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 َوُقوُلوا َق���ْوال �َصِديًدا، 
َ هَّ
ُق���وا الل ِذي���َن اآَمُنوا اتهَّ يَُّها الهَّ

َ
ق���ال الل تع���اىل “ َيا اأ

 َوَر�ُصوَلُه َفَقْد َفاَز 
َ هَّ
ْعَماَلُك���ْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطْع الل

َ
ِلْح َلُكْم اأ ُي�صْ

َفْوًزا َعِظيًما”.
�صدق الل العظيم ) االآيات 70-71 من �صورة االأحزاب (

احلم����د الل رب العامل����ن و ال�ص����الة و ال�ص����الم عل����ى ر�صولنا االأم����ن وعلى اآله 

و�صحبه اأجمعن.

ال�ضادة امل�ضاهمون الأفا�ضل 

ال�ضالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته 

ي�ص���رين اأن اأ�صع ب���ن اأيديكم التقري���ر ال�صنوي لبنك الكويت ال���دويل لل�صنة 

املالي���ة املنتهي���ة يف 2009/12/31 و الذي يت�صمن ما مت حتقيقه من اإجنازات 

وجه���ود لتنمية حق���وق امل�صاهمن و تعزيز اأعمال البن���ك باالإ�صافة اإىل اإبراز 

اأه���م التط���ورات االقت�صادية و امل�صرفي���ة العاملية و االإقليمي���ة واملحلية التي 

اأحاطت ببيئة العمل امل�صريف يف دولة الكويت.

فق���د قام بن���ك الكويت الدويل خالل ع���ام 2009 مبزاول���ة اأعماله امل�صرفية 

القائم���ة على هدى ال�ص���رع االإ�صالمي احلنيف و�صط اأج���واء اقت�صادية بالغة 

التعقي���د تعر�س االقت�صاد الكويتي خاللها حلال���ة من االنكما�س امللحوظ بلغ 

%. و رغما عن تاأثريات   معدل���ه ح�صب تقديرات �صندوق النقد ال���دويل -1.9 

تلك االأو�صاع على الطلب الكلي على االأن�صطة امل�صرفية، فقد ا�صتطاع البنك 

و بحمد الل تو�صيع دائرة اأعماله و ذلك بزيادة اإجمايل املوجودات لعام 2009 

%.و قد مت ذلك بف�صل الل و عونه، ثم بف�صل ال�صيا�صات املالئمة  بن�صبة 5.3 

التي اختطها جمل����س االإدارة و امل�صتمدة من تو�صيات جمعيتكم املوقرة حيث 

جنح���ت االإدارة التنفيذي���ة يف بلورته���ا يف �ص���كل خدمات م�صرفي���ة متطورة 

ومنتجات ا�صتثمارية ناجحة. 

اأخواين امل�ضاهمون 

مل يك���ن يت�صن���ى لنا حتقيق ما مت عام 2009 �ص���وى بانتهاج خطة ا�صرتاتيجية 

تطويري���ة الأعم���ال البنك ج���رى تنفيذه���ا على م���دار العام اعتم���دت ب�صكل 

رئي�ص���ي على : تو�صيع �صبكة الفروع بافتتاح فروع جديدة، و حت�صن اخلدمات 

امل�صرفي���ة عرب توف���ري خدمة االت�صال الدويل و تطوي���ر القنوات االلكرتونية 

وتقوي���ة العالقات م���ع عمالء البنك ع���رب مركز االت�ص���االت، و توفري عملية 

البي���ع املتقاطع ببيع اأكرث م���ن منتج للعميل الواحد، و اإمت���ام عملية ا�صتبدال 

كاف���ة بطاقات اخل�ص���م و االئتمان ببطاق���ات ال�صريحة الذكي���ة. كما و �صهد 

ع���ام 2009 اإطالق بطاقة املي�ص���رة التي تقدم للعمالء اإمكاني���ة ال�صراء على 

احل�صاب ب�صهولة و ي�صر و ت�صوية املبالغ امل�صتحقة عن طريق االأق�صاط. كذلك 

جرى خ���الل ذلك العام االلتزام بتطبيق املعاي���ري اخلا�صة بكفاية را�س املال 

واختبارات ال�صغط و عمليات التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال. و من ناحية 

اأخ���رى مت التو�صع يف ن�صاط التقييم العقاري. و عل���ى م�صتوى املوارد الب�صرية 

% كما مت تنفيذ م�صروعات  مت الو�ص���ول بن�صب���ة العمالة الوطنية اإىل ن�صبة 62 

رائدة ا�صتهدفت بناء قدرات املوظفن و متكينهم من تطوير خدمة العمالء.

ال�ضادة امل�ضاهمون الأفا�ضل 

متك����ن البنك عام 2009 من االرتفاع باالأرباح الت�صغيلية اإىل 18.1 مليون دينار 

% ع����ن العام ال�صابق. و بعد  و ذل����ك بزي����ادة و قدرها  7 مليون دينار تعادل 62 

ا�صتقطاع خم�ص�صات مالية بنحو 26.3 مليون دينار ملواجهة اأي تراجع حمتمل 

يف الن�صاط االقت�صادي و تعرث لبع�س العمالء عن ال�صداد ومتا�صيا مع اإر�صادات 

اجله����ات الرقابي����ة الر�صمية املخت�ص����ة، فقد حتولت النتائ����ج املالية اإىل �صايف 

خ�ص����ارة بلغ����ت 8.2 مليون دينار. و جت����در االإ�صارة اإىل اأن����ه وباالإ�صافة اإىل تلك 

املخ�ص�صات املالي����ة فاإن البنك مازال حمتفظا ومنذ عام 2008 مبخ�ص�صات 

احرتازية بلغت 7.0 مليون دينار كان قد مت تكوينها اإتباعا ملبداأ احليطة احلذر.  

و قد اأو�صحت البيانات املالية لعام 2009 املوؤ�صرات الهامة االآتية :

اأول: منو الن�ضاط امل�ضريف الكلي للبنك : 

% عن  بل���غ اإجمايل املوجودات لعام 2009 نح���و 1.1  مليار دينار بزيادة 5.31 

الع���ام    ال�صاب���ق. و يف جان���ب املوارد متكن البن���ك من زي���ادة ودائع العمالء 

% عن  واملوؤ�ص�ص���ات املالية و ذل���ك اإىل 946 مليون دينار، بزي���ادة ن�صبتها 5.2 

الع���ام ال�صابق. و يف اإطار ت�صغيل املوارد املتاح���ة ارتفع �صايف حمفظة التمويل 

%. و تعك�س ه���ذه النتائج بال �صك  اإىل 764 ملي���ون دينار بزي���ادة ن�صبتها 6.2 

اجله���ود املثمرة التي بذلها جمل�س اإدارة البن���ك و اإدارته التنفيذية من خالل 

العم���ل عل���ى اال�صتغ���الل االأمثل للم���وارد الب�صرية و املادية مع���ا و يف اإطار من 

االأولويات املرتبة.

ثانيا: منو الأرباح الت�ضغيلية : 

عك�صت نتائج اأعمال البنك للعام 2009 منو االأرباح الت�صغيلية اإىل 18.1 مليون 

دين���ار و ذلك بعد ا�صتبعاد االإيرادات غري االعتيادي���ة امل�صجلة يف عام 2008 

والبالغة 14.5 مليون دينار نتيجة كل من حت�صيل فوائد معلقة ل�صنوات �صابقة 

ع���ن دي���ون متاأخرة لعم���الء متعرثين بقيم���ة 7.0 مليون دين���ار باالإ�صافة اإىل 

تخفي�س راأ�س مال اإحدى ال�صركات التابعة للبنك و ا�صتالم اأرباح عن �صنوات 

�صابقة بلغت 7.5 مليون دينار.  

ثالثا: منو حقوق امل�ضاهمني و الحتياطيات : 

بل����غ جمموع حقوق امل�صاهمن ع����ام 2009 نحو 173 مليون دين����ار كويتي بزيادة 

5.1% عن العام ال�صابق، و مازال البنك يحتفظ مبا مت ا�صتقطاعه يف عام 2008 
والبال����غ 9.5 مليون دينار كويتي و مت حتويله اإىل ح�صاب االحتياطي العام و ذلك 

متا�صي����ا مع اإر�صادات اجلهات الرقابية املخت�صة و اإتباعا ملبداأ احليطة و احلذر 

يف �ص����وء الظ����روف االقت�صادية التي مت����ر بها الب����الد. و باالإ�صافة اإىل ذلك مت 

ا�صتقطاع ن�صيب االحتياطي القانوين و البالغ 2 مليون دينار كويتي.

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
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وعل���ى �ص���وء �ص���ايف اخل�صائ���ر املحققة ف���اإن جمل����س االإدارة يعت���ذر لالأخوة 

امل�صاهم���ن ع���ن عدم متكنه من توزي���ع اأرباح لهذا الع���ام و ناأمل ا�صرتداد ما 

مت تكوين���ه من خم�ص�صات يف اأعق���اب انفراج  االأزم���ة االقت�صادية الراهنة 

وتال�صي امل�صببات التي حتمت تكوين هذه املخ�ص�صات.

اأخواين امل�ضاهمون الأفا�ضل 

وعل���ى الرغم من التحديات املاثل���ة، فاإن البنك يتطلع وبقدر عال من التفاوؤل 

للم�ص���ي قدما يف حتقيق االأهداف الرئي�صي���ة املخطط لها خالل عامي 2010 

و 2011 بع���ون الل و توفيق���ه وذلك بالرتكيز على تعزي���ز املركز املايل للبنك 

وتو�صيع �صبكة الفروع وتطوي���ر املنتجات امل�صرفية وحتديث خدمات العمالء 

واالرتقاء بقدرات العاملن. 

و ل�ص���وف يت�صاع���د اجلهد ب���اإذن الل خالل ع���ام 2010 لتحقي���ق املزيد من 

املكا�صب مبا يف ذلك تطبيق �صيا�صة اإعادة هيكلة املحفظة اال�صتثمارية للبنك 

وفقا ملعايري انتقاء اال�صتثمارات ال�صائلة  و املدرة مع الرتكيز على اال�صتثمارات 

املحلي���ة و اخلليجية. و�صوف تتوا�صل امل�صاعي بع���ون الل الفتتاح ثمانية فروع 

اإ�صافي���ة لريتفع العدد الكلي للفروع بنهاية ع���ام 2010 اإىل ت�صعة ع�صر فرعا 

ت�صتهدف جمتمعة تو�صيع قاعدة عمالء البنك وزيادة الودائع وتنمية االأن�صطة 

امل�صرفية الكلية للبنك.

الأخوة امل�ضاهمون الكرام،

قبل �صتة اأعوام م�ص����ت، ويف اأعقاب �صدور قرار بنك الكويت املركزي باملوافقة 

املبدئي����ة على حتول البنك من بنك تقليدي متخ�ص�س اإىل بنك اإ�صالمي �صامل 

قمت����م بانتخابي رئي�صًا ملجل�����س االإدارة وحملتموين م�صئولي����ة اال�صطالع بقيادة 

عملي����ة التحول. االآن، وبعد اأن اأكملت معكم دورت����ن متتابعتن فاإين اأتقدم لكم 

جميعًا بوافر ال�صكر والتقدير على ثقتكم الغالية التي اأوليتموين اإياها وا�صمحوا 

يل ب����اأن اأعلن لكم عن عدم رغبتي يف التجديد لع�صويتي مبجل�س االإدارة للدورة 

املقبلة. واأرى اأنه من حقكم علي اأن اأخل�س لكم ويف عجالة اأبرز مالمح م�صرية 

اأعم����ال البنك خالل الدورة املنق�صية التي ت�صرف����ت برئا�صة املجل�س فيها. فقد 

كان����ت اأطي����ب ثمار هذه الف����رتة قيادتنا لعملي����ة التح����ول اإىل موؤ�ص�صة م�صرفية 

اإ�صالمي����ة �صاملة يف االأول من يوليو 2007 والتي متت وبعون الل من خالل عزم 

اأكي����د وعمل دوؤوب وبقدر عال من االإتق����ان والنجاح والتميز وعرب مراحل قامت 

عل����ى خط����ة ا�صرتاتيجي����ة متكاملة وات�صم����ت بتفا�صيل فنية دقيق����ة و�صل�صلة من 

املحاور واملتطلبات واملهام وال�صوابط الت�صريعية وامل�صرفية واملالية والتنظيمي�ة. 

كذل����ك فقد اأمكن وبف�صل الل طرح العديد من املنتج����ات اال�صتثمارية املتنوعة 

وتقدمي حزم����ة متكاملة من اخلدمات امل�صرفية املتط����ورة اعتمادًا على اأحدث 

م�صتج����دات تكنولوجي����ا امل�ص����ارف وتطبيقاته����ا. واعتمادًا على كل م����ن تو�صيع 

ال�صبك����ة امل�صرفية للبنك وذلك بافتت����اح ثمانية فروع جديدة يف مناطق جتارية 

و�صكني����ة، وباملزيد من بناء قدرات املوظف����ن يف اإطار هيكلة متطورة، ويف اإطار 

م����ن اخلطط التطويرية املتكاملة اأمك����ن وبحمد لل حتقيق مكا�صب مالية جيدة 

يف الف����رتة م����ا بن نهاية عام 2006 ونهاية ع����ام 2009 اإذ مت تقوية املركز املايل 

للبن����ك حيث ك�صر اإجمايل املوجودات حاجز امللي����ار دينار، ومتت �صيانة حقوق 

امل�صاهم����ن، وزيدت املوارد غري الذاتية من ودائع العمالء واملوؤ�ص�صات املالية – 

حي����ث اأ�صبحت مرة ون�ص����ف عما كانت عليه قبل فرتة التح����ول – وجرى اإدارة 

حمفظ����ة التمويل التي ارتفعت مبا يقارب 60% بقدر عال من االإدارة الرا�صدة. 

واأ�صدقك����م الق����ول باأن اخلط����ة اال�صرتاتيجية الت����ي اعتمدمتوه����ا للبنك قد مت 

اإجنازه����ا يف حدود تقارب 90% من االأهداف املر�صوم����ة. واأنا اإذ اأغادر موقعي 

برئا�صة جمل�س اإدارة البنك بنف�س را�صية وقلب مطمئن و�صكر لل العلي القدير 

اأرى لزام����ًا علي اأن اأرفع راية الوف����اء جلمعيتكم املوقرة التي كانت وراء امل�صرية 

الناجح����ة لعملية التحول وح�صد ثماره، واأن اأمد يد امل�صافحة ال�صادقة جلميع 

من زاملني يف ع�صوية جمل�س االإدارة، واأن اأنقل اآيات العرفان لالإدارة التنفيذية 

وجلمي����ع موظفي البنك الذين �صخ����روا كل خرباتهم وجهوده����م الأجل االرتقاء 

باأعم����ال البن����ك يف هيئته اجلدي����دة متمنيًا لكم جميع����ًا وللموؤ�ص�صة املرموقة كل 

ال�صالح والفالح والنجاح وبرعاية من الل �صبحانه وتعاىل.

اأخواين امل�ضاهمون الأفا�ضل

ونح���ن اإذ نتقدم اإىل ح�صراتكم بهذا التقري���ر، ال ي�صعنا اإاّل اأن نزجي ال�صكر 

اجلزيل لكل من وقف اإىل جانبنا لي�صد من اأزرنا بامل�صاندة والت�صجيع للم�صي 

قدم���ًا واالنط���الق نحو اآفاق امل�صتقب���ل الزاهر باإذن الل، وعل���ى راأ�صهم بنك 

الكوي���ت املرك���زي لدعم���ه وم�صاندت���ه الدائمة لن���ا مثمنن ل���ه دوره الرقابي 

واالإ�صرايف املميز. وال يفوتنا يف هذا املقام اأن نتقدم بخال�س ال�صكر والتقدير 

اإىل كاف���ة م�صاهمين���ا وعمالئنا الكرام الذين اأ�صهم���وا بقدر وافر يف حت�صن 

املركز املايل للبنك خالل عام 2009 وال�صكر مو�صول لالأخوة اأع�صاء جمل�س 

اإدارة بن���ك الكويت الدويل، واأ�صح���اب الف�صيلة اأع�صاء الهيئ���ة اال�صت�صارية 

ال�صرعية للبنك، والقيادة التنفيذية للبنك وكافة املوظفن.

وفقنا الل واإياك����م ملا فيه خي����ر ومنفع�����ة عمالئنا وم�صلحة وطنن���ا احلبيب 

الكوي���ت، متمنن لك�������م وللجمي��������ع التوفيق وال�ص���داد وملوؤ�ص�صتن���ا الواع��دة 

امل��زي���د من االزده���ار والنجاح حت���ت رعاية �صاح���ب ال�صم���و اأم���ري الب���الد 

ال�صي���خ / �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح حفظ���ه الل ورعاه و�صمو ويل العهد 

االأمن ال�ص�يخ/ نواف االأحمد اجلابر ال�صباح حفظه الل و�صمو رئي�س جمل�س 

الوزراء    ال�صيخ/ نا�صر املحمد االأحمد ال�صباح حفظه الل.

امل�صري” اإليك  و  اأنبنا  اإليك  و  توكلنا  عليك  “ربنا 
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

عبد الوهاب حممد الوزان

رئي�س جمل�س االإدارة
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ال�ضيد / حميد احمد الر�ضيد

الع�صو املنتدب

ال�ضيخ / حممد جراح ال�ضباح

نائب رئي�س جمل�س االإدارة

ال�ضيد / توفيق �ضمالن البحر

ع�صو جمل�س االإدارة

ال�ضيد / جا�ضم ح�ضن زينل

ع�صو جمل�س االإدارة

ال�ضيد / جعفر �ضادق القالف

ع�صو جمل�س االإدارة

ال�ضيد / ع�ضام قا�ضم اأبل

ع�صو جمل�س االإدارة

ال�ضيد / د. حيدر ح�ضن اجلمعة

ع�صو جمل�س االإدارة

ال�ضيد / اأنور جواد بوخم�ضني

ع�صو جمل�س االإدارة

اأع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�ضيد / عبدالوهاب حممد الوزان

رئي�س جمل�س االإدارة
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ال�ضيدة/ �ضياء الع�ضفور

م�صاعد املدير العام لالإدارة امل�صرفية لالأفراد

املدير العام بالوكالة

ال�ضيد/ �ضليمان البق�ضمي

م�صاعد املدير العام 

االإدارة  امل�صرفية التجارية والدولية 

ال�ضيدة/ ملياء الطبطبائي

املدير التنفيذي 

اإدارة تقنية املعلومات

ال�ضيد/ كامل اجلبايل

املدير املايل

اإدارة الرقابة املالية

ال�ضيد/ اأكرب �ضديق

مدير اإدارة اخلزينة بالوكالة

ال�ضيد/ عبداهلل الق�ضار 

مدير اإدارة اال�صتثمار بالوكالة

ال�ضيد/ انطوان �ضخن

املدير التنفيذي

اإدارة املخاطر

ال�ضيد/ فوؤاد مندين 

املدير التنفيذي

اإدارة املوارد الب�صرية

ال�ضيد/ من�ضور �ض�ضرتي

املدقق الداخلي العام

مدير اإدارة التدقيق

د. �ضادق اأبل

مدير اإدارة البحوث االقت�صادية 

واأمن �صر جمل�س االإدارة

ال�ضيدة/ منى البلو�ضي

املدير التنفيذي بالوكالة

اإدارة العمليات

ال�ضيد/ يحيى غلوم

امل�صت�صار القانوين العام

مدير االإدارة القانونية

الإدارة التنفيذية
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ال�ضيخ اأحمد بزيع اليا�ضني

رئي�س الهيئة

د.خالد مذكور املذكور

نائب رئي�س الهيئة

د. عبدالعزيز خليفة الق�ضار

ع�صو ومقرر الهيئة

ال�ضيخ م�ضطفى ح�ضن الزلزلة

ع�صو الهيئة

د. علي ح�ضني ال�ضالح

ع�صو الهيئة

اأ�ضحاب الف�ضيلة

اأع�ضاء هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية
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احلمد لل رب العاملن، وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد امل�صطفى 

املختار وعلى اآله و�صحبه واأتباعه االأخيار. اأما بعد : 

لق���د اأدخلت امل�ص���ارف االإ�صالمية اأ�ص�ص���ًا للتعامل تعتم���د على امل�صاركة 

يف االأرب���اح واخل�صائ���ر واأوج���دت اأنظمة للتعامل اال�صتثم���اري من خالل 

�صي���غ ا�صتثماري���ة عدي���دة  ال تعتم���د على القي���ام بدور الو�صاط���ة املالية 

م���ن خ���الل  اال�صتثماري���ة  الو�صاط���ة  اأ�صل���وب  تعتم���د  التقليدية،واإمن���ا 

عملي���ات)البيوع  واالإيجارات، وامل�صاركات، وعمليات اال�صرتباح(، وبذلك 

قدم���ت امل�صارف االإ�صالمية منوذجًا اقت�صادي���ًا م�صتقاًل عن امل�صرفية 

التقليدية، من حيث ال�صكل وامل�صمون، فاال�صتثمار االإ�صالمي  هو ا�صتثمار 

يرتبط باقت�صاد حقيقي تكون احلركة املالية والنقدية فيه تابعة للن�صاط 

االقت�صادي الأ�صول حقيقية وخلدمات تلبي احتياجات املجتمع الواقعية، 

ولقد �صهدت امل�صارف االإ�صالمية يف العقد االأخري منوًا وتو�صعًا ملحوظًا 

ورافق ذلك ظهور عدد كبري من االأوعية اال�صتثمارية امل�صرتكة ك�صناديق 

و�صك���وك اال�صتثم���ار االإ�صالمية  العامل���ة يف جمال التاأج���ري والعقارات 

واالأ�صهم وال�صل���ع وغريها، ولقد اأثبتت كفاءتها يف مواجهة االأزمة املالية 

العاملي���ة  وتوجهت اأنظار رواد االقت�ص���اد العاملي اإىل درا�صة االأ�ص�س التي 

يقوم عليها االقت�صاد االإ�صالمي،وهي م�صئولية كبرية نتحملها نحن وكل 

من ي�صاهم يف اإر�صاء هذه النظم والقواعد الربانية،يف املعامالت املالية 

لرت�صيخ مبداأ العدال���ة والك�صب احلالل والبعد عن املحرمات وال�صبهات 

وم���ن هنا كانت عملي���ة االرتق���اء بامل�صرفية االإ�صالمي���ة وتطويرها  من 

اأوج���ب الواجبات   على امل�صارف االإ�صالمية للم�صاهمة يف تقدمي منوذج 

يحقق م�صالح النا�س ويدفع امل�صار عنهم.

 والل ن�ص���األ اأن يكون لبنك الكويت ال���دويل م�صاهمته لالرتقاء مب�صرية 

امل�صرفي���ة االإ�صالمي���ة اإىل امل�صت���وى االأمث���ل ال���ذي يع���ود باخل���ري على 

جمتمعن���ا الكويتي والعامل اأجمع  لتنعم الب�صرية بهدي الل العلي القدير 

القائل :

َبًة  ���ُه َحَياًة َطيِّ ْنَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَينهَّ
ُ
ْو اأ

َ
ا ِمْن َذَك���ٍر اأ احِلً { َم���ْن َعِم���َل �صَ

ْح�َصِن  َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن} )�صورة النحل، االآية 97(
َ
ْجَرُهْم ِباأ

َ
ُهْم اأ َوَلَنْجِزَينهَّ

 د. عبد العزيز خليفة الق�ضار

ع�صو ومقرر هيئة الفتوى والرقابة ال�صرعية

كلمة هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية
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احلم���د لل وال�ص���الة وال�صالم عل���ى  �صيدنا حممد وعل���ى اآله و�صحبه 

و�صلم، وبعد،،،

ف���اإن هيئ���ة الفت���وى والرقاب���ة ال�صرعية يف بن���ك الكويت ال���دويل توجز 

اأعمالها  التي قامت بها  يف عام 2009 فيما يلي :

مت عق���د خم�س اجتماع���ات لهيئة الفتوى والرقاب���ة ال�صرعية  و�صدر   -

عنه���ا قرارات بل���غ عدده���ا )23( ثالث���ة وع�صرين ق���رارًا ، تنوعت 

اأحكامها ح�صب االإدارات املختلفة يف البنك.

وبلغت العق���ود واالتفاقيات التي ُعر�صت على هيئ���ة الفتوى والرقابة   - 

ال�صرعي���ة  )9( ت�صعة عقود، يف االإجارة املنتهي���ة بالتمليك، والوكالة 

باال�صتثم���ار، واملرابحة الدولي���ة، واعتماد بع�س الر�ص���وم والعموالت 

املتعلقة باأعمال وخدمات البنك، ميا يتعلق بن�صاط االإدارة امل�صرفية 

التجارية.

و يف جم���ال االإدارة امل�صرفي���ة لالأفراد فق���د مت اعتماد عقد �صروط   -

بطاق���ات االئتمان امل�صرفية لبنك الكويت الدويل، وكذلك مت تعديل 

بع�س الر�صوم والعموالت املتعلقة باخلدمات امل�صرفية.

اأما يف جمال اإدارة اال�صتثمار فقد مت مراجعة ومناق�صة عقود الوكالة   -

يف اال�صتثم���ار اخلا�ص���ة بق�ص���م اال�صتثم���ار م���ع ال�ص���ركات االأخرى، 

وكذلك العقود التي مت مبوجبها التخل�س من املحافظ التقليدية من 

متعلقات البنك ال�صابقة لفرتة ما قبل التحول.

و يف جم���ال اإدارة الت�صوي���ق والعالقات العامة فقد مت تعديل اأو اإقرار   -

اإعالنات الت�صويق، وبرو�صورات اأنواع احل�صابات والودائع، والبطاقات 

امل�صرفية،والرعايات اخلا�صة بالبنك.

اأم���ا يف جم���ال الرقابة ال�صرعي���ة : متهَّ التاأكد م���ن اأن  اأن�صطة البنك تتم 

وفق ال�صواب���ط ال�صرعية التي و�صعتها هيئة الفت���وى والرقابة ال�صرعية 

يف البنك.

تقرير موجز لأعمال ومنجزات هيئة الفتوى 

والرقابة ال�ضرعية
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1- التطورات القت�ضادية العاملية :

�ص���كل عام 2009 عالم���ة بارزة يف امل�صار التاريخ���ي لالقت�صاد العاملي، 

حي���ث �صاعت خالل ذلك العام اأجواء الرك���ود االقت�صادي كنتاج حتمي 

لالأزم���ة املالية العاملية التي كانت قد اندلع���ت يف �صبتمرب 2008 خملفة 

وراءه���ا ت���اآكال يف قيم االأ�ص���ول، و عج���زا يف ال�صيولة النقدي���ة الدولية 

جتاوزت حدود 4.0 تريليون دوالر اأمريكي، و حاالت انهيار يف املوؤ�ص�صات 

امل�صرفي���ة بل���غ عددها بنهاي���ة 2009 يف الوالي���ات املتح���دة االأمريكية     

وحده���ا 140 بن���كا و تراجعًا ملحوظًا يف ن�ص���اط 2,000 �صركة اأوروبية. 

ومع احتدام االأزمة املالية تراجعت الدخول القومية، و انح�صرت معدالت 

الطلب الكلي على ال�صلع و اخلدمات فانكم�صت تبعا لذلك معدالت النمو 

االقت�ص���ادي مبعظم بل���دان العامل و تف�صت اأو�ص���اع البطالة حيث بلغت 

نح���و 15.5% ب���كل من اأمريكا و منطقة الي���ورو. و ي�صتفاد من تقديرات 

�صن���دوق النقد ال���دويل باأن تراج���ع معدالت النمو االقت�ص���ادي و الذي 

يعرب عن حاالت الركود قد بلغ خالل عام 2009 نحو -4.2% يف منطقة 

الي���ورو، و -2.7% يف اأمريكا. و بف�صل متك���ن جمموعة البلدان النا�صئة 

م���ن ت�صجيل معدالت منو اقت�صادية م�صجعة كال�صن : 8.5% و الهند : 

5.4%، ا�صتقر معدل الركود االقت�صادي لعموم بلدان العامل عند حدود 

1.1%.  واإزاء تراجع الطلب العاملي الكلي على ال�صلع  واخلدمات هبطت 

اأ�صعار جميع ال�صلع االأولية واأ�صعار املواد الغذائية بحوايل 40% و %15 

على الت���وايل مقارن���ة بالعام ال�صاب���ق. و تبعا لذل���ك انح�صرت معدالت 

الت�صخم خالل الن�صف االأول من عام 2009 لت�صبح يف حدود املعدالت 

املتدني���ة  بدال م���ن املعدالت القيا�صي���ة التي �صجلت خ���الل عام 2008. 

وعل���ى م�صتوى بلدان الع���امل اأجمع انخف�س مع���دل الت�صخم من %6.5 

اإىل 1.8% بينما كان الرتاجع يف البلدان املتقدمة من 3.3% اإىل %0.3 

والبلدان النامية و النا�صئة معا من 9.7% اإىل %5.0. 

التطورات القت�ضادية العاملية

والإقليمية واملحلية 
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وخالل عام 2009 ن�صطت جهود العديد من بلدان العامل الحتواء ظاهرة 

الركود االقت�صادي، فتم اإعداد خطط اقت�صادية اإنقاذية طموحة، جرى 

الرتكي���ز من خاللها على �صخ اأم���وال معتربة م�صحوبة بزيادة ملمو�صة 

يف االإنف���اق العام. ومع كل فقد كانت اأك���رث االأدوات ا�صتخداما هي اأداة 

�صعر الفائدة – يف اإطار تطبيق �صيا�صات نقدية تو�صعية - وذلك بهدف 

تخفي����س كلفة التمويل و من ثم تو�صيع دائرة الن�صاط االقت�صادي. و يف 

�صبي���ل حتقيق ذلك الهدف اجتهت بع�س البل���دان ال�صتحداث ما يعرف 

بالفائ���دة ال�صفري���ة. وق���د قامت كل م���ن بريطانيا والوالي���ات املتحدة 

االأمريكية باإج���راء تخفي�صات ملمو�صة يف اأ�صعار الفائدة يف عام 2009 

وذل���ك باالإبق���اء عل���ى معدل فائ���دة بل���غ 0.25 نقطة للوالي���ات املتحدة 

االأمريكي���ة و0.5 نقط���ة ب���دال من 2 نقط���ة لع���ام 2008 لربيطانيا. ومل 

تتخل���ف بقية البلدان ال�صناعية كثريا عن ذلك امل�صار حيث مت تخفي�س 

اأ�صع���ار الفائدة يف ذات الفرتة  ومنطق���ة اليورو يف جمملها اإىل 1 نقطة 

بدال من 2.5 نقطة واليابان اإىل 0.1 نقطة . 

وعلى الرغم من اأن عددا حمدودا من البلدان ال�صناعية كاليابان، وفرن�صا، 

واأملاني����ا قد متكنت من الدخول اإىل مرحلة التعايف االقت�صادي قبيل انتهاء 

2009، اإال اأن العدي����د م����ن بلدان العامل ال ت����زال ت�صكو من تداعيات االأزمة 

املالي����ة العاملي����ة وا�صتداد موجة الرك����ود االقت�صادي، ولعل عل����ى راأ�س هذه 

القائمة االأخرية تاأتي كل من الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا. 

و يف ه���ذه االأثن���اء تعر�صت معظم العم���الت الرئي�صية حلاالت من عدم 

اال�صتق���رار مب���ا يف ذلك ال���دوالر االأمريكي الذي كان ق���د �صجل حت�صنا 

ن�صبي���ا يف اأ�صع���ار �صرفه اأواخ���ر عام 2008 و اأوائل ع���ام 2009 ثم عاد 

اإىل اأو�ص���اع الرتاج���ع. و ق���د دفع ذل���ك الو�ص���ع بامل�صتثمري���ن لالإقبال 

املتزاي���د على معدن الذهب كم�صت���ودع اآمن للقيمة وو�صيلة فاعلة حلفظ 

االحتياطيات و بالقدر الذي �صجلت معه اأ�صعار الذهب ارتفاعا ملحوظا 

و ذلك من 878.2 دوالر لالأون�صة بنهاية عام 2008 اإىل 1,096.2 دوالر 

بنهاية عام 2009، اأي بزيادة ن�صبتها 25%. 

و اعتمادا على ا�صتمرار تنفيذ الدعم املايل احلكومي بتطبيق ال�صيا�صات 

املالية التو�صعية اإىل جانب ال�صيا�صات النقدية الرامية اإىل اإبقاء معدالت 

الفائدة �صمن حدود منخف�صة ت�صمح بت�صجيع متويل االأن�صطة االقت�صادية 

املختلفة، ف���اإن التوقعات الراجحة ت�صري اإىل اإمكانية دخول معظم بلدان 

العامل ال �صيما ال�صناعية منه���ا اإىل مرحلة التعايف االقت�صادي اأوا�صط 

ع���ام 2010 وفقا ملعدالت من���و اقت�صادي حقيقي بح���دود 3.0% لعموم 

بلدان العامل، و 1.5% الأمريكا، و 0.9% ملنطقة اليورو.

2- التطورات القت�ضادية بدول جمل�س التعاون اخلليجي: 

�صه���د االقت�صاد االإقليمي بوجه ع���ام و اقت�صاديات بلدان اخلليج بوجه 

خا����س خالل ع���ام 2009 العديد من التطورات الهام���ة، كانت اأبرزها: 

تط���ورات اأ�ص���واق النف���ط و تراجع مع���دالت النمو االقت�ص���ادي، وتفجر 

االأزمة املالية باإمارة دبي. 

و كان���ت اأ�صعار النف���ط قد ا�صتهلت عام 2009 برتاج���ع حاد و ذلك اإىل 

41.41 دوالر للربميل بدال من 148 دوالرا اأوا�صط العام ال�صابق 2008. 

و �صرع���ان ما اأخ���ذت االأ�صع���ار يف الت�صاعد التدريج���ي حتت جمموعة 

م���ن املوؤث���رات اأبرزه���ا تزاي���د منو الطل���ب العامل���ي على النف���ط اخلام 

ج���راء انتهاج العديد من البلدان – ال �صيم���ا ال�صناعية منها - خططا 

اقت�صادي���ة انقاذي���ة  طموحة، ومتكن بل���دان منظمة اأوب���ك من التقيد 

بح���دود احل�ص����س االإنتاجية املقررة من قبل املنظم���ة مما �صاعد على 

انخفا����س االإنت���اج الكلي للع���ام 2009 بن�صبة 7.0% ع���ن العام ال�صابق 

حيث ا�صتق���ر االإنتاج اليومي عند 29.0 مليون برمي���ل اليوم. و لقد اأدى 

ذل���ك اإىل ا�صطراد ت�صاع���د اأ�صعار النفط والتي بلغ���ت عند نهاية عام 

2009 قراب���ة 80.0 دوالر للربميل. ورغما ع���ن ذلك وكنتيجة النكما�س 

متو�ص���ط �صعر النف���ط اخلام فقد تراجع���ت العائ���دات النفطية لبلدان 

اأوبك م���ن 971.0 مليار دوالر للعام 2008 اإىل 558.0 مليار عام 2009 

و بن�صبة بانخفا�س ن�صبته %43.

ويف �ص���وء تراجع عائداتها النفطية للع���ام 2009 اجتهت بلدان جمل�س 

التع���اون اخلليجي اإىل اإرج���اء  تنفيذ العديد م���ن م�صروعاتها التنموية 

بقيم���ة تقدر بنحو 574 ملي���ار دوالر ت�صكل ح�صة ن�صبتها نحو %25 من 

اإجم���ايل قيم���ة امل�صروعات املخطط لها خالل ع���ام 2009 و التي ت�صل 

اإىل 2.2 تريليون دوالر. 
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و تاأ�صي�ص���ا على تلك التطورات، دخلت اقت�صاديات بلدان جمل�س التعاون 

اخلليجي اإىل دائرة الركود االقت�صادي. فبعد اأن كانت هذه املجموعة قد 

�صجل���ت معدل منو اقت�ص���ادي حقيقي بحدود 5.3 عام 2007، ثم %6.8 

عام 2008، تبدلت االأو�صاع بحيث هبط املعدل اإىل 0.5% عام 2009.

و ت�ص���ري توقعات �صندوق النقد ال���دويل اإىل اإمكانية دخول اقت�صاديات 

جمموعة بلدان جمل�س التعاون اخلليجي اإىل مرحلة التعايف االقت�صادي 

اأوا�ص���ط عام 2010 وفق معدل منو اقت�صادي بحدود 4.8% جراء تبني 

دول املجموعة خلطط تنموية طموحة يف �صل ت�صاعد اأ�صعار النف�ط.

ورغما عن تداعيات االأزمة املالية العاملية، فقد ا�صتطاعت بلدان جمل�س 

التعاون اخلليجي من زيادة اإجمايل االأ�صول االأجنبية ل�صناديق الرثوات 

ال�صيادي���ة التابعة لها من 668 ملي���ار دوالر بنهاية عام 2008 اإىل 797 

مليار دوالر بنهاية �صبتمرب 2009.

كما متكن���ت بلدان املجل�س من خالل ع���ام 2009 من تخفي�س معدالت 

الت�صخ���م لديه���ا و ذلك اإىل ح���وايل 2.0% يف املتو�صط ب���دال من 11.5 

للعام 2008.

و قد �صمل �صج���ل التطورات االقت�صادية ال�صلبي���ة بدول جمل�س التعاون 

للع���ام 2009، تفج���ر اأزمة دبي املالية ) اأو م���ا يعرف باأزمة ديون دبي ( 

يف نوفم���رب من ذات الع���ام ، حيث طلبت �صركة دب���ي العاملية – التابعة 

حلكوم���ة اإم���ارة دبي – من دائنيه���ا املوافقة على تاأجي���ل �صداد الديون 

امل�صتحق���ة عليها. و ي�صل اإجمايل ديون االإمارة اإىل نحو 80 مليار دوالر 

م�صتحقة ال�ص���داد. فاالأزمة اعتمادا على املقايي����س االقت�صادية ال تبدو 

حمدودة. فبا�صتخدام موؤ�ص���ر ن�صبة الديون اإىل الناجت املحلي االإجمايل 

لع���ام 2009 ف���اإن الن�صبة تبل���غ 101% الإمارة دبي مقاب���ل 98% للدول 

املتقدم���ة و 39% للدول النامية. و قد ترتب على وقوع االأزمة انعكا�صات 

�ص���ارة  حلق���ت باأ�صواق املال يف حينها و حالة م���ن التخوف من تقاع�س 

الن�صاط اال�صتثم���اري مبنطقة اخلليج بوجه عام و مع ذلك فاإن القراءة 

االقت�صادي���ة ت�ص���ري اإىل اإمكاني���ة ال�صيط���رة عل���ى االأزم���ة وامت�صا�س 

م�صاعفاته���ا املحتملة على بقية دول املنطقة و ذل���ك اعتمادا على عدد 

م���ن الفر�صيات اأهمها ح�صول اإمارة دبي على موافقة حكومة اإمارة اأبو 

ظبي يف تق���دمي العون املايل الكايف. وقد قامت حكومة  اأبو ظبي بالفعل 

بتقدمي دع���م مايل بحدود ع�ص���رة مليار دوالر. وثاين ه���ذه الفر�صيات 

ح���دوث انفراج اقت�صادي باالإمارة و على م�صتوى قطاعات املال والعقار 

والتجارة وال�صياحة بوجه خا�س اعتبارا من عام 2010.
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باإمكاني���ة جناحه���ا يف اال�صتح���واذ على %50 يف �ص���وق �صناعة التاأمن 

مبنطق���ة اخلليج خالل العامن املقبلن. و تعزي���زا مل�صرية �صناعة املال 

االإ�صالمي���ة، فاإن���ه من املنتظر اإن�ص���اء بنك اال�صتثم���ار الدويل منت�صف 

ع���ام 2010 يهت���م بزيادة  من���و ال�صناعة املالي���ة االإ�صالمي���ة و تر�صيخ 

انت�صاره���ا عاملي���ا براأ�صم���ال مبدئي و ق���دره 1.0 ملي���ار دوالر اأمريكي. 

وعل���ى �صعي���د دولة الكويت، تعم���ل حاليا ثالثة بن���وك اإ�صالمية، واأربعة 

وخم�ص���ون �صركة ا�صتثمارية اإ�صالمية. وت�صتح���وذ املوؤ�ص�صات االإ�صالمية 

عل���ى ح�صة متزايدة من احلجم الكلي للمعامالت املالية لل�صوق املحلية 

ت�صل اإىل الثلث. ومن اأبرز التطورات يف هذا ال�صدد، قيام بنك الكويت 

الوطن���ي باإ�صتمالك ح�صة ن�صبتها %40 يف راأ�س مال بنك بوبيان الذي 

ي���زاول اأعماله وفقا لل�صريعة االإ�صالمي���ة، كذلك فاإن ال�صاحة امل�صرفية 

االإ�صالمي���ة يف الكويت ترتقب ا�صتكمال بنك الكوي���ت و ال�صرق االأو�صط  

خلط���وة حتول���ه اإىل بنك اإ�صالم���ي باالإ�صافة اإىل بنك ورب���ة الكويتي – 

كموؤ�ص�ص���ة اإ�صالمي���ة – الذي دخل مرحل���ة التاأ�صي����س يف اأكتوبر 2009 

وق���د مت حتديد راأ�س م���ال البنك مببلغ 100 مليون دين���ار كويتي موزعا 

ب���ن %24 للهيئ���ة العامة لال�صتثم���ار و %76 كمنحة خم�ص�صة جلميع 

املواطن���ن الكويتين وبالت�صاوي و بواق���ع 684 �صهما لكل مواطن لريتفع 

معها عدد البنوك االإ�صالمية اإىل خم�صة.

3-  �ضوق �ضناعة املال الإ�ضالمية  
مل تظه���ر تداعيات االأزمة املالية العاملية اأي���ة اآثار �صلبية حم�صو�صة على 

تط���ور �صناعة امل���ال االإ�صالمية خالل ع���ام 2009 فقد �صج���ل اإجمايل 

اأ�ص���ول البنوك االإ�صالمية على م�صتوى الع���امل اأجمع تزايدا م�صطردا و 

ذلك من 750 مليار دوالر بنهاية عام 2008 اإىل 822 مليار بنهاية عام 

2009 بزي���ادة ن�صبتها %9.6. و يف هذا االإطار ف���اإن البنوك االإ�صالمية 
ببل���دان اخلليج �صكلت ح�ص���ة ن�صبتها %43) باإجم���ايل اأ�صول و قدرها 

353 مليار دوالر( �صمن اإجمايل ن�صاط �صناعة املال االإ�صالمية.

وقد اأكدت �صناع���ة املال االإ�صالمية م�صداقيتها و جدواها و قدرتها على 

جتن���ب امل�صاعف���ات ال�ص���ارة لالأزمة العاملية ب���ل و ك�صب ثق���ة املوؤ�ص�صات 

الدولية. ففي عام 2009 اأعلنت موؤ�ص�صة التمويل الدولية اإحدى موؤ�ص�صات 

جمموعة البن���ك الدويل قرارها باإ�صدار �صك���وك اإ�صالمية و ذلك للمرة 

االأوىل بقيمة 100 مليون دوالر على اأ�صا�س �صيغة التمويل االآجل. و هنالك 

العدي���د من من���اذج التعامل املايل ال���دويل التي تعك����س االهتمام الدويل 

املتزايد باالأدوات التمويلية االإ�صالمي�ة. فقد قامت �صركة جرنال اليكرتيك 

االأمريكي���ة عام 2009 بطرح �صكوك اإ�صالمي���ة مببلغ ن�صف مليار دوالر. 

و م���ن جهة اأخرى فباالإ�صاف���ة اإىل وجود خم�صة بنوك اإ�صالمية يف اململكة 

املتحدة، فقد ارتفع عدد البنوك التقليدية التي تعمل على تقدمي خدمات 

م�صرفية اإ�صالمية اإىل �صبعة ع�صر بنكا يف عام 2009.

وخالل عام 2009 ا�صتطاعت �صركات التاأمن االإ�صالمي امل�صي قدما يف 

تطوير منتجاتها يف اإطار النظام التكافلي و بالقدر الذي يعزز التوقعات 
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4- تطورات القت�ضاد الكويتي 
تعر�����س االأداء الكل����ي لالقت�صاد الكويتي خالل ع����ام 2009 اإىل حالة من 

االنكما�����س امللحوظ. وي�صت����دل على ذلك من التقدي����رات االأولية لعدد من 

امل�ص����ادر الدولي����ة املتخ�ص�صة مب����ا يف ذلك �صندوق النق����د الدويل والتي 

اأ�ص����ارت اإىل تقل�س الناجت املحل����ي االإجمايل احلقيقي للعام 2009 مبعدل 

�صلبي بل����غ 1.9% قيا�صا اإىل معدل منو اإيجاب����ي يف العامن ال�صابقن كان 

يف ح����دود 5.2% يف املتو�صط. ويع����ود �صعف االأداء االقت�صادي خالل عام 

2009 اإىل ع����دم تطبيق الدولة ل�صيا�صة مالية تو�صعي����ة ت�صتكمل متطلبات 
التحفي����ز االقت�صادي الذي كانت قد بادرت اإلي����ه ال�صيا�صة النقدية وعدد 

من التدابري املتالحقة غداة اندالع االأزمة املالية يف �صبتمرب 2008.  

وعل���ى عك�س ما كان متوقعا فقد مت تخفي�س اإجمايل امل�صروفات العامة 

يف امليزاني���ة العامة للدولة لل�صن���ة املالية 2010/2009 و ذلك اإىل 12.1 

ملي���ار دينار بن�صبة تقلي�س بحدود 20% عن امل�صروفات الفعلية لل�صنة 

املالية ال�صابقة. وفوق ذل���ك فقد انتهى عام 2009 دون ح�صول م�صروع 

اخلط���ة التنموي���ة لل�صن���وات 2010/2009-2013/2012 عل���ى موافقة 

ال�صلطة الت�صريعية. وتبلغ التكلف���ة االإجمالية للخطة حوايل 70.0 مليار 

دين���ار )منه���ا 38.3 ملي���ار للم�صروع���ات القائ���دة( تت���وزع اأ�صا�صًا على 

قطاعات كل من االإ�صكان، والط���رق، والتعليم العايل، واملوانئ البحرية  

واجلوية ثم الكهرباء وال�صحة.

وعل���ى م�صتوى ال�صيا�صة النقدية فق���د قامت ال�صلطات الر�صمية املخت�صة 

ممثل���ة يف بن���ك الكوي���ت املرك���زي بب���ذل جهود حثيث���ة الحت���واء ظاهرة 

االنكما����س االقت�ص���ادي بالكوي���ت. فمن ناحي���ة مت االإعالن ع���ن م�صروع 

تعزي���ز اال�صتق���رار املايل يف مار�س وال���ذي 2009 تتعه���د الدولة مبوجبه 

ب�صم���ان 50% م���ن التمويل اجلديد الذي تقر�ص���ه البنوك املحلية خالل 

عام���ي 2009 و 2010 لل�ص���ركات املليئة وفق �صقف كل���ي ي�صل اإىل اأربعة 

مليارات دين���ار ي�صتهدف بوجه خا�س دعم القطاعات املنتجة. و قد جاء 

املر�ص���وم كخط���وة تعزيزي���ة لقانون �صم���ان الودائع ال���ذي مت ت�صريعه يف 

نوفمرب 2008. ومن ناحية ثانية فقد قام بنك الكويت املركزي بتخفي�س 

�صعر اخل�صم   يف الربع الثاين من عام 2009 بهدف تقليل كلفة التمويل 

الأج���ل ت�صجيع الن�ص���اط االقت�صادي املحلي���ة،و ذلك اإىل مع���دل %3.00 

)لفرتة عام واحد( بدال من 3.75% للعام 2008. و قد انعك�صت ال�صيا�صة 

النقدية التو�صعية ب�صكل مبا�صر على موؤ�صر ال�صيولة النقدية ممثلة بعر�س 

النقد ) M2 ( و ذلك مبعدل منو ن�صبته 13.4% بنهاية عام 2009 ) اإىل 

نح���و 25.0 مليار دين���ار ( قيا�صا اإىل معدل منو بل���غ 17.2% يف املتو�صط 

ال�صن���وي للفرتة 2005-2008. و مل يت���م ا�صتخدام ال�صيولة املتاحة خالل 

ع���ام 2009 بالق���در املطل���وب نظرا ل�صع���ف الطل���ب الكلي عل���ى ال�صل�ع 

واخلدم���ات و الذي اأدى بدوره اإىل تباطوؤ الطل���ب على االئتمان امل�صريف 

حي���ث �صجل اإجمايل الت�صهيالت االئتماني���ة بنهاية عام 2009 معدل منو 

حم���دود ن�صبيا و بح���دود 6.1% )اإىل 25.2 مليار دين���ار( مقارنة بن�صبة 

24.6% يف املتو�صط ال�صنوي خالل فرتة االأعوام االأربعة االأخرية. 

وعلى الرغم من �صري���ان حالة االنكما�س االقت�صادي املحلي و ا�صتمرار 

تداعيات االأزمة املالية العاملية فقد جاء اأداء موؤ�ص�صات القطاع امل�صريف 

بالكويت معتدال بوجه عام حيث ارتفع اإجمايل موجودات البنوك املحلية 

بنهاية عام 2009 بن�صبة 2.8% و ذلك اإىل 40.4 مليار دينار، كما حقق 

اإجم���ايل ودائعها ارتفاعا بن�صبة 13% و ذل���ك اإىل 28.1 مليار دينار. و 

لكن و باملقابل فقد تاأثرت البنوك �صلبا بكل من تراجع معدل منو الطلب 

ع���ن االئتمان امل�ص���ريف، و انخفا�س �ص���ايف االأرباح، و الزي���ادة يف بند 

املخ�ص�ص���ات املالية. و بوجه عام فقد ظل قط���اع املوؤ�ص�صات امل�صرفية 

بالكوي���ت حمافظا على �صالمة اأدائه و اثبت ق���درة عالية يف امت�صا�س 

انعكا�صات االأزمة املالية العاملية.
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و كغ���ريه من العديد م���ن اقت�صاديات بلدان العامل ج���اء اأداء االقت�صاد 

الكويت���ي خالل ع���ام 2009   خاليا من اأية م�صاعفات ملا يعرف بالركود 

الت�صخمي "Stagflation" حيث انخف�س معدل ت�صخم االأ�صعار املحلية 

ع���ام 2009 اإىل حوايل 5.0% ب���دال من 10.6% لعام 2008 حتت تاأثري 

كل م���ن تباط���وؤ مع���دل منو ال�صيول���ة املحلي���ة و تراجع اأ�صع���ار الواردات 

الكويتي���ة للعديد من االأ�صباب من بينها انكما�س ن�صبيا يف اأ�صعار �صرف 

العملة الوطنية اأمام عدد من العمالت الرئي�صية خالل عام 2009.

و ب�صب���ب ا�صتم���رار تداعي���ات االأزمة املالي���ة العاملية، و حال���ة ال�صبابية 

وال���رتدد التي اأحاطت بالق���رار اال�صتثماري، و تعر����س القدرات املالية 

لقط���اع امل�صتثمرين م���ن االأفراد و ال�صركات لرتاج���ع ملمو�س، فقد تاأثر 

�صلبا ن�صاط كل من �صوق العقار و �صوق الكويت لالأوراق املالية. 

فق���د ا�صتمر اأداء القطاع العقاري يف الرتاجع خالل �صنة 2009 امتدادا 

لالأو�ص���اع الت���ي �صادت خالل عام 2008 و ي�صت���دل على ذلك من خالل 

عدد من موؤ�صرات ال�صوق. فاإجم���ايل عدد ال�صفقات العقارية انخف�س 

م���ن 7,472 �صفق���ة للع���ام2008 اإىل 5,217 �صفق���ة للع���ام 2009 اأي 

بن�صب���ة 30.0% و يعترب ه���ذا العدد من ال�صفقات ه���و االأقل على مدى 

الع�ص���رة اأع���وام االأخ���رية    و الذي كان ق���د بلغ ذروت���ه يف العام 2002 

)16,500 �صفق���ة(. كم���ا و انخف����س اإجمايل قيمة العق���ارات املتداولة 

و ذل���ك م���ن نحو 2,8 ملي���ار يف ع���ام 2008 اإىل ح���وايل 1,9 مليار عام 

2009 بن�صبة انخفا�س قدرها 33% تاأتي مت�صل�صلة مع ن�صبة االنخفا�س 
امل�صجل���ة ع���ام 2008 بن�صب���ة 58.7%. و قيا�ص���ا اإىل القيم���ة الكلي���ة 

للت���داول خ���الل ع���ام 2009 فقد بلغ ن�صي���ب القط���اع ال�صكني اخلا�س 

)43.3%( ث���م اال�صتثماري )37.4%( فالتج���اري )16.6%( و اأخريا 

ال�صناعي)16.0%(. ويع���زى الرتاجع امل�صتمر يف اأداء ال�صوق العقاري 

لع���دة عوام���ل ال تزال تاأثرياته���ا و انعكا�صاته���ا فاعلة حت���ى اأواخر عام 

2009 و تاأت���ي يف مقدمته���ا االأزم���ة االقت�صادي���ة العاملي���ة و تداعياته���ا 
عل���ى املنطقة ب�صورة عامة و الكويت ب�ص���ورة خا�صة، و �صعف ال�صيولة 

بال�ص���وق العق���اري املحلي و ت�ص���دد البنوك املحلية يف التموي���ل و اإ�صدار 

قان���وين 8 و 9 ل�صنة 2008 الذي ح���د من تعامل ال�صركات و البنوك   يف 

اأرا�ص���ي ال�صكن اخلا�س بالبي���ع اأو ال�صراء  و الرهن، كم���ا اأن اخل�صائر 

التي مني بها امل�صتثمرون يف �صوق االأوراق  املالية قد انعك�صت اأي�صا على 

تعامالت هوؤالء امل�صتثمرين يف القطاع العقاري. بيد اأن الربع االأخري من 

�صنة 2009 �صهد بع�س التح�صن الن�صبي يف قطاع ال�صكن اخلا�س نتيجة 

ل�صم���اح احلكومة بالبناء يف �صبع مناطق مل يكن ي�صمح البناء بها �صابقًا 

و كذل���ك نتيجة لالأث���ر النف�صي الذي ترتب على احلك���م الق�صائي الذي 

�ص���در ل�صالح بي���ت التمويل الكويت بت�صجيل ع���دد حمدود من عقارات 

ال�صك���ن اخلا����س كان قد مت اإيقاف ت�صجيلها وقت �ص���دور القانونن 8 و 

9 ل�صن���ة 2008، مما انعك����س باالإيجاب على تعام���الت عقارات ال�صكن 
اخلا�س من ناحية عدد ال�صفقات و ارتفاع قيمتها و اإن مل ت�صل بعد اإىل 

م�صتوياتها امل�صجلة يف عام 2007. كما كان النخفا�س �صعر الفائدة على 

الودائ���ع البنوك املحلية اأن اجته كثري م���ن املودعن لال�صتثمار يف قطاع 

العق���ار اال�صتثماري    و الذي يعطى عائدًا اأعلى ن�صبيا من عائد الوديعة 

و اإن اقت�صر التداول على العقارات املميزة يف املوقع و جودة الت�صطيب و 

باالأخ�س تلك العقارات التي ال حتتوي على خمالفات يف البناء.
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اأم���ا فيم���ا يتعل���ق بالقطاع التج���اري و املكات���ب االإدارية فنظ���را لزيادة 

امل�صاح���ات املعرو�ص���ة و الو�ص���ع االقت�ص���ادي بالكوي���ت  فق���د تاأثر هذا 

القطاع ب�صكل �صلبي، حيث انخف�صت معدالت اإيجار املكاتب بن�صبة تزيد 

ع���ن 50% عن م�صتوياتها ال�صابقة كما انخف�ص���ت اأي�صا معدالت اإيجار  

املحالت التجارية  و اإن كانت بن�صبة اأقل.

و يف اجلان���ب االآخ���ر، و عل���ى عك�س م���ا حققته بع����س االأ�ص���واق املالية 

االإقليمي���ة م���ن انف���راج ملح���وظ يف اأدائه���ا ك�ص���وق االأ�صه���م ال�صعودي 

)بن�صب���ة 27.5%( فقد �صج���ل املوؤ�صر ال�صعري ل�ص���وق الكويت لالأوراق 

املالي���ة بنهاية ع���ام 2009 تراجع���ا بن�صبة %10 قيا�ص���ا اإىل نهاية عام 

2008 حي���ث اأقفل ال�ص���وق عند 7,005.3 نقطة مقاب���ل 7,782.6 نقطة 

لنهاي���ة العام ال�صاب���ق )مثل����ه يف ذلك م�ثل عدد م���ن االأ�صواق املجاورة 

كالبحري���ن و دب���ي( و ق���د جاء ذل���ك الرتاجع حت���ت موؤث���رات انكما�س 

مع���دالت ال�صيول���ة لدى املتعامل���ن و ال�صعور بحالة من ع���دم الثقة نحو 

م�صتقب���ل اال�صتثم���ار بوج���ه عام ال �صيم���ا يف اأعقاب التط���ورات الدولية 

و االإقليمي���ة غ���ري املواتية مب���ا يف ذلك ا�صتمرار تداعي���ات االأزمة املالية 

العاملي���ة، و تعرث جمموع���ة الق�صيبي و �صعد، و تفج���ر اأزمة دبي املالية، 

وع���دم اإمت���ام �صفقة �صركة زي���ن لالت�ص���االت الرامي���ة اإىل بيع ح�صة 

مقدرة من راأ�س مالها ملوؤ�ص�صات ا�صتثمارية هندية، اإ�صافة اإىل املخاوف 

الت���ي ت�ص���ود اأو�ص���اط امل�صتثمرين جتاه نتائ���ج مالية تبدو غ���ري م�صجعة 

لل�صركات امل�صاهمة املدرجة يف البور�صة و ترتاوح بن اخل�صائر و تراجع 

االأرب���اح يف ظل تنامي املخ�ص�صات املالية مبا �صوف ينتهي اإىل توزيعات 

نقدية �صئيلة. وقد هبط���ت اأ�صعار تداوالت ثلث ال�صركات املدرجة )من 

اإجم���ايل 204 �صرك���ة( اإىل حدود اأ�صعار التاأ�صي����س.  و قد تدنت القيمة 

الكلي���ة لالأ�صه���م املتداولة خالل عام 2009 اإىل نح���و 21.8 مليار دينار 

بن�صب���ة انخفا�س 39.0% كم���ا و انعك�س انكما�س ن�ص���اط ال�صوق كذلك 

عل���ى و عدد ال�صفق���ات املنفذة من 1.99مليون �صفق���ة لعام 2008 اإىل 

1.93 مليون �صفقة لعام 2009 اأي برتاجع ن�صبته 3.0%. و ب�صفة عامة 

فقد اكتنفت اأداء ال�صوق عموما التداوالت الفردية   وال�صلوك امل�صاربي. 

و عل���ى �صعيد االأداء القطاعي فقد تركز معدل الرتاجع عن العام املايل 

2009 معرب عنه مبوؤ�صر القيم���ة ال�صوقي���ة قطاعات ك�ل من اال�صتثم���ار 

)-26.6%( و التاأم���ن )-16.3%( فالعق���ار )-16%( بينما كان ق�صم 

االأداء من ن�صيب قطاعات كل من االأغذية )+20.6%( ق�صم اخلدمات 

)+5.7%( فال�صناعية )+%3.9(.
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تقرير اإدارة البنك لعام 2009

الإدارة امل�ضرفية لالأفراد

كان ع���ام 2009 عام���ا واعًدا بالن�صبة ل���الإدارة امل�صرفي���ة لالأفراد التي 

وا�صلت حتقيق اأداء متميز اإىل جانب دعم منو االأعمال -على ال�صعيدين 

املحلي والعاملي- و ذلك رغما عن تداعيات  االأزمة االقت�صادية امل�صتمرة؛ 

حي���ث تو�صعت قاعدة العمالء من االأفراد وارتفع���ت الودائع كما ومتكنت 

االإدارة م���ن حت�ص���ن اأداء �ص���داد االأق�صاط امل�صتحقة خ���الل عام 2009. 

وقد جنحت االإدارة امل�صرفي���ة لالأفراد يف ا�صتثمار املهارة واخلربة التي 

يتميز بها موظفوها يف توظيفها بالكفاءة املطلوبة مما �صاعد على اإطالق 

العدي���د من املنتجات واخلدم���ات االإ�صرتاتيجية من اأج���ل تلبية الطلبات 

املتزايدة من جانب عمالئها. وميكن عر�س اأهم االإجنازات فيما يلي :

اإط���الق بطاق���ة املي�ص���رة االئتماني���ة املتوافقة م���ع اأح���كام ال�صريعة   - 1
االإ�صالمي���ة والتي تق���دم للعمالء اإمكانية ال�ص���راء على احل�صاب بكل 

�صهول���ة وي�ص���ر ودون اإ�صافة فائدة اإىل اأ�صل املبل���غ ومع ت�صوية املبالغ 

امل�صتحقة عن طريق االأق�صاط.

اإمت���ام عملية ا�صتب���دال كافة بطاق���ات اخل�صم واالئتم���ان اخلا�صة   - 2
به���ا ببطاقات ال�صريحة الذكية EMV املتوافق���ة مع اأحكام ال�صريعة 

االإ�صالمي���ة ووفق���ا للمتطلبات والتوجيه���ات الرقابية لبن���ك الكويت 

املركزي.

حت�ص���ن القنوات االإلكرتونية؛ حيث مت ط���رح خدمة الر�صائل البنكية   - 3
الق�ص���رية التي يتلقى العمالء من خاللها اإخطارات ن�صية ب�صاأن اأية 

معاملة اإيداع اأو خ�صم اإىل جانب القيام ببع�س املعامالت االأ�صا�صية 

ب���ن احل�صاب���ات وذل���ك يف خطوة م���ن جان���ب االإدارة لتق���دمي اأكرث 

اخلدمات امل�صرفية �صهولة ومالئمة للم�صتخدم.

 .”Dawli Tel“ توفري خدمة االت�صال الدويل من خالل خدمة دويل تل  - 4
تطوير اخلدم���ات امل�صرفية عرب االإنرتنت اأو ما ُيعرف با�صم الدويل   - 5
اأون الين “Dawli Online” لتقدمي خدمات اإ�صافية عرب االإنرتنت 

كو�صيلة و�صطية للتعامل مع عمالئها.

جدي���ر بالذك���ر اأنه ق���د مت حتديث ماكين���ات ال�ص���رف االآيل مبيزة 

جديدة “االإيداع النقدي”، كما مت تثبيت ماكينات �صرف اآيل جديدة 

يف مواقع اإ�صرتاتيجية للو�صول اإىل اأكرب �صريحة من عمالئها.

تكوي���ن عالقة قوية ومفيدة ب���ن االإدارة وعمالئها م���ن خالل مركز   - 6
االت�ص���ال الذي يعمل عل���ى مدار ال�صاع���ة طوال اأي���ام االأ�صبوع. وقد 

���ا يف عملية البيع املتقاط���ع )بيع اأكرث من  جنح���ت هذه اخلدمة اأي�صً

منت���ج لعميل واحد( ملنتج���ات وخدمات البن���ك املختلفة مبا يف ذلك 

عملي���ات التموي���ل واالإيداع���ات والبطاق���ات االئتماني���ة املتوافقة مع 

اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية. جتدر االإ�صارة اإىل اأن اإجمايل االت�صاالت 

الواردة ب�صاأن “احل�ص���اب اجلديد”  قد بلغ 68,530 ات�صاال، وكانت 

اأعلى ثالثة ا�صتف�صارات واردة من ن�صيب كل من احل�صاب ومعلومات 

عام���ة ح���ول البن���ك اإىل جانب االأم���ور املتعلقة ببطاقة بن���ك الكويت 

ال���دويل. اإن الزيادة الكبرية يف ات�صاالت العمالء وما ينتج عن ذلك 

م���ن مبيعات ملختلف منتجات االأفراد متثل اإ�ص���ارة وا�صحة اإىل ر�صا 

العمالء بتجربتهم البنكية مع االإدارة.

اإن�صاء خدمة تو�صيل متكاملة ملركز البطاقة يف اأواخر عام 2009.  - 7

 يف غ�صون ذلك، تق���وم االإدارة امل�صرفية لالأفراد بدرا�صة جدوى عر�س 
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Procco/Flair للبطاقة املزدوجة لكل من بطاقة املرابحة و منتج التاأمن 
اأثن���اء ال�صفر “�صفر مبارك”. كم���ا يعد ح�صاب الراتب للمهنين وح�صاب 

الرات���ب لل�صي���دات من ب���ن املنتجات التي م���ن املتوقع طرحه���ا يف بداية 

عام 2010.

8 - تو�ص���ع �صبك���ة خدمة االأف���راد بافتت���اح فرعن جديدي���ن للبنك؛ فرع 
الفروانية وفرع خيطان.

وتاأكي���ًدا على االأهمي���ة فيما يتعلق مبعيار خدمات العم���الء، تقوم االإدارة 

امل�صرفية لالأفراد باإجراء تقييم م�صتمر ملتطلبات عمالئها من اأجل العمل 

وفق توقعاتهم. و يف �صبيل حتقيق ذلك، مت اإن�صاء وحدة جودة اخلدمة يف 

عام 2009؛ حيث تتمثل مهمتها االأ�صا�صية يف �صمان قيام موظفي االإدارة 

امل�صرفية لالأف���راد بتقدمي اخلدمة ب�صكل متماث���ل والتزامهم بال�صيا�صة 

واالإجراءات عل���ى نحو منا�صب من اأجل تقدمي خدم���ة متميزة لعمالئنا. 

وق���د قامت وحدة جودة اخلدمة مبتابع���ة  “اقرتاحات و�صكاوى العمالء” 

والرتكي���ز عل���ى تطوير جودة اخلدم���ة يف فروع البنك ف�ص���اًل عن تطبيق 

برنامج فاح����س م�صتوى اخلدمة لتحديد كل م���ن م�صتوى جودة اخلدمة 

و ر�صاء العمالء.

ويف �صبي���ل حت�صن عالقات البنك مع م���وردي ال�صلع اال�صتهالكية املعمرة 

املختلف���ة مبا يف ذلك ال�صيارات قامت االإدارة امل�صرفية لالأفراد باإطالق 

حمل���ة بناء العالقات يف ع���ام 2009. حيث مت توقي���ع 97 اتفاقية جديدة 

وتعين 32 ممثاًل يف قاعات العر�س اخلا�صة باملوردين ونقل 400 ح�صاب 

رات���ب من بنوك حملية اأخ���رى وفتح 50 ح�صاًبا للموردي���ن وو�صع �صيا�صة 

جدي���دة للتموي���ل مقاب���ل �صمان نق���دي اإىل جانب تعديل معي���ار الت�صعري 

مرت���ن. و يف اإط���ار تعزيز اجله���ود الت�صويقية قام���ت االإدارة خالل عام  

2009 بتنظيم احتف���ال خا�س مبنا�صبة ا�صتالم مواطنن م�صاكن جديدة 
وال���ذي اأقي���م يف فندق كراون ب���الزا يف �صبتم���رب 2009 وتناولتها و�صائل 

االإع���الم وح�صرته���ا �صركات وموؤ�ص�ص���ات؛ و باالإ�صاف���ة اإىل ذلك متكنت 

االإدارة اأي�ص���ا من عقد �صيغة حتالف بن البنك واالإدارة العامة لالإطفاء 

بدول���ة الكويت والذي اأطلق عليه ا�ص���م “�صالمتك تهمنا” والذي مت عقده 

يف دي�صمرب 2009، حيث كان مبثابة جناح كبري يربهن على التزام البنك 

جتاه امل�صوؤوليات االجتماعية.

ومب���ا اأن اال�صتثم���ار يف املوارد الب�صري���ة يعترب اأحد اأه���م اأولويات االإدارة 

امل�صرفي���ة لالأف���راد. لذلك قامت االإدارة امل�صرفي���ة لالأفراد –يف �صبيل 

�صغ���ل االأماكن ال�صاغرة الناجتة عن تو�صعه���ا- بتوظيف وتدريب كويتين 

ا  حديثي التخرج ليكونوا من �صانعي ال�صيا�صة امل�صتقبلية. كما ا�صتفاد اأي�صً

موظف���و االإدارة امل�صرفي���ة لالأفراد م���ن الفر�س التدريبي���ة التي يقدمها 

معهد الدرا�صات امل�صرفية والفر�س اخلارجية من اأجل تزويدهم باأحدث 

ا  اخل���ربات الفنية واالجتاه���ات امل�صرفية. جدير بالذك���ر اأنه قد مت اأي�صً

اإعادة هيكلة املجموعة امل�صرفية لالأفراد من اأجل حت�صن الكفاءة.

و عل���ى الرغ���م من تعر����س النظام املايل املطب���ق ل�صغط �صدي���د، اإال اأن 

االإدارة امل�صرفي���ة لالأف���راد وحر�صًا منها على املناف�ص���ة االإقليمية قامت 

بتح�صن و�صعها من خالل الرتكيز على نقاط القوة لديها وخف�س التكلفة 

الت�صغيلية واإعادة الهيكل���ة التنظيمية وحت�صن كفاءة املوظفن اإىل جانب 

االلتزام التام بال�صيا�صة واالإجراءات.
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من اأن�ضطة الإدارة امل�ضرفية لالأفراد
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الإدارة امل�ضرفية التجارية 

كان ع����ام 2009 ه����و العام الثاين الكامل الذي زاول في����ه م�صرفنا اأعماله 

كم�ص����رف اإ�صالمي، حيث حقق����ت االإدارة امل�صرفية التجارية منًوا مبعدل 

7.46% ع����ن الع����ام املا�صي و ذلك على الرغم م����ن االنكما�س االقت�صادي 
ال����ذي هيمن على االقت�صاد الكويتي يف هذه الفرتة.وقد جنحت االإدارة يف 

احلد من معدل الت�صارع يف ن�صبة التمويالت املتعرثة اإىل اإجمايل الت�صهيالت 

التمويلي����ة الناجت عن موجة االنكما�س االقت�صادي والو�صع املرتدي لل�صوق، 

و ذلك اعتمادا عل����ى  منهج التحوط واحلذر الذي تتبعه االإدارة اإىل جانب 

املتابع����ة  امل�صتمرة.كم����ا مت تطبيق �صيا�صة ت�صعري جدي����دة للت�صهيالت غري 

النقدية، وهو ما �صاهم يف زيادة الدخل من االأعمال غري النقدية.

ووفقا للخطة املقررة، فاإن االإدارة توا�صل تركيز جهودها لتخفي�س الوزن 

الن�صب���ي لقطاع العق���ار باملحفظة التمويلية حيث تع���د ح�صته يف اإجمايل 

التموي���ل مرتفًع���ة ن�صبيا الأ�صباب تعود اأ�صا�صا لرتاك���م متويل ن�صا يف فرتة 

التخ�ص�صية العقارية للبنك قبل حتوله اىل بنك ا�صالمي �صامل يف االأول 

من يوليو 2007. وللرتكيز على جمال االأعمال امل�صرفية، فاإن هناك اأربعة 

اأق�صام منف�صلة تعمل حتت االإدارة تعمل جمتمعة لتقدمي منتجات وحلول 

متوافقة مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية و تتنا�صب مع رغبات العمالء.

اإدارة اخلزينة

يرتك���ز دور اإدارة اخلزين���ة ب�صكل اأ�صا�ص���ي يف اإدارة ال�صيولة يف البنك و 

زي���ادة االأرباح املتاأتية عن فوائ�صها. و ق���د قامت االإدارة بجهود مميزة 

خ���الل الع���ام من اأج���ل املحافظة على ا�صتق���رار املركز امل���ايل للبنك و 

تعزي���زه م���ن خالل زي���ادة قاع���دة عمالئه، حي���ث عملت عل���ى تاأ�صي�س 

عالقات جديدة م���ع ال�صركات، اإ�صافة اإىل تعزيز العالقات مع العمالء 

احلالي���ن  و ا�صتقط���اب ودائ���ع ذات ف���رتات زمنية منا�صب���ة، كما تعمل 

االإدارة ب�ص���كل متوا�صل عل���ى تنويع ا�صتثماراته���ا  لتتنا�صب مع النموذج 

امل�صريف االإ�صالمي. 

و ق���د كان عام 2009 عاما ذا ظروف �صعبة بالن�صبة لغالبية املوؤ�ص�صات 

املالي���ة نتيج���ة ا�صتمرار تداعي���ات االأزمة املالي���ة العاملي���ة، و التي طال 

تاأثريه���ا اقت�صادنا املحلي بكافة قطاعاته، اإال اأن اإدارة اخلزينة متكنت 

بالرغ���م من ذلك من حتقي���ق اأهدافها بتخفي�س تكلف���ة االأموال ح�صب 

املع���دل املو�صوع يف ميزاني���ة العام، باالإ�صافة اإىل زي���ادة �صبكة و�صطاء 

ال�صل���ع و املعادن مما نتج عنه  خف�س تكلفة الو�صاطة، و اإمناء العائدات 

املتاأتية عن فوائ����س ال�صيولة لدى البنك و التي اأدت بدورها اإىل حت�صن 

جوهري يف امل�صتوى العام لعائدات البنك و اأرباحه الت�صغيلية. 
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اإدارة ال�ضتثمار 

ارت����اأت اإدارة اال�صتثمار اأن تتبع خالل عام 2009 ا�صرتاتيجية حتفظية يف 

اال�صتثمار وذلك لكي تتجنب خماطر ال�صوق العالية واالأزمة املالية العاملية، 

حي����ث مل يتم الدخول يف اأي ا�صتثمار خالل ال�صنة املن�صرمة وذلك ب�صبب 

ع����دم توف����ر عرو�س ا�صتثماري����ة تطاب����ق اال�صرتاتيجية املتحفظ����ة للبنك، 

و�ص����وف توا�صل اإدارة اال�صتثم����ار تطبيق �صيا�صتها الإع����ادة هيكلة حمفظة 

البن����ك اال�صتثماري����ة خالل ع����ام 2010، ويف نف�����س الوقت تق����وم بدرا�صة 

�صامل����ة ودقيق����ة جلمي����ع العرو�����س اال�صتثماري����ة املالية وكذل����ك العرو�س 

اال�صتثمارية يف القطاع العقاري بحيث ت�صتطيع انتقاء اال�صتثمارات املدرة 

للدخ����ل، وكذلك تقوم بالرتكيز عل����ى اال�صتثمارات املحلية يف دولة الكويت 

ودول جمل�س التع����اون، حيث ترى اأن الدخول يف ا�صتثمارات خارج منطقة 

اخلليج ال يزال ي�صحبه خماطر من تبعات االأزمة املالية العاملية.

اإدارة تقنية املعلومات

ي���درك بنك الكويت الدويل مدى احلاجة اإىل اال�صتثمار امل�صتمر يف تقنية  

املعلوم���ات ل�صم���ان ا�صتمرارية االإنت���اج والتو�صع الت�صغيل���ي. فخالل عام 

2009، حق���ق بن���ك الكويت ال���دويل �صل�صلة من االإجن���ازات التكنولوجية 
املهم���ة، وذلك يف اإطار متابعة تنفي���ذ اإ�صرتاتيجيته التي ترمي اإىل توفري 

قن���وات ات�صال ومنتجات مبتكرة خلدمة العمالء ولتح�صن مركزه كرائد 

للتقنية  البنكية.

وقد اأمت بنك الكويت الدويل بكل جناح عملية اإن�صاء وت�صغيل موقع كمبيوتر 

ثاين يف اأحد الفروع كي يتم ا�صتخدامه للحفاظ على ا�صتمرارية االأعمال 

ف�صاًل عن ا�صتخدامه يف حاالت الطوارئ وهو ما يحافظ على ا�صتثمارات 

البن���ك يف جمال تقني���ة  املعلومات وي�صم���ن حتقيق م�صت���وى مرتفًعا من 

العملي���ات البنكي���ة وا�صتمرارية خدم���ة العمالء. ويعمل موق���ع الكمبيوتر 

الثاين كن�صخة فورية مت�صل���ة ومطابقة ملوقع الكمبيوتر الرئي�صي املوجود 

باملق���ر الرئي�ص���ي للبنك، عالوة على ذل���ك، فاإنه ي�صتخ���دم اأحدث تقنية  

قواع���د البيانات من اأجل توفري ن�صخ احتياطي���ة من كافة البيانات املهمة 

اخلا�صة بالعمالء واالأعمال.

وجدير بالذكر اأن بنك الكويت الدويل قد طرح العديد من املبادرات التي 

ته���دف اإىل تعزي���ز خدمة العم���الء يف الفرع مبا يف ذل���ك توفري االختيار 

الف���وري للرمز ال�صري م���ن قبل العميل مبجرد ا�صتالم���ه بطاقة ال�صحب 

االآيل، االأمر الذي يعد اأكرث مالئمة واأمًنا وكفاءة.

 Business( وتدرك اإدارة تقنية  املعلومات يف بنك الكويت الدويل اأهمية

Intelligence( يف عملي���ة دع���م الق���رار و�صفافية املعلوم���ات وفعاليتها. 
وي�صتم���ر بن���ك الكويت الدويل يف حت�ص���ن اإدارة اأنظم���ة املعلومات لديه، 

حي���ث ُعرف باأنه اأول بنك يف الكويت يقوم بنج���اح بتوظيف اأحدث تقنية  

 .SAP Business Objects يف ه���ذا املجال )هيكل -64بت( م���ن برامج

لق���د قام بن���ك الكويت الدويل بتطبي���ق نظام اأ�صا�صي ق���وي و�صامل لعمل 

التقاري���ر من اأجل متك���ن م�صتخدمي البنك من الو�ص���ول اإىل املعلومات 

وحتليلها وت�صفحا وتبادلها.

من منظور العمليات الداخلية، تلعب التقنية  دوًرا مهًما يف ت�صريع وتنظيم 

عملي���ات االأعمال من اأج���ل حتقيق خدمة عمالء تت�ص���م بالكفاءة والي�صر 

م���ع توفري م�صتويات اأعلى من الرقاب���ة واحلماية. فقد اأطلق بنك الكويت 

ال���دويل بنج���اح نظاًما حم�صًن���ا الإدارة املخاط���ر االئتماني���ة، حيث يت�صم 

النظ���ام مب�صتوى اأعلى م���ن التكامل مع نظامه البنك���ي الرئي�صي، وهو ما 

يعم���ل على تق�صري دورات احل�صول عل���ى املوافقات االئتمانية اإىل جانب 

االلتزام باملتطلبات الرقابية لبنك الكويت املركزي وبازل II. عالوة على 

ذل���ك، فق���د مت اإطالق نظام جديد للتعقب و�ص���ري العمل من اأجل حت�صن 

التوا�صل بن العمالء واالإدارات لتحقيق كفاءة ورقابة اأف�صل على العملية 

ف�صاًل عن خدمة عمالء حم�صنة بدرجة كبرية.

و ق���د اأك���دت اإدارة تقني���ة املعلوم���ات على ج���ودة اأدائها بح�ص���ول املدير 

التنفيذي لالإدارة على جائزة “اأف�صل ع�صرة مديرين تنفيذين يف ال�صرق 

االأو�صط”، وقد مت ذلك يف دبي يف نوفمرب 2009.
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اإدارة املخاطر

قام���ت اإدارة املخاط���ر خ���الل عام 2009 بب���ذل جهود مكثف����ة من اأجل 

تعزي����ز تطبيق���ات اإدارة املخاط���ر ومب���ا يتفق م���ع املتطلب���ات الرقابي�ة 

امل�ص���ددة ملواجهة اأو�ص���اع االنكما�س االقت�صادي. وق���د ركز البنك على 

االلت���زام بتطبيق املعاي���ري املعدلة لكفاية راأ�س املال )ب���ازل 2( وب�صفة 

خا�ص���ة فيما يتعلق باإطار تطبي���ق عملية التقييم الداخل���ي لكفاية راأ�س 

امل���ال )ICAAP( واختبارات ال�صغط وفقاً  الأح���كام الركن الثاين من 

معيار كفاية راأ�س املال.

ويف �صبي���ل حتقيق هذا الهدف ، قام���ت اإدارة املخاطر باإجراء مراجعة 

�صامل���ة الإط���ار العم���ل احلايل ، به���دف دمج معاي���ري كفاي���ة راأ�س املال 

�صم���ن امله���ام اليومي���ة الإدارة املخاط���ر يف البن���ك ، وق���د �صمل���ت تلك 

االإج���راءات و�صع االأدوات التحليلية وال�صيا�صات واالإجراءات ال�صرورية 

لتط�وي���ر عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ����س املال ، و ياأتي من �صمنها 

االختبارات الدورية لل�صغط للتاأكد من اأن كافة املخاطر قد مت حتديدها 

وقيا�صه���ا وفقا ً ملعايري ا�صتخدام راأ�س املال. وطبقا ً لذلك فقد �صاهمت 

عملي���ة التقييم الداخلي لراأ�س املال بدرجة كبرية يف تعزيز عملية اإدارة 

املخاط���ر بالبن���ك من خالل دم���ج منهجي���ة التقييم واملراقب���ة واإعداد 

التقاري���ر اخلا�صة باملخاط���ر التي يتم حتديدها وفق����ا ً الأ�صاليب قيا�س 

ا�صتخدامات راأ�س املال. 

باالإ�صاف���ة اإىل ما تق���دم ، وكجزء م���ن عملية تنفيذ الرك���ن الثالث من 

معي���ار كفاية راأ�س املال ، فقد مت و�صع �صيا�ص���ة اإف�صاح �صاملة ت�صمنت 

االإف�ص���اح عن كمي���ة ونوعية املخاطر يف التقري���ر ال�صنوي للبنك بهدف 

تزويد امل�صاهمن و م�صتخدمي البيانات املالية ب�صورة كاملة عن اأعمال 

البنك واملخاطر التي تواجهه وذلك على نحو يت�صم بال�صفافية.

وعل���ى الرغم من الظ���روف االقت�صادية واملالية ال�صعب���ة ، االأمر الذي 

دفع البنك اإىل زي���ادة م�صتويات املخ�ص�صات ب�صكل منا�صب ، فقد ثبت 

اأن اإتب���اع اإدارة املخ�اطر لالأ�صل���وب الوقائي واحلذر قد القى جناحا ً يف 

تخفي�س حج���م املديونيات لبع�س اأنواع من االأ�صول واالأطراف املقابلة. 

كم���ا مت و�ص���ع العديد من املب���ادرات وتنفيذها على م���دار العام لتفعيل 

وظائف اإدارة املخاطر الرئي�صية وذلك على النحو الت�ايل :

املخاطر الئتمانية

ي���ويل البنك اأهمية كبرية يف اإدارة وتقيي���م املخاطر االئتمانية وذلك من 

خ�الل اإج���راء التحليل الدوري للمحفظة التمويلي���ة من اأجل توفري اأ�ص�س 

لتقيي���م جودة املحفظة باالإ�صافة اإىل االإن���ذار املبكر بامل�صاكل املتوقعة يف 

عملي����ات التمويل ويف املقابل ، فقد مت تكثيف عمليات املراجعة االئتمانية 

على م�صتوى كل عميل مع مراعاة بذل العناية الواجبة لدى  تقييم اجلدارة 

االئتماني���ة للعمالء وهيكل الت�صهيالت ف�صاًل عن كفاية ال�صمانات . ويتم 

اإتباع هذا االإجراء ب�صكل م�صتقل من قبل االإدارة امل�صئولة عن منح التمويل 

اإ�صافة اإىل اإدارة املخاطر.

ا –خالل العام-  ويف �صبيل دعم عملية التقييم االئتماين، تبنت االإدارة اأي�صً

نظاًما داخلًي����ا لت�صنيف املخاطر االئتماني����ة ، مت مبوجبه مراعاة العوامل 

املتعلق����ة بكل م����ن الو�صع االقت�ص����ادي العام والعم����الء ، والتمويل املطلوب 

وذلك يوؤدي اإىل التقييم ال�صحيح ملخاطر التمويل املقرتح للعميل .

عالوة على ذلك ، فقد مت اتخاذ خطوات عدة حلماية م�صلحة البنك من 

التاأث���ري الناجت عن االأزمة املالية ، مبا يف ذل���ك و�صع قي�ود على العمليات 

التمويلي���ة امل�صمون�ة بعق�ارات ، واإعادة حتديد معايري الت�صنيف اخلا�صة 

باالأ�صهم املدرجة املقبولة ك�صمان اإ�صافة اإىل اإجراء تقييم ب�صكل م�صتمر 

وو�صع حدود متويلية مقبولة على م�صتوى البنك والدول.

خماطر ال�ضـوق 

تت�صم���ن خماطر ال�صوق كاًل من خماطر ال�صيولة )عدم متكن البنك من 

احل�صول عل���ى احتياجاته ق�ص���رية االأجل من ال�صيول���ة بتكلفة معقولة( 

وخماط���ر مع���دالت الربحي���ة) تغيريات يف مع���دالت الربحي���ة االأ�صا�صية 

لل�ص����وق، و التي قد تن�صا عن تغيري �صعر خ�ص���م بن�ك الكويت املركزي(، 

وخماط���ر �صعر ال�صرف )والتي تن�ص���ا نتيجة تغيريات يف اأ�صعار ال�صرف 

االأجنب���ي( وخماط���ر  الت�صع���ري )ناجت����ة ع���ن تغي���ري يف اأ�صع���ار االأ�صول 

املتداولة(. 

وعل���ى الرغم م���ن اأن خماطر ال�صوق ال حتظي باالأهمي���ة التي حتظى بها 

املخاط���ر االئتماني���ة نظ���رًا لطبيعة العم���ل امل�ص���ريف، اإال اإن البنك يوىل 

اأهمي���ة كب���رية ملخاطر ال�ص���وق، يف ظل مالحظ���ة اأن بيئة ال�ص���وق املحلي 
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غ���ري م�صتقرة – ح�صبما �صوه���د خالل العام- و من ثم قد يكون ملثل هذه 

النوعية من املخاطر تداعيات مالية كبرية و لتخفيف هذه املخاطر، تقوم 

اإدارة املخاط���ر بتزويد اإدارة البنك بتو�صيات وقائي���ة با�صتخدام اأ�صلوب 

حتليل بيانات الفجوات ف�صال عن تطبيق قيا�س القيم�ة املعر�صة للمخاطر 

والذي يعد داخليا الحت�صاب خمتلف فئات خماطر ال�صوق. 

ويف ظ���ل حالة عدم اال�صتقرار الكبرية التي �صهدها �صوق الكويت لالأوراق 

املالية ب�صبب االأزمة املالية ، فقد قامت اإدارة املخاطر خالل عام 2009، 

بتفعي���ل منوذج خم�اطر القيم�ة ملحفظة االأ�صه�م املدرجة يف �صوق الكويت 

لالأوراق املالية واخلا�صة بالبن�ك.

والإ�صافة مزيد من الفعالية على اآلية اإعداد التقارير حول خماطر ال�صوق 

ومراقبته���ا ، و�صعت اإدارة املخاطر �صيناريوه���ات عديدة ذات م�صتويات 

خماط���ر خمتلفة ملخاطر ال�صوق الإتاح���ة اإمكانية اتخ�اذ االإجراء املنا�صب 

والفوري من قبل االإدارة العليا يف ظل ما ت�صفر عنه تلك التقارير .

املخاطر الت�ضغيلية وحماية تكنولوجيات املعلومات

اأن املخاطر الت�صغيلي���ة هي تلك املخاطر التي يتحقق عنها خ�صائر ب�صبب 

ع���دم كفاي���ة اأو مالئم���ة االإج���راءات  الداخلية �ص���واء اأكان ذلك من قبل 

املوظف���ن اأو نتيج���ة خلل يف النظ���ام االآيل امل�صتخدم. وق���د حددت اإدارة 

املخاط���ر عوام���ل املخاطر املرتبطة مبختل���ف العملي���ات يف البنك ب�صكل 

م�صتم���ر واقرتحت حل���واًل عالجية لتخفي���ف حدة هذه املخاط���ر. كما اأن 

االإدارة االآن ب�ص���دد و�ص���ع اإطار عم���ل �صامل للمخاط���ر الت�صغيلية يعتمد 

عل���ى التقييم الذاتي لكل اإدارة من خ���الل قيا�س و اإيجاد موؤ�صرات االأداء 

للمخاطر والوقوف على مربرات و اأ�صباب اخل�صائر ، وذلك بهدف حتديد 

املخاطر الت�صغيلية وتقييمه���ا ومراقبتها وتخفيفها و�صبطها ب�صكل فعال. 

ومن املخطط تطبيق نظ���ام اآيل خالل عام 2010 يعمل على حتقيق ذلك 

باالإ�صافة اإىل قيام النظام املزمع تطبيقه بتفعيل اأوجه حماية تكنولوجيا 

املعلومات و التي توؤدي اإىل حماية �صالمة اأنظمة تكنولوجيا املعلومات لدى 

البنك ف�صاًل عن �صرية املعلومات.

وخالل العام ، اأطلق البنك خدمة العمليات امل�صرفية عن طريق االإنرتنت 

اإىل جان���ب خدمة الر�صائل الق�صرية ، وتق����وم اإدارة املخاطر بامل�صاهمة 

الفعال�ة يف و�صع جمموعة ال�صيا�صة واالإجراءات اإىل جانب و�صع اأطر عمل 

حماية تكنولوجيا املعلومات، وذلك ل�صمان �صالمة معامالت العمالء من 

خمتلف التهديدات املوجودة على االإنرتنت ، كما ، �صاهمت االإدارة ب�صكل 

فع�ال خالل العام يف تنفيذ خطة ا�صتمرارية اأعمال البنك.

اللتزام بتعليمات بنك الكويت املركزي 

قام����ت اإدارة املخاط����ر باال�صط����الع مبه����ام مراقب����ة االلت����زام بوجه عام 

وبتعليمات بنك الكويت املركزي على وجه اخل�صو�س وذلك بهدف حت�صن 

و�صبط عمليات االلتزام باالإ�صافة اإىل متابعة االلتزام مب�صمون ال�صيا�صات 

واالإجراءات الداخلية للبنك ومبا يتفق مع املتطلبات الرقابي�ة.

وكان م���ن بن املهام الرئي�صية لوحدة االلت�زام باإدارة املخاطر هو حتقيق 

تطور ملمو�س من خالل عمل اإطار تقرير �صامل ملتابعة االلتزام بتعليمات 

بن���ك الكويت املركزي، ومن املتوقع اأن يدخل حي���ز التنفيذ يف بداية عام 

.2010

تطويـر الإ�ضرتاتيجيـة

قامت اإدارة املخاطر بتطوير اإطار عمل ملراقبة تنفيذ االإ�صرتاتيجية اخلا�صة 

بالبن����ك وعمل تقارير بذلك، وهو ما يه����دف اإىل �صمان �صري اأعمال البنك 

�ص����وب حتقيق اأهداف����ه االإ�صرتاتيجي����ة ، وو�صواًلر اإىل ذل����ك ، قامت اإدارة 

املخاط����ر بالتعاون م����ع االإدارات املختلفة بو�صع موؤ�ص����رات االأداء الرئي�صية 

الت����ي �صيتم ا�صتخدامها ملتابعة اأداء البنك حيال تنفيذ االإ�صرتاتيجية ، اإىل 

جانب قيا�س فعالي����ة املبادرات االإ�صرتاتيجية ف�صاًل عن حت�صن اإطار عمل 

تنفي����ذ االإ�صرتاتيجية مب�صتوى �صفافية اأكرب ل�صم����ان مراقبة االإدارة العليا 

مل�صار العمل والتاأكيد على اأنه ي�صي�ر يف االجتاه ال�صحيح   .
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 SMS كم���ا وقام الق�صم بتطوي���ر عدد من االأن�صطة اأهم���ا: اإ�صافة خدمة

الر�صائ���ل الهاتفية لكل موظفي البنك على هواتفهم النقالة لتقدمي بع�س 

اخلدم���ات امل�صرفية له���م، وتطوير نظ���ام املوارد الب�صري���ة بهدف تلبية 

متطلبات العمل اليومي���ة، وت�صميم عر�س تقدميي ملوظفي البنك اجلدد 

يتم من خالله �صرح اأهمية ق�صم �صئون املوظفن وخدماته ملوظفيه.

العمالة تخطيط  ق�ضم   )2

عمل الق�صم خالل عام 2009 على القيام بالعديد من املهام اال�صرتاتيجية 

للتخطي���ط الوظيف���ي كان اأبرزها: اإع���داد التقارير الدوري���ة حول حركة 

الو�ص���ع الوظيف���ي لدى البن���ك من تعيين���ات وا�صتقاالت وعم���ل املراجعة 

الدوري���ة الحتياج���ات االإدارات لدى البنك م���ن القوى العامل���ة، واإجراء 

الدرا�صة املقارنية من حيث عدد العمالة الفرتة ال�صابقة مع احلالية وذلك 

يف اإط���ار تو�صع ن�صاط���ات البنك واالأهداف اال�صرتاتيجي���ة العامة للبنك، 

واملتابعة احلثيثة حلركة التعيين���ات واال�صتقاالت و�صمان االلتزام بن�صبة 

العمالة الوطنية املقررة ح�صب تعليمات البنك املركزي، وعمل الدرا�صات 

الالزمة التي ميكن اال�صتناد عليها يف عملية الرتقيات وتعديالت االأو�صاع 

الوظيفية وكذلك املراجع���ة الالزمة على الهيكل التنظيمي لدى االإدارات  

وعمل التعدي���الت الالزمة املتما�صية مع عملية التو�ص���ع والتنوع يف العمل 

وذل���ك يف اإطار امليزاني���ة املعتمدة، وعمل الدرا�ص���ات املقارنية يف ال�صوق 

املحل���ي فيما يتعل���ق مبو�ص���وع التعوي�ص���ات والرواتب، وو�ص���ع االأو�صاف 

الوظيفية وذل���ك للم�صميات الوظيفية امل�صتحدثة ل���دى البنك، والتن�صيق 

مع برنام���ج اإعادة هيكلة القوى العاملة واجله���از التنفيذي للدولة وذلك 

ال�صتقطاب العمالة من ذوي اخلربة اأو الوظائف املطلوبة حلديثي التخرج 

وذلك مع ق�صم الفر�س الوظيفية.

اإدارة املوارد الب�ضرية

1( ق�ضم �ضئون املوظفني

�صملت اأعمال الق�صم خالل عام 2009 تعين عدد 140 موظفا جديدا، 

و حتقي���ق عملية التوطن واالإح���الل والو�صول بن�صب���ة العمالة الوطنية 

اإىل الن�صب���ة املطلوب���ة م���ن البن���ك املرك���زي و ذلك وفقا ملع���دل 62% 

بنهاي���ة نوفمرب 2009، و اإن�صاء دليل كامل وتف�صيلي جلميع االإجراءات 

وخط���وات العم���ل املتبع���ة يف ق�صم �صئ���ون املوظفن  ويب���ن الدليل اآلية 

ا�صتخ���دام نظام املوارد الب�صري���ة وي�صمل اأي�صًا منوذج ل���كل ال�صا�صات 

والت�صل�ص���ل التف�صيل���ي خلطوات العم���ل عليها، و تفعي���ل خدمة الربيد 

االلك���رتوين لق�ص���م �صئ���ون املوظف���ن Personnel-Division وذل���ك 

لتلبي���ة احتياجات املوظف���ن والرد على جمي���ع ا�صتف�صاراتهم بال�صرعة 

الق�صوى، و اإن�ص���اء خدمة داخلية جديدة حت���ت م�صم�����������ى "�صم�����ان 

ج������ودة اخلدم���ة، Quality Service Assurance" ت�صتهدف توطيد 

العالق���ة بن موظفي البن���ك وق�صم �صئون املوظف���ن وذلك بتخ�صي�س 

اأح���د موظف���ي االإدارة للم���رور عل���ى جمي���ع االإدارات وتدريبه���م عل���ى 

ا�صتخ���دام خدمة KIB Intranet وما عليها من بيانات ت�صمل مفردات 

رواتبهم وتفا�صيل االأجازات اخلا�صة بهم والنماذج امل�صتخدمة وكيفية 

ا�صتخدامها وكذلك تقدمي اخلدمات اخلا�صة بالعمل لهم.
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االأخرى منها : و�ص���ع واإتباع اآلية التقييم امل�صبق للموظفن املتدربن 

ل�صم���ان اختيار املوظف االأن�صب لاللتحاق بال���دورات وكذلك قيا�س 

مدى اال�صتف���ادة بعد امل�صاركة بال���دورة التدريبي���ة. والتن�صيق لعمل 

نظ���ام تقيي���م ملوظفي البنك يهدف اإىل حتديد امل���كان االأن�صب لعمل 

كل موظ���ف بناء عل���ى اإجراء عملية تقييم وفق معي���ار علمي معتمد. 

والت�صويق ال�صم البنك من خالل امل�صاركة الفعالة باملعار�س الوظيفية 

واحلر����س عل���ى اإظه���ار ن�صاطاته ع���رب الت�صريح���ات يف ال�صحف 

املحلية. وعم���ل الندوات الداخلية والتي تتم بع���د اإ�صدار اأية قوانن 

اأو تعليمات من اجلهات الر�صمية مرتبطة بالن�صاط امل�صريف. وعمل 

الن���دوات اخلارجية والت���ي تتناول عن الن�ص���اط امل�صريف االإ�صالمي 

وترك���ز على اإجنازاته مما يعزز احلرك���ة امل�صرفية االإ�صالمية على 

م�صتوى ال�صوق املحلي واخلليجي عموما.

الإدارة القانونية 

حر�ص���ت االإدارة القانوني���ة  خالل عام 2009 عل���ى مد نطاق عملها 

لتغطية كافة اجلوانب القانوني���ة للعمليات امل�صرفية، وقد كان ابرز 

م�صاهمتها يف هذا اجلانب البدء يف تنفيذ خطة عمل لتطوير املنتجات 

امل�صرفي���ة الت���ي يقدمها البنك وتق���دمي املقرتح���ات القانونية حول 

اآلي���ة تفعيل املنتجات اجلديدة مبا ي�صم���ن م�صايرة االإدارة القانونية 

ملنظومة التطوير التي تنتهجها كافة اإدارات البنك االأخرى.

كم���ا ا�صتمرت االإدارة القانونية يف تق���دمي الدعم وامل�صاندة القانونية 

لكاف���ة اإدارات البن���ك وفروع���ه املختلف���ة من خ���الل اإب���داء امل�صورة 

القانونية لتوفري بيئة عمل اإيجابية لتقدمي خدمة اأف�صل لعمالء البنك، 

ه���ذا ف�صاًل عن قيام االإدارة مبهامه���ا االعتيادية من �صياغة وتوثيق 

عق���ود التمويالت امل�صرفية ومبا�صرة كافة الدعاوى اخلا�صة بالبنك 

واتخ���اذ االإجراءات التنفيذية الالزمة لتح�صيل حقوقه، مبا يف ذلك 

ت�صوي���ة املديونيات املتعرثة طبقًا ل�صن���دوق معاجلة اأو�صاع املواطنن 

التدريب ق�ضم   )3

ق���ام الق�صم خالل ع���ام 2009 بعدد من االأعمال الهام���ة �صملت كل من  

عق���د ع���دد 152 دورة ا�صتفاد منها جمتمعة ع���دد 648 م�صاركا، وتنفيذ 

م�صاري���ع متعددة اأو م�صتحدث���ة مل ي�صبق تطبيقها لدى البنك ومن �صاأنها 

اأن ت�صاهم ب�صكل فعال يف تطوير العمل واال�صتثمار االأف�صل ملوظفي البنك 

وقد تركزت م�صروعات بناء قدرات موظفي البنك كل من م�صروع حتليل 

االحتياج���ات التدريبي���ة لدى موظفي البنك مبا فيه���م االإدارة التنفيذية 

من خ���الل التعاون مع معهد الدرا�ص���ات امل�صرفية وحتديد االحتياجات 

التدريبي���ة بناء على اأ�ص�س فنية بحت���ة. و م�صروع تاأهيل الطلبة الكويتين 

حديث���ي التخرج لتوظيفهم يف القطاع اخلا�س وذلك من خالل اإحلاقهم 

ب���دورات تخ�ص�صية بالتعاون مع معهد الدرا�صات امل�صرفية والذي ياأتي 

متما�صي���ا مع توجهات البن���ك املركزي. وم�صروع اإحل���اق موظفي البنك 

بال���دورات العلمي���ة التخ�ص�صي���ة وامل�صنفة حتت ال�صه���ادات امل�صرفية 

املعتم���دة ملوظفي االإدارة امل�صرفية التجارية واالإدارة امل�صرفية لالأفراد 

 .)Certified Certificates(  Certified Branch Management

وم�ص���روع م�صاركة البنك يف تقدمي برام���ج تدريبية �صيفية  لطلبة الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبع�س الكليات واجلامعات اخلا�صة.

وباالإ�صافة اإىل ذلك فقد متكن الق�صم من اإجناز عدد من املهام الرئي�صية 
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اجلانب وه���ي متثل جانبا وهدف���ا مهما للبنك مم���ا �صينعك�س بالتايل 

على اإيرادات ق�صم اإدارة اأمالك الغري. 

امل�صاهم���ة يف اإع���داد الدرا�ص���ات لتحوي���ل الق�ص���م اإىل �صرك���ة عقارية   .4
مملوك���ة بالكامل للبنك وبالتعاون م���ع اإدارة اال�صتثمار واإدارة البحوث 

االقت�صادية وق�صم التقييم العقاري.

هن���اك توجه ل���دى اإدارة البنك بقيام ق�ص���م اإدارة اأمالك الغري بجميع   .5
االإجراءات لبيع بع�س العقارات اململوكة للبنك بنظام املرابحة باملزاد 

العلني، وذلك بالن�صبة الأ�صحاب القرو�س املتعرثة.

ق�ضم التقييم العقاري :

قام الق�صم باإجناز العديد من االأعمال اأهمها :

التو�ص����ع يف جم����ال عم����ل التقيي����م العقاري حي����ث ارتفع ع����دد العقارات   .1
الت����ي مت تقييمه����ا اإىل 7194 بدال من 5832 ع����ام 2008 بزيادة ن�صبتها 

23.35%، و ق����د ق����ام الق�صم بتنفي����ذ تعليمات البنك املرك����زي الكويتي 
بتقيي����م كافه العقارات املرهون����ة وهو ما اأدى اإىل زي����ادة م�صاهمة ق�صم 

التقيي����م باإيرادات البن����ك واأرباح����ه الت�صغيلية، حي����ث ارتفعت عائدات 

الق�صم بن�صبة 45.3% مقارنة بالعام ال�صابق.

اإ�ص���دار التقري���ر العق���اري للع���ام 2008 باالإ�صاف���ة اإىل اإ�ص���دار التقرير   .2
العق���اري الربع �صنوي والذي يغطي التداول العق���اري بالكويت، حيث حاز 

هذا التقرير و التقارير العقارية اخلا�صة التي يعدها ق�صم التقييم العقاري 

عل���ى ا�صتح�صان اجله���ات االقت�صادية املتابع���ة الأخبار القط���اع العقاري، 

باالإ�صاف���ة اإىل اإ�صدار اأول عدد م���ن  التقرير الن�صف �صنوي لتكلفة البناء 

و ال���ذي يت�صمن اأ�صع���ار مواد البناء و موا�صفاته���ا وتكاليف العمالة لتكون 

مرجع���ا للمواطن���ن اأثناء عملية بن���اء عقاراتهم. و جتدر االإ�ص���ارة اإىل اأن 

التقرير العقاري للعام 2009 �صوف يتم ا�صداره ب�صكل م�صتقل عن التقرير 

ال�صنوي للبنك عن عام 2009 يف وقت الحق باإذن الل.

 R.E. Data Base االنته���اء من اإعداد وت�صغيل نظ���ام املعلومات العق���اري  .3
ال���ذي �صيكون له اأعظم االأثر بت�صريع عملي���ة التقييم العقاري، وتوفري كافة 

املعلوم���ات العقارية وال�صبل للعاملن بهذا املجال الإجراء املقارنات الالزمة 

لتحديد قيمة العقار والوقوف على اآخر م�صتجدات ال�صوق العقاري.

املتعرثين يف �صداد القرو����س وقد متكنت االإدارة نتيجة جهودها يف هذا 

اجلانب من ت�صوية وحت�صيل العديد من املديونيات امل�صتحقة للبنك.  

اإدارة اأمالك الغري 

قام ق�صم اإدارة اأمالك الغري باملحافظة على اأدائه لتحقيق اأف�صل النتائج 

م���ن حي���ث تقلي����س امل�صاريف م���ع تقدمي خدم���ات ممي���زة لالحتفاظ 

مب�صتاأج���ري الوح���دات ال�صكني���ة والتجارية م���ع تعديل مع���دالت االإيجار 

لتك���ون يف م�صتوى معدالت ال�صوق �صعيًا نح���و زيادة االإيراد ال�صنوي لكافة 

العقارات.

وق���د ا�صتطاعت االإدارة خالل عام 2009 باإي���الء اأهمية خا�صة لالأعمال 

التالية :

اال�صتم���رار باالإ�ص���راف الكام���ل عل���ى �صيانة جميع ف���روع البنك من   .1
حيث توقيع عقود ال�صيانة الالزمة لها، وذلك عرب التن�صيق مع ق�صم 

ال�صوؤون االإدارية والفنية واإدارة خدمات االأفراد.

توقي���ع عقد اإدارة حمفظة عقارية م���ع االأمانة العامة لالأوقاف وذلك   .2
بن���اء على رغبة االأمان���ة بقيام ق�صم اإدارة اأم���الك الغري باإدارة عدد 

6 عق���ارات جديدة مملوك���ة بالكامل لالأمانة م���ع التوقع بزيادة عدد 
العقارات مع نهاية عام 2010. 

متابع���ة  املباحثات مع الهيئة العامة ل�صئون الق�صر ب�صاأن تويل البنك   .3
اإدارة حمفظ���ة عقارية تابع���ة للهيئة، وقد قطعنا �صوطا كبريا يف هذا 
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قاع����دة التقاري����ر املعدة لقيا�س االأداء و�ص����هولة اتخاذ القرارات ال�ص����ليمة 

حيث ا�صتملت التقاري����ر االإدارية علي تقارير تعد ب�صورة يومية واأ�صبوعية 

و�صهري����ة لتقيي����م االأداء امل����ايل، كما مت تطوي����ر مبداأ  »الت�صع����ري الداخلي 

لالأم����وال امل�صتثمرة ب����ن اإدارات البنك املختلفة«  مما ل����ه من اأثر اإيجابي 

عل����ي اإع����داد التقارير املختلفة لتعك�����س ب�صوره دقيقة تقيي����م العمالء من 

خالل اإعداد تقرير ربحية العميل وتقييم املنتجات من خالل اإعداد تقرير 

ربحي����ة املنتج و تقييم االأق�ص����ام و االإدارات املختلفة من حيث االأداء املايل 

من خالل ربحية االإدارة.

كما تق����وم اإدارة الرقابة املالية حاليا وبالتن�صيق مع قطاع تقنية املعلومات 

باإعداد الربط االآيل لتقاري����ر اجلهات الرقابية والذي من �صاأنه امل�صاهمة 

يف �صرعة ودق����ة اإجناز التقارير الدورية املطلوب����ة وتوفري قاعدة البيانات 

الالزمة لها ومن املتوقع االنتهاء من امل�صروع خالل عام 2010.

اإدارة البحوث القت�ضادية

ياأت����ي اهتمام بن����ك الكويت الدويل بتعزي����ز اإدارة البح����وث االقت�صادية يف 

البن����ك تاأكيدا الأهمية ال����دور الذي تقوم به ه����ذه االإدارة يف درا�صة ومتابعة 

االأحداث والتط����ورات االقت�صادية واملالية والنقدية على ال�صعيدين العاملي 

واملحلي وال �صيما تلك التي توؤثر على ن�صاط البنوك واملوؤ�ص�صات اال�صتثمارية، 

وت�صاعد هذه االإدارة البنك على فهم ومعرفة املحيط الذي تعمل به، وتاأهل 

جاهزيت����ه الأي رد فعل الأي����ة تطورات اقت�صادية حت����دث يف بيئة عمله، وهي 

تقوم بدور مهم ج����دا يف عمل البنك من خالل توفري املعلومات والدرا�صات 

التي من �صاأنها م�صاعدة متخذي القرار يف البنك باتخاذ القرارات ال�صليمة، 

وه����ذه االإدارة تعل����ب دورا حموريا يف تق����دمي الدعم الفن����ي ملختلف اإدارات 

البنك. وقد قام بنك الكويت الدويل بتعزيز الكادر الفني لهذه االإدارة حيث 

اأ�صب����ح لدى اإدارة البحوث االقت�صادية يف عام 2009 فريق عمل يتكون من 

جمموع����ة تخ�ص�صات يف جماالت االقت�ص����اد، واالقت�صاد الكلي والقيا�صي، 

و التوثي����ق و املعلوم����ات واإدارة املكتبات تعمل جمتمعه عل����ى اإعداد البحوث 

والدرا�صات االقت�صادية. واجلدير بالذكر اأن بنك الكويت الدويل يعترب من 

البنوك القليلة التي لديها اإدارات بحوث اقت�صادية يف دولة الكويت.

هذا وتقوم اإدارة البحوث االقت�صادية يف البنك باملهام الرئي�صية التالية:

- اإع����داد البح����وث و التقاري����ر املتعلق����ة بالتط����ورات االقت�صادي����ة املحلي����ة 

واالإقليمي����ة والدولي����ة وذلك مل�صاع����دة االإدارات االأخ����رى يف البنك على 

ا�صتك�صاف الفر�س اال�صتثمارية وحتديد اأولويات اأعمالهم. 

- اإجراء درا�صات وبحوث وحتليالت للقطاعات االقت�صادية املختلفة ح�صبما 

تطلب����ه اإدارة البنك اأو ح�صبما تطلب����ه اأية اإدارة اأخرى حول قطاع حمدد 

4.  هذا ونظرا ملا يتمتع به ق�صم التقييم العقاري من خربة ومهنية متخ�ص�صة 
فقد متت ت�صميته من قبل ال�صلطة التنفيذية املخت�صة بالدولة كواحد من 

اجلهتن املعتمدتن لتقييم العقارات اخلا�صعة ملر�صوم بقانون اال�صتقرار 

امل���ايل بالكويت وال���ذي �صدر موؤخ���رًا ليوؤكد مكانة الق�ص���م على م�صتوى 

الدول���ة يف جمال التقييم العقاري ويوؤكد على اأن الق�صم حمل ثقة امل�صرع 

الكويت���ي واأجهزة الدول���ة وبنك الكويت املركزي. كذل���ك فقد مت اعتماد 

ق�صم التقيي���م العقاري بالبنك كجهة تقييم معتم���دة لدى اجلهاز الفني 

لدرا�ص���ة امل�صاريع التنموية واملبادرات التاب���ع لوزارة املالية وذلك لتقييم 

م�صاري���ع ال�صراكة بن الدولة والقطاع اخلا�س وه���و ما يعك�س ثقة وزارة 

املالية يف الق�صم وم�صداقيته يف التقييم العقاري.

اإدارة الرقابة املالية 

�صاهم����ت اإدارة الرقابة املالية خ����الل عام 2009 ب�صكل جوهري يف تطبيق 

م�صروع معيار كفاية راأ�س املال وفقا لقواعد بازل 2، حيث قامت با�صتخدام 

تكنولوجيا املعلومات الإعداد التقارير املرتبطة بدرا�صة املعيار ب�صورة اآلية 

تتمتع ب�صرعة و دقة عالية. 

كما �صاهم����ت االإدارة يف تطبيق اإجراءات اختب����ارات ال�صغط القائم على 

»حتلي����ل ال�صيناري����و«. وتقوم هذه الطريقة على بن����اء �صيناريوهات معقولة 

ذات اأث����ر معاك�س )عالية ال�صدة، اأحداث قليل����ة التكرار( – �صيناريوهات 

اأ�صا�صي����ة ومتو�صط����ة و�صيناريوهات اأ�ص����واأ احلاالت لكل عام����ل من عوامل 

املخاط����رة يوؤث����ر عل����ى حمفظة البن����ك. مم����ا اأدى اإىل حتدي����د االأثر على 

راأ�صمال البنك واالأ�ص����ول املوزونة املخاطر )وفقا ملعايري اتفاقية بازل 2( 

لتقرير متطلبات راأ�س املال االإ�صايف.

وقامت االإدارة اأي�صا بتطوير دور وحدة التقارير االإدارية من خالل تو�صيع 



31التقرير السنوي 2009

البور�صات، تراجع حجم ال�صيول����ة وانك�صافات بع�س �صركات اال�صتثمار 

ال����خ( ومن ثمة االنعكا�صات املحتملة عل����ى االأن�صطة التي ميولها البنك، 

وم����ن خالل العمل امل�ص����رتك يتم و�صع قرار موح����د ملواجهة االحتماالت 

ال�صلبية لالزمة.  

تق����وم االإدارة باإعداد تقري����ر �صامل عن التط����ورات االقت�صادية واملالية   -

املحلية واخلليجية والعاملية بالتعاون مع اإدارة اخلزينة وتناق�صه باهتمام 

مع املدراء التنفيذين، مع تبيان انعكا�صاته على اأعمال االإدارات املختلفة 

واأو�صاع االقت�صاد املحلي.

ه����ذا وقد متكن����ت االإدارة خالل ع����ام 2009 باإجن����از عدد م����ن الدرا�صات 

املتخ�ص�صة غطت العناوين التالية: 

اآفاق �صوق االئتمان يف الكويت يف �صوء االأزمة املالية العاملية احلالية.  -

اإعداد تركيبة املوؤ�صر القيا�صي االأكرث مالءمة ل�صوق العقار الكويتي.  -

م�صار ن�صاط الودائع يف البنوك الكويتية.  -

ت�صنيف خماطر االأن�صطة االقت�صادية املحلية.  -

اال�صتثمار العقاري يف الكويت يف الو�صع احلايل و املتوقع وذلك يف اإطار   -

النظر اإىل املحفظة اال�صتثمارية للبنك.

التقاري����ر رب����ع ال�صنوي����ة ح����ول �صيا�صات االقت�ص����اد الكل����ي لالجتاهات   -

ال�صائدة يف االقت�صاد الكويتي.

كما �صملت اأعمال االإدارة اإعداد التقرير ال�صنوي للبنك و ا�صتكمال م�صروع   -

املكتبة مبا يف ذلك الت�صنيف وتهيئة املكتبة الأغرا�س اال�صتعارة.

وتخط����ط االإدارة لتنفي����ذ حزم����ة م����ن امل�صروع����ات املتخ�ص�ص����ة املرتبطة 

باخلطة اال�صرتاتيجية للبنك خالل العام 2010، اأهمها اإعداد جمموعة من 

الدرا�صات حتت عناوين كل من "درا�صة ب�صاأن الودائع منخف�صة التكاليف" 

و "درا�ص����ة عن الفر�س اال�صتثمارية اجلدي����دة" و"ن�صرة ن�صف �صنوية حول 

املوؤ�صرات االقت�صادية والنقدية للبلدان امل�صيفة" )القائم منها اأو املحتمل( 

لال�صتثمارات اخلارجية للبنك.

اأو �ص����وق منتخب اأو منتج معن وذلك لت�صهي����ل عملية اتخاذ القرار فيما 

يتعلق بتحليل الفر�س اال�صتثمارية.

- تقدمي امل�صاع����دة وامل�صاهمة مع االإدارة املعني����ة الإعداد درا�صات اجلدوى 

اخلا�ص����ة باأفرع البن����ك واملنتجات واخلدمات اجلدي����دة اإلخ وذلك عرب 

تقدمي حتليل للتوقعات اأو الفر�س ذات ال�صلة. 

- توف����ري املعلوم����ات االقت�صادي����ة وبن����اء قاع����دة بيان����ات اقت�صادي����ة ليتم 

ا�صتخدامها من قبل موظفي البنك. 

- اإعداد تقارير دورية حول موؤ�صرات االأداء االقت�صادي و املايل لبلدان دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

-  التعاون مع مراكز البحوث والدرا�صات على امل�صتوى املحلي والدويل فيما 

يتعلق بالدرا�صات ذات ال�صلة باالأعمال امل�صرفية االإ�صالمية. 

- متابع����ة و ر�صد التطورات االقت�صادية الكلية بالكويت، حيث تقوم االإدارة 

بدرا�صة ال����دورات االقت�صادية واالأحداث واالأزم����ات املالية التي حتدث 

يف املحي����ط االإقليمي والعاملي وتناق�س االنعكا�صات ال�صلبية املحتملة على 

عمل البنك.

ومن جانب اآخر فان فل�صفة عمل اإدارة البحوث االقت�صادية يف بنك الكويت 

الدويل ترتكز على االأمور التالية:

الرتكي����ز على البحوث الت�صغيلية التي ته����دف اىل تر�صيد القرار وزيادة   -

فعاليت����ه وبالت����ايل رفع فر�����س الربحية، وتك����ون هذه البح����وث وا�صحة 

الهدف وامل�صمون.

العم����ل من خالل ف����رق عمل م�صرتك����ة م����ع االإدارات املعني����ة وفق خطة   -

عمل وا�صح����ة Action Plan، يتم من خالله����ا اعتماد مرجعية البحث 

واإ�صراك االإدارات املعنية يف اإعداد البحث.

ا�صتخدام اأ�صلوب العر�س املرئي واالجتماع املبا�صر مع املدراء التنفيذين   -

والقي����ادات االإداري����ة املختلف����ة وتزويدهم �ص����واء بالدرا�ص����ات املطلوبة، 

اأو بالتقاري����ر املتعلقة بالتط����ورات االقت�صادية واملالي����ة دوريا، ومناق�صة 

النتائ����ج والتو�صي����ات معه����م مبا�ص����رة. )اإن توف����ري التقاري����ر والبيانات 

املتع����ددة دون معرفة مغزاها وحتليل مدلوالته����ا وانعكا�صاتها على عمل 

البنك �صوف لن يحقق االأهداف املطلوبة(. 

-  تق����وم االإدارة با�صتخ����دام اأ�صاليب البح����ث العلم����ي يف اأبحاثها ب�صقيها 

الكمي والو�صفي وذلك ح�صب حاجة البحث، ويف كل اأبحاثها ودرا�صاتها 

حتاول و�صع تو�صياتها بلغة االأرقام. 

تنف����ذ االإدارة كل ع����ام 4 درا�صات متخ�ص�ص����ة الإدارات البنك املختلفة،   -

فعل����ى �صبي����ل املثال در�ص����ت االإدارة االأزم����ة املالية العاملية ف����ور حدوثها 

وناق�صت مع املدراء التنفيذين االنعكا�صات ال�صلبية املحتملة لهذه االأزمة 

عل����ى االقت�صاد املحل����ي )مثل تراجع اأ�صع����ار النفط وم�صتقات����ه، انهيار 
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1 . مقدمة:

مت و�ص���ع االإف�صاح���ات التالي���ة وفقًا ملا ت�صمنته قواعد كفاية راأ�س املال، اخلا�صة باإطار عمل ) بازل 2 (، على النحو  ال�صادر من قبل بنك الكويت 

املركزي للبنوك االإ�صالمية. اإن الهدف من هذه االإف�صاحات هو تزويد املتعاملن يف ال�صوق باملعلومات الكمية والنوعية الرئي�صية حول تعر�س بنك 

الكويت الدويل ملخاطر االنك�صاف وخماطر اإدارة اال�صرتاجتيات والعمليات ومعيار كفاية راأ�س املال. 

2 . ال�ضركات التابعة وال�ضتثمارات الرئي�ضية:

اإن تعليم���ات معي���ار كفاية راأ�س امل���ال تطبق على بنك الكويت الدويل) �س.م.ك.(. وحتى تاريخ اإعداد ه���ذا التقرير، لي�س للبنك اأية �صركات تابعة 

اأو زميل���ة يت���م جتميع نتائجها مع نتائج البنك. كما اأن مبالغ ا�صتثمارات البنك الرئي�صي���ة يف ال�صركات الزميلة التالية قد مت ا�صتبعادها من قاعدة 

راأ�س املال.

ن�ضبة امللكية ال�ضـــم

%40 �صركة رتاج للتاأمن التكافلي

3 . هيكل راأ�س املال:

األف

دينار كويتي
راأ�ضمال ال�ضريحة الأوىل

103.732 راأ�س املال املدفوع

93,508 احتياطيات

- ح�صة االأقلية من ال�صركات التابعة

- اقتطاعات من ال�صريحة االأوىل من راأ�س املال

45,234 اأ�صهم اخلزانة

- ال�صهرة التجارية

8,235 خ�صائر العام

2,400 ا�صتثمارات يف �صركات زميلة كبرية )�صركات تاأمن(

141,371 جمموع راأ�صمال ال�صريحة االأوىل )1(

II متطلبات الإف�ضاح وفقا ملقررات بازل

املبالغ باالآالف
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األف

دينار كويتي
راأ�ضمال ال�ضريحة الثانية

4,313 % فقط( احتياطي التقييم العادل )45 

8,931 % فقط( احتياطيات اأخرى الإعادة التقييم )45 

8,346 % من اإجمايل االأ�صول املرجحة باملخاطر االئتمانية( خم�ص�صات عامة )1.25 

اقتطاعات من راأ�س مال ال�صريحة الثانية:

2,400 ا�صتثمارات يف �صركات زميلة كبرية )�صركات تاأمن(

19,190 جمموع راأ�س املال ال�صريحة الثانية )2(

160,561 )2  + اإجمايل راأ�س املال املوؤهل بعد االقتطاعات )1 

4 . كفاية راأ�س املال:

اإن اإدارة كفاي���ة راأ����س املال متثل جزء هام م���ن اإدارة خماطر البنك، اإن طريقة البنك يف تقييم راأ�س املال ته���دف اأ�صا�صًا لالإلتزام بتعليمات بنك 

الكويت املركزي.

تهدف اإ�صرتاتيجية البنك اإيل االحتفاظ براأ�س مال كايف لل�صماح للبنك للعمل يف ظل اأو�صاع ال�صوق املختلفة والتي ميكن معها حتمل اخل�صائر غري 

املتوقعة. 

يقيم البنك كفاية راأ�س املال خالل عملية يتم فيها تقييم راأ�صماله من قبل االإدارة العليا مقابل املخاطر التي يواجهها البنك حتى ميكن التاأكد من 

اأن البنك يحتفظ براأ�س مال كايف للتغلب علي جميع املخاطر املادية املعر�س لها.

لقد مت تطبيق االأ�صلوب القيا�صي وفقًا لتعليمات ) بازل 2 ( الحت�صاب كفاية راأ�س املال.
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اإن اجلدول التايل يو�صح راأ�س املال املطلوب لكل حمفظة قيا�صية م�صنفة طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي:

األف

دينار كويتي
راأ�س املال املطلوب لكل حمفظة

- .     البنود النقدية  1

- .        مطالبات على موؤ�ص�صات �صيادية  2

- .        مطالبات على موؤ�ص�صات دولية  3

- .        مطالبات على �صركات القطاع العام  4

- .        مطالبات على بنوك التنمية امل�صرتكة  5

4,429 .        مطالبات على البنوك   6

33,923 .        مطالبات على ال�صركات  7

15,490 .        مديونية االأفراد التنظيمية  8

- .        القرو�س ال�صكنية املوؤهلة  9

508 .     مديونية القرو�س املتاأخرة  10

- .     مراكز الب�صائع وال�صلع  11

1,538 .     اال�صتثمارات العقارية  12

11,376 .     عمليات اال�صتثمار والتمويل مع العمالء  13

- .     املديونيات الناجتة عن ال�صكوك والتوريق  14

10,682 .     مديونيات اأخرى  15
77,946 املجموع

-
ناق�س: راأ�س املال املطلوب للزيادة عن املخ�ص�س العام )ما يزيد على 

% من االأ�صول املرجحة باملخاطر االئتمانية(  1.25

اأجمايل راأ�س املال املطلوب                                       

858 راأ�س املال املطلوب ملخاطر ال�صوق

5,346 راأ�س املال املطلوب ملخاطر الت�صغيل

84,150 اأجمايل راأ�س املال املطلوب

%22.32 معدل كفاية راأ�س املال

%19.65 معدل راأ�س مال ال�صريحة االأويل

املبالغ باالآالف
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5 . اإدارة املخاطر:

اإن الهدف الرئي�صي الإدارة املخاطر يف البنك هو حتقيق التوازن املطلوب بن هديف حتقيق احلد االأق�صى للربح واحلفاظ على راأ�س املال.

اإن اإطار عمل اإدارة املخاطر يف البنك مبني حول هذا الهدف وال�صعي الإمداد م�صاهمي البنك، ووكاالت الت�صنيف وبنك الكويت املركزي والعمالء 

واملودعن والعامة وذلك مبتطلباتهم اخلا�صة.

اإن جمل����س اإدارة البن���ك ملتزم باإن�صاء اأنظم���ة واإجراءات اإدارة خماطر فعالة، وقد ُعهد مب�صوؤولية مراقبة وظيف���ة اإدارة املخاطر، اإىل جلنة اإدارة 

املخاطر التي تتكون من ثالثة اأع�صاء من جمل�س االإدارة.

قام البنك باإن�صاء اأ�صلوب مهني ملقابلة املخاطر من خالل املبادئ التالية التي تدعم اإطار اإدارة املخاطر:

مع االأهمية الق�صوى لفر�س نظام واإدارة خماطر موؤثر. تتالءم  ثقافة  تعزيز  	•

ذو كفاءة ومهارات خا�صة الإدارة املخاطر. اأ�صخا�س  ا�صتخدام  	•

وقبول املخاطر من خالل حدود خا�صة لتمويل االأفراد واملنتجات واإدارة التمويل واال�صتثمارات. لتقييم  اإجراءات  و�صع  	•

اإدارة نظ���م املعلوم���ات الت���ي تقدم معلومات دقيقة وحمددة عن املخاطر املرتبطة باملجموعة االإداري���ة وحتديث هذه االأنظمة وتطبيق اأدوات  	•
حتليلية وحتديد اأداء االإدارة.

من توافق و�صالمة اإجراءات اإدارة املخاطر. للتاأكد  داخلي  رقابة  نظام  و�صع  	•

لدي البنك اإدارة م�صتقلة الإدارة اخلاطر، تتبع اإدارًيا الع�صو املنتدب ب�صكل مبا�صر، كما تتمثل م�صوؤولياتها ب�صكل اأ�صا�صي يف تقييم ومراقبة جماالت 

املخاطر املتعلقة باإدارة خماطر االئتمان وخماطر ال�صوق )كال�صيولة واأ�صعار ال�صرف وخماطر حقوق امل�صاهمن( وخماطر الت�صغيل.

اإن تطبي���ق املعاي���ري امل�صتندة اإىل بازل 2 خالل عام 2009 واملتعلقة بكفاية راأ�س املال كان من �صاأنه تعزيز م�صوؤوليات اإدارة املخاطر بحيث تت�صمن 

خماطر الركن الثاين كجزء من العملية الداخلية لتقييم كفاية راأ�س املال )ICAAP( اإىل جانب اختبارات ال�صغط.

وتت�صمن اأ�صاليب اإدارة خماطر البنك اخلا�صة باملخاطر االئتمانية وال�صوقية والت�صغيلية ما يلي:

اإجراءات و�صيا�صات البنك، تنمية وتعزيز اأدوات قيا�س املخاطر كنماذج تقييم املخاطر ومناذج  وتعزيز  امل�صتمرة  كاملراجعة  الفعال  االأ�صلوب  	•
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الت�صعري، ومالئمة مدخالت املخاطر مع اخلطة االإ�صرتاتيجية للبنك ومراجعة املنتجات واخلدمات.

االأ�صالي���ب امل�صتم���رة كاإدارة مدخ���الت املخاطر م���ع تطبيقات االئتم���ان واال�صتثمارات املقرتح���ة واملراجعة الدورية للمحاف���ظ اال�صتثمارية  	•
واالئتمانية عن طريق التقارير واإلقاء ال�صوء علي املخاطر املرتتبة وتنبيه االإدارة العليا عليها، واملالحظة امل�صتمرة لل�صوق، والت�صغيل واملخاطر 

املتعلقة باأمن تكنولوجيا املعلومات.

اأ�صلوب املراجعة االأولية كمراجعة املقرتحات والتوجهات املرتبطة باملخ�ص�صات و�صطب والتخل�س من اال�صتثمارات. 	•

هناك تفا�صيل حمددة ب�صاأن اإدارة املخاطر االئتمانية والت�صغيلية وال�صوقية واردة �صمن اأق�صام معينة من هذا التقرير.

6 . ح�ضابات ال�ضتثمار

طبيعة ح�ضابات ال�ضتثمار

يعترب ح�صاب اال�صتثمار )ح�صابات املودعن( عبارة عن ودائع م�صتلمة من العمالء مبوجب عقود امل�صاربة والوكالة.

ويتم تخ�صي�س �صايف اأرباح التوزيع بن اأ�صحاب ح�صابات اال�صتثمار وم�صاهمي البنك بنف�س الطريقة الن�صبية اخلا�صة مب�صاهماتهم يف ال�صناديق 

امل�صتثمر فيها.

كما اأن ن�صبة من مبلغ ح�صابات اال�صتثمار اخلا�صة بالعمالء تكون عبارة عن ح�صابات م�صتثمر فيها، حيث يقوم العمالء بتفوي�س البنك –على اأ�صا�س 

امل�صاربة- من اأجل اال�صتثمار يف خمتلف االأن�صطة التمويلية واال�صتثمارية االإ�صالمية وفق ما يراه البنك منا�صًبا، اإىل جانب ح�ص�س امل�صاهمن.

�صفر %احل�صاب اجلاري

60 %ح�صاب االدخار

65 %وديعة اال�صتثمار االآجلة – �صهر واحد

70 %وديعة اال�صتثمار االآجلة – ثالثة اأ�صهر

75 %وديعة اال�صتثمار االآجلة – �صتة اأ�صهر

90 %وديعة اال�صتثمار االآجلة – عام واحد
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7 . خماطر الئتمان:

نطاق وطبيعة املخاطر الئتمانية

اإن خماط���ر االئتم���ان هي خطر احتمال عدم قدرة اأحد االأط���راف على الوفاء بالتزاماته جتاه البنك. وتت�صم���ن خماطر التعرث االئتماين للعميل. 

بينم���ا ال يعن���ي هذا التع���رث عدم الوفاء الكلي ولكن ت���زداد احتمالية عدم الوفاء بالن�صب���ة للعميل. اإن االأدوات املالية الت���ي تن�صئ خماطر االئتمان 

تت�صمن الت�صهيالت التمويلية وااللتزامات اخلا�صة بتمديد التمويل واالأوراق املالية وامل�صتقات املالية.

وُتعرف الرتكز ملخاطر االئتمان على اأنها امل�صدر الثاين للمخاطر االئتمانية؛ حيث اإن جتاوز الرتكز من �صاأنه تعري�س البنك اإىل تاأثريات �صارة. 

كم���ا يق���وم البنك بقيا����س الرتكز االئتماين عل���ى اأ�صا�س كل م���ن االنك�صافات عل���ى امللتزمن ) العمالء واالأط���راف ذو العالقة به���م ( اإىل جانب 

القطاعات االقت�صادية.

هيكل اإدارة خماطر الئتمان

والإدارة خماطر االئتمان اأن�صاأ جمل�س االإدارة اللجان التالية:

واالإ�صتثمار. للتمويل  االإدارة  جمل�س  جلنة  	•

املخ�ص�صات. جلنة  	•

اإن م�صوؤولية جلنة جمل�س االإدارة للتمويل واال�صتثمار هي املراجعة واملوافقة علي تو�صيات جلنة التمويل واال�صتثمار للت�صهيالت التمويلية واال�صتثمارية 

وعالقات العمالء وحدود التمويل والت�صعري والربحية. 

اإن م�صوؤولية جلنة التمويل واال�صتثمار هي احلفاظ على كفاءة اأ�صول البنك وتاأمن ربحية اأموال البنك. وتقوم اللجنة باملوافقة على عرو�س التمويل 

اأو جتديدها وفق احلدود املخول بها للجنة. كما تقوم اللجنة بالتو�صية على عملية منح وجتديد التمويل الذي يزيد عن احلدود امل�صرح بها للجنة 

اإىل جانب التو�صية بذلك.

اإن م�صوؤولي���ة جلن���ة املخ�ص�صات االأ�صا�صية هي اأن حتدد املخ�ص�صات املطلوبة للت�صهيالت التمويلي���ة واال�صتثمارات متعرثة ال�صداد عندما ال تكون 

الت�صهيالت م�صنفة كت�صهيالت غري منتظمة طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي ) مثل التمويالت امل�صنفة ب�صاأنها مالحظات(، باالإ�صافة لذلك 

تراجع اللجنة املخ�ص�صات املطلوبة للتمويالت الغري منتظمة للتاأكد من توافقها لتعليمات بنك الكويت املركزي.
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اإ�ضرتاتيجية وعملية اإدارة خماطر الئتمان

يق���وم البن���ك ب���اإدارة حمفظة الت�صهيالت التمويلي���ة مبو�صوعية للتاأكد م���ن التنويع املنا�صب وانه يح�ص���ل علي العائد املنا�ص���ب يف مقابل املخاطر 

املفرت�صة.

خ���الل االأن�صط���ة االعتيادية للبنك، يوزع البن���ك اأمواله علي خمتلف الت�صهيالت التمويلي���ة وفقًا للغر�س االأ�صا�صي وهو احل�ص���ول علي االأرباح من 

اأج���ل م�صاهم���ي البنك، ويف نف�س الوق���ت يتاأكد البنك من ج���ودة الت�صهيالت التمويلية ويعمل عل���ي حتقيق التوازن بن العائ���د وجودة الت�صهيالت 

للمحفظة.

اإن اإج���راءات عم���ل البن���ك اخلا�صة بالتعامل مع التموي���ل تر�صخ اإطار عمل اإدارة املخاط���ر االئتمانية من خالل حتديد اتفاق���ات ومعايري ائتمانية 

متعددة تت�صمن:

يف املراحل املتعددة لدورة الت�صهيالت التمويلية. املت�صمنة  املتعددة  الوظائف  وم�صوؤوليات  مهام  حتديد  	•

ل�صالحيات املوافقات لكل من االإجراءات االإعتيادية والت�صهيالت التمويلية اال�صتثنائية. وا�صح  هيكل  اإن�صاء  	•

االإلتزام والت�صهيالت وال�صمانات و�صروط االأ�صعار ملنتجات البنك. حتديد  	•

املوافقة علي التمويل. عملية  توحيد  	•

ال�صمانات. الإدارة  املحددة  واملعايري  ال�صيا�صات  و�صع  	•

و�صع اإجراءات الدورة التمويلية مت�صمنة اإدارة التمويالت املتعرثة. 	•

تنوع املحافظ التمويلية من حيث التوزيع اجلغرايف )البالد واالأقاليم( والقطاعات االإقت�صادية واالأطراف اخلارجية. من  التاأكد  	•

قيا�س خماطر الئتمان

يت���م قيا����س خماطر االئتمان من خالل جودة االأ�صل )التمويل( با�صتخدام اأ�صلوبن اأ�صا�صين هم���ا اأ�صلوب ن�صبة املخ�ص�س واأ�صلوب ن�صب التمويل 

غ���ري املنتظ���م. اأ�صلوب ن�صبة املخ�ص�س هو ن�صبة املخ�ص�صات املحت�صبة �صنويا م���ن اإجمايل املديونيات التمويلية. ويعترب اأ�صلوب ن�صب التمويل غري 

املنتظم هو ن�صبة التمويل غري املنتظم اإىل اإجمايل التمويل.
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ت�ضنيف املديونيات التي ا�ضتحقت واملتعرثة يف ال�ضداد

مت و�صع الت�صنيفات التالية اخلا�صة باملديونيات التمويلية من قبل البنك بهدف حتديد الت�صهيالت التمويلية املتعرثة:

الت�ضنيففرتة عدم النتظام

ب�صاأنها مالحظاتاأكرث من 30 يوًما وال تتعدى 90 يومًا

دون امل�صتوىاأكرث من 90 يوًما وال تتعدى 180 يومًا

م�صكوك بهااأكرث من 180 يوًما وال تتعدى 365 يومًا

معدومةاأكرث من 365 يومًا 

املخ�ض�ضات العامة واملحددة

املخ�ص�س املحدد

يحت�ص���ب البن���ك خم�ص�س حمدد علي الت�صهيالت التمويلي���ة اإذا كان هناك دالئل علي اإن البنك ال ي�صتطيع حت�صي���ل كل املبالغ امل�صتحقة.اإن مبلغ 

املخ�ص�س يتم احت�صابه علي اأ�صا�س الفرق بن القيمة الدفرتية والقيمة امل�صرتدة عن طريق القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�صتقبلية، مت�صمنة 

املبالغ امل�صرتدة من ال�صمانات والرهونات،خم�صومة بناء علي معدل االأرباح التعاقدية.

املخ�ص�س العام

طبق���ا للتعليم���ات املنظم���ة، يتم تكوين خم�ص�س ع���ام علي االأقل بن�صبة 1% عل���ي كل الت�صهيالت التمويلية النقدي���ة و0.5% على كافة الت�صهيالت 

التمويلية غري النقدية، بال�صايف بعد خ�صم ال�صمانات والتي مل يتم تكوين خم�ص�صات حمددة لها.
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يب���ن اجلدول التايل اإجم���ايل املديونيات اخلا�صة باملخاطر التمويلية ) قبل اأي تخفي�س للمخاط���ر واملخ�ص�صات( ومتو�صط اإجمايل االنك�صافات 

لعام 2009 مق�صمة طبقا للمحفظة املعيارية:

املبالغ بالآلف د.ك

متو�ضط التعر�س 

لالنك�ضاف قبل خماطر 

الئتمان واملخ�ض�ضات

اإجمايل التعر�س لالنك�ضاف

قبل خماطر الئتمان واملخ�ض�ضات

الغري ممول املمول املجموع الغري ممول املمول

- 3,134 2,829 - 2,829 1. بنود نقدية

- 61,329 84,317 - 84,317 2. مطالبات على موؤ�ص�صات �صيادية

- - - - - 3. مطالبات على موؤ�ص�صات دولية

- - - - - 4. مطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

- - - - - 5. مطالبات على بنوك التنمية متعددة االأطراف

- 202,442 184,535 - 184,535 6. مطالبات على البنوك

106,343 432,736 559,580 102,894 456,686 7. مطالبات على ال�صركات 

- 120,256 129,082 - 129,082 8. مديونيات اأفراد )منظمة( 

- - - - - 9. القرو�س ال�صكنية اال�صتهالكية املوؤهلة 

- 11,764 8,463 - 8,463 10. املديونيات متاأخرة ال�صداد

- - - - - 11. مراكز الب�صائع وال�صلع

- 7,899 6,409 - 6,409 12. اال�صتثمارات العقارية

- 255,637 245,084 - 245,084 13. عمليات اال�صتثمار والتمويل مع العمالء

- - - - - 14. املديونيات الناجتة عن ال�صكوك والتوريق

- 83,079 89,015 - 89,015 15. مديونيات اأخرى

106,343 1,178,275 1,309,313 102,894 1,206,419 الإجمايل

اإن ن�صبة 98.8% من اإجمايل االأ�صول موزعة يف الكويت وال�صرق االأو�صط، منها 98.5% ممولة ذاتيًا.
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يبن اجلدول التايل خمطط مواعيد اال�صتحقاق املتبقية الإجمايل املحفظة:

املجموع

األف

دينار كويتي

اأكرث من �ضنة من 6 �ضهور 

اإىل 12 

اأ�ضهر

من 3 اأ�ضهر 

اإىل 6 �ضهر

حتى 3 

اأ�ضهر

اإجمايل املديونية قبل قيا�س املخاطر الئتمانية 

واملخ�ض�ضات

2,829 - - - 2,829 1. اأر�صدة نقدية

84,317 - - - 84,317 2. مطالبات على موؤ�ص�صات �صيادية

- - - - - 3. مطالبات على موؤ�ص�صات دولية

- - - - - 4. مطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

- - - - - 5. مطالبات على بنوك التنمية متعددة االأطراف

184,535 - - - 184,535 6. مطالبات على البنوك

456,686 181,927 132,856 80,434 61,469 7. مطالبات على ال�صركات

129,082 126,775 1,115 747 445 8. مديونيات اأفراد تنظيمية

- - - - - 9. القرو�س ال�صكنية اال�صتهالكية املوؤهلة

8,463 8,463 - - - 10. انك�صاف  للقرو�س املتاأخرة

- - - - - 11. مراكز الب�صائع وال�صلع

6,409 6,409 - - - 12. ا�صتثمارات عقارية

245,084 34,811 132,856 39,190 38,227 13. عمليات اال�صتثمار والتمويل مع العمالء

- 14. املديونيات الناجتة عن ال�صكوك والتوريق

89,015 63,991 25,024 15. مديونيات اأخرى

1,206,419 422,375 266,827 145,395 371,822 املجموع
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يب���ن اجلدول التايل تفا�صيل املحفظة اخلا�صة باملبالغ التمويلية املتع���رثة ومتاأخرة ال�صداد واملخ�ص�صات اخلا�صة واملخ�ص�صات العامة والر�صوم 

اخلا�صة مبخ�ص�صات معينة / م�صطوبة:

املخ�ض�س املحدد 

املحمل /امل�ضطوب 

خالل 2009

املخ�ض�ضات 

العام

املخ�ض�ضات 

املحددة

اإجمايل التمويل )بعد 

خماطر الئتمان 

والأرباح املعلقة( 

- - - - 1. اأر�صدة نقدية

- - - - 2. مطالبات على موؤ�ص�صات �صيادية

- - - - 3. مطالبات على موؤ�ص�صات دولية

- - - - 4. مطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

- - - - 5. مطالبات على بنوك التنمية متعددة االأطراف

- - - 36,907 6. مطالبات على البنوك

16,176 15,028 25,604 282,693 7. مطالبات على ال�صركات

247 2,322 5,507 129,082 8. مديونية االأفراد التنظيمية

- - - - 9. القرو�س ال�صكنية اال�صتهالكية املوؤهلة

- - 4,231 4,231 10. املديونية املتاأخرة

- - - - 11. مراكز الب�صائع وال�صلع

418 - 4,238 12,818 12. ا�صتثمارات عقارية

- 2,332 2,499 94,803 13. عمليات اال�صتثمار والتمويل مع العمالء

- - - - 14. املديونية الناجتة عن ال�صكوك والتوريق

10,764 - 15,564 89,015 15. مديونيات اأخرى

27,604 19,682 57,644 649,549 املجموع
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يبن اجلدول تفا�صيل �صايف مبلغ املديونية االئتمانية لكل حمفظة:

�ضايف املديونية املالية بالألف دينار كويتي

املجموع غري ممول ممول

- - - 1. اأر�صدة نقدية

- - - 2. مطالبات على موؤ�ص�صات �صيادية

- - - 3. مطالبات على موؤ�ص�صات دولية

- - - 4. مطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

- - - 5. مطالبات على بنوك التنمية متعددة االأطراف

36,907 - 36,907 6. مطالبات على البنوك

306,876 24,183 282,693 7. مطالبات على ال�صركات

129,082 - 129,082 8. مديونية االأفراد التنظيمية

- - - 9. القرو�س ال�صكنية اال�صتهالكية املوؤهلة

4,231 - 4,231 10. املديونية املتاأخرة

- - - 11. مراكز الب�صائع وال�صلع

12,818 - 12,818 12. ا�صتثمارات عقارية

94,803 94,803 13. عمليات ا�صتثمارية ومتويلية مع العمالء

- - - 14. املديونيات الناجتة عن ال�صكوك والتوريق

89,015 - 89,015 15. مديونيات اأخرى

673,732 24,183 649,549 املجموع

ي�صتخ���دم البنك ت�صنيفات ائتمانية �ص���ادرة من الوكاالت التالية: FITCH، STANDARD & POOR،  &MOODY’S  لت�صنيف االنك�صافات 

ال�صيادية الدولية غري دول جمل�س التعاون اخلليجي والبنوك املركزية والبنوك واملوؤ�ص�صات املالية غري دول جمل�س التعاون اخلليجي.



81التقرير السنوي 2009

يب���ن اجل���دول التايل �صايف انك�صاف االئتم���ان بعد تخفيف املخاط���ر ومعامل انعكا�س االئتمان ل���كل حمفظة معيارية عن طري���ق امل�صنف والغري 

م�صنف:

�ضايف املديونية املالية بالألف دينار كويتي

املجموع غري م�ضنفة م�ضنفة

- - - 1. اأر�صدة نقدية

- - - 2. مطالبات على موؤ�ص�صات �صيادية

- - - 3. مطالبات على موؤ�ص�صات دولية

- - - 4. مطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

- - - 5. مطالبات على بنوك التنمية متعددة االأطراف

36,907 - 36,907 6. مطالبات على البنوك

282,693 11,042 271,651 7. مطالبات على ال�صركات

129,082 - 129,082 8. مديونية االأفراد التنظيمية

- - - 9. القرو�س ال�صكنية اال�صتهالكية املوؤهلة

4,231 - 4,231 10. املديونية املتاأخرة

- - - 11. مراكز الب�صائع وال�صلع

12,818 - 12,818 12. ا�صتثمارات عقارية

94,803 - 94,803 13. عمليات ا�صتثمارية ومتويلية مع العمالء

- - - 14. املديونيات الناجتة عن ال�صكوك والتوريق

89,015 - 89,015 15. مديونيات اأخرى

649,549 11,042 638,507 املجموع
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8 . تخفيف خماطر الئتمان:

اإن عملية احلد من خماطر االئتمان ت�صمح للبنك اإدراج ال�صمانات بال�صايف وكفاالت ب�صروط معينة والتي تدخل �صمن اتفاقيات مع كل االأطراف 

والتاأكد من اأن حق التنفيذ بقوة القانون قد مت اأخذها باالإعتبار.

ال ي�صتخدم البنك اأ�صلوب املقا�صة �صواء للبنود داخل اأو خارج امليزانية العمومية.

اإن �صيا�صة البنك التمويلية حتدد االأنواع املقبولة من ال�صمانات وم�صادر التقييم ودقة التقييم و�صرورة اإعادة التقييم املتعلقة بال�صمانات.تت�صمن 

ال�صيا�ص���ة اأي�ص���ا احلد االأق�صى من الت�صهيالت مرتبطة بقيمة ال�صمان ون�صبته لكل نوع من ال�صمان والت�صهيالت. اإن ال�صمانات املقبولة هي النقد 

وخطابات ال�صمان البنكية واالأ�صهم املدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية والعقارات �صواء داخل اأو خارج الكويت.

كج���زء م���ن عملية ال�صمان، يقيم البنك دوريا ال�صمانات للتاأكد من اإن القيمة احلالية لي�صت اأق���ل من القيمة االأ�صلية عند املوافقة علي ال�صمان، 

ويعمل البنك اأي�صًا علي مراجعة تواريخ االنتهاء لهذه الرهونات للتاأكد من جتديدها يف الوقت املحدد.

اإن اأنواع الكفالء الرئي�صين هم اأ�صخا�س اأو �صركات، وحيث انه ال يوجد اأطراف كفالء  م�صنفن من خالل وكاالت الت�صنيف الثالثة وموافق عليها 

من قبل بنك الكويت املركزي من اجل اأغرا�س احت�صاب كفاية راأ�س املال، فلم ياأخذ البنك اأي كفيل خالل احت�صاب كفاية راأ�س املال.
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يبن اجلدول التايل االإجمايل امل�صمون ب�صمانات مالية مقبولة )بعد اإجراء االقتطاعات( اأو �صمانات مقبولة وفق حمفظة معيارية:

األف 

دينار كويتي

ال�ضمانات املوؤهلة ال�ضمانات املالية 

املوؤهلة

اإجمايل انك�ضاف الئتمان 

قبل خماطر الئتمان

2,829 - 2,829 1. اأر�صدة نقدية

84,317 - 84,317 2. مطالبات على موؤ�ص�صات �صيادية

- - - 3. مطالبات على موؤ�ص�صات دولية

- - - 4. مطالبات على موؤ�ص�صات القطاع العام

- - - 5. مطالبات على بنوك التنمية متعددة االأطراف

184,535 - 184,535 6. مطالبات على البنوك

290,163 166,523 456,686 7. مطالبات على ال�صركات

129,082 - 129,082 8. مديونية االأفراد التنظيمية

- - - 9. القرو�س ال�صكنية اال�صتهالكية املوؤهلة

8,463 - 8,463 10. املديونية املتاأخرة

- - - 11. مراكز الب�صائع وال�صلع

6,409 - 6,409 12. ا�صتثمارات عقارية

66,597 178,487 245,084 13. عمليات ا�صتثمارية ومتويلية مع العمالء

- - - 14. املديونيات الناجتة عن ال�صكوك والتوريق

89,015 89,015 15. مديونيات اأخرى

861,409 345,010 1,206,419 املجموع
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9 . خماطر ال�ضوق:

اإن خماطر ال�صوق هو خماطر االأرباح امل�صتقبلية التي تنتج عن معدالت االأرباح واأ�صعار العمالت وحقوق امل�صاهمن وم�صتوي الثبات لهذه املعدالت 

واأ�صعارها.

تن�ص���اأ خماط���ر معدل االأرباح م���ن اإمكانية التغري للمعدالت التي توؤثر علي االأرب���اح امل�صتقبلية اأو القيمة العادلة ل���الأدوات املالية. اإن البنك معر�س 

ملخاطر معدل االأرباح كنتيجة لعدم التوافق بن اإعادة الت�صعري لالأ�صول واخل�صوم والتقلبات يف قيمتها وذلك لالأدوات املالية الثابة الدخل.

اإن خماطر عمليات ال�صرف االأجنبية هي املخاطر الناجتة من حركة العمالت االأجنبية ب�صبب التغري يف قيمة االأ�صول واخل�صوم.

خماطر اأدوات امللكية هي املخاطر التي تن�صاأ من انخفا�س قيمتها ب�صبب انخفا�س اأ�صعار االأ�صهم. 

وفقًا تعليمات بنك الكويت املركزي، ي�صتخدم البنك طريقة قيا�س موحدة حل�صاب راأ�س املال الالزم لتغطية خماطر ال�صوق.

وته���دف اختب���ارات ال�صغط الدوري���ة اإىل حتديد مواطن ال�صع���ف يف اال�صتثمار / وخ�صائ���ر العمالت االأجنبية التي حتدث حت���ت ظروف معاك�صة 

والتاأثري املحتمل الناجت عن ذلك على كفاية راأ�س املال.

هيكل اإدارة خماطر ال�ضوق:

جلن���ة االأ�ص���ول واخل�صوم هي امل�صئولة ع���ن اإدارة خماطر ال�صوق بالبنك.اإن االإدارة اليومية ملخاطر ال�صوق ه���ي من م�صوؤولية اإدارة اخلزينة حتت 

م�صوؤولي���ة املدي���ر العام. اإن االإدارة امل�صرفية الدولية م�صئولة عن اق���رتاح احلدود بناءا على الت�صنيف ال�صيادي طويل االأجل لوكالة  Moody>sاأو 

وكاالت ت�صني���ف معادلة بوا�صطة وكاالت الت�صنيف االأخرى ومراجعته���م �صنويا.اإن قيا�س ومالحظة والتقرير عن خماطر ال�صوق هو من م�صوؤولية 

ق�صم خماطر ال�صوق لدى اإدارة املخاطر.

اإ�ضرتاتيجية وعملية اإدارة خماطر ال�ضوق:

لقد ان�صاأ البنك �صيا�صات اإدارة املخاطر واحلدود التي من خاللها ميكن مالحظة والتحكم يف خماطر ال�صوق.

اإن التحكم يف انك�صافات العمالت االأجنبية يتم عن طريق احلدود املو�صوعة من قبل جمل�س االإدارة ومن خالل املالحظات اليومية.

84
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لدى البنك �صايف االنك�صافات التالية يف العمالت االأجنبية كما يف 31 دي�صمرب 2006: 

األف  )دينار كويتي(  �ضايف املوجودات )اللتزامات(

(362) دوالر اأمريكي

69 يورو

5 جنيه اإ�صرتليني

287 عمالت اأخرى

(1) �صايف االنك�صاف

اإن اجلدول التايل يبن خماطر ال�صوق لكل من مراكز الفائدة ومراكز االأ�صهم والعمالت االأجنبية وخماطر ال�صلع: 

األف

دينار كويتي

6,976 خماطر مركز االأ�صهم

241 خماطر العمالت االأجنبية 

7,217 اإجمايل خماطر ال�صوق

85
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10. خماطر الت�ضغيل:

اإن خماطر الت�صغيل هي خماطر اخل�صائر الناجتة من العمليات الداخلية واالأفراد واالأنظمة اأو من االأحداث اخلارجية.

يدير البنك خماطر الت�صغيل طبقا لتعليمات بنك الكويت املركزي.

ل���دى البن���ك جمموعة من ال�صيا�صات واالإجراءات الت���ي مت املوافقة عليها من قبل جمل�س االإدارة والتي يتم تطبيقها للتعرف على وتقييم ومالحظة 

خماطر الت�صغيل باالإ�صافة اإىل اأنواع املخاطر املتعلقة باالأن�صطة املالية وامل�صرفية للبنك.

كبنك اإ�صالمي، يدرك البنك اأهمية االلتزام بقوانن ال�صريعة االإ�صالمية، وبالتايل اأن�صاأ هيئة الفتوى والرقابة ال�صرعية اإىل جانب االإدارة ال�صرعية. 

ويحتوي هذا التقرير يف مو�صع اآخر على اإف�صاحات ب�صاأن ال�صوابط ال�صرعية.

تت�صمن ال�صيا�صات واالإجراءات اخلا�صة باإدارة املخاطر ما يلي:

اأنظم���ة للتع���رف عل���ى وتقييم ومالحظة خماطر الت�صغيل لكل املنتجات واأن�صطة البنك.و ه���ذه تت�صمن عمليات لتقييم خماطر الت�صغيل قبل  	•
طرح اأي منتج جديد اأو تطبيق اأنظمة جديدة. اإن هذه ال�صيا�صات قد مت املوافقة عليها وتعدل ب�صفة دورية من قبل جمل�س االإدارة.

االإدارة العليا واأع�صاء جمل�س االإدارة. الأع�صاء  الت�صغيل  مبخاطر  اخلا�صة  التقارير  اإ�صدار  	•

وظيف���ة التدقي���ق الداخل���ي والت���ي تنفذ عملي���ة التدقيق على نطاق���ات الت�صغيل وفق���ا خلطة التدقيق الداخل���ي واملوافق عليه���ا من قبل جلنة  	•
التدقيق.

ينظم البنك دورات تدريبية للموظفن للتاأكد من م�صايرتهم الأحدث التقنيات للعمليات البنكية ول�صيا�صات البنك.

مت توثيق دليل مكافحة غ�صيل االأموال بناءا على تعليمات بنك الكويت املركزي ومتت املوافقة على هذا الدليل من قبل جمل�س االإدارة واطلع عليها 

جميع املوظفن. اإن هذا الدليل يحتوي على �صرح طرق غ�صيل االأموال وت�صجيل االأن�صطة والعمليات و�صجالت العمالء.

يق���وم البنك بتحدي���د اأعباء راأ�س املال اخلا�صة باملخاطر الت�صغيلي���ة من خالل تطبيق منهج املوؤ�صر االأ�صا�صي عل���ى املخاطر الت�صغيلية. ووفق هذه 

الطريقة، يتم ح�صاب اأعباء راأ�س املال من خالل متو�صط الدخل االإجمايل للبنك خالل ال�صنوات الثالث املا�صية و�صربه يف معامل األفا البالغ %15 

وفق تعليمات بنك الكويت املركزي.
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وته���دف اختب���ارات ال�صغ���ط الدورية اإىل حتديد اخل�صائ���ر الت�صغيلية غري املتوقعة اإىل جان���ب التاأثري املحتمل الناجت والذي يوؤث���ر على كفاية راأ�س 

املال.

يو�ص���ح اجل���دول التايل اأعباء راأ�س املال اخلا�صة باملخاطر الت�صغيلية ب�صاأن العائدات امل�صرفي���ة والتوزيع امل�صريف على املودعن اإىل جانب �صايف 

االأرباح:

األف دينار كويتي

71,214 متو�صط عائدات ال�صنوات الثالث االأخرية

35,557 متو�صط التوزيع على املودعن

35,657 متو�صط �صايف االأرباح

44,553 االنك�صافات املرجحة للمخاطر الت�صغيلية

11. اإنك�ضافات راأ�س املال يف حمفظة البنك:

اإن املعلوم���ات التالي���ة متعلق���ة مبراكز خماطر م�صاهمات البنك يف ال�صجالت. اإن املعلومات التالية هي باالإ�صافة لالإف�صاحات النوعية العامة  	•
املتعلقة باإدارة املخاطر اأعاله.

اإن م�صاهم���ات البن���ك ميكن اأن ت�صنف كاالأدوات املتوق���ع ح�صولها على اأرباح راأ�صمالية والتي ت�صنف حتت اأغرا�س اأخرى مت�صمنة العالقات  	•
واالأ�صباب االإ�صرتاتيجية.

م�صاهم���ات البن���ك الت���ي ت�صنف حتت اأغرا����س احل�صول على منفعة م���ن االأرباح الراأ�صمالية، يت���م تقييمها وفقًا لالأ�صع���ار ال�صوقية ال�صائدة  	•
وت�صجيل االأرباح اأواخل�صائر الناجتة من اإعادة التقييم وفقًا ملتطلبات معيار املحا�صية الدويل ) 39 (.

اإعادة تقييمها بناء على القيمة الدفرتية. يتم  االإ�صتحواذ،  ا�صرتاتيجية  مثل  اأغرا�س  حتت  ت�صنف  التي  البنك  م�صاهمات  	•
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12. ال�ضوابط ال�ضرعية

بالن�صب���ة لالأنظم���ة واالإجراءات اخلا�صة بالبنك، تق���وم اإدارة الرقابة ال�صرعية بتدقيق اأن�صطة خمتلف اإدارات البن���ك مرتن خالل ال�صنة املالية، 

م�صتعينن بال�صوابط ال�صرعية التي و�صعت لكل منتجات البنك. وُيرفع تقرير التدقيق ال�صرعي اإىل اإدارة البنك التخاذ االإجراءات الت�صحيحية.

ع���الوة عل���ى ذل���ك، فاإن اأية اأرب���اح خمالفة لل�صريعة االإ�صالمية والت���ي قد تن�صا عن االإهم���ال اأو اجلهل، ال تدخل �صمن اأرباح البن���ك. وباملثل، فاإن 

امل�صروف���ات املتحمل���ة اأو االأرب���اح امل�صتحق���ة على ح�ص���اب املعامالت املرتتبة عل���ى العقود التي مت اإبرامه���ا مع العمالء قبل حت���ول البنك اإىل بنك 

اإ�صالم���ي، فاإن���ه –عندما يرف�س العميل حتويل تلك العق���ود اإىل عقود متوافقة مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية- يت���م عزلها وحتويلها اإىل “ح�صاب 

خريات” خا�س. كما يتم �صرف عوائد هذا احل�صاب يف اأعمال الرب واخلري مبعرفة وموافقة الهيئة ال�صرعية

بالن�صب���ة لل�صن���ة املالية املنتهية يف 2009/12/31، مل جتد االإدارة ال�صرعية بعد التدقيق اأية خمالفات �صرعية بالن�صبة للعقود واملعامالت التي متت 

درا�صتها والتدقيق عليها.

وجدي���ر بالذك���ر اأن البن���ك ي�صتخدم دليل اإر�ص���ادات احت�صاب زكاة ال�ص���ركات واملوؤ�ص�صات ال�صادر ع���ن بيت الزكاة وذلك الحت�ص���اب زكاة اأ�صهم 

البنك.
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