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1•   االقتصاد
المجاميع االقتصادية  •

التجارة الخارجية السلعية  •

األسعار  •

اإلحصاءات المالية  •

مالية الحكومة العامة  •

األجور والتعويضات  •

االستثمار األجنبي  •



ةماعلا ةماعلا ةموكحلا   ةموكحلا ةيلام   ةيلام . . 1.51.5
ةموكح تاقفنو  تاداريإل  يبسنلا  عيزوتلا  لـصفلا  اذـه  يف  ةدراولا  ةـماعلا  ةـموكحلا  ةـيلام  تاءاـصحإ  نمـضتت 

ماع ةبسنب 38.4 % ةنراقم  ماع 2016  لالخ  ةبـسنب 29.7 % تاداريإلا  عجارت  ىلإ  تانايبلا  ريـشتو  .يبظوبأ  ةرامإ 
تعفترا امك   . ةيبيرـضلا تادـئاعلاو  ةـيلورتبلا  تاداريـإلا  يف  ضاـفخنإلا  ىلإ  يـسيئر  لكـشب  كـلذ  ىزعيو  . 2015

ةـنراقم بـ ماـع 2016  لـالخ  هتبـسن 82.5 % اـم  هلكـشم  ةـماعلا  تاـقفنلا  يلاـمجإ  نـم  ةـيراجلا  تاـقفنلا  ةـصح 
ةبسنب بتاورلاو  روجألاو  تامدخلاو ، علـسلاو  ةيراجلا ، تاليوحتلا  نم  لك  تمهاس  ثيح  ماع 2015 . لالخ  % 80.8

.تاقفنلا يلامجإ  نم  يلاوتلا  ىلع  و18.0 % % 13.1 %، 51.4

لالخ نم 19.2 % ةماعلا  تاقفنلا  يلامجإ  نم  ةيلامسأرلا  تاقفنلا  ةمهاسم  ةبسن  تضفخنا  اهتاذ  ةرتفلا  يفو 
عيراشملا ىلع  يريوطتلا  قافنإلاو  ةيلامـسأرلا ، تـاليوحتلا  تمهاـسو  ماع 2016 . لـالخ  ىلإ 17.5 % ماع 2015 

يلامجا نم  يلاوتلا  ىلع  و0.8 % % 6.4 ، 10.3  % ةبسنب تامدخلاو  علسلا  ىلع  يلامـسأرلا  قافنإلاو  ةيموكحلا ،
.تاقفنلا

يبظوبأ1.5.11.5.1.. يبظوبأ ةموكح   ةموكح تاداريإل   تاداريإل ةيبسنلا   ةيبسنلا ةيمهألا   ةيمهألا
)%(

نايبلا 20162016*201320132014201420152015نايبلا

عومجملا 100عومجملا        100        100        100        

ةيبيرض تادئاعو  ةيلورتب  93.0تاداريإ         91.0        79.6        71.7        

رئاودلل ةيراجلا  6.1تاداريإلا         7.9        18.8        18.7        

ةيلامسأرلا 0.9تاداريإلا         1.1        1.6        9.6        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

لكشلا  1.5.11.5.1.. 20162016لكشلا يبظوبأ ، ، يبظوبأ ةموكح   ةموكح تاداريإل   تاداريإل ةيبسنلا   ةيبسنلا ةيمهألا   ةيمهألا

ةيبيرض. تادئاعو  ةيلورتب  تاداريإ 

رئاودلل. ةيراجلا  تاداريإلا 

ةيلامسأرلا. تاداريإلا 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا

71.7%

18.7%

9.6%
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يبظوبأ1.5.21.5.2.. يبظوبأ ةموكحل   ةموكحل ةماعلا   ةماعلا تاقفنلل   تاقفنلل ةيبسنلا   ةيبسنلا ةيمهألا   ةيمهألا
)%(

نايبلا 20162016*201320132014201420152015نايبلا

عومجملا 100عومجملا        100        100        100        

ةيراجلا ةيراجلا تاقفنلا   74.2تاقفنلا        76.2        80.8        82.5        

بتاورلاو 11.7روجألا         12.4        16.0        18.0        

تامدخلاو 9.9علسلا         10.9        13.0        13.1        

ةيراجلا 52.6تاليوحتلا         52.9        51.8        51.4        

ةيلامسأرلا ةيلامسأرلا تاقفنلا   25.8تاقفنلا        23.8        19.2        17.5        

ةيموكحلا عيراشملا  ىلع  يريوطتلا  6.6قافنإلا         5.8        6.6        6.4        

تامدخلاو علسلا  ىلع  يلامسأرلا  0.4قافنإلا         0.2        0.2        0.8        

ةيلامسأرلا 18.8تاليوحتلا         17.8        12.4        10.3        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

عونلا1.5.31.5.3.. عونلا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةموكحل   ةموكحل ةماعلا   ةماعلا تاقفنلل   تاقفنلل ةيبسنلا   ةيبسنلا ةيمهألا   ةيمهألا
)%(

201320132014201420152015*20162016

تاقفنلا تاقفنلا يلامجإ   100يلامجإ        100        100        100        

ةرركتملا رئاودلا  23.0تافورصم         23.3        34.9        32.3        

ريوطتلا 6.6تافورصم         5.8        6.6        6.4        

ةيداحتالا ةموكحلا  تاقفن  يف  34.1ةمهاسملا         34.1        32.0        35.4        

ضورقلاو 30.5تادعاسملا         31.3        23.5        21.7        

ةيلامسأر 5.8تاعوفدم         5.5        3.0        4.2        

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
ةيلوأ تاريدقت  * 

لكشلا  1.5.21.5.2.. 20162016لكشلا عونلا ، ، عونلا بسح   بسح يبظوبأ   يبظوبأ ةموكحل   ةموكحل ةماعلا   ةماعلا تاقفنلل   تاقفنلل ةيبسنلا   ةيبسنلا ةيمهألا   ةيمهألا

ةرركتملا. رئاودلا  تافورصم 

ريوطتلا. تافورصم 

ةموكحلا. تاقفن  يف  ةمهاسملا 
ةيداحتالا

ضورقلاو. تادعاسملا 

ةيلامسأر. تاعوفدم 

يبظوبأ ءاصحإلا -  زكرم   : ردصملا
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