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 2023ناير ي 03 التاريخ:

 2023الموازنة العامة للسلطنة لعام 

 

من اإليرادات المحققه  لاير عماني    مليار 14.2مقارنة بـ  لاير عماني    مليار 10.05قدرت بمبلغ    2023العامة للدولة لعام    وازنة تشير البيانات إلى أن الم  •

 . % 5المنصرم بـ م اوبنسبة أقل من موازة الع  2022في عام 

٪ من النفقات الفعلية المقدرة في  13.3وأقل بنسبة   2022عام ٪ مقارنة بميزانية  6.4، أي أقل بنسبة لاير عماني  ب   11.35تم تقدير المصروفات بمبلغ  •

 . 2022عام 

الناتج المحلي اإلجمالي( أقل من الميزانية  ٪ من  3٪ من إجمالي اإليرادات و  11) لاير عماني    مليار  1.30  بـ   2023لعام    تم تقدير العجز في موازنة •

 . 2022مقابل الفائض الفعلي المتوقع لعام  2022لعام 

مليار لاير عماني مقارنة بالعجز المدرج    1.15تتجه نحو تحقيق فائض في الميزانية قدره    2023  العامة للدولة لعام  الموازنةتشير البيانات األولية إلى أن   •

 مليار لاير عماني.   1.55في الموازنة البالغ 

و    2022عام  دوالًرا أمريكيًا للبرميل الذي تم تحديده في الميزانية ل  50دوالًرا أمريكيًا للبرميل مقابل    55أن سعر النفط يبلغ    2023عام    موازنةتفترض   •

 .  2021دوالًرا أمريكيًا للبرميل في عام  45

مليار لاير عماني بنهاية عام   17.7مقابل المستوى الفعلي األولي عند  2023مليار لاير عماني في نهاية عام  18.6من المتوقع أن يصل الدين العام إلى  •

 ٪. 42.6مع نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  2022

االعتبار الرئيسي لزيادة مستوى اإلنفاق مع إزالة مصاريف شراء ونقل الغاز من الموازنة    توجيهمع    ، 2023لعام   ة عامالموازنة  العن  عمان  سلطنة    حكومة   أعلنت

 العامة للدولة وتحويل صافي اإليرادات من مبيعات الغاز إلى خزينة الدولة. 

البالغ  و عماني مقارنة بالرقم المدرج في الميزانية مليار لاير 14.2، من المتوقع أن يصل إجمالي اإليرادات الفعلية إلى  2022من حيث األداء األولي للسنة المالية 

 ٪.  34.5قدرها  ومليار لاير عماني ، بزيادة   10.58

عجز الميزانية البالغ    بالنظر إلى. ومع ذلك ،  2022٪ مقارنة بميزانية  7.9مليار لاير عماني ، بزيادة قدرها    13.09التقديرات إلى أن اإلنفاق العام قد نما إلى  تشير  

مليار لاير عماني. هذه نتيجة مباشرة ألسعار النفط التي بلغ    1.15، فإن الدولة في طريقها لتحقيق فائض في الميزانية قدره    2022مليار لاير عماني لعام    1.55

مليار لاير عماني ،  7.46النفط بمقدار  دوالًرا أمريكيًا للبرميل ، مما أدى إلى زيادة عائدات  50قدره ومفترض  الدوالًرا أمريكيًا للبرميل مقابل سعر  94متوسطها 

مليار لاير عماني كان أعلى بنسبة    13.1  وهو  2022مليار لاير عماني. تشير البيانات األولية إلى أن اإلنفاق الفعلي لعام    3.56في حين زادت إيرادات الغاز إلى  

٪( وزيادة  2.3( اإلنفاق الجاري للوزارات المدنية )+  2٪( ، ) 22.2زانية التنمية )+  ( زيادة في مي 1٪ مقارنة بالرقم المدرج في الميزانية ، ويرجع ذلك إلى ) 7.9

  +( األخرى  المساهمات والمصروفات  إجمالي  تم  77.2في  النفطية حيث  المنتجات  ارتفاع دعم  إلى  كبير  إلى حد  ذلك  ، ويرجع  الوقود    اعتماد٪(  أسعار  سقف 

 . 2022االستهالكي في عام 

٪ من الناتج 83مقارنة بـ   2022٪ في عام  43، وبالتالي خفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى  2022ية لسداد الديون في عام  أعطت الحكومة األولو

 . 2022انية ٪ مقارنة بميز12٪ ، وانخفاض تكلفة خدمة الدين. بنسبة  15مع خفض الدين بنسبة  خطة التوازن المالي متوسطة المدى المحلي اإلجمالي في برنامج 

 مليار لاير عماني  -: الميزانية العامة لسلطنة عمان 1الشكل 

 
 المصدر: بيان الميزانية  
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 نتيجة إعادة تخصيص إيرادات الغاز لشركة الغاز المتكاملة المنشأة حديثًا   2023٪ في عام 5.0خفض اإليرادات المتوقعة في الميزانية بنسبة  

ة في موازنة العام  ٪ عن اإليرادات المقدر5.0بنسبة    انخفاض  مليار ر.ع.، وهو ما يمثل  10.05طبقا للموازنة    2023تتوقع حكومة السلطنة أن تبلغ إيرادات عام  

 . 2022عام  ل محققه وال  المتوقعة ة الفعلي األرقام من  بقليل  أقل% 29.4و  الماضي

:  2022) .دوالًرا أمريكيًا للبرميل   55قدره و مدرج في الميزانية من اللى  ، بسعر أع  إنتاجها النفطي٪ في  11.2بنسبة   في اإليرادات  وقد خصصت الحكومة زيادة  

ومع ذلك ، فإن االنخفاض في إجمالي اإليرادات ناتج عن انخفاض إيرادات الغاز ، مقارنة بإيرادات  يل( ،  دوالًرا أمريكيًا للبرم 50سعر النفط المحدد في الميزانية:  

 ( التي ستحول إيرادات الغاز إلى الخزينة مع تغطية نفقات شراء ونقل الغاز الطبيعي. IGC، بعد إنشاء شركة الغاز المتكاملة ) 2022الغاز لعام  

 ، باستثناء تأثير إعادة تخصيص نفقات الغاز إلى شركة الكهرباء الحكومية 2023٪ في عام 7.8اإلنفاق بنسبة ميزانية توسعية مع زيادة 

، وهو انخفاض بنسبة    2022مليار لاير عماني في عام    12.13مقارنة بـ    2023مليار لاير عماني لعام    11.35قدره  و  اإلنفاقمبلغ  خصصت الحكومة العمانية   

 (. IGC. ويعزى هذا التخفيض إلى تحويل تكاليف شراء ونقل الغاز إلى شركة الغاز المتكاملة المنشأة حديثًا ) 2022ية ٪ مقارنة بميزان 6.4

 ٪ مقارنة بأرقام موازنة العام الماضي. 7.8أعلى بنسبة   2023، فإن إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية لعام   باستثناء تأثير اإلنفاق على الغاز

تقدر مصروفات      ٪.16.1المشاركة والمصروفات األخرى بنسبة  مصاريف  ٪( و7.9٪ من اإلجمالي( والنفقات االستثمارية ) 75.9)من  تتكون المصروفات الجارية  

 على أساس االعتبارات التالية:  2023ميزانية عام 

 الفعلية. • تم تقدير مصروفات الوحدات المدنية الحكومية حسب االحتياجات 

 ، مع مراعاة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة.  2012• البدالت الدورية وتكاليف ترقية الُدفعات لعام 

 • إزالة تكلفة شراء ونقل الغاز نتيجة إنشاء شركة الغاز المتكاملة. 

 • مخصصات دعم الكهرباء مع مراعاة نتائج إصالح الدعم. 

 ب الخطة المالية متوسطة المدى. • تخصيص الدعم للمياه والصرف الصحي حس 

 • مصاريف قطاع النقل. 

 • تكلفة خدمة الدين العام وفقاً للقروض القائمة والمخطط لها على مدار العام. 

 مليون لاير عماني لبند من بنود الميزانية لاللتزامات المستقبلية.  400• تخصيص مبلغ 

 زانية بعنوان المشاريع ذات األثر التنموي. مليون لاير عماني لبند جديد في المي  200• تخصيص مبلغ 

 مليون لاير عماني لبند خطة الحماية االجتماعية.  384• تخصيص مبلغ 

 ى:  خطط اإلنفاق األخر 

مالي( والرعاية  ٪ من اإلج44التعليم )بنسبة   مثال على ذلك مليون لاير عماني ،    4.3• يتم تخصيص اإلنفاق على القطاعات االجتماعية والخدمات األساسية بمبلغ  

 ٪ من إجمالي اإلنفاق. 38٪(. يمثل اإلنفاق على هذه الخدمات األساسية حوالي 22٪( والرعاية االجتماعية )بنسبة  12٪( واإلسكان )بنسبة  22الصحية )بنسبة  

الذي يتعين دفعه خالل العام حسب األعمال الفعلية  ، وهو يمثل المبلغ المقدر  2023مليون لاير عماني في موازنة   900• يقدر اإلنفاق على مشاريع التطوير بمبلغ 

 الجارية للمشاريع. 

 2023مليار لاير عماني في عام   1.2• تشير التقديرات إلى أن مصاريف خدمة الدين العام ستصل إلى  
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 2023/ 2022 المرصوفات: مقارنة 2الشكل                                                                                                      2023 – لمصاريف: تكوين ا3الشكل            

 

 المصدر: إعالن الميزانية 

 

٪ من  7.2٪ من إجمالي المشاركة والمصروفات األخرى و 44بنسبة   2023مليون لاير عماني لعام   813بلغت اإلعانات المقدرة في الميزانية 

 العام. إجمالي اإلنفاق 

 مليون لاير عماني ، وفيما يلي تفصيلها:  813 ،  2023يبلغ إجمالي اإلعانات المدرجة في الموازنة لعام 

 مليون لاير عماني. 39يقدر إجمالي االعتمادات المخصصة لدعم المنتجات النفطية بحوالي  دعم المنتجات النفطية:• 

 مليون لاير عماني لدعم الكهرباء والمياه.  560تم تخصيص مبلغ  دعم الكهرباء والمياه:• 

 مليون لاير عماني.  84من المخطط أن يحصل قطاع النقل على دعم بقيمة  دعم النقل: • 

 مليون لاير عماني.  105دعم بمبلغ التخصيص  تم : حي والنفايات دعم الصرف الص• 

 مليون لاير عماني  25تم تخصيص بمبلغ :دعم للمواد الغذائية • 

 لاللتزامات المستقبلية في الميزانية. .ع. مليون ر  200تخصيص مبلغ :اللتزامات المستقبلية . ا •

ي موازنة4الشكل 
 
 2023 : الدعم المعلن ف
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 2022مقابل عجز الموازنة لعام  2023٪ في عام 16ض عجز الموازنة بنسبة  اانخف

  1.15وفائض فعلي يقدر بنحو   2022مليار لاير عماني في موازنة عام  1.55قدره ومليار لاير عماني مقابل عجز   1.30بنحو  2023يقدر عجز الميزانية لعام 

 . 2022لعام  مليار لاير عماني 

 
 مليار لاير عماني )أرقام الميزانية( -: الميزانية العامة لسلطنة عمان 5الشكل 

 
 
 

  األرقام المقدرة لموازنات السلطنة العامة، مليار ر.ع.  
 

 

           

  

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

         
 المصدر: بيان الميزانية 

 

   2023 الخطة االستثمارية لعام

الميزانية الجديد للمشاريع ذات األثر التنموي بقيمة  مليون لاير عماني للنفقات التنموية ، والتي عند تضمينها في بند  900مبلغ  2023خصصت ميزانية الدولة لعام 

مليار لاير عماني على   1.5مليار لاير عماني. من المتوقع أن تنفق عمان لتطوير الطاقة  1.1مليون لاير عماني ، يرفع إجمالي اإلنفاق االستثماري إلى  200

مليار لاير عماني. وبذلك يرتفع إجمالي اإلنفاق المخصص إلى   1.9اني الستثمارات بقيمة التنقيب عن النفط والغاز ومن المتوقع أن يخضع جهاز االستثمار العم

. 2023مليار لاير عماني لعام   4.5 . 

2022مزايا تخفيض الديون خالل عام    

لب على أي صدمات خارجية أو محلية  كجزء من ممارسة إدارة المسؤولية ، خفضت الحكومة دينها العام لتقليل المخاطر المرتبطة مع تعزيز المركز المالي للتغ

 في المستقبل. 

 التصنيفات االئتمانية في عمان

 الوكاله  التقييم  النظرة المستقبلية  التاري    خ 

2022نوفمبر   BB S&P Global مستقر 

2022أكتوبر   Ba3 Moody’s إيجابي 

2022أغسطس   BB Fitch Ratings مستقر 

 المصدر: بيان الميزانية 
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على الرغم من بيئة أسعار النفط  و.  للدولة  المتوقع أن تتمكن عمان من تحسين تصنيفاتها االئتمانية وتوقعاتها من خالل تنفيذ خطط ضبط أوضاع المالية العامةومن 

في تأثير سلبي على االستقرار المالي   المرتفعة الحالية ، تحذر وكاالت االئتمان من أزمة اقتصادية ستؤدي إلى انعكاس في بيئة ارتفاع أسعار النفط ، مما يتسبب

ستدامة المالية العامة للتغلب  إل لذلك ، تؤكد جميع وكاالت التصنيف االئتماني على أهمية استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من أجل ا ،واالقتصادي

 على أي ضغوط مالية. 

 توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

٪ بنهاية  5لحقيقي بنسبة وفقًا للتوقعات التي أعدها فريق مشترك لرصد التطورات االقتصادية والتوقعات في عمان ، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي ا

٪ بسبب زيادة إنتاج النفط  5.5ني بنسبة ، يتوقع الفريق المشترك أن ينمو االقتصاد الوط 2023، مدفوًعا بزيادة األنشطة الهيدروكربونية. خالل عام   2022عام 

 ٪. 2.9أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة  وأيضا ٪ 10.1من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بنسبة  ومن جهه أخرى والغاز. 

 

 المخاطر المالية واالقتصادية الرئيسية المحتملة 

 المخاطر التالية:حدد بيان الميزانية 

 من المتوقع أن يشهد االقتصاد العالمي ركوًدا قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط وبالتالي على األسعار.  تقلب أسعار النفط:. 1

 قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف االقتراض وزيادة تكاليف خدمة الدين ، مما يؤدي إلى مزيد من المخاطر المالية.  ارتفاع سعر الفائدة: . 2

 التوترات الجيوسياسية الشديدة يمكن أن تعطل سالسل التوريد مثل إمدادات الطاقة والمواد الغذائية األساسية.  التوترات الجيوسياسية:. 3

 ض التضخم العالمي تحديات على عمان ، وسيتعين على الحكومة زيادة اإلعانات المختلفة لتخفيف الضغوط التضخمية. يفر  ضغوط التضخم العالمية:. 4

شهدت عمان حوادث مناخية قاسية أكثر تواتراً خالل السنوات الماضية ، مما تطلب بعض اإلجراءات لتوفير بعض اإلغاثة   تغير المناخ والكوارث الطبيعية: . 5

 صالح األضرار للمتضررين وإ
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 الموازنة العامة للدولة  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

         مليون ر.ع.  المقدرة المقدرة المقدرة المقدرة المقدرة المقدرة المقدرة
 صافي إيرادات النفط  4,450 4,870 5,465 5,500 3,550 4,490 5,320
 التغير السنوي   2.4%- 9.4% 12.2% 0.6% 35.5%- 26.5% 18.5%
 النسبة من إجمالي اإليرادات  51.1% 51.3% 54.1% 51.4% 41.1% 42.4% 52.9%
 إيرادات الغاز 1,660 1,910 1,980 2,200 1,870 2,750 1,400
 التغير السنوي   4.4% 15.1% 3.7% 11.1% 15.0%- 47.1% 49.1%-
 النسبة من إجمالي اإليرادات  19.1% 20.1% 19.6% 20.6% 21.6% 26.0% 13.9%

 إيرادات النفط والغاز  6,110 6,780 7,445 7,700 5,420 7,240 6,720

 التغير السنوي   0.7%- 11.0% 9.8% 3.4% 29.6%- 33.6% 7.2%-
 النسبة من إجمالي اإليرادات  70.2% 71.4% 73.7% 72.0% 62.7% 68.4% 66.9%
 إيرادات جارية  2,550 2,560 2,350 2,450 3,000 3,340 3,280

40 
0 220 550 

 إيرادات رأسمالية  20 20 165

 استردادات رأسمالية  20 140 140 10

 إيرادات غير النفط والغاز  2,590 2,720 2,655 3,000 3,220 3,340 3,330

 التغير السنوي   5.71% 0.4% 2.4%- 13.0% 7.3% 3.7% 0.3%-
 النسبة من إجمالي اإليرادات  29.77% 28.5% 26.3% 28.0% 37.3% 31.6% 33.1%
 إجمالي اإليرادات  8,700 9,500 10,100 10,700 8,640 10,580 10,050
 التغير السنوي   1.2% 9.2% 6.3% 5.9% 19.3%- 22.5% 5.0%-
 النسبة من إجمالي اإلنفاق العام  74.4% 76.0% 78.3% 81.1% 79.4% 87.2% 88.5%
 مصروفات الدفاع واألمن 3,340 3,440 3,450 3,450 2,965 2,965 3,000
 مصروفات الوزارات المدنية 4,385 4,350 4,490 4,590 4,075 4,300 4,420

0 0 0 

930 

 مصروفات إنتاج النفط  330 340 360

0 0 
780 

 مصروفات إنتاج الغاز  180 380 190

 مصروفات شراء الغاز    0 380 1,600 0

 فوائد على القروض )خدمة الدين العام(  265 480 630 860 1,200 1,294 1,200

 المصروفات الجارية  8,500 8,990 9,500 9,830 9,020 10,159 8,620

 التغير السنوي   2.1%- 5.8% 5.7% 3.5% 8.2%- 12.6% 15.1%-
 النسبة من إجمالي اإلنفاق العام  72.6% 71.9% 73.6% 74.5% 82.9% 83.8% 75.9%

0 900 900 1,300 1,200 1,365 1,340 
المصروفات اإلنمائية )تضمن الشركات  

 الحكومية( 

 المصروفات اإلستثمارية للشركات الحكومية 15 0 125

0 0 0 1,300 
 مصروفات إنتاج النفط  750 800 800

 مصروفات إنتاج الغاز  560 580 500

 المصروفات اإلستثمارية  2,665 2,745 2,625 2,600 900 900 900

 التغير السنوي   0.2%- 3.0% 4.4%- 1.0%- 65.4%- 0.0% 0.0%
 النسبة من إجمالي اإلنفاق العام  22.8% 22.0% 20.3% 19.7% 8.3% 7.4% 7.9%

10 871 

10 

770 

 مساهمات في مؤسسات محلية و إقليمية ودولية  140 40 30

25 30 30 

395 

 دعم فوائد القروض التنموية واإلسكانية

 دعم قطاع الكهرياء  450 485 500

 الدعم التشغيلي للشركات الحكومية 225 190 0

 دعم السلع الغذائية األساسية   0 0 240

 دعم المنتجات النفطية  20 40 35

400 200 150 0 0 0 0  

             

             

             
 المساهمات ونفقات أخرى  535 765 775 770 960 1,071 1,830

 التغير السنوي   2.7%- 43.0% 1.3% 0.6%- 24.7% 11.6% 70.9%
 النسبة من إجمالي اإلنفاق العام  4.6% 6.1% 6.0% 5.8% 8.8% 8.8% 16.1%
 إجمالي اإلنفاق العام  11,700 12,500 12,900 13,200 10,880 12,130 11,350
 التغير السنوي   1.7%- 6.8% 3.2% 2.3% 17.6%- 11.5% 6.4%-
0        
 (العجز)  (3,000) (3,000) (2,800) (2,500) (2,240) (1,550) (1,300)
 التغير السنوي   9.1%- 0.0% 6.7%- 10.7%- 10.4%- 30.8%- 16.1%-
 النسبة من اإليرادات   34.5% 31.6% 27.7% 23.4% 25.9% 14.7% 12.9%

 النسبة المقدرة من الناتج المحلي اإلجمالي          

 وسائل التمويل        

900 1,150 1,640 2,000 
 صافي اإلقتراض الخارجي 2,100 2,100 2,000

 صافي اإلقتراض المحلي 400 400 400

 اإلحتياطات تمويل من  500 500 400 500 600 400 400
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1,300  

                
1,550  

                
2,240  

                
2,500  

                
2,800  

                
3,000  

                
 جملة وسائل التمويل   3,000

 المصدر: بيان الموازنة         

 

 

 

 وإعالنات أخرى عامة  2025-2021 خطـة التـوازن المالـي متوسـطة المـدىو،  2023تأثر القطاعات بموازنة عام 

 إعالنات الموازنة                               
النظرة  

   المستقبلية
 القطاع 

      

 زيادة أسعار الفائدة للتأثير على قدرة المقترضين على السداد.  •

 القطاع المصرفي والتمويل  إيجابية  الفوائد للبنوك وشركات التأجير مع زيادة اقتطاع االئتمان.زيادة دخل  •

 

الصحي  • التأمين  إدخال  جانب  إلى  الصحة  قطاع  في  اإلنفاق  زيادة 

 ( سيكون مفيدًا للشركاتضمانياإللزامي )
 قطاع التأمين  إيجابية 

  التأمين على الممتلكات قروض اإلسكان المرتفعة ستعطي دفعة لقطاع  •

في موازنة  .ع.  مليون ر   900يقدر اإلنفاق على مشاريع التطوير بحوالي   •
2023 

 مدرسة جديدة وتحديث البنية التحتية في المدارس القائمة 42بناء  •

 بناء مقرات الوزارة ومباني الجمعيات النسائية العمانية.  •

 والموارد المائية. مشاريع وزارة الزراعة والثروة السمكية  •

 طريق ثمريت للشاحنات.  - صاللة  •

 المراكز الصحيهز •

 قطاع االسمنت ومواد البناء  إيجابية 

 مع زيادة النشاط االقتصادي   2023ستمرار الزيادة في عدد الوافدين في عام  إ •

( بدء عمليات مشغل االتصاالت الثالث "فودافون"  1المخاطر الخارجية: )   •

(  3( مبيعات أبراج االتصاالت لجلب النقود للمشغلين. )2لزيادة المنافسة )

 عمانتل من تخفيض الديون   إستفادة

مع   إيجابية
مخاطر خارجية  

 عالية
 قطاع االتصاالت 

وشبه   • الحكومية  الشركات  مستحقات  مقاصة  حساب  توقع  على  الحكومية 
 اإليرادات الحكومية المرتفعة المدعومة بارتفاع أسعار النفط 

 بناء عدة مدارس وطرق وزيادة قروض اإلسكان لزيادة أعمال المقاوالت   •

 قطاع المقاوالت    إيجابية

 

مدرسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص    42من المخطط إنشاء   •
 2023في عام  

 قطاع التعليم  إيجابية 

 قطاع الضيافة / الفنادق  إيجابية   بشكل كبيرانتعاش السياحة  •
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 (U Capital)أوبار كابيتال ش.م.ع.م  
 

  capital.net-www.uالموقع اإللكتروني: 
 مركز أعمال أومنفيست 

 ، مرتفعات المطار، سلطنة عمان 501، طريق رقم 95بناء رقم 

+ 968 2494 9000الهاتف:   
+968 2494 9009الفاكس:   

 capital.net-research@u البريد اإللكتروني: 

          
 
 

 يجوز  وال  كتوصية  التقرير  هذا   استخدام  يجوز  ال  ظرف  أي   وتحت.  فقط  المعلومات  توفير  ألغراض(  U Capital)   م.ع.م.ش  كابيتال  أوبار  ابحاث   بواسطة  التقرير  هذا  إعداد  تم:  المسؤولية  إخالء

  أو   دقتها  نؤكد  ال   الوقت  نفس   في  أننا  إال   النشر  وقت   في  مضللة   غير  أو   صحيحة  التقرير   في  الواردة  المعلومات  تكون  أن   على  الشديد  حرصنا  ومع .    مالية  أوراق  أي   شراء  أو  لبيع  عرضاً   اعتباره

 استخدام   أي  عن  تنتج  خسارة   أي   عن  مباشرة   غير  أو  مباشرة  مسؤولية  أي  األحوال   من  حال   بأية   م.ع .م.ش  كابيتال   أوبار  شركة   تتحمل  ال   كما.  كامل  بشكل  عليها  يعتمد  أال  يجب   عليه  وبناءً .  اكتمالها

 . األغراض من غرض ألي  متلقي  أي بواسطة نشره أو توزيعه أو التقرير  هذا نسخ إعادة يجوز وال هذا.  محتوياته  أو التقرير  لهذا
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