
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2019مارس  31: منذ بداية العام الحالي ولغاية  الفترة الزمنية  

 لألسواق الناشئة FTSEتقرير عن أداء الشركات املدرجة ضمن مؤشر فوتس ي 

 2019مارس " كما في FTSEسهم مدرجة ضمن املؤشر " 15من ضمن قائمة األسهم الكويتية  البالغ عددها البحريني د و األهلي املتح الخليج  ▪

 "FTSE% من بين أسهم املؤشر "33.7بنسبة  2019الربع األول أعلى عائد سعري خالل البحريني  دالبنك األهلي املتححقق سهم  ▪

  2019فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة مارس في  "FTSEللشركات املدرجة ضمن املؤشر "% من القيمة الرأسمالية 41على أكتر من يستحوذ الوطني  ▪

 2018مليون دك خالل العام  900ما يقارب من " FTSE“ مؤشربلغت أرباح الشركات املدرجة ضمن  ▪

 2018ديسمبر  31مليار دينار كما في  65ما قيمته  املراجعةفترة في " FTSE“بلغ مجموع أصول الشركات املدرجة ضمن املؤشر  ▪

و  2018ر  خالل شهر سبتمب  FTSEاتمام املرحلتين األولى والثانية من عملية دخول املستثمرين األجانب لالستثمار في األسهم الكويتية املدرجة من ضمن مؤشر  2018شهد العام  •

 ملتداولة للشركات املدرجة ونسبة األسهم الحرة.حيث  تم اختيار هذه القائمة بناء على عدة متطلبات من أهمها مستوى السيولة ا، على التوالي 2018ديسمبر 

ول واألداء االيجابي الذي تميز ت به الشركات الكويتية القيادية  والتشغيلية وباالضافة الى االنتهاء من املرحلتين األولى والثانية لدخ 2018بعدما تحسنت مستويات السيولة خالل العام   •

 سارة للمستثمر املحلي في بورصة الكويت حيث  2019من العام لألسواق الناشئة، شهد الربع األول   FTSEالسيولة األجنبية على األسهم املدرجة ضمن مؤشر 
ً
 FTSEأعلنت أخبارا

Russell  عن ارتفاع وزن بورصة الكويت ضمن مؤشرها العام الحالي خاللFTSE  خالل مرحلة من حجم االستثمارات األجنبية  وهو األمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاعلألسواق الناشئة

  2019مارس  14 تاريخ دد حيث ح  و سيولة اضافية على األسهم الكويتية يتم من خاللها دخول  اضافية جديدة
ّ
  النعكاس أثر ارتفاع وزن بورصة الكويت . موعدا

والثانية من حيث عدد  األولىمغايرة للمرحلتين بطريقة الى السوق الكويتي   FTSE Russellمن قبل سيولة إضافية لدخول  FTSEملؤشر األسواق الناشئة أدى قرار املراجعة املوسمية  •

املرحلة على أسهم البنك الوطني، بيتك، البنك الدولي، بنك وربة والوافدين الجديدان على قائمة فوتس ي لألسواق الناشئة هذه األسهم املستهدفة بشكل رئيس ي حيث تركزت سيولة 

 .شركة 15عدد الشركات املدرجة ضمن املؤشر بلغ بذلك  FTSE Russellبحريني وبنك الخليج، وبعد انضمام سهمي البنكين السابق ذكرهما الى مؤشر وهما البنك األهلي املتحد ال

 14مالي قيم تداول جلسة ج% من ا53.3قد تركزت على كل من أسهم البنك الوطني بنسبة بالنظر إلى مستويات السيولة التي تم االستثمار بها في  كل سهم من هذه القائمة نجد بأنها 

 2019من العام األول في الربع فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة قد وقعت . هذا و % على التوالي12.9% و 23.0يليه البنك األهلي املتحد البحريني وبنك الخليج بنسبة  2019مارس 

وسيولة املرحلة  دكمليون  167.3والبالغة  2018سبتمبر  20مليون دك باملقارنة مع سيولة املرحلة األولى في 195.5عند مستويات سيولة  مقاربة من  2019مارس  14وبالتحديد في تاريخ 

 مليون دك.  158.8والبالغة  2018 ديسمبر 20الثانية في 

مليار  30.3لتصل إلى ما مقداره  % 5.1لبورصة الكويت بنسبة ارتفعت القيمة السوقية في بورصة الكويت أثر ايجابي عليها حيث اضافية كان لخبر دخول سيولة أجنبية استثمارية  •

وعند النظر الى القيمة مليار دك.  28.8القيمة السوقية كما في تاريخ املرحلة الثانية عند مستوى باملقارنة مع   2019مراجعة مؤشر األسواق الناشئة مارس تطبيق كما في تاريخ  د.ك

مارس  31% من هذه القيمة كما في تاريخ 41.4وطني على حيث سيطر البنك ال 2019مليار دينار كويتي كما في نهاية الربع األول  14.1نجد بأنها قد بلغت  هذه الفترةالسوقية ألسهم 

باملقارنة مع العام املاض ي وبناء على اخر   2018خالل العام مليون د.ك  899% إلى ما يقارب 17.2بما نسبته  2018العام  . أضف إلى ذلك فقد ارتفعت أرباح هذه الشركات خالل 2019

علن عنها كما في تاريخه.   نتائج مالية م 

نفس  في% باملقارنة مع قيمة التداول 146بنسبة ارتفاع أكثر من الضعف مليار د.ك  1.87فقد اقتربت من مستوى  2019الربع األول  فيفي بورصة الكويت وبالنظر إلى قيمة التداول  •

 ، 2019الربع األول جمالي قيمة التداول في بورصة الكويت خالل إ% من 10.5ما نسبته قد شكلت فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة سيولة ، هذا ونجد أن املاض ي الفترة من العام

% على 13.1% و15.7بنسبة يليه بنك الخليج والبنك األهلي املتحد البحريني  2019قيمة التداول في بورصة الكويت خالل الربع األول % من إجمالي 18على بنك الكويت الوطني سيطر  •

القيمة باالضافة ال أن معدالت السيولة املتداولة ارتفعت حيث أثر ايجابي على بورصة الكويت  2018كان لوقع خبر تضخم أرباح الشركات التشغيلية البنوك خالل العام  التوالي.

وهو ما  مليار دك ويرجع ذلك ايضا الى ارتفاع التوزيعات النقدية والغير نقدية من قبل معظم الشركات القيادية في بورصة الكويت 30حاجز قد تجاوزت لبورصة الكويت  لسوقيةا

  مؤشر فوتس ي،راكزهم االستثمارية  باالضافة للتدفقات األجنبية للمستثمرين ضمن يزيد من شهية املحافظ والصناديق االستثمارية لتعزيز م

كويتي حسب  رمليار دينا 65.0فقد بلغت ما قيمته  2019فترة مراجعة مؤشر األسواق الناشئة مارس للشركات الستة املدرجة من ضمن إجمالي قيمة األصول  ومن خالل النظر إلى •

% 41.6 مليار د.ك كما في تاريخه حيث كان نصيب البنك الوطني ما يقارب من 7.4النتائج النهائية املعلن عنها، باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق املساهمين قد بلغ ما قيمته 

 % من إجمالي حقوق املساهمين.43.7من إجمالي أصول هذه الشركات باالضافة الى 

هو األفضل بين األسهم املدرجة ضمن املؤشر  البنك األهلي املتحد البحريني، نجد بأن أداء سهم 2019مارس  31ر إلى أداء األسهم املدرجة ضمن املؤشر منذ بداية العام ولغاية وبالنظ •

 % على التوالي. 20.1 % و23.8 اللذان ارتفعا بنسبة الدوليوسهم البنك  الخليجيليه سهم بنك  2018% باملقارنة مع إغالق العام 33.7 بعدما ارتفع بنسبة 2019الربع األول خالل 

بنسبة التمويل الكويتي بنك بيت % ثم 60القائمة بنسبة  البنك الوطني والبنك األهلي املتحد البحريني مناصفة هذه، تصدر Dividend payout ratioمن حيث  الشركاتوعند مقارنة  •

 2018في عام   Dividend yieldلديه أعلى عائد جاري  البنك األهلي املتحد البحرينينجد بأن    Dividend Yieldوعند النظر إلى العائد الجاري ، من اجمالي ربحية السهم %55بلغت 

أعلى قيمة دفترية بسعر  سجل البنك الوطنيومن جهة أخرى  %.Dividend yield  3.9بعائد جاري  الوطنيالبنك  يليه 2019مارس  31% على أساس إغالق السهم في تاريخ 6.1 بنسبة

 .كما في أخر ميزانية معلنة فلس 172بينما سجل سهم بنك وربة أقل قيمة دفترية تساوي باملقارنة مع باقي الشر كات  فلس وهي األعلى  506

وعند  كما في تاريخه، 1.1صاحب أدنى مكرر قيمة دفترية هو  الدوليسهم في حين نجد بأن  2.4xأعلى مكرر قيمة دفترية  بيتكسهم أما على صعيد مكرر القيمة الدفترية فقد سجل  •

 اقل قيمة مكرر ربحية البنك األهلي املتحد بسهم بينما سجل  28.4xاملدرجة ضمن املؤشر  الشركاتد سجل أعلى مكرر ربحية بين ق وربةسهم النظر إلى مكرر الربحية نجد بأن 

10.2x. 
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الغامن: »املركز« جاهز لتطبيق األدوات االستثمارية اجلديدة بالبورصة
يوسف الزم 

كشفت شركة املركز املالي 
الكويتــي )املركز( انه خالل 
العــام ٢٠١٩، ســوف تركــز 
الشركة على تقدمي منتجات 
مبتكرة وتبني استراتيجيات 
استثمارية تهدف إلى حتقيق 
ثــروات مســتدامة لعمالئه، 
كما سوف يركز فريق إدارة 
الثروات وتطوير األعمال على 
توسيع نطاق الشراكات داخل 

الكويت وخارجها. 
وقال رئيس مجلس ادارة 
الشــركة ضرار الغامن خالل 
كلمته في التقرير الســنوي 
لشركة املركز املالي الكويتي 
لعام ٢٠١8 إن »املركز« يسعى 
إلــى التعــاون مــع بورصة 
ذات  واألطــراف  الكويــت 
العالقة األخرى لوضع وتنفيذ 
مبادرات واسعة النطاق في 
السوق بهدف التشجيع على 
املنتجات، وحتســن  ابتكار 
مستوى الوصول إلى بيانات 
السوق، وتشجيع الشركات 
على اإلفصاح مبعايير أقوى، 
مع تعزيز معدالت ســيولة 

السوق بوجه عام.
وأضاف الغامن أن »املركز« 
أداء  حتقيــق  مــن  متكــن 
متفوقا نســبيا عبر نشاطي 
إدارة األصــول واخلدمــات 
املصرفية االســتثمارية من 
خــالل التنوع فــي منتجاته 
واملناطــق  االســتثمارية 
اجلغرافية لالســتثمار، مع 
اتخــاذه خطوات اســتباقية 
متمثلــة فــي املخصصــات 
االحترازيــة على املشــاريع 
العقاريــة ملواجهة التقلبات 

اإلقليمية غير املسبوقة. 
وقال الغامن في تصريحات 
للصحافيــن علــى هامــش 
العمومية إن نشاط االستثمار 

وأضاف ان »املركز« يركز 
على اخلدمات املالية والنشاط 
العقاريــة  فــي الصناديــق 

واالستثمارية.
وحول أداء البورصة خالل 

الغــامن صعــود  وعــزا 
البورصة إلى رؤية الكويت 
الواضحة في االقتصاد احمللي 
وهذا األمــر لم يكن موجودا 
في السابق. وفي سؤال حول 
البورصة ومدى  خصخصة 
انعكاسها على ارتفاع السوق، 
قــال الغــامن إن اخلصخصة 
ســيكون لهــا دور كبير في 
حتســن البورصة لكن األمر 
مرتبط بالسياســات العامة 
للدولة وتطبيقها على أرض 
الواقع. وأكد الغامن على انه 
عندمــا تبــدأ الســلطات في 
تنفيذ اإلصالحات سوف نرى 
تغيرات كبيرة في الســوق 
املالي. وبــنّ ان تصريحات 
وزير املالية د.نايف احلجرف 
بأن معدالت اإلنفاق تزيد على 
اجلانب االســتهالكي مقارنة 
باالســتثمار هو مؤشر غير 
صحي ونأمل ان تعالج تلك 

األمور في الفترة املقبلة.
وأوضــح ان املركز املالي 
األدوات  لتطبيــق  جاهــز 
االســتثمارية اجلديــدة في 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
ونرى ان تلك األدوات سيكون 

لها مستقبل باهر.

النتائج املالية
واعلن الغامن ان »املركز« 
تشــغيلية  أرباحــا  حقــق 
مستقرة بقيمة ١5.٣٠ مليون 
دينار خالل ٢٠١8 باملقارنة مع 
١5.4٠ مليون دينار في ٢٠١7، 
مدفوعا باألداء القوي للخدمات 
االســتثمارية.  املصرفيــة 
وارتفعت أتعاب إدارة األصول 
وأتعاب اخلدمات املصرفية 
االستثمارية ٢٢% على أساس 
سنوي إلى 8.٩٣ مالين دينار. 
وبلغ صافي ربح املساهمن 
٢.٢٩ مليــون دينــار للعــام 
٢٠١8، أي مبعــدل 5 فلــوس 

علــى املراحل التــي مرة بها 
خالل الفترات السابقة.

وذكر ان السوق الكويتي 
نال احتــرام العالم والدليل 
علــى ذلــك الثقــة الكبيــرة 

العام املاضي، قال الغامن ان 
السوق املالي حتسن في ٢٠١8 
واننا متفائلون باملســتقبل، 
مصيفــا »نــرى أن الســوق 
الكويتي واخلليجي سيتغلب 

مــن الصناديــق االجنبيــة 
واســتثمارها فــي البورصة 
مؤخــرا حتــى وصلــت الى 
»نسبة محترمة« في بعض 

البنوك إلى 8 و٩%.

للسهم، بهامش ١5%. وارتفعت 
األصول حتت اإلدارة بنسبة 
6.4% إلى ١.٠٩ مليون دينار 
كما فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8، 
مقارنــة مبا مجموعــه ١.٠٣ 
مليون دينار في العام املاضي.
وبلغــت نســبة إجمالي 
إلــى  الشــركة  التزامــات 
إجمالــي حقوق املســاهمن 
)٠.5١:١( مقارنــة بالنســبة 
التي يشترطها بنك الكويت 
املركزي وهي ٢:١، كما بلغت 
نسبة األصول السائلة واجبة 
السداد إلى إجمالي التزامات 
»املركــز« ١٢.٢٣% مقارنــة 
باحلد األدنــى الذي يفرضه 
البنك املركزي والبالغ ١٠%. 
وتعكــس هذه النســب قوة 
املالءة والســيولة للشركة. 
وتوقــع الغامن أن تســتفيد 
أسواق األســهم في املنطقة 
من تدفق األموال بعد قرارات 
انضمام السعودية والكويت 
إلى مؤشر مورغان ستانلي 
إنترناشــيونال  كابيتــال 
)MSCI(، والتــي ستشــجع 
الشركات العائلية على اإلدراج 
في بورصة الكويت. واكد أن 
حتسن مســتويات السيولة 
في الســوق ســيوفر فرصا 
استثمارية جيدة لنشاط إدارة 
األصول في »املركز«، متوقعا 
أن تركز اجلهات التنظيمية 
بصــورة أكبر في ٢٠١٩ على 
مسائل مثل الثقة والسيولة 

وتدفقات رأس املال.
إلى ذلك، وافقت اجلمعية 
العموميــة العادية لشــركة 
املركز املالي الكويتي »املركز« 
على كل بنــود جدول اعمال 
اجلمعية العامة املكونة من ١5 
بندا كان اهمها توزيع أرباح 
نقدية بنسبة 5% من القيمة 
االسمية للسهم أو 5 فلوس 

للسهم الواحد.

ً عمومية الشركة أقرت توزيع 5% نقدا

ضرار الغامن ومناف الهاجري في عمومية املركز أمس                           )متني غوزال(ضرار الغامن

وادارة االصــول تركز عليها 
الشــركة وذلــك لتحســن 
وتعظيم العوائد من األنشطة 
الرئيســية التــي تعمــل بها 

الشركة.

»أرزان«: 521 مليون دينار التدفقات األجنبية 
للبورصة مبراجعات »فوتسي«

احلميضي: »وفرة العقارية« 
تسعى إلى ترسيخ املسؤولية االجتماعية

قــال تقريــر صــادر عــن 
مجموعة أرزان املالية إن ٢٠١8 
شــهد إمتام املرحلتن األولى 
والثانيــة من عمليــة دخول 
املستثمرين األجانب لالستثمار 
في األسهم الكويتية املدرجة 
من ضمن مؤشر فوتسي خالل 
شهري سبتمبر وديسمبر ٢٠١8 
على التوالي، حيث مت اختيار 
هــذه القائمة بنــاء على عدة 
متطلبات من أهمها مســتوى 
الســيولة املتداولة للشركات 
املدرجة ونسبة األسهم احلرة.

وبعدما حتسنت مستويات 
الســيولة خالل ٢٠١8 واألداء 
االيجابــي الــذي متيــزت به 
الشــركات الكويتية القيادية 
والتشــغيلية باالضافــة الى 
االنتهاء من املرحلتن األولى 
والثانيــة لدخــول الســيولة 
األجنبية على األسهم املدرجة 
ضمن مؤشر فوتسي لألسواق 
الناشئة، شهد الربع األول من 
٢٠١٩ أخبارا سارة للمستثمر 

احمللي في بورصة الكويت.
ووقعــت فتــرة مراجعــة 
مؤشر األســواق الناشئة في 
الربع األول من ٢٠١٩ وبالتحديد 
في تاريخ ١4 مارس ٢٠١٩، عند 
مستويات سيولة مقاربة من 
١٩5.5 مليون دينار باملقارنة مع 
سيولة املرحلة األولى في ٢٠ 
سبتمبر ٢٠١8، والبالغة ٣.١67 
مليون دينار، وسيولة املرحلة 
الثانية في ٢٠ ديســمبر ٢٠١8 
والبالغة ١58.8 مليون دينار، 
ليبلغ بذلك إجمالي التدفقات 
األجنبيــة ضمــن مراجعــات 
فوتســي نحــو 5٢١.6 مليون 

دينار.
املراجعــة  قــرار  وأدى 
املوســمية ملؤشــر األســواق 
الناشــئة فوتســي لدخــول 
سيولة إضافية من قبل فوتسي 
راســل الى الســوق الكويتي 
بطريقة مغايــرة للمرحلتن 
األولــى والثانيــة، من حيث 
عدد األسهم املستهدفة بشكل 
رئيسي، حيث تركزت سيولة 
هذه املرحلة على أسهم البنك 
الوطني، بيتك، KIB، بنك وربة 
والوافدين اجلديدين على قائمة 
فوتسي لألسواق الناشئة وهما 
البنك األهلي املتحد البحريني 
وبنك اخلليج، وبعد انضمام 
سهمي البنكن السابق ذكرهما 
الى مؤشر فوتسي راسل، بلغ 
بذلك عدد الشــركات املدرجة 

ضمن املؤشر ١5 شركة.

تركز السيولة

فــي إطــار حرص شــركة 
»وفــرة العقاريــة« على دعم 
الذين  وتشــجيع املشــاركن 
برهنــوا بجدارة علــى أدائهم 
املتميز في حفظ القرآن الكرمي، 
كرمت الشــركة أحد موظفيها 
الفائز بجائزة حفظ كتاب اهلل 
عز وجل في مسابقة الكويت 
الكبــرى حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده لعــام ٢٠١٩، حيث 
قامت الشــركة بتكرمي الفائز 
عمر جاسم الصالح من اإلدارة 
املالية للشركة بتقدمي شهادة 

تقدير وجائزة تذكارية.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
الرئيــس التنفيذي للخدمات 
املســاندة في الشــركة محمد 
جاســم احلميضــي إن تكرمي 
وفرة العقارية ألحــد أبنائها 

الناشــئة  مؤشــر األســواق 
مــارس ٢٠١٩، باملقارنــة مع 
القيمة السوقية كما في تاريخ 
املرحلة الثانية عند مستوى 

٢8.8 مليار دينار.
وعنــد النظر الــى القيمة 
الســوقية ألسهم هذه الفترة 
جند أنها قد بلغت ١4.١ مليار 
دينار كمــا في نهايــة الربع 
األول من ٢٠١٩، حيث سيطر 
البنك الوطني على 4١.4% من 
هذه القيمة كما في تاريخ ٣١ 

مارس ٢٠١٩.
إلــى ذلــك، فقد  وأضــف 
ارتفعت أرباح هذه الشركات 
خالل ٢٠١8 مبا نسبته ٢.١7% 
إلــى مــا يقــارب 8٩٩ مليون 
دينار خــالل ٢٠١8، باملقارنة 

في نفوســنا، مؤكدا أن تكرمي 
مثل تلك النماذج الطيبة يشجع 
اجلميع ويدعو إلى االقتداء بها 
واحتــذاء بحذوها«. وأوضح 
احلميضي في تصريح صحافي، 
خالل تكرمي املوظف الفائز أن 

مــع العام املاضي وبناء على 
اخر نتائج مالية معلن عنها 

كما في تاريخه.

قيم التداول
وبالنظر إلى قيمة التداول 
في بورصة الكويت في الربع 
األول ٢٠١٩، فقــد اقتربت من 
مســتوى ١.87 مليــار دينار 
بنســبة ارتفــاع أكثــر مــن 
الضعــف ١46% باملقارنة مع 
قيمة التداول في نفس الفترة 
من العام املاضي، هذا وجند أن 
سيولة فترة مراجعة مؤشر 
األسواق الناشئة قد شكلت ما 
نسبته ١٠.5% من إجمالي قيمة 
التداول في بورصة الكويت 

خالل الربع األول ٢٠١٩.
الكويــت  وســيطر بنــك 
الوطني على ١8% من إجمالي 
قيمــة التــداول فــي بورصة 
الكويــت خالل الربــع األول 
٢٠١٩، يليه بنك اخلليج والبنك 
األهلي املتحد البحريني بنسبة 

١5.7% و١٣.١% على التوالي.
وكان لوقــع خبر تضخم 
أرباح الشــركات التشغيلية 
البنوك خالل العام ٢٠١8 أثر 
ايجابي على بورصة الكويت، 
حيث ارتفعت معدالت السيولة 
املتداولــة باالضافــة الى أن 
الســوقية لبورصة  القيمــة 
الكويت قد جتــاوزت حاجز 
الـ ٣٠ مليار دينار، ويرجع ذلك 
ايضا الى ارتفاع التوزيعات 
النقدية وغير النقدية من قبل 
معظم الشركات القيادية في 
بورصة الكويت وهو ما يزيد 
من شهية احملافظ والصناديق 
االستثمارية لتعزيز مراكزهم 
باالضافــة  االســتثمارية 
األجنبيــة  التدفقــات  الــى 
للمســتثمرين ضمن مؤشــر 

فوتسي.

شركة »وفرة العقارية« تلتزم 
بدعم مختلف النماذج املشرفة 
والتــي تســاهم فــي االرتقاء 
باملستوى األكادميي والتعليمي 
لدى الشباب الكويتي، السيما 
تلك التي تتناول حفظ القرآن 
العقائدية  املبادئ  وترســيخ 
والروحيــة. وذكر احلميضي 
أن اهتمــام الشــركة بتلــك 
املناســبة ينطلق من اهتمام 
الكويت حكومة وشعبا بالقرآن 
وبتوجيه واضح من صاحب 
الســمو أميــر البالد الشــيخ 
صباح األحمد باعتبار القرآن 
أهم رافــد من روافــد الثقافة 
الكويتية األصلية وأعظم مكون 
لهويتهــا العربية اإلســالمية 
التي عرفت بالتعايش السلمي 

والتعددية الفكرية املثمرة.

146 % ارتفاع قيم التداول بالسوق إلى 1.8 مليار دينار في الربع األول
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 محمد احلميضي والربيعان يكرمان عمر الصالح

إلى مســتويات  وبالنظر 
السيولة التي مت االستثمار بها 
في كل سهم من هذه القائمة، 
جند أنها قد تركزت على كل 
من أسهم البنك الوطني بنسبة 
5٣.٣% من اجمالي قيم تداول 
جلســة ١4 مارس ٢٠١٩ يليه 
البنك األهلي املتحد البحريني 
وبنك اخلليج بنسبة ٢٣.٠% 

و١٢.٩% على التوالي.
وكان خلبر دخول سيولة 
أجنبية استثمارية اضافية في 
بورصــة الكويت أثر ايجابي 
عليها، حيث ارتفعت القيمة 
الكويت  الســوقية لبورصة 
بنســبة 5.١% لتصــل إلى ما 
مقداره ٣٠.٣ مليار دينار كما 
فــي تاريخ تطبيــق مراجعة 

الفائزيــن في هذه املســابقة 
اجلليلــة يأتــي انطالقــا من 
لترســيخ  الشــركة  ســعي 
مفاهيم املسؤولية االجتماعية 
واملشــاركة في ترسيخ القيم 
اإلميانية والروحانية الرفيعة 

»املتحد ـ البحريني« 
حقق أعلى عائد سعري بالربع األول 

قــال تقرير أرزان، إنــه بالنظر إلى أداء األســهم 
املدرجــة ضمن املؤشــر منذ بداية العــام ولغاية ٣١ 
مارس ٢٠١٩، جند أن أداء ســهم البنك األهلي املتحد 
البحرينــي هو األفضــل بن األســهم املدرجة ضمن 
املؤشــر خالل الربع األول ٢٠١٩ بعدما ارتفع بنسبة 
٣٣.7% باملقارنة مع إغالق العام ٢٠١8 يليه سهم بنك 
اخلليج وســهم البنك الدولي اللذان ارتفعا بنســبة 

٢٣.8% و٢٠.١% على التوالي.
ومن خالل النظر إلى إجمالي قيمة األصول للشركات 
الستة املدرجة من ضمن فترة مراجعة مؤشر األسواق 
الناشئة مارس ٢٠١٩ فقد بلغت ما قيمته 65.٠ مليار 
دينار حسب النتائج النهائية املعلن عنها، باإلضافة 
إلى ذلك فإن إجمالي ملكية حقوق املساهمن قد بلغ 
ما قيمتــه 7.4 مليارات دينار كما في تاريخه، حيث 
كان نصيــب البنك الوطنــي ما يقارب من 4١.6% من 
إجمالي أصول هذه الشركات باالضافة الى 4٣.7% من 

إجمالي حقوق املساهمن.

»اس كي ام« للتكييف حتصد جائزة دبي للجودة
حصدت شــركة إس كي ام 
للتكييف جائزة دبي التقديرية 
للجودة، وهــي إحدى جوائز 
حكومــة دبي للتميــز لقطاع 
األعمال في دولة اإلمارات في 
دورتها اخلامسة والعشرين.

وذكرت الشركة أن اجلائزة 
التي فازت بها في هذا احلدث 
ـ الذي جاء برعاية كرمية من 
نائــب رئيس دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة ورئيــس 
مجلــس الوزراء وحاكم إمارة 
دبي الشــيخ محمد بن راشــد 
املكتــوم تعتمد علــى منوذج 
التميز املعتمد لدى املؤسسة 
 EFQM األوروبية إلدارة اجلودة
علــى نحــو كبيــر، والذي مت 
تطبيقه في مؤسسات القطاعن 
العام واخلاص منذ العام ١٩٩٢، 
حيث يوفر هذا النموذج إطار 
عمل شمولي للتميز املؤسسي. 
اجلدير بالذكر أن الشــيخ 
منصــور بن محمد بن راشــد 
آل مكتوم قد سلم درع اجلودة 
لرئيس مجلس إداره شــركة 
اس كــي ام للتكييــف مبارك 
ســعود البشــارة، بحضــور 
الرئيــس التنفيذي للشــركة 
عبدالكرمي الصالح، خالل حفل 
توزيع جوائز التميز للدورة 
اخلامسة والعشرين في قاعة 
ارينا مبدينة جميرة بإمارة دبي 
بدولة االمــارات. وقال رئيس 
مجلس اإلدارة مبارك البشارة 
في هذه املناسبة »الفوز بجائز 

من أهم األسباب الرئيسية التي 
ساعدتنا في مضاعفة منو حجم 
أعمالنــا في الســنوات األربع 
املاضية، وقد مثل ذلك بدوره 
أداه مهمة لتحقيق خطط النمو 
املستقبلية«. وأوضح البشارة 
قائال »إن أجهزة تكييف شركة 
اس كي ام يتم االعتماد عليها 
اآلن فــي كثير من املشــاريع 
واملباني في السوق الكويتي، 
واخلليــج ودول أخــرى، ملــا 
تتميز به من جودة في األداء 
ودقة فــي التصنيع«. اجلدير 
بالذكــر أن شــركة اس كي ام 
تتواجد في عدد من املشاريع 
الكبرى في األسواق اخلليجية 
واألفريقية مثل فندق اجلميرة 

باملسيلة، مستشفى الفروانية، 
محطــات الكهربــاء وحتليــة 
املياة التابعة لوزارة الكهرباء 
الكويتيــة، محطــات جتميع 
شركة نفط الكويت والشركة 
الوطنية للنفط بالكويت، وفي 
السعودية برج الساعة في مكة، 
قطار املشاعر املقدسة، مخيمات 
احلــج في منى وعرفات، وفي 
اإلمــارات في معظم مشــاريع 
النفط لشركة أدنوك بأبوظبى، 
برج كيان في دبي، وفي العديد 
من مشاريع العاصمة اإلدارية 
اجلديــدة وأرض املعــارض 
اجلديدة بالقاهرة، وفي اجلزائر 
فــي مستشــفى مرتفــع اوزو 

باجلزائر.

دائرة التنمية االقتصادية توجت الشركة ضمن فعاليات الدورة الـ 25 للتميز لقطاع األعمال

الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم أثناء تسليمه اجلائزة ملبارك البشارة وعبدالكرمي الصالح

اجلودة مــن حكومة دبي هو 
مصدر فخر لنا كشركة تسعى 
نحو التميــز، وباعتبارنا من 
الشــركات الرائدة في صناعة 
التكييف في األسواق اخلليجية، 
فإن هذا التكرمي يقدم لنا دفعة 
نحو أهدافنا املتمثلة في توفير 
منتج يتسم بالثقة والتميز«. 
وأضاف البشارة قائال »لم يكن 
فوز شــركة»اس كي أم« بهذه 
اجلائزة املرموقه هدفنا فقط، 
حيث هدفنــا يتمثل دائما في 
تطبيق منوذج اجلودة في كل 
جهودنا وأنشطتنا التشغيلية، 
حيــث اعتمدنــا فــي تطبيق 
اســتراتيجيتنا علــى تضمن 
هذا الهدف أمامنا، والذي كان 

ملشاهدة الڤيديو

الهاجري: 642 مليون دينار أصول تديرها الشركة
قال الرئيس التنفيذي لشركة »املركز املالي« 
منــاف الهاجري ان إجمالي األصول حتت اإلدارة 
اخلاصة باستثمارات »املركز« في أسواق األسهم 
اخلليجية ارتفع إلى 64٢ مليون دينار في ٢٠١8، 
بعد أن بلغت 6١5 مليون دينار في ٢٠١7، بارتفاع 
4.4%. ويرجع ذلك في املقام األول إلى الشــعور 
اإليجابي السائد في املنطقة حول أسواق األسهم 

اخلليجية خالل أغلب فترات هذا العام. 
واكد الهاجري ان معظم صناديق األسهم النشطة 
لدى »املركز« حققت أداء قويا يفوق مؤشــراتها 
القياسية والصناديق املماثلة في نهاية هذا العام. 
ومع ارتفاع تأثير التكنولوجيا على خدمات إدارة 
األصــول، كما ظل إجمالــي األصول حتت اإلدارة 
لصندوق »املركز« للدخل الثابت مستقرا، بالرغم 

من أن فئات األصول األخرى قد حققت عوائد أقوى 
نسبيا. وكان أداء هذا الصندوق هو األفضل بن 
صناديق املنطقة ذات نفس التصنيف االئتماني.  
واضاف الهاجــري ان صندوق »املركز« العقاري 
وهو أحد أهم صناديقنا متكن من مواجهة أوضاع 
السوق املتقلبة وحتقيق عوائد ٣.4% للمستثمرين، 
كما بلغ إجمالــي األصول حتت اإلدارة لصندوق 
»املركز« العقاري 8٠.5 مليون دينار، محققا عائدا 
على االستثمار بلغ 5.١5% في نهاية ديسمبر ٢٠١8. 
وعلــى الرغم من التحديات في ظروف الســوق، 
وفي مجال العقارات الدولية، بلغت األصول حتت 
اإلدارة ٩١.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر ٢٠١8. 
وأضاف انه في ٢٠١٩، سوف يواصل »املركز« 
االســتفادة من اجلمع بن خبراتــه املتنوعة في 

القطاع ومتيزه في التنفيذ من أجل توطيد عالقاته 
االستشــارية مع عمالئه من الشــركات واملكاتب 

العائلية. 
وأوضح الهاجري ان »املركز« سيركز في ٢٠١٩ 
على زيادة القيمة للمساهمن، ومواصلة العمل 
على حتقيق سالســة عمليات الشركة من خالل 
حتســن اإلجراءات الداخلية وخفض التكاليف 
دون التأثير على اجلودة. كما نســعى جاهدين 
لتحسن مستوى اجلداول الزمنية لتنفيذ املشاريع 
وتعزيــز اإلنتاجية في »املركــز«، حيث ان هذه 
اجلهــود ســتمكننا من تعزيز مكانتنا كشــركة 
رائدة في السوق، متوقعا في املستقبل أن ترتفع 
عمليات االندماج واالستحواذ بهدف خلق قيمة 

مضافة للمساهمن.

F.AlMunaya
Highlight
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«الوطني» يستحوذ 
على أكثر من 

41% من القيمة 
الرأسمالية لهذه 

الشركات 

 «المركزي» ناقش مع البنوك تعزيز األمن السيبراني
«ضرورة االلتزام باليقظة تجاه كل أنواع المخاطر»

نـــاقـــش بــنــك الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي، فــي 
اجتماع مع البنوك الكويتية، أمس، في 
مــقــره، خــطــط تــعــزيــز األمـــن الــســيــبــرانــي 

وأمن المعلومات.
«كــونــا»،  وقــال «الــمــركــزي» فــي بــيــان لـــ
انه في إطار سعيه المستمر إلى تعزيز 
مــســتــويــات الــحــمــايــة وأمـــن المعلومات 
لدى كل وحدات الجهاز المصرفي عقد 
اجتماع بحضور الرؤساء التنفيذيين، 
ومـــديـــري قــطــاعــات تــكــنــولــوجــيــا وأمـــن 

المعلومات في البنوك الكويتية.
وأضاف أن االجتماع جاء الستعراض 

اســتــعــدادات الــبــنــوك لحماية أنظمتها 
ــن الـــمـــخـــاطـــر  ــ ــا مـ ــهـ ــمـــالئـ وحــــســــابــــات عـ
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، وتــــم خـــاللـــه اســـتـــعـــراض 
ات القائمة لدى البنوك والخطط  اإلجراء
المستقبلية، لتطوير وتعزيز حصانة 

البنوك الكويتية في هذا المجال.
وذكر البيان أن توجيهات «المركزي» 
ت لضرورة االلتزام باليقظة تجاه  جاء
ــل أنـــــــواع الـــمـــخـــاطـــر، وتـــبـــنـــي أفــضــل  كــ

الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن االجتماع يأتي استمرارا 
ــريـــق عـــمـــل أمــــن الــمــعــلــومــات  ألعــــمــــال فـ

لــلــقــطــاع الــمــصــرفــي الــمــشــكــل بــرئــاســة 
بنك الكويت المركزي، وعضوية البنوك 
الكويتية منذ 2016، والذي يهدف إلى 
تــنــســيــق الــجــهــود والــتــعــاون فــيــمــا بين 
وحدات الجهاز المصرفي وتحصينها، 
ــــن  ــتـــويـــات األمـ ــاء بـــمـــسـ ــ ــقــ ــ ــــك االرتــ ــــذلـ وكـ

السيبراني وأمن المعلومات.
وأكـــد «الــمــركــزي» فــي الــبــيــان حرصه 
ــة  عــلــى الــمــراجــعــة الــمــســتــمــرة والـــدوريـ

لخطط البنوك في هذا االتجاه. 

«أرزان»: ٩٠٠ مليون دينار أرباح الشركات 
المدرجة ضمن «FTSE» في ٢٠١٨

 «الخليج» و«المتحد البحريني» ضمن القائمة في مارس الماضي 
شــهــد عــــام 2018 إتـــمـــام الــمــرحــلــتــيــن 
ــــول  ــــن عـــمـــلـــيـــة دخـ األولـــــــــى والــــثــــانــــيــــة مـ
المستثمرين األجــانــب لالستثمار في 
األسهم الكويتية المدرجة ضمن مؤشر 
FTSE خـــالل سبتمبر 2018 وديسمبر 
2018 على التوالي، حيث تم اختيار هذه 
القائمة بناء على عدة متطلبات، أهمها 
مستوى السيولة الــمــتــداولــة للشركات 

المدرجة ونسبة األسهم الحرة.
وحسب تقرير صادر عن شركة أرزان، 
فــإنــه بــعــد تــحــســن مــســتــويــات الــســيــولــة 
خــالل عــام 2018 واألداء اإليجابي الذي 
تميزت به الشركات الكويتية القيادية 
والتشغيلية، إضــافــة إلـــى االنــتــهــاء من 
الــمــرحــلــتــيــن األولــــــى والـــثـــانـــيـــة لــدخــول 
السيولة األجنبية على األسهم المدرجة 
ضمن مــؤشــر FTSE لــألســواق الناشئة، 
شهد الربع األول من عــام 2019 أخبارا 
ســـارة للمستثمر المحلي فــي بــورصــة 
الكويت، حيث أعلنت FTSE Russell خالل 
العام الحالي ارتفاع وزن بورصة الكويت 
ضمن مؤشرها FTSE لألسواق الناشئة.
وهذا األمر سيؤدي إلى ارتفاع حجم 
االستثمارات األجنبية، من خالل مرحلة 
إضافية جــديــدة يتم مــن خاللها دخــول 
سيولة إضافية على األسهم الكويتية، 
وحـــيـــث حــــدد تـــاريـــخ 14 مـــــارس 2019 
موعدا النعكاس أثر ارتفاع وزن بورصة 

الكويت. 
ــة الــمــوســمــيــة  ــعـ ــراجـ ــمـ ــرار الـ ــ ــ وأدى قـ
لمؤشر األسواق الناشئة FTSE إلى دخول 
 FTSE Russell سيولة إضافية مــن قبل
الـــى الــســوق الــكــويــتــي بــطــريــقــة مــغــايــرة 
للمرحلتين األولـــى والــثــانــيــة مــن حيث 
عدد األسهم المستهدفة بشكل رئيسي، 
حيث تركزت سيولة هذه المرحلة على 
أسهم البنك الوطني، بيتك، البنك الدولي، 
وربــة، والوافدين الجديدين على قائمة 
فوتسي لألسواق الناشئة، وهما البنك 
األهلي المتحد البحريني وبنك الخليج.

وبعد انضمام سهمي البنكين السابق 

ذكــرهــمــا الــى مــؤشــر FTSE Russell بلغ 
بـــذلـــك عــــدد الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة ضمن 
الــمــؤشــر 15. وبــالــنــظــر إلـــى مــســتــويــات 
السيولة التي تم االستثمار بها في كل 
سهم من هذه القائمة نجد أنها تركزت 
على كل من أسهم البنك الوطني بنسبة 
53.3% من إجمالي قيم تداول جلسة 14 
مارس 2019، يليه البنك األهلي المتحد 
البحريني وبنك الخليج بنسبة %23.0 

و12.9% على التوالي. 
ــتــــرة مـــراجـــعـــة مــؤشــر  ــد وقــــعــــت فــ ــ وقــ
األسواق الناشئة في الربع األول من عام 
2019، وتــحــديــدا فــي 14 مــــارس 2019، 
عند مستويات سيولة مقاربة من 195.5 
مليون دينار، مقارنة بسيولة المرحلة 
األولـــى فــي 20 سبتمبر 2018 والبالغة 
167.3 مليونا، وسيولة المرحلة الثانية 
فــي 20 ديسمبر 2018 والبالغة 158.8 

مليونا.
وكــــان لــخــبــر دخــــول ســيــولــة أجنبية 
استثمارية إضافية في بورصة الكويت 
أثر ايجابي عليها، حيث ارتفعت القيمة 
السوقية لبورصة الكويت 5.1%، لتصل 
إلى ما مقداره 30.3 مليار دينار، كما في 
تاريخ تطبيق مراجعة مؤشر األســواق 
الناشئة مــارس 2019، مقارنة بالقيمة 
السوقية، كما في تاريخ المرحلة الثانية 

عند مستوى 28.8 مليارا.
وعـــنـــد الــنــظــر إلــــى الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
ــا بــلــغــت  ــــذه الـــفـــتـــرة نـــجـــد أنـــهـ ألســـهـــم هـ
14.1 مليار دينار، كما في نهاية الربع 
األول 2019، حيث سيطر البنك الوطني 
على 41.4% من هذه القيمة، كما في 31 

مارس 2019. 
ــة إلــــــى ذلــــــك فــــــإن أربـــــــــاح هـــذه  ــ ــافـ ــ إضـ
الــشــركــات خـــالل 2018 قــد ارتــفــعــت بما 
نسبته 17.2% إلى ما يقارب 899 مليونا 
خالل عام 2018، مقارنة بالعام الماضي، 
وبناء على آخر نتائج مالية معلنة كما 

في تاريخه.
وبالنظر إلى قيمة التداول في بورصة 

الكويت بالربع األول 2019 فقد اقتربت 
مـــن مــســتــوى 1.87 مــلــيــار د.ك بنسبة 
ارتفاع أكثر من الضعف 146% مقارنة 
بقيمة التداول في نفس الفترة من العام 
الـــمـــاضـــي، هــــذا ونــجــد أن ســيــولــة فــتــرة 
مراجعة مؤشر األسواق الناشئة شكلت 
10.5% مــن إجــمــالــي قيمة الـــتـــداول في 
بورصة الكويت خالل الربع األول 2019. 
وســيــطــر بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي على 
ــــداول فــي  ــتـ ــ 18% مــــن إجـــمـــالـــي قــيــمــة الـ
بورصة الكويت خالل الربع األول 2019، 
يليه بنك الخليج والبنك األهلي المتحد 
البحريني بنسبة 15.7% و13.1% على 

التوالي.
ــر تـــضـــخـــم أربـــــــاح  ــبــ ــــع خــ ــوقـ ــ وكـــــــــان لـ
الشركات التشغيلية البنوك خــالل عام 
2018 أثر ايجابي على بورصة الكويت، 
حيث ارتفعت معدالت السيولة المتداولة، 
إضافة الى أن القيمة السوقية لبورصة 
ــز 30 مــلــيــار  ــاجــ الــــكــــويــــت تـــــجـــــاوزت حــ
ديـــنـــار، ويــرجــع ذلـــك أيــضــا إلـــى ارتــفــاع 
الــتــوزيــعــات الــنــقــديــة وغــيــر الــنــقــديــة من 
مــعــظــم الــشــركــات الــقــيــاديــة فــي بــورصــة 
ــــت، وهـــــــو مـــــا يــــزيــــد مـــــن شــهــيــة  ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
الــمــحــافــظ والـــصـــنـــاديـــق االســتــثــمــاريــة 
لتعزيز مراكزهم االستثمارية، إضافة إلى 
التدفقات األجنبية للمستثمرين ضمن 

مؤشر فوتسي.
ومــن خــالل النظر إلــى إجمالي قيمة 
األصول للشركات الست المدرجة ضمن 
فترة مراجعة مؤشر األســـواق الناشئة 
مــارس 2019 فقد بلغت ما قيمته 65.0 
مــلــيــار ديــنــار حــســب الــنــتــائــج النهائية 
المعلنة، إضــافــة إلـــى ذلـــك فـــإن إجمالي 
مــلــكــيــة حــــقــــوق الـــمـــســـاهـــمـــيـــن بـــلـــغ 7.4 
مـــلـــيـــارات، كــمــا فـــي تــاريــخــه، حــيــث كــان 
ــقـــارب من  ــا يـ نــصــيــب الــبــنــك الـــوطـــنـــي مـ
41.6% من إجمالي أصول هذه الشركات، 
إضــافــة الــى 43.7% مــن إجمالي حقوق 

المساهمين.
وبــالــنــظــر إلـــى أداء األســهــم الــمــدرجــة 

ضمن المؤشر منذ بــدايــة الــعــام وحتى 
31 مارس 2019، نجد أن أداء سهم البنك 
األهــلــي المتحد البحريني هــو األفضل 
بــيــن األســـهـــم الـــمـــدرجـــة ضــمــن الــمــؤشــر 
خـــالل الــربــع األول 2019، بــعــدمــا ارتــفــع 
بنسبة 33.7% مقارنة بإغالق عام 2018، 
يــلــيــه ســهــم بــنــك الــخــلــيــج وســهــم البنك 
الــدولــي الــلــذان ارتفعا 23.8% و%20.1 

على التوالي.
ــقـــارنـــة الـــشـــركـــات مــــن حــيــث  ــد مـ ــنـ وعـ
Dividend payout ratio، تصدر البنك 
الوطني والبنك األهلي المتحد البحريني 
مناصفة هــذه القائمة بنسبة 60%، ثم 
بنك بيت التمويل الكويتي بنسبة %55 

من إجمالي ربحية السهم.
ــد الـــجـــاري  ــائـ ــعـ وعـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى الـ
Dividend Yield نجد أن البنك األهلي 
المتحد البحريني لديه أعلى عائد جار 
Dividend yield عام 2018 بنسبة %6.1 
على أساس إغالق السهم في 31 مارس 
2019، يليه البنك الــوطــنــي بعائد جار 

 .%Dividend yield 3.9
من جهة أخرى، سجل البنك الوطني 
أعــلــى قيمة دفــتــريــة بسعر 506 فلوس، 
وهـــي األعــلــى مــقــارنــة بــبــاقــي الــشــركــات، 
بينما سجل سهم بنك وربـــة أقــل قيمة 
دفترية تساوي 172 فلسا، كما في آخر 

ميزانية معلنة.

«إس كي إم» تحصد جائزة دبي للجودة 

حــصــدت شــركــة إس كـــي ام لــلــتــكــيــيــف (ملكية 
كويتية خليجية) جائزة دبي التقديرية للجودة، 
ــــدى جـــوائـــز حــكــومــة دبــــي لــتــمــيــز قــطــاع  وهــــي إحـ
األعــمــال فــي دولــة اإلمـــارات فــي دورتــهــا الخامسة 

والعشرين.
وذكــرت الشركة أن الجائزة التي فــازت بها في 
هذا الحدث -الذي جاء برعاية من الشيخ محمد بن 
راشد المكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي- 
تعتمد على نموذج التميز المعتمد لدى المؤسسة 
األوروبية إلدارة الجودة EFQM على نحو كبير، 
والــذي تم تطبيقه في مؤسسات القطاعين العام 
والخاص منذ 1992، حيث يوفر هذا النموذج إطار 

عمل شمولي للتميز المؤسسي. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن الشيخ محمد بــن راشـــد آل 
مكتوم سلم درعــا لرئيس مجلس إدارة «اس كي 
ام» للتكييف مــبــارك الــبــشــارة، بحضور الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة عــبــدالــكــريــم الـــصـــالـــح، خــالل 
ــلــــدورة الــخــامــســة  حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز الــتــمــيــز لــ
والعشرين في قاعة ارينا بمدينة جميرة بإمارة 

دبي باإلمارات.
وقال البشارة في هذه المناسبة «الفوز بجائزة 
الجودة من حكومة دبــي مصدر فخر لنا كشركة 
تسعى نحو التميز في األعــمــال، وباعتبارنا من 
الشركات الرائدة في صناعة التكييف في األسواق 
الخليجية، فــإن هــذا التكريم يقدم لنا دفعة نحو 
أهدافنا المتمثلة في توفير منتج يتسم بالثقة 

والتميز».
وأضــاف «لم يكن فوز اس كي ام بهذه الجائزة 
المرموقة هدفنا فــقــط، فهدفنا يتمثل دائــمــا في 
تطبيق نموذج الجودة في كل جهودنا وأنشطتنا 
التشغيلية، واعتمدنا في تطبيق استراتيجيتنا 

على تضمين هــذا الهدف أمامنا، والــذي كــان من 
أهم األسباب الرئيسية التي ساعدتنا في مضاعفة 
نمو حجم أعمالنا في السنوات األربع الماضية، 
وقـــد مــثــل ذلـــك بــــدوره أداة مهمة لتحقيق خطط 

النمو المستقبلية».
وأوضح قائال ان «وحدات تكييف شركة اس كي 
ام يتم االعتماد عليها اآلن في كثير من المشاريع 
والمباني في السوق الكويتي، وعــدد من أســواق 
الخليج، ودول أخــرى في األســواق اإلقليمية، لما 
تتميز به من جودة في األداء ودقة في التصنيع».

الجدير بالذكر أن «اس كي ام» تتواجد في عدد 
مـــن الــمــشــاريــع الــكــبــرى والــعــمــالقــة فـــي األســــواق 
ــنــــدق الــجــمــيــرة  ــثـــل فــ ــة مـ ــيــ ــقــ ــريــ الــخــلــيــجــيــة واإلفــ
بــالــمــســيــلــة، ومــســتــشــفــى الـــفـــروانـــيـــة، ومــحــطــات 
الكهرباء وتحلية المياة التابعة لوزارة الكهرباء 
الكويتية، ومحطات تجميع شركة نفط الكويت، 
والــشــركــة الــوطــنــيــة للنفط بــدولــة الــكــويــت، وفــي 
السعودية برج الساعة في مكة، وقطار المشاعر 
المقدسة بمنطقة رمي الجمرات، ومخيمات الحج 
في منى وعرفات، وباإلمارات في معظم مشاريع 
النفط لشركة أدنوك بأبوظبي، برج كيان في دبي، 
وأرض الــمــعــارض الــجــديــدة، وبمصر فــي العديد 
من مشاريع العاصمة اإلدارية الجديدة بالقاهرة، 
وفي الجزائر في مستشفى مرتفع اوزو بالجزائر.

وشهدت فعاليات المؤتمر إعالن دائرة التنمية 
االقتصادية جوائز التميز لقطاع األعمال، والتي 
ضمت جائزة دبي للجودة، جائزة دبي للتنمية 
البشرية، برنامج دبي للخدمة المتميزة، وجائزة 
دبي العالمية للجودة، حيث يأتي إطالق جوائز 
التميز لقطاع األعمال، في إطار الجهود الرامية إلى 
تعزيز مفهوم الجودة والتميز كحافز للمزيد من 
النمو والتطور، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

البشارة في الوسط يتسلم الجائزة

التجارة العالمية انكمشت في الربع الرابع
قالت منظمة التجارة العالمية، أمس، إن التجارة 
العالمية انكمشت بنسبة 0.3 في المئة في الربع 
الرابع من 2018 ومن المرجح أن تنمو بنسبة 2.6 في 
المئة هذا العام، وهو أبطأ من نمو 2018 البالغ 0.3 
في المئة ودون توقعات سابقة بلغت 3.7 في المئة.
وقـــالـــت الــمــنــظــمــة، فـــي تــوقــعــاتــهــا الــســنــويــة، إن 
 بــســبــب رســــــوم جــمــركــيــة 

ً
ــأثــــرت ســـلـــبـــا الـــتـــجـــارة تــ

جديدة وإجراءات انتقامية وضعف النمو العالمي 
ــــواق الـــمـــال والــتــشــديــد الــنــقــدي  والــتــقــلــبــات فـــي أسـ
فــي الـــدول المتقدمة. وكــانــت المنظمة توقعت في 
 بنسبة 3.9 فــي الــمــئــة لــعــام 2018 

ً
سبتمبر نــمــوا

 من 4.6 في المئة في 2017.
ً
انخفاضا

وقـــال الــمــديــر الــعــام للمنظمة روبــرتــو أزيفيدو 
خــالل مؤتمر صحافي، إن تراجع التوقعات ليس 
 إلى التوترات التجارية بين الواليات 

ً
مفاجأة نظرا

المتحدة والصين.

وقــــال كــبــيــر االقــتــصــاديــيــن بالمنظمة روبـــرت 
، وقـــد يكون 

ً
كــوبــمــان، إن األســــوأ قــد يــكــون قـــادمـــا

التأثير أكبر إذا مضى الرئيس األميركي دونالد 
ــوم جــمــركــيــة  ــ  فـــي خــطــة لـــفـــرض رسـ

ً
ــا تـــرامـــب قـــدمـ

مــرتــفــعــة عــلــى واردات الــســيــارات فــي وقـــت الحــق 
هذا العام.

وأضاف أزيفيدو أن «التجارة األميركية الصينية 
تشكل حوالي 3 في المئة من التجارة العالمية، 
 تشكل حوالي 8 في المئة 

ً
وتجارة السيارات عالميا

من التجارة العالمية، لذا يمكنك تصور أن تأثير 
الرسوم الجمركية على السيارات سيكون أكبر من 

تأثير النزاع التجاري األميركي الصيني».
 أن 

ً
وأعرب عن اعتقاده «بأن من الواضح تماما

أي رسوم جمركية على السيارات سيكون له على 
 على االقتصاد العالمي 

ً
األرجح تأثيرات أشد سلبا

مما نراه من النزاع األميركي الصيني».
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 NASA زين« تستضيف وكالة« 
في مركزها لإلبداع

اس���ت���ض���اف���ت »زي�������ن« ف����ي ال���ك���وي���ت ج��ل��س��ة 
ح������واري������ة ح������ول اإلب�����������داع ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 
وال�����ع�����ل�����م�����ي ق�����ّدم�����ت�����ه�����ا وك�������ال�������ة ال����ف����ض����اء 
األم��ي��رك��ي��ة- ن��اس��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع س��ف��ارة 
ال�������والي�������ات ال����م����ت����ح����دة األم����ي����رك����ي����ة ل����دى 
ال���ك���وي���ت، وذل������ك ف����ي م���رك���ز زي�����ن ل���إب���داع 
ZINC بمقر الشركة الرئيس في الشويخ. 
وأوض����ح����ت ال���ش���رك���ة ف���ي ب���ي���ان ص��ح��اف��ي 
أن اس��ت��ض��اف��ت��ه��ا ل��ه��ذه ال��ج��ل��س��ة أت����ى من 
م��ن��ط��ل��ق ح��رص��ه��ا ال��م��س��ت��م��ر ع��ل��ى توفير 
ال��م��س��ت��وى  ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة ذات  ال���ب���رام���ج 
ال���ع���ال���م���ي ل��ل��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ش��ت��ى ال���م���ج���االت 
 تلك التي تعتمد على 

ً
اإلبداعية، وخاصة

سهم في تطّور 
ُ
التكنولوجيا الحديثة وت

وتقّدم العلم واإلبداع التكنولوجي، حيث 
ت��ؤم��ن زي���ن ب��أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ة بين 
الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها 
ال��رائ��دة في القطاع  إح��دى أكبر الشركات 

الخاص الكويتي.
وبينت زين أن الجلسة الحوارية الخاصة 
أقيمت في مركز زين لإبداع ZINC بمقر 
الشركة الرئيس في الشويخ، وكانت من 
ت��ق��دي��م زي��ن��ب ن��اغ��ي��ن ك��وك��س وه���ي كبير 
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن ف���ي م��خ��ت��ب��ر ال���دف���ع ال��ن��ف��اث 
التابع لوكالة الفضاء األميركية - ناسا، 
حيث تحّدثت حول مهام ناسا مثل مهمة 
ت��ل��س��ك��وب ك��ي��ب��ل��ر ل��ل��ب��ح��ث ع����ن ال���ك���واك���ب 
الشبيهة ب��األرض ح��ول النجوم األخ��رى، 

وال���ع���دي���د م����ن ال���م���واض���ي���ع األخ�������رى ذات 
ب��اإلب��داع العلمي والتكنولوجي،  الصلة 
 ب��ع��ث��ة ف��ري��ق 

ً
ح��ي��ث ت���ق���ود ن��اغ��ي��ن ح���ال���ي���ا

العمليات التابع لمختبر علوم المريخ، 
وال���م���رك���ب���ة ال���ج���وال���ة ك��ي��ري��وس��ي��ت��ي ال��ت��ي 
هبطت على سطح المريخ ف��ي أغسطس 
2012، وبفضلها يتم استكشاف المريخ 

منذ ذلك الحين.
 
ً
ل��إب��داع ZINC مركزا وُيعتبر مركز زي��ن 

ل�����رّواد األع���م���ال واالس��ت��ث��م��ارات ال��رق��م��ي��ة، 
ح��ي��ث ت���م إط���اق���ه ل��ي��ك��ون ب��م��ث��اب��ة منصة 
الب���ت���ك���ارات وإب����داع����ات ال��ط��ل��ب��ة وال��ش��ب��اب 
ت��ش��ج��ي��ع  ورّواد األع�����م�����ال، وي���ع���م���ل ع���ل���ى 
ف��ي بيئة  ال��م��م��ي��زة ع��ل��ى التفكير  ال��ع��ق��ول 
عمل تفاعلية تتسم باالبتكار والحداثة 
ال��ع��م��ل المناسب  م��ن خ���ال تهيئة م��ن��اخ 
ال����رؤى واألف���ك���ار ومساعدتهم  ألص��ح��اب 
على تطويرها إلى مشاريع حقيقية قابلة 

للتنفيذ والتطبيق.
���ك���ّرس ال��م��زي��د من 

ُ
وأك����دت ال��ش��رك��ة أن��ه��ا ت

الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير 
ال��دول��ة وف��ي جميع  ف��ي  التنمية البشرية 
المجاالت، حيث لن تّدخر جهدا لتسخير 
ال��رواب��ط م��ع الجهات  إمكاناتها لتعزيز 
وال����م����ؤس����س����ات ال����ت����ي ت���ع���ن���ى ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب دعم 
المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل 

فعال في مجاالت التنمية البشرية.

 »الوطني« دشن النسخة الـ 6  
من برنامج »القيادات الشابة«

أط��ل��ق ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي وب��ال��ت��ع��اون 
مع كلية إدارة األعمال IE Madrid دورته 
السادسة من برنامجه الخاص لتطوير 
ال��ق��ي��ادات ال��م��ص��رف��ي��ة ال��ش��اب��ة، وذل����ك في 
ال��ك��ف��اءات  إط���ار دع��م��ه المستمر لتطوير 
وال��ك��وادر البشرية. وبهذه المناسبة أكد 
م��دي��ر ع���ام ال���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة للمجموعة 
ع��م��اد ال��ع��ب��ان��ي »أن ري����ادة ب��ن��ك الكويت 
الوطني على الصعيد المحلي واإلقليمي 
ت��رت��ك��ز ف���ي ال���م���ق���ام األول ع��ل��ى االرت���ق���اء 
إل��ى أن   

ً
بالكوادر البشرية للبنك، مشيرا

ال��ن��م��و ال يتحقق ألي م��ؤس��س��ة م��ن دون 
تطوير مهارات كوادرها البشرية.

ال��وط��ن��ي ي��ول��ي أهمية كبرى  وأض���اف أن 
ل�����ارت�����ق�����اء ب������ق������درات م���وظ���ف���ي���ه وي���س���خ���ر 
ف��ي تطورهم  اإلم��ك��ان��ات كافة للمساهمة 
ال����م����ه����ن����ي وذل����������ك ع����ب����ر ت����وف����ي����ر ب����رام����ج 
ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر ب��ال��ت��ع��اون م��ع أع��رق 
المؤسسات التعليمية حول العالم وذلك 
م���ن أج����ل م��واك��ب��ة أب����رز ال��ت��غ��ي��ي��رات ال��ت��ي 

تشهدها الصناعة المصرفية.
ال��ع��ب��ان��ي »إن استراتيجية البنك  وق���ال 

ت��ت��ب��وأ مكانة  ال��ب��ش��ري��ة  ال���ك���وادر  لتطوير 
مهمة في صميم خططنا االستراتيجية 
ة ف���ري���ق ع��م��ل��ن��ا ت��ض��م��ن  وذل������ك ألن ك����ف����اء
ج����ودة م���ا ن��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات مصرفية 
أن��واع��ه��ا وعلى مستوى األس��واق  بشتى 

المختلفة التي نعمل بها«.
ال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن ال���ب���رن���ام���ج ي��س��ت��م��ر 
على م��دى 6 أشهر ويتضمن العديد من 
ال��م��ح��اور أهمها ابتكار اساليب جديدة 
وغ���ي���ر ت��ق��ل��ي��دي��ة ف���ي ال��ت��ف��ك��ي��ر ل��ل��ق��ي��ادات 
ال��ش��اب��ة ب���اإلض���اف���ة إل����ى ت��ع��ل��م ال��م��ه��ارات 
األساسية للقيادة، وبناء ثقافة التميز، 
وإدارة التغيير واالبتكار، وقياس وإدارة 
إل���ى ج��ان��ب ع��ل��م اإلدارة واالت��ص��ال  األداء 
ال���رف���ي���ع وم���ه���ارات  ال���ف���َع���ال وف�����رق األداء 
ال��ت��ق��ي��ي��م ال����ذات����ي وص������واًل إل����ى ال��ت��وج��ي��ه 

والتدريب الفعال.
وي��س��ت��ه��دف ال��ب��رن��ام��ج ب��ص��ورة أساسية 
تحفيز المتدربين على إط���اق قدراتهم 
واالن����ت����ق����ال إل�����ى ال���ج���م���ع ب���ي���ن ال���م���ه���ارات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وم���ه���ارات ال��ق��ي��ادة وص�����واًل إل��ى 

التفكير القيادي االستراتيجي.

امل�شاركون يف برنامج »القيادات ال�شابة«

األسهم األوروبية تلتقط األنفاس 
»رويترز«: توقفت األسهم األوروبية بعد أقوى موجة صعود على مدى يومين منذ يناير حيث 
نالت الضبابية التي تحيط بالخروج البريطاني من المعنويات، وارتفع المؤشر ستوكس 600 
األوروب��ي 0.03 في المئة متجها نحو مستويات مرتفعة ترجع إلى سبتمبر وم��ارس، وحققت 
معظم البورصات األوروبية مكاسب طفيفة وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 

في المئة بفضل الجنيه االسترليني الضعيف. 
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ضمن حزمة اإلجراءات الداعمة لإلصالحات االقتصادية

 الكويت توقع اتفاقية برنامج 
التوازن املالي في البحرين

»أرزان«: 7.4 مليارات دينار إجمالي حقوق 
»FTSE« املساهمني بالشركات املدرجة في املؤشر

 السلطان: »أجيليتي« تبني أكثر من مليون متر 
من املرافق التخزينية والصناعية الجديدة

ش������ه������دت ال�����ك�����وي�����ت ال�����ت�����وق�����ي�����ع ع���ل���ى 
أط������ر ال���ت���رت���ي���ب���ات ال���م���ال���ي���ة م���ت���ع���ددة 
األط�����������راف ب����ش����أن ال����ت����ع����اون ال���م���ال���ي 
ل��ب��رن��ام��ج ال���ت���وازن ال��م��ال��ي ف��ي مملكة 
البحرين، شملت وزارة المالية لدولة 
للكويت، الصندوق الكويتي للتنمية 
االق����ت����ص����ادي����ة ال���ع���رب���ي���ة، وص����ن����دوق 
النقد العربي، ووزارة المالية لمملكة 
ال���ب���ح���ري���ن. ي���ذك���ر أن ال���ت���رت���ي���ب���ات ق��د 
ج�����اءت ض��م��ن ح���زم���ة م���ن اإلج������راءات 
ال���داع���م���ة ل���إص���اح���ات االق��ت��ص��ادي��ة 
ف��ي مملكة  واس��ت��ق��رار المالية العامة 
ال����ب����ح����ري����ن، وال�����ه�����ادف�����ة إل������ى ت��دع��ي��م 
ل��دول  ال��ق��واع��د المالية واالق��ت��ص��ادي��ة 

مجلس التعاون الخليجي.
وق����د م��ث��ل ال���ك���وي���ت وزي�����ر ال��م��ال��ي��ة د. 
نايف الحجرف، وعبدالوهاب احمد 
 ع��ن الصندوق الكويتي 

ً
ال��ب��در ممثا

للتنمية االقتصادية العربية، بينما 
م���ث���ل ال���ش���ي���خ س���ل���م���ان ب����ن خ��ل��ي��ف��ة آل 
خ��ل��ي��ف��ة وزي������ر ال���م���ال���ي���ة واالق���ت���ص���اد 
ال�����ب�����ح�����ري�����ن، ود.  ال�����وط�����ن�����ي م���م���ل���ك���ة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��دال��ل��ه ال��ح��م��ي��دي 

 عن صندوق النقد العربي.
ً
ممثا

اشار تقرير مجموعة االرزان الى ان عام 2018 شهد 
اتمام المرحلتين األولى والثانية من عملية دخول 
ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن األج����ان����ب ل��اس��ت��ث��م��ار ف���ي األس��ه��م 
ال��م��درج��ة م��ن ضمن م��ؤش��ر FTSE خال  الكويتية 
شهر سبتمبر 2018 وديسمبر 2018 على التوالي.

ب��ع��دم��ا تحسنت مستويات  ان���ه  ال��ت��ق��ري��ر  واض����اف 
السيولة خ��ال العام 2018 واألداء االيجابي الذي 
تميزت به الشركات الكويتية القيادية والتشغيلية 
وب��االض��اف��ة ال���ى االن��ت��ه��اء م��ن ال��م��رح��ل��ت��ي��ن األول���ى 
ل��دخ��ول السيولة األجنبية على األسهم  والثانية 
ل��أس��واق الناشئة،   FTSE ال��م��درج��ة ضمن م��ؤش��ر
 س���ارة 

ً
ش��ه��د ال���رب���ع األول م���ن ال���ع���ام 2019 أخ���ب���ارا

ل��ل��م��س��ت��ث��م��ر ال��م��ح��ل��ي ف���ي ب���ورص���ة ال���ك���وي���ت حيث 
ال���ح���ال���ي عن  ال���ع���ام  FTSE Russell خ����ال  أع��ل��ن��ت 
 FTSE ارتفاع وزن بورصة الكويت ضمن مؤشرها

لأسواق الناشئة. 
ل��م��ؤش��ر األس���واق  ال��م��راج��ع��ة الموسمية  ق���رار  أدى 
ال��ن��اش��ئ��ة FTSE ل��دخ��ول س��ي��ول��ة إض��اف��ي��ة م��ن قبل 
FTSE Russell الى السوق الكويتي بطريقة مغايرة 
للمرحلتين األولى والثانية من حيث عدد األسهم 
المستهدفة بشكل رئيس حيث تركزت سيولة هذه 
ال��وط��ن��ي، بيتك، البنك  المرحلة على أس��ه��م البنك 
الدولي، بنك وربة والوافدين الجديدان على قائمة 
ف��وت��س��ي ل���أس���واق ال��ن��اش��ئ��ة وه��م��ا ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
المتحد البحريني وبنك الخليج، وبعد انضمام 
 FTSE سهمي البنكين السابق ذكرهما الى مؤشر
Russell بلغ ب��ذل��ك ع��دد ال��ش��رك��ات ال��م��درج��ة ضمن 

المؤشر 15 شركة.
 بالنظر إلى مستويات السيولة التي تم االستثمار 
ف��ي ك��ل سهم م��ن ه��ذه القائمة نجد بأنها قد  بها 
ت��رك��زت ع��ل��ى ك��ل م��ن أس��ه��م ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي بنسبة 
ت����داول جلسة 14 م��ارس  ق��ي��م  %53.3 م��ن اج��م��ال��ي 
2019 يليه البنك األهلي المتحد البحريني وبنك 

الخليج بنسبة %23.0 و%12.9 على التوالي. 
ه����ذا وق����د وق���ع���ت ف���ت���رة م���راج���ع���ة م���ؤش���ر األس�����واق 
الناشئة في الربع األول من العام 2019 وبالتحديد 
في تاريخ 14 م��ارس 2019 عند مستويات سيولة 
م��ق��ارب��ة م���ن 195.5 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ب��ال��م��ق��ارن��ة مع 
س��ي��ول��ة ال��م��رح��ل��ة األول������ى ف���ي 20 س��ب��ت��م��ب��ر 2018 
وال��ب��ال��غ��ة 167.3 م��ل��ي��ون دي��ن��ار وس��ي��ول��ة المرحلة 
ف���ي 20 دي��س��م��ب��ر 2018 وال��ب��ال��غ��ة 158.8  ال��ث��ان��ي��ة 

مليون دينار. 
وبالنظر إلى قيمة التداول في بورصة الكويت في 
ال��رب��ع األول 2019 ف��ق��د اق��ت��رب��ت م��ن م��س��ت��وى 1.87 
مليار دينار بنسبة ارتفاع أكثر من الضعف 146% 
ال��ف��ت��رة من  ف��ي نفس  ال��ت��داول  بالمقارنة م��ع قيمة 
العام الماضي، هذا ونجد أن سيولة فترة مراجعة 

م���ؤش���ر األس�������واق ال��ن��اش��ئ��ة ق���د ش��ك��ل��ت م���ا نسبته 
%10.5 م���ن إج���م���ال���ي ق��ي��م��ة ال����ت����داول ف���ي ب��ورص��ة 

الكويت خال الربع األول 2019. 
سيطر بنك الكويت الوطني على %18 من إجمالي 
قيمة التداول في بورصة الكويت خال الربع األول 
2019 ي��ل��ي��ه ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج وال��ب��ن��ك األه��ل��ي المتحد 

البحريني بنسبة %15.7 و%13.1 على التوالي
وم�����ن خ�����ال ال���ن���ظ���ر إل�����ى إج���م���ال���ي ق��ي��م��ة األص�����ول 
للشركات الستة المدرجة من ضمن فترة مراجعة 
مؤشر األسواق الناشئة مارس 2019 فقد بلغت ما 
قيمته 65.0 مليار دينار حسب النتائج النهائية 
المعلن عنها، باإلضافة إلى ذلك فإن إجمالي ملكية 
حقوق المساهمين قد بلغ ما قيمته 7.4 مليارات 

دينار.

كتب محمد المملوك

العمومية لشركة  الجمعية  واف��ق��ت 
المالية  اجيليتي للمخازن للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على 
ب��ت��وزي��ع  اإلدارة  م��ج��ل��س  ت���وص���ي���ة 
أرباح نقدية بنسبة 15٪ )15 فلسا 
ل��ك��ل س���ه���م( وأس���ه���م م��ن��ح��ة بنسبة 
ل��ك��ل 100 س��ه��م(.  15٪ )15 س��ه��م��ا 
وت����س����ري ه�����ذه ال����ت����وزي����ع����ات س���وف 
ع��ل��ى ال��م��س��اه��م��ي��ن ال��م��س��ج��ل��ي��ن في 

س��ج��ل م��س��اه��م��ي ال���ش���رك���ة ب��ت��اري��خ 
ع��ل��ى  أب����ري����ل 2019   29 اس���ت���ح���ق���اق 
أن ي��ت��م ت��وزي��ع األرب����اح ف��ي 1 مايو 

 .2019
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س اإلدارة 
وال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي الج��ي��ل��ي��ت��ي، 
ال�����ش�����رك�����ة  ط�������������ارق س������ل������ط������ان: »إن 
ت��واص��ل االستثمار لتعزيز نموها 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي م����ن خ�����ال ب���ن���اء أك��ث��ر 
م��ن م��ل��ي��ون م��ت��ر م��رب��ع م��ن ال��م��راف��ق 
ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ج��دي��دة 

ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال���ش���رق األوس����ط 
 ع�������ن ت���ط���وي���ر 

ً
وأف������ري������ق������ي������ا، ف������ض������ا

م��ش��روع مجمع ري��م م��ول م��ن خ��ال 
ال��ت��اب��ع��ة والبالغة  أح���دى ش��رك��ات��ه��ا 
أب���و  ف����ي  م���ل���ي���ار دوالر   1.2 ق��ي��م��ت��ه 
ظ����ب����ي؛ واس����ت����ث����م����ار أك����ث����ر م�����ن 100 
ال��م��ن��ص��ة   ،Shipa ف���ي  م��ل��ي��ون دوالر 
ال���ل���وج���ي���س���ت���ي���ة ال���رق���م���ي���ة ال���خ���اص���ة 

بالشركة«. 
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��ي��ان��ات ال��م��ال��ي��ة 
ح��ق��ق��ت ص���اف���ي أرب�����اح ب��ق��ي��م��ة 81.1 

ي����ع����ادل 56.06  ب���م���ا  م���ل���ي���ون دي����ن����ار 
 ل���ل���س���ه���م ال������واح������د ف������ي ع����ام 

ً
ف����ل����س����ا

 % 18.4 ق������دره������ا  ب������زي������ادة   ،2018
م���ق���ارن���ة ب���ال���ن���ت���ائ���ج ال���م���ال���ي���ة ل��ع��ام 
2017. وق���د ب��ل��غ��ت إي�����رادات ال��ش��رك��ة 
دي����ن����ار، واألرب������اح  م��ل��ي��ون   1,550.2
ق��ب��ل اح��ت��س��اب ال��ف��وائ��د وال��ض��رائ��ب 
واالستهاك واإلطفاء 154.8 مليون 
10.2 % و14.5 %  ب����زي����ادة  دي����ن����ار 

الترتيب.  بحسب 
التشغيلية  النقدية  التدفقات  كانت 
في 2018 صحية ومتنامية، في حين 
ك��ان ال��ت��دف��ق ال��ن��ق��دي ال��ح��ر م��ح��دودا 
التي  ال��رأس��م��ال��ي��ة  ل��ل��ن��ف��ق��ات  نتيجة 
االق���ت���راض لتمويل  زي����ادة  إل���ى  أدت 

هذه االستثمارات االستراتيجية.

انتخابات مجلس اإلدارة 

وق������د ان���ت���خ���ب���ت ال���ج���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة 
إدارة  م���ج���ل���س  أع�����ض�����اء  ال�����ع�����ادي�����ة 
ج����دي����د ل���ل���ث���اث س�����ن�����وات ال���ق���ادم���ة 
وق����د ت��ض��م��ن: م��ؤس��س��ة ال��ت��أم��ي��ن��ات 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال����ش����رك����ة ال���وط���ن���ي���ة 
ال���ع���ق���اري���ة وه�����ن�����ادي أن�������ور ع��ي��س��ى 
الصالح وطارق عبد العزيز سلطان 
العيسى وناصر محمد فهد الراشد 
وف���ي���ص���ل ج��م��ي��ل س���ل���ط���ان ال��ع��ي��س��ى 

وسلطان أنور سلطان العيسى. جانب من العمومية 

األداء السعري لألسهم املدرجة ضمن املؤشر خالل الربع األول 2019

د. احلجرف والبدر واآل خليفة واحلميدي
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Q’hO 69^74 ≠∏Ñ«d kÉàæ°S 58 ™ØJôj »àjƒμdG §ØædG
�  Q’hO  Q’hO 6969Q7474 ≠∏Ñ«d Éàæ°S  ≠∏Ñ«d Éàæ°S 5858 »àjƒμdG §ØædG π«eôH ô©°S ™ØJQG »àjƒμdG §ØædG π«eôH ô©°S ™ØJQG

 É≤ah  »°VÉªdG  AÉKÓãdG  ä’hGó`̀J  »a  π«eôÑ∏d  Q’hO   É≤ah  »°VÉªdG  AÉKÓãdG  ä’hGó`̀J  »a  π«eôÑ∏d  Q’hO  6969Q1616  πHÉ≤e πHÉ≤e
.á«àjƒμdG ∫hôàÑdG á°ù°SDƒe øe ø∏©ªdG ô©°ù∏d.á«àjƒμdG ∫hôàÑdG á°ù°SDƒe øe ø∏©ªdG ô©°ù∏d

 ,AÉ©HQC’G ¢ùeCG øe ∫hCG ,§ØædG QÉ©°SCG â©LGôJ á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »ah ,AÉ©HQC’G ¢ùeCG øe ∫hCG ,§ØædG QÉ©°SCG â©LGôJ á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »ah
 á«cô«eC’G ábÉ£dG äÉeƒ∏©e IQGOEG øY IQOÉ°U äÉfÉ«H äô¡XCG ¿CG ó©H á«cô«eC’G ábÉ£dG äÉeƒ∏©e IQGOEG øY IQOÉ°U äÉfÉ«H äô¡XCG ¿CG ó©H

.á«cô«eC’G ΩÉîdG äÉfhõîe »a áÄLÉØe IOÉjR.á«cô«eC’G ΩÉîdG äÉfhõîe »a áÄLÉØe IOÉjR
 π°ü«d äÉàæ°S áà°S âfôH èjõe ΩÉN §Øf π«eôH ô©°S ¢†ØîfGh π°ü«d äÉàæ°S áà°S âfôH èjõe ΩÉN §Øf π«eôH ô©°S ¢†ØîfGh

 π«eôH ô©°S ¢†ØîfG Éªc Q’hO  π«eôH ô©°S ¢†ØîfG Éªc Q’hO 6969Q3131 iƒà°ùe ≈dG ájƒ°ùàdG óæY iƒà°ùe ≈dG ájƒ°ùàdG óæY
 π°ü«d Éàæ°S  π°ü«d Éàæ°S 1212 §«°SƒdG ¢SÉ°ùμJ ÜôZ »cô«e’G ¢SÉ«≤dG ΩÉN §Øf §«°SƒdG ¢SÉ°ùμJ ÜôZ »cô«e’G ¢SÉ«≤dG ΩÉN §Øf

.Q’hO .Q’hO 6262Q4646 iƒà°ùe ≈dG iƒà°ùe ≈dG
 7^27^2 ƒëæH á«cô«eC’G §ØædG äÉfhõîe ´ÉØJQG ¥Gƒ°SC’G â∏gÉéJ Éª«a ƒëæH á«cô«eC’G §ØædG äÉfhõîe ´ÉØJQG ¥Gƒ°SC’G â∏gÉéJ Éª«a
 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  π«eôH  ¿ƒ«∏e   »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  π«eôH  ¿ƒ«∏e  449^5449^5  ≈dEG  π«eôH  ¿ƒ«∏e ≈dEG  π«eôH  ¿ƒ«∏e
 ä’hGóàdG  ó«©°U  ≈∏Yh  .ábÉ£dG  äÉeƒ∏©e  IQGOEG  äÉfÉ«H  Ö°ùëH ä’hGóàdG  ó«©°U  ≈∏Yh  .ábÉ£dG  äÉeƒ∏©e  IQGOEG  äÉfÉ«H  Ö°ùëH
. %. %0^340^34 ƒëæH ƒjÉe º«∏°ùJ ƒëæH ƒjÉe º«∏°ùJ " "¢ùμªjÉf¢ùμªjÉf" ΩÉîd á∏LB’G Oƒ≤©dG â©ØJQG ΩÉîd á∏LB’G Oƒ≤©dG â©ØJQG

(18006) Oó©dG (50 áæ°ùdG) Ω2019 (¿É°ù«f) πjôHG 6 - 5 ≥aGƒªdG  - `g1440 ¿ÉÑ©°T IôZ - ÖLQ øe 29 âÑ°ùdG - á©ªédGFriday-Saturday 5th-6th April 2019 (50th Year) issue No (18006)

ájOÉ«≤dG º¡°SC’G ≈∏Y ájƒ≤dG AGô°ûdG äÉ«∏ªY øe ºYóH á£≤f 6000 ¥ƒa õØ≤j ∫hC’G ¥ƒ°ùdG

äÉ°ù∏L 4 »a á°UQƒÑ∏d á«dÉª°SCGôdG áª«≤dG Ö°SÉμe QÉæjO ¿ƒ«∏e 649
 »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN % 2`H ΩÉ©dG ô°TDƒªdG äÉYÉØJQG øe äR sõY ¥ƒ°ùdG ≈dEG äÉHQÉ°†ªdG IOƒY 

��      :…óæ°T Oƒªëe–Öàc

 ƒëæH IójóL á«YƒÑ°SG  á«bƒ°S Ö°SÉμe á°UQƒÑdG  â≤≤M ƒëæH IójóL á«YƒÑ°SG  á«bƒ°S Ö°SÉμe á°UQƒÑdG  â≤≤M
 32^832^8 ¥ƒ°ù∏d á«dÉª°SCGôdG áª«≤dG π°üàd QÉæjO ¿ƒ«∏e  ¥ƒ°ù∏d á«dÉª°SCGôdG áª«≤dG π°üàd QÉæjO ¿ƒ«∏e 649649
 ≈FGô°ûdG ºNõdG ádÉM QGôªà°SG øe ºYóH ∂dPh ,QÉæjO QÉ«∏e ≈FGô°ûdG ºNõdG ádÉM QGôªà°SG øe ºYóH ∂dPh ,QÉæjO QÉ«∏e
 Ö≤Y ∂dPh áLQóªdG º¡°S’G ™«ªL ≈∏Y ¥É£ædG ™°SGƒdGh Ö≤Y ∂dPh áLQóªdG º¡°S’G ™«ªL ≈∏Y ¥É£ædG ™°SGƒdGh
 20182018  ≈a  á«dÉªdG  É¡éFÉàf  øY  äÉcô°ûdG  ™«ªL  ¿Ó`̀YG ≈a  á«dÉªdG  É¡éFÉàf  øY  äÉcô°ûdG  ™«ªL  ¿Ó`̀YG
 ájOhóëe ≈dG áaÉ°V’ÉH ,É¡MÉHQG ≈a Gƒªf É¡ª¶©e ≥«≤ëJh ájOhóëe ≈dG áaÉ°V’ÉH ,É¡MÉHQG ≈a Gƒªf É¡ª¶©e ≥«≤ëJh
 ¿ÓY’G ≈a ÉgôNÉàd ∫hGóàdG  øY áaƒbƒªdG  äÉcô°ûdG  OóY ¿ÓY’G ≈a ÉgôNÉàd ∫hGóàdG  øY áaƒbƒªdG  äÉcô°ûdG  OóY

 .§≤a äÉcô°T  .§≤a äÉcô°T 5 ≈dG á«dÉªdG É¡éFÉàf øY ≈dG á«dÉªdG É¡éFÉàf øY
 ¥ƒ°ùdG ≈∏Y á«ÑæL’G ≥jOÉæ°üdGh ßaÉëªdG õ«côJ πX ≈ah ¥ƒ°ùdG ≈∏Y á«ÑæL’G ≥jOÉæ°üdGh ßaÉëªdG õ«côJ πX ≈ah
 ´É£≤dG  ôÑà©j  iò`̀dG  ∑ƒæÑdG  ´É£b  É°Uƒ°üNh  ≈àjƒμdG ´É£≤dG  ôÑà©j  iò`̀dG  ∑ƒæÑdG  ´É£b  É°Uƒ°üNh  ≈àjƒμdG
 ºéMh  á«dÉª°SGôdG  áª«≤dG  å«M  øe  ¥ƒ°ùdG  ≈a  iƒ`̀b’G ºéMh  á«dÉª°SGôdG  áª«≤dG  å«M  øe  ¥ƒ°ùdG  ≈a  iƒ`̀b’G
 ô°TDƒe ≈dG ´É£≤dG º¡°SG º¶©e ΩÉª°†fG ∂dòch ,∫hGóàdG ô°TDƒe ≈dG ´É£≤dG º¡°SG º¶©e ΩÉª°†fG ∂dòch ,∫hGóàdG
 ƒgh ´É£≤dG º¡°SCG  ≈∏Y ™«ªéàdG ºéM ™ØJQG ƒgh ´É£≤dG º¡°SCG  ≈∏Y ™«ªéàdG ºéM ™ØJQG " " ≈°ùJƒa ≈°ùJƒa " "
 õØb  iòdG  ∫h’G  ¥ƒ°ùdG  ô°TDƒe  ≈∏Y  É«HÉéjG  ¢ùμ©fG  Ée õØb  iòdG  ∫h’G  ¥ƒ°ùdG  ô°TDƒe  ≈∏Y  É«HÉéjG  ¢ùμ©fG  Ée
 ≥≤ë«d á£≤f  ≥≤ë«d á£≤f 60006000 õLÉM ¥ƒa º«°ù≤àdG òæe ≈dh’G Iôª∏d õLÉM ¥ƒa º«°ù≤àdG òæe ≈dh’G Iôª∏d
 ƒªf áÑ°ùæH á£≤f  ƒªf áÑ°ùæH á£≤f 150^9150^9 ƒëæH Qó≤J á«YƒÑ°SG  Ö°SÉμe ƒëæH Qó≤J á«YƒÑ°SG  Ö°SÉμe

 .á£≤f  .á£≤f 6137^76137^7 iƒà°ùe ≈dG π°ü«d %  iƒà°ùe ≈dG π°ü«d % 2^52^5
 §≤a äÉ°ù∏L  §≤a äÉ°ù∏L 4 ≈∏Y äô°üàbG  á«YƒÑ°SG  ä’hGóJ  ∫ÓNh ≈∏Y äô°üàbG  á«YƒÑ°SG  ä’hGóJ  ∫ÓNh
 Rõ©àd ójóL øe äÉHQÉ°†ªdG OÉY êGô©ªdGh AGô°S’G á∏£©d Rõ©àd ójóL øe äÉHQÉ°†ªdG OÉY êGô©ªdGh AGô°S’G á∏£©d
 ≥«≤ëJ ≈∏Y ΩÉ©dG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe óYÉ°ùJh ¥ƒ°ùdG AGOG øe ≥«≤ëJ ≈∏Y ΩÉ©dG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe óYÉ°ùJh ¥ƒ°ùdG AGOG øe
 5731^95731^9 ≈∏Y ≥∏¨«d á£≤f  ≈∏Y ≥∏¨«d á£≤f 114^1114^1 ™bGƒH IójóL Ö°SÉμe ™bGƒH IójóL Ö°SÉμe
 ≥≤ëj ¿G »°ù«FôdG ô°TDƒªdG ´É£à°SG Éªc ,%  ≥≤ëj ¿G »°ù«FôdG ô°TDƒªdG ´É£à°SG Éªc ,% 2 ™bGƒH á£≤f ™bGƒH á£≤f
 iƒà°ùe  óæY  ≥∏¨«d  á£≤f   iƒà°ùe  óæY  ≥∏¨«d  á£≤f  39^139^1  ƒëæH  Qó≤J  Ö°SÉμe ƒëæH  Qó≤J  Ö°SÉμe

 .%  .% 0^70^7 ™bGƒH á£≤f  ™bGƒH á£≤f 4956^34956^3
 ô°TDƒe á©LGôe πÑ≤ªdG ƒ«fƒj ô¡°T ∫ÓN ¥ƒ°ùdG Öbôàjh ô°TDƒe á©LGôe πÑ≤ªdG ƒ«fƒj ô¡°T ∫ÓN ¥ƒ°ùdG Öbôàjh
 á«bôJ á«fÉμeÉH äÉ©bƒJ §°Sh ≈àjƒμdG ¥ƒ°ù∏d  á«bôJ á«fÉμeÉH äÉ©bƒJ §°Sh ≈àjƒμdG ¥ƒ°ù∏d MSCIMSCI
 äGQÉªãà°SG  ÜòL  øe  Rõ©«°S  iò`̀dG  ô`̀e’G  ƒgh  ¥ƒ°ùdG äGQÉªãà°SG  ÜòL  øe  Rõ©«°S  iò`̀dG  ô`̀e’G  ƒgh  ¥ƒ°ùdG
 IQƒ°üH  ´ÉØJQ’G  ≈dG  ádƒ«°ùdG  ™aój  óbh  ,IójóL  á«ÑæLG IQƒ°üH  ´ÉØJQ’G  ≈dG  ádƒ«°ùdG  ™aój  óbh  ,IójóL  á«ÑæLG
 ≈∏Y  Pƒëà°ùj  iò`̀dG  ∫h’G  ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  Éª«°S’  Iô«Ñc ≈∏Y  Pƒëà°ùj  iò`̀dG  ∫h’G  ¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  Éª«°S’  Iô«Ñc
 ¿G ™bƒàªdG øeh ,ádƒ«°ùdGh ä’hGóàdG øe ôÑc’G á°üëdG ¿G ™bƒàªdG øeh ,ádƒ«°ùdGh ä’hGóàdG øe ôÑc’G á°üëdG
 á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN ¥ƒ°ùdG  ≈a á«HÉéj’G  ádÉëdG  ôªà°ùJ á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN ¥ƒ°ùdG  ≈a á«HÉéj’G  ádÉëdG  ôªà°ùJ

 ó¡°ûà°Sh  .ìÉHQÓd  Ió«édG  á«dÉªdG  äÉ©jRƒàdG  øe  ºYóH ó¡°ûà°Sh  .ìÉHQÓd  Ió«édG  á«dÉªdG  äÉ©jRƒàdG  øe  ºYóH
 á«eƒª©dG  äÉ«©ªédG  øe  ójó©dG  ´ÉªàLG  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG á«eƒª©dG  äÉ«©ªédG  øe  ójó©dG  ´ÉªàLG  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG
 Ö≤Y  ìÉ`̀HQÓ`̀d  á«dÉªdG  äÉ©jRƒàdG  É`̀gQGô`̀bGh  äÉcô°û∏d Ö≤Y  ìÉ`̀HQÓ`̀d  á«dÉªdG  äÉ©jRƒàdG  É`̀gQGô`̀bGh  äÉcô°û∏d
 ≈a ø«dhGóàªdG áÑZQ øe Rõ©j ób Ée ƒgh ∑ƒæÑdG ´É£b ≈a ø«dhGóàªdG áÑZQ øe Rõ©j ób Ée ƒgh ∑ƒæÑdG ´É£b
 ,äÉ©jRƒàdG øe IOÉØà°SÓd äÉcô°ûdG ¢†©H º¡°SCG  ™«ªéJ ,äÉ©jRƒàdG øe IOÉØà°SÓd äÉcô°ûdG ¢†©H º¡°SCG  ™«ªéJ
 ,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN äÉ©jRƒàdG ≈∏Y ºNõdG ádÉM π¶à°Sh ,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN äÉ©jRƒàdG ≈∏Y ºNõdG ádÉM π¶à°Sh
 ,ìÉHQÓd  á«dÉªdG  äÉbÉ≤ëà°S’G  ïjQGƒJ  øe  AÉ¡àf’G  ≈àMh ,ìÉHQÓd  á«dÉªdG  äÉbÉ≤ëà°S’G  ïjQGƒJ  øe  AÉ¡àf’G  ≈àMh
 Éª«a  .…QÉédG  πjôHG  ≈a  É¡ª¶©e  ¿ƒμà°S  Ée  ÉÑdÉZ  ≈àdG Éª«a  .…QÉédG  πjôHG  ≈a  É¡ª¶©e  ¿ƒμà°S  Ée  ÉÑdÉZ  ≈àdG
 äGhO’G  ≥«Ñ£J ¥Ó£fG  ≈àM ¥ƒ°ùdG  ≈a  ÖbôàdG  π¶«°S äGhO’G  ≥«Ñ£J ¥Ó£fG  ≈àM ¥ƒ°ùdG  ≈a  ÖbôàdG  π¶«°S
 øe  Rõ©J  ¿G  ™bƒàªdG  øe  ≈àdGh  IójóédG  ájQÉªãà°S’G øe  Rõ©J  ¿G  ™bƒàªdG  øe  ≈àdGh  IójóédG  ájQÉªãà°S’G
 ™«ÑdG äÉeóN É°Uƒ°üNh ∫hGóàdG ºéMh ádƒ«°ùdG ä’ó©e ™«ÑdG äÉeóN É°Uƒ°üNh ∫hGóàdG ºéMh ádƒ«°ùdG ä’ó©e
 ≈dG  áaÉ°V’ÉH  º¡°SC’G  ¢VGôàbGh  ¢VGôbGh  ±ƒ°ûμªdG  ≈∏Y ≈dG  áaÉ°V’ÉH  º¡°SC’G  ¢VGôàbGh  ¢VGôbGh  ±ƒ°ûμªdG  ≈∏Y
 ∫hGóJ á°üæe ∂dòch ¥ÓZE’G ó©H ∫hGóàdG á°ù∏L çGóëà°SG ∫hGóJ á°üæe ∂dòch ¥ÓZE’G ó©H ∫hGóàdG á°ù∏L çGóëà°SG
 ájQÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üdG  É¡æeh  ,ájQÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üdG ájQÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üdG  É¡æeh  ,ájQÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°üdG

.πNó∏d IQóªdG ájQÉ≤©dG.πNó∏d IQóªdG ájQÉ≤©dG
 ,»dGƒàdG ≈∏Y á°SOÉ°ùdG á°ù∏é∏d É¡YÉØJQG á°UQƒÑdG â∏°UGh ,»dGƒàdG ≈∏Y á°SOÉ°ùdG á°ù∏é∏d É¡YÉØJQG á°UQƒÑdG â∏°UGh
 øe ºZôdG ≈∏Y ∂dPh ,¢ùeG øe ∫hG äÓeÉ©J ájÉ¡f ™e øe ºZôdG ≈∏Y ∂dPh ,¢ùeG øe ∫hG äÓeÉ©J ájÉ¡f ™e
 ô°TDƒªdG  πé°Sh  ä’hGóàdG  ácôM  ¬Jó¡°T  …òdG  øjÉÑàdG ô°TDƒªdG  πé°Sh  ä’hGóàdG  ácôM  ¬Jó¡°T  …òdG  øjÉÑàdG
 k ÉëHGQ   k ÉëHGQ  5731^915731^91  á£≤ædG  óæY  % á£≤ædG  óæY  %0^880^88  ƒëæH  k ÉYÉØJQG  ΩÉ©dG ƒëæH  k ÉYÉØJQG  ΩÉ©dG
 ∫hC’Gh »°ù«FôdG ¿Gô°TDƒªdG ™ØJQG Éªc ,á£≤f  ∫hC’Gh »°ù«FôdG ¿Gô°TDƒªdG ™ØJQG Éªc ,á£≤f 5050 `dG áHGôb `dG áHGôb

 Ö«JôàdG ≈∏Y % Ö«JôàdG ≈∏Y %1^211^21h %h %0^040^04 áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ƒëæH  ∑ƒæÑdG  ÉgQó°üàj  äÉYÉ£b   ƒëæH  ∑ƒæÑdG  ÉgQó°üàj  äÉYÉ£b  7  äGô°TDƒe  â©ØJQGh äGô°TDƒe  â©ØJQGh
 IQGó°üH  äÉYÉ£b   IQGó°üH  äÉYÉ£b  4  äGô°TDƒe  â©LGôJ  Éª«a  ,% äGô°TDƒe  â©LGôJ  Éª«a  ,%1^21^2
 " "á°†HÉb »HôYá°†HÉb »HôY"  º¡°S AÉLh ,% º¡°S AÉLh ,%7^197^19 áÑ°ùæH É«LƒdƒæμàdG áÑ°ùæH É«LƒdƒæμàdG
 ¬àÑ°ùf ƒªæH áLQóªdG º¡°SCÓd AGô°†îdG áªFÉ≤dG ¢SCGQ ≈∏Y ¬àÑ°ùf ƒªæH áLQóªdG º¡°SCÓd AGô°†îdG áªFÉ≤dG ¢SCGQ ≈∏Y
 AGôªëdG áªFÉ≤dG AGôªëdG áªFÉ≤dG " "πaÉμJ ≈dhCGπaÉμJ ≈dhCG" º¡°S Qó°üJ Éª«a ,% º¡°S Qó°üJ Éª«a ,%7^387^38
 46^0646^06 ≈dEG % ≈dEG %7 ádƒ«°ùdG â°ü∏≤Jh % ádƒ«°ùdG â°ü∏≤Jh %7^597^59 ƒëæH k É©LGôàe ƒëæH k É©LGôàe
 Éª«a  ,¢ùeC’ÉH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e   Éª«a  ,¢ùeC’ÉH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  49^5549^55  πHÉ≤e  QÉæjO  ¿ƒ«∏e πHÉ≤e  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 º¡°S  ¿ƒ«∏e   º¡°S  ¿ƒ«∏e  187^69187^69 ≈dEG  % ≈dEG  %3^43^4 ∫hGóàdG  ΩÉéMCG  â©ØJQG ∫hGóàdG  ΩÉéMCG  â©ØJQG
 º¡°S ≥≤Mh AÉKÓãdG  á°ù∏éH º¡°S ¿ƒ«∏e  º¡°S ≥≤Mh AÉKÓãdG  á°ù∏éH º¡°S ¿ƒ«∏e 181^59181^59 πHÉ≤e πHÉ≤e
 ¿ƒ«∏e   ¿ƒ«∏e  7^247^24  áª«≤H  á°UQƒÑdÉH  ádƒ«°S  §°ûfCG áª«≤H  á°UQƒÑdÉH  ádƒ«°S  §°ûfCG  " "∂à«H∂à«H"
 -  óëàe  »∏gCG -  óëàe  »∏gCG"  º¡°S  Qó°üJ  Éª«a  ,% º¡°S  Qó°üJ  Éª«a  ,%2^912^91  k É©ØJôe  QÉæjO k É©ØJôe  QÉæjO
 º¡°S  ¿ƒ«∏e   º¡°S  ¿ƒ«∏e  26^0626^06  ∫hGóàH  äÉ«ªμdG  •É°ûf ∫hGóàH  äÉ«ªμdG  •É°ûf  " "øjôëÑdGøjôëÑdG

.%.%2^412^41 k É©ØJôe k É©ØJôe
��    Ωô°üæªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN á«HÉéjEG Ö°SÉμe â∏é°S á°UQƒÑdG

 ¥ô°ûdG :"Üô©dG ø««aô°üªdG"
 ≥WÉæªdG ôãcCG øe §°ShC’G

á«fhôàμdE’G ºFGôédÉH áaó¡à°ùªdG

øe "ƒμeGQCG" ó«Øà°ùJ ∞«c
?"∂HÉ°S" »a á°üM ≈∏Y PGƒëà°S’G 

�  »dhódG  OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ  ∫É`̀b  :CG  ¢`̀T  CG-  ähô`̀«`̀H »dhódG  OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ  ∫É`̀b  :CG  ¢`̀T  CG-  ähô`̀«`̀H
 ¿ÉæÑd ±QÉ°üe á«©ªL ¢ù«FQh Üô©dG ø««aô°üª∏d ¿ÉæÑd ±QÉ°üe á«©ªL ¢ù«FQh Üô©dG ø««aô°üª∏d
 ¥ô°ûdG á≤£æe ¿EG ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,¬«HôW ∞jRƒL ¥ô°ûdG á≤£æe ¿EG ,¢ù«ªîdG ¢ùeG ,¬«HôW ∞jRƒL
 áaó¡à°ùªdG  ºdÉ©dG  ≥WÉæe ôãcCG  øe ôÑà©J §°ShC’G áaó¡à°ùªdG  ºdÉ©dG  ≥WÉæe ôãcCG  øe ôÑà©J §°ShC’G
 ≈dEG  Gô«°ûe  ,äÉfÉ«ÑdG  ¿Gó≤ah  á«fhôàμdE’G  ºFGôédÉH ≈dEG  Gô«°ûe  ,äÉfÉ«ÑdG  ¿Gó≤ah  á«fhôàμdE’G  ºFGôédÉH
 á«dÉªdG  áª¶fC’G  ágGõf  ájÉªëd  áë∏e  áLÉM  OƒLh á«dÉªdG  áª¶fC’G  ágGõf  ájÉªëd  áë∏e  áLÉM  OƒLh
 ójóëJ  ôÑY  ,»Hô©dGh  »ªdÉ©dG  øjó«©°üdG  ≈∏Y ójóëJ  ôÑY  ,»Hô©dGh  »ªdÉ©dG  øjó«©°üdG  ≈∏Y
 á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG IAÉ°SEG ôWÉîe º««≤Jh á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG IAÉ°SEG ôWÉîe º««≤Jh

.ôWÉîªdG √òg øe ∞«ØîàdGh ,á«eGôLEG IQƒ°üH.ôWÉîªdG √òg øe ∞«ØîàdGh ,á«eGôLEG IQƒ°üH
 áëaÉμe  ióàæe áëaÉμe  ióàæe"  ìÉààaG  ∫ÓN  áª∏c  »a  ∂dP  AÉL ìÉààaG  ∫ÓN  áª∏c  »a  ∂dP  AÉL
 »aô°üªdG ´É£≤dG »a á«dÉªdG ºFGôédGh ∫GƒeC’G π°ùZ »aô°üªdG ´É£≤dG »a á«dÉªdG ºFGôédGh ∫GƒeC’G π°ùZ
 Qƒ°†ëH Qƒ°†ëH  " "Qƒ£àdGh  äÉjóëàdGh  ôWÉîªdG  ..»Hô©dGQƒ£àdGh  äÉjóëàdGh  ôWÉîªdG  ..»Hô©dG
 ,ìƒàa ΩÉ°Sh á«Hô©dG ±QÉ°üªdG OÉëJ’ ΩÉ©dG ø«eC’G ,ìƒàa ΩÉ°Sh á«Hô©dG ±QÉ°üªdG OÉëJ’ ΩÉ©dG ø«eC’G

.ø««fÉæÑ∏dG ø««aô°üªdG øe OóYh.ø««fÉæÑ∏dG ø««aô°üªdG øe OóYh
 É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG ≈∏Y πª©dG á«ªgCG ¬«HôW ócCGh É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG ≈∏Y πª©dG á«ªgCG ¬«HôW ócCGh
 ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμe äÉÑ∏£àªd ∫Éãàe’G Rõ©J »àdG ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμe äÉÑ∏£àªd ∫Éãàe’G Rõ©J »àdG
 OÉªàY’G  OGORG  Éª∏c OÉªàY’G  OGORG  Éª∏c"  :ÉØ«°†e  ,ÜÉ``̀gQE’G  πjƒªJh :ÉØ«°†e  ,ÜÉ``̀gQE’G  πjƒªJh
 Éª∏c  ,∞°SCÓdh  ,á«JÉeƒ∏©ªdGh  É«LƒdƒæμàdG  ≈∏Y Éª∏c  ,∞°SCÓdh  ,á«JÉeƒ∏©ªdGh  É«LƒdƒæμàdG  ≈∏Y
 ∫GƒeC’G »∏°SÉZh ø«æ°Uô≤ª∏d IójóL äGƒæb âëàa ∫GƒeC’G »∏°SÉZh ø«æ°Uô≤ª∏d IójóL äGƒæb âëàa
 áaô©ªH  IOÉY  ¿ƒ©àªàj  øjòdG  ,ÜÉ`̀gQE’G  »dƒªeh áaô©ªH  IOÉY  ¿ƒ©àªàj  øjòdG  ,ÜÉ`̀gQE’G  »dƒªeh

."GóL IQƒ£àe á«LƒdƒæμJ äGhOCGhGóL IQƒ£àe á«LƒdƒæμJ äGhOCGh
 á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äGQÉμàHG ¿CG  ø«M »a á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äGQÉμàHG ¿CG  ø«M »a" ±É°VCGh ±É°VCGh

 áYô°ùdG  πãe  ,áYhô°ûªdG  ±Gó`̀gC’G  ºYóJ  Ée  IOÉY áYô°ùdG  πãe  ,áYhô°ûªdG  ±Gó`̀gC’G  ºYóJ  Ée  IOÉY
 äGQÉμàH’G  ¢†©H  ¿EÉa  ,»dÉªdG  ∫ƒª°ûdGh  IAÉØμdGh äGQÉμàH’G  ¢†©H  ¿EÉa  ,»dÉªdG  ∫ƒª°ûdGh  IAÉØμdGh
 §HGƒ°†dG  øe  Üô¡àdG  øe  ø«eóîà°ùªdG  øμªJ  ób §HGƒ°†dG  øe  Üô¡àdG  øe  ø«eóîà°ùªdG  øμªJ  ób
 Gójó¡J  πμ°ûj  ƒëf  ≈∏Y  ,á«eGôLEG  äÉjÉZ  ≥«≤ëàd Gójó¡J  πμ°ûj  ƒëf  ≈∏Y  ,á«eGôLEG  äÉjÉZ  ≥«≤ëàd

."á«dÉªdG ágGõæ∏dá«dÉªdG ágGõæ∏d
 π°ùZ áëaÉμe »dƒj »dhódG  ™ªàéªdG  ¿CG  ≈dEG  âØdh π°ùZ áëaÉμe »dƒj »dhódG  ™ªàéªdG  ¿CG  ≈dEG  âØdh
 á°UÉN  ,iƒ°üb  á«ªgCG  ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ`̀eC’G á°UÉN  ,iƒ°üb  á«ªgCG  ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ`̀eC’G
 Égó¡°ûj  »`̀à`̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh  ôWÉîªdG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a Égó¡°ûj  »`̀à`̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh  ôWÉîªdG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a
 äÉ«dBG  ó«©°U  ≈∏Y  áÑcGƒe  øe  ¬Ñ∏£àJ  Éeh  ºdÉ©dG äÉ«dBG  ó«©°U  ≈∏Y  áÑcGƒe  øe  ¬Ñ∏£àJ  Éeh  ºdÉ©dG
 á«æeC’Gh  á«HÉbôdGh  á«©jô°ûàdG  äÉ£∏°ùdG  πªY á«æeC’Gh  á«HÉbôdGh  á«©jô°ûàdG  äÉ£∏°ùdG  πªY
 §HGôJh  áªdƒ©dG  ¿CG  Éª«°S  ’  ,á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh §HGôJh  áªdƒ©dG  ¿CG  Éª«°S  ’  ,á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äGQÉμàHG  Qƒ£Jh  äÉjOÉ°üàb’G á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äGQÉμàHG  Qƒ£Jh  äÉjOÉ°üàb’G
 ∫Gƒ`̀eC’G  ∫É≤àfG  í«àJ  á«fhôàμdE’G  ™aódG  áª¶fCGh ∫Gƒ`̀eC’G  ∫É≤àfG  í«àJ  á«fhôàμdE’G  ™aódG  áª¶fCGh

.ºdÉ©dG ∫ƒM á≤FÉa áYô°ùH.ºdÉ©dG ∫ƒM á≤FÉa áYô°ùH
 á«HÉbôdGh  á«©jô°ûàdG  äÉ£∏°ùdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  í`̀ª`̀dCGh á«HÉbôdGh  á«©jô°ûàdG  äÉ£∏°ùdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  í`̀ª`̀dCGh
 ø«fGƒ≤dG  åjóëJ  ≈`̀dEG  ≈©°ùJ  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  »a ø«fGƒ≤dG  åjóëJ  ≈`̀dEG  ≈©°ùJ  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  »a
 ±ó¡J  »àdG  áHÉbôdG  ∫ÉªYCG  π«©ØJh  äÉ©jô°ûàdGh ±ó¡J  »àdG  áHÉbôdG  ∫ÉªYCG  π«©ØJh  äÉ©jô°ûàdGh
 á£°ûfCGh ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμeh ∫Éãàe’G õjõ©J ≈dEG á£°ûfCGh ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμeh ∫Éãàe’G õjõ©J ≈dEG
 äÉ°ù°SDƒªdG ™e É«°TÉªJ ∂dPh ,á«HÉgQE’G äÉª¶æªdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e É«°TÉªJ ∂dPh ,á«HÉgQE’G äÉª¶æªdG
 ≈dEG  É¡à¡L  øe  ≈©°ùJ  »àdG  á°üàîªdG  á«dhódG ≈dEG  É¡à¡L  øe  ≈©°ùJ  »àdG  á°üàîªdG  á«dhódG
 √òg áÑcGƒªd äÉ¡«LƒàdGh ô«jÉ©ªdG QGó°UEGh åjóëJ √òg áÑcGƒªd äÉ¡«LƒàdGh ô«jÉ©ªdG QGó°UEGh åjóëJ

.äÉjóëàdG.äÉjóëàdG

�  ¿EG  :»fÉªàF’G ∞«æ°üà∏d ¢ûà«a ádÉch âdÉb ¿EG  :»fÉªàF’G ∞«æ°üà∏d ¢ûà«a ádÉch âdÉb
 ô¡¶j  ,∂HÉ°S  »a  á°üM  ≈∏Y  ƒμeGQCG  PGƒëà°SG ô¡¶j  ,∂HÉ°S  »a  á°üM  ≈∏Y  ƒμeGQCG  PGƒëà°SG
 á«ªdÉ©dG §ØædG äÉcô°T É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG á«ªdÉ©dG §ØædG äÉcô°T É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG
 çGó`̀ME’  á«æWƒdG  §ØædG  äÉcô°Th  á«°ù«FôdG çGó`̀ME’  á«æWƒdG  §ØædG  äÉcô°Th  á«°ù«FôdG
 ôjôμàdG)  Ö°üªdG  á£°ûfCG  ™e  ôÑcCG  πeÉμJ ôjôμàdG)  Ö°üªdG  á£°ûfCG  ™e  ôÑcCG  πeÉμJ

.äÉjhÉª«chôàÑdGh (™jRƒàdGh.äÉjhÉª«chôàÑdGh (™jRƒàdGh
 πeÉμàdG  Gòg  ¿CG  É¡d  åjóM  ôjô≤J  »a  äôcPh πeÉμàdG  Gòg  ¿CG  É¡d  åjóM  ôjô≤J  »a  äôcPh
 ¢ûeÉg  ¿C’  ,§`̀Ø`̀æ`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  Gô`̀«`̀ã`̀c  ó«Øj ¢ûeÉg  ¿C’  ,§`̀Ø`̀æ`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀T  Gô`̀«`̀ã`̀c  ó«Øj
 ¢ùμY  ô«°ùj  äÉjhÉª«chôàÑdGh  ôjôμàdG  íHQ ¢ùμY  ô«°ùj  äÉjhÉª«chôàÑdGh  ôjôμàdG  íHQ
 ÉWƒëJ πãªjh §ØædG  QÉ©°SC’  ájQhódG  äÉÑ∏≤àdG ÉWƒëJ πãªjh §ØædG  QÉ©°SC’  ájQhódG  äÉÑ∏≤àdG
 »a ¢ûà«a âaÉ°VCGh .§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ó°V »a ¢ûà«a âaÉ°VCGh .§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ó°V
 äÉcô°T ø«H »°SCGôdG πeÉμàdG á«ªgCG ¿CG É¡d ôjô≤J äÉcô°T ø«H »°SCGôdG πeÉμàdG á«ªgCG ¿CG É¡d ôjô≤J
 CGóH  ,äÉjhÉª«chôàÑdGh  ôjôμàdG  äÉcô°Th §ØædG CGóH  ,äÉjhÉª«chôàÑdGh  ôjôμàdG  äÉcô°Th §ØædG
 ∂dPh  , ∂dPh  ,20162016h  h  20152015  »eÉY  ∫ÓN  Iƒ≤H  ô¡¶j »eÉY  ∫ÓN  Iƒ≤H  ô¡¶j
 §¨°V  Ée  ƒgh  ,§ØædG  QÉ©°SCG  äQÉ¡fG  ÉeóæY §¨°V  Ée  ƒgh  ,§ØædG  QÉ©°SCG  äQÉ¡fG  ÉeóæY
 »àdG  ,Ö∏«a  ƒcƒfƒc  πãe  äÉcô°T  ¢†©H  ≈∏Y »àdG  ,Ö∏«a  ƒcƒfƒc  πãe  äÉcô°T  ¢†©H  ≈∏Y
 ±É°ûμà°S’G  •É°ûf  ≈∏Y  §≤a  É¡dÉªYCG  πãªàJ ±É°ûμà°S’G  •É°ûf  ≈∏Y  §≤a  É¡dÉªYCG  πãªàJ
 iôNC’G  äÉcô°ûdÉH  áfQÉ≤e  ∂dPh  ,êGôîà°S’Gh iôNC’G  äÉcô°ûdÉH  áfQÉ≤e  ∂dPh  ,êGôîà°S’Gh

.É¡dÉªYCG »a πeÉμJ É¡jód »àdG.É¡dÉªYCG »a πeÉμJ É¡jód »àdG
 ´É£b  »a  QÉªãà°S’G  ¿EÉ`̀a  ,∂`̀dP  ≈∏Y  IhÓ`̀Yh ´É£b  »a  QÉªãà°S’G  ¿EÉ`̀a  ,∂`̀dP  ≈∏Y  IhÓ`̀Yh
 ôWÉîe  ó°V  ÉWƒëJ  πãªj  äÉjhÉª«chôàÑdG ôWÉîe  ó°V  ÉWƒëJ  πãªj  äÉjhÉª«chôàÑdG
 .§ØædG  ≈∏Y  π`̀LC’G  πjƒW  Ö∏£dG  ´ÉØJQG  ΩóY .§ØædG  ≈∏Y  π`̀LC’G  πjƒW  Ö∏£dG  ´ÉØJQG  ΩóY
 É¡jód »àdG  äÉcô°ûdG  ¿CG  ≈dEG É¡jód »àdG  äÉcô°ûdG  ¿CG  ≈dEG " "¢ûà«a¢ûà«a"  äQÉ°TCGh äQÉ°TCGh

 áYÉæ°U ™e ôÑcCG πeÉμJ É¡jódh πbCG êÉàfEG äÉ≤Øf áYÉæ°U ™e ôÑcCG πeÉμJ É¡jódh πbCG êÉàfEG äÉ≤Øf
 »a  π°†aCG  É¡©°Vh  ¿ƒμ«°S  äÉjhÉª«chôàÑdG »a  π°†aCG  É¡©°Vh  ¿ƒμ«°S  äÉjhÉª«chôàÑdG
 øe  ºZôdÉHh  .§ØædG  ≈∏Y  Ö∏£dG  ™LGôJ  ∫ÉM øe  ºZôdÉHh  .§ØædG  ≈∏Y  Ö∏£dG  ™LGôJ  ∫ÉM
 π°ü«°S §ØædG ô©°S ¿CG ádÉcƒdG ™bƒàJ ’ ,∂dP π°ü«°S §ØædG ô©°S ¿CG ádÉcƒdG ™bƒàJ ’ ,∂dP
 ƒgh ,π`̀bC’G  ≈∏Y äGƒæ°S   ƒgh ,π`̀bC’G  ≈∏Y äGƒæ°S  1010 ∫ÓN ¬`̀JhQP  ≈dEG ∫ÓN ¬`̀JhQP  ≈dEG
 QGô≤à°SG hCG √Oƒ©°U á∏°UGƒªH É¡©bƒJ »æ©j Ée QGô≤à°SG hCG √Oƒ©°U á∏°UGƒªH É¡©bƒJ »æ©j Ée

.IôàØdG ∂∏J ∫ÓN √ô©°S.IôàØdG ∂∏J ∫ÓN √ô©°S
 ájOƒ©°ùdG  ƒ`̀μ`̀eGQCG  ¿CG ájOƒ©°ùdG  ƒ`̀μ`̀eGQCG  ¿CG  " "¢ûà«a¢ûà«a"  â`̀ë`̀°`̀VhCGh â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 •É°ûfh Ö°üªdG •É°ûf »a É¡JGQÉªãà°SG âØãc •É°ûfh Ö°üªdG •É°ûf »a É¡JGQÉªãà°SG âØãc
 áμ∏ªªdG ájDhQ Aƒ°V »a ∂dPh äÉjhÉª«chôàÑdG áμ∏ªªdG ájDhQ Aƒ°V »a ∂dPh äÉjhÉª«chôàÑdG
 …OÉ°üàb’G  ´ƒæàdG  ≈∏Y  õcôJ  »àdGh  , …OÉ°üàb’G  ´ƒæàdG  ≈∏Y  õcôJ  »àdGh  ,20302030
 ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y äõcQ ƒμeGQCG ¿CG âaÉ°VCGh .áμ∏ª∏d ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y äõcQ ƒμeGQCG ¿CG âaÉ°VCGh .áμ∏ª∏d
 •É°ûæd  »≤aC’G  πeÉμà∏d  É°Uôa  ôaƒJ  ób  »àdG •É°ûæd  »≤aC’G  πeÉμà∏d  É°Uôa  ôaƒJ  ób  »àdG
 ÉØ«Jƒe  ácô°T  ≈∏Y  ÉgPGƒëà°SG  πãe  ,ácô°ûdG ÉØ«Jƒe  ácô°T  ≈∏Y  ÉgPGƒëà°SG  πãe  ,ácô°ûdG
 ,á«HƒæédG  ÉjQƒc  »a  π`̀jhCG  ¢`̀SGh  ,á«cô«eC’G ,á«HƒæédG  ÉjQƒc  »a  π`̀jhCG  ¢`̀SGh  ,á«cô«eC’G
 óæ¡dGh  ø«°üdG  »`̀a  iô``̀ NCG  ¥Gƒ``°``SCG  ÖfÉéH óæ¡dGh  ø«°üdG  »`̀a  iô``̀ NCG  ¥Gƒ``°``SCG  ÖfÉéH
 á≤Ø°üdG πjƒªJ ºàj ¿CG ¢ûà«a ™bƒàJh .¿ÉHÉ«dGh á≤Ø°üdG πjƒªJ ºàj ¿CG ¢ûà«a ™bƒàJh .¿ÉHÉ«dGh
 ƒgh ,ƒμeGQCG ácô°T iód ájó≤ædG äÉ≤aóàdG øe ƒgh ,ƒμeGQCG ácô°T iód ájó≤ædG äÉ≤aóàdG øe
 ßØëàe iƒà°ùe óæY ácô°ûdG ¿ƒjO ≈∏Y ßaÉëj ßØëàe iƒà°ùe óæY ácô°ûdG ¿ƒjO ≈∏Y ßaÉëj
 " "¢ûà«a¢ûà«a"  ™bƒàJh  .áYÉæ°üdG  ô«jÉ©ªH  áfQÉ≤e ™bƒàJh  .áYÉæ°üdG  ô«jÉ©ªH  áfQÉ≤e
 % %9  ƒëæH  ºgÉ°ùj  ±ƒ°S  Ö°üªdG  •É°ûf  ¿CG ƒëæH  ºgÉ°ùj  ±ƒ°S  Ö°üªdG  •É°ûf  ¿CG
 ∑ÓgE’Gh  óFGƒØdG  πÑb  ƒμeGQCG  ácô°T  ìÉHQCG  øe ∑ÓgE’Gh  óFGƒØdG  πÑb  ƒμeGQCG  ácô°T  ìÉHQCG  øe

.≥HÉ°ùdG »a %.≥HÉ°ùdG »a %3 ƒëæH áfQÉ≤e ,∑Ó¡à°S’Gh ƒëæH áfQÉ≤e ,∑Ó¡à°S’Gh

2018 »a "FTSE" øª°V áLQóªdG äÉcô°ûdG ìÉHQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e 900

 áª«b øe  % 18 ≈∏Y Pƒëà°SG "»æWƒdG" :"¿GRQCG"
2019  øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN á°UQƒÑdG ä’hGóJ

�  πjƒªà∏d á«dÉªdG ¿GRQCG áYƒªée øY QOÉ°U ôjô≤J OÉaCG πjƒªà∏d á«dÉªdG ¿GRQCG áYƒªée øY QOÉ°U ôjô≤J OÉaCG
 ≈dhC’G ø«à∏MôªdG ΩÉªJG ó¡°T  ≈dhC’G ø«à∏MôªdG ΩÉªJG ó¡°T 20182018 ΩÉY ¿G QÉªãà°S’Gh ΩÉY ¿G QÉªãà°S’Gh
 Ö`̀fÉ`̀LC’G  øjôªãà°ùªdG  ∫ƒ`̀ NO  á«∏ªY  ø`̀e  á«fÉãdGh Ö`̀fÉ`̀LC’G  øjôªãà°ùªdG  ∫ƒ`̀ NO  á«∏ªY  ø`̀e  á«fÉãdGh
 øª°V  øe  áLQóªdG  á«àjƒμdG  º¡°SC’G  »a  QÉªãà°SÓd øª°V  øe  áLQóªdG  á«àjƒμdG  º¡°SC’G  »a  QÉªãà°SÓd
 ôÑª°ùjO  h   ôÑª°ùjO  h  20182018  ôÑªàÑ°S  ô¡°T  ∫ÓN   ôÑªàÑ°S  ô¡°T  ∫ÓN  FTSEFTSE  ô°TDƒe ô°TDƒe
 áªFÉ≤dG  √ò`̀g  QÉ«àNG  ºJ  å«M  ,»dGƒàdG  ≈∏Y   áªFÉ≤dG  √ò`̀g  QÉ«àNG  ºJ  å«M  ,»dGƒàdG  ≈∏Y  20182018
 ádƒ«°ùdG  iƒà°ùe  É¡ªgCG  øe  äÉÑ∏£àe  IóY  ≈∏Y  AÉæH ádƒ«°ùdG  iƒà°ùe  É¡ªgCG  øe  äÉÑ∏£àe  IóY  ≈∏Y  AÉæH

.IôëdG º¡°SC’G áÑ°ùfh áLQóªdG äÉcô°û∏d ádhGóàªdG.IôëdG º¡°SC’G áÑ°ùfh áLQóªdG äÉcô°û∏d ádhGóàªdG
 20182018 ΩÉ©dG ∫ÓN ádƒ«°ùdG äÉjƒà°ùe âæ°ùëJ Éeó©Hh ΩÉ©dG ∫ÓN ádƒ«°ùdG äÉjƒà°ùe âæ°ùëJ Éeó©Hh
 á«àjƒμdG äÉcô°ûdG ¬H äõ«ªJ …òdG »HÉéj’G AGOC’Gh á«àjƒμdG äÉcô°ûdG ¬H äõ«ªJ …òdG »HÉéj’G AGOC’Gh
 øe  AÉ¡àf’G  ≈dG  áaÉ°V’ÉHh  á«∏«¨°ûàdGh  ájOÉ«≤dG øe  AÉ¡àf’G  ≈dG  áaÉ°V’ÉHh  á«∏«¨°ûàdGh  ájOÉ«≤dG
 á«ÑæLC’G ádƒ«°ùdG ∫ƒNód á«fÉãdGh ≈dhC’G ø«à∏MôªdG á«ÑæLC’G ádƒ«°ùdG ∫ƒNód á«fÉãdGh ≈dhC’G ø«à∏MôªdG
 ¥Gƒ°SCÓd  ¥Gƒ°SCÓd FTSEFTSE ô°TDƒe øª°V áLQóªdG º¡°SC’G ≈∏Y ô°TDƒe øª°V áLQóªdG º¡°SC’G ≈∏Y
 kGQÉÑNCG   kGQÉÑNCG  20192019  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdG  ó¡°T  ,áÄ°TÉædG ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdG  ó¡°T  ,áÄ°TÉædG
 å«M  âjƒμdG  á°UQƒH  »a  »∏ëªdG  ôªãà°ùª∏d  IQÉ°S å«M  âjƒμdG  á°UQƒH  »a  »∏ëªdG  ôªãà°ùª∏d  IQÉ°S
 øY  »dÉëdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN   øY  »dÉëdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  FTSE RussellFTSE Russell  âæ∏YCG âæ∏YCG
 FTSEFTSE Égô°TDƒe øª°V âjƒμdG á°UQƒH ¿Rh ´ÉØJQG Égô°TDƒe øª°V âjƒμdG á°UQƒH ¿Rh ´ÉØJQG
 ≈dEG  …ODƒj  ±ƒ°S  …òdG  ôeC’G  ƒgh  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SCÓd ≈dEG  …ODƒj  ±ƒ°S  …òdG  ôeC’G  ƒgh  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SCÓd
 á∏Môe  ∫ÓN  øe  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  ºéM  ´ÉØJQG á∏Môe  ∫ÓN  øe  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°S’G  ºéM  ´ÉØJQG
 á«aÉ°VG ádƒ«°S ∫ƒNO É¡dÓN øe ºàj IójóL á«aÉ°VG á«aÉ°VG ádƒ«°S ∫ƒNO É¡dÓN øe ºàj IójóL á«aÉ°VG
 ¢SQÉe   ¢SQÉe  1414  ïjQÉJ  Oó oM  å«Mh  á«àjƒμdG  º¡°SC’G  ≈∏Y ïjQÉJ  Oó oM  å«Mh  á«àjƒμdG  º¡°SC’G  ≈∏Y
 á°UQƒH  ¿Rh  ´É`̀Ø`̀JQG  ô`̀ KCG  ¢SÉμ©f’  qGó`̀Yƒ`̀e   á°UQƒH  ¿Rh  ´É`̀Ø`̀JQG  ô`̀ KCG  ¢SÉμ©f’  qGó`̀Yƒ`̀e  20192019

 .âjƒμdG .âjƒμdG
 ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  ô°TDƒªd  á«ª°SƒªdG  á©LGôªdG  QGô`̀b  iOCG ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  ô°TDƒªd  á«ª°SƒªdG  á©LGôªdG  QGô`̀b  iOCG
 πÑb  øe  á«aÉ°VEG  ádƒ«°S  ∫ƒNód   πÑb  øe  á«aÉ°VEG  ádƒ«°S  ∫ƒNód  FTSEFTSE  áÄ°TÉædG áÄ°TÉædG
 á≤jô£H  »àjƒμdG  ¥ƒ°ùdG  ≈`̀dG   á≤jô£H  »àjƒμdG  ¥ƒ°ùdG  ≈`̀dG  FTSE RussellFTSE Russell
 OóY  å«M  øe  á«fÉãdGh  ≈`̀dhC’G  ø«à∏Môª∏d  IôjÉ¨e OóY  å«M  øe  á«fÉãdGh  ≈`̀dhC’G  ø«à∏Môª∏d  IôjÉ¨e
 äõcôJ  å«M  »°ù«FQ  πμ°ûH  áaó¡à°ùªdG  º¡°SC’G äõcôJ  å«M  »°ù«FQ  πμ°ûH  áaó¡à°ùªdG  º¡°SC’G
 ,»æWƒdG  ∂æÑdG  º¡°SCG  ≈∏Y  á∏MôªdG  √òg  ádƒ«°S ,»æWƒdG  ∂æÑdG  º¡°SCG  ≈∏Y  á∏MôªdG  √òg  ádƒ«°S
 ¿GójóédG øjóaGƒdGh áHQh ∂æH ,»dhódG ∂æÑdG ,∂à«H ¿GójóédG øjóaGƒdGh áHQh ∂æH ,»dhódG ∂æÑdG ,∂à«H
 ∂æÑdG  Éªgh  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SCÓd  »°ùJƒa  áªFÉb  ≈∏Y ∂æÑdG  Éªgh  áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SCÓd  »°ùJƒa  áªFÉb  ≈∏Y
 ΩÉª°†fG ó©Hh ,è«∏îdG ∂æHh »æjôëÑdG óëàªdG »∏gC’G ΩÉª°†fG ó©Hh ,è«∏îdG ∂æHh »æjôëÑdG óëàªdG »∏gC’G
 FTSEFTSE ô°TDƒe ≈dG ÉªgôcP ≥HÉ°ùdG ø«μæÑdG »ª¡°S ô°TDƒe ≈dG ÉªgôcP ≥HÉ°ùdG ø«μæÑdG »ª¡°S
 øª°V áLQóªdG äÉcô°ûdG  OóY ∂dòH ≠∏H  øª°V áLQóªdG äÉcô°ûdG  OóY ∂dòH ≠∏H RussellRussell
 ádƒ«°ùdG  äÉjƒà°ùe  ≈dEG  ô¶ædÉH  .ácô°T   ádƒ«°ùdG  äÉjƒà°ùe  ≈dEG  ô¶ædÉH  .ácô°T  1515  ô°TDƒªdG ô°TDƒªdG
 áªFÉ≤dG √òg øe º¡°S πc »a É¡H QÉªãà°S’G ºJ »àdG áªFÉ≤dG √òg øe º¡°S πc »a É¡H QÉªãà°S’G ºJ »àdG
 ∂æÑdG  º¡°SCG  øe  πc  ≈∏Y  äõcôJ  ób  É¡fCÉH  óéf ∂æÑdG  º¡°SCG  øe  πc  ≈∏Y  äõcôJ  ób  É¡fCÉH  óéf
 á°ù∏L ∫hGóJ º«b »dÉªLG øe % á°ù∏L ∫hGóJ º«b »dÉªLG øe %53^353^3 áÑ°ùæH »æWƒdG áÑ°ùæH »æWƒdG

 »æjôëÑdG óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG ¬«∏j  »æjôëÑdG óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG ¬«∏j 20192019 ¢SQÉe  ¢SQÉe 1414
 .»dGƒàdG ≈∏Y % .»dGƒàdG ≈∏Y %12^912^9 h % h %23^023^0 áÑ°ùæH è«∏îdG ∂æHh áÑ°ùæH è«∏îdG ∂æHh
 áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ô°TDƒe á©LGôe Iôàa â©bh óbh Gòg áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ô°TDƒe á©LGôe Iôàa â©bh óbh Gòg
 ïjQÉJ »a ójóëàdÉHh  ïjQÉJ »a ójóëàdÉHh 20192019 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG »a ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG »a
 øe áHQÉ≤e ádƒ«°S äÉjƒà°ùe óæY  øe áHQÉ≤e ádƒ«°S äÉjƒà°ùe óæY 20192019 ¢SQÉe  ¢SQÉe 1414
 á∏MôªdG  ádƒ«°S  ™e  áfQÉ≤ªdÉH  ∑O  ¿ƒ«∏e á∏MôªdG  ádƒ«°S  ™e  áfQÉ≤ªdÉH  ∑O  ¿ƒ«∏e195^5195^5
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 167^3167^3 á¨dÉÑdGh  á¨dÉÑdGh 20182018 ôÑªàÑ°S  ôÑªàÑ°S 2020 »a ≈dhC’G »a ≈dhC’G
 20182018 ôÑª°ùjO  ôÑª°ùjO 2020 »a á«fÉãdG á∏MôªdG ádƒ«°Sh ∑O »a á«fÉãdG á∏MôªdG ádƒ«°Sh ∑O
 ádƒ«°S ∫ƒNO ôÑîd ¿Éc  .QÉæjO ¿ƒ«∏e  ádƒ«°S ∫ƒNO ôÑîd ¿Éc  .QÉæjO ¿ƒ«∏e 158^8158^8 á¨dÉÑdGh á¨dÉÑdGh
 ôKCG  âjƒμdG  á°UQƒH  »a  á«aÉ°VG  ájQÉªãà°SG  á«ÑæLCG ôKCG  âjƒμdG  á°UQƒH  »a  á«aÉ°VG  ájQÉªãà°SG  á«ÑæLCG
 á°UQƒÑd á«bƒ°ùdG áª«≤dG â©ØJQG å«M É¡«∏Y »HÉéjG á°UQƒÑd á«bƒ°ùdG áª«≤dG â©ØJQG å«M É¡«∏Y »HÉéjG
 30^330^3  √QGó≤e  Ée  ≈dEG  π°üàd  % √QGó≤e  Ée  ≈dEG  π°üàd  %5^15^1  áÑ°ùæH  âjƒμdG áÑ°ùæH  âjƒμdG
 ô°TDƒe  á©LGôe  ≥«Ñ£J  ïjQÉJ  »a  Éªc  ∑.O  QÉ«∏e ô°TDƒe  á©LGôe  ≥«Ñ£J  ïjQÉJ  »a  Éªc  ∑.O  QÉ«∏e
 áª«≤dG ™e áfQÉ≤ªdÉH  áª«≤dG ™e áfQÉ≤ªdÉH 20192019 ¢SQÉe áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ¢SQÉe áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G
 iƒà°ùe óæY á«fÉãdG á∏MôªdG ïjQÉJ »a Éªc á«bƒ°ùdG iƒà°ùe óæY á«fÉãdG á∏MôªdG ïjQÉJ »a Éªc á«bƒ°ùdG

 .∑O QÉ«∏e  .∑O QÉ«∏e 28^828^8
 IôàØdG √òg º¡°SC’ á«bƒ°ùdG áª«≤dG ≈dG ô¶ædG óæYh IôàØdG √òg º¡°SC’ á«bƒ°ùdG áª«≤dG ≈dG ô¶ædG óæYh
 »a Éªc »àjƒc QÉæjO QÉ«∏e  »a Éªc »àjƒc QÉæjO QÉ«∏e 14^114^1 â¨∏H ób É¡fCÉH óéf â¨∏H ób É¡fCÉH óéf
 »æWƒdG ∂æÑdG ô£«°S å«M  »æWƒdG ∂æÑdG ô£«°S å«M 20192019 ∫hC’G ™HôdG ájÉ¡f ∫hC’G ™HôdG ájÉ¡f
 3131  ïjQÉJ  »a  Éªc  áª«≤dG  √ò`̀g  øe  % ïjQÉJ  »a  Éªc  áª«≤dG  √ò`̀g  øe  %41^441^4  ≈∏Y ≈∏Y
 √òg ìÉHQCG â©ØJQG ó≤a ∂dP ≈dEG ∞°VCG . √òg ìÉHQCG â©ØJQG ó≤a ∂dP ≈dEG ∞°VCG .20192019 ¢SQÉe ¢SQÉe
 Ée ≈dEG % Ée ≈dEG %17^217^2 ¬àÑ°ùf ÉªH  ¬àÑ°ùf ÉªH 20182018 ΩÉ©dG ∫ÓN äÉcô°ûdG ΩÉ©dG ∫ÓN äÉcô°ûdG
 áfQÉ≤ªdÉH  áfQÉ≤ªdÉH 20182018 ΩÉ©dG ∫ÓN ∑.O ¿ƒ«∏e  ΩÉ©dG ∫ÓN ∑.O ¿ƒ«∏e 899899 ÜQÉ≤j ÜQÉ≤j
 ø∏© oe á«dÉe èFÉàf ôNBG ≈∏Y AÉæHh »°VÉªdG ΩÉ©dG ™e ø∏© oe á«dÉe èFÉàf ôNBG ≈∏Y AÉæHh »°VÉªdG ΩÉ©dG ™e

 .¬îjQÉJ »a Éªc É¡æY .¬îjQÉJ »a Éªc É¡æY
 »a  âjƒμdG  á°UQƒH  »a  ∫hGóàdG  áª«b  ≈dEG  ô¶ædÉHh »a  âjƒμdG  á°UQƒH  »a  ∫hGóàdG  áª«b  ≈dEG  ô¶ædÉHh
 1^871^87  iƒà°ùe  øe  âHôàbG  ó≤a   iƒà°ùe  øe  âHôàbG  ó≤a  20192019  ∫hC’G  ™HôdG ∫hC’G  ™HôdG
 % %146146  ∞©°†dG  øe  ôãcCG  ´ÉØJQG  áÑ°ùæH  QÉæjO  QÉ«∏e ∞©°†dG  øe  ôãcCG  ´ÉØJQG  áÑ°ùæH  QÉæjO  QÉ«∏e
 øe  IôàØdG  ¢ùØf  »a  ∫hGóàdG  áª«b  ™e  áfQÉ≤ªdÉH øe  IôàØdG  ¢ùØf  »a  ∫hGóàdG  áª«b  ™e  áfQÉ≤ªdÉH
 á©LGôe  Iôàa  ádƒ«°S  ¿CG  óéfh  Gòg  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG á©LGôe  Iôàa  ádƒ«°S  ¿CG  óéfh  Gòg  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG
 % %10^510^5 ¬àÑ°ùf Ée â∏μ°T ób áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ô°TDƒe ¬àÑ°ùf Ée â∏μ°T ób áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G ô°TDƒe
 ∫ÓN âjƒμdG  á°UQƒH  »a ∫hGóàdG  áª«b »dÉªLEG  øe ∫ÓN âjƒμdG  á°UQƒH  »a ∫hGóàdG  áª«b »dÉªLEG  øe
 ≈∏Y »æWƒdG âjƒμdG ∂æH ô£«°S  , ≈∏Y »æWƒdG âjƒμdG ∂æH ô£«°S  ,20192019 ∫hC’G ™HôdG ∫hC’G ™HôdG
 âjƒμdG  á°UQƒH  »a  ∫hGóàdG  áª«b  »dÉªLEG  øe  % âjƒμdG  á°UQƒH  »a  ∫hGóàdG  áª«b  »dÉªLEG  øe  %1818
 ∂æÑdGh  è«∏îdG  ∂æH  ¬«∏j   ∂æÑdGh  è«∏îdG  ∂æH  ¬«∏j  20192019  ∫hC’G  ™HôdG  ∫ÓN ∫hC’G  ™HôdG  ∫ÓN
 % %13^113^1h  %h  %15^715^7  áÑ°ùæH  »æjôëÑdG  óëàªdG  »∏gC’G áÑ°ùæH  »æjôëÑdG  óëàªdG  »∏gC’G
 äÉcô°ûdG  ìÉHQCG  ºî°†J ôÑN ™bƒd  ¿Éc  .»dGƒàdG  ≈∏Y äÉcô°ûdG  ìÉHQCG  ºî°†J ôÑN ™bƒd  ¿Éc  .»dGƒàdG  ≈∏Y
 ≈∏Y »HÉéjG ôKCG  ≈∏Y »HÉéjG ôKCG 20182018 ΩÉ©dG ∫ÓN ∑ƒæÑdG á«∏«¨°ûàdG ΩÉ©dG ∫ÓN ∑ƒæÑdG á«∏«¨°ûàdG

 ádƒ«°ùdG  ä’ó©e  â©ØJQG  å«M  âjƒμdG  á°UQƒH ádƒ«°ùdG  ä’ó©e  â©ØJQG  å«M  âjƒμdG  á°UQƒH
 á°UQƒÑd á«bƒ°ùdG  áª«≤dG  ¿CG  ∫G áaÉ°V’ÉH ádhGóàªdG á°UQƒÑd á«bƒ°ùdG  áª«≤dG  ¿CG  ∫G áaÉ°V’ÉH ádhGóàªdG

 .QÉæjOQÉ«∏e  .QÉæjOQÉ«∏e 3030 õLÉM äRhÉéJ ób âjƒμdG õLÉM äRhÉéJ ób âjƒμdG
 äÉcô°û∏d ∫ƒ°UC’G áª«b »dÉªLEG ≈dEG ô¶ædG ∫ÓN øeh äÉcô°û∏d ∫ƒ°UC’G áª«b »dÉªLEG ≈dEG ô¶ædG ∫ÓN øeh
 ô°TDƒe  á©LGôe  Iôàa  øª°V  øe  áLQóªdG  áà°ùdG ô°TDƒe  á©LGôe  Iôàa  øª°V  øe  áLQóªdG  áà°ùdG
 ¬àª«b Ée â¨∏H ó≤a  ¬àª«b Ée â¨∏H ó≤a 20192019 ¢SQÉe áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SC’G ¢SQÉe áÄ°TÉædG  ¥Gƒ°SC’G
 ø∏©ªdG  á«FÉ¡ædG  èFÉàædG  Ö°ùM  QÉæjO  QÉ«∏e   ø∏©ªdG  á«FÉ¡ædG  èFÉàædG  Ö°ùM  QÉæjO  QÉ«∏e  65^065^0
 ¥ƒ≤M  á«μ∏e  »dÉªLEG  ¿EÉa  ∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡æY ¥ƒ≤M  á«μ∏e  »dÉªLEG  ¿EÉa  ∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡æY
 Éªc ∑.O QÉ«∏e  Éªc ∑.O QÉ«∏e 7^47^4 ¬àª«b Ée ≠∏H ób ø«ªgÉ°ùªdG ¬àª«b Ée ≠∏H ób ø«ªgÉ°ùªdG
 Ée  »æWƒdG  ∂æÑdG  Ö«°üf  ¿É`̀c  å«M  ¬îjQÉJ  »a Ée  »æWƒdG  ∂æÑdG  Ö«°üf  ¿É`̀c  å«M  ¬îjQÉJ  »a
 äÉcô°ûdG √òg ∫ƒ°UCG »dÉªLEG øe % äÉcô°ûdG √òg ∫ƒ°UCG »dÉªLEG øe %41^641^6 øe ÜQÉ≤j øe ÜQÉ≤j
 .ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M »dÉªLEG øe % .ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M »dÉªLEG øe %43^743^7 ≈dG áaÉ°V’ÉH ≈dG áaÉ°V’ÉH
 òæe ô°TDƒªdG øª°V áLQóªdG º¡°SC’G AGOCG ≈dEG ô¶ædÉHh òæe ô°TDƒªdG øª°V áLQóªdG º¡°SC’G AGOCG ≈dEG ô¶ædÉHh
 AGOCG ¿CG â«Ñàj , AGOCG ¿CG â«Ñàj ,20192019 ¢SQÉe  ¢SQÉe 3131 ájÉ¨dh ΩÉ©dG ájGóH ájÉ¨dh ΩÉ©dG ájGóH
 π°†aC’G  ƒg  »æjôëÑdG  óëàªdG  »∏gC’G  ∂æÑdG  º¡°S π°†aC’G  ƒg  »æjôëÑdG  óëàªdG  »∏gC’G  ∂æÑdG  º¡°S
 ™HôdG  ∫Ó`̀N  ô°TDƒªdG  øª°V  áLQóªdG  º¡°SC’G  ø«H ™HôdG  ∫Ó`̀N  ô°TDƒªdG  øª°V  áLQóªdG  º¡°SC’G  ø«H
 áfQÉ≤ªdÉH  % áfQÉ≤ªdÉH  %33^733^7  áÑ°ùæH  ™ØJQG  Éeó©H   áÑ°ùæH  ™ØJQG  Éeó©H  20192019  ∫hC’G ∫hC’G
 º¡°Sh è«∏îdG ∂æH º¡°S ¬«∏j  º¡°Sh è«∏îdG ∂æH º¡°S ¬«∏j 20182018 ΩÉ©dG ¥ÓZEG ™e ΩÉ©dG ¥ÓZEG ™e
 % %20^120^1 h % h %23^823^8 áÑ°ùæH É©ØJQG ¿Gò∏dG »dhódG ∂æÑdG áÑ°ùæH É©ØJQG ¿Gò∏dG »dhódG ∂æÑdG

 .»dGƒàdG ≈∏Y .»dGƒàdG ≈∏Y
 DividendDividend  å«M  øe  äÉcô°ûdG  áfQÉ≤e  óæYh å«M  øe  äÉcô°ûdG  áfQÉ≤e  óæYh
 ∂æÑdGh  »æWƒdG  ∂æÑdG  Qó°üJ  , ∂æÑdGh  »æWƒdG  ∂æÑdG  Qó°üJ  ,payout ratiopayout ratio
 áªFÉ≤dG  √ò`̀g  áØ°UÉæe  »æjôëÑdG  óëàªdG  »`̀∏`̀gC’G áªFÉ≤dG  √ò`̀g  áØ°UÉæe  »æjôëÑdG  óëàªdG  »`̀∏`̀gC’G
 áÑ°ùæH »àjƒμdG πjƒªàdG â«H ∂æH ºK % áÑ°ùæH »àjƒμdG πjƒªàdG â«H ∂æH ºK %6060 áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ô¶ædG  óæYh  ,º¡°ùdG  á«ëHQ  »dÉªLG  øe  % ô¶ædG  óæYh  ,º¡°ùdG  á«ëHQ  »dÉªLG  øe  %5555  â¨∏H â¨∏H
 ¿CÉH  óéf   ¿CÉH  óéf  Dividend YieldDividend Yield…QÉédG  óFÉ©dG  ≈`̀dEG…QÉédG  óFÉ©dG  ≈`̀dEG
 óFÉY  ≈∏YCG  ¬jód  »æjôëÑdG  óëàªdG  »∏gC’G  ∂æÑdG óFÉY  ≈∏YCG  ¬jód  »æjôëÑdG  óëàªdG  »∏gC’G  ∂æÑdG
 áÑ°ùæH   áÑ°ùæH  20182018  ΩÉY  »a   ΩÉY  »a  Dividend yieldDividend yield…QÉL…QÉL
 ¢SQÉe  ¢SQÉe 3131 ïjQÉJ »a º¡°ùdG ¥ÓZEG ¢SÉ°SCG ≈∏Y % ïjQÉJ »a º¡°ùdG ¥ÓZEG ¢SÉ°SCG ≈∏Y %6^16^1
 DividendDividend …QÉL óFÉ©H »æWƒdG ∂æÑdG ¬«∏j  …QÉL óFÉ©H »æWƒdG ∂æÑdG ¬«∏j 20192019
 »æWƒdG ∂æÑdG πé°S iôNCG á¡L øeh .% »æWƒdG ∂æÑdG πé°S iôNCG á¡L øeh .%3^93^9 yieldyield
 ≈∏YC’G  »gh  ¢Sƒ∏a   ≈∏YC’G  »gh  ¢Sƒ∏a  506506  ô©°ùH  ájôàaO  áª«b  ≈∏YCG ô©°ùH  ájôàaO  áª«b  ≈∏YCG
 ∂æH º¡°S πé°S Éªæ«H äÉc ô°ûdG »bÉH ™e áfQÉ≤ªdÉH ∂æH º¡°S πé°S Éªæ«H äÉc ô°ûdG »bÉH ™e áfQÉ≤ªdÉH
 »a  Éªc  k É°ù∏a   »a  Éªc  k É°ù∏a  172172  …hÉ°ùJ  ájôàaO  áª«b  πbCG  áHQh …hÉ°ùJ  ájôàaO  áª«b  πbCG  áHQh
 áª«≤dG  Qôμe  ó«©°U  ≈∏Y  ÉeCG  .áæ∏©e  á«fGõ«e  ôNBG áª«≤dG  Qôμe  ó«©°U  ≈∏Y  ÉeCG  .áæ∏©e  á«fGõ«e  ôNBG
 áª«b  Qôμe  ≈∏YCG  ∂à«H  º¡°S  πé°S  ó≤a  ájôàaódG áª«b  Qôμe  ≈∏YCG  ∂à«H  º¡°S  πé°S  ó≤a  ájôàaódG
 ÖMÉ°üc  »dhódG  º¡°S  ô¡X  ø«M  »a   ÖMÉ°üc  »dhódG  º¡°S  ô¡X  ø«M  »a  2^42^4x  ájôàaO ájôàaO

.¬îjQÉJ »a Éªc .¬îjQÉJ »a Éªc 1^11^1 ájôàaO áª«b Qôμe ≈fOCG ájôàaO áª«b Qôμe ≈fOCG
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