بٝإ َٔ ٚسار ٠املاي١ٝ
َٜضُُ َّز ٚسار ٠املاي ١ُُٝمبٓاصُُ  ١ؽُُاٚر املٝشاْ ١ُُٝايلاَُُ ١يًاٚيُُ ١يًلُُاّ املُُايٞ
 1434/1433إٜقُُا ايٓتُُا٥ر املاي ١ُُٝيًلُُاّ املُُاي ٞاذتُُاي،1433/1432 ٞ
ٚاصُُتلزا املالَُُا ايزٝ٥ضُُ ١ٝيًُٝشاْ ١ُُٝايلاَُُ ١يًاٚيُُ ١يًلُُاّ املُُاي ٞادتاُُٜا
ٚ ،1434/1433تطٛرات االقتؾاد ايٛطينٚ ،ذيو ٚفكاً ملا :ًٜٞ
أٚالً :ايٓتا٥ر املاي ١ٝيًلاّ املاي ٞاذتاي:1433/1432 ٞ
- 1اإلٜزادات ايلاَ:١
ٜتََٛقَّ ُ إٔ تؾٌُُ اإلُُٜزادات ايللً ١ُُٝيف ْٗا ١ُُٜايلُُاّ املُُاي ٞاذتُُاي ٞإىل
( )10110000000000000أيف ٚ ١٦َٚعغزًَٝ ٠ارات رُٜاٍ بشُٜادْ ٠ضُ تٗا
( )106بامل ١٦عٔ املكُار ُا باملٝشاْ )93( ١ُٝباملَُٗٓ ١ُ٦ا متجٌُ إُٜزادات
برتٚي.١ٝ
- 2املؾزٚفات ايلاَ:١
ٜتََٛقَُُُُّ إٔ ت ًُُُُؼ املؾُُُُزٚفات ايللً ١ُُُُٝيًلُُُُاّ املُُُُاي ٞاذتُُُُايٞ
( )804000000000000مثإ َٚ ١٦أربلًَُُٝ ١ارات رُٜاٍ بشُٜادَ ٠كُاارٖا
(٦َ )224000000000000تني ٚأربلٚ ١عغزًَٝ ٕٚار رٜاٍ ،بشٜادْ ٠ض تٗا
( )39بامل ١٦عَُّا ؽارت ب٘ املٝشاْٚ ،١ٝقا ؽارت تٛدٗٝات خُادّ اذتُزَني
ايغُزٜلني ُ سلعُ٘ اـ ُ بتشًُ َ ٌُٜٛؼ (ُ٦َ )250000000000000تني
ٚمخضني ًَٝار رٜاٍ َٔ فا٥ض إٜزادات ايلاّ املُاي ٞاذتُاي ٞإىل سضُا يف

َؤصض ١ايٓكا ايلزب ٞايضُلٛدٚ ٟختؾٝؾُ٘ يتُ ٌُٜٛبُٓا )500( ٤أيُف ٚسُا٠
صهٓ ١ٝامللتُا تٓلٝذٖا باألَز املًه ٞرقِ (أٚ )63/تارٜخ ُُٖ1432/4/13
ٚاييت ٚقلت ٚسار ٠اإلصهإ عكا ايتؾاَٚ ِٝاإلعزاف عً ٢تٓلٝذٖاٚ .تقُُٓت
تٛدٗٝات٘ ُ سلع٘ اـ ُ ختؾٝؿ دُش ٤خخُز يتلُٜٛض ؽُٓاٚم االصُتجُارات
ايلاَ ١عٔ تهايٝف َغزٚع قطار اذتزَني ايذ ٟميَٛ َٔ ٍٛارد ايؾُٓاٚمٚ .ال
تَغٌُُ املؾُزٚفُات أعالَُ ٙا َٜخؿ َغار ٜايربْاَر اإلفايف املََُُّٛئََُُ ١
فا٥ض إٜزادات املٝشاْٝات ايضابكٚ ١اييت ٜكَُاَّر إٔ ًُ ٜؼ املٓؾُزف عًُٗٝا يف
ْٗا ١ٜايلاّ املاي ٞاذتاي )11000000000000( ٞأسا عغز ًَٝار رٜاٍ سٝح
أْٗا مت َٔ ٍٛاذتضابات امللتٛس ١ذا ايػز

مبؤصض ١ايٓكا ايلزب ٞايضلٛد.ٟ

ٚتغٌُ تًو ايشٜاد ٠يف املؾزٚفات َا ؽار َٔ أٚاَز ًَه ١ٝبؾُزف راتُ
عٗز ٜٔدتَُٛ ٝظل ٞاياٚيَ َٔ ١اْٝني ٚعضُهزٜني ٚاملتكاعُاَٚ ٜٔهافُة٠
ايغُُٗز ٜٔيطً ُُ ١ادتاَلُُات ٚامل تلُُجنيٚ ،رفُُ اذتُُا األدُُْ ٢يًزٚاتُُ إىل
( )30000ثالثُُ ١خالف رُُٜاٍٚ ،تج ُُٝت بُُاٍ غُُال ٤امللٝغُُ ١فُُُٔ ايزاتُُ
األصاصٚ ،ٞسٜاد ٠رأظ َاٍ نٌ َٔ ؽٓاٚم ايتُٓ ١ٝايلكارٚ ١ٜاي ُٓو ايضُلٛدٟ
يًتضًُُٝف ٚاالدخُُارٚ ،فُُِ اياارصُُني يف ارتُُارز عًُُ ٢سضُُابِٗ ارتُُاـ،
ٚتػط ١ٝايشٜاد ٠يف ايؾزف عً ٢األعُُاٍ ايتٓلٝذ ١ُٜاملتلًكُ ١مبغُزٚع تٛصُل١
ايضاسات ايغُاي ١ٝيًُضذا اذتزاّ ٚاصتهُاٍ تلٜٛقات ُْشع ًَه ١ُٝايلكُارات
ٚتٛصل ١املضُذا ايٓ ُ ٟٛايغُزٜفٚ ،ؽُزف راتُ عُٗز ٜٔيًُضُتلٝأَُ ٜٔ
ايقُإ االدتُاعٚ ٞرف عاد أفزاد األصز ٠املضتلٝا َٔ ٠ايقُإ االدتُاع،ٞ
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ٚدعِ بلض ايرباَر املضاْا ٠يًقُإ االدتُاعٚ ،ٞدعِ ادتُلٝات ايتلا،١ُْٝٚ
ٚإقاََ ١غزٚع ٞاالَتٝاس ايتذارٚ ٟبُٝت ارتُرتف ايضُلٛدٚ ،ٟدعُِ ايُرباَر
املضاْا ٠يًطً  ١ارتتُادني يف ٚسار ٠ايرتبٚ ١ُٝايتلًُ ٚ ،ِٝتٛصُ ٝارتُاَات
املكاَ َٔ ١ايزعاٚ ١ٜايتُٓ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝتطٜٛزٖاٚ ،سٜاد ٠شتؾؿ اإلعاُْات
اييت تكاّ يًذُلٝات ارتري َٔ ١ٜاياٚي.١
ٚقا بًُؼ عُاد ايلكُٛد ايُيت طزسُت خُالٍ ايلُاّ املُاي ٞاذتُايٚ ٞمتُت
َزادلتٗا َٔ ق ٌ ايٛسار )2600( ٠عكُااً ت ًُؼ قُٝتُٗا اإللايَُ ١ُٝا ٜكُار
( ١ُُ٦َ )148030000000000مثاْٚ ١ُُٝأربلُُني ًَُُٝاراً ٚثُُالخ ًََُُٕٛٝ ١ُُ٦
رٜاٍٚ .تغٌُ ٖذ ٙاملغارَ ٜا مت مت َٔ ًٜ٘ٛفٛا٥ض املٝشاْٝات املاف.١ٝ
- 3اياَّ ٜٔايلاّ:
ٜتٛقُُ إٔ ُُٜٓخلض سذُُِ ايُُاَّ ٜٔايلُُاّ بٓٗا ١ُُٜايلُُاّ املُُاي ٞاذتُُايٞ
 )ّ2011( 1433/1432إىل َُُا ٜكُُار (١ُُ٦َ )135050000000000
ٚمخضٚ ١ثالثني ًَٝاراً ٚمخط َ ًَُٕٛٝ ١ُ٦رُٜاٍ َُٜٚجٌُِّ ( )603باملَُٔ ١ُ٦
ايٓاتر ارتً ٞاإللاي ٞاملتٛق يلاّ َ )ّ2011( 1433/1432كارْ ١مب ًؼ
(ٚ ١٦َ )167000000000000ص لٚ ١صتني ًَٝار رٜاٍ بٓٗا ١ٜايلُاّ املُايٞ
املافَُٜ )ّ2010( 1432/1431 ٞجٌِّ َا ْض ت٘ ( )10بامل َُٔ ١ُ٦ايُٓاتر
ارتً ٞاإللاي ٞيلاّ (.)ّ2010
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ثاْٝاً  :املٝشاْ ١ٝايلاَ ١يًاٚي ١يًلاّ املاي ٞايكادّ :1434/1433
فُُُٝا  ًُُٜٞتكُُاٜزات عٓاؽُُز املٝشاْ ١ُُٝايلاَُُ ١يًاٚيُُ ١يًلُُاّ املُُايٞ
:1434/1433
 -1قُاِّرَتْ اإلٜزادات ايلاَ ١مب ًؼ ( )702000000000000ص َٚ ١ُ٦اثُٓني
ًَٝار رٜاٍ.
 - 2ساِّدَتْ ايٓلكات ايلاَ ١مب ًؼ ( )690000000000000صت َٚ ١٦تضلني
ًَٝار رٜاٍ.
ٜ - 3كَ ُ ِّا َر ايلُُا٥ض يف املٝشاْ ١ُُٝمب ًُُؼ ( )12000000000000إثُُين عغُُز
ًَٝار رٜاٍ.
ثايجاً  :املالَا ايزٝ٥ض ١ٝيًُٝشاْ ١ٝايلاَ ١يًاٚي ١يًلاّ املاي:1434/1433 ٞ
ٚفكاً يًتٛدٗٝات ايضاَ ١ٝايهزميٚ ١ألُٖ ١ٝتلشٜش َضُري ٠ايتُٓٚ ١ُٝاصُتُزار
داذب ١ُُٝاي  ١ُُ٦ٝاالصُُتجُار ١ٜبغُُهٌ عُُاّ ايُُيت َُُٔ عُُةْٗا دف ُ عذًُُ ١ايُُُٓٛ
االقتؾادٚ ٟبايتاي ٞإجياد َشٜا َٔ فزـ ايلٌُ يًُٛاطٓني مبغ ١٦ٝاـ .اصتُز
ايرتنُُٝش يف املٝشاْ ١ُُٝيًلُُاّ املُُاي ٞايكُُادّ  1434/1433عًُُ ٢املغُُارٜ
ايتُٓ ، ١ٜٛسٝح ٚسعت االعتُُادات املاي ١ُٝبغُهٌ رنُ َش ف ُ٘ٝعًُ ٢قطاعُات
ايتلًٚ ،ِٝايؾشٚ ،١ارتاَات األَٓٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ُٝاي ًاٚ ،١ُٜاملُٝاٚ ٙايؾُزف
ايؾشٚ ،ٞايطزمٚ ،ايتلاَالت اإليهرتٚ ،١ْٝٚدعِ اي شح ايلًُ.ٞ
ٚتقُٓت املٝشاْ ١ٝبزاَر َٚغار ٜداٜاَٚ ٠زاسٌُ إفُاف ١ٝيُ لض املغُارٜ
اييت ص ل اعتُادٖا ت ًؼ قُٝتُٗا اإللاي ١ُٝضتُُ٦َ )265000000000000( ٛتني
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ٚمخضٚ ١صتني ًَٝار رٜاٍٚٚ .فكاً ملا دز ٣ايلٌُ عً ٘ٝفكُا مت ايتٓضُٝل بُني ٚسار٠
املايٚٚ ١ٝسار ٠االقتؾاد ٚايتخطٝط بغةٕ ايرباَر ٚاملغار ٜاملارد ١يف خط ١ايتُٓ١ُٝ
ايتاصل ١اييت باأت يف ايلاّ املاي ٞاذتاي.1432/1431 ٞ
ٚيف َُُا  ًُُٜٞاصُُتلزا ألبُُزس َُُا تقُُُٓت٘ املٝشاْ ١ُُٝايلاَُُ ١يًاٚئَُُُُ ١
إعتُادات شتؾؾ ١يإلْلام عً ٢ايكطاعات ايزٝ٥ض.١ٝ
 ُُ 1قطاع ايتلًٚ ِٝايتار: ٜ
بًؼ َا مت ختؾٝؾ٘ يكطاع ايتلً ِٝايلُاّ ٚايتلًُ ِٝايلُايٚ ٞتُار ٜايكُ٣ٛ
ايلاًَ ١سٛايٚ ١٦َ )168060000000000( ٞمثاْٚ ١ٝصتني ًَٝار ٚصُت َ١ُ٦
ًَ ٕٛٝرٜاٍ ٚميجٌ أنجز َٔ ( ) 24بامل َُٔ ١٦ايٓلكُات امللتُُا ٠باملٝشاْ،١ُٝ
ٚبشٜادْ ٠ض تٗا ( )13بامل ١٦عٔ َا مت ختؾٝؾ٘ يًكطاع مبٝشاْ ١ُٝايلُاّ املُايٞ
اذتاي.1433/1432 ٞ
فل ٞزتاٍ ايتلً ِٝايلاّ صٝضتُز ايلٌُ يف تٓلٝذ َغزٚع املًو ع ااـ بٔ
ع اايلشٜش يتطٜٛز ايتلً" ِٝتطٜٛز" اي ايػ ١تهايٝل٘ ( )9000000000000تضُل١
ًَُٝارات رُُٜاٍ خاؽُُ َُٔ ١خُُالٍ عُُزن" ١تطُٜٛز ايتلًُُ ِٝايكابقُُ "١املًُٛنُُ١
بايهاٌَ يؾٓاٚم االصتجُارات ايلاَ.١
ٚبٗاف تٛفري اي  ١٦ٝاملٓاص  ١يًتلًٚ ِٝسُٜاد ٠ايطاقُ ١االصُتٝلاب ١ٝيًُُاارظ
ٚادتاَلات ٚايهًٝات املتخؾؾ ١تقُٓت املٝشاْ ١ٝإعتُُادات إلْغُا)742( ٤
ص َٚ ١٦اثٓني ٚأربلُني َارصُ ١داُٜا ٠يً ُٓني ٚاي ُٓات يف ل ُٝاملُٓاطل
إفاف ١إىل املاارظ ادتار ٟتٓلٝذٖا سايٝاً اي ايؼ عادٖا ( )2900أيلني ٚتضُ
ََ ١٦ارصٚ ، ١املاارظ اييت مت اصتالَٗا ٖذا ايلاّ ٚعُادٖا أنجُز َُٔ ()920
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تض َٚ ١٦عغزَ ٜٔارصٚ ،١تةٖٚ ٌٝتُٛفري ٚصُا ٌ٥ايضُالَ ١يُُ ( )2000أيلُٞ
َ َٓ ٢ارص ٞيً ٓني ٚاي ٓاتٚ ،إفاف ١فؾ ٍٛدراص ١ٝيًُاارظ ايكاٚ ،١ُ٥تةثٝح
املاارظ ٚجتٗٝشٖا بايٛصا ٌ٥ايتلًَٚ ١ُٝٝلاٌَ ٚأدٗش ٠اذتاص اآليٚ ،ٞنذيو
إْغا َ ٤اْ ٞإدارات ايرتبٚ ١ٝايتلًٚ ِٝؽاالت َتلاد ٠األغُزا َٚزانُش عًُ١ُٝ
يكطاع ايتلً ِٝايلاّ.
ٚيف زتُُاٍ ايتلًُُ ِٝايلُُاي ٞمت اعتُُُاد امل ُُايؼ ايالسَُُ ١يتغُُػ ٌٝادتاَلُُ١
اإليهرتٚ ١ْٝٚاصتهُاٍ إْغا ٤املإ ادتاَل ١ٝيف عاد َٔ ادتاَلات ت ًؼ ايك١ُٝ
ايتكاٜز ١ُُٜيتٓلُُٝذٖا سُُٛاي )25000000000000( ٞمخضُُٚ ١عغُُزًَُُٝ ٜٔار
رٜاٍ ،نُا مت اعتُاد ايٓلكات ايالسَ ١الفتتا ( )40أربلني نً ١ٝداٜا.٠
نُا مت اعتُاد َزسً ١إفاف ١ٝملغزٚع َضانٔ أعقا ١٦ٖٝ ٤ايتارٜط ٚايُذٟ
جيُُز ٟتٓلُُٝذ ٙسايُُٝاً يٝؾٌُُ إلُُاي ٞايك ١ُُُٝايتكاٜز ١ُُٜامللتُُُا ٠يُُ٘ إىل
( )13010000000000ثالث ١عغز ًَٝاراً  ًَٕٛٝ ١٦َٚرٜاٍ.
ٚصُُٛف ٜضُُتُز بزُُْاَر خُُادّ اذتُُزَني ايغُُزٜلني يإلبتلُُاخ ارتُُاردٞ
(املزسً ١األٚىل ٚايجاْ ، )١ٝنُا ؽارت تٛدُٗٝات خُادّ اذتُزَني ايغُزٜلني ُ
سلع٘ اـ ُ رقِ (أٚ )22/تارٜخ  ُٖ1432/3/20بقِ ل ٝاياارصُني عًُ٢
سضُُابِٗ ارتُُاـ يلقُُ ١ٜٛاي لجُُٜٚ ،١ؾٌُُ عُُاد ايطً ُُٚ ١ايطاي ُُات ٚاملُُٛظلني
اياارصني يف ارتارز إىل أنجز َٔ ( )1200000طاي ٚطاي َٚ ١زافك ِٗٝاي ايؼ
عُُادِٖ أنجُُز َُُٔ (َ )1370000زافُُلٜٚ .تٛقُُ إٔ ٜؾٌُُ إلُُايْ ٞلكُُات
امل تلجني ايُذ ٜٔتغُزف عًُٚ ِٗٝسار ٠ايتلًُ ِٝايلُاي ٞيف ْٗا ١ُٜايلُاّ املُايٞ
اذتاي ٞإىل َا ٜكار ( )20000000000000عغزًَٝ ٜٔار رٜاٍ.
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 ٚمت يف زتاٍ ايتُار ٜايُتكين ٚاملُٗين اعتُُاد تهُايٝف إلْغُا ٤نًُٝات
َٚلاٖا داُٜا ٠ت ًُؼ قُٝتُٗا ايتكاٜزًَُٝ )1006400000000( ١ُٜار ٚأربلُ١
ٚصتني ًَ ٕٛٝرٜاٍ ٚافتتا ٚتغػ ٌٝعاد َٔ امللاٖا املٗٓٚ ١ٝامللاُٖا ايلًُٝا
يً ٓات يشٜاد ٠ايطاق ١االصُتٝلاب ١ٝيًهًُٝات ٚامللاُٖا ايتابلُ ١يًُؤصضُ ١ايلاَُ١
يًتار ٜايتكين ٚاملٗين.
 ُُ 2ارتاَات ايؾشٚ ١ٝايتُٓ ١ٝاالدتُاع:١ٝ
بًؼ َا خؾؿ يكطاعات ارتاَات ايؾشٚ ١ٝايتُٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝأنجُز َُٔ
( )86050000000000صتٚ ١مثاْني ًَٝاراً ٚمخط َ ًَٕٛٝ ١٦رٜاٍ بشُٜاد٠
ْض ُ تٗا ( )26بامل ١ُُ٦عُُٔ َُُا مت ختؾٝؾُُ٘ مبٝشاْ ١ُُٝايلُُاّ املُُاي ٞاذتُُايٞ
.1433/1432
ٚتقُٓت املٝشاَْ ١ٝغار ٜؽش ١ٝداٜا ٠الصتهُاٍ إْغاٚ ٤جتٗٝش َزانُش
ايزعا ١ٜايؾش ١ٝاألٚي ١ٝجبَُٓ ٝاطل املًُهَٚ ،١غار ٜإلْغُا )17( ٤صُ ل١
عغز َضتغل ً٢داٜاَٚ ً٠زنشاً ط ٝاً  ،إفاف ١إىل اصتهُاٍ تةثٝح ٚجتٗٝش عُاد
َٔ املزافل ايؾشٚ ١ٝاإلصهإ.
ٚجيز ٟسايٝاً تٓلٝذ (ٚ ١٦َ )137ص لٚ ١ثالثني َضتغل ً٢داٜا ً٠مبُٓاطل
املًُهُُ ١بطاقُُ ١صُُزٜز ١ٜت ًُُؼ ( )280470مثاْٚ ١ُُٝعغُُز ٜٔأيلُاً ٚأربُ َ١ُُ٦
ٚص لني صزٜزاٚ .مت خالٍ ايلاّ املاي ٞاذتُاي 1433/1432 ٞاصُتالّ ()22
اثٓني ٚعغزَ ٜٔضتغل ً٢داٜااً مبختًف َٓاطل املًُه ١بطاقُ ١صُزٜز ١ٜت ًُؼ
( )3250ثالث ١خالف ٦َٚتني ٚمخضني صزٜزاً.
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ٚيف زتاٍ ارتاَات االدتُاع ١ٝتقُٓت املٝشاَْ ١ٝغار ٜداٜا ٠إلْغا٤
َكزات ألْا ١ٜرٜافٚ ١ٝدٚر يًزعاٚ ١ٜاملالسع ١االدتُاعٚ ١ٝايتةُٖ َٚ ،ٌُٝاْٞ
ملهاتُُ ايلٌُُُٚ ،دعُُِ إَهاُُْات ٚسار ٠ايلٌُُُ ٚٚسار ٠ايغُُؤ ٕٚاالدتُاع١ُُٝ
يتشكٝل أٖااف ايتُٓ ١ٝاالدتُاع ،١ُٝإفُاف ١إىل سُٜاد ٠املخؾؾُات ايضُٓ١ٜٛ
املتلًك ١باألٜتاّ ٚذ ٟٚاالستٝادات ارتاؽٚ ١شتؾؾات ايقُإ االدتُُاع،ٞ
ٚدعِ بزاَر َلادت ١ايلكز ٚايؾُٓاٚم ارتُري ٟايُٛطين بُٗاف اختؾُار اإلطُار
ايشَين يًكقا ٤عً ٢ايلكز ٚاالصتُزار يف رؽا ٙبٓا ً٤عً ٢ايتٛدُٗٝات املًه١ُٝ
ايهزميٜٚ .١ؾٌ إلايَ ٞا مت ؽزف٘ عً ٢بزاَر َلادتُ ١ايلكُز ٚاملخؾؾُات
ايضُٓ ١ٜٛاملتلًكُ ١باألٜتُاّ ٚذ ٟٚاالستٝادُات ارتاؽُٚ ١ايقُُإ االدتُُاعٞ
خُُُُُُالٍ ايلُُُُُُاّ املُُُُُُاي ٞاذتُُُُُُاي 1433/1432 ٞإىل سُُُُُُٛايٞ
( )25030000000000مخضٚ ١عغزًَٝ ٜٔاراً ٚثالخ َ ًَٕٛٝ ١٦رٜاٍ.
 ُُ 3ارتاَات اي ًا:١ٜ
ً ٜؼ املخؾُؿ يكطُاع ارتُاَات اي ًاٜٚ ١ُٜغٌُُ ٚسار ٠ايغُؤ ٕٚاي ًا١ُٜ
ٚايكزٚ ١ُُٜٚاألَاُُْات ٚاي ًُُاٜات أنجُُز َُُٔ ( )29020000000000تضُُل١
ٚعغزًَٝ ٜٔاراً ٦َٚيت ًَ ٕٛٝرُٜاٍ بشُٜادْ ٠ضُ تٗا ( )19بامل ١ُ٦عُٔ َُا مت
ختؾٝؾُُ٘ مبٝشاْ ١ُُٝايلُُاّ املُُاي ٞاذتُُايَُُٗٓ ،1433/1432 ٞا سُُٛايٞ
( )3070000000000ثالثًَُُُُٝ ١ارات ٚصُ َ ًَُُٕٛٝ ١ُُ٦رُُٜاٍ ٛئَُُُُ ١
اإلٜزادات امل اعز ٠يألَاْات ٚاي ًاٜات.
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ٚيف إطار االٖتُاّ بٗذا ايكطاع تقُٓت املٝشاَْ ١ُٝغُار ٜبًا ١ُٜداُٜا٠
ٚإفافات ي لض املغار ٜاي ًا ١ٜايكا ١ُُ٥تغٌُُ َغُزٚع املًُو ع ُااـ بُٔ
ع اايلشٜش إلعُار َه ١املهزَٚ ١تٓلٝذ اي ٓ ١ٝايتشت ١ٝيقُاس ١ٝاملًُو ع ُااـ
بٔ ع ايلشٜش جباسإ ٚتٓلٝذ تكاطلُات ٚأْلُام ٚدضُٛر داُٜا ٠يُ لض ايطُزم
ٚايغٛارع داخٌ املإ ٚحتضني ٚتطٜٛز ملا ُٖ ٛقُا ِ٥بُٗاف فُو االختٓاقُات
املزٚر ،١ٜإفاف ١الصتهُاٍ تٓلٝذ َغار ٜايضلًتٚ ١اإلْار ٠يًغٛارع ٚشتططات
املٓا يف َإ املًُهٚ ١تؾُزٜف َُٝا ٙاألَطُار ٚدر ٤أخطُار ايضُٚ ٍٛٝتُٛفري
امللاات ٚاآليٝاتَٚ ،غار ٜيًتخًؿ َٔ ايٓلاٜات ٚردّ املضتٓكلات ٚتطُٜٛز
ٚحتضني ايغٛاط ٧اي شز َٚ ،١ٜاْ ٞإدارٚ ١ٜساا٥ل َٚتٓشٖات.
- 4ايٓكٌ ٚاالتؾاالت:
بًػت شتؾؾات قطاع ايٓكٌ ٚاالتؾاالت سٛاي)35020000000000( ٞ
مخضٚ ١ثالثني ًَٝاراً ٦َٚيت ًَ ٕٛٝرُٜاٍ بشُٜادْ ٠ضُُ تٗا ( )40بامل ١ُ٦عُٔ

َا مت ختؾٝؾ٘ مبٝشاْ ١ٝايلاّ املُاي ٞاذتُايٚ 1433/1432 ٞذيُو ْتٝذُ١
تكاّ ايلٌُ مبغزٚع َطار املًو ع اايلشٜش ادتاٜا جبا.ٙ
ٚتقُٓت املٝشاَْ ١ٝغار ٜداٜاٚ ٠إفُافات يًُغُار ٜامللتُُا ٠صُابكاً
يًطزم ٚاملٛاْٚ ٧ارتطٛط اذتاٜاٚ ١ٜاملطارات ٚارتاَات ايربٜا ١ٜت ًؼ ايك١ُٝ

ايتكاٜز ١ٜيتٓلٝذٖا أنجز َُٔ ( )24070000000000أربلُٚ ١عغُزًَُٝ ٜٔاراً
ٚص َ ًَٕٛٝ ١٦رٜاٍ .سٝح مشًت املٝشاْ ١ٝتطٜٛز َزافُل ايهٗزبُاٚ ٤إْغُا٤
أرؽلٚ ١تٛصلٚ ١تطُٜٛز املزافُل ٚاي ٓ ١ُٝايتشت ١ُٝيف بلُض املُٛاْٚ .٧تطُٜٛز
ٚتٛصلَ ١طار املًو خايا بايزٜا

ٚإْغاَ ٤طار املًو ع ااـ جباسإ ٚتطٜٛز
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أرب َطارات إقً ،١ُٝٝإفاف ١إىل اعتُاد َغار ٜيتٓلٝذ طزم صزٜلَٚ ١شدٚد١
َٚلزد ٠زتُٛع أطٛا ا أنجز َٔ ( )4200أربل ١خالف ٦َٚيت نَ ًٛٝرتَُٗٓ ،ا
طزٜل ارتزز/ايكٜٛل ١ٝاملشدٚز (املزسً ١ايجاْٚ )١ٝايطزُٜل ايضُز ٜيُزبط َا١ُٜٓ
دا ٠مبه ١املهزَُ َ ١اعُز( ٠املزسًُ ١األٚىل) ٚطزُٜل املا ١ُٜٓاملُٓٛر /٠ايلُال
ايضز( ٜاملزسً ١ايجاْٚ )١ٝطزٜل ايكؾَ/ِٝه ١املهزَ ١امل اعز (املزسً ١ايجاْ)١ُٝ
ٚطزٜل ايكؾ/ِٝادت  ٌٝايضز( ٜاملزسً ١األٚىل) ٚطزٜل ايعٗزإ/ايلكُري/صًُ٣ٛ
َُُُُُ ايتكاطلُُُُُات (املزسًُُُُُ ١ايجايجُُُُُٚ )١رفُُُُُ َضُُُُُت ٣ٛطزُُُُُٜل
ايلزع/١ايزبٛع/١ادتزب/١ظٗزإ ادتٓٚ ٛايطزٜل ارتٛر ٟأسا رفٝا/٠علار َزٚراً
بغزم املطار (َزسً ١أٚىل) ٚطزُٜل ت ُٛى/املا ١ُٜٓاملُٓٛر ٠ايضُز( ٜاملزسًُ١
ايجايجٚ )١ادتش ٤املت ك َٔ ٞطزٜل سا/ٌ٥رفشا ٚإؽُال طزُٜل/أبٛسار/١ُٜسلُز
اي اطٔ/رفشا ٚايطزٜل ايضاسً ٞايضز ٜداسإ/املٛصِ/ايطٛاٍ (املزسً ١ايجاْ)١ُٝ
ٚايطزٜل اياا٥ز ٟملٓطك ١اي اسُ( ١ادتُش ٤ايضُادظ) ٚإْغُا ٤طزُٜل يُزبط َا١ُٜٓ
املًُُو ع ُُااـ بُُٔ ع ُُاايلشٜش ايزٜافُُ ١ٝجبُُاَُُٚ ٠ا ًٜشَُُٗا َُُٔ تكاطلُُات.
ٚاصُُتهُاالت ٚإؽُُالسات يطُُزم قاٚ ١ُُُ٥إعُُااد اياراصُُات ٚايتؾُُاَ ِٝيطُُزم
داٜا ٠أخزٜ ٣شٜا زتُٛع أطٛا ا عٔ ( )2000أيل ٞنَُ ًٛٝرت ،إفُاف ١إىل
َا ٜكار ( )280100مثاْٚ ١ٝعغز ٜٔأيف  ١٦َٚنَُ ًُٛٝرتا جيُز ٣تٓلُٝذٖا
سايٝاً أبزسٖا طزٜل بطشا/٤ع/١ ٝأّ ايشَ( ٍٛاملزسً ١األٚىل) ٚايطزٜل ايضُاسًٞ
ايضز ٜايغكٝل/داسإ (املزسً ١األٚىل) ٚايطزٜل اياا٥ز ٟاألٚصط مبه ١املهزَُ١
(املزسً ١ايجاْ.)١ٝ
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ٚمت خُُالٍ ايلُُاّ املُُاي ٞاذتُُاي 1433/1432 ٞاالْتُُٗا َُُٔ ٤تٓلُُٝذ
ٚاصُُتالّ َغُُار ٜيًطُُزم مبختًُُف َُُٓاطل املًُهًُُُُ ٜ ١ؼ أطٛا ُُا سُُٛايٞ
( )20800أيلني ٚمثإ َ ١٦نَ ًٛٝرت.
 ُ 5املٝاٚ ٙايشراعٚ ١ايتذٗٝشات األصاص ١ٝاألخز:٣
بًؼ املخؾؿ يكطاعات املٝاٚ ٙايؾُٓاعٚ ١ايشراعُٚ ١ايتذُٗٝشات األصاصُ١ٝ
ٚبلض ايكطاعات االقتؾُاد ١ٜاألخُز ٣سُٛاي )57050000000000( ٞصُ ل١
ٚمخضني ًَٝاراً ٚمخط َ ًَُٕٛٝ ١ُ٦رُٜاٍ بشُٜادْ ٠ضُ تٗا ( )13بامل ١ُ٦عُٔ
َا مت ختؾٝؾ٘ مبٝشاْ ١ٝايلاّ املاي ٞاذتاي.1433/1432 ٞ
ٚتقُٓت املٝشاَْ ١ٝغار ٜداٜاٚ ٠سٜادات ملغارَ ٜلتُا ٠يتٛفري َُٝاٙ
ايغز ٚتلشٜش َؾادر املٝاٚ ،ٙتٛفري خاَات ايؾزف ايؾشٚ ،ٞايضاٚد ٚسلُز
اآلبار ٚنغُف َٚلادتُ ١تضُزبات املُٝاٚ ،ٙاصُت ااٍ عُ هات املُٝاٚ ٙايؾُزف
ايؾشٚ ،ٞتزعٝا اصتٗالى املٝاٚ ٙايهٗزباٚ ،٤اصتهُاٍ ايتذُٗٝشات األصاصُ١ٝ
مبشط ١حتً ١ٝاملٝا ٙبزأظ ارتري ٚ ،تطٜٛز ٚحتاٜح ٚتٛصل ١ستطات ايتشً١ٝ
ايكاٚ .١ُ٥قا بًُؼ إلُاي ٞأطُٛاٍ عُ هات َُٝا ٙايغُز املٓلُذ)780000( ٠
مثاْٚ ١ٝص لني أيف نَ ًٛٝرت َٓٗا ( )60500صُت ١خالف ٚمخُط َ ١ُ٦نًُٛٝ
َرت مت اصتالَٗا خالٍ ايلاّ املاي ٞاذتاي ،1433/1432 ٞنُا بًؼ إلُايٞ
أطٛاٍ ع هات ايؾزف ايؾش ٞاملٓلذ )230100( ٠ثالثٚ ١عغُز ٜٔأيلُاً ١ُ٦َٚ
نَ ًٛٝرت َٓٗا ( )30900ثالث ١خالف ٚتض َ ١٦نَ ًٛٝرت مت اصُتالَٗا خُالٍ
ايلاّ املاي ٞاذتاي.1433/1432 ٞ
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نُا تقُٓت املٝشاَْ ١ٝغارٚ ٜسٜادات إلْغُا ٤ؽُٛاَ داُٜاٚ ٠تٛصُل١
ايكاَٗٓ ِ٥اٚ ،تػط ١ٝقٓٛات ايُز ٟايزٝ٥ضُ ١ٝباألسضُاٚ ،٤تطُٜٛز اي ُٓ ٢ايتشت١ُٝ
يًُإ ايؾٓاع ١ٝمبختًف َٓاطل املًُهٚ ،١تلشٜش اي ٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝتٛفري ٚدعُِ
املزافل ايلاَٚ ١ارتاَات يف َآٜيت ادت  ٜٓٚ ٌٝايؾٓاعٝتنيٚ ،رأظ ارتري
يًؾٓاعات ايتلاٚ ١ٜٝٓتٓلٝذ بلض األعُاٍ اإلْغا ١ٝ٥يف ارتُٝات ايط ٝل.١ٝ
ٚبٗاف سُٜاد ٠االصُتجُارات ارتًٚ ١ُٝدُذ االصُتجُارات إىل َُآٜيت
ادت  ٜٓٚ ٌٝايؾُٓاعٝتني ٚرأظ ارتُري يًؾُٓاعات ايتلا ١ُٜٝٓفكُا تقُُٓت
املٝشاَْ ١ٝغار ٜداٜاَٚ ٠زاسٌُ إفُاف ١ٝيلُاد َُٔ املغُار ٜايكا ١ُُ٥ت ًُؼ
تهايٝلٗا أنجز َٔ ( )6064000000000صتًَُٝ ١ارات ٚصُت َٚ ١ُ٦أربلُني
ًَ ُُٕٛٝرُُٜاٍ يتذُُٗٝش اي ٓ ١ُُٝايتشت ١ُُٝيف (ادت  ) ُُ ٜٓٚ ،ٌُُٝيًؾُُٓاعات
اي رتٚنُٝاٚ ١ٜٚإْغا ٤املزافل ايتلًٚ ١ُٝٝايضهٓٚ ١ٝايطُزم ٚارتُاَات األخُز.٣
نُا تقُُٓت املٝشاَْ ١ُٝغُار ٜيتذُٗٝش اي ٓ ١ُٝايتشتٚ ١ُٝايطُزم يًؾُٓاعات
ايتلا ١ٜٝٓبزأظ ارتري.
 ُُ 6ؽٓادٜل ايتُٓ ١ٝاملتخؾؾ٘ ٚبزاَر ايتُ ٌٜٛاذته:١َٝٛ
إفُُاف ١إىل بُُزاَر االصُُتجُار َُُٔ خُُالٍ املٝشاْ ١ُُٝصتٛاؽٌُُ ؽُُٓادٜل
ايتُٓ ١ٝاملتخؾؾٚ ١بٓٛى ايتُٓ ١ٝاذته ١َٝٛتكا ِٜايكز ٚاييت صتضاِٖ ُ بإذٕ
اـ ُ يف تٛفري فزـ ٚظٝل ١ٝإفاف ١ٝيًُٛاطٓني ٚدف عذً ١ايُٓ.ٛ
ٚبًؼ سذِ َا مت ؽزف٘ َٔ ايكز ٚاييت تكَاَّّ َٔ ق ٌ ؽٓاٚم ايتُٓ١ُٝ
ايلكارٚ ،١ٜؽٓاٚم ايتُٓ ١ٝايؾُٓاعٚ ،١ٝاي ُٓو ايضُلٛد ٟيًتضًُٝف ٚاالدخُار،
ٚؽٓاٚم ايتُٓ ١ٝايشراعٚ ،١ُٝؽُٓاٚم االصُتجُارات ايلاَُٚ ،١بُزاَر اإلقُزا
اذتهَٓ َٞٛذ إْغاٗ٥ا ٚستْٗ ٢ا ١ٜايلاّ املاي ٞاذتاي 1433/1432 ٞسٛايٞ
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( )440000000000000أرب ُ َٚ ١ُُ٦أربلُُني ًَُُٝار رُُٜاٍٜٚ ،تََٛقَّ ُ إٔ
ٜؾُُزف يًُضُُتلٝاُُٖ َُُٔ ٜٔذ ٙايكُُز ٚخُُالٍ ايلُُاّ املُُاي ٞايكُُادّ
 1434/1433أنجز َٔ ( )86010000000000صتٚ ١مثاْني ًَٝاراً ١ُ٦َٚ
ًَ ٕٛٝرٜاٍ َٚ .تشاٜا االٖتُاّ ٚاياعِ اذتهُ َٞٛيكطُاع ٞايتلًُ ِٝاألًُٖٞ
ٚارتاَات ايؾش ١ٝاألًٖٚ ١ٝتُٓٝتُٗا بًػت ايكز ٚاذته ١َٝٛاملكاَُُُ ١ا
ستُُُُْٗ ٢ا ١ُُُُٜايلُُُُاّ املُُُُاي ٞاذتُُُُاي 1433/1432 ٞأنجُُُُز َُُُُٔ
( )8030000000000مثاًَْٝ ١ٝارات ٚثالخ َ ًَُٕٛٝ ١٦رُٜاٍٚ ،صٝضُتُز
ايربْاَر باعِ ٖذ ٙاملغار. ٜ
ٚخبؾٛـ بزْاَر مت ٌُٜٛايؾُادرات ايضُلٛد ١ٜايُذٜٓ ٟلُذ ٙايؾُٓاٚم
ايضلٛد ٟيًتُٓ ١ٝفكا بًؼ سذِ عًُٝات متٚ ٌٜٛفُإ ايؾادرات َٔ ايضًُ
ٚارتُُاَات ايٛطَُُٓٓ ١ُُٝذ تةصُُٝط ايربُُْاَر إىل ْٗا ١ُُٜايلُُاّ املُُاي ٞاذتُُايٞ
 1433/1432أنجُُز َُُٔ (ٚ )21075000000000اسُُا ٚعغُُزًَُُٝ ٜٔار
ٚص َٚ ١٦مخضني ًَ ٕٛٝرٜاٍ.
 -7قطاعات أخز:٣
أ  -االصتُزار يف تٓلٝذ "ارتط ١ايٛطٓ ١ٝيًلًٚ ّٛايتكٓٚ ،"١ٝصٛف ٜؤد ٟتٓلُٝذٖا
 بإذٕ اـ  -إىل حتكُٝل ْكًُ ١نُ ري ٠يف دعُِ اي شُح ايلًُُٚ ٞايتطُٜٛزايتكينْٚ ،كٌ ٚتٛطني ايتكٓ.١ٝ
االصتُزار يف اإلْلام عً ٢املزسً ١ايجاْ" َٔ ١ٝاملغزٚع ايٛطين يًتلُاَالتاإليهرت ١ْٝٚاذته "١َُٝٛايُذ ٟمت إطالقُ٘ يف ايلُاّ املُاي1428/1427 ٞ
ياعِ َ ادرات َٚغُار ٜارتطُ ١ايتٓلٝذ ١ُٜايجاْ ١ُٝيًتلُاَالت اإليهرت١ُْٝٚ
اذتهٚ .١َٝٛقُا أصُِٗ ذيُو يف تكُاّ املًُهُ ١يف تزتُٗ ٝا عًُ ٢ايؾُلٝا
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اياٚي ٞمبكاار (َ )47زت  ١ستُ ٢ايلُاّ (ٚ )ّ2010ذيُو يف َؤعُز األَُِ
املتشا ٠دتاٖش ١ٜايتلُاَالت اإليهرت ١ُْٝٚاذتهَُٓ ١َُٝٛذ ؽُاٚر ٙيف عُاّ
(ٚ .)ّ2003قا بًُؼ عُاد ادتُٗات اذته ١َُٝٛايُيت تلٌُُ عًُ ٢تط ُٝل
ايتش ٍٛإىل ايتلاَالت اإليهرت ١ْٝٚاذته )169( ١َٝٛدٗ ،١نُُا بًُؼ عُاد
ادتٗات اذته ١َٝٛاملزت ط ١بايغ ه ١اذته ١َٝٛاآلَُٓ )71( ١دُٗ ١سه.١َُٝٛ
ٚفُٝا ٜتلًل بتط ٝل ايضااد اإليهرت ْٞٚدتُ ٝايزص ّٛاذته َٔ ١َٝٛخُالٍ
ْعاّ "صااد" فكا بًؼ عاد ادتٗات اييت مت ربطٗا بايٓعاّ خالٍ ايلاّ املايٞ
اذتاي )5( 1433/1432 ٞدٗات سه ١َُٝٛيٝؾٌُ بُذيو عُاد ادتُٗات
املزت ط ١ب٘ إىل ( )109دَٗٗٓ ١ا ( )60دُٗ ١سهٚ ،١َُٝٛقُا بًُؼ إلُايٞ
املافٛعات اييت متت عرب ايٓعاّ خالٍ ايلاّ املاي ٞاذتاي1433/1432 ٞ
( )47000000000000ص لٚ ١أربلني ًَٝار رٜاٍ بشُٜادْ ٠ضُ تٗا ()135
بامل ١٦عٔ ايلاّ املاي ٞايضابل  1432/1431يٝؾٌ إلُاي ٞاملُافٛعات
اييت متُت عُرب ايٓعُاّ َُٓذ إطالقُ٘ ٚستَُُ ُُٖ1433/1/24 ٢ا ٜكُار
( )77000000000000ص لٚ ١ص لني ًَٝار رٜاٍ.
رابلاً  :تطٛرات االقتؾاد ايٛطين:
 ُُ 1ايٓاتر ارتً ٞاإللاي:ٞ
َٔ املتٛق إٔ ً ٜؼ ايٓاتر ارتً ٞاإللُايُٖ ٞذا ايلُاّ 1433/1432
(ٚ )ّ2011فكُُُاً يتكُُُاٜزات َؾًُُُش ١اإلسؾُُُا٤ات ايلاَُُُٚ ١امللًَُُُٛات
( )20163000000000000أيلني ٚ ١٦َٚثالثٚ ١صتني ًَُٝار رُٜاٍ باألصُلار
ادتار ١ُُٜبشُُٜادْ ٠ضُُ تٗا ( )28بامل ١ُُ٦عُُٔ املتشكُُل بايلُُاّ املُُاي ٞاملافُُٞ
ٚ )ّ2010( 1432/1431ذيو ْتٝذ ١من ٛايكطُاع اي رتٚيُ ٞبٓضُ )4009( ١
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بامل .١٦أَُا ايُٓاتر ارتًُ ٞيًكطُاع غُري اي رتٚيُ ٞبغُك ٘ٝاذتهُٚ َٞٛارتُاـ
فٝتٛق إٔ حيكل منُٛاً ْضُ ت٘ ( )1403بامل ١ُ٦سُٝح ٜتٛقُ إٔ  ُُٜٛٓايكطُاع
اذته َٞٛبٓض  )1405( ١باملٚ ١٦ايكطاع ارتاـ بٓض  )1403( ١بامل ١٦باألصُلار
ادتار.١ٜ
أَا باألصلار ايجابت ١فٝتٛق إٔ ٜغُٗا ايُٓاتر ارتًُ ٞاإللُاي ٞمنُٛاً ت ًُؼ
ْض ت٘ ( )608بامل ،١٦إذ ٜتٛق إٔ ٜغُٗا ايكطُاع اي رتٚيُ ٞمنُٛاً ْضُ ت٘ ()403
باملٚ ،١٦إٔ ً ٜؼ من ٛايٓاتر ارتً ٞيًكطاع غري اي رتٚي )708( ٞبامل ١ُ٦سُٝح
ٜتَ ََّ ٛق إٔ  ُٜٛٓايكطاع اذته َٞٛبٓضُ  )607( ١باملٚ ١ُ٦ايكطُاع ارتُاـ بٓضُ ١
( )803باملٚ ١ُُ٦بُُذيو تؾٌُُ َضُُاُٖ ١ايكطُُاع ارتُُاـ يف ايُُٓاتر ارتًُُٞ
اإللاي ٞإىل ( )4808باملٚ .١٦قا سككت ل ٝاألْغط ١االقتؾاد ١ٜامله١ُْٛ
يًٓاتر ارتً ٞيًكطاع غري اي رتٚي ٞمنُٛاً إجيابُٝاً ،إذ ٜكُار إٔ ٜؾٌُ ايُُٓٛ
اذتكٝك ٞيف ايؾٓاعات ايتش ١ًٜٝٛغري اي رتٚي ١ُٝإىل ( )15باملٚ ،١ُ٦يف ْغُاط
االتؾاالت ٚايٓكٌ ٚايتخش )1001( ٜٔباملٚ ،١٦يف ْغاط ايهٗزباٚ ٤ايػُاس ٚاملُا٤
( )402باملٚ ،١٦يف ْغاط ايتغُٝٝا ٚاي ُٓا )1106( ٤باملٚ ،١ُ٦يف ْغُاط جتُار٠
ادتًُٚ ١ايتذشٚ ١٥املطاعِ ٚايلُٓادم ( )604باملٚ ،١ُ٦يف ْغُاط خُاَات املُاٍ
ٚايتةَني ٚايلكارات ٚخاَات األعُاٍ ( )207بامل.١٦
ٚقا أظٗز ايزقِ ايكٝاص ٞيتهايٝف امللٝغُ ُٖٛٚ ١أُِٖ َؤعُزات املضُت٣ٛ
ايلُُاّ يألصُُلار ارتلاع ُاً خُُالٍ عُُاّ ْ )ّ2011( 1433/1432ض ُ ت٘ ()407
بامل ١٦عَُّا نإ عً ٘ٝيف عاّ ٚ )ّ2010( 1432/1431ذيو ٚفكاً يتكُاٜزات
َؾًش ١اإلسؾا٤ات ايلاَٚ ١امللًَٛات.
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أََّا َلاٌَ اْهُاؼ ايٓاتر ارتً ٞاإللُاي ٞيًكطُاع غُري اي رتٚيُ ٞايُذٟ
ٜلا َٔ أِٖ املؤعزات االقتؾاد ١ٜيكٝاظ ايتقخِ عًَ ٢ضت ٣ٛاالقتؾاد نهٌ
فُٔ املتٛق إٔ ٜغُٗا ارتلاعُاً ْضُ ت٘ ( )601بامل ١ُ٦يف عُاّ 1433/1432
(َ )ّ2011كارْ ١مبا نإ عً ٘ٝيف ايلاّ املاف.ٞ
 ُُ 2ايتذار ٠ارتاردَٝٚ ١ٝشإ املافٛعات:
ٚفكاً يتكاٜزات َؤصض ١ايٓكا ايلزب ٞايضلٛد َُٔ ٟاملتٛقُ إٔ ت ًُؼ ايك١ُُٝ
اإللاي ١ُُُُٝيًؾُُُُادرات ايضًُُُُل ١ٝخُُُُالٍ عُُُُاّ )ّ2011( 1433/1432
( )10287000000000000أيف ٦َٚتني ٚص لٚ ١مثاْني ًَُٝار رُٜاٍ بشُٜاد٠
ْض ُ تٗا ( )37بامل ١ُُ٦عُُٔ ايلُُاّ املُُاي ٞايضُُابل .نُُُا ٜتٛق ُ إٔ ت ًُُؼ ق١ُُُٝ
ايؾادرات ايضًل ١ٝغري اي رتٚي ١ٝسُٛايٚ ١ُ٦َ )153000000000000( ٞثالثُ١
ٚمخضني ًَٝار رٜاٍ بشٜادْ ٠ض تٗا ( )14بامل ١٦عٔ ايلاّ املاي ٞاملافٚ ،ٞمتجٌُ
ايؾادرات ايضًل ١ٝغري اي رتٚيَ ١ٝا ْض ت٘ ( )12بامل َٔ ١٦إلاي ٞايؾادرات ايضًل.١ٝ
أََُُُُُّا ايُُُُُٛاردات ايضًُُُُُل ١ٝفٝتٛقُُُُُ إٔ ت ًُُُُُؼ يف ايلُُُُُاّ ْلضُُُُُ٘
( )370000000000000ثالخ َٚ ١٦ص لني ًَٝار رُٜاٍ بشُٜادْ ٠ضُ تٗا ()2
بامل ١٦عٔ ايلاّ ايضابل.
نُا تغري ايتكاٜزات األٚي ١ٝملؤصض ١ايٓكا ايلزب ٞايضلٛد ٟإىل إٔ املُٝشإ
ايتذار ٟصٝشكل ٖذا ايلاّ فا٥قاً َكُاار )915000000000000( ٙتضُ َ١ُ٦
ٚمخض ١عغز ًَٝار رٜاٍ بشٜادْ ٠ض تٗا ( )59بامل ١٦عُٔ ايلُاّ املافُٚ ٞذيُو
ْتٝذ ١ارتلاع ايؾُادرات اي رتٚيٚ ١ُٝغُري اي رتٚيٚ ١ُٝايُُٓ ٛاملتٛافُ يًُٛاردات
ايضًل.١ٝ
أََّا اذتضا ادتار ٟملٝشإ املُافٛعات فٝتٛقُ إٔ حيكُل فا٥قُاً َكُاارٙ
( )598000000000000مخط َٚ ١٦مثاْٚ ١ٝتضُلني ًَُٝار رُٜاٍ يف ايلُاّ
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املُُُُاي ٞاذتُُُُايَ )ّ2011( 1433/1432 ٞكارُُُُْ ١بلُُُُا٥ض َكُُُُاارٙ
(٦َ )250000000000000تني ٚمخضني ًَٝار رٜاٍ يًلُاّ املُاي ٞاملافُٞ
 )ّ2010( 1432/1431بشٜادْ ٠ض تٗا ( )139بامل.١٦
 ُُ 3ايتطٛرات ايٓكاٚ ١ٜايكطاع املؾزيف:
صذٌ عز ايٓكٛد بتلزٜل٘ ايغُاٌَ خُالٍ األعُٗز ايلغُز ٠األٚىل َُٔ ايلُاّ
املاي ٞاذتاي )ّ2011( 1433/1432 ٞمنُٛاً ْضُ ت٘ ( )1002باملَ ١ُ٦كارُْ١
بُْٓ ٛض ت٘ ( )102بامل ١٦يٓلط ايلرت َٔ ٠ايلاّ املاي ٞاملاف1432/1431 ٞ
( .)ّ2010نُا ارتللت ايٛدا ُ٥املؾُزف ١ٝخُالٍ ايلُرتْ ٠لضُٗا بٓضُ )804( ١
بامل ، ١٦أَا عً ٢املضت ٣ٛايضٓ ٟٛفشككت منٛاً بًؼ ( )13باملَ ١٦كارْ ١بايلُاّ
املافٚ .ٞارتل إلايَ ٞطًٛبات اي ٓٛى َٔ ايكطُاعني ايلُاّ ٚارتُاـ خُالٍ
ايلرتْ ٠لضٗا بٓض  )1001( ١باملٚٚ ،١٦اؽًت اي ٓٛى تُاع ِٝقُاراتٗا املاي ١ُٝإذ
ارتللت رؤٚظ أَٛا ا ٚاستٝاطٝاتُٗا خُالٍ ايلُرتْ ٠لضُٗا بٓضُ  )702( ١بامل١ُ٦
يتؾٌ إىل (ٚٚ ١٦َ )191000000000000اسا ٚتضلني ًَٝار رٜاٍ.
 -4ايضٛم املاي:١ٝ
اختذت ٖ ١ُ٦ٝايضُٛم املاي ١ُٝخُالٍ ايلُاّ املُاي ٞاذتُاي1433/1432 ٞ
( )ّ2011ايلاٜا َٔ ارتطٛات ا ادف ١يتٓعُ ِٝإؽُاار األٚرام املايٚ ١ُٝتطُٜٛز
أصٛاقٗا ٚتٛفري املشُٜا َُٔ ايلاايُٚ ١ايغُلافٚ ١ٝاإلفؾُا يف َلاَالتُٗا اا١ُٜ
يًُضتجُزٚ ٜٔتلشٜشاً يجكتِٗ بايضٛم املاي ١ٝايضلٛد.١ٜ
فقُٔ إطار تطٜٛز األْعُٚ ١ايكٛاْني ايالسَ ١ياعِ اي ٓ ١ٝايتغزٜل ١ٝيًضٛم
املايٚ ١ٝاالرتكا ٤بٗا أؽار زتًط ا  ١٦ٝال٥ش ١ايلؾٌ يف َٓاسعات األٚرام
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املايٚ ،١ٝتلا ٌٜبلض َٛاد قٛاعا َهافش ١غضٌ األَٛاٍ ٚمت ٌٜٛاإلرٖا ،
ٚإيشاّ ايغزنات املارد ١يًلكز َٔ ) ( ٠املاد ٠ايلاعز َٔ ٠ال٥ش ١سٛنُ١
ايغزناتٚ .يف زتاٍ سٜاد ٠عُل ايضٛم املايٚ ١ٝتٛفري املشٜا َٔ ايلزـ
ٚايكٓٛات االصتجُارٚ ١ٜافكت ا  ١٦ٝعً ٢طز دش َٔ ٤أصِٗ ( )5مخط
عزنات يالنتتا ايلاّ مب ًؼ ٜشٜا عٔ (ًَٝ )1070000000000ار ٚص
َ ًَُُٕٛٝ ١ُ٦رُٜاٍٚ ،طز

ؽهٛى يغزنتني مب ًؼ ٜشٜا عٔ

( )5050000000000مخضًَٝ ١ارات ٚمخط َ ًَٕٛٝ ١٦رٜاٍٚ ،إؽاارات
سكٛم أٚي ١ٝألرب عزنات مب ًؼ ٜشٜا عٔ ( )4040000000000أربل١
ًَٝارات ٚأرب َ ًَٕٛٝ ١٦رٜاٍٚ ،رخُؾُت يُ ( )38ؽٓاٚق ًا اصتجُارٜا
ٚؽٓاٚقاً َٔ ؽٓادٜل املؤعزات املتااٚي.١
ٚاصتُزت ا  ١٦ٝيف تُٓ ١ٝايٛع ٞاالصتجُار ٟيا ٣املتلاًَني يف األٚرام
املاي ١ٝسٝح أقُٝت ايلاٜا َٔ االت ايتٛعٚ ١ٝايتجكٝف املاي.ٞ
 ُُ 5تطٛرات أخز:٣
أ  -أنا تكزٜز ؽٓاٚم ايٓكا اياٚي ٞيلاّ ( )ّ2011إٔ املًُه ١سككت عًَُ ٢اار
ايلكٛد ايكً ١ًٝاملاف ١ٝإصتاسات ٖا ١ً٥يف َؤعُزات ايتُٓ ١ُٝاالدتُاع ١ُٝايُيت
تكرت يف ايٛقت اذتاي َٔ ٞاملتٛصطات املضذً ١يف د ٍٚزتُٛع ١ايلغز.ٜٔ
ٚأعار أعقا ٤زتًُط ايؾُٓاٚم إىل إٔ املًُهُ ١صتشُت يف جتُاٚس ايت ُاطؤ
ايلاملٚ ،ٞأعزبٛا عٔ رأ ِٜٗبةٕ خفام االقتؾاد َٛات ١ُٝعًُ ٢املُا ٣ايكز، ُٜ
ٚأعادٚا بُاٚر املًُهُ ١يالصُتُزار يف ايلٌُُ عًُ ٢حتكُٝل اصُتكزار األصُٛام
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ايٓلط .١ٝنُا أثٓٛا عً ٢اإلؽالسات اييت أدزتٗا اذته ١َٛيف ايضٓٛات األخُري٠
يف زتاي ٞايتٓعٚ ِٝايزقاب ١يف ايكطاع املؾزيف.
أعادت َؤصض ١ايتؾٓٝف ايلامل( ١ٝفٝتػ) بضٝاصُ ١املًُهُ ١املايٚ ١ُٝايٓكا١ُٜاذته ١ُٝاييت اْتٗذتٗا ٚأبكت عً ٢ايتؾٓٝف اال٥تُاْ ٞايُذ ٟسؾًُت عًُ٘ٝ
املًُه ١عً ٢درد ١ايتُٝش ( )AA-يف ايتؾٓٝف اال٥تُاْ ٞايلاملٚ ٞذيو عًُ٢
ايزغِ َٔ األسَ ١املاي ١ٝايلامل ١ٝايُيت متُز بُٗا نُجري َُٔ ايُاَٚ ٍٚؤصضُاتٗا
املاي ،١ٝا ٜاٍ عًَ ٢تاْ ١االقتؾاد ٚايك ٠ٛاملاي ١ُٝيًًُُهُٚ ١سضُٔ إدارتُٗا
الصتجُاراتٗا ارتاردٚ ١ٝإستٝاطاتٗا َٔ ايٓكا األدٓيب ٚاإلعزاف املٓق ط عًُ٢
ايكطاع اي ٓه.ٞ
ز  -تقُٔ تكزُٜز اي ُٓو ايُاٚي ٞعُٔ َُٓات االصُتجُار يلُاّ ( )ّ2012تؾُٓٝف
املًُه ١يف املزت  )12( ١ايجاْ ١ٝعغز َٔ ٠بني (ٚ ١ُ٦َ )183ثالثُٚ ١مثُاْني
دٚي ١مت تك ِٝٝاألْعُٚ ١ايكٛاْني اييت حتهِ َٓات االصتجُار بٗا.
ُٖ -متت املٛافك ١عً ٢إْغا ٤بلض ا ٦ٝات اذتهٚ ١َٝٛبلض األْعُٚ ١ايتٓعُُٝات
ادتاٜاٚ ٠ايكٛاعا ٚاإلدزا٤ات ٚتغٌُُ :إْغُاٚ ٤سار ٠يإلصُهإٚ ،إْغُا ٤ا ١ُ٦ٝ
ايٛطٓ ١ٝملهافش ١ايلضادٚ ،املٛافك ١عً ٢تٓع ١٦ٖٝ ِٝا الٍ األاُز ايضُلٛد،ٟ
ٚعً ٢تٓعُ ِٝايًذُٓ ١ايٛطٓ ١ُٝيتكُٓني أعُُاٍ ايتغُػٚ ٌٝايؾُٝاْٚ ١تكٝٝضُٗا،
ٚإْغا ٤اجملُ ايلكٗ ٞايضلٛدٚ ،ٟاملٛافك ١عًْ ٢عاّ إٜزادات اياٚيٚ ،١املٛافك١
عً ٢اعتُاد ايال٥ش ١ايتٓلٝذ ١ٜيٓعاّ األسٛاٍ املاْ.١ٝ
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ٚيف ارتتاّ ْضةٍ اـ إٔ َٜشْلَغ ذ ٙاي الد قاُ٥ا َضُريتٗا خُادّ اذتُزَني
ايغزٜلني املًو ع ااـ بٔ ع اايلشٜش ٚمسٚ ٛي ٞعٗا ٙاألَُني ْا ُ٥رُٝ٥ط
زتًط ايٛسراٚ ٤إٔ ِ ٜا ِْٜعًٗٝا ْلُ ١األَِٔ ٚاالصتكزار.
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