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  وا�ر��م ا������� ����ر ا����
	� ا�����

  إم�رة د�� - 2011 ا�ول ���ا�

  

 ،�2010& ��م ��ل��$ة ذا
�� �*�ر()  2011ا'ول �& ��م  �$� ل% 0.78أ!�ر ال��  وال����ت �� إ��رة د�� ار
����� ل���� ��ل 
	�� ��� وا

، ��.-�) %5�4�5.64) ال?�م وال.<$و��ت =0$ ال>;-ل0) ، ی���0 ار
��ع أ!�ر ��.-�) %5�4�9.72)  ال4*�وج�ء ذل1 (��0) ار
��ع أ!�ر ��.-�) 

�0��5�4)  ال.<$و��ت ال>;-ل0) وال�H5، ��.-�) %5�4�3.13)  ال.?��� وال��4دق، ��.-�) %5�4�3.40)  الC;)��.-�)  ،%5�4�3.52)  ال�

��.-�) ، %5�4�1.27)  وال�N0JO، ا'دوات ال.M4ل0) و إ�Lح�� ا'�Jث��.-�) ، %5�4�1.33) ال��  وال����ت ال.�4-�) ��.-�)  ،2.21%


P�Cت P0.73ا% ، (�-.��(��*Qوال R0���.-�)  أ!�ر�� ح0& ش��ت ، %5�4�0.03)  ال.S�L و��5-!�ت ال*�م��.-�)  ،%5�4�0.05)  ال�$

  %.3.31ا(���ضً� �5�4)  ال�>&، ال.X�0، ال>�$��ء، ال�Wز و ال-U-د

  
  )2011،  2010 ا'ول �& ��م ال$� (ال�	�� وا'ر�Uم ال*�0!0) '!�ر ال.����1 

100  =2007  

 ال-زن ��.-��ت ا_(��ق ال$^0�0)
  ال$�U ال*�0!�

 )2010ا'ول  ال$� (

  ال$�U ال*�0!�
 )2011ا'ول  ال$� (

�ل ال�	�� �% 

 0.78 116.54 115.64 100.00 ال$�U ال*�0!� ال�م 

 5.64 128.67 121.81 11.08 ال?�م وال.<$و��ت =0$ ال>;-ل0)  

 H52.21 113.51 111.05 0.24 ال.<$و��ت ال>;-ل0) وال� 

 0.03 131.93 131.89 5.52 ال.S�L و��5-!�ت ال*�م 

 3.31- 105.19 108.79 43.70 ال�>&، ال.X�0، ال>�$��ء، ال�Wز و ال-U-د 

 1.27 120.27 118.76 3.34 ا'�Jث وال�N0JO، ا'دوات ال.M4ل0) وإ�Lح�� 

 (;C3.40 120.02 116.08 1.08 ال 

 9.72 126.51 115.30 9.08 ال4*� 


P�Cت P0.73 91.53 90.86 6.00 ا 

 (��*Qوال R0� 0.05 106.10 106.04 4.24 ال�$

 �0� 3.52 156.69 151.37 4.09 ال�

 3.13 140.92 136.64 5.48 ال.?��� وال��4دق 

 1.33 127.54 125.86 6.15 ال��  وال����ت ال.�4-�) 
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  )2011،  2010 ال$�  ا'ول �& ��م(ال�	�� وا'ر�Uم ال*�0!0) '!�ر ال.����1 

  

  

  

  :م�/ل ا����� .� م-�,+�ت ا()'�ق ا��%���� آ������ #�ءو

  

 ا�45,���ا���3م وا���2و��ت ��1 

 �
ا'=bی)  أ!�ر  ، �J %5�4�13.01)  اPر
��ع  Rال�-اآأ!�ر ت ، و
C�ر�5.64%�ل ال�	�� �� ��.-�) ال?�م وال.<$و��ت =0$ ال>;-ل0)  ار


;� �d �4خ$  (�4C� $0= (5�4�10.63 % ، ر� %.5�4�8.99) ال�	$وات ی���0 أ!

 ا���2و��ت ا�45,��� وا��67

 �
 . %3.02أ!�ر ال�P  (5�4� H5ر
��عج�ء ذل1 (��0) ، و�2.21%�ل ال�	�� �� ��.-�) ال.<$و��ت ال>;-ل0) وال�H5  ار

 ا��8�9 وم	7,��ت ا��/م

�ل ال�	�� �� ��.-�) ال.S�L و��5-!�ت ال*�م � H��0.03% ر�  .%0.12ال�	�� �� هXb ال.�.-�) �5�4) ال.S�L ال��هMة ، و
C�رت أ!

 

 ا����<، ا�5
���ء، ا�=�ز و ا�,�,د ا��5;،
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g��)وال>�$��ء  ا X�0.ال�>& وال (�-.�� ��، %5�4�5.07) ا_ی��رات أ!�ر وج�ء ذلP (�0�) 1(���ض ،%3.31وال-U-د وال�Wز ��ل ال�	�� 

 .%5�4�0.85)  �-اد و خ���ت و��0() ال.�>&وآbل1 أ!�ر 

�
   ا��Dث وا��C�DE، ا�دوات ا�����AB و إ@9ح

�ل ال�	�� �� ��.-�) ا'�Jث وال�N0JO، ا'دوات ال.M4ل0) وإ�Lح�� � H��1.27% ر�ا'وا(� وا'دوات ال.M4ل0) ال.�(0) والMج�ج0) ، و
C�رت أ!

ال��  ال.M4ل0) =0$ ال..$ة ، ی�R0 أ!�ر %5�4�4.43)  ا'رض أ=?0)ال���د و ، �J أ!�ر %6.47ال�	�� �� هXb ال.�.-�) �5�4) وأدوات ال.�^�ة 

 (5�4�3.75.% 

�4Gا� 

(;Cال (�-.�� ���ل ال�	�� � H�� 3.40% رت�C
خ���ت ، ی�R0 أ!�ر 55.36%�� هXb ال.�.-�) �5�4) وال�.$یg  ا'�5iءخ���ت ، و

 %.d  (5�4�3.13خ$ي 05i)����4ت ، �J أ!�ر %19.28 ال.��<��0ت

H�Bا� 

�ل ال�	�� �� ��.-�) ال4*� � H��9.72% ر�، ی�R0 أ!�ر %22.92ال�	�� �� هXb ال.�.-�) �5�4) ال-U-د والMی-ت ل-!�^� ال4*� ، و
C�رت أ!

 .%5�4�5.24) ال4*� ال5$ي ، �J أ!�ر %5�4�10.84) ال4*� ال�-ي 

 اIتI�Gت

H��  (5�4� تP�C
Pا (�-.�� ���0.73%�ل ال�	�� ،  &� k�)ع��

P�Cت ال��>0) والL!�>0)أ!�ر  ارPة اM5�4�2.63)  أج�% ، R0ر ی��أ!


P�Cت ال��>0) والL!�>0) �5�4) خ���ت P0.70ا.% 

�.��Kوا� L�.ا��� 

 (��*Qوال R0��ل ال�	�� �� ��.-�) ال�$� H��0.05% رت�C
�5�4) ال*$�i!0) و �-اد ال$!� ، ی�R0 ار
��ع أ!�ر %5�4�6.03)  ال�	�� ا'ل�ب، و

  %.5�4�1.77) ال>��J ، m أ!�ر 2.97%

 ا���	��

 �0��ل ال�	�� �� ��.-�) ال�� H��3.52 %ع��
�.$ح�) ع  ر!-م ال�را!) ل، 
���� ار
��C50.00%-�) �5�4) أ!�ر ال�روس ال� P (�0�)ر

 (5�4� (0 %.2.62 ال�Q(-ی) �5�4).$ح�) ر!-م ال�را!) ل� ، �J%4.63ال���

 ا���3+� وا�'�Bدق

�ل ال�	�� �� ��.-�) ال.?��� وال��4دق � H��3.13%ر�أ!�ر  
����، %5.80 �5�4) ال�	�� �� هXb ال.�.-�) ا_��U) ��ل��4دق ، و
C�رت أ!

 .%3.12 خ���ت ال.?��� وال.*�ه�

�+,B��وا��/م�ت ا� �	�ا� 

�ل ال�	�� �� ��.-�) ال��  وال����ت ال.�4-�)� H�� 1.33%رت�C
ل�	�� �� هXb ال.�.-�) �5�4) ا ال.�-ه$ات وال;�� وال����ت أ!�ر ، و

 .%5�4�4.19) خ���ت ال�4ی) ال<��J ، (0C أ!�ر %5�4�6.15)  ا'خ$ىال��  ال<�0C)  ،  ی�R0 أ!�ر13.79%

  


