات االقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝايتٛجٗات ٚايطٝاضات االقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝايتٛجٗات ٚايطٝاضات االقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝ
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  ايؿصٌ األٍٚ

 ايتٛجٗات ٚايطٝاضات االقتصاد١ٜ ٚاملاي١ٝ

 0210/0213يًط١ٓ املاي١ٝ 

 

 : َبادئ َٚستهصات ايعٌُ االقتصادٟ :أٚال 

 

ٟ طٝ   – 1 ٞ يًٓؼا  االقتـاد ٞ احملشى ايش٥ٝظ ٔ إٔ إٜشادات ايٓفط ٖ ٌ اسبذٜح َظتُشا ع ظ

ٍ ْؤنذ ع٢ً إٔ االقتـاد ايهٜٛيتب ، رٚ منط " االقتـاد  املٛسدأسادٟ  ايهٜٛت ٚمل ْض

ايشٜعٞ " ايزٟ ٜعتُذ ع٢ً َـذسٜٔ ُٖـا ايـذـٌ َـٔ ؿـادسات ايـٓفط ٚايعا٥ـذ َـٔ        

االطتجُاسات اشباسد١ٝ ، ٚع٢ً ايشغِ َٔ إٔ قٓاعاتٓا مبا طبل قذ تشطخت ، ٚبإٔ ٖزٜٔ 

ٔ غري َظتكشٜٔ ٜٚتعزس االعت ُاد عًُٝٗا يف بٓا٤ أطع ق١ٜٛ يًت١ُٝٓ ، إال إٔ املـذسٜ

 اقتـادْا مل ٜأـز اشٜك٘ بعذ عبٛ ايتػٝري .

 

َــاصاٍ تؼــخٝف االقتـــاد ايهــٜٛيت بأْــ٘ اقتـــاد تــشتبط فٝــ٘ سشنــ١ ايٓؼــا     – 0

ٞ قا٥ُا ، ٚمل ٜضٍ دٚس ايكطاع اشباق يف  ّ اسبهَٛ ٟ يف ايبالد باإلْفام ايعا االقتـاد

يايٞ َتلا٥ال أَاّ كخا١َ ْــٝب قطـاع ايـٓفط يف ايٓـاتر     بٓا٤ ايٓاتر احملًٞ اإل

 احملًٞ اإليايٞ ٚايزٟ ٜضداد بفعٌ استفاع األطعاس ايعامل١ٝ يتـذٜش ايٓفط .

 

عًـ٢  ٜٓبػٞ إعاد٠ ؿٝاغ١ دٚس ايذٚي١ يف ٚكع آيٝات األطعاس سٝح ػبب إٔ ٜكتـش    – 3

 ايكٝاّ بذٚس سقٝب َٚٓظِ اشبذَات يف ايعذٜذ َٔ اجملاالت .

 

َا صايت ايذٚي١ تكذّ اشبذَات االدتُاع١ٝ اجملا١ْٝ ٚتذعِ أطعاس ايعذٜذ َٔ ايظـًع   – 4

 ٚاشبذَات ، دٕٚ إٔ ٜهٕٛ يٓظاّ ايظٛم اسبش دٚس نبري يف ٖزا اجملاٍ .

 

ِ يف  – 5 ٕ ست٢ بًؼ عذدٖ ٕ ايهٜٛت ٜتضاٜذٚ ٍ طها  3580254عبٛ  31/10/0212َٚا صا

نُــا صاد عــذد ،   0229ْٜٛٝــٛ  32ْظــ١ُ عــٔ عــذدِٖ يف  139125بضٜــاد٠ ْظــ١ُ 

ِ    45878بضٜاد٠ ْظ١ُ  1148363ايهٜٛتٝني إىل  ْٜٛٝـٛ   32يف   ْظـ١ُ عـٔ عـذدٖ

ٕ ايٓظيب يًظهإ ايهٜٛتٝني   0229 َٔ ي١ً طهإ ايبالد ٚفكا %  30.1ٜٚبًؼ ايٛص

، ٜٚٓلِ َٔ ٖؤال٤ عذد نبري طٜٓٛا يك٠ٛ ايعٌُ اإلداس٠ املشنض١ٜ يإلسـا٤ يبٝاْات 

 .ذ َٔ اسباد١ املاط١ إىل ـًل ٚظا٥ف ٚفشق عٌُ دذٜذ٠ أَاَِٗ ٖٚٛ َا ٜضٜ

                                           
 ( 5اٌّصذس : تٍأاخ اٌفمشج )اإلداسج اٌّشوضٌح ٌإلحصاء . 
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ٕ قذس٠ ايهٜٛت ع٢ً دزب االطتجُاسات األدٓب١ٝ املباػش٠ َا صايت ضبذٚد٠ يًعذٜذ    – 6 أ

ٍ اشباسد١ٝ اييت تظاِٖ َع أَٛاٍ ايكطاع اشباق  ٔ األطباب املكٝذ٠ يتذفل سؤٚغ األَٛا َ

 ي١ .ايهٜٛيت يف بٓا٤ ايكذس٠ اإلْتاد١ٝ يًذٚ

 

نُا تؼري ايتكاسٜش ايذٚيٝـ١ إىل إٔ إدـشا٤ات اسبــٍٛ عًـ٢ املٛافكـات ٚاي اــٝف        – 7

ايالص١َ يٓؼا  ايكطاع اشباق تأـز ٚقتا اٜٛال ال ٜتٓاطب َع َتطًبات تٛافش ايب١٦ٝ 

االطتجُاس١ٜ ايشاغب١ يف تؼذٝع ايكطاع اشباق ع٢ً صٜاد٠ َظاُٖت٘ يف ايٓاتر احملًٞ 

 اإليايٞ .

 

ٚايـزٟ تظـاْذ َـٔ     –ف إىل َا طبل إٔ ايبعذ االدتُاعٞ يظٝاطـ١ اسبهَٛـ١   ْٚلٝ – 8

َـا صاٍ   –ـالي٘ ٚباطتُشاس ف٦ات عشٜل١ َٔ املٛاآني ٚـاؿ١ ف١٦ ضبذٚدٟ ايذـٌ 

ٜلٝف أعبا٤ َاي١ٝ نبري٠ ع٢ً املٝضا١ْٝ ايعا١َ يًبالد . فايتضاّ ايذٚي١ بذعِ املٓتذات 

استفاع أطعاسٖا ايعامل١ٝ ، ٚمتٌٜٛ ايضٜاد٠ يف  ايب ٚي١ٝ املهشس٠ اييت تظٛم ضبًٝا بظبب

تهًف١ إْتاز ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ بظبب صٜاد٠ أطعاس ايٛقٛد املظـتخذّ يف ضبطـات   

ايتٛيٝذ ، ٚدعِ االتـاالت ٚغريٖا َٔ اشبذَات ايعا١َ ظٌ َٔ ايعٓاؿـش املـؤثش٠ عًـ٢    

 َاي١ٝ ايذٚي١ .

 

إٔ تؼـٗذ تفعـٝال يتٛدٗـات     ػبب 0210/0213يزا ػبب إٔ ْٓظش إىل إٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ          

، ٚإٔ تعطٞ نٌ ازبٗـات ايكا٥ُـ١ عًـ٢    دٚي١ ايهٜٛت اإلؿالح ٚايتشٍٛ االقتـادٟ يف 

 ؿٓاع١ ايكشاس ٚقتا ٚدٗذا نافٝا يتشكٝل ٖزا اإلؿالح ٚٚكع٘ َٛكع ايتٓفٝز .

 

ٕ بأ١ُٖٝ تطٜٛش االقتـاد ايهٜٛيت ٚتٜٓٛع َـادس دـً٘ مب       عا١ْٚ فإرا َا نٓا َكتٓعٛ

ايكطاع اشباق ، ٚحبت١ُٝ ذبٍٛ ايهٜٛت يتهٕٛ املشنض املايٞ ٚايتذاسٟ اإلقًُٝٞ ، فإٕ 

ايظٝاطات االقتـاد١ٜ اييت تضٜذ َٔ قذس٠ ايكطاع اشباق عًـ٢ االطـتجُاس ، ٚايـيت دبـزب     

االطتجُاس األدٓيب إىل ايبالد ، ٚاييت تظتٗذف ذبكٝل املضٜذ َٔ االطتكشاس ايٓكذٟ ٚايظعشٟ 

ق٣ٛ ايظٛم اسبش يف كبط ايطًب ٚتٛدٝ٘ اإلْتاز ، ٚصٜاد٠ قذس٠ ايبٓٝـ١ ايتشتٝـ١   ٚتفعٌٝ 

يًبالد سبٌُ عب٤ ايُٓٛ االقتـادٟ املظتكبًٞ ، ٖٞ ايظٝاطات اييت ػبب إٔ ْٛيٝٗا عٓاٜتٓـا  

 ايها١ًَ .
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املبادئ  ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ ضٝعٌ اإلطاز ايعاّ ايرٟ حيهِ ايعٌُ االقتصادٟ يف ايهٜٛت َطتٓدا ع٢ً        

 ٚاملستهصات ايتاي١ٝ :

 

            ايعٌُ ع٢ً اطتُشاس احملافظ١ ع٢ً دسدـ١ عايٝـ١ َـٔ االطـتكشاس ايٓكـذٟ ٚايظـعشٟ        – 1

يتشت١ٝ يالقتــاد  ١ اٚاملايٞ ، ٚاطتخذاّ املٛاسد املاي١ٝ يًذٚي١ يف ت١ُٝٓ ٚتطٜٛش ايبٓٝ

ٍ اإلْفام ايعاّ االطتجُاسٟ ،  ُٛاسد األَجٌ يًخـٝف تٚايعٌُ ع٢ً ايايهٜٛيت َٔ ـال

 ل ت١ُٝٓ َظتكش٠ َٚظتذا١َ القتـاد ايهٜٛت .ٝلُإ ذبكي

 

االطتُشاس يف تؼذٝع اإلْفام االطتجُاسٟ رٚ ايطابع اإلْتادٞ ست٢ ال ٜتظبب اْفالت  – 0

ٔ ايلػٛ  ايتلخ١ُٝ ع٢ً االقتـاد ايهٜٛيت  ٞ يف فشض املضٜذ َ اإلْفام االطتٗالن

د٠ ايذـٌ َٔ املٛاآني ايهٜٛتٝني غري ايكادس٠ ع٢ً َظتكبال ، َع إٜال٤ ايف٦ات ضبذٚ

 ت١ُٝٓ دـٛهلا ايعٓا١ٜ ٚايشعا١ٜ املٓاطبتني .

 

االطتُشاس يف ايعٌُ عًـ٢ تكًـٝف دسدـ١ تـذـٌ ايذٚيـ١ يف ايٓؼـا  االقتــادٟ ،         – 3

ٚايتشٍٛ بذٚس ايذٚي١ َٔ " َكذّ اشبذَات " إىل دٚس " َٓظِ اشبـذَات " ٚايشقٝـب عًـ٢    

إْؼا٤ املضٜـذ َـٔ املؤطظـات ايتٓظُٝٝـ١ ٚايشقابٝـ١ عًـ٢ َكـذَٞ         َظتٛاٖا َٔ ـالٍ

ـٌ املٛاأ ع٢ً َظت٣ٛ عاٍ َٔ ؼباشبذَات يف ايكطاعات املختًف١  ٚمبا ٜلُٔ إٔ 

ازبٛد٠ فُٝا ٜتًكاٙ َٔ ـذَات ، ٚمبا ٜفعٌ َعاٜري ايؼفاف١ٝ ٚاالْلبا  ٚاإلفـاح ، 

 ذَات .ٚااليتضاّ باملعاٜري ايذٚي١ٝ اييت تٓظِ أدا٤ تًو اشب

 

َٚع تكًٝف دٚس ايذٚي١ البذ َٔ َذا١َٚ سفض ايٓؼا  اشباق ع٢ً االطتجُاس يتٜٓٛـع   – 4

ايكاعذ٠ اإلْتاد١ٝ يالقتــاد ايهـٜٛيت ، ٜٚظـتًضّ ريـو كـشٚس٠ االْتٗـا٤ َـٔ إقـشاس         

َؼشٚعات ايكٛاْني اييت قذَتٗا اسبه١َٛ ٚاييت تؼهٌ أطاغ عالق١ ايذٚي١ بايكطاع 

ٙ ع٢ً ـًل فشق أنرب يًعٌُ أَاّ ق٠ٛ اشباق ٚأطًٛب املؼاسن١ ب ُٝٓٗا ، مبا ٜظاعذ

، نُا ٜظتًضّ ريو أٜلا كشٚس٠ طعٞ ناف١ األدٗـض٠   املتٓا١َٝ ايعٌُ ايهٜٛت١ٝ 

اسبه١َٝٛ يتبظٝط ٚاـتـاس إدشا٤ات اسبـٍٛ ع٢ً َٛافكاتٗـا ٚتشاـٝــٗا ستـ٢    

 ْعإٚ ايكطاع اشباق ع٢ً أدا٤ دٚسٙ املطًٛب .
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اشباق ايٛاين ع٢ً االطتجُاس اإلْتادٞ ٚاشبـذَٞ أُٖٝـ١ عـٔ     ٚال ٜكٌ سفض ايكطاع – 5

كشٚس٠ تؼذٝع تذفل سؤٚغ األَٛاٍ األدٓب١ٝ رات اابع االطتجُاس املباػش إىل ايـبالد  

ملؼاسن١ ايكطاع اشباق ايهٜٛيت يف بٓا٤ قاعذ٠ ميهٔ إٔ ٜظتٓذ عًٝٗا اقتـادْا 

 يف ت١ُٝٓ َٛاسدٙ ٚتٜٓٛع َـادس دـً٘ املظتكبًٞ .

 

٢ً ايـعٝذ املايٞ ٚاملـشيف فإٕ اطتُشاس ازبٗذ املبزٍٚ يلُإ طال١َ ٚق٠ٛ دٗاصْـا  ٚع – 6

ٕ ق٠ٛ ٖزا ايكطاع ٚسٜٝٛت٘ ٖٞ األطاغ يك٠ٛ  ٞ أَش كشٚسٟ ع٢ً اعتباس أ املـشيف ٚاملاي

 االقتـاد ايٛاين .

 

7 –  ّ ٍ ي ػٝذ اإلْفام ايعا ٕ اطتُشاس ازبٗذ املبزٚ ٝل ٚت١٦ٝٗ ازبٗات املختًف١ يتطب، نُا أ

َٝضا١ْٝ ايرباَر ٚاألدا٤ طٛف ؼبككإ َعا َظت٣ٛ أعًـ٢ َـٔ دسدـات ايهفـا٠٤ يف     

 . َٔ اإلْفام ايعاّ  ع٢ً االقتـاد ايٛاين شدٚداملٚصٜاد٠ ربـٝف املٛاسد 
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 :(  0213/0214 – 0212/0211) اخلطـــ١ اإلمنا٥ٝـــ١ يًدٚيـــــ١  تٛجٗات:  ثاْٝا

 

َٔ  0213/0214 – 0212/0211ط١ األدٌ يذٚي١ ايهٜٛت تٓطًل ـط١ ايت١ُٝٓ َتٛط            

تٓف ع٢ً " ذبٍٛ ايهٜٛت إىل َشنض َايٞ ٚدباسٟ دارب  0235سؤ١ٜ إط اتٝذ١ٝ ست٢ عاّ 

يالطتجُاس ، ٜكّٛ فٝ٘ ايكطاع اشباق بكٝاد٠ ايٓؼا  االقتـادٟ ، ٜٚزن٢ فٝ٘ سٚح املٓافظ١ ، 

، ٜٚشطخ ايكِٝ ، ٚؼبافظ ع٢ً اهل١ٜٛ ٜٚشفع نفا٠٤ اإلْتاز يف ظٌ دٗاص دٚي١ َؤطظٞ داعِ 

االدتُاع١ٝ ، ٚؼبكل ايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ ٚايت١ُٝٓ املتٛاص١ْ ، ٜٚٛفش ب١ٝٓ أطاط١ٝ َال١ُ٥ 

 ٚتؼشٜعات َتطٛس٠ ٚب١٦ٝ أعُاٍ َؼذع١ " .

 تعرب ؿٝػ١ سؤ١ٜ ايذٚي١ عٔ صبُٛع١ َٔ ايتٛدٗات اييت ميهٔ إبشاص أُٖٗا فُٝا ًٜٞ :         

 ايشٜادٟ اإلقًُٝٞ يذٚي١ ايهٜٛت نُشنض َايٞ ٚدباسٟ . اطتعاد٠ ايذٚس – 1

 إسٝا٤ ايذٚس احملٛسٟ يًكطاع اشباق ايهٜٛيت يف قٝاد٠ ايت١ُٝٓ . – 0

إعاد٠ بٓا٤ أدٚاس ٖا١َ ٚطبتًف١ يًذٚي١ ٚأدٗضتٗا َٚؤطظاتٗا مبا ٜٛفش أطباب ايتُهني  – 3

اطب١ ٚب١٦ٝ األعُاٍ املٛات١ٝ ٚايذعِ يًعٌُ ٚاإلْتاز ٜٚٛفش ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚايتؼشٜعات املٓ

 ٚاحملفض٠ يًت١ُٝٓ .

تٛفري ايلٛابط ٚاملٓاخ يلُإ ايت١ُٝٓ ايبؼش ١ٜ ايه١ًٝ ٚاملتٛاص١ْ ٚاهلادف١ إىل تشطٝخ قِٝ  – 4

اجملتُع ٚاسبفاظ ع٢ً ٖٜٛت٘ ايعشب١ٝ ٚاإلطال١َٝ ٚبٓا٤ املٛاا١ٓ ٚذبكٝل ايعذاي١ ٚطبٌ 

 ايعٝؽ ايهشِٜ .

ايذميكشااٞ ايكا٥ِ ع٢ً اس اّ ايذطتٛس ٚااليتضاّ ب٘ ٚايعٌُ ع٢ً تذعِٝ ٚتشطٝخ ايٓظاّ  – 5

 ت١ُٝٓ ٚتطٜٛش ايعٌُ ايظٝاطٞ كُاْا يًعذاي١ ٚاملؼاسن١ ايظٝاط١ٝ ٚاسبشٜات .

ٚست٢ ميهٔ إٔ تـٌ دٚي١ ايهٜٛت إىل ذبكٝل سؤٜتٗا مت ٚكع صبُٛع١ َٔ األٖذاف               

 ايٞ :ع٢ً ايٓشٛ ايت 0235اإلط اتٝذ١ٝ ست٢ عاّ 

 

 اهلدف األٍٚ : شٜاد٠ ايٓاتج احملًٞ اإلمجايٞ ٚزؾع َطت٣ٛ َعٝػ١ املٛاطٔ :

ٚريو عٔ اشٜل سفع َعذالت ايُٓٛ االقتـادٟ يًكطاعات غري ايٓفط١ٝ ، ٚايعٌُ ع٢ً اطتكشاس      

املظت٣ٛ ايعاّ يألطعاس َٔ أدٌ اسبفاظ ع٢ً ايك٠ٛ ايؼشا١ٝ٥ يًذٜٓاس ايهٜٛيت َٚٔ ثِ سفع ْـٝب 

 َٔ ايذـٌ اسبكٝكٞ . ايفشد

نُا ٜشَٞ ٖزا اهلذف إىل إؿالح ٖٝهٌ املٝضا١ْٝ ايعا١َ ٚتطٜٛشٖا مبا ؼبكل ايهفا٠٤ يف     

 ربـٝف املٛاسد ٚـفض ايعذض غري ايٓفطٞ .
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 اهلدف ايجاْٞ : ايكطاع اخلاص ٜكٛد ايت١ُٝٓ ٚؾل آيٝات ذلؿص٠ :

فإٕ ـط١ ايت١ُٝٓ تظع٢ إىل  ٜٓبػٞ ايٓظش يًكطاع اشباق باعتباسٙ قااش٠ ايت١ُٝٓ ، ٚعًٝ٘

 ت١٦ٝٗ ايظشٚف ٚايب١٦ٝ املٛات١ٝ ٚاآليٝات احملفض٠ يُٝاسغ ٖزا ايكطاع دٚسٙ ايطبٝعٞ .

ٜٚتطًب ريو تٜٓٛع ٖٝهٌ املًه١ٝ يف األْؼط١ االقتـاد١ٜ ٚريو بتكًٝف ١ُٖٓٝ ايكطاع 

أ١ُٖٝ  ايعاّ تذسػبٝا ٚصٜاد٠ َظا١ُٖ ايكطاع اشباق يف ايٓؼا  االقتـادٟ ٚايتأنٝذ ع٢ً

 ايؼشان١ ايفاع١ً بني ايكطاعني اشباق ٚايعاّ .

 

 دعِ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ٚاجملتُع١ٝ :اهلدف ايجايح : 

ٚريو بتطٜٛش َٓظ١َٛ ايتعًِٝ ٚايتذسٜب يتٛفري استٝادات طٛم ايعٌُ باإلكاف١ إىل تطٜٛش 

١ ٚتطٜٛش ايشعاٜباملعاٜري ايذٚي١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚاشبذَات ايـش١ٝ ٚذبظني نفا٤تٗا 

 ٚاآلداب . ٚايجكاف١ ٚايفٕٓٛٚايؼ٦ٕٛ ايذ١ٜٝٓ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚـذَات ايشعا١ٜ ايظه١ٝٓ 

 

 اهلدف ايسابع : تطٜٛس ايطٝاضات ايطها١ْٝ يدعِ ايت١ُٝٓ :

ٚريو عٔ اشٜل تٓظِٝ ايُٓٛ ايظهاْٞ ايهٜٛيت ٚغري ايهٜٛيت ، ٚايظعٞ إىل أسذاخ ْك١ً    

 ايعاّ ٚاشباق . نيطاعْٛع١ٝ يف تشنٝب١ طٛم ايعٌُ يف ايك

 

 اهلدف اخلاَظ : اإلداز٠ احله١َٝٛ ايؿعاي١ :

ٚريو بتعضٜض آيٝات اإلداس٠ ايفعاي١ يًت١ُٝٓ ٚغشغ َفاِٖٝ ايؼفاف١ٝ ٚاملظا٤ي١ ٚايٓضا١ٖ   

 ٜٚتطًب ريو :

إعاد٠ ٖٝه١ً األدٗض٠ اسبه١َٝٛ َؤطظٝا ٚتٓظُٝٝا ٚإيه ْٚٝا بٗذف ذبظني اشبذَات 

ايٓظاّ اإلسـا٥ٞ  ٚظٝف١ ايتخطٝط يف اجملتُع ٚأدٗض٠ ايذٚي١ ، ٚذبذٜحايعا١َ ٚإعاد٠ تفعٌٝ 

 ٚدعِ املكَٛات األطاط١ٝ يبٓا٤ صبتُع املعًَٛات يف ايذٚي١ .١ْٝ ٚاملعًَٛات املذ

 

 اهلدف ايطادع : تعصٜص اهل١ٜٛ اإلضال١َٝ ٚايعسب١ٝ :

ب١ٝ ، ٖٚٛ َا ٜؤنذ ٖزا اهلذف ع٢ً ق٠ٛ متظو اجملتُع ايهٜٛيت بٜٗٛت٘ اإلطال١َٝ ٚايعش

 ٜتٛافل َع َا دا٤ يف املزنش٠ ايتفظري١ٜ يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ دطتٛس دٚي١ ايهٜٛت .
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  0210/0213اخلط١ ايط١ٜٛٓ ايجايج١ : 

 

 

ػ٦ٕٛ املٝضا١ْٝ ايعا١َ اٖتُاَا بايػا باشبط١ ايشباع١ٝ اإلمنا١ٝ٥ يًذٚي١              -أٚيت ٚصاس٠ املاي١ٝ      

ٚريو عُال ع٢ً ذبكٝل  0212/0211ٚىل يًخط١ األ(  َٓز ايظ١ٓ  0213/0214 - 0212/0211) 

ؿعذ٠ ايٛاسد٠ ألاألٖذاف االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ، ٚناف١ األٖذاف ايت١ُٜٛٓ ع٢ً طبتًف ا

منا١ٝ٥ ، إلباشبط١ ، ٚريو َٔ ـالٍ ربـٝف االعتُادات املاي١ٝ ايالص١َ يتٓفٝز َؼاسٜع اشبط١ ا

َري١ٜ ايظا١َٝ بإٔ تهٕٛ دٚي١ ايهٜٛت َشنض َايٞ ألل ايشغب١ اَٚٔ ثِ املظا١ُٖ يف ذبكٝ

 ٚدباسٟ دارب يالطتجُاس ٜكّٛ فٝ٘ ايكطاع اشباق بكٝاد٠ ايت١ُٝٓ ٚايٓؼا  االقتـادٟ .  

 

َا١ْ ايعا١َ يًُذًع األع٢ً يًتخطٝط ٚايت١ُٝٓ يتشذٜذ ألٚٚفكا يزيو مت ايتٓظٝل َع ا   

١ٗ سه١َٝٛ ٚاالعتُادات املاي١ٝ ايالص١َ يهٌ ايظ١ٜٛٓ بهٌ د اإلمنا١ٝ٥َؼاسٜع اشبط١ 

 َؼشٚع ، ٚايربْاَر ايضَين يتٓفٝز املؼشٚع ، ٚغريٖا َٔ ٚايذساطات ايف١ٝٓ ٚاملاي١ٝ يهٌ َؼشٚع .

يًذٚي١ فكذ  اإلمنا١ٝ٥ٖٚٞ ايظ١ٓ ايجايج١ َٔ اشبط١  0210/0213ٚفُٝا ٜتعًل خبط١ ايت١ُٝٓ  

( فشم عٌُ ملشادع١ َٚطابك١  4بتؼهٌٝ عذد )  0211( يظ١ٓ  44ؿذس ايكشاس ايٛصاسٟ سقِ ) 

َع املؼاسٜع املذسد١ مبؼاسٜع َٝضاْٝات ازبٗات  0210/0213َؼاسٜع ـط١ ايت١ُٝٓ 

 .  0210/0213اسبه١َٝٛ يًظ١ٓ املاي١ٝ 

 

ايٛنٌٝ املظاعذ  -ايٖٛاب ؿاحل املضٜين  ٚقذ ْف ايكشاس ايٛصاسٟ ع٢ً إٔ ٜظ٢ُ ايظٝذ / عبذ       

 ايعا١َ ) َؼشفا عاَا ( ع٢ً أعُاٍ فشم ايعٌُ .  يؼ٦ٕٛ املٝضا١ْٝ

 

ٚمت تؼهٌٝ فشم ايعٌُ حبٝح تؼٌُ يٝع َٝضاْٝات ايٛصاسات ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ ٚاهل٦ٝات 

  اإلداس٠املًشك١ ٚاملؤطظات املظتك١ً ، ٚػهٌ نٌ فشٜل بش٥اط١ َذٜش اإلداس٠ املختـ١ َٚشاقب 

ختف ، ٚباسجٞ إداس٠ ايتخطٝط املايٞ ٚاملتابع١ ، ْا٥با يًش٥ٝع ٚعل١ٜٛ س٥ٝع ايكظِ ٚايباسح امل

إىل ممجًٞ األَا١ْ ايعا١َ  باإلكاف١ٚايـٝا١ْ ، ٖزا  اإلْؼا١ٝ٥ٚباسجٞ إداس٠ َٝضاْٝات املؼاسٜع 

يًُذًع األع٢ً يًتخطٝط ٚايت١ُٝٓ ، ٚممجًٞ ازبٗاص املشنضٟ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ، 

 ٚحبلٛس ممجًٞ ازب١ٗ اسبه١َٝٛ املع١ٝٓ . 
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املؼاس إيٝ٘ فكذ  0211( يظ١ٓ  44ٚٚفكا ملٗاّ ٚاـتـاؿات فشم ايعٌُ ايٛاسد٠ بايكشاس ايٛصاسٟ سقِ )   

عكذت فشم ايعٌُ األسبع١ ادتُاعاتٗا يف ْفع ايٛقت َٔ ايظاع١ ايتاطع١ ؿباسا ٚست٢ ايجا١ْٝ 

              ٚمت عكذ االدتُاعات َع عذد  31/12/0211ٚست٢  03/12/0211بعذ ايظٗش ـالٍ ايف ٠ َٔ 

 ( َؤطظ١ َظتك١ً . ١٦ٖٝ11 ًَشك١ ، ) (10( ٚصاس٠ ٚإداس٠ ، )06د١ٗ سه١َٝٛ َٓٗا ) (49)

 

تؼاسى مبؼاسٜع كُٔ اشبط١ اإلمنا١ٝ٥  ٚدبذس اإلػاس٠ إىل إٔ ازبٗات اسبه١َٝٛ ايتاي١ٝ ال   

 ( :  0213/0214 - 0212/0211يًذٚي١ ) 

 . ايذٜٛإ األَريٟ   - 1

 . ب١ دٜٛإ احملاط  - 0

 . اسبظابات ايعا١َ  -ٚصاس٠ املاي١ٝ   - 3

 .صبًع األ١َ   - 4

 .َؤطظ١ اشبطٛ  ازب١ٜٛ ايهٜٛت١ٝ    5

 

ٚقذ اعتُذ قطاع ػ٦ٕٛ املٝضا١ْٝ ايعا١َ بٛصاس٠ املاي١ٝ آي١ٝ يذساط١ َٚشادع١ َٚطابك١      

ت َع املؼاسٜع املذسد١ مبؼاسٜع َٝضاْٝات ازبٗا 0210/0213َؼاسٜع ـط١ ايت١ُٝٓ 

 ، ٚريو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :  0210/0213اسبه١َٝٛ يًظ١ٓ املاي١ٝ  

سظبُا ٚسدت َٔ األَا١ْ ايعا١َ يًُذًع  0210/0213دساط١ منارز َؼاسٜع ـط١ ايت١ُٝٓ   - 1

، سٝح مت سـش يٝع املؼاسٜع اييت تشتب  5/12/0211األع٢ً يًتخطٝط ٚايت١ُٝٓ بتاسٜخ 

يًذٚي١ َع َكاسْتٗا باملؼاسٜع املذسد١ مبؼاسٜع َٝضاْٝات أعبا٤ َاي١ٝ ع٢ً املٝضا١ْٝ ايعا١َ 

ػ٦ٕٛ املٝضا١ْٝ  -سطًت إىل ٚصاس٠ املاي١ٝ أاييت  0210/0213ازبٗات اسبه١َٝٛ يًظ١ٓ املاي١ٝ 

 ايعا١َ ست٢ َٛاعٝذ اْعكاد ادتُاعات فشم ايعٌُ  . 

 مت تـٓٝف َؼاسٜع اشبط١ إىل صبُٛعتني س٥ٝظٝتني :   - 0

 

 : ألٚىل املؼاسٜع اإلْؼا١ٝ٥ اجملُٛع١ ا  -أ 

ٚتذسز بايباب ايشابع َٔ املٝضا١ْٝ ذبت إػشاف ايظٝذ / َذٜش إداس٠ املؼاسٜع اإلْؼا١ٝ٥ 

 ٚايـٝا١ْ . 

  : اجملُٛع١ ايجا١ْٝ املؼاسٜع غري اإلْؼا١ٝ٥  -ب 

ٚتذسز بأٟ َٔ أبٛاب  املـشٚفات عذا ايباب ايشابع ذبت إػشاف َذٜشٟ اإلداسات املختـ١ 

 ملٝضا١ْٝ ايعا١َ . بؼ٦ٕٛ ا
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ايتٓظٝل املتٛاؿٌ َع ممجًٞ نٌ َٔ األَا١ْ ايعا١َ يًُذًع األع٢ً يًتخطٝط ٚايت١ُٝٓ ،    - 3

ٚممجًٞ ازبٗاص املشنضٟ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚممجًٞ إداسات ػ٦ٕٛ املٝضا١ْٝ ايعا١َ ذبت 

 إػشاف ايظٝذ / َذٜش إداس٠ ايتخطٝط املايٞ ٚاملتابع١ 

 

 

نٌ َٔ األَا١ْ ايعا١َ يًُذًع األع٢ً يًتخطٝط ٚايت١ُٝٓ ٚازبٗاص املشنضٟ  مت طبااب١  - 4

يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بايربْاَر ايضَين الدتُاعات فشم ايعٌُ َٚٔ ثِ تشػٝح ممجًٝٗا يفشم 

 ايعٌُ اييت مت تؼهًٝٗا . 

 

 

ت نُا مت طبااب١ يٝع ايٛصاسات ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ ٚاهل٦ٝات املًشك١ ٚاملؤطظا - 5

املظتك١ً بايربْاَر ايضَين الدتُاعات فشم ايعٌُ ٚاملٛاعٝذ احملذد٠ الدتُاع نٌ د١ٗ 

سه١َٝٛ ٚدعٛتِٗ سبلٛس ٖزٙ االدتُاعات َع َشاعا٠ سلٛس املختـني عٔ إعذاد نٌ 

َٔ اشبط١ ٚاملٝضا١ْٝ ، ٚ ايتٓظٝل املظتُش َع ٖزٙ ازبٗات ست٢ َٛعذ اْعكاد ادتُاعات فشم 

 ايعٌُ . 

 

 

عذاد قٛاعذ ٚأطع َشادع١ َٚطابك١ َؼاسٜع اشبط١ َع َؼاسٜع َٝضاْٝات ازبٗات مت إ  - 6

 نُا ًٜٞ :  ١( أٚد٘ يًُكاسْ 5اسبه١َٝٛ تلُٓت عذد ) 

 

 َؼاسٜع َذسد١ مبؼشٚع َٝضا١ْٝ ازب١ٗ ٚمل تذسز باشبط١ .   -أ 

 َؼاسٜع َذسد١ باشبط١ ٚمل تذسز مبؼشٚع َٝضا١ْٝ ازب١ٗ .   -ب 

 ملؼشٚع بهٌ َٔ اشبط١ ٚاملٝضا١ْٝ . اـتالف َظ٢ُ ا  -دـ 

 اـتالف تكذٜشات املتطًبات املاي١ٝ بهٌ َٔ اشبط١ ٚاملٝضا١ْٝ .   -د 

 ش٣ . ـــــــات أـــَالسظ  -ٖـ 

 

 

ع٢ً أبٛاب  0210/0213 اإلمنا١ٝ٥مت تـُِٝ منٛرز يتٛصٜع املتطًبات املاي١ٝ ملؼاسٜع اشبط١   - 7

ايعا١َ يًُذًع األع٢ً يًتخطٝط ٚايت١ُٝٓ  ١األَاَْـشٚفات املٝضا١ْٝ ٚمت طبااب١ 

                           مبؼاسٜع اشبط١ اييت مت إدسادٗا مبؼاسٜع َٝضاْٝات ازبٗات اسبه١َٝٛ يًظ١ٓ 

 .    ١0210/0213 ــــاملايٝ
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باشبط١ ايظ١ٜٛٓ ٜعهع َؼشٚع املٝضا١ْٝ ناف١ األٖذاف ٚايرباَر ايٛاسد٠ ٚ - 8

 ًٜٞ : ٚفكا ملا  0210/0213

 َؼشٚع املٝضا١ْٝ ناف١ املؼاسٜع اييت اًبتٗا ازبٗات اسبه١َٝٛ كُٔ نيتلُ -

ٚربـٝف االعتُادات املاي١ٝ ايالص١َ  0210/0213َؼشٚع َٝضاْٝتٗا يًظ١ٓ املاي١ٝ 

 يتٓفٝزٖا .

 

ايتٓظٝل َع األَا١ْ ايعا١َ يًُذًع األع٢ً يًتخطٝط ٚايت١ُٝٓ بؼإٔ تكذٜش  مت -

اشبط١ ايظ١ٜٛٓ دات ايـشف١ٝ يًُؼاسٜع ايٛاسد٠ يف ايتهايٝف ايه١ًٝ ٚاالعتُا

0210/0213 . 

 

املذسد١  0210/0213مت االتفام ع٢ً َظُٝات يٝع َؼاسٜع اشبط١ ايظ١ٜٛٓ  -

 . 0210/0213مبؼاسٜع َٝضاْٝات ايٛصاسات ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ يًظ١ٓ املاي١ٝ 

 

 

أٖـذاف   0213/0214 – 0212/0211ْٚأٌَ إٔ ذبكل َؼاسٜع اشبط١ اإلمنا٥ٝـ١        

اشبط١ ٚاملتُج١ً يف صٜاد٠ َعذالت ايُٓـٛ ، َٚعازبـ١ االــتالالت اهلٝهًٝـ١ يف     

االقتـاد ايهٜٛيت ٚبـف١ ـاؿ١ ايعُـٌ عًـ٢ صٜـاد٠ َظـا١ُٖ اإلٜـشادات ايػـري       

ْفطٝــ١ يف اإلٜــشادات ايعاَــ١ ، ٚصٜــاد٠ اإلْفــام االطــتجُاسٟ ٚاسبــذ َــٔ اإلْفــام             

ٟ ،  ٚايعٌُ ع٢ً صٜاد ٠ دٚس ايكطاع اشباق ٚاسبذ َٔ ١ُٖٓٝ ايكطاع ايعاّ  ع٢ً ازباس

ايٓؼا  االقتـادٟ ، َٚعازب١ اشبًٌ يف طٛم ايعٌُ ٚريو بضٜاد٠ ْظـب١ ايعـاًَني   

 ايهٜٛتٝني يف ايكطاع اشباق .

 

ٚٚفكــا ملــا تكــذّ طــتعٌُ اسبهَٛــ١ عًــ٢ تٓفٝــز َؼــاسٜع اشبطــ١ ايظــ١ٜٛٓ       

ح ازبٗات اسبه١َٝٛ املختـ١ عًـ٢  ابكا ملا ٖٛ طبطط ي٘ ٚريو حب 0210/0213

، نُـا   0210/0213ايبذ٤ يف ايتٓفٝز فٛس ؿذٚس قإْٛ سبط َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املايٝـ١  

طٝتِ سح ازبٗات ايشقاب١ٝ ٚزب١ٓ املٓاقـات املشنض١ٜ ع٢ً طشع١ املٛافكات ٚايبت 

األٚي١ٜٛ ٚريو عُال ع٢ً   0210/0213يف اي ط١ٝ ٚاٜال٤ َؼاسٜع اشبط١ ايظ١ٜٛٓ 

 األٖذاف املؼاس إيٝٗا . ذبكٝل
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0102/3021: أِٖ تٛجٗات َػسٚع َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ  ثايجا


 : 

 
 

ظــتٓذ إيٝٗــا يف ٚكــع ايظٝاطــ١ تاألدٚات ايــيت  ٖــِٚألٕ املٛاصْــ١ ايعاَــ١ يًذٚيــ١ متجــٌ أ

ايعا١َ ٚاالدتُاع١ٝ يًذٚي١ َٛكع ايتٓفٝز مبا ؼبكل األٖذاف االقتـاد١ٜ ٚاملاي١ٝ االقتـاد١ٜ 

ع٢ً صبُٛع١ َٔ املشتهـضات   0210/0213د ، فكذ أطتٓذ َؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ يًبال

 ْٛدضٖا فُٝا ًٜٞ :

 

 أ : يف جاْب اإلْؿام ايعاّ :
 

 

ايعٌُ ع٢ً صٜاد٠ نفا٠٤ اإلْفام ايعاّ ٚريو باي نٝض عًـ٢ إْتادٝـ١ اإلْفـام      اطتُشاس – 1

ٞ ٚدسد١ ػف ٟ ٚاالدتُاع ٙ االقتـاد ّ ٚصٜاد٠ عا٥ذ افٝت٘، َٚشاعا٠ ذبكٝل قذس أنرب ايعا

ٟ اشباق ٚإٜكاف أٟ ػهٌ  ّ ٚاإلْفام االطتجُاس ٟ ايعا ٌ بني اإلْفام االطتجُاس َٔ ايتهاَ

 َٔ أػهاٍ ايتٓافع بُٝٓٗا.

 

تٛفري ايتٌُٜٛ ايالصّ يالطتجُاسات ست٢ تظتػٌ املـٛاسد يف متٗٝـذ ايطشٜـل أَـاّ ايكطـاع       – 0

ص١َ ي٘ َٔ َٝاٙ ٚنٗشبـا٤ ٚاـشم َٚٛاؿـالت، أٚ    اشباق طٛا٤ بتٛفري ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايال

  بتٛفري استٝادات املٛاآني ملظت٣ٛ أع٢ً َٔ اشبذَات ايتع١ًُٝٝ ٚايـش١ٝ ٚاأل١َٝٓ.
 

 تٛفري ايشعا١ٜ االدتُاع١ٝ ٚاشبذَات اسب١ٜٛٝ يًُٛاآني . – 3

 

 تٛفري االعتُادات ايالص١َ يتعٝني اشبشػبني ايهٜٛتٝني ازبذد. – 4

 

طعاس ضبتٌُ ألاغبفاض أٟ سبذ َٔ تذاعٝات األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚملٛاد١ٗ عُال ع٢ً ا – 5

طذاد ايكظط ايجاْٞ َٔ ايعذض االنتـٛاسٟ يف ؿـٓذٚم ايبـاب ايجايـح      ، فكذ تكشس ايٓفط 

ع٢ً مخع دفعات َتظـا١ٜٚ  ، ًَٕٝٛ دٜٓاس  5470بكإْٛ ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ ٚقذسٙ 

إدساز َبًؼ سٝح مت ،  0214/0215إْتٗا٤ بايظ١ٓ املاي١ٝ ٚ 0212/0211بذ٤ا َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ٕ دٜٓاس مبٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ  129404 ٌ ايذفع١  0210/0213ًَٝٛ َٔ ايكظط  ايجايج١متج

 ايجاْٞ َٔ ايعذض االنتٛاسٟ .

طٝتِ طذاد األعبا٤ املاي١ٝ امل تب١ ع٢ً ) َؼشٚع سفع ايظكف يألع٢ً يًُشتب اشباكع يًتأَني  – 6

د.ى ( إىل املؤطظ١ ايعا١َ يًتأَٝٓات االدتُاع١ٝ  1522د.ى إىل  1052طٞ َٔ األطا

ًَٕٝٛ دٜٓاس َكابٌ تهًف١ املذ٠ ايظابك١ ع٢ً تعذٌٜ ايٓظاّ ٚريو  131337ٚايبايػ١ 

ٚبٛاقع   0211/0210( أقظا  ط١ٜٛٓ بذ٤ا َٔ َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 12بتكظٝطٗا ع٢ً )

 د.ى طٜٓٛا . 131 372 222

                                           


 ايبٝإ .ٖرا األضظ اييت بٓٝت عًٝٗا ضرتد تؿصٝال يف ايؿصٌ اخلاَظ َٔ ٚ 0220/0223تكدٜسات َػسٚع َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ 
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طذاد ايكظط ايجاْٞ َٔ األعبا٤ املاي١ٝ امل تب١ ع٢ً ) َؼشٚع تهًف١ إعاد٠ َٛاص١ْ طٝتِ  –7

ًَٕٝٛ دٜٓاس ( إىل املؤطظ١ ايعا١َ يًتأَٝٓات  162738ايٓظاّ يف ايتأَني ايتهًُٝٞ ٚايبايػ١ 

االدتُاع١ٝ َكابٌ تهًف١ املذ٠ ايظابك١ ع٢ً إعاد٠ َٛاص١ْ ايٓظاّ ٚريو بتكظٝطٗا ع٢ً 

 162378ٚبٛاقع  ١ٜ0211/0210 َتظا١ٜٚ بذ٤ا َٔ َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ ( أقظا  ط12ٛٓ)

 . 0210/0213ًَٕٝٛ دٜٓاس ، ٚقذ مت إدساز ايكظط ايجاْٞ مبؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

 

 

 

ٚفكا شبط١ إعاد٠ ٖٝه١ً ايٓظاّ املايٞ يًذٚي١ ٚتٛؿٝات زب١ٓ املٝضاْٝات ٚاسبظاب اشبتاَٞ  – 8

، مت تٛصٜع اعتُادات  0211/0210ٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ مبذًع األ١َ بؼإٔ َؼش

املهاتب ٚايًذإ اييت ناْت تذسز بايباب اشباَع مبٝضا١ْٝ  نٌ َٔ ايذٜٛإ األَريٟ 

 ٚصبًع ايٛصسا٤ ٚٚصاس٠ املاي١ٝ مت تٛصٜعٗا ع٢ً أبٛاب َـشٚفات املٝضا١ْٝ املختـ١ .

 

 

ظاب اشبتاَٞ مبذًع األ١َ بؼإٔ َؼشٚع ٚأٜلا ٚفكا يتٛؿٝات زب١ٓ املٝضاْٝات ٚاسب   - 9

يًعاّ ايجاْٞ ع٢ً ايتٛايٞ مت إعذاد تكذٜشات َـشٚفات ٚ 0211/0210َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

بذٕٚ اعتُادات ته١ًُٝٝ سٝح مت إيػا٤ االعتُاد  0210/0213َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

املشتبات سٝح أْ٘  – ايتهًُٝٞ ايعاّ ع٢ً َظت٣ٛ يٝع أبٛاب املـشٚفات عذا ايباب األٍٚ

 طبـف يتعٝني اشبشػبني ايهٜٛتٝني ازبذد .
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 ب : يف جاْب اإلٜسادات ايعا١َ :

 

 

ايعٌُ ع٢ً تٜٓٛع َـادس اإلٜشادات ايعا١َ يًبالد َٔ ـالٍ ايظعٞ إىل صٜاد٠ اإلٜشادات غري  – 1

 ايٓفط١ٝ ٚصٜاد٠ َعذٍ َظاُٖتٗا يف إيايٞ إٜشادات املٝضا١ْٝ. 

 

٘ ٚصٜاد٠ َشدٚدٜت٘ ٚٚكع قٛاعذ ٚاكش١ ٚؿشؼب١ َٚع١ًٓ إلداس٠  – 0 ٍ ايعاّ ٚؿٝاْت محا١ٜ املا

ٚتظعري االطتخذاَات املختًف١ ألَالى ايذٚي١ بٗذف ذبظني َـادس إٜشادات املٛاص١ْ ايعا١َ 

 غري ايٓفط١ٝ.

 

ٜـشادات  ايٛاقع١ٝ ٚايتشٛ  الستُاالت اغبفاض األطـعاس ايعاملٝـ١ يًـٓفط سٝـح قـذست اإل      – 3

 دٚالس يًربٌَٝ . 65ع٢ً أطاغ  0210/0213ايٓفط١ٝ مبؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 
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 ١ :ـــ٣ٛ ايعاًَــايكايطهإ ٚ:  زابعا 
 

ك٣ٛ ايعا١ًَ يًطهإ ٚايايطُات األضاض١ٝ  –أ 


 : 

 

  

، يف تهٓٛيٛدٝـا املعًَٛـات    املتظاسع  يف ظٌ االٖتُاّ بايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ َكشْٚا بايتكذّ    

ْٚظشا يًذٚس األطاطٞ يًك٣ٛ ايعا١ًَ يف ايت١ُٝٓ ، سأٜٓا َٔ األ١ُٖٝ مبهإ إيكا٤ ايل٤ٛ ع٢ً 

 ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف دٚي١ ايهٜٛت ٚريو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :ايظهإ ٖٚٝهٌ 

 

 : 31/10/0212فشد ٚريو يف  3580254بًؼ عذد ايظهإ  – 1

 ظهإ .% َٔ ي١ً اي 30.26نٜٛـــــيت بٓظب١  1148363َِٓٗ  

 % َٔ ي١ً ايظهإ . 67394غري نٜٛيت بٓظب١ 0433691ٚ      

 

طـ١ٓ (   15بًؼ عذد ايظهإ املـٓفني ع٢ً أِْٗ ـاسز ايك٣ٛ ايبؼش١ٜ ) َٔ ِٖ أقٌ َٔ  – 0

% َٔ ي١ً اجملتُع ايظهاْٞ ، يف سني بًؼ عذد َٔ ٖـِ  01.03فشد بٓظب١  762526

 % . 78.77فشد بٓظب١  0801548ط١ٓ فأنجش (  15داـٌ ايك٣ٛ ايبؼش١ٜ ) 

 

 فشد ( ظبذ اآلتٞ :  1148363بتشًٌٝ عذد ايظهإ ايهٜٛتٝني )  – 3

 إْاخ ( .%  4931% رنٛس +  5239% )  38.00بٓظب١  –فشد ـاسز ايك٣ٛ ايبؼش١ٜ  438942 

ٌ ايك٣ٛ ايبؼش١ٜ  729403   إْاخ( .%  50.2% رنٛس + 48.9% ) 61.78بٓظب١     –فشد داـ

 

 فشد ( ظبذ اآلتٞ :      0433691د ايظهإ غري ايهٜٛتٝني ) بتشًٌٝ عذ – 4

 إْاخ ( .% 48.5% رنٛس +  51.5% )  13301بٓظب١  –فشد ـاسز ايك٣ٛ ايبؼش١ٜ  301566 

ٌ ايك٣ٛ ايبؼش١ٜ  0110105   إْاخ ( .% ٍ 3037% رنٛس + 6733% ) 86.79بٓظب١  –فشد داـ

 

ٞ ق٠ٛ ايعُ – 5 بًػت  31/10/0212ٌ يف دٚي١ ايهٜٛت يف ٚتؼري االسـا٤ات إىل إٔ إياي

فـشد بٓظـب١     ١365585 فكـذ بًػـت   فشد ، ٚبايٓظب١ يك٠ٛ ايعٌُ ايهٜٛتٝ 0158012

، أَا ق٠ٛ ايعٌُ غري ايهٜٛتٝـ١   0212دٜظُرب  31% َٔ إيايٞ ق٠ٛ ايعٌُ يف  16.9

 % َٔ إيايٞ ق٠ٛ ايعٌُ . 83.1فشد بٓظب١  1790605فكذ بًػت 

 

                                           
 . المصدر 8 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
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ايكطـاع ايعـا٥ًٞ   % ، 50361ْــف قـ٠ٛ ايعُـٌ )     أنجش َٔ شباق ع٢ً ٜظتشٛر ايكطاع ا – 6

ـ   2,16% ٚايكطـاع املؼـ ى    18.77% ٚايكطاع اسبهَٛٞ  06339 ٕٛ ـ% ، ٜٚؼـهٌ املتعطً

0327  %.  

 

،  اشبـاق   % َٔ يًـ١ ايعـاًَني بايكطـاع    635تؼهٌ ق٠ٛ ايعٌُ ايٛا١ٝٓ ْظب١ ك١ًٝ٦  - 7

يف َٔ ي١ً ايعاًَني  % ( 69.1ايعٌُ ايٛا١ٝٓ ) ٚت نض ايٓظب١ األنرب َٔ إيايٞ ق٠ٛ 

 ٞ % ِآ مٍّاح اٌماآٍٍِ ااً اٌماااش اٌّ،ارشن ، ٚذ،اىً         0036، تٍّٕاا ذثٍا     ايكطاع اسبهـَٛ

، وّاا  اٌّرمآٍٍ % ِٓ مٍّح  0336% اً اٌمااش اٌمائًٍ ، ٌٚ،ىً اٌىٌٛرٍْٛ اٌّرماٍْٛ  2322

 . 31/10/0212اً % ِٓ إمّاًٌ لٛج اٌمًّ تاٌثالد 16.9ٌ،ىً اٌىٌٛرٍْٛ 

 (1مذٚي سلُ )
 31/10/0212ٚٔغثح اٌىٌٛرٍٍٓ اً  حً لٛج اٌمًّ حغة اٌمااش ٚاٌجٕغٍإمّاٌ

 

 
 اٌمااش 

ٔغثح  إمّاًٌ لٛج اٌمًّ غٍش وٌٛرً وٌٛرـــــً
إٌغثح  عذد اٌىٌٛرٍٍٓ %

 % 
إٌغثح  عذد % إٌغثح عذد

% 

 69314 18377 425287 6397 104999 76361 082288 حىًِٛ

 00355 2316 3360 2315 0624 2301 758 ِ،رشن

 6353 50361 1135529 59302 1261309 02309 74182 خاص

 2322 06339 569537 31377 569536 2322 1 عائًٍ

 03361 0327 44715 1391 34157 0389 12558 اٌّرمآٍٍ

 
 اٌجٍّح
 

 
365585 

 
122322 

 
1790605 

 
122322 

 
0158012 

 
122322 

 
16394 

 اٌّصذس : األِأح اٌماِح ٌٍّجٍظ األعٍى ٌٍرخاٍط ٚاٌرٍّٕح . *
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 *.يًعٌُ يف اجلٗات غري احله١َٝٛ : عٗادعِ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ ٚتػجٝ –ب 

 

بػإٔ دعِ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ ٚتػجٝعٗا يًعُـٌ يف اجلٗـات    0222( يط١ٓ  29ٜعد صدٚز ايكإْٛ زقِ ) 

             كـ٣ٛ ايعاًَـ١ ايٛطٓٝـ١ ٚقكٝـل االضـتدداّ األَجـٌ يًُـٛازد       غري احلهَٛٝـ١ عالَـ١ ؾازقـ١ إلعـاد٠ ٖٝهًـ١ اي     

ايبػس١ٜ ، ٚتؿعٌٝ دٚز اجلٗات غري احله١َٝٛ نػسٜو يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ اإلداز١ٜ ٚاضتٝعاب قدز َٓاضـب َـٔ   

 ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايٛط١ٝٓ . 

 

ٚتػجٝعٗا يًعٌُ يف اجلٗـات   ٜٚطسْا إٔ ْتٓاٍٚ يف ٖرا اجلص٤ َٔ ايبٝإ أٖداف قإْٛ دعِ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ

ٚايسؤٜـ١ املطـتكب١ًٝ   ، ٚاإلجيابٝـات  ، ، َٚعٛقات ايتطبٝـل قكٝكٗا اييت مت  ٖدافٚاألغري احله١َٝٛ ، ٚاإلجسا٤ات 

   -ٚذيو ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ :
 

دعِ ايعُايـ١ ايٛطٓٝـ١ ٚتػـجٝعٗا يًعُـٌ يف اجلٗـات غـري       بػإٔ  0222( يط١ٓ 19زقِ ) كإْٛأٖداف اي – 1

 : احله١َٝٛ

 

إؿالح اشبًٌ ايكا٥ِ يف تشنٝب١ ق٠ٛ ايعٌُ يف ايكطاع األًٖٞ ايزٟ تظٝطش عًٝ٘   -

 ايعُاي١ ايٛافذ٠ .

اق اح اآليٝات ٚايتؼشٜعات اييت تؼذع ازبٗات غري اسبه١َٝٛ ع٢ً تؼػٌٝ ايعُاي١   -

 ايٛا١ٝٓ .

شتبات ايعاًَني يف ازبٗات اسبه١َٝٛ ٚازبٗات غري تكشٜب ايفٛاسم بني َضاٜا َٚ -

 اسبه١َٝٛ يتؼذٝع ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ ع٢ً االيتشام بػشض ايعٌُ بايكطاع األًٖٞ .
 

 

 بشْاَر إعاد٠ ٖٝه١ً ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚازبٗاص ايتٓفٝزٟ يًذٚي١ ، اطتٓادا ٚيف ٖزا اإلااس ٜتٛىل    

تٓفٝز ازبض٤ األنرب ٚاألِٖ مما اطتٗذف٘ ايكإْٛ َٔ  0221يظ١ٓ  185إىل قشاس صبًع ايٛصسا٤ سقِ 

 ـالٍ :

 . اعتُاد ايٓظِ اييت تؼذع ازبٗات غري اسبه١َٝٛ ع٢ً تؼػٌٝ ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ 

  ٔؿشف ايعال٠ٚ االدتُاع١ٝ ٚعال٠ٚ األٚالد يًُٛاآني َٔ أؿشاب املٗٔ ٚاسبشف ٚمل

 ٜعًُٕٛ يذ٣ دٗات غري سه١َٝٛ سظب ػشٚ  ٚدذاٍٚ ؿشف ضبذد٠ .

 ف ضبذد٠ .ؿشف بذٍ ْكذٟ يهٌ َٛاأ عااٌ عٔ ايعٌُ ٚفل ػشٚ  ؿش 

  تذسٜب ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ ع٢ً طبتًف املٗٔ ٚايٛظا٥ف بايكطاع اشباق َع األـز

َظا١ُٖ اسبه١َٛ بٓظب١ َٔ تهًف١ تذسٜب املٛاآني ٚتأًِٖٝٗ يًعٌُ يف باالعتباس 

 ازبٗات غري اسبه١َٝٛ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املـذس : بشْاَر إعاد٠ ٖٝه١ً ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚازبٗاص ايتٓفٝزٟ يًذٚي١ . *
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 :نُا مياسغ ايربْاَر تٓفٝز َٗاَ٘ املٓٛا١ ب٘ اطتٓادا يعذد َٔ قشاسات صبًع ايٛصسا٤ َٔ بٝٓٗا   -

  ِبتشذٜذ ْظب ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ يف ازبٗات غري  0220يظ١ٓ  924قشاس صبًع ايٛصسا٤ سق

 اسبه١َٝٛ .

  ِبتشذٜذ ْظب ايعُاي١ يف ازبُعٝات ايتعا١ْٝٚ  0223يظ١ٓ  593قشاس صبًع ايٛصسا٤ سق

 ٚاملذاسغ اشباؿ١ ٚدٚس اسبلا١ْ .

  ِ١ٝٓ يف املذاسغ بتعذٌٜ ْظب ايعُاي١ ايٛا 0224يظ١ٓ  43قشاس صبًع ايٛصسا٤ سق

 األدٓب١ٝ ٚيعٝات ايٓفع ايعاّ ٚاألْذ١ٜ ايشٜاك١ٝ .

  ِ924بتعذٌٜ ايٓظب احملذد٠ يف ايكشاس  0225يظ١ٓ  955قشاس صبًع ايٛصسا٤ سق                  

 . 0220يظ١ٓ 

  ( ِيظ١ٓ 1124قشاس صبًع ايٛصسا٤ سق ) بتعذٌٜ ايٓظب احملذد٠ يف ايكشاس  0228/ ـاَظا

 . 0225يظ١ٓ  955سقِ 

  ِبتؼهٌٝ زب١ٓ بش٥اط١ ٚصٜش املاي١ٝ سٍٛ  0229يظ١ٓ  68قشاس صبًع ايٛصسا٤ سق

 َؼه١ً تظشٜح املٛاآني ايعاًَني يف بعض ايؼشنات ٚاملؤطظات يف ايكطاع اشباق .

  ِبتؼهٌٝ زب١ٓ َتابع١ ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ يف ازبٗات  571/0229قشاس صبًع ايٛصسا٤ سق

 غري اسبه١َٝٛ .

 ٛ391بتعذٌٜ أسهاّ قشاس صبًع ايٛصسا٤ سقِ  0229يظ١ٓ  570صسا٤ سقِ قشاس صبًع اي 

بؼإٔ َٓح ايعال٠ٚ االدتُاع١ٝ ٚعال٠ٚ األٚالد ألؿشاب املٗٔ ٚاسبشف  0221يظ١ٓ 

 ٚايعاًَني يف ازبٗات غري اسبه١َٝٛ .

  ِبؼإٔ املظشسني َٔ ايعٌُ بايكطاع اشباق . 0229يظ١ٓ  613قشاس صبًع ايٛصسا٤ سق 

 بؼإٔ َٔ أْٗٝت ـذَاتِٗ عٔ ايعٌُ  0229/ أٚال يظ١ٓ 675يٛصسا٤ سقِ قشاس صبًع ا

 بايكطاع اشباق .

 

ٖزا باإلكاف١ إىل عذد َٔ قشاسات صبًع ايٛصسا٤ ٚقشاسات صبًع اشبذ١َ املذ١ْٝ بؼإٔ ؿشف 

املضاٜا املاي١ٝ أٚ تٓظِٝ دٗٛد ايتذسٜب أٚ غريٖا َٔ األَٛس رات ايعالق١ بتعٝني ٚتؼػٌٝ 

 ١ٝ يف ايكطاع اشباق .ايعُاي١ ايٛآ
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َٓر صدٚز ايكإْٛ زقِ  األٖداف اييت مت قكٝكٗا ٚايصعٛبات اييت ٚاجٗت ايتطبٝلاإلجسا٤ات ٚ  – 0

 : 0222يط١ٓ  19

 

 

 :قكٝكٗا اييت مت  ٖدافألااإلجسا٤ات ٚ –أ 

 

 

  ؿذٚس ناف١ ايكشاسات ايتٓفٝز١ٜ ايالص١َ يتفعٌٝ ناف١ َٛاد ايكإْٛ َٚٔ أُٖٗا ايكشاسات

ايكشاسات اشباؿ١ بـشف ايعال٠ٚ ٚ اشباؿ١ بٓظب١ ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ ٚايكشاسات امله١ًُ هلا

 .ست٢ اآلٕ  0223ع٢ً أسض ايٛاقع َٓز أنتٛبش االدتُاع١ٝ ٚعال٠ٚ األٚالد ، ٚبذ٤ تٓفٝزٖا 

  ٚكع ْظاّ يًتذسٜب املٓتٗٞ بايتٛظٝف ٚايتعاقذ َع عذ٠ دٗات ٚفكا هلزا ايٓظاّ ، سٝح بًؼ

( باسح عٔ  9801( َتذسبا ست٢ اآلٕ َٓٗا ) 15581د املتذسبني أنجش َٔ )إيايٞ أعذا

 ( ع٢ً سأغ ايعٌُ يف املؤطظات غري اسبه١َٝٛ . 5762ايعٌُ ، ) 

 (  0223ش ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايٛا١ٝٓ )قٝاّ ايربْاَر ـالٍ ايظٓٛات ايظابك١ بتٓظِٝ ٚعكذ َؤمت

ًفشق ايٛظٝف١ٝ ، عكذ َؤمتش ( َعاسض ي6( ، عكذ عذد )0226ًَتك٢ ايتهٜٛت األٍٚ )ٚ

 ( . 0211ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايٛا١ٝٓ ايجاْٞ ) َاسغ 

  بني ايربْاَر ٚعذد َٔ املؤطظات ٚايؼشنات يتٛظٝف ايك٣ٛ ايعا١ًَ ِ ّ َزنشات تفاٖ إبشا

 ايٛا١ٝٓ .

        ٔــ ــٜٓٛا َ ــاق ط ــاع اشب ــ١ بايكط ــ١ ايٛآٝ ــذاد ايعُاي ــذ أع ــاّ  1607تضاٜ                     إىل  0221ع

 . 0211اّ ع 15238

    تضاٜــذ أعــذاد املظــتفٝذٜٔ َــٔ ايعــال٠ٚ االدتُاعٝــ١ ٚعــال٠ٚ األٚالد بايكطــاع اشبــاق                

 236، َٚٔ ثـِ صٜـاد٠ املبـايؼ املٓــشف١ هلـِ َـٔ        0211عاّ  61435إىل  0221عاّ  1660َٔ 

 ، ٚبًـؼ إيـايٞ املٓــشف عًـ٢     0211ًَٕٝٛ دٜٓاس عاّ  08137إىل  0221ًَٕٝٛ دٜٓاس عاّ 

 . 0211 – 0221ًَٕٝٛ دٜٓاس ـالٍ ايف ٠ َٔ  116234ايعال٠ٚ االدتُاع١ٝ ٚعال٠ٚ األٚالد 

  ياملبايؼ املٓـشف١ تٓاقف َٔ ٌ ٔ عُ ٕ دٜٓاس  632بذٍ ايبشح ع ًَٛٝ ّ ًَٕٝٛ  236إىل   0221عا

 . 0211عاّ دٜٓاس 
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 ايصعٛبات اييت ٚاجٗت ايتطبٝل : –ب 

 

٘ ٚأ    ِ ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ صبُٛع١ َٔ ٚاد٘ ايربْاَر يف ذبكٝل سؤٜت ٕ دع ٘ بتٓفٝز قاْٛ دا٤ سطايت

 املعٛقات ٚايتشذٜات أُٖٗا َا ًٜٞ :

  ، ٌتشفض إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ اإلْتادٞ ٖٛ األطاغ يتشكٝل ايذـ ٞ بكاٜا تفهري صبتُع

 ٚال تشاٙ ط٣ٛ ٚط١ًٝ إلعاد٠ تٛصٜع ايجش٠ٚ ايٛا١ٝٓ .

  ٚأْـ٘ ال   اسبهَٛـ١ عـاتل  عًـ٢   اطتُشاس ايكٓاع١ بإٔ َظ٦ٛي١ٝ تٛظٝف املٛاآني تكـع

َظ٦ٛي١ٝ ٚال ايتضاّ ع٢ً ايكطاع اشباق يتٛظٝف املٛاآني ، بايشغِ َٔ إٔ دٗات ايكطاع 

 . اشباق تتُتع مبضاٜا عذٜذ٠

      عذّ ايتٛافل بني طبشدات ايتعًِٝ ٚاالستٝادات ايٛظٝف١ٝ األَـش ايـزٟ ٚؿـٌ إىل سـذ

عـٔ ايعُـٌ يف ايٛقـت ايـزٟ      َٔ ايباسجني ٠أعذاد نبريٚدٛد اشبًٌ ، ٜذيٌ ع٢ً ريو 

٘ آالف ايفشق ايٛظٝف١ٝ يذ٣ ازبٗات غري اسبه١َٝٛ ال دبذ َٔ ٜؼػًٗا َٔ  ٜتٛادذ فٝ

 املٛاآني .

  اطتكطاب ايكطاع اسبهَٛٞ يًهٛادس املتُٝض٠ ) اهلٓذط١ٝ / ايطب١ٝ / اطتُشاس ٚتضاٜذ

 ايتع١ًُٝٝ ... ( ٚعذّ تٛافش األعذاد املٓاطب١ َٔ ـشػبٞ ٖزٙ ايهٛادس .

 ٚ         ٜٔدٛد أعذاد نبري٠ َـٔ املظـذًني يف نؼـٛف ٚقـٛا٥ِ ايبـاسجني عـٔ ايعُـٌ ايـز

ٜشفلٕٛ فشق ايعٌُ اييت ٜتِ عشكٗا عًِٝٗ يف ايكطاع اشباق ، ـاؿ١ ف٦ـ١ ) محًـ١   

ٕ تذسٜب أٚ تأٌٖٝ ربــٞ ( َٚعظُِٗ َٔ اإلْاخ ٚسبات  ٕ ، بذٚ ايؼٗاد٠ ايجا١ْٜٛ فُا دٚ

 ايبٝٛت .

 َٔ ٌُاإلْاخ غايبٝتٗٔ َٔ محًـ١ ايؼـٗاد٠ املتٛطـط١ َٚـٔ      إٔ َعظِ املتعطًني عٔ ايع

% فٛم  82ٚنباس ايظٔ َِٓٗ سٛايٞ ، ) ايجا١ْٜٛ ايعا١َ فُا دٕٚ ( مح١ً ايؼٗادات ايذْٝا 

، ٚال ػبذ ٖؤال٤ األػخاق فشؿا ٚظٝف١ٝ يف ازبٗات اسبه١َٝٛ أٚ ازبٗات طٔ ايجالثني 

         ذسٜب ٚصٜاد٠ قذساتِٗ عًـ٢ غري اسبه١َٝٛ ، ٚالطُٝا إٔ َعظُِٗ ٜفتكذ ايكاب١ًٝ يًت

ايعٌُ ، بٌ إٔ ايهجري َِٓٗ يٝظت يذٜ٘ ايشغب١ اسبكٝك١ٝ يف ايعٌُ ، ٚيهٔ تٓشــش  

ٍ ٚظٝف١ ال تتطًب دٗذا  ٌ أٚ َٔ ـال ٔ ايعُ ٍ ايبشح ع ٍ ع٢ً بذ ِ فكط يف اسبـٛ سغبتٗ

 أٚ مماسط١ فع١ًٝ يًعٌُ املٓتر .

    يف ايكطـاع اسبهـَٛٞ ٚايعـاًَني يف     اطتُشاس ٚدٛد ايتفاٚت يف املضاٜـا بـني ايعـاًَني

 . ايكطاع اشباق يـاحل ايعاًَني يف ايكطاع اسبهَٛٞ
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 : قط١ٝ املطسحني َٔ ايعٌُ يف ايكطاع اخلاص 

 ٜتلُٔ : 0229/ أٚال ( يظ١ٓ 675ع ايٛصسا٤ سقِ ) ؿذس قشاس صبً -

  ايكــشاس عًــ٢ نــٌ نــٜٛيت قــادس عًــ٢ ايعُــٌ أْٗــت ازبٗــ١ غــري  ٜظــش٣ ٖــزا

إىل  1/8/0228عٌُ بٗا ـذَت٘ دٕٚ إسادت٘ ـالٍ ايفـ ٠ َـٔ   اسبه١َٝٛ اييت ٜ

31/10/0212 . 

  ٍاملشتب  62ٜظتشل َٔ أْٗٝت ـذَت٘ َٔ ايعٌُ ... ؿشف بذٍ ْكذٟ ٜعاد َٔ %

ٞ ثِ ٜلاف إىل ايٓاتر َبًؼ  د.ى ػٗشٜا  002اشباكع يًتأَني األطاطٞ ٚايتهًُٝ

 ػٗش . 10ٚريو ملذ٠ 

 

 32/1/0210إسـا١ٝ٥ يًُظذًني يف ايربْاَر ست٢                                      

 عذد اسباالت

 اييت مت قبٛهلا 

 عذد اسباالت

 اييت مل تظتهٌُ بٝاْاتٗا 

 عذد اسباالت

 اييت مت سفلٗا 

إيايٞ عذد املظشسني 

 ايزٜٔ مت اطتكايتِٗ

1017 19 321 1537 

 

 ًٞ يًُظشسنيإسـا١ٝ٥ بايـشف ايفع                                     

 عذد ساالت

 ٚقف 

 ايـشف

 عذد اسباالت

داسٟ 

 ايـشف هلا  

 عذد اسباالت

اييت انتٌُ 

 ايـشف هلا

عذد اسباالت اييت 

طكط سكٗا يف 

 ايـشف

إيايٞ 

ساالت 

 ايـشف  

561 388 051 17 1017 

 

االْعهاع اإلجيابٞ يًكإْٛ يف إعاد٠ ٖٝه١ً ضـٛم ايعُـٌ ٚشٜـاد٠ ْصـٝب ايكـ٣ٛ ايعاًَـ١        – 3

 يٛط١ٝٓ يف ايكطاع اخلاص ٚخؿض َعدالت ايبطاي١ :ا

 

تضاٜذ أعذاد ْٚظب املعٝٓني بايكطاع اشباق طٜٓٛا قٝاطـا إىل أعـذاد ْٚظـب ايعـاًَني      –أ 

 0228َٛاأ عاّ  10912% إىل  830بٓظب١  0221َٛاأ عاّ  1607َٔ باسبه١َٛ ، 

 9944ملعٝـٓني  بًـؼ عـذد ا   0212ٚيف عـاّ   0229َٛاأ عاّ  15547% ٚإىل  57بٓظب١ 

 ( .*) . 03/9/0212َٛاأ ست٢ 

 

 . 03/11/0211بٝاْات املؤطظ١ ايعا١َ يًتأَٝٓات االدتُاع١ٝ  *
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(  8710صٜاد٠ إيايٞ أعذاد ايهٜٛتٝني املظذًني يف ازبٗات غري اسبهَٛٝـ١ َـٔ )     -ب 

ْتٝذ١ يتٓفٝز قشاس صبًع ايٛصسا٤  32/9/0211ست٢ (  76557إىل سٛايٞ )  0221عاّ 

بتشذٜـذ   0228/ ـاَظـا ( يظـ١ٓ   1214، )  0225يظ١ٓ  955،  0220يظ١ٓ  924 سقِ

ْظب ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ بازبٗات غري اسبه١َٝٛ تٓفٝزا يكإْٛ دعِ ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ 

ٚريو ) ٚفكـا يبٝاْـات املظـذًني يف املؤطظـ١ ايعاَـ١ يًتأَٝٓـات        0222يظ١ٓ  19سقِ 

يف صٜـاد٠ َعـذالت االطـتٝعاب يف     االدتُاع١ٝ ( ، مما ٜؤنذ ظباح طٝاط١ ايذٚي١

ازبٗات غري اسبه١َٝٛ ٚظباح بشْاَر إعاد٠ اهلٝه١ً يف تٛفري َضٜذ َـٔ ايفـشق   

ٌ ٚتٛظٝف ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ يذ٣ ازبٗات  ٍ تؼػٝ  ري اسبه١َٝٛ .غايٛظٝف١ٝ َٔ ـال

 

ْظـشا يتعـذد اآليٝـات     ) ايباسجني عـٔ ايعُـٌ (   ايبطاي١ ٚتكًٝف أعذاد ذبذِٝ ظاٖش٠  –ز 

َٔ  ٖزٙ ايؼشؼب١ ع األطايٝب اييت ٜتبعٗا بشْاَر إعاد٠ اهلٝه١ً يف ايتعاٌَ َع ٚتٓٛ

%  830َـٔ   ،قذ أد٣ ريو إىل تطٜٛل ظاٖش٠ ايبطاي١ ٚذبذُٝٗا ، ٚق٠ٛ ايعٌُ ايٛا١ٝٓ 

 . 0211% عاّ  437إىل  0221عاّ 

 

يًخطـ١   قٝاّ بشْاَر إعاد٠ اهلٝه١ً بايذٚس ايش٥ٝظٞ يف تعٝني ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ ٚفكـا   -د 

( ٚتكًٝف أعـذاد َـٔ ٜـتِ تعٝٝـِٓٗ بايكطـاع       0213/0214 – 0212/0211اإلمنا١ٝ٥ ) 

سٝح تلُٓت ـطـ١ ايتُٓٝـ١ كـشٚس٠ تعـٝني                  فكط ، 0211عاّ  8222اسبهَٛٞ إىل 

 َٛاأ يف املتٛطط بايكطاع اشباق طٜٓٛا . 14222َا ال ٜكٌ عٔ 

 

 : 0222( يظ١ٓ 19يكإْٛ سقِ )ازبذ٣ٚ االقتـاد١ٜ ٚاملاي١ٝ يتٓفٝز ا -ٖـ 

ٔ تعٝني ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ بازبٗات غري اسبه١َٝٛ اطتشذاخ ايعذٜذ َٔ اآليٝات          فكذ ْتر ع

( ًَٕٝٛ دٜٓاس طٜٓٛا متجـٌ   102)  أنجش َٔ يضٜاد٠ فشق ايعٌُ يًُٛاآني ٚذبكٝل ٚفش 

    ٛ مت تعٝٝـِٓٗ   ايفشم بني تهًف١ ايعاًَني بازبٗات غري اسبهَٛٝـ١ ٚايتهًفـ١ فُٝـا يـ

 باسبه١َٛ .

 

االعتُاد ع٢ً بشْاَر إعاد٠ اهلٝهًـ١ نُؼـاسى س٥ٝظـٞ يف قلـ١ٝ تٛظٝـف ايعُايـ١           – ٚ

َع دٗٛدٙ نأدٚات فاع١ً يف تعذٌٜ  ع٢ً املظت٣ٛ اشبططٞ يًذٚي١ ، ٚايتعاٌَايٛا١ٝٓ 

 .اشبًٌ يف تشنٝب١ ايك٣ٛ ايعا١ًَ بايهٜٛت 
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 ٛظٝـ ٚخًل ؾسص عٌُ أَاّ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ ٚاحلد َٔ ايبطاي١ :ايسؤ١ٜ املطتكب١ًٝ يطٝاضات ايت – 4

 

  تٛؿٝات َٓٗا :تٓفٝز َا اْتٗت إيٝ٘ زب١ٓ فشص ٚتـٓٝف املتعطًني َٔ 

مما طٝؤدٟ إىل اغبفاض بعذ إعاد٠ تـٓٝفٗا يفشص ازبادٜٔ َٔ غريِٖ بٝاْات اي" ذبذٜح 

ثـاخ ، تهٜٛـت بعـض    املتعطًني ٚبايتايٞ ْظب ايبطاي١ ، إقشاس َٗٔ دذٜـذ٠ يأل عذد 

 ايعكٛد اسبه١َٝٛ " .

  املٛافك١ ع٢ً َؼاسٜع ايكٛاْني ٚايكشاسات اييت اق سٗا ايربْاَر بٓا٤ ع٢ً تعاًَ٘ املظتُش

ٔ استٝادات  ع٢ً أسض ايٛاقع َع َؼه١ً ايبطاي١ ، ٚاطتٓادا إىل ايذساطات اييت أدشٜت ع

يٛا١ٝٓ يف ازبٗات غـري  طٛم ايعٌُ ، مما طٝؤدٟ إىل صٜاد٠ ايفشق ايٛظٝف١ٝ يًعُاي١ ا

 اسبه١َٝٛ .

   ٌدعِ ازبٗٛد ايشا١َٝ الطتهُاٍ َٓظ١َٛ املؼشٚعات ايـػري٠ بٗذف ـًل فشق ايعُـ

يًُٛاآني َٔ ـالٍ ٖزٙ املؼـشٚعات َـٔ دٗـ١ ، ٚإؿـالح اشبًـٌ يف ٖٝهًـ١ ايكـ٣ٛ        

 ايعا١ًَ َٔ د١ٗ أـش٣ .

 . داسٟ تكذِٜ َؼشٚع ايتأَني كذ ايبطاي١ 

 بــني ايعــاًَني يف اسبهَٛــ١ ٚايعــاًَني يف ازبٗــات غــري  ايعُــٌ عًــ٢ تكشٜــب املضاٜــا

 اسبه١َٝٛ .

    إؿذاس قشاس ْظب ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ بايكطاع اشباق ٜٛفش فشق عٌُ دذٜـذ٠ يًعُايـ١

 ايٛا١ٝٓ .

  ؼا٤ ػشنات تظتٗذف تٛفري فشق عٌُ دذٜذ٠ يًُٛاآني .إلْأعذاد دساطات دذ٣ٚ 

 اع اشبـاق ٚاطتهؼـاف ايفـشق    اْـذَادِٗ َـع ايكطـ    بٗذف ايتٛطع يف تذسٜب ايطًب١

 ايٛظٝف١ٝ املٓاطب١ هلِ .

 عذاد املضٜذ َٔ ايذساطات يتهٜٛـت ايعكـٛد اسبهَٛٝـ١ ٚتهٜٛـت بعـض املٗـٔ يف       إ

 ايكطاع اشباق .

  ٙاطتُشاس اسباد١ ملعازب١ َظببات ايتٛظٝف ايُٖٛٞ َٚعازب١ أطباب٘ يًكلا٤ ع٢ً ٖز

 ايظاٖش٠ .
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   ايؿصٌ ايجاْــٞايؿصٌ ايجاْــٞايؿصٌ ايجاْــٞ

   

   االقتصاد١ٜاالقتصاد١ٜاالقتصاد١ٜت ت ت ٚايعالقاٚايعالقاٚايعالقاايتطٛزات ايتطٛزات ايتطٛزات 

 ايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ   
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 ايؿصٌ ايجاْٞ

 االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝٚايعالقات ايتطٛزات 

 
 
 

 أٚال : ايتطٛسات ع٢ً َظت٣ٛ االقتـاد ايعاملٞ :

 االقتـاد ايعاملٞ ٚبٛادس ايتعايف َٔ األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ : .1

ػبٗٗا ايبعض بأص١َ ايهظاد  أص١َ َاي١ٝ عامل١ٝ 0228ػٗذ االقتـاد ايعاملٞ بٓٗا١ٜ عاّ 

ايهبري يف ايجالثٝٓات َٔ ايكشٕ ايعؼشٜٔ سٝح تشادعت َعذالت منٛ االقتـاد ايعاملٞ  يف عاّ 

ٚقذ اْعهظت  ، %5ٚؿٌ إىل  0228% َكاس١ْ مبعذٍ منٛ َٛدب يف ايعاّ 237-يتـٌ إىل  0229

االقتـادٟ ـاؿ١ يف آثاس تًو األص١َ ع٢ً دٍٚ ايعامل نهٌ يف ؿٛس٠ تشادع ملظتٜٛات األدا٤ 

 ايذٍٚ ٚاملٓاال َـذس األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ. 

 

ٚيف طبٌٝ َٛاد١ٗ األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ زبأت َعظِ دٍٚ ايعامل إىل صبُٛع١ َٔ سضّ 

ايتشفٝض )ايتٓؼٝط( املاي١ٝ. سٝح تٛطعت ايذٍٚ املختًف١ يف اإلْفام اسبهَٛٞ ٚقذَت 

ض١ٜ يًٓؼا  االقتـادٟ بٗذف تكًٌٝ اآلثاس ايظًب١ٝ صبُٛع١ َٔ اإلدشا٤ات ايلشٜب١ٝ ايتشفٝ

يألص١َ املاي١ٝ. ٚقذ نإ هلزا ايتٛطع املايٞ آثاسٙ اإلػباب١ٝ ع٢ً َعذالت منٛ ايٓؼا  االقتـادٟ 

 0212فكذ اطتعاد االقتـاد ايعاملٞ منٛٙ اإلػبابٞ يف عاّ ،  0212يف ايذٍٚ املختًف١ ـالٍ ايعاّ 

% ٖٚٛ َعذٍ مماثٌ ملعذالت ايُٓٛ 531َعذالت ايُٓٛ إىل َظت٣ٛ . بٌ ٚؿًت 0229َكاس١ْ بايعاّ 

ٖزا ايتشظٔ يف األدا٤ االقتـادٟ ايعاملٞ ،  0228االقتـادٟ قبٌ األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ يف عاّ 

 ٚكح دًًٝا يف األدا٤ االقتـادٟ يبًذإ َٚٓاال ايعامل املختًف١.

 

 املايٞ : االقتـاد ايعاملٞ ٚطبااش عذّ االطتكشاس .2

، إال إ َظاس ٖزا ايتعايف 0212عاّ ع٢ً ايشغِ َٔ ايتعايف االقتـادٟ يالقتـاد ايعاملٞ يف 

 .  0211االقتـادٟ تعشض يعذ٠ َؤثشات طًب١ٝ يف عاّ 

عذ٠ تطٛسات طبتًف١ بذأت بايضالصٍ َٚٛدات تظْٛاَٞ يف ايٝابإ يف  0211فكذ ػٗذ ايعاّ 

يف َٓطك١ ايؼشم األٚطط دا٤ت  ، باْٞأثشت بؼهٌ نبري ع٢ً االقتـاد ايٝا 0211َاسغ 

ثٛسات ايشبٝع ايعشبٞ يتٗذد ساي١ االطتكشاس االقتـادٟ باملٓطك١ َٚا ؿاسب ريو َٔ استفاع يف 

أطعاس ايٓفط ايعامل١ٝ رات اآلثاس االْهُاػ١ٝ ع٢ً دٍٚ ايعامل ٚـاؿ١ ايذٍٚ املتكذ١َ املظتٛسد٠ 

 يًٓفط.  
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يتعايف االقتـادٟ, باإلكاف١ إىل َا تشتب ع٢ً ٚصادت تكًبات األطٛام املخاٚف َٔ كعف ا

ايتخفٝض األـري يف دسد١ ايتـٓٝف اال٥تُاْٞ ايظٝادٟ يظٓذات ايٛالٜات املتشذ٠ األَشٜه١ٝ, 

 يف ظٌ طبااش قاد١َ َٔ أٚسٚبا.

ٖزٙ املخاٚف سٍٛ ٚتري٠ ايتعايف االقتـادٟ اصدادت حبذ٠ َع َا تعاْٝ٘ أٚسٚبا سايًٝا َٔ املخااش 

اي١ االطتكشاس املايٞ َع استفاع َظتٜٛات ايذٜٔ ايعاّ يف دٍٚ أٚسٚبا املختًف١ ٚٚؿٛهلا احملٝط١ حب

 إىل َظتٜٛات قٝاط١ٝ ٖذدت بعلٗا باإلفالغ ـاؿ١ ايْٝٛإ .

 

  َعدالت ايُٓٛ يف االقتصاد ايعاملٞ : - 3

 

  ّيـو  ٚر 0212بايتبـااؤ َكاسْـ١ بأدا٥ـ٘ يف عـاّ      0211أتظِ أدا٤ االقتـاد ايعاملٞ يف ايعا

ْتٝذ١ يالصَات املتتاي١ٝ اييت َشت بٗا َجٌ أص١َ ايذٜٕٛ يف ايٛالٜات املتشذ٠ األَشٜه١ٝ 

ٚ ، ٚاالثاس االقتـاد١ٜ اييت ـًفٗا ايضيضاٍ ع٢ً ايٝابإ .  ٚاالكطشابات املاي١ٝ يف َٓطك١ ايٝٛس

 

   يف عـاّ   4ٚأػاست تٛقعات ؿٓذٚم ايٓكذ ايذٚيٞ باغبفاض ايُٓٛ االقتـاد ايعـاملٞ إىل %

ٖٚٓاى تكذٜشات َٔ َـادس اقتــاد١ٜ أــش٣ تتٛقـع     0212% يف  5بعذ إٔ قاسبت  0211

 % . 336اغبفاض ايُٓٛ االقتـادٟ ايعاملٞ إىل 

 

  َّع اطتُشاس تبااؤ  0210ٚتكذس املـادس اطتُشاس تبااؤ أدا٤ االقتـاد ايعاملٞ يف ٖزا ايعا ،

يف ايـني عٔ تكذٜشات٘ ايظابك١ ، أدا٤ االقتـاد يف َٓطك١ ايٝٛسٚ ، ٚتبااؤ منٛ االقتـاد 

ٚيف املكابٌ ٜتٛقع منٛ االقتـاد يف ايٝابإ بعذ تعافٝ٘ َٔ ايضيضاٍ ، ٜٚظٌ منٛ االقتــاد  

 األَشٜهٞ َشٖٕٛ مبعذٍ ايبطاي١ ، ٚمنٛ قطاع االطهإ ٚايكطاع ايـٓاعٞ .

 

 تطٛز َعدٍ ايُٓٛ االقتصادٟ %

Year on year GDP % change 
 

 ــــــذٍٚاي 0229 0212 0211 0210

138 135 039 036  - US                  

033 233 339 633  - Japan           

131 136 137 431  - Euro Area   

9 935 1233 931 China         

735 738 835 637 India       

432 432 437 238  - World   
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 هاضاتٗا ع٢ً ايٓػاط االقتصادٟ :ثاْٝا : تطٛزات األضٛام ايٓؿط١ٝ ايعامل١ٝ ٚاْع

 

 :تطٛزات األضٛام ايٓؿط١ٝ ايعامل١ٝ 

 

     ًٌٜك٢ ايشنٛد االقتـادٟ األٚسبٞ بظالي٘ ع٢ً األطٛام ايٓفط١ٝ َٔ سٝح االغبفـاض املظـذ

ٚتٛقعات بتشظٔ االقتـاد ايعاملٞ ـالٍ عاّ  0222يف َظتٜٛات ايطًب ع٢ً ايٓفط ـالٍ عاّ 

ايعشبٞ ٚاطتُشاس االكطشابات يف َٓطك١ ايؼشم األٚطـط ٚاملظـأي١    ، إال إٔ ايشبٝع 0223ٚ  0220

(  Political Risk Premiumاإلٜشاْٝــ١ قــذ تــؤثش عًــ٢ استفــاع عــال٠ٚ املخــااش ايظٝاطــ١ٝ ) 

 ٚبايتايٞ ع٢ً أطعاس ايٓفط اشباّ .

 املٛاصْات ايعامل١ٝ يًعشض ٚايطًب 

 0213 0210 0211 ( ًَٕٝٛ بشٌَٝ بايّٝٛ) 

 90327 92303 88383 ٞ يًٓفطايطًب ايعامل

 90387 92379 88328 اإلْتاز ايعاملٞ يًٓفط

 2382 2356 (  2375)  ايفشٚقــــــــــــات

 . January   - Wood Mackenzie 0210 املـذس :    

 

   ّقـذ   0220تؼري املعًَٛات أعالٙ إىل إٔ االستفاع املتٛقع ملعذالت ايطًب ايعاملٞ يًٓفط عـا

، بُٝٓــا تؼــري  0222ًَٝــٕٛ بشَٝــٌ َٜٛٝــا َكاسْــ١ مبظــتٜٛات عــاّ  2.4ٜبًــؼ ســٛايٞ 

ًَٕٝٛ بشَٝـٌ َٜٛٝـا َكاسْـ١ مبعـذالت      0.7املعذالت إىل تٓاَٞ َعذالت اإلْتاز سٛايٞ 

 ْتٝذ١ يضٜاد٠ اإلْتاز َٔ ايذٍٚ ايػري أعلا٤ يف َٓظ١ُ أٚبو . 0222اإلْتاز يعاّ 

 ٛدٚالس  222ٍ باإلياع سٍٛ َظت٣ٛ تظع٢ َٓظ١ُ ايذٍٚ املـذس٠ يًٓفط ) أٚبو ( يًٛؿ

يًربٌَٝ نظعش َٓاطب يًٓفط اشباّ ، نُا ذباٍٚ املٓظ١ُ اسبفاظ ع٢ً َظت٣ٛ إْتاز 

ًَٕٝٛ بشٌَٝ َٜٛٝا يًذٍٚ األعلـا٤ سٝـح ٜتٛقـع إٔ ٜــٌ إْتـاز أٚبـو ــالٍ عـاّ          32

 . 0223ًَٕٝٛ بشٌَٝ َٜٛٝا يعاّ  32.4َٜٛٝا ٚ ًَٕٝٛ بشٌَٝ  32.7إىل  0220

 ت َٛاصْات ايعشض ٚايطًب إىل ٚدـٛد فـا٥ض يف األطـٛام ايعاملٝـ١ ــالٍ عـاّ       تؼري فشٚقا

مما ٜؤدٟ إىل إٔ اغبفاض األطعاس اغبفاكـا افٝفـا يتبكـ٢ يف ْطـــــام      0223ٚ  0220

دٚالس يًربٌَٝ ، ٜٚعتُذ ٖزا ايتٛقع ع٢ً عذّ سذٚخ أٟ تـعٝذ يف املظأي١  222 – 222

دٚالس يًربَٝـٌ يف   275 – 252يٓفط يتــٌ إىل  اإلٜشا١ْٝ ، سٝح ٜتٛقع إٔ تشتفع أطعاس ا

 ساٍ إغالم َلٝل ٖشَض ، ٚٚدٛد تذـٌ عظهشٟ أَشٜهٞ يف َٓطك١ اشبًٝر .
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  بشٌَٝ  2.0ًذٍٚ ايػري أعلا٤ يف أٚبو مبا ٜعادٍ ئَ املتٛقع إٔ ٜشتفع إْتاز ايٓفط ًَٕٛٝ

ًَٝـٕٛ   52.3يٝـٌ اإلْتاز إىل  0223أيف بشٌَٝ َٜٛٝا ـالٍ  932ٚ  0220َٜٛٝا ـالٍ 

 بشٌَٝ َٜٛٝا .

 

    ٌااق١ اإلْتاز االستٝاا١ٝ يذ٣ َٓظ١ُ ايذٍٚ املـذس٠ يًٓفط ) أٚبو ( طـتعتُذ بؼـه

أطاطٞ ع٢ً َؼاسٜع ٚـطـط اْتـاز ايـٓفط يف ايعـشام ، ٚعـٛد٠ إْتـاز ايـٓفط ايًـٝيب إىل         

َظتٜٛات َا قبٌ ايجٛس٠ ، ٚتعتُـذ أٜلـا عًـ٢ فـا٥ض ايـٓفط يـذ٣ املًُهـ١ ايعشبٝـ١         

ألَش ايزٟ طٝؤثش يف َظت٣ٛ أطعاس ايٓفط َكاسْـ١ مبظـت٣ٛ األطـعاس ــالٍ     ايظعٛد١ٜ ا

 . 0229ٚ  0228عاَٞ 

 

 أضعاز ايٓؿط اخلاّ :

 

بٓا٤ ع٢ً َا تكذّ َٔ تٛقعات ايُٓٛ االقتـادٟ َٚظتٜٛات ايعشض ٚايطًب ايعامل١ٝ ع٢ً ايـٓفط      

ٚاييت تظٗـش   0223ٚ  0220 ٠ اشباّ ، ٜٛكح ازبذٍٚ أدْاٙ األطعاس املتٛقع١ يًٓفط اشباّ ـالٍ ايف

 دٚالس يًربٌَٝ . 222اطتكشاس األطعاس سٍٛ املظتٜٛات اسباي١ٝ َع االغبفاض ايٓظيب سٍٛ َظت٣ٛ 

 0223 0220 0222 ) دٚالس / يًربٌَٝ (

 95.28 95.05 97.05 ( WTIغشب تهظاغ املتٛطط ) 

 222.54 227.05 224.75 ( Brentبشْت ) 

 226.34 223.29 222.75 (  Dubaiدبٞ ) 
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 ثايجا : تطٛز ايعالقات االقتصاد١ٜ يدٚي١ ايهٜٛت :

 

 

 إداز٠ املؿاٚضـــــات االقتصادٜـــ١ :  – 1

 

 

دٚي١ ايهٜٛـت   ات ايظا١َٝ سبلش٠ ؿاسب ايظُٛ األَري بإٔ تهٕٛتٛدٗايمتاػًٝا َع 

ٟ دارب يالطتجُاس  ٞ ٚدباس  GCCٚكات ٚيف إااس ، فكذ طعت ايذٚي١ َٔ ـالٍ املفاَشنض َاي

إىل ذبكٝل ريو ايتٛد٘ َٔ ـالٍ املضاٜا اييت تٛفشٖـا ٖـزٙ االتفاقٝـات يف صبـاٍ فـتح األطـٛام       

ٚذبشٜش دباس٠ ايظًع ٚإصاي١ ايكٝٛد ازبُشن١ٝ ع٢ً أِٖ ؿادسات دٚي١ ايهٜٛت َٔ املٓتذات 

ات شبًل فشق ايب  ٚنُٝا١ٜٚ ٚايب ٚي١ٝ ٚغريٖا َٔ ايظًع، باإلكاف١ إىل ذبشٜش دباس٠ اشبذَ

اطتجُاس١ٜ يًكطاع اشباق ايهٜٛيت ٚاملظا١ُٖ يف ـًل املٓاخ ٚايب١٦ٝ االطتجُاس١ٜ ازباربـ١  

يالطتجُاسات األدٓب١ٝ ٚإقا١َ املؼاسٜع املؼـ ن١ ٚتطـٜٛش ايكطاعـات ايــٓاع١ٝ املختًفـ١      

 ٚإدـاٍ ايتك١ٝٓ ايع١ًُٝ إيٝٗا.

 

 دٍٚ ٚاجملُٛعات االقتصاد١ٜ ايتاي١ٝ:َتابع١ اتؿاقٝات ايتجاز٠ احلس٠ بني دٍٚ اجملًظ ٚاي -

 

تظع٢ دٚي١ ايهٜٛت يف إااس صبًع ايتعإٚ يذٍٚ اشبًٝر ايعشب١ٝ يًتٛؿٌ إىل اتفاقٝات 

دباس٠ سش٠ َع ايـذٍٚ ٚاجملُٛعـات االقتــاد١ٜ األــش٣، سٝـح ٜـتِ ايتفـاٚض َـع عـذد َـٔ           

ـ   ذٍٚ رات املشنـض  ايتهتالت ٚاجملُٛعات االقتـاد١ٜ، باإلكاف١ إىل املفاٚكات َع عذد َـٔ اي

 ٚايجكٌ االقتـادٟ ايذٚيٞ.

 

 

ٚقذ ؿادقت دٚي١ ايهٜٛت ع٢ً اتفاقٝات ايتذاس٠ اسبش٠ َع نٌ َٔ طٓػافٛس٠ ٚسابط١ دٍٚ 

ّ عًـ٢ إٔ ٜـتِ اطـتهُاٍ َــادق١ بـاقٞ دٍٚ      0211( يظـ١ٓ  8( ٚ )7االفتا ٚفل ايكاْْٛني سقـِ ) 

 اجملًع عًٝٗا ست٢ ٜتِ دـٛهلا سٝض ايٓفار. 

 

ٍ َؿاٚض   ات اتؿاق١ٝ ايتجاز٠ احلس٠ َع ايدٍٚ ٚاجملُٛعات االقتصاد١ٜ األخس٣ َع نٌ َٔ:اضتهُا

) اط ايٝا / تشنٝا / اهلٓذ / بانظتإ / االذباد األٚسٚبٞ / نٛسٜا / املرينظٛس / ايــني /  

 ايٝابإ (.
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ٍ اييت تسغب ببد٤ َؿاٚضات اتؿاق  ـ يًدٚ ٍ املهاضب ٚايتهايٝ ١ٝ ايتجاز٠ احلس٠ ايتخطري ٚإعداد ايدزاضات حٛ

 َع دلًظ ايتعإٚ اخلًٝجٞ:

( بعشض دساط١ ازبذ٣ٚ االقتـاد١ٜ ع٢ً زبٓـ١ ايتعـإٚ   ERASقاّ املهتب االطتؼاسٟ ) 

املايٞ ٚاالقتـادٟ َتل١ُٓ املهاطب ٚايتهايٝف َٔ ايذـٍٛ يف اتفاقٝات ايتذاس٠ اسبش٠ َـع  

ت زبٓـ١ ايتعـإٚ املـايٞ    ايذٍٚ اييت تشغب ببذ٤ َفاٚكـات َـع دٍٚ صبًـع ايتعـإٚ، ٚقـذ أٚؿـ      

ٚاالقتـادٟ باطتهُاٍ املالسظات ع٢ً ايذساط١ ٚعشكٗا بعذ ريو ع٢ً دٍٚ اجملًع ٚتؼـٌُ  

 ٖزٙ ايذساط١ ايذٍٚ ايتاي١ٝ:

/ دٓٛب  {اإلميٛا}) ْٖٛر نْٛر / َايٝضٜا / تؼًٝٞ / االذباد االقتـادٟ يذٍٚ غشب إفشٜكٝا 

ٕ / ايب ٍ دٓٛب ٚػشم أفشٜكٝا (ػشم آطٝا / أٚنشاْٝا / دٛسدٝا / أرسبٝذا  ريٚ / ايظٛم املؼ ى يذٚ

 

 تؿعٌٝ االتؿاقٝات اإلطاز١ٜ ٚايتعإٚ املػرتى َع نٌ َٔ:  

 ) ايـني / َايٝضٜا / دٛسدٝا / ايٛالٜات املتشذ٠ األَشٜه١ٝ / اط ايٝا / آطٝإ / تشنٝا (.

ـ       ١، تظع٢ االتفاقٝات اإلااس١ٜ إىل تك١ٜٛ ايعالقـات بـني دٍٚ صبًـع ايتعـإٚ َـٔ دٗ

ٟ بٗذف  ٞ ٚتعاقذ ٍ ٚاجملُٛعات االقتـاد١ٜ َٔ د١ٗ أـش٣ ٚريو بٛكعٗا يف إااس َؤطظ ٚايذٚ

تٛطــٝع ٚتعضٜــض عالقــات ايتعــإٚ االقتـــادٟ ٚايفــين، عالقــات ايتعــإٚ يف صبــاالت ايطاقــ١ 

ٚايـٓاع١ ٚايتذاس٠ ٚاشبذَات ٚايضساعـ١ ٚايجـش٠ٚ ايظـُه١ٝ ٚاالطـتجُاس ٚايعًـّٛ ٚايتكٓٝـ١       

ٔ بعني االعتباس ايتفاٚت يف َظتٜٛات ايت١ُٝٓ بني  ٚايب١٦ٝ ع٢ً أطع َٔ املٓفع١ املتبادي١ آـزٜ

 ايطشفني. 

 

ٚدبذس اإلػاس٠ إىل تشؤغ ٚصاس٠ املاي١ٝ يٛفذ دٚي١ ايهٜٛت يف َفاٚكات ايتذاس٠ اسبـش٠  

ٍ إػشافٗا ع٢ً املفاٚكات، نُا تؼاسى ايٛصاس٠ َع ايٛصاسات ٚازبٗات املع١ٝٓ األـش٣ يف  َٔ ـال

ات ايفشم ايف١ٝٓ ٚاملتخــ١ يف املفاٚكات ٚايتعإٚ املؼ ى بني دٍٚ صبًع ايتعإٚ ادتُاع

 اشبًٝذٞ ٚايذٍٚ ٚاجملُٛعات االقتـاد١ٜ األـش٣.
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 إداز٠ ايتعإٚ االقتصادٟ ايعسبٞ ٚاخلًٝجٞ : - 

 

 ع٢ً املطت٣ٛ ايعسبٞ : -أ 

 

فاع١ً يف ناف١ االدتُاعـات رات  تًعب دٚي١ ايهٜٛت دٚسًا باسصًا َٔ ـالٍ َؼاسنتٗا اي        

األ١ُٖٝ اييت تعكذ يف  ْطام داَع١ ايذٍٚ ايعشب١ٝ َٔ أدٌ تعضٜض ايتعإٚ االقتـادٟ ايعشبٞ 

املؼ ى، ٚتشي١ األٖذاف ٚايظٝاطات ايعا١َ يًذٚي١ إىل قشاسات ٚتٛؿٝات ع٢ً املظت٣ٛ ايتعإٚ 

 صبـاٍ االطتؼـاسات ٚايذساطـات    ايعشبٞ، ٚاالطتفاد٠ َٔ األْؼط١ ٚايرباَر ٚايفـشق املتاسـ١ يف  

ٚايتذسٜب اييت تكذَٗا املؤطظات املاي١ٝ ٚاملٓظُات ايعشب١ٝ املتخــ١، باإلكاف١ إىل املؼاسن١ 

 يف االدتُاعات ايتشلري١ٜ يًك١ُ ايعشب١ٝ ايت١ُٜٛٓ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ.

 

داَعـ١ ايـذٍٚ   نُا تؼاسى دٚي١ ايهٜٛت يف ؿٝاغ١ االتفاقٝات االقتــاد١ٜ يف إاـاس          

ايعشب١ٝ َٚٔ كُٓٗا اتفاق١ٝ ت١ُٝٓ ايتبادٍ ايتذاسٟ بني ايذٍٚ ايعشبٝـ١، ٚبشْاصبٗـا ايتٓفٝـزٟ    

إلقا١َ َٓطك١ ايتذاس٠ اسبش٠ ايعشب١ٝ ايهرب٣، ٚاتفاق١ٝ ذبشٜش دبـاس٠ اشبـذَات بـني ايـذٍٚ     

 رات ايـ١ً.ٚغريٖا َٔ االتفاقٝات ايعشب١ٝ  - اي اْضٜت  -ايعشب١ٝ، ٚاتفاق١ٝ ايٓكٌ بايعبٛس 

ٚع٢ً َظت٣ٛ ايتبادٍ ايتذاسٟ بني ايذٍٚ ايعشب١ٝ أؿبشت ايظًع عشب١ٝ املٓؼـأ املتباديـ١ بـني         

ايذٍٚ ايعشب١ٝ األعلا٤ يف املٓطك١ َعفا٠ َـٔ يٝـع ايشطـّٛ ازبُشنٝـ١ ٚايشطـّٛ رات األثـش       

يًشطـّٛ  ّ. ٚدٚي١ ايهٜٛت ال تظتٛيف أ١ٜ سطـّٛ رات اثـش مماثـٌ    0225املُاثٌ َٓز بذا١ٜ عاّ 

ازبُشن١ٝ ٚال تفشض أ١ٜ قٝٛد يشن١ٝ، نُا أْٗا ال تطبل أ١ٜ سصْاَـ١ صساعٝـ١، ٚقاَـت    

بإيػا٤ تبادٍ منارز ايتٛقٝع ع٢ً ػٗادات املٓؼأ ٚاالنتفا٤ بتبادٍ منارز األـتاّ ٚازبٗات املخٛي١ 

 يًتـذٜل .

 

تٛادـ٘ املــذسٜٔ    ٚأْؼأت ْكا  اتـاٍ بني ايذٍٚ ايعشبٝـ١ سبـٌ املؼـانٌ ٚاملعٛقـات ايـيت            

ٚاملٛسدٜٔ ايعشب سٝح قاَت ْكط١ االتـاٍ ايٛاين يذٚي١ ايهٜٛـت باملظـاعذ٠ يف سـٌ أغًـب     

املؼانٌ ٚاملعٛقات اييت تٛاد٘ ايـادسات ايهٜٛت١ٝ يف اشباسز ٚاملٛسدٜٔ يف دٚي١ ايهٜٛـت،  

ــإ ْكطــ١ االتـــاٍ يذٚي  ـــعًُــًا ب ـــ١ ايهٜٛـ ـــٚصاس٠ املايٝ -ت ٖــٞ ــ ـــقط – ١ــ ــاع ايؼــ ٦ٕٛ ـــ

 ايتعإٚ االقتـادٟ ايعشبٞ ٚاشبًٝذٞ . -إداس٠   - االقتـاد١ٜ
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ْٚتٝذ١ إلقا١َ َٓطك١ ايتذاس٠ اسبش٠ ايعشب١ٝ ايهرب٣ سكل ايتبـادٍ بـني دٚيـ١ ايهٜٛـت           

ٍ ايعشب١ٝ منًٛا ًَشٛظًا، ففٞ عاّ ّ بًػت ْظب١ صٜاد٠ ق١ُٝ ايـادسات ايب١ٝٓٝ يذٚي١ 0212ٚايذٚ

 .  %1200 بًػت  ايضٜاد٠ يف ق١ُٝ ايٛاسدات ايب١ٝٓٝ%، بُٝٓا 0905ايهٜٛت 

 

ْٚظشًا يًٓذاح ايزٟ ذبكل يف إقا١َ َٓطك١ ايتذاس٠ اسبش٠ ايعشب١ٝ ايهـرب٣ فكـذ نًفـت           

ٞ ٚاملتُجٌ يف ٚصسا٤ املاٍ ٚاالقتـاد  ٞ ايعشب ٟ ٚاالدتُاع ايك١ُ ايعشب١ٝ ايعاد١ٜ اجملًع االقتـاد

اس٠ اشبذَات يف َٓطك١ ايتذاس٠ اسبش٠ ايعشب١ٝ ايهرب٣ ملـا  ايعشب باإلطشاع يف دساط١ إدَاز دب

هلا َٔ اْعهاطات اػباب١ٝ ع٢ً أدا٤ ايكطاع اشباق ٚتعضٜض املٓافظ١ ٚتٜٓٛع ايبذا٥ٌ ٚاشبٝاسات 

املتاس١ يًُظتًٗو باإلكاف١ إىل إػباد فشق اطتجُاس١ٜ يف األطٛام اشباسد١ٝ ٚايذاـ١ًٝ ع٢ً 

 سذ ايظٛا٤.

 

نًفت ايك١ُ ايعشب١ٝ االقتـاد١ٜ اجملًع االقتـادٟ ٚاالدتُاعٞ ع٢ً َظت٣ٛ ٖزا ٚقذ            

ٚصسا٤ املاٍ ٚاالقتـاد ايعشب مبتابع١ قشاسات ايك١ُ ٚاملؼاسٜع املكش٠، سٝح تعشض األَا١ْ ايعا١َ 

زباَع١ ايذٍٚ ايعشب١ٝ تكاسٜش دٚس١ٜ يف دٚس٠ ػٗش طبتُرب ٚفرباٜش َٔ نٌ عاّ عٔ اإلدشا٤ات 

 ز قشاسات ايك١ُ طٛا٤ َٔ ايذٍٚ أٚ َٔ املٓظُات ايعشب١ٝ املتخــ١ رات ايعالق١.املتخز٠ يتٓفٝ

 

ٚفُٝا ٜتعًل مببادس٠ سلش٠ ؿاسب ايظـُٛ أَـري ايـبالد/ ايؼـٝخ ؿـباح األمحـذ ازبـابش                   

٘ اهلل ٚسعاٙ-ايـباح ٍ ايك١ُ االقتـاد١ٜ ٚايت١ُٜٛٓ ٚاالدتُاع١ٝ اييت عكذت بذٚي١  -سفظ ـال

ّ، بإْؼا٤ ؿٓذٚم يذعِ املؼاسٜع ايــػري٠ ٚاملتٛطـط١ بشألـاٍ    0229ش ٜٓاٜش ايهٜٛت يف ػٗ

قذسٙ ًَٝاسٟ دٚالس أَشٜهٞ تذاس َٔ قبٌ ايـٓذٚم ايعشبـٞ يإلمنـا٤ االقتــادٟ ٚاالدتُـاعٞ     

يعشبٝــ١ ادٚيــ١ ايهٜٛــت، املًُهــ١ ( دٚيــ١ ٖــٞ : 11بًػــت ايــذٍٚ املظــا١ُٖ يف ايـــٓذٚم)

١ٜ، يٗٛسٜـ١ َــش ايعشبٝـ١، ازبُٗٛسٜـ١ ايُٝٓٝـ١،      ايظعٛد١ٜ، ازبُٗٛس١ٜ ايعشب١ٝ ايظـٛس 

املٛسٜتا١ْٝ، يٗٛسٜـ١ دٝبـٛتٞ، ازبُٗٛسٜـ١ ايتْٛظـ١ٝ، ازبُٗٛسٜـ١       اإلطال١َٝازبُٗٛس١ٜ 

 . ازبضا٥ش١ٜ، ازبُٗٛس١ٜ ايظٛدا١ْٝ، دٚي١ فًظطني

 

 

 



 38 

 

ًَٝاس َٚا١٥ نُا بًػت ايتعٗذات باملظا١ُٖ يف ٖزٙ املبادس٠ َٔ قبٌ ايذٍٚ ايعشب١ٝ َبًؼ )             

( ًَٝـٕٛ  522ُإْٛ ًَٕٝٛ دٚالس أَشٜهٞ(، سٝح طاُٖت دٚي١ ايهٜٛت مببًـؼ) ـُا١ْٝ ٚثـٚث

 دٚالس أَشٜهٞ يف سأغ املاٍ يتفعٌٝ اْطالق١ ٖزٙ املبادس٠ ايت١ُٜٛٓ.

 

ٚبٓا٤ًا ع٢ً قشاسات ايك١ُ االقتـاد١ٜ ٚاييت دعت إىل إقا١َ اذباد يشنٞ عشبـٞ فكـذ مت            

الذباد ازبُشنٞ ايعشبٞ اييت أظبضت اإلااس ايعاّ يًربْاَر ايتٓفٝزٟ يالذبـاد  تؼهٌٝ زب١ٓ ا

ٞ ايعشبٞ، ٚٚكع بشْاَر صَين إلقا١َ االذباد ازبُشنٞ ايعشبٞ. تفشعت عٓٗا زبٓتني  ازبُشن

فٓٝتني، األٚىل  زب١ٓ ايكإْٛ ازبُشنٞ ايعشبٞ املٛسذ ٚمت االْتٗا٤ َٔ ٚكع قإْٛ يشنـٞ  

ٍ ايعشب١ٝ،  % َٔ عًُٗا . 52نُا أظبضت زب١ٓ ايتعشٜف١ ازبُشن١ٝ َا ٜكاسب َٔ  َٛسذ يًذٚ

 

 ع٢ً املطت٣ٛ اخلًٝجٞ :  -ب 

 

تكّٛ ايٛصاس٠ مبتابع١ طري ايعُـٌ االقتــادٟ عًـ٢ َظـت٣ٛ صبًـع ايتعـإٚ يـذٍٚ اشبًـٝر         

  -ايعشب١ٝ، سٝح ٖٓاى ايعذٜذ َٔ املٛاكٝع رات ايعالق١ االقتـاد١ٜ َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ :

 :  باالقاد اجلُسنٞ اخلًٝجٞ ضري ايعٌُ

 

ّ 0220قشس اجملًع األع٢ً يف دٚست٘ ايجايج١ ٚايعؼشٜٔ اييت عكذت بذٚيـ١ قطـش يف دٜظـُرب    

ّ، سٝح ٜتِ ذبــٌٝ  0223َباسن١ قٝاّ االذباد ازبُشنٞ يذٍٚ اجملًع يف األٍٚ َٔ ٜٓاٜش 

 .  يظًع(% ٚفل آي١ٝ املكاؿ١ )تتبع ا5سطّٛ يشن١ٝ َٔ ْكط١ ايذـٍٛ األٚيٞ بٛاقع 

 

ٍ اجملًع ٚريو يًٛؿٍٛ ٚ ٕ ايٛصاس١ٜ ٚايف١ٝٓ ع٢ً َظت٣ٛ دٚ ّ ايٛصاس٠ باملؼاسن١ يف ايًذا تكٛ

ٌ ياعٞ اشبًٝذٞ ٚيتشكٝل االطتفاد٠  ٌ بايعُ ٕ ايهاَ ٍ األعلا٤ ٚريو يإلميا إىل اتفام بني دٚ

   .   ايكـ٣ٛ َٔ مثاس ايتعإٚ االقتـادٟ

 

ات ٚاإلدشا٤ات اييت قاَت بٗا دٍٚ اجملًـع صبتُعـ١   ْتٝذ١ً يكشاسات اجملًع األع٢ً ٚايظٝاطٚ

ِ ايتبادٍ ايتذاسٟ بني دٍٚ اجملًع بـٛس٠ ٚاكش١، سٝح نإ سذِ ايتذاس٠ ايب١ٝٓٝ  استفع سذ

ايزٟ ٜظبل إقا١َ االذبـاد   0220ّ، ٚيف عاّ 1983ًَٝاسات دٚالس يف عاّ  6يذٍٚ اجملًع سٛايٞ 

ٚ  15ازبُشنٞ نإ سذِ ايتذاس٠ ايب١ٝٓٝ  قفـض سذـِ ايتذـاس٠     0229الس، إال إٕ عـاّ  ًَٝـاس د

 ٞ % عٔ َا قبٌ ايعٌُ يف االذباد 307ًَٝاس دٚالس، أٟ بضٜاد٠ بًػت َا ْظبت٘  61ايب١ٝٓٝ إىل سٛاي

 ازبُشنٞ ٖٚزا األَش دا٤ بتأثري َباػش بعذ تطبٝل قشاس اجملًع األع٢ً املزنٛس أعالٙ. 
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ّ(، بإْؼـا٤ ٦ٖٝـ١   0211الثني )دٜظـُرب  ٖزا ٚقذ قشس اجملًع األع٢ً يف دٚستـ٘ ايجاْٝـ١ ٚايـج   

ّ ٚتفـٛض زبٓـ١ ايتعـإٚ املـايٞ     0210يالذباد ازبُشنٞ، تبذأ أعُاهلـا يف األٍٚ َـٔ ْٜٛٝـٛ    

 ٚاالقتـادٟ بإقشاس ْظاَٗا ايذاـًٞ، ٚتتلُٔ َٗاَٗا اآلتٞ:

اطتهُاٍ دساط١ آي١ٝ تٛصٜع اسبـ١ًٝ ازبُشن١ٝ، مبا يف ريو اطتُشاس آيٝـ١ املكــذ    .1

ٌ اسبـ١ًٝ ازبُشن١ٝ )ايٓٗا٥ٞ، أٚ ت ِ االتفام ع٢ً تٛصٜع ايٓظب 122ٛصٜع ناَ %(، ٜٚت

ٚفكًا ملعٝاس ؿايف ايٛاسدات ايفع١ًٝ ٚؼبظب ريو ٚفكًا يًُتٛطط املتششى يـجالخ طـٓٛات   

 ٜٚعذٍ املتٛطط املتششى طًٜٓٛا، حبزف ط١ٓ ٚإكاف١ ط١ٓ.

0.         ٍ األٚىل  دساط١ اسبُاٜـ١ ازبُشنٝـ١ مبـا يف ريـو أطـًٛب تطبٝكٗـا يف ْكـا  ايـذـٛ

ٚتلُني سـًٝتٗا اسبـ١ًٝ ازبُشن١ٝ املؼ ن١، يف ساي١ االتفام عًٞ آي١ٝ تٛصٜع 

 ناٌَ اسبـ١ًٝ ازبُشن١ٝ.

اطتهُاٍ دساط١ ايتعاَـٌ َـع ايظـًع األَشٜهٝـ١ ايـيت تظـتٛسد َـٔ ــالٍ ممًهـ١           .3

 ايبششٜٔ ٚطًط١ٓ عُإ.

سبذش ايضساعٞ تٛسٝذ اإلدشا٤ات ازبُشن١ٝ ٚايتأنذ َٔ تطبٝل املٛاؿفات ٚاملكاٜٝع ٚا .4

 ٚايبٝطشٟ َٚشاقب١ ايظًع املكًذ٠ ٚاملػؼٛػ١ يف ْكا  ايذـٍٛ األٚىل.

 

 : ضري ايعٌُ باالقاد ايٓكدٟ

تظع٢ دٍٚ صبًع ايتعإٚ إىل إاالم عًُـ١ ـًٝذٝـ١ َٛسـذ٠ سٝـح أؿـذس اجملًـع       

ّ( 0222األع٢ً جملًع ايتعإٚ يذٍٚ اشبًٝر ايعشب١ٝ يف دٚست٘ اسباد١ٜ ٚايعؼـشٜٔ ) دٜظـُرب   

شاس باعتُاد ايذٚالس األَشٜهٞ َجبتًا َؼ نًا يعُالت دٍٚ اجملًع، ٚإٔ تكّٛ زب١ٓ ايتعإٚ ق

ٞ ٚاالقتـادٟ )زب١ٓ ٚصسا٤ املاٍ ٚاالقتـاد( ٚزب١ٓ ضبافظٞ ايبٓٛى املشنض١ٜ بذٍٚ اجملًع  املاي

 بٛكع بشْاَر عٌُ يتشكٝل َتطًبات االذباد ايٓكذٟ . 

 

ّ( ٚاشبـاق  0229دٜظـُرب   –) دٚيـ١ ايهٜٛـت    ٚيف ايذٚس٠ ايجالثني يًُذًـع األعًـ٢  

باالذباد ايٓكذٟ متت َباسن١ سؤطا٤ دٍٚ اجملًـع عًـ٢ َــادق١ ايـذٍٚ األعلـا٤ )ممًهـ١       

 ايبششٜٔ، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ، دٚي١ قطش ٚدٚي١ ايهٜٛت( التفاق١ٝ االذباد ايٓكذٟ .
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املٗاّ املٛنًـ١   نُا مت تهًٝف صبًع إداس٠ اجملًع ايٓكذٟ بتهجٝف ايعٌُ إلظباص

إيٝ٘ مبٛدب اتفاق١ٝ االذباد ايٓكذٟ ٚذبذٜذ ايربْاَر ايضَين إلؿذاس ايع١ًُ املٛسذ٠ ٚاشسٗا 

 يًتذاٍٚ يف ك٤ٛ ريو".  

 

 : ايطٛم اخلًٝج١ٝ املػرتن١

 

ّ 0227ؿذس إعالٕ ايذٚس١ بؼإٔ قٝاّ ايظٛم اشبًٝذ١ٝ املؼ ن١ يف ايشابع َٔ دٜظُرب 

ّ ايذٚس٠ ) األع٢ً، ٚتظتٓذ ايظٛم اشبًٝذ١ٝ املؼ ن١ ع٢ً َبادئ ايٓظاّ  ( يًُذًع08يف ـتا

ٕ ْٚـٛق االتفاق١ٝ االقتـاد١ٜ بني دٍٚ اجملًع ٚقشاسات اجملًع األع٢ً  ٞ جملًع ايتعاٚ األطاط

 ايـادس٠ بؼإٔ ايظٛم اشبًٝذ١ٝ املؼ ن١.

 

اجملًع يف ٜٚٗذف ايظٛم املؼ ن١ إىل ذبكٝل املظاٚا٠ ايتا١َ يف املعا١ًَ بني َٛااين دٍٚ 

مماسط١ األْؼط١ االقتــاد١ٜ، ٚتٓكـٌ سؤٚغ األَـٛاٍ، ٚاالطـتجُاس  ُٝـع أْٛاعـ٘، ٚايعُـٌ،        

    ٚاالطتفاد٠ َٔ اشبذَات ايتع١ًُٝٝ ٚايـش١ٝ يف يٝع دٍٚ اجملًع.

 

تعتُذ ايظٛم اشبًٝذ١ٝ املؼ ن١ ع٢ً املبذأ ايزٟ ْـت عًٝ٘ املاد٠ ايجايج١ َٔ االتفاق١ٝ 

ُٜع ٌََ َٛاآٛ دٍٚ اجملًع ايطبٝعٕٝٛ ٚاالعتباسٜٕٛاالقتـاد١ٜ بإٔ " يف أٟ دٚيـ١ َـٔ ايـذٍٚ      ا

 األعلا٤ ْفع َعا١ًَ َٛاآٝٗا دٕٚ تفشٜل أٚ متٝٝض يف ناف١ اجملاالت االقتـاد١ٜ". 

 

ِ َٔ ـالهلا اطتفاد٠ َٛااين  ٚتظع٢ ايظٛم اشبًٝذ١ٝ املؼ ن١ إىل إػباد طٛم ٚاسذ٠ ٜت

االقتــاد اشبًٝذـٞ، ٚفـتح صبـاٍ أٚطـع يالطـتجُاس ايبـٝين        دٍٚ اجملًع َٔ ايفشق املتاس١ يف 

ِ ايفٛا٥ذ ايٓاي١ عٔ اقتـادٜات اسبذِ، ٚسفع ايهفا٠٤ يف اإلْتاز، ٚذبكٝل  ٚاألدٓيب ، ٚتعظٝ

االطتخذاّ األَجٌ يًُٛاسد املتاس١، ٚذبظني ايٛكع ايتفاٚكٞ يذٍٚ اجملًع ٚتعضٜـض َهاْتٗـا   

 د١ٜ ايذٚي١ٝ. ايفاع١ً ٚاملؤثش٠ بني ايتذُعات االقتـا

 

ٚتظٗش اإلسـا٥ٝات اطتفاد٠ ػشا٥ح عشٜل١ َٚتٓٛع١ َٔ َٛااين دٍٚ اجملًع َٔ قـشاسات  

املٛاا١ٓ اشبًٝذ١ٝ ٚاييت اربزتٗا دٍٚ صبًع ايتعإٚ، سٝح إٔ ٖٓاى صٜاد٠ َلطشد٠ يف أعذاد 

ٕ ٜبًؼ عذد املٛاآني املتٓكًني يف عا ٍ اجملًع سٝح نا ٔ ٜٓتكًٕٛ بني دٚ  1995ّ املٛاآني ايزٜ

ًَٝـٕٛ َـٛاأ، نُـا إٔ     15ّ ٚؿٌ ايعذد إىل َا ٜشبٛ عًـ٢  0229ًَٕٝٛ َٛاأ ٚيف عاّ  435

ٕ األْؼط١ االقتـاد١ٜ ٚاملٗٔ  ٔ مياسطٛ ٖٓاى صٜاد٠ َتـاعذ٠ يف أعذاد َٛااين دٍٚ اجملًع ايزٜ
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ٍ األعلا٤ األـش٣، سٝح بًؼ عذد املٛاآني ٕ األْؼط١ االقتـاد١ٜ يف ع يف ايذٚ ٔ مياسطٛ اّ ايزٜ

1995  ٞ ٔ ٖٚزا األَش صاد بـٛس٠ ٚاكشٛ سٝح بًؼ سٛايٞ  3233سٛاي أيف ســ١ عٌُ  09َٛاا

 ّ. 0229يف ْٗا١ٜ عاّ 

 

أَا فُٝا ٜتعًل بأعذاد َٛااين دٍٚ اجملًع املتًُهني يًعكاس يف دٍٚ اجملًع األـش٣، فكذ 

املظـتفٝذٜٔ   َٛاأ ممتًو يًعكاس، إال إٔ أعذاد 824ٚدٛد  1995طذًت اإلسـا٥ٝات يف عاّ 

ٛ إىل  ّ، ٚفُٝا ؽبف تذاٍٚ 0229ساي١ يف عاّ  9457اصدادت بـٛس٠  نبري٠ سٝح طذًت َا ٜشب

ٚػشا٤ األطِٗ فإٕ املؤػشات اإلسـا١ٝ٥ تظٗـش تفـاعاًل نـبريًا َـع ٖـزا ايكـشاس سٝـح بًـؼ عـذد          

 324املظاُٖني َٔ َٛااين دٍٚ اجملًع يف ايؼشنات املظا١ُٖ بايذٍٚ األعلا٤ األـش٣ سٛايٞ 

 أيف َظاِٖ.  654فكذ بًؼ عذ املظاُٖني سٛايٞ  0229ّ أَا يف عاّ 0225أيف َظاِٖ يف عاّ 

 

ٖزا ٚتكّٛ ايٛصاس٠ مبتابع١ ايكشاسات ايـادس٠ َٔ اجملًـع األعًـ٢ ايـيت ربـتف بايظـٛم      

اشبًٝذ١ٝ املؼ ن١ نُا تظع٢ ايٛصاس٠ إىل تزيٌٝ ايعكبات ٚايعشاقٌٝ اييت قذ تع ض َظري٠ 

 ظٛم اشبًٝذ١ٝ املؼ ن١.ايعٌُ يف اي

 

 ضه١ حدٜد دٍٚ دلًظ ايتعإٚ يدٍٚ اخلًٝج ايعسب١ٝ:

ٞ ٚاالقتـادٟ يف ادتُاعٗا ايجُاْني      ٕ املاي ّ، تؼهٌٝ زب١ٓ 0229َاٜٛ  32قشست زب١ٓ ايتعاٚ

َاي١ٝ ٚف١ٝٓ َٔ ازبٗات املختـ١ بايذٍٚ األعلا٤ الطـتهُاٍ ايذساطـات ايتفــ١ًٝٝ ايالصَـ١     

 سذٜذ دٍٚ صبًع ايتعإٚ يذٍٚ اشبًٝر ايعشب١ٝ.يتٓفٝز َؼشٚع طه١ 

 

ٍ ايذساطات ايتفـ١ًٝٝ ملؼشٚع طه١     سٝح عكذت ايًذ١ٓ املاي١ٝ ٚايف١ٝٓ املهًف١ باطتهُا

سذٜذ دٍٚ صبًع ايتعإٚ عذت ادتُاعات سٝح مت االتفام ع٢ً املٛاؿفات ايف١ٝٓ ايش٥ٝظـ١ٝ  

   ٚ ازبـذٍٚ ايـضَين إلعـذاد ايتــاَِٝ     ملشس١ً إعذاد ايتـاَِٝ اهلٓذطـ١ٝ ايتفــ١ًٝٝ يًُؼـشٚع 

ّ، ٚتؼــػٌٝ املؼــشٚع بؼــهٌ 0210اهلٓذطــ١ٝ ايتفـــ١ًٝٝ يًُؼــشٚع يالْتٗــا٤ َٓٗــا يف عــاّ 

ّ ٚريو باملٛاؿفات ايف١ٝٓ يًُؼشٚع اييت مت االتفـام عًٝٗـا َـٔ قبـٌ     0217َتهاٌَ ـالٍ عاّ 

 ايذٍٚ األعلا٤.  
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ّ( بعــشض ْتــا٥ر دساطــ١ ايًذٓــ١ 0229)دٜظــُرب  32ٖــزا ٚقــشس اجملًــع األعًــ٢ يف دٚستــ٘       

ٙ ع٢ً ايًذ١ٓ ايٛصاس١ٜ يًٓكٌ ٚاملٛاؿالت ٚزب١ٓ ايتعإٚ املايٞ ٚاالقتـادٟ بذٍٚ  املزنٛس٠ أعال

 اجملًع ٚريو متٗٝذًا يشفع ايتٛؿٝات املٓاطب١ بٗزا ايؼإٔ يذٚس٠ اجملًع األع٢ً.

اِٖ يف ٝح ٜعترب َؼشٚع طه١ سذٜـذ دٍٚ صبًـع ايتعـإٚ صبـذًٜا اقتــادًٜا ٜٚظـ      س

ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ ٚذبكٝل ايتٓاطل بني دٍٚ اجملًـع، ٚذبظـني ــذَات ايٓكـٌ ٚربفـٝض      

 ايتهًف١. 

ٚمبا إٔ دٍٚ اجملًع طتكّٛ بذفع ايتهًف١ ايشأغ َاي١ٝ األٚيٝـ١ ٚتهًفـ١ اطـتُالى    

ٕ تؼػٌٝ ـط طه١ اسبذٜذ ٜعترب َؼشٚعاً َشحباً دباسًٜا مما ٜظاِٖ ع٢ً دزب  األساكٞ، فإ

ٚايزٜٔ طٝكَٕٛٛ بذٚسِٖ بتٌُٜٛ ػشا٤ ايعشبات ٚايكطـاسات ٚذبُـٌ ايتهـايٝف     املظتجُشٜٔ

 ايتٛطع١ٝ املظتكب١ًٝ ملٓؼآت ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚأعُاٍ ايتذذٜذ ٚايتطٜٛش.

 

 إداز٠ املٓعُات املتدصص١ :  - 3

 

١ تعذ دٚي١ ايهٜٛت علًٛا فعااًل يف ايعذٜذ َٔ املٓظُات ايذٚي١ٝ ٚايعشب١ٝ ٚاإلقًُٝٝ           

١  ــــــ( عشبٝ 04( دٚي١ٝ ٚ )60( َٓظ١ُ , َٓٗا ) 114ٚاإلطال١َٝ املتخــ١ سٝح تظاِٖ بعذد ) 

( إطال١َٝ ٚتكّٛ ايٛصاس٠ بظذاد املظاُٖات ايظ١ٜٛٓ هلزٙ املٓظُات 11( إق١ًُٝٝ ٚ)  17ٚ )

بايتٓظٝل َع ازبٗات املع١ٝٓ رات ايـ١ً, ٚتبًؼ املظاُٖات ٚاالػ انات ايظ١ٜٛٓ يذٚي١ 

 ( دٜٓاس نٜٛيت.1001030629/-ٜٛت يف املٓظُات املتخــ١ مببًؼ ٚقذسٙ )ايه

ٚذبشق ايٛصاس٠ ع٢ً تفعٌٝ االطتفاد٠ َٔ ٖزٙ املٓظُات املتخــ١ عٔ اشٜل إدشا٤ تكِٝ       

طٟٓٛ سٍٛ َذ٣ اطتفاد٠ دٚي١ ايهٜٛت َٔ اشبذَات اييت تكذَٗا ٖزٙ املٓظُات َٔ )بشاَر 

ٚدساطات , تٛظٝف نٜٛتٝني( ٚع٢ً إعذاد تكشٜش طٟٓٛ سٍٛ تذسٜب١ٝ , اطتؼاسات, َعًَٛات 

ٖزٙ االطتفاد٠ ٚيضٜاد٠ فاع١ًٝ االطتفاد٠ َٔ اشبذَات املكذ١َ َٔ املٓظُات املتخــ١  ٚسح 

    ازبٗات املع١ٝٓ ع٢ً تفعًٝٗا.

قاَت ايٛصاس٠ بذساط١ ايبٝاْات املاي١ٝ املتعًك١ باملٝضاْٝات ايظ١ٜٛٓ يًُٓظُات املتخــ١       

ٚذبًًٝٗا بايتٓظٝل َع ايٛصاسات ٚاهل٦ٝات رات ايعالق١ يًعٌُ ع٢ً تعذٌٜ تًو االـتالالت يف 

َٝضا١ْٝ بعض املٓظُات متؼًٝا َع ايكشاسات ٚايلٛابط ايـادس٠ عٔ صبًع ايٛصسا٤ املٛقش ٚايعٌُ 

ع٢ً يع ايبٝاْات ٚذبذٜجٗا يتهٕٛ قاعذ٠ بٝاْات ايه ١ْٝٚ ػا١ًَ ) ف١ٝٓ ,  َاي١ٝ( عٔ 

 ٓظُات املتخــ١ ٚيتهٕٛ َشدع ملتخزٟ ايكشاس.امل
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 إداز٠ ايتعإٚ االقتصادٟ ايدٚيٞ : - 4

 

 ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ: -أ 

%( ٜٚعترب ٖزا املعذٍ ذبٛاًل ٖاًَا 339ّ, )0212بًؼ َعذٍ ايُٓٛ يف االقتـاد ايعاملٞ يف عاّ 

املاي١ٝ ايعامل١ٝ َٚا ّ, ايزٟ تكًف فٝ٘ َعذٍ ايُٓٛ ْتٝذ١ آثاس األص١َ 0229َكاس١ًْ يف عاّ 

ٚانبٗا َٔ اْهُاؾ اقتـادٟ, ٚإ ايتٛقعات ع٢ً املذ٣ ايكـري تؼري إىل إٔ ايُٓٛ طٝ ادع إىل 

ّ, ٚريو ْتٝذ١ أص١َ األطٛام املاي١ٝ مبٓطك١ ايٝٛسٚ ٚتذفكات سأغ املاٍ 0210%( يف عاّ 336)

 املتكًب١ ٚاستفاع أطعاس ايظًع, مبا يف ريو ايػزا٤ ٚايٛقٛد.

إىل تعضٜض ايتعإٚ االقتـادٟ ايذٚيٞ  ُٝع صباالت٘ َع ايذٍٚ  تٞ دٚي١ ايهٜٛنُا تظع

 -ٚاملٓظُات ٚاجملُٛعات املختًف١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 

 

 

 ع٢ً َطت٣ٛ املٓعُات ايدٚي١ٝ :

 َٓع١ُ ايتعإٚ اإلضالَٞ: - 1

 

 يف إااس َٓظ١ُ ايتعإٚ اإلطالَٞ تظعٞ دٚي١ ايهٜٛت إىل َتابع١ تٓفٝز ايربْاَر

ّ ٚايزٟ ٜتلُٔ تعضٜض 0225ايعؼشٟ يًُٓظ١ُ ايزٟ اعتُذٙ َؤمتش ايك١ُ اإلطالَٞ عاّ 

ايتعإٚ بني ايذٍٚ اإلطال١َٝ يف ناف١ اجملاالت ٚباألـف يف اجملاٍ االقتـادٟ ٚايتذاسٟ 

ٚاملتُجٌ يف سفع ايتذاس٠ ايب١ٝٓٝ بني ايذٍٚ األعلا٤ َٚهافش١ ايفكش ٚايتٛقٝع ع٢ً االتفاقٝات 

طاط١ٝ ايعا١ًَ يف صباٍ االقتـاد ٚايتذاس٠ ٚاالطتجُاس باإلكاف١ إىل دعِ ايبٓو ٚايٓظِ األ

اإلطالَٞ يًت١ُٝٓ ٚتٛفري اإلَهاْٝات ايالص١َ ي٘ يًكٝاّ بذٚسٙ يف دعِ دٗٛد ايت١ُٝٓ 

االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يف ايذٍٚ األعلا٤, ٚيف ٖزا اإلااس قاَت دٚي١ ايهٜٛت بايتٛقٝع ع٢ً 

ملٓؼأ ٚايربٚتٛنٍٛ اشباق باالتفاق١ٝ اإلااس١ٜ يٓظاّ االفلًٝات ايتذاس١ٜ بني اتفاق١ٝ )قٛاعذ ا

 ايذٍٚ اإلطال١َٝ( مما ٜظاِٖ يف سفع َظت٣ٛ ايتذاس٠ ايب١ٝٓٝ بني دٍٚ األعلا٤.
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ٚيف إااس االطتفاد٠ َٔ املؤطظات ايذٚي١ٝ اييت تظاِٖ بٗا دٚي١ ايهٜٛت َجٌ ايبٓو           

فإٕ دٚي١ ايهٜٛت تظعٞ يالطتفاد٠ َٔ األْؼط١ ٚايرباَر ايت١ًُٜٝٛ اييت اإلطالَٞ يًت١ُٝٓ 

ٜكذَٗا ايبٓو َجٌ عًُٝات متٌٜٛ ايتذاس٠ ٚمتٌٜٛ َؼاسٜع ايكطاع اشباق ، باإلكاف١ إىل 

االطتفاد٠ َٔ املظاعذ٠ ايف١ٝٓ اييت ٜكذَٗا ايبٓو َجٌ بشاَر املٓح ايذساط١ٝ ٚدٛا٥ض ايبٓو 

يٛد١ٝ ٚايع١ًُٝ( ٚتٓظِٝ ايذٚسات ٚٚسؾ ايعٌُ يبٓا٤ ايكذسات يف ايظ١ٜٛٓ يف صباالت )ايتهٓٛ

 اجملاالت ايت١ُٜٛٓ.

 

 ايبٓو ايدٚيٞ :  - 0

إٔ ايتعإٚ ايكا٥ِ بني دٚي١ ايهٜٛت ٚايبٓو ايذٚيٞ يف إااس بشْاَر ايتعإٚ ايفين يالطتفاد٠ 

١ٝٓ ٚقذ تٛطع َٔ ـربات ايبٓو يف إعذاد ايذساطات املتعًك١ يف اإلؿالسات االقتـاد١ٜ ايٛا

ٖزا ايربْاَر يف ايف ٠ املاك١ٝ يٝؼٌُ ع٢ً ناف١  ايكطاعات االقتـاد١ٜ بايذٚي١ َٚٔ بني 

ٖزٙ املؼاسٜع تطبٝل كشٜب١ ايك١ُٝ امللاف١ ٚدساط١ ٚتطٜٛش إداس٠ األساكٞ  املًُٛن١ يًذٚي١ 

ش قطاع ٚإعذاد قإْٛ يًُؼ ٜات اسبه١َٝٛ باإلكاف١ إيٞ ايرباَر ٚاملؼاسٜع اشباؿ١ بتطٜٛ

ايتعًِٝ ٚتبظٝط إدشا٤ات ايذٚس٠ املظتٓذ١ٜ يًُؼاسٜع ٚاييت تظاعذ ع٢ً تكًٝف املعٛقات اييت 

تٛاد٘ املظتجُش ٚتٗذف ٖزٙ املؼاسٜع إىل ذبظني ايب١٦ٝ االطتجُاس١ٜ ٚتظاِٖ يف اطتكطاب 

االطتجُاسات األدٓب١ٝ َع احملافظ١ ع٢ً ايب١٦ٝ ايٓظٝف١ ٚريو مبا ؽبذّ االقتـاد ايٛاين 

 متاػًٝا َع اشبط١ اشبُظ١ٝ يًذٚي١. ٚ

 

 صٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ: - 3

تظع٢ دٚي١ ايهٜٛت إىل َتابع١ األْؼط١ ٚايرباَر اييت ٜكذَٗا ؿٓذٚم ايٓكذ 

ايذٚيٞ ٚاملظا١ُٖ يف املبادسات ٚايرباَر ايت١ُٜٛٓ اييت ٜطًكٗا بٗذف ذبكٝل االطتفاد٠ َٔ 

يف َؤطظاتٗا ايٛا١ٝٓ ايعا١ًَ يف صباٍ ايف١ٝٓ يًذٍٚ األعلا٤ ٚريو يالستكا٤  ٠املظاعذ

 -ايظٝاطات االقتـاد١ٜ ايه١ًٝ ٚبٓا٤ ايكذسات ٚاييت َٓٗا:

 (.METACاملشنض اإلقًُٝٞ يًُظاعذات ايف١ٝٓ يًؼشم األٚطط ) 

 (.AFRITACَشنض تعضٜض ايكذسات املؤطظ١ٝ يًذٍٚ األفشٜك١ٝ ) 
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(   T T F)  ٌٜ اإلسٖابؿٓذٚم املظاعذ٠ ايف١ٝٓ املتعًك١ مبهافش١ غظٌٝ األَٛاٍ ٚمتٛ 

 ٚغريٖا َٔ املبادسات.

 

 ايتعإٚ ايجٓا٥ٞ: -ب 

ٜعترب ايتعإٚ االقتـادٟ ايجٓا٥ٞ يف عـشْا اسباكش أسذ ايذعا٥ِ األطاط١ٝ اييت تٓظِ   

ايعالقات ايذٚي١ٝ ع٢ً أطاغ َٔ املـاحل املؼ ن١ املتبادي١ بني ايذٍٚ، ٚميجٌ ايتعإٚ 

األطاط١ٝ ٚاسب١ٜٛٝ اييت تظِٗ يف تعضٜض ٚتٛثٝل ايعالقات يف  االقتـادٟ اشباسدٞ أسذ ايشٚافذ

ػهٌ ثٓا٥ٞ َع ناف١ ايذٍٚ يف صباالت ايتعإٚ االقتـادٟ ٚاالطتجُاسٟ يتطٜٛش ٚدعِ 

يذٚي١ ايهٜٛت  إط اتٝذ١ٝايعالقات االقتـاد١ٜ ايجٓا١ٝ٥ ــٛؿًا َع ايذٍٚ اييت متجٌ أ١ُٖٝ 

  يف اآلتٞ: تتُجٌٚاييت 

 اييت تػسف عًٝٗا ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚٚشازات أخس٣: ايًجإ ايٛشاز١ٜ 

ايًذإ املؼ ن١ ايكا١ُ٥ ٚاييت تؼشف  إااستٛاٝذ ايعالقات ايجٓا١ٝ٥ يف  إىلتظع٢ ايٛصاس٠ 

املظت٣ٛ ايٛصاسٟ  ٚعكذ ادتُاعات زبإ أـش٣ طٛا٤ ع٢ً إْؼا٤ايظعٞ عبٛ  إىلعًٝٗا، باإلكاف١ 

 إىلايظٝاط١ٝ ٚاالقتـاد١ٜ، باإلكاف١  أٚ ايفين ٚمبا ٜتٛافل َع تٛدٗات دٚي١ ايهٜٛت

   املؼاسن١ يف أعُاٍ ايًذإ اييت تؼشف عًٝٗا ٚصاسات أـش٣. 

 

 َػازٜع االتؿاقٝات َٚرنسات ايتؿاِٖ يًتعإٚ االقتصادٟ بني دٚي١ ايهٜٛت ٚايدٍٚ األخس٣: إعداد 

اييت تعضص متجٌ االتفاقٝات َٚزنشات ايتفاِٖ اييت تؼشف عًٝٗا ايٛصاس٠ َٔ أِٖ ايٛطا٥ٌ   

ايعالقات االقتـاد١ٜ ايجٓا١ٝ٥ ٚدبظذ تٓاَٞ ٖزٙ ايعالقات ٚتٛاصْٗا بني دٚي١ ايهٜٛت 

ايكاْْٛٞ اييت متاسغ َٔ  اإلااسٚايذٍٚ األـش٣، ٚتعترب ٖزٙ االتفاقٝات َٚزنشات ايتفاِٖ 

 سإااايعذٜذ َٔ االتفاقٝات ايجٓا١ٝ٥ يف  إبشاّـالي٘ األْؼط١ االقتـاد١ٜ املختًف١، ٚقذ مت 

ايتعإٚ االقتـادٟ ٚايفين بني دٚي١ ايهٜٛت ٚايذٍٚ األـش٣ نُا أعذت ايٛصاس٠ ايهجري َٔ 

 َؼاسٜع االتفاقٝات متٗٝذًا يًتٛقٝع ايٓٗا٥ٞ عًٝٗا َع دٍٚ أـش٣.

 

 تكازٜس حٍٛ ايعالقات االقتصاد١ٜ ايجٓا١ٝ٥ بني دٚي١ ايهٜٛت ٚايدٍٚ األخس٣: إعداد 

القتـاد١ٜ ايجٓا١ٝ٥ بني دٚي١ ايهٜٛت ٚايذٍٚ األـش٣ تكاسٜش سٍٛ ايعالقات ا إعذاد      

َٔ ـالٍ َتابع١ ايتطٛسات ٚاملظتذذات االقتـاد١ٜ ع٢ً ايظاستني احمل١ًٝ ٚايذٚي١ٝ 

 ٚفكًا يًتٛدٗات ايعا١َ يًذٚي١.
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   ايجايحايجايحايجايحايؿصٌ ايؿصٌ ايؿصٌ 

   

   ٣٣٣ادادادــــــــــــــــــــــــــــــالقتصالقتصالقتصااا   األدا٤األدا٤األدا٤   ساتساتساتــــــــــــَؤغَؤغَؤغ

   

   يدٚي١ ايهٜٛتيدٚي١ ايهٜٛتيدٚي١ ايهٜٛت
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   ايجايحايجايحايجايحايؿصٌ ايؿصٌ ايؿصٌ 

   ٣٣٣ادادادــــــــــــــــــــــــــــــالقتصالقتصالقتصااا   األدا٤األدا٤األدا٤   ساتساتساتــــــــــــَؤغَؤغَؤغ

   يدٚيــ١ ايهٜٛــــتيدٚيــ١ ايهٜٛــــتيدٚيــ١ ايهٜٛــــت

ٜشتبط االقتـاد ايهٜٛيت استبااا ٚثٝكا باالقتـاد ايعاملٞ ٜٚعٛد ريو يظـببني  

 س٥ٝظٝني :

 

ايظبب األٍٚ : ٖٛ إٔ ازبض٤ األعظِ َٔ ايذـٌ ايكَٛٞ يذٚي١ ايهٜٛت ٜأتٞ َـٔ  

      ٓ فط ، ايـادسات ايٓفط١ٝ اييت تتـأثش حبذـِ ايطًـب ايعـاملٞ عًـ٢ ايـ

 ٚايزٟ ٜؤثش بذٚسٙ ع٢ً أطعاس ايٓفط اشباّ باألطٛام ايعامل١ٝ .

 

ايظبب ايجاْٞ : ٜعٛد إىل إٔ ازبض٤ األنرب َٔ اإلْفام ألغشاض االطـتٗالى ايعـاّ   

ٚاشباق ٜتِ عٔ اشٜل االطترياد َٔ اشباسز ، ٚتتأثش أطعاس ايٛاسدات 

يتًـو   ايهٜٛت١ٝ  باألٚكاع ٚاألطعاس ايظا٥ذ٠ يف األطـٛام ايذٚيٝـ١  

ايٛاسدات ، ٚبزيو ٜتأثش االقتـاد ايـٛاين بؼـهٌ َباػـش باملٛدـات     

 ايتلخ١ُٝ ٚاالْهُاػ١ٝ املـذس٠ إيٝ٘ َٔ اشباسز .

 

ْٚظــتعشض فُٝــا ًٜــٞ أٖــِ َؤػــشات األدا٤ االقتـــادٟ ـــالٍ ايظــٓٛات              

املاك١ٝ سٝح ٜٓكظِ ذبًٌٝ تًو املؤػشات إىل قظُني س٥ٝظـٝني ُٖـا اجملـاَٝع   

 ـاد١ٜ يًشظابات ايك١َٝٛ ٚايتطــٛسات ايٓكذٜـــ١ ٚاملـشفٝـــ١ .االقت
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 ( 2جدٍٚ ) 

 إمجايٞ ايٓاتج احملًٞ حطب ْٛع اإلْؿام 

 0222إىل  0228باألضعاز اجلاز١ٜ يًؿرت٠ َٔ 
 ) ًَٕٝٛ دٜٓاز ( 

 

 

 ٚال : اجملاَٝع االقتصاد١ٜ يًخطابات ايك١َٝٛ :أ
 

 : 0212 – 0228ايٓاتر احملًٞ اإليايٞ   - 1

( ِ ٍ سق ٞ سظب ْٛع اإلْفام باألطعاس ازباس١ٜ يًف ٠ َٔ 1ٜبني ازبذٚ ٞ اإلياي ( ايٓاتر احملً

 . ٚبتشًٌٝ بٝاْات ٖزا ازبذٍٚ ٜتلح اآلتٞ :0212 – 0228

سـٛايٞ   0212بًػت ايتكذٜشات األٚي١ٝ يًٓاتر احملًٞ اإليايٞ باألطعاس ازباسٜـ١ عـاّ     -أ 

 استفاعـا   َظذ١ً بزيو 0229ًَٕٝٛ دٜٓاس عاّ  3247738ًَٕٝٛ دٜٓاس َكابٌ  3563337

 . % 1639ًَٕٝٛ دٜٓاس مبعذٍ منٛ بًؼ  515539قذسٙ 

ًَٝـٕٛ   914032 اغبفاكا بًؼ  0229بُٝٓا طذًت تكذٜشات ايٓاتر احملًٞ اإليايٞ عاّ  -ب 

 . 0228اإليايٞ عاّ  % َٔ تكذٜشات ايٓاتر احملًٞ 0331دٜٓاس بٓظب١ 
 

 اإلٔفاق االعرٙالوً إٌٙائً ٌٍحىِٛح : – 0

              إٌاى  0229ٍٍِْٛ دٌٕااس عااَ    563535ِٓ  0212اسذفع اإلٔفاق االعرٙالوً إٌٙائً اٌحىًِٛ عاَ 

 % . 535تّمذي اسذفاش لذسٖ  0212ٍٍِْٛ دٌٕاس عاَ  5945.9

 8 الخاصاإلنفاق االستهالكي النهائي  – 3

 

2008 2009 2010 

      

 5307.8 13.4% 5635.5 18.5 % 5945.9 16.7 % 

 11148.1 28.1 % 10197.0 33.5  % 10846.0 30.4 % 

 16455.9 41.5 % 15832.5 52.0  % 16791.9 47.1  % 

 6984.9 17.6 % 5479.3 18.0  % 6801.8 19.1  % 

 26450.0 66.8 % 18125.0 59.4  % 21407.0 60.1  % 

 10271.0 - 25.9 % - 8959.0 - 29.4  %- 9367.0  - 26.3  % - 

 39619.8 100.0% 30477.8 100.0% 35633.7 100.0% 

 
16179.0 4008% 9166.0 30.1  % 12040.0 33.8  % 
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 12197.0ِماتً ٍٍِْٛ دٌٕاس 1284632 إٌى 0212عاَ  اٌخاصإٌٙائً ذفع اإلٔفاق االعرٙالوً اس

 % . 634ي تٕغثح إ 0229عاَ ٍٍِْٛ دٌٕاس 

 اإلٔفاق االعرٙالوً إٌٙائً ) اٌماَ ٚاٌخاص ( : – 4

ٞ اشباق باإلْفام االطتٗالنٞ ايٓٗا٥ٞ اسبهَٛٞ ٌالحظ *   ٞ ايٓٗا٥ استبا  اإلْفام االطتٗالن

ّ  1645539صاد صبُٛعُٗا إىل قذ ٚ، بؼهٌ ًَشٛظ  ٕ دٜٓاس يف عا %  41.5بٓظب١  0228ًَٝٛ

 ٞ ٞ اإلياي ّ  1583035إىل اغبفض ثِ ، َٔ اإلْفام ع٢ً ايٓاتر احملً ٕ دٜٓاس يف عا ًَٛٝ0229 

ٞ ، %  50ْظب١ يٝؼهٌ  ٞ اإلياي يف عاّ  1679139إىل استفع ثِ َٔ اإلْفام ع٢ً ايٓاتر احملً

 . 0212َٔ اإلْفام ع٢ً ايٓاتر اجملًٞ اإليايٞ يف عاّ  % 4731ب١ بٓظ 0212

 

 اٌّاي اإلمّاًٌ : سأطذىٌٛٓ  – 5

ٌمثش ذىٌٛٓ سأط اٌّاي اإلمّاًٌ عٓ ذىٌٛٓ سأط اٌّاي اٌثاتاد اإلمّااًٌ ِفاااا إٌٍاٗ اٌرفٍاش ااً            

ْٛ دٌٕااس ااً   ٍٍِا  547933ٍٍِاْٛ دٌٕااس ِماتاً     682138إٌاى   0212اً عاَ  اسذفعاٌّخضْٚ ، ٚلذ 

 % . 0431ٍٍِْٛ دٌٕاس تٕغثح  130035تّمذاس   اسذفعأي  0229عاَ 
 

 اٌصادساخ ِٓ اٌغٍع ٚاٌخذِاخ : – 6

حٍث تٍفد  0212ٍٍِْٛ دٌٕاس عاَ  308032لٍّح اٌصادساخ ِٓ اٌغٍع ٚاٌخذِاخ تّمذاس  صادخ      

، %  1831صٌاادج  غاثح  أي تٕ 0229ٍٍِْٛ دٌٕاس ااً عااَ    1810532ٍٍِْٛ دٌٕاس ِماتً  0142732

إٌااى  0229ٍٍِااْٛ دٌٕاااس اااً عاااَ    1487132لٍّااح اٌصااادساخ إٌفاٍااح ِاآ    سذفاااشٚرٌااه ٔرٍجااح ال 

 . 0212ٍٍِْٛ دٌٕاس عاَ  1919532
 

 اٌٛاسداخ ِٓ اٌغٍع ٚاٌخذِاخ : – 7

حٍاث تٍفاد    0212ٍٍِْٛ دٌٕاس عااَ   42832لذسٖ  اسذفاعاعجٍد اٌٛاسداخ ِٓ اٌغٍع ٚاٌخذِاخ      

 % . 436أي تٕغثح  0229ٍٍِْٛ دٌٕاس عاَ  895932ٍٍِْٛ دٌٕاس ِماتً  936732
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 ( 0جدٍٚ زقِ ) 

 ايٓاتج احملًٞ اإلمجايٞ حطب ْٛع ايكطاع ) ْؿطٞ ٚغري ْؿطٞ ( 

 )ًَٕٝٛ دٜٓاز(   0222إىل  0228باألضعاز اجلاز١ٜ َٔ 

 ** 0212 0229*  0228 بٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ

 18287.6 14992.1 23508.1 يٓؿـــط اخلاّ ٚايػاش ايطبٝعٞا

 18859.6 17011.6 17676.6 + ايكطاعـات غري ايٓؿطٝــــ١

 

 - 1728.6 - 1722.7 -  1782.0 ْاقصا : اخلدَات املصسؾ١ٝ ٚايتأَٝٓات احملتطب١

 215.1 169.8 217.1 + زضـــــــــــــــّٛ ايـــــــٛازدات

 35633.7 30477.8 39619.8 حملًٞ اإلمجايـــٞ= ايٓاتـــــــج ا

 

 التركية الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي 8 – 8

ري ْفطـٞ (  غ -) ْفطٞ  ( ايٓاتـر احملًـٞ اإليايـٞ سظـب ْـٛع ايكطاع 0ٜٛكـح ازبـذٍٚ سقِ )   

ًَٝـٕٛ دٜٓـاس    28087.6بكُٝـ١ بًػـت   إٔ ايكطاع ايٓفطٞ قذ طاِٖ يف ايٓاتـر احملًـٞ اإليايـٞ 

% ٚريـو ْتٝذـ١    00.2بٓظـب١  صٜـاد٠   َظذال 0229ًَٕٝٛ دٜٓاس عاّ  24990.2َكابٌ  0222عاّ 

 . ٓفط اشباّ يف ايظٛم ايعاملٞالستفاع أطعاس اي
 

ا َٓتذــات تهشٜــش ايــٓفط اشبــاّ ( َــا َكــذاسٙ بُٝٓــا سكــل ايكطــاع غــري ايٓفطــٞ ) َتلــُٓ

َظذــال استفاعـا    0229ًَٝـٕٛ دٜٓـاس عـاّ     27222.6َكابـٌ   0222ًَٕٝٛ دٜٓاس عـاّ   28859.6

 % . 22.9بٓظب١  

 

َٔ ايعشض املتكذّ ٜتلح إٔ اي نٝب اهلٝهًٞ يًٓاتر احملًٞ اإليـايٞ ٜعتُـذ بؼـهٌ    

هـٜٛٔ ايـذـٌ ايكـَٛٞ ٚمتٜٛـٌ األْؼـط١      أطاطٞ ع٢ً أدا٤ ايكطاع ايٓفطٞ ، مبع٢ٓ آـش فإٕ ت

االقتـاد١ٜ ٚاشبذ١َٝ ٚاالدتُاع١ٝ احمل١ًٝ ٜعتُذ بـف١ أطاط١ٝ ع٢ً إْتاز ٚتـذٜش طًع١ 

فُٝا ٜتعًـل بايكطاعـات غـري ايٓفطٝـ١ فٗـٞ يف غايبٝتٗـا قطاعـات        أَا  ،ٚاسذ٠ ٖٞ ايٓفط اشباّ 

ايٞ يتشكٝـل االطـتكشاس   ـذ١َٝ ، مما ٜعين إٔ ٖزٙ ايكطاعات َاصايت غري َؤًٖـ١ بؼـهًٗا اسبـ   

 االقتـادٟ ٚتٛفري َتطًبات ايت١ُٝٓ املظتذا١َ .
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ٚأٚد إٔ أؤنذ إٔ إؿالح اشبًٌ اهلٝهًٞ يتهٜٛٔ ايٓاتر احملًٞ اإليايٞ ٜكتلٞ ؿٝاغ١ 

سؤ١ٜ اط اتٝذ١ٝ ٚاكش١ سٍٛ َظتكبٌ منـٛ ايكطاعـات املختًفـ١ سٝـح إٔ ايُٓـٛ االقتــادٟ       

ايظابك١ مل ؼبذخ ايتػريات ازبٖٛش١ٜ املٓؼٛد٠ يف ٖٝهٌ يًكطاعات غري ايٓفط١ٝ ـالٍ ايف ٠ 

 االقتـاد ايهٜٛيت ، الطُٝا يف ايكطاعات اشبذ١َٝ .

 

ٚقذ عهع ٖزا ايٛكع قــٛس يف قـذس٠ االقتــاد ايهـٜٛيت عًـ٢ تـٛفري ايظـًع ٚاشبـذَات         

رياد َـٔ  ايالص١َ ملكاب١ً ايطًب احمل٢ً، َٚع تظاسع َعذالت ايُٓٛ يف االطتٗالى ايٓٗا٥ٞ صاد االطـت 

 ايعامل اشباسدٞ اعتُادًا ع٢ً َا أتاست٘ ايجش٠ٚ ايٓفط١ٝ َٔ َكذس٠ مت١ًٜٝٛ َشتفع١.
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 ( 3جدٍٚ ) 

 اجملاَٝع األضاض١ٝ يًخطابات ايك١َٝٛ باألضعاز اجلاز١ٜ

 0212إىل  0228يًؿرت٠ َٔ  

 )ًَٕٝٛ دٜٓاز(

 

 

 بيــــــان
2008 2009 2010 

     

 39619.8  30477.8  35633.7  

 2888.0  1994.0  2243.0  

 42507.8  32471.8  37876.7  

 2399.5  2439.3  2479.6  

 40108.3  30032.5  35397.1  

 2874.0  3741.0  3727.0  

 37234.3  26291.5  31670.1  

 16455.9  15832.5  16791.9  

 20778.4  10459.0  14878.2  

 4585.4  3040 0  4322.2  

 16193.0  7419  10556.0  

 11511.0  8745  9993.0  

 12350.0  9318  10622.0  

 10818.0  7544  8881.0  

  

 

 ايكَٛٞ ٚايٓاتج احملًٞ اإلمجايٞ ٚايٓاتج ايكَٛٞ اإلمجايٞ : َتٛضط ْصٝب ايؿسد َٔ ايدخٌ - 9

 

( َتٛطط ْـٝب ايفشد َٔ ايٓاتر احملًـٞ اإليـايٞ ٚايٓـاتر ايكـَٛٞ      3ٜعهع ازبذٍٚ سقِ ) 

، سٝح ٜتلح َٔ ازبذٍٚ إٔ َتٛطط ْـٝب ايفشد ٜتكًـب تبعـًا   املتاح اإليايٞ ٚايذـٌ ايكَٛٞ 

بذٚسٙ بايٓاتر يف ايكطاع  ايٓفطـٞ ٚريـو   ايٞ ٚايزٟ ٜتأثش يًتكًب يف َظت٣ٛ ايٓاتر احملًٞ اإلي

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 ْصٝب ايؿسد َٔ ايٓاتج احملًٞ اإلمجايٞ : –أ 
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ٞ استفع َتٛطط  ّ  ْـٝب ايفشد َٔ ايٓاتر احملًٞ اإليـاي دٜٓـاس    9993.2سٝـح بًـؼ    0222 عـا

 . % 24.3اس بٓظب١ دٜٓ 2048قذسٙ استفاعا َظذال  0229دٜٓاس يف عاّ  8745.2َكابٌ 

 ْصٝب ايؿسد َٔ ايٓاتج ايكَٛٞ اإلمجايٞ : –ب 

 

دٜٓـاس   2324مبكـذاس   0222َتٛطـط ْـٝـب ايفـشد َـٔ ايٓاتــر ايكَٛـٞ اإليايٞ عـاّ  استفع 

، بُٝٓـا طـذٌ    0229دٜٓـاس نـٜٛيت عـاّ     9328.2دٜٓاس َكابٌ  22600.2سٝح بًؼ  % 24بٓظب١ 

         َكاسْــ١ مبتٛطــط ْـــٝب ايفــشد %  04.6بٓظــب١  0229اّ دٜٓــاس يف عــ 3230.2 قــذسٙ اغبفاكــا 

 .  0228عاّ 

 

 ْصٝب ايؿسد َٔ ايدخٌ ايكَٛٞ املتاح : –ج 

دٜٓـاس بٓظـب١    2337.2مبكذاس  0222ْـٝب ايفشد َٔ ايذـٌ ايكَٛٞ املتاح عاّ استفع َتٛطط    

ّ   7544.2دٜٓـاس َكابـٌ    8882.2، إر بًـؼ   0229%  عٔ عاّ  27.7 ، بُٝٓـا طـذٌ    0229 دٜٓـاس عـا

 22828.2دٜٓاس َكابٌ  7544.2سٝح بًؼ  0229% عاّ  32.3دٜٓاس بٓظب١   3074  قذسٙ  اغبفاكا

 .  0228دٜٓاس عاّ 
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 : 1202 – 8022ثاْٝا : تطٛز ايٓاتج احملًٞ اإلمجايٞ يف األْػط١ االقتصاد١ٜ 

االقتــادٟ ٚريـو   إليايٞ سظب أقظاّ ايٓؼا  ايٓاتر احملًٞ اتطٛس ( 4دذٍٚ سقِ )ٜعهع    

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 اضتدساج ايٓؿط اخلاّ ٚايػاش ايطبٝعٞ ٚاخلدَات ذات ايص١ً :  – 1

 

ايك١ُٝ امللاف١ يف قطاع اطتخشاز ايٓفط اشباّ ٚايػاص ايطبٝعـٞ ػـاَال اشبـذَات رات     ارتفعت     

فط ، ٚبًػت ايك١ُٝ امللاف١ يف ٖزا ايكطاع  األطعاس ايعامل١ٝ يًٓ ستفاعْتٝذ١ ال 0222ايـ١ً عاّ 

 0222،  0229،  0228ًَٕٝٛ دٜٓاس نـٜٛيت ــالٍ األعـٛاّ     28358.2،    25259.9،    03553.5

ع٢ً ايتٛايٞ ، َٚا ٜضاٍ قطاع ايٓفط ٜؼهٌ املـذس ايش٥ٝظٞ يًـذـٌ يف االقتــاد ايهـٜٛيت ،    

% ــالٍ األعـٛاّ    52.5، %  49.4% ،  59.4ٜٚظاِٖ بكذس نبري َٔ ايٓاتر احملًٞ اإليـايٞ تبًـؼ   

 ع٢ً ايتٛايٞ . 0222،  0229،  0228

 

 ايصزاع١ ٚصٝد ايبخس ٚايجس٠ٚ احلٝٛا١ْٝ :  – 0

 

يتكذٜشات تػري يف ايك١ُٝ امللاف١ اإلياي١ٝ املتٛيذ٠ يف ْؼا  ايضساع١ ٚؿٝذ ايبشش طذًت ا   

( ًَٝـٕٛ   59.3( ، )  62.4يتـٛايٞ )  فهاْتا ع٢ً ا 0222،  0229ٚايجش٠ٚ اسبٝٛا١ْٝ ـالٍ ايظٓتني 

 دٜٓاس نٜٛيت .

 

 ايصٓاعات ايتخ١ًٜٝٛ :  – 3

 

( ًَٕٝٛ دٜٓاس  2753.4اغبفض ايٓاتر احملًٞ اإليايٞ احملكل َٔ ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ َٔ )    

               اغبفــاضمبعــذٍ  0229ًَٝــٕٛ دٜٓــاس نــٜٛيت يف عــاّ   2560.2إىل   0228نــٜٛيت يف عــاّ 

% سٝـح بًـؼ ايٓـاتر احملًـٞ اإليـايٞ يًــٓاعات        02.6مبعذٍ   0222يف عاّ استفع ٚ،    % 22.9

 . 0222( ًَٕٝٛ دٜٓاس نٜٛيت يف عاّ  2899.5ايتش١ًٜٝٛ ) 

َٚٔ أِٖ َـا تـربصٙ تكـذٜشات ايكطـاع اطـتُشاس أُٖٝـ١ ؿـٓاع١ املٓتذـات ايٓفطٝـ١ يف صبـاٍ               

% ( َٔ ايك١ُٝ امللاف١ املتٛيذ٠  56.8ٛايٞ ) ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ ٚدٚسٖا املتُٝض سٝح تظاِٖ حب

% ( َـٔ ايكُٝـ١    52.9َكابـٌ َظـاُٖتٗا حبـٛايٞ )     0229يف قطاع ايــٓاعات ايتشًٜٛٝـ١ عـاّ    

 . 0229احملكك١ عاّ 

 

 ايهٗسبا٤ ٚايػاش ٚاملٝاٙ :  – 4

 

،  0228قُٝـ١ َلـاف١ َٛدبـ١ ــالٍ األعـٛاّ      ٚاملٝـاٙ  سككت ؿٓاع١ إْتاز ايهٗشبا٤ ٚايػـاص     

 ًَٕٝٛ دٜٓاس نٜٛيت ع٢ً ايتٛايٞ . 485.6،   430.2،  360.9سٝح بًػت   0222،  0229
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 ايتػٝٝد ٚايبٓا٤ :  – 5     

 

يف ك٤ٛ َا قاَت ب٘ ػشنات ايبٓا٤ ٚايتؼٝٝذ َٔ إظباصات يف صباٍ تؼٝٝذ املباْٞ ايظـه١ٝٓ     

سبهـَٛٞ أٚ  ري ايظه١ٝٓ ٚاملكاٚالت ازبض٥ٝـ١ ٚايفشعٝـ١ ٚطـٛا٤ ناْـت سبظـاب ايكطـاع ا      غٚ

  623.4ايكطاع ايعا٥ًٞ أٚ ايكطاع اشباق ، فكذ سكـل ايكطـاع قُٝـ١ َلـاف١ إيايٝـ١ قـذسٖا        

بًػت َظاُٖتٗا  0229ًَٕٝٛ دٜٓاس نٜٛيت عاّ  583.2َكابٌ   0222ًَٕٝٛ دٜٓاس نٜٛيت عاّ 

 ع٢ً ايتٛايٞ . 0222،  0229% يف ايعاَني  2.9%  ، 2.7يف ايٓاتر احملًٞ اإليايٞ سٛايٞ  

 

 جتاز٠ اجل١ًُ ٚايتجص١٥ ٚاملطاعِ ٚايؿٓادم :  – 6

 

يف ايٓاتر احملًٞ اإليايٞ  استفاعاٚاملطاعِ ٚايفٓادم دباس٠ ازب١ًُ ٚايتذض١٥ ت أْؼط١ سكك    

ًَٝـٕٛ   2745.2، سٝح بًـؼ  %  03.5استفاع  بٓظب١  0222ًَٕٝٛ دٜٓاس نٜٛيت عاّ  329.2قذسٙ 

(  2426.0بُٝٓا بًؼ )  0229ًَٕٝٛ دٜٓاس نٜٛيت عاّ  2423.5، َكابٌ   0222دٜٓاس نٜٛيت عاّ 

 . 0228ًَٕٝٛ دٜٓاس نٜٛيت عاّ 

 

 ايٓكٌ ٚايتدصٜٔ ٚاملٛاصالت :  – 7

 

استفع ايٓاتر احملًٞ اإليايٞ بـف١ عا١َ يف أْؼـط١ ايٓكـٌ ٚايتخـضٜٔ ٚاملٛاؿـالت بٓظـب١         

 0229ًَٕٝٛ دٜٓاس عـاّ   0742.3َكابٌ  0222عاّ ًَٕٝٛ دٜٓاس  3206.4بًؼ % سٝح  24.2بًػت  

ْتٝذ١ ايتٛطع يف اشبذَات ايربٜذ١ٜ ٚصٜاد٠ سشن١ املٛاؿالت ايظًه١ٝ ٚايالطًه١ٝ ٚريو 

. 

 

 اخلدَات املاي١ٝ ٚايتأ١َٝٓٝ ٚايعكازات ٚخدَات األعُاٍ :  – 8

 

بـــف١ عاَــ١ ايكُٝــ١ امللــاف١ املتٛيــذ٠ يف أْؼــط١ اشبــذَات املايٝــ١ ٚايتأَٝٓٝــ١    استفعــت   

ًَٕٝٛ دٜٓاس نٜٛيت َكابٌ    5098.3سٝح بًػت   0222ذَات األعُاٍ ـالٍ عاّ ٚايعكاسات ٚـ

 %  . 4.7 ستفاع بٓظب١ ا،  0229ًَٕٝٛ دٜٓاس نٜٛيت عاّ  5258.7

 

 خدَات اجملتُع ٚاخلدَات االجتُاع١ٝ ٚايػدص١ٝ :  – 9

 

ع باإلكاف١ ٜتلُٔ ٖزا ايكطاع طبتًف اشبذَات ازبُاع١ٝ اييت تكذَٗا ايذٚي١ ألفشاد اجملتُ   

إىل اشبذَات االدتُاعٝـ١ ٚايؼخــ١ٝ األــش٣ ، ٚيكـذ سككـت أْؼـط١ ٖـزا ايكطـاع صٜـادات          

 5572.8سٝح بًػت ايك١ُٝ امللاف١ هلزٙ األْؼط١ ١ٜٓ يف َعذٍ ايُٓٛ َٔ ْؼا  إىل آـش ، َتبا

 0228ًَٕٝٛ دٜٓاس عاّ  4740.2،  0229ًَٕٝٛ دٜٓاس عاّ  5292.8َكابٌ  0222ًَٕٝٛ دٜٓاس عاّ 

 ع٢ً ايتٛايٞ . 0222،  0229% عاَٞ  7.4% ،  9.4عذالت منٛ مب
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 ( 4 جدٍٚ )

 ايٓاتج احملًٞ اإلمجايٞ باألضعاز اجلاز١ٜ

 حطب أقطاّ ايٓػاط االقتصادٟ بايدٜٓاز ايهٜٛيت 

 2010إىل    2008يًؿرت٠ َٔ 

 

 

2008 2009 * 2010** 

   

 ّ ٚايػاش ايطبٝعٞ ٚاخلدَات ذات ايص١ً :( اضتدساج ايٓؿط اخلا1

 

 

 

 

0352831 

 

 

 

1499031 

 

 

 

1808736 

 

4534 6738 

 

7234 

 1835832 1525939 0355335إمجايٞ ايكطاع ايٓؿطٞ

    ١ ٚتػٌُ :( ايكطاعات غري ايٓؿط2ٝ

 6334 6134 5933 

 175334 156032 189935 

 36039 43031 48536 

 65633 58332 62334 

 142630 141335 174532 

 060333 074133 310634 

620336 525837 509830 

 474031 529138 557138 

 1878930 1694338 1763130إمجايٞ ايكطاعات غري ايٓؿط١ٝ

4118437 3022337 3714730 

   

   178032  - 170037 - 170836 - 

3942037 3208132 3541836 

 01731 19638 01531 

 GDPايٓاتج احملًٞ اإلمجايٞ 

 

3961938 3247738 3563337 
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 : ايتطٛزات االقتصاد١ٜ ٚايٓكد١ٜ ٚاملصسؾ١ٝثايجا : 

ٜتٓاٍٚ ٖزا ايتكشٜش أِٖ ايتطٛسات االقتـاد١ٜ ٚايٓكذ١ٜ ٚاملـشف١ٝ اييت ػٗذٖا االقتـاد    

( َٔ ايظ١ٓ 0211دٜظُرب  –ٚايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ 12/0211ايهٜٛيت ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ٌٍ َٔ سطِ 11/0210املاي١ٝ  ، ٚريو يف اجملاالت املشتبط١  ٗٛد بٓو ايهٜٛت املشنضٟ يف ن

ٚتٓفٝز ايظٝاط١ ايٓكذ١ٜ، ٚتطٜٛش ايشقاب١ ٚاإلػشاف ع٢ً ٚسذات ازبٗاص املـشيف ٚاملايٞ 

 . اشباكع١ يشقابت٘

 املصسؾ١ٝ :ايتطٛزات ايٓكد١ٜ ٚ - 1

ٚايف ٠ املٓكل١ٝ                  12/0211ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ املشنضٟ ايهٜٛت بٓو ٚاؿٌ       

تعضٜض ٚتهجٝف دٗٛدٙ يف اجملاالت  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211دٜظُرب  –)أبشٌٜ

ع املشتبط١ بهٌ َٔ سطِ ٚتٓفٝز ايظٝاط١ ايٓكذ١ٜ، ٚايشقاب١ ٚاإلػشاف ع٢ً ٚسذات ايكطا

ٚتٗذف تًو ازبٗٛد إىل تهشٜع دعاَات االطتكشاس ايٓكذٟ ٚاالطتكشاس املايٞ  .املـشيف ٚاملايٞ

 ٚتهشٜع أدٛا٤ ايجك١ يف االقتـاد ايٛاين بـف١ عا١َ، ٚذبـني َتا١ْ األٚكاع املاي١ٝ يف

ا ايكطاع املـشيف ٚاملايٞ احملًٞ، ٚتعضٜض فشق َٚكَٛات ايُٓٛ املظتذاّ يف االقتـاد ايٛاين ٚمب

 .  ٜٓظذِ ٚأٖذاف ايظٝاط١ االقتـاد١ٜ ايعا١َ يًذٚي١

ٜٚتُجٌ اإلااس ايعاّ زبٗٛد بٓو ايهٜٛت املشنضٟ يف صبايٞ ايظٝاط١ ايٓكذ١ٜ ٚايظٝاطات 

 ايشقاب١ٝ فُٝا ًٜٞ:

 

احملافظ١ ع٢ً االطتكشاس ايٓظيب يظعش ؿشف ايذٜٓاس ايهٜٛيت َكابٌ ايعُالت األـش٣، ٚمبا 

ّذ٠ تأثري ايتلخِ املظتٛسد ع٢ً َظتٜٛات األطعاس احمل١ًٝ، َٔ ـالٍ ٜظاِٖ يف ايتخفٝف َٔ ِس

ٚايكا١ُ٥  0227َاٜٛ  02َٛاؿ١ً تطبٝل طٝاط١ طعش ؿشف ايذٜٓاس ايهٜٛيت املعٍُٛ بٗا َٓز 

ع٢ً سبط طعش ؿشف ايذٜٓاس ايهٜٛيت بظ١ً ـاؿ١ َٚٛص١ْٚ َٔ عُالت أِٖ ايؼشنا٤ 

االااس، ٜظع٢ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ إىل ايتأثري  ايتذاسٜني ٚاملايٝني يذٚي١ ايهٜٛت. ٚيف ٖزا

ع٢ً َظتٜٛات أطعاس ايفا٥ذ٠ احمل١ًٝ ع٢ً ايذٜٓاس ايهٜٛيت ٚمبا ٜٓظذِ َع تطٛسات األٚكاع 

االقتـاد١ٜ ٚايٓكذ١ٜ ٚاملـشف١ٝ احمل١ًٝ َٔ داْب، ٚايتطٛسات اسباؿ١ً يف َظتٜٛات أطعاس 

ٜهفٌ احملافظ١ ع٢ً دارب١ٝ ايذٜٓاس  ايفا٥ذ٠ ع٢ً ايعُالت ايش٥ٝظ١ٝ َٔ داْب آـش، ٚمبا

 ايهٜٛيت ٚتٓافظٝت٘ نٛعا٤ يًُّذـشات احمل١ًٝ.
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تعضٜض بشاَر اإلػشاف ٚايشقاب١ ع٢ً ٚسذات ازبٗاص املـشيف ٚاملايٞ اشباكع١ يشقاب١ ايبٓو 

املشنضٟ، ٚمبا ٜتظل َع املعاٜري ايذٚي١ٝ يًشقاب١ ٚاإلػشاف، ٜٚظاِٖ يف رات ايٛقت يف صٜاد٠ 

قذستٗا ايتٓافظ١ٝ، إىل داْب تشػٝذ ايظٝاطات اال٥تُا١ْٝ يًبٓٛى ٚػشنات نفا٤تٗا ٚ

 االطتجُاس احمل١ًٝ اشباكع١ يشقابت٘، ٚتشطٝخ املُاسطات امل١ٝٓٗ ايشؿ١ٓٝ يذٜٗا.

ٚفُٝا ًٜٞ ْظتعشض، ٚبؼ٤ٍٞ َٔ اإلػباص، أبشص ايتطٛسات ايٓكذ١ٜ ٚاملـشف١ٝ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ٚريو  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ اسباي١ٝ 0211دٜظُرب  –)أبشٌٜٚايف ٠ املٓكل١ٝ  12/0211

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 أضعاز ايؿا٥د٠ احمل١ًٝ: -أ

اغبفض َتٛطط أطعاس ايفا٥ذ٠ ع٢ً ٚدا٥ع ايعُال٤ ألدٌ ػٗش يذ٣  12/0211ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

اغبفض ريو  املتٛطط  ايبٓٛى احمل١ًٝ بايذٜٓاس ايهٜٛيت َكاس١ًْ بايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١، سٝح

%  ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 132041ع٢ً ايٛدا٥ع بايذٜٓاس ايهٜٛيت ألدٌ ػٗش يٝـٌ يف املتٛطط إىل 

 . 29/0212% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 133499َكابٌ عبٛ  12/0211

 

أػٗش يذ٣  3إىل داْب ريو استفع َتٛطط أطعاس ايفا٥ذ٠ ع٢ً ايٛدا٥ع بايذٜٓاس ايهٜٛيت ألدٌ 

َكابٌ عبٛ  12/0211% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 130275ايبٓٛى احمل١ًٝ، يٝـٌ يف املتٛطط إىل عبٛ 

 (.1)دذٍٚ  29/0212% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 132548

 (1جدٍٚ )

 ا٥ع ايعُال٤ ألجٌ بايدٜٓاز ايهٜٛيتتطٛزات َتٛضط أضعاز ايؿا٥د٠ ع٢ً ٚد

 يد٣ ايبٓٛى احمل١ًٝ

 ايط١ٓ املاي١ٝ

َتٛضط أضعاز ايؿا٥د٠ ع٢ً 

 ٚدا٥ع ايعُال٤ ألجٌ

 غٗس )%(

َتٛضط أضعاز ايؿا٥د٠ ع٢ً 

 ٚدا٥ع ايعُال٤ ألجٌ

 أغٗس )%( 3

 بايدٜٓاز ايهٜٛيت بايدٜٓاز ايهٜٛيت

29/0212 133499 132548 

12/0211 132041 130275 

 132796 238702 دٜطُرب( –)أبسٌٜ 11/0210

   .بٓو ايهٜٛت املسنصٟاملصدز: 
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، ٚاؿًت 11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ اسباي١ٝ 0211دٜظُرب  -ٚـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ

أطعاس ايفا٥ذ٠ ع٢ً ٚدا٥ع ايعُال٤ ألدٌ يذ٣ ايبٓٛى احمل١ًٝ بايذٜٓاس ايهٜٛيت تشادعٗا، سٝح 

يفا٥ذ٠ ع٢ً ٚدا٥ع ايعُال٤ ألدٌ بايذٜٓاس ايهٜٛيت ـالٍ ايف ٠ املزنٛس٠ بًؼ َتٛطط أطعاس ا

 أػٗش. 3% يًٛدا٥ع ألدٌ 132796% يًٛدا٥ع ألدٌ ػٗش، ٚعبٛ 238702عبٛ 

َٔ داْب آـش، ػٗذت َتٛططات أطعاس ايفا٥ذ٠ ع٢ً إؿذاسات أدٚات ايذٜٔ ايعاّ )أرْٚات 

املشنضٟ ْٝاب١ عٔ ٚصاس٠ املاي١ٝ( تشادعًا  ٚطٓذات اشبضا١ْ ايهٜٛت١ٝ اييت ٜذٜشٖا بٓو ايهٜٛت

، سٝح اغبفض َتٛطط أطعاس ايفا٥ذ٠ ع٢ً طٓذات اشبضا١ْ 12/0211ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 1305إىل عبٛ  29/0212% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 136اطتشكام ط١ٓ َٔ عبٛ 

( 0211دٜظُرب  –ٓكل١ٝ )أبشٌٜ، ٚاطتكش بعذ ريو عٓذ ْفع املظت٣ٛ ـالٍ ايف ٠ امل12/0211

. ٚفُٝا ٜتعًل مبتٛطط أطعاس ايفا٥ذ٠ ع٢ً أرْٚات اشبضا١ْ )اطتشكام 11/0210َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

إىل عبٛ  29/0212% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 238803أػٗش( فكذ اغبفض ريو املتٛطط َٔ عبٛ  3

الٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ % ـ234867، ثِ اغبفض إىل عبٛ 12/0211% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 235965

 .11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211دٜظُرب  –)أبشٌٜ

 

أَا ع٢ً ؿعٝذ تطٛس َتٛططات أطعاس ايفا٥ذ٠ ع٢ً ايٛدا٥ع املتبادي١ بايذٜٓاس ايهٜٛيت فُٝا      

يتـٌ إىل عبٛ  12/0211بني ايبٓٛى احمل١ًٝ، فكذ اغبفلت تًو املتٛططات ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

(. ٖزا، 29/0212% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ )132000ع ألدٌ ػٗش َكاس١ًْ بٓشٛ % يًٛدا237379٥

ٚاؿًت َتٛططات  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211دٜظُرب  –ٚـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ

أطعاس ايفا٥ذ٠ ع٢ً ايٛدا٥ع املتبادي١ فُٝا بني ايبٓٛى احمل١ًٝ تشادعٗا يتـٌ يف املتٛطط إىل 

 ٌ ػٗش.% يًٛدا٥ع ألد236920

 ضعس صسف ايدٜٓاز ايهٜٛيت: -ب 

دٗٛدٙ ايشا١َٝ إىل احملافظ١ ع٢ً  12/0211ٚاؿٌ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

االطتكشاس ايٓظيب يف طعش ؿشف ايذٜٓاس ايهٜٛيت َكابٌ ايعُالت ايش٥ٝظ١ٝ األـش٣، ٚريو ٚفكًا 

ايـادس  0227يظ١ٓ  147طّٛ سقِ يظٝاط١ سبط طعش ؿشف ايذٜٓاس ايهٜٛيت اييت سذدٖا املش

. ٚتكّٛ تًو ايظٝاط١ ع٢ً أطاغ سبط طعش ؿشف ايذٜٓاس ايهٜٛيت بظ١ً 0227َاٜٛ  02بتاسٜخ 

ـاؿ١ َٚٛص١ْٚ َٔ عُالت ايذٍٚ اييت تشتبط بعالقات دباس١ٜ َٚاي١ٝ س٥ٝظ١ٝ َع دٚي١ 

 ايهٜٛت. 
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ٜٓاس ايهٜٛيت ـالٍ ٚدبذس اإلػاس٠ إىل إٔ َتٛطط طعش ؿشف ايذٚالس األَشٜهٞ َكابٌ ايذ

فًظاًًً يًذٚالس  087350فًظًا يًذٚالس َكابٌ عبٛ  084350قذ بًؼ عبٛ  12/0211ايظ١ٓ املاي١ٝ 

%. ٚـالٍ تًو 1فًٛغ ْٚظبت٘  332، أٟ باستفاع قُٝت٘ 29/0212ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 

فًظًا( يًذٚالس  076352فًظًا( ٚأد٢ْ طعش ) 09330ايظ١ٓ املاي١ٝ بًؼ ايفشم بني أع٢ً طعش )

%. ٚيف املكابٌ ػٗذ طعش ؿشف ايذٚالس 6األَشٜهـٞ َكابٌ ايذٜٓاس ايهٜٛيت َا ْظبت٘ 

تكًبات ًَُٛط١،  12/0211األَشٜهٞ َكابٌ ايعُالت ايش٥ٝظ١ٝ األـش٣ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

، %( َكابٌ ايفشْو ايظٜٛظش0936ٟسٝح بًؼ ايفشم بني أع٢ً طعش ٚأد٢ْ طعش يًذٚالس َا ْظبت٘ )

%( َكابٌ ازبٓٝ٘ االط يٝين 1436%( َكابٌ ايٝٛسٚ، ٚ)1935%( َكابٌ ايني ايٝاباْٞ، ٚ)0231ٚ)

 (.0)دذٍٚ 

0

290212120211110210

   

090352084342038093302076352632078335071382034

237234235892193423699623612614366483235982834

237735236606163723842523723019352377212367081435

13688239988173213166723922009362395362370993236

122381586399515399438957932050231853445758021037

تشادع  11/0210ايظ١ٓ املاي١ٝ اسباي١ٝ  ( 0211َٔدٜظُرب  –ٚـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ 

فًظًا  074399َتٛطط طعش ؿشف ايذٚالس األَشٜهٞ َكابٌ ايذٜٓاس ايهٜٛيت يٝـٌ إىل عبٛ 

% 333فًظًا ْٚظبت٘  9353يًذٚالس األَشٜهٞ ايٛاسذ ـالٍ تًو ايف ٠، أٟ باغبفاض قُٝت٘ 

( بًؼ ايفشم 0211دٜظُرب  -شٌٜ. ٚـالٍ تًو ايف ٠ )أب12/0211َكاس١ْ بايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 

فًظًا( يًذٚالس األَشٜهٞ َكابٌ ايذٜٓاس  071382فًظًا( ٚأد٢ْ طعش ) 078335بني أع٢ً طعش )

%، يف سني ػٗذ طعش ؿشف ايذٚالس األَشٜهٞ َكابٌ ايعُالت 034ايهٜٛيت َا ْظبت٘ 

بني أع٢ً  ايش٥ٝظ١ٝ األـش٣ تكًبات أنجش ٚكٛسًا ـالٍ ْفع ايف ٠ سٝح تشاٚح َعذٍ ايفشم

% َكابٌ 1438% َكابٌ ايفشْو ايظٜٛظشٟ ٚعبٛ 3236طعش ٚأد٢ْ طعش يًذٚالس األَشٜهٞ َا بني 

 % َكابٌ ازبٓٝ٘ االط يٝين.834% َكابٌ ايني ايٝاباْٞ، ٚعبٛ 1037ايٝٛسٚ، ٚعبٛ 
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 عسض ايٓكد: -ج 

 07229إىل عبٛ  يٝـٌ 12/0211( يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0استفع عشض ايٓكذ باملفّٗٛ ايٛاطع )ٕ

ًّا قُٝت٘ عبٛ  % َكاس١ًْ مبظتٛاٙ 533ًَٕٝٛ دٜٓاس ْٚظبت٘  1371َالٜني دٜٓاس، َظذاًل بزيو من

(. ٚدا٤ ايُٓٛ املزنٛس 3)دذٍٚ  29/0212ًَٕٝٛ دٜٓاس يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ  05638ايبايؼ عبٛ 

املتذاٍٚ يذ٣ يف عشض ايٓكذ ْتٝذ١ االستفاع يف نٌ َٔ ايهت١ً ايٓكذ١ٜ )ٜؼٌُ ايٓكذ 

 1194ازبُٗٛس + ٚدا٥ع ذبت ايطًب ٚٚدا٥ع ايكطاع اشباق احملشس٠ بايذٜٓاس ايهٜٛيت( بٓشٛ 

ستفاع ػب٘ اًًَْٝٛا(، ٚ 6440ًَٕٝٛ دٜٓاس إىل عبٛ  5048% )َٔ عبٛ 0038ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١ 

يت + ايٛدا٥ع ايٓكذ )ايزٟ ٜؼٌُ ٚدا٥ع االدـاس بايذٜٓاس ايهٜٛيت+ ايٛدا٥ع ألدٌ بايذٜٓاس ايهٜٛ

% 239ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  177بايعُالت األدٓب١ٝ + ػٗادات االٜذاع بايذٜٓاس ايهٜٛيت( بٓشٛ 

ًًا(. 02567ًَٕٝٛ دٜٓاس إىل عبٛ  02392)َٔ عبٛ  ًَٛٝ 

ٚؿٌ عشض ايٓكذ  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211دٜظُرب  -ٚـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ

ًَٕٝٛ دٜٓاس، َظذاًل بزيو  0780430إىل عبٛ  0211ْٗا١ٜ دٜظُرب ( يف 0باملفّٗٛ ايٛاطع )ٕ

. 12/0211% َكاس١ْ بٓٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 332ًًَْٝٛا ْٚظبت٘  81438استفاعًا قُٝت٘ عبٛ 

ٌٍ َٔ ق١ُٝ ػب٘ ايٓكذ بٓشٛ  ًَٕٝٛ دٜٓاس  60731ٚدا٤ ريو االستفاع ْتٝذ١ يًضٜاد٠ يف ن

ًًَْٝٛا(، ٚاالستفاع يف ق١ُٝ  0119431ًَٕٝٛ دٜٓاس إىل عبٛ  0256732% )َٔ عبٛ 332ٚبٓظب١ 

 663231ًَٕٝٛ دٜٓاس إىل عبٛ  644033ًَٕٝٛ دٜٓاس )َٔ عبٛ  18738ايهت١ً ايٓكذ١ٜ بٓشٛ 

%. ٚقذ دا٤ االستفاع املؼاس إيٝ٘ يف ػب٘ ايٓكذ ـالٍ ايف ٠ املزنٛس٠ 039ًًَْٝٛا( ٚبٓظب١ 

ع ايكطاع اشباق املكِٝ اإلدـاس١ٜ ٚألدٌ احملشس٠ نُشـ١ً يًضٜاد٠ يف نٌ َٔ أسؿذ٠ ٚدا٥

ًَٕٝٛ دٜٓاس  745بايذٜٓاس ايهٜٛيت )خبالف ايٛدا٥ع ذبت ايطًب( يذ٣ ايبٓٛى احمل١ًٝ مبا قُٝت٘ 

ًًَْٝٛا(، ٚاالغبفاض يف أسؿذ٠  1925331ًَٕٝٛ دٜٓاس إىل عبٛ  1832831% )َٔ عبٛ 431ْٚظبت١ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  118يذ٣ ايبٓٛى احمل١ًٝ بٓشٛ ٚدا٥ع ايكطاع اشباق بايعُالت األدٓب١ٝ 

ًًَْٝٛا(. ٜٚعض٣  014239ًَٕٝٛ دٜٓاس إىل عبٛ  005839% ـالٍ ايف ٠ املزنٛس٠ )َٔ عبٛ 530

االستفاع املؼاس إيٝ٘ آْفًا يف ايهت١ً ايٓكذ١ٜ ْتٝذ١ االستفاع يف أسؿذ٠ نٌ َٔ ايٓكذ املتذاٍٚ 

%، 530ًًَْٝٛا( ٚبٓظب١  120436ًَٕٝٛ دٜٓاس إىل عبٛ  97430ًَٕٝٛ دٜٓاس )َٔ عبٛ  5234بٓشٛ 

 13734ٚاالستفاع يف أسؿذ٠ ايٛدا٥ع ذبت ايطًب بايذٜٓاس ايهٜٛيت يذ٣ ايبٓٛى احمل١ًٝ بٓشٛ 

 ًًَْٝٛا(. 562535ًَٕٝٛ دٜٓاس إىل عبٛ  546831% )َٔ عبٛ 035ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١ 
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3

290212120211110210

0211

0056373907229340780430

1504833644033663231

444537546831562535

023893602567320119431

178303418328311925331

055730005839014239

 
 اال٥تُإ املصسيف:  -د 

ػٗذت أسؿذ٠ ازبض٤ ايٓكذٟ املظتخذّ َٔ ايتظٗٝالت اال٥تُا١ْٝ املكذ١َ َٔ ايبٓٛى احمل١ًٝ إىل 

استفاعًا قُٝت٘  12/0211يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ  طبتًف ايكطاعات االقتـاد١ٜ احمل١ًٝ املك١ُٝ

ًَٕٝٛ دٜٓاس، َكاس١ًْ مبظتٛاٖا ايبايؼ  0503530% يتـٌ إىل عبٛ 234ًَٕٝٛ دٜٓاس ْٚظبت٘  11234

(. ٚقذ مشٌ ريو ايُٓٛ بعض 4)دذٍٚ  0212/ 29ًًَْٝٛا يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ  0510438عبٛ 

ٍّ َٔ قطاع ايـٓاع١ ايكطاعات االقتـاد١ٜ احمل١ًٝ، سٝح استف عت أسؿذ٠ تًو ايتظٗٝالت يه

َالٜني دٜٓاس ٚبٓظب١  7931%(، ٚقطاع ايعكاس )بٓشٛ 10ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  17831)بٓشٛ 

 %(.238ًًَْٝٛا ٚبٓظب١  1833%(، ٚقطاع ايتذاس٠ )بٓشٛ 130
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4
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0049.80068.20327.0

2492.32668.42749.6
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22.622.39.7
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4658.24822.9222

0774.20620 20642.9

353.4062.5222

6560.46642.56756.2

009.5027.6270.8

2222222.2
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استفعت  11/0210اسباي١ٝ ( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211دٜظُرب  –ٚـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ

ًَٕٝٛ دٜٓاس  0561135أسؿذ٠ ازبض٤ ايٓكذٟ املظتخذّ َٔ ايتظٗٝالت اال٥تُا١ْٝ يتـٌ إىل عبٛ 

% 135ًَٕٝٛ دٜٓاس ْٚظبت٘  37633، َظذ١ًً بزيو منًٛا بًػت قُٝت٘ عبٛ 0211يف ْٗا١ٜ دٜظُرب 

ْتٝذ١ يالستفاع يف أسؿذ٠ . ٚقذ دا٤ ريو ايُٓٛ أطاطًًا 12/0211َكاس١ًْ بٓٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ٍّ َٔ قطاع ايتظٗٝالت ايؼخـ١ٝ )بٓشٛ  ًَٕٝٛ دٜٓاس  53337ايتظٗٝالت ايٓكذ١ٜ املكذ١َ إىل ن

%(، ٚقطاع ايـٓاع١ )بٓشٛ 137َالٜني دٜٓاس ٚبٓظب١  11435%(، ٚقطاع ايعكاس )بٓشٛ 633ٚبٓظب١ 

%(، ٚقطاع 137ًا ٚبٓظب١ ًَْٝٛ 3931%(، ٚقطاع ايتذاس٠ )بٓشٛ 439ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  8130

 %(.333ًًَْٝٛا ٚبٓظب١  5239أـش٣ )بٓشٛ 

 ضٛم ايٛدا٥ع املتبادي١ ؾُٝا بني ايبٓٛى بايدٜٓاز ايهٜٛيت: -ٖـ 

ػٗذ سذِ ايٓؼا  يف طٛم ايٛدا٥ع املتبادي١ فُٝا بني ايبٓٛى احمل١ًٝ بايذٜٓاس ايهٜٛيت ـالٍ 

ًَٝاس دٜٓاس ْٚظبت٘  1351يعًُٝات مبا قُٝت٘ استفاعًا يف إيايٞ قِٝ ا 12/0211ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ًَٝاسًا ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١  38395ًَٝاس دٜٓاس َكابٌ  42346% يتـٌ إىل عبٛ 339

(. ٚقذ بًػت قِٝ ايعًُٝات يف طٛم ايٛدا٥ع املتبادي١ فُٝا بني ايبٓٛى احمل١ًٝ ـالٍ 29/0212)

ًَٝاس دٜٓاس َكابٌ عبٛ  31361عبٛ  11/0210ي١ٝ دٜظُرب( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ اسبا –ايف ٠ )أبشٌٜ

ًَٝاس  3308ًَٝاسًا يًف ٠ املكاب١ً َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١، ٚمبا ميجٌ استفاعًا قُٝت٘  08333

 %.1136دٜٓاس ْٚظبت٘ 

 12/0211ٚع٢ً ؿعٝذ تٛصٜع قِٝ عًُٝات ايظٛم حبظب ف ات االطتشكام ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

، فكذ دا٤ االستفاع املؼاس إيٝ٘ آْفًا يف سذِ ايٓؼا  يف ايظٛم 29/0212ي١ٝ َكاس١ْ بايظ١ٓ املا

 342730نُشـ١ًٍ يالستفاع يف قِٝ ايعًُٝات يآلداٍ )أنجش َٔ ي١ًٝ ٚيػا١ٜ أطبٛع( بٓشٛ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس  93130%، ٚ)أنجش َٔ أطبٛع ٚيػا١ٜ ػٗش( بٓشٛ 3231َالٜني دٜٓاس ٚبٓظب١ 

% َٔ 3638ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  14136ػٗش ٚيػا١ٜ ط١ٓ( بٓشٛ ا 6%، ٚ)أنجش َٔ 0434ٚبٓظب١ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس  014139د١ٗ، ٚاالغبفاض يف نٌ َٔ قِٝ ايعًُٝات يآلداٍ )ي١ًٝ ٚاسذ٠( بٓشٛ 

%، 1631ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  52636%، ٚ)أنجش َٔ ػٗش ٚست٢ ثالث١ أػٗش( بٓشٛ 1130ٚبٓظب١ 

 % َٔ د١ٗ أـش٣. 07ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  303.5أػٗش( بٓشٛ  6أػٗش ٚست٢  3ٚ)أنجش َٔ 
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تؼري  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ اسباي١ٝ 0211دٜظُرب  -ٚـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ

ايبٝاْات املتٛافش٠ إىل إٔ االستفاع املؼاس إيٝ٘ آْفًا يف سذِ ايٓؼا  يف ايظٛم قذ دا٤ نُشـ١ً 

ًَٕٝٛ دٜٓاس  633831اٍ )ي١ًٝ ٚاسذ٠( بٓشٛ يالستفاع يف نٌ َٔ قِٝ ايعًُٝات يف ايظٛم يآلد

% َٔ 1934ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  59931%، ٚ)أنجش َٔ أطبٛع ٚيػا١ٜ ػٗش( بٓشٛ 5534ٚبٓظب١ 

د١ٗ، ٚاالغبفاض يف نٌ َٔ قِٝ ايعًُٝات يف ايظٛم يآلداٍ )أنجش َٔ ي١ًٝ ٚيػا١ٜ أطبٛع( 

ًَٕٝٛ  53033أػٗش( بٓشٛ  3ػا١ٜ %، ٚ)أنجش َٔ ػٗش ٚي0733ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  091132بٓشٛ 

%، 18ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  118أػٗش( بٓشٛ  6أػٗش ٚيػا١ٜ  3%، ٚ)أنجش َٔ 0533دٜٓاس ٚبٓظب١ 

 % َٔ د١ٗ اـش٣. 0537ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  9839أػٗش ٚيػا١ٜ ط١ٓ( بٓشٛ  6ٚ)أنجش َٔ 

ُّع١ يًبٓٛى احمل١ًٝ:  -ٚ   املٝصا١ْٝ اجمل

ُّع١ يًبٓٛى احمل١ًٝ يف دٚي١ ايهٜٛت )تؼٌُ ايبٓٛى ُتؼري ايبٝاْات املتاس ١ عٔ املٝضا١ْٝ اجمل

ايتذاس١ٜ ٚايبٓٛى اييت تعٌُ ٚفل أسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ٚايبٓٛى املتخــ١ ٚفشٚع 

ًَٝاس دٜٓاس بٓٗا١ٜ  40359ايبٓٛى األدٓب١ٝ( إىل إٔ إيايٞ ق١ُٝ تًو املٝضا١ْٝ قذ بًؼ عبٛ 

ًَٝاسًا بٓٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١  42358بٓو( َكابٌ عبٛ  01ذد )يع 12/0211ايظ١ٓ املاي١ٝ 

%. ٚـالٍ 5ًًَْٝٛا ْٚظبت٘  021634بٓو(، ٚمبا ميجٌ استفاعًا قُٝت٘ عبٛ  19)يعذد  29/0212

استفع إيايٞ  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ اسباي١ٝ 0211دٜظُرب  –ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ

ُّع١ يتًو ا  44328بٓو( إىل عبٛ  01)يعذد  0211يبٓٛى يٝـٌ يف ْٗا١ٜ دٜظُرب املٝضا١ْٝ اجمل

% َكاس١ًْ بٓٗا١ٜ 335ًَٕٝٛ دٜٓاس ْٚظبتٗا  147934ًَٝاس دٜٓاس، َظذاًل بزيو صٜاد٠ قُٝتٗا عبٛ 

 (.5ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ )دذٍٚ 
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 ٚاملايٞ: ايتطٛزات ايسقاب١ٝ ٖٚٝهٌ ايكطاع املصسيف  - 0

 ٍّ ٜتهٕٛ ازبٗاص املـشيف ٚاملايٞ احملًٞ اشباكع إلػشاف ٚسقاب١ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ َٔ ن

َٔ ايبٓٛى احمل١ًٝ )ايتذاس١ٜ ٚاملتخــ١ ٚتًو اييت تعٌُ ٚفل أسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ 

ٚفشٚع ايبٓٛى األدٓب١ٝ( ٚػشنات االطتجُاس ٚػشنات ايـشاف١ ٚؿٓادٜل االطتجُاس. ٚمت 

اي ـٝف يبٓو ٚسب١ سٝح مت تظذًٝ٘ يذ٣ بٓو ايهٜٛت  12/0211ٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ ـال

. 7/4/0212املشنضٟ يف طذٌ ايبٓٛى احمل١ًٝ اييت تعٌُ ٚفل أسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ يف 

بٓو  11، َٓٗا 12/0211( بٓهًا يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ 01ٚبزيو ٚؿٌ عذد ايبٓٛى احمل١ًٝ إىل )

فشٚع  12بٓٛى إطال١َٝ، ٚبٓو َتخـف ٚاسذ(، ٚ 5اس١ٜ تكًٝذ١ٜ، ٚبٓٛى دب 5نٜٛيت )

يبٓٛى أدٓب١ٝ )َٓٗا فشع يبٓو إطالَٞ أدٓيب ٚاسذ(. ٚبًؼ عذد ايبٓٛى احمل١ًٝ املظذ١ً يذ٣ بٓو 

 .0211( بٓهًا يف ْٗا١ٜ دٜظُرب 01ايهٜٛت املشنضٟ )

 

بٓو ايهٜٛت ٚٚؿٌ عذد ػشنات االطتجُاس املذسد١ يف طذٌ ػشنات االطتجُاس يذ٣ 

ػشن١ اطتجُاس تعٌُ  53)َٓٗا  12/0211( ػشن١ يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ 97املشنضٟ إىل )

ػشنات ـالٍ تًو ايظ١ٓ املاي١ٝ. ٚبًؼ  3ٚفل أسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ(، سٝح مت ػطب 

ػشن١ يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ  39عذد ػشنات ايـشاف١ املذسد١ بظذٌ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ 

. نُا اغبفض عذد ؿٓادٜل االطتجُاس املظّذ١ً يذ٣ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ 12/0211املاي١ٝ 

ؿٓذٚقًا تعٌُ ٚفل أسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ( بٓٗا١ٜ  55ؿٓذٚقًا )َٓٗا  111يٝـٌ إىل 

ؿٓذٚقًا تعٌُ ٚفل أسهاّ ايؼشٜع١  54ؿٓذٚم )َٓٗا  110َكابٌ  12/0211ايظ١ٓ املاي١ٝ 

يظابك١. ٚبًؼ عذد ػشنات االطتجُاس احمل١ًٝ املظذ١ً يذ٣ اإلطال١َٝ( بٓٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ ا

. نُا اْتكًت َظ٦ٛي١ٝ ايشقاب١ 0211( ػشن١ يف ْٗا١ٜ طبتُرب 95بٓو ايهٜٛت املشنضٟ )

 .13/9/0211ٚاالػشاف ع٢ً ؿٓادٜل االطتجُاس إىل ١٦ٖٝ أطٛام املاٍ اعتباسًا َٔ تاسٜخ 

 

دٗٛدٙ يف صباٍ اإلػشاف  ١ٝ12/0211 ٚقذ ٚاؿٌ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ ـالٍ ايظ١ٓ املاي

ٚايشقاب١ ع٢ً ٚسذات ازبٗاص املـشيف ٚاملايٞ احملًٞ اشباكع١ يشقابت٘ َٔ ـالٍ املتابع١ 

املهتب١ٝ ٚايتفتٝؽ املٝذاْٞ ع٢ً تًو ايٛسذات، ٚريو كُٔ َظاعٝ٘ ايشا١َٝ يتعضٜض طال١َ 

ِِٗ يف صٜاد٠  َٚتا١ْ أٚكاعٗا املاي١ٝ ٚمبا ٜتظل َع املعاٜري ايذٚي١ٝ يًشقاب١ ُٜظ ٚاإلػشاف، ٚ

نفا٤تٗا ٚقذستٗا ايتٓافظ١ٝ. ٚتربص يف ٖزا ايـذد دٗٛد بٓو ايهٜٛت املشنضٟ يف صباٍ 
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تعضٜض ايلٛابط ٚايتعًُٝات ايشقاب١ٝ االس اص١ٜ ٚايٛقا١ٝ٥ يتهشٜع َتا١ْ أٚكاع ٚسذات 

ايت١ًُٜٝٛ ملختًف  ازبٗاص املـشيف ٚاملايٞ احملًٞ ٚمبا ؽبذّ دٚسٖا يف صباٍ تٛفري االستٝادات

ايكطاعات االقتـاد١ٜ َٔ د١ٗ، ٚاحملافظ١ ع٢ً دعاَات االطتكشاس املايٞ َٔ د١ٗ أـش٣، ٚمبا 

 ٜهفٌ يتًو ايٛسذات َعاٚد٠ ايكٝاّ بذٚسٖا احملٛسٟ يف دعِ عذ١ً ايٓؼا  االقتـادٟ احملًٞ.

 تطٛزات ْعِ ايتطٜٛات ٚاملكاص١:  - 3

فُٝا بني ايبٓٛى عٔ اشٜل اإلػعاسات ايذا١ٓ٥ ٚاملذ١ٜٓ  بًػت ق١ُٝ عًُٝات تظٜٛات املذفٛعات

َٔ ـالٍ ْظاّ ايهٜٛت اآليٞ يتظ١ٜٛ املذفٛعات اآل١ْٝ فُٝا بني املؼاسنني )ناطب( ايزٟ 

ًَٝاس  16531عبٛ  12/0211ٜذٜشٙ ٜٚؼشف عًٝ٘ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

١ املاي١ٝ ايظابك١، ٚمبا ميجٌ استفاعًا قُٝت٘ ًَٝاس دٜٓاس ـالٍ ايظٓ 15337دٜٓاس، َكابٌ عبٛ 

( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211دٜظُرب  -%. أَا ـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبش734ًٌَٜٝاسًا ْٚظبت٘  1134

ًَٝاس دٜٓاس  10335ًَٝاس دٜٓاس َكابٌ عبٛ  11733فكذ بًػت ق١ُٝ تًو ايعًُٝات عبٛ  11/0210

 630(، ٚمبا ميجٌ اغبفاكًا قُٝت٘ 0212دٜظُرب  -ك١ )أبشٌٜيًف ٠ املكاب١ً َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظاب

 %.5ًَٝاس دٜٓاس ْٚظبت٘ 

 

ٚع٢ً ؿعٝذ ايعًُٝات املٓفَّز٠ َٔ ـالٍ غشف١ املكاؿ١ يذ٣ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ، فكذ 

استفعت ق١ُٝ ٚعذد عًُٝات املكاؿ١ يًؼٝهات املظشٛب١ ع٢ً سظابات ايعُال٤ يذ٣ ايبٓٛى 

ًَٕٝٛ ػٝو  03275ًَٝاس دٜٓاس يعذد  839يتبًؼ عبٛ  12/0211اي١ٝ احمل١ًٝ ـالٍ ايظ١ٓ امل

ًَٕٝٛ  03239ًَٝاسًا يعذد  836دٜٓاس( َكابٌ عبٛ  433233)مبتٛطط ق١ُٝ ايع١ًُٝ ايٛاسذ٠ ٜبًؼ 

 403938)مبتٛطط ق١ُٝ ايع١ًُٝ ايٛاسذ٠ ٜبًؼ  29/0212ػٝو ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 

أيف ػٝو  36% )ٚباستفاع بٛاقع 339ًَٝاس دٜٓاس ْٚظبتٗا  233ا دٜٓاس( ٚمبا ميجٌ صٜاد٠ قُٝتٗ

% يعذد ايؼٝهات(. ٚبًؼ عذد ايؼٝهات اييت دش٣ تكاؿٗا ـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ 138ٚبٓظب١ 

ًَٕٝٛ ػٝو )بك١ُٝ إياي١ٝ  13609عبٛ  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211دٜظُرب  -)أبشٌٜ

دٜٓاس( َكابٌ  ١ُٝ450031 يًع١ًُٝ ايٛاسذ٠ ٜبًؼ ًَٝاس دٜٓاس أٟ مبتٛطط ق 734بًػت عبٛ 

دٜٓاس( يًف ٠  403438ًَٝاس دٜٓاس ٚمبتٛطط ٜبًؼ  636ًًَْٝٛا )بك١ُٝ إياي١ٝ بًػت عبٛ  13556

 %.437أيف ػٝو ْٚظبت٘  73، ٚمبا ميجٌ استفاعًا بٛاقع 12/0211املكاب١ً َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 
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 :إصدازات أدٚات ايدٜٔ ايعاّ  - 4

دٗٛدٙ يف صباٍ إداس٠ إؿذاسات  12/0211ٚاؿٌ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

أدٚات ايذٜٔ ايعاّ َٔ أرْٚات ٚطٓذات اشبضا١ْ ايهٜٛت١ٝ ْٝاب١ً عٔ ٚصاس٠ املاي١ٝ. ٚكُٔ ٖزا 

( إؿذاسات َٔ 8بطشح ) 12/0211اإلااس، قاّ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ ـالٍ تًو ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس، ٚقذ اطتشل ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ  622اشبضا١ْ بك١ُٝ إل١ٝ بًػت عبٛ  أرْٚات

 622( إؿذاسات َٔ اإلؿذاسات ايظابك١ ألرْٚات اشبضا١ْ بك١ُٝ إل١ٝ بًػت عبٛ 8املزنٛس٠ )

( إؿذاسًا َٔ 02بطشح ) 12/0211ًَٕٝٛ دٜٓاس. نُا قاّ ايبٓو املشنضٟ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس، ٚقذ اطتشل ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ  1653بك١ُٝ إل١ٝ بًػت عبٛ طٓذات اشبضا١ْ 

ًَٕٝٛ  1648( إؿذاسًا َٔ اإلؿذاسات ايظابك١ يًظٓذات بك١ُٝ إل١ٝ بًػت عبٛ 19املزنٛس٠ )

دٜٓاس. ٚع٢ً إثش ريو، استفع ايشؿٝذ ايكا٥ِ إليايٞ أدٚات ايذٜٔ ايعاّ )أرْٚات ٚطٓذات اشبضا١ْ( 

ًَٕٝٛ دٜٓاس يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ  0238% يٝـٌ إىل عبٛ 230ٜني دٜٓاس ْٚظبت٘ َال 5مبا قُٝت٘ 

 ًًَْٝٛا يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١. 0233َكابٌ عبٛ  12/0211املاي١ٝ 

قاّ بٓو ايهٜٛت  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ اسباي١ٝ 0211دٜظُرب  –ٚـالٍ ايف ٠ )أبشٌٜ

ًَٕٝٛ دٜٓاس،  1042شبضا١ْ بًػت قُٝتٗا اإلل١ٝ إؿذاسًًا َٔ طٓذات ا 15املشنضٟ بطشح 

إؿذاسًا َٔ اإلؿذاسات ايظابك١ يظٓذات اشبضا١ْ بك١ُٝ إل١ٝ  15ٚاطتشل ـالٍ تًو ايف ٠ 

( إؿذاسات َٔ أرْٚات 6ًَٕٝٛ دٜٓاس. نُا قاّ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ بطشح ) 1082بًػت عبٛ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس، ٚقذ إطتشل ـالٍ ايف ٠  422اشبضا١ْ ـالٍ ايف ٠ املزنٛس٠ بًػت قُٝتٗا عبٛ 

( إؿذاسات َٔ اإلؿذاسات 6) 11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211دٜظُرب  –املٓكل١ٝ )أبشٌٜ

ًَٕٝٛ دٜٓاس. ٚع٢ً إثش ريو، اغبفض ايشؿٝذ ايكا٥ِ  405ايظابك١ ألرْٚات اشبضا١ْ قُٝتٗا عبٛ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس يف ْٗا١ٜ  1973ًؼ عبٛ % يٝب330ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  65ألدٚات ايذٜٔ ايعاّ بٓشٛ 

 (.6)دذٍٚ  12/0211ًًَْٝٛا يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١  0238، َكابٌ عبٛ 0211دٜظُرب 
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ٚع٢ً ؿعٝذ ايتٛصٜع ايٓظيب إليايٞ ايشؿٝذ ايكا٥ِ ألدٚات ايذٜٔ ايعاّ حبظب ازبٗات املكت١ٝٓ 

١ًٝ يف ، فكذ اطتُشت ايبٓٛى احمل11/0210َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ اسباي١ٝ  0211يف ْٗا١ٜ دٜظُرب 

% يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ 8931%( َٔ ريو ايشؿٝذ َكابٌ عبٛ 9536االطتشٛار ع٢ً ازباْب األنرب )

 .12/0211املاي١ٝ 
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ٚيف إااس دٗٛد بٓو ايهٜٛت املشنضٟ يف صباٍ تٓظِٝ َظتٜٛات ايظٝٛي١ احمل١ًٝ، ٚاؿٌ بٓو 

( َٔ 0211دٜظُرب  -ٚايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ 12/0211ايهٜٛت املشنضٟ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

", ٚمتتذ آداٍ اطتشكام تًو بٓو ايهٜٛت املشنضٟإؿذاس "طٓذات  11/0210ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ايظٓذات ملذ٠ ال تضٜذ عٔ ط١ٓ. ٚيف ٖزا اجملاٍ، قاّ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

  3268ٛ أػٗش بك١ُٝ إل١ٝ بًػت عب 3إؿذاسًا َٔ تًو ايظٓذات اطتشكام  04بطشح  12/0211

أػٗش بك١ُٝ إل١ٝ بًػت  6إؿذاسًا َٔ تًو ايظٓذات اطتشكام  11ًَٕٝٛ دٜٓاس، باإلكاف١ إىل 

إؿذاسًا َٔ اإلؿذاسات  33ًَٕٝٛ دٜٓاس. ٚقذ اطتشل ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ املزنٛس٠  1321عبٛ 

ذاسًا إؿ 03ًَٕٝٛ دٜٓاس )َٓٗا  423735ايظابك١ يتًو ايظٓذات بك١ُٝ إل١ٝ إياي١ٝ بًػت عبٛ 

أػٗش  6إؿذاسات اطتشكام  12ًَٕٝٛ دٜٓاس، ٚ 0825أػٗش بك١ُٝ إل١ٝ بًػت عبٛ  3اطتشكام 

ًَٕٝٛ دٜٓاس(. ٚع٢ً إثش ريو، بًؼ ايشؿٝذ ايكا٥ِ يتًو ايظٓذات  103035بك١ُٝ إل١ٝ بًػت عبٛ 

ْٗا١ٜ  ًًَْٝٛا يف 104335ًَٕٝٛ دٜٓاس َكاس١ًْ بٓشٛ  1575عبٛ  12/0211يف ْٗا١ٜ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

 ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١.

قاّ بٓو ايهٜٛت  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ اسباي١ٝ 0211دٜظُرب  –ٚـالٍ ايف ٠ )أبشٌٜ

 3427إؿذاسًا َٔ طٓذات ايبٓو املشنضٟ بك١ُٝ إل١ٝ إياي١ٝ بًػت عبٛ  05املشنضٟ بطشح 

إؿذاسات  7ٕٛ دٜٓاس، ًَٚٝ 0583أػٗش ٚبك١ُٝ إل١ٝ  3إؿذاس اطتشكام  18ًَٕٝٛ دٜٓاس )َٓٗا 

إؿذاسًا َٔ  05ًًَْٝٛا(. ٚاطتشل ـالٍ ايف ٠ املزنٛس٠  804أػٗش ٚبك١ُٝ إل١ٝ  6اطتشكام 

ًَٕٝٛ دٜٓاس )َٓٗا  3409اإلؿذاسات ايظابك١ يتًو ايظٓذات بك١ُٝ إل١ٝ إياي١ٝ بًػت عبٛ 

أػٗش  6تشكام إؿذاسات إط 7ًَٕٝٛ دٜٓاس، ٚ 0597أػٗش ٚبك١ُٝ ال١ٝ  3إؿذاس اطتشكام  18

ًًَْٝٛا(. ٚع٢ً إثش ريو، بًؼ ايشؿٝذ ايكا٥ِ يتًو ايظٓذات يف ْٗا١ٜ دٜظُرب  830ٚبك١ُٝ إل١ٝ 

 (.7ًَٕٝٛ دٜٓاس )دذٍٚ  1553عبٛ  11/0210َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ  0211
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7

 082009 092010 102011
112012

 1052.0 2821.54369.03407.0

3 0.1.6 1557.63606.60763.6

0 .11.6 16.0.71361.660..6

 1246.1 1930.54037.53429.0

3 067.1 1305.70667.60775.6

0 775.6 063.61030.7630 6

 352.5 1243.51575.01553.0

3 160.7 036.6673.6657.6

0 156.6 013.7060.605..6

 ايتجاز٠ اخلازج١ٝ َٚٝصإ املدؾٛعات:  - 5

َٔ ـالٍ بٓٛدٙ  0212ُتؼري ايبٝاْات املتاس١ عٔ إسـا٤ات َٝضإ َذفٛعات دٚي١ ايهٜٛت يعاّ 

١ّْٛ يتًو اإلسـا٤ات،  املختًف١، إىل صٜاد٠ ق١ُٝ ايفٛا٥ض املظذ١ً يف اسبظابات ايش٥ٝظ١ٝ امله

ٚاييت َٔ أبشصٖا اسبظاب ازباسٟ، ٚاسبظاب ايشألايٞ ٚاملايٞ. ٚفُٝا ًٜٞ ْظتعشض، ٚبؼ٤ٍٞ َٔ 

ايٞ ٚاملايٞ ٚريو ايتشًٌٝ، أِٖ ايتطٛسات اييت ػٗذٖا نٌ َٔ اسبظاب ازباسٟ، ٚاسبظاب ايشأل

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 احلطاب اجلازٟ:  -أ 

فا٥لًًا قُٝت٘  0212طذٌ اسبظاب ازباسٟ بإسـا٤ات َٝضإ َذفٛعات دٚي١ ايهٜٛت ـالٍ عاّ 

، ٚمبا 0229ًَٝاسًا ـالٍ عاّ  7341ًَٝاس دٜٓاس َكابٌ فا٥ض بًػت قُٝت٘ عبٛ  12355عبٛ 

(. ٚع٢ً ك٤ٛ ريو 8% )دذٍٚ 4034ٜٓاس ْٚظبت٘ ًَٝاس د 3314ٜؼّهٌ استفاعًا قُٝت٘ عبٛ 

استفعت ْظب١ ق١ُٝ ايفا٥ض املظذٌ باسبظاب ازباسٟ إىل ق١ُٝ ايٓاتر احملًٞ اإليايٞ يذٚي١ 

 .0212% ـالٍ عاّ 0936إىل عبٛ  0229% ـالٍ عاّ 0433ايهٜٛت باألطعاس ازباس١ٜ َٔ عبٛ 
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8

0229 0212 

 741737 1255334 

9896.823732.7

24872.029294.9

23425.027682.7

4974.45464.0

732.22692.4

2993.70042.7

3742.83706.7

709335933736

96430125634

12883415934

2288.4259.4

ُٜعَض٣ االستفاع املزنٛس يف ق١ُٝ ايفا٥ض املظذٌ باسبظاب ازباسٟ ـالٍ عاّ  إىل  0212ٚ

١ّْٛ يزيو اسبظاب ٚاييت ْٛدضٖا فُٝا ًٜٞ:  ضبـ١ً ايتطٛسات اييت ػٗذتٗا ايبٓٛد ايش٥ٝظ١ٝ امله

 

ايفشم اسبظابٞ بني إيايٞ ق١ُٝ  االستفاع يف ق١ُٝ ايفا٥ض احملكل باملٝضإ ايظًعٞ "ٚاملعبَّش عٔ

ًَٝاس دٜٓاس ـالٍ عاّ  9389نٌ َٔ ايـادسات ٚايٛاسدات ايظًع١ٝ ع٢ً أطاغ )فٛب("، َٔ عبٛ 

ًَٝاس دٜٓاس  3384، ٚمبا ميجٌ استفاعًا قُٝت٘ 0212ًَٝاسًا ـالٍ عاّ  13373إىل عبٛ  0229

ض املٝضإ ايظًعٞ أطاطًا إىل %. ٜٚشدع االستفاع املؼاس إيٝ٘ آْفًا يف ق١ُٝ فا3838٥ْٚظبت٘ 

ًَٝاس دٜٓاس ْٚظبت٘  4306مبا قُٝت٘  0212االستفاع يف ق١ُٝ ايـادسات ايٓفط١ٝ ـالٍ عاّ 

 .0229ًَٝاس دٜٓاس ـالٍ عاّ  13341ًَٝاس دٜٓاس َكابٌ عبٛ  17368% يتـٌ إىل عبٛ 3138
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عٔ صٜاد٠ ق١ُٝ االستفاع يف ق١ُٝ ايعذض احملكل يف سظاب اشبذَات )ؿايف( ايزٟ ٜعرب 

ايتهٜٛٔ ايشألايٞ عٔ ق١ُٝ ؿايف االدـاس يف االقتـاد احملًٞ، يتـٌ ق١ُٝ ريو ايعذض إىل 

ًًا ـالٍ عاّ  73132َكابٌ عبٛ  0212ًَٕٝٛ دٜٓاس ـالٍ عاّ  169134عبٛ  ، باستفاع 0229ًَٝٛ

 %.13134ًَٕٝٛ دٜٓاس ْٚظبت٘  96234قُٝت٘ 

 

 004237ٌ )ؿايف( يتـٌ ق١ُٝ ريو ايفا٥ض إىل عبٛ االستفاع يف ق١ُٝ ايفا٥ض يف بٓذ ايذـ

، باستفاع قُٝت٘ عبٛ 0229ًًَْٝٛا ـالٍ عاّ  199337َكابٌ عبٛ  0212ًَٕٝٛ دٜٓاس ـالٍ عاّ 

 %.1034ًَٕٝٛ دٜٓاس ْٚظبت٘  047

 

اغبفاض ق١ُٝ بٓذ ايتشٜٛالت ازباس١ٜ )ؿايف(، ٚاييت متجٌ ذبٜٛالت َاي١ٝ بذٕٚ َكابٌ َٔ 

قتـاد ايهٜٛيت إىل املكُٝني يف باقٞ اقتـادات دٍٚ ايعامل )ذبٜٛالت ايعُاي١ املكُٝني يف اال

ايٛافذ٠، ٚاملظاعذات ايٓكذ١ٜ ٚايع١ٝٓٝ، ٚاالػ انات يف املٓظُات اإلق١ًُٝٝ ٚايذٚي١ٝ( يتـٌ 

َكاس١ًْ بتشٜٛالت  0212ًَٕٝٛ دٜٓاس ـالٍ عاّ  3707ق١ُٝ تًو ايتشٜٛالت ازباس١ٜ إىل عبٛ 

ًًا ـالٍ عاّ  3740تٗا عبٛ داس١ٜ بًػت قُٝ ًَٕٝٛ  15، ٚمبا ميجٌ اغبفاكًا قُٝت٘ 0229ًَٝٛ

 %.234دٜٓاس ْٚظبت٘ 

 

 احلطاب ايسأمسايٞ ٚاملايٞ:  -ب 

تؼري ايبٝاْات األٚي١ٝ اشباؿ١ باسبظاب ايشألايٞ ٚاملايٞ يف إسـا٤ات َٝضإ َذفٛعات دٚي١ 

شباسد١ٝ املذسد١ كُٔ ريو اسبظاب، إىل إستفاع يف ق١ُٝ ؿايف األؿٍٛ ا 0212ايهٜٛت يعاّ 

ًًا  709335ًَٕٝٛ دٜٓاس َكابٌ منٛ بًػت قُٝت٘ بٓشٛ  933736َظذ١ً بزيو منًٛا بٓشٛ  ًَٛٝ

 .0229ـالٍ عاّ 

ُٜعَض٣ االستفاع يف ق١ُٝ ؿايف األؿٍٛ اشباسد١ٝ املذسد١ كُٔ اسبظاب ايشألايٞ ٚاملايٞ  ٚ

١ّْٛ يزيو اسبظاب، َٚٔ أبشصٖا إىل ايتطٛسات اييت ػٗذتٗا ايبٓٛ 0212ـالٍ عاّ  د ايش٥ٝظ١ٝ امله

 َا ًٜٞ:

 31134ًا يف ؿايف ايتشٜٛالت ايشألاي١ٝ َٔ اشباسز بٓشٛ استفاعطذٌ اسبظاب ايشألايٞ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس  618% يٝـٌ ؿايف ق١ُٝ تًو ايتشٜٛالت إىل عبٛ 12136ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚ بٓظب١ 

 .0229ـالٍ عاّ  َالٜني 32636، َكابٌ 0212ـالٍ عاّ 
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، 0212ًَٕٝٛ دٜٓاس ـالٍ عاّ  995536طذٌ اسبظاب املايٞ تذفكًا ؿافًٝا إىل اشباسز بًؼ عبٛ 

ٚايبايؼ  0229% َكاس١ْ مبظتٛاٙ ـالٍ عاّ 31ًًَْٝٛا ْٚظبت٘  035535 ًا قُٝت٘استفاعٚمبا ميجٌ 

 .ًًَْٝٛا 762231عبٛ 

 

ات َٝضإ َذفٛعات دٚي١ ْٚتٝذ١ً يًتطٛسات ايظايف١ ايزنش، طذٌ املٝضإ ايهًّٞ بإسـا٤

ًَٕٝٛ دٜٓاس َكاس١ًْ بفا٥ض بًػت  15934فا٥لًًا ُتكّذس قُٝت٘ بٓشٛ  0212ايهٜٛت ـالٍ عاّ 

ًًا ـالٍ عاّ  128834قُٝت٘  . ٚقذ اْعهع ريو ع٢ً إيايٞ األؿٍٛ االستٝاا١ٝ 0229ًَٝٛ

يف ْٗا١ٜ  ًَٕٝٛ دٜٓاس( 15934يذ٣ بٓو ايهٜٛت املشنضٟ ايزٟ طذٌ استفاعًًا بزات ايك١ُٝ )

 .0229َكاس١ًْ بٓٗا١ٜ عاّ  0212عاّ 

 

َٚٔ َٓظٛس أٚطع يًٛكع ايهًّٞ إلسـا٤ات َٝضإ َذفٛعات دٚي١ ايهٜٛت يٝؼٌُ ناًل َٔ 

ايتػري يف ؿايف ق١ُٝ األؿٍٛ اشباسد١ٝ يبعض اهل٦ٝات ٚاملؤطظات املذسد١ كُٔ بٓذ 

ايهٜٛت املشنضٟ، فإٕ "اسبه١َٛ ايعا١َ"، ٚايتػري يف إيايٞ األؿٍٛ االستٝاا١ٝ يبٓو 

ِٗش فا٥لًًا قُٝت٘ عبٛ  ُٜظ ًَٕٝٛ دٜٓاس  12519ايٛكع ايهًّٞ ملٝضإ َذفٛعات دٚي١ ايهٜٛت 

، ٚمبا ميجٌ استفاعًا 0229َالٜني دٜٓاس ـالٍ عاّ  9323َكابٌ فا٥ض بًؼ عبٛ  0212ـالٍ عاّ 

 %.1331ًًَْٝٛا ْٚظبت٘  1016قُٝت٘ 

 

، بًػت ق١ُٝ ايفا٥ض يف 0211( َٔ عاّ 0211طبتُرب  –ٜشٚـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ ٚاملتاس١ )ٜٓا

املٝضإ ايتذاسٟ )ٚامُلعّبش عٔ ايفاسم اسبظابٞ بني إيايٞ ق١ُٝ نٌ َٔ ايـادسات ٚايٛاسدات 

 935732ًَٕٝٛ دٜٓاس َكابٌ فا٥ض بًػت قُٝت٘ عبٛ  1522430ايظًع١ٝ ع٢ً أطاغ "طٝف"( عبٛ 

ًًا ـالٍ ايف ٠ املكاب١ً )ٜٓاٜش ًَٕٝٛ  564730(، ٚمبا ميجٌ صٜاد٠ قُٝتٗا 0212تُرب طب –ًَٝٛ

%. ٚتأتٞ تًو ايتطٛسات يف ق١ُٝ فا٥ض املٝضإ ايتذاسٟ يذٚي١ ايهٜٛت 6234دٜٓاس ْٚظبتٗا 

(، نُشـ١ً يًتطٛسات اييت ػٗذٖا نٌ 0211طبتُرب  -ـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ ٚاملتاس١ )ٜٓاٜش

هٜٛت َع باقٞ دٍٚ ايعامل اشباسدٞ ـالٍ تًو َٔ داْيب ايـادسات ٚايٛاسدات ايظًع١ٝ يذٚي١ اي

 ايف ٠، ٚاييت ميهٔ اػباصٖا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
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( 0211طبتُرب  -استفاع إيايٞ ق١ُٝ ايـادسات ايظًع١ٝ يذٚي١ ايهٜٛت ـالٍ ايف ٠ )ٜٓاٜش

ًًَْٝٛا ـالٍ ايف ٠ املكاب١ً َٔ  1421138َالٜني دٜٓاس َكاس١ًْ بٓشٛ  0222737يٝـٌ إىل عبٛ 

ًًا ْٚظبت٘  599539، ٚمبا ميجٌ استفاعًا قُٝت٘ 0212عاّ  %. ٚقذ دا٤ االستفاع املزنٛس 4038ًَٝٛ

يف إيايٞ ق١ُٝ ايـادسات ايظًع١ٝ يٝعهع االستفاع يف ق١ُٝ ايـادسات ايٓفط١ٝ يتـٌ إىل 

ًًا  1097737( َكابٌ عبٛ 0211طبتُرب  –ًَٕٝٛ دٜٓاس ـالٍ ايف ٠ )ٜٓاٜش 1869838عبٛ  ًَٛٝ

. ٚيف املكابٌ فكذ استفعت ق١ُٝ ايـادسات غري ايٓفط١ٝ بٓظب١ 0212ٍ ايف ٠ املكاب١ً َٔ عاّ ـال

( َكاس١ْ بٓشٛ 0211طبتُرب  -ًَٕٝٛ دٜٓاس ـالٍ ايف ٠ )ٜٓاٜش 132839% يتـٌ إىل عبٛ 0636

 .0212ًًَْٝٛا ـالٍ ايف ٠ املكاب١ً َٔ عاّ  123431

 

ذٚي١ ايهٜٛت )ع٢ً أطاغ "طٝف"( ـالٍ ايف ٠ استفاع إيايٞ ق١ُٝ ايٛاسدات ايظًع١ٝ ي

 465439َالٜني دٜٓاس َكاس١ًْ بٓشٛ  522334( يتـٌ ايٞ عبٛ 0211طبتُرب  -املٓكل١ٝ )ٜٓاٜش

ًًا ـالٍ ايف ٠ املكاب١ً َٔ عاّ  ًًا ْٚظبت٘  34835، ٚمبا ميجٌ استفاعًا قُٝت٘ 0212ًَٝٛ ًَٛٝ735.% 

 

 َطتٜٛات األضعاز احمل١ًٝ:  - 6

َعذٍ ايتلخِ ضبظٛبًا ع٢ً أطاغ ايتػري ايٓظيب يف ايشقِ ايكٝاطٞ ايعاّ ألطعاس املظتًٗو استفع 

% 330َكاس١ًْ بٓشٛ  12/0211% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 436يٝـٌ َتٛطط٘ إىل عبٛ  ذٚي١ ايهٜٛتب

 (. 9)دذٍٚ  29/0212ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 
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9

290212120211
110210

0211

1

0222122 330436436

 3.09349.7

 8.32.72.8

 4.44.93.2

 4.25.23.3

 3.73.24.0

 2.82.50.4

 3.23.23.8

 3.73.83.3

00222

19821220.25.72.3

 2.57.73.5

 2.25.80.5

0222

ُٜعض٣ االستفاع املؼاس إيٝ٘ آْفًا يف ايشقِ ايكٝاطٞ ايعاّ ألطعاس املظتًٗو ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ  ٚ

َكاس١ًْ بايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١، إىل االستفاع يف َعذالت صٜاد٠ األطعاس يف األقظاّ  12/0211

ايش٥ٝظ١ٝ امله١ْٛ يًشقِ ايكٝاطٞ ألطعاس املظتًٗو، ٜأتٞ يف َكذَتٗا االستفاع يف املظت٣ٛ ايعاّ 

س % يف ايشقِ ايكٝاطٞ ايعاّ ألطعا1833ألطعاس قظِ املٛاد ايػزا١ٝ٥ )ٜبًؼ ٚصْ٘ اي دٝشٞ عبٛ 

%، ٚاملظت٣ٛ ايعاّ ألطعاس قظِ ـذَات املظهٔ )ٜبًؼ ٚصْ٘ 934املظتًٗو( مبعذٍ بًؼ عبٛ 

%، ٚاملظت٣ٛ 532% يف ايشقِ ايكٝاطٞ ايعاّ ألطعاس املظتًٗو( يٝـٌ إىل عبٛ 0637اي دٝشٞ عبٛ 

% يف ايشقِ ايكٝاطٞ 839ايعاّ ألطعاس قظِ ايهظا٤ ًَٚبٛطات ايكذّ )ٜبًؼ ٚصْ٘ اي دٝشٞ عبٛ 

%، ٚاملظت٣ٛ ايعاّ ألطعاس قظِ ايظًع ٚاشبذَات 532عاّ ألطعاس املظتًٗو( مبعذٍ بًؼ عبٛ اي

( مبعذٍ بًؼ ألطعاس املظتًٗو ايعاّ ايشقِ ايكٝاطٞ% يف 1437املٓضي١ٝ )ٜٚبًؼ ٚصْ٘ اي دٝشٞ عبٛ 

 %.331عبٛ 
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                     املٓكل١ٝ ٚقذ بًؼ َعذٍ ايتلخِ يف ايشقِ ايكٝاطٞ ألطعاس املظتًٗو ـالٍ ايف ٠          

% َكاس١ْ بايف ٠ املكاب١ً َٔ 436عبٛ  0211/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211دٜظُرب  -)أبشٌٜ

 (.9ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ دذٍٚ )

 

ٚع٢ً ؿعٝذ َعذٍ ايتػري ايٓظيب يف ايشقِ ايكٝاطٞ ايعاّ ألطعاس ازب١ًُ يف دٚي١ ايهٜٛت، 

َكاس١ْ بٓشٛ  12/0211% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 537تٛطط٘ إىل عبٛ فكذ استفع ريو املعذٍ يٝـٌ َ

. ٜٚعض٣ االستفاع املؼاس إيٝ٘ آْفًا يف ايشقِ ايكٝاطٞ 29/0212% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 031

َكاس١ْ بايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١، إىل االستفاع  12/0211ايعاّ ألطعاس ازب١ًُ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

األطعاس يف األقظاّ امله١ْٛ يزيو ايشقِ ايكٝاطٞ, ٜأتٞ يف َكذَتٗا االستفاع يف َعذالت صٜاد٠ 

% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 538يف املظت٣ٛ ايعاّ ألطعاس قظِ ايظًع املظتٛسد٠ مبعذٍ بًؼ عبٛ 

, ٚاالستفاع نزيو 29/0212% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 231-َكاس١ْ ب ادع بٓشٛ  12/0211

 12/0211% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 737طعاس قظِ ايظًع املٓتذ١ ضبًًٝا بٓشٛ يف املظت٣ٛ ايعاّ أل

 .29/0212% ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 135َكاس١ْ بٓشٛ 

 

فكذ بًؼ َعذٍ  11/0210( َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 0211طبتُرب  –ٚـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ 

١ بايف ٠ املكاب١ً َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ % َكاس133ْايتػري يف ايشقِ ايكٝاطٞ ألطعاس ازب١ًُ عبٛ 

ايظابك١. سٝح ٜعض٣ االستفاع املؼاس إيٝ٘ إىل االستفاع يف أطعاس قظِ ايظًع املٓتذ١ ضبًًٝا بٓشٛ 

( َٔ 0211طبتُرب  –% ـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ )أبشٌٜ 035%، ٚأطعاس ايظًع املظتٛسد٠ بٓشٛ 335

 ١ َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ .َكاس١ْ بايف ٠ املكابً 11/0210ايظ١ٓ املاي١ٝ 

 

 

 

 

 



 79 

 

   

   

   

   

   ايؿصٌ ايسابـــعايؿصٌ ايسابـــعايؿصٌ ايسابـــع

   

   تطـــــٛزات املايٝــــــ١ ايعاَــــ١تطـــــٛزات املايٝــــــ١ ايعاَــــ١تطـــــٛزات املايٝــــــ١ ايعاَــــ١
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 ايؿصٌ ايسابـــع

 تطـــــٛزات املايٝــــــ١ ايعاَــــ١

 

 

إىل اطـتُشاس   0222/0222 – 0229/0222يًظـٓتني املـايٝتني   تؼري بٝاْات اسبظاب اشبتاَٞ 

 .فع١ًٝ َاي١ٝ ٝضا١ْٝ يف ذبكٝل فٛا٥ض امل

 

 : 9022/1202: ايط١ٓ املاي١ٝ  أٚال

 

تؼـري بٝاْـات اسبظـاب اشبتـاَٞ إىل استفـاع سذـِ ايفـا٥ض ايفعًـٞ          0229/0222املاي١ٝ ففٞ ايظ١ٓ    

ًَٝـٕٛ دٜٓـاس ، ٖٚـٛ َـا      4668.4ستٝااٞ األدٝاٍ ايكاد١َ إىل % َٔ اإلٜشادات ال 22بعذ اقتطاع كل احمل

ًَٝـٕٛ دٜٓـاس    32477.8باألطعاس ازباس١ٜ ٚايـيت بًػـت    ايٓاتر احملًٞتكذٜشات % َٔ إيايٞ  25.3 ميجٌ

ًَٝــٕٛ دٜٓــاس  27687.9. ٚدــا٤ ريــو ايفــا٥ض ْتٝذــ١ صٜــاد٠ اإلٜــشادات يتـــٌ إىل ســٛايٞ  0229يعــاّ 

ٝذـ١  ْتريـو االغبفـاض    . ٚدـا٤  0228/0229ايظ١ٓ املاي١ٝ  عٔ َظتٛاٖا يف( % 25.8)حبٛايٞ  َٓخفل١

َكاسْـ١ َـع ايعـاّ املاكـٞ َٚجًـت      ( %25.9)حبٛايٞ اغبفلت سـ١ًٝ اإلٜشادات ايٓفط١ٝ ٚاييت غبفاض ا

اإلٜـشادات غـري   صٜاد٠ ْظب١ َظا١ُٖ ٚؿاسب ريو ايتطٛس  ايعا١َ ،% َٔ إيايٞ اإلٜشادات  93.8سٛايٞ 

 % . 6.0سٛايٞ ايٓفط١ٝ يف اإلٜشادات ايعا١َ إىل 

 

 

َكاسْـ١ َـع ايظـ١ٓ     0229/0222عـاّ  ( %  38.4) حبـٛايٞ  فلـت  غبٚبايٓظب١ يًُـشٚفات فكـذ ا 

سٛايٞ  0229اإليايٞ يعاّ . ٚبًػت ْظبتٗا إىل إيايٞ ايٓاتر احملًٞ  0228/0229ايظابك١  املاي١ٝ

 –اشباَع َـشٚفات ايباب الغبفاض يف إيايٞ املـشٚفات ْتٝذ١  االغبفاض. ٚدا٤ َعظِ  36.9%

 0229/0222عــاّ ( %  57.4) بٓظــب١  اغبفلــتٚايــيت ت ايتشًٜٛٝــ١ املــشٚفات املختًفــ١ ٚاملــذفٛعا 

ْظـبتٗا إىل إيـايٞ املــشٚفات     اغبفلـت نُـا   0228/0229ايظـابك١   َكاس١ْ َع ايظـ١ٓ املايٝـ١  

، ٚتعـٛد اغبفـاض     0228/0229% يف ايظ١ٓ املاي١ٝ  58.8% َكاس١ْ َع 42.7اسبه١َٝٛ إىل سٛايٞ 

إىل طذاد ايكظط األٍٚ َٔ  0228/0229اس١ْ بايظ١ٓ املاي١ٝ َك 0229/0222َـشٚفات ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ايعاَـ١ يًتأَٝٓـات االدتُاعٝـ١ ــالٍ     ًَٕٝٛ دٜٓـاس إىل املؤطظـ١    5470ايعذض االنتٛاسٟ ٚقذسٙ 

 . 0228/0229ايظ١ٓ املاي١ٝ 
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 : 1202/1102ثاْٝا : ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

 

% َـٔ   22اقتطـاع  بعـذ  احملكـل  ًـٞ  بًؼ ايفـا٥ض ايفع فكذ  0222/0222ظ١ٓ املاي١ٝ ٚبايٓظب١ يً

% َـٔ  8.8ًَٕٝٛ دٜٓاس ، أٟ َا ْظـبت٘ سـٛايٞ    3232.8ستٝااٞ األدٝاٍ ايكاد١َ سٛايٞ اإلٜشادات ال

ًَٝـٕٛ دٜٓـاس              35633.7اإليـايٞ باألطـعاس ازباسٜـ١ ٚايـزٟ بًـؼ      ايٓاتر احملًـٞ  تكذٜشات إيايٞ 

ـ   0222 يعاّ ًَٝـٕٛ دٜٓـاس    02520.2شادات يتــٌ إىل سـٛايٞ   . ٚدا٤ ريو ايفا٥ض ْتٝذ١ صٜـاد٠ اإلٜ

ْتٝذـ١  ت ٖـزٙ ايضٜـاد٠   ٚدا٤.  0229/0222ايظ١ٓ املاي١ٝ  % عٔ َظتٛاٖا يف 02.6 حبٛايٞ  َشتفع١

َكاس١ْ َع ايعـاّ املاكـٞ َٚجًـت    ( %  02.3) حبٛايٞ استفعت سـ١ًٝ اإلٜشادات ايٓفط١ٝ ٚاييت استفاع 

 ١ .ايعاَ% َٔ إيايٞ اإلٜشادات  90.8سٛايٞ 

 

 

 َكاسْـ١ َـع ايظـ١ٓ املايٝـ١     0222/0222عـاّ   %  44.0 حبـٛايٞ  استفعـت  ٚبايٓظب١ يًُــشٚفات فكـذ   

 %. 45.5سٛايٞ  0222اإليايٞ يعاّ . ٚبًػت ْظبتٗا إىل إيايٞ ايٓاتر احملًٞ  0229/0222ايظابك١ 

 

 

 : 1102/1002ثايجا : َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

ًَٝـٕٛ   23445.3مببًـؼ  قـذست اإلٜـشادات   فكـذ   ١0222/0220 ايظ١ٓ املايٝـ ملٝضا١ْٝ ٚبايٓظب١ 

ٕ  29435.2دٜٓاس  يف سني بًػت اعتُادات املـشٚفات ايعاَـ١ يتًـو املٛاصْـ١ عبـٛ      . دٜٓـاس   ًَٝـٛ

قُٝت٘ عبٛ بًػت عذضا تكذٜشٜا  0222/0220ٚبزيو فكذ تلُٓت املٛاص١ْ ايعا١َ يًظ١ٓ املاي١ٝ 

 األدٝاٍ ايكاد١َ .% َٔ اإلٜشادات الستٝااٞ  22اطتكطاع بعذ ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚريو  7334.0

 

% َـٔ   92.5 ْظـبت٘  مبـا  ًَٝـٕٛ دٜٓـاس    20327.2ٚبايٓظب١ يإلٜشادات ايٓفط١ٝ فكذ قـذست بٓشـٛ   

املزنٛس٠ . ٚقذ بٓٝت تًو ايتكذٜشات عًـ٢ أطـاغ   املٝضا١ْٝ ي١ً تكذٜشات اإلٜشادات ايعا١َ كُٔ 

تكذٜشات اإلٜشادات ايٓفط١ٝ  صادتقذ ٖزا ٚ.  دٚالسا 62يربٌَٝ ايٓفط ٜبًؼ عبٛ تأػريٟ َتٛطط طعش 

ايعا١َ ٝضا١ْٝ عٔ تكذٜشات اإلٜشادات ايٓفط١ٝ كُٔ امل 0222/0220ايعا١َ يًظ١ٓ املاي١ٝ ٝضا١ْٝ يًُ

 % . 40.8ًَٕٝٛ دٜٓاس بٓظب١  3692.5حبٛايٞ  0222/0222يًظ١ٓ املاي١ٝ ايظابك١ 
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ايعاَـ١ يًظـ١ٓ املايٝـ١    املٝضاْٝـ١  ت غري ايٓفط١ٝ كُٔ أَا بايٓظب١ يًتكذٜشات املعتُذ٠ يإلٜشادا

% َــٔ يًــ١ اإلٜــشادات املكــذس٠ 8.5بٓظــب١ ًَٝــٕٛ دٜٓــاس  2238.0فكــذ بًػــت عبــٛ  0222/0220

ايعاَـ١ يًظـ١ٓ املايٝـ١ املـزنٛس٠ . ٚاطـتأثشت اإلٜـشادات ايعاَـ١ املكـذس ذبــًٝٗا ْظـري           يًُٝضا١ْٝ 

ــش   ــ 58.0اشبــذَات اسبهَٛٝــ١ بايٓـــٝب األٚف ٔ يًــ١ تكــذٜشات اإلٜــشادات غــري ايٓفطٝــ١  % َ

ثــِ %  28.2 اإلٜــشادات ٚايشطــّٛ املتٓٛعــ١ًٜــٞ ريــو  0222/0220يعاَــ١ يًظــ١ٓ املايٝــ١ ا يًُٝضاْٝــ١

اإلٜــشادات املكــذس ذبـــًٝٗا ْظــري نــٌ َــٔ ايلــشا٥ب ٚايشطــّٛ عًــ٢ ايتذــاس٠ ٚاملعــاَالت ايذٚيٝــ١ 

ايلشا٥ب ٚايشطـّٛ عًـ٢ املُتًهـات    ٞ ريو ، ًٜ %  4.6س باح األع٢ً ؿايف ايذـٌ ٚٚايلشا٥ب 27.8%

ٚريـو َـٔ   %  2.2ٚاإلٜـشادات ايشألايٝـ١    % 2.0ايلـشا٥ب ٚايشطـّٛ عًـ٢ ايظـًع ٚاشبـذَات       ثِ %  2.2

 . 0222/0220ايعا١َ يًظ١ٓ املاي١ٝ املٝضا١ْٝ ي١ً تكذٜشات اإلٜشادات غري ايٓفط١ٝ كُٔ 

 

ايعاَـ١  املٝضاْٝـ١  ــشٚفات كـُٔ   ع٢ً ؿعٝذ املـشٚفات ايعا١َ ، فكـذ بًػـت اعتُـادات امل   ٚ

 3205.2عبـٛ  صٜاد٠ قُٝتٗـا   ًَٕٝٛ دٜٓاس ، ٚمبا ميجٌ  29435.2عبٛ  0222/0220يًظ١ٓ املاي١ٝ 

ــبتٗا   ــا ْٚظ ــُٔ   %  29.0ًَْٝٛ ــشٚفات ك ــادات املـ ــٔ اعتُ ــ١ ع ــ١   املٝضاْٝ ــ١ٓ املايٝ ــ١ يًظ ايعاَ

دـٛس ( كـُٔ املٛاصْـ١    . سٝح بًػت اعتُادات َــشٚفات ايبـاب األٍٚ ) املشتبـات ٚاأل    0222/0222

ًَْٝٛا يًظـ١ٓ   3722.2ًَٕٝٛ دٜٓاس َكابٌ عبٛ  4408.2عبٛ  0222/0220ايعا١َ يًظ١ٓ املاي١ٝ 

ــ١  ــب١   0222/0222املايٝ ــاد٠ بٓظ ــت % 29.7ٚ، أٟ بضٜ ــاْٞ   بًػ ــاب ايج ــشٚفات ايب ــادات َـ اعتُ

ْٛـا يًظـ١ٓ   ًَٝ 0925.2ًَٕٝٛ دٜٓاس َكابٌ عبٛ  3235.2)املظتًضَات ايظًع١ٝ ٚاشبذَات ( عبٛ 

 %  . 4.2بٓظب١  صٜاد٠ٚمبا ميجٌ  0222/0222املاي١ٝ 

 

اعتُـادات َــشٚفات ايبـاب ايجايـح )ٚطـا٥ٌ ايٓكـٌ ٚاملعـذات ٚايتذٗٝـضات(         بًػـت  نُـا   

عٔ %  72.2ٓظب١ ب صٜاد٠ًَٕٝٛ دٜٓاس ،  385.2َبًؼ  0222/0220ايعا١َ يًظ١ٓ املاي١ٝ باملٝضا١ْٝ 

. ٚبًػـت اعتُـادات َــشٚفات ايبـاب ايشابـع       0222/0222يٝـ١  االعتُادات املكاب١ً َٔ ايظـ١ٓ املا 

 بضٜـاد٠ ًَٝـٕٛ دٜٓـاس ، أٟ    0432.7َبًـؼ  )املؼاسٜع اإلْؼا١ٝ٥ ٚايـٝا١ْ ٚاالطتُالنات ايعا١َ( 

 . 0222/0222عٔ االعتُادات املكاب١ً َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ %  26.3بٓظب١ 

املختًفــ١ ٚاملــذفٛعات املـــشٚفات )ٚأـــريا بًػــت اعتُــادات َـــشٚفات ايبــاب اشبــاَع  

ٌ   9256.3عبٛ  0222/0220ايعا١َ يًظ١ٓ املاي١ٝ باملٝضا١ْٝ ايتش١ًٜٝٛ(   ًَٕٝٛ دٜٓاس ، ٚمبـا ميجـ

 . 0222/0222عٔ االعتُادات املكاب١ً َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ %  04.2بٓظب١  صٜاد٠
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 يًظــ١ٓ املايٝــ١املٝضاْٝــ١ فُٝــا ٜتعًــل بــايتٛصٜع ايٓظــيب العتُــادات َـــشٚفات أبــٛاب  ٚ

ــ١         0222/0220 ــشٚفات املختًف ــاَع )املـ ــاب اشب ــشٚفات ايب ــادات َـ ــتشٛرت اعتُ ــذ اط فك

املٝضاْٝـ١  % َـٔ إيـايٞ اعتُـادات املــشٚفات كـُٔ       47.2ٚاملذفٛعات ايتشًٜٛٝـ١( عًـ٢ عبـٛ    

ايعا١َ يًظ١ٓ املاي١ٝ املزنٛس٠ ، تًٝٗا اعتُادات َـشٚفات ايباب األٍٚ )املشتبـات ٚاألدـٛس( بٓشـٛ    

% ثـِ  25.6بٓشـٛ   (اعتُادات َـشٚفات ايباب ايجاْٞ )املظتًضَات ايظًع١ٝ ٚاشبـذَات  % ، ثِ 00.8

 % ،20.5اعتُادات َـشٚفات ايباب ايشابع ) املؼـاسٜع اإلْؼـا١ٝ٥ ٚاالطـتُالنات ايعاَـ١ ( بٓشـٛ      

 % . 0.2بٓشٛ ( ٚطا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعذات ٚايتذٗٝضات ٚأـريا اعتُادات َـشٚفات ايباب ايجايح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

 ( 1جدٍٚ زقِ ) 

 تطٛز اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات ٚايعجص/ ايؿا٥ض

  0211/0210 – 0228/0229خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

) باملًٕٝٛ دٜٓاز(

 ـــــــــــح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕح اٌّاٌٍــــــــــــــــــــــاٌغـ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــاْتٍـــــــــــــــــــــ
0228/0229 

 ح.خ
0229/0212 

 ح.خ

0212/0211 
 0211/0210 

َ 

 

 ح.خ َ

       اإلٜــــــــــسادات :

  1032731 1994734 861636 1658439 1971237 إٜــــــسادات ْؿطٝــــــــــــــــــ١ – 2

  5035 8738 7132 94.3 10032 ايطس ا٥ب ع٢ً صايف ايدخٌ ٚاألزباح – 0

  1135 1131 1134 930 1233 ايطسا٥ـــب ٚايسضــــــــّٛ ع٢ً املُتًهات – 3

  031 038 033 139 031 ايطسا٥ب ٚايسضّٛ ع٢ً ايطًع ٚاخلدَات – 4

  02034 01834 00330 19238 01437 ايطسا٥ب ٚايسضّٛ ع٢ً ايتجاز٠ ٚاملعاَالت ايدٚي١ٝ   – 5

  66034 56636 63630 56633 51738 َـــــــــــــــــــــــات  إٜـــــسادات اخلد – 6

  02633 66236 15736 03834 40631 اإلٜـــــسادات ٚايسضــــــــــّٛ املتٓٛعــ١  – 7

  132 733 132 032 031 اإلٜـــــسادات ايسأمسايٝــــــــــــــــــــ١   – 8

  1344533 0152032 971933 17687.9 0122538 ساداتـــــــــــ١ اإلٜـــمجً

       املصسٚؾـــــــــــــات :

  440832 340330 372232 319435 323839 املستبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات – 2

  323532 079139 091532 017138 322139 املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَــــــات – 0

  38532 15039 00532 00636 10031 تٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعدات ٚايتجٗٝصا – 3

  043237 168831 029232 128133 135738 ٚايصٝا١ْ ٚاالضتُالنات ايعا١َ  اإلْػا١ٝ٥املػازٜع  – 4

  915633 816439 738232 457635 1274134 املصسٚؾات املدتًؿ١ ٚاملدؾٛعات ايتخًٜٛٝــ١   – 5

  1943532 1600132 1631232 1105237 1806030 اتـــــــــــ١ املصسٚؾـــمجً

  134435 015230 97139 176838 012236 اإلٜسادات% َٔ  22املدصص الحتٝاطٞ األجٝاٍ ايكاد١َ  -

  -733430 313238 - 756036 466834 64332 ايعجص / ايؿا٥ض  -

 

 اٌّصذس : ٚصاسج اٌّاٌٍح      ح.خ : حغاب خراًِ       َ : ٍِضأٍح ِمرّذج         
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 ٚنٝؿ١ٝ َعاجلتٗا :يًدٚي١  ايعا١َ ُٝصا١ْٝيًاهلٝه١ًٝ  االختالالت زابعا :

 

طـٛا٤ باطـتخذاّ أسقـاّ اسبظـاب اشبتـاَٞ أٚ      عا١َ اي١ٝ اياملٜتلح َٔ ايعشض ايظابل يتطٛسات 

إٔ َٝضا١ْٝ ايذٚي١ َاصايـت تعـاْٞ َـٔ عـذد َـٔ املؼـانٌ اهلٝهًٝـ١ ايـيت         ،  املٝضا١ْٝاعتُادات 

يتشظـني أٚكـاع املٝضاْٝـ١ ٚصٜـاد٠ فاعًٝتٗـا نـأدا٠ يًظٝاطـ١         تتطًب بزٍ ازبٗٛد اإلؿـالس١ٝ 

املاي١ٝ ٚتعضٜض دٚسٖا يف ذبكٝل االطتكشاس االقتـادٟ ، ٚنزيو يلُإ طـال١َ اطـتخذاَٗا يف   

 ذبكٝل االستٝادات اسباي١ٝ ٚاملظتكب١ًٝ يًُذتُع ايهٜٛيت .

 

رب َـٔ اإلٜـشادات ايعاَـ١    فُٔ ْاس١ٝ ، تظتُش اإلٜشادات ايٓفط١ٝ يف املظا١ُٖ بازبض٤ األنـ  - 2

% َٔ تًـو اإلٜـشادات ، ٜٚعـٛد ريـو إىل      92يًذٚي١ سٝح تتعذ٣ ْظب١ َظاُٖتٗا أنجش َٔ 

ٚنـزيو إىل  ، أطعاس ايـٓفط فٝٗـا   ايكٝاطٞ يف ستفاع االذبظٔ أٚكاع أطٛام ايٓفط ايعامل١ٝ ٚ

ُ ْٚـٛد ايتأنٝـذ ٖٓـا عًـ٢      ،كعف قاعذ٠ اإلٜشادات غري ايٓفط١ٝ ٚعـذّ تٓٛعٗـا    شاس إٔ اطـت

االعتُاد ع٢ً ايٓفط نُـذس س٥ٝظٞ يإلٜشادات ايعا١َ ٜظاِٖ بضٜاد٠ دسد١ تزبـزب تًـو   

اإلٜشادات ٚعذّ اطتكشاسٖا ْظشا الستبااٗا بتطٛسات األطعاس ايعامل١ٝ يًٓفط ٚاييت تعترب َتػريا 

 ـاسدٝا ـاسز عٔ ْطام ايظٝطش٠ َٔ قبٌ دٚي١ ايهٜٛت .

 

غبفاض إْتاز ايهٜٛت َٔ ايٓفط أٚ اغبفـاض  َٚجٌ ٖزا األَش ميجٌ َهُٔ يًخطش ساٍ ا

أطعاس تـذٜش ٖزا اإلْتاز . ٚتضداد اشبطٛس٠ إرا َا أـزْا يف االعتباس إٔ اإلْفام ايعـاّ ٜتضاٜـذ   

عاَا بعذ عاّ ٚالبذ َٔ كُإ تـٛافش ايتُٜٛـٌ املظـتُش ايـالصّ يـ٘ ، ٖٚـٛ األَـش ايـزٟ ٜعطـٞ          

ؿـٍٛ َٚٛدـٛدات َـذس٠ يعا٥ـذ أُٖٝـ١      يالستٝااٝات اييت متًهٗا ايذٚي١ ٚالطتجُاسٖا يف أ

 . نبري٠ يلُإ تٛافش ايتٌُٜٛ ايالصّ يًُٓٛ املتضاٜذ يف اإلْفام ايعاّ

 

 0222/0222 – 0226/0227اسبظاب اشبتاَٞ يًظٓٛات املاي١ٝ   بٝاْات( إٔ 0ازبذٍٚ سقِ ) ٜٚٛكح

ــــٌ يف َتٛطـــط   تبني إٔ َعذٍ َظا١ُٖ اإلٜــشادات ايٓفط١ٝ يف اإلٜــــشادات ايعاَــــ١ قـــذ ٚؿ   

 % . 93.4سٛايٞ ايف ٠ 
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 (0جدٍٚ زقِ )

 إمجايٞ اإلٜسادات ايعا١َيف اإلٜسادات ايٓؿط١ٝ ْطب١ َطا١ُٖ 

 0211/0210 – 0226/0227خالٍ ايؿرت٠ 

 إىل أقسب ًَٕٝٛ دٜٓاز

 ْطب١ اإلٜسادات ايٓؿط١ٝ اإلٜسادات ايٓؿط١ٝ إمجايٞ اإلٜسادات ايط١ٓ املاي١ٝ

 % 9336 1451135 1552933 خ  0226/0227

 % 9330 1771935 1920036 خ  0227/0228

 % 9338 1971237 0122538 خ  0228/0229

 % 9338 1658439 1768739 خ  0229/0212

 % 9038 1994734 0152032 خ  0212/0211

0211/0210  ّ 1344533 1032731 9139 % 

0210/0213  ّ.ّ 1393034 1076830 9136 % 

 م.م مشروع ميسانية .    ميسانية معتمدة  -حساب ختامي ، م  –وزارة المالية 8 خ المصدر 8 

 

َٚٔ ٖٓا فإْ٘ َـٔ ايلـشٚسٟ ايعُـٌ عًـ٢ تٜٓٛـع قاعـذ٠ اإلٜـشادات ايعاَـ١ ٚتكًٝـٌ دسدـ١           

ايٝـ١  املاالعتُاد ع٢ً اإلٜشادات ايٓفط١ٝ َٔ أدٌ ذبكٝل دسد١ أفلٌ َٔ االطـتكشاس يف أٚكـاع   

ـ   ايعا١َ  اسبهَٛـ١ تبـزٍ ازبٗـٛد يف طـبٌٝ إؿـالح ايٓظـاّ ايلـشٜيب ٚصٜـاد٠          ٕإٚألدـٌ ريـو ف

 .اإلٜشادات ايلشٜب١ٝ 

 

يف ػـإٔ   2995( يعـاّ  79ايكإْٛ سقِ )تعذٌٜ أسهاّ ، ٖٓاى ساد١ إىل إىل ريو باإلكاف١ 

ٕ إعـاد٠ ايٓظـش يف   أ، سٝـح  ايشطّٛ ٚايتهايٝف املاي١ٝ َكابٌ االْتفاع باملشافل ٚاشبذَات ايعا١َ 

شطـّٛ عًـ٢ ايظـًع ٚاشبـذَات     ٚكع ْظاّ طعشٟ نف٤ يًُهٔ اسبه١َٛ َٔ ٕٝٛ طايكاْٖزا 

ايعا١َ مما طٝظاِٖ بتعضٜض داْب اإلٜشادات غري ايٓفط١ٝ ٚنزيو يف اسبذ َـٔ دٛاْـب اهلـذس    

 ٚاإلطشاف يف اطتٗالى تًو اشبذَات ٚتكًٌٝ األعبا٤ املاي١ٝ يٓفكات اسبه١َٛ ع٢ً ايذعِ .

 

دٛاْـب اإلْفـام   عًـ٢  يف ايػايـب  ت نـض  شٚفات اسبهَٛـ١  َــ داْب آـش ٜالسـظ إٔ  َٚٔ  - 0

% َــٔ إيــايٞ 38.3ســٛايٞٚايــيت ٜبًــؼ ْـــٝبٗا )املتُجــٌ يف ايبــابني األٍٚ ٚايجــاْٞ ( ازبــاسٟ 

َشتبـات  إكـاف١  بٚ،  0222/0222َـشٚفات ايٛصاسات ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ باسبظاب اشبتاَٞ 

ــات  ــاب األاملًشكــ١ ٚاملؤطظــات املظــتك١ً  اهل٦ٝ ــ٢ ايب ــات  عً ــ٢ َشتب ٍٚ ٚنــزيو اإلْفــام عً

ايعظهشٜني فإٕ تًو ايٓظب١ تشتفع بؼهٌ نـبري ممـا ٜلـع ايهٜٛـت يف أعًـ٢ قا٥ُـ١       

 ايذٍٚ َٔ سٝح ْظب١ اإلْفام ع٢ً األدٛس ٚاملشتبات إىل إيايٞ اإلْفام اسبهَٛٞ .
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بكـ٢  ابـع (  ) املتُجـٌ يف ايبـابني ايجايـح ٚايش   ٚيف املكابٌ فـإٕ اإلْفـام ايشألـايٞ اسبهـَٛٞ      - 3

 .  0222 /0222َـشٚفات ايظ١ٓ املاي١ٝ إىل إيايٞ %  22.3َتٛاكعا سٝح مل تتذاٚص ْظبت٘ 

 
َٚٔ أدٌ إبشاص ايذٚس ايتُٟٓٛ يًُٝضا١ْٝ فإْ٘ َٔ ايلشٚسٟ ايعٌُ ع٢ً تشػٝذ اإلْفام ايعاّ   

يف ايٛقـت ايـزٟ ٜـتِ ايعُـٌ فٝـ٘ عًـ٢ صٜـاد٠ ٚذبظـني         ، ٚصٜاد٠ ْظب١ اإلْفام ايشألايٞ 

ْتاد١ٝ ريو اإلْفام َٔ ــالٍ اي نٝـض عًـ٢ املؼـاسٜع ايتُٜٓٛـ١ ايـيت تتُتـع  ـذ٣ٚ          إ

اقتـاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ َشتفع١ ، ٚنـزيو ايعُـٌ عًـ٢ تٓفٝـز املؼـشٚعات املذسدـ١ يف       

املٝضاْٝــ١ بؼــهٌ فعــاٍ ٚسفــع نفا٤تٗــا ، باإلكــاف١ إىل ايعُــٌ عًــ٢ ذبظــني َعــذالت  

 اطتػالٍ اشبذَات ٚاملشافل ايعا١َ .

ـ       َـٔ ايلـشٚسٟ إٔ تظـتُش ازبٗـٛد اسبهَٛٝـ١       ٘ٚيف صباٍ اسبذ َٔ اإلْفام ايعـاّ ، فإْ

اهلادف١ إىل ربفٝض َعذٍ ايُٓـٛ يف َــشٚفات ايبـاب األٍٚ ٚريـو َـٔ ــالٍ تعضٜـض دٚس        

ايكطاع اشباق يف االقتـاد عٔ اشٜل إػـشان٘ يف تطـٜٛش املؼـاسٜع ايتُٜٓٛـ١ يًكطـاع      

عذاد أنرب َٔ أتاس١ ي٘ ست٢ ٜتُهٔ َٔ اطتٝعاب ايعاّ ٚصٜاد٠ ايفشق االطتجُاس١ٜ امل

 األٜذٟ ايعا١ًَ ايٛا١ٝٓ مما ؽبفف َٔ األعبا٤ ع٢ً ايكطاع اسبهَٛٞ . 

 

يف ايٛقت ْفظ٘ ايعٌُ ع٢ً تؼذٝع ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ ع٢ً ايبشح عٔ فشق ٚظٝف١ٝ يف 

 ايكطاع اشباق ، ٚاطـتُشاس ازبٗـٛد اهلادفـ١ إلؿـالح ايٓظـاّ ايتعًُٝـٞ يلـُإ ذبكٝـل        

االتظام بني طبشدات ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاستٝادات ايكطاع اشباق َٔ ايعُاي١ . ٖٚزا 

بؼـإٔ دعـِ    0222( يظـ١ٓ  29تفعٝـٌ ايكـإْٛ سقـِ )   االطـتُشاس يف  ٜؤنذ عًـ٢ أُٖٝـ١   

 ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ ٚتؼذٝعٗا يًعٌُ بازبٗات غري اسبه١َٝٛ .
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   ايؿصـــٌ اخلاَـــــظايؿصـــٌ اخلاَـــــظايؿصـــٌ اخلاَـــــظ

   

   ٝـــــ١ ٝـــــ١ ٝـــــ١ َػــسٚع َٝصاَْػــسٚع َٝصاَْػــسٚع َٝصاْ

   

 021021021333/ / /    020202111000ايطـ١ٓ املايٝــــ١ ايطـ١ٓ املايٝــــ١ ايطـ١ٓ املايٝــــ١ 
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 ايؿصـــٌ اخلاَـــــظ

 3021/  0102َػسٚع َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 األضظ اييت بين عًٝٗا ( –) أٖداؾ٘ 

بكٛاعـذ إعـذاد املٝضاْٝـات     1978( يظـ١ٓ  31( َٔ املشطّٛ بايكـإْٛ سقـِ )  13تٓف املاد٠ )  

شبتاَٞ ع٢ً : " ٜعذ ٚصٜـش املايٝـ١ َؼـشٚع املٝضاْٝـ١ ،     ايعا١َ ٚايشقاب١ ع٢ً تٓفٝزٖا ٚاسبظاب ا

 نُا ٜعذ بٝاْا ٜتلُٔ عشكا عاَا يألطع اييت بين عًٝٗا املؼشٚع ٚذبًٝال ملا ٜٗذف إيٝ٘ " . 

ٚقـذ بزٍ قطاع ػ٦ٕٛ املٝضا١ْٝ ايعا١َ بٛصاس٠ املاي١ٝ دٗـٛدا سجٝجــ١ إلعـذاد ايتكـذٜشات     

ؼشٚع َٝضاْٝـ١ ايــٛصاسات ٚاإلداسات اسبهَٛٝــ١ َٚؼاسٜـــع     ايٓٗا١ٝ٥ يإلٜشادات ٚاملـشٚفات مب

عًـ٢ أطـع    0210/0213ٚاملؤطظـات املظتكًـ١ يًظـــ١ٓ املايٝــ١   املًشك١ َٝضاْٝــات اهل٦ٝــات 

عُال ع٢ً ريو ع١ًُٝ ط١ًُٝ ، بٗذف ايتٛؿٌ إىل تكذٜشات دقٝك١ الستٝادات ٖزٙ ازبٗات ، ٚ

ايـيت تظـع٢ اسبهَٛـ١ إىل     دتُاعٝـ١ ٚايظٝاطـ١ٝ  ذبكٝل األٖذاف ٚايرباَر االقتـاد١ٜ ٚاال

 . 0210/0213ذبكٝكٗا ، ْاٖٝو عٔ األٖذاف ايٛاسد٠ خبط١ ايت١ُٝٓ ايجايج١ 

 : 2120/3201أٚال : املالَح ايس٥ٝط١ٝ ملػسٚع َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

ت نٌ دٚالس يًربٌَٝ ابكا يتكذٜشا 65.2مت إعذاد تكذٜشات اإلٜشادات ايٓفط١ٝ ع٢ً أطاغ   - 2

َٔ ٚصاس٠ ايٓفط َٚؤطظ١ ايب ٍٚ ايهٜٛت١ٝ بايتٓظٝل َع ٚصاس٠ املاي١ٝ َٚٛافك١ ايًذ١ٓ ايعًٝا 

 OPECيًُٝضا١ْٝ ، نُا مت تكذٜش سذِ اإلْتاز ٚفكا سبـ١ دٚي١ ايهٜٛت يف َٓظ١ُ 

 ًَٕٝٛ بشٌَٝ / ايّٝٛ . 03002

 

ًَٕٝٛ دٜٓاس  5470ٚايبايؼ ٟ َٔ ايكظط ايجاْٞ َٔ ايعذض االنتٛاس ايجايج١طٝتِ طذاد ايذفع١  – 0

بٛاقع  0212/0211) املكشس طذادٙ ع٢ً مخع دفعات ط١ٜٛٓ َتظا١ٜٚ بذ٤ا َٔ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس(،ٚقذ مت إدساز ايذفع١ ايجايج١ مبؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 129434

0210/0213 . 

) َؼشٚع سفع ايظكف يألع٢ً يًُشتب طٝتِ طذاد ايكظط ايجاْٞ َٔ األعبا٤ املاي١ٝ امل تب١ ع٢ً   - 3

د.ى ( إىل املؤطظ١ ايعا١َ يًتأَٝٓات  1522د.ى إىل  1052اشباكع يًتأَني األطاطٞ َٔ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس َكابٌ تهًف١ املذ٠ ايظابك١ ع٢ً تعذٌٜ ايٓظاّ  131337االدتُاع١ٝ ٚايبايػ١ 

ٚبٛاقع   ١0211/0210 ( أقظا  ط١ٜٛٓ بذ٤ا َٔ َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي12ٝٚريو بتكظٝطٗا ع٢ً )

د.ى طٜٓٛا ، ٚقذ مت إدساز ايكظط ايجاْٞ مبؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ  131 372 222

0210/0213 . 
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َؼشٚع تهًف١ إعاد٠ َٛاص١ْ ) طٝتِ طذاد ايكظط ايجاْٞ َٔ األعبا٤ املاي١ٝ امل تب١ ع٢ً  –4

 املؤطظ١ ايعا١َ يًتأَٝٓات إىل( ًَٕٝٛ دٜٓاس  162738ايبايػ١ ٚايٓظاّ يف ايتأَني ايتهًُٝٞ 

إعاد٠ َٛاص١ْ ايٓظاّ ٚريو بتكظٝطٗا ع٢ً االدتُاع١ٝ َكابٌ تهًف١ املذ٠ ايظابك١ ع٢ً 

 162378ٚبٛاقع  0211/0210( أقظا  ط١ٜٛٓ َتظا١ٜٚ بذ٤ا َٔ َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 12)

 . 0210/0213ًَٕٝٛ دٜٓاس ، ٚقذ مت إدساز ايكظط ايجاْٞ مبؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

 

 

ٚفكا شبط١ إعاد٠ ٖٝه١ً ايٓظاّ املايٞ يًذٚي١ ٚتٛؿٝات زب١ٓ املٝضاْٝات ٚاسبظاب اشبتاَٞ  – 5

، مت تٛصٜع اعتُادات املهاتب  0211/0210مبذًع األ١َ بؼإٔ َؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

ايٛصسا٤  نٌ َٔ ايذٜٛإ األَريٟ ٚصبًع ٚايًذإ اييت ناْت تذسز بايباب اشباَع مبٝضا١ْٝ 

 املختـ١ بهٌ د١ٗ . ٚٚصاس٠ املاي١ٝ مت تٛصٜعٗا ع٢ً أبٛاب َـشٚفات املٝضا١ْٝ

 

 

 

 

 

ٚأٜلا ابكا يتٛؿٝات زب١ٓ املٝضاْٝات ٚاسبظاب اشبتاَٞ بؼإٔ َؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ    - 6

يًعاّ ايجاْٞ ع٢ً ايتٛايٞ مت إعذاد تكذٜشات َـشٚفات َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ  0211/0210املاي١ٝ 

بذٕٚ اعتُادات ته١ًُٝٝ سٝح مت إيػا٤ االعتُاد ايتهًُٝٞ ايعاّ ع٢ً  ١0210/0213 املايٝ

املشتبات سٝح أْ٘ طبـف يتعٝني  –َظت٣ٛ يٝع أبٛاب املـشٚفات عذا ايباب األٍٚ 

 اشبشػبني ايهٜٛتٝني ازبذد .

 

ا١ْ املعذ٠ َٔ قبٌ األَ 0210/0213مت َشادع١ َٚطابك١ َؼاسٜع اشبط١ ايظ١ٜٛٓ ايجايج١   -7

ايعا١َ يًُذًع األع٢ً يًتخطٝط ٚايت١ُٝٓ َع املؼاسٜع املذسد١ مبٝضاْٝات ايٛصاسات 

 . 0210/0213ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ ٚاهل٦ٝات املًشك١ ٚاملؤطظات املظتك١ً يًظ١ٓ املاي١ٝ 

 

 

، االقتــادٟ  صٜـاد٠ َعـذالت ايُٓـٛ     0210/0213اشبط١ ايظ١ٜٛٓ ْأٌَ إٔ ذبكل َؼاسٜع  – 8

الالت اهلٝه١ًٝ يف االقتـاد ايهٜٛيت ٚبـف١ ـاؿ١ ايعٌُ ع٢ً صٜاد٠ َٚعازب١ االـت

ٓفط١ٝ يف اإلٜشادات ايعا١َ ، ٚصٜاد٠ اإلْفام االطتجُاسٟ ٚاسبذ َٔ ايَظا١ُٖ اإلٜشادات غري 

ٌ ع٢ً صٜاد٠ دٚس ايكطاع اشباق ٚاسبذ َٔ ١ُٖٓٝ ايكطاع ايعاّ  ع٢ً  اإلْفام ازباسٟ ،  ٚايعُ

زبــ١ اشبًــٌ يف طــٛم ايعُــٌ ٚريــو بضٜــاد٠ ْظــب١ ايعــاًَني  ايٓؼــا  االقتـــادٟ ، َٚعا

 ايهٜٛتٝني يف ايكطاع اشباق .
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ابكا  0210/0213اشبط١ ايظ١ٜٛٓ ٚٚفكا ملا تكذّ طتعٌُ اسبه١َٛ ع٢ً تٓفٝز َؼاسٜع   - 9

ٛ طبطط ي٘ ٚريو حبح ازبٗات اسبه١َٝٛ املختـ١ ع٢ً ايبذ٤ يف ايتٓفٝز فٛس ؿذٚس  ملا ٖ

، نُا طٝتِ سح ازبٗات ايشقابٝـ١ ٚزبٓـ١    0210/0213ظ١ٓ املاي١ٝ قإْٛ سبط َٝضا١ْٝ اي

اشبطـ١  املٓاقـات املشنض١ٜ عًـ٢ طـشع١ املٛافكـات ٚايبـت يف اي طـ١ٝ ٚاٜـال٤ َؼـاسٜع        

 األٚي١ٜٛ ٚريو عُال ع٢ً ذبكٝل األٖذاف املؼاس إيٝٗا .اإلمنا١ٝ٥ ايجايج١ 
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املاي١ٝ  سٚع َٝصا١ْٝ ايٛشازات ٚاإلدازات احله١َٝٛ يًط١ٓػاإلمجاي١ٝ ملتكدٜسات ايثاْٝا : 

0102/3021 : 

          

 : تكدٜسات اإلٜسادات 

ًَٝـٕٛ    1393034َبًؼ  0210/0213بًػت تكذٜشات اإلٜشادات مبؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ   -

ٕ دٜٓاس إٜشادات ْفط١ٝ بٓظب١  1076830، َٓٗا دٜٓاس  دٜٓاس إٜشادات ًَٕٝٛ  %116430 ،  91.6ًَٝٛ

 % َٔ ي١ً اإلٜشادات . 8.4غري ْفط١ٝ بٓظب١ 

 

 املدصص الحتٝاطٞ األجٝاٍ ايكاد١َ : 

مبؼـشٚع  اإلٜـشادات  تكذٜشات % َٔ  12بٓظب١  تكشٜبا ًَٕٝٛ دٜٓاس 139330مت اطتكطاع َبًؼ  -

تلاف إىل استٝااٞ األدٝاٍ ايكاد١َ ابكـا ألسهـاّ   ،  0210/0213َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

 يف ػإٔ استٝااٞ األدٝاٍ ايكاد١َ . 1976يظ١ٓ  126إْٛ سقِ ايك

 

  تكدٜسات املصسٚؾات: 

 01962َبًؼ  0210/0213ٚبًػـت تكذٜشات املـشٚفــــات مبؼــشٚع َٝضاْٝــ١ ايظ١ٓ املاي١ٝ   -

% َـٔ إيـايٞ    0136املشتبـات بٓظـب١    –ًَٕٝٛ دٜٓاس يًباب األٍٚ  474039َٓٗا ًَٕٝٛ دٜٓاس 

املظتًضَات ايظًع١ٝ ٚاشبـذَات   –ًَٕٝٛ دٜٓاس يًباب ايجاْٞ  403533ـشٚفات ، تكذٜشات امل

ٕ دٜٓاس يًباب ايجايح  47530% ،  1933بٓظب١  ٚطا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعذات ٚايتذٗٝضات بٓظب١  –ًَٝٛ

املؼاسٜع اإلْؼـا١ٝ٥ ٚايــٝا١ْ ٚاالطـتُالنات     –ًَٕٝٛ دٜٓاس يًباب ايشابع  %096832 ،  030

ــب١   ــ١ بٓظ ــاب اشبــاَع    953836% ،  13.5ايعاَ ــاس يًب ــٕٛ دٜٓ ــ١   –ًَٝ املـــشٚفات املختًف

 % . 4333ٚاملذفٛعات ايتش١ًٜٝٛ بٓظب١ 

 

  ايعجص يف املٝصا١ْٝ: 

% َـٔ   12  بعـذ اطـتكطاع ْظـب١     0210/0213ٚبًؼ ايعذض يف َؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظـ١ٓ املايٝـ١    -

ٛ  (  - 9402.8) األدٝـاٍ ايكادَـ١  ٞاإلٜـشادات إلستٝااـ ٔ (  - % 6736)   ٕ دٜٓـاس بٓظـب١  ًَٝــ  َـ

 اإلٜشادات ، ٜػط٢ َٔ املاٍ اإلستٝااٞ ايعاّ يًذٚي١ .
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 : 1002/3102َػسٚع َٝصا١ْٝ ايط١ٓ املاي١ٝ األضظ اييت بين عًٝٗا تكدٜسات ثايجا : 

 

 سادات :ـــس اإلٜـتكدٜ( 1)

 

 2012/2013املايٝـ١  ًَٕٝٛ دٜٓـاس مبؼـشٚع َٝضاْٝـ١ ايظـ١ٓ      13932.4قذست اإلٜشادات مببًؼ      

ايبايػــ١  2011/2012ًَٝــٕٛ دٜٓــاس عــٔ تكــذٜشات ايظــ١ٓ املايٝــ١       487.1  اقــذسٖبضٜــاد٠ 

 .%  3.6بٓظب١  13445.3

 

 ١ :ـسادات ايٓؿطٝــاإلٜتكدٜسات  –أ 

 

اإلٜـشادات ايٓفطٝـ١ عًـ٢     قـذست  ٜٛكح ازبذٍٚ ايتايٞ تكذٜشات اإلٜشادات ايٓفط١ٝ ، ٚقذ      

ٌ ٚريو دٚالس يً 65أطاغ طعش  ٌ ربَٝ مببذأ اسبٝط١ ٚاسبزس ، بايتٓظٝل َع ٚصاس٠ ايٓفط ، َع ايعُ

ٟ صٜاد٠ فع١ًٝ إٔ األـز باالعتباس  ٚ دٚالس يًربٌَٝ طتٓعهع إػبابٝا  65طعاس ايٓفط عٔ يف أأ

 ع٢ً ربفٝض ايعذض يف املٝضا١ْٝ .

 

 سادات ايٓؿط١ٝـــسات اإلٜــتكدٜ(  1جدٍٚ زقِ ) 

 ) باملًٕٝٛ دٜٓاس (

 ـتاَٞسظاب 

2010/2011 

 َٝضا١ْٝ َعتُذ٠ 

2011/2012 

 َؼشٚع َٝضا١ْٝ

2012/2013 

19947.4 12307.1 12768.2 

يف ك٤ٛ تطـٛسات أطـعاس    (  OPEC) أٚبو ٚملا نإ ذبذٜذ سـ١ اإلْتاز ٜتِ َٔ قبٌ َٓظ١ُ  

 ايٓفط باألطٛام ايعامل١ٝ ، فكذ مت تكذٜش اإلٜشادات ايٓفط١ٝ ابكا يألطع ايتاي١ٝ :

 ًَٕٝٛ بسٌَٝ / ّٜٛ  OPEC 2.220إلْتاج حطب حص١ ا

 دٚالز يًربٌَٝ   65.0 يًربَٝــٌ ايتكدٜسٟايطعس 

 ؾًظ يًدٚالز 278.0 املطتددّ  ضعـس ايصــسف

 ّٛـــــــــٜ    365.0  2012/2013ايط١ٓ املاي١ٝ عدد أٜاّ 

 ازًَٕٝٛ دٜٓـ   14642.1 ايك١ُٝ املكـــــدز٠ الٜـــــــسادات ايٓؿـــــط 

 ًَٕٝٛ دٜٓاز     151.0 ايك١ُٝ املكدز٠ إلٜسادات ايػاش 

 ًَٕٝٛ دٜٓاز   14793.1 مجًــــ١ إٜــــسادات ايٓؿـــــط ٚايػــــاش

 ( ًَٕٝٛ دٜٓاز  2024.9)  خيصِ : تهايٝـــــ اإلْتــاج اخلاص١ بُٗا 

 ًَٕٝٛ دٜٓاز      12768.2 2012/2013تكدٜسات اإلٜسادات ايٓؿط١ٝ 

ٚابكا يـزيو فكـذ بًػـت تكـذٜشات اإلٜـشادات ايٓفطٝـ١ مبؼـشٚع َٝضاْٝـ١ ايظـ١ٓ املايٝـ١           

ًَٕٝٛ دٜٓـاس عـٔ تكـذٜشات     461.1  بضٜاد٠ قذسٖإًَٝٛ دٜٓاس  12768.2َبًؼ  2012/2013

 ( .%  3.75) بٓظب١  2011/2012ايظ١ٓ املاي١ٝ 
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 سادات غري ايٓؿط١ٝ :ــــــاإلٜتكدٜسات  –ب 

 

 

 

ايتايٞ تكذٜشات اإلٜشادات غري ايٓفط١ٝ ، ٚقذ قذست تًو اإلٜـشادات مبؼـشٚع    ٜٛكح ازبذٍٚ    

ًَٕٝٛ  ( 26.0بضٜاد٠ قذسٖا )ًَٕٝٛ دٜٓاس  1164.2 مببًؼ 2012/2013َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

 ٔ ، ٚقذ مت ايتكذٜش يف ك٤ٛ َؤػشات %  2.3بٓظب١  2011/2012تكذٜشات ايظ١ٓ املاي١ٝ دٜٓاس ع

، َٚتٛطـط احملــٌ    2011/2012ـالٍ ايف ٠ املٓكل١ٝ َٔ ايظ١ٓ املايٝـ١  اإلٜشادات ايفع١ًٝ 

ايفعًٞ ـالٍ ايظٓٛات املاي١ٝ ايجالخ ايظـابك١ َـع األــز يف االعتبـاس اإلٜـشادات ايٓادبـ١ عـٔ        

 ذبظني َظت٣ٛ اشبذَات ايكا١ُ٥ ٚايتٛطع فٝٗا ٚتكذِٜ ـذَات دذٜذ٠ .

 

 تكدٜسات اإلٜسادات غري ايٓؿط١ٝ(  2جدٍٚ زقِ ) 

 ) باملًٕٝٛ دٜٓاز ( 

 حطاب ختاَٞ

2010/2011 

 َٝصا١ْٝ َعتُد٠ 

2011/2012 

 َػسٚع َٝصا١ْٝ

2012/2013 

1554.6 1138.2 1164.2 

      

يف ػإٔ ايشطّٛ ٚايتهـايٝف املايٝـ١    1995يظ١ٓ  79يف ظٌ االطتُشاس يف تطبٝل ايكإْٛ سقِ  

ٌ االْتفاع باشبذَات ٚاملشافل ايعا١َ ٞ بعذّ صٜاد٠ ايشطّٛ ٚايتهايٝف املاي١ٝ ٚايزٟ ٜكل،  َكاب

، فإٕ ايظٝاطات اييت ٜطشسٗا ايبٝـإ املـايٞ َـٔ ــالٍ َؼـشٚع       31/12/1994عٔ أطعاسٖا يف 

 اإلٜشادات غري ايٓفط١ٝ تٓشـش فُٝا ًٜٞ : يت١ُٝٓ 2012/2013َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

 

ٚايعُـٌ عًـ٢ ذبظـٝٓٗا    االطتُشاس يف سح ازبٗات اسبه١َٝٛ ع٢ً صٜاد٠ ٚتٜٓٛـع ــذَاتٗا   * 

 يًذٚي١ .ٚكشٚس٠ سفع نفا٠٤ ذبـٌٝ اإلٜشادات املظتشك١ 

 

إدساز ايضٜاد٠ ايطبٝع١ٝ يف اإلٜشادات غري ايٓفط١ٝ ْتٝذ١ ايضٜـاد٠ يف َعـذالت منـٛ ايظـهإ     * 

 . ٚإْؼا٤ َٓاال طه١ٝٓ دذٜذ٠ ٚبايتايٞ صٜاد٠ ايطًب ع٢ً اشبذَات اييت تكذَٗا ايذٚي١
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 يف اإلٜسادات غري ايٓؿط١ٝ : ايصٜاد٠َٔ أِٖ أضباب 

 

 

ايضٜاد٠ املتٛقع١ يف اإلٜشادات غري ايٓفط١ٝ ٖٞ ضبـ١ً ايضٜاد٠ يف إٜشادات بعض ايٛصاسات   

 ٚايٓكف يف إٜشادات ايبعض اآلـش ٚريو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس  84.6اإلداس٠ ايعا١َ  : ايضٜاد٠    -ٚصاس٠ املاي١ٝ   .1

أساكٞ سٝح متجٌ ٖزٙ ايضٜاد٠ املتٛقع بٝع٘ َٔ األساكٞ املًُٛن١   –صٜاد٠ يف بٓذ 

.  (105/80باملضاد ايعًين ٚفكا يًُشطّٛ سقِ ) 2012/2013يًذٚي١ ـالٍ ايظ١ٓ املاي١ٝ 

اإلداس٠ ايعا١َ بٓا٤  –باإلكاف١ إىل ايضٜاد٠ املتٛقع١ ببٓٛد اإلٜشادات اشباؿ١ بٛصاس٠ املاي١ٝ 

 يظابك١.ع٢ً احملـٌ ايفعًٞ يًف ٠ ا

 

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس  6.2ٚصاس٠ ايعذٍ : ايضٜاد٠   .2

يف املتٛقع١ سطّٛ ْكٌ ًَه١ٝ عكاسات ٚتتُجٌ يف ايضٜاد٠  -صٜاد يف ايبٓٛد ايتاي١ٝ : بٓذ 

سطّٛ ْكٌ ًَه١ٝ أساكٞ ٚتتُجٌ   -ًَه١ٝ عكاسات ، بٓذ ْكٌ ايشطّٛ املفشٚك١ ع٢ً 

سطّٛ قلا١ٝ٥  -ه١ٝ األساكٞ، بٓذ ًَْكٌ املفشٚك١ ع٢ً املتٛقع١ يف ايشطّٛ يف ايضٜاد٠ 

إٜشادات قٝذ١ٜ  -ٚغشاَات دضا١ٝ٥ ْتٝذ١ ايضٜاد٠ يف ذبـٌٝ ايػشاَات ازبضا١ٝ٥ ، بٓذ 

إٜشادات أـش٣  -ْتٝذ١ ايضٜاد٠ يف اإلٜشادات املتٛقع ذبًٜٛٗا َٔ سظاب األَاْات  ، ٚبٓذ 

 ٠.ْتٝذ١ ايضٜاد٠ يف احملـٌ ْظري املتٛقع ذبـًٝ٘ َٔ املـشٚفات املظ د

 

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس  6.2ٚصاس٠ ايذاـ١ًٝ : ايضٜاد٠    .3

سطّٛ قلا١ٝ٥ ْتٝذ١ ايضٜاد٠ املتٛقع١ بايػشاَات ازبضا١ٝ٥  -صٜاد٠ يف ايبٓٛد ايتاي١ٝ : بٓذ 

                   غشاَات ٚأسباح ْظشا يًضٜاد٠ سظب اإلٜشادات املتٛقع١  -ٚاملخايفات املشٚس١ٜ ، بٓذ 

 ْتٝذ١ يًضٜاد٠ املتٛقع١ يف املبٝعات.إٜشادات املبٝعات  -ٚبٓذ 
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 ًَٕٝٛ دٜٓاس   3.0ٚصاس٠ األػػاٍ ايعا١َ : ايضٜاد٠    .4

إٜشادات قٝذ١ٜ بظبب ايضٜاد٠ املتٛقع تظٜٛتٗا َٔ املبايؼ  -صٜاد٠ يف ايبٓٛد ايتاي١ٝ : بٓذ 

د٠ غشاَات ٚأسباح يضٜا -املعال٠ سبظاب األَاْات اييت َل٢ عًٝٗا املذ٠ ايكا١ْْٝٛ، بٓذ 

إٜشادات أـش٣ يضٜاد٠ املتٛقع  -املتٛقع ذبـًٝ٘ َٔ َبايؼ ايػشاَات ع٢ً املكاٚيني ، بٓذ 

ذبـًٝ٘ يًُـشٚفات املظ د٠ ْتٝذ١ أـطا٤ مببايؼ َٓـشف١ دٕٚ ٚد٘ سل ٚسطّٛ 

َٝاٙ َعازب١ يضٜاد٠ املتٛقع ذبـًٝ٘ عٔ ن١ُٝ املٝاٙ املعازب١  -تأٌٖٝ ايؼشنات ، بٓذ 

سطّٛ يضٜاد٠   -ات ايتك١ٝٓ عٔ عكٛد أبشَت َع ايٛصاس٠ ، بٓذ اييت طٝتِ كخٗا َٔ ضبط

املتٛقع ذبـًٝ٘ َٔ سطّٛ فشف ايعٝٓات ٚاألدٗض٠ ٚبٝع ٚثا٥ل املٓاقـات ٚاملُاسط١ 

إػباس ْظشا  –إٜشادات َبٝعات بظبب صٜاد٠ َبٝع املٛاد املظتًٗه١ ، بٓذ  –ايعا١َ ، بٓذ 

طبططات َٚٛاؿفات  –ع١ ملباْٞ ايٛصاس٠ ، ٚبٓذ يضٜاد٠ إػباس عذد َٔ املٛاقع املختًف١ ايتاب

ْتٝذ١ يًُتٛقع َٔ بٝع املخططات َٚٛاؿفات املباْٞ ٚصباسٜش املٝاٙ يهٌ َٔ ايؼشنات 

 ٚاألفشاد.

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 2.5ٚصاس٠ ايهٗشبا٤ ٚاملا٤ : ايضٜاد٠  .5

عزب١ ٚاملٝاٙ َٝاٙ ٚفكا يإلٜشادات املتٛقع ذبـًٝٗا يًُٝاٙ اي -صٜاد٠ يف ايبٓٛد ايتاي١ٝ : بٓذ 

نٗشبا٤  -ايـًٝب١ٝ ٚتشدع ايضٜاد٠ ٚفكا يًُشـٌ ايفعًٞ يًظٓٛات املاي١ٝ ايظابك١ ، بٓذ 

ْتٝذ١ املتٛقع ذبـًٝ٘ َٔ بٝع ايتٝاس ايهٗشبا٥ٞ ٚاطتعُاٍ ايعذادات َٚٛاد ٚأدٚات 

ٚأدٛس عُاٍ ٚسطّٛ إٜـاٍ ايتٝاس ايهٗشبا٥ٞ ٚسطّٛ فشف ايتُذٜذات ٚتشدع  ايضٜاد٠ 

إػباس ْتٝذ١ صٜاد٠ املتٛقع  -ايفعًٞ يًظٓٛات املاي١ٝ ايظابك١ ، بٓذ  ٚفكا يًُشـٌ

ذبـًٝ٘ َٔ إػباس َشافل ايٛصاس٠ ٚفكا يك١ُٝ ايعكٛد املرب١َ َع ايؼشنات نُكاؿف 

إٜشادات أـش٣ ْتٝذ١ صٜاد٠ املتٛقع ذبـًٝ٘ َٔ َـشٚفات َاي١ٝ  -ٚأبشاز اتـاالت ، بٓذ 

إٜشادات  -٘ ـالٍ طٓٛات َاي١ٝ طابك١ ، بٓذ َظ د٠ ؿشفت باشبطأ ٚفكا ملا مت ذبـًٝ

يًُشـٌ يًظٓٛات ٚفكا َبايؼ َعالٙ سبظاب األَاْات ١ قٝذ١ٜ يضٜاد٠ تٛقع ازب١ٗ يتظٜٛ

 املاي١ٝ ايظابك١. 

 باإلكاف١ إىل صٜاد٠ يف بعض ايٛصاسات ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ األـش٣ .

 

 

 ١ : ــــات ايتايٝــــ١ٝ يف ازبٗــٓفطري ايـشادات غــــف اإلٜـــاد٠ ْكـــزٙ ايضٜـٌ ٖـــٜٚكاب                                    

اسبظابات ايعا١َ ، ٚصاس٠ ايـش١ ، اإلداس٠ ايعا١َ يًذُاسى ٚٚصاس٠ املٛاؿالت  -ٚصاس٠ املاي١ٝ 

 ٚغريٖا.
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 ات :ـــــس املصسٚؾـــ: تكدٜ( 0)

 

 

ٍ َؼـشٚع َٝضاْٝـ١ ايظـ١ٓ املايٝـ١     اييت ٜطشسٗا ايبٝإ املايٞ َٔ ــال  املاي١ٝتكّٛ ايظٝاط١  

 يف ػإٔ املـشٚفات ع٢ً املبادئ ٚاحملذدات اآلت١ٝ : 2012/2013

 

إدساز املـشٚفات اسبت١ُٝ ٚايلشٚس١ٜ ايالص١َ يتظٝري أعُاٍ ازبٗات اسبه١َٝٛ ، َع صٜاد٠ * 

تٍٓ ، ٚاٌحذ ِٓ اٌخًٍ اٌٍٙىًٍ  اإلْفام االطتجُاسٟ بٗذف دفع عذ١ً ايٓؼا  االقتـادٟ بايبالد

 اإلٔفاق اٌجاسي ٚاإلٔفاق االعرثّاسي .

اسبذ َٔ تٓاَٞ املــشٚفات َـع االيتـضاّ بايظٝاطـات االقتــاد١ٜ      ايعٌُ ع٢ً االطتُشاس يف * 

ٚاالدتُاع١ٝ يًذٚي١ ٚاييت تشَٞ إىل سفع َظت٣ٛ َعٝؼ١ املٛاأ ٚاالستكا٤ مبظت٣ٛ اشبذَات 

 بـف١ عا١َ .

رات ازبذ٣ٚ االقتـاد١ٜ يف صباالت اإلْتاد١ٝ اسب١ٜٛٝ ؼاسٜع امل إدساز ٚتٓفٝز االطتُشاس يف * 

ايتعًِٝ ٚايـش١ ٚاإلطهإ ٚايهٗشبا٤ ٚاملا٤ ملٛادٗـ١ َعـذالت ايُٓـٛ ايظـهاْٞ يتشكٝـل      

 .(  2013/2014 – 2010/2011)  ايػاٜات املظتٗذف١ باشبط١  اإلمنا١ٝ٥ يًذٚي١

ايبابني ايجاْٞ ٚايجايح ، ٚريـو   ايـش١ ٚاي ب١ٝ َٔايهٗشبا٤ ٚاملا٤ ٚت اتًب١ٝ استٝادات ٚصاس* 

اشبذَات ايـش١ٝ اييت تكذّ يًُـٛاآني  ـذَات ايهٗشبا٤ ٚاملا٤ ٚعُال ع٢ً ذبظني َظت٣ٛ 

 . ٚاالستكا٤ مبظت٣ٛ ايتعًِٝ يف دٚي١ ايهٜٛت

االطتُشاس يف تٓفٝز َؼاسٜع ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚايطشم ٚاملٛاؿالت ٚاالتــاالت يتشظـني َٓـاخ    * 

غب١ األَري١ٜ ايظا١َٝ يف ذبٌٜٛ ايهٜٛت إىل َشنض َايٞ ٚدبـاسٟ  االطتجُاس ٚذبكٝل ايش

دارب يالطتجُاسات احمل١ًٝ ٚاألدٓب١ٝ عُال ع٢ً ـًل فشق عٌُ دذٜذ٠ أَاّ ق٠ٛ ايعُـٌ  

 ايٛا١ٝٓ اييت تذـٌ طٛم ايعٌُ طٜٓٛا .

ٕ املٝضا١ْٝ ايعا١َ  ...ٚيف ك٤ٛ َا تكذّ      ّ قطاع ػ٦ٛ يتكذٜشات ابذساط١ ٚإعذاد بٛصاس٠ املاي١ٝ قا

املشتبات ،  –مبا فٝٗا ايبابني األٍٚ  0210/0213يًظ١ٓ املاي١ٝ املـشٚفات ١ زبُٝع أبٛاب ايٓٗا٥ٝ

املؼاسٜع اإلْؼا١ٝ٥ ٚايـٝا١ْ ٚريو اطتُشاسا يتفعٌٝ َبذأ " تٛسٝذ ٚظا٥ف املٝضا١ْٝ  –ٚايشابع 

ــاسا َــٔ َٝضاْٝــ١ ايظــ١ٓ املايٝــ١    ــذأ اعتب ــزٟ ب ــو ٚٚ 0228/0229يف ٚصاس٠ املايٝــ١ ٚاي فكــا ري

املظتك١ً املؤطظات املًشك١ ٚ ٚاهل٦ٝات يالستٝادات ايفع١ًٝ يًٛصاسات ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ 

بٗـا ،   اييت متٍٛ َٔ َٝضا١ْٝ ايذٚي١ ، ٚيف ك٤ٛ ايبٝاْات ٚاملؤػشات ٚايكٛاعذ ٚايكٛاْني املعٍُٛ 

 فكذ دا٤ت ايتكذٜشات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :
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 ـات :ـــــــــــاملستب –ايباب األٍٚ 

 

سٝح بًػـت   0210/0213املشتبات يًظ١ٓ املاي١ٝ  –ٜٛكح ازبذٍٚ ايتايٞ تكذٜشات ايباب األٍٚ    

ًَٝــٕٛ دٜٓــاس عــٔ اعتُــادات ايظــ١ٓ املايٝــ١   718.2ًَٝــٕٛ دٜٓــاس بضٜــاد٠ َكــذاسٖا   5146.2

 % . 1630بٓظب١  0211/0210

 

 تكدٜسات ايباب األٍٚ(  3جدٍٚ زقِ ) 

 ) باملًٕٝٛ دٜٓاز (                                                                                    

 حطاب ختاَٞ

2010/2011 

 َٝصا١ْٝ َعتُد٠ 

2011/2012 

 َػسٚع َٝصا١ْٝ

2012/2013 

 

3423.2 

 

4428.0 

 

 

5146.2  

 
ملايٝـ١  ٚتعترب ٖزٙ ايضٜاد٠ ضبـ١ً ايضٜاد٠ ٚايتخفـٝض عًـ٢ اعتُـادات ٖـزا ايبـاب يًظـ١ٓ ا          

 ٚريو ٚفكا يًبٝإ ايتايٞ : 0211/0210
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 2201/3201يًط١ٓ املاي١ٝ  املستبات –إمجايٞ تكدٜسات ايباب األٍٚ 

(دٜٓاز  ًٕٝٛ) بامل

 تكدٜسات املستبات ايبٝــــــــــإ  ّ

  ادات :ــــــأٚال : ايصٜ  

 شٜاد٠ حت١ُٝ ) َكرتح حتُٞ ( :  أ

 

9234 

ــاد٠   ــ١ ٚايرتقٝــات باالقدَٝــ١ ،  ، َٓٗــا ال َٓــاص شٜ ٚجــص٤ َــٔ ٚتتُجــٌ يف تهًؿــ١ ايعــالٚات ايدٚزٜ

 ٚ ــال ــ١ ايعـ ــ  اتتهًؿـ ــ١ ، ايرتقٝـ ــ١ ات ايدٚزٜـ ــٔ   1/1/0210،  1/7/0211يف باإلقدَٝـ ــص٤ َـ ٚجـ

،  0211/0210باالختٝــاز  املٓتعــس تٓؿٝــرٖا يف ايسبــع األخــري َــٔ ايطــ١ٓ املايٝــ١   ايرتقٝــ١تهًؿــ١ 

ــّٛ ،   ــأ٠ مسض ــا٥ـ املٓػ ــ١ ى   ٚ ٚايٛظ ــ١ ؽ ى إىل ؾ٦ ــٔ ؾ٦ ــ١ َ ــا٥ـ املٓكٛي ــدد   ايٛظ ــاد٠ يف ع ، ٚايصٜ

 األٚالد يًُٛظؿني ايهٜٛتٝني ٚايعالج ايطيب ٚايتعًِٝ ٚايتأَني ايصخٞ .

 

 121336 شٜاد٠ جدٜد٠ ) َكرتح جدٜد ( : ب

 تهًؿ١ تعٝني ايهٜٛتٝني خسجيٞ اجلاَعات ، غري مح١ً املؤٖالت ايعًُٝـ١ ، ايٛظـا٥ـ ايٓـادز٠ َـٔ غـري      

، ايٛظا٥ـ املٓػأ٠ يًرتقٝـ١ باالختٝـاز ، ٚٚؾكـا    ) غسط١ / حسع ٚطين ( ايهٜٛتٝني ، ايٛظا٥ـ ايعطهس١ٜ 

تهًؿ١ زؾـع املطـت٣ٛ ايـٛظٝؿٞ يًُـٛظؿني ايهـٜٛتٝني يف بعـض ايـٛشازات خاصـ١         يٓعاّ ٚظٝؿٞ خاص ، 

ًـ٢ ايكـإْٛ زقـِ    احله١َٝٛ بٓـا٤ ع ٚاإلدازات ٚشازتٞ ايرتب١ٝ ٚايصخ١، شٜاد٠ حص١ احله١َٛ يف ايٛشازات 

مـٓح بعـض املـٛظؿني     0222يطـ١ٓ   22، تهًؿ١ قـساز دلًـظ اخلدَـ١ املدْٝـ١ زقـِ       0222يط١ٓ  08

د.ى غٗسٜا ، ٚتهايٝـ شٜاد٠ بدالت َٚهاؾـأ٠ غـاغًٞ ايٛظـا٥ـ     222ايهٜٛتٝني َهاؾأ٠ َاي١ٝ بٛاقع 

٠ مٛجـب قـساز دلًـظ    ( ، ٚايصٜـاد٠ املكـسز   0222يطـ١ٓ   23املد١ْٝ زقـِ  اهلٓدض١ٝ ) قساز دٜٛإ اخلد١َ 

ٚقـساز دلًـظ   .... مٓح َهاؾأ٠ خاص١ يًعاًَني باجلٗات احلهَٛٝـ١   0220( يط١ٓ 425ايٛشزا٤ زقِ ) 

                                         ( . 43،  40( ، ) 36( إىل زقِ )6اخلد١َ املد١ْٝ َٔ زقِ )

 

 112432 مج١ً ايصٜادات 

 ثاْٝا : ايتدؿٝطات : 

( يط١ٓ 3هًؿ١ ايٛظا٥ـ ايػاغس٠ ٚاحملعٛز غػًٗا ٚؾكا يكساز دلًظ اخلد١َ املد١ْٝ زقِ )ختؿٝض ت  

، ٚايٛظا٥ـ اييت مت إيػاؤٖا ، ٚختؿٝض  االحتٝاطٞ املدزج يف االعتُاد ايتهًُٝٞ ، ٚاملتٛقع عدّ 1760

 . 0611/0610صسؾ٘ َٔ اعتُادات 

38632 - 

  املستبات . –إعداد تكدٜسات ايباب األٍٚ ٚذيو متػٝا َع األضظ ٚايطٛابط اييت اتبعت يف  

  

 ثاْٝا ( –ثايجا : صايف ايصٜاد٠ ) أٚال 

 

71832 

  

  2011/2012زابعا : اعتُادات ايط١ٓ املاي١ٝ 

 

440832 

  

 ) ثايجا + زابعا ( 2012/2013املستبات  –خاَطا : تكدٜسات ايباب األٍٚ 

 

5146.2 
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 ١ ٚاخلدَات :املطتًصَات ايطًعٝ  –ايباب ايجاْٞ 

ٞ ع٢ً أطاغ االستٝادات ايفع١ًٝ َٚتٛطط ايـشف ايفعًٞ ـالٍ ايظٓٛات  مت تكذٜش ايباب ايجاْ

املايٝـ١ ايجـالخ ايظابكـ١ ، ٚٚفكا يزيو فكذ بًػت تكذٜشات ايباب ايجاْـٞ مبؼشٚع َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ 

ٕ دٜٓاس  416932 َبًؼ 0210/0213املاي١ٝ  ٕ دٜٓاس عٔ اعتُادات ًَٝٛ 113432بضٜاد٠ قذسٖا  ًَٝٛ

 نُا ٖٛ َٛكح بازبذٍٚ ايتايٞ : % 37.4ٚبٓظب١  0211/0210ايظ١ٓ املاي١ٝ 

 ( 4جدٍٚ زقِ ) 

 تكدٜسات ايباب ايجاْٞ
 ) باملًٕٝٛ دٜٓاز ( 

 حطاب ختاَٞ

2010/2011 

 َٝصا١ْٝ َعتُد٠ 

2011/2012 

 َػسٚع َٝصا١ْٝ

2012/2013 

2791.9 3035.0 4169.0 

 

 . تكدٜسات ايباب ايجاْٞ :يفايصٜاد٠ ب َٚٔ أِٖ أضبا     

 

 تشنضت ايضٜاد٠ يف ازبٗات ايتاي١ٝ :

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 123732ٚصاس٠ ايهٗشبا٤ ٚاملا٤ : ايضٜاد٠  – 1

يتػط١ٝ تهايٝف ايٛقٛد املظتخذّ يف املؼاغٌ املشنض١ٜ ٚفكـا يًشادـ١ ايفعًٝـ١ بـٛصاس٠     

٘ َٔ قطع غٝاس ٚأ دٚات ؿػري٠ ، ٚتشدع ايضٜاد٠ يف األْٛاع ايهٗشبا٤ ٚاملا٤ ، صٜاد٠ املتٛقع ؿشف

 ) محا١ٜ ٚأَٔ َٚتٓٛع١ ْٚظاف١ ( يًضٜاد٠ ع٢ً ايعكٛد ايفع١ًٝ.

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس  4131صبًع ايٛصسا٤ : ايضٜاد٠   -0

ايضٜاد٠ يف بٓذ َــشٚفات ـاؿـ١ ، ٚعكـٛد ايٓظافـ١ ، ٚإػبـاس َبـاْٞ ، ــذَات اعالَٝـ١                

 ٚادتُاع١ٝ .

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 9.38: ايضٜاد٠ ٚصاس٠ ايذاـ١ًٝ  - 3

ايضٜاد٠ يف بٓذ َـشٚفات ـاؿ١ ، ٚبٓذ َٛاد ٚـاَات يتػط١ٝ اسباد١ ايفع١ًٝ يًذ١ٗ َـٔ  

دساطـ١ اإلداس٠ ايفٓٝـ١   إىل َتطًبات ـط١ ايت١ُٝٓ ، ْٚٛع كٝاف١ ٚسفالت ٖٚذاٜا اطـتٓادا  

 املختـ١ ، ْٚٛع بشاَر ساطب آيٞ سظب املكاٜظات ايٛاسد٠.

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 0435ايضٜاد٠  ايذٜٛإ األَريٟ : -4

ايضٜاد٠ يف بٓذ َـشٚفات ـاؿ١ ، ٚبٓذ ؿٝا١ْ ٚطا٥ٌ ْكٌ د١ٜٛ ، ٚبٓـذ أحبـاخ ٚدساطـات    

 ٚاطتؼاسات.
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 دٜٓاس 937ٚصاس٠ اشباسد١ٝ : ايضٜاد٠   - 5

ايضٜـاد٠ يف بٓــذ َــشٚفات ـاؿــ١ ، ٚبٓـذ ـــذَات أــش٣ بٓــا٤ عًـ٢ اسبادــ١ ايفعًٝــ١      

 َٚـشٚفات ط١ٓ َاي١ٝ طابك١.

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 833اسبشغ ايٛاين : ايضٜاد٠  – 6

َٛاد ٚـاَات بٓا٤ عًـ٢ اسبادـ١ ايفعًٝـ١ ٚعًـ٢     َـشٚفات ـاؿ١ ، ٚبٓذ ايضٜاد٠ يف بٓذ 

 . ايعكٛد ايفع١ًٝ

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 533اإلداس٠ ايعا١َ : ايضٜاد٠  –ٚصاس٠ املاي١ٝ  – 7

يتعإٚ ايفين َٚؼاسٜع صٜاد٠ املخـف سظب ايعكٛد ايفع١ًٝ نُا مت إدساز َبايؼ التفاق١ٝ ا

 ـط١ ايت١ُٝٓ ايظ١ٜٛٓ ، ٚايضٜاد٠ يف بٓذ َٛاد ٚـاَات.

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 439ٚصاس٠ األػػاٍ ايعا١َ : ايضٜاد٠  - 8

يضٜاد٠ األحباخ ٚاالطتؼاسات ٚيتػط١ٝ َؼاسٜع ازب١ٗ َٔ ـط١ ايت١ُٝٓ ، يضٜـاد٠ ْفكـات   

ـذَات املشاطـًني ٚايفٓذقـ١   ايطبع ٚعكذ اسبشاط١ ٚاشبذَات األـش٣ املتٓٛع١ ٚايٓظاف١ ٚ

 ٚفكا يًشاد١ ايفع١ًٝ.

 

 باإلكاف١ إىل صٜاد٠ يف بعض ايٛصاسات ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ األـش٣ .          
 

 

   ٚصاس٠ األٚقاف ٚايؼ٦ٕٛ اإلطـال١َٝ َٔ ٌٍ ًَٝـٕٛ     – 934)  ٜٚكابٌ ٖزٙ ايضٜاد٠ ْكف يف ن

، اجملًـع  ًَٕٝٛ دٜٓاس (   - 537) ٠ ايـش١ ، ٚصاسًَٕٝٛ دٜٓاس (  – 736) ، ٚصاس٠ اي ب١ٝ دٜٓاس ( 

ًَٝـٕٛ دٜٓـاس (     - 335) ، ٚصاس٠ املٛاؿـالت  ًَٕٝٛ دٜٓاس (   - 536) األع٢ً يًتخطٝط ٚايت١ُٝٓ 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس ( .  - 133ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ االدتُاع١ٝ ٚايعٌُ ) ٚ
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 ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعدات ٚايتجٗٝصات : -ايباب ايجايح  

 

االستٝادـات ايفعًٝـ١   أطـاغ  عًـ٢   0210/0213ت ايباب ايجايح يًظـ١ٓ املايٝـ١   مت إعذاد تكذٜشا    

بضٜاد٠ قذسٖا  ًَٕٝٛ دٜٓاس  47732يًذٗات اسبه١َٝٛ َٔ األؿٍٛ ايجابت١ ، ٚقذ بًػت ايتكذٜشات 

، نُـا ٖـٛ َٛكـح     0211/0210عٔ اعتُادات ايظـ١ٓ املايٝـ١   %  03.9ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚبٓظب١  9032

 بازبذٍٚ ايتايٞ :

 تكدٜسات ايباب ايجايح(  5ٍ زقِ ) جدٚ

 ) باملًٕٝٛ دٜٓاز (

 حطاب ختاَٞ

2010/2011 

 َٝصا١ْٝ َعتُد٠ 

2011/2012 

 َػسٚع َٝصا١ْٝ

2012/2013 

152.9 385.0 477.0 

 يف تكدٜسات  ايباب ايجايح : ايصٜاد٠ أضباب 

 

 تشنضت ايضٜاد٠ يف ازبٗات ايتاي١ٝ :

 دٜٓاس 7031اسبشغ ايٛاين : ايضٜاد٠  .2

 يضٜاد٠ ْتٝذ١ يتٛسٜذ آيٝات عظهش١ٜ ) ايباْذٚس ( عكذ ػشن١ ػتاٜش ايُٓظا١ٜٚ.ا

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 2.52ٚصاس٠ ايذاـ١ًٝ : ايضٜاد٠  .0

ايكـٛات اشباؿـ١ ، َٚؼـشٚع     تايضٜاد٠ يتػط١ٝ َتطًبات ـط١ ايت١ُٝٓ ايظ١ٜٛٓ ٚآيٝـا 

 تأَني ٚمحا١ٜ املٝاٙ اإلق١ًُٝٝ ايهٜٛت١ٝ كُٔ ـط١ ايت١ُٝٓ.

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس ١ٝ0.9 : ايضٜاد٠ ٚصاس٠ اي ب .3

ٌ أِٖ أطباب ايضٜاد٠ يف بٓذ أدٗض٠ يف صٜاد٠ املعتُذ ألدٗض٠ اسباطب اآليٞ اشباؿ١  تتُج

باستٝادات ازب١ٗ ٚريو ٚفكا يًذساط١ ايف١ٝٓ اشباؿ١ بازبٗاص املشنضٟ يتهٓٛيٛدٝا 

 املعًَٛات.

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 336صبًع ايٛصسا٤ : ايضٜاد٠  .4

 إدساز اعتُادات املهاتب ٚايًذإ اييت ناْـت َذسدـ١ بايبـاب    تعٛد أطباب ايضٜاد٠ إىل

اشباَع ع٢ً األبٛاب املختـ١ باملٝضا١ْٝ ، نُا تتُجٌ ايضٜاد٠ يف ْٛع أدٗض٠ اسباطـب  

اآليٞ ٚاألدٗض٠ املهتبٝـ١ سٝـح مت ايتكـذٜش ٚفكـا يًشادـ١ ايفعًٝـ١ ٚدساطـ١ ازبٗـاص         

خ يتأثٝح َب٢ٓ زبٓـ١ املٓاقــات   املشنضٟ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ، ايضٜاد٠ يف بٓذ أثا

ٌ بش١ٜ  ٌ ْك ٞ ايظٝاسات َٔ ايظاد٠ ايٛصسا٤ َٚٔ ياملشنض١ٜ ، ٚبٓذ ٚطا٥ ضٜاد٠ عذد َظتشك

يف سهُِٗ ٚاألـز باالعتباس سٌ صبًع ايٛصسا٤ باإلكاف١ إىل تٛصٜع املهاتب ٚايًذإ 

 يف ايباب اشباَع ع٢ً أبٛاب املٝضا١ْٝ.



 103 

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 9.1ٚصاس٠ األػػاٍ ايعا١َ : ايضٜاد٠  .5

يتػط١ٝ استٝادات املشنض اسبهـَٛٞ يًفشٛؿـات ٚاألحبـاخ َـٔ األدٗـض٠ املطًٛبـ١       

يتذٗٝض طبترب املعاٜش٠ ٚايتـذقٝل ٚيؼـشا٤ ػـبه١ سقابـ١ تًفضْٜٛٝـ١ ، ْٚظـشا يضٜـاد٠        

قاعـات ادتُاعـات    3اسباد١ يبعض املعذات املطًٛب١ ٚـطـ١ ايطـٛاسئ ، دبٗٝـض عـذد     

 اص املشنضٟ يًُختربات اإلْؼا١ٝ٥ ٚاملذ١ٜٓ ازبذٜذ٠.بذٜٛإ ايٛصاس٠ َٚتطًبات ازبٗ

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس  136ٚصاس٠ اشباسد١ٝ : ايضٜاد٠  .6

ٚفكا يًشاد١ ايفعًٝـ١ َـٔ أدٗـض٠ االتــاٍ ٚايهؼـف ٚايطاقـ١ اإلػـعاع١ٝ ٚأدٗـض٠         

اسباطب اآليٞ ٚػشا٤ أدٗض٠ تؼفري تتعًل بٓظاّ االتـاٍ عرب األقُاس ايـٓاع١ٝ ، ٚٚفكـا  

يًظٝاسات املطًٛب ػشا٤ٖا ٚاطتبذاهلا ٚيؼشا٤ ايظٝاسات املـفش١ يربْاَر يًشاد١ ايفع١ًٝ 

ايظفاسات ٚايكٓـًٝات يف اشباسز ، ٚٚفكـا يًُكاٜظـ١ املخضْٝـ١ يتأثٝـح َبـاْٞ ايـٛصاس٠       

ٚايبعجات يف اشباسز ، ْٚتٝذ١ يضٜاد٠ ساد١ ازبٗـ١ َـٔ َعـذات ايتربٜـذ ٚايتهٝٝـف      

ٕ َٚعذات ايتذفٝ  ف يًبعجات ايكا١ُ٥ ٚازبذٜذ٠ يف اشباسز.ٚامللخات ٚاملهابع ٚاألفشا

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 136دٜٛإ اشبذ١َ املذ١ْٝ : ايضٜاد٠  .7

صٜاد٠ يف بٓذ أثاخ يتأثٝح َب٢ٓ بشْاَر إعاد٠ اهلٝه١ً ازبذٜذ ٚريو بٓا٤ ع٢ً ايذساط١ 

ٕ ايتخضٜٔ ايعا١َ ، ٚصٜاد٠ يف األْٛاع املذسد١ يبٓذ أدٗض٠ َٚٓٗا ايٓٛع  ايف١ٝٓ إلداس٠ ػ٦ٛ

 ساطب آيٞ ٚريو ٚفكا يًذساط١ ايف١ٝٓ يًذٗاص املشنضٟ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات.  أدٗض٠

 

 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس 131ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ : ايضٜاد٠  .8

يتػط١ٝ استٝادات ايٛصاس٠ َٔ األثاخ ٚفكا يًُكاٜظ١ املخض١ْٝ ٚتأثٝح بعض املهاتـب  

          ط١ ايت١ُٝٓ ايظ١ٜٛٓ ايجكاف١ٝ يف اشباسز باإلكاف١ إىل استٝادات املؼاسٜع اشباؿ١ خب

) ايظــ١ٓ ايجايجــ١ ( ، ػــشا٤ َشنبــات دذٜــذ٠ يــبعض املهاتــب ايجكافٝــ١ يف اشبــاسز ، 

ٚيتػط١ٝ ساد١ املعاٖذ ايف١ٝٓ ٚبعض املهاتب ايجكاف١ٝ َٔ َعذات ايتربٜذ باإلكاف١ 

 إىل صٜاد٠ ساد١ ازب١ٗ ألدٚات ايظُهش٠ ٚايتظخني ٚاملعذات ايـش١ٝ. 

 

 باإلكاف١ إىل صٜاد٠ يف بعض ايٛصاسات ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ األـش٣ .                 

 

 

  : ٜٚكابٌ ٖزٙ ايضٜاد٠ ْكف يف ازبٗات ايتاي١ٝ 

، ٚصاس٠ ًَٝــٕٛ دٜٓــاس (   -  1335) ، ٚصاس٠ ايـــش١ ًَٝــٕٛ دٜٓــاس (   - 0136) ايــذٜٛإ األَــريٟ        

 ًَٕٝٛ دٜٓاس ( .  - 134الت ) ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚٚصاس٠ املٛاؿ – 1033) ايهٗشبا٤ ٚاملا٤ 
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 : املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ ٚايصٝا١ْ ٚاالضتُالنات ايعا١َ –ايباب ايسابع 

 

بًػت تكذٜشات املؼاسٜع اإلْؼا١ٝ٥ ٚايـٝا١ْ ٚاالطتُالنات ايعاَـ١ مبؼـشٚع َٝضاْٝـ١ ايظـ١ٓ         

ٕ دٜٓاس ب 016032َبًؼ  0210/0213املاي١ٝ  دٜٓاس عٔ اعتُادات ًَٕٝٛ (    - 06838 )  ٓكف قذسًَٙٝٛ

 ، سظب َا ٖٛ َٛكح  بازبذٍٚ ايتايٞ : ( %  - 11.1) بٓظب١  0211/0210ايظ١ٓ املاي١ٝ 

 ( 6جدٍٚ زقِ ) 

 عـــــاب ايسابـــسات ايبــتكدٜ

 ) باملًٕٝٛ دٜٓاز (

 حطاب ختاَٞ

2010/2011 

 َٝصا١ْٝ َعتُد٠ 

2011/2012 

 َػسٚع َٝصا١ْٝ

2012/2013 

 

1688.1 

 

 

2430.8 

 

2162.0 

 

 ٜٚٛضح اجلدٍٚ ايتايٞ  تٛشٜع تكدٜسات ايباب ايسابع ع٢ً أٚج٘ اإلْؿام املدتًؿ١

 تٛشٜع تكدٜسات  ايباب ايسابع( 7جدٍٚ )

 ) باملًٕٝٛ دٜٓاز (

 

 ــــــإـــــــــــــــــايبٝـــــ

 0210/0213ايطـــــ١ٓ املايٝـــــــــــــــــــــــ١ 

ايتهايٝــ 

 ايهًٝـــ١

 عتُادات اال

 ١ــــــــايصسؾٝ

ايٛشٕ ايٓطيب 

 يالعتُادات ايصسؾ١ٝ 

 % 537 10338 005431 اجلدٜد٠  املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ –

 % 68.7 148634 1684331 املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ املعتُد٠   –

 % 19.3 41635 - األعُاٍ االْػا١ٝ٥ ايصػري٠ ٚايصٝا١ْ -

 % 633 13533 - االضتُالنات ايعا١َ  –

 % 122 016032 1929730 ١ ايباب ايسابعمجً

 

 : 0021/3021االعتبازات اييت زٚعٝت يد٣ إعداد تكدٜسات ايباب ايسابع يًط١ٓ املاي١ٝ 

 

املؼـاسٜع اإلْؼـا١ٝ٥    –قاّ قطاع ػ٦ٕٛ املٝضا١ْٝ ايعاَـ١ بإعـذاد َؼـشٚع َٝضاْٝـ١ ايبـاب ايشابـع        - 1

إلداسات اسبه١َٝٛ ٚاهل٦ٝات املًشك١ بعذ ٚايـٝا١ْ ٚاالطتُالنات  ايعا١َ زبُٝع ايٛصاسات ٚا

إدشا٤ ناف١ ايذساطات ايف١ٝٓ ٚاملاي١ٝ ع٢ً َك سات ٖزٙ ازبٗـات ، سٝـح مت اعتُـاد ايتٛصٜـع     

ايظٟٓٛ يإلْفام االطتجُاسٟ ٚفل استٝادات ازبٗات اسبهَٛٝـ١ َٚعـذالت ايــشف ايظـ١ٜٛٓ     

تكذٜشات َؼشٚع َٝضا١ْٝ نأطاغ إلعذاد  0210/0213 ايجايج١ٚٚفل َا دا٤ باشبط١ ايظ١ٜٛٓ 

 . 0210/0213ايظ١ٓ املاي١ٝ 
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ايعٌُ ع٢ً اسبذ َٔ اإلْفام ازباسٟ ٚصٜاد٠ اإلْفام االطتجُاسٟ َع األـز باالعتباس ايـذٚس   – 0

 . ايزٟ تًعب٘ اعتُادات ايباب ايشابع يف ذبشٜو عذ١ً ايٓؼا  االقتـادٟ

 

١ٜ ٚت١ُٜٛٓ أل١ُٖٝ ٖزٙ املؼشٚعات يف إدساز املؼشٚعات ازبذٜذ٠ ٚاييت متجٌ أ١ُٖٝ سٝٛ – 3

تًب١ٝ استٝادات املٛاآني َٔ ـذَات دذٜذ٠ ٚذبظني َظت٣ٛ اشبذَات ايكا١ُ٥ سايٝا 

بظبب ايتٛطع ايعُشاْٞ ٚإْؼا٤ َٓاال طه١ٝٓ دذٜذ٠ ، ٚقذ بًػت ايتهايٝف ايه١ًٝ 

ايٝـ١  ًَٕٝٛ دٜٓاس يف سـني بًػـت االعتُـادات ايــشف١ٝ يًظـ١ٓ امل      005431هلزٙ املؼاسٜع 

 . ًَٕٝٛ دٜٓاس 10338َبًؼ  0210/0213

 

  0210/0213االطتُشاس يف تٓفٝز املؼاسٜع املعتُذ٠ ٚإدساز االعتُادات ايالص١َ يًظ١ٓ املاي١ٝ  – 4

ٚــذَات ايهٗشبـا٤ ٚاملـا٤    َع اي نٝض ع٢ً املؼاسٜع اشباؿ١ بتطٜٛش ايتعًـِٝ ٚايــش١   

 . ب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚاملشافل ايعا١َٚاشبذَات االدتُاع١ٝ ٚاشبذَات األ١َٝٓ َٚؼاسٜع اي
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 ع :ــــــــاب ايسابــــسات ايبـــيف تكدٜ ايٓكصباب ــــِ أضــَٚٔ أٖ

 

 

 بٝـــــــــــــــإ دلُٛع١ / بٓد

 عدد

 املػازٜع

 اعتُادات

0211/0210 

 تكدٜسات

0210/0213 

 ايٓطب١ % +ايؿسم  

 % - 4337 -  9632 10338 01938 64 املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ اجلدٜد٠ 1/1

 %   - 15 - 06135 148634 1747.9 436 ) اجلازٟ تٓؿٝرٖا ( املػازٜع املعتُد٠ 1/0

 %  - 538  - 0535 41635 44032 - األعُاٍ اإلْػا١ٝ٥ ايصػري٠ ٚايصٝا١ْ 0/2

 % 54433 11433 13533 0132 - االضتُالنات ايعاَـــــــــــ١ 3/2

 

 مجًــ١ ايبـــــاب ايسابـــع

 

 0432.7 016032 06837 - 11.1  % - 

 

 

 ع :ـــــاب ايسابـــيف ايب ايٓكصباب ـــِ أضـــأٖ

 

 

 0210/0213تأـش ؿذٚس قإْٛ سبط َٝضا١ْٝ ايٛصاسات ٚاإلداسات اسبه١َٝٛ يًظ١ٓ املايٝـ١   – 1

بتـاسٜخ   0210( يظ١ٓ 5إىل َا بعذ َٓتـف ايظ١ٓ املاي١ٝ سٝح ؿذس مبٛدب ايكإْٛ سقِ )

 قذ تشتب ع٢ً ريو :ٚ 12/12/0210

 عذّ إَها١ْٝ تٛقٝع عكٛد املؼاسٜع ازبذٜذ٠ . - 

 تٛقع عكٛدٖا ــالٍ ايظـ١ٓ املايٝـ١    ملعذّ إَها١ْٝ تٛقٝع عكٛد املؼاسٜع املعتُذ٠ اييت  - 

0211/0210 . 

ؿذٚس قشاس َٔ زب١ٓ املٓاقـات املشنض١ٜ بعذّ املٛافك١ ع٢ً املؼاسٜع املطشٚسـ١ يـذٜٗا    - 

ِ ٚا ّ ايتـُٝ يتٓفٝز سٝح ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايتـُِٝ عٔ اشٜل زب١ٓ اـتٝاس ايبٝٛت بٓظا

ّ االطتؼاس١ٜ ، َٚا تشتب ع٢ً ريو َٔ  ايعذٜذ َٔ َؼاسٜع ٚصاس٠  تٛقٝع عكٛد إَها١ْٝ عذ

 ايـش١ ٚاي ب١ٝ ٚغريٖا َٔ ازبٗات اسبه١َٝٛ .

 

 0210/0213ٚيف ك٤ٛ تٛدٗات صبًع ايٛصسا٤ بتخفٝض تكذٜشات َٝضاْٝـ١ ايظـ١ٓ املايٝـ١     – 0

مت ربفٝض تكذٜشات املؼـاسٜع  نُا طبل اإلػاس٠ ْٚظشا يتأـش ؿذٚس قإْٛ سبط املٝضا١ْٝ 

 اإلْؼا١ٝ٥ ٚايـٝا١ْ .
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 املصسٚؾات املدتًؿ١ ٚاملدؾٛعات ايتخ١ًٜٝٛ : –ايباب اخلاَظ 

بضٜاد٠  ًَٕٝٛ دٜٓاس  908632َبًؼ  0210/0213بًػت تكذٜشات ايباب اشباَع يًظ١ٓ املاي١ٝ     

نُا  % 134أٟ بٓظب١  0211/0210ًَٕٝٛ دٜٓـاس عٔ اعتُـادات ايظـ١ٓ املايٝــ١  10937سٖا  قذ

 ٖٛ َٛكح بازبذٍٚ ايتايٞ :

 

  تكدٜسات ايباب اخلاَظ( 8جدٍٚ زقِ )

) باملًٕٝٛ دٜٓاز (

 حطاب ختاَٞ

2010/2011 

 َٝصا١ْٝ َعتُد٠ 

2011/2012 

 َػسٚع َٝصا١ْٝ

2012/2013 

 

8164.9 9156.3 9286.0 

 

 ظ :ـــاب اخلاَـــيف ايبايصٜاد٠ باب ـــِ أضــَٔ أٖ

 

 * ( ٟ ٞ َٔ ايعذض االنتٛاس ًَٕٝٛ دٜٓاس ( بـٓذٚم  1294.4طذاد ايذفع١ ايجايج١ َٔ ايكظط ايجاْ

/أٚال( بتـاسٜخ  844ايباب ايجايح بكإْٛ ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ سظب قشاس صبًع ايٛصسا٤ سقـِ ) 

17/9/0227 . 
 

يجاْٞ َٔ األعبا٤ املاي١ٝ امل تب١ ع٢ً ) َؼشٚع سفع ايظكف يألع٢ً يًُشتب طذاد ايكظط ا  *

د.ى ( إىل املؤطظ١ ايعا١َ يًتأَٝٓات  1522د.ى إىل  1052اشباكع يًتأَني األطاطٞ َٔ 

ًَٕٝٛ دٜٓاس َكابٌ تهًف١ املذ٠ ايظابك١ ع٢ً تعذٌٜ ايٓظاّ  131337االدتُاع١ٝ ٚايبايػ١ 

ٚبٛاقع   0211/0210ظا  ط١ٜٛٓ بذ٤ا َٔ َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ ( أق12ٚريو بتكظٝطٗا ع٢ً )

 د.ى طٜٓٛا . 131 372 222

 

طذاد ايكظط ايجاْٞ َٔ األعبا٤ املاي١ٝ امل تب١ ع٢ً َؼشٚع تهًف١ إعاد٠ َٛاص١ْ ايٓظاّ يف  *

( أقظا  ط١ٜٛٓ 12ًَٕٝٛ دٜٓاس ٚريو بتكظٝطٗا ع٢ً ) 162738ايتأَني ايتهًُٝٞ ٚايبايػ١ 

 ًَٕٝٛ دٜٓاس طٜٓٛا . 162378ٚبٛاقع  ١0211/0210 بذ٤ َٔ َٝضا١ْٝ ايظ١ٓ املاي١ٝ َتظاٜٚ

 

 صٜاد٠ دعِ املٓتذات املهشس٠ ٚايػاص املظاٍ املظٛم ضبًٝا بظبب استفاع أطعاس ايٓفط .* 

 

ـ ات عاَــتػط١ٝ ايضٜاد٠ يف أطعاس املٛاد ايت١ُٜٝٓٛ ٚاسبذٜذ ببٓذ اعاْ* ـ ١ بـــ ـ ٛصاس٠ ايتذــ اس٠ ــ

 ١ .ـــٚايـٓاع

 

 ( اا٥شات بايذٜٛإ األَريٟ .8تػط١ٝ تهايٝف تؼػٌٝ ايطا٥شات اسبه١َٝٛ ٚعذدٖا )* 
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ِ ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ بظبب صٜاد٠ أعذاد ايعاًَني بايكطاع اشباق ، باإلكاف١ *  صٜاد٠ املخـف يذع

 . / أٚال (675إىل تهايٝف املظشسني َٔ ايعٌُ ابكا يكشاس صبًع ايٛصسا٤ سقِ ) 
 

 . ٌٜٛ اهل٦ٝات املًشك١ ٚاملؤطظات املظتك١ًصٜاد٠ مت* 
 

صٜاد٠ يف بٓذ ذبٜٛالت يألفشاد يتػط١ٝ َهافآت ايطًب١ ايهٜٛتٝني ايذاسطني داـٌ ٚـاسز * 

 1995( يظ١ٓ 12بتعذٌٜ أسهاّ ايكإْٛ سقِ ) 0211( يظ١ٓ 09ايهٜٛت ٚفكا يًكإْٛ سقِ )

 . يف ػإٔ َهافآت ايطًب١
 

 . يذٜٛإ األَريٟ باإلكاف١ إىل تػط١ٝ َـاسٜف أطش ايؼٗذا٤ايضٜاد٠ يف بٓذ املؤمتشات با* 
 

 . ايضٜاد٠ يف بٓذ ايٛظا٥ف اشباؿ١ بٛصاس٠ ايذفاع بظبب ايضٜاد٠ يف أعذاد ايعظهشٜني* 
 

ايضٜاد٠ يف بٓذ دعِ ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ بذٜٛإ اشبذ١َ املذ١ْٝ يضٜاد٠ أعـذاد املتٛقـع تؼـػًِٝٗ    * 

 . بايكطاع اشباق
 

ـ ع اشبذَـشاس صبًـــذٚس قـــذٍ ٚؿــــيعال٠ٚ ايكلا١ٝ٥ بٛصاس٠ ايعايضٜاد٠ يف ا*  ـ ١ املذْٝــــ ١ ـــ

 . 0211 يظ١ٓ 11سقِ 
 

 . ايضٜاد٠ يف بٓذ َؤمتشات بٛصاس٠ اشباسد١ٝ يتػط١ٝ املؤمتشات اشباؿ١ بايٛصاس٠* 
 

 ٜكابٌ ذيو ْكص يف اجلٗات ايتاي١ٝ :ٚ         

املٓتذات املهشس٠ ٚايػاص املظـاٍ املظـٛم ضبًٝـا ٚفكـا     ايٓفط : بظبب ْكف تكذٜشات دعِ ٚصاس٠ * 

 . يالستٝادات املتٛقع١
 

ٚصاس٠ ايتذاس٠ ٚايـٓاع١ : بظبب إيػا٤ ايتهًف١ اشباؿ١ بـشف املٛاد ايت١ُٜٝٓٛ الْتٗا٤ املـذ٠  * 

 . املخــ١ هلا مبٛدب املهش١َ األَري١ٜ
 

ٌ : بظبب ْكف تكذٜشات بٓذ ذب*  ٕ االدتُاع١ٝ ٚايعُ ٜٛالت يألفشاد ٚٚفكا يًشاد١ ٚصاس٠ ايؼ٦ٛ

 . ايفع١ًٝ
 

 . ٚصاس٠ املاي١ٝ / اإلداس٠ ايعا١َ : بظبب تٛصٜع االعتُادات اشباؿ١ بايًذإ ع٢ً أبٛاب املٝضا١ْٝ* 
 

 . صبًع ايٛصسا٤ : بظبب تٛصٜع االعتُادات اشباؿ١ بايًذإ ع٢ً أبٛاب املٝضا١ْٝ* 
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 ( 9دٍٚ زقِ ) ج

 1002/3021ٚااليتصاَات ٚايعجص يف َٝصا١ْٝ ايط١ٓ  املاي١ٝ تكدٜسات اإلٜسادات ٚاملصسٚؾات 
 

 " ٍٍِْٛ دٌٕاس "  

 

 بٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ

 اعتُادات

ايط١ٓ املاي١ٝ  

0211/0210 

َػسٚع َٝصا١ْٝ 

 ايط١ٓ املاي١ٝ

0210/0213 

 

 ايؿـــــسم

 

 ايٓطب١ %

  

 أٚال : اإلٜــــــسادات :

 ـــ١ اإلٜسادات ايٓؿطٝــ

 
 

1032731 

 
 

1076830 

 

 

46131 

 

 

3375 % 

 % 0309 06.2 116430 113830 اإلٜسادات غري ايٓؿط١ٝ 

 % 3360 48731 1393034 1344533 ساداتــــمج١ً اإلٜ                                                               

 ا : االيتصاَـــــــات :ـــــثاْٝ

 *  1976يط١ٓ  126قإْٛ  -األجٝاٍ ايكاد١َ املكتطع الحتٝاطٞ 

 % َٔ اإلٜسادات الحتٝاطٞ األجٝاٍ ايكاد١َ  12    -أ 

 َبًؼ إضايف – % َٔ اإلٜسادات الحتٝاطٞ األجٝاٍ ايكاد١َ 15 –ب 

 

 

134435 

2 

 

 

139330 

028939 

 

 

4837 

028939 

 

 

3360 % 

 ا : املصسٚؾـــــــــات :ــــثايج

  ستبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    امل –ايباب األٍٚ  – 1

 

440832 

 

514632 

 

718.0 

 

1630 % 

 % 37.4 113432 416932 323532 املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلدَــــــات   –ايباب ايجاْٞ  – 0

 % 03.9 9032 477 38532 ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملعدات ٚايتجٗٝصات  –ايباب ايجايح  – 3

 % - 1132 -  06832   016032 0432.7  املػازٜع االْػا١ٝ٥ ٚايصٝا١ْ ٚاالضتُالنات ايعا١َ –بع ايباب ايسا – 4

 % 134 10937 908632 915633 املصسٚؾات املدتًؿ١ ٚاملدؾٛعات ايتخًٜٛٝـــ١  –ايباب اخلاَظ  –5

 % 933 182532 0104232 19435.2 اتـــــ١ املصسٚؾــــمجً                                                                           

 % 1932 394336 0470331 0277936 اتـــــات ٚاملصسٚؾــــــ١ االيتصاَـــمجً

     ص يف املٝصاْٝـــ١ــــا : ايعجــــــزابع

 % 0032 131738 -  732736 - 598938 االضتكطاع الحتٝاطٞ األجٝاٍ ايكاد١َقبٌ 

 %  4731 345634 -  1279237 - 733433 حتٝاطٞ األجٝاٍ ايكاد١َ االضتكطاع البعد 

 

*5021002100213

1505
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   ادع ادع ادع ـــــــــــــــٌ ايطٌ ايطٌ ايطـــــــــــــــايؿصايؿصايؿص

   

   اخلامتـــــ١اخلامتـــــ١اخلامتـــــ١
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 ايؿصٌ ايطادع

 

 ــ١ــــاخلامتـــ              

 

 

 ٚفكا السـا٤ات اسبظابات ايك١َٝٛ َٓٗا : ٚـتاَا يكذ سكل االقتـاد ايهٜٛيت ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ

 

 

ٞ اإليايٞ باألطعاس ازباس١ٜ – 1 إىل  0212يف ْٗا١ٜ عاّ  بًػت ايتكذٜشات األٚي١ٝ يًٓاتر احملً

ًَٝـٕٛ   3787637، ٚبًؼ ايٓاتر ايكَٛٞ اإليـايٞ   دٜٓاس نٜٛيتًَٕٝٛ  3563337سٛايٞ 

نُا بًؼ ايذـٌ ايكَٛٞ املتـاح  بعذ إكاف١ ؿايف دـٌ عٛاٌَ اإلْتاز َٔ اشباسز ، دٜٓاس 

ًَٝــٕٛ دٜٓــاس ، ٚريــو بعــذ ــــِ أٖــالى سأغ املــاٍ ايجابــت ٚإكــاف١ ؿــايف    3167231

 ت ازباس١ٜ َٔ ايعامل اشباسدٞ .ايتشٜٛال

 

ٞ بًؼ َتٛطط ٚٚفكا يزيو  – 0 ٞ ْـٝب ايفشد َٔ ايٓاتر احملً ٞ اإلياي دٜٓاس يف عاّ  9993سٛاي

ٟ سكك 1433 بٓظب١  اــَشتفع 0212 ٔ املظت٣ٛ ايز ّ ــــ٘ يف عـــ% ع ٟ بًــــٚاي 0229ا ؼ ــز

 .دٜٓاسا  8745

دٜٓـاس   12600سـٛايٞ   0212ر ايكَٛٞ اإليايٞ عـاّ  ْـٝب ايفشد َٔ ايٓاتٚبًؼ َتٛطط            

 .%  1432بٓظب١  َشتفعا 0229دٜٓاس عاّ  9318َكابٌ 

ٞ  0212ْـٝب ايفشد َٔ ايذـٌ ايكَٛٞ املتاح عـاّ  بًؼ َتٛطط نُا             دٜٓـاس    8881 سـٛاي

 .%  1737بٓظب١  َشتفعا 0229دٜٓاس عاّ  7544.2َكابٌ 

ٜٚعٛد ، سـا٤ إلاإلداس٠ املشنض١ٜ يات املعذي١ ٚاألٚي١ٝ ايـادس٠ عٔ ايتكذٜشسظب ٚريو            

املتـاح يف  اإليايٞ ٚايذـٌ ايكـَٛٞ  َتٛطط ْـٝب ايفشد َٔ ايٓاتر ايكَٛٞ  االستفاع يف

إىل االستفـاع يف ؿـايف عٛاَـٌ اإلْتـاز َـٔ اشبـاسز        0229َكاس١ْ بعاّ  0212ْٗا١ٜ عاّ 

 .ايتشٜٛالت ازباس١ٜ َٔ اشباسز  سأغ املاٍ ايجابت ٚاغبفاض ؿايفى الٖٚإ

 

ٖٚٓاى صبُٛع١ َٔ ايتشذٜات اييت ػبب إٔ تٛادٗٗا ايظٝاطات االقتـاد١ٜ يًبالد بٛد٘            

 عاّ ٚايظٝاطتني املاي١ٝ ٚايٓكذ١ٜ بٛد٘ ـاق ، ٚتتُجٌ تًو ايتشذٜات يف اآلتٞ :
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1 –     ٚ ىل املشنـض املـايٞ   ايتشـٍٛ بايهٜٛـت إ  ايعٌُ ع٢ً ذبكٝـل ايشغبـ١ األَريٜـ١ ايظـا١َٝ 

ٞ املٓؼٛد يف أقشب ٚقت ممهٔ ٚاػ اى ازبُٝع يف ذبكٝل ٖزا اهلذف  ٚايتذاسٟ اإلقًُٝ

 ايظاَٞ . ايٛاين 

 

ٙ ع٢ً ايكٝاّ باالطتجُاس اإلْتادٞ اشبايل يًُٓٛ  – 0 ٌ دٚس ايكطاع اشباق ايهٜٛيت ٚسفض تفعٝ

 أبٓا٥ٓا يف املظتكبٌ . ّاملظتذاّ ٚيفشق ايعٌُ أَا

 

ايعٌُ ع٢ً اطتكطاب سؤٚغ األَٛاٍ األدٓبٝـ١ يًُؼـاسن١ َـع ايكطـاع اشبـاق      كشٚس٠  – 3

 ايهٜٛيت يف ت١ُٝٓ اقتـادْا ايٛاين دٕٚ قٝٛد .

 

كشٚس٠ قٝاّ ايذٚيـ١ بـذٚسٖا يف سفـض ٚتؼـذٝع َٚؼـاسن١ ايكطـاع اشبـاق ايهـٜٛيت          – 4

 . ٚأؿشاب سؤٚغ األَٛاٍ األدٓب١ٝ ع٢ً املظا١ُٖ ايفعاي١ يف بٓا٤ االقتـاد ايهٜٛيت

 

كشٚس٠ تٜٓٛع َـادس تٛيٝذ ايٓـاتر احملًـٞ اإليـايٞ ٚصٜـاد٠ َظـا١ُٖ ايكطاعـات غـري         – 5

 ايٓفط١ٝ فٝ٘ باعتباس إٔ تًو ايكطاعات ٖٞ اييت طتخًل ايُٓٛ املظتذاّ ع٢ً أطع ق١ٜٛ .

 

َٔ ايلشٚسٟ كُإ اطتكشاس األطعاس نأسذ ايذعا٥ِ اييت ٜكّٛ عًٝٗا االطتجُاس اإلْتادٞ  – 6

 اآلَٔ .

 

ٌ ع٢ً اربار إدشا٤ات ع١ًُٝ يضٜاد٠ اإلٜشادات غري ايٓفط١ٝ ، ٚاسبذ َٔ ايضٜاد٠ املطشد٠  –7 ايعُ

 ايعاّ .ازباسٟ يف اإلْفام 

 

 

َٛاد١ٗ ع٢ً اطتُشاس اإلظباصات ٚ عٌُطٛف ْ" إٕ ػا٤ اهلل "  0210/0213ٚيف ايظ١ٓ املاي١ٝ       

 ٌ ٍ ايعُ ٘ االقتـاد ايهٜٛيت َٔ ـال ايذؤٚب ع٢ً تزيٌٝ ايـعاب ، ٚاربار ايتشذٜات اييت تٛاد

ٔ َٛاد١ٗ  ٌ اقتـادْا . ٚيتشكٝل تًو بعض ايكشاسات ايـعب١ اييت تلُ ايتشذٜات ٚتػٝري ٖٝه

 ريو طٛف تتخز اإلدشا٤ات ايتاي١ٝ :

 

ٍّضأٍااح اٌغاإح اٌّاٌٍااح   تٚاٌرااً أدسمااد   0210/0213اٌثاٌثااح  اٌخاااح اٌغاإٌٛح ذٕفٍااز ِ،اااسٌع   – 1

ٔأِاً أْ ذحماك صٌاادج ِماذالخ إٌّاٛ ااً االلرصااد        اط ٌٗ ، ٚاٌراً  ٚاما ٌّا ٘ٛ ِخ 0210/0213

 اٌىٌٛرً ، ِٚماٌجح االخرالالخ اٌٍٙىٍٍح اٍٗ .
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تؼذٝع ايكطاع اشباق ايهٜٛيت ع٢ً االطتجُاس اإلْتادٞ َٔ ــالٍ ايعُـٌ عًـ٢ إقـشاس      – 0

شبري َؼاسٜع ايكٛاْني اشباؿ١ بايؼشنات اإلمنا١ٝ٥ اييت طتعٛد ع٢ً املٛاأ ايهٜٛيت بـا 

 طٛا٤ َٔ سٝح ايذـٌ أٚ َٔ سٝح فشق ايعٌُ .

 

ايظعٞ إىل َشادع١ قـإْٛ دعـِ ايعُايـ١ ايٛآٝـ١ ٚتؼـذٝعٗا يًعُـٌ يف ازبٗـات غـري          – 3

اسبه١َٝٛ يف ك٤ٛ اشبرب٠ املهتظـب١ ــالٍ ايظـٓٛات املاكـ١ٝ سبفـض ايكطـاع اشبـاق        

 ايهٜٛيت ع٢ً صٜاد٠ فشق تٛظٝف ايعُاي١ ايٛا١ٝٓ .

 

يف ناف١ األدٗض٠ اسبهَٛٝـ١  يٌٝ ايعكبات ٚتبظٝط اإلدشا٤ات اإلداس١ٜ ايعٌُ ع٢ً تز – 4

 يًشـٍٛ ع٢ً َٛافكاتٗا ٚتشاـٝـٗا ملظاعذ٠ ايكطاع اشباق ع٢ً ايكٝاّ بايذٚس املطًٛب .

 

ايشقاب١ ايفعاي١ ٚاملظتذمي١ ع٢ً املاٍ ايعاّ ، ٚمحا١ٜ ٚتُٓٝـ١ أَـالى ايذٚيـ١ ايعكاسٜـ١      – 5

 ٚصٜاد٠ َشدٚدٖا ٚعٛا٥ذٖا .

 

ر ٚاألدا٤ عًــ٢ عــذد أنــرب َــٔ ـــــ١ ايرباَـــــٞ ملٝضاْٝـــــايعُــٌ عًــ٢ ايتطبٝــل ايتذسػب – 6

 ٛصاسات ٚاهل٦ٝات .ـــاي

 

ّ ايلشٜيب يضٜــني ايٓظــ١ َشادع١ ٚتفعٌٝ قٛاْــاالطتُشاس يف عًُٝ – 7 شادات ايػري ــاد٠ اإلٜـــا

 ْفط١ٝ .

 

اح األمحذ ازبابش ايـباح ٚيف ظٌ قٝاد٠ سلش٠ ؿاسب ايظُٛ أَري ايبالد ايؼٝخ ؿب

إٔ تتشكل يف عٗـذٙ نٜٛـت املظـتكبٌ ، نٜٛـت األَـٌ ،      ْأٌَ سفظ٘ اهلل ٚسعاٙ 

 نٜٛت ايشـا٤ ٚايُٓا٤ .

 

 

 ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل ،،،

 
 
 
 

        

 

 د. ْاٜف فالح اسبذشف 

  ٚصٜش املاي١ٝ 

ٚٚصٜش اي ب١ٝ ٚٚصٜش ايتعًِٝ 

 ناي١ ايعايٞ بايٛ


