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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   ،2011/12/31 في  المنتهية  المالية 
لتعزيز أعمال البنك وزيادة معدالت نمو اإليرادات واألرباح التشغيلية، ويستعرض 
التقرير أيضا أهم التطورات االقتصادية المحلية والعالمية، واهم االنجازات التي 

حققتها إدارات البنك المختلفة.

المصرفية  أعماله  بمزاولة   2011 عام  خالل  الدولي  الكويت  بنك  قام  فقد 
القائمة على هدى الشرع اإلسالمي الحنيف وسط أجواء اقتصادية وظروف لم 
القطاع  منتجات  على  الطلب  زيادة  على  المطلوب  بالشكل  مشجعة  تكن 
نشاطه  في  فتور  من  يعاني  عام  بشكل  الخاص  القطاع  ظل  فقد  المصرفي، 
تعديل  في  الحسم  عدم  من  تعاني  محلية  اقتصادية  بيئة  ظل  في  وذلك 
االختالالت التي يعاني منها االقتصاد المحلي والتي نجم عنها استمرار هامشية 
دور القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي، وهيمنة واضحة للقطاع العام 
على أنشطة االقتصاد المحلي، وقد غابت المحفزات التي من شأنها تنشيط دور 
ذلك القطاع في االقتصاد المحلي مع تباطؤ ملحوظ في تنفيذ خطة التنمية 
وفقا للجدول الزمني المحدد لبرامجها، ولم يكن الوضع العربي وما واكبه من 
االقتصاد  شهد  حيث  حال،  بأفضل  العالمي  الوضع  وال  العربي  الربيع  ظاهرة 
العالمي أيضا أوضاعا غير مستقرة وخاصة في منطقة اليورو فقد أثرت ضغوط 
االئتمان السيادي لبعض دول المنطقة ذات السندات العالية العائد على بنوك 

االتحاد األوروبي، 

كما تم تخفيض التصنيف االئتماني للواليات المتحدة، وبدأت عالمات للتباطؤ 
أن  على  واضحة  داللة  تعطينا  بالشك  التي  التطورات  تلك  تواكب  االقتصادي 
االقتصاد العالمي لم يتعافى تماما من آثار األزمة المالية العالمية التي عصفت 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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فقد  الظروف  تلك  من  الرغم  وعلى  هذا   ،2008 عام  في  به 
أعماله  دائرة  يوسع  أن  وجل  عز  اهلل  من  بتوفيق  البنك  استطاع 
 39.27 لتصل   2011 عام  في  التشغيلية  إيراداته  بزيادة  وذلك 
بلغت  بارتفاع   ،2010 لعام  مليونا   31.60 مقابل  دينار  مليون 

قيمته نحو 7.67 مليون دينار وبنسبة %24.3. 

أخواني المساهمون، 

عام  في  جديدة  إستراتيجية  بانتهاج  الدولي  الكويت  بنك  قام 
2011 فقد قامت اإلدارة التنفيذية بتنفيذ تلك اإلستراتيجية على 
رئيسي على  العام وقد اعتمدت هذه اإلستراتيجية بشكل  مدار 
البنك في األجل الطويل في  تعظيم حقوق المساهمين في 
مرن  أعمال  نموذج  وإتباع  المخاطر،  منخفض  عمل  إطار  ظل 
وتنمية  البنك،  بعمل  تحيط  التي  المخاطر  تفادي  في  يساهم 
قدرات وإمكانيات العاملين بالبنك واالعتماد عليهم في تحقيق 
هيكل  وضع  تم  فقد  ذلك  ضوء  وعلى  المستقبلية،  األهداف 
ساهمت  مؤهلة  كوادر  استقطاب  بموجبه  تم  جديد  تنظيمي 
بشكل فعال في تحقيق ما يصبو إليه البنك من معدالت نمو 
مهاراتها،  وتنمية  الوطنية  بالكوادر  البنك  اهتم  كما  مقبولة، 
وهو كماعهدتموه يسعى دائما الى توفير بيئة عمل مستقرة 
وجذابة للعاملين فيه، فقد استمر البنك في استقطاب حديثي 
في  وانخراطهم  تدريبهم  على  وعمل  الكويتيين  من  التخرج 
موظفا   50 تعيين  تم  فقد  المختلفة  البنك  إدارات  في  العمل 
خالل عام 2011، حيث وصلت نسبة العمالة الوطنية في نهاية 
رائدة  مشروعات  تنفيذ  تم  كما   %61.4 نسبة  إلى  العام  ذلك 
استهدفت بناء قدرات الموظفين وتمكينهم من تطوير خدمة 

العمالء.

هذا، وقد قام البنك في عام 2011 بتوسعة شبكة الفروع وذلك 
فرعا،   18 الى  البنك  فروع  عدد  ليصل  جديدة  فروع  أربعة  بافتتاح 
للسوق  الجديدة  المصرفية  منتجاته  تقديم  في  البنك  واستمر 
مستوى  على  أو  لألفراد  المصرفية  اإلدارة  مستوى  على  سواء 
في   2011 عام  خالل  نجحت  التي  المصرفية  التجارية  اإلدارة 
استقطبت  وقد  وتنويعها،  التمويلية  المحفظة  جودة  تحسين 
تلك المنتجات إقباال ملحوظا من عمالء البنك، وقام البنك أيضا 
خالل عام 2011 بإجراء تعديالت شاملة على موقعه االلكتروني 
ليتيح قدرا اكبر من السهولة للعمالء ولزيادة فعاليته ومواكبته 
زيادة  الجهود  تلك  عن  نجم  وقد  المصرفي،  السوق  لتطورات 
ملحوظة في عدد عمالء البنك وصلت الى 25% مقارنة بالعام 

السابق.  

السادة المساهمون األفاضل ،،،

 يسرني أن أستعرض لكم بإيجاز أهم التطورات في أداء البنك 
المالية  البيانات  في  الواردة  الهامة  المؤشرات  خالل  من  وذلك 

لعام 2011 وهي على النحو التالي:

أوال: النشاط المصرفي الكلي للبنك: 

مليار   1.12 نحو   2011 عام  نهاية  في  الموجودات  إجمالي  بلغ 
والمؤسسات  العمالء  ودائع  بلغت  الموارد  جانب  في  و  دينار. 
المالية نحو 889 مليون دينار، وفي إطار تشغيل الموارد المتاحة 

بلغ صافي محفظة التمويل نحو 692 مليون دينار. 

ثانيا: نمو األرباح التشغيلية: 

التشغيلية  األرباح  2011 نمو  البنك للعام  نتائج أعمال  عكست 
أي   2010 لعام  دينار  مليون   14.3 مقابل  دينار  مليون   19.4 إلى 
بزيادة بلغت نسبتها 36%، فقد ارتفعت اإليرادات التشغيلية لتبلغ 
 2010 عام  في  دينار  مليون   31.6 مقابل  دينار  مليون   39.3 نحو 
نجاح  الى  بالشك  المؤشرات  هذه  وتشير   ،%24 نسبتها  وبزيادة 
البنك في تحقيق المزيد من اإليرادات التشغيلية التي تعتبر أهم 
عنصر في ديمومة عمل البنك، فقد ارتفعت مكونات هذا البند 
والعموالت  األتعاب  إيرادات  ارتفعت  حيث  عالية  نمو  بمعدالت 
بنسبة 28%، وإيرادات اإلستثمارات بنسبة 22.86%، وصافي الربح 
تبشر  أرقام  ترون  كما  وهي   ،%89 بنسبة  األجنبية  العمالت  من 
بإذن  الصحيح  الطريق  في  نسير  إننا  الى  بالشك  وتشير  بالخير، 
البنك  موظفي  وبجهود  تعالى  اهلل  بعون  نستمر  وسوف  اهلل 

لتحقيق المزيد خالل العام القادم إن شاء اهلل.
 

ثالثا: أرباح البنك الصافية: 

مليون   207.6 نحو   2011 عام  المساهمين  حقوق  مجموع  بلغ 
ربح  صافي  وبلغ  السابق،  العام  عن   %6 بزيادة  كويتي  دينار 
البنك 10.8 مليون دينار وعلى ضوء صافي األرباح المحققة فإن 
القيمة  من   %5 بواقع  نقدية  أرباح  بتوزيع  يوصي  اإلدارة  مجلس 
المساهمين  بسجل  المسجلين  المساهمين  على  االسمية 
كما في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وهذه التوصية تخضع 
وللجهات  الموقر  لمصرفكم  العمومية  الجمعية  لموافقة 

المختصة.
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أخواني المساهمون األفاضل،، 

وبقدر  يتطلع  البنك  فإن  الماثلة،  التحديات  من  الرغم  وعلى 
الرئيسية  األهداف  تحقيق  في  قدما  للمضي  التفاؤل  من  عال 
المخطط لها خالل عام 2012 بعون اهلل وتوفيقه وذلك بالتركيز 
على تعزيز المركز المالي للبنك وتوسيع شبكة الفروع وتطوير 
المنتجات المصرفية وتحديث خدمات العمالء واالرتقاء بقدرات 
 2012 عام  خالل  اهلل  بإذن  الجهد  يتصاعد  ولسوف  العاملين. 
سياسة  تطبيق  ذلك  في  بما  المكاسب  من  المزيد  لتحقيق 
انتقاء  المحفظة اإلستثمارية للبنك وفقا لمعايير  إعادة هيكلة 
اإلستثمارات  على  التركيز  مع  والمدرة  السائلة  اإلستثمارات 
المحلية و اقتناص الفرص الخليجية والدولية إن وجدت. وسوف 
تتواصل المساعي بعون اهلل الفتتاح ستة فروع إضافية ليرتفع 
وسوف  فرعا،   24 إلى   2012 عام  بنهاية  للفروع  الكلي  العدد 
البنك  عمالء  قاعدة  توسيع  مجتمعة  الفروع  هذه  تستهدف 
وزيادة الودائع وتنمية األنشطة المصرفية الكلية للبنك، وتوفير 
ثقة  بكل  الكويت  مناطق  كافة  في  المصرفية  البنك  خدمات 

ويسر.

األخوة المساهمون الكرام ،،،

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 
2011 والشكر موصول لألخوة  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

 الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ أنور جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة  

        
السيد/ جاسم حسن زينل

عضو مجلس اإلدارة

السيد/ د. حيدر حسن الجمعة
عضو مجلس اإلدارة                

السيد/ توفيق شمالن البحر
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ أحمد إبراهيم العصفور
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ رائد جواد بوخمسين
عضو مجلس اإلدارة

 
السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد معرفي

عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالوهاب موسى العبدالرزاق
عضو مجلس اإلدارة
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السيد/ أنور جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ توفيق شمالن البحر
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ رائد جواد بوخمسين
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد 
معرفي

عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عبدالوهاب موسى 
العبدالرزاق

عضو مجلس اإلدارة

السيد/ د. حيدر حسن الجمعة
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ جاسم حسن زينل
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ أحمد إبراهيم العصفور
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء لجان مجلس اإلدارة
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أعضاء لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واإلستثمار

الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أنور جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ جاسم حسن زينل
عضو اللجنة

السيد/ توفيق شمالن البحر
عضو اللجنة

السيد/ رائد جواد بوخمسين
عضو اللجنة

السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد معرفي
عضو اللجنة
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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/ رائد جواد بوخمسين
عضو اللجنة

السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد معرفي
عضو اللجنة

السيد/ أحمد إبراهيم العصفور
عضو اللجنة

أعضاء لجنة مجلس اإلدارة 
لشئون الموظفين

الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أنور جواد بوخمسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة      

السيد/ رائد جواد بوخمسين
عضو اللجنة

السيد/ أحمد إبراهيم العصفور
عضو اللجنة
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أعضاء لجنة مجلس اإلدارة للديون المتعثرة

الشيخ/ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ جاسم حسن زينل
نائب رئيس اللجنة

السيد/ د. عبداهلل عبدالصمد معرفي
عضو اللجنة

السيد/ عبدالوهاب موسى العبدالرزاق
عضو اللجنة

أعضاء لجنة التدقيق

السيد/ د. حيدر حسن الجمعة
رئيس لجنة التدقيق          

السيد/ جاسم حسن زينل
نائب رئيس اللجنة

السيد/ توفيق شمالن البحر
عضو اللجنة
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اإلدارة التنفيذية

السيد/ لؤي فاضل مقامس 
الرئيس التنفيذي بالوكالة 

نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للتمويل واإلستثمار

السيدة/ نسرين حسن القصيـر 
المدير العـام إلدارة المخاطر

السيد/ عبدالرحيم محمد العوضي 
المدير   العام للخدمات المساندة 

السيدة/ لمياء الطبطبائي 
المدير التنفيذي – إدارة تقنية المعلومات 

السيد/ سالم قبازرد  
المدير  التنفيذي – إدارة الموارد البشرية 

السيد/ آر كي ناير  
المدير التنفيذي بالوكالة – اإلدارة المصرفية  لألفراد 

السيد/ جاسم عبداهلل العبدالهادي 
المدير التنفيذي بالوكالة – اإلدارة المصرفية التجارية 

السيد/ أكبر صديقي 
مدير إدارة الخزينة بالوكالة  

 
السيد/ زاهد اسماعيل 

رئيس إدارة  الرقابة المالية بالوكالة 

السيد/ مراد وديع ميخائيل  
المدير التنفيذي بالوكالة – اإلدارة المصرفية الدولية

السيد/  عصام الفضل
مدير اإلدارة القانونية  

السيد/ منصور ششتري  
المدقق الداخلي العام

د. صادق أبل  
أمين سر مجلس اإلدارة ومدير ادارة البحوث  
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الحمد اهلل 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 فى األرباح 
والخسائر وأوجدت أنظمة للتعامل اإلستثماري من خالل صيغ إستثمارية عديدة 
أسلوب  تعتمد  وإنما  التقليدية،  المالية  الوساطة  بدور  القيام  على  تعتمد  ال 
والمشاركات،  واإليجارات،  )البيوع  عمليات  خالل  من  اإلستثمارية  الوساطة 
وعمليات االسترباح(، وبذلك قدمت المصارف اإلسالمية نموذجًا اقتصاديًا متميزاً 
اإلسالمي  فاإلستثمار  والمضمون،  الشكل  حيث  من  التقليدية،  المصرفية  عن 
تابعة  فيه  والنقدية  المالية  الحركة  تكون  حقيقي  باقتصاد  يرتبط  إستثمار  هو 
المجتمع  احتياجات  تلبى  ولخدمات  حقيقية  ألصول  االقتصادي  للنشاط 

الواقعية.

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

الحالل والبعد عن المحرمات والشبهات.

أوجب  من  وتطويرها  اإلسالمية  بالمصرفية  االرتقاء  عملية  كانت  هنا  ومن 
الواجبات على المصارف اإلسالمية للمساهمة في تقديم نموذج يحقق مصالح 

الناس ويدفع المضار عنهم.

ونسال اهلل التوفيق لبنك الكويت الدولي لالرتقاء بمسيرته المصرفية اإلسالمية 
إلى المستوى األمثل الذي يعود بالخير علي مجتمعنا الكويتي والعالم أجمع 

لتنعم البشرية بهدي اهلل القدير القائل:

طيبة  حياة  فلنحيينه  مؤمن  وهو  أنثي  أو  ذكر  من  صالحا  عمل  “من 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون “ سورة النحل اآلية 97

2012/1/17

د.عبدالعزيز خليفة القصار
عضو ومقرر هيئة الفتوي والرقابة الشرعية

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

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

وبعد:
فإننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك الكويت الدولي قد راقبنا المبادئ 
الفترة  خالل  البنك  طرحها  التي  بالمعامالت  المتعلقة  والعقود  المستخدمة 
من 2011/01/01 إلى 2011/12/31 ولقد قمنا بالمراقبة الواجبة إلبداء الرأي عما 
بالفتاوى  وكذلك  اإلسالمية،  الشريعة  ومبادئ  بأحكام  التزم  قد  البنك  كان  إذا 

والقرارات واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا.

ولقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص العقود واإلجراءات المتبعة في 
البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات.

وفي رأينا ان العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمها البنك خالل الفترة من 
2011/01/01 إلى 2011/12/31 والتي اطلعنا عليها تمت وفقًا ألحكام ومبادئ 

الشريعة اإلسالمية.

أموالهم  زكاة  إخراج  على  المساهمين  تنبيه  بضرورة  البنك  إلدارة  ننوه  كما 
بأنفسهم.

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

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
للفترة من 2011/01/01 إلى 2011/12/31

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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التطورات االقتصادية المحلية
شهد االقتصاد المحلي نموا خالل عام 2011، فقد بلغ معدل النمو المقدر في 
أسعار  بارتفاع  مدعوما  النمو  هذا  ويأتي   ،%4.5 بنحو  االجمالي  المحلي  الناتج 
عام  نهاية  في  المتوسط  في  للبرميل  دوالر   107 نحو  الى  وصلت  التي  النفط 
نسبيا  المرتفعة  الطلب  معدالت  الستمرار  كنيتجة  االرتفاع  هذا  ويأتي   ،2011
منظمة  حددتها  التي  المستويات  عند  االنتاج  حجم  استقرار  مع  النفط  على 
اوبك، والجدير بالذكر ان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الكويتي 
في  وفعال  أساسي  عامل  وهو  المحلي،  الناتج  اجمالي  من   %47 نحو  تشكل 
االقتصاد الكويتي الذي يعتبر اقتصاد احادي المورد، ويستدل من ثالثة مؤشرات 
على  وهي  المحلي  االقتصاد  في  النفط  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  على  رئيسية 

النحو التالي:
1.  نسبة مساهمة الناتج المحلي النفطي الى الناتج المحلي االجمالي والتي 

تصل حاليا الى نحو %47.
2.  نسبة مساهمة الصادرات النفطية الى اجمالي الصادرات والتي تصل الى 

نحو %93.
والتي تشكل نحو  االيرادات  اجمالي  الى  النفطية  االيرادات  3.  نسبة مساهمة 

  .%96
هذا وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ملموس للفترة التسعة 
نحو  بلغ   2012-2011 المالية  السنة  ميزانية  من  )ابريل-ديسمبر(  االولى  شهور 
11,6 مليار دينار مقابل نحو 5,9 مليارا للفترة ذاتها من السنة المالية 2011-2010 
الناتج  من   %33 مانسبته  الفائض  هذا  ويشكل   ،%96.6 تعادل  نمو  بنسبة  اي 

المحلي االجمالي.

والجدير بالذكر ان دولة الكويت تعتبر سادس أكبر مصدر للنفط وقد بلغت ايرادتها 
مصروفاتها  بلغت  بينما  سلفا،  اليها  المشار  للفترة  دينار  مليار   18.7 نحو  النفطية 
قد   2012-2011 المالية  السنة  ميزانية  بان  علما  الفترة،  لذات  دينار  مليار   7.1 نحو 
جدا،  متحفظ  رقم  وهو  فقط  دوالر   60 هو  البرميل  سعر  أن  افتراض  على  وضعت 
98 و127 دوالر للبرميل منذ بداية السنة المالية  فقد تراوحت أسعار خام برنت بين 
في ابريل عام 2011، وفي هذا السياق يمكن االشارة الى انه  منذ عام 2004 ارتفع 
قياسيا  رقما  ليسجل  أمثاله  ثالثة  الى  للكويت  العامة  الموازنة  في  العام  االنفاق 
بلغ 19.4 مليار دينار في مشروع ميزانية السنة المالية 2011-2012 وزاد االنفاق على 

االجور والرواتب بنفس المعدل تقريبا.
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هذا وعلى الرغم من معدالت النمو المذكورة التي حققها الناتج 
الخاص  القطاع  نشاط  ان  اال   2011 عام  في  االجمالي  المحلي 
هيمنة  ظل  في  وذلك  المحلي،  االقتصاد  في  محدودا  ظل 
االقتصاد  في  الرئيسية  االنشطة  معظم  على  العام  القطاع 
المحلي حيث يلعب االنفاق الحكومي دور أساسي في االقتصاد 
المحلي، وعلى الرغم من أن الحكومة قد وضعت خطة للتنمية 
للسنوات 2010-2014 تضمنت اهدافا رئيسية منها على سبيل 
المثال العمل على تنويع مصادر الدخل وتخفيف اعتماد الدولة 
على مصدر واحد للدخل )النفط(، وتفعيل دور القطاع الخاص، 
عام  في  ومالي  تجاري  كمركز  الكويت  تحويل  على  والعمل 
2035، وقد قدرت الميزانية المقترحة لالنفاق على برامج ومشاريع 
انجازات الخطة  104 بليون دوالر، فقد ظلت  التنمية بنحو  خطة 
المذكورة محدودة ودون االهداف المنشودة، فقد كانت معدالت 
 2011/2010 النمو المستهدفة في تلك الخطة للسنة المالية 
نمو  ومعدل   %8.2 هي  المحلي  الناتج  في  النمو  لمعدالت 
مستهدفة  ارقام  مع   ،%12.7 بنحو  النفطي  غير  المحلي  للناتج 
االجمالي  المحلي  الناتج  في  النفط  قطاع  كمساهمة  اخرى 
بنحو 33.1% ومساهمة القطاع الخاص بنحو 66.9% وهي ارقام 
لم يتم الوصول لها مع نهاية عام 2011، وقد ساهمت كما يبدو 
االوضاع غير المستقرة التي تخللها عام 2011 بين السلطتيين 
التنمية  مشاريع  من  عدد  تعطيل  في  والتنفيذية  التشريعية 

والى خلق اجواء غير مشجعة للقطاع الخاص. 

هذا وتشير البيانات التفصيلية عن عن توزيع االنفاق الحكومي لعام 
االنفاق  63% من اجمالي  الجاري قد استحوذ على  االنفاق  ان   2011
حيث استحوذت الرواتب واالجور على نحو 36.2% وهي نسبة عالية 

نسبيا، في حين ظل االنفاق اإلستثماري بنحو 13% فقط. 

جدول رقم )1(: االيرادات الحكومية في السنوات المالية 
(M.KD) 2012  2005/2004 الى 2011/ديسمبر

Total Other Oil
RevenuesYear

8962.4791.98170.5 2004/05

13728.1772.712955.5 2005/06

15509.3997.814511.5 2006/07

19022.61303.117719.5 2007/08

21005.81295.119710.7 2008/09

17687.9110316584.9 2009/10

21,5021,55419,947 2010/11

21,4141,12920,285 2011/12

138.9%43%148%Growth

 –  2004 االيرادات الحكومية للفترة  البيانات المتوفرة عن  تشير 
 %148 النفطية وبنسبة  االيرادات  ارتفاع ملحوظ في  الى   2011
 2005/2004 المالية  2012/2011 مقارنة بالسنة  المالية  للسنة 

كما ارتفعت االيرادات الغير النفطية بنسبة 43% للفترة ذاتها.

الى   2011 عام  خالل  النقدية  التطورات  تشير  آخر  جانب  ومن 
 27824.2 الى  ليصل    )M2( الواسع  بمعناه  النقد  عرض  ارتفاع 
مليون دينار كويتي اي بارتفاع بلغت نسبته 8.5% في نهاية عام 
2011 مقارنة مع 25634.2 مليونا في نهاية عام 2010، ويأتي هذ 
الضيق   بمفهومه  النقد  عرض  النقدية  الكتلة  زيادة  الى  النمو 
 %5.9 17.8% والى ارتفاع شبه النقد )QM( بنسبة  )M1( بنسبة 

عن نهاية عام 2010. 

جدول رقم )2( تطورات عرض النقد
(M.KD) 2011 – 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
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Source: Central Bank of Kuwait; Quarterly Statistical Bulletin, Dec. 2011.

Source: Central Bank of Kuwait; Quarterly Statistical Bulletin, Dec. 2011.
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بلغ  قد   )M2( الواسع  بمفهومه  النقد  عرض  نمو  معدل  أن  بالذكر  والجدير  هذا 
في عام 2010 نحو 2.9% فقط مقارنة بنهاية عام 2009، في حين شهدت الكتلة 
للفترة   %19 نسبته  بلغت  ارتفاعا   )M1 الضيق  بمفهومه  النقد  )عرض  النقدية 

ذاتها. 

واما على صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي وبالعمالت االجنبية لدى 
البنوك المحلية فقد بلغت في نهاية عام 2011 مايعادل 26799.6 مليون دينار 
مقابل 24791.3 مليون دينار في نهاية عام 2010 اي بزيادة بلغت نسبتها %8.1، 
وزيادة    %28.5 بنسبة  االدخار  حسابات  قيمة  زيادة  كنتيجة  االرتفاع  هذا  جاء  وقد 
الودائع  شهدت  حين  في  ذاتها،  للفترة   %17.2 بنسبة  الجارية  الحسابات  قيمة 
 3782.9(  %1 نسبته  بلغت  طفيفا  انخفاضا   2011 عام  نهاية  في  الحكومية 

مليون دينار لعام 2011 مقابل  3818.3 مليونا لعام 2010(.

ارتفاعه بمعدل  الى  المصرفي  االئتمان  المتوفرة عن رصيد  البيانات  هذا وتشير 
نمو متواضع بلغت نسبته نحو 1.6% فقط لنهاية عام 2011 مقارنة بنهاية عام 
مليون   25611.5 نحو  المستخدمة  االئتمانية  التسهيالت  رصيد  بلغ  حيث   2010
دينار لعام 2011 مقابل نحو 25200.8 مليونا لعام 2010، وقد تركز ذلك االئتمان 
بنسبة  العقاري  القطاع  وفي    %38.4 بنسبة  الشخصية  القروض  في  الممنوح 
على  الخاص  القطاع  طلب  انخفاض  كبير  بقدر  البيانات  هذه  وتعكس   ،%26.4
الذي  االمر  القطاع،  التمويل لذلك  البنوك في منح  المصرفي ونشاط  االئتمان 
تراجع  الى  مثال(  االحترازية  المخصصات  )اخذ  اخرى  عوامل  الى  باالضافة  ادى 

معدالت ارباح البنوك المحلية خالل عام 2011.
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ومن جانب اخر ارتفع مؤشر األسعار العام الذي يقيس التضخم 
في الكويت )CPI( ليصل الى 148.2 نقطة في نهاية عام 2011 
مقابل 141.5 نقطة في نهاية عام 2010 اي بارتفاع بلغ معدله 
نسبته  بلغت  ارتفاعا  لالغذية  العام  المؤشر  شهد  وقد   ،%4.7
9.6% ، كما ارتفع المؤشر العام لخدمات المسكن بنسبة %4.1 

خالل نفس الفترة.

احد  يعتبر  الذي  المالية  لالوراق  الكويت  سوق  صعيد  على  وأما 
السوق  شهد  فقد  الكويت،  في  الهامة  اإلستثمارية  القنوات 
مؤشراته  كافة  شهدت  حيث   2011 عام  خالل  ملحوظا  تراجعا 
الى  ليصل  لألسعار  العام  المؤشر  تراجع  فقد  ملموسا،  تراجعا 
بانخفاض  اي   2010 لعام  نقطة   6955.5 مقابل  نقطة   5814.2
سهم  مليار   36.5 مايعادل   تداول  تم  وقد   ،%16 نسبته  بلغت 
 2011 عام  خالل  صفقة   590,023 وبعدد  دينار  مليار   6,1 بقيمة 
مقابل 68.9 مليار سهم بقيمة 12.6 مليار دينار وبعدد 1.2 مليون 
صفقة لعام 2010 اي بانخفاض بلغت نسبته نحو 47% و %51.6 

و 50% لكل منهم على التوالي.

شهد  قد  األسهم  ألسعار  العام  المؤشر  ان  بالذكر  والجدير  هذا 
اكبر انخفاض خالل هذا العام مقارنة بالسنوات الستة الماضية 
يعتبر   2011 عام  خالل  وصله  الذي  فالمستوى   )2010-2005(
االدنى منذ عام 2005 بل انه اقل من المستوى الذي وصل له هذا 
المؤشر خالل االزمة المالية العالمية في عام 2008 الذي وصل 
كافة  أسعار  مؤشرات  تراجعت  كما  نقطة،   7782.6 نحو  الى 

قطاعات السوق الى مستويات منخفضة خالل عام 2011.

هذا وتشير البيانات الشهرية المتوفرة عن مؤشر عام السوق بأن 
 2011 يناير عام  ارتفاع له في شهر  اعلى  المؤشر قد سجل  هذا 
حيث سجل 6859.2 نقطة، في حين سجل ادنى مستوى له في 
شهر اغسطس حيث بلغ 5791.3 نقطة، وقد اقفل المؤشر على 
الربع  2011. وتجدر االشارة الى ان  5814.2 نقطة في نهاية عام 
األسهم  قيمة  حيث  من  االولى  المرتبة  على  استحوذ  قد  االول 
يليه   ،%29 بنسبة  الثاني  الربع  يليه   ،%34 وبمانسبته  المتداولة 

الربع الرابع بنسبة 20%، فالربع الثالث بنسبة %17. 

(M.KD) 2011-2005 
التسهيالت االئتمانية المستخدمة للقطاع المصرفي
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هذا وتشير البيانات المتوفرة عن األهمية النسبية لقيمة األسهم 
البنوك  قطاع  استحواذ  إلى  السوق  قطاعات  حسب  المتداولة 
يليه   ،%28 بمانسبته  الخدمات  قطاع  يليه   ،%35 مانسبته  على 
العقارية  الشركات  قطاع  يليه   ،%14 بمانسبته  اإلستثمار  قطاع 

بمانسبته 12%، تليه الشركات الصناعية بنسبة %10. 

األهمية النسبية لقيمة األسهم المتداولة خالل عام 2011
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نشاط  تراجع  في  يبدو  كما  عديدة  عوامل  ساهمت  وقد  هذا 
السوق وبلوغه مستويات قياسية من حيث االنخفاض والتدهور 
في مستويات الثقة وغياب اية محفزات ايجابية ترفع من سيولته 
ونشاطه، فقد اثرت العالقات المتأزمة بين السلطتين التشريعية 
اميري  الى اصدار مرسوم  االمر  والتنفيذية والتي ادت في نهاية 
في  واالستقرار  الثقة  عدم  من  جو  خلق  الى  االمة  مجلس  بحل 
اوساط السوق، وقد نجم عن ذلك عدم تنفيذ برامج خطة التنمية 
االقتصادية  والتشريعات  القوانين  من  عدد  في  البت  وتأجيل 
والمالية الهامة، كما ساهم قيام عدد من الصناديق والمحافظ 
اإلستثمارية ببيع بعض األسهم المملوكة لديها وذلك استيفاء 
تراجع  الى  المقررة  بالنسب  الخاصة  المال  سوق  هيئة  لقرارات 
المذكورة  الهيئة  قامت  ذلك  ضوء  وعلى  األسهم،  تلك  أسعار 
2012. وفي هذا السياق فأنه  بمد فترة المؤامة الى شهر مارس 
المحيطة  السياسية  والتطورات  االوضاع  أن  إلى  االشارة  يمكن 
السوق،  نشاط  على  مباشر  غير  بشكل  اثرت  قد  المنطقة  في 
حيث واصل مؤشر السوق انخفاضه المستمر شهريا حتى بلوغه 

5814.2 نقطة في نهاية عام 2011.

التطورات االقتصادية العالمية:
ومخاطر  أحداث  الى   2011 عام  خالل  العالمي  االقتصاد  تعرض 
مفاجأة ومتعددة هددت معدالت نموه واستقراره، حيث تراجعت 
التطورات  مخاطر  وتصاعدت  للنمو  المتوقعة  االحتماالت 
السلبية، فقد أشارت تقارير صندوق النقد الدولي الى احتماالت 
تراجع معدالت النمو المتوقعة في االقتصاد العالمي، فبعد ان 
لتعافي  مطمئنة  بوادر  ظهور  الى  تشير  التوقعات  تلك  كانت 
 %3.5 االقتصاد العالمي ودخوله في معدالت نمو وصلت الى 
التقارير مع نهاية  2011، نوهت تلك  الثالث من عام  الربع  خالل 
عام 2011 الى تحقيق االقتصادات المتقدمة لنتائج مفاجئة فقد 
تدهورت االوضاع المالية لبعض االقتصاديات وتباطا على اثرها 
على  والنامية  والصاعدة  المتقدمة،  االقتصاديات  في  النشاط 
النقد  صندوق  تقارير  في  المنشورة  البيانات  وتشير  سواء،  حد 
للناتج  السنوية  النمو  بمعدالت  الخاصة  توقعاته  الى  الدولي 
العالمي في عام 2011 والتي تم تقديرها في شهر سبتمبر عام 
3.5%، وفي االقتصادات المتقدمة بنحو  2011 حيث بلغت نحو 
اليورو  ومنطقة   ،%1.8 نمو  بمعدل  المتحدة  )الواليات   %1.6
بمعدل  وفرنسا   ،%3 نمو  بمعدل  والمانيا   ،%1.6 نمو  بمعدل 
نمو  بمعدل  واسبانيا   ،%0.4 نمو  بمعدل  وايطاليا   ،%1.6 نمو 
بمعدل  وكندا   ،%0.9 نمو  بمعدل  المتحدة  والمملكة   ،%0.7
الدولي  النقد  صندوق  قام   2011 عام  نهاية  وفي   ،)%2.3 نمو 
بتخفيض تلك التوقعات بسبب االزمة المتصاعدة في منطقة 
فروق  اتساع  والى  االعضاء،  لبعض  السيادية  والديون  اليورو، 
العائد على سندات العديد من بلدان منطقة اليورو، وماوكبها 
ازمة  ادت  وقد  المصرفي،   للقطاع  خسائر  تحقيق  مخاوف  من 
االقتصاد اليوناني واحتماالت سقوط اقتصادها الى انعكاسات 

سلبية على تلك  المنطقة.
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ببعض  السيادية  الديون  مشكلة  ظهور  ساهمت  وقد  هذا 
في  واليونان  وأسبانيا  والبرتغال  وايرلندا  إيطاليا  مثل  البلدان 
كبيرة  وبدرجة  برمتها،  المنطقة  اقتصاد  على  المباشر  التأثير 
األخرى  البلدان  اضطرت  وقد   “ اليورو   “ الموحدة  عملتها  على 
خفض  في  تمثلت  الدول  تلك  إنقاذ  خطط  بوضع  للمنطقة 
العجز المالي وأيضا من خالل الخصخصة , وفي 21 يوليو 2011 
المالي  لالستقرار  األوروبي  التسهيل   “ باسم  مبادرة  عن  أعلنت 
 (  EUROPEAN FINACIAL STABILTY FACILITY  )  “
يلزم  واتخاذ ما  لتنفيذها  التحرك  المعنية بسرعة  البلدان  وحثت 
هذا  وفي  اليورو.  منطقة  في  الثقة  لدعم  إضافية  خطوات  من 
السياق يمكن االشارة الى أن عام 2011 قد شهد تفاقم ملحوظ 
عجوزات  وارتفاع  اليورو  لمنطقة  االقتصادية  التحديات  في 
اثر  وعلى  الدول،  تلك  لبعض  العام  والدين  العامة  المالية 
اليورو في  المتوقع ان تدخل اقتصاديات منطقة  ذلك فانه من 
يشهد  ان  المتوقع  من  كما   ،2012 عام  في  طفيف  ركود  حالة 
نموه  معدالت  مجال  في  جديدة  تحديات  االمريكي  االقتصاد 
الهيكلية  االصالحات  خطط  نجاح  مدى  على  تعتمد  المرتقبة 
التي وضعتها الحكومة والتي من ضمنها ترشيد االنفاق على 
الضريبي  النظام  واصالح  التقاعد  ومعاشات  الصحية  الرعاية 

لزيادة ايرادات الموازنة العامة.

وأما على صعيد االقتصاد الياباني فقد أثرا الزلزال و التسونامي 
الذين ضربا البالد في 11 مارس 2011 على اقتصادها إذ أدت إلى 
خفض توقعات النمو اإلجمالي للناتج الداخلي في وقت دخل 
اقتصاد اليابان في انكماش جديد , وقد شكلت الكارثة الطبيعية 
الداخلي  واالستهالك  التصدير  وقطاع  للشركات  قاسية  ضربة 
والذي الحق أضرارا بالمصانع في المنطقة المنكوبة إضافة إلى 
تعطل ثالثة أرباع مفاعالت البالد عن العمل إثر الحادث النووي 
. وإن من  النووية   “ “ فكوشيما  الزلزال في محطة  الذي نتج عن 
اليابان هو إعادة اإلعمار وإجراء إصالحات  أهم األوليات االقتصاد 
اإلصالحات  من  المزيد  وعمل  الدين  نسبة  بتخفيض  يبدأ  مالية 
الصاعدة  االقتصادات  تحقق  أن  المتوقع  ومن  هذا  الضريبية.  

والنامية معدالت نمو تصل الى 6.2%، والصين نحو %8.6. 
هذا ومن المتوقع ان تتباطيء معدالت نمو االقتصاد العالمي، 
تجنب  العالم  في  الرئيسية  االقتصادات  معظم  تسعى  وان 
الوقوع في الركود، في حين سوف تستمر دول مجلس التعاون 
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النفط  بأسعار  مدعومة  مقبولة  نمو  معدالت  تحقيق  الخليجي 
المستقرة نسبيا في معدالتها الحالية.

سوق صناعة المال اإلسالمية:
ودورها  اهميتها  تعزيز  في  اإلسالمية  المال  صناعة  استمرت 
المنتجات  ترسخت  وقد  العالمي،  االقتصاد  في  المتنامي 
االقتصاديات  مختلف  في  انواعها  بكافة  المصرفية  اإلسالمية 
اإلسالمية  الدول  داخل  من  سواء  عيلها  الطلب  وازداد  العالمية 
او من قبل الدول االوربية واالمريكية والدول االخرى، وقد تنوعت 
األسهم،  اإلسالمية،  الصناديق  الصكوك،  المنتجات:  تلك 
كالمرابحة  المختلفة  المصرفية  المنتجات  التكافلي،  التأمين 
واالستصناع، واالجارة، والتورق، والمضاربة، الخ. فقد بلغ اجمالي 
دوالر  تريليون   1.2 نحو   2011 عام  في  اإلسالمية  االصول  قيمة 
والمنتجات  االصول  قيم  حجم  يصل  ان  المتوقع  ومن  امريكي، 
اإلسالمية نحو 2.8 تريليون دوالر مع نهاية عام 2016، ويبلغ عدد 
من  دولة   75 على  موزعة   450 اإلسالمية  المالية  المؤسسات 
دول العالم المختلفة، وتشير التقارير المنشورة عن نشاط سوق 
 2011 عام  في  شهدته  الذي  الملحوظ  االقبال  الى  الصكوك 
حيث بلغ حجمها االجمالي التراكمي نحو 178 بليون دوالر، منها 

85 مليون دوالر في عام 2011 فقط اي مانسبته %14.

سوق العقار الكويتي خالل عام 2011
ملحوظا  نشاطا   2011 عام  خالل  الكويتي  العقار  سوق  شهد 
“ عقود  ارتفعت قيمة تداوالت السوق  ، فقد   2010 مقارنة بعام 
 %29.8 نحو  بلغت  ملحوظة  بنسبة   2011 عام  في   “ وكاالت  و 
كما  مليونا.   2230.4 مقابل  دينار  مليون   2896.2 إلى  لتصل 
وارتفع كذلك العدد الكلي للصفقات بنسبة 11.5% ليصل إلى 
التوالي،  على   2010 لعام  صفقة   7370 مقابل  صفقة   8215
العقاري  التسجيل  إدارات  من  الصادرة  للبيانات  وفقا  وذلك 
أساسي  بشكل  البيانات  هذه  وتشير  العدل،  بوزارة  والتوثيق 
ملحوظ  ارتفاع  مع  العقاري  القطاع  في  السيولة  ارتفاع  الى 
التي تمت  اليه عادة عدد الصفقات  الذي يشير  التداول  بنشاط 
في السوق خالل عام 2011. وفي هذا السياق يمكن اإلشارة الى 
تعافي السوق العقاري تدريجيا خالل الفترة من عام 2009 وحتى 
2011 وهي فترة مابعد االزمة المالية العالمية التي حدثت في 
2008، حيث واصلت سيولة السوق نموها بمعدل سنوي  عام 

بلغ متوسطه نحو 15% وهو معدل نمو عال نسبيا.

عــدد وقيمـــة الصفقـــات العقاريـــــة للفتــــــــــرة 2009 - 2011 
القيمة  بالمليون دينار

عدد الصفقاتقيمة الصفقات
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السوق  النسبي لنشاط  بالتوزيع  المتعلقة  البيانات  هذا وتشير 
هذا  من  الثاني  الربع  استحواذ  الى   2011 عام  خالل  الفصلي 
التداول  قيمة  حيث  من  النشاط  من  نسبة  اعلى  على  العام 
وعدد الصفقات حيث استحوذ على مانسبته 35% و 28.5% من 
إجمالي قيمة التداول وعدد الصفقات، يليه الربع االول بمانسبته 
26.4% للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي، ثم يليه  و   %25
وعدد  القيمة  اجمالي  من  و%25   %21 بمانسبته  الرابع  الربع 
على  استحوذ  فقد   2011 عام  من  الثالث  الربع  واما  الصفقات، 
مانسبته 19% و20.1% من اجمالي القيمة وعدد الصفقات على 
التوالي. وعلى الرغم من المكاسب التي حققها السوق اال أنه 
التنفيذية  السلطتين  بين  مستقرة  الغير  باالوضاع  متأثرا  ظل 
نشاطه  تراجع  لوحظ  حيث  البالد  في  حدثت  التي  والتشريعية 
نسبيا في الربع الثالث والرابع من عام 2011 مقارنة بالمكاسب 
القياسية التي حققها في الربع الثاني الذي استحوذ كما اشرنا 
سلفا على ثلث نسبة النشاط من حيث السيولة وعدد الصفقات 

)35% و28.5% من إجمالي قيمة التداول وعدد الصفقات(. 

األهمية النسبية لقيمة العقارات المتداولة خالل عام 2011 
على أساس فصلي

المبرمة  العقود  تفاصيل  عن  المتوفرة  البيانات  وتشير  هذا 
الخاص  السكن  قطاع  في  النشاط  تركز  الى   2011 عام  في 
قيمة  اجمالي  من   %54 على  استحوذ  حيث  ومنازل(  )قسائم 
الصفقات المبرمة يليه القطاع اإلستثماري بمانسبته 37% في 
9%، حيث يبلغ إجمالي كال  حين استحوذ القطاع التجاري على 
القطاعيين )السكني الخاص واإلستثماري( على نحو 91% من 
في  المؤشرات  هذه  من  ويستفاد  بالكامل،  السوق  اجمالي 
معرفة اتجاهات المستثمرين في السوق حيث يستقطب قطاع 
مثل  مناطق  في  الفضاء  القسائم  وبالتحديد  الخاص  السكن 
صباح االحمد وابوفطيرة اهتمام المضاربين وصغار المستثمرين 
في  المالية،  قدراتهم  ضمن  القسائم  تلك  أسعار  تكون  حيث 
حين يستقطب القطاع اإلستثماري جانب اخر من المستثمرين 
الذين يسعون الى تحقيق عوائد أعلى من العوائد التي تقدمها 
البنوك على الودائع السنوية والتي تراوحت 2.5%-2.75% خالل 
عام 2011، حيث اعطى هذا القطاع نسبة ترواحت بين %4-%7 
ونسبة  وموقعها  البناية  وضع  حسب  وذلك   2011 عام  خالل 
االقتصاد  ان قنوات اإلستثمار في  بالذكر  االشغال فيها، والجدير 
العقاري  القطاع  في  أساسية  بصورة  تنحصر  تكاد  الكويتي 
البنوك، ففي ظل  وفي سوق األسهم وعلى شكل ودائع في 
تراجع النشاط في سوق الكويت لالوراق المالية خالل عام 2011 
يبدو،  كما  العقار  سوق  الى  اإلستثمارات  هذه  من  جانب  تحرك 

بشكل  تراجعت  قد  األسهم  سوق  مؤشرات  أن  بالذكر  والجدير 
مقارنة   %16 بنسبة  السعري  المؤشر  انخفض  فقد  ملحوظ، 
 5814.2 نحو   2011 عام  بنهاية  المؤشر  بلغ  فقد   2010 بعام 
نقطة مقابل 6955.5 نقطة في نهاية عام 2010، كما شهدت 
سبعة قطاعات في سوق الكويت تراجعا في مؤشراتها بنهاية 
األسهم  كميات  وبلغت   ،2010 عام  بنهاية  مقارنة   2011 عام 
المتداولة 36.5 مليار سهم بقيمة 6.1 مليار دينار وبعدد صفقات 
590 الف صفقة مقابل 68.9 مليار سهم بقيمة 12.6 مليار دينار 

وبعدد 1.25 مليون صفقة  لعام 2010.

للسوق  الكلي  النشاط  عودة  الرسمية  البيانات  من  ويستفاد   
لدائرة االهتمام لدى المستثمرين واستقطابه لجانب ملموس 
قوية  إشارات  يعطي  مما   ، المحلي  االقتصاد  في  السيولة  من 
إلى  تحوله  ويبرر  الفتور  لمناخ  الكويتي  العقار  سوق  بتخطي 
مصاف النمو النشط. هذا ونظرا لعدم توافر مؤشر قياسي موحد 
يقيس حركة أسعار العقار فقد عكف بنك الكويت الدولي على 
أولوياته  ضمن  ووضع  العقار  سوق  عن  بيانات  قاعدة  تكوين 
إعداد مؤشر يأخذ بعين االعتبار السمات األساسية لسوق العقار 
واإلستثماري  الخاص  السكن  وهي  الثالث  الرئيسية  بمكوناته 
والتجاري، وهو يعمل حاليا على إعداد مؤشر يأخذ بعين االعتبار 

الطبيعة الخاصة لمكونات السوق العقاري في الكويت.

التوزيع النسبي لقيمة العقارات المتداولة حسب النوع
2011

مخازنالشريط الساحلي

تجاري سكنيإستثماري

%54

%37

%8
%1

%0.4

%0.6

لخدمة  القادم  العام  اواخر  في  نشره  يتم  أن  المتوقع  ومن  هذا 
الذي  الحيوي  القطاع  هذا  في  والمهتمين  المستثمرين 
يستقطب جانبا ملموسا من اهتمام المستثمرين في الكويت. 
وفي هذا السياق قد يكون من المناسب استخدام متوسطات 
األسعار للوحدات المباعة في سوق العقار كمؤشر تقريبي مع 
الى  تفتقد  قد  الحسابية  المتوسطات  بأن  االعتبار  بعين  االخذ 
الدقة والشمولية. فقد اشارت تلك المتوسطات ان معدل قيمة 
2011، فقد  ارتفاعا ملحوظا في عام  الواحدة قد شهد  الصفقة 
352.5 الف دينار  ارتفع معدل الصفقة لعموم السوق الى نحو 
مقارنة بنحو 300 ألف دينار لعام 2010، كما لوحظ ارتفاع معدل 
حيث  ملحوظة  بنسب  واإلستثماري  الخاص  للسكن  الصفقة 
على  منهما  لكل  دينار  الف   698 و  دينار  الف   256.2 الى  وصلت 

التوالي.
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متوسط قيمة الصفقة الواحدة )المتوسط السعري(
)بااللف دينار(

2011201020092008

352.5300260370عموم السوق

237.8230210210السكن الخاص

685400520550اإلستثماري

3,2183,1603,0102,700التجاري

 
وأما على صعيد الجانب التنظيمي ذات العالقة بسوق العقار في 
الكويت فقد صدر بتاريخ 25 اكتوبر 2011 القرار الوزراي رقم )477( 
العقارية،  السمسرة  مهنة  مزاولة  تنظيم  شأن  في   2011 لسنة 
تنظيمية  مادة  وعشرون  ثمانية  على  القرار  هذا  تضمن  حيث 
وضع  بموجبها  تم  الكويت،  في  العقارية  السمسرة  لمهنة 
قيد  واجراءات  السمسرة،  مهنة  مزاولة  سجل  في  للقيد  شروط 
السمسرة،  مهنة  مزاولة  على  وااللتزامات  والحقوق  السماسرة، 
تنتج عن مزاولة مهنة  التي قد  المنازعات  وقد تم اسناد تسوية 
السمسرة الى لجنة مكونة من اربعة أعضاء باالضافة الى أحد 
التجارة،  وزير  قبل  من  تعيينهم  يتم  القانونيين  المستشارين 
كما تضمن القرار المذكور المخالفات والعقوبات التأديبية في 
مجال مزاولة مهنة السمسرة، وقد تم بموجب هذا القرار تحديد 
يستحقها  أن  على  الصفقة  قيمة  من   %1 بنسبة  السمسار  أجر 
هامة  خطوة  القرار  هذا  ويعتبر  هذا  العقد،  ابرام  اتمام  بعد 
عدد  تزايد  حيث  الكويت،  في  العقار  سوق  تنظيم  طريق  في 
تطلب  الذي  االمر  كبير  بشكل  االخيرة  السنوات  في  السماسرة 

معه اجراء تنظيمي لهذه المهنة الهامة.

و فيما يلي تفاصيل تطور نشاط سوق العقار في الكويت خالل 
عام 2011  لكل من القطاعات الرئيسية الثالثة : 

قطاع السكن الخاص : 
بتحقيق   2011 عام  خالل  الخاص  السكن  العقار  قطاع  استمر 
قيمة  مؤشري  من  كال  صعيد  على  وذلك  نشاطه  في  نموا 
واالراضي  العقارات  قيمة  بلغت  حيث  الصفقات  وعدد  التداول 
صفقة،   6560 على  موزعة  دينار  مليون   1560 نحو  المتداولة 
اي  صفقة   5586 على  موزعة  دينار  مليون   1255.3 بنحو  مقارنة 

بنسبة نمو بلغت 24.2% و 17% مقارنة بعام 2010. 

عام  بشكل  الخاص  السكن  قطاع  في  التداول  تركز  وقد  هذا 
نسبيا،  األرخص  البيعية  القيمة  ذات  الفضاء  األراضي  على 
والتي  البحرية,  األحمد  صباح  منطقة  المثال  سبيل  على  منها 
نحو  الصفقات  قيمة  بلغت  حيث  الخيران،  لؤلؤة  باسم  تعرف 
صفقة   1614 نحو  ناهزت  صفقات  وبعدد  دينار  مليون   224.9
 2011 لعام  الصفقات  عدد  إجمالي  من   %26.5 نسبته  بما  أي 
المتداولين بتلك  الى اهتمام  وهي نسبة عالية وتشير بالشك 
المنطقة والى عودة روح المضاربة واالستفادة من رفع األسعار 
من  الثانية  المرتبة  ابوفطيرة  منطقة  احتلت  وقد  البيع،  وإعادة 
حيث األهمية النسبية بقيمة 157.5 مليون دينار وبعدد صفقات 
الصفقات  إجمالي  من   %11.5 نحو  تشكل  صفقة   704 ناهزت 
في قطاع السكن الخاص، تليها الفنيطيس بقيمة 35.4 مليون 
دينار وبعدد 184 صفقة، والمسيلة بنحو 34.9 مليون وبعدد 120 

صفقة، فالعقيلة بقيمة 14.1 مليون دينار وبعدد 109 صفقة. 

المناطق األكثر تداوال في قطاع السكن الخاص لعام 2011

القيمة د.كعدد الصفقاتالمنطقة
11614224,982,665.82- صباح األحمد البحرية

2704157,538,200.44- أبو فطيرة

318435,481,381.37- الفنيطيس

412034,963,460.31- المسيلة

510914,116,289.00- العقيلة

الخاص حيث  السكن  الوكاالت في  ارتفاع عدد  هذا وقد لوحظ 
بلغ عددها نحو 636 وكالة بقيمة 106.4 مليون دينار وهو بمثابة 
عادت  التي  المضاربة  روح  مباشرة  غير  بطريقة  يعكس  مؤشر 
للسوق إذ أن الوكاالت عادة تستخدم إلعادة البيع وليس القتناء 
تحرك  الى  التفصيلية  البيانات  تشير  كما  طويلة،  لفترة  العين 
الضرائب  لدفع  تجنبا  الملكيات  بعض  نقل  الى  المالك  بعض 
على مساحات السكن الخاص التي تزيد مساحتها عن 5000 م2 

والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2011.

قيمة/عدد الصفقات والمتداولة في قطاع السكن الخاص
القيمة بالمليون دينار
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قيمة/عدد الصفقات لقطاع العقار السكني
من الربع الرابع 2010 إلى الربع الرابع 2011

القيمة  بالمليون دينار
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قطاع العقار اإلستثماري: 
 

شهد قطاع العقار اإلستثماري نموا في قيمة صفقات العقارات 
اإلستثمارية المتداولة خالل عام 2011 بلغ نحو 56.4% ، من نحو 
683.6 مليون دينار في عام 2010 الى نحو 1069.6 مليونا لعام 
2011، في حين تراجع عدد الصفقات من نحو 1670 صفقة الى 
1561 صفقة لذات الفترة، اي بما نسبته -6.5%، ويمكن االستدالل 
من هذه البيانات على ان هذا القطاع الذي يستحوذ على اهتمام 
شريحة مهمة من المستثمرين في الكويت قد شهدت مكوناته 
اإليجارات  ألسعار  أولية  قراءات  من  لوحظ  كما  باألسعار،  ارتفاعا 
)الشقق(  السكنية  الوحدات  بعض  إيجارات  في  ارتفاع  هناك  أن 
تراوح بين 5%-7%، ويبدو ان أسعار الشقق اإلستثمارية قد ارتفعت 
لالرامل  السكني  القرض  إقرار  بعد  عليها  الطلب  ارتفاع  بسبب 
السوق  نشاط  عن  المتاحة  البيانات  وتشير  هذا  والمطلقات. 
الثاني  الربع  أن  الى   ،  2011 عام  خالل  الفصلي  المستوى  على 
قد شهد اعلى معدل من حيث عدد الصفقات التى وصلت الى 
506 صفقة بقيمة 374.4 مليون دينار، يليه الربع االول بنحو 386 
صفقة بقيمة 281 مليون دينار، في حين تراجعت قيمة العقارات 
 181.8 الى  لتصل   2011 عام  من  الرابع  الربع   في  اإلستثمارية 
232.4 مليون دينار  327 صفقة، مقابل  مليون دينار موزعة على 
وبعدد 342 صفقة للربع الثالث من عام 2011، وعلى الرغم من 
يبدو  الذي   2011 عام  من  الرابع  الربع  في  النسبي  التراجع  هذا 
عالقة  بشأن  المحلية  وبالتطورات  االقليمية  باالوضاع  تأثر  انه 
ادت  تجاذبات  من  اليه  آلت  وما  والرقابية  التنفيذية  السلطتين 
وحجم  األسعار  حيث  من  متماسكا  ظل  االمة،  مجلس  حل  الى 
عام  خالل  عام  بشكل  السوق  سيولة  اجمالي  ان  كما  التدوال 

2011 كانت االفضل مقارنة باألعوام الثالث السابقة.

 وقد تنوع تركز التداوالت في هذا القطاع اإلستثماري ليشمل كال 
من المناطق التي تشهد كثافة عالية من المقيمين كالمهبولة 
والسالمية وحولي والمنقف والفروانية وهي المناطق الشاملة 
وتتمتع  نسبيا،  األرخص  اإلستثمارية  العقارات  و  التمليك  لشقق 
هذه المناطق بجذب من قبل الراغبين في امتالك الشقق النها 
المهبولة  في  تتركز  وهي  اكبر،  بمساحة  وتمتاز  نسبيا  االرخص 

وابوحليفة وخاصة المطلة على البحر. 

المناطق األولى من حيث التداول في القطاع اإلستثماري

القيمةعدد الصفقاتالمنطقة

1416137,152,849.20- المهبولة

2229286,321,017.23- السالمية

3222140,309,847.04- حولي

44434,203,738.00-  المنقف

53533,510,705.00- الفروانية

قطاع العقار التجاري: 
طفيفا  تراجعا   2011 عام  خالل  التجاري  العقار  نشاط  سجل 
الكلية لتداوالت  القيمة  تراجعت  العام السابق، فقد  مقارنة مع 
عام  في  دينار  مليون   252.8 من   2011 عام  خالل  القطاع  هذا 
العدد  انخفض  . كما   2011 247.8 مليونا لعام  الى نحو   2010
صفقة   77 الى  ليصل   2011 عام  خالل  للصفقات  اإلجمالي 

مقابل 80 صفقة في عام 2010.

هذا وتشير البيانات الفصلية لعام 2011 الى أن اعلى تداول من 
حيث القيمة وعدد الصفقات قد تمت خالل الربع الثاني بقيمة 
98.9 مليون دينار موزعة على 29 صفقة، يليه الربع الرابع بقيمة 
61.6 مليون دينار موزعة على 17 صفقة، يليه الربع الثالث بقيمة 
الربع  شهد  حين  في  صفقة،   12 على  موزعة  دينار  مليون   50.5
التجاري وبقيمة  العقار  ادنى نشاط لسوق   2011 االول من عام 

36.8 مليون دينار، وبعدد صفقات ناهزت 19 صفقة.

قيمة/عدد الصفقات لقطاع العقار اإلستثماري
من الربع الرابع 2010 إلى الربع الرابع 2011

القيمة بالمليون دينار
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قيمة/عدد الصفقات في العقار اإلستثماري
القيمة بالمليون دينارخالل الفترة 2009 - 2011
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المناطق األولى في القطاع التجاري
القيمة د.كعدد الصفقاتالمنطقة

11217,973,711.45- صباح األحمد البحرية

2922,807,798.75- القبلة

3530,582,936.00- صباح السالم

4431,471,900.00- الفراونية

5311,012,000.00- حولي

اعلى  احتلت  التي  بالمناطق  المتعلقة  البيانات  من  ويستدل 
االحمد  صباح  منطقة  أن  الصفقات  عدد  حيث  من  نسبة 
القبلة  تليها منطقة  )12 صفقة(  االولى  المرتبة  احتلت  البحرية 
)9صفقات(، واما من حيث السيولة فقد احتلت منطقة الفروانية 
التجارية  العقارات  إجمالي  قيمة  بلغت  حيث  االول  المرتبة 
االحمد  صباح  منطقة  تليها  دينار،  مليون   31.5 نحو  المتداولة 
مليون   22.8 نحو  القبلة  منطقة  تليها  دينار،   مليون   30.5 بنحو 
أنه يوجد في دولة الكويت حاليا أكثر  دينار. هذا والجدير بالذكر 
الكويت  تجاريا موزعه بشكل أساسي في مدينة  50 مركزا  من 
وحولي والسالمية والفحيحيل حيث تتسم بفتور الطلب على 
الكويتي على  االقتصاد  انعكاسات نمو  وحداتها بسبب بطئ 

السوق العقارية. 

و قد ترتب على ذلك اختالل توازن ميزان العرض و الطلب بسوق 
في  الرئيسية  بالمواقع  اإليجار  مستويات  وتراجع  التجاري  العقار 
بعض  وتشير  سواء.  حد  على  والثانوية  المشهورة  المراكز 
في  للمكاتب  التأجيري  المتر  أسعار  بقاء  استمرار  إلى  التقديرات 
العاصمة والمراكز األخرى إلى ما دون المعدالت التي كانت سائدة 

قبل حلول األزمة المالية العالمية في سبتمبر من عام 2008. 

فرص استمرار معدالت نمو سوق 
العقار الكويتي خالل عام 2012 :

استمر قطاع العقار في الكويت باحراز تقدم في معدالت نموه 
الغير  الظروف  من  الرغم  على  وذلك   2011-2009 الفترة  خالل 
استمرت  فقد   2011 عام  خالل  السوق  بها  مرت  التي  مشجعة 
السابقة وبعض اعضاء  الحكومة  الغير متوافقة بين  العالقات 
االوسط  الشرق  منطقة  في  التوتر  استمر  كما  االمة،  مجلس 
تنفيذ  في  التأخر  تداعيات  اثرت  كما  العربي،  الخليج  ومنطقة 
نشاط  على  لها،  مخطط  لماهو  وفقا  التنمية  خطة  مشاريع 
السوق وخاصة خالل النصف الثاني من عام 2011 وعلى الرغم 
مالذ  انه  العقاري  القطاع  اثبت  فقد  السلبية  العوامل  هذه  من 
بجذب  استمر  حيث  المستثمرين  من  كبير  عدد  وجهة  من  آمن 
بكثير  اعلى  كان  العائد  ان  كما  ملحوظ،  بشكل  إستثماراتهم 
او  األسهم  سوق  كان  سواء  االخرى  اإلستثمارية  القنوات  من 
على شكل ودائع في البنوك، ويظل القطاع العقاري بطبيعة 
الحال في غير معزل عن مكونات االقتصاد المحلي الذي مازال 
يعاني من اختالالت هيكلية طال انتظار اصالحها، فهذا القطاع 
دون  بمفرده  يعمل  ان  اليستطيع  وتعافى  احواله  تحسنت  وان 
االنتعاش  استمرار  ففرص  األخرى،  االقتصاد  مكونات  تحرك 
المعدل  بتسارع  رهن  والتجاري  العقاري  اإلستثماري  بقطاعي 
تبني  شأن  من  فإن   , برمته  الكويتي  االقتصاد  لتعافي  العام 
القطاع  بتفعيل دور  المرتبطة  الحكومية  اإلجراءات  العديد من 
الحكومي  االنفاق  حجم  وزيادة  المحلي،  االقتصاد  في  الخاص 
العوامل  تساعد  أن  الكويتي  العقار  سوق  وتنظيم  اإلستثماري 
القطاع  بهذا  لإلستثمار  الثقة  من  كبير  قدر  إعادة  في   مجتمعة 
إلى  اإلشارة  ينبغي  فإنه   2011 عام  وبانتهاء  الهام،  االقتصادي 
المساعي  الجارية حاليا و التي تقوم بها الدولة لتنظيم نشاط 
لتكون  المليارية  المحفظة  دور  وتفعيل  الكويتي  العقار  سوق 
أسعاره،  تماسك  على  الحفاظ  على  وتعمل  للسوق  صانع 
توفر  استمرار  الكويتي  العقار  سوق  مؤشرات  وتعكس  هذا  
Over Supply”  تتفاوت من قطاع   “ زيادة ملموسة في العرض 
الشاغرة  المساحات  في  زيادة  هناك  المثال  سبيل  فعلى  آلخر 
والمحالت  المكاتب  ألغراض  والمخصصة  التجاري  بالقطاع 
 220 عن  يزيد  بما  متخصصة  مصادر  تقدرها  والتي  التجارية 
الطاقة  عن  كثيرا  يزيد  ما  وهو  اإلدارية  للمكاتب  مربع  متر  ألف 
الشقق  بعرض  المستمرة  والزيادة  بالسوق،  لها  االستيعابية 
توفر  جديدة  ببنايات  القديمة  البنايات  إحالل  نتيجة  اإلستثمارية 
السوق فأن ذلك  توزان في  الشقق، ولتحقيق  عرضا متزايدا من 
وتطبيق  بالسوق  التنظيمية  اإلصالحات  استكمال  يتطلب 
أدوات ذات مهنية عالية التميز في مجال قياس نشاط السوق و 
تنفيذ  . وكذلك توسيع قاعدة فرص األشغال عبر  حركة أسعاره 
االقتصادي  التعافي  تحقق  وسرعة  التنموية  الخطة  مشروعات 
بما سينعكس زيادة للطلب على القطاع اإلستثماري و القطاع 
التجاري، تسارع تحقق الرؤية االستراتيجية للدولة بتحويل الكويت 
إلى مركز مالي تجاري إقليمي هام وما يقتضيه من صياغة اإلطار 
القانوني وتنفيذ مشروعات في مجال البنى التحتية و الخدمات 
العامة بحيث يتم على أساسه انطالق األعمال المالية و التجارية 
المكاتب  وحدات  لتشغيل  جذريا  حال  يوفر  مما  نشطة  بصورة 
لدرجة  لديه  العوائد  معدالت  من  يرفع  و  التجاري  بالعقار  اإلدارية 

تجعله أكثر جاذبية لقطاعات المستثمرين المختلفة.

قيمة/عدد الصفقات في قطاع العقار التجاري
من الربع الرابع 2010 إلى الربع الرابع 2011

القيمة بالمليون دينار
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اإلدارة المصرفية لألفراد

نمو  معدالت  من  واكبه  وما  الوطني  االقتصاد  بها  مر  التي  الظروف  رغم 
متواضعه في حركة نشاط القطاع الخاص فقد حققت االدارة المصرفية لالفراد 
نموا ملحوظا في كافة  أنواع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث بلغت 
معدالت نمو تلك الحسابات خالل عام 2011 مقارنة بعام 2010 مانسبته %35 
من  عدد  بتنفيذ  لألفراد  المصرفية  اإلدارة  بادرت  وقد  هذا  التوالي،  على  و%47 
من  مجموعة  بإطالق  االدارة  قامت  حيث  اإلستراتيجية  والمشروعات  األنشطة 
التامة من اإلمكانات  البنك لالستفادة  المنتجات والخدمات بهدف تعزيز تواجد 
توسيع  في  الدولي  الكويت  بنك  إلستراتيجية  واستمراراً  السوق،  في  المتوفرة 
شبكة فروعه بهدف تغطية كافة مناطق الكويت الجغرافية فقد  قامت اإلدارة 
أربعة فروع جديدة في كل من ميناء  بافتتاح   2011 المصرفية لألفراد خالل عام 
عدة  وهناك  الجهراء،  وغرب  والفنطاس،  اآلفنيوز،  ومجمع  )الموانئ(،  الشويخ 

فروع قيد اإلنشاء.

ومع افتتاح فرعنا الجديد في ميناء الشويخ، قمنا بطرح خدمة إجراء معامالت سداد 
فواتير الجمارك لكل من عمالئنا وعمالء إدارة الجمارك  ومن شأن هذه الخدمة 
الفواتير  والغرامات وغيرها من  االستيراد،  العمالء لرسوم  تسهيل عملية سداد 

الخاصة بهم إلى حساب اإلدارة العامة للجمارك لدى بنك الكويت الدولي.

المصرفية  منتجاتها  بطرح  البنك  في  لالفراد  المصرفية  االدارة  استمرت  وقد 
فيزا  بطاقة  إطالق  في  لألفراد  المصرفية  اإلدارة  نجحت  فقد   2011 عام  خالل 
ذوي  من  العمالء  احتياجات  تستوفي  مميزة  بطاقة  عن  عبارة  وهي  البالتينية، 
الجدارة العالية لسداد قيمة البضائع وإجراء المسحوبات النقدية داخل الكويت 
خالل  القائمة  األرصدة  كافة  سداد  لحاملها  تتيح  ائتمان  بطاقة  وهي  وخارجها، 
فترة تمتد لعشرة أشهر دون سداد أي رسوم إضافية على األرصدة القائمة. كما 
قامت اإلدارة بطرح بطاقة فيزا مسبقة الدفع وبطاقة فيزا لإلهداء، اللتين يمكن 
استخدامهما  كبطاقات ائتمان أخرى من فيزا، بما في ذلك توافر إمكانية السداد 
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اإللكتروني عبر اإلنترنت.  وتسمح البطاقة مسبقة الدفع بتحميل 
أموال إضافية عليها، بينما ال تتأهل بطاقة اإلهداء إلعادة تحميل 

األموال.

وفي هذا السياق فقداحتفلت اإلدارة المصرفية لألفراد باستحداث 
السداد،  بطاقات  برنامج  ومعالجة  إلدارة  مخصصة  عمل  وحدة 
المعالجة.   تلك  إلجراء  الخارجية  األطراف  على  االعتماد  وإلغاء 
من  العمالء  خدمة  في  ملحوظًا  تطوراً  حاليًا  اإلدارة  وتشهد 
خالل موظفين مؤهلين يتمتعون بمهارات عالية، حيث قامت 
المزيد  وتحقيق  المعاملة،  لدورة  الزمنية  الفترة  بتخفيض  االدارة 
من المرونة في التعامل مع المسائل التشغيلية. كما ارتفعت 
الزيادة  نسبة  بلغت  حيث  ملحوظة،  بصورة  البطاقات  قاعدة 
المعامالت  حجم  ارتفع  كما  السابقة.  بالنسبة  مقارنًة   %81
التعامل  المعامالت بنسبة كبيرة  ويعزى نمو حجم  وازداد عدد 
في البطاقات بشكل مباشر إلى تعزيز تلك المنتجات من خالل 

انشاء  مركز البطاقات الجديد في البنك.

وعلى ضوء ذلك فقد شهدت محفظة شراء بطاقات االئتمان 
نمواً ملحوظا خالل السنتين الماضيتين، وجاء ذلك متزامنًا مع 
النمو الجيد الذي شهدته خدمات بوابة الدفع اإللكتروني لقطاع 

الشركات، والتي تعتمد على التجارة اإللكترونية.

االتصال  نقاط  أكثر  يمثل  يظل  الفرع  أن  من  الرغم  وعلى  هذا 
التي يتردد عليها العمالء، فقد تزايد عدد العمالء المستخدمين 
تم  التي  اإللكترونية  القنوات  مجموعة  في  المشتركين  أو 
بالمتطلبات  وللوفاء  المالية.  معامالتهم  إلجراء  توفيرها 
المتزايدة للعمالء، يقوم بنك الكويت الدولي بتوفير مجموعة 

إستراتيجية متكاملة من تلك القنوات اإللكترونية المختلفة.

على  شاملة  تعديالت  إجراء  تم  فقد  التطورات  تلك  ولمواكبة 
الموقع اإللكتروني للبنك ليتيح قدراً أكبر من السهولة للعمالء 

ولزيادة فاعلية أداء الموقع.

كما نجحت اإلدارة المصرفية لألفراد في االنتقال إلى نظام جديد 
النقدي،  اإليداع  بإمكانية  عمالئنا  لتزويد  اآللي  الصرف  ألجهزة 
ملحوظة  بصورة  االنتظار  فترة  تقليص  إلى  ذلك  يؤدي  وسوف 

إليداع النقد وتقليل الضغط على الكاونترات في الفروع.

وتجدر اإلشارة إلى الزيادة التي شهدها بنك الكويت الدولي في 
من  بأكثر  اإللكترونية  المصرفية  الخدمة  في  المشتركين  أعداد 
الخدمة المصرفية عبر  40% في  50%.  وبالمثل، اشترك أكثر من 
الخدمات  إلى  الوصول  إمكانية  تعزيز  وبهدف  القصيرة.  الرسائل 
المصرفية، تم زيادة أعداد أجهزة الصرف اآللي خارج مواقع الفروع 

من 14 إلى 23 جهازاً. كذلك، نجح البنك في زيادة عدد أجهزة نقاط 
البيع المنتشرة في العديد من المحالت التجارية بأكثر من %40.

وقد أصبح بمقدور أي من عمالء بنك الكويت الدولي االستعانة 
بخدمة “كي تل” KTel إلجراء معامالت االتصال، مثل المكالمات 
النقال  الهاتف  شحن  إعادة  أو  اإلنترنت  بطاقات  شراء  أو  الدولية 
أن  الصدد  أن نؤكد في هذا  الخدمات.  ويسعدنا  وغير ذلك من 

هناك زيادة ملحوظة في استعمال هذه الخدمة.

بنك  تمكن  المركزي،  الكويت  بنك  توجيهات  مع  وتماشيًا 
للحسابات  الجديد  الترقيم  هيكل  تفعيل  من  الدولي  الكويت 
عبارة  وهو   ،IBAN الدولي”  المصرفي  الحساب  “رقم  المسمى 
عن نظام جديد لترقيم الحسابات يستخدم عند إجراء الحواالت 

سواًء محليًا أو دوليًا.

عملية  إطالق  في  الحديثة،  التقنية  باستخدام  البنك،  نجح  كما 
كافة  في  العمالء  توقيعات  واسترجاع  لتخزين  اآللي  التشغيل 
المعامالت  عن  االستغناء  إتاحة  النقلة  هذه  شأن  ومن  فروعنا، 

الورقية ونظام الميكروفيش.

واستطاعت وحدة المبيعات المباشرة في بنك الكويت الدولي 
 %25 نسبتها  بزيادة   ،2011 عام  في  العمالء  من  المزيد  ضم 
إبرام  استطاعت  كما  السابق.  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنًة 
من  الفترة  لنفس  المجموع  من   %30 من  بأكثر  تمويل  عقود 
العام السابق، وتمكنت من تحقيق نمو فاقت نسبته 100% في 

كل من إصدار بطاقات فيزا وتركيب أجهزة نقاط البيع.

اإلدارة المصرفيــة التجاريــة

نجحت اإلدارة المصرفية التجارية في استقطاب وتمويل العمالء 
المنتجات  تقديم  خالل  من  التجارية  األنشطة  مختلف  في 
عبر  وذلك  الغراء،  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة 
التجاري،  التمويل  قسم  مثل  لديها،  المتنوعة  التمويل  أقسام 
قسم التمويل العقاري، قسم تمويل المقاوالت، قسم تمويل 
المشاريع، وقسم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو 

ما سيستمر العمل عليه بإذن اهلل تعالى في عام 2012. 

جودة  تحسين  في  التجارية  المصرفية  اإلدارة  نجحت  كما 
المحفظة التمويلية، نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها موظفو 
وبدعم  األخرى  اإلدارات  جهود  ساندتها  والتي  التجارية،  اإلدارة 

مباشر من اإلدارة العليا.
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إدارة  العمليات

المتمثلة  البنك  أهداف  تحقيق  في   2011 عام  خالل  العمليات  ادارة  استمرت 
السياق  هذا  وفي  الجارية.  التقنية  والتغيرات  السوق  متطلبات  مواكبة  في 
األفضل  الخدمة  ضمان  أجل  من  الموظفين  وإنتاجية  أداء  بتطوير  االدارة  قامت 

لعمالئها، وفيما يلي اهم االنجازات التي حققتها االدارة: 

الكفاءة  رفع  أجل  من  المختلفة  للعمليات  هيكلة  إعادة  مبادرة  اإلدارة  تبنت  	•
األمن  لضمان  وذلك  المختلفة  قطاعاتها  ضمن  الداخلية  الضوابط  وتعزيز 

وتخفيف المخاطر التشغيلية.

الضوابط  جودة  لتحسين  الجديدة  التقنيات  تطبيق  في  الدائرة  استمرت  	•
ومتطلبات التقارير. 

بنك  أصبح  بأن   2011 عام  في  االدارة  بذلتها  التي  الكبيرة  الجهود  اثمرت  	•
السابع من نظام  إلى اإلصدار  ينتقل  الكويت  أول بنك في  الدولي  الكويت 
وساهم  وسريتها  المعلومات  خصوصية  مبدأ  عزز  وهذا  المتطور،  سويفت 
في خفض التكاليف وخفف من المخاطر اإلستثمارية والمالية وطور خدمات 

العمالء. 

لعمالءه  وآمنا  ودائما  مستقرا  شريكا  يكون  أن  لمصرفنا  األهداف  أهم  من  	•
وصعوبات  ظروف  ظل  في  حتى  خدماته  تقديم  في  نستمر  أن  يعني  وهذا 
هذه  تحقيق  الممكن  من  أصبح  العمل،  استمرارية  برنامج  ومع  متوقعة،  غير 
األهداف، حيث نجح البنك خالل فترة وجيزة في تأمين األعمال والمحافظة على 

سير العمليات في ظل األزمة.

ولضمان توافر األنظمة المصرفية الجوهرية، قام البنك بتعزيز البنية التحتية  	•
لتقنية المعلومات بهدف بناء نظام متكامل وموثوق للتعافي من األزمات، 
وبالتالي تقليص فترة األعطال إلى أدنى حد، وعودة األنظمة إلى عملها خالل 

ثوان معدودة دون فقدان أية بيانات.
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العمليات  الدارة  التابعة  االقسام  واصلت  فقد  اخر  جانب  ومن 
االدارية  الخدمات  تقديم  في  والفنية  االدارية  الخدمات  وهي: 
والهندسية المساندة الدارات البنك المختلفة وحقق هذا القسم 
على  والعمل  البنك  لفروع  مواقع  توفير  في  ملموسة  انجازات 
العقاري  التقييم  قسم  استمر  كما  المناسب،  بالوقت  انجازها 
وهو احد اهم الجهات المعترف بها رسميا في تقييم العقار في 
الكويت وذلك لما يتمتع به هذا القسم من كوادر فنية تتمتع 
بخبرات ومؤهالت متخصصة في هذا المجال، وفي هذا السياق 
وهو   2011 عام  في  تحقق  الذي  األكبر  اإلنجاز  الى  االشارة  تجدر 
اعتماد بنك الكويت المركزي لقسم التقييم العقاري في بنك 
وحيدتين  رسميتين  جهتين  من  واحدا  ليكون  الدولي  الكويت 
للضمانات  العقاري  التقييم  بعملية  مخولتين  الدولة  في 
واألمالك المرهونة لكل البنوك في الكويت، ونتيجة لما سبق 
عقارا   7500 من  أكثر  تقييم  في  العقاري  التقيم  قسم  نجح 
جديداً بطلب من البنوك المحلية بما يتوافق مع تعليمات بنك 
الكويت المركزي، االمر الذي منح القسم الثقة اإلضافية وأكسبه 
اإلحترام أمام البنوك الكويتية األخرى لما قدمه من تقارير تقييم 
تتسم بالجودة والمهنية العالية، وما حققه من عائدات للبنك. 

الترخيص  على  الحصول  في  العقاري  التقييم  قسم  نجح  وقد 
بما  والصناعة  التجارة  وزارة  من  العقاري  للتقييم  المطلوب 
يتوافق مع تعليمات الوزارة في هذا الشأن، وتعتبر هذه الرخصة 
بنك  في  العقاري  التقييم  قسم  مصداقية  على  إضافيا  تأكيدا 
الكويت الدولي ومهنيته العالية ما أدى إلى رفع مكانة القسم 
في  العقاري  التقييم  قسم  توكيل  تم  كما  أعماله.  وتطوير 
في  النظر  في  تتلخص  جديدة  بمهمة   2011 عام  في  البنك 
للبنك  العقارية  اإلستثمارية  المحفظة  لصالح  العقارية  الفرص 
التي تأسست أخيراً، وهذا ما نفذه القسم على أحسن وجه حيث 
من  وخلوها  لإلستثمار  مالئمة  األكثر  العقارات  تحديد  في  نجح 
باإلضافة  ربحيته.  من  وعزز  البنك  اشتراها  حيث  البناء  مخالفات 
إلى ذلك فقد زود قسم التقييم العقاري قطاعات ودوائر البنك 
جديدة  فروع  بفتح  تتعلق  دراسات  مثل  متعددة  عقارية  بخدمات 
ادارة  مع  والتعاون  االخرى  لالدرات  الفنية  المشورة  وتقديم 

البحوث االقتصادية في اعداد الدراسات والبحوث االقتصادية.  

وأما قسم إدارة العقارات وهو احد االقسام الهامة في البنك فقد 
عمل القسم خالل عام 2011 على تطوير أعماله والتوسع فيها، 
يتعلق  فيما  النتائج  أفضل  تحقيق  في  ملحوظة  جهودا  وبذل 
مميزة  خدمات  تقديم  نفسه  الوقت  وفي  التكاليف  بخفض 
لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية، وتعديل أسعار اإليجارات  
لتناسب مع أسعار السوق من أجل رفع العائدات السنوية للبنك 
من العقارات، وقد استقطب القسم عمالء جدد الدارة عقاراتهم 

المختلفة. 

إدارة الخزينة
خفض  عبر  بالميزانية  أهدافها  تحقيق  من  الخزينة  إدارة  تمكنت 
من  بالرغم  السوق  متوسط  من  أقل  بمعدل  التمويل  تكلفة 
المال  أسواق  في   2011 عام  شهدها  التي  الهامة  التقلبات 
العالمية وبشكل خاص منطقة اليورو، وقد قامت اإلدارة بجهود 
مميزة من خالل الحد من الفجوة السالبة ما بين األصول النقدية 
والتمويل من جهة وزيادة قاعدة العمالء من جهة أخرى، باإلضافة 
المرابحة  خالل  من  المصرفية  العالقات  بتنويع  االستمرار  إلى 
وتقديم خدمات عمليات الصرف األجنبي ، والتي أدت إلى دعم 

األرباح واألداء التشغيلي للبنك.

إدارة اإلستثمار
البنك  محفظة  إدارة  عن  المسئولة  االدارة  اإلستثمار  إدارة  تعتبر 
اإلستثمارية بشقيها اإلستثمار المالي واإلستثمار المباشر، وتعد 
من  وبالرغم  له  والمدعمة  المساندة  البنك  دخل  مصادر  إحدى 
إال أن اإلدارة   ،2011 آثار األزمة المالية العالمية خالل عام  استمرار 
والمخاطر  العائد  بين  الموازنة  على  المحافظة  استطاعت  قد 
المحفظة وذلك عن طريق االستمرار في  المصاحبة لمكونات 
استراتيجيتها المتحفظة وتركيزها على إعادة هيكلة المحفظة 
وتقوم  السوق.  بمخاطر  تأثرا  وأقل  للعوائد  إدرارا  أكثر  لتكون 
اإلدارات  مع  بالتعاون  المؤهلة  كوادرها  خالل  من  االدارة  هذه 
المتاحة  البدائل  وتحديد  السوق  بدراسة  المخاطر  كإدارة  األخرى 
والتوقيت المناسب للدخول أو الخروج من اإلستثمارات، باإلضافة 
بما  بها  المعمول  اإلستراتيجية  للخطة  المستمر  التحديث  الى 

يتناسب مع أوضاع السوق والفرص المواتية.

إدارة تقنية المعلومات 
التخطيط   2011 لعام  المعلومات  تقنية  إدارة  إنجازات  تعكس 
السليم واالستخدام الفعال لموارد تقنية المعلومات.  وبفضل 
البنك،  إدارة  من  المقدم  والدعم  الكبيرة  المالية  اإلستثمارات 
لدى  النشاط  من  االستفادة  أوجه  تعظيم  اإلدارة  استطاعت 
خالل  من  وذلك  لعمالءه،  أو  البنك  داخل  سواًء  المستخدمين، 
قامت  وقد  العام.  خالل  المقدمة  والخدمات  النظم  مختلف 
البنك  لتمكين  صالبًة  أكثر  قاعدة  ببناء  المعلومات  تقنية  إدارة 
من الوفاء بالطلب المتزايد من جانب المستخدمين والعمالء 
على حد سواء، باإلضافة إلى استيفاء أهداف إستراتيجية البنك 
العديد  تحقيق  من  اإلدارة  تمكنت  وقد  سنوات.  لثالث  الممتدة 
الموضوعة  األهداف  يتجاوز  بما   2011 عام  في  اإلنجازات  من 

وضمن الفترة الزمنية والميزانيات المحددة.

وإدراكًا من إدارة تقنية المعلومات الحتياجات ومتطلبات العميل 
والتكنولوجيا  العصرية  الحياة  أساليب  مع  تتماشى  التي 
الحديثة، قامت اإلدارة بطرح وتنفيذ تطبيقات الخدمة المصرفية 
عبر الهاتف النقال “آي فون وبالكبيري” بالكامل، حيث تتيح تلك 
المعامالت  إتمام  البنك  لعمالء  النقال  الهاتف  عبر  التطبيقات 
تلك  خالل  من  العمالء  يستطيع  كما  النقالة.  هواتفهم  عبر 
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المعامالت  إجراء  من  وتمكنهم  حساباتهم،  في  التطورات  كافة  على  اإلطالع  التطبيقات 
المصرفية بأمان وفي أي وقت وفي أي مكان من خالل الهواتف النقالة.

مصفوفة  على  ينطوي  الذي  اإلدارة،  معلومات  تقارير  نظام  استكمال  من  اإلدارة  وتمكنت 
إلى  وكذلك  التنفيذية،  اإلدارة  إلى  وترسل  آليًا  تصدر  التي  التقارير  من  ومجموعة  للقياس 
رؤساء مجموعات العمل يوميًا، لرصد آخر أوضاع األداء في البنك بشكل موحد، قياسًا باألبعاد 
والمؤشرات الهامة.  كما تتيح تلك التقارير القيام بنظرة شاملة ألداء البنك، بما تتضمنه من 
معلومات تفصيلية وافية عن إدارات العمل، والفروع، والمنتجات والخدمات، والبيانات المالية 

للبنك، األمر الذي يدعم عملية اتخاذ القرار في البنك بكل دقة وبالسرعة المطلوبة.

نظام  محل  ليحل  داخليًا  االئتمان  بطاقات  إلصدار  جديد  نظام  تطبيق  اإلدارة  استكملت  وقد 
االستعانة بخدمات خارجية إلصدار بطاقات االئتمان الذي كان معمواًل به في السابق، وذلك في 
إطار خطة البنك طويلة األمد لزيادة حجم النشاط في مجال البطاقات االئتمانية، باإلضافة إلى 
توفير أحدث منتجات وخدمات البطاقات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية الغراء، بما في ذلك 

البطاقات مسبقة الدفع والبطاقات المهداة والملحقة.

الكويت  بنك  إلى  المقدمة  الرقابي  االلتزام  لتقارير  اآللي  التشغيل  في  اإلدارة  نجحت  كما 
المركزي  الكويت  إلى بنك  الدقة وإرسالها  التقارير على وجه  المركزي، بما يضمن إصدار تلك 
بالسرعة المطلوبة. كذلك، نجحت اإلدارة في التشغيل اآللي لنظام تقارير الحضور والغياب، 
الذي يتيح تتبع مسارات ساعات الدوام لدى الموظفين، وإصدار التنبيهات واإلشعارات بصورة 

آلية، باإلضافة إلى إصدار التقارير الالزمة للموارد البشرية.

ودون  آلية  بصورة  المعلومات  تقنية  إدارة  داخل  للعمل  السلس  التدفق  من  التأكد  وبهدف 
المعلومات،  لتقنية  التابع  المساعدة  لمكتب  جديد  نظام  استحداث  تم  الورقي،  االستخدام 
كاًل  النظام  ذلك  وتضمن  اإلدارة.   في  اليومي  للعمل  الكامل  اآللي  التشغيل  إلتاحة  وذلك 
من: مكتب خدمات تقنية المعلومات، وعمليات إدارة التغيير في تقنية المعلومات. فقد أصبح 
وكافة  المستخدمين  وطلبات  النظم،  في  التعديالت  لجميع  اآللي  اإلدخال  حاليًا  المتاح  من 
المسائل التي تواجه المستخدمين، باإلضافة إلى إمكانية مراقبة وحل تلك المسائل، وحفظها 
في األرشيف في نطاق اتفاقيات مستويات الخدمة، مع حفظ الموافقات الالزمة التي تتم بناًء 
تقنية  ألداء  الرئيسية  المؤشرات  تتبع  إتاحة  الجديد  النظام  شأن  ومن  البنك.  سياسات  على 

المعلومات، باإلضافة إلى أداء الموظفين، وذلك تسهياًل للقياس الكمي المنتظم لألداء.
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المعلومات  تقنية  إدارة  واصلت  العالمي،  المستوى  وعلى 
جهودها المبذولة لمواكبة آخر وأحدث التطورات التكنولوجية، 
الكويت  في  بنك  أول  يصبح  أن  في  البنك  نجاح  إلى  أدى  مما 
تحالف  من  السابعة  النسخة  إلى  بالتحديث  االلتزام  يستوفي 
“سويفت”، باالنضمام إلى شبكة عالمية مكونة من نحو تسعة 
آالف بنك ومؤسسة مالية منتشرًة حول العالم.  كما نجحت إدارة 
على  الحصول  متطلبات  واختبار  تمرير  في  المعلومات  تقنية 
“PCI DSS” للمعيار األمني، التي تضمن أقصى درجات  شهادة 
العمالء.  وبيانات  البطاقات  على  المدونة  البيانات  في  األمان 
 IBAN )كما أدى تطبيق نظام )رقم الحساب المصرفي الدولي
والدولية،  المحلية  المعامالت  إجراء  وكفاءة  دقة  تسهيل  إلى 
المركزي  الكويت  بنك  بتعليمات  التزامًا  وذلك  ومراقبتها، 

والمعايير الدولية في هذا الشأن.

إدارة المخاطر
واصلت إدارة المخاطر جهودها لتوسيع اطار عمل إدارة المخاطر 
وبشكل  دوريًا  ويتم  الرقابية.  بالمتطلبات  البنك  التزام  وضمان 
مستقل تقييم أداء إدارة المخاطر، ورصد أنشطتها ورفع التقارير 
أيضا  جرى  كما  البنك.  إدارة  ومجلس  العليا  اإلدارة  إلى  بالنتائج 
مستوى  على  البنك  يواجهها  التي  الرئيسية  المخاطر  تقييم 

المعامالت و المحفظة التمويلية. 

حوكمة الشركات  )اإلدارة السليمة للشركات(

السليمة  الحركة  إطار  تحديد  بأن  الدولي  الكويت  بنك  يدرك 
إدارة فعالة للمخاطر. وبناء عليه، يجري  إلى  االمثل  السبيل  هو 
ذات  ولجان  معتمد  تنظيمي  هيكل  وفق  تعامالته  البنك 
جانب  إلى  اإلدارة،  في  متمرس  عمل  وفريق  مفوضة  صالحيات 
عملية  لتسهيل  وذلك  فيه،  العامل  المصرفي  الطاقم  باقي 
مستوياتها.  اختالف  على  والمسؤوليات  الواجبات  بين  الفصل 
2011 خمسة لجان  وكان مجلس إدارة البنك قد أنشأ خالل عام 
كما  مهماته.  أداء  في  بمساعدته  لتقوم  عنه  منبثقة  فرعية 
تصريف  في  التنفيذي  الرئيس  تساعد  تنفيذية  لجان  أربع  توجد 
األمور اليومية للبنك. عالوة على ذلك قام البنك باعتماد لوائح 
أيضًا  ويقوم  الموظفين.  كافة   على  لتطبق  السلوك  ضوابط 
التي  واالجراءات  السياسات  بمراجعة  سنوى  وبشكل  سنويًا 
الممارسات  مع  توافقها  لضمان  وذلك  أنشطته،  جميع  تحكم 
المصرفية األمثل والتأكد من التزامها التام بقوانين البنك. وقد 
باعتماد  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  المخاطر  إدارة  لجنة  قامت 

جميع التعديالت الالزمة خالل عام 2011.

تقييم كفاية رأس المال واإلدارة الموسعة لمخاطر المشاريع

يسرت اإلداره تطبيق معايير كفاية رأس المال )اتفاقية بازل الثانية( 
وفق مواصفات البنوك اإلسالمية المعتمدة لدى بنك الكويت 
المخاطر  إدارة  إطار  تطوير  جهود  من  كجزء  تم  وقد  المركزي. 
التعامل معها، ووضع حدود  المخاطر واستراتيجية  نزعة  اعتماد 
المخاطر.  مؤشرات  لمختلف  المدى  ومتوسطة  قصيرة  وأهداف 
الموازنات  إعداد  سياسة  اإلدارة  مجلس  اعتمد  ذلك،  إلى  إضافة 
عام  خالل  السياسة  هذه  تنفيذ  المقترح  ومن  للمخاطر.  وفقا 
المال  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  عملية  سهلت  وقد   .2012
للبنك  العليا  اإلدارة  إطالع  الضغط(  اختبارات  ذلك  في  بما   (
للمشاريع  الواسعة  المخاطر  حصر  أهمية  على  إدارته  ومجلس 
التي تؤثر على البنك. وكجزء أيضًا من عملية تقييم كفاية رأس 
المال الداخلية واختبارات الضغط ، تم تقييم كفاية رأس المال 
 CAMEL اسلوب  البنك  اتبع  كما  مختلفة.  ظروف  ضوء  في 
مكمل  أسلوب  وهو  للمخاطر،  ذاتي  تقييم  عمل  في   BCOM
دوريًا  ويجري  المال.  رأس  لكفاية  الداخلي  التقييم  لعملية 
واللجان  البنك  إدارة  قبل  من  التقييمات  هذه  نتائج  مناقشة 

المنبثقة عن مجلس إدارته، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

وقد أثبت اسلوب إدارة المخاطر الفعال الذي يتبناه البنك نجاحه 
القطاعات  لبعض  االنكشاف  نسبة  من  والتقليل  الحد  في 
المحددة والقطاعات المماثلة. وقد تم تنفيذعدة مبادرات إلدارة 
المخاطر خالل العام بهدف تعزيز قدرة البنك على إدارة المخاطر 

الواسعة شملت المجاالت الرئيسية التالية: 

مخاطر االئتمان

موزعة  ألنها  االئتمان  مخاطر  إلدارة  الكبري  األهمية  البنك  يولي 
على  التكاليف  من  جزءاً  تعادل  وهي  القطاعات،  كافة  على 
مراجعة  عاتقها  على  المخاطرة  إدارة  دائرة  وتاخذ  المال.  رأس 
ومحفظة  المعامالت  مستوى  على  االئتمان  مخاطر  وتقييم 
التسهيالت األتمانية. ومن مزايا التقييم المستقل الذي تقوم به 
إدارة المخاطر على مقترحات التمويل واإلستثمار ضمان تقييم 
وكفاية  المالية  إمكاناتهم  يحدد  العمالء  لمقترحات  مناسب 
هيكل المعاملة وتأثيراتها على مخاطر االئتمان وسالمة أصول 
الفعالة  الرقابة  إحكام  من  المخاطر  تقييم  مكن  وقد  البنك. 
الرقابية.   بالمتطلبات  الكامل  وااللتزام  الموافقة  عملية  على 
ترفعها  التي  التمويل  محفظة  على  المخاطر  تقارير  وتسهل 
االئتمانية  الرتكزات  متابعة  من  العليا  اإلدارة  إلى  المخاطر  إدارة 
وتوزيعاتهم  أعمالهم  ومجاالت  ومجموعاتهم  للمقترضين 
حول  والتوصيات  التفصيلية  البيانات  وتوفر  تمكن  الجغرافية 

إدارة محافظ التمويل واإلستثمار.

التمويل  لجنة  وهيكلة  مسؤوليات  تعديل  تم   2011 عام  خالل 
ومراجعة  والمتابعة  الموافقة  عملية  تطوير  بهدف  واإلستثمار 
المخاطر.  إدارة  عملية  إطار  توسعة  من  كجزء  االئتمان  مخاطر 
التمويل  اعتماد  صالحيات  لجدول  شاملة  مراجعة  حاليًا  ويجري 
ادارات  وإحتياجات  االعتماد  صالحيات  بين  التوافق  لتحقيق 

األعمال. 

38



3939

مخاطر التسويق والسيولة ومخاطر معدل األرباح

نحو  على  األرباح  معدل  ومخاطر  والسيولة  السوق  أحوال  بمتابعة  اإلدارة  تقوم 
يومي ونصف شهري وشهري وذلك حسب اختالف الحدود الكمية استنادا الى 
النقد  لقياس  داخليًا  المطور   VaR نموذج  وعلى  المختلفة  االتجاهات  تحاليل 
األجنبي ومخاطر حقوق المساهمين. وتقوم لجنة األصول والخصوم بمراجعة 
أجل  من  وذلك  السيولة،  ومخاطر  األرباح  نسبة  على  الضغط  الختبار  منتظمة 

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

المخاطر التشغيلية

الكبيرة  التشغيلية  المخاطر  إلدارة  العمليات”   مخاطر  “نتائج  نظام  تطبيق  تم 
المخاطر  ومؤشرات  الذاتية  الرقابة  المخاطر  تقييم  في  التقرير  ويسهل  للبنك، 
التشغيلية  المخاطر  ورصد  متابعة  بهدف  البيانات  فقدان  ومخاطر  الكبرى، 
من  للتأكد  وإجراءاتها  التشغيلية  المخاطر  سياسة  مراجعة  تمت  كما  الرئيسة. 
توافقها مع إطار المخاطر التشغيلي الجديد. وحرصا على رفع مستوى الوعي 
في أرجاء البنك فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية، تم عقد سلسلة من الورش 
لإلدارات المختلفة لتدريب طواقمها على أنظمة مخاطر الرقابة الذاتية ومؤشرات 
المخاطر الكبرى ومخاطر فقدان البيانات . ويعتبر تشغيل النظام وتفعيله  من 

األهداف الرئيسية لدائرة إدارة المخاطر لعام 2012.

اختبارات  البنك  أجرى  المستمر  العمل  وخطط  الكوارث  إدارة  خطط  إطار  وفي 
برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي  وهمية للتعافي من الكوارث باإلضافة إلى 

بأهمية خطط إدارة الكوارث والعمل المستمر. 

أمن تقنية المعلومات

وضعت إدارة المخاطرعدداً من السياسات وخطة إلدارة أمن المعلومات. تهدف 
االعتبار  بعين  آخذة  المعلومات،  أمن  على  الضوء  تسليط  إلى  الخطة  هذه 
الخصوصية  ومسائل  الدولي  الكويت  بنك  في  المعلومات  أمن  احتياجات 

والقوانين التي تحكم حماية المعلومات. وتركز الخطة بشكل خاص على: 

•				تنفيذ عملية متوازنة إلدارة مخاطر حماية المعلومات. 
•				تدريب موظفي البنك على أدوارهم ومسؤلياتهم المتعلقة بأمن       

         المعلومات. 
•				وضع معايير ضبط يتم االعتماد عليها عند تبادل المعلومات. 

وفي ضوء استمرار تطور التقنيات المختلفة وما رافقها من تطور دورالبنك كان 
البد من تعديل هذه الخطة لتعكس التغيرات الضرورية. لذا تجري مراجعة الخطة 

سنويًا وتعديلها بدقة وفقًا لما تقتضيه الحاجة. 

االلتزام بقوانين بنك الكويت المركزي 

ومن  بها.  اإلخالل  البنك  يقبل  ال  التي  الثوابت  أهم  من  بالقوانين  االلتزام  يعد 
ومعايير  بقوانين  االلتزام  آلليات  متكامل  إطار  بوضع  البنك  قام  المنطلق  هذا 
بنك الكويت المركزي منذ عام 2010 لمراقبة ومراجعة اإللتزام باللوائح الرقابية 

للبنك المركزي. 

ويقوم قسم االلتزام بقوانين بنك الكويت المركزي بالتنسيق بشكل مستمر 
مع اإلدارات المعنية في البنك حول مسائل تتعلق بمتطلبات البنك المركزي. 
ويقدم خدمات استشارية لضمان التطبيق الفعال للوائح المعنية. وقد ساهم 
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القسم منذ تأسيسه في عام 2008 بشكل كبير في بناء قواعد 
ساعد  كما  والمالية،  المصرفية  والبيانات  للمعلومات  واسعة 

في االرتقاء بمستوى التزام البنك بالقوانين الرقابية.

صياغة االستراتيجيات وتطبيقها

يُستخدم اإلطار الذي وضعته إدارة المخاطر من أجل رصد وإعداد 
المعتمدة،  االستراتيجيات  بتطبيق  االلتزام  مدى  لبيان  التقارير 
االستراتيجات.وقد  هذه  تطبيق  مخاطر  من  الحد  أجل  من  وذلك 
البنك المختلفة بوضع  إدارة المخاطر بالتنسيق مع دوائر  قامت 
تنفيذ  متابعة  في  تستخدم  التي  الرئيسية  األداء  مؤشرات 
استراتيجيتها، وكذلك المبادرات االستراتيجية الفردية إلى جانب 
إلى مستوى من  تنفيذ هذه االستراتيجية للوصول  تطوير إطار 
تصحيح  عملية  ويسهل  العليا،  اإلدارة  إشراف  يسهل  الشفافية 

األخطاء متى اقتضت الضرورة. 

إدارة الموارد البشرية
قسم تخطيط القوى العاملة والتطوير :

عدد  في  والتطوير  العاملة  القوى  تخطيط  قسم  ساهم 
إدارة  مشاريع  ضمن  تدخل  التي  االستراتيجية  المشاريع  من 
المشاريع  هذه  محصلة  وكانت   2011 لعام  البشرية  الموارد 
في  األول  القيادي  للمستوى  التنظيمي  الهيكل  تحديث  هي 
المشاريع  باقي  تتوالى  ثم  ومن  التنفيذية  للوظائف  البنك 
المرتبطة بهذا المشروع مثل تطوير الهياكل التنظيمية لباقي 
المستويات و كذلك تحديث الوصف الوظيفي للوظائف بناء 
بالتعاون  يتم  التحديث  وهذا  التنظيمي.  الهيكل  تعديل  على 

مع إحدى المكاتب االستشارية العالمية . 

وكان ايضا مشروع تحديث سياسات إدارة الموارد البشرية وربطها 
والممارسات  العمل  بقانون  الخاصة  المستجدات  بأحدث 
في  البنك  لسياسة  وتحقيقا  المشاريع.  هذه  من  العالمية 
بتوفير  استقطابها  وكذلك  الوطنية  العمالة  على  الحفاظ 
مقارنة  دراسة  في  البنك  شارك  فقد  والمزايا  العروض  أفضل 
يشترك  التي  و  المحلي  السوق  في  والتعويضات  للرواتب 
االستشارية  المكاتب  إحدى  مع  الكويتية  البنوك  من  عدد  فيها 
، و كذلك قام القسم بتطوير نظام  العالمية في هذا المجال 

تقييم األداء و ربطه باألهداف و الخطط االستراتيجية للبنك . 

كما ان خطط االحالل الوظيفي و التدرج الوظيفي من الخطط 
األساسية للقسم لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك للوصول 

بنتائج البنك للوضع التنافسي المتميز في السوق المحلي . 

هذا مع االشتراك في نظام قاعدة البيانات إلدارة الموارد البشرية 
المتكامل و الذي يحقق سرعة إنجاز األعمال و دقتها و وتوفير كل 
المتطلبات المطلوبة سواء كانت تقارير فورية أو خدمات تقدم 

لموظفي البنك .

قسم التدريب 
احدث  على  البنك  موظفي  تدريب  على  التدريب  قسم  يحرص 
المستجدات في البرامج المصرفية و اإلسالمية و ذلك عن طريق 
التدريب  نواحي  جميع  تغطي  متكاملة  تدريبية  خطة  وضع 
لتطوير أداء الموظفين و للوصول بأدائهم إلى النتائج المرجوة 
جميع  تغطي  الخطة  وهذه  البنك،  وأهداف  برؤية  المرتبطة 
أو  المحلي  المستوى  على  يتم  تنفيذها  كان  سواء  المجاالت 
بالمؤسسات  االستعانة  طريق  عن  الدولي  المستوى  على 
الميزانية  استغالل  لضمان  وذلك  والعالمية  المحلية  التدريبية 
التدريبية المعتمدة االستخدام األمثل، وكان من أبرز هذه البرامج 
هو برنامج موظف الخدمة الهاتفية المعتمد ، وغيرها من البرامج 
هذه  لحضور  الموظفين  تشجيع  ويتم  المعتمدة،  العالمية 
وتكريم  الدورات  هذه  حضور  سبل  تسهيل  طريق  عن  الدورات 
المتفوق منهم والذي يمثل البنك التمثيل الجيد مقارنة بباقي 

الموظفين من البنوك األخرى . 

قسم شئون الموظفين 
الموارد  إدارة  أقسام  أهم  أحد  الموظفين  شؤون  قسم  يعتبر 
البشرية ، حيث انه يعتبر حلقة الوصل بين الموظفين واإلدارات 

واألقسام األخرى . 

وتتمثل أهداف واختصاصات قسم شؤون الموظفين بالتالي:

شهادات  إصدار  من  متطلباتهم  وتلبية  الموظفين  خدمة  	•
للموظفين، وغيرها من احتياجات الموظفين. 

تطبيق  خالل  من  الموظفين  بين  الوظيفية  العدالة  تحقيق  	•
وربطها  الدولي  الكويت  بنك  في  البشرية  الموارد  سياسات 

بقانون العمل الكويتي للقطاع األهلي.

إنتاج الموظف.  تحقيق الرضا الوظيفي الذي يؤثر إيجابًا على  	•

والبدالت،  الدرجات  حسب  الشهرية  الرواتب  وصرف  إعداد  	•
والمزايا األخرى.

واألخرى  الطارئة  واإلجازات  والمرضيات  اإلجازات  ورصد  متابعة  	•
وعمل التسويات الالزمة.

ودعم  االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  مع  التعامل  	•
تعامالت  من  وخالفه  وإلغاء  تسجيل  من  الوطنية  العمالة 

رسمية.

تسجيل  من  والعمل  االجتماعية  الشئون  وزارة  مع  التعامل  	•
للموظفين وعمل اقامات لغير الكويتيين وغيرها من األمور 

المتعلقة للبنك في وزارة الشئون.
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اإلدارة المصرفية الدولية
المراسلة  البنوك  مع  العالقة  عن  المسؤولية  الدولية  المصرفية  اإلدارة  تتولى 
حول العالم، باإلضافة إلى استيفاء متطلبات عمالء بنك الكويت الدولي في 
بالكامل،  إلى بنك إسالمي  الدولي، بعد تحوله  الكويت  الخارج. وقد دأب بنك 
على االهتمام ببناء عالقات مع البنوك المراسلة في شتى أنحاء العالم وترسيخ 
متطلبات  كافة  تلبية  إلى  الرامية  إستراتيجيته  تبني  خالل  من  العالقات  تلك 
عمالئه من الشركات واألفراد فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وخدمات المدفوعات 

والتحويل.

وتتضمن شبكة مراسلينا مجموعًة كبيرًة من البنوك اإلسالمية البارزة، وكذلك 
البنوك الدولية التي تقدم خدمات مالية إسالمية. كما يدخل البنك في شراكات 
ذلك  )ويشمل  والمدفوعات  التجارة  تمويل  مجال  في  التقليدية  البنوك  مع 

خطابات االعتماد وخطابات الضمان وغيرها(.

وتشمل أهم الخدمات المقدمة إلى المؤسسات المالية والشركات الدولية ما 
يلي:

تمويل  المشتركة،  القروض  الثنائي،  التمويل  الصكوك،  في  اإلستثمارات  	•
التجارة، خدمات تبادل العمالت األجنبية والسوق النقدي، وإدارة األصول.

البنوك  إلى  المقدمة  الكويتي،  بالدينار  الدولي«  مع  »حسابك  خدمة  	•
والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

•		خدمات حسابات النوسترو والفوسترو.
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إدارة البحوث االقتصادية 
االقتصادية،  البحوث  بإدارة  الدولي  الكويت  بنك  اهتمام  يأتي 
تأكيداً لدور هذه اإلدارة في دراسة و متابعة األحداث و التطورات 
االقتصادية و المالية و النقدية على الصعيد العالمي و اإلقليمي 
و المحلي، السيما تلك التطورات التي تؤثر على نشاط البنك. 
حيث تساعد إدارة البحوث االقتصادية على فهم و معرفة البيئة 
التي يعمل بها البنك، و تكون اإلدارة جاهزة ألي رد فعل أو تطور 
يطرأ في بيئة عملها، كما تقوم إدارة البحوث االقتصادية بتقديم 
المعلومات و الدراسات التي من شأنها مساعدة متخذي القرار 

في البنك على اتخاذ القرارات السليمة .

دعم  على   ،2011 عام  في  االقتصادية  البحوث  إدارة  دأبت  وقد 
دراسات  وإعداد  االستراتيجية  أهدافه  لتحقيق  البنك  مهام 
اقتصادية ربع سنوية لمتابعة آخر التطورات العالمية و اإلقليمية 
والمحلية، وإحاطة إدارة البنك بآخر التطورات االقتصادية في بيئة 
عمله. كما تقوم اإلدارة بإعداد تقارير ربع سنوية عن سوق العقار 
)الملتقى  المحلية  االقتصادية  بالندوات  وتشارك  الكويتي، 
والعالمية   ،)2011 والمحللين  المدرجة  للشركات  الثالث 
وعقد  بريطانيا(،  في  دورهام  لجامعة  الثقافي  )الموسم 
االقتصاديين  من  نخبة  دعوة  خالل  من  وذلك  الداخلية  الندوات 
واألكاديميين المتخصصين في القضايا االقتصادية والمصرفية 
البحوث  إدارة  بين  المشترك  التعاون  تعزيز  وكذلك  اإلسالمية، 
المختلفة،  والمعاهد  والجامعات  البحوث  ومراكز  االقتصادية 
األبحاث  مجال  في  الدولي  الكويت  بنك  مساهمة  إلثراء 

االقتصادية و تعزيز اسم البنك . 
ومن بين المشاريع التي أعدتها إدارة البحوث االقتصادية في عام 
2011، البدء بإنشاء مؤشر سوق العقار بالكويت و ذلك من أجل 
توفير مؤشر يقيس نشاط هذا القطاع الهام، الذي يستحوذ على 
اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين في الكويت. ويعتبر بنك 

الكويت الدولي سباقًا بالقيام بمثل هذا المشروع الحيوي . 
الرسمية،  المعلومات  مجال  في  السباقة  المشاريع  من  أيضًا  و 
انشاء قاعدة بيانات “ لجريدة الكويت اليوم “ الكترونيًا، و وضعها 
في متناول إدارات البنك لتمكين الموظفين من االستفادة من 

المعلومات و مساعدتهم على اتخاذ القرارات السليمة. 
كما شملت أعمال إدارة البحوث االقتصادية إعداد التقرير السنوي 
المتخصصة  والدوريات  الكتب  من  بمزيد  المكتبة  ودعم  للبنك، 
في مجال البنوك والعلوم المصرفية اإلسالمية المختلفة، و ذلك 
من أجل تيسير الحصول على آخر المعلومات والمراجع ذات الصلة 
في نشاط البنك واستفادة موظفي البنك منها. كما قامت إدارة 
االقتصادية،  األوضاع  وتحليل  الدراسات  عبر  االقتصادية  البحوث 
بتقديم الدعم الفني لكافة إدارات البنك، و ذلك بهدف تعزيز اتخاذ 
بالتطورات  الكافي  اإللمام  خالل  من  السليمة  االئتمانية  القرارات 
االقتصادية والنقدية والمالية وانعكاساتها على مختلف القطاعات 
االقتصادية. ومن جانب آخر، فقد شاركت اإلدارة بالتعاون مع اإلدارة 
المصرفية لألفراد وإدارة الشؤون اإلدارية و الفنية في إعداد دراسات 

جدوى إنشاء عدد من الفروع الجديدة للبنك .   

والرقابة  الفتوى  هيئة  بأعمال  موجز 
الشرعية لعام 2011

قامت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي 
خالل عام 2011 باألعمال التالية:

الشرعية  والرقابة  الفتوى  لهيئة  اجتماعات  خمس  عقد  تم   <
وصدر عنها قرارات بلغ عددها )22( اثنان وعشرون قراراً، تنوعت 

أحكامها حسب اإلدارات المختلفة في البنك.
وبلغت العقود واالتفاقيات التي ُعرضت على هيئة الفتوى   <
في  عقود،  ثمانية   )8( اإلسالمية  واإلدارة  الشرعية  والرقابة 
والمرابحة  باإلستثمار،   والوكالة  بالتمليك،  المنتهية  اإلجارة 
المتعلقة  والعموالت  الرسوم  بعض  واعتماد  الدولية، 
العمليات  إدارة  بنشاط  يتعلق  فيما  البنك،  وخدمات  بأعمال 

في مجال خطابات الضمان.
عقد  اعتماد  تم  فقد  لألفراد  المصرفية  اإلدارة  مجال  في  أما   <
الدولي،  الكويت  لبنك  المصرفية  االئتمان  بطاقات  شروط 
المتعلقة  والعموالت  الرسوم  بعض  تعديل  تم  وكذلك 

بالخدمات المصرفية.
أما في مجال إدارة اإلستثمار فقد تم مراجعة ومناقشة عقود   <
الوكالة في اإلستثمار الخاصة بقسم اإلستثمار مع الشركات 
األخرى، وكذلك ما يتعلق بالتخلص من المحفظة التقليدية 

من متعلقات البنك السابقة لفترة ما قبل التحول.
أما في مجال إدارة التسويق والعالقات العامة فقد تم تعديل   <
أو إقرار إعالنات التسويق، وكتيب فتاوى بنك الكويت الدولي 

، وكتيب دليل خدمات ومنتجات بنك الكويت الدولي .
أما في مجال الرقابة الشرعية: تمَّ التأكد من أن أنشطة البنك   <
الفتوى  هيئة  وضعتها  التي  الشرعية  الضوابط  وفق  تتم 

والرقابة الشرعية في البنك.
الخطة  تنفيذ  تم  فقد  الشرعي  التدقيق  مجال  في  أما   <
المعتمدة للتدقيق النصف 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 بالوكالة .
إيجابي  بتعاون  الحمد  وهلل  تم  قد  العمل  هذا  أن  كما   <
وجميع  األقسام  ومدراء  التنفيذيين،  المدراء  السادة  من 

الموظفين العاملين بالبنك.
أما في مجال التثقيف الشرعي فقد تم عقد دورات تدريبية على   <
تناولت  وقد  ومنتجاته،  اإلسالمي  المصرفي  العمل  أساسيات 
الموضوعات التالية: القواعد الحاكمة في المجال المصرفي 
واإلستثماري - المضاربة - الوكالة باإلستثمار - اإلجارة المنتهية 
بالتمليك - صيغ وأدوات اإلستثمار اإلسالمي - دورات التأهيل 
دورة  عشر  أحد  الدورات  عدد  بلغ  و  الجدد.  للموظفين  الشرعي 
موظفًا،  عشر  وثمانية  مائتان   )218( المتدربين  عدد  ومجموع 
كما تم تنفيذ دورة لمدة أسبوعين للوفد التونسي االقتصادي 
اإلسالمي  المصرفي  العمل  أساسيات  برنامج  تنفيذ  فيه  تم 

ومنتجاته، وعددهم خمسة عشر موظفًا .
على  المصرفية  المعامالت  فقه  في  مقاالت  إنزال  تم  كما   <
الدولي،  الكويت  بنك  أسرة  مجلة  في  وكذلك  اإلنترنت، 

وبعض الصحف المحلية.
كما قامت الهيئـة الشـرعية بالـرد على االستفسـارات المختلفة   <
الـواردة من موظفي البنـك      أو عمالئه، والزائرين من طلبة 
بالمعلومات  وتزويدهم  الجامعات  في  العليا  الدراسات 
والجوانب  اإلسالمية،  المصرفية  إلى  بالتحول  المتعلقة 

الشرعية في المجال المصرفي والتمويلي واإلستثماري.
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أنشطة البنك في المسؤولية االجتماعية
خالل عام 2011
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المشاركة في كرنفال األعياد الوطنية

دعم أنشطة الجمعيات التعاونية

زيارة دور الرعاية االجتماعية

استضافة طلبة المدارس

المشاركة في أنشطة الجامعات
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استضافة وفود خارجية

اقامة دورات رياضية

توفير خدمة الليموزين مجانا في العشر 
األواخر من رمضان

اقامة الندوات الدينية

مهرجان قرقيعان
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تكريم موظفي البنك

المشاركة في المعارض التجارية

المشاركة في التبرع بالدم

المشاركة والرعاية لدورة الروضان

تكريم مواليد 25 و 26 فبراير بمستشفى الوالدة
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التقرير المالي 2011
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة مساهمي 
بنك الكويت الدولي ش.م.ك.
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بيان المركز المالي
في 31 ديسمبر 2011
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بيان الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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