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، فٙ حٍٛ بهغث انقيٛيًية اإلليًيانيٛية نيهيعيقيٕد انيحيٙ جيًيث                        3103َقطة بُٓاٚة انزبع انثاَٙ يٍ عاو  03..21بهغ يؤشز انبُك األْهٙ انحجار٘ نعقٕد اإلَشاء 
  .يهٛار رٚال 036.5يهٛار رٚال، ٔبذنك بهغث انقًٛة اإللًانٛة نهعقٕد انحٙ جًث جزسٛحٓا خالل انُصف األٔل يٍ َفس انعاو  7..5جزسٛحٓا 

 

 . يهٛار رٚال جقزٚبًا، جصذرْا قطاعا انُقم ٔانحعهٛى ...0بهغث قًٛة انعقٕد انحٙ جًث جزسٛحٓا فٙ شٓز أبزٚم 
 

 .يهٛار رٚال، ٔجصذرْا قطاعا انبحزٔكًٛأٚات ٔانكٓزباء 35.2قفشت قًٛة انعقٕد انحٙ جًث جزسٛحٓا فٙ شٓز يإٚ إنٗ حٕانٙ 
 

 . يهٛار رٚال، ٔجصذرْا قطاعا انبحزٔكًٛأٚات ٔانكٓزباء 23.2شٓذت قًٛة انعقٕد انحٙ جًث جزسٛحٓا فٙ شٓز َٕٕٚٛ انًشٚذ يٍ انًُٕ إنٗ حٕانٙ 
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ِؤشـش اٌجٕه األًٍ٘ اٌزغبسي ٌؼمٛد اإلٔشبء خالي اٌشثغ اٌضابٔاً ِآ ػابَ         
2102* 

 
ٚاطٍذ لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب  خالي اٌشثغ اٌضبًٔ ِٓ ػبَ                          

ٍٍِبس سٌبي ِٓ      5.47ِغٍشرٙب ثٛرٍشح ػبٌٍخ، ِغغٍخ ِب لٍّزٗ            2102
ٚوبٔذ اٌمـبػبد االسرىبصٌخ ً٘ اٌّحشن           4  اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب        

ٍٍِبس   7045اٌشئٍغً خالي ٘زا اٌشثغ ِٓ اٌؼبَ، حٍش أْ ِب لٍّزٗ ٔحٛ                 
 ٚاٌىٙشثبءسٌبي ِٓ اٌؼمٛد لذ رّذ رشعٍزٙب فً لـبػً اٌجزشٚوٍّبٌٚبد              

إػبفخ إٌى رٌه، فئْ عضء وجٍش ِٓ لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ                      4  ٌٛحذّ٘ب
ٍٍِبس   02645، ٚاٌزً ثٍغذ    2102رشعٍزٙب خالي إٌظف األٚي ِٓ ػبَ       

سٌبي، ٌؼٛد إٌى ِشبسٌغ ػّاللخ رّذ رشعٍزٙب فً لـبػً                                              
ٍٍِبس سٌبي ِٓ      65، حٍش حبصا ػٍى ِبلٍّزٗ        ٚاٌىٙشثبءاٌجزشٚوٍّبٌٚبد  

ثٍذ أْ اٌمـبػبد اٌّشرجـخ         4  إعّبًٌ لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب             
ثمـبع ثبٌجٍٕخ اٌزحزٍخ ٚاإلعزّبػٍخ، ِضً لـبػبد اٌؼٕبٌخ اٌظحٍخ                            
ٚاٌزؼٍٍُ ٚاٌزٍّٕخ اٌحؼشٌخ ٚاٌـشق، ٚاٌزً وبٔذ ِحٛس رشوٍض اإلٔفبق                

ٍٍِبس سٌبي ِٓ لٍّخ            2647اٌحىًِٛ، أعّٙذ ثحظخ ثٍغذ حٛاًٌ              
اٌشعُ )  2102اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ                     

  4 2ٚ 0اٌجٍبًٔ سلُ 

ٚاعزٕبدًا ػٍى إٌّٛ اٌغشٌغ ٌٍؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي اٌشثغ                     
، فئْ لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي                 2102األٚي ِٓ ػبَ        

ٍٍِبس سٌبي، أعفشد ػٓ          5.47اٌشثغ اٌضبًٔ ِٓ اٌؼبَ ٚاٌزً ثٍغذ              
رغغًٍ دفؼخ لٌٛخ ٌٍؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي إٌظف األٚي ِٓ                

ِٚمبسٔخ ثمٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي اٌشثغ                4  2102ػبَ   
اٌضبًٔ ِٓ اٌؼبَ اٌّبػً، فمذ ّٔذ لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب                      

ٚعغٍذ لٍّخ   %4  6.ثحٛاًٌ      2102خالي اٌشثغ اٌضبًٔ ِٓ ػبَ             
، ٚاٌزً  2102اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي إٌظف األٚي ِٓ ػبَ            

ِمبسٔخ ثمٍّزٙب  %  71ٍٍِبس سٌبي، ًّٔٛا وجٍشًا ثّؼذي            02645ثٍغذ  
4 ٍٍِبس سٌبي     3.48ٚاٌزً ثٍغذ        2100فً إٌظف األٚي ِٓ ػبَ            

ٌؼذ ػبًِب ٍِّضًا فً لـبع اإلٔشبء، إال أْ ػبَ               2100ٚسغُ أْ ػبَ     
 4فٍّب ٌجذٚ عٍٛاطً ٘زا اٌزٛعٗ اٌمٛي ثٛرٍشح أعشع 2102

  
ٔمـخ فً ٔٙبٌخ اٌشثغ اٌضبًٔ ِٓ         81.402ٚثٍغ ِؤشش ػمٛد اإلٔشبء      

ٔمـخ   27.403٘زا اٌؼبَ، ثؼذ أْ شٙذٔب رضاٌذًا ِزظاًل ٌٍّؤشش ِٓ                 
ٚ237478                 ً ٌؼٛد ٘زا   4  ٔمـخ فً شٙشي أثشًٌ ِٚبٌٛ ػٍى اٌزٛاٌ

إٌّٛ أعبعًب ٌٍّشبسٌغ اٌؼّاللخ اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي اٌغزخ شٙٛس           
                  ٛ أٌؼًب رٛفش   4  اٌّبػٍخ، ٚػٍى ٔحٛ خبص فً شٙشي ِبٌٛ ٌٍٚٛٔ

اٌذػُ ٌّٕٛ لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب ِٓ اٌمـبػبد غٍش                               
اإلسرىبصٌخ، حٍش أٌٚذ اٌحىِٛخ رشوٍضًا وجٍشًا ػٍى ِشبسٌغ اٌزٍّٕخ                  

 4ثبٌٍّّىخ
 

ٌٚبٌٕظش إٌى اٌمٍّخ اٌّـٍمخ ٌٍّشبسٌغ اٌؼّاللخ اٌزً رّذ رشعٍزٙب فً            
، وبْ ٔظٍت إٌّـمخ اٌششلٍخ ٘ٛ          ٚاٌىٙشثبءلـبػً اٌجزشٚوٍّبٌٚبد    

ِٓ إعّبًٌ اٌّشبسٌغ    %  85األوجش ِٓ حٍش لٍّخ اٌّشبسٌغ ثحظخ           
ٚشٙذد ِٕـمخ ِىخ اٌّىشِخ رشعٍخ اٌؼذٌذ ِٓ            4  اٌزً رّذ رشعٍزٙب   

اٌّشبسٌغ اٌؼّاللخ فً لـبع اٌجزشٚوٍّبٌٚبد، ٚرٌه أعبعًب ثفؼً                      
4 رـٌٛش ِظفبح ثزشٚساثغ ِٚغّغ اٌجزشٚوٍّبٌٚبد فً ِذٌٕخ ساثغ                     

ِٓ إعّبًٌ لٍّخ    %  .0ٚحظٍذ ِٕـمخ اٌّذٌٕخ إٌّٛسح ػٍى حظخ          
اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب، ٚرؼٛد ٘زٖ اٌحظخ فً ِؼظّٙب ٌزـٌٛش                    

ٚاعزفبدد ِٕـمخ  4  ثّذٌٕخ ٌٕجغ   ٚاٌىٙشثبءاٌّشحٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ِحـخ        
اٌشٌبع ِٓ اٌؼذٌذ ِٓ اٌّشبسٌغ اٌزً رّذ رشعٍزٙب فً لـبػبد                        

ِٓ إعّبًٌ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب          %  .0ِخزٍفخ، ِحممخ حظخ      
 84اٌشعُ اٌجٍبًٔ سلُ )
 
 

 

لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب حغت إٌّبؿك ٌٍشثغ اٌضبًٔ  :3اٌشعُ اٌجٍبًٔ سلُ 

  ٍٍِْٛ سٌبي)لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب ٌىً عٕخ : 0اٌشعُ اٌجٍبًٔ سلُ 
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 أثشًٌ
ٍٍِبس سٌبي ِٓ اٌؼمٛد خالي شٙش        .0.4رّذ رشعٍخ ِب لٍّزٗ حٛاًٌ    

، ٚرظذس٘ب لـبػب إٌمً ٚاٌزؼٍٍُ ٚشىً ػمذ            2102أثشًٌ ِٓ ػبَ      
ِٓ لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب          %  20ٚاحذ ػّٓ لـبع إٌمً        

     ً ٚرّذ رشعٍخ اٌؼمذ ِٓ لجً اٌششوخ اٌغؼٛدٌخ                4  خالي شٙش أثشٌ
ٌظٕبػبد إٌٙذعخ اٌفؼبئٍخ ػٍى ِغّٛػخ ششوبد ثمٍبدح ششوخ رً            

ٌٚمؼً ػمذ اٌّشحٍخ األٌٚى ِٓ     4  ٍٍِبس سٌبي   8أٌٗ فً اٌزشوٍخ ثمٍّخ     
اٌّششٚع إٔشبء ِشوض طٍبٔخ ٚإطالػ ٚرشغًٍ اٌـبئشاد ثّـبس                     

ٚرشزًّ اٌّشحٍخ األٌٚى ػٍى     4  اٌٍّه ػجذ اٌؼضٌض اٌذًٌٚ ثّذٌٕخ عذح       
حظٍشح ؿبئشاد، ِٚجٕى ٍِحك، ِٚجٕى إداسح،                  00رظٍُّ ٚثٕبء      

 4ِٚٛلف ِغٍك، ٚعبحبد إٌمبف اٌـبئشاد
 

ٍٍِبس سٌبي ِٓ      .24ٚفً لـبع اٌزؼٍٍُ، رّذ رشعٍخ ِبلٍّزٗ حٛاًٌ           
اٌؼمٛد ِٓ لجً ٚصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ إلٔشبء ٚرـٌٛش ػذد ِٓ                                
اٌغبِؼبد ٚاٌزغٍٙضاد اٌّالصِخ ٌٙب ػٍى إِزذاد اٌٍّّىخ؛ ِّب دفغ                   
اٌمٍّخ اإلعّبٌٍخ ٌٍؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب فً لـبع اٌزؼٍٍُ إٌى                        

؛ األِش  2102ٍٍِبس سٌبي خالي إٌظف األٚي ِٓ ػبَ              347حٛاًٌ  
اٌزي ٌؼىظ إٌزضاَ اٌحىِٛخ ثزـٌٛش لـبع اٌزؼٍٍُ، ٚاٌزي ٚػغ ػّٓ          

 21024اٌمـبػبد اٌٙبِخ فً ٍِضأٍخ ػبَ 
 

أٌؼًب ٚػؼذ اٌحىِٛخ اٌغؼٛدٌخ لـبع اٌشػبٌخ اٌظحٍخ ػّٓ                          
 248اٌمـبػبد اٌٙبِخ اٌّغزٙذفخ، ٚحظً اٌمـبع ثّب لٍّزٗ حٛاًٌ               

ٚلبِذ ٚصاسح اٌظحخ      4  ٍٍِبس سٌبي ِٓ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب               
ثزشعٍخ اٌؼذٌذ ِٓ اٌؼمٛد ثّخزٍف أٔحبء اٌٍّّىخ ٌّمبٌٍٚٓ ِحٍٍٍٓ،              
ٚرمزؼً اٌؼمٛد ثظفخ أعبعٍخ إٔشبء ِغزشفٍبد ِٚشاوض طحٍخ                   

ٚثٍغذ اٌمٍّخ اإلعّبٌٍخ ٌٍؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب فً اٌمـبع           4  عذٌذح
 4ٍٍِبس سٌبي .64حٛاًٌ  2102خالي إٌظف األٚي ِٓ ػبَ 

 

ٍٍِبس سٌبي ِٓ اٌؼمٛد          242ِب لٍّزٗ ٔحٛ          ٚاٌىٙشثبءٚأحشص لـبع    
      ً ٚرّذ رشعٍخ أوجش ػمذ فً ٘زا       4  اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي شٙش أثشٌ

اٌمـبع ِٓ لجً ششوخ أساِىٛ اٌغؼٛدٌخ ػٍى ششوخ ٍ٘ٛٔذاي                              
ٍٍِبس سٌبي؛ ٌٚمزؼً اٌؼمذ رٛعؼخ              046ٌٍظٕبػبد اٌضمٍٍخ ثمٍّخ        

صالصخ ِشبسٌغ وٙشثبء ٚثخبس ِغزمٍخ، ٌٕٚزظش أْ ٌىزًّ رٕفٍز اٌؼمذ                
 21074فً اٌشثغ اٌضبًٔ ِٓ ػبَ 

 
أِب لـبع اٌجزشٚوٍّبٌٚبد، فمذ شٙذ رشعٍخ ػمذ ِٓ لجً ششوخ                           

ِٓ    0طذاسح ٌٍىٍّبٌٚبد ػٍى ششوخ ٌٍٕذي أٌٗ عً ٌٍحضِخ سلُ                     
ٚرشزًّ اٌحضِخ سلُ     4  ِششٚع ِغّغ ثزشٚوٍّبٌٚبد اٌغجًٍ اٌغذٌذ         

ٚاحذ ػٍى إٔشبء ِظبٔغ إلٔزبط اٌٍٙذسٚعٍٓ، ٚاألٚوغغٍٓ، ٚأٚي                 
4 أوغٍذ اٌىشثْٛ، ٚإٌشبدس، ِٚب رحزبط إٌٍٗ ِٓ رغٍٙضاد ِظبحجخ              

ٍٍِبس سٌبي، ٌٚزٛلغ إوزّبي رٕفٍزٖ فً اٌشثغ              .04ٚرٍٍغ لٍّخ اٌؼمذ      
 21074اٌضبًٔ ِٓ ػبَ 

 
 ِبٌٛ

 2543لفضد لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي شٙش ِبٌٛ ٌزجٍغ                 
وبفخ       ٚاٌىٙشثبءٚرظذس لـبػب اٌجزشٚوٍّبٌٚبد                 4  ٍٍِبس سٌبي     

اٌمـبػبد، حٍش شىٍذ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب فٍّٙب حٛاًٌ                         
ٚشٙذ لـبع   4  ِٓ إعّبًٌ لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب               %  .6

ٍٍِبس سٌبي ِٓ اٌؼمٛد،       0243اٌجزشٚوٍّبٌٚبد رشعٍخ ِب لٍّزٗ ٔحٛ        
ِششٚع ِشزشن ثٍٓ أساِىٛ اٌغؼٛدٌخ       )حٍش سّعذ ششوخ ثزشٚساثغ       

خّغخ ِشبسٌغ ػّاللخ وغضء ِٓ            ٚششوخ عٍِٛزِٛٛ ٌٍىٍّبٌٚبد    

ٚرّذ رشعٍخ أوجش ٘زٖ اٌّشبسٌغ ػٍى ششوخ           4  ِشحٍخ اٌزٛعؼخ اٌضبٍٔخ   
ٍٍِبس سٌبي؛ ٌٚمزؼً اٌؼمذ  إٔغبص وبفخ            746عبٌجٍُ اط ثً أٌٗ ثّجٍغ        

األػّبي اٌالصِخ ٌزٛعؼخ ِغّغ ساثغ ٌٍّشوجبد األسِٚبرٍخ، ٌٚزٛلغ                     
 21074إوزّبي رٕفٍز اٌؼمذ فً اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ 

 
ٚسّعذ ششوخ ثزشٚ ساثغ صالصخ ػمٛد ػٍى ششوخ عً اط ٌٍٕٙذعخ                         

ٚرمزؼً اٌؼمٛد إٔشبء    4  ٍٍِبس سٌبي   748ٚاإلٔشبء ثّجٍغ إعّبًٌ لذسٖ        
ِظٕغ أعٍزبد فًٍٍٕ اإلٌضًٍ ٚثٌٍٛضٍٍٍٓ ِٕخفغ اٌىضبفخ، ِٚظٕغ إلٔزبط         

، ٚإٌّشآد اٌجؼٍذح ػٓ اٌّٛلغ             MTBE)ٍِضًٍ صالصً إٌضش ثٛرًٍ            
ٌٚزٛلغ إوزّبي اٌّظبٔغ فً اٌشثغ األٚي       4  ٚاٌّشافك اٌّشرجـخ ثبٌّششٚع  

، فً حٍٓ ٌٕزظش إوزّبي إٌّشآد اٌجؼٍذح ػٓ اٌّٛلغ                2107ِٓ ػبَ    
 21074ٚاٌّشافك اٌّشرجـخ ثبٌّششٚع فً اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ 

 
اٌزي سعزٗ ششوخ ثزشٚساثغ، فمذ رّذ رشعٍزٗ           ٚاألخٍش  أِب اٌؼمذ اٌضبٌش  

ٚعززٌٛى ششوخ  4  ٍٍِبس سٌبي   .04ػٍى ششوخ ثزشٚفبن اٌّحذٚدح ثّجٍغ        
ثزشٚفبن ِّٙخ إٔشبء حمً طٙبسٌظ اٌزخضٌٓ ٚاٌزغٍٙضاد اٌّشزشوخ                  
اٌّشرجـخ ثبٌّششٚع، ػٍى أْ ٌىزًّ رٕفٍز اٌؼمذ فً اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ                     

 21074ػبَ 
 

ٍٍِبس سٌبي ِٓ اٌؼمٛد،  .64ٚشٙذ شٙش ِبٌٛ رشعٍخ ِب لٍّزٗ اإلعّبٌٍخ 
لشة    02سلُ      ٚاٌىٙشثبءٚوبْ أثشص ٘زٖ اٌؼمٛد ػمذ رـٌٛش ِحـخ                  

ِذٌٕخ اٌشٌبع، ٚلذ سّعذ ششوخ اٌىٙشثبء اٌغؼٛدٌخ اٌؼمذ ػٍى ششوخ               
 27057ٍٍِبس سٌبي؛ ٚعزؼًّ اٌّحـخ ثمذسح          45.ثٍّىٛ اٌؼشثٍخ ثمٍّخ     

 4ٍِغبٚاؽ، ٌٚزٛلغ إوزّبٌٙب خالي صالس عٕٛاد
 

ٚػُ لـبع إٌمً ػمذٌٓ، لبِذ فٍّٙب ٍ٘ئخ رـٌٛش ِىخ اٌىشِخ ثزشعٍخ              
ٍٍِبس سٌبي ػٍى ِغّٛػخ ثٓ الدْ اٌغؼٛدٌخ؛ ٌٕٚـٛي           .04ػمذ ثمٍّخ   

وٍٍِٛزش ِٓ اٌـشق         0.47ٔـبق األػّبي ثّٛعت اٌؼمذ ػٍى إٔشبء               
ٌٚزٛلغ 4  ٚاٌىجبسي ٚاألٔفبق فً ِىخ اٌّىشِخ ٚإٌّبؿك اٌّحٍـخ ثٙب               

 4إوزّبي أػّبي اٌؼمذ خالي صالس عٕٛاد
 

ٌٍٕٛ 
شٙذد لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب فً شٙش ٌٍٛٔٛ اٌّضٌذ ِٓ                           

ٍٍِبس سٌبي، حٍش شىً لـبػب اٌجزشٚوٍّبٌٚبد                8248االسرفبع ٌزجٍغ      
ٚلذ حبص لـبع         4  ِٓ لٍّخ رٍه اٌؼمٛد            %  .3حظخ          ٚاٌىٙشثبء

ٍٍِبس سٌبي ِٓ اٌؼمٛد؛ حٍش        21اٌجزشٚوٍّبٌٚبد ػٍى ِب لٍّزٗ حٛاًٌ        
ٍٍِبس سٌبي ِٓ لجً ششوخ اٌغجًٍ          0243رّذ رشعٍخ عزخ ػمٛد ثمٍّخ        

ًٚ٘ ِششٚع ِشزشن ثٍٓ ششوخ عبثه                  –وٍٍّب    )ٌٍجزشٚوٍّبٌٚبد    
ٓ          ٚششوخ إوغْٛ ِٛثًٍ ٌٍىٍّبٌٚبد      4 ػٍى ػذد ِٓ اٌّمبٌٍٚٓ اٌذٌٍٍٚ

ٚرحظٍذ ششوخ دٌٍٍُ ػٍى اٌمذس األوجش ِٓ اٌؼمٛد، حٍش ٔبٌذ صالصخ                     
 8ٚرجٍغ لٍّخ اٌؼمذ األٚي        4  ٍٍِبس سٌبي   540ػمٛد رجٍغ لٍّزٙب حٛاًٌ        

ٍٍِبس سٌبي ٌٚمزؼً رٕفٍز اإلٔشبءاد خبسط اٌّٛلغ ٚاٌّشافك ٌّظٕغ                 
إلٔزبط اإلٌالعزِٛش فً اٌغجًٍ؛ ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ ٌىزًّ اٌؼًّ              "  وٍٍّب"

 21074فً اٌّششٚع فً اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ 
 

ٍٍِبس سٌبي، ٌٚزؼّٓ        248أِب ػمذ ششوخ دٌٍٍُ اٌضبًٔ، فزجٍغ لٍّزٗ                
           ٗ ٌٚزٛلغ 4  إٔشبء ِظٕغ إلٔزبط أعٛد اٌىشثْٛ ٚاٌزغٍٙضاد اٌّظبحجخ ٌ

ٌٚمزؼً ػمذ دٌٍٍُ   4  2107إوزّبي اٌّششٚع فً اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ          
، ٚرجٍغ لٍّخ     MTBE)ٌٍّضًٍ صالصً إٌضش ثٛرًٍ        اٌضبٌش ِظٕغ رمـٍش      

ٍٍِبس سٌبي، ِٚٓ اٌّشرمت أْ ٌىزًّ رٕفٍزٖ فً اٌشثغ اٌشاثغ               .04اٌؼمذ  
 21074ِٓ ػبَ 
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ٍٍِبس سٌبي    843ٚحظٍذ ششوخ رىٍٕىبط سٌٛٔذاط ػٍى ػمذٌٓ ثمٍّخ          

ًٍ ِٓ اٌؼمذٌٓ             فً ِظٕغ ششوخ وٍٍّب إلٔزبط اإلٌالعزِٛش، ٚرجٍغ لٍّخ و
ٍٍِبس سٌبي ٌٚمزؼٍبْ إٔشبء ِظٕغ ِِٛٔٛش دآٌٍ ثشٚثٍٍٍٓ                        .04

ػٍى    PBR)ِٚظٕغ ِـبؽ ثًٌٛ ثٍٛربدٌٓ                EPDM)اإلٌضٍٍٍٓ    
ٌٚزٛلغ إوزّبي أػّبي اٌؼمذٌٓ فً اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ                          4  اٌزٛاًٌ
أِب اٌؼمذ األخٍش، فمذ رّذ رشعٍزٗ ػٍى ششوخ رٍىٍٍٕت آٔذ                   4  2107

           ٗ 4 عبوٛثض إلٔشبء ِظٕغ ِـبؽ داساد اٌجٍٛرًٍ ٚاٌزغٍٙضاد اٌّالصِخ ٌ
ٍٍِبس سٌبي، أْ ٌىزًّ فً            .04ٌٚزٛلغ ٌٍّششٚع، اٌزي رجٍغ لٍّزٗ            

 21074اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ ػبَ 
 

ٚرّذ رشعٍخ ػمذ ػٍى ششوخ رىٍٕىبط سٌٛٔذاط ِٓ لجً اٌششوخ                       
ٍٍِبس سٌبي، ٚرٌه            2ثمٍّخ    "  ثزشٚوٍٍّب"اٌؼشثٍخ ٌٍجزشٚوٍّبٌٚبد        

إلٔشبء أٚي ِظٕغ إلٔزبط أوشٌٍٕٚزشي ثٍٛربدٌٓ عزبٌشٌٓ فً ِغّغ                      
   ً أوشٌٍٕٚزشي ثٍٛربدٌٓ    ٌٚزٛلغ أْ ٌٕزظ ِظٕغ               4  األٌٚفٍٕبد ثبٌغجٍ

ؿٓ فً اٌٍَٛ ِزى ِب اوزًّ فً اٌشثغ اٌشاثغ ِٓ                  838476عزبٌشٌٓ  
 210.4ػبَ 

 
ٚرّذ رشعٍخ ػمذ إػبفً ِٓ لجً ششوخ ثزشٚساثغ ػٍى ششوخ دٌٍٍُ                   
وغضء ِٓ اٌّشحٍخ اٌضبٍٔخ ِٓ ِغّغ اٌجزشٚوٍّبٌٚبد فً ساثغ ثمٍّخ                  

ٍٍِبس سٌبي؛ ٚعززٌٛى ششوخ دٌٍٍُ إٔشبء ِظٕغ إلٔزبط اٌىٍٍِٛٓ               .04
ٚاٌفٍٕٛي ٚاٌغٍىٍٛ٘ىغبْٔٛ، ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ ٌىزًّ اٌّششٚع فً                   

 21074اٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ 
 

ٌُٚ رزخٍف ششوخ اٌظذاسح ٌٍىٍّبٌٚبد ػٓ سوت إٌشبؽ فً لـبع                        
ٍٍِبس    246اٌجزشٚوٍّبٌٚبد، حٍش سّعذ اٌششوخ صالصخ ػمٛد ثمٍّخ                   

ٚرّذ رشعٍخ أثشص ٘زٖ اٌؼمٛد ػٍى ششوخ عبي عً عً                             4  سٌبي
اٌخٍٍغٍخ اٌذٌٍٚخ إلٔشبء ِظٕغ ِشوجبد أسِٚبرٍخ فً ِغّغ                                    

ٍٍِبس سٌبي،      .04اٌجزشٚوٍّبٌٚبد اٌغذٌذ ثبٌغجًٍ؛ ٚرجٍغ لٍّخ اٌؼمذ               
 21064ٌٚزٛلغ إٔغبص أػّبٌٗ فً اٌشثغ اٌضبٌش ِٓ ػبَ 

 
ٍٍِبس سٌبي ِٓ اٌؼمٛد          .34ِب لٍّزٗ حٛاًٌ          ٚاٌىٙشثبءٚػُ لـبع     

اٌزً رّذ رشعٍزٙب خالي شٙش ٌٍٛٔٛ؛ حٍش رّذ رشعٍخ ػمذ ِششٚع                 
ػّالق ِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌؼبِخ ٌزحٍٍخ اٌٍّبٖ ٚششوخ ِشافك إلرحبد                  

ٚوغضء ِٓ اٌؼمذ   4  ”اٌـٛخً ٌٍّمبٚالد ٚعبِغٛٔظ إٌٙذعٍخ   “ششوبد  
ٍٍِبس سٌبي، عزىْٛ ششوزب اٌـٛخً ٚعبِغٛٔظ         643اٌزي رجٍغ لٍّزٗ     

ِٚحـخ اٌظٙبسٌظ، فً      ٚاٌىٙشثبءِغئٌٛزبْ ػٓ رٕفٍز حضِخ ِحـخ          
ٚعزغخذَ اٌّحـخ صٌذ   4  إؿبس اٌّشحٍخ اٌضبٌضخ ِٓ ِحـخ وٙشثبء ٌٕجغ        

  LAC)اٌٛلٛد اٌضمًٍ إٌّزظ ثبٌزىغٍش، ِغ اعزخذاَ ٚلٛد ألً وضبفخ                
4وٛلٛد ِغبٔذ

لـبع اٌظٕبػخ  ٚثٍغذ اٌمٍّخ اإلعّبٌٍخ ٌٍؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب فً              
ٚرّذ رشعٍخ أوجش ػمذ ِٓ حٍش اٌمٍّخ ِٓ             4  ٍٍِبس سٌبي   .04حٛاًٌ  

لجً ششوخ أعّٕذ إٌّـمخ اٌغٕٛثٍخ ػٍى ششوخ عٍِٕٛب إٌٙذعٍخ                      
اٌذٌٍٚخ ِٓ اٌظٍٓ إلٔشبء خؾ إٔزبط صبٌش فً ِظٕغ اٌششوخ ثزٙبِخ                   

ٍٍِْٛ سٌبي ٌٚزٛلغ      517ٚرجٍغ لٍّخ اٌؼمذ      4  فً ِٕـمخ ِىخ اٌّىشِخ     
 4شٙشًا .2إوزّبي رٕفٍزٖ فً غؼْٛ 

 
 
 

  
 اَفـبق اٌّغـزمجٍٍخ

  
صٌبدح وجٍشح فً لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً           2102شٙذ إٌظف األٚي ِٓ ػبَ         

رّذ رشعٍزٙب، ِّب ٌشٍش إٌى أْ ٘زا اٌؼبَ فً ؿشٌمٗ ٌٍزفٛق ػٍى األداء        
ٚوّب ٘ٛ ِزٛلغ، أعّٙذ          4  ػٍى ٘زا اٌظؼٍذ          2100اٌّزٍّض ٌؼبَ       

اٌمـبػبد االسرىبصٌخ ثحظخ ٚافشح ِٓ لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب،             
ٍٍِبس سٌبي ٌىً ػمذ فً        0ػمذ ثمٍّخ رشثٛ ػٍى        06حٍش رّذ رشعٍخ     

ٚٔزٛلغ أْ ٌغزّش ٘زا اٌزٛعٗ فً إٌظف        4  لـبع اٌجزشٚوٍّبٌٚبد ٌٛحذٖ  
، حٍش ٌزٛلغ أْ ٔشٙذ اٌّضٌذ ِٓ اٌضٌبدح فً                 2102اٌضبًٔ ِٓ ػبَ       

إػبفخ إٌى رٌه،      4  لٍّخ اٌؼمٛد اٌزً عززُ رشعٍزٙب خالي رٍه اٌفزشح                 
ٌزٛلغ ٌٍمـبػبد غٍش اإلٔزبعٍخ أْ رحٛص ػٍى حظخ أوجش ِٓ اٌمٍّخ                      
اٌىٍٍخ ٌٍؼمٛد اٌزً عززُ رشعٍزٙب، حٍش رٕشذ ٍِضأٍخ اٌذٌٚخ ٌؼبَ                            

4رٛظٍف اعزضّبساد ِىضفخ فً لـبع اٌجٕى اٌزحزٍخ اإلعزّبػٍخ 2102
 

 :2102ثؼغ اٌّشبسٌغ اٌّخزبسح ٌٍشثغ اٌضبًٔ ِٓ 

 

 

 

 

 اٌمٍّخ 
 اٌمـبع اٌّمبٚي اٌّبٌه اٌزفبطًٍ

  ٍٍِْٛ سٌبي)

3,000 

إٔشبء ِشوض طٍبٔخ، ٚإطالػ ٚرشغًٍ 
اٌـبئشاد ثّـبس اٌٍّه ػجذ اٌؼضٌض 

 اٌذًٌٚ ثّذٌٕخ عذح 

اٌششوخ اٌغؼٛدٌخ 
ٌظٕبػبد إٌٙذعخ 

 اٌفؼبئٍخ

ارحبد 
ششوبد 

رً "رمٛدٖ 
أٌٗ فً 
اٌزشوٍخ 

 إٌمـً

6,750 

حضِخ ِحـخ اٌىٙشثبء ِٚحـخ 
اٌظٙبسٌظ، فً إؿبس اٌّشحٍخ اٌضبٌضخ 

 4ِٓ ِحـخ وٙشثبء ٌٕجغ

اٌّؤعغخ اٌؼبِخ 
ٌزحٍٍخ اٌٍّبٖ 

 ٚششوخ ِشافك

اٌـٛخً 

 ٚعبِغٛٔظ

 اٌىٙشثبء

4,688 
لشة  02رـٌٛش ِحـخ اٌىٙشثبء سلُ 

 ٍِغبٚاؽ 27057ِذٌٕخ اٌشٌبع ثمذسح 

ششوخ اٌىٙشثبء 

 اٌغؼٛدٌخ

ثٍّىٛ 

 اٌؼشثٍخ

5,625 
رٛعؼخ ِغّغ ساثغ ٌٍّشوجبد 

 األسِٚبرٍخ 
 عبٌجٍُ ثزشٚ ساثغ

 اٌجزشٚوٍّبٌٚبد

3,000 
اإلٔشبءاد خبسط اٌّٛلغ ٚاٌّشافك 

 ٌّظٕغ اإلٌالعزِٛش 
 دٌٍٍُ وٍٍّب

 دٌٍٍُ وٍٍّب ِظٕغ إلٔزبط أعٛد اٌىشثْٛ  2,250

2,104 
أوشٌٍٕٚزشي ثٍٛربدٌٓ ِظٕغ إلٔزبط 

 عزبٌشٌٓ 
 ثزشٚوٍٍّب 

رىٍٕىبط 

 سٌٛٔذاط 

 حضِخ ِظٕغ اٌّشوجبد األسِٚبرٍخ 1,875
ششوخ طذاسح 

 ٌٍىٍّبٌٚبد

عبي عً 
عً 

اٌخٍٍغٍخ 

 اٌذٌٍٚخ

1,500 

رٛفٍش أعٙضح حفش، ٚرغغًٍ رمذَ وٍجً 
اٌحفش، ٕٚ٘ذعخ اٌزٍٍّؾ ثبألعّٕذ 

 ٚاٌـٍٓ، ٚاٌحفش اٌّٛعٗ ٚاألفمً
 إٌفـؾ ٚاٌغـبص ثٍىش ٘ٛعٍض أساِىٛ اٌغؼٛدٌخ

1,901 

وٍٍِٛزش ِٓ اٌـشق  0.47رشٍٍذ 
ٚاٌىجبسي ٚاألٔفبق فً ِىخ اٌّىشِخ 

 ٚإٌّبؿك اٌّحٍـخ ثٙب 

ٍ٘ئخ رـٌٛش ِىخ 

 اٌّىشِخ

ِغّٛػخ ثٓ 
الدْ 

 اٌغؼٛدٌخ 
 اٌــشق
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 ِٕٙغٍخ ِؤشـش اٌجٕه األًٍ٘ اٌزغبسي ٌإلٔشـبء
 

ٌٙذف ِؤشش اٌجٕه األًٍ٘ اٌزغبسي ٌإلٔشابء إٌاى إؿاالع اٌاماشاء ػاٍاى                
ٌٚشاّاً   4  حغُ ٚٔـبق ِشبسٌغ اإلٔشبء اٌزً رّذ رشعٍزٙب فً اٌّّاٍاىاخ   

اٌّؤشش اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍزٙب فمؾ، إر لذ ٌغزاغاشق األِاش ِاب ثاٍآ             
عزخ إٌى صّبٍٔخ ػشش شٙشًا ٌٍششٚع فً رٕفٍز اٌؼماٛد ثاؼاذ راشعاٍازاٙاب،             
ٌٚجٍغ ِزٛعؾ ِذح اإلٔشبء ٔحٛ صالس عٕٛاد، ٚإْ وابْ رٌاه ِاش٘اْٛ             

ِٚآ ٘إاب، فائْ اٌاّاؤشاش ٌاؼاذ واذٌاٍاً ػاٍاى                           4  ثحغُ ٚٔـبق اٌّششٚع
 4ٔشبؿبد اإلٔشبء اٌزً عٍزُ رٕفٍز٘ب فً اٌّغزمجً

 
ٚرغزّذ اٌجٍبٔبد ِٓ اٌّٛاد إٌّشٛسح ٚاٌزمبسٌش اٌّزٛفشح ٌزحذٌذ ػاماٛد   
اإلٔشبء اٌزً رّذ رشعٍزٙب، ٌٚزُ اعزجؼبد رٍه اٌؼمٛد اٌزاً ال ٌاشد رواش          

إػبفخ إٌى رٌه، ٌُذسط فً اٌزحًٍٍ ػاماٛد اإلٔشابء      4  ٌمٍّزٙب ِٓ اٌّؤشش
 4اٌزً رفً ثّزـٍجبد رظٍٕفبد اإلٔشبء اٌزً أطذسرٙب األُِ اٌّزحذح

 
وغإاخ      2113ٌٚجذأ ِؤشش اٌجٕه األًٍ٘ اٌزغبسي ٌإلٔشبء ثشٙش ٌٕبٌاش    

أٌؼاًب ٌامابط      4  ٔاماـاخ      011أعبط، ٌٚخظض ٌغإاخ األعابط دسعاخ             
اٌّؤشش ػٍى أعبط اٌّزٛعؾ اٌّزحشن ٌغزخ شٙاٛس، ٌٚازا ٌازاُ ٚػاغ            

ٚػاٍاى   4  ِحذداد ثؼٍذح ٌٍىْٛ ٌٙب رؤصٍش ِخفف ػٍى حغابثابد اٌاّاؤشاش       
ٔحٛ ػبَ، إرا صادد اٌذسعخ ثبٌاّاؤشاش ػآ دسعاخ عإاخ األعابط، أي                   

ٔمـخ، فؤٔٙب رؼىظ رٛعغ اٌؼمٛد اٌزً رّذ رشعٍازاٙاب، فاً حاٍآ            011

رؼىظ أٌخ دسعخ ألً ػٓ عٕخ األعبط رشاعؼًب فً ٘زٖ اٌؼمٛد

 

 



 اٌذائشح األلزظبدٌخ
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 فشٌك اٌجحش فً اٌذائشح األلزظبدٌخ 

 ِذٌش فشٌك اٌجحش

 عؼٍذ اٌشٍخ4د

 كبٛز اإلقحصادٍٚٛ  نًجًٕعة األْهٙ

s.alshaikh@alahli.com 

كًا أٌ انًعهٕيات انحٙ جى ان صٕل عهٛٓا يٍ يصادر عاية ٚعحقذ انبُك األْهٙ .إٌ انًعهٕيات ٔ اٜراء انٕارد  فٙ ْذا انحقزٚز قايث بئعذادْا انذائز  اإلقحصادٚة بانبُك األْهٙ انحجار٘:رٕجٗ 
إٌ اٜراء ٔانحقذٚزات ٔانحٕقعات فٙ ْذا انحقزٚز جشكم رأ٘ انكاجب ان انٙ فٙ جارٚخ صيذٔر ْيذا       . انحجار٘ أَٓا يٕثٕقة ٔنكٍ انبُك األْهٙ انحجار٘ ال ٚفحز  دقة ْذِ انًعهٕيات أٔ كًانٓا

ٔقذ أعطٙ ْذا انحقزٚز ألْذاف يعهٕياجٛة عاية فق  ٔال ٚجٕس جفسٛزِ بصفحّ َصٛ ة نهًسحثًزٍٚ أٔ عز  أٔ إسحجذاء شزاء أٔ . انحقزٚز ،ٔال جعكس بان زٔر  آراء انبُك األْهٙ انحجار٘
ٔال ٚجٕس أل٘ شخص أٌ ٚعٛذ ْذا انحقزٚز .  بٛع أ٘ سُذات أٔ أٔرا  يانٛة أخزٖ، أٔ انًشاركة بأ٘ إسحزاجٛجٛة يعُٛة ج ث ا٘ سهطة يخحصة أٔ بصفحّ إعالٌ أل٘ سُذات أٔ أٔرا  يانٛة 

 .     يجذدًا ، أٔ ٕٚسعّ ،أٔ ُٚشزِ أل٘ سبب قبم ان صٕل عهٗ يٕافقة انبُك األْهٙ انحجار٘ انخطٛة

 
 ًٌٔٛ سٚربة :اٌشعبء األرظبي ثبٌغٍذ

  20.30عذح  8777ص ة 
 اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ 

Tel.: +966-2-646-3232 

Fax: +966-2-644-9783 

Email: n.rotap@alahli.com 

 ٌإلٔؼّبَ إٌى لبئّخ اٌزٛصٌغ ٌٍذائشح األلزظبدٌخ ثبٌجٕه األًٍ٘ اٌزغبسي 

 رحًٍٍ اإللزظبداد اٌىٍٍخ

 ِبعذ آي غبٌت 

 إقحصاد٘ أٔل

m.alghalib@alahli.com 

 اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ/رحًٍٍ اٌمـبػبد

 ثٌٍٕٛب شبٍ٘ٓ 

 إقحصاد٘ أٔل

p.chahine@alahli.com 

 ربِش اٌضٌبد

 أٔلإقحصاد٘ 

t.zayat@alahli.com 

 عبسِٛ وٍز4ٍٍٍٓد

 كبٛز اإلقحصادٍٚٛ

j.kotilaine@alahli.com 

 عٍـبْ خغب

 إقحصاد٘

sw.khoja@alahli.com 

 اٌجشاء اٌٛصٌش

 إقحصاد٘ أٔل

a.alwazir@alahli.com 

 ششٌٙبْ إٌّضالٚي

 يسؤٔل انحخطٛ  ٔاألداء انًانٙ

s.almanzalawi@alahli.com 

 ٔظُ إداسح اٌّؼٍِٛبد  

 عٍالْ ٔٛس 

 إقحصاد٘

j.nour@alahli.com 

 ٌبعش اٌذاٚٚد

 إقحصاد٘

y.aldawood@alahli.com 

 


