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١ٍِاس دٚالس( ٌرذفغ إٌٝ  3)ِا ٠ٛاصٞ  5105اٌؽىِٟٛ ػٍٝ األِٛاي فٟ األشٙش اٌصالشح األٌٚٝ ِٓ اٌؼاَ ذأذٟ ص٠ادج اٌطٍة 

شىٍح اٌذ٠ٓ ا ُِ ٖاٌٛاظٙح  ّٛ ذُظٙش اٌرؽا١ًٌ أْ اٌض٠ادج فٟ اٌذ٠ّٓ اٌؼاَ ذرغاسع تؽىُ ػعض اإللرظاد ػٓ إِرظاص .ٌؼاَ ٚذغاسع ّٔ

١ٍِاس دٚالس أ١ِشوٟ فٟ  5523ٚذُش١ش أسلاَ ظّؼ١ح اٌّظاسف إٌٝ اْ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ تٍغ .ػعض اٌّٛاصٔح إٌاذط ػٓ إسذفاع إٌفماخ

ثّشسج تئعرؽمالاخ اٌذٌٚح ِٓ 5104فٟ ٔٙا٠ح اٌؼاَ  4623ِماسٔح تـ  5105ٔٙا٠ح اٌشتغ األٚي ِٓ اٌؼاَ  ُِ 2 ٚإرا وأد ٘زٖ اٌض٠ادج 

ٔاؼ١ح اإلٔفاق اٌؼاَ ٚخذِح اٌذ٠ٓ اٌؼاَ، إال أْ ذغاسع ّٔٛ ٘ز٠ٓ اٌثٕذ٠ٓ أطثػ ٠ُشّىً أصِح ؼم١م١ح أِاَ إعرذاِح ِا١ٌح اٌذٌٚح فٟ 

 .االِذ اٌّرّٛعؾ إٌٝ اٌثؼ١ذ

 محّطات الدين العام

 :إسذفاع اٌذ٠ٓ اٌؼاَ إٌٝ شالشح ِشاؼً أعاع١ح٠ُّىٓ ذمغ١ُ 



 

 7  .١ٍِاس دٚالس أ١ِشوٟ ِرأشّشا تغ١اعح اإلعرذأح تٙذف اإلعرصّاس 33إٌٝ  3ؼ١س إسذفغ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ِٓ  5112إٌٝ  0663أٚالا

 

تئػرّاداخ ِٓ خاسض ١ٍِاس دٚالس أ١ِشوٟ تؽىُ ع١اعح اإلٔفاق  42إر إسذفغ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ إٌٝ أوصش ِٓ  5103إٌٝ  5112شا١ٔاا7 

 5523إسذفغ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ إٌٝ  5105إٌٝ آراس  5104شاٌصاا7 .اٌّٛاصٔح ٚذؽد ذأش١ش اٌرخثّؾ اٌغ١اعٟ ٚذشاظغ إٌشاؽ اإللرظادٞ

ا ٔر١عح إعرّشاس إسذفاع اإلٔفاق اٌؼاَ )أوصش ِٓ  أٌف ِٛظف فٟ  ١ٍِ52اس دٚالس أ١ِشوٟ ٔر١عح اٌغ١اعاخ اٌغاتمح ٌٚىٓ أ٠ؼا

خالي وً ٘زٖ اٌّؽّطاخ، واْ اإلٔفاق اٌؼاَ ٠ض٠ذ تشىً ٠فٛق ِذاخ١ً اٌذٌٚح ِّا أدّٜ .(اَ فٟ اٌغٕٛاخ اٌصالز األخ١شجاٌمطاع اٌؼ

ّٛ اإللرظادٞ إِرظاص ٘زا اٌؼعض ٔر١عح غ١اب اٌغ١اعاخ اإللرظاد٠ح،  ي إٌٝ د٠ٓ ػا2َ ٌُٚ ٠غرطغ إٌّ ّٛ ضِٓ ذؽ ُِ إٌٝ خٍك ػعض 

١ٍِاس دٚالس(2 ٌٚىٓ األُ٘ فٟ وً ِا ؼظً أْ اٌرخثّؾ  34) 5103إٌٝ اٌؼاَ  5113اٌؼاَ  ٌٚىٓ أ٠ؼا ٔر١عح غ١اب اٌّٛاصٔاخ ِٓ

ٛص  ّّ ا تؼذ ػذٚاْ ذ ح ِّا خٍك شمافح إٔفاق )خظٛطا ِّ ًّ ِشج ػٍٝ ؼغاب اٌخض٠ٕح اٌؼا ُّ ؼٍّٗ فٟ و ( 5113اٌغ١اعٟ اٌؽاطً واْ ٠ر

 !واْ ػّاد٘ا اإلٔفاق تئػرّاداخ ِٓ خاسض اٌّٛاصٔح

 ضعيف مقارنة بالدين العامنشاط إقتصادي 

ا ٍِؽٛظا ِرأششا تغ١اعح اإلعرذأح تٙذف اإلعرصّاس، ؼ١س ذُشظُ ٘زا األِش تئسذفاع  ِٓ ظٙح إٌشاؽ اإللرظادٞ، ؼمك ٌثٕاْ ذمذِا

2 ٌعُ إغر١اي اٌشئ١ظ سف١ك ١ٍِ5112اس دٚالس فٟ اٌؼاَ  50إٌٝ  ١ٍِ0663اس دٚالس فٟ اٌؼاَ  422إٌاذط اٌّؽٍّٟ اإلظّاٌٟ ِٓ 

١ٍِاس دٚالس تذافغ ِثذأ اإل١ٔشش١ا اٌّؼشٚف فٟ  50، إٌّٛ اإللرظادٞ ٚتمٟ ػٕذ ِغرٜٛ 5113اٌؽش٠شٞ ٚػذٚاْ ذّٛص 

ا ٘ائالا فٟ اإللرظاد ٚطً إٌٝ سل١ّٓ تذافغ اإلعرصّاساخ األظٕث١ح 5101إٌٝ  5114اإللرظاد2 إال أْ األػٛاَ  ٛا ، شٙذخ ّٔ

ثاششج ٚسفغ إٌاذط اٌّؽٍّٟ اإلظّاٌٟ إٌ ُّ ا 5102إٌٝ  ١ٍِ5100اس دٚالس2 ٚلذ شٙذخ األػٛاَ اٌرٟ ذٍد ) 3522ٝ اٌ ا أ٠ؼا ٛا ّٔ )

 ١ٍِ5102اس دٚالس فٟ اٌؼاَ  2622ظشاء ِفاػ١ً اإلعرصّاساخ اٌرٟ أخزخ تاإلٔخفاع إٌٝ أْ ٚطً إٌاذط اٌّؽٍّٟ اإلظّاٌٟ إٌٝ 

ّٛ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ّٚٔٛ إٌاذط اٌّؽٍّٟ اإلظّاٌٟ، إٌٝ ذؤدٞ ِماسٔح ٔ.%022إٌٝ  0ِٕٚز رٌه اٌٛلد ٚإٌّٛ اإللرظادٞ ٠شاٚغ اٌـ 

إعرٕراض تذ٠ٟٙ، ٘ٛ أْ إٌّٛ اإللرظادٞ ٌُ ٠ىٓ واف١اا إلِرظاص اٌؼعض فٟ اٌّٛاصٔح ِّا أدّٜ إٌٝ سفغ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ِٚؼٗ خذِح 

( ٌُ ذمُ 5111ض فٟ اٌؼاَ ٘زا األخ١ش2 إال أْ األطؼة فٟ األِش ٘ٛ أْ اٌؽىِٛاخ اٌّرؼالثح )تئعرصٕاء ؼىِٛح اٌشئ١ظ ع١ٍُ اٌؽ

١ٍِاس دٚالس ع٠ٕٛاا!  ١ٌ2256ثٍغ  5103ٚ 5114تأٞ إظشاءاخ ٌٍعُ اإلٔفاق اٌؼاَ ؼ١س أْ تٕذ األظٛس ذؼاػف ت١ٓ اٌؼا١ِٓ 

غرٕضفح تزٌه خض٠ٕح  03أػف إٌٝ رٌه، فئْ اٌذػُ اٌزٞ لذِّرٗ اٌذٌٚح ٌّؤعغح وٙشتاء ٌثٕاْ ػٍٝ ٔفظ اٌفرشج تٍغ  ُِ ١ٍِاس دٚالس 

ذظٙش ِماسٔح اٌث١أاخ اٌراس٠خ١ح ٌٍذ٠ٓ اٌؼاَ ٚإٌاذط اٌّؽٍّٟ .(١ٍِاس دٚالس )ػٍٝ ٔفظ اٌفرشج 055اٌرٟ عّعٍد إٔفالاا ٠فٛق اٌذٌٚح 

رمٍّة ت١ٓ ػاَ ٚأخش2 فّصالا فٟ أ٠اَ اٌّعذ ) ُّ  – 5114اإلظّاٌٟ إسذفاػاا فٟ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ٔغثح إٌٝ إسذفاع إٌاذط اٌّؽٍّٟ اإلظّاٌٟ اٌ

ًّ ِٓ ( وأد ا5101  3، ٌرؼٛد ٚذٕخفغ إٌٝ 5103فٟ اٌؼاَ  0222، 5103ٚفٟ اٌؼاَ  3، فٟ ؼ١ٓ أٔٙا إسذفؼد إٌٝ 0ٌٕغثح أل

رٛلّغ تؽغة اٌّؽاواج اإلؼظائ١ح أْ ذشذفغ ٘زٖ إٌغثح فٟ اٌؼاَ 5104فٟ اٌؼاَ  ُّ ّٞ  323إٌٝ  25105 ِٚٓ اٌ ًّ غ١اب أ فٟ ظ

 .5105إظشاءاخ ؼرٝ ٔٙا٠ح شٙش آب 



 إجراءات ضرورية

ّٕض إٌظش٠ح ػٍٝ أْ اإلٔرظاَ اٌّاٌٟ فٟ االِذ اٌثؼ١ذ ال ٠ُماط تؼعض اٌّٛاصٔح تً تا١ٌّضاْ األٌٟٚ اٌزٞ ٠عة أْ ذىْٛ ل١ّرٗ ذ

ي إٔفالٙا ػّال تاٌّؼادٌح اٌرا١ٌح7 اإلٔفاق اٌؼاَ + خذِح اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ّٛ ثّشس ألْ اٌذٌٚح ذُّ ُِ =  أوثش ِٓ خذِح اٌذ٠ٓ اٌؼا2َ ٘زا األِش 

ساخ اٌخض٠ٕح2 ٚتاٌراٌٟ فئْ اٌض٠ادج فٟ اإلٔفاق اٌؼاَ )أظٛس ٚدػُ ِؤعغح وٙشتاء ٌثٕاْ( فٟ ظً سوٛد ػشائة + إطذا

إلرظادٞ )ٔفظ ِغرٜٛ اٌؼشائة( ٠فشع ص٠ادج فٟ إطذاساخ اٌخض٠ٕح )أٞ ص٠ادج اٌذ٠ٓ اٌؼاَ(، ِّا ٠ؼٕٟ إسذفاع خذِح اٌذ٠ٓ 

رغط١ح اٌض٠ادج فٟ خذِح اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ٚاإلٔفاق اٌؼاَ، ٚتاٌراٌٟ ِٓ عٕح إٌٝ ٠ٚؤدٞ إسذفاع ٘زٖ األخ١شج إٌٝ ص٠ادج اإلطذاساخ ٌ.اٌؼاَ

 :أخشٜ ٕ٘ان إسذفاع ١ِىا١ٔىٟ فٟ ص٠ادج اإلطذاساخ ِؽىَٛ تؼا١ٍِٓ

7 ص٠ادج اٌفعٛج ت١ٓ إٌّٛ اإللرظادٞ ٚاٌفائذج ػٍٝ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ؛  أٚالا

شذفغ ِٓ خذِح اٌذ٠ٓ اٌؼاَشا١ٔاا7 ع١اع١ح اإلعرذأح فٟ اٌغٕٛاخ اٌغاتمح ٚاٌرٟ ذفشع ِغر ُِ  ٜٛ. 

ُّ إال ِٓ خالي ص٠ادج إٌشاؽ اإللرظاد2ٞ ٚ٘زا  فشغح ال ٠ُّىٓ أْ ٠ر ُّ ٚذٕض إٌظش٠ح اإللرظاد٠ح ػٍٝ أْ اٌخشٚض ِٓ ٘زٖ اٌؽٍمح اٌ

أْ إسذفاع األِش ٠ُّىٓ ِالؼظرٗ ِٓ خالي ِماسٔح اٌض٠ادج فٟ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ِغ ا١ٌّضاْ األٌٟٚ ؼ١س ذُظٙش اٌث١أاخ اٌراس٠خ١ح 

شىٍح ١٘ى١ٍح فٟ .اٌفائغ فٟ ا١ٌّضاْ األٌٟٚ ٠ؤدٞ ؼىّا إٌٝ خفغ ص٠ادج اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ٚاٌؼىظ طؽ١ػ ُِ ٚوّا عثك اٌزوش، ٕ٘ان 

١ٍِاس  ١ٍِ2اس ِماسٔح تخذِح د٠ٓ ػاَ ذثٍغ  0233اإللرظاد اٌٍثٕأٟ ِٓ خالي ِالؼظح أْ ا١ٌّضاْ األٌٟٚ تٍغ فٟ أؼغٓ ؼاالذٗ 

، خفغ اإلٔفاق اٌؼاَ تٙذف ٌعُ دٚالس أ١ِشو2ٟ ِٓ ٘ ٕطٍك ٕ٘ان إٌضا١ِح ػٍٝ اٌؽىِٛح ٌم١اَ تئظشائ١ٓ ػشٚس7ٓ١٠ أٚالا ُّ زا اٌ

تئػرمادٔا تذْٚ ٘ز٠ٓ اإلظشائ١ٓ .ّٔٛ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ، ٚشا١ٔاا ذؽف١ض اإلعرصّاساخ تٙذف خٍك ّٔٛ إلرظادٞ إلِرظاص اٌذ٠ٓ اٌؼاَ

« ع١ذس»الِذ اٌثؼ١ذ2 ِٓ ٕ٘ا أ١ّ٘ح اإلعشاع ترشى١ً اٌؽىِٛح ٚذٕف١ز إٌرضاِاخ ٕ٘ان شثٗ إعرؽاٌح إلعرذاِح اٌّا١ٌح اٌؼاِح فٟ ا

 .ِٚشاس٠ؼٗ


