
ةيعوبسألا تارشؤملا
2021 ربنجد08 ىلإ02 نم دتمملا عوبسألا

ةيطايتحالا لوصألا
تامدخلاو علسلا نم تادراولا رهشأ ددعبو مهاردلا رييالمب روطتلا

Δ% يراجلا غلبملا
يف * 

21/11/26 20/12/31 20/12/04 21/12/03

0,0% 0,6% 10,7% 322,4 ةيطايتحالا لوصألا

مهاردلا رييالمب *

2021 ربوتكأ 2021ربنتش 2021تشغ 2020 ربوتكأ

ةلثمم ةيطايتحالا لوصألا
علسلا تادراو رهشأ ددعب

تامدخلاو

فرصلا راعسأ

21/12/08 21/12/07 21/12/06 21/12/03 21/12/02 21/12/01

يعجرملا رعسلا

10.415 10.405 10.401 10.439 10.438 10.450 وروألا

9.227 9.236 9.202 9.228 9.206 9.222 يكيرمألا رالودلا

ةديازملا ةيلمع

ةلمعلا

طسوتملا رعسلا
$/ مهرد

كونبلا نيب ام ةمئاقلا قوسلا
تالدابملا مجحو ةدئافلا رعس

نمعوبسألا
21-12-02

ىلإ
21-12-08

نم عوبسألا
21-11-25

ىلإ
21-12-01

1,50 1,50 كونبلا نيب ام ةدئافلا رعس

3 105,00 4 084,80 تالدابملا مجح *طسوتم

مهاردلا نييالمب *
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7
اشھر

6
اشھر و یوم واحداشھر و 28 یوما

77
اشھر و3 ایام

شراء

670 000 000,00

9,217



ةيدقنلا قوسلا
برغملا كنب تالخدت

نمعوبسألا
21-12-02

ىلإ
21-12-08

نمعوبسألا
21-11-25

ىلإ
21-12-01

مهاردلا نييالمب غلابملا

85 017 84 537 برغملا كنب تالخدت

85 017 84 537 برغملا كنب نم ةردابمب تاليهست

37 190 36 710 مايأ7 ةدمل تاقيبست

11 160 11 160 دحاو رهش ةدمل ءارشلا ةداعا تايقافتا

100 100 فرصلا تالدابم

11 551 11 551 رهشأ3 ءارشلا ةداعإ تايقافتا

437 437 تالواقملا ليومتو معدل جمدنملا جمانربلا

24 579 24 579 ةنومضم ضورق

. . كونبلا نم ةردابمب تاليهست

. . ةعاس24 ةدمل تاقيبست

. . ةعاس24 ةدمل عاديإلا ةليهست

مهاردلانييالمب21/12/08ضورعلابلطىلعءانبمايأ7ةدملتاقيبستلاجئاتن

30 330 بتتكملا غلبملا

ةديازملاب تانيذألا قوس
ةنيزخلا تانيذأل يراجلا غلبملا

21-12-07 مويل ةديازملاب تانيذألا * تاديدستلا لجألا

* تاباتتكالا ةدئافلا رعس 21-12-09 نم
21-12-15 ىلإ

200 1,35 500 اعوبسأ 13

. . 772 اعوبسأ 26

200 1,55 . اعوبسأ 52

1 975 1,75 . ناتنس

. . . تاونس 5

. . . تاونس 10

. . . ةنس 15

. . . ةنس 20

. . . ةنس 30

2 375 . 1 272 عومجملا

مهاردلا نييالمب *

ةديازملا تايلمع جئاتن ةيوناثلا قوسلا يف ةدئافلا راعسأ ىنحنم
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مخضتلا

(%) Δ
2021ربوتكأ
2020ربوتكأ

2021ربنتش
2020ربنتش

2021ربوتكأ
2021ربنتش

1,7 1,2 0,7 كالهتسالا راعسأ رشؤم *

3,1 2,6 0,5 يساسألا مخضتلا رشؤم **

طيطختلل ةيماسلا ةيبودنملا )*( :ردصملا
برغملا كنب (**)

يونس ساسأ ىلع مخضتلا روطت (%)

ةدئافلا راعسأ

نم يناثلا فصنلا
2021

نم لوالا فصنلا
2021

1,03 1,27 ةدئافلا رعس- رتافدلا ىلع تاباسحلا
ىندألا

2021 ربوتكأ 2021 ربنتش 2021 تشغ ةدئافلا راعسأ (%)
ةنئادلا

2,13 2,35 2,25 رهشأ ةتس عئادو

2,21 2,60 2,54 ارهش رشع انتا عئادو

2021-3لصف 2021-2لصف 2021-1لصف ةدئافلا راعسأ
ةنيدملا (%) 

4,35 4,32 4,45 عومجملا

5,20 5,19 5,19 دارفألل ضورق

4,24 4,26 4,33 ناكسإلا ضورق

6,51 6,64 6,50 كالهتسالا ضورق

4,17 4,04 4,23 تاكرشلا ضورق

. . . يداصتقالا فدهلا بسح

3,95 3,96 4,04 ةنيزخلا تاليهست

4,84 4,13 4,49 زيهجتلا ضورق

5,71 5,59 5,81 راقعلا ضورق

. . . ةكرشلا مجح بسح

4,98 4,83 4,89 ةطسوتملاو ةريغصلاو ادج ةريغصلا تاكرشلا

3,83 3,71 3,89 ىربكلا تاكرشلا

يكنبلا ماظنلا ىدل برغملا كنب هزجني يذلا يلصفلا ثحبلا يف ةدراولا تانايبلا :ردصملا

ةنئادلا ةدئافلا راعسأ (%)

ةلئاسلا تافيظوتلاو دقنلا تاعمجم

(%) Δ يف *يراجلا غلبملا
ةياهن

2021ربوتكأ
2020ربوتكأ

2021ربوتكأ
2021ربنتش 2021ربوتكأ

5,4 0,6 321,3 ةينامتئالا ةلمعلا

6,8 -0,9 732,2 ةيباتكلا ةلمعلا

6,4 -0,5 1 053,4 1م

2,8 0,0 173,5 1م-2م بلطلا تحت تافيظوتلا

5,8 -0,4 1 226,9 2م

12,6 -0,3 318,6 2م-3م ىرخأ ةيدقن لوصأ

7,2 -0,4 1 545,6 ةيدقنلا ةلتكلا3م

10,8 0,8 864,1 ةلئاسلا تافيظوتلا عمجم

9,6 0,9 320,7 ةيطايتحالا لوصألا

37,1 3,9 34,2 ىرخألا عاديإلا تاسسؤمل ةيبنجألا لوصألا يفاص

8,3 -0,7 270,5 ةيزكرملا ةرادإلا ىلع ةيفاصلا نويدلا

5,0 -0,8 1 167,8 داصتقالل ةمدقملا ضورقلا

مهاردلا رييالمب *

3م عمجملا روطت
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يداصتقالا ضرغلا بسح يكنبلا ضرقلا عيزوت يونس ساسأ ىلع يداصتقالا ضرغلا بسح يكنبلا ضرقلا روطت

(%) Δ ةياهن يف *يراجلا غلبمل

2021ربوتكأ
2020ربوتكأ

2021ربوتكأ
2021ربنتش 2021ربوتكأ

9,6 -0,2 227,8 ةنيزخلا تاليهست

3,0 0,0 288,9 راقعلا ضورق

1,5 -0,2 55,6 كالهتسالا ضورق

-1,7 0,4 176,2 زيهجتلا ضورق

-2,0 -12,1 132,0 ءانبزلا ىلع ةفلتخم نويد

6,9 0,8 85,2 ءادألا ةقلعم نويد

3,1 -1,8 965,7 يكنبلا ضرقلا

4,1 0,0 846,3 يلام ريغلا عاطقلل ضورقلا

مهاردلا رييالمب *
'

ميقلا ةصروب تارشؤم
تالوادتلا مجحو يزام رشؤم روطت

Δ % عوبسألا
21/12/08
20/12/31

21/12/08
21/11/08

21/12/08
21/12/01

من 21/12/02
إلى 21/12/08

من 21/11/25
إلى 21/12/01

17,22 -1,47 0,46 13 231,35 13 170,19 ةرتفلا ةياهن يزامرشؤم

. . . 65,49 136,98 عوبسألا تالوادتل طسوتملا *مجحلا

16,49 -1,43 0,39 681 451,93 678 775,25 ةرتفلا ةياهن *ةلمسرلا

مهاردلا نييالمب *

ءاضيبلا رادلا ةصروب :ردصملا

ةيمومعلا ةيلاملا
ةنيزخلا ةيعضو ةنيزخلا ليومت

Δ(%) ربوتكأ-رياني
2021

ربوتكأ-رياني
2020 مهاردلا نييالمب غلابملا

10,1 219 736 199 645 ةيداعلا ليخادملا *

11,5 199 863 179 174 ةيئابجلا دراوملا اهنم

7,8 283 644 263 197 ةيلامجإلا تاقفنلا

6,3 267 341 251 593 ةصاقملا باستحا نود ةيلامجإلا تاقفنلا

40,5 16 303 11 604 ةصاقملا

7,0 215 584 201 476 ةصاقملا باستحا نود ةيداعلا تاقفنلا

6,3 117 785 110 831 روجألا

6,2 49 014 46 135 ىرخألا تامدخلاو علسلا

0,1 25 303 25 277 نيدلا دئاوف

22,1 23 482 19 233 ةيبارتلا تاعامجلل تاليوحتلا

. -12 151 -13 434 يداعلا ديصرلا

3,3 51 757 50 117 رامثتسالا تاقفن

. 7 328 12 602 ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ديصر

. -56 580 -50 950 ةينازيملا زجع وأ ضئاف

. -31 277 -25 673 يلوألا ديصرلا **

. -16 724 -5 590 ءادألا ديق تايلمعلا ريغت

. -73 304 -56 540 ليومتلا ضئاف وأ زجع

. 7 034 14 150 يجراخلا ليومتلا

. 66 270 42 390 يلخادلا ليومتلا

. 5 416 0 ةصصوخلا اهنم

ةصصوخلا دراوم باستحا نودو ةيبارتلا تاعامجلل ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا باستحا عم *
نويدلا دئاوف فيلاكت باستحا نود ةينازيملا ديصر لثمي **

المصدر: وزارة االقتصاد والمالیة 

ربوتكأ-رياني
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ةيجراخلا تاباسحلا

Δ (%) مهاردلا نييالمب غلابملا

2021 ربوتكأ-رياني
2020 ربوتكأ-رياني 2021 ربوتكأ-رياني 2020 ربوتكأ-رياني

20,7 260 150,0 215 595,0 ةيلامجإلا تارداصلا

47,2 61 165,0 41 549,0 هتاقتشمو طافسوفلا تارداص

12,4 66 227,0 58 909,0 تارايسلا عاطق تارداص

22,9 424 320,0 345 278,0 ةيلامجإلا تادراولا

12,8 100 688,0 89 258,0 زيهجتلا داوم

43,1 58 881,0 41 139,0 ةيقاطلا داوملا تادراو

32,1 100 600,0 76 170,0 ةيكالهتسالا علسلا

26,6 164 170,0 129 683,0 يلامجإلا يراجتلا زجعلا

. 61,3 62,4 تادراولل تارداصلا ةيطغت )%( ةبسن

-0,7 28 531,0 28 740,0 رافسألا ليخادم

43,3 79 656,0 55 588,0 جراخلاب نيميقملا ةبراغملا تاليوحت

14,8 15 471,0 13 475,0 ةرشابملا ةيبنجالا تارامثتسالا تاقفدت
ةيفاصلا

فرصلا بتكم :ردصملا

يراجتلا زجعلا روطت
مهاردلارييالمب

جراخلاب نيميقملا ةبراغملا تاليوحت و رافسألا ليخادم روطت
مهردلارييالمب

ةينطولا تاباسحلا
يونس ساسأ ىلع يلامجإلا يلخادلا جتانلا روطت

Δ(%) مهاردلا رييالمب
2021-2ف
2020-2ف 2021-2ف 2020-2ف

15,2 247,5 214,8 راعسألاب يلامجإلا يلخادلا جتانلا
ةتباثلا

18,6 32,9 27,8 يحالفلا عاطقلل ةفاضملا ةميقلا

14,8 182,3 158,8 يحالفلا ريغ عاطقلل ةفاضملا ةميقلا

16,8 288,3 246,9 راعسألاب يلامجإلا يلخادلا جتانلا
ةيراجلا

طيطختلل ةيماسلا ةيبودنملا :ردصملا
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