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نبذة عن بنك الكويت الدولي
من���ذ حت�ل بنك �لك�يت �لدويل �إىل بن���ك �إ�سالمي �سامل يف ي�لي� 2007 وه� يق�م مبز�ولة �أعماله كم�ؤ�س�سة 

م�سرفية وفقًا الأحكام �ل�سريعة �ال�سالمية.

ونح���ن يف بن���ك �لك�يت �لدويل ن�سعى دومًا �إىل تقدمي �أف�سل �ملنتج���ات و�خلدمات �مل�سرفية �ملتميزة و�لتي 

تلبي �حتياجات عمالئنا �لكر�م، وت�ساعد على حتقيق �أهد�فهم وطم�حاتهم �ل�سخ�سية و�لعملية بثقة وي�سر.

ويف ظل �عتز�زنا بعميلنا وثقته بنا يقدم �لبنك �لعديد من �ملنتجات و�خلدمات �ال�سالمية �لتالية:

- خدمات م�سرفية متميزة لالأفر�د.

- خدمات م�سرفية جتارية �ساملة لل�سركات و�مل�ؤ�س�سات.

- خدمات م�سرفية دولية من خالل �سبكة مر��سلينا ح�ل �لعامل.

- �إد�رة �أمالك �لغري.

- �لتقييم �لعقاري.

- �إد�رة �ملحافظ �ال�ستثمارية.
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قيمنا:
ألننا بنك يعمل وفقا ألحكام الشريعة االسالمية الغراء، فإن قيمنا تقوم على أربع أعمدة:

2 - الثقة بقدراتنا. 1 - اإلميان بالله.     
4 - االلتزام بالشريعة وبالقوانني والقواعد املنظمة لعمل البنوك.  3 - تقدمي األفضل.    

رؤيتنا:
ميثل التزامنا باحلفاظ على ثقة عمالئنا ومساهمينا وثقة السوق في البنك توجهنا املستقبلي، وهو األمر الذي ال يتأتى 

إال بريادتنا في خدمة عمالئنا ومقابلة توقعاتهم.

مهمتنا ورسالتنا:
نحن فخورون في بنك الكويت الدولي بأننا أول بنك متخصص في العالم االس������المي يتحول إلى بنك ش������امل يعمل 
وفقا الحكام الشريعة االسالمية. وسوف نستمر في فخرنا بإذن الله ألن مهمتنا التي نصر عليها، ونلتزم بها، هي 
ض������رورة النجاح في خدمة االقتصاد الكويتي حاليا ومس������تقبال، وخدمة عمالئنا من مختلف األجيال واألعمار من 
س������كان دولة الكويت، بتقدمي كل ما يهمهم من أعمال مصرفية، تنمي قدراتهم وأموالهم، وتوفر لهم ما يحتاجونه، 
بتطبيق أفضل املمارس������ات والنماذج املالية والتمويلية واملصرفية الدولية، ملتزمون بشرع الله وبتعظيم قيمة البنك 

في األجل الطويل، وباحلفاظ على استقرار النظام املصرفي واملالي بالكويت.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى في محكم تنزيله “ُقْل ِإنَّ الَْفْضَل ِبيَِد اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشاءُ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم(
صدق الله العظيم )آل عمران: من اآلية 73(

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أفضل خلق الله أجمعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعني.

األخوة املساهمون األفاضل ،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يس������رني أن أضع بني أيديكم التقرير الس������نوي لبنك الكويت الدولي للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010 
والذي يتضمن ما مت حتقيقه من إجنازات وجهود لصيانة حقوق املساهمني وتنمية أعمال بنك الكويت الدولي وتقوية 
مركزه املالي، باإلضافة الى عرض ألهم التطورات االقتصادية واملصرفية العاملية واإلقليمية واحمللية لعام 2010. 

ال�صيخ / حممد جراح ال�صباح
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فبفضل من الله سبحانه وتعالى وباجلهود التي بذلها مجلس اإلدارة الذي وضع ضمن اولوياته توجهات جمعيتكم 
املوقرة احملفزة ملزيد من التقدم والنجاح، وتقدمي األفضل للمس������اهمني الكرام ولعمالء البنك، فقد متكن البنك من 
حتقيق نتائج مالية جيدة خالل عام 2010، فبعد ان كان البنك قد ش������هد خس������ارة مسجلة في عام 2009 بلغت نحو 
)8.2( مليون دينار بس������بب الظ������روف االقتصادية وما واكبها من اخذ مخصص������ات احترازية، حقق البنك في نهاية 

2010 أرباحا صافية بلغت 16.75 مليون دينار، بزيادة نسبتها 303 % عن العام املاضي.

هذا، وقد بلغ معدل منو مجموع حقوق املساهمني بنسبة 13 % في عام 2010 مقارنة بعام 2009، وبلغت ربحية 
س������هم البنك 17.94 فلساً في عام 2010 مقابل خس������ارة بنحو )8.82( فلساً للعام السابق وبزيادة نسبتها 303 %، 
كما بلغ العائد على متوس������ط موجودات البنك نس������بة 1.5 % لعام 2010 والعائد على حقوق املس������اهمني 9 % لعام 

2010 مقابل )5%( للعام السابق.

أخواني املساهمون األفاضل،،

إن البنك مس������تمر في مس������يرته الناجحة حيث بدأت ثمار السياسات اجلديدة التي يطبقها بالظهور،  وهو األمر 
الذي رس������خ مبادئ االدارة التي اجتهت نحو دعم عمل البنك وحتس������ني أدائه، فلقد استمر البنك في تدعيم وتقوية 
مركزه املالي من ناحية، وزيادة ربحية أنش������طته من ناحية أخرى، مع احلفاظ على س������المة عملياته والتزامه الكامل 
بتعليمات بنك الكويت املركزي، مما يؤكد ان البنك قد جنح في ترس������يخ أقدامه بالسوق الكويتي عن طريق انطالقه 
خلدمة االقتصاد الكويتي حيث ينتظره مس������تقبل واعد، ألنه يستش������رف آفاق املستقبل بكل ثقة وبتوفيق من الله عز 

وجل. 

واس������تمرارا للسياسات املتحفظة التي يس������عى البنك من خالل تطبيقها الى اس������تكمال جميع مقومات التحوط 
واالحتراز ألي أحداث مس������تقبلية، ق������ام البنك بتدعيم مخصصاته بحوالي 3 ملي������ون دينار، حيث وصل الى حتقيق 
معدالت تغطية جيدة ألصوله، مع اإلشارة هنا الى ان البنك يلتزم بكل ما يطلبه منه بنك الكويت املركزي من معايير، 
وهو يعتبر من أوائل البنوك التي أبلغته بتطبيق نظام اآليبان، كما إننا مس������تعدون متاما لتطبيق أي تعديالت جديدة 

تتقرر وفقا ملقررات بازل. 

ه������ذا وقد حقق البنك منواً ملحوظاً على كل املس������تويات والقطاعات واألصع������دة، حيث يعتبر عام 2010 مبنزلة 
االنطالقة نحو املؤشرات املالية املمتازة وهو نقطة البداية الصحيحة لتحقيق نتائج مالية مستقبلية واعدة، فقد بدأ 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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البنك بتعزيز هياكله التنظيمية وكوادره املؤهلة وهذا ما عكس������ته فعاًل البيانات املالية لعام 2010، فقد بلغ صافي 
محفظة التمويل 714 مليون دينار، 

كما بلغت ودائع العمالء واملؤسسات املالية 925 مليون دينار. وبلغ إجمالي املوجودات 1,142 مليون دينار بزيادة 
0.134% عن العام السابق. وتعكس هذه النتائج بال شك اجلهود املثمرة التي بذلها مجلس إدارة البنك وإدارة البنك 

التنفيذية من خالل العمل على االستغالل األمثل ملوارد البنك البشرية واملادية ووضع األولويات األساسية. 

أخواني املساهمون األفاضل،،

إن حتقي������ق النتائج املالية الس������ابقة ما كان ليتأتى لوال اجلهود التي بذلت م������ن قبل جميع أجهزة البنك، بدءاً من 
مجلس اإلدارة وانتهاء بجميع العاملني في البنك، فقد مت وضع األولويات األساسية، التي من خاللها استطاع البنك 
أن يخطو خطوة تأسيسية ناجحة في وقت قصير نسبياً، ونتيجة لتنفيذ البنك استراتيجيته السابقة واملعدة من قبل 
جهات استشارية تتمتع مبهنية عالية، فقد استطاع البنك السير قدماً في تنفيذ مراحلها بنجاح وبكفاءة عالية، حيث 
اس������تمر في فتح املزيد من الفروع ليصل العدد الى 14 فرعا في نهاية عام 2010، وذلك وفقاً للخطة املرس������ومة، 
وقام بطرح منتجات وخدمات متعددة القت إقباالً من قبل العمالء، منها على سبيل املثال ال احلصر، حساب شباب 
الدول������ي، خدمة الدولي موبايل، بطاقة الفيزا البالتينيوم، وخدمة الدولي تل، وغيرها من خدمات املرابحة والتمويل 
باألقس������اط، كما اس������تمر البنك وكعادته بإطالق حمالته التس������ويقية مثل حملة من التأسيس الى التأثيث التي القت 
إقب������اال من قبل العمالء، إضافة الى مش������اركته الفعالة في معرض الس������يارات ال������ذي مت تنظيمه في ارض املعارض 
الذي القى جناحا واسعا واحتل البنك املرتبة الثانية على جميع املشاركني. وقام البنك أيضا بتنفيذ خدمة املبيعات 

املباشرة وهي خدمة القت إقباالً من قبل العمالء.

هذا، واس������تمر البنك في تدريب كوادر البنك وتطوير أدائهم من خالل إدخالهم في دورات تدريبية متنوعة، كما 
اس������تقطب البن������ك كوادر جديدة تتمتع بخب������رات مهنية عالية في مختلف العلوم املصرفية على رأس������ها األخ الدكتور 

محمود ابوالعيون الرئيس التنفيذي للبنك والذي يتمتع بخبرة مصرفية واسعة.

أخواني املساهمون األفاضل،

ألن سياس������ة البنك ترمي إلى االس������تمرار ف������ي حتقيق نتائج مالية أفضل في ضوء اجله������ود املبذولة ألجل تنمية 
األصول ورفع كفاءة األداء وزيادة العوائد، فضاًل عن حتقيق نقلة نوعية في العمل املصرفي اإلسالمي، مبا يثمر عن 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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أرباح قياس������ية جديدة تعم باخلير والرخاء على جميع عمالء البنك ومس������اهميه. فان البنك قام باعداد استراتيجية 
جديدة للبنك للس������نوات الثالث 2011 - 2013 بعد ان انتهت س������نوات تنفيذ االس������تراتيجية األولى التي بدأ البنك 

بتنفيذها منذ التحول للعمل كبنك اسالمي في عام 2007 حتى نهاية عام 2010.

وتراعي اس������تراتيجية البن������ك اجلديدة التي تتمتع برؤية جديدة تتناس������ب مع املرحلة القادم������ة، االرتقاء بالعمل 
وحتسني االداء والكفاءة، واالستعداد لتمويل مشاريع متنوعة وموزعة على القطاعات االقتصادية املختلفة، وتتضمن 
األهداف االس������تراتيجية للبنك ثالثة عناصر أساس������ية وهي: 1. تعظيم قيمة حقوق املساهمني في البنك في األجل 
الطوي������ل في ظل إطار عمل منخفض املخاط������ر. 2. تنمية قدرات وإمكانيات العامل������ني بالبنك واالعتماد عليهم في 
حتقيق األهداف املس������تقبلية. 3. إتباع منوذج أعمال مرن يس������اهم في تفادي املخاطر التي حتيط بعمل البنك. هذا 
وعندما أعدت اإلدارة التنفيذية للبنك هذه االس������تراتيجية كان من الضروري ان تبنى هذه االستراتيجية على أسس 
وقواعد راس������خة بنى عليها التصور املس������تقبلي لتوجهات البنك، وقد راعت اإلدارة التنفيذية ان تصاغ االستراتيجية 
بحيث تعكس قيم البنك، ورؤية إدارته الواضحة لتوجهات البنك املستقبلية، وللمهام التي تلتزم إدارة البنك والعاملني 
بتنفيذها في جميع األوقات، وس������وف يكون متويل املش������اريع املطروحة ضمن خطة التنمية للدولة ضمن اهتماماتها، 
ومبا ينعكس في النهاية على حتقيق البنك حصة اكبر في سوق املصارف اإلسالمية بدولة الكويت. وفي هذا السياق 
يس������عدني أن أبلغكم بأن البنك يخطط خالل العام احلالي لالس������تمرار في تنفيذ سياسته الرامية الى تقوية مركزه 
املال������ي وزيادة ربحيته، مع التوس������ع املدروس ف������ي عدد منافذ الوصول للعمالء بعدما وص������ل عدد فروعه في الوقت 
احلال������ي إلى 14 فرعا، ومن خالل تطوير خدماته املصرفية لتخاط������ب مختلف فئات املجتمع الكويتي من املواطنني 
والوافدين مبختلف فئاتهم العمرية وتطلعاتهم املصرفية، ولتوفير احتياجات مختلف الشركات واملؤسسات الساعية 

للمشاركة في مشاريع الدولة التنموية في مختلف األنشطة االقتصادية.

أخواني املساهمون األفاضل،،

ونحن إذ نتقدم إلى حضراتكم بهذا التقرير، ال يس������عنا إاّل أن نتقدم بجزيل الش������كر والتقدير لكل من يقف إلى 
جانبنا ويش������د من أزرنا باملس������اندة والتشجيع للمضي قدماً واالنطالق نحو آفاق املس������تقبل الزاهر بإذن الله، وعلى 
رأس������هم األخوة أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، وبنك الكويت املركزي لدعمه املتواصل ومساندته الدائمة 
لنا ، مثمنني دوره الرقابي واإلش������رافي املميز ، والش������كر موصول ألصحاب الفضيل������ة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الشرعية، وفي هذا السياق أود بالنيابة عني وعن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملني في البنك أن أتقدم 
بالش������كر والعرفان لسماحة الش������يخ الفاضل األخ احمد بزيع الياس������ني، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على 
عط������اءه الزاخر وجهده الواضح الذي بذله منذ ان بدأنا مش������روع حتول البنك م������ن بنك تقليدي متخصص الى بنك 
يعمل وفقا للشريعة اإلسالمية السمحاء، واستمر معنا عطاءه حتى نهاية عام 2010 الذي قدم فيه استقالته بسبب 
ظروف������ه الصحي������ة، داعيا الله س������بحانه وتعالى ان يطيل في عمره وان يبارك في س������عيه ويدمي عليه موفور الصحة 
والعافية.  كما نخص بالش������كر والتقدير اإلدارة التنفيذية وكافة العاملني في البنك وعمالئنا الكرام الذين أس������هموا 
بقدر وافر في حتس������ني املركز املالي للبنك خالل عام 2010، وعلى ضوء النتائج املالية عن أعمال عام 2010، فقد 
مت������ت التوصية من قبل مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن هذا العام، داعني الله س������بحانه وتعالى ان يوفقنا ملزيد 

من النجاح في العام القادم. 

وفقن������ا الل������ه وإياكم ملا فيه خير ومنفعة عمالئنا ومصلحة وطننا احلبيب الكوي������ت. متمنني لكم وللجميع التوفيق 
والس������داد وملصرفن������ا الواعد املزيد من االزدهار والنجاح حتت رعاية صاحب الس������مو أمير البالد الش������يخ / صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه وسم�و ولي العهد األمني الشيخ / نواف األحمد اجلابر الصباح حفظة الله 

وسمو رئيس مجلس الوزراء الشي�خ / ناصر احملمد األحمد الصباح حفظه الله.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

 محمد جراح صباح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة  

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



14

تقدم با�ستقالته من ع�س�ية جمل�س �الإد�رة بتاريخ 2010/12/31

أعضاء مجلس اإلدارة
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ال�صيخ / حممد جراح ال�صباح

رئي�س جمل�س �الإد�رة

ال�صيخ / حممد جراح ال�صباح

رئي�س جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / اأنور جواد بوخم�صني

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / اأنور جواد بوخم�صني

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / رائد جواد بوخم�صني

ع�س� جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / حميد احمد الر�صيد

�لع�س� �ملنتدب

ال�صيد / حميد احمد الر�صيد

�لع�س� �ملنتدب

ال�صيد / د. عبداهلل عبدال�صمد معريف

ع�س� جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / جا�صم ح�صن زينل

ع�س� جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / اأحمد ابراهيم الع�صفور

ع�س� جمل�س �الإد�رة

أعضاء لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار

أعضاء لجنة مجلس اإلدارة لشئون الموظفين
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ال�صيخ / حممد جراح ال�صباح

رئي�س جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / اأنور جواد بوخم�صني

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / د. حيدر ح�صن اجلمعة

ع�س� جمل�س �الإد�رة

رئي�سًا

ال�صيد / حميد احمد الر�صيد

�لع�س� �ملنتدب

ال�صيد / جا�صم ح�صن زينل

ع�س� جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / د. عبداهلل عبدال�صمد معريف

ع�س� جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / رائد جواد بوخم�صني

ع�س� جمل�س �الإد�رة

ال�صيد / توفيق �صمالن البحر

ع�س� جمل�س �الإد�رة

أعضاء لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر

أعضاء لجنة التدقيق
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ال�صيخ اأحمد بزيع اليا�صني

رئي�س �لهيئة

أصحاب الفضيلة
أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

ال�صيخ م�صطفى ح�صن الزلزلة

ع�س� �لهيئة

د. علي ح�صني ال�صالح

ع�س� �لهيئة

د. عبدالعزيز خليفة الق�صار

ع�س� ومقرر �لهيئة

د.خالد مذكور املذكور

نائب رئي�س �لهيئة
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اإلدارة التنفيذية

ال�صيدة/ �صياء الع�صفور

م�ساعد رئي�س �ملدر�ء �لتنفيذيني

�الإد�رة �مل�سرفية لالأفر�د

الدكتور/ حممود اأبوالعيون

�لرئي�س �لتنفيذي

ال�صيد/ جا�صم العبدالهادي

�ملدير �لتنفيذي بال�كالة

�الإد�رة  �مل�سرفية �لتجارية 

ال�صيدة/ ملياء الطبطبائي

�ملدير �لتنفيذي 

�إد�رة تقنية �ملعل�مات

ال�صيد/ با�صل اأبوعلي

مدير �لرقابة �ملالية بال�كالة

�إد�رة �لرقابة �ملالية

ال�صيد/ اأكرب �صديق

مدير �إد�رة �خلزينة بال�كالة

ال�صيد/ �صليمان ال�صلمان 

مدير �إد�رة �ال�ستثمار بال�كالة

ال�صيد/ اأنطوان �صخن

�ملدير �لتنفيذي

�إد�رة �ملخاطر

ال�صيد/ �صامل قبازرد 

�ملدير �لتنفيذي

�إد�رة �مل��رد �لب�سرية

ال�صيد/ من�صور �ص�صرتي

�ملدقق �لد�خلي �لعام

مدير �إد�رة �لتدقيق

د. �صادق اأبل

مدير �إد�رة �لبح�ث �القت�سادية 

و�أمني �سر جمل�س �الإد�رة

ال�صيد/ عبدالرحيم العو�صي

�ملدير �لتنفيذي بال�كالة

�إد�رة �لعمليات

ال�صيد/ اأحمد املليفي

�مل�ست�سار �لقان�ين ملجل�س �الإد�رة

و�مل�سرف على �الإد�رة �لقان�نية

تقدم با�ستقالته من �لبنك بتاريخ 2010/12/30
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كلمة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا محمد املصطفى املختار وعلى آله وصحبه وأتباعه األخيار.

أما بعد: 

لقد أدخلت املصارف اإلس������المية أسس������اً للتعامل تعتمد على املشاركة في األرباح واخلسائر وأوجدت أنظمة للتعامل 
االس������تثماري من خالل صيغ استثمارية عديدة ال تعتمد على القيام بدور الوساطة املالية التقليدية، وإمنا تعتمد أسلوب 
الوساطة االستثمارية من خالل عمليات )البيوع واإليجارات، واملشاركات، وعمليات االسترباح(، وبذلك قدمت املصارف 
اإلس������المية منوذجاً اقتصادياً متميزاً عن املصرفية التقليدية، من حيث الش������كل واملضمون، فاالس������تثمار اإلسالمي هو 
استثمار يرتبط باقتصاد حقيقي تكون احلركة املالية والنقدية فيه تابعة للنشاط االقتصادي ألصول حقيقية وخلدمات 

تلبي احتياجات املجتمع الواقعية.

ولقد ش������هدت املصارف اإلسالمية في العقد األخير منواً وتوس������عاً ملحوظاً ورافق ذلك ظهور عدد كبير من األوعية 
االس������تثمارية املش������تركة كصناديق وصكوك االستثمار اإلس������المية العاملة في مجال التأجير والعقارات واألسهم والسلع 
وغيره������ا، ولقد أثبتت كفاءتها في مواجهة األزمة املالية العاملية بش������كل كبير وتوجه������ت أنظار رواد االقتصاد العاملي إلى 
دراس������ة األسس التي يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي، وهي مسئولية كبيرة نتحملها نحن وكل من يساهم في إرساء هذه 
النظم والقواعد الربانية، في املعامالت املالية لترسيخ مبدأ العدالة والكسب احلالل والبعد عن احملرمات والشبهات. 

وم������ن هنا كان������ت عملية االرتقاء باملصرفية اإلس������المية وتطويرها م������ن أوجب الواجبات على املصارف اإلس������المية 
للمساهمة في تقدمي منوذج يحقق مصالح الناس ويدفع املضار عنهم.

والبد من التنبيه أيضاً إلى أهمية تضافر جهود اإلدارات الفنية في املؤسس������ات املالية اإلس������المية للمس������اهمة في 
التطبي������ق األمثل واألكمل للقرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الش������رعية لضمان س������المة املنتج والعمل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية. 

والله نسأل التوفيق لبنك الكويت الدولي لالرتقاء مبسيرة املصرفية اإلسالمية إلى املستوى األمثل الذي يعود باخلير 
على مجتمعنا الكويتي والعالم أجمع لتنعم البشرية بهدي الله العلي القدير القائل:

ا ِمْن َذَكٍر أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن{ }َمْن َعِمَل َصاحِلً
سورة النحل، اآلية 97

 د. عبد العزيز خليفة القصار
عضو ومقرر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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كلمة الرئيس التنفيذي

بسم الله والصاله والسالم على رسول الله ، وبعد 

بعد عام كامل عانت فيه كافة املؤسس������ات املالية املصرفية وغير املصرفية في غالبية دول العالم من الصعوبات 
في تغطية املخاطر املرتبطة بأعمالها، جاء عام ٢٠١٠ لالسواق املالية مبصارف اكثر قوة ومتانة وقدرة على مقابلة 

املخاطر والضغوط احملتملة ايا كان مصدرها خصوصا فى دولة الكويت التى اكدت التقارير املستقلة ذلك. 

ومنذ ان تسلمت االدارة التنفيذية اجلديدة للبنك عملها فى يونيو 2010 اولت اهتمامها االول الى االعمال التى 
تقوى قدرة البنك على امتصاص واستيعاب االزمات مستقبال ، باالضافة الى زيادة قدرة انشطة البنك على حتقيق 

الربحية، فاالمان والربحية هما املرادفان لتعبير البنوك القوية القادرة على النمو والتوسع فى االسواق املالية. 

إن بنك الكويت الدولى مير فى الوقت الراهن بعملية اعادة تش������كيل كاملة لنموذج عمله وطريقة ادائه واس������لوب 
ادارته مبا يضمن خفض معدالت املخاطر التى ميكن ان يواجهها البنك من ناحية، وتوفير احتياجات عمالئه بالتنوع 

الدكتور/ حممود اأبوالعيون
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املرجو والسرعة املنشودة واالمان الضرورى. ورغم ان البنك يعمل - فى اجواء شديدة املنافسة فى السوق املصرفى 
الكويتى- فانه يسعي الى التميز واالنتشار املدروس والوصول الى العميل لتقدمي خدمات جديدة تغير شكل وجوهر 

اسلوب تقدمي اخلدمة للعمالء. 

لقد ش������هد عام 2010 قدرا متميزا من استجابة العاملني للروح اجلديدة التى دبت فى جسد البنك، حيث شهد 
البن������ك خ������الل النصف الثانى من ذلك العام ارس������اء قواعد جديدة لتقدير التميز فى العم������ل واالبتكار واالجادة في 
االداء بعد مراجعة غالبية معوقات مس������اهمة العاملني فى حتقيق التميز للبنك، ولقد كان من نتائج ذلك ان ش������هد 
السوق الكويتى بعض التغير فى صورة البنك وشكلة واسلوب تواصل العاملني فيه مع عمالءه وتفاعلهم معهم، وأثلج 
صدورنا تقدير العمالء لذلك التوجه ورضاهم عنه، وهو االمر الذى زادنا إصراراً على املضي قدما فى حفز الزمالء 

القياديني على التواصل مع باقي العاملني بالبنك لالستماع اليهم اوال ثم حلثهم على تقدمي االفضل. 

ولق������د عملت االدارة التنفيذية خ������الل توليها مهام عملها من خالل من������وذج الدارة البنك يتصف مبراعاة قواعد 
احلوكم������ة واالدارة الرش������يدة، فمجلس ادارة البنك الذى مي������ارس وظائفه الرقابية وس������لطاته االدارية بكل حصافة 
ومقدرة قد س������اند خالل عام 2010 التوجهات اجلديدة لالدارة التنفيذية املس������تهدفة لتطوير عمل البنك واالرتقاء 
بادائه، واقر ما اقترحته االدارة من تعديالت على سياسات البنك ونظمه الداخلية، كما اعتمد التوجهات املستقبلية 

للبنك من خالل استراتيجية وخطة عمل البنك للسنوات 2011 - 2013. 

وتأمل االدارة التنفيذية للبنك فى ظل هذه االجواء املواتية والتوجهات املساندة للتطوير والتحسني ان حتقق في 
العام القادم والس������نوات التالية ، ومن خالل النخبة املتميزة من العاملني االوفياء والقيادات الواعدة الدارات البنك، 
االنطالقة املنشودة للبنك، وان تسعي وبعزمية ال تلني واصرار ال يخبو الي تقدمي املنتجات املبتكرة املتوافقة شرعيا، 
واخلدم������ات العملية املتميزة التى تلبي احتياجات عمالء البنك وتس������اعدهم على حتقيق أهدافهم وطموحاتهم بثقة 

ويسر، فالله ال يضيع أجر من أحسن عمال، وهو سبحانه املوفق واملستعان. 

دكتور محمود ابو العيون 
الرئي�������س التنفي��ذي

كلمة الرئيس التنفيذي
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تقرير موجز ألعمال ومنجزات
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

احلمد لله والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ،،،

فإن هيئة الفتوى والرقابة الش������رعية في بنك الكويت الدولي توجز أعمالها التي قامت بها في عام 2010 فيما 
يلي:

مت عقد أربع اجتماعات لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وصدر عنها قرارات بلغ عددها )17( سبعة عشر قراراً،   <
تنوعت أحكامها حسب اإلدارات املختلفة في البنك.

وبلغت العقود واالتفاقيات التي ُعرضت على الهيئة واإلدارة اإلس������المية )9( تس������عة عقود، في اإلجارة املنتهية   <
بالتمليك،  والوكالة باالس������تثمار، واملرابحة الدولية، واعتماد بعض الرسوم والعموالت املتعلقة بأعمال وخدمات 

البنك، ميا يتعلق بنشاط اإلدارة املصرفية التجارية.

أما في مجال اإلدارة املصرفية لألفراد فقد مت اعتماد عقد ش������روط بطاقات االئتمان املصرفية لبنك الكويت   <
الدولي، وكذلك مت تعديل بعض الرسوم والعموالت املتعلقة باخلدمات املصرفية.

أما في مجال إدارة االس������تثمار فقد مت مراجعة ومناقش������ة عقود الوكالة في االستثمار اخلاصة بقسم االستثمار   <
مع الش������ركات األخرى، وكذلك ما يتعلق بالتخلص من احملفظة التقليدية من متعلقات البنك الس������ابقة لفترة ما 

قبل التحول.

أما في مجال إدارة التس������ويق والعالقات العامة فقد مت تعديل أو إقرار إعالنات التس������ويق، وبروش������ورات أنواع   <
احلسابات والودائع، والبطاقات املصرفية، والرعايات اخلاصة بالبنك.

أما في مجال الرقابة الشرعية: متَّ التأكد من أن أنشطة البنك تتم وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة   <
الفتوى والرقابة الشرعية في البنك.

أما في مجال التدقيق الش������رعي فقد مت تنفيذ اخلطة املعتمدة للتدقيق النصف سنوي وفق السياسات املعتمدة   <
في البنك وش������مل التدقيق جميع إدارات وأقس������ام وفروع البنك ومت رفع التقرير إلى التدقيق اخلارجي ثمَّ إلى 

السادة / أعضاء مجلس اإلدارة، والسيد / الرئيس التنفيذي للبنك ومساعده.
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>  كم������ا مت������ت زيارة كافة فروع البنك لتوضيح ما يتعلق ببيان ما يتعلق بحس������ابات التوفير وأنواع الودائع وجوانبها 
الشرعية، والتدارس مع مدراء الفروع واملوظفني أموراً عملية مختلفة. 

كم������ا نفيدكم أن هذا العمل قد مت ولله احلمد بتعاون إيجابي من الس������ادة املدراء التنفيذيني، ومدراء األقس������ام   <
وجميع املوظفني العاملني بالبنك.

أما في مجال التثقيف الش������رعي فقد مت عقد احللقات النقاش������ية والدورات التدريبية وقد تناولت املوضوعات   <
التالية:األساس������يات الشرعية ألعمال وخدمات املصرف اإلس������المي - املضاربة - الوكالة باالستثمار - اإلجارة 
املنتهية بالتمليك - صيغ وأدوات االس������تثمار اإلسالمي - دورات التأهيل الشرعي للموظفني اجلدد. و بلغ عدد 

الدورات ثمانية دورات ومجموع عدد املتدربني 110 موظفاً، كما مت تنفيذ ندوة ملناقشة األزمة املالية العاملية

كما مت إنزال مقاالت في فقه املعامالت املصرفية على االنترنت، وكذلك في مجلة أس������رة بنك الكويت الدولي،   <
وبعض الصحف احمللية.

ولقد مت تعديل دليل اإلجراءات لعملية التدقيق الشرعي وفيه جميع الوثائق املطلوبة لكل منتج من معامالت بنك   <
الكويت الدولي.

كما قامت الهيئ�ة الش�رعية بال�رد على االستفس�ارات املختلفة ال�واردة من موظفي البن�ك أو عمالئه.  <

 د. عبد العزيز خليفة القصار
عضو ومقرر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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 صورة جماعية لموظفي بنك الكويت الدولي في
احتفاالت دولة الكويت بأعيادها الوطنية
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التطورات االقتصادية العالمية

و اإلقليمية و المحلية

خالل عام 2010
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1 - التطورات االقتصادية العاملية:

شهد عام 2010 إنحسار موجة الركود االقتصادي 

الت������ي كانت قد عمت معظم بل������دان العالم طوال العام 

الس������ابق جراء تفاقم نط������اق تداعي������ات األزمة املالية 

العاملية املنفجرة في س������بتمبر 2008. غير أن التعافي 

االقتص������ادي الذي حتقق خالل ع������ام 2010، قد جاء 

أكث������ر بطئ������ا و فعالية مما كانت تش������ير إلي������ه توقعات 

املص������ادر الدولي������ة املتخصصة في أوقات س������ابقة و 

األه������م من ذل������ك أن العام 2010 قد ش������هد جملة من 

التط������ورات االقتصادي������ة غير املواتي������ة أبرزها: تفاقم 

الديون السيادية لدى عدد من بلدان مجموعة اليورو، 

و اندالع ما عرف “ بحرب العمالت“ و تفشي حاالت 

البطالة، و عودة شبح تضخم األسعار مجددا إلى عدد 

من بلدان العالم أواخر العام.

وعل������ى الرغم من تطبيق اإلجراءات التحفيزية للنمو 
كالدعومات املالية و االستقرار على أسعار الفائدة عند 
مستويات منخفضة تقليال لتكلفة التمويل حيث استقرت 
أس������عار اخلصم لدى البنوك املركزي������ة للعام 2010 بكل 
م������ن أمريكا و اليابان و الصني و اململكة املتحدة و بلدان 
مجموعة اليورو عند مستوياتها لعام 2009. إال أن معدل 
النمو االقتصادي احلقيقي خالل 2010 قد حتققت دون 
املعدالت املرجوة. فقد مت تسجيل معدالت منو متواضعة 
بكل من منطقة الي�����ورو  ) 1.2 %( وبريطانيا )1.5 %( 
و اليابان )1.9 %( و وسطية بكل من املانيا ) 2.0 % ( 
والواليات املتحدة األمريكية )3.3 %(. أما االقتصادات 
الناش������ئة خاصة مجموعة “BRIC” البرازيل و روس������يا 
والهن������د و الصني، فقد أصابت معدالت منو طموحة )ما 
بني 8 % إلى 10 %( ، مما كان له أبلغ األثر في حتسني 
مع������دل النمو االقتصادي لبلدان العالم أجمع و ذلك إلى 

4.4 % لعام 2010. 
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ه������ذا وكان������ت العديد م������ن احلكومات ق������د بذلت 
مس������اعي حثيثة خ������الل ع������ام 2010 لتطبيق خطط 
التحفي������ز االقتصادي، إذ بلغت تراكم������ات الدعومات 
املالية املقدمة لقطاعات املال والبنوك مبجموعة دول 
االحتاد األوروبي لوحدها ما يعادل 1.0 تريليون دوالر 
أمريكي. كما ومت إنتاج سياس������ات نقدية اس������تهدفت 
تنقي������ة النظم املصرفي������ة في إطار برام������ج اقتصادية 
كلي������ة رمت إلى تعزيز الق������درات على النمو واحلد من 
أعب������اء الديون العامة معا. و لكن كل تلك اجلهود التي 
لم تنجح في التوصل إل������ى معدالت النمو االقتصادي 
املس������تهدفة. ومع ذلك فقد تفاجأ العالم بظهور عدد 

من الظواهر االقتصادية املخيبة لآلمال. 

فقد ش������هد ع������ام 2010 نش������وء مش������كلة الديون 
السيادية ببعض بلدان منطقة اليورو كاليونان وايرلندا 
بداي������ة ثم إيطالي������ا فالبرتغال وأس������بانيا، مما كان له 
تأثير معاكس عل������ى كل من معدالت النمو االقتصادي 
لدى هذه البل������دان وبدرجة أكبر على أس������عار صرف 
عملته������ا املوحدة “ اليورو”. وق������د اضطرت حكومات 
تلك البلدان األوربية إلى تس������ريع سياس������ات التقشف 
االقتص������ادي في محاولة منها المتصاص حدة الديون 
رغما عما تنتج السياس������ات من نتائج ضارة سواء على 
النش������اط القطاع اخل������اص عبر ع������ن تراجع معدالت 
االستهالك أو على مؤشر البطالة. فقد شكلت ظاهرة 
الديون الس������يادية هاجسا اقتصاديا يدعو للقلق وذلك 
عل������ى النطاق العاملي بوجه عام. فقد تزايدت معدالت 

الديون احلكومية خالل األعوام األربع األخيرة بنسبة 
20 % في املتوسط مبنطقة اليورو و35 %  بالواليات 

املتحدة األمريكية و45 % باليابان.

كم������ا واعترض������ت مس������ار التط������ورات االقتصادية 
للعام 2010 ما عرف “بح������رب العمالت” حيث بذلت 
البلدان ذات االقتصاديات الكبرى وعلى رأسها أمريكا 
)ذات عجز في املوازن������ة تخطى حاجز تريليون دوالر( 
والياب������ان والصني للضغط عل������ى بعضها البعض طمعا 
في أحداث تعديل في أس������عار صرف عمالتها الوطنية 
يس������مح بتغطية س������عر صرف عملة الدولة املستهدفة 
بالق������در ال������ذي يعمل على توس������يع نط������اق الصادرات 
الوطنية للدولة املجاورة بالضغط ويساعد على حتقيق 
برامجها اإلصالحي������ة االقتصادية. وكان من نتاج ذلك  
اضطراب أس������عار صرف العمالت الرئيسية ) الدوالر 
األمريك������ي، والني الياباني، والي������وان الصيني،  واليورو 
دوالر( حيث انتهى عام 2010 بتراجع أس������عار صرف 
كل من اليورو ) نسب������ة 6.3 %( والدوالر األمريك���������ي 
)بنس������ب������������ة 7.3 %( مقابل حتس������ن أسعار صرف كل 
من الني الياباني )بنسبة 9.8 %( واجلنيه اإلسترليني 
)بنسبة 1.5( مع استقرار صرف اليوان الصيني. وقد 
ش������جع ذلك على املزيد من ارتف������اع الطلب على معدن 
الذهب كمس������تودع آمن للقيمة و وس������يلة فاعلة حلفظ 
االحتياطيات حيث س������جلت أس������عار الذه������ب ارتفاعا 
ملموس������ا وذل������ك م������ن 1,087.0 دوالرا لألوقية بنهاية 
ع������ام 2009 إل������ى 1,420.0 دوالرا لألوقية نهاية عام 
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2010 أي بزيادة نس������بتها 30.6 %. وقد عزز ذلك من 

حص������ة الذهب في إجمالي االحتياطيات العاملية وذلك 
م������ن 10.0 % للعام 2009 إل������ى قرابة 15.0 % للعام 

.2010

و وسط هذه األجواء االقتصادية العاملية احملتدمة، 
اس������تقرت مع������دالت البطال������ة خالل ع������ام 2010 عند 
مستويات مرتفعة نسبيا وبحدود ) 7.8 % ( ببريطانيا 
و) 9.5 % ( ، بأمريكا، و  )15 %( في منطقة اليورو. 

وم������ع أواخر عام 2010 ع������ادت معدالت التضخم 
لالرتف������اع مجددا بعدد من بل������دان العالم. حيث ارتفع 
املعدل ل������دى العالم أجمع بنس������ب���ة 3.5 % )بدال من 
2.2 % للعام 2009( و بأمريكا إلى 1.6 % )بدال من 

تراجع بنسبة 0.4 %( و بالصني إلى 3.0 % )بدال من 
تراجع بنسبة 0.7 %(. و كانت معظم السلع الرئيسية 
قد سجلت زيادات ملموسة خالل العام 2010، السيما 
املواد الغذائية كالسكر والزيوت النباتية واللحوم حيث 
ت������راوح االرتفاع ما بني 20 % إلى 50 %. مما اضطر 
العديد من البلدان وفق ذلك  لتعديل سياساتها النقدية 
من النهج التوسعي إلى النهج االنكماشي كدولة روسيا 
والتي أعلنت في نهاية ديسمبر 2010 عن زيادة أسعار 
الفائ������دة عل������ى الودائع طمعا في امتصاص الس������يولة 
املتاحة ل������دى اجلمهور وإضعاف الطل������ب الكلي على 
الس������لع و اخلدمات. ولعل عودة التضخم متثل تطورا 
اقتصاديا خطيرا ملا ميكن أن يترتب عليه من ظهور ما 
يعرف بحالة الركود التضخمي “Stagflation”، مع 

حلول عام 2011.

2 - التطورات االقتصادية اإلقليمية:  

جاءت معظم املؤش������رات االقتصادية على املستوى 
اإلقليمي بوجه عام وعلى مس������توى اقتصاديات بلدان 
اخلليج بوجه خاص خالل 2010 كمؤش������رات إيجابية 

إلى حد بعيد. 

ففي أعقاب االنتكاس������ة التي كان������ت قد منيت بها 
أس������عار النفط مطلع عام 2009 و هبوطها إلى القاع 
)41.4 دوالر / برميل ( ، أخذت األسعار في التصاعد 
املضطرد خالل عام 2010 حلني جتاوزها حلاجز 94 
دوالر للبرمي������ل أواخر العام. و قد رافق جهود البلدان 
العال������م الرامية إلى بلوغ درجات متقدمة من االنتعاش 
االقتصادي لديه������ا ارتفاع متواصل ف������ي الطلب على 
النف������ط مما قاد إلى زيادة العائ������دات املالية ملجموعة 
بلدان أوبك وذلك م������ن 571 مليار دوالر أمريكي عام 
2009 إل������ى 751 مليار دوالر ع������ام 2010، أي بزيادة 
نسبتها 31 %. وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة 
األمريكية إلى إحتماالت راجحة بارتفاع هذه العائدات 
وذلك إلى نحو 813 مليار دوالر عام 2011. و وسط 
تل������ك األجواء متكنت مجموعة البلدان املصدرة للنفط 
“أوبك” من االرتقاء مبعدل النمو االقتصادي احلقيقي 
لديها و ذل������ك من 1.5 % للع������ام 2009 إلى 4.3 % 

للعام 2010. 

وف������ي م������وازاة ذلك وبفض������ل انتع������اش الصادرات 
وارتفاع حركة تدفق حتوي������الت العاملني في اخلارج، 
س������جل اقتصاد منطقة الشرق األوس������ط درجة جيدة 
م������ن التعافي خالل ع������ام 2010 إذ بلغ مع������دل النمو 
االقتصادي احلقيقي حس������بما أشارت إليه مصادر – 

البنك الدولي – 4.0 % .
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التط���ورات االقتصادي���ة ب���دول مجلس   - 3

التعاون لدول اخلليج العربية:   

بفض������ل تبن������ي دول مجلس التعاون ل������دول اخلليج 
العربي������ة خلط������ط اقتصادي������ة تنموي������ة و إصالحي������ة 
طموح������ة، فقد متكنت هذه املجموع������ة من بدء تنفيذ 
العديد من املش������روعات احليوي������ة احليوية خالل عام 
2010 و ذل������ك بتكلفة تقدر بنح������و 1.3 تريليون دوالر 
أمريكي ) من إجمالي التكلفة املس������تهدفة والتي تصل 
إلى 2.0 تريلي������ون دوالر أمريكي( وذلك في قطاعات 
النفط والغاز، و النقل والتشييد، والصناعة والكهرباء، 
وحتلية املياه والطرق والبنية التحتية. وقد ساعد على 
التعجيل بتنفيذ هذه اخلطط التنموية بدرجة رئيسية 
ارتفاع أس������عار النفط التي زادت العائ������دات النفطية 
ملجموع������ة مجلس التعاون اخلليج������ي و ذلك من 275 
مليار دوالر عام 2009 إلى 362 مليارا عام 2010. 

و تبع������ا لذلك، س������جل مع������دل النم������و االقتصادي 
احلقيق������ي لدول هذه املجموعة حتوال ملموس������ا وذلك 

من نح������و 0.8 % عام 2009 إل������ى 4.9 عام 2010. 
وتتوق������ع مصادر صن������دوق النقد الدول������ي ارتفاع هذا 

املعدل إلى 5.2 % عام 2011. 

وقد انعكس������ت التطورات اإليجابية في مؤش������رات 
احلس������ابات القومي������ة ملجموعة دول مجل������س التعاون 
اخلليجي في حتس������ني معدالت متوس������ط دخل الفرد 
وذلك إل������ى 81,963 دوالر ) قطر(، و 49,995 دوالر 
)اإلم������ارات( ، و37,451 دوالر )الكويت( ، و21,097 
20,332 دوالر )عم������ان( ، و  و   ، )البحري������ن(  دوالر 

16,778 دوالر )السعودية( . 

و ف������ي إطار التخطيط املس������تقبلي، انعقد املجلس 
النق������دي لدول املجموعة في أغس������طس 2010 حيث 
أكد عل������ى حتقيق املزيد من التنس������يق ف������ي مجاالت 
السياسات النقدية وأس������عار صرف العمالت الوطنية 
وبحث اخلط������وات التنفيذية الس������تكمال بناء االحتاد 

النقدي بني الدول األعضاء.  
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4 - سوق صناعة املال اإلسالمية: 

بحلول عام 2010 ، ارتفع عدد املؤسس������ات املالية 
اإلسالمية إلى 450 مؤسسة ) قياسا إلى 120 مؤسسة  
للعام 2007 (. و تتركز نحو 40 % من هذه املؤسسات 
بالدول العربية وبصف������ة خاصة مبنطقة اخلليج. وقد 
واصل س������وق صناعة املال اإلسالمية أداؤه املتميز من 
حيث احلجم الكلي لنش������اط ومن حيث تنوع املنتجات 
االس������تثمارية، بإجمالي أصول تربو على 1.1 تريليون 
دوالر أمريك������ي للع������ام 2010. وفي إط������ار التقديرات 
الص������ادرة عن وكالة موديز خلدمات املس������تثمرين فإن 
قدرات الس������وق املالية اإلسالمية التي قدرت بخمسة 
تريليون دوالر تسمح لودائع املصارف اإلسالمية بنمو 
سنوي وسطي يتراوح ما بني 15 % إلى 20 % سوف 
ميكنها بالش������ك من جتاوز حدود واحد تريليون دوالر 

بحلول عام 2012. 

وف������ي ضوء تنامي أنش������طة س������وق صناع������ة املال 
اإلسالمية في األعوام األخيرة، فإن البنك الدولي قد 
أعلن عن تكليف الهيئات املعنية لديه لدفع معايير قطاع 
التمويل اإلسالمي وذلك بتحويل معاييرها االختيارية 

إلى قواعد مصرفية ملزمة ف������ي إطار أهداف تنظيم 
املنتجات اإلسالمية، و فتح فرص النمو لصناعة املال 
اإلسالمية ومساعدتها على تطوير التمويل األصغر. 

وف������ي إط������ار التعاف������ي الكلي لس������وق صناعة املال 
اإلسالمية، شهد سوق الصكوك اإلسالمية الذي ينمو 
س������نويات فيما ب������ني 7 % إلى 15 % خالل التس������عة 
اشهر األولى من عام 2010 نشاطا كثيفا إذ بلغ مجمع 
اإلص������دارات 9.5 ملي������ار دوالر يتوقع له أن يرتفع إلى 
34.2 ملي������ارا ع������ام 2011. و قد أص������درت الصكوك 
ملقابلة الصرف على مش������روعات اقتصادية بقطاعات 
الطاقة واملرافق العامة والبنية التحتية. وجاءت ماليزيا 
ثم اندونيس������يا والسعودية على رأس أسواق إصدارات 
الصك������وك تلك وق������د تراوحت ع������دد الصكوك ما بني 
س������نة واحدة إلى عشرة سنوات جرى تقديرها ألدوات 
استثمارية إسالمية متعددة ش������ملت اإلجارة والوكالة 
واملش������اركة واملرابحة. وبحكم النجاح������ات املضطردة 
التي حققتها أسواق الصكوك اإلسالمية، فمن املتوقع 
أن تتسع دائرة اإلصدار لتشمل خالل العام القادم دوال 
آسيوية تدخل للمرة األولى في هذا املضمار )تايالند 

و اليابان( ودوال أوروبية كذلك. 
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وعلى صعيد دولة الكويت، تعمل حاليا أربعة بنوك 
إس������المية )وذلك عدا بن������ك وربة ال������ذي يجري اآلن 
اس������تكمال تأسيس������ه( إضافة إلى فرع بنك الراجحي، 
وأربعة وخمسون شركة استثمارية إسالمية. وتستحوذ 
املؤسس������ات اإلسالمية على حصة متزايدة من احلجم 

الكلي للمعامالت املالية للسوق تربو على الثلث.

5 - تطورات االقتصاد الكويتي: 

ش������كل ع������ام 2010 بوجه عام منعطف������ا إيجابيا في 
مس������يرة االقتصاد الكويتي. فقد كان������ت أبرز مالمحه: 
إقرار خطة التنمية، وانتهاج سياسة مالية توسعية مقابل 
سياسة نقدية معتدلة، وإصدار عدد من التشريعات ذات 
التأثير التنظيمي واإلصالحي في املس������ار االقتصادي، 
وحتول النمو االقتصادي احلقيقي إلى اخلانة اإليجابية 
بفضل العديد من العوامل التي تصدرها تصاعد أسعار 
النفط ومتيز األداء املالي للقطاع املصرفي بالس������المة 
والنمو، واالس������تقرار النس������بي في كل من س������عر صرف 

الدينار الكويتي وأسعار الفائدة بالعملة الوطنية. 

وباملقابل فإن األنشطة االس������تثمارية احمللية خالل 
ع������ام 2010 ل������م يتحقق بالق������در اإليجاب������ي الذي كان 
متوقعا له. فقد تعرض سوق الكويت لألوراق املالية إلى 
نزعة انكماشية معظم فترات العام. وقد سجل املؤشر 
الس������عري للس������وق مع أواخر عام 2010 تراجعا نسبته 
9.6 % عن نهاية العام السابق. كما واتسم نشاط سوق 
العقار الكويتي بحالة من الهدوء النس������بي. أما نش������اط 
شركات االستثمار الكويتي فقد شكل احللقة األضعف 

في مجمل أداء االقتصاد احمللي خالل عام 2010. 

و بالرج������وع إلى تفاصيل تطورات االقتصاد الكويتي 
خالل عام 2010، يشار بوجه خاص إلى فبراير 2010 
وه������و تاريخ موافقة مجلس األم������ة على اخلطة التنموية 
لألع������وام  2011/2010-2014/2013. وقد تبلورت 
الرؤية االس������تراتيجية للخطة “حتويل الكويت إلى مركز 
مال������ي و جتاري” بينما متركزت أهدافها الرئيس������ية في 
كل م������ن حتقيق التنوع االقتص������ادي بالدولة )عبر زيادة 
معدل النمو االقتصادي احلقيقي بنسبة 5.1 % سنويا( 
ومتكني القطاع اخلاص من قيادة عملية النمو االقتصادي 
وذلك بزيادة مس������اهمة في الناجت احمللي اإلجمالي من 
37 % حالي������ا إلى 44 % بنهاية أجل اخلطة. وش������ملت 
األه������داف األخ������رى للخط������ة أيض������ا االهتم������ام بترقية 
األنش������طة االقتصادية املنتجة وقطاعات البنّية التحتية 
وتنمية املوارد البشرية عبر تنفيذ املشروعات التعليمية 
والصحية بوجه خاص. وتبلغ التكلفة الكلية ملشروعات 
نح������و 30.0 مليار دينار منها 5.2 مليارا للس������نة األولى 
2011/2010. وتض������م قائمة املش������روعات الرئيس������ية 
الواردة باخلطة عددا من املش������روعات النفطية )بتكلفة 
2.0 مليار دينار(، وس������ت مش������روعات في مجال املوانئ 
البحرية )0.7 مليار( ، وعدد 22،000 وحدة س������كنية، 
وتطوير مطار الكويت، وثمان مستشفيات )1.2 مليار(، 

ومشروعات للطرق )0.6 مليار(. 

وفي خط������وة مالزمة لذل������ك، مت إق������رار عدد من 
التشريعات ذات التأثير اإليجابي في مسار في مسار 
التطور االقتصادي شملت كل من: قانون اخلصخصة 
)وال������ذي يتيح للحكومة خصخصة املؤسس������ات العامة 
التي متلكها وذلك باس������تثناء تلك املعينة بإنتاج النفط 
والغاز والتكري������ر والتعليم والرعاية الصحية(، وقانون 
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العم������ل )الذي مينح حقوقا أكبر للعمال(، وقانون هيئة 
سوق املال )وهي هيئة تتولى تنظيم األدوات واألنشطة 
املالية لضمان املنافسة والشفافية وتكون لها السلطة 
ملنح التراخيص واإلشراف على األسواق املالية وتنظيم 

عمليات الربح واالستحواذ(.

ومبوازاة مع إقرار خطة التنمية وإصدار التشريعات 
اإلصالحية، مت اعتماد امليزانية العامة للدولة للس������نة 
املالي������ة 2011/2010 ، مبصروف������ات إجمالية تزيد 
بنسبة 33 % عن السنة املالية السابقة. ومع تصاعد 
أس������عار النفط تش������ير التوقعات األولي������ة إلى حتقيق 
امليزانية إلى فائض بحدود 9.0 مليار دينار بنهاية أمد 

السنة املالية 31 مارس 2011. 

وترتيب������ا عل������ى تل������ك التط������ورات مجتمع������ة حتول 
معدل النمو االقتصادي للكويت من اخلانة الس������ابقة 
)-%1.9( للعام 2009 إلى اخلانة اإليجابية في العام 
2010 و ذلك مب������ا يزيد على 6.0 % للقطاع النفطي 

ونحو 3.5 % جلميع القطاعات االقتصادية. 

وعلى صعيد التطورات النقدية فقد قام بنك الكويت 
املركزي بتخفيض س������عر اخلصم وذلك من 3.0 نقطة 
إلى 2.5 نقطة في إطار سياسة تخفيض كلفة االئتمان 
وحتفيز النش������اط االقتصادي الكلي . وقد اس������تقرت 
مستويات السيولة احمللية خالل عام  2010 وانحصر 
تغيره������ا بنهاية 2010 عن������د 22 % )إلى 25.4 مليار 
دينار( قياسا إلى نهاية عام 2009 كما وأثبتت سياسة 
صرف حتديد سعر صرف الدينار الكويتي وفقا لسلة 
العمالت الرئيس������ية جدواها حيث سجل متوسط سعر 
صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي بنهاية 
عام 2010 ارتفاعا مقبوال و ذلك بنس������بة 2.2 % عن 
نهاية العام السابق. وعلى الرغم من االرتفاع املضطرد 
الذي س������جلته معدالت التضخم في العديد من مناطق 
وبلدان العالم خالل عام 2010 ، فإن انتهاج سياس������ة 
نقدية ومالية متوازنة بدولة الكويت قد س������اعدت على 
ضب������ط الزيادة في معدل األس������عار احمللية و ذلك من 

3.0 % عام 2009 إلى عام 4.6 % للعام 2010 . 
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وأم������ا على صعيد أداء قطاع البنوك الكويتية، فقد 
سجلت إجمالي املوجودات ارتفاعا بنهاية عام 2010 
نسبته %3.2 ) إلى 41.6 مليار دينار (، بينما استقر 
مؤشر إجمالي الودائع عند 28.5 مليار دينار )بزيادة 

نسبتها 1.3 %(. وفي ضوء متكن البنوك الكويتية من 
امتصاص الصعوب������ات املترتبة على محافظ االئتمان، 
مت تقلي������ص نط������اق املخصصات املالي������ة املطلوبة مما 

ساعد على ارتفاع صافي أرباح نهاية عام 2010. 

وتشير البيانات املتوفرة عن سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل عام 2010 أن نشاط السوق قد اتسم بعدم 
االستقرار، حيث أخذ املؤشر السعري في التصاعد في 
بداية عام 2010 وذلك من 6,955.5 نقطة في األول 
م������ن يناير 2010 وصوال إل������ى 7,533.6 نقطة بنهاية 
مارس، ثم ما لبثت أن حتول إلى اجتاها هبوطيا حيث 
م������ال إلى التراجع املضطرد نزوال إلى 6،543.2 نقطة 
في نهاية يونيو. واس������تمر نش������اط السوق في التذبذب 
امللح������وظ إذ عاود االرتفاع مرة أخ������رى إلى 6,985.0 
نقطة بنهاية س������بتمبر 2010، ثم إلى 6,955.0 نقطة 
بنهاية ديسمبر عن العام 2010، أي بانخفاض طفيف 

بلغ������ت نس������بته 0.71 % ع������ن ع������ام 2009، وفي هذا 
الس������ياق جتدر اإلشارة الى أن املؤشر الوزني قد ارتفع 
بنسبة 25.5 % بنهاية عام 2010 مقارنة بعام 2009 
وقد يس������تدل من ذلك على أن معظم املس������تثمرين قد 
ركزوا في تداوالتهم على الشركات الكبيرة مثل البنوك 
وش������ركة زين والش������ركات األخرى التي له������ا وزنا كبير 
نسبيا في املؤشر وتتمتع بذات الوقت مبخاطر اقل من 
الشركات األخرى، وقد ساهمت صفقات التخارج التي 
قامت بها ش������ركة زين في بعض الدول األفريقية على 
تنشيط حركة السوق في بعض فتراته وخلقت جوا من 

املضاربات على أسهم بعض الشركات ذات العالقة.
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هذا وتشير املؤشرات األخرى الى ان إجمالي كمية 
األس������هم املتداولة في سوق الكويت لألوراق املالية في 
عام 2010 قد بلغ نحو 74.7 مليار سهم مقابل 106.3 
مليارا لعام 2009 أي بتراجع بلغت نس������بته 29.8 %، 
وبلغت املتوس������ط اليومي لقيمة األس������هم املتداولة في 
ع������ام 2010 نح������و 51 مليون دين������ار مقابل 89 مليون 
دينار لعام 2009 ، كما تراجع عدد الصفقات املنفذة 
خالل هذا العام ليصل الى 1.25 مليون صفقة مقارنة 
بنح������و 1.94 مليون صفقة نف������ذت في عام 2009 أي 

بانخفاض بلغت نسبته 35.3 %.

وأم������ا على صعي������د قطاعات الس������وق فقد أقفلت 

مؤش������رات أربعة قطاعات في الس������وق على تراجعات 

تراوحت ب������ني %15.6- لقطاع الش������ركات العقارية، 

وقطاع االس������تثمار بنس������بة %13.3-، وقطاع التأمني 

بنس������بة 6.7- %، والش������ركات غير الكويتية بنس������بة 

0.58- %، وم������ن جانب أخر فقد احتل قطاع البنوك 

املركز األول من حيث ارتفع مؤش������ره بنسبة 42.5 %، 

تبعه قطاع األغذية مبعدل منو بلغت نسبته 10.8 %، 

فقطاع اخلدمات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 4.3 %.
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أهم النتائج والمؤشرات المالية لعام 2010

2009  2010  

1,140  1,142 اإجمايل الأ�صول )مليون دينار كويتي( 

18,107  14,263 الربح الت�صغيلي )األف دينار كويتي( 

الربح الت�ضغيلي )األف دينار كويتي(اإجمايل الأ�ضول )مليون دينار كويتي(

20102010

1,142

14,263



38

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين



39



40

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2010



41

بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



42

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



43

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



44

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



45

ايضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



46

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



47

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



48

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



49

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



50

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



51

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



52

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



53

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



54

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



55

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



56

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



57

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



58

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



59

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



60

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



61

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



62

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



63

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



64

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



65

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



66

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



67

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



68

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



69

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



70

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



71

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



72

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



73

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



74

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



75

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



76

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



77

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



78

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



79

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



80

ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010



www.kib.com.kw | 1 866 866


