
 شااا    أفضااا  جاااة   الشررر العالنيه ارررلعاللل أرررلعلتاررر لاجعالاهقنرررلعلييي تررر عللررر علتاررر لاجع   ررر عتتررر ع

ع AIWAجوا   في أداء

 

أعلنتتتل ركةتتتتمان ركالقطرتتتتن ركينم تتتتن كل تتتتت رلت ميتتتتر ئدتتتت س طتتتتماقن رك تتتتت رل ركمر تتتت    تتتتر  تتتتلننن ع لتتتتق  

 Small  تتر   تتن - AIWA 2017 مرك قباتتن كلولةعتتن لنتتم كل تتت رل علتتع  د تتةكةق علتتع   تتق   

Cap    علتتتتع نتتتتة  ط تتتتق   ركل تتتت  مذكتتتتق م يتتتتق    2017ختتتتلع ركاتتتتق  ركلتتتتقكر ' أل ضتتتتش ركةتتتتماقن أ ر

 رك تتتتنةذ ركتتتت ذ طج ةتتتتت ركلولتتتتن ركل ق  تتتتن  تتتتر ركةتتتتت  رلل  تتتتق ذ  عتتتتقك  رلل  تتتتق  مرألعلتتتتقع   درتتتت 

قر تتتتن مرأل ر  مرألربتتتتق  ر تتتت ن ن  اتتتتق رم ةمطتتتتر  ركوتتتتق    ئكتتتتع  اتتتتق رم  ق لجتتتتن   تتتتش طلتتتتة رألعلتتتتقع رك و

 Gulf Baader Capital Markets   ةتتت  ةنجرتتت  رك مةرتتت  كلوتتتق     تتتل ل تتتش2017مغرميتتتق كلاتتتق  

   KPMG  ل ل ش  MSM - رألمررق ركلقكرت علق مط ق   ركةماقن ركل ر ن   ر  ةق 

ب تتتتتةق  تتتتلننن علتتتتتق  ا دتتتتت س  2004ةت  تتتتتل ركةتتتتتمان ركالقطرتتتتن ركينم تتتتتن كل تتتتتت رل  تتتتر عتتتتتق  درتتتت  

ن رك قباتتتتن كلولةعتتتتن لنتتتتم كل ت رل درتتتت  ةتتتتة م  ركةتتتتمان ختتتت  قن رك تتتتت رل  تتتتر  تتتتلننن علتتتتق   ركةتتتتماق

مةالتتتش ركةتتتمان  تتتل ختتتلع عةتتتم   تتتممل ةو  تتتن ئكتتتع  قطتتت  ركا  تتت   تتتل ركينتتتةرن ركمللرتتتن  التتتق ةيتتتة  

ركةتتتتمان ب تتتتة رم دلتتتتةع ةو  تتتتن    متتتتم  كلن وتتتتقن رك تتتتت رل علتتتتع رك تتتترقررن مرك تتتتت رل ركلن كتتتتر مرك تتتتت رل 

  طةتتتق ة تتتاع  قيتتت   ئكتتتع ة  تتترل  لتتتق  ل تتتر رد رق تتتقن اتتتش لنتتتقل  تتتل لنقعتتتقن ركالتتتل علتتتع رك تتتجم ب

 .   ة قن خ  ن ركالل  ركققصن بةق مة  رل اجق ةةق ئكع    ةس      الرق  

 تتتر  وتتتقع رك تتتت رل  مرك نتتتة م ركالقطرتتتت ركينم تتتت كل تتتت رل   تتتل  تتتم  ركنلتتتة ركالللتتتت ركةتتتماتالتتتق ةةتتتة  

رك تتتتت رل رك تتتت ر رجك ر تتتتر كولرتتتت    تتتت ر ل  تتتتل رل تتتت جق    تتتتل ركن تتتتر  مرك تتتتت رل علتتتتع رك رتتتتق  م ركتتتت ذ 

ركليرلتتترل  تتتر علتتتق   م تتتر ركةلتتتل طج تتتت ت ر   ركةتتتمان دتتت ر   تتتر ئ رر  ركلقتتتق م ركل اليتتتن مركون تتترقن 

مرك تتر ة ةر تت   تت   رن  تتر رك تتةقبقكةن  تتن مركل اليتتن بقكنقلتتن ت مرك تتر اقطتتل مردتت    تتل طيتتق  ركيتتة  ركم ر تت

رؤم تتتت ركالقطرتتتت ركينم تتتت كل تتتت رل  تتت   ولةعتتتن لنتتتم كل تتتت رل ت رك تتتر   ةرصتتتش   تتترمةةق ك  يرتتت  ركل  تتت  

  ل ركنلة مرك لر  رك ةغرلر  ل خلع رلب مقر مرك نة   مركيرق   ركل ؤمكن 

طذذذذهللانسي ذذذذ بال ن نوبهذذذذلمناسبه صذذذذبسندذذذذهللا ناسصذذذذال نلبذذذذ انالوصذذذذجناسبذذذذ ناسب  ذذذذ  ناسهللاصذذذذب نسب بولذذذذ ن 

درتتت    Small Capالشذذذهللا ه نا نالذذذ فن دذذذهالجناسقب هالذذذسناسنطهللاالذذذسنسي ذذذ بال ن   ةذذذ نشذذذهللا  نا ا ن ذذذ ن  ذذذ ن

اس ذذ بال نبذذ  ن بدذذبدن  ذذ تنشذذهللا   نناسقب هالذذسناسنطهللاالذذسنسي ذذ بال نن ذذ نهذذلمناس ذذ  زان س ذذزافناسشذذهللا   ذذ 

ناس بالذذذزنب نذذذ الفناس زابهذذذ ن   ذذذ نأههذذذ نواأل ثذذذهللانه   ذذذ لن ذذذ ناسصذذذيطه فنواسبصذذذ هب ن ذذذ ن هبالذذذ نا   دذذذ  ف

ن" سبص هباله نواسنالب نسقب  ه ناسخ ب  ن  

نبه    هذذذذذ نن ذذذذذ ناس فذذذذذو نبذذذذذ نبزالذذذذذ ن  نالذذذذذ نليذذذذذ ن  فزهذذذذذ ناس ذذذذذ  زانهذذذذذلموأةذذذذذ جنناسبذذذذذ ن ذذذذذ   ل نا ن

نأه ذذ  ن بالذذ ن ذذ نوس ذذ نفن طذذهللانولبذذ  ن ذذ ن نذذطنسذذال نفنسقب  هذذ نب بالذذزان  هللابذذ ن نذذ الفن ذذ نوا صذذ بهللااهللا

فنصذذذ  لنبهذذذلن  صالصذذذه نناسب بولذذذسننذذذ ن ننذذذ ن فننب س  بذذذ ن  هللاالنالذذذ نوشذذذب  ناألوصذذذطناسشذذذهللا نبهطنذذذ 

اسقب هالذذذذسناسنطهللاالذذذذسنن سذذذذ ننAIWAن ذذذذ  زان نذذذذ الفناسبنذذذذهللاهللانوبذذذذ  ذذذذ   لنب سه   ذذذذ  نواأل ا ناسب بالذذذذزن

نصب ببهللان.ن26ن  نسي  بال ن


