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جانب من أعمال املؤمتر

عقد في الرياض خالل الفترة من 12 ـ 15 مارس اجلاري 

11 توصية في ختام أعمال مؤمتر العمل 
البلدي اخلليجي السادس 

»كورت يارد ماريوت الكويت« يدشن مطعم 
»سول أند سبايس« للمأكوالت الهندية

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية باململكة 
العربية السعودية مؤمتر العمل البلدي اخلليجي 
السادس مبدينة الرياض خالل الفترة من 12 -15 
مارس اجلاري حتت رعاية صاحب السمو امللكي 
األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وقدم في هذا املؤمتر 40 ورقة علمية باإلضافة 
إلى محاضرات ألربعة متحدثني رئيسيني وحلقة 
نقاش، غطت ثالثة محاور رئيسة هي: التخطيط 
العمراني ف���ي ظل املتغيرات العاملية، التغيرات 
املناخية وآثارها على التنمية احلضرية، القضايا 
البيئية في مدن دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ش���ارك في تقدميه���ا عدد من كبار املس���ؤولني 
واملختصني والباحثني املعنيني بالش���أن البلدي 
في دول مجلس التع���اون، كما صاحب املؤمتر 
إقامة معرض متخصص ش���ارك فيه العديد من 
أمانات وبلديات دول املجلس إضافة إلى عدد من 

اجلهات والهيئات والشركات ذات العالقة.
وعل���ى ضوء ما مت طرحه ومناقش���ته خالل 
أنشطة املؤمتر وفي سبيل حتقيق التكامل املنشود 
ومواجهة التحديات املش���تركة في مجال العمل 
البلدي اخلليجي توصل املجتمعون للتوصيات 

التالية:
اإلسراع في إعداد اإلستراتيجية العمرانية  لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 1
والتي مت اعتماد إطارها العام من مقام أصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول املجلس، وحث الدول 
األعضاء على تقدمي الدع���م والتمويل الالزمني 

لتطبيق هذه اإلستراتيجية.
تبني منهجي���ات وآليات حديث���ة للعمل  التخطيط���ي التنموي بدول املجلس تقوم 2
على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية املستدامة 
والتنمية املتوازنة واإلدارة احلضرية املتكاملة.

إيجاد رؤية خليجية مشتركة تضمن استدامة  التنمية في املناطق الساحلية والواجهات 3
البحرية بدول املجلس تأخذ في االعتبار خفض 
التأثي���رات احملتملة على البيئة الطبيعية لتلك 

املناطق.
تعزيز القيم االجتماعية والبيئية واالقتصادية  في البيئة احلضرية بدول املجلس، من خالل 4
توفير الفراغات احلضرية اإلنس���انية املالئمة 

ملختلف شرائح املجتمع مبا فيهم ذوي االحتياجات 
اخلاصة.

العمل على إعادة تأهيل املناطق ذات القيمة  التاريخية مبا يحافظ على الهوية العمرانية 5
والثقافي���ة مل���دن دول املجلس، وإيج���اد برامج 
استثمارية محفزة للقطاع اخلاص للمشاركة في 

تأهيل تلك املناطق.
دراسة إنشاء مرصد حضري خليجي موحد  ترتبط به املراصد احلضرية الوطنية بدول 6
املجلس ميكن من خالله إيجاد مؤشرات حضرية 

خليجية مشتركة.
العمل على بناء قواعد بيانات ومناذج محلية  وخليجية للتغيرات املناخية تشمل الرصد 7
واملتابعة، ووضع إستراتيجية خليجية موحدة 
للتعامل مع قضايا التغير املناخي واحلد من آثارها 
على البيئة احلضرية بدول املجلس، ووضع اآللية 

املناسبة للتواصل بني األجهزة املختصة.
العم���ل على تطبيق التش���ريعات البيئية،  وإيجاد اآلليات املناسبة التي تسهم في احلد 8
من تلوث الهواء واملياه والتربة في دول املجلس، 
وتطبيق دراس���ات تقييم األث���ر البيئي وأنظمة 

اإلدارة البيئية على مختلف مشاريع التنمية.
تشجيع تبادل املعلومات واخلبرات والتجارب  الناجحة في إطار العمل البلدي على املستوى 9
اخلليجي والعاملي ووضع اآلليات املناسبة لذلك، 
مع االس���تفادة من خب���رات املنظم���ات الدولية 
واجلمعيات املهنية واملؤسسات األكادميية ومراكز 
البحث العلمي في دع���م وتطوير العمل البلدي 

اخلليجي املشترك.
النظر في تعديل فت���رات انعقاد مؤمترات  العمل البلدي اخلليجي، بحيث يعقد املؤمتر 10
كل سنتني أو ثالث س���نوات، على أن يطرح من 
خالله موضوع واحد تصاحبه إقامة ورش عمل 
متخصصة، وإيجاد اآلليات التي ميكن من خاللها 
متابعة تطبيق ما تخ���رج به هذه املؤمترات من 
توصيات وجتارب متقدمة قابلة للتنفيذ، بالتنسيق 

مع األمانة العامة لدول مجلس التعاون.
دراسة تبني منح جائزة ألفضل التطبيقات  واملمارسات املستدامة في شتى جوانب العمل 11
البلدي اخلليجي، وفق معايي���ر محددة ترتبط 

مبوضوع كل مؤمتر. 

أعلن فندق كورت يارد ماريوت الكويت عن 
اس���تعداده الفتتاح مطعم »سول آند سبايس« 
للمأكوالت الهندية ليوفر حملبي الطعام والتوابل 
الهندية فرصة االستمتاع بتجربة طعام فريدة 
جتمع بني أصالة املطعم الهندي واألسلوب العصري 

في اإلعداد والنكهات.
وأوضح املطعم في بيان صحافي انه سيستقبل 
زواره في 3 أبريل املقبل حتت إشراف الشيف راج 
الذي عمل في نفس تخصصه ملدة تسع سنوات 
في لندن، حرص من خاللهم على أن يجوب العالم 
ليستفيد من التجارب الغذائية وطرق إعداد الطعام 

بأفضل الوصفات والطرق العصرية.
وبهذه املناسبة، قال الش���يف راج: »املطبخ 

الهندي لي���س غريبا عن املجتمع الكويتي، فهو 
يشتهر مبا يوفره من تنوع ممتع، ولكي نزيد من 
روعة التجربة فإننا في مطعمنا اجلديد نضيف 
روح اللمس���ات احلديثة عل���ى عراقة املأكوالت 
الهندية التقليدية لنقدم تناغما في املذاق ليمنح 
عش���اق الطعام الهندي جتربة سيحبونها بكل 

تأكيد«.
وأض��اف راج قائ�����ال: »ألنن��ي معروف مبا 
أقدم��ه من توليف���ات وخلطات خاصة للتوابل 
والبه���ارات، فإنني أحرص عل���ى أن أقدم لكل 
طبق هويته ومذاقه اخلاص، وس���نقدم هنا في 
الكويت روائع املطبخ الهندي بأسلوب وملسات 

أوروبية«.

تطور الودائع املصرفية وصافي القروض منذ عام 2006 )مليون دينار كويتي(
20062007200820092010مليون دينار كويتي

17.40822.71125.67426.19926.882ودائع العمالء
6.2809.64810.39910.41810.471مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية

23.68732.35936.07336.61737.353اجمالي الودائع املصرفية
2.0%1.5%11.5%36.6%33.3%نسبة النمو السنوي

16.01922.04925.89927.05027.514صافي القروض
1.7%4.4%17.5%37.6%29.3%نسبة النمو السنوي

قال تقرير صادر عن شركة 
مش���اريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األص���ول )كامك���و(، ان 
إجمالي أصول البنوك الكويتية 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية نهاية عام 2010 بلغ نحو 
45.7 مليار دينار وبنسبة منو 

بلغت 3.9% عن عام 2009.
وعزا التقري���ر هذا التباطؤ 
في نس���بة النمو الى التراجع 
منو االئتمان خالل عامي 2009 
و2010 حيث منا إجمالي القروض 
للبنوك املدرجة بنس���بة %0.5 
خالل عام 2010 مقارنة مع %6.6 
خالل عام 2009 لتسجل حاليا 

29.2 مليار دينار.
اما بخصوص قاعدة حقوق 
املساهمني، فقد اشار التقرير الى 
انها تعززت مدفوعة بزيادات رأس 
املال التي قامت بها البنوك خالل 
عام 2010 واألرباح اجليدة التي 
حتققت خالل العام نفسه، حيث 
استطاع القطاع تعزيز قاعدته 
الرأس���مالية واحتفظ بقاعدة 
حقوق مس���اهمني قوية حيث 
ارتفعت بنس���بة 18.5% لتصل 

إلى 5.98 مليارات دينار.
وعلى صعيد البنوك، جنحت 
جميعها في زيادة قاعدة حقوق 
املساهمني خالل عام 2010 حيث 
الوطني  الكويت  احتفظ بن���ك 
بأقوى قاعدة حقوق مساهمني 
بلغ���ت 2.22 مليار دينار بينما 
بلغت قاعدة حقوق املساهمني 
لبيت التمويل الكويتي »بيتك« 

حوالي 1.29 مليار دينار.
ولفت التقري���ر الى ان عام 
2010 لم يشهد تطورات جديدة 
على صعيد إجمالي الودائع لدى 
البنوك الكويتية املدرجة والتي 
سجلت منوا طفيفا بنسبة %2 
مقارنة مع 1.5% خالل عام 2009 
لتسجل في نهاية عام 2010 نحو 
37.4 مليار دينار، مبينا ان نسب 
النمو خالل عامي 2009 و2010 
تعتبر متواضعة مقارنة مع منو 
الودائع، شاملة ودائع  إجمالي 
العم���الء والودائع لدى البنوك 
واملؤسس���ات املالي���ة، خ���الل 
السنوات املاضية حيث وصلت 
نسب النمو إلى 11.5% و%36.6 
و33.3% خ���الل األعوام 2008، 

2007 و2006 على التوالي.
التباطؤ في  وقد جاء ه���ذا 
النمو نتيجة التراجع احلاد في 
معدل سعر الفائدة السنوية على 
الودائع خالل الثالث س���نوات 
املاضية ليصل إلى 1.78% خالل 
ع���ام 2010 مقارن���ة مع %5.24 
خالل عام 2007 مما دفع بعض 
املودعني إلى البحث عن فرص 
استثمارية ذات عوائد جيدة في 
سوق العقار وأسواق املال وإن 
كان بنسبة أقل نتيجة التقلبات 
التي شهدتها أس���واق األسهم، 
باإلضافة إلى عدم توافر السيولة 
الكافية والفوائض املالية التي 
اعتاد عليها املستثمرون خالل 
الس���نوات التي سبقت حدوث 

األزمة املالية في عام 2008.
وفيما يتعلق بودائع العمالء، 
ذكر التقرير أن هناك دليال على 
شح وتباطؤ السيولة واملدخرات 
نتيجة تراجع النشاط االقتصادي 
وتأخ���ر االنتعاش في أس���عار 
األص���ول مما يؤث���ر على منو 
مدخرات املودعني وعلى سوق 
االئتم���ان، حيث م���ازال قطاع 
البنوك يعاني من تباطؤ النمو 
في ودائع العمالء والتي تعتبر 
املصدر األساس���ي والتقليدي 
ملصادر التمويل. وسجلت ودائع 
العمالء نسبة منو 2.61% خالل 
عام 2010 لتصل إلى 26.9 مليار 
دينار مقارنة م���ع 26.2 مليار 

دينار في نهاية عام 2009.
وعلى صعيد االداء التفصيلي 
للبنوك، تص���در بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« قائمة البنوك 
الكويتية من حيث حجم قاعدة 

ودائع العمالء إذ بلغت نحو 7.65 
مليارات دينار أو ما يعادل نحو 
28.5% من إجمالي ودائع العمالء 
لدى البنوك املدرجة، ويأتي بنك 
الكويت الوطني ثانيا بنس���بة 
23.8% أو ما يعادل 6.39 مليارات 

دينار.
التي  أما بالنس���بة للبنوك 
س���جلت أعلى منوا في ودائع 
العمالء خالل عام 2010 مقارنة 
مع ع���ام 2009، فق���د جاء في 
املرتبة األول���ى البنك التجاري 
حيث بلغت نس���بة منو ودائع 
العم���الء نحو 11.3% لتصل إلى 
2.27 مليار دينار، وفي املرتبة 
الثانية البنك األهلي بنسبة منو 
10% ليصل حجم ودائع العمالء 

إلى 2.02 مليار دينار.
اما بالنسبة إلجمالي الودائع 
وتوزيعها على البنوك الكويتية 
كما في نهاية عام 2010، فالحظ 
التقرير أن بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي قد احتال 
املرتبتني األول���ى والثانية من 
حيث حجم الودائع بنسبة %28 
و26.4% من إجمالي الودائع لدى 
البنوك الكويتية أو ما يعادل 10.5 
مليارات دينار و9.86 مليارات 
التوالي، وقد متكن  دينار على 
»الوطني« و»بيتك« مجتمعني 
من االس���تحواذ على أكثر من 
نصف حجم الودائع لدى البنوك 

الكويتية.
وجاء بنك اخلليج في املرتبة 
الثالثة بحصة 10.8% ليصل حجم 
الودائع لديه إلى 4 مليارات دينار 
يليه في املرتبة الرابعة بنك برقان 
بحصة 9% من إجمالي الودائع 
املصرفية ليصل حجم الودائع 

إلى 3.4 مليارات دينار.

صافي القروض الممنوحة       
من قبل البنوك الكويتية

القروض  أما ع���ن صاف���ي 
املمنوح���ة م���ن قب���ل البنوك 
الكويتية املدرجة، فبني التقرير 
أن السياسات االئتمانية في منح 
القروض من قبل البنوك التزال 
متحفظة وتركز على العمالء ذوي 
املالءة املالية العالية لتفادي ما 

حدث خالل العامني السابقني.
وتشير آخر اإلحصاءات إلى 
تباطؤ منو التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة من قبل البنوك الكويتية 
إلى 1.7% خالل  املدرجة لتصل 
عام 2010 حني بلغت 27.5 مليار 
دينار مقارنة مع نسبة منو %4.4 
سجلها القطاع خالل عام 2009، 
وتعتبر هذه النسب غير كافية 
لدفع عجلة االقتصاد وخصوصا 
القطاع اخلاص وهي أقل بكثير 
من نسب النمو املسجلة خالل 
عامي 2007 و2008 حني بلغت 

37.6% و17.5% على التوالي.
واعتبر التقرير أن نسبة منو 
التس���هيالت االئتمانية تشكل 
احلافز األكبر للمحافظة على منو 
القطاع اخلاص ومتويل املشاريع 
املنتجة التي تعود بالفائدة على 

االقتصاد الوطني.
وفيم���ا يخ���ص احلص���ة 
الكويتية من  السوقية للبنوك 
س���وق االئتمان، اشار التقرير 
الى تصدر بنك الكويت الوطني 
قائمة البنوك الكويتية من حيث 
حجم محفظة القروض وبحصة 
سوقية بلغت 28.5% نهاية عام 
2010 أو ما يعادل 7.85 مليارات 
دينار، منوها الى ان »الوطني« 
الالعبني األساسيني  يعتبر من 
في عمليات متويل املش���اريع 
اإلمنائي���ة ومبحفظ���ة قروض 
عالية اجلودة، أما بالنسبة لبيت 
التمويل الكويتي فقد استحوذ 
على 24.8% من سوق االئتمان 
احمللي مبحفظة قروض بلغت 
6.82 ملي���ارات دينار يليه بنك 
اخلليج بحصة 11.6% ومبحفظة 
قروض بلغت 3.2 مليار دينار 

في نهاية عام 2010.

ارتفاع ملحوظ في اجمالي اصول البنوك احمللية بنهاية العام املاضي

»الوطني« احتفظ بأقوى قاعدة حلقوق املساهمني بـ 2.22 مليار دينار تاله »بيتك« بـ 1.29 مليار دينار

»كامكو«: 45.7 مليار دينار إجمالي أصول البنوك 
بنهاية 2010 بنسبة منو 3.9% عن 2009 


