
1



2



3

4

5

6

7

8

9

12

15

16

17

18

45



4



5

 

  في سبعينيات القرن املا�ضي وبعد تأميم البنوك األجنبية العاملة في السودان، بادرت نخبة من رجال األعمال بفكرة إنشاء البنك 
فإنضم إليهم عددًا من املؤسسات املحلية والعاملية وجمهور من األفراد، بدأ نشاطه تحت إسم البنك السوداني لإلستثمار في يناير 
1979م برأسمال قدرة 7.5 مليون جنيه سوداني، في العام 1981 تم تغيير اإلسم إلى البنك العالمي السوداني ، ثم عرف البنك 
بأسمه املرموق البنك السوداني الفرن�ضي منذ العام 1993م.  واستمر في نموه ونجاحه فإستقطب كوفيدا هولدينغ لتصبح أكبر 
املساهمين بحصة %20 من أسهمه ، والجهاز اإلستثماري للضمان اإلجتماعي بنسبة مساهمة %17.07 ، وشركة أوسوكوكوربريشن 
بنسبة %14.50 ، وشركة دبي لإلستثمار بنسبة %14.46.  وسعيًا لولوج األسواق العاملية تم رفع رأس املال اإلسمي إلى 500 مليون 

جنيه سوداني مدفوع منها 236.03 مليون جنيه سوداني في نهاية العام 2016م.

رأس املال االسمي: 500,000,000 جنيه سوداني
رأس املال املدفوع: 236,032,436 جنيه سوداني كما في 2016/12/31م.

ولعدد 157,354,957 سهمًا عاديًا كما في 2016/12/31م

املقر الرئي�ضي: شارع القصر – الخرطوم
صندوق البريد: 2775 – الخرطوم – السودان

تلفونات: 83771730 – 83776542 – 87013000 )1-+249(
فاكس: 83771740 – 83774832 – 83790391 )1-+249(

www.sfbank.net :موقع اإلنترنت
info@sfbank.net :البريد اإللكتروني

SUFRSDKH :سويفت

عضو إتحاد املصارف السوداني
عضو إتحاد املصارف العربية

عضو صندوق ضمان الودائع املصرفية
عضو برنامج تمويل التجارة العربية

عضو مراقب مجلس الخدمات املالية اإلسالمية – ماليزيا
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مساهمات البنك الرأمسالية يف الشركات واملؤسسات

درج البنك السوداين الفرنيس منذ إنشائه يف عام 1979م عىل املساهمة يف رؤوس أموال الرشكات واملؤسسات العامة 

إلبراز الدور القومي للبنك وإنجاح املرشوعات التنموية، وتعترب هذه الرشكات إحدى قنوات اإلستثامر ملوارد البنك 

بهدف تحقيق عائد مناسب ويف هذا اإلطار ساهم البنك يف عدد من املرشوعات ذات التأثري املبارش عىل االقتصاد 

السوداين منها:

شركة الفرنسي للخدمات املالية احملدودة

واكب البنك تطور اإلستثامر يف األوراق املالية من خالل تأسيس الرشكة لتكون الذراع املساعد للبنك وعمالئه يف مجال 

اإلستثامر يف األوراق املالية وهي تعمل كوكيل معتمد يف سوق الخرطوم لألوراق املالية.

كما يساهم البنك يف الشركات اآلتية:

)1( رشكة مطاحن الخليج الوطنية.

)2( رشكة الخدمات املرصفية اإللكرتونية.

)3( بنك اإلستثامر املايل.

)4( رشكة التنمية الريفية.

)5( رشكة جوبا للتأمني املحدودة.

)6( رشكة الخدمات املالية البحرين

)7( الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات.

)8( رشكة الرأي العام للطباعة والنرش.
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شبكة فروع البنك

الفاكسالهاتفاملفتاحص.بالفرعالرقم

8377654283779300 - 183785250-249+2775فرع الرئي�سي الخرطوم1

8377860083773696 - 183781735-249+1950الجمهورية2

8346110783471627 - 183472833-249+6640الخرطوم )2(3

8346390583460589 – 183462545-249+87السجانة4

8533990785339910 - 185339908-249+1591الخرطوم بحري5

8755506887554643 - 187568729-249+1055أم درمان6

8760920187609202 - 187609203-249+45سوق ليبيا7

8343884083438838 - 183414580-249+12606السوق املحلي8

8352002583520024 - 183520022-249+7059الرياض9

18327093583270962-249+7445قاردن سيتي10

18352528483525283-249+7067املعمورة11

18701362683776542-249+2775الكدرو12

824440826280 - 311820945-249+871بورتسودان13

843303843352 - 441833069-249+191القضارف14

822383822522 - 421822153-249+134حلفا الجديدة15

842307843725 - 511843076-249+305ود مدني16

822280823116 - 561823203-249+122سنار17

572825070825145-249+108ربك18

872112873200 - 517879999-249+12املناقل19

541832165831050-249+86الحصاحيصا20

822094822394 - 551822394-249+45الدمازين21

823246822670 - 611824333-249+434األبيض22

832305832889 - 711833280-249+456نياال23

211832910832913-249+99عطبرة24

187013625831050-249+86الجنيد25 
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مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة السيد/ عثمان سلمان محمد نور    
عضوًا السيد/ طه على البشير       
عضوًا السيد/ حسين فضل علي     
عضوًا السيد/ عثمان حمد محمد خير    
عضوًا السيد/ فؤاد يوسف شاكر     
عضوًا السيد/ روجر فريد داغر     
عضوًا السيد/ د. مصطفى عباس مصطفى   
عضوًا السيد/ حازم عبد القادر أحمد بابكر   
عضوًا السيد/ صندل حسن بامبو داؤود    
عضوًا السيد/ صالح الدين علي أبو النجا   

عضوًا بحكم المنصب السيد/ محجوب حسن شبو  )المدير العام(  

سكرتير مجلس اإلدارة السيد/ دفع اهلل الفاضل محمد أبو قدير   
هيئة الرقابة الشرعية

رئيسًا الشيخ/ الطيب الفكي موسى    
عضوًا الشيخ/ الباقر يوسف مضوي    
عضوًا الدكتور/ محمد علي يوسف أحمد    

المراقب الشرعي للبنك ومقرر الهيئة الدكتور/ يوسف الكباشي إدريس سليمان  

املراجع القانوني
مبارك العوض وشركاؤه

+  249-15-3995135    -  + 249-1-83289810 	 	 التلفون:	
+ 249-1-83289811 	 	 	 فاكس:	

الخرطوم - السودان 	 3120 	 	 صندوق بريد : 	
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اإلدارة التنفيذية

المدير العام السيد/ محجوب حسن شبو      
نائب المدير العام السيد/ معاوية مصطفى محمد أحمد عالم     

مساعدو املدير العام
مساعد المدير العام للشئون اإلدارية السيد/ عبد المنعم الحاج محمد   
مساعد المدير العام للشئون المالية السيد/ تاج السر حامد عبد الكريم  

مساعد المدير العام لالستثمار والتمويل والتسويق السيدة/ علوية محمد أحمد سليمان  
رئيس اإلدارة القانونية األستاذ/ سيف الدين الفكي محمد الرباطابي  

مديرو اإلدارات:
إدارة المراجعة الداخلية السيد/ محمد حامد مراد    

السيد/ خالد السر حسون                إدارة الحاسوب وتقنية المعلومات )باإلنابة(
السيد/ عبد الرحمن عبد اهلل عبد الرحمن         إدارة الشئون اإلدارية

السيد/ مساعد البشير أحمد إبراهيم         إدارة العمليات المركزية
السيد/ د. بابكر علي العوض         إدارة البحوث والدراسات

السيدة/ أديبة إبراهيم بشارة السيد           إدارة الموارد البشرية
السيد/ جالل الدين البالل محمد عبدالمحمود      مسئول اإللتزام
السيدة/ حنان شبلي سعيد الحسن                إدارة المخاطر

المكتب التنفيذي السيد/ أحمد عبد اهلل عبد الرحمن   
إدارة العالقات الخارجية السيد/ متوكل يوسف مصطفى محمد  

اإلدارة الهندسية السيد/ م. فيصل عبد الحي محمد   
إدارة الشئون المالية السيد/ فيصل محمد علي حمد   

إدارة اإلستثمار والتمويل السيد/ وليد فوزي أحمد الفاضل    
إدارة التسويق السيد/ طارق عبد العزيز شدو           
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رؤساء الوحدات:

السيد/ جمال سعد حسن حماده        وحدة معالجة الديون المتعثرة
وحدة نظم العمل السيدة/ إشراقة جعفر عبد الرحيم   

وحدة الخدمات اإللكترونية السيد/ الهادي الصادق محمد محمود  
األسهم السيد/ عبدالبديع عمر محمد أحمد    

وحدة التمويل األصغر السيد/ وائل بهاء الدين عبد الجليل مختار  
السيدة/ أميمة أحمد البشير           وحدة العالقات العامة واإلعالم

مدراء الفروع:
فروع العاصمة:

فرع الخرطوم الرئيسي السيد/ كمال محمد علي حمد          
فرع الخرطوم )2( السيدة/ نوال األمين محمد    

فرع الجمهورية السيد/ نادر عمر نور الدين           
فرع أم درمان السيدة/ فاطمة محمد صالح علي         
فرع السجانة السيد/ محمد أحمد علي سيد أحمد          

فرع الخرطوم بحري السيد/ عوض محمد حسين نصرون        
فرع سوق ليبيا السيد/ أحمد عثمان محمد حسن            

فرع السوق المحلي السيد/ حسن النور األمين عثمان    
فرع الرياض السيدة/ نجاة عبد القادر محمد        

فرع قاردن سيتي السيدة/ نايرة عبد اهلل حاج شرفي               
السيدة/ رحمة حسن حمد األمين              فرع المعمورة
فرع الكدرو السيد/ الزبير المقبول علي                    
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فروع الواليات:

فرع بورتسودان  »باإلنابة« السيد/ ذاكر عثمان محمد الماحي   
فرع القضارف السيد/ معتصم هاشم العوض الزبير         
فرع ود مدني السيد/ علي وداعة عوض الكريم     

فرع الحصاحيصا السيد/ يسري السر عبدالقادر محمد   
فرع األبيض السيد/ الصافي أحمد الصافي ضي النور         

فرع ربك السيد/ عبد الرحمن المبارك الخضر أحمد         
فرع سنار السيد/ علي عبد الرحمن عثمان عبد الفتاح  

فرع الدمازين السيد/ معتصم الرشيد سيدأحمد سعيد      
فرع المناقل السيد/ إسماعيل تاج الدين البشير   

فرع حلفا الجديدة السيد/ عبد اهلل إبراهيم جعفر    
فرع نياال السيد/ مصطفى عثمان الفكي مصطفى        

فرع عطبرة السيدة/ إخالص صالح الدين محمد الحسن      
السيد/ محمد أحمد المنصور                 فرع الجنيد
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خطاب رئيس جملس اإلدارة لإلجتماع العام العادي التاسع واإلربعون 
ملساهمي البنك السوداني الفرنسي

قال تعالى:

وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا
صدق هللا العظيم

)اآليه 80 سورة اإلسراء(

األخوة واألخوات املساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته ،، ،، ،، ،،

يسعدني نيابة عن أخوتى في مجلس إدارة البنك السوداني الفرن�ضي أن أقدم لكم التقرير السنوى للبنك 
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م في فاتحة أعمال اإلجتماع السنوي العام العادى في دورته 
التاسعة واألربعين والتى دآب البنك علي  تقديمها   عاكسًا    فيها    النتائج  املالية   بوضوح وشفافية حتى 
تكونوا دعمًا وعونًا  ملجلس اإلدارة  في مباشرة مهامه ومسؤولياته لتحقيق األهداف املرجوة في ظل الظروف 

اإلقتصادية املحلية واإلقليمية والعاملية املتسارعة التغيير. 

األخوة واألخوات الكرام
  نعكس لكم التقرير املالي بنتائج األعمال للسنة املالية املنتهية في ديسمبر 2016م والتي تحققت وفق املؤشرات 
املالية واملعايير املحاسبية العاملية   حيث   أوضحت القوائم املالية مقومة )مليون جنيه( للعامين 2016-

2015 البيانات املالية التالية:-

2015 2016 األعوام

244 214 إجمالي اإليرادات

159  183 إجمالي المصروفات

74 28 صافي األرباح

2,976 3,081 إجمالي الموجودات 

348 359 إجمالي حقوق الملكية

762 875 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
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تظهر  الحسابات  الختامية  للبنك  لعام 2016م  مؤشرات  دون  الطموح  املرجو  بسبب  تأثر  خطة  البنك  
املوضوعة  ببعض املتغيرات  خصوصًا  في  مجال  التعامل  بالنقد  األجنبي   نسبة للحصار اإلقتصادى 
املفروض علي البالد  وباألخص  أن  البنك السوداني الفرن�ضي كان معروفًا بودائعه الكبيرة من النقد األجنبي  
وعدد مراسليه في الخارج ولبعض اإلخفاقات اإلدارية التي أثرت في  موارد النقد األجنبي  وما ترتب علي ذلك  

من عدم  تحقيق إيرادات مقدرة من إستخدامات موارد النقد األجنبي.
وقد تم تنفيذ كل السقوفات اإلئتمانية للبنك وتم تحقيق الربط من األرباح املقدرة من التمويل التي تجاوزت 
%90 من اإليرادات العامة ورغم اإلنخفاض الكبير في إيرادات الخدمات املصرفية واملعامالت املرتبطة بالنقد 
األجنبي بسبب الحصار االقتصادي علي البالد ونتيجة لذلك إنخفضت عمليات العالقات الخارجية من فتح 
اعتمادات وتحاويل وتحصيالت مستندية إال  أننا  في   البنك  السوداني  الفرن�ضي  نتفاءل كثيرًا بعد رفع 
العقوبات  وإنفراج  حركة  التحاويل  الخارجية   مع    البنوك األجنبية واملراسلين أن يستعيد البنك مكانته  
كبنك  رائد  في التعامالت  الخارجية  ملا  لديه  من  خبرة  وسمعة  مصرفية ممتازة مع البنوك الخارجية أن 

شاء هللا خالل الشهور القليلة القادمة.
األخوة واألخوات املساهمين الكرام

نحمد هللا كثيرًا علي أن البنك من  خالل متابعته الدائمة    وبصورة  لصيقة وإلتزامًا بضوابط بنك السودان 
املركزي في تحصيل الديون وخفض حجم املديونيات املتعثرة للحد األدني ومنح التمويل للعمالء وفق 
الدراسات الجيدة والضمانات املمتازة وبناء  املخصصات الكافية  ملقابلة هذه الديون  إستطاع  تحقيق 
املعايير التقيمية  التي  وضعها  بنك السودان املركزي   وفق مؤشرات  CAEL في تحسين املطلوبات العامة 
ووفق ضوابط وموجهات الضبط املؤس�ضى ملجالس اإلدارات ونسعى جاهدين للوصول بهذه املوجهات لنكون 

البنك األفضل.
األخوة واألخوات الكرام

في إطار منهج البنك الهادف للتطوير والتحديث من أجل تحقيق األهداف املرجوة تم وضع خطط إلعادة  
هيكلة  شاملة  للبنك  تشمل الجوانب اإلدارية واملالية والفنية والتقنية إليجاد حلول علمية وعملية لكافة 
املشاكل واملعوقات التي تعوق مسيرة البنك بتدرج مدروس ووفق  منهج عملي يراعي  كل املطلوبات الالزمة 

لتحقيق ذلك اإلصالح  في الهيكل  اإلداري  والتنظيمي .
ثم أتخذ مجلس اإلدارة قراره بإعفاء املدير العام ونائبه ومدير العالقات  الخارجية من  مناصبهم  ملخالفتهم  
ضوابط  بنك السودان املركزي ولعدم  إلتزامهم  بها وتم تعيين مدير عام جديد للبنك السيد/ عثمان حمد 
محمد خير ونائب مدير عام السيدة/ أعياد سليمان حجار ونسعي جاهدين في إستقطاب الودائع املتنوعة 
لزيادة السيولة التشغيلية لعمليات التمويل املجزية ومراجعة الخطط والبرامج إستعدادًا ملرحلة اإلنفراج 
اإلقتصادي املرتقبة للسودان والجهاز املصرفي مع العالم الخارجي والذي نأمل أن يستعيد فيه البنك 

السوداني الفرن�ضي ريادته للتجارة الخارجية بشقيها الصادر واإلستيراد إن شاء هللا.
نقف  جميعًا  هنا  تعظيمًا  وشكرًا  لألخوة  في بنك السودان املركزي بقيادة محافظه للتجاوب الحقيقي 
واإلستجابة ملعظم طلبات  مجلس اإلدارة التي من شأنها تخفيف اآلثار السالبة التي  ترتبت علي املخالفات 
وتسرع في  ردم الفجوة حتي ال تؤثر علي مسيرة البنك في هذا العام واألعوام القادمة ايضًا وهذا يشجع 
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مجلسكم والعاملين معكم.
إخوتى املساهمين الكرام

لكم   دومًا  التقدير  والشكر الجزيل لدعمكم الدائم ملجلس إدارة  البنك  بوقوفكم  املستمر  معنا  كمساهمين  
كبارًا وجمهورًا وصبركم علي املعوقات واإلخفاقات التاريخية التي أثرت في مسيرة البنك زمنًا طوياًل. نقدم لكم 
بكل االحترام والتقدير نتائج األعمال للحسابات الختامية للعام املالي املنتهى في 31 ديسمبر 2016م وفقًا 

للقانون األسا�ضي والئحة البنك إلجازتها وإعتمادها وهي:-
1/ إجازة تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي 2016 وهو بين أيديكم.

2/ إعتماد قائمة املركز املالي املوحد وقائمة الدخل وحساب توزيع األرباح املحققة عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م.

3/ إجازة تقرير املراجع الخارجي السادة/ مبارك العوض وشركاؤه بنتائج املراجعة القانونية للعام 2016م.
4/ إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أداء معامالت البنك وشرعية معامالته لعام 2016م.

5/  املوافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ 15 مليون جنيه من صافي أرباح العام 2016م.
6/  املوافقة علي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا لالئحة البنك.

2017م وتحديد  للعام  البنك  القانوني لحسابات  املراجع  إختيار  اإلدارة بخصوص  تفويض مجلس   /7
أتعابه.

8/ تفويض مجلس اإلدارة لتحديد مكافأة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
9/ أية موضوعات أخري يجوز بحثها في االجتماع العام العادي بناء علي توصية مجلس اإلدارة.

الحضور الكريم
أتقدم نيابة عن مجلس اإلدارة لكم كمساهمين بتقديرنا وشكرنا لكل الجهات التي ساهمت وعملت علي 

تنفيذ هذا اإلجتماع.
التحية والتقدير لألخ مبارك العوض املراجع القانوني واألخوة في هيئة الرقابة الشرعية لجهودهم في تحسين 
أداء البنك ومناصحتهم بشفافية في تجويد املعامالت والخدمات املصرفية لتكون وفق املقاصد اإلسالمية 
الصحيحة التحية والتقدير لكل األفراد والجهات التي قدمت العون وبذلت الجهود لقيام هذا اإلجتماع 

العام السنوى. 
ونخص بالتقدير الشرطة والجهات األمنية بوالية الخرطوم ومستشارى املسجل التجاري وسوق الخرطوم 

لألوراق املالية وصندق ضمان الودائع وأجهزة اإلعالم املتنوعة.

 وصلى هللا وسلم علي سيدنا محمد الرسول األمين 
وعلي آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العاملين
عثمان سلمان محمد نور 	 	 	 	 	 	                                

                                                                                                                      رئيس مجلس اإلدارة
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قرارات اإلجتماع العام العادي التاسع واألربعون

القرار رقم )1( :
إجازة تقرير مجلس اإلدارة وإعتماد قائمة املركز املالي املوحد وحساب توزيع األرباح وتقرير املراجع القانوني 

وهيئة الرقابة الشرعية عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

القرار رقم )2( :
املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح بما في ذلك أرباح األسهم نقدًا بمبلغ 15 مليون جنيه.

القرار رقم )3( :
املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء املجلس عن العام 2016م.

القرار رقم )4( :
تفويض مجلس اإلدارة بتحديد مكافأة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم : 

الشيخ/ الطيب الفكي مو�ضى– السيد/ الباقر يوسف مضوي - الدكتور/ محمد علي يوسف.

القرار رقم )5( :
تفويض مجلس اإلدارة بإختيار املراجع القانوني للبنك للعام 2017 وتحديد أتعابه.

                                                                                  دفع هللا الفاضل محمد أبوقدير
	      سكرتير مجلس اإلدارة 	 	 	 	 	 	 	

	  	            سكرتير اإلجتماع العام العادي 	 	 	 	 	 
	           20أبريل2017م 	 	 	 	 	 	 	
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١٤¿ƒ©HQ’Gh ™°SÉàdG …OÉ©dG ΩÉ©dG ´ÉªàL’G

2015 31

Ω2017/ôjGÈa/8 `g1438/ÊÉãdG  ™«HQ/29

,,ó©Hh ,Ú©ªLCG ¬HÉë°UCGh ¬dBG ≈∏Yh ÚeC’G ¥OÉ°üdG …OÉ¡dG ˆG ∫ƒ°SQ ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ÚŸÉ©dG ÜQ ˆ óª◊G

 øe  IÎØdG  øY  »°ùfôØdG  ÊGOƒ°ùdG  ∂æÑdG  ‘  ÚªgÉ°ùª∏d  á«eƒª©dG  á«©ªé∏d  á«Yô°ûdG  áHÉbôdG  áÄ«g  ôjô≤J  Gò¡a

.Ω2016/12/31  ≈àM  Ω2016/1/1
 áÑ°SÉëŸG áÄ«g øY QOÉ°üdG á«Yô°ûdG áHÉbôdG áÄ«¡H ¢UÉÿG (1) ºbQ á«eÓ°SE’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒª∏d §Ñ°†dG QÉ«©Ã kÓªY

 ÚªgÉ°ùª∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G ‹EG á«Yô°ûdG áHÉbôdG áÄ«g Ωó≤J – øjôëÑdG – á«eÓ°SE’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á©LGôŸGh

:‹ÉàdG ôjô≤àdG

 ájò«ØæàdG IQGOE’G ÚH á«æeÉ°†J á«dƒÄ°ùe á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah πª©j ∂æÑdG ¿CG  øe  ócCÉàdG  á«dƒÄ°ùe  1-

.áÄ«¡dGh

 áæ°ùdG ôjô≤J ‘ ô¶æ∏d øjôNBG ÚYÉªàLGh kÉYÉªàLG (18) OóY  Ω2015  áæ°S  ‘  á«Yô°ûdG  áHÉbôdG  áÄ«g  äó≤Y  2-

.Ω2016/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG

 É¡«bÉH á©LGôÃ »Yô°ûdG ÖbGôŸG âØ∏ch ΩƒWôÿG áj’ƒH  ∂æÑdG  ´hôa  ¢†©Ñd  á«fGó«e  á©LGôÃ  áÄ«¡dG  âeÉb  3-

 á©jô°ûdG ΩÉµMC’ á≤HÉ£e Oƒ≤©dG ¿CG øe ócCÉà∏d äÉj’ƒdÉH ∂æÑdG ´hôa øe ájQÉªãà°SG äÉ«∏ª©d êPÉ‰ áÄ«¡dG âÑ∏W Éªc

.í«ë°üJ ‹EG êÉàëj Ée âëë°Uh É¡Jô¶fh ,á«eÓ°SE’G

 âÑãe ƒg Ée Ö°ùM ∂æÑdG ‘ ¿ƒdƒÄ°ùŸG É¡«dEG É¡dÉMCG  »àdG  πFÉ°ùŸG  ‘ äÉ¡«LƒàdGh  ihÉàØdG  øe  kGOóY áÄ«¡dG  äQó°UCG  4-

.Égô°VÉëÃ

 É¡dÓN øe â°ûbÉf ,∂æÑdG iód ÖjQóàdG  õcôe á£°SGƒH Ió©ŸG á«aô°üŸG á«∏jƒªàdG  ≠«°üdG á°TQh ‘ áÄ«¡dG  âcQÉ°T  5-

.…RGƒŸG ´Éæ°üà°S’Gh ´Éæ°üà°S’Gh º∏°ùdGh áHQÉ°†ŸGh ácQÉ°ûŸG ≠«°U

 QÉªãà°S’G IQGOEG ∫DhÉ°ùJ øY ÉgOQ QÉWEG ‘ ∂dPh πLB’G ™«ÑdG ó≤Y øe êPƒªæH ∂æÑ∏d ájò«ØæàdG IQGOE’G áÄ«¡dG äOhR 6-

.πjƒªàdGh

 ¥ôa ¬H …óà¡àd ,∂æÑdG iód É¡H ∫ƒª©ŸG  QÉªãà°S’Gh  πjƒªàdG  ≠«°U  ≈∏Y  »Yô°ûdG  ≥«bóàdG  ó°Tôe  áÄ«¡dG  â©°Vh  7-

.á°üàîŸG äGQGOE’G øe ÉgÒZh πjƒªàdGh QÉªãà°S’G IQGOEGh á©LGôŸG

 ‘  á«¡àæŸG  áæ°ù∏d  π`̀Nó`̀dG  áªFÉbh  ,‹É``̀ŸG  õ`̀cô`̀ŸG  áªFÉbh  ,»`̀LQÉ`̀ÿG  ™`̀LGô`̀ŸG  ôjô≤J  ≈∏Y  áÄ«¡dG  â©∏WEG  8-

 /ó«°ùdGh »LQÉÿG ™LGôŸG /ó«°ùdG øe É¡«a OQh ÉŸ m±Gh ìô°T ‹EG â©ªà°SGh ,É¡H á≤∏©àŸG äÉMÉ°†jE’Gh ,Ω2016/12/31
.ô°†ëŸG ‘ áàÑãŸG äÉXƒë∏ŸG ¬«∏Y äóHCGh ,á«dÉŸG ¿ƒÄ°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

:»JB’G Qô≤J ¿CG Égô°ùjh 2016 á«dÉŸG áæ°ùdG  ‘  ∂æÑdG  ∫ÉªYCG  áÄ«¡dG  âÑbGQ  9-

 áÄ«¡dG É¡«∏Y â©∏WG »àdG Ω2016 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN ∂æÑdG É¡eôHCG »àdG äÉ«∏ª©dGh Oƒ≤©dG ¿EG -CG

.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah â“ ób

 kÉ≤ah áÄ«¡dG πÑb øe √OÉªàYG ” …òdG ¢SÉ°SC’G ™e ≥Øàe QÉªãà°S’G ÜÉ°ùM ≈∏Y ôFÉ°ùÿG π«ª–h ìÉHQC’G ™jRƒJ ¿EG -Ü

.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMC’

.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ” IÉcõdG ÜÉ°ùM ¿EG -ê

2016 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ∂æÑdG ∫ÉªYCG øY

º«MôdG øªMôdG ˆG º°ùH

á«Yô°ûdG áHÉbôdG áÄ«g ôjô≤J

»°ùfôØdG ÊGOƒ°ùdG ∂æÑdG »ªgÉ°ùe / IOÉ°ù∏d
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