املؤسس ــة العربيـ ــة لضمـ ــان االستثم ــار وائتـم ــان الصـ ــادرات (ضمان) هي مؤسسة عربية إقليمية ذات كيان قانوني
مستقل ،أسست عام  1974مبوجب اتفاقية متعددة األطراف ،وقعتها حتى اآلن  21دولة عربية ،ومودعة لدى وزارة اخلارجية
في دولة الكويت .وقد باشرت أعمالها في مطلع إبريل عام  ،1975وتضم في عضويتها ،إلى جانب جميع األقطار العربية،
بعض الهيئات العربية الدولية .وتتخذ املؤسسة من دولة الكويت مقرا دائما لها ،ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض
باململكة العربية السعودية.

أغراض املؤسسة:
وفق اتفاقية إنشائها تعمل املؤسسة على حتقيق هدفني رئيسيني:
يتمثل األول في توفير خدمات الضمان ضد املخاطر غير التجارية لالستثمارات العربية البينية واألجنبية في الدول
العربية ،وضد املخاطر التجارية وغير التجارية الئتمان صادرات الدول العربية فيما بينها وملختلف دول العالم.
ويتمثل الغرض الثاني في املساهمة في زيادة الوعي االستثماري العربي من خالل مجموعة من األنشطة املكملة واخلدمات
املساندة التي تساهم في تطوير بيئة ومناخ االستثمارات العربية وأوضاعها ،وإبراز الفرص االستثمارية املتاحة وتنمية
قدرات الكوادر العربية في هذا املجال.
وفي سبيل حتقيق أغراضها تقوم املؤسسة بالتمويل الكلي أو اجلزئي للعمليات التي تؤمن عليها من خالل عمليات التخصيم
وحتصيل ديون الغير وتأمني الكفاالت والتراخيص واالمتيازات وحقوق امللكية الفكرية ،إضافة إلى املساهمة في رؤوس أموال
هيئات الضمان الوطنية العامة واخلاصة العربية ،ومتلك حصص فيها ،وتأسيس شركات املعلومات وإنشاء أو املشاركة في
إنشاء صناديق استثمارية خاصة لصالح حكومات أو مؤسسات األقطار املتعاقدة.
وفي أبريل (نيسان)  ،2014قامت وكالة "ستاندرد أند بورز" ،إحدى ابرز وكاالت التصنيف العاملية بتثبيت التصنيف االئتماني
املرتفع الذي سبق وأن حصلت عليه املؤسسة ،للعام السادس على التوالي بدرجة " "AAمبنظور مستقبلي "مستقر".

املركز الرئيسي
املقر الدائم للمنظمات العربية
تقاطع شارع جمال عبد الناصر وطريق املطار
الشويخ ،دولة الكويت
ص.ب  - 23568الصفاة 13096
هاتف - )+965( 24959555 :فاكس)+965( 24959596 /7:
البريد اإللكترونيinfo@dhaman.org :
املوقع الشبكيwww.dhaman.org :
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أجهزة املؤسسة
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) من األجهزة التالية:

 - 1مجلس املساهمني (اجلمعية العمومية)
وهو أعلى سلطة في املؤسسة وميثل جميع األعضاء (دوالً وهيئات) وتنعقد له كافة الصالحيات الالزمة لتحقيق
أغراضها .ومن املهام التي يتوالها ضمن صالحيات أخرى :وضع السياسة العامة التي حتكم عمل املؤسسة ،وتفسير
نصوص االتفاقية وتعديلها ،وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام.

 - 2مجلس اإلدارة
يتألف مجلس اإلدارة من ثمانية أعضاء غير متفرغني يتم اختيارهم ملدة ثالث سنوات وينتخب من بني أعضائه رئيساً(.)1
ويتولى املجلس إدارة أعمال املؤسسة ضمن الصالحيات املنصوص عليها في اتفاقية املؤسسة أو املخولة له من قبل
مجلس املساهمني ،وتتضمن تلك الصالحيات ضمن مهام أخرى :إقرار النظم واللوائح املالية واإلدارية ،وإقرار برامج
العمليات والبحوث املقترحة من املدير العام للمؤسسة ومتابعة تنفيذها ،وحتديد األوجه التي توظف فيها أموال
املؤسسة ،واعتماد املوازنة التقديرية وتقدمي تقرير سنوي عن نشاط املؤسسة ملجلس املساهمني.

أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة:
			
1 .1سعادة األستاذ /ناصر بن محمد القحطاني

رئيساً

2 .2سعادة األستاذ /إسحاق عبد الغني عبد الكرمي		

عضواً

			
3 .3سعادة الدكتور /علي رمضان أشنيبيش

عضواً

4 .4سعادة األستاذ /خالد علي البستاني 			

عضواً

5 .5سعادة األستاذ /أحمد علي بوكشيشة

عضواً

				
6 .6سعادة الدكتور /جواد ناجي حرز اللَّه

عضواً

7 .7سعادة األستاذة /شفاء محمد عمر بن مخاشن		

عضواً

				
8 .8سعادة الدكتور /محمد الغلبزوري

عضواً

 - 3املدير العام

سعادة األستاذ /فهد راشد اإلبراهيم

 - 4املوظفون الفنيون واإلداريون
( )1وفقاً لقرار مجلس املساهمني رقم ( )4لسنة  2013عدلت الفقرة (ب) من املادة ( )9من اتفاقية املؤسسة اخلاصة بعدد أعضاء مجلس اإلدارة على النحو
التالي « :مجلس اإلدارة ويتكون من تسعة أعضاء غير متفرغني من بني مواطني األقطار املتعاقدة يتم اختيارهم ملدة ثالث سنوات وينتخب من بني أعضائه رئيساً»
على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من أبريل  /نيسان  2014تاريخ إنتهاء والية مجلس اإلدارة احلالي.
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سعادة رئيس مجلس مساهمي املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في دور انعقاده الواحد
واألربعني.

حتية طيبة وبعد،
يطيب لي أن أرفع إلى مجلسكم املوقر تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن نشاط املؤسسة للعام  ،2013وفقا لنص البند

(هـ) من املادة ( )1/12من اتفاقية املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،،

ناصر بن محمد القحطاني
رئيس مجلس اإلدارة
تونس ،اجلمهورية التونسية،
نيسان (أبريل) 2014
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الفصل األول :حملة عامة عن األوضاع االقتصادية العاملية والعربية
 - 1االقتصاد العاملي :
شهد االقتصاد العاملي العديد من املتغيرات التي أدت في محصلتها إلى استمرار موجة تباطؤ وتيرة النمو للسنة الثالثة على
التوالي ،حيث أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر  2013تراجع معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي العاملي
من  %3.9عام  2011إلى  %3.2عام  2012ثم إلى  %2.9خالل عام  .2013ويرجع هذا التباطؤ في معدالت النمو بصورة
اساسية إلى األسباب التالية:
•

•تراجع معدالت النمو في مجموعة الدول املتقدمة من  %1.5عام  2012إلى  %1.2عام  2013كنتيجة رئيسية النكماش
اقتصاد منطقة اليورو بتحقيقه معدل منو سلبياً ،بلغ  %0.4عام  ،2013للعام الثاني على التوالي ،حيث حققت ثماني
دول وهي إيطاليا ،إسبانيا ،هولندا ،اليونان ،البرتغال ،فنلندا ،سلوفينيا وقبرص معدالت منو سلبية ،هذا إلى جانب
تراجع معدل منو الواليات املتحدة من  %2.8عام  2012إلى  % 1.6عام .2013

•

•تباطؤ النمو في مجموعة الدول الناشئة والنامية ليبلغ  %4.5عام  ،2013مقارنة بنحو  % 4.9عام  ،2012بسبب
العديد من التحديات والسيما على الصعيد املالي ،وذلك رغم أنها ال تزال تشكل اجلزء األكبر من النمو العاملي ،وذلك مع
األخذ في االعتبار أنه ال تزال هناك فوارق واسعة في معدالت النمو داخل كل مجموعة ،حيث زادت بعض الدول الكبرى
معدالت منوها ،مثل الهند  %3.8والبرازيل  ،%2.5في حني تراجعت معدالت النمو في دول أخرى ،مثل روسيا ،%1.5
والصني  ،%7.6رغم أنها التزال مرتفعة نسبياً.

وفيما يتعلق بأوضاع التمويل في العالم ،فقد كشف تقرير االستقرار املالي العاملي ،الصادر عن صندوق النقد الدولي في
أكتوبر  ،2013عن وجود سلسلة من التحوالت في املناطق الرئيسية من العالم ستؤدي رغم تباينها إلى املزيد من االستقرار
املالي ،حيث يواصل النظام املصرفي العاملي تطبيق معايير تنظيمية أقوى على مراحل متدرجة وابرزها :توجه الواليات املتحدة
جتاه التعافي االقتصادي يرجح تطبيق سياسات نقدية تقود لرفع أسعار الفائدة وتقلل من التيسيرات التمويلية اجلارية على
املدى الطويل ،كما تواجه األسواق الناشئة حتوالً نحو أوضاع خارجية أكثر تقلبا ومخاطر أقساط أعلى .وفي املقابل تتحرك
اليابان جتاه نظام سياسات «أبينوميكس» اجلديدة التي تتضمن إصالحات مالية وهيكلية وتتميز بدرجة أكبر من التيسير
النقدي .كذلك تتحرك منطقة اليورو نحو قطاع مالي أكثر قوة وأمنا بتعزيز النظم املالية وتخفيض مستويات الدين املفرطة.
وعلى صعيد توقعات عام  ،2014فترجح غالبية التقارير الدولية حدوث ارتفاع طفيف في معدل منو االقتصاد العاملي ،ليبلغ
نحو  %3.6عام  2014مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع معدل النمو للدول املتقدمة السيما مع عودة منطقة اليورو إلى مسيرة
النمو وإن كان طفيفا بعد عامني من االنكماش ،هذا إلى جانب النمو املرتفع املتوقع ملجموعة الدول الناشئة والنامية بسبب
استقرار السياسات النقدية واستمرار أسعار الفائدة قرب مستوياتها املنخفضة نسبيا في املدى القصير.
وفيما يتعلق مبعدل البطالة فمن املرجح أن يظل مرتفعا في العديد من الدول املتقدمة وكذلك في مختلف الدول الناشئة،
السيما دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وبخصوص معدل التضخم أو مستويات األسعار معبرا عنها بالرقم القياسي ألسعار املستهلك (متوسط الفترة) ،فقد شهد
انخفاضاً طفيفاً على املستوى العاملي بلغ  % 3.76عام  2013مقارنة بـ  % 3.98عام  ،2012وذلك كمحصلة نهائية لتراجعه
في مجموعة الدول املتقدمة ليسجل  %1.37عام  2013مقارنة بـ  % 1.97عام  ،2012في مقابل ارتفاعه في مجموعة الدول
الناشئة والنامية ليسجل  % 6.18عام  2013مقارنة بنحو  % 6.06عام .2012
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وعلى صعيد أسعار السلع الرئيسية في العالم ،فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار املواد األولية (سنة األساس
 )2005مبعدل  % 1.5خالل عام  ،2013كمحصلة النخفاض الرقم القياسي ألسعار معظم السلع الرئيسية ،فيما عدا أسعار
املواد اخلام الزراعية التي ارتفعت مبعدل  .%1.3حيث انخفضت األرقام القياسية ألسعار املواد الغذائية مبا فيها املشروبات
ومدخالت الصناعة مبعدل  ،% 1.5واملعادن مبعدل  ،% 3.9والسيما أسعار اليورانيوم التي تراجعت مبعدل  ،% 18.7النيكل
مبعدل  ،%12.7النحاس مبعدل  ،% 6.4األلومنيوم مبعدل  ،% 6.2مقابل ارتفاع أسعار الزنك مبعدل  ،% 0.2خام احلديد
مبعدل  ،%2.3القصدير مبعدل  ،% 4.7والرصاص مبعدل .% 6.1
وفي املقابل انخفض الرقم القياسي ألسعار الطاقة مبعدل  ،%1.5إذ انخفض الرقم القياسي العام ألسعار الغاز الطبيعي
مبعدل  %3.9خالل عام  ،2013كما شهدت أسعار النفط اخلام (وفق املتوسط احلسابي لألسعار الفورية خلامات برنت
وغرب تكساس الوسيط وفاحت دبي) انخفاضاً طفيفاً بلغ معدله  %0.5عام  ،2013كذلك سجل املتوسط السنوي للسعر
الفوري لسلة خامات أوبك خالل عام  2013حوالي  104.5دوالرات للبرميل ،مقارنة مع حوالي  105دوالرات للبرميل عام
 ،2012ويأتي هذا االنخفاض بسبب انتعاش متواضع في إنتاج النفط ،إال أن توقعات صندوق النقد الدولي لعام  2014ترجح
انخفاض أسعار النفط مبعدل .%3
وفيما يتعلق باألداء اخلارجي ،فقد استمر التباين في األداء وخصوصاً بني االقتصادات الكبرى في العالم ،فعلى صعيد
احلسابات اجلارية ،شهد العام  2013استمرار حتقق فوائض في احلسابات اجلارية في موازين مدفوعات الصني ،واليابان،
وروسيا ومعظم دول منطقة اليورو ،في مقابل تواصل العجز في دول مثل؛ الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والهند
والبرازيل ومعظم الدول األفريقية.
أما حركة التجارة العاملية للسلع واخلدمات (صادرات السلع واخلدمات) فقد شهدت منوا مبعدل  % 2.8من 22.5
تريليون دوالر عام  2012إلى  23.2تريليون دوالر عام  ،2013مقارنة مبعدل منو بلغ  % 0.9عام  2012ومعدل منو بلغ
 %17.9عام .2011
وعلى صعيد االستثمار األجنبي املباشر ،تشير التقديرات األولية املتاحة من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد)
والصادرة في أكتوبر  ،2013إلى انه خالل النصف األول من عام  2013ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية
بنسبة  %3.8لتبلغ  745مليار دوالر مقارنة بنحو  707.6مليارت دوالر في النصف األول من عام  ،2012مع وجود تباين
واضح بني مجموعة الدول املتقدمة ،ومجموعة الدول النامية ومجموعة االقتصادات املتحولة .وفي هذا السياق أفادت بيانات
النصف األول من العام  2013بالنتائج التالية:
•

•انخفاض للتدفقات الواردة ملجموعة الدول املتقدمة ،كمحصلة لتراجع التدفقات الواردة إلى غالبية الدول املضيفة
لالستثمار الرئيسية والسيما الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا .في مقابل منو التدفقات الواردة إلى اململكة املتحدة،
حيث أصبحت من أكبر الدول اجلاذبة في العالم خالل تلك الفترة.

•

•انخفاض طفيف للتدفقات الواردة إلى الدول النامية في آسيا ،رغم أنها ال تزال جتتذب أكثر من نصف التدفقات
املوجهة إلى مجموعة الدول النامية ،وربع التدفقات العاملية.

•

•ارتفاع للتدفقات الواردة ملجموعة الدول النامية واالقتصادات االنتقالية ،لتمثل حصة قياسية لم تبلغها من قبل تزيد
عن  %60من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية.

•

•زيادة التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية واالقتصادات االنتقالية ،بفضل منو عمليات االستحواذ في منطقة
أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي ،وتدفقات قياسية إلى روسيا.

•

•عمليات االندماج والتملك عبر احلدود واألرباح الكبيرة للشركات األجنبية كانت القوة الدافعة وراء منو االستثمار
األجنبي املباشر العاملي الراهن ،إضافة إلى منو االستثمار في مجاالت جديدة.
التقرير السنوي 2013
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•

•يرجح األنكتاد أن تظل تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  2013قريبة من مستوى عام  ،2012على الرغم من حتسن
أوضاع االقتصاد الكلي في الدول املتقدمة ،وذلك بسبب احتماالت انعكاس املخاطر املتعلقة مبنطقة اليورو والواليات
املتحدة ،وتباطؤ النمو في بعض األسواق الناشئة وانخفاض الطلب على السلع االستهالكية في الدول املتقدمة سلبيا
على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  ،أما فيما يتعلق بعام  2014فيتوقع األنكتاد أن تبدا تدفقات االستثمار
األجنبي املباشر العاملية في الزيادة.

وعلى صعيد صناعة الضمان تشير أحدث البيانات املتاحة من االحتاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار
(احتاد بيرن) ،الذي تأسس عام  1934ويضم  79هيئة دولية وإقليمية ووطنية إلى أنه بنهاية عام  2012جنحت الدول
األعضاء في رفع قيمة عمليات الضمان لعمليات التجارة واالستثمار في العالم ملستويات قياسية بلغت  1.8تريليون دوالر،
تغطى نحو  % 8.4من إجمالي التجارة السلعية العاملية .وذلك مقابل  1.76تريليون دوالر عام  ،2011و 1.50تريليون دوالر
عام  ،2010و 1.36تريليون دوالر عام .2009
وقد توزعت عمليات عام  2012ما بني  1.54تريليون دوالر الئتمان الصادرات للمدى القصير (مقارنة بـ  1.50تريليون
دوالر عام  ،)2011و 181مليار دوالر الئتمان الصادرات والتمويل للمديني املتوسط والطويل (مقارنة بـ  191مليار دوالر عام
 ،)2011و 93.5مليار دوالر لضمان االستثمار (مقارنة بـ  77.6مليار دوالر عام  .)2011وفي املقابل ارتفعت قيمة التعويضات
املستردة خالل عام  2012لتبلغ  3مليارات دوالر مقارنة بـ  2.6مليار دوالر عام  .2011كما ارتفعت قيمة التعويضات املدفوعة
لتبلغ  4.6مليار دوالر عام  2012مقارنة بـ  4مليارات دوالر عام .2011
كما شهد سوق الضمان العاملي خالل الشهور األولى من عام  2013اجتاهات توسعية في حجم عمليات هيئات تأمني ائتمان
الصادرات وضمان االستثمار في كافة أنواع املنتجات التأمينية وذلك لتلبية الطلب املتنامي مقروناً باستعداد هيئات الضمان
لتحمل املخاطر في سبيل تنفيذ دورها احليوي للحفاظ على تدفق االستثمارات وانسياب التبادل التجاري حول العالم.
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 - 2االقتصاد العربي
في ظل التعافي املتواضع ألداء االقتصاد العاملي ،انخفضت وتيرة النمو االقتصادي في املنطقة العربية .فعلى صعيد املؤشرات
االقتصادية ،تضمنت التقديرات األولية لصندوق النقد الدولي ،الصادرة في نوفمبر  ،2013انخفاضاً ملحوظاً في معدل
منو االقتصاد العربي للعام  2013حيث بلغ  % 3.4مقارنة مبعدل منو بلغ  % 9.3عام  ،2012وذلك كمحصلة النخفاض معدل
منو الناجت في  13دولة عربية ،في مقابل منو اقتصادات بقية الدول العربية مبعدالت تتراوح بني  % 0.80و.% 6.40
وبشكل عام تراجعت معدالت النمو في غالبية الدول العربية املصدرة للنفط ،وذلك لعدة أسباب أبرزها تراجع عائدات النفط
كمحصلة إجمالية النخفاض نسبي لإلنتاج وهبوط طفيف لألسعار بسبب تراجع الطلب العاملي على النفط بشكل عام وعلى
نفط أوبك بشكل خاص بعد زيادة إمدادات النفط من خارج املنظمة والسيما من قبل الواليات املتحدة التي سجلت ارتفاعا في
إنتاجها للنفط الصخري للعام الثاني على التوالي.
أما بقية الدول العربية املستوردة للنفط فقد تأثر البعض منها بشكل عام بأجواء الترقب واحلذر التي جنمت عن صعوبة وتأخر
التحوالت السياسية وزيادة أجواء عدم اليقني الناشئة عن التطورات اجلارية.
ولكن من املتوقع أن يعاود النمو في االقتصاد العربي ارتفاعه النسبي في عام  2014رغم انه سيظل دون املستويات التي
يفترض إسهامها في تخفيض معدالت البطالة املرتفعة ورفع مستويات املعيشة في عدد من بلدان املنطقة .هذا وتستند تلك
التوقعات إلى حتقق مجموعة من العوامل ابرزها ما يلي:
•

•تراجع حدة التطورات السياسية في بعض دول املنطقة وذلك مع تزايد احتماالت املضي قدما في املسار السياسي
في غالبية الدول.

•

•حتسن الظروف العاملية واحتماالت ارتفاع معدالت النمو مما سيترتب عليه زيادة معقولة في الطلب على النفط
وبالتالي عائداته اإلجمالية ،السيما اذا ما جنحت الدول املصدرة للنفط في مواجهة حتديات زيادة إنتاجها ،وذلك ما
لم حتدث زيادة كبيرة في اإلمدادات من خارج أوبك .

•

•مواصلة االقتصاد غير النفطي توسعه بوتيرة قوية في معظم البلدان ،تدعمه مستويات اإلنفاق العام املرتفعة والتعافي
التدريجي في منو ائتمان القطاع اخلاص.

والشك أن العوامل احمللية واإلقليمية ستظل أهم مصادر التحديات واالحتماالت السلبية ،التي ميكن أن تعوق حتقيق النمو املنشود
في الدول العربية ،السيما اذا ما تأخر تنفيذ برامج التحول السياسي واإلصالح االقتصادي واالجتماعي .
وفيما يتعلق مبعدالت التضخم أو مستويات األسعار معبرا عنها بالرقم القياسي ألسعار املستهلك (متوسط الفترة) ،فقد
انخفض في الدول العربية بشكل واضح ليبلغ  % 5.8عام  ،2013مقارنة مبعدل بلغ  % 6.2عام .2012
وعلى صعيد املديونية اخلارجية اإلجمالية للدول العربية فقد ارتفعت مبقدار  13.4مليار دوالر وبنسبة  % 1.75من 767
مليار دوالر عام  2012إلى  780مليار دوالر عام  ،2013مع توقعات بارتفاعها إلى  798مليار دوالر عام .2014
في حني ارتفعت االحتياطات اإلجمالية للدول العربية خالل عام  2013مبعدل  %11لتبلغ  1374مليار دوالر مقارنة بـ
 1240مليار دوالر عام  ،2012مع توقعات بارتفاع االحتياطات لتبلغ  1482مليار دوالر عام .2014
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وعلى صعيد االستثمار األجنبي املباشر ،تشير التقديرات الصادرة عن “ضمان” الي أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا من  42.9مليار دوالر عام  2011مبعدل  % 9.8إلى  47.1مليار دوالر عام ،2012
وذلك مقارنة مع  66.4مليار دوالر عام  2010و 81.7مليار دوالر عام  2009ومتوسط بلغ  74.7مليار دوالر خالل الفترة بني
عامي .2008 – 2005
ومثلت االستثمارات الوافدة إلى الدول العربية ما نسبته  %3.5من اإلجمالي العاملي البالغ  1.35تريليون دوالر ،و% 6.7
من إجمالي الدول النامية البالغ  702.8مليار دوالر عام  .2012وكانت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العاملية
قد شهدت تذبذبا خالل الفترة املاضية حيث ارتفعت من متوسط بلغ  %1.76خالل الفترة ما بني األعوام 2004 – 2000
إلى  %5.16ما بني األعوام  2009 – 2005ثم تراجعت إلى  % 4.71عام  2010وإلى  % 2.56عام .2011
وعلى صعيد حركة التجارة العربية للسلع واخلدمات ،فحسب التقديرات األولية املتوافرة من مصادر صندوق النقد
الدولي فقد منت مبقدار  55.5مليار دوالر وبنسبة  % 2.2من  2.57تريليون دوالر عام  2012إلى  2.63تريليون دوالر
عام  2013مع توقعات مبواصلة منوها مبعدل أسرع بقيمة  111.2مليار دوالر وبنسبة  % 4.2إلى  2.74تريليون دوالر عام
.2014
وفي هذا املجال ،انخفضت الصادرات العربية من السلع واخلدمات مبقدار  14.7مليار دوالر وبنسبة  %1.0من 1514
مليار دوالر عام  2012إلى  1499مليار دوالر عام  2013مع توقعات بنموها بقيمة  47.6مليار دوالر وبنسبة  %3.2إلى
 1547تريليون دوالر عام .2014
وفي املقابل ارتفعت الواردات العربية من السلع واخلدمات مبقدار  70.2مليار دوالر وبنسبة  % 6.6من  1059مليار دوالر
عام  2012إلى  1130مليار دوالر عام  2013مع توقعات مبواصلة االرتفاع مبقدار  63.6مليار دوالر وبنسبة  % 5.6عام
.2014
وعلى صعيد نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية واإلقليمية ،فقد ارتفع مجمل الضمانات التي وفرها ،أعضاء
«احتاد أمان» 16( ،مؤسسة ،توافرت عنها بيانات) حسب آخر البيانات املتوافرة لتبلغ نحو  19.4مليار دوالر خالل عام ،2012
مقابل  17.4مليار دوالر في عام .2011
وعلى مدار نحو أربعة عقود ومنذ تأسيس املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات عام  1974كأول
مؤسسة دولية متعددة األطراف تقدم خدمات ضمان االستثمار ضد املخاطر غير التجارية في الدول العربية جنحت “ضمان”
في خدمة العديد من املستثمرين العرب واألجانب في الدول العربية قبل أن تطور خدماتها فيما بعد لتشمل كذلك املصدرين
بعد استحداث خدمة تأمني ائتمان الصادرات عام  .1986حيث بلغت القيمة اإلجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2013
نحو  11مليار دوالر.
كما تشير اإلحصائيات خالل السنوات الست األخيرة إلى أن املؤسسة جنحت في حتقيق منو مطرد في عملياتها من 505
ماليني دوالر عام  2007إلى نحو  1.5مليار دوالر عام  2013ليصل إجمالي الفترة إلى نحو  8.1مليارات دوالر .
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الفصل الثاني :عمليات الضمان
 1.2محفظة عقود الضمان: 1
بلغت القيمة اإلجمالية حملفظة عقود الضمان في نهاية عام  2013مبلغ  1510.1مالين دوالر أمريكي ( 426.7مليون د.ك)
( ،)2مقارنة مببلغ  1723مليون دوالر أمريكي ( 485.5مليون د.ك) عام  ،2012أي بانخفاض نسبته ( .% 12.36انظر اجلدول
 .)1وفيما يلي تفاصيل محفظة عقود الضمان:
 1.1.2عقود ضمان االستثمار:
بلغت قيمة عقود ضمان االستثمار  233.1مليون دوالر أمريكي ( 65.9مليون د.ك) ،متثل ما نسبته  % 15.45من القيمة
اإلجمالية حملفظة عقود الضمان.
 2.1.2عقود تأمني ائتمان الصادرات:
بلغت قيمة عقود تأمني ائتمان الصادرات  1058.7مليون دوالر أمريكي ( 299.1مليون د.ك) ،متثل ما نسبته % 70.10
من القيمة اإلجمالية حملفظة عقود الضمان.
 3.1.2عقود إعادة التأمني الوارد:
بلغت قيمة العمليات املسندة إلى املؤسسة مبوجب اتفاقيات إعادة التأمني النسبية واالختيارية  218.2مليون دوالر أمريكي
( 61.7مليون د.ك) ،متثل ما نسبته  %14.45من القيمة اإلجمالية حملفظة عقود الضمان.

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
إعادة تأمني
% 14.45

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

% 15.45

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

% 70.10

 -1متثل عقود الضمان املبرمة خالل العام السارية منها واملنتهية
 - 2دوالر أمريكي واحد يعادل  0.28255د.ك كما في 2013/12/31
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ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ضمانﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
استفادﻣﻦمنﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻋﺮﺑﻴﺔوقدﻭﻋﺪﺩ
عربية وعدد
عربية وغير
من ()16
ومؤسسات
مستثمرون
املؤسسة خالل
هذا
ﻭﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ )6.76
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
(%14.41
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ )
العربيةﺩﻭﻟﺔ
 (%15.62ﻭ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
 (%ﻓ
36.25
(%فالبنوك
()%36.25
السعودية
اململكة العربية
مقدمتها
جاءت في
خارج) الدول
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ املقيمة
ﺎﻟﺒﻨﻮﻙواملشتركة
العربية
البنوك
)من
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ املتحدة
اإلمارات العربية
() )%6.76ودولة
ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اللبنانية
((%)%14.41واجلمهورية
الكويت
ودولة
()%15.62
العربية
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
(%3.66
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ )3.91
 (%ﻭ
5.82
واملشتركة ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ )
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 (%وجمهورية
)%0.28
(2.24
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ السورية
واجلمهورية العربية
وسويسرا ()%3.91
ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ )
((%0.29)%3.66
الهاشمية ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ )
األردنية(%1.47
واململكةﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )
ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ
((%2.24))%5.82
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
( )% 0.07ودولة
وفرنسا
()% 0.26
وبريطانيا
التونسية
()% 0.29
()% )1.47
)مصر
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ .(2
)ﺍﻧﻈﺮ
(%8.91
()%0.28ﺃﺧﺮﻯ )
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ
واجلمهورية (%ﻭ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )0.05
وأملانيا ﻭﺩﻭﻟﺔ
(%0.07
العربيةﻭﻓﺮﻧﺴﺎ
(%0.26
فلسطني ( )% 0.05ومجموعة دول أخرى (( )% 8.91انظر اجلدول .)2

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

0.7

ﻓﺮﻧﺴﺎ

1.0

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

4.0

ﺗﻮﻧﺲ

4.2

ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

4.4

ﻣﺼﺮ

22.3

ﺳﻮﺭﻳﺔ

33.8

ﺍﻷﺭﺩﻥ

55.2

ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ

59.0

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

87.8

ﻟﺒﻨﺎﻥ

102.1

ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ

134.6

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

217.6

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺑﻨﻮﻙ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

235.9

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

547.5
0

100

200
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ

300

400

500

600

وبلغ عدد الدول املضيفة لالستثمار أو املستوردة للسلع  55دولة ،منها  18دولة عربية تصدرتها جمهورية مصر العربية
واجلمهورية
()% 6.57
(6.82
العربية املتحدة
اإلمارات
تلتها دولة
()%13.77
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
()%6.11ﻣﺼﺮ
وليبياﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺗﺼﺪﺭﺗﻬﺎ
السعوديةﻋﺮﺑﻴﺔ
العربية 18ﺩﻭﻟﺔ
واململكة ،ﻣﻨﻬﺎ
 55)%ﺩﻭﻟﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ
الهاشمية
()%4.31
الكويت
ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔودولة
)% 5.25((%
اللبنانية
()%5.52
ﺩﻭﻟﺔالشعبية
الدميقراطية
(%
األردنية)6.11
واململكة ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ
(%6.57
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واجلمهورية)6.82
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍ
اجلزائرية (%ﺗﻠﺘﻬﺎ
)13.77
ودولة
)%
(2.84
اليمنية
واجلمهورية
)%
(3.19
السودان
فجمهورية
)%
(3.31
السورية
العربية
واجلمهورية
)%
(3.50
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ) (%5.52ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ) (%5.25ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ) (%4.31ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔاملغربية
( )%1.31واململكة
عمان
ﻓﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔوسلطنة
)%1.69((%
التونسية
واجلمهورية
ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ )%
البحرين (2.40
ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ )ومملكة
()% 2.58
قطر
ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
(%3.19
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ )
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ )3.31
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
(%3.51
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
1.31دولة
على 37
العقود
 (%بقية
توزعت
املوريتانية
واجلمهورية
()%0.72
العراق
وجمهورية
()%0.76
(%
ﻋﻤﺎﻥ )
ﺳﻠﻄﻨﺔ
فيما1.69
،)%ﻴﺔ )
(0.07ﺘﻮﻧﺴ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟ
اإلسالمية(%
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ )2.40
ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ
(%2.58
ﻗﻄﺮ )
 (%ﻭﺩﻭﻟﺔ
)2.84
العقود (انظر
(%قيمة
0.76من
()%29.28
نسبته
مبا
 .)3ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ) ،(%0.07ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺑﻘﻴﺔ
اجلدول(%
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ )0.72
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ )
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ  37ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%29.28ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ.(3
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ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ /ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺁﺳﻴﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺼﺮ

10.8

1.0

130.8
134.6

10.9
11.4
19.8
25.5
36.2
39.0
42.9
48.1
50.0
52.9

0

65.0

166.0

79.3
83.4
92.2
99.2
103.0

50

207.9
150

100

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

250

200

ﻧﻮﻉﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺑﺤﺴﺐﻧﻮﻉ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺤﺴﺐ
ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺗﺄﻣﻴﻦﺍﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻋﻘﻮﺩﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻋﻘﻮﺩ

ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺁﻻﺕ
ﻭﺃﺟﻬﺰﺓﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺁﻻﺕ
2.4
% %2

ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ
ﻭﻏﺎﺯ
ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﻧﻔﻂ،ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ
ﻧﻔﻂ،
ﻭﻏﺎﺯ
% 30.6

ﺻﻨﺎﻋﺔﺍﻷﻏﺬﻳﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ
%%
4.85

%31

ﺧﺸﺐ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ
ﺧﺸﺐ
ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻪ
% 8.4
%8

ﻭﻣﻮﺍﺩﻭﻣﻮﺍﺩ
ﻋﺎﺯﻟﺔﻋﺎﺯﻟﺔ
ﻣﻮﺍﺩﻣﻮﺍﺩ
ﺗﻐﻠﻴﻒ
ﺗﻐﻠﻴﻒ
% 20.2
%20

ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕﻧﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
% 3.3
%3

ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻌﺎﺩﻥ
ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
% 4.0
%4
ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺳﻠﻊ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺳﻠﻊ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
% 9.8
%10
ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎﺕﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ
%12.7

%13

ﺧﺸﺐﺃﻭﺃﻭﻣﻮﺍﺩ
ﻣﻦﺧﺸﺐ
ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻣﻦ
ﻋﺠﺎﺋﻦ
ﻟﻴﻔﻴﺔ
ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻴﻔﻴﺔ
% 3.7

%4
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 2.2إجمالي العقود السارية وااللتزامات القائمة:
 1.2.2إجمالي العقود السارية:
بلغت القيمة اإلجمالية لعقود الضمان السارية كما في  2013/12/31مبلغ  1,097.4مليون دوالر أمريكي ( 310.07مليون
د.ك) وذلك بانخفاض نسبته  % 12.97عن قيمة العقود السارية في العام  .2012وتوزعت هذه القيمة بنسبة % 21.24
لعقود ضمان االستثمار و % 78.76لعقود تأمني ائتمان الصادرات وإعادة التأمني.

 2.2.2إجمالي االلتزامات القائمة:
بلغت القيمة اإلجمالية لاللتزامات القائمة على املؤسسة جتاه األطراف املضمونة كما في  2013/12/31مبلغ  396.1مليون
دوالر أمريكي ( 111.92مليون د.ك) متثل  % 36.09من إجمالي قيمة العقود السارية ،وذلك مقارنة مببلغ  348.6مليون
دوالر أمريكي في العام ( .2012انظر اجلدول .)4

 2.3إجمالي أقساط الضمان:
بلغت القيمة اإلجمالية ألقساط الضمان في نهاية العام  5.12مليون دوالراً أمريكياً ( 1.45مليون د.ك).
من جهة أخرى ،ساهمت املؤسسة في عدد من عمليات متويل الصادرات املؤمن عليها لديها ،نتجت عنها عوائد بقيمة 185
الف دوالر أمريكي ( 52,111د.ك).

 4.2التعويض واالسترداد:
قامت املؤسسة بدفع تعويضني بقيمة إجمالية  5,706,846دوالراً أمريكياً (1,612,469د.ك)؛ بلغت قيمة األول
 5,696,046دوالراً أمريكياً ( 1,609,418د.ك) ألحد البنوك العربية األجنبية املشتركة عن حتقق خطر غير جتاري
في إحدى الدول األعضاء * والثاني بقيمة  10,800دوالر أمريكي ( 3,052د.ك) عن حتقق خطر جتاري .ولم تسترد
املؤسسة أي مبلغ خالل العام.

 2.5إعادة التأمني:
مت خالل العام جتديد  11اتفاقية إعادة تأمني وارد مع هيئات تامني ائتمان عربية وطنية منها  7اتفاقيات ائتمان صادرات
و 4اتفاقيات جتارة داخلية.
وفيما يتعلق باتفاقيات إعادة التأمني االختيارية الواردة فقد مت إبرام ثالث اتفاقيات ،منها واحدة لتغطية استثمار مباشر
واتفاقيتان لتغطية ائتمان الصادرات.
بلغ إجمالي قيمة العمليات املعاد التأمني عليها في مجال ائتمان الصادرات من قبل املؤسسة حوالي  218.2مليون دوالر
أمريكي ( 61.7مليون د.ك) .أشير إليها في البند  3.1.2أعاله.
* مت استرداد كامل قيمة التعويض بتاريخ 2014/2/6
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جدول رقم ()1

دوالر أمريكي
233,126,873
1,058,717,833
218,208,023

1,510,052,729

ضمان االستثمار

ائتمان الصادرات

إعادة تأمني

اإلجمـ ــالي العام

قيمة محفظة عقود الضمان املبرمة كما في نهاية عام 2013
دينار كويتي
65,869,998
299,140,724
61,654,677

426,665,399
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السعودية
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فلسطني
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 10شركات أجنبية
و بنوك مشتركة

بريطانيا

فرنسا

سويسرا

أملانيا

دول أخرى

اإلجمالي العام
النسبة إلى
اإلجمالي %

عقود االستثمار

% 10.09
% 7.60

% 1.74

% 3.15

% 6.88

% 0.33

دينار كويتي

دوالر أمريكي

النسبة إلى
اإلجمالي %
547,457,452

24,821,574.46

15,610,845.68

6,290,099.85

28,849,202.65

61,480,953.29

154,684,103.06
217,593,181

102,103,000

22,261,900

55,249,852

87,848,432

4,170,000

1,178,233.50

% 0.28

% 5.82

% 3.66

% 1.47

% 6.76

% 14.41

% 36.25

اإلجمالي

جدول رقم ()2
قيمة محفظة عقود الضمان املبرمة كما في نهاية عام  2013موزعة حسب األقطار املصدرة وحسب أنواع العقود
(بالدوالر األمريكي واملعادل بالدينار الكويتي)
النسبة

دوالر أمريكي دينار كويتي

عقود الصادرات

%

27,436,453
6,290,100

11,372,596

النسبة

دوالر أمريكي

97,103,000

22,261,900

40,249,852

87,848,432

24,821,574
1,178,234

%

دينار كويتي

118,535,282

33,492,144

%50.85

%38.06
% 2.14

-

% 6.43
-

128,856,203

428,922,170

25,072,633

1,412,750

-

4,238,250

-

-

-

4,170,000

36,408,320

% 33.59 121,191,959

88,736,978

5,000,000

-

15,000,000

-

-

-

-

5,854,613

-

-

1,654,221

-

% 2.51

33,820,000
680,000

230,011,264

9,555,841
192,134

64,989,683

-

% 2.65

% 0.05
% 18.01

-

33,820,000
680,000

235,865,877

-

9,555,841.00

192,134.00

66,643,903.55

4,000,000

% 2.24

% 0.05

% 15.62

1,130,200
282,550

16,670,450

% 4.62

% 0.08

% 0.31

1,000,000

59,000,000
4,440,012

1,254,525

% 0.35

4,440,012

59,000,000

1,000,000

4,000,000

-

-

-

-

134,563,023

38,020,782

% 10.54

134,563,023

38,020,782.15

1,254,525.39

16,670,450.00

282,550.00

1,130,200.00

-

-

-

-

65,869,998

%100

360,795,401 1,276,925,856

% 100

1,510,052,729

426,665,399

% 100

% 8.91

% 0.29

% 3.91

% 0.07

% 0.26

-

-

-

-

233,126,873

% 15.45

% 84.55

% 100
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(بالدوالر األمريكي واملعادل بالدينار الكويتي)

دوالر أمريكي
207,937,925
102,974,631
99,220,699
64,238,078
31,137,013
44,344,003
65,033,153
52,930,949
27,380,013
1,610,000
38,991,411
36,180,738
19,598,346
19,792,679
11,440,248

%
% 12.0
% 22.4
% 15.0
% 21.5
% 8.9
% 17.7
% 2.5
-

7,911,400
14,772,412
9,889,250
14,127,500
5,859,233
11,655,981
1,654,221
-

النسبة

دينار كويتي
58,752,861
29,095,482
28,034,809
18,150,469
8,797,763
12,529,398
18,375,117
14,955,640
7,736,223
454,906
11,017,023
10,222,868
5,537,513
5,592,421
3,232,442

عقود الصادرات

%
% 16.3
% 8.1
% 7.8
% 5.0
% 2.4
% 3.5
% 5.1
% 4.2
% 2.1
% 0.1
% 3.1
% 2.8
% 1.5
% 1.6
% 0.9

النسبة

دوالر أمريكي
207,937,925
102,974,631
99,220,699
92,238,078
83,419,485
79,344,003
65,033,153
52,930,949
50,000,000
48,116,991
42,862,810
38,991,411
36,180,738
25,452,959
19,792,679
11,440,248

اإلجمالي
دينار كويتي
58,752,861
29,095,482
28,034,809
26,061,869
23,570,175
22,418,648
18,375,117
14,955,640
14,127,500
13,595,456
12,110,887
11,017,023
10,222,868
7,191,734
5,592,421
3,232,442

النسبة إلى
اإلجمالي %
% 13.77
% 6.82
% 6.57
% 5.52
% 5.25
% 6.11
% 4.31
% 3.50
% 3.19
% 3.31
% 1.69
% 2.58
% 2.40
% 2.84
% 1.31
% 0.76

-

-

10,943,337

65,869,998 233,126,873
65,869,998 233,126,873

3,092,040

% 100
% 100

% 0.9

1,000,000
834,753,223
166,043,473
130,758,099
10,808,038
134,563,023
442,172,633
1,276,925,856

10,943,337

1,000,000
% 0.1
282,550
1,067,880,096 % 65.4 235,859,523
166,043,473 % 13.0 46,915,583
130,758,099 % 10.2 36,945,701
10,808,038
% 0.9
3,053,811
134,563,023 % 10.5 38,020,782
442,172,633 % 34.6 124,935,877
1,510,052,729 % 100 360,795,401

3,092,040

282,550
301,729,521
46,915,583
36,945,701
3,053,811
38,020,782
124,935,877
426,665,399

% 0.72

% 0.07
% 70.72
% 11.00
% 8.66
% 0.72
% 8.91
% 29.28
% 100

28,000,000
52,282,472
35,000,000
50,000,000
20,736,978
41,252,810
5,854,613
-

عقود االستثمار
دينار
دوالر أمريكي
كويتي

جدول رقم ()3
قيمة محفظة عقود الضمان املبرمة خالل عام  2013موزعة حسب األقطار املضيفة/املستوردة و حسب أنواع العقود

مصر
اإلمارات
السعودية
ليبيا
اجلزائر
لبنان
الكويت
األردن
سورية
السودان
اليمن
قطر
البحرين
تونس
سلطنة عمان
املغرب

القطر املضيف/املستورد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

العراق

موريتانيا

إجمالي الدول العربية
أوروبا
آسيا
أفريقيا
دول أخرى

إجمالي الدول غير العربية
اإلجمالي العام

النسبة إلى اإلجمالي %

% 15.45

% 84.55

-
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إجمالي العقود

عقود الصادرات

السارية

عقود االستثمار

السارية

إجمالي االلتزامات

جدول رقم ()4
قيمة العقود السارية وااللتزامات القائمة كما في  2013/12/31حسب القطر املضيف/املستورد وحسب أنواع العقود
(بالدوالر األمريكي واملعادل بالدينار الكويتي)
االلتزامات القائمة

السارية

دوالر
9,501,009
24,190,742
1,610,000
85,425,024

دينار
14,772,412
7,911,400
5,859,233
11,655,981
14,127,500
9,889,250
-

دوالر
52,282,472
28,000,000
20,736,978
41,252,810
50,000,000
35,000,000
-

اجلزائر
ليبيا
السودان
اليمن
سورية
لبنان
السعودية

القطر
املضيف

لعقود االستثمار

دينار
2,684,510
6,835,094
454,906
24,136,841

االلتزامات القائمة
لعقود

دوالر
61,783,481
28,000,000
44,927,720
42,862,810
50,000,000
35,000,000
85,425,024

القائمة
دينار
17,456,923
7,911,400
12,694,327
12,110,887
14,127,500
9,889,250
24,136,841

النسبة
من
دوالر
52,282,472
18,839,600
20,366,410
41,252,810
35,254,536
31,785,895.00
-

% 1.9

% 2.2

% 13.3
% 11.5
% 11.2
% 10.4
% 8.9
% 8.3
% 2.3

اإلجمالي
دينار
14,772,412
5,323,129
5,754,529
11,655,981
9,961,169
8,981,105
-

دوالر
52,499,740
45,690,418
44,247,358
41,252,810
35,254,536
32,734,461
9,300,772

ائتمان الصادرات
دينار
دوالر
61,389
217,268
7,586,699 26,850,818
6,747,562 23,880,948
268,017
948,566
2,627,933 9,300,772

2,446,872

8,659,962

-

7,441,784

2,102,676

7,441,784

2,102,676

دينار
14,833,802
12,909,827
12,502,091
11,655,981
9,961,169
9,249,122
2,627,933

تونس

قطر

5,854,613

-

1,654,221

-

18,697,269

8,659,962

32,272,123
5,282,913

اإلمارات
الكويت
األردن
البحرين
سلطنة
عمان
مصر
املغرب
موريتانيا
أفريقيا
آسيا
أوروبا
دول أخرى

9,118,488
24,551,882

-

-

-

32,272,123
6,937,134

-

-

-

9,118,488
5,854,613

94,889,164
55,808,670
44,421,654
34,058,751

17,940,522

22,356,432
11,246,176
1,000,000
37,734,378
133,353,232
134,021,096
97,099,209

1,654,221

26,810,933
15,768,740
12,551,338
9,623,300
5,069,094
6,316,810
3,177,607
282,550
10,661,849
37,678,956
37,867,661
27,435,382

-

2,604,623

94,889,164
55,808,670
44,421,654
34,058,751
17,940,522
22,356,432
11,246,176
1,000,000
37,734,378
133,353,232
134,021,096
97,099,209

8,591,026

735,936

26,810,933
15,768,740
12,551,338
9,623,300
5,069,094
6,316,810
3,177,607
282,550
10,661,849
37,678,956
37,867,661
27,435,382

2,427,394

8,459,236

-

8,591,026

2,390,157

-

2,427,394

% 2.1
5,052,444
3,319,140
2,405,847
1,936,622
864,554
710,708
524,731
22,380,113
3,541,670
2,613,319
67,300,000

العراق

1,427,568
937,823
679,772
547,192
244,280
200,811
148,263
6,323,501
1,000,699
738,393
19,015,615

-

5,052,444
3,319,140
2,405,847
1,936,622
864,554
710,708
524,731
22,380,113
3,541,670
2,613,319
67,300,000

-

1,427,568
937,823
679,772
547,192
244,280
200,811
148,263
6,323,501
1,000,699
738,393
19,015,615

2,446,872

% 1.3
% 0.8
% 0.6
% 0.5
% 0.2
% 0.2
% 0.1
% 0.0
% 5.6
% 0.9
% 0.7
% 17.0

% 100
111,924,070 396,121,287 53,821,523 190,484,952 58,102,547 205,636,336 310,073,841
1,097,412,286
اإلجمالي 244,203,843 864,285,413 65,869,998 233,126,873
العقود السارية :هي العقود سارية املفعول سواء نفذت أو لم تنفذ
االلتزامات القائمة :بالنسبة لعقود ضمان االستثمار هي قيمة ما نفذ من استثمار ،و بالنسبة لعقود ضمان ائتمان الصادرات هي قيمة الشحنات املنفذة ولم تسدد بعد .ال تعني هذه االلتزامات مبالغ واجبة الدفع إذ ال يكون
ذلك إال بعد حتقق اخلطر في أي منها.

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
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الفصل الثالث :األنشطة املكملة واخلدمات املساندة
 1.3املطبوعات والدراسات وأوراق العمل:
واصلت املؤسسة جهودها الرامية لبلوغ أحد أهداف إنشائها واملتمثل في نشر املعرفة واملساهمة في زيادة الوعي االستثماري
العربي ومستجدات صناعة الضمان من خالل مجموعة من األنشطة املكملة واخلدمات املساندة التي تساهم في تطوير مناخ
األعمال وتشجيع وجذب التدفقات التجارية والرأسمالية إلى الدول العربية على النحو التالي:
 1.1.3التقرير السنوي “مناخ االستثمار في الدول العربية”:
• •صدر عن املؤسسة خالل العام  2013النسخة الثامنة والعشرون من التقرير السنوي «مناخ االستثمار في الدول العربية
 ،»2013-2012حيث شهد تقرير هذا العام اعتماد منهجية جديدة كليا بعد استحداث املؤسسة ألول مرة لـ «مؤشر
ضمان جلاذبية االستثمار» الذي أصبح ضمن املؤشرات املهمة على املستويني اإلقليمي والدولي ،بشموله  110دول
عربية وأجنبية ورصده لنحو  114متغيرا ومؤشرا تعطي صورة دقيقة للمسئولني وصناع القرار ومؤسسات القطاع
اخلاص على جاذبية الدول لالستثمار األجنبي ،كذلك مت إصدار نسخة كاملة من التقرير باللغة اإلجنليزية ألول مرة
وذلك لتسهيل وتوسيع نطاق االستفادة من املعلومات واالستنتاجات واملقترحات الواردة في التقرير.
• •مت توزيع نحو  5000نسخة ورقية وإلكترونية من التقرير على اجلهات املختصة في الدول األعضاء وعلى املؤسسات
اإلقليمية واجلهات البحثية واملستثمرين ورجال األعمال في املنطقة العربية وخارجها ،كما مت حتميل التقرير واستمارة
االستبيان اخلاصة به على املوقع الشبكي للمؤسسة بهدف إتاحة الفرصة للمتابعني واملهتمني لالطالع عليه ،ومسح
آرائهم ،إلثراء جهود حتسينه وتطويره.
 2.1.3النشرة الفصلية “ضمان االستثمار”:
• •أصدرت املؤسسة خالل العام أربعة أعداد من النشرة الفصلية “ضمان االستثمار” ،بعد مواصلة تطوير شكلها الفني
ومضمونها .حيث تناولت قضايا وموضوعات وثيقة الصلة بعمل املؤسسة في مجاالت االستثمار والتجارة وصناعة
الضمان ،إضافة إلى األب��واب الثابتة التي تتناول أنشطة املؤسسة واجتماعات مجلس إدارتها ومجلس مساهميها.
حيث تناولت االفتتاحيات كلمات السيد املدير العام حول؛ مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار ،ضمان املخاطر وتشجيع
الصادرات العربية ،ضمان االستثمار والتجارة في ضوء مستجدات املنطقة ،امللتقى العربي لالستثمار  ..املصارحة
بداية احلل ،كما أدرجت النشرة ملفات ودراسات موسعة أعدتها املؤسسة عن؛ مؤشر ضمان لقياس جاذبية دول املنطقة
والعالم لالستثمار األجنبي ،التجارة اخلارجية العربية  ..مؤشرات األداء والتطور ،صناعة الضمان في الدول العربية
واإلسالمية والعالم ،امللتقى العربي لالستثمار  ..فجوة جاذبية االستثمار.
• •وزعت نحو  4500نسخة ،عبر البريد العادي و 1000نسخة إلكترونية من النشرة لكل عدد فصلي ،فضال عن إتاحتها
عبر املوقع الشبكي للمؤسسة.
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 3.1.3الدراسات وأوراق العمـل:
• •قدمت املؤسسة ( )25دراسة وورقة عمل متخصصة وموسعة خالل فعاليات اقتصادية مهمة عقدت في نحو  23دولة
عربية وأجنبية ،على مدار العام ،سلطت مبجملها الضوء على مؤشر ضمان جلاذبية الدول لالستثمار ومناخ االستثمار
وبيئة أداء األعمال في املنطقة ودور املؤسسة في تعزيز االستثمارات والصادرات في العالم العربي في ضوء املستجدات
األخيرة.
 4.1.3املعلومات والبيانات:
• •إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة في املؤسسة تضم نحو  375الف بيان ترصد  114متغيراً لتقييم جاذبية الدول
لالستثمار األجنبي في  110دول عربية وأجنبية بسالسل زمنية متتد  30عاما في املتوسط.
 2.3األنشطة والفعاليات واملؤمترات :
أوال :نظمت املؤسسة “امللتقى العربي لالستثمار :فجوة جاذبية االستثمار” في دولة الكويت يومي  10و  11ديسمبر
 2013حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لدولة الكويت وبحضور نحو  300من الوزراء واملسئولني ورجال األعمال
واخلبراء واملتخصصني.
ثانيا :شاركت املؤسسة في ( )18فعالية اقتصادية ،خالل العام ،تضمنت:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•“االجتماعات السنوية للتحالف االئتماني الدولي” ،باريس – فرنسا  24 -22 ،يناير .2013
•“ملتقى التجارة والتمويل السنوي العاشر” دبي – اإلمارات 19 -17 ،فبراير .2013
•“مؤمتر ضمان املخاطر السياسية الئتمان الصادرات” لندن – اململكة املتحدة 28-25 ،فبراير .2013
•“املؤمتر السنوي التاسع عشر ملنتدى البحوث االقتصادية” الكويت 5 -3 ،مارس .2013
•“ملتقى “االستثمار السعودي – السوداني” الرياض -السعودية 14 – 13 ،أبريل .2013
•“اجتماعات غرف التجارة والصناعة األملانية “ ،الدوحة – قطر 21 ،أبريل .2013
•“اجتماع املجلس التنفيذي الحتاد أمان “ ،جدة  -السعودية  ،مايو .2013
•“االجتماع التحضيري ملؤمتر أصحاب األعمال واملستثمرين العرب  -مرام  ،”16بيروت -لبنان ،مايو .2013
•“مؤمتر “االستثمار في األمن الغذائي العربي” اخلرطوم -السودان 21-20 ،مايو .2013
•“اجتماعات نادي براغ السنوية”  ،براغ  -التشيك 29 -27 ،مايو . 2013
•“اجتماع التنسيق السابع لتعزيز التعاون في مجال متويل وضمان التجارة” اخلرطوم – السودان 5 ،سبتمبر .2013
•“مؤمتر دوفيل لشراكة االستثمار” وحلقة نقاش “إدارة مخاطر االستثمار في البلدان التي متر مبرحلة انتقالية”،
لندن – اململكة املتحدة 16 ،سبتمبر .2013
• “قمة تأمني االئتمان التجاري” ،دبي  -اإلمارات 24 -23 ،سبتمبر .2013
•“ملتقى آليات تأمني الصادرات واالستثمار وتسهيل متويلها” ،تونس 10 ،أكتوبر .2013
•“ املنتدى االقتصادي العربي األفريقي” ،الكويت 12 -11،نوفمبر .2013
•“املنتدى االقتصادي العربي  -األوروبي الثاني” ،عمان – األردن 20 -21 ،نوفمبر .2013
•“ امللتقى االستثماري املصري اخلليجي” ،القاهرة -مصر 5 - 4 ،ديسمبر .2013
•“اجتماع املجلس التنفيذي السنوي الرابع الحتاد أمان” ،الدوحة – قطر ،ديسمبر .2013
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 3.3التعاون واالتصال اخلارجي:
نشطت املؤسسة خالل العام في تعزيز التعاون مع اجلهات واملؤسسات العربيـة والدولية في املنطقة والعالم عبر
محاور مختلفة وأبرزها؛
• • توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع كل من البنك التركي للتصدير واالستيراد واملؤسسة اإلسالمية لتأمني
االستثمار وتأمني ائتمان الصادرات ومكتب استثمار رأس املال األجنبي في الكويت ومؤسسة تشجيع االستثمار
في األردن وغرفة جتارة وصناعة البحرين ،ومع أحد مكاتب االستشارات في اإلم��ارات ،ومع احدى شركات
خدمات التأمني في لبنان.
• •زيارات رسمية إلى  11دولة عربية هي :السعودية واإلم��ارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين ولبنان واألردن
ومصر والسودان وتونس واملغرب ،إلى جانب زيارة  5دول أوروبية هي :فرنسا واململكة املتحدة والتشيك وسويسرا
وقبرص مت خاللها االلتقاء بعدد من املسئولني احلكوميني والسيما في وزارات املالية واالقتصاد والتجارة
والتعاون الدولي واالستثمار والبنوك املركزية وجهات تشجيع االستثمار ومؤسسات ضمان ائتمان الصادرات
والقروض ،وذلك لتعزيز التعاون فيما بني املؤسسة وتلك اجلهات في مجاالت عمل املؤسسة.
• •استقبال وفود من  16دولة عربية وأجنبية متثل جهات حكومية ومنظمات إقليمية دولية مثل الرابطة العاملية
لوكاالت ترويج االستثمار ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "األنكتاد" ،كما واصلت املؤسسة مشاوراتها
املستمرة مع العديد من الهيئات العربية والدولية خالل الفعاليات املتنوعة التي تنظمها أو تشارك بها أو عبر
قنوات االتصال املختلفة.
• •مهمات تسويقية وزي��ارات ميدانية ولقاءات لعدد من املؤسسات االستثمارية والتصديرية والتمويلية العربية
واألجنبية ووسطاء التأمني في  16دولة عربية و 5دول أجنبية باإلضافة إلى دولة املقر.
• •حتديث املطبوعات التعريفية والترويجية فضال عن تنفيذ حمالت بريدية إلكترونية ،وذلك بهدف التعريف
بخدمات املؤسسة ومستجداتها في مجال تأمني االستثمار وتأمني ائتمان الصادرات وتأمني التخصيم والتجارة
الداخلية ،إضافة إلى خدمة تأمني املصارف واملؤسسات التمويلية.
 4.3تطويـر املوارد البشرية:
واصلت املؤسسة تطوير املوارد البشرية واالرتقاء باملهارات الفنية املتخصصة ،من خالل برنامج ودورات تدريبية
داخلية وخارجية ،حيث أوف��دت ممثليها حلضور دورة تدريبية عن سياسات اكتتاب مخاطر االئتمان والسندات
العاصمة اللبنانية بيروت خالل شهر أبريل  ،2013وكذلك ورشة عمل عن “مستجدات إدارة املوارد البشرية” خالل
شهر فبراير  2013في دولة الكويت ،إلى جانب ندوة عن “ التقنيات اجلديدة لشركة أوراكل العاملية” في العاصمة
اللبنانية بيروت خالل شهر أبريل  ،2013فضال عن دورة تدريبية عن “مبادئ وأساسيات العالقات العامة” والتي
نظمتها جمعية العالقات العامة في الكويت خالل شهر سبتمبر  ،2013ودورة لتنمية مهارات اللغة اإلجنليزية والتي
نظمها املجلس الثقافي البريطاني في الكويت خالل شهري نوفمبر وديسمبر  ،2013هذا إلى جانب تكثيف التدريب
الداخلي والذاتي في مختلف اإلدارات .
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 5.3تقنية املعلومات:
مت خالل العام تعزيز االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلوماتية ،في تسهيل وتسريع وتدقيق األعمال عبر تطوير أنظمة
تؤمن الدعم الفني الفعال ملختلف إدارات املؤسسة من خالل ما يلي:
 1.5.3األنظمة والبرامج

• •تطوير ومكننة معظم العمليات والسيما املتعلقة بتسجيل األعمال وبالنسخ االحتياطي ومراقبة ومتابعة أداء
قواعد البيانات والشبكات واألنظمة.

• •استحداث نظم حفظ وإدارة الوثائق واملراسالت والنافذة املوحدة إلدارة العمليات وإدارة الشؤون املالية واالدارية.

• •حتديث النظم اخلاصة بشؤون املوظفني وطلب خدمات الدعم الفني وتطوير عدد من قواعد البيانات وزيادة
سرعتها واستحداث نظم متطور ملراقبة محركها وأدائها والتغيرات التي تطرأ عليها ومصدرها.

• •تطوير نظم خدمة عمالء املؤسسة والسيما نظام إعادة التأمني لتلبية املستجدات على صعيد االتفاقيات.
• •االنتهاء من مركز قواعد البيانات اخلاص باحتاد أمان وإطالقه.

 2.5.3الشبكات والبنى التحتية:

• •تطوير خدمة اإلنترنت الالسلكية والبريد اإللكتروني من خارج املؤسسة ونظم االتصاالت الهاتفية وربطها.
• •حتديث نظم متابعة وحماية الشبكة واخلوادم وإعادة مالءمتها للقواعد العامة املتبعة دولياً بالتعاون مع شركة
أرنست أند يونغ
• •بدء استخدام األنظمة االفتراضية متهيداً لتعميمها وتفعيل املسح اإللكتروني وتطوير النسخ االحتياطي على
األشرطة ودراسة خدمات االستضافة االلكترونية خارج املؤسسة.
 3.5.3املوقع الشبكي:

مت متابعة تطوير املوقع الشبكي للمؤسسة باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية ،وخصوصا على صعيد احملتوى
ليشمل؛ مواصلة تطوير اخلدمات اإللكترونية املقدمة للعمالء ،إضافة مطبوعات وتقارير ونشرات ودوريات ،سالسل
زمنية إلحصاءات االستثمارات األجنبية املباشرة ،حملات إحصائية عن الدول األعضاء ،الفرص االستثمارية املتاحة
في معظم الدول العربية والتشريعات ذات الصلة باالستثمار ،الرد على نحو  90طلب معلومات ،وهو ما أسفر إلى
جانب النشاط اإلعالمي والترويجي عن استقطاب أكثر من  24ألف زيارة من  121دولة .كما مت متابعة حتديث
وتطوير املوقع الشبكي لهيئات الضمان العربية اإلسالمية «احتاد أمان».
 6.3النشاط اإلعالمي:
جنحت املؤسسة في تعزيز تواجدها على الساحة اإلعالمية بإصدار أكثر من  22بياناً وإجراء نحو  12لقا ًء مع صحف
ومجالت ومحطات تلفزيونية إقليمية ودولية أثمرت عن رصد أكثر من ( )1100خبر وموضوع في مختلف وسائل
اإلعالم ووكاالت األنباء املقروءة واملسموعة واملرئية اإلقليمية والدولية وباللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية ،كما
احتلت تلك املواد اإلعالمية مساحات كبيرة في أكثر وسائل اإلعالم العربية والدولية شهرة وأوسعها انتشارا وبزيادة
عن الفترة املناظرة من العام السابق ومبا أسفر عن حتقيق أه��داف املؤسسة بنشر الوعي االستثماري والترويج
خلدمات الضمان بصورة أكثر فعالية.
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الفصل الرابع :التقرير املالي
تظهر امليزانية العمومية كما في  31ديسمبر  2013أن إجمالي موجودات املؤسسة بلغ  114,225,958دينارا كويتيا
( 404,268,122دوالرا أمريكيا) كما يظهره الشكل التالي:
موجودات املؤسسة كما فى 31ديسمبر 2013
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ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
 

كما بلغت حقوق امللكية في  31ديسمبر  2013مبلغ  106,800,551دينارا كويتيا ( 377,988,147دوالرا أمريكيا) وهي

تتكون من رأس املال املدفوع وقدره  68,414,267دينارا كويتيا ( 242,131,541دوالرا أمريكيا) واالحتياطي العام وقدره

 38,796,741دينارا كويتيا ( 137,309,294دوالرا أمريكيا) والتغيرات املتراكمة في القيمة العادلة وقدرها ()410,457
دينارا كويتيا ما يعادل ( 1,452,688دوالرا أمريكيا) ،وجتدر اإلشارة أن حقوق امللكية زادت هذا العام مبقدار  15.09مليون

دينار كويتي ما يعادل  53.41مليون دوالر أمريكي.

وفيما يتعلق بالدخل واإلنفاق كما في  31ديسمبر 2013فقد بلغ الدخل من نتائج الضمان والفوائد على السندات والودائع
وحسابات حتت الطلب واإليرادات األخرى  1,821,773دينارا كويتيا ( )6,447,613دوالرا أمريكيا.

كما أظهرت نتائج االستثمار أرباحاً محققة قدرها  2,394,294دينارا كويتيا ( 8,473,877دوالرا أمريكيا) من توزيعات أرباح

وبيع عدد من االستثمارات في سندات وصناديق مالية ومحافظ استثمارية ،وبلغت أرباح فروق العملة  14,485دينارا كويتيا
وبذلك يكون مجموع األرباح التشغيلية  4,230,552دينارا كويتيا ( 14,972,755دوالراً أمريكيا).
وفيما يتعلق بصافي نتائج أعمال السنة  2013فيظهر ربحاً قدره  1,456,191دينارا كويتيا ( )5,153,746دوالرا أمريكيا.
فيما يتعلق باملصاريف العمومية واإلدارية في  31ديسمبر  2013فقد بلغت  2,774,361دينارا كويتيا ( 9,819,009دوالرات
أمريكية) بارتفاع قدره  175,377دينارا كويتيا ،وهي ما زالت أقل من التقديرات احملددة لها باملوازنة التقديرية لعام .2013
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الم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات
م�ؤ�س�سة �أقطار عربية ذات �شخ�صية قانونية م�ستقلة
البيانات المالية
 31دي�سمبر 2013
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الم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات
م�ؤ�س�س��ة �أقطار عربية ذات �شخ�ص��ية قانونية م�س��تقلة

بيان الدخل
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2013

الإيرادات:
�إجمالي �أق�ساط ال�ضمان
�أق�ساط �ضمان محولة
�صافي �أق�ساط ال�ضمان
احتياطي �أق�ساط غير مكت�سبة
احتياطي تعوي�ضات تحت الت�سوية

�إي�ضـاحات
3

11
11

�صافي �أق�ساط ال�ضمان المكت�سبة
�إيرادات وعموالت �أخرى
نتائج ال�ضمان
�إيرادات فوائد
�صافي �إيرادات ا�ستثمارات
ربح تحويل عمالت �أجنبية
�إيرادات �أخرى متنوعة

4

مجموع الإيرادات
الم�صروفات
ربح ال�سنة

5

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

1,146,482
()427,795
ــــــــــــــــــــــــ
718,687
205,143
()289,984
ــــــــــــــــــــــــ
633,846
55,565
ــــــــــــــــــــــــ
689,411

1,179,142
()224,641
ــــــــــــــــــــــــ
954,501
13,392
()312,642
ــــــــــــــــــــــــ
655,251
11,450
ــــــــــــــــــــــــ
666,701

1,131,359
2,394,294
14,485
1,003
ــــــــــــــــــــــــ
4,230,552

1,156,726
1,773,144
70,692
10,175
ــــــــــــــــــــــــ
3,677,438

()2,774,361
ــــــــــــــــــــــــ
1,456,191
====================

()2,598,984
ــــــــــــــــــــــــ
1,078,454
====================

�إن االي�ضاحات المرفقة من  1الى  19ت�شكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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بيان الدخل ال�شامل
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2013
�إي�ضـاحات
ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى
�إيرادات (خ�سائر) �شاملة �أخرى �سوف يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى بيان الدخل في فترات الحقة
موجودات مالية من ا�ستثمارات متاحة للبيع:
�أرباح غير محققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
للبيع
متاحة
ا�ستثمارات
�أرباح محققة محولة �إلى بيان الدخل من بيع
4
خ�سارة انخفا�ض القيمة من ا�ستثمارات متاحة للبيع محولة �إلى بيان الدخل 4 & 8
�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة
�إجمالي الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

�إن االي�ضاحات المرفقة من  1الى  19ت�شكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

1,456,191

1,078,454

2,371,684
()3,048,480
1,517,733
ــــــــــــــــــــــــ
840,937
ــــــــــــــــــــــــ
2,297,128
====================

3,395,661
()2,148,442
782,689
ــــــــــــــــــــــــ
2,029,908
ــــــــــــــــــــــــ
3,108,362
====================

الم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات
م�ؤ�س�س��ة �أقطار عربية ذات �شخ�ص��ية قانونية م�س��تقلة

بيان المركز المالي
في  31دي�سمبر 2013

الموجودات
النقد والنقد المعادل
ودائع لأجل
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات في �شركة زميلة
تعوي�ضات قابلة للإ�سترداد
مدينون وموجودات �أخرى
ممتلكات ومعدات

�إي�ضـاحات
6
6
7
8
9
10

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
دائنون ومطلوبات �أخرى
احتياطيات ت�أمين فنية
التزامات بموجب عقد �إيجار تمويلي
الم�ستحق �إلى �شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين
مدخرات العاملين ومكاف�أة نهاية الخدمة

11
12

�إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
ر�أ�س المال المدفوع
احتياطي عام
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
�إجمالي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
�إن االي�ضاحات المرفقة من  1الى  19ت�شكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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14

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

29,780,749
15,995,976
62,626,746
2,169,256
2,275,340
1,377,891
ــــــــــــــــــــــــ
114,225,958
====================

6,883,960
17,500,000
1,928,837
68,283,911
1,368,617
583,261
647,519
1,446,796
ــــــــــــــــــــــــ
98,642,901
====================

672,965
1,389,311
1,902,863
835,389
2,624,879
ــــــــــــــــــــــــ
7,425,407
ــــــــــــــــــــــــ

445,174
1,307,484
1,946,243
835,389
2,397,788
ــــــــــــــــــــــــ
6,932,078
ــــــــــــــــــــــــ

68,414,267
38,796,741
()410,457
ــــــــــــــــــــــــ
106,800,551
ــــــــــــــــــــــــ
114,225,958
====================

55,621,667
37,340,550
()1,251,394
ــــــــــــــــــــــــ
91,710,823
ــــــــــــــــــــــــ
98,642,901
====================
التقرير ال�سنوي 2013
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2013

الر�صيد كما في  1يناير 2013
ربح ال�سنة
�أرباح �شاملة �أخرى
�إجمالي الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
المحول �إلى االحتياطي العام
زيادة ر�أ�س المال (�إي�ضاح )13
الر�صيد في  31دي�سمبر 2013

الر�صيد كما في  1يناير 2012
ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى
�إجمالي الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
المحول �إلى االحتياطي العام
الر�صيد في  31دي�سمبر 2012

ر�أ�س
المال المدفوع
دينار كويتي

�إحتياطي
عام
دينار كويتي

التغيرات
المتراكمة في
القيمة العادلة
دينار كويتي

�أرباح
محتفظ بها
دينار كويتي

دينار كويتي

55,621,667
ــــــــــــــــــــــــ
        ــــــــــــــــــــــــ
        12,792,600
ــــــــــــــــــــــــ
68,414,267
====================

37,340,550
ــــــــــــــــــــــــ
        ــــــــــــــــــــــــ
    1,456,191
ــــــــــــــــــــــــ
38,796,741
====================

()1,251,394
ــــــــــــــــــــــــ
    840,937
ــــــــــــــــــــــــ
840,937
    ــــــــــــــــــــــــ
()410,457
====================

ــــــــــــــــــــــــ
1,456,191
    ــــــــــــــــــــــــ
1,456,191
()1,456,191
ــــــــــــــــــــــــ
====================

91,710,823
ــــــــــــــــــــــــ
1,456,191
840,937
ــــــــــــــــــــــــ
2,297,128
     12,792,600
ــــــــــــــــــــــــ
106,800,551
====================

- )3,281,302( 36,262,096
88,602,461
55,621,667
1,078,454
1,078,454
2,029,908
2,029,908
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
2,029,908
3,108,362
1,078,454
(- )1,078,454
1,078,454
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
- )1,251,394( 37,340,550 55,621,667
91,710,823
==================== ==================== ==================== ==================== ====================
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بيان التدفقات النقدية

لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2013
�أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة
تعديـالت لـ:
ا�ستهالك
�صافي �إيرادات ا�ستثمارات
�إيرادات فوائد
مخ�ص�ص انخفا�ض قيمة تعوي�ضات قابلة لال�سترداد
م�صروفات عقد �إيجار تمويلي

2013
�إي�ضاحات
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

1,456,191

1,078,454

86,618
()2,394,294
()1,131,359
83,939
179,617
ــــــــــــــــــــــــ
()1,719,288

91,915
()1,773,144
()1,156,726
179,617
ــــــــــــــــــــــــ
()1,579,884

()1,398,151
()1,669,934
227,791
81,827
319,258
ــــــــــــــــــــــــ
()4,158,497
762,671
901,689
()92,167
ــــــــــــــــــــــــ
()2,586,304
ــــــــــــــــــــــــ

821,301
()13,136
228,523
()13,953
155,336
ــــــــــــــــــــــــ
()401,813
420,609
707,676
ــــــــــــــــــــــــ
726,472
ــــــــــــــــــــــــ

()14,013,965
()51,813,633
61,241,764
()17,713
17,037
17,500,000
ــــــــــــــــــــــــ
12,913,490
ــــــــــــــــــــــــ

()1,005,000
300,000
()6,012,878
()40,217
17,522
4,515,925
ــــــــــــــــــــــــ
()2,224,648
ــــــــــــــــــــــــ

()222,997
12,792,600
ــــــــــــــــــــــــ
12,569,603
ــــــــــــــــــــــــ
22,896,789

()220,159
ــــــــــــــــــــــــ
()220,159
ــــــــــــــــــــــــ
()1,718,335

6,883,960
ــــــــــــــــــــــــ
29,780,749
====================

8,602,295
ــــــــــــــــــــــــ
6,883,960
====================

5
4
12

التغيرات في موجودات ومطلوبات الت�شغيل:
مدينون وموجودات �أخرى
تعوي�ضات قابلة لال�سترداد
دائنون ومطلوبات �أخرى
احتياطيات ت�أمين فنية
الم�ستحق �إلى �شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين
مدخرات العاملين ومكاف�أة نهاية الخدمة
النقد الم�ستخدم في العمليات
�إيرادات توزيعات �أرباح م�ستلمة
�إيرادات فوائد م�ستلمة
مكاف�أة نهاية الخدمة للعاملين
�صافي التدفقات النقدية (الم�ستخدمة في) الناتجة من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
المح�صل من بيع ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
المح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات �أرباح من �شركة زميلة
ودائع لأجل
�صافي التدفقات النقدية الناتجة من (الم�ستخدمة في) �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
�سداد التزامات بموجب عقد �إيجار تمويلي
زيادة ر�أ�س المال

13

�صافي التدفقات النقدية الناتجة من (الم�ستخدمة في) �أن�شطة التمويل
الزيادة (النق�ص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية ال�سنة
النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة
�إن االي�ضاحات المرفقة من  1الى  19ت�شكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
  - 1ن�شاط الم�ؤ�س�سة وطبيعة عملها

�إن الم�ؤ�س�سة هي م�ؤ�س�سة �أقطار عربية ذات �شخ�صية قانونية م�ستقلة ت�أ�س�ست وفق ًا لالتفاقية بين الأقطار العربية الأع�ضاء� .إن الأغرا�ض
الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة هي توفير ال�ضمان لال�ستثمارات بين الأقطار العربية �ضد المخاطر غير التجارية واالئتمانات المرتبطة بالتجارة بين
الأقطار الم�ساهمة من الأخطار التجارية وغير التجارية المن�صو�ص عليها في اتفاقية �إن�شائها .تعمل الم�ؤ�س�سة �أي�ض ًا على ت�شجيع اال�ستثمارات
والتجارة بين الأقطار الم�ساهمة.
يقع مقر الم�ؤ�س�سة في دولة الكويت وعنوان مكتبها الم�سجل هو �ص .ب ،23568 .ال�صفاة  ،13096دولة الكويت.
تم الموافقة على �إ�صدار البيانات المالية من قبل مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة في  20فبراير .2014

 - 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة

�أ�سا�س الإعدا د
�أعدت البيانات المالية وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تعد البيانات المالية وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء قيا�س اال�ستثمارات المتاحة للبيع واال�ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل وفق ًا للقيمة العادلة.
تم عر�ض البيانات المالية بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئي�سية للم�ؤ�س�سة.
�أ) التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية
ال توجد تغييرات على ال�سيا�سات المحا�سبية للم�ؤ�س�سة خالل ال�سنة با�ستثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدل التالية
كما في  1يناير :2013

المعيار الدولي للتقارير المالية  7الإف�صاحات  -تقا�ص الموجودات والمطلوبات المالية – تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 7

تتطلب هذه التعديالت من الم�ؤ�س�سة �أن تقوم بالإف�صاح عن معلومات تتعلق بحقوق التقا�ص والترتيبات ذات ال�صلة (مثل اتفاقيات ال�ضمان).
�إن هذه الإف�صاحات توفر للم�ستخدمين معلومات قد تكون مفيدة في تقييم ت�أثير ترتيبات التقا�ص على المركز المالي للم�ؤ�س�سة� .إن
الإف�صاحات الجديدة مطلوبة لكافة الأدوات المالية المحققة والتي تم مقا�صتها وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي  32الأدوات المالية :العر�ض.
ت�سري الإف�صاحات �أي�ضا على الأدوات المالية المحققة والتي تخ�ضع لترتيب مقا�صة �أ�سا�سي ملزم �أو ترتيب مماثل بغ�ض النظر عن �إجراء
تقا�ص وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي � .32إن هذه التعديالت لم يكن لها �أي ت�أثير جوهري على المركز �أو الأداء المالي للم�ؤ�س�سة.

معيار المحا�سبة الدولي  28ا�ستثمارات في ال�شركات الزميلة و�شركات المحا�صة (كما هو معدل في )2012

كنتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  11الترتيبات الم�شتركة والمعيار الدولي للتقارير المالية  12االف�صاح عن الح�ص�ص في
�شركات اخرى ،تم تعديل ا�سم معيار المحا�سبة الدولي  28ا�ستثمارات في �شركات زميلة لي�صبح معيار المحا�سبة الدولي  28ا�ستثمارات في
�شركات زميلة و�شركات محا�صة ،ويبين تطبيق طريقة حقوق الملكية على اال�ستثمارات في �شركات المحا�صة بالإ�ضافة �إلى ال�شركات الزميلة.
�إن هذه التعديالت لم يكن لها �أي ت�أثير جوهري على المركز �أو الأداء المالي للم�ؤ�س�سة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  12الإف�صاح عن الح�ص�ص في �شركات �أخرى

يت�ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  12كافة الإف�صاحات الموجودة �سابق ًا في معيار المحا�سبة الدولي  27التي تتعلق بالبيانات المالية
المجمعة وكذلك كافة الإف�صاحات المت�ضمنة �سابق ًا في معيار المحا�سبة الدولي  31ومعيار المحا�سبة  .28تتعلق هذه الإف�صاحات بح�ص�ص
الم�ؤ�س�سة في ال�شركات التابعة والترتيبات الم�شتركة وال�شركات الزميلة وال�شركات المهيكلة� .إن هذه التعديالت لم يكن لها �أي ت�أثير جوهري
على المركز �أو الأداء المالي للم�ؤ�س�سة.
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� 2إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
 ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهام ة (تتمة)�أ) التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية  13قيا�س القيمة العادلة

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  13م�صدر ًا واحد ًا للإر�شادات حول المعايير الدولية للتقارير المالية لكافة قيا�سات القيمة العادلة .ال
يغير المعيار الدولي للتقارير المالية  13توقيت �ضرورة ا�ستخدام الم�ؤ�س�سة للقيمة العادلة ،ولكن يقدم المعيار �إر�شادات حول كيفية قيا�س
القيمة العادلة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية عندما يكون من ال�ضروري تحديد القيمة العادلة �أو عندما ي�سمح بتطبيقها .لم يكن لهذه
التعديالت ت�أثير جوهري على المركز �أو الأداء المالي للم�ؤ�س�سة.

معيار المحا�سبة الدولي  1عر�ض بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى – تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 1

تغير التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي  1طريقة تجميع البنود المعرو�ضة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى .يتم عر�ض البنود التي يمكن
�إعادة ت�صنيفها (�أو “�إعادة �إدراجها”) �إلى الأرباح �أو الخ�سائر في فترة م�ستقبلية ب�صورة منف�صلة عن البنود التي ال يمكن �إعادة ت�صنيفها
(على �سبيل المثال �صافي الخ�سارة �أو الربح من الموجودات المالية المتاحة للبيع) .لم يكن لهذه التعديالت ت�أثير جوهري على المركز �أو
الأداء المالي للم�ؤ�س�سة.

معيار المحا�سبة الدولي  19مزايا الموظفين (معدل)

قام مجل�س معايير المحا�سبة الدولية ب�إ�صدار عدد من التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي  .19تتراوح هذه التعديالت بين تعديالت
جوهرية كا�ستبعاد الآلية الأ�سا�سية ومفهوم العائدات المتوقعة على موجودات البرنامج على �سبيل المثال وتغييرات ب�سيطة كبع�ض التو�ضيحات
و�إعادة ال�صياغة .لم يكن لهذه التعديالت ت�أثير جوهري على المركز �أو الأداء المالي للم�ؤ�س�سة.
معايير �صادرة ولكن لم ت�سري بعد
فيما يلي المعايير ال�صادرة ولكن لم ي�سري مفعولها بعد حتى تاريخ �إ�صدار البيانات المالية للم�ؤ�س�سة� .إن هذه المعايير هي المعايير والتف�سيرات
ال�صادرة والتي تتوقع الم�ؤ�س�سة ب�صورة معقولة �أن يكون لها ت�أثير على الإف�صاحات والمركز واالداء المالي عند تطبيقها في الم�ستقبل .تنوي
الم�ؤ�س�سة تطبيق تلك المعايير عند �سريان مفعولها .تقوم الم�ؤ�س�سة حالي ًا بتقييم نتائج تطبيق هذه المعايير الجديدة التي ت�سري على الفترات
المحا�سبية في الم�ستقبل ولم تقم بالتطبيق المبكر لأي من المعايير التالية:

المعيار
المعيار الدولي للتقارير المالية 9
معيار المحا�سبة الدولي 32

اال�سم
الأدوات المالية :الت�صنيف والقيا�س (ي�سري اعتبار ًا من  1يناير )2015
مقا�صة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 32
(ي�سري اعتبار ًا من  1يناير )2014

معيار المحا�سبة الدولي 36

�إف�صاحات المبلغ الممكن ا�سترداده للموجودات غير المالية (ي�سري اعتبار ًا من  1يناير )2014

ب) ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
فيما يلي ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المطبقة:
تحقق الإيرادات
 ت�ؤخذ �صافي �أق�ساط ال�ضمان �إلى الإيرادات على مدى فترة الوثائق المتعلقة بها على �أ�سا�س ن�سبي. تتحقق �إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت الحق في ا�ستالم الدفعة.النقد والنقد المعادل
يت�ضمن النقد من نقد في ال�صندوق ولدى البنوك .ويتكون النقد المعادل من النقد والأر�صدة لدى البنوك والودائع وت�سهيالت الوكالة ذات
فترة ا�ستحقاق �أ�صلية لفترة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
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ب  -ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
ا�ستثمارات
يتم ت�صنيف الأداة المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إن كان محتفظ ًا بها للمتاجرة �أو م�صنفة كذلك عند التحقق
المبدئي .ويتم ت�صنيف الأدوات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إن كانت الم�ؤ�س�سة تدير هذه اال�ستثمارات وتتخذ
قرارات ال�شراء والبيع ا�ستناد ًا �إلى قيمتها العادلة.
�إن قيمة كل من هذه الفئات لال�ستثمارات التي تم �إدراجها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مف�صح عنها في الإي�ضاح .7
يتم قيا�س الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مبدئي ًا بالقيمة العادلة .يتم ت�سجيل تكاليف المعاملة على الأدوات
المالية من خالل بيان الدخل كم�صروفات على الفور .بعد التحقق المبدئي ،يعاد قيا�س كافة الأدوات المالية التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل وفق ًا للقيمة العادلة مع �إدراج كافة التغيرات في القيمة العادلة �ضمن بيان الدخل.
بالن�سبة لال�ستثمارات غير المحتفظ بها لغاية اال�ستحقاق �أو الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ،ف�إنه يتم
ت�صنيفها كمتاحة للبيع ويتم �إدراجها بالقيمة العادلة ،مع ت�سجيل �أي �أرباح �أو خ�سائر ناتجة في الإي��رادات ال�شاملة وعر�ضها �ضمن حقوق
الملكية في احتياطي القيمة العادلة ،با�ستثناء خ�سائر االنخفا�ض في القيمة ،و�أرباح وخ�سائر تويل العمالت الأجنبية في حالة البنود المالية.
بالن�سبة للأ�سهم غير الم�سعرة والأ�سهم ذات الإيرادات غير الثابتة الم�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع ،والتي ال يمكن قيا�س القيمة العادلة
ب�صورة موثوق منها ،ف�إنها يتم ت�سجيلها بالتكلفة ،وت�شمل تكلفة المعاملة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض في القيمة .عند ا�ستبعاد هذه اال�ستثمارات،
يتم تحويل الأرباح �أو الخ�سائر المتراكمة في الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إلى بيان الدخل .في حال �أن هذه اال�ستثمارات تحمل فائدة ،ف�إنه يتم
ت�سجيل الفائدة التي يتم احت�سابها با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية في بيان الدخل.
�إن القيمة العادلة للموجودات المالية الم�صنفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والموجودات المتاحة للبيع هي
�أ�سعارها المعرو�ضة بال�سوق في تاريخ التقارير المالية.
يتم تحقق او عدم تحقق الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واال�ستثمارات المتاحة للبيع بتاريخ المتاجرة� ،أي
في التاريخ الذي تلتزم فيه الم�ؤ�س�سة ب�شراء �أو بيع اال�ستثمار.
تعوي�ضات قابلة لال�سترداد
تقوم الم�ؤ�س�سة وفقا لالتفاقية با�سترداد التعوي�ضات المتكبدة والمدفوعة من قبلها تعوي�ضا للأفراد والهيئات الم�ؤمن لها �ضد المخاطر غير
التجارية من الدول الم�ساهمة المعنية�.إن التعوي�ضات المدفوعة فيما يتعلق بالمخاطر التجارية هي م�سئولية الم�ستورد وتخ�ضع لترتيبات اعادة
التامين .بالتالي فان التعوي�ضات الممكن ا�ستردادها تدرج بالقيمة اال�سمية.
ا�ستثمار في �شركة زميلة
�إن ال�شركة الزميلة هي تلك المن�ش�أة التي تمار�س عليها الم�ؤ�س�سة ت�أثير ًا كبير ًا ،ولكن لي�س �سيطرة ،على �سيا�ساتها المالية والت�شغيلية .يتم
المحا�سبة عن اال�ستثمار في �شركة زميلة كحقوق ملكية.
المدينون
يدرج المدينون بالقيمة اال�سمية ناق�ص ًا مخ�ص�ص الح�سابات الم�شكوك في تح�صيلها.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
 - 2ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)

ب) ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
الممتلكات والمعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك المتراكم وخ�سائر الهبوط في القيمة .يتم احت�ساب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت
على مدى الأعمار الإنتاجية لبنود الممتلكات والمعدات كما يلي:
�سيارات
�أثاث ومعدات
مباني

� 5سنوات
�سنة واحدة
� 40سنة

يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة اال�ستهالك دوريا للت�أكد من �أن الطريقة وفترة اال�ستهالك متفقتين مع المنفعة االقت�صادية المتوقعة من
بنود الممتلكات والمعدات.
الدائنون
يدرج الدائنون بالتكلفة المطف�أة.
احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة
�إن الأق�ساط غير المكت�سبة هي تلك الأجزاء من الأق�ساط المكت�سبة المكتتبة في �سنة التي تتعلق بفترات مخاطر بعد تاريخ التقارير المالية.
يتم ت�أجيل الن�سبة المتعلقة بفترات الحقة كاحتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة.
احتياطي تعوي�ضات تحت الت�سوية
يتم �إجراء تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للتعوي�ضات المبلغ عنها كما في تاريخ التقارير المالية� .إن مخ�ص�ص التعوي�ضات تحت الت�سوية،
الذي ي�ستند �إلى تقديرات الخ�سارة التي من المحتمل �سدادها لكل من التعوي�ضات لم يتم دفعها ،يتم احت�سابه من قبل الإدارة في �ضوء
المعلومات المتوفرة وا�ستناد ًا �إلى الخبرة ال�سابقة ويتم تعديله بالتغييرات في الظروف الحالية والتعر�ض المتزايد للمخاطر وتكلفة التعوي�ضات
الناتجة وخطورة وتكرار التعوي�ضات الحديثة ،متى كان ذلك منا�سب ًا.
عقود الإيجار التمويلي
�إن الموجودات الم�ست�أجرة بموجب عقد �إيجار تمويلي يتم ر�سملتها في بيان المركز المالي وا�ستهالكها على مدى �أعمارها الإنتاجية .يتم �إدراج
نف�س المبلغ �ضمن المطلوبات في بيان المركز المالي لقاء االلتزامات الإيجارية بموجب عقد الت�أجير التمويلي .وتحمل الفوائد المت�ضمنة
�ضمن الإيجارات في بيان الدخل على مدة فترة عقد اال�ستئجار والتي تمثل ن�سبة ثابتة من االلتزام المتبقي.
�إعادة الت�أمين
تقوم الم�ؤ�س�سة من خالل الن�شاط العادي بالعمل على الحد من الخ�سائر التي قد تنتج عن عمليات ال�ضمان وذلك عن طريق �إعادة ت�أمين بع�ض
المخاطر مع �شركات �إعادة الت�أمين� .إن عقود معيدي الت�أمين ال تعفي الم�ؤ�س�سة من التزاماتها نحو حاملي الوثائق ؛ بالتالي ،ف�إن عدم وفاء
�شركات �إعادة الت�أمين بالتزاماتهم يمكن �أن يت�سبب في خ�سائر للم�ؤ�س�سة .ترى الإدارة �أن تعر�ض الم�ؤ�س�سة لتلك المخاطر �ضئيل جد ًا حيث
�أن الخ�سائر المتكبدة في تعوي�ض حاملي الوثائق هي في النهاية م�سئولية الأطراف المقابلة �أو الأقطار الم�ساهمة .ويتم تقدير المبالغ المتوقع
ا�ستردادها من �شركات �إعادة الت�أمين ب�صورة ثابتة وفق ًا لاللتزام بالتعوي�ضات المتعلق بها.
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ب) ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
مكاف�أة نهاية الخدم ة
يتم احت�ساب مكاف�أة نهاية الخدمة للمدير العام بناء على المادة رقم ( )6من قرار ال�سادة وزراء المال واالقت�صاد العرب ال�صادر في �أبو
ظبي .وتحت�سب مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين الآخرين على �أ�سا�س رواتبهم وفترات الخدمة المتراكمة لكل منهم �أو بنا ًء على �شروط التعاقد
للموظف �إذا ما كانت هذه العقود توفر مزايا �إ�ضافية.
العمالت الأجنبية
تقيد المعامالت بالعمالت الأجنبية بالدينار الكويتي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ المعاملة ،ويتم تقييم الموجودات والمطلوبات
النقدية بالعمالت الأجنبية بتاريخ التقارير المالية ويتم تحويلها �إلى الدينار الكويتي وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة كما في ذلك التاريخ .ويتم
�إدراج فروق التقييم الناتجة عن التحويل في بيان الدخل.
الأحداث المحتملة
ال يتم �إدراج المطلوبات المحتملة �ضمن البيانات المالية بل يتم الإف�صاح عنها ما لم يكن احتمال تحقيق خ�سائر اقت�صادية م�ستبعد ًا .ال يتم
�إدراج الموجودات المحتملة �ضمن البيانات المالية بل يتم الإف�صاح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقت�صادية مرجح ًا.
مخ�ص�صات
ت�سجل المخ�ص�صات عندما يكون على الم�ؤ�س�سة التزام حالي (قانوني �أو ا�ستداللي) ناتج من حدث وقع في الما�ضي وتكون تكاليف �سداد
االلتزام محتملة الوقوع ويمكن قيا�سها ب�صورة موثوق منها.
الأحكام المحا�سبية
عند تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية للم�ؤ�س�سة ،قامت الإدارة باتخاذ الأحكام التالية بغ�ض النظر عن تلك التي تت�ضمن تقديرات �أخرى والتي لها
�أكبر الأثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية:

ت�صنيف اال�ستثمارات

يتعين على الإدارة اتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة ا�ستثمار معين �سواء كان يجب ت�صنيفه كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أو ا�ستثمارات متاحة للبيع.
يعتمد ت�صنيف اال�ستثمارات كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه اال�ستثمارات.
وفي حالة توافر قيمة عادلة لها موثوق منها وكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة كجزء من نتائج الفترة ،ف�إن هذه اال�ستثمارات ت�صنف
كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
يتم ت�صنيف كافة اال�ستثمارات الأخرى كا�ستثمارات متاحة للبيع.

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات

تقوم الم�ؤ�س�سة بمعاملة اال�ستثمارات المتاحة للبيع في �أ�سهم كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض كبير �أو متوا�صل في
القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها �أو عندما يكون هناك دليل �إيجابي �آخر بوجود انخفا�ض في القيمة� .إن عملية تحديد االنخفا�ض «الكبير» �أو
«المتوا�صل» تتطلب قرارات �أ�سا�سية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم الم�ؤ�س�سة بتقييم العوامل الأخرى بما في ذلك التقلبات العادية في �أ�سعار الأ�سهم
بالن�سبة للأ�سهم الم�سعرة والتدفقات النقدية الم�ستقبلية وعوامل الخ�صم للأ�سهم غير الم�سعرة.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
 - 2ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)

ب) ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
عدم الت�أكد من التقديرات
�إن �إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من الإدارة القيام بتقديرات وافترا�ضات ت�ؤثر على المبالغ المدرجة
للموجودات والمطلوبات والإف�صاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية والمبالغ المدرجة للإيرادات والم�صروفات
خالل ال�سنة المالية .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
فيما يلي االفترا�ضات الرئي�سية التي تتعلق بالأ�سباب الم�ستقبلية والرئي�سية الأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ التقارير المالية والتي
لها �أثر كبير ي�ؤدي �إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل ال�سنة المالية الالحقة:

تقييم اال�ستثمارات في الأ�سهم غير الم�سعرة

ي�ستند تقييم اال�ستثمارات في الأ�سهم غير الم�سعرة عاد ًة �إلى �أحد العوامل التالية:
•معامالت حديثة في ال�سوق ب�شروط تجارية بحتة.
•القيمة العادلة الحالية لأداة �أخرى مماثلة �إلى حد كبير.
•التدفقات النقدية المتوقعة مخ�صومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات �شروط و�سمات مخاطر مماثلة� ،أو
•نماذج تقييم �أخرى.
�إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخ�صم لال�ستثمارات في �أ�سهم غير م�سعرة يتطلب تقديرات هامة.

مطلوبات عقد الت�أمين

بالن�سبة لعقود الت�أمين  ،يجب و�ضع تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المدرجة كما في تاريخ التقرير المالية ومخ�ص�ص
المطالبات تحت الت�سوية .يمكن �أن ي�ستغرق التحديد الم�ؤكد لتكاليف المطالبات النهائية وتكاليف بع�ض �أنواع الوثائق فترة طويلة من الوقت.

� - 3إجمالي �أق�ساط ال�ضمان

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

�إجمالي �أق�ساط ال�ضمان المكتتبة

1,402,672

1,368,280

ناق�ص ًا� :صافي الأعباء الفنية

()256,190
ــــــــــــــــــــــــ
1,146,482
====================

()189,138
ــــــــــــــــــــــــ
1,179,142
====================

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

� - 4صافي �إيرادات ا�ستثمارات
�أرباح (خ�سائر) غير محققة من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل
�أرباح محققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح
ح�صة في نتائج �شركة زميلة
خ�سارة انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع (�إي�ضاح )8

53,174
3,048,480
762,671
47,702
()1,517,733
ــــــــــــــــــــــــ
2,394,294
====================

()54,021
2,148,442
420,609
40,803
()782,689
ــــــــــــــــــــــــ
1,773,144
====================
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
 - 5الم�صروفات
الب ــاب الأول – رواتب و�أجور ومكاف�آت
البـاب الثاني – م�صروفات عمومية و�إدارية
الباب الثالث – م�صروفات ا�ستهالك
الباب الرابع – مخ�ص�صات و�أخرى

 - 6النقد والنقد المعادل

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

1,850,626
787,951
86,618
49,166
ــــــــــــــــــــــــ
2,774,361
====================

1,678,706
800,349
91,915
28,014
ــــــــــــــــــــــــ
2,598,984
====================

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

4,427,763
نقد في ال�صندوق ولدى البنوك
6,826,322
ودائع لأجل
18,526,664
ودائع وكالة
ــــــــــــــــــــــــ
29,780,749
ناق�ص ًا :ودائع لأجل ت�ستحق بعد ثالثة �أ�شهر
ــــــــــــــــــــــــ
29,780,749
====================
�إن متو�سط معدل الفائدة على الودائع يتراوح بين � % 0.25إلى � % 0.125 :2012( % 1.00إلى .)% 10.71
�إن متو�سط معدل الفائدة على ودائع الوكالة يتراوح بين � % 0.113إلى .)% 0.32 :2012( % 0.90
�إن تعر�ض الم�ؤ�س�سة لمخاطر معدل الفائدة وتحليل الح�سا�سية للموجودات مف�صح عنه في �إي�ضاح .17

 - 7ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
محتفظ بها للمتاجرة:
ا�ستثمار في محافظ �أوراق مالية م�سعرة مدارة
�صناديق مدارة
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3,441,158
19,252,302
1,690,500
ــــــــــــــــــــــــ
24,383,960
()17,500,000
ــــــــــــــــــــــــ
6,883,960
====================

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

1,865,348
14,130,628
ــــــــــــــــــــــــ
15,995,976
====================

1,928,837
ــــــــــــــــــــــــ
1,928,837
====================
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
 - 8ا�ستثمارات متاحة للبيع

�سندات
�صناديق مدارة
ا�ستثمار يف برنامج متويل التجارة العربية*
ا�ستثمار يف ال�شركة التون�سية لت�أمني التجارة اخلارجية (�إي�ضاح )9

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

18,294,924
42,566,809
365,731
1,399,282
ــــــــــــــــــــــــ
62,626,746
====================

9,419,230
58,498,950
365,731
ــــــــــــــــــــــــ
68,283,911
====================

تت�ضمن اال�ستثمارات المتاحة للبيع مبلغ  1,433,899دينار كويتي ( 1,680,828 :2012دينار كويتي) م�سجل بالتكلفة ناق�ص ًا االنخفا�ض في القيمة
“�إذا وجد» ،نظر ًا لطبيعة التدفقات النقدية الم�ستقبلية التي ال يمكن التنب�ؤ بها ونظر ًا لعدم توفر طرق منا�سبة �أخرى للتو�صل �إلى قيا�س موثوق به
للقيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات.
�إن اال�ستثمارات المتاحة للبيع التي تحمل فائدة لها معدالت فائدة تتراوح بين � % 5.25إلى � 5.25% :2012( % 9.75إلى .)% 9.75
تم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض في القيمة بمبلغ  1,517,733دينار كويتي ( 782,689 :2012دينار كويتي) فيما يتعلق بال�صناديق المدارة التي
تعر�ضت النخفا�ض كبير ومتوا�صل في القيمة (�إي�ضاح .)4
* تمثل اال�ستثمارات في برنامج تمويل التجارة العربية ن�سبة  %.25من ر�أ�سمال برنامج تمويل التجارة العربية ( ،)%.25 :2012الذي تم �إن�شا�ؤه
في �إطار �صندوق النقد العربي بهدف تن�شيط التجارة بين الأقطار العربية ،ونظر ًا لطبيعة التدفقات النقدية الم�ستقبلية التي ال يمكن التنب�ؤ بها
ونظر ًا لعدم توفر طرق منا�سبة �أخرى للتو�صل �إلى قيا�س موثوق به للقيمة العادلة ،ف�إن اال�ستثمار يدرج بالتكلفة.

 - 9ا�ستثمار في �شركة زميلة
يوجد لدى الم�ؤ�س�سة اال�ستثمار التالي في �شركة زميلة:

بلد الت�أ�سي�س
ال�شركة التون�سية لت�أمين التجارة الخارجية

تون�س

ن�سبة الملكية

2013

2012

% 25

% 25

الن�شاط الأ�سا�سي
ت�أمين التجارة الخارجية

قامت الم�ؤ�س�سة خالل �سنة  2009بحيازة � 50,000سهم مقابل مبلغ  1,331,977دينار كويتي بن�سبة  % 25من ر�أ�سمال «ال�شركة التون�سية لت�أمين
التجارة الخارجية»� ،شركة م�ؤ�س�سة في الجمهورية التون�سية.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
 - 9ا�ستثمار في �شركة زميلة(تتمة)
ح�صة الم�ؤ�س�سة في بيان المركز المالي لل�شركة الزميلة:
�صافي الموجودات
ن�سبة ح�صة الملكية
ح�صة في �صافي الموجودات

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

5,474,468
% 25
ــــــــــــــــــــــــ
1,368,617

5,381,344
% 25
ــــــــــــــــــــــــ
1,345,336

40,803
47,702
ح�صة في نتائج �شركة زميلة
()17,522
()17,037
توزيعات �أرباح م�ستلمة
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
1,399,282
1,368,617
�صافي قيمة الموجودات لل�شركة الزميلة
()1,399,282
المحول �إلى ا�ستثمارات متاحة للبيع
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
1,368,617
====================
====================
خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2013فقدت الم�ؤ�س�سة �سيطرتها الجوهرية على ال�شركة الزميلة «ال�شركة التون�سية لت�أمين التجارة
الخارجية» ،وبالتالي قررت �إدارة الم�ؤ�س�سة �إعادة ت�صنيف ا�ستثمارها في ال�شركة الزميلة �إلى ا�ستثمار متاح للبيع ،تم اعتبار القيمة الدفترية
لل�شركة م�ساوية للقيمة العادلة (�إي�ضاح .)8

 - 10ممتلكات ومعدات

تتمثل الممتلكات والمعدات ب�صورة �أ�سا�سية في القيمة الدفترية لمقر الم�ؤ�س�سة الذي تم �شرا�ؤه بموجب عقد �إيجار تمويلي على الأر�ض المخ�ص�صة
للم�ؤ�س�سة في المبنى المملوك ب�صفة م�شتركة مع منظمات عربية .يتم ا�ستهالك هذا المقر على مدى فترة عقد الإيجار التمويلي والتي تبلغ 40
عام ًا ويبلغ اال�ستهالك المحمل لل�سنة  67,648دينار كويتي ( 67,648 :2012دينار كويتي).

 - 11احتياطيات ت�أمين فنية

الحركة في احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة:
احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة في بداية ال�سنة
احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة في نهاية ال�سنة
الحركة في احتياطي تعوي�ضات تحت الت�سوية:
احتياطي تعوي�ضات تحت الت�سوية في بداية ال�سنة
تعوي�ضات مدفوعة خالل ال�سنة
احتياطي تعوي�ضات تحت الت�سوية في نهاية ال�سنة

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

496,366
()291,223
ــــــــــــــــــــــــ
205,143
====================

509,758
()496,366
ــــــــــــــــــــــــ
13,392
====================

811,118
()3,014
()1,098,088
ــــــــــــــــــــــــ
()289,984
====================

569,203
()70,727
()811,118
ــــــــــــــــــــــــ
()312,642
====================

كما في  31دي�سمبر:
احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة
496,366
291,223
احتياطي تعوي�ضات تحت الت�سوية
811,118
1,098,088
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
1,307,484
1,389,311
====================
====================
تقوم الم�ؤ�س�سة بتقدير مخ�ص�ص التعوي�ضات تحت الت�سوية للتعوي�ضات التي تمت خالل ال�سنة على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،مع الأخذ في الح�سبان
طبيعة المخاطر الم�ؤمن عليها.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
 - 12التزامات بموجب عقد �إيجار تمويلي
�إن االلتزامات بموجب عقد الإيجار التمويلي ت�ستحق كما يلي:

�أقل من �سنة
من �سنة �إلى خم�س �سنوات
�أكثر من خم�س �سنوات
الم�ستحق لل�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
ناق�ص ًا :الأعباء المالية المخ�ص�صة للفترات الم�ستقبلية

 - 13ر�أ�س المال المدفوع

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

179,617
898,085
2,514,638
ــــــــــــــــــــــــ
3,592,340
()1,689,477
====================
1,902,863
====================

179,617
898,085
2,694,255
ــــــــــــــــــــــــ

�إن ر�أ�سمال الم�ؤ�س�سة كما في  31دي�سمبر  2013وح�صة كل دولة ع�ضو وهيئات �أخرى هو كما يلي:
الم�صدر
2012
2013
دينار كويتي دينار كويتي
�أ -الدولة الع�ضو :
525,000
788,000
المملكة الأردنية الها�شمية
2,350,000 3,525,000
دولة الإمارات العربية المتحدة
500,000
750,000
مملكة البحرين
1,250,000 1,875,000
الجمهورية التون�سية
1,250,000 1,875,000
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية
200,000
300,000
جمهورية جيبوتي
3,750,000 8,610,000
المملكة العربية ال�سعودية
1,217,932 1,826,932
جمهورية ال�سودان
500,000
750,000
الجمهورية العربية ال�سورية
58,735
87,735
جمهورية ال�صومال الديمقراطية
500,000
750,000
جمهورية العراق
750,000 1,125,000
�سلطنة عمان
500,000
750,000
دولة فل�سطين
2,000,000 5,985,000
دولة قطر
3,000,000 7,485,000
دولة الكويت
500,000
750,000
الجمهورية اللبنانية
2,500,000 6,735,000
دولة ليبيا
1,250,000 1,875,000
جمهورية م�صر العربية
2,000,000 3,000,000
المملكة المغربية
500,000
750,000
الجمهورية الإ�سالمية الموريتانية
1,000,000 1,500,000
الجمهورية اليمنية
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
26,101,667 51,092,667
ب -هيئات مالية عربية :
15,202,800 22,804,800
ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
8,118,000 12,177,000
�صندوق النقد العربي
5,106,960 7,659,960
الم�صرف العربي للتنمية االقت�صادية في �أفريقيا
1,092,240 1,638,240
الهيئة العربية لال�ستثمار والإنماء الزراعي
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
55,621,667 95,372,667
================= =================

3,771,957

()1,825,714
====================
1,946,243
====================

المدفوع
2012
2013
دينار كويتي دينار كويتي
525,000
577,600
2,350,000 2,350,000
500,000
550,000
1,250,000 1,250,000
1,250,000 1,250,000
200,000
200,000
3,750,000 6,735,000
1,217,932 1,217,932
500,000
500,000
58,735
58,735
500,000
500,000
750,000
750,000
500,000
500,000
2,000,000 5,185,000
3,000,000 6,285,000
500,000
500,000
2,500,000 5,735,000
1,250,000 1,250,000
2,000,000 2,000,000
500,000
500,000
1,000,000 1,000,000
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
26,101,667 38,894,267
15,202,800 15,202,800
8,118,000 8,118,000
5,106,960 5,106,960
1,092,240 1,092,240
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
55,621,667 68,414,267
================= =================
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
 - 13ر�أ�س المال المدفوع (تتمة)
وفقا لقرار مجل�س الم�ساهمين في االجتماع ال�سنوي في � 3 – 2أبريل  ، 2013تمت الموافقة على زيادة ر�أ�س المال الم�صدر بن�سبة  % 50على �أن
تق�سم هذه الزيادة على الدول والهيئات الأع�ضاء بالم�ؤ�س�سة كل بن�سبة ح�صته في ر�أ�س مال الم�ؤ�س�سة كما في  31دي�سمبر  . 2012على �أن ت�سدد
هذه الزيادة على خم�س دفعات �سنوية مت�ساوية اعتبارا من تاريخ االجتماع .وقد قامت خم�س دول بت�سديد الدفعة الأولى من هذه الزيادة بما يعادل
 852,600دينار كويتي.
كما وقد قام مجل�س الم�ساهمين ب�أخذ العلم برغبة خم�س دول �أع�ضاء بزيادة اختيارية لر�أ�س مالها في الم�ؤ�س�سة للحفاظ على مقعد دائم في مجل�س
الإدارة .وقد قامت �أربع من هذه الدول بت�سديد قيمة هذه الزيادة بما يعادل  11,940,000دينار كويتي.

 - 14االحتياطي العام
تن�ص المادة ( )24من اتفاقية الم�ؤ�س�سة على «تجميع �صافي الأرباح التي تتحقق من �أعمال الم�ؤ�س�سة لتكوين احتياطي �إلى �أن يبلغ ما ي�ساوي ثالثة
�أمثال ر�أ�س المال» وبعد ذلك يقرر المجل�س كيفية توزيع وا�ستخدام الأرباح ال�سنوية المحققة ب�شرط �أال يجاوز التوزيع  % 10من تلك الأرباح و�أن
يكون التوزيع بن�سبة ح�صة كل ع�ضو في ر�أ�س مال الم�ؤ�س�سة.

 - 15االلتزامات المحتملة وغير الم�سجلة
في  31دي�سمبر  ،2013بلغت جملة عقود ال�ضمان المنفذة  111,924,070دينار كويتي ( 98,226,446 :2012دينار كويتي) في تاريخ التقارير المالية.
ترى الإدارة ،طبق ًا لطبيعة ن�شاط الم�ؤ�س�سة� ،أن جميع االلتزامات والمطالبات الق�ضائية القائمة على الم�ؤ�س�سة من م�س�ؤولية الم�ستورد في حالة المخاطر
التجارية وهي من م�س�ؤولية الدولة الم�ساهمة المعنية في نهاية الأمر في حالة الخطر غير التجاري .وبالتالي ،لم يتم �أخذ �أي مخ�ص�ص في البيانات المالية
فيما يتعلق بالأمور التي تم بحثها �أعاله.

 - 16المعامالت مع �أطراف ذات عالقة

تمثل الأطراف ذات عالقة الدول الأع�ضاء في �سياق الأعمال الطبيعي .لم يتم ا�ستالم �أي �أتعاب ادارة خالل ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
 2013مقابل �إدارة موجودات ب�صفة الأمانة ل�صالح الدول الأع�ضاء ( :2012ال �شيء)� .إن المخاطر غير التجارية المتعلقة بال�ضمانات الممنوحة
من قبل الم�ؤ�س�سة م�ضمون من قبل الدول الأع�ضاء.

� - 17إدارة المخاطر

تكمن المخاطر �ضمن �أن�شطة الم�ؤ�س�سة ولكن يتم �إدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقيا�س والمراقبة الم�ستمرة وفق ًا لقيود المخاطر
وال�ضوابط الأخرى.
�إن المخاطر الرئي�سية الناتجة عن الأدوات المالية للم�ؤ�س�سة هي مخاطر االئتمان ومخاطر ال�سيولة ومخاطر ال�سوق حيث يتم تق�سيم النوع الأخير
�إلى مخاطر �أ�سعار الفائدة ومخاطر العمالت الأجنبية ومخاطر �أ�سعار ال�سهم.
ت�ستخدم الم�ؤ�س�سة �ضمن ن�شاطها العادي �أدوات مالية �أ�سا�سية مثل النقد والنقد المعادل واال�ستثمارات والمدينين والفوائد الم�ستحقة والدائنين.
تتمثل هذه المخاطر فيما يلي:
 17.1مخاطر االئتمان
تكمن مخاطر االئتمان في احتمالية عدم قدرة �أحد �أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما ينتج عنه تكبد خ�سارة مالية للطرف الآخر� .إن
الموجودات المالية التي من المحتمل �أن تعر�ض للم�ؤ�س�سة لمخاطر االئتمان تتكون ب�صورة رئي�سة من الأر�صدة لدى البنوك والودائع لأجل وال�سندات
والمدينون والموجودات اخرى� .إن النقد مودع لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات ت�صنيف ائتماني عالي .يتم �إ�صدار ال�سندات �إما من قبل م�ؤ�س�سات مالية
ذات ت�صنيف ائتماني عالي �أو من قبل حكومات.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
� - 17إدارة المخاطر (تتمة)

 17.1مخاطر االئتمان
الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان دون احت�ساب �أي �ضمانات و�أي تعزيزات ائتمانية �أخرى
يو�ضح الجدول التالي الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق ببنود بيان المركز المالي .يظهر الحد الأق�صى للتعر�ض للمخاطر
بالمجمل قبل ت�أثير التخفيف من خالل ا�ستخدام اتفاقيات المقا�صة وال�ضمانات الأ�سا�سية (�إن وجدت).
مجمل الحد
مجمل الحد
الأق�صى للتعر�ض للمخاطر  2013الأق�صى للتعر�ض للمخاطر2012
دينار كويتي
دينار كويتي
الأر�صدة لدى البنوك
3,441,145
4,427,763
ودائع لأجل
19,252,302
6,826,322
وكالة
ودائع
1,690,500
18,526,664
(�سندات)
للبيع
متاحة
ا�ستثمارات
9,419,230
18,294,924
تعوي�ضات م�ستردة
583,261
2,169,256
أخرى
�
وموجودات
مدينون
647,519
2,275,340
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
�إجمالي التعر�ض لمخاطر االئتمان
35,033,957
52,520,269
====================
====================
ترى الإدارة �أن الموجودات المالية المتعلقة ب�أعمال �ضمان ا�ستثمارات الم�ؤ�س�سة ال تعر�ضها لمخاطر االئتمان حيث �إن تلك الأعمال ت�ساندها الدول
الأع�ضاء.
لي�س لدى الم�ؤ�س�سة �أي موجودات مالية مت�أخرة وغير منخف�ضة القيمة ،با�ستثناء المف�صح عنها في �إي�ضاح .8
 17.2مخاطر ال�سيولة
�إن مخاطر ال�سيولة هي مخاطر �أن تواجه الم�ؤ�س�سة �صعوبات في توفير الأموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة بالأدوات المالية .ولإدارة هذه المخاطر،
ت�ستثمر الم�ؤ�س�سة في الودائع البنكية �أو اال�ستثمارات الأخرى التي ي�سهل تحققها.
يلخ�ص الجدول التالي قائمة ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات الم�ؤ�س�سة في  31دي�سمبر  .2013لقد تم تحديد قائمة ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات
على �أ�سا�س التاريخ الذي من المتوقع �أن يتم فيه ا�ستردادها �أو ت�سويتها .المتوقع .ويتم تحديد قائمة ا�ستحقاق اال�ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل واال�ستثمارات المتاحة للبيع ا�ستناد ًا �إلى تقدير الإدارة لت�سييل تلك الموجودات المالية� .إن اال�ستحقاقات الفعلية يمكن �أن
تختلف عن اال�ستحقاقات المبينة �أدناه ،حيث �إن يجوز للمقتر�ضين الحق في �سداد االلتزامات مبكر ًا مع غرامات على ال�سداد المبكر �أو دون ذلك.
في  31دي�سمبر 2013

�أكثر من
 1إلى 3
� 6إلى 12
� 3إلى 6
خالل 3
� 3سنوات
�أ�شهر
�أ�شهر
�سنوات
�شهر ًا
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
209,856
463,109
احتياطيات ت�أمين فنية
1,389,311
التزامات بموجب عقد �إيجار تمويلي
463,391
92,678
م�ستحق �إلى �شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين -
835,389
مدخرات العاملين ومكاف�أة نهاية الخدمة
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
�إجمالي المطلوبات
2,688,091 209,856
92,678 463,109
============== ============== ============== ==============

المجموع

1,346,794
2,624,879
ــــــــــــــــــ
3,971,673
==============

672,965
1,389,311
1,902,863
835,389
2,624,879
ــــــــــــــــــ
7,425,407
==============
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
� - 17إدارة المخاطر (تتمة)
 17.2مخاطر ال�سيولة (تتمة)
في  31دي�سمبر 2012

خالل 3
�أ�شهر
دينار كويتي

� 3إلى 6
�أ�شهر
دينار كويتي

� 6إلى 12
�شهر ًا
دينار كويتي

� 1إلى 3
�سنوات
دينار كويتي

�أكثر من
� 3سنوات
دينار كويتي

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
191,425
253,749
- 1,307,484
احتياطيات ت�أمين فنية
التزامات بموجب عقد �إيجار تمويلي
1,390,174
463,391
92,678
م�ستحق �إلى �شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين -
835,389
مدخرات العاملين ومكاف�أة نهاية الخدمة
2,397,788
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
�إجمالي المطلوبات
3,787,962 2,606,264
191,425
92,678
253,749

المجموع
دينار كويتي
445,174
1,307,484
1,946,243
835,389
2,397,788
ــــــــــــــــــ
6,932,078

=============== =============== =============== =============== =============== ===============
 17.3مخاطر ال�سوق
�إن مخاطر ال�سوق هي مخاطر احتمال تقلب قيمة �أداة مالية نتيجة للتغيرات في �أ�سعار ال�سوق� ،سواء كان ال�سبب في تلك التغيرات عوامل محدده
لأوراق مالية بمفردها �أو الجهة الم�صدر لها �أو ب�سبب عوامل ت�ؤثر على جميع الأوراق المالية المتاجر بها في ال�سوق.
تتعر�ض الم�ؤ�س�سة لمخاطر ال�سوق على ا�ستثماراتها.
تحد الم�ؤ�س�سة من مخاطر ال�سوق من خالل �إدارة كافة ا�ستثماراتها من قبل �شركات متخ�ص�صة في �إدارة اال�ستثمارات.
 17.3.1مخاطر العمالت الأجنبية
تتعر�ض الم�ؤ�س�سة لمخاطر العمالت الأجنبية على المعامالت التي تتم بعمالت غير الدينار الكويتي .تحر�ص الم�ؤ�س�سة على �إبقاء �صافي التعر�ض
لمخاطر العمالت الأجنبية عند الم�ستوى المقبول ،وذلك من خالل التعامل بعمالت ال تتغير ب�شكل جوهري مقابل الدينار الكويتي.
 31دي�سمبر 2013
العملة

التغير في �أ�سعار الت�أثير على
العمالت بالن�سبة الأرباح
دينار كويتي
المئوية %

دوالر �أمريكي 5%
جنيه ا�سترليني 5%
يورو
5%

1,029,358
754
847

الت�أثير على
حقوق الملكية
دينار كويتي
2,825,877
66,729
68,938

 31دي�سمبر 2012
الت�أثير على
التغير في �أ�سعار الت�أثير على
حقوق الملكية
العمالت بالن�سبة الأرباح
دينار كويتي
دينار كويتي
المئوية %
5%
5%
5%

239,346
276
2,880

3,257,757
67,533
75,625

 17.3.2مخاطر �أ�سعار الفائدة
�إن مخاطر �أ�سعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأداة المالية ب�سبب التغيرات في �أ�سعار الفائدة بال�سوق.
تُعر�ض الأدوات ذات المعدالت المتغيرة الم�ؤ�س�سة لمخاطر �أ�سعار الفائدة على التدفقات النقدية بينما تُعر�ض الأدوات المالية ذات �أ�سعار الفائدة
الثابتة الم�ؤ�س�سة لمخاطر �أ�سعار الفائدة على القيمة العادلة.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
� - 17إدارة المخاطر (تتمة)

 17.3مخاطر ال�سوق (تتمة)
 17.3.2مخاطر �أ�سعار الفائدة (تتمة)
تتطلب توجيهات �إدارة المخاطر بالم�ؤ�س�سة �أن يتم �إدارة مخاطر �أ�سعار الفائدة من خالل المحافظة على المزيج المنا�سب من الأدوات المالية
ذات �أ�سعار الفائدة الثابتة والمتغيرة .كما تتطلب هذه التوجيهات �أي�ض ًا �إدارة ا�ستحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل فائدة.
تم �إجراء التحليل التالي على �أ�سا�س الحركات المحتملة ب�صورة معقولة في المتغيرات الرئي�سية ،مع االحتفاظ بكافة المتغيرات الأخرى ثابتة،
حيث يو�ضح الت�أثير على الأرباح� .إن ارتباط المتغيرات ببع�ضها البع�ض ينطوي على ت�أثير كبير من حيث تحديد الت�أثير النهائي على مخاطر
�أ�سعار الفائدة ،ولكن تو�ضيح الت�أثير نتيجة التغيرات في المتغيرات يحتاج �إلى تغيير المتغيرات على �أ�سا�س م�ستقل .يجب مالحظة �أن الحركات
في هذه المتغيرات غير متماثلة.

العملة
دوالر �أمريكي
يورو
دينار كويتي

2012
2013
التغيير في المتغيرات  %الت�أثير على الأرباح التغير في المتغيرات  %الت�أثير على الأرباح
دينار كويتي
دينار كويتي
44,904
101
11,269

5%
5%
5%

35,850
740
14,439

5%
5%
5%

 17.3.3مخاطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج مخاطر �أ�سعار الأ�سهم من التغيرات في القيمة العادلة لال�ستثمارات في �أ�سهم .تدير الم�ؤ�س�سة هذه المخاطر من خالل توزيع اال�ستثمارات
بالن�سبة للقطاعات الجغرافية وتركز �أن�شطة قطاعات الأعمال.
يتم تحديد ح�سا�سية مخاطر �أ�سعار الأ�سهم ا�ستناد ًا �إلى االفترا�ضات التالية :
2013
التغير في
التغير في الت�أثير على الت�أثير على
الأرباح حقوق الملكية �أ�سعار الأ�سهم
�أ�سعار الأ�سهم
%
دينار كويتي دينار كويتي
%

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل
5%
5%
ا�ستثمارات متاحة للبيع

799,799
-

2,128,343

5%
5%

2012
الت�أثير على
الأرباح
دينار كويتي
96,442
-

الت�أثير على
حقوق الملكية
دينار كويتي
2,924,948
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 - 18القيمة العادلة للأدوات المالية
تعرف القيمة العادلة ب�أنها المبلغ الم�ستلم من بيع �أ�صل ما �أو المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منتظمة بين �أطراف في ال�سوق في تاريخ القيا�س.
ي�ستند قيا�س القيمة العادلة على افترا�ض حدوث معاملة بيع الأ�صل �أو نقل االلتزام في �إحدى الحاالت التالية:
•البيع �أو النقل في ال�سوق الرئي�سي للأ�صل �أو االلتزام� ،أو
•البيع �أو النقل في غير ال�سوق الرئي�سي� ،أي في ال�سوق الأكثر مالءمة للأ�صل �أو االلتزام.
يجب �أن تحظى الم�ؤ�س�سة بحق الولوج �إلى ال�سوق الرئي�سي �أو الأكثر مالئمة.
يتم قيا�س القيمة العادلة لأ�صل �أو التزام با�ستخدام االفترا�ضات التي ي�ستخدمها الم�شاركون في ال�سوق عند ت�سعير الأ�صل �أو االلتزام ،بافترا�ض
�أن الم�ساهمين في ال�سوق يعملون وفق ًا لأف�ضل م�صالحهم االقت�صادية.
كما في تاريخ التقارير المالية ،ال تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفترية ،با�ستثناء عدم �إمكانية الح�صول على
قيا�سات موثوق منها للقيمة العادلة لبع�ض اال�ستثمارات المتاحة للبيع كما هو مبين في �إي�ضاح .8
الجدول الهرمي للقيمة العادلة
كما في  31دي�سمبر  ،2013احتفظت الم�ؤ�س�سة بالأدوات المالية التالية التي تم قيا�سها وفق ًا للقيمة العادلة:
ت�ستخدم الم�ؤ�س�سة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والإف�صاح عنها ح�سب �أ�سلوب التقييم.
الم�ستوى  :1الأ�سعار المعلنة (غير المعدلة) في الأ�سواق الن�شطة للموجودات �أو المطلوبات المماثلة؛
الم�ستوى � :2أ�ساليب �أخرى التي تكون جميع مدخالتها لها ت�أثير ًا ملمو�س ًا على القيمة العادلة الم�سجلة معرو�ضة ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر
الم�ستوى  :3الأ�ساليب التي ت�ستخدم مدخالت ذات الت�أثير الجوهري على القيمة العادلة الم�سجلة والتي ال ت�ستند �إلى المعلومات المعرو�ضة في
ال�سوق.

 31دي�سمبر 2013
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل

 31دي�سمبر 2012
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل
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الم�ستوى 1
دينار كويتي

الم�ستوى 2
دينار كويتي

الم�ستوى 3
دينار كويتي

الإجمالي
دينار كويتي

33,259,368

18,660,659

7,873,538

59,793,565

1,865,348
ــــــــــــــــــ
35,124,716
================
الم�ستوى 1
دينار كويتي

14,130,628
ــــــــــــــــــ
32,791,287
================
الم�ستوى 2
دينار كويتي

ــــــــــــــــــ
7,873,538
================
الم�ستوى 3
دينار كويتي

15,995,976
ــــــــــــــــــ
75,789,541
================
الإجمالي
دينار كويتي

53,268,747

9,784,961

3,549,375

66,603,083

1,928,837
ــــــــــــــــــ
55,197,584
================

ــــــــــــــــــ
9,784,961
================

ــــــــــــــــــ
3,549,375
================

1,928,837
ــــــــــــــــــ
68,531,920
================
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية في  31دي�سمبر 2013
 - 18القيمة العادلة للأدوات المالية (تتمة)
الجدول الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
يبين الجدول التالي مطابقة المبالغ االفتتاحية والختامية للموجودات المالية للم�ستوى :3
في  1يناير
2013
دينار كويتي
ا�ستثمارات متاحة للبيع :
�صناديق مدارة

3,549,375
========================
في  1يناير
2012
دينار كويتي

ا�ستثمارات متاحة للبيع :
�صناديق مدارة

1,935,231
========================

�إ�ضافات
دينار كويتي

4,259,580
========================
�إ�ضافات
دينار كويتي
========================

التغير في
القيمة العادلة
دينار كويتي

64,583
========================
التغير في
القيمة العادلة
دينار كويتي
1,614,144
========================

في  31دي�سمبر
2013
دينار كويتي

7,873,538
========================
في  31دي�سمبر
2012
دينار كويتي
3,549,375
========================

 - 19الموجودات ب�صفة الأمانة
�إن الموجودات المدارة ل�صالح �أط��راف �أخرى �أو المحتفظ بها ب�صفة الأمانة �أو الوكالة ال يتم معاملتها على �أنها من موجودات �أو مطلوبات
الم�ؤ�س�سة ،وبالتالي ال يتم �إدراجها في هذه البيانات المالية.
بلغ �إجمالي الموجودات ب�صفة الأمانة التي تديرها الم�ؤ�س�سة  24,689,149دينار كويتي ( 24,379,890 :2012دينار كويتي) ،وهي تمثل
اال�ستثمارات المدارة نياب ًة عن دول �أع�ضاء.
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