
 لالستحواذ على محفظة عقارية ملجمع مكاتب في أمستردامأ
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رزان ثروات مستشارا  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع إلشراف سلطة دبي للخدمات املالية بأنها قدمت  -2019ابريل 

 -ثالثة مباني مكاتب حديثة )مباني كوارتر ملجمع يضمعقارية استشارة للقيام باالستحواذ على محفظة 

The Quarter Office Buildings هولندا. -( في أمستردام 

 

( في مدينة أمستردام ، حيث  Sloterdijkالتجارية ) كوارتر ضمن منطقة أمستردام سلوتيرديكتقع مباني 

 كونه . كاتب الرئيسيةالعديد من املتعتبر منطقة متطورة وهامة تضم 
ً
ويعتبر موقع هذه املكاتب استراتيجيا

 بشبكة الطرق  يوفر والذي في أمستردام A10السريع الدائري بجوار الطريق يقع مباشرة 
ً
 ممتازا

ً
اتصاال

على مسافة قريبة من  ع هذه املبانيالدولي. باإلضافة الى وقو  Schipholالسريعة ووسط املدينة ومطار 

 .إحدى محطات القطار الرئيسية في أمستردام

 



باالضافة مساحة تأجيرية للمكاتب متر مربع  26,014 حتوي علىوت مميزةاملحفظة ثالثة مباني مكاتب تضم 

حيث توفر هذه املباني  2018-2017موقف سيارات. هذا وقد تم تجديد املباني بالكامل في عامي  430الى 

املرنة للمكاتب تصميم خيارات التقسيم والالبيئة العصرية املناسبة والجذابة للمستأجرين باالضافة إلى 

ا  واملرافق املميزة
ً
 آمنمن فئة الخمس نجوم. والجدير بالذكر بأن هذه املحفظة توفر تدفق

ً
للدخل من  ا

ستأجرين ، مع ربط جميع عقود اإليجار بمؤشر أسعار املستهلك لنمو اإليجارات متنوعة من املمجموعة 

 EPEXو  DPAو  Maandagو  Aonأهم املستأجرين شركات معروفة في هولندا مثل هذا ومن السنوي. 

SPOT  وAllshare 

قامت شركة أرزان ثروات بدور املستشار االستراتيجي لهيكلة الصفقة واالستحواذ على املحفظة العقارية 

، وسنستمر بهذا الدور خالل فترة استثمار العقار والتي من املتوقع ان تحقق دخل شهري للعمالء بنسبة 

8 
ً
 .% سنويا

 :التنفيذي لشركة أرزان ثرواتالرئيس  –وعلق السيد/ مهند أبو الحسن 

تعتبر هذه الصفقة هي الرابعة في هولندا في السنوات السابقة مما يعكس ثقتنا في سالمة و أمن هذا "

 انتقال األعمال التجارية لعدد كبير من الشركات العاملية من لندن، 
ً
السوق. لقد شهدت أمستردام مؤخرا

 لبيئتها التجارية املستقرة والدينامي
ً
كية. ومايجعل هذه الصفقة مميزة هو قيمة عقود اإليجار نظرا

 حفظة.امللدخل لتحقيق نمو إجمالي  بأسعار السوق الحالية مما يتيح فرصة  املنخفضة مقارنة

 فخورون بالثقة التي وضعها عمالئنا في أرزان ثروات ونتطلع لتحقيق وعودنا لهم في املستقبل. 
ً
ونحن دائما

 ."ان ثروات هو حماية ثروات عمالئنا وتحقيق دخل شهري ثابت ومتوقعإن هدفنا األساس ي في أرز 

 :مالحظات للمحررين

 : املحدودة ( DIFC) أرزان ثروات

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي املالي العاملي وتخضع إلشراف سلطة دبي 

االستشارية ملختلف العمالء حول االستثمارات العقارية وامللكيات الخاصة للخدمات املالية، وتقوم بتقديم الخدمات 

مليار دوالر أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات االستثمارية املدرة للدخل في   1.88واالستثمارية األخرى بأكثر من

 .كبرى األسواق العاملية واالستثمارات املميزة التي تلبي متطلبات العمالء

 

 :ومات إضافيةملعل

 احمد الصابري 

 مدير عمليات االستثمار

 a.alsabbrei@arzanwealth.com البريد اإللكتروني

 +965 9988 8624هاتف: 
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»الحفر العربية« ستستحوذ على قطاع شلمبرغير
 ع��ن م��ص��ادر ل��م تكشف عنها أن شركة الحفر 

ً
دب��ي )روي��ت��رز( - ذك���رت  م��ص��ادر صحافية  نقال

العربية التي مقرها مدينة الخبر السعودية ستستحوذ على قطاع حفر اآلبار النفطية في شركة 
شلمبرغير السعودية. 

وشركة الحفر العربية مشروع مشترك بين شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(،التي مقرها 
السعودية، وشلمبرغير لخدمات الحقول النفطية التي تملك 49 في المئة وذل��ك وفقا لموقع 

شركة الحفر العربية على االنترنت.

اإلثنين 17 شعبان 1440هـ
مالوأعمال22 أبريل 2019م - العدد 3662 
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»التجاري« كشف عن 
الفائزين في سحوباته

قام البنك التجاري باجراء السحب 
األسبوعي على »حساب النجمة« 
وحملة »راتبك وفوقه ك��اش« وقد 
ت��م اج���راء السحب بحضور ممثل 
ال����ت����ج����ارة وال���ص���ن���اع���ة  ع����ن وزارة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز اش���ك���ن���ان���ي.   وج���اءت 
نتائج السحب على النحو التالي: 
سحب حساب النجمة األسبوعي 
ب���ق���ي���م���ة  -/5,000 دي���ن���ار  ج����ائ����زة 
ك����ان����ت م�����ن ن���ص���ي���ب ش���ري���ف���ه ف��ه��د 

العدساني   
السحب األسبوعي لحملة »راتبك 
وف������وق������ه ك����������اش« ج������ائ������زة ب��ق��ي��م��ة 
-/1,000 دينار وكانت من نصيب 
ع��ب��دال��رض��ا ح��س��ي��ن غ��ل��وم ع���وض.  
ال����ب����ن����ك أن ج����وائ����ز  وق�������د أوض���������ح 
ح��س��اب ال��ن��ج��م��ة أص��ب��ح��ت مميزة 
ب��ح��ج��م م��ب��ال��غ ال���ج���وائ���ز ال��م��ق��دم��ة 
ب�����االض�����اف�����ة ال������ى ت���ن���وع���ه���ا ط�����وال 
ال����س����ن����ة، وت���ت���ض���م���ن ال���س���ح���وب���ات 
ب��ق��ي��م��ة 5,000  ج���ائ���زة أس���ب���وع���ي���ة 
د.ك، وشهرية بقيمة 20,000 د.ك، 
وج���ائ���زة ن��ص��ف س��ن��وي��ة وق���دره���ا 

نصف مليون )500,000( د.ك .

»TEDxAUK« كيبكو« تدعم وترعى«
أع����ل����ن����ت ش�����رك�����ة م����ش����اري����ع 
ال����ك����وي����ت )ال����ق����اب����ض����ة( ع��ن 
رع������اي������ت������ه������ا وش�����رك�����ات�����ه�����ا 
ال����������ت����������اب����������ع����������ة ل������م������ن������ت������دى 
ال����ذي ينظمه   TEDxAUK
م����رك����ز ال���ع���ل���وم واألب����ح����اث 
ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة والهندسية 
في الجامعة األميركية في 
الكويت للمرة الثانية وذلك 
ف���ي ال�������27 م���ن ش��ه��ر أب��ري��ل 
ال��ح��ال��ي ف��ي ق��اع��ة الشيخة 

سلوى صباح األحمد.
وُي����ق����ام م��ن��ت��دى ه����ذا ال��ع��ام 
تحت رعاية شركة مشاريع 
ال�������ك�������وي�������ت، ب�����ن�����ك ب������رق������ان، 
مجموعة الخليج للتأمين، 
ال��ع��ق��ارات المتحدة  ش��رك��ة 
وش����رك����ة ال���ق���ري���ن ل��ص��ن��اع��ة 

الكيماويات البترولية.
 TEDxAUK يعتبر منتدى
تجربة مثيرة وه��و يجمع 
 م�������ن ال���م���ت���ح���دث���ي���ن 

ً
ع�������������ددا

وال����ف����ن����ان����ي����ن وال����ج����م����ه����ور 
ب������ه������دف ت�������ب�������ادل وج�����ه�����ات 
ال���ن���ظ���ر واث��������ارة م��ن��اق��ش��ات 
ع����م����ي����ق����ة وم���������ؤث���������رة ح�����ول 

األف��������ك��������ار ذات األه�����م�����ي�����ة. 
ت���������دور م����ج����ري����ات م���ن���ت���دى 
ه����ذا ال���ع���ام ح����ول ال��رح��الت 
وال���م���ت���م���ث���ل���ة ف�����ي م��ف��اه��ي��م 
ال��م��ث��اب��رة وال��ت��ع��ل��م والنمو 
الشخصي وتحقيق الذات. 
ق����ال����ت ال����م����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الت���ص���االت ال��م��ج��م��وع��ة في 
ش����رك����ة م����ش����اري����ع ال���ك���وي���ت 
ال��ع��وض��ي: »تفتخر  اي���م���ان 
ش����رك����ة م����ش����اري����ع ال���ك���وي���ت 
ب��������دع��������م م��������رك��������ز ال������ع������ل������وم 
واألب�����ح�����اث ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
وال��ه��ن��دس��ي��ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة 

األميركية بتنظيم منتدى 
TEDxAUK للعام الثاني. 
ح��ق��ق ال��م��ن��ت��دى ف���ي ال��ع��ام 
 ،

ً
 ك���ب���ي���را

ً
ال���م���اض���ي ن���ج���اح���ا

ال��ى الشخصيات  وبالنظر 
ال��م��ش��ارك��ة ه����ذا ال���ع���ام ف��ان 
ال���ح���ض���ور ع��ل��ى م���وع���د مع 
تجربة ال تقل اث��ارة. ان من 
ش��أن مثل ه��ذه المنتديات 
ت�����س�����ل�����ي�����ط ال���������ض���������وء ع���ل���ى 
ال���ج���ام���ع���ة األم����ي����رك����ي����ة ف��ي 
ال��ك��وي��ت ل��ي��س ب��اع��ت��ب��اره��ا 
م���ؤس���س���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف��ق��ط، 
 كمنصة تنطلق 

ً
ولكن أيضا

منها المناقشات واألف��ك��ار 
ال��ت��ي تعمل على  ال��ج��دي��دة 
أك��ب��ر للطالب  اض��اف��ة قيمة 
ف����ي ال���ج���ام���ع���ة وال��م��ج��ت��م��ع 
بشكل ع��ام. ن��ود أن نتوجه 
ب��ال��ش��ك��ر ال�����ى ك����ل م����ن ب��ن��ك 
ب���رق���ان، م��ج��م��وع��ة الخليج 
ل��ل��ت��أم��ي��ن، ش��رك��ة ال��ع��ق��ارات 
ال��م��ت��ح��دة وش���رك���ة ال��ق��ري��ن 
ل����ص����ن����اع����ة ال����ك����ي����م����اوي����ات 
ال��ب��ت��رول��ي��ة ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��م 

ودعمهم لهذا المنتدى«.

اإميان العو�ضي

»أرزان ثروات« مستشارًا لالستحواذ 
على محفظة عقارية في أمستردام

أعلنت شركة أرزان ثروات، 
ب���أن���ه���ا ق����دم����ت اس���ت���ش���ارة 
ل��ل��ق��ي��ام ب��االس��ت��ح��واذ على 
م��ح��ف��ظ��ة ع���ق���اري���ة ل��م��ج��م��ع 
يضم ثالثة مباني مكاتب 
ح���دي���ث���ة )م���ب���ان���ي ك����وارت����ر- 
 The Quarter Office
Buildings( في أمستردام - 
هولندا. قامت شركة أرزان 
ث�������روات ب������دور ال��م��س��ت��ش��ار 
االس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي ل��ه��ي��ك��ل��ة 
ال����ص����ف����ق����ة واالس������ت������ح������واذ 
ع��ل��ى ال��م��ح��ف��ظ��ة ال��ع��ق��اري��ة، 
وس���ن���س���ت���م���ر ب����ه����ذا ال������دور 
خ����������الل ف�������ت�������رة اس����ت����ث����م����ار 
العقار والتي من المتوقع 
 
ً
 ش���ه���ري���ا

ً
ت���ح���ق���ق دخ�������ال ان 

 .
ً
للعمالء بنسبة 8% سنويا

وع���ل���ق م��ه��ن��د أب����و ال��ح��س��ن 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي  ال������رئ������ي������س   –
ث�����������روات:  ل�����ش�����رك�����ة أرزان 

»ت����ع����ت����ب����ر ه���������ذه ال���ص���ف���ق���ة 
ه����ي ال���راب���ع���ة ف����ي ه��ول��ن��دا 
ف���ي ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة ما 
ي��ع��ك��س ث��ق��ت��ن��ا ف���ي س��الم��ة 
و أم������ن ه������ذا ال�����س�����وق. ل��ق��د 
 
ً
ش��ه��دت أم��س��ت��ردام م��ؤخ��را
ان��ت��ق��ال األع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة 
ل���ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن ال��ش��رك��ات 
ال������ع������ال������م������ي������ة م���������ن ل������ن������دن، 
 ل��ب��ي��ئ��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة 

ً
ن���ظ���را

المستقرة والديناميكية. 
وم����ا ي��ج��ع��ل ه����ذه ال��ص��ف��ق��ة 
م����م����ي����زة ه�����و ق���ي���م���ة ع���ق���ود 
االيجار المنخفضة مقارنة 
بأسعار السوق الحالية ما 
يتيح فرصة لتحقيق نمو 

اجمالي لدخل المحفظة.

مهند اأبواحل�سن

 الكويت شاركت في إعداد قانون عربي 
موحد للمنافسة ومراقبة االحتكار

خالل الدورة الثالثة لتوقيع الشركات على املبادئ املعنية بها

العقيل: تمكني املرأة في »الخاص« من أهداف التنمية
مهدي: الشركات ملتزمة بالتوقيع على مبادئ تمكني املرأة

شاركت دولة الكويت ممثلة في جهاز 
حماية المنافسة في االجتماع التاسع 
ال��خ��ب��راء ف��ي م��ج��ال المنافسة  ل��ف��ري��ق 
ومراقبة االحتكارات في الدول العربية 
ب��م��ق��ر األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ج��ام��ع��ة ال���دول 

العربية.
وقال عضو مجلس ادارة جهاز حماية 
المنافسة أسعد األنبعي في تصريح 
صحافي: إن االجتماع تناول القضايا 
الخاصة بالمنافسة ومراقبة االحتكار 
في الدول العربية وكذلك اعداد قانون 
 
ً
ع����رب����ي م����وح����د ل���ل���م���ن���اف���س���ة ت���م���ه���ي���دا
ال��ع��رب��ي ما  الق��ام��ة االت��ح��اد الجمركي 
يستلزم النظر في اعادة النقاش حول 
)ال��دل��ي��ل  ال��ع��رب��ي��ة للمنافسة  ال��ق��واع��د 
االس�����ت�����رش�����ادي( ل���ي���ك���ون أك����ث����ر ع��م��ق��ا 
وش��م��وال، وم��ن ث��م يمكن أن تسترشد 

ب���ه ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ل��ي��س لديها 
قوانين للمنافسة حال رغبتها اعداد 
ق��وان��ي��ن وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ن��اف��س��ة وم��راق��ب��ة 

االحتكار.
وأش�����ار ال���ى أن ف��ري��ق ال��خ��ب��راء ن��اق��ش 
م��وض��وع��ات هامة تتعلق بالمنافسة 
واع��ت��م��د ج����دول أع��م��ال��ه وال�����ذي شمل 
مناقشة بروتوكول التعاون في مجال 
ال��م��ن��اف��س��ة ب��ي��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، الفتا 
الى أنه وبعد المناقشة تمت التوصية 
ب��ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ب��روت��وك��ول ال��ت��ع��اون 
ب��ال��دول العربية،  في مجال المنافسة 
وال���ط���ل���ب م���ن االم����ان����ة ال���ع���ام���ة ارس����ال 
بروتوكول التعاون المعدل في مجال 
ال��دول  ال��ى  ب��ال��دول العربية  المنافسة 
األع���ض���اء ف��ي منطقة ال��ت��ج��ارة ال��ح��رة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ب��رى الب�����داء م��الح��ظ��ات��ه��ا 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ي��ه، وال���ط���ل���ب م���ن ال����دول 
األعضاء ارس��ال مالحظاتها النهائية 
ال��ت��ع��اون المعدل في  ب��روت��وك��ول  على 

مجال المنافسة الى األمانة العامة.
وأض������اف األن���ب���ع���ي ان ف���ري���ق ال��خ��ب��راء 
ناقش أيضا القواعد العربية للمنافسة 
كدليل استرشادي بين الدول العربية، 
ح��ي��ث اس��ت��م��ع ل��ع��رض األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
حول أهمية وجود قانون عربي موحد 
ل��ل��م��ن��اف��س��ة وم���راق���ب���ة االح���ت���ك���ار يتسم 
بالشمول وال��ع��م��ق ح��ال ق��ي��ام االت��ح��اد 

الجمركي العربي.
وبين انه وبعد المناقشة أوصى فريق 
ال��خ��ب��راء بالطلب م��ن ال����دول األع��ض��اء 
م��واف��اة األم��ان��ة العامة برؤيتها حول 
)ال��دل��ي��ل  ال��ع��رب��ي��ة للمنافسة  ال��ق��واع��د 
االس���ت���رش���ادي(، م��ن ح��ي��ث اع����ادة فتح 
ال��ن��ق��اش ل��ت��ع��دي��ل��ه او اض���اف���ة م��الح��ق 
في نقاط معينة من الدليل، في موعد 

أقصاه 15 يونيو 2019.

دش��ن��ت وزي����رة ال���دول���ة ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة مريم 
ال��ع��ق��ي��ل ال�������دورة ال��ث��ال��ث��ة ل��ت��وق��ي��ع ش���رك���ات ال��ق��ط��اع 
ال��م��رأة في  ال��م��ب��ادئ المعنية بتمكين  ال��خ��اص على 
الكويت وذلك بالتعاون بين األمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وابحاث 
ال����م����رأة ف���ي ج��ام��ع��ة ال���ك���وي���ت. أك�����دت وزي������رة ال���دول���ة 
ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة م��ري��م العقيل خ��الل رعايتها 
وح���ض���وره���ا ل����ل����دورة أن ت���وق���ي���ع ال��ن��س��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة 
ل��ش��رك��ات ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ع��ل��ى ال��م��ب��ادئ المعنية 
ال��م��رأة يأتي استكماال لجهود الكويت في  بتمكين 
دع����م ت��ن��ف��ي��ذ ال���ه���دف ال��خ��ام��س م���ن أه�����داف التنمية 
 
ً
المستدامة في شأن تمكين المرأة، والذي قمنا أخيرا

 منذ عدة أيام من ضمن فعاليات لجنة 
ً
بعرضه دوليا

وضع المرأة في اجتماعها ال� 63 في األمم المتحدة 
 على خطى ال��ك��وي��ت في 

ً
وذل���ك ب��ه��دف المضي ق��دم��ا

تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز 
ال��ق��درات القيادية للمرأة الكويتية  بيئة عمل تنمي 
وتحقق المساواة بين الجنسين فالوعي واالدراك 
بأهمية تمكين المرأة والتعاون مع الكويت لتحقيق 
أهدافها االستراتيجية هما الدافع األول للمؤسسات 
م���ن ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ن��ح��و ت��ب��ن��ي م���ب���ادرات تمكين 
المرأة، وتكثيف مواردها لتطوير القدرات مستقبال 

ومنحها الفرصة المالئمة.

استراتيجية الدولة

 
ً
 ك��ب��ي��را

ً
واك�����دت ال��ع��ق��ي��ل أن ال��ك��وي��ت أول�����ت اه��ت��م��ام��ا

 
ً
 مهما

ً
ا بتمكين المرأة في المجتمع، واعتبرتها جزء

ال يتجزأ من استراتيجيات بناء الدولة، بل وضعت 
الكويت تمكين المرأة الكويتية على رأس أولوياتها 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ن��ص��ف ال��م��ج��ت��م��ع، وش���ري���ك أس����اس في 
صناعة المستقبل مشيرة الى ان هذه الجهود توالت 
م��ن اج��ل تمكين ال��م��رأة ودع��م جهودها ف��ي عمليات 
التنمية المستدامة حتى حصلت بنت الكويت خالل 
العقود الخمسة الماضية على العديد من االنجازات 
والمكتسبات المهمة وأصبحت شريكة فاعلة في 
صنع القرار السياسي والخطط التنموية وشريكا 

أساسا في اعداد وتنفيذ رؤية )كويت جديدة 2035(.
وأض��اف��ت ال��ع��ق��ي��ل: م��ع ت��واص��ل ج��ه��ود ال��ك��وي��ت منذ 
ال��ت��وازن بين   نحو تحقيق 

ً
ق��دم��ا نشأتها ومضيها 

ال��ج��ن��س��ي��ن وت��م��ك��ي��ن ال����م����رأة ال��ك��وي��ت��ي��ة ف����ي ج��م��ي��ع 
المجاالت أستطيع اليوم أن أؤكد أن المرأة الكويتية 
تجاوزت مراحل التمكين التقليدية التي تتمثل في 
 
ً
 رئيسا

ً
اكتساب الحقوق األساسية وأصبحت شريكا

في التنمية بمختلف أبعادها.. وذلك بالنظر الى ما 
ال��م��رأة الكويتية بدورها  يرصد من نتائج اثبتتها 
الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها 

البالد بشتى المجاالت حتى تبوأت المرأة الكويتية 
في ظل القيادة الرشيدة للدولة، مناصب سياسية 
واق���ت���ص���ادي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة ك���ب���ي���رة، ف���ه���ي ال����وزي����رة 
وال��س��ف��ي��رة، وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، والطبيبة، وال��م��درس��ة، 
والعسكرية، ولعل وقوفي اليوم أمامكم خير دليل 
أن الكويت أتاحت للمرأة الوصول الى أعلى المراتب 

في الدولة.

إنجازات املرأة

واش���ارت ال��ى ان��ه ل��م تعد ان��ج��ازات ال��م��رأة الكويتية 
ون��ش��اط��ات��ه��ا وال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ج��وائ��ز ال��ت��ق��دي��ري��ة 
في مشاركاتها المحلية وتقلد المناصب القيادية 
في داخ��ل الكويت فحسب بل تعدت ذل��ك ال��ى خارج 
الكويت بالمشاركات الدولية في مختلف المحافل 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ه��ن��دس��ي��ة وه����ذا ب���ال ش���ك ف��خ��ر للكويت 
ب��ص��ورة خاصة ولبنات الكويت وال��م��رأة الكويتية 
ل��م يكن للمرأة الكويتية  ان��ه  ب��ص��ورة عامة مضيفة 
أن ت��ح��ق��ق ه�����ذا ال���ن���ج���اح ل�����وال دع�����م ورؤي�������ة س��ي��دي 
ال��ب��الد الشيخ صباح  ام��ي��ر  ح��ض��رة ص��اح��ب السمو 
االحمد بتمكين المرأة الكويتية في شتى المجاالت 
م��ن خ��الل توفير سموه البيئة الراعية لها متمثلة 
بالمنظومة التشريعية واالجتماعية في البالد التي 
مهدت الطريق أمامها للعب ذلك الدور حتى تمكنت 
من خالله قيادات نسائية كويتية من حجز مواقع 

متقدمة لهن عربيا واقليميا.
واعربت العقيل عن املها في ان نستطيع من خالل 
النسخة الثالثة من مبادرة المبادئ المعنية لتمكين 
المرأة وازالة ما تبقى من عوائق امامها لتتمكن من 
االبداع في مكان عملها وتوفير البيئة المناسبة لها 

لالبداع والتطور متمنية مشاركة صانعي القرار من 
القطاع الخاص لمواصلة اعطاء فرص أكبر للعنصر 
النسائي في مختلف المناصب والمجاالت مؤكدة 
ان المرأة الكويتية عند مستوى المسؤولية وأنها 
ستظل على ذلك وستتحلى بهذه ال��روح بما لديها 
من وعي وادراك للمسؤوليات الملقاة على عاتقها 
وال��ت��ي ستكون داف��ع��ا لها الستكمال عملية البناء 

والتنمية لوطننا الكويت الحبيب.

برنامج مشترك

وم����ن ج��ان��ب��ه ادل����ى االم���ي���ن ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل��س االع��ل��ى 
للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بتصريح 
ص��ح��اف��ي اك���د ف��ي��ه ان ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ت��ع��د اس��ت��م��رارا 
لبرنامج مشترك بين االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وابحاث المرأة 
في جامعة الكويت وبرنامج االمم المتحدة االنمائي 
ال��ه��دف  ف��ي اط���ار تنفيذ  ال���م���رأة  وال��م��ت��ع��ل��ق بتمكين 
ال��خ��ام��س م���ن اه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة الج��ن��دة 

.2030
واش�������ار ال�����ى ان���ن���ا ن��ح��ت��ف��ل ال����ي����وم ب��ت��م��ك��ي��ن ال���م���رأة 
اقتصاديا من خالل مطالبة شركات القطاع الخاص 
ال��م��رأة واالل��ت��زام بها  بالتوقيع على م��ب��ادئ تمكين 
حيث دخلت بالفعل مجموعة من الشركات في العام 
اع���داد ه��ذه الشركات زي��ادة  الماضي وال��ي��وم تشهد 
ملحوظة في الشركات التي تسعى الى التعاون من 
اجل تمكين المرأة اقتصاديا الفتا ان هذا البرنامج 
ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى ث�����الث م���ك���ون���ات االول ه����و م��اي��س��م��ى 
ال��ت��م��ك��ي��ن السياسي  ال��ع��ام وال��ث��ان��ي ه��و  بالتمكين 

والثالث هو التمكين االقتصادي.

اأ�سعد الأنبعي

�سورة جماعية للم�ساركات يف املوؤمترالوزيرة العقيل ومهدي خالل املنتدى

»أسيكو« تدعم معرض تفاصيل 
السنوي بكلية العمارة 

 
ً
ق��ام��ت »أس��ي��ك��و ال��م��ج��م��وع��ة« أخ��ي��را

ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ج���ام���ع���ة ال���ك���وي���ت، 
م��م��ث��ل��ة ف����ي ك���ل���ي���ة ال����ع����م����ارة، ل��دع��م 
م�����ع�����رض ت����ف����اص����ي����ل ال�����س�����ن�����وي ف��ي 
ن��س��خ��ت��ه ال���خ���ام���س���ة، وال�������ذي ن��ظ��م��ه 
ال��م��ع��ه��د األم��ي��رك��ي للهندسة  ط��ل��ب��ة 
ال��م��ع��م��اري��ة، ف���رع ال��ك��وي��ت، ف��ي ب��رج 
ال���ح���م���راء ع���ل���ى م������دار 3 أي������ام ت��ح��ت 

شعار »الشفافية«.
وص��رح��ت م. غ��ص��ون ال��خ��ال��د، نائب 
»أس����ي����ك����و  ال�����رئ�����ي�����س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�����
ال���م���ج���م���وع���ة«: »ي���أت���ي دع��م��ن��ا ل��ه��ذا 
 الل���ت���زام���ن���ا ب��ت��ف��ع��ي��ل 

ً
ال����ح����دث وف����ق����ا

ال��م��س��ؤول��ي��ة  ف����ي  ال���م���ج���م���وع���ة  دور 
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر، وذل��ك 
م������ن خ��������الل ت����ق����دي����م ال������دع������م ال��������الزم 
وال���م���ش���ارك���ة ف����ي ال����م����ب����ادرات ال��ت��ي 
ال���ى تنمية م��ه��ارات شبابنا  ت��ه��دف 
ال��واع��د وتصقل خبراتهم العملية، 
كذلك الفعاليات التي بدورها تقوم 
على توفير منصة للشباب تمكنهم 
من عرض أعمالهم الفنية والتعبير 
ع����ن أن��ف��س��ه��م ب���ح���ري���ة. ك���م���ا أود أن 

أت���وج���ه ب��خ��ال��ص ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 
ل���ج���م���ي���ع م������ن س�����اه�����م ف������ي ان����ج����اح 
ال���ح���دث االس��ت��ث��ن��ائ��ي لطالبنا  ه����ذا 

المجتهدين«.
وأض������اف������ت: »ب���اع���ت���ب���ارن���ا م��ؤس��س��ة 
رائدة وصانعة للتغيير، فاننا نؤمن 
ال��م��ج��م��وع��ة« بأهمية  ف���ي »أس��ي��ك��و 
االستثمار في تعزيز قدرات الشباب 
ال��ك��وي��ت��ي، وت��م��ك��ي��ن��ه خ����الل م��راح��ل 

ت��ع��ل��ي��م��ه ف����ي م��خ��ت��ل��ف ال����م����ج����االت. 
وي���أت���ي ذل����ك ت��م��اش��ي��ا م���ع ش��ع��ارن��ا 
وهو »البناء على أسس ثابتة« الذي 
ال��ك��وادر الوطنية  ال��ى تأهيل  يطمح 
الهندسية وت��ط��وي��ر أج��ي��ال ج��دي��دة 
م���ن ال���ك���ف���اءات ق������ادرة ع��ل��ى تحقيق 
ال��رؤي��ة األم��ي��ري��ة ال��س��ام��ي��ة ف��ي بناء 
أف��ض��ل لدولة  غ��د م��ش��رق ومستقبل 

الكويت«.

طالب »العمارة« يف جناح اأ�سيكو املجموعة

شاركت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر 
ال��م��رأة في الكويت« وال��ذي انعقد  كمتحدثة رئيسية في مؤتمر »م��ب��ادئ تمكين 
أم��س بتنظيم م��ن األم��ان��ة العامة للمجلس األع��ل��ى للتخطيط والتنمية، ومركز 

دراسات وأبحاث المرأة، والبرنامج االنمائي لألمم المتحدة.
وفي كلمتها أمام المؤتمر الذي أقيم هذا العام تحت شعار »االنتقال من المبادئ 
ال��م��رأة الكويتية للمناصب  ال��م��م��ارس��ات«، تحدثت البحر ع��ن ت��راج��ع ت��ول��ي  ال��ى 
القيادية داخل قطاع األعمال حيث ناقشت األسباب الرئيسية وراء ذلك التراجع، 
 
ً
واستعرضت أبرز اآلليات التي يمكن من خاللها تمكين المرأة الكويتية اقتصاديا
وظ��ه��وره��ا بالمناصب القيادية داخ���ل ق��ط��اع األع��م��ال بالشكل المناسب وال��ذي 
ان��ج��ازات على مستوى التعليم وال��ح��ق��وق السياسية  يتوائم م��ع م��ا حققته م��ن 
واالجتماعية. واستعرضت البحر تاريخ القفزات النوعية التي استطاعت المرأة 
الكويتية تحقيقها في الحصول على كافة حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة 
السياسية مؤكدة على تفوقها في الحصول على حقوقها المختلفة مقارنة بباقي 
دول المنطقة وفق أحدث تقارير المنظمات الدولية والتي تشير الى تفوق المرأة 

الكويتية على الرجل في االلتحاف بجميع المستويات التعليمية حيث يصل الى 
87 % بالتعليم األساسي و89 % في التعليم الثانوي بالمقارنة ب� 83% للرجل. 
وأك��دت البحر على نجاح المرأة الكويتية في الحصول على مكانة متميزة في 
قطاع األعمال التجارية حيث استطاعت على مدار السنوات الماضية في تمهيد 
الطريق والحصول على العديد من الحقوق التجارية والمالية وتولي المناصب 
القيادية وكذلك المشاركة باألعمال التجارية وامتالك األراض��ي وكافة األص��ول 

وتمتعها بالمساواة في الحصول على الخدمات المالية كافة بمختلف أنواعها.
وبينت البحر أن المشكلة تكمن في الفوارق الشاسعة بين تفوق المرأة الكويتية 
ال��ت��ي حققتها ف��ي مجال  ال��ح��ص��ول على حقوقها المدنية وال��ق��ف��زة الكبيرة  ف��ي 
 في 

ً
التعليم على كافة مستوياته في مقابل حلول الكويت في المركز 126 عالميا

التمييز بين الجنسين ما يعكس تراجع كبير لتمكين المرأة الكويتية وخاصة في 
مجال األعمال وبين قدراتها وكفائتها العلمية، فعلى الرغم من تفوقها التعليمي 
اال أن المرأة الزالت تمثل 13.6 % فقط من الوظائف القانونية والتشريعية وكذلك 

االدارة العليا.

البحر: ريادة املرأة الكويتية لم تنعكس على تمكينها بقطاع األعمال
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»الوطني«: خفض متوقع ألسعار
الفائدة األميركية في يناير 2020

قال تقرير صادر عن بنك 
الرئيس  الكويت الوطني إن 
األميركي دونالد ترامب وجه 
غضبــه مــرة أخــرى نحــو 
الفيدرالي، وذلك  االحتياطي 
في إطار مواصلة دعمه الشديد 
الفائدة املنخفضة،  ألســعار 
إلــى أن مؤشــرات  مشــيرا 
البورصــة أقل مبــا يتراوح 
بــني 5 آالف و١٠ آالف نقطة، 
ما يجب أن تكون عليه اآلن، 
الفيدرالي،  بســبب قــرارات 
مضيفا )ترامب( أن »التشديد 
الكمي قاتل، كان ينبغي القيام 

بالعكس متاما«.
وجاءت تلك التعليقات بعد 
أيــام من قيام رئيس مجلس 
االحتياطي الفيدرالي جيروم 
باول بالتصريح للمشــّرعني 
بــأن البنك املركزي لن يتأثر 
بالضغــط السياســي، حيث 
يتوقع السوق إمكانية تصل 
نســبتها إلــى 5١.٩% لصالح 
خفض أسعار الفائدة في يناير 

من العام املقبل.
التجاري،  وعلى الصعيد 
بنشــر  بروكســل  قامــت 
قائمة واســعة من املنتجات 
األميركيــة، بدءا مــن البندق 
ووصوال إلى اجلــرارات، قد 
تتعرض إلجــراءات مضادة 
لفرض الرسوم اجلمركية ردا 
على الدعم احلكومي ملجموعة 
بوينــج. وقامــت املفوضية 

عن املستويات املألوفة.
إلى ذلــك، افتتح مؤشــر 
الدوالر األسبوع عند مستوى 
٩6.٩٢5 وبلغ أعلى مستوياته 
منذ أســبوعني عنــد ٩7.485 
بعد عرض البيانات املتفائلة 
املاضــي، وارتفع  اخلميــس 
مؤشــر الدوالر ٠.58% مقابل 
سلة من العمالت قبل أن ينهي 
تداوالت األسبوع عند ٩7.378.

تراجع مؤشر مديري املشتريات 
في اليورو

واضاف التقرير أن مؤشر 
مديــري املشــتريات املركب 
ملنطقة اليورو انخفض بشكل 
غير متوقع مرة أخرى ليسجل 
في أبريل مستوى 5١.3 الذي 
يعد أدنى من القراءة السابقة 
عنــد 5١.6، ويرجــع ذلك إلى 
انخفاض قطاع اخلدمات في 
حــني أن مؤشــر التصنيع ال 

يزال دون قراءة 5٠.
أمــا علــى صعيد ســوق 
تــداوالت العمالت األجنبية، 
فقــد حتركت العملة املوحدة 
ضمــن نطــاق ضيــق خالل 
األســبوع املاضــي ووصلت 
إلــى أدنــى مســتوياتها في 
أسبوعني وصوال إلى ١.١٢٢6 
يوم اخلميس في ظل بيانات 
تتســم بالضعف، إال أنه كان 
أســبوعا هادئــا فــي مجــال 
العمــالت األجنبية  تداوالت 

مع تزايد حذر املســتثمرين 
واملتداولــني مــع عطلة عيد 

الفصح.

منو االقتصاد الصيني
وأشــار التقريــر الــى أن 
االقتصاد الصيني سجل منوا 
أعلــى من املتوقــع في الربع 
األول مــن ٢٠١٩، حيث أعلن 
املكتب الوطني لإلحصاء عن 
زيادة معدل النمو بنسبة %6.4 
على أساس سنوي في الربع 
األول، متخطيا 6.3% املتوقعة. 
يقابل هذا الرقم تسجيل منو 
6.4% فــي الربــع األخير من 
٢٠١8، إال أنه يظل أقل بكثير 
مــن معــدل الربــع األول من 
العــام املاضــي التــي بلغت 
6.8%. وفــي إطار مســاهمته 
في تعزيز االقتصــاد، تزايد 
اإلنتاج الصناعي بنسبة %8.5 
على أساس سنوي متخطيا 
النســبة املتوقعــة البالغــة 
 CSI 5.6%، كما ارتفع مؤشــر
3٠٠ بأكثر من 35% هذا العام 
حيث اتســم االقتصاد بأداء 
أقوى وتزايدت معدالت الثقة، 
ويبدو أنه في اآلونة األخيرة، 
بدأ الرئيس األميركي دونالد 
ترامب يتراجع عن تهديداته 
الســابقة بتصعيــد احلــرب 
التجارية مع بكني، وذلك على 
الرغم من عــدم وجود اتفاق 

رسمي بني اجلهتني.

قوة مبيعات التجزئة تعزز من ارتفاع الدوالر

األوروبية بنشر تلك املسودة 
األربعــاء املاضي بعــد تلقي 
االحتــاد األوروبــي دعما من 
منظمة التجارة العاملية التي 
قضت في حكمها النهائي بأن 
واشنطن قد فشلت في إنهاء 
اإلعفاء الضريبي غير القانوني 
ملجموعة بوينج. كما جاء نشر 
تلك القائمة بعد أيام قليلة من 
إعالن الواليــات املتحدة عن 
خطط مماثلة الســتهداف ما 
تصل قيمته إلى ١١ مليار دوالر 
من منتجات االحتاد األوروبي 
ردا على دعم االحتاد األوروبي 
لشــركة صناعــة الطائــرات 
األوروبية »إيرباص«. ونظرا 
لتغطية املسودة الصادرة عن 
أميركية  بروكسل لصادرات 
بقيمــة ٢٠ مليــار دوالر، أكد 
االحتاد األوروبي أن أي ردة 
فعــل ســتكون علــى نطاق 

أضيق.
وأوضح التقرير أن أحدث 
البيانات الصادرة من الواليات 
املتحدة أظهرت انتعاشا قويا 
فــي مبيعــات التجزئــة بعد 
تراجعهــا فــي فبراير، حيث 
ســجلت بيانــات مبيعــات 
التجزئة لشهر مارس ارتفاعا 
١.6%، فيمــا يعد أعلى بكثير 
من توقعات الســوق البالغة 
١%. وقد عزز التقرير االنطباع 
بأن ضعف منو املبيعات في 
ديسمبر كان مجرد انحراف 

ً صندوق »األهلي اخلليجي« يوزع 9% نقدا

»أرزان ثروات« مستشارًا لالستحواذ
 على محفظة عقارية في أمستردام

أعلن الصنــدوق األهلي 
اخلليجي، الذي تديره شركة 
أهلــي كابيتال لالســتثمار 
الذراع االســتثمارية للبنك 
األهلي الكويتي، عن توزيعات 
نقدية للسنة املالية املنتهية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١8 بنسبة 
٩% مــن القيمــة الصافيــة 
لألصول )NAV(، مبا يعادل 
٩٠ فلسا لكل وحدة استثمار، 
ويحق لكل حملة الوحدات 
بالصنــدوق كما في ١ أبريل 

٢٠١٩ تسلم هذه األرباح. 
وفــي تعقيــب على تلك 
النتائج، قال محسن احلربي 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
أهلــي كابيتال لالســتثمار: 
»نحن فخــورون مبا حققه 
الصندوق األهلي اخلليجي من 
أداء متميز خالل السنة املالية 
٢٠١8 وتوزيع هذه النســبة 

»أرزان  شــركة  أعلنــت 
ثــروات«، والتــي تخضــع 
إلشراف سلطة دبي للخدمات 
املالية، أنها قدمت استشــارة 
للقيــام باالســتحواذ علــى 
محفظة عقارية ملجمع يضم 
ثالثة مبانــي مكاتب حديثة 
مباني كوارتر في أمستردام 

بهولندا.
وتقع مباني كوارتر ضمن 
منطقة أمستردام سلوتيرديك 
التجاريــة )Sloterdijk( فــي 
مدينة أمستردام، حيث تعتبر 
منطقة متطورة ومهمة تضم 
العديد من املكاتب الرئيسية. 
ويعتبر موقع هــذه املكاتب 
استراتيجيا كونه يقع مباشرة 
بجوار الطريق الدائري السريع 
A١٠ في أمستردام والذي يوفر 
اتصاال ممتازا بشبكة الطرق 
الســريعة ووســط املدينــة 
الدولــي.   Schiphol ومطــار 
باإلضافة الى وقوع هذه املباني 
على مسافة قريبة من إحدى 

8.٢4%«.  وأضاف: »مت إنشاء 
هذا الصندوق منذ أكثر من ١6 
عاما، وعلى الرغم من مروره 
بدورات اقتصادية متقلبة، 
إال أنــه جنــح فــي حتقيق 
أفضل العوائد ملساهميه من 
خالل توفيــر فرصة جيدة 
لالستثمار في أسهم الشركات 

للمســتأجرين باالضافة إلى 
خيارات التقسيم والتصميم 
املرنــة للمكاتــب واملرافــق 
املميــزة مــن فئــة اخلمــس 
جنوم. واجلديــر بالذكر بأن 
هــذه احملفظــة توفــر تدفقا 
آمنــا للدخــل مــن مجموعة 
متنوعة مــن املســتأجرين، 
مع ربط جميع عقود اإليجار 
مبؤشر أسعار املستهلك لنمو 
اإليجارات السنوي. هذا ومن 
أهــم املســتأجرين شــركات 
 Aon معروفة في هولندا مثل
 EPEXو  DPAو  Maandagو

.Allshareو SPOT
وقامت شركة أرزان ثروات 
بدور املستشار االستراتيجي 
لهيكلة الصفقة واالستحواذ 
العقاريــة،  علــى احملفظــة 
وسنســتمر بهذا الدور خالل 
فترة استثمار العقار والتي من 
املتوقع ان حتقق دخال شهريا 

للعمالء بنسبة 8% سنويا.
في هذا السياق، قال مهند 

املدرجة بأسواق دول مجلس 
التعــاون اخلليجي بطريقة 
متنوعة ومختارة. كما يسمح 
الصنــدوق للمســتثمرين 
باالشتراك والتخارج بشكل 
شهري، علما بأن احلد األدنى 
لالشــتراك بالصنــدوق هو 
١٠٠٠ وحــدة فقط مما يتيح 
للمستثمرين املشاركة مببالغ 
صغيــرة نســبيا. ويهــدف 
الصنــدوق إلى تنمية رأس 
املال على املدى الطويل مع 
احملافظة على مستوى مقبول 
مــن املخاطــر، وقد مت طرح 
هذا الصنــدوق في نوفمبر 
٢٠٠3، ولديــه واحــد مــن 
أطول سجالت األداء املتميز 
بني مختلف الصناديق التي 
تستثمر في أسواق األوراق 
املالية بدول مجلس التعاون 

اخلليجي«.

أبو احلسن الرئيس التنفيذي 
لشركة أرزان ثروات »تعتبر 
هذه الصفقة هي الرابعة في 
هولندا في السنوات السابقة 
مما يعكس ثقتنا في ســالمة 
وأمن هذا السوق. لقد شهدت 
انتقــال  أمســتردام مؤخــرا 
األعمال التجارية لعدد كبير 
مــن الشــركات العامليــة من 
لندن، نظرا لبيئتها التجارية 
املستقرة والديناميكية. وما 
يجعل هذه الصفقة مميزة هو 
قيمة عقود اإليجار املنخفضة 
مقارنة بأسعار السوق احلالية 
مما يتيح فرصة لتحقيق منو 

إجمالي لدخل احملفظة«.
وأضــاف »نحــن دائمــا 
فخورون بالثقة التي وضعها 
عمالؤنــا فــي أرزان ثــروات 
ونتطلــع لتحقيــق وعودنا 
لهم في املســتقبل. ان هدفنا 
األساسي في أرزان ثروات هو 
حماية ثروات عمالئنا وحتقيق 
دخل شهري ثابت ومتوقع«.

تستحق حلملة الوحدات بالصندوق في 1 أبريل 2019

ٍ عبارة عن مجمع مكاتب مكون من 3 مبان

محسن احلربي 

مــن األرباح، حيــث جتاوز 
أداء الصندوق أداء مؤشــر 
ستاندرد أند بورز ومؤشر 
السعر املركب لدول مجلس 
التعاون بنسبة 5.38%، حيث 
بلــغ أداء الصندوق ١3.6٢% 
بينما بلغ أداء مؤشر السعر 
املركب لدول مجلس التعاون 

محطات القطار الرئيسية في 
أمستردام.

وتضــم احملفظــة ثالثــة 
مباني مكاتب مميزة وحتتوي 
على ٢6.٠١ مترا مربعا مساحة 
تأجيرية للمكاتب باالضافة 
الــى 43٠ موقفا للســيارات. 
هــذا، وقد مت جتديــد املباني 
بالكامل في عامي ٢٠١7ـ  ٢٠١8، 
حيث توفر هذه املباني البيئة 
العصرية املناسبة واجلذابة 

الصقر: »الوطني« يواصل جني ثمار إستراتيجية التنويع واالنتشار
أكــد الرئيــس التنفيــذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر أن البنك استهل 
العام ٢٠١٩ بتســجيل نتائج 
ماليــة قويــة على مســتوى 
املجموعة، حيث حافظ البنك 
على االجتاهات القوية وتزايد 
معدالت الربحية التي حققها 
العام املاضي.  وأضاف الصقر 
على هامــش مؤمتر احملللني 
الــذي عقد األســبوع املاضي 
أن اســتراتيجية »الوطنــي« 
اســتمرت في تعزيــز ربحية 
البنك في ظل االحتفاظ مبوقع 
ريادي فــي الســوق احمللية 
باإلضافة إلى توســيع نطاق 
انتشــار البنــك فــي املناطق 
التي  الرئيســية  اجلغرافيــة 

يعمل بها. 
املجموعــة  أن  وأوضــح 
ســجلت نتائــج ممتــازة في 
الربــع األول بارتفاع األرباح 
إلى ١٠7.7 ماليني دينار أو ما 
يعادل 354.١ مليــون دوالر، 
بنمو بلغت نسبته ١5.١% على 
أساس سنوي، مضيفا أن بنك 
بوبيان الذراع اإلسالمية التابع 
للمجموعة يساهم في توفير 
قاعــدة أوســع خلدمة تنويع 
مصادر األرباح وتعزيز مكانتنا 
وحصتنا في السوق احمللي.

وأكــد الرئيــس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
أنــه وعلى الصعيــد احمللي، 
حافظــت البيئة التشــغيلية 
علــى مرونتها، باإلضافة إلى 
الســعي الــدؤوب مــن جهــة 
احلكومــة إلســناد وتنفيــذ 
املشــاريع التنمويــة الكبرى 
وزيادة اإلنفاق الرأسمالي على 
تطوير البنية التحتية، مشيرا 
إلى أن تلــك النظرة املتفائلة 
تدعــم املعنويــات اإليجابية 
جتاه نشــاط القطاع اخلاص 

وتوقعات منو االئتمان.
إلــى أن  وأشــار الصقــر 
املجموعة تواصل جني ثمار 
استراتيجية التنويع واتساع 
رقعة انتشــارها في األسواق 
املختلفــة حــول العالم حيث 
ســاهمت العمليــات الدولية 

تواجــه القطاع وإلــى جانب 
التــي تفرضهــا  التحديــات 
شــركات التكنولوجيا املالية 
)FinTechs(، مشــيرا إلــى أن 
املجموعة تعمل على االستثمار 
بكثافة في تبني عدد من أحدث 
احللول التمكينية املختارة في 
املجــال التكنولوجي لتعزيز 
وحتديــث البنيــة التحتيــة 
لتكنولوجيا املعلومات وضمان 
توافر أعلى مستويات ومعايير 
األمن السيبراني، مضيفا أن 
املجموعة توجه استثماراتها 
نحو التقنيات التي تعمل على 
حتســني اخلدمات املصرفية 
للعمالء باإلضافة إلى التقنيات 
التي تعمل على حتسني الكفاءة 
والفعاليــة طويلــة األجــل 
لعمليات مكاتب الدعم اخللفية.
وقــال رئيــس املجموعة 
املالية إن نسبة التكاليف إلى 
الدخل اســتقرت عنــد نفس 
مستويات العام املاضي البالغة 
3١.6%، مشيرا إلى أن مخصص 
خســائر االئتمان وخســائر 
انخفاض القيمة بلغ في الربع 
األول من العام احلالي ما قيمته 
3١.4 مليون دينار مقابل 3.4٢ 
مليون دينار في الربع األول 
مــن ٢٠١8. وأوضح أن تنويع 
قاعــدة عمليات املجموعة من 
أهــم األهداف االســتراتيجية 
األساسية لبنك الكويت الوطني 
منــذ وقــت طويــل مــن أجل 
املســاهمة في تنويع مصادر 
الدخل واســتقرار اإليرادات، 
مشيرا إلى أنه وبفضل املواظبة 
على تطبيق تلك االستراتيجية 
بصفــة مســتمرة نعمل على 
التنافســية  امليــزة  تعزيــز 

للمجموعة.
وأكد أن العمليات اخلارجية 
لبنــك الكويــت الوطنــي قد 
ســاهمت مبــا قيمتــه ٢6.5 
أربــاح  مليــون دينــار فــي 
املجموعــة بالنســبة للربــع 
األول من٢٠١٩، أي قرابة نفس 
املعدالت املسجلة العام املاضي 
بصفــة عامة، إال أن اإليرادات 
التشغيلية ألعمالنا اخلارجية 

سجلت منوا ٩.%6.

ذلك على مستوى الكويت او 
املناطــق اجلغرافية املختلفة 
التي نعمل بها على مســتوى 
العالم، مشــيرا إلى استمرار 
النمــو القــوي ألعمــال بنــك 
بوبيانـ  البنك االسالمي التابع 
للمجموعة. حيث بلغ صافي 
ربح بنك بوبيان ١4.6 مليون 
دينار خــالل الربع األول من 
٢٠١٩، بنمو ١6.4% على أساس 
ســنوي. وأوضــح ميرفي أن 
صافي إيرادات التشغيل بلغ 
٢٢5.6 مليون دينار في الفترة 
املالية احلالية مقابل ٢١3 مليون 
دينار في الربع األول من ٢٠١8، 
أي بنمو 5.7%، فيما بلغ صافي 
إيرادات التشغيل ٢٢١.4 مليون 
دينار للربع األخير من ٢٠١8.
وقــال رئيــس املجموعة 
املالية في بنك الكويت الوطني 
الرئيســي لنمــو  الدافــع  إن 
اإليــرادات التشــغيلية %5.7 

التشغيل ارتفاعا 3.١٠%.
وقال ميرفي إن متوســط 
املوجــودات املــدرة إليرادات 
الفوائد بلغ ٢6.٢ مليار دينار 
خــالل الربــع األول بزيــادة 
ســنوية 4.٠%. مشيرا إلى أن 
منو املوجودات املدرة إليرادات 
الفوائد يعكس بشكل أساسي 
النمــو القــوي فــي محفظــة 

االئتمان واالستثمار.
من جهة أخرى، أكد ميرفي 
أن إيرادات غير الفوائد بلغت 
54.3 مليــون دينار في الربع 
باملقارنــة   %٩ بنمــو  األول 
بالفتــرة املماثلــة مــن العام 
السابق ومبقارنة تلك النسبة 
بالربع الرابع من ٢٠١8 سجل 

تسجيل منوا ١.١8%.
وقال إن اجمالي مصروفات 
التشغيل بلغ 7١.٢ مليون دينار 
خالل الربع األول، بزيادة 3.١٠% 
عــن الربــع األول مــن العام 

على أســاس ســنوي يعزى 
الرتفاع صافي إيرادات الفوائد 
بنسبة 4.7% وذلك على خلفية 
النمو القوي في حجم اإلقراض 
واالســتثمار، باإلضافــة إلى 
حتسن طفيف في هامش صافي 
الفائدة. حيث ســاهم صافي 
إيرادات الفوائد بنســبة %76 
من إجمالي إيرادات التشغيل 
في حني كان نصيب إيرادات 
غير الفوائد ٢4%، مبا يتماشى 
إلى حد كبير مع معدالت العام 

السابق.
وأشــار إلــى أن الفائــض 
التشــغيلي )ربح التشــغيل 
قبل مخصص خسائر االئتمان 
وانخفاض القيمة( للمجموعة 
بلــغ ١54.4 مليون دينار، أي 
بزيــادة 3.7% مقارنة بالربع 
األول مــن ٢٠١8. وارتفعــت 
اإليرادات التشــغيلية %5.7، 
في حني ســجلت مصروفات 

املاضــي، إال انهــا أقــل بواقع 
3.١ ماليــني دينار عــن الربع 
الرابــع من ٢٠١8. ويعزى هذا 
االرتفاع للمصروفات في الربع 
األول من العام ٢٠١8 لعدد من 
العوامل منها تدشني عملياتنا 
اجلديــدة إلدارة الثروات في 
السعودية إلى جانب توسيع 
النطــاق اجلغرافــي لفروعنا 
في اململكة، هذا باإلضافة إلى 
ارتفــاع املصروفات املرتبطة 
بالتوسع املستمر في عملياتنا 
املصرفية اإلسالمية من خالل 
بنك بوبيان وعملياتنا في بنك 

الكويت الوطني ـ مصر.
وأوضــح ميرفي أن البنك 
واصل االســتثمار بكثافة في 
تكنولوجيا املعلومات، حيث 
القطاع  يواجه منوذج أعمال 
املصرفــي العاملــي حتديــات 
شــديدة تتثمل ابســطها في 
التي  الرقميــة  االضطرابــات 

على هامش مؤمتر احملللني للربع األول 2019

عصام الصقر

بنسبة ٢5% من صافي أرباح 
املجموعة خالل الربع احلالي.

وبــني الصقــر أن البنــك 
يواصل التركيــز على زيادة 
حصته الســوقية في السوق 
املصــري على صعيــد قطاع 
التجزئــة من خــالل االعتماد 
علــى نقل خبــرات البنك في 
تقدمي احللــول التكنولوجية 
الرائدة ألكبر األســواق على 
مســتوى املنطقة مــن حيث 

التعداد السكاني.
الســوق  وفيمــا يخــص 
الســعودي، قــال الصقــر إن 
فروع البنــك اجلديدة دخلت 
حيز التشغيل فيما بدأ التركيز 
علــى تنميــة قاعــدة العمالء 
وإدارة األصول من خالل شركة 
الوطني إلدارة الثروات التي 
قمنا بتدشينها مؤخرا، مشيرا 
إلــى أنــه مت مؤخــرا حتويل 
فرعنا في باريس إلى شــركة 
تابعة بهدف تعزيز تواجدنا 
في أوروبا على املدى الطويل 
وكخطوة استباقية في إطار 
اســتعدادنا لتبعات انفصال 
اململكــة املتحدة عــن االحتاد 
األوروبي، مبا يضمن استمرار 
البنــك في خدمة عمالئه ممن 
لديهــم عالقات عمل تربط ما 
بني أوروبا والشرق األوسط.
تطبيــق  ســياق  وفــي 
التنويــع،  اســتراتيجية 
أشــار إلى مواصلة استثمار 
املجموعة في أحدث التقنيات 
والتحول الرقمي خلدمة النمو 
املســتقبلي، حيث تتشــعب 
اســتثمارات البنــك املتعلقة 
التحول  بتنفيذ استراتيجية 
الرقمــي مــن خــالل تطبيق 
مختلف املبادرات التي تشمل 
جميع األنشطة واألسواق التي 

نعمل بها.

منو قوي في اإلقراض
مــن جانبــه، أكــد رئيس 
املجموعة املالية جيم ميرفي 
أن النمو القوي الذي سجلته 
أرباح املجموعة بنسبة ١.١5% 
يعكس األداء املميز عبر جميع 
عمليات املجموعة سواء كان 

جيم ميرفي

االستثمار في أحدث التقنيات والتحول الرقمي خلدمة النمو املستقبلي للمجموعة

العمليات الدولية ساهمت بنسبة 25% من صافي أرباح املجموعة خالل الربع األول
نعمل على رفع حصتنا السوقية بقطاع التجزئة املصري وزيادة العمالء وإدارة األصول في السعودية

ميرفي: حافظنا على منو قوي في جميع قطاعات األعمال ونواصل االستفادة من تنويع قاعدة إيراداتنا

أبرز مؤشرات 
البنك في الربع 

األول
٭ ٢7.4 مليــار دينار 
إجمالــي املوجــودات 
بزيــادة ٢.4% مقارنة 
الفتــرة  مبســتويات 
العــام  املماثلــة مــن 
املاضي ويعزى بصفة 
أساسية لنمو محفظة 

االئتمان. 
٭ ١6 مليــار دينــار 
القــروض والســلف 
بزيادة ١.٢ مليار دينار 
خــالل فتــرة االثنــي 
املنتهية  عشر شــهرا 
في مــارس ٢٠١٩، مبا 
يثمل منوا بنسبة ١.%8.
٭ ١4.7 مليــار دينار 
العمــالء بنمو  ودائع 
٢.8% باملقارنة بالفترة 
العــام  املماثلــة مــن 
املاضــي وبنمــو ٢% 
مقارنة بديسمبر ٢٠١8. 
٭ ١4.5% معدل العائد 
على متوســط حقوق 
امللكية مقابــل ٢.١3% 
فــي الربــع األول من 
٢٠١8 و١٢% للعام ٢٠١8 

بأكمله. 
٭ ١.5٩% العائــد على 
متوسط األصول مقابل 
١.44% في الربع األول 
من ٢٠١8 و١.38% للعام 

٢٠١8 بأكمله.
٭ ١6.٩% معدل إجمالي 
كفايــة رأس املال في 
العام  الربع األول من 

احلالي. 
نســبة   %١.5١ ٭ 
املتعثــرة  القــروض 
من إجمالــي احملفظة 
و٢٠6.8  االئتمانيــة 
في املائة نسبة تغطية 

القروض املتعثرة.
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ìÉHQC’G øe % 25 `H âªgÉ°S á«dhódG äÉ«∏ª©dG ¿CG ∫hC’G ™Hô∏d ø«∏∏ëªdG ôªJDƒe ¢ûeÉg ≈∏Y ∞°ûc

»ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G QÉªK »æL π°UGƒJ "»æWƒdG" áYƒªée :ô≤°üdG

�  âjƒμdG  ∂æH  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ócCG âjƒμdG  ∂æH  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ócCG
 ΩÉ©dG  π¡à°SG  ∂æÑdG  ¿CG  ,ô≤°üdG  ΩÉ°üY  »æWƒdG ΩÉ©dG  π¡à°SG  ∂æÑdG  ¿CG  ,ô≤°üdG  ΩÉ°üY  »æWƒdG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ájƒb  á«dÉe  èFÉàf  π«é°ùàH   iƒà°ùe  ≈∏Y  ájƒb  á«dÉe  èFÉàf  π«é°ùàH  20192019
 äÉgÉéJ’G  ≈∏Y  ∂æÑdG  ßaÉM  å«M  ,áYƒªéªdG äÉgÉéJ’G  ≈∏Y  ∂æÑdG  ßaÉM  å«M  ,áYƒªéªdG
 ΩÉ©dG  É¡≤≤M  »àdG  á«ëHôdG  ä’ó©e  ójGõJh  ájƒ≤dG ΩÉ©dG  É¡≤≤M  »àdG  á«ëHôdG  ä’ó©e  ójGõJh  ájƒ≤dG

 .»°VÉªdG .»°VÉªdG
 …òdG ø«∏∏ëªdG ôªJDƒe ¢ûeÉg ≈∏Y ô≤°üdG ±É°VCGh …òdG ø«∏∏ëªdG ôªJDƒe ¢ûeÉg ≈∏Y ô≤°üdG ±É°VCGh
 »æWƒdG  á«é«JGôà°S  ¿CG  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  ó≤Y »æWƒdG  á«é«JGôà°S  ¿CG  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  ó≤Y
 ®ÉØàM’G πX »a ∂æÑdG á«ëHQ õjõ©J »a äôªà°SG ®ÉØàM’G πX »a ∂æÑdG á«ëHQ õjõ©J »a äôªà°SG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  á«∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  »a  …OÉ`̀jQ  ™bƒªH ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  á«∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  »a  …OÉ`̀jQ  ™bƒªH
 á«aGô¨édG ≥WÉæªdG »a ∂æÑdG QÉ°ûàfG ¥É£f ™«°SƒJ á«aGô¨édG ≥WÉæªdG »a ∂æÑdG QÉ°ûàfG ¥É£f ™«°SƒJ

 .É¡H πª©j »àdG á«°ù«FôdG .É¡H πª©j »àdG á«°ù«FôdG
 »a  IRÉàªe  èFÉàf  â∏é°S  áYƒªéªdG  ¿CG  í°VhCGh »a  IRÉàªe  èFÉàf  â∏é°S  áYƒªéªdG  ¿CG  í°VhCGh
 QÉæjO ¿ƒ«∏e  QÉæjO ¿ƒ«∏e 107^7107^7 ≈dEG ìÉHQC’G ´ÉØJQÉH ∫hC’G ™HôdG ≈dEG ìÉHQC’G ´ÉØJQÉH ∫hC’G ™HôdG
 â¨∏H  ƒªæH  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e   â¨∏H  ƒªæH  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  354^1354^1  ∫OÉ©j  Ée  hCG ∫OÉ©j  Ée  hCG
 k ÉØ«°†e ,…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄªdG »a  k ÉØ«°†e ,…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄªdG »a 15^115^1 ¬àÑ°ùf ¬àÑ°ùf
 áYƒªéª∏d ™HÉàdG »eÓ°SE’G ´GQòdG ¿É«HƒH ∂æH ¿CG áYƒªéª∏d ™HÉàdG »eÓ°SE’G ´GQòdG ¿É«HƒH ∂æH ¿CG
 ™jƒæJ  áeóîd  ™`̀°`̀ShCG  IóYÉb  ô«aƒJ  »a  ºgÉ°ùj ™jƒæJ  áeóîd  ™`̀°`̀ShCG  IóYÉb  ô«aƒJ  »a  ºgÉ°ùj
 ¥ƒ°ùdG »a Éæà°üMh ÉæàfÉμe õjõ©Jh ìÉHQC’G QOÉ°üe ¥ƒ°ùdG »a Éæà°üMh ÉæàfÉμe õjõ©Jh ìÉHQC’G QOÉ°üe

.»∏ëªdG.»∏ëªdG
 âjƒμdG  ∂æH  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó`̀cCGh âjƒμdG  ∂æH  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó`̀cCGh
 áÄ«ÑdG â¶aÉM ,»∏ëªdG ó«©°üdG ≈∏Yh ¬fCG »æWƒdG áÄ«ÑdG â¶aÉM ,»∏ëªdG ó«©°üdG ≈∏Yh ¬fCG »æWƒdG
 »©°ùdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  É¡àfhôe  ≈∏Y  á«∏«¨°ûàdG »©°ùdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  É¡àfhôe  ≈∏Y  á«∏«¨°ûàdG
 ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJh OÉæ°SE’ áeƒμëdG á¡L øe ÜhDhódG ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJh OÉæ°SE’ áeƒμëdG á¡L øe ÜhDhódG
 ≈∏Y  »dÉª°SCGôdG  ¥ÉØfE’G  IOÉ`̀jRh  iôÑμdG  ájƒªæàdG ≈∏Y  »dÉª°SCGôdG  ¥ÉØfE’G  IOÉ`̀jRh  iôÑμdG  ájƒªæàdG
 Iô¶ædG ∂∏J ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J Iô¶ædG ∂∏J ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
 •É°ûf  √ÉéJ  á«HÉéjE’G  äÉjƒæ©ªdG  ºYóJ  á∏FÉØàªdG •É°ûf  √ÉéJ  á«HÉéjE’G  äÉjƒæ©ªdG  ºYóJ  á∏FÉØàªdG

.¿ÉªàF’G ƒªf äÉ©bƒJh ¢UÉîdG ´É£≤dG.¿ÉªàF’G ƒªf äÉ©bƒJh ¢UÉîdG ´É£≤dG
 »æL  π°UGƒJ  áYƒªéªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ô≤°üdG  QÉ`̀°`̀TCGh »æL  π°UGƒJ  áYƒªéªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ô≤°üdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ÉgQÉ°ûàfG  á©bQ  ´É°ùJGh  ™jƒæàdG  á«é«JGôà°S  QÉªK ÉgQÉ°ûàfG  á©bQ  ´É°ùJGh  ™jƒæàdG  á«é«JGôà°S  QÉªK
 âªgÉ°S  å«M  ºdÉ©dG  ∫ƒM  áØ∏àîªdG  ¥Gƒ°SC’G  »a âªgÉ°S  å«M  ºdÉ©dG  ∫ƒM  áØ∏àîªdG  ¥Gƒ°SC’G  »a
 »aÉ°U øe áÄªdG »a  »aÉ°U øe áÄªdG »a 2525 áÑ°ùæH á«dhódG äÉ«∏ª©dG áÑ°ùæH á«dhódG äÉ«∏ª©dG

.»dÉëdG ™HôdG ∫ÓN áYƒªéªdG ìÉHQCG.»dÉëdG ™HôdG ∫ÓN áYƒªéªdG ìÉHQCG
 IOÉjR ≈∏Y õ«côàdG π°UGƒj ∂æÑdG ¿CG  ô≤°üdG ø q«Hh IOÉjR ≈∏Y õ«côàdG π°UGƒj ∂æÑdG ¿CG  ô≤°üdG ø q«Hh
 ó«©°U ≈∏Y …ô°üªdG  ¥ƒ°ùdG  »a á«bƒ°ùdG  ¬à°üM ó«©°U ≈∏Y …ô°üªdG  ¥ƒ°ùdG  »a á«bƒ°ùdG  ¬à°üM
 äGôÑN π≤f ≈∏Y OÉªàY’G ∫ÓN øe áFõéàdG ´É£b äGôÑN π≤f ≈∏Y OÉªàY’G ∫ÓN øe áFõéàdG ´É£b
 ôÑcC’ IóFGôdG á«LƒdƒæμàdG ∫ƒ∏ëdG ºjó≤J »a ∂æÑdG ôÑcC’ IóFGôdG á«LƒdƒæμàdG ∫ƒ∏ëdG ºjó≤J »a ∂æÑdG
 OGó©àdG  å«M øe á≤£æªdG  iƒà°ùe ≈∏Y ¥Gƒ°SC’G OGó©àdG  å«M øe á≤£æªdG  iƒà°ùe ≈∏Y ¥Gƒ°SC’G

.»fÉμ°ùdG.»fÉμ°ùdG
 

»aGô¨édG ™°SƒàdG
 ´hôa ¿EG :ô≤°üdG ∫Éb …ƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ¢üîj Éª«ah ´hôa ¿EG :ô≤°üdG ∫Éb …ƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ¢üîj Éª«ah
 CGóH  Éª«a  π«¨°ûàdG  õ«M  â∏NO  IójóédG  ∂æÑdG CGóH  Éª«a  π«¨°ûàdG  õ«M  â∏NO  IójóédG  ∂æÑdG
 ∫ƒ°UC’G  IQGOEGh  AÓª©dG  IóYÉb  á«ªæJ ≈∏Y õ«côàdG ∫ƒ°UC’G  IQGOEGh  AÓª©dG  IóYÉb  á«ªæJ ≈∏Y õ«côàdG
 Éæªb »àdG äGhôãdG IQGOE’ »æWƒdG ácô°T ∫ÓN øe Éæªb »àdG äGhôãdG IQGOE’ »æWƒdG ácô°T ∫ÓN øe

 ≈dEG  kGô«°ûe  ,Gô«NCG  É¡æ«°TóàH ≈dEG  kGô«°ûe  ,Gô«NCG  É¡æ«°TóàH
 ÉæYôa  πjƒëJ  Gô`̀«`̀NCG  ºJ  ¬`̀fCG ÉæYôa  πjƒëJ  Gô`̀«`̀NCG  ºJ  ¬`̀fCG
 á©HÉJ  ácô°T  ≈dEG  ¢ùjQÉH  »a á©HÉJ  ácô°T  ≈dEG  ¢ùjQÉH  »a
 »a É`̀fó`̀LGƒ`̀J õ`̀jõ`̀©`̀J ±ó`̀¡`̀H »a É`̀fó`̀LGƒ`̀J õ`̀jõ`̀©`̀J ±ó`̀¡`̀H
 πjƒ£dG  ió`̀ª`̀dG  ≈∏Y  É``̀ HhQhCG πjƒ£dG  ió`̀ª`̀dG  ≈∏Y  É``̀ HhQhCG
 QÉWEG  »a  á«bÉÑà°SG  Iƒ£îch QÉWEG  »a  á«bÉÑà°SG  Iƒ£îch
 ∫É°üØfG  äÉ©Ñàd  ÉfOGó©à°SG ∫É°üØfG  äÉ©Ñàd  ÉfOGó©à°SG
 OÉëJ’G  øY  IóëàªdG  áμ∏ªªdG OÉëJ’G  øY  IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 QGôªà°SG øª°†j ÉªH ,»HhQhC’G QGôªà°SG øª°†j ÉªH ,»HhQhC’G
 øªe ¬FÓªY áeóN »a ∂æÑdG øªe ¬FÓªY áeóN »a ∂æÑdG
 Ée §HôJ πªY äÉbÓY º¡jód Ée §HôJ πªY äÉbÓY º¡jód

.§°ShC’G ¥ô°ûdGh ÉHhQhCG ø«H.§°ShC’G ¥ô°ûdGh ÉHhQhCG ø«H
 ≥`̀«`̀ Ñ`̀£`̀J ¥É```̀«```̀°```̀S »``````̀ah ≥`̀«`̀ Ñ`̀£`̀J ¥É```̀«```̀°```̀S »``````̀ah
 ≈dEG  QÉ°TCG  ™jƒæàdG á«é«JGôà°S ≈dEG  QÉ°TCG  ™jƒæàdG á«é«JGôà°S
 áYƒªéªdG  QÉªãà°SG  á∏°UGƒe áYƒªéªdG  QÉªãà°SG  á∏°UGƒe
 ∫ƒëàdGh  äÉ«æ≤àdG  çóMCG  »a ∫ƒëàdGh  äÉ«æ≤àdG  çóMCG  »a
 ƒ`̀ª`̀æ`̀dG á``̀eó``̀î``̀d »``̀ª``̀bô``̀ dG ƒ`̀ª`̀æ`̀dG á``̀eó``̀î``̀d »``̀ª``̀bô``̀ dG
 Ö©°ûàJ  å«M  »∏Ñ≤à°ùªdG Ö©°ûàJ  å«M  »∏Ñ≤à°ùªdG
 á≤∏©àªdG  ∂æÑdG  äGQÉªãà°SG á≤∏©àªdG  ∂æÑdG  äGQÉªãà°SG
 ∫ƒëàdG  á«é«JGôà°S  ò«ØæàH ∫ƒëàdG  á«é«JGôà°S  ò«ØæàH
 ≥«Ñ£J  ∫Ó``̀N  ø`̀ e  »`̀ª`̀bô`̀dG ≥«Ñ£J  ∫Ó``̀N  ø`̀ e  »`̀ª`̀bô`̀dG
 »àdG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  ∞∏àîe »àdG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  ∞∏àîe
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G ™`̀«`̀ª`̀L π`̀ª`̀°`̀û`̀J á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G ™`̀«`̀ª`̀L π`̀ª`̀°`̀û`̀J

.É¡H πª©f »àdG ¥Gƒ°SC’Gh.É¡H πª©f »àdG ¥Gƒ°SC’Gh

¢VGôbE’G »a …ƒb ƒªf
 á«dÉªdG áYƒªéªdG ¢ù«FQ »aô«e º«L ócCG ¬ÑfÉL øe á«dÉªdG áYƒªéªdG ¢ù«FQ »aô«e º«L ócCG ¬ÑfÉL øe
 áYƒªéªdG  ìÉ`̀ HQCG  ¬à∏é°S  …ò`̀dG  …ƒ≤dG  ƒªædG  ¿CG áYƒªéªdG  ìÉ`̀ HQCG  ¬à∏é°S  …ò`̀dG  …ƒ≤dG  ƒªædG  ¿CG
 õ«ªªdG  AGOC’G  ¢ùμ©j  áÄªdG  »`̀a   õ«ªªdG  AGOC’G  ¢ùμ©j  áÄªdG  »`̀a  15^115^1  áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ≈∏Y  ∂dP  ¿Éc  AGƒ°S  áYƒªéªdG  äÉ«∏ªY  πc  ôÑY ≈∏Y  ∂dP  ¿Éc  AGƒ°S  áYƒªéªdG  äÉ«∏ªY  πc  ôÑY
 áØ∏àîªdG  á«aGô¨édG  ≥WÉæªdG  hG  âjƒμdG  iƒà°ùe áØ∏àîªdG  á«aGô¨édG  ≥WÉæªdG  hG  âjƒμdG  iƒà°ùe
 ≈dEG  kGô«°ûe  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  É¡H  πª©f  »àdG ≈dEG  kGô«°ûe  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  É¡H  πª©f  »àdG
 ∂æÑdG - ¿É«HƒH ∂æH ∫ÉªYC’ …ƒ≤dG ƒªædG QGôªà°SG ∂æÑdG - ¿É«HƒH ∂æH ∫ÉªYC’ …ƒ≤dG ƒªædG QGôªà°SG
 íHQ »aÉ°U ≠∏H å«M .áYƒªéª∏d ™HÉàdG  »eÓ°S’G íHQ »aÉ°U ≠∏H å«M .áYƒªéª∏d ™HÉàdG  »eÓ°S’G
 ™HôdG ∫ÓN »àjƒc QÉæjO ¿ƒ«∏e  ™HôdG ∫ÓN »àjƒc QÉæjO ¿ƒ«∏e 14^614^6 ¿É«HƒH ∂æH ¿É«HƒH ∂æH
 »a  »a 16^416^4 ¬àÑ°ùf â¨∏H ƒªæH , ¬àÑ°ùf â¨∏H ƒªæH ,20192019 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ΩÉ©dG øe ∫hC’G

.…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄªdG.…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄªdG
 ≠∏H  π«¨°ûàdG  äGOGô`̀ jEG  »aÉ°U  ¿CG  »aô«e  í°VhCGh ≠∏H  π«¨°ûàdG  äGOGô`̀ jEG  »aÉ°U  ¿CG  »aô«e  í°VhCGh
 á«dÉëdG  á«dÉªdG  IôàØdG  »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e   á«dÉëdG  á«dÉªdG  IôàØdG  »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  225^6225^6
 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e  ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 213213 πHÉ≤e πHÉ≤e
 Éª«a ,áÄªdG »a  Éª«a ,áÄªdG »a 5^75^7 ¬àÑ°ùf â¨∏H ƒªæH …CG , ¬àÑ°ùf â¨∏H ƒªæH …CG ,20182018
 QÉæjO ¿ƒ«∏e  QÉæjO ¿ƒ«∏e 221^4221^4 π«¨°ûàdG äGOGôjEG »aÉ°U ≠∏H π«¨°ûàdG äGOGôjEG »aÉ°U ≠∏H

.20182018 ΩÉ©dG øe ô«NC’G ™Hô∏d »àjƒc ΩÉ©dG øe ô«NC’G ™Hô∏d »àjƒc
 âjƒμdG  ∂æH  »a  á«dÉªdG  áYƒªéªdG  ¢ù«FQ  ∫Ébh âjƒμdG  ∂æH  »a  á«dÉªdG  áYƒªéªdG  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 äGOGô```̀jE’G  ƒªæd  »°ù«FôdG  ™`̀aGó`̀dG  ¿EG  :»`̀æ`̀Wƒ`̀dG äGOGô```̀jE’G  ƒªæd  »°ù«FôdG  ™`̀aGó`̀dG  ¿EG  :»`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 áÑ°ùæH  á«∏«¨°ûàdG áÑ°ùæH  á«∏«¨°ûàdG
 ≈∏Y  áFÉªdG  »`̀a   ≈∏Y  áFÉªdG  »`̀a  5^75^7
 iõ©j  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG iõ©j  …ƒæ°S  ¢SÉ°SCG
 äGOGôjEG  »aÉ°U  ´ÉØJQ’ äGOGôjEG  »aÉ°U  ´ÉØJQ’
 4^74^7  áÑ°ùæH  óFGƒØdG áÑ°ùæH  óFGƒØdG
 ≈∏Y  ∂`̀dPh  áÄªdG  »a ≈∏Y  ∂`̀dPh  áÄªdG  »a
 …ƒ`̀≤`̀dG  ƒ`̀ª`̀æ`̀dG  á«Ø∏N …ƒ`̀≤`̀dG  ƒ`̀ª`̀æ`̀dG  á«Ø∏N
 ¢``̀VGô``̀ b’G º`̀ é`̀ M »``̀ a ¢``̀VGô``̀ b’G º`̀ é`̀ M »``̀ a
 áaÉ°VE’ÉH  ,QÉªãà°S’Gh áaÉ°VE’ÉH  ,QÉªãà°S’Gh
 ∞«ØW  ø`̀°`̀ù`̀ë`̀J  ≈```̀ dEG ∞«ØW  ø`̀°`̀ù`̀ë`̀J  ≈```̀ dEG
 »`̀aÉ`̀°`̀U ¢`̀ û`̀ eÉ`̀ g »``̀ a »`̀aÉ`̀°`̀U ¢`̀ û`̀ eÉ`̀ g »``̀ a
 ºgÉ°S  å«M  .IóFÉØdG ºgÉ°S  å«M  .IóFÉØdG
 óFGƒØdG  äGOGôjEG  »aÉ°U óFGƒØdG  äGOGôjEG  »aÉ°U
 áÄªdG  »a   áÄªdG  »a  7676  áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 äGOGô``̀ jG »`̀dÉ`̀ª`̀LG ø`̀e äGOGô``̀ jG »`̀dÉ`̀ª`̀LG ø`̀e
 ¿Éc ø«M »a π«¨°ûàdG ¿Éc ø«M »a π«¨°ûàdG
 ô«Z  äGOGô``̀ jEG  Ö«°üf ô«Z  äGOGô``̀ jEG  Ö«°üf
 ,áÄªdG  »a   ,áÄªdG  »a  2424  óFGƒØdG óFGƒØdG
 óM  ≈`̀ dEG  ≈°TÉªàj  ÉªH óM  ≈`̀ dEG  ≈°TÉªàj  ÉªH
 ΩÉ©dG ä’ó©e ™e ô«Ñc ΩÉ©dG ä’ó©e ™e ô«Ñc

.≥HÉ°ùdG.≥HÉ°ùdG
 ¢†FÉØdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh ¢†FÉØdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 í```̀HQ) »`̀ ∏`̀ «`̀¨`̀ °`̀ û`̀ à`̀ dG í```̀HQ) »`̀ ∏`̀ «`̀¨`̀ °`̀ û`̀ à`̀ dG
 ¢ü°üîe πÑb π«¨°ûàdG ¢ü°üîe πÑb π«¨°ûàdG
 ≠∏H áYƒªéª∏d (áª«≤dG ¢VÉØîfGh ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN ≠∏H áYƒªéª∏d (áª«≤dG ¢VÉØîfGh ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 áÄªdG  »a   áÄªdG  »a  3^73^7  IOÉjõH  …CG  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e   IOÉjõH  …CG  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  154^4154^4
 â©ØJQGh  . â©ØJQGh  .20182018  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdÉH  áfQÉ≤e ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdÉH  áfQÉ≤e
 Éªc  áÄªdG  »a   Éªc  áÄªdG  »a  5^75^7  áÑ°ùæH  á«∏«¨°ûàdG  äGOGô`̀jE’G áÑ°ùæH  á«∏«¨°ûàdG  äGOGô`̀jE’G
 π«¨°ûàdG äÉahô°üe â∏é°S ø«M »a ,ôcòdG âØ∏°SCG π«¨°ûàdG äÉahô°üe â∏é°S ø«M »a ,ôcòdG âØ∏°SCG

.áÄªdG »a .áÄªdG »a 10^310^3 áÑ°ùæH k ÉYÉØJQG áÑ°ùæH k ÉYÉØJQG
 IQóªdG  äGOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  §°Sƒàe  ¿EG  :»aô«e  ∫É`̀ bh IQóªdG  äGOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  §°Sƒàe  ¿EG  :»aô«e  ∫É`̀ bh
 ∫ÓN  QÉæjO  QÉ«∏e   ∫ÓN  QÉæjO  QÉ«∏e  26^226^2  ≠∏H  óFGƒØdG  äGOGô```jE’ ≠∏H  óFGƒØdG  äGOGô```jE’
 â¨∏H ájƒæ°S IOÉjõH ,»dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG â¨∏H ájƒæ°S IOÉjõH ,»dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG
 äGOƒLƒªdG  ƒªf  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  .% äGOƒLƒªdG  ƒªf  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  .%4^04^0  É¡àÑ°ùf É¡àÑ°ùf
 »°SÉ°SCG  πμ°ûH  ¢ùμ©j  óFGƒØdG  äGOGô``jE’  IQóªdG »°SÉ°SCG  πμ°ûH  ¢ùμ©j  óFGƒØdG  äGOGô``jE’  IQóªdG

.QÉªãà°S’Gh ¿ÉªàF’G á¶Øëe »a …ƒ≤dG ƒªædG.QÉªãà°S’Gh ¿ÉªàF’G á¶Øëe »a …ƒ≤dG ƒªædG
 óFGƒØdG ô«Z äGOGôjEG ¿CG »aô«e ócCG iôNCG á¡L øe óFGƒØdG ô«Z äGOGôjEG ¿CG »aô«e ócCG iôNCG á¡L øe
 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e  ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 54^354^3 â¨∏H â¨∏H
 áfQÉ≤ªdÉH áÄªdG »a  áfQÉ≤ªdÉH áÄªdG »a 9^09^0 ¬àÑ°ùf â¨∏H ƒªæH »dÉëdG ¬àÑ°ùf â¨∏H ƒªæH »dÉëdG
 ∂∏J áfQÉ≤ªHh ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  øe á∏KÉªªdG  IôàØdÉH ∂∏J áfQÉ≤ªHh ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  øe á∏KÉªªdG  IôàØdÉH
 π«é°ùJ πé°S  π«é°ùJ πé°S 20182018 ΩÉ©dG øe ™HGôdG ™HôdÉH áÑ°ùædG ΩÉ©dG øe ™HGôdG ™HôdÉH áÑ°ùædG

.áÄªdG »a .áÄªdG »a 18^118^1 áÑ°ùæH kGƒªf áÑ°ùæH kGƒªf
 71^271^2 ≠∏H ób π«¨°ûàdG äÉahô°üe »dÉªLEG ¿EG :∫Ébh ≠∏H ób π«¨°ûàdG äÉahô°üe »dÉªLEG ¿EG :∫Ébh
 ,»dÉëdG  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdG  ∫ÓN  QÉæjO  ¿ƒ«∏e ,»dÉëdG  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdG  ∫ÓN  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdG  øY  áÄªdG  »a   ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdG  øY  áÄªdG  »a  10^310^3  IOÉjõH IOÉjõH

 øY QÉæjO ¿ƒ«∏e  øY QÉæjO ¿ƒ«∏e 3^13^1 ™bGƒH πbCG  É¡fCG  ’EG  ,»°VÉªdG ™bGƒH πbCG  É¡fCG  ’EG  ,»°VÉªdG
 ´ÉØJQ’G Gòg iõ©jh . ´ÉØJQ’G Gòg iõ©jh .20182018 ΩÉ©dG øe ™HGôdG ™HôdG ΩÉ©dG øe ™HGôdG ™HôdG
 Oó©d  Oó©d 20182018 ΩÉ©dG  øe ∫hC’G  ™HôdG  »a äÉahô°üª∏d ΩÉ©dG  øe ∫hC’G  ™HôdG  »a äÉahô°üª∏d
 IQGOE’ IójóédG ÉæJÉ«∏ªY ø«°TóJ É¡æe πeGƒ©dG øe IQGOE’ IójóédG ÉæJÉ«∏ªY ø«°TóJ É¡æe πeGƒ©dG øe
 ¥É£ædG  ™«°SƒJ  ÖfÉL  ≈dEG  ájOƒ©°ùdG  »a  äGhôãdG ¥É£ædG  ™«°SƒJ  ÖfÉL  ≈dEG  ájOƒ©°ùdG  »a  äGhôãdG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Gòg  ,áμ∏ªªdG  »a  ÉæYhôØd  »aGô¨édG ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Gòg  ,áμ∏ªªdG  »a  ÉæYhôØd  »aGô¨édG
 ôªà°ùªdG  ™°SƒàdÉH  á£ÑJôªdG  äÉahô°üªdG  ´ÉØJQG ôªà°ùªdG  ™°SƒàdÉH  á£ÑJôªdG  äÉahô°üªdG  ´ÉØJQG
 ∂æH  ∫ÓN  øe  á«eÓ°SE’G  á«aô°üªdG  ÉæJÉ«∏ªY  »a ∂æH  ∫ÓN  øe  á«eÓ°SE’G  á«aô°üªdG  ÉæJÉ«∏ªY  »a
.ô°üe -»æWƒdG âjƒμdG ∂æH »a ÉæJÉ«∏ªYh ¿É«HƒH.ô°üe -»æWƒdG âjƒμdG ∂æH »a ÉæJÉ«∏ªYh ¿É«HƒH
 áaÉãμH QÉªãà°S’G π°UGh ∂æÑdG ¿CG  »aô«e í°VhCGh áaÉãμH QÉªãà°S’G π°UGh ∂æÑdG ¿CG  »aô«e í°VhCGh
 êPƒªf  ¬LGƒj  å«M  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  »a êPƒªf  ¬LGƒj  å«M  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  »a
 Iójó°T  äÉjóëJ  »ªdÉ©dG  »aô°üªdG  ´É£≤dG  ∫ÉªYCG Iójó°T  äÉjóëJ  »ªdÉ©dG  »aô°üªdG  ´É£≤dG  ∫ÉªYCG
 ¬LGƒJ »àdG á«ªbôdG äÉHGô£°V’G »a É¡£°ùHG πãªàJ ¬LGƒJ »àdG á«ªbôdG äÉHGô£°V’G »a É¡£°ùHG πãªàJ
 äÉcô°T É¡°VôØJ »àdG äÉjóëàdG ÖfÉL ≈dEGh ´É£≤dG äÉcô°T É¡°VôØJ »àdG äÉjóëàdG ÖfÉL ≈dEGh ´É£≤dG
 ≈dEG  kGô«°ûe  .( ≈dEG  kGô«°ûe  .(FinTechsFinTechs)  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG)  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 »a  áaÉãμH  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  πª©J  áYƒªéªdG  ¿CG »a  áaÉãμH  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  πª©J  áYƒªéªdG  ¿CG
 IQÉàîªdG  á«æ«μªàdG  ∫ƒ∏ëdG  çóMCG  øe  OóY  »æÑJ IQÉàîªdG  á«æ«μªàdG  ∫ƒ∏ëdG  çóMCG  øe  OóY  »æÑJ
 á«æÑdG  åjóëJh  õjõ©àd  »LƒdƒæμàdG  ∫ÉéªdG  »a á«æÑdG  åjóëJh  õjõ©àd  »LƒdƒæμàdG  ∫ÉéªdG  »a
 ≈∏YCG ôaGƒJ ¿Éª°Vh äÉeƒ∏©ªdG É«Lƒdƒæμàd á«àëàdG ≈∏YCG ôaGƒJ ¿Éª°Vh äÉeƒ∏©ªdG É«Lƒdƒæμàd á«àëàdG
 ¿CG  k ÉØ«°†e  .»fGôÑ«°ùdG  øeC’G  ô«jÉ©eh  äÉjƒà°ùe ¿CG  k ÉØ«°†e  .»fGôÑ«°ùdG  øeC’G  ô«jÉ©eh  äÉjƒà°ùe
 »àdG  äÉ«æ≤àdG  ƒëf  É¡JGQÉªãà°SG  ¬LƒJ  áYƒªéªdG »àdG  äÉ«æ≤àdG  ƒëf  É¡JGQÉªãà°SG  ¬LƒJ  áYƒªéªdG
 AÓª©∏d  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ø«°ùëJ  ≈∏Y  πª©J AÓª©∏d  á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ø«°ùëJ  ≈∏Y  πª©J
 ø«°ùëJ  ≈∏Y  πª©J  »àdG  äÉ«æ≤àdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ø«°ùëJ  ≈∏Y  πª©J  »àdG  äÉ«æ≤àdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ÖJÉμe  äÉ«∏ª©d  π`̀LC’G  á∏jƒW  á«dÉ©ØdGh  IAÉØμdG ÖJÉμe  äÉ«∏ª©d  π`̀LC’G  á∏jƒW  á«dÉ©ØdGh  IAÉØμdG

.á«Ø∏îdG ºYódG.á«Ø∏îdG ºYódG
 πNódG  ≈dEG  ∞«dÉμàdG  áÑ°ùf  ¿CG  ≈dEG  »aô«e  QÉ°TCGh πNódG  ≈dEG  ∞«dÉμàdG  áÑ°ùf  ¿CG  ≈dEG  »aô«e  QÉ°TCGh
 »°VÉªdG  ΩÉ©dG  äÉjƒà°ùe  ¢ùØf  óæY  äô≤à°SG »°VÉªdG  ΩÉ©dG  äÉjƒà°ùe  ¢ùØf  óæY  äô≤à°SG
 ¢ü°üîe  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,áÄªdG  »a   ¢ü°üîe  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,áÄªdG  »a  31^631^6  á¨dÉÑdG á¨dÉÑdG
 »a  ≠∏H  áª«≤dG  ¢VÉØîfG  ôFÉ°ùNh  ¿ÉªàF’G  ôFÉ°ùN »a  ≠∏H  áª«≤dG  ¢VÉØîfG  ôFÉ°ùNh  ¿ÉªàF’G  ôFÉ°ùN
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 31^431^4 ¬àª«b Ée »dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ¬àª«b Ée »dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG
 øe ∫hC’G ™HôdG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e  øe ∫hC’G ™HôdG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 42^342^3 πHÉ≤e QÉæjO πHÉ≤e QÉæjO

.20182018 ΩÉ©dG ΩÉ©dG
 øe  áYƒªéªdG  äÉ«∏ªY  IóYÉb  ™jƒæJ  ¿CG  í°VhCGh øe  áYƒªéªdG  äÉ«∏ªY  IóYÉb  ™jƒæJ  ¿CG  í°VhCGh
 âjƒμdG ∂æÑd á«°SÉ°SC’G á«é«JGôà°ùdG ±GógC’G ºgCG âjƒμdG ∂æÑd á«°SÉ°SC’G á«é«JGôà°ùdG ±GógC’G ºgCG
 »a  áªgÉ°ùªdG  πLCG  øe  πjƒW  âbh  òæe  »æWƒdG »a  áªgÉ°ùªdG  πLCG  øe  πjƒW  âbh  òæe  »æWƒdG
 kGô«°ûe  ,äGOGô`̀jE’G  QGô≤à°SGh  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæJ kGô«°ûe  ,äGOGô`̀jE’G  QGô≤à°SGh  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæJ
 ∂∏J  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  áÑXGƒªdG  π°†ØHh  ¬``fCG  ≈``dEG ∂∏J  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  áÑXGƒªdG  π°†ØHh  ¬``fCG  ≈``dEG
 õjõ©J  ≈∏Y  πª©f  Iôªà°ùe  áØ°üH  á«é«JGôà°ùdG õjõ©J  ≈∏Y  πª©f  Iôªà°ùe  áØ°üH  á«é«JGôà°ùdG

 .áYƒªéª∏d á«°ùaÉæàdG Iõ«ªdG .áYƒªéª∏d á«°ùaÉæàdG Iõ«ªdG
 »æWƒdG âjƒμdG ∂æÑd á«LQÉîdG äÉ«∏ª©dG ¿CG ócCGh »æWƒdG âjƒμdG ∂æÑd á«LQÉîdG äÉ«∏ª©dG ¿CG ócCGh
 ìÉHQCG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e  ìÉHQCG »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 26^526^5 ¬àª«b ÉªH âªgÉ°S ób ¬àª«b ÉªH âªgÉ°S ób
 ,»dÉëdG  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™Hô∏d  áÑ°ùædÉH  áYƒªéªdG ,»dÉëdG  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™Hô∏d  áÑ°ùædÉH  áYƒªéªdG
 »°VÉªdG  ΩÉ©dG  á∏é°ùªdG  ä’ó©ªdG  ¢ùØf áHGôb …CG »°VÉªdG  ΩÉ©dG  á∏é°ùªdG  ä’ó©ªdG  ¢ùØf áHGôb …CG
 ÉædÉªYC’  á«∏«¨°ûàdG  äGOGôjE’G  ¿CG  ’EG  ,áeÉY  áØ°üH ÉædÉªYC’  á«∏«¨°ûàdG  äGOGôjE’G  ¿CG  ’EG  ,áeÉY  áØ°üH

.áÄªdG »a .áÄªdG »a 6^96^9 áÑ°ùæH kGƒªf â∏é°S á«LQÉîdG áÑ°ùæH kGƒªf â∏é°S á«LQÉîdG

�  πãªj  ÉªH  QÉæjO  QÉ«∏e   πãªj  ÉªH  QÉæjO  QÉ«∏e  27^427^4  â¨∏H  äGOƒLƒªdG  »dÉªLEG   â¨∏H  äGOƒLƒªdG  »dÉªLEG  
 øe á∏KÉªªdG IôàØdG äÉjƒà°ùªH áfQÉ≤e %  øe á∏KÉªªdG IôàØdG äÉjƒà°ùªH áfQÉ≤e % 2^42^4 áÑ°ùæH IOÉjR áÑ°ùæH IOÉjR
 .¿ÉªàF’G á¶Øëe ƒªæd á«°SÉ°SCG áØ°üH iõ©jh »°VÉªdG ΩÉ©dG .¿ÉªàF’G á¶Øëe ƒªæd á«°SÉ°SCG áØ°üH iõ©jh »°VÉªdG ΩÉ©dG
 1^21^2  ÉgQób  IOÉjõH  ,QÉæjO  QÉ«∏e   ÉgQób  IOÉjõH  ,QÉæjO  QÉ«∏e  16^016^0  ∞∏°ùdGh  ¢Vhô≤dG ∞∏°ùdGh  ¢Vhô≤dG•
 ¢SQÉe »a á«¡àæªdG kGô¡°T ô°ûY »æK’G Iôàa ∫ÓN QÉæjO QÉ«∏e ¢SQÉe »a á«¡àæªdG kGô¡°T ô°ûY »æK’G Iôàa ∫ÓN QÉæjO QÉ«∏e
 ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄªdG »a  ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄªdG »a 8^18^1 áÑ°ùæH kÓFÉg kGƒªf πªãj ÉªH , áÑ°ùæH kÓFÉg kGƒªf πªãj ÉªH ,20192019

.…ƒæ°S.…ƒæ°S
 2^82^8 ¬àÑ°ùf â¨∏H ƒªæH QÉæjO QÉ«∏e  ¬àÑ°ùf â¨∏H ƒªæH QÉæjO QÉ«∏e 14^714^7 AÓª©dG ™FGOh AÓª©dG ™FGOh • •
 ƒªæHh »°VÉªdG ΩÉ©dG øe á∏KÉªªdG IôàØdÉH áfQÉ≤ªdÉH áÄªdG »a ƒªæHh »°VÉªdG ΩÉ©dG øe á∏KÉªªdG IôàØdÉH áfQÉ≤ªdÉH áÄªdG »a

 . .20182018 ôÑª°ùjóH áfQÉ≤e áÄªdG »a  ôÑª°ùjóH áfQÉ≤e áÄªdG »a 2^02^0 ¬àÑ°ùf â¨∏H ¬àÑ°ùf â¨∏H
 ∫hC’G  ™HôdG  »a á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M §°Sƒàe ≈∏Y óFÉ©dG  ∫ó©e ∫hC’G  ™HôdG  »a á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M §°Sƒàe ≈∏Y óFÉ©dG  ∫ó©e  • •

ΩÉ©dG øeΩÉ©dG øe
 »a áÄªdG »a  »a áÄªdG »a 13^213^2 πHÉ≤e áÄªdG »a  πHÉ≤e áÄªdG »a 14^514^5 ¬àÑ°ùf Ée »dÉëdG ¬àÑ°ùf Ée »dÉëdG
 20182018  ΩÉ©∏d  áÄªdG  »a   ΩÉ©∏d  áÄªdG  »a  12^012^0h  h  20182018  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdG ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdG

 .¬∏ªcCÉH .¬∏ªcCÉH
 ™HôdG Iôàa øY ∫ƒ°UC’G §°Sƒàe ≈∏Y óFÉ©dG áÄªdG »a  ™HôdG Iôàa øY ∫ƒ°UC’G §°Sƒàe ≈∏Y óFÉ©dG áÄªdG »a 1^591^59 • •
 ∫hC’G ™HôdG »a áÄªdG »a  ∫hC’G ™HôdG »a áÄªdG »a 1^441^44 πHÉ≤e »dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G πHÉ≤e »dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G

.¬∏ªcCÉH .¬∏ªcCÉH 20182018 ΩÉ©∏d áÄªdG »a  ΩÉ©∏d áÄªdG »a 1^381^38h h 20182018 ΩÉ©dG øe ΩÉ©dG øe
 ™HôdG »a ∫ÉªdG ¢SCGQ ájÉØc »dÉªLEG ∫ó©e áÄªdG »a  ™HôdG »a ∫ÉªdG ¢SCGQ ájÉØc »dÉªLEG ∫ó©e áÄªdG »a 16^916^9 • •

 .»dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G .»dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G
 »dÉªLEG  øe  Iôã©àªdG  ¢Vhô≤dG  áÑ°ùf  áÄªdG  »a   »dÉªLEG  øe  Iôã©àªdG  ¢Vhô≤dG  áÑ°ùf  áÄªdG  »a  1^511^51  • •
 ¢Vhô≤dG  á«£¨J  áÑ°ùf  â¨∏H  ø«M  »a  á«fÉªàF’G  á¶ØëªdG ¢Vhô≤dG  á«£¨J  áÑ°ùf  â¨∏H  ø«M  »a  á«fÉªàF’G  á¶ØëªdG

.áÄªdG »a .áÄªdG »a 206^8206^8 Iôã©àªdG Iôã©àªdG

á«©HôdG"»æWƒdG"äGô°TDƒe

 ∫ƒëàdGh äÉ«æ≤àdG çóMCG »a ôªãà°ùf ∫ƒëàdGh äÉ«æ≤àdG çóMCG »a ôªãà°ùf
áYƒªéª∏d »∏Ñ≤à°ùªdG ƒªædG áeóîd »ªbôdGáYƒªéª∏d »∏Ñ≤à°ùªdG ƒªædG áeóîd »ªbôdG

 äÉYÉ£b »a ƒªædG ≈∏Y Éæ¶aÉM :»aô«e  äÉYÉ£b »a ƒªædG ≈∏Y Éæ¶aÉM :»aô«e 
 ÉæJGOGôjEG IóYÉb ™jƒæJ π°UGƒfh ∫ÉªYC’G ÉæJGOGôjEG IóYÉb ™jƒæJ π°UGƒfh ∫ÉªYC’G

 á«ëHôdG õjõ©J »a äôªà°SG Éæà«é«JGôà°S á«ëHôdG õjõ©J »a äôªà°SG Éæà«é«JGôà°S
»∏ëe …OÉjQ ™bƒªH ®ÉØàM’G πX »a»∏ëe …OÉjQ ™bƒªH ®ÉØàM’G πX »a

…Oƒ©°ùdG »a ∫ƒ°UC’G IQGOEGh AÓª©dG IóYÉb á«ªæJh …ô°üªdG áFõéàdG ´É£≤H á«bƒ°ùdG Éæà°üM IOÉjõd ≈©°ùf 

��  ô≤°üdG ΩÉ°üY

��  »aô«e º«L

 QÉæjO ¿ƒ«∏e 9.3 :"áÑ°SÉëªdG"
ádhó∏d áeÉ©dG áfGõî∏d äGQƒah

�  á°SGQóH  ΩÉ`̀b  ¬`̀ fCG  ,áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ``jO  ø∏YCG á°SGQóH  ΩÉ`̀b  ¬`̀ fCG  ,áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ``jO  ø∏YCG
 ¢ùHÓe  ójQƒàd  Iô°TÉÑªdG  äGóbÉ©àdG  ´ƒ°Vƒe ¢ùHÓe  ójQƒàd  Iô°TÉÑªdG  äGóbÉ©àdG  ´ƒ°Vƒe
 áæ°ùdG  ∫ÓN  ´ÉaódG  IQGRƒd  ájôμ°ùY  äGõ«¡éJh áæ°ùdG  ∫ÓN  ´ÉaódG  IQGRƒd  ájôμ°ùY  äGõ«¡éJh
 ≥«≤ëJ ¬à°SGQO øY èàfh  ≥«≤ëJ ¬à°SGQO øY èàfh 20182018 / /20192019 á«dÉªdG á«dÉªdG
 6^196^19  É¡àª«b  â¨∏H  áeÉ©dG  áfGõî∏d  äGQƒ``ah É¡àª«b  â¨∏H  áeÉ©dG  áfGõî∏d  äGQƒ``ah

QÉæjO ¿ƒ«∏eQÉæjO ¿ƒ«∏e
 áHÉbôdG  IQGOEÉ``̀H  ≥bóªdG  QÉ°ùédG  ió`̀g  âdÉbh áHÉbôdG  IQGOEÉ``̀H  ≥bóªdG  QÉ°ùédG  ió`̀g  âdÉbh
 ´ÉaódG  IQGRh  ¿EG  :ájOÉ°üàb’G  ¿hDƒ°û∏d  á≤Ñ°ùªdG ´ÉaódG  IQGRh  ¿EG  :ájOÉ°üàb’G  ¿hDƒ°û∏d  á≤Ñ°ùªdG
 á≤aGƒªdG  áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ```jO  ø`̀e  âÑ∏W  ó`̀b á≤aGƒªdG  áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ```jO  ø`̀e  âÑ∏W  ó`̀b
 ójQƒàd  Iô°TÉÑªdG  Oƒ≤©dG  ójóéJ  ≈∏Y  á≤Ñ°ùªdG ójQƒàd  Iô°TÉÑªdG  Oƒ≤©dG  ójóéJ  ≈∏Y  á≤Ñ°ùªdG
 á«dÉªLEG  áª«≤H  ájôμ°ùY  äGõ«¡éJh  ¢ùHÓe á«dÉªLEG  áª«≤H  ájôμ°ùY  äGõ«¡éJh  ¢ùHÓe
 ’EG  ,áæ°S  Ióªdh  QÉæjO  ¿ƒ«∏e   ’EG  ,áæ°S  Ióªdh  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  4^784^78  ÉgQGó≤e ÉgQGó≤e
 πÑb øe kGQGôb ∑Éæg ¿G á°SGQódG AÉæKCG ø«ÑJ ¬fCG πÑb øe kGQGôb ∑Éæg ¿G á°SGQódG AÉæKCG ø«ÑJ ¬fCG
 2323 / /5 / /20182018 ïjQÉàH QOÉ°U ≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée ïjQÉàH QOÉ°U ≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée
 ,»àjƒμdG ¢û«é∏d ájôμ°ù©dG ¢ùHÓªdG çGóëà°SÉH ,»àjƒμdG ¢û«é∏d ájôμ°ù©dG ¢ùHÓªdG çGóëà°SÉH
 ób  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  øjƒªàdGh  OGó``̀e’G  áÄ«g  ¿G  Éªc ób  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  øjƒªàdGh  OGó``̀e’G  áÄ«g  ¿G  Éªc
 IójóL ´GƒfCG QÉ«àNGh á∏eÉc á°SGQO πª©H âeÉb IójóL ´GƒfCG QÉ«àNGh á∏eÉc á°SGQO πª©H âeÉb
 ¢ùHÓªdG  áæéd  πÑb  øe  ájôμ°ù©dG  ¢ùHÓª∏d ¢ùHÓªdG  áæéd  πÑb  øe  ájôμ°ù©dG  ¢ùHÓª∏d
 êGQóà°SGh π«gCÉàH á°UÉîdG á°SGQódG AGôLEÉH AóÑdGh êGQóà°SGh π«gCÉàH á°UÉîdG á°SGQódG AGôLEÉH AóÑdGh
 çGóëà°S’  á°ü°üîàªdG  äÉcô°ûdG  øe  ¢VhôY çGóëà°S’  á°ü°üîàªdG  äÉcô°ûdG  øe  ¢VhôY
 Qó°UG  Gòd  ,¢û«é∏d  ájôμ°ù©dG  ¢ùHÓªdG  ô««¨Jh Qó°UG  Gòd  ,¢û«é∏d  ájôμ°ù©dG  ¢ùHÓªdG  ô««¨Jh
 »a ÖÑ°ùàj ób Éªd á≤aGƒªdG Ωó©H ¬jCGQ ¿GƒjódG »a ÖÑ°ùàj ób Éªd á≤aGƒªdG Ωó©H ¬jCGQ ¿GƒjódG
 ó≤a ¬«∏Yh ,ádhódG á«fGõ«e ≈∏Y ΩÉ©dG ∫Éª∏d Qóg ó≤a ¬«∏Yh ,ádhódG á«fGõ«e ≈∏Y ΩÉ©dG ∫Éª∏d Qóg
 á≤Ñ°ùªdG á≤aGƒªdÉH É¡Ñ∏W ô«¨àH IQGRƒdG âeó≤J á≤Ñ°ùªdG á≤aGƒªdÉH É¡Ñ∏W ô«¨àH IQGRƒdG âeó≤J
 çGóëà°S’  á«dÉeh  á«æa  ¢`̀Vhô`̀Y  ÜÓéà°S’ çGóëà°S’  á«dÉeh  á«æa  ¢`̀Vhô`̀Y  ÜÓéà°S’
 √òg áª«b »dÉªLEG  â¨∏H »àdGh ¢û«édG  ¢ùHÓe √òg áª«b »dÉªLEG  â¨∏H »àdGh ¢û«édG  ¢ùHÓe
 ¥QÉØHh IóMGƒdG áæ°ù∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e  ¥QÉØHh IóMGƒdG áæ°ù∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e 3^33^3 Oƒ≤©dG Oƒ≤©dG
 äGójóéJ  áª«b  øY  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e   äGójóéJ  áª«b  øY  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^21^2  ≠∏Ñe ≠∏Ñe
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 4^74^7 â¨∏H »àdGh É≤HÉ°S áHƒ∏£ªdG Oƒ≤©dG â¨∏H »àdGh É≤HÉ°S áHƒ∏£ªdG Oƒ≤©dG
 á≤Ñ°ùªdG  áHÉbôdG  ¿CG  ,QÉ°ùédG  âæ∏YCGh.QÉæjO á≤Ñ°ùªdG  áHÉbôdG  ¿CG  ,QÉ°ùédG  âæ∏YCGh.QÉæjO
 áeÉ©dG áfGõî∏d Iô°TÉÑe äGQƒah â≤≤M ¿GƒjódÉH áeÉ©dG áfGõî∏d Iô°TÉÑe äGQƒah â≤≤M ¿GƒjódÉH
 AÉæH  ∂dPh ,QÉæjO ∞dCG   AÉæH  ∂dPh ,QÉæjO ∞dCG  115^499115^499 É¡àª«b â¨∏H É¡àª«b â¨∏H
 ¢VhÉØàdÉH  áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ``̀jO  ø`̀e  Ö∏W  ≈∏Y ¢VhÉØàdÉH  áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ``̀jO  ø`̀e  Ö∏W  ≈∏Y
 »àdGh  ,ø«àeOÉb  ø«àæ°S  Ióªd  QÉ©°SC’G  â«ÑãJh »àdGh  ,ø«àeOÉb  ø«àæ°S  Ióªd  QÉ©°SC’G  â«ÑãJh
 ,ÉgQÉ©°SCG  äÉcô°ûdG  ió`̀MG  ¢†«ØîJ  ¬æY  èàf ,ÉgQÉ©°SCG  äÉcô°ûdG  ió`̀MG  ¢†«ØîJ  ¬æY  èàf

 ¿ƒ«∏e   ¿ƒ«∏e  3^33^3  äGóbÉ©àdG  áª«b  »dÉªLG  íÑ°UCÉa äGóbÉ©àdG  áª«b  »dÉªLG  íÑ°UCÉa
. IóMGƒdG áæ°ù∏d ,QÉæjO. IóMGƒdG áæ°ù∏d ,QÉæjO

 ójQƒJ  ´ƒ°Vƒe á°SGQóH  ΩÉb  ¿GƒjódG  ¿CG  äOÉaCGh ójQƒJ  ´ƒ°Vƒe á°SGQóH  ΩÉb  ¿GƒjódG  ¿CG  äOÉaCGh
 ¢Sôë∏d  áeÉ©dG  á°SÉFô∏d  PÉ≤fE’Gh  AÉØWE’G  äÉ«dBG ¢Sôë∏d  áeÉ©dG  á°SÉFô∏d  PÉ≤fE’Gh  AÉØWE’G  äÉ«dBG
 áeÉ©dG  áfGõî∏d  äGQƒ``̀ah  ≥≤M  å«M  »æWƒdG áeÉ©dG  áfGõî∏d  äGQƒ``̀ah  ≥≤M  å«M  »æWƒdG
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ«∏e 9^39^3 É¡àª«b â¨∏H á°SGQódG  √òg áé«àf É¡àª«b â¨∏H á°SGQódG  √òg áé«àf

.QÉæjO ¿ƒ«∏e .QÉæjO ¿ƒ«∏e 3^23^2 ≠∏Ñe ∫OÉ©j Ée …CG hQƒj ≠∏Ñe ∫OÉ©j Ée …CG hQƒj
 ,»æWƒdG  ¢Sôë∏d  áeÉ©dG  á°SÉFôdG  ¿EG  âdÉbh ,»æWƒdG  ¢Sôë∏d  áeÉ©dG  á°SÉFôdG  ¿EG  âdÉbh
 ¿Gƒjó∏d á≤Ñ°ùªdG á≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG âÑ∏W ¿Gƒjó∏d á≤Ñ°ùªdG á≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG âÑ∏W
 PÉ≤fE’Gh  AÉØWE’G  äÉ«dBG  ójQƒàd  ô°TÉÑªdG  óbÉ©à∏d PÉ≤fE’Gh  AÉØWE’G  äÉ«dBG  ójQƒàd  ô°TÉÑªdG  óbÉ©à∏d
 ¬fCG  ’EG  ,hQƒj  ¿ƒ«∏e   ¬fCG  ’EG  ,hQƒj  ¿ƒ«∏e  2525  √QGó≤e  »dÉªLG  ≠∏ÑªH √QGó≤e  »dÉªLG  ≠∏ÑªH
 ºd  »æWƒdG  ¢SôëdG  ¿CÉ`̀H  á°SGQódG  AÉæKCG  ø«ÑJ ºd  »æWƒdG  ¢SôëdG  ¿CÉ`̀H  á°SGQódG  AÉæKCG  ø«ÑJ
 øe ≥≤ëàdG ºJ É¡°SÉ°SCG ≈∏Y »àdG á°SGQódG Ωó≤j øe ≥≤ëàdG ºJ É¡°SÉ°SCG ≈∏Y »àdG á°SGQódG Ωó≤j
 ¥ƒ°ùdG ô©°S ™e á«°TÉªàe É¡fCGh QÉ©°SC’G áÑ°SÉæe ¥ƒ°ùdG ô©°S ™e á«°TÉªàe É¡fCGh QÉ©°SC’G áÑ°SÉæe
 øe  Ωó≤ªdG  ô©°ùdG  ∫GóàYG  ΩóY  ∂dòc  ø«ÑJh øe  Ωó≤ªdG  ô©°ùdG  ∫GóàYG  ΩóY  ∂dòc  ø«ÑJh
 »àdG á¡«Ñ°T äÉ«dBG QÉ©°SCG ™e áfQÉ≤ªdÉH ácô°ûdG »àdG á¡«Ñ°T äÉ«dBG QÉ©°SCG ™e áfQÉ≤ªdÉH ácô°ûdG
 ¢SôëdG ΩÉb ¬«∏Yh ,iôNCG äÉ¡L ≈dG ÉgójQƒJ ºJ ¢SôëdG ΩÉb ¬«∏Yh ,iôNCG äÉ¡L ≈dG ÉgójQƒJ ºJ
 ,á°SGQódG  øe  ójõªd  ´ƒ°VƒªdG  Öë°ùH  »æWƒdG ,á°SGQódG  øe  ójõªd  ´ƒ°VƒªdG  Öë°ùH  »æWƒdG
 ÜÓéà°SG Ö∏£H á°SÉFôdG Ö∏W ô«¨J ºJ ºK øeh ÜÓéà°SG Ö∏£H á°SÉFôdG Ö∏W ô«¨J ºJ ºK øeh
 QÉ©°SC’G πbCG ≈∏Y á«°SôàdG âªJh QÉ©°SCG ¢VhôY QÉ©°SC’G πbCG ≈∏Y á«°SôàdG âªJh QÉ©°SCG ¢VhôY
 ø«∏e  ø«∏e 16^416^4  ≠∏ÑªHh á«æØdG •hô°û∏d á≤HÉ£ªdGh  ≠∏ÑªHh á«æØdG •hô°û∏d á≤HÉ£ªdGh
 8^58^5  ≠∏ÑªH  äGQƒah  ∂dP øY èàf Éªe ,hQƒj  ≠∏ÑªH  äGQƒah  ∂dP øY èàf Éªe ,hQƒj

.hQƒj ¿ƒ«∏e.hQƒj ¿ƒ«∏e
 ¿GƒjódÉH  á≤Ñ°ùªdG  áHÉbôdG  ¿CG  QÉ°ùédG  âë°VhCGh ¿GƒjódÉH  á≤Ñ°ùªdG  áHÉbôdG  ¿CG  QÉ°ùédG  âë°VhCGh
 â¨∏H  áeÉ©dG  áfGõî∏d  Iô°TÉÑe  äGQƒ`̀ah  â≤≤M â¨∏H  áeÉ©dG  áfGõî∏d  Iô°TÉÑe  äGQƒ`̀ah  â≤≤M
 á°SGQód  áé«àf  ,hQƒ`̀ j  ∞`̀dG   á°SGQód  áé«àf  ,hQƒ`̀ j  ∞`̀dG  813^691813^691  ¬àª«b ¬àª«b
 ºYódG  IQGOEG  …CGô`̀H  Góæà°ùe  á≤Ñ°ùªdG  ¿GƒjódG ºYódG  IQGOEG  …CGô`̀H  Góæà°ùe  á≤Ñ°ùªdG  ¿GƒjódG
 ìGôL πÑb øe âªJ »àdG áÑ°SÉëªdG ¿GƒjóH »æØdG ìGôL πÑb øe âªJ »àdG áÑ°SÉëªdG ¿GƒjóH »æØdG
 »°UÉ°üàNG  ¢Sóæ¡e  áØ«Xh  π¨°ûj  …òdG  ôμÑdG »°UÉ°üàNG  ¢Sóæ¡e  áØ«Xh  π¨°ûj  …òdG  ôμÑdG
 ¢VôY  »a  OƒæÑdG  ¢†©H  AÉ¨dEG  ºJ  ó≤a  ,»°ù«FQ ¢VôY  »a  OƒæÑdG  ¢†©H  AÉ¨dEG  ºJ  ó≤a  ,»°ù«FQ
 á«FÉ¡ædG  á«dÉªLE’G  áª«≤dG  âëÑ°UCÉa  ácô°ûdG á«FÉ¡ædG  á«dÉªLE’G  áª«≤dG  âëÑ°UCÉa  ácô°ûdG
 ∫OÉ©j Ée …CG ,hQƒj ¿ƒ«∏e  ∫OÉ©j Ée …CG ,hQƒj ¿ƒ«∏e 15^615^6 ≠∏ÑªH óbÉ©à∏d ≠∏ÑªH óbÉ©à∏d
 .hQƒj ¿ƒ«∏e  .hQƒj ¿ƒ«∏e 16^416^4 øe ’óH ,QÉæjO ¿ƒ«∏e  øe ’óH ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 5^35^3
 É¡≤«≤ëJ ºJ »àdG  äGQƒaƒdG  áª«b »dÉªLEG  ¿CG  …CG É¡≤«≤ëJ ºJ »àdG  äGQƒaƒdG  áª«b »dÉªLEG  ¿CG  …CG

.QÉæjO ¿ƒ«∏e .QÉæjO ¿ƒ«∏e 9^39^3 »g ádhódG áfGõN ≈∏Y »g ádhódG áfGõN ≈∏Y

��    áÑ°SÉëªdG ¿GƒjO

kÉjƒæ°S % 8 áÑ°ùæH AÓª©∏d kÉjô¡°T kÓNO ≥≤ëJ

ΩGOôà°ùeCG »a ájQÉ≤Y á¶Øëe ≈∏Y PGƒëà°SÓd kGQÉ°ûà°ùe "¿GRQCG"
�  »àdGh  ,äGhôK  ¿GRQCG  ácô°T  âæ∏YCG »àdGh  ,äGhôK  ¿GRQCG  ácô°T  âæ∏YCG

 äÉeóî∏d  »HO  á£∏°S  ±Gô°TE’  ™°†îJ äÉeóî∏d  »HO  á£∏°S  ±Gô°TE’  ™°†îJ
 ΩÉ«≤∏d  IQÉ°ûà°SG  âeób  É¡fCÉH  á«dÉªdG ΩÉ«≤∏d  IQÉ°ûà°SG  âeób  É¡fCÉH  á«dÉªdG
 ájQÉ≤Y  á¶Øëe  ≈∏Y  PGƒ`̀ë`̀à`̀°`̀S’É`̀H ájQÉ≤Y  á¶Øëe  ≈∏Y  PGƒ`̀ë`̀à`̀°`̀S’É`̀H
 ÖJÉμe  ¿É`̀Ñ`̀e  á`̀KÓ`̀K  º°†j  ™ªéªd ÖJÉμe  ¿É`̀Ñ`̀e  á`̀KÓ`̀K  º°†j  ™ªéªd
 TheThe  -ô```JQGƒ```c  »fÉÑe -ô```JQGƒ```c  »fÉÑe"  á`̀ã`̀jó`̀M á`̀ã`̀jó`̀M
 " "Quarter Office BuildingsQuarter Office Buildings

.Góædƒg - ΩGOôà°ùeCG »a.Góædƒg - ΩGOôà°ùeCG »a
 á≤£æe  øª°V  ô`̀JQGƒ`̀c  »fÉÑe  ™≤Jh á≤£æe  øª°V  ô`̀JQGƒ`̀c  »fÉÑe  ™≤Jh
 ájQÉéàdG  ∂jOô«Jƒ∏°S  ΩGOô`̀à`̀°`̀ù`̀eCG ájQÉéàdG  ∂jOô«Jƒ∏°S  ΩGOô`̀à`̀°`̀ù`̀eCG
 ôÑà©J  å«M  ,ΩGOôà°ùeCG  áæjóe  »a ôÑà©J  å«M  ,ΩGOôà°ùeCG  áæjóe  »a
 ójó©dG  º°†J  áª¡eh IQƒ£àe á≤£æe ójó©dG  º°†J  áª¡eh IQƒ£àe á≤£æe
 ™bƒe ôÑà©jh .á«°ù«FôdG ÖJÉμªdG øe ™bƒe ôÑà©jh .á«°ù«FôdG ÖJÉμªdG øe
 ™≤j  ¬fƒc  k É«é«JGôà°S  ÖJÉμªdG  √òg ™≤j  ¬fƒc  k É«é«JGôà°S  ÖJÉμªdG  √òg
 ™jô°ùdG …ôFGódG ≥jô£dG QGƒéH Iô°TÉÑe ™jô°ùdG …ôFGódG ≥jô£dG QGƒéH Iô°TÉÑe
 k’É°üJG ôaƒj …òdGh ΩGOôà°ùeCG »a  k’É°üJG ôaƒj …òdGh ΩGOôà°ùeCG »a A1010
 §°Shh á©jô°ùdG ¥ô£dG áμÑ°ûH kGRÉàªe §°Shh á©jô°ùdG ¥ô£dG áμÑ°ûH kGRÉàªe
 .»dhódG   .»dhódG  SchipholSchiphol  QÉ£eh  áæjóªdG QÉ£eh  áæjóªdG
 ≈∏Y »fÉÑªdG √òg ´ƒbh ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ≈∏Y »fÉÑªdG √òg ´ƒbh ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 äÉ£ëe  ió``̀MEG  ø`̀e  áÑjôb  áaÉ°ùe äÉ£ëe  ió``̀MEG  ø`̀e  áÑjôb  áaÉ°ùe

.ΩGOôà°ùeCG »a á«°ù«FôdG QÉ£≤dG.ΩGOôà°ùeCG »a á«°ù«FôdG QÉ£≤dG
 øY IQÉÑY ¿ÉÑe áKÓK á¶ØëªdG º°†Jh øY IQÉÑY ¿ÉÑe áKÓK á¶ØëªdG º°†Jh

 26^01426^014 ≈∏Y …ƒàëJh Iõ«ªe ÖJÉμe ≈∏Y …ƒàëJh Iõ«ªe ÖJÉμe
 ÖJÉμª∏d  ájô«LCÉJ  áMÉ°ùe  ™Hôe  ôàe ÖJÉμª∏d  ájô«LCÉJ  áMÉ°ùe  ™Hôe  ôàe
 .äGQÉ«°S  ∞bƒe   .äGQÉ«°S  ∞bƒe  430430  ≈`̀dEG  áaÉ°V’ÉH ≈`̀dEG  áaÉ°V’ÉH
 »a  πeÉμdÉH  »fÉÑªdG  ójóéJ  ºJ  óbh »a  πeÉμdÉH  »fÉÑªdG  ójóéJ  ºJ  óbh
 √òg  ôaƒJ  å«M  , √òg  ôaƒJ  å«M  ,20182018-20172017  »eÉY »eÉY
 áÑ°SÉæªdG  ájô°ü©dG  áÄ«ÑdG  »fÉÑªdG áÑ°SÉæªdG  ájô°ü©dG  áÄ«ÑdG  »fÉÑªdG
 ≈dEG  áaÉ°V’ÉH  øjôLCÉà°ùª∏d  áHGòédGh ≈dEG  áaÉ°V’ÉH  øjôLCÉà°ùª∏d  áHGòédGh
 áfôªdG  º«ª°üàdGh  º«°ù≤àdG  äGQÉ«N áfôªdG  º«ª°üàdGh  º«°ù≤àdG  äGQÉ«N
 áÄa  øe  Iõ«ªªdG  ≥aGôªdGh  ÖJÉμª∏d áÄa  øe  Iõ«ªªdG  ≥aGôªdGh  ÖJÉμª∏d

.Ωƒéf ¢ùªîdG.Ωƒéf ¢ùªîdG
 k É`̀æ`̀eBG  k É`̀≤`̀aó`̀J  á¶ØëªdG  √ò`̀gô`̀ aƒ`̀ Jh k É`̀æ`̀eBG  k É`̀≤`̀aó`̀J  á¶ØëªdG  √ò`̀gô`̀ aƒ`̀ Jh
 øe  áYƒæàe  áYƒªée  ø`̀e  πNó∏d øe  áYƒæàe  áYƒªée  ø`̀e  πNó∏d
 Oƒ≤Y  ™«ªL  §`̀HQ  ™e  ,øjôLCÉà°ùªdG Oƒ≤Y  ™«ªL  §`̀HQ  ™e  ,øjôLCÉà°ùªdG
 ∂∏¡à°ùªdG  QÉ©°SCG  ô°TDƒªH  QÉ`̀é`̀jE’G ∂∏¡à°ùªdG  QÉ©°SCG  ô°TDƒªH  QÉ`̀é`̀jE’G
 ºgCG  øeh  .…ƒæ°ùdG  äGQÉ`̀é`̀jE’G  ƒªæd ºgCG  øeh  .…ƒæ°ùdG  äGQÉ`̀é`̀jE’G  ƒªæd
 »a  áahô©e  äÉcô°T  øjôLCÉà°ùªdG »a  áahô©e  äÉcô°T  øjôLCÉà°ùªdG

 MaandagMaandagh h AonAon πãe Góædƒg πãe Góædƒg
EPEX SPOTEPEX SPOTh  h  DPADPAh

.AllshareAllshareh
 Qhó`̀H  äGhô``̀K  ¿GRQCG  ácô°T  â`̀eÉ`̀bh Qhó`̀H  äGhô``̀K  ¿GRQCG  ácô°T  â`̀eÉ`̀bh
 á∏μ«¡d  »é«JGôà°ùdG  QÉ°ûà°ùªdG á∏μ«¡d  »é«JGôà°ùdG  QÉ°ûà°ùªdG
 á¶ØëªdG  ≈∏Y  PGƒëà°S’Gh  á≤Ø°üdG á¶ØëªdG  ≈∏Y  PGƒëà°S’Gh  á≤Ø°üdG
 Qhó`̀ dG  Gò`̀¡`̀H  ôªà°ùà°Sh  ,á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG Qhó`̀ dG  Gò`̀¡`̀H  ôªà°ùà°Sh  ,á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG
 øe  »àdGh  QÉ≤©dG  QÉªãà°SG  Iôàa  ∫ÓN øe  »àdGh  QÉ≤©dG  QÉªãà°SG  Iôàa  ∫ÓN
 AÓª©∏d Éjô¡°T ÓNO ≥≤ëJ ¿G ™bƒàªdG AÓª©∏d Éjô¡°T ÓNO ≥≤ëJ ¿G ™bƒàªdG

.k Éjƒæ°S %.k Éjƒæ°S %8 áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 ¿GRQCG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh ¿GRQCG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Ébh
 ôÑà©J ôÑà©J"  :ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dGƒ`̀HCG  óæ¡e  äGhô``̀ K :ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dGƒ`̀HCG  óæ¡e  äGhô``̀ K
 Góædƒg »a á©HGôdG  »g á≤Ø°üdG  √òg Góædƒg »a á©HGôdG  »g á≤Ø°üdG  √òg
 ¢ùμ©j  É`̀e  ,á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdG  »`̀a ¢ùμ©j  É`̀e  ,á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdG  »`̀a
 .¥ƒ°ùdG  Gòg  ø`̀eCGh  áeÓ°S  »a  Éæà≤K .¥ƒ°ùdG  Gòg  ø`̀eCGh  áeÓ°S  »a  Éæà≤K
 Gô`̀«`̀NCG  ΩGOô`̀à`̀°`̀ù`̀eCG  äó¡°T  ¿G  ó©H Gô`̀«`̀NCG  ΩGOô`̀à`̀°`̀ù`̀eCG  äó¡°T  ¿G  ó©H
 ô«Ñc  Oó©d  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  ∫É≤àfG ô«Ñc  Oó©d  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  ∫É≤àfG
 ,¿óæd  ø`̀e  á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdG  ø`̀e ,¿óæd  ø`̀e  á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdG  ø`̀e
 Iô≤à°ùªdG  ájQÉéàdG  É¡àÄ«Ñd  kGô`̀¶`̀f Iô≤à°ùªdG  ájQÉéàdG  É¡àÄ«Ñd  kGô`̀¶`̀f
 √ò`̀g π`̀©`̀é`̀j É``̀eh .á`̀«`̀μ`̀«`̀eÉ`̀æ`̀jó`̀dGh √ò`̀g π`̀©`̀é`̀j É``̀eh .á`̀«`̀μ`̀«`̀eÉ`̀æ`̀jó`̀dGh
 QÉéjE’G Oƒ≤Y áª«b ƒg Iõ«ªe á≤Ø°üdG QÉéjE’G Oƒ≤Y áª«b ƒg Iõ«ªe á≤Ø°üdG
 ¥ƒ°ùdG  QÉ©°SCÉH  áfQÉ≤e  á°†ØîæªdG ¥ƒ°ùdG  QÉ©°SCÉH  áfQÉ≤e  á°†ØîæªdG
 ƒªf ≥«≤ëàd á°Uôa í«àj Éªe á«dÉëdG ƒªf ≥«≤ëàd á°Uôa í«àj Éªe á«dÉëdG

."á¶ØëªdG πNód »dÉªLEGá¶ØëªdG πNód »dÉªLEG

�  RÉ¡L »a á∏ãªe âjƒμdG ádhO âcQÉ°T  RÉ¡L »a á∏ãªe âjƒμdG ádhO âcQÉ°T 
 ™°SÉàdG  ´ÉªàL’G  »a  á°ùaÉæªdG  ájÉªM ™°SÉàdG  ´ÉªàL’G  »a  á°ùaÉæªdG  ájÉªM
 á°ùaÉæªdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ≥jôØd á°ùaÉæªdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ≥jôØd
 á«Hô©dG  ∫hódG  »a  äGQÉμàM’G  áÑbGôeh á«Hô©dG  ∫hódG  »a  äGQÉμàM’G  áÑbGôeh
 ∫hó`̀ dG  á©eÉéd  áeÉ©dG  á`̀ fÉ`̀eC’G  ô≤ªH ∫hó`̀ dG  á©eÉéd  áeÉ©dG  á`̀ fÉ`̀eC’G  ô≤ªH

.IôgÉ≤dÉH á«Hô©dG.IôgÉ≤dÉH á«Hô©dG
 ájÉªM  RÉ¡L  IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ∫É`̀bh ájÉªM  RÉ¡L  IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ∫É`̀bh
 ´ÉªàL’G  ¿CG  »©ÑfC’G  ó©°SCG  á°ùaÉæªdG ´ÉªàL’G  ¿CG  »©ÑfC’G  ó©°SCG  á°ùaÉæªdG
 á°ùaÉæªdÉH  á°UÉîdG  ÉjÉ°†≤dG  ∫hÉ`̀æ`̀J á°ùaÉæªdÉH  á°UÉîdG  ÉjÉ°†≤dG  ∫hÉ`̀æ`̀J
 á«Hô©dG  ∫hó``dG  »a  QÉμàM’G  áÑbGôeh á«Hô©dG  ∫hó``dG  »a  QÉμàM’G  áÑbGôeh
 óMƒe »`̀Hô`̀Y ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b OGó````YEG  ∂`̀ dò`̀ ch óMƒe »`̀Hô`̀Y ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b OGó````YEG  ∂`̀ dò`̀ ch
 OÉ`̀ë`̀J’G  á``eÉ``bE’  kGó`̀«`̀¡`̀ª`̀J  á°ùaÉæª∏d OÉ`̀ë`̀J’G  á``eÉ``bE’  kGó`̀«`̀¡`̀ª`̀J  á°ùaÉæª∏d
 ô¶ædG  Ωõ∏à°ùj  Éªe  »Hô©dG  »côªédG ô¶ædG  Ωõ∏à°ùj  Éªe  »Hô©dG  »côªédG
 á«Hô©dG  óYGƒ≤dG  ∫ƒM ¢TÉ≤ædG  IOÉYEG  »a á«Hô©dG  óYGƒ≤dG  ∫ƒM ¢TÉ≤ædG  IOÉYEG  »a
 ¿ƒμ«d ¿ƒμ«d " "…OÉ°Tôà°S’G π«dódG…OÉ°Tôà°S’G π«dódG"  á°ùaÉæª∏d á°ùaÉæª∏d
 ¿CG  øμªj  ºK  øeh  ,’ƒª°Th  É≤ªY  ôãcCG ¿CG  øμªj  ºK  øeh  ,’ƒª°Th  É≤ªY  ôãcCG
 ¢ù«d  »àdG  á«Hô©dG  ∫hódG  ¬H  ó°Tôà°ùJ ¢ù«d  »àdG  á«Hô©dG  ∫hódG  ¬H  ó°Tôà°ùJ
 É¡àÑZQ  ∫É`̀M  á°ùaÉæª∏d  ø«fGƒb  É¡jód É¡àÑZQ  ∫É`̀M  á°ùaÉæª∏d  ø«fGƒb  É¡jód
 áÑbGôeh á°ùaÉæª∏d á«æWh ø«fGƒb OGóYEG áÑbGôeh á°ùaÉæª∏d á«æWh ø«fGƒb OGóYEG

.QÉμàM’G.QÉμàM’G
 ≥jôa ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh ≥jôa ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ¢`̀û`̀bÉ`̀f AGô``̀Ñ``̀î``̀dG ¢`̀û`̀bÉ`̀f AGô``̀Ñ``̀î``̀dG
 áª¡e  äÉYƒ°Vƒe áª¡e  äÉYƒ°Vƒe
 á°ùaÉæªdÉH  ≥∏©àJ á°ùaÉæªdÉH  ≥∏©àJ
 ∫hó```̀L ó``̀ª``̀à``̀YGh ∫hó```̀L ó``̀ª``̀à``̀YGh
 πª°T …òdGh ¬dÉªYCG πª°T …òdGh ¬dÉªYCG
 ∫ƒcƒJhôH  á°ûbÉæe ∫ƒcƒJhôH  á°ûbÉæe
 ∫Éée  »a  ¿hÉ©àdG ∫Éée  »a  ¿hÉ©àdG
 ø«H  á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG ø«H  á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó````dG ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó````dG
 ó©Hh  ¬fCG  ≈dEG  Éàa’ ó©Hh  ¬fCG  ≈dEG  Éàa’
 º`̀J á``°``û``bÉ``æ``ª``dG º`̀J á``°``û``bÉ``æ``ª``dG
 á≤aGƒªdÉH á«°UƒàdG á≤aGƒªdÉH á«°UƒàdG

 ∫Éée »`̀ a ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ∫ƒ`̀cƒ`̀ Jhô`̀ H ≈`̀∏`̀Y ∫Éée »`̀ a ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ∫ƒ`̀cƒ`̀ Jhô`̀ H ≈`̀∏`̀Y
 øe  Ö∏£dGh  ,á«Hô©dG  ∫hódÉH  á°ùaÉæªdG øe  Ö∏£dGh  ,á«Hô©dG  ∫hódÉH  á°ùaÉæªdG
 ¿hÉ©àdG ∫ƒcƒJhôH ∫É°SQG áeÉ©dG áfÉe’G ¿hÉ©àdG ∫ƒcƒJhôH ∫É°SQG áeÉ©dG áfÉe’G
 ∫hódÉH  á°ùaÉæªdG  ∫Éée  »`̀a  ∫ó©ªdG ∫hódÉH  á°ùaÉæªdG  ∫Éée  »`̀a  ∫ó©ªdG
 á≤£æe  »a  AÉ°†YC’G  ∫hódG  ≈dEG  á«Hô©dG á≤£æe  »a  AÉ°†YC’G  ∫hódG  ≈dEG  á«Hô©dG

 Iô``ë``dG IQÉ``̀ é``̀ à``̀ dG Iô``ë``dG IQÉ``̀ é``̀ à``̀ dG
 iôÑμdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG iôÑμdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 É¡JÉ¶MÓe  AGó``̀ HE’ É¡JÉ¶MÓe  AGó``̀ HE’
 ,¬«∏Y  á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG ,¬«∏Y  á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG
 ∫hódG  øe  Ö∏£dGh ∫hódG  øe  Ö∏£dGh
 ∫É`̀ °`̀ SQG AÉ`̀ °`̀ †`̀ YC’G ∫É`̀ °`̀ SQG AÉ`̀ °`̀ †`̀ YC’G
 á«FÉ¡ædG  É¡JÉ¶MÓe á«FÉ¡ædG  É¡JÉ¶MÓe
 ∫ƒ`̀ cƒ`̀ Jhô`̀ H ≈`̀ ∏`̀Y ∫ƒ`̀ cƒ`̀ Jhô`̀ H ≈`̀ ∏`̀Y
 »a ∫ó©ªdG ¿hÉ©àdG »a ∫ó©ªdG ¿hÉ©àdG
 ≈dEG á°ùaÉæªdG ∫Éée ≈dEG á°ùaÉæªdG ∫Éée

.áeÉ©dG áfÉeC’G.áeÉ©dG áfÉeC’G
 »©ÑfC’G  ±É`̀ °`̀VCGh   »©ÑfC’G  ±É`̀ °`̀VCGh  
 AGôÑîdG  ≥`̀jô`̀a  ¿G AGôÑîdG  ≥`̀jô`̀a  ¿G
 óYGƒ≤dG É°†jCG ¢ûbÉf óYGƒ≤dG É°†jCG ¢ûbÉf
 …OÉ°Tôà°SG  π«dóc  á°ùaÉæª∏d  á«Hô©dG …OÉ°Tôà°SG  π«dóc  á°ùaÉæª∏d  á«Hô©dG
 ¢Vô©d ™ªà°SG å«M ,á«Hô©dG ∫hódG ø«H ¢Vô©d ™ªà°SG å«M ,á«Hô©dG ∫hódG ø«H
 ¿ƒfÉb OƒLh á«ªgCG ∫ƒM áeÉ©dG áfÉeC’G ¿ƒfÉb OƒLh á«ªgCG ∫ƒM áeÉ©dG áfÉeC’G
 QÉμàM’G áÑbGôeh á°ùaÉæª∏d óMƒe »HôY QÉμàM’G áÑbGôeh á°ùaÉæª∏d óMƒe »HôY
 ΩÉ«b  ∫É`̀ M  ≥ª©dGh  ∫ƒª°ûdÉH  º°ùàj ΩÉ«b  ∫É`̀ M  ≥ª©dGh  ∫ƒª°ûdÉH  º°ùàj

.»Hô©dG »côªédG OÉëJ’G.»Hô©dG »côªédG OÉëJ’G
 ≥jôa  ≈°UhCG  á°ûbÉæªdG  ó©Hh  ¬fG  ø«Hh ≥jôa  ≈°UhCG  á°ûbÉæªdG  ó©Hh  ¬fG  ø«Hh
 AÉ°†YC’G  ∫hó``̀dG  ø`̀e  Ö∏£dÉH  AGôÑîdG AÉ°†YC’G  ∫hó``̀dG  ø`̀e  Ö∏£dÉH  AGôÑîdG
 ∫ƒM  É¡àjDhôH  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  IÉ`̀aGƒ`̀e ∫ƒM  É¡àjDhôH  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  IÉ`̀aGƒ`̀e
 π«dódG π«dódG"  á°ùaÉæª∏d  á«Hô©dG  óYGƒ≤dG á°ùaÉæª∏d  á«Hô©dG  óYGƒ≤dG
 íàa  IOÉ``̀YEG  å«M  øe  , íàa  IOÉ``̀YEG  å«M  øe  ,"…OÉ°Tôà°S’G…OÉ°Tôà°S’G
 »a  ≥MÓe  áaÉ°VEG  hG  ¬∏jó©àd  ¢TÉ≤ædG »a  ≥MÓe  áaÉ°VEG  hG  ¬∏jó©àd  ¢TÉ≤ædG
 óYƒe  »`̀a  ,π`̀«`̀dó`̀dG  ø`̀e  áæ«©e  •É`̀≤`̀f óYƒe  »`̀a  ,π`̀«`̀dó`̀dG  ø`̀e  áæ«©e  •É`̀≤`̀f

.20192019 ƒ«fƒj  ƒ«fƒj 1515 √É°übCG √É°übCG
 áfÉeC’G øe Ö∏£dG ºJ ¬fCÉH »©ÑfC’G OGRh áfÉeC’G øe Ö∏£dG ºJ ¬fCÉH »©ÑfC’G OGRh
 ¿CÉ°ûH AÉ°†YC’G ∫hódG ájDhQ ¢VôY áeÉ©dG ¿CÉ°ûH AÉ°†YC’G ∫hódG ájDhQ ¢VôY áeÉ©dG
 ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G ≈∏Y …OÉ°Tôà°S’G π«dódG ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G ≈∏Y …OÉ°Tôà°S’G π«dódG
 PÉîJ’  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ¢ù∏éª∏d PÉîJ’  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ¢ù∏éª∏d
 á°ùaÉæªdG  ´ƒ°Vƒe  ¿CG  GócDƒe  ,  Ωõ∏j  Ée á°ùaÉæªdG  ´ƒ°Vƒe  ¿CG  GócDƒe  ,  Ωõ∏j  Ée
 âëÑ°UCG  »àdGh  áeÉ¡dG  äÉYƒ°VƒªdG  øe âëÑ°UCG  »àdGh  áeÉ¡dG  äÉYƒ°VƒªdG  øe
 á«ª«∏bE’G äÉ©ªéàdG »a õ«ªe ™°Vh É¡d á«ª«∏bE’G äÉ©ªéàdG »a õ«ªe ™°Vh É¡d
 ™°Vh  ≥aGƒà«d  πª©dG  Ωõ∏à°ùj  Éªe ™°Vh  ≥aGƒà«d  πª©dG  Ωõ∏à°ùj  Éªe
 IôëdG IQÉéàdG á≤£æe QÉWEG »a á°ùaÉæªdG IôëdG IQÉéàdG á≤£æe QÉWEG »a á°ùaÉæªdG

.äÉ©ªéàdG ∂∏J ™e iôÑμdG á«Hô©dG.äÉ©ªéàdG ∂∏J ™e iôÑμdG á«Hô©dG

��    ôJQGƒc »fÉÑe ™ªée

á«Hô©dG ∫hó∏d »côªédG OÉëJ’G áeÉbE’ kGó«¡ªJ

QÉμàM’G áÑbGôeh á°ùaÉæª∏d »HôY ¿ƒfÉb OGóYEG »a ∑QÉ°ûJ âjƒμdG

أسعد األنبعي
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