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�أهم �إجنازات ال�سنة

شركــةالبحــرين للمالحــة
والتجــارة الدوليـة
شركة مقرها مملكة
البحرين وتمتد أعمالها
العالمية عبر ثالث قارات،
وهي مجموعة سلسة
توريد تعمل في مجال
المبيعات والتسويق
واللوجستيات والموارد
الغذائية

تتخ�ص�ص بي �إم �إم �آي يف التوزيع وبيع اجلملة والتجزئة للمواد
الغذائية وامل�رشوبات ،ومتثل عدد ًا من ال�رشكات واملاركات
العاملية الراقية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .ولها دور
�إقليمي غالب يف توريد مواد ا�ستهالكية مبوجب عقود حل�ساب
حكومات خارجية وم�ؤ�س�سات �أهلية.
وهي مدرجة يف �سوق البحرين للأوراق املالية ،ومن �أ�رسع
ال�رشكات منو ًا يف قطاع �أعمالها ،ورقم مبيعات ي�صل �إىل 200
مليون دوالر �أمريكي .وتتبنى املجموعة �سيا�سة ا�ستهداف
الأداء والرتكيز على خدمات الزبائن وفق �أعلى امل�ستويات
و�أف�ضل املمار�سات العاملية .وبعد � 125سنة متوا�صلة من
العمل يف منطقة اخلليج العربي ،تتمتع بي �إم �إم �آي الآن ب�سمعة
عالية ك�إحدى �رشكات القطاع اخلا�ص الرائدة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
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واصلت بي إم إم آي تحقيق نمو قوي خالل
العام  ،2006وسجلت إيرادات قياسية
وتوسع ًا جغرافي ًا ،وفازت بأعمال جديدة
وحققت أرقام ًا قياسية جديدة في الحصة
السوقية ،وعملت من جديد على تعزيز
القدرة التنظيمية للمجموعة.
n

n

n

n

n

n

n

n

n

بلغت الإيرادات نحو  57مليون دينار بحريني ،وهي �أعلى �إيرادات حتققها
املجموعة على الإطالق.
كان �صايف الأرباح ثاين �أعلى �أرباح حتققها بي �إم �إم �آي يف تاريخها.
نحو  %30من الإيرادات ت�أتي من خارج البحرين.
بد�أت �رشكة اللوج�ستيات امل�شرتكة يف الكويت مبا�رشة �أعمالها.
تتواجد املجموعة الآن يف  7دول عرب  3قارات.
دعيت بي �إم �إم �آي للتحدث �أمام م�ؤمتر القمة احلادي ع�رش لل�سوق
امل�شرتكة لدول �رشقي وجنوبي �أفريقيا.
فازت بي �إم �إم �آي جيبوتي بعقد حكومي خارجي جديد.
جنحت �إين�شكيب البحرين يف �ضمان احل�صول على خيار ل�سنة �أخرى
لعقدها اخلا�ص بخدمة �سفن �أ�سطول البحرية.
وكالة ما�سرتفودز �سجلت رقم ًا قيا�سي ًا جديد ًا يف احل�صة ال�سوقية.

 nمبيعات و�أرباح �أ�سواق الأ�رسة عادلت امل�ستويات العاملية.
	nا�ستكمال �إعادة هيكلة دائرة املوارد الب�رشية.
 nتطبيق نظام الكفاءات القيادية للمديرين.
	nا�ستكمال خطط نظام �إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية.
	nال�رشوع يف تركيب نظام  ERPالقائم على نظام �أوراكل.
	nاملحافظة على ا�ستحقاق �شهادة �ضمان اجلودة (�آي�سو .)2000 :9001
 nت�شكيل جلنة جديدة لربنامج الثقافة امل�ؤ�س�سية ـ الفوز بالثقة.
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* مالحظة :وفق ًا لقواعد املحا�سبة الدولية ،احت�سبت �إيرادات �إن�شكيب
البحرين ك�رشكة م�شرتكة اعتبار ًا من  1يناير  ،2004فنتج عن ذلك
انخفا�ض متنا�سب يف بيان الإيرادات.
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة

	�أع�ضاء جمل�س �إدارة بي �أم �أم �آي
1
2
3
4
5
6
7
8

3

ال�سيد عبداهلل ح�سن بوهندي ,رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد عبداهلل حممد جمعة ,نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد ر�ضا الفرج ,ع�ضو جمل�س الإدارة
الدكتور يو�سف عبداهلل فخرو ,ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد �شوقي علي فخرو ,ع�ضو جمل�س الإدارة

9

اللجنة التنفيذية

ممثلي الإدارة
 9جوردون بويل ،الرئي�س التنفيذي
 10جعفرعبد الوهاب املن�صور ،نائب الرئي�س التنفيذي
 11عمار عقيل� ،سكرتري ال�رشكة

1

10

ال�سيد �شوقي على فخرو ,رئي�س اللجنة
ال�سيد �إبراهيم خليفة الدو�رسي
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني

7

4

جلنة التدقيق

جلنة اال�ستثمار

الدكتور يو�سف عبداهلل فخرو ,رئي�س اللجنة
ال�سيد عبداهلل حممد جمعة
ال�سيد ر�ضا الفرج

ال�سيد عبداهلل ح�سن بوهندي ,رئي�س اللجنة
ال�سيدة منى يو�سف امل�ؤيد
ال�سيد جهاد يو�سف �أمني

5

8

11
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تقرير رئي�س جمل�س الإدارة

نمـو استراتيجي 		
		 قـوي

عبداهلل ح�سن بوهندي ,رئي�س جمل�س الإدارة

تطورات استراتيجية
خالل السنة ساعدت
المجموعة على االنتقال
إلى أقرب ما يكون من
تحقيق رؤيتها في أن
تصبح شركة إقليمية
تتميز بالتنويع والتجديد

بالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أت�رشف ب�أن
�أ�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي والبيانات
املالية املوحدة ل�رشكة البحرين للمالحة
والتجارة الدولية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 .2006وي�سعدين �أن �أفيدكم ب�أن العام 2006
كان واحد ًا من �أف�ضل ال�سنوات يف التاريخ
الطويل للمجموعة .وجاءت هذه النتائج املالية
املميزة مدعومة بعدد من التطورات الهامة
اال�سرتاتيجية والت�شغيلية والتنظيمية.
النتائج املالية

كان الأداء املايل لل�رشكة يف العام  2006من �أف�ضل ما حققته
املجموعة ،حيث ارتفعت �إيرادات البيع بن�سبة  21يف املائة
لت�صل �إىل  56.9مليون دينار مقابل  46مليون دينار يف نف�س
الفرتة من العام  ،2005فيما زادت �صايف الأرباح بن�سبة  14يف
املائة لتبلغ  9.2مليون دينار (مقابل  8.1مليون دينار يف العام
 .)2005وبلغت حقوق امل�ساهمني  35مليون دينار (مقابل
 30.9مليون دينار يف العام  ،)2005فيما بلغت ربحية ال�سهم
الأ�سا�سية  105فل�س (مقابل  101فل�س يف العام  .)2005و�أود
الإ�شارة �إىل �أن �إيرادات املبيعات قد جتاوزت  57مليون دينار
ويعترب ذلك رقما “قيا�سيا جديدا” يف تاريخ املجموعة ،يف حني
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بلغ �صايف الأرباح ثاين �أعلى رقم حتققه املجموعة (الأعلى حتى
تاريخ هو  10.5مليون دينار حققته املجموعة يف العام .)2004
وجتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن جميع موارد حتقيق الدخل
�سجلت ارتفاع ًا �سنوي ًا يف الإيراد والربح ،با�ستثناء عقودنا
احلكومية التي زادت بن�سبة  40يف املائة تقريب ًا� ،إ ّال �أنها �سجلت
انخفا�ض ًا يف الربحية .ويعود ذلك �إىل الت�أثري ال�سلبي لبع�ض
ق�ضايا خمزون ال�سلع و�شطب املخزون نتيجة لالنتقال من
عقد التموين الرئي�سي ال�سابق �إىل العقد اجلديد الذي بد�أ تنفيذه
يف نهاية العام  .2005وي�رسين الإفادة �أننا منر يف فرتة هذا
االنتقال ،ونتوقع حت�سني م�ستويات الربحية من عقد التموين
اجلديد يف العام .2007
�أما املحفظة اال�ستثمارية التي تديرها ال�رشكة ب�إ�رشاف
جلنة اال�ستثمار امل�سئولة �أمام جمل�س الإدارة ،فقد وا�صلت
�أداءها اجليد خالل العام  .2006وارتفع �إجمايل الأموال التي
تديرها املجموعة من  8.7دينار �إىل  10.8دينار حمققة عائد ًا
�سنوي ًا ن�سبته  7.1يف املائة .وهذه املحفظة املتوازنة التي تت�ألف
�أ�سا�س ًا من �سندات و�أ�سهم �إقليمية وعاملية تدار وفق معايري
م�شددة ومتحفظة بهدف �ضمان حتقيق فاعلية يف تنويع املخاطر
وال�سيولة اجلاهزة.

التطور اال�سرتاتيجي

قطعنا خالل العام � 2006شوط ًا كبري ًا يف تنفيذ ا�سرتاتيجية
املجموعة ب�ش�أن التو�سع الإقليمي .ومن �أهم هذه الإجنازات
ت�أ�سي�س �رشكتنا امل�شرتكة اجلديدة ـ بي �إم �إم �آي واملتحدة
للوج�ستيات ـ يف دولة الكويت.
وبذلك �أ�صبحت املجموعة متواجدة يف �سبع بلدان عرب
ثالث قارات ،علم ًا ب�أن نحو  30يف املائة من الإيرادات ت�أتي
من خارج البحرين .وهذا االجتاه امل�شجع يتما�شى مع هدفنا
اال�سرتاتيجي يف تقوية وتو�سعة احل�ضور الإقليمي للمجموعة
وتعزيز مبادرات ت�أ�سي�س �رشكات م�شرتكة� ،إىل جانب �أنه
ي�ساعد على توفري م�صادر متنوعة للدخل على املديني املتو�سط
والبعيد ،ويفتح فر�ص ًا ا�ستثمارية جديدة يف منطقة اخلليج .كما

 • 7التقرير ال�سنوي  2006بي �إم �إم �أي

�أنه يعزز قدرتنا على املحافظة على النمو املتميز الذي حققناه
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وكان املحرك الأ�سا�سي له تنامي
الأعمال التعاقدية� .أما خططنا اال�سرتاتيجية القادمة فت�شمل
اال�ستفادة من ا�ستثمارنا القائم يف جيبوتي لتطوير �أن�شطة
جديدة يف القرن الأفريقي .وقد قام الرئي�س التنفيذي للمجموعة
با�ستعرا�ض �إمكانات ال�رشكة يف املنطقة حني دعي للتحدث
يف م�ؤمتر القمة احلادي ع�رش لل�سوق امل�شرتكة لدول �رشقي
وجنوبي �أفريقيا الذي عقد يف جيبوتي وح�رضه ر�ؤ�ساء  20دولة
�أفريقية .كما نخطط للتو�سع يف �أماكن �أخرى وتقدمي عمليات
�سل�سلة توريد يف دولة قطر مع �رشيك مرتقب ،وتو�سيع ن�شاط
�أ�سواق الأ�رسة يف مملكة البحرين بافتتاح منافذ بيع جديدة يف
مواقع رئي�سية.

الإجنازات الت�شغيلية

بالرغم من تزايد املناف�سة ،فقد متكنت مبيعاتنا املحورية
وعملياتنا الت�سويقية يف البحرين ـ وهي مبيعات اجلملة والتجزئة
للمواد الغذائية وامل�رشوبات ـ من حتقيق نتائج مالية قيا�سية
والفوز بح�صة �سوقية �أكرب.
ويف قطر ،كان �أداء زاد للت�سويق والتوزيع �أداء قوي ًا �أدى �إىل
ارتفاع �إيراداتها وربحيتها .و�إىل جانب ذلك ،جنحت �إين�شكيب
البحرين يف �ضمان احل�صول على خيار ل�سنة �أخرى لعقدها
اخلا�ص بخدمة �أ�ساطيل بحرية يف البحرين ،يف الوقت الذي فازت
فيه بي �إم �إم �آي جيبوتي بعقد متوين جديد للحكومة الفرن�سية
يف �رشقي �أفريقيا وعقد لوج�ستيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية
العاملية.

امل�ستجدات التنظيمية

وا�صلنا طوال ال�سنة تعزيز القدرات التنظيمية للمجموعة
بتحقيق عدد من الإجنازات البارزة� ،شملت ا�ستكمال اخلطط
لبدء العمل بنظام �إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية يف مطلع العام .2007
كما �أن تعريف وحتديد �أولويات املخاطر يف �أعمالنا املنوعة
و�ضمان �أننا نديرها بفاعلية وكفاءة يعترب �أمر ًا هام ًا ال�ستمرار
جناح �أعمالنا .ويت�ساوى يف الأهمية �أي�ض ًا تطبيق �آخر تقنيات

تقرير رئي�س جمل�س الإدارة (يتبع)

املعلومات واالت�صال ،وي�رسين الإفادة ب�أن جمل�س الإدارة وافق
على اعتماد مايل كبري ال�ستثماره يف تركيب نظام  ERPالقائم
على نظام �أوراكل الذي �سيعمل على توحيد جميع نظم الت�شغيل
والدعم يف املجموعة .وعلى �صعيد املوارد الب�رشية ،وا�صلنا
تركيز اهتمامنا على حت�سني الأداء وذلك بتطبيق نظام الكفاءات
القيادية للمديرين والكفاءات ال�سلوكية للموظفني .ويف نف�س
الوقت وا�صلنا مراجعة �سيا�سات املجموعة فيما يتعلق بال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،وقمنا بتطوير برنامج ثقافتنا امل�ؤ�س�سية ـ
الفوز بالثقة ـ وحافظنا على ا�ستحقاق �شهادة �ضمان اجلودة على
نطاق �أعمال املجموعة ككل.

�إحكام مراقبة ال�رشكة

تلتزم بي �إم �إم �آي بالتبني والعمل وفق �أعلى امل�ستويات العاملية
املتعلقة بتجارتنا املتنوعة وخدمات الدعم التابعة لها .ففي العام
 ،2006وا�صلنا تعزيز �إطار �إحكام الرقابة ل�ضمان التقيد التام
ب�آخر متطلبات م�رصف البحرين املركزي .كذلك قمنا مبراجعة
وتعزيز ال�ضوابط املالية الداخلية و�إجراءات �إدارة املخاطر.

امل�سئولية االجتماعية

نتحمل م�سئولياتنا االجتماعية بكل جدية ونعمل على دعم
الرعاية االجتماعية للمجتمع الذي تعمل فيه بي �إم �إم �آي .ومن
هذا املنطلق ،قمنا خالل العام  2006بتقدمي الدعم املايل والعملي
لعدد من الأعمال اخلريية وامل�ؤ�س�سات الطبية والتعليمية� ،إىل
جانب رعاية �أو دعم عدد من املنا�سبات الثقافية والريا�ضية
واالجتماعية ،فيما تتهي�أ �أول جمموعة من طالب برنامج املنح
الدرا�سية الذي ترعاه �أ�سواق الأ�رسة للتخرج يف العام القادم.
كما وا�صلنا مبادراتنا يف دعم الأعمال اخلريية يف املجتمعات التي
يوجد فيها مقر املجموعة ،مع تزايد ن�سبة امل�شاركة ال�شخ�صية
من جانب املوظفني املنت�سبني لبي �إم �إم �آي.

ا�ست�رشاف امل�ستقبل

يعكف جمل�س الإدارة حالي ًا على تقييم عدد من الفر�ص التجارية
الهامة عرب املنطقة ،وت�شمل حتالفات ا�سرتاتيجية حمتملة
و�رشاكات جتارية .و�سن�ستفيد من ذلك يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا

ب�ش�أن التو�سع اجلغرايف يف املناطق التي ت�ستطيع املجموعة
الإفادة من قدراتها املحورية وحتقيق قيمة �إ�ضافية.
ومع ا�ستمرار الرتكيز على حت�سني الأداء ،ف�إن لدى جمل�س
الإدارة كل الثقة يف قدرة الإدارة التنفيذية على نقل بي �إم �إم �آي
�إىل �أقرب ما يكون من حتقيق هدفها يف �أن ت�صبح �رشكة �إقليمية
رائدة تتميز بالتنويع والتجديد.

توزيع الأرباح

يقرتح جمل�س الإدارة توزيع الربح ال�صايف لل�سنة على النحو
التايل:
 nتوزيع �أرباح نقدية بقيمة  4.4مليون دينار ـ وهي بواقع
 0.50فل�س ًا لكل �سهم (مقابل  0.50فل�س ًا لكل �سهم يف العام
 )2005ـ منها  0.20فل�س ًا كانت ال�رشكة وزعتها يف �شكل
�أرباح نقدية م�ؤقتة خالل ال�سنة.
 nتخ�صي�ص مبلغ  104.700دينار ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.
 nحتويل مبلغ  500.00دينار �إىل ح�ساب االحتياطي العام.
 nحتويل مبلغ  413.276دينار ًا �إىل ح�ساب االحتياطي
القانوين.
 nتخ�صي�ص مبلغ  187.280دينار للتربعات والأعمال
اخلريية.
 nبالن�سبة ملكاف�آت جمل�س الإدارة :يف العام  2006بلغت
املدفوعات الإجمالية  161.600دينار ت�سلمها �أع�ضاء
جمل�س الإدارة .وتت�ألف هذه املدفوعات من 116.200
دينار كمكاف�آت للأع�ضاء ،و 45.400دينار ك�أتعاب �أخرى
حل�ضور اجتماعات اللجان.
ً
ً
 nتوزيع �أ�سهم منحه بن�سبة �سهما واحدا لكل � 10أ�سهم
�صادرة.

�شكر وتقدير

يف �أوائل هذه ال�سنة ،مت انتخاب ال�سيد ر�ضا فرج ع�ضو ًا يف
جمل�س الإدارة نظر ًا خللو �أحد املنا�صب نتيجة لوفاة املرحوم
�سامي �أمني يف �أواخر العام  .2005وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س
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الإدارة� ،أود الرتحيب بر�ضا الذي ميلك من اخلربات الوا�سعة
واملواهب املهنية ما يفيد املجل�س .كما �أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة
لأتقدم �إليه بخال�ص ال�شكر على جهوده الدائبة وم�ساهمته
القيمة التي يقدمها للمجموعة خالل دورة عمله.
قبل جمل�س الإدارة �إ�ستقالة ال�سيد حممد �إبراهيم ال�رشوقي
خالل العام ،وقد عني املجل�س ال�سيد حممد فاروق امل�ؤيد ل�شغل
املن�صب ال�شاغر .يود املجل�س التقدم بال�شكر اجلزيل لل�سيد
حممد ال�رشوقي ويتمنى لل�سيد حممد فاروق امل�ؤيد م�شاركة
ناجحة.
وبالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أود �أن �أرفع خال�ص
االمتنان والعرفان �إىل ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك املفدى
و�إىل �صاحب ال�سمو رئي�س الوزراء املوقر و�إىل �صاحب ال�سمو
ويل العهد الأمني القائد العام لقوة دفاع البحرين ،على قيادتهم
احلكيمة وعلى الت�شجيع الذي يلقاه منهم القطاع اخلا�ص يف
مملكة البحرين .وال�شكر مو�صول �أي�ض ًا �إىل وزارات الدولة،
وعلى الأخ�ص م�رصف البحرين املركزي و�سوق البحرين
للأوراق املالية ووزارة ال�صناعة والتجارة على توجيهاتها
ودعمها.
و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأ�شيد بالثقة الدائمة والوالء
من جانب امل�ساهمني والعمالء و�رشكاء العمل .وختام ًا� ،أتقدم
بخال�ص ال�شكر �إىل فريق الإدارة التنفيذية و�إىل جميع املوظفني
املنت�سبني لبي �إم �إم �آي ،الذين لوال تفانيهم و�إخال�صهم ملا متكنا
من حتقيق �سنة �أخرى ناجحة.

عبداهلل ح�سن بوهندي
رئي�س جمل�س الإدارة
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سباق الجائزة الكبرى لعام  2006في البحرين منح شركة بي إم إم آي عروض رائعة
لثالثة من وكاالتها في مجال المنتجات االستهلالكية والمشروبات .فريق ردبل
مدعوم من شراب الطاقة ردبل ،وفريق وليمز مدعوم من بدوايزر ،أما فريق
مكالرين فمدعوم من شركة هنكل صاحبة العالمة التجارية :برسيل ،برل وفا.
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�إحكام رقابة ال�رشكة

نحافـظ علـى 				
		 المستـويات
بي إم إم آي ملتزمة
بتبني وتطبيق أعلى
المستويات العالمية في
أنشطة التنويع التجاري
والدعم

جمل�س �إدارة ال�رشكة م�سئول �أمام امل�ساهمني عن االلتزام
بتحقيق وتنفيذ �أداء مايل م�ستدام وعن حتقيق قيمة طويلة الأجل
للم�ساهمني .فرئي�س جمل�س الإدارة م�سئول عن قيادة املجل�س
و�ضمان فاعليته ومتابعة �أداء الإدارة التنفيذية و�إقامة حوار
مع امل�ساهمني .ولهذا الغر�ض� ،شكل جمل�س الإدارة ثالث جلان
مل�ساعدته على تنفيذ م�سئولياته .كما �أن دائرة التدقيق الداخلي
م�سئولة مبا�رشة �أمام جمل�س الإدارة من خالل جلنة التدقيق
(�أنظر الر�سم البياين) .وتت�ضمن ال�صفحة الرابعة واخلام�سة من
هذا التقرير �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن
املجل�س و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية.

�إطار �إحكام الرقابة

يت�ألف �إطار �إحكام الرقابة يف بي �إم �إم �آي من قواعد ال�سلوك
املهني وال�سيا�سات والإجراءات وال�ضوابط الداخلية و�إجراءات
�إدارة املخاطر و�إجراءات التدقيق الداخلي واخلارجي والتقيد
الفعال وال�شفافية والقيا�س وامل�ساءلة.
بالإجراءات ،واالت�صال ّ

قواعد ال�سلوك املهني

رغبة يف حماية �سمعة املجموعة ،قامت بي �إم �إم �آي بتطوير
قواعد لل�سلوك املهني حتدد ال�سلوكيات التي ينبغي التم�سك بها
من جانب جميع املعنيني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء
الإدارة التنفيذية واملوظفني .وميكن الإطالع على هذه القواعد
يف ن�سخة مطبوعة ون�سخة �إلكرتونية� ،إىل جانب �إمكانية الإطالع
عليها من خالل املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملجموعة.
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تعمل بي إم إم آي على االضطالع بالدور
الريادي والمراقبة والشفافية ،ويشمل ذلك
ـ من غير حصر ـ إدارة شئونها وسياساتها
في إطار التقيد بالمتطلبات التنظيمية.
كما يشمل وضع الضوابط والموازين
للتأكد من أن ما يتم تنفيذه دائم ًا هو
الشيء الصحيح وبالطريقة الصحيحة.
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االلتزام بالأنظمة والقوانني

باعتبارها �رشكة مدرجة يف �سوق البحرين للأوراق املالية،
حتتفظ بي �إم �إم �آي ب�سيا�سات و�إجراءات �شاملة بغر�ض �ضمان
التقيد التام بالأنظمة والقوانني ذات العالقة التي ت�صدرها
م�ؤ�س�سة نقد البحرين و�سوق البحرين للأوراق املالية .وتتوىل
جلنة التدقيق الإ�رشاف على التقيد بالقوانني املتعلقة بالتداول
با�ستغالل معلومات داخلية.

االت�صاالت

جتري بي �إم �إم �آي جميع ات�صاالتها ب�أ�صحاب ال�ش�أن فيها
مبهنية و�صدق و�شفافية وفهم ودقة ويف الوقت املقرر .وت�شمل
قنوات االت�صال الرئي�سية تقرير ًا �سنوي ًا ون�صف �سنوي
وح�سابات وكتيبات وموقع ًا �إلكرتوني ًا داخلي ًا ون�رشة �إخبارية
و�إعالنات يف ال�صحف املحلية املنا�سبة.
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امل�ساهمون

�أع�ضاء الإدارة التنفيذية
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فريق املبيعات والت�سويق( :من الي�سار �إىل اليمني)
�إيان موير ،مدير امل�رشوبات
�سريلو بارينج ،مدير �أ�سواق الأ�رسة
جواد مدن ،مدير ق�سم الب�ضائع اال�ستهالكية

�أع�ضاء الإدارة التنفيذية( :على ال�صفحة املقابلة:
من الي�سار �إىل اليمني)
جوردون بويل ،الرئي�س التنفيذي
مايكل �إي�ستود ،مدير العمليات للمبيعات
والت�سويق
روبرت �سميث ،مدير العمليات للوج�ستيات
واملوارد الغذائية
جعفر املن�صور ،نائب الرئي�س التنفيذي،
مدير عام املالية
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فريق الدعم( :من الي�سار �إىل اليمني)
جوي�س فرناند�س ،من�سقة نظم اجلودة
�صالح احلايكي ،مدير ال�شئون الإدارية
عمار عقيل ،مدير �أق�سام املالية و�سكرتري ال�رشكة
مايك كروجر ،مدير ق�سم تقنية املعلومات

فريق اللوج�ستيات( :من الي�سار �إىل اليمني)
براندن �سميث ،مدير املوارد الغذائية
ليندا لورن�س ،مديرة عقود املواد الغذائية
دان وي�سال ،مدير عام خدمات �إن�شكيب البحرية
(البحرين)
و�سام اجلمال ،مدير تطوير الأعمال
كرمي املحل ،مدير ق�سم التخزين والتوزيع
(اللوج�ستيات)

ا�ستعرا�ض العمليات

جوردون بويل ،الرئي�س التنفيذي

نمـو تجـاري
		 متجــدد

كان العام  2006سنة
إنجازات عملية مميزة،
حيث واصلت جميع
أقسام المجموعة
تحسين المستويات
من حيث النمو واألداء.

ي�سعدين �أن �أفيد ب�أن العام  2006كان �سنة
حافلة ب�إجنازات رائعة �شملت جميع �أعمال
املجموعة ،حيث �ساهمت جميع الدوائر والأق�سام
يف حتقيق م�ستوى قيا�سي من النمو يف الوقت
الذي عملت فيه على تو�سعة وتعزيز �أن�شطتها
املحورية .ويف نف�س الوقت ،ف�إن املبادرات العديدة
التي نفذتها دوائر امل�ساندة خالل ال�سنة جعلت
بي �إم �إم �آي م�ؤ�س�سة �أقوى و�أكرث مهنية وفاعلية.
املجموعة

تت�ألف الدوائر امل�ؤ�س�سية يف بي �إم �إم �آي من دائرتني هما دائرة
نظم اجلودة ودائرة ات�صاالت ال�رشكة .وخالل العام ،2006
وا�صل فريق نظم اجلودة تطوير ال�سيا�سات والإجراءات،
وعمل على املحافظة على ا�ستحقاق �شهادة �ضمان اجلودة
�آي�سو  2000 :9001التي ت�شمل الآن جميع �أعمال املجموعة
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وتغطي اال�سترياد والتخزين
وبيع اجلملة والتوزيع وبيع املواد الغذائية وامل�رشوبات .وخالل
ال�سنة �أي�ض ًا ،مت ت�أكيد ا�ستحقاقنا ل�شهادة وكالة لويدز التي
حتتفظ بها �رشيكتنا �إين�شكيب البحرين للخدمات املالحية ،فيما
ا�ستكملت بي �إم �إم �آي �إجراءات طلب اعتمادها وفق املعايري
الدولية لل�صحة وال�سالمة املهنية (�أوه�سا�س .)18001
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و�إىل جانب ذلك� ،أنيط بفريق نظم اجلودة مهمة �إ�ضافية هي
الإ�رشاف على طرح النظام اجلديد لإدارة املخاطر على نطاق
املجموعة .وقد با�رش الفريق مهمته مع جمموعة الإدارة العليا
لبيان وحتديد �أولوية املخاطر املختلفة يف عمليات املجموعة على
النطاق الإقليمي ،خا�صة و�أن �إدارة هذه املخاطر ي�شكل عام ًال
حا�سم ًا يف جناح العمل وي�ساعد على �ضمان �أن جنعل م�ؤ�س�ستنا
�أكرث تكام ًال وتركيز ًا.
�أما فريق االت�صاالت فهو م�سئول عن �ضمان �أن تكون جميع
االت�صاالت مع �أ�صحاب ال�ش�أن يف بي �إم �إم �آي ـ داخلي ًا وخارجي ًا
ـ تدار �إدارة مهنية وتت�سم بال�شفافية والدقة وتلتزم بالوقت
املقرر .والفريق م�سئول �أي�ض ًا عن حماية ال�صورة الذهنية
للمجموعة و�سالمة عالماتها التجارية .وخالل العام ،2006
طرح الفريق دلي ًال جديد ًا للهوية امل�ؤ�س�سية ،ت�ضمن �إر�شادات
ال�ستعمال وتطبيق �شعارات �رشكاتنا املنت�سبة وامل�شرتكة
والفروع .كما توىل الفريق قيادة الأن�شطة االجتماعية التي
نظمتها �أو �ساهمت فيها املجموعة.

املبيعات والت�سويق

حقق ق�سم املبيعات والت�سويق ـ الذي ي�ضم حمور الأعمال
التجارية وت�رصيف اجلملة وبيع القطاعي وامل�رشوبات يف
البحرين وقطر ـ نتائج مميزة خالل العام  2006مع ارتفاع
ح�صة املجموعة يف ال�سوق وانت�شار ماركاتها التجارية.
فقد متكنت نادر للتجارة من النجاح يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتها
يف ت�شكيل حمفظة من ال�سلع �رسيعة النفاد التي ات�سمت
باجلودة ال بالكمية ،وا�ست�أثرت باملاركات املبتكرة التي متلأ
فراغ ًا يف ال�سوق .وحافظ فريق املبيعات على �سمعته املتميزة
يف �أخالقيات التجارة واالخت�صا�ص املهني وخدمة العمالء،
�إىل جانب �أ�سلوبه املتميز يف ت�صنيف ال�سلع وخا�صة بالن�سبة
للمواد منتهية ال�صالحية والت�شكيل .ونتيجة لذلك ،ارتفعت
الإيرادات والهوام�ش الربحية ارتفاع ًا كبري ًا بف�ضل جناح
وكاالتنا الرئي�سية مثل كوجليت وكرافت ورد بل .ومن �أهم
الإجنازات التي حققتها املجموعة خالل ال�سنة ت�سجيل رقم
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قيا�سي عاملي جديد من جانب وكالة ما�سرتفودز التي ا�ستحوذت
على ح�صة �سوقية بلغت ن�سبتها  62.6يف املائة يف قطاع حلويات
ال�شوكوالته يف البحرين.
كذلك �سجلت �أ�سواق الأ�رسة رقم ًا قيا�سي ًا �آخر يف املبيعات
والأرباح بلغت ما يعادل تقريب ًا ما حتققه الأ�سواق العاملية
الرائدة بالرغم من عملها يف �سوق �صغرية للغاية ،بل �أثبتت
�أ�سواق الأ�رسة �أنها �ضحية جناحها .فبعد �أن ا�ستحوذت على
ح�صة �سوقية رائدة يف قطاع البقاالت الفاخرة يف البحرين خالل
ال�سنوات الأخرية� ،شهدت حمالتها يف البديع�/سار تو�سعة
كبرية ال�ستيعاب العدد املتنامي من الزبائن .وبالتايل ،تعكف بي
�إم �إم �آي الآن على حتديد مواقع جديدة لتو�سعة وتعزيز �أ�سواق
الأ�رسة.
�أما فريق امل�رشوبات يف املجموعة فقد �أظهر من جديد قدرته
على و�ضع ا�سرتاتيجيات ت�سويقية جديدة للتكيف مع املتغريات
املحلية ،ومنها نقل منافذ البيع من املناطق ال�سكنية يف البحرين.
ونظر ًا للعناية الفائقة التي يوليها فريق امل�رشوبات املاركات التي
يقوم بت�رصيفها والعالقات القوية مع �أ�صحاب هذه املاركات،
فقد متكن الفريق من حتقيق كميات مبيعاته امل�ستهدفة مع
املحافظة على ح�صته ال�سوقية بالن�سبة ملاركاته الرئي�سية.
وكان انعقاد �سباق اجلائزة الكربى لل�سيارات (فورميوال واحد)
يف البحرين خالل �شهر مار�س ـ الذي ا�ستهل �سل�سلة �سباقات
الفورميوال واحد العاملية ،منا�سبة مرة �أخرى ا�ستفادت منها بي
�إم �إم �آي يف عر�ض �أربع من وكاالتها الرئي�سية للمواد الغذائية
وامل�رشوبات ،وهي م�رشوب الطاقة رد بل ،وبدوايزر ودياجو
وهينكل.

اللوج�ستيات واملواد الغذائية

ي�ضم فرع اللوج�ستيات واملواد الغذائية فرق العقود احلكومية
وجمموعة �سل�سلة التوريد ،ويدعمهما يف ذلك مرافق لوج�ستية
متطورة للغاية تابعة لبي �إم �إم �آي وم�شرتكة يف البحرين وقطر
والكويت �ضمن دول جمل�س التعاون اخلليجي وجيبوتي يف
�رشقي �أفريقيا.

ا�ستعرا�ض العمليات (يتبع)

وكانت العقود احلكومية اخلارجية التي بد�أ تنفيذها يف �أواخر
العام  2005قد حققت �أداء جيد ًا خالل العام  ،2006وت�شمل
عقد بي �إم �إم �آي الذي يغطي البحرين وقطر واململكة العربية
ال�سعودية ،وعقد �إين�شكيب البحرين خلدمات املوانئ وال�سفن
خلدمة �أ�ساطيل بحرية يف البحرين ،وعقد بي �إم �إم �آي مع طرف
ثالث يف جيبوتي.
ومن �أهم الإجنازات التي حتققت يف  2006الفوز بعقد كبري
لتوريد املواد الغذائية للحكومة الفرن�سية يف جيبوتي ،حيث
�إن بي �إم �إم �آي هي �أحد �أكرب املوردين املتعاقدين .ولدعم هذا
العقد اجلديد� ،شكلت بي �إم �إم �آي بنجاح تنظيم ًا جديد ًا ل�سل�سلة
التوريد لتوفري املواد الغذائية من فرن�سا ـ وهو �سبق �آخر
حتققه املجموعة .وتطلب ذلك توظيف مزيد من املوظفني الذين
يتحدثون اللغة الفرن�سية لكي ن�ضمن �أننا ن�ستطيع توفري خليط
من املعرفة واملهارات لزبوننا اجلديد .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،جنحت
�إين�شكيب البحرين يف �ضمان احل�صول على خيار ل�سنة �أخرى
لعقدها اخلا�ص بخدمة ال�سفن.
وخالل هذه الفرتة �أي�ض ًا ،ا�ستكملت بي �إم �إم �آي ت�أ�سي�س
�رشكتها امل�شرتكة اجلديدة ـ بي �إم �إم �آي واملتحدة للوج�ستيات
ـ يف الكويت مع �إحدى ال�رشكات التابعة ل�رشكة امل�شاريع
الكويتية (كيبكو) .وقد مت االتفاق مع �رشكائنا على ا�سرتاتيجية
و�أهداف العمل ،مبا يف ذلك توظيف مدير عام .ومن املبادرات
اال�سرتاتيجية الرئي�سية الأخرى ،حتديد قطعة �أر�ض لإقامة
جممع م�ستودعات جديد ل�رشكة بي �أند بي للتموين يف قطر .ومن
�ش�أن هذا امل�رشوع �أن ّ
ميكن املجموعة من تلبية احتياجات الزبائن
املتنامية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي التي ينمو اقت�صادها
ب�رسعة .و�إىل جانب ذلك ،ونتيجة ال�ستغالل ا�ستثمارنا حتى
تاريخه يف �أعمالنا اللوج�ستية املحورية يف جيبوتيّ ،
متكنا من

قطع �شوط يف و�ضع خطط لتطوير خدمات جديدة ت�شمل
املواد الغذائية ودور ال�ضيافة يف القرن الأفريقي .وقد فزنا
م�ؤخر ًا بعقد لوج�ستيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية العاملية
يف جيبوتي ،بالإ�ضافة �إىل ت�صنيفنا �ضمن فئة “�أف�ضل و�آخر
عر�ض” ملناق�صة مقدمة �إىل الأمم املتحدة.
وقد �أ�صبح التميز يف �إدارة �سل�سلة التوريد كفاءة حمورية
حا�سمة بالن�سبة لبي �إم �إم �آي وا�ستمرار جناحها يف تطوير
عنا�رص رئي�سية لنجاح �أعمال املجموعة يف امل�ستقبل .ومن هذا
املنطلق ،نعكف الآن على تنفيذ اتفاقيات خدمات م�شرتكة بني
مهام �سل�سلة التوريد وموارد حتقيق الدخل يف املجموعة بهدف
حت�سني الفاعلية والكفاءة الت�شغيلية وتعزيز م�ستويات خدمات
ور�ضا الزبائن الداخليني واخلارجيني.
وعلى �صعيد اخلدمات اللو;تية ،ا�ستكمل العمل يف تو�سعة
وحتديث م�ستودع �سرتة� ،إ�ضافة �إىل عمل جتديدات وا�سعة يف
م�ستودع ميناء �سلمان ،وتعزيز مرافق م�ستودعات الإيداع
اجلمركي وال�سلع مدفوعة ال�رضيبة ،مما يعني �أن بي �إم �إم
�آي لن تكون يف حاجة بعد الآن ال�ستئجار مرافق تخزين يف
البحرين.

خدمات الدعم

ي�ضم ق�سم خدمات الدعم يف بي �إم �إم �آي �أعمال املكاتب اخللفية
وت�شمل املالية املركزية واملوارد الب�رشية وتقنية املعلومات
وال�شئون الإدارية وال�صحة وال�سالمة والأمن .وطوال العام
 ،2006وا�صلنا الرتكيز على تعزيز قدراتنا التنظيمية وحت�سني
التميز يف الأداء.
ويف هذا الإطار ،ظلت الإدارة الفاعلة وقيا�س الأداء م�ؤ�رش ًا
هام ًا يف املجموعة ،و�أ�صبحت التقارير ال�شهرية ور�صد
م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية نظام ًا ثابت ًا يف املجموعة .وجرى خالل

التقرير ال�سنوي  2006بي �إم �إم �أي • 18

ال�سنة مراجعة وحت�سني عدد من م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية
على نطاق امل�ؤ�س�سة والأق�سام وذلك مت�شي ًا مع الأهداف
اال�سرتاتيجية والعملية.
وخالل العام  ،2006ا�ستكمل �إعادة هيكلة دائرة املوارد
الب�رشية ،و�صدر دليل معدل للموارد الب�رشية ،وطرحت
كفاءات �إدارية و�سلوكيات وظيفية جديدة .كذلك تو�سع العمل يف
توفري فر�ص تدريبية للموظفني وذلك بطرح نظام جديد للتعلم
الإلكرتوين .وجرى خالل ال�سنة �أي�ض ًا تنفيذ مبادرة رئي�سية يف
تطوير برنامج الثقافة امل�ؤ�س�سية ـ الفوز بالثقة ـ يف بي �إم �إم �آي
وذلك بت�شكيل جلنة جديدة بقيادة الرئي�س التنفيذي.
وملا كانت تقنية املعلومات واالت�صاالت ت�شكل حمرك ًا
هام ًا وقيمة م�ضافة لأعمال املجموعة ،فقد �أقر جمل�س الإدارة
اقرتاحات تقدمت بها الإدارة التنفيذية لو�ضع نظام جديد
للمعلومات واالت�صاالت ( )EPRيقوم على �أ�سا�س نظام �أوراكل،
و�سوف يكون له مردود هام على جميع الأعمال التجارية
وخدمات الدعم.
وي�شكل هذا اال�ستثمار الكبري يف النظام اجلديد عن� ً
رصا
هام ًا يف تكامل عمليات اللوج�ستيات و�سل�سلة التوريد يف بي �إم
�إم �آي ،و�ستكون له نتائج �إيجابية من حيث الكفاءة والفاعلية
الت�شغيلية ورفع الإنتاجية وتعزيز م�ستويات اخلدمات على
نطاق املجموعة.
وجرى خالل ال�سنة �أي�ض ًا القيام مبراجعة �شاملة ل�سيا�سات
و�إجراءات البيئة وال�صحة وال�سالمة �إىل جانب عمليات الأمن.

امل�سئولية االجتماعية

تويل بي �إم �إم �آي م�سئولية م�ساهمتها يف رعاية املجتمع املحلي
كل عناية واهتمام .و�إىل جانب التربعات املالية التي تقدمها
بي �إم �إم �آي للأعمال اخلريية ،تعمل املجموعة على ت�شجيع
موظفيها على امل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية املحلية .فخالل
العام  ،2006و�ضمن مفهوم امل�ؤ�س�سة الوطنية امل�سئولة،
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ا�ستعرا�ض العمليات (يتبع)

وا�صلنا دعمنا االجتماعي الذي ي�شمل م�شاركة �أع�ضاء الإدارة
التنفيذية واملوظفني يف �أعمال خريية للمجتمع املحلي القريب من
مقر املجموعة .ويف هذا الإطار ،قام فريق من بي �إم �إم �آي بتقدمي
برنامج تفاعل �شخ�صي مع الأطفال يف املركز النهاري اجلديد
جلمعية البحرين للأطفال ذوي ال�صعوبة يف ال�سلوك والتوا�صل
يف �سرتة وذلك داخل املركز ويف رحالت خارجية� .أما برنامج
املنح الدرا�سية الذي ترعاه �أ�سواق الأ�رسة ويغطي امل�صاريف
الدرا�سية ملدة �أربع �سنوات يف جامعة البحرين للطلبة الذين
ينتمون لأ�رس ذوي الدخل املتدين ،فقد دخل الآن �سنته الرابعة
وي�ضم  40طالب ًا وطالبة .و�سوف تتخرج هذه املجموعة خالل
العام .2007

وبتقا�سم قيم م�شرتكة تت�ضمنها ثقافتنا امل�ؤ�س�سية ـ الفوز بالثقة.
وهذا ما يجعل بي �إم �إم �آي فريدة من نوعها ،و�أنا على ثقة من �أن
هذا الأ�سلوب الأ�رسي جتاه العمل �سي�ساعد على �ضمان حتقيق
النجاح والتوفيق لنا يف امل�ستقبل.
وبالنيابة عن فريق الإدارة التنفيذية� ،أود �أن �أغتنم هذه
الفر�صة لأعرب عن خال�ص تقديري لأع�ضاء جمل�س الإدارة
على ثقتهم الكبرية ودعمهم وتوجيهاتهم ،وعن �شكري جلميع
املوظفني على تفانيهم املتوا�صل و�إخال�صهم ومهنيتهم.

�أ�رسة بي �إم �إم �آي

�إن الإجنازات املثرية التي حققناها يف العام  2006ـ ت�أ�سي�س ًا
على التقدم الرائع الذي حققناه يف ال�سنتني الأخريتني ـ ت�شري
بو�ضوح �إىل �أننا ن�ستطيع كفريق حتقيق نتائج تفوق بكثري تلك
التي حققناها يف املا�ضي .وقد �ساعدت هذه الإجنازات بي �إم �إم
�آي على تعزيز موطئ قدمها ملواجهة التحديات القادمة وحتقيق
�أهدافنا الطموحة.
كما �أنها تعمل على نقل بي �إم �إم �آي من فريق �إىل �أ�شبه ما
يكون بالأ�رسة .وكمجموعة ،نتواجد الآن يف �سبع بلدان عرب
ثالث قارات ،فيما يت�ألف موظفونا من  24جن�سية خمتلفة.
ونحن ك�أ�رسة واحدة ،ملتزمون ب�أمناط معينة من ال�سلوك
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جوردون بويل
الرئي�س التنفيذي

تقرير مدققي احل�سابات �إىل ح�رضات ال�سادة امل�ساهمني
�رشكة البحرين للمالحة والتجارة الدولية �ش.م.ب.
�سرتة ,مملكة البحرين

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�رشكة البحرين للمالحة
والتجارة الدولية �ش.م.ب«( .ال�رشكة») وال�رشكات التابعة لها
(«املجموعة») والتي تتكون من امليزانية العمومية املوحدة كما
يف  31دي�سمرب  2006وبيان الدخل املوحد و بيان التغريات
يف حقوق امللكية املوحد و بيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة
املنتهية بذلك التاريخ بالإ�ضافة �إيل ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية
الهامة واالي�ضاحات الأخرى.

م�سئولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية
املوحدة
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�سئولون عن �إعداد البيانات املالية
املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية� .إن هذه امل�سئولية تت�ضمن :ت�صميم وتنفيذ
و�إتباع �أنظمة رقابة داخلية معنية ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية
ب�صورة عادلة وخالية من �أية معلومات جوهرية خاطئة� ،سواء
كانت ناجتة عن اختال�سات �أو �أخطاء  ،وكذلك اختيار وتطبيق
�سيا�سات حما�سبية منا�سبة و �إجراء تقديرات حما�سبية معقولة
يف ظل الأو�ضاع القائمة.

م�سئولية املدققني
		
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء الر�أي يف هذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا
ملا قمنا به من �أعمال التدقيق .لقد مت تدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق
الدولية التي تتطلب منا االلتزام ب�أخالقيات املهنة ذات العالقة ،
وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق بهدف احل�صول على ت�أكيدات
معقولة من خلو البيانات املالية املوحدة من �أي معلومات جوهرية
خاطئة.
ي�شمل التدقيق القيام ب�إجراءات معينة للح�صول على �أدلة تدقيق
م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية .تعتمد
�إجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا ،مبا فيها تقييم خماطر
وجود معلومات جوهرية خاطئة يف البيانات املالية� ،سواء كانت
ناجتة عن اختال�سات �أو �أخطاء .وعند تقييم هذه املخاطر يتم
الأخذ يف االعتبار �أنظمة الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض
البيانات املالية ب�صورة عادلة و التي متكننا من ت�صميم �إجراءات
تدقيق منا�سبة يف ظل الأو�ضاع القائمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء

ر�أي يف مدى فاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية لل�رشكة .كما ي�شمل
التدقيق �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة املبادئ املحا�سبية املتبعة
ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي جتريها الإدارة
بالإ�ضافة �إىل تقييم عام لعر�ض البيانات املالية.
�إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة
لتكوين �أ�سا�س �سليم للر�أي الذي تو�صلنا �إليه.

الر�أي

بر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�صـورة عادلة ،يف كل
اجلوانب اجلوهـرية ،املـركز املايل املوحد للمجموعة كما يف
 31دي�سمرب  2006وعن �أدا�ؤها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة
املنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية.

تقرير حول الأمور التنظيمية والقانونية الأخرى

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،بر�أينا� ،أن ال�رشكة مت�سك �سجالت حما�سبية
منتظمة وان البيانات املالية املوحدة تتفق معها .لقد قمنا
مبراجعة تقرير رئي�س جمل�س الإدارة املرفق ون�ؤكد ب�أن
املعلومات الواردة به متفقة مع البيانات املالية املوحدة .وانه مل
يرد �إىل علمنا وقوع �أية خمالفات خالل ال�سنة لقانون ال�رشكات
التجارية البحريني ل�سنة � 2001أو ملتطلبات عقد الت�أ�سي�س
والنظام الأ�سا�سي لل�رشكة ،ميكن �أن يكون لها اثر جوهري
على �أعمال ال�رشكة �أو مركزها املايل .ولقد ح�صلنا من الإدارة
على جميع الإي�ضاحات واملعلومات التي طلبناها لأغرا�ض
التدقيق.

كي بي ام جي

املنامة – مملكة البحرين
 31يناير 2007

التقرير ال�سنوي  2006بي �إم �إم �أي • 22

نــقــــــــــوي
ِّ
		 قــــــدراتـنــــــا

البـــيــــــانــــــــات املـــالـــــيـــــــــة 2006

	24امليزانية العمومية املوحدة

 • 23التقرير ال�سنوي  2006بي �إم �إم �أي

25

بيان الدخل املوحد

26

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

28

بيان التدفقات النقدية املوحد

29

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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IóMƒŸG á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

»æjôëÑdG QÉæjódÉH
2005

2006

äÉMÉ°†jEG

5^450^146
1^097^868
550^000
8^706^770
3^168^530
155^080
19^128^394

5^948^411
1^407^788
550^000
10^789^360
3^312^659
22^008^218

3
4
23
5
6
7

11^279^737
7^667^245
6^723^651
25^670^633
44^799^027

8^939^625
7^445^790
10^391^124
26^776^539
48^784^757

8
9

8^265^510
(770^763)
4^132^755
1^000^000
545^899
17^694^731
30^868^132

9^092^061
(1^356^631)
4^546^031
1^500^000
161^563
337^633
20^751^292
35^031^949

10
10
11
12

523^514
523^514
13^407^381
13^407^381

601^070
601^070
13^151^738
13^151^738

13

44^799^027

48^784^757

äGOƒLƒŸG
ä’B’Gh äGó©ŸGh äGQÉ≤©dG
ácÎ°ûe Iô£«°ùd á©°VÉN äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG
ácÎ°ûe Iô£«°ùd á©°VÉN äÉcô°T ¤EG ¢Vôb
™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG
á∏«eR ácô°T ‘ äGQÉªãà°SG
äGQÉ≤Y ‘ äGQÉªãà°SG
ádhGóàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG ´ƒª›
¿hõıG
iôNCG áæjóe ·Ph ájQÉŒ ·P
¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG
ádhGóàŸG äGOƒLƒŸG ´ƒª›
äGOƒLƒŸG ´ƒª›
äÉHƒ∏£ŸGh á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
∫ÉŸG ¢SCGQ
áæjõN º¡°SCG
ÊƒfÉb »WÉ«àMG
ΩÉY »WÉ«àMG
ájÒÿG äÉYÈàdG »WÉ«àMG
™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°SÓd ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG
IÉ≤Ñà°ùe ìÉHQCG
á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›
äÉHƒ∏£ŸG
ÚØXƒŸG ™aÉæe
ádhGóàŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
iôNCG áæFGO ·Ph ájQÉŒ ·P
ádhGóàŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

14

äÉHƒ∏£ŸGh á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

: ¢ù∏ÛG øY áHÉ«ædÉH É¡©bhh 2007 ôjÉæj 31 ‘ IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe 44 ¤EG 24 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y IQƒ°ûæŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG äóªàYG

á©ªL Oªﬁ ¬∏dGóÑY
¢ù«FôdG ÖFÉf
24 • …CG ΩEG ΩEG »H 2006 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

…óægƒH ø°ùM ¬∏dGóÑY
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
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óMƒŸG πNódG ¿É«H
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

»æjôëÑdG QÉæjódÉH
2005

2006

äÉMÉ°†jEG

46^957^551 56^979^342
(32^336^750) (39^607^171)

22
22

14^620^801

17^372^171

215^902
(5^629^970)
(2^473^565)
(15^600)

137^458
(7^073^376)
(2^747^280)
-

6^717^568

7^688^973

154^785
76^910
320^532
455^160
353^222

697^657
136^557
277^933
427^862

8^078^177

9^228^982

¢ù∏a 92

¢ù∏a 105

äÉ©«ÑŸG
äÉ©«ÑŸG áØ∏μJ
íHôdG ‹ÉªLG

15
16
17

iôNCG á«∏«¨°ûJ äGOGôjEG
™jRƒàdGh ™«ÑdG äÉahô°üe
á«eƒªYh ájQGOEG äÉahô°üe
iôNCG á«∏«¨°ûJ äÉahô°üe
π«¨°ûàdG íHQ

4

ácÎ°ûe Iô£«°ùd á©°VÉÿG äÉcô°ûdG ìÉHQCG ‘ ácô°ûdG á°üM ‘É°U
áª∏à°ùe º¡°SCG ìÉHQCG
™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG ™«H ìÉHQCG
ájQÉ≤Y äGQÉªãà°SG ™«H ìÉHQCG
á«μæH óFGƒa
áæ°ùdG íHQ ‘É°U

18

º¡°ùdG ≈∏Y óFÉ©dG

á©ªL Oªﬁ ¬∏dGóÑY
¢ù«FôdG ÖFÉf

…óægƒH ø°ùM ¬∏dGóÑY
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

.44 ¤EG 24 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ

…CG ΩEG ΩEG »H 2006 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG

•
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óMƒŸG á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

º¡°SCG
áæjõN

¢SCGQ
∫ÉŸG

(770^763)

8^265^510

(585^868)
(1^356^631)

826^551
9^092^061

º¡°SCG
áæjõN

¢SCGQ
∫ÉŸG

(770^763)

7^187^400

(770^763)

1^078^110
8^265^510

äÉMÉ°†jG
2006

5

10
10
11

2006 ôjÉæj 1 ‘ Éªc ó«°UôdG
:™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG
ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG ‘É°U
πNódG ¿É«H ¤EG ádƒÙG áª«≤dG ‘É°U
Iô°TÉÑe á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ á≤≤ÙG äGOGôjE’G ‹ÉªLG
áæ°ùdG íHQ ‘É°U
áæ°ùdG ∫ÓN á≤≤ÙG ±hô°üŸGh äGOGôjE’G ‹ÉªLG
IQOÉ°U áëæe º¡°SCG
áæjõÿG º¡°SCG AGô°T
2005 áæ°ùd IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμe
2005 áæ°ùd á«FÉ¡ædG º¡°SC’G ìÉHQCG
2006 áæ°ùd á«∏MôŸG º¡°SC’G ìÉHQCG
ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àMÓd πjƒ–
2005 áæ°ùd ΩÉ©dG »WÉ«àMÓd πjƒ–
2005 áæ°ùd ájÒÿG äÉYÈàdG »WÉ«àM’ πjƒ–
2006 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

äÉMÉ°†jG
2005

5

10
10
11

(∫ó©ŸG) 2005 ôjÉæj 1 ‘ Éªc ó«°UôdG
:™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG
ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG ‘É°U
πNódG ¿É«H ¤EG ádƒÙG áª«≤dG ‘É°U
Iô°TÉÑe á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ á≤≤ÙG äGOGôjE’G ‹ÉªLEG
áæ°ùdG íHQ ‘É°U
áæ°ùdG ∫ÓN á≤≤ÙG ±hô°üŸGh äGOGôjE’G ‹ÉªLEG
IQOÉ°U áëæe º¡°SCG
IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμe
2004 áæ°ùd á«FÉ¡ædG º¡°SC’G ìÉHQCG
2005 áæ°ùd á«∏MôŸG º¡°SC’G ìÉHQCG
ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àMÓd πjƒ–
IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’G ¤EG πjƒ–
2004 áæ°ùd ΩÉ©dG »WÉ«àMÓd πjƒ–
2005 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG
.44 ¤EG 24 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ

26 • …CG ΩEG ΩEG »H 2006 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG
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»æjôëÑdG QÉæjódÉH
´ƒªÛG

ìÉHQCG
IÉ≤Ñà°ùe

»WÉ«àMG
ΩÉY

»WÉ«àMG
ájÒÿG äÉYÈàdG

»WÉ«àMG
ádOÉ©dG áª«≤dG

»WÉ«àMG
º««≤àdG IOÉYEG

»WÉ«àMG
ÊƒfÉb

30^868^132

17^694^731

1^000^000

-

545^899

-

4^132^755

(20^330)
(187^936)
(208^266)
9^228^982
9^020^716
(585^868)
(116^200)
(2^405^461)
(1^749^370)
35^031^949

9^228^982
9^228^982
(826^551)
(116^200)
(2^405^461)
(1^749^370)
(413^276)
(500^000)
(161^563)
20^751^292

500^000
1^500^000

161^563
161^563

(20^330)
(187^936)
(208^266)
(208^266)
337^633

-

413^276
4^546^031

´ƒªÛG

ìÉHQCG
IÉ≤Ñà°ùe

»WÉ«àMG
ΩÉY

»WÉ«àMG
ájÒÿG äÉYÈàdG

»WÉ«àMG
ádOÉ©dG áª«≤dG

»WÉ«àMG
º««≤àdG IOÉYEG

»WÉ«àMG
ÊƒfÉb

26^462^179

14^544^664

500^000

-

407^178

1^000^000

3^593^700

152^896
(14^175)
138^721
8^078^177
8^216^898
(115^600)
(2^091^705)
(1^603^640)
30^868^132

8^078^177
8^078^177
(1^078^110)
(115^600)
(2^091^705)
(1^603^640)
(539^055)
1^000^000
(500^000)
17^694^731

500^000
1^000^000

-

152^896
(14^175)
138^721
138^721
545^899

(1^000^000)
-

539^055
4^132^755

…CG ΩEG ΩEG »H 2006 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG
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óMƒŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿É«H
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

»æjôëÑdG QÉæjódÉH
2005

2006

46^537^487 57^180^916
(41^008^145) (47^234^196)
185^670
124^318
5^715^012 10^071^038

á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G
AÓª©dG øe äÉ°VƒÑ≤e
Ú∏eÉ©dGh øjOQƒŸG ¤EG äÉYƒaóe
iôNCG äÉ°VƒÑ≤e
á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

(951^673)
14^632
(3^095^123)
1^019^597
(313^370)
508^546
297^706
76^910
(2^442^775)

(394^052)
64^007
(3^779^204)
1^766^281
(144^129)
376^013
427^862
136^557
(1^546^665)

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G
AÉ°ûfE’G â– ∫ÉªYCGh ä’BGh äGó©e AGô°T
ä’BGh äGó©e ™«H äÉ°VƒÑ≤e
™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG AGô°ûd äÉYƒaóe
™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG ™«H äÉ°VƒÑ≤e
á≤«≤°T ácô°T ‘ QÉªãà°SE’G
ácÎ°ûe Iô£«°ùd á©°VÉN äÉcô°T øe áª∏à°ùe ≠dÉÑe
áª∏à°ùe óFGƒa
áª∏à°ùe º¡°SCG ìÉHQCG
ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

(115^600)
(3^558^392)
(3^673^992)

(116^200)
(585^868)
(4^154^832)
(4^856^900)

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G
áYƒaóe IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμe
áæjõN º¡°SCG AGô°T
áYƒaóe º¡°SCG ìÉHQCG
á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

(401^755)
7^125^406

3^667^473
6^723^651

¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ‘ (¢ü≤ædG) IOÉjõdG ‘É°U
ôjÉæj 1 ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG

6^723^651

10^391^124

Èª°ùjO 31 ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG

.44 ¤EG 24 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ

28 • …CG ΩEG ΩEG »H 2006 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG
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IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
»æjôëÑdG QÉæjódÉH

•É°ûædGh ICÉ°ûædG .1
äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb Ö°ùM øjôëÑdG ‘ á∏é°ùe áªgÉ°ùe ácô°T »g (“ácô°ûdG” hCG “…BG .ΩG .ΩG.»H”) .Ü.Ω.¢T á«dhódG IQÉéàdGh áMÓª∏d øjôëÑdG ácô°T
.1980 ôHƒàcCG ‘ QOÉ°üdG 10999 ºbQ …QÉŒ πé°S ÖLƒÃ É¡WÉ°ûf ¢SQÉ“h ,2001 áæ°ùd »æjôëÑdG ájQÉéàdG
.(“áYƒªÛG”)É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdGh ácô°û∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y 2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ
Ëó≤àH áYƒªÛG Ωƒ≤J Éªc .iôNC’G á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdGh äÉHhô°ûŸGh , á«FGò¨dG OGƒª∏d áFõéàdGh á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ‘ áYƒªéª∏d »°SÉ°SC’G •É°ûædG πãªàj
.ô£b ádhOh øjôëÑdG áμ∏‡ ‘ áYƒªÛG ∫ÉªYCG õcôªàJ .øë°ûdGh øjõîàdG äÉeóN
áeÉ¡dG á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG .2
á©ÑàŸG ÒjÉ©ŸG .CG
IQOÉ°üdG ìÉ°üaE’G ÒjÉ©eh 2001 áæ°ùd »æjôëÑdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb äÉÑ∏£àeh á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG äóYCG
.…õcôŸG øjôëÑdG ∂æH øY
OGóYE’G ¢ù°SCG .Ü
™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°S’G GóY ,á«îjQÉàdG áØ∏μàdG CGóÑe ¢SÉ°SCG ≈∏Y áYƒªéª∏d á«Ñ°SÉÙG äÓé°ùdG øe IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg OGóYEG ” ó≤d
.ádOÉ©dG º«≤dÉH ô¡¶J »àdG
.á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ‘ á≤Ñ£e âfÉc Éªc âHÉK ƒëf ≈∏Y áYƒªÛG πÑb øe á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG ≥«Ñ£J ”
äÉfÉ«ÑdG ó«MƒJ ¢SÉ°SCG .ê
á©HÉàdG äÉcô°ûdG .1
Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe IQƒ°üH á£∏°S áYƒªéª∏d ¿ƒμj ÉeóæY Iô£«°S óLƒJ .áYƒªÛG Iô£«°ùd á©°VÉÿG äÉ°ù°SDƒŸG »g á©HÉàdG äÉcô°ûdG
‘ á©HÉàdG äÉcô°û∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ó«MƒJ ” .É¡à£°ûfCG øe ™aÉæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πLCG øe á°ù°SDƒŸ á«∏«¨°ûàdGh á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ùdG IQGOEG ‘
.Iô£«°ùdG ∂∏J ¿Gó≤a ïjQÉJ ≈àMh Iô£«°ùdG AóH ïjQÉJ øe IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
: ‹ÉàdÉc »g á«°ù«FôdG á©HÉàdG äÉcô°ûdG
•É`````````°û`æ`dG

¢ù«°SCÉàdG ó∏H

á«cÓ¡à°SG ™∏°ùd ájQÉŒ ä’Éch øjôëÑdG áμ∏‡
âaGôc ádÉch øjôëÑdG áμ∏‡
¥ƒ°ùà∏d õcôe øjôëÑdG áμ∏‡
•É°ûædG ∞bƒJ - øjƒªàdG äÉeóN ÒaƒJ
ô£b ádhO
øjõîàdGh …ƒ÷G π≤ædG äÉeóN ÒaƒJ »JƒÑ«L ájQƒ¡ªL
.ôjó°üàdGh OGÒà°S’Gh ™jRƒàdGh

∂∏ªàdG áÑ°ùf
á«∏©ØdG
%100
%100
%100
%100
%100

Ω.Ω.P ójÈàdGh IQÉéà∏d QOÉf ácô°T
Ω.Ω.P IQÉéà∏d RhÒØdG ácô°T
Ω.Ω.P øjôëÑdG Iô°SC’G ácô°T
.Ω.Ω.P ≥jƒ°ùà∏d á«dhódG ô£b ácô°T
,∫.Q.CG.¢S IQÉéàdGh áMÓª∏d øjôëÑdG ácô°T
(áæ°ùdG ∫ÓN â°ù°SCÉJ) »JƒÑ«L
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(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
»æjôëÑdG QÉæjódÉH

(™Ñàj) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG .2
(™Ñàj) äÉfÉ«ÑdG ó«MƒJ ¢SÉ°SCG .ê
ácÎ°ûe Iô£«°ùd á©°VÉÿG äÉcô°ûdG .2
IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ .ájóbÉ©J á«bÉØJÉH hCG ácÎ°ûŸG á«μ∏ŸÉH ICÉ°ûæe ,É¡«∏Y ácÎ°ûe Iô£«°S áYƒªÛG iód »àdG äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J »g
AóH ïjQÉJ òæe á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y ácÎ°ûŸG Iô£«°ù∏d á©°VÉÿG äÉcô°ûdG ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG ™«ªL øe áYƒªÛG á°üM ≈∏Y
.É¡fGó≤a ïjQÉJ ≈àM ácÎ°ûŸG Iô£«°ùdG
ôØ°üdG ¤EG ¢†ØîJ áYƒªéª∏d ájÎaódG áª«≤dG ¿Éa , É¡«∏Y Iô£«°ùŸG äÉcô°ûdG πc ‘ É¡àÑ°ùf ôFÉ°ùÿG ‘ áYƒªÛG áªgÉ°ùe RhÉéàJ ÉeóæY
.É¡«∏Y Iô£«°ùŸG äÉcô°ûdG øY áHÉ«f ™aódÉH âeÉb hCG á«fƒfÉb äÉeGõàdEG áYƒªÛG πªëàJ ÉeóæY AÉæãà°SÉH á«aÉ°VEG ôFÉ°ùN ÜÉ°ùàMG ºàjh
: ‹ÉàdÉc ácÎ°ûŸG Iô£«°ù∏d á©°VÉÿG äÉcô°ûdG
•É`````````°û`æ`dG

¢ù«°SCÉàdG ó∏H

∂∏ªàdG áÑ°ùf
á«∏©ØdG

øë°ûdG äÉeóN ÒaƒJ
á∏ª÷ÉH ™«H ácô°T
äÉYOƒà°ùe π«¨°ûJh AÉ°ûfEG
ôjó°üàdGh OGÒà°S’G äÉeóN
™jRƒàdGh äÉ©«ÑŸGh

øjôëÑdG áμ∏‡
ô£b ádhO
øjôëÑdG áμ∏‡
øjôëÑdG áμ∏‡

%50
%50
%50
%50

.Ω.Ω.P øjôëÑdG ,øë°û∏d Ö«μ°ûfG äÉeóN ácô°T
.Ω.Ω.P á«ŸÉ©dG á«æjôëÑdG ájô£≤dG ácô°ûdG
.Ω.Ω.P ™jRƒà∏d »H ófBG »H ácô°T
.Ω.Ω.P ™jRƒàdG äÉeóÿ »H ófG iCG ácô°T

á∏«eõdG äÉcô°ûdG ‘ QÉªãà°S’G .3
¬«a ¢SQÉ“h âjƒ°üàdG áÑ°ùf øe ô°TÉÑe ÒZ hCG ô°TÉÑe πμ°ûH %20 øe ÌcCG É¡«a áYƒªÛG ∂∏à“ »àdG äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J »g á∏«eõdG äÉcô°ûdG
á≤jô£H á∏«eõdG äÉcô°ûdG ‘ QÉªãà°S’G ÜÉ°ùàMG ºàj .äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏àd á«∏«¨°ûàdGh á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ùdG ≈∏Y ô£«°ùe ÒZ πμ°ûH øμdh ΩÉg ÒKCÉJ
AóH ïjQÉJ òæe á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jô£H á∏«eõdG äÉcô°ûdG ôFÉ°ùNh ìÉHQCG øe áYƒªÛG á°üM ≈∏Y IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πªà°ûJ .á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
‘ ôFÉ°ùÿG øe áYƒªÛG á°üM RhÉéàJ ÉeóæY .ΩÉ¡dG ÒKCÉàdG ∂dP ¿Gó≤a ïjQÉJ ¤EG á∏«eõdG äÉcô°ûdG á£°ûfCG ≈∏Y ΩÉ¡dG ÒKCÉàdG á°SQÉ‡
äÉeGõàdG áYƒªÛG â∏ª– GPEG ’EG á«aÉ°VEG ôFÉ°ùN ÜÉ°ùàMG ºàj ’h ôØ°üdG ¤EG ájÎaódG áª«≤dG ¢†«ØîJ ºà«a É¡à«μ∏e áÑ°ùf á∏«eõdG äÉcô°ûdG
.á≤«≤°ûdG ácô°ûdG øY áHÉ«f ≠dÉÑe ™aóH âeÉb hCG á«fƒfÉb
Ée äÉ«WÉ«àM’G ‘ äGÒ¨àdG ‘ É¡à°üM h ,πNódG ¿É«H ‘ É¡cÓªà°SG ó©H á∏«eõdG ácô°ûdG ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG ‘ áYƒªÛG á°üM ÜÉ°ùàMG ºàj
.QÉªãà°SÓd ájÎaódG áª«≤dG ∑Óªà°S’G ó©H áªcGÎŸG äGÒ¨àdG πjó©J ºàjh .äÉ«WÉ«àM’G ‘ ∑Óªà°S’G ó©H
áæjóŸG äÉHÉ°ù◊G πc ÓeÉ°T ,á∏«eõdG ácô°ûdG ‘ É¡à«μ∏e áÑ°ùf RhÉéàJ hCG …hÉ°ùJ á∏«eõdG ácô°ûdG ‘ ôFÉ°ùî∏d áYƒªÛG á°üM ¿ƒμJ ÉeóæY
øY áHÉ«f äÉYƒaóÃ âeÉb hCG á«fƒfÉb äÉeGõàdG â∏ªq M ób ¿ƒμJ ⁄ Ée ,iôNCG ôFÉ°ùN Ö°ùà– ’ áYƒªÛG ¿Éa ,áfƒª°†e Ò¨dG iôN’G
á∏«eõdG ácô°ûdG
.¿B’G ≈àM É¡JÉ«∏ªY GC óÑJ ⁄ É¡fC’ ∂dPh ,QOÉæÑdG ¥OÉæa ácô°T ,á∏«eõdG ácô°ûdG øe IQÉ°ùN hCG íHQ …CG áYƒªÛG πé°ùJ ⁄
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(™Ñàj) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG .2
(™Ñàj) äÉfÉ«ÑdG ó«MƒJ ¢SÉ°SCG .ê
äÉfÉ«ÑdG ó«MƒJ óæY ÉgOÉ©Ñà°SG ” äÓeÉ©e .4
äÉfÉ«ÑdG OGóYEG óæY áYƒªÛG äÉcô°T ™e äÉ«∏ª©dG øe áŒÉædGh á≤≤ﬁ ÒZ ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG …CGh Ió°UQC’Gh äÓeÉ©ŸG ™«ªL OÉ©Ñà°SG ”
.IóMƒŸG á«dÉŸG
áæjõÿG º¡°SCG .O
ádÉM ‘h .ÉgDhÉ¨dEG ºàj ≈àM IOÎ°ùe º¡°SCÉc ô¡¶Jh É¡H á≤∏©àŸG ∞jQÉ°üŸGh É¡FGô°T OÉ©ŸG ácô°ûdG º¡°SCG áØ∏μàH ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ¢†«ØîJ ºàj
.á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M øª°V ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ÜÉ°ùàMG ºàj kÉ≤M’ ÉgQGó°UEG IOÉYEG hCG É¡©«H
IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμeh º¡°SC’G ìÉHQCG .`g
.É¡«∏Y á≤aGƒŸG ºàJ »àdG IÎØdG ‘ äÉHƒ∏£ªc IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμeh º¡°SC’G ìÉHQCG ÜÉ°ùàMG ºàj
äGOGôjE’G ÜÉ°ùàMG .h
äGQÉ≤©dG øe QÉéjE’G OGôjEG ≥≤ëàj .áeó≤ŸG äÉeóÿGh áYÉÑŸG ™FÉ°†ÑdG ≈∏Y äÉeƒ°üÿG øe á«aÉ°U ÒJGƒØdG ´ƒª› äÉ©«ÑŸG äGOGôjEG πã“
≥≤ëàJ .É¡æY ¿ÓY’G ºàj »àdG IÎØdG ‘ º¡°SC’G ìÉHQCG OGôjEG ≥≤ëàj .QÉéjE’G IÎa ≈∏Y âHÉãdG §°ù≤dG á≤jôW ÖLƒÃ πNódG ¿É«H ‘ ájQÉªãà°S’G
.OGôjE’G ΩÓà°SG ‘ áYƒªÛG ≥M øe ≥≤ëàdG ºàj ÉeóæY hCG ¥É≤ëà°S’G IóYÉb ¢SÉ°SCG ≈∏Y áYƒªéª∏d iôNC’G äGOGôjE’G
áYƒaóŸG /áÑ°ùàμŸG óFGƒØdG .R
ÖLƒÃ ¢Vhô≤dG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG óFGƒØdGh ,á«ÑæLC’G äÓª©dG äÉbhôah ,πLC’G IÒ°üb ™FGOh øY á≤ëà°ùŸG IóFÉØdG ≈∏Y óFGƒØdG OGôjEG πªà°ûj
.»∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e á≤jôW
IôLCÉà°ùŸG ∫ƒ°UC’G .ì
.QÉéjE’G IÎa ≈∏Y âHÉãdG §°ù≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y πNódG ¿É«H ‘ á«∏«¨°ûàdG QÉéjE’G Oƒ≤Y ≈∏Y äÉYƒaóŸG ÜÉ°ùàMG ºàj
äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh äGQÉ≤©dG .•
áàHÉãdG ∫ƒ°UC’G .1
∫ƒ°UC’G º«b á©LGôe ºàjh .äóLh ¿G ,áª«≤dG ¢VÉØîfEG ôFÉ°ùNh ∑Ó¡à°S’G ™ªéàe É¡æe kÉMhô£e áØ∏μàdÉH äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh QÉ≤©dG ô¡¶j
á∏HÉ≤dG É¡àª«b ¤EG äGOƒLƒª∏d ájÎaódG áª«≤dG ¢†«ØîJ ºàj .á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ïjQCÉJ ‘ ,∂dP Ωõd Éª∏c ∫óq ©Jh ,»°VGÎa’G ôª©dGh á«≤ÑàŸG
.IQó≤ŸG OGOÎ°SEÓd á∏HÉ≤dG É¡àª«b øe ÈcCG äGOƒLƒª∏d ájÎaódG áª«≤dG âfÉc GPEG OGOÎ°SEÓd
á≤MÓdG äÉahô°üŸG .2
iôNC’G äÉahô°üŸG á∏ª°SQ ºàJ .√óM ≈∏Y É¡Ø«æ°üJ ” »àdGh äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh QÉ≤©dG øe AõL ∫GóÑà°SÉH á≤∏©àŸG äÉahô°üŸG á∏ª°SQ ºàJ
∞jQÉ°üŸG ™«ªL πª– .∫ƒ°UC’G √ò¡d á«∏Ñ≤à°ùŸG ájOÉ°üàb’G áª«≤dG ‘ IOÉjR ¤EG äÉahô°üŸG √òg …ODƒJ ÉeóæY §≤a áàHÉãdG ∫ƒ°UC’G ≈∏Y
.ÉgóÑμJ óæY πNódG ¿É«H ≈∏Y iôNC’G
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(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
»æjôëÑdG QÉæjódÉH

(™Ñàj) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG .2
(™Ñàj) äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh äGQÉ≤©dG .•
∑Ó¡à°S’G .3
∑Ó¡à°SG ÜÉ°ùàMG ºàj ⁄ .äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸGh äGQÉ≤©∏d Qó≤ŸG »LÉàfE’G ôª©dG ióe ≈∏Y âHÉãdG §°ù≤dG á≤jô£d kÉ≤ah ∑Ó¡à°S’G ÜÉ°ùàMG ºàj
: »∏j Éªc ƒg ´ƒf πμd ™bƒàŸG »LÉàfE’G ôª©dG .»°VGQCÓd
∂∏ªàdG ïjQÉJ øe áæ°S 20-5
πbCG Éª¡jCG QÉéjE’G ó≤Y Ióe hCG áæ°S 20-15
äGƒæ°S 10-2
äGƒæ°S 5

ácƒ∏ªŸG ÊÉÑŸG
IôLCÉà°ùŸG ÊÉÑŸG
äGó©ŸGh äBÉ°ûæŸG
äGQÉ«°ùdG

™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG .…
ójó– ºàjh .ádOÉ©dG áª«≤dÉH kÉ≤M’ É¡°SÉ«b ºàjh .á∏eÉ©ŸG áØ∏μJ É¡«a ÉÃ ádOÉ©dG áª«≤dG É¡fƒc áØ∏μàdÉH ™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°S’G ¢SÉ«b ájGóH ºàj
º«≤dG ‘ Ò¨àdG øY áŒÉædG ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G Úª°†J ºàj .QÉªãà°S’G äGOƒLƒe ‘É°U ¤EG OÉæà°S’ÉH ádhGóàŸG ÒZ á«dÉŸG ¥GQhCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG
¢VÉØîfG hCG π«°üëàdG hCG OÉ©Ñà°S’G hCG ™«ÑdG ádÉM ‘ .á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ π≤à°ùe óæÑc ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG ‘ ™«Ñ∏d ôaƒàŸG äGQÉªãà°SÓd ádOÉ©dG
¿É«H ¤EG É¡∏jƒ– ºàj ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M øª°V kÉ≤HÉ°S É¡HÉ°ùàMG ” »àdGh QÉªãà°S’ÉH á£ÑJôŸG áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ¿CÉa ,QÉªãà°S’G áª«b
.áæ°ùdG ∂∏àd πNódG
äGQÉ≤©dG ‘ äGQÉªãà°S’G .∑
∑Ó¡à°SG ºàjh .óLh ¿G ,É¡àª«b ‘ ¢VÉØîfG á¡LGƒŸ ¢ü°üﬂh ™ªéàŸG ∑Ó¡à°S’G É¡æe kÉMhô£e áØ∏μàdÉH äGQÉ≤©dG ‘ äGQÉªãà°S’G ô¡¶J
áàHÉãdG äGOƒLƒŸG óæH ¤G ájQÉ≤©dG äGQÉªãà°S’G πjƒ– áæ°ùdG ∫ÓN ” .äGƒæ°S 9 `H Qó≤ŸGh »LÉàf’G ÉgôªY ≈∏Y äGQÉ≤Y ‘ äGQÉªãà°S’G ÊÉÑe
.ΩGóîà°SÓd áLÉ◊G ™e É«°TÉ“ ∂dPh
¿hõıG .∫
πª©dG ±hôX ‘ ™bƒàŸG ™«ÑdG ô©°S øY IQÉÑY ƒg É¡≤«≤– øμªŸG áª«≤dG ‘É°U .πbCG Éª¡jCG É¡≤«≤– øμªŸG áª«≤dG ‘É°U hCG áØ∏μàdÉH ¿hõıG ô¡¶j
∞jQÉ°üŸG ™«ªL áØ∏μàdG øª°†àJ .k’hCG êQÉÿG k’hCG πNGódG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¿hõıG áØ∏μJ ÜÉ°ùàMG ºàj .á©bƒàŸG ™«ÑdG ∞jQÉ°üe kÉ°übÉf ájOÉ«àY’G
.ácô°ûdG ¿RÉﬂ ¤EG ¬dƒ°Uh ≈àM ájOÉ©dG ±hô¶dG ‘ ¿hõıG ≈∏Y ≥ØæJ »àdG
ÚØXƒª∏d ™aÉæe .Ω
¿ƒ«æjôëÑdG ¿ƒØXƒŸG
∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG øe πc ¬∏ªëàj …ô¡°T ∑GÎ°TG Ò¶f ∂dPh Ú«æjôëÑdG ÚØXƒª∏d kÉ«æ«eCÉJ kGAÉ£Z á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ôaƒJ
Ö°ùM IOóﬁ äÉªgÉ°ùe èeÉfôH πãÁ …òdGh èeÉfÈdG Gòg ‘ áYƒªÛG áªgÉ°ùe .ÖJGôdG øe áàHÉK ájƒÄe áÑ°ùf ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ö°ùàëjh ÚØXƒŸGh
.ÉgóÑμJ óæY ∞jQÉ°üªc É¡∏«é°ùJ ºàj (19) ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ŸG
ÖfÉLC’G ¿ƒØXƒŸG
áæ°ùd »∏gC’G ´É£≤∏d »æjôëÑdG πª©dG ¿ƒfÉb ¢Uƒ°üæd kÉ≤ah áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉμe IOóﬁ πªY Oƒ≤©H ¿ƒ∏ª©j øjòdG ÖfÉLC’G ¿ƒØXƒŸG ≥ëà°ùj
Ö°ùM IOóﬁ ™aÉæe èeÉfôH πãÁ …òdGh ∫ƒªŸG ÒZ ΩGõàd’G Gò¡d ¢ü°üﬂ πªY ” .…ô¡°T ÖJGQ ôNBGh áeóÿG Ióe ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ö°ùà– 1976
.á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ïjQÉàH πª©dG GƒcôJ ób ÚØXƒŸG ™«ªL ¿G ¢VGÎaG ≈∏Y (19) ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ŸG
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(™Ñàj) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉÙG äÉ°SÉ«°ùdG .2
ájQÉéàdG ·òdG .¿
‘ ¢VÉØîf’G ¢ü°üﬂ É¡æe Éeƒ°üﬂ ,ICÉØ£ŸG áª«≤dÉH ¢SÉ≤J ºKh ,ádOÉ©dG áª«≤dG É¡fƒc áØ∏μàdÉH á«dhCG IQƒ°üH ájQÉéàdG ·òdG ÜÉ°ùàMG ºàj
π«°ü– ≈∏Y IQOÉb ¿ƒμJ ød áYƒªÛG q¿CÉH »Yƒ°Vƒe π«dO ∑Éæg ¿ƒμj ÉeóæY ájQÉéàdG ·òdG áª«b ‘ ¢VÉØîf’G ¢ü°üﬂ πªY ºàjh .É¡àª«b
Ò°ü≤J hCG ,á«dÉŸG á∏μ«g IOÉYEG hCG ¬°SÓaEG ∫ÉªàMEGh ,øjóª∏d á«dÉŸG äÉHƒ©°üdG Èà©Jh .ájQÉéàdG ·ò∏d á«∏°UC’G •hô°ûd É≤ÑW á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG πq c
áª«≤∏d á«dÉ◊G áª«≤dG äGOƒLƒª∏d á«dÉ◊G áª«≤dG RhÉéàJ ÉeóæY ¢ü°üﬂ πªY ºàj .ájQÉéàdG ·òdG áª«b ‘ •ƒÑg ≈∏Y äGô°TDƒe ™aódG ‘ ôNCÉJ hCG
.™«ÑdGh ™jRƒàdG äÉ≤Øf øª°V πNódG ¿É«H ‘ ¢ü°üıG ≠∏Ñe ÜÉ°ùàMG ºàj .∫Éq©ØdG IóFÉØdG ô©°ùH ,á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d IQó≤ŸG
äÉ°ü°üıG .¢S
øe ¿ƒμj ÉeóæYh á≤HÉ°S äÓeÉ©e AGôL øe ájQÉÑàYEG hCG á«fƒfÉb äÉeGõàdG áYƒªÛG ≈∏Y ¿ƒμJ ÉeóæY á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ ¢ü°üﬂ ÜÉ°ùàMG ºàj
.äÉeGõàd’G √òg OGó°ùd ájOÉ°üàbG ™aÉæŸ »LQÉN ≥aóJ OƒLh πªàÙG
á«ÑæLC’G äÓª©dÉH äÓeÉ©ŸG .´
IóMƒdG ¬«a πª©J …òdG á«°SÉ°SC’G ájOÉ°üàbE’G áÄ«ÑdG á∏ªY ∫Éª©à°SEÉH áYƒªéª∏d IóMh πμd á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ áæªq °†àŸG ≠dÉÑŸG ¢SÉ«b ºàj -1
ácô°û∏d á«Ø«XƒdG á∏ª©dG »g »àdGh ,á«æjôëÑdG ÒfÉfódÉH á°SÉ≤e IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG q¿EGh.('' á«Ø«XƒdG á∏ª©dG ”)
äGOƒLƒŸG ∫ƒ– .á∏eÉ©ŸG AGôLEG ïjQÉàH IóFÉ°ùdG ±ô°üdG QÉ©°SC’ kÉ≤ah »æjôëÑdG QÉæjódÉH á«ÑæLC’G äÓª©dÉH ºàJ »àdG äÓeÉ©ŸG ¿hóJ -2
äÉ«∏ªY .ïjQÉàdG ∂dP ‘ óFÉ°ùdG ±ô°üdG ô©°ùH »æjôëÑdG QÉæjódG ¤EG á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ïjQÉJ ‘ á«ÑæLC’G äÓª©dÉH á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh
‘ πé°ùJ áªLÎdGh πjƒëàdG øe áŒÉædG á«ÑæLC’G äÓª©dG äÉbhôa πc ¿EÉa ‹ÉàdÉHh ácô°ûdG äÉ«∏ªY øe kGAõL Èà©J á«LQÉÿG áYƒªÛG
.πNódG ¿É«H
äGOƒLƒŸG áª«b ¢VÉØîfG .±
™bƒàŸG áª«≤dG ôjó≤J πLCG øe áª«≤dG ‘ ¢VÉØîfG …CG πF’O ójóëàd á«eƒªY á«fGõ«e πc ïjQÉJ ‘ áYƒªÛG äGOƒLƒŸ ájÎaódG áª«≤dG á©LGôe ºàJ
™bƒàŸG áª«≤dG ∫ƒ°UC’G øe π°UG …C’ ájÎaódG áª«≤dG âbÉa GPEG ¢VÉØîf’G øe áÑJÎŸG ôFÉ°ùÿG Ö°ùà–h .äGOƒLƒŸG √òg øe É¡YÉLÎ°SG
.πNódG ¿É«H ≈∏Y ôFÉ°ùÿG √òg πª–h , É¡YÉLÎ°SG
¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG .¢U
.∑ƒæÑdG iódh ¥hóæ°üdÉH ájó≤ædG Ió°UQC’G ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG πãªàj
á«HÉ°ù◊G äÉ°SÉ«°ùdG ≥«Ñ£J ‘ äGQGô≤dGh á«Ñ°SÉÙG äGôjó≤àdG ºgCG .¥
πμ°ûH É¡ª««≤J ºàj ΩÉμMC’Gh äGôjó≤àdG √òg ¿CGh .äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d áæ∏©ŸG ≠dÉÑŸG ≈∏Y ôqKƒD J äÉ«°Vôah äGôjó≤J πª©H áYƒªÛG Ωƒ≤J
Qó≤J .áæ«©e ±hôX ‘ ádƒ≤©e âfÉc É¡fCÉH ó≤à©j »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG çGóMC’G äÉ©qbƒJ É¡æe ,iôNCG πeGƒYh á«îjQÉàdG áHôéàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ôªà°ùe
á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ïjQÉJ ‘ áªFÉ≤dG AGô°ûdG äÉÑ∏W ¿EÉa ‹ÉàdÉHh .AGô°ûdG Ö∏W øe óMGh ô¡°T ó©H ™∏°ùdGÒaƒàH ¿ƒeƒ≤«°S øjOQƒŸG q¿ÉC H IQGOE’G
.≥jô£dÉH áYÉ°†ÑdG øª°V πé°ùJ á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ïjQÉJ øe óMGh ô¡°T πÑb ÉgQGó°UEG ” øμdh
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(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
»æjôëÑdG QÉæjódÉH

ä’B’Gh äGó©ŸGh äGQÉ≤©dG .3
´ƒ``ªÛG

äGQÉ«°ùdG

äBÉ°ûæŸG
äGó©ŸGh

»°VGQCG
ÊÉÑeh

9^867^970
232^389
947^281
(111^773)
10^935^867

946^687
100^036
(44^248)
1^002^475

2^972^242
838^245
(67^525)
3^742^962

5^949^041
232^389
9^000
6^190^430

áØ∏μàdG
2006 ôjÉæj 1 ‘
ájQÉ≤Y äGQÉªãà°SG øe ∫ƒﬁ
äÉaÉ°VE’G
äGOÉ©Ñà°S’G
2006 Èª°ùjO 31 ‘

4^417^824
77^309
566^368
(74^045)
4^987^456

663^108
115^791
(38^287)
740^612

2^163^534
250^623
(35^758)
2^378^399

1^591^182
77^309
199^954
1^868^445

∑Ó¡à°S’G
2006 ôjÉæj 1 ‘
ájQÉ≤Y äGQÉªãà°SG øe ∫ƒﬁ
áæ°ùdG ∑Ó¡à°SG
äGOÉ©Ñà°SÉH á≤∏©àe
2006 Èª°ùjO 31 ‘

5^948^411

261^863

1^364^563

4^321^985

ájÎaódG áª«≤dG ‘É°U
2006 Èª°ùjO 31 ‘

5^450^146

283^579

808^707

4^357^859

2005 Èª°ùjO 31 ‘

473^987

93^626

235^542

144^819

2005 áæ°S ∑Ó¡à°SG

2^969^512

469^663

1^866^921

632^928

πeÉμdÉH áμ∏¡à°ùŸG äGOƒLƒŸG áØ∏μJ
2006 Èª°ùjO 31 ‘

2^645^777

371^318

1^641^531

632^928

2005 Èª°ùjO 31 ‘

2005

2006

1^703^095
2^654^764
4^357^859

1^703^095
2^618^890
4^321^985

: »∏j Ée ÊÉÑŸGh »°VGQC’G øª°†àJ
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ácÎ°ûe Iô£«°ùd á©°VÉN äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG .4
2005

2006

943^083
154^785
1^097^868

1^097^868
10^000
697^657
(397^737)
1^407^788

2005

2006

6^472^058
3^095^123
(1^013^307)
152^896
8^706^770

8^706^770
3^779^204
(1^676^284)
(20^330)
10^789^360

ôjÉæj 1 ‘ Éªc
áæ°ùdG ∫ÓN äGQÉªãà°SG
‘É°üdÉH ácÎ°ûe Iô£«°ùd á©°VÉÿG äÉcô°ûdG ìÉHQCG ‘ ácô°ûdG á°üM
áæ°ùdG ∫ÓN π°üÙG : ¬æe ÉMhô£e
Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG .5

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG
áØ∏μàdÉH äGQÉªãà°SG AGô°T
äGQÉªãà°SG ™«H
áæ°ùdG ∫ÓN ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG
Èª°ùjO 31 ‘ ó«°UôdG
á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG .6

2005

2006

-

3^168^530

3^000^000

-

313^370
3^313^370

144^129
3^312^659

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG
30^000^000) - áYÉÑe (¢VQCG) ájQÉ≤Y äGQÉªãà°SG πHÉ≤e ∫óH º¡°SCG
(πeÉμdÉH áYƒaóe ¢ù∏a 100 »∏°UCG ô©°ùH ájOÉY º¡°SCG
É¡æe ™aO ,º¡°S πμd ¢ù∏a 100 á«ª°SEG áª«≤H ájOÉY º¡°SG 2^858^301 áæ°ùdG ∫ÓN IGÎ°ûe º¡°SCG
äÉjÎ°ûeh qΩÉ©dG ¢Vô©dG ∫ÓN á°ü°q üﬂ º¡°SCG :2005) º¡°S πμd ¢ù∏a 50 ≠∏Ñe
(º¡°S πq μd ¢ù∏a 50 ≠∏Ñe É¡æe ™aO ,º¡°S πμd ¢ù∏a 100 á«ª°SEG áª«≤H ájOÉY º¡°SCG 6^206^949 ¥ƒ°ùdG

(144^840)

-

¤EG ájQÉ≤Y äGQÉªãà°SG ™«H ìÉHQCG øe áYƒªÛG á°ü◊ πjó©àdG
√ÓYCG IQƒcòŸG º¡°SCÓd πHÉ≤e á∏«eõdG ácô°ûdG

3^168^530

3^312^659

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
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(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
»æjôëÑdG QÉæjódÉH

äGQÉ≤Y ‘ äGQÉªãà°SG .7
´ƒªÛG

232^389
(232^389)
-

77^309
(77^309)
-

ÊÉÑe

115^964
(115^964)
-

77^309
(77^309)
-

»°VGQCG

116^425
(116^425)
-

áØ∏μàdG
2006 ôjÉæj 1 ‘
ä’B’Gh äGó©ŸGh äGQÉ≤©dG ¤EG ∫ƒﬁ
2006 Èª°ùjO 31 ‘

-

∑Ó¡à°S’G
2006 ôjÉæj 1 ‘
∑Ó¡à°SG ¢ü°üﬂ ¤G ∫ƒﬁ
2006 Èª°ùjO 31 ‘

-

-

-

ájÎaódG áª«≤dG ‘É°U
2006 Èª°ùjO 31 ‘

155^080

38^655

116^425

2005 Èª°ùjO 31 ‘

πjƒ– ” ¬fÉa ∂dòd áé«àfh .ájQÉ≤Y äGQÉªãà°SÉc áØæ°üe âfÉc »àdG ÊÉÑŸGh »°VGQÓd ΩGóîà°S’G á≤jôW ‘ Ò«¨àH áæ°ùdG ∫ÓN áYƒªÛG âeÉb
.ájQÉ≤©dG äGQÉªãà°S’G ,(40) ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ª∏d ÖLƒÃ ä’B’Gh äGó©ŸGh äGQÉ≤©dG óæH ¤G »°VGQ’Gh ÊÉÑª∏d ájÎaódG áª«≤dG
¿hõıG .8
2005

2006

8^117^536
3^671^879
11^789^415

7^059^586
3^185^387
10^244^973

™«Ñ∏d á°Vhô©e áYÉ°†H
≥jô£dÉH ™FÉ°†H

(509^678)
11^279^737

(1^305^348)
8^939^625

ácô◊G Å£H ¿hõıGh ¬à«MÓ°U á«¡àæŸG ¿hõıG ¢ü°üﬂ
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iôNCG áæjóe ·Ph ájQÉŒ ·P .9
2005

2006

6^446^017
1^454^466
7^900^483

6^530^726
1^168^183
7^698^909

áæjóe ájQÉŒ ·P
áeó≤e äÉYƒaóeh iôNCG áæjóe ·P

(233^238)
7^667^245

(253^119)
7^445^790

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒμ°ûŸG ¿ƒjódG ¢ü°üﬂ

2005

2006

9^000^000

20^000^000

¬H ìô°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
º¡°ù∏d ¢ù∏a 100 áª«≤H ( º¡°S 90^000^000 :2005) º¡°S 200^000^000

7^187^400
8^265^510
1^078^110
826^551
8^265^510
9^092^061
(770^763) (1^356^631)

ôjÉæj 1 ‘ πeÉμdÉH ´ƒaóŸGh QOÉ°üdG
áæ°ùdG ∫ÓN IQOÉ°U áëæe º¡°SCG
(º¡°ù∏d ¢ù∏a 100 áª«≤H º¡°S 82^655^100 :2005) 90^920^610 :Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
(º¡°S 2^473^075 :2005) 3^452^083 IOÎ°ùe º¡°SCG

∫ÉŸG ¢SCGQ .10

¢ù∏a 100 º¡°S πc áª«b …OÉY º¡°S 8^265^510 QGó°UÉH ∂dPh πeÉμdÉH ´ƒaóŸGh QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG âeÉb ,2006 áæ°S ∫ÓN
º¡°S :2005) ácƒ∏‡ º¡°SCG Iô°ûY πμd áëæe óMGh º¡°S áÑ°ùæH áëæe º¡°SCÉc (»æjôëH QÉæjO 1^078^110) »æjôëH QÉæjO 826^551 áª«≤H
º¡°SCG πjƒ“ ” .á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ©jRƒàdGh ìÉHQC’Gh ¥ƒ≤◊G å«M øe iôNC’G º¡°SCÓd ájhÉ°ùe º¡°SC’G √òg .(áMƒæ‡ º¡°SCG Iô°ûY πμd ∞°üfh
.IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’G øe áëæŸG
.áæjõN º¡°SCÉc IQOÉ°üdG É¡ª¡°SCG øe %10 óM ¤EG ∂∏ªàH äÉcô°û∏d 2001 áæ°ùd »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb íª°ùj
.…ƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘ ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒŸ á©°VÉNh ácƒ∏‡ º¡°SCG 10 πμd º¡°S áÑ°ùæH áëæe º¡°SCG QGó°UEG IQGOE’G ¢ù∏› ìÎbG
¢ù∏a 50 :2005) ájó≤f äÉ©jRƒàc %50 áÑ°ùæH …CG ,¢ù∏a 100 á«ª°SEG áª«≤H óMGƒdG º¡°ù∏d ¢ù∏a 50 áª«≤H ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒJ IQGOE’G ¢ù∏› ìÎbG
äÉ©jRƒàc (º¡°ù∏d ¢ù∏a 20 :2005) º¡°ù∏d ¢ù∏a 20 É¡æe ™aO ” óbh (ájó≤f äÉ©jRƒàc %50 áÑ°ùæH …CG ,¢ù∏a 100 á«ª°SEG áª«≤H óMGƒdG º¡°ù∏d
.(»æjôëH QÉæjO 116^200 :2005) »æjôëH QÉæjO 104^700 áª«≤H IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμe ìGÎbEG ” Éªc .á«∏Môe
á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘ ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒŸ á©°VÉN »gh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶æ∏d kÉ≤ah â“ IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμeh áMÎ≤ŸG äÉ°ü«°üîàdG
.…ƒæ°ùdG á«eƒª©dG
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(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
»æjôëÑdG QÉæjódÉH

(™Ñàj) ∫ÉŸG ¢SCGQ .10
2005

2006

116^200
45^400
2^405^461
161^500
2^728^561

104^700
40^800
2^624^056
187^280
2^956^836

IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμe
¿Éé∏dG Qƒ°†M ICÉaÉμe
áMÎ≤ŸG ìÉHQ’G äÉ©jRƒJ
ájÒN äÉYÈJ

πã“h º¡°S (¿ƒ«∏e 3^97 : 2005) ¿ƒ«∏e 5^37 ∂∏à“h ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùŸG ÈcCG »g (á∏Ø≤e) .Ü.Ω.¢T √O’hCGh ójDƒŸG π«∏N ∞°Sƒj ácô°T ¿G
: »∏j Éªc »g º¡°SC’G ™jRƒJ ¿EG .QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%4^81 : 2005) % 5^91 áÑ°ùf
2005
øe %
º¡°SC’G OóY
áªFÉ≤dG
42^42
57^58
100

OóY
ÚªgÉ°ùŸG
364
22
386

2006

º¡°SC’G OóY

øe %
º¡°SC’G OóY
áªFÉ≤dG

35^059^202
47^595^898
82^655^100

80^56
13^53
5^91
100

OóY
ÚªgÉ°ùŸG
420
9
1
430

º¡°SC’G OóY

∞«æ°üàdG

73^243^729
12^304^127
5^372^754
90^920^610

%1 øe πbG
* %5 øe πbCG ¤EG %1
%10 øe πbCG ¤EG %5
´ƒªÛG

.áæjõN º¡°SCG ¿ƒ«∏e 3^4 øª°†àJ *
ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G .11
¤EG áYƒªÛG ìÉHQCG ‘É°U øe %10 πjƒ– ºàj , 2001 áæ°ùd »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒ`fÉbh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG äÉÑ∏£àe ÖLƒÃ
QÉæjO 413^276 πjƒ– IQGOE’G ¢ù∏› ìÎbG .QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 áÑ°ùf »WÉ«àM’G ∂dP ó«°UQ ≠∏Ñj ≈àM »`fƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ÜÉ°ùM
ÉgOóM »àdG ä’É◊G ‘ ’EG ™jRƒà∏d πHÉb ÒZ »WÉ«àM’G Gòg ¿G .áæ°ùdG √ò¡d ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ¤EG (»æjôëH QÉæjO 539^055 : 2005) »æjôëH
.2001 áæ°ùd »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb
ΩÉ©dG »WÉ«àM’G .12
IQGOE’G ¢ù∏› ìÎbEG .ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ÜÉ°ùM ¤EG IOóﬁ ≠dÉÑe πjƒ– ºàj ,IQGO’G ¢ù∏› äÉ«°UƒJh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG äÉÑ∏£àe ÖLƒÃ
ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒe ≈∏Y ∞bƒàe Gògh .á«dÉ◊G áæ°ùdG ‘ ΩÉ©dG »WÉ«àMÓd (»æjôëH QÉæjO 500^000 :2005) »æjôëH QÉæjO 500^000 ≠∏Ñe πjƒ–
.…ƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘
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ÚØXƒŸG ™aÉæe .13
áæ°ù∏d Ú«æjôëÑdG ÚØXƒª∏d á«YÉªàLE’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á£°SGƒH QGóŸG óYÉ≤àdG ΩÉ¶f ‘ É¡©aóH áYƒªÛG âeÉb »àdG äÉcGÎ°T’G áª«b â¨∏H
.(»æjôëH QÉæjO 107^903 :2005) »æjôëH QÉæjO 286^783 ≠∏Ñe 2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
: ‹ÉàdÉc Ú«æjôëÑdG ÒZ ÚØXƒª∏d áeóÿG ájÉ¡f ¢ü°üﬂ ‘ ácô◊G âfÉc
2005

2006

452^829
142^100
(71^415)
523^514

523^514
106^893
(29^337)
601^070

ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG
áæ°ùdG ¢ü°üﬂ
áæ°ùdG ∫ÓN áYƒaóŸG ≠dÉÑŸG
Èª°ùjO 31 ‘ ó«°UôdG
.(∞Xƒe 511 : 2005) ∞Xƒe 539 : 2006 Èª°ùjO 31 ‘ áYƒªÛG »ØXƒe OóY ≠∏H
iôNCG áæFGO ·Ph ájQÉŒ ·P .14

2005

2006

8^909^616
4^417^902
79^863
13^407^381

9^785^313
2^900^549
465^876
13^151^738

áæFGO ájQÉŒ ·P
á≤ëà°ùe äÉeGõàdGh iôNCG áæFGO ·P
ácÎ°ûe Iô£«°ùd á©°VÉN äÉcô°T ¤EG ≥ëà°ùe

iôNCG á«∏«¨°ûJ äGOGôjEG .15
2005

2006

201^155
14^632
115
215^902

124^053
13^140
265
137^458

äGQÉéjE’G OGôjEG
áàHÉãdG äGOƒLƒŸG OÉ©Ñà°SG øe óFÉ©dG
áYƒæàe äGOGôjEG

™jRƒàdGh ™«ÑdG äÉahô°üe .16
2005

2006

2^327^789
292^138
3^010^043
5^629^970

2^584^062
317^600
4^171^714
7^073^376

ÚØXƒŸG áØ∏μJ
∑Ó¡à°SG
iôNCG ™jRƒJh ™«H äÉahô°üe

.iôN’G ™jRƒàdGh ™«ÑdG äÉahô°üe óæH ‘ øªq °†àe (QÉæjO 508^533 :2005) QÉæjO 1^297^622 ≠∏H Ωhó©ŸGh ∞dÉàdG ¿hõıG ¢ü°üﬂ
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(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
»æjôëÑdG QÉæjódÉH

ájQGOEGh á«eƒªY äÉahô°üe .17
2005

2006

1^441^358
209^366
822^841
2^473^565

1^510^988
248^768
987^524
2^747^280

ÚØXƒŸG áØ∏μJ
∑Ó¡à°SG
iôNCG ájQGOEGh á«eƒªY äÉahô°üe

º¡°ùdG ≈∏Y óFÉ©dG .18
∫ÓN ádhGóàŸG ájOÉ©dG º¡°SC’G Oó©d íLôŸG §°SƒàŸG ≈∏Y ÚªgÉ°ùª∏d ìÉàŸG íHôdG ‘É°U º«°ù≤J ¢SÉ°SCG ≈∏Y …OÉ©dG º¡°ùdG ≈∏Y óFÉ©dG ÜÉ°ùàMG ºàj
.»∏j Éªc IOÎ°ùŸG º¡°SC’G Oó©d §°SƒàŸG GóY Ée ,áæ°ùdG
2005
2006
8^078^177

9^228^982

80^182^025
8^018^202

79^610^698
8^018^202

ÚªgÉ°ùª∏d ìÉàŸG íHôdG ‘É°U
ÚjOÉ©dG ÚªgÉ°ùŸÉH á°UÉÿG ádhGóàŸG ájOÉ«àY’G º¡°SC’G
ôjÉæj 1 ‘ (IOÎ°ùŸG º¡°SC’G É¡æe áMhô£e)
2006 áæ°ùdG ∫ÓN IQOÉ°üdG áëæŸG º¡°SCG ÒKCÉJ

88^200^227

87^628^900

(2006 ‘ IQOÉ°üdG áëæŸG º¡°SCÉH ∫ó©e : 2005) Èª°ùjO 31 ‘ º¡°SC’G OóY

92

105

(¢ù∏ØdÉH) óMGƒdG º¡°ùdG ≈∏Y óFÉ©dG
ábÓY …hP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e .19

äÉ°SÉ«°ùdG ≈∏Y ôKDƒj PƒØf ¬d ¿ƒμj hCG ôNB’G ±ô£dG ≈∏Y Iô£«°ùdG IQób ±GôWC’G óMC’ ¿ƒμj ÉeóæY ábÓY …hP ±GôWCÉc ±GôWC’G QÉÑàYG ºàj .CG
.ájQÉŒ ¢ù°SCG ≈∏Y É¡«∏Y ≥Øàe ä’ó©Ãh …OÉ©dG πª©dG QÉWG ‘ ábÓ©dG …hP ±GôWC’G ™e äÓeÉ©ŸG ºàJ .ôNB’G ±ô£∏d á«∏«¨°ûàdGh á«dÉŸG
2005

2006

34^983
8^597

24^738
1^630

(á∏Ø≤ŸG) õfÉH áYƒª›
áª∏à°ùe øjõîJ äÉeóN
Èª°ùjO 31 ‘ áæFGO ·P

550^000

550^000

ácÎ°ûe Iô£«°ùd á©°VÉN ácô°ûd ¢Vôb
(áàHÉK äÉ©aO …CG hCG óFGƒa ¿hóH ,π≤æ∏d »H h »H ácô°ûd øjO )
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(™Ñàj) ábÓY …hP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e .19
Ú«°ù«FôdG IQGOE’G »ØXƒe ™e äÓeÉ©e .Ü
¿ƒ∏ª°ûjh .áYƒªÛG á£°ûfCG IQGOEGh áYƒªÛG äÉWÉ°ûf ¬«LƒJh §«£îà∏d á«dhDƒ°ùŸGh á£∏°ùdG ÜÉë°UG ¢UÉî°TC’G ºg Ú«°ù«FôdG IQGOE’G ƒØXƒe
º¡JCÉaÉμe ºàJh Újò«ØæàdG äÉ«∏ª©dG AÉ°SDhQh ,…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉfh ,…ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ,IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG Ú«°ù«FôdG IQGOE’G ƒØXƒe
:‹ÉàdÉc
2005
2006
389^662
25^234

404^196
19^771

óe’G IÒ°üb ™aÉæe
áeóÿG ájÉ¡f ™aÉæe

414^896

423^967

´ƒªÛG

¿B’G ≈àM ≥Ñ£J ⁄ »àdG á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG Ò°SÉØJh ÒjÉ©e .20
âbƒdG ‘ áYƒªéª∏d É¡≤«Ñ£J Ωõ∏e ÒZ »àdGh ,É¡d á©HÉàdG äGÒ°ùØàdGh á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ádó©e / IójóL ÒjÉ©e QGó°UEG áæ°ùdG ∫ÓN ”
:‹É◊G
äÉMÉ°†jE’G :á«dÉŸG äGhOC’G (∫ó©ŸG) á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢VôY á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG º««≤J IOÉYG áª«≤dG ‘ •ƒÑ¡dG ¢ü°üﬂh á«∏MôŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG -

7 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG 1 ºbQ ‹hódG »Ñ°SÉÙG QÉ«©ŸG 9 ºbQ á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG áæ÷ Ò°ùØJ 10 ºbQ á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG áæ÷ Ò°ùØJ -

.óMƒŸG πNódG ¿É«Hh IóMƒŸG á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ≈∏Y …ôgƒL ÒKCÉJ ∑Éæg ¿ƒμj ¿G äGÒ°ùØàdGh ÒjÉ©ŸG √òg ≥«Ñ£J óæY ™bƒàŸG øe ¢ù«d
á«dÉe äÉeGõàdG .21
2005

2006

378^000
334^140
310^347
1^012^337

15^547
453^262
780^000

OÉªàY’G äÉHÉ£N
¬∏LBG á«ÑæLCG äÓªY Oƒ≤Y
(º¡°S 6^206^949 º¡°S πq μd ¢ù∏a 50) - á©HÉJ ácô°T ‘ Ö∏£dG â– º¡°SCG
¿Éª°†dG äÉHÉ£N
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(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
»æjôëÑdG QÉæjódÉH

»YÉ£≤dG π«∏ëàdG .22
: Éªg Ú«°ù«FQ ÚYÉ£b øe áYƒªÛG ∞dCÉàJ
iô``N’
C G á`«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh äÉHhô`` °ûŸGh ájòZCÓd á`∏ª÷G äÉ©«Ñe iô``NC’G á`«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh äÉHhô``°ûŸGh ájòZCÓd áFõéàdG äÉ©«Ñe -

á∏ª÷G
áFõéàdG

.øë°ûdG äÉeóN Ëó≤J ‘ áYƒªéª∏d iôNC’G äÉeóÿG ´É£b πãªàj
.ô£b ádhOh øjôëÑdG áμ∏‡ øe πc ‘ •É°ûf ácô°ûdG iód
äÉ°ü°üıG ìôW ó©H ¿hõıGh áæjóŸG ·òdG øe kÉ°SÉ°SCG ¿ƒμàJh ´É£≤dG ‘ Ωóîà°ùJ »àdG á«∏«¨°ûàdG äGOƒLƒŸG ™«ªL ≈∏Y ´É£≤dG äGOƒLƒe πª°ûJ
øe ácGô°T äGOƒLƒŸG ¢†©Ñd ájÎaódG áª«≤dG ∫Éª©à°SG ºàj . É¡H ¢UÉÿG ´É£≤dG ¤EG äGOƒLƒŸG º¶©e ójó– øμªŸG øe . ä’B’Gh äBÉ°ûæŸGh äGQÉ≤©dGh
.áª«∏°S á≤jô£H äÉYÉ£≤dG ÚH äGOƒLƒŸG ∂∏J ™jRƒJ ºàj å«M ÌcCG hCG ÚYÉ£b πÑb
.á≤ëà°ùŸG äÉahô°üŸGh áæFGódG ·òdG øe kÉ°SÉ°SCG ¿ƒμàJ »àdGh á«∏«¨°ûàdG äÉHƒ∏£ŸG ™«ªL ≈∏Y ´É£≤dG äÉHƒ∏£e πª°ûJ
»æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
áYƒªÛG
2005
2006

áeÉ©dG IQGOE’Gh äÉeóÿG
2005
2006

áFõéàdG
2005

2006

á∏ª÷G
2005

πNódG ¿É«H
2006

46^957
(32^336)

56^979
(39^607)

9
-

52
-

13^530
(9^196)

16^469
(10^782)

33^418
(23^140)

40^458
(28^825)

äGOGôjE’G
äÉ©«ÑŸG áØ∏μJ

14^621

17^372

9

52

4^334

5^687

10^278

11^633

íHôdG πª›

(8^104)
201

(9^820)
137

(625)
91

(661)
11

(1^384)
110

(1^494)
126

(6^095)
-

(7^665) ‘É°U , á«∏«¨°ûJ ∞jQÉ°üe
- iôNCG á«∏«¨°ûJ äGOGôjEG

6^718

7^689

(525)

(598)

3^060

4^319

4^183

3^968

π«¨°ûàdG íHQ

155
77

698
136

155
77

698
136

-

-

-

-

320
455
353

278
428

320
455
353

278
428

-

-

-

-

‘ ácô°ûdG á°üM ‘É°U
á©HÉàdG äÉcô°ûdG ìÉHQCG
ácÎ°ûe Iô£«°ùd
ìÉHQ’G ™jRƒJ OGôjG
äGQÉªãà°SG ™«H ìÉHQG
™«Ñ∏d Iôaƒàe
…QÉ≤Y QÉªãà°SG ™«H ìÉHQG
óFGƒa (±hô°üe)/OGôjG

8^078

9^229

835

942

3^060

4^319

4^183

3^968

áæ°ùdG íHQ ‘É°U
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(™Ñàj) »YÉ£≤dG π«∏ëàdG .22
»æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
áYƒªÛG
2005
2006

áeÉ©dG IQGOE’Gh äÉeóÿG
2005
2006

áFõéàdG
2005

2006

á∏ª÷G
2005

á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG
2006

44^799
(13^931)

48^785
(13^753)

26^999
(1^845)

35^894
(4^112)

970
(1^098)

861
(1^015)

16^830
(10^988)

12^030
(8^626)

äGOƒLƒŸG ´ƒª›
äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

30^868

35^032

25^154

31^782

(128)

(154)

5^842

3^404

äGOƒLƒŸG ‘É°U ´ƒª›

ôWÉıG IQGOEGh á«dÉŸG äGhOC’G .23
á«dÉŸG äGhOC’G
ájQÉŒ ·Ph áæjóe iôNCG ·Ph ájQÉŒ ·Ph ™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SGh ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG øe »°SÉ°SCG πμ°ûH áYƒªéª∏d á«dÉŸG äGhOC’G ¿ƒμàJ
.áæFGO iôNCG ·Ph
IóFÉØdG ∫ó©e ôWÉﬂ
.IóFÉØdG ä’ó©e ôWÉﬂ äGP äGhOC’ …ôgƒL πμ°ûH á°Vô©e ÒZ áYƒªÛG .IóFÉØdG ä’ó©e ‘ Ò¨àdG áé«àf áYƒªÛG ìÉHQCG ôKCÉJ ôWÉﬂ »g
á«fÉªàF’G ôWÉıG
√ò¡H á°Vô©e áYƒªÛG .ôFÉ°ùÿ áYƒªÛG ¢Vô©J ¤EG …ODƒj É‡ É¡bÉ≤ëà°SG óæY á«dÉŸG ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdÉH ±GôWC’G óMCG π°ûa øY áªLÉædG ôWÉıG »g
.ájQÉéàdG áæjóŸG ·òdGh ∑ƒæÑdG ‘ ó≤ædGh ó≤ædG ≈∏Y ôWÉıG
.ó«L ÊÉªàFG õcôÃ ™àªàJ á«∏ﬁ ∑ƒæH ‘ ó≤ædG ´GójEG ” å«M IOhóﬁ ∑ƒæÑdG Ió°UQCGh ó≤ædG øY áŒÉædG á«fÉªàF’G ôWÉıG ¿EG
áHÉbQ ≈Yóà°ùJ »àdG ä’É◊G ójóëàdh ¿ÉªàF’G á©HÉàŸ äGAGôLEG ∑Éæg óLƒJ .á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG ¬ëæe πÑb π«ªY πμd ÊÉªàF’G õcôŸG º««≤J ºàj
.¿ÉªàF’G ôWÉﬂ áÑbGôŸ π«°üëàdGh á©HÉàª∏d äGAGôLEG kÉ°†jCG ∑Éæg óLƒJ .IôμÑe á∏Môe ‘ ∂dPh kÓ«°üØJ ÌcCG á©LGôeh
.óMGh π«ªY øe áæjóe ·òc (»æjôëH QÉæjO 6^134^460 : 2005) »æjôëH QÉæjO 2^748^746 ≠∏Ñe ájQÉéàdG áæjóŸG ·òdG øª°†àJ
ádƒ«°ùdG ôWÉﬂ
èàæJ óbh .á«dÉŸG äGhOC’G øY áªLÉædG äÉeGõàd’ÉH AÉaƒ∏d ΩRÓdG πjƒªàdG ÒHóJ ‘ áHƒ©°U ∑Éæg ¿ƒμJ ÚM ICÉ°ûæŸG É¡d ¢Vô©àJ »àdG ôWÉıG »g
.ádOÉ©dG É¡àª«b ÜQÉ≤j ô©°ùHh áÑ°SÉæŸG áYô°ùdÉH á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øe ádƒ«°ùdG ôWÉﬂ
áMƒæªŸG á«aô°üŸG äÓ«¡°ùàdG ΩGóîà°SG ∂dP ‘ ÉÃ Iôªà°ùe IQƒ°üHh á«aÉμdG ájó≤ædG ∫GƒeC’G óLGƒJ øe ócCÉàdG ≥jôW øY ádƒ«°ùdG ôWÉﬂ IQGOEG ºàJh
.á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉeGõàd’ÉH AÉaƒ∏d ∑ƒæÑdG øe
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(™Ñàj) IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jG
2006 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
»æjôëÑdG QÉæjódÉH

(™Ñàj) ôWÉıG IQGOEGh á«dÉŸG äGhOC’G .23
ádOÉ©dG áª«≤dG
πª©dG ±hôX øª°V É¡d á∏HÉ≤dGh äÓeÉ©ŸG ∂∏àH áaÎ©ŸG ±GôWC’G ∞∏àﬂ ÚH äÉeGõàd’G OGó°S hCG äGOƒLƒŸG ∫OÉÑJ É¡∏HÉ≤e øμÁ »àdG ≠dÉÑŸG »g
.ádOÉ©dG áª«≤dG äGôjó≤Jh á«îjQÉàdG áØ∏μàdG á≤jôW Ö°ùM ájÎaódG áª«≤dG ÚH äÉbhôa èàæJ ób .ájOÉ«àY’Gh ájQÉéàdG
Iô£«°S äGP ácô°ûd ìƒæªŸG ¢Vô≤dG GóYÉe ájÎaódG É¡àª«b øY ájôgƒL IQƒ°üH ∞∏àîJ ’ áYƒªéª∏d á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ¿EG
É¡d ¢Vô≤dG Gò¡d ádOÉ©dG áª«≤dG ájƒ°ùJ .IOóﬁ ¥É≤ëà°SG ó«YGƒe ¬d â°ù«dh óFGƒa ¬«∏Y Ö°ùàëj ’ …òdGh »æjôëH QÉæjO 550^000 ≠dÉÑdGh ácÎ°ûe
.…ôgƒL ÒZ ÒKCÉJ
áfQÉ≤ŸG ΩÉbQG .24
áæ∏©ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M hCG íHôdG ‘É°U ≈∏Y ∞«æ°üàdG IOÉYEG ôKDƒj ⁄ .á«dÉ◊G áæ°ùdG ¢VôY ™e ≈°TÉªààd áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG ¢†©H ∞«æ°üJ IOÉYEG ”
.kÉ≤HÉ°S
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