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)نت": )لنتائج .<علن: )لش8كا: <8باح"ا لل8بع )ل8)بع/ .)تضح: )لص.78 )لكل5ة لعا& 0120/ .بالتالي *() ت& عكس"ا
على )ألسعا8/ سنجG <ن"ا تعكF مك88 8بح 2٥ م78.

.ل. ت& )ستبعاG )لش8كا: )لتي ل& تبG< نشاT"ا )لتشغ5لي لبلغ مك88 )ل8بح 2٤.2 م78/ .في )ل.ق: نفسM نجL> G )لق5مة
ً )لت.قعا: ح.U )لنم. )لGفت58ة )لس.ق5ة عنY G.2 مX. /78ي <8قا& تعكF )أل8باW )لحال5ة/ .)لسع8 عا7G 5عكF <5ضا
Gكما نج /Z.8)] في )لسGإل( Zلس5.لة .ح( F7 تعكG5ة/ تضا^ *ل5"ا عال.7 عاG.ألس"& )لسع( Z.لمستقبلي )لمت.قع لس(
L> F5ة ت.قع )لنا.(_ Lل` م). /5لة.T 78ا فتXGتستق8 عن. Z.لس( Lعلى مك88): <على م U.(Gنا` ش8كا: تتX L>
)لنم. )لمستقبلي م8تفع للش8كة/ .<L 8بح5ت"ا ست_G(G عاما بعG عا&/ .حقق: نح. ٥٦ ش8كة مك88 8بح <قU مL 2٥ م78
bحس Z.لمك88 للس( Tمت.س Lكا. /U.(Gم.قع ت b2٥ ش8كة حسc لش8كا: )لبالغ( GGمقا8نة بإجمالي ع /Z.في )لس

)لم.قع 2e.1e٤ م78.

5عتب8 8ق& )لمك88 )لحالي جG5) بالنسبة للس.Z )لسع.5Gة/ )ل.ضع )ل(h 5جعU )لت(ب(b )لسعh8 في )لس.Z .)التجاf نح.
)لسع8 )لعاUG محG.G)/ .تتح8` )لس.Z بالتالي في مسا8 <فقي حتى ن"ا5ة )ل8بع )لحالي/ ما ل& تكX Lنا` مkث8): خا8ج5ة

عالم5ة )قتصا5Gة <. مkث8): س5اس5ة في )لمنTقة.

Uنشاء )لب.8صة )لع8ب5ة/ .بالتالي جع* U.لتنم.5ة/ خاصة ح( mتفاعل: *5جابا مع ق8)8): قمة )ل58ا Z.لس( Uلع.
)لس.Z )لمال5ة <كث8 )تساعا/ .حجم"ا 8بما <س"& في ت.سع )لTلb على <س"& )لش8كا: )لمتG).لة في )لس.Z )لسع.5Gة/

.7G5G7 )لجGلم.ح( Z.8جة في )لسGفي )لش8كا: )لم U.خGللمستثم8 )لع8بي غ85 )لمق5& بال Wلسما( bبا L8بما م

)ألس.)Z )لعالم5ة ال ت_)U تنت8o )لنتائج .)أل.ضاp )لعالم5ة في Uo )ستق8)8 سع8 ب8مU5 )لنفT في ب.8صة ن8.5.5`
)لمستقبل5ة ف.Z G r٥.ال8)/ .ال ت_)U )لضغ.T )لعالم5ة منخفضة )لتأث85/ .س5ستم8 )لت.جM حتي o5"8 تأث85 قض5ة سق^

)لL5G <. نتائج )ألس.)Z في )ل8بع )أل.U مL )لعا& )لحالي.

)لمالحL> o )ل"G.ء س5خ5& على )لس.Z لفت78 مع ت8)جع )لس5.لة كما حtG في )أل5ا& )لماض5ة عنG مست.s )لخمسة
مل5ا8): 58اU .لL نش"G _5اGت"ا *ال بمتغ85): .مkث8): كب785 <. قo b8".8 نتائج 8بع5ة مkث78/ فالس.Z )ست.عب:

.7G.Gمقب.لة .ت.قعا: بالنم. مح G.Gفي ح U(_5 ل.ضع )لحالي .حج& )لمك88): ال(

جم/ع #لحقوA محفو?ة لـصح/فة #القتصا'ية #إللكتر6ن/ة 2013
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