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 انمقذمح

 فدٟ اٌٙاِدح لرظداي٠حاإل اٌرددفماخ ٌرٕظ١ُ ِرٕاظما   ػسػا   ذمد٠ُ فٟ ذرؼػ اٌم١ِٛح اٌؽعاتاخ أ١ّ٘ح أْ 

ددِ   إؽدداز  ؼمدداةك ػددٓ ٌىشدد ٚا ، ت١ٕٙددا اإلؼظدداة١ح اٌؼاللدداخ ػٍددٝ اٌٛلددٛ  فددٟ ٚذعدداػد ، شدداًِ ثٟؽاظ 

 أظاظددٙا ػٍدٝ ٠ّىدٓٚ ، لرظداي٠حاإل اٌع١اظدح ٌسظدُ أظاظددا   ذظدٍػ اٌمدِٟٛ لرظداياإل فدٟ ١٘ى١ٍدح ٚخظداةض

 األ٘دددا  ِددغ ُةذددرال وأددد إذا ِددا ٚذمددد٠س ِعددرمثال   إ١ٌٙددا اٌٛطددٛي ٠ٕرظددس اٌرددٟ لرظدداي٠حاإل تاٌؽاٌددح اٌرٕثدد 

 ِٕٙع١دح ذؽ١ٍ١ٍدح يزاظدح أظداض ػٍدٝ لاةّدح ف١ٕدح ٚظ١ٍح تأٔٙا اٌم١ِٛح اٌؽعاتاخ ذٛط  أْ ٠ّٚىٓ إٌّشٛيج.

 ِدٓ اٌع١اظداخ زاظدّٟ ذّىدٓ طدٛزج فدٟ ّدا  ِرسظ ٚذدفماذدٗ أاللرظدايٞ إٌشداؽ ِعس٠داخ ٚطد  ذعرٙد 

 ٚذسش١د٘ا. لرظاي٠حاإل اٌع١اظح ذؽ١ًٍ

 

 اٌع١اظدح ذظد١ُّ ٌخدِدح ٚظد١ٍح أفؼً ذمدَ وٛٔٙا فٟ ذٕؽظس اٌم١ِٛح اٌؽعاتاخ اظرخداِاخ ُأ٘ إْ 

 اٌمسازاخ. ِٚرخرٚ اٌّخططْٛ ٠ّازظٙا لرظاي٠حإٚ ظ١اظ١ح أياج أٔٙا ؼ١س اٌّعرمثً فٟ اٌؽى١ِٛح

 -اٌرا١ٌح: األزتؼح اٌؽعاتاخ ٠شًّ ٚاٌرٞ ٌٍؼساق اٌّٛؼدج لرظاي٠حاإل اٌؽعاتاخ ذمس٠س ٠ٓرؼّ 

 ػ١ٍٗ. ٚاإلٔفاق اإلظّاٌٟ اٌّؽٍٟ إٌاذط ؼعاب .1

 ؼعاب اٌدخً اٌمِٟٛ اٌّراغ ٚذخظ١ظاذٗ. .2

 ؼعاب ذ٠ًّٛ زأض اٌّاي. .3

 ؼعاب اٌؼاٌُ اٌخازظٟ. .4

اظرخدِد فٟ إػداي  اػرّد فٟ إػداي ٘رٖ اٌؽعاتاخ ػٍٝ وافح اإلؼظاءاخ ٚاٌث١أاخ اٌرٟ

اٌرمس٠س اٌعٕٛٞ ٌٍٕاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ ٚإظّاٌٟ ذى٠ٛٓ زأض اٌّاي اٌصاتد ٚوافح اٌّرغ١ساخ أاللرظاي٠ح 

 اٌرٟ ٚزيخ ػّٓ ٘رٖ اٌؽعاتاخ واإلٔفاق االظرٙالوٟ )ؼىِٟٛ + خاص( ٚاٌظايزاخ ٚاإلظر١ساياخ

 . تاإلػافح إٌٝ ت١أاخ ١ِصاْ اٌّدفٛػاخ
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  نهذونح حذجىانم قرصاديحاإل انحساتاخ مؤشراخ احرساب يحآن

 

 -:انسىق تأسعار عهيه نفاقإلوا إلجمانيا انمحهي انناذج حساب -األول: انحساب

 -٠رىْٛ ٘را اٌؽعاب ِٓ ظأث١ٓ اٌعأة األٚي ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌّٛازي ٠ٚرىْٛ ِٓ اٌفمساخ اٌرا١ٌح: 

ؼرعاب إٌاذط إٟ اٌؽعاتاخ اٌّرؼٍمح تِظدز ت١أاخ ٘را اٌّ شس ٘ :ذؼ٠ٛؼاخ اٌّشرغ١ٍٓ .1

اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ تطس٠مح اٌدخٛي اٌّٛشػح ٚاٌرٟ ذغطٟ وافح األظٛز ٚاٌّسذثاخ إٌمد٠ح ٚاٌؼ١ٕ١ح 

خ  ٚفٟ وافح اٌمطاػا ...اٌخطٕاػح ، شزاػحِٓ  لرظاي٠حاإلاٌّدفٛػح ٌٍؼا١ٍِٓ فٟ وافح إٌشاؽاخ 

 (.صخا )ػاَ، ؼىِٟٛ،

اٌفاةغ أٚ اٌؼعص إٌاذط أٚ اٌّرؽمك ِٓ اإلٔراض  اٌّ شس ٠رُ ل١اض ِٓ خالي ٘را :فاةغ اٌؼ١ٍّاخ .2

فٟ اٌؽعثاْ أٞ فٛاةد أٚ إ٠عازاخ أٚ ِا شاتٗ ذٌه ِٓ ِظاز٠  ِّاشٍح ذدفغ ػٍٝ  ٠  خرلثً أْ 

أطٛي ِا١ٌح أٚ ٍِّٛظح غ١س ِٕرعح ٠مرسػٙا أٚ ٠عرأظس٘ا اٌّشسٚع أٚ أٞ فٛاةد أٚ إ٠عازاخ أٚ 

ح أٚ اٌٍّّٛظح غ١س إٌّرعح اٌرٟ ٠ّرٍىٙا اٌّشسٚع ٚ٘ٛ ٠عاٚٞ اٌم١ّح إ٠ساياخ ِٓ األطٛي اٌّا١ٌ

  .اإلٔراضاالػأاخ ػٍٝ  ِخظَٛ ِٕٙااٌّؼافح ِخظِٛا  ِٕٙا ذؼ٠ٛؼاخ اٌؼا١ٍِٓ ٚاٌؼساةة 

ٔدشاز ػرّاي ػٍٝ ٔعة اإلاؼرعة ٘را اٌّ شس تاإل :تدزأض اٌّاي اٌصا اظرٙالنذخظ١ظاخ  .3

ٍّٛظٛياخ اٌصاترح واألت١ٕح ٚاٌّىاةٓ ٚا٢الخ ٚٚظاةؾ ٌؼد اٌّعرخدِح فٟ إٌظاَ اٌّؽاظثٟ اٌّٛ

 اٌخ..... ِٕرعح ٚؼ١ٛأاخ ِٕرعح ، األشاز ، ٔثاذاخ إٌمً

 

ٙس ذ ظأٔٙا  إذٔح اٌعاز٠ح ٌٍدٌٚح شِظدز ٘رٖ اٌفمسج ٘ٛ ؼعاتاخ اٌّٛا :اٌؼساةة غ١س اٌّثاشسج .4

راض ٚزظَٛ اٌظايزاخ إ٠ساياخ اٌدٌٚح ِٓ اٌسظَٛ ٚاٌؼساةة غ١س اٌّثاشسج وسظَٛ اإلٔ ػّٓ

 ظر١ساياخ.إلاٚ

 

ؼس  اإلػأاخ تأٔٙا ِدفٛػاخ ظاز٠ح ذمدِٙا اٌؽىِٛح إٌٝ اٌّشاز٠غ ػٍٝ أظاض ذ   :اإلػأاخ .5

ِعر٠ٛاخ أٔشطرٙا اإلٔراظ١ح أٚ ػٍٝ أظاض و١ّاخ أٚ ل١ُ اٌعٍغ ٚاٌخدِاخ اٌرٟ ذٕرعٙا أٚ ذث١ؼٙا 

٠رىْٛ ٘را اٌّ شس ِٓ اإلػأاخ  ٠ٓ.أٚ ذعرٛزي٘ا ٟٚ٘ ِمثٛػاخ تإٌعثح ٌٍّٕرع١ٓ أٚ اٌّعرٛزي

اٌّدفٛػح ِٓ لثً اٌدٌٚح إٌٝ ِ ظعاخ اٌمطاع اٌؼاَ ٌغسع ذٛف١س اٌعٍغ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ تأظؼاز 

تاإلػافح إٌٝ اإلػأاخ اٌؼ١ّٕح اٌرٟ اؼرعثد ػٍٝ إٌفؾ اٌخاَ اٌّعٙص ٌٍّظافٟ  ؽدٚيجِ

ّ  فاؼرعة اٌ إذِٚشاز٠غ اٌىٙستاء  ؼس إٌفؾ اٌخاَ اٌّدػَٛ ٚظ زدظسق ت١ٓ ظؼس إٌفؾ اٌخاَ اٌ

  اٌىٙستاء.اٌّظافٟ ٚٔشاؽ اٌّعٙص ٌٍّظافٟ وإػأاخ ػ١ّٕح ِدفٛػح ٌٕشاؽ 
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أْ ِعّٛع اٌفمساخ األزتؼح اٌعاتمح ِطسٚؼا  ِٕٙا اإلػأاخ ٠ىْٛ ِعا٠ٚا  ٌٍٕاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ تعؼس )

 .(اٌعٛق

ا و١ف١دح اٌرظدس  تإٌداذط اٌّؽٍدٟ ٠ٚمظدد تٙد ظدرخداِاخأإل٘درا اٌؽعداب فٙدٛ ظأدة  اٌصأٟ فدٟأِا اٌعأة 

اٌفمددساخ ذرؼددّٓ ( اٌّؼددد ِددٓ لثددً اٌثٕدده  اٌدددٌٟٚ moresٚٚلددد ذددُ اؼرعدداتٗ تاظددرخداَ تسٔدداِط )اإلظّدداٌٟ 

 -:ا٢ذٟ اٌسة١ع١ح ٌٙرا اٌؽعاب

 

اٌددرٞ ٠ىددْٛ ِعددا٠ٚا  ٌأفدداق اٌؽىددِٟٛ ػددّٓ ا١ٌّصا١ٔددح ٘ددٛ ٚ :ظددرٙالوٟ اٌؽىددِٟٛٔفدداق اإلاإل .1

 . ذؼ٠ٛؼدداخ اٌّشددرغ١ٍٓغ ٚاٌخدددِاخ اٌّمدِددح ٌٍّددٛاؽ١ٕٓ تاإلػددافح إٌددٝ ٌٍدٌٚددح ػٍددٝ اٌعددٍ ػر١اي٠ددحاإل

٠رىْٛ اإلٔفاق االظرٙالوٟ اٌؽىِٟٛ ِدٓ ل١ّدح اٌعدٍغ ٚاٌخددِاخ إٌّرعدح ٌالظدرخداَ  اٌدراذٟ ٌٍؽىِٛدح 

فٟ ٔشاؽٙا اٌعازٞ ٠ٚعاٚٞ ل١ّدح اإلٔرداض اإلظّداٌٟ ٌٍؽىِٛدح اٌؼاِدح ِدٓ اٌعدٍغ ٚاٌخددِاخ ِطسٚؼدا  

ٚل١ّدح اإلٔرداض اإلظّداٌٟ ذىدْٛ ِعدا٠ٚح إٌدٝ ذؼ٠ٛؼداخ  اٌّعدٛلح ٚغ١دس اٌّعدٛلح. ِٕٗ ل١ّدح اٌّث١ؼداخ

 اٌّشرغ١ٍٓ + اٌّعرٍصِاخ اٌعٍؼ١ح ٚاٌخد١ِح + ذخظ١ظاخ اظرٙالن زأض اٌّاي اٌصاتد.

إٔفاق األظس اٌّؼ١ش١ح ػٍدٝ اٌعدٍغ االظدرٙالو١ح ٚاٌخددِاخ ٠ّٚصً ل١ّح  :اٌخاص ٟظرٙالؤفاق اإلاإل .2

   .)اٌخ…التط ِٚؼداخ ٚأظٙصج ِٕص١ٌح ٚخدِاخ ٔمً ٚذؼ١ٍُ ٚطؽحِٛاي غراة١ح ِٚعىٓ ِٚ)

ظرٙالو١ح ٚاٌعٍغ اٌٛظ١طح ٚاٌعدٍغ اٌسأظدّا١ٌح اٌرغ١س فٟ اٌخص٠ٓ: ٠شًّ اٌرغ١س فٟ ِخصْٚ اٌعٍغ اإل .3

 ٠ٚرُ اؼرعاتٗ وّرثمٟ .

اٌّٛظددٛياخ اِددرالن ػٍددٝ  لرظدداي٠حاإلٔفدداق األٔشددطح إً ّصدد٠ :إظّدداٌٟ ذىدد٠ٛٓ زأض اٌّدداي اٌصاتددد .4

خ ٚٚظاةؾ ٔمدً ٚؼ١ٛأداخ إٔراظ١دح ٚٔثاذداخ ظى١ٕح ٚغ١س ظى١ٕح ِٚىاةٓ ٚا٢ ٚأت١ٕحح ِٓ إٔشاءاخ اٌصاتر

 .ٚؼعة اٌمطاػ١ٓ )اٌؼاَ ٚاٌخاص( 

زج وددإٌفؾ اٌخدداَ ٚإٌّرعدداخ إٌفط١ددح ل١ّددح اٌعددٍغ اٌّظددد   : ٘ددٟاٌظددايزاخ ِددٓ اٌعددٍغ ٚاٌخدددِاخ .5

زج ِصدً إٌمدً ٚاٌردأ١ِٓ ٚاٌشدؽٓ ظدد  ٚاٌعٍغ األخسٜ اٌرٟ ٠ظدز٘ا اٌؼساق تاإلػدافح إٌدٝ اٌخددِاخ اٌّ

 . اٌخ …

ظدٍغ ٚظد١طح، ظدٍغ  اظدرٙالو١ح،اٌعدٍغ اٌّعدرٛزيج )ظدٍغ  : ٘دٟظر١ساياخ ِٓ اٌعدٍغ ٚاٌخددِاخاإل .6

 .زأظّا١ٌح( تاإلػافح إٌٝ اظر١ساياخ اٌخدِاخ ِٓ ٔمً ٚشؽٓ ٚذأ١ِٓ 

ٔفداق ػٍدٝ إل٠ح إٌدٝ ا( ذىدْٛ ِعدا6ِٚطسٚؼدا  ِٕٙدا اٌفمدسج ) اٌّروٛزج اػدالٖ أْ ِعّٛع اٌفمساخ اٌخّعح)

 .(اٌعٛقاٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ تعؼس  ٌٕاذطا
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 : وذخصيصاذه انمراح انقىمي انذخم حساب -انثاني: انحساب

 ٠رىْٛ ٘را اٌؽعاب ِدٓ ظدأث١ٓ اٌعأدة األٚي ٘دٛ ظأدة اٌّدٛازي ٠ٚرؼدّٓ ِ شدس اٌددخً اٌمدِٟٛ اٌّرداغ 

تعددؼس اٌعدٛق تؼددد إػدافح طددافٟ ٘درا اٌّ شددس ِدٓ ؼعدداب إٌداذط اٌّؽٍددٟ اإلظّداٌٟ ٠ّىدٓ اٌرٛطدً اٌددٝ ٚ

ظد تٙا اٌفدسق تد١ٓ ػٛاةدد ػٛاِدً اإلٔرداض اٌٛؽ١ٕدح فدٟ اٌخدازض مػٛاةد ػٛاًِ اإلٔراض ِٓ اٌخازض ٚاٌرٟ ٠

 ٚػٛاةد ػٛاًِ اإلٔراض األظٕث١ح فٟ اٌداخً ٚذرّصً ٘رٖ اٌؼٛاةد تاٌفٛاةد ٚاألزتاغ.

ٌٍدخً اٌمدِٟٛ تأظدؼاز اٌعدٛق  ٛطٍٕاإٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ ٠ إٌٝاإلٔراض  ػٛاًِ أْ إػافح طافٟ ػٛاةد

اٌؼاٌُ اٌخدازظٟ ٚاٌردٟ ذىدْٛ ِعدا٠ٚح إٌدٝ اٌفدسق تد١ٓ اٌرؽد٠ٛالخ  ِٓٚتإػافح طافٟ اٌرؽ٠ٛالخ اٌعاز٠ح 

اٌخ ٚاٌرؽد٠ٛالخ اٌعاز٠دح اٌّدفٛػدح  …اٌعاز٠ح اٌّعرٍّح ِٓ اٌؼاٌُ اٌخازظٟ وإػأاخ اإلغاشح ٚاٌىٛازز 

طدافٟ  ذ ؼدس  تإٔٙداْ اٌفمدسذ١ٓ األخ١دسذ١ٓ إ . ازظٟ ٠رُ اٌرٛطدً إٌدٝ اٌددخً اٌمدِٟٛ اٌّرداغإٌٝ اٌؼاٌُ اٌخ

 .ػٛاةد ػٛاًِ اإلٔراض ِٓ اٌخازض ٚطافٟ اٌرؽ٠ٛالخ اٌعاز٠ح ِٓ اٌؼاٌُ اٌخازظٟ 

 ، اظدرخداَ اٌددخً اٌمدِٟٛ اٌّردداغ أٚظددٗأٞ  االظدرخداِاخٌصدأٟ فدٟ ٘ددرا اٌؽعداب فٙدٛ ظأدة أِدا اٌعأدة ا

ٚلدد ذّدد اإلشدازج أشٕداء  االيخداز( تاإلػافح إٌٝ خاصٔفاق االظرٙالوٟ )ؼىِٟٛ + ع ت١ٓ اإلٚاٌرٞ ٠رٛش

 أٚ اٌؽىِٟٛ. اٌخاصظرٙالوٟ ظٛاء ٔفاق اإلاٌؽعاب األٚي إٌٝ إ١ٌح اؼرعاب اإلاٌرؼسع إٌٝ 

ٔفداق االظدرٙالوٟ ِدٓ اٌددخً ؽسفدٟ اٌؽعداب أٞ تؼدد اظدرثؼاي اإل١ٓ أِا االيخاز ف١ؽعة ػٍٝ أٗ ِرثمدٟ تد

 يخاز.ً اٌمِٟٛ ٠ٛشع ت١ٓ االظرٙالن ٚاإلاٌدخ أٌْمِٟٛ اٌّراغ أٞ ا

 

 : انمال رأس ذمىيم حساب -انثانث: انحساب

 -ٟ٘:٠رىْٛ ٘را اٌؽعاب ِٓ ظأة اٌّٛازي أٞ ِظايز ذ٠ًّٛ ذى٠ٛٓ زأض اٌّاي ٚ٘رٖ اٌّظايز 

 لثٍٗ.٠ٕٚمً ٘را ِٓ اٌؽعاب اٌرٞ  االيخاز .1

 ِٓ اٌؽعاب األٚي. أ٠ؼا  ٠ٕمً ٘را زأض اٌّاي اٌصاتد ٚ اظرٙالنذخظ١ظاخ  .2

عدداٚٞ اٌفددسق تدد١ٓ اٌرؽدد٠ٛالخ اٌسأظددّا١ٌح طددافٟ اٌرؽدد٠ٛالخ اٌسأظددّا١ٌح ِددٓ اٌؼدداٌُ اٌخددازظٟ ٚذ   .3

 .اٌؼاٌُ اٌخازظٟ إٌٝاٌّعرٍّح ِٓ اٌؼاٌُ اٌخازظٟ ٚاٌرؽ٠ٛالخ اٌسأظّا١ٌح اٌّدفٛػح 

 -أِا ظأة اظرخداَ ٘رٖ اٌّظايز ف١ىْٛ تاٌشىً األذٟ: 

١ف١ددح اؼرعدداتٗ ِددٓ خددالي ػددسع زأض اٌّدداي اٌصاتددد ٚلددد ذّددد اإلشددازج إٌددٝ و ذىدد٠ٛٓإظّدداٌٟ  .1

 األٚي. اٌؽعاب

ٚاٌعدٍغ اٌٛظد١طح ٚاٌعدٍغ  ظدرٙالو١حاإل٠ٚشدًّ اٌرغ١دس فدٟ ِخدصْٚ اٌعدٍغ  اٌرغ١س فدٟ اٌّخدصْٚ .2

 فٟ اٌؽعاب األٚي. اؼرعاتٙااإلشازج إٌٝ و١ف١ح  دّا١ٌح ٚلد ذّاٌسأظ

 ٌخازظٟ ٠ٚؽعة ػٍٝ أٗ ِرثمٟ ِٓ ؽسفٟ اٌؽعاب.رساع إٌٝ اٌؼاٌُ الع ٚاإلطافٟ اإللسا .3
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 : انخارجي انعانم حساب -انراتع: انحساب

 اٌّدٛازي ِغ اٌؼاٌُ اٌخازظٟ ٠ٚرىْٛ ٘را اٌؽعاب ِدٓ ظأدة لرظاي٠حاإلاٌؽعاب ٠ؼىط ػاللح اٌدٌٚح  ٘را 

اٌعاز٠دح  ٚاٌرٞ ٠رؼّٓ اٌظايزاخ ِٓ اٌعٍغ ٚاٌخدِاخ ٚػٛاةد ػٛاِدً اإلٔرداض ِدٓ اٌخدازض ٚاٌرؽد٠ٛالخ

ظدس  تٙدرٖ اٌّدٛازي ف١ىدْٛ ػٍدٝ شدىً أٞ و١ف١دح اٌر ظرخداِاخاإلح ِٓ اٌؼاٌُ اٌخازظٟ أِا ظأة اٌّعرٍّ

ظر١ساياخ ِٓ اٌعدٍغ ٚاٌخددِاخ ٚػٛاةدد ػٛاِدً اإلٔرداض اٌّدفٛػدح ٌٍؼداٌُ اٌخدازظٟ ٚاٌرؽد٠ٛالخ اٌعاز٠دح إ

 اٌخازظٟ.اٌؼاٌُ  إٌٝ

  . ؽسفٟ اٌؽعاب ت١ُٓ اٌخازظٟ ف١ىْٛ ِرثمٟ أِا فاةغ اٌدٌٚح ِٓ اٌؼ١ٍّاخ اٌعاز٠ح ِغ اٌؼاٌ

  انثياناخ مصادر

 . 2020 – 2019ذماز٠س إٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ ٚاٌدخً اٌمِٟٛ  .1

 . 2020 – 2019ظّاٌٟ ذى٠ٛٓ زأض اٌّاي اٌصاتد ذماز٠س إ .2

 .SWIFT 2017 - 2018ِعػ زطد ٚذم٠ُٛ اٌفمس فٟ اٌؼساق ٔراةط  .3

 . 2020 – 2019األزلاَ اٌم١اظ١ح ألظؼاز اٌّعرٍٙه  .4

 . 2020 – 2019ظر١ساياخ ٚاٌظايزاخ ذماز٠س اإل .5

 . 2020 – ١ِ2019صاْ اٌّدفٛػاخ اٌؼسالٟ  .6

 . 2019اٌؽعاتاخ اٌخرا١ِح ٌٍدٌٚح  .7

 . 2020ٌٍدٌٚح  ؽعاتاخ اٌخرا١ِحاٌ .8

 

 اننرائج ذحهيم

 

 : األول( )انحساب انسىق تسعر اإلجماني انمحهي انناذج أوالً: 

 : انسىق تسعر ياإلجمان انمحهي .انناذج1

تٍدد   إذ 2019 عددٕحت ِمازٔددح   2020 ظددٕح ٔخفاػددا  إ تأظددؼاز اٌعددٛق شددٙد إٌدداذط اٌّؽٍددٟ اإلظّدداٌٟ

 تؼددددد اْ ودددداْ 2020 ظددددٕحي٠ٕدددداز  از١ٍددددِ( (208,788.7اإلظّدددداٌٟ تعددددؼس اٌعددددٛق إٌدددداذط اٌّؽٍددددٟ 

 . %(17.9) أخفاع تٍغدتٕعثح ٚ 2018ي٠ٕاز ظٕح  از( 254,444.0١ٍِ)

 ن:انمشرغهي .ذعىيضاخ2

( 76,823.1) دتؼدد اْ وأد 2020 ظدٕحي٠ٕاز  از١ٍِ( 72,835.6تٍغد ذؼ٠ٛؼاخ اٌّشرغ١ٍٓ )

 %( . 5.2)ز٘ا امدِ أخفاع عثحٚتٕ  2019 ظٕحي٠ٕاز  از١ٍِ

 انعمهياخ: فائض .3

 از١ٍدِ( 1709431.2) تؼدد اْ وداْ 2020 ظٕحي٠ٕاز  از١ٍِ(  1249893.2 تٍ  فاةغ اٌؼ١ٍّاخ )

 . %(26.7)ِمداز٘ا  أخفاعثح ٚتٕع،  2019 ظٕحي٠ٕاز 
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 انثاتد: انمال رأس اسرهالك ذخصيصاخ .4

%( 23.7تٕعدثح ) ٔخفؼددا ؼ١س 2020 ظٕحي٠ٕاز  از١ٍِ( 229040.0تٍغد ٘رٖ اٌرخظ١ظاخ )

 ي٠ٕاز. از( 289903.5١ٍِٚاٌرٟ تٍغد ) 2019ػٓ ِا وأد ػ١ٍٗ فٟ ظٕح 

 

 انمثاشرج: غير انضرائة .5

ٌسظدَٛ ٚاٌؼدساةة غ١دس اٌّثاشدسج اٌّفسٚػدح ػٍدٝ اإلٔرداض اٌّؽٍدٟ ذرىْٛ ٘رٖ اٌفمسج ِٓ ظ١ّغ ا

 ظر١ساياخ )زظَٛ اٌىّازن(.إلٚاٌسظَٛ اٌّفسٚػح ػٍٝ ا

تٕعدددثٗ  إذ أخفؼدددد، 2020 ظدددٕحي٠ٕددداز  از١ٍدددِ(  19403.1 تٍغدددد اٌؼدددساةة غ١دددس اٌّثاشدددسج )

 ز.ي٠ٕا از( 29553.4١ٍِٚاٌرٟ تٍغد ) 2019ػٓ ِا وأد ػ١ٍٗ فٟ ظٕح  %(45.1) ِمداز٘ا

 

 اإلعاناخ: .6

%( ػدٓ 49.0) إذ أخفؼد تٕعدثٗ ِمدداز٘ا ،2020 ظٕحي٠ٕاز از ١ٍِ( 129383.1تٍغد ل١ّح اإلػأاخ )  

   ي٠ٕاز . از( 249267.3١ٍِٚاٌثاٌغح ) 2019ظٕح 

 

 :األول( )انحساب اإلجماني انمحهي انناذج عهى اإلنفاق ثانياً: 

 اٌرا١ٌح: اٌفمساخٟ ِٓ ٠رىْٛ اإلٔفاق ػٍٝ إٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌ      

 

 انحكىمي: سرهالكياإل اإلنفاق .1

 وددداْ فدددٟ ؼددد١ٓ 2020 ظدددٕحي٠ٕددداز  از١ٍدددِ( 489543.1اٌؽىدددِٟٛ ) ظدددرٙالوٟاإلتٍددد  اإلٔفددداق 

 . %( 9) ِمداز٘ا ٔخفاعٚتٕعثح ا 2019 ظٕحي٠ٕاز  از١ٍِ( 539341.0)

 

 :انخاص سرهالكياإل .اإلنفاق2

 فدددٟ ؼددد١ٓ تٍددد  2020 ظدددٕحي٠ٕددداز  از١ٍدددِ( 1229996.1) اٌخددداص االظدددرٙالوٟتٍددد  اإلٔفددداق 

 .%(3.7)ٚتٕعثح ازذفاع ِمداز٘ا   ،2019 ظٕحي٠ٕاز  از١ٍِ( 1189657.4)

 

                                                                                                                     انمال: رأس ذكىين .إجماني3

 تؼدددد اْ وددداْ 2020 ظدددٕحي٠ٕددداز  از١ٍدددِ( 169147.5) اٌصاتدددد ىددد٠ٛٓ زأض اٌّدددايتٍددد  إظّددداٌٟ ذ

 %(.70.4ِمداز٘ا ) أخفاعٚتٕعثح   ،2019 ظٕحي٠ٕاز  از١ٍِ( 549580.0)
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   وانخذماخ: انسهع من .انصادراخ4  

 تؼددد اْ وأددد 2020 ظددٕحي٠ٕدداز  از١ٍددِ( 0599825.تٍغددد ل١ّددح اٌظددايزاخ ِددٓ اٌعددٍغ ٚاٌخدددِاخ )   

 %(.43.1ِمداز٘ا ) ٚتٕعثح أخفاع  ،2019 ظٕحي٠ٕاز  از١ٍِ( 1059083.2)

 

 وانخذماخ: انسهع من .االسريراداخ5 

 تؼددد اْ وأددد 2020 ظددٕحي٠ٕدداز  از١ٍددِ( 64,684.7) ظددر١ساياخ ِددٓ اٌعددٍغ ٚاٌخدددِاخإلتٍغددد ل١ّددح ا   

 %(.24.3ِمداز٘ا ) أخفاعٚتٕعثح   ،2019 ظٕحي٠ٕاز  از١ٍِ( 859437.9)

 

 



*20192020المؤشرات
 (2020/2019)التغٌر السنوي 

(%)
Indicators

5.2Compensation of employees-76,823,134.772,835,590.7تعوٌضات المشتغلٌن

26.7Operating surplus-170,431,196.6124,893,226.5فائض العملٌات

 23.7Consumption of fixed capita-28,903,536.322,039,981.2تخصٌصات استهالك راس المال الثابت

45.1Indirect taxes-2,553,425.61,403,067.9الضرائب غٌر المباشرة

Subsidies(-)49.0-24,267,339.812,383,118.4اإلعانات (-)

 17.9Gross Domstic Product at market prices-254,443,953.4208,788,747.9الناتج المحلً اإلجمالً بسعر السوق

9.0Government final consumpition expenditure-53,340,959.348,543,054.1اإلنفاق اإلستهالكً الحكومً

17.0-17,877,886.714,846,429.5اإلنفاق اإلستهالكً الحكومً الفردي- أ
A- Government final consumpition expenditure 

Individual

5.0-35,463,072.633,696,624.6اإلنفاق اإلستهالكً الحكومً الجماعً- ب
B- Government final consumpition expenditure 

Collective

118,657,381.2122,996,115.23.7Private final consumpition expenditureاإلنفاق اإلستهالكً الخاص

8,220,290.125,961,762.1215.8Change in stocksالتغٌر فً  الخزٌن

70.4Gross fixed capital formation-54,580,010.016,147,491.3اجمالً تكوٌن رأس المال الثابت

43.1Exports of goods and services-105,083,227.859,825,038.8الصادرات من السلع والخدمات

ً 24.3Imports of goods and services-85,437,915.064,684,713.6اإلستٌرادات من السلع والخدمات:    ناقصا

17.9Expenditures on GDP-254,443,953.4208,788,747.9اإلنفاق على الناتج المحلً اإلجمالً

تقديرات اولية سنوية* 8

(ملٌون دٌنار) (2020 - 2019)حساب الناتج المحلً اإلجمالً واإلنفاق علٌه بأسعار السوق لسنتً   :- الحساب األول
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             First account : Gross Domestic Product and Expenditure Outlays at Market Prices  for the years (2019 - 2020) (million ID)

                                                                                               Table (1)(1)جدول 
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 (  مليون دينار) (2019-2020)اإلنفاق اإلستهالكي الحكومي والخاص لسنتي ( : 1)شكل 
 Figure(1): Government & Private Final consumption Expenditure (2019 - 2020) 

(million ID)                                                  

 اإلنفاق اإلستهالكي الحكومي

 اإلنفاق اإلستهالكي الخاص

54,580,010.0 

 16,147,491.3  
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 (  مليون دينار( )2020 - 2019)إجمالي تكوين رأس المال الثابت لسنتي ( : 2)شكل 
Figure(2): Gross fixed capital formation (2019- 2020) (million ID) 
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(                                            مليون دينار) )2020 - 2019(الصادرات من السلع والخدمات لسنتي ( : 3)شكل 
Figure(3): Exports of Goods and services (2019 - 2020) (million ID) 
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(مليون دينار( )2020-2019)االستيرادات من السلع والخدمات لسنتي (: 4)شكل   
Figure (4) : Imports of Goods and services (2019- 2020) (million ID) 



Indicators*20192020المؤشرات

76,823,134.772,835,590.7Compensation of employeesتعوٌضات المشتغلٌن

170,431,196.6124,893,226.5Operating surplusفائض العملٌات

2,172,516.0Net income from abroad-1,378,212.0-صافً عوائد عوامل اإلنتاج من الخارج

2,553,425.61,403,067.9Indirect taxesالضرائب غٌر المباشرة

Subsidies(-)24,267,339.812,383,118.4(-) االعانات 

 355,191.0Net current transfer from abroad-364,292.4صافً التحوٌالت الجارٌة االخرى من العالم الخارجً

224,526,497.5184,221,059.7National Disposable Incomeالدخل القومً المتاح

53,340,959.348,543,054.1Government final consumpition expenditureاإلنفاق االستهالكً الحكومً

118,657,381.2122,996,115.2Private final consumpition expenditureاإلنفاق اإلستهالكً الخاص

 52,528,157.012,681,890.4Savingاإلدخار

 224,526,497.5184,221,059.7National Expenditureاإلنفاق القومً

1
تقديرات اولية سنوية* 1

(ملٌون دٌنار)  (2020 - 2019)حساب الدخل القومً المتاح وتخصٌصاته لسنتً : الحساب الثانً 

 Second account : National Disposable Income and Allocations for the years (2019 - 2020) (Million ID)
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            Table (2)(2)جدول 



Indicators*20192020المؤشرات

 52,528,157.012,681,890.4Savingاإلدخار

 28,903,536.322,039,981.2Consumption of fixed capitaتخصٌصات استهالك رأس المال الثابت

0.00.0Net capital transfers from abroadصافً التحوٌالت الرأسمالٌة من العالم الخارجً

81,431,693.334,721,871.6Finance accumulationتموٌل التراكم

54,580,010.016,147,491.3Gross fixed capital formationاجمالً تكوٌن رأس المال الثابت

8,220,290.125,961,762.1Change in stocksالتغٌر فً المخزون

7,387,381.8-18,631,393.2صافً اإلقراض واإلقتراض إلى العالم الخارجً
Net lending (+) Borrowing (-) from 

abroad

81,431,693.334,721,871.6Gross accumulationالتراكم االجمالً

1
تقديرات اولية سنوية* 2

(ملٌون دٌنار) (2020 - 2019)حساب تموٌل رأس المال لسنتً : الحساب الثالث 

third account : Gross Capital  Finance Account for the years (2019- 2020)  (Million ID)
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            Table (3)(3)جدول 



Indicators*20192020المؤشرات

105,083,227.859,825,038.8Export of goods and servicesالصادرات من السلع والخدمات

1,986,351.0997,844.4Income receivable from abroadعوائد عوامل اإلنتاج المستلمة من الخارج

صافً التحوٌالت الجارٌة األخرى من العالم 

الخارجً
364,292.4-355,191.0Net current transfer from abroad 

107,433,871.260,467,692.2Current revenueاإلٌرادات الجارٌة

85,437,915.064,684,713.6Imports of goods and servicesاإلستٌرادات من السلع والخدمات

3,364,563.03,170,360.4Income payable to abroadعوائد عوامل اإلنتاج المدفوعة إلى الخارج

فائض الدولة من العملٌات الجارٌة للعالم 

الخارجً
18,631,393.2-7,387,381.8

Surplus from current transactions from 

abroad

107,433,871.260,467,692.2Uses of revenueالتصرف فً اإلٌرادات

1
تقديرات اولية سنوية* 3

 (ملٌون دٌنار) (2020 - 2019)حساب العالم الخارجً لسنتً : الحساب الرابع 

Forth account : Rest of the World Account for the years (2019 - 2020) (Million ID)
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