
            التنــــوع

عمالئنا مركز اإهتمامنا  
                       االبتـكـــار

التقـريـر ال�سنـوي 2006 



اإن الفكرة الرئي�سية لتقريرنا ال�سن�ي لهذا العام ت�ؤكد على التزامنا 

الثابت بتطبيق اإ�سرتاتيجيتنا التي جتعل من عمالئنا مركز اهتمامنا. فاأوالً 

ا�ستمر من�نا ب�سبب انتهاج �سيا�سة التن�ع وحت�سني املجم�عة ال�ا�سعة من 

منتجاتنا وخدماتنا بهدف خدمة قاعدة اأو�سع من الزبائن. ثانياً منهجنا 

امل�ستمر لل�رشاكة مع عمالئنا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والعامل 

العربي بهدف فهم احتياجاتهم وم�ساعدتهم على حتقيق اأهدافهم. 

ثالثاً التزامنا الكامل وامل�ستمر نح� املزيد من االبتكار يف جميع اأن�سطتنا 

الإ�سافة املزيد من القيمة جلميع �رشكائنا. 
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28 اإي�ساحات ح�ل البيانات املالية امل�حدة 

لتك�ن �سيك� اأحد البن�ك اال�ستثمارية التي تركز جمال 

ن�ساطها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي لها ت�اجد يف 

االأ�س�اق اخلليجية الرئي�سية من خالل مركزها القيادي يف 

جماالت ال��ساطة، اإدارة االأ�س�ل واملجاالت املنتقاة لالأعمال 

امل�رشفية اال�ستثمارية وحفظ االأوراق املالية. 

اأن تك�ن اخلدمات التي تقدمها �سيك� متط�رة تقنيا 

ومبتكرة وت�فر مزايا واأف�سلية مقارنة مبا يقدمه مناف�س�نا.

و�س�ف ت�ا�سل �سيك� العمل يف املقام االأول على الت��سع من 

خالل النم� الذاتي وعمليات التملك يف اأ�س�اق دول جمل�س 

التعاون اخلليجي. من خالل هذه اجله�د �سيحقق �سيك� 

مل�ساهميها عائدات ت�ساهي على االأقل ما يقدمه اأقرانها. 
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�رشكة االأوراق املالية واال�ستثمار )�سيك�( ومقرها 

مملكة البحرين، هي م�ؤ�س�سة مالية رائدة  

تقدم جمم�عة خمتارة من اخلدمات امل�رشفية 

اال�ستثمارية ت�سمل اإدارة االأ�س�ل، وال��ساطة، 

و�سناعة ال�س�ق ومت�يل ال�رشكات لعمالئها يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

بداأت �سيك� عملياتها يف عام 1995، وح�سلت 

على ترخي�س ملزاولة االأعمال امل�رشفية 

اال�ستثمارية من م�رشف البحرين املركزي يف 

1997. مت اإدراج ال�رشكة يف �س�ق البحرين لالأوراق 

املالية ك�رشكة مقفلة. متتلك �سيك� اأربع �رشكات 

تابعات وممل�كات بالكامل لها وهم �رشكة 

 ،II رشكة �سيك� لل�سناديق� ،I سيك� لل�سناديق�

و�رشكة �سيك� لل�سناديق III برتخي�س من م�رشف 

البحرين املركزي ملزاولة ن�ساط برامج اال�ستثمار 

اجلماعي و�رشكة �سيك� خلدمات ال�سناديق وتقدم 

خدمات حفظ االأوراق املالية وخدمات ال�سناديق 

االإ�ستثمارية. 

يتك�ن امل�ساهم�ن الرئي�سي�ن لل�رشكة من عدد 

من البن�ك اال�ستثمارية والتجارية الرائدة يف 

منطقة اخلليج وكذلك من �سندوقي للتقاعد 

ممل�كان حلك�مة البحرين. 

�رشكة االأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب )مقفلة( 

بناية بنك البحرين وال�رشق االأو�سط

�س.ب. 1331، املنامة، مملكة البحرين

هاتف:   000 515 17 973+

فاك�س:  000 514 17 973+

هاتف مكتب ال��ساطة:  200 515 17 973+

www.sico-bahrain.com
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اأهم النتائج املالية 

2004   2005   2006 )باآالف الدنانري البحرينية( 

4.136  7.639   4.045 الربح 

33 فل�سا  56 فل�سا  29 فل�سا   االإيرادات لل�سهم ال�احد  

7.0 فل��س 10.0 فل��س  8.0 فلو�ش   ح�س�س االأرباح لل�سهم ال�احد  

20.942   28.542  28.669 حق�ق امل�ساهمني 

27.456  42.713  57.119 اإجمايل امل�ج�دات  
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تقرير رئي�س جمل�س االإدارة

نيابة عن اأع�ساء جمل�س االإدارة، ي�رضين اأن اأقدم التقرير 

ال�سنوي احلادي ع�رض ل�رضكة االأوراق املالية واال�ستثمار 

)�سيكو( لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006. 

وي�سعدين اأن اأفيدكم اأنه بالرغم من التحديات الكبرية 

التي �سهدتها اأ�سواق املنطقة، اإال اأن ال�رضكة متكنت 

جمددا من حتقيق نتائج مثمرة وناجحة خالل العام، 

متثلت يف النتائج املالية القوية والتطور اال�سرتاتيجي 

ال�سلب مدعوما باإجنازات مميزة للعمل والتطور 

املوؤ�س�سي.   

خلفية اقت�سادية واأو�ساع ال�سوق

ا�ستمر االقت�ساد العاملي يف النم� خالل هذا العام. ومت 

التع�ي�س عن ارتفاع اأ�سعار النفط مبعدالت منخف�سة 

الأ�سعار الفائدة والت�سخم، بالرغم من اأن نهاية العام 

�سهدت بداأ يف ارتفاع هذه املعدالت م�سح�با بتذبذب يف 

اأ�سعار ال�رشف. اأما اأو�ساع ال�س�ق فا�ستمرت ب�سكل جيد 

بالرغم من ظه�ر بع�س عالمات عدم اال�ستقرار. وحافظ 

اقت�ساد دول جمل�س التعاون اخلليجي على من�ه الق�ي، 

مع ا�ستمرار ارتفاع اأ�سعار النفط وبالتايل زيادة معدالت 

ال�سي�لة النقدية، مما مكن املنطقة من حتقيق فائ�س 

تراكمي يف ح�ساباتها اجلارية يقدر بح�ايل 240 مليار دوالر 

اأمريكي. وكنتيجة لذلك تزايدت وترية االإنفاق احلك�مي 

وباالأخ�س على م�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع ال�سناعية، 

مما اأدى اإىل جل�ء احلك�مات وم�ؤ�س�سات القطاع العام اإىل 

اال�ستعانة باالأ�س�اق املالية لتم�يل هذه امل�ساريع. متيز العام 

املن�رشم بحدوث حركات ت�سحيح �سديدة يف اأ�س�اق املال 

اخلليجية، حيث انخف�س م�ؤ�رش MSCI  لدول جمل�س تعاون 

اخلليج العربي بحدود 45.9% مع حتقيق اأ�س�اق املال يف عمان 

والبحرين فقط نتائج اإيجابية و اإن كانت مت�ا�سعة.

النتائج املالية

بالرغم من اأو�ساع ال�س�ق غري امل�ستقرة والتي كان من 

ال�سعب التكهن بها وما �سكلته من حتديات، اإال اأن �سيك� 

حققت نتائج مالية ق�ية يف 2006 كانت من �سمن 

املعدالت القيا�سية يف تاريخ ال�رشكة، واإن كانت اأقل من 

نتائج 2005، حيث بلغ اإجمايل الدخل 6.6 ملي�ن دينار 

بحريني مقارنة مع 9.7 ملي�ن دينار بحريني للعام ال�سابق، 

مع �سايف اأرباح بلغ 4.0 ملي�ن دينار بحريني )7.6 ملي�ن دينار 

بحريني يف عام 2005(. و قد انخف�س �سايف الربح 

لل�سهم بن�سبة 48 يف املائة اإىل 29 فل�س )56 فل�س 

يف 2005( كما بلغ العائد على حق�ق امل�ساهمني 

14.1 يف املائة و العائد على جمم�ع االأ�س�ل 7.1 يف 

املائة.   يف حني بلغ حجم االأ�س�ل حتت اإدارة ال�رشكة 

132 ملي�ن دينار بحريني بزيادة 34 يف املائة )99ملي�ن 

دينار بحريني يف عام 2005(.

التطور اال�سرتاتيجي

ت�ؤكد النتائج املالية على النجاح امل�ستمر ل�سيا�سة 

ال�رشكة يف تن�يع م�سادر الدخل. ومتكنت �سيك� من 

تقليل حدة التاأثريات ال�سلبية لنتائج اال�ستثمارات يف 

االأ�سهم اخلليجية من خالل النتائج الق�ية مل�سادر 

الدخل االأخرى كال��ساطة ومت�يل ال�رشكات واإدارة 

االأ�س�ل.

كما اأن اجنازات العمل التي حتققت خالل العام ت�ؤكد 

كذلك على اأن االإ�سرتاتيجية العامة لل�رشكة تعمل 

ب�سكل فعال من حيث من� وتن�يع جماالت العمل 

والرتكيز على العمالء واملحافظة على منهجنا يف 

اإدارة و�سبط امل�رشوفات واملخاطر وراأ�س املال.

اجنازات العمل

خالل عام 2006 متكنت �سيك� من حتقيق عدد 

من االجنازات املهمة، وو�سعت م�ست�يات  جديدة  

لل�سناعة املالية وا�ستمرت يف ت��سيع ت�اجدها 

اجلغرايف ويف تن�يع منتجاتها وخدماتها. وحافظت 

ال�رشكة على مكانتها الريادية يف �سناعة ال�س�ق 

و ك�رشكة ال��ساطة االأوىل لعمليات تداول االأ�سهم 

الكربى يف �س�ق البحرين لالأوراق املالية، وح�سلت 

كذلك على عدة عق�د تف�ي�س مهمة واأطلقت 

�سندوق جديد لالأ�سهم وارتفعت حجم االأ�س�ل حتت 

اإدارة ال�رشكة ب�سكل كبري.

القدرات املوؤ�س�سية

خالل العام وا�سلنا بناء قدرات ال�رشكة امل�ؤ�س�سية 

من خالل تعزيز اإطار عمل اإدارة املخاطرة وح�كمة 

امل�ؤ�س�سة، وحافظنا على تركيزنا يف التحكم يف 

م�رشوفاتنا يف ظل الظروف عالية التحدي و النم� 
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يف امليزانية العم�مية. باالإ�سافة اإىل ذلك قمنا بتنظيم 

هيكلة العمليات وتق�ية فريق االإدارة بعد ا�ستحداث 

من�سب املدير التنفيذي للعمليات، وت�ظيف عدد من 

اخلربات لدعم عمليات النم� كما متت ت��سعة قدرات 

االأبحاث وحت�سني اأنظمة تقنيات املعل�مات. 

اإلتزامنا جتاه املجتمع

كما وا�سلنا اإلتزامنا جتاه املجتمع من خالل تقدمي الدعم 

والرعاية لعدد من امل�ؤ�س�سات اخلريية والطبية والتعليمية 

والثقافية واالإجتماعية وباالإ�سافة اإىل ق�سايا اأخرى 

ت�ستحق الدعم.

وقمنا خالل العام باإ�ستيعاب عدد من الطالب اجلامعيني 

يف اإطار برناجمنا ال�سيفي لت�ظيف وتدريب الطالب.

التخ�سي�سات 

بناءا على النتائج املالية لعام 2006، فقد اأو�سى جمل�س 

االإدارة باخل�سي�سات التالية واخلا�سعة مل�افقة امل�ساهمني:

حت�يل مبلغ 405 األف دينار بحريني اإىل االحتياطي   .1

العام.

حت�يل مبلغ 405 األف دينار بحريني اإىل االحتياطي   .2

القان�ين.

دفع مبلغ  1.113األف دينار بحريني كاأرباح نقدية   .3

للم�ساهمني وه� ما ميثل 8 يف املائة من راأ�س املال 

املدف�ع.

تخ�سي�س مبلغ 125 األف دينار بحريني كمكافاأة   .4

الأع�ساء جمل�س االإدارة.

حتديد مبلغ 30 األف دينار بحريني ي�رشف لالأن�سطة   .5

اخلريية والثقافية والتعليمية خالل العام احلايل 2007.

وقد بلغ ر�سيد حق�ق امللكية 28.7 ملي�ن دينار بحريني 

يف 31 دي�سمرب 2006 مقارنة مع 28.5 ملي�ن دينار بحريني 

عام 2005. 

�سكر وتقدير

مل يكن لتحقق ال�رشكة هذا التط�ر املمتاز يف 2006 ل�ال 

ثقة و�رشاكة عمالئنا والتزام واإخال�س ونزاهة م�ظفينا 

والدعم امل�ستمر والدائم مل�ساهمينا ، وال ي�سعني نيابة عن 

جمل�س االإدارة اإال اأن اأ�سكركم جميعا على م�ساهمتكم يف 

حتقيق عاما ناجحا اآخر ل�رشكتنا.

كما ي�رشفني با�سم امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س االإدارة 

واالإدارة التنفيذية لل�رشكة اأن نتقدم بخال�س العرفان 

والتقدير جلاللة امللك و�ساحب ال�سم� رئي�س ال�زراء و�ساحب 

ال�سم� ويل العهد، لقيادتهم احلكيمة ودعمهم للقطاع 

املايل. كما اأت�جه بال�سكر اإىل وزارة املالية ووزارة ال�سناعة 

والتجارة وم�رشف البحرين املركزي و�س�ق البحرين لالأوراق 

املالية على ت�جيهاتهم ودعمهم امل�ستمر.

ال�سيخ حممد بن عي�سى اخلليفة

رئي�س جمل�س االدارة

ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س االإدارة

7

خالل عام 2006 حافظت الشركة على مكانتها الريادية في صناعة السوق و كشركة الوساطة 
األولى لعمليات تداول األسهم الكبرى في سوق البحرين لألوراق المالية، وحصلت كذلك على 

عدة عقود تفويض مهمة وأطلقت صندوق جديد لألسهم وارتفعت حجم األصول تحت إدارة 
الشركة بشكل كبير.
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1
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ع�سو جمل�س االإدارة  

ع�سو اللجنة التنفيذية  

وميثل م�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار  
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789

اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية

ال�سيد اأنور عبدالله غلوم  .6

ع�سو جمل�س االإدارة  

رئي�س جلنة التدقيق  

وميثل الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد  

ال�سيد حممود الزوام   .7

ع�سو جمل�س االإدارة  

ع�سو جلنة التدقيق  

وميثل امل�ؤ�س�سة العربية امل�رشفية  

ال�سيد عبدالكرمي بوجريي   .8

ع�سو جمل�س االإدارة  

ع�سو جلنة التدقيق  

وميثل البنك البحرين والك�يت  

ال�سيد خالد الرميحي  .9

ع�سو جمل�س االإدارة  

وميثل �رشكة امل�سادر العربية  

االإدارة التنفيـذيــــــة

اأنتوين مال�س 

رئي�س التنفيذي

جنالء ال�سرياوي 

مدير العميات 
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حنان �ساتر 

ال�س�ؤون املالية 

ناديه خليل 

امل�ارد الي�رشية 

واالإدارة

فا�سل خملوق 

ال��ساطة

�سكيل �رضوار

اإدارة االأ�س�ل 

راج جوباالن

اإدارة املخاطر

رامي اإيكو

مت�يل امل�ؤ�س�سات
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الت�س�يق 
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العالقات امل�رشفية
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2004   2005   2006 )مباليني الدنانري البحرينية( 

 5.467   9.705  6.581 الدخل االإجمايل  

  1.406   2.066  2.536 امل�رشوفات االإجمالية   

  4.136   7.636  4.045 الدخل الت�سغيلي  

 امل�رشوفات االإجمالية كن�سبة 

26  21  39    مئ�ية من الدخل  

 م�ساريف امل�ظفني والتكاليف ذات 

 35   20  27    العالقة كن�سبة من الدخل الت�سغيلي  

41   51  66 عدد امل�ظفني يف نهاية ال�سنة  

تقرير االإدارة ح�ل العمليات 

10

نظرة عامة

اإذا ما نظرنا اإىل ما ميكن و�سفه باأو�ساع �سعبة جدا 

لل�س�ق، فاإن �سيك� متكنت من حتقيق اأداء جيد على 

�سعيدي االأداء املايل واجنازات العمل خالل 2006. وتدعم 

النتائج املالية الق�ية من قرار ال�رشكة ال�سائب لتن�يع 

 م�سادر الدخل وزيادة الدخل املعتمد على الر�س�م 

واالأتعاب ملعادلة الدخل املعتمد على اإ�ستثمارات ال�رشكة. 

وبالنظر اإىل اأعمالنا فاإن �سيا�سة ال�رشكة لرتكيز جه�دها 

لتط�ير العمل واملنتجات يف اأ�س�اق دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، اأثمرت عن املحافظة على االإيرادات وزيادة حجم 

العمليات وت��سيع قاعدة العمالء. اإن اإ�سرتاتيجية �سيك� 

هي البقاء على خدمة منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي 

وتن�يع م�سادر الدخل وت��سيع نطاق امليزانية العم�مية 

ب�سكل تدريجي.

اإن الت�قعات لعام 2007 تبدو م�سجعة، يدعمها النم� 

امل�ستمر القت�ساديات دول جمل�س التعاون اخلليجي والتط�ر 

يف اأ�س�اق املال يف املنطقة، وكذلك تعدد م�سادر دخل 

ال�رشكة وت�ازنها، باالإ�سافة اإىل تن�ع االأن�سطة واالإمكانيات 

امل�ؤ�س�سية املتط�رة واالإ�سرتاتيجية املركزة. 

وبداأت اأ�س�اق دول جمل�س التعاون عام 2006 ب�سكل 

يدع� للتفاوؤل بعد انخفا�سات كبرية يف معظم االأ�س�اق 

با�ستثناء اململكة العربية ال�سع�دية. ومع االنخفا�س الكبري 

يف �س�ق االأ�سهم ال�سع�دي يف الربع االأول من 2006، 

وا�ستمرار تقل�س باقي االأ�س�اق اخلليجية، تهياأت االأج�اء 

حلركة ت�سحيح كبرية. ومع اخل�سائر التي بلغت يف اأح�سن 

االأ�س�اق اأداء يف 2005 ما بني 35 اإىل 52 يف املائة، مل تكن 

اأنثوين مال�س 

رئي�س التنفيذي

حركة الت�سحيح هذه م�ستبعدة وان كانت بحدة اأكرث من 

املت�قع. وفاقت ر�سملة ال�س�ق معدالت النم� يف اأ�س�اق 

املنطقة، بينما بلغت ن�سبة ر�سملة ال�س�ق اإىل اإجمايل 

الناجت الق�مي معدالت مرتفعة ب�سكل غري طبيعي، مما 

اأدى اإىل �سع�بة املحافظة على من� االأ�س�اق. وبالنظر اإىل 

امل�ستقبل فاإن الطفرة االقت�سادية التي ت�سهدها املنطقة 

خلقت ما يكفي من الرثوات لتخفيف اأية تاأثريات �سلبية 

مت��سطة االأجل على االأ�س�اق، مع ا�ستمرارية حمافظة 

اأ�سا�سات االقت�ساديات اخلليجية وال�رشكات على ق�تها. اإن 

مرحلة عدم اال�ستقرار التي �سهدتها اأ�س�اق دول جمل�س 

التعاون اخلليجي هي جزء من عملية التط�ر الطبيعي 

بل�غا للن�س�ج والتي متر بها اأية اأ�س�اق مال نا�سئة، وتاأتي 

قدرة هذه االأ�س�اق على امت�سا�س ال�سدمة والتعامل 

معها هي لتحدد ق�ة هذه االأ�س�اق امل�ستقبلية. نحن نت�قع 

اأن تنم� االأ�س�اق االإقليمية ب�سكل م�ستقر يف 2007، كما 

اأننا نعتقد اأن املرحلة القادمة من تط�ر اأ�س�اق دول جمل�س 

التعاون اخلليجي، بغ�س النظر عن اأداء امل�ؤ�رشات، �س�ف يتاأتى 

من خالل اإطار تنظيمي �سلب وواقعي، وزيادة املناف�سة، 

وطرح املزيد من ال�رشكات اجلديدة، واأدوات التغطية وتط�ير 

�س�ق للدين.
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مراجعة االأن�سطة

ا�ستمر دخل ال�رشكة ال�سن�ي يف الت�ساعد خالل 2006، مع 

م�ساهمة جيدة الأن�سطة ال��ساطة واإدارة الرثوات ومت�يل 

ال�رشكات. االأمر الذي �ساعد يف تخفيف تاأثريات اأو�ساع 

ال�س�ق على اأن�سطة اإ�ستثماراتنا يف االأ�سهم. ت�ؤكد نتائج 

2006 على اأننا متكنا من ال��س�ل اإىل ت�ازن معق�ل بني 

خمتلف اأن�سطتنا، حيث �ساهمت اأن�سطة االإ�ستثمار 

اخلا�س بال�رشكة بحدود 21 يف املائة من الدخل وم�سارات 

االأن�سطة ال�سن�ية بحدود 68 يف املائة، والف�ائد وم�سادر 

الدخل االأخرى بلغت م�ساهمتها 11 يف املائة من الدخل. 

و�س�ف ي�ساهم تن�ع وت�ازن م�سادر الدخل على م�اجهة اأية 

تقلبات م�ستقبلية يف اأ�س�اق دول جمل�س التعاون اخلليجي.

ارتفعت امل�ساريف خالل العام وذلك ب�سبب الزيادة الكبرية 

يف اأعداد امل�ظفني الذي ارتفع من 51 اإىل 66 م�ظف، 

وكذلك تعديل مكافاآت امل�ظفني لتتما�سى مع م�ست�يات 

ال�س�ق ال�سائدة. وارتفعت ن�سبة امل�ساريف اإىل الدخل 

من 21 يف املائة اإىل 39 يف املائة، كما انخف�ست ن�سبة 

م�ساريف امل�ظفني اإىل اإجمايل امل�ساريف لتبلغ 70 يف املائة 

)75 يف املائة يف �سنة 2005(.

ا�ستمرت �سيك� بالتمتع مب�قف مايل ور�سملة ق�ية، بلغت 

حق�ق امل�ساهمني مبا يف ذلك التخ�سي�سات 28.7 ملي�ن 

دينار بحريني مقارنة مع 28.5 ملي�ن دينار بحريني يف العام 

ال�سابق. مع نهاية العام بلغت حق�ق امل�ساهمني ما ن�سبته 

50 يف املائة من اإجمايل االأ�س�ل مقارنة مع 67 يف املائة 

مع نهاية 2005. كما بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال كما يف 

تاريخ امليزانية العم�مية 37.42 يف املائة االأ�س�ل مقارنة 

مع 33.79 يف املائة يف العام ال�سابق، اعتمادا على معدل 

ال�سنة كاملة، و 30.97% و 37.39% اعتمادا على معدل 

نهاية العام .

اال�ستثمار واأوراق اخلزانة

خالل 2006 حافظت �سيك� على م�قعها ك�سانع ال�س�ق 

االأول يف �س�ق البحرين لالأوراق املالية منذ عام 1997، واأحد 

اأهم �سناع ال�س�ق يف املنطقة. وح�سلت ال�رشكة على 

عق�د تف�ي�س جديدة من عدة م�ؤ�س�سات هامة وو�سعت 

عملياتها جغرافيا ووا�سلت يف اال�ستثمار لتح�سني 

خدماتها. ومن اأهم اجنازاتها ح�س�لها على تف�ي�س من 

جمم�عة الربكة امل�رشفية ل�سناعة �س�ق الأ�سهم املجم�عة 

يف �س�ق البحرين لالأوراق املالية وب�ر�سة دبي العاملية، االأمر 

الذي �سكل معلما مهما لكل من �سيك� واأ�س�اق املال يف 

املنطقة، كما اأظهر هذا التف�ي�س املزدوج الق�ة التي تتمتع 

بها �سيك� على امل�ست�ى االإقليمي وا�ستمرارها يف تط�ير 

اأ�س�اق املال اخلليجية، كما �سكل اأول اإدراج ل�رشكة تتخذ 

من البحرين مركز لها واأول م�ؤ�س�سة اإ�سالمية مالية تقدم 

اأ�سهمها يف ب�ر�سة دبي العاملية.

اأو�ساع ال�س�ق الغري م�ستقرة كان لها تاأثرياتها على دخل 

�سيك� من عمليات االإ�ستثمار يف االأ�سهم يف 2006. 

فاخل�سائر من تداول االأ�سهم بلغت 50 األف دينار بحريني 

مقارنة مع 2.6 ملي�ن دينار بحريني من اأرباح يف العام 

املا�سي. يف ذات ال�قت ارتفعت االأرباح من بيع االأ�سهم 

املعرو�سة للبيع اإىل 1.5 ملي�ن دينار بحريني مقارنة مع 1.0 

ملي�ن دينار بحريني يف 2005. كما اأن الع�ائد من ت�زيعات 

االأرباح ارتفعت بن�سبة 17 يف املائة اإىل 593 األف دينار 

بحريني مقارنة مع 59 األف دينار بحريني يف 2005.

وح�ست اأعمال ال�رشكة من اأن�سطة اخلزانة بعام ممتاز يف 

2006 ، حيث �ساهم كل من اإيداعات الزبائن واإدارة النقد 

وعمليات �رشف النقد االأجنبي، ب�سكل كبري يف النم� الق�ي 

يف الف�ائد والع�ائد النقدية. كما ت�ساعف الهام�س على 

ع�ائد الف�ائد من ح�سابات التداول وح�سابات ال�سحب على 

املك�س�ف اىل 730 األف دينار بحريني خالل العام )166 األف 

دينار بحريني يف �سنة 2005( .
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تقرير االإدارة ح�ل العمليات )يتبع( 

الو�ساطة

اأرتفع الدخل ال�سايف من اأن�سطة ال��ساطة بن�سبة 55 

يف املائة اإىل 1.5 ملي�ن دينار بحريني مقارنة مع 998 األف 

دينار بحريني يف 2005، م�ؤكدا على و�سع �سيك� ك�رشكة 

ال��ساطة االأوىل يف �س�ق البحرين لالأوراق املالية للعام 

الثامن على الت�ايل. وبلغت احل�سة ال�س�قية لل�رشكة 

من جميع العمليات يف �س�ق البحرين لالأوراق املالية 71 

يف املائة )36 يف املائة يف 2005( بينما ارتفعت القيمة 

االإجمالية جلميع العمليات بن�سبة 284 يف املائة لت�سل اإىل 

745 ملي�ن دينار بحريني.

وحافظت ال�رشكة كذلك و�سعها ك�رشكة ال��ساطة 

املف�سلة للعمليات الكربى. ففي عام 2006 اأجنزت �سيك� 

عمليتني كبريتني يف �س�ق البحرين لالأوراق املالية ت�سمنتا 

بيع و�رشاء اأ�سهم يف بنك البحرين والك�يت وم�رشف 

ال�سامل. 

كما وا�سلت قدرات �سيك� يف االأ�س�اق اخلليجية من�ها 

لتكمل قدراتها املحلية يف ال��ساطة. فخالل عام 2006 

وبف�سل تغطيتنا االأ�سمل وخدماتنا االأف�سل متكنا من زيادة 

اأن�سطتنا نيابة عن عمالئنا يف امل�ؤ�س�سات واالأفراد يف اأ�س�اق 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

اإدارة االأ�سول

ارتفع حجم االأ�س�ل حتت اإدارة �سيك� ب�سكل كبري وبن�سبة 

34 يف املائة لتبلغ 132 ملي�ن دينار بحريني يف 2006 مقارنة 

مع 99 ملي�ن دينار بحريني يف العام ال�سابق، ويع�د ذلك 

ب�سكل اأ�سا�سي اإىل الف�ز بعدد من عق�د التف�ي�س واإطالق 

�سناديق ا�ستثمارية جديدة خالل العام. وبالتايل ارتفعت 

ر�س�م االإدارة مما �ساهم يف تقليل اأثر االنخفا�س يف ع�ائد 

ر�س�م االأداء والتي تاأثرت ب�سبب اأو�ساع ال�س�ق.

يف 2006 ح�سلت ال�رشكة على تف�ي�س الإدارة �سندوقني 

جديدين من م�ؤ�س�سة مالية اإ�سالمية و االأخرى م�ؤ�س�سة 

مالية تقليدية. كما قامت ال�رشكة كذلك خالل العام 

باإطالق �سندوق �سيك� الأ�سهم دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، والذي ي�ستثمر يف االأ�سهم املدرجة يف اأ�س�اق املال 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، با�ستثناء ال�سع�دية.

بالرغم من عدم اال�ستقرار وحركات الت�سحيح يف عام 

2006 متكنت �سناديق �سيك� الثالثة لالأ�سهم من حتقيق 

اأداء فاق م�ؤ�رشات االأ�س�اق يف املنطقة ومقايي�سها املعيارية 

وحققت نتائج اأف�سل من ال�سناديق االأخرى املناف�سة. 

فعلى �سبيل املثال انخف�س م�ؤ�رش MSCI اخلليج وم�ؤ�رش 

MSCI اخلليج )با�ستثناء ال�سع�دية( بن�سب و�سلت اإىل 
45.9% و 19% على الت�ايل يف حني انخف�س كل من �سندوق 

اأ�سهم اخلليج و�سندوق �سيك� لالأ�سهم اخلليجية بن�سبة 

13.9% و 7.2% على الت�ايل، كما �سهد �سندوق �سيك� 

لالأ�سهم املختارة انخفا�س طفيف بلغ 0.5% خالل عام 

2006. تعك�س هذه النتائج قدرة �رشكة �سيك� من احلفاظ 

على روؤو�س اأم�ال امل�ستثمرين واحلد من اخل�سائر بالرغم من 

الفرتات الط�يلة من عدم اال�ستقرار وت�سحيح االأ�سعار 

التي �سهدتها االأ�س�اق اخلليجية يف 2006. وتعزو �سيك� 

هذا االأداء الق�ي اإىل االإ�سرتاتيجية املحافظة التي تتبعها 

ال�رشكة لت�زيع االأ�س�ل واإ�سرتاتيجيها يف انتقاء االأ�سهم  

على اأ�سا�س اإختيار اأف�سل االأ�سهم اأوالً ومن ثم النظر اإىل 

القطاع وال�س�ق، ويف ذات ال�قت تنتهج �سيك� اإ�سرتاتيجية 

اإدارة املخاطر من خالل مراقبة اأداء ال�رشكات وحتليل خماطر 

الدول والقطاعات. ويركز مدراء ال�سناديق على التعرف على 

ال�رشكات ذات االأداء الق�ية والتي يتم تداولها باأ�سعار اأقل 

من اأ�سعارها الفعلية.

متويل ال�رشكات

حققت اأن�سطة مت�يل ال�رشكات واأ�سهم الدين اأداء جيد 

خالل العام. حيث �ساركت �سيك� يف الطرح االأويل العام 

مل�ؤ�س�ستني ماليتني اإ�سالميتني وعمليتي ت�ظيف ا�ستثمار 

ل�رشكتي ات�ساالت يف املنطقة و�سندات وحق�ق ملكية 

الثنني من العمالء البحرينيني الدائمني.

فعملت ال�رشكة كمنظم للطرح االأويل مل�رشف ال�سالم 

يف البحرين، حيث بلغ حجم االكتتاب 63 �سعف املطل�ب 

وجمع مبلغ 2.7 مليار دينار بحريني، وه� اأكرب طرح اأويل عام 

يف تاريخ �س�ق البحرين لالأوراق املالية. وا�ستخدام يف هذا 

الطرح الهام برنامج جديد لالإكتتاب حيث يتقدم امل�سارك�ن 

يف االكتتاب بطلباتهم با�ستخدام رقم امل�ستثمر يف �س�ق 

البحرين لالأوراق املالية الأول مرة حتى ميكنهم من البدء 

بالتداول مبا�رشة بعد االنتهاء من التخ�سي�س. 



The Firm’s annuity 
revenues continued 
to increase in
2006

 توفري فر�ص ��ستثمارية �إقليمية 

جديدة ومبتكرة للعمالء 

يف  الأول  ال�سوق  ك�سانع  موقعها  على  �سيكو  حافظت   2006 عام  خالل 

�سوق البحرين لالأوراق املالية، واأحد اأهم �سناع ال�سوق يف املنطقة.  

الربكة  جمموعة  من  تعيني  على  احل�سول  العام  خالل  الجنازات  اأهم  ومن 

امل�رصفية ل�سناعة ال�سوق لأ�سهم املجموعة يف بور�سة دبي العاملية.

�سكل هذا العقد معلما مهما لكل من �سيكو واأ�سواق املال يف املنطقة، 

كما اأظهر هذا الإدراج القوة التي تتمتع بها �سيكو على امل�ستوى الإقليمي 

هذا  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  يف  املال  اأ�سواق  تطوير  يف  وا�ستمرارها 

جديدة  فر�س  يقدم  جيد،  ب�سكل  منظمة  اأ�سواق  يف  مت  الذي  التفوي�س 

لال�ستثمار يف الأ�سهم الإقليمية. 

نق�س  ويف  العاملية،  دبي  بور�سة  مع  تعامل  اأول عالقة  التعيني  هذا  ويعترب 

الوقت �سكل اأول اإدراج ل�رصكة تتخذ من البحرين مركز لها واأول موؤ�س�سة 

اإ�سالمية مالية تطرح اأ�سهمها يف بور�سة دبي العاملية.



 نقدم خدمات و�ساطة ر�ئدة 

لعمالئنا يف �لبحرين

يف عام 2006، ح�سلت �سيكو على الرتتيب الأول ك�رصكة الو�ساطة الرائدة 

من حيث قيمة وحجم الأ�سهم املتداولة يف �سوق البحرين لالأوراق املالية. 

تفوقها  �سيكو  وا�سلت  الرتتيب  هذا  �سملها  و�ساطة  �رصكة   13 بني  فمن 

للعام الثامن على التوايل، موؤكدا على ريادة ال�رصكة وو�سعها كاأكرث �رصكات 

الو�ساطة ن�ساطا يف �سوق البحرين لالأوراق املالية.

ونيابة عن قاعدة وا�سعة من عمالئنا من املوؤ�س�سات والأفراد يف اأ�سواق دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، بلغ حجم تداول �سيكو بالأ�سهم 745.5 مليون دينار 

التداول  اإجمايل حجم  من  املائة  71.31% يف  ن�سبة  ي�سكل  والذي  بحريني، 

طوال اأثنى ع�رص �سهرا. 

للعمليات  املف�سلة  الو�ساطة  و�سعها ك�رصكة  كذلك  ال�رصكة  وحافظت 

البحرين  �سوق  �سيكو عمليتني كبريتني يف  اأجنزت   2006 عام  الكربى. ففي 

لالأوراق املالية ت�سمنتا بيع و�رصاء اأ�سهم يف بنك البحرين والكويت وم�رصف 

ال�سامل.
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إرتفعت حجم 
األصـول تحت إدارة 

الشركة بشكل 
كبير وبنسبة 34.6 
في المائة في 2006
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تقرير االإدارة ح�ل العمليات )يتبع( 

تنوي سيكو 
توسعة قدرات 
الشركة لألبحاث 
اإلقليمية
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كما عملت �سيك� كمتعهد رئي�سي م�سارك يف اإدراج 

اأ�سهم البنك االأوروبي االإ�سالمي لال�ستثمار يف ال�س�ق 

اال�ستثماري البديل لب�ر�سة لندن. تاأ�س�س البنك االأوروبي 

االإ�سالمي لال�ستثمار يف عام 2005 كاأول م�رشف اإ�سالمي 

ا�ستثماري م�ستقل م�رشح له ويعمل حتت اأنظمة �سلطة 

اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة، وه� اأول م�ؤ�س�سة تعمل 

على �سد الفج�ة بني االأ�س�اق االإ�سالمية والتقليدية. 

وكذلك خالل العام عملت �سيك� كم�ست�سار مايل لعملية 

ت�ظيف ا�ستثمار ل�رشكة ات�ساالت جديدة يف البحرين كما 

عملت ك�كيل لت�ظيف اال�ستثمار يف البحرين ل�سالح 

واحدة من اأكرث �رشكات االت�ساالت من�ا يف م�رش. 

من االجنازات االأخرى ل�سيك� العمل كمدير اإ�سدار حلق�ق 

امللكية ل�رشكة البحرين لل�سينما والتي رفعت راأ�سمال 

ال�رشكة بن�سبة 15%، وفاق االكتتاب احلجم املطل�ب بن�سبة 

1.26 مرة حيث مت جمع 2.65 ملي�ن دينار بحريني، و�سكل 

هذا ثاين اإ�سدار حق�ق ملكية ناجح تق�م �سيك� باإدارته. 

قامت ال�رشكة كذلك باإدارة االكتتاب كمتعهد االكتتاب 

الرئي�سي الإ�سدار �سندات متغرية الفائدة ل�رشكة البحرين 

للت�سهيالت التجارية بقيمة 10 ملي�ن دينار بحريني. ويعد 

هذا االإ�سدار الثالث على الت�ايل املدار من قبل �رشكة 

البحرين للت�سهيالت التجارية وهذا ي�ؤكد على ق�ة عالقة 

ال�رشكتني.

االأبحاث

ا�ستمرت االأبحاث االإ�ستثمارية كخدمة م�ستقلة ذات 

قيمة م�سافة تقدمها �سيك� لعمالئها، وتقدم دعما 

قيما ملختلف وحدات االأعمال يف ال�رشكة. خالل العام 

عززت �سيك� من قدراتها البحثية التزاما منها لتقدمي 

م�ست�ى خدمات مميز للعمالء. وا�ستمرت خدمات االأبحاث 

االإ�ستثمارية يف الرتكيز على ب�سكل اأ�سا�سي على ال�رشكات 

البحرينية املدرجة، كما متت زيادة التغطية املنتقاة الأ�س�اق 

اأخرى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. حيث اأ�سبحت 

االأ�س�اق اخلليجية اأكرث تكامال، ومع زيادة االهتمام االإقليمي 

والدويل امل�ؤ�س�سي، تن�ي ال�رشكة ت��سعة قدرات ال�رشكة 

لالإبحاث مع الرتكيز على قطاعات بعينها يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

الو�ساية واالإدارة

من خالل �رشكة �سيك� خلدمة ال�سناديق واململ�كة بالكامل 

ل�سيك�، متكنت ال�رشكة من ال��س�ل اإىل �س�ق حفظ 

االأ�سهم وخدمات االإدارة لل�سناديق يف املنطقة. بالرغم من 

اأنه مت تاأ�سي�س هذه ال�رشكة م�ؤخرا، فلقد حققت بداية جيدة 

باإدارة اأ�س�ل بقيمة 236 ملي�ن دينار بحريني، من خالل من� 

م�ستقر وحم�س�ب ولقد بداأت بالفعل يف حتقيق اأرباح. 

املوارد الب�رشية

ي�سكل الراأ�سمال الب�رشي اأهم امل�ارد واالأ�س�ل الأي م�ؤ�س�سة 

اأو جمتمع وباالأخ�س يف حال امل�ؤ�س�سات املالية. هدفنا 

ه� تعزيز هذه االأ�س�ل وتهيئة املناخ املنا�سب الذي ميكن 

م�ظفينا من تقدمي املزيد فكريا وماديا.

يف عام 2006 قامت �سيك� با�ستحداث من�سب املدير 

التنفيذي للعمليات لي�ؤكد على التزام �سيك� امل�ستمر 

لتدعيم اجلهاز التنفيذي لل�رشكة وتعزيز هيكلية اإدارة 

العمليات بها. و�س�ف ين�سب عمل املدير التنفيذي 

للعمليات على اإدارة االأعمال الي�مية لل�رشكة و�س�ف يك�ن 

م�سئ�ال عن املراحل القادمة من من� االأعمال. بينما �سريكز 

الرئي�س التنفيذي على �سئ�ن ال�رشكة االإ�سرتاتيجية وتعزيز 

عالقاتها وو�سائل التحكم.

ولدعم من� اأعمال ال�رشكة امل�ستمر، قامت ال�رشكة بت�ظيف 

عدد من املحرتفني من ذوي اخلربة خالل العام حيث ازداد 

عدد امل�ظفني من 51 اإىل 66. كما ا�ستمرت ال�رشكة 

يف اال�ستثمار يف تدريب وتط�ير م�ظفيها، ومنحهم 

كل الفر�س املمكنة لتق�ية وزيادة معارفهم ومهاراتهم 

لتمكينهم من قدراتهم. كما مت تعديل مكافاآت امل�ظفني 

متا�سيا مع م�ست�يات ال�س�ق.

تقنية املعلومات

تعترب �سيك� ا�ستخدام اأحدث تكن�ل�جيا املعل�مات 

واالت�ساالت اأحد اأهم اأدواتها الأداء اأعمالها. خالل العام 

قامت ال�رشكة بتح�سني اإمكانيات تقنيات املعل�مات من 

اأجل تعزيز خدمات الزبائن وحت�سني الكفاءة واأنظمة املخاطر 

والتحكم. ويتم حاليا مراجعة اخلطط ال�ستبدال نظام 

ال�رشكة لتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت بالكامل خالل   

.2008 /2007
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نظرة م�ستقبلية

ت�ؤكد النتائج على فائدة االلتزام باإ�سرتاتيجية ثابتة ومن�ذج 

عمل �سلب. يف 2006 اأدى هذا اإىل تق�ية م�قعنا يف ال�س�ق 

واإىل النم� يف ع�ائد اخلدمات، وزيادة حجم تعامالتنا واأداء 

ت�سغيلي ق�ي، مما اأدى اإىل متكني �سيك� من تعزيز تن�ع 

منتجاتها واملحافظة على الربحية.

هذه االجنازات دعمت من ت�جهات ال�رشكة لتاأ�سي�س قاعدة 

ت�سغيلية اأو�سع، لال�ستفادة من فر�س العمل اجلديدة الناجتة 

عن من� اقت�ساديات دول جمل�س التعاون اخلليجي، والت�قعات 

با�ستعادة االأ�س�اق اخلليجية لعافيتها ومن�ها امل�ستقبلي. 

تدخل ال�رشكة عام 2007 ويف ح�زتها خط�ط عمل ق�ية 

وعمليات ت�سغيلية تتميز بالكفاءة وقدرات اأف�سل مل�اجهة 

التحديات امل�ستقبلية. هذه الع�امل تعزز من ت�قعات االإدارة 

ال�ستمرار النم� وحت�سني الربحية. 

احلركات الت�سحيحية احلادة التي �سهدتها االأ�س�اق 

اخلليجية يف 2006 والدرو�س امل�ستقاة من ذلك ت�سكل 

مرحلة مهمة يف تط�ر اأ�س�اق املال الن�سطة يف املنطقة. 

التحدي االآن ه� حت�سني الثقافة اال�ستثمارية لدى 

امل�ستثمرين، وتطبيق نظم رقابية اأكرث �سفافية وتط�را، 

وت�سجيع على املزيد من االت�سال بني االأ�س�اق. مع هذه 

التط�رات مدع�مة بع�امل اقت�سادية دافعة، �ست�ستمر 

اأ�س�اق املال يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف النم� 

واالجتاه نح� الن�س�ج مما �س�ف ي�فر املزيد من الفر�س 

ل�سيك� لت��سعة نطاق عملها.      

تقرير االإدارة ح�ل العمليات )يتبع( 



 نقدم �إىل عمالئنا عو�ئد ��ستثمارية 

متنوعة ومتو�زنة

اأ�سواق دول  التي �سهدتها  الت�سحيح  بالرغم من عدم ال�ستقرار وحركات 

لالأ�سهم من  �سيكو  العام متكنت �سناديق  اخلليجي خالل  التعاون  جمل�س 

حتقيق اأداء فاق موؤ�رصات الأ�سواق ومقايي�سها املعيارية وحققت نتائج اأف�سل 

من ال�سناديق الأخرى املناف�سة.

ف�سندوق اأ�سهم اخلليج الذي ي�ستثمر يف اأ�سهم الأوراق املالية املدرجة يف 

MSCI اخلليج  اأداءه موؤ�رص  التعاون اخلليجي فاق  املال يف دول جمل�س  اأ�سواق 

)با�ستثناء  اخلليجية  لالأ�سهم  �سيكو  �سندوق  اأما  املائة.  يف   32 بن�سبة 

اخلليج   MSCI موؤ�رص  اأداءه  فاق   2006 مار�س  يف  اأطلق  والذي  ال�سعودية( 

)با�ستثناء ال�سعودية( بن�سبة 23.4 يف املائة. وحافظ �سندوق �سيكو لالأ�سهم 

املختارة الذي ي�ستثمر يف الأ�سهم املدرجة يف �سوق البحرين لالأوراق املالية، 

على نف�س م�ستويات اأداء موؤ�رص �سوق البحرين لالأوراق املالية

اإىل الإ�سرتاتيجية املحافظة التي تتبعها ال�رصكة   ويعود هذا الأداء القوي 

لتوزيع الأ�سول واإ�سرتاتيجيها يف انتقاء اأف�سل الأ�سهم اأولً وثم النظر اإىل 

القطاع وال�سوق. ويف ذات الوقت تنتهج �سيكو اإدارة املخاطر من خالل مراقبة 

اأداء ال�رصكات وحتليل خماطر الدول والقطاعات. ويركز مدراء ال�سناديق على 

التعرف على ال�رصكات ذات الأداء القوية والتي يتم تداولها باأ�سعار اأقل من 

اأ�سعارها الفعلية. و�سيوا�سل هذا النهج يف تقدمي عوائد متنوعة حمدودة 

املخاطر وم�ستقرة على املدى املتو�سط والبعيد. 



a consistent strategy and robust business model. For 
2006, this resulted in a strengthened market position 
and growth in service revenues, higher volumes, 
improved mix and strong operational performance, 
which enabled SICO to enhance product diversification 
and maintain profitability.

These achievements have also supported the Firm’s 
endeavours to establish a wider operational platform 
from which to take full advantage of the new business 
opportunities afforded by the growth momentum 
of the GCC economy, and to cater for the forecasted 
continued recovery and future growth of the GCC 
markets. The Firm enters 2007 with a strong pipeline 
of business and enhanced operational efficiency, better 
equipped to face the challenges ahead. These factors 
underpin Management’s expectations of continued 
growth and improved profitability.

The severe corrections experienced by the GCC stock 
markets in 2006, and the lessons learned by investors 
and issuers alike, constitute an important phase in 
the development of a vibrant capital market in the 
region. The challenge now is to improve investor 
education, adopt greater transparency and regulatory 
control, deepen sophistication, and encourage greater 
interconnectivity between markets. With these 
developments, aided by strong underlying economic 
drivers and business fundamentals, GCC capital markets 
will continue to grow and mature, thereby providing 
SICO with greater opportunities to expand its role.

Custody and Administration

Through it wholly-owned subsidiary, SICO Funds Service 
Company, the Firm enjoys access to the fast growing 
custody and administration market in the GCC. Recently 
established, the Company has made a good start, 
growing in a consistent and measured fashion, and 
already generating a profit.

Human Resources

In 2006, SICO created a new position of Chief Operating 
Officer (COO) as part of its continuous commitment to 
strengthening its management team and streamlining 
its operating structure. Ms. Najla Al-Shirawi, who has 
been with SICO for ten years, and Head of Investments 
and Treasury for the past three years, was appointed to 
the new position. She will be responsible for managing 
the Firm’s day-to-day activities and driving the next 
phase of business growth. This will enable the Chief 
Executive Officer to focus greater time and attention to 
issues of strategy, major relationships, and control.

In order to support the Firm’s continued business 
growth, additional young professionals were recruited 
during the year to join the SICO team, increasing 
staff strength from 51 to 65 people [check]. The 
Firm continued to make a substantial investment in 
training and development, providing staff with every 
opportunity to enhance their knowledge and skills, 
and realise their full potential. At the same time, staff 
remuneration was adjusted in line with market levels. 

Information Technology

Utilisation of the latest information and communications 
technology (ICT) is a key business enabler for SICO. 
During the year, the Firm’s IT capability was further 
upgraded to enhance client service, improve efficiency, 
and enhance risk and control systems. Plans are 
currently being reviewed to replace the Firm’s core ICT 
system in 2007.

Outlook

The Firm’s results continue to confirm the benefits of 

 نقدم لعمالئنا خدمات مبتكرة 

ومتطورة لتمويل �ل�رشكات 

ك�رصكة رائدة يف توفري خدمات متويل ال�رصكات يف البحرين، ت�سعى �سيكو 

خللق بدائل متويلية لعمالئنا تتميز بالبتكار والفاعلية. خالل 2006 �ساركت 

�سيكو يف عمليتي طرح اأويل هامتني  ملوؤ�س�ستني ماليتني اإ�سالميتني.

عملت ال�رصكة كمنظم للطرح الأويل مل�رصف ال�سالم يف البحرين، حيث بلغ 

حجم الكتتاب 63 �سعف املطلوب وجمع مبلغ 2.7 مليار دينار بحريني، وهو 

اأكرب طرح اأويل عام يف تاريخ �سوق البحرين لالأوراق املالية. وا�ستخدام يف هذا 

الطرح الهام برنامج جديد لالكتتاب حيث اأن يتقدم امل�ساركون يف الكتتاب 

املالية حتى  بطلباتهم با�ستخدام رقم امل�ستثمر يف �سوق البحرين لالأوراق 

ميكنهم من البدء بالتداول مبا�رصة بعد النتهاء من التخ�سي�س.

اأ�سهم البنك الأوروبي  اإدراج  الرئي�سي امل�سارك يف  عملت �سيكو كاملتعهد 

الإ�سالمي لال�ستثمار يف ال�سوق ال�ستثماري البديل لبور�سة لندن. تاأ�س�س 

اإ�سالمي  الإ�سالمي لال�ستثمار يف عام 2005 كاأول م�رصف  الأوروبي  البنك 

ا�ستثماري م�ستقل م�رصح له ويعمل حتت اأنظمة �سلطة اخلدمات املالية 

يف اململكة املتحدة. 
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 تؤكد النتائج 
على فائدة االلتزام 

بإستراتيجية ثابتة 
ونموذج عمل 

صلب
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اإدارة املخاطر هي عملية التعرف على خماطر العمل 

الرئي�سية التي ميكن اأن ت�اجهها ال�رشكة، وتاأ�سي�س اأدوات 

التحكم املنا�سبة الإدارة هذه املخاطر والتاأكد من اأن جميع 

عمليات املراقبة والت�ثيق تعمل بال�سكل ال�سليم. اإن 

عمليات ال�رشكة تت�افق مع االإدارة احلذرة ال�اجبة �سمن 

امل�ؤ�س�سات املالية الكربى، مع االأخذ بعني االعتبار امل�ازنة 

بني الثمن واملخاطر �سمن حدود املخاطر التي ت�سمح بها 

ال�رشكة. 

ال�رشكة عر�سة ملجم�عة وا�سعة من املخاطر مثل خماطر 

ال�سمعة وال�س�ق واالئتمان واملخاطر الت�سغيلية والقان�نية 

والتنظيمية. يعترب جمل�س االإدارة اأن خماطر ال�سمعة هي 

اأكرب املخاطر التي ميكن اأن ت�جهها م�ؤ�س�سة تعمل يف 

قطاع اخلدمات املالية.

اإن ال�عي باأهمية �سمعة ال�رشكة ي�ؤكد على اأهمية 

ثقافة ال�س�ابط والتحكم �سمن ال�رشكة. وهذا اخلطر 

يك�ن و�سيكا عند الف�سل يف عمليات التحكم املالية 

والت�سغيلية واملطابقة.

اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر املتبعة حاليا تعتمد على اإطار 

عمل مب�سط للبن�ك الن�سطة والعمليات الغري معقدة. 

اإنه منهج يتمتع بهيكلة وا�سحة وان�سباط وي�ستخدم 

اإ�سرتاتيجية العمل والعمليات وامل�ظف�ن والتقنية واملعرفة 

لتقييم واإدارة املخاطر التي ت�اجهها �سيك�.

لقد مت تاأ�سي�س هيكل تنظيمي متني لتحديد االإ�سرتاتيجية 

وحدود املخاطر ومعدالت حتمل املخاطر والتخطيط وامل�ازنة. 

اإن اخلطط وامليزانيات التف�سيلية والتي تتم مراجعتها 

يف �س�ء اإ�سرتاتيجية ال�رشكة وخططها املالية ت�سع يف 

احل�سبان اإمكانية م�اجهة ظروف حادة كما يتم اختبارها 

ب�سدة من قبل االإدارة وجمل�س االإدارة. ويتم تقدمي تقارير 

�سهرية مف�سلة، ت��سح احل�سابات والفروق واالجتاهات والتي 

يتم متابعتها ب�سكل دقيق.

تقدم االإدارة تقرير �سهري اإىل جمل�س االإدارة اأو اللجنة 

التنفيذية ح�ل االأداء واأهم الق�سايا التي ت�ؤثر على ال�رشكة.   

اإدارة املخاطر

تق�م وحدة م�ستقلة الإدارة املخاطر بقيادة وت�جيه وتن�سيق 

اجله�د الإدارة املخاطر. تقدم هذه ال�حدة منهج �سامل 

ومتكامل يركز على الت�جهات امل�ستقبلية والعمليات مما 

ميكن ال�رشكة من امل�ازنة ما بني املخاطر والفر�س بهدف 

تعظيم الع�ائد وقيمة امل�ساهمني.  

خماطر ال�سوق

خماطر ال�س�ق هي املخاطر املرتبطة بفقدان قيمة اأحد 

االأدوات املالية ب�سبب التذبذب احلاد يف اأ�سعار االأ�سهم 

و�سعر الفائدة ومعدل �سعر ال�رشف والتي من املمكن اأن 

تنتج عن ع�امل قد ت�ؤثر على اأداة مالية حمددة اأو على 

ال�س�ق ب�سكل عام.

خماطر اأ�سعار االأ�سهم

ت�اجه ال�رشكة خماطر اأ�سعار االأ�سهم التي يتم تداولها اأو 

املحافظ املعرو�سة للبيع. يتم التقليل من هذه املخاطر من 

خالل اإدارة املحافظ بناء على خمطط م�جه لت�زيع االأ�س�ل 

واإتباع حدود ا�ستثمارية اأخرى.

خماطر اأ�سعار الفائدة

تتعر�س اأوراق الدين، عمليات االكتتاب، القرو�س وال�دائع حتت 

الطلب ملخاطر اأ�سعار الفائدة. تق�م وحدة اخلزانة مبراقبة 

هذه العمليات بهدف التقليل من املخاطر. اإال اأن وحدة 

اخلزانة ال تق�م باملتاجرة باأدوات اأ�س�اق املال لذلك فاإن هذه 

العمليات غري مغطية، علما باأن �سيك� ال تتاجر بامل�ستقات 

بناء على التكهنات. 

خماطر �سعر ال�رشف

تتعر�س �سيك� ملخاطر حمدودة ل�سعر ال�رشف ب�سبب 

تعاملها الكبري بالدينار البحريني وعمالت دول جمل�س 

التعاون اخلليجي والدوالر االأمريكي. علما باأن الدينار 

البحريني وعمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي مرب�طة 

بالدوالر االأمريكي.
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خماطر ال�سيولة والتمويل  

خماطر ال�سي�لة تتمثل يف عدم قدرة ال�رشكة على ال�فاء 

بالتزاماتها املالية عند حل�لها، وهذا قد ينتج عن عدم 

القدرة على بيع االأ�س�ل املالية بال�رشعة املطل�بة ب�سعر 

قريب من ال�سعر العادل لها، اأو من عدم القدرة على جمع 

التم�يل ب�رشعة من دون ثمن مكلف. هذه املخاطر تنتج 

ب�سكل اأ�سا�سي عن املتاجرة باالأ�سهم اململ�كة لل�رشكة 

واال�ستثمارات وال��ساطة واإدارة االأ�س�ل والتعهدات. تق�م 

وحدة اخلزانة باإدارة هذه املخاطر من خالل مراقبة ت�س�ية 

التعهدات واملحافظة على اأ�س�ل نقدية كافية مبا يف ذلك 

الدع�ة للم�ساهمة وت�ظيف اال�ستثمار ق�سري االأجل. كما 

اأن و�سع ال�سي�لة تتم مراقبته ب�سكل اأ�سب�عي من قبل 

جلنة �سيك� لال�ستثمار والت�سهيالت ومن خالل اجتماعات 

اللجنة التنفيذية وجمل�س االإدارة.

خماطر االئتمان

ال�رشكة عر�سة ملخاطر االئتمان ب�سبب اأن�سطة ال��ساطة 

و�سعر االإ�سدار يف حمافظ االأ�سهم. هذه املخاطر يتم 

مراقبتها والتحكم بها من قبل جلنة �سيك� لال�ستثمار 

والت�سهيالت واللجنة التنفيذية وجمل�س االإدارة وذلك من 

خالل و�سع حدود للتعر�س متفق عليها ح�سب ال�سيا�سات 

واالإجراءات املتبعة. تتبع �سيك� وب�سكل �سارم حدود 

التعر�س امل��سحة من قبل م�رشف البحرين املركزي.

املخاطر الت�سغيلية

وهي املخاطر الناجتة عن خ�سائر غري مت�قعة، نتيجة خلل 

يف العمليات الداخلية اأو االأخطاء الب�رشية اأو االأنظمة اأو 

نتيجة اأحداث خارجية. 

على عك�س خماطر ال�س�ق اأو خماطر االئتمان والتي هي 

بطبيعتها منظمة، تعترب املخاطر الت�سغيلية خماطر 

داخلية خا�سة بال�رشكة ومتعلقة بالعمل الي�مي الأي بنك. 

وت�ستمل على طيف وا�سع من املخاطر التي ممكن اأن تنتج 

عن العديد من االأ�سباب مثل عدم اإنهاء عملية مالية اأو 

خطاأ يف ممار�سة يف العمل اأو يف اأداء ال�ظيفة اأو ف�سل اأحد 

االأنظمة اأو التلف املح�س��س الأحد االأ�س�ل وكذلك خطر 

التعر�س لعمليات الغ�س والتزوير داخليا اأو خارجيا.

تتبع ال�رشكة �سيا�سات حمافظة للتحكم وتتبنى عدد 

من االآليات الإدارة هذه املخاطر، ت�سمل تاأ�سي�س هيكل 

تنظيمي متني، وال�سيا�سات واالإجراءات وحتديد ال�سالحيات 

وامل�س�ؤوليات وت�س�ية اخلالفات  ودرجات الت�سامح والتعر�س. 

تقدم وحدة التدقيق الداخلي ومطابقة االأنظمة دعما 

مهما لعمليات التحكم هذه.

و لالأ�س�ل حتت اإدارة ال�رشكة جمم�عة وا�سعة من اأدوات 

التحكم لدعم ج�دة اال�ستثمار، تتم مراقبتها من خالل 

جلنة اإدارة االأ�س�ل. ويتم دعم هذه االأدوات من خالل اأدوات 

حتكم ت�سغيلية �سارمة للمحافظة على اأ�س�ل العمالء، 

كما تتم مراجعة اأداء اإدارة اال�ستثمار ب�سكل دوري.

اأن�سطة مت�يل ال�رشكات عر�سة هي بدورها للمخاطر 

القان�نية وخماطر ال�سمعة. احل�س�ل على جميع امل�افقات 

القان�نية والتنظيمية يقلل من هذه املخاطر. وتق�م جلنة 

�سيك� لال�ستثمار والت�سهيالت مبراقبة االأم�ر املتعلقة 

باال�ست�سارات والتعهدات. 
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تلتزم �سيك� بتحقيق اأعلى م�ست�يات ح�كمة ال�رشكة. 

وي�سمل ذلك على تطبيق �سيا�سات وممار�سات ال�رشكة 

بالتطابق مع املتطلبات التنظيمية وحماية حق�ق 

وم�سالح ال�رشكاء وحتقيق الكفاءة التنظيمية. قام جمل�س 

االإدارة خالل عام 2006 مبراجعة �سيا�سات ح�كمة ال�رشكة 

واآليات التحكم الداخلي واإدارة املخاطر واملطابقة، لتتما�سى 

مع الق�انني والت�جيهات ال�سادرة عن م�رشف البحرين 

املركزي.

امل�سوؤوليات

يك�ن جمل�س االإدارة م�سئ�ال اأمام امل�ساهمني عن اإيجاد 

وحتقيق االأداء املايل الق�ي امل�ستدام واملحافظة على قيمة 

امل�ساهمني على املدى البعيد. يك�ن رئي�س جمل�س االإدارة 

م�سئ�ال عن رئا�سة املجل�س و�سمان فعاليته يف مراقبة 

الرئي�س التنفيذي والت�ساور والتحاور مع �رشكاء البنك.

قام جمل�س االإدارة بتعيني جلنتني من املجل�س وف��سها 

ب�سالحيات عديدة للم�ساعدة يف تنفيذ امل�س�ؤوليات. يق�م 

ق�سم التدقيق الداخلي برفع تقاريره مبا�رشة اإىل جمل�س 

االإدارة من خالل جلنة التدقيق الداخلي وخ�ل جمل�س االإدارة 

�سالحيات اإدارة ال�رشكة اإىل الرئي�س التنفيذي الذي تدعمه 

جلنتني من االإدارة.

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س االإدارة وفريق االإدارة التنفيذي م�ج�دة 

يف الق�سم االأول من التقرير ال�سن�ي

اإطار العمل

يتك�ن اإطار عمل ح�كمة ال�رشكة يف �سيك� من نظام 

تنفيذ االأعمال، و�سيا�سات واإجراءات العمليات الت�سغيلية، 

واأنظمة اإدارة املخاطر والتحكم الداخلي، والتدقيق الداخلي 

واخلارجي واإجراءات املطابقة، واالت�سال الفعال وال�سفافية 

واملقايي�س واملحا�سبة. 

نظام تنفيذ االأعمال

تق�م �سيك� بتنفيذ جميع اأعمالها وفقا الأعلى املمار�سات 

واملعايري االأخالقية. لقد مت تط�ير نظام تنفيذ االأعمال 

ليحكم تنفيذ االأعمال الفردية واملحرتفة جلميع ال�رشكاء.

ح�كمة ال�رشكة

املطابقة

كبنك ا�ستثماري مرخ�س ومدرج، متتلك �سيك� �سيا�سات 

واإجراءات �ساملة للتاأكد من مطابقة جميع االأنظمة 

والق�انني ال�سادرة عن م�رشف البحرين املركزي و�س�ق 

البحرين لالأوراق املالية.

االت�سال

تق�م �سيك� باالت�سال بجميع �رشكائها باأ�سل�ب حمرتف 

واأمني و�سفاف ومفه�م ودقيق ويف ال�قت ال�سحيح. قن�ات 

االت�سال ت�سمل التقرير ال�سن�ي وكتيبات ال�رشكة وم�قع 

ال�رشكة االلكرتوين واالإعالنات الدورية يف و�سائل االإعالم 

املحلية املنا�سبة. 

جلان جمل�ش االإدارة

اللجنة التنفيذية

االأهداف

ممار�سة �سالحيات جمل�س االإدارة يف االأم�ر املهمة اأو الطارئة 

والتي تربز يف الفرتة بني انعقاد اجتماعات جمل�س االإدارة 

املجدولة �سابقا.

االأع�ساء

الرئي�س  األربت كتانه 

نائب الرئي�س ح�سني احل�سيني 

ع�س� عبا�س اأمريي 

ع�س� عبدالعزيز املال 

جلنة التدقيق الداخلي

االأهداف

مراجعة عمليات الت�ثيق املايل يف ال�رشكة، وعمليات 

التحكم الداخلي واأنظمة اإدارة املخاطر وعملية مراقبة 

مطابقة وال�سيا�سات واالإجراءات للق�انني واالأنظمة 

واأنظمة البنك اخلا�سة يف ممار�سة العمل.

االأع�ساء

الرئي�س اأن�ر عبدالله غل�م 

ع�س� حمم�د الزوام 

ع�س� عبدالكرمي ب�جريي 
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جلان االإدارة

جلنة االإدارة 

االأهداف

مراجعة االأداء العام جلميع ال�حدات مقارنة باالأهداف، 

مراجعة واتخاذ القرار ب�ساأن تطبيق املبادرات واملنتجات 

اجلديدة، و امل�ساهمة يف تط�ير اإ�سرتاتيجية ال�رشكة 

امل�ستمرة.

االأع�ساء

الرئي�س التنفيذي

الرئي�س التنفيذي للعمليات

املدير املايل

رئي�س ال��ساطة

رئي�س اإدارة االأ�س�ل

رئي�س اإدارة العمليات

جلنة اإدارة االأ�سول

االأهداف

مراجعة اإ�سرتاتيجية اال�ستثمار ل�سناديق وحمافظ ال�رشكة، 

مراجعة وامل�افقة على ت�زيع االأ�س�ل، مراجعة عدم 

مطابقة ت�اريخ اال�ستحقاق وتكلفة اال�ستثمار وخماطر 

�رشف العملة وجتميع الت�سهيالت وذلك ح�سب الدولة 

والقطاع.

االأع�ساء

الرئي�س الرئي�س التنفيذي 

نائب الرئي�س الرئي�س التنفيذي للعمليات 

ع�س� رئي�س ال��ساطة 

ع�س� رئي�س اإدارة االأ�س�ل 

ع�س� رئي�س االأبحاث 

ع�س� اإدارة املخاطر  رئي�س – 

مدع� دائم املدقق الداخلي 

مدع� دائم رئي�س الت�س�يق 

جلنة �سيكو لال�ستثمار واالإعتماد

االأهداف

امل�افقة على اال�ستثمارات بحدود ال�سلطات املمن�حة من 

جمل�س االإدارة والت��سية باال�ستثمارات اجليدة وممار�سات اإدارة 

املخاطر اإىل اللجنة التنفيذية لال�ستثمارات خارج نطاق 

�سالحياتها ومراقبة اأن�سطة اال�ستثمار.

االأع�ساء

الرئي�س الرئي�س التنفيذي 

ع�س� م�س�ت الرئي�س التنفيذي للعمليات 

ع�س� م�س�ت املدير املايل 

ع�س� م�س�ت  رئي�س ال��ساطة 

ع�س� م�س�ت رئي�س اإدارة االأ�س�ل 

ع�س� م�س�ت رئي�س مت�يل ال�رشكات 

ع�س� م�س�ت اإدارة املخاطر  رئي�س – 

ع�س� م�س�ت رئي�س الت�س�يق 

ع�س� غري م�س�ت رئي�س العالقات امل�رشفية 

ع�س� غري م�س�ت رئي�س تقنية املعل�مات  

ع�س� غري م�س�ت رئي�س االأبحاث 

ع�س� غري م�س�ت رئي�س اإدارة العمليات  
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تقرير مدققي احل�سابات اىل ال�سادة امل�ساهمني

�رضكة االأوراق املالية واال�ستثمار �س.م.ب )مقفلة( 

املنامة –  مملكة البحرين   

23 يناير 2007

لقد دققنا البيانات املالية امل�حدة ل�رشكة االأوراق املالية 

واال�ستثمار �س.م.ب )مقفلة( )“ال�رشكة”(  وال�رشكات التابعة 

لها )“املجم�عة”(  والتي تتك�ن من امليزانية العم�مية 

امل�حدة كما يف 31 دي�سمرب 2006 وبيان الدخل امل�حد وبيان 

التغريات يف حق�ق امللكية امل�حد  وبيان التدفقات النقدية 

امل�حد  لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ  باالإ�سافة اإىل ملخ�س 

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واالي�ساحات االأخرى.

م�سئولية اأع�ساء  جمل�ش االإدارة عن البيانات املالية 

املوحدة  

اإن اأع�ساء جمل�س االإدارة م�سئ�ل�ن عن اإعداد البيانات املالية 

امل�حدة وعر�سها ب�سكل عادل وفقاً للمعايري الدولية الإعداد 

التقارير املالية. اإن هذه امل�سئ�لية تت�سمن ت�سميم وتنفيذ 

واإتباع اأنظمة رقابة داخلية معنية باإعداد وعر�س البيانات 

املالية امل�حدة ب�س�رة عادلة وخالية من اأية معل�مات ج�هرية 

خاطئة، �س�اء كانت ناجتة عن اختال�سات اأو اأخطاء، وكذلك 

اختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية منا�سبة و اإجراء تقديرات 

حما�سبية معق�لة  يف ظل االأو�ساع القائمة.

م�سئولية املدققني   

اإن م�سئ�ليتنا هي اإبداء الراأي يف هذه البيانات املالية امل�حدة 

وفقاً ملا قمنا به من اأعمال التدقيق. لقد مت تدقيقنا وفقاً 

ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام باأخالقيات 

املهنة ذات العالقة، وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق بهدف 

احل�س�ل على تاأكيدات معق�لة من خل� البيانات املالية 

امل�حدة من اأي معل�مات ج�هرية خاطئة.

 ي�سمل التدقيق القيام باإجراءات معينة للح�س�ل على اأدلة 

تدقيق م�ؤيدة للمبالغ واالإي�ساحات ال�اردة يف البيانات املالية 

امل�حدة. تعتمد اإجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا، 

مبا فيها تقييم خماطر وج�د معل�مات ج�هرية خاطئة يف 

البيانات املالية، �س�اء كانت ناجتة عن اختال�سات اأو اأخطاء. 

وعند تقييم هذه املخاطر يتم االأخذ يف االعتبار اأنظمة 

الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�س البيانات املالية امل�حدة 

ب�س�رة عادلة والتي متكننا من ت�سميم اإجراءات تدقيق 

منا�سبة يف ظل االأو�ساع القائمة، ولي�س بغر�س اإبداء راأي يف 

مدى فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية لل�رشكة. كما ي�سمل 

التدقيق اأي�ساً تقييم مدى مالئمة املبادئ املحا�سبية املتبعة 

ومدى معق�لية التقديرات املحا�سبية التي جتريها االإدارة 

باالإ�سافة اإىل تقييم عام لعر�س البيانات املالية. اإننا نرى اأن 

اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتك�ين 

اأ�سا�س �سليم للراأي الذي ت��سلنا اإليه.

الراأي 

براأينا اأن البيانات املالية امل�حدة تظهر ب�سـ�رة عادلة،  يف 

كل اجل�انب اجل�هـرية، املـركز املايل للمجم�عة  كما يف 

31 دي�سمرب 2006 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة 

املنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية الإعداد 

التقارير املالية.

تقرير حول االأمور القانونية و التنظيمية االأخرى 

باالإ�سافة اإىل ذلك، براأينا، اأن ال�رشكة مت�سك �سجالت 

حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها. لقد 

قمنا مبراجعة  تقرير رئي�س جمل�س االإدارة  املرفق ون�ؤكد باأن 

املعل�مات ال�اردة به متفقة مع البيانات املالية امل�حدة. وانه 

مل يرد اإىل علمنا وق�ع اأية  خمالفات خالل ال�سنة لقان�ن 

ال�رشكات التجارية البحريني ل�سنة 2001 اأو قان�ن م�رشف 

البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ل�سنة 2006 اأو ل�رشوط 

ترخي�س ال�رشكة اأو الأحكام عقد التاأ�سي�س والنظام االأ�سا�سي 

لل�رشكة، ميكن اأن يك�ن لها اثر ج�هري على اأعمال ال�رشكة اأو 

مركزها املايل. ولقد ح�سلنا من االإدارة على جميع االإي�ساحات 

واملعل�مات التي طلبناها الأغرا�س التدقيق.
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IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc2006

 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2006 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

IóMƒŸG á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG24

óMƒŸG πNódG ¿É«H25

 ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H
óMƒŸG ÚªgÉ°ùŸG26

 äÉ≤aóàdG ¿É«H
óMƒŸG ájó≤ædG27

 äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 IóMƒŸG á«dÉŸG28



 2006 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

IóMƒŸG á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG
 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc2006

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äÉMÉ°†jEG20062005

äGOƒLƒŸG
∑ƒæÑdG iód  Ió°UQCGh ó≤f5^0821^236

Ö∏£dG â– ™FGOh35174^375

∑ƒæÑdG iód ™FGOh325^3997^298

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG412^01110^933

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG511^36911^622

äGó©eh çÉKCG6140114

á≤ëà°ùe Ωƒ°SQ2042^689

iôNCG äGOƒLƒe72^3974^446

äGOƒLƒŸG ´ƒª›57^11942^713

äÉHƒ∏£ŸG
áæFGO ∑ƒæH858611

πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb91^6932^500

AÓª©dG äÉHÉ°ùM1025^6609^716

iôNCG äÉHƒ∏£e111^0391^344

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›28^45014^171

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
∫ÉŸG ¢SCGQ1213^91013^750

ÊƒfÉb »WÉ«àMG131^807902

ΩÉY »WÉ«àMG141^666902

ÚØXƒŸG º¡°SCG íæe »WÉ«àMG-104

™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G º««≤J IOÉYEG »WÉ«àMG6483^229

IÉ≤Ñà°ùe ìÉHQCG10^6389^655

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›28^66928^542

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›57^11942^713

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªfi ï«°ûdG¬fÉàc äÈdCG¢ù«dÉe Êƒ£fCG
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQIQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

ájò«ØæàdG áæé∏dG ¢ù«FQh

.2007 ôjÉæj 23 ‘ IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe ,50 ¤EG 24 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y πªà°ûJ »àdGh ,IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG äóªàYG
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2006 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

óMƒŸG πNódG ¿É«H
 Èª°ùjO  31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

25
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äÉMÉ°†jEG20062005

äGOGôjE’G
óFGƒØdG äGOGôjEG1^238431

óFGƒØdG äÉahô°üe(508)(265)

óFGƒØdG äGOGôjEG ‘É°U730166

ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ IôLÉàe ìÉHQCG/ (ôFÉ°ùN) ‘É°U15(50)2^572

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG ™«H ìÉHQCG1^550998

º¡°SC’G ìÉHQCG593505

∫ƒ°UC’G IQGOEG äGOGôjEG1^4233^439

iôNC’G äGOGôjE’Gh áWÉ°SƒdG äGOGôjEG162^3352^025

5^8519^539
äGOGôjE’G  ´ƒª›6^5819^705

 äÉahô°üŸG
ÚØXƒŸG áØ∏μJ171^7861^542

ájQGOEGh á«eƒªY äÉahô°üe18680470

∑Ó¡à°S’G67054

äÉahô°üŸG ´ƒª›2^5362^066

áæ°ùdG äGOGôjEG ‘É°U4^0457^639

(¢ù∏a) º¡°S πμd óFÉ©dG2956

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªfi ï«°ûdG¬fÉàc äÈdCG¢ù«dÉe Êƒ£fCG
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQIQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

ájò«ØæàdG áæé∏dG ¢ù«FQh

.50 ¤EG 24 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ



 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

26

óMƒŸG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H
 Èª°ùjO  31  ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

»WÉ«àMG»WÉ«àMG
ádOÉ©dG áª«≤dGíæe´ƒª›

¢SCGQ»WÉ«àMG»WÉ«àMGá«dÉŸG ¥GQhCÓdº¡°SCGìÉHQCG¥ƒ≤M
∫ÉŸGÊƒfÉbΩÉY™«Ñ∏d IôaƒàŸGÚØXƒŸGIÉ≤Ñà°ùeÚªgÉ°ùŸG

2006 ôjÉæj 1 ‘ Éªc13^7509029023^2291049^65528^542

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG

ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG ‘É°U---(1^031)--(1^031)

πNódG ¿É«H ¤G ∫ƒÙG ≠∏ÑŸG ‘É°U---(1^550)--(1^550)

 áÑ°ùàÙG äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G ‹ÉªLG
Iô°TÉÑe á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘---(2^581)--(2^581)

áæ°ùdG äGOGôjEG ‘É°U-----4^0454^045

 äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G ‹ÉªLG
áæ°ùdG ∫ÓN áÑ°ùàÙG---(2^581)-4^0451^464

2005 áæ°ùd áYƒaóe ìÉHQCG-----(1^384)(1^384)

2005 áæ°ùd ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¤EG πjƒ–--764--(764)-

2005 áæ°ùd áYƒaóe IQGOE’G ¢ù∏› ICÉaÉμe-----(150)(150)
ÚØXƒŸG º¡°SCG íæe »WÉ«àMG ¤EG ∫ƒÙG----197-197

ÚØXƒŸG èeÉfÈd IQOÉ°U º¡°SCG160141--(301)--

2005 áæ°ùd ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ¤EG πjƒ–-764---(764)-
2006  Èª°ùjO 31 ‘ ó«°UôdG13^9101^8071^666648-10^63828^669

2005 ôjÉæj 1 ‘ Éªc12^5004884882^384-5^08920^949

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG

ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG ‘É°U---1^843--1^843

πNódG ¿É«H ¤G ∫ƒÙG ≠∏ÑŸG ‘É°U---(998)--(998)

 ¥ƒ≤M ‘ áÑ°ùàÙG äGOGôjE’G ‹ÉªLG
Iô°TÉÑe á«μ∏ŸG---845--845

áæ°ùdG äGOGôjEG ‘É°U-----7^6397^639

áæ°ùdG ∫ÓN áÑ°ùàÙG ±hô°üŸGh äGOGôjE’G ‹ÉªLG---845-7^6398^484

2004 áæ°ùd áYƒaóe ìÉHQCG-----(875)(875)

2004 áæ°ùd ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¤EG πjƒ–--414--(414)-

2005 áæ°S ∫ÓN IQó°üe áëæe º¡°SCG1^250----(1^250)-

2004 áæ°ùd áYƒaóe IQGOE’G ¢ù∏› ICÉaÉμe-----(120)(120)

ÚØXƒŸG º¡°SCG íæe »WÉ«àMG ¤EG ∫ƒÙG----104-104

2004 áæ°ùd ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ¤EG πjƒ–-414---(414)-

2005 Èª°ùjO 31 ‘ ó«°UôdG13^7509029023^2291049^65528^542

.50 ¤EG 24 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006
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óMƒŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿É«H
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

π«¨°ûàdG á£°ûfCG
  áª∏à°ùŸG  óFGƒØdG ‘É°U681156

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG ™«H8^82215^440

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG AGô°T(9^950)(14^902)

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG ™«H4^0781^966

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG AGô°T(4^856)(2^851)

 AÓª©dG äÉHÉ°ùM ‘ IOÉjõdG ‘É°U15^9445^281

áª∏à°ùe º¡°SG ìÉHQCG593505

äGOGôjE’Gh áWÉ°SƒdG äGOGôjEGiôNCG8^3342^383

ÚØXƒŸG äÉahô°üŸ äÉYƒaóe(1^671)(1^403)

ájQGOEGh á«eƒªY äÉahô°üŸ äÉYƒaóe(896)(538)

π«¨°ûàdG á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG21^0796^037

 QÉªãà°S’G á£°ûfCG
 äGó©ŸGh çÉKC’G ≈∏Y á«dÉª°SCGQ  äÉYƒaóe ‘É°U(96)(90)

 QÉªãà°S’G á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG(96)(90)

πjƒªàdG á£°ûfCG
πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb(807)1^000

ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y áYRƒe ìÉHQCG(1^384)(875)

IQGOE’G ¢ù∏› äBÉaÉμe(150)(120)
πjƒªàdG á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG(2^341)5

¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ‘ IOÉjõdG ‘É°U18^642 5^952

áæ°ùdG ájGóH ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG12^2986^346

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG30^94012^298

: ‘ kÓã‡

∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f5^0821^236

Ö∏£dG â– ™FGOh5174^375

(πbCG hCG ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN ≥ëà°ùJ) πLC’G IÒ°üb ™FGOh25^3997^298

áæFGO ∑ƒæH(58)(611)

Èª°ùjO 31 ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ´ƒª›30^94012^298

.50 ¤EG 24 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ



 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

.1±GógC’Gh ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG
) (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T”ácô°ûdG“ÖLƒÃ øjôëÑdG áμ∏‡ ‘ á∏é°ùe á«æjôëH áªgÉ°ùe ácô°T (

1997 ÈªàÑ°S ô¡°T ‘ .1995 ƒ«dƒj ô¡°T ∫ÓN É¡dÉªYCG ácô°ûdG äCGóH  .1995 ôjGÈa ?? ïjQÉàH 33469 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG
øjôëÑdG ¥ƒ°S ‘ ácô°ûdG êGQOEG ” ,2003 ƒjÉe 7 ‘ .…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe øe …QÉªãà°SG ∂æH ¢ü«NôJ ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM

.á∏Ø≤e ácô°ûc á«dÉŸG ¥GQhCÓd

 :  ácô°û∏d á«°ù«FôdG ±GógC’G »∏j Éª«a
•.á«dÉŸG ¥GQhCÓd øjôëÑdG ¥ƒ°S ‘ πeÉ©àdG ∂jô–h OÉéjEG ≈∏Y πª©dG
• .áØ∏àıG äGQÉªãà°S’Gh á«dÉŸG äGhOC’G ≥jƒ°ùJh çƒëÑdG ≥jôW øY øjôëÑdG ‘ á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥ƒ°S ôjƒ£J ‘ IóYÉ°ùŸG
•   .QÉªãà°S’Gh ôjƒ£àdG ¢VGôZC’ äGóæ°ùdG QGó°UEGh OGóYEG
• .QÉªãà°SÓd ø“Dƒeh §«°Sƒc h π«cƒc πª©dG
• .á«dÉŸG ßaÉÙGh ≥jOÉæ°üdGh äGQÉªãà°S’G IQGOEGh ¢ù«°SCÉJ
•ájOôØdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒª∏d äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤Jh äGóæ°ùdGh º¡°SC’G äGQGó°UEG ¿Éª°Vh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG Ëó≤J

 .∂∏ªàdGh èeódGh á°üî°üÿG äÓeÉ©e á∏μ«g ™°Vh ∂dòc . áeÉY áªgÉ°ùe äÉcô°T íÑ°üàd

.á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’Gh iôNC’G á«é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hOh øjôëÑdG ‘ á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ ¢UÉÿG É¡HÉ°ù◊ QÉªãà°S’ÉH ácô°ûdG Ωƒ≤J
.¢ûeÉ¡dG IôLÉàeh ßaÉÙG IQGOEG äÉeóN øFÉHõ∏d ôaƒJh á«dÉŸG ¥GQhCÓd øjôëÑdG ¥ƒ°S ‘ ∫É©a §«°Sh »g ácô°ûdG ¿G

)  á∏Ø≤e  - ƒμ«°S ≥jOÉæ°U ácô°T ácô°ûdG ∂∏à“”≥jOÉæ°üdG ácô°T“øe É¡d ìô°üe »àdGh ,πeÉμdÉH ácƒ∏‡ á©HÉJ ácô°T , (
IQÉàıG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°U ìô£H ácô°ûdG âeÉb .á«YÉª÷G QÉªãà°S’G èeGôH ÒaƒàH …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe πÑb
√ò¡d º¡°SC’ÉH ®ÉØàM’Gh IQGOE’G äÉeóN Ëó≤àH ácô°ûdG Ωƒ≤Jh ,º¡°SCÓd è«∏ÿG ¥hóæ°Uh ¿ƒª°†ŸG »ŸÉ©dG ƒμ«°S ¥hóæ°Uh

.≥jOÉæ°üdG

IQGOE’G äÉeóN Ëó≤àH Ωƒ≤àd πeÉμdÉH ácƒ∏‡ á©HÉJ ácô°ûc ≥jOÉæ°üdG äÉeóÿ ƒμ«°S ácô°T ¢ù«°SCÉàH ácô°ûdG âeÉb
.≥jOÉæ°üdG ácô°T ¤EG º¡°SC’ÉH ®ÉØàM’Gh

èeÉfôH ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤∏d …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe πÑb øe á°üNôe ,πeÉμdÉH ácƒ∏‡ á©HÉJ äÉcô°T çÓK ácô°ûdG ∂∏à“
: á«YÉª÷G QÉªãà°S’G

•º¡°SC’G ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH ≥jOÉæ°üdG ácô°T âeÉb . ¢ù≤jOÉæ°üdG ácô°TR (á∏Ø≤e Ü.Ω.¢T) ≥jOÉæ°üdG äÉeóÿ ƒμ«°S ácô°T
 IQÉàıG(SSSF).º¡°SCÓd è«∏ÿG ¥hóæ°Uh (∞«°S) ‹hódG ¿ƒª°†ŸG ƒμ«°S ¥hóæ°Uh

•.(á∏Ø≤e Ü.Ω.¢T) (2) ƒμ«°S ≥jOÉæ°U ácô°T
•ácô°T ácô°ûdG ∂∏à“ Éªc .è«∏ÿG  º¡°SCG ƒμ«°S ¥hóæ°U äCÉ°ûfCG »àdGh (á∏Ø≤e Ü.Ω.¢T) (3) ƒμ«°S ≥jOÉæ°U ácô°T

≥jOÉæ°U ¤EG IQGOE’Gh ájÉ°UƒdG äÉHÉ°ùM äÉeóN Ωó≤J »àdGh á∏Ø≤e Ü.Ω.¢T ≥jOÉæ°üdG áeóÿ ƒμ«°S ácô°T »gh á©HÉJ
.ácô°ûdG

áeÉ¡dG á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG  .2

á©ÑàŸG ÒjÉ©ŸG
áæ°ùd »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb äÉÑ∏£àeh á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG äóYCG

.2006. áæ°ùd á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe ¿ƒfÉbh 2001

 IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

áeÉ¡dG  á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG  .2(™Ñàj)

äÉfÉ«ÑdG OGóYEG ¢SÉ°SCG
å«M ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’Gh ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G GóY á«îjQÉàdG áØ∏μàdG CGóÑŸ kÉ≤ah IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG äóYCG

.(¢SÉ«≤dGh ÜÉ°ùàM’G : á«dÉŸG äGhOC’G) ,(39) ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ª∏d kÉ≤ah ádOÉ©dG áª«≤dÉH âÑ°ùàMG

 .ΩC’G ácô°û∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ á«îjQÉàdG áØ∏μàdG CGóÑŸ oÉ≤ah á©HÉàdG äÉcô°ûdG ‘ äGQÉªãà°S’G Ö°ùà–

.á≤HÉ°ùdG áæ°ùdG ‘ á≤Ñ£e âfÉc Éªc á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG ≥«Ñ£J ‘ É¡d á©HÉàdG ácô°ûdGh ácô°ûdG äôªà°SG

äÉfÉ«ÑdG ó«MƒJ ¢SÉ°SCG
™«ªL OÉ©Ñà°SG ” .¢SáYƒªÛGR πeÉμdÉH ácƒ∏ªŸG É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdGh ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ≈∏Y πªà°ûJ IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG óæY É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdGh ácô°ûdG ÚH äÓeÉ©ŸG

hCG Iô°TÉÑe IQƒ°üH  á£∏°S ácô°û∏d ¿ƒμj ÉeóæY Iô£«°S óLƒJ .ácô°ûdG Iô£«°ùd á©°VÉN äÉ°ù°SDƒe »g á©HÉàdG äÉcô°ûdG
äÉfÉ«ÑdG èeO ºàj .É¡à£°ûfCG øe ™aÉæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πLCG øe á°ù°SDƒŸ á«∏«¨°ûàdGh á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ùdG IQGOEG ‘ Iô°TÉÑe ÒZ

 .Iô£«°ùdG ∂∏J ¿Gó≤a ïjQÉJ ¤EG  ΩC’G ácô°ûdG Iô£«°S AóH ïjQÉJ øe á©HÉàdG äÉcô°û∏d á«dÉŸG

äÉ«°VôØdGh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG
äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d áæ∏©ŸG ≠dÉÑŸG ≈∏Y ôKDƒJ äÉ«°Vôah äGôjó≤àH ΩÉ«≤dG IQGOE’G øe Ö∏£àj IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG ¿EG

.á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ á«dÉŸG

äGôjó≤àdG ¿EG .™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ¢VÉØîf’G äÉ°ü°üfl ójó– ≈∏Y ¢SÉ°SC’ÉH óªà©j äÉ«°VôØdGh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG
.¢VÉØîf’G äÉ°ü°üı á«Ñ°SÉÙG á°SÉ«°ùdG óæH â– kÉ≤M’ áMhô°ûe ¢VÉØîf’G äÉ°ü°üîÃ á≤∏©àŸG äÉ«°VôØdGh

  á«ÑæLC’G äÓª©dG
.(πeÉ©àdG á∏ªY) ácô°ûdG √òg É¡«a πª©J »àdG áÄ«Ñ∏d kÉ≤ah É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdGh ácô°û∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OƒæH ¢SÉ«b ºàj

 .áYƒªéª∏d ¢Vô©dGh πeÉ©àdG á∏ªY πã“ »àdG á«æjôëÑdG ÒfÉfódÉH Ió©e IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

.á∏eÉ©ŸG AGôLEG âbh IóFÉ°ùdG ±ô°üdG QÉ©°SCÉH IóMh πμd πeÉ©àdG á∏ªY ¤EG á«ÑæLC’G äÓª©dÉH ºàJ »àdG äÓeÉ©ŸG πjƒ– ºàj
êQóJ .á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ïjQÉJ ‘ óFÉ°ùdG ±ô°üdG ô©°ùH á«ÑæLC’G äÓª©dÉH ºàJ »àdG ájó≤ædG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG πjƒ– ºàj
»àdGh ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G GóY Éª«a iôNC’G ìÉHQC’G ‘ ô°UÉæ©dG √ò¡d á≤≤ÙG ÒZh á≤≤ÙG á∏ª©dG äÉbhôa ôFÉ°ùNh ìÉHQCG

.á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ É¡LQGOEG ºàj

 á«dÉŸG ¥GQhC’G
Ò°ü≤dG ióŸG ‘ ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG äÉÑ∏≤J øe  ìÉHQCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ±ó¡H ÉeEG É¡FGô°T ” á«dÉe ¥GQhCG »g ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G
ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ÜÉ°ùàMG ájGóH ºàj .Ò°ü≤dG ióŸG ‘ ìÉHQC’G »æL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe §‰ É¡H óLƒj á¶Øfi øª°V »g hCG
Ióªà°ùŸG ≠dÉÑŸG hCG á°Vhô©ŸG ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡°SÉ«b OÉ©j ºK á∏eÉ©ŸG áØ∏μJ πª°ûJh áØ∏μàdÉH
πNódG ¿É«H ‘ á≤≤ÙG ÒZh á≤≤ÙG ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G êQóJ .á«dÉŸG ¥GQhC’G √òg á«Yƒf Ö°ùM Ωƒ°ùÙG …ó≤ædG ≥aóàdG êPÉ‰ øe

.óFGƒØdG πNO ‘ É¡æ«ª°†J ºàjh ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ πeÉ©àdG øe ºàj áÑ°ùàμŸG óFGƒØdG .óMƒŸG
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 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

áeÉ¡dG  á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG  .2(™Ñàj)

á«dÉŸG ¥GQhC’G(™Ñàj)
IÎØd É¡H ®ÉØàM’G áYƒªÛG …ƒæJ »àdGh øjO äGóæ°Sh IQGóe ≥jOÉæ°Uh áLQóe º¡°SCG ≈∏Y ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G πªà°ûJ
≈∏Y ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡°SÉ«b OÉ©j ºK  ádOÉ©dG áª«≤dÉH ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ÜÉ°ùàMG ájGóÑdG ‘ ºàj .IÒ°üb ÒZ
ºàj .á«dÉŸG ¥GQhC’G √òg á«Yƒf Ö°ùM Ωƒ°ùÙG …ó≤ædG ≥aóàdG êPÉ‰ øe Ióªà°ùŸG ≠dÉÑŸG hCG á°Vhô©ŸG ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG ¢SÉ°SCG
π°üØæe º««≤J IOÉYEG »WÉ«àMG ‘ ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG øe áŒÉædG ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùàMG
hCG É¡æe ¢ü∏îàdG ” »àdG hCG áYÉÑŸG ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ≈∏Y áªcGÎŸG ádOÉ©dG áª«≤dG äÉjƒ°ùJ .á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M øª°V

 .óMƒŸG πNódG ¿É«H ‘ êQóJ á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M øª°V kÉ≤Ñ°ùe âÑ°ùàMG »àdGh AGOC’G áØ«©°V âëÑ°UCG

äGó©ŸGh çÉKC’G
ó«b á©LGôe ºàjh .óLh ¿EG ,áª«≤dG ‘ •ƒÑ¡dG ¢ü°üflh ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G É¡æe kÉMhô£e áØ∏μàdÉH ô¡¶J ,äGó©ŸGh çÉKC’G
äGOƒLƒª∏d ájÎaódG áª«≤dG ¢†«Ø– ºàjh .á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ïjQÉàH ∂dP ΩR’ Éª∏c ∫ó©Jh ,»°VGÎaE’G ôª©dGh á«≤ÑàŸG ∫ƒ°UC’G

.IQó≤ŸG OGOÎ°SEÓd á∏HÉ≤dG É¡àª«b øe ÌcCG ájÎaódG áª«≤dG âfÉc GPEG OGOÎ°SEÓd á∏HÉ≤dG É¡àª«b ¤EG

ôª©dG ∫ÓN áØ∏μàdG ‘É°U á«£¨àd »ØμJ »àdG ájƒÄŸG Ö°ùædG ÖLƒÃ âHÉãdG §°ù≤dG á≤jô£d kÉ≤ah ∑Ó¡à°S’G Ö°ùàëj
 .äGƒæ°S çÓK ƒgh »°VGÎa’G »LÉàf’G

äGOƒLƒŸG áª«b ¢VÉØîfG
áª«b ‘ ¢VÉØîfG  …CG ∑Éæg ¿Éc GPEG ,ójóëàd  á«eƒªY á«fGõ«e πc ïjQÉJ ‘ áYƒªÛG äGOƒLƒŸ ájÎaódG áª«≤dG á©LGôe ºàJ
áª«≤dG âbÉa GPEG ¢VÉØîf’G øe áÑJÎŸG ôFÉ°ùÿG Ö°ùà–h  .äGOƒLƒŸG áª«b ôjó≤J ¬ÑLƒÃ Oóëàj óLh ¿EG »àdGh äGOƒLƒŸG √òg
.óMƒŸG πNódG ¿É«H ≈∏Y ôFÉ°ùÿG √òg πª–h , ¢VÉØîf’G ójó– øY áŒÉædG ájôjó≤àdG ¬àª«b ∫ƒ°UC’G øe π°UCG …C’ ájÎaódG

äÉ°ü°üıG
äÓeÉ©e AGôL øe ájQÉÑàYEG hCG á«fƒfÉb äÉeGõàdG áYƒªÛG ≈∏Y ¿ƒμJ ÉeóæY á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ äÉ°ü°üıG ÜÉ°ùàMG ºàj

äÉeGõàd’G √òg OGó°ùd ájOÉ°üàbG ™aÉæŸ »LQÉN ≥aóJ OƒLh πªàÙG øe ¿ƒμj ÉeóæYh ,á≤HÉ°S

ÚØXƒŸG ™aÉæe
.CG ¿ƒ«æjôëÑdG ¿ƒØXƒŸG

áeÉ©dG áÄ«¡dG áª¶fCG Ö°ùM É¡à«£¨J ºàj Ú«æjôëÑdG ÚØXƒŸÉH á°UÉÿG iôNC’G á«YÉªàL’G ¥ƒ≤◊Gh óYÉ≤àdG ¥ƒ≤M ¿G
ájƒÄe áÑ°ùf ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ú∏eÉ©dGh ácô°ûdG øe ájô¡°T äÉcGÎ°TG π«°ü– É¡ÑLƒÃ ºàj »àdGh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d
IOófi äÉªgÉ°ùe äGP …óYÉ≤J ΩÉ¶f ƒgh ΩÉ¶ædG Gòg ‘ äÉªgÉ°ùŸG øe áYƒªÛG á°üM ÜÉ°ùàMG ºàj .ÖJGhôdG øe áàHÉK

.óMƒŸG πNódG ¿É«H ‘ äÉahô°üªc (19) ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ª∏d kÉ≤ah

.Ü ÖfÉLC’G ¿ƒØXƒŸG
1976 áæ°ùd »∏gC’G ´É£≤dÉH »æjôëÑdG πª©dG ¿ƒfÉb ¢Uƒ°üæd kÉ≤ah áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉμe ÖfÉLC’G ¿ƒØXƒŸG ≥ëà°ùj
…òdGh äÉeGõàd’G √ò¡d ´ƒaóe ÒZ ¢ü°üfl πªY ” ó≤d .iôNC’G áYƒaóŸG äGhÓ©dGh ÖJGQ ôNBGh áeóÿG Ióe ¢SÉ°SCG ≈∏Y
™«ªL äÉeóN AÉ¡fEG ¢VGÎaG ≈∏Y Ö°ùàMGh ,(19) ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ª∏d kÉ≤ah IOófi ™aÉæe äGP ájóYÉ≤J á£N πãÁ

.á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ïjQÉàH ÚØXƒŸG

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

áeÉ¡dG  á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG  .2(™Ñàj)

 ÚØXƒŸG ™aÉæe(™Ñàj)
.ê º¡°SCG IQƒ°U ‘ äÉ°†jƒ©J

ájó≤f ájƒ°ùJ øY IQÉÑY »gh ,ÚØXƒª∏d πLC’G á∏jƒW á«°ùaÉæJ õaGƒM AÉ£YE’ á°UÉN á¶Øfi IQGOEÉH ácô°ûdG Ωƒ≤J
äGƒæ°S 5 á¨dÉÑdGh ÜÉ°ùàc’G IÎa ≈∏Y É¡©jRƒJ ÖLGƒdG äÉahô°üŸG ´ƒª› ójó– ºàj .º¡°SC’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y ™aódG ΩÉ¶æd

.ÜÉ°ùàc’G IÎa ∫ÓN áæ°S πc ájÉ¡f ‘ É¡ª««≤J OÉ©j ¿CG ≈∏Y íæŸG ïjQÉJ ‘ º¡°SCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ¤EG ´ƒLôdÉH

äGOGôjE’G
.»∏©ØdG óFÉ©dG á≤jôW ΩGóîà°SÉH É¡bÉ≤ëà°SG óæY πNódG ¿É«H ‘ Ö°ùà– óFGƒØdG äGOGôjEG

 .¬HÉ°ùàcG óæY Ö°ùàëj áWÉ°SƒdG OGôjEGh ∫ƒ°UC’G IQGOEG OGôjEG

.ΩÓà°S’G ≥M OƒLh øe ≥≤ëàdG óæY Ö°ùàëj º¡°SC’G ìÉHQCG OGôjEG

ÚªgÉ°ùŸG ìÉHQCG
.É¡æY ¿ÓYE’G É¡«a ºàj »àdG IÎØdG ‘ äÉHƒ∏£ªc ÚªgÉ°ùŸÉH á°UÉÿG ìÉHQC’G Ö°ùà–

¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG
iód ™FGOhh Ö∏£dG â– ™FGOhh ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤ædG ¬fCG ≈∏Y ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿É«H ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ∞jô©J ºàj

.πbCG hCG ô¡°TCG 3 ‘ ≥ëà°ùJ ∑ƒæÑdG

IôLÉàŸG ïjQÉJ ‘ ÜÉ°ùàM’G
Ωõà∏J …òdG ïjQÉàdG ƒgh ,IôLÉàŸG ïjQÉJ ‘ É¡HÉ°ùàMG ºàj áª¶àæe ¥ô£H á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G ™«Hh AGô°ûH á≤∏©àŸG äÉ«∏ª©dG áaÉc ¿G
º«∏°ùJ ºàj å«ëH á«dÉe ∫ƒ°UCG ™«Hh AGô°T »æ©J ™«ÑdGh AGô°ûdG äÉ«∏ª©d áª¶àæŸG ¥ô£dG .π°UC’G ™«H hCG AGô°ûH áYƒªÛG ¬«a

.¥ƒ°ùdG äÉ°SQÉ‡ øª°V ¬«∏Y ±QÉ©àe ƒg Ée ∫ÓN øe hCG IOófi áª¶fCG ≥ah ¿ƒμJ Ée IOÉY á«æeR Ióe ∫ÓN ∫ƒ°UC’G

áfÉeC’G áØ°üH á£°ûfCG
øe äGOƒLƒŸG IQGOEG ÜÉ©JCG ÜÉ°ùàcG ºàj .á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ É¡°ùμY ºàj ⁄h AÓª©∏d ácƒ∏‡ äGOƒLƒe IQGOEÉH áYƒªÛG Ωƒ≤J
Ëó≤J øe äGOƒLƒŸG IQGOEG ÜÉ©JCG Ö°ùàμJ .ácÎ°ûe ájQÉªãà°SG ≥jOÉæ°U äÉéàæe IQGOEG h QÉªãà°S’G IQGOEG äÉeóN Ëó≤J ∫ÓN

.äÉeóÿG Ëó≤J óæY ÜÉ©JC’G  ÜÉ°ùàcG ºàj .ájÉ°UƒdG äÉeóN

.3∑ƒæÑdG iódh Ö∏£dG â– ™FGOh
ô©°S ∫ó©e Ö°ùM óFGƒa QóJh ó«L ÊÉªàFG ∞«æ°üJ äGP á«∏fi ∑ƒæH ‘ ∑ƒæÑdG iódh Ö∏£dG â– ™FGOƒdÉH ®ÉØàM’G ºàj

.óFÉ°ùdG IóFÉØdG

31



 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

32 .4ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

 áLQóe º¡°SCG4^3883^195

IQGóe ≥jOÉæ°U6^4185^519

øjO äGóæ°S1^2052^219

Èª°ùjO 31 ‘ ájÎaódG áª«≤dG12^01110^933

.5™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

áLQóe º¡°SCG6^2397^288

 IQGóe ≥jOÉæ°U4^2553^368

øjO äGóæ°S875966

Èª°ùjO 31 ‘ ájÎaódG áª«≤dG 11^36911^622

.6äGó©eh çÉKCG
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

ôjÉæj 1 ‘ áØ∏μàdG437363

äÉaÉ°V’G9690

äGOÉ©Ñà°S’G(13)(16)

Èª°ùjO 31 ‘ áØ∏μàdG520437

ôjÉæj 1 ‘ ∑Ó¡à°S’G323284

áæ°ùdG ∑Ó¡à°SG7054

äGOÉ©Ñà°S’G(13)(15)

Èª°ùjO 31 ‘ ∑Ó¡à°S’G380323

Èª°ùjO 31 ‘ ájÎaódG áª«≤dG140114

 kΩGóîà°S’G â– kÉ«∏c á∏μ¡à°ùŸG äGOƒLƒŸG áØ∏μJ277217

.äÉÑcôŸGh  ‹B’G Ö°SÉ◊G èeGôHh á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G ä’BGh ÖàμŸG äGhOCGh äGó©ŸGh çÉKC’G ≈∏Y äGó©ŸGh  çÉKC’G πª°ûj



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

33 .7iôNCG äGOƒLƒe
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

AÉ£°SƒdGh AÓª©dG øe áæjóe ·P1^8063^610

iôNCG áæjóe ·P414135

á«dÉe ¥GQhCG-566
 Éeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe4552

á≤ëà°ùe óFGƒa8233

á«dÉŸG ¥GQhCÓd øjôëÑdG ¥ƒ°S iód ¿Éª°V á©jOh5050

Èª°ùjO 31 ‘  ´ƒªÛG 2^3974^446

.8áæFGO ∑ƒæH
.¥ƒ°ùdG ‘ óFÉ°ùdG IóFÉØdG ∫ó©e Ö°ùM IóFÉa ∫ó©e ±ƒ°ûμŸG ≈∏Y Öë°ùdG ≈∏Y Ö°ùàëj

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

áæFGO ∑ƒæH58611

 Èª°ùjO 31 ‘  Éªc58611

.9πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

á«μæH ÒZ á«∏fi äÉ°ù°SDƒe øe ¢Vhôb7502^500

á«μæH ¢Vhôb943-

Èª°ùjO 31 ‘  ´ƒªÛG1^6932^500

.¥ƒ°ùdG ‘ óFÉ°ùdG IóFÉØdG ô©°S πª–h áfƒª°†e ÒZ ¢Vhô≤dG √òg

.10AÓª©dG äÉHÉ°ùM
¥GQhCÓd øjôëÑdG ¥ƒ°S ‘ á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ º¡æY áHÉ«f IôLÉàŸG ¢Vô¨d AÓªY øe kÉeó≤e áª∏à°ùŸG ≠dÉÑŸG ó«°UQ ‘É°U πã“
QÉæjO 375 âfÉc áæ°ùdG ∫ÓN äÉHÉ°ù◊G √òg ≈∏Y óFGƒØdG äÉahô°üe .iôNC’G á«é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ¥Gƒ°SCGh á«dÉŸG

.(QÉæjO 163 :2005)



 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

34.11iôNCG äÉHƒ∏£e
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

 á≤ëà°ùe äÉahô°üe59193

ÚØXƒŸG áeóN ájÉ¡f ICÉaÉμe ¢ü°üfl6869

iôNCG áæFGO ·P3801^182

 Èª°ùjO 31 ‘  ´ƒªÛG1^0391^344

.12∫ÉŸG ¢SCGQ
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

   ìô°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
º¡°S πμd ¢ù∏a 100 ™bGƒH º¡°S 500^000^00050^00050^000

kÉ«∏c ´ƒaóŸGh QOÉ°üdG
º¡°S πμd ¢ù∏a 100 ™bGƒH 125^000^000 :ôjÉæj 1 ‘13^75012^500

ÚØXƒŸG ICÉaÉμe á¶ØÙ º¡°SCG QGó°UEG160-

áæ°ùdG ∫ÓN áëæe º¡°SCG QGó°UG-1^250

º¡°S πμd ¢ù∏a 100 ™bGƒH º¡°S : Èª°ùjO 31 ‘13^91013^750

áëæŸG º¡°SCG QÉ«N á£ÿ É≤ah ∂dPh º¡°S πμd ¢ù∏a 100 ™bGƒH º¡°S 1^597^261 QGó°UÉH  ,2006 áæ°S ∫ÓN ácô°ûdG âeÉb
¢ù∏a 108 h 68 ™bGƒH QGó°UG IhÓY ™e º¡°SC’G √òg QGó°UG ” .»°S »H ¢SG ¢ûJG ∂æÑd 2005 h 2004 äGƒæ°ù∏d ÚØXƒª∏d

.‹GƒàdG ≈∏Y 2005 h 2004 áæ°ù∏d

πμd ¢ù∏a 10 :2005) áYRƒe ìÉHQCG %8 ,¢ù∏a 100 á«ª°SG áª«≤H º¡°S πμd ¢ù∏a 8 ™bGƒH ájó≤f ìÉHQCG IQGOE’G ¢ù∏› ìÎbG
150^000 :2005) »æjôëH QÉæjO 125^000 ≠∏Ã IGQOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμeh .(%10 áYRƒe ìÉHQCG ,¢ù∏a 100 á«ª°SG áª«≤H º¡°S
á≤aGƒŸ á©°VÉNh »°SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶æd kÉ≤ah äAÉL ¿Éé∏dG Qƒ°†M ÜÉ©JCGh áMÎ≤ŸG äÉ°ü«°üîàdG ¿EG .(»æjôëH QÉæjO

.ájƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ‘ ÚªgÉ°ùŸG



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

35 .12 ∫ÉŸG ¢SCGQ(™Ñàj)

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

IQGOE’G ¢ù∏› äBÉaÉμe125150

øjôjóŸG áæ÷ ÜÉ©JCG2023

É¡©jRƒJ ìÎ≤e ìÉHQCG1^1131^385

ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G405764

ΩÉ©dG »WÉ«àM’G405764

2^0683^086

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005
: ¿ƒªgÉ°ùŸGáªgÉ°ùŸGáÑ°ùædGáªgÉ°ùŸGáÑ°ùædG

óYÉ≤àdG ¥hóæ°üd áeÉ©dG áÄ«¡dG3^107^5%22^43^107^5%22^6

á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG2^200%15^82^200%16

Ü.Ω.¢T âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH1^375%9^91^100%8

Ü.Ω.¢T »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH1^100%7^91^100%8

 IÉØ©e Ü.Ω.¢T á«Hô©dG QÉªãà°S’G QOÉ°üe ácô°T1^100%7^91^100%8

Ü.Ω.¢T ‹hódG è«∏ÿG ∂æH1^100%7^91^100%8

Ü.Ω.¢T á«aô°üŸG á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG1^100%7^91^100%8

»é«∏ÿG QÉªãà°S’G á°ù°SDƒe1^100%7^91^100%8

Ü.Ω.¢T (øjôëÑdG) óëàŸG »∏g’G ∂æÑdG605 %4^3605%4^4

IÉØ©e Ü.Ω.¢T §°ShC’G ¥ô°ûdGh øjôëÑdG ∂æH412^5%3412^5%3

IÉØ©e Ü.Ω.¢T …Oƒ©°ùdG »æjôëÑdG ∂æÑdG275%2275%2

(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T ‹hódG øjôëÑdG ∂æH--275%2

 Ü.Ω.¢T Ö«W ∂æH 275%1^9275%2

â°SôJ »°S »H »°S ¢ûJG ∂æH160%1^2--

13^910100^013^750100^0

.(»æjôëH QÉæjO 0^208 :2005) »æjôëH QÉæjO 0^206 »g º¡°S πμd äGOƒLƒŸG áª«b ‘É°U ,á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d oÉ≤ah



 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

36.13 ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G
,ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àMÓd íHôdG ‘É°U øe %10 ¢ü«°üîJ ºàj ,2001 áæ°ùd øjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb äÉÑ∏£àe Ö°ùM
≈àe ¢ü«°üîàdG ±É≤jEG ¿ƒfÉ≤dG RÉLCG ó≤d .QƒcòŸG ¿ƒfÉ≤dG øe 224 IOÉŸG ÖLƒÃ ’EG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y IOÉY ¬©jRƒJ Rƒéj ’ …òdG
∞dCG 764 :2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 405 πjƒ– IQGOE’G ¢ù∏› ¢ü°üN .QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 »WÉ«àM’G ´ƒª› ≠∏H Ée
áæ°S ‘ ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G πjƒëàdG ¢ùμY ” áæ°ùdG √òg ‘  .á«dÉ◊G áæ°ùdG ∫ÓN ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ¤EG (»æjôëH QÉæjO
‘ ÚªgÉ°ùŸG OÉªàYG áæ°S ‘ πjƒëàdG ¢ùμ©àd áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG πjó©J ” ¬«∏Yh .á«eƒª©dG á«©ª÷G ‘ ÚªgÉ°ùŸG OÉªàYG
º¡°SCG QGó°UEG øY áŒÉf ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ¤EG QÉæjO ∞dG 141 ≠∏ÑÃ QGó°UEG IhÓY áaÉ°VEG áæ°ùdG ∫ÓN ” .á«eƒª©dG á«©ª÷G

 .ÚØXƒª∏d º¡°SC’G QÉ«N á£N ÖLƒÃ

.14 ΩÉ©dG »WÉ«àM’G
.á«dÉ◊G áæ°ùdG ‘ ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¤EG IOófi ≠dÉÑe πjƒ– ” ,IQGOE’G ¢ù∏› äÉ«°UƒJ h »°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àe Ö°ùM
(»æjôëH QÉæjO ∞dCG 764 :2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 405 πjƒ– IQGOE’G ¢ù∏› ìÎbG .»WÉ«àM’G Gòg ™jRƒJ ≈∏Y Oƒ«b …CG óLƒJ ’

 .ájƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ‘ ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒŸ ™°VÉN AGôLE’G Gòg ¿CG .á«dÉ◊G áæ°ùdG ‘ ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¤EG

.15ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ìÉHQCG
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ™«H  øe á≤≤fi ìÉHQCG / (ôFÉ°ùN)(266)1^695

ádOÉ©dG áª«≤dG äÉjƒ°ùJ πã“ á≤≤fi ÒZ ìÉHQCG216877

(50)2^572

.16iôNC’G äGOGôjE’Gh áWÉ°SƒdG äGOGôjEG
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

áWÉ°SƒdG OGôjEG1^613933

»μæÑdG QÉªãà°S’G OGôjEG339703

≥jƒ°ùàdG OGôjEG12168

iôNCG äGOôjEG371221

2^3352^025



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

37 .17ÚØXƒŸG áØ∏μJ
 É«ÑæLCG ÉØXƒe 17 h (kÉØXƒe 39 : 2005) kÉ«æjôëH kÉØXƒe 49 OóY 2006 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc áYƒªÛG iód πª©j

   .(∞Xƒe 12 : 2005)

 : 2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 60áæ°ù∏d Ú«æjôëÑdG ÚØXƒª∏d »YÉªàL’G ÚeCÉàdÉH á≤∏©àŸG áYƒªÛG áªgÉ°ùe â¨∏H
.(»æjôëH QÉæjO ∞dCG 44

≥∏©àŸG ´ƒaóŸG ÒZ ΩGõàdÓd (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 69 : 2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 68 ≠∏ÑÃ ¢ü°üfl ≈∏Y iôNC’G äÉHƒ∏£ŸG πªà°ûJ
.ÖfÉLC’G ÚØXƒª∏d áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉμÃ

.18ájQGOEGh á«eƒªY äÉahô°üe
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

QÉéjEG11389

≥jƒ°ùJ158145

iôNCG á«∏«¨°ûJ äÉahô°üe409236

680470

.19ábÓ©dG äGP ±GôWC’G
‘ ºμëàdGh ¬«LƒàdGh §«£îàdG ≈∏Y Iô£«°Sh á£∏°S ¿ƒ∏μàÁ …òdG ¢UÉî°TC’G ºg áYƒªéª∏d ¿ƒ«°ù«FôdG IQGOE’G ƒØXƒe

 .…ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ¿ƒ«°ù«FôdG IQGOE’G ƒØXƒe ∞dCÉàj  .ácô°ûdG á£°ûfCG

:‹ÉàdÉc Ú«°ù«FôdG IQGOE’G »ØXƒe ¤EG á≤ëà°ùŸG  / áYƒaóŸG äÉ°†jƒ©àdG

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

πLC’G IÒ°üb óFGƒa468529

∞«XƒàdG ó©H Ée óFGƒa1113

º¡°SC’ÉH ICÉaÉμŸG4965

´ƒªÛG528607

Qƒ°†M ÜÉ©JCG øY ∂dPh (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 23 : 2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 24 ≠∏Ñe ájQGOE’Gh á«eƒª©dG äÉahô°üŸG πª°ûJ
.ájò«ØæàdG áæé∏dGh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ iôNCG äÉahô°üeh

” AGOC’G ÜÉ©JCGh IQGOE’G ÜÉ©JG πã“ (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 1^461 :2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 236 ∫ƒ°UC’G IQGOEG äGOGôjEG πªà°ûj
1^212 :2005) A»°T ’ ≈∏Y …ƒà– á≤ëà°ùŸG Ωƒ°SôdG .ácô°ûdG »ªgÉ°ùe øe ºg øjòdG AÓª©dG á¶Øfi IQGOEG ≈∏Y É¡HÉ°ùàMG

.ÚªgÉ°ùŸG øe ÚæKG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IQGOE’G ádƒªY πã“  (»æjôëH QÉæjO ∞dCG



 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

38ábÓ©dG äGP ±GôWC’G .19(™Ñàj)
‘ .á°UÉÿG ≥jOÉæ°üdG øe ÜÉ©JG πã“ (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 1^637 :2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 404 ∫ƒ°UC’G IQGOEG äGOGôjEG πªà°ûj
á≤ëà°ùe ≠dÉÑe πã“ (»æjôëH QÉæjO ∞dCG  1^299 :2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 92 âæª°†J iôNC’G äGOƒLƒŸG ,2006 Èª°ùjO 31

.á°UÉÿG ≥jOÉæ°üdG øe

¥hóæ°U ‘h ,(»æjôëH QÉæjO ∞dCG 531 :2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 506 ≠∏Ñe IQÉàıG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°U ‘ ácô°ûdG äôªãà°SG
A»°T ’ ¿ƒª°†ŸG »ŸÉ©dG ƒμ«°S ¥hóæ°U ‘h (»æjôëH QÉæjO ∞dCG  751 :2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 625 ≠∏Ñe º¡°SCÓd è«∏ÿG

 .™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G áÄa â– âLQOCGh á«bƒ°ùdG áª«≤dÉH (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 567 :2005)

áª«≤dÉH º¡°SCÓd è«∏ÿG ¥hóæ°U ‘ (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 198 : 2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 165 ≠∏Ñe QÉªãà°SÉH áYƒªÛG âeÉb
.ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G áÄa â– âLQOCGh ádOÉ©dG

»æjôëH QÉæjO ∞dCG 750 ≠∏H ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe á«μæH ÒZ á«dÉe á°ù°SDƒe øe πLC’G Ò°üb πjƒ“ ≈∏Y áYƒªÛG â∏°üM
.iôNCG áªgÉ°ùe ∑ƒæH øe πLC’G Ò°üb ¿ÉªàF’G äGõ«e øe äOÉØà°SGh.(»æjôëH QÉæjO ∞dCG 2^500 : 2005)

QÉWEG ‘ Èà©J äÓeÉ©ŸG √òg πc .á«∏ÙG ∑ƒæÑdG øe ÚªgÉ°ùŸG ¢†©H ™e äÉYGójEÉH Ωƒ≤Jh ,∑ƒæÑdG ™e äÉbÓY É¡jód áYƒªÛG ¿EG
.ájOÉ«àYG ájQÉŒ ¢ù°SCG ≈∏Yh …OÉ©dG …QÉéàdG πª©dG

¢ù°SCG ≈∏Y äÉeóÿG √òg ôaƒò J .…OÉ«àY’G πª©dG QÉWG ‘ É¡«ªgÉ°ùe øe ÚæK’ ßaÉÙG IQGOEG äÉeóN ÒaƒàH kÉ°†jCG áYƒªÛG Ωƒ≤J
.áfÉeC’G áØ°üH ÚªgÉ°ùŸG øY áHÉ«ædÉH ßaÉÙG √òg ∫GƒeCÉH ®ÉØàM’ÉH áYƒªÛG Ωƒ≤Jh ájQÉŒ

.20ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG Ö°ùM É¡©jRƒJh äGQÉªãà°S’G õcô“

´É£≤dG Ö°ùM ™jRƒàdG (CG)
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

á«dÉe ¥GQhCGá«dÉe ¥GQhCG2006
 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc2006ádhGóàe™«Ñ∏d Iôaƒàe´ƒªÛG

ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG9921^5162^508

iôNC’G ∑ƒæÑdG6362^5753^211

ÚeCÉàdG15-15

äÉeóÿG1^5821^3622^944

IQGóŸG ≥jOÉæ°üdG6^4184^25510^673

á«eƒμ◊G äGóæ°ùdG-286286

iôNCG2^3681^3753^743

 ´ƒªÛG12^01111^36923^380



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

.20  ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG Ö°ùM É¡©jRƒJh äGQÉªãà°S’G õcô“(™Ñàj)

 ´É£≤dG Ö°ùM ™jRƒàdG (CG)(™Ñàj)
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

á«dÉe ¥GQhCGá«dÉe ¥GQhCG2005
4005 Èª°ùjO 31 ‘ ÉªcádhGóàe™«Ñ∏d Iôaƒàe´ƒªÛG

ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG8402^1993^039

iôNC’G ∑ƒæÑdG2221^8792^101

ÚeCÉàdG58-58

äÉeóÿG7181^2381^956

IQGóŸG ≥jOÉæ°üdG5^5183^3698^887

á«eƒμ◊G äGóæ°ùdG377284661

iôNCG3^2002^6535^853

 ´ƒªÛG10^93311^62222^555

‘Gô¨÷G ™jRƒàdG (Ü)
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

á«dÉe ¥GQhCGá«dÉe ¥GQhCG2006
 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc2006ádhGóàe™«Ñ∏d Iôaƒàe´ƒªÛG

»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO6^0979^41515^512

á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG1^5251^8833^408

ÉHhQhCG2^459712^530

É«≤jôaCG ∫Éª°T h §°ShC’G ¥ô°ûdG1^930-1^930

´ƒªÛG12^01111^36923^380

á«dÉe ¥GQhCGá«dÉe ¥GQhCG2006
2005 Èª°ùjO 31 ‘ ÉªcádhGóàe™«Ñ∏d Iôaƒàe´ƒªÛG

»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO6^09611^62217^718

á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG1^329-1^329

ÉHhQhCG2^242-2^242

É«≤jôaCG ∫Éª°T h §°ShC’G ¥ô°ûdG1^266-1^266

 ´ƒªÛG 10^93311^622 22^555
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 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

40.21á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ¥É≤ëà°SG ¿É«H
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

 øe πbCG¤EG áæ°Søe ÌcCG
 Èª°ùjO 312006áæ°SäGƒæ°S 5äGƒæ°S 5´ƒªÛG

äGOƒLƒŸG
∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f5^082--  5^082

 Ö∏£dG â– ™FGOh517--517

∑ƒæÑdG iód ™FGOh25^399--25^399

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG10^8061^205-12^011

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG47640010^49311^369

äGó©eh çÉKCG-140-140

á≤ëà°ùe Ωƒ°SQ204--204

iôNCG äGOƒLƒe2^397--2^397

äGOƒLƒŸG ´ƒª›44^8811^74510^49357^119

äÉHƒ∏£ŸG
áæFGO ∑ƒæH58--58

πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb1^693--1^693

AÓª©dG äÉHÉ°ùM25^660--25^660

iôNCG äÉHƒ∏£e1^039--1^039

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›28^450--28^450
á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M--28^66928^669

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›28^430-28^66957^119

ádƒ«°ùdG Iƒéa16^4311^745(18^176)

áªcGÎŸG ádƒ«°ùdG Iƒéa16^43118^176-



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

41 .21 á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ¥É≤ëà°SG ¿É«H(™Ñàj)

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

 øe πbCG¤EG áæ°Søe ÌcCG
2005 Èª°ùjO 31áæ°SäGƒæ°S 5äGƒæ°S 5´ƒªÛG

äGOƒLƒŸG
∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f1^236--  1^236

Ö∏£dG â– ™FGOh4^375-- 4^375

∑ƒæÑdG iód ™FGOh7^298--7^298

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG8^8921^18186010^933

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG15072310^74911^622

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉμ∏à‡-114-114
á≤ëà°ùe Ωƒ°SQ2^689--2^689

iôNCG äGOƒLƒe4^446--4^446

äGOƒLƒŸG ´ƒª›29^0862^01811^60942^713

äÉHƒ∏£ŸG
áæFGO ∑ƒæH611--611

πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb2^500--2^500

AÓª©dG äÉHÉ°ùM9^716--9^716

iôNCG äÉHƒ∏£e1^344--1^344

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›14^171--14^171

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M--28^54228^542

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›14^171-28^54242^713

ádƒ«°ùdG Iƒéa14^9152^018(16^933)

áªcGÎŸG ádƒ«°ùdG Iƒéa14^91516^933-



 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

42.22πHÉ≤e É¡d »àdG äÉHÉ°ù◊Gh áFQÉ£dG äÉeGõàd’G

  QÉªãà°S’G äÉeGõàdG
âbh …CG ‘ äGOƒLƒŸG áª«b ‘É°U øe  %5 ≈fOCG óëH IQÉàıG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°U ‘ ôªãà°ùJ ¿CÉH ácô°ûdG âeõàdG

.äGOƒLƒŸG ‘É°U øe %10 º¡°SCÓd è«∏ÿG ¥hóæ°U ‘h .¥hóæ°üdG ôªY ∫ÓN

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

(äGOƒLƒŸG áª«b ‘É°U) ácô°ûdG πÑb øe IQGóe ≥jOÉæ°U
IQÉàıG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°U5^9267^350

º¡°SCÓd è«∏ÿG ¥hóæ°U11^91621^591

º¡°SCÓd »é«∏ÿG ƒμ«°S ¥hóæ°U11^548-

ßaÉÙG IQGOEG ÜÉ°ùM102^38269^711

è«∏ÿG ¥hóæ°U IQGOEGh 1998 ƒjÉe  - πjôHCG ‘ CÉ°ûæŸG  ¢SIQÉàıG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°UR  ¥hóæ°U IQGOEÉH ácô°ûdG Ωƒ≤J
(IÉØ©e ácô°T) ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°ü∏d ƒμ«°S ácô°T πÑb øe ¿BÉ°ûæe ¿Ébhóæ°üdG ¿Gògh .2004 ¢SQÉe ‘ CÉ°ûæŸG º¡°SCÓd

¥hóæ°Uh IQÉàıG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°U äGOƒLƒŸ á«aÉ°üdG áª«≤dG âÑ°ùàMG .ácô°û∏d πeÉμdÉH ácƒ∏‡ á©HÉJ ácô°T »gh
. 2006 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y º¡°SCÓd è«∏ÿG

É¡LGQOEG ºàj ⁄ ¬«∏Yh áYƒªéª∏d äGOƒLƒªc Ö°ùà– ’h áfÉeC’G hCG ádÉcƒdG áØ°üH ßaÉÙG IQGOEG ÜÉ°ùM ‘ ∫GƒeC’G ßØà–
.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

áfÉeC’G áØ°üH É¡H ßØàfi á«dÉe ¥GQhCG236^548257^526

áª«b â¨∏H .É¡jód É¡¶ØëH Ωƒ≤J Éªc ácô°ûdG º°SG â– AÓª©dÉH á°UÉÿG á«dÉŸG ¥GQhC’G π«é°ùJ  äÉeóN ácô°ûdG Ωó≤J
≠∏Ñe Èª°ùjO 31 ‘ Éªc  R áWÉ°SƒdGh ßØ◊G ó≤YR  ÖLƒÃ AÓª©dG øY áHÉ«f ácô°ûdG πÑb øe áXƒØÙG á«dÉŸG ¥GQhC’G

: 2005) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 117^363  ≠∏Ñe É¡æª°V øe (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 257^526 : 2005) »æjôëH QÉæjO  ∞dCG 236^548
.AÓª©dG øY áHÉ«f  ácô°ûdG º°SÉH á∏é°ùe (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 147^403



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

43 .23áYƒªÛG øY äÉeƒ∏©e
ácƒ∏ªŸG É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdGh (ΩC’G ácô°ûdG) (á∏Ø≤e) (Ü.Ω.¢T) QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T ≈∏Y áYƒªÛG πªà°ûJ

:á«dÉàdG πeÉμdÉH

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

∫ÉŸG ¢SCGQ¢ù«°SCÉàdG ïjQÉJ•É°ùædG

(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T ƒμ«°S ≥jOÉæ°U ácô°T501998 ¢SQÉe 21 ádOÉÑàŸG ƒμ«°S ≥jOÉæ°üd á°†HÉb ácô°T

(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T ƒμ«°S ≥jOÉæ°U äÉeóN ácô°T4002004 Èª°ùjO 29ª¡°SC’ÉH ®ÉØàM’Gh IQGOE’G äÉeóN
AÓª©dG øY áHÉ«ædÉH

  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T (2) ƒμ«°S ≥jOÉæ°U ácô°T12005 ÈªàÑ°S 26 ádOÉÑàŸG ƒμ«°S ≥jOÉæ°üd á°†HÉb ácô°T

(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T (3) ƒμ«°S ≥jOÉæ°U ácô°T12006 ôjÉæj 18ádOÉÑàŸG ƒμ«°S ≥jOÉæ°üd á°†HÉb ácô°T

.ΩC’G ácô°û∏d á∏°üØæŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e »∏j Éª«a

.Èª°ùjO 31 ‘ ΩC’G ácô°û∏d ‹ÉŸG õcôŸG
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc20062005

äGOƒLƒŸG
∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f4^7131^183

Ö∏£dG â– ™FGOh5163^574

∑ƒæÑdG iód ™FGOh25^0707^272

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG12^01110^933

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG11^36911^622

á©HÉJ ácô°T ‘ QÉªãà°SG452452

äGó©eh çÉKCG133102

á≤ëà°ùe Ωƒ°SQ2042^689

iôNCG äGOƒLƒe2^2724^374

äGOƒLƒŸG ´ƒª›56^74042^201

äÉHƒ∏£ŸG
áæFGO ∑ƒæH58611

πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb1^6932^500

AÓª©dG äÉHÉ°ùM25^6609^716

iôNCG äÉHƒ∏£e726823

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›28^13713^650



 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006

44.23 áYƒªÛG øY äÉeƒ∏©e(™Ñàj)

Èª°ùjO 31 ‘ ΩC’G ácô°û∏d ‹ÉŸG õcôŸG(™Ñàj)

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc20062005

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
∫ÉŸG ¢SCGQ13^91013^750

ÊƒfÉb »WÉ«àMG1^807902

ΩÉY »WÉ«àMG1^666902

™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G º««≤J IOÉYEG »WÉ«àMG6483^229

IÉ≤Ñà°ùe ìÉHQCG10^5729^664

ÚØXƒŸG º¡°SCG íæe »WÉ«àMG-104

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›28^60328^551

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›56^74042^201

::Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG ΩC’G ácô°û∏d πNódG ¿É«H
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc20062005

äGOGôjE’G
óFGƒØdG äGOGôjEG1^222422

óFGƒØdG äÉahô°üe(508)(265)

óFGƒØdG äGOGôjEG ‘É°U 714157

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG ‘ IôLÉàe ìÉHQCG(50)2^572

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG ™«H ìÉHQCG1^550998

º¡°SC’G OGôjEG593505

∫ƒ°UC’G IQGOEG äGOGôjEG1^3553^410

iôNCG äGOGôjEG2^2071^960

äGOGôjE’G ´ƒª›6^3699^602



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

45 .23 áYƒªÛG øY äÉeƒ∏©e(™Ñàj)
 :Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG ΩC’G ácô°û∏d πNódG ¿É«H(™Ñàj)

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc20062005

π«¨°ûàdG äÉahô°üe
ÚØXƒŸG áØ∏μJ1^7861^492

á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe550421

∑Ó¡à°S’G6449

äÉahô°üŸG ´ƒª›2^4001^962

áæ°ùdG íHQ ‘É°U3^9697^640

.24ôWÉıG IQGOEGh á«dÉŸG äGhOC’G
Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCGh ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCGh ∑ƒæÑdG iód ™FGOhh ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ≈∏Y áYƒªéª∏d á«dÉŸG äGhOC’G πªà°ûJ

.iôNCG äGOƒLƒeh ™«Ñ∏d

äÉahô°üeh AÓª©dG äÉHÉ°ùMh áæFGO ·Ph πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb ∑ƒæÑd á≤ëà°ùe ≠dÉÑe πª°ûJ áYƒªÛG ≈∏Y á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG
.á≤ëà°ùe

.(2) ºbQ ìÉ°†jE’G ‘ áë°Vƒe á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG

ádƒ«°ùdG ôWÉflh IóFÉØdG ∫ó©e ôWÉflh ¿ÉªàF’G ôWÉfl πª°ûJh áJhÉØàe äÉLQóH ôWÉı áYƒªÛG á«dÉŸG äGhOC’G √òg ¢Vô©J
.±ô°üdG ô©°S ôWÉflh ¥ƒ°ùdG ôWÉflh

 : ¿ÉªàF’G ôWÉfl±ô£∏d á«dÉe IQÉ°ùN ÖÑ°ùj É‡ ,Ée ΩGõàdÉH AÉaƒdG øY á«dÉe IGOCG ±GôWCG óMCG õé©j ¿CG ƒg ¿ÉªàF’G ô£N
.ôNB’G

áæé∏dGh  IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe IQOÉ°U IOófi á«fÉªàFG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°S ≥jôW øY ¿ÉªàF’G ôWÉfl øe óë∏d áYƒªÛG ≈©°ùJ
 .ájò«ØæàdG

: IóFÉØdG ∫ó©e ôWÉflóFÉ°ùdG IóFÉØdG ô©°S ∫ó©e ‘ Ò«¨à∏d áé«àf á«dÉŸG IGOC’G áª«b Ö∏≤J ô£N ƒg IóFÉØdG ∫ó©e ô£N
   .¥ƒ°ùdÉH

∑ƒæÑdG iód ™FGOƒdG  .É¡JÉHƒ∏£eh É¡©FGOƒd Iôªà°ùŸG áÑbGôŸG ≥jôW øY IóFÉØdG ∫ó©e ôWÉfl øe π«∏≤àdÉH áYƒªÛG Ωƒ≤J
AÓª©∏d Ö∏£dG â– ™FGOh ≈∏Y äÉHƒ∏£ŸG πªà°ûJ  .IóMGh áæ°S ∫ÓN ≥ëà°ùJh áàHÉK IóFÉa ä’ó©e É¡d Ö∏£dG â– ™FGOƒdGh

.¥ƒ°ùdÉH óFÉ°ùdG IóFÉØdG ô©°S Ö°ùM óFGƒa É¡«∏Y Ö°ùà–



 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

 .24ôWÉıG IQGOEGh á«dÉŸG äGhOC’G(™Ñàj)

IóFÉØdG ∫ó©e Ò©°ùJ IOÉYEG ™jRƒJ
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

IóFÉØdG ∫ó©eáæ°S ∫ÓNøe ÌcGIôKCÉàe ÒZ
2006áæ°ùdG ‘ % »∏©ØdGIóMGháæ°SIóFÉØdÉH´ƒªÛG

∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f--5^0825^082

Ö∏£dG â– ™FGOh517--517

∑ƒæÑdG iód ™FGOh5^3525^399--25^399

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG5^00-4311^96812^011

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG4^1847640010^49311^369

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉμ∏à‡--140140

á≤ëà°ùe Ωƒ°SQ--204204

iôNCG äGOƒLƒe--2^3972^397

äGOƒLƒŸG ´ƒª›26^39244330^28457^119

áæFGO ∑ƒæH9^7558--58

πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb5^611^693--1^693

AÓª©dG äÉHÉ°ùM3^8724^147-1^51325^660

iôNCG äÉHƒ∏£e--1^039     1^039

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›25^898-2^55228^450

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M--28^66928^669
á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›25^898-31^22157^119

IóFÉØdG ∫ó©e ‘ Ò¨àdG494443(937)-

ºcGÎŸG IóFÉØdG ∫ó©e ‘ Ò¨àdG494937--
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006

 .24ôWÉıG IQGOEGh á«dÉŸG äGhOC’G   (™Ñàj)

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

IóFÉØdG ∫ó©eáæ°S ∫ÓNøe ÌcGIôKCÉàe ÒZ
2005áæ°ùdG ‘ % »∏©ØdGIóMGháæ°SIóFÉØdÉH´ƒªÛG

 ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f--1^2361^236

Ö∏£dG â– ™FGOh*4^375--4^375

∑ƒæÑdG iód ™FGOh4^467^298--7^298

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG3^28992^0388^79610^933

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG4^3915072510^74711^622

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉμ∏à‡--114114

á≤ëà°ùe Ωƒ°SQ--2^6892^689

iôNCG äGOƒLƒe--4^4464^446

äGOƒLƒŸG ´ƒª›11^9222^76328^02842^713

áæFGO ∑ƒæH8^50611--611

πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb4^722^500--2^500

AÓª©dG äÉHÉ°ùM3^254^269-5^4479^716

iôNCG äÉHƒ∏£e--1^3441^344

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›7^380-6^79114^171

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M--28^54228^542

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›7^380-35^33342^713

IóFÉØdG ∫ó©e ‘ Ò¨àdG4^5422^763(7^035)-

ºcGÎŸG IóFÉØdG ∫ó©e ‘ Ò¨àdG4^5427^305--

*áæ°ùdG ‘ %4^785  - %4^625 »æjôëÑdG QÉæjódÉH Ö∏£dG â– ™FGOh ≈∏Y »∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e ¿Éc 2006 Èª`°ùjO 31 ‘
% 3^25  : 2005) áæ°ùdG ‘ %5^00  - %5^75 »μjôeC’G Q’hódÉH Ö∏£dG â– ™FGOh ≈∏Yh (áæ°ùdG ‘ %3^375 - %3^125 :2005)

. (áæ°ùdG ‘ %3^50 -

 : ádƒ«°ùdG ôWÉfläÉeGõàdG OGó°ùd πjƒªàdG ÒaƒJ ‘ áHƒ©°U ácô°ûdG á¡LGƒe ô£N ƒgh  ¢ù∏jƒªàdG ô£îH R kÉ°†jCG ±ô©Jh
. á«dÉe äGhOCÉH á≤∏©àe

™FGOƒc ∑ƒæH ™e ´Oƒe É¡dGƒeCG øe ÒÑc AõL ¿C’ á∏«Ä°V áYƒªÛG É¡¡LGƒJ »àdG ádƒ«°ùdG ôWÉfl Èà©J ô°VÉ◊G âbƒdG ‘
. ∂dP ¤EG áLÉ◊G âYO Éª∏c ¥É≤ëà°S’G óæY ájQÉL äÉHÉ°ùM ¤EG ∫ƒ– πLC’G IÒ°üb
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 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG2006•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

.24 ôWÉıG IQGOEGh á«dÉŸG äGhOC’G(™Ñàj)

: ¥ƒ°ùdG ôWÉfläGÒ¨àdG ∂∏J âfÉc AGƒ°S ,¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG Ò¨àd áé«àf á«dÉŸG äGhOC’G áª«b Ö∏≤J ô£N ƒg ¥ƒ°ùdG ô£N
‘ á«dÉŸG ¥GQhC’G ∫hGóJ ≈∏Y ôKDƒJ πeGƒY ÖÑ°ùH hCG É¡d IQó°üŸG á¡÷G ÖÑ°ùH hCG áæ«©e á«dÉ`e ábQƒH á≤∏©àe π`eGƒY ÖÑ°ùH

.ΩÉY πμ°ûH ¥ƒ°ùdG

™eh .™«Ñ∏d IôaƒàŸGh ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ É¡JGQÉªãà°SG ≈∏Y ¥ƒ°ùdG ôWÉı á°Vô©e »¡a áYƒªÛG πªY á©«ÑW ÖÑ°ùH
äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdG R π«dO ∫ÓN øe áÑbGôŸGh áÑ°SÉæŸG ájQGOE’G á©LGôŸG ≥jôW øY ôWÉıG √òg ≈∏Y ô£«°ùJ IQGOE’G ¿EÉa ∂dP

   .áYƒªÛG IQGOEGh ájò«ØæàdG áæé∏dG πÑb øe IQOÉ°üdG ¢ùbƒ°ùdG áYÉæ°Uh äGQÉªãà°S’G »à¶ØëÃ á°UÉÿG

: ±ô°üdG ô©°S ôWÉfläÓª©dG ±ô°U QÉ©°SCG ‘ Ò¨àdG ÖÑ°ùH á«dÉŸG äGhOC’G áª«b Ö∏≤J ô£N ƒg ±ô°üdG ô©°S ô£N
Q’hódG ±ô°U ô©°S ¿CG å«Mh »μjôeC’G Q’hódÉH á«dÉe ¥GQhCG ‘ äGQÉªãà°SGh πLC’G IÒ°üb ™FGOh áYƒªÛG ∂∏“  . á«ÑæLC’G

 .áYƒªéª∏d áÑ°ùædÉH π«Ä°V ±ô°üdG ô©°S ô£N ¿EÉa Gòd ,âÑãe ô©°S »æjôëÑdG QÉæjódG πHÉ≤e »μjôeC’G

: ádOÉ©dG áª«≤dGáeÉJ ájGQO ≈∏Yh ÚÑZGQ ÚaôW ÚH ,¬H ΩGõàdG OGó°S hCG Ée π°UCG ádOÉÑe øμÁ …òdG ≠∏ÑŸG ƒg ádOÉ©dG áª«≤dG
ÚHh á«îjQÉàdG áØ∏μàdG Ωƒ¡ØŸ kÉ≤ah ájÎaódG º«≤dG ÚH ¥hôa CÉ°ûæJ ób ‹ÉàdÉHh .ájQÉŒ ¢ù°SCG ≈∏Yh á∏`eÉ©ŸG π«°UÉØàH

 .ádOÉ©dG áª«≤dG äGôjó≤J

•É°ûædG iƒà°ùe ¢ü«∏≤J hCG á«Ø°üàdG ¤EG áLÉM ájCG ¿hO ácô°ûdG •É°ûf QGôªà°SG ¢VGÎaG ≈∏Y ádOÉ©dG áª«≤dG Ωƒ¡Øe óæà°ùjh
.ájQGôªà°S’G ¢SÉ°SCG ∞dÉîj AGôLEG PÉîJG hCG IÒÑc IQƒ°üH

 : á«dÉàdG äÉMÉ°†jE’G ‘ áæ«Ñe äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG º«≤dG

.(5) ìÉ°†jEG ‘ áæ«Ñe ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ádOÉ©dG º«≤dGh (4) ìÉ°†jEG ‘ áæ«Ñe ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ádOÉ©dG º«≤dG

. ájÎaódG É¡ª«b øY IôKDƒe IQƒ°üH ∞∏àîJ ’ áYƒªéª∏d iôNC’G äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG º«≤dG

.25∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe
.¥ƒ°ùdG ôWÉflh ¿ÉªàF’G ôWÉfl ≈∏Y πªà°ûjh …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe äGOÉ°TQE’ kÉ≤ah ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©e ÜÉ°ùàMG ”

ó◊G ƒgh %8 πHÉ≤j Ée …CG , 12^5 Oó©dG ‘ œÉædG Üô°V ºàjh ,…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe äGOÉ°TQE’ kÉ≤ah ¥ƒ°ùdG ôWÉfl Ö°ùà–
¿ÉªàF’G ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ¤EG Gòg ±É°†jh .¥ƒ°ùdG ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ¤EG π°Uƒà∏d ∂dPh ,∫ÉŸG ¢SCGôd ≈fOC’G

.∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©e ÜÉ°ùàM’ ¬eGóîà°SG ºàj …òdGh ôWÉıÉH áfhRƒŸG ácô°ûdG ∫ƒ°UCG ´ƒª› ¤EG π°Uƒà∏d

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d2006
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49 .25∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe(™Ñàj)
 √ÉfOCG áë°Vƒe á«HÉ°ù◊G äÉ«∏ª©dG √òg π«°UÉØJÈª°ùjO 31 ‘ Éªc:

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

áæ°ùdG ájÉ¡f Ió°UQCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y20062005

∫ÉŸG ¢SCGQ øe ¤hC’G áÄØdG22^99718^574

∫ÉŸG ¢SCGQ øe á«fÉãdG áÄØdG4^8056^124

(á«fÉãdG áÄØdG + ¤hC’G áÄØdG) ∫ÉŸG ¢SCGQ IóYÉb ´ƒª›27^80224^698

¿ÉªàF’G ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G19^99320^326

¥ƒ°ùdG ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G69^78845^725

áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ´ƒª›89^78166^051

(%) ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©e30^9737^39

…ƒæ°ùdG ∫ó©ŸGh á«fÉãdG áÄØdGh ¤hC’G áÄØ∏d …ƒæ°ùdG ∫ó©ŸG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©Ÿ á«HÉ°ù◊G äÉ«∏ª©dG π«°UÉØJ
: √ÉfOCG áë°Vƒe ¿ÉªàF’G ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UCÓd

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

áæ°ùdG ∫ÓN ∫ƒ°UC’G ∫ó©e ¢SÉ°SCG ≈∏Y20062005

∫ÉŸG ¢SCGQ øe ¤hC’G áÄØdG ∫ó©e22^85217^494

∫ÉŸG ¢SCGQ øe á«fÉãdG áÄØdG ∫ó©e3^8155^107

(á«fÉãdG áÄØdGh ¤hC’G áÄØdG) ∫ÉŸG ¢SCGQ IóYÉb ´ƒª›26^66722^601

¿ÉªàF’G ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ∫ó©e21^20817^236

¥ƒ°ùdG ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ∫ó©e50^05149^644

áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ´ƒª›71^25966^880

(%) ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©e37^4233^79
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.26á«ÑæLC’G äÓª©dÉH áeÉ¡dG áMƒàØŸG á«dÉŸG õcGôŸG ‘É°U
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20062005

≈£¨e ÒZ - (äÉjÎ°ûŸG ‘É°U) »μjôeC’G Q’hódG36^05813^200

 ≈£¨e ÒZ - (äÉjÎ°ûŸG ‘É°U) »àjƒμdG QÉæjódG3^9546^295

…Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG1^8052^041

.»æjôëH QÉæjO 0^377 πμd óMGh Q’hóH âÑãe ô©°S »μjôeC’G Q’hódG πHÉ≤e »æjôëÑdG QÉæjódG ±ô°U ô©°S ¿EG

.27¿B’G ≈àM ≥Ñ£J ⁄ »àdG á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG Ò°SÉØJh ÒjÉ©e
É¡≤«Ñ£J Ωõ∏e ÒZ »àdGh ,É¡d á©HÉàdG äGÒ°ùØàdGh á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ádó©e / IójóL ÒjÉ©e QGó°UEG áæ°ùdG ∫ÓN ”

:‹É◊G âbƒdG ‘ áYƒªéª∏d

-.2007 ôjÉæj 1 øe kGAóH ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S ¿ƒμ«°S …òdGh ìÉ°üaE’G :á«dÉŸG äGhOC’G - 7 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG

-.2007 ôjÉæj 1 øe kGAóH ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S ¿ƒμ«°S …òdGh (∫ó©ŸG) á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢VôY - 1 ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ŸG

- 9 ºbQ á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG áæ÷ Ò°ùØJ-äGƒæ°ù∏d ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S íÑ°UCG …òdGh á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG º««≤J IOÉYG
.2006 ƒ«fƒj 1 ó©H hCG ƒ«fƒj 1 øe kGAóH á«dÉŸG

- 10 ºbQ á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG áæ÷ Ò°ùØJ-íÑ°UCG …òdGh áª«≤dG ‘ •ƒÑ¡dG ¢ü°üflh á«∏MôŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
.2006 Èªaƒf 1 ó©H hCG ...... øe kGAóH á«dÉŸG äGƒæ°ù∏d ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S

πNódG ¿É«Hh IóMƒŸG á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y …ôgƒL ÒKCÉJ ∑Éæg ¿ƒμj ¿G äGÒ°ùØàdGh ÒjÉ©ŸG √òg ≥«Ñ£J óæY ™bƒàŸG øe ¢ù«d
.óMƒŸG

.28áfQÉ≤ŸG äÉfÉ«H
‘É°U ≈∏Y ÒKCÉJ É¡d øμj ⁄ √òg ∞«æ°üàdG IOÉYEG .áæ°ùdG √ò¡d á°Vhô©ŸG äÉfÉ«ÑdG ™e ≥aGƒààd áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG ∞«æ°üJ IOÉYEG ”

.á«μ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äGOƒLƒŸGh πNódG


