
  بيان من وزارة الماليةبيان من وزارة المالية

بمناسببببببر ابببببنية المامانابببببر الاامبببببر ل نيلبببببر ل ابببببا  المبببببال  بمناسببببببر ابببببنية المامانابببببر الاامبببببر ل نيلبببببر ل ابببببا  المبببببال    
  ل ابا  المبال ل ابا  المبال   النتائج المالابرالنتائج المالابريماةة المالار إاضاح يماةة المالار إاضاح   ة  ة  س  س  ا  ا    41341333//41413322
 ماماناببببر  ماماناببببر لللمالمببببر الةئاسببببار لمالمببببر الةئاسببببار ااسببببتاةا  سببببتاةا  اا، ي، ي41413322//41413344  الحببببال الحببببال 

قتاان قتاان الاليتطيةات ايتطيةات ا  ،،41341333//41341322  الجنانالجنان  ل اا  المال ل اا  المال الاامر ل نيلر الاامر ل نيلر 
  ، يذلك فاما ا  :، يذلك فاما ا  :اليطن اليطن 

  ::22331111//11331111  الحاليالحالي  الماليالمالي  عامعاملللل  النتائج الماليةالنتائج المالية: : أولا أولا 

  ::العامةالعامة  اإليراداتاإليرادات -1

ق ببب  ي  ق ببب ا ت  ي  المبببال  المبببال    ابببا ابببا للفببب  نةاابببر افببب  نةاابببر ا  اإلابببةانات اليا ابببراإلابببةانات اليا ابببرأن تاببب  أن تاببب    ا ت 
يخمسر يثالثان يخمسر يثالثان مئر مئر   سب سب ( ( 333377...0...0...0...0...0...0إلى  )إلى  )  الحال الحال 
بالمامانابر بالمامانابر ( بالمئر عبن المدبنة لةبا ( بالمئر عبن المدبنة لةبا 3535بماانة نسبتةا )بماانة نسبتةا )  لايرلاير  م ااةم ااة
  ..مث  إاةانات بتةيلارمث  إاةانات بتةيلارتت( بالمئر تدةاباً ( بالمئر تدةاباً 9944))منةا منةا 

  ::العامةالعامة  المصروفاتالمصروفات  --22

ق ببب  ي  ق ببب ا ت  ي    المبببال  الحبببال المبببال  الحبببال   ابببا ابببا ل ل   اليا ابببراليا ابببرمابببةيفات مابببةيفات الالأن تب ببب  أن تب ببب    ا ت 

ن م ابببباةاً ن م ابببباةاً اا( سببببت مئببببر يسببببتر يع ببببة( سببببت مئببببر يسببببتر يع ببببة...0...0..52503...0...0..52503))

  ((...0...0.....0...0..65650033مدبناةاا )مدبناةاا )  بماانةبماانة  لايرلاير  يخمس مئر م اينيخمس مئر م اين

أي بنسببر مابانة أي بنسببر مابانة   ،،ئبر م ابين لايرئبر م ابين لايريخمبس ميخمبس م  اً اً م اباةم اباة  ننييستر يثمانستر يثمان

ببب  ( بالمئبببر( بالمئبببر4545))تب ببب  تب ببب   بببعم  يببببذلك ا بببين يببببذلك ا بببين   ،،ا ابببنةت ببببز المامانابببرا ابببنةت ببببز المامانابببرعم 

( مئبببر يثمانابببر ( مئبببر يثمانابببر ...0...0..4.603...0...0..4.603اليبببائ  فببب  المامانابببر )اليبببائ  فببب  المامانابببر )

ا ا ــات مبات مبــةيفبةيفبــم  المام  الماــيال ت  بيال ت  ب  يخمس مئر م ابين لاير.يخمس مئر م ابين لاير.  اتاتم ااةم ااة

ل بر مبن فبائ  إابةانات  ي  م  ل بر مبن فبائ  إابةانات ا خ ص م باةا  البةنبامج اإلضباف  الم  ي  م  ا خ ص م باةا  البةنبامج اإلضباف  الم 

ة أن اب بب  المناببةف ع اةببا فبب  نةااببر الماماناببالمامانابب ببن  ة أن اب بب  المناببةف ع اةببا فبب  نةااببر ر يالتبب  ا د  ببن  الاببا  الاببا  ر يالتبب  ا د 

( ثماناببببر ع ببببة م ابببباةاً ( ثماناببببر ع ببببة م ابببباةاً ...0...0..4603...0...0..4603))  المببببال  الحببببال المببببال  الحببببال 
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يخمس مئر م اين لاير حاث أنةا تمي  من الحسبابات الميتيحبر يخمس مئر م اين لاير حاث أنةا تمي  من الحسبابات الميتيحبر 

  لةذا الغة  بمؤسسر الندن الاةب  السايني.لةذا الغة  بمؤسسر الندن الاةب  السايني.

ما سااةف مبن ةياتب  ما سااةف مبن ةياتب    ف  الماةيفاتف  الماةيفات  يت م  اذه الماانةيت م  اذه الماانة

م افآت ل ميظيان يم افآت الط بر ينيدات تداعنار يما م افآت ل ميظيان يم افآت الط بر ينيدات تداعنار يما يبنالت ييبنالت ي

سبتجن سبتجن اامبا مبا ابـ(، يابـ(، ي41324132ف  ح مةبا ل  بةة الثالبث ع بة )محبة  ف  ح مةبا ل  بةة الثالبث ع بة )محبة  

اةا  اةا  تنيابذ م بتنيابذ م ب  نفاباتنفابات   بم  بم تتمن ماةيفات يمن ماةيفات يالمال  المال  خال  الاا  خال  الاا  

عسب ةار يأمنابر عسب ةار يأمنابر   ينيدباتينيدبات  المدنسبرالمدنسبر  الم باعةالم باعةيي  ل حةمان ال بةايانل حةمان ال بةايان

التبنةاس التبنةاس   يالبنالت الجنانة الت  تدةةت ألعضبا  اائبريالبنالت الجنانة الت  تدةةت ألعضبا  اائبر  ،،أخةىأخةىيي

بالجامابببات، يااللتمامبببات التببب  تةتببببت نتاجبببر مابببانة ةياتببب  بالجامابببات، يااللتمامبببات التببب  تةتببببت نتاجبببر مابببانة ةياتببب  

ماانة الدبي  ف  الجاماات ماانة الدبي  ف  الجاماات يي  ،،الاس ةاان، يم افآت نةاار الخنمرالاس ةاان، يم افآت نةاار الخنمر

  ..الخاةج الخاةج   بتااثبتااثإلإليايا

  خبال  الابا  المبال  الحبال خبال  الابا  المبال  الحبال الادبين التب  طةحبت الادبين التب  طةحبت يقن ب   عنن يقن ب   عنن 

تب بب  قامتةببا تب بب  قامتةببا   اً اً ( عدببن( عدببن.22115.5تمببت مةاجاتةببا مببن قببب  الببيماةة )تمببت مةاجاتةببا مببن قببب  الببيماةة )يي

ياثنببببان ياثنببببان مئببببر مئببببر   ((...0...0.....0...0..4462620033))  مببببا ادبببباة مببببا ادبببباة   اإلجمالاببببراإلجمالاببببر

مداةنبببببر بمب ببببب  مداةنبببببر بمب ببببب    لايرلاير  يثمبببببانان م اببببباةاً يخمبببببس مئبببببر م ابببببينيثمبببببانان م اببببباةاً يخمبببببس مئبببببر م ابببببين

مئببر يخمسببر يأةباببان م ابباةاً يأةببب  مئببر يخمسببر يأةباببان م ابباةاً يأةببب  ( ( ...0...0.....0...0..4134130011))

بمابانة بمابانة   41413434//.41413.3  ماضب ماضب ف  الابا  المبال  الف  الابا  المبال  المئر م اين لاير مئر م اين لاير 

يت ببم  اببذه الم بباةا  مببا تبب  تميا ببز مببن يت ببم  اببذه الم بباةا  مببا تبب  تميا ببز مببن ، ، ( بالمئببر( بالمئببر2525نسبببتةا )نسبببتةا )

  ..ماماناات الثالث الماضارماماناات الثالث الماضارفيائ  الفيائ  ال

ين العام:   -3 ين العام:الدَّ   الدَّ

ان الابببا  بنةاابببر  ان الابببا  بنةاابببر سبببانخي  حجببب  البببن    الابببا  المبببال  الحبببال الابببا  المبببال  الحبببال سبببانخي  حجببب  البببن 

 ( إلببببببببببببببببببببى مببببببببببببببببببببا ادبببببببببببببببببببباة   ( إلببببببببببببببببببببى مببببببببببببببببببببا ادبببببببببببببببببببباة  .2.4.2.4))  41324132//41344134

ث ب  ...0...0...4570...0...0...4570)) ث ب  ( مئر يسببار يسبتان م اباة لاير يا م  ( مئر يسببار يسبتان م اباة لاير يا م 

( بالمئببر مببن النبباتج المح بب  اإلجمببال  المتيقبب  ( بالمئببر مببن النبباتج المح بب  اإلجمببال  المتيقبب  4.024.02مببا نسبببتز )مببا نسبببتز )
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( مئتببببان ( مئتببببان ...0...0...2230...0...0...2230ب بببب  )ب بببب  )  مداةنببببر بم  مداةنببببر بم.2.4.2.4لاببببا  لاببببا  

المبببال  الماضببب  المبببال  الماضببب    ابببا ابببا يخمسبببر يع بببةان م اببباة لاير بنةاابببر اليخمسبببر يع بببةان م اببباة لاير بنةاابببر ال

ث   ما نسبتز )9..92..2))  41344134//.413.413 ث   ما نسبتز ) ( ا م  ( بالمئر من النباتج ( بالمئر من النباتج 4545 ( ا م 

   .   .  9..92..2المح   اإلجمال  لاا  المح   اإلجمال  لاا  

  ::33331111//22331111  القادمالقادم  الماليالمالي  عامعاملللل  للدولةللدولة  : الميزانية العامة: الميزانية العامة  ثانياا ثانياا 

للعام الماالي للعام الماالي   العامة للدولةالعامة للدولة  ميزانيةميزانيةتقديرات عناصر التقديرات عناصر الفيما يلي فيما يلي 

11311322//11311333::  

ت      --44 ة  ت  ق ببببن  ة    ((...0...0...0...0...0...0..3131بمب بببب  )بمب بببب  )الاامببببر الاامببببر اببببةانات اببببةانات اإلاإلق ببببن 

  لاير.لاير.م ااة م ااة   أةباانأةباانمئر يمئر ي  خمسخمس

ت  النيدات الاامر بمب ب    --22 ن  ن  ت  النيدات الاامر بمب ب  ح  ن  ن  خمبس خمبس   ((...0...0...0...0...0...0..3366))ح 

  لاير.لاير.م ااة م ااة   ثمانانثمانانمئر يمئر ي

بببب  --33 ببببق  ( ( ...0...0...0...0...0...0..11الاجببببم فبببب  الماماناببببر بمب بببب  )الاجببببم فبببب  الماماناببببر بمب بببب  )  ة  ة  ن  ن  ق 

( بالمئبر ( بالمئبر 203203يامث  اذا الاجم ما نسببتز )يامث  اذا الاجم ما نسببتز )، ، لايرلايرم ااة م ااة   أةباانأةباان

  41324132//41344134لابببا  لابببا    المتيقببب المتيقببب   مبببن النببباتج المح ببب  اإلجمبببال مبببن النببباتج المح ببب  اإلجمبببال 

((2.4.2.4.) )   .  .  

  الماليالمالي  عامعاملللل  العامة للدولةالعامة للدولة  لميزانيةلميزانيةلللرئيسية لرئيسية ااالمالمح المالمح : :   ثالثاا ثالثاا 
22331111//33331111::  

اسببببببتمة التة اببببببم فبببببب  الماماناببببببر ل اببببببا  المببببببال  الدببببببان  اسببببببتمة التة اببببببم فبببببب  الماماناببببببر ل اببببببا  المببببببال  الدببببببان  
ةا  التنمياببر التبب  تاببمم اسببتمةاةار ةا  التنمياببر التبب  تاببمم اسببتمةاةار ع ببى الم بباع ببى الم ببا  41341333//41341322

النمببي يالتنماببر طيا ببر األجبب  يبالتببال  ماببانة اليببةص اليظاياببر النمببي يالتنماببر طيا ببر األجبب  يبالتببال  ماببانة اليببةص اليظاياببر 
ل مببياطنان بم ببائر ي، حاببث يمعببت االعتمببانات المالاببر ب بب   ل مببياطنان بم ببائر ي، حاببث يمعببت االعتمببانات المالاببر ب بب   
ببم  فاببز ع ببى قطاعببات التا ببا ، يالاببحر، يالخببنمات األمناببر  ببم  فاببز ع ببى قطاعببات التا ببا ، يالاببحر، يالخببنمات األمناببر ة    ة   
ياالجتماعابببر يالب نابببر، يالماببباه يالابببةف الابببح ، يالطبببة ، ياالجتماعابببر يالب نابببر، يالماببباه يالابببةف الابببح ، يالطبببة ، 

  التاامالت اإلل تةينار، ينع  البحث الا م .التاامالت اإلل تةينار، ينع  البحث الا م .يي
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بةامج يم اةا  جنابنة يمةاحب  إضبافار بةامج يم اةا  جنابنة يمةاحب  إضبافار   تضمنت المامانارتضمنت الماماناريي  
  نحبينحبي  اإلجمالابراإلجمالابر  تب ب  قامتةباتب ب  قامتةباعتمانابا عتمانابا ااالم باةا  التب  سبب  الم باةا  التب  سبب  لبا  لبا  

. . لايرلاير  م ابببباةم ابببباة  خمسببببانخمسببببانيي  تببببان يسببببترتببببان يسببببترمئمئ( ( ...0...0...0...0...0...2352350))
اببر اببر يماةة الماليماةة المالييفدبباً لمببا جببةى الامبب  ع اببز فدببن تبب  التنسببا  بببان ييفدبباً لمببا جببةى الامبب  ع اببز فدببن تبب  التنسببا  بببان 

  المنةجببر   المنةجببر ااةةااقتاببان يالتخطبباط ب ببرن البببةامج يالم ببقتاببان يالتخطبباط ب ببرن البببةامج يالم ببالاليماةة ايماةة ايي
  الحببال الحببال المببال  المببال    اببا اببا فبب  الفبب  البببنأت بببنأت فبب  خطببر التنماببر التاسببار التبب  فبب  خطببر التنماببر التاسببار التبب  

41344134//41324132..  

الماماناببر الاامببر الماماناببر الاامببر   مببا تضببمنتزمببا تضببمنتزاسببتاةا  ألبببةم اسببتاةا  ألبببةم فبب  مببا ا بب  فبب  مببا ا بب  يي
  ..الةئاسارالةئاسار  اعاتاعاتالدطالدطلإلنيا  ع ى لإلنيا  ع ى مخاار مخاار   من إعتماناتمن إعتمانات  ل نيلرل نيلر

  ::تدريبتدريبوالوال  قطاع التعليمقطاع التعليم  ــ ــ   11

ب ببب  مبببا تببب  تخااابببز لدطبببا  التا بببا  الابببا  يالتا بببا  الابببال  ب ببب  مبببا تببب  تخااابببز لدطبببا  التا بببا  الابببا  يالتا بببا  الابببال  
( مئبببر ( مئبببر ...0.....0....00......443.3.00يتبببنةا  الدبببيى الاام بببر حبببيال  )يتبببنةا  الدبببيى الاام بببر حبببيال  )

( بالمئبببر مبببن النيدبببات ( بالمئبببر مبببن النيدبببات 2525))  حبببيال حبببيال لاير يامثببب  لاير يامثببب    ن م اببباةن م اببباةاايخمسبببيخمسببب
( بالمئبببر عبببن مبببا تببب  ( بالمئبببر عبببن مبببا تببب  66الماتمبببنة بالمامانابببر، يبمابببانة نسببببتةا )الماتمبببنة بالمامانابببر، يبمابببانة نسببببتةا )
  ..41324132//41413434تخاااز بمامانار الاا  المال  الحال  تخاااز بمامانار الاا  المال  الحال  

في  مجا  التا ا  الاا  ساستمة الام  ف  تنياذ م ةي  الم بك في  مجا  التا ا  الاا  ساستمة الام  ف  تنياذ م ةي  الم بك 

عبببني بببن عبببنالامام لتطببياة التا ببا  بتطببياةب البالغببر ت الايببز عبببني بببن عبببنالامام لتطببياة التا ببا  بتطببياةب البالغببر ت الايببز 

( تسبببار م اببباةات لاير خاابببر مبببن خبببال  ( تسبببار م اببباةات لاير خاابببر مبببن خبببال  ...0...0...90...0...0...90))

 بببة ر بتطبببياة التا بببا  الدابضبببرب المم ي بببر بال امببب  لابببنني   بببة ر بتطبببياة التا بببا  الدابضبببرب المم ي بببر بال امببب  لابببنني  

  ستثماةات الاامر.ستثماةات الاامر.الالاا

ة البائببببر المناسبببببر ل تا ببببا  يماببببانة الطاقببببر ة البائببببر المناسبببببر ل تا ببببا  يماببببانة الطاقببببر يلغببببة  تببببيفايلغببببة  تببببيفا

اإلستااابار ل مناةس يالجامابات يال  ابات المتخاابر تضبمنت اإلستااابار ل مناةس يالجامابات يال  ابات المتخاابر تضبمنت 

جنابنة جنابنة   مبناةسمبناةس  ست مئر يع بةست مئر يع بة( ( .54.54إلن ا  )إلن ا  )  م اةا م اةا المامانار المامانار 

ل بنان يالبنات فب  جماب  المنباط  إضبافر إلبى المبناةس الجباةي ل بنان يالبنات فب  جماب  المنباط  إضبافر إلبى المبناةس الجباةي 

    تبتبف يمئف يمئ( ثالثبر لال( ثالثبر لال...32.32))  أ ثبة مبنأ ثبة مبن  تنياذاا حالااً البال  عبننااتنياذاا حالااً البال  عبنناا

منةسببر، يالمببناةس التبب  تبب  اسببتالمةا خببال  اببذا الاببا  يعببنناا منةسببر، يالمببناةس التبب  تبب  اسببتالمةا خببال  اببذا الاببا  يعببنناا 

مئر منةسر، يتراا  يتبيفاة يسبائ  السبالمر مئر منةسر، يتراا  يتبيفاة يسبائ  السبالمر   ستست( ( ..5..5))  حيال حيال 
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( ألي  مبنبى منةسب  ل بنبان يالبنبات، يإضبافر فابي  ( ألي  مبنبى منةسب  ل بنبان يالبنبات، يإضبافر فابي  ...2...2لـ )لـ )

نةاسار ل مبناةس الدائمبر، يترثابث المبناةس يتجةامابا باليسبائ  نةاسار ل مبناةس الدائمبر، يترثابث المبناةس يتجةامابا باليسبائ  

سبب  ايلبب ، ي ببذلك إن ببا  مبببان  سبب  ايلبب ، ي ببذلك إن ببا  مبببان  التا اماببر يماامبب  يأجةببمة الحاالتا اماببر يماامبب  يأجةببمة الحا

  إناةار لدطا  التا ا  الاا .  إناةار لدطا  التا ا  الاا .  

سبت ما  سبت ما  الال  م اةا م اةا يف  مجا  التا ا  الاال  تضمنت المامانار يف  مجا  التا ا  الاال  تضمنت المامانار 

تب   الدامبر التدناةابر تب   الدامبر التدناةابر ن ا  المنن الجاماار ف  عنن من الجاماات ن ا  المنن الجاماار ف  عنن من الجاماات إإ

لاير، لاير،   م ابباةاتم ابباةات  تسببارتسببار( ( ...،...،...،...،......،،99))  أ ثببة مببن أ ثببة مببن   لتنياببذاالتنياببذاا

  ..فتتاح ع ة   اات جنانةفتتاح ع ة   اات جنانةالالمر مر  ما ت  اعتمان النيدات الالم ما ت  اعتمان النيدات الالم

 مببببا اجببببةي حالابببباً تنياببببذ مسببببا ن أعضببببا  اائببببر التببببنةاس  مببببا اجببببةي حالابببباً تنياببببذ مسببببا ن أعضببببا  اائببببر التببببنةاس 

  ثماناببببرثماناببببر( ( ...،...،.....،...،..99،،66))  حببببيال حببببيال تب بببب  قامتةببببا تب بببب  قامتةببببا بالجاماببببات بالجاماببببات 

  ..مئر م اين لايرمئر م اين لاير  تس تس م ااةات يم ااةات ي

بةنبببامج خبببان  الحبببةمان ال بببةايان بةنبببامج خبببان  الحبببةمان ال بببةايان الامببب  بالامببب  بيسبببيف اسبببتمة يسبببيف اسبببتمة 

إضبببافر لمبببا إضبببافر لمبببا )المةح بببر األيلبببى يالثانابببر(، )المةح بببر األيلبببى يالثانابببر(، لإلبتاببباث الخببباةج  لإلبتاببباث الخببباةج  

الناةسببان الناةسببان بابب  بابب  اببر ال ةامببر بضبب  اببر ال ةامببر بضبب  م  م  التيجاةببات الالتيجاةببات الاببنةت بببز اببنةت بببز 

ت  اببةفز ت  اببةفز سبباسببااابب  إجمببال  مببا اابب  إجمببال  مببا سسيي   باثببر. باثببر.للع ببى حسببابة  الخبباص ع ببى حسببابة  الخبباص 

  41324132//41344134ع ببى بببةامج اإلبتابباث خببال  الاببا  المببال  الحببال  ع ببى بببةامج اإلبتابباث خببال  الاببا  المببال  الحببال  

  لاير. لاير.   إثن  ع ة م ااةإثن  ع ة م ااة( ( ...0...0...0...0...0...44220))أ ثة من أ ثة من إلى إلى 

اف إن ا  اف إن ا   ما ت  ف  مجا  التنةا  التدن  يالمةن  اعتمان ت ال ما ت  ف  مجا  التنةا  التدن  يالمةن  اعتمان ت ال

فتتباح يت بغا  عبنن مبن المااابن المةنابر فتتباح يت بغا  عبنن مبن المااابن المةنابر اا  اات يمااابن جنابنة ي  اات يمااابن جنابنة ي

ستااابار ل   ابات يالمااابن ستااابار ل   ابات يالمااابن الاليالمااان الا اا ل بنات لماانة الطاقر ايالمااان الا اا ل بنات لماانة الطاقر ا

  التابار ل مؤسسر الاامر ل تنةا  التدن  يالمةن . التابار ل مؤسسر الاامر ل تنةا  التدن  يالمةن . 

  ::ةةجتماعيجتماعيللالخدمات الصحية والتنمية االخدمات الصحية والتنمية ا  ــ ــ   22

يالتنماببببر يالتنماببببر ب بببب  مببببا خاببببص لدطاعببببات الخببببنمات الاببببحار ب بببب  مببببا خاببببص لدطاعببببات الخببببنمات الاببببحار 

يستان م اباةاً يستان م اباةاً   ثمانارثمانار( ( ...0...0.....0...0..55660077جتماعار حيال  )جتماعار حيال  )الالاا
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( بالمئببر عببن مببا تبب  ( بالمئببر عببن مببا تبب  4422بماببانة نسبببتةا )بماببانة نسبببتةا )مئببر م اببين لاير مئببر م اببين لاير   سببب سببب يي

  ..41324132//41344134تخاااز بمامانار الاا  المال  الحال  تخاااز بمامانار الاا  المال  الحال  

يتضببمنت الماماناببر م بباةا  اببحار جناببنة السببت ما  إن ببا  يتضببمنت الماماناببر م بباةا  اببحار جناببنة السببت ما  إن ببا  

  منباط  المم  بر،   منباط  المم  بر، يتجةام مةا م الةعاار الاحار األيلار بجمايتجةام مةا م الةعاار الاحار األيلار بجما

يم بباةا  يم بباةا    ،،جناببناً جناببناً   ( اثنبب  ع ببة مست ببيىً ( اثنبب  ع ببة مست ببيىً 4242))ن ببا  ن ببا  إلإليم بباةا  يم بباةا  

( أةبابر مست بياات، إضبافر ( أةبابر مست بياات، إضبافر 11إلحال  يتطياة البنار التحتار لبـ )إلحال  يتطياة البنار التحتار لبـ )

  ست ما  ترثاث يتجةام عنن من المةاف  الاحار.ست ما  ترثاث يتجةام عنن من المةاف  الاحار.ااإلى إلى 

مست بيًى جناببنًة مست بيًى جناببنًة   مئبر يع ببةينمئبر يع ببةين( ( ..4242ياجبةي حالاباً تنياببذ )ياجبةي حالاباً تنياببذ )  

سببتر سببتر ( ( ....77،،2255))حببيال  حببيال  تب بب  تب بب    سببةاةازسببةاةازبمنبباط  المم  ببر بطاقببر بمنبباط  المم  ببر بطاقببر 

  ..سةاةسةاة  مئرمئر  يسب يسب ع ةين ألياً ع ةين ألياً يي

جتماعابر تضبمنت المامانابر م باةا  جتماعابر تضبمنت المامانابر م باةا  الاليف  مجبا  الخبنمات ايف  مجبا  الخبنمات ا

جنابببببنة إلن بببببا  أننابببببر ةااضبببببار ينية ل ةعاابببببر يالمالحظبببببر جنابببببنة إلن بببببا  أننابببببر ةااضبببببار ينية ل ةعاابببببر يالمالحظبببببر 

لم اتبب  الامبب ، ينعبب  إم انببات لم اتبب  الامبب ، ينعبب  إم انببات جتماعاببر يالتراابب ، يمبببان  جتماعاببر يالتراابب ، يمبببان  الالاا

التنمابر التنمابر   جتماعار لتحدا  أانافجتماعار لتحدا  أانافالالييماةة ال ؤين اييماةة ال ؤين ا  يماةة الام يماةة الام 

عتمانات الالممر لنع  بةامج ماالجر عتمانات الالممر لنع  بةامج ماالجر الالجتماعار، إضافر إلى اجتماعار، إضافر إلى االالاا

ختاببباة اإلطببباة ختاببباة اإلطببباة اااليدبببة يالابببنني  الخابببةي البببيطن  بةبببنف اليدبببة يالابببنني  الخابببةي البببيطن  بةبببنف 

سببتمةاة فبب  ةاببنه بنبباً  ع ببى سببتمةاة فبب  ةاببنه بنبباً  ع ببى الالالممنبب  ل دضببا  ع ببى اليدببة ياالممنبب  ل دضببا  ع ببى اليدببة يا

التيجاةببات الم  اببر ال ةامببر، يالمخااببات السببنيار المتا دببر التيجاةببات الم  اببر ال ةامببر، يالمخااببات السببنيار المتا دببر 

مخااببببات الضببببمان مخااببببات الضببببمان حتااجببببات الخااببببر يحتااجببببات الخااببببر يالالباألاتببببا  يذيي اباألاتببببا  يذيي ا

ياابب  إجمببال  مببا تبب  اببةفز ع ببى بببةامج ماالجببر ياابب  إجمببال  مببا تبب  اببةفز ع ببى بببةامج ماالجببر   جتمبباع .جتمبباع .الالاا

حتااجبات حتااجبات الاليالمخااات السنيار المتا در باألاتا  يذيي ايالمخااات السنيار المتا در باألاتا  يذيي االيدة اليدة 

خببببال  الاببببا  المببببال  الحببببال  خببببال  الاببببا  المببببال  الحببببال    جتمبببباع جتمبببباع الالالخااببببر يالضببببمان االخااببببر يالضببببمان ا

( ثمانار ع بة ( ثمانار ع بة ...0...0..4606...0...0..4606إلى حيال  )إلى حيال  )  41324132//41344134

  يثمان مئر م اين لاير.يثمان مئر م اين لاير.  اً اً م ااةم ااة
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اب بببب  المخاببببص لدطببببا  الخببببنمات الب ناببببر يا ببببم  يماةة اب بببب  المخاببببص لدطببببا  الخببببنمات الب ناببببر يا ببببم  يماةة 

ال بببببؤين الب نابببببر يالدةيابببببر ياألمانبببببات يالب بببببناات حبببببيال  ال بببببؤين الب نابببببر يالدةيابببببر ياألمانبببببات يالب بببببناات حبببببيال  

  خمبببس مئبببرخمبببس مئبببر( أةبابببر يع بببةان م اببباةاً ي( أةبابببر يع بببةان م اببباةاً ي...0...0.....0...0..21210033))

( بالمئببر عببن مببا تبب  تخاااببز ( بالمئببر عببن مببا تبب  تخاااببز 4343م اببين لاير بماببانة نسبببتةا )م اببين لاير بماببانة نسبببتةا )

نةبا مبا امابن عبن نةبا مبا امابن عبن ، م، م41324132//41344134بمامانار الاا  المبال  الحبال  بمامانار الاا  المبال  الحبال  

م اببين م اببين   ن يخمسببينن يخمسببين( ثالثببر م ابباةات يمئتببا( ثالثببر م ابباةات يمئتببا...0...0....0...30230233.0))

  ..لاير مميلر من اإلاةانات المبا ةة لألمانات يالب ناات. لاير مميلر من اإلاةانات المبا ةة لألمانات يالب ناات. 

اتمبا  بةبذا الدطبا  تضبمنت المامانابر م باةا  اتمبا  بةبذا الدطبا  تضبمنت المامانابر م باةا  الاليف  إطباة ايف  إطباة ا

ب ناببر جناببنة يإضببافات لبببا  الم بباةا  الب ناببر الدائمببر ت ببم  ب ناببر جناببنة يإضببافات لبببا  الم بباةا  الب ناببر الدائمببر ت ببم  

نابنة لببا  الطبة  يال بياة  نابنة لببا  الطبة  يال بياة  تنياذ تداطاات يأنيا  يجسية جتنياذ تداطاات يأنيا  يجسية ج

ناخ  المنن يتحسان يتطياة لما اي قائ  بةنف فبك اإلختناقبات ناخ  المنن يتحسان يتطياة لما اي قائ  بةنف فبك اإلختناقبات 

المةيةابببر، إضبببافر إلسبببت ما  تنيابببذ م ببباةا  السبببي تر ياإلنببباةة المةيةابببر، إضبببافر إلسبببت ما  تنيابببذ م ببباةا  السبببي تر ياإلنببباةة 

ل  ياة  يتاةاف مااه األمطباة ينة  أخطباة السباي  يتبيفاة ل  ياة  يتاةاف مااه األمطباة ينة  أخطباة السباي  يتبيفاة 

الماببببنات يايلاببببات، يم بببباةا  ل ببببتخ ص مببببن النيااببببات يةن  الماببببنات يايلاببببات، يم بببباةا  ل ببببتخ ص مببببن النيااببببات يةن  

يتحسبببان ال بببياط   البحةابببر، يمببببان  يتحسبببان ال بببياط   البحةابببر، يمببببان    المسبببتنداات يتطبببياةالمسبببتنداات يتطبببياة

  إناةار يحنائ  يمتنماات.إناةار يحنائ  يمتنماات.

    ::تصالتتصالتللااالنقل والنقل و  --11

ب غبببببت مخاابببببات قطبببببا  الندببببب  ياإلتاببببباالت حبببببيال  ب غبببببت مخاابببببات قطبببببا  الندببببب  ياإلتاببببباالت حبببببيال  

 اببين  اببين مم  يمئتبب يمئتبب ( خمسببر يع ببةان م ابباةاً ( خمسببر يع ببةان م ابباةاً ...0...0......00....23022302))

( بالمئببر عببن مببا تبب  تخاااببز بماماناببر ( بالمئببر عببن مببا تبب  تخاااببز بماماناببر 33لاير بماببانة نسبببتةا )لاير بماببانة نسبببتةا )

  ..41324132//41344134الاا  المال  الحال  الاا  المال  الحال  
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ضبببمنت المامانابببر م ببباةا  جنابببنة يإضبببافات ل م ببباةا  ضبببمنت المامانابببر م ببباةا  جنابببنة يإضبببافات ل م ببباةا  يتيت

الماتمبببببنة سبببببابداًًا ل طبببببة  يالمبببببيان   يالخطبببببيط الحنانابببببر الماتمبببببنة سبببببابداًًا ل طبببببة  يالمبببببيان   يالخطبببببيط الحنانابببببر 

التدناةابر لتنيابذاا مبا التدناةابر لتنيابذاا مبا   الدامبرالدامبريالمطاةات يالخنمات البةانار تب   يالمطاةات يالخنمات البةانار تب   

( تسببار يع ببةان م ابباة لاير، ( تسببار يع ببةان م ابباة لاير، ...،...،...،29...،...،...،29اماببن عببن )اماببن عببن )

ير ير تطببياة مةافبب  ال ةةببا  يإن ببا  أةاببتطببياة مةافبب  ال ةةببا  يإن ببا  أةابب   ببم ت المامانابر ببم ت المامانابر  حابثحابث

يأةبب  يأةبب    تطياة مطاة الم ك عبنالامام بجنةتطياة مطاة الم ك عبنالامام بجنةيي  ،،ف  با  الميانئف  با  الميانئ

م بباةا  جناببنة لتنياببذ طببة  م بباةا  جناببنة لتنياببذ طببة  العتمببان العتمببان   ، إضببافر، إضببافرإق اماببرإق اماببرمطبباةات مطبباةات 

( سبتر لالف ( سبتر لالف ..5،5..5،5سةاار يممنيجر يميةنة مجمي  أطيالةا )سةاار يممنيجر يميةنة مجمي  أطيالةا )

التدناةاببر لتنياببذاا مببا ادبباة  التدناةاببر لتنياببذاا مببا ادبباة    الدامببرالدامببريسببت مئببر  ا ببي متببة تب بب  يسببت مئببر  ا ببي متببة تب بب  

مئببر م اببين مئببر م اببين   ثببالثثببالثيي  ( إحبنى ع ببة م ابباةاً ( إحبنى ع ببة م ابباةاً ...،...،..44،3...،...،..44،3))

منةببا الطةابب  الببنائةي الثالببث بالمنانببر المنببيةة )المةح ببر منةببا الطةابب  الببنائةي الثالببث بالمنانببر المنببيةة )المةح ببر   لاير،لاير،

  ،،م ر الم ةمبببر المبا بببةم ر الم ةمبببر المبا بببةطةاببب  الدابببا /طةاببب  الدابببا /اسبببت ما  اسبببت ما  يي  ،،الخامسبببر(الخامسبببر(

يطةاببببببببب  يطةاببببببببب    ،،ةاببببببببب  تبيك/المنانبببببببببر المنبببببببببيةة السبببببببببةا ةاببببببببب  تبيك/المنانبببببببببر المنبببببببببيةة السبببببببببةا يطيط

المةح بببر األيلبببى مبببن المةح بببر األيلبببى مبببن يي  ،،المباةة/حيبببة البببباطن المبا بببةالمباةة/حيبببة البببباطن المبا بببة//حائببب حائببب 

يالطةا  الذي يالطةا  الذي   ،،طيا طيا جامان/الميس /الجامان/الميس /ال  الطةا  الساح   السةا الطةا  الساح   السةا 

ياسبببببت ماالت ياسبببببت ماالت الباحبببببر بطةاببببب  الةاا /الةان/با بببببر، الباحبببببر بطةاببببب  الةاا /الةان/با بببببر،   ابببببةبطابببببةبط

يإاالحات لطة  قائمر م  إعنان النةاسبات يالتاباما  لطبة  يإاالحات لطة  قائمر م  إعنان النةاسبات يالتاباما  لطبة  

( أليبان يمئبر ( أليبان يمئبر ..2،4..2،4جنانة أخبةى امابن مجمبي  أطيالةبا عبن )جنانة أخبةى امابن مجمبي  أطيالةبا عبن )

  يمئتب يمئتب   اً اً ( ثالثبان أليب( ثالثبان أليب..2،.3..2،.3إضافر إلى مبا ادباة  )إضافر إلى مبا ادباة  )  ،، ا ي متة ا ي متة

مبن الطبة  السبةاار يالممنيجبر مبن الطبة  السبةاار يالممنيجبر    ا ي متة اجةي تنيابذاا حالاباً  ا ي متة اجةي تنيابذاا حالاباً 

يالميببةنة مببن أبةماببا الطةابب  الببنائةي الثببان  بم ببر الم ةمببر يالميببةنة مببن أبةماببا الطةابب  الببنائةي الثببان  بم ببر الم ةمببر 

 ما  الطةابببب  المببببؤني إلببببى المنيببببذ  ما  الطةابببب  المببببؤني إلببببى المنيببببذ سببببتسببببتاايي  ،،)المةح ببببر الثاناببببر()المةح ببببر الثاناببببر(

تحيا  طةا  جنة/جامان تحيا  طةا  جنة/جامان است ما  است ما  يي  ،،الحنيني م  س طنر عمانالحنيني م  س طنر عمان

  إلى طةا  سةا .إلى طةا  سةا .    الساح الساح 

  ::رىرىالمياه والزراعة والتجهيزات األساسية األخالمياه والزراعة والتجهيزات األساسية األخ ـ ـ  55

ب بببب  المخاببببص لدطاعببببات المابببباه يالاببببناعر يالمةاعببببر ب بببب  المخاببببص لدطاعببببات المابببباه يالاببببناعر يالمةاعببببر 

يالتجةاببمات األساسببار يبابب  الدطاعببات االقتاببانار األخببةى يالتجةاببمات األساسببار يبابب  الدطاعببات االقتاببانار األخببةى 
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يثمببببان مئببببر يثمببببان مئببببر   ن م ابببباةاً ن م ابببباةاً ااخمسببببخمسبببب( ( ...0...0.....0...0..3.3.0066حببببيال  )حببببيال  )

( بالمئببر عببن مببا تبب  تخاااببز ( بالمئببر عببن مببا تبب  تخاااببز ..44لاير بماببانة نسبببتةا )لاير بماببانة نسبببتةا )  م اببينم اببين

  ..41324132//41344134بمامانار الاا  المال  الحال  بمامانار الاا  المال  الحال  

م اةا  جنانة يماانات لم اةا  ماتمبنة م اةا  جنانة يماانات لم اةا  ماتمبنة   يتضمنت الماماناريتضمنت المامانار

لتببيفاة مابباه ال ببة  يتاماببم ماببانة المابباه، يتببيفاة خببنمات لتببيفاة مابباه ال ببة  يتاماببم ماببانة المابباه، يتببيفاة خببنمات 

الابببةف الابببح ، يالسبببنين يحيبببة ايبببباة ي  بببف يماالجبببر الابببةف الابببح ، يالسبببنين يحيبببة ايبببباة ي  بببف يماالجبببر 

تسببةبات المابباه، ياسببتبنا   ببب ات المابباه يالاببةف الاببح ، تسببةبات المابباه، ياسببتبنا   ببب ات المابباه يالاببةف الاببح ، 

يتة ان استةالك المااه يال ةةبا ، يإن ا  محطبر تح ابز ال بدا  يتة ان استةالك المااه يال ةةبا ، يإن ا  محطبر تح ابز ال بدا  

يتطببياة يتحببناث يتيسببار محطببات التح اببر يتطببياة يتحببناث يتيسببار محطببات التح اببر   ،،الثببر(الثببر()المةح ببر الث)المةح ببر الث

يإن ببا  اببيام  يمطبباحن جناببنة يتيسببار الدببائ  منةببا، يإن ببا  اببيام  يمطبباحن جناببنة يتيسببار الدببائ  منةببا،   ،،الدائمببرالدائمببر

فات فات يييتغطاببببر قنببببيات الببببةي الةئاسببببار باألحسببببا ، يالماببببةيتغطاببببر قنببببيات الببببةي الةئاسببببار باألحسببببا ، يالماببببة

لمنانببر الم ببك لمنانببر الم ببك   مبببان مبببان الترساسببار يالت ببغا ار يالنةاسببات يإن ببا  الترساسببار يالت ببغا ار يالنةاسببات يإن ببا  

  عبني ل طاقر الذةار يالمتجننة .عبني ل طاقر الذةار يالمتجننة .

ةات المح ار يجذ  اإلستثماةات فب  ةات المح ار يجذ  اإلستثماةات فب  يلغة  ماانة اإلستثمايلغة  ماانة اإلستثما
مبببنانت  الجباببب  يانبببب  الابببناعاتان يةأس البببمية ل ابببناعات مبببنانت  الجباببب  يانبببب  الابببناعاتان يةأس البببمية ل ابببناعات 
التانانار فدن تضمنت المامانار م اةا  جنابنة يمةاحب  إضبافار التانانار فدن تضمنت المامانار م اةا  جنابنة يمةاحب  إضبافار 

أ ثبببة مبببن أ ثبببة مبببن   قامتةبببا التدناةابببرقامتةبببا التدناةابببرلابببنن مبببن الم ببباةا  الدائمبببر تب ببب  لابببنن مبببن الم ببباةا  الدائمبببر تب ببب  
يثالث مئر يخمسان م اين يثالث مئر يخمسان م اين ( ستر م ااةات ( ستر م ااةات ...،...،...،...،..5،335،33))

لاير لتجةابببم البنابببر التحتابببر فببب  )الجباببب ، يانبببب ( ل ابببناعات لاير لتجةابببم البنابببر التحتابببر فببب  )الجباببب ، يانبببب ( ل ابببناعات 
البتةي امايابببر يإن بببا  المةافببب  التا امابببر يالسببب نار يالطبببة  البتةي امايابببر يإن بببا  المةافببب  التا امابببر يالسببب نار يالطبببة  
يالخببنمات األخببةى.  مببا تضببمنت الماماناببر م بباةا  لتجةاببم يالخببنمات األخببةى.  مببا تضببمنت الماماناببر م بباةا  لتجةاببم 

  البنار التحتار يالطة  ل اناعات التانانار بةأس المية. البنار التحتار يالطة  ل اناعات التانانار بةأس المية. 

  ::وبرامج التمويل الحكوميةوبرامج التمويل الحكومية  ية المتخصصهية المتخصصهصناديق التنمصناديق التنم  ــ ــ   66

  يااب يااب تتسسإضافر إلى بةامج اإلستثماة من خبال  المامانابر إضافر إلى بةامج اإلستثماة من خبال  المامانابر 
تدبببنا  تدبببنا  يبنبببيك التنمابببر الح يمابببر يبنبببيك التنمابببر الح يمابببر   ابببنانا  التنمابببر المتخاابببرابببنانا  التنمابببر المتخاابببر

يستسباا  ابذه الدبةي  ـ يستسباا  ابذه الدبةي  ـ   ،،لمجاالت الاناعار يالمةاعارلمجاالت الاناعار يالمةاعارااالدةي  ف  الدةي  ف  
      ..النميالنمي  بإذن ي ـ ف  تيفاة فةص يظايار إضافار ينف  عج ربإذن ي ـ ف  تيفاة فةص يظايار إضافار ينف  عج ر
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بت  ت  التب  التب  الدبةي  الدبةي    ما تب  ابةفز مبنما تب  ابةفز مبن  ياب   حج ياب   حج  بد  مبن قبب  مبن قبب      ن  ن  د 

البنببك البنببك يي  ،،ررالاببناعاالاببناعا  التنماببرالتنماببر  ياببنني ياببنني   ،،التنماببر الاداةاببرالتنماببر الاداةاببر    يياببنناببنن

  ياببببنني  التنماببببر المةاعاببببرياببببنني  التنماببببر المةاعاببببر  ،،نخبببباةنخبببباةإلإلالسببببايني ل تسبببب اف ياالسببببايني ل تسبببب اف يا

  منبذ  منبذ    يببةامج اإلقبةا  الح بيم يببةامج اإلقبةا  الح بيم   ستثماةات الاامبرستثماةات الاامبرإلإليانني  ايانني  ا

  أ ثة مبنأ ثة مبن  41413322//41413344  حتى نةاار الاا  المال  الحال حتى نةاار الاا  المال  الحال ييإن ائةا إن ائةا 

يأةبابببر ع بببة م اببباةاً يأةبابببر ع بببة م اببباةاً مئبببر مئبببر   أةبببب أةبببب   ((...0...0...0.....0..1411410033))

مبن مبن   ااب  مبا ابت  ابةفزااب  مبا ابت  ابةفز  أن   أن ق بق بي  ي  ت  ت  يا  يا    ،،لايرلاير  مئبر م ابينمئبر م ابين  يثالثيثالث

إلببى إلببى   41341333//41341322خببال  الاببا  المببال  الدببان  خببال  الاببا  المببال  الدببان    اببذه الدببةي اببذه الدببةي 

      ..لايرلاير  سبار يأةباان م ااةسبار يأةباان م ااة  ((...0...0.....0...0....171700))  أ ثة منأ ثة من

التا بببا  التا بببا      ععيمببب  تماابببن اإلاتمبببا  يالبببنع  الح بببيم  لدطبببايمببب  تماابببن اإلاتمبببا  يالبببنع  الح بببيم  لدطبببا

ب غببت الدببةي  ب غببت الدببةي    مببامببايتنماتةيتنماتة  يالخببنمات الاببحار األا اببريالخببنمات الاببحار األا اببر  األا بب األا بب 

نةااببببر الاببببا  المببببال  الحببببال  نةااببببر الاببببا  المببببال  الحببببال  حتببببى حتببببى   لةمببببالةمبببباالح يماببببر المدنمببببر الح يماببببر المدنمببببر 

  سبببببار م ابببباةات يسببببتسبببببار م ابببباةات يسببببت( ( ...0...0...0...0....770055))  41341322//41341344

      ، يساستمة البةنامج بنع  اذه الم اةا .، يساستمة البةنامج بنع  اذه الم اةا .لايرلايرم اين م اين 

  الاانةات الساينار الذي انيذهالاانةات الساينار الذي انيذه  تميا تميا يبخايص بةنامج يبخايص بةنامج 

حج  عم اات تميا  يضبمان حج  عم اات تميا  يضبمان   ب  ب  فدن فدن انني  السايني ل تنمار انني  السايني ل تنمار الال

البةنببامج البةنببامج ترسباس ترسباس   منببذ  منببذ    الابانةات مبن السبب   يالخبنمات اليطنابرالابانةات مبن السبب   يالخبنمات اليطنابر

  حببببببيال حببببببيال   41324132//41344134  لببببببى نةااببببببر الاببببببا  المببببببال  الحببببببال لببببببى نةااببببببر الاببببببا  المببببببال  الحببببببال إإ

  لاير.لاير.  م ااةم ااة  سبار ع ةسبار ع ة  ((...0...0.....0...0....447700))

  ::قطاعات أخرىقطاعات أخرى  --77

م لتطببياة م لتطببياة تنياببذ م ببةي  الم ببك عبببني بببن عبببنالاماتنياببذ م ببةي  الم ببك عبببني بببن عبببنالاماسببتمةاة سببتمةاة اا  --أأ  

( سببببار ( سببببار ...0...0...70...0...0...70))  البالغبببر ت الايبببزالبالغبببر ت الايبببزالدضبببا  الدضبببا  مةفببب  مةفببب  

  ..م ااةات لايرم ااةات لاير

سببتمةاة فبب  تنياببذ بالخطببر اليطناببر ل ا ببي  يالتدناببرب التبب  سببتمةاة فبب  تنياببذ بالخطببر اليطناببر ل ا ببي  يالتدناببرب التبب  اإلاإل  --    

( ثمانابببر ( ثمانابببر ...0...0.....0...0..660033))  أ ثبببة مبببنأ ثبببة مبببنإلبببى إلبببى تاببب  ت الايةبببا تاببب  ت الايةبببا 

ببإذن ببإذن   --لاير، يسيف اؤني تنياذاا لاير، يسيف اؤني تنياذاا م ااةات يثالث مئر م اين م ااةات يثالث مئر م اين 
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ةة فب  نعب  البحبث الا مب  يالتطبياة ةة فب  نعب  البحبث الا مب  يالتطبياة إلى تحدا  ند ر  باإلى تحدا  ند ر  با  --ي ي 

  التدن ، يند  يتيطان التدنار.التدن ، يند  يتيطان التدنار.

بالم بببةي  البببيطن  ل تابببامالت بالم بببةي  البببيطن  ل تابببامالت سبببتمةاة فببب  اإلنيبببا  ع ىسبببتمةاة فببب  اإلنيبببا  ع ىالالاا  --جج  

اإلل تةينابببر الح يمابببرب البببذي تببب  إطالقبببز فببب  الابببا  المبببال  اإلل تةينابببر الح يمابببرب البببذي تببب  إطالقبببز فببب  الابببا  المبببال  

( ثالثببببر ( ثالثببببر ...0...0...30...0...0...30بت ببببالاف ب غببببت )بت ببببالاف ب غببببت )  41264126//41274127

  ااببببن أابببب  ةيافببببن بالخطببببر اليطناببببرااببببن أابببب  ةيافببببن بالخطببببر اليطناببببر  يالببببذييالببببذي  م ابببباةات لايرم ابببباةات لاير

قبببن أسبببة  ذلبببك فببب  تدبببن  قبببن أسبببة  ذلبببك فببب  تدبببن  يي  ..لالتاببباالت يتدنابببر الما يمببباتبلالتاببباالت يتدنابببر الما يمببباتب

  مةتببرمةتببر  ((1717ف  تةتابةا ع بى الاباان البنيل  بمدبناة )ف  تةتابةا ع بى الاباان البنيل  بمدبناة )المم  ر المم  ر 

فبب  مؤ ببة األمبب  المتحببنة لجاامابببر فبب  مؤ ببة األمبب  المتحببنة لجاامابببر يذلببك يذلببك   بببنين أي تةاجبب بببنين أي تةاجبب 

منببببذ اببببنيةه فبببب  عببببا  منببببذ اببببنيةه فبببب  عببببا    الح يماببببرالح يماببببر  االل تةيناببببراالل تةيناببببرالتاببببامالت التاببببامالت 

  ببالتحي ببالتحي يقن ب   عنن الجةات الح يمار التب  ببنأت يقن ب   عنن الجةات الح يمار التب  ببنأت  .   .  3..32..2

( جةببر،  مببا ب بب  ( جةببر،  مببا ب بب  435435ل تةيناببر الح يماببر )ل تةيناببر الح يماببر )التاببامالت اإلالتاببامالت اإلإلببى إلببى 

ل تةيناببر المتببيفةة حالابباً مببن خببال  البيابببر ل تةيناببر المتببيفةة حالابباً مببن خببال  البيابببر عببنن الخببنمات اإلعببنن الخببنمات اإل

ل تةينابببر يمياقببب  الجةبببات الح يمابببر ل تةينابببر يمياقببب  الجةبببات الح يمابببر اليطنابببر ل تابببامالت اإلاليطنابببر ل تابببامالت اإل

( ( 425425تدببن  مببن )تدببن  مببن )  ةئاسببار يفةعاببرةئاسببار يفةعاببر  ( خنمببر ال تةيناببر( خنمببر ال تةيناببر...4...4))

االل تةينب  لجماب  االل تةينب  لجماب  بتطبا  السنان بتطبا  السنان . يفاما اتا   . يفاما اتا   اً اً ح يماح يما  اً اً جةامجةام

دن ب   عنن الجةبات دن ب   عنن الجةبات نظا  بسنانب فنظا  بسنانب فالةسي  الح يمار من خال  الةسي  الح يمار من خال  

نظبببببا  خبببببال  الابببببا  المبببببال  الحبببببال  نظبببببا  خبببببال  الابببببا  المبببببال  الحبببببال  الالالتببببب  تببببب  ةبطةبببببا بالتببببب  تببببب  ةبطةبببببا ب

بذلك عنن الجةات المةتبطبر بذلك عنن الجةات المةتبطبر ( جةر لاا  ( جةر لاا  4545))  41341322//41341344

، يقن ب   إجمال  ، يقن ب   إجمال  ( جةر ح يمار( جةر ح يمار3333( جةر منةا )( جةر منةا )..4..4إلى )إلى )  بزبز

إطالقببببز يحتببببى إطالقببببز يحتببببى عبببببة النظببببا  منببببذ عبببببة النظببببا  منببببذ   المببببنفيعات التبببب  تمببببتالمببببنفيعات التبببب  تمببببت

( ثالثببان ( ثالثببان ...0...0...3.0...0...0...3.0مببا ادبباة  )مببا ادبباة  )  اببـاببـ41344134//4242//.3.3

بتنيابذ بتنيابذ  ما بنأ انني  الخنمر ال ام ر لالتاباالت  ما بنأ انني  الخنمر ال ام ر لالتاباالت م ااة لاير. م ااة لاير. 

بسااسر الخنمر ال ام ر لالتااالتب بةنف اإلسبةا  بسااسر الخنمر ال ام ر لالتااالتب بةنف اإلسبةا    م اةا  م اةا  

  ف  تغطار خنمات االتااالت ف  جما  المناط .ف  تغطار خنمات االتااالت ف  جما  المناط .
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  قتصاد الوطني: قتصاد الوطني: لل: تطورات ا: تطورات ا  رابعاا رابعاا 

  ::اإلجمالياإلجمالي  ج المحليج المحليالناتالناتــ ــ   11

  ابببذا الابببا ابببذا الابببا النببباتج المح ببب  اإلجمبببال  النببباتج المح ببب  اإلجمبببال  اب ببب  اب ببب  مبببن المتيقببب  أن مبببن المتيقببب  أن 

يفدببباً لتدبببناةات ماببب حر اإلحابببا ات يفدببباً لتدبببناةات ماببب حر اإلحابببا ات    ( (.2.2.4.4))  41413322//41413344

سبت مئبر سبت مئبر يي  ألبفألبف  ((0053.53.0044.....0...0.....0...0..))  يالما يمباتيالما يمبات  الاامرالاامر

  المئبرالمئبربب( ( 45054505))  بنمبي نسببتزبنمبي نسببتزباألسااة الجاةابر باألسااة الجاةابر لاير لاير يثالثان م ااة يثالثان م ااة 

 (  ( 9..92..2))  41344134//.413.413  ماضب ماضب مال  المال  الالاا  الالاا  الف  ف    مداةنر بدامتزمداةنر بدامتز

لنباتج لنباتج أمبا اأمبا ا. . ( بالمئبر( بالمئبر2323))بنسببر بنسببر   الدطا  البتةيلب الدطا  البتةيلب نمي نمي نتاجر نتاجر يذلك يذلك 

 دطبا  يابة البتةيلب  ب بداز الح بيم  يالخباص فاتيقب   دطبا  يابة البتةيلب  ب بداز الح بيم  يالخباص فاتيقب  المح   لالمح   ل

بالمئبر حابث اتيقب  أن انمبي الدطبا  بالمئبر حابث اتيقب  أن انمبي الدطبا    ((902902))أن احد  نمبياً نسببتز أن احد  نمبياً نسببتز 

( ( 303303( بالمئببر يالدطببا  الخبباص بنسبببر )( بالمئببر يالدطببا  الخبباص بنسبببر )43074307الح ببيم  بنسبببر )الح ببيم  بنسبببر )

  بالمئر باألسااة الجاةار.بالمئر باألسااة الجاةار.

أما باألسبااة الثابتبر فاتيقب  أن ا بةن النباتج المح ب  اإلجمبال  أما باألسبااة الثابتبر فاتيقب  أن ا بةن النباتج المح ب  اإلجمبال  

( بالمئببببر، إذ اتيقبببب  أن ا ببببةن الدطببببا  ( بالمئببببر، إذ اتيقبببب  أن ا ببببةن الدطببببا  306306نسبببببتز )نسبببببتز )نمببببياً تب بببب  نمببببياً تب بببب  

لنباتج المح ب  لنباتج المح ب  ( بالمئبر، يأن اب ب  نمبي ا( بالمئبر، يأن اب ب  نمبي ا204204نسبتز )نسبتز )  نمياً نمياً البتةيل  البتةيل  

الدطبا  الدطبا    مبيمبيانان  أن   أن ق بق بي  ي  ا ت  ا ت  ( بالمئر حابث ( بالمئر حابث 101101 دطا  ياة البتةيل  ) دطا  ياة البتةيل  )لل

( ( 307307ر )ر )نسبببنسبببيالدطببا  الخبباص بيالدطببا  الخبباص ب  بالمئببربالمئببر  ((309309الح ببيم  بنسبببر )الح ببيم  بنسبببر )

بالمئر بحاث يا ت مسباامتز فب  النباتج المح ب  اإلجمبال  إلبى بالمئر بحاث يا ت مسباامتز فب  النباتج المح ب  اإلجمبال  إلبى 

األن بطر اإلقتابانار الم ينبر األن بطر اإلقتابانار الم ينبر جماب  جماب  . يقن حددبت . يقن حددبت ( بالمئر( بالمئر17061706))

ا دببنة أن ا دببنة أن   إذإذنمببياً إاجابابباً، نمببياً إاجابابباً،    نبباتج المح بب  ل دطببا  ياببة البتةيلبب  نبباتج المح بب  ل دطببا  ياببة البتةيلبب لل

  الابناعات التحيا ابر يابة البتةيلابر إلبىالابناعات التحيا ابر يابة البتةيلابر إلبى  ف ف الحداد  الحداد  اا  النمي اا  النمي 

( ( 305305الندببب  يالتخبببمان )الندببب  يالتخبببمان )يياإلتاببباالت اإلتاببباالت ن ببباط ن ببباط المئبببر، يفببب  المئبببر، يفببب  بب( ( 33))

، يف  ن اط ، يف  ن اط لمئرلمئربابا( ( 55ال ةةبا  يالغام يالما  )ال ةةبا  يالغام يالما  )ن اط ن اط يف  يف    ،،المئرالمئربب

( بالمئر، يف  ن اط تجاةة الجم بر يالتجمئبر ( بالمئر، يف  ن اط تجاةة الجم بر يالتجمئبر 770033))  الت اان يالبنا الت اان يالبنا 

مات المبببا  مات المبببا  يفببب  ن ببباط خبببنيفببب  ن ببباط خبببنبالمئبببر، بالمئبببر،   ((101101يالمطببباع  يالينبببان  )يالمطببباع  يالينبببان  )

    ( بالمئر.( بالمئر.110044يالترمان يالاداةات )يالترمان يالاداةات )
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  ــ  المستوى العام لألسعار:ــ  المستوى العام لألسعار:  22

أظةبببة البببةق  الدااسببب  لت بببالاف الماا بببر يابببي أاببب  مؤ بببةات أظةبببة البببةق  الدااسببب  لت بببالاف الماا بببر يابببي أاببب  مؤ بببةات 
  22334141//44334141خببببال  عببببا  خببببال  عببببا    اً اً ةتياعببببةتياعبببباالألسببببااة لألسببببااة المسببببتيى الاببببا  المسببببتيى الاببببا  

بببببا  بببببان ع ابببببز فببببب  عبببببا    المئبببببرالمئبببببربب( ( 307307))  نسببببببتزنسببببببتز( (   .4.4.2.2)) بببببا  بببببان ع ابببببز فببببب  عبببببا  عم  عم 
ةات ماببببببب حر ةات ماببببببب حر ( يذلبببببببك يفدببببببباً لتدبببببببنا( يذلبببببببك يفدببببببباً لتدبببببببنا  99..2..2))  41413434//.41413.3

  اإلحاا ات الاامر يالما يمات.اإلحاا ات الاامر يالما يمات.

ببب بببأم  اامببب  إن مبببات النببباتج المح ببب  اإلجمبببال  ل دطبببا  يابببة اامببب  إن مبببات النببباتج المح ببب  اإلجمبببال  ل دطبببا  يابببة ا م  ا م  أم 
س التضبخ  س التضبخ  من أا  المؤ ةات اإلقتاانار لداامن أا  المؤ ةات اإلقتاانار لداا  ننالبتةيل  الذي ا االبتةيل  الذي ا ا

نسببتز نسببتز ا بةن إةتياعباً ا بةن إةتياعباً فمن المتيق  أن فمن المتيق  أن   ع ى مستيى اإلقتاان    ع ى مستيى اإلقتاان    
مبا  بان مبا  بان مداةنبر بمداةنبر ب  ((  .4.4.2.2))  22334141//44334141المئر ف  عبا  المئر ف  عبا  بب( ( 403403))

  ..ماض ماض ع از ف  الاا  الع از ف  الاا  ال

  ::ميزان المدفوعاتميزان المدفوعاتوو  ــ التجارة الخارجيةــ التجارة الخارجية  33

مبن المتيقب  أن مبن المتيقب  أن   ؤسسر الندبن الاةبب  السباينيؤسسر الندبن الاةبب  السباينييفداً لتدناةات ميفداً لتدناةات م
تب بببببب  الدامببببببر اإلجمالاببببببر ل اببببببانةات السبببببب اار خببببببال  عببببببا  تب بببببب  الدامببببببر اإلجمالاببببببر ل اببببببانةات السبببببب اار خببببببال  عببببببا  

ثمببببان مئببببر ثمببببان مئببببر   ((3300665665...0...0.....0...0..( )( )  .4.4.2.2))  22334141//44334141
نسببتز نسببتز   بمابانة نسببتةابمابانة نسببتةا  لايرلاير  مئر م اينمئر م اين  اً يثالثاً يثالثم ااةم ااة  يستر يثمانانيستر يثمانان

قامببر قامببر   اتيقبب  أن تب بب اتيقبب  أن تب بب  مببا  مببا   ( بالمئببر عببن الاببا  المببال  السبباب .( بالمئببر عببن الاببا  المببال  السبباب .2323))
  حبببببببببببببيال حبببببببببببببيال   الابببببببببببببانةات السببببببببببببب اار يابببببببببببببة البتةيلابببببببببببببرالابببببببببببببانةات السببببببببببببب اار يابببببببببببببة البتةيلابببببببببببببر

  تبب تبب مئمئأةباببر يع ببةان م ابباةاً يأةباببر يع ببةان م ابباةاً يمئببر يمئببر ي  ((2.2.00212144...0...0....0...0.))
الاببا  المببال  السبباب ، الاببا  المببال  السبباب ، ( بالمئببر عببن ( بالمئببر عببن 4141))  بماببانة نسبببتةابماببانة نسبببتةا  لايرلايرم اببين م اببين 

بالمئببر مبببن بالمئببر مبببن   ((1144))ة البتةيلاببر مبببا نسبببتز ة البتةيلاببر مبببا نسبببتز ياببيابب  يتمثبب  الاببانةات السببب ااريتمثبب  الاببانةات السببب اار
  إجمال  الاانةات الس اار.إجمال  الاانةات الس اار.

بببب ببببأم  فبببب  الاببببا  نيسببببز فبببب  الاببببا  نيسببببز اتيقبببب  أن تب بببب  اتيقبببب  أن تب بببب  فف  ا الببببياةنات السبببب اارا الببببياةنات السبببب اارأم 
يسببببتر يع ببببةان م ابببباةاً يسببببتر يع ببببةان م ابببباةاً مئببببر مئببببر   ثببببالثثببببالث  ((2200252533...0...0.....0...0..))

    الساب .  الساب .بالمئر عن الاابالمئر عن الاا  ((07.07.))  بماانة نسبتةابماانة نسبتةا  يمئت  م اين لايريمئت  م اين لاير

الندبن الاةبب  السببايني الندبن الاةبب  السببايني  باة التدبناةات األيلاببر لمؤسسبر  باة التدبناةات األيلاببر لمؤسسبر ت  ت   مبا  مبا 

فائضببباً مدبببناةه فائضببباً مدبببناةه ابببذا الابببا  ابببذا الابببا    أن المابببمان التجببباةي سببباحد أن المابببمان التجببباةي سببباحد إلبببى إلبببى 
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م اببباةاً م اببباةاً سببببار يخمسبببان سببببار يخمسبببان مئبببر يمئبببر ي  خمبببسخمبببس( ( ...0...0.....0...0..3373370099))

المئببر عببن الاببا  المئببر عببن الاببا  بب  ((14011401))  اانسبببتةنسبببتة  بماببانةبماببانةلاير لاير   مئببر م اببينمئببر م اببين  تسبب تسبب يي

  ابرابربتةيلبتةيليابة اليابة الييالابانةات البتةيلابر الابانةات البتةيلابر اةتيا  اةتيا  يذلك نتاجر يذلك نتاجر   الساب الساب 

    ..اةنات الس ااراةنات الس ااريالنمي المتياض  ل ييالنمي المتياض  ل ي

ببب بببأم  فا تيقببب  أن احدببب  فا تيقببب  أن احدببب  الحسبببا  الجببباةي لمابببمان المبببنفيعات الحسبببا  الجببباةي لمابببمان المبببنفيعات   ااأم 

م اببباةاً م اببباةاً   ننييمئتبببان يسبببتمئتبببان يسبببت( ( ...0...0.....0...0..25.25.0099فائضببباً مدبببناةه )فائضببباً مدبببناةه )

  41413322//41413344  الحببال الحببال    فبب  الاببا  المببال  فبب  الاببا  المببال مئببر م اببين لايرمئببر م اببين لاير  يتسبب يتسبب 

ثمانابر ثمانابر   ((......00......00....76760055))بيائ  مدبناةه بيائ  مدبناةه   ( مداةنر( مداةنر  .2.2.4.4))

المبببال  الماضببب  المبببال  الماضببب  ل ابببا  ل ابببا    لايرلايرم اببين م اببين   سبببت مئبببرسبببت مئبببرم اببباةاً يم اببباةاً ي  ننيييسبببايسبببا

  . . المئرالمئربب( ( 3232))  اانسبتةنسبتة  بماانةبماانة  ((  99..2..2))  41413434//.41413.3

  ::التطورات النقدية والقطاع المصرفيالتطورات النقدية والقطاع المصرفي  ــــ  11

سببج  عببة  الندببين بتاةايببز ال ببام  خببال  األ ببةة الا ببةة سببج  عببة  الندببين بتاةايببز ال ببام  خببال  األ ببةة الا ببةة 

 ( نمببياً  ( نمببياً .2.2.4.4))  41413322//41413344  الحببال الحببال   األيلببى مببن الاببا  المببال األيلببى مببن الاببا  المببال 

مئببر لببنيس اليتببةة مئببر لببنيس اليتببةة ( بال( بال66مداةنببر بنمببي نسبببتز )مداةنببر بنمببي نسبببتز )  ( بالمئببر( بالمئببر402402نسبببتز )نسبببتز )

ةتيابت ةتيابت اا   مبا مبا. .  ( (9..92..2))  41344134//.413.413  المال  الماض المال  الماض   من الاا من الاا 

، أمبا ، أمبا   المئبرالمئبربب( ( 03.03.بنسببر )بنسببر )  خبال  اليتبةة نيسبةاخبال  اليتبةة نيسبةا  الينائ  الماةفارالينائ  الماةفار

( بالمئببر مداةنببر ( بالمئببر مداةنببر 302302ع ببى المسببتيى السببنيي فحددببت نمببياً ب بب  )ع ببى المسببتيى السببنيي فحددببت نمببياً ب بب  )

إجمبال  مط يببات البنبيك مبن الدطباعان إجمبال  مط يببات البنبيك مبن الدطباعان   اةتيب اةتيب يي  ..ماضب ماضب بالاا  البالاا  ال

المئر، ييااب ت المئر، ييااب ت بب( ( 502502  اليتةة نيسةا بنسبر )  اليتةة نيسةا بنسبر )الاا  يالخاص خالالاا  يالخاص خال

  ؤيس أميالةببببباؤيس أميالةببببباةة  تتةتيابببببةتيابببببااإذ إذ   البنبببببيك تبببببنعا  قبببببنةاتةا المالابببببرالبنبببببيك تبببببنعا  قبببببنةاتةا المالابببببر

المئر لتاب  إلبى المئر لتاب  إلبى بب( ( 4.074.07حتااطااتةا خال  اليتةة نيسةا بنسبر )حتااطااتةا خال  اليتةة نيسةا بنسبر )اايي
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م ابين م ابين م ااةاً يمئر م ااةاً يمئر   يياحن يثمانانيياحن يثمانان  مئرمئر( ( ...0...0.....0...0..4644640044))

  لاير.لاير.

  السوق المالية:السوق المالية:  --55

  المببببال  الحببببال المببببال  الحببببال   ر خببببال  الاببببا ر خببببال  الاببببا ائببببر السببببي  المالاببببائببببر السببببي  المالابببباتخببببذت ااتخببببذت ا
عببنناً مببن الخطببيات نحببي تنظببا  طببةح عببنناً مببن الخطببيات نحببي تنظببا  طببةح  (  ( .2.2.4.4))  41341322//41413344

يتبببناي  األيةا  المالابببر يتطياةابببا يتامابببم ثدبببر المسبببتثمةان يتبببناي  األيةا  المالابببر يتطياةابببا يتامابببم ثدبببر المسبببتثمةان 
يتببيفاة المماببن مببن الانالببر يال ببيافار ياإلفابباح فبب  ماببامالت يتببيفاة المماببن مببن الانالببر يال ببيافار ياإلفابباح فبب  ماببامالت 

  األيةا  المالار.األيةا  المالار.

فضمن إطاة تطياة األنظمر يالديانان الالممر لنع  البنار فضمن إطاة تطياة األنظمر يالديانان الالممر لنع  البنار 
الت ةااار ل سي  المالار ياالةتدا  بةا أانة مج س الةائر الت ةااار ل سي  المالار ياالةتدا  بةا أانة مج س الةائر 

يضيابط استثماةات ال ة ات يضيابط استثماةات ال ة ات   تاناالً لالئحر حي مر ال ة اتتاناالً لالئحر حي مر ال ة ات
ف  مجا  ماانة عم  السي  المالار يتيفاة ف  مجا  ماانة عم  السي  المالار يتيفاة ف  السي  المالار. يف  السي  المالار. ي
ستثماةار يافدت الةائر ع ى ستثماةار يافدت الةائر ع ى الالاا  يالدنياتيالدنيات  الممان من اليةصالممان من اليةص

امان امان تا  الاا  بمب   تا  الاا  بمب    ت تالال ة ات ل ة ات ل  تس تس   ((99))جم  من أسة  جم  من أسة  طةح طةح 
  ينينــااــر م ر م ــثالثر م ااةات يثمان مئثالثر م ااةات يثمان مئ( ( ...0...0.....0...0..330066))  عنعن
    ستثماةااً.ستثماةااً.إإاننيقاً اننيقاً   ((2266))ت لـ ت لـ ــااــيةخيةخ  ،،ا ا ــةاةا

جنانة لممايلر جنانة لممايلر   اتات(  ة (  ة 11أانةت الةائر تةاخاص لـ )أانةت الةائر تةاخاص لـ )   ما ما
بذلك الانن اإلجمال  بذلك الانن اإلجمال    لاةتي لاةتي   أعما  األيةا  المالار المخت يرأعما  األيةا  المالار المخت ير

  . . (  ة ر(  ة ر9191))إلى إلى   المةخص لزالمةخص لز

ف  تنمار اليع  اإلستثماةي لنى ف  تنمار اليع  اإلستثماةي لنى مةت الةائر مةت الةائر ياستياست
حاث أقامت حمالت تيعيار ين ة حاث أقامت حمالت تيعيار ين ة المتاام ان ف  األيةا  المالار المتاام ان ف  األيةا  المالار 

ا اان من أنيا  التالع  يتدنا  ميان ييتدنا  ميان ي ا اان من أنيا  التالع  مطياات تحذة مم  مطياات تحذة مم 
  يالتض ا .  يالتض ا .  

  ــ تطورات أخرى:ــ تطورات أخرى:  66

  بببنبببن  عبببنيعبببني  الم ببكالم ببك  ال ببةايانال ببةايان  الحببةمانالحببةمان  خببان خببان   تيجاةبباتتيجاةببات  اببنيةاببنية  --أأ  

  الماا برالماا بر  يبال يبال   ببن ببن   ابةفابةف  باسبتمةاةباسبتمةاة ـ ـ  يي  حيظبزحيظبز  ـبـب  عببنالامامعببنالامام
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  الميظبفالميظبف  ا بغ ةاا بغ ةا  الت الت   النةجرالنةجر  ةات ةات   إلىإلى  منسيبرمنسيبر  ((%%4343))  بنسبربنسبر

  ..اـاـ41324132  محة محة   44  منمن  ابتنا ً ابتنا ً 

مببةة أخببةى مببةة أخببةى  (  ( .2.4.2.4أثنببى تدةاببة اببنني  الندببن الببنيل  لاببا  )أثنببى تدةاببة اببنني  الندببن الببنيل  لاببا  )  --    

ع بببى سااسبببر المم  بببر المالابببر يالندنابببر التببب  أسبببةمت بتخيابببف ع بببى سااسبببر المم  بببر المالابببر يالندنابببر التببب  أسبببةمت بتخيابببف 

يالتدابا  يالتدابا    ان المم  بر، ان المم  بر، تناعاات األممر المالار الاالمابر ع بى اقتابتناعاات األممر المالار الاالمابر ع بى اقتاب

اإلاجببباب  لمتانبببر يسبببالمر النظبببا  المابببةف  يلبببنية مؤسسبببات اإلاجببباب  لمتانبببر يسبببالمر النظبببا  المابببةف  يلبببنية مؤسسبببات 

اإلقببةا  الح يماببر المتخااببر بتببيفاة االئتمببان ل مؤسسببات اإلقببةا  الح يماببر المتخااببر بتببيفاة االئتمببان ل مؤسسببات 

سبببتةاتاجار الح يمبببر لتامابببم  يبببا ة سبببتةاتاجار الح يمبببر لتامابببم  يبببا ة إإالابببغاةة يالمتيسبببطر، يالابببغاةة يالمتيسبببطر، ي

اسبببتخنا  المبببياةن ياالسبببتثماة فببب  الطاقبببر المتجبببننة . يتراابببن اسبببتخنا  المبببياةن ياالسبببتثماة فببب  الطاقبببر المتجبببننة . يتراابببن 

 بببلاير السبببايني ، يتنياةبببز  بببلاير السبببايني ، يتنياةبببز الابببنني  سااسبببر سببباة الابببةف لالابببنني  سااسبببر سببباة الابببةف ل

بالتدن  البذي أحةمتبز المم  بر فب  مجبا  م افحبر يسب  األمبيا  بالتدن  البذي أحةمتبز المم  بر فب  مجبا  م افحبر يسب  األمبيا  

اإلةاببا .  مببا أ ببان أعضببا  مج ببس الاببنني  بالببنية اإلةاببا .  مببا أ ببان أعضببا  مج ببس الاببنني  بالببنية   يتميابب يتميابب 

الدااني الذي تدي  ببز المم  بر فب  تحداب  اسبتدةاة أسبيا  البنيط الدااني الذي تدي  ببز المم  بر فب  تحداب  اسبتدةاة أسبيا  البنيط 

ياسبببتمةاةاا فببب  تنيابببذ الخطبببط الميضبببيعر لتيسبببا  طاقتةبببا ياسبببتمةاةاا فببب  تنيابببذ الخطبببط الميضبببيعر لتيسبببا  طاقتةبببا 

    ..اإلنتاجاراإلنتاجار

 (  ( 2.442.44ةاة البنك النيل  عبن منباا االسبتثماة لابا  )ةاة البنك النيل  عبن منباا االسبتثماة لابا  )تضمن تدتضمن تد  --جج  

( الحانابببر ع بببةة مبببن ببببان ( الحانابببر ع بببةة مبببن ببببان 4444تابببناف المم  بببر فببب  المةتببببر )تابببناف المم  بببر فببب  المةتببببر )

( مئر يثالثر يثمانان نيلر ت  تداا  األنظمر يالديانان الت  ( مئر يثالثر يثمانان نيلر ت  تداا  األنظمر يالديانان الت  463463))

( الثالبث ع بة ( الثالبث ع بة 4343تح   مناا االستثماة بةا متدنمر من المة م )تح   مناا االستثماة بةا متدنمر من المة م )

   (. (..2.4.2.4الذي حددتز ف  عا  )الذي حددتز ف  عا  )

مببببن مببببن   ل يتببببةةل يتببببةةخطببببر التنماببببر التاسببببار خطببببر التنماببببر التاسببببار لل  يبببببن  التنياببببذيبببببن  التنياببببذ  الميافدببببرالميافدببببر  --نن

41344134//41324132  --  41334133//41354135..  
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حبببيال  حبببيال  ابببر ال ةامبببر تببب  إعيبببا  ابببر ال ةامبببر تببب  إعيبببا  م  م  بنبببا اً ع بببى التيجاةبببات البنبببا اً ع بببى التيجاةبببات ال  --  ابببـابببـ

مببن اببنني  التنماببر مببن اببنني  التنماببر   مدتببة مدتببة ثالثببر يثالثببان ألببف ثالثببر يثالثببان ألببف ( ( ...330...330))

من الدةي  بسب  من الدةي  بسب  نخاة نخاة يالبنك السايني ل تس اف ياإليالبنك السايني ل تس اف ياإل  ررالاداةاالاداةا

يقن ب غبت قامبر الدبةي  يقن ب غبت قامبر الدبةي    المانار   المانار اليفاة أي بان نةاسر أيضاعةاليفاة أي بان نةاسر أيضاعة

      ( ستر م ااةات لاير.( ستر م ااةات لاير....0...0...50...0...0...50الماياة أ ثة من )الماياة أ ثة من )

تمبببت الميافدبببر ع بببى إن بببا  باببب  الةائبببات الح يمابببر يباببب  تمبببت الميافدبببر ع بببى إن بببا  باببب  الةائبببات الح يمابببر يباببب    --يي

األنظمبببر يالتنظامبببات الجنابببنة يالدياعبببن ياإلجبببةا ات يت بببم  األنظمبببر يالتنظامبببات الجنابببنة يالدياعبببن ياإلجبببةا ات يت بببم  

تنظببا  تنظببا  يي  إن ببا  منانببر الم ببك عبببني ل طاقببر الذةاببر يالمتجببننة،إن ببا  منانببر الم ببك عبببني ل طاقببر الذةاببر يالمتجببننة،

، ينظببا  الاببنني  الخاببةي ، ينظببا  الاببنني  الخاببةي الببنيةي ل مة ببباتالببنيةي ل مة بببات  اليحببص الينبب اليحببص الينبب 

إن با  جماابر أا ابر إن با  جماابر أا ابر ، ي، يإن ا  اائر عامر لأليقافإن ا  اائر عامر لأليقاف  جتماع ، يجتماع ، يالالاا

ن ببا  ن ببا  إإيي، ، )ياببة ح يماببر( باسبب  ب الجمااببر السبباينار ل جببينة ب)ياببة ح يماببر( باسبب  ب الجمااببر السبباينار ل جببينة ب

الالئحر التنياذار لنظبا  الالئحر التنياذار لنظبا  انية انية ، ي، يالمة م السايني ل يا ة الطاقرالمة م السايني ل يا ة الطاقر

 ةط تم ك  ةط تم ك   إلغا إلغا بب  قةاة مج س اليمةا قةاة مج س اليمةا ، ي، يم افحر يس  األميا م افحر يس  األميا 

  األة  عنن التدبنا  لط ب  قبة  مبن ابنني  التنمابر الاداةابراألة  عنن التدبنا  لط ب  قبة  مبن ابنني  التنمابر الاداةابر

تيحابببن مب ببب  الدبببة  المدبببن  ل مبببياطنان فببب  مخت بببف منببباط  تيحابببن مب ببب  الدبببة  المدبببن  ل مبببياطنان فببب  مخت بببف منببباط  يي

قةاة مج س اليمةا  بمنر ال ة ر الساينار ل  ةةبا  قةاة مج س اليمةا  بمنر ال ة ر الساينار ل  ةةبا  يي  ،،المم  رالمم  ر

قةضببباً حسبببناً بمب ببب  )خمسبببر ع بببة م اببباة لاير( لمبببنة )خمبببس قةضببباً حسبببناً بمب ببب  )خمسبببر ع بببة م اببباة لاير( لمبببنة )خمبببس 

  ..يع ةان( سنريع ةان( سنر

ي بظيف  الختا  نسبر  ي أيف  الختا  نسبر  ي أ ح  ي بظن ا  ح  لةبذه الببالن قائبن مسباةتةا خبان  لةبذه الببالن قائبن مسباةتةا خبان    ن ا 

ببن عببنالامام يسبمي يلب  عةبنه ببن عببنالامام يسبمي يلب  عةبنه   عببنيعببنيالحبةمان ال بةايان الم بك الحبةمان ال بةايان الم بك 

يسببمي النائبب  الثببان  لببةئاس يسببمي النائبب  الثببان  لببةئاس   األمببان نائبب  ةئبباس مج ببس الببيمةا األمببان نائبب  ةئبباس مج ببس الببيمةا 

  نامر األمِن ياإلستدةاة.نامر األمِن ياإلستدةاة.  اايأن ا ِنا   ع اةيأن ا ِنا   ع اة  مج س اليمةا مج س اليمةا 
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