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 ةشقانمل يف&اه ءاقل
          ةيلاملا مئاوقلا
م2017 ربمتبس 30 يف يهتنملا عبرلا  
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ةيلوؤسم ءالخإ

ةيلبقتسملا تاح23صتلا صوصخب ة23يذحت ةظحالم

 رطاخملا نم ددع ىلع يوطنJ ر2Hقتلا اذه يف ةدراولا تامولعملا
 يأ نأ نم ءاZقلا رذحت رYوطتلل رمع لبج ةكرش   .ةدكؤملا ريغ رومألاو
 جئاتنلاو ،لبقتسملا يف ءادألل انامض تسيل ةيلبقتسم تامولعم
 تاح23صتلا يف ةدراولا كلت نع ا23هوج فلتخت نأ نكمي ةيلعفلا
 .ةيلبقتسملا
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ةز)ابلا تامسلا
 يداليملا ىلإ يرجهلا نم ماعلا ةياهن ريAغتب ر<وطتلل رمع لبج ةكرش تماق ،2017 ماع لالخ•

 .2017 لTUبأ 13 خQRات نم أدب يذلا
 

 ةئيهلا ريXاعم نم ةيلاملا رQUاقتلل ةيلودلا ريXاعملا ىلا ر<وطتلل رمع لبج ةكرش تلقتVا•
 .2017 لTUبأ 13 خQRات نم ءادتبا نيAنوناقلا ني[ساحملل ةيدوعسلا
 

 .امو<18 و رهشأ 5 نم فلأتc 2017 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا ةرتفلا•
 

 .توQUام قدنفل لجألا ل<وط راجيإ•
 
 :ةديدج ةعبات تاكرش ثالث تأشنأ دق ر<وطتلل رمع لبج ةكرش•

 )ر<وطتلاو رامثnسالل( تاخماش§
 )ةQRاجتلا قاوسألا ليغشتو ريجأتل( تاحاس§
)ةفايضلا عاطق( تافراو§

ةمزلم ريغ مهافت ةركذم تعقو•
رامعإلا و ةيمنتلل ىرقلا مأ ةكرش عم جامدنإلا§
تا)اقعلا ر<وطتل نواعتلل ةي{ا)امإلا ةضباقلا سا}م ةكرش§
 قدنفلا يفظومل ينكس عقوم ر<وطتل ةكم ةباوب ةكرش§
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ظفحتملا عجا(ملا ر$#قت
qيلي ام ىلع ظفحتملا جاتنتسالا ساسأ يف غنو8 تسنرإ تدمتعا: 

 
 ظفتحملا تادوجوملا يف ةضو(عم لاRت ال ءامنإلا قودنصل عيLلل ةصصخملا تادوجوملا§

 .عيLلل اهب
 

 فينصت مت ثيح ،يدوعس لاcd نويلم 105 غلبمب لوصألا هذهل كالهتسإلا ليجست متي مل§
 2017 ر8اني يف عيLلل اهب ظفتحملا تادوجوملا يف لوصألا هذه
 

 تاكلتمملا ىلإ لوصألا فينصت ةداعإل اظفحتم افقوم ذختk نأ دd#ت غنو8 تسنرإ§
 تادعملاو

qpر8وطتلل رمع لبج ةكرش يأ 
 

 تقولا نم دd{ملا بلطتي هنإف يلاتلابو يليغشتلا عونلا نم ريجأت ةداعإو عيt يه ةقفصلا§
 ةقفصلا دوقع يف رظنلا متي امنيt لماشلا لامعألا جهن رابتعالا يف ذخألا عم مت~ختل
 تاكرشلاو يجراخلا ققدملا عم ةقفصلا ةعجا(م ىلع ايلاح لمعنو ،يلامجإ لكشب
 .ةلقتسملا ةبساحملا تاكرش نم اهريغو ةينوناقلا
 

.ظفحتم فقوم ذاختال تقولا نم ةلحرملا هذه يف هناوأل قباسلا نمف يلاتلابو§
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2017 ربمتبس 30 يف يهتنملا عبرل ثادحألا ز2بأ – ر/وطتلل رمع لبج ةكرش

 يلامجإو تادا2يإلا
 \ مهسلل ةيحبرلا،حابرألا

 مهسلل ةراسخلا

SR 523 m, 
SR 221 m, 

0.01

 يلامجإ ،قدانفلا تادا2يإ
ومنلا ،حبرلا  

(%) 

SR 371 m,(109%) 
SR 114 m (880%) 

 يلامجإ ،ةئزجتلا تادا2يإ
ومنلا ،حبرلا  

(%) 

SR 51 m, (84%)
SR 34 m (200%) 

 ،تادحولا عيU تادا2يإ
ومنلا ،حبرلا يلامجإ  

(%) 

SR 101 m, (66%)
SR 73 m (46%)

يدقنلا قفدتلا يفاص  

.س.ر نويلم 474
عفترا   

157% 
 ةل_امملا ةرتفلاب ةنراقم

يضاملا ماعلا نم  

ةيلاحلا ةبسنلا  

3.7 
تضفخنا  

44%
 ةل_امملا ةرتفلاب ةنراقم

يضاملا ماعلا نم  

ةاقبملا   حابرألا

.س.ر نويلم 800
تضفخنا  

1% 
 ةل_امملا ةرتفلاب ةنراقم

يضاملا ماعلا نم  

نو/دل  ا
 ن/د

 .س.ر نويلب 7.7
 
 هيكلم قوقح

.س.ر نويلب 10.1
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ةيلاملا تا&شؤملا

-100 0 100 200 300

 تادا&يإ

 حبرلا يلامجا

 ليغشتلا تاقفن

 يليغشتلا لخدلا

 حبرلا يفاص

 2017 ربمتبس ع@?لا

 ةيضاملا ةنسلا عبرلا

qمدع ببسب ٪26 ةبسنب تادا&يإلا ضافخنا Nتادحولا عي 

qةيضاملا ةنسلا  ٪51 لباقم ٪32 وهحبرلا يلامجإ

qاصملا تعفتراX@لا ببسب ٪67 ةبسنب ةيليغشتلا فZ@يف ةدا 
 ب^او&لا فيلاكت

qةيضاملا ةنسلا ٪40 لباقم ٪7 ةبسنب يليغشتلا لخدلا

qنويلم 61 اهردق ةيفاص ةراسخ X@63 حبرلا يفاص لباقم لا 
ةيضاملا ةنسلا لا@X نويلم

qم ضافخنا ببسب ٪10 ةبسنب تادا&يإلا ضافخناbتاعي 
 تادحولا

qةيضاملا ةنسلا نم ٪51 لباقم ٪42 وهحبرلا يلامجإ

qاصملا تعفتراX@لا ببسب ٪76 ةبسنب ةيليغشتلا فZ@يف ةدا 
 ب^او&لا فيلاكت

qةيضاملا ةنسلا ٪41 لباقم ٪23 ةبسنب يليغشتلا لخدلا

qنويلم 7 اهردق ةيفاص ةراسخ X@ةميقب حبر يفاص لباقم لا 
 ةيضاملا ةنسلا يدوعس لا@X نويلم 145

عبرلا  

خ@Xاتلا اذه ىتح ةنسلا  
-200 0 200 400 600 800

 تادا&يإ
 

 حبرلا يلامجا
 

 ليغشتلا تاقفن

 يليغشتلا لخدلا

 حبرلا يفاص

 2017 ربمتبس ع@?لا
 ةيضاملا ةنسلا عبرلا
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عاطقلا بسح حابرألا
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 ةيونسلا عبر

 تادحولا عي@ ةئزجتلاب عي@ قدانفلا
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 ةيونسلا

 تادحولا عي@ ةئزجتلاب عي@ قدانفلا

qبكرملا يونسلا ومنلا لدعم
%22 - قدانفلا§
%13 -ةئزجتلاب عي@§
(%28) - تادحولا عي@§

qةيضاملا ةيونسلا عبرل ةبسن ومنلا
(%17) - قدانفلا§
%65 -ةئزجتلاب عي@§
(%100) - تادحولا عي@§

qبكرملا يونسلا ومنلا لدعم
%82 - قدانفلا§
(%21) -ةئزجتلاب عي@§
(%44) - تادحولا عي@§
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عاطقلا ةيحبر
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 تادحولا عي= ةئزجتلاب عي= قدانفلا
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ةيونسلا

 تادحولا عي= ةئزجتلاب عي= قدانفلا

qبكرملا يونسلا ومنلا لدعم 
%12 - قدانفلا§
(%10) - ةئزجتلاب عي=§
(%32) - تادحولا عي=§

qةيضاملا ةيونسلا عبرلل ةبسن ومنلا
(%622) - قدانفلا§
(%50) - ةئزجتلاب عي=§
(%100) - تادحولا عي=§

qبكرملا يونسلا ومنلا لدعم
(%256) - قدانفلا§
(%21) - ةئزجتلاب عي=§
(%47) - تادحولا عي=§
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ليغشتلا تاقفن
)نويلم( يدوعس لا.-
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ةرادإلا - تاقفن

ةدا,+  
ر1وطتلا  

  ةدا,3لا
ةيساسألا  

    / ةدا,3لا
)ناصقنلا(  

ماعلا ةيادب ذنم  
B,نويلم( يدوعس لا(

2 0 2    بHاوFلا 

21 0 21   ر1وطتلا تاMاقع راجيإ 

6 0 6  ق1وستلا و عيNلا

0 (2) (2)   ةيمومعلاو ة,Bادإلا ف,Bاصملا

12 0 12  قدانفلا حاتYفالا لبق ف,Bاصم

2 0 2    تاMاشتسالا

0 (1) (1)   كالهتسالا

1 0 1   تا,`فسلا

0 (3) (3)  ىرخأ تاداFيإ

50 (6) 44 يلامجإ
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ليغشتلا تاقفن
)نويلم( يدوعس لا.-
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يونس ساسأ ىلع -ةاقبملا حابرألا
)نويلم( يدوعس لا56
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يونس ساسأ ىلع تادعملا و تاكلتمملا
)نويلم( يدوعس لا45
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.ةلوادتملا تادوجوملا يف اهضرعو عيNلل اهب ظفتحم ىلإ يدوعس لا45 رايلم 4.2 فينصت ةداعإ مت ،2017 ماع لالخ *
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ن.دلا ىلع ةماع ةرظن

)نويلم( يدوعس لا01
 تاليهست

دمتعم  
      ىتح

 2017 ربمتبس
 خ01ات

قاقحتسالا  

4,000 يراجتلا يلهألا كنبلا --  9 يف ددس 
ربمفون  

         يناثلا عمجملا ضرقلا
 )ابماس / باس(

8,000 3,389 2027 ربمتبس

3,000 ةيلاملا ةراUو 3,000 2024 رباني  

842 دالبلا ضرق 842 2021 سرام

500 باس يليومت رسج 500 2018 ر.ا]بف

7,731 ن.دلا يلامجإ

 :صقان
كونبلا ديصر

(1,052)

6,679 ن.دلا يفاص
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.)ةيكلملا قوقح( ةيداعلا مهسألا ةميق ىلإ )ن.دلا( ةكرشلا ضرق لام سأ` ةبسن  
 ةرم 40 = بئا]ضلاو تالومعلا لبق حابرألا ىلإ ن.دلا يفاص

 ةرم 46 = بئا]ضلاو تالومعلا لبق حابرألا ىلإ ن.دلا يلامجإ

 0.74 = ةيطغتلا ةبسن

 
 0.65 = ةيكلملا قوقح ىلإ ن.دلا يفاص

 0.76 = ةيكلملا قوقح ىلإ ن.دلا يلامجإ

نو.دلا قاقحتسإلا ةدم 
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ال'&ج ا#كش


