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2011  2012  2013  2014  2015  

اليرادات )مباليني الدنانري البحرينية(
55.37  61.92  59.82  59.58  59.52 �ضايف الفوائد املكت�ضبة 
24.55  24.69  24.83  29.63  34.88 اإيرادات اأخرى 
26.61  27.34  27.45  29.19  30.10 م�ضروفات الت�ضغيل 
45.64  47.50  51.36  53.44  55.26 ربح ال�ضنة 
25.66  21.38  32.93  23.52  26.35 اأرباح اأ�ضهم نقدية 

الو�ضع املايل )مباليني الدنانري البحرينية(
2388.65  2654.56  2749.23  2738.46  2999.71 اإجمايل املوجودات 

972.07  888.25  859.39  780.97  1051.72 قرو�س و�ضلفيات 
650.21  757.83  997.72  999.49  1094.04 اأوراق مالية ا�ضتثمارية 

2259.50  2515.83  2596.84  2580.92  2837.94 الأ�ضول املدرة للدخل 
2103.10  2321.85  2366.25  2321.34  2588.16 اإجمايل الودائع 
1905.49  2077.90  2083.54  2154.85  2247.02 ودائع الزبائن 

274.73  318.94  363.14  378.02  364.76 حقوق امللكية 

موؤ�ضرات الأداء
العوائد:

٪16.98  ٪16.00  ٪15.06  ٪14.42  %14.88 العائد على متو�ضط حقوق امللكية 
٪1.96  ٪1.88  ٪1.90  ٪1.95  %1.93 العائد على متو�ضط املوجودات 

44  46  50  52  53 عائد ال�ضهم الواحد )فل�س( 
٪33.30  ٪31.57  ٪32.43  ٪32.72  %31.89 الكفاءة الت�ضغيلية )م�ضروفات الت�ضغيل/ جمموع الإيرادات( 

80  85  92  96  96 الربح املحقق من كل موظف )باآلف الدنانري البحرينية( 

راأ�س املال:
٪11.50  ٪12.01  ٪13.21  ٪13.80  %12.16 ن�ضبة حقوق امللكية اإلى جمموع املوجودات 

7.69  7.32  6.57  6.24  7.22 جمموع املطلوبات اإلى حقوق امللكية )مرات( 
6.76  6.99  6.92  6.40  6.73 متو�ضط جمموع املطلوبات اإلى متو�ضط حقوق امللكية )مرات( 

٪25.05  ٪27.86  ٪31.22  ٪34.29  29.99 معدل مالءة راأ�س املال )٪( )بازل 3( )2014-2011 بازل 2( 

موجــــز البيانــــات املاليــــة
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فاروق يو�ضف خليل املوؤيد
رئي�س جمل�س الإدارة 

ع�ضو غري م�ضتقل وغري تنفيذي
اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 1997

رئي�س جلنة التعيينات واملكافاآت 
واأولده،  املوؤيد  خليل  يو�ضف  �ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
وجمموعة املوؤيد العاملية، واأ�ضرف، و�ضركة البحرين لل�ضوق 
وبيت  الأهلية،  واجلامعة  البحرين،  فنادق  و�ضركة  احلرة، 

التمويل الوطني، و�ضركة البحرين الوطنية للتاأمني. 
ع�ضو جمل�س اإدارة اإنف�ضتكورب بنك �س. م. ب.

د. ع�ضام عبداهلل فخرو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو غري م�ضتقل وغري تنفيذي
اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 2008

رئي�س اللجنة التنفيذية
ع�ضو جلنة التعيينات واملكافاآت

وجمموعة  لل�ضينما،  البحرين  �ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
عبداهلل يو�ضف فخرو واأولده.

ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة البحرين القاب�ضة )ممتلكات(. 

عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا
نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
ع�ضو م�ضتقل وغري تنفيذي

اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 1984
رئي�س جلنة التدقيق

ع�ضو جلنة التعيينات واملكافاآت
رئي�س جمل�س اإدارة يو�ضف اأكرب علي ر�ضا واأولده. 

ال�ضفن  لت�ضليح  البحرين  �ضركة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو 
والهند�ضة.

علي ح�ضني يتيم
ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو م�ضتقل وغري تنفيذي
 اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 1985
نائب رئي�س اللجنة التنفيذية

ع�ضو جلنة التعيينات واملكافاآت
 رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �ضركات

علي وحممد يتيم.

خالد  يو�ضف  عبدالرحمن
ع�ضو جمل�س الإدارة 

ع�ضو م�ضتقل وغري تنفيذي
اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 2001

نائب رئي�س جلنة التدقيق
املحدودة  الغذائية   التجهيزات  �ضركة  اإدارة   جمل�س  رئي�س 

)فو�ضكو(.
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة اأوال لالألبان.

البحرين  ل�ضركة  التنفيذية  اللجنة  وع�ضو  الإدارة  جمل�س  ع�ضو 
لت�ضليح ال�ضفن والهند�ضة. 

الرئي�س التنفيذي لل�ضركة الوطنية للنقليات. 

ح�ضني �ضلطان الغامن
ع�ضو جمل�س الإدارة 

ع�ضو غري م�ضتقل وغري تنفيذي
اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 2004 

ع�ضو جلنة التدقيق
بديوان  واملالية  الب�ضرية  للموارد  امل�ضاعد  الوكيل  الوظيفة: 

�ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء.

عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم
ع�ضو جمل�س الإدارة 

ع�ضو غري م�ضتقل وتنفيذي
اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 2009

ع�ضو اللجنة التنفيذية
بنفت«،   « و�ضركة  الإ�ضالمي،  البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

واجلمعية امل�ضرفية بالبحرين 
وع�ضو  التنفيذية  اللجنة  ورئي�س  الدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال�ضلكية  لالإت�ضالت  البحرين  ل�ضركة  واملكافاآت  التعيينات  جلنة 
اأمنية  �ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  )بتلكو(،  والال�ضلكية 
للموبايل )الأردن(، و�ضركة ديراقو )مالديف(، و�ضركة كوالتي نت 
)الكويت(، و�ضركة �ضور جرين�ضي املحدودة، و�ضركة �ضور جري�ضي 
املحدودة، و�ضركة �ضور جزيرة مان املحدودة، وبرنامج �ضمو ويل 

العهد للمنح الدرا�ضية الدولية.
غري  ال�ضتثمارات  ح�ضابات  وحماية  الودائع  اإدارة  جمل�س  ع�ضو 

املقيدة مب�ضرف البحرين املركزي.

فوزي اأحمد كانو
ع�ضو جمل�س الإدارة 

ع�ضو م�ضتقل وغري تنفيذي
اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 2010 

ع�ضو اللجنة التنفيذية
رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة عبدالرحمن جا�ضم كانو املحدودة.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �ضركات يو�ضف بن اأحمد كانو 
)البحرين(.

ال�ضفن  لت�ضليح  البحرين  ل�ضركة  التنفيذي  الإدارة  جمل�س  ع�ضو 
والهند�ضة. 

ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة البحرين للفنادق.

خالد عمر الرميحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو غري م�ضتقل وغري تنفيذي
اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 2014

الوظيفة: رئي�س ومالك فندق الق�ضر يف مملكة البحرين.
التنمية  جمل�س  اإدارة  جمل�س  وع�ضو  التنفيذي   الرئي�س 

الإقت�ضادية البحرين.

مري ذوالفقار علي
ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو غري م�ضتقل وغري تنفيذي
اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 2014

ع�ضو اللجنة التنفيذية
القاب�ضة  البحرين  ب�ضركة  الإ�ضتثمار  رئي�س  الوظيفة: 

)ممتلكات(.
ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة جيم�س مينا�ضا القاب�ضة املحدودة.

ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان حممد اآل خليفة
ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو غري م�ضتقل وغري تنفيذي
اإن�ضم اإلى جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني يف عام 2014

ع�ضو اللجنة التنفيذية
امل�ضرفية  للخدمات  م�ضتقل  وا�ضت�ضاري  متقاعد  م�ضريف 

وال�ضتثمار.
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فاروق يو�ضف خليل املوؤيد
رئي�س جمل�س الإدارة

تقرير جمل�س الإدارة
ي�ضر جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني اأن يقدم تقريره ال�ضنوي التا�ضع واخلم�ضني 

عن اأعمال البنك والبيانات املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015.

بيئة العمل العامة
اأظهر القت�ضاد العاملي تباطوؤًا خالل عام 2015 ومتيزت وترية النمو بعدم النتظام. 
وباملقارنة مع العام ال�ضابق، فاإنه يف الوقت الذي من املتوقع اأن حتقق القت�ضاديات 
املتقدمة حت�ضًنا يف معدلت النمو، فاإن القت�ضاديات ال�ضاعدة والنامية لتزال تعاين 
الثالث  الربع  خالل  املالية  الأ�ضواق  يف  التذبذب  حدة  ت�ضاعدت  وقد  التباطوؤ.  من 
اأ�ضعار  على  بظاللها  األقت  والتي  ال�ضني  يف  حدثت  التي  للتطورات  نظًرا  العام  من 
الأ�ضهم والعمالت. وليزال القت�ضاد الأمريكي يظهر معدلت منو قوية بينما حتقق 
منطقة اليورو انتعا�ًضا متوا�ضًعا ويف الوقت نف�ضه اأخذت اليابان حتقق منًوا اإيجابًيا. 
وا�ضتمرت اأ�ضعار الفوائد على م�ضتوياتها التاريخية املنخف�ضة معظم العام، اإل ان مع 

نهاية العام قام البنك الحتياطي الفيدرايل بزيادة معدلت الفائدة. 

من املتوقع اأن حتقق اقت�ضاديات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية معدلت منو 
منخف�ضة نظًرا لآثار النخفا�س احلاد يف اأ�ضعار النفط. ويتوقع �ضندوق النقد الدويل 
لدول جمل�س  املحلي  الإجمايل  الناجت  يقارب 13٪ من  ما  بن�ضبة  حتقيق عجز مايل 
من   ٪2.9 بلغ  قد  بفائ�س  مقارنًة   2015 عام  خالل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
العام املن�ضرم. ويف نف�س الوقت، فاإن من املتوقع اأن يتحول ر�ضيد احل�ضاب اجلاري 
اإلى عجز مقارنًة بفوائ�س كبرية يف العام ال�ضابق. ورغم اأن �ضدمة اأ�ضعار النفط قد 
اأن الآثار ال�ضلبية لنخفا�س الأ�ضعار على  اإل  اأثرت كثرًيا على الإيرادات احلكومية، 
الأن�ضطة القت�ضادية كان حمدوًدا حتى الآن وذلك نظًرا لأن الحتياطيات املالية التي 
يف  حاد  باإنخفا�س  القيام  جتنب  على  احلكومات  �ضاعدت  قد  املا�ضي  يف  بناوؤها  مت 

الإنفاق العام. 

والتطورات  بالأحداث   2015 عام  يف  البحرين  ململكة  القت�ضادي  النمو  تاأثر  وقد 
العاملية والإقليمية. ويتوقع جمل�س التنمية القت�ضادية البحرين اأن ت�ضل ن�ضبة النمو 
 ٪4.5 بن�ضبة  مقارنة   ٪3.2 اإلى  2015م  لعام  املحلي  الإجمايل  الناجت  يف  ال�ضنوي 
 لعام 2014. يف حني يتوقع اأن يرتاجع النمو يف القطاع غري النفطي ب�ضكل طفيف من

القطاع  يف  النمو  ي�ضهد  اأن  املتوقع  من  فاإن    ،2015 يف   ٪3.8 اإلى   2014 يف   ٪4.9
النفطي تراجعًا حادًا من 3.0٪ يف 2014 اإلى 0.5 ٪ يف 2015. 

الأداء العام
على �ضوء هذه اخللفية، اأظهر بنك البحرين الوطني ن�ضبة منو ثابتة يف اأن�ضطة اأعماله 
دينار  مليون   55.26 بلغت   2015 لعام  قيا�ضية  �ضافية  اأرباًحا  حمقًقا  ربحيته  ويف 
بحريني )146.97 مليون دولر اأمريكي( مقارنة مببلغ 53.44 مليون دينار بحريني 

)142.12 مليون دولر اأمريكي( للعام املن�ضرم، اأي بزيادة بلغت ن�ضبتها ٪3.4. 

لي�ضل   ٪9.5 بن�ضبة  منًوا  للدخل  املدرة  الأ�ضول  اإجمايل  حقق  الوقت،  نف�س  ويف 
اأمريكي( كما يف 31  دينار بحريني )7977.94 مليون دولر  اإلى 2999.71 مليون 
دي�ضمرب 2015. وكانت ن�ضبة النمو يف القرو�س وال�ضلفيات ذات اأهمية خا�ضة، حيث 
كما  اأمريكي(  دولر  مليون  بحريني )2077.05  دينار  مليون  ارتفعت من 780.97 
يف 31 دي�ضمرب 2014 لت�ضل اإلى 1051.72 مليون دينار بحريني )2797.11 مليون 
دولر اأمريكي(، بزيادة بلغت ن�ضبتها 34.7٪. وا�ضتمرت ودائع الزبائن يف اإظهار منو 
ثابت حيث بلغت 2247.02 مليون دينار بحريني )5976.13 مليون دولر اأمريكي( 

تعك�س هذه النتائج الإيجابية التزام البنك 
بتح�ضني املردود مل�ضاهمينا الكرام ويف 

نف�س الوقت امل�ضاهمة الإيجابية يف حتقيق 
النمو القت�ضادي. 

جمموع املوجودات
مباليني الدنانري البحرينية
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كما يف 31 دي�ضمرب 2015 مقارنة مببلغ 2154.85 مليون دينار بحريني )5730.98 
مليون دولر اأمريكي( كما يف 31 دي�ضمرب 2014، اأي بزيادة بن�ضبة ٪4.3. 

التزام البنك بتح�ضني املردود مل�ضاهمينا الكرام ويف  النتائج الإيجابية  وتعك�س هذه 
نف�س الوقت امل�ضاهمة الإيجابية يف حتقيق النمو القت�ضادي. 

التنمية القت�ضادية  ن�ضط يف دعم  الوطني يف لعب دور  البحرين  وي�ضتمر بنك  هذا 
من  العديد  بتنفيذ  البنك  قام  الهدف،  هذا  ولتحقيق  ومواطنيها.  البحرين  ململكة 
على  ال�ضخ�ضية  امل�ضرفية  اخلدمات  تركيز  ان�ضب  حيث  العام،  خالل  املبادرات 
من  العديد  تنفيذ  جانب  اإلى  الرقمي  املجال  يف  املقدمة  املنتجات  ت�ضكيلة  تو�ضعة 
املبادرات الت�ضويقية. وجاء تركيز اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات من�ضًبا على توطيد 
امل�ضتوى  وعلى  الوطنية.  الأهمية  ذات  امل�ضاريع  يف  وامل�ضاركة  الزبائن  مع  العالقات 
اأبوظبي  النتقائي يف  التو�ضع  على  القائمة  ا�ضرتاتيجيته  البنك يف  ا�ضتمر  الإقليمي، 
العديد  يف  امل�ضاركة  اإلى  بالإ�ضافة  املر�ضومة،  اخلطة  ح�ضب  تتقدم  والتي  والريا�س 
الأقليمية  والفروع  اخلزينة  جمموعة  لعبت  وقد  امل�ضرتكة.  الإقليمية  القرو�س  من 
والعمليات دوًرا هاًما يف عام 2015 من خالل تعزيز العائد الإجمايل ويف نف�س الوقت 
الإ�ضدارات  من  العديد  يف  لال�ضرتاك  لديها  املتوافرة  الفائ�ضة  ال�ضيولة  ا�ضتخدام 

املحلية والإقليمية. 

اأما بالن�ضبة للنظرة امل�ضتقبلية لعام 2016، ف�ضيكون العام مليئًا بالتحديات نظًرا للو�ضع 
القت�ضادي وال�ضيا�ضي العاملي احلايل، و�ضي�ضتمر جمل�س الإدارة يف مراجعة الأولويات 

يف اأن�ضطة اأعمال البنك وذلك متا�ضًيا مع التغريات يف بيئة الأعمال اخلارجية.

وينتهز جمل�س اإدارة البنك هذه الفر�ضة للتاأكيد على التزامه الكامل بالوفاء بتطلعات 
جميع الأطراف ذوي العالقة بالبنك ويف نف�س الوقت املحافظة على اأعلى امل�ضتويات 
ن�ضاطاته  جميع  يف  وذلك  ال�ضركات  حوكمة  مبادئ  ح�ضب  التنظيمية  واملعايري 

وتعامالته التجارية.

باب  حتت  البنك  لأداء  املايل  الو�ضع  حول  التفا�ضيل  من  املزيد  وجتدون  هذا 
»ا�ضتعرا�س الو�ضع املايل« وباب  »البيانات املالية« من هذا التقرير ال�ضنوي.

التخ�ضي�ضات املقرتحة
اإلى  بتو�ضية  التقدم  الإدارة  جمل�س  قرر  فقد  اأعاله،  املذكورة  النتائج  اإلى  ا�ضتنادًا 

ال�ضادة امل�ضاهمني للموافقة على التخ�ضي�ضات التالية: 

بتوزيع  للم�ضاهمني  العامة  اجلمعية  الى  تو�ضية  رفع  اي�ضا  الدارة  جمل�س  قرر  كما 
ا�ضهم منحة مببلغ 10.54 مليون دينار بحريني بواقع �ضهم واحد لكل ع�ضرة ا�ضهم 
مملوكة اأي ما يعادل 10٪. و�ضيتم متويل ال�ضهم املنحة بتحويل مبلغ 10.54 مليون 

و�ضيبلغ  املخت�ضة.  اجلهات  موافقة  اخذ  بعد  العام  الحتياطي  من  بحريني  دينار 
جمموع ما �ضيتم توزيعه من ارباح نقدية و ا�ضهم منحة لعام 2015م ٪35.

الهبات والتربعات
بتو�ضية لتخ�ضي�س مبلغ وقدره 2.76 مليون دينار  العام  الإدارة هذا  يتقدم جمل�س 
�ضايف  من   ٪5 قدرها  ن�ضبة  املبلغ  هذا  وميثل  والتربعات.  الهبات  لربنامج  بحريني 
هذا  اإطار  يف  املخ�ض�ضات  جمموع  يرتفع  وبهذا  للتوزيع.  القابلة   2015 عام  اأرباح 

الربنامج منذ بدايته يف عام 1980 اإلى 39.77 مليون دينار بحريني. 

هذا وجتدون املزيد من التفا�ضيل حول برنامج الهبات والتربعات ودور وم�ضئوليات 
البنك يف املجتمع يف باب منف�ضل بعنوان »دورنا يف املجتمع«  من هذا التقرير ال�ضنوي. 

حوكمة ال�ضركات 
يدرك جمل�س الإدارة جيدًا باأن التطبيق الأمثل لنظام حوكمة ال�ضركات يعترب عن�ضرًا 
على  وبناًء  العالقة.  ذوي  الأطراف  كافة  م�ضالح  وحماية  موؤ�ض�ضة  اأية  لنجاح  فّعاًل 
ذلك، فان البنك قد قام بالعديد من املبادرات من اأجل الوفاء مبتطلبات وا�ضرتاطات 
قوانني  ولئحة  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  اأ�ضدرته  الذي  ال�ضركات  حوكمة  نظام 
م�ضرف البحرين املركزي.  اإن عدد الأ�ضهم كما يف 31 دي�ضمرب 2015 والتعامالت يف 
اأ�ضهم البنك خالل العام من قبل  اأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا والأ�ضخا�س 
املعتمدين والأطراف ذوي العالقة بهم مت�ضمن يف باب التنظيم والإدارة وفقًا ملبادئ 

حوكمة ال�ضركات من هذا التقرير ال�ضنوي. 

�ضكر وتقدير
ينتهز جمل�س الإدارة هذه الفر�ضة، بالأ�ضالة عن نف�ضه ونيابًة عن ال�ضادة امل�ضاهمني، 
لريفع خال�س تقديره و�ضكره اإلى مقام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفّدى، واإلى مقام �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة 
بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، واإلى �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 
بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء، واإلى جميع الوزارات واإدارات اململكة وهيئاتها، ويخ�س بال�ضكر وزارة املالية 

وم�ضرف البحرين املركزي على دعمهم املتوا�ضل وم�ضاندتهم امل�ضتمرة للبنك.  

على  البنك  موظفي  اإلى  والتقدير  ال�ضكر  بخال�س  اأي�ضًا  الإدارة  جمل�س  يتقدم  كما 
من  البنك  حققه  فيما  الأثر  عظيم  له  كان  مما  العمل،  يف  وتفانيهم  اإخال�ضهم 
اإجنازات طيبة واإلى جميع زبائننا واأ�ضدقائنا على ح�ضن تعاونهم وثقتهم امل�ضتمرة 

يف بنك البحرين الوطني. 

فاروق يو�ضف خليل املوؤيد
رئي�س جمل�س الإدارة

25 يناير 2016

باآلف الدنانري البحرينية  
139.729 الأرباح امل�ضتبقاة املعدلة كما يف 1 يناير 2015 
)40.308( تخ�ضي�ضات عام 2014 

55.262 اإيرادات عام 2015 
154.683 املجموع 

26.352 اأرباح نقدية )٪25( 
2.763 هبات وتربعات 

956 حتويل الى الحتياطي القانوين 
15.811 حتويل الى الحتياطي العام 

108.801 اأرباح م�ضتبقاة مرّحلة بعد تخ�ضي�ضات عام 2015 
154.683 املجموع 
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والربحية يف عام  الأعمال  اأن�ضطة  الوطني منًوا جيًدا يف حجم  البحرين  بنك  حقق 
2015 بالرغم من بيئة الأعمال اخلارجية ال�ضعبة. وي�ضرنا يف هذا ال�ضدد اأن نعلن 
اأرباح �ضافية بلغت 55.26 مليون دينار بحريني )146.97 مليون دولر  عن حتقيق 
اأمريكي( وهو اأعلى م�ضتوى يتم حتقيقه من قبل البنك حتى الآن، وذلك مقارنة مببلغ 
53.44 مليون دينار بحريني )142.12 مليون دولر اأمريكي( يف العام املن�ضرم، اأي 
بزيادة بلغت 3.4٪. واإ�ضتمرت موؤ�ضرات الأداء الأ�ضا�ضية جيدة وذلك ح�ضب املعايري 
بلغ  بينما  امللكية، ٪14.88  حقوق  متو�ضط  على  العائد  بلغ  فقد  والدولية،  الإقليمية 
العائد على متو�ضط الأ�ضول 1.93٪ ويف الوقت ذاته بلغت ن�ضبة م�ضروفات الت�ضغيل 
التي  الأعمال  اإ�ضرتاتيجية  ح�ضيلة   2015 عام  نتائج  وتعترب   .٪31.89 الدخل  اإلى 
ينتهجها البنك والتي تقوم على الدعم القوي لنمو الإقت�ضاد املحلي واإقتنا�س فر�س 

الأعمال اجلديدة ب�ضكل اإنتقائي يف املنطقة. 

 7977.94( بحريني  دينار  مليون   2999.71 للبنك  العمومية  امليزانية  اإجمايل  بلغ 
مليون دولر اأمريكي( كما يف 31 دي�ضمرب 2015، مقارنة مببلغ 2738.46 مليون دينار 
بحريني )7283.13 مليون دولر اأمريكي( كما يف 31 دي�ضمرب 2014. وبلغ جمموع 
دولر  مليون   7547.71( بحريني  دينار  مليون   2837.94 للدخل  املدرة  الأ�ضول 
اأمريكي( نظًرا للمحفظة جيدة التنويع من القرو�س والإ�ضتثمارات و�ضندات اخلزينة 
والودائع لدى البنوك. ول يزال و�ضع ال�ضيولة للبنك مريًحا، حيث �ضكلت املوجودات 
لدى  والودائع  و�ضندات اخلزينة  املركزية  امل�ضارف  لدى  والأر�ضدة  )النقد  ال�ضائلة 
التي بلغت  اأما ن�ضبة مالءة راأ�س املال  اإجمايل الأ�ضول.  البنوك( ن�ضبة 25.2٪ من 
30.0٪ قبل التخ�ضي�ضات املقرتحة فهي تعترب من اأقوى الن�ضب والتي تتجاوز ب�ضكل 

كبري متطلبات ال�ضرتاطات الرقابية. 

اإ�ضتمر البنك يف تعزيز وتقوية و�ضعه يف ال�ضوق املحلي خالل عام 2015 عرب تنفيذ 
عدة مبادرات جديدة وذلك بغية تلبية احتياجات زبائنه الكرام. وكان للنمو القوي يف 
حمفظة القرو�س اأهمية خا�ضة يف دعم منو الإقت�ضاد املحلي وتعزيز ت�ضكيلة املنتجات 

امل�ضرفية التي يقدمها البنك يف املجال الرقمي.

ت�ضويقية  حمالت  عدة  بتنفيذ  ال�ضخ�ضية  امل�ضرفية  اخلدمات  وحدة  قامت  كما 
الأعمال.  اأن�ضطة  من  املجال  هذا  يف  ريادي  مركز  تبوء  يف  م�ضتمرة  وهي  م�ضتهدفة 
واإن�ضب تركيز البنك خالل العام على حت�ضني قنوات اخلدمة الإلكرتونية واملبا�ضرة 
القبول  مع  الزبائن.  متناول  يف  جلعلها  اخلدمات  وتي�ضري  التوا�ضل  تعزيز  اأجل  من 
الوا�ضع ور�ضى الزبائن التام جتاه تنفيذ املرحلة الأولى من اخلدمات امل�ضرفية عرب 
اإ�ضافة املزيد  الثانية بهدف  البنك حالًيا على تنفيذ املرحلة  النقال، يعكف  الهاتف 
من اخل�ضائ�س واملزايا واملنتجات اجلديدة لتلبية التغريات يف رغبات واحتياجات 
الزبائن. و�ضكل عام 2015 بدء انطالقة البنك يف جمال التوا�ضل الإجتماعي، حيث 
اإلى  بالإ�ضافة  الزبائن،  مع  التوا�ضل  مبواقع  اخلا�ضة  ح�ضاباته  عرب  البنك  يتفاعل 

اإ�ضتخدامها كاأداة فّعالة للت�ضويق والإت�ضالت. 

عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم
الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة

تعترب نتائج عام 2015 ح�ضيلة اإ�ضرتاتيجية 

الأعمال التي ينتهجها البنك والتي تقوم 

على الدعم القوي لنمو الإقت�ضاد املحلي 

واإقتنا�س فر�س الأعمال اجلديدة ب�ضكل 

اإنتقائي يف املنطقة.

تقــريــر الــرئيـــ�س التنفيــذي
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مّثل دعم الإقت�ضاد املحلي حمور تركيز وحدة الأعمال امل�ضرفية. وقد جنحت هذه 
الوحدة يف تعزيز اأن�ضطة اأعمالها مع العديد من زبائنها بالإ�ضافة اإلى جذب زبائن 
جدد يف القطاعات املنتقاة من الإقت�ضاد املحلي. وقد اأدى ذلك اإلى حتقيق منو قوي 
م�ضت�ضاًرا  بتعيينه  البنك  ويفخر  كما  العام.  خالل  وال�ضلفيات  القرو�س  حمفظة  يف 
مالًيا مل�ضروع التو�ضعة اخلا�س ب�ضركة اأملنيوم البحرين )األبا( لإن�ضاء اخلط ال�ضاد�س 
اإلى جنب  ن�ضًطا وذلك جنًبا  البنك دوًرا  مع موؤ�ض�ضات مالية رائدة دوليًا. وقد لعب 
مع موؤ�ض�ضات مالية اإقليمية ودولية يف ترتيب قر�س م�ضرتك مببلغ 500 مليون دولر 
ممتلكات  �ضركة  ل�ضالح  اأمريكي  دولر  مليون   500 مببلغ  �ضندات  واإ�ضدار  اأمريكي 

البحرين القاب�ضة. 

ففي  املر�ضومة.  اخلطة  ح�ضب  للبنك  الإقليمي  الإنتقائي  التو�ضع  عملية  وت�ضري  هذا 
واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  مع  الثنائية  العالقات  تطوير  على  الرتكيز  اإن�ضب  اأبوظبي، 
املحلية. اأما يف الريا�س، فقد متحور الرتكيز خالل العام على زيادة اأن�ضطة الأعمال 
البنك  و�ضارك  للمخاطر.  �ضيا�ضتنا  متطلبات  تلبي  التي  املتو�ضطة  ال�ضوق  قطاع  من 
ا يف العديد من القرو�س امل�ضرتكة وال�ضفقات الثنائية مع املوؤ�ض�ضات املالية من  اأي�ضً

الفئة الأولى و�ضناديق �ضيادية و�ضبه �ضيادية يف املنطقة. 

اأ�ضا�ضية على  ب�ضفة  والإ�ضتثمارات  تركيز وحدة اخلزينة  اإن�ضب  اأخرى،  ناحية  من 
تعزيز العائد العام ويف نف�س الوقت اإدارة �ضيولة البنك بطريقة فّعالة وذلك يف ظل 
اإنخفا�س معدلت الفائدة اإلى م�ضتويات غري م�ضبوقة واإ�ضتمرار التذبذب يف الأ�ضواق 
مع اإنخفا�س حجم ال�ضيولة يف الأ�ضواق يف الن�ضف الثاين من العام. وجنحت الوحدة 
ا يف حتقيق مكا�ضب راأ�ضمال من هوام�س الفوائد ال�ضيقة يف اأ�ضواق دول جمل�س  اأي�ضً
التعاون لدول اخلليج العربية وزيادة الإيرادات من اأن�ضطة �ضد فجوات اأ�ضعار الفائدة 
اأعمال  اأن�ضطة  وزيادة  الدولية  والعمالت  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  يف 

القطع الأجنبي. 

وقد قام البنك ب�ضراء ح�ضة يف بنك البحرين الإ�ضالمي بلغت ن�ضبتها  25.8 ٪ خالل 
باأن يكون له موطئ قدم يف جمال  عام 2013 وهو ما �ضمح لبنك البحرين الوطني 
القطاع امل�ضريف الإ�ضالمي. ومتا�ضًيا مع هذا الهدف، زاد البنك ح�ضته اإلى 29.1 ٪ 
خالل عام 2015 وذلك من خالل امل�ضاركة يف اإ�ضدار حقوق اأ�ضهم. وب�ضفته م�ضاهًما 
رئي�ضًيا يف بنك البحرين الإ�ضالمي، فاإن بنك البحرين الوطني يلعب دوًرا ن�ضًطا يف 
التي حققها  النتائج  وتعترب  الإ�ضالمي.  البحرين  لبنك  الإ�ضرتاتيجي  الو�ضع  حتديد 
بنك البحرين الإ�ضالمي حتى الآن م�ضجعة، مع زيادة ثابتة يف معدلت اأدائه وربحيته. 

ل يزال راأ�س املال الب�ضري ميثل حموًرا هاًما واأ�ضا�ضًيا للبنك، ومع ظهور اآثار التحول 
الرقمي على كافة جوانب اأن�ضطة الأعمال، فقد اأ�ضبح من املهم اأن يتم الرتكيز على 
عليه، مت  وبناًء  املوؤ�ض�ضة.  بها يف  والإحتفاظ  املهارات  وتطوير  و�ضقل  توظيف  عملية 
تنفيذ عدة مبادرات خالل العام لتلبية الحتياجات التطويرية املتنوعة على خمتلف 
تر�ضيح  عرب  للتنفيذيني  الإداري  التطوير  برنامج  واإ�ضتمر  الوظيفية.  امل�ضتويات 

لكل  التابعة  القيادي  التطوير  برامج  يف  للم�ضاركة  التنفيذي  امل�ضتوى  على  م�ضئولني 
من كلية داردن لالأعمال وكلية هارفارد لالأعمال. ويعترب برنامج املتدرب التنفيذي 
العام، مت تعيني  اإلى �ضقل و�ضحذ املهارات الداخلية. وخالل  مبادرة رئي�ضية تهدف 
منا�ضب  يف  وذلك  للبنك  التابعة  والأق�ضام  الدوائر  خمتلف  يف  تنفيذيًا  متدربًا   14
اإدارية رئي�ضية. وعلى جانب التعوي�ضات واملزايا، و�ضع البنك �ضيا�ضات جديدة خا�ضة 
بربنامج املكافاآت املتغرية وحوافز الأ�ضهم وفقًا للتعليمات ال�ضادرة من قبل م�ضرف 

البحرين املركزي. 

اإ�ضتمرار حالة  النمو لعام 2016 حتديًا كبريًا مع  للم�ضتقبل، �ضتمثل فر�س  وبالنظر 
عدم الو�ضوح  والتيقن عامليًا ومع هبوط �ضعر النفط، والتي �ضتوؤثر بالأخ�س على دول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. ويف الوقت الذي يتوقع اأن تكون فر�س النمو يف 
البحرين  تركيز مملكة  باأن  ناأمل  فاإننا  املتو�ضط،  الأجل  على  ثابتة  البحرين  مملكة 
على م�ضاريع البنية التحتية وم�ضاريع التنمية الإجتماعية الأخرى �ضيخفف من الأثر 
ال�ضلبي للنظرة الإقت�ضادية ال�ضلبية عامليًا واإقليميًا. وبف�ضل قاعدة راأ�ضماله القوية 
البحرين  واأجهزته لل�ضراف الآيل، فاإن بنك  البنك  و�ضيولته املطمئنة و�ضبكة فروع 
اإلتزامنا  نوؤكد  ونحن  املحلي.  الإقت�ضاد  منو  لدعم  يوؤهله  منا�ضب  و�ضع  يف  الوطني 
امل�ضتمر والقوي نحو تلبية تطلعات زبائننا الكرام ويف الوقت نف�ضه نطمئن م�ضاهمينا 

باإ�ضتمرار البنك يف التقدم الذي �ضوف يحققه يف ال�ضنوات املقبلة.

عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم
الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة
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يعترب جمل�س الإدارة اجلهة امل�ضئولة عن الإ�ضراف العام على بنك البحرين الوطني 
واإدارته. ويعمل جمل�س الإدارة على �ضمان و�ضع اأعلى املعايري الأخالقية والتنظيمية 
للعمل يف جميع اأق�ضام ودوائر البنك. ويقوم جمل�س الإدارة وب�ضكل منتظم مبراجعة 
باأنظمة وقوانني م�ضرف البحرين املركزي فيما يتعلق بنظام حوكمة  اإلتزام البنك 
ال�ضركات. ويدرك جمل�س الإدارة اأن التطبيق الأمثل لنظام حوكمة ال�ضركات يعترب 
مبثابة عن�ضر اأ�ضا�ضي وحيوي خللق قيمة م�ضتدامة للم�ضاهمني وحماية م�ضالح جميع 

الأطراف ذوي العالقة بالبنك.  

يعتقد البنك باأن اللتزام مبثل هذه املعايري عالية امل�ضتوى من قبل اإدارة البنك قد 
�ضاهم وب�ضكل فعال وكبري يف تعزيز املردود مل�ضاهمينا على املدى البعيد واأتاح كذلك 
ووكالت  واملوظفني  الرقابة  واأجهزة  وامل�ضاهمني  التعامل  واأطراف  البنك  لزبائن 
بني  واملنا�ضب  ال�ضحيح  التوازن  وحقق  البنك  يف  الثقة  من  عالية  درجة  الت�ضنيف 
هدف البنك، وهو حتقيق منو على املدى البعيد وبني الأهداف ذات املدى الق�ضري، 
الزبائن  من  قوية  قاعدة  وخلق  املنا�ضبة  املوجودات  من  حمفظة  حتقيق  يف  و�ضاهم 
ملواجهة  الكفيلة  الو�ضائل  واأتاح  املتنوعة  الدخل  م�ضادر  من  ممتازة  نوعية  وقدم 
املعايري  الإدارة  جمل�س  و�ضع  وقد  ال�ضتقرار.  عدم  وحالت  القت�ضادية  التقلبات 
اأو احتيالية وقد  وامل�ضتويات الأخالقية العالية التي ل جتيز قبول ممار�ضات خاطئة 

�ضمن ذلك للبنك درجة فائقة من اللتزام بالأنظمة والقوانني.

جمل�س الإدارة
التاأ�ضي�س والنظام  يخ�ضع ت�ضكيل جمل�س الإدارة لالأحكام املن�ضو�س عليها يف عقد 
الأ�ضا�ضي للبنك، ويتكون املجل�س من اأحد ع�ضرع�ضوًا، يتم تعيني اأربعة منهم من قبل 
�ضركة ممتلكات البحرين القاب�ضة والتي متلك ن�ضبة 44.18٪ من ح�ض�س راأ�ضمال 
البنك، وع�ضو واحد من قبل الهيئة العامة للتاأمني الإجتماعي والتي متتلك ٪10.88 
من ح�ض�س راأ�ضمال البنك، اأما الأع�ضاء ال�ضتة الآخرون فيتم انتخابهم بالقرتاع 
ب�ضيطة  وباأغلبية  للم�ضاهمني  )العادية(  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خالل  ال�ضري 
عن  تزيد  ل  ملدة  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  وتعيني  انتخاب  يتم  ال�ضحيحة.  لالأ�ضوات 
املر�ضحني  على  فاإن  الإدارة،  جمل�س  لع�ضوية  وللتاأهل  للتجديد.  قابلة  �ضنوات  ثالث 
الوفاء مبعايري الكفاءة والأهلية التي ين�س عليها قانون ال�ضركات التجارية وتلك التي 
ي�ضعها م�ضرف البحرين املركزي، كما ويخ�ضع تعيينهم للموافقة امل�ضبقة مل�ضرف 
اجتماع  خالل  للبنك  احلايل  الإدارة  جمل�س  انتخاب  مت  وقد  املركزي.  البحرين 
اجتماع اجلمعية  وتنتهي ع�ضويتهم خالل  املنعقد يف عام 2015  العمومية  اجلمعية 

العمومية املقرر عقده خالل عام 2018.

وعند اإن�ضامهم لع�ضوية جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني، يتم تزويد جميع اأع�ضاء 
املجل�س )بدليل الأع�ضاء( الذي ي�ضتمل على عقد التاأ�ضي�س والنظام الأ�ضا�ضي للبنك 
ونبذة عن �ضيا�ضات و�ضالحيات جمل�س الإدارة وجلانه الفرعية والقواعد الإر�ضادية 
اأي�ضًا عقد جل�ضات متهيدية مع  ويتم  ال�ضركات.  التي تغطي متطلبات نظام حوكمة 
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ويتم فيها الرتكيز على اأن�ضطة واأعمال البنك 

والفر�س والتحديات واملخاطر التي تواجه البنك.

مبوجب التعريفات التي ي�ضعها م�ضرف البحرين املركزي يتم ت�ضنيف اأع�ضاء جمل�س 
الإدارة كم�ضتقلني تنفيذيني )غري م�ضتقلني(، وغري تنفيذيني )غري م�ضتقلني(. وي�ضم 
جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني حاليًا �ضتة اأع�ضاء غري تنفيذيني وع�ضو تنفيذي 

التنظيم والإدارة وفقاً ملبادئ حوكمة ال�ضركات
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واحد هو الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة. وتعترب اأدوار كل من رئي�س جمل�س 
الإدارة والرئي�س التنفيذي منف�ضلة وتتم ممار�ضتها من قبل اأ�ضخا�س خمتلفني. 

اإّن امل�ضئولية الأ�ضا�ضية ملجل�س الإدارة هي تقدمي قيمة م�ضتدامة جلميع الأطراف ذوي 
العالقة بالبنك من خالل و�ضع ال�ضيا�ضة الإ�ضرتاتيجية للبنك بالإ�ضافة اإلى حتديد 
م�ضتوى تقبل املخاطر والهيكل العام لراأ�ضمال البنك. ويعترب املجل�س كذلك م�ضئوًل 
الأطر واخلطط  العمل ح�ضب  للتحقق من �ضري  التنفيذية  الإدارة  اأعمال  عن متابعة 
املتفق عليها. وي�ضعى املجل�س اأي�ضًا اإلى التاأكد من اإن الإدارة التنفيذية حتقق توازنًا 
منا�ضبًا بني النمو على املدى الطويل وحتقيق الأهداف على املدى الق�ضري. كما يعترب 

املجل�س يف املح�ضلة النهائية م�ضئوًل عن �ضئون البنك واأدائه املايل. 

وبناًء عليه، فان املهام الأ�ضا�ضية ملجل�س الإدارة هي ما يلي: 

املحافظة على الهيكل املنا�ضب ملجل�س الإدارة.   •
مع  يتنا�ضب  ب�ضكل  وذلك  املنا�ضب  والتنظيمي  الإداري  الهيكل  على  املحافظة   •

احتياجات ن�ضاطات عمل البنك.  
ال�ضنوية  الأعمال  خطط  واعتماد  امل�ضتقبلية  البنك  ا�ضرتاتيجية  تخطيط   •

واملوافقة على املبادرات الرئي�ضية ومتابعتها.  
مراقبة اإطار عمليات البنك و�ضالمة اإجراءات الرقابة الداخلية.    •

التاأكد من اللتزام بالقوانني والأنظمة.  •
مراقبة اأداء البنك واعتماد نتائجه املالية والتاأكد من �ضفافية و�ضالمة و�ضحة   •
التقارير املقدمة لالأطراف ذوي العالقة بالبنك، مبا يف ذلك البيانات املالية.  
جلانه  اأداء  ذلك  يف  مبا  الإدارة،  جمل�س  لأداء  مرحلية  تقييم  بعملية  القيام   •

الفرعية.  
�ضمان املعاملة العادلة مع جميع امل�ضاهمني، مبا يف ذلك حاملي الأ�ضهم الأقل.  •

ويعترب رئي�س جمل�س الإدارة م�ضئوًل ب�ضفة اأ�ضا�ضية عن قيادة واإدارة جمل�س الإدارة 
القانونية  وم�ضئولياته  بواجباته  والوفاء  فعالية  بكل  اأن�ضطته  مزاولة  من  والتاأكد 

والرقابية. 

الكامل  الإ�ضراف  ويتولى  العام  طوال  منتظمة  ب�ضورة  الإدارة  جمل�س  وينعقد  هذا 
الرقابة  واإجراءات  امل�ضرفية  والعمليات  واملالية  الإ�ضرتاتيجية  امل�ضائل  والفّعال على 
على  فاإن  له،  املخولة  والخت�ضا�ضات  لل�ضلطات  ووفقًا  اللتزام.  وم�ضائل  الداخلية 

جمل�س الإدارة اأن ينعقد اأربع مرات على الأقل يف ال�ضنة املالية الواحدة.  

ومن خالل الدور الذي ميار�ضه باعتباره الهيئة الرئي�ضية لتنظيم البنك، فان جمل�س 
ي�ضعى جاهدًا  البنك، وهو  �ضئون  بالإ�ضراف على  يقوم  الوطني  البحرين  بنك  اإدارة 
ويتم  البنك.  داخل  ال�ضركات  حوكمة  لنظام  الر�ضيدة  املمار�ضات  وتعزيز  بناء  اإلى 
كما  الإدارة.  اإلى جمل�س  البنك  اأعمال  اأداء  تقرير عن  تقدمي  ومنتظم  دوري  ب�ضكل 
يتم متابعة تطورات وم�ضتجدات الأداء ومقارنتها بامليزانية وبالفرتات ال�ضابقة وذلك 
ب�ضكل م�ضتمر ودقيق،  بينما يتم اإعداد البيانات املالية من خالل تطبيق ال�ضيا�ضات 
املحا�ضبية، وطبقًا للمعايري املحا�ضبية الدولية املعلنة من قبل جمل�س املحا�ضبة الدولية 
لعداد التقارير املالية. وهذه ال�ضيا�ضات املحا�ضبية متفقة مع املعايري الدولية لإعداد 
لإجناز  والرقابة  بالت�ضغيل  املتعلقة  والأنظمة  اللوائح  و�ضع  مت  وقد  املالية.  التقارير 

املعامالت ب�ضكل كامل ودقيق و�ضريع، وذلك من اأجل املحافظة على موجودات البنك.  
ولدى جمل�س الإدارة �ضلطات غري حمدودة �ضمن الإطار الرقابي العام. وقام املجل�س 
بتخويل �ضلطات املوافقة اإلى جلانه الفرعية وم�ضئويل الإدارة العليا وتتم اإحالة جميع 
املعامالت التي تقع خارج نطاق احلدود املخوّلة اإلى جمل�س الإدارة من اأجل موافقته 
عليها. وبالإ�ضافة اإلى ذلك، فان جمل�س الإدارة يعتمد امليزانية ال�ضنوية واإ�ضرتاتيجية 

املخاطر واحلدود الت�ضغيلية ملختلف اأن�ضطة البنك.  

جلان جمل�س الإدارة
تنفيذ  يف  للمجل�س  الفعال  الدعم  لتقدمي  جلان  عدة  بت�ضكيل  الإدارة  جمل�س  قام 
م�ضئولياته. وت�ضمل هذه اللجان اللجنة التنفيذية، وجلنة التدقيق، وجلنة التعيينات 

واملكافاآت.

اللجنة التنفيذية
يتم  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  من  �ضتة  عن  يزيد  ل  عدد  من  التنفيذية  اللجنة  تتكون 
اأع�ضاء جمل�س  الأقل من  املجل�س، منهم ع�ضوين على  وتعيينهم من قبل  اختيارهم 
الإدارة امل�ضتقلني. وعلى اللجنة التنفيذية اأن جتتمع اأربع مرات على الأقل يف ال�ضنة 
م�ضئولياته  اأداء  الإدارة يف  م�ضاعدة جمل�س  بدور  اللجنة  وت�ضطلع  الواحدة.   املالية 
اإلى  اأمور اأخرى مل يتم تخويلها  اأية  اإلى  فيما يتعلق بالإقرا�س وال�ضتثمار بالإ�ضافة 
ال�ضالحيات  لديها  اللجنة  فان  ذلك،  على  وبناًء  املجل�س.  جلان  من  معينة  جلنة 
الالزمة للموافقة على القرتاحات اخلا�ضة بالئتمان وال�ضتثمار ومراجعة امليزانيات 
للموافقة  الإدارة  اإلى جمل�س  لتقدميها  الرئي�ضية وذلك متهيدًا  واملبادرات  واخلطط 

عليها، بالإ�ضافة اإلى متابعة اأداء البنك وفقًا لأهداف خطة اأعمال البنك.  

جلنة التدقيق
يتم  التنفيذيني  غري  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  من  ثالثة  من  التدقيق  جلنة  تتكون 
الأقل من  على  منهم  يكون ع�ضوين  اأن  ويجب  املجل�س  قبل  وتعيينهم من  اختيارهم 
الأقل يف  اأربع مرات على  اأن جتتمع  اللجنة  امل�ضتقلني. وعلى  الإدارة  اأع�ضاء جمل�س 
عمليات  تعزيز  وهي  اأ�ضا�ضية  مهمة  التدقيق  جلنة  وتتولى  الواحدة.  املالية  ال�ضنة 
التدقيق الداخلي واخلارجي وم�ضاعدة جمل�س الإدارة يف اأداء م�ضئولياته من خالل 
�ضمان وجود نظام فّعال من الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر. وبالإ�ضافة اإلى ذلك، 
وفقًا  للبنك  والإدارة  التنظيم  �ضيا�ضة  اإطار  مراجعة  عن  اأي�ضًا  م�ضئولة  اللجنة  فان 
لنظام حوكمة ال�ضركات وتقدمي تو�ضيات ب�ضاأن التغيريات عليها متا�ضيًا مع متطلبات 
التدقيق  جلنة  وت�ضرف  امل�ضريف.  القطاع  يف  املمار�ضات  واأف�ضل  الرقابية  ال�ضلطات 
اأي�ضًا على عملية اختيار مدققي احل�ضابات اخلارجيني ويتم املوافقة على تعيينهم يف 
اأن�ضطة  للبنك ومراجعة  املالية  التقارير  اجتماع امل�ضاهمني، بجانب مراجعة �ضالمة 
وميثاق   والأنظمة  بالقوانني  البنك   اإلتزام  ومراجعة  الداخلي  التدقيق  دائرة  واأداء 

ممار�ضة املهنة.  

مبتابعة  تقوم  حيث  التدقيق  جلنة  لالإدارة  التابعة  الداخلية  الرقابة  دائرة  وتدعم 
ومراقبة نظام اإجراءات الرقابة الداخلية ب�ضكل منتظم. وت�ضمل عملية املتابعة تقييم 
املخاطر واإجراءات الرقابة يف كل وحدة ت�ضغيل والأمور النا�ضئة عنها حيث يتم تقدمي 

تقارير عن نتائجها اإلى اللجنة ب�ضفة منتظمة.
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اإجتماعات جمل�س الإدارة واحل�ضور
تنعقد اإجتماعات جمل�س الإدارة واإجتماعات اللجان الفرعية للمجل�س ب�ضكل منتظم 
حوكمة  نظام  اإ�ضرتاطات  ولتلبية  فّعال.  ب�ضكل  وم�ضوؤلياتها  مهامها  لتاأدية  وذلك 
ح�ضور  ويتابع  ي�ضجل  البنك  فاإن  املركزي،  البحرين  م�ضرف  واإر�ضادات  ال�ضركات 
يلي  وفيما  الفرعية.  وجلانه  الإدارة  جمل�س  اإجتماعات  خالل  من  وذلك  الأع�ضاء 
التفا�ضيل املتعلقة باإجتماعات جمل�س الإدارة واللجان الفرعية للمجل�س التي عقدت 

خالل عام 2015 وح�ضور اأع�ضائها: 

جلنة التعيينات واملكافاآت
تتكون جلنة التعيينات واملكافاآت من اأربعة من اأع�ضاء جمل�س الإدارة يتم اختيارهم 
وتعيينهم من قبل املجل�س ويجب اأن يكون ع�ضوين منهم من اأع�ضاء جمل�س الإدارة 
امل�ضتقلني.  ويجب على اللجنة اأن جتتمع على الأقل مرتني �ضنويًا.  وت�ضطلع اللجنة 
واملكافاآت  التعيينات  ب�ضيا�ضة  يتعلق  فيما  م�ضئولياته  اأداء  يف  املجل�س  م�ضاعدة  بدور 
جمل�س  يف  اأع�ضاء  لي�ضبحوا  املوؤهلني  الأ�ضخا�س  حتديد  م�ضئولية  اللجنة  وتتولى 
من  وغريهم  ال�ضركة  و�ضكرتري  الأول  املايل  وامل�ضئول  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 
الإدارة.  جمل�س  اإلى  بذلك  التو�ضية  وتقدمي  منا�ضبًا  املجل�س  يراه  ح�ضبما  امل�ضئولني 
والإدارة  الإدارة  ملجل�س  املكافاآت  �ضيا�ضات  مراجعة  م�ضئولية  اأي�ضًا  اللجنة  وتتولى 

التنفيذية وتقدمي تو�ضياتها ب�ضاأن ذلك.  

ي�ضمل احل�ضور الت�ضال عن طريق الهاتف

اأع�ضاء جمل�س الإدارة
املجموعجلنة التعيينات واملكافاآتجلنة التدقيقاللجنة التنفيذيةجمل�س الإدارة

 فاروق يو�ضف خليل املوؤيد
رئي�س جمل�س الإدارة

 الدكتور ع�ضام عبداهلل فخرو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 علي ح�ضني يتيم
ع�ضو جمل�س الإدارة

 خالد يو�ضف عبدالرحمن
ع�ضو جمل�س الإدارة

 ح�ضني �ضلطان الغامن
ع�ضو جمل�س الإدارة

 عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم
الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة

 فوزي اأحمد كانو
ع�ضو جمل�س الإدارة
 مري ذو الفقار علي

ع�ضو جمل�س الإدارة
 خالد عمر الرميحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

 ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان اآل خليفة
ع�ضو جمل�س الإدارة

 عـــــــــــــــــــدد
الإجتماعات الكلي

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 عـــــــــــــــــــدد
الإجتماعات الكلي

13

16

17

16

13

13

12

12

12

12

12

 الجتماعات
التي مت ح�ضورها

12

16

17

16

13

13

12

12

12

11

12

 ن�ضبة الجتماعات
التي مت ح�ضورها

٪92

٪1٠٠

٪1٠٠

٪1٠٠

٪1٠٠

٪1٠٠

٪1٠٠

٪1٠٠

٪1٠٠

٪92

٪1٠٠

 عـــــــــــــــــــدد
الإجتماعات الكلي

4

4

4

4

 الجتماعات
التي مت ح�ضورها

3

4

4

4

 الجتماعات
التي مت ح�ضورها

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

9

 عـــــــــــــــــــدد
الإجتماعات الكلي

4

4

4

3

 الجتماعات
التي مت ح�ضورها

4

4

4

3

 عـــــــــــــــــــدد
الإجتماعات الكلي

3

3

3

3

3

3

 الجتماعات
التي مت ح�ضورها

3

3

3

3

3

3
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ي�ضمل احل�ضور الت�ضال عن طريق الهاتف

تواريخ اإنعقاد الإجتماعات وتفا�ضيل احل�ضور
اإجتماعات جمل�س الإدارة: العدد الكلي لالإجتماعات املنعقدة: 9

اأع�ضاء جمل�س الإدارة
تواريخ الجتماعات

2015/1/212015/3/11 2015/2/18 2015/3/112015/4/202015/6/252015/7/132015/11/18 2015/10/21

 فاروق يو�ضف خليل املوؤيد
رئي�س جمل�س الإدارة

 الدكتور ع�ضام عبداهلل فخرو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 علي ح�ضني يتيم
ع�ضو جمل�س الإدارة

 خالد يو�ضف عبدالرحمن
ع�ضو جمل�س الإدارة

 ح�ضني �ضلطان الغامن
ع�ضو جمل�س الإدارة

 عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم
الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة 

 فوزي اأحمد كانو
ع�ضو جمل�س الإدارة

 مري ذو الفقار علي
ع�ضو جمل�س الإدارة

 خالد عمر الرميحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

 ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان اآل خليفة
ع�ضو جمل�س الإدارة
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اإجتماعات اللجنة التنفيذية:
العدد الكلي لالإجتماعات املنعقدة: 3 *

تواريخ اإنعقاد الجتماعات
اأع�ضاء جمل�س الإدارة

2015/6/32015/9/132015/12/6

ي�ضمل احل�ضور الت�ضال عن طريق الهاتف
* مت عقد اجتماع جمل�س اإدارة اإ�ضايف بتاريخ 18 فرباير 2015 بدًل من اإجتماع اللجنة التنفيذية.

ي�ضمل احل�ضور الت�ضال عن طريق الهاتف
** ع�ضو جلنة التدقيق لغاية 11 اأكتوبر 2015.

تواريخ اإنعقاد الجتماعات
2015/1/202015/4/192015/7/132015/10/21

 اإجتماعات جلنة التدقيق:
العدد الكلي لالإجتماعات املنعقدة: 4

اأع�ضاء اللجنة

 عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، رئي�س جلنة التدقيق

 خالد يو�ضف عبدالرحمن
ع�ضو جمل�س الإدارة، نائب رئي�س جلنة التدقيق

 ح�ضني �ضلطان الغامن
ع�ضو جمل�س الإدارة

 خالد عمر الرميحي
**  ع�ضو جمل�س الإدارة

 الدكتور ع�ضام عبداهلل فخرو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، رئي�س اللجنة التنفيذية

 علي ح�ضني يتيم
ع�ضو جمل�س الإدارة، نائب رئي�س اللجنة التنفيذية

 عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم
الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة

 فوزي اأحمد كانو
ع�ضو جمل�س الإدارة

 مري ذو الفقار علي
ع�ضو جمل�س الإدارة

 ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان اآل خليفة
ع�ضو جمل�س الإدارة

التنظيم والإدارة وفقاً ملبادئ حوكمة ال�ضركات
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 اإجتماعات جلنة التعيينات واملكافاآت:
العدد الكلي لالإجتماعات املنعقدة: 4

اأع�ضاء اللجنة
تواريخ اإنعقاد الجتماعات

2015/1/122015/1/212015/4/202015/11/18
 فاروق يو�ضف خالد املوؤيد 

رئي�س جمل�س الإدارة،  رئي�س جلنة التعيينات واملكافاآت

 الدكتور ع�ضام عبداهلل فخرو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 علي ح�ضني يتيم
ع�ضو جمل�س الإدارة

الهيكل التنظيمي لالإدارة
وامل�ضئوليات  املهام  يو�ضح  التنفيذية  لالإدارة  التنظيمي  الهيكل  الإدارة  و�ضع جمل�س 

وهيكل التوا�ضل وقد مت اإدراج هذا الهيكل �ضمن هذا التقرير.  

ويوجد �ضمن الهيكل الإداري جلان منف�ضلة م�ضئولة عن  مراجعة وتطوير وتخطيط 
الأعمال، والئتمان، واإدارة املوجودات واملطلوبات، واملوارد الب�ضرية، واإدارة خماطر 
اأع�ضاًء  ت�ضم  التي  اللجان  هذه  وجتتمع  الأعمال.  ا�ضتمرارية  وتخطيط  الت�ضغيل، 
امل�ضائل  خمتلف  يف  والنظر  للمناق�ضة  وذلك  منتظم  اأ�ضا�س  على  العليا  الإدارة  من 

الإ�ضرتاتيجية والتكتيكية التي تتعلق مبجالت عملهم واخت�ضا�ضاتهم.

املبا�ضر مع  توا�ضله  اإلى  بالإ�ضافة  مبا�ضرًة،  التنفيذي  الرئي�س  الإلتزام  يتبع م�ضئول 
جمل�س الإدارة من خالل جلنة التدقيق. ويتوا�ضل �ضكرتري ال�ضركة املبا�ضر مع جمل�س 

اإدارة البنك ح�ضب اإ�ضرتاطات ومبادئ حوكمة ال�ضركات.

تقييم اأداء جمل�س الإدارة واللجان الفرعية
الفرعية خالل  املجل�س وجلانه  لأداء  تقييم ذاتي  باإجراء عملية  الإدارة  قام جمل�س 
عام 2015.  وقد مت اإجراء عملية التقييم من خالل امتام ا�ضتبيان منظم حول فعالية 
وم�ضاهمة كل من اأع�ضاء املجل�س مقابل معايري مّعدة �ضلفًا وذلك ح�ضب �ضالحيات 
جمل�س الإدارة وكٍل من اللجان الفرعية التابعة ملجل�س الإدارة.  وتعترب جلنة التعيينات 
واملكافاآت م�ضئولة عن الإ�ضراف على عملية التقييم وقد مت تقدمي نتائج هذا التقييم 
ملجل�س الإدارة خالل �ضهر يناير 2016 وهذا يوؤكد على اأن جمل�س اإدارة بنك البحرين 
الوطني وجلانه الفرعية م�ضتمرون يف ممار�ضة ن�ضاطاتهم بدرجة عالية من الكفاءة 

والفعالية.

معامالت الأطراف ذوي العالقة وتعار�س امل�ضالح
وفقًا لأنظمة واإر�ضادات م�ضرف البحرين املركزي و�ضيا�ضة حوكمة ال�ضركات التابعة 
للبنك، فاإنه يتوجب على اأع�ضاء جمل�س الإدارة جتنب احلالت التي تكون لهم فيها 
م�ضلحة قد تتعار�س مع م�ضالح البنك، وذلك ما مل يتم التفوي�س ب�ضاأن ذلك على 
وجه حمدد من قبل جمل�س الإدارة.  وي�ضمل ذلك تعار�س امل�ضالح املحتملة التي قد 
حتدث عندما ي�ضغل ع�ضو جمل�س الإدارة من�ضبًا يف �ضركة اأخرى اأو عندما تكون له 

اأية معامالت اأو �ضفقات جوهرية مع البنك.  

اأطراف  مع  معامالت  اأية  مع  للتعامل  خا�ضة  واإجراءات  �ضيا�ضات  البنك  ولدى 
الإدارة  جمل�س  لأع�ضاء  املمنوحة  وال�ضلفيات  القرو�س  ذلك  يف  مبا  العالقة،  ذوي 
اأو اتفاقيات تكون  اأية معامالت  والإدارة العليا والأطراف ذوي العالقة بهم وكذلك 
فان  اإلى ذلك،  وبالإ�ضافة  فيها.  املوظف م�ضلحة جوهرية  اأو  الإدارة  لع�ضو جمل�س 
البنك  مع  العليا  والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  تعامالت  عن  الناجتة  اللتزامات 
تخ�ضع لأنظمة م�ضرف البحرين املركزي. هذا وقد مت الإف�ضاح عن ال�ضفقات مع 

الأطراف ذوي العالقة يف الإي�ضاح رقم 27 حول البيانات املالية.  

وح�ضب �ضيا�ضة البنك، فان اأع�ضاء جمل�س الإدارة ل ي�ضاركون يف اتخاذ اأية قرارات 
يكون اأو قد يكون لديهم تعار�س م�ضلحة حمتملة فيها. بعد مراجعة جميع املعامالت 
التي مّتت خالل عام 2015، تبني اأنه مل تكن هناك اأية معامالت تت�ضمن تعار�ضًا يف 

امل�ضالح ت�ضتوجب عر�ضها على م�ضاهمي البنك. 
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م�ضالح اأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا
فيما يلي عدد الأ�ضهم التي ميلكها اأع�ضاء جمل�س اإدارة البنك والأطراف ذوي العالقة وتعامالتهم خالل العام: 

31 دي�ضمرب 2014 عمليات ال�ضراء خالل 2015  عمليات البيع خالل 2015  31 دي�ضمرب 2015  نوع الأ�ضهم   ال�ضم 

 فاروق يو�ضف خليل املوؤيد
15.470.893  -  -  17.017.982 عادية  رئي�س جمل�س الإدارة  

 الدكتور ع�ضام عبداهلل فخرو
6.739.764  -  -  7.413.739 عادية  نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

 عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا
9.993.037  -  -  10.992.335 عادية  نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

 علي ح�ضني يتيم
32.709.485  -  -  35.980.425 عادية  ع�ضو جمل�س الإدارة  

 خالد يو�ضف عبدالرحمن
14.306.685  159.859  -  15.897.211 عادية  ع�ضو جمل�س الإدارة  

 ح�ضني �ضلطان الغامن
-  -  -  - عادية  ع�ضو جمل�س الإدارة  

 عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم
139.174  -  -  153.091 عادية  الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة  

 فوزي اأحمد كانو
56.127  4.000  -  65.938 عادية  ع�ضو جمل�س الإدارة 

 مري ذو الفقار علي
-  -  -  - عادية  ع�ضو جمل�س الإدارة 

 خالد عمر الرميحي
-  -  -  - عادية  ع�ضو جمل�س الإدارة 

 ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان اآل خليفة
-  -  -  - عادية  ع�ضو جمل�س الإدارة 

79.415.165  163.859  -  87.520.721 املجموع  
٪8.4    ٪8.3 كن�ضبة مئوية من املجموع الكلي لالأ�ضهم  

اإن الأ�ضهم كما يف 31 دي�ضمرب 2015 ت�ضمل اأ�ضهم املنحة ال�ضادرة خالل العام )ح�ضب احلالة(  وذلك مبعدل �ضهم واحد اإ�ضايف لكل ع�ضرة اأ�ضهم مملوكة.   

قواعد ال�ضلوك واأخالقيات املهنة
لقد تبنى جمل�س اإدارة البنك ميثاق �ضلوك �ضامل والذي يقدم لأع�ضاء جمل�س الإدارة 
وم�ضئويل وموظفي البنك اإطارًا عامًا لل�ضلوك وعملية اإتخاذ القرار التي تعترب جزءًا ل 
يتجزاأ من عملهم. وبحوزة كل املوظفني وامل�ضئولني بالبنك ن�ضخة من هذا الدليل وهم 
بذلك يلتزمون مبعايري عالية من الإ�ضتقامة والتعامل النزيه مع الزبائن ومع اجلهات 

الرقابية والأطراف ذوي العالقة بالبنك.
 

�ضيا�ضة التبليغ عن املمار�ضات غري امل�ضروعة
فر�ضة  املوظفني  جلميع  تتيح  والتي  التبليغ  �ضيا�ضة  اأي�ضًا  البنك  اإدارة  جمل�س  تبنى 
تقدمي التقارير اأو التبيلغ بح�ضن نية عن اأية ممار�ضات غري اأخالقية اأو غري نزيهة اأو 
اأي �ضلوك اآخر خاطئ ذي طبيعة مالية اأو قانونية يف البنك. وميكن الطالع على هذه 

ال�ضيا�ضة يف املوقع اللكرتوين للبنك. 

اإ�ضرتاتيجية الت�ضالت
يتّبع البنك �ضيا�ضة اإف�ضاح عامة متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة. ويلتزم 
البنك يف دعمه لعملية الإف�ضاح عن البيانات املالية وعر�ضها ب�ضكل دقيق ومنتظم 
مبا يتوافق مع املتطلبات واملعايري املقررة من قبل م�ضرف البحرين املركزي وبور�ضة 
الفعال  الت�ضهيل  بغر�س  وذلك  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  من  البحرين وغريها 
لالأن�ضطة املرتبطة باأ�ضواق املال. ويوؤمن البنك مببداأ ال�ضفافية يف الأداء املايل وعليه 
ب�ضكل منتظم.  املعلومات  العالقة من احل�ضول على هذه  الأطراف ذوي  فهو ميكن 
ويطلع مدققو  احل�ضابات اخلارجيون على الأنظمة والعمليات الداخلية التي يجدونها 
�ضرورية لتكوين اآرائهم بخ�ضو�س البيانات املالية. وبالإ�ضافة اإلى التدقيق ال�ضنوي، 
�ضنوية  الربع  املالية  البيانات  تدقيق  مبراجعة  اخلارجيون  احل�ضابات  مدققو  يقوم 
وفقًا  للبنك  التابع  اللكرتوين  املوقع  وعلى  ال�ضحف   يف  ن�ضرها  يتم   والتي  للبنك، 
والبيانات  الإي�ضاحات  كافة  على  ال�ضنوي  التقرير  وي�ضمل  الرقابية.  لال�ضرتاطات 
ويتم  ال�ضابقة  ال�ضنوات  للثالث  املالية  البيانات  اإلى  اإ�ضافًة  احلالية  املالية  لل�ضنة 

تو�ضيحها على موقع البنك اللكرتوين.

التنظيم والإدارة وفقاً ملبادئ حوكمة ال�ضركات
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فيما يلي عدد الأ�ضهم التي ميلكها اأع�ضاء ا لإدارة التنفيذية والأطراف ذوي العالقة وتعامالتهم خالل العام: 

31 دي�ضمرب 2014 عمليات ال�ضراء خالل 2015  عمليات البيع خالل 2015  31 دي�ضمرب 2015  نوع الأ�ضهم   ال�ضم 

عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم 
139.174  -  -  153.091 عادية  الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة 

 ح�ضني احل�ضيني
-  -  -  - عادية  املدير العام- جمموعة اخلزينة،الفروع الإقليمية والعمليات 

عبدالعزيز عبداهلل الأحمد
-  -  -  - عادية  املدير العام - املجموعة امل�ضرفية املحلية   

خالد علي جمعة
-  -  -  - عادية  املدير العام - جمموعة اخلدمات امل�ضاندة وال�ضئون الإدارية 

برو�س �ضالز ويد
-  -  -  - عادية  املدير العام- جمموعة املخاطر 

عبداملنعم يو�ضف البنا
-  *9.405  -  9.405 عادية  م�ضاعد املدير العام التنفيذي -الرقابة الداخلية  

يف .اأ�س. اأم. راجو
-  *8.477  -  8.477 عادية  م�ضاعد املدير العام- املالية والإ�ضرتاتيجية 

139.174  17.882  -  170.973 املجموع  

اإن الأ�ضهم كما يف 31 دي�ضمرب 2015 ت�ضمل اأ�ضهم املنحة ال�ضادرة خالل العام )ح�ضب احلالة(  وذلك مبعدل �ضهم واحد اإ�ضايف لكل ع�ضرة اأ�ضهم مملوكة.   

*  متثل الأ�ضهم املحّولة خالل العام جزء من برنامج حوافز الأ�ضهم.  

م�ضالح الأ�ضخا�س املعتمدين:  
فيما يلي عدد الأ�ضهم العادية اململوكة من قبل الأ�ضخا�س املعتمدين والأطراف ذوي العالقة بهم:

31 دي�ضمرب 2014 31 دي�ضمرب 2015  نوع الأ�ضهم   

79.562.103  87.778.558 عادية  جمموع عدد الأ�ضهم اململوكة  
٪8.5  ٪8.3 كن�ضبة مئوية من جمموع عدد الأ�ضهم  
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املكافاآت 
اأع�ضاء جمل�س الإدارة

يقرره  ما  ح�ضب  وذلك  �ضنوية  ب�ضفة  الإدارة  جمل�س  لأع�ضاء  املكافاآت  دفع  يتم 
امل�ضاهمون خالل اجتماع اجلمعية العامة ال�ضنوي. ورغم اأن مبلغ املكافاآت التي يتم 
دفعها لأع�ضاء جمل�س الإدارة ل يرتبط باأداء البنك، اإّل اأنه يتم النظر يف العديد من 
العوامل يف �ضياق حتديد اإجمايل مكافاآت الأع�ضاء، وهذه العوامل ت�ضم اأداء البنك 
واملقارنة مع البنوك الأخرى يف نف�س القطاع واجلهد والوقت املبذول من قبل اأع�ضاء 
جمل�س الإدارة مل�ضلحة البنك. اإن مكافاآت اأع�ضاء املجل�س يتم اإدرجها كم�ضروفات 
وفقًا للمعايري املحا�ضبية الدولية وم�ضرف البحرين املركزي، وتقدميها يكون خا�ضع 
فاإن  ذلك،  اإلى  وبالإ�ضافة  ال�ضنوي.  العامة  اجلمعية  اإجتماع  يف  امل�ضاهمني  ملوافقة 
اأع�ضاء جمل�س الإدارة يح�ضلون على اأتعاب مقابل ح�ضورهم اجلل�ضات من ع�ضويتهم 

يف اللجان الفرعية التابعة ملجل�س الإدارة. 

�ضيا�ضة مكافاآت املوظفني
اإن للكوادر الب�ضرية املتخ�ض�ضة دور مهم يف جناح اأعمال البنك وا�ضتمرارية اأعماله 
املهارات  اأف�ضل  ا�ضتقطاب  اإلى  البنك  ي�ضعى  اأن  املهم  من  فاإن  ولهذا  امل�ضتقبل.  يف 
واخلربات من �ضوق العمل التي تت�ضم بحدة املناف�ضة واملحافظة على هذه القدرات. 
وعلى هذا الأ�ضا�س، متت مراجعة مكافاآت ومزايا املوظفني وتعديلها على �ضوء اأداء 
ال�ضهري  للراتب  وبالإ�ضافة  حمليًا.  القطاع  م�ضتوى  على  املتبعة  واملمار�ضات  البنك 
املالية  احلوافز  مثل  الأخرى  املزايا  من  العديد  املوظفني  مينح  والعالوات،  الثابت 
)البون�س( والتاأمني الطبي والتاأمني على احلياة واملزايا التقاعدية بالإ�ضافة لربامج 
اإدخار املوظفني. يف الوقت الذي ي�ضعى فيه البنك لتحقيق هذه الأهداف، فاإنه يويل 
املمار�ضات  بتطبيق  للقيام  به  حذى  الذي  الأمر  امل�ضاهمني،  مل�ضالح  كربى  اأهمية 
يف  املركزي.  البحرين  م�ضرف  تعليمات  ح�ضب  واحلوافز  للمكافاأت  ال�ضحيحة 
الوقت الذي تتم فيه موازاة مكافاآت املوظفني مع املخاطر وم�ضتوى اأداء البنك،  فاإن 
ال�ضيا�ضات املعدلة للمكافاآت املتغرية مثل احلوافز املالية )البون�س( وبرنامج  حوافز 
الأ�ضهم �ضت�ضهم  يف تقارب م�ضلحة الإدارة العليا مع م�ضالح امل�ضاهمني.  اإن جمموع 
الأ�ضهم   حوافز  برنامج  ذلك  يف  مبا  املوظفني  جلميع  تدفع  والتي  املتغرية  املكافاآت 
)البون�س(،  املالية  احلوافز  قبل  الأرباح  �ضايف  من   ٪  10.5 اإلى   ٪  10 �ضمن  يقع 
التعيينات  جلنة  قبل  من  مراجعتها  يتم  العليا  لالإدارة  املتغرية  املكافاآت  واأن  كما 
واملكافاآت التابعة للبنك. اإن ال�ضاليب املتبعة حتت �ضيا�ضات التعوي�س املعدلة �ضتكون 
ذات منفعة جلميع الأطراف ذوي العالقة مع البنك ومن �ضمنهم امل�ضاهمني الذين 

�ضي�ضعون لتحقيق توازن بني م�ضتوى الأداء واملخاطر.

 مكافاآت اأع�ضاء جمل�س الإدارة 
والإدارة العليا ودفع اأتعاب مدققي احل�ضابات 

يف  العليا  والإدارة  الإدارة  جمل�س  لأع�ضاء  املدفوعة  املكافاآت  عن  الإف�ضاح  مت  لقد 
الإي�ضاح 27 حول البيانات املالية.

وتولت �ضركة كي. بي. اأم. جي. فخرو مهمة التدقيق اخلارجي حل�ضابات البنك للعام 
املنتهي بتاريخ 31 دي�ضمرب 2015. ويتم الحتفاظ بتفا�ضيل  ر�ضوم  التدقيق املدفوعة 
الأخرى  اخلدمات  لتفا�ضيل  بالإ�ضافة   2015 لعام  اخلارجيني  احل�ضابات  ملدققي 
خالف التدقيق واأتعابها املدفوعة يف مقر البنك. وتتوافر هذه املعلومات للم�ضاهمني 

املوؤهلني عند تقدمي طلب خا�س بذلك. 

و�ضع الإلتزام بالإر�ضادات اخلا�ضة بحوكمة ال�ضركات املو�ضوعة من قبل م�ضرف 
البحرين املركزي )دليل اإجراءات الرقابة عالية امل�ضتوى( 

يتوجب على البنوك الإلتزام بدليل اإجراءات الرقابة عالية امل�ضتوى اخلا�ضة بقواعد 
م�ضرف البحرين املركزي وذلك اعتبارًا من تاريخ 2011/1/1، مع الإلتزام الكلي 
عالية  الرقابة  اإجراءات  دليل  ويت�ضمن   .2012 عام  نهاية  مع  القواعد  تلك  بتطبيق 
امل�ضتوى القواعد والإر�ضادات. يف الوقت الذي يجب فيه التقيد بالقواعد، فانه يجوز 
التقيد بالإر�ضادات اأو عدم الإلتزام بها ولكن مع تو�ضيح اأ�ضباب عدم الإلتزام وذلك 

من خالل تقدمي تقرير �ضنوي للم�ضاهمني ومل�ضرف البحرين املركزي.  

ويلتزم بنك البحرين الوطني مبتطلبات دليل اإجراءات الرقابة عالية امل�ضتوى وذلك 
كما يلي: 

الإر�ضادات
قاعدة اإجراءات الرقابة عالية امل�ضتوى رقم 1-3-13: تن�س على اأنه يجب   )1(
اأّل ي�ضارك اأي من اأع�ضاء جمل�س اإدارة  البنك يف ع�ضوية جمل�س اأكرث من 
عدم  الإعتبار  بعني  الأخذ  مع  البحرين،  مملكة  يف  م�ضاهمة  �ضركات  ثالث 
وجود حالت تعار�س امل�ضالح، وعدم ممانعة اأع�ضاء املجل�س على اإنتخاب اإو 
اإعادة اإنتخاب اأي من الإع�ضاء امل�ضاركني يف ع�ضوية اأكرث من جمل�س. ويجدر 
بالذكر اأن اثنني من اأع�ضاء جمل�س الإدارة وهما ال�ضيد فاروق املوؤيد وال�ضيد 
مملكة  يف  عامة  �ضركات  ثالث  من  اأكرث  ع�ضوية  يف  ي�ضاركان  كانو  فوزي 
البحرين.  ولكن البنك يعتقد باأن هذه امل�ضئولية ل توؤثر على فعالية وكفاءة 
الوقت  يكر�ضان  املذكورين  الإدارة  جمل�س  ع�ضوي  اأن  حيث  الإدارة  جمل�س 
البنك،  اإدارة  جمل�س  يف  اأع�ضاء  ب�ضفتهما  مل�ضئولياتهما  الكايف  والهتمام 
ول توجد اأي حالت لتعار�س امل�ضالح بني ع�ضويتهم ملجال�س ال�ضركات التي 

يرتاأ�ضونها مع م�ضالح البنك.

قاعدة اإجراءات الرقابة عالية امل�ضتوى رقم 1-4-6: تن�س هذه القاعدة على   )2(
اأن رئي�س جمل�س الإدارة يجب اأن يكون ع�ضو جمل�س اإدارة م�ضتقل.  ويعترب 
م�ضتقل  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  املوؤيد  فاروق  ال�ضيد  البنك  ادارة  جمل�س  رئي�س 
جمموعة  مع  البنك  يجريها  التي  التجارية  املعامالت  اإلى  بالنظر  وذلك 
املوؤيد التي يديرها ال�ضيد فاروق املوؤيد.  والبنك يعتقد باأن هذا ل يوؤثر على 
معايري حوكمة ال�ضركات التي يطبقها البنك، وذلك لالأ�ضباب التالية: 1( اأن 
اأ�ضا�س  ال�ضفقات التجارية التي يجريها البنك مع جمموعة املوؤيد تتم على 
العرو�س  وتقدمي  �ضفافة  باإجراءات  القيام  بعد  وذلك  حتيز  ودون  حمايد 
والعطاءات كما هو متعارف عليه واحل�ضول على املوافقات املطلوبة.  2( يتبع 
البنك �ضيا�ضات �ضارمة لإدارة تعار�س امل�ضالح يف قرارات جمل�س الإدارة.  
ن�ضاطات  يف  عالقة  ذوي  اأطراف  هم  الذين  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  اإّن   )3
التي تقدم للبنك ل ي�ضاركون يف اتخاذ القرارات املتعلقة  وعرو�س الأعمال 

بهذه العرو�س.

التنظيم والإدارة وفقاً ملبادئ حوكمة ال�ضركات
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الهيكل التنظيمي

جمل�س الإدارة
جلنة التدقيق

 الرئي�س التنفيذي
وع�ضو جمل�س الإدارة

الرقابة الداخلية

اللتزام واملتابعة

 مكافحة غ�ضيل الأموال

املالية والإ�ضرتاتيجية

خماطر الئتمان

امل�ضت�ضار القانوين 
و�ضكرتري ال�ضركة

القرو�س امل�ضرتكة واملعامالت 
امل�ضرفية املتخ�ض�ضة

اخلزينة وال�ضتثمار
الأعمال امل�ضرفية

اخلدمات امل�ضرفية 
ال�ضخ�ضية

مبيعات التجزئة

املبيعات وخدمات املوؤ�ض�ضات

الت�ضويق وتطوير املنتجات

اإدارة التح�ضيل

مركز الت�ضال 
خلدمات الزبائن

اخلدمات امل�ضرفية 
التجارية

اخلدمات امل�ضرفية 
لل�ضركات*

* وت�ضمل املعامالت احلكومية 
مبملكة البحرين

اخلزينة

اأ�ضواق املال والإ�ضتثمارات

عمليات البطاقات

عمليات اخلزينة

اخلدمات العامة

فرع الريا�س

فرع اأبوظبي

العمليات

العمليات املركزية 
والفروع املحلية

مدراء املنطقة

دائرة العمليات املركزية

وحدة النقد

اإدارة الئتمان

خماطر الت�ضغيل اخلدمات امل�ضاندة

تقنية املعلومات

اإدارة املمتلكات والهند�ضة

املوارد الب�ضرية

اخلدمات امل�ضرفية 
اللكرتونية

العالقات العامة

جمموعة اخلدمات امل�ضاندة 
 جمموعة اخلزينة،جمموعة املخاطروال�ضئون الإدارية

الفروع القليمية والعمليات
جمموعة املعامالت 

امل�ضرفية املحلية

مدير املكتب

خماطر ال�ضوق

اأمن املعلومات
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عبدالرزاق عبداهلل ح�شن القا�شم
الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة

ودرجة  الإدارة  علوم  يف  املاج�ضتري  �ضهادة  على  حا�ضل 
للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضيت�س  معهد  من  اإ�ضلون  الزمالة 
)MIT( بالوليات املتحدة الأمريكية. اإلتحق ببنك البحرين 
الوطني يف عام 1977 وذلك بعد 7 �ضنوات من العمل لدى 
واملطلوبات،  الأ�ضول  جلنة  ع�ضو  بنك.  منهاتن  ت�ضي�س 
وجلنة مراجعة وتطوير وتخطيط الأعمال، وجلنة الئتمان، 
البحرين  بنك  اإدارة  رئي�س جمل�س  الب�ضرية.  املوارد  وجلنة 
ال�ضالمي،  و�ضركة »بنفت«، واجلمعية امل�ضرفية بالبحرين، 
ونائب رئي�س جمل�س الدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية وع�ضو 
لالإت�ضالت  البحرين  ل�ضركة  واملكافاآت  التعيينات  جلنة 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  )بتلكو(،  والال�ضلكية  ال�ضلكية 
ديراقو  و�ضركة  )الردن(،  للموبايل  اأمنية  �ضركة  يف 
�ضور  و�ضركة  )الكويت(،  نت  كوالتي  و�ضركة  )مالديف(، 
جرين�ضي املحدودة، و�ضركة �ضور جري�ضي املحدودة، و�ضركة 
�ضور جزيرة مان املحدودة، وع�ضو جمل�س الدارة يف برنامج 
وحماية  والودائع  الدولية،  الدرا�ضية  للمنح  العهد  ويل  �ضمو 
البحرين  مب�ضرف  املقيدة  غري  ال�ضتثمارات  ح�ضابات 
املركزي. وي�ضغل ال�ضيد عبدالرزاق من�ضبه كرئي�س تنفيذي 

لبنك البحرين الوطني منذ عام 2008.

خالد علي جمعة
املدير العام 

جمموعة اخلدمات امل�ضاندة وال�ضئون الإدارية 

حا�ضل على �ضهادة الدبلوم التنفيذية من جامعة فريجينيا، 
من  العديد  اإلى  بالإ�ضافة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
الدورات التدريبية داخل مملكة البحرين وخارجها. اإلتحق 
اإدارة  جلنة  رئي�س   .1972 عام  يف  الوطني  البحرين  ببنك 
الأعمال،  اإ�ضتمرارية  تخطيط  وجلنة  الت�ضغيل،  خماطر 
وتطوير  مراجعة  وجلنة  واملطلوبات،  الأ�ضول  جلنة  وع�ضو 
ع�ضو  الب�ضرية.  املوارد  جلنة  وع�ضو  الأعمال،  وتخطيط 
من�ضبه  خالد  ال�ضيد  وي�ضغل  »بنفت«.  �ضركة  اإدارة  جمل�س 

احلايل منذ عام 2014.

عبدالعزيز عبداهلل الأحمد
 املدير العام 

جمموعة املعامالت امل�ضرفية املحلية

حا�ضل على �ضهادة الدبلوم التنفيذية من جامعة فريجينيا 
من  العديد  اإلى  بالإ�ضافة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
الدورات التدريبية داخل مملكة البحرين وخارجها. اإلتحق 
ببنك البحرين الوطني يف عام 1974 ولديه خربة 42 �ضنة 
يف جمال العمل امل�ضريف. ع�ضو جلنة الأ�ضول واملطلوبات، 
الأعمال، وجلنة تخطيط  وجلنة مراجعة وتطوير وتخطيط 
اإدارة  جمل�س  ع�ضو  الئتمان.  وجلنة  الأعمال،  ا�ضتمرارية 
�ضركة البحرين للت�ضهيالت التجارية  �س.م.ب، ونائب رئي�س 
اإدارة ال�ضركة الوطنية لل�ضيارات ذ.م.م، البحرين.  جمل�س 

وي�ضغل ال�ضيد عبدالعزيز من�ضبه احلايل منذ عام 2011.

ح�شني �شيد علي احل�شيني 
املدير العام

جمموعة اخلزينة، الفروع الإقليمية والعمليات

حا�ضل على �ضهادة املاج�ضتري يف الت�ضويق والإدارة من جامعة 
دي بول يف الوليات املتحدة الأمريكية، و�ضهادة الدبلوم يف 
التطوير الإداري )PMD(  من جامعة هارفرد يف الوليات 
من  الإقت�ضاد  يف  البكالوريو�س  و�ضهادة  المريكية  املتحدة 
اإلتحق ببنك البحرين الوطني يف  جامعة كونكورديا بكندا. 
عام 1982. ع�ضو جلنة الأ�ضول واملطلوبات، وجلنة مراجعة 
ا�ضتمرارية  تخطيط  وجلنة  الأعمال،  وتخطيط  وتطوير 
الأعمال، وجلنة الئتمان. نائب رئي�س جمل�س الإدارة ونائب 
وال�ضتثمار  املالية  الأوراق  ل�ضركة  الإ�ضتثمار  جلنة  رئي�س 
التنفيذية،  اللجنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  وع�ضو  )�ضيكو(، 
ورئي�س جلنة املزايا واملكافاآت ل�ضركة ا�ضترياد الإ�ضتثمارية، 
املتحدة  بالوليات  �ضيكاغو  دلتا،  ميو-   - دلتا  وع�ضو 
املالية،  الأ�ضواق  للمتداولني يف  العربي  والإحتاد  الإمريكية، 
اخلريجني  ونادي  املالية،  الأوراق  ل�ضوق  الدويل  والإحتاد 
جلامعة هارفارد لالأعمال، وجمعية البحرين للمتداولني يف 
منذ  من�ضبه احلايل  ال�ضيد ح�ضني  وي�ضغل  املالية.  الأ�ضواق 

عام 2014.

برو�س �شارلز ويد
 املدير العام

جمموعة املخاطر

و�ضهادة  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ضتري  �ضهادة  على  حا�ضل 
كوينزلند  جامعة  من  التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريو�س 
الأعمال  يف  الدبلوم  و�ضهادة  باأ�ضرتاليا،  للتكنولوجيا 
املالية  والأوراق  والإ�ضتثمار  التطبيقي  التمويل  معهد  من 
 ،2014 عام  يف  الوطني  البحرين  ببنك  اإلتحق  باأ�ضرتاليا. 
بعد  خربة تتجاوز  30 �ضنة يف جمال العمل امل�ضريف لدى 
بنك  و�ضيتي  الريا�س  وبنك  الهولندي  ال�ضعودي  البنك 
واملطلوبات،  الأ�ضول  جلنة  ع�ضو  طوكيو.  بنك  وجمموعة 
الأعمال، وجلنة تخطيط  وجلنة مراجعة وتطوير وتخطيط 
الت�ضغيل، وجلنة  اإدارة خماطر  الأعمال، وجلنة  اإ�ضتمرارية 
الئتمان. زميل يف املعهد الأ�ضرتايل ملدراء ال�ضركات وزميل 
جمعية  وع�ضو  اأو�ضرتالي�ضيا  يف  املالية  اخلدمات  معهد  يف 
للخزينة.  اأول  قانوين  ومهني  املحدودة  واخلزينة  التمويل 

وي�ضغل ال�ضيد برو�س من�ضبه احلايل منذ عام 2014.  

عبداهلل عبدالرحمن ح�شني
م�ضاعد املدير العام التنفيذي

اخلدمات امل�ضاندة

اإدارة الأعمال  حا�ضل على �ضهادة هارفرد بزن�س �ضكول يف 
املتقدمة من الوليات املتحدة الأمريكية، و�ضهادة املاج�ضتري 
يف  عال  ودبلوم  البحرين،  جامعة  من  والإدارة  الت�ضويق  يف 
الدرا�ضات املالية من جامعة البحرين، و�ضهادة البكالوريو�س 
اإلتحق  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  الكمبيوتر من  علوم  يف 
ببنك  البحرين الوطني يف عام 2008، وذلك بعد 23 �ضنة من 
اخلربة يف جمال العمل امل�ضريف واخلدمات املهنية والتقنية 
الأ�ضول  جلنة  ع�ضو  الإلكرتونية.  والأعمال  امل�ضاريع  واإدارة 
الأعمال،  وتخطيط  وتطوير  مراجعة  وجلنة  واملطلوبات، 
خماطر  اإدارة  وجلنة  الأعمال،  ا�ضتمرارية  تخطيط  وجلنة 
التنفيذية  اللجنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�ضو  الت�ضغيل، 
ل�ضركة »بنفت«، ورئي�س جمل�س اإدارة �ضركة »�ضناد«.  وي�ضغل 

ال�ضيد عبداهلل من�ضبه احلايل منذ عام 2014.

عبداملنعم يو�شف اأحمد البنا
 م�ضاعد املدير العام التنفيذي

 الرقابة الداخلية

حا�ضل على �ضهادة هارفرد بزن�س �ضكول يف اإدارة الأعمال 
املتقدمة من الوليات املتحدة الأمريكية،  و�ضهادة املحا�ضب 
المريكية،  املتحدة  بالوليات  اإيلينوي  ولية  من  القانوين 
البحرين.  جامعة  من  املحا�ضبة  يف  البكالوريو�س  و�ضهادة 
اإلتحق ببنك البحرين الوطني يف عام 1989. �ضكرتري جلنة 
الوطني. ع�ضو  البحرين  اإدارة بنك  التابعة ملجل�س  التدقيق 
تخطيط  وجلنة  الأعمال،  وتخطيط  وتطوير  مراجعة  جلنة 
ع�ضو  الت�ضغيل.  خماطر  اإدارة  وجلنة  الأعمال،  اإ�ضتمرارية 
لأوي�ضي�س  واملخاطر  التدقيق  جلنة  وع�ضو  الإدارة  جمل�س 
البنا  ال�ضيد عبداملنعم  وي�ضغل  �س. م. ب.)مقفلة(  كابيتال 

من�ضبه احلايل منذ عام 2011.

جا�شم حممد احلمادي
 م�ضاعد املدير العام التنفيذي

العمليات 

حا�ضل على �ضهادة املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال من جامعة 
التنفيذية  الدبلوم  و�ضهادة  املتحدة،  باململكة  جالمورجن 
والدبلوم  املتقدمة  الدبلوم  و�ضهادة  البحرين،  جامعة  من 
املتو�ضطة من معهد البحرين للدرا�ضات امل�ضرفية واملالية. 
اإلتحق ببنك البحرين الوطني يف عام 1974 وله خربة طويلة 
يف الرقابة املالية وخدمات الزبائن ومركز البطاقات ووحدة 
اخلدمات امل�ضرفية ال�ضخ�ضية والعمليات املركزية ومكافحة 
وتخطيط  وتطوير  مراجعة  جلنة  ع�ضو  الأموال.  غ�ضيل 
اإدارة  اإ�ضتمرارية الأعمال، وجلنة  الأعمال، وجلنة تخطيط 
خماطر الت�ضغيل. ع�ضو يف اللجنة الأمنية لأجهزة ال�ضراف 
ال�ضيد  التابعة جلمعية امل�ضرفيني البحرينية. وي�ضغل  الآيل 

جا�ضم من�ضبه احلايل منذ عام 2014.

اأحمد جا�شم مراد
 م�ضاعد املدير العام التنفيذي

الأعمال امل�ضرفية

فرجينيا  من جامعة  التنفيذية  الدبلوم  �ضهادة  على  حا�ضل 
البكالوريو�س  و�ضهادة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
اأو�ضنت  يف  اإدوارد  �ضينت  جامعة  من  الأعمال  ت�ضويق  يف 
يف  الدبلوم  و�ضهادة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  تك�ضا�س 
اإلى  بالإ�ضافة  البحرين،  جامعة  من  التجارية  الدرا�ضات 
التدريبية داخل وخارج مملكة  الدورات  ح�ضوره لعديد من 
البحرين. اإلتحق ببنك البحرين الوطني يف عام 1997 وله 
اخلدمات  وحدة  مثل  الوحدات  من  عدد  يف  طويلة  خربة 
امل�ضرفية ال�ضخ�ضية، ووحدة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات 
واخلدمات امل�ضرفية التجارية. ع�ضو جلنة الئتمان. وي�ضغل 

ال�ضيد اأحمد من�ضبه احلايل منذ عام 2014 .

الإدارة التنفيــــذيــــة
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فاروق عبداهلل خلف
م�ضاعد املدير العام التنفيذي

فرع الريا�س، اململكة العربية ال�ضعودية

ع�ضو يف املعهد القانوين ملحا�ضبي الإدارة باململكة املتحدة. 
اإلتحق ببنك البحرين الوطني يف عام 1986 بعد �ضنوات من 
اخلربة لدى بنك اخلليج الدويل والبنك الربيطاين لل�ضرق 
الأو�ضط )البحرين( و�ضركة اأملنيوم البحرين )األبا(. ع�ضو 
منذ  احلايل  من�ضبه  فاروق  ال�ضيد  وي�ضغل  الئتمان.  جلنة 

عام 2012.

نادر كرمي امل�شقطي
 م�ضاعد املدير العام التنفيذي

القرو�س امل�ضرتكة واملعامالت امل�ضرفية املتخ�ض�ضة

فرجينيا،  جامعة  من  التنفيذية  دبلوم  �ضهادة  على  حا�ضل 
يف  املاج�ضتري  و�ضهادة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
من  الت�ضويق  يف  العايل  الدبلوم  و�ضهادة  املالية  الدرا�ضات 
الإقت�ضاد  يف  البكالوريو�س  البحرين،  و�ضهادة  جامعة 
ببنك  اإلتحق  القاهرة.  جامعة  من  ال�ضيا�ضية  والعلوم 
عديدة  �ضنوات  بعد  وذلك   1993 عام  يف  الوطني  البحرين 
من العمل لدى بنك اأبوظبي الوطني. ع�ضو جلنة الئتمان. 

وي�ضغل ال�ضيد نادر من�ضبه احلايل منذ عام 2015.

ريا�س نا�شر النا�شر
 م�ضاعد املدير العام 

العمليات املركزية والفروع املحلية

حا�ضل على �ضهادة املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال من جامعة 
دبلن بالوليات املتحدة الأمريكية، و�ضهادة دبلوم املحا�ضبة 
امل�ضرفية  الدرا�ضات  دبلوم  و�ضهادة  البحرين،  جامعة  من 
واملالية.  امل�ضرفية  للدرا�ضات  البحرين  معهد  من  املتقدمة 
ال�ضيد  الوطني يف عام 1981. ولدى  البحرين  اإلتحق ببنك 
كمدير  البنك  فروع  مبختلف  العمل  يف  طويلة  خربة  ريا�س 
فرع. وي�ضغل ال�ضيد ريا�س من�ضبه احلايل منذ عام 2014. 

فاطمة عبداهلل بودهي�س
 م�ضاعد املدير العام

اإدارة خماطر الئتمان

فرجينيا  التنفيذية من جامعة  الدبلوم  �ضهادة  على  حا�ضلة 
القانونية  املحا�ضبة  و�ضهادة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
)CPA( من الوليات املتحدة الأمريكية، و�ضهادة املاج�ضتري 
التنفيذية يف اإدارة الأعمال و�ضهادة البكالوريو�س يف املحا�ضبة 
يف  الوطني  البحرين  ببنك  اإلتحقت  البحرين.  جامعة  من 
عام 2004 بعد �ضنوات من العمل لدى بنك البحرين والكويت 
املتخ�ض�ضة.  املهنية  اأكرث من 17 عامًا من اخلربة  ومتتلك 
ع�ضو جلنة املوجودات واملطلوبات، وجلنة تخطيط اإ�ضتمرارية 
الأعمال، وجلنة الئتمان. ع�ضو جمل�س اإدارة بنك البحرين 
ال�ضيدة  وت�ضغل  املخاطر.  اإدارة  جلنة  ورئي�ضة  الإ�ضالمي 

فاطمة من�ضبها احلايل منذ عام 2013.

خليفة حممد الأن�شاري
 م�ضاعد املدير العام 

تقنية املعلومات

فرجينيا  من جامعة  التنفيذية  الدبلوم  �ضهادة  على  حا�ضل 
اإدارة  يف  املاج�ضتري  و�ضهادة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
تكنولوجيا املعلومات من جامعة �ضندرلند باململكة املتحدة. 
�ضنوات  بعد   1997 عام  يف  الوطني  البحرين  ببنك  اإلتحق 
اخلليج،  وطريان  رويرتز  �ضركة  لدى  العملية  اخلربة  من 
ولديه خربة 24 �ضنة يف جمال العمل. ع�ضو جلنة تخطيط 
اإ�ضتمرارية الأعمال، وجلنة اإدارة خماطر الت�ضغيل. وي�ضغل 

ال�ضيد خليفة من�ضبه احلايل منذ عام 2014.

فينكاتا �شوبرامنيم راجو
 م�ضاعد املدير العام

املالية والإ�ضرتاتيجية

بجمهورية  القانونني  املحا�ضبني  معهد  من  قانوين  حما�ضب 
الوطني يف عام 2008 وذلك  البحرين  ببنك  اإلتحق  الهند. 
بعد عدة �ضنوات من اخلربة العملية لدى بنك عمان الدويل 
عامًا.   30 عن  تزيد  عملية  خربة  ولديه  عمان(  )�ضلطنة 
وتطوير  مراجعة  وجلنة  واملطلوبات،  الأ�ضول  جلنة  ع�ضو 
وي�ضغل  الت�ضغيل.  خماطر  اإدارة  وجلنة  الأعمال،  وتخطيط 

ال�ضيد فنكاتا من�ضبه احلايل منذ عام 2014 .

ح�شن ح�شني حمد
 م�ضاعد املدير العام

م�ضت�ضار قانوين و�ضكرتري ال�ضركة

جامعة  من  القانون  يف  املاج�ضتري  �ضهادة  على  حا�ضل 
جمعية  )اإمتحان  املحاماة  مهنة  و�ضهادة  اخلرطوم 
عام 2003،  الوطني يف  البحرين  ببنك  اإلتحق  املحامني(.  
هاملينز  اأند  تراورز  مكتب  لدى  العمل  من  �ضنوات  بعد 
)�ضلطنة عمان(، وبنك اأم القوين الوطني بالإمارات العربية 
املتحدة. ولدى ال�ضيد ح�ضن خربة تزيد عن 30 �ضنة تغطي 
ال�ضركات  قانون  ذلك  يف  مبا  القانونية،  املجالت  جميع 
والقوانني التجارية وامل�ضرفية. وي�ضغل ال�ضيد ح�ضن من�ضبه 

احلايل منذ عام 2014.

غنية حم�شن الدرازي
 م�ضاعد املدير العام

اخلدمات امل�ضرفية التجارية

حا�ضلة على �ضهادة الدكتوراة يف اإدارة الأعمال من جامعة 
الأعمال من  اإدارة  واملاج�ضتري يف  املتحدة،  باململكة  درهام 
التنفيذية  الدبلوم  و�ضهادة  املتحدة،  باململكة  ويلز  جامعة 
من جامعة فريجينيا بالوليات املتحدة الأمريكية. اإلتحقت 
ببنك البحرين الوطني يف عام 1994 ولديها �ضنوات طويلة 
واملوؤ�ض�ضات  الدولية  التجارة  متويل  جمال  يف  اخلربة  من 
واملعامالت  لل�ضركات  امل�ضرفية  واملعامالت  املالية 
احلايل  من�ضبها  غنية  الآن�ضة  وت�ضغل  التجارية.  امل�ضرفية 

منذ عام 2014.

توما�س مايكل  ماليجان
 م�ضاعد املدير العام

اأ�ضواق املال والإ�ضتثمار

حا�ضل على �ضهادة املاج�ضتري يف العلوم من جامعة نيويورك 
كلية  من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ضتري  و�ضهادة  بالت�ضبورغ، 
البحرين  ببنك  اإلتحق  نيويورك.  يف  لالأعمال  لوبني  بي�س 
لدى  العمل  من  عديدة  �ضنوات  بعد   2008 عام  يف  الوطني 
مرييل لين�س  وبني ويري، ولديه خربة تتجاوز خم�س وع�ضرين 
توما�س  ال�ضيد  وي�ضغل  العاملية.  املالية  الأ�ضواق  يف  عامًا 

من�ضبه احلايل منذ عام 2015.

طارق اإكرام �شديقي
 مدير اأول 

فرع اأبوظبي - دولة الإمارات العربية املتحدة

حا�ضل على �ضهادة املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال من جامعة 
ببنك  اإلتحق  املتحدة.  اململكة  ب�ضكوتالند،  �ضرتلينك 
من  �ضنة   22 من   اأكرث  ولديه   ،1997 يف  الوطني  البحرين 
دولة  من  كل  يف  اخلليجية  امل�ضارف  لدى  العملية  اخلربة 
البحرين.  ومملكة  قطر،  دولة  املتحدة،  العربية  المارات 

وي�ضغل ال�ضيد طارق من�ضبه احلايل منذ عام 2014.
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نرتقي بخدماتنا عرب
 قنوات الإت�شال الذكية
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تقنية املعلومات 
ركزت م�ضاريع ومبادرات دائرة تقنية املعلومات خالل عام 2015 ب�ضكل رئي�ضي على 
اأنظمة  وتعزيز  املتنوعة  قنواته  عرب  املقدمة  البنك  وخدمات  الزبائن  جتربة  اإثراء 
البنك الأ�ضا�ضية من الناحية الت�ضغيلية، مبا يف ذلك من حتديث لبنية تقنية املعلومات 
التحتية وتعزيز الرقابة الدورية وحتديث الو�ضائل والأدوات الأمنية. وبالإ�ضافة اإلى 
ذلك، فقد مت ا�ضتثمار موارد وجهود كبرية ل�ضمان الإلتزام بالإ�ضرتاطات الرقابية 

وحت�ضني اإجراءات الرقابة الداخلية. 

مت اأي�ضًا تطوير برامج تقدمي اخلدمة للزبائن لتوفر لهم ت�ضهيالت اإ�ضافية ولإثراء 
جتربتهم امل�ضرفية. وقد قام البنك بتفعيل اخلدمات امل�ضرفية عرب الهاتف النقال 
هما  مرموقتني،  جائزتني  على  حازت  التطور  بالغة  خدمات  وهي  للزبائن  وطرحها 
جائزة الإجناز يف تقنية املعلومات والإت�ضالت من قبل �ضركة كمبيوتر نيوز ال�ضرق 
الإلكرتونية  احلكومة  هيئة  قبل  من  الإلكرتونية  للحكومة  التميز  وجائزة  الأو�ضط 
والقبول  الإ�ضتح�ضان  وبعد  العام.  خالل  تقدميه  مت  منتج  كاأف�ضل  البحرين  مبملكة 
الوا�ضع على ا�ضتخدام اخلدمات امل�ضرفية عرب الهاتف النقال من قبل زبائننا، بادر 
البنك خالل العام باإدخال حت�ضينات اإ�ضافية على اخلدمات امل�ضرفية عرب الهاتف 
النقال واجلاري عليها العمل حاليًا بهدف تعزيز جتربة الزبائن. ونحن ب�ضدد تعزيز 
وتطوير مركز الإت�ضالت خلدمات الزبائن وخدمة الرد ال�ضوتي التفاعلي باأحدث 

التقنيات امل�ضتخدمة من اأجل خدمة الزبائن ب�ضكل اأف�ضل ومي�ضر.

التجريبي  والأداء  التطبيق  جمال  يف  البحرين  مملكة  يف  الرائد  البنك  نعترب  اإننا 
الناجح مل�ضروع حتويل املبالغ اإلكرتونيًا بال�ضوق وامل�ضمى اأي�ضًا مب�ضروع »بوابة الدفع 
عمليات  لزبائنه  ُي�ضهل  اأن  البنك  ا�ضتطاع  اجلديدة،  اخلدمة  هذه  ومع  الوطنية«. 
البنوك   البحريني بني  بالدينار  للمبالغ املحّولة  ثانية(   الفورية )خالل 30  التحويل 

وذلك على نطاق مملكة البحرين بح�ضب اإر�ضادات م�ضرف البحرين املركزي.

وذلك  تقنية  تطوير  عملية  الأ�ضا�ضية  البنك  ل�ضبكة  التحتية  البنية  عنا�ضر  �ضهدت 
�ضمن جهود البنك الرامية اإلى الرتكيز على تطوير اأداء �ضبكة البنك واأنظمته، وهو 
عملية  وبف�ضل  الكرام.  زبائننا  اإلى  وفّعالية  تطورًا  اأكرث  خدمات  تقدمي  عنه  مانتج 
ومرونة  كفاءة  اأكرث  الأ�ضا�ضية  التحتية  البنية  اأ�ضبحت  هذه،  والتطوير  التحديث 
اأي�ضًا  التطوير  هذا  وي�ضمل  جديدة.  اأمنية  خ�ضائ�س  اإ�ضافة  خالل  من  و�ضمولية 
زيادة اخل�ضائ�س الأمنية على اأجهزة ال�ضراف الآيل �ضمن �ضبكة فروع البنك. وقد 
�ضتتيح  والتي  الإفرتا�ضية  اخلوادم  تكنولوجيا  يف  كبرية  مبالغ  اأي�ضًا  البنك  ا�ضتثمر 
اإمكانية اأكرب للتو�ضع وفعالية واأداء اأف�ضل من اأجل تقدمي اخلدمات ب�ضكل اأكرث �ضرعة 

للزبائن الكرام. 

هذا ومت حت�ضني اإمكانيات البنك لإ�ضرتداد العمليات يف حالت الطوارئ وذلك ب�ضكل 
جاهزية  تقييم  بهدف  اإجراوؤها  مت  التي  الدورية  الإختبارات  على  بناءًا  ا�ضتباقي 
اإلى موقع ا�ضرتداد العمليات يف حالت الطوارئ والوفاء باإ�ضرتاطات  البنك للتحول 
بنك  هذه  امل�ضتمرة  التطوير  عملية  �ضاعدت  وقد  الأعمال.  اإ�ضتمرارية  واحتياجات 

البحرين الوطني يف مواكبة التطورات التقنية وتوقعات وتطلعات الزبائن.

الإلكرتونية  احلماية  وبرامج  اأنظمة  على  ا�ضتباقي  ب�ضكل  حت�ضينات  اإدخال  مت  كما 
على  واإدخالها  متطورة  اأمنية  تدابري  ا�ضتحداث  ومت  الداخلية.  الرقابة  واإجراءات 
اأنظمة وبرامج الإنرتنت ملواجهة حالت الإحتيال التي تهدف اإلى الإرباك والإخالل 
بالأمن. ومت كذلك اإجراء عمليات مراجعة اأمنية اإ�ضافية من منظور خارجي وداخلي 

قام البنك بتفعيل اخلدمات امل�ضرفية 

عرب الهاتف النقال وطرحها للزبائن وهي 

خدمات بالغة التطور حازت على جائزتني 

مرموقتني، هما جائزة الإجناز يف تقنية 

املعلومات والإت�ضالت من قبل �ضركة 

كمبيوتر نيوز ال�ضرق الأو�ضط وجائزة التميز 

للحكومة الإلكرتونية من قبل هيئة احلكومة 

الإلكرتونية مبملكة البحرين كاأف�ضل منتج مت 

تقدميه خالل العام.

خالد علي جمعة
املدير العام

جمموعة اخلدمات امل�ضاندة وال�ضئون الإدارية

مــراجعــــة العمليـــــات
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للتاأكد من ا�ضتمرارية تطبيق الأنظمة والربامج الأمنية واإتباع اإجراءات الرقابة وذلك 
للحفاظ على م�ضتوى ثابت من الأمن واحلماية. 

مت اأي�ضًا ا�ضتحداث تقنيات اأمنية متطورة من اأجل حماية الأنظمة حيال التهديدات 
والأخطار املتنامية والتي قد يكون من ال�ضعب تفاديها عن طريق ا�ضتخدام برامج 
مكافحة الفريو�ضات الإعتيادية اأو بالإعتماد على م�ضتويات احلماية املت�ضمنة بالربيد 

اللكرتوين بالإ�ضافة اإلى برامج حماية البيانات. 

قام البنك باإ�ضتحداث بطاقات معززة باخل�ضائ�س الأمنية لزبائنه الكرام وهو ما 
عند  وذلك  ال�ضرائية  معامالتهم  على  احلماية  من  املزيد  اإ�ضفاء  على  �ضي�ضاعدهم 
البنك  اإلتزم  الإطار،  هذا  و�ضمن  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  ال�ضري  الرقم  ا�ضتخدام 
اأي�ضًا مبتطلبات املعايري التابعة لأنظمة بيانات بطاقات الدفع من خالل تطبيق اأنظمة 
التفوي�س الرقابية لتعزيز الوقاية من العمليات الإحتيالية ذات العالقة بالبطاقات . 
واإ�ضافة اإلى ذلك، فقد قمنا بتفعيل برنامج حماية ثالثي الأبعاد ملعامالت البطاقات 
القنوات،  خمتلف  تهدد  التي  الإحتيال  عمليات  عن  للك�ضف  وبرنامج  الإلكرتونية، 
بالعمالت  البطاقات  تعامالت  اإلى  وبالن�ضبة  الولء.  برامج  ونظام حماية من خالل 
الأخرى، فقد قام البنك بتح�ضني عمليات الدعم التفاعلية لتحويل العمالت واإ�ضافة 
ميزة ك�ضف احل�ضاب الإلكرتوين املوحد للمدفوعات النقدية لدى نقاط البيع وذلك 

بهدف تعزيز وزيادة اأن�ضطة الأعمال من هذا النوع.

خالل  من  وذلك   3 بازل  لإ�ضرتاطات  الإمتثال  م�ضروع  تنفيذ  يف  البنك  �ضرع  وقد 
الأن�ضب  الربنامج  وهو  موديز  مبوؤ�ض�ضة  اخلا�س  املخاطر  تفوي�س  برنامج  ا�ضتخدام 

لإعداد التقارير املالية مل�ضرف البحرين املركزي وللوفاء مبتطلبات الإمتثال. 

 املوارد الب�ضرية
على  وللمحافظة  الأعمال  اأن�ضطة  كافة جمالت  على  الرقمي  التحول  اآثار  مع ظهور 
قدرة البنك التناف�ضية، اأ�ضبح من املهم اأن يتم الرتكيزعلى عملية التوظيف و�ضقل 
باإعتبارها  موؤ�ض�ضتنا  فم�ضتقبل  املوؤ�ض�ضة.   �ضمن  بها  والإحتفاظ  املهارات  وتطوير 
مع  ال�ضريع  التكيف  على  قدرتنا  على  يعتمد  اململكة  يف  الرائدة  امل�ضرفية  املوؤ�ض�ضة 
التغريات التي تظهر يف الأفق والتحلي باملرونة الالزمة  ملواجهة التحديات امل�ضتجدة 
اإ�ضرتاتيجية  اأهمية  تعد ذات  البنك  الب�ضرية يف  املوارد  اإن جودة  الأعمال.  اإدارة  يف 

لتطور ومنو الأعمال يف ظل الإقت�ضاد الرقمي.

لتحقيق هذا الهدف، اإتخذ البنك العديد من املبادرات التي تهدف اإلى توظيف اأف�ضل 
املهارات املتوافرة يف الأ�ضواق الدولية. ومن اأجل تنفيذ اإ�ضرتاتيجية عمل مبتكرة فاإن 
عملية اجتذاب املهارات من الدول املتقدمة ل تزال دافعًا اإ�ضرتاتيجيًا لدائرة املوارد 
الب�ضرية. ويف اإطار بحثه امل�ضتمر عن املهارات يف الأ�ضواق العاملية، فاإن بنك البحرين 
الوطني ل يزال يركز جهوده على �ضقل وتطوير املهارات الداخلية من خالل برنامج 
املتدرب التنفيذي. وخالل العام، مت تخريج 14 متدربًا تنفيذيًا من ال�ضباب الواعد 
عرب هذا الربنامج ومت نقلهم اإلى منا�ضب اإدارية حمورية يف العديد من دوائر البنك. 
بالنظر اإلى املتطلبات طويلة الأجل لالإحتفاظ بذوي املهارات والقدرات، فاإن هوؤلء 
املتدربني �ضيتم نقلهم ح�ضب خطط التطوير الوظيفي للتاأكد من ترقيهم وتدريبهم 

واإعدادهم ملنا�ضب قيادية عليا.

من خالل ا�ضتمرار البنك يف �ضيا�ضته الهادفة اإلى تطوير املجتمع املحلي، ويف اإطار 
م�ضوؤوليته الجتماعية، قام باإ�ضراك  17 طالبًا جامعيًا يف برنامج التدريب ال�ضيفي 
والأق�ضام يف  الدوائر  الطلبة يف خمتلف  هوؤلء  تدريب  ومت  تنفيذه،  على  يعمل  الذي 

اإك�ضابهم اخلربة العملية يف العمل امل�ضريف من خالل  اأجل  البنك ملدة �ضهرين من 
بني  الفجوة  تقلي�س  يف  فعالة  اأداة  باأنه  الربنامج  هذا  اأثبت  وقد  العملي.  التدريب 

القطاع امل�ضريف وبني املوؤ�ض�ضات التعليمية. 

باملكافاآت  يتعلق  فيما  جديدة  �ضيا�ضات  البنك  و�ضع  واملزايا،  املكافاآت  ناحية  من 
املتغرية وبرنامج حوافز الأ�ضهم وذلك ح�ضب التعليمات ال�ضادرة من قبل م�ضرف 
البحرين املركزي. ومت تنفيذ برنامج مكافاأة الأداء لالإدارة العليا )البون�س(،  والذي 
يقوم على �ضيا�ضة اإقت�ضام الأرباح من خالل اأ�ضهم ذات فرتة ا�ضتحقاق موؤجلة بهدف 
جعل م�ضالح الإدارة العليا متنا�ضبة مع م�ضالح امل�ضاهمني. وتخدم هذه الآلية التي 

ت�ضجع على اتخاذ القرارات احلذرة امل�ضالح بعيدة املدى للبنك وم�ضاهميه.

اإ�ضراك العديد منهم يف برامج  �ضمن برناجمه املعتمد لتطوير مهارات موظفيه، مت 
وتنفيذ  و�ضع  كذلك  ومت  واملالية.  امل�ضرفية  للدرا�ضات  البحرين  معهد  لدى  تدريبية 
برنامج رقابية خا�ضة من اأجل التاأكد من ا�ضتعداد البنك وقدرته على الت�ضدي للجرائم 
الإقت�ضادية ومكافحة غ�ضيل الأموال. ولتعزيز مهارات موظفي املبيعات يف جمال تقدمي 
امل�ضورة املالية املنا�ضبة لزبائن البنك، مت تدريب بع�س املوظفني ليتم اإعتمادهم ب�ضهادات 
من برنامج الإ�ضت�ضارة املالية )FAP (.  وقد غطت مبادرات التدريب والتطوير ن�ضبة 

90٪ من موظفي البنك مبعدل 7.25 يوم عمل تدريبي لكل موظف.

وبهدف زيادة وتعزيز مهارات املوظفني من الإدارة العليا، ر�ضح البنك اأحد م�ضئوليه 
التنفيذيني للم�ضاركة يف برنامج الإدارة املتقدمة يف كلية هارفارد لالأعمال. ومت اأي�ضًا 
اإبتعاث اثنني من امل�ضئولني التنفيذيني اإلى كلية داردن لالأعمال يف جامعة فرجينيا 
قدرات  تعزيز  على  الربامج  هذه  وتركز  القيادي.  التطوير  برنامج  يف  للم�ضاركة 
امل�ضئولني التنفيذيني من خالل اإك�ضابهم املهارات واملمار�ضات الإدارية املتطورة وهو 

ما �ضي�ضاعد البنك يف امل�ضي قدمًا يف حتقيق اأهداف خطته لالإحالل الوظيفي.

وقام  البحرنة،  على  الرتكيز  اإلى  الهادفة  �ضيا�ضته  يف  البنك  ا�ضتمر  العام،  خالل 
لتبلغ لديه  البحرنة  ن�ضبة  زيادة  اإلى  اأدى  مما  البحريني  ال�ضباب  من   67  بتوظيف  

 93 ٪. ويف نف�س الوقت الذي قام البنك باإ�ضتقدام موظفني من اخلارج، فقد اأتاح 31 
فر�ضة وظيفية ملوظفيه الداخليني من البحرينيني خالل تعيينهم يف منا�ضب عالية امل�ضتوى 
ومب�ضئوليات اأكرب.  وقد �ضاعد برنامج التوظيف املحلي هذا بنك البحرين الوطني على 

الإحتفاظ باملوظفني البحرينيني القادرين على تويل منا�ضب عليا يف البنك.

دورنا يف املجتمع
منذ اأن بدء مزاولة اأعماله يف يناير من عام 1957، كان بنك البحرين الوطني وليزال 
الزمن، ل  وبعد م�ضي عقود من  وبكافة مكوناته.  به  الذي رحب  املجتمع  يف �ضميم 
يزال اإلتزامنا نحو دعم رفاهية املجتمع وامل�ضاهمة يف حت�ضني معي�ضة اأفراده م�ضتمرًا، 
فنحن ل نعده واجبًا وم�ضئوليًة فح�ضب، بل هو �ضرف كبري لنا اأن ن�ضعى لتقدمي اأكرث 

من جمرد خدمات م�ضرفية للمجتمع.

قائم  اأن جناحه  توؤكد حقيقة  ثقافة  لإر�ضاء  دائمًا  الوطني  البحرين  بنك  �ضعى  لقد 
جانبه،  ومن  اأن�ضطته.  فيه  يزاول  الذي  املجتمع  وعلى  زبائنه  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
ن�ضاطاتها  التجارية  املوؤ�ض�ضات  متار�س  باأن  متزايد  ب�ضكل  يطالب  املجتمع  اأ�ضبح 
الأ�ضلوب  هذا  يعترب  الوطني،  البحرين  بنك  ويف  جتاهه.  وم�ضئول  م�ضتدام  باأ�ضلوب 
واملبداأ را�ضخًا يف كيان موظفيه. هذا وي�ضتغل البنك كل فر�ضة متاحة لديه للتاأكد من 
اإنخراط الفئات املحتاجة واملعوزة يف املجتمع وح�ضولهم على فر�س متكافئة ت�ضمن 

لهم عي�ضًا كرميًا ودورًا هامًا يف تنمية املجتمع.
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حتقيق  على  املحلي  املجتمع  فئات  خمتلف  م�ضاعدة  يف  ن�ضطًا  دورًا  البنك  ويلعب 
طموحاتهم وتطلعاتهم. ويتم حتقيق ذلك من خالل اجلهود وامل�ضاعي امل�ضرتكة عرب 
امل�ضاريع التطوعية والأعمال اخلريية والتربعات املالية ح�ضبما يراه البنك منا�ضبًا. 
وي�ضتمر البنك يف اإميانه الرا�ضخ بحقيقة اأن اأن�ضطة الأعمال يجب مزاولتها وتطويرها 

بطريقة م�ضئولة من خالل اإدماج كل فرد من اأفراد املجتمع. 

يتم  فاإنه  الذي يحققه،  النجاح  املجتمع من  ا�ضتفادة  ب�ضرورة  البنك  اإلتزام   �ضمن 
تخ�ضي�س ن�ضبة 5٪ من اأرباحه ال�ضنوية ال�ضافية لتوزيعها على العديد من الربامج 
ال�ضحية  والعناية  الإجتماعية  الرعاية  جمالت  يف  اخلريية  وامل�ضاريع  واملوؤ�ض�ضات 
واملوؤ�ض�ضات التعليمية بالإ�ضافة للقطاعات التي هي يف اأم�س احلاجة لها. ويرجع هذا 
واحتياجات  �ضئون  يف  وي�ضاهم  ي�ضارك  البنك  بداأ  عندما   1980 عام  اإلى  الربنامج 

املجتمع املحلي عرب برنامج الهبات والتربعات. 

وجريًا على عاداتنا وممار�ضتنا املتبعة يف نقل اخلربات واملهارا ت، قام البنك هذا 
البحرينيني  الطلبة  من  لعدد  العمل  مبوقع  ال�ضيفي  التدريب  برنامج  بتنفيذ  العام 
بجامعة البحرين.  ونحن نوؤمن باأن التدريب الذي ح�ضلوا عليه يف خمتلف اجلوانب 

امل�ضرفية �ضيعود عليهم بالفائدة �ضمن درا�ضاتهم الأكادميية.

ويف عام 2015، �ضاهم البنك مببلغ 1.4 مليون دينار بحريني من خالل برنامج الهبات 
والإجتماعية  ال�ضحية  الرعاية  مل�ضاريع  رئي�ضية  ب�ضفة  توجيهها  مت  التي  والتربعات 
ودعم املوؤ�ض�ضات التعليمية والدرا�ضات البحثية وم�ضاريع التنمية الإجتماعية الأخرى، 
وذلك ل�ضمان و�ضول الدعم للفئات املحتاجة من جمتمعنا املحلي والأخد بيدهم نحو 
م�ضتقبل اآمن وم�ضتقر. وقد بلغ جمموع ما خ�ض�ضه البنك من هبات وتربعات حتى 

الآن اإلى 39.7 مليون دينار بحريني منذ بداية الربنامج عام 1980.

اإيجابية  م�ضاهمات  يقدمون  ممن  موظفينا  جتاه  والإعتزاز  الفخر  ببالغ  ن�ضعر  اإننا 
وهامة يف جمال التطوع مبهاراتهم وكفاءتهم وخرباتهم امل�ضرفية ونقل جتاربهم اإلى 
الطلبة من خمتلف اأنحاء اململكة وذلك ليكت�ضبوا املعرفة واخلربة القيمة نتيجة ذلك. 
مبوجبها  التي   التدريبية  والور�س  الندوات  من  العديد  يف  كذلك  موظفونا  وي�ضارك 

ن�ضمن م�ضتقباًل اآمنًا للفئات املحتاجة من خالل ا�ضتك�ضافهم لهذه الفر�س.

هذا وا�ضتمر بنك البحرين الوطني يف كونه ركيزة اأ�ضا�ضية يف عملية التنمية والتطوير 
فيه  نزاول  الذي  املجتمع  بخدمة  ملتزمون  ونحن  البحرين.  مبملكة  للمجتمع  املايل 
لكوننا  حمظوظني  اأنف�ضنا  ونعد  كما  واملمكنة،  املتاحة  ال�ضبل  بكافة  وذلك  اأعمالنا 
البحرين  روؤية مملكة  اإن هدفنا هو  العقود.  اأدينا واجبنا على خري وجه طوال هذه 
تنعم مبزيد من الرفاهية والإزدهار وهذا ل ينح�ضر على تقدمي اخلدمات امل�ضرفية 
فر�ضة  املجتمع  اأفراد  من  فرد  لكل  خاللها  من  يتاح  بيئة  توفري  ي�ضمل  بل  فح�ضب 

منا�ضبة لبناء حياة اأكرث اأمنًا و�ضعادًة واإزدهارًا.

امل�ضاريع الأ�ضا�ضية لعام 2015
برنامج �ضمو ويل العهد للمنح الدرا�ضية الدولية

الدرا�ضية  للمنح  العهد  ويل  �ضمو  لربنامج  ذهبي  كراع  البنك  �ضارك   2006 عام  يف 
الدولية والتزم بالتربع للربنامج مبا جمموعه ن�ضف مليون دينار بحريني على مدى 
خم�س �ضنوات. ويف عام 2009 قام البنك بزيادة رعايته اإلى راٍع بالتيني حيث التزم 
عام  ويف  �ضنوات.  خم�س  مدى  على  بحريني  دينار  مليون  مببلغ  للربنامج  بالتربع 
بلغ ما  للربنامج ملدة خم�س �ضنوات ا�ضافية. وقد  البنك بتجديد رعايته  2014 قام 

مت تقدميه �ضمن الربنامج مبلغ وقدره 1.70 مليون دينار بحريني. وتعك�س م�ضاهمة 
وعلى  البحرين  مملكة  يف  الب�ضرية  املوارد  لتطوير  امل�ضتمر  دعمه  للربنامج  البنك 
البحرينيني  الطلبة  درا�ضات  متويل  خاللها  من  يتم  التي  الربامج  اخل�ضو�س  وجه 
والهادفة اإلى تطوير وحت�ضني موؤهالتهم الأكادميية مبا يف ذلك احل�ضول على درجتي 

املاج�ضتري والدكتوراة.

دعم اجلمعيات وال�ضناديق اخلريية املحلية
امل�ضاعدات  البنك  فيه  يقدم  الذي  التوايل  على  الع�ضرين  العام  هو   2015 عام  كان 
والتنمية  العمل  وزارة  لدى  امل�ضجلة  اخلريية  وال�ضناديق  للجمعيات  واملعونات 
الجتماعية. وخالل ال�ضنوات الع�ضرين املا�ضية، مت تقدمي حوايل 1.52 مليون دينار 
من امل�ضاعدات للجمعيات وال�ضناديق اخلريية املحلية التي تقدم امل�ضاعدات لالأ�ضر 
املحتاجة واملعوزة يف جميع اأنحاء اململكة.  ففي هذا العام  خالل �ضهر رم�ضان الكرمي 
قام البنك بتوزيع 7692 ق�ضيمة  �ضراء بكلفة اجمالية قدرها 150 األف دينار بحريني 
خ�ض�ضت للجمعيات وال�ضناديق اخلريية وذلك لإي�ضالها للعوائل التي هي بحاجة 

ما�ّضة للم�ضاعدة والدعم ل�ضراء احتياجاتهم.

ومبنا�ضبة عيد الفطر وعيد الأ�ضحى املباركني، قام البنك اأي�ضًا بتوزيع هدايا لنزلء 
دار بنك البحرين الوطني لرعاية امل�ضنني ودار بنك البحرين الوطني لتاأهيل الأطفال 
واملعهد  للمكفوفني  ال�ضداقة  ورو�ضة  الدويل  للحراك  البحرين  ومركز  املعوقني 

ال�ضعودي البحريني للمكفوفني ودار رعاية الطفولة.

م�ضاعدة طلبة املدار�س احلكومية
املدار�س احلكومية من  األف طالب وطالبة من  اأكرث من 20  ا�ضتفاد  يف عام 2015، 
برنامج ك�ضوة ال�ضتاء ال�ضنوي. وقام البنك �ضمن هذا الربنامج بتوزيع كوبونات بقيمة 
اإجمالية قدرها 150 األف دينار بحريني على الطلبة والطالبات املحتاجني يف جميع 

املدار�س احلكومية يف مملكة البحرين.

الرعاية والدعم
والفعاليات  الأن�ضطة  من  عدد  دعم  يف  رائد  بدور  الوطني  البحرين  بنك  قام  لقد 
الهامة.  وفيما يلي اأهم الأن�ضطة الرئي�ضية التي �ضارك البنك فيها كراع رئي�ضي خالل 

عام 2015:
قبل  الذي نظم من  الأعمال  الأولى ل�ضحاب  العاملية  ال�ضنوية  القمة  موؤمتر  دعم   • 

غرفة  �ضناعة وجتارة البحرين  
التنمية  جمل�س  مع  بالتعاون  التخيل«  »لكاأ�س  مايكرو�ضوفت  م�ضابقة  دعم   • 

القت�ضادية البحرين  
دعم جناح مملكة البحرين يف معر�س ال�ضني الدويل لال�ضتثمار والتجارة بالتعاون   • 

مع جمل�س التنمية القت�ضادية البحرين   
دعم اأن�ضطة اجلمعية امل�ضرفية البحرين  •

رعاية موؤمتر ومعر�س الطاقة الثاين بتنظيم من جمعية املهند�ضني البحرينية  •
رعاية مهرجان العيد الوطني الذي نظم من قبل حلبة البحرين الدولية   •

دعم موؤمتر يورومني البحرين 2015  •
القت�ضادية  التنمية  جمل�س  مع  بالتعاون   2015 لعام  الثقافة  ربيع  مهرجان  دعم   • 

البحرين  
دعم فعالية احلملة الوطنية ملكافحة ال�ضرطان الذي نظم من قبل جمعية البحرين   • 

ملكافحة ال�ضرطان  
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م�ضرف  قبل  من  نظم  الذي  وامل�ضريف  املايل  القطاع  يف  املراأة  موؤمتر  رعاية   • 
البحرين املركزي  

رعاية دوري خالد بن حمد للمراكز ال�ضبابية الثالث لكرة القدم 2015 الذي نظم   • 
من قبل وزارة �ضئون ال�ضباب والريا�ضة  

دعم مهرجان الرتاث ال�ضنوي 2015 بتنظيم من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار  •

فيما يلي اأهم اجلهات الرئي�ضية امل�ضتفيدة من برنامج الهبات والتربعات لعام 2015 :
بيت القراآن  •

مركز اأم الدرداء ال�ضغرى لتحفيظ القراآن الكرمي وتدري�س علومه  •
جمعية البحرين ملكافحة ال�ضرطان  •

جمعية رعاية الطفل والأمومة  •
معهد الأمل للرتبية اخلا�ضة  •

مركز معلومات املراأة والطفل  •
اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة  •

مركز الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز اآل �ضعود لتنمية ال�ضمع والنطق  •
املعهد ال�ضعودي البحريني للمكفوفني  •

اجلمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية يف البحرين  •
الحتاد البحريني لريا�ضة املعاقني  •
اجلمعية البحرينية ملتالزمة داون  •

مركز الرحمة  •
جمعية ال�ضكري البحرينية  •

اجلمعية البحرينية لالإعاقة الذهنية والتوحد  •
مركز عاي�ضه يتيم لالإر�ضاد الأ�ضري )تابع جلمعية نه�ضة فتاة البحرين(   •

جمعية حماية العمال الوافدين  •
اإدارة اأموال القا�ضرين  •

دار رعاية الطفولة  •
جمعية اأ�ضدقاء ال�ضلل الدماغي  •

جمعية ال�ضنابل لرعاية الأيتام  •
دار بنك البحرين الوطني لتاأهيل الأطفال املعوقني  •

دار بنك البحرين الوطني للم�ضنني  •
مركز املحرق للرعاية الإجتماعية  •

دار يوكو لرعاية الوالدين  •
دار املنار لرعاية الوالدين  •
جمعية البحرين اخلريية  •

جمعية الهالل الأحمر البحريني  •
جمعية النور للرب  •

جمعية ح�ضن اجلوار  •
اجلمعية البحرينية لأولياء اأمور املعاقني واأ�ضدقائهم  •

وقف ال�ضيخ عي�ضى بن �ضلمان التعليمي اخلريي  •
موؤ�ض�ضة اإجناز البحرين  •

جمعية البحرين لل�ضحة الإجنابية وتنظيم الأ�ضرة  •
موؤ�ض�ضة املربة اخلليفية  •
املوؤ�ض�ضة اخلريية امللكية  •

مركز النور لتحفيظ القراآن الكرمي  •
مركز اكت�ضف ال�ضالم  •

جمعية تاريخ واآثار البحرين  •
مركز ال�ضيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث  •

امل�ضاريع الرئي�ضية 
مت  التي  الهامة  اخلريية  والتربعات  والهبات  متويلها  مت  التي  الرئي�ضية  امل�ضاريع 

تقدميها منذ بدء الربنامج:
القطاع ال�ضحي

بناء وجتهيز مركز بنك البحرين الوطني ال�ضحي يف الدير.   •
العالج  ومركز  عراد  يف  ال�ضحي  الوطني  البحرين  بنك  مركز  وتاأثيث  متويل   • 

الطبيعي التابع له.  
اإ�ضعاف  و�ضيارة  اإك�س  باأ�ضعة  ت�ضوير  بجهازي  الطبي  ال�ضلمانية  جممع  تزويد   • 

واأجهزة لغ�ضل الكلى ونظام لت�ضخي�س امل�ضالك البولية.  
�ضراء جهاز ايكو ل�ضالح مركز حممد بن خليفة بن �ضلمان اآل خليفة التخ�ض�ضي   • 

للقلب.  
دعم مايل �ضنوي ملركز حممد بن خليفة بن �ضلمان اآل خليفة التخ�ض�ضي للقلب   • 

التابع مل�ضت�ضفى  قوة دفاع البحرين.  
حتديث وتطوير اأنظمة احلا�ضوب للم�ضت�ضفى الع�ضكري التابع لقوة دفاع البحرين.  •

القطاع الجتماعي
بناء قاعة م�ضرح ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة التابعة للمقر   • 

اجلديد جلمعية النور للرب.  
بناء وتاأثيث دار بنك البحرين الوطني للم�ضنني.  •

بناء وتاأثيث ح�ضانة جمعية ال�ضداقة للمكفوفني.  •
بناء وتاأثيث دار بنك البحرين الوطني لتاأهيل الأطفال املعوقني وجتهيز حافلة   • 

ة. مبعدات خا�ضّ  
تقدمي حافلتني جمهزتني خ�ضي�ضًا ملركز البحرين للحراك الدويل ومركز   • 

املحرق للرعاية الجتماعية.  
دعم مايل �ضنوي جلميع املرافق الجتماعية التي قام البنك باإن�ضائها.  •

القطاع التعليمي
اإن�ضاء مبنى عمادة القبول والت�ضجيل بجامعة البحرين.  •

بناء وتاأثيث مكتبة بنك البحرين الوطني العامة يف املحرق.  •
تزويد جامعة البحرين بنظام الكرتوين للمكتبات )الفق( ومبختربين للكمبيوتر   • 

بالإ�ضافة اإلى دعم مايل �ضنوي منذ عدة �ضنوات.  
امل�ضاهمة يف بناء مكتبة ال�ضيخ عي�ضى الثقافية.  •

تركيب اأجهزة تكييف يف جميع املدار�س البتدائية احلكومية.  •
دعم مايل �ضنوي ل�ضندوق الطالب اجلامعي .  •

اإن�ضاء مكتبة بنظام اإلكرتوين ملركز معلومات املراأة والطفل.  •
اإعادة جتديد بيت عبداهلل الزايد باملحرق بالتن�ضيق مع مركز ال�ضيخ اإبراهيم بن   • 

حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث.  
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ان�ضب تركيز وحدة الأعمال امل�ضرفية 
على متويل امل�ضاريع التي �ضيكون لها 
اأثر كبري يف حتفيز وتعزيز الإقت�ضاد 

وحتقيق التنمية الإقت�ضادية ب�ضكل عام 
يف مملكة البحرين.

الأعمال امل�ضرفية
متيز عام 2015 باأنه عام زاخر بالتحديات وذلك يف �ضوء العديد من التغريات التي 
طراأت على بيئة العمل اخلارجية والتي اأثرت ولزالت توؤثر على الأ�ضواق املحلية. وكان 
تر�ضيد  باإحتمال  ينبئ  ما  وهو  احلكومة  اإيرادات  على  اأثرًا  النفط  اأ�ضعار  لإنخفا�س 
الإنفاق احلكومي والذي اأدى بدوره اإلى الت�ضييق على بيئة اأن�ضطة الأعمال التجارية  
يف العديد من قطاعات الأعمال. وب�ضكل عام، فاإن منو الإقت�ضاد العاملي املتباطئ قد 
�ضاهم يف �ضعف ثقة امل�ضتثمرين، وبالرغم من �ضعوبة بيئة الأعمال وا�ضتمرار تنامي 
التحديات يف ال�ضوق املحلية، فقد جنحت وحدة الأعمال امل�ضرفية يف تعزيز وزيادة 

حجم اأن�ضطة اأعمالها.

رغم حمافظة البنك على �ضيا�ضته احلذرة وا�ضتمرار اأ�ضلوبه الإنتقائي يف قبول املخاطر 
جمالت  يف  الأعمال  اأن�ضطة  زيادة  عرب  ذلك  موازنة  مت  اأنه  اإل  القطاعات،  ببع�س 
الوحدة. وقامت  اأعمال  اأن�ضطة  ب�ضكل عام يف  نتج عنه زيادة  اأخرى، مما  وقطاعات 
والدورة  الأعمال  دورة  وفهم  اإدراك  على  بالرتكيز  اأي�ضًا  امل�ضرفية  الأعمال  وحدة 
مناذج  مع  تتنا�ضب  خا�ضة  منتجات  ت�ضميم  اأجل  من  احلاليني  للزبائن  الت�ضغيلية 
اأعمالهم وتدفقاتهم النقدية، مما حقق نتائج اإيجابية من حيث زيادة اأن�ضطة الأعمال 

من الزبائن احلاليني وتعزيز وجود البنك يف ال�ضوق من خالل جذب اأ�ضماء جديدة. 

نظرًا للتفاوؤل جتاه امل�ضتقبل والثقة القوية بحكومة مملكة البحرين، ان�ضب تركيز وحدة 
الأعمال امل�ضرفية على متويل امل�ضاريع املرتبطة باحلكومة والتي �ضيكون لها اأثر كبري يف 

حتفيز وتعزيز الإقت�ضاد وحتقيق التنمية الإقت�ضادية ب�ضكل عام يف مملكة البحرين.

تنا�ضب  التي  املالئمة  امل�ضاريع  واإنتقاء  كثب،  عن  ال�ضوق  لو�ضع  متابعتنا  خالل  من 
معايري الإقرا�س املتبعة من قبل بنك البحرين الوطني وتنا�ضب احتياجات ومتطلبات 
احتياجات  يلبي  لكي  منتجاته  ت�ضميم  البنك  ا�ضتطاع  فقد  التجارية  املوؤ�ض�ضات 
وم�ضاندته يف  للبنك  املايل  الو�ضع  تعزيز  نتج عنه  ما  وهو  الكرام  زبائنه  ومتطلبات 

املحافظة على و�ضعه الريادي يف ال�ضوق.

اأن ر�ضى الزبائن هو مفتاح النجاح، فقد قام البنك بتنفيذ العديد من  من منطلق 
اإ�ضرتاتيجيات املحافظة على الزبائن من قبل وحدة الأعمال امل�ضرفية، والذي اأدى 

اإلى زيادة فر�س الأعمال من خالل عالقاتنا الوثيقة مع زبائننا. 

الرتكيز  امل�ضرفية منهج  الأعمال  اتبعت وحدة  ال�ضوق،  تعزيز وجودنا يف  اأجل  ومن 
على قطاعات حمددة من ال�ضوق، وذلك من خالل ا�ضتهداف قطاعات منتقاة بال�ضوق 
لتنويع حمفظة قرو�س البنك وتقليل املخاطر. وتبنت وحدة الأعمال امل�ضرفية طريقة 
ن�ضطة يف التعامل مع خمتلف القطاعات التي مل يكن للبنك تواجد فيها وذلك عن 

طريق هيكلة بع�س املنتجات لتنا�ضب كاًل من الزبائن والبنك. 

على جانب املطلوبات، جنحت وحدة الأعمال امل�ضرفية يف اجتذاب ودائع جديدة وهو 
ما يظهر قوة بنك البحرين الوطني باإعتباره اأحد البنوك الرائدة والثقة التي يحظى 

بها البنك لدى امل�ضتثمرين.

اأننا على  اإل  اأن املنطقة ت�ضهد حاليًا ظروفًا اقت�ضادية تت�ضم بالتحدي،  بالرغم من 
بالتح�ضن.  الإقت�ضادي  الو�ضع  �ضيبداأ  ما  و�ضرعان  موؤقتة  تعترب  املرحلة  اأن هذه  ثقة 
ونحن نتوقع باأن امل�ضاريع الكربى التي يخطط لها القطاع ال�ضناعي واحلكومة لل�ضنة 
البحرين  بنك  و�ضي�ضعى  ال�ضوق،  فر�ضًا جديدة يف  �ضيوفر  ما  وهو  م�ضتمرة  القادمة 
الوطني بكل جهد يف امل�ضاعدة بتعزيز النظرة امل�ضتقبلية للمملكة. اإن وحدة الأعمال 
امل�ضرفية م�ضتمرة يف اإلتزامها جتاه الإقت�ضاد املحلي وهي تتطلع بتفاوؤل اإلى العام 
القادم من خالل و�ضع خطط للرتكيز على اإ�ضرتاجتيات تكتيكية جديدة تهدف اإلى 

تعزيز و�ضع مركزها يف القطاعات الإنتقائية من الإقت�ضاد.    

عبدالعزيز عبداهلل الأحمد
املدير العام

جمموعة املعامالت امل�ضرفية املحلية

مــراجعــــة العمليـــــات
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 اخلدمات امل�ضرفية ال�ضخ�ضية
كان عام 2015 عامًا اآخر مليئًا بالتحديات حيث اأثرت التطورات ال�ضيا�ضية للمنطقة 
على ال�ضوق املحلية. فقد انخف�ضت اأ�ضعار النفط خالل العام مقارنة بالعام املا�ضي 
وذلك برغم ا�ضتقرار ال�ضعار خالل ال�ضهور الأخرية. و�ضتظهر اآثار هذا النخفا�س 
يف اأ�ضعار النفط خالل العام القادم يف حالة عدم حت�ضنها. وقد بلغت ن�ضبة النمو يف 
الناجت الإجمايل املحلي خالل الربع الأول من عام 2015 م  2.9 ٪ على اأ�ضا�س �ضنوي 
وتقدر ال�ضلطات احلكومية اأن  تبلغ  ن�ضبة النمو يف الناجت املحلي الإجمايل اأقل من ٪4 
بالن�ضبة لعام 2015 ككل. وبرغم ذلك، فاإن بنك البحرين الوطني قد ا�ضتطاع التغلب 
على جميع هذه الظروف ب�ضكل جيد حيث من املتوقع اأن حتقق حمفظة التجزئة ن�ضبة 

منو قوية يف املوجودات واملطلوبات.

تعزيز  على  والرتكيز  ال�ضوق  من  الأ�ضا�ضية  قطاعاتها  تعزيز  يف  الوحدة  ا�ضتمرت 
يف  الكرام  لزبائننا  والراحة  ال�ضهولة  زيادة  اأجل  من  املبا�ضرة  اللكرتونية  القنوات 
احل�ضول على اخلدمات امل�ضرفية. وا�ضتهدفت اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد حت�ضني 
الراحة والي�ضر لزبائن البنك من خالل تعزيز القنوات امل�ضرفية اللكرتونية وت�ضهيل 
الذاتية.  اخليارات  ا�ضتخدام  خالل  من  بعد  عن  امل�ضرفية  اخلدمات  اإجراء  عملية 
الثانية  اأجل تنفيذ املرحلة  وتعمل الوحدة ب�ضكل وثيق مع دائرة تقنية املعلومات من 
خدمات  تقدمي  اإلى  �ضيوؤدي  والذي  النقال  الهاتف  عرب  امل�ضرفية  اخلدمات  من 
م�ضرفية عن بعد. ومت اأي�ضًا تعديل العمليات من اأجل تقليل تدفق امل�ضتندات الورقية 
اأي�ضًا  الوحدة  وتقوم  اللكرتونية.  القنوات  با�ضتخدام  عنها  ال�ضتعا�ضة  خالل  من 
بالعمل ب�ضكل ن�ضط بهدف تعزيز قنوات املبيعات والتوزيع من خالل اأجهزة ال�ضراف 
الآيل اجلديدة خارج البنك يف املناطق التي ت�ضهد ا�ضتخدامًا مكثفًا من قبل الزبائن 
وزيادة  فيها  للبنك  تواجد  هناك  لي�س  التي  املناطق  يف  جديدة  فروع  فتح  واإمكانية 

حجم قبول البطاقات من خالل نقاط البيع وبوابات الدفع اللكرتونية.

بالن�ضبة للقرو�س وال�ضلفيات الأ�ضا�ضية، فقد ا�ضتمرت بيئة انخفا�س اأ�ضعار الفائدة 
اأ�ضعار  الفيدرايل  الحتياطي  البنك  يرفع  باأن  التوقعات  برغم  وذلك  العام  طوال 
الفائدة، وهو ما  اأدى اإلى زيادة ال�ضغوط على هوام�س الفوائد. ومن �ضمن جهوده يف 
اإدارة اأعماله و�ضط قيود ال�ضوق ال�ضعبة، طرح البنك العديد من الربامج واحلمالت 
اجلديدة التي ا�ضتهدفت الزبائن من الأفراد. وقد ا�ضتفدنا من نقاط قوتنا التي تتمثل 
يف و�ضع خدماتنا يف متناول يد الزبائن من خالل قنوات املبيعات والقيام بحمالت 
الأعمال.  لأ�ضحاب  التابعة  املرافق  من  العديد  يف  البنك  مواقع  خارج  ترويجية  بيع 
اأ�ضعار  بتقدمي  البنك  قام  الأفراد،  زبائننا من  على دعم  القائمة  اأهدافنا  ولتحقيق 
اأمر حظي بقبول وا�ضع من قبل الزبائن.  ومت  تناف�ضية وجذابة على القرو�س، وهو 
تنفيذ حمالت ت�ضويقية لقرو�س البنك مع تقدمي اجلوائز وال�ضحوبات والتي حققت 
جناحًا كبريًا يف اجتذاب زبائن جدد للبنك، بالإ�ضافة اإلى دعم هذه الإ�ضرتاتيجية 
الر�ضائل  وتوجيه  الفروع  الت�ضويق عرب  النت�ضار من خالل  وا�ضعة  اإعالمية  بحمالت 
الن�ضية وال�ضتفادة وا�ضتخدام  التوا�ضل الجتماعي وال�ضتفادة من قاعدة البيانات 
لتقدمي العرو�س اجلديدة اإلى قاعدة زبائنه احلاليني، وهو ما اأدى اإلى زيادة حجم 

اأن�ضطة الأعمال والدخل.

�ضمن خطته الهادفة اإلى ت�ضجيع عادة الدخار بني زبائنه، مت تطوير برنامج »ادخار 
مت  والذي  اجلذابة  اجلوائز  من  برنامج  طرح  خالل  من  هيكلته  واإعادة   الوطني« 
اأ�ضحاب احلظوظ  للمدخرين من  يومية  نقدية  تقدمي جوائز  ولأول مرة  من خالله 

ال�ضعيدة، بالإ�ضافة اإلى جوائز كربى ت�ضم مبالغ نقدية و�ضيارات  فخمة.

البنك على  املمكنة وت�ضجيع جميع زبائن  امل�ضاركة  ن�ضبة من  اأكرب  اأجل حتقيق  ومن 
الدخار والتوفري، ا�ضتمرت عملية الت�ضجيل يف احلملة كونها يف غاية ال�ضهولة والي�ضر، 

يف  الر�ضيد  من  اأدنى  بحد  الدخار  وموجة  التوفري  ح�ضابات  جميع  اإدخال  مت  حيث 
عمليات ال�ضحب ب�ضكل تلقائي.

ا�ضتخدام  وت�ضجيع  الولء  وتعزيز  البنك  لبطاقات  جديدة  قيمة  اإ�ضافة  وبهدف 
البطاقات، مت طرح برنامج الأميال اجلوية )الأير مايلز( وذلك بال�ضرتاك مع �ضركة 
فالكون لأ�ضحاب  برنامج  للم�ضافر �ضمن  اأمياًل جمانية  التي قدمت  طريان اخلليج 
البطاقات با�ضتخدام بطاقاتهم الئتمانية من بنك البحرين الوطني. وتعترب اأ�ضعار 

ال�ضرف التي مت تقدميها �ضمن هذا الربنامج من اأف�ضل الأ�ضعار يف ال�ضوق.

ا�ضتمرت بطاقة تعبئة يف حتقيق النجاح حيث زادت املحفظة ب�ضكل كبري ومت اإطالق 
رم�ضان  �ضهر  خالل  البطاقة  ا�ضتخدام  وتعزيز  ت�ضجيع  بهدف  ت�ضويقية  حمالت 
والعيد. ومت اأي�ضًا �ضن حمالت مبيعات يف اأماكن بع�س اأ�ضحاب الأعمال ومت اإعداد 
قوائم لتقدمي العرو�س اجلديدة من خالل ال�ضتفادة من قاعدة بيانات البنك. ودخل 
توفري  بغية  التجارية  املوؤ�ض�ضات  مع  ال�ضراكات  من  العديد  يف  املا�ضي  العام  البنك 
عرو�س خا�ضة وتقدمي قيمة م�ضافة لأ�ضحاب بطاقاته، ومنها على �ضبيل املثال حملة 
ترويجية بال�ضرتاك مع �ضركة فيزا و�ضركة طريان اخلليج و�ضركات لينكولن واأ�ضواق 

ميدوي وغريها.

�ضمن جهودها الهادفة اإلى تقريب املعامالت امل�ضرفية اإلى الزبائن وتوفريها  بكل 
ي�ضر و�ضهولة مبا ي�ضمن راحتهم، مت تعزيز فريق ت�ضويق املبيعات كاإدارة ت�ضويق فعالة، 
حيث متكن الفريق من زيادة اأعداد احل�ضابات اجلديدة من خالل تقدمي اخلدمات 
اإلى الزبائن وجعلها يف متناول اليد. هذا وقد مت تخ�ضي�س زوايا لفريق  امل�ضرفية 
مبيعات البنك يف العديد من الوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية وذلك بهدف التوا�ضل 

والتفاعل املبا�ضر مع زبائن البنك احلاليني وامل�ضتجدين منهم.

مركز الت�ضال
امل�ضرفية  اخلدمات  اأولويات   راأ�س  على  ياأتي  الزبائن  خدمة  على  الرتكيز  يزال  ل 
ال�ضخ�ضية، ويف اإطار ال�ضعي لتحقيق هذا الهدف،  ا�ضتمر مركز الت�ضال الذي يعمل 
على مدار ال�ضاعة طوال اأيام الأ�ضبوع يف الرتكيز على وظيفته الأ�ضا�ضية وهو الرد على 
ا�ضتف�ضارات و�ضكاوي الزبائن وذلك من اأجل �ضمان التعامل معها مبا ي�ضمن ر�ضى 
الزبائن وذلك خالل اأوقات زمنية معقولة. وا�ضتحوذت القنوات اللكرتونية اأي�ضًا على 
يف  خمل�ضة  جهودًا  املكاملات  على  الرد  موظفي  جميع  وبذل  الت�ضال  مركز  اهتمام 
تعزيز قنواتنا اللكرتونية مثل اخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت واخلدمات امل�ضرفية 
التفاعلي  ال�ضوتي  الرد  وخدمة  اللكرتونية  والك�ضوفات  النقال  الهاتف  طريق  عن 
هوؤلء  وقدم  القنوات.  هذه  ا�ضتخدام  على  الزبائن  ت�ضجيع  خالل  من  وذلك  الخ. 
املوظفون �ضرحًا حول الت�ضجيل ل�ضتخدام هذه القنوات وحول طريقة اإجراء املعامالت 
بذل جهودًا  قد  الت�ضال  مركز  فاإن  كمقدم خدمة،  دوره  اإلى  وبالإ�ضافة  امل�ضرفية. 
متت  العام،  طوال  الإيرادات.  وحتقيق  البنك  عمل  ن�ضاطات  يف  للم�ضاهمة  اإ�ضافية 
املحافظة على برنامج املكاملات ال�ضادرة حيث مت الت�ضال بالزبائن املرتقبني من اأجل 
الرتويج ملنتجات البنك واحل�ضول على فر�س اأعمال جديدة. ومتت كذلك ال�ضتفادة 
من املوارد املتوافرة ملركز الت�ضال ملراقبة معامالت البطاقات خارج �ضاعات العمل، 

وذلك بالتحذير يف حالة وجود معامالت م�ضبوهة واتخاذ الإجراءات املنا�ضبة.

 و�ضت�ضتمر اخلدمات امل�ضرفية ال�ضخ�ضية يف تعزيز منتجاتها وخدماتها ونحن ن�ضعر 
بالتفاوؤل والثقة بالن�ضبة لعام 2016. ونحن نتوقع ا�ضتمرار تنفيذ العديد من امل�ضروعات 
املتوقع طرحها خالل العام، وهو ما  �ضينتج عنه الكثري من الفر�س يف قطاع التجزئة 
اأي�ضًا. ولهذا فنحن على ثقة باأننا �ضنحقق مزيدًا من التعزيز لقاعدة زبائننا الكرام 
واملحافظة على ح�ضتنا الهامة من ال�ضوق وا�ضتقطاب الودائع واملوجودات بل وزيادتها 

وتلبية احتياجات ومتطلبات  الزبائن خالل عام 2016 وما بعده.  
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 مت تفوي�س بنك البحرين الوطني 
وجيه بي مورجان وبنك اخلليج 

الدويل كم�ضت�ضارين ماليني مل�ضروع 
التو�ضعة اخلا�س ب�ضركة األبا لإن�ضاء 

اخلط ال�ضاد�س.

جمموعة اخلزينة، الفروع الإقليمية والعمليات
واملناطق  الدول  ح�ضب  التوقعات  تباين  مع  معتدًل  العاملي  الإقت�ضاد  منو  يزال  ل 
العاملي حوايل 3.1 ٪ مع نهاية  الإقت�ضاد  ن�ضبة منو  تبلغ  اأن  املتوقع  الرئي�ضية. ومن 
الدول  لإقت�ضاد  بالن�ضبة  امل�ضتقبلية  النظرة  فاإن  املا�ضي،  العام  مع  ومقارنة  العام. 
اإقت�ضاد كل من  النمو يف  تنخف�س معدلت  اأن  يتوقع  بينما  تتح�ضن،  بداأت  املتقدمة 
اأ�ضعار  انخفا�س  ذلك  يف  مبا  عوامل،  عدة  ب�ضبب  النامية  والدول  ال�ضاعدة  الدول 

النفط والظروف املالية اخلارجية ال�ضعبة.

التعاون  جمل�س  دول  يف  الإقت�ضاد  منو  فاإن  النفط،  اأ�ضعار  هبوط  حدة  من  برغم 
تراجع  مع   2015 عام  يف   ٪  3.4 ن�ضبة  عند  ي�ضتقر  اأن  يتوقع  العربية  اخلليج  لدول 
التعاون  الأع�ضاء مبجل�س  الدول  العجز مبيزانيات  اإرتفاع  دفع  وقد  الت�ضخم.  ن�ضبة 
اإلى اإ�ضدار املزيد من �ضندات الديون لتغطية العجز بامليزانيات ال�ضنوية. وا�ضتمرت 
املركزية  للم�ضارف  ال�ضماح  يف  الت�ضخم  يف  والإنخفا�س  املعتدلة  النمو  ن�ضبة 
وبينما  م�ضبوقة.  غري  منخف�ضة  مب�ضتويات  الفائدة  معدلت  على  باملحافظة  العاملية 
قامت الوليات املتحدة برفع اأ�ضعار الفائدة، توجهت الدول الأوروبية اإلى حقبة من 
اأداء جيدًا يف  العاملية  الأ�ضهم  اأ�ضواق  الفائدة. وحققت  اأ�ضعار  الكمي يف  النخفا�س 
معظم العام ولكنها تعر�ضت ل�ضغوط يف الفرتة الأخرية نظرًا لتنامي املخاوف حيال 
بالرتفاع  الئتمان  هوام�س  وبداأت  ال�ضاعدة.  والأ�ضواق  ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية 

تدريجيًا خ�ضو�ضًا يف الأ�ضواق ال�ضاعدة. 

يف الوقت احلا�ضر، ت�ضتعد الأ�ضواق لإرتفاع اأ�ضعار الفائدة مع بدء البنك الحتياطي 
اأن تكون  الفيدرايل برفع معدلت الفائدة من نقطة ال�ضفر. ويف الوقت الذي يتوقع 
وترية ال�ضغط عرب تخفي�س هوام�س الئتمان متوا�ضعة مقارنة باملقايي�س املعهودة، فاإن 
املخاوف الرئي�ضية لعام 2016 تتمحور حول قدرة اإقت�ضاد الوليات املتحدة على حتمل 

اإرتفاع قيمة الدولر، وكيفية قيام الدول الدائنة بالتعامل مع ارتفاع كلفة التمويل.

وحدة اإدارة املحافظ الإ�ضتثمارية
العاملي  امل�ضتوى  على  م�ضبوقة  وغري  منخف�ضة  م�ضتويات  عند  الفائدة  اأ�ضعار  بقيت 
يف عام 2015 مع دخول الدول الأوروبية يف حقبة من تخفي�س اأ�ضعار الفائدة وذلك 
كاإجراء ملواجهة الرتاجع. وخالل العام، ا�ضتفادت الوحدة من ال�ضتمرار يف اإنخفا�س 
الهوام�س من خالل حتقيق مكا�ضب راأ�ضمالية يف الأوراق املالية لدول جمل�س التعاون 
النفط  اأ�ضعار  اإنخفا�س  مع  خ�ضو�ضًا  مكلفة  اعتربناها  والتي  العربية  اخلليج  لدول 
والتوقعات باإرتفاع العجز يف امليزانيات. ومتت اإعادة تخ�ضي�س وتوزيع الإ�ضتثمارات 

على م�ضتويات اأكرث جاذبية مع بدء هوام�س الئتمان بت�ضحيح اأو�ضاعها.

رغم اأن اأ�ضعار الفائدة بقيت منخف�ضة، اإل اأن البنك ا�ضتمر يف �ضيا�ضته القائمة على 
مبخاطر  وا�ضتبدالها  للمحفظة  الأجل  طويلة  الثابتة  الأ�ضعار  خماطر  من  التحوط 
متغرية. ومع بدء البنك الحتياطي الفيدرايل برفع اأ�ضعار الفائدة ق�ضرية الأجل مع 
نهاية هذا العام اأو بداية عام 2016، فاإن خماطر التمويل اخلا�ضة بنا �ضيتم التحوط 
لها ب�ضكل فعلي. وتعترب ن�ضبة ما يقرب من 70٪ من حمفظة البنك الإ�ضتثمارية ذات 
ال�ضائلة  ال�ضندات  اإ�ضافة  ومتت  �ضنة.  من  اأقل  ا�ضتحقاقات  ذات  اأو  متغرية  اأ�ضعار 
ملجموعة الدول ال�ضبع اإلى املحفظة وذلك على طوال العام مبعدلت جذابة للمحافظة 

على ال�ضيولة والتنويع.

التذبذب  من  لالإ�ضتفادة  ال�ضوق  يف  التوقيت  ا�ضرتاتيجيات  تطبيق  مت  العام،  خالل 
ال�ضرتاتيجيات  هذه  و�ضاعدت  العام.  طوال  راأ�ضمالية  مكا�ضب  حتقيق  يف  املحدود 

املقرونة مب�ضتويات عالية من التنويع الوحدة يف حتقيق عوائد فوق املعدل.

ح�ضني �ضيد علي احل�ضيني
املدير العام

جمموعة اخلزينة، الفروع الأقليمية والعمليات
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وحدة القطع الأجنبي واأ�ضواق املال
متيز عام 2015 بالتحولت يف اأو�ضاع الأ�ضواق املحلية والإقليمية والتي اأتاحت بدورها 
تراجع  واأدى  املال.  واأ�ضواق  الأجنبي  القطع  اأ�ضواق  من  كل  يف  للبنك  مهمة  فر�س 
اأ�ضعار النفط اخلام اإلى اإنخفا�س الإيرادات احلكومية وارتفاع العجز يف ميزانيات 
العجز،  هذا  متويل  اأجل  ومن  العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  حكومات 
اإ�ضداراتها من الأوراق  اأ�ضواق الدين املحلية من خالل زيادة  اإلى  جلاأت احلكومات 
املتوفرة لدى  وال�ضيولة  الودائع   الأجل. و�ضاعدت قوة قاعدة  املالية ق�ضرية وطويلة 
البنك على ال�ضتفادة من العر�س املتزايد لالأوراق املالية احلكومية وا�ضتثمار ال�ضيولة 

الفائ�ضة مبعدلت مرتفعة من العوائد. 

اإلى اإنخفا�س  اأ�ضعار النفط وما تبعه تقلي�س الإنفاق احلكومي  اأي�ضًا اإنخفا�س  اأدى 
توقعات منو الإقت�ضاد للمنطقة وظهور حالة من ال�ضبابية وعدم التيقن يف الأ�ضواق. 
زيادة  اإلى  اأدت  ال�ضوق  لأو�ضاع  املتابعني  بني  التخمينات  هذه  فاإن  لذلك،  ونتيجة 
اخلليج  لدول  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  الأجنبي  القطع  اأ�ضواق  يف  التذبذب 

العربية مما اأتاح فر�ضًا للمتاجرة بالن�ضبة للبنك. 

اأما على اجلانب الدويل، ومع اإ�ضتمرار اأو�ضاع ال�ضوق وبقاء اأ�ضعار الفائدة منخف�ضة يف 
معظم العام، قامت جميع امل�ضارف املركزية، عدا عن البنك الحتياطي الفيدرايل، 
بتخفي�س اأ�ضعار الفائدة والتو�ضع يف برامج التخفي�س الكمي لأ�ضعار الفائدة. وتعك�س 
الإقت�ضاد  لنمو  بالن�ضبة  املتوا�ضعة  امل�ضتقبلية  النظرة  املرتاخية  النقدية  ال�ضيا�ضات 
وذلك يف الدول الأوروبية وجمهورية ال�ضني ال�ضعبية. ودعمت هذه الأو�ضاع ال�ضيولة 
بنك  واإ�ضتفاد  بينها.  التمويل  كلفة  اإنخفا�س  على  وحافظت  البنوك  بني  الأ�ضواق  يف 
الفائدة  لأق�ضى درجة من خالل هوام�س  ال�ضوق هذه  اأو�ضاع  الوطني من  البحرين 

ال�ضافية لالأ�ضول التي تهيمن عليها العمالت الأجنبية.

وحدة ت�ضويق ومبيعات اخلزينة
خالل عام 2015، �ضعت وحدة ت�ضويق ومبيعات اخلزينة اإلى حتقيق هدفها املر�ضود 
ذلك  اإجناز  مت  وقد  املربحة.  الأجنبي  القطع  �ضفقات  من  العديد  اإبرام  خالل  من 
بالرغم من الأو�ضاع املالية والإقت�ضادية ال�ضعبة الناجتة عن اإنخفا�س اأ�ضعار النفط 
والتي اأثرت ب�ضكل كبري على احلجم الكلي لأن�ضطة اأعمال القطع الأجنبي خالل العام.

الإنفاق  احتياجات  زيادة  عن  النا�ضئة  ال�ضيولة  اأزمة  من  وبالرغم  ذلك،  على  عالوة 
احلكومي وارتفاع اإ�ضدارات الدين، فاإن الوحدة متكنت بنجاح من املحافظة على زيادة 

وتو�ضيع قاعدة ودائع زبائن البنك من خالل تقدمي اأ�ضعار فائدة تناف�ضية على الودائع. 

مع  العام  طوال  وم�ضتمر  ن�ضط  وب�ضكل  اخلزينة  ومبيعات  ت�ضويق  وحدة  فريق   عمل 
ووحدة  التجارية  امل�ضرفية  اخلدمات  ووحدة  لل�ضركات  امل�ضرفية  اخلدمات  وحدة 
اأجل الوفاء مبتطلبات التحوط  الإ�ضتثمار يف توفري حلول خزينة �ضاملة للزبائن من 

ق�ضرية وطويلة الأجل واإحتياجات الإ�ضتثمار.

وحدة الإ�ضت�ضارات الإ�ضتثمارية واإدارة الرثوات
مع  الأ�ضول  اإدارة  خدمات  الرثوات  واإدارة  الإ�ضتثمارية  الإ�ضت�ضارات  وحدة  تقدم 
احلفظ.  وخدمات  الثابت  الدخل  ذات  الإ�ضتثمارات  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  الرتكيز 
التاأمني  و�ضركات  وامل�ضارف  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  الوحدة  زبائن  قاعدة  وت�ضمل 

والأفراد من ذوي الرثوات الكبرية. 

الإ�ضت�ضارات  وحدة  واجهت  التي  بالتحديات  زاخر  عام  باأنه  اأي�ضًا   2015 عام  متيز 
مرة  املخاطر  تقبل  عن  العزوف  ظاهرة  �ضادت  حيث  الرثوات،  واإدارة  الإ�ضتثمارية 

قبل  من  املتبعة  احلذرة  الطريقة  مالحظة  يف  م�ضتمرين  ونحن  العام  طوال  اأخرى 
زبائن البنك.

اأ�ضواق  يف جمال ال�ضناديق الإ�ضتثمارية امل�ضرتكة، واإن�ضجامًا مع الإجتاه ال�ضائد يف 
الأ�ضهم العاملية والإقليمية، �ضهد �ضندوق التنمية لل�ضرق الأو�ضط واأفريقيا )ميدا(، 
يف  للزبائن  وذلك  للبيع   2008 عام  منذ  الإ�ضتثمارية  البنك  حمفظة  يف  واملتوافر 
مملكة البحرين اإنخفا�ضًا بن�ضبة 3.8 ٪ اإعتبارًا من نهاية �ضهر �ضبتمرب 2015، يف 
نف�س الوقت الذي جتاوز فيه املوؤ�ضر املحدد له وهو 11.3 ٪.  ول يزال الطلب على 
ال�ضناديق املتعلقة بالأ�ضهم والإ�ضتثمارات منخف�ضًا نظرًا لإنخفا�س م�ضتويات تقبل 

املخاطر.

زادت  النمو، حيث  الوحدة يف حتقيق  ا�ضتمرت  فقد  اأما يف جمال خدمات احلفظ، 
تدفق  اإلى  كلي  ب�ضكل  الزيادة  هذه  وتعزى   .٪  30.9 بن�ضبة  الإدارة  حتت  الأ�ضول 
اأ�ضول جديدة من الزبائن من بني املوؤ�ض�ضات. ويف الوقت الذي نتوقع ا�ضتمرار تنامي 
املناف�ضة يف هذا النوع من الن�ضاط، فقد متكنا مرة اأخرى من الإ�ضتفادة من امليزة 
التناف�ضية للبنك املتمثلة يف جدول الر�ضوم وال�ضمعة الطيبة. وت�ضتمر قابلية الزبائن 
للمخاطر يف التحول نحو الأ�ضول املاأمونة ذات الدخل الثابت، ومع ا�ضتمرار ن�ضاط 
حكومة مملكة البحرين يف اأ�ضواق العملة املحلية، ا�ضتطعنا اأي�ضًا اأن ن�ضتفيد من هذه 

الفر�ضة يف الوقت الذي ن�ضهد فيه معدلت طلب جيدة. 

ي�ضتمر البنك يف اإتباع اأ�ضلوب حذر جدًا اإزاء الإ�ضتثمارات اخلا�ضة به من اأن�ضطة اأعماله. 
ال�ضابقة  الإ�ضتثمارات  للتخارج من  فر�س  البحث عن  على  البنك  اإ�ضرتاتيجية  وتقوم 

واإنتظار التح�ضن يف البيئة الإ�ضتثمارية من اأجل تخ�ضي�س روؤو�س اأموال جديدة. 

بنا.  اخلا�ضة  احلفظ  ن�ضاطات  يف  النمو  ا�ضتمرار  نتوقع  فاإننا  للم�ضتقبل،  بالنظر 
الدخل   ح�ضابات  اإدارة  مثل  جديدة  اأعمال  اأن�ضطة  عن  البحث  يف  اأي�ضًا  و�ضن�ضتمر 
وطرح  تقييم  اإلى  �ضن�ضعى  فاإننا  الإ�ضتثمارية،  البيئة  حت�ضن  ومع  لزبائننا.  الثابت 
عوائد جمزية  املال وحتقق  روؤو�س  على  املحافظة  على  تركز  والتي  منتجات جديدة 

مقارنة باملخاطر.       

وحدة القرو�س امل�ضرتكة واملعامالت امل�ضرفية املتخ�ض�ضة
ا�ضتمرت الوحدة يف الرتكيز على اأن�ضطتها الأ�ضا�ضية واملتمثلة يف زيادة حجم القرو�س 
املقدمة للموؤ�ض�ضات املالية والهيئات احلكومية و�ضبه احلكومية على امل�ضتوى الإقليمي. 
متويل  من  الأعمال  حجم  وزيادة  تعزيز  يف  الوحدة  ا�ضتمرت  ذلك،  اإلى  وبالإ�ضافة 
التجارة، والعالقات امل�ضرفية مع البنوك الإقليمية والدولية، واملعامالت امل�ضرفية 
املتخ�ض�ضة والتي هي عبارة عن منتجات مالية مت ت�ضميمها ب�ضكل خا�س  وت�ضمل 

ت�ضهيالت القرو�س امل�ضرتكة وخدمة ال�ضت�ضارات املالية.

مل ينح�ضر تركيز الوحدة خالل العام على املعامالت امل�ضرفية التقليدية فح�ضب بل 
�ضمل اأي�ضًا املعامالت امل�ضرفية الإ�ضالمية. حيث قامت الوحدة خالل العام بت�ضميم 
الإ�ضالمية.  للبنوك  الأجل  ق�ضري  متويل  تقدمي  اإلى  يهدف  كمنتج  مرابحة  معاملة 
وقامت الوحدة كذلك بالتعاون مع البنوك الإ�ضالمية يف اإجراء معامالت التاأكيد على 
خطابات الإعتماد متو�ضطة الأجل لدعم زبائن تلك البنوك من ال�ضركات الإقليمية. 

يف منت�ضف عام 2015، مت تفوي�س بنك البحرين الوطني وجيه بي مورجان وبنك 
اخلليج الدويل كم�ضت�ضارين ماليني مل�ضروع التو�ضعة اخلا�س ب�ضركة األبا لإن�ضاء اخلط 
ال�ضاد�س. وقد عمل البنك بن�ضاط مع امل�ضرفني املذكورين ومع �ضركة األبا لالإ�ضتعداد 
لتمويل امل�ضروع الذي يتوقع الرتتيب له يف امل�ضتقبل القريب من عدة م�ضادر متويل. 



املحلية  البنوك  من  جمموعة  مع  بالعمل  الوحدة  قامت  اأي�ضَا  املحلية  ال�ضوق  ويف 
اأمريكي  اأجل ترتيب قر�س م�ضرتك مببلغ 500 مليون دولر  والإقليمية والدولية من 
اأمريكي ل�ضالح �ضركة ممتلكات البحرين  واإ�ضدار �ضندات بقيمة 500 مليون دولر 
القاب�ضة، بالإ�ضافة اإلى ت�ضهيالت م�ضرتكة حملية وهي يف مرحلة التنفيذ حاليًا ومن 

املتوقع اأن يتم الإنتهاء منها قريبًا.

يف منطقة اخلليج، لعبت الوحدة دورًا ن�ضطًا يف الإن�ضمام اإلى جمموعة من البنوك 
مالية  موؤ�ض�ضات  ل�ضالح  م�ضرتكة  �ضفقات  ترتيب  يف  الرئي�ضية  والدولية  الإقليمية 
الكويت،  دولة  ففي  العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  وهيئات  و�ضركات 
الكويتية  ل�ضركة  منحه  مت  م�ضرتك  قر�س  تقدمي  يف  الوطني  البحرين  بنك  �ضارك 
اإلى بنك الكويت الدويل. ويف  لالإ�ضتك�ضافات البرتولية اخلارجية )كوفبك( وكذلك 
دولة قطر، �ضارك بنك البحرين الوطني يف معامالت هامة مثل الت�ضهيالت امل�ضرتكة 
ان�ضب  �ضلطنة عمان، فقد  اأما يف  للغاز.  و�ضركة قطر  الوطني  لبنك قطر  املمنوحة 
�ضحار  وبنك  ظفار  لبنك  املمنوحة  القرو�س  مثل  امل�ضرتكة  القرو�س  على  الرتكيز 

بالإ�ضافة اإلى املعامالت الثنائية مع بنوك عمانية اأخرى.

من ناحية اأخرى، بذل البنك جهود حثيثة لتعزيز دوره يف الأ�ضواق الواعدة الأخرى 
خارج منطقة اخلليج مثل جمهورية الهند واجلمهورية الرتكية وذلك من خالل التعاون 

مع البنوك الكربى يف تلك الأ�ضواق مثل �ضتيت بنك اأوف اإنديا وايه كيه بنك الرتكي.

والريا�س  اأبوظبي  من  كل  يف  الوطني  البحرين  بنك  لفرعي  الدعم  الوحدة  قدمت 
وذلك بغر�س تقدمي قرو�س م�ضرتكة لزبائن الفرعني. كما قامت الوحدة بدعم وحدة 
اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات يف مملكة البحرين لتقدمي القرو�س امل�ضرتكة لزبائن 
البنك من ال�ضركات املحلية، وكذلك بتقدمي الدعم لوحدة اخلزينة لتنظيم عالقاتها 
 )ISDA( دولية  وم�ضتقات  مقاي�ضة  اتفاقيات  اإبرام  خالل  من  الدولية  البنوك  مع 

 .)EMIR( والإلتزام بالأنظمة الأوروبية لل�ضوق واملعروفة بـ

هذا وقد اأنهت وحدة القرو�س امل�ضرتكة واملعامالت امل�ضرفية املتخ�ض�ضة عام 2015 
بحجم جيد من فر�س الأعمال والتي من املتوقع اأن توؤدي اإلى حتقيق املزيد من اأن�ضطة 

الأعمال امل�ضرفية يف عام 2016. 

العمليات
اإ�ضتمر بنك البحرين الوطني يف املحافظة على م�ضتويات عالية من اخلدمة بالن�ضبة 
الإ�ضرتاتيجية. وخالل  بتنفيذ هذه  اإلتزامه  لعام 2015 ويف  الأموال  لعمليات حتويل 
عمليات  يف  اجلودة  عايل  وم�ضتوى  اأداء  حتقيق  يف  البنك  لإ�ضتمرار  وتقديرًا  العام، 
فئة  �ضمن  وذلك  اجلودة  لتقدير  اإيليت  جائزة  على  البنك  ح�ضل  املالية،  التحويل 
التحويالت املالية )MT 103(. ومت منح البنك اأي�ضًا جائزة اجلودة يف اخلدمة من 
قبل جي بي مورجان يف عام 2015 نظرًا لإ�ضتمراره يف حتقيق المتياز يف التحويالت 
املالية بالدولر الأمريكي. وتقدم جي بي مورجان هذه اجلائزة اإلى فئة خمتارة من 
اأثناء  نتائج جيدة  الدولر وحتقق  بعمليات حتويل  تقوم  التي  املوؤ�ض�ضات  زبائنها من 
اإجراء املدفوعات عرب نظام �ضويفت، ول تفني �ضوى ن�ضبة تقل عن الواحد باملائة من 
اإجمايل زبائن جي بي مورجان من بني املوؤ�ض�ضات التي تقوم بعمليات حتويل الدولر 
مبعايري هذه اجلائزة. ويعترب هذا العام الرابع ع�ضر على التوايل الذي يفوز به البنك 
بهذا التقدير، وهو ما يوؤكد على مركز البنك الرائد يف جمال اخلدمات املالية الدولية 

واإلتزامه طويل املدى بنوعية وجودة اخلدمات املقدمة للزبائن.
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يف  املعلومات  تقنية  دائرة  مع  بالإ�ضرتاك  العمليات  وحدة  جنحت   ،2015 عام  يف 
 .)EFTS( تد�ضني اأحد اأهم امل�ضاريع الوطنية وهو النظام الإلكرتوين لتحويل الأموال
اإلى  املركزي  البحرين  م�ضرف  عليه  اأ�ضرف  الذي  الوطني  امل�ضروع  هذا  ويهدف 
املدفوعات  وخدمات  الأموال  وحتويل  الزبائن  خلدمات  جديدة  واأبعاد  اآفاق  اإ�ضافة 
الأخرى بني بنوك التجزئة يف مملكة البحرين وذلك �ضمن عملية منظمة و�ضريعة. 
اإن هذه النقلة الكبرية يف عمليات دفع وحتويل الأموال و�ضعت القطاع املايل البحريني 
واملقا�ضة  الدفع  وتقنيات  نظم  اأحدث  ت�ضتخدم  التي  املتقدمة   الدول  م�ضاف  يف 
دوليًا. ويعتمد النظام الإلكرتوين لتحويل الأموال على رقم ح�ضاب امل�ضريف الدويل 
اآخر  اإلى ح�ضاب  الزبون  فورية من ح�ضاب  ويقدم خدمة مدفوعات  )IBAN( كما 
 »+ »فوري  ا�ضم  اإطالق  مت  فقد  )ولهذا  فقط  ثانية   30 خالل  وذلك  اآخر  بنك  لدى 
عليه( ويتم من خالله حتويل الأموال مقابل مبلغ رمزي يف اليوم بينما ي�ضتهدف نظام 

»فوري« املدفوعات ذات القيمة الكبرية لنف�س اليوم.

بالإ�ضافة اإلى ذلك، فاإن النظام الإلكرتوين لتحويل الأموال لديه مميزات تت�ضمن اإجراء 
املدفوعات ملقدمي الفواتري وامل�ضماة »فواتري« من خالل اإجراء اخل�ضم املبا�ضر ودفع 

رواتب موظفي ال�ضركات من البنك اإلى امل�ضتفيدين لدى البنوك املحلية الأخرى.

مركز البطاقات
اأحدث املميزات لأ�ضحاب بطاقاته.  اإ�ضافة  اإلى  الوطني دائمًا  البحرين  ي�ضعى بنك 
ويف هذا الإطار، قام مركز البطاقات باإجراء التعزيزات وعمليات التطوير الالزمة 
من اأجل ا�ضتحداث خ�ضائ�س اأمنية اإ�ضافية لأ�ضحاب بطاقات الئتمان. وت�ضتوجب 
اإجراء  عند  ال�ضري  رقمه  باإ�ضتخدام  البطاقة  �ضاحب  قيام  اجلديدة  اخلا�ضية 
امل�ضرتيات التي تتم من خالل اأجهزة نقاط البيع يف مملكة البحرين ويف معظم الدول 

على نطاق عاملي وذلك من اأجل تقليل عمليات الإحتيال عرب اإ�ضتخدام البطاقات.

�ضمن العمليات امل�ضتمرة لتحديث وتطوير خدمات الزبائن واإ�ضافة قيمة لأ�ضحاب 
الولء  برنامج  البطاقات  مركز  طرح  الوطني،  البحرين  بنك  من  الئتمان  بطاقات 
طريان  �ضركة  مع  بالإ�ضرتاك  وذلك  مايلز(  )الإير  اجلوية  لالأميال  فالير  فالكون 
اخلليج. ومن خالل هذا الربنامج، ي�ضتطيع اأ�ضحاب بطاقات بنك البحرين الوطني 
اإكت�ضاب اأميال جديدة �ضمن برنامج فالكون فالير عند كل عملية �ضراء يقومون بها 
باإ�ضتخدام بطاقاتهم الئتمانية. ويتوافر هذا الربنامج حلملة بطاقات فيزا وما�ضرت 

كارد ال�ضادرة من بنك البحرين الوطني على حد �ضواء.    

فرع الريا�س )اململكة العربية ال�ضعودية(
ا�ضتمر فرع الريا�س يف خطته لتعزيز اأن�ضطة الأعمال طوال عام 2015. وقام الفرع 
بتقييم جميع تعامالته مع قطاع املوؤ�ض�ضات والذي �ضمل ال�ضركات امل�ضتحقة للتمويل اأو 
غري امل�ضتحقة، وقام بتنفيذ تو�ضيات ب�ضاأن ح�ضابات حمددة من اأجل املحافظة على 
نوعية الأ�ضول التي لديه وحت�ضينها. وقام الفرع مبراجعة قطاعات ال�ضوق امل�ضتهدفة 
ال�ضوق  من  اأكرب  ح�ضه  لك�ضب  جديدة  ا�ضرتاتيجيات  وو�ضع  الأ�ضول  قبول  ومعايري 
وذلك يف �ضبيل حتقيق الأهداف املرجوة �ضمن خطة الأعمال الإ�ضرتاتيجية الثالثية 

لل�ضنوات 2014- 2016.

�ضغل  اأجل  من  ال�ضعودي  ال�ضباب  جلذب  املبذولة  جهوده  يف  الريا�س  فرع  ووا�ضل 

وظائف بدوائر مراجعة الئتمان والت�ضويق والعمليات وتقنية املعلومات وذلك طوال 
عام 2015. ومت ا�ضتثمار مبالغ كبرية يف تقنية املعلومات للتاأكد من الإلتزام بالقواعد 
والتعليمات  )�ضاما(  ال�ضعودي  العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  قبل  من  املطبقة  والإجراءات 
ال�ضادرة عنها وعلى وجه اخل�ضو�س تلك املتعلقة باأمن املعلومات، و�ضرية البيانات، 
ونظام الإدارة )�ضريع(، وا�ضتمرارية الأعمال وا�ضرتداد العمليات يف حالت الطوارئ.

وقد زادت وترية ال�ضتثمار يف تدريب وتطوير املوظفني خالل عام 2015 وذلك من 
خالل م�ضاركة عدد من املوظفني يف دورات باملعهد امل�ضريف يف الريا�س اأو يف مقر 
التو�ضية مب�ضاركتهم يف هذه الدورات خالل  اأو  للبنك يف مملكة البحرين  الرئي�ضي 
منتجات  لطرح  يخطط  الفرع  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن   .2016 عام  من  الأول  الربع 
على  احل�ضول  مبجرد  وذلك  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  من  لزبائنه  جديدة  وخدمات 
املوافقة من قبل موؤ�ض�ضة �ضاما. وت�ضمل هذه املنتجات واخلدمات منتج التورق )وهو 
ونحن  واملوؤ�ض�ضات.  لل�ضركات  الئتمانية  ما�ضرت  وبطاقة  اإ�ضالمي(  منتج  عن  عبارة 
متفائلون جدًا باأن يحقق فرع الريا�س اأداء اأف�ضل خالل عام 2016 بالرغم من كونه 

حافاًل بتحديات كبرية وخ�ضو�ضًا يف ظل الظروف ال�ضائدة يف ال�ضوق. 

فرع اأبوظبي)الإمارات العربية املتحدة(
خالل عام 2015، وكنتيجة جلهوده املكثفة يف جمال الت�ضويق، ا�ضتطاع فرع اأبوظبي 
لعقد  املالية  املوؤ�ض�ضات  دعوات  ومن  الثنائية  ال�ضفقات  من  جيد  بتدفق  يحظى  اأن 
ال�ضفقات وقرو�س التمويل امل�ضرتك والتي مت اإبرامها يف الإمارات العربية املتحدة. 
وقد اإنعك�س ذلك على النتائج املالية لأداء الفرع  خالل الن�ضف الثاين من عام 2015 
مقارنة بالعام املا�ضي وكذلك على اإجمايل الأ�ضول التي مت ت�ضجيلها خالل عام 2015 

مما �ضيعود بالفائدة على الفرع خالل عام 2016 وما بعده.

قد ظهرت اآثار انخفا�س اأ�ضعار النفط )كما هو احلال يف بقية دول جمل�س التعاون 
يف  و�ضوحًا  اأكرث  وقعها  وكان  املتحدة،  العربية  الإمارات  يف  العربية(  اخلليج  لدول 
الن�ضف الأول من عام 2015. وبالرغم من ذلك وكدليل على مرونة اإقت�ضاد الإمارات 
وا�ضحًا  ذلك  وكان  م�ضتقرة.  القت�ضادية  والأن�ضطة  الأو�ضاع  ظلت  املتحدة  العربية 
عالوة عن موؤ�ضرات القطاع امل�ضريف العديدة من عدد ال�ضفقات وقرو�س التمويل 
امل�ضرتك املربمة يف الإمارات العربية املتحدة والتي ُدعي فرع اأبوظبي للم�ضاركة فيها 

خالل عام 2015.

ي�ضتمر فرع اأبوظبي يف الرتكيز على قطاع ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات يف الإمارات العربية 
املتحدة من خالل اإنتقاء ال�ضفقات والزبائن الذين يفون باإ�ضرتاطات معايري الئتمان 
ونوعية الأ�ضول.  اإن اخلطة التي مت و�ضعها لأداء الفرع يف عام 2015 �ضتتمكن من 
حتقيق اأهدافها و�ضت�ضمح للفرع بتعزيز و�ضع اأداءه املايل ليكون قويًا وم�ضتدامًا �ضهرًا 

بعد �ضهر يف عام 2016. 

قام فرع اأبوظبي باإن�ضاء موقع اإ�ضرتداد العمليات عند حالت الطوارئ )دي اأ�س اآر(، 
املدة  �ضمن  وذلك  دبي  يف  املركزي  الإمارات  م�ضرف  باإ�ضرتاطات  اإلتزامًا  وذلك 

املحددة يف �ضهر مار�س 2015.
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الأداء املايل 
كان عام 2015 حافاًل بالنجاح بالن�ضبة للبنك مع منو قوي يف اأن�ضطة اأعماله ب�ضكل عام. 
وخالل العام، ان�ضب الرتكيز على دعم النمو املحلي وذلك اأثناء البحث عن الفر�س 
اجلديدة ب�ضكل اإنتقائي يف املنطقة مبا يتنا�ضب مع اإطار �ضيا�ضة البنك احلذرة لإدارة 
املخاطر. ونتيجة لذلك حقق البنك اأرباحًا �ضافية  بلغت  55.26  مليون دينار بحريني 
لعام 2015 مقارنة مببلغ 53.44 مليون دينار بحريني يف عام 2014، اأي بزيادة ن�ضبتها 

. ٪3.4

العمومية 2999.71 مليون دينار بحريني  امليزانية  بلغ جمموع  يف نهاية عام 2015، 
مقارنة مببلغ  2738.46 مليون دينار بحريني يف نهاية العام املن�ضرم. وبلغت الأ�ضول 
املدرة للدخل 2837.94 مليون دينار بحريني كما يف 31 دي�ضمرب 2015 بحيث تعك�س 
منوًا بن�ضبة 10.0٪ ، وزادت حمفظة القرو�س وال�ضلفيات من 780.97 مليون دينار 
اإلى 1051.72 مليون دينار بحريني كما يف 31  ال�ضابق  العام  نهاية  بحريني كما يف 
دي�ضمرب 2015، وذلك بن�ضبة منو جيدة تبلغ 34.7٪ . ا�ضتمرت ودائع الزبائن يف اإظهار 
منو ثابت حيث بلغت 2247.02 مليون دينار بحريني كما يف 31 دي�ضمرب 2015، والذي 

يعك�س ن�ضبة منو تبلغ ٪4.3 .  

حافظت موؤ�ضرات الأداء العام على م�ضتواها القوي، حيث بلغ العائد على متو�ضط حقوق 
امللكية ن�ضبة 14.88٪، بينما بلغ العائد على الأ�ضول ن�ضبة 1.93٪ لعام 2015. وحت�ضن 
عائد ال�ضهم الواحد من 51.6 فل�ضًا يف عام 2014 اإلى 53.3  فل�ضًا يف عام 2015. كما 
وحت�ضنت الكفاءة الت�ضغيلية من ن�ضبة 32.7٪  يف العام ال�ضابق اإلى  ن�ضبة 31.9٪  يف 
عام 2015. ول يزال البنك يحتفظ مبعدل قوي ملالءة راأ�س املال والذي بلغ ٪30.0  
قبل التخ�ضي�ضات املقرتحة وفقًا لقواعد بازل 3 وم�ضرف البحرين املركزي. ول تزال 
معدلت ال�ضيولة مريحة حيث بلغت املوجودات ال�ضائلة )النقد والأر�ضدة لدى البنوك 
املركزية و�ضندات اخلزينة والودائع لدى املوؤ�ض�ضات املالية( ن�ضبة 25.2٪ من اإجمايل 

الأ�ضول. 

�ضايف الفوائد املكت�ضبة 
بلغ �ضايف الفوائد املكت�ضبة  لعام 2015م 59.52 مليون دينار بحريني مقارنة مببلغ 
59.58 مليون دينار بحريني لعام 2014. يف الوقت الذي اأظهرت فيه الأ�ضول املدرة 
للدخل منوًا قويًا، فاإن ا�ضتمرار �ضعف اأ�ضعار الفائدة بال�ضوق يف معظم فرتات العام 
�ضاهم يف بقاء �ضايف الدخل من الفوائد على نف�س م�ضتواه. ونتيجة لذلك، فاإن �ضايف 
هام�س الفوائد على متو�ضط جمموع املوجودات قد بلغ 2.07٪ يف عام 2015 مقارنة 

بن�ضبة 2.17٪ يف عام 2014.

الإيرادات الأخرى 
بلغ جمموع الإيرادات الأخرى لهذا العام 34.88 مليون دينار بحريني، والذي اأظهر 
منوًا بن�ضبة 17.7٪ مقارنة مبا مت حتقيقه يف العام ال�ضابق حيث بلغ 29.63 مليون 
دينار بحريني. وتعزى هذه الزيادة اإلى زيادة حجم الأعمال وهو ما اأدى اإلى اإرتفاع 
الدخل من العمولت والأرباح من بيع الإ�ضتثمارات وارتفاع الأرباح النقدية من حمفظة 
اأ�ضهم البنك وزيادة م�ضاهمة ال�ضركات الزميلة للبنك. هذا ويت�ضمن الإي�ضاح رقم 24 

حول البيانات املالية تف�ضياًل لالإيرادات الأخرى مقارنة بالعام ال�ضابق.

م�ضروفات الت�ضغيل 
بلغت م�ضروفات الت�ضغيل 30.10 مليون دينار بحريني، والتي اأظهرت زيادة بن�ضبة 
3.1٪ عن العام ال�ضابق حيث كانت عند 29.19 مليون دينار بحريني. وجاءت الزيادة 
الطفيفة يف م�ضروفات املوظفني وامل�ضروفات الأخرى لتمويل عدة مبادرات قام بها 
البنك لرفع كفاءته وفعاليته الت�ضغيلية وحت�ضني خدمة املقدمة للزبائن على ال�ضعيد 

م�ضروفات الت�ضغيل          
مباليني الدنانري البحرينية
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الرقمي على وجه الأ�ضا�س. ونتيجة لالإدارة احلذرة مل�ضروفات الت�ضغيل، فقد حت�ضنت 
الكفاءة الت�ضغيلية بن�ضبة طفيفة من 32.7٪ يف عام 2014 اإلى 31.9٪ يف عام 2015.

  
املخ�ض�ضات 

بح�ضب متطلبات معيار املحا�ضبة الدولية رقم 39 واأنظمة م�ضرف البحرين املركزي، 
يتبع البنك نظام التقييم النموذجي لتحديد كفاية املخ�ض�ضات للديون امل�ضكوك فيها. 
احلالية  القيمة  على  بناًءا  الئتمان  مبخاطر  اخلا�ضة  املخ�ض�ضات  حتديد  مت  وقد 
القيمة  يف  الإنخفا�س  مقدار  قيا�س  مت  كما  اأهميتها.   بح�ضب  امل�ضتقبلية  للتدفقات 
ومقدار الديون التي مل يتم حت�ضيلها على اأ�ضا�س تقييم املحفظة اإلى جمموعة ت�ضم 
كاًل منها ديونًا ذات طبيعة واحدة حيث يتم تقدير اخل�ضائر املتوقعة من هذه الديون 
التي مت ت�ضنيفها باأنها ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها على اأ�ضا�س ن�ضبة الديون التي مل يتم 
ت�ضديدها وذلك بناء على تقدير اخل�ضائر الكامنة �ضمن حمفظة القرو�س وال�ضلفيات 
يف تاريخ امليزانية العمومية ومل يتم حتديدها ب�ضفة خا�ضة.  وتعتمد هذه التقديرات 
على ت�ضنيفات املخاطر الداخلية ومعدلت عدم الوفاء ال�ضابقة التي يتم تعديلها بالنظر 
اإلى البيانات احلالية امل�ضهودة وتغري الت�ضنيفات ودرجة اخل�ضائر والعوامل القت�ضادية 

الأخرى ذات العالقة التي تعك�س تاأثري الظروف احلالية يف �ضجالت القرو�س.  

ميزانية  بناء  على  والرتكيز  املخ�ض�ضات  ملتطلبات  امل�ضتمر  التقييم  اإلى  بالإ�ضتناد 
عمومية قوية، فقد قام البنك بو�ضع خم�ض�س بلغ 7.74 مليون دينار بحريني لتغطية 
الإنخفا�س يف حمفظة القرو�س وال�ضلفيات خالل العام، والتي ت�ضمل خم�ض�س عام 
لتغطية خ�ضائر القرو�س مببلغ 1.7 مليون دينار بحريني. وعالوة على ذلك، مت و�ضع 
خم�ض�س مببلغ 1.30 مليون دينار بحريني لتغطية الإنخفا�س يف قيمة ال�ضتثمارات يف 

الأ�ضهم نتيجة الإنخفا�س يف القيمة ال�ضوقية لالإ�ضتثمارات.

ا�ضتمر البنك يف مراقبة القرو�س غري منتظمة ال�ضداد حيث بلغت  91.54 مليون دينار 
بحريني بنهاية عام 2015 مقارنة مببلغ 85.69 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2014. 
وي�ضمل هذا املبلغ اأحد القرو�س الكربى املتعرثة، علمًا باأّنه مت اإعاده هيكلته وهو مدعوم 
ب�ضمانات كافية. ويت�ضمن الإي�ضاح رقم 7 حول البيانات املالية تف�ضياًل عن القرو�س 

املتعرثة واملخ�ض�ضات واحلركة خالل العام.  

املوجودات
بلغ جمموع املوجودات 2999.71 مليون دينار بحريني كما يف 31 دي�ضمرب 2015، والذي 
يعك�س منوًا بن�ضبة 9.5٪ مقارنة مببلغ 2738.46 مليون دينار بحريني مت حتقيقها يف 
نهاية العام املا�ضي. وقد بلغت الأ�ضول املّدرة للدخل2837.94 مليون دينار بحريني 
كما يف 31 دي�ضمرب 2015، مقارنة مببلغ 2580.92 مليون دينار بحريني يف نهاية العام 
ال�ضابق، والتي تعك�س منوًا قويًا بن�ضبة 10.0٪ . وكان لنمو حمفظة القرو�س وال�ضلفيات 
دورًا ذا اأهمية على وجه اخل�ضو�س، حيث زادت املحفظة من 780.97 مليون دينار 
بحريني بنهاية العام املا�ضي اإلى 1051.72 مليون دينار بحريني كما يف 31 دي�ضمرب 
2015 بزيادة جيدة بلغت 34.7٪.  وتعود هذه الزيادة اإلى تركيز البنك على الدعم 
القوي لنمو الإقت�ضاد املحلي يف الوقت الذي يتم البحث فيه عن فر�س الإقرا�س ب�ضكل 
اإنتقائي يف املنطقة. ومتتاز حمفظة اأ�ضول البنك بتنوعها اجليد. فقد بلغت حمفظة 
القرو�س وال�ضلفيات ن�ضبة 35.1٪ من اإجمايل الأ�ضول، بينما بلغت �ضندات اخلزينة 
ن�ضبة 15.4٪ ويف نف�س الوقت بلغت ن�ضبة الودائع لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية ٪6.2، 
ومثلت الأوراق الإ�ضتثمارية ن�ضبة 36.5٪ من اإجمايل الأ�ضول ومثلت الأ�ضول الأخرى 

6.8٪ من اإجمايل الأ�ضول.

متتاز حمفظة قرو�س البنك كذلك بتنوعها مع زيادة تواجد البنك يف ال�ضوق املحلية 
مع  لتتوافق  وذلك  البحرين  مملكة  يف  زبائنه  مع  التجارية  البنك  عالقات  وتوطيد 

اإ�ضرتاتيجية البنك الهادفة اإلى الرتكيز على القطاعات الن�ضطة من القت�ضاد املحلي. 
ودول  البحرين  مملكة  يف  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  وال�ضلفيات  القرو�س  حمفظة  تركزت  وقد 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الأخرى.  وبال�ضتناد اإلى ال�ضتحقاقات التعاقدية 
يف نهاية العام، ت�ضتحق ن�ضبة 40.7٪ من املحفظة خالل عام واحدة بينما ت�ضتحق ن�ضبة 

68.4٪ خالل ثالث �ضنوات من تاريخ امليزانية العمومية.  

بنهاية العام، بلغت حمفظة ا�ضتثمارات البنك 1094.04 مليون دينار بحريني )2014: 
999.49 مليون دينار بحريني(. وتتاألف املحفظة ال�ضتثمارية للبنك ب�ضكل رئي�ضي من 
اأوراق مالية مكّونة من �ضندات ديون واأ�ضهم، ون�ضبة ب�ضيطة متثل ال�ضتثمارات التي يتم 
تقييم قيمتها العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة من �ضناديق م�ضرتكة. ومتثل ن�ضبة 

كبرية تبلغ 99.3٪ من جمموع �ضندات الديون ذات ت�ضنيفات ا�ضتثمارية.  

املوجودات  ملجموع  تف�ضياًل  املالية  البيانات  حول  و30   29 الإي�ضاحان  ويت�ضمن  هذا 
ح�ضب التوزيع اجلغرايف والقطاعي.  

املطلوبات
بلغت ودائع الزبائن 2247.02 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2015 مقارنة مببلغ 
2154.85 مليون دينار بحريني بنهاية العام ال�ضابق.  وي�ضتمر البنك يف احل�ضول على 
ودائع من الزبائن، وذلك بف�ضل املركز الرائد الذي ميتاز به البنك يف ال�ضوق املحلية 

وكونه موؤ�ض�ضة مالية تعترب مالذًا اآمنًا وذات و�ضع قوي يف مملكة البحرين.  

للبنوك  امل�ضتحقة  واملبالغ  ال�ضراء  اإعادة  اإتفاقيات  مبوجب  ال�ضلفيات  بلغت  كما 
بنهاية عام 2015 مقارنة  بحريني  دينار  مليون  الأخرى 341.14  املالية  واملوؤ�ض�ضات 
مببلغ 166.49 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2014.  ول تزال ودائع الزبائن متثل 
م�ضدرًا رئي�ضيًا للتمويل، حيث بلغت ن�ضبة ودائع الزبائن اإلى جمموع املطلوبات ٪85.3 

بنهاية عام 2015. 

مالءة راأ�س املال
بلغت حقوق امللكية، مبا يف ذلك املخ�ض�ضات املقرتحة، مبلغ  364.76 مليون دينار 
نهاية  نهاية عام 2015، مقارنة مببلغ 378.02 مليون دينار بحريني يف  بحريني يف 
ال�ضوقية ملحفظة  القيمة  لإنخفاظ  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  الإنخفا�س  هذا  ويعود  عام 2014، 
الإ�ضتثمارات املتوفرة للبيع. وبنهاية العام، مثلت حقوق امللكية ن�ضبة 12.2٪ من جمموع 

املوجودات.  

كانت ن�ضبة مالءة راأ�س املال يف تاريخ امليزانية العمومية 30.0٪ ، بينما بلغت ن�ضبة 
الفئة الأولى من راأ�س املال العام 28.9٪ وذلك قبل املخ�ض�ضات املقرتحة.  وقد مت 

احت�ضاب هاتني الن�ضبتني وفقًا لتوجيهات بازل 3 وم�ضرف البحرين املركزي.  

الت�ضغيل  وخماطر  الئتمان  خماطر  ت�ضمل  والتي  البنك،  مال  راأ�س  مالءة  ن�ضبة  اإن 
وخماطر ال�ضوق، تفوق كثريًا احلد الأدنى املحدد من قبل جلنة بازل كما تفوق ب�ضكل 
مريح احلد الأدنى املحدد من قبل م�ضرف البحرين املركزي والبالغ 12.5٪ . هذا 
الثالث  املحور  بازل 3-  واإف�ضاحات  املالية  البيانات  الإي�ضاح رقم 41 حول  ويت�ضمن 
مزيدًا من التفا�ضيل حول مالءة راأ�س املال.  ومن بني العوامل الرئي�ضية اإلى �ضاهمت 
لراأ�س  القوية  القاعدة  البنك  املال يف  راأ�س  ن�ضبة عالية من مالءة  يف املحافظة على 
املال ون�ضبة املخاطر املنخف�ضة لالأ�ضول والإلتزامات املدرجة وغري املدرجة يف امليزانية 
العمومية والتي تت�ضمن ن�ضبة كبرية من الت�ضهيالت ذات املخاطر املوزونة املنخف�ضة 

مثل احلكومات وموؤ�ض�ضات القطاع العام والبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية. 
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اإدارة املخاطر
بالنظر اإلى التغيريات يف القت�ضاد العاملي الذي �ضمل انخفا�س �ضعر النفط، وتغري 
بع�س  تواجه  التي  ال�ضعبة  الظروف  اإلى  بال�ضافة  املنتجات  على  الطلب  م�ضتوى 
مدى  وعلى  موؤ�ض�ضة م�ضرفية.  لأي  اأ�ضا�ضي  عامل  تعترب  املخاطر  اإدارة  فاإن  الدول. 
لتكون  املخاطر  اإدارة  عملية  بتطوير  الوطني  البحرين  بنك  قام  املا�ضية،  ال�ضنوات 
احدى كفاءاته الأ�ضا�ضية ليكون بذلك يف و�ضع ميكنه من مواجهة التحديات ب�ضكل 
وهي  املوجودات  وقيمة  الدخل  على  لتاأثرياتها  بالن�ضبة  املخاطر  تقييم  ويتم  جيد. 
الو�ضع  يف  للتغريات  كنتيجة  اأعمالنا  ن�ضاطات  على  املحتملة  لالآثار  تقييمنا  تعك�س 
ال�ضيا�ضي والبيئة القت�ضادية واو�ضاع ال�ضوق والو�ضع الئتماين لزبائننا. وقد متيزت 
اإدارة املخاطر يف بنك البحرين الوطني بكونها دائمًا حذرة وم�ضتبقة الأحداث وذلك 

بهدف حتقيق التوازن الأمثل بني حجم املخاطر والعوائد املتوقعة.

امل�ضرفية  الوحدات  تقوم  التي  املتعددة  الئتمانية  للن�ضاطات  نتيجة  املخاطر  تظهر 
تقدمي  عن  م�ضئولة  للموؤ�ض�ضات  امل�ضرفية  اخلدمات  فوحدة  مبزاولتها.  املتعددة 
اخلدمات امل�ضرفية لكربيات املوؤ�ض�ضات وال�ضركات العاملة يف مملكة البحرين، واأما 
الإئتمانية  الت�ضهيالت  تقدمي  م�ضوؤولية  فتتولى  الإقليمية  امل�ضرفية  اخلدمات  وحدة 
لكربيات ال�ضركات يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، بينما تتولى وحدة 
التجارة  ومتويل  فر�س  وحتديد  اقتنا�س  املالية  واملوؤ�ض�ضات  الدولية  التجارة  متويل 
وت�ضتمل  العامل.  دول  بقية  مع  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  البينية 
لقطاع  الإقرا�س  اإحتياجات  على  التجارية  امل�ضرفية  اخلدمات  وحدة  م�ضوؤوليات 
اخلدمات  جمموعة  تقوم  بينما  البحرين.  مبملكة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات 
امل�ضرفية ال�ضخ�ضية باإقرا�س الأفراد يف مملكة البحرين عالوة عن توفري اخلدمات 
امل�ضرفية الأخرى. اأما جمموعة اخلزينة، الفروع الإقليمية والعمليات فهي م�ضئولة 
عن جميع ن�ضاطات البنك فيما يتعلق باخلزينة وال�ضتثمار باأ�ضواق املال، بينما يقوم 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �ضوق  احتياجات  بتلبية  الريا�س  وفرع  اأبوظبي  فرع 

واململكة العربية ال�ضعودية.

املجل�س  ويقوم  الإدارة.  جمل�س  لدى  البنك  يف  املخاطر  اإدارة  يف  ال�ضلطة  تنح�ضر 
بو�ضع ال�ضيا�ضات اخلا�ضة مبخاطر الإئتمان وخماطر الت�ضغيل وخماطر ال�ضوق وو�ضع 
الإر�ضادات الت�ضغيلية املالئمة بالإ�ضتناد اإلى التو�ضيات التي تقدمها الدارة التنفيذية 
بالبنك. ويتم تفوي�س ال�ضالحيات ح�ضب الهيكل التنظيمي بناًء على املبالغ ونوعية 
اخلطر وال�ضمانات املتوفرة للبنك. وقد كون البنك جلان للبت يف الق�ضايا املتعلقة 

باملخاطر، ولديه هيكل خا�س للح�ضول على التفوي�ضات الالزمة.

تعترب دائرة الرقابة الداخلية يف البنك جزءًا ل يتجزاأ من نظام اإدارة املخاطر الذي 
ب�ضكل  والفعالية  الإ�ضتقاللية  تقييم  دورًا هامًا يف  الدائرة  وتلعب هذه  البنك.  يتبعه 
عام لإدارة املخاطر يف البنك. وتتم مراجعة مرحلية ملخاطر الأ�ضول من قبل الدائرة 
ومراجعة  املقرة،  وال�ضروط  والإجراءات  بال�ضيا�ضات  الإلتزام  من  للتاأكد  املذكورة 
نوعية الأ�ضول واإبراز اجلوانب التي تدعو للقلق حتى يتم اإتخاذ الإجراء الت�ضحيحي 

يف الوقت املنا�ضب.

كل  يف  امل�ضرفية  الأعمال  لوحدات  الالزم  الدعم  بالبنك  املخاطر  جمموعة  تقدم 
ب�ضكل م�ضتقل عن وحدات  باإدارة املخاطر. وتزاول هذه املجموعة مهامها  يتعلق  ما 
قبل  وذلك  تو�ضياتها  وتقدمي  املخاطر  حتليل  اأجل  من  الأخرى  امل�ضرفية  الأعمال 
احل�ضول على موافقة من اجلهات امل�ضئولة. كما اأن البنك ي�ضجع النقا�س والتوا�ضل 

برو�س �ضارلز ويد
املدير العام

جمموعة املخاطر

مكونات املوجودات
ن�ضبة مئوية

�ضندات اخلزينة )٪15(

ودائع مع البنوك )٪6(

قرو�س و�ضلفيات )٪35(
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موجودات اأخرى )٪7(

مكونات جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
ن�ضبة مئوية
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بني وحدات الأعمال امل�ضرفية وجمموعة املخاطر بهدف حتقيق توازن بني املخاطر 
والعوائد املتوقعة.

هذا وت�ضم عملية اإدارة املخاطر خمتلف جوانب املخاطر وهي كما يلي:

خماطر الإئتمان
متثل خماطر الإئتمان اإمكانية حتمل خ�ضارة مالية نتيجة عدم وفاء الزبون ب�ضروط 
املخاطر  هذه  مثل  وحتديد  قيا�س  ويتم  له.  املمنوحة  الإئتمانية  الت�ضهيالت  واأحكام 

بالن�ضبة للموجودات امل�ضمنة وغري امل�ضمنة يف امليزانية العمومية.

واملتابعة  الإئتمان  خماطر  لتقييم  بالن�ضبة  ثابتة  و�ضيا�ضات  اإجراءات  البنك  يتبع 
املنتظمة لها. ويتم اإجراء عملية مراجعة منتظمة لكل ح�ضاب على حدة كما يتم حد 
ذلك  يف  مبا  والو�ضائل  الطرق  خمتلف  با�ضتخدام  وذلك  تعيينها  يتم  التي  املخاطر 
الأخرى.  الأطراف  اأو  امل�ضاهمني  من  املقابلة  وال�ضمانات  الرهونات  على  احل�ضول 
ويتم الإحتفاظ بهوام�س كافية على ال�ضمانات لتخفيف حدة اآثار احلركات ال�ضلبية 

والتذبذبات يف اأ�ضعار الرهونات بال�ضوق.

ال�ضروط  تطبيق  يتم  فاإنه  الإئتمان،  ال�ضارمة ملخاطر  التحليل  اإلى عملية  بالإ�ضافة 
الإئتمان.  اإدارة  قبل  من  �ضارم  ب�ضكل  الإئتمانية  الت�ضهيالت  جميع  على  والأحكام 
خماطر  على  يطراأ  خلل  اأي  حتديد  واملراجعة  الداخلي  الت�ضنيف  نظام  وي�ضمن 
الت�ضنيفات  وتعتمد  فورًا.  الالزمة  الت�ضحيحية  الإجراءات  اتخاذ  و�ضمان  الإئتمان 
املالية  القوة  الإعتبار  بعني  ياأخذ  درجات  ع�ضرة  من  مقيا�س  على  للبنك  الداخلية 
قد  الذي  امل�ضتوى  تقرير  اأجل  من  وذلك  النوعية  اجلوانب  اإلى  بالإ�ضافة  للمقرت�س 
اإلى  يتخلف فيه املقرت�س عن الوفاء باإلتزاماته. ويتم تق�ضيم الت�ضنيفات بعد ذلك 
املقرت�ضني عن  تخلف  م�ضتوى خ�ضارة يف حال  اأعلى  التقديرات ح�ضب  تعك�س  فئات 
اأ�ضا�س  على  مقرت�س  لكل  املخ�ض�ضة  املخاطر  ت�ضنيفات  مراجعة  وتتم  ال�ضداد. 
�ضنوي على الأقل. وت�ضاعد عملية املتابعة املنتظمة ملحفظة البنك على التخارج من 

احل�ضابات التي ت�ضهد تدهورًا يف م�ضتوى املخاطر.

املالية  واملوؤ�ض�ضات  للدول  الإئتمانية  احلدود  و�ضع  يف  �ضارمة  معايري  البنك  يتبع 
الدولية، كما يقوم بتطبيق اإجراءات حذرة للتحكم يف ن�ضاطاته الإ�ضتثمارية. ول يتم 
فقط اإجراء تقييم منتظم للحكم على املالءة الإئتمانية للزبون فح�ضب، بل تتم كذلك 
ي�ضمن  ما  وهو  العاملي  ال�ضعيد  على  املالية  للتطورات  يومية  مراقبة  عملية  اإجراء 

حتديد الأحداث التي من �ضاأنها التاأثري على خماطر البنك اإبان وقوعها.

يدخل البنك يف عقود امل�ضتقات �ضمن نطاق اأن�ضطة اأعماله الإعتيادية من اأجل تلبية 
الفائدة  اأ�ضعار  يف  املفاجاأة  التقلبات  تفادي  اأجل  ومن  زبائنه  واإحتياجات  متطلبات 
واأ�ضعار ال�ضرف. ويتم اإحت�ضاب خطر الئتمان النا�ضئ عن اأحد عقود امل�ضتقات من 
خالل احت�ضاب كلفة ا�ضتبدال العقد اذا كانت قيمته ال�ضوقية اإيجابية. بالإ�ضافة اإلى 
تقدير التغيري امل�ضتقبلي املحتمل يف قيمة العقد. ويتم ق�ضر خماطر الإئتمان اخلا�ضة 
بعقود ذات قيمة �ضوقية �ضالبة بالتغيري امل�ضتقبلي املحتمل يف قيمتها ال�ضوقية. هذا 
ويت�ضمن الإي�ضاح رقم )17( حول البيانات املالية مزيدًا من التفا�ضيل حول عقود 

امل�ضتقات.

ويتم احل�ضابات.  باأحد  تعرث  حالت  عن  للتنبيه  واإجراءات  اأنظمة  عدة  البنك   لدى 
مدة  تتجاوز  التي  املتعرثة  احل�ضابات  جلميع  بالن�ضبة  �ضارمة  ت�ضنيف  عملية  اإتباع 
بو�ضع  خا�ضة  �ضارمة  معايري  البنك  وي�ضتخدم  يومًا.  وثمانون  ت�ضعة  عن  تخلفها 
املخ�ض�ضات ومتابعة القرو�س غري منتظمة ال�ضداد. ويتم حتديد مقدار املخ�ض�ضات 
بالإعتماد على و�ضع ال�ضمانات وم�ضدر الت�ضديد والقيم احلالية للتدفقات النقدية 
املحتملة  املخاطر  من  للحماية  كافية  خم�ض�ضات  و�ضع  ومت  هذا  اإلخ.  امل�ضتقبلية، 

مبحفظة القرو�س.

املخاطر القانونية
تقوم دائرة املخاطر القانونية باإدارة وتقليل املخاطر القانونية التي يواجهها البنك 
املنتظمة  واملراجعة  املعامالت  م�ضتندات  الفورية حول  وامل�ضورة  املراجعة  من خالل 
للم�ضتندات املوحدة للتاأكد من حماية م�ضالح البنك والتفاو�س مع اأطراف التعامل/ 
املحامني والإطالع ب�ضكل م�ضتمر على اآخر التطورات يف جمال املعامالت امل�ضرفية 
الإجراء  واتخاذ  الأخرى  والأنظمة  والقوانني  ال�ضركات  وقوانني  والدولية  املحلية 

الت�ضحيحي عندما يكون ن�ضاط عمل البنك عر�ضة للتاأثر.

منا�ضب.  ب�ضكل  املذكورة  الأهداف  حتقيق  م�ضتقل  ب�ضكل  الداخلية  اخلربة  ت�ضمن 
لتقدمي  وذلك  دولية  �ضمعة  ذات  موؤ�ض�ضات  البنك  ي�ضتخدم  ذلك،  اإلى  وبالإ�ضافة 
الق�ضايا  يف  البنك  ومتثيل  الأجنبية  بالقوانني  املتعلقة  الأمور  حول  له  امل�ضورة 
 والدعاوى القانونية اأمام ال�ضلطات القانونية الأجنبية وذلك عندما تكون هناك حاجة

لهذا التمثيل.

خماطر ال�ضيولة
تعرف خماطر ال�ضيولة بعدم قدرة بنك ما على الوفاء بجميع الإلتزامات املالية نتيجة 
عدم التوافق بني اإ�ضتحقاقات املوجودات واملطلوبات. وت�ضمن اإدارة خماطر ال�ضيولة 

توفر الأموال يف جميع الأوقات من اأجل الوفاء باإحتياجات البنك اخلا�ضة بالتمويل.

الإلتزام بها،  التي يجب  ال�ضيولة  اإدارة املوجودات واملطلوبات خمتلف معايري  حتدد 
اإلى  ال�ضائلة  الأ�ضول  ون�ضبة  الفجوات  ال�ضائلة وحدود  الأ�ضول  الأدنى من  مثل احلد 

اإجمايل الأ�ضول، اإلخ.

والأر�ضدة  النقد  مثل  ال�ضائلة  املوجودات  يف  كافية  اأ�ضول  على  البنك  حافظ  وقد 
دي�ضمرب   31 وبتاريخ  اخلزينة.  و�ضندات  البنوك  لدى  والودائع  املركزية  البنوك  مع 
هذه  وت�ضاعد   .٪25.2 املوجودات  جمموع  اإلى  ال�ضائلة  الأ�ضول  ن�ضبة  بلغت   2015
الن�ضبة العالية من ال�ضيولة البنك على الوفاء بكل �ضهولة مبتطلبات الزبائن املتغرية 

واخلا�ضة بال�ضلفيات وال�ضحوبات.

لقد جاءت مقدرة البنك يف املحافظة على معدلت عالية من ال�ضيولة نتيجة لنجاحه 
البنك  اإ�ضرتاتيجية  و�ضاعدت  الودائع،  من  عري�ضة  بقاعدة  الإحتفاظ  يف  امل�ضتمر 
الت�ضويقية يف �ضمان التوازن بني الودائع حتت الطلب والودائع الثابتة. ونتيجة لنجاح 
تعزيز  من  البنك  متكن  واملطلوبات  املوجودات  وتوازن  الودائع  تنظيم  ا�ضرتاتيجية 
ال�ضلفيات  على  اإعتماده  تقليل  ومن  اأ�ضا�ضي  كمقرت�س  الأخرى  البنوك  بني  مكانته 

ق�ضرية الأجل ذات الطبيعة املتذبذبة.
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كنتيجة لتذبذب اأ�ضعار الفائدة اإلى احلد الذي يختلف فيه هيكل اإعادة ت�ضعري الفائدة 
الإ�ضتقرار حتقيق  هو  البنك  هدف  فاإن  ولهذا  املطلوبات.  عن  للموجودات   املدرة 

الوقت  نف�س  ويف  ومطلوباته  ملوجوداته  الن�ضطة  الإدارة  الإيرادات من خالل  يف منو 
الذي يعد نف�ضه وب�ضكل اإنتقائي لالإ�ضتفادة من التغريات ق�ضرية الأجل املتوقعة على 

اأ�ضعار الفائدة.

ي�ضتخدم البنك حتليل فجوات اأ�ضعار الفائدة لقيا�س مدى تاأثري اأ�ضعار الفائدة على 
اأو�ضاع كل من  الت�ضعري بني  اإعادة  توافق يف  والناجت عن عدم  ال�ضنوية  البنك  اأرباح 
الر�ضم  ويو�ضح  وامل�ضتقات.  واملطلوبات  احل�ضا�ضة،  الفائدة  اأ�ضعار  ذات  املوجودات 
البياين ملدى التاأثري اأ�ضعار الفائدة هيكل البنك لإعادة ت�ضعري الفجوات كما يف 31 
تاأثر املطلوبات بينما تدل الفجوة  ال�ضلبية على مدى  . وتدل الفجوة  دي�ضمرب 2015 
الإيجابية على مدى تاأثر املوجودات. ويينب الإي�ضاح رقم )32( حول البيانات املالية 

بالتف�ضيل و�ضع خماطر البنك املتعلق باأ�ضعار الفائدة.

كما ي�ضتخدم البنك التحليل الزمني املعدل من اأجل قيا�س تاأثري اأ�ضعار الفائدة على 
املئوية  التغيري  ن�ضبة  الزمنية  الفرتة  تعديل  ويعطي  الثابت.  الدخل  ذات  املحفظة 
لقيمة املحفظة وذلك بعد تغيري قدره 1٪ يف العائد، وجاءت الفرتة الزمنية املعدلة 
ملحفظة البنك للدخل الثابت بــ 1.41٪ كما يف 31 دي�ضمرب 2015. هذا يعني اأن ما 
ن�ضبته 1٪ من التغيري الت�ضاعدي املتوازي يف منحنى الفائدة �ضينتج عنه تدهور يف 
قيمة املحفظة مبا يعادل 4.25 مليون دينار بحريني. كما يتم ا�ضتخدام مقاي�ضات 
الفائدة.  اأ�ضعار  خماطر  لإدارة  الآجلة  الفائدة  اأ�ضعار  واتفاقيات  الفائدة  اأ�ضعار 
اأ�ضعار  لإدارة خماطر  الأ�ضا�ضية  امل�ضوؤولية  وال�ضتثمار  وحدة اخلزينة  رئي�س  ويتولى 
الفائدة. وتعد تقارير خا�ضة عن الأو�ضاع واملخاطر ب�ضورة يومية يتم مراجعتها من 
جلنة  وتقوم  ذلك.  الأمر  تطلب  اإن  الأو�ضاع  تعديل  يتم  كما  بالبنك.  امل�ضوؤولني  قبل 
اأ�ضعار الفائدة واأثرها على  املوجودات واملطلوبات وب�ضكل منتظم مبراجعة تغيريات 
فوائد  حتقيق  يف  الإ�ضتمرار  بهدف  الإ�ضرتاتيجية  القرارات  اإتخاذ  ويتم  الإيرادات، 

ثابتة ومنتظمة.

خماطر ال�ضوق
تعرف خماطر ال�ضوق باأنها املخاطر التي تتعر�س لها قيمة حمفظة املتاجرة نتيجة 
اأ�ضعار الفائدة واأ�ضعار القطع الأجنبي واأ�ضعار ال�ضلع واأ�ضعار الأ�ضهم.  التغيريات يف 
حمافظة  ل�ضيا�ضات  املالية  الأدوات  يف  باملتاجرة  اخلا�ضة  البنك  ن�ضاطات  وتخ�ضع 
واجبات  بني  والتام  الدقيق  والف�ضل  واحلدود  الرقابة  باإجراءات  �ضارم  واإلتزام 
والقيام  البنك  اأو�ضاع  عن  منتظمة  تقارير  وتقدمي  واخللفية  الأمامية  املكاتب 
وال�ضارم  الدقيق  والختبار  واحلدود  الرقابة  اإجراءات  جلميع  امل�ضتقلة  باملراجعة 
اأ�ضا�س �ضنوي وتتم  لأنظمة الأ�ضعار واملتاجرة واإدارة املخاطر. ويتم و�ضع قيود على 
مراجعتها ب�ضكل منتظم. وتعترب النوعية والت�ضنيف الئتماين من املعايري الأ�ضا�ضية 
لختبار اأدوات املتاجرة. وي�ضتخدم بنك البحرين الوطني الطريقة املوحدة لحت�ضاب 
املال املطلوب الحتفاظ  راأ�س  يتم احت�ضاب  الطريقة  ال�ضوق. ومبوجب هذه  خماطر 
به ملواجهة خمتلف عوامل اخلطر التي توؤثر على حمفظة املتاجرة ومراكز العمالت 
الفائدة،  اأ�ضعار  خماطر  من  بكل  اخلا�ضة  املال  راأ�س  متطلبات  اإن  بالبنك.  املتاحة 
وخماطر  ال�ضلع،  اأ�ضعار  وخماطر  الأ�ضهم،  وخماطر  الأجنبي،  القطع  وخماطر 
خيارات الأ�ضهم يتم احت�ضابها ب�ضكل منف�ضل ومن ثم حت�ضيل جمموعها للو�ضول اإلى 
جمموع متطلبات راأ�ضمال خماطر ال�ضوق اخلا�س بالبنك. وتو�ضح اجلداول التالية 

خم�ض�ضات راأ�س املال بتاريخ 31 دي�ضمرب 2015.

يقوم رئي�س وحدة اخلزينة وال�ضتثمار وب�ضفة دائمة مبراقبة اإ�ضتحقاقات املوجودات 
واملطلوبات بحيث يتم الإحتفاظ مب�ضتويات كافية من ال�ضيولة يف جميع الأوقات. هذا 
الإ�ضتحقاقات  لتوزيع  تف�ضياًل  املالية  البيانات  حول   )35( رقم  الإي�ضاح  ويت�ضمن 
التعاقدية للموجودات واملطلوبات. وبتاريخ 31 دي�ضمرب 2015 مثلت املوجودات التي 
ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر 30.0٪ من جمموع املوجودات. وميكن اأي�ضا وبكل �ضهولة 
ثالثة  على  اإ�ضتحقاقها  مدد  يزيد  والتي  الإ�ضتثمار  �ضندات  من  كبرية  ن�ضبة  ت�ضييل 
اأ�ضهر مما يعزز مقدرة البنك يف اإدارة خماطر ال�ضيولة. وي�ضمن البنك لنف�ضه وجود 
الإحتفاظ  �ضجل  على  املبنية  احلقيقية  الإ�ضتحقاقات  خالل  من  دائمًا  كافية  �ضيولة 
اإلى اخلطط املو�ضوعة  اإ�ضافة  بالودائع ومن خالل توفر الإ�ضتثمارات ال�ضائلة. هذا 
نتيجة تغريات  التي قد حتدث  اأجل تقليل املخاطر  ملواجهة الطوارىء يف حينها من 
التنفيذي  الرئي�س  يراأ�ضها  التي  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  وتقوم  ال�ضوق.  اأو�ضاع 
اأوقات  يف  ال�ضيولة  ومتطلبات  والفجوات  الفائدة  اأ�ضعار  ملخاطر  �ضهرية  مبراجعة 

الطوارئ  وو�ضع ال�ضيولة مع درا�ضة امل�ضائل الإ�ضرتاتيجية املتعلقة بها.

خماطر اأ�ضعار الفائدة
على  واأثرها  ال�ضوق  فائدة  اأ�ضعار  يف  التغيري  مبدى  الفائدة  اأ�ضعار  خماطر  تقا�س 
الهوام�س و�ضايف الفوائد املكت�ضبة والقيمة القت�ضادية حلقوق امللكية. وتهدف عملية 
اإدارة موجودات ومطلوبات البنك اإلى اإدارة خماطر اأ�ضعار الفائدة من خالل هيكلة 
املحافظ امل�ضمنة وغري امل�ضمنة يف امليزانية العمومية . ويتاأثر �ضايف الفوائد املكت�ضبة 

التوزيع اجلغرايف للموجودات
ن�ضبة مئوية

ال�ضرق الأو�ضط )٪97(

اأوروبا )٪1(

اأخرى )٪1(

الوليات املتحدة 
الأمريكية )٪1(

التوزيع القطاعي للموجودات
ن�ضبة مئوية

حكومة )٪52(

ال�ضناعة / التجارة )٪4(

بنوك / موؤ�ض�ضات مالية )٪23(

بناء )٪3(

�ضخ�ضي )٪13(

اأخرى )٪5(
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الأق�ضى  املال  راأ�س  متطلبات  كانت   ،2015 دي�ضمرب  حتى  يناير  من  الفرتة  وخالل 
،2015 اأغ�ضط�س   26 بتاريخ  بحريني  دينار  مليون   3.46 املوحدة  الطريقة   ح�ضب 
بتاريخ بحريني  دينار  مليون   0.16 الأدنى  املال  راأ�س  متطلبات  كانت   بينما 

1 فرباير 2015.

خماطر الت�ضغيل
تعرف خماطر الت�ضغيل باأنها خماطر اخل�ضارة الناجمة عن عدم كفاءة يف العمليات 
الداخلية اأو تعرثها اأو عن الأخطاء الب�ضرية اأو نتيجة خلل يف الأنظمة اأو نتيجة حدوث 
اأحداث خارجية. وي�ضتخدم بنك البحرين الوطني اإجراءات واأنظمة �ضليمة وحمكمة 
هذه  وتطوير  وتعديل  مراجعة  وتتم  معينة.  ووظائف  مهمات  تنفيذ  مبوجبها  يتم 

الأنظمة والإجراءات ب�ضكل م�ضتمر من اأجل اإحتواء كافة املخاطر املحتملة.

قامت وحدة تنظيم خماطر اإدارة الت�ضغيل �ضمن جمموعة املخاطر مبتابعة وتنظيم 
جلنة  بتاأ�ضي�س  اأي�ضًا  البنك  وقام  م�ضتقل.  ب�ضكل  املختلفة  الت�ضغيل  خماطر  جوانب 
ومراقبة  متابعة  بعمليات  اللجنة  هذه  تقوم  حيث  الت�ضغيل،  اإدارة  مبخاطر  تعنى 
اإجراءات  التاأكد من و�ضع  بالإ�ضافة من  املتنوعة،  الت�ضغيل  اإدارة  ومراجعة خماطر 

حتد من تطور هذه املخاطر والعمل على تطبيقها.

على  الرقابة  لدائرة  يوفر  والذي  والرقابة  للمخاطر  الذاتي  التقييم  برنامج  اإن 
العمليات واإدارة املخاطر نظرة دقيقة و�ضاملة للمقارنة بني خمتلف عنا�ضر خماطر 
املحتملة يف خمتلف  الآثار  احتمال حدوث  قيا�ضها من حيث  اإلى  بالإ�ضافة  الت�ضغيل 
وحدات البنك التي توفر اأي�ضًا اأ�ضا�س لتقييم وتنظيم ا�ضرتاطات التعزيزات الرقابية 

والطرق اجلديدة لتقليل املخاطر وذلك بطريقة منظمة.

موؤ�ضرات  كذلك  البنك  ي�ضتخدم  للمخاطر،  الذاتي  التقييم  برنامج  اإلى  بالإ�ضافة 
الأ�ضا�ضية  اخلطر  موؤ�ضرات  اإن  الت�ضغيل.  خماطر  ملراقبة  كاأداة  الأ�ضا�ضية  اخلطر 
التي  الت�ضغيل  خماطر  اأو�ضاع  عن  فكرة  تقدم  ومقايي�س  اإح�ضاءات  عن  عبارة  هي 
تظهر  حدود  و�ضع  مع  الأ�ضا�ضية  اخلطر  موؤ�ضرات  ت�ضميم  مت  وقد  البنك.  تواجه 
ارتفاع م�ضتوى املخاطر وهو ما ميثل دلياًل على حدة اخلطر و�ضرورة اتخاذ الإجراء 
دورية  ب�ضفة  الأ�ضا�ضية  موؤ�ضرات اخلطر  نتائج   متابعة  وتتم  املنا�ضب.  الت�ضحيحي 
ومنتظمة من قبل دائرة اإدارة خماطر الت�ضغيل وتتم مراجعتها من قبل جلنة اإدارة 
بتقييم  تقوم  الت�ضغيل  خماطر  دائرة  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  العمليات.  خماطر 
املنتجات  عمليات  ويف  واخلدمات  اجلديدة  املنتجات  جميع  يف  الكامنة  املخاطر 

والتفاقيات املنظمة لها وذلك قبل اأن يتم تنفيذها.
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ي�ضمل نطاق عمل دائرة الرقابة الداخلية يف البنك عمليات التدقيق واملراجعة جلميع 
الداخلي  التدقيق  وتركز عمليات  والفروع.  امل�ضاندة  واخلدمات  امل�ضرفية  الوحدات 
ب�ضكل رئي�ضي على تقييم املخاطر وو�ضائل واإجراءات الرقابة وعلى التاأكد من الإلتزام 
املتعلقة  والعمليات  الأنظمة  مراجعة  وتتم  املمنوحة.  والتخويالت  املقرة  بال�ضيا�ضات 
خماطر  حيث  من  الداخلية  الرقابة  دائرة  قبل  من  اجلديدة  واخلدمات  باملنتجات 
الت�ضغيل الكامنة فيها قبل اأن يتم تطبيقها. ولدى دائرة الرقابة الداخلية اإ�ضتقاللية 
اأو ق�ضور ذي  اأي خلل  البنك. وهي تقوم بالإبالغ عن  واأق�ضام  تامة عن باقي دوائر 

اأهمية يف الرقابة الداخلية اإلى جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

لدى البنك خطة متكاملة ل�ضتمرارية العمل تتمثل يف مركز خارجي م�ضتقل  للحا�ضب 
ل�ضمان  الرئي�ضي  الآيل  احلا�ضب  ق�ضم  اإلى  اإ�ضافة  الطارئة  باحلالت  خا�س  الآيل 
تقدمي خدمات الدعم الكامل لعمليات البنك يف حال وجود اأي طارىء يف نظام تقنية 
اإختبار خطة ا�ضتمرارية العمل ومركز الدعم ب�ضكل دوري ومنتظم  املعلومات. ويتم 
للتاأكد من جاهزيته للعمل يف احلالت الطارئة. وقد مت اتخاذ كافة الجراءات وو�ضع 

الر�ضادات الالزمة لتجنب البنك من الوقوع يف عمليات غ�ضيل الموال.

خماطر ال�ضمعة وخماطر الئتمان
تعرف خماطر ال�ضمعة باأنها الآثار احلالية واملحتملة على الأرباح وراأ�س املال النا�ضئة 
عالقات  اإقامة  على  القدرة  على  يوؤثر  اأن  �ضاأنه  من  والذي  ال�ضلبي  العام  الراأي  عن 
اأو خدمات جديدة اأو على ال�ضتمرار يف خدمة العالقات احلالية. اإن اإدارة خماطر 
اأنظمة  ال�ضمعة تعترب ميزة ذاتية �ضمن ثقافة البنك وهي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من 
الداخلية  الرقابة  نظام  فاإن  املخاطر،  واإدارة  واإلى جانب حتديد  الداخلية.  الرقابة 
جتاه  اجلودة  من  عال  م�ضتوى  على  العمل  ممار�ضات  على  املحافظة  كذلك  يت�ضمن 
زبائن وم�ضاهمي البنك وجتاه الأجهزة الرقابية واجلمهور ب�ضكل عام وجتاه زبائن 
الئتمان وغري الئتمان. ومن خالل �ضيا�ضاته وممار�ضاته، فاإن بنك البحرين الوطني 
تقدمي  قبل  تتم  الأداء  وتوقعات  بالزبائن  املتعلقة  املخاطر  تنقيح  عملية  باأن  ي�ضمن 
اأو  املنتجات واخلدمات الإ�ضتثمارية لهم. وعالوة على ذلك، فاإنه مبجرد بيع املنتج 
الأموال  وتتم معاملة  بو�ضوح  والأداء  للمخاطر  املنا�ضبة  التوقعات  نقل  يتم  اخلدمة، 

حتت الإدارة بكل حذر ومهنية.

قبل  من  منتظمة  ملراجعة  اأعاله  املذكورة  باملخاطر  املتعلقة  اجلوانب  كافة  تخ�ضع 
هذا  اإن  املخاطر.  عن  مف�ضل  تقرير  على  بناًء  التنفيذية  واللجنة  الدارة  جمل�س 
تاأمني  البنك يف حتقيق هدفه وهو  ي�ضاعد  املخاطر  اإدارة  املتبع يف  املتكامل  النظام 

احلماية الكاملة مل�ضالح م�ضاهميه وزبائنه.

اإدارة ا�ضتمرارية العمل
تهدد  التي  املحتملة  الآثار  حتدد  �ضاملة  اإدارة  بعملية  العمل  ا�ضتمرارية  اإدارة  تقوم 
ي�ضمن م�ضالح  الذي  الفعال  الرد  على  والقدرة  املرونة  لبناء  اإطارًا  وتتيح  املوؤ�ض�ضة 

اأطرافها ذوي العالقة و�ضمعتها وا�ضمها واأن�ضطتها التي توؤدى اإلى خلق القيمة.

اإلى  النهاية  يهدف يف  العمل  ن�ضاط  ا�ضتمرارية  لإدارة  منا�ضب  برنامج  البنك  ولدى 
نتيجة  حتدث  قد  التي  املعلومات  اأ�ضول  خ�ضارة  وتعوي�س  املوؤ�ض�ضة  على  الآثار  تقليل 
الكوارث الطبيعة واحلوادث وعطل املعدات والإجراءات املتعمدة اإلى حد مقبول من 

خالل اتخاذ جمموعة من الإجراءات الوقائية واإجراءات ال�ضرتداد.

عالجية  واإجراءات  طوارئ  خطط  واختبار  وجتربة  تطوير  العملية  هذه  وت�ضمل 
تقنية  واأنظمة  احل�ضا�ضة  للعمليات  الت�ضغيلية  ال�ضتمرارية  على  املحافظة  اأجل  من 

املعلومات واملوارد.   

متطلبات راأ�س املال نوعية اخلطر )باآلف الدنانري البحرينية( 

1626.6 خماطر اأ�ضعار الفائدة 
65.0 خماطر الأ�ضهم 
44.6 خماطر حتويل العمالت الأجنبية 

- خماطر ال�ضلع 
- خماطر اخليارات 

1736.2 جمموع متطلبات راأ�س املال الأدنى ملخاطر ال�ضوق 
12.5 امل�ضاعف 

21.703 خماطر ال�ضوق املوزونة ح�ضب الطريقة املوحدة 
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 خدمات م�صرفية متطورة 
مع تغطية عاملية
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تقرير املكافاآت
البنك  �ضيا�ضة  املتغرية،  املكافاآت  ت�ضم  والتي  لبنك،  العامة ملكافاآت  ال�ضيا�ضة  حتدد 
اخلا�ضة مبكافاآت جمل�س الإدارة والإدارة العليا والعوامل الأ�ضا�ضية التي يتم اأخذها 

بعني العتبار عند حتديد هذه ال�ضيا�ضة.

عن  ال�ضادرة  للمكافاآت  ال�ضحيحة  املمار�ضات  بتطبيق  كلي  ب�ضكل  البنك  اإلتزم 
املكافاآت  اإطار �ضيا�ضة  باإدخال تعديالت على  البحرين املركزي، كما وقام  م�ضرف 
وم�ضرف  وامل�ضاهمني،  الإدارة،  جمل�س  قبل  من  عليها  املوافقة  مت  والتي  املتغرية 

البحرين املركزي. 

هذا وقد مت تلخي�س اخل�ضائ�س الأ�ضا�ضية لإطار املكافاآت املقرتح كما يلي: 

اإ�شرتاتيجية املكافاآت 
تناف�ضي من جمموع  قائمة على منح م�ضتوى  البنك  املطبقة يف  التعوي�س  فل�ضفة  اإن 
بهم.  والإحتفاظ  والأكفاء  املوؤهلني  املوظفني  اإ�ضتقطاب  بهدف  وذلك  التعوي�ضات 
اأ�ضا�ضًا على ثقافة الأداء التي تربط م�ضالح  وتقوم �ضيا�ضة املكافاآت املتغرية للبنك 
املوظفني مب�ضالح م�ضاهمي البنك. وتدعم هذه العوامل عملية حتقيق الأهداف من 
الق�ضري  املدى  ذات  النتائج  من  كل  حتقيق  مقابل  املمنوحة  املكافاآت  موازنة  خالل 
والأداء امل�ضتدام على املدى الطويل. وقد متت �ضياغة هذه ال�ضيا�ضية بهدف امل�ضاركة 

يف النجاح والربط بني حوافز املوظفني واإطار املخاطر وما ينتج عنها. 

اأ�ضا�ضيًا  عاماًل  املوظفني  قبل جميع  من  الطويل  املدى  على  والإلتزام  النوعية  تعترب 
لنجاح البنك.  ولهذا فاإن البنك ي�ضعى لإجتذاب وحتفيز والإحتفاظ باأف�ضل الكفاءات 
والكوادر امللتزمة بالإ�ضتمرار يف العمل لدى البنك وامل�ضتعدة للقيام بدورها يف خدمة 
م�ضالح امل�ضاهمني على املدى الطويل. ويتكون برنامج مكافاآت البنك من العنا�ضر 

الأ�ضا�ضية التالية:

1. الراتب الأ�ضا�ضي الثابت
2. املزايا

3. مكافاأة الأداء ال�ضنوية )البون�س(

من �ضاأن وجود اإطار حوكمة قوي وفّعال اأن ي�ضمن قيام البنك بالعمل �ضمن حدود 
وا�ضحة فيما يتعلق باإ�ضرتاتيجية و�ضيا�ضة املكافاآت اخلا�ضة به. ويتم الإ�ضراف على 
جميع ال�ضئون املتعلقة باملكافاآت والإلتزام العام بالإ�ضرتاطات الرقابية من قبل جلنة 

التعيينات واملكافاآت التابعة ملجل�س الإدارة. 

اإن �ضيا�ضة مكافاآت البنك تراعي على وجه اخل�ضو�س دور كل موظف، حيث يتم و�ضع 
اإر�ضادات بالنظر اإلى كونه يتحمل خماطر جوهرية و/اأو �ضخ�س ُمعتمد �ضمن دوائر 
الأعمال اأو يقوم بدور يف الرقابة اأو يف الدعم. ويعرف ال�ضخ�س املُعتمد باأنه موظف 
داخل  يلعبه  الذي  الدور  لأهمية  نظرًا  م�ضبقة  رقابية  موافقة  اإلى  تعيينه  يف  يحتاج 
البنك، بينما يعترب املوظف باأنه يتحمل خماطر جوهرية اإذا كان يرتاأ�س دائرة اأعمال 

هامة واأي اأفراد �ضمن �ضيطرته ممن لهم اآثار جوهرية على اإطار خماطر البنك.

ل�ضمان التوافق بني ما نقوم بدفعه للموظفني واإ�ضرتاتيجية اأعمال البنك، فاإننا نقيم 
املالية  وغري  املالية  املدى  طويلة  ال�ضنوية  الأهداف  مقابل  للموظف  الفردي  الأداء 
بعني  هذه  التقييم  عملية  وتاأخذ  البنك.  اأداء  اإدارة  نظام  مع  يتما�ضى  مبا  واملوجزة 
الإلتزام وفوق ذلك كله  واإجراءات  البنك واملخاطر ومعايري  بقيم  الإلتزام  الإعتبار 
الت�ضرف بنزاهة. وب�ضكل عام، فاإن الأداء يتم احلكم عليه لي�س على اأ�ضا�س ما يتم 
التي حتققت  الكيفية  اأ�ضا�س  بل على  والطويل فح�ضب،  الق�ضري  املدى  حتقيقه على 
بها على نف�س القدر من الأهمية، حيث اأن البنك يوؤمن باأن العامل الأخري ي�ضهم يف 

اإ�ضتدامة اأن�ضطة اأعماله على املدى الطويل.

دور جلنة التعيينات واملكافاآت
املكافاآت  �ضيا�ضات  جميع  على  الإ�ضراف  م�ضئولية  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  تتولى 
امل�ضرفة  اللجنة  هي  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  وتعترب  البنك  مبوظفي  اخلا�ضة 
واملنظمة ل�ضيا�ضة وممار�ضات املكافاآت، وهي امل�ضئولة عن حتديد ومراجعة واإقرتاح 
�ضيا�ضة املكافاآت املتغرية ملجل�س الإدارة من اأجل املوافقة عليها. وهي م�ضئولة كذلك 
عن حتديد املبادئ واإطار احلوكمة جلميع قرارات املكافاآت. وت�ضمن جلنة التعيينات 
واملكافاآت تعوي�س ومكافاأة جميع موظفي البنك ب�ضكل عادل وم�ضئول. وتتم مراجعة 
�ضيا�ضة املكافاآت على اأ�ضا�س منتظم لكي تعك�س هذه ال�ضيا�ضة التغيريات التي حتدث 

يف ممار�ضات ال�ضوق وخطة العمل واملخاطر التي يواجهها البنك.

تقــــريــــر املكــــافــــاآت
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املتغرية  املكافاآت  ب�ضيا�ضة  يتعلق  واملكافاآت، فيما  التعيينات  وت�ضمل م�ضئوليات جلنة 
باملهام  حم�ضورة  غري  ولكنها  واخت�ضا�ضاتها،  مهامها  يف  حمدد  هو  كما  للبنك، 

التالية:

اإعتماد ومراقبة مراجعة نظام املكافاآت وذلك ل�ضمان اأن النظام يعمل كما هو   • 

خمطط له.   

موظف  وكل  ُمعتمد  �ضخ�س  لكل  املخ�ض�ضة  واملبالغ  املكافاآت  �ضيا�ضة  اإعتماد   • 

يتحمل املخاطر بالإ�ضافة اإلى جمموع املكافاآت املتغرية التي يتم توزيعها، مع الأخذ    
وامل�ضروفات  والأتعاب  الرواتب  ي�ضمل  املكافاآت  جمموع  اأن  الإعتبار  بعني    

واملكافاآت واملزايا الأخرى التي يح�ضل عليها املوظف.  

ياأخذ بعني  املكافاآت  واأن نظام  املخاطر  اأنواع  املكافاآت جلميع  تعديل  التاأكد من   • 

نف�س  يف  ولكنهم  الق�ضري  املدى  على  الأرباح  يحققون  الذين  املوظفني  الإعتبار    
الوقت يتحملون حجمًا خمتلفًا من املخاطر بالنيابة عن البنك.  

التاأكد من اأنه بالن�ضبة ملن يتحملون املخاطر، ت�ضكل املكافاآت املتغرية جزءًا كبريًا   • 

من جمموع املكافاآت التي يح�ضلون عليها.  

مراجعة نتائج اإختبار الإجهاد والإختبار اخللفي قبل اإعتماد جمموع املكافاآت    •

وامل�ضروفات  والأتعاب  الرواتب  ذلك  يف  مبا  توزيعها،  �ضيتم  التي  املتغرية    
واملكافاآت واملزايا الأخرى التي يح�ضل عليها املوظف.   

التقييم احلذر للممار�ضات التي يتم مبوجبها دفع املكافاآت لالإيرادات امل�ضتقبلية  • 

التعيينات  جلنة  وتقوم  م�ضمون.  غري  واإحتمالها  توقيتها  يبقى  والتي  املحتملة    
واملكافاآت مبناق�ضة م�ضاألة املبالغ املدفوعة للدخل الذي ل ميكن حتقيقه اأو الذي    

يبقى اإحتمال حتقيقه غري م�ضمون وقت القيام بعملية الدفع.  

التدقيق  واإدارة  املخاطر  اإدارة  يف  املعتمدين  لالأ�ضخا�س  بالن�ضبة  اأنه  من  التاأكد   • 

املكافاآت  جمموع  يكون  الإلتزام  واإدارة  املالية  والإدارة  العمليات  واإدارة  الداخلي    
الثابتة واملتغرية مييل ل�ضالح املكافاآت الثابتة.  

ح�ضورهم  اأ�ضا�س  على  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  مكافاآت  ب�ضاأن  تو�ضية  تقدمي   • 

واأدائهم واإلتزامهم بن�س املادة 188 من قانون ال�ضركات التجارية البحريني.  

التاأكد من و�ضع اآليات الإلتزام املنا�ضبة من اأجل �ضمان اإلتزام املوظفني بعدم   • 

ومن  املكافاآت  على  احلذر  اأو  ال�ضخ�ضية  التحوط  ا�ضرتاتيجيات  اإ�ضتخدام    
امل�ضئولية بهدف تقلي�س اآثار ربط املخاطر الكامنة يف ترتيب مكافاآتهم.  

قام جمل�س الإدارة بت�ضكيل جلنة التعيينات واملكافاآت بهدف تلبية الأهداف املذكورة 
اأعاله. هذا وقد وردت تفا�ضيل كاملة عن اللجنة، مبا يف ذلك تواريخ اإنعقادها وذلك 
الإجمايل  املبلغ  بلغ  وقد  ال�ضركات.  ملبادئ حوكمة  وفقًا  والإدارة  التنظيم  باب  حتت 
املدفوع لأع�ضاء جلنة التعيينات واملكافاآت خالل العام على �ضكل اأتعاب مقابل ح�ضور 

اجلل�ضات، 7500 دينار بحريني.

امل�شت�شارون اخلارجيون
لتتما�ضى  املتغرية  املكافاآت  �ضيا�ضة  و�ضع  يف  البنك  اخلارجيون  امل�ضت�ضارون  �ضاعد 
مع ممار�ضات املكافاآت ال�ضحيحة مل�ضرف البحرين املركزي واملمار�ضات املتبعة يف 

القطاع. وي�ضمل ذلك امل�ضاعدة يف و�ضع برنامج حوافز منا�ضب قائم على الأ�ضهم.

جمال تطبيق �شيا�شة املكافاآت
فروعه  على  تطبيقها  و�ضيجري  البنك  م�ضتوى  على  املكافاآت  �ضيا�ضة  تبني  مت  لقد 

اخلارجية و�ضركاته التابعة.

مكافاآت جمل�س الإدارة
يتم تقدير مكافاآت اأع�ضاء جمل�س الإدارة وفقًا لن�س املادة 188 من قانون ال�ضركات 
التجارية البحريني لعام 2001. و�ضوف يتم و�ضع حدود ملبالغ مكافاآت جمل�س الإدارة 
الأتعاب مقابل ح�ضور جل�ضات املجل�س( ل  املكافاآت )با�ضتثناء  بحيث يكون جمموع 
املن�ضو�س  املبالغ  خ�ضم  بعد  وذلك  للبنك،  ال�ضافية  الأرباح  من   ٪5 ن�ضبة  تتجاوز 

عليها يف املادة 188 من قانون ال�ضركات التجارية البحريني من اأي �ضنة مالية.
العمومية  اإجتماع اجلمعية  امل�ضاهمني خالل  ملوافقة  الإدارة  مكافاآت جمل�س  تخ�ضع 
احلوافز  التنفيذيني  الإدارة غري  اأع�ضاء جمل�س  مكافاآت  ت�ضمل  ول  للبنك.  ال�ضنوي 
التي ترتبط بالأداء مثل الأ�ضهم املمنوحة وخيارات الأ�ضهم اأو برامج الأخرى حلوافز 

الأ�ضهم املوؤجلة واملكافاآت اأو املزايا التقاعدية.
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املكافاآت املتغرية للموظفني 
الأداء  مكافاآة  من  غالبيتها  يف  تتكون  وهي  بالأداء  مرتبطة  املتغرية  املكافاآت  اإن 
والت�ضغيلية  املالية  الأهداف  بتحقيق  املتغرية  املكافاآت  وترتبط  ال�ضنوية )البون�س(. 
املحددة لكل عام واأداء املوظفني الفردي يف حتقيق هذه الأهداف وم�ضاهماتهم يف 

حتقيق الأهداف الإ�ضرتاتيجية للبنك. 

بني  ال�ضفافية  حتقيق  اإلى  يهدف  الإدارة  جمل�س  قبل  من  معتمد  اإطار  البنك  لدى   
بني  اجلمع  اأن  اأ�ضا�س  على  الإطار  هذا  ت�ضميم  مت  وقد  املتغرية.  واملكافاآت  الأداء 
الأداء املايل وحتقيق الأهداف غري املالية الأخرى من �ضاأنه - يف حال ت�ضاوت جميع 
الأمور الأخرى- اأن يف�ضي اإلى حتقيق حزمة من املكافاآت امل�ضتهدفة للموظفني. ويتم 
تعديل حزمة املكافاآت لالأخذ بعني الإعتبار املخاطر عرب اإ�ضتخدام املعايري املرتبطة 
باملخاطر )مبا يف ذلك املقايي�س امل�ضتقبلية(. و�ضمن الإطار الذي مت تبنيه لتحديد 
حزمة املكافاآت املتغرية، فاإن جلنة التعيينات واملكافاآت تهدف اإلى املوازنة بني توزيع 

اأرباح البنك بني امل�ضاهمني واملوظفني. 

ت�ضمل موؤ�ضرات الأداء الأ�ضا�ضية على م�ضتوى البنك جمموعة من املقايي�س ق�ضرية 
وطويلة الأجل والتي ت�ضمل الربحية واملالءة املالية وال�ضيولة وموؤ�ضرات النمو.

تقوم جلنة التعيينات واملكافاآت وبكل دقة بتقييم املمار�ضات التي يتم مبوجبها دفع 
املكافاآت لالإيرادات امل�ضتقبلية املحتملة والتي يبقى توقيتها واإحتمالية حتقيقها غري 
موؤكدين. وتبني جلنة التعيينات واملكافاآت اأن قراراتها تتفق مع تقييم الو�ضع املايل 

للبنك وفر�ضه امل�ضتقبلية. 

يتبع البنك اإجراءات ر�ضمية و�ضفافة يف تعديل حزمة املكافاآت لتاأخذ بعني الإعتبار 
جودة الأرباح. وي�ضعى البنك لدفع املكافاآت من الأرباح املحققة والثابتة. واإذا كانت 
جودة الأرباح غري قوية، فاإنه ميكن تعديل قاعدة الأرباح ح�ضب تقدير جلنة التعيينات 

واملكافاآت.

لتكون لدى البنك عمومًا اأية مبالغ قابلة للتوزيع �ضمن حزمة املكافاآت، يجب اأن يحقق 
جمموع  تقل�س  الأداء  وموؤ�ضرات  معايري  وت�ضمن  املالية.  باأهدافه  خا�ضة  احلدود 
لأداء مايل غري م�ضجع  البنك  الأغلب عند حتقيق  ب�ضكل كبري يف  املتغرية  املكافاآت 

لتعديالت  تخ�ضع  اأعاله  املذكورة  املكافاآت  حزمة  فاإن  ذلك،  عن  وعالوة  �ضلبي.  اأو 
املخاطر وذلك مبا يتفق مع هذه التعديالت واإطار الربط.  وت�ضمن عملية اإدارة الأداء 

كون جميع اأهداف وحدات الأعمال واملوظفني من�ضجمة ب�ضكل منا�ضب مع  الكل. 

حوافز  برنامج  ذلك  يف  مبا  املوظفني  جلميع  املدفوع  املتغرية  املكافاآت  جمموع  اإن 
الأ�ضهم يقع �ضمن ن�ضبة 10٪  اإلى 10.5٪ من �ضايف الأرباح قبل اقتطاع )البون�س(. 

مكافاآت عمليات الرقابة
للبنك  ي�ضمح  والدعم  الرقابة  عمليات  يف  للموظفني  املقدمة  املكافاآت  م�ضتوى  اإن 
اأن  البنك  وي�ضمن  العمليات.  لهذه  عالية  خربة  وذوي  اأكفاء  موظفني  باإ�ضتخدام 
ل�ضالح  متيل  اأن  يجب  والدعم  الرقابة  ملوظفي  واملتغرية  الثابتة  املكافاآت  جمموعة 
الثابتة.  وتعتمد املكافاآت املتغرية لعمليات الرقابة على الأهداف اخلا�ضة  املكافاآت 

بها ولي�س على الأداء املايل الفردي لالأعمال التي تقوم مبراقبتها.

يلعب نظام اإدارة اأداء البنك دورًا رئي�ضيًا يف حتديد اأداء وحدات الدعم والرقابة على 
اأ�ضا�س الأهداف املو�ضوعة لها.  ويتم تركيز هذه الأهداف ب�ضكل كبري على الأهداف 
غري املالية والتي ت�ضمل املخاطر والرقابة والإلتزام والإعتبارات الأخالقية بالإ�ضافة 
اإلى بيئة ال�ضوق والبيئة الرقابية عالوة عن املهام ذات القيمة امل�ضافة واخلا�ضة بكل 

وحدة. 

املكافاآت املتغرية لوحدات الأعمال
يتم حتديد املكافاآت املتغرية لوحدات الأعمال ب�ضكل رئي�ضي من خالل اأهداف الأداء 
الأ�ضا�ضية املحددة يف نظام اإدارة اأداء البنك. وت�ضمل هذه الأهداف كل من الأهداف 
الأخالقية  والإعتبارات  والإلتزام  املخاطر  رقابة  ذلك  يف  مبا  املالية،  وغري  املالية 
تقييم  اأثناء  املخاطر  تقييم  مراعاة  اإن  الرقابية.  والبيئة  ال�ضوق  بيئة  اإلى  بالإ�ضافة 
اأداء الأفراد ي�ضمن يف حال وجود اأي اثنني من املوظفني يحققان نف�س الأرباح على 
املدى الق�ضري ولكنهما يتحمالن حجمًا خمتلفًا من املخاطر نيابة عن البنك اأن تتم 

معاملتهما ب�ضكل خمتلف مبوجب نظام املكافاآت.

اإطار تقييم املخاطر
اإن الغر�س من ربط املخاطر هو موازاة و�ضبط املكافاآت املتغرية مع ت�ضكيلة املخاطر 

تقــــريــــر املكــــافــــاآت
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الإعتبار  بعني  ياأخذ  البنك  فاإن  ذلك،  لتحقيق  م�ضاعيه  و�ضمن  البنك.  تواجه  التي 
كل من املعايري الكّمية واملعايري النوعية �ضمن عملية تقييم املخاطر. وتلعب كل من 
عملية  وت�ضمل  املخاطر.  تعديالت  حتديد  يف  دورًا  الأفراد  وقرارات  الكّمية  املعايري 
قابلية  لتقليل  ُو�ضعت  قد  املكافاآت  �ضيا�ضة  كون  ل�ضمان  احلاجة  املخاطر  تقييم 
تتنا�ضب مع خمرجات املخاطر  املوظفني لأخذ خماطر كبرية وغري �ضرورية بحيث 

ويكون لها جمموع منا�ضب من املكافاآت التي تتفق مع عملية �ضبط املخاطر. 

تاأخذ جلنة التعيينات واملكافاآت بعني الإعتبار كون �ضيا�ضة املكافاآت املتغرية من�ضجمة 
ح�ضب  املخاطر  تقييم  وعمليات  اإطار  تطبيق  وي�ضمن  البنك.  خماطر  توزيع  مع 
املكافاآت  للممار�ضات  الدقيق  التقييم  رجعي،  باأثر  والتقييم  امل�ضتقبلية  التوقعات 
غري  وحتقق  توقيت  ذات  تكون  والتي  املحتملة  امل�ضتقبلية  الإيرادات  على  القائمة 

م�ضمون.

املخاطر  ذلك  يف  مبا  املخاطر،  اأنواع  جميع  الإعتبار  بعني  املخاطر  تعديالت  تاأخذ 
راأ�س  وكلفة  ال�ضيولة  ال�ضمعة وخماطر  الأخرى مثل خماطر  واملخاطر  امللمو�ضة  غري 
املال. ويقوم البنك بتقييم املخاطر من اأجل مراجعة الأداء املايل والت�ضغيلي مقابل 
باأن  البنك  ويوؤكد  ال�ضنوية.  املكافاآت  توزيع  واأداء املخاطر قبل  الأعمال  اإ�ضرتاتيجية 
جمموع املكافاآت املتغرية ل يحد من قدرته على تعزيز وتقوية قاعدته الراأ�س مالية. 

تبقى جلنة التعيينات واملكافاآت على اإطالع دائم على اأداء البنك بالإعتماد على اإطار 
اإدارة املخاطر. وت�ضتخدم جلنة التعيينات واملكافاآت هذه املعلومات عند اأخذ املكافاآت 

بعني الإعتبار من اأجل �ضمان التناغم والتوافق بني العوائد واملخاطر واملكافاآت. 

يف ال�ضنوات التي يتكبد فيها البنك خ�ضائر جوهرية يف اأدائه املايل، �ضوف ي�ضمل اإطار 
واملكافاآت بدقة  التعيينات  وتعاين جلنة  التعديالت. كما  العديد من  املخاطر  تعديل 
نتائج اإختبار الإجهاد، والإختبار اخللفي الذي مت اإجرائها على اإطار �ضيا�ضة احلوافز 
)البون�س(،  املوظفني  حوافز  على  ال�ضرورية  التغيريات  باإدخال  وتقوم  املتغرية، 
والتاأجيالت  ال�ضتحقاق  على فرتة  املحتملة  والتغيريات  املكافاآت  تقليل جمموع  مثل 

الإ�ضافية والتخ�ضي�ضات القابلة لالإ�ضرتداد.

اإ�ضتخدام  الإدارة،  جمل�س  موافقة  خالل  ومن  واملكافاآت،  التعيينات  جلنة  ت�ضتطيع 

و�ضائل الرت�ضيد واإتخاذ القرارات الإختيارية التالية: 
زيادة/ تقليل التعديل على تقييم املخاطر باأثر رجعي   •

اإمكانية اإجراء تاأجيالت اإ�ضافية اأو زيادة مبلغ مكافاآت الأ�ضهم   •
الإ�ضرتداد من خالل ترتيب تخ�ضي�ضات قابلة لالإ�ضرتداد  •

اإطار الإعادة
عندما  اأنه،  يقرر  باأن  البنك  اإدارة  ملجل�س  لالإ�ضرتداد  القابلة  التخ�ضي�ضات  ت�ضمح 
اأن  املوؤجلة  املكافاآت  برنامج  مبوجب  امل�ضتحقة  غري  للحوافر  ميكن  منا�ضبًا،  يكون 
ي�ضقط احلق فيها/يتم تعديلها اأو باإمكانية اإ�ضرتداد املكافاآت املتغرية الذي مت ت�ضليمه 
بالإ�ضتجابة  للبنك  ال�ضماح  فهو  وراء ذلك  الهدف من  اأما  وذلك يف حالت معينة.  
وب�ضكل منا�ضب اإذا تبنّي باأن موؤ�ضرات الأداء التي اأُعتمدت يف قرار املكافاآت ل تعك�س 
تخ�ضي�ضات  املوؤجلة  املكافاآت  جميع  وتت�ضمن  الطويل.   املدى  على  املقابل  الأداء 
ت�ضاعد البنك على تقليل اأو اإلغاء املكافاآت للموظفني الذين كان ل�ضلوكهم الفردي اآثار 

�ضارة ب�ضكل جوهري على البنك خالل �ضنة الأداء املعنية.

ل ميكن اإتخاذ اأي قرار ب�ضحب مكافاأة الفرد اإل من قبل جمل�س اإدارة البنك. 

عندما  اأنه،  يقرر  باأن  الإدارة  ملجل�س  لالإ�ضرتداد  القابلة  البنك  تخ�ضي�ضات  ت�ضمح 
املكافاآت  برنامج  مبوجب  امل�ضتحقة  امل�ضتحقة/غري  للحوافز  ميكن  منا�ضبًا،  يكون 

املوؤجلة  تعدل/ُتلغى وذلك يف حالت معينة.  وت�ضمل هذه احلالت ما يلي:

وجود اأدلة مقبولة ودامغة بوجود �ضوء �ضلوك متعمد اأو اأخطاء جوهرية اأو اإهمال   • 
اأو عدم كفاءة لدى املوظف، مما ت�ضبب يف تعري�س البنك/ وحدة عمل املوظف    
يف  جلّي  ب�ضكل  �ضحيحة  غري  معلومات  اأو  املايل  اأدائها  يف  جوهرية  خل�ضائر    
البيانات املالية للبنك اأو اإخفاق جوهري يف اإدارة املخاطر اأو خ�ضائر يف �ضمعة    
البنك اأو املخاطر النا�ضئة نتيجة ت�ضرفات وقرارات هذا املوظف اأو اإهماله اأو    

�ضوء �ضلوكه اأو عدم كفاءته وذلك خالل �ضنة الأداء املعنية.    

فيما  امل�ضاهمني  و/اأو  ال�ضوق  بت�ضليل  متعمد،  وب�ضكل  ق�ضد  املوظف، عن  قيام   • 
يتعلق بالأداء املايل للبنك خالل �ضنة الأداء املعنية.   

ميكن اللجوء اإلى الإ�ضرتداد اإذا كان التعديل اخلاطئ للجزء غري امل�ضتحق غري كاف 
وذلك بالنظر اإلى طبيعة وحجم امل�ضاألة.
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املكافاأة املوؤجلة
اإن املوظفني مبن�ضب مدير اأول فما فوق، وكذلك املوظفني ممن يح�ضلون على جمموع املكافاآت ال�ضنوية بقيمة 100.000 دينار بحريني فما فوق يخ�ضعون لتاأجيل املكافاأة 

املتغرية وذلك كما يلي:

 مكونات
 التعوي�ضات

املتغرية
نقد مدفوع مقدمًا

اأ�ضهم مقدمة
نقد موؤجل

مكافاآت اأ�ضهم موؤجلة

٪40
-

٪10

٪50

٪40
-

٪10

٪50

٪50
٪10

-

٪40

فوري
فوري

3 �ضنوات*

3 �ضنوات*

-
6 �ضهور

-

6 �ضهور

-
نعم
نعم

نعم

نعم
نعم
نعم

نعم

اأكرب خم�س موظفني 
من حيث الرواتب

املدراء الأوائل 
وم�ضاعدو املدير 

العام
الإ�ضرتداد اخلطاأ الحتفاظ فرتة التاأجيل  املدراء العامون

فما فوق

* يتم ا�ضتحقاق النقد اأو الأ�ضهم املوؤجلة على اأ�ضا�س ن�ضبي على مدى 3 �ضنوات.

ميكن للجنة التعيينات واملكافاآت، وبالإعتماد على تقييمها لتوزيعات الأدوار واملخاطر التي يتحملها املوظف، اأن تقوم بزيادة تغطية املوظفني والتي �ضتخ�ضع لرتتيبات التاأجيل.

األف دينار بحريني األف دينار بحريني   
2014  2015  

27  24 •  اأتعاب ح�ضور جل�ضات 
440  460 •  مكافاآت 

-  - •  اأخرى 

بيانات املكافاآت املدفوعة
)اأ( جمل�س الإدارة

جزء من املكافاأة املتغرية التي يتم منحها ودفعها نقدًا عند الإنتهاء من عملية تقييم الأداء لكل �ضنة. نقد مدفوع مقدماً 

جزء من املكافاأة املتغرية التي يتم منحها ودفعها نقدًا على اأ�ضا�س ن�ضبي على مدى 3 �ضنوات. نقد موؤجل 

جزء من املكافاأة املتغرية التي يتم منحها واإ�ضدارها على �ضكل اأ�ضهم عند الإنتهاء من عملية تقييم الأداء لكل �ضنة. مكافاآت اأ�ضهم مقدماً 

جزء من املكافاأة املتغرية التي يتم منحها ودفعها على �ضكل اأ�ضهم على اأ�ضا�س ن�ضبي على مدى 3 �ضنوات. اأ�ضهم موؤجلة 

هذا وتخ�ضع جميع املكافاآت املوؤجلة للتخ�ضي�ضات القابلة لالإ�ضرتداد. ويتم دفع جميع مكافاآت الأ�ضهم لي�ضتفيد املوظف بعد فرتة احتفاظ مدتها �ضتة �ضهور اإعتبارًا من تاريخ 
ا�ضتحقاقه لها. اإن عدد مكافاآت اأ�ضهم راأ�س املال املقدمة ترتبط ب�ضعر اأ�ضهم البنك ح�ضب قوانني برنامج حوافز اأ�ضهم البنك. ويتم دفع اأي اأرباح نقدية على هذه الأ�ضهم اإلى 

املوظف بالإ�ضافة اإلى الأ�ضهم )اأي بعد فرتة الحتفاظ(.

عنا�ضر املكافاآت املتغرية
تت�ضمن املكافاآت املتغرية العنا�ضر الرئي�ضية التالية:

تقــــريــــر املكــــافــــاآت
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)ب( املوظفني
1. مكافاآت املوظفني

2014

2015

األف دينار بحريني

األف دينار بحريني

 عـــــــــــــــــدد
املوظفني

 عـــــــــــــــــدد
املوظفني

نقــــــــــداً

نقــــــــــداً

الأ�ضخا�س املعتمدون
- وحدات العمل

- الرقابة والدعم
 اأ�ضخا�س اآخرون

يتحملون خماطر جوهرية 
موظفون اآخرون

موظفون اأقليميون
املجموع

الأ�ضخا�س املعتمدون
- وحدات العمل

- الرقابة والدعم
 اأ�ضخا�س اآخرون

يتحملون خماطر جوهرية 
موظفون اآخرون

موظفون اأقليميون
املجموع

7
12

5

533
30

557

1.463
1.181

266

7.243
588

10.153

3.351
2.237

586

13.422
864

19.596

307
270

78

3.123
246

3.778

636
375

121

2.961
30

4.093

787
332

97

76
-

1.292

155
18

-

-
-

173

3
61

24

19
-

107

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-
-
-

نقــــــــــداً

نقــــــــــداً

مقــــــــــدمــــــــــاً

مقــــــــــدمــــــــــاً

مــــــــــوؤجلــــــــــة

مــــــــــوؤجلــــــــــة

نقــــــــــداً

نقــــــــــداً

اأ�ضهــــــــــم

اأ�ضهــــــــــم

اأ�ضهــــــــــم

اأ�ضهــــــــــم

اأخــــــــــرى

اأخــــــــــرى

اأخــــــــــرى

اأخــــــــــرى

)نقداً/اأ�ضهم(

)نقداً/اأ�ضهم(

)نقداً/اأ�ضهم(

)نقداً/اأ�ضهم(

مكافاآت 
اأوليــــــــة

مكافاآت 
اأوليــــــــة

مكـــافــــاآت 
م�ضمونة

مكـــافــــاآت 
م�ضمونة

مكافاأة ثابتة

مكافاأة ثابتة

املجموع

املجموع

املكافاأة املتغرية

املكافاأة املتغرية

4.093  -  900  170  13  743  -  -  633  1.632  11
2.288  -  345  26  54  384  -  -  336  1.143  13

506  -  72  -  18  90  -  -  86  241  5

12.629  -  114  -  29  2.864  -  -  3.056  6.567  513
594  -  -  -  -  21  -  -  138  4.35  30

20.111  -  1.431  196  113  4.102  -  -  4.249  10.020  572

2. املكافاآت املوؤجلة

2015  

املجموع اأخرى  ال�ضهم  نقد   

)األف دينار بحريني( )األف دينار بحريني(  )األف دينار بحريني(*  الرقم  )األف دينار بحريني(   

-  -     -     -     - الر�ضيد الفتتاحي 

 1.572  -   1.400  1.876.137   173 املكافاآت التي مت منحها خالل العام 

)107(  -  )107(  )143.586(  - املكافاآت التي مت دفعها/اإ�ضدارها خالل الفرتة 

-  -  -  -  - تعديالت على اخلدمة والأداء واملخاطر 

 3  -  -  -   3 التغيريات يف قيمة املكافاآت غري امل�ضتحقة 

 1.468  -   1.292   1.732.551   176 الر�ضيد النهائي 

*بناًء على �ضعر املكافاآت الأ�ضلي 



البيـــــــانـــــــات املـــــــاليـــــــة

55 تقرير مدققي احل�ضابات اإلى ال�ضادة امل�ضاهمني 
56 بيان املركز املايل 
57 بيان الربح اأو اخل�ضارة 
58 بيان الدخل ال�ضامل 
59 بيان التغريات يف حقوق امللكية 
61 بيان التدفقات النقدية 
62 اإي�ضاحات حول البيانات املالية 
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º°SÉ≤dG ø°ùM ˆGóÑY ¥GRôdGóÑY  ójDƒŸG π«∏N ∞°Sƒj ¥hQÉa
IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Yh …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG  IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

2014  2015   
(á«æjôëÑdG  ÒfÉfódG  ÚjÓÃ)  ìÉ°†jEG  

   äGOƒLƒŸG
111^07  106^78   ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f
491^42  462^94  4  áæjõÿG äGóæ°S
283^88  185^45  5  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh

0^56  6^04  6  ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
780^97  1051^72  7  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
999^49  1094^04  8  ájQÉªãà°SEG á«dÉe ¥GQhCG

24^60  37^75  9  á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°SEG
33^48  42^48  10  iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa
12^99  12^51  19  äGó©eh äGQÉ≤Y

2738^46  2999^71   äGOƒLƒŸG ´ƒª›
   
   äÉHƒ∏£ŸG

138^33  271^49  11  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe
28^16  69^65  12  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S

2154^85  2247^02  13  øFÉHõdG ™FGOh
39^10  46^79  14  iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa

2360^44  2634^95   äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
   
   á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

94^09  105^41  20  ∫ÉŸG ¢SCGQ
-  (1^72)  20   º¡°SC’ÉH ÚØXƒŸG õaGƒM ΩÉ¶f â– º¡°SCG
-  1^21  21  QGó°UG IhÓY

47^05  51^75  21  ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àME’G
32^40  32^40  21  ΩÉ©dG »WÉ«àME’G

204^48  175^71  21  IÉ≤Ñà°ùe ìÉHQCGh iôNCG äÉ«WÉ«àMEG
378^02  364^76   á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

2738^46  2999^71   á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

 .º¡æY áHÉ«ædÉH  É¡©bhh 2016 ôjÉæj 25 ïjQÉàH IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe 99 ≈dEG 56 øe äÉëØ°üdG ≈∏Y á°Vhô©ŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG äóªàYG

.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe kGAõL πµ°ûJ 43 ≈dEG 1 øe äÉMÉ°†jE’G

‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H
2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
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2014  2015   
(á«æjôëÑdG  ÒfÉfódG  ÚjÓÃ)  ìÉ°†jEG  

75^76  76^13  23  áÑ°ùàµe óFGƒa
(16^18)  (16^61)  23  áYƒaóe óFGƒa

59^58  59^52   áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG ‘É°U
29^63  34^88  24  iôNCG äGOGôjEG
89^21  94^40   »∏«¨°ûàdG πNódG ´ƒª›

19^60  20^22  25  ÚØXƒŸG äÉahô°üe
9^59  9^88   iôNCG äÉahô°üe

29^19  30^10   π«¨°ûàdG äÉahô°üe ´ƒª›

60^02  64^30   äÉ°ü°üîŸG ìôW πÑb ìÉHQC’G

(6^08)  (7^74)  7  äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG áª«b ‘ ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl
(0^50)  (1^30)   äGQÉªãà°S’G áª«b ‘ ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl
53^44  55^26   áæ°ùdG íHQ

¢ù∏a 51^6  ¢ù∏a 53^3  38  á°†ØîŸGh á«°SÉ°SC’G óMGƒdG º¡°ùdG á«ëHQ

º°SÉ≤dG ø°ùM ˆGóÑY ¥GRôdGóÑY  ójDƒŸG π«∏N ∞°Sƒj ¥hQÉa
IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Yh …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG  IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe kGAõL πµ°ûJ 43 ≈dEG 1 øe äÉMÉ°†jE’G

IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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2014  2015  
(á«æjôëÑdG  ÒfÉfódG  ÚjÓÃ)  

53^44  55^26  áæ°ùdG íHQ

  :ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG

IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ≈dEG É¡Ø«æ°üJ IOÉYEG øµÁ hCG ” »àdG OƒæÑdG

-  (0^01)  á«ÑæL’G á∏ª©dG πjƒ– ‘ ácô◊G
  :(™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ¥GQhCG) ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG

(3^87)  (39^65)  ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG ‘É°U   
(0^35)  (4^96)  IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ≈dEG ∫ƒëŸG ≠∏ÑŸG ‘É°U   
(0^42)  (0^36)  á∏«eR ácô°T ‘ ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG øe ∂æÑdG á°üM
(4^64)  (44^98)  áæ°ù∏d ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

48^80  10^28  áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

πeÉ°ûdG πNódG ¿É«H
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  58
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2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
  ¢ü°üfl  »WÉ«àMEG     ΩÉ¶f â– º¡°SCG    

 ìÉHQC’G  äÉÑ¡dG  áª«≤dG  »WÉ«àME’G  »WÉ«àME’G  IhÓY  ÚØXƒŸG õaGƒM    
´ƒªéŸG  *IÉ≤Ñà°ùŸG  äÉYÈàdGh  ádOÉ©dG  ΩÉ©dG  ÊƒfÉ≤dG  QGó°UCG  º¡°SC’ÉH  ∫ÉŸG ¢SCGQ  ìÉ°†jEG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ÚjÓÃ

378^02  139^73  12^15  52^60  32^40  47^05  -  -  94^09    2015 ôjÉæj  1 ‘ ó«°UôdG
          : 2014 ΩÉY äÉ«°ü°üîJ

(23^52)  (23^52)  -  -  -  -  -  -  -   (%25) ájó≤f  ìÉHQCG -
-  -  -  -  (9^41)  -  -  -  9^41   (%10) áëæe º¡°SCG QGó°UEG -
-  (2^67)  2^67  -  -  -  -  -  -    äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG ≈dG πjƒ– -
-  (14^11)  -  -  14^11  -  -  -  -   ΩÉ©dG »WÉ«àME’G  ≈dEG πjƒ– -
-  -  -  -  (4^70)  4^70  -  -  -   ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àME’G ≈dEG πjƒ– -

 354^50  99^43  14^82  52^60  32^40  51^75  -  -  103^50   2014 ΩÉY äÉ«°ü°üîJ ó©H ó«°UôdG
-  -  -  -  -  -  -  (1^91)  1^91   ÚØXƒª∏d º¡°SCG QGó°UEG
1^40  -  -  -  -  -  1^21  0^19  -   É¡°ü«°üîJ ” ÚØXƒª∏d º¡°SCG

          :áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG
55^26  55^26  -  -  -  -  -  -  -   áæ°ùdG íHQ -

(44^98)  -  -  (44^98)  -  -  -  -  -   ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG -
10^28  55^26  -  (44^98)  -  -  -  -  -   áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›
(1^42)  -  (1^42)  -  -  -  -  -  -   äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG ¢ü°üfl ΩGóîà°SG

364^76  154^69  13^40  7^62  32^40  51^75  1^21  (1^72)  105^41  22-20  2015 Èª°ùjO 31 ‘ ó«°UôdG

 »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 26^35 äÉ°ü«°üîàdG √òg πª°ûJh  .ájƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dPh ∂æÑdG »ªgÉ°ùe ≈dEG 2015 ΩÉ©d äÉ°ü«°üîàdG Ëó≤J ºà«°S  *
 ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àMÓd »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^96 ≠∏Ñe πjƒ–h äÉYÈàdGh äÉÑ¡∏d »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^76 ≠∏Ñeh (%25 :2014) %25 áÑ°ùæH ∂dPh ájó≤f ìÉHQCÉc
 Iô°ûY πµd óMGh º¡°S ∫ó©Ã áëæe º¡°SCG QGó°UEG kÉ°†jCG IQGOE’G ¢ù∏› ≈°UhCGh  .ΩÉ©dG »WÉ«àM’G ≈dEG IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’G øe »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 15^81 ≠∏Ñe πjƒ–h
 »WÉ«àMÓd ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 5^27 ≠∏Ñe πjƒ–h ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 10^54 ≠∏Ñe ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ácƒ∏‡ º¡°SCG

.ÊƒfÉ≤dG

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

59  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG

.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe kGAõL πµ°ûJ 43 ≈dEG 1 øe äÉMÉ°†jE’G



á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  60

2014 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
  ¢ü°üfl  »WÉ«àMEG     ΩÉ¶f â– º¡°SCG    

 ìÉHQC’G  äÉÑ¡dG  áª«≤dG  »WÉ«àME’G  »WÉ«àME’G  IhÓY  ÚØXƒŸG õaGƒM    
´ƒªéŸG  IÉ≤Ñà°ùŸG  äÉYÈàdGh  ádOÉ©dG  ΩÉ©dG  ÊƒfÉ≤dG  QGó°UCG  º¡°SC’ÉH  ∫ÉŸG ¢SCGQ  ìÉ°†jEG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ÚjÓÃ

363^14  121^79  10^57  57^24  32^40  47^05  -  -  94^09    2014 ôjÉæj  1 ‘ ó«°UôdG
: 2013 ΩÉY äÉ«°ü°üîJ

(32^93)  (32^93)  -  -  -  -  -  -  -   (%25) ájó≤f  ìÉHQCG -
-  (2^57)  2^57  -  -  -  -  -  -    äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG ≈dG πjƒ– -

330^21  86^29  13^14  57^24  32^40  47^05  -  -  94^09   2013 ΩÉY äÉ«°ü°üîJ ó©H ó«°UôdG

:áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG
 53^44  53^44  -  -  -  -  -  -  -   áæ°ùdG íHQ -
(4^64)  -  -  (4^64)  -  -  -  -  -   ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG -
48^80  53^44  -  (4^64)  -  -  -  -  -   áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›
(0^99)  -  (0^99)  -  -  -  -  -  -   äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG ¢ü°üfl ΩGóîà°SG
378^02  139^73  12^15  52^60  32^40  47^05  -  -  94^09  22-20  2014 Èª°ùjO 31 ‘ ó«°UôdG

.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe kGAõL πµ°ûJ 43 ≈dEG 1 øe äÉMÉ°†jE’G



2014  2015   
(á«æjôëÑdG  ÒfÉfódG  ÚjÓÃ)  ìÉ°†jEG  

:äÉ«∏ª©dG á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG
53^44  55^26   áæ°ùdG íHQ

   :äÉ«∏ª©dG øe ó≤ædG ‘É°U ™e πNódG ‘É°U á≤HÉ£Ÿ äÉjƒ°ùJ
1^92  1^77   ∑Ó¡à°SE’G
6^08  7^75  7  äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG áª«b ‘ ¢VÉØîfG ¢ü°üfl
0^50  1^30   äGQÉªãà°S’G áª«b ‘ ¢VÉØîfG ¢ü°üfl

(2^40)  (4^58)   á∏«eR äÉcô°T ìÉHQCG øe ∂æÑdG á°üM
59^54  61^50   äÉjƒ°ùàdG ó©H áæ°ùdG íHQ

   á«∏«¨°ûàdG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ‘ äGÒ«¨àdG
(7^54)  2^02   (»eGõdEG …ó≤f »WÉ«àMEG) ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCG

187^07  (120^26)   áæjõÿG äGóæ°S
24^12  12^54   iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh

0^01  (5^48)   ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
72^35  (276^44)   äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
10^84  (137^13)   ájQÉªãà°SEG á«dÉe ¥GQhCG
(9^81)  (9^01)   iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa

(114^49)  133^16   iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe
(1^73)  41^48   AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S
71^31  92^17   øFÉHõdG ™FGOh

8^32  5^33   iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa
299^99  (200^12)   äÉ«∏ª©dG á£°ûfCG øe œÉædG /  (‘ Ωóîà°ùŸG) ó≤ædG ‘É°U

   :QÉªãà°SE’G á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG
-  (9^16)   á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°SG

0^19  0^23   á∏«eR äÉcô°T øe áª∏à°ùe º¡°SCG ìÉHQCG
(1^00)  (1^29)   (‘É°U) äGó©eh QÉ≤Y AGô°T
(0^81)  (10^22)   QÉªãà°SE’G á£°ûfCG ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U

:πjƒªàdG á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG
(32^93)  (23^26)   áYƒaóe º¡°SCG ìÉHQCG

(0^99)  (1^42)   áYƒaóe äÉYÈJh äÉÑg
(33^92)  (24^68)   πjƒªàdG á£°ûfCG ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U
265^26  (235^02)   ¬ªµM ‘ Éeh ó≤ædG ‘ IOÉjõdG  /  (¢ü≤ædG) ‘É°U

342^41  607^67  15  ôjÉæj 1 ‘ ¬ªµM ‘ Éeh ó≤ædG
607^67  372^65  15  Èª°ùjO 31 ‘ ¬ªµM ‘ Éeh ó≤ædG

ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿É«H
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

61  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG

.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe kGAõL πµ°ûJ 43 ≈dEG 1 øe äÉMÉ°†jE’G



á£°ûfC’G (1
 ∂æÑdG  πª©jh  .1957  ôjÉæj  ‘  ¬dÉªYCG  CGóHh  .…ÒeCG  Ωƒ°Sôe  ÖLƒÃ  øjôëÑdG  áµ∏ªÃ  â°ù°SCÉJ  .áeÉY  á«æjôëH  áªgÉ°ùe  ácô°T  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH
 ¢VÉjôdÉH  ∂æÑdG  ´ôah  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhóH  »ÑXƒHCÉH  ∂æÑdG  ´ôa  πª©j  Éªæ«H  .áFõŒ  ´É£b  ∂æÑc  …õcôŸG  øjôëÑdG  ±ô°üe  øe  QOÉ°U  ¢ü«NÎH
 á£°ûfCGh  äÉcô°ûdGh  OGôaCÓd  á«aô°üe  äÉeóN  Ëó≤J  ‘  á«°ù«FQ  áØ°üH  ∂æÑdG  á£°ûfCG  πãªàJ  .∫hódG  ∂∏J  ÚfGƒbh  º¶æd  kÉ≤ÑW  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ‘

.ájQÉªãà°SE’G  äGQÉ°ûà°SE’G  äÉeóNh  ∫ÉŸG  ¥Gƒ°SCGh  áfGõÿG

 -øjôëÑdG á°UQƒH ‘ áLQóe ∂æÑdG º¡°SCG .øjôëÑdG áµ∏‡ .áeƒµ◊G ´QÉ°T .»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH êôH .106 Ü.¢U »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH ƒg ∂æÑ∏d πé°ùŸG ¿Gƒæ©dG
.øjôëÑdG áµ∏‡ -áeÉæŸG

áeÉ¡dG  á«Ñ°SÉëŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  (2
ΩGõàd’G ¿É«H  (CG

 …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe ¿ƒfÉbh 2001 ΩÉ©d »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb äÉÑ∏£àeh á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG ”
.2006 ΩÉ©d á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh

OGóYE’G ¢SÉ°SCG  (Ü

.∂æÑ∏d á«Ø«XƒdG á∏ª©dG »gh (.Ü .O) »æjôëÑdG QÉæjódÉH ∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢VôY ”

 ,™«Ñ∏d  IôaƒàŸG  äGQÉªãà°S’Gh  ,IQÉ°ùÿG  hCG  íHôdG  ¿É«H  ∫ÓN øe ádOÉ©dG  áª«≤dÉH  á«dÉŸG  äGhOC’G  GóY  Éª«a  ,á«îjQÉàdG  áØ∏µàdG  CGóÑŸ  kÉ≤ah  á«dÉŸG  äÉfÉ«ÑdG  äóYCG
 á≤Ñ£e âfÉc Éªc âHÉK ƒëf ≈∏Y á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg OGóYEG ‘ á≤Ñ£ŸG áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ΩGóîà°SG ” . ádOÉ©dG áª«≤dÉH á°SÉ≤ŸG á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’Gh

 :√ÉfOCG ìhô°ûe ƒg Ée GóY Éª«a ,á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ‘

2015 ôjÉæj 1 øe ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°ùdG äGÒ°ùØàdGh äÓjó©àdGh Iójó÷G ÒjÉ©ŸG (1
:»∏j Éªc ∂æÑdG ábÓY äGP Èà©J »àdGh 2015 ôjÉæj 1 ‘ ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S âëÑ°UCG »àdG äGÒ°ùØàdGh äÓjó©àdGh ÒjÉ©ŸG

(19 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e ≈∏Y äÓjó©J) ÚØXƒŸG äÉªgÉ°ùe :IOóëŸG ™aÉæŸG §£N  (CG  
 AÉæH , ™aÉæŸG §£N ójóëàd iôNC’G ±GôWC’G hCG ÚØXƒŸG äÉªgÉ°ùe ÜÉ°ùàMÉH á°ù°SDƒŸG Ωƒ≤J ¿CG Öéj ∞«c í°VƒJ 19 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e ≈∏Y äÓjó©àdG

 .∞XƒŸG πÑb øe áeó≤ŸG áeóÿG äGƒæ°S OóY ≈∏Y óªà©J äÉªgÉ°ùŸG √òg âfÉc GPEG Ée ≈∏Y

 ,É¡«a áeóÿG Ëó≤J ” »àdG IÎØdG ‘ áeóÿG áØ∏µJ ‘ ¢†«Øîàc É¡HÉ°ùàMG QÉ«N á°ù°SDƒª∏d ¿EÉa ,áeóÿG äGƒæ°S OóY ≈∏Y óªà©J ’ »àdG äÉªgÉ°ùª∏d áÑ°ùædÉHh
 áeõ∏e á°ù°SDƒŸG ¿EÉa ,áeóÿG äGƒæ°S OóY ≈∏Y óªà©J »àdG äÉªgÉ°ùª∏d áÑ°ùædÉH ,´hô°ûª∏d ¿ÉªàF’G IóMh á≤jôW ΩGóîà°SÉH ÚØXƒŸG áeóN äGÎa ≈dEG É¡àÑ°ùf hCG

.∞XƒŸG áeóN IÎØd É¡àÑ°ùæH

.∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y …ôgƒL ôKCG …CG √ÓYCG äÓjó©à∏d óLƒj’

ó©H É¡≤«Ñ£J ºàj ⁄ »àdG IQOÉ°üdG äGÒ°ùØàdGh äÓjó©àdGh Iójó÷G ÒjÉ©ŸG (2
.2016 ôjÉæj 1 ó©H hCG øe á«¡àæŸG áæ°ù∏d ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ¿ƒµà°S »àdGh , kÓÑ≤à°ùe ∂æÑdG á£°ûfCÉH ábÓY äGP íÑ°üà°S »àdG á«dÉàdG äGÒ°ùØàdGh ÒjÉ©ŸG øe OóY QGó°UEG ”

á«dÉŸG äGhOC’G - (9) ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG (CG
 QÉ«©ŸG .¢SÉ«≤dGh ÜÉ°ùàM’G -á«dÉŸG äGhOC’G :(39) ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e πfi πëj 2014 ƒ«dƒj ‘ Qƒ°ûæŸGh (9) ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG
 á©bƒàŸG á«fÉªàF’G IQÉ°ùî∏d ójó÷G êPƒªædG  ∂dP ‘ ÉÃ ,á«dÉŸG  äGhOC’G ¢SÉ«bh ∞«æ°üJ ∫ƒM É k©LGôe É k¡«LƒJ πª°ûj (9) ºbQ á«dÉŸG  ôjQÉ≤àdG  OGóYE’ ‹hódG

.•ƒëàdG áÑ°SÉëŸ Iójó÷G áeÉ©dG äÉÑ∏£àŸGh á«dÉŸG äGOƒLƒŸG áª«b ¢VÉØîfG ÜÉ°ùàM’

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  62



 .(39) ºbQ ‹ÉŸG áÑ°SÉëŸG QÉ«©Ã á°UÉÿG ÜÉ°ùàM’G AÉ¨dEGh ÜÉ°ùàM’G äÉ¡«LƒJ É keób πª– Éªc
 .2018 ôjÉæj 1 ó©H hCG øe CGóÑJ »àdG äGƒæ°ù∏d ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S ¿ƒµ«°S (9) ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG

.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y QÉ«©ŸG Gòg ≥«Ñ£J øe πªàëŸG ôKC’G º««≤àH É k«dÉM ∂æÑdG Ωƒ≤j

AÓª©dG ™e Oƒ≤©dG OGôjEG - (15) ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG (Ü 

 OGôjE’G ÜÉ°ùàMG äGOÉ°TQEG πfi πëjh .OGôjE’G ÜÉ°ùàMG á«Ø«ch ºch ,¿Éc GPEG Ée ójóëàd kÓeÉ°T G kQÉWEG ¢ù°SDƒj (15) ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG
 ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG áæ÷ Ò°ùØJh AÉ°ûfE’G Oƒ≤Y -(11) ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©eh OGôjE’G -(18) ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e ∂dP ‘ ÉÃ ,á«dÉ◊G

.AÓª©dG A’h èeGôH -(13) ºbQ á«dÉŸG

 …ôgƒL ôKCG …CG √ÓYCG QÉ«©ŸG ≥«Ñ£àd ¿ƒµj ød .2018 ôjÉæj 1 ó©H hCG øe CGóÑJ »àdG äGƒæ°ù∏d ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S ¿ƒµ«°S (15) ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG
.∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y

2013 -2011 IQhOh 2012 -2010 IQhO á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG ≈∏Y ájƒæ°ùdG äÓjó©àdG  (ä 
 OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG ∞∏àîŸ äÓjó©àdG øe G kOóY πª°ûJ 2013 -2011h 2012 -2010 äGƒæ°ù∏d á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG ≈∏Y ájƒæ°ùdG äÓjó©àdG
 ÖæL ≈dEG É kÑæL) ôµÑŸG ≥«Ñ£àdÉH ìÉª°ùdG ™e ,2014 ƒ«dƒj 1 ïjQÉJ ó©H hCG øe AGóàHG á«∏Ñ≤à°ùŸG IÎØdG ≈∏Y ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S äÓjó©àdG º¶©e ¿ƒµà°Sh á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG

.iôNC’G á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG ≈∏Y ábÓ©dG äGP á≤MÓdG äÓjó©àdG É k°†jCG ≥Ñ£à°S ádÉ◊G √òg ‘h ,(ádÉM πµH á°UÉÿG á«dÉ≤àf’G äÉÑ∏£àŸG ™e

.äÓjó©àdG √òg ≥«Ñ£àd áé«àf ∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y …ôgƒL ôKCG …CG ∑Éæg ¿ƒµj ød
 

ÒjÉ©ª∏d ôµÑŸG ≥«Ñ£àdG  (3
.2015 ΩÉY ‘ ádó©ŸG hCG Iójó÷G ÒjÉ©ª∏d ôµÑŸG ≥«Ñ£àdÉH ∂æÑdG º≤j ⁄

á«ÑæLC’G äÓª©dG  (ä
:á«ÑæLC’G á∏ª©dÉH äÉ«∏ª©dG

 ≈dEG á«ÑæLC’G äÓª©dÉH á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG πjƒ– ºàjh .á∏eÉ©ŸG AGôLEG óæY IóFÉ°ùdG ±ô°üdG QÉ©°SCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«ÑæLC’G äÓª©dÉH á«∏ª©dG ÜÉ°ùàMG ºàj
 hCG íHôdG ¿É«H ‘ ≥≤ëàJ ⁄ ΩCG â≤≤– AGƒ°S πjƒëàdG øY áŒÉædG ±ô°üdG äÉbhôa êQóJh .‹ÉŸG ™°VƒdG ¿É«H ïjQÉJ ‘ IóFÉ°ùdG ±ô°üdG QÉ©°SCÉH »æjôëÑdG QÉæjódG

.iôNC’G äGOôjE’G óæH â– IQÉ°ùÿG
 

 ‘ ájQƒØdG ±ô°üdG QÉ©°SCG ΩGóîà°SÉH á«∏ëŸG á∏ª©dG ≈dEG ádOÉ©dG É¡àª«b ÜÉ°ùàMEG ” »àdGh á«ÑæLC’G äÓª©dÉH áªs«≤ŸGh á«dÉe Ò¨dG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG πjƒ– ºàj
 IôaƒàŸG º¡°SC’G πjƒ– øe áŒÉædG ¥hôØdG AÉæãà°SÉH IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ á«ÑæLC’G á∏ª©dG πjƒ– IOÉYEG ¥hôa ÜÉ°ùàMG ºàjh .ádOÉ©dG áª«≤dG ÜÉ°ùàMG ïjQÉJ

.ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ«¨àdG øe Aõéc ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG øª°V É¡HÉ°ùàMG ºàj »àdGh ™«Ñ∏d
 

:á«LQÉÿG ´hôØdG
 ´hôØdG √ò¡d äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G πjƒ– ºàjh .IÎØdG ájÉ¡f ‘ ájQƒØdG ±ô°üdG QÉ©°SCÉH »æjôëÑdG QÉæjódG ≈dEG á«LQÉÿG ´hôØdG äÉHƒ∏£eh äGOƒLƒe πjƒ– ºàj
 √òg ‘ »MÉààa’G QÉªãà°SE’G ‘É°U πjƒ– øY áŒÉædG äÉbhôØdG äÉÑKEG ºàjh .IÎØdG ∫ÓN ±ô°üdG QÉ©°SCG §°Sƒàe ΩGóîà°SÉH »æjôëÑdG QÉæjódG ≈dEG á«LQÉÿG

.ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ‘ ´hôØdG

IQGOE’G äGôjó≤Jh äÉ©bƒàdG ΩGóîà°SG  (ç
.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG óæY É¡H òNC’G Öéj »àdG IQGOE’G ΩÉµMCGh äGôjó≤àdGh äÉ«°VôØdGh á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdÉH ¬éFÉàfh ∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ôKCÉàJ

 π°†aCG  ™e ΩÉµMC’Gh äÉ«°VôØdG ≈°TÉªàJ ¿CG  Öéj .äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg ‘ áæ∏©ŸG ≠dÉÑŸG ≈∏Y ôKDƒJ äÉ«°Vôah äGôjó≤J πª©H ∂æÑdG Ωƒ≤j
 äÉ©bƒàdÉc iôNCG πeGƒYh IÈÿG ≈∏Y kGAÉæH ôªà°ùe πµ°ûH ΩÉµMC’Gh äGôjó≤àdG º««≤J ºàj .ábÓ©dG äGP á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG Ö°ùM äGôjó≤àdG

 πµ°ûH áª«≤dG ¢VÉØîfG º««≤àd ¢Vhô≤dG ßaÉfi á©LGôÃ ∂æÑdG Ωƒ≤j .á«∏Ñ≤à°ùŸG çGóMCÓd

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

63  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG



 ¢VÉØîfG ≈∏Y áXƒë∏e πF’O ∑Éæg âfÉc GPEG ΩÉµMCG πª©H ∂æÑdG Ωƒ≤j .IQÉ°ùÿG hG íHôdG ¿É«H ‘ áª«≤dG ¢VÉØîfG ôFÉ°ùN π«é°ùJ ÜƒLh ójó– óæY .πbC’G ≈∏Y …ƒæ°S ™HQ
 ®ƒë∏ŸG π«dódG πªà°ûj ¿CG øµªŸG øe .á¶ØëŸG ‘ ¢VÉØîf’G ≈∏Y ±ô©àdG πãe ¢Vhô≤dG á¶Øfi øe á©bƒàŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d ¢†Øîæe ¢SÉ«≤H áYƒÑàe áª«≤dG

.∂æÑdG ‘ äGOƒLƒŸG ¢VÉØîfÉH §ÑJôJ »àdGh »∏ëŸG hCG »æWƒdG OÉ°üàb’G ádÉM hCG .áYƒªéŸG ‘ ¢VÎ≤ŸG πÑb øe ™aódG ádÉM ‘ »Ñ∏°S Ò«¨J OƒLh ≈dEG Ò°ûj …òdGh

 á¶ØëŸG ‘ á¡HÉ°ûe áª«≤dG ¢VÉØîfG OƒLƒH »Yƒ°Vƒe π«dOh ¿ÉªàF’G ôWÉfl ¢üFÉ°üN ¢ùØæd á«îjQÉàdG ôFÉ°ùÿG IÈN ≈∏Y kAÉæH äGôjó≤àdG πª©H IQGOE’G Ωƒ≤J
.áª«≤dG ¢VÉØîfG º««≤àd

 …ôgƒL ºµM ∞«æ°üàdG Ö∏£àj .¥É≤ëà°S’G ≈àM É¡H ßØàfi É¡fEG ≈∏Y âHÉK ¥É≤ëà°SEGh Oófi ™aO äGP á≤à°ûŸG ÒZ á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G ¢†©H ∞«æ°üàH ∂æÑdG Ωƒ≤j
 ¥É≤ëà°S’G ≈àM äGQÉªãà°S’ÉH ®ÉØàM’G øe ∂æÑdG øµªàj ⁄ GPEG .¥É≤ëà°S’G ≈àM äGQÉªãà°S’ÉH ®ÉØàM’G ≈∏Y ¬JQóbh ¬à«f º««≤àH ∂æÑdG Ωƒ≤jh ºµ◊G πªY óæYh
 ¢SÉ≤J äGQÉªãà°S’G ¿EÉa ¬«∏Yh .™«Ñ∏d ôaƒàªc áÄØdG πc ∞«æ°üJ ºàj ¬fEÉa – ¥É≤ëà°S’G Üô≤d …ôgƒL ÒZ AõL ™«H ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y – áæ«©e ±hô¶d ∂∏J GóY

.ICÉØ£ŸG áØ∏µàdG øe k’óH ádOÉ©dG áª«≤dÉH

 ¢VÉØîf’G ójó– Ö∏£àj .áØ∏µàdG øe πbCÉH ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ á∏jƒW IÎØd hCG …ôgƒL ¢VÉØîfG óLƒj ÉeóæY ™«Ñ∏d IôaƒàŸG º¡°SC’G áª«b ¢VÉØîfG OƒLh ∂æÑdG Oóëj
 ô°TDƒeh º¡°ùdG Gò¡H á°UÉÿG º¡°ùdG ô©°S ‘ á«©«Ñ£dG äGòHòàdG .É¡æe iôNC’G πeGƒ©dG º««≤àH ∂æÑdG Ωƒ≤j , OÉ¡àL’G πªY ÉeóæY .OÉ¡àLEG á∏jƒW IÎØd hCG …ôgƒ÷G
 .´É£≤dG AGOCGh áYÉæ°üdG .É¡«a ôªãà°ùŸG ácô°û∏d ‹ÉŸG ™°VƒdG QƒgóJ ≈∏Y π«dO OƒLh óæY áª«≤dG ‘ ¢VÉØîfG OƒLh ∂æÑdG Èà©j ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .ΩÉ©dG ¥ƒ°ùdG

.ájó≤ædG äÉ≤aóàdG πjƒ“h äÉ«∏ª©dGh É«LƒdƒæµàdG ‘ äGÒ¨àdG

 âfÉc GPEG äGôjó≤àdG á©LGôe πªY É¡«a ºàj »àdG IÎØdG ‘ äÉHÉ°ù◊G ‘ äGôjó≤àdG äGÒ¨J ∑GQOEG ºàjh ôªà°ùe πµ°ûH á≤∏©àŸG äÉ«°VôØdGh äGôjó≤àdG á©LGôe ºàJ
.á«∏Ñ≤à°ùŸG äGÎØdG á«dÉ◊G IÎØdG ≈∏Y ôKDƒJ á©LGôŸG âfÉc GPEG á«∏Ñ≤à°ùŸG äGÎØdGh É¡°ùØf IÎØdG hCG É¡°ùØf IÎØdG ≈∏Y ôKDƒJ á©LGôŸG

äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G ÜÉ°ùàMG  (ê
.¥É≤ëà°S’G CGóÑŸ kÉ≤ah »∏©ØdG IóFÉØdG ô©°S ΩGóîà°SÉH IQÉ°ùÿG hG íHôdG ¿É«H ‘ áYƒaóŸG óFGƒØdGh áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG âÑ°ùàMEG  (1

 ôª©dG ióe ≈∏Y óFGƒØdG äÉahô°üe hCG óFGƒØdG πNO ¢ü«°üîJh á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ICÉØ£ŸG áØ∏µàdG ÜÉ°ùàMG á≤jôW »g á«∏©ØdG IóFÉØdG ô©°S á≤jôW ¿EG
 ™bƒàŸG  ôª©dG  ∫ÓN øe IQó≤ŸG  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ájó≤ædG  äÉ≤aóàdG  §Ñ°†dÉH  º°üîj …òdG  ô©°ùdG  »∏©ØdG  IóFÉØdG  ô©°S  Èà©jh  .á«dÉŸG  äÉHƒ∏£ŸGh  äGOƒLƒª∏d  »æeõdG
 IóFÉØdG ô©°S á≤jôW ≥«Ñ£àd ¿EG .á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ‘É°üdG êQóŸG ≠∏ÑŸG πHÉ≤e ô°übCG Ióe ∫ÓN kÉÑ°SÉæe ∂dP ¿ƒµj ÉeóæY hCG á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh ∫ƒ°UCÓd
 ô©°S ÜÉ°ùàMG ¥É«°S ‘h .ójó°ùàdG hCG ¥É≤ëà°SE’G ≈àM IÎØdG ∫GƒW ≥ëà°ùŸG ≠∏Ñª∏d áÑ°ùf ájhÉ°ùàe á≤jô£H óFGƒ©dG äÉahô°üeh óFGƒØdG πNO äÉÑKEG ‘ ôKCG »∏©ØdG

.á«∏Ñ≤à°ùŸG á«fÉªàF’G ôFÉ°ùÿG AÉæãà°SÉH øµdh á«dÉŸG IGOCÓd ájóbÉ©àdG •hô°ûdG ™«ªL QÉÑàY’G Ú©H òNC’ÉH ∂dPh ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ôjó≤J ºàj , »∏©ØdG IóFÉØdG

 É¡HÉ°ùàMG ºàj iôNC’G ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG .»∏©ØdG IóFÉØdG ô©°S ÜÉ°ùM ‘ É¡dÉNOEG ºàj á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh ∫ƒ°UCÓd »∏©ØdG óFÉ©dG øe AõL »g »àdG ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG  (2
.ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG øe πNódG øª°V É¡LGQOEG ºàjh É¡eÓà°SG óæY hCG É¡H á£ÑJôŸG áeóÿG AGôLEG óæY

.ìÉHQCÓd ∂æÑdG ¥É≤ëà°SG øe ócCÉàdG ºàj ÉeóæY º¡°SC’G ìÉHQCG ÜÉ°ùàMG ºàj   (3

 ¢ü°üfl πªY ºàjh .É¡H á£ÑJôŸG äÉeóÿG ájOCÉJ ó©H ±hô°üªc É¡HÉ°ùàMG ºàjh áeƒ°üfl ÒZ ¢ù°SCG ≈∏Y É¡HÉ°ùàMG ºàj πLC’G IÒ°üb ÚØXƒŸG äÉjGõe äÉeGõàdG   (4
 áé«àf ≠∏ÑŸG Gòg ™aód »æª°V ÊƒfÉb ΩGõàdEG kÉ«dÉM ¬jód ∂æÑdG ¿Éc GPEG ìÉHQC’G ‘ ácQÉ°ûŸG ΩÉ¶f hCG πLC’G Ò°üb …ó≤ædG õaÉ◊G ΩÉ¶f â– ¬©aO ™bƒàŸG ≠∏Ñª∏d

.¬«∏Y óªà©j πµ°ûH ΩGõàd’G Gòg ôjó≤J øµÁh ∞XƒŸG ÉgGOCG á≤HÉ°S äÉeóN

 á£N{ ¬à©«Ñ£H óYÉ≤àdG ÉjGõe èeÉfôH Èà©jh .∫hódG √òg áª¶fCG Ö°ùM »gh á«LQÉÿG ¬Yhôa ‘h øjôëÑdG ‘ ¬«ØXƒŸ óYÉ≤àdG ÉjGõŸ èeGôH IóY ∂æÑdG iód óLƒj
 ájÉ¡f ICÉaÉµe ≈dEG øjôNB’G ÚØXƒŸG ≥ëà°ùjh .á«LQÉÿG ´hôØdGh øjôëÑdG ‘ …óYÉ≤àdG »YÉªàL’G ÚeCÉàdG áª¶fCÉH º¡à«£¨J ºàj øjòdG ÚØXƒª∏d zIOófi áªgÉ°ùe

.á«FÉ¡ædG ICÉaÉµŸGh áeóÿG ∫ƒW ≈∏Y kGOÉªàYEG πª©dG ÚfGƒb Ö°ùM hCG πª©dG Oƒ≤Y Ö°ùM É¡©aO ºàj áeóÿG

 √ò¡d  ¢ü°üfl πªY ” óbh .(19) ºbQ ‹hódG  QÉ«©ŸG  Ö°ùM áaô©e äÉbÉ≤ëà°SEG  á£N πã“ »àdGh  IOófi ¥É≤ëà°SG  á£N ádƒ‡ Ò¨dG  äÉHƒ∏£ŸG  √òg Èà©J
.‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H OGóYEG ïjQÉJ ‘ ∂æÑdG áeóN ÚØXƒŸG ™«ªL ∑ôJ ¢VGÎaG ≈∏Y IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ É¡ª°üN ”h äÉahô°üŸG

 øe á°ü°üîàe áæ÷ ±Gô°TE’ ΩÉ¶ædG Gòg ™°†îjh .ÖJGhôdG øe áàHÉK áÑ°ùæH kÉjô¡°T ÚØXƒŸGh ∂æÑdG ºgÉ°ùj å«M ÚØXƒª∏d …QÉ«àNG ÒaƒJ ΩÉ¶f ∂æÑdG iód óLƒj
.IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ ΩÉ¶ædG Gòg ‘ ∂æÑdG áªgÉ°ùe π«ª– ºàjh .∂æÑdG »ØXƒe

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  64



.¥É≤ëà°S’G CGóÑŸ kÉ≤ah ÉgóÑµJ ºàj »àdG IÎØdG ‘ iôNC’G äÉahô°üŸG ÜÉ°ùàMG ºàj    (5

á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh ∫ƒ°UC’G   (ì
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG É¡àª«b ÜÉ°ùàMEÉH ájGóÑdG ‘ É¡Ø«æ°üJ ” äGQÉªãà°SG øe IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG É¡àª«b ÜÉ°ùàMEÉH É¡Ø«æ°üJ ” äGQÉªãà°SG ¿ƒµàJ   (1

.IôLÉàª∏d äGQÉªãà°SEG h IQÉ°ùÿG hCG íHôdG
 

 ÒZ IóŸ É¡H ®ÉØàM’G ¢Vô¨H ÉgDhGô°T ºàj »àdG ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G »g IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG É¡àª«b ÜÉ°ùàMEÉH É¡Ø«æ°üJ ” »àdG äGQÉªãà°S’G
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG É¡àª«b ÜÉ°ùàMG ” äGQÉªãà°SÉc É¡Ø«æ°üJ ºàj ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y É«∏NGO É¡æY ôjô≤J Ωó≤jh É¡ª««≤Jh É¡JQGOEG ºàjh .øeõdG øe IOófi
 á≤à°ûŸG ≠dÉÑŸG hCG ¥hóæ°üdG ôjóe QÉ©°SCG hCG ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ádOÉ©dG É¡àª«b º««≤J ” »àdG äGQÉªãà°S’G √òg ∞«æ°üJ ” óbh .IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ÜÉ°ùM
. IQÉ°ùÿG hCG íHôdG  ¿É«H ‘ ádOÉ©dG áª«≤dG Ò«¨J ‘ áŒÉædG á≤≤fi Ò¨dG ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G π«é°ùJ ºàjh .kÉÑ°SÉæe ¿Éc Éª∏c ájó≤ædG äÉ≤aóàdG êPÉ‰ ΩGóîà°SÉH

 ≈∏Y íHôdG ≥«≤– IôgÉX É¡d á¶Øfi ‘ É¡æ«ª°†J ºàj »àdG hCG ÉgQÉ©°SCG äÉÑ∏≤J øe íHQ ≥«≤– ¢Vô¨H ÉgDhGô°T ºàj »àdG á«dÉŸG ¥GQhC’G ¿EG :ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G
 Ö°ùM ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡°SÉ«b ‹ÉàdÉH ºàjh .ádOÉ©dG É¡àª«≤H ájGóÑdG ‘ á«dÉŸG ¥GQhC’G √òg ÜÉ°ùàMCG ºàjh .ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG É¡fCG ≈∏Y É¡Ø«æ°üJ ºàj Ò°ü≤dG ióŸG

. IQÉ°ùÿG hCG íHôdG  ¿É«H ‘ ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G øe á≤≤ëŸG ÒZh á≤≤ëŸG ôFÉ°ùÿGh Ö°SÉµŸG Úª°†J ºàjh .áLQóŸG ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG

¥É≤ëà°S’G ≈àM É¡H ßØàëŸG äGQÉªãà°S’G   (2
 äÉbÉ≤ëà°SGh ójóëà∏d á∏HÉb äÉYƒaóe hCG á≤à°ûe ÒZh Iô©°ùe á«dÉe ∫ƒ°UCG »g ¥É≤ëà°S’G ≈àM É¡H ®ÉØàM’G ºàj »àdG äGQÉªãà°S’G ¿EG

 áaÉ°VE’ÉH ádOÉ©dG áª«≤dÉH kÉ«FóÑe ¥É≤ëà°S’G ≈àM É¡H ßØàëŸG äGQÉªãà°S’G äÉÑKEG ºàjh .¥É≤ëà°S’G ≈àM É¡H ®ÉØàM’G ≈∏Y QOÉbh »HÉéjEG πµ°ûHh ∂æÑdG …ƒæj áàHÉK
.áª«≤dG ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH ôFÉ°ùN ájCG kÉ°übÉf »∏©ØdG IóFÉØdG ô©°S ΩGóîà°SÉH áµ∏¡à°ùŸG áØ∏µàdÉH ó©H Éª«a É¡°SÉ«b ºàjh Iô°TÉÑe äÉ≤Ø°U ∞«dÉµJ ájCG ≈dEG

™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°S’G   (3
 √ÉŒ ±hÉîŸG hCG IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ äGÒ¨àdGh ádƒ«°ùdG äÉLÉ«àM’ kÉHÉ°ùàMG É¡©«H øµÁh IOófi ÒZ IóŸ É¡H ®ÉØàM’G ∂æÑdG …ƒæj »àdG äGQÉªãà°S’G ∞«æ°üJ ºàj
 ∂dPh º¡°SC’Gh ¿ƒjódG äGóæ°S øe ¿ƒµàJ »àdGh ™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°SE’G äÉÑKEG ºàj kÉ«FóÑe .™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SEG É¡fCG ≈∏Y á«fÉªàF’G áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G
 øe á≤à°ûŸG ≠dÉÑŸG hCG Iô°SÉª°ùdG QÉ©°SCG hCG áLQóŸG ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG ≈∏Y AÉæH ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡°SÉ«b ºàj ∂dP ó©H ºK äÉ≤Ø°üdG ∞«dÉµJ ∂dP ‘ ÉÃ .ádOÉ©dG É¡ª«≤H
 áØ∏µàdG ô©°ùH ¥ƒKƒe πµ°ûH ádOÉ©dG É¡àª«b ¢SÉ«b øµÁ ’ »àdGh á∏FÉ°ùdG ÒZh Iô©°ùŸG ÒZ º¡°SC’G äGQÉªãà°SG äÉÑKEG ºàjh .Ö°ùfC’G Éª¡jCG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG êPÉ‰
 πNódG ‘ ™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°SÓd ádOÉ©dG º«≤dG ‘ äGÒ¨àdG øY áÄ°TÉædG á≤≤ëŸG ÒZ ôFÉ°ùÿGh Ö°SÉµŸG äÉÑKEG ºàjh .áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl kÉ°übÉf
 ” »àdGh áª«≤dG á°†Øîæe íÑ°üJ hCG ∂dP ±ÓîH É¡H ±ô°üàdG hCG É¡©«H ádÉM ‘ ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ¥GQhCÓd á«ªcGÎdG ádOÉ©dG áª«≤dG πjƒ– ºàjh .ôNB’G πeÉ°ûdG

.IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ≈dEG ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG øª°V É¡JÉÑKEG ≥HÉ°ùdG ‘

ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH É¡HÉ°ùàMEG ” á«dÉe ¥GQhG ‘ äGQÉªãà°S’G   (4
 ºàjh .§°ûf ¥ƒ°S ‘ ÉgÒ©°ùJ ºàj ’h ójóëà∏d á∏HÉb hCG áàHÉK äÉYƒaóe É¡dh äÉ≤à°ûŸG ≈∏Y Ωƒ≤J ’ »àdG á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G »g ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH ¢SÉ≤J »àdG äGQÉªãà°SE’G

.áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl ìôW ó©H ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH ∂dPh ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH É¡°SÉ«b ºàj »àdG ájQÉªãà°SE’G á«dÉŸG ¥GQhC’G äÉÑKEG

äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG   (5
 ¢Vhô≤dG ™«ªL Ö°ùà– .§°ûf ¥ƒ°S ‘ Iô©°ùe ÒZ »gh .áeƒ∏©e hCG áàHÉK äÉYƒaóe äGP ¿ƒµJh á≤à°ûe ÒZ á«dÉe ∫ƒ°UCG É¡fCG ≈∏Y äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ∞«æ°üJ
 …CG º°üNh .ádÉ q©ØdG •ƒëà∏d äÉÑ«JôJ …CG â– ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨J …C’ ád qó©e º°üÿG ºcGôJ hCG IhÓ©dG ∑Ó¡à°S’ πjó©àdG ó©H áØ∏µàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y äÉ«Ø∏°ùdGh

.É¡àª«b ¢VÉØîfG á¡LGƒŸ ¢ü°üfl

øFÉHõdG ™FGOh  (6
.»∏©ØdG IóFÉØdG ô©°S ΩGóîà°SÉH ICÉØ£ŸG É¡àØ∏µàH ‹ÉàdÉH É¡°SÉ«b ºàj ºK ádOÉ©dG áª«≤dÉH ájGóÑdG ‘ øFÉHõdG ™FGOh äÉÑKEG ºàj  

á«dÉŸG äÉfÉª°†dG  (7
 óæY ™aódÉH Ú©e øjóe ΩÉ«b Ωó©d kGô¶f ∂dPh ÉgóÑµàj »àdG IQÉ°ùÿG øY É¡∏eÉM ¢†jƒ©àd IOófi äÉ©aO AGôLEÉH ∂æÑdG Ωƒ≤j ¿CG Ö∏£àJ Oƒ≤Y »g á«dÉŸG äÉfÉª°†dG  
 ∑Ó¡à°SG ºàjh .(QGó°UE’G óæY É¡eÓà°SG ºàj »àdGh IhÓ©dG »gh) ádOÉ©dG É¡àª«≤H á«dÉŸG äÉfÉª°†dG äÉÑKEG kÉ«FóÑe ºàjh .ájóbÉ©àdG •hô°û∏d kÉ≤ah ∂dPh É¡bÉ≤ëà°SG
 áª«≤dÉH hCG √òg ICÉØ£ŸG áª«≤dÉH ‹ÉàdÉH (»ª°SC’G ≠∏ÑŸG) ¿Éª°†dG ΩGõàdG ÜÉ°ùàMG ºàj Éªæ«H .‹ÉŸG ¿Éª°†∏d »æeõdG ôª©dG ióe ≈∏Y É¡eÓà°SG ºàj »àdG IhÓ©dG

.iôNC’G äÉHƒ∏£ŸG â– ICÉØ£e Ò¨dG IhÓ©dG Úª°†J ºàjh .(kÉæµ‡ ¿Éª°†dG ÖLƒÃ ™aódG íÑ°üj ÉeóæY) ÈcCG ¿ƒµj Éª¡jCG ™bƒàe ™aO …C’ á«dÉ◊G

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G  (8
 ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡ª««≤J OÉ©j ºK ‹ÉŸG ≥à°ûŸG ó≤Y ‘ ∫ƒNódG ïjQÉJ ‘ ádOÉ©dG É¡àª«b πã“ »àdGh áØ∏µàdG ô©°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y ájGóÑdG ‘ á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ÜÉ°ùàMG ºàj  
 º««≤àdG Ö«dÉ°SCG ∂dòch ¥ƒ°ùdG ‘ â“ »àdG äÉ«∏ª©dG ôNBG áæª°†àe á£°ûf ¥Gƒ°SCG ‘ Iô©°ùŸG ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG øe ádOÉ©dG áª«≤dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj .ádOÉ©dG É¡àª«b
 ’ »àdGh á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ«¨àdG ÜÉ°ùàMG ºàjh .áÑ°SÉæŸG äGQÉ«ÿG º««≤J êPÉ‰h áeƒ°üîŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG êPÉ‰ øª°†àJ »àdGh
 IOÉYEG øY œÉf IQÉ°ùN hCG íHQ …CG ¿EÉa •ƒëàdG ÜÉ°ùàMEG É¡«∏Y ≥Ñ£æj »àdGh ádOÉ©dG áª«≤∏d •ƒëàdG ádÉM ‘h .iôNC’G äGOôjE’G øª°V •ƒëàdG ÜÉ°ùàMG øª°V πNóJ
 äGOôjE’G â–h IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ ¬JÉÑKEG ºàj ¬d •ƒëàdG ” …òdG A»°û∏d ádOÉ©dG áª«≤dÉH á£ÑJôŸG äGÒ¨àdG ∂dòch ádOÉ©dG áª«≤∏d •ƒëàdG äGhOCG º««≤J
 ¬fCG ≈∏Y √ójó– ” …òdGh •ƒëàdG IGOCG ≈∏Y IQÉ°ùÿG hCG íHôdG øe Aõ÷G ¿EÉa •ƒëàdG ÜÉ°ùàMG É¡«∏Y ≥Ñ£æj »àdGh ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d •ƒëàdG ádÉM ‘h .iôNC’G
 ¿É«H ‘ á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ™«ªL ô¡¶Jh .IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ ¬HÉ°ùàMG ºàj , óLh GPEG , ∫É©a Ò¨dG Aõ÷Gh á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ Iô°TÉÑe ¬HÉ°ùàMG ºàj ∫É©a

.(áÑdÉ°S ádOÉ©dG É¡àª«b âfÉc GPEG) äÉHƒ∏£ŸG øª°V hCG (áÑLƒe ádOÉ©dG É¡àª«b âfÉc GPEG) äGOƒLƒŸG øª°V ‹ÉŸG õcôŸG

™«ÑdG IOÉYEG πHÉ≤e ™FGOhh AGô°ûdG IOÉYEG πHÉ≤e äÉ«Ø∏°S  (9
 ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S{ óæH â– ™«ÑdG πHÉ≤e º∏à°ùŸG ≠∏ÑŸG ó«≤jh ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘ ≈≤ÑJ É¡fEÉa Oófi »∏Ñ≤à°ùe ô©°ùH É¡FGô°T IOÉYEÉH ΩGõàd’G ™e á«dÉŸG ¥GQhC’G ™«H óæY  
 ΩGóîà°SÉH AGô°ûdG IOÉYEG ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S Oƒ≤Y Ióe øª°V É¡HÉ°ùàMG ºàjh áYƒaóe óFGƒa AGô°ûdG IOÉYEGh ™«ÑdG ô©°S ÚH ¥ôØdG QÉÑàYG ºàjh .zAGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y
 πHÉ≤e ´ƒaóŸG ≠∏ÑŸG ó«≤jh ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘ êQóJ ’ É¡fEÉa kÉ≤Ñ°ùe Ωƒ∏©e ô©°ùHh É¡©«H IOÉYEÉH ΩGõàd’G ™e á«dÉŸG ¥GQhC’G AGô°T óæY πHÉ≤ŸÉHh .»∏©ØdG óFÉ©dG á≤jôW
 Ióe øª°V É¡HÉ°ùàMG ºàjh áÑ°ùàµe óFGƒa ™«ÑdG IOÉYEGh AGô°ûdG ô©°S ÚH ¥ôØdG QÉÑàYG ºàjh .ziôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh{ óæH â– AGô°ûdG

.»∏©ØdG óFÉ©dG á≤jôW ΩGóîà°SÉH iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOƒdG â– áLQóæŸG Oƒ≤©dG

¬ªµM ‘Éeh ó≤ædG (10
 iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOhh »eGõdE’G …ó≤ædG »WÉ«àME’G AÉæãà°SEÉH ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ¥hóæ°üdÉH ó≤f øe ¬dOÉ©j Éeh ó≤ædG ¿ƒµàj  
 ≈∏Y ôKDƒJ ób ájôgƒL ôWÉîŸ á°Vô©e ÒZ »gh ó≤ædG ≈dEG É¡∏jƒ– øµÁh ádƒ«°ùdG á«dÉY πLC’G IÒ°üb äGQÉªãà°SGh ´GójE’G ïjQÉJ øe Qƒ¡°T áKÓK RhÉéàJ ’ IóŸ

.πLC’G IÒ°üb ¬JÉeGõàdG AÉØ«à°S’ ∂æÑdG É¡eóîà°ùjh ∂∏ªàdG ïjQÉJ øe πbCG hCG Qƒ¡°T áKÓK ∫ÓN ≥ëà°ùJ É¡fCG Éªc .É¡àª«b

ICÉØ£ŸG áØ∏µàdG ¢SÉ«b (11
 ≠∏ÑŸG øe áYƒaóŸG ≠dÉÑŸG ìôW ó©H ájGóÑdG ‘ É¡JÉÑKEG ” ÉeóæY á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh ∫ƒ°UC’G ¢SÉ«b ¬H ” …òdG ≠∏ÑŸG »g á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG hCG ∫ƒ°UCÓd áµ∏¡à°ùŸG áØ∏µàdG  

.»∏©ØdG IóFÉØdG ô©°S ΩGóîà°SÉH áµ∏¡à°ùŸG ≠dÉÑŸG ìôW ó©H hCG kGóFGR »°SÉ°SC’G

ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b (12
 »°ù«FQ ¥ƒ°S ‘ ¢SÉ«≤dG ïjQÉJ ‘ ÚcQÉ°ûe ÚH áª¶æe á«∏ªY øª°V äÉHƒ∏£ŸG óMCG πjƒëàd ¬©aO hCG π°UCG ™«Ñd ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G ºà«°S …òdG ô©°ùdG »g ádOÉ©dG áª«≤dG  

.É¡H ΩGõàdE’G ΩóY ô£N ¢ùµ©j äÉHƒ∏£ŸG óMC’ ádOÉ©dG áª«≤dG ïjQÉàdG ∂dP ‘ ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG ∂æÑ∏d øµÁ ¥ƒ°S π°†aCG ÜÉ«Z ‘ hCG

 ¥ƒ°ùdG Èà©jh .áLQóe ¿ƒjO äGóæ°Sh º¡°SCG ∂dP πª°ûjh IGOC’G √ò¡d §°ûf ¥ƒ°S ‘ áLQóe QÉ©°SCG ΩGóîà°SEÉH ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«≤H ∂æÑdG Ωƒ≤j ,Iôaƒàe âfÉc GPEG  
.ájQÉŒ ¢ù°SCG ≈∏Y QGôªà°SÉH çó– äÉ«∏ª©d á≤«≤◊G πã“h IõgÉLh º¶àæe πµ°ûH Iôaƒàe QÉ©°SC’G âfÉc GPEG §°ûf

 
إذا كان السوق غير نشط ألي من سندات الديون ، يقوم البنك بإحتساب القيمة العادلة بأسعار السماسرة ومعامالت بين أطراف مطلعة وراغبة تحت أسس   

تجارية إذا كانت متوفرة وتحليالت التدفقات النقدية المخصومة مع المنهجيات اإلقتصادية المقبولة لتسعير األدوات المالية.

á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G ∞«æ°üJ (13
 kGAÉæH ¥É≤ëà°S’G ïjQÉàd É¡H ßØàfi ∫ƒ°UCGh ™«Ñ∏d Iôaƒàe ∫ƒ°UCGh IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ÜÉ°ùM ∫ÓN øe ádOÉ©dG É¡àª«b ÜÉ°ùàMG ” ∫ƒ°UCG ≈dEG á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G ∞«æ°üJ ºàj  

.ájQÉªãà°S’G äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh âbhh É¡FGô°T âbh ‘ IQGOE’G á«f ≈∏Y

áª«≤dG ¢VÉØîfG ¢SÉ«bh ±ô©àdG (14
 ójóëàd É¡æY ôjQÉ≤àdG OGóYEG ºàj IÎa πc ‘ IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡H ®ÉØàME’G ºàj ’ »àdG ∂æÑ∏d á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d ájÎaódG áª«≤dG á©LGôe ºàJ  
 äGOƒLƒŸG ÜÉ°ùàMEG ó©H IQÉ°ùN ≈dEG …ODƒJ ób á©bGh çhóM ≈∏Y á«Yƒ°Vƒe πF’O Qƒ¡X óæY á«dÉŸG äGOƒLƒŸG áª«b ¢†ØîæJh .äGOƒLƒŸG áª«b ‘ ¢VÉØîfE’ á«Yƒ°Vƒe πF’O
 ≠∏ÑŸG ¿EÉa , ¢VÉØîf’G ≈∏Y πF’O ájCG OƒLh ádÉM ‘h .∫ƒ≤©e πµ°ûH Égôjó≤J øµÁ »àdG äGOƒLƒª∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ≈∏Y QÉKBG É¡d á©bGƒdG √òg ¿CGh Iôe ∫hC’

.áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ióe ójóëàd Ωóîà°ùj π°UC’G áª«b øe ¬YÉLÎ°SG øµÁ …òdG

 hCG ¢Vôb á∏µ«g IOÉYEGh ¢VÎ≤ŸG ™aO ΩóY hCG ∫ÓNEGh Qó°üŸG hCG ¢VÎ≤ª∏d IÒÑµdG á«dÉŸG ÖYÉ°üŸG É¡àª«b â°†ØîfG ób á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G ¿CG ≈∏Y á«Yƒ°VƒŸG ádOC’G πª°ûJh  
.á«dÉŸG ábQƒ∏d §°ûf ¥ƒ°S AÉØàNEG hCG ¢SÓaE’G á∏Môe πNó«°S Qó°üŸG hCG ¢VÎ≤ŸG ¿CÉH äGô°TDƒŸGh ∂dP ±ÓîH ∂æÑdG ÉgÈà©j ød •hô°ûH ∂æÑdG πÑb øe áØ∏°S

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 .IQó≤ŸG ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d á«dÉ◊G áª«≤dGh á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d ájÎaódG áª«≤dG ÚH ¥ôØdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH äGOƒLƒŸG áª«b ¢VÉØîfG ôFÉ°ùN ¢SÉ«b ºàjh
 ôFÉ°ùÿG äÉÑKEG ºàjh .»∏°UC’G »∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e ΩGóîà°SÉH É¡ª°üN ó©H á©bƒàŸGh á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d á«dÉ◊G áª«≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y IÒNC’G √òg ¢SÉ≤Jh
 IQÉ°ùN ¿EÉa , º«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ≠∏Ñe ¢VÉØîfG ≈dEG á«dÉJ áKOÉM …ODƒJ ÉeóæYh .äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ¢ü°üfl ÜÉ°ùM ‘ É¡JÉÑKEGh IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘

.IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ∫ÓN øe É¡°ùµY ºàj áª«≤dG ¢VÉØîfG

.á«YÉªLh áæ«©e äÉjƒà°ùe ≈∏Y äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG áª«b ¢VÉØîfG ádOCG QÉÑàY’ÉH ∂æÑdG òNCÉjh  

 ¢Vhô≤dÉH á≤∏©àŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl ójó– ºàj .É¡àª«b ¢VÉØîfG ¢SÉ«≤d ∂dPh OôØæe πµ°ûH áeÉg Èà©J »àdG äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ™«ªL º««≤J ºàjh
 á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d á«dÉ◊G áª«≤dÉH ¢SÉ≤J »àdGh äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤∏d OGOÎ°SÓd πHÉ≤dG Qó≤ŸG ≠∏ÑŸGh ‘É°üdG ≠∏ÑŸG ÚH ¥ôØdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y áeÉ¡dG äÉ«Ø∏°ùdGh
 ∫ó©ŸG ƒg º°üÿG ∫ó©e ¿EÉa , áªFÉY IóFÉa QÉ©°SCG äGP ¢Vhô≤∏d áÑ°ùædÉHh .»∏°UC’G á«∏©ØdG É¡JóFÉa ô©°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡ª°üNh äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG √òg øe IQó≤ŸG
 ≈dEG á¶ØëŸG º«°ù≤J ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¿ƒjódG øe ¬∏«°ü– øµÁ ⁄ Ée QGó≤eh ¢VÉØîf’G áª«b ÜÉ°ùàMG kÉ°†jCG ºàjh .äÓ«¡°ùàdG á«bÉØJG Ö°ùM IóFÉØ∏d ‹É◊G »∏©ØdG
 áæeÉµdG ôFÉ°ùÿG ôjó≤J ≈∏Y kAÉæH IóM ≈∏Y øjO πc ‘ ¢VÉØîf’G áª«b ójó– øµÁ ’ ¬fCG ’EG á¡HÉ°ûàe á©«ÑW äGP äÉ«Ø∏°Sh kÉfƒjO áYƒª› πc º°†J äÉYƒª›
 ä’ó©ŸGh ôWÉîª∏d á«∏NGódG äÉØ«æ°üàdG ≈∏Y äGôjó≤àdG óªà©Jh .á°UÉN áØ°üH Égójó– ºàj ⁄h ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ïjQÉJ ‘ äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG á¶Øfi øª°V
 ≈∏Y á≤HÉ°ùdG ôFÉ°ùî∏d áÑ°ùædÉH IÈÿG πjó©J ºàjh .ábÓ©dG äGP iôNC’G ájOÉ°üàb’G πeGƒ©dGh IQÉ°ùÿG áLQOh äÉØ«æ°üàdG Ò¨Jh OGó°ùdG ‘ ¥ÉØNEÓd á«îjQÉàdG
 ’EG ¿ƒjódG ΩGóYEG ºàj ’h .ôFÉ°ùÿG IÈN É¡dÓN äô¡X »àdG á≤HÉ°ùdG IÎØdG ≈∏Y ôKDƒJ ⁄ »àdG á«dÉ◊G ±hô¶dG ÒKCÉJ ¢ùµ©J »µd IOƒ¡°ûŸG á«dÉ◊G äÉfÉ«ÑdG ¢SÉ°SCG

.kGóL π«Ä°V ÉgOGOÎ°SG ∫ÉªàMG ¿CG øe kÉeÉ“ ócCÉàdGh π«°üëàdG ádhÉfih ádhóL øe áeRÓdG äGAGôLE’ÉH ΩÉ«≤dG ó©H

 OÉªàYE’ÉH ∂dPh áª«≤dG ¢VÉØîfEG ≈∏Y πF’O ∑Éæg âfÉc GPEG Ée ôjó≤àH ájOôa áØ°üHh Ωƒ≤j ∂æÑdG ¿EÉa ,™«Ñ∏d Iôaƒàe É¡fCG ≈∏Y áØæ°üŸG ¿ƒjó∏d á«dÉŸG ¥GQhC’G ádÉM ‘
 ájCG ìôW ó©Hh AGô°ûdG ô©°S ÚH ¥ôØdG ƒg áª«≤dG ¢VÉØîfEG IQÉ°ùÿG ≠∏Ñe ¿ƒµjh .√CÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH É¡JÉÑKEG ºàj »àdG á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G ≈∏Y á≤Ñ£ŸG ÒjÉ©ŸG ¢ùØf ≈∏Y
 GPEGh .IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ kÉ≤HÉ°S É¡JÉÑKG ” »àdG áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ìôW ó©H á«dÉ◊G ádOÉ©dG áª«≤dG ÚHh ∑Ó¡à°S’Gh »°SÉ°SC’G ≠∏ÑŸG øe áYƒaóe ≠dÉÑe
 IQÉ°ùN äÉÑKEG ó©H â©bh ¿ÉªàFEG áKOÉM ≈dEG »Yƒ°Vƒe πµ°ûH IOÉjõdG √òg Ö°ùæJ ¿CG øµÁh ™«Ñ∏d IôaƒàŸG ¿ƒjódG äGóæ°ùd ádOÉ©dG áª«b äOGR ¿EG á≤M’ IÎa ‘ çóM

.IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ∫ÓN øe É¡°ùµY ºàj áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùÿG ¿EÉa , IQÉ°ùÿG hG íHôdG ¿É«H ‘ áª«≤dG ‘ ¢VÉØîfE’G

 ÉeóæYh áª«≤dG ¢VÉØîfEG ≈∏Y kÓ«dO Èà©j áØ∏µàdG ¿hO ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ πjƒ£dG ¢VÉØîfE’G ¿EÉa , ™«Ñ∏d Iôaƒàe É¡fEG ≈∏Y áØæ°üe º¡°SC’G ‘ QÉªãà°SEÓd áÑ°ùædÉHh
 áª«≤dGh AGô°ûdG áØ∏µJ ÚH ¥ôØdG ¬fEG ≈∏Y ¬°SÉ«b ºàj áª«≤dG ¢VÉØîfEG ≠∏Ñe ¿EÉa ,¢VÉØîfE’G ≈∏Y πF’O ∑Éæg ¿ƒµJ

 »àdG ™«Ñ∏d IôaƒàŸG º¡°SCÓd ádOÉ©dG áª«≤∏d OGOÎ°SG …CG äÉÑKG ºàjh .IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ kÉ≤HÉ°S É¡JÉÑKG ” áª«b ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ájCG ìôW ó©H á«dÉ◊G ádOÉ©dG
.πeÉ°ûdG πNódG ¿É«H ‘ É¡àª«b â°†ØîfG

á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ÜÉ°ùàMG AÉ¨dEG  (15
 :á«dÉàdG ä’É◊G ‘ (á¡HÉ°ûŸG á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G øe áYƒª› hCG ‹ÉŸG π°UC’G øe kGAõL ,≥«Ñ£à∏d kÓHÉb ¿ƒµj ÉeóæY hCG) ‹ÉŸG π°UC’G AÉ¨dEG ºàj

 .∫ƒ°UC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ΩÓà°SG ‘ ¥ƒ≤◊G •ƒ≤°S óæY   (CG

 ±ô£d áÑ°ùædÉH …ôgƒL ÒNCÉJ …CG ¿hóH πeÉµdÉH áª∏à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ™aóH kÉeGõàdG πª– hCG π°UC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ΩÓà°SG ‘ ¬bƒ≤M πjƒëàH ∂æÑdG ΩÉb  (Ü
 πjƒëàdÉH ∂æÑdG º≤j ⁄ (Ü) hCG ,∫ƒ°UC’ÉH á°UÉÿG óFGƒ©dGh ôWÉîŸG ™«ªL øe ÈcC’G Aõ÷G πjƒ– (CG) :»∏j ÉÃ ∂æÑdG ΩÉbh záëjô°U{ äÉÑ«JôJ ÖLƒÃ ∂dPh ådÉK

.π°UC’G ≈∏Y Iô£«°ùdG πjƒëàH ΩÉb ¬æµdh π°UC’ÉH á°UÉÿG óFGƒ©dGh ôWÉîŸG ™«ªL øe ÈcC’G Aõ÷ÉH ®ÉØàM’G hCG

 ¿Éc GPEG Ée  º««≤J ºàj ¬fEÉa ,¢VÎ≤ª∏d á«dÉŸG äÉHƒ©°üdG áé«àf ôNBÉH ‹Ée π°UCG ∫GóÑà°SG ” GPEG hCG ,á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ΩÉµMCGh •hô°T πjó©J hCG ¢VhÉØàdG IOÉYEG ” GPEG
 ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘ ájóbÉ©àdG ¥ƒ≤◊G ¿EÉa , kÉjôgƒL kÉaÓàNG ∞∏àîJ ¬fCÉ°ûH ¢VhÉØàdG IOÉYEG ” …òdG π°UCÓd ájó≤ædG äÉ≤aóàdG âfÉc GPEG .’ ΩCG ¬HÉ°ùàMG AÉ¨dEG Öéj
 ºàj .ádOÉ©dG áª«≤dÉH ójó÷G ‹ÉŸG π°UC’G Ö°ùàëjh ,»∏°UC’G ‹ÉŸG π°UC’G ÜÉ°ùàMG AÉ¨dEG ºàj ,ádÉ◊G √òg ‘ .á«MÓ°üdG á«¡àæe Èà©J »∏°UC’G ‹ÉŸG π°UC’G øe

:»∏j Éªc á©bƒàŸG á∏µ«¡dG IOÉYEG πÑb áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ¢SÉ«b

 ¢SÉ«b ‘ ∫ó©ŸG ‹ÉŸG π°UC’G øe áŒÉædG á©bƒàŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG Úª°†J ºàj ¬fEÉa ,‹ÉM π°UCG ÜÉ°ùàMG AÉ¨dEG É¡æY èàæj ød á©bƒàŸG á∏µ«¡dG IOÉYEG âfÉc GPEG *
.ºFÉ≤dG ‹ÉŸG π°UCÓd »∏°UC’G »∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©Ã áeƒ°üîŸG ≠dÉÑŸGh á©bƒàŸG É¡JÉbhCG ≈∏Y kAÉæH ‹É◊G π°UC’G

 øe á«FÉ¡ædG ájó≤ædG äÉ≤aóàdÉc ójó÷G π°UCÓd á©bƒàŸG ádOÉ©dG áª«≤dG ™e πeÉ©àdG ºà«°S ,‹ÉM π°UCG ÜÉ°ùàMG AÉ¨dEG É¡æY èàæ«°S á©bƒàŸG á∏µ«¡dG IOÉYEG âfÉc GPEG *
 »∏°UC’G »∏©ØdG IóFÉØdG ∫ó©e ΩGóîà°SÉH  áæ°ùdG ájÉ¡f ïjQÉJ ≈dEG ÜÉ°ùàM’G AÉ¨dE’ ™bƒàŸG ïjQÉàdG øe ≠∏ÑŸG º°üN ºàj .ÜÉ°ùàM’G AÉ¨dEG âbh ‹É◊G ‹ÉŸG π°UC’G

.ºFÉ≤dG ‹ÉŸG π°UCÓd

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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á«dÉŸG ÒZ ∫ƒ°UC’G áª«b ¢VÉØîfG   (ñ
 OƒLh ádÉM ‘h .¢VÉØîfG …C’ â°Vô©J ób ∫ƒ°UC’G √òg ¿CÉH πF’O ójóëàd á«dÉŸG ÒZ ¬dƒ°UC’ ájÎaódG áª«≤dG á©LGôÃ ∂æÑdG Ωƒ≤j ,‹ÉŸG ™°Vƒ∏d ¿É«H πc ïjQÉJ ‘
 πHÉ≤dG ≠∏ÑŸG ôjó≤J øµªŸG ÒZ øe ¿ƒµj ÉeóæYh .äóLh ¿EG ,áª«≤dG ¢VÉØîfG ôKCG ójó– πLCG øe √ôjó≤J ºàj OGOÎ°SÓd πHÉ≤dG ∫ƒ°UC’G ≠∏Ñe ¿Éa ,πF’ódG √òg
 OGOÎ°SÓd á∏HÉ≤dG áª«≤dG Èà©Jh .‹ÉŸG π°UC’G É¡«dEG Oƒ©j »àdGh ó≤æ∏d IQ qóŸG IóMƒ∏d OGOÎ°SÓd πHÉ≤dG ≠∏ÑŸG ôjó≤àH Ωƒ≤j ∂æÑdG ¿Éa ,OôØæe π°UCG …C’ OGOÎ°SÓd
 IQó≤ŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG º°üN ºàj ¬fÉa ,áeóîà°ùŸG áª«≤dG º««≤J ¥É«°S ‘h .ÈcCG Éª¡jCG ,áeóîà°ùŸG áª«≤dGh ™«ÑdG ∞«dÉµJ º°üN ó©H ádOÉ©dG áª«≤dG
 øe π°UCG πµH á°UÉÿG ôWÉîŸGh Oƒ≤æ∏d á«æeõdG áª«≤dÉH á°UÉÿG ¥ƒ°ù∏d á«dÉ◊G äÉª««≤àdG ¢ùµ©j …òdG º°üÿG ∫ó©e ΩGóîà°SÉH á«dÉ◊G É¡àª«b ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 IóMƒdG) π°UCÓd ájÎaódG áª«≤dG ¿Éa ,ájÎaódG É¡àª«b øe πbCG É¡fCG ÚÑJh (ó≤æ∏d IQóŸG IóMƒdG hCG) OGOÎ°SÓd á∏HÉ≤dG π°UC’G áª«b ôjó≤J ” GPEGh .∂æÑdG ∫ƒ°UCG
 …P π°UC’G äÉÑKEG ºàj ⁄ Ée ∂dPh IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN äÉÑKEG ºàjh .OGOÎ°SÓd á∏HÉ≤dG áª«≤dG ∫OÉ©J »µd É¡°†«ØîJ ºàj (ó≤æ∏d IQóŸG
 ,ó©H Éª«a ¢ùµ©dG ≈dEG ¢VÉØîf’G IQÉ°ùN Ò¨àJ ÉeóæYh .º««≤àdG IOÉYEG áé«àf kÉ°VÉØîfG áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN Èà©J ádÉ◊G √òg ‘h º««≤àdG IOÉYEG áª«≤H ábÓ©dG
 RhÉéàJ ’ IóFGõdG ájÎaódG áª«≤dG ¿CG å«ëH OGOÎ°SÓd á∏HÉ≤dG ¬àª«≤d ∫ó©ŸG ôjó≤àdG ∫OÉ©J »µd É¡JOÉjR ºàJ (ó≤æ∏d IQóŸG IóMƒdG) π°UCÓd ájÎaódG áª«≤dG ¿Éa
 äÉÑKEG ºàjh .á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ‘ (ó≤æ∏d IQóŸG IóMƒdG) π°UCÓd áÑ°ùædÉH áª«b ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ájCG äÉÑKEG ºàj ⁄ ƒd Éª«a Égójó– ºà«°S ¿Éc »àdG ájÎaódG áª«≤dG
 QÉÑàYG ºàj ádÉ◊G √òg ‘h º««≤àdG IOÉYEG áª«≤H ábÓ©dG …P π°UC’G äÉÑKEG ºàj ⁄ Ée ∂dòdh ,IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùÿ »°ùµ©dG Ò¨àdG

.º««≤àdG IOÉYEG øY áŒÉf IOÉjR É¡fCG ≈∏Y áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G IQÉ°ùÿ »°ùµ©dG Ò¨àdG

á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°S’G   (O
 ôKDƒŸG PƒØædG Èà©jh .á«∏«¨°ûàdGh á«dÉŸG É¡JÉ°SÉ«°S ≈∏Y ∑Î°ûe hCG πeÉc πµ°ûH ô£«°ùj ’ øµdh kGôKDƒe kGPƒØf ∂æÑdG É¡«a ∂∏Á »àdG äÉ°ù°SDƒŸG »g á∏«eõdG äÉcô°ûdG
 ºàjh á«µ∏ŸG  ¥ƒ≤M á≤jôW ΩGóîà°SÉH  á∏«eõdG  äÉcô°û∏d  áÑ°SÉëŸG AGôLEG  ºàjh .iôNC’G á°ù°SDƒŸG  äGƒ°UCG  øe áFÉŸÉH  50 ≈dEG  20 øe ∂æÑdG  ∂∏Á ÉeóæY kGOƒLƒe
 á∏«eõdG äÉcô°ûdG ‘ á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äÉcôMh äÉahô°üŸGh πNódG ‘ ¬à°üM ∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG πª°ûJh .á≤Ø°üdG áØ∏µJ πª°ûJh ájGóÑdG ‘ áØ∏µàdG ô©°ùH ¬HÉ°ùàMEG

 äÉ°SÉ«°ùdG ™e á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG §Ñ°†d ºàJ »àdG äÓjó©àdG ó©H

 ºàj á°ü◊G ∂∏àd ájÎaódG áª«≤dG ¿EÉa .á∏«eR ácô°T ‘ ¬à°üM RhÉéàJ ÉeóæYh .¬FÉ¡àfG ïjQÉJ ≈àM ΩÉ¡dG PƒØædG AóH ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG ∂dPh ∂æÑ∏d á«Ñ°SÉëŸG
.á∏«eõdG ácô°ûdG øY áHÉ«f ≠dÉÑe ™aóH ΩÉb ób ¿ƒµj hCG ΩGõàdG ∂æÑ∏d ¬«a ¿ƒµj …òdG ó◊G ≈dEG GóY Ée ∂dP ó©H ôFÉ°ùÿG äÉÑKEG ∞bƒàjh ôØ°U ≈dEG É¡°†«ØîJ

äGó©ŸGh äGQÉ≤©dG   (P
 ∑Ó¡à°SG …CG Ö°ùàëj ⁄h , áª«≤dG ¢VÉØîfG ôFÉ°ùNh ∑Ó¡à°S’G º°üN ó©H áØ∏µàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ∂dP ó©H ºK áØ∏µàdG ô©°ùH kÉ°SÉ°SCG äGó©ŸGh äGQÉ≤©dG π«é°ùJ ºàj
 áØ∏àfl ájôªY äÉÄØH õ«ªàJ á«°SÉ°SCG AGõLCG øe áàHÉãdG ∫ƒ°UC’G øe π°UCG …CG ∞dCÉJ GPEGh .É¡µ∏“ Ωƒj ‘ É¡ª««≤J Ö°ùM »°VGQC’G âÑ°ùàMG É‰EGh , »°VGQCÓd áÑ°ùædÉH
 ±ó¡à°ùŸG ΩGóîà°S’G ó«b π°UC’G ™°Vƒd áeR’ iôNCG ∞«dÉµJ ájCG hCG  AGô°ûdG ô©°S øe áàHÉãdG ∫ƒ°UC’G øe π°UCG πc áØ∏µJ ¿ƒµàJh .á∏°üØæe äGóMh Èà©J É¡fEÉa ,
 äGó©ŸGh äGQÉ≤©dG ∑Ó¡à°SG π«ª– ºàjh .¬àfÉ«°Uh ¬àeóN hCG π°UC’G Gòg øe AGõLCG ∫ÓMEG hCG áaÉ°VEG πLCG øe ó©H Éª«a É¡∏ª– ºàj »àdG ∞«dÉµàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

:‹ÉàdÉc äGOƒLƒŸG QÉªYCG Qó≤Jh .É¡æe áÄa πc ôªY ióe ≈∏Y áYRƒe Ö°ùæHh âHÉãdG §°ù≤dG á≤jô£d kÉ≤ah Ö°ùàëjh ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y
áæ°S 40 ≈dEG 20  øe   ÊÉÑŸG
äGƒæ°S 8 ≈dEG 3  øe  äGó©eh çÉKCG

 ≈∏Y kÉ«∏Ñ≤à°ùe ¬JÉÑKEG ºàj Ò«¨àdG QGó≤e ¿EÉa , á≤HÉ°ùdG äGôjó≤àdG øY äÉ©bƒàdG âØ∏àNG GPEGh …QhO πµ°ûH áàHÉãdG ∫ƒ°UCÓd »æeõdG ôª©dGh á«≤ÑàŸG áª«≤dG á©LGôe ºàJ
.âHÉãdG π°UCÓd Qó≤ŸG »æeõdG ôª©dG ióe ≈∏Y IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ÜÉ°ùM

iôNCG äÉ°ü°üfl   (Q
 Gòg OGó°ùd êQÉÿG ≈dEG ájOÉ°üàbEG QOÉ°üe ‘ äÉ≤aóJ ≈dEG …ODƒj ≥HÉ°S çóM øY èàf »æª°V hCG ÊƒfÉb ΩGõàdEG …CG kÉ«dÉM óLoh GPEG iôNCG äÉ°ü°üfl ÜÉ°ùàMG ºàj

.É¡«∏Y óªà©j IQƒ°üH ΩGõàdE’G ≠∏Ñe ôjó≤J øµÁh .ΩGõàdE’G

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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á«dÉŸG äGhOC’G á°UÉ≤e     (R
 ≠dÉÑª∏d á°UÉ≤e AGôL’ PÉØædG ÖLGh ÊƒfÉb ≥M óLƒj ÉeóæY §≤a óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘ ≠∏ÑŸG ‘É°U êQójh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ÚH á°UÉ≤e AGôLEG ºàj

.óMGh ¿BG ‘ äÉHƒ∏£ŸG OGó°Sh äGOƒLƒŸG π««°ùJ hCG ≠∏ÑŸG ‘É°U ¢SÉ°SCG ≈∏Y ájƒ°ùà∏d á«f OƒLh óæYh É¡H ±Î©ŸG

ájƒ°ùàdG ïjQÉJ ‘ ÜÉ°ùàM’G  (¢S
 ΩÓà°SEÉH ∂æÑdG ¬«a Ωƒ≤j …òdG ïjQÉàdG ƒgh .ájƒ°ùàdG ïjQÉJ ‘ É¡HÉ°ùàMEG ºàj äÉ≤à°ûŸG AÉæãà°SEÉH áª¶àæe ¥ô£H á«dÉŸG ∫ƒ°UC’ G ™«Hh AGô°ûH á≤∏©àŸG äÉ«∏ª©dG áaÉc ¿EG
 áª¶fCG ≥ah ¿ƒµJ Ée IOÉY .á«æeR Ióe ∫ÓN ∫ƒ°UC’G º«∏°ùJ ºàj å«ëH á«dÉe ∫ƒ°UCG ™«Hh AGô°T »æ©J ™«ÑdGh AGô°ûdG äÉ«∏ª©d áª¶àæŸG ¥ô£dG ¿EG .π°UC’G º«∏°ùJ hCG
 óbÉ©àdÉH ∂æÑdG ¬«a Ωƒ≤j …òdG ïjQÉàdG ƒgh IôLÉàŸG ïjQÉJ ‘ äÉ≤à°ûŸG äÉ«∏ªY ÜÉ°ùàMG ºàj .¥ƒ°ùdG äÉ°SQÉ‡ øª°V ¬«∏Y ±QÉ©àe ƒg Ée ∫ÓN øe hCG IOófi

.™«ÑdG hCG AGô°û∏d

áMÎ≤ŸG äÉ°ü«°üîàdG (¢T
.ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG ó©H äÉHƒ∏£ŸG øª°V Ö°ùà–h .á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M øª°V É¡©jRƒàH ≈°UƒŸG iôNC’G äÉ°ü«°üîàdGh º¡°SC’G ìÉHQCG êQóJ

äBÉaÉµŸG á°SÉ«°S (¢U
 ájõeQ Ωƒ°SQ IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈dEG ™aódG ºàj ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG ºàj IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉµe :IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

.¢ù∏éŸG ¿É÷ äÉYÉªàLG Qƒ°†◊

 äBÉaÉµŸG √òg πªà°ûJ. …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∂dP ‘ ÉÃ ÚØXƒŸG ™«ªL ≈∏Y ≥Ñ£J IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG ºàj »àdGh ∂æÑ∏d äBÉaÉµŸG á°SÉ«°S :ÚØXƒŸG
.ΩÉ©dG ∫ÓN ÚØXƒŸG AGOCG QÉÑàY’G ‘ òNC’G ™eh áæ°ùdG πNO ‘É°U ≈∏Y kGAÉæH ìÉHQC’G ‘ ácQÉ°ûŸG ΩÉ¶f kÉ°†jCG ∂æÑdG iód óLƒjh .äGhÓ©dGh ájô¡°ûdG ÖJGhôdG ≈∏Y

 .äBÉaÉµª∏d áë«ë°üdG äÉ°SQÉªŸÉH á≤∏©àŸG …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe äGOÉ°TQG ™e á°SÉ«°ùdG √òg ≥HÉ£àJh

 á«YÉ£≤dG ôjQÉ≤àdG (¢V
 äÉ«∏ª©dG ∞jQÉ°üŸGh äGOGôjE’G ∂∏J øª°†àJh ∞jQÉ°üe óÑµàJ hCG äGOGôjEG QóJ ób »àdGh ájQÉŒ á£°ûfCG ‘ ácQÉ°ûŸÉH Ωƒ≤jh ∂æÑdG øe AõL ƒg »∏«¨°ûàdG ´É£≤dG
 ¢ü«°üîJ ¿CÉ°ûH äGQGôb PÉîJ’ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG πÑb øe º¶àæe πµ°ûHh äÉYÉ£≤∏d á«∏«¨°ûàdG èFÉàædG ™«ªL á©LGôe ºàj .∂æÑdG ‘ ôNBG ´É£b …CG ™e ºàJ »àdG

.á∏°üØæe á«dÉe äÉeƒ∏©e É¡jód »à∏d É¡FGOCG º««≤Jh OQGƒŸG

óMGƒdG º¡°ùdG á«ëHQ  (•
 hCG  ìÉHQC’G áª°ùb á≤jôW øY á«°SÉ°SC’G óMGƒdG º¡°ùdG á«ëHQ ÜÉ°ùàMG ºàjh .ájOÉ©dG ¬ª¡°SC’ á«°SÉ°SC’G óMGƒdG º¡°ùdG á«ëHQ øY äÉeƒ∏©e ¢Vô©H ∂æÑdG Ωƒ≤j
 hCG  ìÉHQC’G  πjó©àH  á°†ØîŸG º¡°ùdG  á«ëHQ ójó– ºàjh  .IÎØdG  ∫ÓN ájOÉ©dG  º¡°SC’G  Oó©d  ¿hRƒŸG  §°SƒàŸG  ≈∏Y ∂æÑ∏d  ÚjOÉ©dG  ÚªgÉ°ùŸÉH  á≤∏©àŸG  ôFÉ°ùÿG

.ájOÉ©dG º¡°SCÓd πªàfi ¢†«ØîJ …CG äGÒKCÉàd ájOÉ©dG º¡°SC’G Oó©d ¿hRƒŸG §°SƒàŸG πjó©J ºàj ∂dòch ájOÉ©dG º¡°SC’ÉH á≤∏©àŸG ôFÉ°ùÿG

πNódG ÖFGô°V äÉeGõàdG  (®
 ÜÉ°ùàMEG ºàjh .…Oƒ©°ùdG πNódG ÖFGô°V ¿ƒfÉb Ö°ùM πNódG ÖFGô°†d ¢VÉjôdG ´ôa ™°†îj .πNódG ÖFGô°†d »ÑXƒHCGh øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ ∂æÑdG äÉ«∏ªY ™°†îJ ’

.IQÉ°ùÿG hG íHôdG ¿É«H ‘ äóLh GPEG πNódG áÑjô°V

áµ∏ªàe äGQÉ≤Y     (´
 ™«ÑdG ∞jQÉ°üe kÉ°übÉf ádOÉ©dG áª«≤dG hCG ájÎaódG áª«≤dÉH áµ∏ªàŸG äGQÉ≤©dG ÜÉ°ùàMEG ºàj .IÌ©àe äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb πHÉ≤e ¿É«MC’G ¢†©H ‘ äGQÉ≤©dG ∂∏“ ºàj

.iôNC’G äGOƒLƒŸG ‘ Égó«b ºàjh πbCG Éª¡jCG

 IQGOE’G â– ∫GƒeC’G     (Æ
 √òg Úª°†J ºàj ’h .iôNCG äÉ°ù°SDƒe hCG  ¿ÉªàFG äÉÄ«g øY áHÉ«f ÉgQÉªãà°SÉH hCG  ∫ƒ°UC’ÉH ®ÉØàM’G ≈dEG …ODƒJ iôNCG QGhOCÉHh ôjóŸG /ÚeC’G QhóH ,∂æÑdG Ωƒ≤j

.∂æÑ∏d ácƒ∏‡ ∫ƒ°UCG â°ù«d É¡fC’ ∂dPh ∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ‘ ∫ƒ°UC’G øY Å°TÉædG πNódGh ∫ƒ°UC’G

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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á«dÉŸG ôWÉîŸG IQGOEG (3

:ôWÉîŸG øe á«dÉàdG ´GƒfCÓd ∂æÑdG ¢Vô©àj
¿ÉªàF’G ôWÉfl  •
ádƒ«°ùdG ôWÉfl  •

¥ƒ°ùdG ôWÉfl  •
π«¨°ûàdG ôWÉfl  •

ôWÉîŸG IQGOEG QÉWEG
 ™°Vhh ¥ƒ°ùdG ôWÉflh ádƒ«°ùdG ôWÉflh ¿ÉªàF’G ôWÉîÃ á°UÉÿG äÉ°SÉ«°ùdG ™°VƒH ¢ù∏éŸG Ωƒ≤jh .IQGOE’G ¢ù∏› iód ∂æÑdG ‘ ôWÉîŸG IQGOEG ‘ á£∏°ùdG ô°üëæJ
 ºàjh .ôWÉîŸÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ™«ªL º««≤Jh á©LGôŸ ¿Éé∏dG øe ójó©dG π«µ°ûàH ∂æÑdG ΩÉb óbh .∂æÑdG IQGOEG É¡eó≤J »àdG äÉ«°UƒàdG ≈dEG OÉæà°S’ÉH á«∏«¨°ûàdG äGOÉ°TQE’G
 ∂æÑdÉH ôWÉîŸG áYƒª› Ωó≤Jh .ôWÉîŸG hCG äÉ«∏ª©dG á©«ÑWh ô£ÿG á«Yƒfh ≠∏ÑŸG Ö°ùM ∂æÑdG IQGOEG πµ«g øª°V AGQóŸG øe áØ∏àfl äÉjƒà°ùŸ äÉ«MÓ°üdG ¢†jƒØJ
 á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G äGóMh øY á∏≤à°ùe áØ°üH É¡∏ªY áYƒªéŸG √òg ∫hGõJh .ôWÉîŸG IQGOEÉH ≥∏©àj Ée πc ‘ áØ∏àîŸG á«aô°üŸG äGóMƒdGh É«∏©dG IQGOEÓd ΩRÓdG ºYódG

 .∂æÑ∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈dEG Iô°TÉÑe áØ°üH ÉgôjQÉ≤J Ωó≤Jh ôWÉîŸG π«∏≤J πLCG øe iôNC’G

 ≥∏©àj Éª«a ôWÉîŸG IQGOEG QÉWEG áeÓ°Sh áªFÓeh á©LGôeh ∂æÑdG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°ùH ΩGõàd’G ióe á©HÉàeh áÑbGôe á«dƒÄ°ùe IQGOE’G ¢ù∏éŸ á©HÉàdG ≥«bóàdG áæ÷ ≈dƒàJ
 äGAGôLE’ IOóëŸGh áª¶àæŸG á©LGôŸG äÉ«∏ª©H Ωƒ≤J »àdGh IQGOEÓd á©HÉàdG »∏NGódG ≥«bóàdG IôFGO ΩÉ¡ŸG √òg ‘ ≥«bóàdG áæ÷ óYÉ°ùjh .∂æÑdG É¡¡LGƒj »àdG ôWÉîŸÉH

.IQGOE’G ≈dEG ∂dòch ≥«bóàdG áæ÷ ≈dEG É¡fCÉ°ûH ôjQÉ≤J Ëó≤J ºàj å«M ôWÉîŸG áHÉbQ

 .Oƒ«≤dÉH ΩGõàd’G ióeh ôWÉîŸG áÑbGôeh áHÉbôdG äGAGôLEGh Oƒ«≤dG ™°Vhh ∂æÑdG ¬¡LGƒj …òdG ô£ÿG π«∏–h ójó– πLCG øe ôWÉîŸG IQGOE’ ∂æÑdG äÉ°SÉ«°S ™°Vh ºàj
 √ÒjÉ©e ∫ÓN øeh ,∂æÑdG ≈©°ùjh .∂æÑdG É¡°SQÉÁ ‹G á£°ûfC’Gh ¥ƒ°ùdG ‘ IóFÉ°ùdG ´É°VhC’G ¢ùµ©J »µd áª¶àæe áØ°üH ôWÉîŸG IQGOEG áª¶fCGh äÉ°SÉ«°S á©LGôe ºàJh

.º¡JÉeGõàdGh ºgQGhOCG ÚØXƒŸG ™«ªL É¡«a º¡Øj á«HÉéjEGh á£Ñ°†æe áHÉbQ áÄ«H ôjƒ£J ≈dEG ,IQGOE’Gh ÖjQóàdÉH á°UÉÿG ¬JGAGôLEGh

¿ÉªàF’G ôWÉfl
 ôWÉîŸG √òg πãe ójó–h ¢SÉ«b ºàjh .¬d áMƒæªŸG á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG ΩÉµMCGh •hô°ûH ¿ƒHõdG AÉah ΩóY áé«àf á«dÉe IQÉ°ùN πª– á«fÉµeEG ¿ÉªàF’G ôWÉ πã“

.‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘ áæª q°†ŸG ÒZh áæª q°†ŸG äGOƒLƒª∏d áÑ°ùædÉH

 ¢VÎ≤ª∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ¿ÉªàF’G º««≤J óªà©jh .¿ÉªàF’G ôWÉfl áÑbGôÃ áª¶àæe áØ°üHh ΩÉ«≤∏d kÉ°†jCG πH º««≤à∏d §≤a ¢ù«d áàHÉK äÉ°SÉ«°Sh äGAGôLEG ∂æÑdG ™Ñàjh
 QOÉ°üeh ¬JÉHÉ°ùM ácôMh ¬FGOCG πé°Sh (Iôaƒàe âfÉc ¿EG) á«LQÉÿG äÉØ«æ°üàdG ≈∏Yh ‘ô°üŸG ´É£≤∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ©bƒàdG ≈∏Yh ¥ƒ°ùdG ‘ ¬©°Vh ≈∏Yh ¬FGOCG äÉ©bƒJh
 »àdG ôWÉîŸG ∞«ØîJ ºàj Éªc ÜÉ°ùM πµd áª¶àæe á©LGôe á«∏ªY AGôLEG ºàjh .ïdEG , á°Sƒª∏ŸG ÒZh á°Sƒª∏ŸG äÉfÉª°†dG ≈∏Yh ∂dP ≈∏Y ¬JQóbh ¬jód IôaƒàŸG ójó°ùàdG
 áaÉ°VE’ÉH ºàjh .iôNC’G ±GôWC’G hCG/h ÚªgÉ°ùŸG øe á∏HÉ≤ŸG äÉfÉª°†dGh äÉfƒgôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∂dP ‘ ÉÃ .πFÉ°SƒdGh ¥ô£dG ∞∏àfl ΩGóîà°SÉH ∂dPh Égójó– ºàj

.¥ƒ°ùdG ‘ äÉfƒgôdG QÉ©°SCG ‘ äÉHòHòàdGh á«Ñ∏°ùdG äÉcô◊G QÉKBG IóM ∞«ØîJ ¿Éª°V πLCG øe iôNCG πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ∂dP ≈dEG

 ºàj .¿ÉªàF’G ôWÉîŸ π«∏ëàdG äÉ«∏ªY ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdG πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG πÑb É¡JÉ«°UƒJ Ωó≤Jh ôWÉîŸG π«∏ëàH ∂æÑdÉH ¿ÉªàF’G á©LGôe IôFGO Ωƒ≤J
 π∏N …CG ójó– á©LGôŸG á«∏ªYh ∞«æ°üàdÉH ¢UÉN »∏NGO ΩÉ¶f øª°†jh .¿ÉªàFE’G IQGOEG πÑb øe ≥«bOh ΩQÉ°U πµ°ûH á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG ™«ªL ΩÉµMCGh •hô°T ≥«Ñ£J

.kGQƒa áeRÓdG á«ë«ë°üàdG äGAGôLE’G PÉîJG ¿Éª°Vh ¿ÉªàF’G ôWÉfl ‘

 ôjô≤J πLCG  øe ∂dPh á«YƒædG  ÖfGƒ÷G ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ¢VÎ≤ª∏d á«dÉŸG  Iƒ≤dG  QÉÑàY’G Ú©H òNCÉj  äÉLQO ô°ûY øe ¢SÉ«≤e ≈∏Y ∂æÑ∏d  á«fÉªàF’G äÉØ«æ°üàdG  óªà©J
 áæµªŸG IQÉ°ùÿG äÉLQO ≈°übCÉH á°UÉÿG äGôjó≤àdG ¢ùµ©J äÉÄa ≈dEG ∂dP ó©H äÉØ«æ°üàdG º«°ù≤J ºàjh .¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG øY ¢VÎ≤ŸG ¬«a ∞∏îàj ób …òdG iƒà°ùŸG
 á¶ØëŸ áª¶àæŸG á©HÉàŸG á«∏ªY óYÉ°ùJh .πbC’G ≈∏Y …ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¢VÎ≤e πµd á°ü°üîŸG ôWÉîŸG äÉØ«æ°üJ á©LGôe ºàJh .OGó°ùdG øY ¿ƒ°VÎ≤ŸG ∞∏îJ ádÉM ‘
 ÒjÉ©e ≈∏Y OÉªàY’ÉH É¡ëæe ºàj »àdG á«cÓ¡à°S’G á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG AÉæãà°SG ºàjh .ôWÉîŸG iƒà°ùe ≈∏Y kGQƒgóJ ó¡°ûJ »àdG äÉHÉ°ù◊G ≈∏Y ±ô©àdG ≈∏Y ∂æÑdG

.Gòg ∞«æ°üàdG ΩÉ¶f øe , ïdEG ,ÖJGôdG øe Aõéc ójó°ùàdG äÉeGõàd’ ≈°übC’G ó◊Gh ÖJGôdG ≠∏Ñe πãe kÉØ∏°S IOófi

 á°SGQO ¥É«°S ‘ º««≤àdG á«∏ªY øª°V ∂dPh ¢ûàah RQƒH ófBG OQófÉà°Sh õjOƒe πãe ábƒeôŸG ÊÉªàF’G ∞«æ°üàdG ä’Éch É¡©°†J »àdG äÉØ«æ°üàdG kÉ°†jCG ∂æÑdG Ωóîà°ùj
.áØæ°üŸG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dG ™e πeÉ©àdG ‘ ∂æÑdG É¡d ¢Vô©àj »àdG ôWÉîŸG º««≤Jh

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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ádƒ«°ùdG ôWÉfl
 øª°†Jh .iôNCG á«dÉe ∫ƒ°UCG hCG kGó≤f É¡àjƒ°ùJ ºàj »àdG á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸÉH á≤∏©àŸG ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG áHƒ©°U ‘ ∂æÑdG ¬¡LGƒj ób …òdG ô£ÿG ∂dP »g ádƒ«°ùdG ôWÉfl

.πjƒªàdÉH á°UÉÿG ∂æÑdG äÉLÉ«àMÉH AÉaƒdG πLCG øe äÉbhC’G ™«ªL ‘ ∫GƒeC’G ôaƒJ ádƒ«°ùdG ôWÉfl IQGOEG

 ßaÉM óbh .øµ‡ óM ≈fOCG ≈dEG ádƒ«°ùdG ôWÉfl π«∏≤J ±ó¡H äGOƒLƒŸG ´ƒª› ≈dEG á∏FÉ°ùdG äGOƒLƒŸG áÑ°ùf äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG IQGOEG ‘ ∂æÑdG äÉ°SÉ«°S Oó–
 á£°ûfCG ºYO πLCG øe ∂dPh ádƒ¡°ùH ≥jƒ°ùà∏d á∏HÉb ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG áfGõÿG äGóæ°Sh ∑ƒæÑdG iód ™FGOƒdG πãe á∏FÉ°ùdG äGOƒLƒŸG ‘ á«aÉc äGQÉªãà°SG ≈∏Y ∂æÑdG
 ádƒ«°ùdG  øe á«aÉc äÉjƒà°ùÃ ®ÉØàM’G ºàj  å«ëH äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG  äÉbÉ≤ëà°SG  áÑbGôÃ áªFGO áØ°üHh QÉªãà°S’Gh áæjõÿG áYƒª› Ωƒ≤Jh .¬JÉ«∏ªYh ¬dÉªYCG
 äÉbhCG ‘ ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àeh äGƒéØdGh IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉîŸ ájô¡°T á©LGôÃ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG É¡°SCGôj »àdG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG áæ÷ Ωƒ≤Jh .äÉbhC’G ™«ªL ‘

.ádƒ«°ùdÉH á≤∏©àŸG á«é«JGÎ°S’G πFÉ°ùŸG á°SGQO ™e ÇQGƒ£dG

¥ƒ°ùdG  ôWÉfl
 á«ÑæLC’G äÓª©dGh IôLÉàŸG á¶Øfi øª°V º¡°SC’Gh óFGƒØdÉH á≤∏©àŸG á«dÉŸG äGhOCÓd ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG ‘ äÉHòHòàdG øY CÉ°ûæJ ôFÉ°ùN çhóM ôWÉfl »g ¥ƒ°ùdG ôWÉfl ¿EG
 äÉ«∏ª©dG ò«ØæJ øª°†àJ »àdGh í°VGh πµ°ûH É¡≤«KƒJ ºàj á¶aÉfi äÉ°SÉ«°ùd á«dÉŸG äGhOC’G ‘ IôLÉàŸÉH á°UÉÿG ∂æÑdG äÉWÉ°ûf ™°†îJh .∂æÑdG É¡H ßØàëj »àdG ™∏°ùdGh
 ¥ƒ°ùdG ôWÉfl ∫Éª°SCGQ ¢ü«°üîàH á°UÉÿG IóMƒŸG á≤jô£dG ∂æÑdG Ωóîà°ùjh .º¶àæe πµ°ûH É¡à©LGôe ºàJh …ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡©°Vh ºàj á∏eÉ°T Oƒ«b πcÉ«g øª°V
 ôWÉflh äGQÉ«ÿG ôWÉflh »ÑæLC’G ±ô°üdG ôWÉflh º¡°SC’G ôWÉflh IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl »gh á«°SÉ°SC’G πeGƒ©∏d Égójó– ºàj »àdG ôWÉîŸG ≈∏Y OÉªàY’ÉH

.∂æÑdÉH ÚdƒÄ°ùŸG πÑb øe É¡à©LGôe ºàJ á«eƒj ôjQÉ≤J OGóYEG ºàj ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘h .™∏°ùdG

π«¨°ûàdG ôWÉfl
 äGAGôLEG ∂æÑdG Ωóîà°ùjh .äÉ«∏ª©dG π«é°ùJh á©HÉàe ΩóY hCG áª¶fC’G ‘ π∏N hCG ¢SÓàN’G hCG ájô°ûÑdG AÉ£NC’G øY áªLÉædG á«dÉŸG IQÉ°ùÿG É¡fCÉH π«¨°ûàdG ôWÉfl ±ô©J
 ôWÉîŸG áaÉc AGƒàMG πLCG øe ôªà°ùe πµ°ûH äGAGôLE’Gh áª¶fC’G √òg ôjƒ£Jh πjó©Jh á©LGôe ºàJh .áæ«©e ∞FÉXhh äÉª¡e ò«ØæJ É¡ÑLƒÃ ºàj áªµfih áª«∏°S áª¶fCGh

.á∏ªàëŸG
 »∏NGódG ≥«bóàdG äÉ«∏ªY õcôJh .´hôØdGh IófÉ°ùŸG äÉeóÿGh á«aô°üŸG äGóMƒdG ™«ª÷ á©LGôŸGh ≥«bóàdG äÉ«∏ªY ∂æÑdG ‘ »∏NGódG ≥«bóàdG IôFGO πªY ¥É£f πª°ûj
 áª¶fC’G  á©LGôe ºàJh .áMƒæªŸG äÓjƒîàdGh Iô≤ŸG äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdÉH  ΩGõàd’G øe ócCÉàdG  ≈∏Yh áHÉbôdG  äGAGôLEGh  πFÉ°Shh ôWÉîŸG º««≤J ≈∏Y »°ù«FQ πµ°ûH
 ≥«bóàdG IôFGO iódh .É¡≤«Ñ£J ºàj ¿CG πÑb É¡«a áæeÉµdG π«¨°ûàdG ôWÉfl å«M øe »∏NGódG ≥«bóàdG IôFGO πÑb øe Iójó÷G äÉeóÿGh äÉéàæŸÉH á≤∏©àŸG äÉ«∏ª©dGh
 ¢ù∏› øY á≤ãÑæŸG ≥«bóàdG áæ÷ ≈dEG á«∏NGódG áHÉbôdG ‘ á«ªgCG …P Qƒ°üb hCG π∏N …CG øY ÆÓHE’ÉH Ωƒ≤J »gh ∂æÑdG ΩÉ°ùbCGh ôFGhO »bÉH øY áeÉJ á«dÓ≤à°SG »∏NGódG

.IQGOE’G

∫ÉŸG ¢SCGQ IQGOEG

 äÉ«∏ªY ºYód ∂dòch ¥ƒ°ùdG ±GôWCGh ÚæFGódGh øjôªãà°ùŸG á≤K ≈∏Y á¶aÉëª∏d ∫ÉŸG ¢SCGQ øe á«aÉc ä’ó©e ≈∏Y á¶aÉëŸG ≈dEG ∫ÉŸG ¢SCGôd áÑ°ùædÉH ∂æÑdG á°SÉ«°S ±ó¡J
 ∞«ØîJ ÚH áfRGƒŸG ≈dEG áLÉ◊G kÉ°†jCG ∂æÑdG ∑Qój Éªc á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M óFGƒY ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉjƒà°ùe QÉKBG ∂æÑdG ∑Qójh .¬dÉªYCG á£°ûfC’ á«∏Ñ≤à°ùŸG á©°SƒàdGh ôjƒ£àdG

.∫ÉŸG ¢SCGôd º«∏°ùdG ™°VƒdG ¬∏ãÁ …òdG ¿Éª°†dGh ÉjGõŸGh ÈcCG ¢VGÎbG ä’ó©e ∫ÓN øe É¡≤«≤– øµªŸG øe »àdGh á©ØJôe óFGƒY

 kGQÉÑàYG ò«ØæàdG õ«M øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ á°ù°SDƒŸG ∑ƒæÑ∏d ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓŸ QÉWE’G Oó– »àdG …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe πÑb øe IQOÉ°üdG ájOÉ°TQE’G 3 ∫RÉH óYGƒb â∏NO
 áÄØdG øe ÖdÉ¨dG ô°üæ©dG ƒg …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¿ƒµj ¿G ≈∏YQÉWE’G õcôj .»eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞jô©J …ôgƒL πµ°ûH ™LGôj 3 ∫RÉH QÉWEG ¿G.2015 ôjÉæj 1 ïjQÉJ øe
 ∫Ée ¢SCGôH ®ÉØàMÉH äÉ°ù°SDƒŸG øe É°†jCG Ö∏£àJ 3 ∫RÉH á«bÉØJG ¿G. (1 CET) ≈dhC’G áÄØdG øe …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGôd ≈fOC’G ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ó©e áaÉ°VEÉH ∫ÉŸG ¢SCGQ ,≈dhC’G
 ájôgƒ÷G äGQÉªãà°SEÓd ‹ÉªL’G ó◊G ¥ƒa ≠dÉÑŸG ∂dP ‘ ÉÃ á«eÉ¶ædG (äÉeƒ°üÿG) äÓjó©àdG º°üN ºà«°S ,(1 CET) ∫ÉŸG ¢SCGQ ÜÉ°ùàMG ¢Vô¨d .»WÉ«àMG
 ¿G .2019 ôjÉæj 1 ‘ πeÉµdÉH º°üîJ ¿CG ≈∏Y πMGôe ≈∏Y (1 CET)øe áàbDƒŸG äÉbhôØdG øe á∏LDƒŸG á«Ñjô°†dG ∫ƒ°UC’Gh øgôdG áeóN ¥ƒ≤Mh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG ‘
 AÉaƒdG ∂dòch óMqƒe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe äÉWGÎ°TÉH AÉaƒdG øe ∂æÑdG ócCÉàj .Iójó÷G á«eÉ¶ædG á«dÉª°SCGôdG äÉÑ∏£àŸG á«Ñ∏àd ±Éc ‹É◊G ∂æÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ

.áæ°ùdG ∫GƒW á«eÉ¶ædG á«dÉª°SCGôdG äÉWGÎ°T’ÉH ∂æÑdG ΩõàdG óbh .∂æÑ∏d ´hôa É¡«a óLƒJ »àdG ¿Gó∏ÑdG ‘ , äóLh ¿EG , á«∏ëŸG á«eÉ¶ædG Iõ¡LC’G äÉWGÎ°TÉH

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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áæjõÿG äGóæ°S .4
 á«eÓ°SEG ∑ƒµ°U ≈∏Y ∂dòc πªà°ûJh .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµMh øjôëÑdG áµ∏‡ áeƒµM πÑb øe IQOÉ°U É¡à©«Ñ£H πLC’G IÒ°üb äGóæ°S »g áæjõÿG äGóæ°S

.øjôëÑdG áµ∏‡ áeƒµM πÑb øe IQOÉ°U πLC’G IÒ°üb

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

481^404  452^907  øjôëÑdG áµ∏‡ áeƒµM
10^017  10^034  ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG áeƒµM

491^421  462^941  ́ ƒªéŸG

iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh .5
äÉ°ù°SDƒŸGh  ∑ƒæÑ∏d  πLC’G  IÒ°üb  ¢Vhôb  ™FGOƒdG  √òg  πª°ûJh  .∫ÉŸG  ¥Gƒ°SCG  ‘  ∂æÑdG  á£°ûfCG  øe  kGAõL  iôNC’G  á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh  ∑ƒæÑdG  iód  ™FGOƒdG  πã“

.iôNC’G á«dÉŸG
2014  2015  

(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

275^982  170^031  ∑ƒæÑdG iód ™FGOh
7^896  15^416  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG iód ™FGOh

283^878  185^447  ́ ƒªéŸG

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

10^125  7^436  Ö∏£dG â–h ájQÉL äÉHÉ°ùM
273^753  178^011  πLC’ ™FGOh
283^878  185^447  ́ ƒªéŸG

ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥QhC’G .6

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

562  406  º¡°SCG
-  5^633  øjO äGóæ°S

562  6^039  ́ ƒªéŸG

äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb .7

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc (CG

750^643  920^002  ∑ƒæÑdG Ò¨d äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
69^188  180^347  ∑ƒæÑ∏d äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb

(38^859)  (48^634)  äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG áª«b ¢VÉØîfG ¢ü°üfl :ìô£j
  780^972  1^051^715  ́ ƒªéŸG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  72



 äÉÑ∏≤J óæY âbh iCG ≈a IóFÉØdG QÉ©°SCG Ò«¨J ≈a ¬≤ëH ∂æÑdG ßØàëj ,∂æÑdG ™e áeÈŸG ¢VGôbE’G äÉ«bÉØJG Ö°ùMh ,áªFÉY QÉ©°SCG á©«ÑW äGP äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG (Ü
.á«HÉbôdG äÉ£∏°ùdG hCG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G hCG ∂æÑdG iód kAGƒ°S ôNB’ âbh øe ∂dòd áLÉ◊G ƒYóJ ÉeóæY á«aô°üe hCG á«fÉªàFG äGQÉÑàY’ hCG á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ≈a QÉ©°SC’G

 âHÉK ¢ûeÉg ¢SÉ°SCG ≈∏Yh É¡«∏Y ≥ØàŸG ïjQGƒà∏d kÉ≤ÑW É¡«∏Y IóFÉØdG Ò©°ùJ IOÉYEG ” ≈àdGh áªFÉ©dG QÉ©°SC’G äGP äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG â¨∏H 2015 Èª°ùjO 31 ≈a (ä
.(2014 ΩÉY ‘ »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 277^70) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 540^79 ≠∏ÑÃ ¥ÉØJ’G Ö°ùM IóFÉØdG QÉ©°SC’

 .ÌcCG hCG kÉeƒj 90 IóŸ ÉgóFGƒa hCG É¡WÉ°ùbCG ™aóJ ⁄ GPEG IÌ©àe äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG Èà©J …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe äGOÉ°TQEGh ∂æÑdG á°SÉ«°ùd kÉ≤ah (ç

 §°ù≤∏d OGó°S ôNBG òæe äGÎØdG Ö°ùM ∂dPh .kÉ≤HÉ°S ™aódG á≤ëà°ùeh É¡àª«b â°†ØîfG »àdG äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dGh IÌ©àŸG äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ™jRƒJ ‹ÉàdG ∫hó÷G ÚÑj
.IóFÉØdG hCG

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

 22^179   21^825  áæ°S ájÉ¨dh Qƒ¡°T 3 øe ÌcCG
52^253  9^540  äGƒæ°S 3 - 1
 11^262  60^173  äGƒæ°S 3 øe ÌcCG
85^694  91^538  ́ ƒªéŸG

 ÜÉ°ùàMG ¿CG ó≤à©j ∂æÑdG øµd á≤ëà°ùe π°UC’G äÉ©aOh ájóbÉ©àdG ÉgóFGƒa ¿ƒµJ »àdG ¢Vhô≤dG ∂∏J »g “áª«≤dG á°†Øîæe ÒZ øµdh  kÉeƒj 90 øe πbCG á≤ëà°ùŸG” ¢Vhô≤dG
 á≤ëà°ùŸG ¢Vhô≤dG â¨∏H ,2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc .∂æÑ∏d  á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG π«°ü– á∏Môe hCG/h ôaƒàŸG ¿Éª°†dG hCG øeC’G iƒà°ùe ≈∏Y AÉæH Ö°SÉæe ÒZ áª«≤dG ¢VÉØîfG

.(QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^26 : 2014 Èª°ùjO 31) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 3^35 áª«≤dG á°†Øîæe ÒZ øµdh kÉeƒj 90 øe πbCG

.(2014 ΩÉY »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 85^25) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 91^34 É¡«∏Y óFGƒa ÜÉ°ùàMG ºàj ⁄ »àdGh IÌ©àŸG ¢Vhô≤dG â¨∏H 2015 Èª°ùjO 31 ≈a

 ¿ÉªàF’G QƒgóàdÉH ≥∏©àJ ’ iôNCG πeGƒYh ,AÓª©dG ≈∏Y á¶aÉëŸGh ,IÒ¨àŸG ¥ƒ°ùdG ±hôX ∂dP ‘ ÉÃ ,ÜÉÑ°SC’G øe Oó©d ¢Vôb ≈∏Y ájóbÉ©àdG •hô°ûdG πjó©J Rƒéj (ê
.ójóL ¢Vô≤c ¬fCÉ°ûH ¢VhÉØàdG OÉ©ŸG ¢Vô≤dG ÜÉ°ùàMGh ,¬Whô°T πjó©J ” ºFÉb ¢Vôb …CG ÜÉ°ùàMG AÉ¨dEG øµªŸG øe .π«ª©∏d πªàëŸG hCG ‹É◊G

     
 π«∏≤Jh ,¢Vhô≤dG π«°ü– ¢Uôa IOÉjõd  (“forbearance á£°ûfCG” ¬«dEG QÉ°ûŸG ) á«dÉe äÉHƒ©°üH ¿hôÁ øjòdG AÓª©dG ¢Vhôb ∫ƒM ¢VhÉØàdG IOÉYEÉH ∂æÑdG Ωƒ≤j
 ä’RÉæJ .(»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 34^09 : Ω2014) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 22^66 ≠∏ÑÃ á«fÉªàFG äÓ«¡°ùJ á∏µ«g IOÉYEG ” ,2015 ∫ÓN .OGó°ùdG øY ∞∏îàdG ôWÉfl
 äÉ©bƒJ ™e OGó°ùdG º«¶æJ IOÉYEG hCG ,áàbDƒŸG ádƒ«°ùdG áeRCG ä’ÉM ≈∏Y Ö∏¨àdG ≈∏Y AÓª©dG IóYÉ°ùe ¢Vô¨H ¢Vhô≤dG •É°ùbCG π«LCÉàH »°SÉ°SCG πµ°ûH ≥∏©àJ á∏µ«¡dG IOÉYEG
 ∂æÑdG äÉ°ü°ü ≈∏Y …ôgƒLôKCG ∑Éæg øµj ⁄ ,áØ«Ø£dG ä’RÉæàdG á©«Ñ£d kGô¶f  .¢Vô≤dG ≥FÉKh •hô°T πjó©Jh ,™jQÉ°ûª∏d / Ú°VÎ≤ª∏d ádó©ŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

.á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G ìÉHQC’GhCG ,áª«≤dG ¢VÉØîfGh ,äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤∏d
     

 º¡°SC’G hCG/h äGQÉ≤©dG ≈∏Y ÊƒfÉb øgQ πµ°T ≈∏Y hCG ™FGOƒdG ≈∏Y RÉ«àeG øgQ πµ°T ≈∏Y ∂dPh AÓª©∏d áMƒæªŸG äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG πHÉ≤e äÉfÉª°†H ∂æÑdG ßØàëj (ì
 ¿ƒ«∏e 241^19 :Ω2014 Èª°ùjO 31) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e247^70 á¨dÉÑdG äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG á«£¨J â“ ,2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªch .á«aô°üe á«eƒµM äÉfÉª°Vh
 (»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 10^24 :2014 Èª°ùjO 31) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 12^80 ≠∏ÑÃ äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb á«£¨J â“ Éªæ«H äÉfÉª°†H πeÉc πµ°ûH ∂dPh (»æjôëH QÉæjO

.(»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 6^17 :2014 Èª°ùjO 31) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 6^83 É¡àª«b ≠∏ÑJ äÉfÉª°†H »FõL πµ°ûH ∂dPh

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

73  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG



¿ÉªàFE’G ôWÉîŸ ¢Vô©àdG (ñ

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

780^972  1^051^715   »∏µdG  ´ƒªéŸG
 …Oôa πµ°ûH áª«≤dG á°†Øîæe .1

74^023  68^315  QÉ«©ŸG øe πbCG
472  1^200  É¡«a  ∑ƒµ°ûe

11^199  22^023  IQÉ°ùN
85^694  91^538  á≤∏©ŸG óFGƒØdG É°übÉf …Oôa πµ°ûH áª«≤dG á°†Øîæe

(27^705)  (35^819)  áª«≤dG ‘ ¢VÉØîfÓd Ú©e ¢ü°üfl
57^989  55^719  …Oôa πµ°ûH áª«≤dG ¢†Øîæe ´ƒª›

 É¡àª«b ¢†ØîæJ ⁄ øµdh kÉeƒj 90 øe πbCG É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e  .2
2^260  3^350  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG

(34)  (43)  áª«≤dG ‘ ¢VÉØîfÓd ΩÉ©dG ¢ü°üîŸG
2^226  3^307  ¬àª«b ¢†ØîæJ ⁄ øµdh ¬bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e Ée ´ƒª›

  »∏NGódG ∞«æ°üàdG Ö°ùM É¡àª«b ¢†ØîæJ ⁄h É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe »°†Á ⁄  .3
28^499  1^068  1  ∞æ°üe
21^433  16^431  2  ∞æ°üe

160^247  127^385  3  ∞æ°üe
116^299  125^530  4  ∞æ°üe

64^871  327^207  5  ∞æ°üe
35^633  93^604  6  ∞æ°üe
22^550  5^640  7  ∞æ°üe

282^345  308^596  * ∞æ°üe ÒZ
731^877  1^005^461  ‹ÉªLE’G  ≠∏ÑŸG
(11^120)  (12^772)  áª«≤dG ‘ ¢VÉØîfÓd ΩÉ©dG ¢ü°üîŸG
720^757  992^689  ¬àª«b ¢†ØîæJ ⁄h ¬bÉ≤ëà°SG óYƒe ¢†Á ⁄ Ée ´ƒª›
780^972  1^051^715  »∏µdG  ´ƒªéŸG

.ájGóÑdG òæe É¡d äÉØ«æ°üJ ájCG ¢ü«°üîJ ºàj ⁄ »àdG iôNC’G äÓ«¡°ùàdGh á«cÓ¡à°S’G ¢Vhô≤dG kÉ°SÉ°SCG πª°ûj *

äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG áª«b ‘ ¢VÉØîfEG ¢ü°üfl (O

äÉ°ü°üfl ´ƒª›      ΩÉY ¢ü°üfl         Ú©e ¢ü°üfl         
áª«≤dG ¢VÉØîfG        áª«≤dG ¢VÉØîf’       áª«≤dG ¢VÉØîf’        áæ°ùdG ∫ÓN ácô◊G

2014  2015  2014  2015  2014  2015  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

32^944  38^859  11^450  11^154  21^494  27^705  ôjÉæj 1 ‘
6^085  7^745  (778)  2^600  6^863  5^145  áæ°ùdG ¢ü°üfl ‘É°U

(170)  (1^037)  (5)  -  (165)  (1^037)  áehó©e ¿ƒjO
 äÓjƒ–h äÓ«°ü–

-  3^067  487  (939)  (487)  4^006  äÉYÉLÎ°SEGh    
38^859  48^634  11^154  12^815  27^705  35^819  Èª°ùjO 31 ‘

.∑ƒæÑdG Ò¨d äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dÉH á≤∏©ŸG óFGƒØdGh äÉ°ü°üîŸG ´ƒª› ≥∏©àj

.…ó≤ædG ¢SÉ°SCÓd kÉ≤ah Ö°ùà– å«M äGOGôjE’G øe IÌ©àŸG ¢Vhô≤dG ≈∏Y áÑ°ùàëŸG óFGƒØdG ¢ùµY ºàj ,…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe äGOÉ°TQE’ kÉ≤ah

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  74



ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG .8
:»JB’G ≈∏Y ájQÉªãà°SE’G á«dÉŸG ¥GQhC’G πªà°ûJ

  
2014  2015  

(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
  

986^218  1^072^506  ™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG
(11^040)  (12^340)  ™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°S’G áª«b ‘ ¢VÉØîfG ¢ü°üfl
975^178  1^060^166  

780  712   IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG É¡àª«b ÜÉ°ùàMG ” äGQÉªãà°SG
23^528  33^160  áØ∏µàdG AÉØWEÉH É¡HÉ°ùàMG ” äGQÉªãà°SG

999^486  1^094^038  ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G ´ƒª›
  
  ™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG (CG
  
  Iô©°ùŸG ÒZh Iô©°ùŸG äGQÉªãà°S’G ÚH ™jRƒàdG (1
  

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

  
  :Iô©°ùe á«dÉe ¥GQhCG

379^421  338^504  øjO äGóæ°S
61^499  61^371  º¡°SCG

440^920  399^875  ́ ƒªéŸG
(11^040)  (12^340)  ™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°S’G áª«b ¢VÉØîfG ¢ü°üfl
429^880  387^535  Iô©°ùŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘É°U ´ƒª›

  
  :Iô©°ùe ÒZ á«dÉe ¥GQhCG

532^467  660^433  øjO äGóæ°S
12^831  12^198  º¡°SCG

545^298  672^631  ́ ƒªéŸG
-  -  ™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°S’G áª«b ¢VÉØîfG ¢ü°üfl

545^298  672^631  Iô©°ùe Ò¨dG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘É°U ´ƒª›
975^178  1^060^166  ™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°S’G ´ƒª›

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

75  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG



ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG .8

  :áªFÉ©dGh áàHÉãdG óFGƒØdG Ö°ùM ™«Ñ∏d IôaƒàŸG ¿ƒjódG äGóæ°S ™jRƒJ (2
  

2014  2015  
 (á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

  
409^756  441^821  áàHÉK óFGƒØH ¿ƒjO äGóæ°S
502^132  557^116  *áªFÉY óFGƒØH ¿ƒjO äGóæ°S
911^888  998^937  ́ ƒªéŸG

 ¿ƒ«∏e 496^47 :2014) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 545^95 ≠∏ÑÃ É¡d •ƒëàdG ” áàHÉK óFGƒØH ¿ƒjO äGóæ°S ≈∏Y  2015 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH áªFÉY óFGƒØH ¿ƒjódG äGóæ°S πª°ûJ *
.(»æjôëH QÉæjO

 :á«fÉªàF’G äÉØ«æ°üàdG Ö°ùM ™«Ñ∏d IôaƒàŸG ¿ƒjódG äGóæ°S ™jRƒJ (3
.á«fÉªàFE’G ∞«æ°üàdG ä’Éch πÑb øe á«dÉàdG äÉØ«æ°üàdG ¢ü«°üîJ ”

  
2014  2015  
 (á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

  
28^199  21  AAA
22^556  23^815  AA

40^851  37^701  A
814^783  930^091  BBB

1^795  1^795  BB+

3^704  5^514  áØæ°üe ÒZ
911^888  998^937  ́ ƒªéŸG

  
  IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG É¡àª«b ÜÉ°ùàMG ” äGQÉªãà°SEG (Ü

  :»∏j É‡ IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG É¡àª«b ÜÉ°ùàMG ” »àdG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ äGQÉªãà°SE’G ¿ƒµàJ
  

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

  
780  712  IQGóe ≥jOÉæ°U ‘ äGQÉªãà°SEG
780  712  ́ ƒªéŸG

á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°S’G .9

 áFõéàdÉH ‘ô°üe ¢ü«NÎd kÉ≤ah πª©jh øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ »eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æH ¢ù°SCÉJ  .»eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æH ‘ %29^1 áÑ°ùf πã“ á°üM ∂æÑdG ∂∏Á
.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉµMCGh ÇOÉÑŸ kÉ≤ah iôNC’G á«dÉŸG IôLÉàŸGh á«aô°üŸG á£°ûfC’G ádhGõe ¢Vô¨H …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe πÑb øe QOÉ°U

 á«∏«ªµJ äÉeóN Ëó≤àd kÉ°ü«NôJ ácô°ûdG íæe ” óbh .øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ É¡°ù«°SCÉJ ” »àdGh (Ω) Ü Ω ¢T  âØæH ácô°T ‘ %34^84 áÑ°ùf πã“ á°üM ∂æÑdG ∂∏Áh
 ájQÉéàdG  ∑ƒæÑdG  IóFÉØd  ∂dPh É¡H  á£ÑJôe iôNCG  á«dÉe äÉeóNh øjôëÑdG  ‘ äÉµ«°ûdG  á°UÉ≤e áeóNh ™aódG  áª¶fCG  Ëó≤àd  …õcôŸG  øjôëÑdG  ±ô°üe øe QOÉ°U

.øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ É¡æFÉHRh

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  76



(áªàJ) á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°S’G .9

.zá∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°S’G{ (28) ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©Ÿ kÉ≤ah ∂dPh á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jô£H á∏«eR äÉcô°ûc øjQÉªãà°S’G øjòg ÜÉ°ùàMEÉH ∂æÑdG ΩÉbh

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  

  
22^805  24^602  ôjÉæj 1 ‘ Éªc

-  9^155  áæ°ùdG  ∫ÓN PGƒëà°S’G
2^403  4^584  (IQÉ°ùÿG) /íHôdG ‘ ∂æÑdG á°üM

(188)  (226)  áª∏à°ùe º¡°SCG  ìÉHQCG
(418)  (366)  ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG ‘ Ò«¨àdG øe á°ü◊G

24^602  37^749  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

 kGQÉæjO 0^148 :43 Èª°ùjO 31) kÉ«æjôëH kGQÉæjO 0^143 :2015 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH ô©°ùdG ¿Éch øjôëÑdG á°UQƒH ‘ áLQóe »eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æH º¡°SCG
.(»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 35^82 :2014) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 41^91 ô©°ùdG Gòg ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉªãà°SÓd IQó≤ŸG ádOÉ©dG áª«≤dG ≠∏ÑJh .( kÉ«æjôëH

 ôjQÉ≤àdG OGóYEG ïjQÉJ øY ∞∏àîJ »gh 2015 ÈªàÑ°S 30 ‘ Éªc »g á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jô£H áÑ°SÉëŸG ≥«Ñ£àd áeóîà°ùŸG á∏«eõdG äÉcô°û∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¿CG
 ‹ÉŸGôjô≤àdG ïjQÉJ ≈dEG 2015 ÈªàÑ°S 30 øe kGQÉÑàYG IÎØ∏d ,äóLh ¿EG ,ájôgƒ÷G äÉ≤Ø°ü∏d áÑ°ùædÉH ≠dÉÑŸG πjó©J ” ób ¬fEÉa ,¬«∏Y AÉæHh .∂æÑ∏d á«dÉŸG

.∂æÑ∏d

iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa .10

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

  
15^390  17^955  á≤ëà°ùe  óFGƒa
16^549  21^693  kÉeó≤e áYƒaóe ≠dÉÑeh áæjóe ºeP

-  1^088  äÉ≤à°ûª∏d  áÑLƒŸG  ádOÉ©dG  áª«≤dG
1^542  1^746  * iôNCG

33^481  42^482  ́ ƒªéŸG
   

 »gh ¬æFÉHR øe ∂æÑdG É¡µ∏“ »àdG ÊÉÑŸGh  »°VGQC’G áª«b øY (2014 ΩÉY »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^29) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^08 √Qóbh ≠∏Ñe iôNCG øª°†àJ *
.™«ÑdG áØ∏µJ kÉ°übÉf ádó©dG áª«≤dGh áØ∏µàdG ô©°ùH ÉeCG ÊÉÑŸGh »°VGQC’G √òg äô¡X ó≤d .™«ÑdG á∏Môe ‘ ¿B’G

iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe .11

.á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG øe πLC’G IÒ°üb ™FGOh øe iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùŸG ¿ƒµàJ

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

24^927  45^101  Ö∏£dG â–h ájQÉL äÉHÉ°ùM
113^404  226^390  πLC’ ™FGOh
138^331  271^491  ́ ƒªéŸG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

77  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG



AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S .12
 á«dÉŸG ¥GQhCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG â¨∏Hh (»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 28^16 :2014) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 69^65 AGô°ûdG IOÉYEG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°ùdG â¨∏H óbh

.(»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 28^17 :2014) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 72^89 äÉfÉª°†c áfƒgôŸG ájQÉªãà°S’G

øFÉHõdG ™FGOh .13
  

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

  
1^173^733  1^235^808  Ò°üb QÉ©°TEÉH hCG Ö∏£dG óæY ™aó∏d á∏HÉb

981^116  1^011^216  πLC’ ™FGOh
2^154^849  2^247^024  ́ ƒªéŸG

iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa .14

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

  
11^066  16^363  á≤ëà°ùe óFGƒa

3^426  3^694  áæFGO ºePh ¿ƒæFGO
1^052  1^127  á∏LDƒe äGOGôjEG

10^773  11^097  ÚØXƒŸG ÉjGõe
12^266  13^366  äÉ≤à°ûª∏d áÑdÉ°ùdG ádOÉ©dG áª«≤dG

514  1^141  iôNCG
39^097  46^788  ́ ƒªéŸG

¬ªµM ‘ Éeh ó≤ædG .15

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

  
21^289  19^020   * ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f

318^500  169^764  áæjõÿG äGóæ°S
267^878  181^988  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh

-  1^880  áØ∏µàdG AÉØWEÉH É¡HÉ°ùàMG ” ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG
607^667  372^652  ́ ƒªéŸG

 ¢Vô¨d …ó≤f »WÉ«àMEÉc ¬H ßØàëŸG (»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 89^78 :2014) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 87^76 ≠∏Ñe ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤ædG øe AÉæãà°SEG ”  *
.ájõcôŸG ∑ƒæÑdG É¡à©°Vh »àdG …ó≤ædG »WÉ«àME’G áÑ°ùf AÉØ«à°SEG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  78



á«aô°üŸG äÉeGõàd’Gh áFQÉ£dG äÉeGõàd’G .16

 É¡«∏Y óbÉ©àŸG ≠dÉÑŸG ¿EG .áãdÉK ±GôWC’ äÉfÉª°Vh á«WÉ«àMEG OÉªàYEG äÉHÉ£N QGó°UEG ≥jôW øY øFÉHõdG AGOCG øª°†j Éªc ¬æFÉHõd á«fÉªàFEG äÓ«¡°ùJ Ëó≤àH ∂æÑdG Ωƒ≤j
 ôWÉîŸG √òg ¿CG ’EG .É¡«∏Y óbÉ©àŸG É¡JÉeGõàdEG ‘ iôNC’G ±GôWC’G â≤ØNCG GPEG ºéæJ ób »àdG á∏ªàëŸG á«fÉªàFE’G ôWÉîª∏d ≈°übC’G ó◊G πã“ á«dÉŸG äGhOC’G √òg ‘
 äÉeGõàd’G √òg øe kGÒÑc kGQób ¿CG Éªc .iôNCG ±GôWCG øe IQOÉ°üdGh É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” »àdG á∏HÉ≤ŸG äÉfÉª°†dGh äÉfÉª°†dG QGó≤Ã π≤J áFQÉ£dG äÉeGõàdÓd á«fÉªàFE’G
 kGAõL πã“’ Éªc á«∏Ñ≤à°ùŸG á«∏©ØdG á«fÉªàFE’G ôWÉîŸG É¡JGP óM ‘ πã“ ’ É¡«∏Y óbÉ©àŸG á°VÎØŸG á«∏°UC’G áª«≤dG ¿EÉa ∂dòd áé«àfh .É¡«dEG ´ƒLôdG ¿hO É¡dÉLBG »°†≤æJ

.ádƒ«°ùdG iƒà°ùŸ ∂æÑdG äÉÑ∏£àe øe

 áª«≤dG ¿CG Qô≤J ó≤a , á∏HÉ≤ŸG ±GôWCÓd á«dÉŸG IQó≤ŸG ‘ Ò«¨J …CG ™e ¥É≤ëà°S’G ó«YGƒeh IóFÉØdG QÉ©°SCG QÉÑàY’G ‘ òNC’ÉHh áÑ°ùàëŸG ádƒª©dG QGó≤e ¢SÉ°SCG ≈∏Yh
.ájôgƒL áª«b äGP â°ù«d áHƒë°ùŸG ÒZ ¢Vhô≤dG äÉeGõàdGh áFQÉ£dG äÉeGõàdÓd ádOÉ©dG

 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
2014  2015  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

  
  áFQÉ£dG äÉeGõàd’G

30^904  30^775  IRõ©e ájóæà°ùe OÉªàYG äÉHÉ£N ‘ äÉeGõàdG
  :äÉfÉª°V

27^103  38^241  ∑ƒæÑdG øe áfƒª°†e  
71^898  111^185  iôNCG  

129^905  180^201  ́ ƒªéŸG
  
  á«aô°üŸG äÉeGõàd’G

16^667  -  áHƒë°ùŸG ÒZ ¢Vhô≤dG äÉeGõàdG
  :á∏LBG Oƒ≤Y

23^926  20^000  √GÎ°ûe á«dÉe ¥GQhCG
1^083  -  áYÉÑe á«dÉe ¥GQhCG
8^300  16^168  ∑ƒæÑdG øe ™FGOh 

49^976  36^168  ́ ƒªéŸG
179^881  216^369  »∏µdG ´ƒªéŸG

 â∏ã“ ∂æÑdG ≈dEGh øe ájó≤f äÉ≤aóJ ≈dEG iOCG É‡ É¡«∏Y ≥ØàŸG ïjQGƒàdG ‘ äÉeGõàdE’G √òg ò«ØæJ ” óbh kÉeƒj 14 á∏LB’G Oƒ≤©∏d á«≤ÑàŸG IóŸG âfÉc 2015 Èª°ùjO 31 ‘
.á°VÎØŸG á«∏°UC’G áª«≤dG ‘

»ÑæLC’G ™£≤dGh á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG äGhOCG (17

 ≈∏Y ≈dhC’G áÑJôŸG ‘ äGhOC’G √òg πªà°ûJh .•ƒëàdGh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG IQGOEGh IôLÉàŸG ¢Vô¨H »ÑæLC’G ™£≤dGh äÉ≤à°ûŸG øe IOó©àe á«dÉe äGhOCG ∂æÑdG Ωóîà°ùj
.QÉ«N Oƒ≤Yh äÉ°†jÉ≤eh á∏LBG Oƒ≤Yh á«∏Ñ≤à°ùe Oƒ≤Y

 Oƒ≤Y .º«∏°ùàdÉH hCG kGó≤f Égójó°ùJ øµÁh Oófi ô©°ùH hCG óFÉ©H πÑ≤à°ùŸG ‘ »ÑæLC’G ™£≤dG hCG á«dÉŸG äGhOC’G AGô°T hCG ™«Ñd äÉeGõàdG »g á∏LB’G Oƒ≤©dGh á«∏Ñ≤à°ùŸG Oƒ≤©dG
 ∂dPh .áæ«©e á«dÉe äGô°TDƒe ÚH ¥QGƒØdG ≈∏Y kAÉæH »ÑæLC’G ™£≤dG hCG IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉeGõàdG á«∏Ñ≤à°ùe ïjQGƒJ hCG ïjQÉJ ‘ kGó≤f Oó°ùJ á«dÉe äÉeGõàdG »g á°†jÉ≤ŸG
 hCG á«dÉŸG äGhOC’G ióMEG AGô°T hCG ™«H ‘ É¡H ΩGõàd’G ÒZ øeh QÉ«àN’G ≥M É¡©aój ádƒªY πHÉ≤e É¡ÑMÉ°U »£©J äGQÉ«ÿG Oƒ≤Y .á°VÎØŸG á«∏°UC’G áª«≤dG ¢Uƒ°üîH

.Oófi ô©°ùHh IOófi Ióe ∫ÓN äÓª©dG

 äÉ«∏ª©dG ºéM πã“ É‰EGh .¥ƒ°ùdG ôWÉfl hCG ¿ÉªàFE’G ôWÉîŸ á°Vô©e Ió°UQCG πã“’ á°VÎØŸG á«∏°UC’G ≠dÉÑŸG ¿EÉa »ÑæLC’G ™£≤dGh á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG äGhOCÉH ≥∏©àj Éª«a
.É¡dOÉÑJ ºàj »àdG á«dÉŸG äÉ≤aóàdG ójó–h á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG äGhOCG áª«b ‘ äGÒ¨àdG ¢SÉ«≤d Ωóîà°ùJ ¬°ùØf âbƒdG ‘ »gh .∂æÑdG äÉWÉ°ûæd kGô°TDƒe ó©Jh

 ∫GóÑà°S’G áØ∏c ¢ùµ©Jh .Oƒ≤©dG áª«b ‘ πªàëŸG »∏Ñ≤à°ùŸG Ò«¨àdG ôjó≤J ™e ∂æÑ∏d á«HÉéjEG á«bƒ°S áª«b É¡d »àdG á«dÉŸG äGhOC’G ∂∏J ∫GóÑà°SG áØ∏c »g ∫GóÑà°S’G áØ∏c ¿EG
 .∂æÑdG äGó¡©J πã“ É¡fC’ á«fÉªàFEG ôWÉfl ∑Éæg ¢ù«∏a áYÉÑŸG äGQÉ«î∏d áÑ°ùædÉHh .É¡JÉeGõàdÉH ΩÉ«≤dG ‘ ±GôWC’G ™«ªL â≤ØNCG GPEG iƒ°ü≤dG á«fÉªàFE’G ôFÉ°ùÿG
 Gòg ïjQÉJ ‘ Éªc º¶æe ¥ƒ°S ‘ äÉeGõàdG øe ¬«∏Y Éeh ¬d Ée AÉ¡fEÉH ∂æÑdG ΩÉ«b ∫ÉM ‘ èàæJ ób »àdGh áÑdÉ°ùdG hCG áÑLƒŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ´ƒª› ádOÉ©dG áª«≤dG πã“h
 áeƒ°üîŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ä’OÉ©e ΩGóîà°SÉH á∏LB’G IóFÉØdG QÉ©°SCG Oƒ≤Yh IóFÉØdG ô©°S á°†jÉ≤e πãe á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG äGhOC’ ádOÉ©dG áª«≤dG ÜÉ°ùàMG ” .ôjô≤àdG
 ô©°S ΩGóîà°SÉH IóFÉØdG ô©°S äGQÉ«Nh »ÑæLC’G ™£≤dG Oƒ≤Yh á«∏Ñ≤à°ùŸG Oƒ≤©dG º««≤J ”h .¥É≤ëà°S’G óYƒe ¢ùØæHh á∏KÉ‡ äGhOC’ IóFÉ°ùdG ¥ƒ°ùdG óFGƒY ≈∏Y á«æÑŸG

.äGQÉ«ÿG º««≤àd áÑ°SÉæŸG ä’OÉ©ŸGh ¥ƒ°ùdG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

79  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG



:»ÑæLC’G ™£≤dGh á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG øe ´ƒf πµd ádOÉ©dG áª«≤dGh ∫GóÑà°S’G áØ∏ch á°VÎØŸG á«dÉªLE’G ≠dÉÑª∏d ¢üî∏e »∏j Éª«a (CG

     ≠dÉÑŸG/Oƒ≤©dG          Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
   ádOÉ©dG áª«≤dG         ∫GóÑà°S’G áØ∏c         á°VÎØŸG á«∏°UC’G       á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
2014  2015  2014  2015  2014  2015  

      
IóFÉØdG QÉ©°SCÉH á≤∏©àe Oƒ≤Y

 (10^943)  (13^366)  4^272  1^009  489^035  557^494  IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉ°†jÉ≤e
(80)  -  32  -  148^625  -  äGQÉ«N

(11^023)  (13^366)  4^304  1^009  637^660  557^494  ́ ƒªéŸG
      
      »ÑæLC’G ™£≤dÉH á≤∏©àe Oƒ≤Y

(798)  704  549  1^042  146^432  340^926  á∏LBGh ájQƒa Oƒ≤Y
(345)  238  890  607  202^970  59^333  ±ô°üdG QÉ©°SCG äÉ°†jÉ≤e

-  5  -  5  -  1^224  äGQÉ«N
(1^143)  947  1^439  1^654  349^402  401^483  ́ ƒªéŸG

(12^166)  (12^419)  5^743  2^663  987^062  958^977  »∏µdG ´ƒªéŸG
      

:É¡«∏Y ≥ØàŸG á°VÎØŸG ≠dÉÑŸGh Oƒ≤©dG ≠dÉÑe ¢SÉ°SCG ≈∏Y »ÑæLC’G ™£≤dG äGhOCGh äÉ≤à°ûŸG ¥É≤ëà°SE’ ™jRƒJ »∏j Éª«a (Ü
      

  2014    2015   Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
  ájÉ¨d    ájÉ¨d  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

´ƒªéŸG  áæ°S øe ÌcCG  IóMGh áæ°S  ́ ƒªéŸG  áæ°S øe ÌcCG  IóMGh áæ°S  
      

IóFÉØdG QÉ©°SCÉH á≤∏©àe Oƒ≤Y
489^035  418^907  70^128  557^494  557^494  -  IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉ°†jÉ≤e
148^625  -  148^625  -  -  -  äGQÉ«N
637^660  418^907  218^753  557^494  557^494  -  ́ ƒªéŸG

      »ÑæLC’G ™£≤dÉH á≤∏©àe Oƒ≤Y
146^432  -  146^432  340^926  55  340^871  á∏LBGh ájQƒa Oƒ≤Y
202^970  -  202^970  59^333  -  59^333  ±ô°üdG QÉ©°SCG äÉ°†jÉ≤e

-  -  -  1^224  -  1^224  äGQÉ«N
349^402  -  349^402  401^483  55  401^428  ́ ƒªéŸG
987^062  418^907  568^155  958^977  557^549  401^428  »∏µdG ´ƒªéŸG

á«dÉª°SCGôdG äÉeGõàdE’G (18
.(2014 ΩÉY »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^40) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^31 â¨∏H Ω2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«dÉª°SCGôdG äÉahô°üŸG äÉeGõàdEG

äGó©ŸGh äGQÉ≤©dG (19
´ƒªéŸG  äGó©eh çÉKCG  ÊÉÑe  »°VGQCG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

40^997  14^862  25^168  967  áØ∏µàdG
 (28^487)  (11^813)  (16^674)  -  ºcGÎŸG ∑Ó¡à°S’G

12^510  3^049  8^494  967  2015 Èª°ùjO 31 ‘ ájÎaódG áª«≤dG ‘É°U
12^989  2^831  9^397  761  2014 Èª°ùjO 31 ‘ ájÎaódG áª«≤dG ‘É°U

.(2014 ΩÉY »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^92) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^77  ≠∏Ñe 2015 ΩÉ©d ∑Ó¡à°SE’G äÉahô°üe ´ƒª› ≠∏H
.∂æÑdG äÉ°SÉ«°ùd kÉ≤ah ¬cÓ¡à°SG ºàj ¬fÉa ,ΩGóîà°SÓd kGõgÉL π°UC’G ¿ƒµj ÉeóæYh .áØ∏µàdG ô©°ùH AÉ°ûfC’G â– á«dÉª°SCGôdG ∫ÉªYC’G √ÓYCG ôcP Ée πª°ûj

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  80



á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

81  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG



äÉ«WÉ«àME’G .21
ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àME’G (CG

 kÓHÉb ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G Èà©j’h .ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ≈dEG ìÉHQC’G øe %10 ¢ü«°üîJ ºàj .2001 ΩÉ©d »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb äÉÑ∏£àŸ kÉ≤ah
 .´ƒaóŸGh QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 áÑ°ùf ¢ü°üîŸG Gòg π°Uh GPEG ¢ü«°üîàdG Gòg øY ∞bƒàdG øµÁh .¿ƒfÉ≤dG Gòg øe 224 IOÉŸG Ö°ùM ’EG ™jRƒà∏d

 ¿ƒ«∏e 5^27 ≠∏Ñe πjƒ–h ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G ≈dG IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’G øe »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^96 ≠∏Ñe πjƒëàH ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ù∏d IQGOE’G ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 .ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àMÓd ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe »æjôëH QÉæjO

ΩÉ©dG »WÉ«àME’G (Ü
.∫ÉŸG ¢SCGQ IóYÉb õjõ©J √ÉŒ ÚªgÉ°ùŸG ΩGõàdEG ócDƒj Ée ƒgh .∂æÑdÉH ¢UÉÿG »°SÉ°SC’G ΩÉ¶æ∏d kÉ≤ah »WÉ«àME’G Gòg πªY ”

ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMEG (ä
 ¢ü∏îàdG  ºàj  ≈àM áª«≤dG  ¢VÉØîfG ôFÉ°ùN AÉæãà°SÉH  ™«Ñ∏d  IôaƒàŸG  äGQÉªãà°S’G ‘ ádOÉ©dG  áª«≤dG  ‘ á«ªcGÎdG äGÒ¨àdG  ‘É°U ádOÉ©dG  áª«≤dG  »WÉ«àMG øª°†àj

.áª«≤dG á°†Øîæe Èà©J hCG  QÉªãà°S’G øe

äÉYÈàdGh äÉÑ¡dG ¢ü°üfl (ç
 ΩGõàdG É¡«∏Y â°ù«d »àdG ≠dÉÑŸG ¢ü°üîŸG Gòg πãÁh .¢ü°üîŸG Gòg ≈dEG ΩÉ©dG ìÉHQCG øe ≠∏Ñe πjƒ– ºàj ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒe h IQGOE’G ¢ù∏› øe äÉ«°UƒJ ≈∏Y kAÉæH

.ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG ” äÉYÈJh äÉÑ¡c

QGó°UCG IhÓY (ê
 ÚØXƒŸG  õaGƒM  ΩÉ¶f  QÉWEG  â–  ÚØXƒª∏d  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  0^19  â¨∏H  á«ª°SEG  áª«≤H  …OÉY  º¡°S  1^876^137  ¢ü«°üîàH  ∂æÑdG  ΩÉb  ,áæ°ùdG  ∫ÓNh

.»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^21 áª«≤H QGó°UCG IhÓY ¬æY èàf …òdGh ,º¡°SC’ÉH

áMÎ≤ŸG äÉ°ü«°üîàdG .22
.2015 ¢SQÉe 11 ïjQÉàH ó≤©æŸGh …ƒæ°ùdG á«eƒª©dG á«©ªé∏d ´ÉªàLG ôNBG ‘ 2014 ΩÉY äÉ°ü«°üîJ QGôbG ”

áYƒaóe óFGƒah áÑ°ùàµe óFGƒa .23

áÑ°ùàµe óFGƒa (CG
2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

37^104  33^501  ∑ƒæÑdG Ò¨d äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
926  1^805  ∑ƒæÑ∏d äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb

5^316  7^036  áæjõÿG äGóæ°S
1^413  778  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód ™FGOh

30^667  32^799  ájQÉªãà°SEG á«dÉe ¥GQhCG
332  215  ôWÉîŸG IQGOE’ É¡H ßØàfi äÉ≤à°ûe ∫ƒ°UCG

75^758  76^134  ́ ƒªéŸG

áYƒaóe óFGƒa (Ü

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

14^420  15^255  øFÉHõdG ™FGOh
635  913  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG øe ™FGOh

88  84  AGô°ûdG IOÉYEG äÉ«bÉØJEG ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S
1^039  359  ôWÉîŸG IQGOE’ É¡H ßØàfi äÉ≤à°ûe äÉHƒ∏£e

16^182  16^611  ́ ƒªéŸG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  82



iôNCG äOGôjEG .24
2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

  ä’ƒªYh Ωƒ°SQ (CG
 9^316  10^832  äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ≈∏Y ä’ƒªYh Ωƒ°SQ

 127  164  IQGóe ≥jOÉæ°U ™«H øe ä’ƒªY
 6^502  6^501  iôNCG ä’ƒªYh Ωƒ°SQ

(3^256)  (3^650)  áYƒaóe ä’ƒªYh Ωƒ°SQ : kÉ°übÉf
 12^689  13^847  »Fõ÷G ´ƒªéŸG 

  iôNCG á«∏«¨°ûJ äGOGôjEG (Ü
 2^615  6^407  ™«Ñ∏d Iôaƒàe äGQÉªãà°SG ™«H øe ìÉHQCG

 55  (5)  IQÉ°ùÿGh íHôdG ÜÉ°ùM ∫ÓN øe É¡ª««≤J ” äGQÉªãà°SEG øe (ôFÉ°ùN) / ìÉHQCG
 3^311  3^821  äÉªgÉ°ùe  ìÉHQCG
 5^597  5^227  πjƒëàdG äÉbhôah ±ô°üdG äÉ«∏ªY ìÉHQCG
 2^386  392  äÉ≤à°ûŸG øeh ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG ‘ IôLÉàŸG øe ìÉHQCG
 2^403  4^584  á∏«eR äÉcô°T ìÉHQCG øe ∂æÑdG á°üM

 570  609  iôNCG äGOGôjEG
 16^937  21^035  »Fõ÷G  ´ƒªéŸG
 29^626  34^882  iôNC’G äGOGôjE’G ´ƒª›

ÚØXƒŸG áØ∏µJ .25
2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

15^819  16^344  AGOCG äBÉaÉµeh äGhÓYh ÖJGhQ
1^957  2^013  áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµeh »YÉªàLE’G ¿Éª°†dG
1^576  1^556  iôNCG ÉjGõeh øµ°ùdG

244  309  iôNCG
19^596  20^222  ́ ƒªéŸG

á«ÑæLC’G äÓª©dÉH áMƒàØŸG áeÉ¡dG á«dÉŸG õcGôŸG ‘É°U .26
2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)  Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

77^756  28^881  IÉ£¨e ÒZ - (äÉjÎ°ûŸG ‘É°U) »µjôeCG Q’hO
12^463  25^699  IÉ£¨e ÒZ - (äÉjÎ°ûŸG ‘É°U) »JGQÉeEG ºgQO
26^924  22^325  IÉ£¨e ÒZ - (äÉjÎ°ûŸG ‘É°U) …Oƒ©°S ∫ÉjQ
32^391  58^149  IÉ£¨e ÒZ - (äÉjÎ°ûŸG ‘É°U) …ô£b ∫ÉjQ

.»µjôeC’G Q’hódG πHÉ≤e âHÉK ±ô°U ô©°S »æjôëÑdG QÉæjó∏d

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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ábÓ©dG …hP ±GôWC’G øY ìÉ°üaE’G .27

 ÚµdÉe ºg »àdG  äÉcô°ûdGh  º¡JÓFÉYh IQGOE’G  ¢ù∏› AÉ°†YCGh  Ú«°ù«FôdG  ÚªgÉ°ùŸG) ∂æÑdÉH  ábÓ©dG  …hP ±GôWC’G  ¢†©H ™e ΩÉ©dG  ∫ÓN á«aô°üe äÉ«∏ªY â“
 √ÉŒ á«dƒÄ°ùŸGh á£∏°ùdG º¡jód øjòdG ºg Ú«°ù«FôdG ájò«ØæàdG IQGOE’G AÉ°†YCG .áàëH ájQÉŒ ¢ù°SCG  ≈∏Y (á∏«eõdG äÉcô°ûdGh ájò«ØæàdG IQGOE’G AÉ°†YCGh É¡d Ú«°ù«FQ
 á°UÉÿG Ió°UQC’G  â∏ª°T  .Iô°TÉÑe  ¬d  ¿ƒ©Ñàj  øjòdG  ¢UÉî°TC’Gh  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ºg ¢UÉî°TC’G  A’Dƒg ójóëàdÉHh  .∂æÑdG  á£°ûfCG  ‘ ºµëàdGh  ¬«LƒàdGh  §«£îàdG

:»∏jÉe ∂æÑdG ™e ΩÉ©dG ∫ÓN º¡©e â“ »àdG äÓeÉ©ŸGh ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ ábÓ©dG …hP ±GôWC’ÉH á£ÑJôŸG äÓeÉ©ŸÉH

IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG      
á∏«eR äÉcô°T         ájò«ØæàdG IQGOE’G AÉ°†YCGh  »°ù«FQ ºgÉ°ùe        Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

2014  2015  2014  2015  2014  2015  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

-   37^661  7^817  4^890  20^921  164^308   äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
24^602  37^749  -  -  1^280^985  1^368^860   º¡°SCGh ¿ƒjO äGóæ°Sh áæjõÿG äGóæ°S

4^657  5^321  55^500  59^599  225^953  277^184  øFÉHõdG ™FGOh
¢†≤æ∏d á∏HÉb ÒZ äÉeGõàdE’ áFQÉW äÉeGõàdG

-  -  3^402  14^832  19^617  60^288  iôNCG äÉeGõàdEGh äÉfÉª°Vh  

Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
2014  2015  2014  2015  2014  2015  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

-  37^600  11^714  4^127  88^134  167^067  âeób ¢Vhôb
-  -  17^279  6^692  129^555  20^032  ΩÉ©dG ∫ÓN äOó°S ¢Vhôb
-  -  845  (362)  1^423  (3^648)  ±ƒ°ûµŸG ≈∏Y Öë°ùdG ‘ (¢ü≤ædG) /IOÉjõdG ‘É°U
-  9^155  -  -  1^493^495  2^056^314  √GÎ°ûe º¡°SCGh ¿ƒjO äGóæ°Sh áæjõÿG äGóæ°S
-  -  -  -  1^531^143  1^968^439    â©«H /â≤ëà°SG º¡°SCGh  ¿ƒjO äGóæ°Sh áæjõÿG äGóæ°S

-  289  402  327  43^359  51^883  áÑ°ùàµe óFGƒa
23  25  446  415    725  1^260  áYƒaóe óFGƒa

2^403  4^584  -  -  -  -  á∏«eR äÉcô°T ìÉHQCG ‘ ∂æÑdG á°üM

-  -  297  315  170  169  ¢ù∏éŸG ¿É÷ Qƒ°†M Ωƒ°SQ h IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉµe
-  -  3^732  3^258  -  -  πLC’G IÒ°üb ÚØXƒª∏d ÉjGõe
-  -  672  628   -  -  ájóYÉ≤J ÉjGõe

 

 ±GôWC’ á≤∏©àe Ió°UQC’ áª«≤dG ¢VÉØîfEG ôFÉ°ùÿ áæ«©e äÉ°ü°üfl πªY ºàj ⁄h ábÓ©dG …hP ±GôWC’ÉH á≤∏©àe áæ°ùdG ∫ÓN áª«≤dG ¢VÉØîfG ôFÉ°ùN iCG äÉÑKEG ºàj ⁄
.áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ábÓ©dG …hP

≥jOÉæ°ü∏d ájQGOEG äÉeóN .28

 ¿É«H ‘ É¡æ«ª°†J ∂dP ≈∏Y AÉæH ºàj ’h ∂æÑ∏d Oƒ©J ∫ƒ°UCG É¡fCG ≈∏Y á«fÉªàFG áØ°üH hCG áfÉeCÉc É¡H ßØàëŸGh IQGOE’G â– áãdÉK ±GôWCÉH á°UÉÿG ∫GƒeC’G QÉÑàYG ºàj ’
 QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^58 :2014 Èª°ùjO 31) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^37 ådÉK ±ô£d Oƒ©J »àdG IQGOE’G â– ∫GƒeC’G â¨∏H ,2015 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH Éªch .‹ÉŸG ™°VƒdG

 .(»æjôëH

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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‘Gô¨÷G ™jRƒàdG .29
áFQÉ£dG äÉeGõàdE’G       

á«aô°üŸG äÉeGõàdE’Gh  äÉ```Hƒ```∏£ŸG          äGOƒ```Lƒ```ŸG          Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
2014  2015  2014  2015  2014  2015  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

410^197  437^268  2^315^115  2^529^653   2^634^360  2^900^275  §°ShC’G ¥ô°ûdG
489^233  212^506  354  11^902  43^793  17^174  á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
250^841  332^198  44^931  93^348  22^579  43^590  ÉHhQhCG

16^672  193^374  41  42  37^725  38^666  ⁄É©dG ∫hO »bÉH
1^166^943  1^175^346  2^360^441  2^634^945  2^738^457  2^999^705  ́ ƒªéŸG

»YÉ£≤dG ™jRƒàdG .30
áFQÉ£dG äÉeGõàdE’G       

á«aô°üŸG äÉeGõàdE’Gh  äÉ```Hƒ```∏£ŸG          äGOƒ```Lƒ```ŸG          Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
2014  2015  2014  2015  2014  2015  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

60^560  80^491  522^688  507^256  1^358^632  1^561^870  áeƒµM
33^302  29^437  165^056  173^411  117^681  120^825  IQÉéàdGh áYÉæ°üdG

1^028^617  1^020^571  219^535  400^803  648^871  681^437  á«dÉe äÉ°ù°SDƒeh ∑ƒæH
36^973  32^526  87^401  91^251  90^448  92^143  AÉæH

417  405  1^190^689  1^238^934  361^905  379^857  »°üî°T
7^074  11^916  175^072  223^290  160^920  163^573  iôNCG

1^166^943  1^175^346  2^360^441  2^634^945  2^738^457  2^999^705  ́ ƒªéŸG

¿ÉªàFE’G ôWÉfl õcô“ .31

:‘Gô¨÷G ™jRƒàdG Ö°ùMh äÉYÉ£≤dG Ö°ùM ¿ÉªàFE’G ôWÉfl õcô“ »∏jÉª«a

:äÉYÉ£≤dG Ö°ùM (CG
/∑ƒæH     

äÉ°ù°SDƒe  /áYÉæ°üdG  äÉeƒµM  áeƒµM  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
´ƒªéŸG  iôNCG  »°üî°T  AÉæH  á«dÉe  IQÉéàdG  iôNCG  øjôëÑdG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äGOƒLƒŸG
89^483  -  -  -  89^483  -  -  -  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCG

462^941  -  -  -  -  -  10^034  452^907  áæjõÿG äGóæ°S
∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh

185^447  -  -  -  185^447  -  -  -  iôNC’G á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh    
1^051^715  99^295  379^271  90^275  196^332  113^120  -  173^422  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
1^032^810  4^605  -  -  114^618  1^881  9^347  902^359  ájQÉªãà°SEG á«dÉe ¥GQhCG

41^669  24^106  586  62  2^968  145  12  13^790  iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa
2^864^065  128^006  379^857  90^337  588^848  115^146  19^393  1^542^478  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

áFQÉ£dG äÉeGõàd’G
216^369  11^916  405  32^526  61^594  29^437  -  80^491  á«µæÑdG äÉeGõàdE’Gh    
958^977  -  -  -  958^977  -  -  -  (á«°VGÎaE’G ≠dÉÑŸG) äÉ≤à°ûŸG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

85  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG



:äÉYÉ£≤dG Ö°ùM (CG
/∑ƒæH     

äÉ°ù°SDƒe  /áYÉæ°üdG  äÉeƒµM  áeƒµM  2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
´ƒªéŸG  iôNCG  »°üî°T  AÉæH  á«dÉe  IQÉéàdG  iôNCG  øjôëÑdG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äGOƒLƒŸG
92^925  -  -  -  92^925  -  -  -  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCG

491^421  -  -  -  -  -  10^017  481^404  áæjõÿG äGóæ°S
∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh

283^878  -  -  -  283^878  -  -  -  iôNC’G á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh    
780^972  106^362  361^323  87^462  95^588  109^585  -  20^652  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
936^196  -  -  -  99^676  -  46^955  789^565  ájQÉªãà°SEG á«dÉe ¥GQhCG

32^747  17^838  582  1^261  2^794  233  125  9^914  iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa
2^618^139  124^200  361^905  88^723  574^861  109^818  57^097  1^301^535  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

áFQÉ£dG äÉeGõàd’G
179^881  7^074  417  36^973  41^555  33^302  -  60^560  á«µæÑdG äÉeGõàdE’Gh    
987^062  -  -  -  987^062  -  -  -  (á«°VGÎaE’G ≠dÉÑŸG) äÉ≤à°ûŸG

.OôØæe πµ°ûH ≠dÉÑŸG §°Sƒàe øY ìÉ°üaE’G ºàj ⁄ Gò¡dh .áæ°ùdG ∫ÓN ™°VƒdG πã“ áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ Éªc Ió°UQC’G

 øjôëÑdG ±ô°üe á≤aGƒÃ â«¶M ób É¡fCG ÉeEG äÓ«¡°ùàdG √ògh .∂æÑdG ∫Éª°SCGQ IóYÉb øe %15 áÑ°ùf ¥ƒØJ »gh .á∏HÉ≤ŸG ±GôWC’Gh øFÉHõdG iód äÓ«¡°ùJ ≈∏Y ≈∏YC’G πªà°ûj
 :2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc äÓ«¡°ùàdG √òg π«°UÉØJ ‹ÉàdG ∫hó÷G ÚÑjh .IÒÑµdG äÓ«¡°ùà∏d áÑ°ùædÉH …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe á°SÉ«°S Ö°ùM IÉØ©e É¡fCG hCG …õcôŸG

äÓ«¡°ùàdG ´ƒª›     ¿ƒHõdG á«Yƒf  ¿ƒHõdG

1^403^068    áeƒµM  CG ¿ƒHR
190^388    áeƒµM  Ü ¿ƒHR
190^211    …õcôe ∂æH  ê ¿ƒHR

70^061    ∂æH  O ¿ƒHR

:‘Gô¨÷G ™jRƒàdG Ö°ùM (Ü

»bÉH   IóëàŸG äÉj’ƒdG  ¥ô°ûdG  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
´ƒªéŸG  ⁄É©dG ∫hO  ÉHhQhCG  á«µjôeC’G  §°ShC’G  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äGOƒLƒŸG
89^483  -  -  -   89^483  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCG

462^941  -  -  -  462^941  áfGõÿG äGóæ°S
185^447  533  9^240  855  174^819  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh

1^051^715  21^009  11^507  -  1^019^199  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
1^032^810  17^052  20^744  10^647  984^367  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

41^669  72  2^099  38  39^460  iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa
2^864^065  38^666  43^590  11^540  2^770^269  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

216^369  7^469  17^460  66  191^194  á«µæÑdG äÉeGõàd’Gh áFQÉ£dG äÉeGõàd’G
958^977  185^905  314^558  212^440  246^074  (á°VÎØŸG ≠dÉÑŸG) äÉ≤à°ûŸG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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(áªàJ) ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG Ö°ùM ¿ÉªàFE’G ôWÉfl õcô“ (Ü) .31

:‘Gô¨÷G ™jRƒàdG Ö°ùM (Ü

»bÉH   IóëàŸG äÉj’ƒdG  ¥ô°ûdG  2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
´ƒªéŸG  ⁄É©dG ∫hO  ÉHhQhCG  á«µjôeC’G  §°ShC’G  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äGOƒLƒŸG
92^925  -  -  -  92^925  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCG

491^421  -  -  -  491^421  áfGõÿG äGóæ°S
283^878  4^680  998  3^583  274^617  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh
780^972  14^809  4^521  -  761^642  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
936^196  17^972  15^219  40^168  862^837  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

32^747  264  1^841  42  30^600  iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa
2^618^139  37^725  22^579  43^793  2^514^042  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

179^881  1^304  17^555  198  160^824  á«µæÑdG äÉeGõàd’Gh áFQÉ£dG äÉeGõàd’G
987^062  15^368  233^286  489^035  249^373  (á°VÎØŸG ≠dÉÑŸG) äÉ≤à°ûŸG

IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl .32
 πµ«g ¬«a ∞∏àîj …òdG ó◊G ≈dEGh .á«µ∏ŸG ¥ƒ≤◊ ájOÉ°üàb’G áª«≤dGh áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG ‘É°Uh ¢ûeGƒ¡dG ≈∏Y ôKDƒJ »àdG ôWÉîŸG É¡fCG ≈∏Y IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl ±ô©J
 ¿EÉa Gò¡dh .IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ ÜòHòà∏d áé«àf ¢†Øîæj hCG ™ØJôj áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG ‘É°U ¿EÉa .äÉHƒ∏£ŸG Ò©°ùJ IOÉYEG πµ«g øY óFGƒØ∏d IQóŸG äGOƒLƒŸG Ò©°ùJ IOÉYEG
 äGÒ¨àdG øe IOÉØà°SÓd »FÉ≤àfG πµ°ûHh ¬°ùØf OGóYEG âbƒdG ¢ùØf ‘h ¬JÉHƒ∏£eh ¬JGOƒLƒŸ á£°ûædG IQGOE’G ∫ÓN øe äGOGôjE’G ƒ‰ ‘ QGô≤à°S’G ≥«≤– ƒg ∂æÑdG ±óg

.IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ á©bƒàŸG πLC’G IÒ°üb

 ÚdƒÄ°ùŸG πÑb øe É¡à©LGôe ºàJ ΩÉY πµ°ûH ôWÉîŸGh ´É°VhC’G ¢Uƒ°üîH ôjQÉ≤J ó©Jh .IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl IQGOEG øY á«°ù«FQ áØ°üH k’ƒÄ°ùe áæjõÿG ôjóe Èà©j
.äGOGôjE’G ≈∏Y ÉgôKCGh IóFÉØdG QÉ©°SCG äGÒ¨J á©LGôÃ º¶àæe πµ°ûHh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG áæ÷ Ωƒ≤Jh .∂dP ôeC’G Ö∏£J ¿EG ´É°VhC’G πjó©J ºàj Éªc ∂æÑdÉH

 ∂æÑdG Ωóîà°ùjh .‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘ áæª°†ŸG ÒZh áæª°†ŸG ßaÉëŸG á∏µ«g ∫ÓN øe IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl IQGOEG ≈dEG ∂æÑdG äÉHƒ∏£eh äGOƒLƒe IQGOEG á«∏ªY ±ó¡J
 πNódG äGP ájQÉªãà°S’G á¶ØëŸG ≈∏Y IóFÉØdG QÉ©°SCG ÒKCÉJ ¢SÉ«b πLCG øe »æeõdG π«∏ëàdG ∂æÑdG Ωóîà°ùj Éªc .IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl ≈dEG ¬°Vô©J ¢SÉ«≤d áØ∏àfl πFÉ°Sh
 áª«b Ò«¨J á«æeõdG IÎØdG πjó©J øY èàæjh .á«ëHôdG ¢ûeGƒgh IóFÉØdG QÉ©°SC’ á©bƒàŸG äÉgÉŒ’Gh ájOÉ°üàb’G äGDƒÑæà∏d ájQÉªãà°S’G á¶ØëŸG Ióe ™°†îJh .âHÉãdG
 QÉ©°SCG ôWÉfl IQGOE’ á∏LB’G IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉ«bÉØJGh IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉ°†jÉ≤e ΩGóîà°SG ∂dP ó©H ºàj ºK óFÉ©dG ‘ %1 √Qób Ò«¨àd áé«àf (ájƒÄe áÑ°ùæc) á¶ØëŸG
 äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ÚH Ò©°ùàdG IOÉYEG ≥aGƒJ ΩóY áé«àf óFGƒØdG QÉ©°SCÉH ájƒæ°ùdG ¬MÉHQCG ôKCÉJ ¢SÉ«≤d IóFÉØdG QÉ©°SCG ¥QGƒØH ôKCÉàdG π«∏– ∂æÑdG Ωóîà°ùjh .IóFÉØdG

.IóFÉØdG QÉ©°SCG ácôëH ôKCÉàJ »àdGh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG ÒZ õcGôŸGh

 ™°†îJ’ »àdG AÓª©dG ™FGOh êQóJh .≥Ñ°SCG Éª¡jCG ¥É≤ëà°S’G ïjQGƒJ hCG á«≤ÑàŸG ájóbÉ©àdG Ò©°ùàdG IOÉYEG ïjQGƒJ Ö°ùM ¥É≤ëà°S’G º∏°S ≈∏Y äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG êQóJ
.™FGOƒdG √òg Ò©°ùJ IOÉYE’ ∂æÑdG ôjó≤J Ö°ùM ∂dPh ¥É≤ëà°S’G π°ù∏°ùàd É¡bÉ≤ëà°SG hCG ÉgÒ©°ùJ IOÉYE’ IOófi ïjQGƒàd

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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:É¡H á≤∏©àŸG á«∏©ØdG óFGƒØdG QÉ©°SCGh óFGƒØdG Ò©°ùJ IOÉYE’ IOóëŸG ïjQGƒàdG Ö°ùM äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG äÉbÉ≤ëà°SG ‹ÉàdG ∫hó÷G ÚÑj

ÒZ        
á°Vô©e        
ôWÉîŸ  ÌcCG      ∫ó©e  

QÉ©°SCG  5 øe  5 - 1  12 - 6  6 - 3  ájÉ¨d  IóFÉØdG  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
´ƒªéŸG  IóFÉØdG  äGƒæ°S  äGƒæ°S  ô¡°T  Qƒ¡°T  Qƒ¡°T 3  % »∏©ØdG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äGOƒLƒŸG
Ió°UQCGh ó≤f

106^784  106^784  -  -   -  -  -  -  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód   
462^941  -  -  -  92^622  82^281  288^038     %1^54  áæjõÿG äGóæ°S

∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh
185^447  7^436  -  -  -  -  178^011     %0^73  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh   

6^039  -  -  -  -  406  5^633  %1^00  ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
1^051^715  -  91^242      346^468  53^843  68^122  492^040     %3^60  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
1^094^038  61^940  467^063  430^456      71^428  26^346  36^805     %4^64  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SEG
80^231   80^231  -  -  -  -   -  -  iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒah  
12^510  12^510  -  -  -  -          -  -  äGó©eh äGQÉ≤Y

2^999^705  268^901      558^305    776^924   217^893  177^155  1^000^527   äGOƒLƒŸG ´ƒª›

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe

271^491  45^101  -  -  -   -  226^390     %0^92  iôNC’G á«dÉŸG   
69^642  -  -  -  -  -  69^642     %1^29  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S

2^247^021  867^181  -  53^085  175^108  143^963  1^007^684     %0^71  øFÉHõdG ™FGOh
46^791  46^791  -  -  -  -  -  -  iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa

364^760  364^760  -  -  -  -  -  -  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M
2^999^705  1^323^833  -  53^085  175^108  143^963  1^303^716   á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

ä’ó©Ÿ áHÉéà°S’G ‘ IƒéØdG
áæª°†ŸG OƒæÑ∏d IóFÉØdG   

-  (1^054^932)  558^305   723^839  42^785  33^192  (303^189)   ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘   
ä’ó©Ÿ áHÉéà°S’G ‘ IƒéØdG

áæª°†ŸG Ò¨dG OƒæÑ∏d IóFÉØdG   
-  -  (411^720)   (145^774)  -  -  557^494   ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘   

áHÉéà°SÓd á«ªcGÎdG IƒéØdG
-  -  1^054^932  908^347    330^282  287^497  254^305   IóFÉØdG ä’ó©Ÿ   

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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ÒZ        
á°Vô©e        
ôWÉîŸ  ÌcCG      ∫ó©e  

QÉ©°SCG  5 øe  5 - 1  12 - 6  6 - 3  ájÉ¨d  IóFÉØdG  2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
´ƒªéŸG  IóFÉØdG  äGƒæ°S  äGƒæ°S  ô¡°T  Qƒ¡°T  Qƒ¡°T 3  % »∏©ØdG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äGOƒLƒŸG
Ió°UQCGh ¥hóæ°üdÉH ó≤f

111^066  111^066  -  -  -  -  -  -  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód   
491^421  -  -  -  -  117^920  373^501  %0^80  áæjõÿG äGóæ°S

∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh
283^878  10^125  -  -  -  -  273^753  %0^56  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh   

562  -  -  -  -  562  -  -  ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
780^972  -  76^224  274^483  45^033  62^884  322^348  %4^19  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
999^486  64^070  367^844  404^444  120^704  19^133  23^291  %4^62  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SEG
58^083  58^083  -  -  -  -  -  -  iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒah  
12^989  12^989  -  -  -  -  -  -  äGó©eh äGQÉ≤Y

2^738^457  256^333  444^068  678^927  165^737  200^499  992^893   äGOƒLƒŸG ´ƒª›

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe

138^331  24^889  -  -  -  5^944  107^498  %0^36  iôNC’G á«dÉŸG   
28^164  -  -  -  -  -  28^164  %0^34  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S

2^154^849  815^450  -  53^975  116^559  202^585  966^280  %0^69  øFÉHõdG ™FGOh
39^097  39^097  -  -  -  -  -  -  iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa

378^016  378^016  -  -  -  -  -  -  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M
2^738^457  1^257^452  -  53^975  116^559  208^529  1^101^942   á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

ä’ó©Ÿ áHÉéà°S’G ‘ IƒéØdG
áæª°†ŸG OƒæÑ∏d IóFÉØdG   

-  (1^001^119)  444^068  624^952  49^178  (8^030)  (109^049)   ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘   
ä’ó©Ÿ áHÉéà°S’G ‘ IƒéØdG

áæª°†ŸG Ò¨dG OƒæÑ∏d IóFÉØdG   
-  -  (344^041)  (74^866)  (70^128)  37^600  451^435   ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ‘   

áHÉéà°SÓd á«ªcGÎdG IƒéØdG
-  -  1^001^119  901^092  351^006  371^956  342^386   IóFÉØdG ä’ó©Ÿ   

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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¥ƒ°ùdG ôWÉfl .33

 .¥ƒ°ùdG ôWÉîŸ ∫Éª°SCGQ ¢ü«°üîàd IóMƒŸG á≤jô£dG ∂æÑdG Ωóîà°ùj (CG

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe ‹ÉàdG ∫hó÷G ÚÑj
2014  2015  (á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH) ô£ÿG á«Yƒf

380^8  1626^6  IóFÉØdG QÉ©°SG ôWÉfl
90^0  65^0  º¡°SC’G ôWÉfl
30^7  44^6  á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– ôWÉfl

-  -  ™∏°ùdG ôWÉfl
-  -   äGQÉ«ÿG ôWÉfl

501^5  1736^2  ¥ƒ°ùdG ôWÉîŸ ≈fOC’G ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe ´ƒª›
12^5  12^5  ∞YÉ°†ŸG

6^269  21^703   IóMƒŸG á≤jô£dG Ö°ùM áfhRƒŸG ¥ƒ°ùdG ôWÉfl

 á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG º«≤dG hCG á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‘ äÉHòHòJ øe IQÉ°ùÿG ô£N ƒg IôLÉàŸG ÒZ á£°ûfCG ßaÉfi ¬d ¢Vô©àJ …òdG »°ù«FôdG ô£ÿG ¿EG (Ü
 ≈dEG ∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG á«°SÉ°ùM á©HÉàe ∫ÓN øe óFGƒØdG QÉ©°SCG ôWÉfl IQGOEG á«∏ªY ∂æÑdG Rõ©jh .¥ƒ°ùdG ‘ óFGƒØdG QÉ©°SCG ä’ó©e ‘ äGÒ«¨à∏d kGô¶f
 ¢VGÎaÉH ∂dPh) ¥ƒ°ùdG óFGƒa QÉ©°SCG ä’ó©e ‘ ¢VÉØîf’G hCG IOÉjõ∏d ∂æÑdG á«°SÉ°ù◊ π«∏– »∏j Éª«ah .¢VÉØîfG/IOÉjR á«°SÉ°SCG á£≤f 200 øe IóFÉØdG QÉ©°SCG áeó°U

.(á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ™°Vh ‘ ºFGO ¿RGƒJ OƒLhh óFGƒ©dG äÉ«æëæe ‘ áª¶àæe ÒZ ácôM OƒLh ΩóY

2014                                      2015                                     
á«°SÉ°SCG á£≤f 200  á«°SÉ°SCG á£≤f 200  á«°SÉ°SCG á£≤f 200  á«°SÉ°SCG á£≤f 200  

¢VÉØîfG ájRGƒe  IOÉjR ájRGƒe  ¢VÉØîfG ájRGƒe  IOÉjR ájRGƒe  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

 21^528  (21^528)  8^250  (8^250)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
 20^116  (20^116)  18^318  (18^318)  Ióª∏d ∫ó©ŸG
 17^993  (17^993)  8^250  (8^250)  Ióª∏d ≈fOC’G ó◊G
 23^253  (23^253)  29^862  (29^862)  Ióª∏d ≈°übC’G ó◊G

 ‘ äÉcôM øY œÉf »°ùµY ÒKCÉJ ∫ÉªàMG ‘ øªµJ º¡°SC’G ôWÉfl ¿EG .™«Ñ∏d IôaƒàŸG äGQÉªãà°S’G á¶Øfi øe Aõéc áLQóe º¡°SCG ‘ äGQÉªãà°SÉH ∂æÑdG ßØàëj (ä
.kÉ«YÉ£bh É«aGô¨L õcôªàdG ™jRƒJ å«M øe QÉªãà°S’G ‘ ´ƒæàdG ≥jôW øY ô£ÿG Gòg IQGOEÉH ∂æÑdG Ωƒ≤jh .ΩÉY πµ°ûH ¥ƒ°ùdG ∑ô– hCG áæ«©e º¡°SCG QÉ©°SCG

 iód ™FGOƒdGh ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G Ωóîà°ùJ »àdG áæjõÿG áYƒª› πÑb øe ΩÉY πµ°ûH IôLÉàŸG ÒZ á£°ûfCÉH á°UÉÿG IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl ´É°VhCG IQGOEG ºàJ
 ∫ƒM (17) ºbQ ìÉ°†jE’G øª°†àjh Gòg .IôLÉàŸG Ò¨H á°UÉÿG ∂æÑdG á£°ûfCG øY Å°TÉædG ΩÉ©dG ™°VƒdG IQGOEG πLCG øe äÉ≤à°ûŸG äGhOCGh ∑ƒæÑdG øe ™FGOƒdGh ∑ƒæÑdG

.IóFÉØdG ä’ó©e ôWÉfl IQGOEG πLCG øe äÉ≤à°ûŸG ΩGóîà°S’ kÓ«°üØJ á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  90



á«YÉ£≤dG äÉeƒ∏©ŸG .34
 IóMh á«°üî°ûdG á«aô°üŸG äÉeóÿG IóMh :»g á«≤jƒ°ùàdG äGóMƒdG √ògh .ájQGOE’G ¢VGôZC’G πLCG øe ∂dPh á«°ù«FQ á«é«JGÎ°SEG á«≤jƒ°ùJ äGóMh IóY ≈dEG ∂æÑdG º°ù≤æj
.»∏«¨°ûàdG »YÉ£≤dG º«°ù≤àdÉH á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdG QÉ¡XE’ ôjQÉ≤àdG OGóYEG ºàj º«°ù≤àdG Gòg ¢SÉ°SCG ≈∏Yh .á«ª«∏bC’G á«aô°üŸG ∫ÉªYC’Gh áæjõÿG IóMh á«∏ëŸG á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G

 IóMh  πc  õ«ªàJh  .∂æÑdG  øFÉHR  ≈dEG  IOó©àŸG  á«∏ëŸG  á«aô°üŸG  äÉeóÿG Ëó≤àH  á«aô°üŸG  ∫ÉªYC’G  áYƒª›h á«°üî°ûdG  á«aô°üŸG  äÉeóÿG IóMh  øe πc  Ωƒ≤Jh
 áYƒª› Ωó≤Jh .¢UÉî°TCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿGh äÉéàæŸG Ωó≤J á«°üî°ûdG á«aô°üŸG äÉeóÿG IóMƒa .á∏eÉ©ŸG ´ƒfh ¿ƒHõdG áaô©e ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÉgÒZ øY á«≤jƒ°ùJ

.ºé◊G á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh á«eƒµ◊Gh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh IÒÑµdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒª∏d É¡JÉeóN á«∏ëŸG á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G

 h IOó©àe á«aô°üe äÉéàæe ôaƒJ h ¥ƒ°ùdG ôWÉflh »ÑæLC’G ™£≤dGh IóFÉØdG QÉ©°SCGh ádƒ«°ùdG IQGOEÉH »æ©J »¡a á«ª«∏bC’G á«aô°üŸG ∫ÉªYC’Gh áæjõÿG IóMƒd áÑ°ùædÉH ÉeCG
.øjôëÑdG êQÉN ∂æÑdG øFÉHõd äÉeóN

:á«∏«¨°ûàdG äGóMƒdÉH á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG »∏j Éª«a

 áæjõÿG áYƒª›  ∫ÉªYC’G áYƒª›   äÉeóÿG IóMh     
´ƒªéŸG  á«ª«∏bC’G á«aô°üŸG ∫ÉªYC’Gh         á«∏ëŸG á«aô°üŸG    á«°üî°ûdG á«aô°üŸG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

äGOGôjE’G
75^758  76^134  41^343  44^365  12^021  10^494  22^394  21^275  áÑ°ùàµe óFGƒa

 (16^182)  (16^611)  (2^101)  (1^631)  (9^330)  (9^599)  (4^751)  (5^381)  áYƒaóe óFGƒa :ìô£j
/ áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG ‘É°U

-  -  (9^851)  (12^803)  5^993  7^599  3^858  5^204  äÉYÉ£≤dG ÚH (áYƒaóŸG)   
59^576  59^523  29^391  29^931  8^684  8^494  21^501  21^098  áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG ‘É°U
29^626  34^882  18^986  23^331  1^716  2^735  8^924  8^816  iôNCG äGOGôjEG
89^202  94^405  48^377  53^262  10^400  11^229  30^425  29^914  »∏«¨°ûàdG πNódG ´ƒª›
56^651  57^233  37^192  36^092  1^079  3^716  18^380  17^425  œÉædG

ájQGOE’G äÉahô°üŸG
(3^213)  (1^971)        á°ü°üîŸG ÒZ   

53^438  55^262        áæ°ùdG ìÉHQCG

iôNCG äÉeƒ∏©e

2^738^457  2^999^705  2^018^514  2^124^556  316^389  456^550  403^554  418^599  á«YÉ£bC’G äGOƒLƒŸG
h á«YÉ£bC’G äÉHƒ∏£ŸG

2^738^457  2^999^705  742^126  685^756  1^035^290  1^261^891  961^041  1^052^058  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M       
1^175  1^026  331  321  259  260  585  445  áæ°ùdG ∑Ó¡à°SG

¢VÉØîfG ¢ü°üfl
6^573  9^045  3^909  8^907  2^280  (97)  384  235  ∫ƒ°UC’G áª«b   

.(2014 ΩÉY »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^37) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^29 á«dÉª°SCGôdG ∞jQÉ°üŸG â¨∏H 2015 ΩÉY ∫ÓN

 áÑ°ùædÉH äGOƒLƒŸG ºéM ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«≤jƒ°ùàdG äGóMƒdG ≈∏Y ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ ™jRƒJ ºàjh .á«≤jƒ°ùàdG äGóMƒdG ≈∏Y Iô°TÉÑŸG á«YÉ£bC’G äÉahô°üŸGh äGOGôjE’G πª–
.¢ShQóe ¢SÉ°SCG ≈∏Y äGóMƒdG ≈∏Y á«≤jƒ°ùJ IóMh øe ÌcCG É¡∏ªëàJ »àdG áeÉ©dG äÉahô°üŸG ™jRƒJ ºàj Éªc .IóMh πµd

  áæjõÿG áYƒª› ≈dEG á«≤jƒ°ùàdG äGóMƒdG πc øe kÉ«FÉ≤∏J ∫ƒ– »àdGh á°†FÉØdG ∫GƒeC’G ≈∏Y IóFÉØdG zäÉYÉ£≤dG ÚH (áYƒaóŸG) / áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG ‘É°U{ óæH πãÁ
 »àdGh á«ÑæLC’G äÓª©dG øY á«∏ëŸG á∏ª©∏d áÑ°ùædÉH IóFÉØdG ô©°S ∞∏àîjh .ô¡°TCG áKÓK πc Iôe ∫GƒeC’G √òg ≈∏Y IóFÉØdG ô©°S á©LGôe ºàjh .á«ª«∏bC’G á«aô°üŸG ∫ÉªYC’Gh

.á∏ªY πµd IOó©àŸG äÉbÉ≤ëà°SEÓd ¥ƒ°ùdG ô©°ùd ¿hRƒŸG §°SƒàŸG ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡©°Vh ºàj

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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:IOó©àe á«aGô¨L ™bGƒe øe ∂æÑdG äÉ«∏ªY ºàJh á«é«JGÎ°SE’G á«≤jƒ°ùàdG äGóMƒdG ∫ÓN øe á«µæÑdG ¬dÉªYCG Ëó≤àH ∂æÑdG Ωƒ≤j
.øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ ´hôØdG áµÑ°T ∫ÓN øe á«aô°üŸG äÉ«∏ª©dG πã“ »àdGh øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ á«∏ëŸG äÉ«∏ª©dG (1

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ ∂æÑdG »Yôa ∫ÓN øe ºàJ »àdGh á«LQÉÿG äÉ«∏ª©dG (2

:‘Gô¨÷G ´É£≤dG Ö°ùM äÉeƒ∏©ŸG ‹ÉàdG ∫hó÷G ÚÑj

´ƒªéŸG                á«LQÉÿG äÉ«∏ª©dG         á«∏ëŸG äÉ«∏ª©dG           á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
2014  2015  2014  2015  2014  2015  Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

89^202  94^405  3^557  2^349  85^645  92^056  »∏«¨°ûàdG πNódG
53^438  55^262  (2^192)  (7^515)  55^630  62^777  áæ°ùdG ìÉHQCG

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
2^738^457  2^999^705  87^107  73^005  2^651^350  2^926^700  á«YÉ£bC’G äGOƒLƒŸG
2^738^457  2^999^705  87^107  73^005  2^651^350  2^926^700  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh á«YÉ£bC’G äÉHƒ∏£ŸG

ádƒ«°ùdG ôWÉflh ¥É≤ëà°SE’G ïjQGƒJ .35

 …QÉ≤©dG øgôdG äGóæ°Sh áfƒª°†ŸG ∫ƒ°UC’G äGóæ°S AÉæãà°SÉH É¡«∏Y ≥ØàŸG ¥É≤ëà°S’G ïjQGƒJ Ö°ùM á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ™jRƒJ ‹ÉàdG ∫hó÷G ÚÑj (CG
 á©«ÑW QÉÑàY’G ‘ òNC’G ó©H äÉéàæŸG √òg ¥É≤ëà°SG ïjQGƒàd π°†aCG ¢VôY πãÁ ∂dPh »æeõdG ôª©∏d ¿hRƒŸG §°SƒàŸG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¥É≤ëà°S’G Ióe ÜÉ°ùàMG ” å«M

:äÉéàæŸG ∂∏J

 øe ÌcCG  20 - 10  10 - 5  5 - 3  3 - 1  12 - 6  6 - 3  ≈dEG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
´ƒªéŸG  áæ°S 20  áæ°S  äGƒæ°S  äGƒæ°S  äGƒæ°S  ô¡°T  Qƒ¡°T  Qƒ¡°T 3  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

äGOƒLƒŸG
Ió°UQCGh ó≤f

106^784  -  -  -  -  -  -  -  106^784  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód   
462^941  -  -  -  -  -  92^622  82^281  288^038  áæjõÿG äGóæ°S

∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh
185^447  -  -  -  -  -  -  -  185^447  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh   

6^039  -  -  -  -  -  -  406  5^633  ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
1^051^715  630  38^100  86^945  206^898  291^271  115^650  47^663  264^558  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
1^094^038  90^724  37^054  401^246  194^709  244^882  73^439  26^346  25^638  I…QÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°SEG
äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒah  

92^741  51^982  265  7^839  1^845  4^198  958  409  25^245  äGó©eh äGQÉ≤Yh iôNCG
2^999^705  143^336  75^419  496^030  403^452  540^351  282^669  157^105  901^343  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

I»µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe

271^491  -  -  -  -  -  -  -  271^491  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh   
69^642  -  -  -  -  -  -  -  69^642  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S

2^247^024  -  -  -  -  53^085  175^108  144^158  1^874^673  øFÉHõdG ™FGOh
46^788  -  -  -  -  11^813  520  621  33^834  iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa

364^760  338^408  -  -  -  -  -  -  26^352  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M
2^999^705  338^408  -  -  -  64^898  175^628  144^779  2^275^992  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG áYƒª›

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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(áªàJ) ádƒ«°ùdG ôWÉflh ¥É≤ëà°SE’G ïjQGƒJ .35

 øe ÌcCG  20 - 10  10 - 5  5 - 3  3 - 1  12 - 6  6 - 3  ≈dEG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
´ƒªéŸG  áæ°S 20  áæ°S  äGƒæ°S  äGƒæ°S  äGƒæ°S  ô¡°T  Qƒ¡°T  Qƒ¡°T 3  2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

äGOƒLƒŸG
Ió°UQCGh ó≤f

111^066  -  -  -  -  -  -  -  111^066  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód   
491^421  -  -  -  -  -  -  117^920  373^501  áæjõÿG äGóæ°S

∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh
283^878  -  -  -  -  -  -  -  283^878  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh   

562  -  -  -  -  -  -  562  -  ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
780^972  542  13^118  76^623  129^206  249^095  67^876  44^619  199^893  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
999^486  84^421  21  347^493  155^581  254^507  120^704  11^906  24^853  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°SEG
äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒah  

71^072  39^253  -  -  6^490  3^519  1^657  279  19^874  äGó©eh äGQÉ≤Yh iôNCG
2^738^457  124^216  13^139  424^116  291^277  507^121  190^237  175^286  1^013^065  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe

138^331  -  -  -  -  -  -  5^944  132^387  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh   
28^164  -  -  -  -  -  -  -  28^164  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S

2^154^849  -  -  -  -  54^004  116^561  203^045  1^781^239  øFÉHõdG ™FGOh
39^097  -  -  -  -  8^582  194  587  29^734  iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa

378^016  354^494  -  -  -  -  -  -  23^522  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M
2^738^457  354^494  -  -  -  62^586  116^755  209^576  1^995^046  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG áYƒª›

ádƒ«°ùdG ôWÉfl (Ü
 ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ∞∏àîJ .É¡d …óbÉ©J ΩGõàdG ∫hCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«µæÑdG äÉeGõàd’Gh ∂æÑ∏dh á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸG ‘ áeƒ°üîŸG ÒZ ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ‹ÉàdG ∫hó÷G í°Vƒj
 äÉeGõàdG ™«ªL Öë°S ºàj ’CGh É¡Jó°UQCG ™ØJôJ hCG âHÉK ™°Vh ≈∏Y πLC’ ™FGOƒdG ßaÉ– ¿CG ™bƒàŸG øeh , ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a .π«∏ëàdG Gòg øY ÒÑc πµ°ûH äGhOC’G √ò¡d á©bƒàŸG
 áeOÉ≤dG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿EÉa (äÓª©dG äÉ°†jÉ≤eh á∏LB’G ±ô°üdG Oƒ≤Y πãe) áæeGõàŸG á«dÉªLE’G äÉjƒ°ùàdG äGP äÉ≤à°ûª∏d áÑ°ùædÉHh .kGQƒa áHƒë°ùŸG ÒZ ¢Vhô≤dG

.QÉÑàY’G Ú©H ÉgòNCG ” ób á«aÉ°üdG ≠dÉÑŸG ¿EÉa , m±É°U πµ°ûH É¡àjƒ°ùJ ºàJ »àdG äÉ≤à°ûŸG ádÉM ‘ Éªæ«H QÉÑàY’G Ú©H ÉgòNCG ºàj áeƒ°üîŸG ÒZ á«ª°S’G (áLQÉÿG)

øe ÌcCG  5 - 1  12 - 6  6 - 3  øe πbCG  ájó≤ædG äÉ≤aóàdG  ó«°UôdG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
äGƒæ°S 5  äGƒæ°S  ô¡°T  Qƒ¡°T  Qƒ¡°T 3  (áLQÉÿG)/áeOÉ≤dG  …ÎaódG  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

       äÉ≤à°ûŸG ÒZ ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉHƒ∏£ŸG
 -  -  -  -  271^796  271^796  271^491      iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe
-  -  -  -  69^798  69^798  69^642  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S
-  58^048  176^358  144^183  1^881^619  2^260^208    2^247^024  øFÉHõdG ™FGOh
-  58^058  176^358  144^183  2^223^213  2^601^802          2^588^157  á≤à°ûŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

       äÉ≤à°ûŸG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉHƒ∏£ŸG
-  (55)  (71^279)  (38^063)  (289^403)  (398^800)    -  áLQÉN äÉ≤aóJ :IôLÉàŸG
-  55  71^928  38^183  290^093  400^259  1^649  á∏NGO äÉ≤aóJ :IôLÉàŸG
-  -  649  120  690  1^459  1^649  á≤à°ûŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
-  -  20^000  -  (20^000)  -  -  á«µæÑdG äÉeGõàd’G
-  (10)  (40^300)  (140)  (5^888)  (46^338)  -  á«dÉe äÉfÉª°V

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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(áªàJ) ádƒ«°ùdG ôWÉflh ¥É≤ëà°SE’G ïjQGƒJ .35

øe ÌcCG  5 - 1  12 - 6  6 - 3  øe πbCG  ájó≤ædG äÉ≤aóàdG  ó«°UôdG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
äGƒæ°S 5  äGƒæ°S  ô¡°T  Qƒ¡°T  Qƒ¡°T 3  (áLQÉÿG)/áeOÉ≤dG  …ÎaódG  2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

       äÉ≤à°ûŸG ÒZ ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉHƒ∏£ŸG
-  -  -  5^960  132^516  138^476  138^331  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe
-  -  -  -  28^172  28^172  28^164  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S
-  59^044  116^154  187^819  1^802^115  2^165^132  2^154^849  øFÉHõdG ™FGOh
-  59^044  116^154  193^779  1^962^803  2^331^780  2^321^344  á≤à°ûŸG ÒZ äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

       äÉ≤à°ûŸG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉHƒ∏£ŸG
-  -  (47^044)  (56^030)  (247^441)  (350^515)  -  áLQÉN äÉ≤aóJ :IôLÉàŸG
-  -  47^123  55^324  246^955  349^402  1^439  á∏NGO äÉ≤aóJ :IôLÉàŸG
-  -  79  (706)  (486)  (1^113)  1^439  á≤à°ûŸG äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

16^667  (16^667)  22^843  -  (22^843)  -  -  á«µæÑdG äÉeGõàd’G
-  -  -  -  (7^724)  (7^724)  -  á«dÉe äÉfÉª°V

óYÉ≤àdGh áeóÿG ájÉ¡f ICÉaÉµe áØ∏c .36
 ¿É«H øª°V äÉahô°üªc á«LQÉÿG ∂æÑdG ´hôah øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ »YÉªàL’G óYÉ≤àdG áª¶fC’ ¿ƒ©°†îj øjòdG ÚØXƒª∏d óYÉ≤àdG èeGÈd ∂æÑdG äÉeGõàdG ÜÉ°ùàMG ºàj
 øjôNB’G ÚØXƒŸG ≥ëà°ùjh .(»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^83 :2014) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^83 √Qóbh kÉ¨∏Ñe 2015 ΩÉ©d ∂æÑdG äÉcGÎ°TG â¨∏H óbh .IQÉ°ùÿG hCG íHôdG

.ΩÉ©dG ∫ÓN áeóÿG ájÉ¡f ¢ü°üfl ‘ ácô◊G »∏j Éª«ah ájQÉ°ùdG πª©dG ÚfGƒb ÖLƒÃ hCG ΩGóîà°S’G Oƒ≤©d kÉ≤ah É¡©aO ºàjh áeóÿG ájÉ¡f äBÉaÉµe

2014  2015  áeóÿG ájÉ¡f ¢ü°üfl
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)     áæ°ùdG ∫ÓN ácô◊G

4^254  4^241  ôjÉæj 1 ‘
1^069  1^167  áæ°ùdG ¢ü°üfl

(1^082)  (414)  áæ°ùdG ∫ÓN äÉYƒaóe

4^241  4^994  Èª°ùjO 31 ‘

 AÉæeCG ¢ù∏› IQGOE’ ΩÉ¶ædG Gòg ™°†îjh .…ô¡°ûdG ÖJGôdG øe áæ«©e Ö°ùæH kÉjô¡°T ∂æÑdGh ∞XƒŸG ºgÉ°ùj å«M Ú«æjôëÑdG ÚØXƒª∏d …QÉ«àNG QÉNOG ΩÉ¶f ∂æÑdG …ód
 ïjQÉàHh .(2014 ΩÉ©d »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^83) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^88 ≠∏Ñe 2015 ΩÉY ∫ÓN ΩÉ¶ædG Gòg ‘ ∂æÑdG äÉªgÉ°ùe â¨∏H óbh .∂æÑdÉH ÚØXƒe ºgh
 QÉÑàY’G ‘ òNC’G ó©H ∂dPh .(2014 ΩÉY ájÉ¡f ‘ »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 10^68) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 11^85 QÉNO’G ΩÉ¶f ÜÉ°ùM ó«°UQ ‘É°U ≠∏H ,2015 Èª°ùjO 31

.äÉYƒaóŸGh áªcGÎŸG óFGƒ©dGh ∂æÑdGh ÚØXƒŸG áªgÉ°ùe

á«FÉ°†≤dG ihÉYódG .37
 .∂æÑdG ó°V iôNCG ±GôWCG πÑb øe â©aQ (»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^74 :2014) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^58 ≠∏Ñe á«FÉ°†≤dG ihÉYódG ´ƒª› ≠∏H 2015 Èª°ùjO 31 ‘

.äÉÑdÉ£ŸG Iò¡d Ú©e ¢ü°üfl …CG ÜÉ°ùàMG IQhô°V ΩóY äCGQ IQGOE’G ¿EÉa ihÉYódG √ò¡H ≥∏©àj Éª«a ∂æÑ∏d Ú«fƒfÉ≤dG øjQÉ°ûà°ùŸG πÑb øe QOÉ°üdG …CGôdG ≈∏Y kAÉæHh

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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óMGƒdG º¡°ù∏d ájó≤ædG ìÉHQC’Gh á«ëHôdG .38
2014  2015  

(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)     

53^44  55^26  áæ°ùdG íHQ
23^52  26^35  (%25 :2014) %25 É¡©jRƒàH ≈°Uƒe ájó≤f º¡°SCG ìÉHQCG

(ÚjÓŸÉH) IQOÉ°üdG ájOÉ©dG º¡°SC’G Oó©d ¿hRƒŸG §°SƒàŸG
940^9  940^9  ôjÉæj 1 ‘ ájOÉY º¡°SCG

94^1  94^1  2015 ∫ÓN áëæe º¡°SCG ÒKCÉJ
-  19^1  2015 ∫ÓN ÚØXƒª∏d IQOÉ°U º¡°SCG ÒKCÉJ
-  (17^2)   ÚØXƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºàj ⁄ º¡°SCG ìô£j

1035^0  1036^9  Èª°ùjO 31 ‘ (ÚjÓŸÉH) ájOÉ©dG º¡°SC’G Oó©d ¿hRƒŸG §°SƒàŸG
¢ù∏a 51^6  ¢ù∏a 53^3  óMGƒdG º¡°ùdG óFÉY

¢ù∏a 25  ¢ù∏a 25   óMGƒdG º¡°ù∏d ájó≤ædG ìÉHQC’G

.óMGƒdG º¡°ùdG óFÉY ¢†«ØîJ ≈dEG …ODƒJ ób ∂æÑdG iód á∏ªàfi á°†Øfl äGhOCG …CG OƒLh Ωó©d kGô¶f º¡°ù∏d ¢†ØîŸG óFÉ©dG ÜÉ°ùàMEG ºàj ⁄
 

»Ñ°SÉëŸG ∞«æ°üàdG .39

:äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d »Ñ°SÉëŸG ∞«æ°üàdG øY ìÉ°üaE’G ‹ÉàdG ∫hó÷G ÚÑj (CG

¢Vhôb  ádOÉ©dG áª«≤dG   
áª«≤dG ´ƒª›  áª«≤dÉH iôNCG  Iôaƒàe  ≠dÉÑeh  íHôdG ∫ÓN øe   á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

ájÎaódG  ICÉØ£ŸG  ™«Ñ∏d  á≤ëà°ùe  IQÉ°ùÿG hCG  IôLÉàª∏d  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

Ió°UQCGh ó≤f
106^784  -  -  106^784  -  -  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód     
462^941  -  -  462^941  -  -  áæjõÿG äGóæ°S

∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh
185^447  -  -  185^447  -  -  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh     

6^039  -  -  -  -  6^039  ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
1^051^715  -  -  1^051^715  -  -  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
1^094^038  -  1^060^166  33^160  712  -  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

42^482  -  -  42^482  -  -  iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa

2^949^446  -  1^060^166  1^882^529  712  6^039  ́ ƒªéŸG

äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe
   271^491  271^491  -  -  -  -  iôNC’G á«dÉŸG   

69^642  69^642  -  -  -  -  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S
  2^247^024  2^247^024  -  -  -  -  øFÉHõdG ™FGOh

 35^691  35^691  -  -  -  -  iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa

 2^623^848  2^623^848  -               -   -    -   ´ƒªéŸG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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(áªàJ) »Ñ°SÉëŸG ∞«æ°üàdG .39
¢Vhôb  ádOÉ©dG áª«≤dG   

áª«≤dG ´ƒª›  áª«≤dÉH iôNCG  Iôaƒàe  ≠dÉÑeh  íHôdG ∫ÓN øe   á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
ájÎaódG  ICÉØ£ŸG  ™«Ñ∏d  á≤ëà°ùe  IQÉ°ùÿG hCG  IôLÉàª∏d  2014 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

Ió°UQCGh ¥hóæ°üdÉH ó≤f
111^066  -  -  111^066  -  -  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód     
491^421  -  -  491^421  -  -  áæjõÿG äGóæ°S

∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh
283^878  -  -  283^878  -  -  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh     

562  -  -  -  -  562  ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
780^972  -  -  780^972  -  -  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
999^486  -  975^178  23^528  780  -  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

33^481  -  -  33^481  -  -  iôNCG äGOƒLƒeh á≤ëà°ùe óFGƒa
2^700^866  -  975^178  1^724^346  780  562  ́ ƒªéŸG

äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe
138^331  138^331  -  -  -  -  iôNC’G á«dÉŸG   

28^164  28^164  -  -  -  -  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S
2^154^849  2^154^849  -  -  -  -  øFÉHõdG ™FGOh

28^324  28^324  -  -  -  -  iôNCG äÉHƒ∏£eh á≤ëà°ùe óFGƒa

2^349^668  2^349^668  -  -  -  -  ́ ƒªéŸG

ádOÉ©dG áª«≤dG π°ù∏°ùJ (Ü 39

.äÉ°SÉ«≤dG ™æ°U ‘ áeóîà°ùŸG äÓNóŸG á«ªgCG ¢ùµ©J »àdGh ádOÉ©dG áª«≤∏d »JB’G π°ù∏°ùàdG ΩGóîà°SÉH á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«≤H ∂æÑdG Ωƒ≤j

.á∏KÉªŸG äÉHƒ∏£ŸGh ∫ƒ°UCÓd á£°ûf ¥ƒ°S ‘ (ádó©ŸG ÒZ) Iô©°ùŸG QÉ©°SC’  :1 iƒà°ùŸG
 äGhOCG ≈∏Y áÄØdG √òg øª°†àJh   .QÉ©°SC’G øe Ióªà°ùe Iô°TÉÑe ÒZ hCG QÉ©°SC’G πãe Iô°TÉÑe ÉeEG Égó°UQ øµÁ äÓNóe ≈∏Y á«æÑe º««≤àdG äÉ«æ≤J  :2 iƒà°ùŸG
 ™«ªL å«M .iôNCG º««≤J Ö«dÉ°SCG hCG •É°ûf πbCG ¥Gƒ°SCG ‘ á∏KÉ‡ äGhOC’ Iô©°ùŸG QÉ©°SC’G .á∏KÉ‡ äGhOC’ á£°ûf ¥Gƒ°SCG ‘ ¥ƒ°ùdG ô©°ùH É¡ª««≤J ”

.¥ƒ°ùdG äÉeƒ∏©e øe Égó°UQ øµÁ áª¡ŸG äÓNóŸG
 Égó°UQ øµÁ äÓNóe ≈∏Y á«æÑe ÒZ º««≤J äÉ«æ≤J ΩGóîà°SEG ” äGhOCG ≈∏Y áÄØdG √òg ¿ƒµàJh .Égó°UQ øµÁ ’ äÓNóe ΩGóîà°SÉH º««≤J äÉ«æ≤J   :3 iƒà°ùŸG
 ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡ª««≤J ” »àdGh á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh ∫ƒ°UC’G ‹ÉàdG ∫hó÷G í°Vƒj .äGhOC’G √òg º««≤J ≈∏Y …ôgƒL ÒKCÉJ äGP äÓNGóŸG √òg ¿ƒµJh

 :º««≤àdG á≤jôW Ö°ùM ∂dPh

.ÊÉãdG iƒà°ùŸG øª°V ,√ÉfOCG ∫hó÷G ‘ É¡æY ìÉ°üaE’G ” »àdG ∂∏J GóY ,á«dÉŸG äGhOC’G ™«ªL ∞æ°üJ

 ”h ,¥ƒ°ùdG QÉ©°SC’ kÉ≤ah É¡ëæe ”h ºFÉY IóFÉa ∫ó©e äGP ¢Vhôb »g ¢Vhô≤dG á«ÑdÉZ ¿ƒc ,ájÎaódG áª«≤dG ÜQÉ≤J ádOÉ©dG áª«≤dG :äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb  (1)
 .π«°üëàdG ‘ ∂°ûdG ™e ,¢Vhô≤dG √ò¡d áÑ°SÉæe äÉ°ü°üfl πªY

 OGó°ùdG ≠∏ÑŸ ájhÉ°ùe Èà©J ,IóFÉa πªëàJ ’ ™FGOh πª°ûJ »àdGh ,¥É≤ëà°SÓd GOófi ÉîjQÉJ ∂∏“ ’ »àdG ™FGOƒ∏d IQó≤ŸG ádOÉ©dG áª«≤dG :AÓª©dG ™FGOh   (2)
 ¿CG  Qó≤j ∂æÑdG ¿EÉa ,IóFÉa ∫ó©e πªëàJ »àdGh áàHÉãdG ¥É≤ëà°S’G ó«YGƒe äGP ™FGOƒ∏d áÑ°ùædÉH .™FGOƒ∏d ájÎaódG áª«≤dG ‘ πãªàŸGh ,Ö∏£dG Ö°ùM

   .¥ƒ°ùdG QÉ©°SCÉH ™FGOƒdG ™«ªLhh πLC’G IÒ°üb á©«ÑW äGP ™FGOƒdG √òg á«ÑdÉZ ¿ƒc ,ájÎaódG áª«≤dG ÜQÉ≤J ádOÉ©dG áª«≤dG
.π«Ä°†dG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN ∫ÉªàMGh ,πLC’G IÒ°üb É¡à©«Ñ£d áé«àf ájÎaódG áª«≤∏d áHQÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dG Èà©J :iôNC’G á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG  (3)

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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(áªàJ) »Ñ°SÉëŸG ∞«æ°üàdG .39

2014                  2015                  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH
´ƒªéŸG  3 iƒà°ùŸG  2 iƒà°ùŸG  1 iƒà°ùŸG  ́ ƒªéŸG  3 iƒà°ùŸG  2 iƒà°ùŸG  1 iƒà°ùŸG  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

562  -  -  562  6^039  -  -  6^039  IôLÉàŸG ¢Vô¨H á«dÉe ∫ƒ°UCG
ÜÉ°ùàMÉH É¡Ø«æ°üJ ” á«dÉe ∫ƒ°UCG
 hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG É¡àª«b  

:IQÉ°ùÿG  
780  -  780  -  712  -  712  -  IQGóe ≥jOÉæ°U     

:™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ∫ƒ°UCG
911^888  -  532^467  379^421  998^937  -  660^433  338^504  ¿ƒjO äGóæ°S     

63^290  12^831  -  50^459  61^229  12^198  -  49^031  º¡°SCG     
5^743  -  5^743  -  2^663  -  2^663  -  á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG ∫ƒ°UCG

982^263  12^831  538^990  430^442  1^069^580  12^198  663^808  393^574  ́ ƒªéŸG
17^909  -  17^909  -  15^082  -  15^082  -  á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG äÉHƒ∏£e

.ádOÉ©dG áª«≤dG π°ù∏°ùJ øe 3 iƒà°ùŸG hCG 2 iƒà°ùŸG hCG 1 iƒà°ùŸG ÚH πjƒ– …CG ∑Éæg øµj ⁄  . ΩÉ©dG ∫ÓN á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G øe 3 iƒà°ùŸG ‘ ácô◊G ‹ÉàdG ∫hó÷G í°Vƒj
 

™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe ∫ƒ°UCG  
2014  2015  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

14^274  12^831  ôjÉæj 1 ‘
  :(ôFÉ°ùÿG) / ìÉHQC’G ´ƒª›

(58)  (20)  IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘  
554  727  ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG ‘  

-  -  äÉjÎ°ûe
(1^939)  (1^340)  äÉjƒ°ùJ

-  -  3 iƒà°ùŸG (øe)≈dEG πjƒ–
12^831  12^198  Èª°ùjO 31 ‘

 IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ¿É«H ‘ É¡æ«ª°†J ” IÎØ∏d (ôFÉ°ùÿG) / ìÉHQC’G ´ƒª›
(58)  (40)  Èª°ùjO 31 ‘ IOƒLƒŸG äÉHƒ∏£ŸG / ∫ƒ°UCÓd  

 IQOÉ°üdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG çóMCG ≈∏Y kGAÉæH ∫ƒ°UC’G áª«b ‘É°U ÜÉ°ùàMEÉH É¡°SÉ«b ” »àdGh ™«Ñ∏d Iôaƒàªc É¡Ø«æ°üJ ”h áLQóe ÒZ ájQÉªãà°SEG º¡°SCG øe 3 iƒà°ùŸG ¿ƒµàj
 áª¡e ÒZ É¡fCG ≈∏Y ™«Ñ∏d IôaƒàŸG á«dÉŸG ∫ƒ°UC’ÉH ≥∏©àJ »àdG 3 iƒà°ùŸG ‘ á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ ácôë∏d á«°SÉ°ù◊G π«∏– ” .É¡«a ôªãà°ùŸG ácô°ûdG øe

.á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh ôNB’G πeÉ°ûdG πNó∏d

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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Ió°UQC’G §°Sƒàe .40
:áæ°ùdG ∫ÓN Ió°UQCÓd »eƒ«dG §°SƒàŸG »∏j Éª«a

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)     

2^793^844  2^882^634  äGOƒLƒŸG ´ƒª›
2^412^246  2^507^486  äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

381^598  375^148  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M
159^734  145^570  á«fÉªàFE’G äÉeGõàdE’Gh áFQÉ£dG äÉeGõàdE’G

∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe .41
 áµ∏ªŸGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh øjôëÑdG áµ∏‡ øe πc ‘ ´hôa ≈dEG áaÉ°VE’ÉH øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ »°ù«FôdG √ô≤e á∏≤à°ùe á«dÉe á°ù°SDƒªc ¬JÉWÉ°ûf ∂æÑdG ∫hGõj
 ôWÉfl øª°†àjh …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe äÉª«∏©Jh (2014 Èª°ùjO 31 ‘ 2 ∫RÉH Ö°ùM) 3 ∫RÉH Ö°ùM ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©e ÜÉ°ùàMG ºàj .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 Ωóîà°ùjh π«¨°ûàdG ôWÉfl ÜÉ°ùàM’ »°SÉ°SC’G ô°TDƒŸG á≤jôWh ¿ÉªàFE’G ôWÉfl ÜÉ°ù◊ IóMƒŸG á≤jô£dG ∂æÑdG Ωóîà°ùj .¥ƒ°ùdG ôWÉflh π«¨°ûàdG ôWÉflh ¿ÉªàFE’G

.IóMƒŸG á≤jô£dG ¥ƒ°ùdG ôWÉîŸ ∂æÑdG

:∂æÑdG πÑb øe É¡HÉ°ùàMG ” Éªc Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe á«dÉàdG π«°UÉØàdG ÚÑJ

2014  2015  
(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)     ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ Ió°UQC’G Ö°ùM

 302^677  353^012  ≈dhC’G áÄØdG / ≈dhC’G áÄØdG 1CET …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ
-  -    á«aÉ°VC’G ≈dhC’G áÄØdG

302^677  353^012  ≈dhC’G áÄØdG /CET ≈dhC’G áÄØdG …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ ´ƒª›
21^454  12^815  á«fÉãdG áÄØdG

324^131  365^827  ∫ÉŸG ¢SCGQ IóYÉb ´ƒª›
:áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ôWÉfl

781^013  1^037^975  ¿ÉªàFE’G ôWÉfl
6^269  21^703  ¥ƒ°ùdG ôWÉfl

158^041  160^339  π«¨°ûàdG ôWÉfl
945^323  1^220^017  áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ôWÉfl ´ƒª›

%32^0  %28^9    ≈dhC’G áÄØdG / ≈dhC’G áÄØdG ١CET ∫ó©e
%34^3  %30^0  ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©e ´ƒª›

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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(áªàJ) ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe .41
2014  2015  

(á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH)     ΩÉ©dG ∫ÓN Ió°UQC’G §°Sƒàe Ö°ùM

 263^103  366^106  ≈dhC’G áÄØdG / ≈dhC’G áÄØdG 1CET …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ
-  -    á«aÉ°VC’G ≈dhC’G áÄØdG

263^103  366^106  ≈dhC’G áÄØdG /CET ≈dhC’G áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ´ƒª›
44^041  11^488  á«fÉãdG áÄØdG

307^164  377^594  ∫ÉŸG ¢SCGQ IóYÉb ´ƒª›
:áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ôWÉfl

794^362  992^748  ¿ÉªàFE’G ôWÉfl
6^791  24^829  ¥ƒ°ùdG ôWÉfl

153^930  158^616  π«¨°ûàdG ôWÉfl
955^083  1^176^193  áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ôWÉfl ´ƒª›

%27^5  %31^1    ≈dhC’G áÄØdG / ≈dhC’G áÄØdG ١CET ∫ó©e
%32^2     %32^1  ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ó©e ´ƒª›

™FGOƒdG ájÉªM ΩÉ¶f .42
 ±ô°üe øYQOÉ°üdG  á≤∏£ŸG  ájQÉªãà°SC’G  äÉHÉ°ù◊Gh  ™FGOƒdG  ájÉªM ¿ƒfÉb  ≥jôW øY øjôëÑdG  ‘ ∂æÑdG  äÉ«∏ªY øª°V É¡H  ®ÉØàM’G  ºàj  »àdG  ™FGOƒdG  á«£¨J  ºàj
 äGAÉæãà°S’ ™°†îJh ,øjôëÑdG ‘ ∂æÑdG ÖJÉµe ‘ É¡H ßØàëŸG á∏gDƒŸG äÉHÉ°ù◊G ™«ªL ≈∏Y ≥Ñ£æJ á£ÿG .2010 áæ°ùd (34) ºbQ QGô≤∏d kÉ≤ah ,…õcôŸG øjôëÑdG

.™FGOƒdG ájÉªM ¢ù∏›h ™FGOƒdG ájÉª◊ á£N AÉ°ûfEÉH á≤∏©àŸG iôNC’G ÚfGƒ≤dGh ≥ëà°ùŸG »∏µdG ≠∏Ñª∏d ≈°übC’G ó◊Gh ,IOófi
       

áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG .43
 ´ƒª›h áæ°ùdG íHQ ≈∏Y ôKDƒJ ⁄ ∞«æ°üàdG IOÉYEG  ¿EG  .‹É◊G ΩÉ©dG ΩÉbQCG  ™e ádOÉY áfQÉ≤e AÉ£YE’ ∂dPh .∂dP ôeC’G Ö∏£J Éª∏c áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG  ∞«æ°üJ IOÉYEG  ”

.á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›h äGOƒLƒŸG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉMÉ°†jEG
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

99  I  á``````````````«dÉŸG äÉ```````````````fÉ«ÑdG
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.ájó«∏≤àdG  ∑ƒæÑdG  ó∏›  …õcôŸG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ¿ƒfÉ≤d  3  .  1  .  6  º°ùb  ΩÉ©dG  ìÉ°üaE’G  êPƒ‰  ≥ah  ÉgOGóYEG  ”  ób  äÉMÉ°üaE’G  √òg  ¿EG
.2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d ôWÉîŸG IQGOEGh áª¡ŸG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG kÉ°Uƒ°üNh äÉMÉ°†jE’G ™e äÉMÉ°üaE’G √òg IAGôb Öéj

Ö°ùM  Üƒ∏£e  ƒg  Éªc  äGAGôLE’G  Ö°ùM  ¬«∏Y  ≥Øàe  ≈∏Y  kGAÉæH  »L.ΩCG.»H.»c  ∂æÑ∏d  Ú«LQÉÿG  Ú≤bóŸG  πÑb  øe  É¡à©LGôe  ”  äÉMÉ°üaE’G  √òg  ¿EG
.ΩÉ©dG ìÉ°üaE’G êPƒ‰ øe 4 - 2 - CG Iô≤ØdG



…ò«ØæJ  ¢üî∏e
 kGQÉÑàYG ò«ØæàdG õ«M ,øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ É¡°ù«°SCÉJ ” »àdG ∑ƒæÑ∏d ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe QÉWEG Oó– »àdGh ,…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe πÑb øe IQOÉ°üdG 3 ∫RÉH óYGƒb â∏NO
 π«¨°ûàdG ôWÉîŸ »°SÉ°SC’G ô°TDƒŸG á≤jôWh ¥ƒ°ùdG ôWÉîŸ IóMƒŸG á≤jô£dGh ¿ÉªàF’G ôWÉîŸ IóMƒŸG á≤jô£dG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH ≈æÑJ óbh .2015 ôjÉæj 1 ïjQÉJ øe
 ±ô°üe ¬WÎ°ûj Éªc ∂dPh iôNC’G äÉMÉ°üa’G äÉWGÎ°TGh ∫RÉH áæé∏d ådÉãdG QƒëŸG äÉMÉ°üaEG øe ôjô≤àdG Gòg ¿ƒµàjh .∫ÉŸG ¢SCGQ äÉWGÎ°TG ójó– πLCG øe ∂dPh

.∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ƒM á«ªc á«∏«°üØJ äÉeƒ∏©e ∂dP ‘ ÉÃ ,∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓeh ôWÉîŸG IQGOEG äÉ°SQÉ‡h äÉ°SÉ«°ù∏d kÉØ°Uh ôjô≤àdG øª°†àjh .…õcôŸG øjôëÑdG

 ‹ÉªLEGh (CET1) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG â¨∏H Éªæ«H ,»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1220^0 ∂æÑ∏d ôWÉîŸG áëLôŸG ∫ƒ°UC’G ‹ÉªLEG ≠∏H ,2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªch
 ¢SCGQ ¢ü°üM øe 1 áÄØ∏d ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe áÑ°ùf ¿EÉa ,∂dP ≈∏Y AÉæHh .‹GƒàdG ≈∏Y »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 365^8 h »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 353^0 »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ
 ÉgOóM »àdGh 3 ∫RÉH QÉWEG ÖLƒÃ ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉWGÎ°TG øe ≈fOC’G ó◊G Ö°ùædG √òg RhÉéàJh .‹GƒàdG ≈∏Y %29^99 h %28^94 ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ‹ÉªLEGh …OÉ©dG ∫ÉŸG

.…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe

 äGP ±GôWCÓd áÑ°ùædÉH á«ªgCG hPh Ö°SÉæe ôeCG ƒgh ôjô≤àdG Gòg ‘ IÒÑc äÉMÉ°üaG Ωób ó≤a Gò¡dh á«aÉØ°ûdG IOÉjõd áeÉg á∏«°Sh É¡fCÉH äÉMÉ°üa’G √òg ∂æÑdG Èà©jh
.¥ƒ°ùdG ‘ ÚcQÉ°ûŸGh ∂æÑdÉH ábÓ©dG

∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓŸ …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe óYGƒb
 ïjQÉàH 3 ∫RÉH äÉWGÎ°TG ò«ØæJ á«∏ªY äCGóH óbh .∫ÉŸG ¢SCGQ äÉWGÎ°TG ÜÉ°ùàM’ ôWÉîŸG äÉ°SÉ«b ∫ƒM OÉ°TQE’G ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓŸ …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe óYGƒb í«àJ

.∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe äÉWGÎ°TG øe ≈fOC’G ó◊ÉH AÉaƒ∏d áHƒ∏£e ájó«∏≤àdG ∑ƒæÑdG ¢ü«NGôJ ¿EÉa ,¬îjQÉJ ≈àMh 2015 ôjÉæj 1
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óMƒŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ  IAÓe ∫ó©e äÉfƒµe
 ‘ ÉÃ ∫ÉŸG ¢SCGQ  IAÓe ∫ó©e  ßaÉëŸG »WÉ«àMG  ≈fOC’G ó◊G  …QÉ«àNG  

∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y ßaÉëŸG »WÉ«àMG ∂dP  ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y  áHƒ∏£ŸG áÑ°ùæ∏d   

% 9^0   % 6^5   (CET1) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG

 1 áÄØdG øe ¿ƒµàJ % 2^5   % 1^5  (AT1 p) á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG

% 10^5  …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe  % 8^0    (T1) 1 áÄØdG

   % 2^0  (T2) 2 áÄØdG

% 12^5   % 10^0   ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG

 øgôdG áeóN ¥ƒ≤Mh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ IÒÑµdG äGQÉªãà°SÓd % 15 OhóM ‹ÉªLEG RhÉéàJ »àdG ≠dÉÑŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,(äÉeƒ°üÿG) á«HÉbôdG äÓjó©àdG º°üN ºàjh
 % 20 áÑ°ùf á«HÉbôdG äÓjó©àdG â¨∏Hh .2019 ôjÉæj 1 ïjQÉJ ∫ƒ∏ëH …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG øe ΩÉJ πµ°ûH ∂dPh ,áàbDƒe äÉaÓàNG øe á∏LDƒŸG á«Ñjô°†dG ∫ƒ°UC’Gh
 2018 ôjÉæj 1 ïjQÉàH % 80 h 2017 ôjÉæj 1 ïjQÉàH % 60 h 2016 ôjÉæj 1 ïjQÉàH % 40 h 2015 ôjÉæj 1 ïjQÉàH …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG ≈∏Y áHƒ∏£ŸG äÓjó©àdG øe

 íLôe ¬fƒc ‘ ôªà°ù«°S …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG øe ¬ª°üN ºàj ’ …òdG »≤ÑàŸG ≠∏ÑŸG ¿EÉa á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG ∫ÓNh .2019 ôjÉæj 1 ïjQÉàH % 100 ≈dEG π°üà°Sh
 .…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe óYGƒb Ö°ùM ôWÉîŸG

 ó◊G ¥ƒa …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG øe ¿ƒµàJ »gh % 2^5 áÑ°ùæH (∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y á¶aÉëŸG) ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y á¶aÉëŸG »WÉ«àMG ≈∏Y á¶aÉëŸG ∑ƒæÑdG ≈∏Yh
 áÑ°ùf ¿hO ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y á¶aÉëŸG »WÉ«àMG ¢†Øîæj ÉeóæY á«dÉª°SCGôdG ™jRƒàdG ≈∏Y Oƒ«b ¢Vôa ºà«°Sh % 10^0 »gh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG áÑ°ùf øe »HÉbôdG ≈fOC’G

.á°üNôŸG ∑ƒæÑdG äÉ«∏ª©H ¢ù«dh ™jRƒàdÉH §≤a á°VhôØŸG Oƒ«≤dG ≥∏©àJh .% 2^5

:»gh ‹OÉÑJ õjõ©J äGP QhÉfi áKÓK øe 3 ∫RÉH QÉWEG ¿ƒµàjh

.π«¨°ûàdG ôWÉflh ¥ƒ°ùdG ôWÉflh ¿ÉªàF’G ôWÉîŸ ∫ÉŸG ¢SCGôd ≈fOC’G ó◊G äÉWGÎ°TG :1 QƒëŸG (1)

(á«∏NGódG ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe º««≤J á«∏ªY) á«∏NGódG ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe º««≤J á«∏ªY ∂dP ‘ ÉÃ ,∫ÉŸG ¢SCGQ ⁄ á«aGô°TE’G á©LGôŸG :2 QƒëŸG (2)

.∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓeh ôWÉîŸG IQGOEÉH á≤∏©àŸG ìÉ°üa’ÉH á°UÉÿG óYGƒ≤dG πª°ûjh ,¥ƒ°ùdG •ÉÑ°†fG :3 QƒëŸG (3)
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2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  102

≥«Ñ£àdG  ∫É›
 áµ∏ªŸGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh øjôëÑdG áµ∏‡ øe πc ‘ ´hôa ¬jódh øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ √ô≤e óLƒj á∏≤à°ùe á«aô°üe á°ù°SDƒªc ¬JÉWÉ°ûf ádhGõÃ ∂æÑdG Ωƒ≤j

.óMƒe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ IAÓe äÉWGÎ°TG ÜÉ°ùàMG ” óbh .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG
:ôWÉîŸG øe á«dÉàdG ´GƒfCÓd ∂æÑdG ¢Vô©àj

¿ÉªàF’G  ôWÉfl  •
ádƒ«°ùdG  ôWÉfl  •

¥ƒ°ùdG  ôWÉfl  •
IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ôWÉfl  •

π«¨°ûàdG  ôWÉfl  •

ôWÉîŸG IQGOEG QÉWEG
 ™°Vhh ¥ƒ°ùdG ôWÉflh ádƒ«°ùdG ôWÉflh ¿ÉªàF’G ôWÉîÃ á°UÉÿG äÉ°SÉ«°ùdG ™°VƒH ¢ù∏éŸG Ωƒ≤jh .IQGOE’G ¢ù∏› iód ∂æÑdG ‘ ôWÉîŸG IQGOEG ‘ á£∏°ùdG ô°üëæJ
 ºàjh .ôWÉîŸÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ™«ªL º««≤Jh á©LGôŸ ¿Éé∏dG øe ójó©dG π«µ°ûàH ∂æÑdG ΩÉb óbh .∂æÑdG IQGOEG É¡eó≤J »àdG äÉ«°UƒàdG ≈dEG OÉæà°S’ÉH á«∏«¨°ûàdG äGOÉ°TQE’G
 ∂æÑdÉH ôWÉîŸG áYƒª› Ωó≤Jh .ôWÉîŸG hCG äÉ«∏ª©dG á©«ÑWh ô£ÿG á«Yƒfh ≠∏ÑŸG Ö°ùM ∂æÑdG IQGOEG πµ«g øª°V AGQóŸG øe áØ∏àfl äÉjƒà°ùŸ äÉ«MÓ°üdG ¢†jƒØJ
 á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G äGóMh øY á∏≤à°ùe áØ°üH É¡∏ªY áYƒªéŸG √òg ∫hGõJh .ôWÉîŸG IQGOEÉH ≥∏©àj Ée πc ‘ áØ∏àîŸG á«aô°üŸG äGóMƒdGh É«∏©dG IQGOEÓd ΩRÓdG ºYódG
 QÉªãà°S’Gh ¿ÉªàF’G äÉMGÎbG π«∏– øY ádhDƒ°ùe ¿ƒµJh) ¿ÉªàF’G á©LGôe IôFGO øe áYƒªéŸG ¿ƒµàJh .∂æÑ∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈dEG Iô°TÉÑe áØ°üH ÉgôjQÉ≤J Ωó≤Jh
 ¿ƒµJh) á«fƒfÉ≤dG  IôFGódGh .(¢†jƒØàdG  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H á©HÉàŸGh ≥«Ñ£àdG  øY ádhDƒ°ùe ¿ƒµJh) ¿ÉªàF’G IQGOEG  IôFGO .(äGAGôLE’G IQGOEGh  ôWÉîŸG á°SÉ«°S ∂dòch

.(π«¨°ûàdG ôWÉflh ¥ƒ°ùdG ôWÉfl øY ádhDƒ°ùe ¿ƒµJh) ô£ÿG IQGOEG IôFGOh .(ÊƒfÉ≤dG ô£ÿG IQGOEG øY ádhDƒ°ùe

 ≥∏©àj Éª«a ôWÉîŸG IQGOEG  QÉWEG  áeÓ°Sh áªFÓeh á©LGôeh ∂æÑdG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°ùH ΩGõàd’G á©HÉàeh áÑbGôe á«dhDƒ°ùe IQGOE’G ¢ù∏éŸ á©HÉàdG ≥«bóàdG áæ÷ ≈dƒàJ
 ôWÉîŸG áHÉbQ äGAGôLE’ IOóëŸGh áª¶àæŸG á©LGôŸG äÉ«∏ª©H Ωƒ≤J »àdGh »∏NGódG ≥«bóàdG IôFGO ΩÉ¡ŸG √òg ‘ ≥«bóàdG áæ÷ óYÉ°ùjh .∂æÑdG É¡¡LGƒj »àdG ôWÉîŸÉH

.IQGOE’G ≈dEGh ≥«bóàdG áæ÷ ≈dEG É¡fCÉ°ûH ôjQÉ≤J Ëó≤J ºàj å«M

¿ÉªàF’G ôWÉfl
 √òg πãe ójó–h ¢SÉ«b ºàjh .¬d áMƒæªŸG á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG ΩÉµMCGh •hô°ûH ¿ƒHõdG AÉah ΩóY áé«àf á«dÉe IQÉ°ùN çhóM ∫ÉªàMG á«fÉµeEG ¿ÉªàF’G ôWÉ πã“

.á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG ÒZh áæª°†ŸG äGOƒLƒª∏d á∏HÉ≤ŸG ±GôWCÓd áÑ°ùædÉH ôWÉîŸG

 ΩÉ¶f …CG πãÁ »KÓK Qƒfi øe kGóMGh kÉÑfÉL iƒ°S ôWÉîŸG â°ù«dh .πNódG πHÉ≤e É¡HÉ°ùàMG Öéj Gò¡dh IÒÑch áæeÉc áØ∏µJ πã“ ¿ÉªàF’G ôWÉfl ¿CG á≤«≤M ∂æÑdG ∑Qój
 äGOƒLƒŸG º«bh πNódG ≈∏Y QÉKB’G å«M øe ôWÉîŸG º««≤àH ∂æÑdG Ωƒ≤jh .á«dÉª°SCGôdG óFGƒ©dGh äÉWGÎ°T’G ™e ÖæL ≈dEG kÉÑæL ¬«dEG ô¶æj ¿CG Öéjh ‹Éª°SCGQ …OÉ°üàbG
 á«fÉªàF’G IAÓŸG ‘h ¥ƒ°ùdG ±hôXh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ±hô¶dG ‘ äGÒ«¨àdG ÖÑ°ùH ¬∏ªY äÉWÉ°ûf ≈∏Y á∏ªàëŸG QÉKBÓd ∂æÑdG º««≤Jh ¢SÉ«b º««≤àdG Gòg ¢ùµ©jh

.á©bƒàŸG óFGƒ©dGh ôWÉîª∏d ¢Vô©àdG ÚH ¿RGƒJ ábÓY ≥«≤– ±ó¡H ∂dPh á«bÉÑà°SGh á¶Øëàe É¡fCÉH kÉªFGO ∂æÑdG ‘ ôWÉîŸG IQGOEG á°SÉ«°S äõ«“ óbh .¬æFÉHõd

 ÒjÉ©e ôWÉîŸG IQGOEG áYƒª› Ωóîà°ùJ h .πeÉ©àdG ±GôWCG äÉYƒª›h äÉéàæŸGh äÉYÉ£≤dGh ∫hó∏d ¿ÉªàF’G ≈∏Y OhóM ™°VƒH ô£ÿG õcô“ IQGOEGh ó°UôH ∂æÑdG Ωƒ≤j
.∫ÉŸG ¢SCGQ Iƒbh πNódG QOÉ°üe ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG äGQƒ£à∏d ÒKCÉJ …CG ájOhófi ∂æÑ∏d âæª°V »àdGh Ohó◊G √òg ™°Vh ‘ áeQÉ°U

 ¢VÎ≤ª∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ¿ÉªàF’G º««≤J óªà©jh .¿ÉªàF’G ôWÉfl áÑbGôŸ áª¶àæe áØ°üHh ΩÉ«≤∏d kÉ°†jCG πH º««≤à∏d §≤a ¢ù«d áàHÉK äÉ°SÉ«°Sh äGAGôLEG ∂æÑdG ™Ñàj
 ¬JÉHÉ°ùM ácôMh ¬FGOCG πé°Sh (Iôaƒàe âfÉc ¿EG) á«LQÉÿG äÉØ«æ°üàdG ≈∏Yh ¬«a πª©j …òdG ´É£≤∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ©bƒàdG ≈∏Yh ¥ƒ°ùdG ‘ ¬©°Vh ≈∏Yh ¬FGOCG äÉ©bƒJh
 ôWÉîŸG ∞«ØîJ ºàj Éªc ÜÉ°ùM πµd áª¶àæe á©LGôe á«∏ªY AGôLEG ºàjh .ïdG .á°Sƒª∏ŸG ÒZh á°Sƒª∏ŸG äÉfÉª°†dG ≈∏Yh ∂dP ≈∏Y ¬JQóbh ¬jód IôaƒàŸG ójó°ùàdG QOÉ°üeh
 ºàjh .iôNC’G ±GôWC’G hCG / h ÚªgÉ°ùŸG øe á∏HÉ≤dG äÉfÉª°†dGh äÉfƒgôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∂dP ‘ ÉÃ .πFÉ°SƒdGh ¥ô£dG ∞∏àfl ΩGóîà°SÉH ∂dPh Égójó– ºàj »àdG
 º¶àæe º««≤J §≤a ºàj ’h .¥ƒ°ùdG ‘ äÉfƒgôdG QÉ©°SCG ‘ äÉHòHòàdGh á«Ñ∏°ùdG äÉcô◊G QÉKBG IóM ∞«ØîJ ¿Éª°V πLCG øe iôNCG πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ÒKCÉàdG É¡fCÉ°T øe »àdG çGóMC’G ójó– øª°†j Ée ƒgh »ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y á«dÉŸG äGQƒ£à∏d á«eƒj áÑbGôe ∂dòc ºàJ øµdh ¿ƒHõ∏d á«fÉªàF’G IAÓŸG ≈∏Y ºµ◊G ±ó¡H

.É¡Yƒbh πÑb ∂æÑdG ôWÉfl ≈∏Y
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 .√AÉØ«à°SG ” ób ∂æÑ∏d ô£ÿG ∫ƒÑb QÉ«©e ¿CG øe ócCÉà∏d kÉ«FóÑe äÉMÎ≤ŸG ¢üëØJh á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G OÉéjEGh ≥∏N ≈∏Y ∂æÑdÉH á«≤jƒ°ùàdG äGóMƒdG á«dhDƒ°ùe ¿ƒµJ
 ôWÉîŸG IQGOEGh ¿ÉªàF’G á°SÉ«°S º°ù≤d É¡©aQ ºàj É¡«∏Y á≤aGƒŸG ≥Ñ°S »àdG äÉéàæª∏d ÒjÉ©ŸG êQÉN ¿ƒµJ hCG »æjôëH QÉæjO 250^000 ¥ƒØJ »àdG á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG
 óYGƒb ≥«Ñ£J ºàj πµ°ûdG ¢ùØæHh .á«∏ª©dG πjƒîàd IOófi ÒjÉ©e ™°Vh ºàj ô£î∏d á∏eÉc π«dÉ– ≈∏Y kAÉæH äGOƒLƒŸG óæH â– ójóL èàæe …CG ìôW πÑbh .É¡à©LGôŸ
 É¡Ø«æ°üJh É¡Jóeh É¡à©«ÑW ≈∏Y kAÉæH  IOó©àŸG  äÉéàæª∏d  ádƒÑ≤ŸG  ô£ÿG äÉjƒà°ùe ∂æÑdG  ‘ áæjõÿG IôFGód  Oó– »àdGh  ájQÉªãà°S’G  ∂æÑdG  á£°ûfCG  ºµëàd  áªµfi

...ïdEG É¡JÉØ°UGƒeh É¡Yƒfh ÊÉªàF’G

 .¿ÉªàF’G ôWÉîŸ π«∏ëàdG á«∏ªY ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdG πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG πÑb É¡JÉ«°UƒJ Ωó≤Jh äÉMÎ≤ŸG π«∏ëàH ∂æÑdÉH ¿ÉªàF’G á©LGôe IôFGO Ωƒ≤J
 …CG ójó– á©LGôŸG á«∏ªYh ∞«æ°üàdÉH ¢UÉN »∏NGO ΩÉ¶f øª°†jh .¿ÉªàF’G IQGOEG πÑb øe ≥«bOh ΩQÉ°U πµ°ûH á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG ™«ªL ΩÉµMCGh •hô°T ≥«Ñ£J ºàj

.kGQƒa áeRÓdG á«ë«ë°üàdG äGAGôLE’G PÉîJG ¿Éª°Vh ¿ÉªàF’G ôWÉfl ‘ π∏N

 ôjô≤J πLCG øe ∂dPh á«YƒædG ÖfGƒ÷G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¢VÎ≤ª∏d á«dÉŸG Iƒ≤dG QÉÑàY’G Ú©H òNCÉj äÉLQO ô°ûY øe ¢SÉ«≤e ≈∏Y ∂æÑ∏d á«fÉªàF’G äÉØ«æ°üàdG óªà©Jh
 áæµªŸG IQÉ°ùÿG äÉLQO ≈°übCÉH á°UÉÿG äGôjó≤àdG ¢ùµ©J äÉÄa ≈dEG ∂dP ó©H äÉØ«æ°üàdG º«°ù≤J ºàjh .¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG øY ¢VÎ≤ŸG ¬«a ∞∏îàj ób …òdG iƒà°ùŸG
 á¶ØëŸ áª¶àæŸG á©HÉàŸG á«∏ªY óYÉ°ùJh .πbC’G ≈∏Y …ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¢VÎ≤e πµd á°ü°üîŸG ôWÉîŸG äÉØ«æ°üJ á©LGôe ºàJh .OGó°ùdG øY ¿ƒ°VÎ≤ŸG ∞∏îJ ádÉM ‘
 ÒjÉ©e ≈∏Y OÉªàY’ÉH É¡ëæe ºàj »àdG á«cÓ¡à°S’G á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG AÉæãà°SG ºàjh .ôWÉîŸG iƒà°ùe ≈∏Y kGQƒgóJ ó¡°ûJ »àdG äÉHÉ°ù◊G AÉæãà°SGh ÖæŒ ≈∏Y ∂æÑdG

.Gòg ∞«æ°üàdG ΩÉ¶f øe ... ïdG .ÖJGôdG øe Aõéc ójó°ùàdG äÉeGõàd’ ≈°übC’G ó◊Gh ÖJGôdG ≠∏Ñe πãe kÉØ∏°S IOófi

º««≤àdG  á«∏ªY  øª°V  ∂dPh  ¢ûà«ah  RQƒH  ófCG  OQófÉà°Sh  õjOƒe  πãe  ábƒeôŸG  ÊÉªàF’G  ∞«æ°üàdG  ä’Éch  É¡©°†J  »àdG  äÉØ«æ°üàdG  kÉ°†jCG  ∂æÑdG  Ωóîà°ùj
:áØæ°üŸG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dG ™e πeÉ©àdG ‘ ∂æÑdG É¡d ¢Vô©àj »àdG ôWÉîŸG º««≤Jh á°SGQO ¥É«°S ‘

.RQƒH ófCG OQófÉà°Sh õjOƒe äÉØ«æ°üàH áfQÉ≤e ∂æÑ∏d á«∏NGódG äÉØ«æ°üàdG ô¡¶j ‹ÉàdG ∫hó÷G ¿EÉa áfQÉ≤ŸG ¢VGôZC’h

RQƒH ófCG OQófÉà°Sh õjOƒe äÉØ«æ°üJ  ∂æÑ∏d á«∏NGódG äÉØ«æ°üàdG ¢SÉ«≤e  
AAA/Aaa  1  
AA/Aa2  2  
A/A2  3  

BBB+/Baa1  4  
BBB-/Baa3  5  

BB/Ba2  6  
B+/B1  7  

CCC/Caa to C  10 - 8  

ô¶ædÉH  á«LQÉÿG  äÉØ«æ°üàdG  ä’Éch  É¡©°†J  »àdG  á∏HÉ≤ŸG  äÉØ«æ°üàdGh  ∂æÑ∏d  á«fÉªàF’G  äÉØ«æ°üàdG  ÚH  Iô°TÉÑŸG  ábÓ©dG  ¢ùµ©J  ’  äÉØ«æ°üàdG  √òg  øµdh
.∞«æ°üàdG øe ÚYƒædG ‘ á©ÑàŸG á≤jô£dGh ¢SÉ°SC’G ±ÓàNG ≈dEG

ádƒ«°ùdG  ôWÉfl
 ôWÉfl IQGOEG  øª°†Jh .äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG äÉbÉ≤ëà°SG ÚH ≥aGƒàdG  ΩóY áé«àf á«dÉŸG  äÉeGõàdE’G  ™«ªéH AÉaƒdG  ≈∏Y Ée ∂æH IQób Ωó©H ádƒ«°ùdG  ôWÉfl ±ô©J

.πjƒªàdÉH á°UÉÿG ∂æÑdG äÉLÉ«àMÉH  AÉaƒdG πLCG øe äÉbhC’G ™«ªL ‘ ∫GƒeC’G ôaƒJ ádƒ«°ùdG

 óbh .øµ‡ óM ≈fOCG ≈dEG ádƒ«°ùdG ôWÉfl π«∏≤J ±ó¡H äGOƒLƒŸG ´ƒª› ≈dEG á∏FÉ°ùdG äGOƒLƒŸG áÑ°ùf äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG IQGOEÉH á°UÉÿG ∂æÑdG äÉ°SÉ«°S Oó–h
 πLCG øe ∂dPh ádƒ¡°ùH ≥jƒ°ùà∏d á∏HÉb ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCGh áæjõÿG äGóæ°Sh ∑ƒæÑdG iód ™FGOƒdG πãe á∏FÉ°ùdG äGOƒLƒŸG ‘ á«aÉc äGQÉªãà°SG ≈∏Y ∂æÑdG ßaÉM
 øe á«aÉc äÉjƒà°ùÃ ®ÉØàM’G ºàj å«ëH äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG äÉbÉ≤ëà°SG áÑbGôÃ áªFGO áØ°üHh QÉªãà°S’Gh áæjõÿG áYƒª› Ωƒ≤Jh .¬JÉ«∏ªYh ¬dÉªYCG á£°ûfCG ºYO

.äÉbhC’G ™«ªL ‘ ádƒ«°ùdG

 ∂æÑdG á«é«JGÎ°SG äóYÉ°Sh .™FGOƒdG øe á°†jôY IóYÉ≤H ®ÉØàM’G ‘ ôªà°ùŸG ¬MÉéæd áé«àf ádƒ«°ùdG øe á«dÉY ä’ó©e ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ ∂æÑdG IQó≤e äAÉL óbh
 Ò¨dGh πLC’G IÒ°üb äÉ«Ø∏°ùdG ≈∏Y ∂æÑdG OÉªàYG π«∏≤J ‘ øFÉHõdG ™FGOh IóYÉb QGô≤à°SG óYÉ°ùjh .áàHÉãdG ™FGOƒdGh Ö∏£dG â– ™FGOƒdG ÚH ¿RGƒàdG ¿Éª°V ‘ á«≤jƒ°ùàdG
 ∂æÑdG øª°†jh .ô¡°TCG áKÓK ≈∏Y É¡bÉ≤ëà°SG Oóe ójõJ »àdGh QÉªãà°S’G äGóæ°S øe IÒÑc áÑ°ùf π««°ùJ ádƒ¡°S πµHh kÉ°†jCG ∂æÑdG ™«£à°ùjh .iôNC’G ∑ƒæÑdG øe Iô≤à°ùe
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2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  104

 äGOƒLƒŸG áæ÷ Ωƒ≤Jh .á∏FÉ°ùdG äGQÉªãà°S’G ôaƒJ ∫ÓN øeh ™FGOƒdÉH ®ÉØàM’G πé°S ≈∏Y á«æÑŸG á«≤«≤◊G äÉbÉ≤ëà°S’G ∫ÓN øe kÉªFGO á«aÉc ádƒ«°S OƒLh ¬°ùØæd
 á≤∏©àŸG á«é«JGÎ°S’G πFÉ°ùŸG á°SGQO ™e ÇQGƒ£dG äÉbhCG ‘ ádƒ«°ùdG äÉÑ∏£àeh äGƒéØdGh IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉîŸ á©LGôÃ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG É¡°SCGôj »àdG äÉHƒ∏£ŸGh

.ádƒ«°ùdÉH

¥ƒ°ùdG ôWÉfl
 á«ÑæLC’G äÓª©dGh IôLÉàŸG á¶Øfi øª°V º¡°SC’Gh óFGƒØdÉH á≤∏©àŸG á«dÉŸG äGhOCÓd ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG ‘ äÉHòHòàdG øY CÉ°ûæJ ôFÉ°ùN çhóM ôWÉfl »g ¥ƒ°ùdG ôWÉfl ¿EG
 äÉ«∏ª©dG ò«ØæJ øª°†àJ »àdGh í°VGh πµ°ûH É¡≤«KƒJ ºàj á¶aÉfi äÉ°SÉ«°ùd á«dÉŸG äGhOC’G ‘ IôLÉàŸÉH á°UÉÿG ∂æÑdG äÉWÉ°ûf ™°†îJh  .∂æÑdG É¡H ßØàëj »àdG ™∏°ùdGh
 ¥ƒ°ùdG ôWÉfl ∫Éª°SCGQ ¢ü«°üîàH á°UÉÿG IóMƒŸG á≤jô£dG ∂æÑdG Ωóîà°ùjh  .º¶àæe πµ°ûH É¡à©LGôe ºàJh …ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡©°Vh ºàj á∏eÉ°T Oƒ«b πcÉ«g øª°V
 ôWÉflh äGQÉ«ÿG ôWÉflh »ÑæLC’G ±ô°üdG ôWÉflh º¡°SC’G ôWÉflh IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl »gh á«°SÉ°SC’G πeGƒ©∏d Égójó– ºàj »àdG ôWÉîŸG ≈∏Y OÉªàY’ÉH

.∂æÑdÉH ÚdƒÄ°ùŸG πÑb øe É¡à©LGôe ºàJ á«eƒj ôjQÉ≤J OGóYEG ºàj ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘h  .™∏°ùdG

IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl
 πµ«g ¬«a ∞∏àîj …òdG ó◊G ≈dEGh .á«µ∏ŸG ¥ƒ≤◊ ájOÉ°üàb’G áª«≤dGh áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG ‘É°Uh ¢ûeGƒ¡dG ≈∏Y ôKDƒJ »àdG ôWÉîŸG É¡fCG ≈∏Y IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl ±ô©J
 ¿EÉa Gò¡dh .IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ ÜòHòà∏d áé«àf ¢†Øîæj hCG ™ØJôj áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG ‘É°U ¿EÉa .äÉHƒ∏£ŸG Ò©°ùJ IOÉYEG πµ«g øY óFGƒØ∏d IQóŸG äGOƒLƒŸG Ò©°ùJ IOÉYEG
 äGÒ¨àdG øe IOÉØà°SÓd »FÉ≤àfG πµ°ûHh ¬°ùØf OGóYEG âbƒdG ¢ùØf ‘h ¬JÉHƒ∏£eh ¬JGOƒLƒŸ á£°ûædG IQGOE’G ∫ÓN øe äGOGôjE’G ƒ‰ ‘ QGô≤à°S’G ≥«≤– ƒg ∂æÑdG ±óg

.IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ á©bƒàŸG πLC’G IÒ°üb

 πÑb  øe  É¡à©LGôe  ºàJ  ΩÉY  πµ°ûH  ôWÉîŸGh  ´É°VhC’G  ¢Uƒ°üîH  ôjQÉ≤J  ó©Jh  .IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ôWÉfl  IQGOEG  øY  á«°ù«FQ  áØ°üH  k’ƒÄ°ùe  áæjõÿG  ôjóe  Èà©j
ÉgôKCGh  IóFÉØdG  QÉ©°SCG  äGÒ¨J  á©LGôÃ  º¶àæe  πµ°ûHh  äÉHƒ∏£ŸGh  äGOƒLƒŸG  áæ÷  Ωƒ≤Jh  .∂dP  ôeC’G  Ö∏£J  ¿EG  ´É°VhC’G  πjó©J  ºàj  Éªc  .∂æÑdÉH  ÚdhDƒ°ùŸG

.äGOGôjE’G ≈∏Y

 ∂æÑdG Ωóîà°ùjh .á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG ÒZh áæª°†ŸG ßaÉëŸG á∏µ«g ∫ÓN øe IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl IQGOEG ≈dEG ∂æÑdG äÉHƒ∏£eh äGOƒLƒe IQGOEG á«∏ªY ±ó¡J
 πNódG äGP ájQÉªãà°S’G á¶ØëŸG ≈∏Y IóFÉØdG QÉ©°SCG ÒKCÉJ ¢SÉ«b πLCG øe »æeõdG π«∏ëàdG ∂æÑdG Ωóîà°ùj Éªc .IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl ≈dEG ¬°Vô©J ¢SÉ«≤d áØ∏àfl πFÉ°Sh
 áª«b Ò«¨J á«æeõdG IÎØdG πjó©J øY èàæjh .á«ëHôdG ¢ûeGƒgh IóFÉØdG QÉ©°SC’ á©bƒàŸG äÉgÉŒ’Gh ájOÉ°üàb’G äGDƒÑæà∏d ájQÉªãà°S’G á¶ØëŸG Ióe ™°†îJh .âHÉãdG
 QÉ©°SCG ôWÉfl IQGOE’ á∏LB’G IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉ«bÉØJGh IóFÉØdG QÉ©°SCG äÉ°†jÉ≤e ΩGóîà°SG ∂dP ó©H ºàj ºK óFÉ©dG ‘ %1 √Qób Ò«¨àd áé«àf (ájƒÄe áÑ°ùæc) á¶ØëŸG
 äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ÚH Ò©°ùàdG IOÉYEG ≥aGƒJ ΩóY áé«àf óFGƒØdG QÉ©°SCÉH ájƒæ°ùdG ¬MÉHQCG ôKCÉJ ¢SÉ«≤d IóFÉØdG QÉ©°SCG ¥QGƒØH ôKCÉàdG π«∏– ∂æÑdG Ωóîà°ùjh .IóFÉØdG

.IóFÉØdG QÉ©°SCG ácôëH ôKCÉàJ »àdGh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG ÒZ õcGôŸGh

π«¨°ûàdG  ôWÉfl
 øjôëÑdG ∂æH Ωóîà°ùjh .äÉ«∏ª©dG π«é°ùJh á©HÉàe ΩóY hCG áª¶fC’G ‘ π∏N hCG ¢SÓàN’G hCG ájô°ûÑdG AÉ£NC’G øY áŒÉædG á«dÉŸG IQÉ°ùÿG É¡fCÉH π«¨°ûàdG ôWÉfl ±ô©J
 πLCG øe ôªà°ùe πµ°ûH äGAGôLE’Gh áª¶fC’G √òg ôjƒ£Jh πjó©Jh á©LGôe ºàJh .áæ«©e ∞FÉXhh äÉª¡e ò«ØæJ É¡ÑLƒÃ ºàj áªµfih áª«∏°S áª¶fCGh äGAGôLEG »æWƒdG

.á∏ªàëŸG ôWÉîŸG áaÉc AGƒàMG

 áŒÉædG ôWÉîŸG ∞«ØîJ ¢Vô¨H äGƒ£ÿG √òg âªª°U óbh .á«∏ªY πµd É¡YÉÑJG Öéj »àdG äGƒ£ÿG Oóëàd »∏«¨°ûàdG π«dódG ‘ á∏°üØŸG á«∏«¨°ûàdG äGOÉ°TQE’G ™°Vh ”
 ≥bóJ ¿CG Öéj äÉ«∏ª©dG ¿CG ƒg »∏«¨°ûàdG ΩÉ¶ædG πª©d »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ¿EG .á«∏ª©dG ò«ØæJ hCG ¿ƒHõdG äÉª«∏©J ™e πeÉ©àdG óæY á©HÉàŸG hCG π«é°ùàdG ΩóY hCG AÉ£NC’G øY
 ôWÉîŸG ∞«Øîàd ájQhô°†dG äGOÉ°TQE’G πª©dG ¥Éã«eh ¢SÓàN’G π«dO ôaƒj ¿CGh .á«∏ª©dG ó©H ≥«bóà∏d π«dO ∑Éæg ¿ƒµj ¿CGh Égò«ØæJ πÑb qó©ŸG øY ∞∏àîj ≥bóe πÑb øe
 »∏NGódG ≥«bóàdG IôFGOh IQGOE’G á≤aGƒe √ò«ØæJ êÉàëj »∏«¨°ûàdG π«dódG ‘ Ò«¨J …CG .É¡«a ∑ƒµ°ûŸG äÉ«∏ª©dG ±É°ûàc’ É¡∏fi ‘ á«aÉµdG ºµëàdG πFÉ°Sh OƒLh ≈∏Y ócDƒjh

.äGAGôLE’G πc ‘ ¬∏fi ‘h ∫ƒÑ≤e ºµ– ∑Éæg ¿CG ócCÉàJ »àdGh

 πjƒîàd ≈°übC’G ó◊Gh ±Gô°U πc iód ó≤æ∏d ≈°übC’G ó◊Gh ´ôa πc ‘ ó≤æ∏d ≈°übC’G ó◊G É¡æª°V øeh ∂æÑdG ôWÉfl áÑbGôeh ∞«Øîàd á°ü°üfl OhóM πªY ºàj
 á£°ûfC’Gh äÉ«∏ª©dG π«°UÉØJ ¢üëa äGƒ£Nh á≤KƒŸG πjƒîàdG πFÉ°SQh äÉ«∏ª©∏d πjƒîàdGh á≤aGƒŸG äGƒ£Nh á≤KƒŸG äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdG ¿EG ..ïdEG ™«bGƒàdG πjƒîJh ™aódG
 ájQƒfi í«JÉØe É¡∏c »g IOó©àŸG á«∏«¨°ûàdG ôWÉîª∏d á«æ«eCÉàdG á«£¨àdGh ..ïdEG  äÉµ«°ûdGh Ö∏£dG â– ä’Gƒ◊G πãe á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d Ió¡©dG á«LGhORGh á«°ù«FôdG

.π«¨°ûàdG ôWÉfl IQGOE’

 á«æ©e áæ÷ ∂dòc ∂æÑdG iód óLƒjh .πµc ∂æÑdG iƒà°ùe ≈∏Yh »MGƒædG ™«ªL øe É¡à©HÉàeh á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG IQGOE’ ôWÉîŸG áYƒª› øª°V øe IQGOEG ∂æÑdG iód óLƒj
.π«¨°ûàdG ôWÉfl πFÉ°ùe πµd É¡≤«Ñ£Jh Égôjƒ£J ” á«aÉc äÉØØfl ∑Éæg ¿CG øe ócCÉàdGh π«¨°ûàdG ôWÉfl πFÉ°ùe á©HÉàeh ±Gô°TE’G É¡àª¡e π«¨°ûàdG ôWÉfl IQGOEÉH

 »∏NGódG ≥«bóàdG äÉ«∏ªY õcôJh .´hôØdGh IófÉ°ùŸG äÉeóÿGh á«aô°üŸG äGóMƒdG ™«ª÷ á©LGôŸGh ≥«bóàdG äÉ«∏ªY ∂æÑdG ‘ »∏NGódG ≥«bóàdG IôFGO πªY ¥É£f πª°ûj
 áª¶fC’G  á©LGôe ºàJh .áMƒæªŸG äÓjƒîàdGh Iô≤ŸG äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdÉH  ΩGõàd’G øe ócCÉàdG  ≈∏Yh áHÉbôdG  äGAGôLEGh  πFÉ°Shh ôWÉîŸG º««≤J ≈∏Y »°ù«FQ πµ°ûH
 ≥«bóàdG IôFGO iódh .É¡≤«Ñ£J ºàj ¿CG πÑb É¡«a áæeÉµdG π«¨°ûàdG ôWÉfl å«M øe »∏NGódG ≥«bóàdG IôFGO πÑb øe Iójó÷G äÉeóÿGh äÉéàæŸÉH á≤∏©àŸG äÉ«∏ª©dGh
 ¢ù∏› øY á≤ãÑæŸG ≥«bóàdG áæ÷ ≈dEG á«∏NGódG áHÉbôdG ‘ á«ªgCG …P Qƒ°üb hCG π∏N …CG øY ÆÓHE’ÉH Ωƒ≤J »gh ∂æÑdG ΩÉ°ùbCGh ôFGhO »bÉH øY áeÉJ á«dÓ≤à°SG »∏NGódG

.IQGOE’G
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105  I  ∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG øY ìÉ°üaE’G

πÑb  øe  ∫ÉªYC’G  ájQGôªà°SG  á£N  OÉªàYG  ºàjh  .áFQÉ£dG  ä’É◊G  ‘  á°SÉ°ù◊G  á£°ûfC’G  ™«ªL  ºYO  øe  ócCÉà∏d  ∫ÉªYC’G  ájQGôªà°S’  á£N  ∂æÑdG  iód
.IQGOE’G ¢ù∏›

É¡fCÉ°ûH ôjQÉ≤J Ëó≤Jh ôWÉîŸG áÑbGôe
ôWÉfl  IQGOEGh  áÑbGôe  πLCG  øe  É«∏©dG  IQGOE’Gh  IQGOE’G  ¢ù∏›  ≈dEG  É¡fCÉ°ûH  ôjQÉ≤J  Ëó≤Jh  ôWÉîŸG  áÑbGôŸ  É¡∏fi  ‘  äGAGôLEGh  áª¶fCG  ∂æÑdG  iód  óLƒJ
 õ«cÎdG  ôWÉflh  π«¨°ûàdG  ôWÉflh  ádƒ«°ùdG  ôWÉflh  ¥ƒ°ùdG  ôWÉflh  ¿ÉªàF’G  ôWÉfl  »£¨J  IQGOE’G  ¢ù∏éŸ  ájƒæ°S  ™HQ  ôWÉfl  ôjQÉ≤J  Ëó≤J  ºàjh  .∂æÑdG

.iôNC’G ôWÉîŸGh

 IAÓŸ »∏NGO º««≤Jh ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ƒM ôjQÉ≤J Ëó≤J ºàj Éªæ«H .iôN’G ôWÉîŸG ∫ƒM ájô¡°T ôjQÉ≤Jh ¥ƒ°ùdG ôWÉfl ∫ƒM É«∏©dG IQGOEÓd »eƒj ôjô≤J Ëó≤J ºàj
 É¡Áó≤J ºàjh áLÉ◊G äÉbhCG ‘ hCG kÉjƒæ°S IóMGh Iôe ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ∫ƒM OÉ¡LEG äGQÉÑàNG AGôLEG ºàj .∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .ájô¡°T áØ°üH É«∏©dG IQGOE’G ≈dEG ∫ÉŸG ¢SCGQ

.É¡fCÉ°ûH áeRÓdG äGQGô≤dG PÉîJ’ É«∏©dG IQGOEÓdh IQGOC’G ¢ù∏éŸ

∫ÉŸG ¢SCGQ IQGOEG
 äÉ«∏ªY  ºYód  ∂dòch  ¥ƒ°ùdG  ±GôWCGh  ÚæFGódGh  øjôªãà°ùŸG  á≤K  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  πLCG  øe  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  øe  á«aÉc  ä’ó©e  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ≈dEG  ∂æÑdG  á°SÉ«°S  ±ó¡J
áfRGƒŸG  ≈dEG  áLÉ◊G  kÉ°†jCG  ∂æÑdG  ∑Qój  Éªc  ÚªgÉ°ùŸG  ¥ƒ≤M  óFGƒY  ≈∏Y  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  äÉjƒà°ùe  QÉKBG  ∂æÑdG  ∑Qójh  .¬dÉªYCG  á£°ûfC’  á«∏Ñ≤à°ùŸG  á©°SƒàdGh  ôjƒ£àdG

.∫ÉŸG ¢SCGôd º«∏°ùdG ™°VƒdG ¬∏ãÁ …òdG ¿Éª°†dGh ÉjGõŸGh ÈcCG ¢VGÎbG ä’ó©e ∫ÓN øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµªŸG øe »àdGh á©ØJôe óFGƒY ≥«≤– ÚH

 IAÓŸ ó«L ™°Vh ≈∏Y á¶aÉëŸGh ∂æÑdG ∫ÉªYCG á£°ûfC’ á«°SÉ°SC’G ôWÉîŸG ºYód ∫ÉŸG ¢SCGQ øe á«aÉc ä’ó©e ∑Éæg ¿CG øe ócCÉàdG ≈dEG ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ IQGOEG QÉWEG ±ó¡j
 á©LGôe äÉ«∏ªYh ôjQÉ≤àdG Ëó≤Jh áÑbGôŸGh ±Gô°TE’G äÉ«∏ªY πª°ûJ ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe º««≤àd á«∏NGO á«∏ªY ∂æÑdG Ωóîà°ùjh .á«HÉbôdG äÉWGÎ°T’G ÖLƒÃ ∫ÉŸG ¢SCGQ
 ∫RÉH á«bÉØJ’ ájOÉ°TQE’G óYGƒ≤dG øe ∫hC’G QƒëŸG ôWÉfl ÖLƒÃh IÉ£¨ŸG ÒZ ôWÉîŸG ∞∏àfl ¢SÉ«bh ójóëàd É«∏©dG IQGOE’Gh IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe á«∏NGódG áHÉbôdG
 QƒëŸG ôWÉfl øª°V »JCÉJ ’ »àdG ôWÉîŸG πª°ûJh .∂æÑdG É¡©°†j »àdG ∫ÉªYC’G äÉ«é«JGÎ°SGh ôWÉfl Aƒ°V ‘ ΩÉY πµ°ûH ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓŸ ájQhO á©LGôÃ ΩÉ«≤dGh 2
.iôNC’G áYƒæàŸG ôWÉîŸGh »µæÑdG ÎaódG ‘ IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉflh ádƒ«°ùdG ôWÉflh õ«cÎdG ôWÉfl ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe º««≤àd á«∏NGódG á«∏ª©dG ÖLƒÃ IÉ£¨ŸGh ∫hC’G

 á°SÉ«°Sh πÑ≤à°ùŸG ‘ ∂æÑdG äÉeGóîà°SGh QOÉ°üeh ÊÉªàF’G ƒªædG äÉ©bƒJh ∂æÑ∏d á«é«JGÎ°S’G §£ÿG QÉÑàY’G Ú©H ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe º««≤àd á«∏NGódG á«∏ª©dG òNCÉJ
 πª°ûJ ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe º««≤àd á«∏NGódG á«∏ª©dG ¿EÉa ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .∫ÉŸG ¢SCGQ øe á«aÉc äÉjƒà°ùe ≈∏Y á¶aÉëŸG ≈∏Y πeGƒ©dG √òg ™«ªL QÉKBGh ìÉHQC’G ™jRƒJ
 ™e ≥aGƒàJ å«ëH ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe øe ‘Éc iƒà°ùe ≈∏Y á¶aÉëŸG πLCG øe §«£îàdGh ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉLÉ«àMG ójóëàd ∂dPh ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ IAÓŸ OÉ¡LE’G QÉÑàNG kÉ°†jCG

.ôWÉîŸG äÉØ«æ°üJ

 ´hôa É¡«a óLƒJ »àdG ¿Gó∏ÑdG ‘h á«∏ëŸG á«HÉbôdG Iõ¡L’G äÉWGÎ°TÉH AÉaƒdG ∂dòch óMƒe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe äÉWGÎ°TÉH AÉaƒdG øe ∂dòc ∂æÑdG ócCÉàj
.IóŸG ∫GƒW á«HÉbôdG á«dÉª°SCGôdG äÉWGÎ°T’ÉH ∂æÑdG ΩõàdG óbh .äóLh ¿EG ∂æÑ∏d

.ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒàd ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒŸ ájó≤f ìÉHQCG ™jRƒàH á«°UƒJ ™aQ πÑb …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe øe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∂æÑdG π°üëj



∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓeh ∫ÉŸG ¢SCGQ πµ«g
:∫ÉŸG ¢SCGQ äGhOCG øe ôNBG ´ƒf …CG ∂æÑdG iód ¢ù«dh .á«Ñ°ùf âjƒ°üJ ¥ƒ≤M É¡d »àdGh ájOÉY º¡°SCG øe πeÉµdÉH ´ƒaóŸG ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ ¿ƒµàj

 á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BG   2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

 (CET1) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG
105^409  πeÉµdÉH áYƒaóeh IQOÉ°U ájOÉY º¡°SCG

(1^722)  ÚØXƒŸG º¡°SCG õaGƒM èeÉfôH ÖLƒÃ º¡°SCG
51^749  ÊƒfÉ≤dG  »WÉ«àM’G

1^212  º¡°ùdG  IhÓY
45^799  iôNC’G äÉ«WÉ«àM’Gh ΩÉ©dG »WÉ«àM’G
99^420  IÉ≤Ñà°ùŸG  ìÉHQC’G
55^262  á«dÉ◊G áæ°ùdG ìÉHQCG

7^952  ™«Ñ∏d IôaGƒàŸG á«dÉŸG äGhOC’G øe á≤≤ëŸG ÒZ ôFÉ°ùÿGh Ö°SÉµŸG
(12^069)  (á«dÉe äÉ°ù°SDƒe øe IQOÉ°U ájOÉY º¡°SCG ‘ IÒÑc äGQÉªãà°SG) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG øe º°üÿG
353^012  (CG) (CET1) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG

-   (1AT1) 1 á«aÉ°VE’G áÄØdG
353^012  (T1) 1 áÄØdG ‹ÉªLEG

 (T2) ∫ÉŸG º°SCGQ øe 2 áÄØdG
12^815  ôWÉîŸG áëLôe á«fÉªàF’G ∫ƒ°UC’G øe % 1,25 áÑ°ùæd ™°†îJ ¢Vhô≤dG ôFÉ°ùÿ áeÉY äÉ°ü°üfl
12^815  (Ü) (T2) 2 áÄØdG ‹ÉªLEG

365^827  (Ü + CG) (2 áÄØdG + 1 áÄØdG) ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG

¢SCGQ äÉÑ∏£àe   ôWÉfl   ôWÉfl  
∫ó©Ã ∫ÉŸG  ôWÉfl  ó©H ¿É“C’G  ô£N äÉØØfl  πÑb ¿É“C’G  2015 Èª°ùjO 31 ïjQÉJ ‘ Éªc

%12  áfhRƒŸG ¿É“C’G  ô£ÿG äÉØØfl  á∏gDƒŸG ¿É“C’G  ô£ÿG äÉØØfl  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’CÉH

-  -   1^662^694  -   1^662^694  äÉeƒµM
-  -  372  -  372  ΩÉY ´É£b äÉcô°T

24^243  193^942  350^502  57^947  408^449  ∑ƒæH
30^267  242^134  470^269  28^769  499^038  äÉcô°T
34^288  274^302  365^736  1^560  367^296  »eÉ¶ædG áFõéàdG ´É£b

1^603  12^827  17^102  -  17^102  á«æµ°S ¿ƒgQ
7^918  63^341  55^721  -  55^721  É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e äÓ«¡°ùJ

20^081  160^648  85^765  -  85^765  IQGóe ≥jOÉæ°U /º¡°SG ‘ äGQÉªãà°SG
1  4  21  -  21  ¥QƒàdG ôWÉîŸ ¢Vô©J

11^347  90^777  104^816  6^717  111^533  iôNCG ∫ƒ°UCG
129^748  1^037^975  3^112^998  94^993  3^207^991  ¿ÉªàF’G ôWÉfl ´ƒª›

2^713  21^703     ¥ƒ°ùdG ô£fl
20^042  160^339     π«¨°ûàdG ôWÉfl

152^503  1^220^017     (ä) ôWÉîŸÉH áfhRƒŸG äÓ«¡°ùàdG ´ƒª›
%29^99     (ä) / (Ü) ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe áÑ°ùf
%28^94     (ä) / (CG) ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ≈dhC’G áÄØdG IAÓe áÑ°ùf

∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG øY ìÉ°üaE’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  106



¿ÉªàF’G ôWÉfl
 3 ∫RÉH ∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe QÉWE’ kÉ≤ah ∂dPh πeÉ©J ±GôWCG äÓ«¡°ùJ äÉÄa ≈dEG áª°ù≤e »gh á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†e ÒZh áæª°†e áYƒæàe ¿ÉªàFG á¶Øfi ∂æÑdG iód óLƒJ
 áeóîà°ùŸG ô£ÿG ¿GRhCGh πeÉ©àdG ±GôWCG äÓ«¡°ùJ äÉÄØd m∫ÉY iƒà°ùe ≈∏Y ∞°Uh »∏j Éª«ah .¿ÉªàF’G ôWÉîŸ IóMƒŸG á≤jô£∏d …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe ¬©°Vh …òdG

.áfhRƒŸG ôWÉîŸG äÉÄa ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

äÉeƒµ◊G á¶Øfi
 áeƒµ◊ÉH ábÓ©dG äGP á«∏ëŸG á∏ª©dÉH äÓ«¡°ùà∏d (ôØ°U) áÑ°ùf É¡«a ôWÉîŸG ¿GRhCG πã“h .ájõcôŸG É¡aQÉ°üeh äÉeƒµë∏d äÓ«¡°ùJ øe äÉeƒµ◊G á¶Øfi ¿ƒµàJ
 É¡JÉØ«æ°üJ Ö°ùM ∂dPh ôWÉîŸÉH áfhRƒe iôNC’G äÉeƒµ◊G ó°V á«ÑæLC’G äÓª©dÉH äÉÑdÉ£ŸG Èà©Jh .»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ¿Gó∏H äÉeƒµ◊ äÓ«¡°ùJ ájC’ hCG
 ôWÉîÃ kÉfƒjO ÉgQÉÑàYGh äÉeƒµ◊G á¶Øfi ‘ …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe √Oóëj Éªc ∂dPh äÉ«°ùæ÷G IOó©àe á«ªæàdG ∑ƒæH ¢†©H Úª°†J Rƒéjh .á«LQÉÿG á«fÉªàF’G

.áFÉŸÉH ôØ°U áÑ°ùæH áfhRƒe

ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉÄ«g á¶Øfi
 äÉÑdÉ£ŸGh øjôëÑdG ‘ ΩÉ©dG ´É£≤dG øe äÉÄ«¡dG á¶Øfi ¿CG GóYÉe á«LQÉÿG á«fÉªàF’G É¡JÉØ«æ°üJ Ö°ùM ∂dPh ôWÉîŸÉH áfhRƒe ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉÄ«g á¶Øfi ¿EG
 ôWÉfl ‹ÉàdÉH É¡d ìÉª°ùdG ºàj É¡«a á«HÉbôdG á¡÷G πÑb øe áFÉŸÉH ôØ°U áÑ°ùæH áfhRƒe ôWÉfl ¢ü«°üîJ ºàj »àdG iôNC’G ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉÄ«g ó°V á«∏ëŸG äÓª©dÉH

.ÜÉ°ùàM’G ¢VGôZC’ ∂dPh …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe πÑb øe áFÉŸÉH ôØ°U áÑ°ùæH áfhRƒe

∑ƒæÑdG  á¶Øfi
 äGP á∏gDƒŸG äÓ«¡°ùà∏d áfhRƒŸG ôWÉîª∏d á«∏«°†ØJ á÷É©e ôaƒàJh .á«LQÉÿG á«fÉªàF’G É¡JÉØ«æ°üJ ≈dEG OÉæà°S’ÉH ôWÉîŸÉH áfhRƒe ∑ƒæÑdG øe äÉÑdÉ£ŸG á¶Øfi ¿EG
 .ábÓ©dG äGP á«∏ëŸG á∏ª©dÉH É¡∏jƒ“h É¡Ø«æ°üJ ºàjh πbCG hCG Qƒ¡°T áKÓK á«∏°UC’G É¡Jóe äÓ«¡°ùJ É¡fCÉH Ò°ü≤dG πLC’G äGP äÓ«¡°ùàdG ∞jô©J ºàjh .Ò°ü≤dG πLC’G
 ºàj »àdG ∑ƒæÑdG ádÉM ‘ »µjôeC’G Q’hódG / »æjôëÑdG QÉæjódÉH ¿ƒjó∏d áÑ°ùædÉH Ò°ü≤dG πLC’G äGP äÉÑdÉ£ª∏d áÑ°ùædÉH á«∏«°†ØàdG áfhRƒŸG ôWÉîŸÉH ìÉª°ùdG ºàjh

.øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ É¡°ù«°SCÉJ

äÉ°ù°SDƒŸG  á¶Øfi
 Ò¨dG äÉ°ù°SDƒŸG äÓ«¡°ùàd %100 áÑ°ùæH áfhRƒe ôWÉfl ¢ü«°üîJ ºàjh .á«LQÉÿG á«fÉªàF’G äÉØ«æ°üàdG ≈dEG OÉæà°S’ÉH ôWÉîŸG áfhRƒe »g äÉ°ù°SDƒŸG äÉÑdÉ£e ¿EG
 ºàj  »àdGh  .…õcôŸG  øjôëÑdG  ±ô°üe  √Qô≤j  Éªc  ∂dPh  .øjôëÑdG  áeƒµM  πÑb  øe  ácƒ∏ªŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  ¢†©Ñd  áfhRƒŸG  ôWÉîª∏d  á«∏«°†ØJ  á÷É©e  ôaƒàJh  .áØæ°üe

.É¡d ôØ°U áÑ°ùæH áfhRƒe ôWÉfl ¢ü«°üîJ

º¡°SC’G  á¶Øfi
º¡°SCÓd  (OóëŸG)  ¿ÉªàF’G  ô£N  Úª°†J  ºàjh  .™«Ñ∏d  IôaƒàŸG  ájQÉªãà°S’G  äGóæ°ùdG  á¶Øfi  …CG  »µæÑdG  ÎaódG  ‘  º¡°SCG  äGQÉªãà°SG  øe  º¡°SC’G  á¶Øfi  ¿ƒµàJ
 º¡°SCÓd %100 áÑ°ùæH áfhRƒe ôWÉfl ¢ü«°üîJ ºàjh á«HÉbôdG á«dÉŸG IAÓŸG ÜÉ°ùàMG ¢VGôZC’ (ôWÉîŸÉH áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G) ¥ƒ°ùdG ôWÉfl ‘ IôLÉàŸG äÓé°S ‘
 ∂dPh áØæ°üŸG ≥jOÉæ°üdG ‘ äGQÉªãà°SÓd áÑ°ùædÉHh %150 áÑ°ùæH É¡d áfhRƒe ôWÉfl ¢ü«°üîJ ºàj ¬fEÉa áLQóŸG ÒZ ≥jOÉæ°üdGh º¡°SC’G ÉeCG .áLQóŸG ≥jOÉæ°üdGh

.%200 áfhRƒe ôWÉîÃh iôNC’G ∫ƒ°UC’G øª°V äGQÉ≤©dG ‘ »°SÉ°SC’G É¡WÉ°ûf ¿ƒµj äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SE’G Úª°†J ” .á«LQÉÿG á«fÉªàF’G äÉØ«æ°üàdG Ö°ùM

:»∏j Éªc É¡d áfhRƒe ôWÉfl ¢ü«°üîJ ºàj iôNC’G äÓ«¡°ùàdG ¿EÉa .ájOÉ©dG ßaÉëŸG ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh

É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e »àdG äÓ«¡°ùàdG
 .É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e »àdG äÓ«¡°ùàdG ∫ƒ°UCG áÄa â– π°üØæe πµ°ûH .øjódG ∞«æ°üJ øY ô¶ædG ¢†¨H .É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e »àdG äÓ«¡°ùàdG ™«ªL ∞«æ°üJ ºàj

.øjódG πHÉ≤e OóëŸG ¢ü°üîŸG iƒà°ùe Ö°ùM ∂dPh %150 hCG %100 áÑ°ùæH ôWÉfl ¿Rh ≥«Ñ£J ºàjh

≥jQƒàdG ´hôah iôNCG äGOƒLƒe
 ≈dEG OÉæà°S’ÉH (%350 h %20 ÚH ìhGÎJ »àdGh) ≥jQƒàdG á«∏ªY ‘ áYƒaóŸG ≠dÉÑŸG ôWÉfl ¿Rh ºàjh .%100 áÑ°ùæH ôWÉîŸG áfhRƒe ôWÉfl »¡a iôNC’G ∫ƒ°UC’G ÉeCG
 .á«LQÉÿG á«fÉªàF’G É¡JÉØ«æ°üJ ≈dEG OÉæà°S’ÉH (%650h %40 ÚH ìhGÎJ »àdGh) ≥jQƒàdG IOÉYE’ áYƒaóŸG ≠dÉÑŸG ôWÉfl ¿Rh ºàj Éªæ«H á«LQÉÿG á«fÉªàFE’G É¡JÉØ«æ°üJ
 ¿GRhC’ ™°†îJ ’h »HÉbôdG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ,áØæ°üe ÒZ ¿ƒµJ »àdG hCG ,Ü Ü áLQO ¿hO áØæ°üŸGh ≥jQƒàdG IOÉYEGh ≥jQƒàdG äÉYƒaóe É¡«dEG ¢Vô©àJ »àdG ôWÉfl º°üN ºàjh
 ∫ƒ°UC’G ‘ äGQÉ≤©dG ‘ á«°ù«FQ áØ°üH É¡dÉªYCG ∫hGõJ »àdG äÉcô°ûdG º¡°SCG ‘h ≥jOÉæ°üdGh äGóæ°ùdG ‘ äGQÉªãà°S’Gh äGQÉ≤©dG ‘ äGQÉªãà°S’G Úæª°†J ºàjh .ôWÉîŸG

.%200 áÑ°ùæH ÉgôWÉfl ¿Rh ºàjh iôNC’G

∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG øY ìÉ°üaE’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

107  I  ∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG øY ìÉ°üaE’G



á«LQÉÿG á«fÉªàF’G º««≤àdG  äÉ°ù°SDƒe
 ±ô°üe ¬©°Vh …òdG 3 ∫RÉÑd á«dÉŸG IAÓŸG QÉWEG ÖLƒÃ ôWÉîŸG ¿GRhCG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¢ûà«ah õjOƒeh RQƒH ófCG OQófÉà°S øY IQOÉ°U á«fÉªàFG äÉØ«æ°üJ ∂æÑdG Ωóîà°ùj
 IAÓŸG ¢VGôZC’ ∞«æ°üàdG πãÁ »µd ¬eGóîà°SG ºàj ÚØ«æ°üJ πbCG ÚH øe ∞«æ°üJ ≈∏YCG ¿EÉa .iôNCGh ∞«æ°üJ ádÉch ÚH äÉØ«æ°üàdG ∞∏àîJ ÉeóæYh .…õcôŸG øjôëÑdG

.á«HÉbôdG á«fÉªàF’G

:‘ô°üŸG ÎaódG ‘ äÓ«¡°ùàdG øe ¿ƒµàJ »àdGh ¿ÉªàF’G IAÓe áÑ°ùf ‘ É¡HÉ°ùàMG ” »àdG äÓ«¡°ùà∏d ¿ÉªàF’G ôWÉfl ‹ÉªLEG »∏j Éª«ah

§°Sƒàe  ïjQÉJ ‘ Éªc  2015 Èª°ùjO 31 ïjQÉJ ‘ Éªc
2015  2015 Èª°ùjO 31  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

110^607  106^784  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f
576^252  462^941  áæjõÿG äGóæ°S
168^654  185^447  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód ™FGOh
912^266  1^051^715  äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb

1^053^031  1^100^077  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG
80^313  92^741  iôNCG äGOƒLƒe

2^901^123  2^999^705  äGOƒLƒŸG ´ƒª›
187^452  216^369  (á°VÎØŸG á«∏°UC’G áª«≤dG) áFQÉ£dG äÉHƒ∏£ŸGh äÉ≤à°ûŸG ÒZ ≈∏Y áªFÉ≤dG á«aô°üŸG äÉeGõàd’G
978^450  958^977  (á°VÎØŸG á«∏°UC’G áª«≤dG) äÉ≤à°ûŸG

πeÉ©àdG ±GôWCG hCG äÉYÉ£≤dG Ö°ùM äÓ«¡°ùàdG
∑ƒæH    

äÉ°ù°SDƒeh  áYÉæ°üdG   2015 Èª°ùjO 31 ïjQÉJ ‘ Éªc
´ƒªéŸG  iôNCG  »°üî°T  AÉæH  á«dÉe  IQÉéàdGh  äÉeƒµM  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

106^784  -  -  -  106^784  -  -  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f
462^941  -  -  -  -  -  462^941  áæjõÿG äGóæ°S
185^447  -  -  -  185^447  -  -  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód ™FGOh

1^064^530  100^504  383^892  91^375  198^725  114^499  175^535  * äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
1^100^077  26^848  -  1^806  152^157  7^560  911^706  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

92^741  37^429  586  62  40^717  145  13^802  iôNCG äGOƒLƒe
3^012^520  164^781  384^478  93^243  683^830  122^204  1^563^984  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

ÒZ ≈∏Y áªFÉ≤dG á«aô°üŸG äÉeGõàd’G
 áª«≤dG) áFQÉ£dG äÉHƒ∏£ŸGh äÉ≤à°ûŸG  

216^369  11^917  405  32^526  61^594  29^437  80^490  (á°VÎØŸG á«∏°UC’G  
958^977  -  -  -  958^977  -  -  (á°VÎØŸG á«∏°UC’G áª«≤dG) äÉ≤à°ûŸG

.»æjôëH QÉæjO 12^815 ≠∏ÑÃ áeÉ©dG äÉ°ü°üîŸG ìôW πÑb *
…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe á≤aGƒÃ √òg ≈¶–h .∂æÑ∏d á«dÉª°SCGôdG IóYÉ≤dG øe %15 áÑ°ùf RhÉéàJ πeÉ©J ±GôWCG /øFÉHõd äÓ«¡°ùàdG ¢†©H ≥HÉ°ùdG ∫hó÷G πª°ûj

:äÓ«¡°ùàdG √òg π«°UÉØJ ‹ÉàdG ∫hó÷G ÚÑj .…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe É¡©Ñàj »àdG IÒÑµdG ¿ƒjódG á°SÉ«°S â– IÉØ©e ¿ƒjO É¡fCG hCG

äÓ«¡°ùàdG ´ƒª›   ¿ƒHõdG á«Yƒf  ¿ƒHõdG

1^403^068  áeƒµM  CG ¿ƒHR
190^388  áeƒµM  Ü ¿ƒHR
190^211  …õcôŸG ∂æÑdG  ä ¿ƒHR

70^061  ∂æÑdG  ç ¿ƒHR

∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG øY ìÉ°üaE’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 äÓ«¡°ùà∏d ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG

»bÉH   IóëàŸG äÉj’ƒdG  ¥ô°ûdG  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
´ƒªéŸG  ⁄É©dG ∫hO  ÉHhQhCG  á«µjôeC’G  §°ShC’G  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

106^784  -  -  -  106^784  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f
462^941  -  -  -  462^941  áfGõÿG äGóæ°S
185^447  533  9^240  855  174^819  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh

1^064^530  21^251  11^639  -  1^031^640  *äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
1^100^077  17^052  20^744  16^280  1^046^001  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

92^741  72  2^099  38  90^532  iôNCG äGOƒLƒe
3^012^520  38^908  43^722  17^173  2^912^717  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

äÉ≤à°ûŸG ÒZ ≈∏Y áªFÉ≤dG á«aô°üŸG äÉeGõàd’G
216^369  7^469  17^640  66  191^194  (á°VÎØŸG á«∏°UC’G áª«≤dG) áFQÉ£dG äÉHƒ∏£ŸG  

958^977  185^905  314^558  212^440  246^074  (á°VÎØŸG á«∏°UC’G áª«≤dG) äÉ≤à°ûŸG
.»æjôëH QÉæjO 12^815 ≠∏ÑÃ áeÉ©dG äÉ°ü°üîŸG ìôW πÑb *

¥É≤ëà°SE’G ïjQGƒJ
øe ÌcCG  20 - 10  10 - 5  5 - 3  3 - 1  12 - 6  6 - 3  ≈dEG  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc 3

´ƒªéŸG  áæ°S 20  áæ°S  äGƒæ°S  äGƒæ°S  äGƒæ°S  ô¡°T  Qƒ¡°T  Qƒ¡°T  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

106^784  -  -  -  -  -  -  -  106^784  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f
462^941  -  -  -  -  -  92^622  82^281  288^038  áfGõÿG äGóæ°S

∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh
185^447  -  -  -  -  -  -  -  185^447  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh    

1^064^530  639  38^527  87^937  209^525  294^630  117^190  48^240  267^842  *äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
1^100^077  90^724  37^054  401^246  194^709  244^882  73^439  26^752  31^271  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

92^741  51^982  265  7^839  1^845  4^198  958  409  25^245   iôNCG äGOƒLƒe
3^012^520  143^345  75^846  497^022  406^079  543^710  284^209  157^682  904^627  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

≈∏Y áªFÉ≤dG á«aô°üŸG äÉeGõàd’G
216^369  -  -  857  2^097  24^185  61^480  37^515  90^235  áFQÉ£dG äÉHƒ∏£ŸGh äÉ≤à°ûŸG ÒZ  

á«∏°UC’G áª«≤dG) äÉ≤à°ûŸG
958^977  -  -  411^720  65^945  79^829  71^985  40^103  289^395  (á°VÎØŸG  

.»æjôëH QÉæjO 12^815 ≠∏ÑÃ áeÉ©dG äÉ°ü°üîŸG ìôW πÑb *
É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e »àdG ¿ƒjódG

.IÌ©àe kÉfƒjO Èà©J kÉeƒj 90 »∏°UC’G ≠∏ÑŸG hCG É¡æY IóFÉØdG ™aO óYƒe RhÉéàj »àdG ¢Vhô≤dG ¿EÉa .…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üŸ ájOÉ°TQE’G óYGƒ≤dGh ∂æÑdG á°SÉ«°ùd kÉ≤ah
 äÉHÉ°ù◊G ™«ª÷ áeQÉ°U ∞«æ°üJ á≤jôW ´ÉÑJG ºàjh .ÜÉ°ùM …CG ‘ ≠dÉÑe ájCG ¥É≤ëà°SG ≈°†e GPEG ôjòëàdG äGQÉ°TEG ¥ÓWEG ‘ √óYÉ°ùJ äGAGôLEGh áª¶fCG ∂æÑdG iódh
 ∂dPh áHƒ∏£ŸG äÉ°ü°üîŸG iƒà°ùe ójó– ºàjh .IÌ©àŸG ¢Vhô≤dG áÑbGôeh äÉ°ü°üîŸG ™°Vƒd áeQÉ°U ÒjÉ©e ∂æÑdG ≥Ñ£jh kÉeƒj 90 É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe RhÉéàj »àdG

.á¶ØëŸG ‘ áæeÉµdG ôWÉîŸG øe ájÉªë∏d á«aÉc äÉ°ü°üfl ™°Vh ºàjh .ïdG .ájó≤ædG äÉ≤aóàdG øe áeƒ°üîŸG º«≤dGh ójó°ùàdG Qó°üeh äÉfÉª°†dG ™°Vh ≈∏Y AÉæH

.á∏eÉ°Th IOófi äÉjƒà°ùe ≈∏Y äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG áª«b ¢VÉØîfEG ádOCG QÉÑàYE’ÉH ∂æÑdG òNCÉjh

 ≠∏ÑŸGh êQóŸG ‘É°üdG ≠∏ÑŸG ÚH ¥ôØdG ≈∏Y AÉæH ∂dPh áª«≤dG á°†ØîæŸG IÒÑµdG IOôØæŸG äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dÉH á≤∏©àŸGh ¢Vhô≤dG ôFÉ°ùÿ äÉ°ü°üîŸG ójó– ∂dòc ºàj
 ô©°S ≈∏Y OÉªàYÉH É¡ª°üNh äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG øe IQó≤ŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG øe á«dÉ◊G áª«≤dÉH kÉHƒ°ùfi äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG øe OGOÎ°SÓd πHÉ≤dG Qó≤ŸG

.ó≤©dG ÖLƒÃ √ójó– ºàj …òdG ≥Ñ£ŸG ‹É◊G ∫ó©ŸG Gƒg º°üÿG ∫ó©e ¿EÉa .ºFÉY IóFÉa ô©°S Ée ¢Vô≤d ¿Éc GPEGh .≥Ñ£ŸG »∏°UC’G É¡JóFÉa

 ≈∏Y OôØæe πµ°ûH IOóëŸG ÒZ á∏KÉªŸG äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG øe áYƒªéŸ á¶ØëŸG ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡JÉÑKEGh OGOÎ°S’G á«∏HÉb ΩóYh áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’G ¢SÉ«b kÉ°†jCG ºàj
 ™°VƒdG ¿É«H ïjQÉàH Éªc äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG á¶Øfi øª°V ≥«bO πµ°ûH Égójó– ó©H ºàj ⁄ øµdh áæeÉµdG á≤≤ëŸG ôFÉ°ùÿG äGôjó≤J ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡àª«b â°†ØîfG É¡fCG
 á«∏µdG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dGh IQÉ°ùÿG Ió°Th ∞«æ°üàdG äÓjƒ–h OGó°ùdG øY ∞bƒà∏d á«îjQÉàdG ä’ó©ŸGh ô£î∏d á«∏NGódG äÉØ«æ°üàdG ≈∏Y äGôjó≤àdG óªà©Jh .‹ÉŸG

.IóFÉ°ùdG á«fÉªàF’Gh ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG QÉKBG ¢ùµ©J »µd á«îjQÉàdG IQÉ°ùÿG IÈN πjó©J ºàj å«M ábÓ©dG äGP iôNC’G πeGƒ©dGh

∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG øY ìÉ°üaE’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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:¿ƒHõdG πÑb øe IóFÉØdG hCG ¢Vô≤dG ≠∏ÑŸ ójó°ùJ ôNBG ïjQÉJ òæe á«æeõdG IóŸG ‹ÉàdG ∫hó÷G í°Vƒjh  

á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH     2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

21^825     áæ°S ájÉ¨dh Qƒ¡°T 3 øe ÌcCG
9^540     äGƒæ°S 3 - 1

60^173     äGƒæ°S 3 øe ÌcCG
91^538     ´ƒªéŸG

:É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e »àdGh áª«≤dG á°†Øîæe äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤∏d ‘Gô¨÷G ™jRƒàdG  

¢ü°üîŸG                  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
∑Î°ûŸG  Ú©ŸG  ¢Vhô≤dG ≠∏Ñe    á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

10^026  24^402  80^040    øjôëÑdG
2^415  11^417  11^498    iôNC’G »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ¿Gó∏H

374  -  -    iôNCG
12^815  35^819  91^538    ´ƒªéŸG

:É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e »àdG ¢Vhô≤dGh áª«≤dG á°†Øîæe ¢Vhô≤∏d …OÉ°üàb’G ´É£≤dG Ö°ùM ™jRƒàdG  

á«¡àæŸG áæ°ùdG ∫ÓN           
2015 Èª°ùjO 31           2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc                        

¿ƒjO  ¢ü°üfl  ¢ü°üîŸG    
áHƒ£°ûe  Üƒ°ùfi Ú©e  ∑Î°ûŸG  Ú©e ¢ü°üfl  ¢Vhô≤dG ≠∏Ñe  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

253  -  1^378  438  5^329  IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
484  (2^231)  1^100  12^738  55^483  AÉæH
300  389  4^621  10^989  11^783  »°üî°T

-  7^926  5^716  11^654  18^943  iôNCG
1^037  6^084  12^815  35^819  91^538  ́ ƒªéŸG

:äÉ«Ø∏°ùdGh ¢Vhô≤dG áª«b ¢VÉØîfG ¢ü°üfl ‘ ácô◊G

´ƒª›  ¢ü°üfl  ¢ü°üfl    
 äÉ°ü°üfl  ∑Î°ûe  Ú©e    

¢VÉØîfG  ¢VÉØîf’  ¢VÉØîf’    
áª«≤dG  áª«≤dG  áª«≤dG    á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

38^859  11^154  27^705    2015 ôjÉæj 1 ‘
7^745  2^600  5^145    áæ°ùdG ¢ü°üfl ‘É°U

(1^037)  -  (1^037)    áehó©e ¿ƒjO
3^067  (939)  4^006    äÓjƒ–h äÉYÉLÎ°SGh äÓ«°ü–
48^634  12^815  35^819    2015 Èª°ùjO 31 ‘

∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG øY ìÉ°üaE’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
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 á∏µ«g IOÉYEG
 øFÉHõdG IóYÉ°ùŸ ∂dPh •É°ùbC’G π«LCÉàH ≥∏©àJ »gh .»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 22^7 ≠∏ÑÃ á«fÉªàFEG äÓ«¡°ùJ á∏µ«g IOÉYEG ” 2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG ∫ÓN
 IOÉYEG á£°ûfCG øe π«Ä°†dG iƒà°ùª∏d áé«àfh .´hô°ûŸG hCG ¢VÎ≤ª∏d ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d äGôjó≤àdG ôNBG ™e ≥Øààd •É°ùbC’G ádhóL hCG ádƒ«°ùdG ‘ áàbDƒŸG ÜÉ©°üdG ≈∏Y Ö∏¨à∏d

.á«∏Ñ≤à°ùŸG hCG á«dÉ◊G äGOGôjE’G hCG äÉ°ü°üîŸG ≈∏Y ΩÉg ÒKCÉJ …CG ∑Éæg øµj ⁄ .á∏µ«¡dG

 ¿ÉªàF’G ôWÉfl ¢†«ØîJ
:»∏j Éªc ¿ÉªàF’G ôWÉfl ∞«ØîJ ´ƒf Ö°ùM ∂dPh áØ∏àfl ¥ô£H É¡HÉ°ùàMG ºàjh ¿ÉªàF’G ôWÉfl äÉØØfl ≈dEG kÉHƒ°ùæe ¿ƒµj ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe ¢†«ØîJ ¿EG

 ∫ó©ŸG äÓ«¡°ùàdG ≠∏Ñe
 ∂dP ¿Éc ¿EG .‹ÉŸG øgôdGh øjódG ≠∏Ñe πjó©J ºàjh .á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG ióMEG ‘ áLQóŸG º¡°SC’Gh ó≤ædG πãe .á∏gDƒŸG á«dÉŸG ¿ƒgô∏d á∏eÉ°ûdG á≤jô£dG ∂æÑdG Ωóîà°ùj
 (¥É≤ëà°S’G ∫ÉLBG ‘ ≥aGƒàdG ΩóYh QÉ©°SC’G äÉHòHòJh äÓª©dG ÚH ≥aGƒàdG Ωó©d) á«aGô°TE’G äÓjó©àdG ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ¥ƒ°ùdG ÜòHòJ πHÉ≤e .≥«Ñ£à∏d kÓ∏HÉb

.…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe πÑb øe Égójó– ” »àdGh

 πeÉ©àdG ¥ôW ∫GóÑà°SG
 Rƒéjh .πeÉ©àdG ¥ôW äÉØ«æ°üJ øe ≈∏YCG …BG ¬jEG »°S …EG äÉØ«æ°üJ äGP äÉ°ù°SDƒŸG hCG ∑ƒæÑdG hCG äÉeƒµ◊G §≤a) á∏gDƒŸG äÉfÉª°†∏d ∫GóÑà°S’G á≤jôW ΩGóîà°SG ºàj
 øeÉ°†∏d ÊÉªàF’G ∞«æ°üàdG ∫ÓMEG ádÉ◊G √òg ‘ ºàj å«M (π°†aCG hCG (CG) áLQóH É¡JÉØ«æ°üJ âfÉc GPEG §≤a QÉÑàY’ÉH äÉ°ù°SDƒe πÑb øe IQOÉ°üdG äÉfÉª°†dG òNCG

.πeÉ©àdG ±ô£d ÊÉªàF’G ∞«æ°üàdG πfi

º««≤àdGh ¿ƒgô∏d áª¶æŸG ÇOÉÑŸG
/á«æµ°S äGQÉ≤Y äÉfƒgQ hCG Iô© q°ùe º¡°SCG äÉfƒgQ hCG øFÉHõdG É¡H ßØàëj ™FGOh »g ¿ÉªàF’G ¿ƒjóH á°UÉÿG ôWÉîŸG ∞«Øîàd ÉgòNCG ºàj »àdG á«°ù«FôdG äÉfƒgôdG ¿EG

 áeóÿG ájÉ¡f  ICÉaÉµe øY ∫RÉæàdGh  ÖJGhôdG  ¢Vhô≤dG  ∞«Øîàd  iôNC’G  πeGƒ©dG  πª°ûJh  .ïdEG  .iôNCG  ∑ƒæH  øe á∏HÉ≤e  äÉfÉª°V hCG  ájQÉªãà°SG  á«dÉe  ¥GQhCG  hCG  ájQÉŒ
 ÉgòNCG ºàj »àdG §≤a »g 2 ∫RÉH ÖLƒÃ á∏gDƒŸG äÉfƒgôdG ¿Éa .∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe ÜÉ°ùàMG ¢VGôZC’h øµdh .ïdEG .Ú°ù°SDƒª∏d á«°üî°ûdG äÉfÉª°†dGh á«°üî°ûdG ¢Vhô≤∏d

.¿ÉªàF’G ôWÉfl ∞«Øîàd ÉgòNCG ºàj äÉfƒgôdG √òg ‘ áeÉg äGõ«côJ ∑Éæg óLƒJ ’h QÉÑàY’G Ú©H

 ‘h .äÉfƒgô∏d π≤à°ùŸG º««≤àdÉH ¢UÉN ΩÉ¶f ∂æÑdG iódh .áª«≤dGh ¢Vhô≤dG ÚH Ö°ùædG hCG á≤Ñ£ŸG äÓjó©àdGh ádƒÑ≤ŸG äÉfƒgôdG ´GƒfCG ∂æÑ∏d á«fÉªàF’G á°SÉ«°ùdG Oó–
 á«dÉŸG ¥GQhC’Gh Iô q©°ùŸG º¡°SC’ÉH ≥∏©àj Éª«ah .∂æÑ∏d á«fÉªàF’G á°SÉ«°ùdG ¬WÎ°ûJ Éªc ∂dPh áª¶àæe äGÎa ‘ º««≤àdG ±ôW πÑb øe ºàj º««≤àdG ¿Éa .äGQÉ≤©dG ádÉM
 á«aÉ°VEG ¿ƒgQ äÉÑ∏W Ëó≤J ºàjh º¶àæeh §°ûf πµ°ûH øgô∏d á«bƒ°ùdG áª«≤dG á©HÉàe ºàJh .á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥ƒ°S ‘ ∫ÉØbE’G ô©°S ≈∏Y óªà©J º««≤àdG á«∏ªY ¿Éa .iôNC’G
 Aƒé∏dG øµÁ kÉjƒfÉK kÓjóH Èà©j øgôdG øµdh .øgôdG áª«b ≈∏Y ¢ù«dh ójó°ùàdG ≈∏Y ¿ƒHõdG IQób ≈∏Y óªà©j ¢VGÎbE’G ¿Éa .ΩÉY πµ°ûHh .á«°SÉ°SC’G á«bÉØJ’G •hô°ûd kÉ≤ah

.OGó°ùdG øY ¿ƒHõdG ´ÉæàeG ádÉM ‘ á«dEG
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:IóMƒŸG ßaÉëŸG Ö°ùM á°Vhô©ŸG á«fÉªàFE’G äÉ≤à°ûŸGh äÉfÉª°†dGh á«dÉŸG ¿ƒgôdG »∏j Éª«ah

á∏gDƒe ¿ƒgôH áfƒª°†e               
äÓ«¡°ùàdG    ‹ÉªLEG  
á«fÉªàFE’G  äÉ≤à°ûeh äÉfÉª°V   äÓ«¡°ùàdG  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

ô£ÿG äÉØØfl ó©H  iôNCG ¿ÉªàFEG  á«dÉe ¿ƒgQ  á«fÉªàF’G  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

1^662^694  -  -  1^662^694  äÉeƒµ◊G
372  -  -  372  ΩÉY ´É£b äÉcô°T

350^502  -  57^947  408^449  ∑ƒæÑdG
470^269  -  28^769  499^038  äÉcô°ûdG
365^736  -  1^560  367^296  »eÉ¶ædG áFõéàdG ´É£b

17^102  -  -  17^102  á«æµ°S äÉfƒgQ
55^721  -  -  55^721  É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe ≈°†e äÓ«¡°ùJ
85^765  -  -  85^765  IQGóe ≥jOÉæ°U / º¡°SCG ‘ QÉªãà°SE’G

21  -  -  21  ≥jQƒàdG ôWÉîŸ ¢Vô©J
104^816  -  6^717  111^533  iôNCG ∫ƒ°UCG

3^112^998  -  94^993  3^207^991  ́ ƒªéŸG

á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG ÒZh áæª°†ŸG äÉjƒ°ùàdG
 øe áHƒ∏£ŸG ≠dÉÑŸG πHÉ≤e ¿ƒHõ∏d ∂æÑdG øe áHƒ∏£ŸG ≠dÉÑŸG äÉ≤ëà°ùe ájƒ°ùàH ∂æÑ∏d íª°ùJ •hô°T ≈∏Y øFÉHõdG øe ∂æÑdG É¡«∏Y π°üëj »àdG á«fƒfÉ≤dG äGóæà°ùŸG πª°ûJ
 ≥◊G ∂æÑdG iód ¬fÉa .∂æÑdG ™e øFGO ó«°UQ É¡jód âbƒdG ¢ùØf ‘ ¿Éch ∂æÑdG øe á«fÉªàFG äÓ«¡°ùJ ≈∏Y ájQÉÑàY’G áÄ«¡dG ¢ùØf â∏°üM GPEG ¬fÉa Gòµgh .∂æÑ∏d ¿ƒHõdG
 ájƒ°ùJ ≈∏Y q¢üæJ IOófi ájƒ°ùJ äÉ«bÉØJG ∂æÑdG ΩôHCG ó≤a .iôNC’G πeÉ©àdG ∑ƒæH ¢†©H ádÉM ‘h .¿ƒHõdG øe á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG πHÉ≤e áæFGódG Ió°UQC’G ájƒ°ùàd ÊƒfÉ≤dG

.á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG ÒZh áæª°†ŸG ôWÉîŸG

.2015 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 66^3 ájƒ°ùàdG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃ É¡àjƒ°ùJ â“ »àdG á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG â¨∏H óbh

¥ƒ°ùdG ôWÉfl
 IôFGO .IôLÉàŸG á¶Øfi º««≤Jh IQGOE’ äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°S í°VGh πµ°ûHh ∂æÑdG  iód óLƒj .¥ƒ°ùdG  ôWÉîŸG ∫Éª°SCGQ  ¢ü«°üîàd IóMƒŸG á≤jô£dG ∂æÑdG  Ωóîà°ùj 
 áãdÉK ±GôWCG øeh .äÉ°UQƒÑdG øe ¥ƒ°ùdG QÉ©°SCG ≈dEG OÉæà°SE’ÉH á«eƒj IQƒ°üH ºàj …òdGh º««≤àdG øY ádhDƒ°ùŸG »g á«eÉeC’G ÖJÉµŸG øY á∏≤à°ùe »g »àdGh áæjõÿG äÉ«∏ªY

.∂dP Ö∏£àj Éªc ájó≤ædG äÉ≤aóàdG øe Ióªà°ùe ≠dÉÑe hCG á∏≤à°ùe

:∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe ‹ÉàdG ∫hó÷G ÚÑj

∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe                             ‘ Éªc  ô£ÿG á«Yƒf
§°SƒàŸG  ≈fOC’G  ≈°übC’G  2015 Èª°ùjO 31  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

1^684  6  3^339  1626^6  IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl
82  63  90  65^0  º¡°SC’G ôWÉfl
53  16  361  44^6  á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– ôWÉfl

-  -  -  -  ™∏°ùdG ôWÉfl
-  -  -  -   äGQÉ«ÿG ôWÉfl

1736^2  ¥ƒ°ùdG ôWÉîŸ ≈fOC’G ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe ´ƒª›
12^5  ∞YÉ°†ŸG

21^703  IóMƒŸG á≤jô£dG Ö°ùM áfhRƒŸG ¥ƒ°ùdG ôWÉfl
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π«¨°ûàdG ôWÉfl
 ¬JÉ«∏ªYh ∂æÑdG á£°ûfCG ‘ áæeÉµdG) π«¨°ûàdG ôWÉfl π«∏≤àd Iôªà°ùe áØ°üHh ≈©°ùj ¬fÉa πeÉµdÉH É¡æe ¢üq∏îàdG øµÁ ’ π«¨°ûàdG ôWÉfl ¿CG ∂æÑdG ∑Qój …òdG âbƒdG ‘
 á©LGôe ºàJh .IQhô°†dG óæY Égõjõ©J ºàj ¬fCGh ∂æÑdG ôFGhOh ΩÉ°ùbCG ™«ªL ‘ áHÉbô∏d ájƒb á«°SÉ°SCG á«æH OƒLh øe ócCÉàdG ∫ÓN øe øµ‡ óM ≈fOCG ≈dEG ∂dPh (¬àª¶fCGh
 ôWÉîŸG Ohó◊ áªFGódG áÑbGôŸGh ÚØXƒª∏d ∫É q©ØdG ÖjQóàdG ∫ÓN øe º¶àæe πµ°ûH É¡≤«Ñ£Jh É¡ãjó–h π«¨°ûàdG ôWÉfl IQGOE’ áeóîà°ùŸG äÉ«∏ª©dGh äGAGôLE’G ™«ªL
 Ëó≤Jh á«dÉŸG IQGOE’Gh äÉ«∏ª©dGh äÉHÉ°ùë∏d áª¶àæŸG ájƒ°ùàdGh äÓé°ùdGh äGOƒLƒŸG ájÉª◊ áÑ°SÉæŸG áHÉbôdG äGAGôLEG PÉîJGh äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG ÚH π°üØdGh
 ∫Éªµà°SG πLCG øe »æ«eCÉàdG AÉ£¨dG äÉÑ«JôJh ∫ÉªYC’G á£°ûfCG QGôªà°SG §«£îJh áª¶àæe á«∏NGO äÉ©LGôeh ≥«bóJ á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ºàj .∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh  .ôjQÉ≤àdG

.äGAGôLE’Gh äÉ«∏ª©dG

 ≈∏Y ¢SÉ°SCG ≈∏Y .»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 20^0 ≠∏Ñe ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe óªà©Jh  .π«¨°ûàdG ôWÉîŸ ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe º««≤àd »°SÉ°SC’G ô°TDƒŸG á≤jôW ¿B’G ∂æÑdG ™Ñàj
 çÓãdG  äGƒæ°ù∏d  »FÉæãà°SG  πNO …CGh  ¥É≤ëà°S’G ≈àM É¡H ßØàëŸG äGQÉªãà°S’Gh ™«Ñ∏d  IôaƒàŸG  äGQÉªãà°S’G øe ôFÉ°ùÿG / ìÉHQC’G  AÉæãà°SÉH) á«∏«¨°ûàdG  äGOGôjE’G

.áfhRƒŸG á«∏«¨°ûàdG ôWÉîª∏d ±ô©àdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d (∫ÉŸG ¢SCGQ IAÓe áÑ°ùæd ≈fOC’G ó◊G %8 πª°ûj ƒgh) %12^5 áÑ°ùæH áHhô°†e á«°VÉŸG

»µæÑdG ÎaódG ‘ º¡°SC’G ™°Vh
 Ö°SÉµe ≥«≤–h É¡àª«b ´ÉØJQG ±ó¡H ∂dPh iôNCG ßaÉëÃ ®ÉØàM’G ºàjh á«é«JGÎ°SE’G ßaÉëŸG øe Aõéc ∂dPh º¡°SCG πµ°T ≈∏Y áæ«©e äGQÉªãà°SÉH ∂æÑdG ßØàëj
 ‘ π«°üØàdÉH z™«Ñ∏d IôaƒàŸG{ äGhOCÓd á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ìô°T ” óbh .z™«Ñ∏d Iôaƒàe{ É¡fCG≈∏Y »µæÑdG ÎaódG ‘ º¡°SC’G ´É°VhCG  ™«ªL ∞«æ°üJ ºàjh .É¡©«H øe

.áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG{ óæH â– ∂dPh á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

 øe % 12^5 áÑ°ùæH ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe   2015 Èª°ùjO 31 ïjQÉJ ‘ Éªc
áfhRƒŸG ∫ƒ°UC’G ôWÉfl  á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áª«≤dG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BG

  á«dÉe äÉ°ù°SDƒe øe IQOÉ°U ájOÉY º¡°SCG ‘ IÒÑc ÒZ äGQÉªãà°SEG
4^493  32^329  áLQóe º¡°SCG   

924  4^930  áLQóe ÒZ º¡°SCG   
15^052  48^165  % 10 øe ÌcCG á«dÉe äÉ°ù°SDƒe øe IQOÉ°U ájOÉY º¡°SCG ‘ IÒÑc äGQÉªãà°SEG

20^469  85^424  ́ ƒªéŸG
 (20)  (ΩÉ©dG ∫ÓN πNódG ¿É«H ‘ á∏é°ùe) á≤≤fi  (ôFÉ°ùN) / Ö°SÉµe

 31^172   ádOÉ©dG áª«≤dÉH º¡°SC’G º«≤J øe á≤≤fi ÒZ ôFÉ°ùNh Ö°SÉµe
(CET1) 1 áÄØdG øe º°üN

(12^069)   (á«dÉe äÉ°ù°SDƒe øe IQOÉ°U ájOÉY º¡°SCG ‘ IÒÑc äGQÉªãà°SEG)
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»µæÑdG ÎaódG ‘ IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl
IQGOEG  á«∏ªY  ±ó¡Jh  .á«µ∏ŸG  ¥ƒ≤◊  ájOÉ°üàb’G  áª«≤dGh  áÑ°ùàµŸG  óFGƒØdG  ‘É°Uh  ¢ûeGƒ¡dG  ≈∏Y  ôKDƒJ  »àdG  ôWÉîŸG  É¡fCG  ≈∏Y  IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ôWÉfl  ±ô©J
 Ò©°ùJ IOÉYEG πµ«g ¬«a ∞∏àîj …òdG ó◊G ≈dEGh .á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG ßaÉëŸG á∏µ«g ∫ÓN øe IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl IQGOEG ≈dEG ∂æÑdG Üƒ∏£eh äGOƒLƒe
 ƒg ∂æÑdG ±óg ¿EÉa Gò¡dh .IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ ÜòHòà∏d áé«àf ¢†Øîæj hCG ™ØJôj áÑ°ùàµŸG óFGƒØdG ‘É°U ¿Éa .äÉHƒ∏£ŸG Ò©°ùJ IOÉYEG πµ«g øY óFGƒØ∏d IQóŸG äGOƒLƒŸG
 πLC’G IÒ°üb äGÒ¨àdG øe IOÉØà°SÓd »FÉ≤àfG πµ°ûHh ¬°ùØf OGóYEG âbƒdG ¢ùØf ‘h ¬JÉHƒ∏£eh ¬JGOƒLƒŸ á£°ûædG IQGOE’G ∫ÓN øe äGOGôjE’G ƒ‰ ‘ QGô≤à°S’G ≥«≤–

.IóFÉØdG QÉ©°SCG ‘ á©bƒàŸG

 øe ™FGOƒdGh ∑ƒæÑdG iód ™FGOƒdGh ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G Ωóîà°ùj …òdGh áfGõÿG º°ùb πÑb øe IôLÉàŸÉH á≤∏©àŸG ÒZ IóFÉØdG QÉ©°SCG  ôWÉfl ´É°VhCG  IQGOEG  ºàJ
 ºàJ ôWÉîŸGh ´É°VhC’G ¢Uƒ°üîH ôjQÉ≤J á«eƒj IQƒ°üH ó©Jh .IôLÉàŸG ≈∏Y áªFÉ≤dG ÒZ ∂æÑdG á£°ûfCG øY Å°TÉædG ΩÉ©dG ™°VƒdG IQGOEG πLCG øe äÉ≤à°ûŸG äGhOCGh ∑ƒæÑdG
 IóFÉØdG QÉ©°SCG äGÒ¨J á©LGôÃ º¶àæe πµ°ûHh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG áæ÷ Ωƒ≤Jh .∂dP ≈dEG ôeC’G Ö∏£J ¿EG ´É°VhC’G πjó©J ºàj Éªc .∂æÑdÉH ÚdƒÄ°ùŸG πÑb øe É¡à©LGôe

.áª¶àæeh áàHÉK óFGƒa ≥«≤– ‘ QGôªà°S’G ±ó¡H á«é«JGÎ°SE’G PÉîJG ºàjh .äGOGôjE’G ≈∏Y ÉgôKCGh

 äGDƒÑæà∏d  ájQÉªãà°S’G  á¶ØëŸG  Ióe  ™°†îJh  .âHÉãdG  πNódG  äGP  ájQÉªãà°S’G  á¶ØëŸG  ≈∏Y  IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ÒKCÉJ  ¢SÉ«b  πLCG  øe  »æeõdG  π«∏ëàdG  ∂æÑdG  Ωóîà°ùj
 ‘ %1 Qób Ò«¨àd  áé«àf  (ájƒÄe áÑ°ùæc) á¶ØëŸG áª«b Ò«¨J  á«æeõdG  IÎØdG  πjó©J  øY èàæjh  .á«ëHôdG  ¢ûeGƒgh IóFÉØdG  QÉ©°SC’  á©bƒàŸG  äÉgÉŒ’Gh ájOÉ°üàb’G
 ¢VÉØîfG ≈dEG …ODƒj ób %1 áÑ°ùæH IóFÉØdG ≈æëæe ´ÉØJQG ¿CG »æ©j Ée ƒgh %1^41 ¿ƒjódG äGóæ°S á¶ØëŸ ádó©ŸG á«æeõdG IÎØdG âfÉc 2015 Èª°ùjO 31 ‘h .óFÉ©dG

.»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 4^1 ≠∏ÑÃ á¶ØëŸG áª«b

 hCG ¢Vôb πc ≈∏Y º°SQ π«°üëàH ∂æÑdG Ωƒ≤j zÖ∏£dG â– ™FGOh{ óæH â– É¡LGQOEG ºàj ∂dòdh Ö∏£dG óæY ™aóJ ™FGOh áàHÉK äÉbÉ≤ëà°SG É¡d â°ù«d »àdG ™FGOƒdG Èà©J
 ™aódG ÖÑ°ùH ∂æÑdG É¡¡LGƒj ób »àdG IóFÉØdG QÉ©°SC’ ôWÉfl …CG º°SôdG Gòg »£¨jh .á°UÉN áØ°üH AÉØYE’G ” GPEG ’EG ¥É≤ëà°S’G óYƒe πÑb É¡Ñë°S hCG ¬©aO ºàj á©jOh

.á«µæÑdG á¶ØëŸG ‘ IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl ÜÉ°ù◊ ¥É≤ëà°S’G πÑb äÉYƒaóŸG √ò¡d ä’ÉªàMG …CG ™°Vh ºàj ⁄ ∂dòdh .óYƒŸG πÑb

 ÒZ õcGôŸGh äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ÚH Ò©°ùàdG IOÉYEG ≥aGƒJ ΩóY áé«àf óFGƒØdG QÉ©°SCÉH ájƒæ°ùdG ¬MÉHQCG ôKCÉJ ¢SÉ«≤d IóFÉØdG QÉ©°SCG ¥QGƒØH ôKCÉàdG π«∏– ∂æÑdG Ωóîà°ùj
.IóFÉØdG QÉ©°SCG ácôëH ôKCÉàJ »àdGh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG
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.∫ƒ°UC’G h äGOƒLƒŸG äÉÄa ∞∏àîŸ äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG Ò©°ùJ IOÉYEG πµ«g ™jRƒJ »∏j Éª«ah

á°Vô©e ÒZ       
QÉ©°SCG ôWÉîŸ  5 ÌcCG  5 - 1  12 - 6  6 - 3  ájÉ¨d  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

´ƒªéŸG  IóFÉØdG  äGƒæ°S  äGƒæ°S  ô¡°T  Qƒ¡°T  Qƒ¡°T 3  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

äGOƒLƒŸG
106^784  106^784  -  -  -  -  -  ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQCGh ó≤f
462^941  -  -  -  92^622  82^281  288^038  áæjõÿG äGóæ°S
185^447  7^436  -  -  -  -  178^011  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód πLC’ ™FGOh

 ádhGóàe á«dÉe ¥GQhCG
1^051^715  -  91^242  346^468  53^843  68^122  492^040  * äÉ«Ø∏°Sh ¢Vhôb
1^100^077  61^940  467^063  430^456  71^428  26^752  42^438   ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG

92^741  92^741  -  -  -  -  -  iôNCG äGOƒLƒe
2^999^705  268^901  558^305  776^924  217^893  177^155  1^000^527  äGOƒLƒŸG ´ƒª›

       á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG
271^491  45^101  -  -  -  -  226^390  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑ∏d äÉ≤ëà°ùe

69^642  -  -  -  -  -  69^642  AGô°ûdG IOÉYEG Oƒ≤Y ÖLƒÃ äÉ«Ø∏°S
2^247^021  867^181  -  53^085  175^108  143^963  1^007^684  øFÉHõdG ™FGOh

46^791  46^791  -  -  -  -  -  iôNCG äÉHƒ∏£e
364^760  364^760  -  -  -  -  -  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

2^999^705  1^323^833  -  53^085  175^108  143^963  1^303^716  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤◊G h äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›
IóFÉØdG ä’ó©Ÿ áHÉéà°S’G ‘ IƒéØdG

-  (1^054^932)  558^305  723^839  42^785  33^192  (303^189)  á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG OƒæÑ∏d   
IóFÉØdG ä’ó©Ÿ áHÉéà°S’G ‘ IƒéØdG

-  -  (411^720)  (145^774)  -  -  557^494  á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ áæª°†ŸG Ò¨dG OƒæÑ∏d   
-  -  1^054^932  908^347  330^282  287^497  254^305  IóFÉØdG ä’ó©Ÿ áHÉéà°SÓd á«ªcGÎdG IƒéØdG

.»æjôëH QÉæjO 12^815 áª«≤dG ¢VÉØîfE’ ∑Î°ûŸG ¢ü°üîŸG ‘É°U *

/IOÉjR á«°SÉ°SCG á£≤f 200 øe IóFÉØdG QÉ©°SCG áeó°U ≈dEG ∂æÑ∏d á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG á«°SÉ°ùM á©HÉàe ∫ÓN øe IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉfl IQGOEG á«∏ªY ∂æÑdG Rõ©j
 OƒLhh óFGƒ©dG äÉ«ëæe ‘ áª¶àæe ÒZ ácôM OƒLh ¢VGÎaÉH ∂dPh) ¥ƒ°ùdG óFGƒa QÉ©°SCG ä’ó©e ‘ ¢VÉØîf’G hCG IOÉjõ∏d ∂æÑdG á«°SÉ°ù◊ π«∏– »∏j Éª«ah .¢VÉØîfG

:(á«eƒª©dG á«fGõ«ª∏d âHÉK ™°Vh

ájRGƒe á«°SÉ°SCG á£≤f 200  ájRGƒe á«°SÉ°SCG á£≤f 200  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
¢VÉØîfG  IOÉjR  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BÉH

8^250  (8^250)  Èª°ùjO 31 ‘ Éªc
18^318  (18^318)  Ióª∏d ∫ó©ŸG

8^250  (8^250)  Ióª∏d ≈fOC’G ó◊G
29^862  (29^862)  Ióª∏d ≈°übC’G ó◊G

∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG øY ìÉ°üaE’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

115  I  ∫ÉŸG ¢SCGQh ôWÉîŸG IQGOEG øY ìÉ°üaE’G



∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe äÉÑ∏£àe
2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

äÉjƒàëŸG ¢Sô¡a

áëØ°üdG ºbQ  

117   (1 Iƒ£ÿG) »HÉbôdG ó«MƒàdG ∫É› ÖLƒÃ á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG

117  (2 Iƒ£ÿG) á«eÉ¶ædG ôjQÉ≤àdG ™e IQƒ°ûæŸG á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á≤HÉ£e

118   (3 Iƒ£ÿG) (á«dÉ≤àfE’G IÎØdG) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe

122  »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGhOCG äÉWGÎ°T’ á«°ù«FôdG á«°UÉÿG øY ìÉ°üa’G



∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe äÉÑ∏£àe øY ìÉ°üa’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

.»eÉ¶ædG ó«MƒàdG ∫É› ÖLƒÃ á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG :1 Iƒ£ÿG

.¬HÉ°ûàe »Ñ°SÉëŸG ó«MƒàdGh »eÉ¶ædG ó«MƒàdG ¥É£f ¿CG å«M ≥«Ñ£à∏d á∏HÉb ÒZ Iƒ£ÿG √òg

.2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc á«eÉ¶ædG ôjQÉ≤àdG ™e IQƒ°ûæŸG á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG á≤HÉ£e :2 Iƒ£ÿG

ºbQ    á«eÉ¶ædG äÉfÉ«ÑdG  ‘ »g Éªc á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG  á«æjôëÑdG ÒfÉfódG ±’BG
IóMƒŸG  IQƒ°ûæŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG   

   äGOƒLƒŸG
 106^784  106^784   ájõcôŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQC’Gh ó≤ædG
 185^447  185^447  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG iód ™FGOh
 462^941  462^941  áæjõÿG äGóæ°S

 1^093^326  1^094^038  ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG
 6^039  6^039  IôLÉàe á¶Øfi äGOƒLƒe

 712  -  ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGOƒLƒe
 37^749  37^749  á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG

 1^137^826  1^137^826  äGQÉªãà°S’G ´ƒª›
   :É¡æe

 % 10 RhÉéàj á«dÉe äÉ°ù°SDƒe øe IQOÉ°U ájOÉY º¡°SCG ‘ IÒÑc äGQÉªãà°SEG
 60,234  -  (CET1) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG øe  

CG  23,726  -   ¬ª°üN ºà«°S …òdG (CET1) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ  øe % 10 RhÉéàj ≠∏ÑŸG
CG  12,069  -  1 áæ°ùdG ‘ ¬ª°üN ºà«°S …òdG (CET1) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ % 10 RhÉéàj …òdG ≠∏ÑŸG

 1^064^530  1^064^530  äÉ«Ø°ùdGh ¢Vhô≤dG
Ü  -  (12^815)  ∫ÉŸG ¢SCGQ Èà©j ¢Vhôb ôFÉ°ùÿ ΩÉY ¢ü°üfl :É¡æe

 42^482  42^482  iôNCG äGOƒLƒeh ≥ëà°ùe πNOh á≤Ñ°ùe äÉYƒaóe
12^510  12^510  äGó©ŸGh äÉ«dB’Gh äGQÉ≤©dG

3^012^520  2^999^705  äGOƒLƒŸG ´ƒª›
   äÉHƒ∏£ŸG

 271^491  271^491  iôNC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ∑ƒæÑdG øe ™FGOh
 2^247^024  2^247^024  AÓª©dG äÉHÉ°ùM

 69^642  69^642  ¿ƒª°†e ¬HÉ°ûe ¢VGÎbGh AGô°T IOÉYEG äÉ«bÉØJG
 13^367  13^367  á≤à°ûe á«dÉe äGhOCG
 33^421  33^421  iôNCG äGƒ∏£eh πLDƒe πNOh äÉbÉ≤ëà°SG

 2^634^945  2^634^945  äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG
   á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

 103^687  105^409  ́ ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
 -  (1^722)  ÚØXƒŸG º¡°SCG õaGƒM èeÉfôH ÖLƒÃ º¡°SCG

 103^687  103^687  º¡°SC’G ∫Éª°SCGQ ´ƒª›
ê  103^687  -  1 ájOÉ©dG º¡°SC’G  øe 2 áÄØ∏d πgDƒe ≠∏Ñe :É¡æe

 -  -  1 á«aÉ°VE’G áÄØdG øe 2 áÄØ∏d πgDƒe ≠∏Ñe É¡æe
O  154^682  154^682  IÉ≤Ñà°ùe ìÉHQCG

`g  51^749  51^749  ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G
h  32^400  32^400  ΩÉ©dG »WÉ«àM’G
R  1^212  1^212  º¡°SC’G IhÓY
ì  13^399  13^399  ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äÉYÈàdG »WÉ«àMGh äÉYÈJ
Ü  12^815  -  .¢Vhô≤dG ô°TÉ°ùÿ áeÉY äÉ°ü°üfl
•  7^952  7^952  ôaGƒàe äÉ©«Ñe º««≤J IOÉYEG »WÉ«àMG

 (321)  (321)  á∏«eR äÉcô°T ‘ ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG øe ∂æÑdG á°üM
 377^575  364^760  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

 3^012^520  2^999^705  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

117  I ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe äÉÑ∏£àe



∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe äÉÑ∏£àe øY ìÉ°üa’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

: 2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc (á«dÉ≤àfC’G IÎØdG) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe :3 Iƒ£ÿG 

á©HÉàŸG ΩÉbQCG  á©°VÉÿG ≠dÉÑŸG  ∫ÉŸG ¢SCGQ ¿ƒµe  á«eÉ¶ædG ôjQÉ≤àdÉH É¡∏HÉ≤j Éeh ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe
á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG  πÑb Ée  á÷É©Ÿ  »eÉ¶ædG   

∫ÉéŸG ÖLƒÃ  2015 ΩÉY    
 ó«Mƒà∏d »eÉ¶ædG     

2 Iƒ£ÿG øe     

äÉ«WÉ«àM’Gh äGhOC’G :1 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ
 Iô°TÉÑe QOÉ°U πgDƒe ájOÉ©dG º¡°SC’G ∫ÉŸG ¢SCGQ  1

(áªgÉ°ùŸG ÒZ äÉcô°û∏d ¬ªµM ‘ Éeh)  
ê   103^687  ábÓ©dG äGP º¡°SC’G ¢†FÉa ≈dEG áaÉ°VE’ÉH  
O   154^682  IÉ≤Ñà°ùŸG ìÉHQC’G  2

• ,ì ,R ,h ,`g   106^712  iôNC’G äÉWÉ«àM’Gh ºcGÎŸG ôNC’G πeÉ°ûdG πNódG  3
  -  ≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  4

 á©HÉJ äÉcô°T πÑb øe QOÉ°U ΩÉY º¡°SCG ∫ÉŸG ¢SCGQ  5
 áãdÉK ±GôWCG iód ¬H ßØàfih  

  -  (1 áeÉY ¢ü°üM áYƒª› ‘ ¬H ìƒª°ùe ≠∏ÑŸG)  
  365^081  (CET1) ájOÉ©dG º¡°SC’G øe 1  áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  6
   á«HÉbQ äÓjó©J  :ájOÉ©dG º¡°SC’G øe 1 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  
  -  á«HÉbQ º««≤J äÓjó©J  7
  -  (ábÓ©dG äGP á«Ñjô°†dG äÉHƒ∏£ŸG øe á«aÉ°U) Iô¡°ûdG  8

 øgôdG äÉeóN ¥ƒ≤M øY GóY á°Sƒª∏e iôNCG OƒæH  9
  -  (ábÓ©dG äGP á«Ñjô°†dG äÉHƒ∏£ŸG øe á«aÉ°U)  

 AÉæãà°SÉH á«∏Ñ≤à°ùŸG á«ëHôdG ≈∏Y óªà©J á∏LDƒe á«Ñjô°V äGOƒLƒe  10
 áàbDƒe äÉbhôa øY áÄ°TÉædG ∂∏J  

 -  (ábÓ©dG äGP á«Ñjô°†dG äÉHƒ∏£ŸG øe á«aÉ°U)  
  -  ájó≤ædG äÉ≤aóàdG •ƒ– »WÉ«àMG  11
   á©bƒàŸG ôFÉ°ùÿG πHÉ≤e äÉ°ü°üîŸG ¢ü≤f  12
  -  (2 ∫RÉH QÉWEG øe 562 Iô≤ØdG ‘ Qƒcòe ƒg Éªc) ™«ÑdG øe ∂«µ°üJ Ö°SÉµe  13
  -  ≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  14
  -  IOóëŸG ÉjGõŸG …P óYÉ≤àdG ¥hóæ°üd á«aÉ°üdG äGOƒLƒŸG  15

 (ºàj ⁄ GPEG) á°UÉN º¡°SCG ‘ äGQÉªãà°S’G  16
  -  (á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ‘ ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe É¡ª°üN  
  -  áeÉY ¢ü°üM ‘ ádOÉÑàe ¢ü°üM  17

 êQÉN á«æ«eCÉJh á«dÉeh á«aô°üe äÉÄ«g ∫Éª°SCGQ ‘ äGQÉªãà°SG  18
 ’ å«M IÒ°ü≤dG õcGôŸG øe á«aÉ°U »HÉbôdG ó«MƒàdG ¥É£f  

  -  (% 10 OhóM ¥ƒa ≠∏ÑŸG) QOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe % 10 øe ÌcCG ∂æÑdG ∂∏Á  
 á«aô°üe äÉÄ«¡d áeÉ©dG º¡°SC’G ‘  IÒÑc äGQÉªãà°SG  19

 øe á«aÉ°U »HÉbôdG ó«MƒàdG ¥É£f êQÉN á«æ«eCÉJh á«dÉeh  
CG  11^657  12^069  (% 10 OhóM ¥ƒa ≠∏ÑŸG) IÒ°ü≤dG õcGôŸG  

  -  (% 10 OhóM ¥ƒa ≠∏ÑŸG) øgôdG áeóN ¥ƒ≤M  20
 áàbDƒe ¥hôa øY áÄ°TÉf á∏LDƒe á«Ñjô°V äGOƒLƒe  21

  -  (ábÓ©dG äGP á«Ñjô°†dG äÉHƒ∏£ŸG øe ±É°U ,% 10 OhóM RhÉéàj ≠∏ÑŸG)  
  -  % 15 OhóM RhÉéàj ≠∏ÑŸG  22
  -  (á«dÉe äÉcô°ûd áeÉ©dG º¡°SC’G ‘ IÒÑc äGQÉªãà°SG :¬æe  23
  -  øgôdG áeóN ¥ƒ≤M :É¡æe  24
  -  áàbDƒe ¥hôa  øY áÄ°TÉf á∏LDƒe á«Ñjô°V äGOƒLƒe :É¡æe  25

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  118



∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe äÉÑ∏£àe øY ìÉ°üa’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

 (™HÉJ)  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc (á«dÉ≤àfE’G IÎØdG) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe :3 Iƒ£ÿG 

á©HÉàŸG ΩÉbQCG  á©°VÉÿG ≠dÉÑŸG  ∫ÉŸG ¢SCGQ ¿ƒµe  á«eÉ¶ædG ôjQÉ≤àdÉH É¡∏HÉ≤j Éeh ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe
á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG  πÑb Ée  á÷É©Ÿ  »eÉ¶ædG   

∫ÉéŸG ÖLƒÃ  2015 ΩÉY    
 ó«Mƒà∏d »eÉ¶ædG     

2 Iƒ£ÿG øe     

-  IOófi á«æWh á«HÉbQ äÓjó©J  26
 Éª«a ájOÉ©dG º¡°SC’G øe 1 áÄØdG ≈∏Y á≤Ñ£e á«HÉbQ äÓjó©J  

-  2015 ΩÉY πÑb  Ée á÷É©Ÿ á©°VÉÿG ≠dÉÑŸÉH ≥∏©àj  
  ≈dEG Oƒ©J ájOÉ©dG º¡°SC’G øe 1 áÄØdG ≈∏Y á≤Ñ£e á«HÉbQ äÓjó©J  27

-  äÉeƒ°üÿG á«£¨àd Úà«aÉ°VE’G Úà«aÉµdG ÒZ 2 áÄØdGh 1 áÄØdG  
12^069  ájOÉ©dG º¡°SC’G øe 1 áÄØdG ≈∏Y á«HÉbôdG äÓjó©àdG ´ƒª›  28
353^012  (1 áeÉ©dG á«µ∏ŸG ¢ü°üM) ájOÉ©dG º¡°SC’G øe 1 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  29

 äGhOCG :á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  
 IQOÉ°U á∏gDƒŸG á«aÉ°VE’G áeÉ©dG ¢ü°ü◊G øe 1 áÄØdG äGhOCG  30

 ábÓ©dG äGP º¡°SC’G ¢†FÉa ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Iô°TÉÑe  
-  ≥«Ñ£àdG áÑLGh á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah á«µ∏e ¥ƒ≤ëc áØæ°üe :É¡æe  31
-  ≥«Ñ£àdG áÑLGh á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah á«µ∏e äÉHƒ∏£ªc áØæ°üe :É¡æe  32
-  á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG øe »éjQóàdG AÉ¨dEÓd ™°†îJ Iô°TÉÑe IQOÉ°U á«dÉª°SCGQ äGhOCG  33

 »àdG  1 áeÉ©dG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M øe 1 áÄØdG äGhOCGh) á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG äGhOCG  34
 ßØàfih á©HÉJ äÉcô°T πÑb øe IQOÉ°U (5 ºbQ ∞°üdG ‘ áæª°†e â°ù«d  

-  (á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG áYƒª› øª°V ¬H ìƒª°ùe ≠∏ÑŸG) áãdÉK ±GôWCG iód É¡H  
-  »éjQóàdG AÉ¨dEÓd á©°VÉN á©HÉJ äÉcô°T πÑb øe IQOÉ°U äGhOCG :É¡æe  35
-  áHÉbôdG äÓjó©àdG πÑb ‘É°VE’G 1 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  36

 á«HÉbQ äÓjó©J :‘É°VE’G 1 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  
-  á°UÉÿG á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG äGhOCG ‘ äÓjó©J  37

 á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG äGhOCG ‘ ádOÉÑàe ¢ü°üM  38
 ó«MƒàdG ¥É£f êQÉN á«æ«eCÉJh á«dÉeh á«aô°üe äÉÄ«g ∫Éª°SCGQ ‘ äGQÉªãà°SG  39

 % 10 øe ÌcCG ∂æÑdG ∂∏Á ’ å«M IÒ°ü≤dG õcGôŸG øe á«aÉ°U ,»HÉbôdG  
-   (% 10 OhóM ¥ƒa ≠∏ÑŸG) QOÉ°üdG áeÉ©dG º¡°SC’G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe  

 ¥É£f êQÉN á«æ«eCÉJh á«dÉeh á«aô°üe äÉÄ«g ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IÒÑc äGQÉªãà°SG  40
-   (á∏gDƒŸG IÒ°ü≤dG õcGôŸG øe á«aÉ°U) »HÉbôdG ó«MƒàdG  

 IOófi á«æWh á«HÉbQ äÓjó©J  41
 ≠dÉÑŸÉH ≥∏©àj Éª«a á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG ≈∏Y á≤Ñ£e á«HÉbQ äÓjó©J  

  2015 ΩÉY πÑb  Ée á÷É©Ÿ á©°VÉÿG  
 ÒZ 2 áÄØdG  ≈dEG Oƒ©J á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG ≈∏Y á≤Ñ£e á«HÉbQ äÓjó©J  42

-  äÉeƒ°üÿG á«£¨àd á«aÉµdG  
-   á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG ∫Ée ¢SCGQ ≈∏Y á«HÉbôdG äÓjó©àdG ´ƒª›  43
-  (AT1) á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  44

353,012  (á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG + ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 áÄØdG = 1 áÄØdG)  1 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  45

119  I ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe äÉÑ∏£àe



∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe äÉÑ∏£àe øY ìÉ°üa’G
2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  120

  (™HÉJ)  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc (á«dÉ≤àfE’G IÎØdG) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe :3 Iƒ£ÿG 

á©HÉàŸG ΩÉbQCG  á©°VÉÿG ≠dÉÑŸG  ∫ÉŸG ¢SCGQ ¿ƒµe  á«eÉ¶ædG ôjQÉ≤àdÉH É¡∏HÉ≤j Éeh ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe
á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG  πÑb Ée  á÷É©Ÿ  »eÉ¶ædG   

∫ÉéŸG ÖLƒÃ  2015 ΩÉY    
  ó«Mƒà∏d »eÉ¶ædG     

2 Iƒ£ÿG øe     

äÉ°ü°üîŸGh äGhOC’G :áeÉ©dG á«µ∏ŸG ¢ü°üM øe 1 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ
 äÉ°ü°üîŸGh äGhOC’G :2 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  

-  ábÓ©dG äGP º¡°SC’G ¢†FÉa ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Iô°TÉÑe IQOÉ°üdG πgDƒŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ 2 áÄØdG äGhOCG  46
-   2 áÄØdG øe »éjQóàdG AÉ¡fEÓd á©°VÉÿG Iô°TÉÑe IQOÉ°üdG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGhOCG  47
-   (2 áYƒªéŸG áÄa øª°V ¬H ìƒª°ùe ≠∏ÑŸG) áãdÉK ±GôWCG  48
-  »éjQóàdG AÉ¡fEÓd á©°VÉN á©HÉJ äÉcô°T πÑb øe IQOÉ°U äGhOCG :É¡æe  49

12^815  äÉ°ü°üfl  50
12^815  á«HÉbôdG äÓjó©àdG πÑb 2 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  51

 á«HÉbQ äÓjó©J :2 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  
-  á°UÉÿG 2 áÄØdG äGhOCG ‘ äGQÉªãà°SG  52
-  2 áÄØdG äGhOCG ‘ ádOÉÑàe ¢ü°üM  53

»HÉbôdG ó«MƒàdG ¥É£f êQÉN á«æ«eCÉJh á«dÉeh á«aô°üe äÉÄ«g ∫Ée ¢SCGQ ‘ äGQÉªãà°SG  54
∫ÉŸG ¢SCGQ øe % 10 øe ÌcCG ∂æÑdG ∂∏Á ’ å«M á∏gDƒŸG  IÒ°ü≤dG õcGôŸG øe á«aÉ°U  

-  (% 10 OhóM ¥ƒa ≠∏ÑŸG) áÄ«¡dG πÑb øe  IQOÉ°üdG áeÉ©dG º¡°SC’G  
¥É£f êQÉN á«æ«eCÉJh á«dÉeh  á«aô°üe äÉÄ«g ∫Éª°SCGQ ‘  IÒÑc äGQÉªãà°SG  55

  (IÒ°ü≤dG õcGôŸG øe á«aÉ°U) »HÉbôdG ó«MƒàdG  
 IOófi á«æWh á«HÉbQ äÓjó©J  56

≥∏©àj Éª«a áeÉ©dG á«µ∏ŸG ¢ü°üM øe 2 áÄØdG ≈∏Y á≤Ñ£e á«HÉbQ äÓjó©J  
 2015 ΩÉY πÑb  Ée á÷É©Ÿ á©°VÉÿG ≠dÉÑŸÉH  

 2 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y á«HÉbôdG äÓjó©àdG ´ƒª›  57
12^815  (2 áÄØdG) 2 áÄØdG ∫ÉŸG ¢SCGQ  58

365^827  (2 áÄØdG + 1 áÄØdG = ∫ÉŸG ¢SCGQ ´ƒª›) ∫ÉŸG ¢SCGQ ´ƒª›  59
29^142   2015 ΩÉY πÑb  Ée á÷É©Ÿ á©°VÉÿG ≠dÉÑŸÉH ≥∏©àj Éª«a ôWÉîŸG áëLôe äGOƒLƒe  

¥É£f êQÉN á«æ«eCÉJh á«dÉeh á«aô°üe äÉÄ«¡d áeÉ©dG º¡°SC’G ‘  IÒÑc äGQÉªãà°SG :É¡æe  
29^142  á∏gDƒŸG IÒ°ü≤dG õcGôŸG øe á«aÉ°U ,»HÉbôdG ó«MƒàdG  

1^220^017  ôWÉîŸG áëLôe äGOƒLƒŸG ´ƒª›  60
 ∫ÉŸG ¢SCGQ ä’ó©e  

%28^94  (ôWÉîŸG áëLôe äGOƒLƒŸG øe áÑ°ùæc) áeÉ©dG á«µ∏ŸG ¢ü°üM øe 1 áÄØdG  61
%28^94  (ôWÉîŸG áëLôe äGOƒLƒŸG øe áÑ°ùæc) 1 áÄØdG  62
%29^99  (ôWÉîŸG áëLôe äGOƒLƒŸG øe áÑ°ùæc) ∫ÉŸG º°SCGQ ´ƒª›  63

 á«µ∏ŸG ¢ü°üM øe 1 áÄØdG äÉWGÎ°TG øe ≈fOC’G ó◊G) á°UÉN »WÉ«àMG äÉWGÎ°TG  64
 äÉWGÎ°TG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y á¶aÉëŸG »WÉ«àMG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áeÉ©dG  

 ¬æY È©ŸG »H …BG ¢SCG-…O »WÉ«àMG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á∏HÉ≤àŸG ájQhódG »WÉ«àMG  
% 9^00  ôWÉîŸG áëLôe äGOƒéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùæc  
% 2^50  ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y á¶aÉëŸG »WÉ«àMG •GÎ°TG :É¡æe  65
% 0^00  (≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ)  ∂æÑdÉH ¢UÉÿG πHÉ≤àŸG …QhódG »WÉ«àME’G •GÎ°TG  66
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 (™HÉJ)  2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc (á«dÉ≤àfE’G IÎØdG) …OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe :3 Iƒ£ÿG 

á©HÉàŸG ΩÉbQCG  á©°VÉÿG ≠dÉÑŸG  ∫ÉŸG ¢SCGQ ¿ƒµe  á«eÉ¶ædG ôjQÉ≤àdÉH É¡∏HÉ≤j Éeh ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe
á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG  πÑb Ée  á÷É©Ÿ  »eÉ¶ædG   

∫ÉéŸG ÖLƒÃ  2015 ΩÉY    
 ó«Mƒà∏d »eÉ¶ædG     

2 Iƒ£ÿG øe     

% 0^00  (≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ)»H …BG ¢SCG-…O »WÉ«àMG •GÎ°TG :É¡æe  67
»WÉ«àM’ÉH AÉaƒ∏d IôaGƒàŸG áeÉ©dG á«µ∏ŸG ¢ü°üM øe 1 áÄØdG  68

%28^94  (ôWÉîŸG áëLôe äGOƒLƒŸG øe áÑ°ùæc)  
 ≈∏Y á¶aÉëŸG »WÉ«àMG ∂dP ‘ ÉÃ »æWƒdG ≈fOC’G ó◊G  

 (3 ∫RÉH øY kÉØ∏àfl ¿Éc GPEG) ∫ÉŸG ¢SCGQ  
% 9^00   …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üŸ áeÉ©dG á«µ∏ŸG ¢ü°üM øe 1 áÄØ∏d ≈fOC’G ó◊G  69

% 10^50  …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üŸ 1 áÄØ∏d ≈fOC’G ó◊G  70
% 12^50  …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe ∫Ée ¢SCGQ ´ƒªéŸ ≈fOC’G ó◊G  71

 (ôWÉîŸG í«LôJ πÑb) äÉeƒ°üî∏d Ohó◊G øe πbCG ≠dÉÑe  
8^119  iôNC’G á«dÉŸG äÉcô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IÒÑc ÒZ äGQÉªãà°SG  72

36^508  á«dÉŸG äÉcô°û∏d áeÉ©dG º¡°SC’G ‘ IÒÑc äGQÉªãà°SG  73
-  (á«Ñjô°†dG äÉHƒ∏£ŸG øe á«aÉ°U) øgôdG áeóN ¥ƒ≤M  74
-  (á«Ñjô°†dG äÉHƒ∏£ŸG øe á«aÉ°U) áàbDƒe äÉbhôa øY áÄ°TÉf á∏LDƒe á«Ñjô°V äGOƒLƒe  75

 1 áÄ≤dG ‘ äÉ°ü°üîŸG Úª°†J ≈∏Y ≥«Ñ£à∏d á∏HÉb OhóM  
 á©°VÉÿG äÉ°Vô©àdÉH ≥∏©àj Éª«a 2 áÄØdG ‘ É¡«æ«ª°†àd á∏gDƒe äÉ°ü°üfl  76

12^815  (ó◊G ≥«Ñ£J πÑb) IóMƒŸG á≤jô£∏d  
 á≤jô£dG ÖLƒÃ 2 áÄØdG ‘ äÉ°ü°üîŸG Úª°†àd ≈°übC’G ó◊G  77

12^975  (¿ÉªàF’G ôWÉfl áëLôe äGOƒLƒŸG øe % 1^25) IóMƒŸG  
-  ≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  78
-  ≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  79

 »éjQóàdG AÉ¨dEÓd äÉÑ«JÎd á©°VÉN ∫ÉŸG ¢SCGQ äGhOCG  
 (2024   ôjÉæj ≈àM 2020 ôjÉæj 1 øe ≥«Ñ£à∏d á∏HÉb §≤a)  

 áeÉ©dG á«µ∏ŸG ¢ü°üM äGhOCG øe 1 áÄØdG ≈∏Y ‹É◊G ≈°übC’G ó◊G  80
-   »éjQóàdG AÉ¨dE’G äÉÑ«JÎd á©°VÉÿG  

 ó◊G ÖÑ°ùH áeÉ©dG á«µ∏ŸG ¢ü°üM øe ≈dhC’G áÄØdG øe ≈æãà°ùŸG ≠∏ÑŸG  81
-    (äÉbÉ≤ëà°S’Gh äGOGOÎ°S’G ó©H ≈°übC’G ó◊G ≈∏Y IOÉjR) ≈°übC’G  

 á©°VÉÿG  á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG äGhOCG ≈∏Y ‹É◊G ≈°übC’G ó◊G  82
-  »éjQóàdG AÉ¨dE’G äÉÑ«JÎd  

 ≈°übC’G ó◊G ÖÑ°ùH á«aÉ°VE’G 1 áÄØdG øe ≈æãà°ùŸG ≠∏ÑŸG  83
-    (äÉbÉ≤ëà°S’Gh äGOGOÎ°S’G ó©H ≈°übC’G ó◊G ≈∏Y IOÉjR)  
-  »éjQóàdG AÉ¨dE’G äÉÑ«JÎd á©°VÉÿG 2 áÄØdG äGhOCG ≈∏Y ‹É◊G ≈°übC’G ó◊G  84

≈°übC’G ó◊G ÖÑ°ùH  2 áÄØdG øe ≈æãà°ùŸG ≠∏ÑŸG  85
-    (äÉbÉ≤ëà°S’Gh äGOGOÎ°S’G ó©H ≈°übC’G ó◊G ≈∏Y IOÉjR)  

121  I ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉfƒµe äÉÑ∏£àe
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2015 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  I  122

 »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGhOCG äÉWGÎ°TE’ á«°ù«FôdG á«°UÉÿG øY ìÉ°üaE’G

Ü Ω ¢T »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  Qó°üŸG  - 1
»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH  (øjôëÑdG á°UQƒH ‘ QÉ©°SC’G ≠«∏ÑJ RÉ¡L) ójôØdG ±ô©ŸG  - 2

øjôëÑdG áµ∏‡ ‘ ≥«Ñ£àdG áÑLGh áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG ™«ªL  á«dÉŸG IGOCÓd º¶æŸG ¿ƒfÉ≤dG  - 3
 á«HÉbôdG á÷É©ŸG  

…OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGôd 1 áÄØdG  á«dÉ≤àf’G …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe óYGƒb  - 4
…OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGôd 1 áÄØdG  ∫É≤àf’G á∏Môe ó©H ÉŸ …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe óYGƒb  - 5

G kOôØæeh áYƒª›  G kOôØæeh áYƒª› /áYƒª› /G kOôØæe πgDƒŸG  - 6
…OÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG  IGOC’G ´ƒf  - 7

»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 105^4  (ôjQÉ≤àdG ïjQÉJ ôNBG ‘ Éªc ÚjÓŸÉH á∏ª©dG) »HÉbôdG ∫ÉŸG ¢SGQ ‘ âÑãŸG ≠∏ÑŸG  - 8
.Ü.O 0^100  IGOCÓd á«ª°S’G áª«≤dG  - 9
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M  »Ñ°SÉëŸG ∞«æ°üàdG  - 10

Oó©àe  QGó°UEÓd »∏°UC’G ïjQÉàdG  - 11
ºFGO  ñQDƒe hCG ºFGO  - 12

¥É≤ëà°SG óLƒj ’  »∏°UC’G ¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ  - 13
’  á≤Ñ°ùŸG á«HÉbôdG á≤aGƒª∏d ™°†îJ Qó°üŸG IƒYO  - 14

≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  OGOÎ°S’G ≠∏Ñeh áFQÉW IƒYO ïjQGƒJ ,…QÉ«àNG IƒYO ïjQÉJ  - 15
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  ≥«Ñ£àdG ÖLGh ∂dP ¿Éc ¿EG ,á≤M’ IƒYO ïjQGƒJ  - 16

 ájó≤ædG ìÉHQC’G /äÉfƒHƒµdG  
¿ƒªgÉ°ùŸG ÉgQô≤j Éªc º¡°SCG ìÉHQCG  IÒ¨àe hCG áàHÉK äÉfƒHƒc /º¡°SCG ìÉHQCG  - 17

≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  ábÓY …P ô°TDƒe …CGh ¿ƒHƒµdG áÑ°ùf  - 18
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  º¡°SC’G ìÉHQCG ∞bƒ oe OƒLh  - 19

πeÉµdÉH …ôjó≤J  »eGõdEG hCG É k«FõL …QÉ«àNG hCG πeÉµdÉH …ôjó≤J  - 20
’  OGOÎ°SÓd ôNBG õaÉM hCG ™aGO OƒLh  - 21

»ªcGôJ ÒZ  »ªcGôJ hCG »ªcGôJ ÒZ  - 22
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  πjƒëà∏d πHÉb ÒZ hCG πjƒëà∏d πHÉb  - 23
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  πjƒëàdG (äÉÑÑ°ùe) ÖÑ°ùe ,πjƒëà∏d kÓHÉb ¿Éc GPEG  - 24
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  É k«FõL ΩCG πeÉµdÉH ,πjƒëà∏d kÓHÉb ¿Éc GPEG  - 25
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  πjƒëàdG áÑ°ùf ,πjƒëà∏d kÓHÉb ¿Éc GPEG  - 26
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  …QÉ«àNG ΩCG »eGõdEG πjƒ– ,πjƒëà∏d kÓHÉb ¿Éc GPEG  - 27
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  ... ≈dEG ádƒëoŸG IGOC’G ´ƒf ójó– ≈Lôj ,πjƒëà∏d kÓHÉb ¿Éc GPEG  - 28
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  .. ≈dEG ∫ƒëàJ »àdG IGOC’G Qó°üe ójó– ≈Lôj ,πjƒëà∏d kÓHÉb ¿Éc GPEG  - 29

’  ¢†«ØîàdG á«°UÉN  - 30
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  ¢†«ØîàdG (äÉÑÑ°ùe) ÖÑ°ùe ,É k°†«ØîJ ¿Éc GPEG  - 31
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  É k«FõL ΩCG kÓeÉc ,É k°†«ØîJ ¿Éc GPEG  - 32
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  ÉkàbDƒe ΩCG É kªFGO ,É k°†«ØîJ ¿Éc GPEG  - 33
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  º««≤àdG IOÉYEG á«dBG ∞°Uh ,ÉkàbDƒe ¢†«ØîàdG ¿Éc GPEG  - 34
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  (G kQƒa IGOC’G ≥Ñ°ùJ »àdG IGOC’G ´ƒf OóM) á«Ø°üàdG ‘ á«©Ñà∏d »eô¡dG π°ù∏°ùàdG ‘ ™°VƒdG  - 35

’  á≤HÉ£e ÒZ á∏≤àæe äÉ«°UÉN  - 36
≥«Ñ£à∏d πHÉb ÒZ  á≤HÉ£ŸG ΩóY äÉ«°UÉN ójó– ≈Lôj ,zº©f{ ÜGƒ÷G ¿Éc GPEG  - 37
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127  I 2014 ΩÉ©d ájOÉY ÒZh  ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ô°†fi
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131  I 2014 ΩÉ©d ájOÉY ÒZh  ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ô°†fi



á«∏ëŸG á«aô°üŸG áYƒªéŸG

óªM’G ˆGóÑY õjõ©dGóÑY
ΩÉ©dG ôjóŸG

OGôe º°SÉL óªMCG
…ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G

…RGQódG ø°ùfi á«æZ
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

ájQÉéàdG á«aô°üŸG äÉeóÿG

¢Tƒc ÖjOƒ¡Ñ°S
∫hCG ôjóe

äÉéàæŸG ôjƒ£Jh ≥jƒ°ùàdG

»©aóŸG øªMôdGóÑY
∫hCG ôjóe

áFõéàdG äÉ©«Ñe

¢SófÉfôa.»c.ΩG
ôjóe

π«°üëàdG IQGOEG

…ƒ∏©dG ódÉN
ôjóe

äÉ°ù°SDƒŸG äÉeóNh äÉ©«ÑŸG

ÉæÑdG ó«©°S QÉ°ûH
ôjóe óYÉ°ùe

øFÉHõdG äÉeóÿ ∫É°üJ’G õcôe

º°SÉ≤dG ø°ùM ˆGóÑY ¥GRôdGóÑY
IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Yh …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

äÉ«∏ª©dGh á«ª«∏b’G ´hôØdG ,áæjõÿG áYƒª›

»æ«°ù◊G Ú°ùM
ΩÉ©dG ôjóŸG

∞∏N ˆGóÑY ¥hQÉa
…ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

¢VÉjôdG ´ôa

…OÉª◊G óªfi º°SÉL
…ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

 äÉ«∏ª©dG

»£≤°ùŸG Ëôc QOÉf
…ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

 á«aô°üŸG äÓeÉ©ŸGh ácÎ°ûŸG ¢Vhô≤dG
á°ü°üîàŸG

ô°UÉædG ô°UÉf ¢VÉjQ
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

á«∏ëŸG ´hôØdGh ájõcôŸG äÉ«∏ª©dG

øé«dÉe ¢SÉeƒJ
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

QÉªãà°S’Gh ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG

OƒªëŸG É¡e
∫hCGôjóe

äÉ©«ÑŸGh áæjõÿG ≥jƒ°ùJ

Ê’ƒŸG ôØ©L »∏Y
∫hCGôjóe

∫ÉŸG ¥Gƒ°SCGh »ÑæLC’G ™£≤dG

ä’É`````°üJ’G π`````«dO
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»≤jó°U ΩGôcG ¥QÉW
∫hCG ôjóe

»ÑXƒHCG ´ôa

»°VQ Qƒ°üæe »eÉ°S
 ∫hCG ôjóe

ßaÉëŸG IQGOEG

óªMCG ∞°Sƒj ¢VÉjQ
ôjóe

äGQÉªãà°S’Gh ≥jOÉæ°üdG

ÊGhô°ùdG RÉéYG ¿ÉÁEG
ôjóe

áæjõÿG äÉ«∏ªY

¿GRƒdG ø°ùM
 ôjóe

áeÉ©dG äÉeóÿG

»NhódG ó°TGQ
 ôjóe

äÉbÉ£ÑdG äÉ«∏ªY

ôWÉîŸG áYƒª›

ójh õdQÉ°T ¢ShôH
 ΩÉ©dG ôjóŸG

¢û«gOƒH ˆGóÑY áªWÉa
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

¿ÉªàF’G ôWÉfl IQGOEG

ÚeCG ±QÉY
∫hCG ôjóe

¿ÉªàF’G IQGOEG

óªM Ú°ùM ø°ùM
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

ácô°ûdG ÒJôµ°Sh ,ÊƒfÉb QÉ°ûà°ùe

ô°UÉf óªfi ô°UÉf
∫hG ôjóe

IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S

¬«L ÉjQƒ°S
∫hCG ôjóe

äÉ«∏ª©dG ôWÉfl

 á«∏NGódG áHÉbôdG

ÉæÑdG ∞°Sƒj º©æŸGóÑY
…ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

á©HÉàŸGh ΩGõàd’G

»KQƒeÉeGQ ƒdÉH
∫hCG ôjóe

ΩGõàdE’G ∫Dƒ°ùe

OƒªëŸG óªMG ∫OÉY
ôjóe óYÉ°ùe

∫GƒeC’G π«°ùZ áëaÉµe ∫ƒÄ°ùe

 ájQGOE’G ¿ƒÄ°ûdGh IófÉ°ùŸG äÉeóÿG áYƒª›

á©ªL »∏Y ódÉN
ΩÉ©dG ôjóŸG

Ú°ùM øªMôdGóÑY ˆGóÑY
…ò«ØæàdG ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

IófÉ°ùŸG äÉeóÿG

…QÉ°üf’G óªfi áØ«∏N
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

ƒLGQ .ΩG . ¢SG .‘
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe

á«é«JGÎ°S’Gh á«dÉŸG

»LGQ .»H ∫ƒJCG
∫hCG ôjóe

ájô°ûÑdG OQGƒŸG

»MÉæL ˆGóÑY óªfi
∫hCG ôjóe

áfÉ«°üdGh äÉµ∏àªŸG

…QOƒL …hQ ÚgƒJ
∫hCG ôjóe

áeÉ©dG äÉbÓ©dG

133  I  ä’É`````°üJ’G π`````«dO



(Ü.Ω.¢T) »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH
106 Ü.¢U

»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH êôH
áeƒµ◊G ´QÉ°T

øjôëÑdG áµ∏‡ - áeÉæŸG
269 :…QÉéàdG πé°ùdG ºbQ

áFõŒ ´É£b ±ô°üªc …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe πÑb øe ¢üNôe

∞JÉ¡dG
17228800  ΩÉ©dG
17227722  áfGõÿG

¢ùcÉØdG
17228998  ΩÉ©dG
17213503  áæjõÿG

âØjƒ°S
NBOB BHBM

ÊhÎµd’G ójÈdG
nbb@nbbonline.com

âfÎf’G ™bƒe
www.nbbonline.com

øFÉHõdG äÉeóÿ ä’É°üJ’G õcôe
17214433

(áYÉ°S 24) äÉbÉ£ÑdG äÉeóN
 17214433

øjôëÑdG ‘ ´hôØdG
QÉ£ŸG

17321212  (∫ƒ°UƒdG áYÉb)
17321214  (IQOÉ¨ŸG áYÉb)
17643438  ‹ÉY
17622611  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T
17225622  ≈æãŸG ´QÉ°T
17671007  …ô°SCG
17756462  ‹GƒY
17696699  ™jóÑdG ´QÉ°T
17241242  …õcôŸG ¥ƒ°ùdG
17537466  á«°SÉeƒ∏HódG á≤£æŸG
17775284  »bô°ûdG ´ÉaôdG
17714900  ¢VQÉ©ŸG ´QÉ°T
17420898  óªM áæjóe
17672683  ó◊G
17689555  ≈°ù«Y áæjóe
17552257  ¢üØMóL
17256444  DƒdDƒ∏dG ´QÉ°T
17228800  (ójó÷G êÈdG ≈æÑe) »°ù«FôdG ´ôØdG
17322522  ¥ôëŸG ∫Éª°T
17343717  ¥ôëŸG ¥ƒ°S
17294191  ô°ü≤dG ´QÉ°T
17250777  á«fÉª∏°ùdG
17582666  ∞«°ùdG ´ôa
17731128  √Î°S
17413444  ∞bGh ¥ƒ°S
17006655  √QGƒcƒH

ä’É`````°üJ’G π`````«dO
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è«∏ÿG ‘ ´hôØdG

»ÑXƒHCG ´ôa
»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH

áÑ«à©dG êôH ,46080 Ü.¢U
»ÑXƒHG ,¿GóªM ï«°ûdG ´QÉ°T

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO

(00 9712) 6335288 :∞JÉg
(00 9712) 6333783 :¢ùcÉa
NATBAH EM 24344 :¢ùµ∏J

¢VÉjôdG ´ôa
»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH

11566 ¢VÉjôdG 65543 Ü.¢U
834 ºbQ ≈æÑe ,øjôëÑdG êôH

ó¡a ∂∏ŸG ´QÉ°T
¢VÉjôdG .É«∏©dG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

(00  9661) 2998800 :∞JÉg
(00  9661) 2998866 :¢ùcÉa

NBOBSARI :âØjƒ°S

º¡°SC’G »∏é°ùe
Ω.Ω.P Ò°T ôJƒ«Ñªc ‘QÉc

514 Ü.¢U
™HÉ°ùdG QhódG 74 Öàµe

πeGõdG êôH
øjôëÑdG áµ∏‡ ,áeÉæŸG
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