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The successful outcome of our various financial 
activities throughout the year are often measured 
by the issue of a commemorative acrylik. These 
take pride of place in SICO’s boardroom.

Securities & Investment Company BSC(c) • Annual Report 2005

ان جناح العمليات املالية املتعددة خالل العام يقا�س 

ب�سواهد الإ�سدارات التى هي م�سدر فخر يف غرفة 

جمل�س اإدارة �سيكو.
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اإن �رشكة االأوراق املالية واال�ستثمار �ش م ب )م( هي 

�رشكة م�ساهمة مقفلة �سجلت يف البحرين يف فرباير 

1999. وقد بداأت ال�رشكة عملياتها يف يوليو 1995. يف 

�سهر �سبتمرب 1997 ح�سلت ال�رشكة على ترخي�ش من 

موؤ�س�سة نقد البحرين للعمل كبنك ا�ستثماري.  

ت�سمل اأن�سطة ال�رشكة اإدارة االأ�سول، متويل 

املوؤ�س�سات، الو�ساطة و�سناعة ال�سوق. اأما �رشكة 

�سيكو خلدمات ال�سناديق، وهي �رشكة تابعة مملوكة 

بالكامل ل�سيكو، فاإنها تقوم باأعمال احلفظ االأمني 

واملهام االإدارية لعدد خمتار من العملء من املوؤ�س�سات.  

وياأتي امل�ساهمون الرئي�سيون لل�رشكة من دول جمل�ش 

التعاون اخلليجي وعدد من كبار امل�ستثمرين من بينهم 

�سندوقان للتقاعد مملوكان للحكومة اإ�سافة اإيل عدد 

من البنوك التجارية واال�ستثمارية. 

تقوم اإ�سرتاتيجية �رشكة االأوراق املالية واال�ستثمار 

على تقدمي خمتلف اخلدمات املالية املتخ�س�سة يف 

البحرين ودول اخلليج املجاورة. ونحن نحر�ش على تاأمني 

اال�ستمرارية يف علقاتنا بالعملء من خلل اخلدمة 

املمتازة، امل�سورة املو�سوعية والكفاءة املهنية التي 

ت�سمن التفوق.  

وقد ركزنا على اكت�ساب خربة متوازنة ومنوعة يف 

القطاع املايل ونحن نهدف اإىل تقدمي القيمة املجزية 

مل�ساهمينا من خلل زيادة معدالت الربحية وح�س�ش 

االأرباح.  

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

بناية بنك البحرين وال�رشق االأو�سط

�ش.ب. 1331، املنامة، مملكة البحرين

هاتف:   000 515 17 973+

فاك�ش:  000 515 17 973+
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اأن يكون �سيكو اأحد البنوك اال�ستثمارية التي تركز جمال ن�ساطها يف دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي ويكون لها تواجد يف االأ�سواق اخلليجية الرئي�سية مع تر�سيخ اأقدامها يف جماالت 

االأمني.  واحلفظ  اال�ستثمارية  امل�رشفية  للأعمال  املنتقاة  واملجاالت  االأ�سول  اإدارة  الو�ساطة، 

اأن�سطتنا.  تكثيف  خلل  من  عائدات  من  م�ساهمونا  يحققه  ما  تعزيز  اإىل  ن�سعى  �سوف 

و�ستكون اخلدمات التي يقدمها �سيكو متطورة تقنيا ومبتكرة وتوفر مزايا وحت�سينات وا�سحة 

مقارنة مبا يقدمه مناف�سونا. و�سوف توا�سل العمل يف املقام االأول على التو�سع من خلل 

النمو الذاتي وعمليات التملك يف اأ�سواق دول جمل�ش التعاون اخلليجي. من خلل هذه اجلهود 

�سيحقق �سيكو مل�ساهميه عائدات ت�ساهي على االأقل ما يقدمه اأقرانه. 

بيـــان الــروؤيـــة
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اأهم املوؤ�رشات املالية
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اأهم النتائج املالية 

2003   2004   2005 )باآالف الدنانري البحرينية( 

1.567  4.136   7.639 الربح 

13 فل�سا 33 فل�سا   56 فل�سا   االإيرادات لل�سهم الواحد  

5.0 فلو�ش 7.0 فلو�ش  10.0 فلو�ش   ح�س�ش االأرباح لل�سهم الواحد  

 16.564  20.942  28.542 حقوق امل�ساهمني 

28.499  27.456   42.713 اإجمايل املوجودات  
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ال�سادة امل�ساهمون والعمالء الكرام 

لقد �سجلت �رشكة االأوراق املالية واال�ستثمار يف العام 2005 

اأف�سل اأداء لها على االإطلق منذ تاأ�سي�سها قبل ع�رش �سنوات، 

فهي حققت اأعلى معدالت للإيرادات و�سايف الدخل وكذلك 

العائد على ال�سهم. كما اأننا �سجلنا عائدات قيا�سية يف 

جميع القطاعات التي تعمل فيها ال�رشكة. وح�سلت ال�رشكة 

على ح�سة كبرية من ال�سوق يف البحرين وا�ستحدثت جمموعة 

من املنتجات امل�رشفية اال�ستثمارية ومنتجات اإدارة االأ�سول 

االإقليمية، وهو ما يعترب موؤ�رشا وا�سحا على جناح جماالت 

تركيز اأعمالنا وال�سيما منها اجلوانب املتعلقة بالعميل. ومتكنا 

خلل العام من حت�سني قيمة ال�رشكة من خلل تقدمي امل�سورة 

امل�سنودة باخلربة العميقة والتنفيذ الدقيق لل�سفقات وتوفري 

املنتجات واخلدمات املتنوعة واالهتمام بالعميل حتى اأ�سبح 

حمورا لكل ما نقوم به يف ال�رشكة.

ويف العام 2005 وا�سلنا اإعداد ال�رشكة وتهيئتها لتحقيق 

املزيد من النمو يف امل�ستقبل وذلك باال�ستثمار يف القوة 

الب�رشية والبنية التحتية. واليوم اأ�سبحت �رشكتنا موؤ�س�سة 

اأكرث تنوعا وجمهزة بكافة القدرات ال�رشورية مل�ساعدة العملء 

يف حتقيق اأهدافهم يف منطقة جمل�ش التعاون اخلليجي 

وحتقيق نتائج م�ستقر ومطردة لل�رشكة. 

خلفية اقت�سادية

كانت االأ�سواق العاملية زاخرة بالتحديات يف العام 2005 الذي 

�سهد تراجع التوقعات ب�ساأن الت�سخم، والتي اأطلقت بدورها 

موجة من القلق يف اأو�ساط امل�ستثمرين يف خمتلف اأنحاء 

العامل يف �سهري �سبتمرب واأكتوبر من العام. كما اأن ارتفاع 

اأ�سعار امل�ستهلكني، الذي يعزى جزئيا اإىل ارتفاع اأ�سعار الطاقة، 

قد اأدى بالبنوك املركزية يف كل من الواليات املتحدة االأمريكية 

ومنطقة اليورو اإىل اإطلق اإ�سارات تفيد باأن احتواء الت�سخم 

املتوقع رمبا احتاج اإىل ت�سييق ال�سيا�سة النقدية. ونتيجة 

لذلك رفع امل�ستثمرون توقعاتهم ل�سيا�سات �سعر الفائدة يف 

امل�ستقبل. واأدى ذلك اإىل ارتفاع عائدات ال�سندات يف االأ�سواق 

الرئي�سية. ومع ذلك ظلت العائدات على ال�سندات طويلة 

االأجل منخف�سة قيا�سا اإىل العائدات املرتفعة التي حققتها 

يف العام 2004. 

و�ساهمت احتماالت حدوث توجه �رشيع نحو الت�سييق النقدي 

يف انخفا�ش حاد يف اأ�سعار االأ�سهم يف خمتلف اأنحاء العامل 

يف مطلع اأكتوبر من العام. غري اأن اأ�سعار االأ�سهم عاودت 

ال�سعود بقوة يف نوفمرب مدفوعة باإ�سارات تدل على حتقق 

منو قوي يف اقت�ساد الواليات املتحدة االأمريكية باالإ�سافة 

اإىل االإعلن عن اندماجات كربى والعودة اإىل ال�رشاء وارتفاع 

اأرباح االأ�سهم. وكانت ال�سوق اليابانية هي االأف�سل اأداء بني 

اأ�سواق االأ�سهم خلل العام يف خمتلف اأنحاء العامل. وثمة 

بوادر انتعا�ش يف الطلب املحلي مما عزز من احتماالت انتهاء 

�سنوات تراجع االأ�سعار.

ويف غ�سون ذلك حافظت اقت�سادات دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي خلل العام 2005 على اأداءها االإيجابي اأ�سوة 

بال�سنوات االأربعة ال�سابقة مدفوعة بارتفاع اأ�سعار النفط 

وارتفاع م�ستوى االإنفاق العام واخلا�ش على من�ساآت البنية 

التحتية و املن�ساآت ال�سناعية والعقارات. وح�سب املفو�سية 

االقت�سادية واالجتماعية لغرب اآ�سيا، وهي وكالة تابعة 

ملنظمة االأمم املتحدة، فقد ارتفع معدل منو اإجمايل الناجت 

املحلي ملجموع دول جمل�ش التعاون اخلليجي بن�سبة %6.19 

خلل ال�سنة. وتقدر املفو�سية اأن ت�سل معدالت النمو اإىل 

6.39% ملنطقة دول جمل�ش التعاون اخلليجي. وجاءت املوازنات 

املالية للحكومات االإقليمية قوية هي االأخرى حيث �سجلت 

جميع دول املجل�ش ال�ست فوائ�ش كبرية يف موازناتها العامة. 

كما اأن االأرقام الر�سمية املن�سورة عن الت�سخم جاءت 

معتدلة على الرغم من اجتاهها ال�سعودي.

وجتاوبت اأ�سواق االأ�سهم يف منطقة دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي ب�سورة اإيجابية مع االجتاهات االقت�سادية القوية 

يف حني �سجلت بع�ش هذه االأ�سواق منوا جتاوز ن�سبة %10. 

وعلى الرغم اأن �سوق البحرين للأوراق املالية كان م�ستوى 

اأداءه متوا�سعا باملقايي�ش االإقليمية اإال اأنه ارتفع خلل العام 

6

تقرير رئي�ش جمل�ش االإدارة
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بن�سبة 24%. ونحن نعتقد اأن اأ�سواق االأ�سهم يف املنطقة، 

وبعد ال�سعود الكبري الذي حققته خلل العام 2005 �سوف 

 تعود اإىل منط من الن�ساط العادي يت�سم بالتحفظ خلل 

العام 2006. 

نتائج عملياتنا

فيما يلي اأبرز نتائج االأداء املايل لل�رشكة خلل عام 2005:

حققنا معدل قيا�سي يف االإيرادات التي بلغت 9.7 مليون   •
دينار بحريني وهو ما ميثل زيادة ن�سبتها 78% مقارنة بنتائج 

العام ال�سابق التي كانت قيا�سية هي االأخرى،

�سجلنا دخل �سافيا قدره 7.6 مليون دينار وهو اأكرب دخل   •
حتققه ال�رشكة يف تاريخها وميثل زيادة ن�سبتها %85 قيا�سا 

بنتائج العام ال�سابق،

ارتفعت اأرباح ال�رشكة بن�سبة 78.7% كما بلغت عائداتنا   •
املعدلة على ال�سهم العادي لل�سنة 30.8% و

حققنا معدل عائد على ال�سهم قدره 56 فل�ش، وهو رقم   •
قيا�سي اآخر لل�رشكة، وميثل زيادة ن�سبتها 70% قيا�سا اإىل 

العام ال�سابق.

وتوؤكد هذه النتائج الطيبة اأن ا�سرتاتيجية ال�رشكة جنحت 

يف: حتقيق النمو والتنوع يف اأعمال ال�رشكة، واإتباع منهج يف 

العمل يركز على احتياجات العميل واإر�ساء مبادئ را�سخة يف 

كيفية اإدارة امل�رشوفات واملخاطر وراأ�ش املال يف ال�رشكة.

ا�سرتاتيجية ثابتة وم�ستقرة

البد من التاأكيد اأوال ويف املقام االأول على اأننا �رشكة تركز 

على العميل. وترتكز ا�سرتاتيجيتنا على خدمة عملئنا وتلبية 

احتياجاتهم يف منطقة جمل�ش التعاون اخلليجي ويف املنطقة 

العربية.

واأمكننا اأن نحقق هذا النمو الكبري بف�سل ما نقوم به من 

تقدمي اخلدمات اإىل قاعدة عري�سة من العملء وتوفري جمموعة 

وا�سعة من املنتجات لهم. وي�ستند منهجنا يف خدمة عملئنا 

على قاعدة ب�سيطة وهي: الدخول يف �رشاكة معهم ثم 

جنعلهم حمورا لكل ن�ساط نقوم به. ونحن نفعل ذلك من خلل 

توفري اأف�سل الكفاءات واخلربات وتوفري احلد االأق�سى من املوارد 

املتاحة لعملئنا وكذلك من خلل العمل معا مل�ساعدتهم على 

حتقيق اأهدافهم يف منطقة جمل�ش التعاون اخلليجي ومن ثم 

يف رحاب العامل العربي.

ومن االأ�سباب التي ال تقل اأهمية لنجاح ا�سرتاتيجيتنا 

يف العمل هي قدرتنا على املحافظة على الرتكيز على عدد 

من املبادئ الرئي�سية. وتعترب اإدارة املخاطر و�سبط امل�رشوفات 

واإدارة راأ�ش املال من م�سادر القوة لدى ال�رشكة. وعلى �سعيد 

اإدارة املخاطر حافظت ال�رشكة على م�ستويات متحفظة من 

املخاطر املقبولة لها والتي ظلت م�ستقرة طوال العام. كما 

وا�سلنا الرتكيز على �سبط امل�رشوفات. وا�ستطعنا يف هذا 

ال�سياق اأن نخف�ش ن�سبة التعوي�سات واملزايا اإىل االإيرادات 

اإىل 15.9% خلل العام، وهو اأدنى معدل حققته ال�رشكة 

على االإطلق. وعلى الرغم من ارتفاع امل�رشوفات االأخرى غري 

التعوي�سات باالأرقام املطلقة، اإال اأن هذا االرتفاع كان مبعدل 

يقل عن معدل النمو الذي حققته ال�رشكة، مما يعك�ش مدى 

ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ش جمل�ش االإدارة
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�سلمة االأداء لدينا. ووا�سلنا خلل العام يف حتديد الفر�ش 

االأخرى للحد من امل�رشوفات كما راجعنا عمليات ال�رشكة 

يف اإطار �سعينا امل�ستمر للدفع نحو م�ستويات اأعلى من 

االإنتاجية. واإىل ذلك رفعنا من كفاءة راأ�ش املال لدينا يف حني 

وا�سلنا يف تنمية ميزانيتنا العمومية. وانعك�ست كافة هذه 

اجلهود يف تعزيز حقوق امل�ساهمني يف عام 2005 مما �سمح لنا 

بتحقيق �سجل حافل باالإجنازات يف الع�رش �سنوات االأوىل من 

عمر ال�رشكة.

وفيما يلي اإجنازات ال�رشكة يف اخلم�ش �سنوات املا�سية:

ارتفعت اإيراداتنا بن�سبة تقارب %734،  •
منا �سايف الدخل لدينا �سنويا بن�سبة 460% يف ال�سنة،  •
ارتفع معدل العائد على حقوق امل�ساهمني باأكرث من   •

1220%، و

منت قاعدة راأ�ش املال لدينا من 13.9 مليون دينار بحريني   •
اإىل 28.5 مليون دينار بحريني.

لقد اأجنزت �سيكو الكثري خلل هذه الفرتة من عمرها، 

اإال اأننا مازلنا م�ستمرين يف حتديد �سبل جديدة واأف�سل 

خلدمة عملئنا ومبا ميكننا يف نهاية املطاف من تعزيز حقوق 

امل�ساهمني.

تقدم م�ستمر

بف�سل تطور املوارد الب�رشية لدى ال�رشكة حيث اأ�سبح لديها 

االآن 51 موظفا متكنا من حت�سني القدرة على حتقيق االإيرادات 

يف ال�رشكة. ويف حني اأحرزنا تقدما هائل يف عملياتنا فاإننا 

على نف�ش الن�سق وا�سلنا يف رفع موؤ�رش معايري االأداء اإىل 

اأعلى. ومن خلل املفاهيم الرا�سخة يف العمل اأ�سبحت 

خدمة العميل والعمل اجلماعي واالبتكار هي ال�سمات املميزة 

لنجاحنا. ونحن نرعى ون�سجع اجتاها مل�ساركة املوظفني يف 

امللكية والذين �سوف يتملكون يف نهاية املطاف 10% من 

اأ�سهم ال�رشكة، ونتيجة لهذا التوجه �سوف يفكر املوظفون 

ويت�رشفون كملك لل�رشكة. اإن جناحنا وتقدمنا يعتمدان على 

كفاءة العاملني. وكان هدفنا وما يزال متييز �سيكو باعتبارها 

موؤ�س�سة انتقائية يف اجتذاب اأف�سل الكفاءات من خمتلف 

اخللفيات للعمل لديها والعمل على تدريبهم وتطوير 

مهاراتهم لتح�سل على اأف�سل العاملني يف القطاع. اإن 

التزامنا بتفوق االأفراد والعمل اجلماعي قد خلق ثقافة تهتم 

بتطوير قدرات موظفينا وتقييم متيزهم يف العمل.

التزامنا جتاه املجتمع

وا�سلنا خلل العام دعمنا الن�سط للمجتمع من خلل 

�سيا�ستنا املر�سومة يف هذا اخل�سو�ش. ونحن نعتقد اأن هذه 

ال�سيا�سة توفر منافع كثرية للمدار�ش وال�رشائح املحتاجة 

من املجتمع مبا يدعم اأنظمتنا ال�سحية والتعليمية. ومن 

بني امل�رشوعات اخلريية التي ا�سطلعنا بها خلل العام �رشاء 

جمموعة من اأجهزة الكمبيوتر املجهزة باالإنرتنت والطابعات 

ملدر�سة خولة بنت عبداملطلب االبتدائية للبنات، ودعم 

م�ست�سفى االإر�سالية االأمريكية ب�رشاء جمموعة من املعدات، 

باالإ�سافة اإىل تقدمي الدعم جلمعية البحرين للمتخلفني 

عقليا وجمعية البحرين للحراك الدويل و�سندوق النور اخلريي 

وجمعية البحرين ملتلزمة داون واحتاد الكتاب واالأدباء.

وقمنا خلل العام با�ستيعاب عدد من الطلب اجلامعيني 

يف اإطار برناجمنا ال�سيفي لتوظيف وتدريب الطلب.

التغريات يف جمل�ش االإدارة

يف اإبريل من العام حل ال�سيد خالد الرميحي حمل ال�سيد 

طلل الزين يف ع�سوية جمل�ش االإدارة ممثل لل�رشكة العربية 

للموارد اال�ستثمارية. ويطيب يل اأنتهز هذه الفر�سة لكي 

اأتوجه اإىل ال�سيد طلل الزين بخال�ش ال�سكر على الدعم 

الذي ظل يقدمه وااللتزام جتاه ال�رشكة خلل مدة ع�سويته 

يف جمل�ش االإدارة، كما اأود يف ذات الوقت اأن اأرحب بال�سيد 

خالد الرميحي متمنيا له والتوفيق وال�سداد يف مهمته 

اجلديدة معنا.

8
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التوزيعات املقرتحة

ا�ستنادا اإىل النتائج التي حققتها ال�رشكة قدم جمل�ش االإدارة 

التو�سيات التالية للموافقة عليها من قبل امل�ساهمني:

حتويل مبلغ 764 األف دينار بحريني اإىل االحتياطي العام  .1

دفع 1.385 األف دينار بحريني اأرباح نقدية للم�ساهمني وهو   .2

ما ميثل ن�سبة 10% من راأ�ش املال املدفوع واإىل احتياطي 

منح املوظفني

دفع مكافاأة الأع�ساء جمل�ش االإدارة مببلغ 150 األف دينار   .3

بحريني.

 بعد اال�ستقطاعات �سيكون حقوق امل�ساهمني 27 مليون دينار 

بحريني، مقارنة اإىل 20.9 مليون دينار بحريني يف 2004.

كما يقرتح جمل�ش االإدارة املوافقة على �رشف مبلغ وقدره 30 

األف دينار بحريني يف 2006 لدعم الن�ساطات اخلريية والثقافية.

�سكر وعرفان

لعل النتائج الطيبة التي حققناها يف عام 2005 تقف 

�ساهدا على مدى التقدم الذي اأحرزناه يف ال�رشكة. وما كان 

لهذه النتائج اأن تتحقق لوال ثقة العملء و�رشاكتهم لنا 

ولوال االلتزام واجلهد والتفاين الذي ظل يبذله املوظفون لدينا 

والدعم امل�ستمر الذي جنده من امل�ساهمني.

ويطيب يل يف اخلتام اأن اأتوجه، بالنيابة عن امل�ساهمني 

وزملئي اأع�ساء جمل�ش االإدارة واإدارة ال�رشكة، بال�سكر والعرفان 

جلللة امللك و�سمو رئي�ش جمل�ش الوزراء و�سمو ويل العهد على 

قيادتهم الر�سيدة لهذه االأمة. كما اأتوجه بال�سكر اإىل وزارة 

املالية ووزارة ال�سناعة والتجارة وموؤ�س�سة نقد البحرين و�سوق 

البحرين للأوراق املالية على دعمهم امل�ستمر لنا.

وال�سكر مو�سول لكم جميعا على م�ساهماتكم املقدرة 

معنا يف حتقيق هذا االأداء الطيب الذي يعترب االأف�سل يف 

تاريخ ال�رشكة. وفيما نحن نتخذ العدة للم�ستقبل فاإننا نظل 

مغتبطني بالفر�ش والتحديات التي تنتظرنا ونحن متفائلون 

باإمكانيات حتقيق املزيد من النمو والتقدم يف امل�ستقبل.

و�سكرا،

ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ش جمل�ش االإدارة

9

“لعل النتائج الطيبة التي حققناها يف عام 2005 تقف �ساهدا على مدى التقدم 
الذي اأحرزناه يف ال�رشكة. وفيما نحن نتخذ العدة للم�ستقبل فاإننا نظل مغتبطني 

بالفر�ش والتحديات التي تنتظرنا ونحن متفائلون باإمكانيات حتقيق املزيد من النمو 

والتقدم يف امل�ستقبل.”

اإكتتاب عام اوىل مببلغ 30.600.000 دينار بحريني 

ل�رضكة نا�ش �ش.م.ب.

اإ�شدار �شندات ب�شعر فائدة متغري مببلغ 25.000.000 

دوالر امريكي ل�رضكة ا�شترياد اال�شتثماريه �ش.م.ب.



�رشكة االأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب )مقفلة( • التقـريــر ال�سنـوي 2005 

3 2 1

10

اأع�ساء جمل�ش االإدارة

6 5 4

9 8 7

ال�شيخ حممد بن عي�شى بن حممد اآل خليفة   .1

رئي�ش جمل�ش االإدارة  

وميثل االإدارة العامة للتاأمينات االإجتماعية  

ال�شيد الربت عي�شى كتانه   .2

نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة  

رئي�ش اللجنة التنفيذية  

وميثل البنك البحرين وال�رضق االأو�شط وباقي   

امل�شاهمني 

ال�شيد ح�شني احل�شيني  .3

ع�شو جمل�ش االإدارة  

نائب رئي�ش اللجنة التنفيذية   

وميثل البنك البحرين الوطني  

ال�شيد عبا�ش اأمريي  .4

ع�شو جمل�ش االإدارة  

ع�شو اللجنة التنفيذية  

وميثل البنك اخلليج الدويل  

ال�شيد عبد العزيز املال  .5

ع�شو جمل�ش االإدارة  

ع�شو اللجنة التنفيذية  

وميثل موؤ�ش�شة اخلليج لال�شتثمار  

ال�شيد اأنور عبدالله غلوم  .6

ع�شو جمل�ش االإدارة  

رئي�ش جلنة التدقيق  

وميثل الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد  

ال�شيد حممود الزوام   .7

ع�شو جمل�ش االإدارة  

ع�شو جلنة التدقيق  

وميثل املوؤ�ش�شة العربية امل�رضفية  

ال�شيد عبدالكرمي بوجريي   .8

ع�شو جمل�ش االإدارة  

ع�شو جلنة التدقيق  

وميثل البنك البحرين والكويت  

ال�شيد خالد الرميحي  .9

ع�شو جمل�ش االإدارة  

وميثل �رضكة امل�شادر العربية  



�رشكة االأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب )مقفلة( • التقـريــر ال�سنـوي 2005 

11



�رشكة االأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب )مقفلة( • التقـريــر ال�سنـوي 2005 

نظرة عامة 

كان الو�سع اال�ستثماري الدويل خلل عام 2005 يعاين من 

التباطوؤ الن�سبي بالرغم من اأن اأ�سعار الفائدة العاملية اتخذت 

اجتاها نحو االرتفاع كما اأظهرت العديد من اأ�سواق االأ�سهم 

الرئي�سية انتعا�سا متجددا وال�سيما يف اليابان والواليات 

املتحدة. باملقارنة بذلك فقد وا�سلت اأ�سواق االأ�سهم اخلليجية 

االنتعا�ش بقوة متجددة خلل عام 2005. وقد اأ�سهمت هذه 

الظروف التي تدعو اإيل التفاوؤل من جديد يف جعل عام 

2005 اأف�سل عام على االإطلق بالن�سبة ل�سيكو. وقد عززت 

املوؤ�س�سة ريادتها يف البحرين يف جمال الو�ساطة و�سناعة 

ال�سوق املحلية واإدارة االأ�سول االإقليمية واملحلية ومتويل 

ال�رشكات. وقد اأ�سهم قرار املوؤ�س�سة الذي اأتخذ قبل خم�سة 

اأعوام بالرتكيز على االأن�سطة امل�رشفية اال�ستثمارية وتركيز 

املنتجات على دول جمل�ش التعاون اخلليجي يف حتقيق الثمار 

املرجوة منه يف تنمية االإيرادات واملعاملت والتو�سع يف قاعدة 

العملء. وتظل اإ�سرتاتيجية �سيكو قائمة على خدمة منطقة 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي، التو�سع يف تنويع م�سادر اإيرادات 

البنك والعمل بحكمة على تنويع عنا�رش ميزانيتنا العمومية.  

اإن الهدف يف زيادة اإيراداتنا التي تعتمد على الر�سوم 

من اأجل موازنة م�سادر الدخل التي نحققها قد مت حتقيقه 

بدرجة كبرية خلل عام 2005. بينما ت�سهد منطقة دول 

جمل�ش التعاون اخلليجي مرحلة غري عادية وفيما يتوقع اأن 

ي�سبح النمو اأكرث اعتداال يف هذه املنطقة فاإن ال�سوق اي�ساً 

اأ�سبحت ذات حجم جمد اقت�ساديا. ونحن نعتقد باأن املرحلة 

القادمة يف تطور ال�سوق يف املنطقة وب�رشف النظر عن 

كيفية اأداء املوؤ�رشات �سوف تتمثل يف زيادة عمق هذه االأ�سواق 

من خلل املزيد من االإ�سدارات واأدوات التحوط وتطوير �سوق 

الأوراق الدين.  

12

تقرير االإدارة حول العمليات 

موؤ�رش �سوق االأوراق املالية 

نهاية عام 2005 )%( نهاية دي�سمرب 2005   

78.6  11.445.10 موؤ�رش الكويت )الكويت(  

 103.7   16.712.64 موؤ�رش تداول )الكويت( 

 23.8   2.195.80 موؤ�رش البحرين )البحرين( 

 70.2   11.053.06 موؤ�رش قطر )قطر(  

موؤ�رش االإمارات 

101.7  17.108.50 )االإمارات العربية املتحدة( 

44.4  4.875.02 موؤ�رش عمان )عمان(  

2003   2004   2005 )مبليني الدنانري البحرينية( 

 2.599   5.467   9.705 الدخل االإجمايل  

 0.992   1.406   2.066 امل�رشوفات االإجمالية   

 1.607   4.136   7.636 الدخل الت�سغيلي  

 امل�رشوفات االإجمالية كن�سبة 

38  26  21    مئوية من الدخل  

 م�ساريف املوظفني والتكاليف ذات 

 43  35   20    العلقة كن�سبة من الدخل الت�سغيلي  

31  41   51 عدد املوظفني يف نهاية ال�سنة  

اأنتوين مال�ش 

رئي�ش التنفيذي
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ا�ستعرا�ش االأن�سطة  

حققت جميع وحداتنا العاملة نتائج قوية مما �ساهم يف حتقيق 

عائدات غري عادية مل�ساهمينا يف عام 2005.  

فقد اأظهر الدخل الت�سغيلي لل�سنة مو�سوع التقرير منوا 

قويا. وبف�سل نهجنا امل�ستمر خلل العام اأمكن حتقيق معدل 

ربحية اأكرب من خلل التنويع فيما زاد الدخل االإجمايل بن�سبة 

78% وارتفع الدخل الت�سغيلي بن�سبة 85%. مع هذا تدرك 

االإدارة باأن اأ�سواق جمل�ش التعاون اخلليجي متر بفرتة غري عادية 

فيما يتوقع اأن ي�سبح معدل منو الدخل م�ستقبل اأكرث اعتداال 

اإىل م�ستويات عادية خلل املرحلة القادمة بالن�سبة للقطاع 

امل�رشيف وبالن�سبة لنا كموؤ�س�سة.  

يو�سح توزيع الدخل الت�سغيلي للبنك مدى التنويع يف 

اأن�سطته. وقد اأظهرت جميع االأق�سام حت�سينات ملمو�سة 

مقارنة بالعام املا�سي. وقد اأظهرت االإيرادات من الو�ساطة 

واالأعمال امل�رشفية اال�ستثمارية منوا قويا خلل العام حيث 

�ساهمت بتحقيق زيادة كبرية يف دخلنا. وبالرغم من الزيادة 

الكبرية جدا يف اإيرادات اإدارة االأ�سول فاإن م�ساهمتها كانت 

م�ستقرة. وقد وا�سلنا جهودنا نحو متلك االأ�سول املختلفة 

ومما �ساعدنا يف ذلك �سجلنا املمتاز ال�سابق يف االأداء واأو�ساع 

التداول ال�سحية وامللئمة جدا. 

ومازلنا نفر�ش مراقبة �سارمة على امل�ساريف مما ح�سن 

املعدل االإجمايل للم�ساريف مقابل الدخل خلل العام. 

وب�سفة خا�سة فاإن ا�ستثمارنا يف البنية االأ�سا�سية يف االإدارة، 

االأنظمة والبنية االأ�سا�سية يف ق�سم اإدارة االأ�سول والو�ساطة 

خلل ال�سنوات الثلث املا�سية قد اأخذ يحقق الثمار املرجوة 

منه. بالرغم من اأن نفقات املوظفني والنفقات ذات العلقة 

زادت بن�سبة 42% - وقد كان القدر االأعظم من هذه النفقات 

كن�سبة من الدخل الت�سغيلي فاإن  يعتمد على االأداء – 

املعدل قد انخف�ش اإىل معدل �سحي للغاية بن�سبة %25. 

باالإ�سافة اإيل ذلك فقد انخف�ش معدل امل�ساريف مقابل 

الدخل من 38% اإىل %26%.  

من جهة اأخرى فاإن حمافظ االأوراق املالية املتاحة 

للبيع تتمتع بتنويع جيد عرب كافة فئات االأ�سول واملناطق 

اجلغرافية. ت�ستمل هذه املحافظ على اأوراق مالية مدرجة 

يف اأ�سواق االأوراق املالية يف البحرين ودول جمل�ش التعاون 

اخلليجي، �سناديق حمددة خا�سة بكل من دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي وال�سناديق التي تدار على ال�سعيد الدويل. وقد 

ا�ستخدمت حقوق امل�ساهمني والقرو�ش الق�سرية االأجل 

لتمويل اال�ستثمارات اململوكة ل�سيكو. 

وتظل املوؤ�س�سة تتمتع بر�سملة جيدة وبتمويل جيد. فقد 

زادت حقوق امل�ساهمني، مبا يف ذلك املخ�س�سات املقرتحة، 

مببلغ 6 مليني دينار بحريني لت�سل اإىل 27 مليون دينار 

بحريني. يف نهاية العام كانت حقوق امل�ساهمني كن�سبة 

مئوية من املوجودات االإجمالية، مقارنة بن�سبة 63 باملائة يف 

نهاية العام ال�سابق. وبتاريخ امليزانية العمومية فاإن معدل 

كفاية راأ�سمال البنك بلغ 37.39 باملائة مقارنة بن�سبة 40.64 

باملائة يف العام ال�سابق.  

اإدارة املخاطر  

اإن اإدارة املخاطر هي عملية التعرف على املخاطر الرئي�سية 

يف االأعمال التي يتعر�ش لها البنك، وو�سع و�سائل الرقابة 

املنا�سبة الإدارة هذه املخاطر وتاأمني توافر عمليات املتابعة 

وو�سع التقارير املنا�سبة عنها. ويتم�سى االأ�سلوب املتبع يف 

البنك مع اأ�ساليب االإدارة احلري�سة واملتوقعة من موؤ�س�سة 

مالية �سخمة لكنها اأي�سا توازن ما بني قيمة التكاليف 

مقابل املخاطر يف حدود قدرة البنك على حتمل املخاطر.  
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2003   2004   2005  %

 8   2   2 الدخل ال�سايف من الفوائد 

63  54   42 الدخل ال�سايف من التداول 

 20  34  35 الدخل ال�سايف من الر�سوم-اإدارة االأ�سول  

 9  10  21 الدخل ال�سايف من االأ�سول-عمليات اأخرى 

اإ�شدار ا�شهم حق االف�شلية مببلغ 1.498.692 دينار 

بحريني ل�رضكة البحرين لل�شينما �ش.م.ب

االإكتتاب اخلا�ش مببلغ 24.720.000 دينار بحريني 

ملوؤ�ش�شة نا�ش �ش.م.ب
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جتدر االإ�سارة اإيل اأن البنك يتعر�ش ملختلف اأنواع املخاطر 

مثل تلك التي توؤثر على �سمعته، ال�سوق، االأو�ساع االئتمانية، 

االأمور الت�سغيلية اإ�سافة اإيل املخاطر القانونية والتنظيمية. 

ويعترب جمل�ش االإدارة اأن املخاطر التي تهدد ال�سمعة هي 

من اأخطر اأنواع املخاطر بالن�سبة ملوؤ�س�سة تعمل يف قطاع 

اخلدمات املالية. ولذا فاإن التوعية باأهمية املحافظة على 

�سمعة البنك هي من اأهم االأمور التي توؤكد عليها ثقافة 

الرقابة لدينا. حيث من املمكن ان تتباور هذه املخاطر نتيجة 

لف�سل يف اإدارة االأمور املالية، الت�سغيلية اأو املطابقه والتقيد 

باالإنظمه. 

هذا وتعتمد اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر املتبعة حاليا على 

اإطار مب�سط للبنوك الن�سطة واملعاملت غري املعقدة. وهي 

عبارة عن اأ�سلوب مهيكل ومنهجي ين�سق ما بني اإ�سرتاتيجية 

العمل، العمليات، القوى العاملة، التقنية واملعرفة بغر�ش 

تقييم واإدارة املخاطر التي تواجه �سيكو.  

من جهة اأخرى يوجد هيكل تنظيمي را�سخ لتحديد االأمور 

اخلا�سة باالإ�سرتاتيجية، مدى تقبل املخاطر، معدالت حتمل 

املخاطر، التخطيط وو�سع امليزانيات. ويتم تعديل امليزانيات 

واخلطط التف�سيلية التي تراجع على �سوء اإ�سرتاتيجية البنك 

وخططه املالية لكي تاأخذ يف االعتبار الظروف ال�سلبية 

املحتملة وتخ�سع الختبارات �سارمة على م�ستويات االإدارة 

وجمل�ش االإدارة. ولهذا الغر�ش يتم اإعداد احل�سابات ال�سهرية 

التف�سيلية ومعدالت التباين واالجتاهات وتتم متابعتها عن 

كثب. تقدم االإدارة تقاريرا يف كل �سهر اإيل جمل�ش االإدارة اأو 

اللجنة التنفيذية ب�ساأن االأداء واالأمور الرئي�سية التي توؤثر على 

ن�ساط املوؤ�س�سة.  

ويف اإطار اجلهود املتوا�سلة للبنك لتعزيز وحتديث اإطار 

الرقابة الداخلية لديه فقد مت ت�سكيل وحدة م�ستقلة الإدارة 

املخاطر خلل العام لتوفري القيادة واالجتاه وتن�سيق اجلهود يف 

اإدارة املخاطر. وتوفر هذه الوحدة اأ�سلوبا �سامل ومتكامل ويهتم 

بامل�ستقبل لتمكني البنك من املوازنة ما بني املخاطر الرئي�سية 

للأعمال والفر�ش املتاحة بغر�ش زيادة معدالت العائدات وتاأمني 

العائد املجزي للم�ساهمني.  

خماطر ال�سوق

تعترب خماطر ال�سوق هي خطر التعر�ش خل�سارة القيمة اخلا�سة 

بورقة مالية ب�سبب التذبذب ال�سلبي يف اأ�سعار االأ�سهم، 

اأ�سعار الفائدة، اأ�سعار �رشف العملت االأجنبية، �سواء ن�ساأت 

من العوامل املوؤثرة على ورقة مالية معينة اأو ال�سوق بوجه 

عام.  

خماطر اأ�سعار االأ�سهم 

من املعروف اأن حمافظ البنك للمتاجرة واالأوراق املالية املتوفرة 

للبيع تتاأثر بخطر اأ�سعار االأ�سهم. ويتم تخفيف هذه املخاطر 

عن طريق اإدارة املحافظ يف معايري نطاق التخ�سي�ش املعتمد 

للأ�سول وال�سوابط اال�ستثمارية االأخرى.  

خماطر اأ�سعار الفائدة 

تتعر�ش اأوراق الدين، عمليات االكتتاب، القرو�ش والودائع حتت 

الطلب ملخاطر اأ�سعار الفائدة. تقوم وحدة اخلزينة باملتابعة 

الدقيقة للتعر�ش لهذه املخاطر من اأجل تخفيف االآثار 

الناجمة عن تلك املخاطر. مع هذا فاإن اخلزينة ال تتعامل 

ب�سكل ن�سط يف �سندات �سوق النقد ولهذا فاإن هذه املخاطر 

ال يتم التحوط ب�ساأنها. وباالإ�سافة اإيل ذلك فاإننا ال نتعامل 

بامل�ساربة يف االأدوات امل�ستقة.  

خماطر اأ�سعار �رشف العمالت االأجنبية 

يعترب تعر�سنا ملخاطر العملت حمدودا الأن اجلزء االأكرب من 

اأن�سطة املوؤ�س�سة يتم التعامل فيه بالدينار البحريني، 

العملت اخلليجية االأخرى والدوالر االأمريكي. ومن املعروف اأن 

الدينار البحريني والعملت اخلليجية االأخرى مرتبطة بالدوالر 

االأمريكي.  
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تقرير االإدارة حول العمليات 

 اإ�شدار �شندات ب�شعر فائدة متغري بقيمة 10.000.000 

دينار بحريني ل�رضكة بحرين للت�شهيالت التجاريه �ش.م.ب.

 برنامج بيع بقيمة 30.266.241 دينار بحريني 

لهيئة العامة ل�شندوق التقاعد.
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خماطر ال�سيولة والتمويل  

تتمثل خماطر ال�سيولة يف حالة التعر�ش ملخاطر عدم قدرة 

البنك على مواجهة التزاماته املالية عندما ت�ستحق. ميكن اأن 

تن�ساأ هذه املخاطر من عدم القدرة على بيع اأ�سل مايل ب�رشعة 

مبا يقارب قيمته العادلة اأو من عدم القدرة على احل�سول 

على االأموال ب�رشعة بدون حتمل تكلفة ال داعي لها. ين�ساأ 

هذه اخلطر يف املقام االأول من عمليات املتاجرة واال�ستثمارات 

اخلا�سة باملوؤ�س�سة، عمليات الو�ساطة، اإدارة االأ�سول، االلتزام 

ب�سمان االكتتاب، الخ.. تتوىل وحدة اخلزينة اإدارة هذا اخلطر عن 

طريق متابعة التزامات الت�سوية واملحافظة على اأ�سول �سائلة 

كافية مبا يف ذلك الودائع حتت الطلب والودائع الق�سرية االأجل. 

تتم متابعة و�سع ال�سيولة ب�سفة اأ�سبوعية من قبل �سيكو 

وخلل اجتماعات اللجنة التنفيذية وجمل�ش اإدارة البنك. 

خماطر االئتمان  

يتعر�ش البنك خلطر االئتمان وين�سب ذلك اأ�سا�سا يف 

اأن�سطته للو�ساطة وكذلك خطر اأ�سعار امل�سدرين يف املحافظ 

اال�ستثمارية اململوكة له. وتتم متابعة وال�سيطرة على هذه 

املخاطر عن طريق حدود التداول املعتمدة وفقا لل�سيا�سات 

واالإجراءات املحددة �سلفا من قبل اللجنة التنفيذية وجمل�ش 

اإدارة �سيكو ح�سب املنا�سب. باالإ�سافة اإيل ذلك يلتزم �سيكو 

بدقة باالأعراف املتعبة يف املعاملت الكبرية املقررة من 

موؤ�س�سة نقد البحرين.  

خماطر العمليات  

تعرف خماطر العمليات باأنها خماطر اخل�سارة التي تن�ساأ من 

عدم كفاية اأو اإخفاق العمليات واالأنظمة الداخلية والقوى 

العاملة يف البنك اأو االأحداث اخلارجية. بخلف خماطر ال�سوق 

اأو خماطر االئتمان التي تعترب منهجية يف طبيعتها فاإن 

خماطر العمليات هي املخاطر املحددة التي توجد يف العمليات 

اليومية الأية موؤ�س�سة. وت�سمل قطاعا عري�سا من املخاطر 

التي ميكن اأن تن�ساأ من خمتلف االأ�سباب التي ت�سمل وال 

تقت�رش على عدم كفاية اإجناز املعاملت، ممار�سات العمل، 

ممار�سات واأ�ساليب املوظفني واالإخفاق يف االأنظمة التي تلحق 

ال�رشر باالأ�سول الفعلية. كما ت�ستمل على خماطر االحتيال 

الداخلية واخلارجية.

تتبع املوؤ�س�سة اأ�سلوبا حمافظا جدا يف جمال املراقبة وتتبع 

العديد من االآليات الإدارة هذا اخلطر مبا يف ذلك وجود هيكل 

تنظيمي حمدد جيدا وتتبع �سيا�سات واإجراءات دقيقة مع احلر�ش 

على الف�سل ما بني املهام واملطابقة وو�سح حدود لتحمل 

املعاملت. توفر وحدة التدقيق الداخلي وااللتزام التنظيمي 

دعما قيما يف هذا الن�ساط الرقابي.  

توجد لدى وحدة االأ�سول املدارة خمتلف اأنوع وو�سائل 

للرقابة لدعم جودة اال�ستثمار وت�رشف عليها جلنة اإدارة االأ�سول. 

وتدعم هذه اللجنة ب�سوابط �سارمة للعمليات حلماية اأ�سول 

العملء وتوجد مراجعات دورية الأداء اإدارة اال�ستثمار.  

وتتعر�ش اأن�سطة متويل املوؤ�س�سات للمخاطر القانونية 

واملخاطر التي توؤثر على ال�سمعة. اإن احل�سول على املوافقات 

القانونية والتنظيمية اللزمة من �ساأنه احلد من هذه املخاطر. 

وجترى متابعة االأمور اال�ست�سارية واالأمور اخلا�سة ب�سمان 

االكتتاب وتراقب من قبل �سيكو.  
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وتظل املوؤ�س�سة تتمتع بر�سملة جيدة وبتمويل جيد. فقد زادت حقوق 

امل�ساهمني، مبا يف ذلك املخ�س�سات املقرتحة، مببلغ 6 مليني دينار بحريني 

وبحيث بلغت 27 مليون دينار بحريني. 

اإ�شدار ا�شهم حق االف�شلية 

مببلغ 24.000.000 دينار 

بحريني لبنك البحريني 

ال�شعودي �ش.م.ب.
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االإدارة التنفيذية

اأنتوين مال�ش 

رئي�ش التنفيذي

جنالء ال�شرياوي 

اال�شتثمار واخلزينة

حنان �شاتر 

ال�شوؤون املالية 

�شكيل �رضوار

اإدارة االأ�شول 

يارا فرج

الت�شويق 

فا�شل خملوق 

الو�شاطة

ه�شام ال�شاعي

متويل املوؤ�ش�شات

زين الزياين

العالقات امل�رضفية

راج جوباالن

اإدارة املخاطر

جون دري�شكول

العمليات وتقنية املعلومات

ناديه خليل 

املوارد الي�رضيه

براين داجيار 

اأبحاث اال�شتثمار

�رضيني فزان 

التدقيق الداخلي

“اإن التزامنا بتفوق االأفراد 
والعمل اجلماعي قد خلق 

ثقافة تهتم بتطوير قدرات 

موظفينا وتقييم متيزهم يف 

العمل”

“وكان هدفنا وما يزال متييز 
�سيكو باعتبارها موؤ�س�سة 

انتقائية يف اجتذاب اأف�سل 

الكفاءات من خمتلف اخللفيات 

للعمل لديها والعمل على 

تدريبهم وتطوير مهاراتهم”

“اإن جناحنا وتقدمنا 
يعتمدان على كفاءة 

العاملني”
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اال�ستثمارات  

فيما و�سلنا اإيل مراحل متقدمة من الدورة اخلا�سة باأ�سواق 

االأ�سهم املحلية واالإقليمية فاإن االأن�سطة التي نقوم بها 

حل�سابنا اأحرزت تقدما طيبا وكان عام 2005 عاما مربحا ب�سكل 

جيد. فقد حققنا يف ال�سنة املالية 2005 ربحا من املتاجرة يف 

االأوراق املالية بلغ 2.572 مليون دينار بحريني مقارنة مبكا�سب 

قدرها 1.586 مليون دينار بحريني يف العام ال�سابق. يف نف�ش 

الوقت فاإن االأرباح من بيع االأوراق املالية املتوفرة للبيع زادت 

اإىل 998 األف دينار بحريني مقابل اأرباح بلغت 796 األف دينار 

بحريني يف ال�سنة املالية 2004. وقد تزامن مع الزيادة يف االأرباح 

من عمليات املتاجرة ت�سجيل انخفا�ش قدره 14.7 باملائة يف 

الدخل من ح�س�ش االأرباح النقدية التي قاربت 505 األف دينار 

بحريني.  

الو�ساطة 

زاد الدخل ال�سايف للق�سم يف العام بن�سبة 162 باملائة بحيث 

بلغ 933 األف دينار بحريني وحافظنا للعام ال�سابع على التوايل 

على موقعنا الرائد يف �سوق البحرين للأوراق املالية. وقد 

انخف�ست ح�ستنا يف ال�سوق )ح�سب قيمة جميع املعاملت 

يف ال�سوق( بن�سبة 36.2 باملائة يف عام 2005 )2004: %47( 

بينما زادت القيمة االإجمالية للمعاملت يف �سوق البحرين 

للأوراق املالية بن�سبة 54 باملائة على االأ�سا�ش ال�سنوي من حيث 

قيمة املعاملت بحيث بلغت 536.2 مليون دينار بحريني. 

ومما �ساعد على تعزيز اأن�سطتنا للو�ساطة يف داخل البحرين 

ما نتمتع به من قدرات للعمل على م�ستوى منطقة اخلليج 

باأ�رشها. فخلل عام 2005 مت حتديث م�ستوى التغطية واخلدمة 

مما �ساهم يف حتقيق زيادة كبرية يف االأن�سطة حل�ساب عملئنا 

من االأفراد واملوؤ�س�سات يف اأ�سواق جمل�ش التعاون اخلليجي.  

اإدارة االأ�سول  

يف عام 2005 �سجل ق�سم اإدارة االأ�سول نتائج حم�سنة مبعدل 

كبري، حيث بلغت اإيراداتنا من هذا الن�ساط 3.439 مليون دينار 

بحريني بزيادة قدرها 87% مقارنة بالعام ال�سابق. وقد زادت 

االأ�سول اخلا�سعة للإدارة بن�سبة 74 باملائة بحيث بلغت 98.652 

مليون دينار بحريني. وكانت الزيادة يف هذا الن�ساط تعود اإىل 

التدفقات اجلديدة من العملء والنمو الذاتي للمحافظ احلالية. 

وقد كان اأداء ال�سناديق املدارة باحلرية التقديرية واأهم �سندوقني 

ا�ستعرا�ش العمليات   

لدينا، وهما �سندوق �سيكو للأوراق املالية املختارة و�سندوق 

اأ�سهم اخلليج اأعلى من املعايري املحددة لهذه املحافظ. ومت خلل 

العام منحنا عدد من التفوي�سات لعمليات ا�ستثمارية تقليدية 

واأخرى مطابقة ملبادئ ال�رشيعة االإ�سلمية ومن املقرر متويلها يف 

الربع االأول من عام 2006.  

ويظل اهتمامنا مركزا على دول جمل�ش التعاون اخلليجي 

فيما مت حتقيق زيادات ذات اأهمية يف التعامل مع عملئنا يف 

اإطار جهودنا الهادفة اإىل تلبية متطلباتهم املختلفة.  

االأعمال امل�رشفية اال�ستثمارية  

اأحرزنا التقدم يف هذا العام يف جماالت متويل ال�رشكات 

والتعامل يف االأ�سهم و�سندات الدين مما نتج عنه حتقيق 

اإيرادات قيا�سية بقيمة 703 األف دينار بحريني بزيادة قدرها 

�سبعة اأ�سعاف مقارنة بالعام ال�سابق. وقد حت�سنت ح�ستنا 

االإجمالية من االأعمال امل�رشفية اال�ستثمارية وعمق م�ساركاتنا 

مع العملء احلاليني واجلدد وعززنا ريادتنا عرب خمتلف املنتجات 

وعملنا على زيادة اإنتاجية كبار امل�رشفيني لدينا وقمنا بقيادة 

عدد اأكرب من املعاملت.  

وقد �سهد عام 2005 عددا اأكرب من اإمتام عمليات متويل 

ال�رشكات قامت بها �سيكو يف البحرين وعلى م�ستوى املنطقة. 

وقام البنك بدور رائد يف ترتيب عمليتني ناجحتني وهامتني 

الإ�سدارات الديون العامة وذلك للم�سدرين من ال�رشكات 

يف البحرين. ويف جمال االأ�سهم قمنا مبهام االإدارة الرئي�سية 

لعملية طرح اأ�سهم للكتتاب العام ملجموعة عائلية، وقد 

كانت هذه اأول عملية نقوم بها لعائلة غري �سعودية يف 

منطقة اخلليج. باالإ�سافة اإيل ذلك قمنا بالعمل كمدراء 

م�ساركني رئي�سيني الإحدى �رشكات التقنية امل�رشية، وكانت هذه 

اأول عملية من نوعها تطرح يف ال�سوق بعد توقف ا�ستمر ملدة 

ثلث �سنوات. كما قمنا بعملية اإ�سدار حقوق ل�رشكة مدرجة 

يف �سوق االأوراق املالية. يف نهاية ال�سنة قمنا بعمليات تفوي�ش 

الإ�سدار االأ�سهم للكتتاب العام �سوف تتم بالكامل يف عام 

 .2006

فيما تطرح االإ�سدارات اجلديدة يف اأ�سواق االأ�سهم فاإننا 

ن�سهد اهتماما متجددا من قبل امل�سدرين يف ا�ستخدام 

خدماتنا العالية امل�ستوى واملتكاملة لتلبية متطلباتهم. اإن 

جهودنا يف جمال متويل ال�رشكات مازالت تركز على ال�رشكات 

املتو�سطة احلجم يف ال�سوق واملجموعات العائلية يف املنطقة. 

تدخل موؤ�س�ستنا عام 2006 ولديها الكثري من فر�ش العمل املمتازة.  

مدعومني باإ�ستثماراتنا يف الكفاءه الت�سغيلية، نتوقع منو متوا�سل 

يف االرباح.
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االأبحاث 

اإن اهتمامنا الرئي�سي ال يزال مركزا على ال�رشكات البحرينية 

امل�ساهمة العامة فيما نحر�ش على زيادة تغطيتنا االنتقائية 

للأ�سواق االأخرى يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي. وتظل 

االأبحاث خدمة م�ستقلة ذات قيمة م�سافة تقدمها �سيكو 

اإيل عملئها وتقدم دعما قيما لوحداتنا االأخرى يف ال�رشكة.  

كما نبدي اهتماما بتح�سني قدراتنا الأبحاث االأ�سهم يف 

اأ�سواق املنطقة مع اإبداء اهتمام اأكرب باأ�سلوب الرتكيز على 

خمتلف القطاعات يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي. ونحن 

نعتقد باأن اأ�سواق االأ�سهم يف املنطقة اأ�سبحت اأكرث تكامل 

وتدعم بع�سها البع�ش مع وجود اهتمام متجدد ومتزايد على 

ال�سعيدين االإقليمي والعاملي. 

خدمات احلفظ االأمني واملهام االإدارية 

مت تاأ�سي�ش �رشكة �سيكو خلدمات ال�سناديق يف �سهر دي�سمرب 

2004. ومتنح هذه ال�رشكة للبنك اإمكانية اال�ستفادة من 

ال�سوق النامية يف جماالت واأن�سطة احلفظ االأمني واملهام 

االإدارية يف دول املنطقة. وخلل عمرها الق�سري متكنت ال�رشكة 

من تنمية اأعمالها باأ�سلوب حم�سوب ومتوازن. وقد اختتمت 

العام بتحقيق ربح �سئيل.  

تقنية املعلومات 

يوجد لدينا برنامج متوا�سل لتطوير قدرات البنك يف جمال 

تقنية املعلومات. ويتم حتديث نظامنا االأ�سا�سي ب�سفة 

منتظمة من اأجل تدعيم خدمتنا للعملء وزيادة معدل 

الكفاءة لدينا وحت�سني اأنظمتنا للمخاطر والرقابة. وتتمتع دائرة 

تقنية املعلومات يف البنك بقدرات عالية يف جماالت ال�سيانة 

والتطوير.  

املوظفون 

زادت القوى العاملة يف البنك بحيث بلغت 51 موظفا لتلبية 

متطلبات منو اأن�سطة البنك طوال العام. وخلل العام وا�سلنا 

�سيا�ستنا التدريبية با�ستخدام موارد خارجية واإمكانيات معهد 

البحرين للدرا�سات امل�رشفية واملالية حيث مت ت�سجيع جميع 

املوظفني على امل�ساركة يف برنامج �سمم بهدف التحديث 

املتوا�سل لقاعدة املهارات والقدرات جلميع مواردنا الب�رشية.  

االآفاق امل�ستقبلية  

مازالت نتائجنا توؤكد الفوائد الناجتة من اإ�سرتاتيجيتنا امل�ستمرة 

ومنوذجنا القوي يف العمل. ويف عام 2005 �ساهمت هذه 

ال�سيا�سة يف تعزيز و�سعنا يف ال�سوق والنمو يف االإيرادات 

وارتفاع معدالت الن�ساط وحت�سني ت�سكيلة املنتجات وقوة االأداء 

الت�سغيلي مما �ساعد البنك على زيادة اأرباحه وتنويع منتجاته.  

اإن �سيكو يعمل على اإن�ساء قاعدة وا�سعة للعمليات 

لتحقيق اال�ستفادة الكاملة من التغيريات االإيجابية يف بيئة 

االأن�سطة على م�ستوى منطقة اخلليج. وقد �سهد العام املايل 

2005 جناح هذه االنطلقة التنويعية واأ�سبح البنك يف و�سع 

اأف�سل ملواجهة النمو يف اأ�سواق دول جمل�ش التعاون اخلليجي 

واأية عمليات ت�سحيحية جترى يف املنطقة.  

يتمثل التحدي الذي يواجهنا يف عام 2006 يف املحافظة 

على قوة الزخم يف ظل ظروف اأكرث �سعوبة وحافلة بالتحديات 

التي نتوقعها. تدخل موؤ�س�ستنا عام 2006 ولديها الكثري من 

فر�ش العمل املمتازة.  مدعومني باإ�ستثماراتنا يف الكفاءه 

الت�سغيلية، نتوقع منو متوا�سل يف االرباح. 

�سوف توا�سل اأ�سواق املال يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي 

منوها على الرغم من تباين االهتمام ومعدالت ال�رشعة 

مما �سيكون له اأثر اإيجابي على اأن�سطتنا الرئي�سية. وخلل 

ال�سنوات ال�ست املا�سية �سهدنا اإن�ساء االأ�س�ش الأ�سواق املال 

الن�سطة يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي. بالتايل فاإن اخلطوة 

القادمة يف تطورها �ستكون يف زيادة عمق وتطور هذه االأ�سواق 

وبخا�سة يف جماالت اأوراق الدين و�سندات التحوط. ومن املتوقع 

اأي�سا اأن تزيد اأهمية الدور الذي تقوم به اجلهات التنظيمية 

و�ستكون لها املزيد من املتطلبات ومن ثم �سوف يفر�ش ذلك 

املزيد من املهام التي يتعني على موؤ�س�سات مثل موؤ�س�ستنا اأن 

تقوم به مما يزيد من قوتنا.

ا�ستعرا�ش العمليات   
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“مت ت�سجيع جميع املوظفني 
على امل�ساركة يف برنامج 

�سمم بهدف التحديث 

املتوا�سل لقاعدة املهارات 

والقدرات”

“ويف حني اأحرزنا تقدما هائل 
يف عملياتنا فاإننا على نف�ش 

الن�سق وا�سلنا يف رفع موؤ�رش 

معايري االأداء اإىل اأعلى”

“النتائج التي حققناها يف 
عام 2005 تقف �ساهداً على 

مدى التقدم الذي احرزناه يف 

ال�رشكة”
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ح�رضات ال�شادة امل�شاهمني 

�رضكة االأوراق املالية واال�شتثمار �ش.م.ب )مقفلة( 

املنامة –  مملكة البحرين 

10 فرباير 2006  

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة ل�رشكة االأوراق املالية 

ال�رشكة "(  وال�رشكات التابعة  واال�ستثمار �ش.م.ب )مقفلة( )" 

لها )"املجموعة"( كما يف وعن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2005 املن�سورة على ال�سفحات من 6 اإىل 30 .     

م�سئوليات جمل�ش االإدارة ومدققي احل�سابات  

ان هذه البيانات املالية املوحدة من م�سئولية جمل�ش اإدارة 

ال�رشكة، وان م�سئوليتنا هي اإبداء الراأي يف هذه البيانات املالية 

املوحدة  وفقا ملا قمنا به من اأعمال التدقيق. 

اأ�سا�ش الراأي 

لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا 

و�سع وتنفيذ خطة للتدقيق للتاأكد بدرجة معقولة من خلو 

البيانات املالية املوحدة من اأي خطاأ جوهري.  ي�ستمل التدقيق 

على فح�ش للم�ستندات املوؤيدة للمبالغ واملعلومات الواردة 

بالبيانات املالية املوحدة وذلك عن طريق اإجراء اختبارات لعينات 

منها، كما وي�ستمل اأي�سا على تقييم للمبادئ املحا�سبية 

املتبعة والتقديرات الهامة التي جتريها االإدارة باال�سافة اإىل 

تقييم عام لعر�ش البيانات املالية املوحدة. اننا نرى ان ما قمنا 

به من اأعمال التدقيق ي�سكل اأ�سا�سا �سليما للراأي الذي 

تو�سلنا اإليه.    

الراأي 

براأينا اأن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�سـورة عادلة ، يف كل 

اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 

2005، ونتائج اأعمالها والتغريات يف احلقوق  والتدفقات 

النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايري 

الدولية الإعداد التقارير املالية .

اأمور تنظيمية اأخرى    

باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإنه براأينا ان ال�رشكة مت�سك �سجلت 

حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية املوحدة تتفق معها. 

لقد قمنا مبراجعة تقرير رئي�ش جمل�ش االإدارة املرفق ونوؤكد باأن 

املعلومات الواردة به متفقة مع البيانات املالية املوحدة.  وانه 

مل يتبادر اإىل علمنا وقوع اأيه خمالفات خلل ال�سنة لقانون 

ال�رشكات التجارية البحريني ل�سنة 2001 اأو قانون موؤ�س�سة 

نقد البحرين ل�سنة 1973 اأو ملتطلبات عقد التاأ�سـي�ش 

والنظام االأ�سا�سـي لل�رشكة اأو ل�رشوط الرتخي�ش، ميكن ان  

يكون لها اثر �سلبي جوهري على اأعمال املجموعة اأو مركزها 

املايل كما يف 31 دي�سمرب 2005، ولقد ح�سلنا من االإدارة على 

جميع االإي�ساحات واملعلومات التي طلبناها الأغرا�ش التدقيق.  

  

    

�ش.ب. 710، املنامة، مملكة البحرين

بناية غرفة جتارة و�سناعة البحرين

�سارع امللك في�سل

هاتف:   807 224 17 973+

فاك�ش:  443 227 17 973+

�سجل جتاري رقم : 6220

تقرير مدققي احل�سابات 
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

óMƒŸG πNódG ¿É«H
2005 Èª°ùjO  31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äÉMÉ°†jEG20052004

äGOGôjE’G
óFGƒØdG äGOGôjEG431188

óFGƒØdG äÉahô°üe(265)(63)

óFGƒØdG äGOGôjEG ‘É°U166125

ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ IôLÉàe ìÉHQCG152^5721^586

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG ™«H ìÉHQCG998796

º¡°SC’G ìÉHQCG505592

∫ƒ°UC’G IQGOEG äGOGôjEG3^4391^837

iôNC’G äGOGôjE’Gh áWÉ°SƒdG äGOGôjEG162^025531

9^5395^342

äGOGôjE’G  ´ƒª›9^7055^467

π«¨°ûàdG äÉahô°üe
ÚØXƒŸG áØ∏μJ171^5421^025

ájQGOEGh á«eƒªY äÉahô°üe  18470347

∑Ó¡à°S’G65434

π«¨°ûàdG äÉahô°üe ´ƒª›2^0661^406

π«¨°ûàdG äGOGôjEG7^6394^061

á∏«eR ácô°T èFÉàf ‘É°U øe ácô°ûdG á°üM-(10)

á∏«eR ácô°T ‘ äGQÉªãà°SG ™«H ìÉHQCG-85

áæ°ùdG äGOGôjEG ‘É°U7^6394^136

(¢ù∏a) º¡°S πμd óFÉ©dG5633

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

.46 ¤EG 22 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ
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 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

24

óMƒŸG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H
2005 Èª°ùjO  31  ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

»WÉ«àMG»WÉ«àMG
ádOÉ©dG áª«≤dGíæe´ƒª›

¢SCGQ»WÉ«àMG»WÉ«àMGá«dÉŸG ¥GQhCÓdº¡°SCGìÉHQCG¥ƒ≤M
2005äÉMÉ°†jEG∫ÉŸGÊƒfÉbΩÉY™«Ñ∏d IôaƒàŸGÚØXƒŸGIÉ≤Ñà°ùeÚªgÉ°ùŸG

 2005 ôjÉæj 1 ‘ Éªc12^500902 4882^384-4^675                     20^949

2004 áæ°ùd áYƒaóe ìÉHQCG12-----(875)(875)

áæ°ùdG ∫ÓN IQó°üe áëæe º¡°SCG121^250----(1^250)-

2004 øY áYƒaóe IQGOE’G ¢ù∏› ICÉaÉμe12-----(120)(120)

ÚØXƒŸG º¡°SCG íæe »WÉ«àMG----104-         104

áé«àf äGOGôjE’G ‘É°U ¤EG πjƒ–---(998)--(998)

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG ™«Ñd

¥GQhCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ìÉHQCG ‘É°U---1^843--1^843
™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG

áæ°ùdG äGOGôjEG ‘É°U-----7^6397^639
2005 áæ°ùd ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ¤EG πjƒ–13-764---(764)-

2004 áæ°ùd ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¤EG πjƒ–14--414--(414)-

2005  Èª°ùjO 31 ‘ ó«°UôdG13^7501^6669023^2291048^89128^542

2004
2004 ôjÉæj 1 ‘ Éªc12^5004883311^460-1^78516^564

2003 áæ°ùd áYƒaóe ìÉHQCG-----(625)(625)

2004 øY áYƒaóe IQGOE’G ¢ù∏› ICÉaÉμe-----(50)(50)

áé«àf äGOGôjE’G ‘É°U ¤EG πjƒ–

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG ™«Ñd---(796)--(796)

¥GQhCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ìÉHQCG ‘É°U

™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG---1^720--1^720

áæ°ùdG äGOGôjEG ‘É°U-----4^1364^136

2004 áæ°ùd ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ¤EG πjƒ–13-414---(414)-

2003  áæ°ùd ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¤EG πjƒ–--157--(157)-

2004  Èª°ùjO 31 ‘ ó«°UôdG12^5009024882^384-4^67520^949

.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øeh (13)  ìÉ°†jEG ‘ áë°Vƒe ∫ÉŸG ¢SCGQ π«°UÉØJ

.46 ¤EG  22 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• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

25

óMƒŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿É«H
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20052004

π«¨°ûàdG á£°ûfCG
áª∏à°ùŸG  óFGƒØdG ‘É°U156125

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG ™«H15^4409^393

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG AGô°T(14^902)(9^135)

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG ™«H1^9662^175

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG AGô°T(2^851)(990)

 AÓª©dG äÉHÉ°ùM ‘   (¢ü≤ædG) / IOÉjõdG ‘É°U5^281(5^900)

áª∏à°ùe º¡°SG ìÉHQCG505592

iôNCG äÉ°VƒÑ≤e2^383(2)

ÚØXƒŸG äÉahô°üŸ äÉYƒaóe(1^403)(933)

ájQGOEGh á«eƒªY äÉahô°üŸ äÉYƒaóe(538)(130)

π«¨°ûàdG á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG6^037(4^805)

QÉªãà°S’G á£°ûfCG
á∏«eR ácô°T ‘ º¡°SCG ™«H äÉ°VƒÑ≤e-   103

äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh äÉμ∏àªŸG ≈∏Y á«dÉª°SCGQ  äÉYƒaóe ‘É°U(90)(59)

QÉªãà°S’G á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG(90)44

πjƒªàdG á£°ûfCG
πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb1^000500

ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y áYRƒe ìÉHQCG(875)(625)

IQGOE’G ¢ù∏› äBÉaÉμe(120)(50)

πjƒªàdG á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG5(175)

¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ‘ (¢ü≤ædG) / IOÉjõdG ‘É°U5^952(4^936)

áæ°ùdG ájGóH ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG6^34611^282

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG12^2986^346

: ‘ kÓã‡

∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f1^2362^802

Ö∏£dG â– ™FGOh4^375630

(πbCG hCG ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN ≥ëà°ùJ) πLC’G IÒ°üb ™FGOh7^2982^914

áæFGO ∑ƒæH(611)-

Èª°ùjO 31 ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ´ƒª›12^2986^346

.46 ¤EG 22 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ



 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (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 11 ïjQÉàH 33469 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG
øjôëÑdG ¥ƒ°S ‘ ácô°ûdG êGQOEG ” ,2003 ƒjÉe 7 ‘ .øjôëÑdG ó≤f á°ù°SDƒe 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

)  IÉØ©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 øjôëÑdG ó≤f á°ù°SDƒe 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

 .2 áeÉ¡dG á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG

 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

.(∫ó©e ƒg Éªc)1973 áæ°ùd øjôëÑdG ó≤f á°ù°SDƒe ¿ƒfÉbh 2001

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
ICÉaÉμŸG ∂dòch (¢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

.º¡°SC’ÉH ICÉaÉμŸG - (2) ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ª∏d kÉ≤ah ádOÉ©dG áª«≤dÉH Ö°ùà– »àdG º¡°SC’ÉH

.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y …ôgƒL ÒKCÉJ OƒLh ΩóY ™e 2005 ôjÉæj 1 ïjQÉJ ‘ Ú∏©ØŸGh Údó©ŸG øjQÉ«©ŸG øjòg ´ÉÑJG ”

ácô°ûdG äôªà°SG .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

 IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

 áeÉ¡dG  á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG  .2(™Ñàj)

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

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

á©HÉàdG äÉcô°ûdGIô°TÉÑe IQƒ°üH  á£∏°S ácô°û∏d ¿ƒμj ÉeóæY Iô£«°S óLƒJ .ácô°ûdG Iô£«°ùd á©°VÉN äÉ°ù°SDƒe »g
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 hCG

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

á∏«eõdG äÉcô°ûdG.á«∏«¨°ûàdGh á«dÉŸG É¡JÉ°SÉ«°S ≈∏Y Iô£«°S ÒZ øe kGôKDƒe kGPƒØf É¡«∏Y áYƒªÛG ¢SQÉ“ äÉ°ù°SDƒe »g
¥ƒ≤M ¢SÉ°SCG ≈∏Y áæª°†ŸG á∏«eõdG äÉcô°ûdG ôFÉ°ùNh ìÉHQCG ´ƒª› øe áYƒªÛG á°üM ≈∏Y IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ

.PƒØædG ∂dP ¿Gó≤a ïjQÉJ ≈àM ôKDƒŸG PƒØædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ïjQÉJ øe á«μ∏ŸG

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

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

.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

.ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‘ É¡LQGOEG ºàj

 á«dÉŸG ¥GQhC’G
hCG Öjô≤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 .Öjô≤dG ióŸG ‘ ìÉHQC’G »æL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe §‰ É¡H óLƒj á¶Øfi øª°V »g
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

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
É¡æe ¢ü∏îàdG ” »àdG hCG áYÉÑŸG ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ≈∏Y áªcGÎŸG ádOÉ©dG áª«≤dG äÉjƒ°ùJ .ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M øª°V
º¡°SC’G ìÉHQCG .óMƒŸG πNódG ¿É«H ‘ êQóJ ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M øª°V kÉ≤Ñ°ùe âÑ°ùàMG »àdGh AGOC’G áØ«©°V âëÑ°UCG hCG

.iôN’G äGOGôjE’G ‘ É¡æ«ª°†J ºàj ™«ÑdG ¢Vô¨H á«dÉe ¥GQhCGh ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG øe áª∏à°ùŸG
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 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (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)

äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh äÉμ∏àªŸG
ºàjh .óLh ¿EG ,áª«≤dG ‘ •ƒÑ¡dG ¢ü°üflh ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G É¡æe kÉMhô£e áØ∏μàdÉH ô¡¶J ,äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh äÉμ∏àªŸG
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 ó«b á©LGôe

.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 äGOƒLƒª∏d ájÎaódG

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:ÚæjôëÑdG ¿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
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 ™«ªL

.êº¡°SC’ÉH ICÉaÉμŸG
∞XƒŸG äÉeóÿ ádOÉ©dG áª«≤dG ÜÉ°ùàMG ºàj .∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ OGó°ùdG ≥jôW øY º¡°SC’ÉH ICÉaÉμe èeÉfôH áYƒªÛG iód óLƒj
IÎa øμdh k’ÉM ±hô°üªc πé°ùj »∏μdG ´ƒªÛG .á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ IOÉjõdG πHÉ≤e ±hô°üªc º¡°SC’G ¬ëæe πHÉ≤e

 (2) ºbQ á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤J QÉ«©ŸG äÉÑ∏£àŸ kÉ≤ah Gòg .áëæŸG AÉ£YEG ïjQÉJ øe äGƒæ°S 5 »g ìÉª°ùdG-ICÉaÉμŸG
.º¡°SC’ÉH

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

 áeÉ¡dG  á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG  .2(™Ñàj)

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 kIOÉY 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 ‘ áæª°†e Ò¨dGh πcƒª∏d ácƒ∏ªŸG äGOƒLƒŸG IQGOEÉH áYƒªÛG Ωƒ≤J
äÉeóN Ëó≤J øe Ö°ùàμJ äGOƒLƒŸG IQGOEG ÜÉ©JCG .ádOÉÑàŸG ≥jOÉæ°üdG äÉéàæe IQGOEG h QÉªãà°S’G IQGOEG äÉeóN Ëó≤J ∫ÓN

.äÉeóÿG Ëó≤J óæY ÜÉ©JC’G  ÜÉ°ùàcG ºàj .á°SGô◊G

 .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

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

20052004

áLQóe º¡°SCG3^1952^809
IQGóe ≥jOÉæ°U5^5193^805

øjO äGóæ°S2^2192^225

 Èª°ùjO 31 ‘ ájÎaódG áª«≤dG10^9338^839
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 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

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

20052004

áLQóe º¡°SCG7^2885^434

IQGóe ≥jOÉæ°U3^368    2^621

øjO äGóæ°S966870

Èª°ùjO 31 ‘ ájÎaódG áª«≤dG 11^6228^925

.6äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh äÉμ∏àªŸG
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20052004

ôjÉæj 1 ‘ áØ∏μàdG363338

äÉaÉ°V’G9059

äGOÉ©Ñà°S’G(16)(34)

Èª°ùjO 31 ‘ áØ∏μàdG437363

ôjÉæj 1 ‘ ∑Ó¡à°S’G284283

áæ°ùdG ∑Ó¡à°SG5434

äGOÉ©Ñà°S’G(15)(33)

Èª°ùjO 31 ‘ ∑Ó¡à°S’G323284

Èª°ùjO 31 ‘ ájÎaódG áª«≤dG11479

 kΩGóîà°S’G â– kÉ«∏c á∏μ¡à°ùŸG äGOƒLƒŸG áØ∏μJ217-

.äÉÑcôŸGh  ‹B’G Ö°SÉ◊G èeGôHh ä’BG áØ∏μJh ÖàμŸG äGhOCGh äGó©ŸGh çÉKC’G ≈∏Y äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh äÉμ∏àªŸG πªà°ûJ

∫ó©e Ò«¨J ‘ ÖÑ°ùJ ób 2005 ôjÉæj 1 ïjQÉJ ‘ π©ØŸGh (16) ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ŸG ¤EG …ôLCG …òdG πjó©àdG ¿EG
¥ƒ≤M ≈∏Y hCG á≤HÉ°ùdG IÎØdG èFÉàf hCG á«dÉ◊G IÎØdG èFÉàf ≈∏Y πjó©àdG Gò¡d …ôgƒL ÒKCÉJ ∑Éæg øμj ⁄ .…QhódG ∑Ó¡à°S’G

.ÚªgÉ°ùŸG



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

31 .7iôNCG äGOƒLƒe
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20052004

iôNCG áæjóe ·P3^7451^635

äGóæ°S ÜÉààcG566-

Éeó≤e áYƒaóe äÉahô°üe 5226

á≤ëà°ùe óFGƒa3337

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

 Èª°ùjO 31 ‘  ´ƒªÛG4^4461^748

.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

20052004

áæFGO ∑ƒæH611-

Èª°ùjO 31 ‘  Éªc611 -

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

20052004

á«μæH ÒZ á«∏fi äÉ°ù°SDƒe øe ¢Vhôb2^5001^500

Èª°ùjO 31 ‘  ´ƒªÛG2^5001^500

.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“

.iôNC’G á«é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ¥Gƒ°SCGh á«dÉŸG



 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

.11iôNCG äÉHƒ∏£e
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20052004

á≤ëà°ùe äÉahô°üe93420

ÚØXƒŸG áeóN ájÉ¡f ICÉaÉμe ¢ü°üfl6935

iôNCG áæFGO ·P1^182117

Èª°ùjO 31 ‘  ´ƒªÛG1^344572

.12∫ÉŸG ¢SCGQ
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20052004

 ìô°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
º¡°S πμd ¢ù∏a 100 ™bGƒH º¡°S 500^000^00050^000  50^000

kÉ«∏c ´ƒaóŸGh QOÉ°üdG
º¡°S πμd ¢ù∏a 100 ™bGƒH 125^000^000 :ôjÉæj 1 ‘12^50012^500

áæ°ùdG ∫ÓN ICÉaÉμe QGó°UG1^250-

º¡°S πμd ¢ù∏a 100 ™bGƒH º¡°S (125^000^000:2004) 137^500^000 : Èª°ùjO 31 ‘13^75012^500

¢ù∏a 100 ™bGƒH º¡°S ¿ƒ«∏e 12^5 øe áfƒμe º¡°SCG ô°ûY πμd óMGh º¡°S ™bGƒH áëæe º¡°SCG íæe ,2005 áæ°S ∫ÓN ”
¥ƒ≤◊G ¢ùØf º¡°SC’G √òg ≥ëà°ùJ .IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’G øe »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^25 á∏ª°SCGQ ≥jôW øY ∂dPh º¡°S πμd

.á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ©jRƒàdG å«M øe iôNC’G º¡°SCÓd áMƒæªŸG

πμd ¢ù∏a 7 :2004) áYRƒe ìÉHQCG %10 ,¢ù∏a 100 á«ª°SG áª«≤H º¡°S πμd ¢ù∏a 10 ™bGƒH ájó≤f ìÉHQCG IQGOE’G ¢ù∏› ìÎbG
»æjôëH QÉæjO 150^000 ≠∏ÑJ »àdGh IGQOE’G ¢ù∏› ¿É÷ ICÉaÉμe ìGÎbG kÉ°†jCG ” .(%7 áYRƒe ìÉHQCG ,¢ù∏a 100 á«ª°SG áª«≤H º¡°S
á©°VÉNh »°SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶æd kÉ≤ah äAÉL øjôjóŸG áæ÷ ÜÉ©JCGh áMÎ≤ŸG äÉ°ü«°üîàdG ¿EG .(»æjôëH QÉæjO 120^000 :2004)

.ájƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ‘ ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒŸ

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20052004

IQGOE’G ¢ù∏› äBÉaÉμe150120

øjôjóŸG áæ÷ ÜÉ©JCG2320

É¡©jRƒJ ìÎ≤e ìÉHQCG1^385875

1^5581^015

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

.12 ∫ÉŸG ¢SCGQ(™Ñàj)

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

20052004
: ¿ƒªgÉ°ùŸGáªgÉ°ùŸGáÑ°ùædGáªgÉ°ùŸGáÑ°ùædG

óYÉ≤àdG ¥hóæ°üd áeÉ©dG áÄ«¡dG3^107.5%22^62^825%22^6

á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG2^200%162^000%16

Ü.Ω.¢T âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH1^100%81^000%8

Ü.Ω.¢T »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH1^100%81^000%8

 IÉØ©e Ü.Ω.¢T á«Hô©dG QÉªãà°S’G QOÉ°üe ácô°T1^100%81^000%8

Ü.Ω.¢T ‹hódG è«∏ÿG ∂æH 1^100 %81^000%8

Ü.Ω.¢T á«aô°üŸG á«Hô©dG á°ù°SDƒŸG1^100%81^000%8

»é«∏ÿG QÉªãà°S’G á°ù°SDƒe1^100%81^000%8

 Ü.Ω.¢T (øjôëÑdG) óëàŸG »∏g’G ∂æÑdG605%4^4550%4^4

IÉØ©e Ü.Ω.¢T §°ShC’G ¥ô°ûdGh øjôëÑdG ∂æH412.5%3375%3

IÉØ©e Ü.Ω.¢T …Oƒ©°ùdG »æjôëÑdG ∂æÑdG275%2250%2

(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T ‹hódG øjôëÑdG ∂æH275%2250%2

Ü.Ω.¢T Ö«W ∂æH275%2250  %2

13^750%10012^500%100

.(kÉæjôëH kÉ°ù∏a 168 :2004) kÉæjôëH kÉ°ù∏a 208 »g º¡°S πμd äGOƒLƒŸG áª«b ‘É°U ,á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d oÉ≤ah

.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 414 :2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 764 πjƒ– IQGOE’G ¢ù∏› ¢ü°üN .QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 »WÉ«àM’G ´ƒª› ≠∏H Ée

  .á«dÉ◊G áæ°ùdG ∫ÓN ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ¤EG (»æjôëH QÉæjO

.14 ΩÉ©dG »WÉ«àM’G
»WÉ«àM’G ¤EG IOófi ≠dÉÑe πjƒ– ” ,IQGOE’G ¢ù∏› äÉ«°UƒJ h 2001 áæ°ùd øjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb äÉÑ∏£àe Ö°ùM
:2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 764 πjƒ– IQGOE’G ¢ù∏› ìÎbG .»WÉ«àM’G Gòg ™jRƒJ ≈∏Y Oƒ«b …CG óLƒJ ’ .á«dÉ◊G áæ°ùdG ‘ ΩÉ©dG
á«©ª÷G ‘ ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒŸ ™°VÉN AGôLE’G Gòg ¿CG .á«dÉ◊G áæ°ùdG ‘ ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¤EG (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 414
á«eƒª©dG á«©ª÷G ‘ ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒe áæ°S ‘ ΩÉ©dG »WÉ«àN’G ¤EG πjƒëàdG ” ,á«dÉ◊G áæ°ùdG ‘ .ájƒæ°ùdG á«eƒª©dG

.ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒe áæ°S ‘ ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¤EG πjƒëàdG ÜÉ°ùàM’ É¡∏jó©J ” áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG ,∂dòd .ájƒæ°ùdG
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 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

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

20052004

ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ™«H  ìÉHQCG1^695780

ádOÉ©dG áª«≤dG äÉjƒ°ùJ πã“ á≤≤fi ÒZ ìÉHQCG877806

2^5721^586

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

20052004

áWÉ°SƒdG OGôjEG933355

»μæÑdG QÉªãà°S’G OGôjEG70382

≥jƒ°ùàdG OGôjEG16864

iôNCG äGOôjEG22130

2^025531

.17ÚØXƒŸG áØ∏μJ
8 : 2004) ÖfÉLCG ÚØXƒe 12h (kÉØXƒe 33 : 2004) kÉ«æjôëH kÉØXƒe 39 áYƒªÛG iód πª©j 2005 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

   .(ÚØXƒe

∞dCG 38 : 2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 44 áæ°ù∏d Ú«æjôëÑdG ÚØXƒª∏d »YÉªàL’G ÚeCÉàdÉH á≤∏©àŸG áYƒªÛG áªgÉ°ùe â¨∏H
.(»æjôëH QÉæjO

≥∏©àŸG ´ƒaóŸG ÒZ ΩGõàdÓd (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 35 : 2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 69 ≠∏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

20052004

QÉéjEG8973

≥jƒ°ùJ145100

iôNCG á«∏«¨°ûJ äÉahô°üe236174

470347

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

.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

20052004

πLC’G IÒ°üb óFGƒa529446

∞«XƒàdG ó©H Ée óFGƒa1310

º¡°SC’ÉH ICÉaÉμŸG65   -

  ´ƒªÛG607456

Qƒ°†M ÜÉ©JCG øY ∂dPh (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 20 : 2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 23  ≠∏Ñe ájQGOE’Gh á«eƒª©dG äÉahô°üŸG πª°ûJ
.ájò«ØæàdG IQGOE’Gh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ iôNCG äÉahô°üeh

” AGOC’G ÜÉ©JCGh IQGOE’G ÜÉ©JG πã“ (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 973 :2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 1^461  ∫ƒ°UC’G IQGOEG äGOGôjEG πªà°ûj
QÉæjO ∞dCG 1^212 ≈∏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 855 :2004) »æjôëH

‘ .á°UÉÿG ≥jOÉæ°üdG øe ÜÉ©JG πã“ (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 723 :2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 1^637  ∫ƒ°UC’G IQGOEG äGOGôjEG πªà°ûj
á≤ëà°ùe ≠dÉÑe πã“ (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 558 :2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 1^299 âæª°†J iôNC’G äGOƒLƒŸG ,2005 Èª°ùjO 31

.á°UÉÿG ≥jOÉæ°üdG øe

¥hóæ°U ‘h ,(»æjôëH QÉæjO ∞dCG 464 :2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 531 ≠∏Ñe IQÉàıG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°U ‘ ácô°ûdG äôªãà°SG
567 ≠∏Ñe ¿ƒª°†ŸG »ŸÉ©dG ƒμ«°S ¥hóæ°U ‘h (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 479 :2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 751 ≠∏Ñe º¡°SCÓd è«∏ÿG

 .™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G áÄa â– âLQOCGh á«bƒ°ùdG áª«≤dÉH (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 544 :2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG

áª«≤dÉH º¡°SCÓd è«∏ÿG ¥hóæ°U ‘ (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 479 : 2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG 198 ≠∏Ñe QÉªãà°SÉH ácô°ûdG âeÉb
.ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G áÄa â– âLQOCGh ádOÉ©dG

»æjôëH QÉæjO ∞dCG 2^500  ≠∏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 1^500 : 2004)

‘ 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 QÉWEG

≈∏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 ¢ù°SCG
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 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

.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 ¥GQhCG2005
2005 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°ùdG 377284 661

iôNCG3^2002^6535^853

´ƒªÛG10^93311^62222^555

á«dÉe ¥GQhCGá«dÉe ¥GQhCG2004
4005 Èª°ùjO 31 ‘ ÉªcádhGóàe™«Ñ∏d Iôaƒàe´ƒªÛG

ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG7701^3182^088

iôNC’G ∑ƒæÑdG2961^9652^261

ÚeCÉàdG175-175

äÉeóÿG3^7922^6366^428

IQGóŸG ≥jOÉæ°üdG3^8062^6216^427

á«eƒμ◊G äGóæ°ùdG-385385

´ƒªÛG8^839 8^92517^764

‘Gô¨÷G ™jRƒàdG (Ü)
á«dÉe ¥GQhCGá«dÉe ¥GQhCG2005

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 10^93311^62222^555

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

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

 ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG (Ü)(™Ñàj)

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

á«dÉe ¥GQhCGá«dÉe ¥GQhCG2005
2004 Èª°ùjO 31 ‘ ÉªcádhGóàe™«Ñ∏d Iôaƒàe´ƒªÛG

»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO5^5128^38113^893

á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG1^696544 2^240

ÉHhQhCG1^631-1^631

´ƒªÛG8^8398^925  17^764

.21ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ¥É≤ëà°SG ¿É«H
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

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M--28^54228^542
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›14^171-28^54242^713

ádƒ«°ùdG Iƒéa14^9152^018(16^933)

áªcGÎŸG ádƒ«°ùdG Iƒéa14^91516^933-
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 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

.21ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ¥É≤ëà°SG ¿É«H(™Ñàj)

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

 øe πbCG¤EG áæ°Søe ÌcCG
2004 Èª°ùjO 31áæ°SäGƒæ°S 5äGƒæ°S 5´ƒªÛG

äGOƒLƒŸG
∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f2^802--  2^802

Ö∏£dG â– ™FGOh630-- 630

∑ƒæÑdG iód ™FGOh2^914--2^914

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG6^8418031^1958^839

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG1457258^0558^925

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉμ∏à‡-79-79

á≤ëà°ùe Ωƒ°SQ1^519--1^519

iôNCG äGOƒLƒe1^703-501^748

äGOƒLƒŸG ´ƒª›16^5491^6079^30027^456

äÉHƒ∏£ŸG
áæFGO ∑ƒæH----

πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb1^500--1^500

AÓª©dG äÉHÉ°ùM4^435--4^435

iôNCG äÉHƒ∏£e572--572

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›6^507--6^507

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M--20^94920^949

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›6^507-20^94927^456

ádƒ«°ùdG Iƒéa10^0421^607(11^649)

áªcGÎŸG ádƒ«°ùdG Iƒéa10^04211^649-

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

.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

20052004

(äGOƒLƒŸG áª«b ‘É°U) ácô°ûdG πÑb øe IQGóe ≥jOÉæ°U
IQÉàıG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°U7^3506^149

º¡°SCÓd è«∏ÿG ¥hóæ°U21^59113^251

ßaÉÙG IQGOEG ÜÉ°ùM69^71137^255

  ¥hóæ°U IQGOEÉH ácô°ûdG Ωƒ≤J”IQÉàıG á«dÉŸG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°U“º¡°SCÓd è«∏ÿG ¥hóæ°U IQGOEGh 1998 ƒjÉe - πjôHCG ‘ CÉ°ûæŸG
ácô°T »gh (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 è«∏ÿG ¥hóæ°Uh IQÉàıG ¥GQhCÓd ƒμ«°S ¥hóæ°U äGOƒLƒŸ á«aÉ°üdG áª«≤dG âÑ°ùàMG .ácô°û∏d πeÉμdÉH ácƒ∏‡ á©HÉJ

.2005 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y

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

20052004

áfÉeC’G áØ°üH É¡H ßØàfi á«dÉe ¥GQhCG257^52699^951

Èª°ùjO 31 ‘ .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
  ÖLƒÃ AÓª©dG øY áHÉ«f ácô°ûdG πÑb øe áXƒØÙG á«dÉŸG ¥GQhC’G áª«b â¨∏H 2005”áWÉ°SƒdGh ßØ◊G ó≤Y“257^526  ≠∏Ñe

QÉæjO ∞dCG 40^460 : 2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG147^403 ≠∏Ñe É¡æª°V øe (»æjôëH QÉæjO ∞dCG 99^951 : 2004) »æjôëH QÉæjO ∞dCG
 .AÓª©dG øY áHÉ«f  ácô°ûdG º°SÉH á∏é°ùe (»æjôëH
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 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

40.23áYƒªÛG 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 21ádOÉÑàŸG ƒμ«°S ≥jOÉæ°üd á°†HÉb ácô°T

(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T ƒμ«°S ≥jOÉæ°U äÉeóN ácô°T4002004 Èª°ùjO 29®ÉØàM’Gh IQGOE’G äÉeóN

AÓª©dG øY áHÉ«ædÉH º¡°SC’ÉH

(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

.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 ‘ Éªc20052004

äGOƒLƒŸG
∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f1^1832^354

Ö∏£dG â– ™FGOh3^574595

∑ƒæÑdG iód ™FGOh7^2722^908

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG10^9338^839

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG11^6228^925

á©HÉJ ácô°T ‘ QÉªãà°SG452420

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉμ∏à‡10279

á≤ëà°ùe Ωƒ°SQ2^6891^519

iôNCG äGOƒLƒe4^3751^748

äGOƒLƒŸG ´ƒª›42^20127^387

äÉHƒ∏£ŸG
áæFGO ∑ƒæH611-

πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb2^5001^500

AÓª©dG äÉHÉ°ùM9^7164^435

iôNCG äÉHƒ∏£e823496

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›13^6506^431



 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

41 .23 áYƒªÛG øY äÉeƒ∏©e(™Ñàj)
(™Ñàj) .Èª°ùjO 31 ‘ ΩC’G ácô°û∏d ‹ÉŸG õcôŸG

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc20052004

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M
∫ÉŸG ¢SCGQ13^75012^500

ÊƒfÉb »WÉ«àMG1^666902

ΩÉY »WÉ«àMG902488

™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G º««≤J IOÉYEG »WÉ«àMG3^2292^384

IÉ≤Ñà°ùe ìÉHQCG8^9004^682

ÚØXƒŸG º¡°SCG íæe »WÉ«àMG104-

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›28^55120^956

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›42^20127^387

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

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc20052004

äGOGôjE’G
óFGƒØdG äGOGôjEG422187

óFGƒØdG äÉahô°üe(265)(63)

  óFGƒØdG äGOGôjEG ‘É°U157124

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG ‘ IôLÉàe ìÉHQCG2^5721^586

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG ™«H ìÉHQCG998796

º¡°SC’G OGôjEG505592

∫ƒ°UC’G IQGOEG äGOGôjEG3^4101^837

iôNCG äGOGôjEG1^960531

äGOGôjE’G ´ƒª›9^6025^466

π«¨°ûàdG äÉahô°üe
ÚØXƒŸG áØ∏μJ1^4921^025

á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe421345

∑Ó¡à°S’G4934

äÉahô°üŸG ´ƒª›1^9621^404



 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

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

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc20052004

π«¨°ûàdG ìÉHQCG7^640 4^062

á∏«eR ácô°T èFÉàf  ‘É°U øe ácô°ûdG á°üM-(10)

á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG ™«H ìÉHQCG-85

 áæ°ùdG íHQ ‘É°U7^6404^137

 .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–

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

 .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
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°S--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

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M--28^54228^542
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›7^380-35^33342^713

IóFÉØdG ä’ó©Ÿ áHÉéà°S’G Iƒéa4^5422^763(7^305)-

IóFÉØdG ä’ó©Ÿ áHÉéà°SÓd áªcGÎŸG IƒéØdG4^5427^305--
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 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

 .24ôWÉıG IQGOEGh á«dÉŸG äGhOC’G(™Ñàj)

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

IóFÉØdG ∫ó©eáæ°S ∫ÓNøe ÌcGIôKCÉàe ÒZ
2004áæ°ùdG ‘ % »∏©ØdGIóMGháæ°SIóFÉØdÉH´ƒªÛG

∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f- -2^8022^802

Ö∏£dG â– ™FGOh*630--630

∑ƒæÑdG iód ™FGOh2^202^914--2^914

ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG3^052^0261996^6148^839

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG4^243345368^0558^925

á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG----

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉμ∏à‡--7979

á≤ëà°ùe Ωƒ°SQ--1^5191^519

iôNCG äGOƒLƒe--1^7531^753

äGOƒLƒŸG ´ƒª›5^90473520^85227^456

áæFGO ∑ƒæH----

πLC’G IÒ°üb ¢Vhôb2^6151^500--1^500

AÓª©dG äÉHÉ°ùM1^8752^830-1^6054^435

iôNCG äÉHƒ∏£e--572572

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›4^330-2^1776^507

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M--20^94920^949

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›4^330-23^12627^456

IóFÉØdG ä’ó©Ÿ áHÉéà°S’G Iƒéa1^539735(2^274)-

IóFÉØdG ä’ó©Ÿ áHÉéà°SÓd áªcGÎŸG IƒéØdG1^5392^274--

*áæ°ùdG ‘ %3^375  - %3^125 »æjôëÑdG QÉæjódÉH Ö∏£dG â– ™FGOh ≈∏Y »∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e ¿Éc 2005 Èª`°ùjO 31 ‘
- %1^875  : 2004) áæ°ùdG ‘ %3^50 - % 3^25 »μjôeC’G Q’hódÉH Ö∏£dG â– ™FGOh ≈∏Yh (áæ°ùdG ‘ %2^00 - %1^75 :2004)

.(áæ°ùdG ‘ %2^125

: ádƒ«°ùdG ôWÉfl kÉ°†jCG ±ô©Jh”πjƒªàdG ô£îH“äÉeGõàdG OGó°ùd πjƒªàdG ÒaƒJ ‘ áHƒ©°U ácô°ûdG á¡LGƒe ô£N ƒgh
.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

(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2005 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T• 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

 .24ôWÉıG 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
 π«dO ∫ÓN øe áÑbGôŸGh áÑ°SÉæŸG ájQGOE’G á©LGôŸG ≥jôW øY ôWÉıG √òg ≈∏Y ô£«°ùJ IQGOE’G ¿EÉa ∂dP”äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdG

¥ƒ°ùdG áYÉæ°Uh äGQÉªãà°S’G »à¶ØëÃ á°UÉÿG“   .áYƒªÛG IQGOEGh ájò«ØæàdG áæé∏dG πÑb øe IQOÉ°üdG

: ±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 øjôëÑdG ó≤f á°ù°SDƒe 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 ,øjôëÑdG ó≤f á°ù°SDƒe äGOÉ°TQE’ kÉ≤ah ¥ƒ°ùdG ôWÉfl Ö°ùà–
π°Uƒà∏d ¿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
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 2005 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG•  (á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G ácô°T

.25∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe(™Ñàj)
: √ÉfOCG áë°Vƒe á«HÉ°ù◊G äÉ«∏ª©dG √òg π«°UÉØJ

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

áæ°ùdG ájÉ¡f Ió°UQCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y20052004

∫ÉŸG ¢SCGQ øe ¤hC’G áÄØdG18^57413^892

∫ÉŸG ¢SCGQ øe á«fÉãdG áÄØdG6^1245^346

(á«fÉãdG áÄØdG + ¤hC’G áÄØdG) ∫ÉŸG ¢SCGQ IóYÉb ´ƒª›24^69819^238

¿ÉªàF’G ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G20^32613^552

¥ƒ°ùdG ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G45^725 33^788

áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ´ƒª›66^05147^340

(%) ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©e37^3940^64

…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 ≈∏Y20052004

∫ÉŸG ¢SCGQ øe ¤hC’G áÄØdG ∫ó©e17^49414^396

∫ÉŸG ¢SCGQ øe á«fÉãdG áÄØdG ∫ó©e5^1072^875

(á«fÉãdG áÄØdGh ¤hC’G áÄØdG) ∫ÉŸG ¢SCGQ IóYÉb ´ƒª›22^60117^271

¿ÉªàF’G ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ∫ó©e17^23611^393

¥ƒ°ùdG ôWÉîÃ áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ∫ó©e49^64430^379

áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ´ƒª›66^88041^772

(%) ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©e33^7941^37

 .26á«ÑæLC’G äÓª©dÉH áeÉ¡dG áMƒàØŸG á«dÉŸG õcGôŸG ‘É°U
á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

áæ°ùdG ∫ÓN ∫ƒ°UC’G ∫ó©e ¢SÉ°SCG ≈∏Y20052004

 (äÉjÎ°ûŸG ‘É°U) »μjôeC’G Q’hódG-≈£¨e ÒZ13^20012^671

 (äÉjÎ°ûŸG ‘É°U) »àjƒμdG QÉæjódG- ≈£¨e ÒZ6^2951^083

…Oƒ©°ùdG ∫ÉjôdG2^041   1^024

.»æjôëH QÉæjO 0^377 πμd óMGh Q’hóH âÑãe ô©°S »μjôeC’G Q’hódG πHÉ≤e »æjôëÑdG QÉæjódG ±ô°U ô©°S ¿EG

.27ÖjƒÑàdG IOÉYEG
äGOGôjE’G ‘É°U ≈∏Y ôKDƒJ ⁄ √òg ÖjƒÑàdG IOÉYEG ¿G .á«dÉ◊G áæ°ù∏d ÖjƒÑàdG ™e ≥Øààd á«°VÉŸG áæ°ùdG ΩÉbQCG ¢†©H ÖjƒÑJ IOÉYEG ”

.kÉ≤HÉ°S áæ∏©ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ´ƒª›h
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