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 “أن نكون مصرفًا رائدًا في األعمال المصرفية التجارية 
والفردية وأن نقدم مجموعة متنوعة من أفضل 

المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات عمالئنا 
في الكويت ومنطقة الخليج، وأن نحقق أعلى العوائد 

لمساهمينا وأن نطور من كفاءات موظفينا وأن نساهم 
في تنمية المجتمع الذي نعمل فيه.”

رسالة البنك
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أعضاء مجلس اإلدارة

أحمــد يوسـف بهبهـاني
رئي�س جمــل�س الإدارة

علي هـــالل المطـيري
نائب الرئي�س والع�ضو التنفيذي

طـالل مـحمـد رضا بـهـبـهانـي
ع�ضو جمــل�س الإدارة

عبد الغني محمد صالح بهبهاني
ع�ضو جمــل�س الإدارة
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صــالح أحمــد السرحــان
ع�ضو جمــل�س الإدارة

علي إبراهيم حجـي حسـين معرفي
ع�ضو جمــل�س الإدارة

خالد عثمـان عبد الوهاب العثمـان
ع�ضو جمــل�س الإدارة

عبد اهلل محمود األسطى
اأمني �ضر جمل�س الإدارة

خالد عبداهلل محمد المشاري
ع�ضو جمــل�س الإدارة

براسانا داتاتراي هارديكار
ع�ضو جمــل�س الإدارة
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أعضـاء اإلدارة التنفيذية

محمد سالم
 رئي�س الإدارة القانونية

عبداهلل محمد السميط
نائب رئي�س املدراء العامني

ديف جونز
 مدير عام

تقنية املعلومات

عماد رشدي زكي
 مدير عام تنفيذي

اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات

شياماك سوناواال
 مدير عام

اإدارة الرقابة املالية

كولين بلومـان
 رئي�س املدراء العامني 

ورئي�س اجلهاز التنفيذي
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ستيوارت لوكي
 مدير عام 

اإدارة اخلدمات امل�ضرفية للأفراد

بالونت باينس
رئي�س التدقيق الداخلي

جمال أحمـد
 مدير عام تنفيذي

ق�ضم اإدارة املخاطر

تريفور روي بوش
 مدير عام

اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار

فيسوالينغام ناغاراجن 
رئي�س اإدارة العمليات

حمزة إنكي
 مدير عام

اإدارة املوارد الب�ضرية

كارل ستومكي
 مدير عام

الإدارة امل�ضرفية الدولية
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كولين بلومان
رئي�س املدراء العامني ورئي�س اجلهاز التنفيذي

التحق ال�ضيد/ كولني بلومان بالبنك الأهلي 

الكويتي يف عام 2006 ولديه خربة اأكرث من 

40 عاما يف جمال الأعمال امل�ضرفية لدى 
جمموعة بنك باركليز يف اململكة املتحدة 

وا�ضرتاليا واأفريقيا وم�ضر، وكذلك يف 

جمال الأعمال امل�ضرفية لل�ضركات والأفراد 

واأعمال اخلزانة واملخاطر.  ولديه اأكرث من 

20 �ضنة خربة يف العمل يف منا�ضب قيادية.  

وقبل التحاقه بالبنك الأهلي الكويتي، كان 

يعمل يف من�ضب الع�ضو املنتدب لبنك 

باركليز يف م�ضر، كما �ضغل من�ضب الع�ضو 

املنتدب ومدير اخلدمات امل�ضرفية للأفراد 

يف بنك باركليز – ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا.  

وهو زميل معهد امل�ضرفيني املعتمدين 

باململكة املتحدة.

شياماك سوناوال
مدير عام الرقابة املالية

التحق ال�ضيد/ �ضياماك �ضوناول بالبنك 

الأهلي الكويتي يف عام 2004 ولديه خربة 

اأكرث من 25 عاما يف جمال اخلدمات 

املالية، وهذه اخلربة تغطي اأعمال الإدارة 

املالية والتدقيق واخلدمات ال�ضت�ضارية  يف 

ال�ضرق الأو�ضط. وقبل التحاقه بالعمل يف 

البنك الأهلي الكويتي، كان ي�ضغل من�ضب 

كبري التنفيذيني لدى اإرن�ضت ويونغ يف 

اململكة العربية ال�ضعودية ويف الكويت ولدى 

البنك الأهلي التجاري يف اململكة العربية 

ال�ضعودية.  وهو حا�ضل على بكالوريو�س 

جتارة من جامعة بومباي وهو حما�ضب 

قانوين معتمد من الهند.

عبد اهلل السميط 
نائب رئي�س املدراء العامني

التحق ال�ضيد/ عبد اهلل ال�ضميط بالعمل 

لدى البنك الأهلي الكويتي يف عام 2000، 

ولديه خربة تزيد على 38 عاما يف جمال 

الأعمال امل�ضرفية، �ضغل فيها العديد 

من املنا�ضب يف بنك اخلليج، كان اآخرها 

من�ضب مدير عام اخلدمات امل�ضرفية 

لل�ضركات.  وي�ضغل حاليا من�ضب نائب 

رئي�س املدراء العامني يف البنك الأهلي 

الكويتي، وهو ع�ضو يف العديد من اللجان 

مبجموعة البنك الأهلي الكويتي.  كما �ضغل 

من�ضب ع�ضو جمل�س اإدارة يف بنك البحرين 

والكويت )2001-2008(.  و رئي�س جمل�س 

اإدارة �ضركة اأهلي كابيتال وهو حا�ضل على 

بكالوريو�س جتارة يف القت�ضاد، من جامعة 

الكويت )1976(، ولديه دبلوم من معهد 

الدرا�ضات امل�ضرفية )1977(. كما التحق 

بالتدريب ملدة ٩ �ضهور يف نا�ضيونال بنك 

اوف ميلوكي و�ضكون�ضن عام 1978.

محمد سالم
رئي�س الإدارة القانونية

التحق ال�ضيد/ حممد �ضلم بالبنك يف عام 

2003 ولديه خربة اأكرث من 35 عاما يف 
املجال الق�ضائي والعقود وال�ضت�ضارات.  

وقبل التحاقه بالعمل لدى البنك الأهلي 

الكويتي، عمل لدى البنك التجاري الكويتي 

والعديد من ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املحلية 

املعروفة يف الكويت.  وهو خريج جامعة عني 

�ضم�س، القاهرة ، جمهورية م�ضر العربية.

عماد رشدي زكي
مدير عام تنفيذي اإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية لل�ضركات

التحق ال�ضيد/ عماد ر�ضدي بالعمل لدى 

البنك الأهلي الكويتي يف عام 2000 ولديه 

34 �ضنة من اخلربة يف جمال الأعمال 
امل�ضرفية لل�ضركات والعديد من املوؤ�ض�ضات 

املالية امل�ضهورة.  وقبل التحاقه للعمل لدى 

البنك الأهلي الكويتي، كان ي�ضغل من�ضب 

كبري بالإدارة العليا يف بنك اخلليج وبنك 

امل�ضرق، ودبي ولدى كريدت اأجريكول، يف 

م�ضر )�ضابقا: اأمرييكان اإك�ضربي�س(.  وهو 

خريج كلية التجارة من جامعة القاهرة 

وحا�ضل على العديد من املوؤهلت املالية 

الإ�ضافية من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة.

ديف جونز
مدير عام تكنولوجيا املعلومات

ال�ضيد/ ديف جونز لديه خربة 32 �ضنة 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات والأعمال 

امل�ضرفية.  وهو خريج جامعة اأ�ضتون 

باململكة املتحدة ولديه بكالوريو�س علوم 

يف الدرا�ضات الإدارية.  وقد عمل ملدة 20 

عامًا لدى جمموعة باركليز، ق�ضى منها 

اآخر 6 �ضنوات يف من�ضب رئي�س العمليات 

لدى البنك الأهلي التجاري، اململكة العربية 

ال�ضعودية.  وخربته امل�ضرفية تغطي 

تكنولوجيا املعلومات والعمليات )التجارة، 

اخلزانة، املدفوعات( امل�ضرتيات، اإدارة 

الت�ضهيلت، املوارد الب�ضرية، اأمن تكنولوجيا 

املعلومات، خماطر العمليات، الإ�ضرتاتيجية 

والتخطيط، واخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات 

والفروع وامل�ضئولية الجتماعية.

مؤهـالت اإلدارة التنفيذية
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جمال أحمد
مدير تنفيذي اإدارة املخاطر

ال�ضيد/ جمال اأحمد حا�ضل على �ضهادة 

املاج�ضتري يف اقت�ضاديات النقد ولديه خربة 

32 �ضنة يف العديد من جمالت الأعمال 

امل�ضرفية.  وقد التحق بالبنك الأهلي 

الكويتي يف عام 2000 و�ضغل من�ضب رئي�س 

اإدارة املخاطر لأكرث من ع�ضر �ضنوات.  وقبل 

التحاقه بالعمل لدى البنك الأهلي الكويتي 

كان يعمل يف اإدارة املخاطر لدى بنك برقان 

يف الكويت.  ولديه خربة وا�ضعة يف جمال 

متويل ال�ضركات والقرو�س الدولية امل�ضرتكة 

وال�ضتثمار والأعمال امل�ضرفية للتجار 

والتمويل التجاري.

حمزة إنكي
مدير عام اإدارة املوارد الب�ضرية

ال�ضيد/ حمزة اإنكي لديه خربة تزيد على 

32 عاما يف جمال املوارد الب�ضرية وهي 
تغطي تطوير القوى العاملة واملكافاآت 

والتعوي�ضات والتعيينات والتدريب.  وقد بداأ 

عمله لدى بنك الكويت الوطني، ثم التحق 

بالعمل لدى البنك الأهلي الكويتي يف عام 

2002 ملوا�ضلة م�ضئولياته يف اإدارة املوارد 
الب�ضرية.  حا�ضل على بكالوريو�س تخ�ض�س 

�ضوؤون الأفراد من جامعة الكويت ولديه 

درجة املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال من جامعة 

�ضكارنتون، الوليات املتحدة الأمريكية.

كارل ستومكي
مدير عام الإدارة امل�ضرفية الدولية

التحق كارل �ضتومكي بالبنك الأهلي الكويتي 

يف عام 2010، ولديه خربة 30 �ضنة 

يف الأعمال امل�ضرفية يف لندن واأفريقيا 

وال�ضرق الأو�ضط.  وقد �ضغل من�ضب تنفيذي 

ومنا�ضب يف جمال�س الإدارة يف عدد من 

الكيانات واملوؤ�ض�ضات.  وهو حا�ضل على 

بكالوريو�س يف املحا�ضبة، ولديه �ضهادة 

معتمدة كزميل معهد امل�ضرفيني ولديه 

العديد من دبلومات الدرا�ضات العليا يف 

املجال امل�ضريف.

بالونت باينس
رئي�س التدقيق الداخلي

التحق ال�ضيد/ بالونت باين�س بالبنك الأهلي 

الكويتي يف عام 2008 ولديه خربة اأكرث 

من 20 عام يف جمال اخلدمات املالية 

وقد عمل يف العديد من البنوك وال�ضركات 

ال�ضت�ضارية يف اململكة املتحدة ويف الكويت.  

وقبل التحاقه بالبنك الأهلي الكويتي، عمل 

يف من�ضب رئي�س خماطر ال�ضوق واملخاطر 

الت�ضغيلية لدى بنك الكويت الوطني.  وهو 

خريج جامعة لندن جيلدهيل ولديه �ضهادة 

مدقق داخلي معتمد و�ضهادة مدقق اأمن 

معلومات معتمد.

ستيوارت لوكي
مدير عام اإدارة اخلدمات امل�ضرفية للأفراد

التحق ال�ضيد/ �ضتيوارت بالبنك الأهلي 

الكويتي يف عام 2009 ولديه خربة يف 

العمل �ضابقا لدى البنك الأهلي املتحد يف 

م�ضر وبنك باركليز حيث عمل ملدة 18 

عاما يف جمال الأعمال امل�ضرفية للأفراد 

يف كل من اململكة املتحدة وم�ضر.  وقد 

امتدت خربته يف الأعمال امل�ضرفية للأفراد 

ل�ضنوات طويلة بلغت 25 عاما.  ويعترب 

�ضتيوارت موؤهل للمنا�ضب القيادية والإدارة 

الإ�ضرتاتيجية.  وف�ضل عن ذلك، فقد 

ح�ضل على �ضهادة مدير معتمد يف عام 2012 

من معهد الإدارة املعتمدة يف اململكة املتحدة.

فيسوالينغام ناغاراجن
رئي�س العمليات

التحق في�ضوالينغام ناغاراجن بالعمل لدى 

البنك الأهلي الكويتي يف عام 2013، بعد 

خدمة لأكرث من 7 �ضنوات يف من�ضب رئي�س 

العمليات يف البنك الأهلي �س م ق )قطر(.  

وهو خريج درا�ضات عليا يف تخ�ض�س 

الريا�ضيات من جامعة مدرا�س، ولديه موؤهل 

معتمد يف »اإدارة اخلزانة« من معهد املحللني 

املاليني املعتمد يف الهند.  وفي�ضوالينغام 

لديه اأكرث من 28 �ضنة خربة يف الأعمال 

امل�ضرفية والعمليات والتمويل التجاري. وقد 

عمل لدى بنك بي اأن بي باريبا�س.

تريفور بوش
مدير عام اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار

التحق ال�ضيد/ تريفور بو�س بالبنك يف عام 

2001 ولديه خربة 25 �ضنة ق�ضاها يف 
العمل يف لندن وطوكيو و�ضنغافورة، حيث 

كان موظفا يف بنك نوفا ا�ضكوت�ضيا وبنك 

الريا�س وبنك �ضانتاندر.  وقد ق�ضى معظم 

فرتة حياته الوظيفية يف اإدارة غرف التداول 

لهذه املوؤ�ض�ضات العاملية وركز على اأن�ضطة 

اخلزانة واأ�ضواق راأ�س املال.  وقد تخرج من 

كلية اإلثام يف اململكة املتحدة، وهو حاليا 

ع�ضو يف جمعية الأ�ضواق املالية الكويتية.
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إيرادات التشغيل  

   115.6 مليون دك
أرباح التشغيل  

   81.5 مليون دك
حقوق المساهمين  

   541 مليون دك
معـدل كـفـايـة رأس الــمــال

٪26.93   

أهم المؤشرات المالية

2012

2011

2012

2011

2012

2011

)مليون دك( �2013

116.4

80.4

517

115.6

79.6

491
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إجـمـالـي األصـول

 3.19 مليار دك

التصنيف االئتماني

موديز

A2
مؤشرات أساسية قوية

بلغ معدل كفاية راأ�ضمالنا %26.93 

وهو يعترب الأعلى بني البنوك املحلية 

والأف�ضل بح�ضب املقايي�س العاملية.

الكفاءة التشغيلية

لقد اأدت التح�ضينات امل�ضتمرة يف 

الكفاءة الت�ضغيلية والإدارة ال�ضليمة 

للتكلفة اإىل ا�ضتقرار معدل التكلفة 

اإىل الدخل الذي يعترب الأف�ضل 

باملقارنة مع البنوك الأخرى. 

فيتش

+A
صــافــي األربــاح

35.4 دك
مليون

ربحية السهم

 22 فلس
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 “نجح البنك األهلي 
الكويتي في زيادة 

أرباحه الصافية بنسبة 
18% وهي زيادة تستحق 

التقدير حيث بلغ صافي 
الربح 35٫4 مليون دك 

بالمقارنة مع 30 مليون 
دك في عام 2012.  

وهذه النسبة من النمو 
في األرباح تعتبر متميزة 

إذا ما أخذنا بعين االعتبار 
الظروف االقتصادية 

الصعبة سواء في 
الكويت بشكل خاص 

أو في األسواق العالمية 
بشكل عام.”

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني

بالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن زملئي 

اأع�ضاء جمل�س الإدارة يطيب يل اأن اأقدم 

لكم التقرير ال�ضنوي والبيانات املالية 

املدققة عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2013.

بداية، ي�ضعدين اأن اأبلغكم باأن البنك الأهلي 

الكويتي قد جنح يف زيادة اأرباحه ال�ضافية 

بن�ضبة 18% وهي زيادة ت�ضتحق التقدير 

حيث بلغ �ضايف الربح 35.4 مليون دك 

باملقارنة مع 30 مليون دك يف عام 2012.  

وهذه الن�ضبة من النمو يف الأرباح تعترب 

متميزة اإذا ما اأخذنا بعني العتبار الظروف 

القت�ضادية ال�ضعبة �ضواء يف الكويت ب�ضكل 

خا�س اأو يف الأ�ضواق العاملية ب�ضكل عام.

لقد بلغت موجودات البنك يف نهاية العام 

3.19 مليار دك، وهي اأعلى بن�ضبة 7 % 
باملقارنة مع عام 2012، فيما ارتفعت ودائع 

العملء بن�ضبة 6% لت�ضل اإىل 1.95 مليار 

دك.  كما �ضهدت حقوق امل�ضاهمني زيادة 

بن�ضبة 5% لت�ضل اإىل 540.8 مليار دك. 

وحقق البنك عائدًا على الأ�ضول اأعلى مما 

�ضبق بن�ضبة 1.15%، وعائدًا على حقوق 

امل�ضاهمني بن�ضبة 6.7%. اأما ربحية ال�ضهم 

فقد ارتفعت من 19 فل�ضًا اإىل 22 فل�ضًا 

حمققة زيادة بن�ضبة %16.

وبناًء على هذه النتائج  املالية اجليدة، اأو�ضى 

جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بقيمة 13 

فل�ضًا لكل �ضهم، على اأن تخ�ضع هذه التو�ضية 

ملوافقة اجلمعية العامة للبنك.

كما اأن فعالية الأن�ضطة الأ�ضا�ضية للبنك 

وقدرتها املوؤثرة يف حتقيق الإيرادات قد 

اأثبتت جدارتها وقيمتها يف رفع اأدائنا ب�ضكل 

عام.  وف�ضل عن ذلك، فاإن التح�ضينات 

امل�ضتمرة يف الكفاءة الت�ضغيلية والإدارة 

ال�ضلمية للتكلفة قد اأدت اإىل ا�ضتقرار معدل 

التكلفة اإىل الدخل، وهو معدل جيد ويعترب 

الأف�ضل بني معدلت البنوك املناف�ضة.

هذا، وقد ا�ضتمر البنك يف بذل اجلهود 

املخل�ضة واللتزام ب�ضيا�ضته التحفظية 

بهدف تقوية امليزانية العمومية وتعزيز 

املخ�ض�ضات اللزمة.  وقد �ضاعدت هذه 

ال�ضيا�ضة خلل عام 2013 يف حت�ضني 

معايري جودة الأ�ضول وتكوين املخ�ض�ضات 

الحرتازية اللزمة ملواجهة اأي حالت 

طارئة غري متوقعة يف املحفظة الئتمانية.

كما اأن القوة املالية للبنك الأهلي الكويتي 

�ضاهمت يف تعزيز كفاية راأ�س املال لت�ضل 

اإىل ن�ضبة 26.93 % وهي الأعلى بني البنوك 

املحلية والأف�ضل مبقيا�س املعايري العاملية. 

لذا فاإن البنك الأهلي الكويتي لديه القدرة 

واملرونة اللزمة لتلبية املتطلبات الرقابية 

ومعايري بازل3 بالإ�ضافة اإىل مواجهة اأي 

اأحداث قد توؤثر على الو�ضع القت�ضادي. 

ويتمتع البنك براأ�ضمال كاف للتو�ضع، وهي 

نقاط قوة من �ضاأنها اأن ت�ضع اأ�ضا�ضًا �ضلبًا 

يرتكز عليه النمو يف ال�ضنوات القادمة.

وخلل عام 2013، بداأ التطبيق الفعلي 

لتعليمات بنك الكويت املركزي املعدلة ب�ضاأن 

حوكمة البنوك. ولقد كانت فل�ضفة البنك 

الأهلي الكويتي قائمة دومًا على اللتزام 

والتم�ضك باأعلى املعايري الدولية، دون اأن 

تقت�ضرعلى ال�ضتجابة للمتطلبات املفرو�ضة 

من اجلهات الرقابية.

كما �ضهد البنك خلل العام املا�ضي ثلثة 

تطورات رئي�ضية �ضاهمت يف تعزيز احلوكمة 

لديه، ا�ضتملت على زيادة اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة بان�ضمام ع�ضوين جديدين لي�ضبح 

عدد الأع�ضاء ت�ضعة مما ي�ضيف خربات 

جديدة اإىل املجل�س من �ضاأنها توفري التنوع 

املطلوب لتفعيل دور جمل�س الإدارة ب�ضكل 

اأ�ضمل. كما مت ت�ضكيل جلنتني جديدتني 

تتبعان املجل�س، هما جلنة احلوكمة وجلنة 

املخاطر. وت�ضمن التطور الثالث اإعادة هيكلة 

جلان اإدارة البنك لتح�ضني الكفاءة التنظيمية 

والتاأكيد على دور امل�ضوؤولية وال�ضفافية.

اأما عن الت�ضنيف الئتماين للبنك، فقد 

حافظت وكالتا الت�ضنيف الئتماين العامليتني 

» فيت�س« و»موديز« على ت�ضنيف البنك الأهلي 

الكويتي �ضمن الدرجة ال�ضتثمارية ، مع 

نظرة م�ضتقبلية م�ضتقرة وذلك بف�ضل اأدائه 

خلل عام 2013.  كما رفعت وكالة »فيت�س« 

ت�ضنيف البنك الأهلي الكويتي من A- اإىل 

A+، مما يعزز نقاط القوة احلقيقية املتمثلة 
 بال�ضيولة العالية والقدرة اجليدة على 

حتقيق الدخل.

اإذا نظرنا اإىل امل�ضتقبل، فاإننا ن�ضتطيع 

ملحظة بع�س املوؤ�ضرات الإيجابية التي 

تدل على تعايف العديد من اقت�ضاديات 

الدول الكربى يف العامل. ويف حني اأننا 

متلزمون باحلفاظ على منو وتقدم البنك 

 الأهلي الكويتي، اإل اأننا ندرك جيدًا 

 اأن توخي احلذر ما يزال عن�ضرًا اأ�ضا�ضيًا 

 يف اأ�ضلوب عملنا يف �ضوء التحديات 

التي نواجهها.

واأود اأن اأنتهز هذه الفر�ضة لأتقدم 

بخال�س ال�ضكر والمتنان اإىل مقام ح�ضرة 

�ضاحب ال�ضمو اأمري البلد املفدى ال�ضيخ  

�ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح، و�ضمو 

ويل عهده الأمني ال�ضيخ نواف الأحمد 

اجلابر ال�ضباح. كما اأتوجه بال�ضكر اإىل 

افظ بنك الكويت املركزي ونائبه وكافة  حمحُ

امل�ضوؤولني يف بنك الكويت املركزي وهيئة 

اأ�ضواق املال ووزارة املالية ووزارة التجارة 

وال�ضناعة و�ضوق الكويت للأوراق املالية.

ويف اخلتام، اأود اأن اأعرب عن تقديري 

وامتناين لكافة امل�ضاهمني يف البنك 

واأع�ضاء جمل�س الإدارة، واإىل عملئنا 

الكرام لدعمهم املخل�س وامل�ضتمر والذي 

يعترب عن�ضرا حموريا ل�ضتمرار جناح 

البنك، واإىل الإدارة التنفيذية وكافة 

املوظفني الذين �ضاهموا ب�ضكل كبري يف 

اإجنازاتنا التي حققناها خلل عام 2013.

اأحمد يو�سف بهبهاين

رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

خلل عام 2013، حافظ البنك الأهلي 

الكويتي على مرونته وقدرته على التعامل 

مع الأو�ضاع القت�ضادية ال�ضعبة،كما اأن 

النتائج املالية التي حققناها خلل العام 

توؤكد على �ضلمةاإ�ضرتاتيجيتناوالتزامنا 

بتطبيقها. فلقد حافظنا على اأرباحنا 

الت�ضغيلية، مع حتقيق منو يف �ضايف الأرباح 

بلغت ن�ضبته 18%، ويعود الف�ضل يف ذلك 

بدرجة كبرية اإىل الرتكيز ب�ضكل فعال على 

حت�ضني الكفاءة الت�ضغيلية، واإ�ضرارناعلى 

اإحكام ال�ضيطرة على النفقات، وتخفي�س 

حاجتنا للمخ�ض�ضات.

لقد �ضهد العام الأول من خطتنا لفرتة 

الثلث �ضنوات )2013 – 2015( فعالية 

اأعمال البنك الأ�ضا�ضية يف دعم الجتاه 

الت�ضاعدي للأرباح ومنو �ضايف اإيرادات 

الفوائد. لقد �ضجلنا منوًا متميزا يف 

املوجودات يف قطاع اخلدمات امل�ضرفية 

للأفراد ا�ضتطعنا من خلله حتقيق مكانة 

رائدة فيه،بالإ�ضافة اإىل ما حققته اإدارة 

اخلزانة وال�ضتثمار من اأداء ممتاز خلل 

العام، بينما ا�ضتمرت الإدارة امل�ضرفية 

الدولية يف التو�ضع يف اأعمالها وتنويعها. وقد 

عو�س النمو الذي حققناه يف هذه القطاعات 

ما فقدناه ب�ضبب ركود الطلب من العملء 

من ال�ضركات، ويعود الف�ضل يف حتقيق 

هذا النمو اإىل اإدارتنا احلكيمة والفعالة 

للميزانية العمومية، وجناحنا يف خف�س 

تكلفة الأموال، وزيادة العوائد.

من جهة اأخرى، حافظت اإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية للأفراد على النمو الذي حققته 

خلل ال�ضنوات الأخرية، وكان اأداء 

منتجات البطاقات امل�ضرفية على وجه 

اخل�ضو�س متميزا. كما اأثمر التعاون بني 

اإدارة تكنولوجيا املعلومات واإدارة اخلدمات 

امل�ضرفية للأفرادبتد�ضني نظام الدرجات 

الئتمانية لعملء القرو�س الأمر الذي اأدى 

اإىل خف�س الوقت اللزم للموافقة على 

الت�ضهيلت الئتمانية املقدمة للعملء، 

ويتم حاليا ا�ضتكمال ال�ضتعدادات اللزمة 

لتد�ضني اخلدمات امل�ضرفية با�ضتخدام 

الهواتف النقالة يف عام 2014. 

كما اأن اأعمال التطوير يف �ضبكة فروعنا 

خلل العام �ضتمهد الطريق لفتتاح فروع 

جديدة خلل عام 2014.

اأما بخ�ضو�س �ضوق الئتمان بالن�ضبة 

لل�ضركات، فقد �ضهد بع�س التعايف يف الربع 

الأخري من العام، مما يعترب موؤ�ضرا اإيجابيا 

لهذا القطاع الذي ميثل عن�ضرا رئي�ضيا يف 

اأعمال البنك. وخلل العام، تركزت اأعمال 

اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات ب�ضكل رئي�ضي 

على عمليات معاجلة القرو�س املتعرثة 

والتي اأدت اإىل خف�س كبري يف تلك القرو�س 

وحت�ضن اجلودة النوعية ملحفظة الئتمان 

ب�ضكل عام.

اأما عن الأعمال امل�ضرفية الدولية فقد 

ا�ضتمرت يف التو�ضع يف حمفظة قرو�ضها 

وتنويع اأن�ضطتها والبحث عن فر�س 

جديدة، بينما زادت يف الوقت ذاته من 

معدل اخرتاقها لل�ضوق حيث يتواجد البنك 

ويحافظ على موقعه الرا�ضخ منذ زمن طويل.

وفيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا املعلومات، 

فقد ا�ضتكمل البنك حتديث وتطوير �ضبكته 

واأنظمة احلماية مبا يف ذلك �ضبكة اأجهزة 

ال�ضراف الآيل. كما مت تطوير اأنظمة 

التخزين والن�ضخ الحتياطي ل�ضمان �ضلمة 

واأمن البيانات، ويجري تطبيق هذه النظم 

على م�ضتوى اأعمال البنك لتلبية متطلبات 

اتفاقيات بازل 2. كما اأننا جنحنا اأي�ضا يف 

تطبيق معايري راأ�س املال وال�ضيولة ح�ضب 

متطلبات اتفاقية بازل 3، واللتزام باملوعد 

الذي حدده البنك املركزي بهذا اخل�ضو�س.

اأما عن الإدارة الفعالة للمخاطر وارتباطها 

الوثيق باحلوكمة ال�ضليمة لل�ضركات، فاإنها 

تاأتي دائما على راأ�س اأولويات البنك الذي 

ل ي�ضعى فقط اإىل اللتزام مبتطلبات 

تعليمات حوكمة ال�ضركات التي اأ�ضدرها 

بنك الكويت املركزي خلل عام 2013 

فح�ضب، بل جتاوز هذه املتطلبات. ولتحقيق 

هذا الغر�س، مت تاأ�ضي�س مكتب احلوكمة، 

بالإ�ضافة اإىل ت�ضكيل جلان جديدة تابعة 

ملجل�س الإدارة لتغطية هذه املتطلبات.

لقد �ضاهم التطبيق الوا�ضع النطاق 

لنظام اإدارة الأداء ب�ضكل كبري يف حت�ضني 

اخلدمات، مما اأدى اإىل ارتفاع معدل 

ر�ضا العملء خلل العام. ول تزال عملية 

تطوير املوظفني ورفع م�ضتواهم متثل اأولوية 

ا�ضرتاتيجية لدى البنك، حيث متت املبا�ضرة 

يف تنفيذ عملية التخطيط للم�ضتقبل 

الوظيفي باعتبارها مبادرة مهمة من 

مبادرات اإدارة املوارد الب�ضرية، اإىل جانب 

التخطيط للإحلل الوظيفي على م�ضتوى 

البنك ل�ضتكمال املزايا الناجتة عن تطبيق 

نظام اإدارة الأداء.

اأما عن اجلوائز التي ح�ضدها البنك 

خلل العام، فهي تتمثل يف فوز البنك 

الأهلي الكويتي باملركز الأول عن »اأف�ضل 

خدمة للعملء« يف فئة اخلدمات امل�ضرفية 

للأفراد. وللح�ضول على هذه اجلائزة يقوم 

العملء برت�ضيح اأف�ضل البنوك التي تركت 

انطباعا جيدا لديهم يف تقدمي خدماتها. 

كما ح�ضد البنك للعام الثاين على التوايل 

»جائزة التميز يف امل�ضوؤلية الإجتماعية »على 

م�ضتوى الوطن العربي، باعتباره اأف�ضل 

البنوك التزاما على املدى الطويل مب�ضئوليته 

الجتماعية جتاه املجتمع.  

وهذا التقدير والعرتاف باأن البنك 

الأهلي الكويتي هو اأف�ضل البنوك يف جمال 

امل�ضئولية الجتماعية يعك�س مدى �ضمولية 

برامج البنك لدعم املجتمع والتي تتنوع 

ما بني برامج التوعية ب�ضرطان الثدي 

وم�ضاعدة ذوي الحتياجات اخلا�ضة ورعاية 

الطلبة الكويتيني وتقدمي الدعم للريا�ضة 

والريا�ضيني.

ويف اخلتام، اأود اأن اأنتهز الفر�ضة لأعرب عن 

�ضكري وامتناين جلميع الزملء يف البنك 

الأهلي على التزامهم وعملهم اجلاد خلل 

الفرتة ال�ضعبة املا�ضية. لقد جاءت نتائجنا 

املالية يف 2013 م�ضجعة، على الرغم من 

التحديات امل�ضتمرة يف الأ�ضواق املحلية 

والدولية. ومع ا�ضتمرار هذه ال�ضعوبات، ل 

ميكن اأن ندع جماًل للرتاخي، بل لبد من 

احلفاظ على الرتكيز والن�ضباط للبناء على 

ما مت حتقيقه من اإجنازات.

اإننا ما نزال واثقني بحذر من القدرة على 

حتقيق املزيد من النمو والربحية على اعتبار 

اأن البيئة الت�ضغيلية التي نعمل بها )حمليًا 

واإقليميًا وعامليًا( تتح�ضن تدريجيًا. وبناء 

على ذلك، فاإنني اأود اأن اأطمئن امل�ضاهمني 

والعملء والإدارة واملوظفني باأن عام 2014 

�ضوف ي�ضهد املزيد من النجاح والتقدم، 

طاملا اأننا ن�ضعى جاهدين لتحقيق قيمة 

اقت�ضادية م�ضتدامة.

 

كولني بلومان

 رئي�س املدراء العامني 

والرئي�س التنفيذي
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“ لقد سجلنا نموًا 
متميزا في الموجودات 

في قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد 

استطعنا من خالله 
تحقيق مكانة رائدة 

فيه، باإلضافة إلى ما 
حققته إدارة الخزانة 

واالستثمار من أداء 
ممتاز خالل العام، 

بينما استمرت اإلدارة 
المصرفية للشركات 
و اإلدارة الدولية في 

التوسع و تنويع 
نشاطاتها .”
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مناقشة وتحليل اإلدارة 

تقدم مناق�ضة وحتليل الإدارة نظرة عامة على الو�ضع املايل للبنك والأعمال واأداء العمليات 

والنظرة امل�ضتقبلية.  وقد مت اعتماد هذه الوثيقة من جمل�س الإدارة.  وهي تعتمد اأ�ضا�ضا على 

البيانات املالية املن�ضورة عن البنك وتعترب كاملة يف نظر الإدارة ح�ضب اأف�ضل ما لديها من اآراء.

تت�ضمن هذه الوثيقة بيانات معينة ذات نظرة م�ضتقبلية ول تت�ضل ب�ضكل وثيق باحلقائق 

التاريخية اأو احلالية، وهي متثل التوقعات اأو اخلطط اأو التنبوؤات احلالية عن الأعمال 

امل�ضتقبلية والظروف القت�ضادية والنتائج التي تعتربها الإدارة منا�ضبة لتقييم التوقعات 

امل�ضتقبلية للبنك.  اإن بيانات التطلعات امل�ضتقبلية تعك�س و�ضع البنك كما يف تاريخ اإعدادها.  

كما اأن املخاطر واحلالت غري الأكيدة والتغريات التي تتم على الفرتا�ضات التي ي�ضعب 

التنبوؤ بها والتي تعترب خارج نطاق �ضيطرة البنك رمبا توؤثر يف نهاية الأمر على املح�ضلت 

والنتائج الفعلية.

بيئة الأعمال

اأدى ارتفاع اأ�ضعار النفط يف ال�ضنوات الأخرية اإىل فوائ�س كبرية يف امليزانية التقديرية لعدة 

�ضنوات متتالية يف الكويت، ومل تكن �ضنة 2013 خمتلفة عن ذلك.  ومع ارتفاع اأ�ضعار النفط 

لأكرث من 100 دولر اأمريكي للربميل خلل عام 2013، فقد �ضجلت اإيرادات النفط رقما 

قيا�ضيا بلغ 32 مليار دك واأ�ضبح لدى احلكومة فائ�ضا مببلغ 12 مليار دك تقريبا خلل 

الفرتة 2012 – 2013، مع احتمال حتقيق فائ�س ي�ضل اإىل 11-13 مليار دك خلل 

الفرتة 2013 – 2014.

اإل اأن فوائ�س امليزانية ومنو الناجت القومي الإجمايل مل تنعك�س اآثاره على النمو القت�ضادي 

وعلى التو�ضع يف اأعمال قطاع البنوك اإىل احلد الذي كان متوقعا عادة، حيث ظل الإنفاق 

احلكومي متوا�ضعا.  ومل تكن الظروف القت�ضادية مواتية ب�ضكل عام خلل عام 2013، 

حيث ظلت البيئة الت�ضغيلية ت�ضكل حتديا للقطاع امل�ضريف، وات�ضمت بوفرة ال�ضيولة وارتفاع 

معدلت عر�س النقد مع ا�ضتمرار معدلت الفائدة املنخف�ضة مما اأثر على هوام�س الربح. 

كما اقرتب موؤ�ضر �ضوق الكويت للأوراق املالية من م�ضتوى 7,500 نقطة م�ضجل ارتفاعا 

بن�ضبة 27% عن عام 2012، حيث و�ضل اإىل اأعلى م�ضتوياته خلل الفرتة التي اأعقبت 

الأزمة املالية العاملية يف عام 2008.  كما �ضهد قطاع العقار بع�س النتعا�س مع زيادة ن�ضاط 

املبيعات خلل العام.

وخلل العام مل يتم تنفيذ م�ضاريع البنية التحتية التي اقرتحتها احلكومة الكويتية ح�ضبما 

كان متوقعا يف بداية ال�ضنة.  وبالن�ضبة للنمو الذي حققه ائتمان ال�ضركات فقد ظل معظم 

اأوقات ال�ضنة يعاين من الظروف ال�ضعبة، يف حني ا�ضتمر قطاع ائتمان الأفراد يف النمو.  

وقد �ضهد قطاع البنوك حت�ضنا يف الأعمال خلل الربع الأخري من عام 2013، حيث انتع�س 

معدل النمو يف اأعمال ال�ضركات ب�ضكل كبري و�ضهد هذا القطاع اأعلى ن�ضبة منو له على مدى 

اخلم�س �ضنوات املا�ضية. 

اأما عن التوقعات املرتقبة يف دولة الإمارات العربية املتحدة فيبدو اأن الأحوال تتح�ضن على 

مدار العام مع ظهور علمات تعايف يف قطاعات العقار والتجارة وال�ضياحة، كما اأن التوقعات 

املرتقبة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية قد تعززت مع حتقيق الفوائ�س املالية من مبيعات 

النفط يف اإمارة اأبو ظبي.  وقد انتهت هذه ال�ضنة بحدث مهم جدا وهو اختيار دبي لإقامة 

املعر�س الدويل اإك�ضبو 2020.

على اجلانب الرقابي، وافق جمل�س الأمة الكويتي على اإن�ضاء �ضندوق دعم الأ�ضرة اجلديد 

ومت التنفيذ من قبل بنك الكويت املركزي حيث مت �ضراء قرو�س الأفراد التي ت�ضتويف املعايري 

التي توؤهلها لل�ضتفادة من دعم هذا ال�ضندوق.  وف�ضل عن ذلك، اأ�ضدر بنك الكويت 

املركزي توجيهات ب�ضاأن اإجراء عملية تدقيق متزامنة مع ذلك على حمفظة قرو�س الأفراد 

للتاأكد من اللتزام التام بالنظم والتعليمات، واأو�ضح البنك املركزي باأن انك�ضافات القرو�س 

لدى بع�س البنوك املعينة يجب اأن تخ�ضع ملخ�ض�س عام بن�ضبة 1%، كما با�ضر ا�ضتكمال 

درا�ضات الأثر الكمي لتفاقية بازل 3 مب�ضاركة من القطاع امل�ضريف، واأ�ضدرت وزارة 

التجارة وال�ضناعة بدولة الكويت قانون ال�ضركات اجلديد ولئحته التنفيذية.

ويف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأ�ضدر م�ضرف الإمارات العربية املتحدة املركزي 

تعليمات ب�ضاأن قرو�س الرهن اجلديدة وحدود الإقرا�س اخلا�س بانك�ضاف املجموعة، 

.FATCA وكذلك ب�ضاأن تطبيق قانون اللتزام بال�ضرائب على احل�ضابات الأجنبية

الأداء املايل

بيان الدخل

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيــان

83.884.3�ضايف اإيرادات الفوائد

31.832.1اإيرادات من غري الفوائد

115.6116.4الإيرادات الت�ضغيلية

)36.0()34.1(امل�ضاريف الت�ضغيلية

81.580.4الأرباح الت�ضغيلية قبل املخ�ض�ضات

)47.4()44.0(املخ�ض�ضات / خ�ضائر انخفا�س القيمة

)3.0()2.1(اأتعاب اأع�ضاء جمل�س الدارة

35.430.0�ضايف الربح

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

20132012البيــان

2219ربحية ال�ضهم )بالفل�س(

1.0%1.2%العائد على الأ�ضول )%(

6.0%6.7%العائد على حقوق امل�ضاهمني )%(

30.9%29.5%معدل التكلفة اإىل الدخل )%(

وبرغم ظروف ال�ضوق ال�ضعبة اإل اأنه من خلل الإدارة املنظمة للميزانية واإ�ضرتاتيجيات 

تنويع الدخل وحت�ضني الكفاءات الت�ضغيلية، ا�ضتطاع البنك املحافظة على اإيراداته الت�ضغيلية 

الأ�ضا�ضية التي بلغت 115.6 مليون دك واأرباحه الت�ضغيلية التي بلغت 81.5 مليون دك، كما 

حقق البنك ربحا �ضافيا مببلغ 35.4 مليون دك لعام 2013 متجاوزا ما مت حتقيقه خلل 

عام 2012 بن�ضبة منو 18%. وقد متت ترجمه هذا النمو يف الأداء اإىل مكا�ضب يف ربحية 

ال�ضهم التي ارتفعت بن�ضبة 15.8% لت�ضل اإىل 22 فل�ضا مع حت�ضن يف العائد على الأ�ضول 

والعائد على حقوق امل�ضاهمني يفوق م�ضتويات 2012.
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�سايف اإيرادات الفوائد

خلل عام 2013، ظلت اأ�ضعار الفائدة م�ضتقرة يف الكويت مع ا�ضتمرار �ضعر اخل�ضم املحدد 

من قبل بنك الكويت املركزي بدون تغيري عند ن�ضبة 2%. اإل اأن هذا ال�ضعر كان اأقل مبقدار 

35 نقطة اأ�ضا�س عن متو�ضط �ضعر اخل�ضم خلل عام 2012، مما اأدى اإىل انخفا�س 

اإيرادات الفوائد بن�ضبة 9.59% اأي من مبلغ 116.8 مليون دك يف عام 2012 اإىل مبلغ 

105.6 يف عام 2013.  وعلى الرغم من هذه الظروف، جنح البنك يف زيادة قاعدة ودائعه 
الأ�ضا�ضية مع ال�ضتخدام الأمثل مل�ضادر التمويل وخف�س م�ضروفات الفائدة بن�ضبة %32.9 

اأي من مبلغ 32.5 مليون دك اإىل 21.8 مليون دك، كما اأن العوائد التي حققها البنك 

من اإيرادات الفوائد اأدت اإىل حتقيق اإيرادات �ضافية من الفوائد مببلغ 83.8 مليون دك 

وهو ي�ضاهي تقريبا ما حققه البنك خلل العام املا�ضي. اإن النمو يف الودائع حتت الطلب 

والأ�ضعار اجليدة للودائع ذات التكلفة العالية كان لها اأثرا اإيجابيا على تكلفة الأموال ومكنت 

البنك من املحافظة على �ضايف هام�س جيد للفائدة.

�سايف الإيراد من غري الفوائد

بلغ �ضايف الإيراد من غري الفوائد 31.8 مليون دك وقد ظل م�ضتقرا باملقارنة مع مبلغ 32.1 

مليون دك يف عام 2012.

اأما الدخل الذي حققه البنك من الر�ضوم والعمولت من العمليات امل�ضرفية التجارية خلل 

ال�ضنة فقد بلغ 22 مليون دك، وهو يعترب اأقل بن�ضبة 6.1% عما مت حتقيقه يف عام 2012، 

 وذلك ب�ضبب انخفا�س حجم الأعمال وهوام�س الربح ب�ضبب ظروف ال�ضوق ال�ضعبة.  

وفيما يتعلق باإيرادات ال�ضرف الأجنبي، فقد انخف�ضت مببلغ 0.6 مليون دك ب�ضبب 

انخفا�س الهوام�س.

اأما عن اإيرادات ال�ضتثمار من مكا�ضب حمققة وغري حمققة واأرباح الأ�ضهم واحل�ض�س يف 

الأرباح من ال�ضركة الزميلة فقد بلغت 5.6 مليون دك، حيث جتاوزت ما مت حتقيقه خلل 

عام 2012 مببلغ 1.4 مليون دك، ويعود ال�ضبب يف ذلك ب�ضكل رئي�ضي اإىل احل�ضة العالية 

التي ح�ضل عليها البنك من ال�ضركة الزميلة. 

م�سروفات الت�سغيل

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيـــــان 

20.023.3م�ضروفات موظفني

1.61.6ا�ضتهلك

12.511.1م�ضروفات ت�ضغيل اأخرى

34.136.0جمموع م�سروفات الت�سغيل

بلغت م�ضروفات الت�ضغيل 34.1 مليون دك وهي اأقل بن�ضبة 5.3% باملقارنة مع العام املا�ضي، 

وذلك ب�ضبب مبادرات الإدارة املثلى للتكلفة التي متت خلل العام.  كما بلغ معدل التكلفة 

اإىل الدخل 29.5% وهو اأقل من ن�ضبة عام 2012 التي بلغت 30.9% ، ويعترب هذا املعدل جيدا 

باملقارنة مع البنوك الأخرى بال�ضوق، كما اأنه اأقل كثريا من متو�ضط املعدلت الدولية.

املخ�س�سات وال�سرائب

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيــان

40.941.0الت�ضهيلت الئتمانية

2.12.7ال�ضتثمارات

1.03.7اأخرى

44.047.4جمموع املخ�س�سات/خ�سائر انخفا�ض القيمة

1.82.7ال�سرائب

بلغت قيمة خم�ض�ضات القرو�س 40.9 مليون دك وهي �ضمن م�ضتويات العام املا�ضي 

ب�ضكل عام حيث بلغت 41 مليون دك، وقد ا�ضتمر البنك يف ر�ضد املخ�ض�ضات الحرتازية 

واملخ�ض�ضات املحددة ل�ضطب ح�ضابات بع�س العملء من ال�ضركات. كما بلغت قيمة اإجمايل 

املخ�ض�ضات العامة لهذه ال�ضنة 17 مليون دك مت�ضمنة خم�ض�س عام مببلغ 1.4 مليون 

مقابل قرو�س البنوك.  كما بلغت قيمة املخ�ض�س املحدد 23.9 مليون دك وهي ب�ضكل عام 

�ضمن م�ضتويات العام ال�ضابق.

كما بلغ اإجمايل خم�ض�ضات الت�ضهيلت النقدية وغري النقدية 158.4 مليون دك.  كما اأن 

معدل تغطية املخ�ض�ضات للقرو�س غري املنتظمة بالن�ضبة اإىل اإجمايل حمفظة القرو�س قد 

جتاوز ن�ضبة 200%، وقد و�ضل م�ضتوى املخ�ض�ضات احلالية اإىل ن�ضبة 6.1% من اإجمايل 

القرو�س، مما يوفر احتياطي اأمان كاف لأي طوارئ غري متوقعة يف ظل ظروف ال�ضوق 

ال�ضائدة حاليا. 

وبلغت تكلفة خم�ض�ضات انخفا�س القيمة 2.1 مليون دك بالن�ضبة ملحفظة ال�ضتثمار خلل 

عام 2012 وهي اأقل مببلغ 0.6 مليون دك عن تكلفة عام 2012 التي بلغت 2.7 مليون دك 

وذلك ب�ضبب التح�ضن يف الأ�ضواق املحلية والإقليمية.

اأما عن املخ�ض�ضات مقابل املطالبات القانونية فهي مت�ضمنة يف خم�ض�ضات »اأخرى« اأعله ، 

حيث بلغت 2.7 مليون دك يف عام 2013 وهي اأقل باملقارنة مع خم�ض�ضات عام 2012. 

اإجمايل ال�ضرائب عن عام 2013 بلغ 0.9 مليون دك وهو اأقل باملقارنة مع �ضرائب عام 2012 

وذلك ب�ضبب اخل�ضم ال�ضريبي امل�ضتحق على اأرباح الفرعني اخلارجيني يف دولة الإمارات.

حتليل املركز املايل 

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيـان

2,189.41,986.9املوجودات الئتمانية

938.8923.2املوجودات امل�ضرفية وال�ضتثمارية

64.962.9موجودات اأخرى ومباين ومعدات

3,193.12,973.0جمموع املوجودات

2,586.52,396.4الودائع

65.859.9مطلوبات اأخرى

2,652.32,456.3جمموع املطلوبات

540.8516.7حقوق امل�ضاهمني
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حقق اإجمايل موجودات البنك ب�ضكل عام يف نهاية عام 2013 منوا بن�ضبة 7.4% لي�ضل اإىل 

3.19 مليار دك باملقارنة مع 2.97 مليار دك يف عام 2012.  كما منت القرو�س بن�ضبة تزيد 

على 10.2% ومت متويل هذه الزيادة من ودائع العملء وودائع البنوك.  وكذلك منت حقوق 

امل�ضاهمني ب�ضبب زيادة الأرباح لعام 2013.

املوجودات الئتمانية

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيـان

2,332.52,136.2اإجمايل القرو�س

 )149.3()143.1(املخ�ض�ضات والفائدة املوؤقتة

2,189.41,986.9�ضايف القرو�س

60.4112.1القرو�س غري املنتظمة

5.3%2.6%معدل القرو�س غري املنتظمة

ويف الكويت �ضهد القطاع امل�ضريف حت�ضنا يف معدل الئتمان خلل الربع الرابع من عام 

2013، حيث منت الت�ضهيلت الئتمانية املمنوحة للعملء املقيمني بن�ضبة 8.1% يف 2013 

وتعترب اأعلى ن�ضبة مت حتقيقها خلل اخلم�ضة �ضنوات املا�ضية.

وقد حقق البنك منوا ائتمانيا بن�ضبة 8.2% خلل العام وهذه الن�ضبة تتما�ضى مع معدلت 

ال�ضوق.  وعلى امل�ضتوى الدويل متت م�ضاعفة القرو�س للبنوك امل�ضنفة بالدرجة ال�ضتثمارية 

باملقارنة مع عام 2012، يف حني انخف�ضت حمفظة القرو�س للأفراد ب�ضبب املدفوعات 

والت�ضويات املبكرة غري املتوقعة. وقد حقق �ضايف القرو�س وال�ضلف للمجموعة منوا بن�ضبة 

10.2% لي�ضل اإىل 2.19 مليار دك يف عام 2013 باملقارنة مع 1.99 مليار دك يف نهاية عام 

2012، وقد تنوعت تلك القرو�س وال�ضلف عرب كافة قطاعات الأعمال.

وخلل العام ا�ضتمر البنك يف الرتكيز على املحافظة على جودة اأ�ضول املحفظة الئتمانية 

وخف�س ن�ضبة القرو�س غري املنتظمة من خلل الت�ضويات واإعادة الهيكلة.  وقد اأثمرت 

هذه اجلهود يف خف�س اإجمايل القرو�س غري املنتظمة من 112.1 مليون دك يف عام 2012 

اإىل 60.4 مليون دك يف عام 2013.  ونتيجة لذلك حت�ضنت اجلودة النوعية للأ�ضول حيث 

انخف�س معدل القرو�س غري املنتظمة من 5.3% يف عام 2012 اإىل 2.6% يف عام 2013.  اأما 

حمفظة القرو�س غري املنتظمة التي بلغت 60.4 مليون دك، فقد متت تغطيتها مبخ�ض�ضات 

حمددة مببلغ 23.2 مليون دك و�ضمانات اإ�ضافية مببلغ 39.3 مليون دك.

املوجودات امل�سرفية وال�ستثمارية

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيــــان

197.9251.5نقد واأر�ضدة لدى البنوك

�ضندات خزانة حكومة دولة الكويت و�ضندات 

475.1471.4بنك الكويت املركزي

13.610.8ا�ضتثمار يف �ضركة زميلة

252.2189.5ا�ضتثمارات يف اأوراق مالية

938.8923.2املجموع

وقد حافظ البنك على م�ضتوى عال من ال�ضيولة عن طريق توزيع الفائ�س من الأموال يف 

�ضكل اأموال نقدية وقرو�س للبنوك ق�ضرية الأجل و�ضندات  �ضيادية للحكومة الكويتية.  وهذه 

الأ�ضول متما�ضية ب�ضكل عام مع م�ضتويات العام ال�ضابق، مما اأدى اإىل املحافظة على الأ�ضول 

ال�ضائلة عند م�ضتويات 20 - %25.

اأما بخ�ضو�س ال�ضتثمار يف �ضركة كريدت ون القاب�ضة �س. م. ك. وهي �ضركة زميلة 

للمجموعة، فقد منت من 10.8 مليون دك اإىل 13.6 مليون حيث زاد البنك من ح�ضة اأ�ضهمه 

يف هذه ال�ضركة من 35% اإىل 40%.  وقد �ضجل البنك ح�ضة ربح مببلغ 1.8 مليون دك من 

هذه ال�ضركة الزميلة يف عام 2013.

اأما عن حمفظة ال�ضتثمار يف الأوراق املالية، فقد منت من 189.5 مليون دك اإىل 252.2 

مليون دك حيث زادت املجموعة من قيمة حمفظتها للدخل الثابت بالدرجة ال�ضتثمارية 

لتنويع مكا�ضبها وحتقيق عوائد موزونة املخاطر.  وقد تبنت املجموعة اأ�ضلوبا حذرا يف 

حمفظة الأ�ضهم حيث ظلت كما هي �ضمن حدود 2012.

موجودات اأخرى ومباين ومعدات

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيـــان

20.818.7مقبو�ضات الفائدة

13.515.0اأخرى

34.333.7جمموع املوجودات الأخرى

30.629.2مباين ومعدات

اإجمايل املوجودات الأخرى كان ب�ضكل عام متما�ضيا مع اإجمايل العام املا�ضي.  كما زادت 

املباين واملعدات حيث ا�ضتمر البنك يف ال�ضتثمار يف التو�ضع يف قنوات الت�ضليم واإجراء 

حت�ضينات على �ضبكة الفروع والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات.

الودائع

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيــان

639.2557.7م�ضتحق لبنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

1,947.31,838.7ودائع العملء

2,586.52,396.4جمموع الودائع

خلل عام 2013 ا�ضتمر الرتكيز على خف�س تكلفة الأموال من خلل ال�ضتخدام الأمثل 

خلليط الأموال وتنمية الودائع منخف�ضة التكلفة واإعادة التوازن اإىل و�ضع ال�ضيولة.  وقد 

زادت الودائع من البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية الأخرى بن�ضبة 14.6% حيث جنح البنك يف 

تطبيق الطريقة املثلى جلمع الأموال من خلل هذه القنوات.  

مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(
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وقد ا�ضتمر البنك يف النمو وتنويع قاعدة ودائعه على املدى البعيد وقد اأثمرت هذه اجلهود 

عن تعديل الفروقات يف ال�ضيولة ون�ضبة تركز الودائع لتكون �ضمن امل�ضتويات امل�ضتهدفة.

مطلوبات اأخرى

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيــان

6.89.7فوائد م�ضتحقة الدفع

10.19.5م�ضتحقات املوظفني

15.513.1خم�ض�ضات ت�ضهيلت غري نقدية

33.427.6اأخرى

65.859.9املجمـوع

ارتفعت املطلوبات الأخرى من 59.9 مليون دك يف عام 2013 اإىل 65.8 مليون دك يف عام 

2012 وذلك ب�ضبب الأر�ضدة املوؤقتة للعملء املت�ضمنة يف بند »مطلوبات اأخرى« اأعله.  
وانخف�ضت الفائدة امل�ضتحقة الدفع ب�ضبب انخفا�س �ضعر الفائدة يف البيئة الت�ضغيلية.  

وف�ضل عن ذلك ارتفع خم�ض�س الت�ضهيلت غري النقدية ب�ضبب زيادة تكلفة املخ�ض�س 

املحدد خلل ال�ضنة.

حقوق امل�ساهمني 

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيــان

 161.9151.3راأ�س املال امل�ضاهم

10.6 -اأ�ضهم منحة مقرتحة

108.9108.9علوة الإ�ضدار

251.2237.0الحتياطات

21.09.0توزيعات اأرباح نقدية مقرتحة

)0.1()2.2(اأ�ضهم اخلزينة

540.8516.7جمموع حقوق امل�ضاهمني

ارتفع جمموع حقوق امل�ضاهمني من 516.7 مليون دك يف نهاية عام 2012 اإىل 540.8 

مليون دك يف عام 2013.  وقد زاد راأ�س املال للبنك مببلغ 10.6 مليون دك يف عام 2013 

عن طريق اإ�ضدار اأ�ضهم منحة وزادت الحتياطات من 237 مليون دك اإىل 251.2 مليون 

دك عن طريق الأرباح املرحلة.

وقد �ضعت املجموعة كما يف ال�ضنوات ال�ضابقة اإىل املحافظة على �ضجل م�ضتمر من التوزيعات 

من اأرباحها املحققة واقرتحت توزيع اأرباح اأ�ضهم نقدية بن�ضبة 13% على امل�ضاهمني وهذا 

يخ�ضع ملوافقة اجلهات املخت�ضة.

راأ�ض املال الرقابي

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيــان

1,903.91,816.7املوجودات املرجحة املخاطر

 228.5218.0راأ�س املال املطلوب

راأ�س املال املتوفر:

482.5471.5ال�ضريحة الأوىل

30.330.8ال�ضريحة الثانية

512.8502.3جمموع راأ�ض املال

26.0%25.3%معدل كفاية راأ�ضمال ال�ضريحة الأوىل

27.7%26.9%اإجمايل معدل كفاية راأ�س املال

والبنك لديه راأ�ضمال قوي، حيث يبلغ معدل راأ�ضمال ال�ضريحة الأوىل 25.3% واإجمايل معدل 

كفاية راأ�س املال 26.9%.  وهو اأعلى معدل كفاية راأ�ضمال بني البنوك التجارية يف الكويت كما 

يعترب هذا املعدل من بني اأعلى املعدلت بني البنوك يف املنطقة.  وخلل العام زادت املوجودات 

املرجحة املخاطر مببلغ 87.2 مليون دك ب�ضبب زيادة املجموعة لقاعدة موجوداتها املمولة وزاد 

راأ�ضمال ال�ضريحة الأوىل مببلغ 11 مليون دك من خلل الأرباح املرحلة.

ويوفر مركز راأ�س املال قدرة قوية للبنك لتنمية ميزانيته مع مرونة يف مواجهة الطوارئ 

وتعظيم القيمة للم�ضاهمني عندما تتوفر الفر�س املواتية بال�ضوق.

بنود خارج امليزانية 

)املبالغ باملليون دك(

20132012البيــان

مطلوبات طارئة )قبولت وخطابات ائتمان 

889.8921.3وخطابات �ضمان(

139.5189.0عقود �ضرف اأجنبي اآجلة

143.8105.8مبادلت �ضعر الفائدة

1,173.11,216.1املجموع

بلغ حجم التمويل التجاري 889.8 مليون دك وهو اأقل من احلجم الذي مت حتقيقه يف عام 

2012 وهو 921.3 مليون دك.  وقد انخف�س انك�ضاف البنك على عقود ال�ضرف الأجنبي 
ب�ضبب تقل�س الهوام�س وزيادة التناف�س.  
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اأداء القطاعات

مت تنظيم قطاعات املجموعة اإىل اأعمال م�ضرفية جتارية وخزانة وا�ضتثمار.  وت�ضتمل 

الأعمال امل�ضرفية التجارية على اأن�ضطة الأعمال امل�ضرفية لل�ضركات والأفراد والأعمال 

امل�ضرفية الدولية، وهي تقدم جمموعة كاملة من منتجات القرو�س والودائع واخلدمات 

امل�ضرفية ذات العلقة بالعملء التجاريني والأفراد.  كما ا�ضتملت اأن�ضطة اخلزانة 

وال�ضتثمار على خدمات �ضوق املال وال�ضرف الأجنبي واإدارة فائ�س الأموال وال�ضتثمار يف 

اأوراق مالية وال�ضتثمارات الإ�ضرتاتيجية.  وفيما يلي مقارنة بني اأداء تلك القطاعات خلل 

عام 2013 و2012.

)املبالغ باملليون دك(

البيــان

إدارة اخلزانة واالستثماراألعمال املصرفية التجارية

2013201220132012

97.1102.018.514.5الإيرادات الت�ضغيلية

36.738.814.411.0نتائج*

2,271.62,091.8856.6818.3املوجودات

1,799.51,739.5787.0656.9املطلوبات

)* قبل امل�ضاريف وال�ضرائب واأتعاب جمل�س الإدارة غري املخ�ض�ضة(

الأعمال امل�سرفية التجارية 

الإيرادات الت�ضغيلية يف قطاع الأعمال امل�ضرفية التجارية ترتكز ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف الكويت، 

وهي تعتمد يف حتقيق الإيرادات على اإقرا�س ال�ضركات لتحقيق اإيرادات وعلى منو 

املوجودات عن طريق الودائع التي تاأتي من الأفراد وعملء اخلزانة.

وقد انخف�ضت الإيرادات من القطاع من 102 مليون دك اإىل 97.1 مليون دك ب�ضبب اإعادة 

ت�ضعري القرو�س الئتمانية وقلة اأحجام املتاجرة وامل�ضاركة يف املخاطر.  اإل اأنه كان هناك 

منوا قويا يف ودائع الأفراد املنخف�ضة التكلفة مما اأدى اإىل حت�ضن يف اأداء تكلفة الأموال، 

وبالتايل تعوي�س البنك عن نق�س الإيرادات اإىل حد ما. 

من جهة اأخرى، زادت موجودات القطاع مببلغ 179.8 مليون دك وذلك من خلل النمو 

املتنوع عرب قطاعات اإقرا�س ال�ضركات والأفراد والذي جاء خلل الربع الأخري لعام 2013. 

 كما حت�ضنت جودة اأ�ضول حمفظة اإقرا�س ال�ضركات ب�ضبب ت�ضويات و�ضطب احل�ضابات 

غري املنتظمة.

اخلزانة وال�ستثمار

زادت اإيرادات الت�ضغيل والنتائج من اخلزانة وال�ضتثمار باملقارنة مع اأداء العام املا�ضي 

وذلك ب�ضبب ارتفاع اإيرادات الفوائد على فائ�س الأ�ضول امل�ضرفية وال�ضتثمار، واملكا�ضب 

املحققة على ال�ضتثمار يف اأوراق مالية و تاأتي احل�ضة العالية من اأرباح ال�ضركة الزميلة. كما 

زادت مطلوبات القطاع من 656.9 مليون دك اإىل 787 مليون وذلك لتمويل النمو يف الأ�ضول 

امل�ضرفية التجارية من خلل اأطراف موؤ�ض�ضاتية واأطراف م�ضرفية مقابلة.

الت�سنيفات الئتمانية

20132012وكــالت الت�ضنيف العاملية

Moody’s موديز

A2A2العملت الأجنبية على املدى الطويل

P -1P -1العملت الأجنبية على املدى الق�ضري

D+D+القوة املالية

النظرة امل�ضتقبلية
م�ضتقرةم�ضتقرة

 Fitch فيت�ض 

A-A+العملت الأجنبية على املدى الطويل

F1F2العملت الأجنبية على املدى الق�ضري

BB+BB+القابلية للنمو وال�ضتدامة

11الدعم

النظرة امل�ضتقبلية
م�ضتقرةم�ضتقرة

وقد ظل البنك حمافظا على ت�ضنيفه بالدرجة ال�ضتثمارية ونظرة م�ضتقبلية م�ضتقرة 

وفقا لت�ضنيف موديز وفيت�س، مع رفع ت�ضنيف البنك من وكالة فيت�س من الدرجة A- اإىل 

الدرجة A+.  كما اأن ت�ضنيفات البنك بالدرجة ال�ضتثمارية تعك�س مركزه املايل القوي، 

واحتياطيات كبرية ملواجهة انخفا�س القيمة مع وجود قدرات اأ�ضا�ضية كامنة لتحقيق الأرباح.

مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(
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مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(  

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

ا�ضتمر تاأثري الظروف القت�ضادية التي �ضادت خلل ال�ضنوات ال�ضابقة يف نتائج الأعمال 

امل�ضرفية لل�ضركات، اإل اأن هذا القطاع مازال قطاعا اأ�ضا�ضيا ي�ضاهم بن�ضبة كبرية يف اأداء 

البنك الأهلي الكويتي باعتباره امل�ضدر الرئي�ضي للإيرادات.  وخلل عام 2013 ظلت البيئة 

الت�ضغيلية تعمل يف ظل فر�س حمدودة بالن�ضبة للإقرا�س النوعي الذي ي�ضرتط اأن يلبي 

معايري البنك من حيث املخاطر والعوائد.

ورغم تاأخر امل�ضاريع احلكومية لل�ضتثمار يف خطة التنمية والتي كان من املمكن اأن تكون 

 عامل مهما يف حتريك عجلة امل�ضار القت�ضادي وحتفيز ال�ضوق، اإل اأنها بداأت بوترية 

 بطيئة ن�ضبيا وانعك�س هذا خلل الربع الأخري من عام 2013. حيث حتقق بع�س النمو 

يف حمفظة القرو�س.

ونتيجة لذلك، ركز قطاع الأعمال امل�ضرفية لل�ضركات على عمليات ال�ضرتداد وخف�س ن�ضبة 

القرو�س غري املنتظمة.  وقد حقق البنك جناحا ي�ضتحق التقدير يف خف�س معدل القرو�س 

غري املنتظمة بالن�ضبة اإىل اإجمايل حمفظة قرو�س ال�ضركات خلل العام مع حت�ضن اإجمايل 

يف اجلودة النوعية ملحفظة القرو�س.

وقد ا�ضتمرت ظروف ال�ضوق يف التاأثري �ضلبا على التدفقات النقدية لبع�س العملء.ومن 

جهة اأخرى، جنحت وحدة اخلدمات ال�ضت�ضارية التي مت اإن�ضاوؤها موؤخرا، يف تقدمي امل�ضورة 

الإدارية والت�ضغيلية لهوؤلء العملء حول ال�ضتخدام الأمثل للإيرادات وتقليل امل�ضاريف 

خلدمة الدين.  كما مت تطوير اأداة جديدة للتنبوؤ بالتدفقات النقدية مل�ضاعدة العملء الذين 

يحتاجون للم�ضاعدة يف هذا املجال، وقد رحب العملء بهذه الأداة املبتكرة.  كما اأن م�ضاركة 

العملء بهذه الطريقة ت�ضاعد على حماية اأ�ضول البنك ويف ذات الوقت تقدم للعملء دعم 

عايل القيمة اأثناء الظروف التجارية ال�ضعبة.

اإن م�ضاهمة اأعمال البيع امل�ضرتك والت�ضويق بني الإدارات التي بداأت يف عام 2012، قد 

اأثمرت عن حتقيق اأهدافها التي متثلت يف فر�س اإيجاد الأعمال اجلديدة التي ن�ضاأت من 

التفاعل والتعاون بني قطاعات التمويل التجاري واخلزانة وقطاع الأفراد. 

اخلدمات امل�سرفية للأفراد

لقد اأدى ن�ضاط ال�ضوق املت�ضارع على مدار العام اإىل حتقيق منو مرتفع يف حمفظة قرو�س 

الأفراد، حيث ارتفع اإجمايل حمفظة قرو�س الأفراد عن بقية الأعوام ال�ضابقة، ب�ضبب 

الأحجام الكبرية من القرو�س املق�ضطة والتي مت منحها نتيجة للطلب القوي عليها وخا�ضة 

 يف قطاع الإ�ضكان.  ومن املتوقع ا�ضتمرار حتقيق م�ضتويات م�ضابهة من النمو الن�ضط 

خلل عام 2014.

كما اأن طرح منتجات البطاقات اجلديدة وحت�ضني العرو�س احلالية قد �ضاهم يف الأداء 

العايل للبنك خلل العام بالن�ضبة لقطاع اخلدمات امل�ضرفية للأفراد.  اأما بخ�ضو�س 

مبيعات البطاقة اجلديدة امل�ضبقة الدفع وهي بطاقة عاملية من الطراز الأول ، والتي يتم 

ترويجها بال�ضرتاك مع طريان الإمارات العربية املتحدة، فقد جتاوزت كافة التوقعات ولقت 

رواجا وقبول لدى العملء وجنحت يف جتاوز الأرقام امل�ضتهدفة خلل اأيام من طرحها.

وتت�ضح �ضعبية وانت�ضار بطاقة البنك الأهلي الكويتي من خلل التقرير امل�ضتقل الذي ن�ضرته 

ما�ضرتكارد والذي يو�ضح عمليات الإنفاق الكبرية من جانب اأ�ضحاب بطاقات البنك 

الأهلي الكويتي والتي جتاوزت متو�ضط �ضوق منتجات البطاقات الئتمانية الرائدة.  وقد 

جاءت بطاقة ما�ضرتكارد العاملية التي ي�ضدرها البنك الأهلي الكويتي بالتعاون ح�ضريا مع 

طريان الإمارات، يف مركز متقدم، وهي البطاقة الئتمانية الوحيدة التي ت�ضدر يف الكويت 

بال�ضرتاك مع طريان الإمارات.

كما ا�ضتمرت جودة اخلدمة كعامل رئي�ضي يف حتقيق النمو الإجمايل يف قطاع اخلدمات 

امل�ضرفية للأفراد.  فقد ح�ضلت وحدة جودة اخلدمة على �ضهادة اجلودة النوعية 

)ISO 9001(، وذلك عن جناحها يف حتقيق معايري اجلودة النوعية يف اإدارة وتنفيذ العديد 

من اإجراءات حت�ضني اخلدمة داخل الفروع.  وقد ت�ضمنت هذه الإجراءات قيا�س اخلدمة 

ومراقبة الأداء والتدريب املو�ضع واملكثف ملوظفي الفروع.

وقد اأثمرت هذه اجلهود عن ح�ضد اجلائزة ال�ضنوية »بطل اخلدمة« يف فئة اخلدمات 

امل�ضرفية للأفراد، حيث يتم اإجراء ا�ضتبيان م�ضتقل ي�ضوت فيه العملء على مقدمي 

اخلدمة الذين تركوا انطباعا جيدا لديهم.  وقد حت�ضن و�ضع البنك الأهلي كثريا يف هذا 

املجال وانتقل من املركز الثالث اإىل املركز الثاين ثم املركز الأول خلل فرتة الثلث 

�ضنوات املا�ضية، بعد اأن ارتفع معدل الدرجات التي ح�ضل عليها يف جودة اخلدمة.  ومن 

بني العوامل التي ياأخذها العملء يف احل�ضبان عندما يقومون بعملية الت�ضويت، اإمكانية 

العتماد وال�ضرعة يف تقدمي اخلدمة واجلودة النوعية للخدمات املقدمة وكفاءة املوظفني 

والقيمة املقدمة مقابل اخلدمة.  وقد ثبتت �ضحة هذه العوامل من خلل ا�ضتبيانات ر�ضا 

العملء التي يقوم بها البنك الأهلي الكويتي ب�ضكل منتظم والتي اأظهرت نتائج متميزة.

كما قام البنك بتعزيز ر�ضا العملء من خلل التنفيذ الكامل لنظام توثيق وحتديد درجات 

الئتمان والذي اأدى اإىل تخفي�س وقت التنفيذ امل�ضتهلك منذ تقدمي الطلب اإىل حني املوافقة 

عليه.  وف�ضل عن ذلك، مت اإجراء تعزيزات اإ�ضافية على النظام، مع طرح خم�س مبادرات 

جديدة للخدمة مت ت�ضميمها ملكافاأة املوظفني عن اخلدمة املمتازة التي يقدمونها للعملء 

ولت�ضجيع احل�ضول على ملحظات العملء على اخلدمات املقدمة لهم.

وقد ظل عدد الفروع املحلية 28 فرعا بدون تغيري خلل العام، اإل اأن و�ضع خطة لتح�ضني 

العمل بالفروع خلل العام �ضوف ميهد ال�ضبيل اأمام فتح فروع جديدة خلل عام 2014.  

ويلتزم البنك الأهلي الكويتي بالتو�ضع يف �ضبكة فروعه يف مواقع اإ�ضرتاتيجية يتم اختيارها 

بعناية للو�ضول ايل عملئه يف خمتلف انحاء الكويت.

الإدارة امل�سرفية الدولية

ا�ضتمرت اإدارة اخلدمات امل�ضرفية الدولية يف التو�ضع يف اأن�ضطتها وتنويع حمفظة قرو�ضها 

مما �ضاعدها على حتقيق منو كبري عاما تلو العام.  وحيث اأن املحفظة يف معظمها م�ضنفة 

بالدرجة ال�ضتثمارية من جانب وكالت الت�ضنيف الئتمانية، فاإن اإيرادات الدخل تعترب 

متحفظة، اإل اأنها تعك�س اجلودة العالية للمحفظة ب�ضكل عام. 

لقد اأدت التحديات التي تواجهها اقت�ضاديات جمموعة دول الربازيل ورو�ضيا والهند وال�ضني 

وجنوب اأفريقيا )BRICS(، اإىل اإتباع اأ�ضلوب اأكرث حذرا يف هذه املناطق القت�ضادية وال�ضعي 

نحو فر�س جديدة يف القت�ضاديات النا�ضئة.  كما مت حتديد اأ�ضواق جديدة للتو�ضع فيها، مع 

زيادة الن�ضاط يف تلك الأ�ضواق التي ين�ضط فيها البنك ويعمل فيها منذ زمن طويل.

وحلني حت�ضن الظروف القت�ضادية العاملية وعندما يتم ا�ضتخدام ال�ضيولة لدى البنوك 

الدولية بكفاءة اأكرث، فمن املتوقع تعر�س هوام�س الربح للمزيد من التقل�س، مما يوؤدي اإىل 

املزيد من ال�ضغوط على بيان الدخل ال انه من املتوقع اأن يرتفع الطلب من قبل املقرت�ضني 

العائدين اإىل ال�ضوق، والذين �ضوف ي�ضتفيدون من ميزة اأ�ضعار الفائدة املنخف�ضة وعودة 

الن�ضاط لل�ضوق.
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ولدى ا�ضتعرا�س ن�ضاط الفرعني اخلارجيني للبنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حقق 

فرع اأبوظبي على وجه اخل�ضو�س اأداء جيدا وا�ضتمر يف امل�ضاهمة يف الأرباح ب�ضكل اأ�ضا�ضي.  

كما مت تنويع وتنمية قاعدة العملء و نتوقع اأن ي�ضتمر ذلك النهج يف ال�ضنوات القادمة.  اأما 

فرع دبي، فقد �ضهد عملية اإعادة ت�ضعري كبرية لبع�س الأموال ال�ضيادية وخا�ضة الودائع التي 

تخ�س كيانات وموؤ�ض�ضات حكومية مما اأدى اإىل تقلي�س هام�س الأرباح.  ومن املتوقع اأن 

توؤدي امل�ضتويات العالية من املناف�ضة التي ن�ضاأت ب�ضبب فائ�س ال�ضيولة لدى البنوك اإىل الدفع 

بعملية الت�ضعري نحو مزيد من الهبوط.

ومع حدوث حت�ضن يف الأ�ضواق، فاإنه من املتوقع اأن تتو�ضع ميزانية اإدارة الأعمال امل�ضرفية 

الدولية، على الرغم من تقل�س الهوام�س.  وللبنك الأهلي قطاعات وا�ضحة يعمل فيها، وهو 

ل يتعر�س لأي انك�ضاف مهم على القطاعات املتقلبة تاريخيا.

و�ضوف ت�ضتمر جهودنا يف البحث عن فر�س مواتية يف كافة الأ�ضواق امل�ضتهدفة، و�ضوف نقوم 

بوزن املخاطر بعناية مقابل العوائد وكذلك نزعة املخاطر للبنك يف نف�س الوقت.

اإدارة اخلزانة وال�ستثمار

حققت اإدارة اخلزانة وال�ضتثمار عاما ناجحا متيز بنمو حمفظة ال�ضتثمارات وارتفاعها 

مل�ضتويات قيا�ضية، مع توقع املحافظة على هذا الأداء خلل العام القادم.  ويف �ضوء التح�ضن 

التدريجي يف القت�ضاد العاملي، فمن املتوقع ا�ضتمرار التو�ضع يف تخ�ضي�س الأ�ضول خارج 

منطقة دول جمل�س التعاون.

ونتيجة للأعمال التمهيدية التي قام بها البنك يف العام ال�ضابق يف جمال اتفاقيات اإعادة 

�ضراء ال�ضندات، مت اإجناز معاملت من هذا النوع ب�ضكل ناجح، ومت التخطيط للمزيد من 

الن�ضاط يف هذا املجال خلل عام 2014 لتعزيز وتقوية ميزانيتنا.

وعلى الرغم من اأن حجم اأعمال ال�ضرف الأجنبي كان مرتفعا اإىل حد كبري خلل عام 

2013، اإل اأن هوام�س الربح قد تعر�ضت ل�ضغوط كبرية ب�ضبب التناف�س احلاد من قبل 
البنوك املحلية والأجنبية.

 وف�ضل عن ذلك، جنحت اإدارة اخلزانة يف الوفاء باملتطلبات اللزمة باعتبارها 

اجلهة امل�ضئولة عن املحافظة على التزام البنك بكافة معايري ال�ضيولة املو�ضوعة من قبل 

بنك الكويت املركزي.

اإن الزيادة الكبرية يف حجم ودائع الأفراد ذات التكلفة املنخف�ضة كانت العامل املهم يف 

خف�س تكلفة الأموال ب�ضكل عام، حيث �ضاهمت م�ضتويات ال�ضيولة العالية لدى امل�ضتثمرين يف 

تعزيز هذا النخفا�س ب�ضكل اإ�ضايف.  كما اأن النخفا�س احلاد يف اأحجام املعاملت والعوائد 

يف �ضوق الكويت للأوراق املالية، ب�ضكل يعك�س غياب الثقة لدى امل�ضتثمرين، وقد اأدى ذلك 

اإىل تدفق ال�ضيولة املوجودة يف ال�ضوق اإىل البنوك من خلل ح�ضابات ال�ضركات واحل�ضابات 

اجلارية للأفراد.

وتعترب النتائج ال�ضافية لأعمال اخلزانة وال�ضتثمار جيدة من الناحية النوعية، وقد اأدت اإىل 

حت�ضني امليزانية واإن�ضاء قاعدة للودائع اأكرث تنوعا مبعدل اأف�ضل من بني الودائع منخف�ضة 

التكلفة وذات التكلفة العالية.  

�سركة اأهلي كابيتال لل�ستثمار

�ضركة اأهلي كابيتال هي الذراع ال�ضتثمارية للبنك الأهلي الكويتي، وهي تدير ال�ضندوق 

الأهلي الكويتي وال�ضندوق الأهلي اخلليجي بالإ�ضافة اإىل حمافظ العملء.  وتقدم ال�ضركة 

حلول مالية مبتكرة للوفاء بالحتياجات ال�ضتثمارية املحددة للعملء من الأفراد اأو املوؤ�ض�ضات 

اأو الأفراد ذوي الدخل العايل وذلك با�ضتخدام اخلربة واملهارة العالية ملوظفي ال�ضتثمار 

بال�ضركة. وتت�ضمن الأن�ضطة الرئي�ضية لل�ضركة اإدارة ال�ضناديق واملحافظ وتقدمي اخلدمات 

ال�ضت�ضارية لل�ضركات.  وقد منت حمفظة �ضركة اأهلي كابيتال ب�ضكل كبري خلل عام 2013، 

ومن املتوقع اأن تنمو ب�ضكل اإ�ضايف يف عام 2014.  و�ضوف تظل الإدارة مركزة على زيادة 

اخلدمات ال�ضت�ضارية لل�ضركات واإدارة املحافظ وال�ضناديق. ومن الناحية الإ�ضرتاتيجية، فاإن 

الهدف هو خلق قيمة م�ضافة للعملء حاملا تتعافى الأ�ضواق وتتواجد الفر�س.

املوارد الب�سرية

لقد قامت اإدارة املوارد الب�ضرية بتجربة نظام اإدارة الأداء وتطبيقه ب�ضكل ناجح مع اإدارة 

اخلدمات امل�ضرفية للأفراد يف وقت مبكر ، ومت تطبيق هذا النظام على م�ضتوى البنك 

خلل عام 2013.  وقد مت تعزيز هذا النظام عن طريق تبني اإجراءات اآلية لقيا�س م�ضتوى 

الأداء والتقييم بالوقت احلقيقي عن طريق املتابعة امل�ضتمرة.

ومن بني املزايا الرئي�ضية لهذا النظام ميزة القيا�س املوحد واملو�ضوعي للأداء، والقدرة على 

حتديد الأفراد ذوي الأداء العايل واأولئك الذين يحتاجون اإىل تدريب وتاأهيل اإ�ضايف.

وب�ضكل عام، فاإن النظام يخلق بيئة م�ضجعة على الأداء العايل ويركز ب�ضكل حمدد على 

خدمة العملء على م�ضتوى الفروع وميكن من تقدير املوظف من خلل املكافاآت والرتقيات 

بطريقة اأدق واأ�ضرع.

كما اأن مبادرة »�ضريك الأعمال« التي مت طرحها مبكرا خلل العام ال�ضابق قد و�ضلت اإىل 

مراحل متقدمة، حيث يتم تفوي�س ع�ضو من فريق اإدارة املوارد الب�ضرية للقيام بدور ن�ضط 

يف حل م�ضائل املوارد الب�ضرية ذات ال�ضلة مبختلف اإدارات البنك لتحقيق اأهداف البنك.  

كما وا�ضلت الإدارة اأن�ضطة التدريب وب�ضكل خا�س بالن�ضبة للموظفني اجلدد يف اإدارة 

اخلدمات امل�ضرفية للأفراد، حيث قامت بتنفيذ برامج تدريبية لكافة املوظفني.

من جهة اأخرى فاإن تعيني وتدريب اخلريجني الكويتيني ياأتي على قمة اأولويات اإدارة املوارد 

الب�ضرية، حيث تلعب اأكادميية الأهلي دورا مهما يف اإعداد املوظفني اجلدد – وتدريب 

اخلريجني اجلدد – لتاأمني م�ضتقبل وظيفي على املدى البعيد يف جمال الأعمال امل�ضرفية.  

ويعترب دعم البنك الأهلي ل�ضيا�ضة التكويت جزء ل يتجزاأ من �ضيا�ضته التي ي�ضاهم بها 

يف خدمة املجتمع والقت�ضاد املحلي.  كما اأن البنك ملتزم مبعدلت التكويت التي ت�ضعها 

اجلهات الرقابية.

وبالن�ضبة خلطة التعاقب الوظيفي، فاإننا �ضوف نقوم بتنفيذ عدد من املبادرات خلل عام 

 2014، و�ضوف يتم تاأ�ضي�س قاعدة املوؤهلني املوهوبني والقياديني خلدمة اأهداف 
التخطيط الوظيفي.
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تكنولوجيا املعلومات

اإن املبادرة الرئي�ضية لإدارة املعلومات تركز على �ضمان اإتباع اإ�ضرتاتيجية التكلفة مقابل 

تطوير اخلدمات لكي تتواءم مع الإ�ضرتاتيجية العامة للبنك، وبنف�س الوقت توفري نظام 

وبنية حتتية متكننا من تطوير وحتديث الأنظمة احلالية.

ويف دي�ضمرب 2013 مت النتهاء من تطوير نظام البطاقات الإئتمانية ب�ضكل اأ�ضا�ضي.  كما مت 

ا�ضتبدال ال�ضبكة الأ�ضا�ضية للمركز الرئي�ضي يف �ضهر �ضبتمرب، مع حت�ضني القدرة التخزينية 

ومرافق الن�ضخ الحتياطي.  و�ضوف يكون الرتكيز خلل عام 2014 على اإن�ضاء هيكل متطور 

جدا لأنظمة املعلومات وخارطة طريق للتعامل مع كافة متطلبات الأعمال الرئي�ضية يف البنك.

و�ضيكون الهدف هو حتديث كافة الأنظمة والربامج احلالية للأعمال الأ�ضا�ضية للبنك 

وتطبيقاتها لكي نتمكن من ال�ضتجابة لكل متطلبات تقدمي خدمات اإ�ضافية لعملئنا.

اإن الهدف من حتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات هو جلعلها اأكرث فعالية وقابلة 

للتطوير واأكرث اأمانا مع املحافظة على التكلفة.  و�ضوف ي�ضمل هذا التطوير ال�ضبكات وجدران 

احلماية وال�ضرفرات وقدرة التخزين واأدوات حتليل فعالة لأداء النظم.

ومن امل�ضاريع الرئي�ضية الأخرى، تلك املتعلقة بتقليل املخاطر ومتطلبات اللتزام بتعليمات 

اجلهات الرقابية والتي تت�ضمن اللتزام ال�ضريبي على احل�ضابات الأجنبية الأمريكية 

)FATCA(، وعملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�س املال )ICAAP(، كما هو مطلوب و حمدد 

يف اتفاقيات بازل 2.

ولتعظيم العوائد على ال�ضتثمار يف تكنولوجيا املعلومات، يتم التاأكد من اختيار التطبيقات 

والبنية التحتية املنا�ضبة للغر�س.  كما �ضيتم اإنفاق الكثري من موارد تطوير تكنولوجيا 

 املعلومات ل�ضتخدامها يف تنمية الأعمال وحتقيق الإيرادات وامل�ضاريع الرئي�ضية ذات 

ال�ضلة بالعملء.

و�ضوف ن�ضتكمل امل�ضاريع التي بداأناها يف عام 2013 من حت�ضني امليكنة يف نظم وعمليات 

مكتب امل�ضاعدة للتعامل مع اإحتياجات امل�ضتخدمني، مع تنفيذ عمليات لإدارة الأحداث 

وتدريب املوظفني على التعامل مع اأحداث تكنولوجيا املعلومات بكفاءة وفعالية اأف�ضل.

العمليات

كان الرتكيز خلل العام على رفع الكفاءة الت�ضغيلية من خلل تطوير واإعادة هند�ضة 

العمليات حيث كان الهدف الأ�ضا�ضي هو �ضمان تقدمي خدمات متميزة عن طريق اخت�ضار 

اأوقات التنفيذ مع اللتزام الكامل مبتطلبات اجلهات الرقابية و�ضيا�ضات البنك يف تطبيق 

املعايري الإجرائية.

وقد مت الرتكيز ب�ضكل خا�س على العمليات املهمة مثل تنفيذ مدفوعات الرواتب والتحويلت 

والأوامر امل�ضتدمية لتح�ضني املعايري احلالية خلدمة العملء بطريقة اآمنة و �ضريعة.  كما مت 

تطبيق ا�ضتخدام نظام تنفيذ الرواتب اجلديد واملدفوعات با�ضتخدام نظام الت�ضوية الآيل 

للمدفوعات بني البنوك امل�ضاركة بالكويت KASSIP الذي يلتزم برقم احل�ضاب امل�ضريف 

الدويل IBAN وذلك للوفاء مبتطلبات اجلهات الرقابية وينطبق ذلك على بع�س الدول 

امل�ضاركة �ضواء يف دول جمل�س التعاون اأو الدول الأجنبية.

التمويل التجاري

يعترب التمويل التجاري من اخلدمات الأ�ضا�ضية امل�ضاندة خلدمة جمموعة اخلدمات 

امل�ضرفية لل�ضركات والإدارة امل�ضرفية الدولية بدعم فريق من املتخ�ض�ضني ذوي الكفاءة 

واخلربة بالبنك يف هذا املجال احليوي.  كما اأن �ضبكة البنك الدولية الوا�ضعة من البنوك 

املرا�ضلة قد مكنت هذه الإدارة ب�ضكل عملي من القيام بتنفيذ عمليات لتمويل التجارة يف اأي 

مكان من العامل، وتزويد امل�ضتوردين وامل�ضدرين بخدمات �ضريعة ذات كفاءة عالية وجودة 

نوعية عالية والتي تعترب حجر الزاوية يف جناح هذه الإدارة والتو�ضع يف عملياتها.

ويركز التمويل التجاري ب�ضكل عام على منو الأعمال ب�ضكل م�ضتمر يف جمال اخلدمات 

امل�ضرفية املقدمة لل�ضركات والأفراد والأعمال امل�ضرفية الدولية وي�ضكل عامًل اأ�ضا�ضيًا يف 

ر�ضالة البنك فيما يتعلق بتطوير وحت�ضني اجلودة النوعية خلدمة العملء.

التدقيق الداخلي

مهمة التدقيق هي التاأكد و امل�ضاعدة يف حتقيق اأهداف البنك عن طريق اإجراء تقييمات 

م�ضتقلة ومو�ضوعية للتعليمات وال�ضوابط الرقابية، بالإ�ضافة اإىل القيام بعمليات متابعة 

للتاأكد من الإجراءات الت�ضحيحية التي يتم اتخاذها ب�ضاأن ملحظات التدقيق.

الإدارة القانونية

الإدارة القانونية م�ضئولة عن اإدارة كافة امل�ضائل القانونية التي توؤثر على البنك وعن متثيل 

البنك اأمام خمتلف املحاكم واجلهات الق�ضائية عند ال�ضرورة ، كما اأنها تقدم امل�ضورة 

القانونية للإدارة التنفيذية وكافة قطاعات الأعمال، وب�ضكل خا�س جمموعة اخلدمات 

امل�ضرفية لل�ضركات وجمموعة اخلدمات امل�ضرفية للأفراد واخلدمات امل�ضرفية الدولية.  

والدور الرئي�ضي الذي تلعبه هذه الإدارة له تاأثريه الوا�ضح على تقليل املخاطر القانونية 

التي قد يتعر�س لها البنك.  كما تقدم الإدارة القانونية امل�ضاعدة يف مناق�ضة كافة امل�ضائل 

 والق�ضايا ذات ال�ضلة باأعمال البنك اليومية لدى خمتلف اإدارات البنك بالإ�ضافة اإىل 

 اإعداد كافة امل�ضتندات القانونية وعقود الئتمان والتفاقيات التي يربمها البنك والتاأكد 

من �ضلمتها.

اإدارة املخاطر

�ضيا�ضة البنك يف اإدارة املخاطر تعتمد على تطبيق ثقافة قوية واتباع اأ�ضلوب متحفظ 

لإدارة املخاطر.  وقد قام البنك بو�ضع اأطر عمل �ضاملة لإدارة كافة املخاطر املادية التي 

مت حتديدها مبوجب توجيهات اتفاقية بازل2.  ور�ضالة البنك يف جمال املخاطر هي دعم 

الأعمال لتحقيق منو م�ضتدام.  ويتم حتقيق ذلك من خلل اتخاذ قرارات املخاطر بناء على 

معلومات واأرقام دقيقة و�ضليمة وتقوم الإدارة بعمل مهم ومتميز لتوزيع املخاطر على راأ�س 

املال بطريقة مت�ضقة تركز على توزيع املخاطر على كافة قطاعات الأعمال بالبنك. 

ويلتزم البنك يف اإدارته للمخاطر بكافة تعليمات بنك الكويت املركزي.  وت�ضتمل املخاطر 

الرئي�ضية على خماطر الئتمان وخماطر ال�ضوق واملخاطر الت�ضغيلية وخماطر تركز الئتمان 

واملخاطر املتبقية مبوجب خمففات املخاطر الئتمانية وخماطر �ضعر الفائدة يف الدفاتر 

امل�ضرفية، وخماطر ال�ضيولة واملخاطر الت�ضغيلية املتبقية واملخاطر القانونية واملخاطر 

الإ�ضرتاتيجية وخماطر ال�ضمعة.  كما يتم الإلتزام باحلوكمة من خلل تفوي�س جمل�س 

الإدارة لل�ضلحيات اإىل جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر، ثم من خلل الت�ضل�ضل الإداري 

الذي يتم دعمه من خلل هيكل اللجنة امل�ضمم ل�ضمان اأن نزعة املخاطر بالبنك و�ضيا�ضات 

واإجراءات و�ضوابط البنك وامل�ضتويات الإ�ضرافية والتبعية تلتزم وي�ضكل كامل بتعليمات 

وتوجيهات بنك الكويت املركزي والقوانني املحلية واحلوكمة وح�ضب اأف�ضل املمار�ضات 

املطبقة بال�ضناعة امل�ضرفية.

مناقشة وتحليل اإلدارة )تتمة(  
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وتعمل اإ�ضرتاتيجية البنك  ب�ضكل مرتادف مع اأعلى م�ضتوى من نزعة البنك للمخاطر والتي 

يتم دعمها مبنظومة املخاطر ب�ضكل وا�ضح.  ولتح�ضني ممار�ضاته يف جمال اإدارة املخاطر، 

قام البنك بتعزيزات اإ�ضافية لأنظمته وعملياته يف عام 2013 لقيا�س جمالت املخاطر 

والتقليل اإىل احلد الأدنى اأو الق�ضاء على املخاطر املحتملة.  وهذه التعزيزات هي ل�ضمان 

اأن نزعة املخاطر يتم ت�ضمينها يف ال�ضيا�ضات وال�ضلحيات واحلدود على م�ضتوى البنك.   

وعلى �ضوء الأزمة املالية العاملية والآثار التي ما زالت م�ضتمرة بعد الأزمة، ي�ضعى جمل�س 

الإدارة اإىل �ضمان اأن الإدارة العليا تقوم بتنفيذ �ضيا�ضات املخاطر ونزعة املخاطر للو�ضول 

اإىل احلد الذي يكون مقبوًل يف اأي منهما، مع حظر الأن�ضطة والعلقات واملواقف التي ميكن 

اأن توؤثر ب�ضكل �ضلبي على و�ضعية املخاطر بالبنك.

مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب

يلتزم البنك مب�ضئولياته ب�ضاأن احلد من التهديدات واملخاطر التي تواجهه من جراء عمليات 

غ�ضيل الأموال واجلرائم املالية التي تتم عن طريق ا�ضتخدام الأنظمة املالية الإقليمية 

والدولية.  كما يلتزم البنك اأي�ضا بتوجيهات وتعليمات بنك الكويت املركزي ب�ضاأن مكافحة 

عمليات غ�ضيل الأموال، ومتويل الإرهاب، وعلى وجه اخل�ضو�س التعليمات التي تن�س على 

»اعرف عميلك« والتي يلتزم البنك بتطبيقها ب�ضكل كامل.

 وت�ضمن اأنظمة البنك مراقبة وفح�س وتدقيق املعاملت والتحقق من تفا�ضيل العملء 

وفقا للتوجيهات ال�ضادرة من اجلهات الرقابية املحلية والدولية.  ويعمل البنك على �ضمان 

اأن اأنظمته وموظفيه يعملون بكفاءة تامة يف مكافحة عمليات غ�ضيل الأموال ومتويل الإرهاب 

ومنع وقوع اجلرائم املالية.

هذا، وي�ضتفيد كافة املوظفني من الربامج التدريبية املتخ�ض�ضة التي يقدمها البنك لتعزيز 

املعلومات الأ�ضا�ضية لديهم وتوعيتهم ورفع م�ضتوى مهاراتهم يف اللتزام باإجراءات مكافحة 

غ�ضيل الأموال ومتويل الإرهاب.  كما اأن املوظفني املخت�ضني مبكافحة غ�ضيل الأموال ومتويل 

الإرهاب يف البنك ي�ضاركون ب�ضكل منتظم يف دورات متخ�ض�ضة ملكافحة غ�ضيل الأموال، 

ويتم تعميم ن�ضرات دورية على كافة املوظفني، وحتديث معلوماتهم ب�ضكل منتظم.  و�ضوف 

يكون لهذه املبادرات القدرة على حت�ضني فعالية البنك يف هذا املجال.

النظرة امل�ستقبلية والإ�سرتاتيجية

 من املتوقع اأن يتح�ضن القت�ضاد الكويتي يف عام 2014 مع ارتفاع اأ�ضعار النفط وزيادة 

الناجت الإجمايل وحتقيق فوائ�س مالية توؤدي اإىل تعزيز و�ضع ال�ضيولة داخل قطاع البنوك 

مع بيئة ت�ضغيلية تتميز با�ضتقرار �ضعر الفائدة.  ومن املتوقع اأن تقوم الدولة مبتابعة خطة 

التنمية احلكومية لتنفيذ امل�ضاريع الرئي�ضية التي مت اعتماد تنفيذها، مما �ضيعزز النمو يف 

قطاع ال�ضركات. ومن املتوقع اأن ي�ضتمر منو القرو�س الفردية ب�ضبب زيادة املعدلت احلالية 

للإنفاق ال�ضتهلكي.  

�ضوف ت�ضهد اقت�ضاديات دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول جمموعة الربازيل ورو�ضيا 

والهند وال�ضني وجنوب اأفريقيا حت�ضنا يف الأداء القت�ضادي يف عام 2014. ويف دولة 

الإمارات العربية املتحدة، فاإن منو اأ�ضواق العقار وال�ضياحة والتجزئة �ضوف ت�ضاعد يف حركة 

النمو الإقت�ضادي. ومن املتوقع زيادة الإنفاق على م�ضاريع البنية التحتية اخلا�ضة مبعر�س 

اإك�ضبو العاملي يف عام 2020. ويف اأبوظبي فمن املمكن اأن ينمو قطاع النفط ب�ضكل متوا�ضع، 

يف حني اأن النمو يف القطاع غري النفطي قد ي�ضري بخطى �ضريعة ومن املتوقع اأن يحدث تو�ضع 

كبري يف قطاعات البناء والإ�ضكان.

وهناك عوامل مهمة مثل ا�ضتقرار اأ�ضعار النفط وحتفيز القت�ضاد من خلل الإنفاق 

احلكومي والإ�ضتقرار ال�ضيا�ضي الإقليمي، وانتعا�س اأ�ضواق دول جمل�س التعاون اخلليجي 

وزيادة دور الأعمال امل�ضرفية الإ�ضلمية، والتي من �ضاأنها التاأثري على امل�ضتقبل املرتقب 

وت�ضع حتديات اأمام ال�ضناعة امل�ضرفية.

وبعد جتاوز مرحلة ما بعد اأزمة الئتمان العاملية بنجاح من خلل تبني اإ�ضرتاتيجية متحفظة 

لدعم وحماية اأعمالنا، فاإن البنك الأهلي يخطط لتطبيق اإ�ضرتاتيجيته للنمو املتنوع.

ويهدف البنك اأ�ضا�ضًا اإىل تنمية ربحيته يف قطاع اخلدمات امل�ضرفية للأفراد عن طريق 

تنمية اأعمال اخلدمات امل�ضرفية للأفراد ب�ضكل كبري وتقدمي منتجات قرو�س وبطاقات 

م�ضرفية جديدة وحت�ضني خدمة العملء والتو�ضع يف �ضبكة الفروع.  كما اأن الأعمال 

امل�ضرفية الدولية �ضوف تنمو من خلل الإقرا�س وال�ضتفادة من الفر�س الإقليمية الأخرى 

عرب دول جمل�س التعاون اخلليجي وعلى امل�ضتوى الدويل؛ يف حني اأن الفر�س التي قد تن�ضاأ 

من زيادة الإنفاق احلكومي على م�ضاريع البنية التحتية �ضوف يتم ال�ضتفادة منها لتنمية 

الأعمال امل�ضرفية لل�ضركات.

ويخطط البنك لتطوير اأعماله امل�ضرفية الأ�ضا�ضية وطرح اخلدمات التي تعتمد على 

تكنولوجيا املعلومات مثل اخلدمات امل�ضرفية عن طريق الهاتف النقال. وللتغلب على 

التحديات التي قد يواجهها البنك للوفاء باحتياجات الأعمال، �ضيقوم البنك بتطوير 

موارده الب�ضرية عن طريق تعزيز نظام اإدارة الأداء وتطبيق خطة التعاقب الوظيفي وتطوير 

امل�ضتقبل الوظيفي لكافة املوظفني.

وب�ضكل عام، من املتوقع اأن تظل البيئة الت�ضغيلية مليئة بالتحديات، اإل اأن البنك الأهلي لديه 

من املوارد واخلربات التنفيذية والت�ضغيلية لتحقيق الأداء القوي ورفع الإيرادات الت�ضغيلية 

والأرباح خلل الفرتة القادمة.
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م�سوؤولية البنك الجتماعية

حتت �ضعار »جمتمعنا م�ضوؤوليتنا« قام البنك الأهلي بدعم جمموعة متنوعة من الأن�ضطة 

الجتماعية – مع تركيزه ال�ضرتاتيجي على رعاية الفعاليات والأن�ضطة الجتماعية وال�ضحية 

والرتبوية والبيئية والريا�ضية.

وا�ضتطاع » الأهلي« خلل 2013 الو�ضول اإىل �ضريحة كبرية من املجتمع، وذلك من خلل دعم 

جمموعة وا�ضعة من الفعاليات �ضمن التزامه بامل�ضوؤولية الجتماعية نظمتها موؤ�ض�ضات اجتماعية 

ومنظمات غري ربحية، اإىل جانب اهتمامه مب�ضوؤولياته الجتماعية الداخلية عرب تنظيم 

جمموعة من الربامج اخلا�ضة بالرعاية ال�ضحية والريا�ضة.

ومن �ضمن تلك الأن�ضطة حملت توعية �ضحية خا�ضة ب�ضرر التدخني ومر�س ال�ضكري و�ضرطان 

الثدي، بالإ�ضافة اإىل دعم بع�س الأن�ضطة املدر�ضية واجلامعية ، ومنا�ضبات ريا�ضية عديدة، 

وتثقيف الأطفال بيئيًا.

وكجزء من م�ضئوليته الجتماعية لدعم الأن�ضطة الريا�ضية قام البنك الأهلي بتقدمي 

امل�ضاعدة لذوي الحتياجات اخلا�ضة، و كذلك تكرمي الإجنازات الريا�ضية من خلل منح 

اللعبني املميزين جائزة »اأف�ضل لعب« يف ريا�ضات كرة قدم، كرة ال�ضلة، وكرة اليد، وكرة 

الطائرة، والغو�س.

على �ضعيد دعم ال�ضباب يف املجتمع خلل عام 2013، اأطلق البنك الأهلي برناجمًا تدريبيًا 

يرمي اإىل تقدمي جتربة حقيقية للطلب عن م�ضتقبل العمل يف القطاع امل�ضريف واأهم الأعمال 

التي تقوم بها اإدارات البنك. كما قام البنك الأهلي اأي�ضًا برعاية الحتاد الوطني لطلبة الكويت 

يف اأمريكا، وهو اأكرب جتمع للطلبة الكويتيني خارج بلدهم.

ومن بني الأن�ضطة املتنوعة �ضمن اإطار امل�ضئولية الجتماعية التي قام بها البنك لدعم الق�ضايا 

الجتماعية، حملة » �ضاعدهم يف �ضهر اخلري«، حيث يتم توزيع مواد متوينية يف �ضهر رم�ضان 

للأ�ضر املحتاجة.

وقد ح�ضد البنك الأهلي الكويتي ، »جائزة التميز الذهبية« يف جمال امل�ضوؤولية الجتماعية من 

املنظمة العربية للم�ضوؤولية الجتماعية، للعام الثاين على التوايل، تاأكيدا لإجنازات البنك يف 

َنح هذه اجلائزة للموؤ�ض�ضات املتميزة  جمال امل�ضاهمة يف دعم املجتمع يف الكويت لعام 2013. ومتحُ

يف دعم اأن�ضطة جمتمعاتها املحلية من خلل رعاية برامج خا�ضة تخدم احتياجات املجتمع، وتعزز 

يف الوقت ذاته مفهوم امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركات. ومت منح البنك الأهلي اجلائزة تقديرا 

لدوره املتميز يف هذا املجال بعد املراجعة ال�ضاملة التي قامت بها املنظمة جلهود واإجنازات 

البنك البارزة يف جمال امل�ضوؤولية الجتماعية.

اأمانة �سر جمل�ض الإدارة

تتوىل اأمانة �ضر جمل�س الإدارة اإدارة كافة امل�ضائل ذات ال�ضلة مبجل�س الإدارة وجلانه.  وهي 

م�ضئولة عن تنظيم اجتماعات املجل�س وجلانه واجتماعات اجلمعية العامة للبنك واإعداد 

جداول الأعمال وكتابة حما�ضر الجتماعات.  كما تقدم امل�ضورة لأع�ضاء جمل�س الإدارة 

وحتيطهم علما باأحدث امل�ضتجدات حول م�ضائل احلوكمة والقوانني والنظم والتعليمات 

اجلديدة التي ت�ضدرها اجلهات الرقابية.

كما تعترب اأمانه ال�ضر همزة الو�ضل بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وتتوىل التن�ضيق يف 

م�ضائل تنفيذ ال�ضيا�ضات والقرارات التي يعتمدها جمل�س الإدارة.

من جهة اأخرى، ت�ضرف اأمانة ال�ضر على اإدارة اللتزام ل�ضمان التزام البنك بتعليمات 

ولوائح اجلهات الرقابية مثل بنك الكويت املركزي وهيئة اأ�ضواق املال و�ضوق الكويت للأوراق 

املالية ووزارة التجارة.

وتعترب اأمانة ال�ضر م�ضئولة عن �ضئون امل�ضاهمني وامل�ضتثمرين.  وهي تتوىل الرد على كافة 

ال�ضتف�ضارات من امل�ضاهمني اأو امل�ضتثمرين بخ�ضو�س اأ�ضهمهم اأو يف امل�ضائل التي تتعلق، 

بالتن�ضيق بني البنك واملجتمع املحلي.

وف�ضل عن ذلك تتوىل اأمانة ال�ضر الإ�ضراف على اأن�ضطة امل�ضئولية الجتماعية للبنك.
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لقد زادت موؤخرا اأهمية حوكمة ال�شركات يف البنوك اإذا ما اأخذنا يف االعتبار الدور احليوي 

الذي تلعبه البنوك يف االقت�شاد والعالقة الوثيقة مع املجتمع ب�شكل عام ومع اأ�شحاب امل�شالح 

ب�شكل خا�ص مثل املودعني واملقرت�شني وامل�شاهمني واملوظفني.

لقد ك�شفت االأزمة املالية العاملية التي بداأت يف عام 2008 عن االإخفاق يف تطبيق ممار�شات 

احلوكمة ال�شليمة حيث كان ذلك من بني العوامل الرئي�شية التي اأدت اإىل حدوث االأزمة املالية، 

وبالتايل زعزعة الثقة يف جمال�ص اإدارات ال�شركات الكربى واإداراتها التنفيذية ويف مدى 

اأمانة ودقة نتائجها املالية املن�شورة.

وي�شدد اإطار عمل احلوكمة اجلديد على حقيقة اأن اأع�شاء جمل�ص االإدارة يجب اأن يقوموا 

بتفعيل دورهم االإ�شرايف ويتحملوا م�شئولياتهم يف تعزيز الثقة العامة يف اإدارة البنك، مع 

االأخذ يف االعتبار اأن يكون ذلك �شمن اإطار عمل لتعزيز اأرباح البنك وتقليل اأثر املخاطر 

على م�شالح املودعني وعلى اال�شتقرار املايل.

ويو�شح هذا التقرير مدى التزام البنك االأهلي الكويتي باأحكام و�شروط دليل حوكمة ال�شركات. 

جمل�س الإدارة  1

املوؤهالتتاريخ التعينياملن�شبا�شم الع�شو

 عدد االجتماعات التي 

ح�شرها يف عام 

2013
الع�شوية يف جمال�ص 

اإدارات �شركات اأخرى

رئي�ص جمل�ص اأحمد يو�شف بهبهاين

االإدارة

دبلوم اإدارة االأعمال، جنيف، �شوي�شرا2003/7/8

بكالوريو�ص اآداب، ق�شم تاريخ، جامعة 

االإ�شكندرية )1970( 

9/5
جمعية عامة: 2

 ع�شو جمل�ص اإدارة – ال�شركة الدولية الكويتية لال�شتثمار 

)1973-1997( الكويت

نائب الرئي�ص علي هالل املطريي

والع�شو 

التنفيذي

 بكالوريو�ص اآداب )ق�شم اجتماع(، 2001/3/18

جامعة القاهرة )1962( 

9/8
جمعية عامة: 2

ع�شو جمل�ص اإدارة – بنك اخلليج )1989-1987(

نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة – بنك اخلليج )1992-1989(

رئي�ص جمل�ص االإدارة – بنك اخلليج )2000-1992(

�شالح اأحمد 

ال�شرحان

ع�شو جمل�ص 

اإدارة

دبلوم يف الهند�شة الكهربائية، 1987/3/31

الواليات املتحدة )1965(

9/9
جمعية عامة: 2

 ع�شو جمل�ص اإدارة – ال�شركة الكويتية للمقا�شة 

)2009 -1988(

خالد عثمان عبد 

الوهاب العثمان 

ع�شو جمل�ص 

اإدارة

بكالوريو�ص اإح�شاء واقت�شاد، جامعة 2004/3/27

الكويت )1978(

9/8
جمعية عامة: 2

ع�شو جمل�ص اإدارة – بنك اخلليج )1999-1992(

نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة والرئي�ص التنفيذي – �شركة احلمراء 

العقارية )2004 - تاريخه(

نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة والرئي�ص التنفيذي – �شركة اأجيال 

العقارية والرتفيهية )1999- تاريخه(

نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة – �شركة ال�شينما الكويتية الوطنية 

.)2004 – 1984(

علي اإبراهيم حجي 

ح�شني معريف

ع�شو جمل�ص 

اإدارة

بكالوريو�ص اقت�شاد وعلوم �شيا�شية،  2004/3/27

جامعة الكويت )1973(

9/6
جمعية عامة: 2

نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة – �شركة العقارات املتحدة )1995- تاريخه( 

ع�شو جمل�ص اإدارة – �شركة الت�شهيالت التجارية )1992- 2010(

نائب الرئي�ص– �شركة الت�شهيالت التجارية )2013-2010(

رئي�ص جمل�ص اإدارة – �شركة الت�شهيالت التجارية )2013 - تاريخه(

 رئي�ص تنفيذي – �شركة النور العاملية القاب�شة )2000 - تاريخه(

ع�شو جمل�ص اإدارة – بنك االحتاد العربي الفرن�شي )2004 - تاريخه(

ع�شو جمل�ص اإدارة – بنك االحتاد العربي الفرن�شي – هوجن كوجن 

)2004 - تاريخه( 

طالل حممد ر�شا 

يو�شف بهبهاين

ع�شو جمل�ص 

اإدارة

بكالوريو�ص اآداب )لغة اإجنليزية(،  2007/4/7

جامعة الكويت )1992(

9/8
جمعية عامة: 2

ع�شو جمل�ص اإدارة – بنك الكويت ال�شناعي )1999-1996(، 

)2007-2003(

ع�شو جمل�ص اإدارة – ال�شركة الكويتية للتاأمني )2004 - تاريخه(

ع�شو جمل�ص اإدارة – �شركة اأعيان لالإجارة واال�شتثمار )1999 - تاريخه(

تقـرير الحوكمة
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املوؤهالتتاريخ التعينياملن�شبا�شم الع�شو

 عدد االجتماعات التي 

ح�شرها يف عام 2013

الع�شوية يف جمال�ص 

اإدارات �شركات اأخرى

عبد الغني حممد 

 �شالح يو�شف 

بهبهاين

ع�شو جمل�ص 

اإدارة

بكالوريو�ص هند�شة ميكانيكية – 2013/3/16

جامعة الكويت )1984(

9/5
جمعية عامة: 2

نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة – �شركة نور لال�شتثمار املايل 

)2005 - تاريخه(

 ع�شو جمل�ص اإدارة – �شركة نور لالت�شاالت 

)2011- تاريخه(

ع�شو جمل�ص اإدارة – �شركة االألفني للطباعة والن�شر والتوزيع 

)2005- تاريخه(

برا�شانا داتاتراي 

هارديكار

ع�شو جمل�ص 

اإدارة

بكالوريو�ص جتارة )ق�شم حما�شبة(، 2013/8/17

جامعة بونا )1983(

�شهادة حما�شب معتمد من معهد 

املحا�شبني املعتمدين بالهند )1988(

9/3
جمعية عامة:1

خالد عبد اهلل حممد 

امل�شاري

ع�شو جمل�ص 

اإدارة

 بكالوريو�ص اقت�شاد ، 2013/8/17

جامعة الكويت )1971(

ع�شو جمل�ص اإدارة – بنك اخلليج )1988-1976(9/2

 ع�شو جمل�ص اإدارة – �شركة الت�شهيالت التجارية 

)1977-1973(

 ع�شو جمل�ص اإدارة – �شركة اأ�شمنت الكويت 

)2006-1976(

رئي�ص جمل�ص اإدارة – �شركة املباين )2005-2001(

 ع�شو جمل�ص االإدارة – بنك الكويت املتحد )لندن( 

)1988-1981(

 ع�شو جمل�ص اإدارة – �شركة ال�شناعات الوطنية 

)2009-1999(

 ع�شو جمل�ص االإدارة – املجل�ص االأعلى للتخطيط 

)1988-1984(

امل�سئوليات العامة ملجل�س الإدارة:  1.1
يتحمل جمل�ص االإدارة امل�شئولية ال�شاملة عن البنك، مبا يف ذلك االإ�شراف على تنفيذ 

االأهداف االإ�شرتاتيجية للبنك، واإ�شرتاتيجية املخاطر، ومعايري احلوكمة وقيم املوؤ�ش�شة. 

باالإ�شافة اإىل م�شئولية املجل�ص اأي�شا عن االإ�شراف على االإدارة التنفيذية. ويف هذا االإطار 

قام جمل�ص االإدارة مبا يلي:

1(  حتمل كافة امل�شئوليات املتعلقة بعمليات البنك و�شالمته املالية والتاأكد من تلبية 
متطلبات البنك املركزي واحلفاظ على م�شالح امل�شاهمني واملودعني والدائنني 

واملوظفني واجلهات االأخرى من اأ�شحاب امل�شالح، والتاأكد من اأن اإدارة البنك تتم 

ب�شكل ح�شيف و�شمن اإطار القوانني والتعليمات النافذة وال�شيا�شات الداخلية للبنك.

2(  ر�شم االأهداف االإ�شرتاتيجية للبنك باالإ�شافة اإىل الرقابة على اإدارته التنفيذية 
التي تقع عليها م�شئولية العمليات اليومية. كما يقوم املجل�ص بامل�شادقة على اأنظمة 

الرقابة الداخلية ويتاأكد من مدى فاعليتها ومدى تقيد البنك باخلطة االإ�شرتاتيجية 

وال�شيا�شات واالإجراءات املعتمدة اأو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات ال�شادرة، 

باالإ�شافة اإىل التاأكد من اأن جميع اأنظمة املخاطر الداخلية يتم اإداراتها ب�شكل �شليم.

3(  تطوير مفهوم الثقة العامة يف اإدارة البنك من خالل االأخذ باالعتبار اأثر املخاطر 
على م�شالح املودعني والنظام املايل، ويت�شمن ذلك التاأكيد على اأن دور جمل�ص اإدارة 

البنك يجب اأال ينح�شر يف مفهوم الربحية واإمنا ياأخذ باالعتبار اأي�شا اأثر املخاطر 

على م�شالح املودعني وعلى اال�شتقرار املايل.

4(  تر�شيخ مبداأ ا�شتقاللية جمل�ص االإدارة والتاأكيد على اأهمية التزام كل ع�شو من اأع�شاء 
املجل�ص بالقيام بدوره جتاه البنك وجميع م�شاهميه.

 5(  �شمان مراجعة املعامالت التي تتم مع االأطراف ذات العالقة والتحقق من �شالمة 
هذه العمليات.

6(  التحقق من توافر �شيا�شات مكتوبة لدى البنك تغطي كافة االأن�شطة امل�شرفية لديه، 
ويتم تعميمها على كافة امل�شتويات االإدارية، ومراجعتها بالنظام للتاأكد من �شمولها الأي 

تعديالت اأو تغيريات طراأت على القوانني والتعليمات والظروف االقت�شادية واأي اأمور 

اأخرى تتعلق بالبنك.

7(  حتديد اأهداف البنك مع توجيه االإدارة التنفيذية لر�شم اإ�شرتاتيجية لتحقيق هذه االأهداف. 
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جمل�س الإدارة )تتمة(  1
الإ�سراف على الإدارة التنفيذية   2.1

قام جمل�ص االإدارة، بتوفري االإ�شراف الكايف على االإدارة التنفيذية للتحقق من قيامها بالدور 

املنوط بها يف اإطار حتقيق البنك الأهدافه واأغرا�شه والتحقق من تطبيق ال�شيا�شات املعتمدة 

من جمل�ص االإدارة. و قام املجل�ص ب�شفة خا�شة، مبا يلي:

1(  مراقبة االإجراءات التي تقوم بها االإدارة التنفيذية للتاأكد من اأنها تت�شق مع 
االإ�شرتاتيجية وال�شيا�شات التي اأقرها املجل�ص وب�شفة خا�شة ما يتعلق بقدرة البنك 

على حتمل املخاطر / نزعة املخاطر.

2(  عقد اجتماعات منتظمة مع االإدارة التنفيذية ملناق�شة خمتلف �شئون عمل البنك.
3(  مناق�شة ومراجعة املعلومات املهمة املقدمة من االإدارة التنفيذية.

4(  و�شع معايري اأداء لالإدارة التنفيذية تتنا�شب مع االأهداف طويلة االأجل ومع اإ�شرتاتيجية 
البنك و�شالمة مركزه املايل، ومراقبة اأداء االإدارة يف تنفيذ هذه املعايري.

دور رئي�س جمل�س الإدارة:  3.1
يف اإطار اأهمية الدور الذي يلعبه رئي�ص جمل�ص االإدارة من حيث ح�شن �شري اأعمال املجل�ص 

واحلفاظ على الثقة املتبادلة فيما بني االأع�شاء، فقد ا�شطلع رئي�ص جمل�ص االإدارة مبا يلي:

1(   �شمان اتخاذ املجل�ص للقرارات ا�شتنادا الأ�ش�ص ومعلومات �شليمة ووا�شحة، مع ت�شجيع 
وتعزيز النقا�ص اجلاد و�شمان التعبري عن االآراء ووجهات النظر املختلفة ومناق�شتها يف 

اإطار عملية �شنع القرار.

2(  اإقامة عالقة بناءة بني كل من املجل�ص واالإدارة التنفيذية للبنك.
3(  خلق ثقافة – خالل اجتماعات املجل�ص – ت�شجع على النقد البناء حول الق�شايا التي 

 يوجد ب�شاأنها تباين يف وجهات النظر بني االأع�شاء، مع ت�شجيع عملية 

املناق�شة والت�شويت على تلك الق�شايا.

 4(   التاأكد من و�شول املعلومات الكافية اإىل كل من اأع�شاء املجل�ص وامل�شاهمني ويف 
الوقت املنا�شب.

5(   التاأكد من تطبيق حوكمة ال�شركات وفق اأعلى امل�شتويات يف البنك. 
تقييم جمل�س الإدارة ل�سوابط الرقابة الداخلية   2

يتوىل جمل�ص االإدارة مراجعة فعالية اأنظمة �شوابط الرقابة الداخلية ب�شكل �شنوي.  ويتم 

تقييم ال�شوابط الرئي�شية اأي�شا ب�شكل منتظم فيما يتعلق بفعالية الت�شميم والت�شغيل.  

ويتم اإبالغ امل�شائل التي تن�شاأ من خماطر وحدات االأعمال وتقييمات ال�شوابط، اإىل جلنة 

جمل�ص االإدارة للتدقيق عن طريق اإدارة التدقيق الداخلي.  وتتوىل جلنة جمل�ص االإدارة 

للتدقيق مراقبة حل اأي م�شائل تتعلق بال�شوابط الرقابية يتم حتديدها وتكون ذات اأهمية 

على م�شتوى البنك، وذلك بغر�ص التو�شل اإىل نتيجة مقبولة.  وباالإ�شافة اإىل ذلك، يتم 

رفع تقارير منتظمة اإىل  جلنة جمل�ص االإدارة للتدقيق عن طريق االإدارة والتدقيق الداخلي 

واملالية ووحدة مكافة غ�شيل االأموال، وتغطي هذه التقارير ب�شكل خا�ص كفاية ال�شوابط 

الداخلية وخا�شة اأثناء اإعداد البيانات املالية فيما يتعلق بااللتزام وال�شوابط الرقابية.

وبالن�شبة لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013، فقد اتخذ البنك االإجراءات 

ال�شرورية لتنفيذ اأنظمة �شليمة ل�شوابط الرقابة الداخلية. 

مقــدمة

وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ذات ال�شلة بحوكمة ال�شركات، يقر جمل�ص االإدارة 

)»املجل�ص«( مب�شئوليته عن حماية م�شالح امل�شاهمني واملودعني والدائنني واملوظفني 

واأ�شحاب امل�شالح االآخرين.  كما يقر باأهمية املحافظة على نظام �شليم للرقابة الداخلية 

حلماية اأمالك واأ�شول البنك و�شمان الدقة يف بياناته املالية وااللتزام بال�شوابط الداخلية 

حلماية البنك من التدخل غري القانوين باملجموعة �شواء من الداخل اأو اخلارج.

وقد فو�ص املجل�ص م�شئوليات حمددة خلم�ص جلان تابعة له هي جلنة التدقيق وجلنة 

املخاطر وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت وجلنة احلوكمة وجلنة االئتمان واال�شتثمار.  وهذه 

اللجان لديها �شالحية فح�ص امل�شائل ذات ال�شلة باأعمالها واإبالغها للمجل�ص مع تو�شياتها.

وتتكون العنا�سر الرئي�سية لل�سوابط الداخلية بالبنك الأهلي الكويتي مما يلي:

بال�شالحيات. وا�شح  وتفوي�ص  امل�شئولية  من  حمددة  مب�شتويات  ت�شغيلي  هيكل  	•
واالإ�شراف   الفعالة  االإدارة  ل�شمان  اإدارة  جلان  مع  واملحا�شبة  التبعية  من  هرمي  هيكل  	•

على عمليات االأعمال.  

منتظم. ب�شكل  حتديثها  يتم  التي  الداخلية  واالإجراءات  واالإر�شادات  ال�شيا�شات  	•
وحدات   كافة  من  تتطلب  االإ�شرتاتيجية  لتطوير  وعملية  مف�شلة  تقديرية  ميزانية  و�شع  	•

االأعمال اإعداد ميزانياتها التقديرية وخطة واإ�شرتاتيجيات عملها.  

واملخاطر. االأداء  ومراقبة  الت�شغيلية  للبيئة  املنتظمة  املراجعة  املجل�ص  يتوىل  	•
م�سئولية املجل�س

يوؤكد املجل�ص م�شئوليته العامة عن نظام ال�شوابط الداخلية بالبنك والذي يت�شمن اإدارة 

املخاطر وال�شوابط املالية والتنظيمية والت�شغيلية و�شوابط االلتزام.  كما يوؤكد املجل�ص وجود 

عملية م�شتمرة لتحديد وتقييم واإدارة املخاطر املهمة من جانب االإدارة والتي تخ�شع ملراجعة 

اإدارة التدقيق الداخلي، ويتم اإبالغ النتائج اإىل املجل�ص عن طريق جلنة جمل�ص االإدارة للتدقيق.

اإدارة املخاطر

يعترب املجل�ص اإدارة املخاطر جزء ال يتجزاأ من عمليات االأعمال وهو يلعب دورا حموريا يف 

االإ�شراف على تنفيذ اإطار عمل اإدارة املخاطر، ومراجعة تقييم وو�شع اإدارة املخاطر ب�شكل دوري.

عملية املراقبة والإ�سراف

فيما يلي اخل�شائ�ص الرئي�شية لعملية املراقبة واالإ�شراف:

الوحدات    / االأق�شام  جانب  من  املخاطر  وتقييم  الداخلية  ال�شوابط  فعالية  تاأكيد  	•
الفردية من خالل عملية التقييم الذاتي للمخاطر الت�شغيلية.  

اإدارة   طريق  عن  الداخلية  بال�شوابط  اخلا�شة  االأعمال  ونظم  لعمليات  الدوري  الفح�ص  	•
التدقيق الداخلي.  

البنك. اأ�شول  حماية  ل�شمان  فعلية  وحماية  كايف  تاأمني  	•
االأخالقية   املعايري  يحدد  واملوظفني  االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  لكافة  االأخالق  ميثاق  و�شع  	•

وال�شلوك اأثناء العمل.  

املكفولة   واحلماية  واحلقوق  االإبالغ  عملية  حتدد  املخالفات  عن  لالإبالغ  �شيا�شة  و�شع  	•
ملن يقومون بعملية االإبالغ.  
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ال�شادة / اأع�شاء جمل�ص االإدارة املحرتمني 

 البنك االأهلي الكويتي �ص.م.ك.ع

�شارع احمد اجلابر- �ص ب 1387، دولة الكويت

25 يونيو 2013 

حتية طيبة وبعد ...

تقرير حول ال�سجالت املحا�سبية وال�سجالت الأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية

وفقا التفاقنا معكم مبوجب كتاب االرتباط بتاريخ 20 يناير 2013، قمنا بفح�ص ال�شجالت املحا�شبية وال�شجالت االأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية للبنك االأهلي الكويتي)�ص. م. ك.( )»البنك«(، 

و فرعيه يف دولة االإمارات يف دولة االإمارات العربية املتحدة و ال�شركة التابعة للبنك اململوكة بالكامل و هي �شركة اأهلي كابيتال لال�شتثمار )�ص. م. ك. م.( )»اأهلي كابيتال«(. خالل الفرتة املالية 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013 قد قمنا بتغطية املجاالت التالية للبنك و �شركة اأهلي كابيتال:

البنك الأهلي الكويتي

)احلوكمة( ال�شليمة  االإدارة  	•
العامة الرقابية  البيئة  	•
املالية االأوراق  اأن�شطة  	•

واال�شتثمار اخلزانة  	•
الدولية امل�شرفية  االأعمال  	•

لالأفراد امل�شرفية  اخلدمات  	•

لل�شركات امل�شرفية  اخلدمات  	•
يف  املتحدة  العربية  االإمارات  �•		فرعي 

دبي واأبوظبي 

العمليات 	•
التجاري التمويل  	•

املخاطر اإدارة  	•
املالية الرقابة  	•

الب�شرية املوارد  	•
املعلومات تكنولوجيا  	•

الداخلي التدقيق  	•
القانونية ال�شئون  	•
اخلدمات االإدارية 	•

االأموال غ�شيل  مكافحة  	•

وااللتزام املطابقة  	•
االإدارة جمل�ص  �شر  اأمانة  	•

العامة العالقات  وادارة  الت�شويق  جمموعة  	•
الهند�شية امل�شاريع  وحدة  	•

امل�شاريع اإدارة  	•

اأهلي كابيتال

احلوكمة(  ( ال�شليمة  االإدارة  	•
العامة الرقابية  البيئة  	•

اال�شتثمار. اإدارة  	•�
املالية. 	•

العمليات. 	•
االإدارية. وال�شئون  الب�شرية  املوارد  	•

العالقات  وادارة  الت�شويق  •		جمموعة 
العامة)على م�شتوى املجموعة(.

التدقيق الداخلي )على م�شتوى املجموعة(. 	•
املجموعة(. م�شتوى  )على  املخاطر  اإدارة  	•

االلتزام الرقابي )على م�شتوى املجموعة(. 	•

تكنولوجيا املعلومات )على م�شتوى املجموعة(. 	•
االإدارة القانونية )على م�شتوى املجموعة(. 	•

لقد مت تنفيذ فح�شنا طبقا الإر�شادات بنك الكويت املركزي ال�شادرة بتاريخ 10 يناير 2013 مع مراعات املتطلبات املت�شمنة يف دليل االإر�شادات العامة الأنظمة الرقابة الداخلية ال�شادر عن بنك 

الكويت املركزي بتاريخ 14 نوفمرب1996 واإر�شادات احلوكمة يف املوؤ�ش�شات املالية ال�شادرة من قبل بنك الكويت املركزي يف 3 مايو 2004. لقد قمنا اأي�شا مبتابعة للتاأكد من االإجراءات التي 

اتخذها البنك لت�شوية ومعاجلة امل�شائل الواردة يف التقارير ال�شابقة.

وباعتباركم اأع�شاء جمل�ص اإدارة البنك ، فاإنكم م�شئولون عن تاأ�شي�ص وحفظ ال�شجالت املحا�شبية وال�شجالت االأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية الكافية ، مع االأخذ يف االعتبار الفوائد املتوقعة 

والتكاليف ذات ال�شلة بتاأ�شي�ص تلك االأنظمة.  والهدف هو تقدمي تاأكيد معقول ، لكن لي�ص نهائيا، باأن االأ�شول حممية ب�شكل اآمن �شد اخل�شارة من اال�شتخدام غري امل�شرح به اأو الت�شرف فيها، واأن 

املخاطر امل�شرفية تتم مراقبتها وتقييمها ب�شكل �شليم واأن املعامالت يتم تنفيذها وفقا الإجراءات التفوي�ص املطبقة ويتم ت�شجيلها ب�شكل �شليم، لكي متكنكم من القيام باالأعمال بطريقة واعية ومدرو�شة.

وب�شبب احلدود الكامنة يف اأي نظام للمحا�شبة والرقابة الداخلية، فاإن االأخطاء وحاالت عدم االنتظام رمبا حتدث وقد ال يتم الك�شف عنها على الرغم من ذلك.  اأي�شا فاإن توقع اأي تقييم لالأنظمة 

بخ�شو�ص الفرتات امل�شتقبلية يخ�شع ملخاطرة وهي اأن معلومات االإدارة واالإجراءات الرقابية رمبا ت�شبح غري كافية ب�شبب التغريات يف الظروف اأو اأن درجة االلتزام بتلك االإجراءات رمبا تقل.

يلخ�ص امللحق )1( حتت الق�شم ) اأ ( و ) ب ( من هذا التقرير نظرة عامة عن البنك واأهلي كابيتال علي التوايل وهو يحدد هيكل االدارات  وطبيعة املعامالت، وااللتزام واملخاطر الرئي�شية التي 

يواجهها البنك وادارة اأهلي كابيتال وامللحق رقم )4( يعر�ص الهيكل التنظيمي للبنك و ل�شركة اأهلي كابيتال .

يف راأينا ومع االأخذ باالعتبار طبيعة وحجم العمليات خالل الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013، فاإن ال�شجالت املحا�شبية وال�شجالت االأخرى واأنظمة الرقابة الداخلية يف املجاالت التي 

فح�شناها، قد مت تاأ�شي�شها وحفظها وفقا ملتطلبات دليل االإر�شادات العامة الأنظمة الرقابة الداخلية ال�شادر عن بنك الكويت املركزي بتاريخ 14 نوفمرب1996، اإر�شادات احلوكمة يف املوؤ�ش�شات املالية 

ال�شادرة من قبل بنك الكويت املركزي يف 3 مايو 2004 و ار�شادات بنك الكويت املركزي ال�شادرة بتاريخ 10 يناير 2013 مع ا�شتثناء املالحظات املو�شحة بامللحق )2( و )3( )االأق�شام ) اأ ( و )ب((.

قي�س الن�سف 

�شريك اإداري

ترخي�ص رقم 38 – الفئة اأ 

بي دي اأو PDO الن�شف و�شركاه 

قامت جلنة جمل�ص االإدارة للتدقيق مبراجعة التقرير اأدناه واطلعت على اال�شتثناءات امل�شار اإليها يف امللحقني )2( و )3( بالتقرير املذكور، وهي ال تت�شمن اأي نقاط �شعف مادية يف اأنظمة الرقابة الداخلية.

1.2 تقييم جمل�س الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية 
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جلـان جمل�س الإدارة  3
�شكل املجل�ص جلان منبثقة عنه بهدف تعزيز فعالية رقابة املجل�ص على العمليات املهمة يف 

البنك. وتقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية اإىل املجل�ص يف �شوء طبيعة مهام كل جلنة، 

وال يعفي وجود هذه اللجان املجل�ص من حتمل امل�شئولية املبا�شرة عن جميع االأمور املتعلقة 

 بالبنك. والتزم جمل�ص االإدارة يف هذا ال�شاأن مبا يلي:

1(  اإلتزم مببداأ ال�شفافية عندما عني اأع�شاء جلان املجل�ص. كما اأف�شح عن اأ�شماء اأع�شاء 
هذه اللجان .

2(  عنينّ عدد كاف من اأع�شاء جمل�ص االإدارة غري التنفيذيني يف اللجان املعنية.

3(  تابع رئي�ص جمل�ص االإدارة عمل اللجان املعنية ب�شكل م�شتمر ل�شمان اداء واجباتهم 
امل�شنده اإليهم واحل�شول على تقرير متابعة ربع �شنوي.

4(  �شكل املجل�ص جلان جمل�ص االإدارة التالية:

.)BAC( للتدقيق  االإدارة  جمل�ص  جلنة  	•
.)BC&IC( واال�شتثمار  لالئتمان  االإدارة  جمل�ص  جلنة  	•

.)BCGC( للحوكمة  االإدارة  جمل�ص  جلنة  	•
.)BNRC( واملكافاآت  للرت�شيحات  االإدارة  جمل�ص  جلنة  	•

.)BRC( للمخاطر  االإدارة  جمل�ص  جلنة  	•
وفيما يلي بيان بتفا�شيل ت�شكيل وع�شوية كل جلنة ومعدل ح�شور االأع�شاء ومعدل تكرار 

االجتماعات واالأدوار وامل�شئوليات وال�شالحيات املنوطة بكل جلنة من هذه اللجان.

1.3  جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق
جلنة جمل�ص االإدارة للتدقيق هي جلنة مت ت�شكيلها من اأع�شاء جمل�ص االإدارة وتتكون من 

ثالثة اأع�شاء غري تنفيذيني مل�شاعدة املجل�ص يف القيام مب�شئولياته االإ�شرافية على ما يلي:

الكويتي. االأهلي  للبنك  املالية  البيانات  ودقة  �شالمة  	•
•		مراجعة اأنظمة الرقابة الداخلية مبا يف ذلك االلتزم بتعليمات ولوائح اجلهات الرقابية.

الكويتي. االأهلي  للبنك  الداخلي  التدقيق  	•
واملو�شوعية. اال�شتقاللية  ذلك  يف  مبا  اخلارجي  التدقيق  	•

 وخالل ال�شنة متت مراجعة امل�شائل واالأن�شطة الرئي�شية التالية يف جلنة جمل�ص 

االإدارة للتدقيق:

ت�شكيل اللجنة:

حتى 16 اأغ�شط�ص كانت جلنة جمل�ص االإدارة للتدقيق تتكون من االأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم 

وقد عقدت ثالثة اجتماعات:

الع�شوية واحل�شور خالل عام 2013:

املن�شبا�شم الع�شو

عدد االجتماعات التي ح�شرها

خالل عام 2013

3/3رئي�ص اللجنة�شالح اأحمد ال�شرحان

3/3نائب الرئي�ص علي اإبراهيم حجي ح�شني معريف

3/2ع�شو اللجنةخالد عثمان عبد الوهاب العثمان

ويف 17 اأغ�شط�ص 2013 مت تغيري ت�شكيل جلنة جمل�ص االإدارة للتدقيق لت�شم االأع�شاء 

 التالية اأ�شماوؤهم، ومت عقد اأربع اجتماعات بعد الت�شكيل اجلديد للجنة خالل الفرتة 

املتبقية من العام:

الع�شوية واحل�شور خالل عام 2013:

املن�شبا�شم الع�شو

عدد االجتماعات التي ح�شرها

خالل عام 2013

4/4رئي�ص اللجنة�شالح اأحمد ال�شرحان

4/4نائب الرئي�صبرا�شانا داتاتراي هارديكار

4/3ع�شو اللجنةخالد عبد اهلل حممد امل�شاري

االأن�شطة الرئي�شية:

خططها  مراجعة  ت�شمنت  والتي  الداخلي  التدقيق  اإدارة  اأن�شطة  على  •		االإ�شراف 
واإ�شرتاتيجياتها واإجراءاتها ومتابعة اأن�شطتها. 

الداخلي. التدقيق  تقارير  يف  والتو�شيات  العمل  وخطط  امل�شائل  مراجعة  	•
ومكافاآت  ورواتب  االأداء  ومراجعة  الداخلي  التدقيق  اإدارة  ال�شتقاللية  ال�شنوي  •		التقييم 

رئي�ص التدقيق الداخلي وموظفي التدقيق الداخلي االآخرين.

االلتزام  وم�شئويل  اخلارجيني  واملدققني  الداخلي  التدقيق  رئي�ص  مع  اجتماعات  •		عقد 
بدون ح�شور اأع�شاء االإدارة التنفيذية.

ال�شنة  عن  ال�شامل  التدقيق  باأعمال  القيام  يف  اخلارجي  املدقق  واأ�شلوب  نطاق  •		مراجعة 
املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013.

ال�شنوية. وربع  ال�شنوية  املالية  البيانات  ب�شاأن  االإدارة  ملجل�ص  التو�شيات  وتقدمي  املراجعة  	•
الداخلية  املراقبة  �شوابط  بتقرير  الواردة  والتو�شيات  العمل  وخطط  امل�شائل  •		مراجعة 

اخلا�ص ببنك الكويت املركزي.

االدارة.  بها  قامت  التي  الت�شحيحية  االجراءات  مع  الرقابية  التفتي�ص  تقارير  مراجعة  	•
االإدارة. ملجل�ص  التدقيق  اأن�شطة  تقارير  تقدمي  	•

تقـرير الحوكمة )تتمة(
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2.3 جلنة جمل�س الإدارة لالئتمان وال�ستثمار

ت�شكيل جلنة

الع�شوية واحل�شور خالل عام 2013:

املن�شبا�شم الع�شو

عدد االجتماعات التي ح�شرها

خالل عام 2013

29/24رئي�ص اللجنةعلي هالل املطريي

29/25نائب الرئي�صطالل حممد ر�شا بهبهاين

29/14ع�شو اللجنةعبد الغني حممد �شالح بهبهاين

الأدوار وامل�سئوليات

فو�ص جمل�ص االإدارة جلنة االئتمان واال�شتثمار بالقيام بامل�شئوليات التالية:

1(  مراجعة واعتماد عرو�ص االئتمان واال�شتثمار، عندما تتجاوز حدود �شالحيات موافقة 
جلنة االإدارة لالئتمان.

2(  اإدارة انك�شافات البنك يف جمال االئتمان واال�شتثمار على م�شتوى املوؤ�ش�شة واال�شتجابة 
للتوجهات التي توؤثر على تلك االنك�شافات.

3(  اإدارة ال�شيا�شات ذات ال�شلة باالئتمان واال�شتثمار بالبنك.
 4(  ال�شعي للح�شول على املعلومات التي يحتاجها البنك من اأي موظف داخل البنك 

من حني الآخر.

الأن�سطة الرئي�سية التي قامت بها اللجنة خالل عام 2013:

مراجعة واعتماد الت�شهيالت االئتمانية واال�شتثمارات لعمالء البنك.  )1

مراجعة اعتماد عرو�ص اال�شتثمار.  )2

مراجعة تقارير املحفظة االئتمانية.  )3

ومل يحدث اأي تغيري يف اأع�شاء اللجنة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013.

3.3  جلنـة جمل�س الإدارة للحوكمة
ت�شكيل اللجنة: 

الع�شوية واحل�شور خالل عام 2013

املن�شبا�شم الع�شو

عدد االجتماعات التي ح�شرها

خالل عام 2013

2/2رئي�ص اللجنةعلي اإبراهيم حجي ح�شني معريف

2/2نائب الرئي�ص�شالح اأحمد ال�شرحان

2/1ع�شو اللجنةخالد عثمان عبد الوهاب العثمان

الأدوار وامل�سئوليات

فو�ص املجل�ص جلنة جمل�ص االإدارة للحوكمة للقيام بامل�شئوليات التالية:

1(  االإ�شراف على التطوير والتقييم امل�شتمر الأ�شلوب البنك يف معاجلة م�شائل احلوكمة
 2(  االإ�شراف على التزام جلان جمل�ص االإدارة ب�شيا�شة احلوكمة والتفوي�ص 

بال�شالحيات بالبنك.

3(   مراقبة تعار�ص امل�شالح ومعامالت االأطراف ذات العالقة واإبالغها للمجل�ص.
4(  مراجعة االإف�شاحات ال�شنوية ملمار�شات احلوكمة بالبنك.

 5(  ت�شتطيع االت�شال بدون قيود باإدارة البنك وموظفيه للح�شول على املعلومات 
ذات العالقة. ويجوز اأن ت�شعى اللجنة للح�شول على اأي معلومات حتتاجها من اأي 

موظف بالبنك. 

الأن�سطة الرئي�سية التي قامت بها اللجنة خالل عام 2013:

1(  مناق�شة واعتماد مواثيق واإجراءات واأطر عمل اللجان.
2(  اعتماد الهيكل التنظيمي ملكتب احلوكمة والتو�شيف الوظيفي وتعيني موظفي احلوكمة.

3(  اعتماد دليل و�شيا�شات واإجراءات مكتب احلوكمة.
4(  مراجعة املهام التي مت اإجنازها حتى االآن ب�شاأن تطبيق تعليمات ومبادئ احلوكمة.

5(  اإحاطة اأع�شاء جمل�ص االإدارة علما باآخر امل�شتجدات ب�شاأن التفتي�ص الذي اأجراه فريق 
البنك املركزي بخ�شو�ص تنفيذ تعليمات ومبادئ احلوكمة بالبنك.

ومل يحدث اأي تغيري يف اأع�شاء اللجنة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013.

4.3  جلنة جمل�س الإدارة للرت�سيحات واملكافاآت
مت اإعادة ت�شكيل واإعادة ت�شمية جلنة جمل�ص االإدارة للتعيينات والتعوي�شات لت�شبح »جلنة 

جمل�ص االإدارة للرت�شيحات واملكافاآت«، مع م�شئوليات اإ�شافية للوفاء مبتطلبات تعليمات 

بنك الكويت املركزي اخلا�شة بحوكمة البنوك.  وت�شاعد هذه اللجنة املجل�ص يف الوفاء 

مب�شئولياته االإ�شرافية التالية:

املجل�ص. الأع�شاء  الوظيفي  التعاقب  خطة  وتفعيل  اإعداد  	•
االإدارة. جمل�ص  جلان  يف  اأع�شاء  وتدريب  تر�شيح  	•

الوظيفي. التعاقب  وتخطيط  التنفيذية  االإدارة  بتعيني  التو�شية  	•
البنك. لدى  املكافاآت  �شيا�شة  مراجعة  	•
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جلـان جمل�س الإدارة )تتمة(  3

4.3  جلنة جمل�س الإدارة للرت�سيحات واملكافاآت )تتمة(
ت�شكيل اللجنة:

الع�شوية واحل�شور خالل عام 2013

املن�شبا�شم الع�شو

عدد االجتماعات التي ح�شرها

خالل عام 2013

3/3رئي�ص اللجنةطالل حممد ر�شا بهبهاين

1/1نائب الرئي�صعلي اإبراهيم حجي ح�شني معريف*

3/3نائب الرئي�صخالد عثمان عبد الوهاب العثمان**  

3/3ع�شو اللجنةعبد الغني محمد صالح بهبهاني

* ا�شتقال يف 16 اأغ�شط�ص 2013.

** التحق باللجنة يف 16 اأغ�شط�ص 2013.

وخالل العام، قامت اللجنة مبراجعة االأن�شطة الرئي�شية التالية:

املكافاآت. و�شيا�شة  بالبنك  االأداء  اإدارة  اأنظمة  واعتماد  مراجعة  	•
الوظيفي. التعاقب  خطة  يف  التقدم  	مراجعة  	•

التدريب. خطة  واعتماد  مراجعة  	•
االإدارة. جمل�ص  تدريب  متطلبات  تقييم  	•

املوظفني. كبار  مكافاآت  مراجعة  	•
5.3  جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر

الع�شوية واحل�شور خالل عام 2013

املن�شبا�شم الع�شو

عدد االجتماعات التي ح�شرها

خالل عام 2013

3/3رئي�ص اللجنةبرا�شانا داتاتراي هارديكار

3/2نائب الرئي�صعلي اإبراهيم حجي ح�شني معريف

3/3ع�شو اللجنةخالد عبد اهلل حممد امل�شاري

ومل يحدث اأي تغيري يف اأع�شاء اللجنة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013.

قام البنك بت�شكيل جلنة جمل�ص االإدارة للمخاطر تتكون من ثالثة اأع�شاء غري 

للمجل�ص حول  امل�شورة  واللجنة م�شئولة عن تقدمي  اللجنة.  تنفيذيني من �شمنهم رئي�ص 

االإدارة  واالإ�شراف على تطبيق  للبنك  وامل�شتقبلية  املخاطر احلالية  اإ�شرتاتيجية ونزعة 

االإ�شرتاتيجية.  لهذه  التنفيذية 

 الأدوار وامل�سئوليات

1(  تقوم جلنة اإدارة املخاطر مبراجعة �شيا�شات واإ�شرتاتيجيات اإدارة املخاطر لدى البنك 
قبل اعتمادها من املجل�ص. وتقع على االإدارة التنفيذية للبنك م�شئولية تنفيذ هذه 

 االإ�شرتاتيجيات باالإ�شافة اإىل تطوير �شيا�شات واإجراءات ب�شاأن اإدارة خمتلف 

اأنواع املخاطر.

2(  تقوم االإدارة التنفيذية يف البنك باقرتاح هيكل اإدارة املخاطر ومهامها وم�شئولياتها 
و�شبل تطويرها، على اأن تتم مراجعة هيكل هذه االإدارة ومهامها من قبل جلنة املخاطر 

وذلك متهيدا العتمادها من قبل جمل�ص االإدارة.

 3(  تقوم جلنة اإدارة املخاطر مبواكبة التطورات ال�شريعة والتعقيدات املتزايدة 
 التي تطراأ على اإدارة املخاطر داخل البنك مع رفع تقارير دورية اإىل املجل�ص حول 

تلك التطورات.

4(  مراجعة و�شع املخاطر لدى البنك واإ�شرتاتيجية املخاطر واإطار عمل الرقابة على 
املخاطر ونزعة املخاطر مبا يف ذلك حدود املخاطر.

5(  م�شاعدة جلنة الرت�شيحات واملكافاآت يف حتديد االإجراءات ال�شابقة والالحقة 
بخ�شو�ص االأداء املعدل بح�شب املخاطر.

6(  االإ�شراف على م�شتوى ونوعية راأ�شمال البنك وال�شيولة باالإ�شافة اإىل عملية التقييم 
الداخلية لكفاية راأ�ص املال )ICAAP(، واختبار ال�شغط والنتائج.

7(  االإ�شراف على خطة التعايف من الكوارث وخطة ا�شتمرارية االأعمال.
8(  االإ�شراف على خماطر التزام البنك واالإف�شاحات يف التقرير ال�شنوي.

9(  اللجنة م�شئولة ب�شكل مبا�شر عن تعيني وحتديد رواتب ومكافاآت رئي�ص املخاطر وكل ما 
يتعلق بن�شاطه وحدود �شالحياته. 

الأن�سطة الرئي�سية التي قامت بها اللجنة خالل عام 2013:

1(   املراجعة وتقدمي التو�شيات ب�شاأن خمتلف ال�شيا�شات واملواثيق والنماذج واأطر العمل 
العتمادها وامل�شادقة عليها من جانب املجل�ص.

2(  مراجعة وحتديث بيان نزعة املخاطر واإطار العمل وم�شفوفة �شالحيات املوافقة 
العتمادها من املجل�ص.

3(  مراجعة وحتديث الهيكل التنظيمي الإدارة املخاطر.
4(  مراجعة واعتماد حدود الدول والبنوك ملختلف الدول.

 5(  اعتماد امل�شتندات املقدمة ب�شاأن عملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�ص املال ب�شكل 
ربع �شنوي.

6(  مراجعة االئتمان املتعرث.
7(  مراجعة تقارير خماطر وحمافظ االئتمان.

8(  مراجعة اأن�شطة اإدارة املخاطر خالل فرتة الربح ال�شنوية.
9(  مراجعة تقارير اإدارة املخاطر والتي يتعني تقدميها للجهات الرقابية.

تقـرير الحوكمة )تتمة(

32  البنك االأهلي الكويتي �ص.م.ك.ع  التقرير ال�شنوي 2013



اإدارة املخاطر و�سوابط الرقابة الداخلية  4
1.4  اإدارة املخاطر:

يحافظ البنك على �شوابط رقابة داخلية فعالة الإدارة املخاطر حيث توجد اإدارة ذاتية 

م�شتقلة لهذه الوظائف، مبا يف ذلك وظيفة رئي�ص املخاطر التي تعترب وظيفة م�شتقلة 

 وميكنها االت�شال ب�شهولة باملجل�ص ورئي�ص جمل�ص االإدارة ورئي�ص جلنة املخاطر بدون 

اأي معوقات.

�سوابط الرقابة الداخلية:  2.4
1(  يقوم جمل�ص االإدارة باعتماد هيكل تنظيمي يتما�شى مع اأعمال واأن�شطة البنك ل�شمان 

الرقابة املطلوبة على املوؤ�ش�شة لتنفيذ االإ�شرتاتيجية املعتمدة من جمل�ص االإدارة عن 

طريق حتديد االأهداف لكل وحدة من وحدات االأعمال، وو�شع املهام وامل�شئوليات 

وحتديد ال�شالحيات وامل�شتويات االإ�شرافية للم�شئولني االإداريني على كافة امل�شتويات 

لتحقيق رقابة مزدوجة وحتقيق الف�شل بني امل�شئوليات لتجنب ت�شارب امل�شالح 

واملخاطر الت�شغيلية. يقوم جمل�ص االإدارة اأي�شا بحفظ اأدلة ال�شيا�شات واالإجراءات 

لتنفيذ ومراقبة العمليات مع التو�شيف الوظيفي ملختلف امل�شميات الوظيفية والتي 

تت�شمن حتديد املوؤهالت واخلربة.

2(  يقوم جمل�ص االإدارة ب�شكل دوري ب�شمان كفاية وفعالية اأنظمة �شوابط الرقابة الداخلية 
املطلوبة حلماية موجودات واأ�شول البنك و�شالمة بياناته املالية وكفاءة عملياته على 

امل�شتويات االإدارية واملالية واملحا�شبية، والتزامه مبختلف ال�شوابط الرقابية ويف ذات 

الوقت �شمان اأن تلك ال�شوابط توفر للبنك احلماية املطلوبة من اأي تدخل غري قانوين 

باأعمال املوؤ�ش�شة �شواء من الداخل اأو اخلارج.

3(  يقوم املجل�ص ب�شمان اأن موظفي اإدارة املخاطر يتمتعون باال�شتقاللية والتاأهيل املنا�شب 
واأن نطاق واإجراءات ومعدل تكرار التدقيق يتوافق مع درجات املخاطر املختلفة التي 

يتعر�ص لها البنك.

4(  االأداء الفعال للمجل�ص يتطلب من املجل�ص اأن ي�شتفيد من مالحظات التدقيق الداخلي 
واخلارجي باالإ�شافة اإىل تقارير تقييم ال�شوابط الداخلية. ويتعني على املجل�ص 

اأي�شا التاأكد اأن التدقيق الداخلي واخلارجي هما اأداتني من اأهم االأدوات االإ�شرافية 

واأن ي�شتفيد من تقارير التدقيق مع االإقرار باأن هذه التقارير تعترب مراجعة م�شتقلة 

للمعلومات املقدمة من االإدارة التنفيذية للمجل�ص.

التزام احلوكمة بتعليمات بنك الكويت املركزي:  5
يف يونيو 2012، �شدرت تعليمات بنك الكويت املركزي ب�شاأن حوكمة البنوك الكويتية وقد 

 ت�شمنت هذه التعليمات ت�شعة حماور اأ�شا�شية ملعايري احلوكمة ال�شليمة 

ت�شمنت ما يلي:

جمل�ص االإدارة  )1
القيم ال�شلوكية وتعار�ص امل�شالح وهيكل املجموعة  )2

االإدارة التنفيذية العليا  )3
اإدارة املخاطر و�شوابط الرقابة الداخلية  )4

نظم و�شيا�شة منح املكافاآت  )5
االإف�شاح وال�شفافية  )6

البنوك ذات الهياكل املعقدة  )7
حماية حقوق امل�شاهمني  )8

حماية حقوق اأ�شحاب امل�شلحة  )9
ويوؤكد البنك االأهلي الكويتي التزامه بكافة �شروط واأحكام املحاور الت�شعة امل�شار اإليها خالل 

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013.

كبـار امل�ساهمني  6
فيما يلي املعلومات ذات ال�شلة بكبار امل�شاهمني بالبنك االأهلي الكويتي الذين ميلكون اأو 

ي�شيطرون بن�شبة تزيد على 5٪ من راأ�شمال اأ�شهم البنك:

عدد االأ�شهما�شم امل�شاهم

 الن�شبة املئوية 

من راأ�ص املال امل�شدر ٪

 ال�شركة الكويتية لال�شتثمار – 

ح�شاب العمالء

160,669,2389.92

 �شركة وفرة لال�شتثمار الدويل – 

ح�شاب العمالء

159,933,9999.88

159,280,4339.84�شركة بهبهاين لال�شتثمار

153,713,5899.49�شركة بهبهاين لالت�شاالت

102,807,8356.35حممد �شالح يو�شف بهبهاين

97,461,5996.02علي مراد يو�شف بهبهاين

81,437,8315.03�شركة بهبهاين املالية

 ويوؤكد البنك اأنه ال توجد اأي ترتيبات معروفة لديه قد يوؤدي تنفيذها يف تاريخ الحق 

اإىل تغري يف الن�شب امل�شيطرة على البنك.
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مبادئ وت�سميم نظام املكافاآت:   7

الهـدف   1.7
مت تطوير �شيا�شة املكافاآت لدعم االأهداف االإ�شرتاتيجية للبنك وقد مت ت�شميمها على وجه 

اخل�شو�ص بحيث:

1(   تت�شمن كافة جوانب ومكونات املكافاآت املالية.
2(  تتما�شى مع االأهداف االإ�شرتاتيجية للبنك ونزعة املخاطر واإ�شرتاتيجية املخاطر 

بالبنك على املدى البعيد.

3(  تتما�شى مع االأداء املايل وتعزز من الربحية امل�شتدامة.
4(  املحافظة على املوظفني ذوي التاأهيل العايل والكفاءة واملهارات واملعرفة واخلربات 

الالزمة للقيام باالأعمال امل�شرفية.

5(  املحافظة على نظام حوكمة �شليم للمكافاآت واالإف�شاح وال�شفافية.
6(  االلتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية مبا يف ذلك نظم وتعليمات بنك الكويت املركزي 

وهيئة اأ�شواق املال.

2.7 مكونـات وت�سميم نظام املكافاآت
يطبق البنك االأهلي الكويتي فل�شفة �شاملة يف نظام املكافاآت تاأخذ يف االعتبار كافة اجلوانب 

واملكونات للمكافاآت املالية. وتت�شمن املكونات الرئي�شية لهذا النظام ما يلي:

ثابتة: )مثل الرواتب والبدالت، الخ( والتي تغطي ما يلي: •��مكافاأة 
الراتب مثل الراتب االأ�شا�شي واملكافاأة ال�شنوية الثابتة.  -  

-  البدالت من برنامج �شندوق االإنت�شاب للموظفني الكويتيني و�شيا�شة ا�شتحقاقات   

املكافاأة، وبدل ال�شفر اأو قر�ص املوظفني، الخ.

وبالن�شبة للرواتب يتم االتفاق عليها يف العقد مع املوظف ح�شب مهاراته وكفاءاته وخربته التي 

ي�شتخدمها يف اأداء دوره. وتتم مراجعة الرواتب ب�شكل �شنوي مع االأخذ يف االعتبار اإجمايل 

املكافاآت وظروف ال�شوق واالأداء يف مقابل املخاطر على م�شتوى االإدارة وعلى م�شتوى البنك.

وهي متثل املكافاأة التي تعتمد على االأداء. وهي مكافاأة متغرية  متغرية:  �•��مكافاأة 
تغطي ما يلي:

مكافاأة نقدية متغرية.  -  

-  خطة ا�شتبقاء املوظف على املدى البعيد – مبا يف ذلك تطبيق نظام اأو اآلية ال�شرتداد   

املكافاأة، يف ال�شنوات التي يكون فيها االأداء املايل �شعيفا.

وقد مت ت�شميم نظام املكافاأة املتغرية لتحفيز ومكافاأة املوظفني ذوي االأداء العايل �شمن 

اإطار عمل �شامل للمخاطر باملوؤ�ش�شة. ويتم تخ�شي�ص املكافاآت املتغرية لالأفراد بح�شب 

االأداء الفردي واأداء االإدارة التي يعمل بها واالأداء على م�شتوى البنك، وذلك با�شتخدام 

نظام تقييم اأداء املوظف.

 3.7  �سالحيات جلنة جمل�س الإدارة للرت�سيحات و املكافاآت يف 
حوكمة املكافاآت

لقد فو�ص املجل�ص جلنة جمل�ص االإدارة للرت�شيحات واملكافاآت بالقيام بامل�شئوليات التالية 

فيما يتعلق بعملية منح املكافاآت:

1(  تطوير / مراجعة �شيا�شة املكافاآت وكافة ال�شيا�شات ذات ال�شلة ورفع التو�شيات 
للمجل�ص العتمادها.

2(  مراجعة مكافاأة رئي�ص املدراء العامني ونائب رئي�ص املدراء العامني واملدراء ونواب 
املدراء العامني و اأمني �شر جمل�ص االإدارة ورفع التو�شيات للمجل�ص ب�شاأنها.

3(  مراجعة واعتماد مكافاأة رئي�ص املخاطر ورئي�ص التدقيق الداخلي.
4(  املراجعة – باال�شرتاك مع جلنة املخاطر – لكافة اإجراءات االأداء قبل وبعد التعيني 

ورفع التو�شية ب�شاأنها للمجل�ص.

5(  القيام مبراجعة اأداء البنك – عند نهاية كل فرتة اأداء – يف مقابل االأهداف املو�شوعة 
وعلى اأ�شا�ص اإجراءات االأداء يف املرحلة ال�شابقة وحتديد مبلغ املكافاأة االإجمايل على 

م�شتوى البنك.

6(  مراجعة اأداء البنك – اأثناء و�شع خطة ا�شتبقاء املوظفني على املدى البعيد - يف 
مقابل االأهداف على اأ�شا�ص اإجراءات االأداء ال�شابق والالحق وحتديد ما اإذا كان ينبغي 

تطبيق نظام ا�شرتداد املكافاأة.

اإف�ســاح املكافاآت  4.7
بلغت مكافاأة اأع�شاء جمل�ص االإدارة 360 األف دك عن عام 2013، وبلغ اإجمايل الرواتب 

واملكافاآت املدفوعة للم�شئولني الأكرب �شتة م�شئولني تنفيذيني ومن �شمنهم مدير املخاطر 

واملدير املايل ورئي�ص التدقيق الداخلي 1,729 األف دك وذلك عن ال�شنة املالية املنتهية يف 

31 دي�شمرب 2013.

وفيما يلي تفا�شيل الرواتب واملكافاآت املدفوعة ملختلف فئات املوظفني التنفيذيني عن ال�شنة 

املالية 2013:

العدد

مكافاآت ومزايا

اأخرى ثابتة

)باالألف دك(

مكافاآت تعتمد

على االأداء

)باالألف دك(

املجموع

)باالألف دك(

81,0185891,607االإدارة التنفيذية العليا

109393891,328موظفو املخاطر املادية 

8573381954موظفو املالية ومراقبة املخاطر

وتت�شمن االإدارة التنفيذية العليا كافة املوظفني الذين يخ�شع تعيينهم ملوافقة اجلهات 

الرقابية و/اأو الذين يعتربون جزء من اإدارة البنك االأهلي الكويتي على م�شتوى درجة 

م�شاعد املدير العام فما فوق، مع ا�شتبعاد موظفي املخاطر وموظفي املالية ومراقبة املخاطر.

موظفو املخاطر املادية هم اأولئك التنفيذيون الذين تعترب اأن�شطتهم ذات اأثر مادي على 

مدى املخاطر بالبنك.  

اأما موظفو املالية ومراقبة املخاطر فهم املوظفون التنفيذيون بوظائف املخاطر والتدقيق 

واملالية على م�شتوى درجة م�شاعد املدير العام فما فوق.

تقـرير الحوكمة )تتمة(
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تقرير مجلس اإلدارة

بيان الدخل

مل تكن الظروف االقت�شادية مواتية ب�شكل عام خالل عام 2013، حيث ات�شمت بوفرة 

ال�شيولة وارتفاع معدالت عر�ص النقد مع ا�شتمرار معدالت الفائدة املنخف�شة يف معظم فرتات 

ال�شنة. وعلى الرغم من البيئة الت�شغيلية ال�شعبة، حقق البنك ربحا �شافيا مببلغ 35.43 

مليون دك، باملقارنة مع 30.02 مليون دك يف عام 2012 مما ميثل منوا يف االأرباح بن�شبة 

18.02٪. وبلغت ربحية ال�شهم 22 فل�شا حمققة منوا بن�شبة 15.79٪، كما بلغ العائد على 
متو�شط االأ�شول والعائد على متو�شط حقوق امل�شاهمني 1.15٪ و6.70٪ على التوايل، وهما 

اأعلى من م�شتويات عام 2012. اأما االأرباح الت�شغيلية فقد بلغت 81.54 مليون دك متجاوزة 

ب�شكل طفيف االأرباح التي مت حتقيقهايف عام 2012 والتي بلغت 80.41 مليون دك.

بلغ �شايف الدخل من الفائدة 83.80 مليون دك وهو يف حدود م�شتوي الدخل الذي 

مت حتقيقه العام املا�شي، وقد جنح البنك يف حتقيق هذا الدخل عن طريق تطبيق 

اإ�شرتاتيجيات فعالة الإدارة امليزانية و�شعر الفائدة، وتهدف هذه االإ�شرتاتيجيات اإىل 

املحافظة على �شايف هوام�ص الفائدة وتقليل تكلفة االأموال عن طريق حتقيق منو يف قاعدة 

ودائع العمالء االأ�شا�شية.

اأما عن اإجمايل الدخل من غري الفائدة فقد بلغ 31.82 مليون دك وهو يف حدود م�شتوى 

الدخل الذي مت حتقيقه يف عام 2012 وهو 32.13 مليون دك، حيث ظلت الفر�ص حمدودة 

لتحقيق الدخل من الر�شوم والعموالت وكذلك من الن�شاط التجاري.

وانخف�شت امل�شاريف الت�شغيلية بن�شبة 5.44٪ وذلك من مبلغ 36.04 مليون دك اإىل 

34.08 مليون دك، ويرجع ال�شبب يف ذلك اإىل مبادرات االإدارة لتقلي�ص التكلفة. ونتيجة 
لذلك انخف�ص معدل التكلفة اإىل الدخل من 30.95٪ يف عام 2012 اإىل 29.48٪ خالل 

2013، وهو ي�شاهي اأف�شل املعدالت يف قطاع ال�شناعة امل�شرفية.

وتعك�ص هذه النتائج ب�شكل عام االأداء اجليد للبنك مع حت�شن كافة موؤ�شرات االأعمال 

الرئي�شية على الرغم من حتديات الظروف االقت�شادية.

امليزانية العمومية

بلغ اإجمايل اأ�شول البنك 3.19 مليار دك حمققا منوا بن�شبة 7.40٪، يف حني ارتفع �شايف 

القرو�ص وال�شلف من 1.99 مليار دك يف نهاية عام 2012 اإىل 2.19 مليار دك يف عام 

2013 حمققا منوا بن�شبة 10.19٪، حيث تنوعت القرو�ص وال�شلف عرب كافة قطاعات 
االأعمال بالبنك. وقد ا�شتمر البنك يف الرتكيز على املحافظة على جودة اأ�شول املحفظة 

االئتمانية وخف�ص ن�شبة القرو�ص غري املنتظمة من خالل عمليات الت�شوية واإعادة الهيكلة. 

وقد اأدت هذه اجلهود اإىل تخفي�ص القرو�ص غري املنتظمة من مبلغ 112.11 مليون دك يف 

عام 2012 اإىل 60.36 مليون دك يف عام 2013، اأي من ن�شبة 5.25٪ اإىل 2.59٪. كما 

زادت ودائع العمالء من 1.84 مليار دك اإىل 1.95 مليار دك، حيث ا�شتمر البنك يف تنويع 

وتنمية قاعدة ودائع العمالء.

 وقد التزم البنك بكافة املعدالت الرقابية املقررة من قبل بنك الكويت املركزي خالل 

عام 2013.

التوزيع املقرتح:

اأو�شى جمل�ص االإدارة بتوزيع مبلغ 20.99 مليون دك كاأرباح اأ�شهم نقدية على امل�شاهمني 

مبعدل 13 فل�شا لكل �شهم وذلك من ر�شيد االأرباح املرحلة،وتخ�شع هذه التو�شية ملوافقة 

اجلمعية العامة للبنك وكذلك اجلهات املخت�شة.
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هيكل املجموعة

يتكون هيكل املجموعة من البنك الأهلي الكويتي )البنك الأم( و�سركتة التابعة وهي �سركة اأهلي كابيتال لال�ستثمار، ويعمل البنك يف جمال الأن�سطة امل�سرفية التجارية اخلا�سة بالأعمال 

امل�سرفية لل�سركات والأعمال امل�سرفية لالأفراد والأعمال امل�سرفية الدولية وخدمات اخلزانة واأن�سطة ال�ستثمار واخلدمات ال�ست�سارية.  ويقع املقر الرئي�سي للبنك الأم وال�سركة التابعة يف 

مدينة الكويت.

اإف�صاحات الركن الثالث

ح�سبما هو مقرر مبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي اخلا�سة باتفاقية بازل 2 بتاريخ 31 دي�سمرب 2005 وتعديالتها، تلتزم البنوك باإتباع اأ�سلوب موحد ملتطلبات احلد الأدنى لراأ�سمال 

املراجعة  املال )ICAAP( مبوجب عملية  راأ�ش  لكفاية  الداخلية  التقييم  2009 بخ�سو�ش عملية  يونيو  �سهر  املركزي يف  الكويت  اأي�سا من قبل بنك  التوجيهات  الأول.  كما �سدرت  الركن 

الإ�سرافية للركن الثاين.

تتبنى املجموعة هذه التوجيهات يف تقييمها لكفاية راأ�سمالها ويف اإدارتها لكافة املخاطر املادية التي تتم تغطيتها حتت الركن الأول والركن الثاين.

وفيما يلي اأهم التوجيهات والتعليمات ال�سادرة بهذا اخل�سو�ش:

. %12 اأدنى  بحد  املال  راأ�ش  كفاية  معدل  على  املحافظة  ب�سرورة  البنوك  تلتزم  	•
2 بتاريخ وفقا ل�سلطتها التقديرية ملا يلي: بازل  باتفاقية  لتنفيذ  املوحد  الأ�سلوب  باإتباع  البنوك  تلتزم  	•

تبني اخليار الثاين لنك�سافات البنوك.  -

ا�ستخدام اأف�سل ثالث وكالت ت�سنيف دولية ب�سفة موؤ�س�سات خارجية لتقييم الئتمان.  -

-  تعريف املوؤ�س�سات ال�سغرية ومتو�سطة احلجم باأنها احلد الكلي الأق�سى لالنك�ساف يف الأعمال الفردية جتاه موؤ�س�سة �سغرية واحدة اأو متو�سطة احلجم اأو جتاه اأي جمموعة من موؤ�س�سات 

�سغرية اأو متو�سطة احلجم، ل يتجاوز مبلغ 250,000 دك.

املال. راأ�ش  كفاية  تقارير  يراجعوا  اأن  للبنك  اخلارجيني  احل�سابات  مراقبي  على  يجب  	•
)ICAAP(.  وتت�سمن  املال  راأ�ش  لكفاية  الداخلية  التقييم  عملية  مبوجب  الثاين(  الركن  )خماطر  املادية  املخاطر  لكافة  الداخلي  التقييم  عملية  باإجراء  يقوم  اأن  البنك  على  •		يجب 
هذه املخاطر خماطر الرتكز الئتماين وخماطر تخفيف املخاطر الئتمانية وخماطر الت�سغيل املتبقية واملخاطر القانونية وخماطر اأ�سعار الفائدة وخماطر ال�سيولة واملخاطر الإ�سرتاتيجية 

وخماطر ال�سمعة، الخ. 

البنك. وربحية  املال  راأ�ش  كفاية  على  ذلك  اأثر  وتقييم  ال�سيناريوهات  خمتلف  حتت  واحدة   �سنة  ملدة  للبنك  امل�ستقبلية  الأعمال  توقعات  على  ال�سغط  باختبار  القيام  البنك  على  يجب  	•
ومبقت�سى اإطار عمل كفاية راأ�ش املال ، يجب على البنك تقدمي اإف�ساحات دقيقة ومنا�سبة وكافية يف املوعد املحدد فيما يتعلق باملعلومات النوعية والكمية التي متكن املتعاملني من التقييم 

ال�سليم لأن�سطة البنك ومدى خماطره.  ويتم تقدمي الإف�ساحات  العامة التالية وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي.

ال�صركات التابعة واال�صتثمارات الكبرية

لدى البنك �سركة تابعة مملوكة له بالكامل هي �سركة »اأهلي كابيتال لال�ستثمار« )�ش. م. ك. م.(.  وتعمل هذه ال�سركة التابعة يف اإدارة ال�ستثمارات والأن�سطة ال�ست�سارية، وهي تخ�سع لرقابة 

هيئة اأ�سواق املال كما اأن البنك لديه ا�ستثمارا بن�سبة كبرية يف �سركة كريدت ون القاب�سة لال�ستثمار، ويتم ت�سنيفها ك�سركة زميلة.

يتم القيام بتقييم انك�سافات املخاطر واإدارة راأ�ش املال بالبنك على م�ستوى جممع ي�سمل اأن�سطة ال�سركة التابعة.  اإل اأن ال�سركة التابعة تقوم مبمار�سة كفاية راأ�سمالها ب�سكل منف�سل لتحديد 

م�ستويات راأ�سمالها ب�سكل فردي على اأ�سا�ش م�ستقل.

إدارة المخاطر
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هيكل راأ�س املال

يتكون هيكل راأ�ش املال من راأ�سمال ال�سريحة الأوىل )راأ�سمال الأ�سهم املدفوع بالكامل والحتياطيات( وراأ�سمال ال�سريحة الثانية ) الذي يت�سمن 45% من الحتياطيات املقدرة بالتقييم العادل 

وخم�س�ش عام )يخ�سع حلد اأق�سى بن�سبة 1.25% من اإجمايل الأ�سول املرجحة باأوزان املخاطر الئتمانية(.  

ول توجد اأدوات راأ�سمال مبتكرة اأو معقدة يف هيكل راأ�سمال البنك.

األف دكهيكل راأ�س املال كما يف 31 دي�صمرب 2013 

1161,917. راأ�ش املال امل�ساهم املدفوع / الأ�سهم العادية

2329,523. الحتياطيات

ناق�سـا:

)2,188(3. اأ�سهم اخلزينة

)6,804(4. ا�ستثمارات الأقلية الكبرية

482,448ال�صريحة االأوىل

452,708 % من احتياطيات اإعادة تقييم املوجودات

4511,058 % من الحتياطيات املقدرة بالتقييم العادل

23,383خم�س�سات عامة )تخ�سع لن�سبة اأق�ساها 1.25% من اإجمايل الأ�سول املرجحة باأوزان املخاطر الئتمانية( 

)6,805(ا�ستثمارات الأقلية الكبرية

30,344ال�صريحة الثانية

-ال�صريحة الثالثة

-مبالغ اأخرى خم�سومة من راأ�ش املال

512,792اإجمايل راأ�س املال املوؤهل بعد اال�صتقطاعات

كفاية راأ�س املال

الهدف من فل�سفة اإدارة راأ�سمال البنك هو املحافظة على احلد الأمثل من راأ�ش املال لتمكني البنك من متابعة اإ�سرتاتيجياته التي تبني القيمة للم�ساهم على املدى الطويل، مع الوفاء دائما 

باحلد الأدنى املطلوب ملتطلبات راأ�ش املال مبوجب الركن الأول بالإ�سافة اإىل متطلبات راأ�سمال الركن الثاين.  ومتطلبات راأ�سمال الركن الثاين هي تقدير البنك الداخلي لراأ�ش املال املطلوب 

لتغطية كافة خماطره املادية مبا يف ذلك تلك املخاطر التي ل يتم ح�سرها حتت راأ�سمال الركن الأول وتت�سمن خماطر الرتكز الئتماين وخماطر �سعر الفائدة يف الدفاتر امل�سرفية وخماطر 

ال�سيولة واملخاطر القانونية وخماطر الت�سغيل املتبقية واملخاطر الإ�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة، الخ.

والهدف هو تعظيم العوائد على راأ�ش املال ويف الوقت ذاته اأخذ املخ�س�سات ملواجهة اخل�سائر غري املتوقعة.  ويدير البنك راأ�سماله بطريقة متكاملة بهدف احلفاظ على معدلت راأ�سمال 

قوية وت�سنيفات ائتمانية عالية.  وهذا ي�ستدعي اإتباع طرق متوازنة تت�سمن: املحافظة على م�ستويات راأ�ش املال بحيث تكون كافية لتوفري عوائد عالية للم�ساهمني؛ والوفاء مبتطلبات اجلهات 

النظامية ووكالت الت�سنيف واأ�سحاب امل�سالح الآخرين، ودعم منو الأعمال يف امل�ستقبل.  كما يتم الأخذ يف العتبار اأي�سا تكلفة راأ�ش املال ومكوناته فيما يتعلق باجلودة النوعية وال�ستقرار.

وقد و�سع البنك اإطار عمل لعملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�ش املال يت�سمن ما يلي:

املال. راأ�ش  كفاية  لتقييم  �سنوات  ثالث  مدى  على  الأعمال  خطة  ت�سمني  	•
والثاين. الأول  الركن  لتوجيهات  وفقا  البنك  انك�سافات  يف  املادية  املخاطر  وقيا�ش  تقييم  	•

املو�سوعة. املخاطر  حدود  مقابل  املخاطر  مراقبة  	•
املعاك�سة. ال�سيناريوهات  حالة  يف  املال  راأ�ش  كفاية  لتقييم  البنك  م�ستوى  على  البنك  انك�سافات  على  �سغط  اختبار  اإجراء  	•

املنا�سبة. العالجية  الإجراءات  لتخاذ  الإدارة  وملجل�ش  العليا  لالإدارة  املال  راأ�ش  لكفاية  الداخلية  التقييم  عملية  نتائج  عن  الرقابية  للجهات  الدورية  التقارير  ورفع  الدوري  التقييم  	•
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إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل راأ�س املال )تتمة(

كفاية راأ�س املال )تتمـــة(

)ICAAP( اإطار العمل اخلا�ش بعملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�ش املال

 توقعات كفاية راأ�ش املال للركن 

الأول والثاين على مدى 3 �سنوات

 راأ�ش املال الإ�سايف املطلوب 

لختبار ال�سغط

 مناذج راأ�ش املال الداخلي 

للقيا�ش الكمي للمخاطر

 اختبار ال�سغط

الإجمايل

الإفرتا�ساتخطط الأعمالالإ�سرتاتيجية

 حتديد املخاطر املادية 

املحددة لنماذج الأعمال

 تطوير اختبارات 

�سغط حمددة

�سايف اختبار ال�سغطاإجراءات الإدارة

م�صفوفة تخ�صي�س نقاط كفاية راأ�س املال

يقوم البنك اأي�سا باإجراء تقييم ذاتي لتقييم املخاطر الكامنة بالإ�سافة اإىل تقييم قوة الإ�سراف الداخلي ونظام اإدارة املخاطر والبنية التحتية واأنظمة الدعم الأخرى والإدارة ال�سليمة. 

ويدير البنك كفاية راأ�ش مالية مبوجب الهياكل التالية:

اإطار عمل تخطيط كفاية راأ�س املال

يراجع البنك كفاية راأ�سماله الرقابي لدعم اأن�سطته احلالية وامل�ستقبلية على اأ�سا�ش م�ستمر.  ويتم تقييم اأن�سطة الأعمال ال�سرتاتيجية واحتياجات راأ�ش املال امل�ستقبلية �سمن هذا الإطار.  

كما يوظف البنك تقنيات لرت�سيد ا�ستخدام وتخ�سي�ش راأ�ش املال لكل وحدة من وحدات الأعمال لتعظيم الإيرادات.  وتوفر خطة امليزانية التقديرية ال�سنوية اإر�سادات كلية لوحدات الأعمال 

الفردية لتقدير النمو الإجمايل يف الأ�سول واأثرها على راأ�ش املال الرقابي املطلوب.  وي�سمن البنك املحافظة على معدلت راأ�ش املال فوق احلد الأدنى املقرر من اجلهات الرقابية.  ويتم حتديد 

م�سادر راأ�ش املال امل�ستقبلي ويتم و�سع اخلطط وتطبيقها جلمع راأ�ش املال واملحافظة عليه ، مبوجب �سروط واأحكام هذا الإطار.

يخطط البنك لتوقعات راأ�سماله على اأ�سا�ش فرتة ثالث �سنوات لتقييم اإمكانية توفر راأ�ش املال وكفايته مع الأخذ يف العتبار خطط الأعمال ال�سنوية ومبادرات الأعمال الأخرى.  كما اأن بيئة 

الأعمال الإ�سرتاتيجية والعوامل الأخرى توؤخذ بعني العتبار يف الثالث �سنوات القادمة عند القيام بعملية تقييم راأ�ش املال.

كما اأن مدفوعات اأرباح الأ�سهم ال�سنوية يتم حتديدها ب�سكل معقول ومتوازن من قبل اأع�ساء جمل�ش الإدارة ، حيث ي�سعى البنك اإىل حتقق تطلعات امل�ساهمني وكذلك متطلبات راأ�ش املال الرقابي.
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حتليل احل�صا�صية واختبار ال�صغط

يقوم البنك بو�سع برنامج هيكلي لختبار ال�سغط حيث تقوم مبوجبه اإدارة املخاطر بالتن�سيق مع خطوط الأعمال بتحديد كافة عوامل املخاطر املادية التي توؤثر على عمليات البنك.  وبناء 

على عوامل املخاطر هذه، يتم ت�سميم �سيناريوهات وا�سحة )معتدلة ومتو�سطة و�سعبة( ويتم اإجراء اختبارات ال�سغط على النك�سافات لتقييم اأثرها على كفاية راأ�سمال البنك وربحيته.

ينفذ البنك حتليل احل�سا�سية على التقلبات يف اأ�سعار ال�سمانات والحتياطيات املقدرة بالتقييم العادل، واإمكانية خف�ش درجات الت�سنيف اخلا�سة باملقرت�سني / ال�سامنني و اأثر ذلك على 

الأرباح. وبعد ذلك يتم تقييم �سيولة راأ�ش املال لدى البنك ويتم اإبالغها ملجل�ش الإدارة.

يقوم البنك بت�سغيل برنامج لختبار ال�سغط لتوقعات الأعمال ملدة �سنة واحدة كجزء من عملية اإدارة املخاطر لإدارة راأ�ش املال.  ويتم القيام بهذه العملية كل ربع �سنة لتقييم كفاية راأ�ش املال 

واإبالغ النتائج ملجل�ش الإدارة.

يغطي برنامج اختبار ال�سغط للبنك فئات املخاطر التالية:

الأفراد. من  واملقرت�سني  وال�سركات  املالية  املوؤ�س�سات  ت�سمل  والتي  املقابلة  لالأطراف  املقدمة  القرو�ش  �سداد  عن  – التقاع�ش  الئتمان  خماطر  	•
املناطق. اأو  الدول  يف  الرتكز  اأو  ال�سمانات  جتاه  اأو  بعينه  قطاع   / �سناعة  جتاه  اأو  الأفراد،  جتاه  انك�سافات  �سكل  يف  – الرتكز  الرتكز  خماطر  	•

العائد. منحنى   / الفائدة  �سعر  يف  املعاك�سة  – التغريات  الفائدة  �سعر  خماطر  	•
الأ�سواق. وعلى  البنك  حمفظة  على  التغريات  هذه  واأثر  الأ�سول  اأ�سعار  يف  معاك�سة  – تغريات  ال�سوق  خماطر  	•

بالبنك. اخلا�سة  والنظامية  املحددة   ال�سيولة  �سدمات  املالية،  الت�سهيالت  توفر  عدم  الئتمان،  خطوط  يف  – انخفا�ش  ال�سيولة  خماطر  	•
بازل2. يف  هذه  املخاطر  فئات  تعريف  – مت  الت�سغيلية  املخاطر  	•

والعقارات. لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  انخفا�ش  العتبار  يف  الأخذ  مع  ال�سمانات  قيم  على  �سغط  اختبار  اإجراء  – يتم  الئتمانية  املخاطر  خمففات  خماطر  	•
الت�سغيل. خماطر  �سيناريو  حتليل  من  كجزء  عليها  �سغط  اختبار  اإجراء  – يتم  القانونية  املخاطر  	•

ال�سمعة. وخماطر  الإ�سرتاتيجية  للمخاطر  املخ�س�ش  املال  راأ�ش  على  و�سعب(  ومتو�سط  )خفيف  اإ�سايف  �سغط  اختبار  اإجراء  يتم  ال�سمعة:  وخماطر  الإ�سرتاتيجية  املخاطر  	•
وبغر�ش اإجراء اختبار ال�سغط، ياأخذ يف العتبار اإجمايل املحفظة والتي تت�سمن حتديدًا:

املتاجرة. ودفاتر  امل�سرفية  الدفاتر  يف  امليزانية  مراكز  كافة  	•
الخ(. امل�ستقات،  وعقود  الطارئة  والبنود  اللتزامات  )مثل  امليزانية  خارج  املراكز  	•

الخ. التحوط،  اأدوات  وقيم  ال�سمانات  قيم  مثل  املخاطر  خمففات  	•
الخ.  ، والقطاعات  اجلغرافية  واملناطق  الأعمال  وحدات  عرب  النك�سافات  	•

الت�سغيلية. املخاطر  على  اإجراوؤها  يتم  التي  ال�سغط  �سيناريوهات  	•
ال�سيولة. وفجوات  ملخ�سات  	•

لقد �سمم البنك �سيناريوهات ال�سغط بغر�ش اإجراء اختبار ال�سغط.  وبناء على �سيا�سات املخاطر بالبنك يتم الأخذ يف العتبار ثالثة �سيناريوهات لل�سغط بغر�ش اإجراء اختبار ال�سغط.  

وهذه ال�سيناريوهات هي »خفيف« و »متو�سط« و »�سعب«.  وبغر�ش اإجراء اختبار ال�سغط، يتم الأخذ يف العتبار فئات املخاطر املختلفة ب�سكل فردي ويت�سمن ذلك ال�سركة التابعة للبنك الأهلي 

الكويتي، حيث يتم ت�سمينها يف احل�سابات الإجمالية لتقييم الأثر على اأ�سا�ش جممع.  كما يتم ح�ساب الكميات للم�ستويات املختلفة من ال�سغط والتي يتم تطبيقها على خمتلف فئات املخاطر 

حتت ال�سيناريوهات الثالثة لتحديد اخل�سائر يف الظروف ال�سعبة.

كما قام البنك اأي�سا باإعداد عملية كافية لالإدارة ال�سليمة لكفاية راأ�سماله وعملية التقييم مع مراجعة م�ستقلة من جانب التدقيق الداخلي والرقابة املالية ل�سمان اللتزام بال�سيا�سة ودقة 

البيانات ومعقولية النتائج.
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إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل راأ�س املال )تتمة(

حتليل مكونات راأ�س املال 

يتم حتليل مكونات راأ�ش املال فيما يتعلق بال�سرائح الأوىل والثانية والثالثة ل�سمان ا�ستقرار راأ�ش املال وللتقليل من اإمكانية حدوث تقلبات يف هيكل راأ�ش املال.

كفاية راأ�س املال كما يف 31 دي�صمرب 2013

راأ�س املال املطلوب

األف دك

14,066. املطالبات على كيانات القطاع العام

225,566. املطالبات على البنوك 

3116,283. املطالبات على ال�سركات 

434,380. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية  

53,888. النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد 

640,297. انك�سافات اأخرى

224,480املجمـوع

)12,816(مطروحا منه: خم�س�ش عام يزيد عن 1.25 % من الأ�سول املرجحة باأوزان املخاطر

211,664�سايف النك�ساف الئتماين املرجح باأوزان املخاطر

274انك�ساف خماطر ال�سوق

16,531انك�ساف املخاطر الت�سغيلية

228,469االإجمايل العام

معدالت كفاية راأ�س املال:

25.34%ال�صريحة االأوىل

26.93%املجموع

هيكل وعملية اإدارة املخاطر:

مبوجب توجيهات بازل 2، مطلوب من البنوك و�سع اأطر عمل �ساملة لإدارة كافة خماطرها املادية. والغر�ش من اأطر العمل هذه هو التعامل مع عملية حتديد وقيا�ش ومراقبة لكافة املخاطر 

املادية على م�ستوى البنك. وبالإ�سافة اإىل خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية مبوجب الركن الأول، فقد قام بنك الكويت املركزي باإخطار البنوك باأن تقوم بتقييم املخاطر 

وراأ�سمالها مبوجب الركن الثاين لكافة املخاطر املادية التي يواجهها البنك مثل خماطر الرتكز الئتماين، وخماطر خمففات املخاطر الئتمانية وخماطر �سعر الفائدة يف الدفاتر امل�سرفية 

وخماطر ال�سيولة وخماطر الت�سغيل املتبقية واملخاطر القانونية واملخاطر الإ�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة، الخ.

  .)ICAAP( لدى البنك اأطر عمل مطبقة لإدارة خمتلف املخاطر ح�سبما مت حتديده مبوجب توجيهات بنك الكويت املركزي بخ�سو�ش بازل 2 وعملية التقييم الداخلية لكفاية راأ�ش املال

وتخ�سع اإدارة املخاطر لأطر عمل اإدارة املخاطر التي ت�سمل �سيا�سة املخاطر، ونزعة وتقييم املخاطر وقيا�ش املخاطر ومناذج ومنهجية اختبار ال�سغط، وم�سفوفات تقييم كفاية راأ�ش املال، 

التي يتم اعتمادها من جمل�ش الإدارة.  ويتم دمج املخاطر يف عملية اتخاذ القرار على كافة اأنواع املخاطر لتمكني البنك من اإدارة خماطره �سمن م�ستويات مقبولة.
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كما قام البنك باإعالن بيان نزعة املخاطر الذي ي�سع حدودًا لإدارة املخاطر فيما يتعلق باإمكانية توفر راأ�ش املال وا�ستخدامه بعد جتنيب جزء منه كمخفف لل�سدمة ملواجهة الظروف ال�سعبة.  

وفيما يلي و�سف موجز لبيان نزعة املخاطر مع املخاطر واملنهجية التي مت حتديدها لإدارة تلك املخاطر ح�سبما هو مو�سح اأدناه:

بيان نزعة املخاطر:

ا�ستخدم البنك اإطار عمل نزعة املخاطر وثقافة املخاطر يف اإدارة انك�سافاته ب�سكل واع ومدرو�ش للتاأكد من اأخذ املخاطر واإدارتها �سمن م�ستويات نزعة املخاطر من خالل و�سع ميزانية 

تقديرية لراأ�ش املال وحدود للمخاطر.  ويف هذا اخل�سو�ش، مت تعريف بيان نزعة املخاطر الذي يقدم اأ�سا�سا لتحديد قدرة البنك على اأخذ املخاطر، والحتفاظ مبخفف ال�سدمة وحدود 

املخاطر �سمن اإ�سرتاتيجية الأعمال، ومعايري املخاطر لأهداف الأعمال الكلية وموؤ�سرات نزعة املخاطر لأغرا�ش املراقبة ورفع التقارير.

ال�سمعة  الت�سغيلية وخماطر  ال�سيولة واملخاطر  الإيرادات وخماطر  الأ�سول وتقلبات  املال وجودة  راأ�ش  اأ�سا�ش تخ�سي�ش  بيان نزعة املخاطر يقوم على  فاإن  للبنك،  امل�ستوى الإجمايل  وعلى 

واللتزام الرقابي.  وهذه املعايري يتم تنظيمها يف وحدات الأعمال عن طريق و�سع �سل�سلة من حدود املخاطر القابلة للتطبيق على كل خط من خطوط الأعمال.

حدود املخاطر / احلدود االأ�صا�صية

و�سع البنك حدودا للمخاطر كجزء من خمتلف ال�سيا�سات التي حتكم اأعماله املختلفة.  وتتم مراقبة حدود املخاطر �سمن اإطار عمل نزعة املخاطر بح�سب خطوط الأعمال بناء على خطط 

الأعمال.  وقد مت دمج بيانات نزعة املخاطر �سمن كل اإطار عمل من اأطر اإدارة املخاطر وذلك لإدارة خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية واملخاطر الإ�سرتاتيجية وخماطر 

ال�سمعة.  وقد متت ترجمة بيانات نزعة املخاطر هذه اإىل حدود للمخاطر املحددة واحلدود الأ�سا�سية لإدارة م�ستويات املخاطر �سمن م�ستويات نزعة املخاطر.

عملية املراقبة وال�صيطرة واالإبالغ عن نزعة وحدود املخاطر

يراقب البنك نزعة املخاطر وحدود املخاطر واحلدود الأ�سا�سية ب�سكل دوري من خالل اآلية للمراقبة وال�سيطرة والإبالغ.  وتتم مراقبة كل ذلك بهدف تقييم م�ستوى انك�ساف البنك جتاه 

املخاطر، ولتخاذ الإجراءات الت�سحيحية املنا�سبة واملطلوبة للحفاظ على م�ستويات النزعة �سمن حدود مقبولة.

مراقبة املخاطر واالإدارة ال�صليمة

الهدف الرئي�سي لإدارة املخاطر هو �سمان اأن موجودات ومطلوبات البنك ومراكز املتاجرة واأن�سطته الئتمانية والت�سغيلية ل تعر�ش البنك للخ�سائر التي ميكن اأن تهدد بقاءه ومنوه.  كما اأن 

اإدارة املخاطر ت�ساعد يف �سمان عدم زيادة انك�سافات املخاطر زيادة مفرطة واأن تكون متوازنة مع راأ�سمال البنك ومراكزه املالية.  وتتم تغطية �سيا�سات التحوط من املخاطر وتخفيفها ، وكذلك 

ال�سرتاتيجيات والعمليات ملراقبة فعالية و�سائل التحوط ب�سكل م�ستمر ، والتي تتم تغطيتها يف ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة بالبيانات املالية.

وتت�سمن اإدارة املخاطر العنا�سر الأربعة التالية : 

املخاطر. حتديد  	•
املخاطر. قيا�ش  	•

املخاطر. مراقبة  	•
املخاطر. على  ال�سيطرة  	•
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إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

مراقبة املخاطر واالإدارة ال�صليمة )تتمـــة(

وفيما يلي الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر بالبنك :

اللجان

جلنة املخاطر:

-  جلنة املخ�س�سات 

الفرعية

اللجان

ICAAP جلنة -

- ALCO الفرعية

اللجان

اللجنة التنفيذية:

-  اللجنة الفرعية لتوجيه 

اخلطة الإ�سرتاتيجية.

اللجان

-  جلنة توجيه خطة 

تكنولوجيا املعلومات

اللجان

- جلنة املخاطر

- جلنة امل�سرتيات 

 -  اللجنة التنفيذية

  جلنة الأ�سعار 

واملنتجات الفرعية.

اللجان

 ALCO -

- جلنة ال�ستثمار

اللجان

 -  جلنة الإدارة 

لالئتمان

 -  جلنة ائتمان 

اإدارات البنك

وحدة املخاطر الإ�سرتاتيجيةوحدة ICAAP/ بازل 2وحدة املحافظ واملخ�س�سات
وحدة خماطر IT/ وحدة 

IT اأمن

وحدة املخاطر املالية  وحدة املخاطر الت�سغيلية

)وحدة خماطر ال�سوق(

وحدة  املخاطر الئتمانية

خماطر دولة 

الإمارات العربية 

املتحدة

رئي�ش املخاطر – اإدارة املخاطر

رئي�ش املدراء العامني والرئي�ش التنفيذي / 

نائب رئي�ش املدراء العامني

جلنة جمل�ش الإدارة للمخاطر

ول�سمان ال�ستقاللية، فاإن اإدارة املخاطر تتبع مبا�سرة جلنة جمل�ش الإدارة للمخاطر مع تبعية غري مبا�سرة لرئي�ش اجلهاز التنفيذي.

اإن خطوط الأعمال مع اأق�سام الدعم الأخرى وق�سم اإدارة املخاطر و ق�سم التدقيق الداخلي ت�سكل العنا�سر الثالثة التي ت�سمن كفاءة وفعالية اللتزام بالعمليات الرقابية املو�سوعة لإدارة 

املخاطر بالبنك. و ت�سعى اإدارة املخاطر مدعومة من الإدارة العليا اإىل ن�سر الثقافة والتوعية باملخاطر يف كافة اإدارات البنك.

اإدارة خماطر االئتمان:

تن�ساأ خماطر الئتمان من اخل�سارة املالية املحتملة الناجتة عن اإخفاق العمالء يف الوفاء بالتزاماتهم.  كما اأنها تت�سمن اأي�سا خماطر اخل�سارة يف قيمة املحفظة نتيجة انتقال اجلودة النوعية 

لالئتمان من فئات املخاطر الأدنى اإىل فئات املخاطر الأعلى.  

وتعترب خماطر الئتمان من اأهم املخاطر التي يتعر�ش لها البنك وتعترب الإدارة الفعالة والن�سطة لها مهمة للغاية يف جناح البنك على املدى البعيد. 

والبنك لديه نظام �سامل لبذل اجلهد املطلوب لعتماد الت�سهيالت الئتمانية و�سيا�سات حمددة ب�سكل وا�سح ملراقبة واإدارة املخاطر الئتمانية على م�ستوى الطرف املقابل واملجموعة وعلى 

م�ستوى القطاع القت�سادي وعلى م�ستوى الدولة.  

كما اأن البنك لديه اأي�سا نظام فعال لت�سنيف درجات خماطر املقرت�سني و تقييم خماطر تعرث املقرت�سني من ال�سركات. ويتم تقييم املحفظة با�ستخدام تدريج من )1( اإىل )10( درجات 

حيث متثل الدرجة الأوىل تقييما ممتازا والدرجة العا�سرة تقييما رديئا.  ومنوذج ت�سنيف خماطر املقرت�ش ياأخذ يف العتبار العوامل الرئي�سية مثل اجتاهات الأعمال والإدارة واجلوانب املالية 

وال�سمانات ، الخ ، والتي يتم وزنها بال�سكل ال�سليم للو�سول اإىل ذلك الت�سنيف. كما تتم اأي�سا مراقبة التغريات / التحول يف درجات ت�سنيف املقرت�ش ب�سكل �سنوي.  كما اأن البنك ي�ستخدم 

ت�سنيف خماطر الأفراد عن طريق برنامج بطاقة النقاط لالأفراد الذي يقدم نظام اآيل �سامل لتنفيذ معامالت القرو�ش والبطاقات الئتمانية.
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اإن كافة اأعمال الئتمان اخلا�سة بال�سركات والئتمان ال�سيادي تتطلب مراجعة م�ستقلة ملخاطر الئتمان وفقا ملمار�سات اإدارة املخاطر.  كما تتم مراقبة انك�سافات املقرت�سني من خالل حدود 

النك�ساف على اأولئك املقرت�سني،وحيثما يتجاوز انك�ساف املجموعة حدا معينا ، فاإنه يحتاج اإىل موافقة جلنة جمل�ش الإدارة لالئتمان وال�ستثمار.  كما اأن الت�سهيالت الئتمانية املقدمة لأع�ساء 

جمل�ش الإدارة يتم اعتمادها ب�سكل يتوافق متاما مع متطلبات وتعليمات بنك الكويت املركزي، ويتم معاملتها على اأ�سا�ش جتاري بحت.  

اأما فيما يتعلق بالثقافة الئتمانية ، فاإن اإدارة املخاطر ت�سمن وجود وتطبيق ال�سيا�سات والإر�سادات والعمليات والإجراءات ال�سحيحة واملنا�سبة لتغطية كافة مناطق الأعمال التي تن�ساأ عنها 

املخاطر الئتمانية.  كما اأنها ت�سمن التطبيق املن�سق ملعايري تقدمي الت�سهيالت الئتمانية بالبنك واملراجعة الدورية وحتديث ال�سيا�سات والإر�سادات والإجراءات الئتمانية.

وت�سع ال�سيا�سة الئتمانية معايري احلدود لالنك�سافات الفردية وانك�سافات املجموعة والقطاع القت�سادي والدول .  والأعمال مع اأي طرف مقابل ل تبداأ اإل بعد اعتماد خط الئتمان.  كما توجد 

اإجراءات فعالة للموافقة على الت�سهيالت الئتمانية مع م�ستويات خمتلفة من ال�سالحيات يتم التفوي�ش بها ل�سمان تنفيذ الأعمال بطريقة فعالة و�سليمة.

ت�سمن اإدارة املخاطر اأن الت�سهيالت الئتمانية يتم منحها وفقا للمعايري املعتمدة لدى البنك واأن كافة املخاطر قد مت اإبرازها يف مراجعة الت�سهيالت الئتمانية مبا يف ذلك ال�ستثناءات من 

ال�سيا�سة املطبقة.  

تغطي خماطر الت�سهيالت الئتمانية ، التحليل ورفع التقارير عن طبيعة انك�سافات الطرف املقابل داخل وخارج امليزانية )احلجم واملدة ودرجة التعقيد وال�سيولة( مبا يف ذلك الت�سهيالت 

الئتمانية امل�سمونة وغري امل�سمونة.

وتن�ساأ خماطر املحفظة من ارتباط اإيجابي عايل بني الت�سهيالت الئتمانية املقدمة لالأفراد وتعرث اأحد املقرت�سني الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل تعرث العديد من املقرت�سني املرتبطني بذلك املقرت�ش 

والذين يتحملون مثل ذلك الرتباط.  وقد يت�سمن هذا ما يلي : 

الت�سنيف؛  فئات  اأو  املقابلة  الأطراف  املجموعات،  القطاعات،  اجلغرافية،  املناطق  يف  النك�ساف  تركز  	•
والرتكز. والقطاعات  احلجم  يف  الجتاه  حتليل  	•

املتعرثة(. القرو�ش   ، املقرت�ش  خماطر  )انتقال  املحفظة  نوعية  يف  	الجتاهات  	•
رقم  التعميم  املركزي مبوجب  الكويت  بنك  لتعليمات  وفقا  �سنوي  ربع  اأ�سا�ش  املركزي على  الكويت  لبنك  تقاريره  ويرفع  فاأكرث    %5 بن�سبة  الئتمانية  الرتكزات  كافة  بيانات  البنك   ويراقب 

النقدية(  غري  واملطلوبات  اأعلى،  اأيهما  النقدية  النك�سافات  اأو  )احلدود  عميل  اأي  مطلوبات  بخ�سو�ش  املركزي  الكويت  بنك  بتعليمات  ويلتزم  البنك  ويراقب  �ش/1995/101(.   ب  )ر 

رقــم  تعميم   ، املركزي  الكويت  بنك  عن  ال�سادرة  املال  راأ�ش  كفاية  اإر�سادات  يف  حمدد  هو  ح�سبما  البنك  راأ�سمال  من   %15 تتجاوز  اأن  يجب  ل  والتي  البنك  جتاه  املرتابطة   والأطراف 

)ر ب �ش/1995/101(.  ويلتزم البنك باإر�سادات بنك الكويت املركزي فيما يتعلق بتوزيع / تنظيم الئتمان على خمتلف القطاعات القت�سادية.

وبالإ�سافة اإىل ما �سبق ، فاإن البنك لديه حدودا داخلية مدرو�سة جيدا لنك�ساف املحفظة لإدارة الرتكز يف خمتلف القطاعات.  ويتم القيام بتحليل انك�ساف املحفظة على فرتات منتظمة 

لإدارة واحتواء املخاطر يف خمتلف القطاعات.  وحيثما يكون مطلوبا ، يتوىل البنك مراجعة انك�سافاته وو�سع حدود لها لإدارة واحتواء املخاطر.  وللتخفيف من املخاطر النا�سئة عن الأزمة 

املالية التي اأثرت على القت�ساد العاملي ب�سكل عام ، قام البنك مبراجعة دقيقة و�ساملة لنك�سافات املحفظة يف اأنواع املعامالت املختلفة والأطراف املقابلة والقطاعات والبنوك والدول ، كما 

قام مبراجعة حدود النك�ساف لإدارة املخاطر.

بالن�سبة للقرو�ش امل�ستحقة واملتعرثة، فتتم اإدارتها على م�ستوى الأعمال وم�ستوى الإدارة بغر�ش عمليات املتابعة وال�سرتداد الهيكلية.  وتتم اإدارة عملية ال�سرتداد من خالل ق�سم منف�سل 

م�سئول عن ا�سرتداد امل�ستحقات وفقا لأحكام و�سروط الإدارة، اأو وفقا ملذكرة التنفيذ ال�سادرة من املحكمة، اإذا كانت عملية ال�سرتداد تتم من خالل اإجراءات ق�سائية. ويدير البنك عملية 

جتنيب املخ�س�سات للم�ستحقات التي فات موعد ا�ستحقاقها والقرو�ش املتعرثة من خالل اللجنة املنا�سبة )ح�سبما هو حمدد يف دليل �سيا�سة املخاطر(، وذلك ل�سمان اأن املخ�س�سات قد مت 

جتنيبها مقابل الأ�سول، على اأ�سا�ش القيمة العادلة، وموا�سفات كل حالة وتعليمات بنك الكويت املركزي واملمار�سات املحا�سبية املعتادة.

وبالن�سبة للمخاطر الئتمانية اخلا�سة بالأفراد، فاإن البنك يطبق ال�سيا�سات وال�سوابط والعمليات الالزمة.  وهي تتما�سى مع تعليمات بنك الكويت املركزي فيما يتعلق بالقرو�ش الإ�ستهالكية 

والقرو�ش املق�سطة والبطاقات الئتمانية.  ويتم تقدمي القرو�ش الفردية من خالل �سبكة فروع البنك.  وتلتزم القرو�ش الفردية مبعايري ال�سيا�سة ويتم تنفيذها بعد اعتمادها من جهات 

الإئتمان الالزمة.  كما تتم مراجعة ال�ستثناءات ب�سكل م�ستقل من جانب اإدارة املخاطر ويتم اعتمادها من جانب جلنة الئتمان املعنية.  وتقوم وحدة قرو�ش الأفراد امل�ستقلة والتي تتبع اإدارة 

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد بعملية املراجعة والتاأكد من ا�ستكمال كافة الإجراءات وامل�ستندات ال�سرورية.  كما يقوم البنك اأي�سا مبراجعة حمفظة القرو�ش الفردية للتعرف على اأي تدهور 

ولديه اآليات لتح�سيل القرو�ش والأق�ساط عند ا�ستحقاقها.

ومبوجب خماطر الركن الثاين، فاإن خماطر الرتكز يتم تقييمها اأي�سا لتوفري راأ�ش املال واإدارة خماطر الرتكز ب�سكل واع ومدرو�ش.  كما يتم اأي�سا تقييم خماطر خمففات املخاطر الئتمانية 

بناء على اجلودة النوعية لل�سمانات وال�سيولة والتقلبات، وفعالية امل�ستندات، الخ. 
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إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

اإدارة املخاطر املالية

خماطر ال�سوق

الأ�سعار عموما.  وتتحقق  اأو  ال�سوق  اأ�سعار  اأو حركة  ال�سوق  واأحوال  التغريات يف ظروف  ب�سبب  الإيرادات  اأو  اأو املطلوبات  �سلبا على قيمة املوجودات  توؤثر  التي  ال�سوق هي املخاطر  خماطر 

املوجودات واملطلوبات احل�سا�سة لل�سوق من خالل القرو�ش وال�ستثمارات والودائع املرتبطة بالأعمال امل�سرفية التقليدية وعمليات املتاجرة اخلا�سة بالعميل وال�ستثمارات. ولقيا�ش خماطر 

ال�سوق يف دفرت املتاجرة ويتم ت�سعري كافة املراكز يوميا بح�سب �سعر ال�سوق ويتم اعتماد احلدود ومراقبتها ب�سكل م�ستقل.  كما اأن كافة النك�سافات تتم مراقبتها ب�سكل م�ستقل من قبل اإدارة 

املخاطر ويتم اعتماد احلدود املنا�سبة يف جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات.

ويتم تقييم راأ�سمال خماطر ال�سوق اأي�سا حتت الركن الثاين بخ�سو�ش اأي تركز يف مراكز املتاجرة وعدم توفر ال�سيولة يف الأ�سواق واملراكز التي يتم حتديدها بح�سب النموذج.

خماطر �سعر ال�سرف الأجنبي

متثل خماطر �سعر ال�سرف الأجنبي انك�سافات البنك اأمام التقلبات يف قيم ا�ستثماراته احلالية وامل�ستقبلية من التدفقات النقدية التي ي�سيطر عليها بالعمالت الأجنبية الأخرى.  وتت�سمن 

اأنواع الأدوات املعر�سة لالنك�ساف لهذه املخاطر ما يلي: القرو�ش املمنوحة بالعملة الأجنبية ، التدفقات النقدية امل�ستقبلية بالعمالت الأجنبية النا�سئة من معامالت ال�سرف الأجنبي، املراكز 

اخلا�سة باأمالك للبنك ومعامالت ال�سرف الأجنبي للعمالء. 

والأدوات امل�ستخدمة للتخفيف من هذه املخاطر هي املعامالت الفورية لل�سرف الأجنبي واملعامالت الآجلة واخليارات وغريها .  وهذه الأدوات ت�ساعد على حت�سني البنك �سد اخل�سائر التي 

قد تن�ساأ ب�سبب التحركات الكبرية يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي.  وكافة النك�سافات لل�سرف الأجنبي تتم اإدارتها ب�سكل مركزي عن طريق اإدارة اخلزانة لدى البنك وتتم مراجعتها وت�سعريها 

يوميا بح�سب �سعر ال�سوق.  كما مت و�سع حدود فيما يتعلق بالنك�سافات املفتوحة خالل ليلة واحدة ووقف اخل�سائر والعمالت امل�سرح بها ، وذلك بغر�ش املراقبة وال�سيطرة على انك�سافات 

ال�سرف الأجنبي.  وي�ستخدم البنك اأي�سا القيمة املعر�سة للمخاطر و�سيناريو ال�سغط لقيا�ش خماطر ال�سرف الأجنبي كميا.  كما تتم مراقبة حدود القيمة املعر�سة للمخاطر ب�سكل م�ستقل 

عن طريق اإدارة املخاطر على اأ�سا�ش يومي.

خماطر اأ�سعار الفائدة

خماطر اأ�سعار الفائدة التي يواجهها البنك تعترب حمدودة حيث اأن غالبية القرو�ش تخ�سع لإعادة الت�سعري يف �سوء التغريات التي تطراأ على �سعر اخل�سم من قبل بنك الكويت املركزي. وعلى 

اأية حال، فاإن اأ�سعار الودائع لي�ست مرتبطة ب�سعر اخل�سم الذي يحدده بنك الكويت املركزي ، ومن ثم فاإن اأ�سعار الفائدة على الودائع ل يتم اإعادة ت�سعريها عند اإعادة ت�سعري القرو�ش. والفرق 

الذي ين�ساأ نتيجة لذلك ، يوؤدي اإىل خماطر اأ�سعار الفائدة )خماطر ال�سعر الأ�سا�سي(.  اأما العنا�سر الأخرى يف امليزانية املجمعة للمركز املايل التي حتمل خماطر اأ�سعار الفائدة فهي �سندات 

الدين احلكومية واأذونات اخلزينة و�سندات بنك الكويت املركزي والأوراق املالية املدينة يف حمفظة البنك ال�ستثمارية اخلا�سة بالدخل الثابت.

والهدف الكلي للبنك هو اإدارة ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة حتى ل توؤثر التحركات يف اأ�سعار الفائدة ب�سكل �سلبي على �سايف دخل البنك من الفائدة.  ويتم قيا�ش خماطر �سعر الفائدة على اأ�سا�ش 

التقلب املحتمل يف الإيراد الناجت من �سايف الفوائد والذي ت�سببه التغريات يف اأ�سعار الفائدة بال�سوق.

ويتم حتديد النك�سافات كميا با�ستخدام �سعر الفائدة وفجوات اإعادة حتديد اأ�سعار الفائدة.  وتتم مراقبة املكا�سب �سمن حدود املخاطر ويتم ا�ستخدام مناذج م�سابهة لتقدير اأثر خمتلف 

�سيناريوهات اأ�سعار الفائدة على �سايف اإيرادات البنك من الفوائد.  وتت�سمن مناذج املحاكاة هذه افرتا�سات لإعادة حتديد اأ�سعار املوجودات واملطلوبات وخ�سائ�ش مواعيد ال�ستحقاق. وتقوم 

جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO( مبراقبة النك�سافات يف مقابل احلدود والتحليل با�ستخدام طريقة املحاكاة على فرتات منتظمة. 

مبوجب الركن الثاين ينفذ البنك التقييم الداخلي لراأ�ش املال بالن�سبة ملخاطر �سعر الفائدة يف �سجالت البنك ويخ�س�ش راأ�سمال حمدد لهذه املخاطر.

خماطر ال�سيولة

ال�سيولة هي قدرة البنك امل�ستمرة على الوفاء باملطلوبات والوفاء مب�سحوبات الودائع عند ا�ستحقاقها؛ والنمو يف اأ�سول ال�سناديق وعمليات الأعمال والوفاء باللتزامات التعاقدية من خالل 

اإمكانية احل�سول على الأموال وتوفريها بدون قيود باأ�سعار ال�سوق املعقولة.

يتم حتليل احتياجات البنك املتوقعة من ال�سيولة وتتم التو�سية بالبدائل املثلى لإدارة خماطر ال�سيولة.  كذلك تقوم اإدارة املخاطر بتحديد ال�سيولة املعر�سة للمخاطر ، والتي تتم مراقبتها 

واإبالغها ب�سكل يومي.  كما مت و�سع ال�سيا�سات لإدارة ال�سيولة ، وكذلك و�سع خطة طوارئ لل�سيولة. وقد مت القيام باختبار �سغط لل�سيولة لتقييم اأثر �سحب الودائع، وحتديد مطلوبات الطوارئ 

يف �سيناريوهات خفيفة ومتو�سطة و�سعبة، وحتت �سيناريوهات حمددة خا�سة بالبنك و�سيناريوهات خا�سة بالأنظمة وتتم مراقبة تركز الودائع على اأ�سا�ش منتظم وتتم مراجعتها من قبل جلنة 

املوجودات واملطلوبات.  
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مت تطبيق نزعة خماطر ال�سيولة مع معايري للمتابعة.  معايري نزعة خماطر ال�سيولة – الأ�سول ال�سائلة، اإجمايل الأ�سول، ن�سبة القرو�ش اإىل الودائع، فروق ال�ستحقاق ال�سلبية الرتاكمية؛ تنويع 

م�سادر التمويل؛ اإجراء اختبار �سغط حتت ال�سيناريو ال�سعب، وا�ستهالك راأ�ش املال.  ويتم ا�ستخدام معايري النزعة هذه لدفع خماطر ال�سيولة والنك�ساف الذي يرغب البنك يف اأخذه واإدارة 

م�ستويات املخاطر �سمن م�ستويات نزعة املخاطر.

ومبوجب الركن الثاين، يتم تقييم خماطر ال�سيولة لل�سيناريو املحدد و�سيناريو ال�سوق العام للبنك وراأ�ش املال الذي يتم توفريه لإدارة املخاطر.

خماطرة اإدارة املوجودات واملطلوبات

تلعب اإدارة املخاطر دورا مهما للغاية يف تقييم املخاطرة الكامنة يف موجودات ومطلوبات البنك.  وهي تو�سي بالإجراءات الالزمة لإدارة املخاطر بفعالية �سمن نزعة املخاطر املتفق عليها.

املعدل بح�سب  املال  راأ�ش  العائد على  ؛ وو�سع معدلت ملعوقات  التكاليف واملخاطر  لتغطية  الأ�سعار  ؛ وفعالية حتديد  والأرباح  الإيرادات  التقلبات وتركز  تقييم   اإدارة املخاطر   يت�سمن دور 

.)RAROC( املخاطر

تتم مراقبة التغري يف �سايف الدخل من الفائدة يف خمتلف ال�سيناريوهات بهدف تعظيم �سايف الدخل من الفائدة �سمن حدود املخاطر املقبولة وتتم اإدارة امليزانية بالطريقة املثلى عن طريق 

القيام مبراجعات امليزانية لإدارة العوائد من خالل التوزيع الأمثل لل�سيولة الفائ�سة، واإدارة التكلفة عن طريق الرتكيز على الودائع منخف�سة التكلفة وتقدمي التو�سيات ب�ساأن اإدارة تكلفة 

الأموال بطريقة واعية وحذرة. اأي�سا يتم تقدمي التو�سيات ب�ساأن خلط التمويل املنا�سب بني العملة املحلية والعملة الأجنبية وبالتايل حتقيق ال�ستخدام الأمثل لعوائد امليزانية �سمن حدود 

خماطر مقبولة.

اإدارة املخاطر الت�صغيلية

تعرف املخاطر الت�سغيلية باأنها خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق العمليات الداخلية اأو الأفراد اأو الأنظمة اأو خماطر اخل�سارة الناجتة عن اأحداث خارجية.  واإدارة هذه 

املخاطر تعتمد على حتديد املخاطر املوجودة داخل البنك؛ اخلربة واملعرفة املتوفرة لدى موظفي البنك بخ�سو�ش املخاطر الت�سغيلية التي يتعر�سون لها اأثناء القيام بواجباتهم الوظيفية 

و�سمان اأن اإطار عمل ال�سوابط يعمل بفعالية.

يقوم البنك بتحديد وتقييم املخاطر الت�سغيلية الكامنة يف املنتجات والأن�سطة والعمليات والأنظمة.  كما ي�سمن اأي�سا اأنه قبل تقدمي اأي منتجات اأو خدمات ، اأو اأن�سطة اأو عمليات اأو اأنظمة 

جديدة ، يتم تقييم املخاطر الت�سغيلية املرتبطة بها وتخفيفها ب�سكل �سليم.

يعترب حتديد املخاطر عملية حيوية لتطوير نظم املراقبة وال�سيطرة على املخاطر الت�سغيلية.  كما اأن حتديد املخاطر ياأخذ يف العتبار العوامل الداخلية مثل هيكل البنك وطبيعة اأن�سطته ونوعية 

املوارد الب�سرية والتغريات يف هيكله التنظيمي ومعدل ا�ستقالت واإحاللت املوظفني.   كما اأنه يفح�ش اأي�سا العوامل اخلارجية مثل التغريات يف ال�سناعة امل�سرفية والتغريات القت�سادية 

وال�سيا�سية الرئي�سية والتقدم التكنولوجي. 

مناذج املخاطر الت�سغيلية

قام البنك الأهلي بتطوير مناذج املخاطر الت�سغيلية )ORMs( التي تغطي املخاطر الرئي�سية التي مت حتديدها لأعمال البنك الرئي�سية ومناطق الدعم من خالل ممار�سة التقييم الذاتي.  وتتم 

مناق�سة املخاطر التي يتم اإبرازها يف مناذج املخاطر الت�سغيلية ويتم تخفيفها بالتن�سيق مع وحدات الأعمال املعنية وتتم مراجعتها من جانب جلنة املخاطر.

لدى البنك منوذج للمخاطر الت�سغيلية لقيا�ش القيمة املعر�سة للمخاطر عن طريق متابعة وت�سجيل معدل تكرار  ودرجة ج�سامة اخلطاأ الفردي واأحداث اخل�سارة واملعلومات الأخرى ذات 

ال�سلة، وذلك ب�سكل منتظم، وقيا�ش اخل�سائر من خالل قيا�ش القيمة املعر�سة للمخاطر بخ�سو�ش املخاطر الت�سغيلية وكذلك قيا�ش اخل�سائر من خالل منوذج قيا�ش القيمة املعر�سة للمخاطر 

بخ�سو�ش املخاطر الت�سغيلية.

ومبوجب الركن الثاين، يتم قيا�ش املخاطر الت�سغيلية املتبقية با�ستخدام منوذج القيمة املعر�سة للمخاطر للتقييم الداخلي لكافة املخاطر الت�سغيلية املادية.

ويتم تقييم املخاطر القانونية كجزء من منوذج قيا�ش القيمة املعر�سة للمخاطر باملخاطر الت�سغيلية بناء على الأثر والحتمالية اخلا�سة مب�سائل املخاطر القانونية املادية.

بيانات  تتابع  اأنها  كما  املنا�سبة.   اجلغرافية  واملواقع  الفرعية  الأنظمة  كافة  من  والنك�سافات  املادية  الأن�سطة  بتجميع  اخل�سائر   / بالأخطاء  اخلا�سة  الداخلية  البنك  بيانات  قاعدة   تقوم 

الأخطاء / اخل�سائر الداخلية الفردية )اخل�سائر الفعلية واخل�سائر الكامنة اأو الو�سيكة احلدوث وحماولت الغ�ش( وتقوم بتنظيم هذه البيانات يف خطوط الأعمال ذات ال�سلة. كما يقوم البنك 

بجمع املعلومات عن تواريخ الأحداث وعمليات ال�سرتداد ،بالإ�سافة اإىل املعلومات عن الأ�سباب والدوافع اخلا�سة باأحداث اخل�سائر. ويتم حتليل بيانات اخل�سائر التي يتم ح�سرها وذلك 

لتحديد وعالج اأوجه الق�سور يف عمليات البنك.
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إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

اإدارة املخاطر الت�صغيلية )تتمة(

 مراقبة املخاطر الت�صغيلية والتخفيف منها

قام البنك بو�سع �سيا�سات وعمليات واإجراءات ملراقبة خماطر الت�سغيل املادية والتخفيف منها.  ويقوم البنك باملراجعة الدورية حلدود املخاطر وا�سرتاتيجيات املراقبة ويتوىل �سبط مدى 

املخاطر الت�سغيلية با�ستخدام ال�سرتاتيجيات املنا�سبة يف �سوء قدرة البنك الإجمالية على حتمل املخاطر ومداها:

اتخاذ  اأو  الأخطاء  اأو  اإخفاء اخل�سائر  اأو متكنهم من  امل�سالح  ت�ساربا يف  تخلق  قد  م�سئوليات  اإليهم  ت�سند  ل  املوظفني  واأن  الواجبات  ومنا�سب بني  �سليم  اأن هناك ف�سل  البنك  •		ي�سمن 
اإجراءات غري �سليمة.

اخلدمة  مل�ستوى  واتفاقيات  فعالة  عقود  على  بناء  تتم  خارجية  جلهات  الإ�سناد  ترتيبات  اأن  كما  خارجية.   جهات  اإىل  اإ�سنادها  يتم  باأن�سطة  املرتبطة  املخاطر  اإدارة  �سيا�سات  و�سع  •		مت 
التي ت�سمن تخ�سي�ش وحتديد وا�سح للم�سئوليات بني مقدمي اخلدمات اخلارجية والبنك.

فعال. ب�سكل  تنفيذها  يتم  الت�سغيل  واإجراءات  �سيا�سات  اأن  من  للتحقق  الداخلي  التدقيق  من  كافية  تغطية  البنك  ي�سمن  	•
الداخلية. والنظم  الإر�سادات  بكافة  اللتزام  ملراقبة  الرقابي  التقيد  ملخاطر  م�ستقلة  وحدة  البنك  لدى  	•

املعلومات. اأمن  و�سوابط  املعلومات  تكنولوجيا  لأنظمة  كافية  معلومات  تكنولوجيا  و�سوابط  عمليات  البنك  لدى  	•
الت�سغيلية. املخاطر  من  للتخفيف  التاأمينية  التغطية  من  البنك  ي�ستفيد  	•

•		كما اأ ن البنك لديه خطة مطبقة للتعايف من الكوارث وخطة ل�ستمرارية الأعمال. ويتم اختبار مواقع التعايف من الكوارث ب�سكل منتظم للقيام بتنفيذ املعامالت من موقع التعايف من الكوارث.  

اإدارة املخاطر اال�صرتاتيجية وخماطر ال�صمعة

لدى البنك اأطر عمل منا�سبة تغطي ال�سيا�سة والإر�سادات والإجراءات والأدوات.  وقام البنك باإن�ساء وحدة املخاطر الإ�سرتاتيجية يف اإدارة املخاطر لتحقيق هذا الهدف.

املخاطر ال�سرتاتيجية

القرارات  اأو من جراء  البنك  التي يعمل فيها  البيئة  التغريات يف  راأ�سماله من جراء  اأو  البنك  اإيرادات  اأو متوقع على  اأثر �سلبي حايل  التي لها  باأنها املخاطر  تعرف املخاطر ال�سرتاتيجية 

الإ�سرتاتيجية املعاك�سة اأو التنفيذ غري ال�سليم للقرارات اأو من عدم ال�ستجابة للتغريات التي حتدث واملتعلقة بقوة ال�سناعة اأو ا�ستقرار القت�ساد اأو التغريات التكنولوجية. وتت�سمن الأ�س�ش 

التي يعتمد عليها البنك ما يلي:

للبنك. الإ�سرتاتيجية  الأهداف  توافق  اإمكانية  	•
الأهداف. لتحقيق  تطويرها  مت  التي  الإ�سرتاتيجيات  	•
الأهداف. بهذه  للوفاء  املوارد  وتخ�سي�ش  التخطيط  	•

املراقبة. عمل  اإطار  وفعالية  التنفيذ  نوعية  	•
وتن�ساأ م�سادر املخاطر الإ�سرتاتيجية من اإطار عمل غري كاف للحوكمة الإ�سرتاتيجية وحتديد غري كاف للعوامل التي توؤثر على الإ�سرتاتيجية و/اأو خطط الأعمال؛ والتخطيط غري الكايف 

وعملية تخ�سي�ش غري كافية للموارد؛ والإخفاق يف تنفيذ اخلطط وامل�ساريع واملبادرات وامل�سائل ذات ال�سلة بديناميكيات البيئة – الداخلية واخلارجية والتي تت�سمن املنتجات واخلدمات 

واملمار�سات التي يقوم بها البنك.

وي�سعى البنك لإدارة خماطره الإ�سرتاتيجية من خالل اإطار عمل اإدارة املخاطر الإ�سرتاتيجية الذي يركز على ما يلي:

الإ�سرتاتيجية. واخلطة  امليزانية  ممار�سات  تكامل  	•
الرئي�سية. امل�ساريع  على  لالإ�سراف  امل�ساريع  لإدارة  ومكتب  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  الأ�سا�سية  م�سئوليتها  تكون  اأعمال  اإ�سناد  مع  قوي  حوكمة  هيكل  بو�سع  البنك  قام  	•

حتقيقها.  مت  التي  الرئي�سية  الإجنازات  موؤ�سرات  مقابل  يف  للخطة  امل�ستقلة  املراقبة  	•
الإ�سرتاتيجية. اخلطة  واأداء  تقدم  تراجع  والتي  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  توجيه  جلنة  خالل  من  الإ�سراف  الإدارة  تتوىل  	•

ومبوجب الركن الثاين، يقوم البنك بتقييم املخاطر الإ�سرتاتيجية بناء على بطاقات حتديد النقاط للمخاطر لتقييم املخاطر الإ�سرتاتيجية فيما يتعلق بعملية التخطيط الإ�سرتاتيجي وتنفيذ 

املبادرات الإ�سرتاتيجية.



47

خماطر ال�سمعة

ُتعرف خماطر ال�سمعة باأنها املخاطر التي لها اأثر �سلبي حايل اأو متوقع على اإيرادات البنك اأو راأ�سماله من الإ�سرار ب�سمعة البنك يف راأي كبار امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح.  وي�سعى البنك 

اإىل اإدارة خماطر ال�سمعة اخلا�سة به من خالل اإطار عمل لإدارة خماطر ال�سمعة يتوىل ما يلي:

املوؤثرة. العوامل  من  عامل  كل  حتت  الرئي�سية  ال�سمعة  خماطر  موؤ�سرات  حتديد  	•
الإدارة. وعملية  ال�سمعة  خماطر  تقييم  يف  الكيانات  ملختلف  وامل�سئوليات  الأدوار  حتديد  	•

للبنك. ال�سمعة  خماطر  لإدارة  ومهيكلة  ر�سمية  طريقة  تطوير  	•
وقد قام البنك بتحديد خمتلف العوامل املوؤثرة يف خماطر ال�سمعة ومت ت�سنيفها حتت 12 عامل موؤثر.  وتتم اإدارة موؤ�سرات املخاطر الرئي�سية حتت اإدارة العميل والإدارة املالية وحوكمة 

ال�سركات وممار�سات الأعمال واإدارة املخاطر والتقيد الرقابي وال�سفافية وو�سائل الإعالم وثقافة املوؤ�س�سات واإدارة املوظفني والأزمات.  وت�ستخدم هذه املعايري يف تقييم واإدارة خماطر ال�سمعة.

ومبوجب الركن الثاين، يقوم البنك بتقييم خماطر ال�سمعة بناء على بطاقات حتديد النقاط ملخاطر ال�سمعة والتي مت اإعدادها لتقييم املخاطر من خالل العوامل املوؤثرة الرئي�سية التي توؤثر 

على �سمعة البنك يف راأي كبار اأ�سحاب امل�سالح املهمني.

االنك�صافات االئتمانية ب�صبب تاأخر ال�صداد

يحدد البنك انك�ساف تاأخر ال�سداد يف �سوء توجيهات بنك الكويت املركزي.  ووفقا لذلك ، فاإن الت�سهيالت النقدية تعترب متعرثة يف ظل الظروف التالية:

10% فوق احلد. ن�سبة  م�ستمر  ب�سكل  يتجاوز  املك�سوف  على  ال�سحب  ح�ساب  كان  اإذا  	•
به. مفو�ش  حد  اأي  بدون  مدين  بر�سيد  اجلاري  احل�ساب  كان  اإذا  	•

النتهاء. موعد  يف  الئتمانية  الت�سهيالت  جتديد/متديد  يتم  مل  اإذا  	•
و/اأو ال�ستحقاق  تاريخ  يف  للقر�ش  امل�ستحق  الق�سط  �سداد  يتم  مل  اإذا  	•

ا�ستحقاقها. تاريخ  يف  القر�ش  على  املرتاكمة  الفائدة  ت�سوية  تتم  مل  اإذا  	•
وقد مت حتديد الت�سهيالت الئتمانية املتعرثة يف ال�سيا�سات املحا�سبية املهمة بالبيانات املالية.

ووفقا ل�سيا�سة البنك، فاإن البنك يعترب احل�سابات امل�ستحقة ال�سداد لأكرث من 5 اأيام ح�سابات متاأخرة يف ال�سداد.   والبنك ير�سد خم�س�سات خا�سة وعامة بناء على توجيهات وتعليمات بنك 

الكويت املركزي وح�سبما هو مو�سح على النحو التايل، اإل اأنه بالن�سبة للفروع خارج الكويت التي ل تخ�سع لتلك التعليمات، يتم تطبيق التعليمات والتوجيهات اخلا�سة بالدولة املعنية التي تقع 

فيها تلك الفروع.

املخ�س�سات املحددة

يتم ح�ساب احلد الأدنى املطلوب للمخ�س�سات املحددة على املبالغ املتاأخرة القائمة والتي مل يتم �سدادها ، بناء على عدد اأيام التعرث يف ال�سداد ح�سبما هو مبني اأدناه:

احلد االأدنى من املخ�ص�صات املطلوبةاأيام التعرث يف ال�صداد

20%ما بني 91 و 180 يوما

50%ما بني 181 و 365 يوما

100% اأكرث من 365 يوما

ويتم ر�سد خم�س�سات حمددة ملراقبة احل�سابات امل�سنفة بح�سب حكم وراأي الإدارة.
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إدارة المخاطر )تتمة(

هيكل وعملية اإدارة املخاطر )تتمة(

االنك�صافات االئتمانية ب�صبب تاأخر ال�صداد )تتمة(

املخ�س�ش العام

ير�سد البنك خم�س�سا عاما ح�سبما يقرره بنك الكويت املركزي على كافة الت�سهيالت الئتمانية املقدمة للعمالء ، مببالغ �سافية لفئات مقيدة وحمددة من ال�سمانات ، التي تنطبق عليها 

تعليمات بنك الكويت املركزي. اإل اأنه بالن�سبة للفروع التي ل تخ�سع لتلك التعليمات، يتم تطبيق التعليمات والتوجيهات اخلا�سة بالدولة املعنية التي تقع فيها تلك الفروع.  

كما اأن البنك يقوم اأي�سا بر�سد خم�س�سات عامة اإ�سافية لتغطية خماطر الئتمان العامة وخماطر ال�سوق الكامنة يف املحفظة. ول�سمان اإدارة املخاطرة الئتمانية ب�سكل فعال ، قام البنك 

بو�سع اإطار عمل �سامل ل�سيا�سة اإدارة املخاطر الئتمانية ، يغطي كافة اأنواع الت�سهيالت الئتمانية ، وذلك ل�سمان التقليل اإىل احلد الأدنى من حدوث اأي قرو�ش غري منتظمة.

اإطار عمل �سيا�سة البنك لإدارة املخاطر الئتمانية

طريقة اإدارة املحفظة

ال�سيا�سات 

والإجراءات والإر�سادات

اأدوات التحليل الئتماين

املراقبة واملتابعة

نظام الإقرا�ش

م�سوؤولية املخاطرة 

وحما�سبة امل�سئول

الثقافة واملهارات

 الئتمانية

رقابة الئتمان

�سالحية املوافقة

منوذج حتديد

الأ�سعار

تقنيات قيا�ش 

املخاطر الئتمانية
 اإطار عمل 

 اإدارة املخاطر

الئتمانية

ي�ستخدم البنك الأهلي ت�سنيفات �ستاندرد اأند بورز وموديز وفيت�ش لتحديد انك�سافات الدول وال�سركات.  ويختار البنك الت�سنيف الأعلى من بني اأدنى ت�سنيفني لتخ�سي�ش وزن املخاطر 

مقابل اأي انك�ساف.

يتبنى البنك جمموعة الرموز التنظيمية التالية لربط ت�سنيفات الإ�سدار العام مع الأ�سول القابلة للمقارنة يف دفاتر البنك.  وي�ستخدم الت�سنيفات بعيدة املدى لهذا التخطيط.

البنوك / الدول: �ستاندرد اأند بورز اأو ما يعادلهالت�سنيف الداخلي للبنك

4-1-A حتى AAA

7-5+B حتى BBB

10-8 D حتى -B
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اإجمايل االنك�صاف ملخاطر االئتمان )اإجمايل املبالغ القائمة قبل تخفيف اأي خماطر(

ممولة

األف دك

غري ممولة

األف دك

املجموع

األف دك

21,942-121,942. البنود النقدية

2550,4959,026559,521. املطالبات على الدول 

389,38425,210114,594. املطالبات على كيانات القطاع العام

4363,857670,8651,034,722. املطالبات على البنوك

51,195,220437,1381,632,358. املطالبات على ال�سركات

6288,22618,227306,453. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية 

737,1132,31739,430. النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد

8740,9485,312746,260. انك�سافات اأخرى

3,287,1851,168,0954,455,280املجمـوع

متو�صط الر�صيد )اإجمايل املبالغ القائمة قبل تخفيف اأي خماطر( اإجمايل االنك�صاف ملخاطر االئتمان– 

ممولة

األف دك

غري ممولة

األف دك

املجموع

األف دك

15,536-115,536. البنود النقدية

2523,5498,884532,433. املطالبات على الدول 

365,9969,57475,570. املطالبات على كيانات القطاع العام

4389,763651,2891,041,052. املطالبات على البنوك

51,149,901504,2471,654,148. املطالبات على ال�سركات

6249,79317,221267,014. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية 

772,0961,34473,440. النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد

8693,9454,021697,966. انك�سافات اأخرى

3,160,5791,196,5804,357,159املجمـوع

التوزيع اجلغرايف الإجمايل كافة االنك�صافات

حملي )الكويت(

األف دك

دول اأخرى

ال�سرق الأو�سط

األف دك

اأوروبا

األف دك

الوليات املتحدة

األف دك

بقية العامل

األف دك

املجموع

األف دك

21,942---121,352590. البنود النقدية

559,521---2546,68612,835. املطالبات على الدول 

8,462114,594-33,24793,3519,534. املطالبات على كيانات القطاع العام

461,304265,845391,7776,381309,4151,034,722. املطالبات على البنوك

20,8161,632,358-51,414,514174,47222,556. املطالبات على ال�سركات

306,453---6299,6566,797. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية 

39,430----739,430. النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد

711746,260-8729,4738,9947,082. انك�سافات اأخرى

3,115,662562,884430,9496,381339,4044,455,280املجمــوع



50  البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع  التقرير ال�سنوي 2013

إدارة المخاطر )تتمة(

التوزيع اجلغرايف الإجمايل االنك�صافات التي مت متويلها

حملي )الكويت(

األف دك

دول اأخرى

ال�سرق الأو�سط

األف دك

اأوروبا

األف دك

الوليات املتحدة

األف دك

بقية العامل

األف دك

املجموع

األف دك

21,942---121,352590. البنود النقدية

550,495---2537,66012,835. املطالبات على الدول 

8,46289,384-32,82269,8358,265. املطالبات على كيانات القطاع العام

460,698148,513120,6735,90628,067363,857. املطالبات على البنوك

2,2321,195,220-51,065,065113,79114,132. املطالبات على ال�سركات

288,226---6287,2031,023. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية 

37,113----737,113. النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد

711740,948-8724,1618,9947,082. انك�سافات اأخرى

2,736,074355,581150,1525,90639,4723,287,185املجمـوع

التوزيع اجلغرايف الإجمايل االنك�صافات غري املمولة

حملي )الكويت(

األف دك

دول اأخرى

ال�سرق الأو�سط

األف دك

اأوروبا

األف دك

الوليات املتحدة

األف دك

بقية العامل

األف دك

املجموع

األف دك

9,026----19,026. املطالبات على الدول 

25,210--242523,5161,269. املطالبات على كيانات القطاع العام

3606117,332271,104475281,348670,865. املطالبات على البنوك

18,584437,138-4349,44960,6818,424. املطالبات على ال�سركات

18,227---512,4535,774. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية 

2,317----62,317. النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد

5,312----75,312. انك�سافات اأخرى

379,588207,303280,797475299,9321,168,095املجمـوع

اإجمايل االنك�صاف ملخاطر االئتمان– اإجمايل املتبقي يف تاريخ اال�صتحقاق التعاقدي

اأقل من �سهر واحد

األف دك

من �سهر حتى �سنة

األف دك

من �سنة حتى خم�ش �سنوات

األف دك

اأكرث من خم�ش �سنوات

األف دك

املجموع

األف دك

21,942---121,942. البنود النقدية

2151,935312,90284,68410,000559,521. املطالبات على الدول 

114,594-346235,22378,909. املطالبات على كيانات القطاع العام

4244,103416,604350,40623,6091,034,722. املطالبات على البنوك

5533,320809,735262,67526,6281,632,358. املطالبات على ال�سركات

616,00346,07949,976194,395306,453. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية 

39,430---739,430. النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد

8131,052454,996107,70052,512746,260. انك�سافات اأخرى

1,138,2472,075,539934,350307,1444,455,280املجمـوع
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الت�صهيالت االئتمانية املتعرثة واملخ�ص�صات جممعة بح�صب الفئة 

قرو�ش غري منتظمة

األف دك

خم�س�ش حمدد

األف دك

خم�س�ش عام

األف دك

تكلفة 

املخ�س�ش املحدد

األف دك

165,69127,018127,38022,739. املطالبات على ال�سركات

21,9681,1842,8041,133. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية

67,65928,202130,18423,872املجمــوع

الت�صهيالت االئتمانية املتعرثة واملخ�ص�صات جممعة

قرو�ش غري منتظمة

األف دك

خم�س�ش حمدد

األف دك

خم�س�ش عام

األف دك

67,65928,202128,014حملي ) الكويت (

1,839--دول اأخرى بال�سرق الأو�سط

42--اأوروبا

71--الوليات املتحدة الأمريكية

218--بقية دول العامل

67,65928,202130,184املجمـوع

االنك�صاف املرجح باأوزان املخاطر التايل لتحويل االئتمان وتخفيف املخاطر

ممـول

األف دك

غري ممـول

األف دك

املجموع 

األف دك

148,04313,078161,121املخ�س�سات كما يف 1 يناير 2013

53154فرق ال�سرف

)44,876(-)44,876(املبالغ امل�سطوبة خالل ال�سنة

1,167-1,167املبالغ امل�سرتدة

38,5372,38340,920التكلفة / )املبالغ املفرج عنها( خالل ال�سنة

142,92415,462158,386املخ�ص�صات كما يف 31 دي�صمرب 2013

االنك�صاف املرجح باأوزان املخاطر التايل لتحويل االئتمان وتخفيف املخاطر

م�سنف

األف دك

غري م�سنف

األف دك

املجموع

األف دك

33,880- 133,880. املطالبات على كيانات القطاع العام

2207,9355,117213,052 . املطالبات على البنوك

313,453955,570969,023. املطالبات على ال�سركات

286,500286,500- 4. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية 

32,40332,403-5. النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد

335,812335,812-6. انك�سافات اأخرى

255,2681,615,4021,870,670املجمــوع
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إدارة المخاطر )تتمة(

تخفيف املخاطر االئتمانية

فيما يلي و�سف لل�سيا�سات والعمليات و�سايف املبالغ بامليزانية وخارج امليزانية )وموؤ�سر مدى ا�ستخدام البنك لها(؛ وال�سيا�سات والعمليات اخلا�سة بتقييم ال�سمانات واإدارة وو�سف الأنواع 

الرئي�سية من ال�سمانات التي يتم اأخذها:

يت�سمن تخفيف املخاطر الئتمانية )CRM( اإدارة ال�سمانات وال�سمان الئتماين وترتيبات وتقنيات ت�سوية اللتزامات.  ول يتم ا�ستخدام تقنيات ت�سوية اللتزامات حاليا باعتبارها تقنية 

لتخفيف املخاطرة الئتمانية.

وعلى اأية حال ، فاإن البنك الأهلي الكويتي ي�ستخدم نظاما لتقييم ال�سمانات واإدارتها.  وكافة ال�سمانات من الأ�سهم وال�سمانات النقدية يتم تقييمها على اأ�سا�ش يومي، فيما يتعلق بتحديد 

تغطية ال�سمانات.  وفيما يخت�ش باإدارة تركز خماطر �سمانات الأ�سهم ، فقد حدد البنك ن�سبة من راأ�ش املال املدفوع لل�سركة لتكون احلد الأق�سى الذي ميكن قبوله ك�سمانات.

ولإدارة نوعية �سمانات الأ�سهم املدرجة امل�سعرة، يتم ت�سنيف الأ�سهم يف اأربع جمموعات بناء على ال�سيولة والقوة املالية لالأ�سهم ، حيث متثل املجموعة الأوىل نوعية عالية.  وتتم زيادة ن�سبة 

التغطية من ال�سمانات املطلوبة تدريجيًا من املجموعة الأوىل وحتى الرابعة.

اأما بخ�سو�ش ال�سمانات العقارية ، فيتم احل�سول على تقييمني من قبل �سركتني للتقييم يجب اأن تكون اإحداهما معتمدة من قبل بنك الكويت املركزي. ويتم اأخذ متو�سط التقييمني يف العتبار.  

ويتم تقييم ال�سمانات العقارية على اأ�سا�ش �سنوي.

ويقبل البنك الأهلي الكويتي عادة الأنواع التالية من ال�سمانات:

وال�سناديق. امل�ساهمني  حقوق  اأ�سهم  	•
الثابتة. والودائع  النقدية  الهوام�ش  	•

دخال.  تدر  ل  واأ�سول  دخال  تدر  اأ�سول  من  يتكون  الذي  العقار  	•
ومن بني خمففات املخاطر الأخرى، ي�سر البنك على �سرورة وجود تاأمني على املخزون  والتجهيزات واملاكينات. كما يقبل البنك اأي�سا الأ�سهم غري املدرجة و�سمانات الأفراد وال�سركات 

والبنوك بناء على مدى م�سداقيتها ودرجات ت�سنيفها. 

االنك�صاف جتاه االئتمان مقابل �صمانات قانونية

اإجمايل النك�ساف

الئتماين

األف دك

النك�ساف 

امل�سمون

األف دك

ال�سمانات املالية

األف دك

�سمانات البنك

األف دك

العقارات

األف دك

----21,942البنود النقدية

----559,521املطالبات على الدول

----114,594املطالبات على كيانات القطاع العام

----1,034,722املطالبات على البنوك

1,632,358821,957337,01911,94386,923املطالبات على ال�سركات

192-306,45320,9359,370النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية 

3,281-39,43020,9881,718النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد

276,462-746,260578,223192,746انك�سافات اأخرى

4,455,2801,442,103540,85311,943366,858املجمــوع
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االنك�صاف للمخاطر االئتمانية بعد عامل حتويل املخاطرة وتخفيف املخاطر االئتمانية

قبل تخفيف املخاطر

األف دك

تخفيف املخاطر الئتمانية

األف دك

�صايف االنك�صاف

األف دك

21,942-121,942. البنود النقدية

550,585-2550,585. املطالبات على الدول 

101,481-3101,481. املطالبات على كيانات القطاع العام

525,130-4525,130. اأ ( املطالبات على البنوك - م�سنفة

11,138-411,138. ب( املطالبات على البنوك – غري م�سنفة

971,837)435,885(51,407,722. املطالبات على ال�سركات

288,422)9,562(6297,984. النك�سافات الرقابية للقرو�ش الفردية 

33,272)4,999(738,271. النك�سافات للقرو�ش املتاأخرة ال�سداد

274,429)469,208(8743,637. انك�سافات اأخرى

2,778,236)919,654(3,697,890املجمــوع

خماطر ال�صوق اخلا�صة بانك�صافات املتاجرة يف املحافظ وال�صرف االأجنبي وال�صلع

ي�ستخدم البنك طريقة معيارية موحدة لقيا�ش خماطر ال�سوق ملحافظه املختلفة التي تتكون من ال�سرف الأجنبي والأ�سهم والأدوات امل�ستقة.

متطلبات راأ�س املال النك�صافات خماطر ال�صوق

راأ�س املال املطلوب

)األف دك(

1158. خماطر مركز حقوق امل�ساهمني

2116. خماطر �سعر ال�سرف

274احلد االأدنى من راأ�س املال املطلوب ملخاطر ال�صوق

املخاطر الت�صغيلية

ي�ستخدم البنك الطريقة القيا�سية لقيا�ش املخاطر الت�سغيلية.  ويتم حتديد الربح لكل خط من خطوط الأعمال با�ستخدام منهجية لتحديد اأ�سعار التحويل التي يتبعها البنك.  وتوفر �سيا�سة 

التخطيط الإر�سادات التف�سيلية لطريقة توزيع دخل الأعمال يف ثمانية خطوط اأعمال قيا�سية. 

وقد مت اعتماد �سيا�سة التنظيم للبنك من قبل جمل�ش الإدارة

متطلبات راأ�س املال للمخاطر الت�صغيلية

راأ�س املال املطلوب

)األف دك(

897املتاجرة واملبيعات

12,932الأعمال امل�سرفية التجارية

2,674الأعمال امل�سرفية لالأفراد

28اإدارة  الأ�سول

16,531احلد االأدنى من راأ�س املال املطلوب للمخاطر الت�صغيلية
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إدارة المخاطر )تتمة(

مركز حقوق امل�صاهمني يف دفاتر البنك:

كافة مراكز حقوق امل�ساهمني التي ل يتم التاأ�سري عليها كاإنك�سافات متاجرة، يتم ت�سنيفها كاإنك�سافات يف الدفاتر امل�سرفية.

ويتم تقييم اأ�سهم البنك املدرجة يف �سوق الكويت لالأوراق املالية على اأ�سا�ش �سعر الطلب عند الإقفال.  وفيما يتعلق بالأ�سهم غري املدرجة يف البور�سة ، فاإن التقييم يتوافق مع متطلبات معيار 

املحا�سبة الدويل )IAS 39(.  وكافة ال�ستثمارات تتطلب موافقة جلنة ال�ستثمار اأو جلنة جمل�ش الإدارة لالئتمان وال�ستثمار ، وهذا يعتمد على مبلغ النك�ساف.  التقنيات املحا�سبية ومنهجيات 

اأنواع وطبيعة ال�ستثمارات  اأن ت�سنيف  اإي�ساحات حول ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة بالبيانات املالية.  كما  التقييم امل�ستخدمة مبا يف ذلك الفرتا�سات الرئي�سية، ويتم الإف�ساح عنها يف 

باعتبارها ا�ستثمارات للمتاجرة العامة وا�ستثمارات حمتجزة ب�سكل خا�ش يتم الإف�ساح عنها يف الإي�ساح رقم )6( بالبيانات املالية املجمعة.

تتم مراقبة خماطر الأ�سهم عن طريق حتديد احلد الأق�سى لتخ�سي�ش الأ�سول كن�سبة من اأ�سول البنك.  كما قام البنك اأي�سا بو�سع حدود للقطاع وال�سوق ووقف اخل�سائر.  

ويتم اأي�سا و�سع احلد الأق�سى للمحفظة فيما يتعلق بانك�ساف الأ�سهم غري املدرجة كن�سبة من اأق�سى حد لال�ستثمار.  ويتم تقدمي تقرير �سامل عن املحفظة كل �سهر للجنة جمل�ش الإدارة 

لالئتمان وال�ستثمار لالإبالغ عن اأداء حمفظة ا�ستثمار الأ�سهم والتزامها مبختلف احلدود املو�سوعة يف �سيا�سة ال�ستثمار اخلا�سة بالبنك الأهلي الكويتي.

اإجمايل قيمة اال�صتثمارات املعلنة يف بيان املركز املايل املجمع

املجموع

األف دك

مدرجة

األف دك

غري مدرجة

األف دك

251,183176,22674,957الأوراق املالية اخلا�سة بال�ستثمار

جمموع املكا�صب اال�صتثمارية

املجموع

األف دك

2,334املكا�سب املحققة امل�سجلة يف بيان دخل ال�سنة

24,573املكا�سب غري املحققة امل�سجلة يف حقوق امل�ساهمني

4511,058% من املذكور اأعاله املت�صمن يف راأ�صمال ال�صريحة الثانية

متطلبات راأ�ش املال لال�ستثمارات

متطلبات راأ�س املال

األف دك

16,726اأوراق مالية خا�سة بال�ستثمار – متاحة للبيع
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)IRRBB( خماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية

فيما يلي بيان لطبيعة خماطر �سعر الفائدة يف الدفاتر امل�سرفية والفرتا�سات الرئي�سية بخ�سو�ش معدل تكرار قيا�سها:

يتم حتديد خماطر �سعر الفائدة على اعتبار اأن غالبية القرو�ش بالدينار الكويتي يعاد ت�سعريها مع اأي تغري يف �سعر اخل�سم ال�سادر من قبل بنك الكويت املركزي فيما عدا القرو�ش الفردية 

املق�سطة التي تلتزم ب�سعر ثابت ملدة خم�ش �سنوات. وعلى اأية حال فاإن اأ�سعار الفائدة على الودائع ل يتم ربطها ب�سعر اخل�سم املحدد من قبل بنك الكويت املركزي وترتبط عادًة ب�سعر ال�سوق.   

والفرق الذي ين�ساأ نتيجة لذلك ، يوؤدي اإىل خماطرة اأ�سعار الفائدة )خماطر ال�سعر الأ�سا�سي(.  اأما العنا�سر الأخرى يف امليزانية التي حتمل خماطرة اأ�سعار الفائدة فهي �سندات الدين 

احلكومية واأذونات اخلزينة و�سندات بنك الكويت املركزي والأوراق املالية املدينة يف حمفظة البنك ال�ستثمارية.

يتم اإعادة ت�سعري الودائع بناء على تاريخ ال�ستحقاق النهائي لها ، اأو على اأ�سا�ش تاريخ اإعادة الت�سعري اإذا كانت مرتبطة مبوؤ�سر �سعر متغري.  والودائع غري احل�سا�سة حلركات �سعر الفائدة يتم 

ت�سنيفها ب�سكل منف�سل ويتم اإحت�ساب املكا�سب املعر�سة للمخاطر بناء على فجوات اإعادة ت�سعري �سعر الفائدة.  كما يتم القيام بتحليل ت�سبيهي حتت �سيناريوهات خمتلفة ل�سعر الفائدة.  ويتم 

حتديد الأثر كميا على فرتات منتظمة.  كما اأن النك�سافات مقابل احلدود والتحليل الت�سبيهي تتم مراقبتها ب�سكل منتظم من جانب جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات.  ويحمي البنك نف�سه 

من خماطر �سعر الفائدة يف الدفاتر امل�سرفية حيثما يكون منا�سبا با�ستخدام اأدوات ا�ستقاقية مثل املقاي�سات و�سعر الفائدة ، الخ.  ويتم حتقيق احلماية بذات العملة وتغطي فرتة املعاملة 

ذات ال�سلة.

األف دكخماطر �صعر الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية

1105 نقطة اأ�سا�ش ح�سا�سية يف دفرت الدينار الكويتي

17 نقطة اأ�سا�ش ح�سا�سية يف دفرت الدولر الأمريكي

ويقر البنك الأهلي الكويتي ب�سرورة تطبيق مبداأ ال�سفافية، وقد قام بتنفيذ �سيا�سة �ساملة لالإدارة ال�سليمة للحوكمة وال�سفافية. وهي توفر احلد الأق�سى من الإف�ساح العام لتمكني امل�ساهمني 

من تقييم خماطر البنك ؛ وتقييم التقنيات امل�ستخدمة يف قيا�ش واإدارة املخاطر ؛ واتخاذ قرارات مبنية على معلومات �سليمة اأثناء التعامل مع البنك.  والبنك لديه اإطار عمل تف�سيلي و�سامل 

للمخاطر يلتزم باتفاقية بازل 2 ، وقد قام البنك بتحديد املخاطر الرئي�سية مع تفا�سيل تقنيات القيا�ش واملراقبة حتت كل جمال من جمالت املخاطرة.



56  البنك الأهلي الكويتي �ش.م.ك.ع  التقرير ال�سنوي 2013

شبكة الفــروع

الفـروع المحلية

فرع المركز الرئيسي
�سارع اأحمد الجابر، �ساحة ال�سفاة

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22400900 - 22411100

فاك�ش: 22417284

headoffice@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع السالمية
مجمع المال، �سارع �سالم المبارك 

)بجوار مارك�ش اأند �سبن�سر(

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25716562 / 25710088 / 25731411

فاك�ش: 25721964

salmiya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع حولي 
مبنى البنك الأهلي الكويتي، �سارع تون�ش

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22643877 / 22612700

فاك�ش: 22659203

 hawalli@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الفحيحيل
مجمع المن�سر، قرب مجمع الكوت

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 23912200 / 23912201

فاك�ش: 23927685

fahaheel@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الجامعة
جامعة الكويت، الخالدية

)المكتبة / مجمع الإدارة( 

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24819176 / 24819177

فاك�ش: 24837508

university@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الشويخ 
�سارع البنوك، منطقة ال�سويخ ال�سناعية

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24815171 / 24815172

فاك�ش: 24838524

shuwaikh@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع مستشفى الصباح 
م�ست�سفى ال�سباح

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22437546 / 24819478

فاك�ش: 24838525

sabah@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الشرق
مجمع بهبهـاني

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22437545 / 22437546 

فاك�ش: 22402675

 sharq@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع الفروانية
مجمع الإتحاد، �سارع حبيب مناور

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24731950 / 24740977

فاك�ش: 24737429

farwaniya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع صبحان
المنطقة ال�سناعية، قطعة 7، مبنى 3

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24714655 

فاك�ش: 24747136

sabhan@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع الجابرية
قطعة 7، �سارع 102، قرب مركز ال�سرطة

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25333690 - 25333691

فاك�ش: 25320017

 jabriya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع الجهراء 
 منطقة الواحة ق 3 قرب عيادة الواحة ال�ساملة

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24559495 / 24559552

فاك�ش: 24557046

 jahra@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الجهراء )2( 
مجمع مبارك 2 

مركز الجهراء التجاري 

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24564207 / 24564208 

فاك�ش: 24564301 

jahra2@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع القرين
مبنى جمعية القرين، قرب مركز ال�سرطة

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25422853 / 25422854 

فاك�ش: 25422851

 qurain@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع مجمع الوزارات 
مجمع الوزارات، مبنى 17

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22439093 / 22439092 

فاك�ش: 22439096 

ministryc@abkuwait.com :بريد اإلكتروني  

فرع غاليريا 2000
مجمع غاليريا 2000، �سارع �سالم المبارك، ال�سالمية

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25713400 / 25713500 

فاك�ش: 25718400 

galleria@abkuwait.com :بريد اإلكتروني 

فرع ضاحية الزهراء
منطقة الزهراء، قطعة 4

جمعية �ساحية الزهراء التعاونية

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف:25245077 / 25245088 

فاك�ش: 25246183

southsurra@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع برج التحرير
برج التحرير، ال�سفاة

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22493507 / 22493508 

فاك�ش: 22493506 

libtower@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع المنصورية
قطعة 2، �سارع العربي

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22542907 / 22542908 

فاك�ش: 22542914 

mansouriya@abkuwait.com :بريد اإلكتروني
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فرع هدية
قطعة 1، مبنى جمعية هدية

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 23941536 / 23941373

فاك�ش: 23941548 

hadiyabr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع األحمدي
�سرق الأحمدي - �سركة م�سطفى كرم

مبنى 15 - الدور الأر�سي 1

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 23989589 / 23989592 

فاك�ش: 23989615 

ahmadi@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع جليب الشيوخ
المنطقة التجارية - مجمع الجوهرة مول

�سارع رقم 1- مبنى 34A - الطابق الأر�سي

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24341877 

فاك�ش: 24341442 

aljaleeb@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع الصليبَية - الُفرضه
مجمع اأمالك الدولة،

 الوافر للخدمات

B1 / G / 12 / BA / 03 :محل رقم

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24643932 / 24643933 / 24643930

فاك�ش: 24643931

 بريد اإلكتروني: 

Sulaibiyah_Forda@abkuwait.com

فرع خيطان
مجمع اأبراج رونا العقارية

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 24752263 / 24753325

فاك�ش: 24752696 

khaitan@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع البحر سنتر
مجمع البحر �سنتر - عبد الرحمن البحر

�سارع تون�ش - قطعة 61 - مبنى 81

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22613580 

فاك�ش: 22613426 

 بريد اإلكتروني: 

AlBaharCent.632@abkuwait.com

فرع األندلس
المنطقة التجارية قطعة 14، �سارع 602

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف:24891802 / 24891754 

فاك�ش: 24891094 

andalousbr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع سلوى
 قطعة 2 �سارع 1 جادة 315

 مبني �سركة مداخل الخير

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 25644293  

فاك�ش: 25644273 

salwabr@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فرع أولمبيا
 مجمع اأولمبيا منطقة ال�سالمية قطعة 71 

 �سارع �سالم المبارك مقابل المركز العلمي

�ش.ب: 1387 ال�سفاة، 13014 الكويت

هاتف: 22268623 / 22268622 / 22268621

فاك�ش: 22268620 

 بريد اإلكتروني: 

OlympiaComplex@abkuwait.com 

فـرع دبـي
�سارع اأبو بكر ال�سديق، ديـرة

�ش.ب: 1719 دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 2687171 - 2681118 )4 971(+

فاك�ش: 2684445 )4 971(+

infodubai@abkuwait.com :بريد اإلكتروني

فـرع أبوظبي
معهد الإمارات للدرا�سات الم�سرفية والمالية، 

E25 حو�ش

�سارع المرور، اأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

�ش.ب: 7941 النادي ال�سياحي، اأبوظبي، اأ.ع.م.

هاتف: 4015150 )2 971(+

 فاك�ش: 4439070 )2 971(+

abkabudhabi@ahlibank.ae :بريد اإلكتروني

الفـروع الخارجية
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 3705 :…QÉéàdG πé°ùdG ºbQ

 23257 / 23256 / 22067   :¢ùμ∏àdG
AHLK   :RÎjhQ

 ABKK-KW-KW   :âØjƒ°S
AHLIBANK-KUWAIT   :É«bôH



1

.´.∑.Ω.¢T »àjƒμdG »∏gC’G ∂æÑdG »ªgÉ°ùe IOÉ°ùdG äGô°†M ¤EG Ú∏≤à°ùŸG äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjô≤J

á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM ôjô≤J
 2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ™ªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H øe ¿ƒμàJ »àdGh ,(záYƒªéŸG{`H kÉ©e Éª¡«dEG QÉ°ûj) á©HÉàdG ¬àcô°Th (∂æÑdG) .´.∑.Ω.¢T »àjƒμdG »∏gC’G ∂æÑ∏d á≤aôŸG á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG Éæ≤bO ó≤d

.iôNC’G á«MÉ°†jE’G äÉeƒ∏©ŸGh áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ¢üî∏eh ïjQÉàdG ∂dòH á«¡àæŸG áæ°ù∏d á©ªéŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdGh ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdGh πeÉ°ûdG πNódGh πNódG äÉfÉ«Hh

á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øY IQGOE’G á«dhDƒ°ùe
 ÉgGôJ »àdG á«∏NGódG áHÉbôdG äGhOCG øYh âjƒμdG ádhO ‘ á≤Ñ£ŸG á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah ádOÉY IQƒ°üH á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg ¢VôYh OGóYEG øY ádhDƒ°ùŸG »g IQGOE’G ¿EG

.CÉ£ÿG hCG ¢û¨dG ÖÑ°ùH âfÉc AGƒ°S ájOÉŸG AÉ£NC’G øe á«dÉN á©ª› á«dÉe äÉfÉ«H OGóYE’ ájQhô°V IQGOE’G

äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe á«dhDƒ°ùe
 §«£îJh á«bÓNC’G äÉÑ∏£àŸÉH ΩGõàd’G Éæe Ö∏£àJ »àdG á«dhódG ≥«bóàdG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah É¡H Éæªb »àdG ≥«bóàdG ∫ÉªYCG ¤EG kGOÉæà°SG á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg ∫ƒM …CGQ AGóHEG »g Éæà«dhDƒ°ùe ¿EG

.ájOÉŸG AÉ£NC’G øe á«dÉN á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¿CÉH ádƒ≤©e äGó«cCÉJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ≥«bóàdG ∫ÉªYCG ò«ØæJh

 ÉÃ ,äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe ôjó≤J ¤EG IQÉàîŸG äGAGôLE’G óæà°ùJ .á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG É¡æª°†àJ »àdG äÉMÉ°üaE’Gh ≠dÉÑŸG ∫ƒM ≥«bóJ ádOCG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äGAGôLEG ò«ØæJ ≈∏Y ≥«bóàdG πªà°ûj
 áHÉbôdG äGhOG QÉÑàY’G ‘ äÉHÉ°ù◊G ƒÑbGôe òNCÉj ,ôWÉîŸG √òg º««≤J óæY .CÉ£ÿG hCG ¢û¨dG ÖÑ°ùH AÉ£NC’G ∂∏J âfÉc AGƒ°S á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ ájOÉŸG AÉ£NC’G ôWÉfl º««≤J ∂dP ‘
 á«∏YÉa ∫ƒM …CGQ øY ÒÑ©àdG ¢Vô¨H ¢ù«d øμdh ,±hô¶dG ™e Ö°SÉæàJ ≥«bóJ äGAGôLEG ™°Vh πLCG øe ∂dPh ,É¡d ∫OÉ©dG ¢Vô©dGh á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d áYƒªéŸG OGóYEÉH á≤∏©àŸG á«∏NGódG
 º««≤J ∂dòch ,áYƒªéŸG IQGOEG É¡JôLCG »àdG áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äGôjó≤àdG áë°Uh á©ÑàŸG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG áeAÓe º««≤J ≈∏Y kÉ°†jCG ≥«bóàdG πªà°ûjh .áYƒªéª∏d á«∏NGódG áHÉbôdG äGhOCG

.á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d πeÉ°ûdG ¢Vô©dG

.≥«bóàdG …CGQ AGóHEG øe ÉææμÁ ¢SÉ°SCG Ëó≤àd áÑ°SÉæeh á«aÉc É¡«∏Y Éæ∏°üM »àdG ≥«bóàdG ádOCG ¿CG ÉfOÉ≤àYÉH

…CGôdG
 á«¡àæŸG áæ°ù∏d ájó≤ædG É¡JÉ≤aóJh ‹ÉŸG É¡FGOCG øYh 2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc áYƒªéª∏d ‹ÉŸG õcôŸG øY ,ájOÉŸG »MGƒædG ™«ªL øe ,ádOÉY IQƒ°üH È©J á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¿CG ,ÉæjCGQ ‘

.âjƒμdG ádhO ‘ á≤Ñ£ŸG á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah ïjQÉàdG ∂dòH

iôNC’G á«HÉbôdGh á«fƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àŸG ∫ƒM ôjô≤J
 Ée ™e á≤Øàe á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √ò¡H ≥∏©àj Éª«a ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏› ôjô≤J ‘ IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdGh á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¿CGh áª¶àæe á«Ñ°SÉfi ôJÉaóH ßØàëj ∂æÑdG ¿EG kÉ`°†jCG É``æjCGQ ‘
 É¡Ñ∏£àJ »àdG äÉeƒ∏©ŸG ™«ªL øª°†àJ á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¿CG Éªc ,≥«bóàdG ¢VGôZC’ ájQhô°V ÉgÉæjCGQ »àdG äÉMÉ°†jE’Gh äÉeƒ∏©ŸG áaÉc ≈∏Y Éæ∏°üM ób ÉæfCGh .ôJÉaódG √òg ‘ OQGh ƒg
 á≤MÓdG äÓjó©àdGh 2005 Èª°ùjO 21 ñQDƒŸG 2005/184/ÜQ/2 ºbQ …õcôŸG âjƒμdG ∂æH º«ª©J É¡«∏Y ¢üæj »àdGh ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc ¿CÉ°ûH …õcôŸG âjƒμdG ∂æH øY IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG
 ÉfOÉ≤àYGh Éæª∏Y ¬«dEG π°Uh ÉªÑ°ùM .á«YôŸG ∫ƒ°UCÓd kÉ≤ah Oô÷G …ôLCG ób ¬fCGh ,∂æÑ∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædGh ¢ù«°SCÉàdG ó≤Yh ,¬d á≤MÓdG äÓjó©àdGh 2012 áæ°ùd 25 ºbQ äÉcô°ûdG ¿ƒfÉbh ,¬d
 2005 Èª°ùjO 21 ñQDƒŸG 2005/184/ÜQ/2 ºbQ …õcôŸG âjƒμdG ∂æH º«ª©J É¡«∏Y ¢üæj »àdGh ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc ¿CÉ°ûH …õcôŸG âjƒμdG ∂æH øY IQOÉ°üdG äÉª«∏©à∏d äÉØdÉfl ™≤J ⁄
 ≈∏Y 2013 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN ∂æÑ∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶æ∏dh ¢ù«°SCÉàdG ó≤©d hCG ,¬d á≤MÓdG äÓjó©àdGh 2012 áæ°ùd 25 ºbQ äÉcô°ûdG ¿ƒfÉ≤dh ,¬d á≤MÓdG äÓjó©àdGh

.‹ÉŸG √õcôe hCG ∂æÑdG •É°ûf ≈∏Y kÉjOÉe kGÒKCÉJ ¬d ¿ƒμj ób ¬Lh

 á«aô°üŸG áæ¡ŸG º«¶æJh …õcôŸG âjƒμdG ∂æHh ó≤ædG ¿CÉ°T ‘ ¬d á≤MÓdG äÓjó©àdGh 1968 áæ°ùd 32 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’ äÉØdÉfl ájCG OƒLh Éæª∏Y ¤EG Oôj ⁄ Éæ≤«bóJ ∫ÓN ¬fCG kÉ°†jCG ÚÑf
.‹ÉŸG √õcôe hCG ∂æÑdG •É°ûf ≈∏Y kÉjOÉe kGÒKCÉJ ¬d ¿ƒμj ób ¬Lh ≈∏Y 2013 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG ∫ÓN ¬H á≤∏©àŸG äÉª«∏©àdGh

»ª«°ü©dG ˆG óÑY ó«dh

CG áÄa 68 ºbQ äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe πé°S
ºgÉcô°Th »ª«°ü©dGh ¿ÉÑ«©dG øe

≠fƒjh â°ùfQEG ‘ ƒ°†Y

2014 ôjÉæj 22
âjƒμdG

 ¿GRƒdG ˆGóÑY QóH

CG áÄa 62 ºbQ äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe πé°S
√Écô°Th ¿GRƒdG øe

¢TƒJh âjƒ∏jO

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
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بيان المركز المالي المجمع 
كما في 31 ديسمبر 2013

äÉMÉ°†jEG
 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

املوجودات
∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f3197,921251,477

âjƒμdG ádhO áeƒμM áfGõN äGóæ°S4227,673211,775

…õcôŸG âjƒμdG ∂æH äGóæ°S4247,416259,654

∞∏°Sh ¢Vhôb5,202,189,4121,986,869

á«dÉe ¥GQhCG ‘ äGQÉªãà°SG22252,168189,545

á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG613,60910,772

iôNCG äGOƒLƒe734,31633,734

äGó©eh ÊÉÑe30,62629,193

äGOƒLƒŸG ´ƒª›3,193,1412,973,019

املطلوبات وحقوق املساهمني 
املطلوبات 

 iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG ¤EG ≥ëà°ùŸG639,170557,740

AÓª©dG ™FGOh1,947,3161,838,673

iôNCG äÉHƒ∏£e865,82359,871

äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG2,652,3092,456,284

حقوق املساهمني 
∫ÉŸG ¢SCGQ9161,917151,324

 áMÎ≤e áëæe º¡°SCG9-10,593

º¡°SCG QGó°UEG IhÓY9108,897108,897

áæjõN º¡°SCG9(2,188)(118)

äÉ«WÉ«àMG9251,217236,961

 áMÎ≤e ìÉHQCG äÉ©jRƒJ920,9899,078

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG
540,832516,735

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›3,193,1412,973,019

 ÊÉ¡Ñ¡H ∞°Sƒj óªMCG

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ¿Éeƒ∏H Údƒc

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ÚeÉ©dG AGQóŸG ¢ù«FQ

.á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe kGAõL πμ°ûJ 22 ¤EG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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äÉMÉ°†jEG
 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

óFGƒa äGOGôjEG10105,603116,828

óFGƒa äÉahô°üe11(21,803)(32,510)

83,80084,318صايف إيرادات الفوائد

ä’ƒªYh ÜÉ©JCG äGOGôjEG ‘É°U1221,98423,420

 á«ÑæLCG äÓªY πjƒ– ìÉHQCG ‘É°U2,7673,397

 á«dÉe ¥GQhCG ‘ äGQÉªãà°SG ìÉHQCG ‘É°U2,2211,612

ìÉHQCG äÉ©jRƒJ äGOGôjEG1,5591,891

á∏«eR ácô°T èFÉàf ‘ á°üM61,796667

 iôNCG äGOGôjEG1,4951,144

 π«¨°ûàdG äGOGôjEG115,622116,449

ÚØXƒe äÉahô°üe(19,994)(23,291)

∑Ó¡à°SGh iôNCG π«¨°ûJ äÉahô°üe(14,089)(12,745)

 π«¨°ûàdG äÉahô°üe(34,083)(36,036)

81,53980,413ربح التشغيل للسنة قبل املخصصات/ خسائر االنخفاض يف القيمة 

 áª«≤dG ¢VÉØîfG ôFÉ°ùN / ¢ü°üîŸG13(43,992)(47,361)

37,54733,052ربح السنة بعد املخصصات/ خسائر االنخفاض يف القيمة

IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉ©JCG(360)(280)

ÖFGô°†dG14(1,762)(2,745)

áæ°ùdG íHQ ‘É°U35,42530,027

áØØîŸGh á«°SÉ°SC’G º¡°ùdG á«ëHQ1519 فلس22 فلس

بيان الدخل المجمع
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

.á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe kGAõL πμ°ûJ 22 ¤EG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

 áæ°ùdG íHQ ‘É°U35,42530,027

إيرادات شاملة أخرى 
πNódG ¿É«H ¤EG kÉ≤M’ É¡Ø«æ°üJ IOÉYEG ºàj OƒæH

 ™«Ñ∏d áMÉàŸG äGQÉªãà°SÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG ÒKCÉJ(370)5,902

 ™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG áª«b ¢VÉØîfG ôFÉ°ùN / ™«H íHQ ‘É°U(262)666

 á«ÑæLC’G äÉ«∏ª©dG øe áŒÉædG á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– ¥hôa(31)62

(663)6,630

:πNódG ¿É«H ¤EG kÉ≤M’ É¡Ø«æ°üJ IOÉYEG ºàj ød OƒæH

ôM ∂∏e ¢VQCG º««≤J IOÉYEG483499

483499

áæ°ù∏d iôNCG á∏eÉ°T äGOGôjEG (äÉahô°üe)(180)7,129

 áæ°ù∏d á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G ‹ÉªLEG35,24537,156

بيان الدخل الشامل المجمع 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

.á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe kGAõL πμ°ûJ 22 ¤EG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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¨àdG
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 áªcGÎ
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ádOÉ©dG áª«≤dG
(∑

O ∞
dCG)

IOÉYEG ¢†FÉa
QÉ≤Y º««≤J
(∑

O ∞
dCG)

»WÉ«àMG
πjƒ–

á«ÑæL
CG ä

Ó
ªY

(∑
O ∞

dCG)

ìÉHQCG
á∏Môe

(∑
O ∞

dCG)

2012
 ôjÉæj 1

 ‘
 Éªc ó«°UôdG

144,118
7,206

108,897
(8,556)

53,706
53,259

6,473
18,637

5,036
(40)

80,813
217,884

21,394
490,943

 áæ°ùdG íHQ ‘
É°U

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

30,027
30,027

-
30,027

áæ°ù∏d i
ôN

CG á∏eÉ°T ä
GOGôjEG

-
-

-
-

-
-

-
6,568

499
62

-
7,129

-
7,129

áæ°ù∏d á∏eÉ°ûdG ä
GOGôjE’G ‹

ÉªL
EG

-
-

-
-

-
-

-
6,568

499
62

30,027
37,156

-
37,156

(9 ìÉ°†jEG) áë
æe º¡°SCG QGó°UEG

7,206
(7,206)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(9 ìÉ°†jEG) áYƒaóe ìÉHQCG ä
É©jRƒJ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(21,394)
(21,394)

IGÎ
°ûe áæjõN

 º¡°SCG
-

-
-

(104)
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(104)

 áYÉÑe áæjõN
 º¡°SCG

-
-

-
8,542

-
-

1,592
-

-
-

-
1,592

-
10,134

 ä
É«W

É«àM
’G ¤

EG ∫ƒë
ŸG

-
-

-
-

3,170
3,170

-
-

-
-

(6,340)
-

-
-

(9 ìÉ°†jEG) áM
Î

≤e áë
æe º¡°SCG

-
10,593

-
-

-
-

-
-

-
-

(10,593)
(10,593)

-
-

(9 ìÉ°†jEG) áM
Î

≤e ìÉHQCG ä
É©jRƒJ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(9,078)
(9,078)

9,078
-

2012
 È

ª°ùjO 31
 ‘

 Éªc ó«°U
ôdG

151,324
10,593

108,897
(118)

56,876
56,429

8,065
25,205

5,535
22

84,829
236,961

9,078
516,735

áæ°ùdG íHQ ‘
É°U

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

35,425
35,425

-
35,425

áæ°ù∏d i
ôN

CG á∏eÉ°T ä
GOGôjEG (ä

Éahô°ü
e)

-
-

-
-

-
-

-
(632)

483
(31)

-
(180)

-
(180)

áæ°ù∏d á∏eÉ°ûdG ä
GOGôjE’G (ä

Éahô°ü
ŸG) ‹

ÉªL
EG

-
-

-
-

-
-

-
(632)

483
(31)

35,425
35,245

-
35,245

(9 ìÉ°†jEG) áë
æe º¡°SCG QGó°UEG

10,593
(10,593)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(9 ìÉ°†jEG) áYƒaóe ìÉHQCG ä
É©jRƒJ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(9,078)
(9,078)

IGÎ
°ûe áæjõN

 º¡°SCG
-

-
-

(2,070)
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(2,070)

ä
É«W

É«àM
’G ¤

EG ∫ƒë
ŸG

-
-

-
-

3,743
3,743

-
-

-
-

(7,486)
-

-
-

(9 ìÉ°†jEG) áM
Î

≤e ìÉHQCG ä
É©jRƒJ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

(20,989)
(20,989)

20,989
-

2013
 È

ª°ùjO 31
 ‘

 Éªc ó«°U
ôdG

161,917
-

108,897
(2,188)

60,619
60,172

8,065
24,573

6,018
(9)

91,779
251,217

20,989
540,832

ع 
جم

ن الم
همي

سا
ق الم

حقو
ي 

ت ف
غيرا

ن الت
بيا

سمبر 2013
ي 31 دي

هية ف
سنة المنت

ال

.á©ªé
ŸG á«dÉŸG ä

ÉfÉ«ÑdG √òg ø
e kGAõL

 πμ°ûJ 22 ¤
EG 1 ø

e á≤aôŸG ä
ÉM

É°†jE’G ¿EG



2013 á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG  6

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

 π«¨°ûàdG á£``°ûfCG
 áæ°ùdG íHQ ‘É°U35,42530,027

 :`d äÓjó©J
 ™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG ™«H øe ìÉHQCG ‘É°U(2,334)(1,993)

ìÉHQCG äÉ©jRƒJ äGOGôjEG(1,559)(1,891)
á∏«eR ácô°T èFÉàf ‘ á°üM(1,796)(667)

∑Ó¡à°SG1,6211,595
áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ôFÉ°ùN /äÉ°ü°üfl43,99243,629

π«¨°ûàdG äÉHƒ∏£eh äGOƒLƒe ‘ äGÒ¨àdG πÑb π«¨°ûàdG íHQ75,34970,700

 :π«¨°ûàdG äÉHƒ∏£eh äGOƒLƒe ‘ äGÒ¨àdG
∑ƒ`æÑdG iód ™FGOh40,58416,803

âjƒμdG ádhO áeƒμM áfGõN äGóæ°S(15,898)25,273
…õcôŸG âjƒμdG ∂æH äGóæ°S12,238(59,826)

∞∏°Sh ¢Vhôb(241,080)36,567
ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH äGQÉªãà°SG(197)777

iôNCG äGOƒLƒe(1,440)5,137
iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG ¤EG ≥ëà`°ùe81,430134,749

AÓ`ª©dG ™FGOh108,643(263,760)
iôNCG äÉHƒ∏£e2,569(1,590)

 π«¨°ûàdG á£°ûfCG (‘ áeóîà°ùŸG) øe áŒÉædG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘É°U62,198(35,170)

 QÉªãà°S’G á£°ûfCG
 ™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG AGô°T(82,820)(68,202)

 ™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG ™«H øe π°üëŸG20,88264,763
á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG ‘ ácô◊G ‘É°U(1,041)-

äGó`©eh ÊÉÑe AGô°T ‘É°U(2,571)(1,428)

 áª∏à°ùe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ äGOGôjEG1,5591,891

QÉªãà°S’G á£`°ûfCG ‘ áeóîà°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘É°U(63,991)(2,976)

πjƒªàdG á£°ûfCG
áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ(9,078)(21,394)

 áæjõN º¡°SCG AGô°T(2,070)(104)
áæjõN º¡°SCG ™«H-10,134

πjƒªàdG á£`°ûfCG ‘ áeóîà°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘É°U(11,148)(11,364)
á«ÑæLCG äÓªY πjƒ– ¥hôa(31)62

∫OÉ©ŸG ó≤ædGh ó`≤ædG ‘ ¢ü≤ædG ‘É°U(12,972)(49,448)
ô`jÉæj 1 ‘ ∫OÉ©ŸG ó≤ædGh ó`≤ædG167,058216,506

Èª`°ùjO 31 ‘ ∫OÉ©ŸG ó≤ædGh ó`≤ædG154,086167,058

 :øe ∫OÉ©ŸG ó≤ædGh ó≤ædG ¿ƒμàj
iôNCG ∑ƒæH iód …QÉ÷G ÜÉ°ù◊G ‘h ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f45,84932,236

 …õcôŸG âjƒμdG ∂æH iód Ió°UQCG62,23773,181
 kkÉeƒj ÚKÓK É¡Jóe á«∏°UCG ¥É≤ëà°SG IÎa äGP ∑ƒæÑdG iód ™FGOh46,00061,641

154,086167,058

 »àjƒc QÉæjO ∞dCG 24,626 ≠∏Ñe áYƒaóŸG óFGƒØdG â¨∏Hh (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 121,423 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 103,493 áª∏à°ùŸG óFGƒØdG â¨∏H
.(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 34,458 :2012)

 

بيان التدفقات النقديـة المجمع
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

.á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe kGAõL πμ°ûJ 22 ¤EG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G ¿EG
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π«é°ùàdGh ¢ù«°SCÉàdG  1

 πé°ùŸG ¬Ñàμe ¿GƒæYh .…õcôŸG âjƒμdG ∂æH iód ±ô°üªc á∏é°ùeh 1967 ƒjÉe 23 ‘ âjƒμdG ‘ â°ù°SCÉJ áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T ƒg (z∂æÑdG{) .´.∑.Ω.¢T »àjƒμdG »∏gC’G ∂æÑdG ¿EG
.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh âjƒμdG ádhO ‘ á«aô°üŸG á£°ûfC’ÉH á«°SÉ°SCG IQƒ°üH ∂æÑdG Ωƒ≤j .âjƒμdG áæjóe ,ôHÉ÷G óªMCG ´QÉ°T ,IÉØ°üdG áMÉ°S ƒg

 ájQÉ°ûà°S’G ∫ÉªYC’Gh QÉªãà°S’G IQGOEG á£°ûfCÉH ™∏£°†Jh .(zá©HÉàdG ácô°ûdG{) (á∏Ø≤e) .∑.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ∫Éà«HÉc »∏gCG ácô°T »gh ¬d πeÉμdÉH ácƒ∏‡h á©HÉJ ácô°T ¢ù«°SCÉàH ∂æÑdG ΩÉb
.âjƒμdÉH ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG áÄ«g áHÉbôd ™°†îJh

 ájƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ¿EG .2014 ôjÉæj 22 ‘ ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏› πÑb øe (záYƒªéŸG{ º°SÉH Éª¡«dEG QÉ°ûj) á©HÉàdG ¬àcô°Th ∂æÑ∏d á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg QGó°UEÉH íjô°üàdG ”
 .ÉgQGó°UEG ó©H á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg πjó©J ‘ ≥◊G É¡d ÚªgÉ°ùª∏d

 15 ºbQ ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb AÉ¨dEG ” ¬ÑLƒÃ …òdGh (zäÉcô°ûdG ¿ƒfÉb{) 2012 áæ°ùd 25 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ 2012 Èªaƒf 26 ‘ ójó÷G äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb QGó°UEG ”
 ójó÷G ∫ó©ŸG ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG íFGƒ∏dG QGó°UEG ” .(Ωƒ°SôŸG) 2013 áæ°ùd 97 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ 2013 ¢SQÉe 27 ïjQÉàH äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb πjó©J kÉ≤M’ ” .1960 áæ°ùd
 ójó÷G ∫ó©ŸG ¿ƒfÉ≤dÉH ΩGõàd’G äÉcô°ûdG ≈∏Y ¬fEÉa ájò«ØæàdG íFGƒ∏dG øe (3) ºbQ IOÉª∏d kÉ≤ah .2013 ôHƒàcCG 6 ïjQÉàH á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ Égô°ûf ”h 2013 ÈªàÑ°S 29 ïjQÉàH

.ájò«ØæàdG íFGƒ∏dG ô°ûf ïjQÉJ øe ΩÉY ¿ƒ°†Z ‘

áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG  2

 OGóYE’G ¢SÉ°SCG
 á«dÉŸG äÉeóÿG äÉ°ù°SDƒe ≈∏Y âjƒμdG ádhO ‘ á≤Ñ£ŸG á«dhódG áÑ°SÉëŸG ÒjÉ©e ¢ù∏› øY IQOÉ°üdG á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah áYƒªéª∏d á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG ”
 »àdGh ™ªéŸG ¢ü°üîŸG ∫ƒM 39 ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e äÉÑ∏£àe AÉæãà°SÉH á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ÒjÉ©ŸG áaÉc ≥«Ñ£J äÉª«∏©àdG √òg Ö∏£àJ .…õcôŸG âjƒμdG ∂æH áHÉbôd ™°†îJ »àdG

.á«dÉŸG äGOƒLƒŸG áª«b ¢VÉØîfG ∫ƒM á«Ñ°SÉëŸG á°SÉ«°ùdG ‘ ÚÑe ƒg Éªc ,ΩÉ©dG ¢ü°üîª∏d ≈fOC’G ó◊G ∫ƒM …õcôŸG âjƒμdG ∂æH äÉÑ∏£àe É¡∏fi π–

.ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡°SÉ«b ” »àdG zá≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’Gzh zôM ∂∏e ¢VQC’Gzh zá«dÉe ¥GQhCG ‘ QÉªãà°S’G{ AÉæãà°SÉH á«îjQÉàdG áØ∏μàdG CGóÑŸ kÉ≤ah á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG ”

.∂dP ÒZ ≈∏Y ¢üæj ⁄ Ée ∞dCG ÜôbC’ áHô≤e ,∂æÑ∏d á«°ù«FôdG á∏ª©dG πãÁ …òdG ,»àjƒμdG QÉæjódÉH á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢VôY ”

™«ªéàdG ¢SÉ°SCG
 á«Ñ°SÉfi äÉ°SÉ«°S ΩGóîà°SÉH ∂æÑ∏d á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG áæ°S ¢ùØæd á©HÉàdG  ácô°û∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG  ºàjh .á©HÉàdG  ¬àcô°Th ∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øª°†àJ
 ácô°ûdG ‘ É¡àcQÉ°ûe øe IÒ¨àe äGóFÉY ‘ ¥ƒ≤M É¡d ¿ƒμj hCG  áYƒªéŸG ¢Vô©àJ ÉeóæY Iô£«°ùdG CÉ°ûæJh .áYƒªéŸG É¡«∏Y ô£«°ùJ »àdG äÉcô°ûdG »g á©HÉàdG  äÉcô°ûdG ¿EG  .á∏KÉ‡

.É¡«a ôªãà°ùŸG ácô°ûdG ≈∏Y É¡Jô£«°S ∫ÓN øe äGóFÉ©dG ∂∏J ≈∏Y ÒKCÉàdG ≈∏Y IQó≤dG É¡jód ¿ƒμjh É¡«a ôªãà°ùŸG

.Iô£«°ùdG ∂∏J AÉ¡àfG ïjQÉJ ≈àM ™«ªéàdG ôªà°ùjh É¡«∏Y Iô£«°ù∏d áYƒªéŸG á°SQÉ‡ ïjQÉJ øe á©HÉàdG äÉcô°ûdG ™«ªŒ ºàj

.áYƒªéŸG äÉcô°T ÚH äÓeÉ©ŸG øY áŒÉædG ájôgƒ÷G á≤≤ëŸG ÒZ ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ∂dP ‘ ÉÃ áYƒªéŸG ÚH Éª«a ájôgƒ÷G äÓeÉ©ŸGh Ió°UQC’G áaÉc OÉ©Ñà°SG ™«ªéàdG óæY ºàj

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG  2

á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ‘ äGÒ¨àdG
:É¡«∏Y äCGôW »àdG äÓjó©àdG hCG Iójó÷G á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£J AÉæãà°SÉH á≤HÉ°ùdG á«dÉŸG áæ°ùdG ‘ áeóîà°ùŸG ∂∏àd á∏KÉ‡ á≤Ñ£ŸG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ¿EG

 :á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢VôY 1 ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e

 (zÉ¡LGQOEG IOÉYEG{ hCG) É¡Ø«æ°üJ IOÉYEG øμÁ »àdG OƒæÑdG ¢VôY ºàj .iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G øª°V á°Vhô©ŸG OƒæÑdG ™«ªŒ á≤jôW 1 ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e ≈∏Y äÓjó©àdG Ò¨J
 ¢VôY ‘ äGÒ«¨J ¤EG πjó©àdG iOCG .É¡Ø«æ°üJ IOÉYEG øμÁ ’ »àdG OƒæÑdG øY á∏°üØæe IQƒ°üH (ájƒ°ùàdG hCG OÉ©Ñà°S’G óæY ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) á«∏Ñ≤à°ùe IÎa ‘ ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG ¤EG

 .iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G

:á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG 10 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG

 zá∏≤à°ùŸGh á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG{ 27 ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e ‘ IOQGƒdG ™«ªéàdG äGOÉ°TQEG πfi - 2013 ôjÉæj 1 øe G kQÉÑàYG …ô°ùj …òdG – 10 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG πëj
 øY ô¶ædG ¢†¨H ,Iô£«°ùdG ¤EG kGOÉæà°SG ,äÉcô°ûdG áaÉc ≈∏Y ≥Ñ£æj …Oôa ™«ªŒ êPƒ‰ ìôW ≥jôW øY á°UÉÿG ¢VGôZC’G äGP äBÉ°ûæŸG – ™«ªéàdG 12 – áªFGódG äGÒ°ùØàdG áæ÷h
 ÒKCÉàdG ≈∏Y IQó≤dG É¡jód ¿ƒμjh É¡«a ôªãà°ùŸG ácô°ûdG ‘ É¡àcQÉ°ûe øe IÒ¨àe äGóFÉY ‘ ¥ƒ≤M É¡d ¿ƒμj hCG áYƒªéŸG ¢Vô©àJ ÉeóæY Iô£«°ùdG CÉ°ûæJh .É¡«a ôªãà°ùŸG ácô°ûdG á©«ÑW

.áYƒªéª∏d ‹ÉŸG AGOC’G hCG ‹ÉŸG õcôŸG ≈∏Y …OÉe ÒKCÉJ …CG QÉ«©ŸG Gòg ≥«Ñ£àd øμj ⁄ .É¡«a ôªãà°ùŸG ácô°ûdG ≈∏Y É¡Jô£«°S ∫ÓN øe äGóFÉ©dG ∂∏J ≈∏Y

:iôNC’G äÉcô°ûdG ‘ ¢ü°ü◊G øY ìÉ°üaE’G 12 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG

 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG øe ±ó¡dG ¿EG .ácô°ûdG É¡«a ∑QÉ°ûJ »àdG á©ªéŸG ÒZ äÉcô°ûdGh á©ªéŸG äÉcô°ûdG øe πc ∫ƒM IójDƒe äÉMÉ°üaEG 12 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG Ö∏£àj
 äÉcQÉ°ûŸG øY áŒÉædG ôWÉîª∏d ¢Vô©àdG ∫Éμ°TCGh á©ªéŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ≈∏Y Oƒ«b …CGh Iô£«°ùdG ¢SÉ°SCG º««≤J øe á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ƒeóîà°ùe øμªàj ≈àM äÉeƒ∏©ŸG Ö∏W ƒg 12
 hCG  ‹ÉŸG õcôŸG hCG  ‹ÉŸG AGOC’G ≈∏Y ÒKCÉJ …CG QÉ«©ŸG Gòg ≥«Ñ£àd øμj ⁄ .á©ªéŸG äÉcô°ûdG á£°ûfCG  ‘ Iô£«°ùŸG ÒZ ¢ü°ü◊G »μdÉe ácQÉ°ûeh á©ªéŸG ÒZ á∏μ«¡ŸG äÉcô°ûdG ‘

.áYƒªéª∏d á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ äÉMÉ°üaE’G

:ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b 13 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG

 áª«≤dG 13 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG ±ô©j .óMGh QÉ«©Ã á«dÉ◊G á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ÒjÉ©ŸG ‘ ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b ∫ƒM äGOÉ°TQE’G 13 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG ∫óÑà°ùj
 ójóëàH á≤∏©àŸG äÉÑ∏£àŸG 13 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG Ò¨j ’ ,øμdh .ádOÉ©dG áª«≤dG äÉ°SÉ«b ∫ƒM äÉMÉ°üaEG Ö∏£àjh ádOÉ©dG áª«≤dG ójó– á«Ø«c ∫ƒM äGOÉ°TQEG Ωó≤jh ádOÉ©dG

.ádOÉ©dG áª«≤∏d kÉ≤ah É¡æY ìÉ°üaE’G hCG É¡°SÉ«b Öéj »àdG OƒæÑdG

 á≤∏©àŸG ájOôØdG äÉMÉ°†jE’G ‘ IQhô°†dG óæY á«aÉ°VE’G äÉMÉ°üaE’G êGQOEG ” .∂æÑ∏d ádOÉ©dG áª«≤dG äÉ°SÉ«b ≈∏Y …OÉe ÒKCÉJ …CG 13 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG ≥«Ñ£àd øμj ⁄
.ádOÉ©dG É¡àª«b ójó– ” »àdG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸÉH

:(2011 ‘ ∫ó©e ƒg Éªc) á°UÉëŸG äÉcô°Th á∏«eõdG äÉcô°ûdG ‘ äGQÉªãà°SG :28 ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e

 πjó©J ” ,øjójó÷G iôNC’G äÉcô°ûdG ‘ ¢ü°ü◊G øY ìÉ°üaE’G 12  á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸGh ácÎ°ûŸG äÉÑ«JÎdG 11  á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG øe πc ≥«Ñ£àd áé«àf
 äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°S’G ≈∏Y á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW ≥«Ñ£J ÚÑjh zá°UÉëŸG äÉcô°Th á∏«eõdG äÉcô°ûdG ‘ äGQÉªãà°SG{ :28 ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e ¤EG 28 ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e º°SG

 .áYƒªéª∏d á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ äÉMÉ°üaE’G hCG ‹ÉŸG õcôŸG hCG ‹ÉŸG AGOC’G ≈∏Y ÒKCÉJ …CG QÉ«©ŸG Gòg ≥«Ñ£àd øμj ⁄ .á∏«eõdG äÉcô°ûdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH á°UÉëŸG

ó©H ô°ùJ ⁄ øμd IQOÉ°U ÒjÉ©e
 .áYƒªéŸG πÑb øe ôμÑe πμ°ûH É¡≤«Ñ£J ºàj ⁄h ó©H ô°ùJ ⁄ É¡fEG ’EG á«dÉàdG á«dhódG áÑ°SÉëŸG ÒjÉ©e ¢ù∏› ÒjÉ©e QGó°UEG ”

 :zá«dÉŸG äGhOC’G{ 9 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG

 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ª∏d »eGõdE’G ¿Éjô°ùdG ïjQÉJ π«LCÉJ 2013 ƒ«dƒj ‘ ó≤©æŸG á«dhódG áÑ°SÉëŸG ÒjÉ©e ¢ù∏› ´ÉªàLG ‘ É k«FóÑe Qô≤J ¬æμdh 2009 Èªaƒf ‘ QÉ«©ŸG QGó°UEG ”
 ICÉ°ûæª∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG øe ócCÉàdG áLQOh â«bƒJh ºéM º««≤J ≈∏Y á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG »eóîà°ùe IQób ø°ùëj 9 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG ¿EG .Oófi ïjQÉJ ójó– ¿hO 9

.á∏°üdG äGP áª«≤dG ¢VÉØîfG ÜÉ°ùàMG ¥ôWh ¢SÉ«≤dG πÑ°Sh á«dÉŸG äGhOC’G ∞«æ°üJ äÉÄa øe ójó©dG ∫GóÑà°SG ∫ÓN øe

 :á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh á«dÉŸG äGOƒLƒŸG á°UÉ≤e 32 ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e

 äGÎØdG ≈∏Y äÓjó©àdG √òg …ô°ùJ .á°UÉ≤ª∏d πgCÉà∏d á°UÉ≤ŸG äƒ«Ñd áæeGõàŸG ÒZ á°UÉ≤ŸG äÉ«dBG ÒjÉ©eh zá°UÉ≤ŸÉH Ωõ∏e ‹ÉM ÊƒfÉb ≥M É¡jód{ `H Oƒ°ü≤ŸG äÓjó©àdG √òg í°VƒJ
.2014 ôjÉæj 1 ó©H hCG ‘ CGóÑJ »àdG ájƒæ°ùdG

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG  2

(áªàJ) ó©H ô°ùJ ⁄ øμd IQOÉ°U ÒjÉ©e

 :á«£¨àdG áÑ°SÉfi QGôªà°SGh äÉ≤à°ûŸG çGóëà°SG 39 ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e

 ‘ CGóÑJ »àdG ájƒæ°ùdG äGÎØdG ≈∏Y äÓjó©àdG √òg …ô°ùJ .áæ«©e ÒjÉ©e á«£¨J IGOCÉc áØæ°üe äÉ≤à°ûe çGóëà°SG ‘ƒà°ùj ÉeóæY á«£¨àdG áÑ°SÉfi ∞bh øe AÉØYEG äÓjó©àdG √òg Ωó≤J
 .2014 ôjÉæj 1 ó©H hCG

 ¬æY èàæj ±ƒ°S …òdGh 9 á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d ‹hódG QÉ«©ŸG AÉæãà°SÉH É¡fÉjô°S óæY áYƒªéª∏d ‹ÉŸG AGOC’G hCG õcôŸG ≈∏Y …OÉe ÒKCÉJ ¬d ¿ƒμj ¿CG ™bƒàŸG øe ¢ù«d √ÓYCG ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£J ¿EG
 .á«dÉŸG äGhOC’ÉH á£ÑJôŸG ôWÉîŸGh ¢SÉ«≤dGh ∞«æ°üàdÉH á≤∏©àe á«aÉ°VEG äÉMÉ°üaEG hCG /h äÓjó©J

á«dÉŸG äGhOC’G

á«dÉŸG äGhOC’G ∞«æ°üJ

 ¿ƒμàj .zôFÉ°ùÿG hCG  ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóŸG ±ÓîH á«dÉe äÉHƒ∏£e{h zá«dÉe ¥GQhG ‘ QÉªãà°SG{ h zÚæjóeh ¢Vhôb { `c á«dÉŸG äGhOC’G ∞«æ°üàH áYƒªéŸG Ωƒ≤J
.IRÉ«◊G óæY IGOCG πμd ºFÓŸG ∞«æ°üàdG IQGOE’G Oó– .z™«Ñ∏d áMÉàŸG äGQÉªãà°S’G{ h zôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóŸG äGQÉªãà°S’G{ øe á«dÉe ¥GQhG ‘ QÉªãà°S’G

≥≤ëàdG

 É¡∏«é°ùJ ºàj á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d ájOÉ«àY’G á≤jô£dÉH äÉ©«ÑŸGh äÉjÎ°ûŸG ™«ªL ¿EG .IGOCÓd ájóbÉ©àdG ΩÉμMC’G ‘ kÉaôW áYƒªéŸG íÑ°üJ ÉeóæY ‹ÉŸG ΩGõàd’G hCG ‹ÉŸG π°UC’G ≥≤– ºàj
 ïjQÉJh IôLÉàŸG ïjQÉJ ÚH ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG πé°ùJ .π°UC’G º«∏°ùJ hCG ΩÓà°SÉH áYƒªéŸG ¬«a Ωƒ≤J …òdG ïjQÉàdG …CG ,ájƒ°ùàdG ïjQÉJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÑ°SÉëŸG á≤jôW ΩGóîà°SÉH
 äÉ©«Ñe hCG äÉjÎ°ûe »g ájOÉ«àY’G á≤jô£dÉH äÉ©«ÑŸG hCG äÉjÎ°ûŸG ¿EG .á∏°üdG äGP IGOC’G ≈∏Y á≤Ñ£ŸG á°SÉ«°ù∏d kÉ≤ah iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G ‘ hCG ™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ ájƒ°ùàdG

 .¥Gƒ°SC’G ‘ óFÉ°ùdG ±ô©dÉH hCG º¶ædÉH kÉeƒªY √ójó– ºàj »æeR QÉWEG ∫ÓN äGOƒLƒŸG º«∏°ùJ Ö∏£àJ »àdG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG

≥≤ëàdG ΩóY

:ÉeóæY (¬æe AõL hCG πeÉμdÉH) ‹Ée π°UCG ≥≤– ΩóY ºàj

hCG  ;á«dÉŸG  äGOƒLƒŸG  ∂∏J  øe  ájó≤ædG  äÉ≤aóàdG  ΩÓà°SG  ‘  ≥◊G  »¡àæj  •
 ÖLƒÃ ådÉK ±ôW ¤EG …OÉe ÒNCÉJ ¿hO πeÉμdÉH äÉ≤aóàdG ™aóH ÉeGõàdG πªëàJ πHÉ≤ŸÉH øμdh ,á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ∂∏J øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ΩÓà°SG ‘ ≥◊ÉH áYƒªéŸG ßØà–  •

hCG ;z™aódGh ¢†Ñ≤dG{ Ö«JôJ

ÉeEGh  á«dÉŸG  äGOƒLƒŸG  ∂∏J  øe  ájó≤ædG  äÉ≤aóàdG  ΩÓà°SG  ‘  ≥◊G  πjƒëàH  áYƒªéŸG  Ωƒ≤J  •
π°UCÓd  áeÉ¡dG  ÉjGõŸGh  ôWÉîŸG  áaÉc  áYƒªéŸG  ∫ƒ–  ¿CG  −

.π°UC’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ∫ƒ–  É¡æμdh  π°UCÓd  áeÉ¡dG  ÉjGõŸGh  ôWÉîŸG  áaÉμH  ®ÉØàM’G  hCG  πjƒëàH  áYƒªéŸG  Ωƒ≤J  ’  ¿CG  hCG  −
 π«é°ùJ ºàj ,π°UC’G ≈∏Y Iô£«°ùdG ∫ƒ– ⁄ hCG π°UC’G ÉjGõeh ôWÉfl áaÉμH ®ÉØàM’G hCG πjƒëàH º≤J ⁄h π°UC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ΩÓà°SG ‘ É¡bƒ≤M πjƒëàH áYƒªéŸG Ωƒ≤J ÉeóæY

.π°UC’G ≈∏Y Iô£«°ùdG ‘ áYƒªéŸG QGôªà°SG QGó≤Ã π°UC’G

 .πbCG Éª¡jCG √OGó°S ∂æÑdG ≈∏Y Öéj …òdG πHÉ≤ŸG ≠∏ÑŸ ≈°übC’G ó◊G hCG π°UCÓd á«∏°UC’G ájÎaódG áª«≤dÉH É¡°SÉ«b ºàj ,∫ƒëŸG π°UC’G ≈∏Y ¿Éª°V πμ°T Iô£«°ùdG òNCÉJ ÉeóæY

 .¬à«MÓ°U AÉ¡àfG hCG √DhÉ¨dEG hCG ó≤©dG ‘ OóëŸG ΩGõàd’G øe AÉØYE’G óæY ‹ÉŸG ΩGõàd’G ≥≤– ΩóY ºàj

»FóÑŸG ¢SÉ«≤dG

 áª«≤dÉH áLQóe äGQÉªãà°SÉc áØæ°üŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG AÉæãà°SÉH äGhOC’G πc áØ∏μJ ¤EG äÓeÉ©ŸG ∞«dÉμJ ±É°†J .ádOÉ©dG áª«≤dÉH kÉ«FóÑe á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG hCG äGOƒLƒŸG áaÉc ¢SÉ«b ºàj
.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóe äGQÉªãà°SÉc áØæ°üŸG á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d á∏eÉ©ŸG ∞«dÉμJ êQóJ .ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG
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(áªàJ) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG  2

(áªàJ) á«dÉŸG äGhOC’G

≥MÓdG ¢SÉ«≤dG

¿ƒæjóŸGh ¢Vhô≤dG
 ΩGóîà°SÉH ICÉØ£ŸG áØ∏μàdÉH kÉ≤M’ äGOƒLƒŸG √òg ¢SÉ≤Jh .§°ûf ¥ƒ°S ‘ ÉgÒ©°ùJ ºàj ’ Égójóëàd á∏HÉb hCG áàHÉK äÉYƒaóe äGP á≤à°ûe ÒZ á«dÉe äGOƒLƒe ¿ƒæjóŸGh ¢Vhô≤dG πã“
 ∂dòch IRÉ«◊G óæY IhÓY hCG º°üN …CG QÉÑàY’G ‘ kGPƒNCÉe ICÉØ£ŸG áØ∏μàdG ÜÉ°ùàMG ºàj .áª«≤dG ¢VÉØîfG ¢ü°üfl kÉ°übÉf á«∏©ØdG ádOÉ©dG áª«≤dG á«£¨àd ádó©ŸG á«∏©ØdG IóFÉØdG á≤jôW
 áª«≤dG ¢VÉØîfG øY áŒÉædG ôFÉ°ùÿG êQóJ .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ zóFGƒa äGOGôjEG{ øª°V AÉØWE’G êGQOEG ºàj .»∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e øe CGõéàj ’ G kAõL πμ°ûJ »àdG ∞«dÉμàdGh ÜÉ©JC’G

.záª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ôFÉ°ùN / äÉ°ü°üîŸG{ øª°V ™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘

.z¿ƒæjóeh ¢Vhôb{ `c É¡Ø«æ°üJ ºàj iôNC’G äGOƒLƒŸG ¢†©Hh ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dGh …õcôŸG âjƒμdG ∂æH äGóæ°Sh âjƒμdG ádhO áeƒμM áfGõN äGóæ°Sh ∑ƒæÑdG iód Ió°UQC’Gh ó≤ædG ¿EG

ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóŸG äGQÉªãà°S’G
 ∞«æ°üJ ºàj .ájGóÑdG òæe ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤∏d kÉ≤ah áØæ°üŸG á«dÉŸG äGQÉªãà°S’Gh IôLÉàª∏d É¡H ßØàëŸG äGQÉªãà°S’G :Éªg Úà«Yôa ÚàÄa áÄØdG √òg º°†J
 ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH äGQÉªãà°S’G ∞æ°üJ .Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG ‘ AGô°ûdG IOÉYEG hCG ™«ÑdG ¢Vô¨d á«°SÉ°SCG IQƒ°üH ¬JRÉ«M â“ GPEG IôLÉàª∏d ¬H ßØàëªc QÉªãà°S’G
 ìÉHQCG ájCG ≥≤ëàJh ádOÉ©dG áª«≤∏d kÉ≤ah kÉ≤M’ á«dÉŸG äGOƒLƒŸG √òg ¢SÉ«b ºàj .™ÑàŸG ¢SÉ°SC’G ∂dP ≈∏Y É«∏©dG IQGOE’G »ØXƒe ¤EG ôjQÉ≤àdG ™aQ ºàjh á≤KƒŸG QÉªãà°S’G á«é«JGÎ°S’ kÉ≤ah

 .»FóÑŸG ≥≤ëàdG óæY zájGóÑdG ‘ ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe á«dÉe äGOƒLƒe{ `c äGQÉªãà°SG …CG ∞«æ°üàH áYƒªéŸG º≤J ⁄ .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ áŒÉf ôFÉ°ùN hCG

™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG
 hCG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóe äGQÉªãà°SÉc áØæ°üe ÒZ hCG z™«Ñ∏d áMÉàe{ `c ÉeEG É¡Ø«æ°üJ ºàj á≤à°ûe ÒZ á«dÉe äGOƒLƒe ™«Ñ∏d áMÉàŸG äGQÉªãà°S’G πã“
 áª«≤dG äÓjó©J ¿EÉa ,¬àª«b ¢VÉØîfG hCG π°UC’G ™«H óæY .iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G øª°V ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG ájCG πé°ùJh ádOÉ©dG áª«≤dÉH kÉ≤M’ äGOƒLƒŸG √òg ¢SÉ«b ºàj .Úæjóeh ¢Vhôb

.™ªéŸG πNódG ¿É«H ¤EG ∫ƒ– π°UC’G Gò¡H á≤∏©àŸG áªcGÎŸG ádOÉ©dG

 ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóŸG ±ÓîH á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG
 ∞«dÉμàdGh QGó°UE’G óæY IhÓY hCG º°üN …CG QÉÑàY’G ‘ òNC’G ™e ICÉØ£ŸG áØ∏μàdG ÜÉ°ùM ºàj .á«∏©ØdG IóFÉØdG á≤jôW ΩGóîà°SÉH ICÉØ£ŸG áØ∏μàdÉH kÉ≤M’ á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG √òg ¢SÉ≤J
 áLQóŸG ±ÓîH á«dÉe äÉHƒ∏£e{ `c iôNC’G äÉHƒ∏£ŸGh AÓª©dG ™FGOhh iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG ∞«æ°üJ ºàj .»∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©Ÿ kÓªμe kGAõL Èà©J »àdG

.zôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH

á«£¨àdGh á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G
 OÉ©jh á≤à°ûŸG á«dÉŸG IGOC’G ó≤Y ΩGôHEG ïjQÉJ ‘ ádOÉ©dG áª«≤dÉH kÉ«FóÑe á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G √òg êQóJ .á∏LB’G á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– Oƒ≤Yh IóFÉØdG QÉ©°SCG ä’OÉÑe äÉ≤à°ûŸG øª°†àJ
 áª«≤dG äGP á«dÉŸG äGhOC’G äÉ≤à°ûe êQóJ Éªæ«H ,iôNC’G äGOƒLƒŸG øª°V (á≤≤fi ÒZ ìÉHQCG) áÑLƒŸG ádOÉ©dG áª«≤dG äGP á«dÉŸG äGhOC’G äÉ≤à°ûe êQóJ .ádOÉ©dG áª«≤dÉH kÉ≤M’ É¡°SÉ«b
 zIôLÉàª∏d É¡H ßØàëŸG{ äÉ≤à°ûŸGh á«£¨àdG áÑ°SÉfi •hô°ûH »ØJ ’ »àdG á«£¨à∏d áÑ°ùædÉH .™ªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘ iôNC’G äÉHƒ∏£ŸG øª°V (á≤≤fi ÒZ ôFÉ°ùN) áÑdÉ°ùdG ádOÉ©dG

.™ªéŸG πNódG ¿É«H ¤EG Iô°TÉÑe òNDƒJ äÉ≤à°ûŸG √ò¡d ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG øe áŒÉf ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG ájCG ¿EÉa

 iôNC’G á«dÉŸG äGhOC’G ¢†©H ‘ áæª°†àe áæ«©e äÉ≤à°ûe ™e πeÉ©àdG ºàj .á«ÑæLC’G äÓª©dGh IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉîŸ ¢Vô©àdG IQGOE’ á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ΩGóîà°SÉH áYƒªéŸG Ωƒ≤J
 áª«≤dÉH kÉLQóe »°ù«FôdG ó≤©dG ¿ƒμj ’h »°ù«FôdG ó≤©dÉH á≤∏©àŸG ∂∏àH IÒÑc IQƒ°üH É¡H á°UÉÿG ôWÉîŸG ¢üFÉ°üNh ájOÉ°üàb’G ¢üFÉ°üÿG §ÑJôJ ’ ÉeóæY á∏°üØæe äÉ≤à°ûªc

 .™ªéŸG πNódG ¿É«H øª°V ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG êGQOEG ™e ádOÉ©dG áª«≤∏d kÉ≤ah áæª°†àŸG äÉ≤à°ûŸG √òg ¢SÉ«b ºàj .ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013



11

(áªàJ) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG  2

(áªàJ) á«dÉŸG äGhOC’G

(áªàJ) ≥MÓdG ¢SÉ«≤dG

(áªàJ) á«£¨àdGh á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G
 óæH ÚH ábÓ©dG ≥«KƒàH kÉ«ª°SQ áYƒªéŸG Ωƒ≤J ,á«£¨àdG ábÓY ájGóH ‘ .IOóëŸG ÒjÉ©ŸG ‘ƒà°ùJ »àdG äÓeÉ©ª∏d á«£¨àdG áÑ°SÉfi ≥«Ñ£àH ,áæ«©e ôWÉfl IQGOEG ¢Vô¨d ,áYƒªéŸG Ωƒ≤J

 .á«£¨àdG ábÓY á«dÉ©a º««≤àd Ωóîà°ùŸG Üƒ∏°SC’Gh á«£¨àdG AGôLEG á«é«JGÎ°SGh ±ógh ôWÉîŸG á©«ÑW ∂dP ‘ ÉÃ á«£¨àdG IGOCGh á«£¨àdG

 º««≤J ºàj .á«£¨àdG óæÑd áØæ°üŸG ôWÉîŸG á∏HÉ≤e å«M øe á«dÉY á«dÉ©a äGP ¿ƒμJ ¿CG É¡d ™bƒàŸG øe á«£¨àdG IGOCG ¿CG ¿Éª°†d »ª°SQ º««≤J AGôLEG kÉ°†jCG á«£¨àdG ábÓY ájGóH ‘ ºàj Éªc
 ∫ÓN IÉ£¨ŸG ôWÉîŸÉH á£ÑJôŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG hCG ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG âfÉc GPEG á«dÉY á«dÉ©a äGP á«£¨àdG IGOCG Èà©J .á«dÉe ôjQÉ≤J πc ïjQÉJ ‘ á«ª°SQ IQƒ°üH á«£¨àdG äGhOCG

 .٪125h ٪80 ÚH ìhGÎj ∫ó©Ã IOóëŸG á«£¨àdG á∏HÉ≤e É¡«a ™bƒàŸG áæ°ùdG

 (Ü) h ;á≤≤ëŸG äÉHƒ∏£ŸG hCG äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨à∏d ¢Vô©àdG ôWÉfl »£¨J »àdG ádOÉ©dG áª«≤dG á«£¨J (CG) :ÚàÄa ¤EG á«£¨àdG ∞æ°üJ ,á«£¨àdG áÑ°SÉfi ¢VGôZC’
.IÒÑc IQƒ°üH á∏ªàfi DƒÑæJ á∏eÉ©Ã hCG ≥≤fi ΩGõàdG hCG π°UCÉH á≤∏©àe áæ«©e ôWÉîÃ AGƒ°S á£ÑJôŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘ äGÒ¨àdG ôWÉfl »£¨J »àdG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG á«£¨J

 ádOÉ©dG áª«≤dG á«£¨J
 ‘ É¡LGQOEG  ºàj ádOÉ©dG áª«≤∏d kÉ≤ah á«£¨àdG IGOCG  ¢SÉ«b IOÉYEG  øe á≤≤fi ÒZ IQÉ°ùN hCG  íHQ …CG ¿EÉa ,á«£¨àdG áÑ°SÉfi •hô°T É¡«a ôaGƒàJ »àdG ádOÉ©dG áª«≤dG á«£¨àH ≥∏©àj Éª«a
 ≈£¨ŸG óæÑ∏d ájÎaódG áª«≤dG πHÉ≤e É¡∏jó©J ºàj IÉ£¨ŸG ôWÉîŸÉH á°UÉÿG ≈£¨ŸG óæÑdG øe ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG …CG ¿EG .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘h ziôNCG äÉHƒ∏£e{ hCG ziôNCG äGOƒLƒe{

.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ πé°ùJh

 .á«£¨àdG áÑ°SÉfi ÒjÉ©Ã AÉaƒ∏d á∏gDƒe ó©J ⁄ hCG ,É¡à°SQÉ‡ hCG ÉgDhÉ¨dEG hCG É¡©«H hCG á«£¨àdG IGOCG á«MÓ°U »¡àæJ ÉeóæY á«£¨àdG ábÓY AÉ¡fEG ºàj

ájó≤ædG äÉ≤aóàdG á«£¨J
 ≈∏Y áªFÉb á∏eÉ©e hCG ≥≤fi ΩGõàdG hCG π°UCÉH á≤∏©àŸG ôWÉîŸG ióMEÉH á°UÉÿG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ´ƒæJ á«£¨J ‘ á«£¨àdG IGOCG É¡fCG ≈∏Y á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ióMEG ∞«æ°üJ ºàj ÉeóæY
 äGOGôjE’G ‘ kIô°TÉÑe ‘ ¬LGQOEG ºàj á≤à°ûŸG á«dÉŸG IGOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG øe ∫É©ØdG Aõ÷G ¿EÉa ,IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ≈∏Y ôKDƒJ ób IÒÑc IQƒ°üH çhó◊G á∏ªàfi DƒÑæàdG
 ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ≈∏Y IÉ£¨ŸG á«dÉŸG äÉ≤aóàdG É¡«a ôKDƒJ »àdG áæ°ùdG ¢ùØf ‘ ™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ êQójh iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G ‘ êQóŸG ≠∏ÑŸG OÉ©Ñà°SG ºàjh .iôNC’G á∏eÉ°ûdG

.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ Iô°TÉÑe á≤à°ûŸG IGOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG øe ∫É©a ÒZ AõL …CG êGQOEG ºàj .á«£¨àdG óæÑd áÑ°ùædÉH πNódG ¿É«H ¢ùØf ‘h

 á«£¨àdG áÑ°SÉfi ¿EÉa ,∞«æ°üàdG AÉ¨dEG ” hCG á«£¨àdG áÑ°SÉfi ÒjÉ©e ‘ƒà°ùJ ó©J ⁄ hCG ,É¡à°SQÉ‡ hCG ÉgDhÉ¨dEG hCG É¡©«H ádÉM ‘ hCG á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ióMEG á«MÓ°U »¡àæJ ÉeóæY
 á©bƒàe DƒÑæàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG á∏eÉ©ŸG ó©J ⁄ GPEG .IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ≈∏Y DƒÑæàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG á∏eÉ©ŸG ôKDƒJ ≈àM iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G ‘ êQóŸG ≠∏ÑŸG ≈≤Ñjh »∏Ñ≤à°ùe πμ°ûH ∞bƒàJ

.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ kIô°TÉÑe iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G ‘ êQóŸG ó«°UôdG êGQOEG ºàj ∂dP óæY ,çhó◊G

á«dÉŸG äÉfÉª°†dG
 ádOÉ©dG áª«≤dÉH kÉ«FóÑe á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ á«dÉŸG äÉfÉª°†dG ó«b ºàj .ä’ƒÑ≤dGh äÉfÉª°†dGh OÉªàY’G äÉHÉ£N øe ¿ƒμàJ á«dÉe äÉfÉª°V …OÉ©dG É¡∏ªY ¥É«°S ‘ áYƒªéŸG íæ“
 ióe ≈∏Y âHÉãdG §°ù≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y zä’ƒªYh ÜÉ©JCG äGOGôjEG ‘É°U { óæH øª°V ™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ áª∏à°ùŸG ádƒª©dG AÉØWEG ºàj .iôNC’G äÉHƒ∏£ŸG ‘ áª∏à°ùŸG ádƒª©dG πã“ »àdG
 ≥∏©àŸG  ΩGõàd’G ‘ IOÉjR …CG  π«é°ùJ ºàj .ÈcCG  Éª¡jCG  ¬æY œÉf ‹Ée ΩGõàdG  …CG  áª«b hCG  AÉØWE’G kÉ°übÉf É k«FóÑe πé°ùŸG ≠∏Ñª∏d  kÉ≤ah ¿Éª°†dG ΩGõàdG  ¢SÉ«b kÉ≤M’ ºàj .¿Éª°†dG IÎa

 .á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ á«dÉŸG äÉfÉª°†dÉH
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(áªàJ) á«dÉŸG äGhOC’G

á°UÉ≤ŸG

 ájƒ°ùJh π°UC’G ≥«≤– hCG ‘É°üdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ≠dÉÑŸG √òg ájƒ°ùJ …ƒæJh á≤≤ëŸG ≠dÉÑŸG á°UÉ≤Ã Ωõ∏j ÊƒfÉb ≥M áYƒªéª∏d ¿ƒμj ÉeóæY á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ÚH á°UÉ≤e AGôLEG ºàj
 .óMGh ¿BG ‘ ΩGõàd’G

øjO ájƒ°ùJ ‘ É¡JRÉ«M ” äGOƒLƒe

.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G êQóJ .πbCG Éª¡jCG ádOÉ©dG áª«≤dGh áØ∏μàdÉH øjO ájƒ°ùJ ‘ É¡JRÉ«M ” »àdG äGOƒLƒŸG êQóJ

 äGOƒLƒŸG áª«b ¢VÉØîfG

 ‹ÉŸG π°UC’G ¢Vô©àj .á«dÉŸG äGOƒLƒŸG øe áYƒª› hCG π°UCG áª«b ¢VÉØîfG ≈∏Y »Yƒ°Vƒe π«dO …CG ∑Éæg ¿Éc GPEG Ée ójóëàd º««≤J AGôLEÉH á«dÉe ôjQÉ≤J πc ïjQÉJ ‘ áYƒªéŸG Ωƒ≤J
 ¿ƒμj ¿CGh π°UCÓd »FóÑŸG ≥≤ëàdG ó©H çGóMCG hCG çóM ´ƒbh áé«àf áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ≈∏Y »Yƒ°Vƒe π«dO OƒLh ádÉM ‘ §≤a áª«≤dG ‘ ¢VÉØîfÓd á«dÉŸG äGOƒLƒŸG øe áYƒª› hCG
 óæY á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ™«ªŒ ºàj ,áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G º««≤J ¢VGôZC’ .á«dÉŸG äGOƒLƒŸG øe áYƒª› hCG ‹ÉŸG π°UCÓd IQó≤ŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ≈∏Y ÒKCÉJ çó◊G Gò¡d

 .á∏≤à°ùe IQƒ°üH Égójóëàd á∏HÉb ájó≤f äÉ≤aóJ √óæY ≥≤ëàj iƒà°ùe ≈fOCG

 ÚæjóŸGh ¢Vhô≤∏d áÑ°ùædÉH .√OGOÎ°SG øμªŸG ≠∏ÑŸG ¤EG ‹ÉŸG π°UC’G ¢†ØN ºàj ,áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G IQÉ°ùN óÑμJ ≈∏Y »Yƒ°Vƒe π«dO OƒLh ádÉM ‘ ,ÚæjóŸGh ¢Vhô≤dÉH ≥∏©àj Éª«a
 ¢Vhô≤∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG »∏°UC’G »∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e ¤EG kGOÉæà°SG áeƒ°üfl á©bƒàŸG ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d á«dÉ◊G áª«≤dG πãÁ √OGOÎ°SG øμªŸG ≠∏ÑŸG ¿EÉa ,áàHÉãdG IóFÉØdG ä’ó©e äGP
 ≠dÉÑŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG øª°†àJ .ó≤©dG ¬«∏Y ¢üæj ÉŸ kÉ≤ah ‹É◊G »∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©Ã ¬ª°üN ºàj √OGOÎ°SG øμªŸG ≠∏ÑŸG ¿EÉa ,IÒ¨àŸG IóFÉØdG ä’ó©e äGP ÚæjóŸGh
 ájÎaódG áª«≤dG ¢†ØîJ .ÚæjóŸGh ¢Vhô≤∏d áÑ°ùædÉH á∏KÉ‡ á≤jô£H áª«≤dG ‘ ¢VÉØîfG IQÉ°ùN π«é°ùJh á«dÉŸG äÉfÉª°†dG º««≤J ºàj .ä’ÉØμdGh äÉfÉª°†dG øe ÉgOGOÎ°SG øμªŸG
 ,IQó≤ŸG áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G IQÉ°ùÿ ≠∏Ñe ¢ü≤f hCG IOÉjR ádÉM ‘ .™ªéŸG πNódG ¿É«H øª°V áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G IQÉ°ùN ≠∏Ñe ≥≤ëàjh ¢ü°üfl ÜÉ°ùM ΩGóîà°SG ∫ÓN øe π°UCÓd
 π«é°ùJ ºàj .¢ü°üîŸG ÜÉ°ùM πjó©J ∫ÓN øe ∂dPh kÉ≤HÉ°S á∏é°ùŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ¢†«ØîJ hCG IOÉjR ºàj ¬fEÉa ,áª«≤dG ¢VÉØîfG π«é°ùJ ó©H ™bh çóM ÖÑ°ùH ,á≤M’ áæ°S ‘
 πÑ≤à°ùŸG ‘ ÉgOGOÎ°S’ »≤«≤M ∫ÉªàMG OƒLh ΩóY ádÉM ‘ Éª¡H ≥∏©àŸG ¢ü°üîŸG ÜÉ°ùM ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÚæjóŸGh ¢Vhô≤dG Ö£°T ºàj .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ ¢ùμ©dG hCG IOÉjõdG ≠∏Ñe

.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ OGOÎ°S’G π«é°ùJ ºàj É k≤M’ ¬Ñ£°T ” Ée OGOÎ°SG ádÉM ‘ .áYƒªéŸG ¤EG É¡∏jƒ– hCG äÉfÉª°†dG ™«ªL ≥«≤– ”h

 ÒZ á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùà∏d ٪0.5 áÑ°ùæHh áª¶àæŸG ájó≤ædG äÓ«¡°ùà∏d ٪1 áÑ°ùæH ΩÉ©dG ¢ü°üîª∏d ≈fOC’G ó◊G ≈∏Y á¶aÉëŸG áYƒªéŸG øe …õcôŸG âjƒμdG ∂æH äÉ¡«LƒJ Ö∏£àJ
.äÉfÉª°†dG äÉÄa ¢†©H ó©H ‘É°üdÉH ,ájó≤ædG

 â°Vô©J ób äGQÉªãà°S’G øe áYƒª› hCG G kQÉªãà°SG ¿CG ≈∏Y »Yƒ°Vƒe π«dO OƒLh º««≤àH ‹ÉŸG õcôª∏d ¿É«H πc ïjQÉJ ‘ áYƒªéŸG Ωƒ≤J ,™«Ñ∏d áMÉàŸG º¡°SC’G ‘ äGQÉªãà°SÓd áÑ°ùædÉH
 ôFÉ°ùN kÉ°übÉf ,á«dÉ◊G ádOÉ©dG  áª«≤dGh IRÉ«◊G áØ∏μJ ÚH ¥ôØdÉH É¡°SÉ«b ºàj »àdG  áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG ¿EÉa ,áª«≤dG  ‘ ¢VÉØîf’G ≈∏Y π«dO OƒLh ádÉM ‘ .áª«≤dG  ‘ ¢VÉØîfÓd
 áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ôFÉ°ùN ¢ùμY ºàj ’ .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ êQóJh iôNCG á∏eÉ°T äGOGôjEG øe É¡∏≤f ºàj ,™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ kÉ≤HÉ°S á≤≤ëŸGh QÉªãà°S’G ≈∏Y áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G

 .iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G øª°V Iô°TÉÑe ,áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ó©H ,ádOÉ©dG É¡àª«b ‘ IOÉjR …CG π«é°ùJ ºàj .™ªéŸG πNódG ¿É«H ∫ÓN øe ™«Ñ∏d áMÉàŸG º¡°SC’G ‘ äGQÉªãà°SÓd

 ≈∏Y »Yƒ°Vƒe π«dO OƒLh óæY .áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ≈∏Y »Yƒ°Vƒe π«dO ∑Éæg ¿Éc Ée GPEG ójóëàd IóM ≈∏Y πc äGhOC’G º««≤àH áYƒªéŸG Ωƒ≤J ,™«Ñ∏d áMÉàŸG øjódG äGhOC’ áÑ°ùædÉH
 áæ°S ‘ øjódG äGhOC’ ádOÉ©dG áª«≤dG IOÉjR ádÉM ‘ .á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d á«dÉ◊G áª«≤dGh IGOCÓd ájÎaódG áª«≤dG ÚH ¥ôØdÉH IQÉ°ùÿG ≠∏Ñe ¢SÉ«b ºàj ,áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G
 ¿É«H ∫ÓN øe áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ¢ùμY ºàj ,™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ≥«≤– ó©H ™bh çóëH á«Yƒ°Vƒe IQƒ°üH IOÉjõdG √òg §HQ øμªŸG øe ¿Éch á≤M’

.™ªéŸG πNódG

 ôFÉ°ùN êGQOEG ºàj .ájÎaódG áª«≤dG OGOÎ°SG á«dÉªàMG ΩóY ¤EG ±hô¶dG ‘ äGÒ¨J hCG çGóMCG Ò°ûJ ÉeóæY áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ójó– ¢Vô¨d iôNC’G äGOƒLƒŸG ¢†©H á©LGôe ºàj
 ™«Ñ∏d áeRÓdG ∞«dÉμàdG kÉ°übÉf π°UCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG »g ÉgOGOÎ°SG øμªŸG áª«≤dG ¿EG .ÉgOGOÎ°SG øμªŸG ¬àª«b π°UCÓd ájÎaódG áª«≤dG ¬©e RhÉéàJ …òdG ≠∏ÑŸÉH áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G

.ÈcCG Éª¡jCG ΩGóîà°S’G AÉæKCG áª«≤dG hCG

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) á«dÉŸG äGhOC’G

É¡«∏Y ¢VhÉØàdG OÉ©e ¢Vhôb

 IOÉYEG óæY .¢Vhô≤∏d IójóL •hô°T ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh OGó°ùdG äÉÑ«JôJ óe ∂dP øª°†àj ób .¿Éª°†dG IRÉ«M ¢ù«dh ¢Vhô≤dG á∏μ«g IOÉYEG ¤EG áYƒªéŸG ≈©°ùJ ,OGó°ùdG øY õé©dG ádÉM ‘
 ¢Vhô≤dG IQGOE’G ™LGôJh .™aódG IôNCÉàe ≈≤Ñà°S ¢Vhô≤dG √òg âfÉc GPEG Ée ójó– ‘ Iójó÷G ájóbÉ©àdG äÉÑ«JÎdG •hô°Th OƒæH ≥«Ñ£J ºàj ,¢Vhô≤dG √òg •hô°Th OƒæH ∫ƒM ¢VhÉØàdG

 .á«∏Ñ≤à°ùŸG OGó°ùdG äÉ©aóH AÉaƒdG á«fÉμeEGh ÒjÉ©ŸG áaÉμH ΩGõàd’G ¿Éª°†d QGôªà°SÉH É¡«∏Y ¢VhÉØàdG OÉ©ŸG

 á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG

 äÉ°SÉ«°ùdÉH á≤∏©àŸG äGQGô≤dGh á«dÉŸG äGQGô≤dG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y áYƒªéŸG IQób ‘ …ôgƒ÷G ÒKCÉàdG πãªàjh . kÉjôgƒL kGÒKCÉJ áYƒªéŸG É¡«∏Y ¢SQÉ“ »àdG ácô°ûdG »g á∏«eõdG ácô°ûdG ¿EG
.äÉ°SÉ«°ùdG ∂∏J ≈∏Y ácÎ°ûe Iô£«°S ¢SQÉ“ hCG É¡«∏Y ô£«°ùJ ’ É¡æμdh É¡«a ôªãà°ùŸG ácô°û∏d á«∏«¨°ûàdG

 ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘ á∏«eõdG ácô°ûdG ‘ QÉªãà°S’G êGQOEG ºàj ,á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jô£d kÉ≤ah .á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW ΩGóîà°SÉH É¡d á∏«eõdG ácô°ûdG ‘ áYƒªéŸG QÉªãà°SG øY áÑ°SÉëŸG ºàj
 ácô°ûdGh áYƒªéŸG ÚH äÓeÉ©ŸG øY áŒÉædG á≤≤ëŸG ÒZ ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ¿EG .á∏«eõdG ácô°ûdG äGOƒLƒe ‘É°U øe áYƒªéŸG á°üM ‘ IRÉ«◊G ó©H Ée äGÒ¨J kGóFGR áØ∏μàdÉH ™ªéŸG

.á∏«eõdG ácô°ûdG ‘ áYƒªéŸG á°üM QGó≤Ã ÉgOÉ©Ñà°SG ºàj á∏«eõdG

 á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G ‘ IRÉ«◊G ó©H Ée äÉcôM ‘ É¡à°üM π«é°ùJ ºàj Éªc ™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ á∏«eõdG É¡àcô°T øe IRÉ«◊G ó©H Ée ôFÉ°ùN hCG ìÉHQCG ‘ áYƒªéŸG á°üM π«é°ùJ ºàj
 IQƒ°üH ÉgQÉÑàNG hCG  ÉgDhÉØWEG ºàj ’h QÉªãà°SÓd ájÎaódG áª«≤dG ‘ á∏«eõdG ácô°ûdÉH á≤∏©àŸG Iô¡°ûdG êGQOEG ºàj .™ªéŸG á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H ‘ á∏«eõdG ácô°û∏d iôNC’G

 .áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ójó– ¢Vô¨d á∏°üØæe

 á∏«eõdG  ácô°û∏d  á«dÉŸG  ôjQÉ≤àdG  ïjQÉJ  ‘  ¥ôØdG  ¿EG  .áYƒªéª∏d  á«Ñ°SÉëŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  ™e  á∏«eõdG  ácô°û∏d  á«Ñ°SÉëŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  ≥aGƒàJ  »μd  ,∂dP  Ωõd  ≈àe  ,äÓjó©àdG  AGôLEG  ºàj
 .áYƒªéª∏d á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ïjQÉJh ïjQÉàdG ∂dP ÚH ™≤J »àdG çGóMC’G hCG ájôgƒ÷G äÓeÉ©ŸG äGÒKCÉàd äÓjó©J AGôLEG ºàj .ô¡°TCG áKÓK RhÉéàj ’ áYƒªéŸGh

 ≠∏Ñe áYƒªéŸG Ö°ùà– ,ádÉ◊G √òg ‘h .¬àª«b â°†ØîfG ób á∏«eõdG ácô°ûdG ‘ QÉªãà°S’G ¿CG ≈∏Y »Yƒ°Vƒe π«dO …CG ∑Éæg ¿Éc GPEG Ée ójóëàH á«dÉe ôjQÉ≤J πc ïjQÉJ ‘ áYƒªéŸG Ωƒ≤J
.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ ≠∏ÑŸG πé°ùJh ájÎaódG É¡àª«bh á∏«eõdG ácô°û∏d √OGOÎ°SG øμªŸG ≠∏ÑŸG ÚH ¥ôØdÉH áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN

 ó≤a óæY á∏«eõdG ácô°û∏d ájÎaódG áª«≤dG ÚH ¥hôa …CG êQóJ .ádOÉ©dG ¬àª«≤d kÉ≤ah »≤Ñàe QÉªãà°SG …CG π«é°ùJh ¢SÉ«≤H áYƒªéŸG Ωƒ≤J ,á∏«eõdG ácô°ûdG ≈∏Y ¢Sƒª∏ŸG ÒKCÉàdG ó≤a óæY
 .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ ™«ÑdG øe äÓ°üëàŸGh »≤ÑàŸG QÉªãà°SÓd ádOÉ©dG áª«≤dGh ¢Sƒª∏ŸG ÒKCÉàdG

∫OÉ©ŸG ó≤ædGh ó≤ædG
.kÉeƒj ÚKÓK RhÉéàJ ’ á«∏°UCG ¥É≤ëà°SG IÎa äGP ∑ƒæÑdG iód ™FGOƒdGh Ió°UQC’Gh ¥hóæ°üdG ‘ ó≤ædG øe ∫OÉ©ŸG ó≤ædGh ó≤ædG ¿ƒμàj

äGó©ŸGh ÊÉÑŸG
 AÉæãà°SÉH äGó©ŸGh ÊÉÑŸG ™«ªL ≈∏Y ∑Ó¡à°S’G π«ª– ºàj .áª«≤dG ¢VÉØîfG ôFÉ°ùNh ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G kÉ°übÉf áØ∏μàdÉH - ôM ∂∏e ácƒ∏ªŸG ¢VQC’G ±ÓîH - äGó©ŸGh ÊÉÑŸG êQóJ

 .É¡d Qó≤ŸG »LÉàfE’G ôª©dG ióe ≈∏Y âHÉãdG §°ù≤dG á≤jôW ¢SÉ°SCG ≈∏Y π°UCG πc áØ∏μJ Ö£°ûd Ö°ùà– ä’ó©Ã ôM ∂∏e ¢VQC’G

 øe º««≤àdG ¤EG kGOÉæà°SG º««≤àdG IOÉYEG ïjQÉJ ‘ ádOÉ©dG áª«≤dG πãÁ …òdGh ¬ª««≤J OÉ©ŸG ≠∏Ñª∏d kÉ≤ah ôM ∂∏e ¢VQC’G êQóJ ,»FóÑŸG ≥≤ëàdG ó©H .áØ∏μàdÉH kÉ«FóÑe ôM ∂∏e ¢VQC’G êQóJ
 ≥≤ëŸG ¢†FÉØdG ≠∏Ñe õé©dG RhÉéàj ’CG á£jô°T iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G øª°V π°üØæe óæÑc ,º««≤àdG IOÉYEG øe œÉædG õé©dG hCG ¢†FÉØdG êQój .Ú∏≤à°ùŸG Ú«LQÉÿG Úª«≤ŸG πÑb
 º««≤àdG IOÉYEG ¢†FÉa ¢ùμY QGó≤Ã ™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ IOÉjõdG êQóJ .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ êQój kÉ≤HÉ°S ≥≤ëŸG ¢†FÉØdG RhÉéàj …òdG º««≤àdG IOÉYEG øe œÉædG õé©dG ≠∏Ñe ¿EG .kÉ≤HÉ°S

 . kIô°TÉÑe á∏MôŸG ìÉHQC’G ¤EG É¡©«H ” »àdG ôM ∂∏e ¢VQC’ÉH ≥∏©àŸG º««≤àdG IOÉYEG ¢†FÉa πjƒ– ºàj ,OÉ©Ñà°S’G óæY .kÉ≤HÉ°S ™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ á≤≤ëŸG º««≤àdG IOÉYEG IQÉ°ùÿ
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(áªàJ) äGó©ŸGh ÊÉÑŸG
 ÜÉ°ùàMG ¢Vô¨d äGOƒLƒª∏d IQó≤ŸG á«æeõdG QÉªYC’G ¿EG  .á«dÉe áæ°S πc ájÉ¡f ‘ ,áªFÓŸG ä’É◊G ‘ É¡∏jó©Jh ,∑Ó¡à°S’G ¥ôWh á«æeõdG QÉªYC’Gh ájójôîàdG º«≤dG á©LGôe ºàj

 :»∏j Éªc »g ∑Ó¡à°S’G

 áæ°S 20   ÊÉÑe

 äGƒæ°S 5 ¤EG 3   äGó©eh çÉKCG

 ¬fEÉa ,áª«≤dG ¢VÉØîfG ≈∏Y ô°TDƒe …CG ∑Éæg ¿Éc GPEGh .áª«≤dG ¢VÉØîfG ≈∏Y ô°TDƒe ∑Éæg ¿Éc GPEG Ée ójóëàd ‹ÉŸG õcôª∏d ¿É«H πc ïjQÉàH äGó©ŸGh ÊÉÑª∏d ájÎaódG áª«≤dG á©LGôe ºàj
.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ áª«≤dG ¢VÉØîfG øY áŒÉf ôFÉ°ùN …CG π«é°ùJ ºàj Éªc ,ÉgOGOÎ°SG øμªŸG É¡ª«b ¤EG äGOƒLƒŸG ¢†«ØîJ ºàj

áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉμe
.´hôØdG É¡«a πª©J »àdG ∫hódG ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG á∏°üdG äGP ÚfGƒ≤dGh ∞XƒŸG ó≤Yh »àjƒμdG πª©dG ¿ƒfÉb ÖLƒÃ ÚØXƒª∏d á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑª∏d ¢ü°üfl ÜÉ°ùàMG ºàj

áæjõÿG º¡°SCG
 á≤jôW ΩGóîà°SÉH áæjõÿG º¡°SCG øY áÑ°SÉëŸG ºàj .ÉgDhÉ¨dEG hCG ÉgQGó°UEG IOÉYEG ó©H ºàj ⁄h ∂æÑdG πÑb øe É¡JRÉ«M IOÉYEG ”h ÉgQó°UCG »àdG ∂æÑdG º¡°SCG øe áæjõÿG º¡°SCG ¿ƒμàJ
 ¤EG ìÉHQC’G áaÉ°VEG ºàj ,áæjõÿG º¡°SCG QGó°UEG IOÉYEG óæY .á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M øª°V πHÉ≤e ÜÉ°ùM ¤EG É¡JRÉ«M OÉ©ŸG º¡°SC’G áØ∏μàd ¿hRƒŸG §°SƒàŸG π«ª– ºàj ,á≤jô£dG √ò¡d kÉ≤ah .áØ∏μàdG
 IóFGR ôFÉ°ùN ájCG π«ª– ºàj .ÜÉ°ù◊G Gòg ‘ øFGódG ó«°UôdG QGó≤Ã ÜÉ°ù◊G ¢ùØf ¤EG á≤≤fi ôFÉ°ùN ájCG π«ª– kÉ°†jCG ºàj .™jRƒà∏d πHÉb ÒZ óæH ƒgh { áæjõÿG º¡°SCG »WÉ«àMG{ óæH
 §°Sƒàe π«∏≤Jh »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y áæjõÿG º¡°SCG OóY IOÉjR ¤EG áëæŸG º¡°SCG QGó°UEG …ODƒj .ájó≤f ìÉHQCG äÉ©jRƒJ …CG º¡°SC’G √òg ≥ëà°ùJ ’ .äÉ«WÉ«àM’G ¤EG ºK á∏MôŸG ìÉHQC’G ¤EG

 .áæjõÿG º¡°SCG áØ∏μJ ‹ÉªLEG ≈∏Y ÒKCÉàdG ¿hO º¡°ùdG áØ∏μJ

ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b
 hCG Ée π°UCG ™«H øe º∏à°ùŸG ô©°ùdG É¡fCÉH ádOÉ©dG áª«≤dG ±ô©J .‹Ée õcôe ¿É«H πc ïjQÉJ ‘ ádOÉ©dG áª«≤dG áYƒªéŸG ¢ù«≤J ,ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ∂∏àd áÑ°ùædÉH

 .¢SÉ«≤dG ïjQÉJ ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ ÚcQÉ°ûe ÚH áª¶àæe äÓeÉ©e ‘ Ée ΩGõàdG π≤æd ´ƒaóŸG

 :á«dÉàdG ä’É◊G ióMEG ‘ ΩGõàd’G π≤f hCG π°UC’G ™«H á∏eÉ©e çhóëH ¢VGÎa’G ≈∏Y á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b óæà°ùj

hCG  ,ΩGõàd’G  hCG  π°UCÓd  »°ù«FôdG  ¥ƒ°ùdG  ‘  π≤ædG  hCG  ™«ÑdG  •
.ΩGõàd’G  hCG  π°UCÓd  áeAÓe  ÌcC’G  ¥ƒ°ùdG  ‘  …CG  ,»°ù«FôdG  ¥ƒ°ùdG  ÒZ  ‘  π≤ædG  hCG  ™«ÑdG  •

 ‘ ÚcQÉ°ûª∏d øμªŸG øe »àdG äÉ°VGÎa’G ΩGóîà°SÉH ΩGõàd’G hCG π°UCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b ºàj .áeAÓe ÌμdG ¥ƒ°ùdG hCG »°ù«FôdG ¥ƒ°ùdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ∂æÑdG ¿ÉμeEÉH ¿ƒμj ¬fCG Öéj
.á°UÉÿG º¡àë∏°üŸ ¿ƒ∏ª©«°S ¥ƒ°ùdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG ¿CG ¢VGÎaÉH ,ΩGõàd’G hCG π°UC’G Ò©°ùJ óæY É¡eGóîà°SG ¥ƒ°ùdG

 iƒà°ùe π°†aCGh ≈∏YCÉH π°UC’G ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ájOÉ°üàbG ™aÉæe êÉàfEG ≈∏Y ¥ƒ°ùdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG IQób (á«dÉŸG äGhOC’G ±ÓN äGhOC’G) á«dÉŸG ÒZ äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b »YGôj
 .¬d iƒà°ùe π°†aCGh ≈∏YCÉH π°UC’G Ωóîà°ùj ¿CG πªàëŸG øe ¥ƒ°ùdG ‘ ôNBG ∑QÉ°ûe ¤EG ¬©«H ∫ÓN øe hCG ,¬d

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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 (áªàJ) ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b
 π«∏≤Jh  á∏°üdG  äGP  áXƒë∏ŸG  äÓNóª∏d  ΩGóîà°SG  ≈°übCG  ≥«≤– ™e ádOÉ©dG  áª«≤dG  ¢SÉ«≤d  á«aÉc  äÉfÉ«H  É¡d  ôaƒàJ  »àdGh  ±hô¶dG  ‘ áªFÓŸG  º««≤àdG  Ö«dÉ°SCG  áYƒªéŸG  Ωóîà°ùJ

.áXƒë∏ŸG ÒZ äÓNóŸG ΩGóîà°SG

ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b

 ,á£°ûf ÒZ ¥ƒ°S É¡d »àdG á«dÉŸG äGhOC’G ∂dP ‘ ÉÃ ,iôNC’G á«dÉŸG äGhOC’G áaÉμd áÑ°ùædÉH .AGô°T ¢VhôY ôNBG QÉ©°SCG ≈∏Y á£°ûf ¥Gƒ°SCG ‘ ádhGóàŸG á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG º«≤dG óæà°ùJ
 á∏KÉ‡ äGhOCÉH áfQÉ≤ŸÉH ,áàëH ájQÉŒ •hô°T äGP áãjóM á∏eÉ©e øe á≤à°ûŸG ádOÉ©dG áª«≤dG º««≤àdG Ö«dÉ°SCG øª°†àJ .áÑ°SÉæe º««≤J Ö«dÉ°SCG ΩGóîà°SÉH ádOÉ©dG áª«≤dG ójó– ºàj ¬fEÉa
 äGQÉªãà°SÓd áÑ°ùædÉH .¥ƒ°ùdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG πÑb øe áeÉY áØ°üH áeóîà°ùŸG á∏°üdG äGP iôNC’G º««≤àdG Ö«dÉ°SCG hCG áeƒ°üîŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG á≤jôW hCG ,áXƒë∏e á«bƒ°S QÉ©°SCG äGP

.ádOÉ©dG áª«≤∏d ∫ƒ≤©e ôjó≤J AGôLEG Qò©J ƒd Éª«a áØ∏μàdÉH QÉªãà°S’G êGQOEG ºàj ,á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M äGhOCG ‘

 kÉ≤ah á«∏Ñ≤à°ùŸG ájóbÉ©àdG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG º°üN ≥jôW øY ,πLC’G IÒ°üb á©«ÑW É¡d ¿ƒμj »àdG ∂∏J ±ÓN ,ICÉØ£ŸG áØ∏μàdÉH áLQóŸG á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ójó– ºàj
.á∏KÉ‡ á«dÉe äGhOC’ ¥ƒ°ùdG ‘ á«dÉ◊G IóFÉØdG ä’ó©Ÿ

.¿ƒ∏≤à°ùe ¿ƒª«≤e ¬jôéj …òdG º««≤àdG ¤EG G kOÉæà°SG á«dÉŸG ÒZ äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ≤J

 êPÉ‰ hCG á∏°üdG äGP ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG ΩGóîà°SÉH ¥ƒ°ùdG Ö°ùM É¡°SÉ«b ºàj »àdG á≤à°ûŸG á«dÉŸG IGOC’G √òg øe á≤≤ëŸG ÒZ IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫OÉ©J á≤à°ûŸG á«dÉŸG IGOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ¿EG
.á«∏NGódG Ò©°ùàdG

:»∏j Éªc á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ É¡æY ìÉ°üaE’Gh ádOÉ©dG É¡àª«b ¢SÉ«b ºàj »àdG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG áaÉc ∞æ°üJ 

;AGô°T ¢VhôY ôNBG ¤EG G kOÉæà°SG §°ûf ¥ƒ°S ‘ ádhGóàŸG :  1  iƒà°ùŸG  •
 áfQÉ≤e øe º««≤àdG òNCÉ oj .ô°TÉÑe ÒZ hCG ô°TÉÑe πμ°ûH É kXƒë∏e ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b ≈∏Y …ôgƒ÷G ÒKCÉàdG …P äÓNóŸG øe iƒà°ùe πbCG É¡«a ¿ƒμj º««≤J Ö«dÉ°SCG  :  2  iƒà°ùŸG  •

h ;¥ƒ°ùdG ‘ á°Vhô©e QÉ©°SCG É¡d ôaƒàJ πKÉ‡ äGhOCG ¤EG áàëH ájQÉŒ •hô°ûH áãjóM á∏eÉ©e

 ájó≤ædG äÉ≤aóàdG Üƒ∏°SCG º««≤àdG Ö«dÉ°SCG øª°†àJ .É kXƒë∏e ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b ≈∏Y …ôgƒ÷G ÒKCÉàdG …P äÓNóŸG øe iƒà°ùe πbCG É¡«a ¿ƒμj ’ º««≤J Ö«dÉ°SCG  :  3  iƒà°ùŸG  •
.¥ƒ°ùdG ±GôWCG πÑb øe É¡eóîà°SG Oƒ°ùj áÑ°SÉæe iôNCG º««≤J Ö«dÉ°SCG hCG ájÎaódG áª«≤dG Üƒ∏°SCG hCG áeƒ°üîŸG

 º««≤J IOÉYEG ≥jôW øY »eô¡dG ∫hó÷G äÉjƒà°ùe ÚH âKóM ób äÓjƒëàdG âfÉc GPG Ée áYƒªéŸG Oó– ,Qôμàe ¢SÉ°SG ≈∏Y á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ áLQóŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d áÑ°ùædÉH
 .á«dÉe ôjQÉ≤J IÎa πc ájÉ¡f ‘ (πμc ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b ≈∏Y …ôgƒ÷G ÒKCÉàdG …P äÓNóŸG øe iƒà°ùe πbCG ¤EG kGOÉæà°SG ) ∞«æ°üàdG

äGOGôjE’G ≥≤–
 IóFÉØdG ∫ó©e ΩGóîà°SÉH óFGƒØdG äGOGôjEG ≥≤– ºàj ,Úæjóeh ¢Vhô≤c áØæ°üŸG á«dÉŸG IGOC’G áª«b ¢VÉØîfG óæY .á«∏©ØdG IóFÉØdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y óFGƒØdG äÉahô°üeh äGOGôjEG ≥≤ëàJ
 ∂∏J  áæª°†àe IóFÉa  πª– »àdG  á«dÉŸG  äGhOC’G  ™«ª÷ óFGƒØdG  äÉahô°üeh äGOGôjEG  ≥≤ëàJ  .áª«≤dG  ¢VÉØîfG  IQÉ°ùN ¢SÉ«b  ¢Vô¨d  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ájó≤ædG  äÉ≤aóàdG  º°üÿ Ωóîà°ùŸG

 .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ óFGƒØdG äGOGôjEG øª°V ™«Ñ∏d áMÉàŸG äGQÉªãà°S’Gh ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG

 ióe ≈∏Y iôNC’G ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G π«é°ùJ ºàj .»∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e ≈∏Y πjó©àc á«dÉŸG IGOCÓd »∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e øe CGõéàj ’ G kAõL Èà©J »àdG ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G ™e πeÉ©àdG ºàj
.ìÉHQC’G √òg ΩÓà°SG ‘ ≥◊G âÑãj ÉeóæY ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ äGOGôjEG ≥≤ëàJh áeóÿG IÎa

ÖFGô°†dG
.á«LQÉÿG ´hôØdG πª©J å«M IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’Gh âjƒμdG ‘ á«dÉŸG íFGƒ∏d kÉ≤ÑW ÖFGô°†∏d äÉ°ü°üfl Ö°ùà–
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á«ÑæLC’G äÓª©dG
 ájÉ¡f ‘ áªFÉ≤dG á«ÑæLC’G äÓª©dÉH ájó≤ædG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG πjƒ– …ôéjh .äÓeÉ©ŸG áª«b ójó– ïjQÉàH IóFÉ°ùdG ±ô°üdG QÉ©°SC’ kÉ≤ah á«ÑæLC’G äÓª©dÉH äÓeÉ©ŸG πé°ùJ

.‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ïjQÉàH IóFÉ°ùdG ±ô°üdG QÉ©°SC’ kÉ≤ah »àjƒμdG QÉæjódG ¤EG áæ°ùdG

 πjƒ– ºàj .á«FóÑŸG äÓeÉ©ŸG ïjQGƒJ ‘ Éªc ±ô°üdG QÉ©°SCG ä’ó©e ΩGóîà°SÉH É¡∏jƒ– ºàj á«ÑæLC’G äÓª©dÉH á«îjQÉàdG áØ∏μàdÉH ¢SÉ≤J »àdG ájó≤ædG ÒZ äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ¿EG
 ájó≤ædG ÒZ äGOƒLƒŸG ádÉM ‘ .É¡àª«b ójó– ïjQÉàH IóFÉ°ùdG ±ô°üdG QÉ©°SC’ kÉ≤ah »àjƒμdG QÉæjódG ¤EG ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóŸG á«ÑæLC’G äÓª©dÉH ájó≤ædG ÒZ äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG
 iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G ‘ Iô°TÉÑe á∏°üdG äGP á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– ¥hôa π«é°ùJ kÉ°†jCG …ôéj ,iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G ‘ Iô°TÉÑe ádOÉ©dG É¡àª«b ‘ Ò¨àdG π«é°ùJ ºàj »àdG

.™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ Iô°TÉÑe á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– ¥hôa π«é°ùJ ºà«a ,iôNC’G ájó≤ædG ÒZ äGOƒLƒª∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG

 §°SƒàÃ äÉ«∏ª©dG ∂∏àd π«¨°ûàdG èFÉàf πjƒ– ºàj .‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ïjQÉàH IóFÉ°ùdG ±ô°üdG QÉ©°SC’ kÉ≤ah á«ÑæLC’G äÉ«∏ª©∏d ájó≤ædG ÒZh ájó≤ædG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG πjƒ– ºàj
 .á«ÑæLC’G äÉ«∏ª©dG OÉ©Ñà°SG ïjQÉJ ≈àM iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G óæH ‘ πjƒëàdG øe áŒÉædG ¥hôØdG êGQOEG ºàjh .áæ°ù∏d ±ô°üdG QÉ©°SCG

äÉYÉ£≤dG äÉeƒ∏©e
 º««≤J h OQGƒŸG ¢ü«°üîàd π«¨°ûàdG äÉYÉ£b ∂æÑdG IQGOEG Ωóîà°ùJ .∞«dÉμJ óÑμJh äGOGôjEG ≥«≤– ¤EG …ODƒJ ób »àdG ∫ÉªYC’G á£°ûfCÉH §ÑJôj áYƒªéŸG øe õ«‡ AõL ƒg ´É£≤dG ¿EG

 .ÉÑ°SÉæe ∂dP ¿Éc GPEG É¡æY ôjQÉ≤àdG ™aôd á∏HÉb äÉYÉ£≤c É¡æY ôjQÉ≤J ™aQ ºàjh á∏KÉ‡ ájOÉ°üàbG ¢üFÉ°üNh AÓªY áÄah äÉeóNh äÉéàæÃ §ÑJôJ »àdG π«¨°ûàdG äÉYÉ£b ™«ªŒ ºàj .AGOC’G

áfÉeC’G áØ°üH äGOƒLƒŸG
.™ªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H øª°V êQóJ ’ ‹ÉàdÉHh áYƒªéª∏d äGOƒLƒªc πeÉ©J ’ ádÉch hCG áfÉeCG áØ°üH É¡H ßØàëŸG äGOƒLƒŸG ¿EG

ΩÉμMC’Gh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG
 äGÒ¨à∏d áé«àf Ò¨àJ ób á«∏Ñ≤à°ùŸG äGQƒ£àdG ∫ƒM á«dÉ◊G ΩÉμMC’Gh ±hô¶dG øμdh .á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG óæY áMÉàŸG äGô°TDƒŸG ≈∏Y ΩÉμMC’Gh äGôjó≤àdG ‘ áYƒªéŸG óæà°ùJ

.áYƒªéŸG Iô£«°S ¥É£f êQÉN ™≤J »àdG ¥ƒ°ùdÉH á≤∏©àŸG ±hô¶dG hCG

:√ÉfOCG ¬à°ûbÉæe ” É¡H á£ÑJôŸG ôWÉîŸGh äGOƒLƒŸG äÉÄa ¢†©Ñd ájÎaódG áª«≤dG ójóëàd IQGOE’G πÑb øe ™ÑàŸG ¢SÉ°SC’G ¿EG

ÚæjóŸGh ¢Vhô≤dG áª«b ¢VÉØîfG ôFÉ°ùN

 …ôgƒL ôjó≤J ™°Vh Öéj á°UÉN áØ°üHh .™ªéŸG πNódG ¿É«H ‘ áª«≤dG ¢VÉØîfG ôFÉ°ùN π«é°ùJ Öéj ¿Éc GPEG Ée ójóëàd …QhO ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÚæjóŸGh ¢Vhô≤dG á©LGôÃ áYƒªéŸG Ωƒ≤J
 πeGƒY IóY ∫ƒM äÉ°VGÎa’G ¤EG IQhô°†dÉH óæà°ùJ äGôjó≤àdG ∂∏J .áHƒ∏£ŸG äÉ°ü°üîŸG iƒà°ùe ójó– óæY á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG â«bƒJh ≠∏Ñe ójóëàd áÑ°ùædÉH IQGOE’G πÑb øe

.ócCÉàdG ΩóYh á«Ñ°SÉëŸG ΩÉμMC’G øe áJhÉØàe äÉLQO øª°†àJ

 ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b

 øª°†àJh .áXƒë∏e ÒZ hCG áXƒë∏e äÉfÉ«H øe ÉeEG êPÉªædG √òg äÓNóe òNDƒJ ,Ò©°ùJ êPÉ‰ hG º««≤J Ö«dÉ°SCG ΩGóîà°SÉH ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘ á∏é°ùŸG ádOÉ©dG º«≤dG ¢SÉ«b ádÉM ‘
 ¢UÉ°üàN’G  ¥É£fh  ∫ÉªYC’G  ´É£≤H  á≤∏©àŸG  ájOÉ°üàb’G  äÉ°VGÎa’Gh  ôWÉîŸG  ºéMh É¡«a  ôªãà°ùŸG  ácô°û∏d  »∏Ñ≤à°ùŸG  ‹ÉŸG  AGOC’ÉH  á≤∏©àŸG  äÉ°VGÎa’G  áXƒë∏ŸG  ÒZ äÓNóŸG

.É¡∏ªY É¡«a ôªãà°ùŸG ácô°ûdG ¬«a ¢SQÉ“ …òdG ‘Gô¨÷G

.ájÎaódG º«≤dG ≈∏Y ÒKCÉJ ájhÉ°ùàe áLQóH ádƒ≤©e É¡æμdh áØ∏àîŸG äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG ∂dòch äGôjó≤àdG √òg ‘ äGÒ«¨J …C’ ¿ƒμj

 áLQóŸG ≠dÉÑŸG ≈∏Y ájôgƒL ÌcC’G ÒKCÉàdG É¡d »àdGh äGôjó≤J øª°†àJ »àdG ∂∏J øY ô¶ædG ¢†¨H á«dÉàdG ΩÉμMC’G PÉîJÉH IQGOE’G âeÉb ,áYƒªéª∏d á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ≥«Ñ£J QÉWEG ‘
:á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG  2

 (áªàJ) ΩÉμMC’Gh äGôjó≤àdG ΩGóîà°SG

á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ∞«æ°üJ

 ™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG hCG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóe äGQÉªãà°SÉc É¡Ø«æ°üJ Öéj ¿Éc GPEG Ée ójóëàd á«dÉŸG äGOƒLƒŸG IRÉ«M ¿CÉ°ûH QGôb PÉîJÉH IQGOE’G Ωƒ≤J
 QÉ©°SCG ôaƒJh ¥ƒ°ùdG/ºé◊G •hô°T º««≤J ¤EG GOÉæà°SG ∂dPh ΩÉμMCG QGó°UEG ’ ΩCG á£°ûf Iô©°ùŸG á«dÉŸG IGOC’G ¥ƒ°S âfÉc GPEG Éª«a ójó– Ωõ∏à°ùj ,∂dP ¤EG káaÉ°VEG .Úæjóeh ¢Vhôb hCG

 .áª¶àæeh IõgÉL

™«Ñ∏d áMÉàŸG äGQÉªãà°S’G áª«b ¢VÉØîfG

 π«dO ô¡X GPEG  hCG  ,É¡àØ∏μJ øY π≤j ÉÃ ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ π°UGƒàe hCG  ÒÑc ¢VÉØîfG ∑Éæg ¿Éc GPEG  É¡àª«b â°†ØîfG äGQÉªãà°SÉc ™«Ñ∏d áMÉàŸG äGQÉªãà°S’G á∏eÉ©Ã áYƒªéŸG Ωƒ≤J
 ájó≤ædG äÉ≤aóàdGh ¥ƒ°ùdGh ∫ÉªYC’G ´É£b ±hôX πª°ûJ º««≤J πeGƒY øª°†àjh áeÉg ΩÉμMCG Ö∏£àj zπ°UGƒàŸG{ hCG zÒÑμdG{ ¢VÉØîf’G ójó– ¿EG .áª«≤dG ¢VÉØîfG ≈∏Y ôNBG »Yƒ°Vƒe

.º°üÿG πeGƒYh á«∏Ñ≤à°ùŸG

∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f  3

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

iôNCG ∑ƒæH iód …QÉL ÜÉ°ùM ‘h ¥hóæ°üdG ‘ ó≤f45,84932,236

 …õcôŸG âjƒμdG ∂æH iód ™FGOhh Ió°UQCG62,23773,181

∑ƒæÑdG iód ™FGOh89,835146,060

197,921251,477

 …õcôŸG âjƒμdG ∂æH äGóæ°Sh âjƒμdG ádhO áeƒμM áfGõN äGóæ°S  4

.áYƒªéŸG πÑb øe »°ù«FôdG ¥ƒ°ùdG øe É¡JRÉ«M ºàjh ,¢UÉÿG ¬HÉ°ù◊ hCG á«dÉŸG IQGRh øY áHÉ«f …õcôŸG âjƒμdG ∂æH πÑb øe á«dÉŸG äGhOC’G √òg QGó°UEG ºàj

 ∞∏°Sh ¢Vhôb  5

 :»∏j Éªc »g AÓª©dG ¤EG ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤∏d ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN ¢ü°üfl ájƒ°ùJ ¿EG

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

 ôjÉæj 1 ‘148,043121,982

 á«ÑæLCG äÓªY πjƒ– ¥ôa5349

 áæ°ùdG ∫ÓN áHƒ£°ûe ≠dÉÑe(44,876)(18,301)

äGOGOÎ°SG1,1671,370

(13 ìÉ°†jEG) áæ°ù∏d πªëŸG38,53742,943

Èª°ùjO 31 ‘142,924148,043

ΩÉY ¢ü°üfl119,707122,418

Oófi ¢ü°üfl23,21725,625



2013 á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG  18

 (áªàJ) ∞∏°Sh ¢Vhôb  5

 ∞dCG 112,106 :2012 Èª°ùjO 31) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 60,358 ≠∏Ñe ájOôa IQƒ°üH É¡àª«b ¢VÉØîfG ójó– ” »àdGh AÓªY ¤EG ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG â∏é°S ,2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
 ¢Vhô≤∏d áYƒªéŸG É¡H ßØà– »àdG äÉfÉª°†∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ¿EG .(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 25,625 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 23,217 ≠∏ÑÃ Oófi ¢ü°üfl ¤EG áaÉ°VE’ÉH (»àjƒc QÉæjO

 .(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 99,774 :2012 Èª°ùjO 31) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 39,317 ≠∏ÑÃ âfÉc 2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc AÓªY ¤EG áMƒæªŸG áª«≤dG á°†Øîæe ∞∏°ùdGh

 .(8 ìÉ°†jEG) iôNCG äÉHƒ∏£e øª°V êQóe ƒgh ,(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 13,078 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 15,462 ≠∏ÑÃ ƒg ájó≤ædG ÒZ äÓ«¡°ùà∏d ôaƒàŸG ¢ü°üîŸG ¿EG

  .(CG) 20 ìÉ°†jEG ¤EG ´ƒLôdG ≈Lôj ,∞∏°ùdGh ¢Vhô≤∏d ¿ÉªàF’G ôWÉfl ∞«ØîJ πeGƒYh áÄØdG Ö°ùM á«fÉªàF’G IQGó÷Gh á«fÉªàF’G äGõcÎdGh ,ôWÉîŸG IQGOEÉH á≤∏©àŸG äÉMÉ°üaEÓd áÑ°ùædÉH

 á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG  6

 âjƒμdG ‘ á°ù°SDƒe áLQóe ÒZ á°†HÉb ácô°T »gh ,(z¿h äójôc{) ∑.Ω.¢T á°†HÉ≤dG ¿h äójôc ácô°T ‘ ٪35 áÑ°ùæH á«aÉ°VEG á«μ∏e á°üM IRÉ«ëH á≤HÉ°ùdG áæ°ùdG ∫ÓN ∂æÑdG ΩÉb
 OGR ,‹ÉàdÉHh .٪5 áÑ°ùæH á«aÉ°VEG á«μ∏e á°üM IRÉ«ëH ∂æÑdG ΩÉb ,áæ°ùdG ∫ÓN kÉ≤M’ .•É°ùbC’ÉH äÉeóÿGh ™FÉ°†ÑdG ™«H ¢SÉ°SCG ≈∏Y AÓª©dG ¤EG á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG Ëó≤àH ™∏£°†Jh

.٪40 áÑ°ùf ¤EG ¿h äójôc ‘ á«μ∏ŸG á°üM ‹ÉªLEG

 :»∏j Éªc »g Èªaƒf 30 ‘ á«¡àæŸG IÎØ∏d IõLƒŸG á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG ¿EG

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

 äGOƒLƒŸG74,52067,289

 äÉHƒ∏£ŸG39,73935,522

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M34,78131,767

 äGOGôjE’G8,9768,312

íHôdG ‘É°U4,5344,037

iôNCG äGOƒLƒe  7

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

áæjóe IóFÉa20,83918,736

iôNCG13,47714,998

34,31633,734

 .ádOÉ©dG áª«≤dÉH hCG áØ∏μàdÉH êQóe øjO ájƒ°ùJ ‘ É¡JRÉ«M â“ »àdG äGOƒLƒŸG πãÁ …òdG (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 8,585 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 8,779 ≠∏Ñe iôNC’G äGOƒLƒŸG øª°†àJ

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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iôNCG äÉHƒ∏£e  8

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

 á≤ëà°ùe óFGƒa6,8009,695

 ÚØXƒŸÉH á≤∏©àe á≤ëà°ùe äÉahô°üe10,1549,507

(5 ìÉ°†jEG) ájó≤f ÒZ äÓ«¡°ùJ äÉ°ü°üfl15,46213,078

 iôNCG33,40727,591

65,82359,871

äÉ«WÉ«àM’Gh ∫ÉŸG ¢SCGQ  9

.óMGƒdG º¡°ù∏d ¢ù∏a 100 ô©°ùH (º¡°S 1,513,239,471 :2012) º¡°S 1,619,166,234 øe πeÉμdÉH ´ƒaóŸGh Qó°üŸGh ¬H ìô°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¿ƒμàj  (BG

 áÑ°ùæH áëæe º¡°SCGh »àjƒc QÉæjO ∞dCG 9,078 ≠∏ÑÃ ٪6 áÑ°ùæH ájó≤f ìÉHQCG äÉ©jRƒJ ™jRƒJ 2013 ¢SQÉe 16 ‘ Ió≤©æŸG ájƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘ ¿ƒªgÉ°ùŸG óªàYG  
 èàf .(2011 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d ٪5 áÑ°ùæH áëæe º¡°SCGh »àjƒc QÉæjO ∞dCG 21,394 ≠∏ÑÃ ٪15 áÑ°ùæH ájó≤f ìÉHQCG äÉ©jRƒJ) 2012 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d ٪7
 »àjƒc QÉæjO ∞dCG 10,593 ≠∏ÑÃ ∫Ée ¢SCGQh (º¡°S 72,059,022 :2012) º¡°S 105,926,763 Oó©H IQó°üŸGh É¡H ìô°üŸG º¡°SC’G OóY ‘ IOÉjR áëæe º¡°SCG QGó°UEG øY

.ájó≤f ìÉHQCG äÉ©jRƒJ ájCG ≥ëà°ùJ ’ áæjõÿG º¡°SCG ¿EG .(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 7,206 :2012)

.™jRƒà∏d πHÉb ÒZ º¡°SC’G QGó°UEG IhÓY ÜÉ°ùM ‘ ó«°UôdG ¿EG  (Ü

 IÉcõdGh á«æWƒdG ádÉª©dG ºYO áÑjô°Vh »ª∏©dG Ωó≤à∏d âjƒμdG á°ù°SDƒe á°üMh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμe πÑb áæ°ùdG íHQ øe ٪10 áÑ°ùf πjƒ– ” äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb äÉÑ∏£àŸ kÉ≤ah  (ê
´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ٪50 ¤EG »WÉ«àM’G π°üj ÉeóæY ájƒæ°ùdG äÓjƒëàdG √òg ±É≤jEÉH QGôb PÉîJG ∂æÑ∏d Rƒéj .ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ¤EG

.ó◊G Gòg ÚeCÉàH áªcGÎŸG ìÉHQC’G É¡«a íª°ùJ ’ »àdG äGƒæ°ùdG ‘ ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ٪5 áÑ°ùæH ìÉHQCG äÉ©jRƒJ ™aód Üƒ∏£ŸG ≠∏ÑŸÉH Oófi »WÉ«àM’G Gòg ™jRƒJ ¿EG  

 ºYO áÑjô°Vh »ª∏©dG Ωó≤à∏d âjƒμdG á°ù°SDƒe á°üMh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμe πÑb áæ°ùdG ìÉHQCG øe ٪10 øY π≤j ’ ≠∏Ñe πjƒ– ºàj ,∂æÑ∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸ kÉ≤ah  (O
 .»WÉ«àM’G Gòg ™jRƒJ ≈∏Y Oƒ«b óLƒJ ’ .ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ¤EG kÉjƒæ°S IÉcõdGh á«æWƒdG ádÉª©dG

 ¢SCGQ ‹ÉªLEG øe (٪0.01 :2012) ٪ 0.28 ∫OÉ©j Ée …CG á°UÉÿG ¬ª¡°SCG øe (º¡°S 202,743 :2012) º¡°S 4,590,449 Oó©H ∂æÑdG ßØàMG 2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc  (`g
.(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 114 :2012 Èª°ùjO 31) 2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc »àjƒc QÉæjO ∞dCG 2,020 º¡°SC’G √ò¡d á«bƒ°ùdG áª«≤dG ≠∏ÑJ .á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG ïjQÉJ ‘ Qó°üŸG ∫ÉŸG

 ™°†îjh ,(٪7 áÑ°ùæH áëæe º¡°SCGh ٪6 áÑ°ùæH ájó≤f ìÉHQCG äÉ©jRƒJ :2012) 2013 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d ٪13 áÑ°ùæH ájó≤f ìÉHQCG äÉ©jRƒJ IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ìÎbG  (h
.ájƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘ ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒŸ ìGÎb’G Gòg
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óFGƒa äGOGôjEG  10

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

 ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCG6052,379

 á«dÉe øjO ¥GQhCGh äGóæ°Sh ¿hPCG10,96710,934

∞∏°Sh ¢Vhôb94,031103,515

105,603116,828

 Iô°SC’G ºYO ¥hóæ°U ¢ù«°SCÉJ ¿CÉ°ûH QÉªãà°S’G äÉcô°Th á«∏ëŸG ∑ƒæÑdG áaÉc ¤EG 2013 / 306 / ¢SEG QBG ,¬jEG »H QBG ,»H QBG /2 ºbQ º«ª©J QGó°UEÉH áæ°ùdG ∫ÓN …õcôŸG âjƒμdG ∂æH ΩÉb
 ¢Vhô≤∏d 2013 ƒ«fƒj 12 ‘ Éªc ∂æÑdG øe á£°ù≤ŸG ¢Vhô≤dGh á«cÓ¡à°S’G ¢Vhô≤∏d ºFÉ≤dG ó«°UôdG AGô°ûd ¥hóæ°üdG ¢ù«°SCÉJ ” .2013/104 ºbQ ¿ƒfÉb ÖLƒÃ (z¥hóæ°üdG{)

.á∏°üdG äGP äÉÑ∏£dÉH AÓª©dG Ωó≤J ∫ÉM ¢Vhô≤dG √òg ≈∏Y IóFÉØdG ≥«∏©Jh ¢Vhô≤dG √òg ójóëàH ∂æÑdG ΩÉb .2008 ¢SQÉe 30 πÑb áMƒæªŸG

óFGƒa äÉahô°üe  11

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG ¤EG ≥ëà°ùe4,3795,603

: AÓªY ™FGOh

Ö∏£dG â– ™FGOh -1,4132,259

πLC’ ™FGOh -16,01124,648

21,80332,510

 ä’ƒªYh ÜÉ©JCG äGOGôjEG ‘É°U  12

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

 ä’ƒªYh ÜÉ©JCG äGOGôjEG23,78524,567

ä’ƒªYh ÜÉ©JCG äÉahô°üe(1,801)(1,147)

21,98423,420

.áfÉeC’G π«Ñ°S ≈∏Y á£°ûfC’G øe (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 932 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 1,190 ≠∏Ñe ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äGOGôjEG øª°†àJ

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ôFÉ°ùN /äÉ°ü°üîŸG  13

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

áeÉY - ájó≤f äÓ«¡°ùJ16,87017,976

IOófi - ájó≤f äÓ«¡°ùJ21,66724,967

 ájó≤f ÒZ äÓ«¡°ùJ øe (¬æY êôØŸG) / πªëŸG2,383(1,973)

  ™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG2,0722,659

iôNCG1,0003,732

43,99247,361

 

ÖFGô°†dG  14

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

»ª∏©dG Ωó≤à∏d âjƒμdG á°ù°SDƒe á°üM337285

á«æWƒdG ádÉª©dG ºYO áÑjô°V936793

IÉcõdG374317

êQÉÿÉH ´hôa ≈∏Y áÑjô°V1151,350

1,7622,745

áØØîŸGh á«°SÉ°SC’G º¡°ùdG á«ëHQ  15

.áæ°ùdG ∫ÓN áªFÉ≤dG º¡°SC’G Oó©d íLôŸG §°SƒàŸG ≈∏Y áæ°ùdG íHQ ‘É°U áª°ùb ≥jôW øY áØØîŸGh á«°SÉ°SC’G º¡°ùdG á«ëHQ Ö°ùà–

20132012

(»àjƒc QÉæjO ∞dCG) áæ°ùdG íHQ ‘É°U35,42530,027

 áYƒaóŸGh IQó°üŸG ∂æÑdG º¡°SCG Oó©d íLôŸG §°SƒàŸG1,619,166,2341,619,166,234

 áæjõÿG º¡°SCG Oó©d íLôŸG §°SƒàŸG : kÉ°übÉf(1,651,873)(9,060,155)

áæ°ùdG ∫ÓN áªFÉ≤dG º¡°SC’G Oó©d ¿hRƒŸG §°SƒàŸG1,617,514,3611,610,106,079

(¢ù∏a) áØØîŸGh á«°SÉ°SC’G º¡°ùdG á«ëHQ2219

 .á«dÉ◊G áæ°ùdG ∫ÓN IQOÉ°üdG áëæŸG º¡°SCG ÒKCÉJ ¿É«Ñd ≥HÉ°ùdG ΩÉ©∏d áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG êGQOEG IOÉYEG â“
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ábÓY äGP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e  16

 ¿ƒμ∏Á »àdG äÉcô°ûdGh ¿ƒHô≤ŸG º¡JÓFÉY OGôaCGh áYƒªéª∏d É«∏©dG IQGOE’Gh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¿ƒ«°ù«FôdG ¿ƒªgÉ°ùŸG) ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ¢†©H ™e â“ »àdG äÓeÉ©ŸG πã“
 ºàJ äÓeÉ©ŸG √òg •hô°T ¿EG .IÎØdG ∫ÓN áYƒªéª∏d AÓªY GƒfÉc øjòdGh (á∏«eõdG ácô°ûdGh IQGóŸG ≥jOÉæ°üdGh É¡«∏Y ¢Sƒª∏e ÒKCÉJ á°SQÉ‡ ¿ƒ©«£à°ùj hCG É¡«a á«°ù«FQ kÉ°ü°üM

 .áYƒªéŸG IQGOEG πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG

 á©ªéŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øª°V áLQóŸG Ió°UQC’G ¿EG .∂æÑdG πÑb øe º¡d áMƒæ‡ á«fÉªàFG äÓ«¡°ùJh ∂æÑdG iód ™FGOh ábÓY äGP ±GôWC’G √òg iód ¿Éc πª©∏d …OÉ©dG ¥É«°ùdG øª°V
:»∏j Éªc »g

 Oó©dGIQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCÉH ábÓY äGP ±GôWC’G OóY≠∏`ÑŸG

2013201220132012
2013

(∑O ∞dCG)
2012

(∑O ∞dCG)

IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

∞∏°Sh ¢Vhôb442112,9912,643

™FGOh877717,15123,358

áFQÉW äÉHƒ∏£eh äÉeGõàdG--322,958346

 .πeÉμdÉH áfƒª°†e √ÓYCG ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ¿EG

 Oó©dG≠∏`ÑŸG

20132012
2013

(∑O ∞dCG)
2012

(∑O ∞dCG)

É«∏©dG IQGOE’G »ØXƒe

∞∏°Sh ¢Vhôb10815992

™FGOh1010669945

áFQÉW äÉHƒ∏£eh äÉeGõàdG1111

¿ƒ«°ù«FQ ¿ƒªgÉ°ùe

∞∏°Sh ¢Vhôb119,3709,331

™FGOh555,3621,735

áFQÉW äÉHƒ∏£eh äÉeGõàdG1-547-

 á∏«eR ácô°T

∞∏°Sh ¢Vhôb-12,500

™FGOh905754

 ≈∏Y (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 222 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 283 ≠∏Ñeh (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 1,632 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 1,020 ≠∏Ñe óFGƒØdG äÉahô°üeh óFGƒØdG äGOGôjEG øª°†àJ
.ábÓY äGP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e øe ,‹GƒàdG

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) ábÓY äGP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e  16 

É«∏©dG IQGOE’G »ØXƒe ICÉaÉμe
:É«∏©dG IQGOE’G »ØXƒe ICÉaÉμe π«°UÉØJ »∏j Éª«a

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

iôNCG ÉjGõeh ÖJGhQ2,1183,228

∞«XƒàdG ó©H Ée ÉjGõe9621,026

3,0804,254

áFQÉW äÉHƒ∏£eh äÉeGõàdG  17

 2013
(∑O ∞dCG)

 2012
(∑O ∞dCG)

ä’ƒÑb28,66161,965

OÉªàYG äÉHÉ£N214,243198,768

äÉfÉª°V646,916660,575

889,820921,308

 .áæ«©e äGAGôLEG ádÉM ‘ AÓª©dG øY áHÉ«f ™aódÉH ΩÉ«≤dÉH ∂æÑdG Ωõ∏ oJ »àdG á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG êQÉN áYƒªéª∏d á«dÉŸG äGhOCÓd AÉ¨dEÓd á∏HÉ≤dG ÒZ ájóbÉ©àdG ≠dÉÑŸG √ÓYCG Ió°UQC’G πã“
 ájóbÉ©àdG ≠dÉÑŸG ´ƒª› ¿EÉa ,∂dP ™eh .¬d áª«b ’ ¬fCÉch Èà©j ôNBG ÚeCÉJ hCG ¿Éª°V …CG ¿CGh πeÉμdÉH É k≤Ñ°ùe É¡Áó≤J ” ób ≠dÉÑŸG ¿CG ¢VGÎaÉH ,¿ÉªàF’G ôWÉfl ájóbÉ©àdG ≠dÉÑŸG πã“
 ‹ÉªLEG ¿EG .É¡©aO ºàj ¿CG ¿hO É¡Jóe »¡àæJ hCG É¡à«MÓ°U »¡àæJ ób äÉeGõàd’G √òg øe kGÒãc ¿EG å«M ,á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉLÉ«àM’G IQhô°†dÉH πãÁ ’ ¿ÉªàF’G Ëó≤àH äÉeGõàdÓd

.(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 210,071 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 194,736 ≠∏ÑÃ ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ïjQÉàH ¿ÉªàF’G íæÃ äÉeGõàd’G

 á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G  18

 äÉLQóH …ODƒJ á≤à°ûŸG äÓeÉ©ŸG ¿EG .á«ÑæLC’G äÓª©dGh IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ äÉÑ∏≤à∏d É¡°Vô©J ôWÉfl IQGOE’ á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ,ájOÉ©dG É¡dÉªYCG IQhO øª°V ,áYƒªéŸG Ωóîà°ùJ
.¥ƒ°ùdG ôWÉflh ¿ÉªàF’G ôWÉfl ¤EG áJhÉØàe

 OGó°ùdG ïjQÉJ πÑb hCG ‘ ájóbÉ©àdG ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ‘ á∏HÉ≤ŸG ±GôWC’G óMCG ≥ØNCG GPEG á«dÉ◊G ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCÉH Oƒ≤Y ∫GóÑà°SG áØ∏μàH ¿ÉªàF’G ôWÉîÃ á≤∏©àŸG äÉ≤à°ûŸG áYƒªéŸG ¢ù«≤J
.áYƒªéŸG ídÉ°U ‘ ¿ƒμJ »àdG á«dÉŸG äGhOCÓd áÑLƒŸG ádOÉ©dG áª«≤dÉH IOófi »gh

 ™°VƒH áYƒªéŸG âeÉb ,á£°ûfC’G √òg ≈∏Y Iô£«°ùdGh ôWÉîŸG IQGOEG ¢VGôZC’h .ó≤©dG áª«b ≈∏Y ôKDƒj É‡ á«ÑæLC’G äÓª©dG QÉ©°SCGh IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉÑ∏≤J øe ¥ƒ°ùdG ôWÉfl CÉ°ûæJ
.IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG ” OhóMh äGAGôLEG

 äÉ≤à°ûŸG áª«b »g ,‹ÉªLE’ÉH áLQóŸG ájóbÉ©àdG áª«≤dG ¿EG .ájóbÉ©àdG áª«≤dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH äÉHƒ∏£e hCG äGOƒLƒªc á∏é°ùŸG á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG √ÉfOCG ∫hó÷G í°Vƒj
 ájÉ¡f ‘ áªFÉ≤dG äÓeÉ©ŸG ºéM ájóbÉ©àdG áª«≤dG πã“ .á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG áª«b ‘ äGÒ¨àdG ¢SÉ«≤d ¢SÉ°SC’G πã“h »°SÉ°SC’G ô°TDƒŸG hCG »©LôŸG ô©°ùdG hCG äGOƒLƒŸG ¢üîJ »àdG á«dÉŸG

.¥ƒ°ùdG ôWÉfl hCG ¿ÉªàF’G ôWÉîŸ kGô°TDƒe »£©J ’h áæ°ùdG
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(áªàJ) á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G  18

20132012

äGOƒLƒŸG
(∑O ∞dCG)

äÉHƒ∏£ŸG
(∑O ∞dCG)

ájóbÉ©àdG áª«≤dG
(∑O ∞dCG)

äGOƒLƒŸG
(∑O ∞dCG)

äÉHƒ∏£ŸG
(∑O ∞dCG)

ájóbÉ©àdG áª«≤dG
(∑O ∞dCG)

:á«£¨à∏d É¡H ßØàfi äÉ≤à°ûe

 ádOÉ©dG áª«≤dG äÉ«£¨J

IóFÉØdG QÉ©°SCG ä’OÉÑe21252854,879-68316,875

:IôLÉàª∏d É¡H ßØàfi äÉ≤à°ûe

á∏LB’G á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– ä’OÉÑeh Oƒ≤Y667137139,5004,0541,171189,007

IóFÉØdG QÉ©°SCG ä’OÉÑe20924988,883-43988,883

1,088914283,2624,0542,293294,765

.2 iƒà°ùªc É¡Ø«æ°üJ ºàjh ¥ƒ°ùdG ‘ á°Vhô©e äÓNóe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádOÉ©dG áª«≤dÉH äÉ≤à°ûŸG Oƒ≤Y ™«ªL º««≤J ”

 πeÉ©àdG ºà«d ádó©e Oƒ≤Y »g á∏LB’G Oƒ≤©dGh .πÑ≤à°ùŸG ‘ Oófi ïjQÉJh ô©°ùH áæ«©e á«dÉe IGOCG πjƒ– hCG AGô°T hCG ™«Ñd ájóbÉ©J äÉ«bÉØJG »g á∏LB’G á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– Oƒ≤Y ¿EG
.‹ÉªLEG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÉgOGó°S ºàjh ¥ƒ°ùdG ‘ á«æ∏Y IQƒ°üH É¡«∏Y

 OƒæÑdG ¤EG kGOÉæà°SG øeõdG øe IOófi IÎØd óFGƒØdGh á«°ù«FôdG ≠dÉÑŸG øe kÓc ∫OÉÑJ hCG IóFÉa ∫OÉÑJ øª°†àJ ¿CG øμÁh ÚaôW ÚH ájóbÉ©J äÉ«bÉØJG »g IóFÉØdG QÉ©°SCG ä’OÉÑe ¿EG
.ájóbÉ©àdG

äÉYÉ£≤dG äÉeƒ∏©e  19

 äGQGô≤dG …òîàe ¢ù«FQ πÑb øe kIOÉY äÉYÉ£≤dG √òg á©LGôe ºàj .äÉahô°üe óÑμàJ hCG äGOGôjEG QóJ »àdG áYƒæàŸG É¡dÉªYCG •ƒ£N IQGOEG ¢Vô¨d á«Ø«Xh ΩÉ°ùbCG ‘ áYƒªéŸG º¶àæJ
:á«dÉàdG ∫ÉªYC’G äÉYÉ£b ‘ áYƒªéŸG äÉeóNh äÉéàæe ™«ªéàH ∫ÉªYC’G äÉYÉ£b ∫ƒM ôjô≤J OGóYEG ¢VGôZC’ áYƒªéŸG IQGOEG âeÉb óbh .AGO’G º««≤Jh QOÉ°üŸG ™jRƒàd á«∏«¨°ûàdG

.ÚjQÉéàdG É¡FÓªY ¤EG áeó≤ŸGh É¡H á≤∏©àŸG á«aô°üŸG äÉeóÿGh ™FGOƒdGh ¿ÉªàF’G äÉeóN øe á∏eÉc á∏°ù∏°S πª°ûJh  -  ájQÉéàdG á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G

.á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°S’Gh á«dÉe ¥GQhCG ‘ äGQÉªãà°S’Gh ¢†FÉØdGh ∫ƒ°UC’G IQGOEGh áæjõÿG äGóæ°Sh »ÑæLC’G ±ô°üdGh …ó≤ædG ¥ƒ°ùdG πª°ûJh  -  äGQÉªãà°S’Gh áæjõÿG

 äGOƒLƒe ¿ƒμàJ .∫ÉªYC’G ´É£≤H Iô°TÉÑe á≤∏©àŸG äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G äÉYÉ£≤dG èFÉàf øª°†àJ .∫ÉªYC’G äÉYÉ£≤H Iô°TÉÑe ≥∏©àJ »àdG π«¨°ûàdG äGOGôjEG á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G øª°†àJ
 .∫ÉªYC’G ´É£≤H Iô°TÉÑe á≤∏©àŸG π«¨°ûàdG äGOƒLƒe øe äÉYÉ£≤dG

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) äÉYÉ£≤dG äÉeƒ∏©e  19

:»∏j Éªc »g Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d äÉYÉ£≤dG äÉeƒ∏©e ¿EG

 á«aô°üŸG ∫ÉªYC’GäGQÉªãà°S’Gh áæjõÿG´ƒªéŸG

2013
(∑O ∞dCG)

2012
(∑O ∞dCG)

2013
(∑O ∞dCG)

2012
(∑O ∞dCG)

2013
(∑O ∞dCG)

2012
(∑O ∞dCG)

 π«¨°ûàdG äGOGôjEG97,139102,02918,48314,420115,622116,449

äÉYÉ£≤dG èFÉàf36,74838,75014,37510,99951,12349,749

áYRƒe ÒZ äÉahô°üe (13,576)(16,697)

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉμeh ÖFGô°†dG πÑb íHôdG37,54733,052

äÉYÉ£≤dG äGOƒLƒe2,271,5782,091,814856,621818,2783,128,1992,910,092

áYRƒe ÒZ äGOƒLƒe64,94262,927

äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG3,193,1412,973,019

äÉYÉ£≤dG äÉHƒ∏£e1,799,4731,739,506787,013656,9072,586,4862,396,413

áYRƒe ÒZ äÉHƒ∏£e65,82359,871

äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG2,652,3092,456,284

 »àjƒc QÉæjO ∞dCG 195,251 ≠∏ÑÃ ´É£≤dG äGOƒLƒeh (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 10,147 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 8,277 ≠∏ÑÃ π«¨°ûJ äGOGôjEG ájQÉéàdG á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G ´É£b øª°†àj
 .êQÉÿÉH ´hôØdÉH ≥∏©àJ (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 248,463 :2012)

ôWÉîŸG IQGOEG  20

¿ÉªàF’G ôWÉfl  (CG
 ôWÉîŸG  √ò¡d  á°Vô©ŸG  á«dÉŸG  äGhOC’G  ¿EG  .á«dÉe  IQÉ°ùÿ ôNBG  ±ôW óÑμJ  ‘ ∂dòH  ÖÑ°ùàjh  ¬eGõàdÉH  AÉaƒdG  ‘ á«dÉe  IGOCG  ±GôWCG  óMCG  ¥ÉØNEG  ôWÉfl ‘ ¿ÉªàF’G  ôWÉfl πãªàJ

 .…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG øe ôWÉîŸG IQGOEG º°ùb ‘ áë°Vƒe ôWÉîŸG √òg º««≤Jh IQGOEÉH á°UÉÿG äGAGôLE’Gh ±GógC’Gh äÉ°SÉ«°ùdGh

 .™ªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘ ‹Ée π°UCG πμd ájÎaódG áª«≤dG ‘ πãªàj ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ïjQÉJ ‘ Éªc ¿ÉªàF’G ôWÉîŸ ¢Vô©à∏d ≈°übC’G ó◊G ¿EG

 π©éj É‡ á∏KÉ‡ ájOÉ°üàbG ¢üFÉ°üN º¡d ¿ƒμJ ÚM hCG ‘Gô¨÷G ´É£≤dG ¢ùØf ‘ á£°ûfCG hCG á∏KÉ‡ á£°ûfCÉH ™∏£°†J á∏HÉ≤e ±GôWCG äóLGƒJ ƒd Éª«a ¿ÉªàF’G ôWÉfl äGõcôJ ô¡¶J
 äGQƒ£à∏d áYƒªéŸG AGOCG á«°SÉ°ùM øY kGô°TDƒe Èà©j ¿ÉªàF’G ôWÉfl õcôJ ¿EG .ÉgÒZ hCG á«°SÉ«°ùdG hCG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG ‘ äGÒ¨àdÉH ôKCÉàJ ájóbÉ©àdG É¡JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y É¡JQób
 øe ٪15 áÑ°ùæH Ohófi á∏HÉ≤ŸG ±GôWC’G øe á£HGÎe áYƒª› hCG óMGh πHÉ≤e ±ô£H á°UÉÿG ¿ÉªàF’G ôWÉfl õcÎd ≈°übC’G ó◊G ¿EG .¬æ«©H ‘Gô¨L hCG »YÉæ°U ´É£b ≈∏Y ôKDƒJ »àdG

.á«ª«¶æàdG äÉª«∏©àdG √ô≤J Ée Ö°ùM áYƒªéŸG iód πeÉ°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ

 ¢UÉ°üàN’Gh IÈÿG …hP øe á«∏NGO áæ÷ π«μ°ûàH áYƒªéŸG âeÉb ,á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG ∞«æ°üJ ¢ù°SCGh óYGƒb ¿CÉ°ûH 1996 Èª°ùjO 18 ïjQÉàH …õcôŸG âjƒμdG ∂æH äÉª«∏©àd kÉ≤ah
 ób Éeh ,π«ª©dG õcôÃ á£ÑJôe ájOÉY ÒZ QƒeCG ájCG ≈∏Y ±ƒbƒdG áæé∏dG √òg ≈∏Y Ú©àjh .áYƒªéŸG AÓªY øe IóM ≈∏Y π«ªY πμd áªFÉ≤dG á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG º««≤Jh á°SGQód ∂æÑdÉH

 .á«fƒjóŸG ∂∏àd áHƒ∏£ŸG äÉ°ü°üîŸG ºéM ójó– ºK øeh ,áª¶àæe ÒZ É¡fCG ≈∏Y ¬d áMƒæªŸG á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG ∞«æ°üJ É¡©e Ú©àj ób ÖYÉ°üe øe ¬¡LGƒj
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(áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG  20

(áªàJ) ¿ÉªàF’G ôWÉfl  (CG

á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G

 .™ªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«ÑH √ó«b ºàj Éªc áÑLƒŸG ádOÉ©dG áª«≤dG äGP äÉ≤à°ûŸG ∂∏J ≈∏Y á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G øe áŒÉædG ¿ÉªàF’G ôWÉfl ô°üëæJ Ée kÉªFGO

¿ÉªàF’ÉH á£ÑJôŸG äÉeGõàd’G ôWÉfl

 ¢Vô©J .á«dÉŸG äÉfÉª°†dG OƒæH ¢SÉ°SCG ≈∏Y AÓª©dG øe äÉYƒaóŸG √òg π«°ü– ºàj .AÓª©dG øY áHÉ«ædÉH äÉYƒaóe OGó°S ∂æÑdG øe Ö∏£àJ ób á«dÉe äÉfÉª°V É¡FÓª©d áYƒªéŸG ôaƒJ
 .áÑbGôŸG äÉ°SÉ«°Sh äGAGôLEG ¢ùØf ∫ÓN øe ôWÉîŸG √òg ∞«ØîJ ºàjh ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ôWÉîŸ á∏KÉ‡ ôWÉîŸ áYƒªéŸG äÉfÉª°†dG √òg

 ¿ÉªàF’G õcôJ ôWÉfl

:»∏j Éªc »g ¿ÉªàFG ôWÉfl äGP áFQÉ£dG äÉHƒ∏£ŸGh á«dÉŸG äGOƒLƒŸÉH á°UÉÿG ∫ÉªYC’G ´É£bh ‘Gô¨÷G ´É£≤dG äGõ«côJ ¿EG
 

 20132012

äGOƒLƒŸG
(∑O ∞dCG)

áFQÉ£dG äÉHƒ∏£ŸG
¿ÉªàF’ÉH á≤∏©àŸG

(∑O ∞dCG)
äGOƒLƒŸG

(∑O ∞dCG)

áFQÉ£dG äÉHƒ∏£ŸG
¿ÉªàF’ÉH á≤∏©àŸG

(∑O ∞dCG)

:‘Gô¨÷G ´É£≤dG

 (âjƒμdG) »∏fi2,526,922359,9062,355,268422,385

 iôNC’G §°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO344,468135,307360,816135,940

 ÉHhQhCG136,64394,20286,95496,381

 á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG5,9084752,949375

 ⁄É©dG ∫hO »bÉH37,706299,93046,075266,227

3,051,647889,8202,852,062921,308

 :∫ÉªYC’G ´É£b

 áYÉæ°Uh IQÉŒ320,614194,709292,139185,903

iôNCG á«dÉe äÉ°ù°SDƒeh ∑ƒæH586,834414,680559,877377,979

 äGQÉ≤Yh äGAÉ°ûfEG703,860198,385729,011246,003

OGôaCG756,2335,115658,64415,919

 áeƒμ◊G475,089-471,429-

iôNCG209,01776,931140,96295,504

3,051,647889,8202,852,062921,308

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) ¿ÉªàF’G ôWÉfl  (CG

 á«dÉŸG äGhOCÓd á«fÉªàF’G IQGó÷Gh ôWÉîª∏d ¢Vô©à∏d ≈°übC’G ó◊G ‹ÉªLEG

 ó◊G ¢VôY ” .iôNCG á«fÉªàFG äGõjõ©J hCG äÉfÉª°V …CG ÜÉ°ùàMG ¿hO ∂dPh ,™ªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ô°UÉæ©H ≥∏©àj Éª«a ¿ÉªàF’G ôWÉîŸ ¢Vô©à∏d ≈°übC’G ó◊G ‹ÉàdG ∫hó÷G í°Vƒj
 .äÉfÉª°†dG äÉ«bÉØJG ΩGóîà°SG ≥jôW øY ∞«ØîàdG ÒKCÉJ πÑb ,πªéŸÉH ¿ÉªàF’G ôWÉîŸ ≈°übC’G

 .ádÉ◊Gh ∞«æ°üàdGh áÄØdG Ö°ùMh á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d á«fÉªàF’G IQGó÷G Ö°ùM ¿ÉªàF’G ôWÉîŸ ¢Vô©àdG kÉ°†jCG √ÉfOCG ∫hó÷G í°Vƒj

áª«≤dG á°†Øîæe hCG IôNCÉàe ÒZ
áæª°†àe IôNCÉàe

k ÉjOGôaEG áª«≤dG á°†Øîæe
(∑O ∞dCG)

 ó◊G ‹ÉªLEG
 ¢Vô©à∏d ≈°übC’G

 ôWÉîª∏d
(∑O ∞dCG)

á«dÉY áÄa
 (∑O ∞dCG)

á«°SÉ«b áÄa
 (∑O ∞dCG)

ádƒÑ≤e áÄa
 (∑O ∞dCG)

2013 Èª°ùjO 31

 ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCG182,8826--182,888

âjƒμdG ádhO áeƒμM áfGõN äGóæ°S227,673---227,673

…õcôŸG âjƒμdG ∂æH äGóæ°S247,416---247,416

∞∏°Sh ¢Vhôb

 AÓª©d ¢Vhôb -1,594,958166,304176,098101,7852,039,145

 ∑ƒæÑd ¢Vhôb -150,267---150,267

(22 ìÉ°†jEG) ™«Ñ∏d áMÉàe øjO ¥GQhCG176,5953,500--180,095

iôNCG äGOƒLƒe21,3021,1831,22745124,163

 ´ƒªéŸG2,601,093170,993177,325102,2363,051,647

2012 Èª°ùjO 31

 ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCG242,79212--242,804

âjƒμdG ádhO áeƒμM áfGõN äGóæ°S211,775---211,775

…õcôŸG âjƒμdG ∂æH äGóæ°S259,654---259,654

∞∏°Sh ¢Vhôb

 AÓª©d ¢Vhôb -1,423,674235,959136,467108,9601,905,060

 ∑ƒæÑd ¢Vhôb -81,809---81,809

(22 ìÉ°†jEG) ™«Ñ∏d áMÉàe øjO ¥GQhCG122,0495,000--127,049

iôNCG äGOƒLƒe21,1711,64693216223,911

´ƒªéŸG 2,362,924242,617137,399109,1222,852,062

.(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 921,308 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 889,820 ≠∏ÑÃ áFQÉ£dG äÉHƒ∏£ŸÉH ≥∏©àŸG ¿ÉªàF’G ôWÉîŸ ¢Vô©àdG ‹ÉªLEG ¿EG
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(áªàJ) ¿ÉªàF’G ôWÉfl  (CG

 (áªàJ)á«dÉŸG äGhOCÓd á«fÉªàF’G IQGó÷Gh ôWÉîª∏d ¢Vô©à∏d ≈°übC’G ó◊G ‹ÉªLEG

 äÉfÉª°†dG ôaGƒJh ∫ƒÑbh IQó≤ŸG ôWÉîŸG áªFÉbh á∏HÉ≤ŸG ±GôWCÓd á«∏NGódG á«fÉªàF’G IOƒ÷G ¤EG √ÓYCG áë°VƒŸG ádƒÑ≤eh á«°SÉ«b h á«dÉY äÉÄa øe AÓª©∏d ¢Vhô≤dG ∞«æ°üJ óæà°ùj
 .á∏HÉ≤ŸG ±GôWCÓd »LQÉÿG ∞«æ°üàdG ¤EG øjódG äGhOCG ‘ ™«Ñ∏d áMÉàŸG äGQÉªãà°S’Gh ∑ƒæÑ∏d ¢Vhô≤dGh ∑ƒæÑdG iód Ió°UQC’G ∞«æ°üJ óæà°ùj .áYƒªéŸG iód »∏NGódG ∞«æ°üàdG êPƒªæd kÉ≤ah

 kÉeƒj 90 øe πbCG IÎØd IôNCÉàe (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 23,697 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 64,828 ≠∏Ñe √ÓYCG ájOôa IQƒ°üH áª«≤dG á°†Øîæe ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG IôNCÉàŸG ≠dÉÑŸG øª°†J
 .áª«≤dG á°†Øîæe Èà©J ’

 Éªc »àjƒc QÉæjO ¿ƒ«∏e 65,035 â¨∏H AÓª©∏d áMƒæªŸGh ájOôa IQƒ°üH É¡àª«b â°†ØîfG »àdG ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG øª°†àJ »àdGh áYƒªéŸG É¡H ßØà– »àdG äÉfÉª°†∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ¿EG
 .∂`dP Ωõ`d ≈àe äÉfÉª°†dG OGOÎ`°SG ¿Éª°†d á«aÉμdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJÉH áYƒªéŸG âeÉb óbh .(»àjƒc QÉæjO ¿ƒ«∏e 139,631 :2012 Èª°ùjO 31) 2013 Èª°ùjO 31 ‘

 .5 ìÉ`°†jEG ‘ É¡æY í°üØe ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ≈∏Y áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ¿EG

.º«≤dG ‘ äGÒ¨àdG áé«àf πÑ≤à°ùŸG ‘ èàæJ ób »àdG ôWÉîª∏d ≈°übC’G ó◊G ¢ù«dh á«dÉ◊G ¿ÉªàF’G ôWÉfl πã“ √ÓYCG áæ«ÑŸG ≠dÉÑŸG ¿EÉa ,ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉŸG äGhOC’G π«é°ùJ óæY

iôNC’G á«fÉªàF’G äGõjõ©àdGh ¿Éª°†dG

 .º««≤àdG ¢ù«jÉ≤eh ¿Éª°†dG ´GƒfCG ∫ƒÑb ióÃ ≥∏©àj Éª«a äÉª«∏©àdG ò«ØæJ ºàj .πHÉ≤ŸG ±ô£∏d ¿ÉªàF’G ôWÉfl º««≤J ¤EG óæà°ùj ΩRÓdG ¿Éª°†dG ´ƒfh ≠∏Ñe ¿EG

.á∏HÉ≤ŸG äÉfÉª°†dGh ájQÉ≤©dG äÉμ∏àªŸG ≈∏Y Ωƒ°SôdGh á«dÉŸG ¥GQhC’Gh ó≤ædG É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj »àdG äÉfÉª°†∏d á«°ù«FôdG ´GƒfC’G πª°ûJ

 ®ÉØàM’ÉH áYƒªéŸG âeÉb 2013 Èª°ùjO 31 ‘ .á«°SÉ°SC’G äÉ«bÉØJÓd kÉ≤ah áLÉ◊G óæY á«aÉ°VEG äÉfÉª°V Ö∏£Jh ôªà°ùe ¢SÉ°SCG ≈∏Y äÉfÉª°†∏d á«bƒ°ùdG áª«≤dG áÑbGôÃ IQGOE’G Ωƒ≤J
 .(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 1,834,563 :2012 Èª°ùjO 31) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 1,925,076 ≠∏ÑÃ ádOÉY áª«≤H äÉfÉª°†H

 äÉª«∏©àdGh ¥ƒ°ùdG ±hôX ¤EG kGOÉæà°SG É¡JRÉ«M IOÉYEG ” »àdG äGOƒLƒŸG ™«H ” .áªFÉ≤dG áÑdÉ£ŸG OGó°S hCG ¢†«Øîàd É¡ægQ ” »àdG äÉfÉª°†dG IRÉ«M IOÉYEG »g áYƒªéŸG á°SÉ«°S ¿EG
.•É°ûædG ‘ ΩGóîà°SÓd É¡JRÉ«M IOÉYEG ºàj »àdG äGOƒLƒŸG ΩGóîà°SÉH áYƒªéŸG Ωƒ≤J ’ Ωƒª©dG ‘h .áª¶æŸG

 :2012) ±É©°VCG 1.51 áª«≤H ¿Éª°†dG á«£¨J ∫ÓN øe áªFÉ≤dG AÓª©∏d ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG øe (٪52.40 :2012 Èª°ùjO 31) ٪50.67 áÑ°ùf ¿Éª°V ” ,2013 Èª°ùjO 31 ‘
.á«°SÉ°SC’G ¢Vhô≤dG (±É©°VCG 1.52

 ádƒ«°ùdG ôWÉfl  (Ü
 ÒZ ∫ƒNódG ∫ÓN øe ájóbÉ©àdG äÉeGõàd’ÉH AÉaƒdGh π«¨°ûàdG äÉ«∏ªYh äGOƒLƒŸG ƒ‰ πjƒ“h ™FGOƒdG äÉHƒë°ùeh á≤ëà°ùŸG äÉeGõàd’G ÜÉ©«à°SG ≈∏Y áªFGódG IQó≤dG »g ádƒ«°ùdG ¿EG

 .ádƒ≤©ŸG á«bƒ°ùdG ä’ó©ŸÉH πjƒªàdG ≈∏Y OhóëŸG

 π°UCG ™«H ≈∏Y IQó≤dG ΩóY øe kÉ°†jCG ádƒ«°ùdG ôWÉfl èàæJ Éªc .á«dÉe äGhOCÉH ≥∏©àJ äÉeGõàdÉH AÉaƒ∏d ∫GƒeC’G ÒaƒJ ‘ áHƒ©°U áYƒªéŸG ¬LGƒJ ¿CÉH ôWÉîŸG »g ádƒ«°ùdG ôWÉfl ¿EG
 IQGOEG º°ùb ‘ É¡Mô°T ” ób ôWÉîŸG √òg ôjó≤Jh IQGOE’ äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdGh ±GógC’Gh ôWÉîŸG √ò¡d ¢Vô©àJ »àdG á«dÉŸG äGhOC’G ¿EG .ádOÉ©dG ¬àª«b øe Öjôb ô©°ùH áYô°ùH ‹Ée

.…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG øe ôWÉîŸG

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) ádƒ«°ùdG ôWÉfl  (Ü
 É¡fEÉa äGQÉ©°TE’ ™°†îJ »àdG OGó°ùdG äÉ©aód áÑ°ùædÉH .áeƒ°üîŸG ÒZ ájóbÉ©àdG OGó°ùdG äÉeGõàdG ¤EG kGOÉæà°SG á«dÉŸG áYƒªéŸG äÉHƒ∏£e ¥É≤ëà°SG äÉeƒ∏©e ‹ÉàdG ∫hó÷G ¢üî∏j

.kGQƒa â“ ób äGQÉ©°TE’G ¿CG ƒd Éªc πeÉ©J

á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG
ô¡°T øe øe πbCG

(∑O ∞dCG)
 áæ°S ¤EG ô¡°T øe

(∑O ∞dCG)
äGƒæ°S ¢ùªN ¤EG áæ°S

(∑O ∞dCG)
´ƒªéŸG

(∑O ∞dCG)

2013 Èª°ùjO 31

iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d á≤ëà°ùe ≠dÉÑe155,512487,877-643,389

AÓª©dG ™FGOh1,184,843641,450136,4231,962,716

 iôNCG äÉHƒ∏£e-59,023-59,023

1,340,3551,188,350136,4232,665,128

2012 Èª°ùjO 31

iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d á≤ëà°ùe ≠dÉÑe162,998343,92855,907562,833

AÓª©dG ™FGOh1,004,846717,366139,1771,861,389

iôNCG äÉHƒ∏£e-50,176-50,176

1,167,8441,111,470195,0842,474,398

 »àjƒc QÉæjO ∞dCG 96,597 ≠∏Ñe É¡æe (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 277,890 :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 228,383 ≠∏Ñe ‹ÉªLEÉH É¡àjƒ°ùJ ” »àdG äÉ≤à°ûŸG õcGôe ‹ÉªLE’ ájóbÉ©àdG ≠dÉÑŸG ¿EG
.ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN É¡à«MÓ°U »¡àæJ (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 118,779 :2012)

 Aõ÷G »¡àæj Éªæ«H IóMGh áæ°S ∫ÓN (٪63 :2012) ٪60 áÑ°ùæH äÉfÉª°†dG »¡àæJ Éªæ«H IóMGh áæ°S ∫ÓN »¡àæJ ¿ÉªàF’G äÉHÉ£N äÉeGõàdGh ä’ƒÑ≤dG ™«ªL ¿EÉa á«°SÉ°SCG IQƒ°üH
.äGƒæ°S ¢ùªN RhÉéàJ ’ IÎa ∫ÓN »≤ÑàŸG

 ïjQÉJ ≈àM ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ïjQÉJ ‘ á«≤ÑàŸG IÎØdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ¥É≤ëà°SG ïjQGƒJ ójó– ” .áYƒªéŸG äÉHƒ∏£eh äGOƒLƒe ¥É≤ëà°SG áªFÉb √ÉfOCG ∫hó÷G ¢üî∏j
 ÊÉÑŸGh á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°S’Gh ™«Ñ∏d áMÉàŸG º¡°SCG ‘ äGQÉªãà°S’Gh ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG º¡°SCG ‘ äGQÉªãà°S’G AÉæãà°SÉH …óbÉ©àdG ¥É≤ëà°S’G
 kGOÉæà°SG äGó©ŸGh ÊÉÑŸGh á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°S’Gh ™«Ñ∏d áMÉàŸG º¡°SCG ‘ äGQÉªãà°S’Gh ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH äGQÉªãà°S’G ¥É≤ëà°SG äÉeƒ∏©e OóëàJ .äGó©ŸGh

.äGQÉªãà°S’G √òg á«Ø°üàd IQGOE’G ôjó≤J ¤EG

 OGó°ùdG äÉeGôZ OGó°S ΩóY hCG OGó°S ™e kÉeó≤e ¬JÉeGõàdG OGó°S ‘ ≥◊G ¢VÎ≤ŸG iód ¿ƒμj ÉÃQ å«M √ÉfOCG áë°VƒŸG ¥É≤ëà°S’G ïjQGƒJ øY á«∏©ØdG ¥É≤ëà°S’G ïjQGƒJ ∞∏àîJ ¿CG øμÁ
.Ö∏£dG óæY É¡bÉ≤ëà°SG ó«YGƒe πÑb AÓª©dG ™FGOh OGó°S …Qhô°†dG øe ¿ƒμj ÉÃQh ôμÑŸG
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(áªàJ) ádƒ«°ùdG ôWÉfl  (Ü
:»∏j Éªc »g 2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc äÉbÉ≤ëà°S’G áªFÉb ¿EG

ô¡°T øe øe πbCG
(∑O ∞dCG)

 áæ°S ¤EG ô¡°T øe
(∑O ∞dCG)

äGƒæ°S ¢ùªN ¤EG áæ°S
(∑O ∞dCG)

äGƒæ°S ¢ùªN øe ÌcCG
(∑O ∞dCG)

´ƒªéŸG
(∑O ∞dCG)

 äGOƒLƒŸG

∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f183,81814,103--197,921

âjƒμdG ádhO áeƒμM áfGõN äGóæ°S6,337126,65284,68410,000227,673

…õcôŸG âjƒμdG ∂æH äGóæ°S61,485185,931--247,416

 ∞∏°Sh ¢Vhôb577,7861,028,709373,683209,2342,189,412

   á«dÉe ¥GQhCG ‘ äGQÉªãà°SG-82,999151,10018,069252,168

     á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG--13,609-13,609

iôNCG äGOƒLƒe-25,5378,779-34,316

äGó©eh ÊÉÑe---30,62630,626

äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG829,4261,463,930631,855267,9293,193,141

äÉHƒ∏£ŸG

iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d á≤ëà°ùe ≠dÉÑe155,015484,155--639,170

AÓª©dG ™FGOh1,183,409636,702127,205-1,947,316

 iôNCG äÉHƒ∏£e-65,823--65,823

äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG1,338,4241,186,680127,205-2,652,309

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) ádƒ«°ùdG ôWÉfl  (Ü
:»∏j Éªc »g 2012 Èª°ùjO 31 ‘ äÉbÉ≤ëà°S’G áªFÉb ¿EG

ô¡°T øe øe πbCG
(∑O ∞dCG)

 áæ°S ¤EG ô¡°T øe
(∑O ∞dCG)

äGƒæ°S ¢ùªN ¤EG áæ°S
(∑O ∞dCG)

äGƒæ°S ¢ùªN øe ÌcCG
(∑O ∞dCG)

´ƒªéŸG
(∑O ∞dCG)

 äGOƒLƒŸG

∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f223,95027,527--251,477

âjƒμdG ádhO áeƒμM áfGõN äGóæ°S10,762121,41974,5945,000211,775

…õcôŸG âjƒμdG ∂æH äGóæ°S94,969164,685--259,654

 ∞∏°Sh ¢Vhôb426,3211,002,172385,273173,1031,986,869

    á«dÉe ¥GQhCG ‘ äGQÉªãà°SG-68,941107,78612,818189,545

á∏«eR ácô°T ‘ äGQÉªãà°SG--10,772-10,772

iôNCG äGOƒLƒe-25,1498,585-33,734

äGó©eh ÊÉÑe---29,19329,193

äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG756,0021,409,893587,010220,1142,973,019

äÉHƒ∏£ŸG

iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d á≤ëà°ùe ≠dÉÑe162,903339,61955,218-557,740

AÓª©dG ™FGOh1,002,610709,219126,844-1,838,673

 iôNCG äÉHƒ∏£e-59,871--59,871

äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG1,165,5131,108,709182,062-2,456,284

¥ƒ°ùdG ôWÉfl  (ê

IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl  1 .ê

 ¥hôa ≈∏Y OhóM ™°VƒH IQGOE’G ¢ù∏› ΩÉb .á«dÉe IGOC’ ádOÉ©dG áª«≤dG hCG á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ≈∏Y IóFÉØdG ä’ó©e ‘ äGÒ¨àdG ôKDƒJ ¿CG ∫ÉªàMG øe IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl CÉ°ûæJ
 ¿EG .áYƒ°VƒŸG Ohó◊G ¥É£f ‘ õcGôŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G ¿Éª°†d á«£¨àdG äÉ«é«JGÎ°SEG ΩGóîà°SG ∂dòch »eƒj ¢SÉ°SCG ≈∏Y õcGôŸG áÑbGôe ºàj ¬fCG Éªc .IQƒcòŸG äGƒæ°ù∏d IóFÉØdG ä’ó©e

 .…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG øe ôWÉîŸG IQGOEG º°ùb ‘ É¡fÉ«H ” ób ôWÉîŸG √òg ôjó≤Jh IQGOEG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°Sh ±GógCG ∂dòch ôWÉîŸG √ò¡d á°Vô©ŸG á«dÉŸG äGhOC’G

 Ò¨àŸG ∫ó©ŸG ¤EG kGOÉæà°SG IóMGh áæ°ùd IóFÉØdG äGOGôjEG ‘É°U ≈∏Y IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ á°VÎØŸG äGÒ¨àdG ÒKCÉJ »g áYƒªéª∏d ™ªéŸG πNódG ¿É«H ≈∏Y IóFÉØdG ô©°S Ò¨J á«°SÉ°ùM ¿EG
 º««≤J IOÉYEÉH á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y IóFÉØdG ô©°S Ò¨J á«°SÉ°ùM ÜÉ°ùàMG ºàj .á«£¨àdG äGhOCG ÒKCÉJ ≈∏Y πªà°ûj ÉÃh ,2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc É¡H ßØàëŸG á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d
 äGÒKCÉJ áé«àf 2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ájó≤ædG äÉ≤aóàdG á«£¨àc áØæ°üŸG ä’OÉÑŸGh ,É¡H á£ÑJôe á«£¨J IGOCG ájCG ÒKCÉJ ∂dP ‘ ÉÃ ,âHÉãdG ∫ó©ŸG äGP ™«Ñ∏d áMÉàŸG äGQÉªãà°S’G

.ádOÉÑŸG hCG π°UC’G ¥É≤ëà°SG Ö°ùM º¡°SC’G á«°SÉ°ùM π«∏– ºàj .IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ á°VÎØŸG äGÒ¨àdG
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(áªàJ) ¥ƒ°ùdG ôWÉfl  (ê

(áªàJ) IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl 1 .ê

.áàHÉK iôNC’G äGÒ¨àŸG áaÉμH ®ÉØàM’G ™e IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ á«°SÉ°SCG á£≤f 25 ∫ó©Ã Ò¨àdG ÒKCÉJ ‹ÉàdG ∫hó÷G í°Vƒj

ÒKCÉàdG

20132012

íHôdG ‘É°U
(∑O ∞dCG)

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
(∑O ∞dCG)

íHôdG ‘É°U
(∑O ∞dCG)

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
(∑O ∞dCG)

»àjƒμdG QÉæjódG1,347241,666-

»μjôeC’G Q’hódG131584103764

 á«ÑæLC’G äÓª©dG QÉ©°SCG ôWÉfl 2 .ê

 .á∏ªY πc Ö°ùM äÓª©dG õcGôe ≈∏Y OhóM ™°VƒH IQGOE’G ¢ù∏› ΩÉb óbh .á«ÑæLC’G äÓª©dG QÉ©°SCG ‘ äGÒ¨àdG áé«àf á«dÉe IGOCG áª«b Ö∏≤J ôWÉfl »g á«ÑæLC’G äÓª©dG ôWÉfl ¿EG
 ∂dòch ôWÉîŸG √ò¡d á°Vô©ŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¿EG .áYƒ°VƒŸG Ohó◊G ¥É£f ‘ õcGôŸG ≈∏Y á¶aÉëŸG ¿Éª°†d á«£¨àdG äÉ«é«JGÎ°SEG ΩGóîà°SG ºàjh »eƒj ¢SÉ°SCG ≈∏Y õcGôŸG áÑbGôe ºàj h

.…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG øe ôWÉîŸG IQGOEG º°ùb ‘ É¡fÉ«H ” ób ôWÉîŸG √òg ôjó≤Jh IQGOEG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°Sh ±GógCG

 ®ÉØàM’G ™e ,ájó≤ædG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG ÖÑ°ùH á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U QÉ©°SCG ‘ ٪5 áÑ°ùæH Ò¨àdG áé«àf ,áæ°ùdG ìÉHQCG ‘É°U ≈∏Y ÒKCÉàdG »∏j Éª«a
:áàHÉK iôNC’G äGÒ¨àŸG áaÉμH

ÒKCÉàdG

2013
(∑O ∞dCG)

2012
(∑O ∞dCG)

á∏ª©dG

»μjôeC’G Q’hódG3818

 hQƒ«dG21

  iôNCG4822

º¡°SC’G QÉ©°SCG ôWÉfl 3 .ج
 øe º¡°SC’G QÉ©°SCG ôWÉfl èàæJ .á∏≤à°ùŸG º¡°SC’G QÉ©°SCG áª«bh º¡°SC’G äGô°TDƒe äÉjƒà°ùe ‘ äGÒ¨àdG áé«àf º¡°SCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ¢VÉØîfG ôWÉfl »g º¡°SC’G QÉ©°SCG ôWÉfl ¿EG

.…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG øe ôWÉîŸG IQGOEG º°ùb ‘ É¡fÉ«H ” ób ôWÉîŸG √òg ôjó≤Jh IQGOEG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°Sh ±GógCG ∂dòch ôWÉîŸG √ò¡d á°Vô©ŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¿EG .ájQÉªãà°S’G ∂æÑdG á¶Øfi

 ‘ äGQÉªãà°S’G áª«b ‘ ‘É°VE’G ¢VÉØîf’G áé«àf ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH äGQÉªãà°SG ≈∏Y º¡°SC’G QÉ©°SCG ôWÉîŸ áé«àæc) ™ªéŸG πNódG ¿É«H ≈∏Y ÒKCÉàdG ¿EG
 31 ‘ Éªc (™«Ñ∏d áMÉàªc É¡H ßØàfi º¡°SCG ‘ äGQÉªãà°SÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG áé«àf) á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Yh (áª«≤dG ‘ ¢VÉØîfÓd â°Vô©J »àdGh ™«Ñ∏d áMÉàªc É¡H ßØàfi º¡°SCG

 :»∏j Éªc »g áàHÉK iôNC’G äGÒ¨àŸG áaÉμH ®ÉØàM’G ™e ,º¡°SC’G äGô°TDƒe ‘ ٪5 áÑ°ùæH Ò¨àdG ÖÑ°ùH ,Èª°ùjO

ÒKCÉàdG

20132012

íHôdG ‘É°U
(∑O ∞dCG)

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
(∑O ∞dCG)

íHôdG ‘É°U
(∑O ∞dCG)

á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M
(∑O ∞dCG)

»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG188875272782

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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(áªàJ) ¥ƒ°ùdG ôWÉfl  (ê
kÉeó≤e äÉYƒaóŸG ôWÉfl 4 .ê

 ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG πãe ™bƒàŸG ïjQÉàdG πÑb OGó°ùdG Ö∏W hCG OGó°ùdG ≈∏Y á∏HÉ≤ŸG ±GôWC’Gh É¡FÓªY Ωhób ÖÑ°ùH á«dÉe IQÉ°ùN áYƒªéŸG óÑμàJ ¿CG ôWÉfl »g kÉeó≤e äÉYƒaóŸG ôWÉfl ¿EG
 áæ°S øe πbCG ¥É≤ëà°SG äGÎa É¡d IóFÉa πª– »àdG á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG º¶©e ¿CG Éªc IÒ¨àe IóFÉa πª– áYƒªéŸG äGOƒLƒe º¶©e ¿EG .IóFÉØdG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG óæY áàHÉãdG ä’ó©ŸG äGP
 ôWÉîŸG √òg ôjó≤Jh IQGOEG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°Sh ±GógCG ∂dòch ôWÉîŸG √ò¡d á°Vô©ŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¿EG . kÉeó≤e äÉYƒaóª∏d áÑ°ùædÉH ájôgƒL ôWÉîŸ ¢Vô©àJ ’ áYƒªéŸG ¿EÉa ¬«∏Yh

.…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG øe ôWÉîŸG IQGOEG º°ùb ‘ áæ«Ñe

π«¨°ûàdG ôWÉfl  (O
 øμÁ É¡∏ª©H ΩÉ«≤dG ‘ áHÉbôdG §HGƒ°V π°ûØJ ÉeóæY .á«LQÉÿG çGóMC’G hCG ¢û¨dG hCG …ô°ûÑdG CÉ£ÿG ÖÑ°ùH hCG áª¶fC’G π£©J øe áŒÉædG IQÉ°ùÿG ôWÉfl »g π«¨°ûàdG ôWÉfl ¿EG
 øμdh á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG ™«ªL ÖæŒ ™bƒàj ¿CG ∂æÑ∏d øμÁ ’ .á«dÉŸG IQÉ°ùÿG ¤EG …ODƒJ hCG á«©jô°ûJ hCG á«fƒfÉb QÉKCG ∂dòd ¿ƒμjh á©ª°ùdÉH á°UÉN QGô°VCG ¤EG …ODƒJ ¿CG á«∏«¨°ûàdG ôWÉîª∏d
 äGAGôLEG ™°Vhh ádÉ©a IQƒ°üH äÉÑLGƒdG π°üa áHÉbôdG äGhOCG øª°†àJ .ôWÉîŸG √òg ôjój ¿CG ∂æÑdG ™«£à°ùj ,á∏ªàëŸG ôWÉîª∏d áHÉéà°S’Gh á©HÉàŸG ∫ÓN øeh áHÉbôdG QÉWEG ∫ÓN øe
 ±GógCG ∂dòch ôWÉîŸG √ò¡d á°Vô©ŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¿EG .»∏NGódG ≥«bóàdG ΩGóîà°SG ∂dP ‘ ÉÃ º««≤àdG äGAGôLEGh Ú∏eÉ©dG ÚH »YƒdG ô°ûfh á≤HÉ£ŸGh ¢†jƒØàdGh áª¶fC’G ≈∏Y ∫ƒNó∏d

 .…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG øe ôWÉîŸG IQGOEG º°ùb ‘ É¡fÉ«H ” ób ôWÉîŸG √òg ôjó≤Jh IQGOEG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°Sh

 äÉª«∏©àdGh á«∏NGódG áHÉbôdG áª¶fC’ áeÉ©dG äGOÉ°TQE’ÉH ≥∏©àj Éª«a 1996 Èªaƒf 14 áNQDƒŸG …õcôŸG âjƒμdG ∂æH äÉª«∏©àd kÉ≤ÑW á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG IQGOEÉH ôWÉîŸG IQGOEG º°ùb Ωƒ≤j
 .∑ƒæÑdG iód á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG áHÉbQh IQGOE’ áª«∏°ùdG äÉ°SQÉªª∏d ájOÉ°TÎ°S’G ÇOÉÑŸÉH ≥∏©àj Éª«a 2003 Èª°ùjO 13 áNQDƒŸG

 ∫ÉŸG ¢SCGQ IQGOEG  21

:‹ÉàdG ∫hó÷G ‘ áë°Vƒe ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc ä’ó©eh »HÉbôdG áYƒªéŸG ∫Ée ¢SCGQ ¿EG

2013
(∑O ∞dCG)

2012
(∑O ∞dCG)

 ôWÉîª∏d ¿hRƒŸG ¢Vô©àdG1,903,9111,816,694

 Üƒ∏£ŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ228,469218,003

 ìÉàŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ

 1 áëjô°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ482,448471,530

2 áëjô°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ30,34430,820

∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG512,792502,350

 1 áëjô°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG ∫ó©e٪25.34٪25.96

 ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc ∫ó©e ‹ÉªLEG٪26.93٪27.65

 2005 Èª°ùjO 21 ñQDƒŸG 2005/184/ÜQ/2 ºbQ …õcôŸG âjƒμdG ∂æH º«ª©J É¡«∏Y ¢üf Éªc …õcôŸG âjƒμdG ∂æH øY IQOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc äÉª«∏©àH á≤∏©àŸG äÉMÉ°üaE’G ¿EG
.…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG øe zôWÉîŸG IQGOEG{ º°ùb øª°V É¡LGQOEG ” ób ,¬d á≤MÓdG äÓjó©àdGh
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á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG  22

á«dÉŸG äGhOC’G
.á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG øe á«dÉŸG äGhOC’G ¿ƒμàJ

 ¢†©Hh  º¡°SCG  ‘ äGQÉªãà°S’Gh  ∞∏°ùdGh  ¢Vhô≤dGh  …õcôŸG  âjƒμdG  ∂æH  äGóæ°Sh  âjƒμdG  ádhO  áeƒμM äGóæ°Sh  äÉfhPCGh  ∑ƒæÑdG  iód  Ió°UQC’Gh  ó≤ædG  øe á«dÉŸG  äGOƒLƒŸG  ¿ƒμàJ
 .iôNC’G äÉHƒ∏£ŸG ¢†©Hh AÓª©dG ™FGOhh iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG øe á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG ¿ƒμàJh .iôNC’G äGOƒLƒŸG

:»∏j Éªc á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ∞æ°üJ

QÉªãà°SG ¥GQhCG

 áª«≤dÉH áLQóe äGQÉªãà°SG
ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©d™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG

2013
(∑O ∞dCG)

2012
(∑O ∞dCG)

2013
(∑O ∞dCG)

2012
(∑O ∞dCG)

:1 …ƒà°ùe

 º¡°SCG98578811,38311,660

øjO ¥GQhCG--164,843115,349

:2 …ƒà°ùe

 º¡°SCG--25,84123,881

øjO ¥GQhCG--11,7526,700

IQGóe ≥jOÉæ°U--11,4824,182

:3 …ƒà°ùe

 º¡°SCG--19,33121,985

øjO ¥GQhCG--3,5005,000

IQGóe ≥jOÉæ°U--3,051-

985788251,183188,757

 äÉjÎ°ûŸG ÜÉ°ùM ≈∏Y á«°SÉ°SCG IQƒ°üH »g 3 …ƒà°ùŸG ‘ ácô◊G ¿EG .2 ìÉ°†jEG ‘ ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b á°SÉ«°ùd kÉ≤ah √ÓYCG á«dÉe ¥GQhCG ‘ äGQÉªãà°SÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ∞«æ°üJ ”
 πãÁ …òdGh iôNC’G á∏eÉ°ûdG äGOGôjE’G ‘ (»àjƒc QÉæjO ∞dCG 1,480 ≠∏ÑÃ IOÉjR :2012) »àjƒc QÉæjO ∞dCG 2,315 ≠∏ÑÃ ¢ü≤f êGQOG ” ,áæ°ùdG ∫ÓN .ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdGh

.áæ°ùdG ∫ÓN äÉjƒà°ùŸG ÚH ájôgƒL äÓjƒ– óLƒJ ’ .ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG

.ájÎaódG É¡àª«b øY ájOÉe IQƒ°üH ∞∏àîJ ’ iôNC’G á«dÉŸG äGhOC’G áaÉμd ádOÉ©dG áª«≤dG ¿EG

 Iô©°ùŸG ÒZ ¥GQhCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ áeóîà°ùe á∏°üdG äGP ôWÉîŸG äÒ¨J GPEG …ôgƒL ÒZ á©ªéŸG á«μ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H hCG ™ªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ≈∏Y ÒKCÉàdG ¿ƒμj ób
.٪5 áÑ°ùæH äÒ¨J

á«dÉe ÒZ äGhOCG
 ádOÉ©dG É¡àª«b ójó– ” »àdGh (äGó©eh ÊÉÑªc áØæ°üŸG) ôM ∂∏e ¢VQC’Gh øjO ájƒ°ùJ øe É¡JRÉ«M ” äGOƒLƒe ,á«dÉŸG äGhOC’G ±ÓîH ,ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóŸG äGhOC’G øª°†àJ

.ádOÉ©dG áª«≤∏d »eô¡dG ∫hó÷G øe 3 …ƒà°ùŸG øª°V É¡Ø«æ°üJ ”h ¥ƒ°ùdG ‘ á°Vhô©ŸG ÒZ äÉfÉ«ÑdG ¤EG kGOÉæà°SG ájôgƒL º««≤J äÓNóe ΩGóîà°SÉH

.(»àjƒc QÉæjO ∞dCG 16,599 :2012) 2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc »àjƒc QÉæjO ∞dCG 16,600 ≠∏Ñj ájÎaódG áª«≤dG ‘É°U ¿EÉa ,áØ∏μàdG Üƒ∏°SCG ΩGóîà°SÉH ôM ∂∏e ¢VQC’G ¢SÉ«b ” GPEG 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
31 ديسمبر 2013
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