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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
قال اهلل تعالى » قل إن الفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء واهلل واسع عليم، 

يختص برحمته من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم« 

صدق اهلل العظيم ) اآلية 73 و74 من سورة آل عمران (

الحمد اهلل رب العالمين و الصالة و السالم على رسولنا األمين و على آله وصحبه 

أجمعين .

السادة المساهمون األفاضل

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

للسنة  الدولي  الكويت  لبنك  السنوي  التقرير  أيديكم  بين  أضع  أن  يسرني 

إنجازات  من  تحقيقه  تم  ما  يتضمن  والذي   ،2012/12/31 في  المنتهية  المالية 

لتعزيز أعمال البنك وزيادة معدالت نمو اإليرادات واألرباح التشغيلية.

السادة المساهمون األفاضل،،،

حقق بنك الكويت الدولي أرباحا صافية تعادل 13.2 مليون دينار عن عام 2012 

وقد   ،%21.4 نسبتها  بلغت  بزيادة  أي   ،2011 عام  عن  دينار  مليون   10.8 مقابل 

39.3 مليونا لعام  44.9 مليون دينار مقابل نحو  بلغت اإليرادات التشغيلية نحو 

الجيد  األداء  مباشرة  بصورة  النمو  هذا  ويعكس   ،%14.3 بلغت  بزيادة  أي   2011

بمعدالت  النمو  باالعتبار  تأخذ  والتي  اإلستراتيجية،  أهدافه  تحقيق  في  للبنك 

البنك قد  بأن  المخاطر، علما  والحذر لكافة  الحيطة  اخذ  مستدامة ومعتدلة مع 

احترازية، وقد  4.4 كمخصصات  7.7 مليون دينار منها  أحتسب مخصصات بنحو 

تم انجاز تلك النتائج االيجابية في ظل الظروف الغير مشجعة التي مر بها عام 

أداء االقتصاد المحلي، واستمرار االختالالت  2012 والمتمثلة في تدني معدالت 

الهيكلية في االقتصاد المحلي مع تواضع ملحوظ في معدالت نمو العوامل 

وتنفيذ  الخاص،  القطاع  دور  تفعيل  مثل  المحلي،  االقتصاد  لتنشيط  المحفزة 

برامج خطة التنمية وزيادة اإلنفاق العام واالستثماري.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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إخواني...أخواتي...المساهمون األفاضل،،

تنويع  في   2012 عام  خالل  نجح  قد  الدولي  الكويت  بنك  إن 

بنسبة  والعموالت  االتعاب  إيرادات  ارتفعت  فقد  إيراداته  مصادر 

ارتفع  كما  ملحوظة،  بصورة  األخرى  اإليرادات  وارتفعت   ،%39

األداء  هذا  انعكس  وقد   ،%15 بنحو  التمويل  عمليات  صافي 

عام  نهاية  في  االخرى  الرئيسية  المؤشرات  على  ايجابيا  الجيد 

نحو  الى  األصول  إجمالي  ارتفع  فقد   ،2011 بعام  مقارنة   2012

زيادة  بنسبة  اي  دينار  مليون   1,118 مقابل  دينار  مليون   1,249

لتصل  االصول  على  العائد  نسبة  وارتفعت   ،%12 نحو  بلغت 

الى نحو 1.11% مقارنة بنحو 0.96%، كما ارتفعت ربحية السهم  

معيار  بلغ  كما  فلسا.   11.6 مقابل  فلس   14.1 نحو  الى   )EPS(

25.23% وبما يفوق  آمن وهو  )CAR( معدل  المال  رأس  كفاية 

المتطلبات الرقابية الحالية والتي حددت الحد األدنى لقيمة هذا 

في  الفترة  هذه  خالل  مصرفكم  نجح  كما   ،%12 بنسبة  المعيار 

تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض مستوى القروض المتعثرة 

على  جاهدة  البنك  إدارة  عملت  التي  المحفظة  إجمالي  الى 

تنظيمها ومن ثم تقليصها بشكل كبير لتصل الى 8.4% خالل 

عام 2012 مقارنة بنحو 11.2% في عام 2011.

التي تحققت قد  النمو  الى أن معدالت  باعتزاز  أن أشير  هذا وأود 

عكستها بعض المؤشرات الهامة مثل ارتفاع معدل نمو الودائع 

لكافة  المقدم  التمويل  نمو  ومعدل   ،%13 بنسبة  البنك  في 

االصول  اجمالي  الى  القروض  ونسبة   ،%13 بنسبة  القطاعات 

االصول  اجمالي  الى  االستثمار  وحجم   ،%63 نحو  بلغت  التي 

عام  في   %11 بنحو  االصول  اجمالي  نمو  ومعدل   ،%10 بنحو 

االيجابية  التطورات  هذه  نجمت  وقد   ، بعام2011  مقارنة   2012

التي من  استراتيجيته  اهداف  البنك في تحقيق  أساسا من نجاح 

اهمها تنويع محفظته التمويلية والتوسع في تمويل المشاريع 

والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوسيع شبكة فروعه واجهزة 

السحب االلي لتغطي اكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية 

وصل  والتي  الفروع  من  المزيد  افتتاح  تم  حيث  الكويت  لدولة 

عددها في عام 2012 الى 22 فرعا مقابل 18 فرع في عام 2011، 

كما قام البنك بزيادة عدد أجهزة السحب اآللي الى 71 جهاز في 

عام 2012 مقارنة مع 49 جهازا لعام 2011 أي بزيادة بنسبة %45، 

وذلك من خالل وضع المزيد من اجهزة السحب اآللي في أماكن 

مستهدفة لخدمة عمالء البنك وغيرهم، إضافة الى توفير خدماته 

المصرفية المختلفة من خالل “ خدمة دولي اون الين”، كما استمر 

بنك الكويت الدولي في تقديم منتجاته المصرفية الجديدة التي 

تتناسب مع متطلبات عمالءه مثل “وديعة البركة”، باإلضافة الى 

الدولي  الكويت  بنك  خطى  فقد  األخرى،  المختلفة  الحسابات 

االستثمار  خالل  من  الخارج  في  تواجده  تعزيز  في  جيدة  خطوات 

في الصكوك وخاصة في تركيا وبعض الدول االخرى.     

األخوة..األخوات..المساهمون الكرام،،

لقد نجح بنك الكويت الدولي في استقطاب الكوادر في اغلب 

المناصب القيادية حيث تم شغل معظم المناصب التنفيذية 

عالية  قيادية  ومهارات  علمية  بدرجات  تتمتع  مؤهلة  بعناصر 

والتي سوف تساهم بالشك في إثراء دور مصرفكم في السوق 

منتجات  وتقديم  عمالءه  خدمة  في  البنك  واستمرار  المصرفي 

مصرفية إسالمية تتسم بيسرها وجودتها وتلبي في الوقت ذاته 

متطلبات كافة شرائح العمالء بأسلوب عصري متميز، علما بأن 

“بنك الكويت الدولي” وهلل الحمد يدار حاليا من قبل فريق عمل 

مؤهل وواٍع بظروف السوق ويمتلك رؤية واضحة تؤهله لتنفيذ 

وقد  ويسر،  ثقة  بكل  المنشودة  أهدافها  وتحقيق  استراتيجته 

اثبت “بنك الكويت الدولي” قدرته التنافسية العالية في قطاع 

المصارف اإلسالمية والسير وفق منهجية ناجحة ورؤية ثاقبة تعزز 

دوره في االقتصاد المحلي ودعم خطة التنمية لما فيه مصلحة 

كويتنا الحبيبة.
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السادة المساهمون األفاضل،،،

التوصية للجمعية  الدولي قد قرر  إدارة بنك الكويت  ان مجلس 

العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7% من القيمة االسمية للسهم 

)7 فلوس للسهم(، وذلك للمساهمين المقيدين في سجالت 

البنك  حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وتخضع هذه التوصية 

لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات المختصة. 

السادة المساهمون األفاضل،،،

ونحن إذ نتقدم إلى حضراتكم بهذا التقرير، ال يسعنا إالّ أن نتقدم 

بالشكر الجزيل لكل من وقف إلى جانبنا ليشد من أزرنا بالمساندة 

الزاهر  المستقبل  آفاق  نحو  واالنطالق  قدمًا  للمضي  والتشجيع 

بإذن اهلل، وعلى رأسهم بنك الكويت المركزي لدعمه ومساندته 

الدائمة لنا مثمنين له دوره الرقابي واإلشرافي المميز، وال يفوتنا 

كافة  إلى  والتقدير  الشكر  بخالص  نتقدم  أن  المقام  هذا  في 

مساهمينا وعمالئنا الكرام الذين أسهموا بقدر وافر في تحسين 

2012 والشكر موصول لالخوة  المركز المالي للبنك خالل عام 

الفضيلة  وأصحاب  الدولي،  الكويت  بنك  إدارة  مجلس  أعضاء 

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك، والقيادة التنفيذية 

للبنك وكافة الموظفين.

وفقنا اهلل وإياكم لما فيه خير ومنفعة عمالئنا ومصلحة وطننا 

والسداد  التوفيق  وللجميع  لكم  متمنين  الكويت،  الحبيب 

رعاية  تحت  والنجاح  االزدهار  من  المزيد  الواعدة  ولمؤسستنا 

الصباح  الجابر  األحمد  صباح   / الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب 

حفظه اهلل ورعاه وسمو ولي العهد األمين الشـيخ/ نواف األحمد 

الشيخ/  الوزراء  مجلس  رئيس  وسمو  اهلل  حفظة  الصباح  الجابر 

جابر المبارك الصباح حفظه اهلل.

“ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير”

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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 أعضاء مجلس إدارة بنك
الكويت الدولي



السيد/ أنور جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ توفيق شمالن البحر
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ رائد جواد بوخمسين
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السيد/ أحمد إبراهيم العصفور
عضو مجلس اإلدارة
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السيد/ د. حيدر حسن الجمعة
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الدكتور/ خالد مذكور المذكور 
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الشيخ/ علي حسين الصالح 
نائب الرئيس

الشيخ/ مصطفى حسن الزلزلة 
عضواً

الدكتور/ عبد العزيز خليفة القصار 
عضواً ومقرراً



أعضاء لجان مجلس اإلدارة
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أعضاء لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر

الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أنور جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة      

السيد/ جاسم حسن زينل
عضو اللجنة
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عضو اللجنة

السيد/ رائد جواد بوخمسين
عضو اللجنة
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أعضاء اللجنة التنفيذية

الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أنور جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالوهاب موسى العبدالرزاق
عضو اللجنة

السيد/ توفيق شمالن البحر
عضو اللجنة

السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد معرفي
عضو اللجنة

السيد/ رائد جواد بوخمسين
عضو اللجنة



أعضاء لجنة التدقيق

السيد/ د. حيدر حسن الجمعة
رئيس لجنة التدقيق          

السيد/ جاسم حسن زينل
نائب رئيس اللجنة

السيد/أحمد ابراهيم العصفور
عضو اللجنة

 أعضاء لجنة مجلس اإلدارة للتعيينات
والتعويضات

الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أنور جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة      

السيد/ أحمد ابراهيم العصفور
عضو اللجنة

السيد/ رائد جواد بوخمسين
عضو اللجنة
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اإلدارة التنفيذية

السيد/ لؤي فاضل عباس مقامس 
الرئيس التنفيذي 

السيد/ عبدالرحيم محمد العوضي 
المدير   العام للخدمات المساندة 

السيدة/ د. نسرين حسن محمد القصيـر 
المدير العام إلدارة المخاطر

السيدة/ انتصار السويدي  
المدير العام لإلدارة المصرفية  لألفراد 

السيد/ ديفيد أيان ثروب 
المدير العام لإلدارة المالية والتخطيط 

السيدة/ لمياء براك الطبطبائي 
نائب المدير العام للخدمات المساندة

السيد/ ثنيان محمد علي الغانم 
المدير التنفيذي إلدارة الخزينة واالستثمار 

 المدير التنفيذي لإلدارة المصرفية الدولية بالوكالة

السيد/ جاسم عبداهلل العبدالهادي 
المدير التنفيذي لإلدارة المصرفية التجارية بالوكالة

السيد/ د. صادق جعفر  أبل  
المدير التنفيذي إلدارة شؤون مجلس اإلدارة  

السيد/ سالم غلوم قبازرد  
المدير  التنفيذي إلدارة الموارد البشرية 

السيد/  عصام عبدالحميد أبو الفضل
مدير اإلدارة القانونية  

السيد/ منصور حسين ششتري  
المدقق الداخلي العام
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د.عبدالعزيز خليفة القصار
عضو ومقرر هيئة الفتوي والرقابة الشرعية

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد المصطفى 
المختار وعلى آله وصحبه وأتباعه األخيار .

أما بعد : 
لقد أدخلت المصارف اإلسالمية أسسًا للتعامل تعتمد على المشاركة في األرباح 
والخسائر وأوجدت أنظمة للتعامل االستثماري من خالل صيغ استثمارية عديدة  
أسلوب  تعتمد  التقليدية،وإنما  المالية  الوساطة  بدور  القيام  على  تعتمد  ال 
 ، والمشاركات  واإليجارات،  )البيوع   عمليات  خالل  من  االستثمارية  الوساطة 
وعمليات االسترباح ( ، وبذلك قدمت المصارف اإلسالمية نموذجًا اقتصاديًا متميزاً 
عن المصرفية التقليدية ، من حيث الشكل والمضمون ، فاالستثمار اإلسالمي  
تابعة  فيه  والنقدية  المالية  الحركة  تكون  حقيقي  باقتصاد  يرتبط  استثمار  هو 
المجتمع  احتياجات  تلبي  ولخدمات  حقيقية  ألصول  االقتصادي  للنشاط 

الواقعية.
 

ولقد شهدت المصارف اإلسالمية في العقد األخير نمواً وتوسعًا ملحوظًا ورافق 
وصكوك  كصناديق  المشتركة  االستثمارية  األوعية  من  كبير  عدد  ظهور  ذلك 
والسلع  واألسهم  والعقارات  التأجير  مجال  في  العاملة  اإلسالمية   االستثمار 
وتوجهت  العالمية   المالية  األزمة  مواجهة  في  كفاءتها  أثبتت  ولقد  وغيرها، 
االقتصاد  عليها  يقوم  التي  األسس  دراسة  إلى  العالمي  االقتصاد  رواد  أنظار 
اإلسالمي،وهي مسئولية كبيرة نتحملها نحن وكل من يساهم في إرساء هذه 
النظم والقواعد الربانية،في المعامالت المالية لترسيخ مبدأ العدالة والكسب 

الحالل والبعد عن المحرمات والشبهات.
 

أوجب  مــــن  وتطويرهـــــا  اإلسالميـــــة  بالمصرفية  االرتقاء  عملية  كانت  هنا  ومن 
الواجبات   على المصارف اإلسالمية للمساهمة في تقديم نموذج يحقق مصالح 

الناس ويدفع المضار عنهم.

واهلل نسأل التوفيق لبنك الكويت الدولي لالرتقاء بمسيرة المصرفية اإلسالمية 
إلى المستوى األمثل الذي يعود بالخير على مجتمعنا الكويتي والعالم أجمع  

لتنعم البشرية بهدي اهلل العلي القدير القائل 

َطيَِّبًة  َحَياًة  َفَلُنْحيَِينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  أُنَْثى  أَْو  َذَكرٍ  ِمْن  َصالًِحا  َعِمَل  “َمْن 
َولََنْجزِيَنَُّهْم أَْجرَُهْم بِأَْحَسِن  َما َكانُوا يَْعَمُلوَن” سورة النحل، اآلية 97

2013/1/23

كلمة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
أجمعين.

إلى: مساهمي بنك الكويت الدولي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

وبعــد:
لبنك  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  بتعيين  القاضي  العمومية  الجمعية  لقرار  فوفقا 

الكويت الدولي وتكليفنا بذلك ، نقدم لكم التقرير التالي :
إننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي قد راقبنا وراجعنا المبادئ 
المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت التي طرحها البنك خالل الفترة من2012/1/1 
إلى2012/12/31، ولقد قمنا بالمراقبة والمراجعة الواجبة إلبداء الرأي عما إذا كان البنك قد 
التزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وكذلك بالفتاوى والقرارات والمبادئ واإلرشادات 
المحددة التي تم إصدارها من قبلنا، وأن مسئولية التنفيذ لهذه األحكام والمبادئ والفتاوى 
تقع على إدارة البنك، أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناء على ما ُعرض علينا، 

واطلعنا عليه.
العقود  فحص  على  اشتملت  التي  والمراجعة  المناسبة  بالكيفية  بالمراقبة  قمنا  ولقد 
واإلجراءات المتبعة في البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات، كما حصلنا 
على جميع المعلومات والتفسيرات الضرورية إلصدار رأي في مدى تماشي أعمال البنك مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
وفي رأينا أن العقود والوثائق والعمليات التي أبرمها البنك خالل الفترة من2012/1/1 إلى 

2012/12/31 والتي اطلعنا عليها تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ونحيطكم علمًا بأن البنك ال يقوم بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين.

الحنيف ووطننا  البنك لخدمة ديننا  القائمين على  أن يوفق  القدير  العلي  هذا ونسأل اهلل 
العزيز وأن يُحقق للجميع الرشاد والسداد، واهلل ولي التوفيق.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
للفترة من 2012/01/01 إلى 2012/12/31

الدكتور/ خالد مذكور المذكور 
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الدكتور/ عبد العزيز خليفة القصار 
عضواً ومقرراً

الشيخ/ علي حسين الصالح 
نائب الرئيس

الشيخ/ مصطفى حسن الزلزلة 
عضواً
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موجز التطورات االقتصادية 
المحلية والعالمية
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أوال: التطورات االقتصادية المحلية
تشير االحصاءات التقديرية المتاحة للحسابات القومية لدولة الكويت عن عام 
الناتج المحلي االجمالي المحلي باالسعار الجارية  ارتفاع معدل نمو  2012 الى 
 44,409 مقابل  دينار  مليون   47,656 نحو   ،2012 عام  خالل  قيمته  بلغت  حيث 
بالجانب  ساهم  وقد   ،%7.3 نحو  بلغ  نمو  بمعدل  اي   ،2011 لعام  دينار  مليون 
النفط  قطاع  من  الجارية  باالسعار  المضافة  القيمة  ارتفاع  النمو  هذا  من  االكبر 
والغاز، ومن المتوقع ان تبلغ قيمة الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية خالل 
عام 2013 نحو 48,413 مليار دينار، وان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي 
)Real GDP Growth( خالل عام 2012 نحو 5% وخالل عام 2013 نحو 4,6%. وقد 
ساهم استقرار اسعار النفط عند مستوياتها السابقة في تحقيق الناتج المحلي 
الكويتي لهذا النمو في المعدل، فقد بلغ متوسط سعر نفط الكويت في عام 
108.25 دوالر للبرميل في جين سجل متوسط نفط خام برنت لعام  2012 نحو 
2012 نحو 111.67 دوالر للبرميل الواحد، وقد شهدت اسواق النفط العالمية في 
طويلة  لفترة  تستمر  لم  النفط  اسعار  في  تقلبات   2012 عام  من  االول  النصف 
مارس  شهر  في   2012 عام  خالل  الكويت  نفط  لسعر  مستوى  اعلى  بلغ  حيث 
شهر  في  لسعره  مستوى  ادنى  بلغ  حين  في  للبرميل  دوالر   123.4 الى  ليصل 
التي  السياسية  التطورات  لعبت  وقد  للبرميل،  دوالر   88.25 الى  ليصل  يونيو 
من  واكبها  وما  العام  هذا  اوائل  في  االيراني  النووي  المفاعل  قضية  شهدتها 
االيراني  االنتاج  انخفاض  في  دور  واوربا  امريكا  قبل  من  اقتصادية  عقوبات  فرض 
االيراني من  االنتاج  انخفض  برميل يوميا، حيث  الف   700 بنحو  الخام  النفط  من 
مليونا خالل تلك االزمة، وعلى الرغم من  3,4 مليون برميل يوميا الى نحو 2,7 
عند  النفط  اسعار  استقرت  فقد  العالمية  النفط  اسواق  في  التطورات  كافة 
مستويات ايجابية بالنسبة للدول النفطية، االمر الذي ساهم بشكل فعال في 
االحوال  كل  وفي  السنوية،  موازناتها  في  فوائض  الدول  تلك  ميزانيات  تحقيق 
بقيت اسعار النفط عند مستويات اعلى من السعر الذي تم افتراضه عند وضع 

الميزانية التقديرية للسنة المالية 2013/2012، لدولة الكويت  وهو 60 دوالر.  

هذا وتشير البيانات الرسمية المتوفرة عن االيرادات النفطية الفعلية المحصلة 
الشهر  حتى  اي   )2012 ديسمبر  )حتى  المالية  السنة  عن  الكويت  ميزانية  في 
التاسع من ميزانية الدولة التي تبدأ في االول من ابريل انها بلغت نحو 20.2 مليار 
المذكورة  المالية  السنة  في  النفطية  لاليرادات  الميزانية  تقديرات  مقابل  دينار 
غير  االيرادات  واما   .%64 نحو  نسبتها  بلغت  بزيادة  اي  دينار  مليار   12.3 والبالغة 
دينار  مليار   1.129 نحو  بلغت  فقد  الفترة  تلك  خالل  المحصلة  الفعلية  النفطية 
بانخفاض بلغت نسبته نحو 0.8% عن تقديرات الميزانية لاليرادات غير النفطية 
في السنة المالية المذكورة. وقد ساهم ارتفاع اسعار النفط في تحقيق فائض 
فعلي في ميزانية السنة المالية 2013/2012 )حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012( بلغ 
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بالمليار دينار كويتي



 21.4 قيمتها  بلغت  محصلة  ايرادات  خالل  من  دينار  مليار   11 نحو 
والتزامات  دينار  مليار   8.2 نحو  تبلغ  فعلية  ومصروفات  دينار  مليار 
قيمتها 2.1 مليار دينار. هذا وقد بلغت نسبة االيرادات العامة الى 
الى  العام  االنفاق  ونسبة   ،  64% نحو  االجمالي  المحلي  الناتج 

الناتج المحلي االجمالي نحو 37.%.
حققها  التي  المذكورة  النمو  معدالت  من  الرغم  وعلى  هذا 
القطاع  نشاط  ان  اال   2012 عام  في  االجمالي  المحلي  الناتج 
في  وذلك  المحلي،  االقتصاد  في  نسبيا  محدودا  ظل  الخاص 
والتي  المحلي  االقتصاد  في  الهيكيلة  االختالالت  استمرار  ظل 
نجمت اساسا عن هيمنة القطاع العام على معظم االنشطة 
االيرادات  اعتماد  ان  كما  المحلي،  االقتصاد  في  الرئيسية 
تتحدد  الذي  النفط،  وهو  وحيد  شبه  مصدر  على  الحكومية 
اسعاره وفقا لمعطيات السوق العالمي، والذي يساهم بنسبة 
تصل الى 93% من اجمالي االيرادات العامة )جدول 1(، الى خلق 
أداء الميزانية العامة للدولة في حال  تحديات كبيرة لمستقبل 
انخفاض سعر النفط عن سعر الذي يحقق التوزان بين االيرادات 
يلعب  كما  القادمة.  السنوات  في  الحكومية  والمصروفات 
وهو  المحلي،  االقتصاد  في  اساسي  دور  الحكومي  االنفاق 
بمثابة المحرك االساسي لمكونات االقتصاد االخرى، هذا وعلى 
الرغم من وضع  خطة طموحة للتنمية للسنوات 2010 - 2014 
تفعيل  المثال  سبيل  على  منها  رئيسية  اهدافا  تضمنت  والتي 
ظلت  فقد  االستثماري،  االنفاق  حجم  ورفع  الخاص،  القطاع  دور 

انجازات الخطة المذكورة دون االهداف المنشودة.

جدول رقم )1(: نسبة مساهمة االيرادات النفطية في 
اجمالي االيرادات العامة

بالمليون دينار خالل الفترة 2008/2007 - 2013/2012

السنة 
المالية

اجمالي 
االيرادات

االيرادات 
النفطية

نسبة االيرادات 
النفطية

2008/200719022.617719.5%93.2
2009/200821005.819710.7%93.8
2010/200917687.916584.9%93.8
2011/201021502.019947.4%92.8
2012/201113445.312307.1%91.9
2013/201213932.412768.2%91.6

المصدر: وزارة المالية، بيان وزير المالية عن االوضاع االقتصادية والنقدية والمالية 
ومشروع الميزانية للسنة المالية 2013/2012

العتمادات  النسبي  توزيع  عن  التفصيلية  البيانات  وتشير  هذا 
استحواذ  الى   2012/2011 المالية  للسنة  الميزانية  مصروفات 
الخامس(  )الباب  التحويلية  والمدفوعات  المختلفة  المصرفات 
تليها  العامة،  المصروفات  اعتمادات  اجمالي  من   %47 على 
ثم   ،%22 بنسبة  االول(  )الباب  واالجور  الرواتب  مصروفات 
الباب   ( والخدمات  السلعية  المستلزمات  مصرفات  اعتمادات 
المشاريع  مصروفات  اعتمادات  ثم   ،%15.6 بنسبة  الثاني( 
 ،%12.5 بنسبة  الرابع(  )الباب  العامة  واالستمالكات  االنشائية 
)الباب  والتجهيزات  والمعدات  النقل  وسائل  مصروفات  واخيرا 

الثالث( بنسبة %2.

الى   2012 عام  خالل  النقدية  التطورات  تشير  آخر  جانب  ومن 
 29540.9 الى  ليصل    )M2( الواسع  بمعناه  النقد  عرض  ارتفاع 
 27824.2 مع  مقارنة   2012 عام  نهاية  في  كويتي   دينار  مليون 
مليونا في نهاية عام 2011 اي بزيادة بلغت نسبتها نحو %6.1، 
ويأتي هذ النمو الى زيادة الكتلة النقدية )عرض النقد بمفهومه 
الضيق  )M1( بنسبة 13.5% والى ارتفاع شبه النقد )QM( بنسبة 

3.8%عن نهاية عام. 

 ) Money Supply( تطورات عرض النقد :)جدول رقم )2
)M.KD( 2012 – 2005 للفترة

 Money
 Supply

)M3(

 Deposits
 with

 Financial
Institutions

 Money
 Supply

(M2)

Quasi-
Money

 Money
(M1)

Year

13100.414.213086.29358.83727.42005
15946.726.115920.612370.33550.32006

1898626.118959.914813.24146.72007
2200756.821950.217579.94370.32008

24919.423.724895.820181.847142009
25662.828.625634.220009.256252010
27838.314.127824.221194.16630.12011
29568.728.129540.922014.97525.82012

Source: Central Bank of Kuwait; Monthly Statistical Bulletin, Dec. 2012.

 12 لمدة  الودائع  على  الكويتي  الدينار  على  الفائدة  اسعار  واما 
شهر فقد بلغ متوسطها في شهر ديسمبر عام 2012 نحو %1.27، 
وعلى القروض لمدة 12 شهر نحو 4.73% للفترة ذاتها، مقابل نحو 

2.12% و نحو 5.22% على التوالي لشهر ديسمبر عام 2011.

الكويتي  بالدينار  الخاص  القطاع  ودائع  صعيد  على  واما 
البنوك المحلية فقد بلغت في نهاية  وبالعمالت االجنبية لدى 
 26727.5 مقابل   دينار  مليون   28419.9 مايعادل   2012 عام 
مليون دينار في نهاية عام 2011 اي بزيادة بلغت نسبتها  %6.33، 
وقد جاء هذا االرتفاع كنتيجة زيادة قيمة حسابات االدخار بنسبة 
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حين  في  ذاتها،  للفترة   %19.8 بنسبة  الجارية  الحسابات  قيمة  وزيادة    %12.6
نسبته  بلغت  ملحوظا  ارتفاعا   2012 عام  نهاية  في  الحكومية  الودائع  شهدت 

23.5% )4955.4 مليون دينار لعام 2012 مقابل  4010.5 مليونا لعام 2011(.
ارتفاعه بمعدل  الى  المصرفي  االئتمان  المتوفرة عن رصيد  البيانات  هذا وتشير 
 2011 عام  بنهاية  مقارنة   2012 عام  نهاية  في   %5.01 نحو  نسبته  بلغت  نمو 
دينار  مليون   26895.2 نحو  المستخدمة  االئتمانية  التسهيالت  رصيد  بلغ  حيث 
ذلك  تركز  وقد   ،2011 لعام  مليونا   25611.5 نحو  مقابل   2012 عام  نهاية  في 
االئتمان الممنوح في القروض الشخصية بنسبة 37.3% وفي  القطاع العقاري 
الشخصية  للقروض  الموجه  االئتمان  لرصيد  ان  بالذكر  والجدير   ،%26.4 بنسبة 
مقابل   2012 ديسمبر  نهاية  في  دينار  مليون   10058.6 نحو  بلغ  والمقسطة 
نحو 8946.8 مليون دينار اي بمعدل نمو ملحوظ نسبيا حيث بلغت نسبته نحو 
 7130.8 نحو  العقاري  القطاع  الى  الموجه  االئتمان  رصيد  بلغ  حين  في   ،%12.4
2011 اي بمعدل نمو بلغت نسبته نحو  6756 مليون لعام  مليون دينار مقابل 
5.5%. وعند مقارنة معدالت نمو ودائع القطاع الخاص مع معدالت نمو االئتمان 
 ،)%5.01( االئتمان  نمو  معدل  على   )%6.33( الودائع  نمو  معدل  تفوق  نالحظ 
وذلك في ظل تواضع معدالت نمو نشاط القطاع الخاص خالل عام 2012 في 
في  التضخم  معدل  استمرار  المتوقع  فمن  اخر  جانب  ومن  المحلي.  االقتصاد 
في   %3.1 نحو  بلغ  المعدل  هذا  بان  علما   %3.5 وهي  نسبيا  المعقولة  حدوده 

نهاية عام 2011.
وأما على صعيد سوق الكويت لالوراق المالية الذي يعتبر احد القنوات االستثمارية 
الهامة في الكويت، فقد شهد السوق ارتفاعا خالل عام 2012 حيث بلغ المؤشر 
العام السعار االسهم نحو 5934.7 نقطة، مقابل  5814.2 نقطة لعام 2011، وقد 
 1.2 7.2 مليار دينار موزعة على نحو  82.8 مليار سهم بقيمة  تداول مايعادل  تم 
مليون صفقة مقابل نحو 36.5 مليار سهم بقيمة 6,1 مليار دينار وبعدد 590,023 

صفقة خالل عام 2011.

تحسن  الذي  العام  هذا  خالل  السوق  أداء  السابقة  المؤشرات  أداء  ويعكس 
بعض  نتائج  في  االيجابية  والتطورات  التفاؤل  اجواء  ان  ويبدو  ملموس  بشكل 
الشركات المدرجة قد ساهم في ذلك، كما ساهم االستقرار وحسم االختالفات 
انتخاب  عنها  تمخضت  التي  البالد  في  والتنفيذية  التشريعية  السلطتيين  بين 
مجلس امة جديدة في دعم استقرار السوق وتماسك مستويات اسعاره، وعودة 
االيجابية  التطورات  هذه  من  الرغم  وعلى  قطاعاته،  بعض  في  جديد  من  الثقة 
االيجابية  المحفزات  غياب  من  يعاني  مازال  المالية  لالوراق  الكويت  سوق  فان 
وغياب  التدوال  في  الفردي  فالطابع  ونشاطه،  سيولته  رفع  شأنها  من  التي 
واستمرار  االستثمارية،  المحافظ  خالل  من  المؤسسي  والتداول  السوق  صناع 
 )Thin Trading( االسهم  بعض  على  المتقطع  والتداول  المفتعلة،  المضاربة 
تعتبر سمات غالبة على السوق تتطلب المزيد من الجهود لتصويبها، والعمل 
المزيد من  ادراج  التنمية االقتصادية من خالل  ايضا على تفعيل دور السوق في 
السلع واالدوات االستثمارية االخرى التي من شانها تعميق السوق وتنويع ادواته 

المدرجة.
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ثانيا: نشاط السوق العقاري الكويتي:
نموه  بتسجيل   2012 عام  خالل  الكويتي  العقار  سوق  استمر 
ارتفعت قيمة  2012  فقد  أداءه خالل عام  الملحوظ في معدالت 
تداوالت السوق »عقود و وكاالت« في هذا العام بنسبة ملحوظة 
بلغت نحو 15.6% لتصل إلى 3.3 مليار دينار مقابل  2.8 مليار دينار 
بنسبة  للصفقات  الكلي  العدد  كذلك  ارتفع  كما   .2011 لعام 
22.1% ليصل إلى 9999 صفقة مقابل 8187 صفقة لعام 2011، 
وذلك وفقا للبيانات الصادرة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق 
بوزارة العدل بدولة الكويت، وتشير هذه البيانات بشكل اساسي 
العقاري  القطاع  عليها  استحوذ  التي  السيولة  حجم  ارتفاع  الى 
اليه  تشير  الذي  التداول  بنشاط  ملحوظ  ارتفاع  مع  الكويت،  في 
عادة عدد الصفقات التي تمت في السوق خالل عام 2012. وفي 
هذا السياق يمكن اإلشارة الى الرقم القياسي الذي سجله السوق 
عام  من  الممتدة  الفترة  مستوى  على  العام  هذا  خالل  العقاري 
الصفقات  وعدد  السوق  سيولة  بلغت  فقد   ،2012 وحتى   2008
للعقارات المتداولة اعلى مستوى لها في هذا العام مقارنة باعلى 
مستوى سجله السوق خالل تلك الفترة وهي في العام الماضي، 
في حين بلغ ادنى مستوى لسيولة السوق وعدد الصفقات في 
على  موزعة  دينار  مليار   1.9 نحو  السيولة  بلغت  حيث   2009 عام 
المستثمرين في  الذي يعتبره  العقار  ان  5217 صفقة، ويبدو  عدد 
الكويت مالذا آمنا للمدخرات قد استقطب حجم كبير من السيولة 
بسبب ارتفاع العائد عليه مقابل االدوات االستثمارية االخرى المتاحة 
التي التتجاوز عوائدها  الكويتي كاالسهم والودائع  في االقتصاد 
2.5% على احسن تقدير، كما تعززت السيولة المتوجهة الى هذا 
القطاع  المقدم من قبل  التمويل  ارتفاع حجم  القطاع من خالل 
المصرفي حيث بلغ نحو 7130.8 مليون دينار في عام 2012 مقابل 

نحو 6756 مليونا لعام 2011 اي بزيادة بلغت نسبتها نحو %5.5. 

جدول رقم )3(: قيمة العقارات المتداولة خالل الفترة من 
2008 - 2012 بالمليون دينار

20081111.91104.3527.631.214.70002789.7

2009821710.9337.618.88.10001896.4

20101261.2750.6252.84.422.911.3002303.2

201115601069.5247.8011.87.1002896.2
20121852.81189.1265.3023.79.75.53.43349.5

الكويت  في  العقار  سوق  عن  المتوفرة  البيانات  وتشير  هذا 
للفترة الممتدة من 2008 وحتى 2012 الى استمرار تركز النشاط 
في القطاع السكني واالستثماري، مع تدني ملحوظ في نشاط 
هام  جانب  السكني  القطاع  يستقطب  حيث  التجاري،  العقار 
من حجم السيولة في السوق لعدد من االسباب اهمها استمرار 
ندرة االراضي السكنية المتاحة للبيع، وكذلك استمرار استقطاب 
والمضاربين  المستثمرين  من  كبير  لعدد  السكنية  االراضي 
على حد سواء، فهناك جانب كبير من التداوالت على القسائم 
السكنية يكون الهدف االساسي من ورائها جني ارباح من خالل 

اعادة بيعها بهوامش ربح مجزية. 

جدول رقم )4(: عدد الصفقات للعقارات المتداولة خالل 
الفترة من 2008 – 2012

 
2008531719351965190007472
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201056141664849304007405

201165601531780116018187

201282471635780264819999

سبيل  على  منها  السوق،  أداء  في  عوامل  عدة  لتحكم  ونظرا 
المثال االوضاع االقتصادية المحلية والعالمية، ومدى توافر قنوات 
استثمارية لجذب مدخرات المواطنين، فانه اليمكن اغفال الدور 
المضاربون في تحريك السوق وخاصة في ظل  به  الذي يقوم 
غياب التنظيم الفعال وتوافر البيانات والمعلومات الشفافة عن 
االسعار واوضاع السوق، واصبح من المؤكد حتما بأن قانوني 8 
ايقاف  في  منهما  المطلوب  الغرض  يؤديا  لم   2008 لسنة   9 و 
استمرت  بالعكس  بل  السكنية،  االراضي  اسعار  في  التضخم 
2012)رسم  وحتى   2009 عام  منذ  المتواصل  باالرتفاع  االسعار 
النشاط  الى تذبذب  البيانات بوضوح  5(، حيث تشير  رقم  بياني 
في السوق بشكل موسمي )رسم بياني رقم 6(. وتجدر االشارة 
هنا الى ان القطاع االستثماري يستقطب مدخرات المستثمرين 
للفترات الطويلة نسبيا والذي يعطي عائدا تنافسيا مقارنة مع 

االدوات االستثمارية االخرى )كالودائع وسوق االسهم المحلية(.

السكني  العقار  ان  الى  بوضوح   )6( رقم  البياني  الرسم  يشير 
االستثماري،  العقار  يليه  السوق  لحركة  االساسي  المحرك  هو 
حيث يالحظ ان حركة السوق االجمالية تتحدد من خالل الحركة 
مدى  الى  واضحة  اشارة  يعطي  بالشك  وهو  السكني  على 
حاجة السوق الى تشريعات جديدة تعطي القطاع الخاص دور 
اكبر في اصالح االراضي واعادة تنظيمها والمساهمة في توفير 
السكن الخاص للمواطنين، ان تحرير المزيد من االراضي سوف 
يساهم بالشك في توفير المزيد من االراضي وسوف يقلل من 
هذه  تؤدي  فقد  القطاع،  هذا  يشهدها  التي  المضاربات  حجم 
المضاربات الى تضخم اسعار االراضي السكنية ونشوء فقاعات 
سعرية، وعليه فقد يكون من االنسب توفير المزيد من االراضي 
وترك ألية السوق تعمل لتحقيق سعر التوازن، ان استمرار الوضع 
االراضي  تلك  في  للمستثمرين  جديدة  ازمة  يسبب  قد  الراهن 
فيها  المضاربة  تلعب  نسبيا  محدودة  مناطق  في  تنحصر  التي 

دورا رئيسيا في تحديد اسعارها بعيدا عن سعر التوازن الحقيق.
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رسم بياني رقم )5(: قيمة وعدد الصفقات العقارية خالل الفترة
2012 - 2008
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العقود  عن  المتوفرة  التفصيلية  البيانات  تشير  اخر،  جانب  ومن 
السكن  قطاع  في  النشاط  تركز  الى   2012 عام  في  المبرمة 
اجمالي  من   %56 على  استحوذ  حيث  ومنازل(  )قسائم  الخاص 
قيمة الصفقات المبرمة يليه القطاع االستثماري بمانسبته %36 
يبلغ إجمالي  8%، حيث  التجاري على  القطاع  في حين استحوذ 
 %92 نحو  على  واالستثماري(  الخاص  )السكني  القطاعيين  كال 
من اجمالي السوق بالكامل، ويستفاد من هذه المؤشرات في 
يستقطب  حيث  السوق  في  المستثمرين  سلوكيات  معرفة 
مناطق  في  الفضاء  القسائم  وبالتحديد  الخاص  السكن  قطاع 
من  خاصة  كبير  اهتمام  والخيران  وابوفطيرة  االحمد  صباح  مثل 
كما  االستثماري  القطاع  يستقطب  حين  في  المضاربين،  قبل 
ذكرنا انفا جانب اخر من المستثمرين الذين يسعون الى تحقيق 
الودائع  على  البنوك  تقدمها  التي  العوائد  من  أعلى  عوائد 
يحققها  التي  بالعوائد  مقارنة  نسبيا  متدني  وهي  السنوية 
هذا  اعطى  حيث  القطاع  هذا  في  والمضاربون  المستثمرون 
عام  خالل   %6  -  %4 بين  المتوسط  في  ترواحت  نسبة  القطاع 
2012 وذلك حسب وضع البناية وموقعها ونسبة االشغال فيها.

السكني  القطاع  لمبيعات  االجمالية  القيمة  شهدت  ولقد 
بلغت  حيث   %18.7 نحو  نسبته  بلغت  ارتفاعا   2012 عام  خالل 
اجمالي قيمة مبيعات السكنى نحو1.85 مليار دينار مقابل 1.56 
مقابل  صفقة   8247 على  موزعة  وهي   ،2011 لعام  دينار  مليار 
اي   ،%25.7 نسبتها  بغت  بزيادة  اي   ،2011 لعام  صفقة   6560
ان متوسط الصفقة قد بلغ نحو 224.6 الف دينار في عام 2012 

مقابل متوسط صفقة بلغ نحو 237.8 الف دينار لعام 2011.

 واما على صعيد القطاع االستثماري فقد بلغت قيمة مبيعات 
موزعة  دينار  مليون   1189.1 نحو   2012 عام  خالل  القطاع  هذا 
على 1653 صفقة مقابل 1069.5 مليون دينار موزعة على 1531 
صفقة اي بزيادة بلغت نسبتها 11.1% و6.7% على التوالي، اي 
ان متوسط سعر الصفقة في عام 2012 بلغ نحو 727.2 الف دينار 
2011. وهو مؤشر تقريبي الرتفاع  الف دينار لعام   698.5 مقابل 
حجم  لمعرفة  دقيق  كمؤشر  عليه  االعتماد  واليمكن  االسعار 
من  تختلف  التي  العقارات  تجانس  لعدم  وذلك  االسعار  ارتفاع 
الى  السياق تجدر االشارة  الموقع والمواصفات، وفي هذا  حيث 
ان قطاع االستثمار قد حقق اعلى قيمة مبيعات وعدد صفقات 
ادنى  شهد  حين  في   2012 عام  في   2012-2008 الفترة  خالل 
2009، ومنذ ذلك العام بلغ متوسط  قيمة مبيعات له في عام 
معدل النمو السنوي خالل الفترة 2009-2012 نحو 19.7% وهو 

متوسط مرتفع نسبيا.
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رسم بياني رقم )6(: قيمة العقارات المتداولة الربع سنوية في 
السوق العقاري الكويتي خالل الفترة 2008 - 2012

رسم بياني رقم )7(: عدد الصفقات للعقارات المتداولة في السوق 
العقاري الكويتي خالل الفترة 2008 - 2012 )بيانات فصلية(

رسم بياني رقم )8(: التوزيع النسبي لقيمة العقارات المتداولة 
حسب النوع لعام 2012

تجاري سكنيإستثماري

%56

%36

%8

رسم بياني رقم )9(: قيمة وعدد الصفقات العقارية للقطاع 
السكني للفترة 2008 - 2012
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رسم بياني رقم )10(: قيمة وعدد الصفقات العقارية للقطاع 
االستثماري خالل الفترة 2008 - 2012
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على  القطاع  هذا  حافظ  فقد  التجاري  القطاع  صعيد  على  واما 
مستوياته من حيث حجم السيولة وعدد الصفقات، فقد بلغت 
 2012 عام  في  القطاع  لهذا  الصفقات  وعدد  المبيعات  قيمة 
نحو  مقابل  صفقة   78 على  موزعة  دينار  مليون   265.3 نحو 
حقق  حيث   ،2011 عام  في  صفقة   78 بعدد  دينار  مليون   247.8
هذا القطاع نموا ملموسا، ويتسم هذا القطاع ببعض السمات 
العقار،  من  االخرى  االنواع  تداول  من  اقل  تداوله  تجعل  التي 
تتميز  وهي  االسعار،  وارتفاع  المساحات  بسب  اعلى  فالقيمة 
ايضا بعدم رغبة مالكها باعادة تداولها او بيعها النها استثمارت 
ايضا  بعيدة  وهي  نسبيا  مستقرة  عوائد  وتحقق  االجل  طويلة 
عن قدرات المضاربين في السوق، وغالبا ماتكون هذه العقارات 
مملوكة للشركات العقارية واالستثمارية التي تأثرت من االزمة 
المالية في عام 2008، ويتأثر هذا القطاع بنشاط القطاع الخاص 
صعيد  على  واما  المختلفة.  وحداته  على  الطلب  يحدد  الذي 
الحرفي  و  الساحلي  الشريط  و  المخازن  مثل  االخرى  القطاعات 
 2012 عام  شهد  فقد  تداولها،  بتدني  تتسم  التي  المعارض،  و 
42 مليون دينار مقابل  تداول عليها بلغت قيمنه االجمالية نحو 

18.9 مليون دينار لعام 2011.
ابريل  شهري  ان  للتداول  الشهرية  البيانات  تشير  جانب  ومن 
العقاري  السوق  في  تداول  نسبة  اعلى  شهدى  قد  وديسمبر 

الكويتي خالل عام 2012 )رسم بياني 12(.

استحوذ  قد  السكني  القطاع  بان  التفصيلية  البيانات  وتفيد 
على اعلى قيم تداول في شهري ابريل وديسمبر عام 2012، يليه 

القطاع االستثماري ثم التجاري )رسم بياني 13(.

ثالثا: التطورات االقتصادية العالمية:
تحسن أداء االقتصاد العالمي بعض الشئ خالل عام 2012، فقد 
حدوث  الى  الدولي   النقد  صندوق  من  الصادرة  البيانات  اشارت 
تحسن نسبي في معدالت النمو العالمي التى بلغت نحو %3.2 
منطقة  دول  اتخذتها  التي  االجراءات  وان   ،2012 عام  في  تقريبا 
اليورو والواليات المتحدة االمريكية الى تراجع مخاطر الركود، كما 
ساهمت معدالت النمو في اقتصادات الدول الناشئة الى تحسن 
صندوق  من  المتوفرة  البيانات  وتشير  العالمي،  النمو  معدل 
النقد الدولي الى أن معدل نمو الناتج العالمي خالل عام 2012 
بلغ نحو 3.2% ومن المتوقع ان يبلغ نحو 3.5% و 4.1% في عامي 
عام  في  المتحدة  للواليات  النمو  معدل  ان  كما   ،2014 و   2013
االسواق  الداعم في  المناخ  2.3% حيث ساهم  بلغ نحو  2012 قد 
دعم  في  االسر  وقطاع  االسكان  سوق  مؤشرات  وتحسن  المالية 
في  االمريكي  االقتصاد  دخول  في  التفاؤل  بشأن  التوقعات 
المسار الصحيح مع بقاء بعض المخاوف بشأن بعض المؤشرات 
منها  يعاني  االمريكي  االقتصاد  مازال  التي  االخري  االقتصادية 
معدالت  واما  العامة،  الميزانية  في  العجز  تضخم  مستوى  على 
النمو في منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة وكندا فقد 
التوالي،  على   2012 عام  في   %2  ،%-0.2  ،%2  ،%-0.4 نحو  بلغ 
اعلى  نمو  معدل  شهدت  فقد  والنامية  الصاعدة  االقتصادات  اما 

نسبيا خالل عام 2012 بلغ نحو %5.1.
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رسم بياني رقم )13(: قيمة العقارات المتداولة شهريا في  
2012 لجميع القطاعات بالمليون دينار كويتي
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جدول رقم )5(: توقعات صندوق النقد الدولي آلفاق
االقتصاد العالمي )٪(

2011201220132014العام

3.93.23.54.1الناتج العالمي

1.61.31.42.2االقتصادات المتقدمة

1.82.32.03.0الواليات المتحدة

0.21.0-0.4-1.4منطقة اليورو

3.10.90.61.4المانيا

1.70.20.30.9فرنسا

1.00.5-2.1-0.4ايطاليا

1.50.8-1.4-0.4اسبانيا

0.62.01.20.7-اليابان

0.21.01.9-0.9المملكة المتحدة

2.62.01.82.3كندا

اقتصادات االسواق 
الصاعدة والنامية

6.35.15.55.9

الرغم  على  انه  الى  الدولي  النقد  صندوق  توقعات  وتشير  هذا 
دول  مستوى  على  التصحيح  عملية  في  النسبي  التقدم  من 
االوربي  االتحاد  مستوى  على  سياسات  واتخاذ  اليورو  منطقة 
تجاه ازمة منطقة اليورو، فنه من المتوقع ان ينكمش االقتصاد 
في تلك المنطقة بنحو 0.4-% ، وقد نوه صندوق النقد الدولي 
يتسبب  قد  مقلق  مصدر  تشكل  تزال  ال  اليورو  منطقة  بان  بأن 
يتم  اذا لم  العالمي  االقتصاد  افاق  انعكاسات سلبية على  في 
الدول  بعض  في  اتخاذها  تم  التي  االصالحات  بزخم  االحتفاظ 
المالية  االزمة  بسبب  كبير  اقتصادية  مشاكل  من  عانت  التي 

العالمية. 

رابعا: سوق صناعة المال االسالمية:
استطاعت البنوك و المؤسسات المالية االسالمية في عام 2012 
المؤسسات  و  البنوك  عدد  بلغ  فقد  جيدة،  نمو  معدالت  تحقيق 
في  مؤسسة   400 من  اكثر  االسالمية  الشريعة  وفق  تعمل  التي 
شتى انحاء العالم وبإجمالي موجودات بلغت 1.6 ترليون دوالر 
امريكي تقريبا، وذلك بسبب نجاح تلك المؤسسات في مواجهة 
زالت  ال  التي  وتداعياتها    2008 عام  في  العالمية  المالية   االزمة 
تعاني منها  كبرى اقتصاديات العالم )الواليات المتحدة االمريكية 
تقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  نجاح  وايضا  اليورو(  ومنطقة 
تستخدم  التي  المرابحة  مثل  االسالمية  المالية  المؤسسات 
لتمويل االشخاص و الشركات ، والصكوك التي اصبحت تنافس  
بدورها السندات  التقليدية و اصبحت من اهم االدوات المتداولة 

في االسواق المالية.

2012  حوالي  بلغ حجم اصدار الصكوك االسالمية في عام  وقد 
ليتعدى  الصكوك  اصدار  حجم  ينمو  أن  ويتوقع  دوالر،  مليار    121
المركز  ماليزيا  احتلت  فقد   ،  2016 عام  في  دوالر  مليار   300 حاجز 
العربية   المملكة  تليها   2012 عام  في  االصدارات  حجم  في  االول 
سوق  شهدت  كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ثم  السعودية 
الصكوك  االسالمية قفزة  في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وذلك لتمويل المشاريع العمالقة المزمع طرحها في تلك 
الدول ، و قد أدى نجاح أداة الصكوك على السندات التقليدية إلى 
إعالن عدد من الدول الصناعية الكبرى اهتمامها بسوق الصكوك 
أنها  إيجابا على سوق الصكوك حيث  األمر الذي سوف ينعكس 

سوف تكون انطالقة لتصبح كأحد األدوات التمويلية الرئيسية . 
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نشاط صناعة المال اإلسالمي - إجمالي األصول
مليار دوالر
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التقرير اإلداري 2012



اإلدارة المصرفية لألفراد

اإلنجازات المحققة

اإلنجازات  من  العديد  الدولي  الكويت  بنك  في  لألفراد  المصرفية  اإلدارة  حققت 
خالل عام 2012. وقد تمثلت تلك اإلنجازات في الحفاظ على القدرة التنافسية رغم 
المقدمة  الخدمات  وتطوير  المصرفي،  السوق  يشهدها  التي  الحادة  المنافسة 
الموجهة لقاعدة عريضة من  التسويقي  االتصال  برامج  العمالء، واستقطاب  إلى 
المنافسة،  البنوك  عدد  زيادة  ظل  في  الربح  هامش  على  المحافظة  مع  العمالء، 

وتعزيز الرؤية المؤسسية.

توسيع نطاق الخدمات المصرفية

تم  لألفراد،  المصرفية  الخدمات  قطاع  في  للتوسع  اإلستراتيجي  التوجه  إطار  وفي 
لخدمة  مختلفة  إستراتيجية  مواقع  في   2012 عام  خالل  جديدة  فروع  أربعة  افتتاح 
وفي  للعمالء.  الراحة  وتوفير  األفراد،  خدمات  انتشار  زيادة  بهدف  وذلك  العمالء، 

غضون ما يزيد قلياًل عن خمس سنوات، بلغ حجم شبكة الفروع 22 فرعًا.

زيادة حصتنا في السوق

اإلدارة  نجحت  السوق،  في  األرصدة  استقطاب  على  الشديدة  المنافسة  ورغم 
23%، كذلك حققت  الجارية بنسبة  زيادة محفظة الحسابات  المصرفية لألفراد في 
حجم  لزيادة  نتيجًة  وذلك   ،%32 بنسبة  زيادة  االستثمارية  والودائع  التوفير  حسابات 
العنصر  تمثل  وهي   ،%79 نسبة  تشكل  والتي  اإلدارة  في  الوطنية  الكفاءات 
البنك بوجه  وزيادة حجم قاعدة عمالء  الحاليين،  بالعمالء  االحتفاظ  األساسي في 
البركة”،  “وديعة  اسم  تحت  اآلجلة،  االستثمارية  الودائع  منتج  طرح  حقق  وقد  عام. 
نجاحًا كبيراً، ومن المتوقع أن يشهد هذا المنتج المزيد من النمو على مدى السنوات 

المقبلة.

التمويل

حجم  ازداد  حيث  العام،  هذا  خالل  ملحوظا  نمواً  للبنك  المالية  األصول  شهدت 
وامتدت  الماضي،  بالعام  مقارنًة   %31 بنسبة  المرابحة  عمليات  في  التمويل 
عمليات التمويل لتشمل المركبات والمواد اإلنشائية واألجهزة اإللكترونية والسلع 
المختلفة. كما شهدت اإلدارة المصرفية لألفراد طرح التمويل اإلسالمي القائم على 
في  األرباح  لتحقيق  الطريق  مهدت  كبرى  تمويل  مبادرة  بمثابة  وهي  المساومة، 
اإلدارة في تمويل األصول ذات الصلة بالمرابحة، مما عزز  الذي شاركت فيه  الوقت 

أيضًا عالقات الدولي في مجال المبيعات المتبادلة مع الموردين.

البطاقات المصرفية

اإلدارة  عمالء  قاعدة  في  والتوسع  المتبادل  البيع  استراتيجيه  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
قاعدة  في   %33 بنسبة  نمواً  سجلت  عالية  عائدات  حققت  لألفراد  المصرفية 
البطاقات. وعلى الرغم من انخفاض حجم اإلنفاق من خالل البطاقات بسبب األوضاع 
23% عن  االقتصادية، فقد سجلت اإلدارة المصرفية لألفراد في الدولي زيادة بنسبة 
العام الماضي في هذا المجال. ويعزى ذلك أيضًا إلى طرح حملة االستخدام الناجح 
عام  شهد  كما  الحملة.  تلك  خالل  للعمالء  قيمة  جوائز  رصد  تم  حيث  للبطاقات، 
2012 نجاحًا كبيراً لبطاقة فيزا مسبقة الدفع، التي حققت نمواً بنسبة 90% مقارنًة 
بالعام السابق.  وبالمثل، حقق إنفاق البطاقات المدفوعة مسبقًا زيادة بمقدار ثالثة 

أضعاف مقارنًة بالفترة ذاتها.
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التوسع في اجهزة نقاط البيع

اإلدارة  بذلت  القائمًة،  القوية  التجارية  العالقات  صعيد  وعلى 
البيع  نقاط  لتوسيع  الجهود  من  المزيد  لألفراد  المصرفية 
من  العديد  في  تواجدنا  تكثيف  بهدف  وذلك  الكويت،  في 
المجمعات والمناطق التجارية التي يرتادها عمالء بنك الكويت 
الخدمات  شبكة  نمو  في  ذلك  وانعكس  وغيرهم.  الدولي 

التجارية بنسبة %46.

مواكبة التطورات التكنولوجية

النطاق  على  السائد  التكنولوجي  التقدم  مع  وتماشيًا 
العالمي، تبنى مصرفنا اتجاهًا استراتيجيًا لتوسعة عروضه من 
العامة.  لدى  باألولوية  تحظى  التي  اإللكترونية  القنوات  خالل 
2012 تقدمًا ملموسًا في توسعة شبكة أجهزة  وقد شهد عام 
توافر  ناهيك عن   ،%66 البنك بنسبة  اآللي خارج مواقع  السحب 
تلك األجهزة في خدمة العمالء، وتعزيز تواجد البنك في العديد 
من المنافذ وفي محطات الوقود من خالل تلك األجهزة. وعليه 
أصبح الدولي يمتلك شبكة ألجهزة السحب اآللي تعد من اكبر 

البنوك اإلسالمية في الكويت. 

أصبحت  االنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
وسيلة حيوية لمعظم األنشطة المصرفية، علمًا بأن هذا النوع 
من العمليات سوف يعكس أحد أهم مظاهر العمليات المصرفية 
في المستقبل. وقد أطلقت اإلدارة المصرفية لألفراد إصداراً معداًل 
لموقعها اإللكتروني، وحققت المعامالت المصرفية عبر االنترنت 

نمواً نسبته 25% في تسجيل المشتركين الجدد.

وفي ذات السياق، أصبحت الرسائل النصية القصيرة تمثل جزءاً 
محوريًا من الخدمات المصرفية، حيث يتلقى العمالء إخطارات 
وخالل  بطاقاتهم.  على  اإلضافة  أو  بالخصم  تعامالت  أي  عن 
العام، نجحت مبادرة استقطاب مشتركين جدد وأسفر ذلك عن 

زيادة عدد المشتركين بنسبة %40.

البيانات  خدمة  يوفر  الكويت  في  بنك  أول  الدولي  ويُعتبر 
مصرفية  خدمة  عن  عبارة  وهي  لعمالئه.  التفاعلية  المتكاملة 
جديدة يتمكن العمالء من خاللها من الدخول إلى حساباتهم 
معامالتهم  وإتمام  لإلتصاالت  زين  شبكة  عبر  المصرفية 
المعامالت  قوائم  تستخدم  تفاعلية  خدمة  وهي  المصرفية. 

وتسمح بالتواصل التفاعلي بسرعة فائقة .

أطلقت  الرواتب،  حسابات  عمالء  فئة  لجذب  سعيها  إطار  وفي 
أخرى،  حملة  سبقتها  ترويجية  حملة  لألفراد  المصرفية  اإلدارة 
للسمات  وفقًا  شرائح  إلى  العمالء  قاعدة  تقسيم  في  ونجحت 

والخصائص المتماثلة.

اإلدارة المصرفيــة التجاريــة

قسم  من  بدأً  المتنوعة  اإلدارة  أقسام  جهود  تضافر  بفضل 
تمويل الشركات التجارية، التمويل العقاري، تمويل المقاوالت، 

الصغيرة  الشركات  تمويل  قسم  إلى  وصواًل  المشاريع  تمويل 
تلبية  في  التجارية  المصرفية  اإلدارة  نجحت  والمتوسطة، 
لخدمات  تقديمها  خالل  من  الحاليين  عمالئها  احتياجات 
تالئم  الغراء  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  ومنتجات 
استقطاب  في  اإلدارة  نجحت  كما  التمويلية،  احتياجاتهم  كافة 
االقتصادية،  القطاعات  مختلف  في  العمالء  من  جديدة  شرائح 
من  العديد  تمويل  في  فاعل  بشكل  اسهامها  ذلك  إلى  أضف 
يعد  الذي  النفطي  القطاع  مشاريع  ومنها  الحيوية  المشاريع 

الرافد الرئيسي لالقتصاد الكويتي.

موظفو  بذلها  التي  الكبيرة  للجهود  وكنتيجة  آخر  جانب  ومن 
ومساندة  األخرى  البنك  إدارات  وبدعم  التجارية  المصرفية  اإلدارة 
تحسين  في  اإلدارة  نجحت  ومباشر،  دائم  بشكل  العليا  اإلدارة 
مما  فيها،  التعثر  نسبة  وتخفيض  التمويلية  المحفظة  جودة 

أسهم بشكل الفت بزيادة العائد من تلك المحفظة.

هذا ولن تدخر اإلدارة المصرفية التجارية وسعًا في بذل المزيد من 
بإذن  لها  المرسومة  األهداف  تحقيق  أجل  من  والعطاء  الجهد 

اهلل تعالى في عام 2013 .

ادارة الخدمات المساندة

العمليات

حافظ  وقد  للبنك،  الفقري  العمود  بمثابة  العمليات  إدارة  تُعد 
جميع  سير  في  االنسيابية  ضمان  على  الدولي  الكويت  بنك 
العمليات اليومية. تأكيداً لهذا النهج، قام بنك الكويت الدولي 
خالل عام 2012 بإعادة هيكلة البنية الداخلية مستهدفًا تحقيق 
خدمة  في  المستمر  والتحسين  الطويل،  المدى  على  الربحية 
إدارة  عمدت  بينما  المنتجات.  مختلف  تقديم  وكفاءة  العمالء 
العمليات إلى تحديث أنظمة تشغيل تكنولوجيا المعلومات 
أعلى  وتحقيق  المتنامية  السوق  لتطلعات  تلبيًة  بها  الخاصة 
لتسريع  التشغيلية  اإلجراءات  مراجعة  تمت  كما  األداء.  معايير 
في  الحفاظ،  مع  العمالء  رضاء  مستويات  وزيادة  العمل  وتيرة 
دعمت  وبدورها  للجودة.  صارمة  ضوابط  على  نفسه،  الوقت 
التكويت،  نسبة  لتحسين  العليا  اإلدارة  مبادرة  العمليات  إدارة 
أن  بعد  الكويتي  الشباب  من  أكفاء  بموظفين  واستعانت 

وفرت برامج التدريب المالئمة لهم.

استمرارية األعمال في بنك الكويت الدولي

شريكًا  نكون  أن  الدولي  في  الرئيسية  أهدافنا  أحد  أن  شك  ال 
آمنًا ومستقراً بالنسبة لعمالئنا، وهذا يعني التواصل واالستمرار 
أو  المتوقعة  غير  التحديات  ظل  في  حتى  الخدمات  تقديم  في 
المنظورة. من خالل خطة استمرارية األعمال، فقد أمكننا المضي 
قدمًا في تنفيذ هذه األهداف؛ حيث نجحنا في فترة قصيرة نسبيًا 
في تأمين تدفق األعمال والمحافظة على االستمرارية التشغيلية 
والتدريب  المنتظم  التدقيق  خالل  من  أزمات  بروز  حال  في 
وظف  الدقيقة،  المصرفية  األنظمة  توافر  ولضمان  المستمر. 
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بيئة  ووفر  المعلومات  لتكنولوجيا  إضافية  تحتية  بنية  الدولي 
تامًا  عمل آمنة لديها نظام تعافي يمكن االعتماد عليه اعتماداً 
في حالة وقوع كارثة ما, للحد وبشكل كبير من التراجع مع مرور 
ثوان  في  التشغيلية  والقدرات  اإلمكانيات  واستعادة  الوقت، 
معيار  تنفيذ  الدولي  الكويت  بنك  بدأ  وقد  البيانات.  فقدان  دون 
2012 مستهدفًا  العمل في عام  الخاص باستمرارية   22301 أيزو 
التفرد كونه المؤسسة المصرفية األولى والوحيدة في الكويت 
التي تحقق هذا المعيار الدولي. نتيجة لذلك فاز مدير استمرارية 
األعمال بالدولي بجائزة “مدير استمرارية األعمال للعام2012” من 
معهد استمرارية األعمال في الشرق األوسط. من جهة أخرى، نظم 
وتطبيق  الريادة   لتحقيق  األزمات  إدارة  حول  عمل  ورشة  الدولي 
منسقو  تنفيذها  على  وأشرف  فيها  شارك   22301 األيزو  معايير 
المبادرات  هذه  تعزز  إذ  الدوائر  جميع  في  األعمال  استمرارية  إدارة 
من قدرة البنك اإلضافية على االستجابة لألزمات وضمان السالمة 

القصوى للموظفين والعمالء على حد سواء. 

التقييم العقاري

تمثل اإلنجاز الرئيسي لقسم التقييم العقاري خالل 2012 وبعد 
أن تم ترخيصه من قبل وزارة التجارة والصناعة لتقييم الممتلكات 
الكويت  سوق  باعتماد  السابق،   بالعام  الكويت  في  العقارية 
باعتباره  الدولي  في  العقاري  التقييم  لقسم  المالية  لألوراق 
لتقييم  والمعتمدة  المؤهلة  الجهات  من  اثنين  بين  من  واحدا 
الضمانات العقارية للشركات الكويتية المدرجة في البورصة، 
الماضي  العام  في  الصادر  المركزي  الكويت  بنك  لقرار  طبقًا 
والذي يطلب به من جميع البنوك المحلية في الكويت ضرورة 
بنك  من   بكل  لديها  المرهونة  للضمانات   دوري  تقييم  إجراء 

الكويت الدولي أو بيت التمويل الكويتي. 

التقييم  بقسم  المال  أسواق  هيئة  اعتراف  ذلك  أعقب  وقد 
في  الشركات  لجميع  بها  خاصة  جديدة  لوائح  وإصدار  العقاري، 
الكويت، حيث طلبت بتقييم ممتلكاتها من قبل بنك محلي 
وبيت  الدولي  الكويت  بنك  من  كل  بالذكر  وخصت  كويتي 
األقل  القيمة  اختيار  حرية  لها  يترك  أن  على  الكويتي  التمويل 
من التقييمان، األمر الذي أدى إلى تدفق موجة عارمة من طلبات 
إلى  الهيئة  بقرار  المعنية  الشركات  قبل  من  العقارية  التقييم 
ما  إعداد   من  القسم  مكن  الذي  االمر  العقاري,  التقييم  قسم 
البنوك  قبل  من  له  أسندت  لممتلكات  تقييم   8000 عن  يزيد 

لتعليمات  تنفيذا  وذلك  المالية،  والمؤسسات  والشركات 
بنك الكويت المركزي وسوق الكويت لألوراق المالية، وهو ما 
ساهم بزيادة الثقة والمصداقية بالقسم وساهم باعتراف جميع 
البنوك والشركات بتميزه في إعداد تقارير التقييم المهنية فضاًل 

عن تحقيق دخل إضافي للبنك. 

وعلى صعيد الميزانية، نجح قسم التقييم العقاري في تجاوز 
وساهم  دوره  عزز  مما   ،2012 لعام  المستهدفة  الميزانية 
ذلك  إلى  باإلضافة  الدولي.  الكويت  بنك  ربحية  في  بالتالي 
لعب القسم دوراً كبيراً في  تقديم الخدمات العقارية ألقسام 
و إدارات البنك األخرى، و منها على سبيل المثال ال الحصر إعداد 
الموظفين  تدريب  عن  ناهيك  الجديدة،  البنك  فروع  دراسات 
الجدد ممن انضموا مؤخرا بغرض تقديم الدعم وتسريع وتيرة 
قسم  أن  بالذكر  والجدير  للقسم,   المسندة  األعمال  تنفيذ 
التقييم العقاري استكمل تطبيق النظام اآللي الجديد بنهاية 
نتائج  تحقيق  أجل  من  عملياته  ونظم  سهل  مما   2012 عام 

أفضل.

الشئون اإلدارية والدعم الفني 

فتح  صعيد  على  فعال  دور  في  اإلدارية  الشؤون  قسم  ساهم 
بيروت،  شارع  حولي،  العقيلة،،  مناطق  في  جديدة  تجارية  فروع 
دعم  توفير  عن  فضال  والزهراء  الفحيحيل  الرحاب،  جمعية 
استثنائي واسع النطاق وتقديم خدمات الصيانة ألقسام البنك 
المبادرات لخفض  المختلفة. بدأ القسم في تنفيذ العديد من 
وتبسط  تسهل  التي  اآللية  النظم  من  بدعم  اإلدارية  التكاليف 

العمليات وتحسن مستويات الجودة.

إدارة أمالك الغير

قسم  أداء  في  المستمر  التقدم  إلى  والمؤشرات  النتائج  تشير 
إدارة  الصدارة بين شركات  احتاللها موضع  و  الغيـــر   إدارة أمالك 
الخبرة  وكذلك  واإلدارية،  والفنية  المهنية  لقدراته  نظراً  العقار 
وتأمين  النتائج،  أفضل  تحقيق  على  ساعدت  التي  الطويلة 
التابعة للقطاعات  العقارات  الحصول على فرص مجزيه إلدارة 
الحكومية والخاصة. وقد تحسنت معدالت نمو القسم بشكل 
والخدمات  المتميز  واألداء  الطيبة  السمعة  بفضل  ملحوظ، 
والوحدات،  العقارات  أصحاب  إلى  يقدمها  التي  المميزة 
إنجازات  بأن  علمًا  التجارية.  والمحالت  المكاتب  ومستأجري 
السنة الماضية تُنسب إلى الجهود الدؤوبة الرامية إلى تحقيق 
في  اإلدارة  لرغبة  واقعي  انعكاس  بمثابة  وتأتي  البنك  أهداف 
العقارات  عدد  لزيادة  القسم  ويتطلع  النتائج  أفضل  تحقيق 

وقاعدة العمالء في عام 2013.

إدارة تكنولوجيا المعلومات
 2012 عام  في  المعلومات  تكنولوجيا  إدارة  إنجازات  تأتي 
من  المثلى  واستفادتها  الدقيقة  اإلدارة  لخطط  انعكاسًا 
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مواردها المتاحة.  بفضل دعم الدولي المستمر لإلدارة وابتكارها خدمات جديدة واستكمالها 
مشاريع عدة متباينة ساهمت جميعًا في مساندة استراتيجية البنك، نجحت اإلدارة في تحقيق 
أعلى المعدالت لعوائد أعمالها. وقد استهدفت استراتيجية إدارة تكنولوجيا المعلومات للعام 
وسالمة  أمن  وتعزيز  بالخدمات،  واالرتقاء  األداء  سبل  وتطوير  األعمال  تحليل  دراسات   2012
األنظمة والعمليات والحد من مخاطرها، فضاًل عن المساهمة في الوصول إلى مراكز ريادية 

على صعيد تقديم الخدمات واالمتياز التشغيلي.

التميز في العمليات 
التشغيلية

الريادة في 
الخدمات

P المعلوماتية في األعمال 1

P P األمن وتقليل المخاطر  2

P P التكامل والترابط بين النظم  3

P 4 تحسين دورة العمليات التجارية

خدمة الدولي كونكت للهواتف النقالة

انطالقًا من حرصه على جودة ما يقدمه من خدمات، ومن خالل خدمة الدولي كونكت وبالتعاون 
مع شركة زين لالتصاالت، نجح الدولي بتقديم خدمة هي األولى من نوعها في الكويت على 
أجهزة الهواتف النقالة بكافة أنواعها ودون الحاجة لهواتف ذكية او خدمة اإلنترنت وذلك لخدمة 
تلبية  على  والقدرة  اآللية  بالكفاءة  كونكت  الدولي  خدمة  تتسم  العريضة.  عمالئة  قاعدة 
البيانات  خدمة  باعتماد  الخدمة  تشغيل   وتم  الساعة  مدار  على  المصرفية  العمالء  احتياجات 
التكميلية غير المهيكلة والتي تم تطويرها داخل اإلدارة. هذا وتعكس الخطوة نموذجًا مثاليًا 
في  معامالتهم  انجاز  من  العمالء  تمكن  المحمول،  الهاتف  على  المصرفية  الخدمات  لسرعة 
غضون 3 - 5 ثوان باستخدام الدولي كونكت، مقارنة بـ60 - 90 ثانية من خالل خدمة الموبايل 
المزيد  الدولي ال يدخر جهداً لالستثمار في مضمار تحديث خدماته وإضافة  المعتادة. علمًا بأن 
من مزاياها، منها سداد فواتير الهاتف النقال وبطاقات فيزا مسبقة الدفع، وغيرها من الخيارات 

المالية األخرى التي ينفرد بها الدولي عن سواه إلى اآلن.

توسعة شبكة أجهزة  السحب اآللي وزيادة انتشارها

زيادة  بهدف تعزيز وتسهيل عمليات السحب واإليداع من خالل أجهزة السحب اآللي، تم مؤخراً 
عدد األجهزة واطالق نوع جديد  يكفل تقديم خدمات متنوعة للعمالء. في هذا اإلطار، عمدت 
بتزويد  اآللي  السحب  لألجهزة  الدولي  شبكة  توسعة  دعم  إلى  المعلومات  تكنولوجيا  إدارة 
32 جهازاً داخل فروع الدولي و39 جهازاً خارجيًا، منها 15 جهازاً في محطات الوقود الموزعة على 

جميع مناطق الكويت، وبإجمالي 71 جهازاً للسحب اآللي.

نظام االستجابة لشكاوي العمالء

طَور الدولي خدمة مبتكرة تكفل التواصل المنتظم والفاعل مع العمالء، مع متابعة شكاويهم 
واالستجابة الستفساراتهم على نحو أمثل. من شأن هذه الخدمة المتطورةـ استقبال مالحظات 

العمالء والرد على آرائهم في مواقع مصرفيه عدة. 

بطاقة أداء موظفي خدمات األفراد   

هذه  تحتاج   وما  والنمو،  التوسع  إلى  الرامية  الطموحة  وخدماته  الدولي  لتطلعات  استجابة 
إدارة  تعمل  الرئيسية،  األداء  ومؤشرات  المعلومات  تكنولوجيا  إدارة  لنظم  دعم  من  الخطط 
تكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق الوثيق المستمر مع كافة اإلدارات األخرى للتأكد من وصول 
واتخاذ  سلبياتها،  عن  واإلبالغ  نجاحها،  وقياس  األعمال  متابعة  في  تساعد  التي  المعلومات 
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القرارات المناسبة بما يسهم في تنفيذ أهداف الدولي واستراتيجياته.

لهذا الغرض، تم استخدام بطاقة أداء لموظف خدمة األفراد التي تتيح متابعة أداء مختلف 
األنشطة في الفروع بدء من المبيعات والمنتجات والحسابات، إلى المعامالت المصرفية 

بأسلوب إداري متقدم يتسم بالدقة والشفافية.

اعتماد تطبيقات “كالود” من مايكروسوفت

التقني  الحل  الدولي  في  المعتمدة  اآللية  النظم   بين  والترابط  التكامل  شكل  لطالما 
األكثر فاعلية لتحقيق االستفادة األمثل من البنية التحتية لشبكة األجهزة القائمة، وتقليل 

تكاليف التشغيل وترشيد استهالك الطاقة. 

على  المعلومات  لتقنية  التحتية  للبنية  “السحابة”  تطبيقات  اعتماد  تم  السياق،  هذا  في 
قاعدة مايكروسوفت، التي من شأنها المساهمة في تنفيذ استراتيجيات الدولي بشفافية 
التواصل  سبل  تعزيز  بهدف  المعلومات،  تكنولوجيا  حلول  تطوير  صعيد  على  متناهية 
بين اإلدارات، وزيادة التركيز على حاجات المهام األساسية مع الحد من اإلنفاق على نظم 
الذكية  “كالود”  تطبيقات  بأن  علمًا  الطارئة،  األزمات  حدوث  إبان  المعلومات  تكنولوجيا 
واعترافها  مايكروسوفت  شهادة  إلى  اإلشارة  تجدر  المواقع.  في  الموظفين  تواجد  تحتم 
بتصدر الدولي قائمة البنوك اإلسالمية التي تعتمد تطبيقات “كالود” في مجمل نواحيها.

تطوير إدارة نظم المعلومات

تم تطوير نظم إدارة المعلومات في الدولي بهدف اتمام إجراءات عمليات جمع وتنسيق 
وتقديم البيانات في منظومة متكاملة وبشكل آلي مرتبط باتخاذ القرارات اإلدارية. في ذات 
اإلطار، أضحت إدارة تكنولوجيا المعلومات قادرة على تعزيز نظم إدارة المعلومات بشكل 
العمومية  الميزانية  وبيانات  اإلدارية،  البيانات  لمجمل  تطبيقات  توفير  خالل  من  يومي، 
التقارير  إعداد  قاعدة  وتحديث  بدعم  وذلك  األرباح،  تحليل  وتقارير  والخسارة  الربح  وكشوف 
التقارير  هذه  تقديم  يكفل  حديث  متطور  متقدم  إصدار  وفق  األعمال”  بـ”مواضيع  الخاصة 

بشكل ألي ويومي تلقائيا.  

تحديث مركز االتصال

تم تحديث نظام مركز االتصال الذي اعتاد تقديم خدماته لقاعدة العمالء من خالل منفذ منفرد 
للعمليات، لتوفير منصة متطورة لخدمة العمالء من شأنها توفير خدمات متكاملة تستوعب 

رؤية شاملة لبياناتهم، تمكن الموظفين من تقديم خدمات أفضل ذات فعالية أكثر.

شهادة االلتزام بمعايير أمن المعلومات في مجال صناعة بطاقات الدفع اإلصدار الثاني

تتصدر مسألة الحد من المخاطر وتعزيز أمن المعلومات المرتبة األولى ضمن أولويات بنك 
الكويت الدولي. في هذه السنة، نجح البنك في تحقيق عالمة فارقة بعد نجاحه في التأهل 
PCI-(الدفع بطاقات  مجال  في  المعلومات  أمن  بمعايير  االلتزام  لشهادة  الثاني  لالصدار 

DSS  V2.0(  التي توفر أعلى مستويات أمن المعلومات لحامليها.
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أتمتة عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال 

فضاًل عن توفير إرشادات حساب الحد األدنى لكفاية رأس المال وتحديد متطلبات اإلفصاح في 
السوق، فإن تحسين إدارة المخاطر داخل البنوك، كان من بين األهداف الرئيسية لمعيار بازل 2. 
انطالقًا من هذه الضرورة، لم تدخر إدارة تكنولوجيا المعلومات وسعًا في أتمتة عمليات التقييم 
الداخلى لكفاية راس المال  لضمان توافر معلومات دقيقة وآنية لصانعي القرار الرئيسيين في 

إدارة بنك الكويت الدولي. 

الخبرات  ذوي  المعلومات  تكنولوجيا  إدراة  فريق  وبجهود  انجازات،  من  تقدم  ما  إلى  باإلضافة 
إدارة  تأهلت  فقد  األوسط،  الشرق  منطقة  مستوى  على  لها  المشهود  والكفاءة  الواسعة 

تكنولوجيا المعلومات للفوز بخمس جوائز مرموقة في دبي. 

 كمبيوتر نيوز ميدل إيست: ) -CNME ( جوائز إنجازات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لعام 2012

المرشح فئة الترشيح

 تطبيقات قطاع التمويل  الدولي
والبنوك للعام   -1

 إدارة تكنولوجيا المعلومات 
بالبنك

 فريق تكنولوجيا 
المعلومات للعام  -2

 السيد ديبو توماس فيليب، 
مساعد مدير  إدارة تكنولوجيا 

المعلومات

 الرئيس التنفيذي المقبل  
للمعلومات للعام -3

المرشح فئة الترشيح

 تطبيقات قطاع  الدولي
التمويل والبنوك  -1

 السيد ديبو توماس فيليب، 
مساعد مدير إدارة تكنولوجيا 

المعلومات
2- جائزة النجم الصاعد 

إدارة الخزينة واالستثمار
في العام 2012، عمد بنك الكويت الدولي إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات وذوي الخبرات 
إدارة  بأداء  االرتقاء  في  فعال  وبشكل  ساهم  مما  والدولية،  المحلية  االستثمارات  مضمار  في 
الخزينة واالستثمار، بعد تعزيز قاعدة العمالء وتحديد وتسويق عالقات جديدة مع شرائح كويتية 
وأجنبية. وقد نجحت اإلدارة في خفض تكلفة التمويل إلى مستويات قياسية ملفتة، خاصة بعد 
توافر السيولة المطلوبة بمستوى عال وقرار بنك الكويت المركزي ، ضمن جهوده المبذولة 
2 في  50  نقطة أساس، إلى  لدعم القطاع االقتصادي في الدولة، خفض سعر الخصم بواقع 

المائة مؤخراً.

من جهة أخرى، استطاعت إدارة الخزينة زيادة حجم مبيعات العمالت األجنبية بعد أن نجحت في 
في  ملحوظة  زيادة  إلى  أفضى  مما  والشركات،  األفراد  العمالء  لقاعدة  مميزة  خدمات  تقديم 



االجمالية  الربحية  نمو  معدالت  رفع  في  وساهم  األرباح،  مستوى 
في البنك.

هذا وقد استمرت إدارة الخزينة بالعمل مع لجنة األصول والخصوم 
بشكل وثيق، إلدارة السيولة المصرفية ضمن إطار قواعد وضوابط 
بنك الكويت المركزي. وقد استطاعت اإلدارة تعظيم العائد على 
المركزي  الكويت  بنك  قرار  بعد  ملفت،  بشكل  السائلة  أصولها 
عمليات  إجراء  اإلسالمية  للبنوك  السماح   ،2012 اغسطس  في 

التورق لفترة زمنية محدودة مدتها سبعة أيام كحد أقصى.

والتنسيق  التعاون  على  الخزينة  إدارة  دأبت   ،2012 العام  خالل 
الجهود  بذل  وفي  االعمال  استمرارية  ادارة  فريق  مع  المستمرين 
الرامية إلى اختبار مدى جاهزية “الدولي” لمواجهة االزمات، وتحديد 
الفجوات، والقدرة على مواصلة تقديم الخدمات وتحقيق المرونة 

التشغيلية.

عن  المسئولة  وهي  االستثمار،  إدارة  نجحت  السياق،  ذات  وفي 
إدارة محفظة “الدولي” االستثمارية بشقيها المالي واالستثماري 
العوائد  بين  المطلوب  التوازن  على  الحفاظ  في  المباشر، 
متحفظة  استراتيجية  باتباع  المحفظة،  لمكونات  والمخاطر 
ترمي بالدرجة األولى إلى إعادة هيكلة المحفظة كي تكون أكثر 
إدراراً للعوائد وأقل تأثراً بالمخاطر، وذلك رغمًا عن استمرار تبعات 
السياسية  واالحداث  والظروف  جهة،  من  العالمية  المالية  االزمة 
سوق  أداء  على  واضحة  سلبية  آثار  من  تالها  وما  واالقليمية، 

الكويت لالوراق المالية من جهة أخرى.

محترفة،  مؤهلة  كوادر  من  لها  قيِد  وبما  االستثمار،  ادارة  وتتابع 
االسواق،  وتحليل  بحوث  دراسة  إلجراء  االدارات،  باقي  مع  تعاونها 
التوقيت  حيال  واالرشاد،  النصح  إلبداء  المتاحة  البدائل  وتحديد 
االنسب للدخول في االستثمارات والخروج منها، مع إجراء التحديث 
أوضاع  يواكب  بما   ، المعتمدة  اإلستراتيجية  للخطة  المستمر 

السوق وفرصه المواكبة. 

اإلدارة القانونية
الالزمة  القانونية  المشورة  تقديم  على  القانونية  اإلدارة  دأبت 
لجميع إدارات “الدولي” وأقسامه وفروعه المختلفة، وإعداد جميع 
والموظفين  البنك  حقوق  حفظ  يكفل  بما  واالتفاقيات  العقود 
والعمالء والمساهمين من جهة، ويحقق االهداف المرجوة التي 

يسعى مجلس االدارة إلى تحقيقها من جهة أخرى.

ولقد ساهمت االدارة القانونية، من خالل ما انيط بها من واجبات 
كافة  مع  الوثيق  والتعاون  التنسيق  وبعد  ومسؤوليات،  ومهام 
للمكانه  “الدولي”  ليصل  المبذولة  الجهود  في  االخرى،  االدارات 
واالقليمي  المحلي  المستوى  على  إليها  يطمح  التي  الريادية 

والدولي.

إدارة المخاطر 
 الهدف من ادارة المخاطر يتمثل في احداث التوازن بين هدفين 
المساهمين  مال  راس  على  والحفاظ  ربح  اعلى  تحقيق  هما 
وأموال المودعين، وتتجسد مسئولية ادارة المخاطر في تحديد 

وقياس وادارة مخاطر مختلف االعمال التي يزاولها البنك .

المعتمدة  والمبادئ  للسياسات  التفصيلي  االطار  ويتضمن 
لتحمل  مناسب  اطار  في  البنك  عمل  االدارة  مجلس  قبل  من 
المتمثلة في درجة  الضعف  الى توقع نقاط  باإلضافة  المخاطر 
وذلك  التمويلية  المحفظة  ومستوى  للمعامالت  المخاطر 
التي تنطوي  أو نوعية للمخاطر  اختبارات كمية  اجراء  من خالل 
على  عملها  في  المخاطر  ادارة  وتركز   ، العمليات  تلك  عليها 
االلتزام  لضمان  فقط  ليس  المخاطر  انظمة  وتحسين  صقل 
وذلك  العوائد  افضل  لضمان  ايضا  وانما  الرقابية  بالتعليمات 
باالستفادة المثلى من راس المال مع االخذ في االعتبار االهداف 

االستراتيجية والتشغيلية.

حوكمة الشركات

تم  قد  الشركات  حوكمة  اطار  بأن  الدولي  الكويت  بنك  يدرك 
الفعال  التنفيذ  وان   ، وجيد  متقن  بشكل  وتأسيسه  تحديده 
إلدارة  الرئيسي  المدخل  يمثل  االطار  هذا  في  الرشيدة  لإلدارة 
الدولي  البنك  بأن  القول  يمكن  فانه  وعليه   . للمخاطر  فعالة 
يشمل  المستويات  لكافة  معتمد  تنظيمي  هيكل  لديه 
التنفيذية  واالدارة  المختصة  اللجان  الى  الصالحيات  تفويض 
والمسئوليات  الواجبات  بين  الفصل  عملية  لتسهيل  وذلك 

على اختالف المستويات .

أن يبقى بنك الكويت  االدارة عزمه على  من جهته أكد مجلس 
 . الشركات  حوكمة   مجال  في  ورائدا  به  يحتذى  مثاال  الدولي 
التنفيذية  االدارة  فهم  في  فقط  ليس  البنك  منهج  ويتلخص 
للمعايير فهما واضحا ، بل وأن تتميز جهود الحوكمة في البنك 

بالشفافية التامة أيضا .

للمجلس  تابعة  فرعية  لجان  أربع  االدارة  مجلس  أنشأ  وقد  هذا 
لجان  أربع  أنشأ  كما   ، أنشطته  تنفيذ  في  المساعدة  مهمتها 
تنفيذية اخرى معتمدة تساعد الرئيس التنفيذي في ادارة شئون 
البنك اليومية . باإلضافة  الى ذلك ، فقد اعتمد المجلس لوائح 
سلوكيات العمل المصرفي ليطبق على كافة العاملين بالبنك 
، وسياسة االفصاح وسياسة  سرية بيانات العمالء . وفي االطار 
لتلبية  مستمر  بشكل  االدوات  هذه  وتحديث  مراجعة  تتم   ، ذاته 
المتطلبات الداخلية والتنظيمية ، كما أن السياسات واالجراءات 
المعتمدة تتم مراجعتها دوريا للتأكد من توافقها داخليا وايضا 

التزاما بالتعليمات الرقابية .

الجديد  الحوكمة  قانون  تطبيق  في  بالفعل  البنك  بدأ  وقد 
الصادر عن بنك الكويت المركزي ، وتم انشاء وحدة متخصصة 
لإلشراف على شروط تطبيق حوكمة الشركات لضمان االلتزام 
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أيضا  البنك  استعان  كما   . ككل  البنك  مستوى  على  المشورة  وتقديم  االمثل 
الشركات  حوكمة  ولوائح  لبنود  ومراعاته  البنك  التزام  لضمان  خارجي  بمستشار 
الصادرة عن بنك الكويت المركزي ، علما بان وحدة حوكمة الشركات تتبع مباشرة  

المدير التنفيذي الدارة شؤون مجلس اإلدارة .

يقوم البنك حاليا استكمال اجراءات  انشاء لجنة الحوكمة واعداد الالئحة الخاصة بها، 
ضمن  بالحوكمة  الخاصة  المركزي  الكويت  بنك  بتعليمات  الكامل  االلتزام  ويتوقع 

الفترة الزمنية المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عنه .

إدارة المخاطر على مستوى المشاريع 

المخاطر بغرض تقرير وظيفة  ادارة  العديد من معايير  ، تم تطبيق  العام  على مدار 
ادارة المخاطر في المؤسسة وقد تضمن ذلك تقييم معايير كفاية راس المال )بما 
اعيد  وقد  هذا  البنك  على  المخاطر  تلك  تأثير  إليضاح   ) الضغط  اختبارات  ذلك  في 
الضغط  اختبارات  في  المستخدمة  واالفتراضات  السيناريوهات  بعض  في  النظر 

بغرض تحسين طرق القياس .

وقد استمر البنك في اتباع اسلوب BECOM CAMEL  إلجراء التقييم الذاتي للمخاطر 
الذي يعد اجراء مكمل لعملية التقييم الداخلي لكفاية راس المال .

2013 سوف يركز بنك الكويت الدولي جهوده على دراسة تقييم تأثير  وخالل عام 
السنوات  خالل  الرقابية  الجهات  من  تطبيقها  يتوقع  والتي   3 بازل  اتفاقية  تطبيق 

المقبلة .

مخاطر االئتمان

أو أي  المحتملة في حال تعثر العميل  المالية  االئتمان في الخسارة  تتمثل مخاطر 
طرف آخر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. ويبقى الهدف وراء إدارة المخاطر االئتمانية، 
متمثاًل في تقييم المخاطر مقابل العائد على رأس مال البنك من خالل الحفاظ على 
محفظة التمويل في وضع مقبول من جهة، وإدارة المخاطر االئتمانية المتمثلة في 
المخاطر الفردية على مستوى المحفظة؛ حيث يتم التركيز على التقييم واحتواء 

المخاطر من جهة أخرى.

العمليات  على  الموافقة  اجراءات  بتوحيد  قام  قد  البنك  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
والعوامل  السداد،  ومصادر  التسهيالت  من  الغرض  على  تركز  بحيث  االئتمانية 
وتحديد  االقتصادي  القطاع  وتوجهات  والمحتملة،  السائدة  الكلية  االقتصاديات 
ائتماني شامل. هذا ويتطلب  وضع العميل ضمن مجموعة نظراءه إلعداد تقييم 
تمديد التسهيالت االئتمانية أو إجراء أي تغيير جوهري علىها موافقة ائتمانية ممن 

لديه السلطة المختصة.

من  مجموعة  وفق  البنك  قبل  من  المالية  لألصول  االئتمانية  الجودة  إدارة  تتم 
من  متنوعة  مجموعة  تجرى  حيث  والداخلية؛  الخارجية  االئتمانية  التصنيفات  آليات 
ولتوفير  التصنيف  نظام  لدعم  السوق  لمعلومات  دراسة  مع  المالية  التحليالت 
المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الغير. ويتم أيضًا تحديد الحدود الممنوحة للدول 
استعراض  مع  والسياسية،  االقتصادية  العوامل  على  بناء  التوقعات  أساس  على 
تقارير وكاالت التصنيف للدول عمومًا، وباستخدام المعلومات المتوفرة عن األعمال 

التجارية المحلية على وجه الخصوص.

يراقب البنك باستمرار التركزات االئتمانية في  محفظته بحسب الشريحة ، المقترض 
مستويات  في  التعثر  مستويات  تعقب  ويتم  االقتصادي  والقطاع  المجموعات   ،
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المحفظة على فترات متكررة، مع التركيز على اكتشاف إشارات 
اإلنذار المبكر . كما ويتم تحليل القطاعات الرئيسية بالتفصيل 
األخذ  مع  العمل،  الستراتيجيات  مقترحات  إعداد  إمكانية  بهدف 

في االعتبار جميع المخاطر والفرص المتاحة.

اختبارات  سيناريوهات  تأثير  االئتمان  مخاطر  إدارة  تستعرض   
قيمة  في  التراجع  أو  التصنيف،  انخفاض  عن  الناتج  الضغط 
الضمانات في حالة التمويل الممنوح مقابل ضمان بالمحفظة 
بشكل دوري، كما تقدم الدراسات التحليلية لمستوى المخاطر 
التي قد تمس المحفظة وتراجع مقدار المخصصات الرأسمالية 

المطلوبة لمواجهة الخسائر غير المتوقعة باستمرار .

مخاطر السوق

األصول  لجنة  عقدتها  التي  واالجتماعات  المناقشات  خالل  من 
حجم  تقليل  مجال  في  ملحوظا  تقدما  البنك  أحرز  والخصوم، 
االنكشاف على القطاع العقاري وفي تحقيق المزيد من االلتزام 
المستوى  مهام  من  وكجزء  السيولة.  في  الفجوة  بتغطية 
المخاطر  بمراقبة  السوق  مخاطر  قسم  يقوم  الثاني،  اإلداري 
األخذ  مع  والسيولة،  واألسهم  األجنبية  بالعمالت  المتعلقة 
داخليًا  المطور  النموذج  خالل  من  الكمية  الحدود  االعتبار  في 
األجنبي ومخاطر األسهم  النقد  والذي يعمل على قياس وضع 
أسبوعين  كل  موجزة  تقارير  إعداد  وكذلك  يومي،  أساس  على 
وعلى أساس شهري أيضًا من خالل التركيز على االلتزام وتحليل 
على  الضغط  اختبارات  اجراء  مثل  التركز  ومخاطر  التوجهات 

معدل الربح والسيولة وفق أسس تحفظية.

المخاطر التشغيلية

مخاطر  معدالت  البنك  طبق  اإلطار  هذا  في  سياسته  ضمن 
يواجهها  التي  التشغيلية  المخاطر  إدارة  نطاق  في  التشغيل 
عمومًا ، هذا ويسهل نظام التقييم الذاتي المتبع مهام الرقابة 
ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإدارة البيانات المرتبطة باحتماالت 
الخسارة، فضاًل عن متابعة المراقبة الفعالة للمخاطر التشغيلية. 
التشغيلية  المخاطر  سياسة  مراجعة  تمت  ذاته،  السياق  في 
بنك  تعليمات   مع  لتتوافق  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المعتمدة 
لجنة  إنشاء  على  اإلدارة  مجلس  وافق  وقد  المركزي.  الكويت 
خاصة للمخاطر التشغيلية على مستوى المجلس حتى تتمكن 
من إدارة ومناقشة جميع المتطلبات التي قد تظهر ضمن إطار 
المخاطر  عمل  إطار  من  وكجزء  الكلي.  التشغيلية  المخاطر 
التشغيلية، تم ترشيح منسق مخاطر تشغيلية لدى كافة ادارات 
االتصال والمراقبة لكل ما يتصل  العمل ليكونوا بمثابة نقاط 

بجميع المخاطر المرتبطة بالمخاطر التشغيلية.

وتنمية  العام  الوعي  لبث  المستمرة  البنك  جهود  اطار  في 
ثقافة المخاطر التشغيلية، نظم البنك ورش عمل عدة لمختلف 

للرقابة  الذاتي  التقييم  نظام  على  الموظفين  لتدريب  اإلدارات 
والمخاطر ومؤشرات المخاطر الرئيسية وإدارة  البيانات المرتبطة 
الرئيسية  األهداف  أحد  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الخسارة  باحتماالت 
على  تركزت   2013 إلى   2012 من  الفترة  خالل  المخاطر  إلدارة 
ضمان تحديث برامج المخاطر التشغيلية الجديدة وتفعيلها عبر 

جميع إدارات البنك ووحداته التنظيمية.

أمن تكنولوجيا المعلومات 

استراتيجية أمن نظم المعلومات واطار عملها الحالي تهدفان 
الى تحديد وتقييم ومراقبة المعلومات المتعلقة بالمخاطر من 
االجراءات  واعداد  للمعلومات،  أمنية  دائمة  سياسة  إنشاء  خالل 

الخاصة بها .

المؤسسات  في  الحديثة  اإللكترونية  الجرائم  تزايد  ضوء  في 
أمن  مجال  في  العمل  يرتكز  الخصوص،  وجه  على  المالية 
تكنولوجيا المعلومات على حماية بيانات العمالء، والمعامالت 
مجال  في  القصوى  الكفاءة  إلى  الوصول  أجل  من  المالية 
الدعائم  توفير  البنك  على  توجب  فقد  االنترنت،  شبكة  أمن 
وسالمتها،  وتوافرها  المعلومات  أمن  سرية  ليضمن  األساسية 
ألمن  محكمة  خطة  خالل  من  إال  يتحقق  أن  يمكن  ال  أمر  وهو 
تكنولوجيا المعلومات وما يتصل بها من سياسات وإجراءات، 
فضاًل عن الدعم اإلداري على أعلى المستويات لتنفيذ مثل هذه 

المتطلبات األساسية.

المعلومات  تكنولوجيا  أمن  قسم  أطلق  ذاته،  السياق  في 
من  البنك  موظفي  لجميع  المعلومات  بأمن  للتوعية  برنامج 
البرنامج  هذا  يساعد  وبدوره  الداخلية.  المعلومات  شبكة  خالل 
جميع الموظفين على تحديد وتجنب ارتكاب أية خروقات أمنية 
أو  اختراقها  أو  البيانات  سرقة  إلى  بالتالي  تؤدي  قد  متوقعة، 

فقدانها.

قسم االلتزام

تعتزم اإلدارة العليا لبنك الكويت الدولي بناء نموذج فريد في 
أفضل  وتطبيق  اتباع  خالل  من  الكويتي،  المصرفي  القطاع 
الممارسات العالمية المثلى وفق توصيات لجنة بازل، باإلضافة 
الرقابية ومنها بنك الكويت  الهيئات  إلى االسترشاد بتعليمات 

المركزي وهيئة سوق المال.
قسم  فإن  الجانب،  هذا  في  المنشود  الهدف  تحقيق  أجل  من 
االلتزام وبالتنسيق مع كافة إدارات بنك الكويت الدولي  األخرى 
بنك  عن  الصادرة  الرقابية  بالمتطلبات  االلتزام  على  يعمل 
هذا  وفي  األخرى.  الرقابية  الجهات  من  وغيره  المركزي  الكويت 
اإلطار يقوم قسم االلتزام بإجراء تحليل دوري للثغرات، ومن ثم 

متابعة اإلجراء التصحيحي المقترح.

التعامل مع متطلبات  االلتزام في  إلى نجاح قسم  تجدر اإلشارة 
في  ومتابعتها  التقارير  إلعداد  نظام  إنشاء  طريق  عن  االلتزام 

الوقت المناسب مع اإلدارات المعنية خالل العام 2012.
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إدارة الموارد البشرية 

قسم تخطيط القوى العاملة والتطوير

اإلستراتيجية  المشاريع  من  عدد  في  والتطوير  العاملة  القوى  تخطيط  قسم  ساهم 
بمهام  يضطلع  فريق  تشكيل  من  بدًء   ،2012 لعام  المرسومة  خططه  إطار  ضمن 
تحديث الهيكل التنظيمي على جميع المستويات، ومن ثم تحديث الوصف الوظيفي 
الموظف  دليل  تحديث  إلى  العمل،  قانون  مستجدات  مع  بالتوافق  اإلدارة  وسياسات 

وتطوير نظم تقييم األداء وفق أهداف البنك وخططه اإلستراتيجية.

أهمية  الوظيفي  والتدرج  اإلحالل  خطط  إيالء  التنظيمي،  الهيكل  تحديث  شمل  وقد 
في  المميزة  التنافسية  مكانته  “الدولي”  اتخاذ  إلى  الرامية  لألهداف  تحقيقًا  بالغة، 
إدارة  بيانات  قاعدة  بنظام  المشاركة  على  القسم  حرص  ما  ولشد  المحلي.  السوق 
الموارد البشرية المتكامل، نظراً لما يحققه هذا النظام من سرعة ودقة إنجاز األعمال، 
وتوفير كافة االحتياجات كالتقارير الفورية وغيرها من خدمات خاصة بالكادر الوظيفي.

قسم التدريب

يولي قسم التدريب قضية تدريب الموظفين على أحدث مستجدات البرامج المصرفية 
شاملة  تدريب  خطط  إعداد  إلى  القسم  سارع  الغرض  لهذا  اهتماماته.  جَل  اإلسالمية 
التدريب  مؤسسات  مع  بالتعاون  سواًء  المعتمدة،  للميزانية  األمثل  االستغالل  تكفل 
المحلية أو العالمية المتخصصة، سعيًا إلى االرتقاء باألداء مما يسهم في تحقيق رؤية 

“الدولي” وأهدافه العامة.

يأتي تدريب الموظفين حديثي التخرج الجدد، وتأهيلهم التأهيل المناسب للعمل في 
على  التركيز  عن  فضاًل  عمومًا،  األول  المقام  في  المختلفة  وأقسامه  “الدولي”  إدارات 
موظفي اإلدارة المصرفية لألفراد، وتدريبهم ضمن برامج تعريفية وتنشيطية على وجه 

الخصوص.

يعمل قسم التدريب، وتماشيًا مع سياسات “ الدولي” في تشجيع وتكريم المتفوقين، 
المجاالت  شتى  في  المعتمدة  التخصصية  الشهادات  ذات  الدورات  تنظيم  على 
وزيادة  مواهبهم  صقل  أجل  من  بها  االنتظام  على  الموظفين  وحث  المصرفية، 

معارفهم وتمثيل “الدولي” تمثياًل مشرفًا الئقًا في المحافل ذات الصلة.

قسم شئون الموظفين

أهم أقسام إدارة الموارد البشرية وحلقة الوصل األساس التي تربط الموظفين باإلدارات 
واألقسام المختلفة بعضهم ببعض. من أبرز ما يضطلع به القسم من مهام وواجبات:

والتأكد  احتياجاتهم،  وتلبية  راحتهم  على  والسهر  اإلدارية  الموظفين  شئون  رعاية   <
على  إيجابا  وينعكس  الوظيفي  الرضا  يحقق  مما  كاملة،  حقوقهم  منحهم  من 

إنتاجيتهم وأدائهم ألعمالهم.

العمل  قانون  مع  يتفق  بما  البشرية  الموارد  إلدارة  المعتمدة  السياسات  تطبيق   <
للقطاع األهلي الكويتي.

إعداد رواتب الموظفين ومتابعة اإلجازات السنوية والمرضية.  <

التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لتسجيل الموظفين   <
الكويتيين،  غير  إقامات  النجاز  والعمل  االجتماعية  الشئون  وزارة  ومع  الكويتيين،  

وتحقيق سياسات دعم العمالة الوطنية.
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إدارة العمليات المصرفية الدولية

تضطلع إدارة العمليات المصرفية الدولية، إحدى أهم اإلدارات في الهيكل المؤسسي لبنك الكويت 

بناء  وإلى  بعناية،  الموضوعة  االستثمار  إستراتيجية  تنفيذ  إلى  تهدف  متعددة  بمسؤوليات  الدولي، 

عالقات دولية والحفاظ عليها فضاًل عن ترويج الخدمات المالية الدولية وما يرتبط بها من خدمات مصرفية. 

يتولى إدارة العمليات المصرفية الدولية فريق مؤهل يتمتع بالخبرة والكفاءة واألداء الملتزم وفق إطار 

عمل مدروس إلدارة المخاطر والسعي الدؤوب لمواكبة أفضل ممارسات الصناعة المصرفية.

المعرفة  تطوير  بغية  اآلتية  الشرائح  ضمن  الدولية  المصرفية  العمليات  إدارة  عمليات  تتضافر  و  هذا 

النوعية بالمنتجات بما يصب في صالح العمالء:

أعمال المراسلة المصرفية الدولية.  <

الحلول التمويلية )القروض المشتركة والتمويل المركب وتمويل المشروعات والتمويل التجاري(.  <

األسواق المالية واالستثمارات الدولية )الصكوك، األسهم الخاصة والبضائع، الخ(.  <

واالستثمارية  التمويلية  الصفقات  من  عدد  الدولية  المصرفية  العمليات  إدارة  أنجزت   ،2012 عام  في 

كمنسق مساعد وتضمنت الصكوك والقروض المشتركة والثنائية، وتمويل بعض المشروعات التي 

عززت جميعًا من تواجدها الدولي وساهمت في تحقيق أهدافها.

العمليات  إدارة  حققت  بالتقدير،  الجديرة  اإلستراتيجية  وقراراتها  الدقيقة  االستثمار  معايير  وبفضل 

المصرفية الدولية عائدات جيدة على استثمارات الصكوك. فضاًل عن ذلك، فقد شاركت إدارة العمليات 

المصرفية الدولية بنجاح في إعادة هيكلة نوعين من االستثمارات في مجال الصكوك كما قللت من 

النسبة العامة للقروض التي تفتقر لألداء الجيد.

إدارة العمليات المصرفية الدولية بصورة استراتيجية على تنويع محفظتها  وعلى مدار العام، حرصت 

عبر المنتجات والمناطق الجغرافية المختلفة مع التركيز على االقتصاديات الصاعدة لكل من إندونيسيا 

وتركيا. وقد عزز رفع التصنيف االئتماني لهاتين الدولتين مؤخراً من هذه القرارات، ما ساعد “الدولي” على 

تحقيق عائدات مرتفعة على استثماراته.

ومن جهتها، تواصل إدارة العمليات المصرفية الدولية جهودها للحفاظ على عالقات وثيقة مع عدد من 

الدولية الكبرى حول العالم، مبادرة تساهم في اإلسراع بتحويل األرصدة بالعمالت المتعددة  البنوك 

للعمالء والمؤسسات بكفاءة ملفتة.

هذا وقد أضحت إدارة العمليات المصرفية الدولية مصدراً هامًا لتحقيق القيمة “للدولي” ولعمالئه؛ بعد 

أن نجحت في احتالل مكانة ريادية واكتساب سمعة مرموقة على صعيد الخدمات المصرفية اإلسالمية. 

للشريعة  مطابقة  تنافسية  مبتكرة  تمويلية   / استثمارية  منتجات  إليجاد  العمل  على  اإلدارة  دأبت  كما 

بلوغ  على  “الدولي”  مساعدة  في  كبير  حد  وإلى  ساهمت  قد  الجهود  هذه  أن  بالذكر  جدير  اإلسالمية. 

مكانة خاصة بالسوق سواًء على مستوى االستثمارات الدولية أم أنشطة أعمال المراسلة المصرفية 

الدولية في إطار الصناعة المصرفية اإلسالمية.

السوق  واتجاه  االسالمية  للشريعة  المطابقة  الحلول  على  المتزايد  الطلب  أدى  فقد  أخرى،  جهة  من 

المتنامي لألدوات المالية اإلسالمية إلى إتاحة فرص جديدة مجزية إلدارة العمليات المصرفية الدولية.
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إدارة البحوث االقتصادية 

الدولي بدور مهم في دعم عمل بنك  الكويت  االقتصادية في بنك  البحوث  إدارة  تقوم 

مساعدة  شأنها  من  التي  الالزمة  والمعلومات  الدراسات  توفر  فهي  الدولي  الكويت 

متخذي القرار في البنك على اتخاذ القرارات السليمة، و ذلك من خالل تحليل و دراسة أهم 

كانت  سواء  البنك  عمل  بيئة  على  تطرأ  التي  النقدية  و  المالية  و  االقتصادية  التطورات 

محلية أو اقليمية أو عالمية، وتقوم إدارة البحوث االقتصادية بتقديم الدعم الفني إلدارات 

االقتصادية بهدف تعزيز  القطاعات  أوضاع كافة  المختلفة وذلك من خالل تحليل  البنك 

اتخاذ القرارات االئتمانية السليمة.

هذا وقد انجزت إدارة البحوث االقتصادية في عام 2012 بعض المشاريع البحثية التي من 

العقار  سوق  نشاط  لقياس  مؤشر  واعداد  العقار  سوق  عن  بيانات  قاعدة  تاسيس  اهمها 

المستثمرين  تزويد  الى  المؤشر  هذا  توفير  من  الدولي  الكويت  بنك  ويهدف   ،)KIBRI(

الكويت  العقار  سوق  حركة  معرفة  الى  البالد  في  والمالي  االقتصادي  القرار  واصحاب 

التي تستقطب جانب ملموس من مدخرات  الذي يعتبر احد اهم القطاعات االقتصادية 

المواطنين والمستثمرين، ويأتي هذا المؤشر ليضيف المزيد من المعلومات التي توفرها 

ادارة البحوث االقتصادية من خالل تقاريرها الربع سنوية عن سوق العقار في دولة الكويت 

حيث يشمل هذا التقرير كافة جوانب القطاع العقاري بدولة الكويت وأهم المستجدات 

التي تطرأ على هذا القطاع الهام من االقتصاد الكويتي، وقامت إدارة البحوث االقتصادية 

عن  البنك  عمالء  رضا  مدى  لقياس  دراسة  بإعداد  لألفراد  المصرفية  اإلدارة  مع  بالتعاون 

العلمي  البحث  طرق  احدث  باستخدام  وذلك  البنك  يقدمها  التي  والخدمات  المنتجات 

حيث تم التعرف على آراء ومتطلبات عمالء البنك في المنتجات والخدمات التي يقدمها 

البنك لهم والعمل على تطويرها لتلبي متطلبات ورغبات العمالء والعمل على طرح 

المزيد من المنتجات و الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

داخل  ندوات  كانت  سواء  الندوات  في  المشاركة  االقتصادية  البحوث  إدارة  استمرت  وقد 

المصرفية  و  االقتصادية  األبحاث  مجال  في  الدولي  الكويت  بنك  مساهمة  إلثراء  البنك 

االسالمية عن طريق استضافة نخبة من األكاديميين واالقتصاديين المتخصصين، او من 

خالل المشاركة في الندوات المحلية والخارجية حيث شاركت اإلدارة بورقة عمل في ندوة 

الملتقى الرابع للشركات المدرجة و المحللين 2012، وكذلك من خالل حضور المؤتمرات 

مؤسسة  تنظمه  التي  اإلسالمي  للتمويل  عشر  الحادية  اإلسالمية  القمة  مثل  الهامة 

المستجدات  أحدث  لتداول  سنويا  تعقد  والتي  لندن  البريطانية  العاصمة  في  يورومني 

في القطاع المصرفي اإلسالمي حيث يشارك فيها نخبة من محافظي و رؤساء البنوك 

اإلسالمية إضافة إلى كبار المديرين و المؤسسات المالية اإلسالمية.

الكتب  احدث  وتوفير  للبنك،  السنوي  للتقرير  االعداد  البحوث  إدارة  أعمال  شملت  كما 

قاعدة  تعزيز  على  اإلدارة  دأبت  كما  بها،   البنك  مكتبة  وتزويد  الهامة  والمراجع  والدوريات 

بكل  البنك  موظفي  جميع  متناول  في  ووضعها  االلكترونية   “ اليوم  الكويت   “ بيانات 

سهولة ويسر و يتم تحديثها بشكل اسبوعي.
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موجز بأعمال

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام 2012
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ،،،

فإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي توجز أعمالها التي قامت 

بها في عام 2012 فيما يلي:
تم عقد ثالث اجتماعات لهيئة الفتــوى والرقابـــــة الشرعيــــة وصـــدر عنهــــا قـــرارات بلغ   <

عددها )11( أحد عشر قراراً، تنوعت أحكــامها حسب اإلدارات المختلفة في البنك.
الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  على  ُعرضت  التي  واالتفاقيات  العقود  وبلغت   <
واإلدارة اإلسالمية )7( سبعة عقود، في عقود االنتفاع، والتسويق التعاوني، وعقد 
المساومة، وعقدي مرابحة الدولي، واعتماد بعض الرسوم والعموالت المتعلقة 
خطابات  مجال  في  العمليات  إدارة  بنشاط  يتعلق  فيما  البنك،  وخدمات  بأعمال 

الضمان والتقييم العقاري.
التورق  شروط  تعليمات  اعتماد  تم  فقد  لألفراد  المصرفية  اإلدارة  مجال  في  أما   <
المحلي وشروط شركات الموردين، وكذلك تم تعديل بعض الرسوم والعموالت 

المتعلقة بالخدمات المصرفية.
صناديق  في  بالمشاركة  يتعلق  ما  مراجعة  تم  فقد  االستثمار  إدارة  مجال  في  أما   <
من  بالتخلص  يتعلق  ما  متابعة  وتم  اإلسالمي،  االستثمار  وصكوك  االستثمار 
قبل  ما  لفترة  السابقة  البنك  متعلقات  من  هي  والتي  التقليدية  المحفظة 

التحول.
إعالنات  إقرار  أو  تعديل  تم  فقد  العامة  والعالقات  التسويق  إدارة  مجال  في  أما   <

التسويق، وكتيب فتاوى بنك الكويت الدولي.
أما في مجال الرقابة الشرعية: تمَّ التأكد من أن أنشطة البنك قد تمت وفق الضوابط   <

الشرعية التي وضعتها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك.
النصف  للتدقيق  المعتمدة  الخطة  تنفيذ  تم  فقد  الشرعي  التدقيق  مجال  في  أما   <
سنوي وفق السياسات المعتمدة في البنك وشمل التدقيق جميع إدارات وأقسام 
وفروع البنك وتم رفع التقرير إلى التدقيق الخارجي ثمَّ إلى السادة / أعضاء مجلس 

اإلدارة، والسيد / الرئيس التنفيذي.
التنفيذيين،  المدراء  السادة  من  إيجابي  بتعاون  الحمد  وهلل  العمل  هذا  تم  ولقد   <

ومدراء األقسام وجميع الموظفين العاملين بالبنك.
أما في مجال التثقيف الشرعي فقد تم عقد دورات تدريبية على أساسيات العمل   <
المصرفي اإلسالمي ومنتجاته، وبرنامج الصناديق االستثمارية اإلسالمية وصكوك 
في  الحاكمة  القواعد  التالية:  الموضوعات  تناولت  وقد  اإلسالمي،  االستثمار 
المجال المصرفي واالستثماري - المضاربة - الوكالة باالستثمار - اإلجارة المنتهية 
التأهيل  دورات  التدريب  شمل  كما  اإلسالمي،  االستثمار  وأدوات  صيغ   - بالتمليك 
عدد  ومجموع  تدريبية  دورات  عشر  الدورات  عدد  بلغ  و  الجدد.  للموظفين  الشرعي 
للوفد  أسبوع  لمدة  دورة  تنفيذ  تم  كما  موظفين،  وستة  مائتان   )206( المتدربين 
اإلسالمي  المصرفي  العمل  أساسيات  برنامج  تنفيذ  فيه  تم  االقتصادي  التونسي 

ومنتجاته، وعددهم خمسة عشر موظفًا .
كما تم إنزال مقاالت في فقه المعامالت المصرفية على اإلنترانت.  <

كما قامت الهيئـة الشـرعية بالـرد على االستفسـارات المختلفة الـواردة من موظفي   <
وتزويدهم  الجامعات  في  العليا  الدراسات  طلبـــــة  من  والزائرين  عمالئـــه،  أو  البنـك 

بالمعلومات المتعلقة بالتحول إلى المصرفية اإلسالمية، والجوانب الشرعيـــة في 

المجال المصرفي والتمويلـــي واالستثماري اإلسالمي.




