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 ، فٖ ح٘ي بلغث الق٘وة اإلجوال٘ة للعقْد الحٖ جوث     2102ًقطة بٌِاٗة الزبع الثالث هي عام  277.29بلغ هؤشز البٌك األُلٖ الحجارٕ لعقْد اإلًشاء 
 .هل٘ار رٗال 066هل٘ار رٗال، ّبذلك بلغث الق٘وة اإلجوال٘ة للعقْد الحٖ جوث جزس٘حِا خالل الثالثة أرباع األّلٔ هي ًفس العام  39.2جزس٘حِا 

 
 .هل٘ار رٗال جقزٗبًا، جصذرُا قطاعا البحزّك٘واّٗات ّالطزق 05.2بلغث ق٘وة العقْد الحٖ جوث جزس٘حِا فٖ شِز ْٗلْ٘ 

 
 .هل٘ار رٗال، ّجصذرُا قطاعا الطزق ّالبحزّك٘واّٗات 02.8اًخفضث ق٘وة العقْد الحٖ جوث جزس٘حِا فٖ شِز أغسطس إلٔ حْالٖ 

 
 .هل٘ار رٗال، ّجصذرُا قطاعا العٌاٗة الصح٘ة ّالطزق 00.2شِذت ق٘وة العقْد الحٖ جوث جزس٘حِا فٖ شِز سبحوبز الوشٗذ هي الحزاجع إلٔ حْالٖ 
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ِؤشـش اٌثٕه األٍٟ٘ اٌرعاسٞ ٌؼمٛد اإلٔشاء خالي اٌشتغ اٌصااٌاس ِآ ػااَ         
2012* 

 
ععٍد ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا  خالي اٌشتغ اٌصاٌس ِٓ ػاَ                            

ٚتٍغد .  2012ذشاظؼًا ِماسٔح ِغ ستؼٟ اٌغٕح اٌغاتم١ٓ ِٓ ػاَ           2012
١ٍِاس س٠اي فٟ     39.2ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا خالي اٌشتغ اٌصاٌس           

ذشاظغ ِؼاوظ ٌٍرٛظٗ اٌّؼراد خالي اٌغٕٛاخ اٌّاػ١ح، ح١س ذشذفغ ل١ّح            
                           َ . اٌؼمٛد اٌرٟ ذرُ ذشع١رٙا خالي اٌشتؼ١ٓ اٌصاٌس ٚاٌشاتغ ِٓ وً ػا

٠ٚؼضٜ االذخفاع فٟ اٌم١ّح فٟ ِؼظّٗ إٌٝ ذمٍض فٟ اٌّشاس٠غ                              
ٚػٍٝ إٌم١غ ِٓ رٌه، شٙذٔا ص٠ادج                .  اٌؼّاللح اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا        

ٍِّٛعح فٟ ػذد اٌؼمٛد األطغش حعًّا اٌرٟ ذشوض ػٍٝ ذؼض٠ض لذساخ                        
ٚفٟ لـاع اٌـشق ٌٛحذٖ، ذّد ذشع١ح ِا ل١ّرٗ           .  اٌثٕٝ اٌرحر١ح تاٌٍّّىح  

١ٍِاس س٠اي، فٟ ح١ٓ أْ لـاع سئ١غٟ ِصً لـاع                                           9حٛاٌٟ     
١ٍِاس   6.6اٌثرشٚو١ّا٠ٚاخ ٌُ ذرعاٚص ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا ف١ٗ    

أ٠ؼًا أعُٙ لـاع اٌؼٕا٠ح اٌظح١ح تحظح ِشذفؼٗ ِٓ اٌؼمٛد اٌرٟ               .  س٠اي
  . 2ٚ 1اٌشعُ اٌث١أٟ سلُ )١ٍِاس س٠اي  5.2ذّد ذشع١رٙا تٍغد 

٠ٚثذٚ أْ ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا فٟ اٌشتغ اٌصاٌس لذ فمذخ                     
ٚتٍغد .  2012اٌضخُ اٌزٞ اورغثرٗ خالي إٌظف األٚي ِٓ ػاَ                     

اٌم١ّح اإلظّا١ٌح ٌٍؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا خالي اٌصالشح أستاع األٌٚٝ              
١ٍِاس   179ِماسٔح ِغ ِا ل١ّرٗ حٛاٌٟ         .  ١ٍِاس س٠اي   166ِٓ اٌؼاَ    

، ح١س أخفؼد     2011س٠اي ِٓ اٌؼمٛد فٟ ٔفظ اٌفرشج ِٓ ػاَ                    
٠ٚؼضٜ أعاعًا إٌٝ ذذٟٔ ل١ّح اٌؼمٛد           .  2012فٟ ػاَ     %  7تٕغثح   

؛ ح١س تٍغد       2012اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا خالي اٌشتغ اٌصاٌس ِٓ ػاَ               
١ٍِاس س٠اي ٌٍشتغ اٌصاٌس ِٓ         ١ٍِ95.1اس س٠اي  تاٌّماسٔح ِغ           39.2
 %.59، ٌرٕخفغ تٕغثح 2011ػاَ 

 
ٚذشاظغ ِؤشش ػمٛد اإلٔشاء ػٍٝ ِذٜ شٙش٠ٗ، ِٓ ِغرٜٛ                               

ٔمـح فٟ    277.29شُ    306.52ٔمـح فٟ شٙش ١ٌٛ٠ٛ إٌٝ         317.16
        ٟ ٚشىً االٔخفاع اٌٍّحٛف     .  شٙشٞ أغغـظ ٚعثرّثش ػٍٝ اٌرٛاٌ

فٟ اٌّشاس٠غ اٌؼّاللح اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا خالي اٌشتغ اٌصاٌس ِٓ ػاَ                
اٌذافغ اٌشئ١غٟ ٌرشاظغ ِؤشش ػمٛد اإلٔشاء، ح١س أخفك فٟ              2012

           َ . اٌّحافظح ػٍٝ اعرّشاس٠ح إٌّٛ اٌزٞ حممٗ فٟ اٌشتغ اٌصأٟ ِٓ اٌؼا
فٟ ٔٙا٠ح اٌشتغ     %  12ٚععً ِؤشش ػمٛد اإلٔشاء ٘ثٛؿًا تّؼذي               

، 2011، ِماسٔح ِغ ٔفظ اٌفرشج ِٓ ػاَ                 2012اٌصاٌس ِٓ ػاَ        
 .ٔمـح 316.44ح١ّٕا تٍغ 

 
ٚحاصخ إٌّـمح اٌششل١ح ػٍٝ اٌمذس األوثش ِٓ ل١ّح اٌّشاس٠غ  تحظح            

٠ٚؼٛد اٌفؼً فٟ     .  ِٓ إظّاٌٟ اٌّشاس٠غ اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا          %  36
اسذفاع حظح إٌّـمح اٌششل١ح ِٓ اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا ٌؼذج                     

ٚذؼضٜ .  ِشاس٠غ ٘اِح فٟ لـاػٟ اٌثرشٚو١ّا٠ٚاخ ٚإٌفؾ ٚاٌغاص                  
فٟ ِؼظّٙا إٌٝ ِشاس٠غ        %  15حظح ِٕـمح اٌش٠اع اٌرٟ تٍغد             

ٚٔاٌد .  وث١شج ذّد ذشع١رٙا فٟ لـاػٟ اٌؼٕا٠ح اٌظح١ح ٚاٌـشق                     
ِٓ إظّاٌٟ ل١ّح اٌّشاس٠غ اٌرٟ         %  12ِٕـمح ِىح اٌّىشِح حظح         

          ُ . ذّد ذشع١رٙا، ِغ ذشو١ض وث١ش فٟ لـاػاخ اٌـشق ٚاٌىٙشتاء ٚاٌرؼ١ٍ
ٚشىٍد ػمٛد اإلٔشاء اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا فٟ لـاع اٌـشق حظح                        
وث١شج ِٓ إظّاٌٟ ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا فٟ وافح ِٕاؿك                       

 .3اٌشعُ اٌث١أٟ سلُ ) اٌٍّّىح
 

 

ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا حغة إٌّاؿك ٌٍشتغ اٌصأٟ  : 3اٌشعُ اٌث١أٟ سلُ 

  ١ٍِْٛ س٠اي)ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا ٌىً عٕح : 1اٌشعُ اٌث١أٟ سلُ 
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ٛ١ٍ٠ 
١ٍِاس س٠اي ِٓ اٌؼمٛد خالي شٙش        15.2ذّد ذشع١ح ِا ل١ّرٗ حٛاٌٟ    

. ، ٚذظذس٘ا لـاػا اٌثرشٚو١ّا٠ٚاخ ٚاٌـشق        ١ٌٛ٠2012ٛ ِٓ ػاَ       
ِٓ إظّاٌٟ ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد            %  52ٚشىً اٌمـاػاْ حظح        

ٚػُ لـاع اٌثرشٚو١ّا٠ٚاخ شالشح ِشاس٠غ            .  ذشع١رٙا خالي اٌشٙش     
وث١شج ذّد ذشع١رٙا وٍٙا ِٓ لثً ششوح طذاسج ٌٍى١ّا٠ٚاخ ػٍٝ                       

٠ٚمرؼٟ اٌؼمذ األٚي أْ ذٕشٟء ششوح          .  ششوح ذ١ى١ٕىاط س٠ٛٔذاط   
ذ١ى١ٕىاط س٠ٛٔذاط ٚحذج أوغ١ذ اإل٠ص١ٍ١ٓ ِغ اٌرع١ٙضاخ اٌّشافمح                

ٚذثٍغ ل١ّح اٌؼمذ   . ٌٙا فٟ ِششٚع ِعّغ ترشٚو١ّا٠ٚاخ اٌعث١ً اٌعذ٠ذ
١ٍِاس س٠اي، ٠ٚرٛلغ إورّاي ذٕف١زٖ فٟ اٌشتغ اٌصاٌس ِٓ ػاَ                         2.3

2015. 
 

٠ٚشًّ اٌؼمذ اٌصأٟ األػّاي إٌٙذع١ح ٚظٍة اٌّٛاد ٚاإلٔشاء ٌٛحذج            
إٔراض ِشرماخ أوغ١ذ اإل٠ص١ٍ١ٓ ِغ اٌرع١ٙضاخ اٌّظاحثح ٌٙا؛ ٚذثٍغ               

١ٍِاس س٠اي، ٠ٕٚرظش أْ ٠ىرًّ ذٕف١ز اٌؼمذ فٟ                  1.3ل١ّح اٌّششٚع     
٠ٚغرٍضَ ػمذ ششوح ذ١ى١ٕىاط            .  2016اٌشتغ اٌشاتغ ِٓ ػاَ               

س٠ٛٔذاط اٌصاٌس إٔشاء ِظٕغ د٠اوشا١ٍ٠د أوغ١ذ اٌثٌٟٛ إ٠ص١ٍ١ٓ                               
(POD                  ١ٍِاس    1.1ِغ اٌرع١ٙضاخ اٌّظاحثح؛ ٚذثٍغ ل١ّح اٌؼمذ

 .2016س٠اي، ٠ٚرٛلغ إورّاي ذٕف١ز اٌؼمذ فٟ اٌشتغ اٌشاتغ ِٓ ػاَ 
 

١ٍِاس س٠اي ِٓ اٌؼمٛد ِٓ لثً ٚصاسج              3.2ٚذّد ذشع١ح ِا ل١ّرٗ        
إٌمً فٟ لـاع اٌـشق، ٠مرؼٟ ِؼظّٙا إٔشاء ؿشق عش٠ؼح ظذ٠ذج،               
ٚإػادج ذأ١ً٘ ؿشق لائّح، ٚذىٍّح ِشاس٠غ اٌـشق ل١ذ اٌرٕف١ز                             

ٚذّد ذشع١ح اٌؼمٛد ػٍٝ ششواخ ِح١ٍح            .  تّخرٍف أسظاء اٌٍّّىح    
 .ِرخظظح

 
١ٍِاس س٠اي ِٓ اٌؼمٛد فٟ          1.4ٚشٙذ شٙش ١ٌٛ٠ٛ ذشع١ح ِا ل١ّرٗ           

لـاع إٌمً، ٚواْ أتشص٘ا اٌؼمذ اٌزٞ ذّد ذشع١رٗ ِٓ لثً ششوح                      
اٌغىه اٌحذ٠ذ٠ح اٌغؼٛد٠ح ػٍٝ ِعّٛػح تٓ الدْ اٌغؼٛد٠ح تم١ّح                 

ٚتّٛظة اٌؼمذ، عرش١ذ اٌّعّٛػح خؾ عىه              .  ١ٍِْٛ س٠اي     664
ً        85حذ٠ذ٠ح تـٛي    إورّاي ٠ٚرٛلغ  .  و١ٍِٛرش ت١ٓ سأط اٌخ١ش ٚاٌعث١

 .2015ذٕف١ز اٌؼمذ فٟ اٌشتغ اٌصاٌس ِٓ ػاَ 
 

١ٍِاس    1.6ٚشٙذ لـاع اٌؼماساخ اٌغى١ٕح ذشع١ح ػمذ تٍغد ل١ّرٗ                 
س٠اي ِٓ لثً ٚصاسج اٌذفاع ٌششوح اٌعٛدٜ اٌرعاس٠ح؛ ٚعرثٕٝ                            

ٚ        82اٌششوح    . ف١ال ٌّٕغٛتٟ اٌششؿح ٚػٛائٍُٙ           11تشض عىٕٟ 
إورّاي ذٕف١ز اٌؼمذ فٟ     ٠ٕٚرظش  .  ِغعذ  12أ٠ؼًا ٠مرؼٟ اٌؼمذ إٔشاء      

 .2016اٌشتغ اٌصاٌس ِٓ ػاَ 
 

ٚفٟ لـاع اٌؼٕا٠ح اٌظح١ح، لاِد اٌحشط اٌٛؿٕٟ ترشع١ح ػمذ ل١ّرٗ           
١ٍِْٛ س٠اي ػٍٝ ششوح ِٕاصي ٌإلٔشاء ٌرش١١ذ ِغرشفٟ                           500

. عش٠ش 300اٌحشط اٌٛؿٕٟ فٟ ِذ٠ٕح اإلحغاء، ٚعرؼُ اٌّغرشفٝ 
 .2015ِٚٓ اٌّشذمة إورّاي ذٕف١ز اٌؼمذ فٟ اٌشتغ اٌصاٌس ِٓ ػاَ 

 

 أغغـظ
ذشاظؼد ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا خالي شٙش أغغـظ ٌرثٍغ                 

ٚشا١ٔح، ذظذس لـاػا اٌـشق ٚاٌثرشٚو١ّا٠ٚاخ           .  ١ٍِاس س٠اي     12.8
وافح اٌمـاػاخ، ح١س شىٍد اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا فٟ لـاع                       

٠مرؼٟ ِؼظّٙا إٔشاء    ٕٚ٘ا أ٠ؼًا،    .  ١ٍِاس س٠اي   2.5اٌـشق حٛاٌٟ    
ؿشق عش٠ؼح ظذ٠ذج، ٚإػادج ذأ١ً٘ ؿشق لائّح، ٚذىٍّح ِشاس٠غ                      

 .اٌـشق ل١ذ اٌرٕف١ز تّخرٍف أسظاء اٌٍّّىح

١ٍِاس س٠اي    1.9أِا لـاع اٌثرشٚو١ّا٠ٚاخ، فمذ شٙذ ذشع١ح ِا ل١ّرٗ               
ٚذّد ذشع١ح اٌؼمذ األٚي ِٓ لثً ششوح اٌظذاسج ٌٍى١ّا٠ٚاخ      . ِٓ اٌؼمٛد

ٚعرٕشٟء ذى١ّٕٛٔد   .  ١ٍِاس س٠اي     1.4ػٍٝ ششوح ذى١ّٕٛٔد تّثٍغ           
فٟ ِظٕغ تٌٟٛ إ٠ص١ٍ١ٓ ِٕخفغ اٌىصافح ِغ اٌرع١ٙضاخ اٌّشافمح ٌٗ                      

ِششٚع ِعّغ ترشٚو١ّا٠ٚاخ اٌعث١ً اٌعذ٠ذ؛ ٠ٚرٛلغ إورّاي ذٕف١زٖ فٟ             
أِا اٌؼمذ اٌصأٟ فمذ ذّد ذشع١رٗ ِٓ لثً         .  2016اٌشتغ اٌشاتغ ِٓ ػاَ     

ػٍٝ ششوح ظاٞ ظٟ         ساتغ-ترشٚ)ششوح ساتغ ٌرىش٠ش اٌثرشٚو١ّا٠ٚاخ        
ٚعرىْٛ ششوح ظاٞ ظٟ عٟ     .  ١ٍِْٛ س٠اي   563عٟ ٚذثٍغ ل١ّح اٌؼمذ     

اٌّشحٍح )اٌرمـ١ش اٌٙذاَ ٌإل٠ص١ٓ تشاتغ        ِغؤٌٚح ػٓ ذٛعؼح ذع١ٙضاخ        
٠ٚرٛلغ إورّاي ذٕف١ز اٌّششٚع فٟ اٌشتغ اٌشاتغ ِٓ ػاَ                           .  اٌصا١ٔح
2015. 

 
١ٍِاس س٠اي ِٓ     1ٚفٟ لـاع اٌؼماساخ اٌرعاس٠ح، ذّد ذشع١ح ػمذ تم١ّح          

ػٍٝ ِعّٛػح ِٓ        "  ذذاٚي"لثً ششوح ذذاٚي األعُٙ اٌغؼٛد٠ح                    
                           ٞ . ِؤعغاخ اٌّماٚالخ ٚاإلٔشاء ٚششوح عاِغٛٔط عٟ ذٟ ظا

، ِغ  "تشض ذذاٚي "ؿاتمًا    ٠ٚ40شرًّ ظضء ِٓ اٌؼمذ إٔشاء تشض ٠ؼُ           
ِشوض اٌٍّه ػثذ اهلل اٌّاٌٟ     "ذع١ٙضاخ ِٛالف اٌغ١اساخ اٌٍّحمح تٗ فٟ       

ِٚٓ إٌّرظش إورّاي ذٕف١ز اٌثشض فٟ اٌشتغ اٌصاٌس ِٓ ػاَ                ".  تاٌش٠اع
2015. 

 
١ٍِاس س٠اي ِٓ اٌؼمٛد            1.6ٚععً لـاع اٌىٙشتاء ذشع١ح ِا ل١ّرٗ               

خالي شٙش أغغـظ؛ ح١س سّعد ششوح اٌىٙشتاء اٌغؼٛد٠ح اٌؼذ٠ذ ِٓ              
اٌؼمٛد تّخرٍف أٔحاء اٌٍّّىح فٟ ِغؼٝ ٌض٠ادج ذ١ٌٛذ اٌىٙشتاء ٌٍٛفاء               

ٚسعد اٌششوح ػمذ٠ٓ ػٍٝ ششوح اٌـٛخٟ ٌٍظٕاػح          .  تاٌـٍة اٌّرضا٠ذ 
 439ٚذثٍغ ل١ّح اٌؼمذ األٚي         .  ٚاٌرعاسج إلٔشاء ِحـاخ ذ١ٌٛذ فشػ١ح        

 132ٚ   ١ٍِ380ْٛ س٠اي، ٠ٚمرؼٟ إٔشاء ِحـاخ فشػ١ح تمذساخ                    
 335و١ٍٛفٌٛؾ تإٌّـمح اٌششل١ح؛ أِا اٌؼمذ اٌصأٟ فرثٍغ ل١ّرٗ            13.8ٚ

 115ٚ      ١ٍِ380ْٛ س٠اي ٠ٚمرؼٟ إٔشاء ِحـر١ٓ فشػ١ر١ٓ تمذسج                 
ِٚٓ اٌّرٛلغ أْ ٠ىرًّ         .  و١ٍٛفٌٛؾ أ٠ؼًا تإٌّـمح اٌششل١ح           13.8ٚ

 .اٌؼًّ فٟ اٌؼمذ٠ٓ خالي عٕر١ٓ
 

١ٍِْٛ س٠اي ِٓ لثً ششوح       600ٚػُ لـاع اٌؼ١افح ذشع١ح ػمذ تم١ّح       
داس اٌث١اْ ٌٍؼماس ػٍٝ ششوح ٔٙؼح اإلػّاس ٌٍّماٚالخ إلٔشاء فٕذق                    

 ً  400ؿاتك ٠ؼُ     ٠ٚ15شًّ اٌّششٚع إٔشاء تشض ِٓ       .  ٍ٘رْٛ اٌعث١
  ٚ ظٕاغ، تاإلػافح إٌٝ اٌّـاػُ ٚغشف اإلظرّاػاخ ٚلاػح                30غشفح 

احرفاالخ ِٚشوض أػّاي ِٕٚرعغ ١ِاٖ ِؼذ١ٔح ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌرع١ٙضاخ                  
ِٚٓ إٌّرظش إورّاي ذٕف١ز اٌفٕذق فٟ اٌشتغ األٚي ِٓ ػاَ                .  اٌّظاحثح

2015. 
 

 عثرّثش
شٙذخ ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا فٟ شٙش عثرّثش اٌّض٠ذ ِٓ                       

ٚحاص لـاع اٌـشق ػٍٝ اٌحظح          .  ١ٍِاس س٠اي     11.2االٔخفاع ٌرثٍغ     
١ٍِاس س٠اي،    3.2األوثش ِٓ ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا ح١س تٍغد             

 2.5فٟ ح١ٓ ظاء لـاع اٌؼٕا٠ح اٌظح١ح فٟ اٌّشذثح اٌصا١ٔح تحظح                        
ٚٚاطٍد ٚصاسج اٌّٛاطالخ اعرصّاسذٙا اٌّىصفح      .  ١ٍِاس س٠اي ِٓ اٌؼمٛد   

فٟ لـاع اٌـشق، ح١س تٍغد اٌم١ّح اإلظّا١ٌح ٌٍؼمٛد اٌرٟ لاِد                              
٠ٚرٛلغ اورّاي   .  ١ٍِاس س٠اي     9ترشع١رٙا خالي اٌصالشح أستاع ِٓ اٌؼاَ             

 .2015ذٕف١ز اٌؼمٛد فٟ اٌشتغ اٌصاٌس ِٓ ػاَ 
 

ٚػُ لـاع اٌؼٕا٠ح اٌظح١ح ذشع١ح ػمذ وث١ش ِٓ لثً ٚصاسج اٌظحح                      
ػٍٝ ِششٚع ِشرشن ت١ٓ ششوح ٌـ١فح ٌٍرعاسج ٚاٌّماٚالخ ٚاٌحثرٛس                
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٠ٚمرؼٟ اٌؼمذ ذٛعؼح ِذ٠ٕح اٌٍّه فٙذ      .  ١ٍِاس س٠اي   1.2ال٠رْٕٛ تم١ّح   
ٚذشًّ اٌرٛعؼح ِشوض ٌـة األػظاب، ِٚشوض                  .  اٌـث١ح تاٌش٠اع   

ٌٍغشؿاْ، ِٚشوض ٌٍمٍة، ِٚثٕٝ خذِاخ ِشوضٞ، ٚتمذسج اعر١ؼات١ح                  
 .عش٠ش 500ذثٍغ 

 
١ٍِْٛ س٠اي إلٔشاء         720ٚسعد ٚصاسج اٌظحح ػمذًا شا١ًٔا تّثٍغ                  

   ٟ ٚذّد ذشع١ح اٌؼمذ ػٍٝ ششوح اٌفٛصاْ         .  ِغرشفٝ ظ١ضاْ اٌرخظظ
عش٠ش، ِٚٓ    500ٚذثٍغ عؼح اٌّغرشفٝ     .  ٌٍرعاسج ٚاٌّماٚالخ اٌؼاِح   

 .2015اٌّرٛلغ أْ ٠ىرًّ اٌؼًّ ف١ٗ فٟ اٌشتغ اٌشاتغ ِٓ ػاَ 
 

أ٠ؼًا سعد ٚصاسج اٌظحح ػمذًا شاٌصًا ػٍٝ ششوح اٌفٛصاْ ٌٍرعاسج                         
٠ٚمرؼٟ اٌؼمذ ذش١١ذ      .  ١ٍِْٛ س٠اي     585ٚاٌّماٚالخ اٌؼاِح تم١ّح         

عش٠ش فٟ ِذ٠ٕح األ١ِش ِحّذ تٓ ػثذ اٌؼض٠ض                   500ِغرشفٝ تغؼح     
ِٚٓ اٌّرٛلغ أْ ٠ىرًّ اٌّششٚع فٟ اٌشتغ اٌصأٟ ِٓ          .  اٌـث١ح تاٌعٛف 

 .2015ػاَ 
 

ٚفٟ لـاع ا١ٌّاٖ، لاِد ششوح ا١ٌّاٖ اٌٛؿ١ٕح ترشع١ح ػمذ٠ٓ تم١ّح                   
ٚعررٌٛٝ ششوح   .  ١ٍِْٛ س٠اي ػٍٝ ششوح ا١ٌّٙذب ٌٍّماٚالخ              668

ا١ٌّٙذب ِغؤ١ٌٚح ذش١١ذ خضاْ ١ِاٖ ت١شِاْ االعرشاذ١عٟ ِٚحـح ػخ          
 .اٌُخّشج تعذج، ٠ٚرٛلغ اورّاي اٌؼًّ تاٌّشاس٠غ خالي ػا١ِٓ

 
 ا٢فـاق اٌّغـرمث١ٍح

  
سغُ اٌرشاظغ  فٟ ل١ّح اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا خالي اٌشتغ اٌصاٌس                    
ِٓ ٘زا اٌؼاَ، إال أْ ذٍه اٌمـاػاخ اٌرٟ اعرٙذفرٙا اٌحىِٛح اٌغؼٛد٠ح             

ٚشىٍد .  ومـاػاخ ِحٛس٠ح الٔفالٙا اٌشأعّاٌٟ شٙذخ اصد٘اساً                      
لـاػاخ اٌـشق ٚاٌرؼ١ٍُ ٚاٌؼٕا٠ح اٌظح١ح ٚاٌر١ّٕح اٌؼّشا١ٔح ظضءًا                   
٘اًِا ِٓ اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا، فٟ ح١ٓ ذذٔد اٌؼمٛد فٟ                                   

ت١ذ أٔٗ ِٓ اٌّرٛلغ أْ ذحٛص ٘زٖ اٌمـاػاخ                    .  اٌمـاػاخ اٌشئ١غ١ح  
                َ . اٌشئ١غ١ح ػٍٝ اٌمذس األوثش ِٓ اٌؼمٛد اٌرٟ ذرُ ذشع١رٙا تٕٙا٠ح اٌؼا

ِٚٓ اٌّشذمة ذشع١ح ػمٛد ٘اِح ٚوث١شج خالي اٌشتغ اٌشاتغ ِٓ ٘زا                    
اٌؼاَ، ح١س ٠رٛلغ أْ ذمَٛ ششوح أساِىٛ اٌغؼٛد٠ح ترشع١ح اٌؼذ٠ذ ِٓ               

١ٍِاس   26اٌؼمٛد ػّٓ إؿاس ِششٚع ِظفاج ظ١ضاْ اٌزٞ ذثٍغ ل١ّرٗ               
إػافح إٌٝ رٌه، ٠ٕرظش أْ ذمَٛ ششوح اٌىٙشتاء اٌغؼٛد٠ح                         .  س٠اي

ترشع١ح ػمٛد ػخّح فٟ لـاع اٌىٙشتاء، ح١س ٠رٛلغ أْ ذرُ ذشع١ح                   
 .ػمٛد ذخض ِششٚع ِحـح اٌـالح اٌحشاس٠ح تعٕٛب ظذج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :2012تؼغ اٌّشاس٠غ اٌّخراسج ٌٍشتغ اٌصاٌس ِٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اٌم١ّح 

 اٌمـاع اٌّماٚي اٌؼ١ًّ اٌرفاط١ً

  ١ٍِْٛ س٠اي(

1,658 

ذخـؾ ٚصاسج اٌذفاع 
ٚاٌـ١شاْ إلٔشاء 

إعىاْ ظذ٠ذ ٠رىْٛ ِٓ 

 فًٍ ٚشمك

 اٌؼماساخ اٌغى١ٕح ششوح اٌعٛدج ٌٍرعاسج ٚصاسج اٌذفاع

1,001 

إٔشاء اٌّشحٍح اٌصا١ٔح 
 40)ِٓ تشض ذذاٚي 

فٟ ِٕـمح اٌٍّه   ؿاتك

 ػثذ اهلل اٌّا١ٌح

اٌغٛق اٌّا١ٌح 
اٌغؼٛد٠ح 

 "ذذاٚي"

/ ِؤعغاخ ِماٚالخ ٚإٔشاء

 عاِغٛٔط عٟ ذٟ

اٌؼماساخ 

 اٌرعاس٠ح

2,250 

إنشاء وحذة إنخاج 

أكسيذ اإليثيلين 

 والخجهيزاث المصاحبت 

شركت صذارة 

 للكيماوياث
 حكنيكاس ريىنذاس 

 البخر وكيماوياث

1,125 

إنشاء مصنع إلنخاج 

دياكرايليج أكسيذ 

 اإليثيلين

شركت صذارة 

 للكيماوياث
 حكنيكاس ريىنذاس 

1,312 
حزمت إنخاج مشخقاث 

 أكسيذ اإليثيلين

شركت صذارة 

 للكيماوياث
 حكنيكاس ريىنذاس 

1,350 
مصنع بىلي إيثيلين 

 منخفض الكثافت

شركت صذارة 

 للكيماوياث
 حكنيمىنج

1,125 

تشٔاِط ذـ٠ٛش 
خؾ أٔات١ة : اٌحظثح
داخً ٚخاسض )عاحٍٟ 

  ا١ٌّاٖ

 إٌفـؾ ٚاٌغـاص عا٠ثُ أساِىٛ اٌغؼٛد٠ح

1,181 
ذٛعؼح تّذ٠ٕح اٌٍّه 

 فٙذ اٌـث١ح
 ٚصاسج اٌظحح

/ ٌـ١فح ٌٍرعاسج ٚاٌّماٚالخ

 اٌٙثرٛس ال٠رْٛ 
 اٌشػا٠ح اٌظح١ح

664 

تٕاء خؾ عىح حذ٠ذ 
٠شتؾ ت١ٓ سأط اٌخ١ش 

 ٚاٌعث١ً

اٌششوح اٌغؼٛد٠ح 
 ٌٍخـٛؽ اٌحذ٠ذ٠ح

 إٌمـً ِعّٛػح تٓ الدْ اٌغؼٛد٠ح
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 ِٕٙع١ح ِؤشـش اٌثٕه األٍٟ٘ اٌرعاسٞ ٌإلٔشـاء
 

٠ٙذف ِؤشش اٌثٕه األٍٟ٘ اٌرعاسٞ ٌإلٔشااء إٌاٝ إؿاالع اٌاماشاء ػاٍاٝ                
٠ٚشاّاً   .  حعُ ٚٔـاق ِشاس٠غ اإلٔشاء اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا فٟ اٌّّاٍاىاح   

اٌّؤشش اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا فمؾ، إر لذ ٠غراغاشق األِاش ِاا تا١آ             
عرح إٌٝ شّا١ٔح ػشش شٙشًا ٌٍششٚع فٟ ذٕف١ز اٌؼماٛد تاؼاذ ذاشعا١اراٙاا،             
٠ٚثٍغ ِرٛعؾ ِذج اإلٔشاء ٔحٛ شالز عٕٛاخ، ٚإْ وااْ رٌاه ِاش٘اْٛ             

ِٚآ ٘إاا، فائْ اٌاّاؤشاش ٠اؼاذ واذٌا١اً ػاٍاٝ                           .  تحعُ ٚٔـاق اٌّششٚع
 .ٔشاؿاخ اإلٔشاء اٌرٟ ع١رُ ذٕف١ز٘ا فٟ اٌّغرمثً

 
ٚذغرّذ اٌث١أاخ ِٓ اٌّٛاد إٌّشٛسج ٚاٌرماس٠ش اٌّرٛفشج ٌرحذ٠ذ ػاماٛد   
اإلٔشاء اٌرٟ ذّد ذشع١رٙا، ٠ٚرُ اعرثؼاد ذٍه اٌؼمٛد اٌراٟ ال ٠اشد رواش          

إػافح إٌٝ رٌه، ٠ُذسض فٟ اٌرح١ًٍ ػاماٛد اإلٔشااء      .  ٌم١ّرٙا ِٓ اٌّؤشش
 .اٌرٟ ذفٟ تّرـٍثاخ ذظ١ٕفاخ اإلٔشاء اٌرٟ أطذسذٙا األُِ اٌّرحذج

 
وغإاح      ٠ٚ2008ثذأ ِؤشش اٌثٕه األٍٟ٘ اٌرعاسٞ ٌإلٔشاء تشٙش ٠ٕا٠اش    

أ٠ؼاًا ٠امااط      .  ٔاماـاح      100أعاط، ٠ٚخظض ٌغإاح األعااط دسظاح             
اٌّؤشش ػٍٝ أعاط اٌّرٛعؾ اٌّرحشن ٌغرح شٙاٛس، ٌٚازا ٠اراُ ٚػاغ            

ٚػاٍاٝ   .  ِحذداخ تؼ١ذج ١ٌىْٛ ٌٙا ذأش١ش ِخفف ػٍٝ حغااتااخ اٌاّاؤشاش       
ٔحٛ ػاَ، إرا صادخ اٌذسظح تاٌاّاؤشاش ػآ دسظاح عإاح األعااط، أٞ                   

ٔمـح، فأٔٙا ذؼىظ ذٛعغ اٌؼمٛد اٌرٟ ذّد ذشع١اراٙاا، فاٟ حا١آ            100

ذؼىظ أ٠ح دسظح ألً ػٓ عٕح األعاط ذشاظؼًا فٟ ٘زٖ اٌؼمٛد

 

 



 اٌذائشج األلرظاد٠ح
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إى اٙراء ّالحقذٗزات ّالحْقعات فٖ ُذا الحقزٗز جش   رإٔ ال اجب الحالٖ فٖ جارٗخ صدذّر ُدذا       . الحجارٕ أًِا هْثْقة ّل ي البٌك األُلٖ الحجارٕ ال ٗفحز  دقة ُذٍ الوعلْهات أّ كوالِا

ّقذ أعطٖ ُذا الحقزٗز ألُذاف هعلْهاج٘ة عاهة فق  ّال ٗجْس جفس٘زٍ بصفحَ ًص٘حة للوسحثوزٗي أّ عز  أّ إسحجذاء شزاء أّ . الحقزٗز ،ّال جع س بالضزّر  آراء البٌك األُلٖ الحجارٕ
ّال ٗجْس ألٕ شخص أى ٗع٘ذ ُذا الحقزٗز .  ب٘ع إٔ سٌذات أّ أّراق هال٘ة أخزٓ، أّ الوشاركة بإٔ إسحزاج٘ج٘ة هعٌ٘ة جحث إ سلطة هخحصة أّ بصفحَ إعالى ألٕ سٌذات أّ أّراق هال٘ة 

 .     هجذدًا ، أّ ْٗسعَ ،أّ ٌٗشزٍ ألٕ سبب قب  الحصْل علٔ هْافقة البٌك األُلٖ الحجارٕ الخط٘ة

 
 ٠ًٛٔ سٚذاب :اٌشظاء األذظاي تاٌغ١ذ

  21481ظذج  3555ص ب 
 اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح 

Tel.: +966-2-646-3232 

Fax: +966-2-644-9783 

Email: n.rotap@alahli.com 

 ٌإلٔؼّاَ إٌٝ لائّح اٌرٛص٠غ ٌٍذائشج االلرظاد٠ح تاٌثٕه األٍٟ٘ اٌرعاسٞ 

 ذح١ًٍ اإللرظاداخ اٌى١ٍح

 ٠اعش اٌذاٚٚد

 إقحصادٕ

y.aldawood@alahli.com 

 اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح/ذح١ًٍ اٌمـاػاخ

 عاسج ف١ؼٟ

 إقحصادٕ 

s.faidy@alahli.com 

 ِاظذ آي غاٌة 

 إقحصادٕ أّل

m.alghalib@alahli.com 

 ذاِش اٌض٠اخ.د

 أّلإقحصادٕ 

t.zayat@alahli.com 

 اٌثشاء اٌٛص٠ش

 إقحصادٕ أّل

a.alwazir@alahli.com 

 شش٠ٙاْ إٌّضالٚٞ

 هسؤّل الحخط٘  ّاألداء الوالٖ

s.almanzalawi@alahli.com 

 ٔظُ إداسج اٌّؼٍِٛاخ  

 ٠اعش اٌذاٚٚد

 إقحصادٕ

y.aldawood@alahli.com 


