
 بٝإ َٔ ٚزار٠ املاي١ٝ
 
 َُُٜ ١ُُ  رَّص  ٞ   ٚزار٠ املايٝ ُُاي ُُاّ امل ١ُُ يًل ١ُُ يًاٚي ١ُُ ايلاَ ُُاٚر املٝساْٝ ُُ ١ ؼ  مبٓاش

ٞ   ايٓتُا٥ر املاي١ُٝ  أبرز إٜفاح  1436/1437 ٞ  يًلُاّ املُاي   1435/1436 احلُاي
ُُ اشُُتلرا  اٚ ٞ ايلا١َُُ يًاٚي١ُُ  ًُٝسا١ُُْٝ ي١ ملالَُُا اير٥ٝص  اجلاُُٜا يًلُُاّ املُُاي

 :ًٜٞ ٚفكًا ملا، ٚذيو قتؽاد ايٛطينالا اتتطٛرأبرز ٚ ،1436/1437
 :5314/6314 احلايٞ املايٞ لاّيً ايٓتا٥ر املاي١ٝ: أٚاًل

 :ايلا١َ اإلٜرادات -1

 ُُ َٛقَّ ُُ إٔ  ٜ َت ١ُُ ت ً ُُرادات ايللًٝ ١ُُ ا اإلٜ ُُاّييف ْٗاٜ  إىل املُُايٞ احلُُايٞ ل
ٍ ر ًَُٝار شت١ ٚأربلني أيف ٚ( 046.1) بامل١ُ٦ نُٔ   ( 22)بسُٜاد٠ ْصُ تٗا    ُٜا

 .بامل١٦ َٓٗا( 89)  رتٚي١ٝايٜرادات اإلمتجٌ ٚ ،املكار هلا باملٝسا١ْٝ
 :ايلا١َ املؽرٚفات -2

َٛقَّ  ٞ   لُاّ يً ايلل١ًُٝ ؽرٚفات املإٔ ت ً   ٜ َت أيُف  ( 1.100) املُايٞ احلُاي
ٍ  ًَُٝار  ٚأربلنيمخص١ ٚتني ٦َ (245) بسٜاد٠ رٜاٍ ًَٝار ١٦َٚ  بٓصُ ١ ٚ ،رُٜا
َُُّبامل١ُُ٦ ( 28.7) أربل١ُُ ( 54)بلذُُس َتٛقُُ  قُُارٙ  ا ؼُُارت بُُ٘ املٝسا١ُُْٝن

َٜد ُؾ َعُارٜ    َُُ  أنُالٙ  اتُرٚفُ ٌُُ املؽُٚال َتعُ  ،ٚمخصني ًَٝار رٜاٍ ا 
َُ ٜ َكُاَّر    ََّي١ َٔ فا٥ض إٜرادات املٝساْٝات ايصُابك١ ايربْاَر اإلـايف امُل ٚايُ  

ٞ إٔ ٜ ً  املٓؽرف نًٝٗا يف ْٗا١ٜ  اثُٓني ٚنعُرٜٔ   ( 22) ايلاّ املايٞ احلُاي
ايٓكُا   ١ هلُاا ايرُر  مبسشص١ُ   متٍٛ َٔ احلصابات امللتٛس ٚاي رٜاٍ  ًٝارَ

 .ايلربٞ ايصلٛدٟ

ن٢ً األنُُاٍ  ترط١ٝ ايسٜاد٠ يف ايؽرف  يف املؽرٚفات ايسٜاد٠ تًوٚتعٌُ 
احلُرَني ايعُرٜلني املًُو ن ُاا  بُٔ ن ُاايلسٜس       خُادّ  عُرٚ   ايتٓلٝا١ٜ مل

ٚاشُتهُاٍ تلٜٛفُات ُْس     املصذا ايٓ ُٟٛ ايعُرٜف   ٚملصذا احلراّ اتٛشل١ ي
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ايؽرف ن٢ً بلض املعارٜ  ايت١ُُٜٛٓ ٚاخلا١َُٝ   ايسٜاد٠ يف ٚ ،ًَه١ٝ ايلكارات
   .ٚاملصاناات اياٚي١ٝ اأُلخر٣

متُت  ٚ املايٞ احلايٞخالٍ ايلاّ رست اي  ُطاملعارٜ  نكٛد ٚقا بً  ناد 
َُٔ فُٛا٥ض إُٜرادات    املُٛي١ُ  مبُا فُٝٗا املعُارٜ     َرادلتٗا َٔ ق ٌ ايُٛزار٠  

ٞ ت ً  قُٝتٗا اإلمجاي١ٝ  ًانكا( 2572)سلٛ املٝساْٝات ايصابك١   (184) سُٛاي
 .رٜاٍ ًٝارَ ١٦َ ٚأربل١ ٚمثاْني

 :ايأَّٜ ايلاّ  -3

  ١ُُ ُُاّ بٓٗاٜ ُُأٜ ايل ُُ  سذُُِ اي ٞ بً ُُاّ املُُايٞ املاـُُ  1434/1435 ايل
ًَٝارًا ١٦َٚ ٚمثا١ُْٝ نعُر ًَُٕٝٛ    شتني ( 60.118.000.000( )2013ّ)

ٌُُ َُُا ْصُُ ت٘   َُج   ٜ ُُاتر امجًُُٞ اإلمجُُايٞ يلُُاّ  ( 2.1)رُُٜاٍ  ١ُُ َُُٔ ايٓ بامل٦
َٛقَّ  إٔ ٜ ً  سذِ ايُأَّٜ  (2003ّ)بامل١٦ يلاّ ( 82)َكابٌ  (2013ّ) ٜ َت ٚ ،

إىل َُُُا ٜكُُُار   1435/1436 ايلُُُاّ املُُُايٞ احلُُُايٞايلُُُاّ يف ْٗا١ُُُٜ 
ًَٝارًا ٦َٚتني ٚشُتني ًَُٕٝٛ رُٜاٍ    أربلني ٚ أربل١( 44.260.000.000)

َُج ٌ   ٜ  . (2014ّ)بامل١٦ َٔ ايٓاتر امجًٞ اإلمجايٞ املتٛق  يلاّ ( 1.6)ٚ
 

 :6314/7314 ايكادّ املايٞ لاّيً يًاٚي١ املٝسا١ْٝ ايلا١َ:  ثاًْٝا
يًلُُاّ املُُايٞ   ايلا١َُُ يًاٚي١ُُ  تكُُاٜرات نٓاؼُُر املٝسا١ُُْٝ   ًُُٜٞ اُُُفٝ

1436/1437: 
 .رٜاًٍَٝار  ش   ١٦َ ٚمخص١ نعر  ( 715 )مب ً  ايلا١َ ٜرادات اإلُقا َرْت  -1
 .رٜاًٍَٝار  مثإ ١٦َ ٚشتني (860)س ا َدْت ايٓلكات ايلا١َ مب ً   -2
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 :6314/7314 ايكادّ املايٞ لاًّي ايلا١َ يًاٚي١ ًُٝسا١ْٝيير٥ٝص١ٝ ااملالَا :  ثايجًا
ظرٚف اقتؽُاد١ٜ  يف ظٌ  1436/1437ايكادّ  املايٞ ايلاّ َٝسا١ْٝ  نتُاتُأ

سٝح  اشللض ايُٓٛ االقتؽادٟ ايلُاملٞ نُٔ َصُتٜٛات٘    َٚاي١ٝ دٚي١ٝ تتصِ بايتشاٟ 
إـُاف١ إىل   ّ (2009)ايصابك١ نُا اشللض شلر اي رتٍٚ إىل أد٢ْ َصُت٣ٛ يُ٘ َُٓا    

املًُه١ُ  ٚاْصُذاًَا َُ  شٝاش١ُ     نٛاٌَ ناّ االشتكرار يف بلض املُٓاطل امجٝط١ُ،  
ًاٚرات االقتؽاد١ٜ يتك١ٜٛ ٚـ  املاي١ُٝ ايلا١َُ ٚتلسُٜس اشُتااَتٗا     ي امللانص١اي١ٝ امل

ن٢ً املاٜني املتٛشط ٚطٌٜٛ األدٌُ ٚـُُإ َٛاؼ١ًُ انتُُاد املعُارٜ  ايت١ُُٜٛٓ       
اي١ُٝ  امللُٛا٥ض  ائَُ  ات َاي١ُٝ  ٝستٝاط ٓا٤ ابٚاخلا١َٝ ايفرٚر١ٜ يًُٓٛ االقتؽادٟ، 

نُٓا   يالشُتلاد٠ َُٓٗا   األنُٛاّ يف بلُض  َٔ ارتلا  اإلُٜرادات ايلا١َُ يًاٚي١ُ    ايٓاجت١ 
 .السك١ أنٛاّاشللا  ٖاٙ اإلٜرادات يف 

املعُارٜ    يف باالشُتجُار بُٓا٤  ن٢ًُ ايتٛدُٝٗات ايصُا١َٝ     ُر املًُه١ تٚشتص
ٚاخلُُاَات األ١َُُٝٓ ٚاالدتُان١ُُٝ  ايت١ُُُٜٛٓ يكطانُُات ايتلًُُِٝ، ٚايؽُُش١،ٚايُُرباَر 

ًا١ٜ، ٚاملٝاٙ ٚايؽرف ايؽشٞ، ٚايطرم، ٚايتلاَالت اإليهرت١ْٝٚ، ٚدنُِ اي شُح   ٚاي 
 -حبٍُٛ ا   - اجلٌُٝ ٚاألدُٝاٍ ايكاد١َُ   مبا ضلكل ايت١ُُٝٓ املصُتاا١َ هلُاا    ايلًُٞ 

، َُ  بُاٍ املسُٜا َُٔ اجلُٗا يًشُا َُٔ        ٚإصلاد َسٜا َٔ فرؿ ايلٌُ يًُُٛاطٓني 
ٚاي  متجٌُ   َٚا يف سهُٗا االت ٚاي ٚاألدٛرايرٚاتب ْلكات خاؼ١  ١ايٓلكات اجلارٜ

 .ٝسا١ْٝاملَٔ ايٓلكات امللتُا٠ ب بامل١٦( 50)قراب١ 
 
 ٚ   ُُ٘ ُُار٠ إىل أْ ُُار اإلظ ُُاد    جت ١ُُ ٚٚزار٠ االقتؽ ُُني ٚزار٠ املايٝ ُُٝل ب مت ايتٓص

 يف بعإٔ ايربط بني املٝسا١ْٝ َٚا تفُٓت٘ خط١ ايت١ُٝٓ ايلاظر٠ ايُ  ت ُاأ   ٚايتدطٝط 
براَر َٚعارٜ  داٜا٠ َٚراسٌُ   تفُٓت املٝسا١ْٝ، فكا 1436/1437املايٞ  ايلاّ

١ ٦َُ  (185) سلٛ ت ً  قُٝتٗا اإلمجاي١ٝنتُادٖا ااملعارٜ  اي  ش ل ي لض إـاف١ٝ 
، ٚٚفكًا يًُت   شٝتِ إدراز املعارٜ  اجلاُٜا٠ يًذُٗات   رٜاٍ ًَٝارٚمخص١ ٚمثاْني 

 .ٚن٢ً َٛق  ٚزار٠ املاي١ٝ ،احله١َٝٛ ن٢ً َٛاق  تًو اجلٗات
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 َُٔ إنتُُادات   املٝسا١ُْٝ ايلا١َُ يًاٚي١ُ    َُا تفُُٓت٘  اشتلرا  ألبرز ُا ًٜٞ فٝٚ

 .اير٥ٝص١ٝ اناتايكطيإلْلام ن٢ً رلؽؽ١ 
 :قطا  ايتلًِٝ ُُ  1

بً  َا مت ختؽٝؽُ٘ يكطُا  ايتلًُِٝ ايلُاّ ٚايتلًُِٝ ايلُايٞ ٚتُارٜب ايك٣ُٛ         
   رُٜاٍ، ٚثجٌُ سُٛايٞ ْصُ ١     ًَُٝار  نعُر  ش ل١ ٦َتني ٚ( 217) ٜكار ايلا١ًَ َا 

  .بامل١٦ َٔ ايٓلكات امللتُا٠ باملٝسا١ْٝ( 25)
ٚتفُٓت املٝسا١ْٝ َعارٜ  داُٜا٠ ٚإـُافات يًُعُارٜ  ايكا١ُُ٥ يًُذُلُات      
ايتل١ًُٝٝ ٚاملاارط يهاف١ُ املراسٌُ ايتل١ًُُٝٝ يً ُٓني ٚاي ُٓات مبدتًُف َُٓاطل        

ُُربات ٚاي    ١ُُ املًُه١ُُ ٚامللاٌَُُ ٚاملدت ٢ُُ ايتشتٝ ُُات  ٓ ُُات َٚلاُُٖا ٚنًٝ يًذاَل
ايتارٜب ٚتأٌٖٝ املرافل احلاي١ٝ يًُاارط ٚاجلاَلات َٚلاٖا ٚنًُٝات ايتُارٜب    

بتهُايٝف ن١ًُٝ    داٜا  ًا١٦َ ٚأربل١ ٚشتني َعرٚن( 164)سٝح ُأنتُا باملٝسا١ْٝ 
ٍ ًَُٝار  أربل١ نعُر  ( 14) تسٜا نٔ  ٚإـُافات يتهُايٝف بلُض املعُارٜ       ،رُٜا

صتُر ايؽرف ٝٚمثإ ١٦َ ًَٕٝٛ رٜاٍ ، نُا ش ًَٝاراتشت١ ( 6.8)ايكا١ُ٥ مب ً  
ن٢ً املعارٜ  اي  ٜتِ تٓلٝاٖا سايًٝا بهاف١ َٓاطل املًُه١ ٚفكًا ملراسٌ ايتٓلُٝا   

 :ٚفكًا ملا ٦ًَٜٞتني ٚمثاْني ًَٝار رٜاٍ ( 280)تهايٝلٗا أنجر َٔ ٚاي اقٞ يف 
 ايتلًِٝ ايلاّ -أ 

ن اا  بُٔ ن ُاايلسٜس يتطُٜٛر ايتلًُِٝ     شٝصتُر تٓلٝا َعرٚ  املًو   -1    
تصل١ ًَٝارات رٜاٍ َٔ خالٍ ظُرن١  ( 9)اي اير١ تهايٝل٘ " تطٜٛر"ايلاّ 

، ٚقا ؼ رف َُٔ تًُو ايتهُايٝف َُا ٜكُار       "تطٜٛر ايتلًِٝ ايكابف١"
   .ًَٝار ٚش   ١٦َ ًَٕٝٛ رٜاٍ( 1.7)َ ً  
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ٚتُُُارٜذ ( 28185)بُُُٓا٤  ن٢ًُُُ األَُُُر ايصُُُاَٞ ايهُُُرِٜ رقُُُِ       -2    
ُٖ باأ ايلٌُ يف تٓلُٝا برُْاَر دنُِ قكُٝل أُٖااف      18/7/1435

َعُُرٚ  املًُُو ن ُُاا  بُُٔ ن ُُاايلسٜس يتطُُٜٛر ايتلًُُِٝ ايلُُاّ اي اير١ُُ 
 ثُٓني ا( 42.5)مثاْني ًَٝار رٜاٍ، َٓٗا َ ً  ( 80)تهايٝل٘ أنجر َٔ 

ُلُات  رُٜاٍ يتٓلُٝا َ ُاْٞ     ٚمخُض ١ُ٦َ ًَُٕٝٛ    ٚأربلني ًَٝار 
ني ٚاي ُٓات مبدتًُف   راسٌ ايتلًِٝ ايلاّ يً ٓل١ًُٝٝ َٚاارط يهاف١ َت

َارش١ يً ٓني ٚاي ٓات ن٢ً َُا٣  ( 3000)تؽٌ إىل  َٓاطل املًُه١
مخص١ ًَٝارات ٚمخض ١٦َ ًَٕٝٛ رٜاٍ ( 5.5)، ٚمخض شٓٛات َاي١ٝ

ًَُٝارٜٔ ٚمخُض ١ُ٦َ ًَُٕٝٛ رُٜاٍ      ( 2.5)يتأٌٖٝ امل اْٞ ايكا١ُ٥، ٚ
ًَٝار ١ُ٦َٚ ًَُٕٝٛ   ( 1.1)األَٔ ٚايصال١َ، ٚيتذٗٝس املاارط بٛشا٥ٌ 

 .يًتلًِٝ اإليهرتْٚٞ
ثالخ ١ُ٦َ  ( 356)اشتالّ ناد  1435/1436مت خالٍ ايلاّ املايٞ   -3    

 ٚصلرٟ سايًُٝا تٓلُٝا  ٚشت١ ٚمخصني َارش١ داٜا٠ مبدتًف املٓاطل 
أيف ٚشت ١٦َ ٚمثاْني دلُ  َٚارش١ُ، ٚإْعُا٤ َلُٗأٜ    ( 1.680)

 .مبدتًف املٓاطليًرتب١ٝ اخلاؼ١ 
مخُض ١ُ٦َ َ ٢ُٓ    ( 500)يتأٌُٖٝ   َعُارٜ  باملٝسا١ْٝ اجلاٜا٠  نتُاُأ -4    

 ًارٜاـُٝ  ًاأسُا نعُر دلُلُ   ( 11)مبدتًف املٓاطل، ٚتأٌٖٝ  َارشًٝا
أربُ  ١ُ٦َ ٚمخص١ُ    ( 405)١ بتهُايٝف ت ًُ    هُ مبدتًف َُٓاطل املًُ 

 .َالٜني رٜاٍ

 ايتلًِٝ ايلايٞ - 
ٚإـُافات يتهُايٝف بلُض    تفُٓت املٝسا١ْٝ انتُاد َعُارٜ  داُٜا٠    -1      

ت بتهُُايٝف املعُُارٜ  ايكا١ُُُ٥ يُُٛزار٠ ايتلًُُِٝ ايلُُايٞ ٚناف١ُُ اجلاَلُُا
تٓلُٝا  ٚثالخ ١٦َ ًَٕٝٛ رٜاٍ ي ًانعر ًَٝار اثين( 12.3)تكار  َ ً  
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ُُ لض ايهًُُٝات   اي   ُُاْٞ َٚرافُُل ي ٢ُُٓ ايتشت١ُُٝ يُُ لض اجلاَلُُات َٚ 
  .ٚايتذٗٝسات ٚايتأثٝح ي لض املرافل ايكا١ُ٥ ٚاجلاٜا٠

      2-   ٌُُ ُُتُر ايلُ ُُتهُاٍشٝص ُُٔ    الش ُُاد َ ُُات يف ن ُُات اي ٓ ٌُُ نًٝ تأٖٝ
 .مخص١ ًَٝارات رٜاٍ( 5)اجلاَلات بتهايٝف ت ً  أنجر َٔ 

ثُالخ  ( 3) الفتتاحايٓلكات ايالز١َ  انتُاد تفُٓت املٝسا١ْٝ اجلاٜا٠- 3      
 (.، ٚداَل١ سلر اي اطٔداَل١ دا٠، ٚداَل١ بٝع٘)داٜا٠ ٖٞ داَلات 

ٞ  شٝٛاؼٌ          َصُتت٘  برْاَر خادّ احلرَني ايعرٜلني يإلبتلاخ اخلُارد
ؼٌ ناد امُل تلجني َٔ ايطً ١ ٚايطاي ات اياراشُني يف اخلُارز   ٚيكا ٚ

( 207.000)ٞ َا ٜسُٜا نُٔ   ايأٜ ت عرف نًِٝٗ ٚزار٠ ايتلًِٝ ايلاي
ف طايب ٚطاي ١ُ َُ  َُرافكِٝٗ بٓلكُات ش١ُٜٛٓ ت ًُ        ٦َتني ٚش ل١ آال

ٍ     ًانعرٜٔ ًَٝاراثٓني ٚ( 22.5) ، ُٖاا نُاا   ٚمخُض ١ُ٦َ ًَُٕٝٛ رُٜا
 .تلجني َٔ اجلٗات احله١َٝٛ املٛظلني امُل

 ايتارٜب ايتكين ٚاملٗين -ز
ُُس  يتعُُرٌَٝعُُرٚ  داُُٜا  انتُُُادتفُُُٓت املٝسا١ُُْٝ   ٝ نًُُٝات ايتُ

 انتُُاد مت نُا  .ًَٝارٜٔ ٚأرب  ١٦َ ًَٕٝٛ رٜاٍ( 2.4)بتهايٝف ن١ًٝ ت ً  
َعارٜ  داٜا٠ أخر٣ يهًٝات ايتك١ٝٓ، ٚإـافات يًتهايٝف ي لض املعارٜ  

      .ايكا١ُ٥
 :١دتُانٝالاخلاَات ايؽش١ٝ ٚايت١ُٝٓ ا ُُ  2

 (املاْٞ ٚايلصهرٟ)بايكطانني بً  َا خؽؾ يكطانات اخلاَات ايؽش١ٝ 
 .رٜاٍ ًَٝار ٚشتني ١٦َ( 160) سٛايٞدتُان١ٝ الايت١ُٝٓ اٚ

لٝات عُ َصتٚتفُٓت املٝسا١ْٝ َعارٜ  ؼش١ٝ الشتهُاٍ إْعا٤ ٚجتُٗٝس  
( 3)َرانس ايرنا١ٜ ايؽش١ٝ األٚي١ٝ جبُٝ  َٓاطل املًُه١ُ، َٚعُارٜ  إلْعُا٤    ٚ

َرنسًا ( 11)، ٚ ي ٓٛى اياّ رلتربات َردلٝ٘( 3)ٚ داٜا٠ً، َصتعلٝات ثالث١
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، إـاف١ إىل اشتهُاٍ تأثٝح ٚجتٗٝس ناد نٝادات ظا١ًَ ٠نعر( 10)ٚ  ،ط ًٝا
 .ٜٛر املصتعلٝات ايكا١ُ٥طٚت ٚاإلشهإَٔ املرافل ايؽش١ٝ 

داُٜا٠ً  ٢ َصتعُل  ٚشُ ل١ نعُر  ١ُ٦َ  ( 117)ٚتطُٜٛر  ٚصلرٟ سايًٝا تٓلٝا 
ٔ  ( 24000)مبٓاطل املًُه١ بطاق١ شرٜر١ٜ ت ًُ    شُرٜر،   أيُف  أربل١ُ ٚنعُرٜ

 املًُه١ إـُاف١ إىل ثُالخ   ختاّ مجٝ  َٓاطل باإلـاف١ إىل مخض َإ ط ١ٝ
( 14500)بصُل١ شُرٜر١ٜ إمجاي١ُٝ ت ًُ       َإ يًكطانات األ١َُٝٓ ٚايلصُهر١ٜ  

  .شرٜر١٦َ  أربل١ نعر أيف ٚمخض
 ٜٔنعرٚ شت١( 26)اشتالّ  1435/1436مت خالٍ ايلاّ املايٞ احلايٞ ٚ

 أربل١ُ  (4500)مبدتًف َٓاطل املًُه١ بطاق١ شرٜر١ٜ ت ًُ    ٠ًَصتعل٢  داٜا
  .شرٜر١٦َ  ٚمخضف الآ

تفُٓت املٝسا١ْٝ َعارٜ  داٜا٠ إلْعا٤  االدتُان١ٝٚيف دلاٍ اخلاَات 
َكُرات ٚؼُاالت يُاٟٚ    ( 5)ٚنُاد   رٜاـ١ُٝ ايْا١ُٜ  َكُرًا ي   شت١ نعر( 16)

ٌ  االدتُان١ٝٚدٚر يًرنا١ٜ ٚاملالسع١ ، االستٝادات اخلاؼ١ َٚهاتُب   ٚايتأُٖٝ
يتشكٝل أُٖااف   االدتُان١ٝٚدنِ إَهاْات ٚزار٠ ايعسٕٚ يًفُإ االدتُانٞ 

زٜاد٠ املدؽؽُات ايص١ُٜٛٓ املتلًك١ُ باألٜتُاّ     ، إـاف١ إىل االدتُان١ٝايت١ُٝٓ 
دنُُِ بُُراَر ٚ اخلاؼ١ُُ ٚرلؽؽُُات ايفُُُإ االدتُُُانٞٚذٟٚ االستٝادُُات 

ٞ  1436/1437 ايكُادّ ًلاّ املايٞ سٝح بً  املدؽؾ يَلاجل١ ايلكر   سُٛاي
 .رٜاٍ ًَٝار ثالثني( 30)

 :اخلاَات اي ًا١ٜ ُُ  3
بًرُُت رلؽؽُُات قطُُا  اخلُُاَات اي ًا١ُُٜ ٚتعٌُُُ ٚزار٠ ايعُُسٕٚ   -أ 

ًَُٝار   أربلُني ( 40)َا ٜكار  اي ًا١ٜ ٚايكر١ٜٚ ٚاألَاْات ٚاي ًاٜات 
مخص١ ًَٝارات ٚمخض ١٦َ ًَُٕٝٛ رُٜاٍ   ( 5.5)رٜاٍ َٓٗا أنجر َٔ 

 .ممٛي١ َٔ اإلٜرادات امل اظر٠ ي َاْات ٚاي ًاٜات 
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تفُٓت املٝسا١ْٝ َعارٜ  داٜا٠ ٚإـافات ي لض املعُارٜ  اي ًا١ُٜ    -  
ٚنعُرٜٔ ًَُٝار رُٜاٍ يتٓلُٝا َعُارٜ        مخص١ُ ( 25)بًرُت   ايكا١ُ٥

، َعارٜ  ايصلًت١ ٚاإلْار٠ٚاحلُا١ٜ َٔ ايصٍٝٛ ٚتؽرٜف َٝاٙ األَطار 
ُُٛر ٚ ُُام ٚاجلص ُُا٤ األْل ُُات   ،إلْع ُُو االختٓاق ُُات يل ُُا ايتكاطل ٚتٓلٝ

نُا شٝصتُر ايؽُرف ن٢ًُ املعُارٜ      ،ايصتاملرٚر١ٜ ٚتصٌٗٝ سرن١ 
ٞ      األنُٛاّ امللتُا٠ َُٔ    املاي١ُٝ ايصُابك١ ٚاي ُاقٞ يف تهايٝلُٗا سُٛاي

ثالثُني  ( 30)بل١ ٚأربلني ًَٝار رٜاٍ َٓٗا أنجر َُٔ  ١٦َ ٚأر( 144)
  .ٚتؽرٜف َٝاٙ األَطاريار٤ أخطار ايصٍٝٛ ًَٝار رٜاٍ 

  :ايٓكٌايتذٗٝسات األشاش١ٝ ٚ -4
ٞ ايٓكٌُ  ايتذٗٝسات األشاش١ُٝ ٚ بًرت رلؽؽات قطا   ثالث١ُ  ( 63) سُٛاي

 .ًَٝار ٚشتني
ًطُرم  ي ايكا١ُُ٥ ٚتفُٓت املٝسا١ْٝ َعُارٜ  داُٜا٠ ٚإـُافات يًُعُارٜ      

 ٌُٝ  َُٚآٜ  اجلُ ٚاملٛا٧ْ ٚاخلطٛط احلاٜا١ٜ ٚاملطارات ٚاخلاَات ايربٜا١ٜ 
ايتكاٜر١ُٜ   ايتهًل١ُ ت ًُ     ايؽٓانٝتني ٚرأط اخلت يًؽٓانات ايتلا١ُٜٝٓ  ٜٚٓ  

ٞ يتٓلٝاٖا  ٍ ًَُٕٝٛ   مخُض ١ُ٦َ  ًٚا ًَُٝار  ٚثالثُني ثالث١ُ  ( 33.5) سُٛاي  رُٜا
إمجُايٞ  يتٓلٝا طرم ر٥ٝص١ٝ ٚثا١ْٜٛ ٚفرن١ٝ ٚاشتهُاالت يًطرم ايكا١ُ٥ ٜ ًُ   

سايًُٝا يف   َا ٜتِ تٓلُٝاٙ إىل نًٝٛ َرت إـاف١  نيلأي( 2000)أطٛاهلا سٛايٞ 
يٝ ً  إمجايٞ ايطرم اي  انتُات خُالٍ خط١ُ ايت١ُُٝٓ     ،ناف١ َٓاطل املًُه١

 .نًَٝٛرتٚنعرٜٔ أيف ثالث١ ( 23000)َا ٜكار  ايتاشل١ 
املاي١ُٝ ايصُابك١    األنُٛاّ شٝصتُر ايؽرف ن٢ً املعارٜ  امللتُا٠ َٔ نُا 

 ١ُ٦َ ٚمخص١ُ نعُر ًَُٝار    ( 115)ٗا سُٛايٞ  تهايٝلٚاي اقٞ يف يف ٖاا ايكطا  
 .ٚاملٛا٧ْ ٚاخلطٛط احلاٜا١ٜ ٚاملطارات ٚاملإ ايؽٓان١ٝايطرم يتٓلٝا  رٜاٍ

ٞ  نُا جتار اإلظار٠ إىل أُْ٘ مت خُالٍ    َُٚٔ   1435/1436 ايلُاّ املُاي
انتُاد َ اي  يتٓلٝا مخُض طُرم    1434/1435فا٥ض إٜرادات ايص١ٓ املاي١ٝ 
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  ُُٞ ٖٚ ١ُُ ُُا٠)ذلٛرٜ ُُٛى /د ُُاسًٞ، ت  ُُازإ ايص ُُرٜ ،  /د ُُٛر٠ ايص ١ُُ املٓ املآٜ
َُ   ( َه١ املهر١َ ايصرٜ /دازإ اجلاٜا، ايكؽِٝ/، نصتاجل ٌٝ ايصرٜ /ٜٓ  

أربل١ُ ٚنعُرٜٔ   ( 24) ١ ت ً اي ١ٝٓ ايتشت١ٝ خلاَات ٖاٙ ايطرم بتهًل١ إمجايٝ
 .ٚاي  مت طرسٗا يًُٓافص١ َسخرًا ًَٝار رٜاٍ

 :املٛارد االقتؽاد١ٜ  -5
 ًَُٝار  شتني( 60) َا ٜكار االقتؽاد١ٜ املٛارد بً  املدؽؾ يكطانات 

 .رٜاٍ
سُٛايٞ  ت ًُ    قا١ُُ٥ ٚتفُٓت املٝسا١ْٝ َعارٜ  داٜا٠ ٚزٜادات ملعُارٜ   

يتٛفت َٝاٙ ايعُر  ٚتلسُٜس َؽُادر املُٝاٙ،      ًَٝار رٜاٍنعرٜٔ ٚ ثالث١ (23)
ايصاٚد ٚسلر اآلبُار ٚنعُف َٚلاجل١ُ    إْعا٤ ٚتٛفت خاَات ايؽرف ايؽشٞ، ٚ

 اشُتٗالى ٚترظُٝا  بات املٝاٙ، ٚاشت ااٍ ظ هات املٝاٙ ٚايؽرف ايؽشٞ، تصر 
َُٓٗا  ٚإْعا٤ ذلطُات ق١ًُٝ داُٜا٠    ايطاق١ املتذاد٠ دنِ ٚاملٝاٙ ٚايهٗربا٤، 

ٜح ٚتٛشُل١ ذلطُات ايتش١ًُٝ    ٚتطُٜٛر ٚقُا  ايطاق١ ايعُص١ُٝ،  بذلط١ تلٌُ 
، َٚهافش١ األَُرا  ٚاآلفُات ايسران١ُٝ،    ىٚإْعا٤ َرافل يؽٝا األمسا، ايكا١ُ٥

 .داٜا٠ ٚتٛشل١ ايكا٥ِ َٓٗا٢ٓ ايتشت١ٝ يًُإ ايؽٓان١ٝ ٚؼٛاَ  َٚطاسٔ ٚاي  
أربل١ُ  ( 94000)ٚقا بً  إمجايٞ أطٛاٍ ظُ هات َُٝاٙ ايعُر  املٓلُا٠      

نًُٝٛ َُرت مت اشُتالَٗا خُالٍ ايلُاّ      ( 1000)نًٝٛ َرت َُٓٗا  تصلني أيف ٚ
، نُُُا بًُُ  إمجُُايٞ أطُُٛاٍ ظُُ هات ايؽُُرف 1435/1436املُُايٞ احلُُايٞ 
ٕ أيُف   ٚاسا ٚثالثني( 31800)ايؽشٞ املٓلا٠  نًُٝٛ َُرت َُٓٗا    ١ ٦َُ  ٚمثُا

نًُُُٝٛ َُُُرت مت اشُُُتالَٗا خُُُالٍ ايلُُُاّ املُُُايٞ احلُُُايٞ  أيلُُني ( 2000)
1435/1436.  

املاي١ُٝ ايصُابك١    األنُٛاّ نُا شٝصتُر ايؽرف ن٢ً املعارٜ  امللتُا٠ َٔ 
 ًَُٝار ١٦َ ٚاثٓني ٚأربلني ( 142)ٚاي اقٞ يف تهايٝلٗا سٛايٞ يف ٖاا ايكطا  

 .رٜاٍ
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 :ٚبراَر ايتٌُٜٛ احله١َٝٛ املتدؽؽ١ؼٓادٜل ايت١ُٝٓ  -6
ٌ َٔ خُالٍ املٝسا١ُْٝ شت   الشتجُاراملدؽؽ١ يرباَر ايإـاف١ إىل   ٛاؼُ

ايُ   ايكُرٚ   تكُاِٜ  ؼٓادٜل ايت١ُٝٓ املتدؽؽ١ُ ٚبُٓٛى ايت١ُُٝٓ احله١َُٝٛ     
ٚقطُانٞ ايتلًُِٝ ٚاخلُاَات     دنِ ايكطانات ايؽُٓان١ٝ ٚايسران١ُٝ ٚايلكار١ُٜ   تٗاف إىل 

ِ شٚدنِ املٗٔ احلرف١ٝ ٚاملٓعآت ايؽُرت٠ ٚاملتٛشُط١ ايُ     ايؽش١ٝ األ١ًٖٝ   يف ت صُٗ
  .ايُٓٛٚدف  نذ١ً  يًُٛاطٓني ٛظٝل١ٝايلرؿ َسٜا َٔ اي

ٔ    ٚبً  سذِ َُٔ ق ٌُ ؼُٓاٚم ايت١ُُٝٓ      ُقُاَت ايُ   ايكُرٚ    َُا مت ؼُرف٘ َُ
، ٚؼُٓاٚم  ٚاالدخُار ايلكار١ٜ، ٚؼٓاٚم ايت١ُٝٓ ايؽُٓان١ٝ، ٚاي ُٓو ايصُلٛدٟ يًتصًُٝف     

ايلا١َ، ٚبراَر اإلقرا  احلهَُٛٞ َُٓا  إْعُا٥ٗا     االشتجُاراتٚؼٓاٚم  ايسران١ٝ، ايت١ُٝٓ
ٞ  1435/1436ٚست٢ ْٗا١ٜ ايلُاّ املُايٞ احلُايٞ     ٚشُ ل١  مخُض ١ُ٦َ   ( 587) سُٛاي

ٜ ؽرف يًُصُتلٝأٜ َُٔ ُٖاٙ ايكُرٚ  خُالٍ ايلُاّ        ،رٜاٍ ًَٝار مثاْنيٚ َٛقَّ  إٔ  ٜ َت ٚ
ٕ ١ُ٦َ   ش  ٚ ًاًَٝار ثالث١ ٚش لني (73.7)أنجر َٔ  1436/1437املايٞ ايكادّ  ًَُٛٝ 

ُٜتِ ايتٌُُٜٛ َُٔ املُٛارد اياات١ُٝ يتًُو       برُْاَر اإلقُرا  احلهَُٛٞ     ٚباشتجٓا٤، رٜاٍ
  .املسشصات املاي١ٝ

نُا بً  سذِ نًُٝات متٌٜٛ ٚـُإ ايؽادرات َٔ ايصً  ٚاخلُاَات  
ايصُلٛدٟ  برْاَر متٌٜٛ ايؽادرات ايصلٛد١ٜ اياٟ ٜٓلاٙ ايؽُٓاٚم  َٔ ايٛط١ٝٓ 

 1435/1436يًت١ُٝٓ َٓا  تأشٝض ايربْاَر إىل ْٗا١ٜ ايلُاّ املُايٞ احلُايٞ    
يًلاّ املايٞ  ٜتٛق  إٔ ٜ ً  سذِ ايلًُٝاتٚ رٜاٍ ًَٝارثالثني ٚأربل١ ( 34)

 .رٜاٍ ًَٝارٟ( 2)1436/1437ايكادّ 
  :قتؽاد ايٛطينالتطٛرات ا:  رابلًا  

 :اإلمجايٞ ايٓاتر امجًُُٞ 1
 1435/1436 ُٖاا ايلُاّ  ايُٓاتر امجًُٞ اإلمجُايٞ    ٜ ً  َٔ املتٛق  إٔ 

(2014ّ)    ١ُُ ُُا٤ات ايلاَُ ًُُش١ اإلسؽُ ُُاٜرات َؽُ ًُُا يتكُ ُُات ٚفكُ  ٚامللًَُٛ
 ٚٚاسا ٚنعرٜٔ ًَُٝارًا ٚشُ    ١٦َ ٚمثإ أيلني  (2.821.722.000.000)
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( 1.09)لُاٍ  ُٛ ٜ ًُ     باألشلار اجلار١ٜ مبرٜاٍ ًَٕٝٛ ٚنعرٜٔ  ١٦َ ٚاثٓني
ٜٚتٛقُ  إٔ  (. 2013ّ) 1434/1435بايلُاّ املُايٞ املاـُٞ     َكار١ْ امل١٦ب

ايٓاتر امجًٞ يًكطا  غت اي رتٚيُٞ بعُكٝ٘ احلهَُٛٞ ٚاخلُاؿ  ًُٛا       ضلكل 
( 6.06)بامل١٦ سٝح ٜتٛق  إٔ ُٜٓٛ ايكطا  احلهَُٛٞ بٓصُ ١   ( 8.21) ١ٓص ب

اشللاـًُا  بامل١٦ أَا ايكطا  ايٓلطٞ فكُا ٜعُٗا   ( 9.11)ٚايكطا  اخلاؿ بٓص ١ 
 .بامل١٦ باألشلار اجلار١ٜ( 7.17)يف قُٝت٘ بٓص ١ 

فُُٔ املتٛقُ  إٔ ٜ ًُ  َلُاٍ ايُُٓٛ يف      ( 2010ّ)يلُاّ  باألشلار ايجابت١ ٚ
يف بامل١٦ ( 2.67)َكار١ْ بٓص ١  بامل١٦( 3.59) ١ايٓاتر امجًٞ اإلمجايٞ ْص 

ُُابل ُُاّ ايص ُُٞ  ُُُٜٓٛإٔ ٚ ايل ُُا  اي رتٚي ُُ ١ايكط ١ُُ، ( 1.72) بٓص ُُا  ٚبامل٦ ايكط
ٚقُا  . بامل١ُ٦ ( 5.70)١ ٓصُ  بامل١٦ ٚايكطا  اخلُاؿ ب ( 3.66)احلهَٛٞ بٓص ١ 

سككت مجٝ  األْعط١ االقتؽاد١ٜ امله١ْٛ يًٓاتر امجًٞ يًكطا  غت اي رتٚيُٞ  
ٜ كُُار إٔ ٜؽٌُُ ايُُُٓٛ  ًُُٛا اصلابُُٝا  ْعُُاط ايتعُُٝٝا ٚاي ُُٓا٤ يف احلكٝكُُٞ إذ 

( 6.54) غُت اي رتٚي١ُٝ إىل  ايؽٓانات ايتش١ًُٜٝٛ  ٚيف ْعاط  بامل١٦،( 6.70)
، ٚيف ْعُاط  امل١ُ٦ ب( 6.13)ايٓكٌُ ٚايتدُسٜٔ   ٚتؽاالت الاْعاط امل١٦، ٚيف ب

بامل١٦، ٚيف ْعاط خاَات ( 5.97)جتار٠ اجل١ًُ ٚايتذس١٥ ٚاملطانِ ٚايلٓادم 
  .بامل١٦( 4.46)املاٍ ٚايتأَني ٚايلكارات ٚخاَات األنُاٍ 

ارتلانًُُُا خُُُالٍ نُُُاّ  ٚقُُُا أظُُُٗر ايُُُرقِ ايكٝاشُُُٞ يتهُُُايٝف امللٝع١ُُُ
ُُ ت٘ ( 2014ّ) 1435/1436 ُُاّ   ( 2.7)ْص ُُ٘ يف ن ُُإ نًٝ ُُا ن َّ ١ُُ ن بامل٦
 (.2007ّ)شاط ص١ٓ األط كًا ي( 2013ّ) 1434/1435

َّ َ أ ٜ لالاٌَ ا   اْهُاػ ايٓاتر امجًٞ اإلمجايٞ يًكطا  غت اي رتٚيٞ اياٟ 
نهٌُ   االقتؽُاد يكٝاط ايتفدِ ن٢ًُ َصُت٣ٛ    االقتؽاد١َٜٔ أِٖ املسظرات 

 1435/1436امل١٦ يف نُاّ  ب( 2.99)ْص ت٘ ٜعٗا ارتلانًا فُٔ املتٛق  إٔ 
َكار١ُْ مبُا نُإ نًُٝ٘ يف ايلُاّ املاـُٞ ٚذيُو ٚفكًُا يتكُاٜرات           (2014ّ)

 .َؽًش١ اإلسؽا٤ات ايلا١َ ٚامللًَٛات
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 :َٝسإ املافٛناتٚ ايتذار٠ اخلارد١ٝ -2
املتٛقُ  إٔ ت ًُ  ايك١ُُٝ    ٚفكًا يتكاٜرات َسشص١ ايٓكا ايلربٞ ايصلٛدٟ َُٔ  

( 4201ّ) 5143/6143اإلمجاي١ُُُُٝ يًؽُُُُادرات ايصًُُُُل١ٝ خُُُُالٍ نُُُُاّ 
ثُالخ  ٚ ًاًَُٝار  ٚمثا١ْٝ ٚأربلني١٦َ ثالخ أيف ٚ( 000.000353.483.1.)

بامل١ُ٦ نُٔ ايلُاّ    ( 4.4)ْصُ ت٘  ًَُٕٝٛ رُٜاٍ باشللُا     ثالث١ ٚمخصُني  ١٦َ ٚ
نُا ٜتٛق  إٔ ت ً  ق١ُٝ ايؽادرات ايصًل١ٝ غت اي رتٚي١ٝ سٛايٞ  املايٞ ايصابل،

١ُُ ٚمخصُُني  ( 000.000153.208.) ١ُُ ٚثالث ٦َُُتني ٚمثا١ُُْٝ ًَُُٝارات ٦َٚ
ايلُُاّ املُُايٞ املاـُُٞ، ٚمتجٌُُ بامل١ُُ٦ نُُٔ ( 3.1)بسُُٜاد٠ ْصُُ تٗا ًَُُٕٝٛ رُُٜاٍ 

 .ايؽادرات ايصًل١ٝبامل١٦ َٔ إمجايٞ ( 4.51)غت اي رتٚي١ٝ َا ْص ت٘  ايؽادرات ايصًل١ٝ
ًُُل١ٝ  ُُٛاردات ايصُ ُُا ايُ ََُّ ُُٛ )أ ُُاّ ( فُ ُُ  يف ايلُ ُُ  إٔ ت ًُ ُُايٞفٝتٛقُ  احلُ

ٚمثُاْني ًَُٕٝٛ    ًاًَُٝار  ٚشُتني أربل١ُ  مخض ١٦َ ٚ( 000.000008.465.)
 .بامل١٦ نٔ ايلاّ ايصابل (2.6) باشللا  ْص ت٘ رٜاٍ

املُٝسإ  إٔ عت ايتكاٜرات األٚي١ٝ ملسشص١ ايٓكا ايلربٞ ايصلٛدٟ إىل ت نُا 
١ُ٦َ  شُ    ( 788.738.000.000)ايتذارٟ شٝشكل ٖاا ايلاّ فا٥فًا َكُاارٙ  

رٜاٍ باشللا  ْصُ ت٘  ًَٕٝٛ  ٚش   ١٦َ ٚمثا١ْٝ ٚثالثٕٛ ًاٚمثإ ٚمثإْٛ ًَٝار
ايؽُادرات اي رتٚي١ُٝ    الشللُا  بامل١٦ نٔ ايلاّ املاـُٞ ٚذيُو ْتٝذ١ُ    ( 5.6)

 . ايٛارداتبايرغِ َٔ اشللا  
َّا  ٝ تٛقُ  إٔ ضلكُل فا٥فًُا َكُاارٙ     رٟ ملٝسإ املُافٛنات  احلصا  اجلاأ ف

ٚتص  ١ُ٦َ ٚٚاسُا    ًاًَٝار ٚمثا١ْٝ ٚتصل١٦َٕٛ  ثالخ( 398.991.000.000)
 َكار١ْ( 2014ّ) 1435/1436يف ايلاّ املايٞ احلايٞ ًَٕٝٛ رٜاٍ  ٚتصلٕٛ

ٚأرب   ًإ ًَٝارٛأرب  ١٦َ ٚش ل١ ٚتصل (497.400.000.000)بلا٥ض َكاارٙ 
باشللُا   ( 2013ّ) 1434/1435يًلُاّ املُايٞ املاـُٞ    ًَٕٝٛ رٜاٍ ١٦َ 

 . بامل١٦( 19.8) ْص ت٘
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 :ايتطٛرات ايٓكا١ٜ ٚايكطا  املؽريف -3
شذٌ نر  ايٓكٛد بتلرٜل٘ ايعُاٌَ خُالٍ األظُٗر ايلعُر٠ األٚىل َُٔ ايلُاّ       

بامل١ُ٦ َكار١ُْ   ( 10.4) ًُٛا ْصُ ت٘   ( 2014ّ) 1435/1436املايٞ احلايٞ 
 1434/1435بامل١٦ يٓلض ايلرت٠ َٔ ايلاّ املايٞ املاـٞ ( 6.6)ْص ت٘ بُٓٛ 

 بامل١٦ ( 11)نُا ارتللت ايٛدا٥  املؽرف١ٝ خالٍ ايلرت٠ ْلصٗا بٓص ١ (. 2013ّ)
 . بامل١٦ َكار١ْ بايلاّ املاـٞ( 16)أَا ن٢ً املصت٣ٛ ايصٟٓٛ فشككت  ًٛا بً  

ارتل  إمجايٞ َطًٛبات ألٚىل َٔ ايلاّ املايٞ احلايٞ اظٗر األخالٍ ايلعر٠ ٚ
بامل١ُ٦، ٚٚاؼًُت اي ُٓٛى    ( 13.8)بٓصُ ١  اي ٓٛى َٔ ايكطانني ايلاّ ٚاخلُاؿ  

املاي١ٝ إذ ارتللت رؤٚط أَٛاهلا ٚاستٝاطٝاتٗا خالٍ ايلُرت٠ ْلصُٗا    َال٤تٗا دنِ
مخصُني  ٦َُتني ٚ ( 250.914.400.000)بامل١٦ يتؽٌُ إىل  ( 11.1)بٓص ١ 
 .ٚأرب  ١٦َ أيف رٜاٍ ًاٚتص  ١٦َ ٚأربل١ نعر ًَْٝٛ ًاًَٝار

 :ايصٛم املاي١ٝ -4
 (2014ّ) 1435/1436اختات ١٦ٖٝ ايصٛم املاي١ٝ خالٍ ايلاّ املايٞ 

نادًا َٔ اخلطٛات اهلادف١ يتٓعِٝ إؼاار األٚرام املاي١ٝ ٚتطٜٛر أشٛاقٗا ٚتٛفت 
ا١ٜ يًُصتجُرٜٔ مح ،املسٜا َٔ ايلااي١ ٚايعلاف١ٝ ٚاإلفؽاح يف َلاَالتٗا

 .يجكتِٗ يف ايصٛم املاي١ٝ ايصلٛد١ٜٚتلسٜسًا 
ففُٔ إطار تطٜٛر األْع١ُ ٚايكٛاْني ايالز١َ يانِ اي ١ٝٓ ايتعرٜل١ٝ بايصٛم 

بٗا، أؼار دلًض اهل١٦ٝ خالٍ ٖاا ايلاّ ال٥ش١ ٚناالت  ٚاالرتكا٤املاي١ٝ 
ٝاٍ َعارٜ  ايتؽٓٝف اال٥تُاْٞ، ٚديٌٝ إدرا٤ات اشتطال  َر٥ٝات ايلُّٛ س

نُا أقر ا ًض تلاٜاًل ن٢ً قا١ُ٥ . ايًٛا٥ا ايتٓلٝا١ٜ يٓعاّ ايصٛم املاي١ٝ
 .املؽطًشات املصتدا١َ يف يٛا٥ا اهل١٦ٝ ٚقٛاناٖا

ايتٌُٜٛ ٚايُٓٛ يًعرنات  ٚيتٛشٝ  قانا٠ ايصٛم املاي١ٝ ٚتٛفت فرؿ
ٚزٜاد٠ ايكٓٛات االشتجُار١ٜ، ٚاؼًت اهل١٦ٝ دٗٛدٖا يف شٛم ايٛط١ٝٓ 

 يالنتتا ن٢ً طرح دس٤ َٔ أشِٗ شت ظرنات  تؼاارات األٚي١ٝ فٛافكاإل
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ن٢ً طرح ؼهٛى يعرن١ ٚاسا٠، ٚإؼاار سكٛم أٚي١ٜٛ يجُإ  تايلاّ، نُا ٚافك
ظرنات، نايو قاَت اهل١٦ٝ بسٜاد٠ طرح ٚساات ؼٓادٜل االشتجُار فرخؽت 

ايؽٓادٜل ٖاا ايلاّ يصت١ نعر ؼٓاٚقًا اشتجُارًٜا داٜاًا، يٝؽ ا إمجايٞ ناد 
 .ؼٓاٚقًا( 263)املرخؽ١ 

ٚيف دلاٍ تٓعِٝ ممارش١ أنُاٍ األٚرام املاي١ٝ رخؽت اهل١٦ٝ يعرنتني 
ناد إمجايٞ داٜاتني ملساٚي١ أنُاٍ األٚرام املاي١ٝ املدتًل١، يٝؽ ا 

ظرن١، ٚنجلت اهل١٦ٝ َٔ َتابل١ أنُاٍ األظداؿ ( 88)ايعرنات املرخؽ١ 
ٓعاّ ايصٛم املاي١ٝ ٚيٛا٥ش٘ ايتٓلٝا١ٜ، باملرخؾ هلِ يًتأنا َٔ ايتساَِٗ 

 .زٜار٠ تلتٝع١ٝ( 149)ْٚلات 
 سرؼت ص١ًُٝايغت ايلادي١ ٚغت املُارشات ُا١ٜ املصتجُرٜٔ َٔ ٚحل

املكا١َ  ٣املصتجُرٜٔ ٚاي ت فٝٗا، ٚبًرت ايعهاٚ ٣اهل١٦ٝ ن٢ً تصًِ ظهاٚ
١ْْٝٛ َٓا باا١ٜ ايلاّ، ٚأْٗت اهل١٦ٝ اإلدرا٤ات ايكا ٣ظهٛ( 803)ي١٦ًٝٗ 

( 251)ظه٣ٛ، َٚا زاٍ ايلٌُ دارًٜا إلْٗا٤ ( 552)ٚاإلدار١ٜ ايالز١َ سٝاٍ 
 .ظه٣ٛ َٓٗا

ٚاشتُرت اهل١٦ٝ يف دٗٛدٖا يت١ُٝٓ ايٛنٞ االشتجُارٟ يا٣ املتلاًَني يف 
َاد٠ إنال١َٝ يف ايؽشف ( 400)األٚرام املاي١ٝ سٝح ْعرت أنجر َٔ 

َسمتر  (15)نت يف أنجر َٔ امج١ًٝ ٚاخلًٝذ١ٝ ٚاياٚي١ٝ، نايو ْعُت ٚظار
إلفؽاح ٚايرقاب١ ٚاحلٛن١ُ يف ٓتا٣ ٚسًك١ نٌُ َتدؽؽ١ يف دلاٍ اَٚ

 .رلتًف َٓاطل املًُه١
ُٖ 24/9/1435ٚتارٜذ ( 388)قرار دلًض ايٛزرا٤ املٛقر رقِ نُا ؼار 

ٚفكا يًتٛقٝت املال٥ِ اياٟ  -ايكاـٞ باملٛافك١ ن٢ً قٝاّ ١٦ٖٝ ايصٛم املاي١ٝ
بلتا ا اٍ يًُسشصات املاي١ٝ األدٓ ١ٝ يعرا٤ ٚبٝ  األشِٗ املارد١ يف  -تراٙ

 . ايصٛم املاي١ٝ ايصلٛد١ٜ، ٚذيو حبصب َا تفل٘ َٔ قٛانا يف ٖاا ايعإٔ
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 :  اقتؽاد١ٜ َٚاي١ٝ ٚتٓع١ُٝٝ ُأخر٣تطٛرات  -5
املعُرٚ  ايُٛطين يًتلُاَالت اإليهرت١ُْٝٚ     "اشتُر تٓلٝا املرس١ًُ ايجا١ُْٝ َُٔ     -أ 

يُانِ َ ُادرات    1427/1428اياٟ مت إطالق٘ يف ايلُاّ املُايٞ    "احله١َٝٛ
-2012)يهرت١ُْٝٚ احله١َُٝٛ   َٚعارٜ  اخلط١ ايتٓلٝا١ٜ ايجا١ْٝ يًتلاَالت اإل

، ٚقا أشُِٗ ذيُو يف تكُاّ ترتُٝب املًُه١ُ ن٢ًُ ايؽُلٝا ايُاٚيٞ         (2016
يف َسظُر األَُِ املتشُا٠ جلاٖس١ُٜ      (2014ّ)َرت ١ ست٢ ايلاّ ( 73)مبكاار 

، سُٝح سككُت   (2003ّ)الت اإليهرت١ْٝٚ احله١َٝٛ َٓا ؼاٚرٙ نُاّ  ايتلاَ
دٚي١ُُ يف املسظُُر ايلُُاّ يًذاٖس١ُُٜ، ( 193)َُُٔ بُُني ( 36)املًُه١ُُ املرت ١ُُ 

، نُُا دُا٤ت   (2012ّ)َراتب نٔ ايتكرُٜر األخُت يلُاّ    ( 5)ٚبتكاّ َكاارٙ 
 دٚي١ يف تكاِٜ اخلاَات اإليهرت١ُْٝٚ احله١َُٝٛ،   ( 20)املًُه١ ـُٔ أففٌ 

( 111)بً  ناد اجلٗات احله١َُٝٛ املرت ط١ُ بايعُ ه١ احله١َُٝٛ اآل١َُٓ       اٚق
ٚبً  ناد اجلٗات احله١َٝٛ اي  تت ادٍ اي ٝاُْات فُُٝا   . د١ٗ سه١َٝٛ ر٥ٝص١

بسٜاد٠ تكُار   د١ٗ سه١َٝٛ( 100)بٝٓٗا إيهرتًْٚٝا نرب قٓا٠ ايتهاٌَ احله١َٝٛ 
فُُٝا جتُاٚز نُاد     نُٔ ايلُاّ املُايٞ ايصُابل،    بامل١ُ٦  ( 60)ْص تٗا أنجر َُٔ  

اخلُُاَات اإليهرت١ُُْٝٚ املتُُٛفر٠ نُُرب اي ٛاب١ُُ ايٛط١ُُٝٓ يًتلُُاَالت اإليهرت١ُُْٝٚ 
خا١َُ إيهرت١ُْٝٚ تكُاَٗا أنجُر َُٔ      ( 2000)أنجُر َُٔ   ( شلٛدٟ)احله١َٝٛ 

خا١َُ إيهرت١ُْٝٚ   ( 400)د١ٗ سه١َٝٛ ر٥ٝص١ بسٜاد٠ تكار بأنجر َُٔ  ( 170)
ْعُاّ املراشُالت احله١َُٝٛ     نُُا مت إطُالم  . داٜا٠ نٔ ايلاّ املايٞ ايصُابل 

اإليهرتْٚٞ ايُاٟ ٜلٌُُ نُٓؽ١ُ إيهرت١ُْٝٚ آ١َُٓ يتصٌُٗٝ ت ُادٍ امللُاَالت         
 .إيهرتًْٚٝا بني رلتًف اجلٗات احله١َٝٛ

تصٌُٗٝ ن١ًُُٝ دفُ     " شُااد "ٚاؼٌ ْعاّ ايصااد اإليهرتْٚٞ َُٔ خُالٍ ْعُاّ     -  
ايرشُُّٛ ٚأدُُٛر اخلُُاَات احله١َُُٝٛ ممُُا شُُاِٖ يف شُُرن١ ٚشُُٗٛي١ إزلُُاز   

َات احله١َٝٛ، سٝح بً  إمجايٞ املافٛنات اي  متت نرب ٖاا ايٓعُاّ  اخلا
ثالخ ١ُ٦َ ٚثالث١ُ نعُر    ( 313)ُٖ َا ٜكار  8/2/1436َٓا إطالق٘ ٚست٢ 
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بامل١ُُُ٦ نُُُٔ ايلُُُاّ املُُُايٞ ايصُُُابل ( 12)ًَُُُٝار رُُُٜاٍ بسُُُٜاد٠ ْصُُُ تٗا 
د١ُٗ  ( 75)د١ٗ َٓٗا ( 139)ٚبً  ناد اجلٗات املرت ط١ ب٘  ،1434/1435

( 4)ربُط نُاد    1435/1436مت خالٍ ايلاّ املايٞ احلُايٞ  سه١َٝٛ سٝح 
  .داٜا٠ دٗات سه١َٝٛ

إٔ ( 2014ّ)يلاّ َ  املًُه١ ؼٓاٚم ايٓكا اياٚيٞ َعاٚرات  رأنا تكرٜ -ز 
ٚنإ َٔ سكل  ًٛا قًٜٛا يًرا١ٜ يف ايصٓٛات األخت٠، املًُه١ اقتؽاد 

 املًُه١ ، ٚإٔدلُٛن١ ايلعرٜٔ ن٢ً َصت٣ٛ بًاإأدا٤   ففٌاالقتؽادات األ
  .يف شٛم ايٓلط ايلامل١ٝ املصاْادٚرٖا  َٔ خالٍدنُت االقتؽاد ايلاملٞ 

ألدا٤ االقتؽادٟ ايكٟٛ يًًُُه١ اياٟ ٜرتهس املاٜرٕٚ ايتٓلٝاٜٕٛ با ٚأظاد
نُا ، إصلاب١ٝ ٚاملداطر َتٛاز١ْٚال تساٍ آفام ايُٓٛ . ن٢ً أشاشٝات ق١ٜٛ

  .جبٗٛد تلسٜس نلا٠٤ اإلْلام ايلاّ ٚخط١ إْعا٤ ٚسا٠ يًُاي١ٝ ايلا١َ ايه١ًٝرس ٛا 
ٚاتلل املاٜرٕٚ ن٢ً إٔ َٛقف ايصٝاش١ ايٓكا١ٜ ٚشٝاش١ ايصال١َ االسرتاز١ٜ 

املًُه١ اقتؽاد إٔ ٚ. رغِ تراد   ٛ اال٥تُإ ايه١ًٝ يف ايٛقت احلاـر َال٥ِ
ٜتُت   إٔ اجلٗاز املؽريفنُا بتكًب األشٛام املاي١ٝ ايلامل١ٝ، مل ٜتأثر 

 .مبصت٣ٛ دٝا َٔ رأط املاٍ ٚايرحب١ٝ
ٚذنر املاٜرٕٚ إٔ براَر شٛم ايلٌُ شاُٖت يف زٜاد٠ فرؿ ايتٛظٝف يف  

ايكطا  اخلاؿ، يهِٓٗ رأٚا إٔ ٖٓاى ساد١ إىل اختاذ َسٜا َٔ اإلدرا٤ات 
ٚتهتصب َٛاؼ١ً اجلٗٛد يتطٜٛر . د ن٢ً ٚظا٥ف ايكطا  ايلاّيًشا َٔ االنتُا

 .َٗارات ايلاًَني َٔ خالٍ ايتلًِٝ ٚايتارٜب أ١ُٖٝ يف ٖاا ايؽاد
 نُا رسب املاٜرٕٚ باخلطٛات املتدا٠ يتٛدٝ٘ براَر اإلشهإ احله١َٝٛ سلٛ

 .دخاًلاألقٌ 
ايلامل١ٝ يًتؽٓٝف اال٥تُاْٞ نٔ ( S&P)أنًٓت ٚناي١ شتاْارد آْا بٛرز   -د 

 َصتكرإىل  اصلابٞيًٓعر٠ املصتك ١ًٝ يًتؽٓٝف ايصٝادٟ يًًُُه١ َٔ  خلفٗا
نٓا ن٢ً خًل١ٝ ترادلات ايٓلط، إال أْٗا أبكت ن٢ً ايتؽٓٝف ايصٝادٟ يًاٚي١ 
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(- AA) ٌٜٛأظارت ايٛناي١ إىل أْ٘ ن٢ً ايرغِ َٔ تلاٌٜ ، ٚن٢ً املا٣ ايط
ًصلٛد١ٜ، إال إٔ  ٛ االقتؽاد احلكٝكٞ ال ٜساٍ قٜٛا ْعرتٓا املصتك ١ًٝ ي

اإلنالٕ بلا إنالٕ مماثٌ َٔ ٚناي١ فٝتغ يًتؽٓٝف اال٥تُاْٞ  ٜٚأتٞ .ْص ٝا
 .ايلامل١ٝ خالٍ ظٗر َارط املٓؽرّ

اإليساَُٞ ايهاٌَُ يٓعُاّ َراق ١ُ      بايتط ٝلَسشص١ ايٓكا ايلربٞ ايصلٛدٟ  باأت -ُٖ
ْٛفُرب  9ُٖ املٛافل 1436ذلرّ  16األسا ظرنات ايتٌُٜٛ انت ارًا َٔ ّٜٛ 

ّ ذيو بلُا اْتُٗا٤ ١ًَُٗ تص١ُٜٛ األٚـُا  ٚفُل أسهُاّ أْع١ُُ ٚيُٛا٥ا          2014
 .ايتٌُٜٛ

، (ايٓعُاّ اجلسا٥ُٞ جلُرا٥ِ ايتسُٜٚر    )ناد َٔ األْع١ُُ َُٓٗا   متت املٛافك١ ن٢ً - ٚ
ٌ      )، (ايٓعاّ اجلسا٥ٞ جلرا٥ِ اإلرٖا ) ، (ْعُاّ ايتُأَني ـُا ايتلطٌُ نُٔ ايلُُ
، (ايلالَات ايتذار١ٜ ياٍٚ دلًض ايتلإٚ ياٍٚ اخلًٝر ايلرب١ٝ" قإْٛ" ْعاّ)
 (. ْعاّ ا ايض اي ًا١ٜ)، (ْعاّ األنالف)، (ْعاّ ايرنا١ٜ ايؽش١ٝ)

، (ايُانِ ايصُهين  تٓعُِٝ  )متت املٛافك١ أٜفًا ن٢ً ناد َٔ ايتٓعُٝات َُٓٗا  - ز
تٓعِٝ )، (ايؽش١ املإ ايط ١ٝ ٚاملصتعلٝات ايتدؽؽ١ٝ ايتابل١ يٛزار٠تٓعِٝ )

اجلُل١ٝ ايصُلٛد١ٜ ملرافُل   تٓعِٝ )، (ايصلٛد١ٜ يًُرظأٜ ايصٝاسٝني ١اجلُلٝ
ٚإنُاد٠ تٓعُِٝ    ،(اجلُل١ٝ ايصلٛد١ٜ يًصلر ٚايصٝاس١تٓعِٝ )، (اإلٜٛا٤ ايصٝاسٞ

 .(مجل١ٝ محا١ٜ املصتًٗو)
 

َْٜشَلغ هلاٙ اي الد قا٥ا َصتتٗا خادّ احلرَني  ٚيف اخلتاّ ْصأٍ ا  إٔ 
ٜلني املًو ن اا  بٔ ن اايلسٜس ٚمسٛ ٚيٞ نٗاٙ األَني ْا٥ب ر٥ٝض دلًض ايعر

ِْٜ نًٝٗا ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايلٗا ايٓا٥ب ايجاْٞ ير٥ٝض دلًض ايٛزرا٤ ايٛزرا٤  ٜ ِا ٚإٔ 
ِٔ ٚاالشتكرار  .ْل١ُ األَ

 


