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أواًل: مًزانًةةةةُ ارةةةةىإلاااا واحلكاااا اذترىمًةةةةُ رمن ةةةة  ارنا ةةةة  مةةةة       

 :2102/2102املارًُ ارشنُ 

 

   مغةةة   ُ مةةةااضن مةةةة    -ارفعمًةةةُ رمن ةةةة  ارنا ةةة   ينةةةاين     احليةةةناكاا  مجمةةة

 ممًاا ك.ك. تنقشم إىل: 6.6حنى  2102/2102ارشنُ املارًُ 

o 6.2 .ًُممًاا ك.ك. كإيناكاا نفط 

o 1.508 .ًُممًاا ك.ك. كإيناكاا غري نفط 
 

  مةةةااضن مةةة    -ارفعمًةةةُ رمن ةةة  ارنا ةةة   ينةةةاين     املصةةةنو اا مجمةةةُ  مغةةة

 ممًاا ك.ك.  00.0حنى  2102/2102ارشنُ املارًُ 
 

  ِْل  مةةة  2102/2102 ةةةإل ارن ةةة  ارنا ةةة  مةةة  ارشةةةنُ املارًةةةُ   مةةةا تقةةة   و نةةةا

 ممًاا ك.ك. 2.3 جز  مق ااه  حقق
 

 اربزامةةةاا ار ورةةةُ   عةةة  احبشةةةاغ املامةةة  ارتةةةا     يف حةةةن أنةةة  و 

% مةةةةةةة  إمجةةةةةةةارٌ 24األجًةةةةةةةام ارقاكمةةةةةةةُ  احبًةةةةةةةا ٌ واملبعمةةةةةةةق  

   ةةةةإل ارعجةةةةز اررمةةةةٌ رماًزانًةةةُ عةةةة م ارن ةةةة  ارنا ةةةة  مةةةة   احليةةةناكاان 

 .ممًاا ك.ك 4.2 م   2102/2102ارشنُ املارًُ 

 

 ارعجةةةز غةةةري ارنفطةةةٌ   أمةةةا    ُ  مةةة   ن  قةةة  عةةة   صةةةا احليةةةناكاا ارنفطًةةة

 ممًاا ك.ك. 01.4حنى 
 

ار ورةةةةُ كاةةةةا أنةةةة  و عةةةة  احبشةةةةاغ املامةةةة  ارتةةةةا   اربزامةةةةاا   

% مةةةةةةة  إمجةةةةةةةارٌ 24واملبعمةةةةةةةق  احبًةةةةةةةا ٌ األجًةةةةةةةام ارقاكمةةةةةةةُ  

احليةةةناكاان   ةةةإل إمجةةةارٌ ارعجةةةز غةةةري ارنفطةةةٌ رماًزانًةةةُ عةةة م ارن ةةة      

 ممًاا ك.ك. 01.5 م  حنى  2102/2102ارنا   م  ارشنُ املارًُ 
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 : احليناكااثانًًا

 

     222مت حتصةةةةًا مةةةةا نشةةةةاب  َ عةةةة م ارن ةةةة    % مةةةة  احليةةةةناكاا املقةةةة ا

إمجةةةةارٌ  مت تقةةةة ين ًةةةةثحب  2102/2102ارنا ةةةة  مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ    

ممًةةةةاا ك.ك.   6.6حنةةةةى  و مت حتصةةةةًاممًةةةةاا ك.ك.   2.4 مبامةةةة يةةةةناكاا احل

 .2102/2102وذرك ع م ارن   ارنا   م  ارشنُ املارًُ 
 

 احليةةةناكاا ارفعمًةةةُ عةةة م ارن ةةة  ارنا ةةة  مةةة  ارشةةةنُ املارًةةةُ          اخنفضةةة

ُ  ةةةةةنفص ارفةةةةةةَ مةةةةة  ارشةةةةةنُ املارًةةةةةُ ارشةةةةةا قُ  مقاانةةةةة 2102/2102

 .%02 –  نشاُ  2100/2102
 

  املقةة ا احليةةناك احملصةةا  ةة   احليةةناك يف ااتفا ةةاطةةت ا مع ةةم أ ةةىاغ احليةةناكاا

 :و ظرا عا  يف

o  احليةةناكاا  ارشةةا  اراةةاغ  ُ                 % 782  نشةةاُ حتصةةًا تامةة  ن وارنسةةى  املبنى ةة

 .رذرك ارااغ املق ااحليناك م  
 

يف نشةةةاُ  اخنفاضةةةًاطةةةت ا  مثانيةةة  يف حةةةن أل  ةةةا ن  قةةة  مةةة  أ ةةةا  

 اربحصًا  وهاا:

o  مةةة   %22 تامةةة نشةةةاُ حتصةةةًا  ن احليةةةناكاا ارنأيارًةةةُ  ارثةةةام اراةةةاغ

 .احليناك املق ا رذرك ارااغ

o         اراةةاغ ارثةةانٌ  ارضةةنآص  مةةِ  ةةايف ارةة عا واألا ةةا ن  نشةةاُ حتصةةًا

 .ارااغ% م  احليناك املق ا رذرك 33تام  
 

     ُأمةةا  ًاةةا يبعمةةق مبقاانةةُ احليةةناكاا ارفعمًةةُ رمن ةة  ارنا ةة  مةة  ارشةةنُ املارًةة

   قةةة  2100/2102رةةةنفص ارن ةةة  مةةة  ارشةةةنُ املارًةةةُ ارشةةةا قُ   2102/2102

 ارًةةةُن أكةةةا ااتفةةةا  حًةةةث سةةةجا اراةةةاغ ارثةةةام   احليةةةناكاا ارنأيحقةةةق 

ا اراةةةاغ ارثةةةانٌ  ارضةةةنآص  مةةةِ ارةةة ع    املقاانةةةُ   .كنشةةةاُ  ةةةى 220%

 .%06.77 – نشاُ اخنفاض مبق اا أكا ق  سجا  واألا ا ن 
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   ن اراًانةةةةةاا املبعمقةةةةةُ  إمجةةةةةارٌ احليةةةةةناكاا 0ويىضةةةةةو ادتةةةةة وم ا ةةةةةم

  ومعةةةة م ارفعمةةةةٌ رماقةةةة ا  وأ ىا تةةةةا  احلضةةةةا ُ إىل نشةةةةاُ اربحصةةةةًا   

 ةةةنفص ارن ةةة  مةةة    2102/2102 ةةةن ارن ةةة  ارنا ةةة  رمشةةةنُ املارًةةةُ     ارةةةبغري

 .  2100/2102ارشنُ املارًُ 

 

املق اَ  واحليناكاا  2100/2102 املارًُم  ارشنُ  ارنا  ارفعمًُ رمن    احليناكاا ن:0ج وم ا م  

 2102/2102 املارًُوارفعمًُ رنفص ارفةَ م  ارشنُ 

 )القيمة بالمليون د.ك.(          

 
 أ ا م  املق ا حتصًاإطااَ ساراُ أو نشص  متثااألا ا   ارمىل األمحن *املص ا: إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ املارًُ.  

 

 

 

 

    ن مةةة  ارشةةةنُ  مةةةااض -ينةةةاين  ارنا ةةة ارن ةةة   بحمًةةةا  ًانةةةاا احليةةةناكاا عةةة م

تةكةةةةةز يف إليةةةةةناكاا تةةةةةان أل األهاًةةةةةُ ارنشةةةةةاًُ ر  2102/2102املارًةةةةةُ 

  اربارًُ: األ ىاغ

 إىل% 82مبعةةةة م اراةةةةاغ األوم: إيةةةةناكاا ارةةةةنف  ارتةةةةا  وارغةةةةاإل ارطاًعةةةةٌ   .0

 احليناكاا. إمجارٌ

 .احليناكاا % إىل إمجار2.8ٌمبع م  وارنسى  املبنى ُ يناكاااحل: ارشا   ارااغ .2

 احليناكاا. % إىل إمجار2.8ٌمبع م  إيناكاا ارت ماا: ارشاكضارااغ  .2
 

 

 

 

 

انفرق= )1-2(انفعهٍ )2(انًقذر )1(انفعهٍ

َطثح اإلَراد انفعهٍ 

إنً اإلَراد انًقذر 

نهطُح انًانُح 

2012/2013

يعذل تغُر نإلَراد انفعهٍ 

نهطُح انًانُح 

2012/2013 إنً انطُح 

انًانُح 2011/2012

%12-%8821.8863483.0987748.1994265.101222اإلجًانٍ

%14-%8284.4223192.0457129.1173937.073223  انثاب األول: انـُفــــــــــط انـخــــــــــاو وانـغـــــــــــــاز

%17.88-%12.34644-11.89122.1109.764  انثاب انثاٍَ: انضرائة عهً صافٍ انذخم واألرتاح

%10%4.2624.2504.6870.437110  انثاب انثانث:انضرائـة وانرضـىو عهً انًًـتهكـــاخ

%11-%1.5730.5461.4060.860258  انثاب انراتع: انضرائة وانرضىو عهً انطهع وانخذياخ

  انثاب انخايص: انضـرائـة وانرضــىو عهً انتجــارج     

                             وانًعايالخ انذونُح
84.85949.53569.69920.164141%-17.87%

%15%196.673170.532226.23655.704133  انثاب انطادش: إَـــــــــــراداخ انـــخــــــذيـــــــــــــاخ

%28%237.22234.081304.130270.049892  انثاب انطاتع: اإلَـــراداخ وانرضـــىو انًتُــــىعـــــح

%221%6.84032-0.98510.0003.160  انثاب انثايٍ: اإلَــــراداخ انـــرأضــًــــــانُــــــــــح

انثُاٌ

انرتع انراتع نهطُح انًانُح 

2011/2012
انرتع انراتع نهطُح انًانُح 2012/2013
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   ن األهاًةةةةةُ ارنشةةةةةاًُ أل ةةةةةىاغ احليةةةةةناكاا   2 0 ويىضةةةةةو ارظةةةةةرمن ا ةةةةةم

ًُ إىل إمجارٌ احليناكاا.   إمجااًل وتفصًً ن نشا

 

 نفطًُ إىل إيناكاا ار ورُارن: األهاًُ ارنشاًُ رإليناكاا ارنفطًُ وغري 0طرا ا م  

 

 . املارًُاملص ا: إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أل ىاغ احليناكاا ارفعمًُ إىل مجمُ احليناكاان: األهاًُ ارنشاًُ 2طرا ا م  

 

 .املارًُاملص ا: إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ      
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  إيناكاتتةةةةا  ًتةةةةا  ا ةةةة  جتةةةةاا ثةةةة   أكثةةةةن  ةةةةإل  ارةةةةذكن ادتةةةة ين ومةةةة 

 ارشةةةنُ مةةة ن مةةةااض - ينةةةاين  ارنا ةةة  رمن ةةة  املقةةة اَ إيناكاتتةةةا  ةةة  ارفعمًةةةُ

 :هٌ 2102/2102 املارًُ

o  ُ347ار يىال األمريٍ  نشا%. 

o  َ277 نشاُ  ارظٔىل االجباا ًُ وارعااوإلاا%. 

o ْ272 نشاُ  احلكااَ املنكزيُ رإلحصا%. 

 

ُ أكنةةِ ارةةح حققةة    ادتتةةاا أمةةا  كنشةةاُ مةة  احليةةناكاا    إيةةناكاا  عمًةة

 :تٌ   2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض -يناين  ارنا   رمن   املق اَ

o  ًُ50 نشاُ   احلكااَ ارعامُ –وإلااَ املار%. 

o  ُ015وإلااَ اررتن اْ واملاْ  نشا.% 

o  ُ020وإلااَ ارع م  نشا.% 

 

    رمن ةة   ارفعمًةةُجتةةاا  ا ةة  إيناكاتتةةا    ثةة  أكثةةن كاةةا رةة ا احلطةةااَ إىل أل

ارفعمًةةُ رةةنفص  ةة  إيناكاتتةةا  2102/2102 املارًةةُن مةة  ارشةةنُ مةةااض - ينةةاين  ارنا ةة 

 هٌ:  ربحقق مع م تغري مىجص  2100/2102 املارًُ ارشا قُم  ارشنُ ارن   

o  ُ617ار يىال األمريٍ  نشا%. 

o  ْ222 نشاُ  إكااَ ارفبىّ واربظني  –زتمص ارىإلاا%. 

o  020 نشاُ األمانُ ارعامُ رألو اف%. 
 

ن مةةااض - ينةةاين  ارنا ةة ومةة  ادتتةةاا ارةةح اخنفضةة  إيةةةناكاتتا ارفعمًةةُ رمن ةة   

 ةة  إيناكاتتةةا ارفعمًةةُ رةةنفص ارن ةة  مةة  ارشةةنُ       2102/2102املارًةةُ مةة  ارشةةنُ  

 :هٌ  ربحقق مع م تغري سارص  و2100/2102املارًُ ارشا قُ 

o  83 – نشاُ  وإلااَ ار  ا %. 

o ُ53 – نشاُ  كيىال احملاسا%. 

o  َ40 –  نشاُ اربعمًم ارعارٌوإلاا %. 
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 : املصنو اا:ثارثًا

 

 مت  2102/2102 املارًةةةةُ ارشةةةةنُ مةةةة ن مةةةةااض - ينةةةةاين  ارنا ةةةة  رن ةةةة عةةةة م ا

مت تقةةة ين % مةةة  إمجةةةارٌ املصةةةنو اا املقةةة اَ  حًةةةث    201 ةةةنف مةةةا نشةةةاب   

 مغةةةةة  املصةةةةةنو اا  ك.ك   ًناةةةةةا  ممًةةةةةاا 4.2 مبامةةةةة  ااصةةةةةنو إمجةةةةةارٌ امل

 ممًاا ك.ك. 00.0 حنى ًُارفعم
 

    2102/2102املصةةةةنو اا ارفعمًةةةُ رمن ةةةة  ارنا ةةةة  مةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ   ااتفعةةة 

مقاانةةةةُ  املصةةةةنو اا ارفعمًةةةةُ رةةةةنفص ارن ةةةة  مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ ارشةةةةا قُ   

 %.26  نشاُ  2100/2102
 

   املصةةةةةنوف ارفعمةةةةةٌ ااتفا ةةةةةا يف  املصةةةةةنو ااطةةةةةت ا مع ةةةةةم أ ةةةةةىاغ

  املصنوف املق ا و ظرا عا  يف: مقاانُ 

o  املخبمفةةةةةُ واملةةةةة  ى اا اربحىيمًةةةةةُن   اراةةةةةاغ ارتةةةةةامص  املصةةةةةنو اا

 % م  املصنوف املق ا رذرك ارااغ.225 نشاُ  نف تام  
 

 

طةةةةت  أ ةةةةىاغ  يف حةةةةن أل  ةةةةاغ واحةةةة   قةةةة  مةةةة  أ ةةةةا  ةةةةص    

 :ى  وه اا هى مق ا ارصنفاخنفاضًا يف نشاُ 

o  ةةةنفن  نشةةةاُ وسةةةآا ارنقةةةا واملعةةة اا واربجتًةةةزاا     ارثارةةةثاراةةةاغ  

 املق ا رذرك ارااغ. املصنوفم    %76تام  
 

   ُنةةةة  مقاانةةةةُ املصةةةةنو اا ارفعمًةةةةُ رمن ةةةة  ارنا ةةةة  مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةة 

 ةةةةةةةنفص ارفةةةةةةةةَ مةةةةةةة  ارشةةةةةةةنُ املارًةةةةةةةُ ارشةةةةةةةا قُ     2102/2102

 ةةةة   نشةةةةص  أ ةةةةىاغ املصةةةةنو اا  ةةةةيل مجًةةةة     إننةةةةا  ةةةة  2100/2102

املشةةةةبمزماا   ارثةةةةانٌ اراةةةةاغ   ةةةةى مشةةةةجا أكةةةةا وكةةةةال   مبفاوتةةةةُ

 %.50 حًث    مبع من ارشمعًُ وارت ماا
 

 اراًاناان 2  ا م ادت وم ويىضو  ُ ٌ  املبعمقة مقاانةُ   وأ ىا تةا  املصةنو اا   إمجةار

 .  املق ا ونشص ارناى
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  واملصنو اا املق اَ 2100/2102 املارًُم  ارشنُ  ارنا  ن: املصنو اا ارفعمًُ رمن   2ج وم ا م  

 2102/2102 املارًُوارفعمًُ رنفص ارفةَ م  ارشنُ 
 )القيمة بالمليون د.ك.(

 

 إطااَ ساراُ أو نشص  نف أ ا م  املق ا متثا   ارمىل األمحن األا ا*. املارًُاملص ا: إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ 

 

   مةةااضن مةة  ارشةةنُ املارًةةُ    -عةة م ارن ةة  ارنا ةة   ينةةاين   املصةةنو اا بحمًةةا  ًانةةاا

 تةكز يف األ ىاغ اربارًُ:  ماصنو اانشاًُ ر  تان أل األهاًُ ار2102/2102

 مة  % 32.6 يعاكم مبا اربحىيمًُ وامل  ى اا املخبمفُ املصنو اا: ارتامص ارااغ .0

 .املصنو اا إمجارٌ

 املصنو اا. إمجارٌ م % 23.2 يعاكم مبا املنتااا: األوم ارااغ .2

% مة  إمجةارٌ   08.5يعةاكم   املشةبمزماا ارشةمعًُ وارتة ماا مبةا    : ارثارةث ارااغ  .2

 .املصنو اا
 

    املصةةةةنو اان األهاًةةةةُ ارنشةةةةاًُ أل ةةةةىاغ  2ويىضةةةةو ارظةةةةرا ا ةةةةم  ًُ نشةةةةا

 .املصنو ااإىل إمجارٌ 

 

 املصنو اا أل ىاغ ارفعمًُ رماصنو اا ارنشاًُ : األهاًُن2  ا م ارظرا

 املصنو اا دتامُ  ارنشاُ

 

 . املارًُاملص ا: إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ            

انفرق = )2-1(انفعهٍ )2(انًقذر )1(انفعهٍ

َطثح انصرف 

انفعهٍ إنً 

انصرف انًقذر 

نهطُح انًانُح 

2012/2013

يعذل تغُر انصرف 

انفعهٍ نهطُح انًانُح 

2011/2012 إنً 

انصرف انفعهٍ نهطُح 

انًانُح 2012/2013

%27%210 5839.608 11149.608 5310.000 8748.861اإلجًانـــــــــــٍ

%19%198 1258.272 2544.772 1286.500 2142.524 انثاب األول: انـــًـــــــــــرتـــــثــــــــــــــــاخ

%61%194 981.045 2023.295 1042.250 1259.150 انثاب انثاٍَ: انًطـتهسياخ انطهعُح وانخذيــاخ

 انثاب انثانث: وضـائـــم انُقــــم وانًعـــــذاخ  

                   وانتــجهُــــــــساخ
84.742 119.250 104.315 -14.935 87%23%

 انثاب انراتع: انًشارَع اإلَشائُح وانصُاَح    

                  واالضتًالكاخ انعايح
837.407 540.500 992.871 452.371 184%19%

انثاب انخايص:  انًصروفــاخ انًختهفــح        

                   وانًذفىعــاخ انتحىَهُـــح
4425.038 2321.500 5484.357 3162.857 236%24%

انثُـــــــــــــاٌ

انرتع انراتع نهطُح 

انًانُح 2011/2012
انرتع انراتع نهطُح انًانُح 2012/2013
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      ومةةة  عةةة م حتمًةةةا املصةةةنو اا  ةةةارفةَ ذاتتةةةا تةةةان أل أكثةةةن ثةةة   جتةةةاا

 - ينةةةاين  رمن ةةة  ارنا ةةة   ا ةةة  مصةةةنو اتتا ارفعمًةةةُ  ةةة  مصةةةنو اتتا املقةةة اَ      

 هٌ: 2102/2102 املارًُن م  ارشنُ مااض

o  َ264 نشاُ  ارنف وإلاا%. 

o  َ250 نشاُ  احلكااَ ارعامُ –املارًُ وإلاا%. 

o ُ241  نشاُ وإلااَ ارصحُ ارعام%. 

 

 صةةةةةنو اتتااربارًةةةةةُ أ ةةةةةا ااتفةةةةةا  مل ث   املقاانةةةةةُ  حققةةةةة  ادتتةةةةةاا ارةةةةة 

مةةةة  ن مةةةةااض - ينةةةةاين  ارنا ةةةة رمن ةةةة  مصةةةةنو اتتا املقةةةة اَ  كنشةةةةاُ مةةةة  ُارفعمًةةةة

 :هٌ 2102/2102 املارًُارشنُ 

o ٍ010  نشاُ ار يىال األمري.% 

o 016 نشاُ  اذتنض ارى ين.% 

o  ْ003 نشاُ  إكااَ ارفبىّ واربظني  –زتمص ارىإلاا.% 
 

 مصةةةةنو اتتا  ةةةة   ًتةةةةاجتةةةةاا  ثةةةة  أكثةةةةن  كاةةةةا رةةةة ا احلطةةةةااَ إىل أل 

 ةةة   2102/2102 املارًةةةُن مةةة  ارشةةةنُ  مةةةااض - ينةةةاين  ارنا ةةة رمن ةةة   ارفعمًةةةُ

 املارًةةةةةةُ ارشةةةةةةا قُمةةةةةة  ارشةةةةةةنُ ارفعمًةةةةةةُ رةةةةةةنفص ارن ةةةةةة   مصةةةةةةنو اتتا

 هٌ:  2100/2102

o َ213 نشاُ ارعامُ  احلكااَ -املارًُ وإلاا%. 

o َ42  نشاُواملاْ  اررتن اْ وإلاا%. 

o 38 نشاُ األمريٍ  ار يىال%. 

 

رن ةةةة  رةةةةاعه ادتتةةةةاا عةةةة م ا   ارفعمًةةةةُ صةةةةنو اااملاخنفضةةةة    املقاانةةةةُ 

ارفعمًةةةُ  مصةةةنو اتتا ةةة   2102/2102 املارًةةةُن مةةة  ارشةةةنُ  مةةةااض - ينةةةاين  ارنا ةةة 

  ربحقةةةةق معةةةة م تغةةةةري  2100/2102ارشةةةةا قُ  املارًةةةةُمةةةة  ارشةةةةنُ  رةةةةنفص ارن ةةةة 

 :منتاسارص  

o ًُ44 –  نشاُ اجملمص األ مِ رمبخطً  واربنا%. 

o ُ 34 –  نشاُ وإلااَ اربجااَ وارصنا%. 

o 07 – نشاُ  وإلااَ املىا  ا%. 
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 التـقزيــــــز
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 ارعامُأوال: احليناكاا 

 

 احليناكاا ارنفطًُ - أ
 

   ارنا ةةةة عةةةة م ارن ةةةة    ارفعمًةةةةُ ارنفطًةةةةُ احليةةةةناكاا إمجةةةةارٌ مغةةةة 

ممًةةةةاا ك.ك  6.2  حنةةةةى 2102/2102مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ ن مةةةةااض -ينةةةةاين 

 2.2 حنةةةةىتامةةةة   ارن ةةةة  املًزانًةةةةُ عةةةة م  َيف حةةةةن أل احليةةةةناكاا املقةةةة ا

احليناك  ةةةةمقاانةةةةُ  احليةةةةناك ارفعمةةةةٌممًةةةةاا  ك.ك  وهةةةةى مةةةةا  ثةةةةا إليةةةةاكَ 

 %.222 تعاكمرًاثا نشاُ  مبا يزي     ارضعف املق ا 

ويعةةةىك ارشةةةاص يف ذرةةةك إىل تذ ةةةذغ أسةةةعاا ارةةةنف  عةةة م ارن ةةة        

  ممةةةةا أثةةةةن  ظةةةةرا  2102/2102ارنا ةةةة  مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ اذتارًةةةةُ   

 و اربارٌ  مِ احليناكاا ارنفطًُ.  اكااا ارنف سميب  مِ 

 

    ن  ًةةةةال طةةةةتنٍ  ةةةةاحليناكاا ارنفطًةةةةُ وسةةةةعن  2ويىضةةةةو ادتةةةة وم ا ةةةةم

مةةةااضن مةةة  ارشةةةنُ - ينةةةاين ةةةاكااا ارةةةنف  عةةة م ارن ةةة  ارنا ةةة   وارةةةنف  

ن  ًىضةةةةو ارع  ةةةةُ مةةةةا  ةةةةن 3أمةةةةا ارظةةةةرا ا ةةةةم   .2102/2102املارًةةةةُ 

 أسعاا ارنف  ارظتنيُ واحليناكاا ارنفطًُ.

 

  ارنفطًُ وسعن ارنف   اكااا ارنف  احليناكاان:2ج وم ا م  

 .2102/2102م  ارشنُ املارًُ  ع م ارن   ارنا  

 مااض  ااين يناين 

   ةةةةاا ارنفةةةةأسعمبىسةةة  

  كوالا أمنيرٌ/  نمًان
108.31 111.79 105.17 

  اكااا اراةوم م  مصاكا خمبمفُ 

  ممًىل  نمًا/ يى ن
2.85 2.812 2.779 

 2.086 2.288 2.654 احليناكاا ارنفطًُ    ممًاا ك.ك.ن

املمحقةةةةةةُ                                                                                           وادتتةةةةةةاا رم ورةةةةةةُ املارًةةةةةةُ ارن ةةةةةة  سةةةةةةنىٍ رةةةةةةإلكااَ املبا عةةةةةةُ تقةةةةةةااين: املصةةةةةة ا

 ن OPECمن اُ األ طاا ارعاملًُ املص اَ رماةوم  
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 تطىا احليناكاا ارنفطًُ طتنيًا ع م :ن4طرا ا م  

   وتطىا أسعاا ارنف 2102/2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   

 

ٍ  املبا عةةةةُ تقةةةةااين: املصةةةة ا                                                                                           املمحقةةةةُ وادتتةةةةاا رم ورةةةةُ املارًةةةةُ رةةةةإلكااَ ارن ةةةة  سةةةةنى

 ن OPECاأل طاا ارعاملًُ املص اَ رماةوم   من اُ

 

     ارنا ةةة ن احليةةةناكاا ارنفطًةةةُ ارفعمًةةةُ رمن ةةة     4ويىضةةةو ارظةةةرا ا ةةةم 

  واحليةةةةةةناكاا ارنفطًةةةةةةُ املقةةةةةة اَ 2100/2102مةةةةةة  ارشةةةةةةنُ املارًةةةةةةُ 

حًةةةةث  ةةةة   .2102/2102مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ  ارنا ةةةة وارفعمًةةةةُ رمن ةةةة  

أل احليةةةناكاا ارنفطًةةةُ  ةةة  اخنفضةةة  عةةة م ارن ةةة  ارنا ةةة  مةةة  ارشةةةنُ        

ارشةةةةنُ املارًةةةةُ   نةةةة  مقاانبتةةةةا  ةةةةنفص ارن ةةةة  مةةةة   2102/2102املارًةةةةُ 

 .%03 –مبع م  2100/2102ارشا قُ 
 

  وارفعمٌ م  2102/2102 املارًُرشنُ م  ا كاا ارنفطًُ املق اَ وارفعمًُاحلينا ن: 5طرا ا م  

 2100/2102 املارًُارشنُ 

 

 . املارًُاملص ا: إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ 
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 احليناكاا غري ارنفطًُ  - غ
 

   ينةةاين ارنا ةة  عةة م ارن ةة   ارفعمًةةُ غةةري ارنفطًةةُ احليةةناكاا إمجةةارٌ مغةة- 

ك.ك يف حةةن   ىلممًةة  508.17  حنةةى  2102/2102مةةااضن مةة  ارشةةنُ املارًةةُ     

ك.ك     ىلممًةة 280.14 حنةةىتامةة   ارن ةة  املًزانًةةُ عةة م   َأل احليةةناكاا املقةة ا 

مبةةا يزيةة   ةة   املقةة ا احليناك مقاانةةُ  ةة احليةةناك ارفعمةةٌوهةةى مةةا  ثةةا إليةةاكَ  

%. ومةة  ادتةة ين  ارةةذكن أل أ مةةِ إيةةناك   202 رًاثةةا نشةةاُ تعةةاكم ارضةةعف 

ممًةةىل ك.ك. مقاانةةُ  ارظةةتىا    347.7ن مةةااض مبامةة   غةةري نفطةةٌ كةةال  ظةةت  

 ن.5يناين و ااين  كاا هى مىضو  ارظرا ا م 
 

يف هةةذه ارزيةةاكَ الاتفةةا  احليةةناكاا ارفعمًةةُ  ةةاأل ىاغ     ارشةةاص  ويعةةىك

 : األ ىاغ اربارًُ عصى ًااألهاًُ ارنشاًُ املنتفعُ  ذاا 

o  ُ % 38 يهاًةةُ نشةةاًُ تعةةاكم  اراةةاغ ارشةةا  : احليةةناكاا وارنسةةى  املبنى ةة

 م  إمجارٌ احليناكاا غري ارنفطًُ.

o   مةة  25.4 يهاًةةُ نشةةاًُ تعةةاكم   اراةةاغ ارشةةاكض: إيةةناكاا ارتةة ماا %

 إمجارٌ احليناكاا غري ارنفطًُ.

o      َاراةةاغ ارتةةامص: ارضةةنآص وارنسةةى   مةةِ اربجةةاا ُ  واملعةةام ا ار ورًةة

 % م  إمجارٌ احليناكاا غري ارنفطًُ.00 يهاًُ نشاًُ تعاكم 
 

 ارنفطًُ طتنيًا ع م غري تطىا احليناكاا :ن6طرا ا م  

 2102/2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ رإلكااَ ارن   سنىٍ املبا عُ تقااين: املص ا
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  ن احليةناكاا غةري ارنفطًةُ ارفعمًةُ رمن ة  ارنا ة  مة         7 6ا م  ويىضو ارظرمن

  واحليناكاا غري ارنفطًُ املق اَ وارفعمًُ رمن   ارنا ة   2100/2102ارشنُ املارًُ 

واألهاًُ ارنشاًُ ررا  اغ م  أ ةىاغ احليةناكاا     2102/2102م  ارشنُ املارًُ 

 غري ارنفطًُ إىل إمجارٌ احليناكاا غري ارنفطًُ.
 

 ارنا  ن: احليناكاا ارفعمًُ واملق اَ غري ارنفطًُ رمن   7ا م   طرا

 2102/2102م  ارشنُ املارًُ 

 

 إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ املارًُ.املص ا: 

 

 ن: األهاًُ ارنشاًُ رإليناكاا ارفعمًُ غري ارنفطًُ دتامُ احليناكاا غري ارنفط8ًُطرا ا م  

 

 إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ املارًُ. املص ا:    
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 مةااضن   -ع م ارن ة  ارنا ة   ينةاين    ارنفطًُ احليناكاا غري تغري مع م خيص  ًاا

مقاانبتا  احليناكاا غري ارنفطًةُ ارفعمًةُ عة م      2102/2102م  ارشنُ املارًُ 

 قة  حققة  احليةناكاا غةري      2100/2102نفص ارن   م  ارشةنُ املارًةُ ارشةا قُ    

 %.04رنفطًُ مع م تغري مىجص يعاكم ا

   مة  ارشةنُ    ارنا ة  ن احليناكاا غري ارنفطًُ ارفعمًُ رمن ة   8ويىضو ارظرا ا م

مة    ارنا ة    واحليناكاا غري ارنفطًُ املقة اَ وارفعمًةُ رمن ة     2100/2102املارًُ 

 .2102/2102ارشنُ املارًُ 

 

 

 ارنا  ن: احليناكاا ارفعمًُ واملق اَ غري ارنفطًُ ع م ارن   9طرا ا م  

       2100/2102 املارًُ  وارفعمًُ م  ارشنُ 2102/2102 املارًُم  ارشنُ 

 

 .املارًُ وارشًاسُ اررمٌ اال بصاك إكااَ: املص ا

 بحمًةةةةةا أ ةةةةةىاغ احليةةةةةناكاا غةةةةةري ارنفطًةةةةةُ ذاا األهاًةةةةةُ ارنشةةةةةاًُ و 

تةةةان مةةةا   2102/2102ارنا ةةة  مةةة  ارشةةةنُ املارًةةةُ   املنتفعةةةُ عةةة م ارن ةةة   

 يمٌ:

o ارضةةةنآص إيةةةناكاا  اراةةةاغ ارتةةةامص  اختةةةذ  ِ  اربجةةةااَ وارنسةةةى   مةةة

 ارنا ةةةة ارن ةةةة   عةةةة م اراهةةةةًا تصةةةةا  يًا   نار ورًةةةةُ واملعةةةةام ا

   حًةةةةث  مغةةةة  2102/2102ن مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ  مةةةةااض - ينةةةةاين 

 االاتفةةةةا  إىل و ةةةة  وا ةةةةم   ينةةةةاين طةةةةتن يفممًةةةةىل ك.ك.   06.04

 .  مااضممًىل ك.ك. يف طتن  20.0 حنى
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 يىضةةةةو وارةةةةذٍن 01  ا ةةةةم ارظةةةةرا مةةةة  يبضةةةةو اةةةةاك

 واملعةةةةام ا اربجةةةةااَ  مةةةةِ وارنسةةةةى  ارضةةةةنآص إيةةةةناكاا تطةةةةىا

 املةةةةةارٌ ارعةةةةةا  مةةةةة  ارنا ةةةةة  ارن ةةةةة  عةةةةة م طةةةةةتنيًا ار ورًةةةةةُ

2102/2102  . 

 

 واملعام ا ار ورًُارضنآص وارنسى   مِ اربجااَ إيناكاا تطىا  :ن01طرا ا م  

 2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   طتنيًا ع م  

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ ارظتنيُ رإلكااَ املبا عُ تقااين: املص ا

 

o ارن ة    عة م ن ارتة ماا  إيةناكاا   مااغ ارشةاكض احليناكاا ارفعمًُ ر تذ ذغ

 44.2حًث  مغ  حنى   2102/2102مااضن م  ارشنُ املارًُ   -ارنا    يناين 

ممًىل ك.ك. يف طتن  28.0ثم اخنفض  إىل حنى    يناين طتن ممًىل ك.ك. يف

 يف ك.ك. ممًةىل  022حنةى   إىل االاتفا  و ظرا كةاري   ااين  ثم  اوكا

 إيناكاا تطىا يىضو وارذٍن 00  ا م ارظرا م  يبضو كاا مااض  طتن

 .2102/2102 املارٌ ارعا  م  ارنا   ارن   ع م طتنيًا ارت ماا
 

 طتنيًا ع م  ارت مااإيناكاا تطىا  :ن00طرا ا م  

 2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ ارظتنيُ رإلكااَ املبا عُ تقااين: املص ا
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حليةناك ارفعمةٌ مة  احليةناك املقة ا       ا حتصًان نشاُ 3ويىضو ادت وم ا م  

مةااضن   -جتاا حبشص اربقشًم احلكااٍ ع م ارن   ارنا    يناين  ث  أل مِ وأ ا 

 .2102/2102م  ارشنُ املارًُ 

 ارنا  ن: أ مِ وأ ا ادتتاا م  حًث نشاُ اربحصًا  ارن   4ج وم ا م  

 2100/2102م  ارشنُ املارًُ 

 أ ا نشاُ أ مِ نشاُ ادتتاا أ ىاغ احليناكاا

 

 إيناكاا ارت ماا

 - %402 وارعاا  االجباا ًُ ارظٔىل وإلااَ

 -  %212 واربناًُ رمبخطً  األ مِ اجملمص

 -  %237 احملاساُ كيىال

 %1 - ارى ين اذتنض

 %2 - رإلحصاْ املنكزيُ احلكااَ

 %22 - ارعامُ األطغام وإلااَ
 

 

 إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ املارًُ. املص ا:      

 

 

o وارنسةةةةى  احليةةةةناكاا   ماةةةةاغ ارشةةةةا  احليةةةةناكاا ارفعمًةةةةُ ر تذ ةةةةذغ 

مةةةااضن مةةة  ارشةةةنُ املارًةةةُ    -ارن ةةة  ارنا ةةة   ينةةةاين   عةةة م ناملبنى ةةةُ

 يف   ينةةةةاين طةةةةتن ممًةةةةىل ك.ك. يف 02.5  حًةةةةث  مغةةةة  2102/2102

 اايةةن  ثةةم ااتفعةة   طةةتن يف كينةةاا ممًةةىل 5.3 إىل حنةةى اخنفضةة  حةةن

 كاةةةا ممًةةةىل ك.ك.  274.0 ظةةةرا كةةةاري يف طةةةتن مةةةااض مبامةةة    

 وارنسةةى  احليةةناكاا تطةةىا يىضةةو وارةةذٍن 02  ا ةةم ارظةةرا مةة  يبضةةو

 .2102/2102 املارٌ ارعا  م  ارنا   ارن   ع م املبنى ُ طتنيًا
 

 وارنسى  املبنى ُتطىا احليناكاا  :ن02طرا ا م  

 2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   طتنيًا ع م  

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ ارظتنيُ رإلكااَ املبا عُ تقااين: املص ا
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ن نشاُ اربحصًا رإليناك ارفعمةٌ مة  احليةناك املقة ا  أل مةِ      4ويىضو ادت وم ا م  

ااضن مة  ارشةنُ   مة  -جتاا حبشص اربقشًم احلكااٍ ع م ارن   ارنا ة   ينةاين    ث  وأ ا 

 رمااغ ارشا    احليناكاا وارنسى  املبنى ُن. 2102/2102املارًُ 

 ارنا  ن: أ مِ وأ ا ادتتاا م  حًث نشاُ اربحصًا  ارن   5ج وم ا م  

 2100/2102م  ارشنُ املارًُ 

 أ ا نشاُ أ مِ نشاُ ادتتاا أ ىاغ احليناكاا

احليناكاا وارنسى  

 املبنى ُ

 - %2506235 وإلااَ ارنف 

 - %0043 واآلكاغ وارفنىل رمثقا ُ ارى ين اجملمص

 - %471 ارعامُ اذتشا اا إكااَ -املارًُ وإلااَ

 %012 - ارعامُ احلكااَ -املارًُ وإلااَ

 %003 - املىا  ا وإلااَ

 %004 - كيىال احملاساُ

 

 إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ املارًُ.املص ا: 

         احليةةناكااو ًاةةا يبعمةةق  ةةاحليناكاا ارنأيارًةةُ  قةة  اختةةذ اراةةاغ ارثةةام 

ن مةةة  مةةةااض - ينةةةاين  ارنا ةةة ارن ةةة   عةةة ماراهةةةًا تصةةةا  يًا  نارنأيارًةةةُ

حًةةةةث انعةةةة م  احليةةةةناكاا ارنأيارًةةةةُ      2102/2102ارشةةةةنُ املارًةةةةُ   

   اايةةنممًةةىل ك.ك. يف طةةتن   0.3  ثةةم ااتفعةة  إىل  ينةةاينيف طةةتن ارفعمًةةُ 

 كاةةةا  مةةةااضممًةةةىل ك.ك. يف طةةةتن 0.7 اسةةةبانا  االاتفةةةا  إىل حنةةةىثةةةم 

ارنأيارًةةُ  احليةةناكاا تطةةىا يىضةةو وارةةذٍن 02  ا ةةم ارظةةرا مةة  يبضةةو

 .  2102/2102 املارٌ ارعا  م  ارنا   ارن   ع م طتنيًا
 

 طتنيًا ع م  ارنأيارًُتطىا احليناكاا  :ن02طرا ا م  

 2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ ارظتنيُ رإلكااَ املبا عُ تقااين: املص ا
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 ثانًًا: املصنو اا

 

 إمجارٌ املصنو اا:

 

     ُرةةاوإلا املصةةنو اا ارفعمًةةُ  ةة  املصةةنو اا املقةة اَ رمن ةة  ارنا ةة  مةة  ارشةةن

  و ظةةةةرا عةةةةا  يف يف مجًةةةة  أ ةةةةىاغ املصةةةةنو اا 2102/2102املارًةةةةُ 

 أ ىاغ املصنو اا ذاا األهاًُ ارنشاًُ املنتفعُ وهٌ:

o .ًُارااغ ارتامص: املصنو اا املخبمفُ وامل  ى اا اربحىيم 

o  األوم: املنتااا.ارااغ 

o .ارااغ ارثانٌ: املشبمزماا ارشمعًُ وارت ماا 
 

ومةةة  ادتةةة ين  ارةةةذكن   وجةةةىك إليةةةاكَ يف ارصةةةنف ارفعمةةةٌ عةةة م        

و نشةةةةاُ أ مةةةةِ رةةةةنفص  2102/2102رمن ةةةة  ارنا ةةةة  مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ  

 .2100/2102ارن   م  ارشنُ املارًُ ارشا قُ 

 

    ارنا ةةة  مةةة  ارشةةةنُ   ن املصةةةنو اا ارفعمًةةةُ رمن ةةة    22ويىضةةةو ارظةةةرا

  واملصةةةةنو اا املقةةةة اَ وارفعمًةةةةُ رمن ةةةة  ارنا ةةةة  مةةةة   2100/2102املارًةةةةُ 

 .2102/2102ارشنُ املارًُ 

 

 وارفعم2102/2102ًُن: املصنو اا ارفعمًُ واملق اَ رمشنُ املارًُ 22طرا ا م  

 2100/2102رمشنُ املارًُ 

 

 املارًُ.إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ املص ا:         
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 ارااغ األوم: املنتااا .0

  عةةةة مرماةةةةاغ األوم  املنتاةةةةاان   ارفعمًةةةةُ املصةةةةنو اا إمجةةةةارٌ  مغةةةة 

 حنةةةةى  2102/2102 املارًةةةةُ ارشةةةةنُ مةةةة ن مةةةةااض -ينةةةةاين  ارنا ةةةة  ارن ةةةة 

 ارن ةةةة  عةةةة م  املًزانًةةةةُ املقةةةة اَ املصةةةةنو اا أل حةةةةن يف ك.ك ممًةةةةاا2.4

 ارفعمةةةةٌ املصةةةةنوف إليةةةةاكَ  ثةةةةا مةةةةا وهةةةةى ك .ك  ممًةةةةاا 0.2 حنةةةةى تامةةةة 

 %.087 تعاكم نشاُ رًاثا  املق ا  املصنوف مقاانُ

  املىا قةُ  مًتةا  عة   ة وا  ةانىل        إليةاكَ ا بااكاتتةا ارةح متة    ادتتةاا    ما  مع ةم

عصةةةاًا مةةة  اال باةةةاك   ا ةةة  املًزانًةةةُ  و مًةةة  مت إليةةةاكَ ا بااكاتتةةةا املقةةة اَ     

تفصةةً ا اراةةاغ  ن 5ا ةةم  ادتةة وم . ويىضةةو ممًةةىل ك.ك 220.6مبامةة  اربراًمةةٌ 

 األوم  املنتااان مقشاًا حبشص اربقشًم احلكااٍ.
 

 ارااغ األوم مقشم حبشص اربقشًم احلكااٍن: 6ج وم ا م  

 .نك.ك  املمًىل ارقًاُ   

ُ  : املصةة ا  ص إليةةاكَ  مةةِ ا بااكاتتةةا  ادتتةةاا  ةةارمىل األإلات ل تطمةة   إكااَ اال بصةةاك اررمةةٌ وارشًاسةةُ املارًةة

 املق اَ.

انًصروف انفعهٍ )1(
انًصروف انًقذر 

)2(

انًصروف انفعهٍ 

)3(

انفرق تٍُ انًصروف 

انفعهٍ وانًقذر)2-3(

َطثح انصرف انفعهٍ يٍ 

انًقذر )3/2(

يعذل انتغُر= انًصروف انفعهٍ 

نهطُح انًانُح انحانُح عهً 

انًصروف انعهٍ نهطُح انًانُح 

انطاتقح )1/1-3(

2142.5241286.5002544.7721255.350198%19%

%24%15.69710.25219.4539.927204انذَىاٌ األيُرٌ

%3-%11.0278.66710.6591.993123دَىاٌ انًحاضثح

%26%18.57813.57123.3729.801172يجهص انىزراء- األياَح انعايح

%19%7.7917.8449.2805.319234يجهص انىزراء- إدارج انفتىي وانتشرَع

%48-%7.2892.4483.7941.346155انًجهص األعهً نهتخطُط وانتًُُح

أول سنة إنشاء%0.0001.4813.7682.922445اإلدارج انًركسَح نإلحصاء

%106%6.1357.87312.6617.652253دَىاٌ انخذيح انًذَُح

%33%34.44618.01045.70132.413344وزارج انخارجُح

%35%24.50924.54633.09420.274258وزارج انًانُح- اإلدارج انعايح

%30%44.69928.26058.21045.646463اإلدارج انعايح نهجًارك

%3%22.6199.51823.29514.110254وزارج انتجارج وانصُاعح

%28-%6.7753.4704.9102.227183وزارج انعذل

%13%393.041280.200444.483247.488226وزارج انذاخهُح

%20%18.19520.07621.8088.861168وزارج انذفاع

%11-%78.76371.25269.8878.088113انحرش انىطٍُ

%27%448.768390.460570.053217.126162وزارج انترتُح

%36-%11.0827.9577.1082.412151وزارج انتعهُى انعانٍ

%35%381.876204.502517.306358.722326وزارج انصحح انعايح

%14-%121.71946.957105.07158.114224وزارج انطؤوٌ االجتًاعُح وانعًم

%26-%88.52435.46465.13538.274242وزارج اإلعالو

%61%41.40853.19066.72532.908197وزارج األوقاف وانشؤوٌ اإلضاليُح

%1-%2.3401.7832.3271.249216األياَح انعايح نألوقاف

%19-%65.06541.04352.64622.111172وزارج انًىاصالخ

%15%81.89059.96393.87655.983248وزارج األشغال انعايح

%58%3.2202.6365.0872.879230انًجهص انىطٍُ نهثقافح وانفُىٌ واِداب

%14-%5.1652.9604.4422.145193وزارج انُفط

%40%178.88099.867250.793191.561423وزارج انكهرتاء وانًاء

%14-%23.02311.77419.8248.908182انطُراٌ انًذٍَ

انجهاخ

انرتع انراتع نهطُح انًانُح 

2011/2012
انرتع انراتع نهطُح انًانُح 2012/2013
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  جتةةاا ثةة   أكثةةن أل تةةان ذاتتةةا  ةةارفةَ املصةةنو اا حتمًةةا عةة م ومةة 

 - ينةةةاين  ارنا ةةة  رمن ةةة  املقةةة اَ مصةةةنو اتتا  ةةة  ارفعمًةةةُ مصةةةنو اتتا  ا ةةة 

 :هٌ 2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض

o َ352  نشاُ رمجاااك ارعامُ احلكاا% 

o َ334  نشاُ رإلحصاْ املنكزيُ احلكاا% 

o َ322  نشاُ واملاْ اررتن اْ وإلاا% 

 

اربارًةةةُ أ ةةةا ااتفةةةا  ملصةةةنو اتتا     ث   املقاانةةةُ  حققةةة  ادتتةةةاا ارةةة   

 - ينةةةةاين ارفعمًةةةةُ كنشةةةةاُ مةةةة  مصةةةةنو اتتا املقةةةة اَ رمن ةةةة  ارنا ةةةة   

 :هٌ 2102/2102م  ارشنُ املارًُ ن مااض

o  ُ022كيىال احملاساُ  نشا% 

o  ُ040وإلااَ اربعمًم ارعارٌ  نشا% 

o  ًُ044 نشاُ اجملمص األ مِ رمبخطً  واربنا% 

 

 ارنا ة   ارن   ع م املصنو اا ارفعمًُ رمااغ األوم  املنتااانمع م  ى  خيص  ًاا 

ُ  مىجةص   ة   ظةرا    ق   2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض -يناين    نشةا

ُ   املصنو اا مقاانبتا مت ما إذا% 08 ُ  مة   ارن ة   نفةص  عة م  ارفعمًة ُ  ارشةن  املارًة

 .2100/2102 ارشا قُ
 
 

ُ  مصةنو اتتا   ًتةا   ة   جتاا ث   أكثن أل إىل احلطااَ ر ا كاا  ارفعمًة

ُ  مصنو اتتا    2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض - يناين  ارنا   رمن    ارفعمًة

 :وهٌ  2100/2102 ارشا قُ املارًُ ارشنُ م  ارن   رنفص

o ًُ015  نشاُ كيىال ارت مُ امل ن.% 

o َ50  نشاُ األو اف وارظٔىل احلس مًُ وإلاا.% 

o 47  نشاُ اجملمص ارى ين رمثقا ُ وارفنىل واآلكاغ.% 
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 ارنا ةة  ارن ةة  عةة م ادتتةةاا رةةاعه ارفعمًةةُ املصةةنو اا اخنفضةة   املقاانةةُ 

 ارن ة   رنفص ارفعمًُ مصنو اتتا    2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض - يناين 

 تغةري  مع م ربحقق  رمااغ األوم  املنتااان 2100/2102 ارشا قُ املارًُ ارشنُ م 

 :منتا سارص 

o ًُ37 –  نشاُ اجملمص األ مِ رمبخطً  واربنا%. 

o ٌ25 –  نشاُ وإلااَ اربعمًم ارعار%. 

o    25 –  نشاُ وإلااَ احل%. 
 

 

 

 

    ينةةةاين  ارنا ةةة ارن ةةة   عةةة م ناملنتاةةةاا  األوم اةةةاغاراملصةةةنو اا يف تذ ةةةذ - 

ممًةةةىل ك.ك.  324.8  حًةةةث  مغةةة  2102/2102ن مةةة  ارشةةةنُ املارًةةةُ  مةةةااض

ثةةم    اايةةن طةةتن يف ك.ك. ممًةةىل  235.8 حنةةىينةةاين  ثةةم اخنفضةة  إىل   ظةةتن 

ك.ك. يف طةةةتن  ممًةةةاا 0.7 حنةةةى إىل االاتفةةةا  و ظةةةرا كةةةاري جةةة ًا ةةةاوكا 

مصةةنو اا  تطةةىا يىضةةو وارةةذٍن 03  ا ةةم ارظةةرا مةة  يبضةةو كاةةا  مةةااض

 .2102/2102 املارًُ ارشنُ م  ارنا   ارن   ع م املنتااا طتنيًا
 

 طتنيًا ع م مصنو اا املنتااان: تطىا 04طرا ا م  

 2102/2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ ارظتنيُ رإلكااَ املبا عُ تقااين: املص ا
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 : املشبمزماا ارشمعًُ وارت مااارثانٌارااغ  .2
 

  املشبمزماا ارشةمعًُ وارتة ماان    ارثانٌرمااغ  ارفعمًُ املصنو اا إمجارٌ  مغ 

                             حنةةةى  2102/2102 املارًةةةُ ارشةةةنُ مةةة ن مةةةااض -ينةةةاين  ارنا ةةة  ارن ةةة  عةةة م

َ  املصنو اا أل حن يف ك.كممًاا  2.12 ُ  املقة ا  حنةى  تامة   ارن ة   عة م   املًزانًة

َ   ثا ما وهى ك .ك  ممًاا 0.13 ٌ  نوفاملصة  إليةاك ُ  ارفعمة   املقة ا   املصةنوف  مقاانة

تقشةةًااا اراةةاغ ارثةةانٌ ن 6ويىضةةو ادتةة وم ا ةةم  %.083 تعةةاكم نشةةاُ رًاثةةا

 يناين  ارنا  اربقشًم احلكااٍ ع م ارن     املشبمزماا ارشمعًُ وارت ماان حبشص

ومة  ادتة ين  ارةذكن أل اراةاغ ارثةانٌ ال       .2102/2102ن م  ارشنُ املارًُ مااض -

 يظباا  مِ ا بااك تراًمٌ.
 

 احلكااٍ اربقشًم حبشص مقشم ارثانٌ ارااغن: 7  ا م ج وم

 .نك.ك  املمًىل ارقًاُ   

 

 إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ املارًُ: املص ا

انًصروف انفعهٍ )1(
انًصروف 

انًقذر )2(

انًصروف 

انفعهٍ )3(

انفرق تٍُ 

انًصروف انفعهٍ 

وانًقذر )2-3(

َطثح انصرف انفعهٍ 

يٍ انًقذر انتعذَم 

)3/2(

يعذل انتغُر= انًصروف 

انفعهٍ نهطُح انًانُح انحانُح 

عهً انًصروف انعهٍ نهطُح 

انًانُح انطاتقح )1/1-3(

1259.1501042.2502023.295981.253194%61%

%315%5.09214.82021.1406.320143انذَىاٌ األيُرٌ

%4%0.5050.3040.5270.223173دَىاٌ انًحاضثح

%284%3.40674-2.58313.3269.920يجهص انىزراء- األياَح انعايح

%5%0.01498-0.5240.5640.551يجهص انىزراء- إدارج انفتىي وانتشرَع

%87-%0.33151-2.5540.6720.341انًجهص األعهً نهتخطُط وانتًُُح

أول سنة إنشاء%0.20869-0.6650.457اإلدارج انًركسَح نإلحصاء

%12-%0.08696-2.3312.1422.056دَىاٌ انخذيح انًذَُح

%62%16.55210.00426.85316.849268وزارج انخارجُح

%22-%6.5054.9955.0970.102102وزارج انًانُح- اإلدارج انعايح

%7-%0.6520.3060.6050.299198اإلدارج انعايح نهجًارك

%23%1.4251.7171.7500.033102وزارج انتجارج وانصُاعح

%4-%0.5020.2210.4800.259217وزارج انعذل

%6%43.36424.86546.10821.243185وزارج انذاخهُح

%27-%0.9570.6550.6940.039106وزارج انذفاع

%4%9.1126.1329.5173.385155انحرش انىطٍُ

%23%35.08330.23543.23813.004143وزارج انترتُح

%22-%1.15155-1.7672.5321.381وزارج انتعهُى انعانٍ

%13%184.65892.140209.384117.244227وزارج انصحح انعايح

%6-%8.3004.4267.7913.365176وزارج انطؤوٌ االجتًاعُح وانعًم

%23%21.37012.64826.34013.692208وزارج اإلعالو

%21-%12.6354.92910.0035.074203وزارج األوقاف وانشؤوٌ اإلضاليُح

%11%0.8300.5850.9200.335157األياَح انعايح نألوقاف

%20%4.7515.6245.6990.075101وزارج انًىاصالخ

%15%10.3208.96111.9112.950133وزارج األشغال انعايح

%2%2.4021.4442.4491.005170انًجهص انىطٍُ نهثقافح وانفُىٌ واِداب

%26%0.5700.2420.7170.475296وزارج انُفط

%79%881.530795.4361575.228779.791198وزارج انكهرتاء وانًاء

%6-%2.2761.6612.1380.477129انطُراٌ انًذٍَ

انجهاخ

انرتع انراتع نهطُح انًانُح 

2011/2012
انرتع انراتع نهطُح انًانُح 2012/2013
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  ثةةة   أكثةةةن أل تةةةان ذاتتةةةا  ةةةارفةَ املصةةةنو اا حتمًةةةا عةةة م ومةةة 

 رمن ةةةة  املقةةةة اَ مصةةةةنو اتتا  ةةةة  ارفعمًةةةةُ مصةةةةنو اتتا  ا ةةةة  جتةةةةاا

 :هٌ 2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض - يناين  ارنا  

o ْ285 نشاُ  وإلااَ اررتن اْ واملا%. 

o ًُ257 نشاُ  وإلااَ ارتااج%. 

o  َ206 نشاُ  ارع موإلاا%. 
 

اربارًةةةُ أ ةةةا ااتفةةةا  ملصةةةنو اتتا     ث   املقاانةةةُ  حققةةة  ادتتةةةاا ارةةة   

 - ينةةةةاين ارفعمًةةةةُ كنشةةةةاُ مةةةة  مصةةةةنو اتتا املقةةةة اَ رمن ةةةة  ارنا ةةةة     

 :هٌ 2102/2102م  ارشنُ املارًُ ن مااض

o ًُ40  نشاُ اجملمص األ مِ رمبخطً  واربنا%. 

o  ُ44وإلااَ اربعمًم ارعارٌ  نشا.% 

o  ُ58احلكااَ املنكزيُ رإلحصاْ  نشا%. 

 

 املصةنو اا    ةى  معة م  خيص  ًاا ُ ٌ رماةاغ   ارفعمًة  املشةبمزماا ارشةمعًُ    ارثةان

ُ  م ن مااض -يناين  ارنا   ارن   ع موارت ماان  ُ  ارشةن   قة    2102/2102 املارًة

ُ   املصنو اا مقاانبتا  مت ما إذا% 50  نشاُ مىجص     ظرا   عة م  ارفعمًة

 .2100/2102 ارشا قُ املارًُ ارشنُ م  ارن   نفص
 

ُ  مصةنو اتتا   ًتةا   ة   جتاا ث   أكثن أل إىل احلطااَ ر ا كاا  ارفعمًة

ُ  مصنو اتتا    2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض - يناين  ارنا   رمن    ارفعمًة

 :وهٌ  2100/2102 ارشا قُ املارًُ ارشنُ م  ارن   رنفص

o 204  نشاُ األمريٍ يىال ار.% 

o  ْ273  نشاُ األمانُ ارعامُ –زتمص ارىإلاا.% 

o ْ68  نشاُ وإلااَ اررتن اْ واملا.% 
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 عةةةة م ادتتةةةةاا رةةةةاعه ارفعمًةةةةُ املصةةةةنو اا اخنفضةةةة   املقاانةةةةُ 

  ةةةة  2102/2102 املارًةةةةُ ارشةةةةنُ مةةةة ن مةةةةااض - ينةةةةاين  ارنا ةةةة  ارن ةةةة 

 ارشةةةةةا قُ املارًةةةةةُ ارشةةةةةنُ مةةةةة  ارن ةةةةة  رةةةةةنفص ارفعمًةةةةةُ مصةةةةةنو اتتا

 :منتا سارص  تغري مع م ربحقق  2100/2102

o  ِ76 –  نشاُ رمبخطً  واربناًُاجملمص األ م%. 

o  26 – وإلااَ ار  ا%. 

o ٌ22 –  نشاُ وإلااَ اربعمًم ارعار%. 
 

 

   أ صةةةاهان وارتةةة ماا ارشةةةمعًُ املشةةةبمزماا  ارثةةةانٌاراةةةاغ  مصةةةنو اا تذ ةةةذ 

   حًةةث  مغةة 2102/2102ن مةة  ارشةةنُ املارًةةُ مةةااض - ينةةاين  ارنا ةة ارن ةة   عةة م

مةةا  رةة    أكنةةِإىل  اخنفضةة   إال أنتةةا ينةةاين طةةتن يف ممًةةىل ك.ك. 557 حنةةى 

االاتفةةةا  و ظةةةرا ثةةةم  ةةةاوكا    اايةةةنممًةةةىل ك.ك. يف طةةةتن  020.04مبامةةة  

 ا ةةم ارظةةرا مةة  يبضةةو كاةةا  مةةااض طةةتن يف ك.ك. ممًةةاا 0.22 إىل  كةةاري 

 طةةتنيًا وارتةة ماا ارشةةمعًُ مصةةنو اا املشةةبمزماا  تطةةىا يىضةةو وارةةذٍن 04 

 .  2102/2102 املارًُ ارشنُ م  ارنا   ارن   ع م
 

 

 مصنو اا املشبمزماا ارشمعًُ وارت مااتطىا  :ن05طرا ا م  

 2102/2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   طتنيًا ع م 

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ ارظتنيُ رإلكااَ املبا عُ تقااين: املص ا
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 : وسآا ارنقا واملع اا واربجتًزااارثارثارااغ  .2
 

  واملعةة اا ارنقةةا وسةةآا  ارثارةةث رماةةاغ ارفعمًةةُ املصةةنو اا إمجةةارٌ  مغةة 

 حنةى   2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض -يناين  ارنا   ارن   ع من واربجتًزاا

َ  املصنو اا أل حن يف ك.ك ممًىل 013 ُ  املقة ا  حنةى  تامة   ارن ة   عة م   املًزانًة

  املقة ا   املصنوف مقاانُ ارفعمٌ املصنوف اخنفاض  ثا ما وهى ك .ك  ممًىل 008

 تقشةًااا ن 7  ا ةم  ادت وم ويىضو .م  املصنوف املق ا %76 تعاكم نشاُ رًحقق

 عة م  احلكااٍ اربقشةًم  حبشةص ن واربجتًةزاا  واملع اا ارنقا وسآا  ارثارث ارااغ

  ارةذكن  ادتة ين  ومة  . 2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض - يناين  ارنا   ارن  

 .تراًمٌ ا بااك  مِ يظباا ال ارثارث ارااغ أل

 

 احلكااٍ اربقشًم حبشص مقشم ارثارث ارااغن: 8  ا م ج وم

 .نك.ك  املمًىل ارقًاُ   

 

 املارًُ وارشًاسُ اررمٌ اال بصاك إكااَ: املص ا

انًصروف انفعهٍ )1(
انًصروف 

انًقذر)2(

انًصروف 

انفعهٍ )3(

انفرق تٍُ 

انًصروف انفعهٍ 

وانًقذر تعذ انتعذَم 

)3-2(

َطثح انصرف 

انفعهٍ يٍ انًقذر 

)3/2(

يعذل انتغُر= انًصروف 

انفعهٍ نهطُح انًانُح 

انحانُح عهً انًصروف 

انعهٍ نهطُح انًانُح 

انطاتقح )1/1-3(

84.742119.250104.315-14.89287%23%

%63-%15.37623-12.10319.8744.498انذَىاٌ األيُرٌ

%36-%0.1380.0570.0880.031154دَىاٌ انًحاضثح

%184%0.4951.1621.4070.244121يجهص انىزراء- األياَح انعايح

%33-%0.1870.1210.1260.005104يجهص انىزراء- إدارج انفتىي وانتشرَع

%75-%0.5450.0750.1380.063184انًجهص األعهً نهتخطُط وانتًُُح

أول سنة إنشاء%0.04356-0.1000.056اإلدارج انًركسَح نالحصاء

%67-%0.54720-0.4250.6860.139دَىاٌ انخذيح انًذَُح

%45-%0.04197-2.6281.4981.456وزارج انخارجُح

%5%0.3150.2190.3310.112151وزارج انًانُح- اإلدارج انعايح

%70%0.0210.0320.0360.004113اإلدارج انعايح نهجًارك

%8%0.2450.2520.2660.014106وزارج انتجارج وانصُاعح

%141%0.0360.0220.0860.064386وزارج انعذل

%12%14.58444-10.44026.25511.671وزارج انذاخهُح

%219%0.0870.1620.2780.116172وزارج انذفاع

%350%6.69224.14230.1035.961125انحرش انىطٍُ

%17%2.43273-5.7419.1656.733وزارج انترتُح

%23%0.28651-0.2420.5840.298وزارج انتعهُى انعانٍ

%28-%35.24313.95225.34111.389182وزارج انصحح انعايح

%7-%1.4390.7451.3350.590179وزارج انطؤوٌ االجتًاعُح وانعًم

%21%0.19895-2.8333.6393.441وزارج اإلعالو

%20-%1.1350.4380.9110.473208وزارج األوقاف وانشؤوٌ اإلضاليُح

%34-%0.1250.0440.0830.039188األياَح انعايح نألوقاف

%30-%1.08728-0.5991.5090.422وزارج انًىاصالخ

%173%0.19375-0.2070.7570.564وزارج األشغال انعايح

%1298%0.0140.1550.2020.047131انًجهص انىطٍُ نهثقافح وانفُىٌ واِداب

%88%0.0540.0820.1020.020124وزارج انُفط

%505%2.27813.28213.7830.500104وزارج انكهرتاء وانًاء

%11-%0.4720.2440.4210.178173انطُراٌ انًذٍَ

انرتع انراتع نهطُح 

انًانُح 2011/2012

انجهاخ

انرتع انراتع نهطُح انًانُح 2012/2013
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  اراةةةاغ ارثارةةةث  وسةةةآا ارنقةةةا واملعةةة اا     مصةةةنو اا حتمًةةةا عةةة م ومةةة

  ا ةةةة  جتةةةةاا ثةةةة   أكثةةةةن أل تةةةةان ذاتتةةةةا  ةةةةارفةَواربجتًةةةةزاان 

 - ينةةةةاين  ارنا ةةةة  رمن ةةةة  املقةةةة اَ مصةةةةنو اتتا  ةةةة  ارفعمًةةةةُ مصةةةةنو اتتا

 :هٌ 2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض

o َ275  نشاُ ارع م وإلاا%. 

o َ217  نشاُ احلس مًُ وارظٔىل األو اف وإلاا%. 

o ُ077  نشاُ رألو اف ارعامُ األمان%. 

 

اربارًةةةُ أ ةةةا ااتفةةةا  ملصةةةنو اتتا     ث   املقاانةةةُ  حققةةة  ادتتةةةاا ارةةة   

 - ينةةةةاين ارفعمًةةةةُ كنشةةةةاُ مةةةة  مصةةةةنو اتتا املقةةةة اَ رمن ةةةة  ارنا ةةةة   

 :هٌ 2102/2102م  ارشنُ املارًُ ن مااض

o  ُ21كيىال ارت مُ امل نًُ  نشا%. 

o  ُ22ار يىال األمريٍ  نشا.% 

o  ُ27وإلااَ املىا  ا  نشا%. 

 

 املصنو اا  مع م  ى خيص  ًاا ُ  واملعة اا  ارنقةا  وسةآا   ارثارةث رماةاغ   ارفعمًة

  قة    2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض -يناين  ارنا   ارن   ع من واربجتًزاا

ُ  مىجص     ظرا ُ   املصةنو اا  مقاانبتةا  مت مةا  إذا% 22  نشةا  عة م  ارفعمًة

 .2100/2102 ارشا قُ املارًُ ارشنُ م  ارن   نفص
 

  ًتةةةةا  ةةةة  جتةةةةاا ثةةةة   أكثةةةةن أل إىل احلطةةةةااَ رةةةة ا كاةةةةا

 املارًةةةُ ارشةةةنُ مةةة ن مةةةااض - ينةةةاين  ارنا ةةة  رمن ةةة  ارفعمًةةةُ مصةةةنو اتتا

 ارشةةةةةنُ مةةةةة  ارن ةةةةة  رةةةةةنفص ارفعمًةةةةةُ مصةةةةةنو اتتا  ةةةةة  2102/2102

 :هٌ  2100/2102 ارشا قُ املارًُ

o 0287  نشاُ اجملمص ارى ين رمثقا ُ وارفنىل واآلكاغ.% 

o ْ414  نشاُ وإلااَ اررتن اْ واملا.% 

o  241  نشاُاذتنض ارى ين.% 
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اربارًةةةُ أ ةةةا ااتفةةةا  ملصةةةنو اتتا     ث   املقاانةةةُ  حققةةة  ادتتةةةاا ارةةة   

 - ينةةةةاين ارفعمًةةةةُ كنشةةةةاُ مةةةة  مصةةةةنو اتتا املقةةةة اَ رمن ةةةة  ارنا ةةةة     

 :هٌ 2102/2102م  ارشنُ املارًُ ن مااض

o ْ46 –  نشاُ إكااَ ارفبىّ واربظني  -زتمص ارىإلاا%. 

o  ُ56 –كيىال ارت مُ امل نًُ  نشا%. 

o ٍ52 –  نشاُ ار يىال األمري%. 

 

   نواربجتًةةةزاا واملعةةة اا ارنقةةةا وسةةةآا  ارثارةةةثاراةةةاغ مصةةةنو اا  تذ ةةةذ 

  2102/2102ن مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ  مةةةةااض - ينةةةةاين  ارنا ةةةة ارن ةةةة   عةةةة م

 اخنفضةةةة أنتةةةةا  حةةةةن يف  ينةةةةاين طةةةةتنيف ممًةةةةىل ك.ك.   6.5حًةةةةث  مغةةةة  

ثةةةةم    اايةةةةن طةةةةتن يف كينةةةةاا ممًةةةةىل 2.4 نحةةةةى  مةةةةا  رةةةة   أكنةةةةِ إىل

 كاةةةةةا ممًةةةةةىل ك.ك.  83.2 نحةةةةةى  االاتفةةةةةا  و ظةةةةةرا كةةةةةاري ةةةةاوكا  

 مصةةةنو اا وسةةةآا  تطةةةىا يىضةةةو وارةةةذٍن 05  ا ةةةم ارظةةةرا مةةة  يبضةةةو

 ارشةةةةنُ مةةةة  ارنا ةةةة  ارن ةةةة  عةةةة م واربجتًةةةةزاا طةةةةتنيًا واملعةةةة اا ارنقةةةةا

 .  2102/2102 املارًُ

 

 

 مصنو اا وسآا ارنقا واملع اا واربجتًزااتطىا  :ن06طرا ا م  

 2102/2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   طتنيًا ع م 

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ ارظتنيُ رإلكااَ املبا عُ تقااين: املص ا
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 ُ:عامار: املظااي  احلنظآًُ وارصًانُ واالسبا كاا ارنا  ارااغ  .3
 

  مغ   ٌ ُ  املصةنو اا  إمجةار ُ  املظةااي    ارنا ة   رماةاغ  ارفعمًة ُ  احلنظةآً  وارصةًان

 املارًةةُ ارشةةنُ مةة ن مةةااض -ينةةاين  ارنا ةة  ارن ةة  عةة من ارعامةةُ  واالسةةبا كاا

 عة م   املًزانًُ املق اَ املصنو اا أل حن يف ك.ك ممًىل 882 حنى  2102/2102

َ   ثةا  ما وهى ك .كممًىل  431.4 حنى تام  ارن   ٌ  املصةنوف  إليةاك ُ  ارفعمة  مقاانة

 تقشةًااا ن 8  ا ةم  ادتة وم  ويىضةو %.073 تعاكم نشاُ رًاثا  املق ا  املصنوف

 حبشةةصنارعامةةُ  واالسةةبا كاا وارصةةًانُ احلنظةةآًُ املظةةااي   ارنا ةة  اراةةاغ

ُ  م ن مااض - يناين  ارنا   ارن   ع م احلكااٍ اربقشًم ُ  ارشةن . 2102/2102 املارًة

 .تراًمٌ ا بااك  مِ يظباا ال ارنا   ارااغ أل  ارذكن ادت ين وم 

 

 احلكااٍ اربقشًم حبشص مقشم ارنا   ارااغن: 9  ا م ج وم

 .نك.ك  املمًىل ارقًاُ   

 

 املارًُ وارشًاسُ اررمٌ اال بصاك إكااَ: املص ا

 

انًصروف انفعهٍ )1(
االعتًاد قثم 

انتعذَم
انتعذَم

انًصروف 

انًقذر )2(

انًصروف 

انفعهٍ )3(

انفرق تٍُ 

انًصروف انفعهٍ 

وانًقذر تعذ 

انتعذَم )2-3(

َطثح انصرف 

انفعهٍ يٍ انًقذر 

)3/2(

يعذل انتغُر= انًصروف 

انفعهٍ نهطُح انًانُح انحانُح 

عهً انًصروف انعهٍ نهطُح 

انًانُح انطاتقح )1/1-3(

837.407540.5000.000540.500992.871452.536184%19%

%35-%20.52542-22.78235.4250.00035.42514.900انذَىاٌ األيُرٌ

%42-%0.5970.2380.0000.2380.3460.108146دَىاٌ انًحاضثح

%1477%0.3603.2500.0003.2505.6822.432175يجهص انىزراء- األياَح انعايح

%0.01427-0.0000.0190.0000.0190.005يجهص انىزراء- إدارج انفتىي وانتشرَع

%46-%0.3810.1210.0000.1210.2050.084169انًجهص األعهً نهتخطُط وانتًُُح

أول سنة إنشاء%0.1651-0.1680.0000.1680.002اإلدارج انًركسَح نالحصاء

%4-%0.08647-0.0800.1630.0000.1630.077دَىاٌ انخذيح انًذَُح

%36-%4.67568-15.76114.7500.00014.75010.075وزارج انخارجُح

%530%21.55535.7000.00035.700135.895100.195381وزارج انًانُح- اإلدارج انعايح

%0.2500-0.0000.2500.0000.2500.000اإلدارج انعايح نهجًارك

%3-%0.2740.1180.0000.1180.2660.149227وزارج انتجارج وانصُاعح

%22-%1.07314-0.2281.2500.0001.2500.177وزارج انعذل

%37-%1.67781-11.4018.9000.0008.9007.223وزارج انذاخهُح

%30-%0.03099-8.5025.9580.0005.9585.927انحرش انىطٍُ

%6-%27.13218.5000.00018.50025.5817.081138وزارج انترتُح

%91-%2.5122-0.5542.5630.0002.5630.050وزارج انتعهُى انعانٍ

%31%12.95112.1500.00012.15016.9394.789139وزارج انصحح انعايح

%58-%0.42079-3.7942.0130.0002.0131.592وزارج انطؤوٌ االجتًاعُح وانعًم

%169%1.1521.6250.0001.6253.0931.468190وزارج اإلعالو

%15-%12.4786.0000.0006.00010.5674.567176وزارج األوقاف وانشؤوٌ اإلضاليُح

%22540%0.36114-0.0000.4180.0000.4180.057األياَح انعايح نألوقاف

%27-%7.1833.7500.0003.7505.2131.463139وزارج انًىاصالخ

%15%231.999150.2500.000150.250267.609117.359178وزارج األشغال انعايح

%34-%0.61374-2.7212.4000.0002.4001.787انًجهص انىطٍُ نهثقافح وانفُىٌ واِداب

%6%436.275221.5250.000221.525460.497238.972208وزارج انكهرتاء وانًاء

%1-%19.24813.0000.00013.00019.1066.106147انطُراٌ انًذٍَ

انرتع انراتع نهطُح انًانُح 2012/2013
انرتع انراتع نهطُح 

انًانُح 2011/2012

انجهاخ
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  ثةةة   أكثةةةن أل تةةةان ذاتتةةةا  ةةةارفةَ املصةةةنو اا حتمًةةةا عةةة م ومةةة 

 رمن ةةةة  املقةةةة اَ مصةةةةنو اتتا  ةةةة  ارفعمًةةةةُ مصةةةةنو اتتا  ا ةةةة  جتةةةةاا

 :هٌ 2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض - يناين  ارنا  

o َ270  نشاُ احلكااَ ارعامُ –املارًُ  وإلاا%. 

o  ُ226وإلااَ اربجااَ وارصنا ُ  نشا.% 

o ْ217  نشاُ وإلااَ اررتن اْ واملا%. 

 

اربارًةةُ أ ةةا ااتفةةا  ملصةةنو اتتا ارفعمًةةُ  ث   املقاانةةُ  حققةة  ادتتةةاا ارةة

مة  ارشةنُ املارًةُ    ن مةااض  - ينةاين  كنشاُ م  مصنو اتتا املق اَ رمن   ارنا   

 :هٌ 2102/2102

o  ُ1احلكااَ ارعامُ رمجاااك  نشا.% 

o ْ0 نشاُ  احلكااَ املنكزيُ رإلحصا%. 

o ٌ2 نشاُ  وإلااَ اربعمًم ارعار.% 
 

 

 احلنظةةآًُ املظةةااي   ارنا ةة رماةةاغ  ارفعمًةةُاملصةةنو اا   ةةى معةة م خيةةص  ًاةةا 

ُ  مة  ن مةااض  -ينةاين   ارنا ة   ارن   ع م ن ارعامُ  واالسبا كاا وارصًانُ  ارشةن

ُ  مىجةص   ة   ظةرا    قة    2102/2102 املارًُ  مقاانبتةا  مت مةا  إذا% 08  نشةا

 .2100/2102 ارشا قُ املارًُ ارشنُ م  ارن   نفص ع م ارفعمًُ  املصنو اا

 

   اربارًةةُ أ ةةا ااتفةةا  ملصةةنو اتتا ارفعمًةةُ كنشةةاُ مةة   ث  ادتتةةاا ارةةحققةة

 :هٌ 2102/2102م  ارشنُ املارًُ ن مااض - يناين مصنو اتتا املق اَ رمن   ارنا   

o 47 –  نشاُ وإلااَ ارظٔىل االجباا ًُ وارعاا%. 

o ًُ35 – نشاُ  اجملمص األ مِ رمبخطً  واربنا%. 

o ُ32 – كيىال احملاساُ  نشا%. 
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   وارصةةةةةًانُ احلنظةةةةةآًُ املظةةةةةااي   اراةةةةةاغ ارنا ةةةةة    مصةةةةةنو اا تذ ةةةةةذ 

ن مةة  ارشةةنُ املارًةةُ  مةةااض - ينةةاين  ارنا ةة ارن ةة   عةة م  نارعامةةُ واالسةةبا كاا

إال انتةةةةا   ينةةةةاين طةةةةتن يفممًةةةةىل ك.ك.  016.67  حًةةةةث  مغةةةة   2102/2102

ثةةةم    اايةةةن طةةةتن يف كينةةةاا ممًةةةىل 82.7ملامةةة    ظةةةرا  فًةةةف اخنفضةةة 

  .ممًىل ك.ك. 680.2إىل مام   مااض طتن ااتفع  إىل أ صِ ما  ر  يف
 

مصةةةنو اا  تطةةةىا يىضةةةو وارةةةذٍن 06  ا ةةةم ارظةةةرا مةةة  يبضةةةو اةةةاك

 ارن ةةة  عةةة م ارعامةةةُ  طةةةتنيًا واالسةةةبا كاا وارصةةةًانُ احلنظةةةآًُ املظةةةااي 

 .  2102/2102 املارًُ ارشنُ م  ارنا  

 

 

مصنو اا املظااي  احلنظآًُ وارصًانُ واالسبا كاا ارعامُ تطىا  :ن07طرا ا م  

 2102نمااض -يناين  ارنا  طتنيًا ع م ارن   

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ ارظتنيُ رإلكااَ املبا عُ تقااين: املص ا
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 ارااغ ارتامص: املصنو اا املخبمفُ وامل  ى اا اربحىيمًُ .4
 

  املخبمفةةُ املصةةنو اا  ارتةةامص رماةةاغ ارفعمًةةُ املصةةنو اا إمجةةارٌ  مغةة 

ُ  وامل  ى اا ُ  مة  ن مةااض  -ينةاين   ارنا ة   ارن ة   عة م ن اربحىيمًة ُ  ارشةن  املارًة

 ع م  املًزانًُ املق اَ املصنو اا أل حن يف ك.ك ممًاا 4.4 حنى  2102/2102

َ   ثةا  مةا  وهةى  ك .ك  ممًاا 2.2 حنى تام  ارن   ٌ  املصةنوف  إليةاك ُ  ارفعمة  مقاانة

 %.225 تعاكم نشاُ رًاثامبا يفىت ارضعف   املق ا  احليناك

  ةانىل   ة وا   عة    مًتةا  املىا قُ مت ارح ا بااكاتتا إلياكَ ادتتاا مع م  ما  

 اال باةةاك مةة  عصةةاًا املقةة اَ ا بااكاتتةةا إليةةاكَ مت و مًةة  املًزانًةةُ  ا ةة 

ن 01  ا ةةم ادتةة وم ويىضةةو. ك.ك ممًةةىل 236.7 يةةىاإلٍ مبامةة  اربراًمةةٌ

ُ    ارتامص ارااغ تفصً ا  مقشةااً ن املصنو اا املخبمفُ واملة  ى اا اربحىيمًة

 .احلكااٍ اربقشًم حبشص

 

 احلكااٍ اربقشًم حبشص مقشم ارتامص ارااغن: 01  ا م ج وم

 .نك.ك  املمًىل ارقًاُ   

 

 ص إلياكَ  مِ ا بااكاتتا املق اَ.ادتتاا  ارمىل األإلات ل تطم  إكااَ اال بصاك اررمٌ وارشًاسُ املارًُ: املص ا

انًصروف انفعهٍ )1(
االعتًاد قثم 

انتعذَم
انتعذَم

انًصروف 

انًقذر )2(

انًصروف 

انفعهٍ )3(

انفرق تٍُ 

انًصروف انفعهٍ 

وانًقذر )2-3(

َطثح انصرف انفعهٍ 

يٍ انًقذر )3/2(

يعذل انتغُر= انًصروف انفعهٍ 

نهطُح انًانُح انحانُح عهً 

انًصروف انعهٍ نهطُح انًانُح 

انطاتقح )1/1-3(

4425.0382221.873347.7892569.6625484.3573175.432247%24%

%135%26.40940.9650.00040.96562.16021.195152انذَىاٌ األيُرٌ

%13-%0.2220.1680.0000.1680.1930.026115دَىاٌ انًحاضثح

%63-%1.13177-10.4995.0060.0005.0063.875يجهص انىزراء- األياَح انعايح

%92-%0.1739-0.2180.1890.0000.1890.017يجهص انىزراء- إدارج انفتىي وانتشرَع

%26-%1.4600.7630.0000.7631.0790.316141انًجهص األعهً نهتخطُط وانتًُُح

أول سنة إنشاء%0.07520-0.0940.0000.0940.019اإلدارج انًركسَح نإلحصاء

%16%173.50385.30988.838174.147201.122115.813236دَىاٌ انخذيح انًذَُح

%116%16.7389.8620.0009.86236.18226.320367وزارج انخارجُح

%56%9.2576.7640.0006.76414.4467.682214وزارج انًانُح- اإلدارج انعايح

%35%2574.3921332.275197.9801530.2553483.0522150.777261وزارج انًانُح- إدارج انحطاتاخ انعايح

%34-%0.12743-0.1460.2240.0000.2240.097اإلدارج انعايح نهجًارك

%54-%145.53960.9580.00060.95867.1806.222110وزارج انتجارج وانصُاعح

%9-%58.38333.74510.20043.94553.14719.402157وزارج انعذل

%12%25.8278.9452.73611.68128.90819.963323وزارج انذاخهُح

%37%446.430317.06348.036365.099612.187295.124193وزارج انذفاع

%335%0.2350.9780.0000.9781.0220.044104انحرش انىطٍُ

%4-%10.7706.9580.0006.95810.3753.417149وزارج انترتُح

%27%88.65262.8840.00062.884112.49049.606179وزارج انتعهُى انعانٍ

%1%126.19435.1710.00035.171126.91291.741361وزارج انصحح انعايح

%48%0.95698-29.59944.7310.00044.73143.775وزارج انطؤوٌ االجتًاعُح وانعًم

%21%0.9920.7530.0000.7531.1970.444159وزارج اإلعالو

%2-%6.8843.6320.0003.6326.7463.114186وزارج األوقاف وانشؤوٌ اإلضاليُح

%101%0.2070.2220.0000.2220.4160.194188األياَح انعايح نألوقاف

%42-%0.44051-0.7880.8960.0000.8960.456وزارج انًىاصالخ

%135%0.1640.1460.0000.1460.3860.240264وزارج األشغال انعايح

%192%0.3810.5340.0000.5341.1120.578208انًجهص انىطٍُ نهثقافح وانفُىٌ واِداب

%8-%670.137161.7310.000161.731614.056452.325380وزارج انُفط

%70%0.8410.9080.0000.9081.4330.525158وزارج انكهرتاء وانًاء

%88%0.1700.1800.0000.1800.3190.139177انطُراٌ انًذٍَ

انرتع انراتع نهطُح 

انًانُح 2011/2012

انجهاخ

انرتع انراتع نهطُح انًانُح 2012/2013
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  ثةةة   أكثةةةن أل تةةةان ذاتتةةةا  ةةةارفةَ املصةةةنو اا حتمًةةةا عةةة م ومةةة 

 رمن ةةةة  املقةةةة اَ مصةةةةنو اتتا  ةةةة  ارفعمًةةةةُ مصةةةةنو اتتا  ا ةةةة  جتةةةةاا

 :هٌ 2102/2102 املارًُ ارشنُ م ن مااض - يناين  ارنا  

o َ271  نشاُ ارنف  وإلاا%. 

o  َ256ارتااجًُ  نشاُ وإلاا.% 

o ُ250  نشاُ وإلااَ ارصحُ ارعام%. 

 

اربارًةةُ أ ةةا ااتفةةا  ملصةةنو اتتا ارفعمًةةُ  ث   املقاانةةُ  حققةة  ادتتةةاا ارةة

مة  ارشةنُ املارًةُ    ن مةااض  - ينةاين  كنشاُ م  مصنو اتتا املق اَ رمن   ارنا   

 :هٌ 2102/2102

o  ْ8إكااَ ارفبىّ واربظني   نشاُ  –زتمص ارىإلاا.% 

o  ُ21احلكااَ املنكزيُ رإلحصاْ  نشا%. 

o  ُ32احلكااَ ارعامُ رمجاااك  نشا.% 

 

 احلنظةةآًُ املظةةااي   ارنا ةة رماةةاغ  ارفعمًةةُاملصةةنو اا   ةةى معةة م خيةةص  ًاةةا 

ُ  مة  ن مةااض  -ينةاين   ارنا ة   ارن   ع م ن ارعامُ  واالسبا كاا وارصًانُ  ارشةن

ُ  مىجةص   ة   ظةرا    قة    2102/2102 املارًُ  مقاانبتةا  مت مةا  إذا% 23  نشةا

 .2100/2102 ارشا قُ املارًُ ارشنُ م  ارن   نفص ع م ارفعمًُ  املصنو اا
 

  ًتةةةةا  ةةةة  جتةةةةاا ثةةةة   أكثةةةةن أل إىل احلطةةةةااَ رةةةة ا كاةةةةا

 املارًةةةُ ارشةةةنُ مةةة ن مةةةااض - ينةةةاين  ارنا ةةة  رمن ةةة  ارفعمًةةةُ مصةةةنو اتتا

 ارشةةةةةنُ مةةةةة  ارن ةةةةة  رةةةةةنفص ارفعمًةةةةةُ مصةةةةةنو اتتا  ةةةةة  2102/2102

 :وهٌ  2100/2102 ارشا قُ املارًُ

o 224  نشاُ اذتنض ارى ين.% 

o 082  نشاُ اجملمص ارى ين رمثقا ُ وارفنىل واآلكاغ.% 

o  ُ024  نشاُكً  م  ار يىال األمريٍ  ووإلااَ األطغام ارعام.% 
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اربارًةةُ أ ةةا ااتفةةا  ملصةةنو اتتا ارفعمًةةُ  ث   املقاانةةُ  حققةة  ادتتةةاا ارةة

مة  ارشةنُ املارًةُ    ن مةااض  - ينةاين  كنشاُ م  مصنو اتتا املق اَ رمن   ارنا   

 :هٌ 2102/2102

o  ْ82 –  نشاُ إكااَ ارفبىّ واربظني  –زتمص ارىإلاا%. 

o  ْ52 – نشاُ  األمانُ ارعامُ –زتمص ارىإلاا%. 

o ُ 43 –  نشاُ وإلااَ اربجااَ وارصنا%. 
 

 

   واملةةةة  ى اا املخبمفةةةةُ املصةةةةنو اا  اراةةةةاغ ارتةةةةامص  مصةةةةنو اا تذ ةةةةذ 

ن مةةةة  ارشةةةةنُ املارًةةةةُ  مةةةةااض - ينةةةةاين  ارنا ةةةة عةةةة م ارن ةةةة   ناربحىيمًةةةةُ

ثةةةةةم   ينةةةةةاين طةةةةةتن يفممًةةةةةىل ك.ك.  301.3  حًةةةةةث  مغةةةةة   2102/2102

ومةةةة     اايةةةةن طةةةةتن يف ممًةةةةىل ك.ك 242 اخنفضةةةة   ظةةةةرا  فًةةةةف إىل 

ربصةةةا إىل أ صةةةِ حةةة   ةةةا مبامةةة     ثةةةم ااتفعةةة  و ظةةةرا كةةةاري جةةة ًا    

ن 07  ا ةةةةم ارظةةةةرا مةةةة  يبضةةةةو كاةةةةا .مةةةةااضطةةةةتن يف  ك.ك. ممًةةةةاا 3.7

 واملةةةةة  ى اا املخبمفةةةةةُ مصةةةةةنو اا املصةةةةةنو اا تطةةةةةىا يىضةةةةةو وارةةةةةذٍ

 .  2102/2102 املارًُ ارشنُ م  ارنا   ارن   ع م اربحىيمًُ طتنيًا

 

 

 اربحىيمًُاملصنو اا املخبمفُ وامل  ى اا تطىا  :ن08طرا ا م  

 2102/2102ن مااض -يناين  ارنا  ارن   طتنيًا ع م 

 

 املمحقُ وادتتاا رم ورُ املارًُ ارظتنيُ رإلكااَ املبا عُ تقااين: املص ا
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 اخلــاتـمـــــــة
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   أطةةةةااا اراًانةةةةةاا ارتبامًةةةةةُ ملًزانًةةةةُ ارةةةةةىإلاااا واحلكاااا اذترىمًةةةةةُ عةةةةة م 

يف  مةةةةةا مت حتقًقةةةةة    إىل أل 2102/2102 املارًةةةةةُارشةةةةةنُ  مةةةةة   ارنا ةةةةة ارن ةةةةة  

        ُ  جانةةةص احليةةةناكاا  ةةة  رةةةاوإل تقةةة يناا املًزانًةةةُ مبةةةا يفةةةىت ارضةةةعف  نشةةةا

 ةةة   ًا عمًةةةمةةةا مت  ةةةن    كاةةةا أل   املارًةةةُ ارشةةةنُ ارن ةةة  ارنا ةةة  مةةة  % عةةة م222

 ارنا ةةة ارن ةةة   عةةة م  %201 نشةةةاُ مبةةةا يفةةةىت ارضةةةعف    ااتفا ةةةًا أيضةةةاً حقةةةق 

 .املارًُ ارشنُم  
 

     وارتةةةةا   األومو ةةةة  جةةةةاْا ارزيةةةةاكَ ارنًٓشةةةةُ يف جانةةةةص احليةةةةناكاا يف اراةةةةاغ

 احليةةةناك  ةةة  رةةةاوإل  ارفعمةةةٌوارغةةةاإل  حًةةةث أل احليةةةناك    ارتةةةا   ةةةإيناكاا ارةةةنف  

  2102/2102 املارًةةةُ ارشةةةنُمةةة   ارنا ةةة ارن ةةة   عةةة م  ارعامةةةُاملقةةة ا  املًزانًةةةُ  

  وينجةةةة  ذرةةةةك إىل ارطفةةةةنَ يف أسةةةةعاا ارةةةةنف  وختطًتةةةةا حةةةةاجز    %222 نحةةةةى 

كوالا أمنيرةةةةٌ رمامًةةةةا يف املبىسةةةة  يف حةةةةن أل سةةةةعن ارامًةةةةا املقةةةة ا    011

 االيةةةةناكاا  نةةةة  إ ةةةة اك تقةةةة يناا   مت ا باةةةةاكهرإليةةةةناكاا ارنفطًةةةةُ وارةةةةذٍ   

 كوالا أمنيرٌ رمامًا.   54رم ورُ هى  ارعامُ املًزانًُ   ارنفطًُ
 

  املقةة اَ  املصةةنو اا مقاانةةُ األ ةةىاغ مع ةةم يف منتفعةةُ ارفعمًةةُ املصةةنو اا كانةة 

 عةةا  و ظةةرا  2102/2102 املارًةةُ ارشةةنُ مةة ن مةةااض -ينةةاين  ارنا ةة  ارن ةة  عةة م

 مةةةا مثةةةا حًةةةثن اربحىيمًةةةُ واملةةة  ى اا املخبمفةةةُ املصةةةنو اا  ارتةةةامص اراةةةاغ يف

 ارن  . ع م املق ا املصنوف م % 225 نشاب 
 

     ممًةةاا ك.ك  يف  2.3 جةةز  مقةة ااه   2102/2102مةة  ارشةةنُ املارًةةُ   حقةةق ارن ةة  ارنا ةة

حةةةن أنةةة  و عةةة  احبشةةةاغ املامةةة  ارتةةةا   اربزامةةةاا ار ورةةةُ واملبعمةةةق  احبًةةةا ٌ   

% مةة  إمجةةارٌ احليةةناكاان   ةةإل ارعجةةز اررمةةٌ رماًزانًةةُ عةة م   24األجًةةام ارقاكمةةُ  

 .ممًاا ك.ك 4.2 م   2102/2102ارن   ارنا   م  ارشنُ املارًُ 
 

 ْل  مةةةِ مةةةا مت  ةةةاربقنين مةةة  حتمًةةةا رماًانةةةاا ارشةةةا قُ ارةةةذكن  إنةةة  مةةة    و نةةةا

املباعةةةُ و ظةةةرا عةةةا   ًاةةةا    املارًةةةُاألهاًةةةُ إ ةةةاكَ ارن ةةةن يف ارشًاسةةةُ   

 .وأل ىاغ املصنو اا احليناكاايناا املعبا َ أل ىاغ يبعمق  اربق 
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 املـلحـــــــق
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   احليةةةةناكاا واملصةةةةنو اا املقةةةة اَ ارظةةةةتنيُ   طنيقةةةةُ املبىسةةةة      يةةةةبم حشةةةةاغ

ن 02اذتشةةةا ٌ  أٍ يةةةبم  شةةةاُ احليةةةناك املقةةة ا أو املصةةةنوف املقةةة ا  مةةةِ ارعةةة ك        

 رًعرص   ك طتىا ارشنُ.
 

 ممًاا ك.ك.  0.153=   02÷ 02.657= األوممثام: حشاغ احليناك املق ا ارظتنٍ رمااغ 

    

 

       أمةةةةا يف حارةةةة  احليةةةةناكاا واملصةةةةنو اا املقةةةة اَ ارن ةةةة  سةةةةنىيُ  إنتةةةةا حتشةةةةص

ن وارةةةةذٍ  ثةةةةا 2 طن ةةةةُ املبىسةةةة  اذتشةةةةا ٌ  ثةةةةم يضةةةةنغ ارنةةةةات  يف ارعةةةة ك   

 طتىا. ث  
 

 ممًاا ك.ك. 391.3=  3* ن 02÷ 02.657مثام: حشاغ احليناك ارن   سنىٍ رمااغ األوم=  

 

 

     ٍ أو املصةةةنوف ارفعمةةةٌ ارظةةةتنٍ    يةةةبم حشةةةاغ كةةةاا مةةة  احليةةةناك ارفعمةةةٌ ارظةةةتن

 ةةةة   نيةةةةق  ةةةةن  احليةةةةناك ارفعمةةةةٌ أو املصةةةةنوف ارفعمةةةةٌ رظةةةةتن معةةةةن مةةةة      

 زتاى   قًُ ارظتىا ارشا قُ.
 

يةةةبم  مةةةااضمثةةةام: حلدنةةةاك احليةةةناك ارفعمةةةٌ رماةةةاغ األوم مةةة  احليةةةناكاا رظةةةتن         

مةةةة  زتاةةةةى  احليةةةةناكاا ارفعمًةةةةُ رمظةةةةتىا   مةةةةااض ةةةةن  احليةةةةناك ارفعمةةةةٌ رظةةةةتن  

 ك.ك. ممًاا  .7.13= 22.84  - 28.858 ارشا قُ = 

 


