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تأســس بنــك الكويــت الصناعــي يف أواخــر عــام 1973 مببــادرة مــن الحكومــة الكويتيــة التــي شــاركت فيــه متمثلــة بــوزارة املاليــة وبنــك 

الكويــت املركــزي وتعــاون القطــاع الخــاص ممثــا بالبنــوك التجاريــة ورشكات التأمــن وبعــض املؤسســات الصناعيــة الكبــرة، ويهــدف 

البنــك إىل تشــجيع التنميــة الصناعيــة يف الكويــت عــن طريــق تحقيــق األهــداف التاليــة:

ــاط ــاالت النش ــات ومج ــل القطاع ــد أفض ــت وتحدي ــة يف الكوي ــة الصناعي ــدى للتنمي ــة امل ــراتيجية طويل ــر اس ــاهمة يف تطوي •    املس

      الصناعي التي تتاءم مع الظروف والضوابط املحلية لهذه التنمية.

•    املبادرة إىل تأسيس املرشوعات الصناعية يف القطاعات الصناعية التي يؤمل أن تتحقق فيها أفضل النتائج.

•     املشــاركة الفعالــة يف ملكيــة مشــاريع جديــدة فضــا عــن منحهــا القــروض آلجــال متوســطة وطويلــة، وكذلــك إقراض مشــاريع توســعة

      الصناعات القامئة وتحديثها.

•    تقديم مختلف الخدمات املرصفية للصناعة والصناعين بالكويت.

•     متويــل املرشوعــات الصناعيــة خــارج الكويــت وبخاصــة يف منطقــة الخليــج والســيام املرشوعــات التــي تنطــوي عــى مســاهامت كويتية.

•    استقدام التكنولوجيا التي تحتاج إليها الكويت وتحديد رشكاء أجانب تتوافر لديهم الخربة الازمة.

•    تطويــر الســوقن النقــدي واملــايل يف الكويــت والتعــاون مــع غرهــام مــن املؤسســات املاليــة الرئيســية األخــرى حيــث يهــدف البنــك 

      يف مسعاه هذا إىل تسهيل توجيه املّدخرات الخاصة إىل االستثامر الصناعي يف داخل الكويت وخارجها.
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تطورات االقتصاد الكويتي لعام 2020

أنهــى االقتصــاد الكويتــي عــام 2020 بنظــرة مســتقبلية ســلبية مدفوعــة باملخاطــر الناجمــة عــن اســتمرار اســتنفاذ صنــدوق 
االحتياطــي العــام باعتبــاره املصــدر الوحيــد لتمويــل عجــز املوازنــة، فقــد أكــدت وكالــة »ســتاندرد أنــد بــورز« )S&P’s( ثبــوت 
التصنيــف االئتــامين الســيادي لدولــة الكويــت عنــد املرتبــة )AA-(. إن هــذه النظــرة الســلبية للتصنيــف تعكــس تأثــر املخاطــر 
الناجمــة عــن الضغــوط املاليــة العامــة عــى املــدى القصــر واملتوســط، كــام يعكــس التصنيــف املخاطــر املتوســطة األجــل نتيجــة 
التقــدم البطــيء يف االصــاح الهيــكي. كــام تتوقــع الوكالــة ركــود الناتــج املحــي االجــاميل الحقيقــي يف عــام 2021، وذلــك بســبب 
ــط  ــاج النف ــع اســتمرار تخفيضــات انت ــام 2020، م ــا يف ع ــروس كورون ــق الناجــم عــن جائحــة ف االنكــامش االقتصــادي العمي

املتفــق عليهــا يف اتفاقيــة )أوبــك+(.

أسعار النفط الخام الكويتي خال عام 2020

املصدر: تقرير منظمة أوبك الشهري ألسعار النفط. 

ــار د.ك ومرصوفــات  ــغ حــوايل 16 ملي ــرادات تبل ــة )2021/2020( بإي ــة الكويــت للســنة املالي ــة العامــة لدول اعتمــدت امليزاني
تقــدر بحــوايل 22.5 مليــار د.ك، إذ تشــكل االيــرادات النفطيــة 88% مــن اجــاميل االيــرادات واملقــدرة عــى اســاس متوســط ســعر 
برميــل النفــط بـــ 55 دوالر، وحجــم انتــاج يومــي قــدره 2.8 مليــون برميــل. ويف نهايــة فربايــر 2021، بلــغ العجــز النقــدي الفعــي 
يف امليزانيــة العامــة للدولــة للســنة املاليــة )2021/2020( حــوايل 5.9 مليــار د.ك بعــد خصــم احتياطــي االجيــال القادمــة، حيــث 

بلــغ اجــاميل املرصوفــات حــوايل 14.81 مليــار د.ك، يف حــن بلــغ اجــاميل االيــرادات حــوايل 9 مليــار د.ك.
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امليزانية العامة التقديرية والفعلية للسنة املالية 2021/2020 )مليون د.ك(

* تم تقدير االيرادات النفطية عند سعر55 دوالر/برميل وحجم انتاج 2.8 مليون برميل يوميا.

** متثل 10% من االيرادات الكلية.

رغــام عــن الظــروف االســتثنائية لجائحــة كورونــا )Covid -19(، تواصــل الدولــة ســعيها االســتمرار بالعمــل عــى انجــاز أهــداف 
خطــة التنميــة الوطنيــة “2035” التــي أطلقتهــا الحكومــة عــرب ســبع ركائــز أساســية تســتهدف تحويــل دولــة الكويــت اىل مركــز 
إقليمــي مــايل وتجــاري وثقــايف ومؤســي رائــد، وذلــك بحلــول عــام 2035. ووفقــا لربنامــج عمــل الخطــة الســنوية 2021/2020، 
وســوف يبــدأ ويســتمر العمــل يف 126 مــرشوع مــن شــأنها املســاهمة يف تحقيــق ايــرادات بقيمــة 50 مليــار دينــار كويتــي. كــام 
أدت أزمــة فــروس كورونــا اىل أزمــة اقتصاديــة عــى املســتوى املحــي مــام أدى اىل عــدم إمكانيــة نــرش بعــض البيانــات الخاصــة 
ــد  ــدوق النق ــرات الخاصــة بصن ــذا أشــارت التقدي ــام 2020، ل ــن ع ــع م ــع الراب ــت للرب ــة الكوي ــج املحــي االجــاميل لدول بالنات
الــدويل )IMF( اىل انكــامش اقتصــاد الكويــت بواقــع 8.1% خــال عــام 2020، مــع عــودة التعــايف خــال العــام املقبــل لتســجل 
منــواً بنســبة 0.6% ، مــع توقــع تراجــع منــو الناتــج املحــي غــر النفطــي بواقــع 7% عــى أن يحقــق انتعاشــاً بنحــو 3% خــال 

عــام 2021.

توقعات وكاالت التصنيف السيادية:
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التسهيالت اإلئتامنية املقدمة من البنوك املحلية

ــا نســبته حــوايل %3.5،  ــام 2020، ارتفاع ــة للقطــاع الخــاص يف ع ــوك املحلي ــا البن ــي قدمته ــة الت ســجلت التســهيات االئتامني
ممثلــة برصيــد الجــزء النقــدي املســتخدم مــن هــذه التســهيات والتــي بلغــت 39.7 مليــار د.ك يف نهايــة العــام 2020، باملقارنــة 

مــع  38.4 مليــار د.ك يف نهايــة عــام 2019.
توزيع التسهيات االئتامنية حسب القطاع  يف عام 2020

املصدر – بنك الكويت املركزي
قــرر مجلــس إدارة بنــك الكويــت املركــزي بتاريــخ 16 مــارس 2020 تخفيــض ســعر الخصــم بواقــع 1% ) مــن 2.5%  إىل %1.5(،  
وهــو املســتوى األدىن تاريخيــاً، مســتهدفاً بذلــك تخفيــض تكلفــة االقــراض لجميــع القطاعــات االقتصاديــة واملاليــة مــن أفــراد 
ومؤسســات لتعزيــز بيئــة داعمــة للنمــو االقتصــادي واملحافظــة عــى االســتقرار النقــدي حيــث أشــارت وكاالت التقييــم العامليــة 
منهــا وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز )S&P’s(  عــى انتهــاج دولــة الكويــت لسياســة ســعر رصف مرنــة بفضــل ربــط ســعر رصف 

الدينــار الكويتــي بســلة عمــات عامليــة ودعمهــا باحتياطــات أجنبيــة قويــة ومســتقرة.

قطاع الصناعة التحويلية يف دولة الكويت

يعــاين قطــاع الصناعــة التحويليــة يف الكويــت مــن مشــاكل متعــددة يف التســويق واملنافســة الحــادة يف الســوق املحــي اضافــة 
اىل اآلثــار الســلبية التــي نتجــت مــن تفــي فــروس كورونــا منــذ مطلــع عــام 2020 وحتــى هــذه اللحظــة، حيــث تشــر بيانــات 
االدارة املركزيــة لاحصــاء حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2020 اىل اســتمرار تــدين مســاهمة قطــاع الصناعــة التحويليــة يف 
النمــو االقتصــادي للدولــة والــذي مــن املمكــن أن يكــون قــد تســبب بضمــور يف معــدالت مســاهمة القيمــة املضافــة الصناعيــة يف 
الناتــج املحــي االجــاميل الكويتــي، فقــد بلغــت نســبة مســاهمة قطــاع الصناعــة التحويليــة يف الناتــج املحــي االجــاميل مــا نســبته         
6%، مقارنــة مــع نســبة مســاهمته لنفــس الفــرة مــن عــام 2019 والتــي بلغــت 7%، وهــي نســب تعتــرب منخفضــة جــداً وهــذا 
يعكــس غيــاب الركيــز عــى قطــاع الصناعــة التحويليــة يف الكويــت، ومــن جانــب آخــر عــزوف االســتثامرات الخاصــة والحكوميــة 
يف املجــال الصناعــي، فالركيــز عــى تنميــة وتطويــر القطــاع الصناعــي لــه مزايــا منهــا أن القطــاع ميتــاز عــن غــره مــن القطاعــات 
بالقــدرة عــى خلــق الروابــط االماميــة والخلفيــة والتشــابك مــع بقيــة القطاعــات االقتصاديــة مــام يؤهلــه بجــدارة أن يكــون 
محــركاً للنمــو االقتصــادي ورائــداً يف االقتصــاد املعــريف كــام أكــدت تجــارب الــدول الناجحــه. ولعــل مــن أهــم العوائــق أمــام 
التنميــة الصناعيــة هــو عــدم توفــر القســائم الصناعيــة والتــي تحــد مــن منــو االئتــامن لبنــك الكويــت الصناعــي، كــام أن التأخــر 
الناجــم عــن انتشــار جائحــة كورونــا والــذي أثــر ســلباً عــى تســليم الهيئــة العامــة للصناعــة للقســائم الصناعيــة للمســتفيدين 

والبالــغ عددهــا 700 قســيمة صناعيــة يف منطقــة الشــدادية.
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تشــر بيانــات الهيئــة العامــة للصناعــة وفــق تقريرهــا الســنوي )2019-2020( إىل أن أعــداد املنشــآت الصناعيــة املرخصــة بلــغ 
ــايل يوضــح عــدد  ــة، والجــدول الت ــة صناعي ــغ 2,935 حرف ــة بل ــك أعــداد الحــرف صناعي ــة، كذل عددهــا 1,327 منشــأة صناعي

املنشــآت والحــرف الصناعيــة حســب األنشــطة االقتصاديــة:

املصدر: الهيئة العامة للصناعة
ــا  ــة فتشــر اىل التطــور يف نتائجه ــة حســب األنشــطة الصناعي ــة التحويلي ــج املحــي اإلجــاميل لقطــاع الصناع ــات النات ــا بيان أم
خــال الفــرة 2017 و2018، وبذلــك ســجلت األنشــطة الصناعيــة منــوا متواضعــا خــال العــام 2018 بلــغ اجامليــه حــوايل %4.16

عــام كان عليــه عــام 2017. حيــث بلــغ معــدل منــو الناتــج املحــي االجــاميل يف كل مــن صناعــة املنتجــات الكيامويــة وصناعــة 
املنتجــات املعدنيــة املصنعــة 1.8% و3.6% عــى التــوايل يف عــام 2018 باملقارنــة مــع بيانــات عــام 2017.

شــهد قطــاع الصناعــة التحويليــة تغــرات هيكليــة خــال الفــرة مــن عــام 2000 اىل عــام 2018، ويعــود ذلك إىل اختــاف معدالت 
النمــو الســنوية يف الناتــج املحــي اإلجــاميل لألنشــطة الصناعيــة املختلفــة بســبب تركيــز القطــاع الخــاص عــى الصناعــات الواعــدة 
وذات القيمــة املضافــة العاليــة، حيــث تغــر الــوزن النســبي لألنشــطة الصناعيــة مثــل انخفــاض نســبة نشــاط الصناعــات الغذائية 
واملرشوبــات مــن 23% اىل 10.2% يف حــن ارتفعــت نســبة نشــاط قطــاع املنتجــات الكيامويــة 12.3% اىل حــوايل 50.5% خــال 

نفــس الفــرة، كــام هــو موضــح بالجــدول التــايل:
الناتج املحي اإلجاميل يف قطاع الصناعة التحويلية

*  بيانات معدلة
** بيانات أولية
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دور بنك الكويت الصناعي يف تنمية القطاع الصناعي

مــع نهايــة عــام 2020، يكون بنك الكويت الصناعي قد أمىض ســبعاً وأربعن عاماً يف نشــاط االقراض الصناعــي، قدم خالها قروضاً 
صناعيــة ميــرة لـــ 1,135 مرشوعاً صناعياً منحت اىل 518 منشــأة صناعية يف مختلــف قطاعات الصناعة التحويلية بدولة الكويت.

ــدء نشــاطة يف متويــل املرشوعــات  ــذ ب فقــد بلــغ مجمــوع مراكــم التزامــات بنــك الكويــت الصناعــي بالقــروض الصناعيــة من
ــي  ــا، والت ــا صناعي ــدد 1,135 مرشوع ــا لع ــم توفره ــار د.ك ت ــوايل 1.3 ملي ــام 2020 ح ــة ع ــى نهاي ــام 1974 وحت ــة ع الصناعي
ــات 57.%  ــة املرشوع ــك إىل تكلف ــل البن ــبة متوي ــط نس ــغ متوس ــن بل ــار د.ك، يف ح ــو 2.3 ملي ــة نح ــا اإلجاملي ــت تكلفته وصل
ووصــل متوســط تكلفــة املــرشوع الواحــد حــوايل 2 مليــون د.ك يف حــن بلــغ متوســط حجــم القــرض الواحــد 1.16 مليــون د.ك.

ــرة 1974– 2020،  ــال الف ــة خ ــة املختلف ــطة الصناعي ــى االنش ــي ع ــل الصناع ــع التموي ــط توزي ــابق من ــدول الس ــح الج يوض
ــا النســبي حــوايل  ــغ نصيبه ــث بل ــز األول حي ــاء( املرك ــة االخــرى )مــواد البن ــت صناعــة منتجــات املعــادن الافلزي ــث احتل حي
ــا  ــغ نصيبه ــاين، إذ بل ــي الث ــاز الطبيع ــام والغ ــط الخ ــتخراج النف ــب اس ــاء ترتي ــن ج ــي، يف ح ــراض الصناع ــن االق 22.4% م
حــوايل 10.7% مــن االلتــزام بقــروض صناعيــة خــال تلــك الفــرة، وجــاء ترتيــب صناعــة املنتجــات الغذائيــة الثالــث، 
ــك يصــل نصيــب هــذه  ــك الفــرة، وبذل ــة االقــراض الصناعــي خــال تل ــغ مركزهــا النســبي حــوايل 10.6% مــن جمل حيــث بل
الصناعــات الثاثــة مجتمعــة نحــو 43.7% يبــن الجــدول التــايل نشــاط اإلقــراض الصناعــي للســنوات الخمــس األخــرة :
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ــم  ــق تقدي ــن طري ــك ع ــاء البن ــم عم ــي بدع ــت الصناع ــك الكوي ــام بن ــا ق ــروس كورون ــة ف ــال أزم ــأن خ ــر ب ــر بالذك الجدي
حزمــة اجــراءات تحفيزيــة مــن خــال دعــم القطاعــات الحيويــة واألنشــطة ذات القيمــة املضافــة لاقتصــاد املحــي مــن األفــراد 
واملرشوعــات الصغــرة واملتوســطة والــرشكات عــرب تقديــم البنــك متويــا ميــراً لتلــك القطاعــات لتغطيــة العجــز يف التدفقــات 
النقديــة لهــا تجنبــاً لتحــول التحديــات التــي يواجههــا العمــاء مــن نقــص مؤقــت يف الســيولة اىل مشــاكل طويلــة األجــل تؤثرعــى 

قدرتهــم املاليــة باالســتمرار ومســاعدتهم عــى تخطــي األوضــاع الراهنــة. 

وامتثــاالً لقــرار بنــك الكويــت املركــزي الصــادر يف 31 مــارس 2020،  قامــت دائرة متويــل املشــاريع الصناعية، واملحفظة االســامية 
ومحفطــة متويــل املرشوعــات الصغــرة يف بنــك الكويــت الصناعي بالعمل عــى قانون التمويل املير وتأجيل األقســاط متاشــيا مع 
قــرار مجلــس الــوزراء، ملســاعدة عمــاء البنــك املتعرثين خال هذه األزمــة. كام قامت محفظــة التمويل الزراعي بتأجيل األقســاط 
لدعــم املزارعــن واعطائهــم فرصــة للركيــز باالنتــاج وتغطيــة حاجــة الســوق املحــي مــن املنتجــات الزراعية خــال الفــرة املعنية.



كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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السادة املساهمن الكرام، 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرشفنــي باألصالــة عــن نفــي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس االدارة أن أضــع بــن أيديكــم التقريــر الســنوي لعــام 2020  لبنــك 
ــات فــروس  ــة تداعي ــا بالنجــاح ملواجه ــت جهودن ــف تكلل ــك وكي ــا البن ــي حققه ــج الت ــربز النتائ ــذي ي ــت الصناعــي، وال الكوي

كورونــا املســتجد التــي عصفــت بالعــامل. 

ــر  ــف القطاعــات يف ظــل األث ــة يف مختل ــرشكات الصناعي ــس عــى االقتصــادات وال ــكل املقايي ــام 2020 اســتثنائياً ب ــد كان ع لق
الســلبي لتفــي وبــاء كورونــا املســتجد والتــي كان أبرزهــا التعطــل الواســع النطــاق يف الحيــاة وفــرض اجــراءات االغــاق حــول 
العــامل مــام أدى اىل اضطــراب عمليــات التصنيــع وصعوبــة االلتــزام مبواعيــد الشــحن املســتمر وصعوبــة تغذيــة املصانــع بحاجتهــا 
مــن املــواد األوليــة، كــام كان لفــرض الحظــر مــن قبــل الســلطات الصحيــة بدولــة الكويــت ملكافحــة هــذه الجائحــة والحــد مــن 

انتشــارها األثــر البالــغ بتعليــق أنشــطة الــرشكات مــن تأخــر أو إلغــاء للمشــاريع.

ــت الصناعــي متكــن مــن  ــك الكوي ــا هــذه األزمــة، إال أن بن ــد له ــد متت ــي ق ــة الت ــؤ بالفــرة الزمني ــة التنب وبالرغــم مــن صعوب
الحفــاظ عــى جــودة محفظــة األصــول وتقليــل املخاطــر يف التغلــب عــى هــذه األزمــة، ومتكــن مــن املحافظــة عــى تصنيفــه 
ــد  ــة للبنــك عــى املــدى البعي ــة فيتــش قــوة املــاءة االئتامني ــه العــايل ، حيــث أكــدت وكال االئتــامين املرتفــع مــن خــال أدائ
بتقييــم +A وذلــك نظــراً للمــاءة واملتانــة املاليــة التــي يتمتــع بهــا البنــك واســتمرار توفــر الدعــم الحكومــي كلــام اقتضــت لــه 

الحاجــة، أمــا عــى املــدى القصــر فقــد حصــل البنــك عــى تقييــم F1 مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة.
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فيــام تضمنــت الرؤيــة االســراتيجية ملجلــس إدارة بنــك الكويــت الصناعــي يف تعزيــز التنميــة للقطــاع الصناعــي من خــال رشوط 
ميــرة للتمويــل، حيــث قــام البنــك خــال عــام 2020 بتمويــل 17 مرشوعــاً صناعيــاً بلــغ اجــاميل تكلفتهــا 33.8 مليــون دينــار 
تقريبــاً. كــام شــارك يف دعــم التنميــة االقتصاديــة مــن خــال ادارة ثــاث محافــظ ماليــة متخصصــة نيابــة عــن الحكومــة تهــدف 
لتمويــل املنشــآت الصناعيــة الحرفيــة والصغــرة ومتويــل الزراعــة ومشــاريع االنتــاج الزراعــي والتمويــل الصناعــي للمشــاريع 

وفقــاً ألحــكام الرشيعــة االســامية.

ــف األنشــطة بلغــت  ــاً يف مختل ــدد 43 مرشوع ــاً لع ــرة متوي ــات الصغ ــي للمرشوع ــن خــال محفظــة الصناع ــك م ــدم البن وق
تكلفتهــا االجامليــة 5.5 مليــون د.ك. أمــا عــى مســتوى محفظــة التمويــل الزراعــي فقــد تــم متويــل 25 مرشوعــاً بلــغ اجــاميل 
تكلفتهــا نحــو 3.8 مليــون د.ك مقارنــًة بـــ 8.9 مليــون د.ك يف العــام الســابق بواقــع 56 مرشوعــاً لألنشــطة الزراعيــة واالنتــاج 
الحيــواين واألســامك. وبالرغــم مــن الظــروف االســتثنائية الناتجــة عــن تفــي جائحــة كورونــا والتــي ســببت تدهــوراً يف املنــاخ 
االقتصــادي العاملــي، فــان أداء بنــك الكويــت الصناعــي لعــام 2020 كان جيــداً وسيســتمر البنــك يف املحافظــة عــى أداءه مبــا 
ــة الكويــت عــن طريــق  يضمــن تقدمــه يف النهــوض بالقطــاع الصناعــي ومتكينــه لتلبيــة القــدرات االســتهاكية الكبــرة يف دول
ــات عمــاء القطــاع الصناعــي وضــامن اســتمرار  ــاءم مــع متطلب ــة مبــا يت ــا اآللي ــر أنظمتن تحســن مســتويات الخدمــة وتطوي

ــرادات التشــغيلية.  ــادة قاعــدة العمــاء لتحقيــق االســتقرار يف االي زي

ويف الختــام ، يتقــدم بنــك الكويــت الصناعــي بوافــر الشــكر والعرفــان اىل حــرة صاحــب الســمو أمــر البــاد، وســمو ويل العهــد، 
وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء عــى رعايتهــم الكرميــة واســتمرار مســاندتهم التــي كان لهــا األثــر البالــغ يف دعــم أداء البنــك 

ونجاحــه.

كــام أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري وامتنــاين اىل كل مــن الســيد وزيــر املاليــة والســيد محافــظ بنــك الكويــت املركــزي عــى 
توجيهاتهــم ومســاعدتهم املســتمرة ليحتــل البنــك مكانــه الائــق. كــام أتقــدم بخالــص الشــكر للزمــاء أعضــاء مجلــس االدارة 
عــى تعاونهــم ومســاهمتهم يف تحقيــق أهــداف البنــك، وكذلــك اىل جميــع  العاملــن بالبنــك عــى جهودهــم  وإخاصهــم يف أداء 
مســؤولياتهم والتــي مكنــت البنــك مــن تحقيــق رســالته، كــام أتقــدم بالشــكر اىل الســادة العمــاء واملؤسســات الزميلــة عــى 

تعاونهــم املســتمر.         

         
والله ويل التوفيق ،،،

                                                                                                
                                                                                                          مصعب سامل النصف
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مجلس اإلدارة

السيد/ صالح محمد الكليب

السيدة/ الجازي عيل املشوط

الشيخة / العنود عذيب سامل الصباح

السيد / أنور بدر الغيث

السيد/ مصعب سامل النصف

- رئيس مجلس االدارة )اعتباراً من 10/5/2018(
- ممثا عن الهيئة العامة لاستثامر 

- مؤسس ورشيك رشكة كيميديكس للمقاوالت العامة )2000(
- رئيس املدراء العامن لرشكة النصف الكهربائية

  ورشكة سامل محمد النصف للمقاوالت العامة للمباين )2002(

- نائب رئيس مجلس االدارة )اعتباراً من 2/5/1995(
- ممثا عن رشكة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية

- رئيس مجلس إدارة الرشكة الكويتية للتموين
- نائب رئيس مجلس اإلدارة لرشكة البحرين ملطاحن الدقيق )البحرين(

- حاصل عى شهادة بكالوريوس هندسة ميكانيكية )1977(

- عضو مجلس ادارة )اعتبار من 12/9/2018(
- ممثلًة عن الهيئة العامة لاستثامر

- كبر أخصايئ حفظ السندات - إدارة محاسبة  االستثامر - الهيئة العامة لاستثامر )2020( 
- حاصلة عى شهادة بكالوريوس هندسة ميكانيكية )2001(

- عضو مجلس ادارة  )اعتبارا من 12/11/2019(
- ممثلة عن البنك التجاري الكويتي 

- مدير العمليات – مجموعة األوراق املالية )2018(   
- عضو مجلس إدارة رشكة الجزيرة للتنمية العقارية
- عضو مجلس إدارة رشكة أصدقاء الخليج العقارية
- عضو مجلس إدارة رشكة املواساة للرعاية الصحية 

- حاصلة عى شهادة  بكالوريوس إدارة أعامل – تخصص متويل )2011(

- عضو مجلس ادارة  )اعتبارا من 6/6/2017 ( إىل )26/11/2020(
- ممثا عن بنك الكويت املركزي

- املدير التنفيذي لقطاع تقنية املعلومات واالعامل املرصفية - بنك الكويت املركزي )2016(    
- حاصل عى شهادة بكالوريوس محاسبة )1997(

- عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت
- عضو مجلس األمناء - معهد الكويت لألبحاث العلمية

- عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة
- عضو مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت

- حاصل عى شهادة بكالوريوس محاسبة )1998(
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السيد/ خالد حسني الشطي

السيد/ خالد عبدالله الفضالة 

السيدة/ رشا فهد األمري

السيد/ مشعل عبد العزيز العثامن

السيدة/ بسمة أحمد الفاريس 

- عضو مجلس ادارة ) اعتبار من 10/5/2018(
- ممثلًة عن الهيئة العامة لاستثامر

- مدير استثامر - ادارة املساهامت - الهيئة العامة لاستثامر )2018( 
- حاصلة عى شهادة بكالوريوس نظم معلومات إدارية )2003( 

 Harvard Business School - GMP )2020( - 

- عضو مجلس ادارة  )اعتبارا من 6/6/2017 (  
- ممثا عن البنك االهي الكويتي  

- الرئيس التنفيذي - رشكة فر العقارية )2011(
- عضو مجلس ادارة رشكة أهي كابيتال لاستثامر    

- حاصل عى شهادة  بكالوريوس ادارة اعامل - تخصص متويل )1988(

- عضو مجلس ادارة )اعتبارا من 23/12/2014 (  
- ممثا عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

- نائب املدير العام  للشؤون التأمينية - املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية )2014( 
- عضو مجلس إدارة رشكة اسمنت الفجرة – أبو ظبي

- عضو مجلس االمناء - صندوق التقاعد الخاص مبوظفي البرول
- عضو مجلس إدارة املجلس األعى للمعاقن

- حاصل عى شهادة  بكالوريوس ادارة اعامل – تسويق )1982(

- عضو مجلس ادارة (اعتبار من 10 / 5 / 2018 (
- ممثلة عن الهيئة العامة لاستثامر

- مدير وحدة إدارة املحافظ - إدارة األصول - ) الهيئة العامة لاستثامر 2017 (
- نائب رئيس مجلس إدارة رشكة اكويتي القابضة )جمهورية مرص العربية (

- حاصلة عى شهادة بكالوريوس علوم - علم الحاسب - تخصص مساند محاسبة ) 1994 ( 

- عضو مجلس ادارة  )اعتبارا من 6/6/2017 (
- ممثا عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

- املدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية )2019(
- رئيس مجلس إدارة البنك األهي املتحد )البحرين واململكة املتحدة(

- رئيس مجلس إدارة رشكة وفرة انرفست )نيويورك(

- رئيس مجلس إدارة رشكة مدينة الكويت الطبية
- عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

- عضو مجلس إدارة األمانة العامة لألوقاف
- حاصل عى شهادة  بكالوريوس علوم- تسويق تخصص  

   مساند دراسات دولية )1996(
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سجل املساهمني ونسبة امللكية

كام يف نهاية عام 2020، كان لدى البنك ما مجموعه 14 مساهم متضمنا أسهم الخزينة :

((
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مجلس اإلدارة ولجانه

املسؤوليات العامة 

ــراتيجية  ــك واس ــراتيجية للبن ــداف االس ــع االه ــمل وض ــا يش ــك، ومب ــن البن ــاملة ع ــؤولية الش ــس االدارة املس ــل مجل •  يتحم
ــذي. ــس التنفي ــك الرئي ــا يف ذل ــك، مب ــة للبن ــى االدارة التنفيذي ــؤولية االرشاف ع ــك مس ــة ، وكذل ــر الحوكم ــر ومعاي املخاط

•  ويتحمــل مجلــس االدارة املســؤولية الكاملــة عــن أعــامل البنــك وعــن ســامته املاليــة والتأكــد مــن تطبيــق تعليــامت بنــك 
الكويــت املركــزي والجهــات الرقابيــة والترشيعيــة األخــرى والحفــاظ عــى مصالــح املســاهمن واملودعــن والدائنــن واملوظفــن 
واالطــراف أصحــاب املصالــح، والتأكــد مــن أن ادارة البنــك تتــم بشــكل حصيــف وضمــن إطــار القانــون والتعليــامت النافــذة 

والسياســات واالجــراءات الداخليــة للبنــك.

اجتامعات مجلس اإلدارة

اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة

لجنة الحوكمة:
ــة املتعلقــة بنظــام الحوكمــة الرشــيدة  ــاء مبســؤولياته اإلرشافي ــة يف مســاعدة مجلــس إدارة البنــك عــى الوف ــل دور اللجن يتمث
للبنــك ؛ مبــا يف ذلــك وضــع مجموعــة مــن املبــادئ اإلرشــادية للحوكمــة ، وإعــداد وتحديــث دليــل الحوكمــة للبنــك ومتابعــة 

ــد بــه مــن األطــراف املعنيــة، وتزويــد مجلــس اإلدارة بتقاريــر عــن ذلــك. التقّي
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لجنـة التدقيـق:
ــح املســاهمن وغرهــم   ــة ، لصال ــة التدقيــق يف مســاعدة مجلــس إدارة البنــك عــى الوفــاء مبســؤوليته الرقابي يتمثــل دور لجن

واملرتبطــة مبــا يــي :
•  نزاهة البيانات املالية للبنك.

•  الرقابة عى عملية إعداد التقارير املالية واإلفصاحات.
•  أنظمة الرقابة الداخلية املحاسبية و املالية.

•  وظيفة التدقيق الداخي )مبا يف ذلك املسئوليات وامليزانية التقديرية(.
•  التدقيق السنوي املستقل للبيانات املالية.
•  تقييم أداء املدققن الخارجين والداخلين.

•  التزام البنك بالقواعد القانونية والتعليامت الرقابية.

لجنة الرشيحات واملكافآت:
ــد  ــة بتحدي ــة املتعلق ــاء مبســؤولياته الرقابي ــك يف الوف ــس إدارة البن ــة مجل ــآت يف معاون ــة الرشــيحات واملكاف ــل دور لجن يتمث
األشــخاص املؤهلــن لعضويــة مجلــس اإلدارة، وتقــدم اللجنــة توصياتهــا ملجلــس اإلدارة بشــأن املرشــحن للعمــل يف لجــان املجلــس 
املختلفــة، كــام تعمــل عــى توفــر الضامنــات ملجلــس اإلدارة فيــام يتعلــق بفعاليــة ونزاهــة سياســة منــح املكافــآت ومامرســات 

البنــك يف هــذا الصــدد، وضــامن ماءمــة سياســة وآليــة منــح املكافــآت مــع األهــداف االســراتيجية للبنــك .
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لجنة ادارة املخاطـــــــــــر:
يتمثــل دور لجنــة ادارة املخاطــر يف تقديــم املشــورة ملجلــس ادارة البنــك للوفــاء مبســؤولياته اإلرشافيــة املتعلقــة مبوضوعــات 
املخاطــر الحاليــة والناشــئة واســراتيجيات وحــدود املخاطــر املرتبطــة بأنشــطة البنــك املرصفيــة واالئتامنيــة مبــا يف ذلــك املحفظــة 
االســتثامرية. وتكــون لجنــة املخاطــر مســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ اإلدارة العليــا الســراتيجية البنــك فيــام يتعلــق بــإدارة املخاطــر. 

لجنة التمويل واالستثامر:
يتمثــل دور لجنــة التمويــل واالســتثامر يف مســاعدة مجلــس إدارة البنــك عــى الوفــاء مبســؤولياته اإلرشافيــة املتعلقــة بنشــاط 

اإلقــراض الصناعــي والتجــاري والنشــاط االســتثامري للبنــك.
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سياسة حامية حقوق املساهمني وأصحاب املصالح

متهيد

إن القانــون رقــم )32( لســنة 1968 يف شــأن النقــد و بنــك الكويــت املركــزي و تنظيــم املهنــة املرصفيــة والقواعــد و التعليــامت 
الصــادرة إىل البنــوك يف شــأن مامرســة هــذه البنــوك ألنشــطتها املختلفــة مبــا فيهــا التعليــامت الخاصــة بالحوكمــة الصــادرة عــن 
بنــك الكويــت املركــزي يف شــهر يونيــو 2012، فضــا عــن عقــد التأســيس والنظــام األســايس والسياســات الداخليــة للبنــك، كلّهــا 
تتضمــن الضوابــط واألســس الازمــة لحاميــة حقــوق أصحــاب املصالــح، وبخاصــة املودعــن و املقرضــن و املســاهمن. وهــذا 
يهــدف إىل حاميــة املراكــز املاليــة للبنــوك و تفعيــل دورهــا يف خدمــة املجتمــع وعمليــة التنميــة اإلقتصاديــة. إن تحقيــق النجــاح 
النهــايئ للبنــك هــو نتيجــة عمــل مشــرك مــن عــّدة أطــراف منهــم املودعــون واملقرضــون واملوظفــون واملســتثمرون و غرهــم 

ممــن لديهــم عاقــات تعامــل مــع البنــك. 

الهدف من هذه السياسة
تهدف هذه السياسة إىل التأكد من تحقيق بنك الكويت الصناعي )“البنك”( ملا يي:

•  حامية حقوق مساهميه مبا يف ذلك حقوق األقلية من املساهمن و كذلك حقوق أصحاب املصالح املختلفة يف البنك.
•  توفر معلومات دقيقة ومنتظمة عن البنك ومركزه املايل و كبار مساهميه.

•  تشــجيع املســاهمن عــى املشــاركة الفعالــة يف اجتامعــات الجمعيــة العموميــة و احــرام حقوقهــم مبوجــب عقــد التأســيس
   والنظام األسايس للبنك والقوانن السائدة مبا فيها قانون الرشكات.

•  تقديــم اإلفصاحــات إىل املســاهمن والجهــات الرقابيــة والجمهــور يف مواعيدهــا املقــررة طبقــا ملتطلبــات الجهــات الرقابيــة
   املختلفة و القوانن ذات الصلة.

•  توفــر الســبل املامئــة لتمكــن املســاهمن وأصحــاب املصالــح مــن اإلبــاغ عــن أي أمــور تنطــوي عــى تجــاوز لحقوقهــم مــن
   البنك واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الازمة حيثام يتطلب األمر. 

•  وضع الضوابط الازمة و السياسات و اإلجراءات الكفيلة بتطبيق هذه السياسة. 

بدء العمل بالسياسة
تدخل هذه السياسة حيز التطبيق اعتبارا من تاريخ اعتامدها من مجلس اإلدارة.

تعاريـف املساهمن
املســاهم هــو مــن ميلــك ســهام واحــدا أو اكــرث مــن أســهم البنــك، ويســمى أيضــا “حامــل الســهم”.  ويجــب عــى كل مســاهم 
تســجيل اسمه/اســمها يف الســجل املخصــص لــدى البنــك، و ميكنــه الحصــول عــى شــهادة موّقعــة باألســهم التــي ميلكهــا / متلكهــا .  

أصحاب املصالح
يكــون مــن اصحــاب املصالــح أي شــخص أو جهــة لهــا عاقــة بالبنــك . ويشــمل أصحــاب املصالــح بالبنــك، املودعــن و املســاهمن 

و الدائنــن و العمــاء و املورديــن و املوظفــن و املجتمــع و البيئــة املحيطــة و غرهــا مــن األطــراف ذات الصلــة.  
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الحقوق األساسية للمساهمن وأصحاب املصالح  

املساهمون
•  حــق االطــاع و املشــاركة يف القــرارات املتعلقــة بتعديــل عقــد تأســيس والنظــام األســايس للبنــك و كذلــك القــرارات املتعلقــة
    باملعامــات غــر العاديــة التــي ميكــن ان تؤثــر عــى مســتقبل البنــك أو نشــاطه كاإلندمــاج أو بيــع نســبة كبــرة مــن أصولــه

    أو التخي عن الرشكات التابعة. 
•  حق املشاركة يف اإلجتامعات و ابداء املاحظات و التوصيات )إن وجدت( بخصوص اية تحسينات مطلوبة.

•  حق املساهمة يف عملية اتخاذ القرار عى أية تغيرات جذرية تجري يف البنك.
•  حق التعبر عن الرأي بخصوص تعين أعضاء مجلس اإلدارة.

•  حق الحصول عى معلومات دقيقة وشاملة ومفصلة وكافية ومنتظمة ألغراض تقييم اإلستثامرات 
    واتخاذ القرارات السليمة.

•  حق استام العائد عى األسهم و كذلك املشاركة والتصويت يف اجتامعات الجمعية العمومية.

أصحاب املصالح
•  حق الحصول عى معاملة تضمن العدالة و املساواة.

•  حق الحصول عى إفصاحات مبارشة و واضحة للمعلومات ذات الصلة.

الواجبات و املسؤوليات  

مـجلـس اإلدارة 
•  يكون مجلس اإلدارة مسؤوال أمام املساهمن وأصحاب املصالح بالبنك.

•  يجــب عــى مجلــس اإلدارة ان يكفــل اإلنصــاف واملســاواة يف املعاملــة مــع جميــع املســاهمن؛ مبــن فيهــم االقليــة واعطائهــم
    الفرصة لسؤال مجلس اإلدارة وتصويب أي مخالفات تحرمهم من مامرسة حقوقهم .

ــه عــى رضورة احــرام حقــوق أصحــاب ــك واالجــراءات املتبعــة لدي ــز نظــام وسياســات البن ــس اإلدارة أن يرك •  يضمــن مجل
    املصالح بحسب القوانن والنظم والتعليامت ذات الصلة وإقرار حقهم يف تصويب أي انتهاك لحقوقهم و ذلك متاشيا 

    مع القوانن ذات الصلة. 
•  يجب عى مجلس اإلدارة اإلشـــــراف علــــى أداء الرئيـــس التنفيـــذي واإلدارة العليــــا لضمــــان إدارة العمليــات اليومية للبنك
   عــى أســاس مــن الكفــاءة املهنيــة و األخاقيــة، والحفــاظ علـــى مصالــح املســاهمن وأصحــاب املصالــح عــى املــدى الطويــل.   
•  يتحمــل مجلــس اإلدارة املســؤولية كاملــة عــن حاميــة املصالــح املرشوعــة للمســاهمن وألصحــاب املصالــح مــن خــال التأكيــد

   عى ان أعامل البنك تدار بحرص وسليمة ماليا.
•  يجــب عــى مجلــس اإلدارة ان يتأكــد مــن أن جميــع املخاطــر التــي ميكــن أن تؤثــر عــى أعــامل البنــك، وبخاصــة املســاهمن

   وأصحاب املصالح ، تدار عى نحو سليم . 
•  يتعــن عــى مجلــس اإلدارة التأكيــد عــى أن دوره ال يقتــرص فقــط عــى الربحيــة، ولكنــه يأخــذ أيضــا يف اإلعتبــار بآثــار املخاطــر 

   عى مصالح املودعن و اإلستقرار املايل للبنك. 
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•  يجــب عــى املجلــس تشــجيع املســاهمن عــى املشــاركة الفعالــة يف اجتامعــات الجمعيــة العموميــة وعــى التصويــت مــع 
    أو ضد أي مقرح يطرح أثناء هذه اإلجتامعات . ويشمل ذلك بغر حرص :

  
ــم ــامع بوقــت كاف، وتعريفه ــل اإلجت ــك قب ــة وذل ــة العمومي ــخ وجــدول األعــامل للجمعي -  إخطــار املســاهمن مبيعــاد وتاري
    بإجــراءات وقواعــد التصويــت. ويجــب فضــا عنــد ذلــك أن يتــم النــرش عــن مــكان وزمــان اإلجتــامع بشــكل علنــي وفقــا ملــا

    تنص عليه القوانن والنظم والتعليامت الصادرة يف هذا الشأن. 
-  اإلفصاح عن هيكل رأس املال أو اي ترتيبات ميكن أن يرتب عليها سيطرة لبعض املساهمن عى البنك.

-  متكن املساهمن من االطاع  ومراجعة محارض اجتامعات الجمعية العمومية.
-  إعــداد بيــان بالجــزاءات املاليــة وغــر املاليــة التــي تــم توقيعهــا عــى البنــك خــال الســنة املاليــة طبقــا للــامدة )85( مــن
   القانــون رقــم )32( لســنة 1968.  ويجــب تــاوة هــذا البيــــان مبعرفــة رئيــس مجلــس اإلدارة يف اإلجتــامع الســنوي للجمعيــة

   العمومية. 
•  وعــى مجلــس اإلدارة أن يضمــن وجــود نظــام لإلفصــاح بالبنــك ، فعــال وعــى  كفــاءة لتمكــن املســاهمن و اصحــاب املصالــح

    من مراقبة أداء البنك و إدارته و مامرسة حقوقهم. 

رئيس مجلس اإلدارة 
•   رئيس مجلس اإلدارة هو املتحدث الرئيي عن املجلس وميثل املجلس أمام املساهمن وأصحاب املصالح.

•   يــرأس رئيــس مجلــس اإلدارة جميــع اجتامعــات املســاهمن و يتأكــد مــن أنــه تــم احاطــة املســاهمن وأصحــاب املصالــح
    بشكل كاف وسليم باملعلومات عن أداء البنك و تزويدهم عى نحو منتظم باملعلومات ذات الصلة.

ــوق املســاهمن ــة حق ــن أجــل حامي ــة م ــليمة للحوكم ــر س ــه معاي ــك لدي ــن أن البن ــد م ــس اإلدارة التأك ــس مجل ــى رئي •  ع
    وأصحاب املصالح.

•  عى رئيس مجلس اإلدارة التأكد من تنظيم اجتامعات املساهمن بفعالية و كفاءة وذلك مبساعدة أمن رس املجلس.
ـــس  ـــق املجل ـــر قل ـــأنها أن تث ـــن ش ـــي م ـــور الت ـــة باألم ـــى دراي ـــك ع ـــن أن إدارة البن ـــد م ـــس اإلدارة التأك ـــس مجل ـــى رئي •  ع

    أو أصحاب املصالح اآلخرين . 

الرئيس التنفيذي
•  يعمـــل الرئيـــس التنفيـــذي عـــى تعزيـــز ثقافـــة مؤسســـية عاليـــة األداء داخـــل البنـــك مبـــا يحفـــز املامرســـات األخاقيـــة ويشـــجع

   عى احرام مبادئ النزاهة واملحاسبة الفردية و املسؤولية اإلجتامعية.  

•  يتحقـــق الرئيـــس التنفيـــذي مـــن أن جميـــع عمليـــات وأنشـــطة البنـــك تتـــم وفقـــا للقوانـــن واللوائـــح املطبقـــة وحســـب النظـــام

   األسايس للبنك واملامرسات السليمة للعمل وفقا للسياسات واإلجراءات املعتمدة من مجلس اإلدارة.

•  يقـــوم الرئيـــس التنفيـــذي بالتأكيـــد عـــى أن اصـــول البنـــك يتـــم الحفـــاظ عليهـــا عـــى النحـــو املناســـب وأنـــه يتـــم إبقـــاء قيمتهـــا

   عند أمثل مستوى ملا فيه أقىص مصلحة للمساهمن .

•  يضـــع الرئيـــس التنفيـــذي أليـــات إعـــداد و رفـــع التقاريـــر إىل مجلـــس اإلدارة مبـــا يكفـــل الشـــفافية والشـــمولية وتغطيـــة كافـــة 

   أنشطة ونتائج أداء البنك.  
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املدقق الخارجي
يقوم املدقق الخارجي مبساعدة املساهمن من خال التأكيد عى دقة وصحة البيانات املالية للبنك.

اإلفصاحات
يجب عى البنك تقديم كافة اإلفصاحات املبينة يف سياسة البنك لافصاح. 

تحديث السياسة  
ــح و إدخــال مــا يعتــرب الزمــا مــن  يقــوم مجلــس اإلدارة ســنويا مبراجعــة سياســة حاميــة حقــوق املســاهمن وأصحــاب املصال

ــات.  تعدي
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اإلدارة التنفيذية



تقـريـر الحـوكمـة
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حوكمة الرشكات

مقدمة
يقــوم البنــك بتطبيــق إطــار عمــل شــامل لحوكمــة الــرشكات لضــامن التزامــه مببــادئ الحوكمــة بشــكل مائــم. ويقــوم مجلــس 
اإلدارة بوضــع السياســات وتوجيــه أطــر العمليــات التشــغيلية وهــو املســؤول عــن ضــامن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الســليمة 

التزامــا بتعليــامت بنــك الكويــت املركــزي نّصــا وروحــاً.

شهادة املجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يعتــرب املجلــس مســؤوال عــن وضــع ومراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة للبنــك، والــذي تــم تصميمــه للتأكــد مــن فعاليــة وكفــاءة 
العمليــات وجــودة إعــداد التقاريــر الداخليــة والخارجيــة والرقابــة وااللتــزام بالقوانــن والتعليــامت. والجديــر بالذكــر أن هــذا 
النظــام تــم تصميمــه إلدارة وليــس إللغــاء مخاطــر عــدم  تحقيــق  أهــداف العمليــات . ويقــدم نظــام الرقابــة الداخليــة  تأكيــداً 
معقــوال وليــس مطلقــا كضــامن ضــّد مخاطــر الخســارة املؤثــرة. وتكــون اإلدارة مســؤولة عــن وضــع والحفــاظ عــى نظــام الرقابــة 

الداخلية.
وتتــم مراجعــة فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بشــكل دوري مــن قبــل املجلــس ولجنــة التدقيــق التــي تتلقــى تقاريــر املراجعــة 

التــي تقــوم بهــا دائــرة التدقيــق الداخــي. 
كــام تقــوم دائــرة إدارة املخاطــر مبراجعــة كافــة السياســات واإلجــراءات التــي تشــكل أســاس إطــار الرقابــة الداخليــة ومراجعــة 
املخاطــر عــى مســتوى اإلدارات وعــى مســتوى البنــك. وتقــوم لجنــة املخاطــر مبراجعــة كافــة املخاطــر التــي يتــم التعــرف عليهــا 

وتحديــد كيفيــة تخفيــف هــذه املخاطــر.
وتقــوم لجنــة التدقيــق بتقييــم التقاريــر املقدمــة مــن املدققــن الخارجيــن، ومناقشــة املواضيــع املثــارة يف هــذه التقاريــر معهــم 
ــة حــول  ــر املراجع ــة وتقاري ــر املالي ــق مســؤولة عــن اإلرشاف عــى التقاري ــة التدقي ــرب لجن ــة. وتعت ــات الدوري خــال االجتامع

الرقابــة الداخليــة.
ــة  ــام الرقاب ــة نظ ــدى فعالي ــم م ــر بتقيي ــرة إدارة املخاط ــي ودائ ــق الداخ ــرة التدقي ــال دائ ــن خ ــس م ــام املجل ــد ق ــذا ولق ه
ــا  ــل جوهــري فيه ــه ال يوجــد أي خل ــص إىل أن ــة للعــام 2020، وخل ــر املالي ــك والتقاري ــر حــول مخاطــر البن ــة والتقاري الداخلي

ــك. ــة للبن ــة الداخلي ــة وانتظــام عمــل نظــام الرقاب ــداً عــى فعالي مؤك

االلتزام بقواعد حوكمة الرشكات
ــي  ــاق الســلوك املهن ــة وميث ــل الحوكم ــا ورد يف دلي ــب م ــات بحس ــن إلتزام ــه م ــق علي ــا ينطب ــع م ــق جمي ــك بتطبي ــام البن ق
وأخاقيــات العمــل الذيــن ميكــن اإلطــاع عليهــام عــرب املوقــع االلكــروين لبنــك الكويــت الصناعــي مــن خــال الرابــط التــايل أو 

مســح الكــود املرفــق : 
https://www.ibkuwt.com/ar/about-us/corporate-governance-ar
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سياسات البنك بشأن املكافآت املالية

سياسة املكافآت
لقــد تــّم إعــداد سياســة املكافــآت بالبنــك بغــرض جــذب واملحافظــة عــى املوظفــن ذوي الكفــاءة واملعرفــة واملهــارات والخــربات 
. وتتضمــن هــذه السياســة كافــة املتطلبــات الــواردة بتعليــامت الحوكمــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي، وكذلــك كافــة 

الجوانــب الروريــة ملنــح املكافــآت املاليــة ومكوناتهــا يف إطــار تعزيــز فاعليــة و إدارة املخاطــر بالبنــك.
ويقــوم مجلــس اإلدارة، بنــاء عــى توصيــات لجنــة الرشــيحات واملكافــآت، باعتامد وتعديل سياســة املكافــآت يف البنــك واملكونات 

الخاصــة بهــا، كــام يقــوم مبراجعــة إجــراءات تطبيقهــا للتحقــق مــن أنهــا تعمــل وفــق مــا هــو مخطــط لها.

مكونات املكافآت:
تتألــف املكونــات املتنوعــة للمكافــآت مــن حزمــة مناســبة ومتوازنــة ومبــا يعكــس النشــاط ودرجــة املوظــف بالبنــك والنشــاط 
املهنــي وكذلــك مامرســات الســوق بالنســبة للمســتويات الســائدة لتلــك املكافــآت، وتتكــون مكافــأة املوظــف مــن املكافــآت 
املاليــة الثابتــة ، كالراتــب واملزايــا األخــرى، باإلضافــة إىل املكافــآت املتغــرة القامئــة عــى مســتوى األداء الســنوي، حيــث تحــدد 
املكافــأة الثابتــة عــى أســاس دور املوظــف ومــا ينــاط بــه مــن مســؤوليات وظيفيــة ودرجــة تعقيــد هــذه املســؤوليات، درجــة 

املوظــف، ومســتوى األداء وأوضــاع الســوق املحليــة والقوانــن النافــذة.

ولقــد تــم تصميــم برنامــج املكافــآت عــى األداء )برنامــج الحوافــز قصــر األجــل لجميــع املوظفــن وبرنامــج الحوافــز طويــل 
األجــل ألعضــاء اإلدارة العليــا( لتحفيــز ودفــع املوظفــن لتحقيــق أهــداف وأغــراض البنــك طبقــا لاســراتيجية طويلــة األجــل 

والخطــط الســنوية للبنــك.

وتــوزع مكافــآت األداء يف شــكل منحــة نقديــة ســنوية للموظفــن.  وترتبــط الحوافــز مبجموعــة متوازنــة مــن مــؤرشات األداء عــى 
مســتوى البنــك و عــى مســتوى املوظــف. إن الهــدف الرئيــي لربنامــج الحوافــز قصــر األجــل هــو أن تتمــى حوافــز املوظفــن 
مــع معــدل األداء الســنوي للبنــك وأداء املوظفــن. أمــا برنامــج الحوافــز طويــل األجــل ألعضــاء اإلدارة العليــا فلقــد صمــم مبــا 

يحــث عــى اســتمرار مســتويات أداء طويلــة األجــل مرتفعــة ومعدلــة عــى أســاس املخاطــر.
ويطبــق البنــك نظــام حديــث لتقييــم وقيــاس أداء املوظفــن ملختلــف املســتويات بحيــث يضــع املوظفــون ورؤســاءهم يف بدايــة 
ــم   ــذايت  للموظفــن . وخــال التقيي ــر ال ــة وخطــط التطوي ــان الكفــاءات املطلوب الســنة خطــط األداء الســنوية املســتهدف وبي
الســنوي ،  يقــوم املرشفــون عــى املوظفــن  واملســئولون عــن مراجعــة التقييــم بتقييــم وتوثيــق األداء مقارنــة مــع مــؤرشات األداء 
/ أهــداف األداء. وتصــدر القــرارات بتعديــل الراتــب الثابــت للموظــف واملكافــآت املرتبطــة بــاألداء بنــاء عــى املراجعــة الســنوية 

ألدائه.

ويتــم تقديــم املزايــا األخــرى كاإلجــازة الســنوية، اإلجــازة املرضيــة واإلجــازات األخــرى، التأمــن الصحــي، تذاكــر الســفر 
الســنوية والعــاوات طبقــا للسياســة املعتمــدة ومامرســات الســوق املحليــة الخاضعــة للقوانــن النافــذة.

يــرشف الرئيــس التنفيــذي عــى تطبيــق نظــام منــح املكافــآت للموظفــن وفقــا للسياســة املعتمــدة، مبــا يف ذلــك التصميم 
ــم ســنوي ملــدى   ــس اإلدارة بتقيي ــة  مــن مجل ــآت املنبثق ــة الرشــيحات واملكاف ــا. وتقــوم لجن واإلجــراءات املرتبطــة به
كفايــة  وفاعليــة  سياســة  املكافــآت لضــامن تحقيقهــا ألهــداف البنــك. كــام تقــوم اللجنــة مبســاعدة املجلــس للقيــام 

مبراجعــة ســنوية مســتقلة حــول مــدى التــزام البنــك بتطبيــق سياســة املكافــآت.
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والتزامــا مبتطلبــات قواعــد الحوكمــة ، فــإن املكافــآت املاليــة املدفوعــة لفئــات املوظفــن وفــق املجموعــات التاليــة قــد 
تــّم اإلفصــاح عنهــا أدنــاه:

الفئة األوىل: 
تضــم الرئيــس التنفيــذي ونوابــه ومســاعديه واملــدراء التنفيذيــن األساســين الذيــن يخضــع تعيينهــم ملوافقــة الجهــات 

الرقابيــة واإلرشافيــة.

الفئة الثانية: 
ــط  ــق الداخــي ووحــدة التخطي ــام إدارة املخاطــر ومكافحــة غســل األمــوال والتدقي ــون مه ــن يتول تضــم املــدراء الذي

ــايب. ــزام الرق ــة ووحــدة االلت ــة املالي والرقاب

الفئة الثالثة: 
تضم املدراء املشاركن يف أنشطة تحفها املخاطر.

املكافآت املالية املدفوعة للفئات املذكورة أعاه هي:
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إن املكافــآت الســنوية )شــاملة الرواتــب، املكافــأة الســنوية العاديــة، تذاكــر الســفر، مزايــا التأمــن الصّحــي، التأمينــات 
اإلجتامعيــة، باإلضافــة إىل املكافــأة الســنوية الخاصــة( لخمســة مــدراء تنفيذيــن الذيــن تلقــوا أعــى املكافــآت باإلضافــة 
إىل مكافــآت مديــر دائــرة التدقيــق الداخــي و مديــر دائــرة املخاطــر )7 أشــخاص( بلغــت 1,170,421 دينــار كويتــي، 

كــام بلغــت حزمــة املكافــآت املدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مبلــغ 120,000 دينــار كويتــي.
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التقرير التنفيذي

ــطة  ــا االنش ــي حققته ــازات الت ــة االنج ــن جمل ــام يتضم ــام 2020، ك ــة لع ــج املحقق ــى النتائ ــوء ع ــر الض ــذا التقري ــلط ه يس
ــام 2020. ــول لع ــة األص ــودة محفظ ــا، وج ــاندة له ــطة املس ــض األنش ــية وبع ــغيلية الرئيس التش

ــت  ــك الكوي ــا يف بن ــي عكســت جهودن ــا التشــغيلية والت ــز الرئيســية لقوتن ــة الركائ ــام 2020 صاب ــة لع ــج املالي ــرت النتائ أظه
ــام الســابق،  ــن الع ــح بنســبة 71% ع ــع صــايف الرب ــث ارتف ــا املســتجد ، حي ــروس كورون ــي يف ضــوء تفــي جائحــة ف الصناع
ــار انخفــاض صــايف دخــل الفوائــد والناتــج عــن تخفيــض  وذلــك نتيجــة لقــوة أداء نشــاط االســتثامر التشــغيي مــام عــوض آث
ســعر الخصــم ملســتوى متــدين بنســبة 1.5% ، إضافــًة اىل تراجــع الطلــب عــى املنتــج االئتــامين نتيجــة لتداعيــات تفــي فــروس 
كورونــا، كــام ســاهم يف انخفــاض مصاريــف املخصصــات االئتامنيــة املحملــة بســبب تحســن جــودة محفظــة أصولنــا بشــكل كبــر 

يف نهايــة العــام.

وقــد كان انعــكاس قــوة امليزانيــة العموميــة لبنــك الكويــت الصناعــي أثــره عــى منــو العوائــد للمســاهمن، حيــث ارتفــع منــو 
العائــد عــى متوســط حقــوق امللكيــة ملســاهمي البنــك، باإلضافــة اىل املحافظــة عــى التوزيعــات النقديــة العاليــة للمســاهمن.

أمــا عــى صعيــد بيئــة جــودة األصــول، فقــد أمثــرت جهودنــا املتواصلــة واملركــزة عــى تحســن جــودة محفظــة األصــول بانخفــاض 
الديــون الغــر منتظمــة )NPL( ألدىن نســبة لهــا منــذ عــرشة أعــوام لتصــل اىل 0.32% وذلــك بفضــل تحديــد األولويــات عــن 
طريــق تطويــر التقاريــر ومتابعــة املــؤرشات لنتائــج تقييــم ومتابعــة األوضــاع املاليــة للعمــاء مبــا يتــامىش مــع االســراتيجية 
ــا اتخــاذ  ــة والتــي يرتــب عليه ــر الدوري ــة املخصصــات، باالضافــة اىل التقاري املعتمــدة للســنوات )2018-2020( ومتابعــة لجن

االجــراءات املامئــة مــن قبــل االدارة.
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علــامً بأنــه ال تــزال مــن أولوياتنــا املطلقــة مســاعدة عمــاء القطــاع الصناعــي يف الكويــت عــى التعــايف مــن آثــار تفــي جائحــة 
كورونــا، وســنواصل متابعــة عمائنــا ودعمهــم ليكونــوا قادريــن عــى احتــواء أي تداعيــات جديــدة مرهونــة بتطــورات هــذه 
الجائحــة. كــام ســيواصل البنــك دعمــه للبنيــة التحتيــة للقطــاع الصناعــي بالرغــم مــن التوقعــات باســتمرار انخفــاض منــو االئتامن 

وانخفــاض دخــل الفوائــد وهــو األمــر الــذي يســتدعي منــا زيــادة الركيــز عــى كفــاءة األداء وتوزيــع األصــول الرأســاملية.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

تطبــق إدارة البنــك نظــامً للرقابــة الداخليــة لكافــة أنشــطته وعملياتــه املرصفيــة بنــاًء عــى توجيهــات مجلــس االدارة ومبــا يوافــق 
متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي. حيــث تحــرص االدارة عــى تطبيــق تلــك االنظمــة لضبــط صحــة الســجات املحاســبية وجميــع 

معامــات البنــك وحاميتهــا مــن املخاطــر املرصفيــة. 

كــام يتــم مراجعــة الرقابــة الداخليــة وإجــراء أيــة تعديــات تطــرأ عــى السياســات بشــكل ســنوي ويتــم رفعهــا ملجلــس ادارة 
البنــك يف حــال وجــدت مــن قبــل لجنــة التدقيــق املنبثقــة مــن املجلــس، ويتــم تعميمهــا عــى كافــة املوظفــن املعنيــن باألنشــطة 
ــراءات  ــق اإلج ــن بتطبي ــزام املوظف ــن الت ــك م ــة يف البن ــدات املختلف ــاء الوح ــر ورؤس ــدراء الدوائ ــق م ــام يتحق ــغيلية، ك التش

التشــغيلية املعتمــدة لتلــك االنشــطة.

ــة الداخليــة يف البنــك  ويقــوم فريــق التدقيــق الداخــي يف البنــك بشــكل دوري مبراجعــة مــدى ماءمــة وكفايــة أنظمــة الرقاب
وتحديــد كفايــة االلتــزام بالسياســات واالجــراءات املعتمــدة، ويرفــع رئيــس التدقيــق الداخــي تقريــره مبــارشة اىل مجلــس االدارة 
ــم مــدى  ــرة ادارة املخاطــر لتقيي ــق الداخــي ودائ ــرة التدقي ــر دائ ــاًء عــى تقاري ــس.  وبن ــة عــن املجل ــق املنبثق ــة التدقي ولجن
ــة لعــام 2020، خلصــت  ــر املالي ــذايت ملخاطــر التشــغيل يف البنــك والتقاري ــم ال ــر التقيي ــة وتقاري ــة الداخلي ــة نظــم الرقاب فعالي

االدارة عــى عــدم وجــود أي خلــل جوهــري يف نظــام الرقابــة الداخليــة يف البنــك.

والله ويل التوفيق ،،،

                                                                                                  عي عبدالنبي خاجة
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إنجازات األنشطة التشغيلية الرئيسية

نشاط اإلقراض الصناعي:

نظــرا اىل تداعيــات فــروس كورونــا الــذي تــم اعتبــاره وبــاء عاملــي وتأثــره الــذي انعكــس ســلبا وبشــكل مبــارش عــى اقتصــاد 
العــامل خــال عــام 2020 فقــد قــام البنــك بإمتــام دراســة 17 طلــب مــن طلبــات القــروض الصناعيــة املقدمــة ومتــت املوافقــة 
عــى منــح قــروض صناعيــة ميــرة طويلــة االجــل لـــ 17 مــرشوع صناعــي، متثلــت يف عــدد 16 مــرشوع توســعة لصناعــات قامئــة 

وعــدد 1 مــرشوع جديــد .
وبلــغ حجــم االلتزامــات بقــروض صناعيــة يف عــام 2020 حــوايل 26 مليــون د.ك، وبلغــت تكلفــة املرشوعــات حــوايل 34 مليــون د.ك . 

ويشــكل اجــاميل متويــل البنــك بقــروض صناعيــة نســبة 76% مــن اجــاميل تكلفــة تلــك املرشوعــات.
ويبن الجدول التايل توزيع االلتزامات بقروض صناعية خال عام 2020 حسب النشاط الصناعي:

ــة احتــل النصيــب األكــرب مــن حجــم اإللتزامــات بقــروض  ــة املنتجــات الغذائي يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قطــاع صنـاعـ
صناعيــة جديــدة خــال عــام 2020 حيــث بلــغ نصيبهــا 56% مــن إجــاميل االلتزامــات. ويرجــع الســبب وراء ذلــك اىل متويــل 
مــرشوع صناعــي واحــد بقيمــة 14.5 مليــون دينــار ، يف حــن جــاء ترتيــب قطــاع صنــع املعــدات الكهربائيــة يف املرتبــة الثانيــة 

إذ بلــغ نصيبهــا 11% مــن إجــاميل اإللتزامــات بقــروض صناعيــة لعــام 2020.
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ويبن الجدول التايل دور البنك والتزاماته بقروض صناعية خال الفرة من 2020-2014

ولقــد بلــغ مراكــم اإللتزامــات بقــروض صناعيــة منــذ بــدأ البنــك نشــاطه اإلئتــامين يف عــام 1974 وحتــى نهايــة عــام 2020 حــوايل 
1.313 مليــار د.ك، وميثــل 57.2% مــن إجــاميل تكلفــة املرشوعــات الصناعيــة والبالغــة 2.294 مليــار د.ك لعــدد 1,135 مرشوعــاً 

صناعيــاً قــام البنــك بتمويلهــا.

نشاط التمويل التجاري:

ــن  ــك الصناعي ــة لعمــاء البن ــة التجاري ــة مــن التســهيات املرصفي ــم مجموعــة متكامل ــك خــال عــام 2020 بتقدي اســتمر البن
ــح العمــاء  ــك مبن ــام البن ــل مشــاريع الــرشكات وقــروض قصــرة ومتوســطة األجــل . كــام ق ــل رأس املــال العامــل ومتوي لتموي
ــم تســعر  ــل املشــاريع . ويت ــرة متوي ــل دائ ــن قب ــة م ــروض الصناعي ــل املعــربي لحــن ســحب الق ــن تســهيات التموي الصناعي
ــة  ــح ومراقب ــة اىل من ــاً ملعــدل أســعار الســوق املــرصيف ، باإلضاف ــة املمنوحــة طبق ــة والغــر نقدي ــة النقدي التســهيات املرصفي

ــة واملؤسســات االســتثامرية . ــة واملحلي ــوك العاملي ــي للبن ــة والقطــع األجنب الحــدود النقدي
ولقــد شــهد عــام 2020 انخفاضــاً يف نشــاط الخدمــات املرصفيــة التجاريــة ، حيــث بلغــت قيمــة التســهيات التجاريــة النقديــة 
مبلــغ 173.601 مليــون د.ك يف نهايــة عــام 2020 مقارنــًة بـــمبلغ 177.656 مليــون د.ك يف نهايــة عــام 2019 ، أي انخفاض بنســبة 
ــة واغــاق التســهيات املمنوحــة لهــم  ــام عــدد مــن العمــاء بســداد أقســاط القــروض التجاري ــك نتيجــة قي 2.28% وجــاء ذل
بســبب انتهــاء املشــاريع التــي تــم متويلهــا مــن قبــل مرصفنــا باإلضافــة إىل عــدم طــرح عقــود ومناقصــات جديــدة مــن الدولــة 
بســبب جائحــة كوفيــد19- )كورونــا( وتداعياتهــا عــى االقتصــاد ، مــام أدى ذلــك أيضــا إىل انخفــاض التســهيات الغــر نقديــة يف 
عــام 2020 بنســبة 13.21% حيــث بلغــت 73.527 مليــون د.ك يف نهايــة عــام 2020 مقارنــًة بــــ 84.717 مليــون د.ك يف نهايــة 

عــام 2019 وذلــك نتيجــة لألوضــاع الصحيــة واإلغــاق.
ومــن جانــب آخــر، اســتمر البنــك بتوفــر التســهيات املتنوعــة واســتقطاب عمــاء جــدد ، وعــى وجــه الخصــوص يف قطاعــات 
الحديــد ومنتجــات مــواد البنــاء واملنتجــات املعدنيــة واملنتجــات الغذائيــة واســتمراراً يف سياســة البنــك بالركيــز بشــكل أكــرب عــى 

الســوق املحــي ، فــإن النشــاط عــى الصعيــد الــدويل ال يــزال متحفظــا .
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نشاط االستثامر املبارش:

حــرص البنــك خــال عــام 2020  وبحــذر عــى اقتنــاص الفــرص االســتثامرية الواعــدة عــن طريــق اإلســتثامر بصناديــق امللكيــة 
الخاصــة مــع ثلــه مــن مــدراء الصناديــق ممــن للبنــك إســتثامرات قامئــة وتاريــخ مــن اإلســتثامرات الناجحــة معهــم، إســتمر 
هــؤالء املــدراء بإتبــاع إســراتيجياتهم اإلســتثامرية  الحصيفــة  يف ظــل الظــروف اإلســتثنائية لجائحــة كورونــا ومــا خلفتــه مــن 
ــر مــن القطاعــات  ــة وتراجــع بأنشــطة األعــامل لكث ــات ألســواق املــال العاملي ــة عــى مســتوى العــامل مــن تقلب ــار إقتصادي آث
اإلقتصاديــة وانخفــاض عقــود تــداول البــرول اىل مــا دون الصفــر وألول مــرة بالتاريــخ ،  لــذا جنــى البنــك خــال هــذا العــام 
نتائــج التنــوع الجغــرايف والقطاعــي املتــوازن ملحفظــة اإلســتثامرات األجنبيــة مــع مــدراء مــن الطــراز األول مــام ســاهم بتحقيــق 
عوائــد إســتثامرية تاريخيــة ، يف حــن ارتــأى البنــك التــأين  بالدخــول بإســتثامرات محليــه لحــن وضــوح معــامل نتائــج الجائحــة 

عــى األنشــطة الصناعيــة املحليــة . 
نتيجــة ملــا ســبق، ارتفعــت أرصــدة اســتثامرات البنــك شــاملة الــرشكات التابعــة بنســبة 12.04% وصــوالً إىل 142.998 مليــون 
دينــار كويتــي يف عــام 2020 مقارنــة بــــ 127.627  مليــون دينــار كويتــي لعــام 2019 يف حــن بلغــت األصــول املــدارة بصفــة 

األمانــة 135.925 مليــون دينــار كويتــي لــذات الفــرة.
ــة  ــى  محفظ ــبوقة ع ــر مس ــد غ ــق عوائ ــايس بتحقي ــكل أس ــهم بش ــة أس ــة الخاص ــق امللكي ــة صنادي ــايب ملحفظ إن األداء اإليج
ــاع  ــك بالقط ــتثامرية للبن ــرص االس ــل الف ــن أفض ــث ع ــج بالبح ــارش والروي ــتثامر املب ــرة االس ــتمر دائ ــك، وتس ــتثامرات البن إس
الصناعــي والقطاعــات املكملــة لــه محليــاً وخارجيــاً وذلــك دعــامً لخطــة الكويــت التنمويــة وعمــاً  بأهــداف البنــك الراميــة إىل 

ــة. ــة مشــاريع صناعي ــة يف ملكي املشــاركة الفعال

نشاط الخزينة:

واصــل البنــك مســؤولية موازنــة املراكــز املاليــة واإلدارة الفعالــة للســيولة النقديــة مــن خــال األدوات املاليــة التــي يتعامــل بهــا 
يف مجــال القطــع األجنبــي وأســواق النقــد ومحافــظ األوراق املاليــة. 

يف عــام 2020 والــذي يعتــرب عامــاً اســتثنائياً مــن نوعــه مليــئ بالتحديــات املاليــة بســبب انتشــار فــروس كورونــا الــذي بــات 
تأثــره ســلبياً عــى االقتصــاد العاملــي والــذي أدى إىل تدهــور األســواق املاليــة وســوق العمــات األجنبيــة.

ورغــم الظــروف الراهنــة والتــدين الحــاد يف أســعار الفوائــد محليــاً وعامليــاً، متكــن البنــك مــن تنويــع أنشــطته وتحقيــق األربــاح 
املتوقعــة وتقليــل تكلفــة األمــوال املســتخدمة.

كــام اســتمر يف تطويــر نشــاط الودائــع مــع البنــوك املحليــة والعامليــة بالدينــار الكويتــي والعمــات األجنبيــة وســط التحديــات 
القامئــة، كــام حــرص البنــك عــى خدمــة عمائــه وتلبيــة احتياجاتهــم مــن العمــات األجنبيــة بأســعار رصف تنافســية وتقديــم 

املشــورة الفنيــة.

أمــا يف إدارة الســيولة النقديــة، فقــد توجــه البنــك إىل االســتثامر يف ســندات بنــك الكويــت املركــزي املقومــة بالدينــار الكويتــي 
وذلــك لجدارتهــا االئتامنيــة ولنمــو جيــد وتجنــب أي انحــدار يف األســعار.

هــذا وقــد حــرص البنــك عــى التقيــد بتعليــامت بنــك الكويــت املركــزي مــن خــال إدارة لجنــة األصــول والخصــوم واالســتثامر 
والتــي تقــوم عــى مبــدأ التحــّوط لتجنــب أي تقلبــات باألســعار وموامئــة جميــع الفجــوات املاليــة املقــررة مــن قبــل الســلطات 

الرقابيــة لتفــادي أي مخاطــر للســيولة مــع التنبــؤ باتجــاه أســعار الــرصف والفوائــد لألســواق املاليــة مســتقباً.
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نشاط إدارة املحافظ

محفظة الصناعي للمرشوعات الصغرة:

اســتمرت محفظــة الصناعــي للمرشوعــات الصغــرة يف دعــم أنشــطة الكويتيــن يف مجــاالت املرشوعــات الصغــرة وفقــاً ألحــكام 
الرشيعــة اإلســامية ، وهــى تســعى لتحقيــق توجهــات الدولــة يف شــأن إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة الوطنيــة، وتوجيــه طاقــات 
الشــباب للعمــل الحــر، لتوظيفهــا واســتثامرها مبجــاالت تســهم ىف توســيع وتنويــع األنشــطة األنتاجيــة والخدميــة ىف اإلقتصــاد 

الكويتــي .
ياحــظ خــال هــذا العــام إنخفــاض أداء املحفظــة عــن األعــوام الســابقة وذلــك نتيجــة تأثــر البــاد بجائحــة فايــروس كورونــا 
املســتجد )COVID-19( ، حيــث متــت املوافقــة عــى متويــل 43 مرشوعــاً يف مختلــف األنشــطة بلغــت التكلفــة االســتثامرية 
ــة  ــل املحفظــــ ــغ إجاملـــــــــي موافقــات متويـــــــ ــن بلــــــ لهــذه املشــاريع مــا قيمتــه 5,464,274 مليــون د.ك يف حيــــــ

ــا نســبته %79.49 . ــة م ــل إىل إجــاميل التكلف ــل التموي ــد مث ــون د.ك، وق 4,343,619 ملي

أوالً : متويل املرشوعات :

والجدول التايل يوضح تفاصيل متويل املحفظة خال العام الحايل:

ياحظ من الجدول السابق ما يي :
من حيث عدد املشاريع تتصدر القطاعات التالية اكرب ثاث قطاعات :
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من حيث التكلفة االستثامرية والنصيب النسبي للتمويل  تتصدر القطاعات التالية اكرب ثاث قطاعات :

حيث ياحظ استحواذ هذه القطاعات عى نسبة 74.32% من متويل املحفظة للعام 2020.

ثانياً : التمويل املير :

باإلشــارة اىل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )455( الصــادر بتاريــخ 2020/3/31 بشــأن تقديــم متويــل ميــر للعمــاء املترريــن 
مــن أزمــه كورونــا ، وتعليــامت البنــك املركــزي بشــأن ضوابــط هــذا التمويــل املقــدم للعمــاء املترريــن يف 2020/4/22 فقــد 
قدمــت املحفظــة متويــاً ميــراً لتغطيــة عجــز التدفقــات النقديــة التشــغيلية )رواتــب – ايجــارات- مطالبــات مورديــن ( لعــدد 
15 مــرشوع مــن عمــاء املحفظــة حيــث بلغــت قيمــة هــذه التمويــات مــا قيمتــه 1,380,565 د.ك، والجــدول التــايل يوضــح 

تفاصيــل متويــل املحفظــة خــال العــام 2020 :

محفظة متويل الصناعة وفقاً ألحكام الرشيعة اإلسامية :

تهــدف اىل تشــجيع القطــاع الصناعــي مــن خــال التمويــل املتوســط والطويــل االجــل للمشــاريع والخدمــات الصناعيــة وفــق 
أداوت تتفــق مــع أحــكام الرشيعــة االســامية والتــي منهــا املرابحــة، االجــارة واالســتصناع، ونظــرا للظــروف الراهنــة الــذي يواجها 

العــامل اجــراء جائحــة فايــروس كورونــا فلــم يقــم البنــك بتمويــل اي مــرشوع صناعــي وفــق أحــكام الرشيعــة اإلســامية.  
ولقــد بلــغ مراكــم االلتزامــات بالتمويــل منــذ تشــغيل املحفظــة يف عــام 2009 وحتــى نهايــة عــام 2020 حــوايل 65  مليــون د.ك 

قدمــت إىل 33 مرشوعــاً صناعيــاً.
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متويل املحفظة خال العام 2020 
ومراكم التزامات محفظة متويل الصناعة وفقا للرشيعة االسامية

محفظة التمويل الزراعي:

املشاريع الزراعية التي تم املوافقة عى منحها قروضا خال الفرة: 

وافقــت محفظــة التمويــل الزراعــي خــال العــام 2020 عــى متويــل عــدد )25( مــرشوع زراعــي بتكلفــة إجامليــة تصــل إلـــى 
)3,841,945 مليــون دينار كويتي( حيــــث بلغــــــت مساهمــــة محفظـــة التمويل الزراعــي مبلغ وقـــــــدره )2,320,000 مليون 

دينــار كويتــي( ومبــا ميثــل )60%( مــن إجــاميل تكلفــة املشــاريع موزعــة كاآليت:

ياحــظ مــن الجــدول الســابق أن القطــاع النبــايت مــن أكــرث القطاعــات الزراعيــة التــي تــم متويلهــا حيــث بلغــت نســبة التمويــل 
حــوايل )60%( مــن إجــاميل متويــل املحفظــة، يليــه قطــاع األلبــان )%25(.

طلبات قروض لتمويل مشاريع زراعية: 

ــاً عــدد )14( طلــب قــرض لتمويــل مشــاريع زراعيــة بتكلفــة إجامليــة تقــدر بحــوايل )3,370,110 د.ك(، ومــن  يوجــد حـاليـــ
ــغ )1,973,910 د.ك(. ــا مببل ــع متويله املتوق

بلــغ عــدد القــروض التــي تــم توقيــع عقودهــا خــال الفــرة مــن 2020/1/1 لغايــة 2020/12/31 )10( قــروض زراعيــة موزعــة 
كاآليت :
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الزيارات امليدانية:
ــارة ميدانيــة مــا بــن تقييــم للمشــاريع الجديــدة وطلبــات  قامــت محفظــة التمويــل الزراعــي خــال الفــرة بعــدد )280( زي

ــح القــرض ومتابعــة للمشــاريع القامئــة. ســحب رشائ

املبالغ املسددة:
بلــغ إجــاميل املبالــغ املســددة خــال الفــرة مــن 2020/1/1 وحتــــى 2020/12/31 مبلــغ وقــدره )2,453,912 د.ك( مــن إجــاميل 
املتوقــع ســداده والبالــغ )4,768,844 د.ك( بنســبة ســداد بلغــت 51% وتعتــرب هــذه النســبة أقــل مــام كانــت عليــه يف عــام 
2019 والتــي بلغــت 73%، وذلــك بســبب الظــروف التــي مــرت بهــا البــاد بســبب جائحــة كورونــا )COVID-19( وتأجيــل كافــة 

األقســاط مــن 2020/02/29 وحتــى 2020/09/30 وذلــك بنــاءاً عــى قــرار بنــك الكويــت املركــزي.  

جهود الدوائر املساندة
دائرة البحوث

ــة  ــة يف دول ــة املختلف ــات الصناعي ــوق للمنتج ــاث الس ــات أبح ــن دراس ــد م ــاز العدي ــام 2020 بإنج ــال الع ــرة خ ــت الدائ قام
الكويــت، وذلــك بغــرض تقييــم الجــدوى مــن إنتاجهــا محليــاً مــن خــال دراســة حجــم العــرض والطلــب الحــايل واملســتقبي يف 
األســواق، ودرجــة املنافســة بــن املنتجــات املحليــة واملســتوردة وعنــارص املزيــج التســويقي وتقديــر حصــة املنتــج الجديــد يف 

تلــك األســواق. 
تــم خــال هــذا العــام اعــداد دراســتن قطاعيتــن عــن “ دراســة لقطــاع األســمنت ودراســة لقطــاع الخلــط الخرســاين الجاهــز يف 
الكويــت “، كــام انتهــت الدائــرة مــن اعــداد دراســة خاصــة عــن “تنويــع املنتجــات يف قطــاع الصناعــة”. قامــت مديــرة الدائــرة 
بإعــداد تقريــر خــاص بـــ “ تحليــل أثــر جائحــة فــروس كورونــا عــى قطــاع الصناعــة يف الكويــت “ وتــم عرضــه عــى مجلــس 
ادارة البنــك. وبالتعــاون مــع دائــرة تقييــم متويــل املشــاريع تــم االنتهــاء مــن اعــداد دراســة “ تأثــر ارتفــاع تكلفــة الكهربــاء 
عــى املصانــع العاملــة  يف الكويــت” ،  والتــي عرضــت عــى لجنــة التمويــل واالســتثامر.  باإلضافــة إىل إصــدار نســخة محدثــة 

إلحصــاءات الركيبــة الســكانية لدولــة الكويــت للفــرة    )2015 - 2024(.
أمــا بالنســبة النجــازات الدائــرة لخطــة البنــك االســراتيجية فقــد تــم اعــداد تقريــر اقتصــادي حــول “حركــة االقتصــاد العاملــي 
واملحــي للفــرة )2021-2023( والخــاص بخطــة البنــك االســراتيجية للســنوات الثــاث القادمــة.  كــام تــم تقديــم اصداريــن مــن 

التقاريــر النصــف ســنوية للمراجعــة االقتصاديــة للنصــف الثــاين مــن عــام 2019 ، والنصــف األول مــن عــام 2020.                                                                                                                                    
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ــوم  ــات األملني ــه” )بروفي ــوم ومنتجات ــدة خاصــة يف “ ســوق قطــاع األملني ــة جدي ــداد دراســة قطاعي ــرة بإع ــوم الدائ ــاً تق حالي
وجميــع منتجــات األملنيــوم ذات الصلــة( ، كــام جــاري العمــل عــى اعــداد تحديــث لـــ “دليــل املنشــآت الصناعيــة “ التــي وافــق 

بنــك الكويــت الصناعــي عــى متويلهــا خــال الســنوات 2020-1974”. 
وتســتمر الدائــرة بشــكل دوري بتحديــث البيانــات الصناعيــة وتوســيع قاعــدة املعلومــات الخاصــة بالصناعــة يف دولــة الكويــت 
ــاءات  ــات واإلحص ــع الدراس ــة إىل تجمي ــة، باإلضاف ــة بالصناع ــات املتعلق ــع واملؤسس ــة للمصان ــارات امليداني ــال الزي ــن خ م
املتخصصــة بالســوق واألدلــة الصناعيــة الحديثــة وتحليلهــا بهــدف الحصــول عــى أحــدث البيانــات الازمــة إلعــداد دراســات البنــك.

تقنية املعلومات 
خــال عــام 2020 ، ارتكــزت أعــامل البنــك عــى تطويــر وإنشــاء وظائــف أساســية مــن خــال توصيــف وظائــف ذات أهميــة 
لتكنولوجيــا املعلومــات وتنفيــذ مهامهــا لتحســن خدماتهــا بشــكل أفضــل وأرسع إلنجازهــا يف األوقــات املحــددة. يف حــن واجهت 
الدائــرة عــدة عقبــات لتنفيــذ مشــاريع تكنولوجيــا املعلومــات نتيجــة لتوقــف العمــل عليهــا أو تعليقهــا مؤقتــا بســبب جائحــة 
فايــروس كورونــا املســتجد بينــام كانــت أهــم منجــزات الدائــرة لعــام 2020 تحديــث نظــام ســويفت )SWIFT(.  واســتئناف 

.)OMNI( و تنصيــب نطــام مكافحــة غســل األمــوال الجديــد )KNPS( العمــل عــى نطــام الكويــت الوطنــي للمدفوعــات
ــى  ــة ع ــد تلقائي ــائل تأكي ــن رس ــذي تضم ــن ) SR2020 (             وال ــد م ــدار الجدي ــث اإلص ــرب 2020 ب ــم يف نوفم ــث ت حي
التحويــات الــواردة للعميــل ، و اســتؤنف العمــل يف مــرشوع نظــام الكويــت الوطنــي للمدفوعــات  )KNPS( – نظــام تســوية 

املدفوعــات، وبانتظــار تعليــامت بنــك الكويــت املركــزي لتشــغيل النظــام.

إضافــة إىل مــا ســبق  تــم االنتهــاء مــن تشــغيل مــرشوع نظــام مكافحــة غســل األمــوال )OMNI Enterprise( الجديــد والــذي 
يلبــي متطلبــات األعــامل يف مكافحــة غســل األمــوال يف كل مــن بنــك الكويــت الصناعــي وبنــك الكويــت املركــزي.

ــذي  ــة )Alerts Notification System( وال ــائل اإللكروني ــرشوع الرس ــى م ــل ع ــات العم ــة املعلوم ــرة تقني ــارشت دائ ــام ب ك
يهــدف إىل إرســال الرســائل القصــرة عــرب الربيــد اإللكــروين لتنبيــه عمــاء البنــك بانتهــاء صاحيــة مســتندات إعــرف عميلــك 

ــاين مــن عــام 2021. ــع الث ــم العمــل عــى تنفيــذه يف الرب )KYC( حيــث مــن املقــرر أن يت

ــات ــة املعلوم ــرة تقني ــد لدائ ــي الجدي ــكل التنظيم ــامد الهي ــاء واعت ــم انش ــد ت ــي، فق ــن اإلداري والتنظيم ــى الصعيدي ــا ع أم
واســتحداث وظائــف جديــدة اســتناداً لــه والتــي اشــتملت عــى إنشــاء قســم جديــد لحوكمــة تكنولوجيــا املعلومــات 

)IT Governance( لضبط جودة  و تسهيل سر العمل الداخي يف دائرة تقنية املعلومات والخدمات الخارجية للدائرة.

املوارد البرشية
تحــرص دائــرة املــوارد البرشيــة والشــؤون اإلداريــة دامئــاً عــى التزامهــا تجــاه املوظفــن، حيــث قامــت يف عــام 2020 بتســخر كافة 
الطاقــات واملــوارد بهــدف منــح املوظفــن أعــى مســتويات التدريــب يف اطــار خطــط التعاقــب الوظيفــي والتــي تضمــن توافــر 
كــوادر مميــزة وعــى قــدر عــال مــن الكفــاءة والخــربة وكذلــك نقــل الخــربات وإعــداد كــوادر فنيــة وإداريــة قــادرة عــى القيــام 
ــزة، مــام يجعلهــم  ــادات املتمي ــة واملســتقبلية عــى الوجــه األكمــل مــع خلــق جيــل جديــد مــن القي ــة الحالي باملهــام الوظيفي

قادريــن عــى مواجهــة كافــة التحديــات الجديــدة وذلــك بالتنســيق مــع أفضــل مراكــز التدريــب واألعــامل محليــاً وعامليــاً.
هــذا وقــد رتــب البنــك خــال عــام 2020 عــدد )18( دورة تدريبيــة التــي مــن شــأنها رفــع القــدرات الفنيــة والقياديــة واإلداريــة 
ــاً  ــوال وفق ــل األم ــة غس ــة مبكافح ــارضة خاص ــة يف مح ــور كامل ــبة حض ــن بنس ــب املوظف ــة إىل تدري ــك، إضاف ــن بالبن للعامل

إلرشــادات بنــك الكويــت املركــزي.

SWIFT
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مــن جانــب آخــر،  بلــغ عــدد املوظفــن الكويتيــن يف نهايــة عــام 2020 )142( موظــف، لتصبــح نســبة قــوة العمــل الوطنيــة 
)78.5 %( مــن اجــاميل العاملــن يف البنــك. 

وعــى صعيــد األنشــطة االقتصاديــة، فقــد  حــرص البنــك عــى دعــم ورعايــة األنشــطة ذات العاقــة بتنميــة القطــاع الصناعــي 
وخصوصــاً مــا يدعــم مواهــب الشــباب الكويتــي مثــل – وليــس حــرصاً- ملتقــى صنــاع املســتقبل ومعــرض الصناعــي العاملــي 

“صنــع يف الكويــت”. 

ــم مســاندة ودعــم  ــة مــن خــال املشــاركة يف تقدي ــك مســاهمة وطني ــدم البن ــة، فقــد ق ــا التربعــات واملســؤولية اإلجتامعي أم
لجهــود الدولــة يف التصــدي لوبــاء فــروس كورونــا حيــث شــارك البنــك ضمــن صنــدوق البنــوك الكويتيــة والــذي تــم انشــائه 
ــاج مــواد  ــة املختصــة بانت ــة مــع الــرشكات الصناعي ــادرة مــع بنــك الكويــت املركــزي، باالضافــة اىل مســاهمة البنــك العاجل مبب
التعقيــم املختلفــة بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للصناعــة ورشكــة التمويــن الكويتيــة بهــدف تكويــن مخــزون اســراتيجي مــن 
تلــك املنتجــات للدولــة، وال ســيام أن بنــك الكويــت الصناعــي قــد تعــاون مــع الجمعيــة الطبيــة الكويتيــة لتقديــم الوجبــات 
للفــرق الطبيــة العاملــة يف املنافــذ الحدوديــة وادارة األمــن يف منطقــة مــرشف ، كــام حــرص بنــك الكويــت الصناعــي عــى تأجيــل 

االقســاط املســتحقة عــى عمائــه.



إفصاحات إدارة املخاطر



52

أهداف إدارة املخاطر:
يتبــع بنــك الكويــت الصناعــي مجموعــة مــن األهــداف الواضحــة يف إدارة املخاطــر املرتبطــة بــه عــى أســاس إطــار اســراتيجي 

راســخ مصمــم لتحقيــق تلــك األهــداف مــن خــال إجــراءات أساســية يف إدارة عمليــات املخاطــر. 
عى املستوى االسراتيجي، تعمل دائرة إدارة املخاطر يف البنك عى تحقيق األهداف التالية:  

•  تحديد املخاطر املادية للبنك
•  تحديد حدود املخاطر املقبولة لدى البنك وضامن توافق خطط وعمليات البنك مع تلك الحدود، 

•  تحسن القرارات املتعلقة باملخاطر/ العائد عن طريق التواصل مع الوحدات التشغيلية لضامن اتباع عملية مراجعة
   مستقلة وقوية عى عمل هذه الوحدات،

•  التقيد باملبادئ التوجيهية التنظيمية ذات الصلة بإدارة املخاطر،
•  ضامن أن خطط البنك االسراتيجية وخطط تنمية األعامل تعتمد بشكل سليم عى إجراءات فعالة يف تقييم املخاطر  

•  رصد املخاطر لضامن استمرار تقديم األهداف املالية املحددة يف ظل مجموعة من الظروف التشغيلية املعاكسة
•  مساعدة اإلدارات التجارية واإلدارات املساندة عى تحسن نظم مراقبة وتنسيق عمليات التعامل مع املخاطر 

    عى مستوى البنك.
•  تعزيز ثقافة الوعي باملخاطر عى مستوى البنك 

إطار الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة املخاطر: 
تقــع مســؤولية دائــرة إدارة املخاطــر عــى كاهــل كافــة املســتويات يف البنــك، ابتــداء مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة نــزوال 
إىل جميــع مــدراء اإلدارات وخــرباء إدارة املخاطــر. وقــد تــم توثيــق هــذا اإلطــار مــن خال دليــل تفصيــي للسياســات واإلجراءات 
متوفــر الطــاع جميــع موظفــي البنــك عــى شــبكة اإلنرانــت الداخليــة.  كــام تقــع مســؤولية املراجعــة الفعالــة للمخاطر-وفقــا 
لقاعــدة الرقابــة الثاثية-عــى عــبء كل مديــر إدارة بصفتــه املالــك الرئيــي للمخاطــر املرتبطــة بإدارتــه. وتعمــل دائــرة إدارة 
مخاطــر بشــكل مســتقل داخــل البنــك وكذلــك دائــرة التدقيــق الداخــي ألغــراض تطبيــق إطــار الحوكمــة. يقــوم مديــر دائــرة 
إدارة املخاطــر بتقديــم الدعــم الفنــي للجنــة إدارة املخاطــر بهــدف التوجيــه واإلرشاف عــى التطبيقــات الفعالــة لعمليــة إدارة 
املخاطــر عــى مســتوى البنــك. كذلــك، تقــدم دائــرة إدارة املخاطــر الدعــم الفنــي ملجلــس إدارة البنــك يف املهــام املطلوبــة مــن 
اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. ويعتــرب مجلــس اإلدارة مســؤوالً عــن اعتــامد الحــدود القصــوى املقبولــة للمخاطــر وهــي 
ــوى  ــدود القص ــة الح ــم مراجع ــغيلية. ويت ــه التش ــق أهداف ــعيه لتحقي ــا يف س ــك تحمله ــار البن ــي يخت ــر الت ــتويات املخاط مس
للمخاطــر يف البنــك ســنوياً بواســطة لجنــة إدارة املخاطــر متاشــيا مــع بيئــة األعــامل ومــع املعايــر االســراتيجية الداخليــة للبنــك.

ونظــراً ملســؤولية مجلــس اإلدارة عــن إطــار ضوابــط الرقابــة الداخليــة وتعزيــز تطبيقــات الحوكمــة وإدارة املخاطــر فقــد شــكلت 
ــة  ــات، ولجن ــة الرشــيحات واملكافئ ــة إدارة املخاطــر، لجن ــق، لجن ــة التدقي ــذ أدواراً محــددة وهــم:  لجن ــة لتنفي اللجــان التالي

الحوكمــة. 

إن دائــرة التدقيــق الداخــي مســؤولة عــن املراجعــة بصفــة مســتقلة لفعاليــة عمليــات إدارة املخاطــر وبيئــة الرقابــة الداخليــة 
يف البنــك، ويتطلــب منهــا إعــداد البيانــات املوثوقــة ضمــن جــودة املواعيــد وهــو رفــع بيــان موثــوق بــه وذو مضمــون عــايل 
القيمــة ويف املواعيــد املحــددة إىل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــأن مــدى فعاليــة ضوابــط الرقابــة الداخليــة والتخفيــف 

مــن حــدة املخاطــر املرتفعــة الحاليــة املســتقبلية وقيامهــا بتعزيــز الثقافــة الرقابيــة داخــل البنــك. 

ترصــد لجنــة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ومــن خــال دائــرة إدارة املخاطــر، موجــز بيانــات املخاطــر املرتبطــة بالبنــك 
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وفقــاً للحــدود القصــوى لتحمــل املخاطــر، موثقــة كميــاً ونوعيــا يف السياســة الخاصــة بالحــدود القصــوى لتحمــل املخاطــر، وتحدد 
الحــدود القصــوى الرقابيــة واإلرشافيــة عــى دائــرة إدارة املخاطــر.  يتــم مراجعــة املكونــات التفصيليــة لبيــان الحــدود القصــوى 
لتحمــل املخاطــر ســنوياً مــن قبــل لجنــة إدارة املخاطــر.  وحيثــام يتــم رصــد اختافــات يف بيانــات األداء الفعــي عــن التوقعــات، 
يجــري اســتعراض اإلجــراءات التــي تتخذهــا اإلدارة لضــامن اطمئنــان اللجنــة بهــذا الخصــوص. تتلقــى اللجنــة تقاريــر منتظمــة 
وشــاملة بشــأن موجــز بيانــات املخاطــر للبنــك، وأيضــا بيــان بتقييــم جميــع عوامــل املخاطــر، واألمــور الرئيســية التــي تؤثــر عــى 
كل محفظــة أعــامل ومنهجيــات قيــاس املخاطــر واتجاهــات املخاطــر املســتقبلية.  وتكفــل لجنــة إدارة املخاطــر وجــود سياســات 
وإجــراءات مامئــة لدائــرة إدارة املخاطــر بطريقــة مهنيــة وفعالــة، مــع اســتعراض مــدى اســتقالية ونزاهــة دائــرة إدارة املخاطــر 
يف البنــك وتأثرهــا الفعــال يف تقييــم األعــامل واملخاطــر االســراتيجية ضمــن إجــراءات وسياســات دائــرة إدارة املخاطــر املتبعــة. 

يكــون مديــر دائــرة إدارة املخاطــر مســؤوالً مبــارشة أمــام رئيــس لجنــة إدارة املخاطــر. وتكــون دائــرة إدارة املخاطــر مســؤولة 
بصــورة مســتقلة عــن تقييــم وإدارة املخاطــر االئتامنيــة ومخاطــر الســوق والســيولة وجميــع أنــواع املخاطــر التشــغيلية. باإلضافة 
إىل ذلــك، تكــون وظيفــة إدارة مخاطــر تقنيــة املعلومــات مســؤولة بشــكل مبــارش أمــام رئيــس دائــرة إدارة املخاطر )والتــي تعمل 
بصفــة مســتقلة عــن دائــرة تقنيــة املعلومــات(. وبينــام تكــون إدارة املخاطــر األوليــة مــن قبــل مــدراء اإلدارات، فــإن دائــرة إدارة 
املخاطــر تطبــق تقييــم منظــم ومســتقل عــى مخاطــر االئتــامن والســيولة والســوق وجميــع أنــواع املخاطــر التشــغيلية بشــكل 
اســتباقي وتعمــل مــع مــدراء اإلدارات يف تحديــد وتوثيــق والقيــاس الكمــي، وتتبــع ورصــد مــؤرشات املخاطــر الرئيســية وتوفــر 
الحلــول كلــام بــدأت مــؤرشات املخاطــر الرئيســية KRI أن متيــل إىل مســتويات غرمقبولــة. وأيضــا فإنهــا تعمــل عــى تســهيل 
تنفيــذ مبــادرات املخاطــر وتتبــع مخاطــر املحافــظ االســتثامرية فضــا عــن القــروض الفرديــة واالســتثامر، واملشــاريع الجديــدة 
وعــروض املنتجــات.  كــام تعمــل عــى التأكــد أن املخاطــر تصنــف يف مجموعــات مــن مخاطــر منخفضــة ومتوســطة وعاليــة، وأن 
املخاطــر الكبــرة هــي أبــرز القيــم املتطرفــة ضمــن الحــدود التــي توفرهــا السياســة الخاصــة بالحــدود القصــوى لتحمــل املخاطــر، 

وتلــك التــي تكــون لهــا آثــاراً محتملــة عــى الخســائر التشــغيلية حيــث يتــم تحديدهــا وتقييمهــا وتخفيضهــا. 

ــة األصــول  ــاك لجن ــم تأســيس لجــان لرصــد مجــاالت محــددة للمخاطــر.  فهن ــد ت ــاً لنظــام املســائلة عــن املخاطــر، فق تطبيق
والخصــوم واإلســتثامرالتي ترصــد مخاطــر الســيولة واملخاطــر االســتثامرية وتوقعــات قيمــة األصــول، والتــي يحــر فيهــا مديــر 
ــات  ــع دراس ــل م ــات تتعام ــة املخصص ــامن ولجن ــة االئت ــن لجن ــتقل. يف ح ــارك مس ــو مش ــه عض ــر بصفت ــرة إدارة املخاط دائ
التســهيات االئتامنيــة والقــروض الصناعيــة واألمــور املتعلقــة بحــاالت التعــرث واملخصصــات.  كــام تقــوم دائــرة إدارة املخاطــر 
عــى تنســيق خطــة إســتمرار العمــل والتعــايف مــن الكــوارث يف حــاالت األزمــات والكــوارث مــن خــارج موقــع البنــك األًصــي. 

ــه يف حــاالت  ــل جاهزيت ــك ال يهم ــن أن البن ــد م ــات األساســية إلدارة املخاطــر هــي التأك ــط: إن أحــد الواجب ــارات الضغ اختب
ــارات الضغــط ــة األعــامل.  تســاعد اختب ــق خطــط تنمي ــام يســتعد يف تطبي حــدوث أســوأ ســيناريوهات املخاطــر بين

البنــك عــى فهــم طبيعــة ردود فعــل محافــظ البنــك يف حــال أصبحــت ظــروف تشــغيل األعــامل صعبــة بدرجــة كبــرة.  تعمــل 
ــك  ــة يف ظــل تل ــل مــدى صمــود الســيولة والربحي ــر ســيناريوهات مســتقبلية محــددة وتحلي ــرة إدارة املخاطــر عــى تطوي دائ
ــه  ــن أن يفعل ــا ميك ــرة وم ــات الكب ــة الصدم ــة يف مواجه ــتظل كافي ــال س ــتويات رأس امل ــت مس ــا إذا كان ــيناريوهات، وم الس
ــارات  ــط اختب ــر املخاطــر.  تلتق ــن حــدة تأث ــف م ــك الســيناريوهات للتخفي ــل حــدوث تل ــا قب ــرات م ــدراء اإلدارات يف الف م
الضغــط مجموعــة واســعة مــن املتغــرات ذات الصلــة بالبيئــة الحاليــة.  وتنســق دائــرة إدارة املخاطــر عمليــة اختبــارات الضغــط 
باســتخدام التحليــل التصاعــدي عــى الخســائر املتوقعــة وغــر املتوقعــة.  تقــدم نتائــج اختبــارات الضغــط إىل اللجنــة التنفيذيــة 
ولجنــة إدارة املخاطــر وملجلــس اإلدارة والســلطات الرقابيــة – بنــك الكويــت املركــزي – لغــرض تقييــم درجــة صمــود البنــك يف 
حــاالت ضغــط املخاطــر االئتامنيــة ومخاطــر الســوق والظــروف االقتصاديــة.  تأخــذ ســيناريوهات الضغــط يف االعتبــار طائفــة 
ــامالت تعــرث  ــرادات، مخصصــات خســائر القــروض واحت ــق اإلي ــك يف تحقي ــات البن ــك: إمكاني واســعة مــن العوامــل، مبــا يف ذل
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ــى  ــاره ع ــتثامرية واّث ــول االس ــوقية لألص ــة الس ــاض القيم ــامالت انخف ــك؛ واحت ــة للبن ــة الدفري ــائر االفراضي ــروض والخس الق
معــدالت كفايــة رأس املــال. 

كذلــك فــإن نتائــج اختبــارات الضغــط تعمــل كمــؤرشات مرجعيــة لتوجيــه العمــل يف سياســة خطــط البنــك لــرأس املــال واتخــاذ 
القــرارات حــول مــا إذا كان يتطلــب األمــر تغيــرا اســراتيجي أو اعتــامد رأس مــال إضــايف للبنــك. يف الوقــت الحــارض، رســملة 

البنــك عاليــة للغايــة ومخاطــر دعــم رأس املــال تعتــرب منخفضــة.
البيئــة املاليــة والتنظيميــة: عــام 2020، كان عامــاً غــر عاديــاً بالنســبة للعــامل أجمــع. فقــد تأثــر االقتصــاد الكويتــي بهبوط أســعار 
النفــط مــن ناحيــة، وبحــاالت الحظــر الجــزيئ والــكي، مــن ناحيــة أخــرى. ولقــد أدى انخفــاض الطلــب العاملــي إىل هبــوط أســعار 
النفــط مــام تســبب يف تراجــع ملحــوظ يف حســابات الكويــت الجاريــة واملاليــة الــذي انعكــس عــى الوضــع االقتصــادي. كــام تأثــر 
قطــاع الخدمــات، عــى وجــه الخصــوص، بالتدابــر االحرازيــة للتباعــد االجتامعــي املتخــذة منــذ شــهر مــارس بســبب الجائحــة، 
يف حــن تأثــرت القطاعــات اإلنتاجيــة التــي تشــكل الدعامــة األساســية للبنــك عــى نحــو أقــل ســاعدتها يف ذلــك سياســات بنــك 
الكويــت املركــزي التــي اعتمدهــا يف هــذا املجــال.  ورغــم مــؤرشات التوتــر والقلــق يف بدايــة الجائحــة والتــي تــم أخذهــا بعــن 
االعتبــار عنــد إجــراء اختبــارات الضغــط مــام أثــار بعــض املخــاوف، إال أن االفراضــات بحــدوث أســوأ الســيناريوهات املحتملــة 

مل تتحقــق مــع بدايــة ظهــور عامــات التعــايف.   
اتخــذ بنــك الكويــت املركــزي مجموعــة مــن التدابــر ملواجهــة التحديــات املتعلقــة بالجائحــة. حيــث خفــض ســعر الخصــم مرتــن 
يف شــهر مــارس لتخفيــف االوضــاع املاليــة . كــام خفــض ســعر الفائــدة بنســبة تراكميــة قدرهــا 1.25 نقطــة مئويــة، فهبــط إىل 
1.5%  .كــام خّفــف البنــك املركــزي عــدداً مــن الحــدود القصــوى التحوطيــة مثــل نســبة تغطيــة الســيولة ونســبة صــايف التمويــل 
املســتقر مــن 100% إىل 80% ، مــام أدى إىل تقليــص نســبة الســيولة الرقابيــة مــن 18% إىل 15% ، إىل جانــب تخفيــف حــدود 

ســلم االســتحقاق.

كذلــك، عمــل بنــك الكويــت املركــزي عــى تعزيــز قــدرة البنــوك عــى منــح القــروض مــن خــال زيــادة الحــد األقــىص لإلقــراض، 
واإلفــراج عــن احتياطــي الحفــاظ عــى رأس املــال، وتخفيــض وزن املخاطــر االئتامنيــة للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة مــن %75 
إىل 25%. كــام تقــرر الســامح للعمــاء املترريــن نتيجــة جائحــة كوفيــد19- بتأجيــل ســداد مــا يســتحق عليهــم مــن مبالــغ ملــدة 
تصــل إىل ســتة أشــهر تــم متديدهــا الحقــاً دون فــرض أي غرامــات مــن أجــل تخفيــف الضغــط عــى ســيولة املقرضــن. وبشــكل 
مــا، ومــع بــدء تنفيــذ الربنامــج، مل تتأثــر املحفظــة االئتامنيــة ســلباً، وقــد تظهــر بعــض األثــار خــال عــام 2021. مــن جانــب 
أخــر، تأثــرت محفظــة االســتثامرات ســلبا خــال بدايــات تفــي الجائحــة، إال أنهــا اســتعادت عافيتهــا مــع انتعــاش األســواق. 
ووفقــاً لقواعــد املعايــر الدوليــة لإلبــاغ املــايل، ومــع إدراج خســائر تقييــم االســتثامر مبــارشة يف حســاب األربــاح والخســائر، فقــد 

تأثــرت األربــاح والخســائر، لكنهــا تعافــت يف وقــت الحــق مــع تحســن تقييــامت الســوق.

وقــد اتخــذ البنــك إجــراءات مبكــرة لضــامن اســتمرارية وتعــايف نشــاطه. حيــث تــم مبــارشة العمــل يف تنفيــذ التدابــر الصارمــة 
ــتخدام  ــاالت باس ــم باالتص ــر الدع ــع توف ــة م ــدة املتبع ــو القاع ــزل ه ــن املن ــل م ــن العم ــح روت ــة. وأصب ــرازات الصحي لاح
تكنولوجيــا VPN وانتقلــت االجتامعــات إىل املنصــات االفراضيــة. وبينــام كانــت التجربــة تعليميــة للجميــع، إال أن قســم إدارة 
املخاطــر كان موقعــه يف قلــب الحــدث  والســبب يف ذلــك أن حجــم العمــل يف اســتخراج البيانــات الرقابيــة وتحليلهــا واإلبــاغ 
عنهــا قــد تضاعــف مــام يتطلــب قــدرا كبــرا مــن التنســيق بــن اإلدارات. هــذا، باإلضافــة إىل االلتــزام بإجــراء اختبــارات الضغــط 
خاصــة يف ظــروف الجائحــة مــع أهميــة الحصــول عــى املاحظــات مــن اإلدارات التــي تتعامــل مــع العمــاء. كذلــك، تــم وضــع 
إجــراءات خاصــة ملكافحــة الجائحــة حســب التعليــامت اإلرشــادية الدوليــة وأيضــا تلــك الصــادرة عــن اتحــاد املصــارف الكويتيــة، 
والتــي نفــذت بشــكل تــام. كــام أجريــت بنجــاح تدريبــات عــى اســتمرارية ترصيــف األعــامل واســتعادة القــدرة عــى النشــاط 

بعــد الكــوارث.
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تصنيفات املخاطر وفقا لوكاالت التصنيف الخارجية:
يف 2020، أكدت وكالة “فتش” للتصنيف العاملي تصنيف بنك الكويت الصناعي كام هو مبن أدناه:

تعكــس تعليقــات فيتــش أن الجــدارة االئتامنيــة طويلــة األجــل لبنــك الكويــت الصناعــي والتصنيفــات املســاندة بأنهــا إمكانيــات 
ــارشة  ــة املب ــى امللكي ــك ع ــتند ذل ــة.  ويس ــاالت الحاج ــت يف ح ــة الكوي ــن حكوم ــدم م ــم املق ــبب الدع ــة بس ــة للغاي مرتفع
للحكومــة بنســبة 49% وامللكيــة غــر املبــارشة بنســبة 12% لبنــك الكويــت الصناعــي، فضــا عــن التمويــل الحكومــي طويــل 
األجــل ألنشــطة البنــك التنمويــة. كــام روعــي يف التصنيفــات التاريــخ الطويــل للدعــم القــوي للحكومــة الكويتيــة للمصــارف 

الكويتيــة. 

  -AA مــن ناحيتهــا، أكــدت وكالــة “كابيتــال أنتلجنــس” للتصنيــف ’االئتــامين تصنيفهــا لبنــك الكويــت الصناعــي عنــد مســتوى
لعــام 2020 مــع نظــرة مســتقبلية ’مســتقرة’. ونســتعرض موجــز التقييــم عــى النحــو التــايل:
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اإلفصاحات املجمعة حسب بازل 3 – الركن الثالث
 

نظرة عامة عى بازل 3 والركن الثالث: 

طبــق بنــك الكويــت الصناعــي منــذ شــهر ديســمرب 2005، إطــار لجنــة بــازل للرقابــة املرصفيــة كجــزء مــن اســراتيجيتها إلدارة 
املخاطــر ورأس املــال. 

ويتكون االتفاق من ثاث أركان:
الركن األول : يقدم إطار عمل لقياس متطلبات رأس املال بالنسبة ملخاطر االئتامن ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية.

الركــن الثــاين : يتعلــق بعمليــة املراجعــة الراقبيــة، ويركــز عــى أهميــة عمليــة التقييــم الداخــي لكفايــة رأس املــال التــي يتــم 
إجراؤهــا مــن قبــل البنــوك.

الركــن الثالــث : يهــدف اىل تعزيــز متطلبــات كفايــة رأس املــال املذكــورة أعــاه ضمــن الركــن األول والركــن الثــاين عــن طريــق 
مطالبــة البنــك بتقديــم إطــار شــامل لإلفصــاح يســهل عمليــة املقارنــة. 

تنص املبادئ التوجيهية لبازل 3 باتباع أساليب مختلفة الحتساب متطلبات رأس املال: 
.  األول هــو األســلوب املقيــايس حيــث تســتخدم أوزان املخاطــر لتقييــم االحتياجــات مقابــل االنكشــاف االئتــامين وهــي ثابتــة

   عرب هذا القطاع. 
.  الثاين هو أسلوب التقييامت الداخلية IRB الذي يعتمد عى مناذج البنك الداخلية يف اشتقاق أوزان املخاطر. 

.  الثالث هو األسلوب املتقدم والذي يتناسب مع هياكل كبرة وأكرث تعقيدا. 

وفقــا لتعليــامت بنــك الكويــت املركــزي، تعتمــد حســابات البنــك لكفايــة رأس املــال وفقــاً للركــن األول عــى األســلوب املقيــايس 
املوحــد.  لكــن ألغــراض اختبــارات الضغــط، يســتخدم البنــك أســلوب منهجيــة النمذجــة الداخليــة املصمــم خصيصــا لإلنكشــافات 
ــك  ــوز للبن ــه ال يج ــايس فإن ــك األس ــام البن ــب نظ ــك مبوج ــي للبن ــاري الرئي ــاط التج ــكل النش ــي تش ــرة، والت ــة الكب االئتامني
تحمــل أي إنكشــافات قــروض تجزئــة أو العقــارات.  وتجــري يف نفــس الوقــت اختبــارات الضغــط وفقــا للمقاييــس املعياريــة 
والســيناريوهات املقدمــة مــن قبــل بنــك الكويــت املركــزي.  وقــد اســتندت تقاريــر اختبــار ات الضغــط عــى أســاس أســاليب 

قيــاس داخليــة وتنظيميــة. 

ــت  ــك الكوي ــامت بن ــا لتعلي ــث، ووفق ــن الثال ــازل -الرك ــن يف الســنة، مبوجــب سياســة ب ــارات الضغــط مرت ــق إجــراء اختب تطب
املركــزي. يتــم إعــداد تقريــر متكامــل )عــى أســاس البيانــات النوعيــة والكميــة( اســتناداً إىل نتائــج نهايــة الســنة كــام يف شــهر 

ديســمرب، وتقريــر كمــي فقــط اســتناداً إىل نتائــج نصــف الســنة والبيانــات التقديريــة كــام يف شــهر يونيــو. 

إدارة رأس املال: 
كفايــة رأس املــال هــي الدرجــة التــي تكــون فيهــا مــوارد البنــك مــن رأس املــال يف امليزانيــة العموميــة للبنــك كافيــة لتغطيــة 
ــاً  ــرصف مرهون ــل كم ــة يك تعم ــرب إذن املجموع ــب. ويعت ــتقبل القري ــارض واملس ــت الح ــامل يف الوق ــال لألع ــات رأس امل متطلب
بالحفــاظ عــى مــوارد كافيــة مــن رأس املــال.  وإدارة مخاطــر رأس املــال هــي عمليــة اســتعراض ومراجعــة متطلبــات رأس املــال 

لتمكــن البنــك مــن: 
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.  تلبية الحد األدىن من املتطلبات التنظيمية يف الكويت حيث يرتكز نشاط البنك التجاري، عليه يتمركز عمله
.  دعم تصنيفاته االئتامنية والحفاظ عى تكلفة األموال

.  دعم منو األعامل التجارية، والقدرة عى الصمود والتغلب عى الصدمات

يضمــن البنــك كفايــة رأســامله عــن طريــق االســتمرار يف تقييــم مصــادر ومتطلبــات رأس املــال ومتطلبــات يف ضــوء التوقعــات 
املاليــة الحاليــة.  وهــذا يأخــذ يف االعتبــار املخاطــر املاديــة للتوقعــات فضــا عــن االســراتيجيات املســتخدمة يف إدارة تلــك املخاطر.

تأخــذ إدارة رأس املــال كا مــن رأس املــال االقتصــادي ورأس املــال التنظيمــي عــى حــد ســواء.  يحســب رأس املــال التنظيمــي 
عــى أســاس مخاطــر الركــن األول مــن إطــار بــازل.  يشــمل رأس املــال حســب الركــن األول مخاطــر االئتــامن ومخاطــر الســوق 
واملخاطــر التشــغيلية.  وتشــمل قواعــد بــازل 3 طــرق اإلحتســاب وأوزان املخاطــر. وميكــن أيضــا تطبيــق الركــن الثــاين لــرأس املــال 
مقابــل أنــواع املخاطــر الثاثــة املذكــورة أعــاه، ولكنــه يغطــي أنــواع أخــرى مــن املخاطــر بصــورة أساســية.  وحيــث أن البنــك ذو 
طبيعــه خاصــة بتنميــة القطــاع الصناعــي، ويعمــل عــى أســاس نظــام عمــل مركــز ومحــدود، فهنــاك وزنــا كبــرا ملخاطــر الركــز. 

ــل  ــال يف ظ ــن رأس امل ــه م ــد احتياجات ــاً للمســاعدة يف تحدي ــراءات الضغــط داخلي ــال وإج ــار رأس امل ــتخدم البنــك إط يس
ــع  ــة يف جمي ــا التنظيمي ــن الحــدود الدني ــة أعــى م ــدات buffers كافي ــك احتفاظــه مبّص ســيناريوهات الضغــط. ويضمــن البن
األوقــات.  ويتــم تقييــم هــذه املصــّدات مــن قبــل دائــرة إدارة املخاطــر وتقــدم بهــا تقاريــر دوريــة إىل لجنــة التدقيــق ولجنــة 
إدارة املخاطــر كجــزء مــن سياســة إدارة رأس املــال وعمليــة إدارة حوكمــة املخاطــر، وعمليــة مراجعــة الحــدود القصــوى لتحمــل 

ــارات الضغــط.   ــة اختب املخاطــر وعملي

ــن  ــادر ضم ــوال واملص ــن رؤوس األم ــة م ــات املتوقع ــة باالحتياج ــات تقديري ــك توقع ــط يف البن ــار الضغ ــة اختب ــج عملي تنت
مجموعــة مــن ســيناريوهات الضغــط للبنــك. وهــذا يتيــح للبنــك التأكــد مــن أنــه ميكنــه الوفــاء بالحــدود الدنيــا مــن املتطلبــات 
الرأســاملية التنظيميــة يف بيئــة الضغــط؛ وتقييــم مــدى كفايــة املصــّدات فــوق رأس املــال التنظيمــي للوفــاء باحتياجــات رأس 
ــم  ــة التقيي ــرصا رئيســيا يف عملي ــط عن ــار الضغ ــة اختب ــىص. وتشــكل عملي ــد األق ــاط الح ــن نق ــرب م ــال االقتصــادي إذا اق امل

  .)ICAAP( ــوال ــة رؤوس األم ــي لكفاي الداخ

بشــأن حســاب كفايــة رأس املــال التنظيمــي حســب الركــن األول، فقــد اعتمــد البنــك األســلوب املقيــايس املوحــد مــن بــازل 3، 
ــات مخاطــر االئتــامن والســوق  ــكل مكــون مــن مكون ــة بنــك الكويــت املركــزي يف تحديــد رأس املــال املطلــوب ل تبعــا لتوصي
واملخاطــر التشــغيلية.  كــام أن البنــك هــو بنــك تنمــوي متخصــص يقــدم أيضــا التســهيات املرصفيــة التجاريــة لعمائــه، ويتمتــع 

بدعــم طويــل األجــل مــن حكومــة دولــة الكويــت. 

هــذا، جنبــا إىل جنــب مــع االحتياطيــات الضخمــة املفصــح عنهــا، يجعــل رأس املــال املتوفــر للبنــك أعــى بكثــر مــن الحــد األدىن 
ملتطلبــات بــازل 3، حتــى بعــد أخــذ متطلبــات ICAAP اإلضافيــة يف االعتبــار حســب اإلطــار الجديــد للركــن الثــاين واملصــّدات يف 
تحديــد رأس املــال االقتصــادي. ومــع التوســع املقــرر ملحفظــة األصــول وفقــا لخطــة الثــاث ســنوات االســراتيجية للبنــك، فأنــه 
مــن املتوقــع ان تظــل نســبة كفايــة رأس املــال فــوق الحــد األدىن مــن املتطلبــات التنظيميــة وتقديــرات رأس املــال االقتصــادي يف 
املســتقبل القريــب؛ وهــذه الرســملة القويــة توفــر وقايــة cushion ضــد انخفــاض فــرص التنويــع بســبب الترشيعــات الحكوميــة 
لنظــام البنــك يف خدمــة وتطويــر القطــاع الصناعــي يف الكويــت. بلغــت كفايــة رأس املــال اإلجــاميل اســتناداً إىل بــازل 3، نســبة 

44.61 % كــام يف 31 ديســمرب 2020.
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هيكلة وكفاية رأس املال: 

باإلضافــة إىل رأس املــال املدفــوع بقيمــة 20 مليــون دينــار كويتــي واالحتياطيــات الضخمــة االختياريــة املــرصح بهــا، فــإن الهيــكل 
الرئيــي ألمــوال البنــك طويلــة األجــل هــي عبــارة عــن قــرض طويــل األجــل قابــل للتجديــد مببلــغ 300 مليــون دينــار كويتــي 
)“د.ك “( )990 مليــون دوالر أمريــي تقريبــا(، مقــدم مــن حكومــة دولــة الكويــت مبوجــب املرســوم األمــري الصــادر يف ســنة 
ــاع  ــن القط ــن م ــل للمقرض ــة األج ــطة وطويل ــاريع متوس ــل املش ــك يف متوي ــاريع يف البن ــتخدمه إدارة املش ــذي تس 1973، وال

الصناعــي بــرشوط ميــرة.  

الكيانات الفرعية: 
ــك الكويــت  ــن بالكامــل لبن ــن مملوكت ــن تابعت ــك البنــك رشكت ــك الكويــت الصناعــي. ميتل ــاري الرئيــي هــو بن ــان االعتب الكي
الصناعــي، هــام: رشكــة مشــاريع الكويــت الصناعيــة )كيبكــو(، وهــي رشكــة مســاهمة كويتيــة مغلقــة، ورشكــة صناعــي املحــدودة، 
وهــي رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مســجلة يف جــورج تــاون، جزيــرة جرانــد كاميــان، جــزر الهنــد الغربيــة الربيطانيــة )معــا 

“املجموعــة”(.  

رشكــة كيبكــو هــي أداة املجموعــة لاســتثامرات املحليــة وإدارة األصــول التــي اســتحوذ عليهــا البنــك نتيجــة عــدم ســداد القروض 
املحليــة؛ وتشــكل نســبة %6 تقريبــا مــن مجمــوع أصــول املجموعــة. رشكــة صناعــي ال تشــكل عنــرصاً ماديــاً مــن البيــان املــايل 

للمجموعــة. بيانــات كفايــة رأس املــال املقدمــة إىل بنــك الكويــت املركــزي تشــمل بيانــات مجمعــة للــرشكات التابعــة.

هيكل رأس املال – 31 ديسمرب 2020 )ألف دينار كويتي(
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نسبة الرافعة املالية : 

أدخــل إطــار بــازل 3 نســبة رافعــة ماليــة تعتــرب بســيطة وشــفافة وغــر قامئــة عــى املخاطــر لتطبيقهــا كتدبــر تكميــي موثــوق بــه 
عــى متطلبــات رأس املــال القامئــة عــى املخاطــر.  تهــدف نســبة الرافعــة املاليــة إىل )1( تقييــد تراكــم اإلســتدانة يف القطــاع املــرصيف 
لتجنــب عمليــات زعزعــة وخفــض االســتقرار والتــي ميكــن أن تــر بالنظــام املــايل األوســع نطاقــا وكذلــك باالقتصــاد؛ و )2( تعزيــز 

املتطلبــات القامئــة عــى باســتخدام تدبــر “مســاند” ســهل وبســيط وغــر قائــم عــى املخاطــر.
ــأن إطــار لنســبة بســيطة للرافعــة املاليــة يعتــرب هامــاً ومكمــاً إلطــار رأس املــال القائــم  ــرأي القائــل ب ــازل ال ــة ب تعتمــد لجن
عــى أســاس املخاطــر؛ ونســبة الرافعــة املاليــة ذات املصداقيــة هــي التــي تضمــن التقــاط واســع وكاف لــكا مــن مصــادر بنــود 

امليزانيــة وبنــود خــارج امليزانيــة لوضــع البنــك. 
 )Tier 1 capital ــال األوىل ــة رأس امل ــط، رشيح ــال )البس ــراء رأس امل ــا إج ــازل 3 أنه ــا لب ــة وفق ــة املالي ــبة الرافع ــرف نس تع

ــة:  ــبة مئوي ــورة نس ــبة يف ص ــذه النس ــار ه ــع إظه ــافات، م ــاميل اإلنكش ــى إج ــوماً ع مقس
نسبة الرافعة املالية )%( = حجم رأس املال/ إجاميل اإلنكشافات.  إن النسبة الرقابية األدىن يف الكويت هي %3.
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إدارة مخاطر االئتامن:

مخاطــر االئتــامن هــي مخاطــر الخســارة املاليــة الناتجــة يف حــال عجــز أي مــن عمــاء البنــك أو األطــراف املقابلــة يف الســوق 
مــن الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة تجــاه البنــك. يعتــرب منــح االئتــامن أحــد مصــادر الدخــل الرئيســية واألكــرث أهميــة للبنــك، 

وأكرثهــا عرضــة للمخاطــر ، وكذلــك يخصــص البنــك قــدرا كبــرا مــن مــوارده وطاقتــه لــإلرشاف عليهــا. 
 تنشــأ املخاطــر االئتامنيــة التــي تواجــه البنــك أساســا مــن القــروض الصناعيــة والتســهيات املرصفيــة.  كــام ينكشــف البنــك 
أيضــا عــى مخاطــر ائتامنيــة أخــرى ناشــئة عــن عمليــات الخزانــة، مبــا يف ذلــك ســندات الديــن، وأرصــدة التســويات مــع أطــراف 

مقابلــة يف الســوق وأصــول متوفــرة للبيــع.
دور دائــرة إدارة املخاطــر هــو تقديــم التوجيهــات عــى مســتوى البنــك وتقييــم املخاطــر باســتقالية ورقابــة املخاطــر االئتامنيــة. 
ولقــد وضــع البنــك سياســات االئتــامن عــى مســتوى اإلدارات.  يعتمــد مجلــس اإلدارة إطــار عمــل رقابــة مخاطــر االئتــامن الــذي 
يضــع الهيــكل الخــاص بــإدارة مخاطــر االئتــامن، جنبــا إىل جنــب مــع سياســات إدارة املخاطــر عــى مســتوى اإلدارات.  وتشــكل 
ــف  ــد ينكش ــك ق ــن أن البن ــم م ــى الرغ ــة ع ــة للمجموع ــر االئتامني ــي للمخاط ــدر الرئي ــاء املص ــلفيات للعم ــروض والس الق
ــروض وســندات  ــات الق ــوك والتزام ــة للبن ــروض املقدم ــال، الق ــبيل املث ــى س ــامن، ع ــر االئت ــن مخاط أيضــا ألشــكال أخــرى م
الديــن.  وقــد صممــت سياســات وإجــراءات البنــك إلدارة املخاطــر بهــدف رصــد وتحليــل املخاطــر، بغــرض تحديــد درجــة مامئــة 
قابليــة البنــك لتحمــل املخاطــر appropriate risk appetite، والحــدود والضوابــط، ومراقبــة املخاطــر والتعــرثات وقيــاس مــدى 
كفايــة تقييــامت املتابعــة وتصنيــف املخاطــر. تعمــل دائــرة إدارة املخاطــر بشــكل مســتقل مبراجعــة وتصنيــف جميــع توصيــات 
القــروض كل عــى حــدة املقدمــة مــن إداريت منــح االئتــامن املتعلقــة بالتمويــل املــايل والتجــاري للمشــاريع، ورأس املــال العامــل، 
ــة املحفظــة  ــة وحرك ــات ورصــد الجــودة النوعي ــي للمراجع ــاس الكّم ــرة إدارة املخاطــر بالقي ــوم دائ ــام تق ــارة. ك ــل التج ومتوي

االئتامنيــة عــى مســتوى البنــك. 
تقــوم دائــرة إدارة املخاطــر بصفــة خاصــة مبراجعــة مخاطــر الركــز.  وتكمــن مخاطــر الركــز االئتامنيــة عنــد انتــامء عــدد مــن 
العمــاء إىل نفــس املجموعــة، أو يشــاركون يف أنشــطة مامثلــة ولديهــم خصائــص اقتصاديــة مامثلــة مبــا قــد يؤثــر يف قدرتهــم 
عــى الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة خاصــة يف حــاالت التغــرات االقتصاديــة وظــروف األعــامل التجاريــة. نتيجــة لذلــك، يعتمــد 
البنــك املراجعــة املســتمرة لحــاالت الركــز يف عــدد مــن املجــاالت مبــا يف ذلــك، عــى ســبيل املثــال، الركــزات الجغرافيــة وفــرات 
االســتحقاق والقطــاع الصناعيــة وحــاالت الســيطرة وامللكيــة.  ويتحقــق التنويــع مــن خــال وضــع مبــادئ توجيهيــة بالحــدود 
القصــوى لانكشــاف لألطــراف املقابلــة عــى أن ال تتجــاوز 15 يف املائــة مــن رأس املــال. ومــع ذلــك، ونظــراً للنظــام األســايس 

للبنــك الــذي يحــدد نطــاق عمــل البنــك ضمــن القطاعــات الصناعيــة، فــإن خطــر الركــز مييــل إىل االرتفــاع.  
وضــع البنــك نظامــا لتصنيــف املخاطــر االئتامنيــة داخليــاً لجميــع حــاالت االنكشــاف مــن 1 إىل 10.  وتــويص الدائــرة بالتصنيفات 
االئتامنيــة للعمــاء الجــدد وتقــوم باملراجعــة الدوريــة لجميــع تصنيفــات املقرضــن يف البنك باســتخدام معاير محــددة للتصنيف 
داخليــاً.  وتراقــب دائــرة إدارة املخاطــر متوســط التصنيفــات املرجحــة ملحفظــة االئتــامن، وكذلــك لــكل فئــة مــن فئــات املخاطــر 

ــل املحفظة.  داخ
وبغــرض الحــد مــن مخاطــر االئتــامن، يتــم تأمن اإلنكشــافات عــادة بالضامنــات املقبولــة. وتعكس محفظــة القروض والســلفيات 
الحاليــة حــرص البنــك عــى اإلقــراض داخــل الكويــت وباألخــص للوحــدات الصناعيــة يف الكويــت – وهــي البلــد التــي يتفهــم 
ــاً  ــه تركــزاً ائتامني ــا.  إن البنــك لدي ــة فيه ــدة وحيــث توفــر للبنــك فهــامً أفضــل للمخاطــر الكامن ــا بصــورة جي البنــك ديناميته
للقطــاع الصناعــي بســبب نظامــه األســايس ويديــر البنــك املخاطــر ذات الصلــة عــن طريــق تجنــب الركــز يف الجانــب املديــن يف 

قطــاع صناعــي معــن ويف حــاالت اإلنكشــافات عــرب الحــدود، حســب املناطــق الجغرافيــة.
يــويل البنــك اهتاممــاً خاصــاً بالحســابات املتأخــرة عــن طريــق اللجــان التــي أنشــئت خصيصــاً لهــذا الغــرض. ويجــري مناقشــة 
التدابــر الخاصــة مبتابعــة هــذه الحــاالت واإلجــراءات العاجيــة املتخــذة؛ وإذا لــزم األمــر، يتــم تحديــد املخصصــات املامئــة مقابلها.  
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وقــد وضــع البنــك عــى مســتوى اإلدارات، فضــا عــن مســتوى البنــك كامــا، عمليــات ائتامنيــة منضبطــة، تهــدف إىل ضــامن دقــة 
تقييــم املخاطــر واعتامدهــا ورصدهــا ومراقبتهــا بشــكل صحيــح وســليم.  وتعتــرب األداة األساســية يف إدارة مخاطــر االئتــامن هــي 
مجموعــة السياســات واإلجــراءات االئتامنيــة التــي يجــري مراجعتهــا وتحديثهــا دوريــاً. ويتبــع البنــك نظــام صــارم للموافقــات 
يشــرط إجــراء تقييــم دقيــق وشــامل للجــدارة االئتامنيــة لــكل مديــن، كــام تقــوم دائــرة إدارة املخاطــر بتقييــم جميــع التوصيــات 

بطلبــات االئتــامن واالســتثامر وطلبــات التمديــد والتجديــد للحــاالت االئتامنيــة القامئــة.  

ــر  ــب األم ــاً لإلجــراءات، فيتطل ــامن، وتبع ــات االئت ــق لطلب ــم دقي ــع العمــاء بعــد إجــراء تقيي ــة لجمي ــرر الحــدود االئتامني تق
الحصــول عــى موافقــة مجلــس اإلدارة يف تقريــر حــدود االئتــامن اعــى مــن مســتويات معينــة؛ ويتــم التعبــر عــن قابليــة اإلدارة 
العامــة لتحمــل املخاطــر بالحــدود االئتامنيــة املخصصــة حســب الدولــة والقطــاع االقتصــادي واملقــرض ونــوع املنتــج. كذلــك، 

يلــزم اســتخدام صاحيــات منــح االئتــامن داخــل البنــك بشــأن أي تجــاوزات للحــدود االئتامنيــة املقــررة. 

ــزات  ــرب هــذه الرك ــة والقطاعــات الصناعــة وتعت ــزات حســب الحجــم والقطــاع االقتصــادي واألعــامل التجاري ــم رصــد الرك يت
محــدودة.  وبهــذا الخصــوص، يحــدد بنــك الكويــت املركــزي الركــز نســبتة 15 يف املائــة مــن قاعــدة رأس املــال مبفهومــه الشــامل 
للبنــك حســب تعريــف إطــار بــازل 3/البنــك املركــزي؛ وجميــع الركــزات يف املحفظــة حســب القطــاع يتــم مراقبتهــا عــن كثــب 

تحســباً لظــروف ماليــة أو اقتصاديــة معاكســة. 
تقــوم دائــرة إدارة املخاطــر برصــد ومراقبــة التجــاوزات عــى مســتوى البنــك وعــى مســتوى املحفظــة وذلــك بالتواصــل املســتمر 
مــع إدارات األعــامل التجاريــة، بحيــث ميكــن اتخــاذ إجــراءات مناســبة بشــأن املخالفــات يف الوقــت املناســب والســيطرة عــى 

تجــاوزات تواريــخ االســتحقاق بقــدر اإلمــكان.  

معلومات عن اإلنكشافات االئتامنية

األصول متأخرة السداد / املتعرثة واملخصصات املرصودة مقابلها 
يطبــق بنــك الكويــت الصناعــي تعريفــات بنــك الكويــت املركــزي بشــأن القــروض غــر املنتظمــة والتعليــامت بشــأن مخصصــات 

الحــاالت املتعــرثة.  تصنيــف اإلنكشــافات االئتامنيــة وكيفيــة احتســاب املخصصــات موضحــة فيــام يــي: 

أ- التسهيات االئتامنية )للعماء املقيمن وغر املقيمن(:

يصنف القرض بأنه “غر منتظم” يف الحاالت التالية:   .1       
ــد ــد املعتم ــن الح ــض ع ــن %10 فائ ــد ع ــا يزي ــود م ــتمرار وج ــاري باس ــاب الج ــن يف الحس ــد املدي ــر الرصي            - يظه

             للسحب عى املكشوف 
           - الحساب الجاري مدين دون حد معتمد للسحب عى املكشوف 

ــهيات ــد التس ــدم تجدي ــك ع ــرر البن ــم وق ــا القائ ــداد رصيده ــم س ــة ومل يت ــهيات االئتامني ــة التس ــت صاحي            - انته
             عى أساس الوضع االئتامين 

           - دفعات سداد القرض متعرثة
           - تأخر سداد الفوائد املستحقة

       2. تصنيف القروض غر املنتظمة: 
وأقــل مــن          - دون املســتوى : يف حــال وجــود أي مــن املخالفــات املبينــة أعــاه ملــدة تزيــد عــن 90 يومــاً 
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             180 يوما ؛ أو يف حال تقدير البنك وجود تدهور ملحوظ يف الوضع املايل للعميل.
           - الديون املشكوك يف تحصيلها: وجود أي من املخالفات املبينة أعاه لفرة تزيد عن 180 يوما وأقل من

             365 يوما، أو يف حال تقدير البنك وجود تدهور ملحوظ يف الوضع املايل للعميل.
           - الديون املعدومة: يف حال وجود أي من املخالفات املبينة أعاه لفرة تتجاوز مدة 365 يوما ، 

             أو يف تقدير البنك وجود تدهور ملحوظ يف الوضع املايل للعميل.

املخصصات املطلوبة:
  

تحدد املخصصات حسب ما هو مبن أدناه: 
ديون دون املستوى:                     %20 
ديون مشكوك يف تحصيلها:            %50

الديون املعدومة:                        %100

ــد خصــم بعــض  ــي ال تخضــع للمخصصــات املحــددة بع ــع حــاالت االنكشــاف الت ــل جمي ــة مقاب تحــدد 1% مخصصــات عام
الضامنــات املســموح بهــا وفقــا لتعليــامت بنــك الكويــت املركــزي.  ولقــد قــام البنــك بنجــاح بتطبيــق املعايــر الدوليــة لإلبــاغ 

املــايل رقــم 9 بشــأن أســلوب التحديــد املبكــر للمخصصــات.  

يبن الجدول أدناه كيفية معالجة حاالت القروض متأخرة السداد ضمن املحفظة االئتامنية.

كام بلغت نسبة القروض عدمية األداء )NPL( إىل اإلنكشافات االئتامنية نسبة 0.32% كام يف 31.12.2020

:)IFRS9( 3.  مخصصات خسائر القروض وفقا للمعيار الدويل لإلباغ املايل
وفقــاً لتعليــامت بنــك الكويــت املركــزي، يعتمــد حســاب مخصصــات الخســائر االئتامنيــة عــى أســاس املعيــار الــدويل لإلبــاغ 

املــايل رقــم )9(، ومعايــر بنــك الكويــت املركــزي املعمــول بهــا، كــام هــو موضــح أعــاه، ويطبــق أيهــام أعــى.  
ــار الــدويل لإلبــاغ املــايل رقــم )9( وذلــك باالحتفــاظ مبخصصــات عــى القــروض املنتجــة  يلتــزم البنــك بطريقــة حســاب املعي
يف املرحلــة 1 التــي ال تكــون فيهــا القــروض متعــرثة.  ومــع ذلــك، توجــد ثاثــة مســتويات/ معايــر للتدريــج املرحــي يف هــذه 
العمليــة. حيــث يعتمــد التصنيــف يف كل مرحلــة عــى عوامــل متعــددة، أهمهــا: التصنيــف االئتــامين وفئــة احتــامالت التعــرث 
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عــن الســداد وســجل التخلــف عــن الســداد، وغــر ذلــك مــن املعلومــات التــي تشــر إىل ارتفــاع ملحــوظ يف املخاطــر االئتامنيــة. 
الهــدف هــو التوصــل إىل افــراض إحصــايئ تقديــري لقيمــة املخصصــات عــى خســائر القــروض. يســتخدم البنــك النظــام املطبــق 
داخليــاً للتصنيــف االئتــامين ونظــام التصنيــف لتقييــم املخاطــر االئتامنيــة ولحســاب احتــامالت التعــرث عــن الســداد؛ ثم تســتخدم 

هــذه الطريقــة مــع املعــدل االفــرايض للخســارة )1 ناقــص معــدل االســرداد( ومعــدل االنكشــاف عنــد التعــرث.

تغطــي املرحلــة 1 مــن املعيــار الــدويل لإلبــاغ املــايل رقــم )9( كا مــن القــروض املنتجــة والقــروض املنتظمــة؛ وتغطــي املرحلــة 
2 القــروض ذات مســتويات املخاطــر املرتفعــة، حيــث تتعــرث فيهــا الرشكــة عــام ال يقــل عــن 30 يومــا حســب تعليــامت بنــك 
الكويــت املركــزي ؛ وتغطــي املرحلــة 3 حــاالت املخاطــر االئتامنيــة املرتفعــة ملــدة 90 يومــاً عــى األقــل حســب تعليــامت بنــك 

الكويــت املركــزي. 

ــة  ــم )9( إىل لجن ــايل رق ــاغ امل ــدويل لإلب ــار ال ــي للمعي ــج املرح ــب التدري ــم حس ــم تصنيفه ــن يت ــاء الذي ــم بالعم ــع قوائ ترف
املخصصــات التابعــة للبنــك، كــام يتــم إبــاغ بنــك الكويــت املركــزي ببيانــات املعيــار الــدويل لإلبــاغ املــايل رقــم )9(. ومبــا أن 
البنــك قــد رصــد مخصصــات إضافيــة وفقــاً للنهــج املتعــارف عليــه يف بنــك الكويــت املركــزي، ومبــا أن األعــى مــن بــن الطريقتــن 
هــو مــا يتــم تطبيقــه، فــإن البنــك مســتمر يف رصــد املخصصــات إتباعــاً لطريقــة حســاب بنــك الكويــت املركــزي عــى النحــو 

املبــن أعــاه.  

ب -القروض السيادية : 

البنــك لديــه إنكشــافات ســيادية محــدودة وتحتســب الرســوم الرأســاملية عــى هــذا اإلنكشــاف وفقــاً لتعليــامت بنــك الكويــت 
املركــزي مــن وقــت إىل أخــر.

 
ج –معلومات عن اإلنكشافات االئتامنية كام يف 31.12.2020 )ألف دينار كويتي(
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الحد من املخاطر االئتامنية:

التســويات: يف الحــاالت التــي ال يتــم فيهــا تســوية مطالبــات البنــك ضــد العمــاء، فــإن البنــك ميــارس حــق املقاصــة ويتخــذ 
إجــراءات املطالبــة عــى أســاس صــايف املبلــغ.  وأثنــاء ســر اإلجــراءات القانونيــة، يحتفــظ البنــك بحقــه يف املطالبــة عــى أســاس 

املبلــغ الصــايف األصــي، وتجاهــل أيــة دفعــات جزئيــة لتجنــب حــدوث مشــاكل قانونيــة غــر مقصــودة. 
ــة مثــل  ــات االعتيادي ــواع الضامن ــات، فــإن البنــك يقبــل أن ــزم فيهــا أخــذ ضامن ــات: يف الحــاالت التــي يل تقييــم وإدارة الضامن
النقــد، والرهــن عــى املوجــودات املنقولــة، والرهــن عــى األصــول الثابتــة، والضامنــات الشــخصية/ التجاريــة/ املرصفيــة. إلــخ.  
ويف حالــة الرهــن، يــرص البنــك عــى إدراجــه يف وثيقــة التأمــن ذات الصلــة باعتبــاره املســتفيد األول يف حــال الــرر. ويف حــاالت 
وجــود كفيــل، فــإن البنــك يتخــذ اإلجــراءات املامثلــة يف التأكــد مــن صحــة الجــدارة االئتامنيــة للضامــن مــن خــال الحصــول عــى 
معلوماتــه املاليــة الكاملــة، حيــث أن البنــك ينظــر للضامــن عــى أنــه العميــل األســايس. وفيــام يتعلــق بالضامنــات املرصفيــة، 

يجــب تقديــم حــد ائتــامين رســمي مــن املــرصف املعنــي كــرشط مســبق. 

ونظــراً لطبيعــه البنــك باعتبــاره مؤسســة متخصصــة للتمويــل الصناعــي، فــإن البنــك يتمتــع باملهــارات واملــوارد الكافيــة داخليــا 
متكنــه مــن تقييــم املشــاريع واملصانــع وغرهــا مــن األنــواع األخــرى مــن األصــول الثابتــة املرهونــة للبنــك.  

مخاطــر الركــز االئتامنيــة: يحــدد النظــام األســايس للبنــك قاعــدة عمائــه يف الصناعــات اإلنتاجيــة عــى وجــه التحديــد ممــن 
منحــت الراخيــص الصناعيــة. ونتيجــة لذلــك ، يتعــرض البنــك ملخاطــر الركــز االئتامنيــة ملحدوديــة القطــاع، ومــع ذلــك تتكــون 

محفظــة البنــك مــن عمــاء ميثلــون مجموعــة واســعة مــن األنشــطة املختلفــة متتــد كقطــاع الصناعــي.
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إدارة مخاطر السوق :
 

مخاطــر الســوق هــي املخاطــر املرتبطــة بأربــاح البنــك أو رأس مالــه، أو قدرتــه عــى تلبيــة أهــداف أعاملــه التجاريــة والتــي قــد 
تتأثــر ســلباً بســبب التغــرات يف مســتوى أو تقلبــات أســعار الســوق أو األســعار مثــل أســعار الفائــدة، أســعار القــروض وأســعار 
ــة املرتبطــة  ــة يف الصكــوك املالي ــة.  هــذه املخاطــر متأصل الســلع األساســية وأســعار األســهم وأســعار رصف العمــات األجنبي
بعمليــات و/أو أنشــطة البنــك مبــا يف ذلــك القــروض املمنوحــة تبعــاً لألســعار التجاريــة والودائــع واألوراق املاليــة والتجاريــة 
وحســاب األصــول واملشــتقات.   وتكمــن غالبيــة اإلنكشــافات عــى مخاطــر الســوق يف عمليــات الخزانــة واالســتثامر ومخاطــر 

الســوق مــن خــال حقــوق امللكيــة املحليــة لرشكــة كيبكــو التابعــة للبنــك والتــي هــي أســهم ســلبية للمؤسســة القابضــة.  
حددت أهداف إدارة املخاطر السوق بالتايل: 

         -  الفهم والسيطرة عى مخاطر السوق بواسطة اتباع نظام صارم لقياس وتطبيق الحدود ومراقبتها
         -  ضامن الدقة يف إجراءات الصفقات/ التسويات 

         -  تسهيل منو األعامل التجارية ضمن إطار رقايب وشفاف إلدارة املخاطر 
         -  قياس واإلباغ عن مخاطر السوق غر املتداول 

تعتــرب مخاطــر الســوق املرتبطــة بالبنــك محــدودة نســبيا، باســتثناء إدارة دفــر العمــات األجنبيــة لحســابها الخــاص ولعمائــه 
ــك  ــث أن البن ــوط، حي ــراض التح ــتقات ألغ ــا املش ــتخدم فيه ــي يس ــادرة الت ــاالت الن ــة، ويف الح ــي املحلي ــاع الصناع ــن القط م
يتجنــب إىل حــد كبــر االنكشــاف عــى مخاطــر الســوق. وقــد وضعــت الحــدود املناســبة لذلــك ويجــري باســتمرار رصــد أنشــطة 

الخزانــة واالســتثامر بهــذا الخصــوص.

ينصــب اهتــامم بنــك الكويــت الصناعــي عــى القــروض الصناعيــة والخدمــات املرصفيــة للــرشكات.  لــدى البنــك اســتثامر طويــل 
األجــل يف رشكتــه التابعــة اململوكــة لــه بالكامــل )كيبكــو( التــي تســتثمر يف الســوق املحليــة ولديهــا محفظــة أســهم كويتيــة غــر 
متداولــة. وهنــاك أيضــا مكــون دويل يف دفــر ـــأسهم البنــك يســتثمر يف املشــاريع املبتدئــة مــن خــال مــدراء اســتثامر عامليــن 
معروفــن. هــذه االســتثامرات هــي ذات طبيعــة طويلــة األجــل وانكشــافاتها محــدودة يف مخاطــر هبــوط االســتثامرات يف األســهم 
املبــارشة. ويتــم تنويــع هــذه االســتثامرات وهنــاك حــدود قصــوى عــى االســتثامرات الفرديــة.  والبنــك ال يشــارك يف عمليــات 
األســهم أو الســندات التجاريــة والتجــارة يف املشــتقات والخيــارات والســلع أو يف مــن األنشــطة ذات مخاطــر الســوق األخــرى 

التــي تشــارك فيهــا عــادة معظــم املصــارف التجاريــة واالســتثامرية العاديــة. 

يتــم رصــد ومراقبــة مخاطــر الســوق مــع األخــذ يف االعتبــار تحليــل ظــروف الســوق ومعــدالت الســيولة يف الســوق، واســراتيجية 
ــى  ــافات ع ــة واإلنكش ــتثامر والدول ــم االس ــب حج ــدوداً حس ــك ح ــع البن ــوق.  ويض ــداوالت الس ــربة ت ــة وخ ــامل التجاري األع
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األطــراف املقابلــة فضــا عــن املراكــز املفتوحــة للمتعاملــن والبنــك ككل.  تســاعد هــذه الحــدود عــى خفــض املبالــغ املطلقــة 
ملخاطــر الســوق. باإلضافــة إىل ذلــك، وضــع البنــك حــدود وقــف الخســارة لبعــض األنشــطة التــي تنطــوي عــى مخاطــر الســوق. 

مخاطر السوق الخاصة بانكشافات محفظة التداول ورصف العمات األجنبية:

البنــك ال ميلــك حاليــا محفظــة تــداول يف األســهم ذات قيمــة تذكــر يف عمليــات رصف العمــات األجنبيــة أو أســواق املــال. وليــس 
لديــه أي انكشــافات يف عمليــات التــداول يف املشــتقات أو يف الســلع؛ ومــع ذلــك، فقــد تــم اعتبــار جميــع املراكــز املســتخدمة 

للتحــوط ملركــز البنــك، اعتــربت ضمــن االنكشــاف عــى املشــتقات.

مخاطر السوق

مراكز حقوق امللكية كام يف دفاتر البنك 

نظــراً للطبيعــة املتخصصــة للبنــك، ومبوجــب نظامــه األســايس، يســتثمر البنــك يف أســهم الــرشكات ألغــراض اســراتيجية وألســباب 
تتعلــق بعاقــات األعــامل التجاريــة، فضــا عــن تحقيــق أربــاح رأســاملية. كــام يقــوم البنــك والرقيــات بــإدارة محفظــة األســهم 
ــة، وتدخــل يف اســتثامرات يف مشــاريع جديــدة بهــدف تحقيــق مكاســب رأســاملية يف أســواق  ــة وعاملي التــي لهــا أبعــاد محلي
ــة  ــت الصناعي ــة مشــاريع الكوي ــت بواســطة رشك ــدار محفظــة األســهم لاســتثامرات داخــل الكوي ــا. وت األســهم الخاصــة عاملي
ــك  ــات بن ــع بيان ــة م ــا املالي ــع بياناته ــم تجمي ــي ويت ــت الصناع ــك الكوي ــل لبن ــة بالكام ــة مملوك ــة تابع ــي رشك ــو( وه )كيبك

الكويــت الصناعــي. 

االســتثامرات االســراتيجية هــي تلــك التــي تتــاءم مــع أهــداف البنــك للتنميــة الصناعيــة عــى املــدى الطويــل، ومــن املتوقــع 
أن يســتفيد البنــك مــن حيــث وجــود شــبكة عاقــات األعــامل التجاريــة ذات الصلــة.  واالســتثامرات االســراتيجية يف األســهم 
تهــدف إىل ضــامن النمــو والتنميــة للــرشكات القامئــة واالســتثامر يف مشــاريع جديــدة، وكذلــك فيــام يتعلــق مبامرســة الرقابــة عــى 
الــرشكات التــي تعرضــت للتعــرث الحــاد ومنخفضــة األداء مــام تطلــب االســتحواذ عليهــا.  وتديــر رشكــة الكويــت لاســتثامرات 
الصناعيــة االســتثامر يف األســهم كودائــع قبــل االكتتــاب، أو الدخــول مبــارشة يف عمليــات تبــادل لألســهم للــرشكات املدرجــة يف 
البورصــة. وحيــث أن هــذه اســتثامرات طويلــة األجــل، فــإن هــذه املحفظــة االســتثامرية تعتــرب ســلبية وتخضــع التقييــامت إىل 
تحــركات الســوق، وبســبب تأثــرات اتجاهــات الســوق اإلقليميــة والعامليــة، فــا يــزال مــؤرش بورصــة الكويــت يشــهد تقلبــات 

شــديدة. 

تشــكل االســتثامرات املتعــرثة جــزءا ضئيــا مــن محفظــة األســهم. ويتــم االحتفــاظ بهــا ملامرســة الســيطرة العاجية عــى الرشكات 
التــي تعرضــت إىل تدهــور أوضاعهــا وضعــف أداءهــا، وتدخــل تحــت إدارة كيبكــو كإنكشــافات محليــة فقط. 
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يتــم التفريــق بــن مكونــات املحفظــة املكونــة لغــرض الهــدف املتمثــل يف تحقيــق مكاســب رأس املــال وتلــك املكونــة لألغــراض 
االســراتيجية املذكــورة أعــاه. ومــن املســلم بــه أن االســتثامرات يف األســهم تحمــل مخاطــر الهبــوط فضــا عــن توقعــات بتحقيــق 
عائــدات عاليــة.  تصنــف إدارة املخاطــر جميــع االســتثامرات التــي تقــوم بهــا إدارة االســتثامرات املبــارشة والرقيــات باســتخدام 

أســلوب تصنيــف األســهم املطــور داخليــا يف إدارة املخاطــر. 

إدارة مخاطر سعر الفائدة :

بوجــه عــام، الهــدف هــو إدارة مــدى حساســية ســعر الفائــدة بحيــث ال تؤثــر تحــركات / تقلبــات أســعار الفائــدة ســلبا عــى 
صــايف إيــرادات البنــك مــن الفائــدة. يتــم قيــاس مخاطــر أســعار الفائــدة عــى أنهــا التقلبــات املحتملــة يف صــايف الدخــل مــن 
in-  إيــرادات الفائــدة الناجمــة عــن التغــرات يف أســعار الســوق للفائــدة. ويســتخدم البنــك تحليــل الفجــوات ألســعار الفائــدة

terest rate gap analysis لقيــاس حساســية اإليــرادات مــن ســعر الفائــدة الناجمــة عــن عــدم مواءمــات mismatches إعــادة 
التســعر بــن مراكــز األصــول واملطلوبــات القابلــة للتأثــر بالســعر وبــن البنــود خــارج امليزانيــة.

ــارا مــن ســنة 1973 مــع دوران القــرض( يســعر  ــة الكويــت )اعتب ــك عــى قــرض ملــدة 20 عامــا مــن حكومــة دول حصــل البن
جزئيــا مبعــدل ثابــت بنســبة 0.5 يف املائــة ســنوياً عــى مــدى إجــاميل القــروض وااللتزامــات الصناعيــة التــي تعهــد بهــا البنــك. 
ويف عــام 2007، تــم متديــد القــرض يف شــكل قــرض إضــايف مببلــغ 100 مليــون دينــار كويتــي مــن حكومــة دولــة الكويــت. هــذا 
املــورد منخفــض التكلفــة يعتــرب عنــرصاً هامــاً جــداً يف حســاب قاعــدة التكلفــة اإلجامليــة للبنــك.  ويشــارك البنــك يف عمليــات 
إقــراض مدعومــة مبعــدل ثابــت للقطــاع الصناعــي.  وإىل هــذا الحــد، يتعامــل مــع مصــادر وتطبيقــات التكلفــة الثابتــة خــارج 

إطــار حســابات مخاطــر ســعر الفائــدة. 

إىل حــد كبــر، تعتــرب جميــع القــروض املتبقيــة بالدينــار الكويتــي عامئــة ومســعرة حســب ســعر الخصــم لــدى بنــك الكويــت 
املركــزي، زائــد الهامــش ويتــم إعــادة تســعرها عنــد تغيــر ســعر الخصــم. 

حــوايل 90% مــن موجــودات البنــك مقومــة بالدينــار الكويتــي. ومــن بــن العمــات األخــرى، يعتــرب الــدوالر األمريــي أهمهــا؛ 
وفيــام يتعلــق بجميــع العمــات األخــرى، فــإن االنكشــاف، رغــم عــدم ماديتــه، إال أنــه ومــع ذلــك يتطابــق عمومــا مــع كل وعــاء 

مــن أوعيــة االســتحقاق.

مــن وقــت آلخــر، يتــم إجــراء اختبــارات الضغــط لقيــاس تأثــر ذلــك عــى الدخــل تحــت ظــروف الضغــط، كحساســية التأثــر إىل 
االنخفــاض بنســبة 1% يف ســعر الخصــم لــدى بنــك الكويــت املركــزي.

املخاطر االئتامنية للطرف املقابل

حيــث أن البنــك يتعامــل مــع بنــوك ومؤسســات مالية أخــرى يف العقود واملعــادالت اآلجلة للعمــات األجنبية/ swap املســتخدمة 
للتحــوط إلنكشــافات البنــك، فــإن البنــك يحتســب التكلفــة الرأســاملية عــى اإلنكشــافات بالقيمــة االســمية والســوقية لهــذه 
املشــتقات باســتخدام طريقــة االنكشــاف الحــايل )CEM( وفقــا للمبــادئ اإلرشــادية الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي يف هــذا 

الصــدد. وبلغــت التكلفــة اإلجامليــة الرأســاملية عــن هــذه اإلنكشــافات صفــر دينــار. 
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مخاطر أسعار الفائدة يف دفاتر البنك
  

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة يف دفاتــر البنــك نتيجــة عــدم التطابــق بــن األصــول والخصــوم يف أوعيــة االســتحقاق املختلفــة؛ 
ومــع ذلــك، تحفــظ تلــك ضمــن الحــدود املقــررة لــكل وعــاء اســتحقاق. وهنــاك مخاطــر االنخفــاض يف قيمــة عمليــات التحــوط 
ــي بــن  ــار الكويت ــار الكويتــي إىل العمــق، مــع وجــود عــدد محــدود مــن الاعبــن يف ســوق الدين بســبب افتقــار ســوق الدين
ــن املصــارف تظــل عشــوائية وخــارج االســتحقاقات قصــرة األجــل. واألدوات املتاحــة فقــط  ــات ب املصــارف، حيــث أن العملي
حســب بنــك الكويــت املركــزي هــي ســندات التدخــل، وســندات التدخــل املبــارش للشــهر الواحــد، وســندات الخزانــة هــي مــن 
األدوات الوحيــدة املتاحــة للتحكــم يف الفائــض مــن الســيولة. نتيجــة لذلــك، ميكــن لتدخــات بنــك الكويــت املركــزي أن يكــون 
لهــا تأثــر كبــر عــى ســعر الكيبــور KIBOR؛ ومــن شــأن عــدم وجــود أدوات تحــوط بســعر فائــدة يف ســوق الدينــار الكويتــي 
أن تكــون مصــدر قلــق؛ إال أن االنكشــاف اإلجــاميل للبنــك أمــام مخاطــر أســعار الفائــدة يتــم الســيطرة عليــه بفضــل العوامــل 
التاليــة: )أ( نشــاط وفعاليــة إدارة محفظــة اســتثامرات الخزانــة؛ )ب( تســعر القــروض التجاريــة عــى أســاس ســعر عائــم؛ و )ج( 

متويــل قــروض املشــاريع بواســطة القــرض الحكومــي وبذلــك هــي مســتقلة عــن الســوق.
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إدارة مخاطر السيولة:
 

مخاطــر الســيولة هــي عبــارة عــن املخاطــر التــي تتعــرض لهــا األربــاح أو رأس املــال املرتبــة عــى عــدم قــدرة أي بنــك عــى 
الوفــاء بالتزاماتــه أو تعهداتــه تجــاه العميــل أو الدائــن أو املســتثمر وقــت اســتحقاقها دون أن يتكبــد هــذا البنــك خســائر غــر 
مقبولــة. ينشــأ هــذا النــوع مــن املخاطــر عــادة نتيجــة لإلخفــاق يف رصدهــا أو يف معالجــة التغــرات يف ظــروف الســوق والتــي 

تؤثــر عــى القــدرة عــى تصفيــة األصــول )أي تحويلهــا إىل نقــد( برعــة وبأقــل خســارة يف قيمتهــا. 

يهــدف بنــك الكويــت الصناعــي بشــكل رئيــي إىل ضــامن توفــر ســيولة كافيــة للبنــك للوفــاء بالتزاماتــه يف الظــروف العاديــة ويف 
األوقــات الصعبــة، عــى حــد ســواء، دون الحاجــة إىل اللجــوء إىل بيــع األصــول عــى نحــو طــارئ وبــدون تخطيــط أو أن يضطــر 

إىل اقــراض أمــوال بتكلفــة عاليــة يف ظــل أي ظــروف طارئــة.

ــة  ــات التمويلي ــا يف إدارة املتطلب ــامن فعاليته ــي” وض ــت الصناع ــك الكوي ــيولة لبن ــة الس ــس اإلدارة “سياس ــد مجل ــد اعتم ولق
للبنــك وإدارة الســيولة. وتــرشف لجنــة األصــول والخصــوم بالبنــك )“ألكــو”( عــى تطبيــق سياســة الســيولة حيــث يقــوم قســم 
إدارة املخاطــر بالبنــك بــدور نشــط يف هــذا املجــال، حيــث إن رئيــس إدارة املخاطــر بالبنــك هــو عضــو يف “لجنــة ألكــو”، كــام 
يقــوم قســم إدارة املخاطــر مبراقبــة املخاطــر، يف حــن تتــوىل اإلدارة العليــا للبنــك بــإدارة مخاطــر الســيولة بكفــاءة وفعاليــة يف 
ســياق خطــة إدارة اعــامل البنــك وتبعــا الســراتيجية البنــك التمويليــة طويلــة األجــل، مــع مراعــاة الظــروف االقتصاديــة واملاليــة 
ــل  ــتويات تحم ــوى ومس ــدود القص ــامد الح ــس اإلدارة إعت ــرر مجل ــة، ق ــذه الغاي ــاً له ــة. وتحقيق ــات النقدي ــائدة واملتطلب الس
مخاطــر الســيولة وتتــوىل إدارة املخاطــر مســؤولية رصدهــا ورفــع تقاريــر منتظمــة بشــأنها إىل لجنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر. 
ومــن خــال إدارة الخزانــة، يديــر البنــك مخاطــر الســيولة بشــكل مســتمر وفقــاً للسياســات والحــدود املطبقــة إلدارة مخاطــر 
ــة الجــودة،  ــات الســيولة، ومحفظــة األصــول الســائلة عالي ــر ومصفوف ــن معاي ــد م ــك رصــد وإدارة العدي ــا يف ذل الســيولة، مب
ــات  ــع إدارة العاق ــب م ــا إىل جن ــة جنب ــة والفعلي ــة املتوقع ــات النقدي ــتمر للتدفق ــد املس ــة إىل الرص ــات، باإلضاف واالحتياطي
املؤسســية للمصــادر التمويليــة. باإلضافــة إىل ذلــك، يطبــق البنــك معــدالت تغطيــة الســيولة وصــايف نســبة التمويــل املســتقر 
)LCR, NSFR( وســيناريوهات الســيولة يف الظــروف العاديــة وظــروف الضغــط، جنبــا إىل جنــب مــع تتبــع تقلبــات الســوق، 
ــر.  ــل املخاط ــات تحم ــي لبيان ــون الرئي ــرب املك ــي تعت ــر الســيولة، والت ــل مخاط ــتويات تحم ــد مس ــية يف تحدي ــر أساس كمعاي
وتقيــس هــذه األدوات مــدى قــدرة البنــك عــى الوفــاء بكافــة التزامــات الدفــع الناشــئة عــن العمليــات التجاريــة الجاريــة تبعــاً 

ــة.  لســيناريوهات مختلف

كــام تتــوىل إدارة الخزانــة بالبنــك مســؤولية الحفــاظ عــى قنــوات اتصــال فعالــة فيــام يتعلــق بعمليــات وأعــامل البنــك بغــرض 
تنبيــه املصــادر التمويليــة إىل توقــع متطلبــات متويليــة قريبــة الحــدوث مبــا يف ذلــك ســحوبات عــى القــروض وســحب ودائــع 
وااللتزامــات خــارج بنــود امليزانيــة. وتقــدم إدارات األعــامل التجاريــة إىل إدارة الخزانــة بالبنــك توقعاتهــا واتجاهاتهــا الفعليــة 

مــن خــال لجنــة األصــول والخصــوم.  

تقــوم وظيفــة إدارة املخاطــر بالبنــك مبراجعــة سياســات وإجــراءات مخاطــر الســيولة بشــكل دوري وتقييــم مــدى كفايــة هــذه 
ــدود  ــدالت والح ــف املع ــزام مبختل ــدى االلت ــد م ــة ورص ــى مراقب ــل ع ــام؛ وتعم ــكل ع ــيولة بش ــة إدارة الس ــات وعملي السياس
القصــوى للســيولة املطبقــة داخليــاً أو رقابيــاً بصفــة منتظمــة؛ كــام ترصــد فجــوات األصــول والخصــوم ومــدى االلتــزام بالحــدود 
القصــوى. وهنــاك ميــزة قويــة يف الهيــكل التمويــي يتمثــل يف القــرض الحكومــي طويــل األجــل املتوفــر عــى أســاس الســحب 
للتمويــل اإلمنــايئ طويــل األجــل املمنــوح مــن البنــك، والــذي يجنــب الحاجــة إىل اســتخدام االلتزامــات قصــرة األجــل لتمويــل 
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األصــول طويلــة األجــل، وبالتــايل ميكــن مــن تغطيــة املخاطــر. ويحتفــظ البنــك بفائــض الســيولة يف شــكل أوراق نقديــة وســندات 
ماليــة ســائلة عاليــة الجــودة وغــر مرهونــة تعمــل مجتمعــة كوســيلة رئيســية للبنــك لتخفيــف مخاطــر الســيولة.  

اختبارات الضغط 
 

تعمــل سياســات والحــدود القصــوى إلدارة الســيولة املعمــول بهــا يف البنــك عــى الحفــاظ عــى الســيولة عنــد مســتويات مريحــة 
مبــا يكفــي لدعــم العمليــات وتلبيــة طلبــات الدفــع حتــى يف ظــل ظــروف الســوق الصعبــة؛ حيــث يتــم دمــج اختبــارات الضغــط 
يف عمليــات إدارة مخاطــر الســيولة يف البنــك وتقييــم قــدرة البنــك عــى توليــد ســيولة كافيــة يف ظــل ظــروف الضغــط، وهــو 

أحــد املدخــات الرئيســية عنــد تحديــد مســتهدفات وحــدود الســيولة. 

غر ذلك من املعلومات النوعية

 )HQLA( إىل إحــدى أدوات بــازل 3 لقيــاس مــدى كفايــة األصــول الســائلة عاليــة الجــودة )LCR( تشــر نســبة تغطيــة الســيولة
املتاحــة للوفــاء بصــايف االلتزامــات املاليــة قصــرة األجــل خــال فــرة ثاثــن يومــا يف ظــل ســيناريو الضغــط الحــاد.  وهــذا النــوع 

مــن األصــول قابــل للتحويــل فــوراً وبســهولة إىل ســيولة نقديــة بأقــل قــدر مــن الخســارة أو بــدون خســارة يف القيمــة.  

وكان بنــك الكويــت املركــزي قــد أصــدر يف ديســمرب 2014 التعليــامت اإلرشــادية النهائيــة بشــأن “معايــر اإلفصــاح عــن نســبة 
تغطيــة الســيولة”، والتــي تتطلــب مــن البنــوك الكشــف عــن معــدل تغطيــة الســيولة اعتبــارا مــن الربــع األول مــن عــام 2016. 
ويتــم اإلفصــاح باســتخدام منــوذج بنــك الكويــت املركــزي املخصــص ويتــم احتســاب معــدل تغطيــة الســيولة باســتخدام متوســط 
املراكــز اليوميــة خــال الفــرة ربــع الســنوية التــي يغطيهــا النمــوذج.  ويتــم إعــداد تقريــر البنــك ملعــدل تغطيــة الســيولة وفقــا 
ملتطلبــات اإلفصــاح العام/إفصــاح الســوق والتعليــامت اإلرشــادية بشــأن معايــر اإلفصــاح عــن معــدل تغطيــة الســيولة الصــادرة 

عــن بنــك الكويــت املركــزي يف ديســمرب 2014. 

وفيــام يتعلــق بصــايف نســبة التمويــل املســتقرة NSFR، فقــد صممــت بهــدف التشــجيع عــى التمويــل املســتقر عــى املــدى 
املتوســط والطويــل لألصــول واألنشــطة خــارج بنــود امليزانيــة عــى مــدى فــرة زمنيــة مدتهــا ســنة واحــدة. ولقــد قــام بنــك 
الكويــت املركــزي بتخفيــض الحــد األدىن ملســتويات معــدل تغطيــة الســيولة وصــايف نســبة التمويــل املســتقرة مــن 100% إىل 

80% لــكل منهــام، اعتبــارا مــن شــهر مــارس 2020.  

ولقــد بلــغ معــدل تغطيــة الســيولة قصــرة األجــل يف بنــك الكويــت الصناعــي ونســبة التمويــل املســتقرة عــى املــدى الطويــل 
أعــى بكثــر مــن 100% كــام يف 31 ديســمرب 2020، حيــث بلغــت 325.94% و 143.91% عــى التــوايل. وبذلــك ، فــإن البنــك 

يتمتــع بوضــع جيــد يســمح لــه بــإدارة أي ضغــوط متويليــة قصــرة األجــل يف حــال حدوثهــا.

:)LCR( نسبة تغطية السيولة

بناء عى تعليامت البنك املركزي الكويتي فإن اإلفصاحات املتعلقة بنسبة تغطية السيولة كام يف 2020/12/31 تشمل: 
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:)NSFR( اإلفصاح عن معيار صايف التمويل املستقر
ــام يف  ــتقر )NSFR( ك ــل املس ــايف التموي ــار ص ــة مبعي ــات املتعلق ــإن اإلفصاح ــي ف ــزي الكويت ــك املرك ــامت البن ــى تعلي ــاء ع بن

2020/12/31 هــي:
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إدارة املخاطر التشغيلية: 

املخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســائر املبــارشة أو غــر املبــارشة الناجمــة عــن العوامــل البرشيــة، األحــداث الخارجيــة، فشــل 
العمليــات والنظــم الداخليــة، إذ تعتــرب املخاطــر التشــغيلية متأصلــة يف عمليــات البنــك. تشــمل املصــادر الرئيســية للمخاطــر 
التشــغيلية: مصداقيــة العمليــات التشــغيلية، أمــن تكنولوجيــا املعلومــات، االســتعانة مبصــادر خارجيــة للعمليــات التشــغيلية ، 
االعتــامد عــى املورديــن الرئيســين، تنفيــذ التغيــرات االســراتيجية،  الدمــج وعمليــات االســتحواذ، واالحتيــال، األخطــاء البرشيــة، 
جــودة خدمــة العمــاء، االمتثــال الرقــايب، التوظيــف والتدريــب، واآلثــار االجتامعيــة، والبيئيــة.  يلتــزم البنــك بتحديــد وقيــاس 
وإدارة املخاطــر التشــغيلية، مــن خــال منظومــة متكاملــة عــى مســتوى البنــك أو عــى مســتوى السياســات واإلجــراءات اإلدارية 
والضوابــط الرقابيــة واألدوات الرقابيــة.  وأحــد العنــارص الهامــة هــو تحديــد مــؤرشات املخاطــر الرئيســية الخاصــة بالعمليــات 
ــب  ــن كث ــر ع ــرة إدارة املخاط ــت دائ ــد عمل ــوص، فق ــه الخص ــى وج ــل، وع ــتوى إدارات العم ــى مس ــا ع ــغيلية ومراقبته التش
ــذايت،  ــم ال ــاذج التقيي ــك من ــا يف ذل ــق وتحســن أســاليب العمــل يف إدارة املخاطــر التشــغيلية مب ــع وحــدات العمــل يف تطبي م
والدراســات االســتقصائية بهــدف الركيــز عــى نقــاط املخاطــر الحرجــة بغــرض تعزيــز الرقابــة والتقليــل مــن الخســائر التشــغيلية.

يهدف إطار البنك يف إدارة املخاطر التشغيلية إىل :

      -  فهم واإلباغ الرقايب للمخاطر التشغيلية التي يتحملها البنك. 
      -  رصد واإلباغ عن مؤرشات املخاطر الرئيسية وأخطاء التشغيل.

      -  فهم وخفض حاالت تكرار املخاطر التشغيلية وأثارها عى أساس التكلفة مقابل املنفعة.
      -  إدارة اإلنكشافات املتبقية عن طؤيق التغطية التأمينية.
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تطبــق آليــة للتقييــم الــذايت ملراقبــة املخاطــر التشــغيلية مــع الركيــز عــى مــؤرشات املخاطــر الرئيســية الخاصــة مبجــال العمليــات 
التشــغيلية.  تــؤدي دائــرة إدارة املخاطــر ودائــرة إدارة التدقيــق الداخــي دوراً حيويــا يف إجــراء املراجعــة والحفــاظ عــى ســامة 

البيئــة الرقابيــة؛ باإلضافــة إىل ذلــك، غطــى البنــك بعــض املخاطــر التشــغيلية التــي ال ميكــن مراقبتهــا داخليــا.  
إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات

يطبق البنك اإلجراءات الازمة لحامية رسية وسامة املعلومات والبيانات املخزنة، مبا يف ذلك: 
.  تطبيق نظم الجدار الناري firewall  لحامية الشبكة من التدخل الخارجي 

.  تطبيقات التحكم عى الدخول إىل تطبيقات النظم
.  االمتثال ملبدأ الرقابة املزدوجة يف اإلجراءات التشغيلية

.  تطبيق إجراءات وعمليات مختلفة يف ضوابط الرقابة الداخلية
.  تطبيق عمليات النسخ املتامثل للبيانات عرب اإلنرنت عى خوادم مستقلة

.  خطط الطوارئ يف املوقع
.  خطــط طــوارئ خــارج املوقــع ألغــراض اســتمرارية تشــغيل األعــامل business continuity plans وبرامــج اإلنعــاش 

disaster recovery programs يف حاالت الكوارث   
ويعمــل البنــك عــى تعزيــز ورفــع قــدرات البنيــة التحتيــة لنظــام تكنولوجيــا املعلومــات لديــه مبــا يف ذلــك املعامــات وحلــول 

إدارة تخزيــن البيانــات وإدارة املخاطــر بغــرض تأســيس قاعــدة تســمح بفــرص النمــو مســتقبا.

أمـن املعلـومات

يتطلــب اســتخدام أحــدث التقنيــات يف مجــال الخدمــات املرصفيــة لتحســن الكفــاءة وتقديــم الخدمــات للعمــاء. وقــد أدى 
ذلــك إىل زيــادة مخاطــر أمــن املعلومــات يف منطقــة الخليــج، ومــن ضمنهــا الهجــامت اإللكرونيــة باســتخدام الربامــج الضــارة 

والفديــة والتهديــدات الداخليــة عــى العمليــات املرصفيــة، التــي قــد تــؤدي إىل خســائر ماليــة.
فقــد أنشــأ البنــك وحــدة خاصــة ألمــن املعلومــات للحــد مــن هــذه املخاطــر، والتــي تقــدم تقاريرهــا إىل رئيــس إدارة املخاطــر. 
تقــوم الوحــدة مبراقبــة وتقييــم املخاطــر املتعلقــة بالتكنولوجيــا وامللومــات الخاصــة بالبنــك والتأكــد مــن وجــود ضوابــط وااللتزام 

مبعايــر الصناعــة والتوجيهــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي للتخفيــف مــن هــذه املخاطــر املتعلقــة بأمــن املعلومــات.
مخصصات رأس املال مقابل املخاطر التشغيلية 

ــاس املوحــد يف  ــق أســلوب القي ــت الحــايل يطب ــك يف الوق ــإن البن ــازل 3، ف ــا لب ــال وفق ــة رأس امل ــار كفاي ــزام مبعي ــدف االلت به
حســاب املرصوفــات الرأســاملية للمخاطــر التشــغيلية، وفقــا لتعليــامت بنــك الكويــت املركــزي. ويحتفــظ البنــك بقاعــدة بيانــات 
إلدارة خســائره التشــغيلية،  حيــث بلغــت إجــاميل متطلبــات رأس املــال للمخاطــر التشــغيلية للســنة املنتهيــة يف 2020/12/31، 

مبلــغ 6.088 مليــون دينــار كويتــي.
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سياسات البنك بشأن مكافحة عمليات غسل األموال 

يخضــع البنــك للقواعــد واألنظمــة الصــادرة عــن جهــة الرقابــة اإلرشافيــة، أي بنــك الكويــت املركــزي يف ترصيــف أعاملــه املرصفية؛ 
وبهــذا الخصــوص، يلتــزم البنــك بتعليــامت بنــك الكويــت املركــزي رقــم )2/رب/92/رب أ/2019/432( والقانــون رقــم 106 لعــام 

2013، والتعديــات عليهــا بشــأن مكافحــة عمليــات غســل األمــوال. 
يطبــق البنــك سياســات وإجــراءات داخليــة مكتوبــة معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، صممــت ملنــع ورصــد ومكافحــة عمليــات 
ــة  ــب وتوعي ــراءات والسياســات، تدري ــوال اإلج ــات غســل األم ــة عملي ــك يف مكافح ــمل نظــم البن ــث تش ــوال، حي غســل األم
ــن  ــادرة ع ــدة الص ــامت الجدي ــاً للتعلي ــام 2013، وتبع ــة.  يف ع ــم الرقابي ــر والنظ ــتندات والتقاري ــق ، املس ــن ، التوثي املوظف
بنــك الكويــت املركــزي، فقــد تــم تحديــث السياســات واإلجــراءات الخاصــة مبكافحــة عمليــات غســل األمــوال لتشــمل هــذه 

ــرات.  التغي
ــق  ــك يطب ــإن البن ــل، ف ــح الحســاب للعمي ــت فت ــة الخاصــة بالعمــاء وق ــات الرقابي ــزام باملتطلب ــك عــى االلت ــن البن حرصــا م
ــق  ــال الوثائ ــن خ ــل م ــة التعام ــذ بداي ــك من ــاء البن ــة عم ــن هوي ــق م ــراض التحق ــك )KYC(، ألغ ــرف عميل ــراءات “أع إج
واملســتندات الرســمية؛ ويتــم حفــظ ســجات العمــاء ملــدة 5 ســنوات مــن بعــد انتهــاء العاقــة املرصفيــة.  بالنســبة للمعامــات 
املشــبوهة، فيجــري تعقبهــا ورصدهــا؛ كــام تعقــد برامــج التدريــب والتوعيــة ملوظفــي البنــك مــن وقــت آلخــر. وقــد طبــق البنــك 
أحــدث النظــم اآلليــة يف مكافحــة عمليــات غســل األمــوال لرصــد وتحليــل املعامــات املشــبوهة.  كذلــك، فقــد اتخــذ البنــك 

.FATCA ــزام بإجــراءات ــادرة يف االلت املب
وبحســب تعليــامت بنــك الكويــت املركــزي األخــرة، فهــي تقــي بتصنيــف جميــع عمــاء البنــك تبعــاً ملخاطــر عمليــات غســل 
األمــوال ومخاطــر عمليــات متويــل اإلرهــاب.  فقــد، تــم تطبيــق نظــام داخــي لتقييــم مخاطــر عمليــات غســل األمــوال للــرشكات 

واملؤسســات التجاريــة وإدراجهــا ضمــن السياســات املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.  

معلومات حول سياسة البنك للرواتب واملزايا  

نظرة عامة عى املامح الرئيسية وأهداف سياسة البنك للرواتب واملزايا  
صممــت سياســة البنــك للرواتــب واملزايــا بهــدف اجتــذاب واســتبقاء املهنيــن املؤهلــن ممــن يتمتعــون باملهــارات واملعــارف 
والدرايــة االحرافيــة، وذلــك وفقــاً لتعليــامت بنــك الكويــت املركــزي حســبام ذكــر يف التعليــامت الخاصــة بحوكمــة الــرشكات.  
وتتضمــن السياســة جميــع الجوانــب الروريــة ومكونــات املكافــأة املاليــة مــع األخــذ يف االعتبــار أهــداف تعزيــز أداء البنــك 
واإلدارة الفعالــة للمخاطــر؛ إىل جانــب تضمينهــا كافــة متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي كــام ورد ذكــره يف تعليــامت حوكمــة 

الــرشكات. 
واســتناداً عــى توصيــات لجنــة الرشــيحات واملكافــآت، فــإن مجلــس اإلدارة مــن شــأنه اعتــامد وتعديــل مضمــون وهيــكل سياســة 

البنــك للمكافــآت، كــام يقــوم مبراجعــة تنفيذهــا لضــامن تحقيقهــا لألهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا. 
مكونــات املكافــآت : يتــم تجميــع كافــة مكونــات املكافــآت لضــامن تقديــم حزمــة مناســبة ومتوازنــة تعكــس خصائــص وحــدة 
األعــامل ودرجــة املوظــف يف البنــك والوظيفــة فضــاً عــن مامرســات الســوق بشــأن مســتوى األجــور الســائدة.  وتشــمل مكونات 

املكافــآت املدفوعــة للموظــف مــا يــي:
1.  الراتب الثابت

2. الحوافز السنوية لجميع املوظفن عى أساس األداء 
3. الحوافز طويلة األجل لكبار املوظفن عى أساس املخاطر والعائد

4. مزايا أخرى
5. نهاية الخدمة 
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ــا  ــدى تعقيداته ــة وم ــؤوليات الوظيفي ــك املس ــا يف ذل ــف، مب ــه املوظ ــذي يؤدي ــدور ال ــاس ال ــى أس ــت ع ــب الثاب ــرر الرات يتق
ــا. ــول به ــن املعم ــة والقوان ــوق املحلي ــوال الس ــتوى األداء وأح ــة ومس ــة الوظيفي والدرج

صممــت الحوافــز الســنوية لجميــع املوظفــن عــى أســاس األداء الحوافــز طويلــة األجــل لكبــار املوظفــن عــى أســاس املخاطــر 
ــأة املوظفــن عــى مســاهامتهم يف  ــز ومكاف ــز تحتســب عــى أســاس األداء، بهــدف تحفي ــد STI/ LET باعتبارهــا حواف والعائ
تحقيــق غايــات وأهــداف البنــك وفقــا لاســراتيجية والخطــط الســنوية لبنــك الكويــت الصناعــي.  تــرصف الحوافــز القامئــة عــى 
  .)LTI( ومكافــأة نقديــة مؤجلــة إىل كبــار املوظفــن )STI( قيــاس األداء يف صــورة مكافــأة نقديــة ســنوية إىل جميــع املوظفــن
تــم ربــط برامــج الحوافــز مبزيــج متــوازن مــن مــؤرشات األداء عــى مســتوى البنــك، مســتوى اإلدارة/الوحــدة وعــى مســتوى 
املوظــف. والهــدف األســايس مــن الحوافــز الســنوية لجميــع املوظفــن عــى أســاس األداء هــو املقاربــة مــع معــدالت أداء البنــك 
ــدف  ــد به ــن عــى أســاس املخاطــر والعائ ــار املوظف ــة األجــل لكب ــز طويل ــام صممــت الحواف ــة؛ بين ومســاهامت األداء الفردي
تشــجيع األداء املســتدام املنضبــط عــى أســاس املخاطــر للبنــك عــى نحــو طويــل األمــد، ودخــل برنامــج الحوافــز طويلــة األجــل 

لكبــار املوظفــن عــى اســاس املخاطــر والعائــد حيــز التنفيــذ اعتبــارا مــن عــام 2015 فصاعــدا. 
ــم وضــع خطــة  ــث يت ــع املســتويات؛ حي ــن رســمياً عــى جمي ــاس أداء املوظف ــم األداء وقي ــج تقيي ــال برنام ــك بإدخ ــام البن ق
األداء يف بدايــة الســنة بالتعــاون بــن املوظــف ومســؤوله املبــارش وتوثيــق أهــداف خطــة األداء )KPIs( حســب مــؤرشات األداء 
الرئيســية، وتحديــد الكفــاءات املطلوبــة وخطــة تطويــر التنميــة الشــخصية للموظفــن.  وتعقــد مقابلــة تقييــم األداء الســنوي 
حيــث يقــوم املديــر واملوظــف املعنــي مبراجعــة وتقييــم وتوثيــق األداء مقابــل األهــداف املوثقــة.  ومــن ثــم، تتخــذ القــرارات 

لتعديــل الراتــب الثابــت للموظــف وحوافــز األداء اســتناداً إىل نتائــج األداء الســنوية.
فضــا عــن ذلــك، مينــح البنــك مزايــا أخــرى مثــل اإلجــازات الســنوية والطبيــة وغرهــا مــن اإلجــازات، والتأمــن الطبــي وتذاكــر 
الســفر الســنوية والبــدالت، وذلــك يف ضــوء أحــكام عقــود العمــل الفرديــة ومامرســات الســوق املحليــة تبعــاً للقوانــن املعمــول 

بهــا.  أمــا مكافــأة نهايــة الخدمــة، فتدفــع وفقــا ألحــكام عقــد العمــل وللقوانــن الســارية. 
ــكل  ــك هي ــا يف ذل ــدة، مب ــة املعتم ــا للسياس ــن وفق ــآت للموظف ــام املكاف ــق نظ ــى تطبي ــك ع ــذي للبن ــس التنفي ــرشف الرئي ي
ــة  ــة وفعالي ــن كفاي ــد م ــة للتأك ــة الدوري ــآت املراجع ــيحات واملكاف ــة الرش ــري لجن ــة.  وتج ــات ذات الصل ــراءات السياس وإج
سياســة املكافــآت لضــامن مواءمتهــا مــع أهــداف البنــك. كــام تســاعد اللجنــة املذكــورة املجلــس عــى إجــراء مراجعــة ســنوية 

ــآت. ــك للمكاف ــال مــع سياســة البن ــك لضــامن االمتث مســتقلة للبن
إن للجنــة الرشــيحات واملكافــاّت دور يف مســاعدة مجلــس اإلدارة بالوفــاء مبســؤولياته اإلرشاقيــة يف تحديــد األشــخاص املؤهلــن 
لعضويــة مجلــس اإلدارة؛ وبهــذا الشــأن، تقــدم اللجنــة توصياتهــا إىل املجلــس بشــأن املرشــحن لعضويــة اللجــان املختلفــة؛ كــام 
أن اللجنــة مســؤولة عــن صياغــة ومراجعــة وتحديــث سياســة البنــك للمكافــاّت، ومســاعدة املجلــس يف تقييــم مــدى فعاليــة 
وإنصــاف هــذه السياســة وضــامن مواءمتهــا مــع األهــداف االســراتيجية للبنــك. كــام تقــوم اللجنــة بإجــراء مراجعــة منتظمــة 
ــة  ــم املنتظــم ملــدى كفاي ــع أيضــا بالتقيي ــس؛ تضطل ــات إىل املجل ــة تحديث ــا بشــأن أي ــع توصياته ــآت ورف ــود سياســة املكاف لبن
وفعاليــة سياســة املكافــاّت لضــامن اتســاقها مــع أهــداف البنــك. وكذلــك تقــدم توصيــات إىل املجلــس بشــأن مســتوى ومكونــات 
راتــب املديــر التنفيــذي ومســؤولياته املبــارشة للموظفــن التنفيذيــن يف البنــك. وتعمــل لجنــة الرشــيحات واملكافــآت عــن كثــب 

مــع لجنــة إدارة املخاطــر يف البنــك ومــع رئيــس دائــرة إدارة املخاطــر بغيــة تقييــم الحوافــز التــي يقرحهــا نظــام املكافــآت. 
ولقــد قــام البنــك باستشــارة الســادة/ أرنســت آنــد يونــج خــال عــام 2014 بهــدف هيكلــة سياســة املكافــآت وتــم تنفيذهــا 
منــذ الســنة املاليــة 2015، ويطبــق البنــك ميثــاق لجنــة الرشــيحات املكافــآت ، التــي أقــرت يف عــام 2014. ومنــذ الســنة املاليــة 

2015، يطبــق البنــك نظــام إدارة األداء املعــدل عــى جميــع العاملــن.

تقييــم املخاطــر: يتمحــور املجــال الرئيــي لعمــل البنــك يف طبيعــة الجمــع بــن النشــاط التنمــوي والعمــل املــرصيف التجــاري 
ــة  ــاً مرتبط ــة  حكومي ــظ ممول ــة محاف ــا ثاث ــر أيض ــك يدي ــام أن البن ــتثامرية. ك ــة االس ــل يف املحفظ ــك التعام ــه يف ذل ويكمل

ــي.  ــل الزراع ــة والتموي ــرة والحــرف اليدوي ــات الصغ ــة والصناع ــات التمويلي ــات الصناع مبرشوع
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ــة و متوســطة  ــج طويل ــن النتائ ــوازن ب ــق الت ــم إدارة املخاطــر لتحقي ــآت والرشــيحات عــى تقيي ــك املكاف تســتند سياســة البن
 ”SMART“ األمــد، و قــد تــم توثيــق ذلــك بشــكل ســليم يف النظــام الجديــد لتقييــم األداء، و ذلــك مــن خــال تطبيــق نظــام
ــة و قامئــة عــى العنــرص الزمنــي(، و ذلــك  ــة للتحقيــق، ذات صل ــة للقيــاس، قابل ــاء عــى أســس )محــددة، قابل أي للقيــاس بن
ــراء  ــاد و إج ــه و اإلرش ــع التوجي ــألداء م ــتمرة ل ــة املس ــة يف املراقب ــة املفصل ــية KPIs الكمي ــؤرشات األداء الرئيس ــتخدام م باس
ــة فضــا عــن األهــداف املحــددة عــى أســاس  ــج املالي ــم األداء النهــايئ اســتناداً إىل النتائ ــم تقيي ــة و مــن ث املراجعــات الدوري
نوعيــة.  وتقــع مســؤولية تقييــم أداء أعضــاء اإلدارة العليــا عــى عاتــق لجنــة الرشــيحات واملكافــآت بنــاءاً عــى عوامــل القيــاس 
CAM-  التوزيعــي والجمعــي لنســبة العائــد عــى االســتثامر، وتدابــر املخاطــر املحــددة مبــا يف ذلــك عنــارص التقييــم الداخــي

EL-BCOM وأخــراً عــى العنــارص املتعلقــة بالنشــاط التجــاري.  
وقــد أتخــذ البنــك التدابــر لضــامن عــدم وجــود أيــة مخاطــر ماديــة وعــدم وجــود محــاوالت ألي عضــو مــن أعضــاء اإلدارة العليا 
لتحقيــق مكاســب قصــرة األجــل مثــل التــداول يف األســواق املاليــة أو الدخــول يف أي مجــاالت ذات االنكشــافات عــى مخاطــر 
عاليــة يف مقابــل إمكانيــة الحصــول عــى أي نــوع مــن املكاســب أو االنغــامس يف أي مجازفــات مفرطــة يف تحمــل.  وقــد تــم 
تقييــم جميــع تعامــات البنــك واملحفظــة اإلجامليــة للبنــك مــن قبــل دائــرة إدارة املخاطــر بشــكل مســتقل ورفــع تقريــر بذلــك 

إىل لجنــة إدارة املخاطــر. 
يحــدد تقييــم األداء واملكافــأة للدوائــر الرقابيــة مثــل التدقيــق الداخــي وإدارة املخاطــر بواســطة لجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة 
املخاطــر تباعــا. تســجل معايــر األداء للدوائــر الرقابيــة مــن خــال مــؤرشات األداء الرئيســية املحــددة أو مــؤرشات األداء الرئيســية 
ذات الصلــة لهــذه الدوائــر وال ترتبــط أي مــن مــؤرشات األداء الرئيســية مبســتهدفات ربحيــة أعــامل البنــك مثــل اإليــرادات أو 
ــام الرئيــس  ــرب مســؤولة أم ــة ال تعت ــر الرقابي ــإن الدوائ ــادئ حوكمــة الــرشكات، ف ــا ملب ــة. ووفق ــاح أو األهــداف ذات الصل األرب

التنفيــذي، والجهــاز التنفيــذي للبنــك ولكــن هــي مســؤولة مبــارشة أمــام مجلــس اإلدارة ويتــم تقديــر أتعابهــا تبعــاً لذلــك.
ــم األداء  ــة لتقيي ــط وأوزان كافي ــك رواب ــأ البن ــد أنش ــآت، فق ــتويات املكاف ــن األداء ومس ــة ب ــد العاق ــق بتحدي ــام يتعل وفي
الفــردي وأداء وحــدات األعــامل واألداء التجــاري وفقــا للمســتويات اإلداريــة املختلفــة ملوظفــي البنــك ومبســاعدة مــن الخــرباء 
ــتثامر وأداء  ــى االس ــد ع ــل العائ ــم مث ــر تقيي ــى معاي ــتند ع ــاري يس ــإن األداء التج ــل، ف ــن.  ويف املقاب ــارين الخارجي االستش

ــر.   ــددة للمخاط ــراءات املح ــول واإلج ــظ األص محاف
العنــارص املتغــرة مــن املكافــآت املقدمــة لكبــار املوظفــن تحتــوي عــى مكونــات قصــرة األجــل وطويلــة األجــل. ويبــدأ إدراج 
املكــون طويــل األجــل بعــد مــرور 3 ســنوات مــن تاريــخ املنــح.  وهــذا املبلــغ قابــل للزيــادة أو النقصــان وفقــا ملتوســط األداء يف 
الثــاث ســنوات مــن حيــث معــدالت EPS  وإجــراءات املخاطــر.  ويتعامــل البنــك فقــط عــى أســاس املكافــأة النقديــة املمنوحــة 
عــى العنــارص املتغــرة مــن الراتــب وال يخصــص خيــارات أو حصــص األســهم.  كذلــك، يعتمــد أداء موظفــي اإلدارة العليــا عــى 
قيــاس نســبة العائــد عــى االســتثامر ومحــددة بــوزن 40% ، و30% لــوزن أداء محفظــة األصــول و30% وزن تصنيــف املخاطــر، 
تبعــاً للهيــكل الــذي وضعــه االستشــاريون الســادة/ مكتــب أرنســت أنــد يونــج.  ويحــق لجميــع موظفــي البنــك الحصــول عــى 
حوافــز متغــرة عــى اســاس األداء، فقــط أعضــاء وموظفــي اإلدارة العليــا الذيــن ال يتجــاوز عددهــم 20، هــم املؤهلــون لحوافــز 

متغــرة طويــل األجــل. ومل تكــن أي مــؤرشات ملكافــأت مــن هــذا النــوع تــم منحهــا ألي موظــف.
ــذي  ــس التنفي ــواب للرئي ــه مــن 3 ن ــذي وفريق ــس التنفي ــل: الرئي ــار املوظفــن، مث ــا كب ــاإلدارة العلي ــف املحــدد ب يضــم التعري
مســؤولن مبــارشًة أمــام الرئيــس التنفيــذي؛ وهــم: نائــب الرئيــس التنفيــذي – خدمــات متويــل التنميــة ، نائــب الرئيــس التنفيذي 
– خدمــات دعــم العمــاء ، ونائــب الرئيــس التنفيــذي – الخدمــات املرصفيــة التجاريــة واالســتثامر. أمــا الوظائــف التــي تعتــرب 
“املعرضــة للمخاطــر املاديــة material risk-takers فتشــمل رؤســاء إدارات األعــامل املــدرة للدخــل، وهــي: متويــل املشــاريع 
ــا  ــة.  أم ــات الزراعي ــرة واملرشوع ــات الصغ ــل املرشوع ــة، ومتوي ــارشة، والخزان ــتثامرات املب ــرشكات، واالس ــل ال ــة، ومتوي واملتابع
املهــام الرقابيــة، فتشــمل: رئيــس إدارة املخاطــر، ورئيــس التدقيــق الداخــي واملراقــب املــايل، ورئيــس وحــدة مكافحــة عمليــات 

غســل األمــوال ومســؤول وحــدة االلتــزام الرقــايب. 
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بيان املكافآت املدفوعة يف 2020 )بالدينار الكويتي(

الفئة رقم 1: تشمل 3 موظفن
ثابت

متغرة

الفئة رقم 2: تشمل 5 موظفن
ثابت

متغرة

الفئة رقم 3: تشمل 5 موظفن
ثابت

متغرة



البيانات املالية املجمعة 
وتقرير مراقب الحسابات املستقل

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020
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املحتويات

تقرير مراقب الحسابات املستقل

بيان املركز املايل املجمع

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

بيان التدفقات النقدية املجمع

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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دليل بنك الكويت الصناعي
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