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 أهداف إدارة املخاطر:

 

�� إدارة املخاطر املرتبطة بھ ع�� اساس إطار اس��اتي��  وا�حةمجموعة من األهداف البنك ال�و�ت الصنا�� يتبع 

  .املخاطرعمليات دارة الل إجراءات أساسية �� إمن خرا�خ مصمم لتحقيق تلك األهداف 

 ع�� تحقيق األهداف التالية:  إدارة املخاطر �� البنك ع�� املستوى اإلس��اتي��، �عمل 

 املادية للبنكاملخاطر تحديد  .1

 و عمليات البنك مع تلك ا�حدود، خطط ضمان توافق  و  البنك خاطر املقبولة لدى تحديد حدود امل .2

تحس�ن القرارات املتعلقة باملخاطر/العائد عن طر�ق التواصل مع الوحدات التشغيلية لضمان اتباع عملية  .3

 مراجعة مستقلة و قو�ة ع�� عمل هذه الوحدات،

 بإدارة املخاطر، التقيد باملباديء التوج��ية التنظيمية ذات الصلة .4

ضمان أن خطط البنك اإلس��اتيجية و خطط تنمية األعمال �عتمد �ش�ل سليم ع�� إجراءات فعالة �� تقييم  .5

 املخاطر  

 سةعاكاملتشغيلية �� ظل مجموعة من الظروف الاملالية املحددة لضمان استمرار تقديم األهداف املخاطر رصد   .6

 املخاطر ع�� تحس�ن نظم مراقبة و تنسيق عمليات التعامل مع املساندة اإلدارات التجار�ة و اإلدارات مساعدة  .7

 .ع�� مستوى البنك 

 �عز�ز ثقافة الو�� باملخاطر ع�� مستوى البنك  .8

 

 طار الهي�ل التنظيمي إلدارة املخاطر: إ

 

�افة املستو�ات �� البنك، ابتداء من مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية �اهل تقع مسؤولية إدارة املخاطر ع��  •

و قد تم توثيق هذا اإلطار من خالل دليل تفصي��  إدارة املخاطر. خ��اء نزوال إ�� جميع مدراء اإلدارات و 

ؤولية سكما تقع م للسياسات واإلجراءات متوفر إلطالع جميع موظفي البنك ع�� شبكة اإلن��انت الداخلية. 

�ل مدير إدارة بصفتھ املالك الرئي��ي ع�� عبء -وفقا لقاعدة الرقابة الثالثية-املراجعة الفعالة للمخاطر

داخل البنك و كذلك ع�� إدارة التدقيق املرتبطة بإدارتھ، و ع�� إدارة مخاطر �عمل �ش�ل مستقل مخاطر لل

خاطر بتقديم الدعم الف�ي ل�جنة مجلس غراض تطبيق إطار ا�حوكمة، يقوم رئيس إدارة املألالداخ��. و 

اإلدارة للمخاطر ��دف توجيھ و اإلشراف ع�� التطبيقات الفعالة لعملية إدارة املخاطر ع�� مستوى البنك. 

كذلك، تقدم إدارة املخاطر الدعم الف�ي ملجلس إدارة البنك �� املهام املطلو�ة من ال�جان املنبثقة عن مجلس 

 عن اعتماد ا�حدود القصوى املقبولة للمخاطر و �� مستو�ات املخاطر اإلدارة. و �عت�� مجلس ا
ً
إلدارة مسؤوال

حقيق أهدافھ التشغيلية. و يتم مراجعة ا�حدود القصوى للمخاطر �� �� سعيھ لتال�ي يختار البنك تحملها 

 بواسطة �جنة مجلس اإلدارة للمخاطر تماشيا مع بيئة األعمال و مع املعاي�� 
ً
ة إلس��اتيجياالبنك سنو�ا

 .لبنكالداخلية ل



 2016التقار�ر الرقابية         بنك الكو�ت الصنا��

 
ً
 الثالثالركن  – 3بازل ملعاي�� إفصاحات إدارة املخاطر وفقا

 31/12/2015كما �� 

 

3 | P a g e ر ط ا خ م ل ا ة  ر ا د إ ت  ا ح ا ص ف  إ
 

 كذلك، ي�ون امل •
ً
 ا�حوكمة وإدارةتطبيقات �عز�ز و �غرض الداخلية. ضوابط الرقابة عن إطار  جلس مسؤوال

 أدوار لتنفيذ املخاطر، أ�شئت ال�جان التالية 
ً
مجلس اإلدارة �جنة مجلس اإلدارة للتدقيق، �جنة : محددة ا

 . حوكمةمجلس اإلدارة ل��جنة  و ، األجور �شيحات و إلدارة املخاطر، �جنة مجلس اإلدارة لل�

 إدارة املخاطر و�يئةسؤولة عن املراجعة بصفة مستقلة ع�� فعالية عمليات امل�� الداخ�� إدارة التدقيق  •

ذو مضمون عا�� القيمة و ��  موثوق بھ و البنك، و تحقيق الهدف م��ا و هو رفع بيان الرقابة الداخلية �� 

ضوابط الرقابة الداخلية فعالية �شأن مدى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية إ��  املواعيد املحددة

 الرقابية داخل البنك.  ثقافةال�حالية واملتطورة وقيامها بتعز�ز املرتفعة اوالتخفيف من حدة املخاطر 

 من خالل إدارة املخاطر، موجز بيانات املخاطر مجلس اإلدارة للمخاطر ،ترصد �جنة  •
ً
املرتبطة بالبنك وفقا

 ونوعيا �� السياسة ل�حدود القصوى لتحمل املخاطر، 
ً
ا�خاصة با�حدود القصوى لتحمل موثقة كميا

يلية التفص�ونات يتم مراجعة امل ع�� إدارة املخاطر.  يةة واإلشرافيلرقابو تحدد ا�حدود القصوى ااملخاطر، 

 ا�حدود القصوى لتحمل املخاطر سبيان ل
ً
 ما يتم رصد اختالفات �� بياناتحيثو  �جنة املخاطر.  من قبلنو�ا

اطمئنان ال�جنة ��ذا األداء الفع�� عن التوقعات، يجري استعراض اإلجراءات ال�ي تتخذها اإلدارة لضمان 

قييم تو أيضا بيان بتتلقى ال�جنة تقار�ر منتظمة وشاملة �شأن موجز بيانات املخاطر للبنك، ا�خصوص. 

ومن�جيات قياس املخاطر محفظة أعمال الرئيسية ال�ي تؤثر ع�� �ل و األمور ، طراملخاجميع عوامل 

وجود سياسات وإجراءات مالئمة إلدارة للمخاطر  وتكفل �جنة املجلس  واتجاهات املخاطر املستقبلية. 

تأث��ها  و إدارة املخاطر �� البنك وظيفة ونزاهة  يةاستقاللمدى استعراض فعالة، مع  املخاطر بطر�قة مهنية و 

  .تقييم األعمال واملخاطر االس��اتيجية ضمن إجراءات وسياسات إدارة املخاطر املتبعةالفعال �� 

•  
ً
إدارة املخاطر مسؤولة اإلدارة.  و ت�ون وظيفة  رئيس مجلسأمام مباشرة ي�ون رئيس إدارة املخاطر مسؤوال

السوق والسيولة وجميع أنواع املخاطر مخاطر  و  يةاالئتماناملخاطر  تقييم وإدارةبصورة مستقلة عن 

وإدارة أمن املعلومات مسؤول�ن مباشرة أمام أمن املعلومات ت�ون وظيفة باإلضافة إ�� ذلك،  التشغيلية. 

اطر يتم إدارة املخو�ينما .  مستقلة عن إدارة تكنولوجيا املعلومات)بصفة �عمل و ال�ي (رئيس إدارة املخاطر 

مان الئتع�� مخاطر اتقييم منظم ومستقل تطبق وظيفة إدارة املخاطر دارات، فإن راء اإل من قبل مداألولية 

يد �� تحد اتاإلدار مدراء مع عمل ميع أنواع املخاطر التشغيلية �ش�ل استبا�� و�ج السوق و  و  السيولة و 

ملخاطر ا بدأت مؤشرات الك�ي، وتتبع ورصد مؤشرات املخاطر الرئيسية وتوف�� ا�حلول �لماالقياس  وتوثيق و 

نفيذ تو أيضا فإ��ا �عمل ع�� �سهيل قبولة. املستو�ات املذهب إ�� أ�عد من تتميل إ�� أن أن  KRI الرئيسية

شاريع امل فضال عن القروض الفردية واالستثمار، و تتبع مخاطر  املحافظ اإلستثمار�ة  مبادرات املخاطر و 

أن املخاطر تصنف �� مجموعات من مخاطر منخفضة كما �عمل ع�� التأكد  . اتاملنتجعروض  جديدة و ا�

�خاصة اسياسة التوفرها ال�ي حدود ضمن ا�كب��ة �� أبرز القيم املتطرفة الومتوسطة وعالية، وأن املخاطر 

 محتملة ع�� تلك ال�ي ت�ون لها آثار  املخاطر، و با�حدود القصوى لتحمل 
ً
يتم  حيثالتشغيلية ئر ا�خساا

 فيضها. تحديدها و تقييمها و تخ

 للمناخ  •
ً
 مخاطر. لل�جان لرصد مجاالت محددة تم تأسيس  لنظام املسائلة عن املخاطر، فقد التعاو�ي تطبيقا

صول، توقعات األ  و  �ةخاطر االستثمار املال�ي ترصد مخاطر السيولة و  ألي�و )خصوم (ا�صول و �جنة األ هناك ف

صات املخص االئتمان و � أعمال ال�جنة.  �جنة � عضوا �شطاصفتھ برئيس إدارة املخاطر وال�ي �شارك ف��ا 
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األمور املتعلقة بحاالت التع�� و  و للمشاريع  يةتمو�لالدراسات ال االئتمانية و التسهيالت  مع تتعامل 

صياغة ف ع�� اشر اإل  و �عمل ع�� مراجعة سياسات واإلجراءات أيضا مجموعة ال هناكاملخصصات.  

�� البنك.  و تتمتع بمشاركة من إدارات األعمال التجار�ة ا�خاصة بالبنك وتحديث السياسات واإلجراءات 

�� �جنة السياسات واإلجراءات. كما أن  اخالل عضو���بمسؤوليات لها ا�حق �� التصو�ت من إدارة املخاطر 

، �ملساعدة �� هذا املس�و من أجل اإدار�ة لصيانة وتحديث جميع السياسات واإلجراءات.  اتلد��ا مسؤولي

�� ن �جميع املوظف�الفرصة تاحة إة و يشفافيضمن النت ان�� اإل إدارة املخاطر نظام ع�� شبكة فقد طبقت 

خطط استمرار�ة األعمال �� ع�� تنسيق  إدارة املخاطر .  و �عمل جراءاتاإل سياسات و اإلطالع و متا�عة ال

ص��. الب خارج موقعمن ل�وارث �� حاالت األزمات و االبنك وأ�شطة اإل�عاش 
ً
 نك األ

 

ال ��مل جاهز�تھ �� التأكد من أن البنك �� إلدارة املخاطر  ةساسيأحد الواجبات األ   الضغط: اتختبار ا •

 اتاختبار سينار�وهات املخاطر بينما �ستعد �� تطبيق خطط تنمية األعمال.  �ساعد أسوأ حاالت حدوث 

 صعبةاألعمال �شغيل ظروف طبيعة ردود فعل محافظ األعمال �� حال أصبحت البنك ع�� فهم الضغط 

ولة السيصمود سينار�وهات مستقبلية محددة وتحليل مدى ع�� تطو�ر إدارة املخاطر �عمل  . درجة كب��ةب

ات مواجهة الصدم�� �افية ظل �انت مستو�ات رأس املال ست �� ظل تلك السينار�وهات، و ما إذاوالر�حية 

دة حللتخفيف من مدراء اإلدارات �� الف��ات ما قبل حدوث تلك السينار�وهات فعلھ يب��ة وما يمكن أن الك

تنسق  و  جموعة واسعة من املتغ��ات ذات الصلة بالبيئة ا�حالية. الضغط ماختبارات تلتقط  املخاطر. تأث�� 

�� املتوقعة وغئر ي ع�� ا�خساباستخدام التحليل التصاعدات الضغط وظيفة إدارة املخاطر عملية اختبار 

 إداراتاملقدمة من  االستثمار �ع��ات االئتمان و مخصصات ع�� القراءات التقدير�ة يتم أخذ و املتوقعة. 

النمذجة الداخلية باستخدام أساليب ع�� أساسها املخاطر إدارة قيم تو كخسائر متوقعة التجار�ة األعمال 

 . طقياس سينار�وهات الضغف��ات لرأس املال املطلوب �غطية  و غ�� متوقعة ئر خساالتوقعات التقدير�ة ل�

 اإلدارة و و �جنة مجلس اإلدارة للمخاطر و ملجلس �جنة التنفيذية الضغط إ�� النتائج اختبارات تقدم 

اطر ملخ�� حاالت ضغط البنك اصمود درجة تقييم ألغراض  – املركزي بنك ال�و�ت  –ات الرقابية السلط

�� االعتبار طائفة واسعة من الضغط سينار�وهات تأخذ  مخاطر السوق والظروف االقتصادية.  و  يةاالئتمان

�� �ع تواحتماال مخصصات خسائر القروض اإليرادات، �� تحقيق لبنك إم�انيات االعوامل، بما �� ذلك: 

تثمار�ة االسانخفاض القيمة السوقية لألصول و احتماالت  الدف��ية للبنك؛ ةخسائر االف��اضيا�و القروض 

   .كفاية رأس املالمعدالت واآلثار ع�� 

أس ر سياسة خطط البنك لمرجعية لتحر�ك العمل �� ات الضغط �عمل كمؤشرات نتائج اختبار كذلك فإن 

��  .للبنك رأسمال إضا��أو اعتماد �غي��ا اس��اتي�� األمر ال واتخاذ القرارات حول ما إذا �ان يتطلب امل

 منخفضة.�عت�� دعم رأس املال مخاطر  و البنك عالية للغاية رسملة الوقت ا�حاضر، 

 

 

 

عالم الع�� مستوى الر�ود الكب�� الذي تال بطيء لإلنتعاش الاستمرارا  2015عام شهد   :يةالبيئة املالية والتنظيم •

  .نأورو�ا والص�ضعف املؤشرات املقارنة �� بقيادة الواليات املتحدة ع�� الرغم من  2008قد بدأ �� عام الذي �ان 
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 مؤشراتاالنخفاض واستمرت و هوامش األعمال لقطاع اإلنتاج ثابتة مع ميل إ�� ظلت مؤشرات  ،�� "ال�و�تو 

منذ  السنوات السابقةاملتدنية باملقارنة مع  �اعمالء البنك، ع�� الرغم من مستو�ا�ع��  النظام و ع�� الضغوط 

مستو�ات الذروة، ك ٪ 50من أع�� ار هبوط أسعار النفط إ�� مع استمر و  التقدير�ة. املخصصات  االنكماش و 

أقل من سائر منت�� النفط �� دول مجلس التعاون نسبة ع�� الرغم من ال�و�ت تتأثر بتزحف ثار األبدأت فقد 

   .ا�خلي��

و دخل  . بنك ال�و�ت املركزي اعتمدها حسبما  3 بازل ا�خاصة ب ستمر البنك �� صقل املبادئ التوج��يةا •

ر�ق والتفاعل املستمر مع فمن السلطات الرقابية ت�جيع ال املشاركة النشطة و بفضل مرحلة جديدة البنك 

و معدل صا��  �سبة �غطية السيولة �شأن التنظيمية  3و قد طبقت مباديء بازل إدارة املخاطر. مجموعة 

 . ع�� التقار�ر املقدمة لتمو�ل املستقر ا

مطور ل�حدود القصوى بيان ضمن  tolerance levelsالتحمل ديدة من مستو�ات مجموعة جإدخال تم و قد  •

ا�خ��اء ا�خارجي�ن و قام  خالل السنة. ة دور�بصفة داخليا الضغط وأجر�ت اختبارات لتحمل املخاطر؛  

خطط ا� دارة و نظم العمل بالبنك و اإل  وظيفة إدارة املخاطر للبنك و بتقييم البنك و نظامھ اإلداري و 

ختبارات هذه اال �� البنك و لم يخفق  �ش�ل مستقل. الضغط اختبارات قام ا�خ��اء بإجراء  س��اتيجيات و اال و 

تقييمها. و�� أعقاب هذا العمل واملناقشة مع فر�ق ا�خ��اء، ال�ي تم عاي�� امل فئات و الاملستقلة �� أي من 

للضغط ع�� اإلستمرار  �� اإلستجابة ض �عد التعر مال البنك و موارده رأسع�� أن وضع البنك تأكدت قدرة 

  . املركزي وفقا ملعاي�� بنك ال�و�ت تطلبات رأس املال مل

طو�ل األجل ا�ح�ومي  قرضالإدراج العمل باملركزي ال�و�ت بنك ، أوقف 3بازل تطبيق �عد و ومع ذلك،  •

 ألنھ  Tier IIة الثانيالبنك ع�� الشر�حة رأسمال ضمن 
ً
 قرض"ال يمكن تصنيفھ ، نظرا

ً
" ثانو� ا

ً
�سبب أنھ  و ا

دي قد أ و  .   loss absorption capacityل�خسارة   قدرة االستيعابيةما يفيد بالعقد القرض لم يذكر ��  

كفاية رأس املال، ع�� الرغم من أ��ا ال تزال أع�� بكث�� من املتطلبات عدل ملشاملة إ�� مراجعة ذلك 

و مع ذلك، فإن التخفيض قد اثر  رأس املال. لسياسة خطة وفقا املستو�ات الداخلية من التنظيمية، وأع�� 

حيث شهد عدد قليل من الشر�ات ال�ي لد��ا �سبة انكشاف ارتفاعا  ياالئتما�بالفعل ع�� مستو�ات ال��كز 

ملركزي ا حصل ع�� موافقة بنك ال�و�ت لبنك و اوقد طلب لل��كز  اإلئتما�ي, �سبيا فوق املستو�ات التنظيمية 

 %15نسبة املعمول بھ ب ال��كز حدود أع�� من مستوى ضمن مع هذه الشر�ات إلستمرار �� التعامل ع�� ا

 . من رأس املال

 ��خأت إدارة املخاطر إ�شو قد  •
ً
املركزي ال�و�ت املستخدم من قبل بنك  CAMEL BCOM مطابقة ألسلوب  ا

�ستخدم و أدخلت بيانات املخاطر من خالل �جنة املجلس لألصول و ا�خصوم و �جنة املجلس للمخاطر و 

قام بنك ، 2015�� عام و  من قبل �جان املجلس بما �� ذلك �جنة ال��شيح وامل�افآت. الصادرة عنھ نتائج ال

 لتتناسب مع البيئة ا�حالية. وتحديث و�عز�ز معاي�� التقييم  CAMEL BCOMال�و�ت املركزي بتنقيح أسلوب 

.  حديث بتوظيفة إدارة املخاطر للبنك الصنا�� و عليھ قامت 
ً
 األسلوب املتبع لد��ا تزامنيا

 

 ة:حسب و�االت التصنيف ا�خارجياملخاطر صنيفات ت

 :تصنيف بنك ال�و�ت الصنا�� كما هو مب�ن أدناهالعال�ي لتصنيف "فتش" ل، أكدت و�الة 2015وفم�� �� شهر ن
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 تصنيفات و�الة فيتش

 العملة األجنبية

 تأكيد التصنيف طو�ل األجل

 تأكيد التصنيف قص�� األجل

 تصنيف ا�جدوى 

 التصنيف الفردي

 تأكيد اإلسناد

 تأكيد ا�حد األد�ى من اإلسناد 

 

 املخاطر السيادية

 طو�ل األجل –العمالت األجنبية 

 طو�ل األجل –العملة املحلية 

 

 النظرة املستقبلية

 العمالت األجنبية ع�� املدى الطو�ل  

 العمالت األجنبية السيادية ع�� املدى الطو�ل 

 العملة املحلية السيادية ع�� املدى الطو�ل

 

 

+A 

F1 

bb رفع التصنيف من)  +bb  ( 

C/D 

1 

+A 

 

 

AA 

AA 

 

 

 مستقر

 مستقر

 مستقر

 

ات و التصنيفات املساندة إم�انيالصنا�� ال�و�ت بنك ا�جدارة اإلئتمانية طو�لة األجل ل عليقات فيتش أن�عكس �

 بنسبة ومة ح��لامللكية املباشرة ع�� ذلك �ستند و  ا�حاجة.  تللغاية للدعم املقدم من ح�ومة ال�و�ت �� حاال مرتفعة 

ح�ومي طو�ل األجل أل�شطة ا�تمو�ل الالصنا��، فضال عن ال�و�ت من بنك  %12بنسبة  غ�� املباشرةو امللكية  49%

 . يةللمصارف ال�و�تللدعم القوي ل�ح�ومة ال�و�تية طو�ل التار�خ الالتصنيفات رو�� �� . كما التنمو�ة البنك

 + A د مستوى عنالصنا�� ال�و�ت بنك اإلئتما�ي تصنيفها للتصنيف '"�ابيتال أنت�جنس" لأكدت و�الة من ناحي��ا، 

 :تقييم ع�� النحو التا��و �ستعرض موجز ال  مع توقعات 'مستقرة'.  2015لعام 

 
Foreign Currency Long-term  A+  
Foreign Currency Short Term  A2 
Financial Strength   A 
Support    2 
Outlook – Foreign Currency  Stable 
Outlook – Financial Strength  Stable  

 
 

 الركن الثالث  – 3ازل اإلفصاحات املجمعة حسب ب
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  :الثالثو الركن  3ع�� بازل نظرة عامة 
 

 ، إطار بازل كجزء من اس��اتيجي��ا إلدارة املخاطر ورأس املال. 2005د�سم�� شهر طبق بنك ال�و�ت الصنا�� منذ 

 أر�ان:االتفاق من ثالث و يت�ون 

 

 لية.التشغي االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر ا�خاص بمخاطر  املخاطر ب�غطي حساب األصول املرجحة  الركن األول: 

� رأس مال إضا�أخذ لشركة لاتخاذ وجهة نظر �شأن ما إذا �ان ينب�� املراقب�ن ب �سمح للشر�ات و  :الركن الثا�ي

لشركة لالداخلية و التقييمات النماذج و تدعم  أو لتغطية مخاطر أخرى. تحت الركن األول،  لتغطية ثالثة أنواع املخاطر 

 . املركزي ا�جهة الرقابية، أي بنك ال�و�ت  البنك و تفاعلية ب�ن ال�ي �� العملية هذه 

 �غطي االتصال ا�خار�� للمخاطر ومعلومات رأس املال باملصارف. : الثالث الركن 

 

 : مختلفة الحتساب متطلبات رأس املالباتباع أساليب  3لبازل بادئ التوج��ية املسمح �

 

و  يما�الئتمقابل اإلنكشاف التقييم االحتياجات �ستخدم أوزان املخاطر حيث املقيا��ي األسلوب األول هو  .

 ا القطاع ع�� هذ�� ثابتة 

أوزان اشتقاق �� ع�� نماذج البنك الداخلية الذي �عتمد  IRB   التقييمات الداخلية أسلوب الثا�ي هو  .

 املخاطر. 

 أك�� �عقيدأ  و  هيا�ل كب��ة و الذي يتناسب مع املتقدم األسلوب الثالث هو  .

.  

 للركن األول كفاية رأس املال ، �عتمد حسابات البنك لملركزي لتعليمات بنك ال�و�ت افقا و  
ً
لوب املقيا��ي األسع�� وفقا

 لإلنكشافاتداخلية املصمم خصيصا النمذجة أسلوب ال�ستخدم البنك ات الضغط، ألغراض اختبار .  لكن املوحد

وز للبنك جفإنھ ال يبموجب نظام البنك األسا��ي نك األعمال الرئيسية للبعصب ش�ل و ال�ي �الكب��ة،  يةالئتمانا

أسلوب النمذجة الداخ�� البنك يطبق فإن فقط، الضغط ألغراض و  تجزئة أو العقارات. تحمل أي انكشافات قروض 

 (loss given default)  ةاالف��اضياملعاي�� القياسية �حاالت التع��  لكن �ستخدم  التع��  تداخ�� �حساب احتماال ال

 للمقاييس املعيار�ة وفقا الضغط �� نفس الوقت اختبارات و تجري .  credit conversionي عوامل التحو�ل االئتما�لو 

ياس أساليب قأساس  ات الضغط ع��تقار�ر اختبار .  و قد استندت املركزي بنك ال�و�ت والسينار�وهات املقدمة من 

 . داخلية وتنظيمية

 

مات بنك لتعليووفقا الثالث، الركن  -بازل لسياسة البنك �شأن �� سنة، وفقا  مرت�نالضغط إجراء اختبارات تطبق 

 إ�� نتائج ��اية ع�� أساس البيانات (مت�امل يتم إعداد تقر�ر و   ؛املركزي ال�و�ت 
ً
لسنة كما االنوعية والكمية) استنادا

 عن ال�سم���� شهر 
ً
 إ�� نتائج فتقر�ر الك�ي ، فضال

ً
ك حسب كذل يونيو و نصف السنوي كما �� شهر قط استنادا

 البيانات التقدير�ة. 

 

 : رأس املال مخاطر إدارة 
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تغطية ل�افية رأس املال �� امل��انية العمومية للبنك البنك من موارد �ون ف��ا كفاية رأس املال �� الدرجة ال�ي ت

 متطلبات رأس املال 
ً
 �عمل كمصرف مرهون�ي إذن املجموعة و �عت��  . القر�بو�� املستقبل لألعمال حاضرا

ً
ا�حفاظ ب ا

متطلبات رأس املال لتمك�ن و مراجعة عملية استعراض  �رأس املال �مخاطر إدارة و  رأس املال. �افية من ع�� موارد 

 البنك من: 

 

مركز عملھ تالتجاري، وحيث ي البنك كز �شاطتتلبية ا�حد األد�ى من املتطلبات التنظيمية �� ال�و�ت حيث ير  .

 �ةحصر بصورة 

 وا�حفاظ ع�� ت�لفة األموال يةاالئتمان اتھدعم تصنيف .

 دعم نمو األعمال التجار�ة، والقدرة ع�� الصمود والتغلب ع�� الصدمات .

 

لتوقعات ا وء �� ضرأس املال ومتطلبات  صادر  و متطلبات تقييم م�� ستمرار كفاية رأسمالھ عن طر�ق اإل يضمن البنك  

دارة تلك إ�� وهذا يأخذ �� االعتبار املخاطر املادية للتوقعات فضال عن االس��اتيجيات املستخدمة  املالية ا�حالية. 

 املخاطر.
 

رأس املال حسب ي التنظي�ي ع�� حد سواء. رأس املال  رأس املال االقتصادي و كال من لبنك اإدارة رأس املال تأخذ 

مان االئت األول مخاطر الركن رأس املال حسب �شمل .  إطار بازل األول و الركن الثا�ي من الركن ع�� أساس التنظي�ي 

 الركنتطبيق و�مكن أيضا  أوزان املخاطر ، حساب و طرق ا� 3�شمل قواعد بازل  السوق واملخاطر التشغيلية. مخاطر  و 

 ص �غطي أساسا أنواع أخرى من املخاطر. أنھ أنواع املخاطر الثالثة أعاله، بل مقابل رأس املال ل الثا�ي
ً
ناعيا و �ونھ بن�ا

 ملخاطر ال��كز.  عطي وزنا كب��اذلك �قيد، �عمل ع�� أساس نظام عمل مركز لكنھ ُم 

  ويستخدم البنك إطار رأس املال و 
ً
 للمساعدة �� تحديد احتياجاتھ من رأس املال االقتصادي. إجراءات الضغط داخليا

 

و يتم تقييم  ا�حدود الدنيا التنظيمية �� جميع األوقات. أع�� من �افية  b uffersبمّصدات  ھظالبنك احتفاو يضمن 

ارة داملجلس إل و�جنة �جنة مجلس اإلدارة للتدقيق تقار�ر دور�ة إ�� تقدم ��ا  و هذه املصّدات من قبل إدارة املخاطر 

مراجعة ا�حدود القصوى لتحمل املخاطر، وعملية حوكمة املخاطر كجزء من سياسة إدارة رأس املال وعملية إدارة 

 عملية اختبارات الضغط.   و  املخاطر 

 

من صادر  ضباالحتياجات املتوقعة من رؤوس األموال واملتقدير�ة توقعات اختبار الضغط �� البنك عملية تنتج 

تطلبات ا�حدود الدنيا من املالوفاء ب ھلتأكد من أنھ يمكناللبنك. وهذا يتيح البنك الضغط مجموعة من سينار�وهات 

احتياجات رأس بفوق رأس املال التنظي�ي للوفاء كفاية املصّدات ى تقييم مد و الضغط؛ الرأسمالية التنظيمية �� بيئة 

 عنصرا رئيسيا �� عملية التقييمالضغط  عملية اختبار ا�حد األق��ى. و �ش�ل نقاط من االقتصادي إذا اق��ب املال 

 .  (ICAAP) س األموالالداخ�� لكفاية رؤو 
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، 3ازل من باملوحد �شأن حساب كفاية رأس املال التنظي�ي حسب الركن األول، فقد اعتمد البنك أألسلوب املقيا��ي 

ق االئتمان والسو مخاطر بنك ال�و�ت املركزي �� تحديد رأس املال املطلوب ل�ل م�ون من م�ونات تبعا لتوصية 

 و متخصص يقدم أيضا التسهيالت املصرفية التجار�ة لعمالئھ، وي البنك هو بنك تنمكما أن  واملخاطر التشغيلية. 

جعل ياإلحتياطيات ال�خمة املف�ح ع��ا، ال�و�ت. هذا، جنبا إ�� جنب مع دولة طو�ل األجل من ح�ومة يتمتع بدعم 

�� اإلضافية   ICAAPتطلبات أخذ مح�ى �عد ، 3تطلبات بازل ملا�حد األد�ى رأس املال املتوفر للبنك أع�� بكث�� من 

 تحديد رأس املال االقتصادي. املصّدات ��  و اإلعتبار حسب اإلطار ا�جديد للركن الثا�ي 

 

ھ من نأالقادمة، فللسنوات الثالث للبنك األصول وفقا ل�خطة االس��اتيجية لھ �� محفظة مع التوسع املخطط و 

أس املال ر فوق ا�حد األد�ى من املتطلبات التنظيمية وتقديرات  �سبة كفاية رأس املال إ�� حد كب�� املتوقع ان تظل 

فرص التنويع �سبب انخفاض ضد   cushion؛ و هذه الرسملة القو�ة توفر  وقاية االقتصادي �� املستقبل القر�ب

، ح�ى لو  خدمة وتطو�ر القطاع الصنا�� �� ال�و�ت. لنظام البنك ��  ةيا�ح�ومالتشريعات 
ً
 ي�ح�ومالدعم اتم رفع نظر�ا

 
ً
كفاية رأس املال بنسبة تتجاوز معدالت قو�ة لحفاظ ع�� فإن البنك سيواصل ا�من معادلة كفاية رأس املال، �ليا

 إ�� فإن  ،و�� الواقع بفارق كب��.  3معاي�� بازل 
ً
باستثناء القرض   3بازل �سبة كفاية رأس املال اإلجما�� استنادا

 .2015د�سم��  31كما ��  %46.89انت األجل ، � طو�لا�ح�ومي الدائري 

 

 رأس املال: هي�لة و كفاية 

 

 فإن ، اال�خمة إلختيار�ة املصرح ��ا حتياطيات اإل  مليون دينار �و��ي و  20 بقيمة باإلضافة إ�� رأس املال املدفوع

 300,000,000بمبلغ قابل للتجديد طو�ل �� عبارة عن قرض طو�ل األجل طو�لة األجل البنك موال الهي�ل الرئي��ي أل 

رسوم بموجب املأول مرة ��  ال�و�تدولة من ح�ومة  ، مقدممليون دوالر أمر��ي تقر�با) 990(= دينار �و��ي ("دك") 

البنك �� تمو�ل املشاريع متوسطة وطو�لة األجل للمق��ض�ن ��  شاريع�ستعملھ إدارة امل، 1973الصادر �� سنة م��ي األ 

 330 (= دك مليون  100قرضأ إضافيا بمبلغ ال�و�ت دولة كما قدمت ح�ومة  يسرة. الصنا�� �شروط ممن القطاع 

  تقر�با)مليون دوالر أمر��ي 
ً
 استثمار��� ش�ل اعتمادا

ً
اريع الصغ��ة املش�غرض تمو�ل محفظة الصنا�� ال�و�ت لبنك  ا

 �� هي�ل رأس املال.اي أدوات مالية معقدة أو مركبة البنك  ىليس لدو  اإلسالمية. ألح�ام الشريعة وفقا 

 

 الكيانات الفرعية: 

لبنك ال�و�ت  لبال�امت�ن مملوكت�ن تا�ع�ن يمتلك البنك شركت. هو بنك ال�و�ت الصنا��الرئي��ي الكيان االعتباري 

كة شر  ("كيب�و")، و شركة مساهمة �و�تية مغلقة و �� لصناعية (كيب�و)، هما: شركة مشاريع ال�و�ت ا ،الصنا��

ة �يجزر الهند الغر  ،�ايمانجراند شركة ذات مسؤولية محدودة م�جلة �� جورج تاون، جز�رة و �� املحدودة،  صنا��

  ال��يطانية (معا "املجموعة"). 

 

داد س نتيجة عدماستحوذ عل��ا البنك عقد وإدارة األصول ال�ي  لالستثمارات املحلية و شركة كيب�و �� أداة املجموعة 

ال  ذي بال، و شركة صنا�� ليست   مجموع أصول املجموعة. تقر�با من �� املائة  6و �ش�ل �سبة القروض املحلية؛ 
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ً
 مادي�ش�ل عنصرا

ً
�� ركزي املبنك ال�و�ت املقدمة إ�� أس املال بيانات كفاية ر قدم ت و  البيان املا�� للمجموعة،من  ا

 مجمعة للشر�ات التا�عة.بيانات ك

 2015د�سم��  31 –املال  هي�ل رأس 

Tier I Capital  
 220,275                                                                                          1الشر�حة  –رأس املال 

  

Permanent Shareholder Equity  
 20,000                                                                             حقوق الملكیة الدائمة

 
Reserves: 

 اإلحتياطيات
   

Statutory reserves 
  32,598                  اإلحتياطيات التنظيمية

Voluntary reserves 
 اإلحتياطيات االختيار�ة

 136,887  

Fair value reserve 
 إحتياطيات القيمة اإلسمية

 11,792  

Retained Earnings 
 الدخل املحتفظ بھ

 20,999  

Additional Tier I capital 
  1رأس مال إضا�� شر�حة 

Nil  

  

Tier 2 Capital    
 5,739                                                   2الشر�حة رأس املال 

  

 5,739                                   املخصصات العامة املسموح ��ا 

 228,014                                                             جما�� رأس املال املؤهل �عد اإلستقطاعاتإ
 

  



 2016التقار�ر الرقابية         بنك الكو�ت الصنا��

 
ً
 الثالثالركن  – 3بازل ملعاي�� إفصاحات إدارة املخاطر وفقا

 31/12/2015كما �� 

 

11 | P a g e ر ط ا خ م ل ا ة  ر ا د إ ت  ا ح ا ص ف  إ
 

 

   
 

31/12/2015رأس املال املطلوب لألصول املوزونة بمخاطر اإلئتمان كما ��  دكاالف     

 موزونة باملخاطر  صا�� اإلئتمان  فئات األصول 

 ملخاطر اإلئتمان

  (املحفظة القياسية)

اإلنكشاف (�عد استبعاد 

CRM)  ت�لفة رأس املال 

 ---        144                البنود النقدية 1

 693                        147,490         مطالبات ع�� جهات سيادية 2

 ---         ---             مطالبات ع�� منظمات دولية 3   

 ---         ---             PSEمطالبات ع��  4

 ---         ---             MDBمطالبات ع��  5

 25,464    127,294          مطالبات ع�� بنوك 6

 334,696                   353,276            مطالبات ع�� مؤسسات تجار�ة 7

 ---          ---             مطالبات ع�� أصول مضمونة 8

 ---          ---             مطالبات إئتمانية 9

 ---           ---             قروض جزئية تنظيمية 10

 3,669      3,747            انكشافات متأخرة األداء 11

 94,598    94,598            إنكشافات أخرى  12

 459,120   726,549         إجما�� اإلنكشافات 

 57,343     رأس املال املطلوب مقابل مخاطر اإلئتمان

    ا�حد األد�ى من رأس املال املطلوب ملخاطر اإلئتمان

    رأس املال املطلوب ملخاطر السوق 

 5,609                                        إجما�� اإلنكشافات املوزونة ملخاطر السوق 

 659   ا�حد األد�ى لرأس املال املطلوب ملخاطر السوق 

    رأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية

 40,068                   إجما�� اإلنكشافات املوزونة للمخاطر التشغيلية

 5,209         ا�حد األد�ى لرأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية 

    

 486,237   إجما�� اإلنكشافات املوزونة للمخاطر

    

 63,211  س املال املطلوب ملخاطر اإلئتمان و مخاطر السوق و املخاطر التشغيلية رأإجما�� ا�حد األد�ى ل 

     

       رأس املال املؤهل

 Tier 1  222,257     

 Tier 2  5,739             

 803,,164    رأس املال املؤهل غ�� املستخدم 

     

      معيار كفاية رأس املال

 % 46.89     / بنك الكو�ت املركزي 3معيار كفاية راس املال وفقا لبازل 

     

 % 45.71            فقط  1معيار كفاية راس املال وفقا لرأس املال الشر�حة 

 .%45.71    1الشر�حة  –معيار كفاية راس املال 



 2016التقار�ر الرقابية         بنك الكو�ت الصنا��

 
ً
 الثالثالركن  – 3بازل ملعاي�� إفصاحات إدارة املخاطر وفقا

 31/12/2015كما �� 

 

12 | P a g e ر ط ا خ م ل ا ة  ر ا د إ ت  ا ح ا ص ف  إ
 

 الرافعة املالية: �سبة 

 

 موثوق بھ � تدب�� تكمي�قائمة ع�� املخاطر لتطبيقها كسيطة وشفافة وغ�� رافعة مالية �عت�� ��سبة  3طار بازل أدخل إ

) تقييد تراكم النفوذ �� القطاع 1(إ��  الرافعة املاليةالقائمة ع�� املخاطر.  ��دف �سبة متطلبات رأس املال ع�� 

      تصاد؛ االقكذلك ب ل�ي يمكن أن تضر بالنظام املا�� األوسع و و استقرار و خفض اإل زعزعة عمليات املصر�� لتجنب 

 . املخاطر قائم ع�� �سيط وغ�� باستخدام تدب��  "مساند" سهل و ع�� املتطلبات القائمة ) �عز�ز 2و (

 

 إطار لرأي القائل بأن ا�جنة بازل �عتمد 
ً
 لنسبة �سيطة للرافعة املالية �عت�� هاما

ً
ع�� قائم الإلطار رأس املال  ومكمال

من مصادر  بنود  التقاط واسع و�اف لكال ذات املصداقية �� ال�ي تضمن  أساس املخاطر؛ و�سبة الرافعة املالية

 . امل��انية و بنود خارج امل��انية لوضع البنك

 

) Tier 1 capitalاألو��   رأس املالشر�حة رأس املال (البسط،  أ��ا إجراء  3وفقا لبازل �سبة الرافعة املالية �عرف 

 ع�� 
ً
 سبة مئو�ة: �� صورة �هذه النسبة إظهار (القاسم املش��ك)، مع �سبة اإلنكشاف مقسوما

 .%3الدنيا �� الرقابية نسبة الأن ف ،ل�و�ت�� ا . (%)�سبة اإلنكشاف  رأس املال/إجراء  �سبة الرافعة املالية = 

 
 مجمعة – 2015دیسمبر  31نسبة الرافعة المالیة لبنك الكویت الصناعي كما في 

 
 Item Leverage ratio 

Framework (000) 
 On-balance sheet exposures  

1. On-balance sheet items  624,028 
 2. (Amounts of assets deducted when calculating theT1 of the 

capital) 
0 

3. Total On-balance sheet exposures 624,028 
 Derivative Exposures  

4.  Gross Exposure(including the amount of additional factor) 6,552 
5. (Adjustments) 0 
6. Total derivative exposures 6,552 
 Securities financing transaction exposures  

7. SFT Assets 0 
8. Total securities financing transaction exposures 0 

 Off Balance sheet items  
9. Commitments 181,620 

10. (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)  (145,296) 
11. Total Commitments 36,324 
12. Contingencies 84,012 
13. (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)  (48,188) 
14. Total Contingencies 35,824 
15. Total Off Balance sheet items 72,148 

 Capital & Total Exposures  
16. Tier 1 Capital 222,276 
17. Total Exposures 702,728 
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 Leverage Ratio  
18. Basel III Leverage Ratio 31.63% 

 

 

 دارة مخاطر االئتمان:إ

 
األطراف املقابلة �� السوق  أو البنك أي من عمالء الناتجة �� حال �جز مخاطر االئتمان �� مخاطر ا�خسارة املالية  

 أك و  ،الرئيسية للبنكالدخل مصادر �عت�� أحد منح االئتمان  لبنك. تجاه االتعاقدية  ملوفاء بال��اما��من ا
ً
��ها تحمال

 . للسيطرة عل��اتھ طاق و  هقدرا كب��ا من مواردالبنك يخصص و ��ذا ا�خصوص، مخاطر األك�� أهمية؛ لل
 
لبنك  ف اينكش كما أساسا من تمو�ل املشاريع وتمو�ل رأس املال العامل. البنك تنشأ املخاطر االئتمانية ال�ي تواجھ  

راف أطمع  اتتسو�و أرصدة الا�خزانة، بما �� ذلك سندات الدين، عمليات شئة عن ناأخرى  يةمخاطر ائتمانع�� أيضا 

 متوفرة للبيع.أصول  السوق و  مقابلة ��
 
ملخاطر حمل ات والرقابة و باستقاللية وتقييم املخاطر ع�� مستوى البنك  اتتوج��تقديم الهو دور وظيفة إدارة املخاطر  

لسياسات ا�جنة تمت مراجع��ا من قبل اإلدارات ع�� مستوى البنك سياسات االئتمان لقد وضع  و  االئتمانية. 

يضع الهي�ل مخاطر االئتمان الذي عمل رقابة طار إمجلس اإلدارة عتمد ��عضو�ة رئيس إدارة املخاطر).  واإلجراءات (

القروض و �ش�ل  . ع�� مستوى اإلدارات جنب مع سياسات إدارة املخاطر جنبا إ��  ،االئتمانا�خاص بإدارة مخاطر 

ش�ال أل قد ينكشف أيضا ع�� الرغم من أن البنك للمجموعة صدر الرئي��ي للمخاطر االئتمانية املللعمالء  ياتوالسلف

وقد  لدين. للبنوك وال��امات القروض وسندات ااملقدمة ع�� سبيل املثال، القروض   ،أخرى من مخاطر االئتمان

�غرض تحديد درجة مالئمة قابلية وتحليل املخاطر، رصد �دف �دارة املخاطر و إجراءات البنك إل سياسات صممت 

مدى و التع��ات و قياس  املخاطر مراقبة  ضوابط، و الحدود و ا� و  ، appropriate risk appetiteالبنك لتحمل املخاطر 

وصيات تجميع بمراجعة و تصنيف إدارة املخاطر �ش�ل مستقل املخاطر. �عمل تصنيف تقييمات املتا�عة و كفاية 

 ال العامل رأس امل  و اريع لمشاملتعلقة بالتمو�ل املا�� و التجاري لاالئتمان �ل ع�� حدة املقدمة من إدار�ي منح  قروضال

مانية االئتاملحفظة نوعية وحركة ال ا�جودةورصد تقوم إدارة املخاطر بالقياس الكّ�ي للمراجعات وتمو�ل التجارة. كما 

 ع�� مستوى البنك. 
 

لعمالء اعدد من انتماء تركز للمخاطر االئتمانية عند تقوم إدارة املخاطر بصفة خاصة بمراجعة تركز املخاطر .  و يحدث 

ع��  م���� قدر ؤثر يبما قد خصائص اقتصادية مماثلة لد��م  إ�� نفس املجموعة، أو �شار�ون �� أ�شطة مماثلة و 

تمد عنتيجة لذلك، �ظروف األعمال التجار�ة.  التغ��ات االقتصادية و خاصة �� حاالت التعاقدية  مالوفاء بال��اما��

 و  ةرافيا�جغال��كزات �� عدد من املجاالت بما �� ذلك، ع�� سبيل املثال، املراجعة املستمرة �حاالت ال��كز  لبنك ا

التنويع من خالل وضع مبادئ توج��ية حاالت السيطرة و امللكية.  و يتحقق  و  ةوالقطاع الصناعيف��ات االستحقاق 

 و من رأس املال. ومع ذلك،  %15ال تتجاوز ع�� حدة لألطراف املقابلة با�حدود القصوى لإلنكشاف 
ً
للنظام نظرا

  � اإلرتفاع. ال��كز إ�خطر لذلك يميل القطاعات الصناعية، الذي يحدد نطاق عمل البنك ضمن األسا��ي للبنك، 
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 داخلي البنك نظاما لتصنيف املخاطر االئتمانيةوضع 

ً
و تو��ي  . 10إ��  1من مقياس ع�� اإلنكشاف حاالت  �جميع ا

�� البنك  ن�دور�ة �جميع تصنيفات املق��ضالراجعة تقوم بامل جدد و ا�عمالء لالتصنيفات االئتمانية لبإدارة املخاطر 

 معاي�� محددة للتصنيف باستخدام 
ً
 تمان، و االئاملوزونة ملحفظة  اتتصنيفمتوسط الخاطر املإدارة و تراقب  . داخليا

 املحفظة. �ل فئة من فئات املخاطر داخل كذلك ل

 

ة إ�� قاعدللتع�� يقاس يحدد االحتماالت االف��اضية خوارزمية ع�� أسس قائم خاطر نظام املإدارة كذلك، طبقت 

 �ستخدم هذا النظام و  ؛نظام التصنيف االئتما�ي الداخ��ط بو النظام مرتب . �خمةبيانات خارجية 
ً
حقق للتحاليا

و حيث أن القطاع يتجھ إ�� اإلنتقال   بوجھ عام. االئتمانو محفظة من �حة التقييمات الداخلية للقروض الفردية 

 إ�� ا�خسائر اإلبالغ الرقا�ي الدو�� �شأن التحديد املبكر للمخصصات إ�� نظام 
ً
حاالت ث و املتوقعة دون حداستنادا

 .متعددةإسنادية قاعدة البيانات هذه وظائف أن تؤدي من املتوقع ف، ةفعلي�ع�� 

 

القروض و �عكس محفظة عادة بالضمانات املقبولة. اإلنكشافات تأم�ن يتم مخاطر االئتمان، و �غرض ا�حد من 

� و � – األخص للوحدات الصناعية �� ال�و�تالبنك ع�� اإلقراض داخل ال�و�ت وع�� ا�حالية حرص  ياتوالسلف

 أفضل للمخاطر  و  ةجيدالبلد ال�ي يتفهم البنك ديناميكيا��ا بصورة 
ً
البنك �ا.  إن ف� ال�امنةحيث توفر للبنك فهما

 تركز لديھ 
ً
 ائتمان ا

ً
جنب ال��كز تاملخاطر ذات الصلة عن طر�ق يدير البنك  و نظامھ األسا��ي للقطاع الصنا�� �سبب  يا

 حسب املناطق ا�جغرافية.ت اإلنكشافات ع�� ا�حدود، مع�ن و�� حاال �� قطاع صنا��  املدين�� ا�جانب 

 

 اهتمامالبنك يو�� 
ً
 خاص ا

ً
 أ�شئت عن طر�ق ال�جان ال�ي املتأخرة با�حسابات  ا

ً
شة و يجري مناقلهذا الغرض. خصيصا

ئمة املخصصات املال إذا لزم األمر، يتم تحديد ؛ و تخذةإلجراءات العالجية املا�خاصة بمتا�عة هذه ا�حاالت و االتداب�� 

 مقابلها.  

 

مان ��دف إ�� ض، منضبطةالبنك �امال، عمليات إئتمانية اإلدارات، فضال عن مستوى و قد وضع البنك ع�� مستوى 

اطر إدارة مخ�� األداة األساسية �عت�� و  . �حيح و سليم �ش�لو اعتمادها و رصدها و مراقب��ا  دقة تقييم املخاطر 

. يجري مراجع��ا و تحدي��ا ال�ي  االئتمانيةو اإلجراءات مجموعة السياسات �� االئتمان 
ً
ظام صارم نالبنك و يتبع دور�ا

ميع ج ، كما تقوم إدارة املخاطر بتقييممدينل�ل تقييم دقيق وشامل ل�جدارة االئتمانية للموافقات �ش��ط إجراء 

 طلبات التمديد و التجديد ل�حاالت اإلئتمانية القائمة.   واالستثمار و بطلبات اإلئتمان  التوصيات

 

 ل و  ،االئتمانلطلبات تقييم دقيق إجراء ا�حدود االئتمانية �جميع العمالء �عد تقرر 
ً
مر فيتطلب األ ، اتإلجراءتبعا

دارة م التعب�� عن قابلية اإل ة؛ و يتمعين�ات مستو اع�� من حدود االئتمان �� تقر�ر موافقة مجلس اإلدارة ا�حصول ع�� 

ج. املنتنوع  واملق��ض و القطاع اإلقتصادي  و املخصصة حسب الدولة  اإلئتمانية  حدودالعامة لتحمل املخاطر با�

 قررة. املاإلئتمانية حدود ل�تجاوزات كذلك، يلزم استخدام صالحيات منح اإلئتمان داخل البنك �شأن أي 

ت �عت�� هذه ال��كزا الصناعة و القطاعات  واألعمال التجار�ة و و القطاع اإلقتصادي حجم حسب ا���كزات يتم رصد ال

ال امل�� املائة من قاعدة رأس  15 ال��كز عند �سبةال��كز نك ال�و�ت املركزي و ��ذا ا�خصوص، يحدد ب . محدودة
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املحفظة حسب القطاع يتم  جميع ال��كزات ��و /البنك املركزي؛ 3 �عر�ف إطار بازل بمفهومھ الشامل للبنك حسب 

 عن كثب مراقب��ا 
ً
 معاكسة. لظروف مالية أو اقتصادية تحسبا

فاية مع العناية بضمان كمنح االئتمان؛ يحرص البنك ع�� عملية توثيق و استكمال املستندات لوضع الضمانات قبل 

 رهنيل تقديم ، يطلب من العم. �� حالة القروض الصناعيةالالزمةثائق و حماية املستندات و الو 
ً
 عقار� ا

ً
ابل مقأول  ا

��  و لقرض. و يحتفظ بحد أد�ى كغطاء للضمانات �ساوي مرة و نصف لقيمة ا ،الثابتة واملنقولةموجودات املشروع 

مع مراقبة غطاء الضمانات من قبل وحدة  أساس ر�ع سنوي يتم التقييم ع�� قابلة للتسو�ق، حقوق ملكية حالة 

 تفيد أول.  مع اعتبار البنك مساملشمولة �� إطار القرض ع�� املوجودات تأم�ن شامل ب��تيب املق��ض املتا�عة، و يل��م 

 

ستمر مع البنك و ع�� مستوى املحفظة و ذلك بالتواصل املع�� مستوى تقوم إدارة املخاطر برصد و مراقبة التجاوزات 

السيطرة ع��  شأن املخالفات �� الوقت املناسب و �مناسبة  اتبحيث يمكن اتخاذ إجراء ،إدارات األعمال التجار�ة

د أسلوب تحدي تصنيف املخالفات و و �شرح �� ا�جزء التا�� كيفية  االستحقاق بقدر اإلم�ان. تجاوزات توار�خ 

 . املخصصات

 

صنيف ؛ و يتم التعامل مع تيوما 90ملدة أنھ غ�� منتج �� حال تأخر سداد الفائدة أو مبالغ أصل القرض قرض صنف الي

 خارج البنك.أطراف ي أل  �اسر�ة وال يف�ح ع�"غ�� منتج" بصفة 

 

أن لن  ةمعقولبدرجة  تاحتماال توفر اإلعتقاد بوجود �� حالة ع�� أنھ غ�� منتج القروض صنف باإلضافة إ�� ذلك، ي

 مستقبلمن الفائدة  %100تحصيل يتم 
ً
م ما لإ�� تصنيفها كقروض منتجة القروض مرة أخرى إعادة هذه ال يتم و  . يا

حصيلها �ش�ل سليم، و يتم تلقروض ال�ي تم تأمي��ا بالنسبة ل . مبالغ الفوائد و أصل القرض املستحقةجميع �سدد 

�ل حالة ع�� حدة ع�� أساس لكما يحدد البنك مخصصات إضافية   �ش�ل منتظم، فإ��ا تصنف كقروض منتجة. 

و يضمن اتباع إجراءات متحفظة �� تقدير السلطة التقدير�ة لإلدارة. م املخصصات و باستخداتوصيات �جنة 

 .��ذا ا�خصوص التنظيميةاملخصصات بأن تم تحديد مخصصات تجاوزت بكث�� املعاي�� الرقابية 

 

 معلومات عن اإلنكشافات اإلئتمانية

 

 السداد / املتع��ة و املخصصات مقابلها:  متأخرة األصول 

 

املخصصات  التعليمات �شأن و املنتظمة غ�� �عر�فات بنك ال�و�ت املركزي �شأن القروض الصنا�� ال�و�ت بنك يتبع       

  مقابل ا�حاالت املتع��ة. 
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 :كيفية احتساب املخصصات و  يةالئتماناإلنكشافات اتصنيف نب�ن ما ي�� 

 

 املقيم�ن):و غ�� املقيم�ن (للعمالء  ئتمانيةالتسهيالت اإل  

 

 يصنف القرض أنھ غ�� منتظم �� ا�حاالت التالية:  .1

املعتمد حد عن ا� %10ن يز�د عبما باستمرار وجود فائض يظهر الرصيد املدين �� ا�حساب ا�جاري  ⋅

 ل�حب ع�� املكشوف ل

  �حب ع�� املكشوفمعتمد للدون حد مدين ا�حساب ا�جاري  ⋅

 تجديدان��ت صالحي��ا و لم يتم سداد رصيدها القائم  و قرر البنك عدم ئتمانية اإل تسهيالت ال ⋅

 الوضع اإلئتما�ي ع�� أساس التسهيالت 

 دفعات سداد القرض متع��ة ⋅

 تأخر سداد الفوائد املستحقة ⋅

 

 تصنيف القروض غ�� املنتظمة:  .2

 و أقل من يو  90املستوى:  �� حال وجود أي من املخالفات املبينة أعاله ملدة تز�د عن دون  ⋅
ً
 180ما

 م�حوظ �� الوضع املا�� للعميليوما؛ أو �� حال تقدير البنك وجود تدهور 

و أقل يوما  180لف��ة تز�د عن املبينة أعاله أي من املخالفات وجود الديون املش�وك �� تحصيلها:  ⋅

 تدهور م�حوظ �� الوضع املا�� للعميل�� حال تقدير البنك وجود يوما، أو  365من 

�� يوما، أو  365أعاله لف��ة تتجاوز مدة املبينة املخالفات �� حال وجود أي من الديون املعدومة:  ⋅

 تدهور م�حوظ �� الوضع املا�� للعميل.تقدير البنك وجود 

 

  املخصصات املطلو�ة:  .3

 تحدد املخصصات حسب ما هو مب�ن أدناه: 

   %20   دون املستوى: ديون 

  %50    مش�وك �� تحصيلها:ديون 

  %100     الديون املعدومة:

 

�عد خصم �عض اإلنكشاف ال�ي ال تخضع للمخصصات املحددة جميع حاالت مخصصات عامة مقابل  %1تحدد 

إلبالغات لتطبيق املعاي�� الدولية لحاليا �ستعد البنك  و  املركزي. ال�و�ت بنك لتعليمات الضمانات املسموح ��ا وفقا 

أخرة متالقروض حاالت كيفية معا�جة ا�جدول أدناه يب�ن  وب التحديد املبكر للمخصصات. �شأن أسل 9الرقابية  رقم 

من  % 3.65الفوائد) عد استبعاد (�؛ حيث بلغ الرصيد النقدي الفع�� املستحق ضمن املحفظة اإلئتمانية  السداد

 .31.12.2015اإلنكشافات اإلئتمانية كما �� 
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 2015د�سم��  31كما �� 

 من إجما�� املبلغ املستحق % (أالف دك)  املبالغ املتع��ة وجوب السدادفئة ف��ات 
0<30 1,262 9.15 

31<90 10,679 77.45 
91<180 0 - 

181<364 0 - 
1 year (365) <3 year 1,847 13.40 

  - سنوات) 5 – 3(الديون املش�وك �� تحصيلها 

 - - سنوات) 5(أك�� من الديون املعدومة 

   
  13,788 إجما�� املستحق املتأخر    

  378,005  إجما�� اإلنكشافات اإلئتمانية

اإلنكشافات املستحقة املتأخرة كنسبة مئو�ة % من إجما��  

 اإلنكشافات اإلئتمانية

3.65%  

 31.12.2015كما ��  %1.09�سبة  يةالئتمانإ�� اإلنكشافات ا (NPL) القروض غ�� املنتجة  �سبة كما بلغت 

 

 السيادية: القروض  -ب 

 مللتصنيف اإلئتما�ي حسب اتصنف القروض املتع��ة و املخصصات مقابلها 
ً
  .ل��ابنك إنجصفوفة وفقا

 

 : ةاالئتماني اتلتصنيفا - ج

قروض  4-1ب�ن القروض و�عت��  . 10 – 1من  يإ�� مقياس تصــــــــنيف�ســــــــتند يتبع البنك نظام تصــــــــنيف ائتما�ي داخ�� 

تصــــــــــــنف قروض غ�� منتجة أو ع��  10-6ب�ن منتجة، و القروض قروض   5B  C5و 5Aفئات ال�� ممتازة، و القروض 

 "تحت املالحظة": 

  حول اإلنكشافات اإلئتمانيةعلومات م

 فئة األصول  

 (املحفظة العادية) 

 بنود خارج امل��انية **** بنود امل��انية 

  144 بنود نقدية    .1

  147,490 مطالبات ع�� قروض سيادية  .2

   مطالبات ع�� منظمات دولية   .3

   PSEمطالبات ع��   .4

   MDBمطالبات ع��   .5

 6,614 120,679 مطالبات ع�� بنوك  .6

 62,866 290,411 مطالبات ع�� مؤسسات تجار�ة   .7

   مطالبات ع�� أصول مضمونة  .8

   مطالبات ع�� مشتقات إئتمانية   .9

   قروض جزئية متوافقة رقابيا    .10

   مؤهلة قروض إس�انية  .11

 81 3,666 انكشافات متأخرة السداد  .12

 9,202 85,396 انكشافات أخرى   .13
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 78,762 647,786 اإلجما��  

 �� ال�و�تموجودة االئتمانية غ�� املمولة اإلنكشافات : جميع الحظة**** م

 

 31/12/2015كما ��  وزيع ا�جغرا�� لإلنكشافاتتال       

 
 

 2015د�سم��  31كما ��  القروض و السلفياتجما�� املتوسط اليومي إل 
  

  2015دیسمبر  31  2015دیسمبر  31 

 % متوسط الرصید الیومي % متوسط الرصید الیومي 

 100.00 283,880,350.65 100.00 299,231,723.28 اإلجمالي الكلي للقروض و السلفیات

 52.76 149,783,855.54 50.75 151,861,313.66 1قروض و سلفیات: القرض الصناعي 

  تسھیالت إئتمانیة –قروض و سلفیات 
147,370,409.62 49.25 134,096,495.11 47.24 

 
 35.23 100,022,267.24 38.68 115,733,261.62 تجاریة -القروض الصناعیة 

 
 0.41 1,157,309.78 0.39 1,175,947.24 قروض أخرى

 
 11.57 32,843,504.97 10.07 30,129,681.72 حسابات سحب على المكشوف/ مكشوفة

 
 0.02 69,998.57 0.02 69,422.23 خطابات اعتماد معلقة و مساتندات

 
 0.00 3,414.54 0.09 262,096.81 أوامر دفع

 
 

 31/12/2015محفظة األستحقاقات املتبقية للقروض و السلفيات كما �� 
 

املحفظة�اإلجمالية�  القرض�الصنا����شروط�ميسرة�   
القروض�و�السلفيات�  

 �شروط�تجار�ة

 � 

2015د�سم���  
2014د�سم��� �2015د�سم���   

د�سم����

2014 
�2015د�سم���  

د�سم���

2014�  

لغاية�شهر�واحد�  62,555 39,861 8,094 7,278 54,461 32,583 

أشهر�3�– 1�  49,233 46,812 14,347 9,902 34,887 36,910 

شهر�12�– 3�  61,742 51,683 22,616 25,014 39,125 26,669 

سنة�3�– 1�  63,833 87,161 61,965 65,386 1,868 21,775 

 

 

 

 

 1قروض و سلفيات: القرض الصنا��   إجما�� القروض و السلفيات

  

 �سهيالت إئتمانية  –قروض و سلفيات 

  
  2014د�سم��   2015د�سم��   2014د�سم��  2015د�سم��   2014د�سم��  2015د�سم��  

 %99.13 132,665 %99.19 138,784 %100.00 148,174 %100.00 154,082 %99.59 280,839 %99.62 292,866 الكو�ت

 %0.33 441 %0.32 446 %0.00 0 %0.00 0 %0.16 441 %0.15 446 أورو�ا

أسيا و 

 الباسيفي�ي
680 0.23% 723 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 680 0.49% 723 0.54% 

اإلجما�� 

 الك��
293,992 100.00% 282,003 100.00% 154,082 100.00% 148,174 100.00% 139,911 100.00% 133,829 100.00% 
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سنوات��5�– 3�  44,748 46,155 36,858 41,725 7,889 4,430 

سنوات��5أك���من��  11,882 10,331 10,201 (1,132)  1,680 11,463 

الرصيد�كما������اية��

 العام
293,992 282,003 154,082 148,174 139,911 133,829 

 

 31/12/2014حسب التوزيع ا�جغرا�� كما ��  –القروض املتع��ة 

 

 مخصصات مقابل القروض املتع��ة قروض متأخرة السداد  

 2014 2014 2014 2014 

 800 839 1,019 1,693 الكو�ت

     دول مجلس التعاون ا�خ�جي�� أخرى 

 800 839 1,019 1,693 اإلجما�� الك�� 

القروض املتع��ة كنسبة مئو�ة % من 

 محفظة القروض القائمة

0.57% 0.35% 49.50% 81.5% 

 �سبة التغطية 

 
 

 31/12/2015كما ��  حسب القطاع –محفظة القروض و السلفيات 
                                                                                         

  Regular & Irregular Loans and Advances of the Bank 
  

  Outstanding Balance Outstanding Balance  Total Provision Total Provision  
  2014  2015  2014  2015   

Chemicals 16,291,182.15 5.78% 16,947,731.86 5.76% 162,234.79 4.33% 169,480.29 4.55% 
Food & Beverages 15,109,457.26 5.36% 15,081,805.12 5.13% 138,800.68 3.71% 140,689.27 3.78% 

Metal Products & Engineering 91,267,159.23 32.36% 91,247,485.13 31.04% 1,161,719.38 31.03% 1,190,195.64 31.95% 

Construction & Building Material 68,799,627.47 24.40% 58,555,284.29 19.92% 1,217,807.17 32.53% 1,115,523.69 29.95% 

Trading and Commerce 160,225.00 0.06% 196,950.00 0.07% 1,602.25 0.04% 1,969.50 0.05% 

Furniture 2,670,424.39 0.95% 3,067,642.38 1.04% 26,709.19 0.71% 30,681.37 0.82% 
Textile 102,689.86 0.04% 116,484.63 0.04% 1,026.90 0.03% 1,164.85 0.03% 
Marine 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 

Paper & Printing 7,803,223.20 2.77% 8,700,270.68 2.96% 78,033.22 2.08% 87,003.70 2.34% 
Government 722,503.65 0.26% 680,304.49 0.23% 7,225.04 0.19% 6,803.05 0.18% 

Oil and Gas 43,117,345.86 15.29% 59,878,232.35 20.37% 431,173.46 11.52% 598,782.32 16.08% 
Agriculture and Fishing 430,000.00 0.15% 379,262.12 0.13% 4,300.00 0.11% 3,792.65 0.10% 
Others (Non-Financial) 35,088,117.59 12.44% 38,694,878.22 13.16% 369,031.69 9.86% 374,275.32 10.05% 
Non-Financial Sectors 281,561,956.66 99.84% 293,546,332.25 99.85% 3,599,664.77 96.14% 3,720,362.63 99.88% 

Financial Sectors 440,932.78 0.16% 446,128.68 0.15% 144,414.28 3.86% 4,468.22 0.12% 
Total Sectors 282,002,889.44 100.00% 293,992,460.93 100.00% 3,744,079.05 100.00% 3,724,830.85 100.00% 

                  
  General Provision & management decision   15,523,293.00   20,863,733.98   

  Total Provision       19,267,372.05   24,588,564.83   

 

 خاطر االئتمانية:�حد من املا
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يتخذ  حق املقاصة و فإن البنك يمارس مطالبات البنك ضد العمالء، ال�ي ال يتم ف��ا �سو�ة �� ا�حاالت  التسو�ات:

أساس ع��  ةبطالبحقھ �� املأثناء س�� اإلجراءات القانونية، يحتفظ البنك و  . إجراءات املطالبة ع�� أساس صا�� املبلغ

 . قانونيةأمور أي عن غ�� قصد منھ �شوء حداث إلتجنب و تجاهل أية دفعات جزئية صا�� األص��، املبلغ ال

مثل ادية اإلعتي اتيقبل أنواع الضمان، فإن البنك ضماناتلزم ف��ا أخذ �� ا�حاالت ال�ي ي :اتالضمان وإدارةو تقييم  

رفية املص /التجار�ة �خصية/ع�� األصول الثابتة، و الضمانات الالرهن و املوجودات املنقولة، ، و الرهون ع�� النقد

� باعتباره املستفيد �� حال ا�خسارة. و � �� وثيقة التأم�ن ذات الصلةإدراجھ يصر البنك ع�� الرهن، �� حالة و  إ�خ. ..

�جدارة االئتمانية للضامن با�حصول ع�� معلومات يتخذ ما يلزم لإلطمئنان �شأن االبنك ن فإ، حاالت وجود كفيل

ي الذي األسا��هو املدين الضامن كما لو �ان نفسھ ينظر إ�� مالية �املة عن الضامن، ع�� األساس املنطقي أن البنك 

 يأن يلزم 
ً
تقديم  يجبفيما يتعلق بالضمانات املصرفية، اإلئتما�ي.  و  حجم االل��امبصورة متناسبة مع   �ون مؤهال

 . شرط مسبقكاملع�ي من املصرف رس�ي حد ائتما�ي 

 

 و 
ً
 افية داخلياال�يتمتع باملهارات و املوارد البنك ، فإن صنا��التمو�ل متخصصة لل باعتباره مؤسسةلطبيعتھ نظرا

  املرهونة للبنك. ألصول الثابتة األنواع األخرى من اغ��ها من  تقييم املشاريع واملصا�ع و تمكنھ من 

 

ـ تلك ديدوجھ التحاإلنتاجية ع�� لصناعات يحدد النظام األسا��ي للبنك قاعدة عمالئھ �� ا تركز املخاطر االئتمانية:  

الفئة،  ضمن تلك، و �� القطاع الصنا�� يتركز ائتما�يحدث و�ناء ع�� ذلك،  . ةصناعيال�ي تحمل تراخيص كيانات ال

مجموعة واسعة من األ�شطة. باإلضافة إ�� ذلك، �شارك البنك �� القروض يمثلون البنك من عمالء تت�ون محفظة 

درجات الدورات ي درجة من أل خضع تال البنك قاعدة عمالء مع مالحظة أن املش��كة للمصارف غ�� املقيمة. 

 اإلقتصادية. 

 

 كما ��  االئتمانخفض املخاطر و تحو�ل عامل تطبيق �عد  يةاالئتماناإلنكشافات 

31.12.2015 

 

 مخاطر اإلئتمان

 صا��

 اإلنكشافات اإلئتمانية 

 اإلنكشافات

 (أالف دك) اإلئتمانية 

 قبل �عد

  
 األصول فئة 

 (املحفظة العادية)
  

  بنود نقدية 144 144 

  مطالبات ع�� قروض سيادية 147,490 147,490 693

  منظمات دوليةمطالبات ع��    

  PSEمطالبات ع��    

  MDBمطالبات ع��    

  مطالبات ع�� بنوك 127,293 127,294 25,464

  مطالبات ع�� مؤسسات تجار�ة 353,276 334,696 334,696

  قروض تجار�ة رقابية   

  مؤهلةقروض إس�انية    
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  انكشافات واجبة األداء 3,747 3,747 3,669

  انكشافات أخرى  94,598 94,598 94,598

     

  اإلجما�� 726,548 707,969 459,120

  اإلجما�� الك�� 459,120

 

 

 : دارة مخاطر السوق إ

 

ل�ي قد و ا ھ التجار�ة، أو قدرتھ ع�� تلبية أهداف أعمالھأر�اح البنك أو رأس مالاملرتبطة ب خاطر املمخاطر السوق �� 

 تتأثر 
ً
أسعار و  أسعار القروضالتغ��ات �� مستوى أو تقلبات أسعار السوق أو األسعار مثل أسعار الفائدة، �سبب  سلبا

ة �� الص�وك املالية املرتبط ةمتأصله املخاطر هذ السلع األساسية وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية. 

 البما �� ذلك القروض املمنوحة البنك �عمليات و/أو أ�شطة 
ً
 و ألسعار التجار�ة والودائع واألوراق املالية والتجار�ة تبعا

مخاطر  و  االستثمار عمليات ا�خزانة و لسوق �� ا مخاطر و تكمن غالبية اإلنكشافات ع��   حساب األصول واملشتقات. 

 .  ةضمؤسسة القابللسلبية أسهم �� بنك و ال�ي التا�عة للالسوق من خالل حقوق امللكية املحلية لشركة كيب�و 

 

 ي��: كما السوق إدارة مخاطر �� �� بنك ال�و�ت الصنا��  خاطر تحدد أهداف إدارة امل

 

 مراقب��ا حدود و تطبيق ا� قياس و السوق بواسطة اتباع نظام صارم لمخاطر السيطرة ع��  فهم و  ⋅

 التسو�ات  /اتالصفقإجراءات ضمان الدقة ��  ⋅

 خاطر املدارة شفاف إل رقا�ي و نمو األعمال التجار�ة ضمن إطار �سهيل  ⋅

 قياس و اإلبالغ عن مخاطر  السوق غ�� املتداول  ⋅

⋅  

عمالئھ ل محدودة �سبيا، باستثناء إدارة دف�� العمالت األجنبية �حسا��ا ا�خاص و املرتبطة بالبنك مخاطر السوق �عت�� 

بنك الحيث أن املشتقات ألغراض التحوط، ال�ي �ستخدم ف��ا نادرة الحاالت ا�الصنا�� املحلية، و�� من القطاع 

و�جري باستمرار رصد أ�شطة لذلك ا�حدود املناسبة وضعت مخاطر السوق. وقد يتجنب إ�� حد كب�� اإلنكشاف ع�� 

 .��ذا ا�خصوص ا�خزانة واالستثمار 

 

مار البنك استثلدى  الصنا�� ع�� القروض الصناعية وا�خدمات املصرفية للشر�ات. ال�و�ت بنك اهتمام ينصب 

سهم �و�تية ظة ألد��ا محف (كيب�و) ال�ي �ستثمر �� السوق املحلية و لھ بال�امل  ملوكةشركتھ التا�عة امل�� طو�ل األجل 

ثمار عاملي�ن مدراء استمن خالل املبتدئة شاريع امللبنك �ستثمر �� دف�� ـأسهم ادو�� �� م�ون غ�� متداولة. وهناك أيضا 

هم هبوط االستثمارات �� األسانكشافا��ا محدودة �� مخاطر  مارات �� ذات طبيعة طو�لة األجل و . هذه االستثمعروف�ن

� عمليات �شارك �البنك ال و .  االستثمارات الفرديةهناك حدود قصوى ع��  تنويع هذه االستثمارات و و يتم باشرة. امل
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ى مخاطر السوق األخر �� من األ�شطة ذات سلع أو الو  وا�خيارات اتملشتقاوالتجارة �� أاألسهم أو السندات التجار�ة 

 العادية.  �ةاملصارف التجار�ة واالستثمار ال�ي �شارك ف��ا عادة معظم 
 

جية سيولة �� السوق، واس��اتيو معدالت الالسوق ظروف �� االعتبار تحليل مع األخذ مخاطر السوق و مراقبة يتم رصد 

 دودخ��ة تداوالت السوق.  و يضع البنك ح األعمال التجار�ة و 
ً
اإلنكشافات ع��  و الدولة  حجم االستثمار و حسب  ا

ملطلقة خفض املبالغ اع�� �ساعد هذه ا�حدود  والبنك ك�ل. للمتعامل�ن فضال عن املراكز املفتوحة األطراف املقابلة 

  .األ�شطة ال�ي تنطوي ع�� مخاطر السوق البنك حدود وقف ا�خسارة لبعض وضع ملخاطر السوق. باإلضافة إ�� ذلك، 

 

البنك ال يملك حاليا محفظة تداول : لعمالت األجنبيةالسوق ا�خاصة بانكشافات محفظة التداول و صرف امخاطر 

و ليس لديھ أي انكشافات �� عمليات املال. أسواق العمالت األجنبية أو عمليات صرف �� �� األسهم ذات قيمة تذكر 

ألجنبية العمالت افقد تم اعتبار جميع املراكز عمليات املبادلة اآلجلة بومع ذلك، ؛ السلعتقات أو �� �� املشتداول ال

 .مليون دينار �و��ي 6.5بقيمة تبلغ شتقات اإلنكشاف ع�� املكجزء من 

 

 مخاطر السوق 

 

 ألسلوب القياس املوحد
ً
 متطلبات رأس املال وفقا

   فئة املخاطر  ت�لفة رأس املال

 1  مخاطر أسعار الفائدة    0

 2  مخاطر مراكز االسھم    0

 3  مخاطر سعر الصرف بالعمالت األجنبیة    406

 4  مخاطر السلع    0

 الحد األدنى لرأس المال المطلوب مقابل مخاطر السوق 659

    

 إجما�� األصول املوزونة ملخاطر السوق  5069

 

 كز حقوق امللكية كما �� دفاتر البنك امر 

 

 للطبيعة املتخصصة للبنك، و�موجب 
ً
 ��اتيجية و اسألغراض  ، �ستثمر البنك �� أسهم الشر�اتنظامھ األسا��ينظرا

�قيات إدارة االستثمارات املباشرة وال�مالية.  تقوم أر�اح رأستحقيق فضال عن تتعلق �عالقات األعمال التجار�ة، سباب أل 

�� مشاريع جديدة ��دف تحقيق م�اسب  اتاستثمار عاملية، و تدخل ��  األسهم ال�ي لها أ�عاد محلية و بإدارة محفظة 

اريع مشبواسطة شركة هم لالستثمارات داخل ال�و�ت عامليا. و تدار محفظة األس�� أسواق األسهم ا�خاصة مالية رأس

مع الية بيانا��ا املالصنا�� و يتم تجميع  ال�امل لبنك ال�و�تمملوكة ب(كيب�و) و �� شركة تا�عة   الصناعيةال�و�ت 

 الصنا��. ال�و�ت بنك بيانات 
 

�� تلك ال�ي تتالءم مع أهداف البنك للتنمية الصناعية ع�� املدى الطو�ل، ومن املتوقع  االستثمارات االس��اتيجية

 االستثمارات االس��اتيجية �� األسهمو  . عالقات األعمال التجار�ة ذات الصلة شبكةأن �ستفيد البنك من حيث وجود 



 2016التقار�ر الرقابية         بنك الكو�ت الصنا��

 
ً
 الثالثالركن  – 3بازل ملعاي�� إفصاحات إدارة املخاطر وفقا

 31/12/2015كما �� 

 

23 | P a g e ر ط ا خ م ل ا ة  ر ا د إ ت  ا ح ا ص ف  إ
 

رقابة لالشر�ات القائمة واالستثمار �� مشاريع جديدة، وكذلك فيما يتعلق بممارسة لضمان النمو والتنمية ��دف إ�� 

تثمارات و تدير شركة ال�و�ت لإلس . �عرضت للتع�� ا�حاد و منخفظة األداء مما تطلب اإلستحواذ عل��اع�� الشر�ات ال�ي 

املدرجة  ألسهم للشر�اتلتبادل عمليات  ��مباشرة الدخول  قبل االكتتاب، أو �ودائع األسهم الصناعية اإلستثمار �� 

لتقييمات او تخضع  ةسلبي�عت��  �ةستثمار اإل حفظة فإن هذه املحيث أن هذه استثمارات طو�لة األجل، و �� البورصة. 

شهد تقلبات �ال يزال مؤشر بورصة ال�و�ت فاإلقليمية والعاملية، السوق اتجاهات ، و �سبب تأث��ات السوق  تحر�اتإ�� 

 شديدة. 

 

 مارسة السيطرة العالجية ع��يتم اإلحتفاظ ��ا مل سهم. و محفظة األ جزءا ضئيال من املتع��ة االستثمارات �ش�ل 

 . فقطكيب�و كإنكشافات محلية تحت إدارة تدخل  و ضعف أداءها،  و �عرضت إ�� تدهور أوضاعها الشر�ات ال�ي 

ونة لألغراض امل�م�اسب رأس املال وتلك تحقيق الهدف املتمثل �� امل�ونة لغرض املحفظة  اتالتفر�ق ب�ن م�ونيتم 

بتحقيق  اتعتوقفضال عن الهبوط مخاطر من املسلم بھ أن االستثمارات �� األسهم تحمل و أعاله. بينة س��اتيجية املاال 

غطية انكشافات لت�� دفاتر البنك  %100، يتم ت�و�ن رأسمال بنسبة 3 ازل لبوفقا للمبادئ التوج��ية و  عائدات عالية. 

االستثمارات ال�ي تقوم ��ا إدارة االستثمارات جميع خاطر و تصنف إدارة امل . مخاطر جميع االستثمارات �� األسهم

 . إدارة املخاطر�� داخليا صنيف األسهم املطور تسلوب أاملباشرة وال��قيات باستخدام 

 

 دارة مخاطر سعر الفائدة:إ

 

 تحر�ات أسعار الفائدة سلبا ع�� صا�� إيراداتال تؤثر حيث بحساسية سعر الفائدة مدى إدارة هو الهدف بوجھ عام، 

 ةئدافإيرادات الالدخل من �� صا�� املحتملة تقلبات ع�� أ��ا اليتم قياس مخاطر أسعار الفائدة البنك من الفائدة. 

 interest rate gapات ألسعار الفائدة فجو الويستخدم البنك تحليل  .لفائدةالسوق لالناجمة عن التغ��ات �� أسعار 

analysis   عدم مواءمات سعر الفائدة الناجمة عن لقياس حساسية اإليرادات منmismatches ب�ن عادة التسع�� إ

 .و ب�ن البنود خارج امل��انية طلو�ات القابلة للتأثر بالسعر مراكز األصول و امل

 

جزئيا �سعر ) مع دوران القرض 1973اعتبارا من سنة ال�و�ت (دولة من ح�ومة عاما  20ملدة  رض ع�� قالبنك حصل 

 ع�� مدى إجما�� القروض  1/2 بنسبة بمعدل ثابت
ً
��  و الصناعية ال�ي �عهد ��ا البنك. و اإلل��المات �� املائة سنو�ا

املورد . هذا دولة ال�و�ت من ح�ومةدينار �و��ي مليون  100تم تمديد القرض �� ش�ل قرض إضا�� بمبلغ ، 2007عام 

 عنصر �عت�� الت�لفة منخفض 
ً
 هام ا

ً
 ��  ا

ً
ليات إقراض عمالبنك �� و �شارك  قاعدة الت�لفة اإلجمالية للبنك. حساب جدا

الت�لفة الثابتة خارج إطار صادر و تطبيقات ميتعامل مع وإ�� هذا ا�حد،  دل ثابت للقطاع الصنا��. معمدعومة ب

 سابات مخاطر سعر الفائدة.. ح

 

ل�و�ت ابنك لدى خصم مسعرة حسب سعر ا� عائمة و بالدينار ال�و��ي جميع القروض املتبقية ، �عت�� إ�� حد كب�� 

 . سعر ا�خصملعند �غي�� البنك املركزي و يتم إعادة �سع��ها  الهامش زائد  ،املركزي 
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ها؛ و أهمالدوالر األمر��ي �عت�� العمالت األخرى، و من ب�ن  . يالدينار ال�و��بموجودات البنك مقومة من  %90حوا�� 

ء وعا�ل وما مع عمومع ذلك يتطابق إال أنھ رغم عدم أهميتھ،  فإن اإلنكشاف،فيما يتعلق بجميع العمالت األخرى، 

 أوعية اإلستحقاق.من 

 

 أثر التحساسية ، مثال ضغطظروف الع�� الدخل تحت تأث�� ذلك لقياس الضغط من وقت آلخر، يتم إجراء اختبارات 

 .املركزي لدى بنك ال�و�ت �� سعر ا�خصم  %1بنسبة  نخفاضاإل إ�� 
 

  دفاتر البنك مخاطر أسعار الفائدة �� 

 

؛ ةختلفملأوعية األستحقاق اعدم التطابق ب�ن األصول وا�خصوم �� نتيجة لدفاتر البنك مخاطر أسعار الفائدة �� تنشأ  

ط التحو عمليات قيمة � مخاطر اإلنخفاض �هناك وعاء استحقاق. و ضمن ا�حدود املقررة ل�ل تلك تحفظ  ،ومع ذلك

 ،محدود من الالعب�ن �� سوق الدينار ال�و��ي ب�ن املصارف عدد وجود ال�و��ي إ�� العمق، مع �سبب افتقار سوق الدينار 

و األدوات املتاحة فقط حسب . األجل قص��ةاإلستحقاقات خارج تظل عشوائية و ب�ن املصارف حيث أن العمليات 

وات األدمن وسندات ا�خزانة ��   ،واحدالشهر التدخل املباشر لل التدخل، و سندات سندات�� املركزي بنك ال�و�ت 

أث�� كب�� لها تي�ون  أناملركزي ال�و�ت تدخالت بنك ل ، يمكن. نتيجة لذلكاملتاحة لنشرالفائض من السيولةالوحيدة 

مصدر أن ت�ون �و��ي الدينار ال� سوق �سعر فائدة أدوات تحوط �عدم وجود و من شأن  ؛KIBORسعر الكيبور  ع�� 

�شاط  )أالعوامل التالية: (يتم السيطرة عليھ بفضل مخاطر أسعار الفائدة أمام إلجما�� للبنك ؛ إال أن اإلنكشاف اقلق

ل (ج) تمو� القروض التجار�ة ع�� أساس سعر عائم؛ و �سع�� ) با�خزانة؛ (محفظة استثمارات عمليات دارة و فعالية إ

 .مستقلة عن السوق �ذلك �� و بواسطة القرض ا�ح�ومي قروض املشاريع 

 

 ف دك)حساسية سعر الفائدة (أال 
 2015د�سم�� 

 بالدينار الكو��ي 

  سنة 1لغاية  سنوات 5-1 سنوات 5فوق 

 األصول املدرة للفوائد 390,060 137,876 23,664

 مطلو�ات بالفائدة 304,042 - -

23,664 137,876 86,019 GAP 

 تراكمية gap�سبة  86,019 223,895 247,559

KD 2,475.6  ��غي�� ع�� السعر  %1ا�حساسية إ� 

 
 

 حساسية سعر الفائدة 

 )أالف (الدوالر األمر��ي بالدينار الكو��ي 

 2015د�سم�� 

 بالدوالر األمر��ي

  سنة 1لغاية  سنوات 5-1 سنوات 5فوق 

 األصول املدرة للفوائد 35,162 - -

 مطلو�ات بالفائدة 75,801 50,000 -

- (50,000) (40,639) GAP 

 تراكمية gap�سبة  (40,639) (90,639) (90,639)

KD       (906.4)   ��غي�� ع�� السعر  %1ا�حساسية إ� 
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   KD 1569.20     تغییر على السعر %1إجمالي الحساسیة بالدینار الكویتي إلى 

   
   
 
 

 دارة مخاطر السيولة: إ

 

صا��  ��لز�ادة مفاجئة نتيجة عند استحقاقها البنك ع�� الوفاء بال��اماتھ �� عدم قدرة تتمثل مخاطر السيولة 

 و لعميل إلقراض اهذه التدفقات املوارد النقدية املتاحة ؛ و �� هذه ا�حالة، سوف �ستنفذ التدفقات النقدية 

مل��انية اإ�� تخفيض يمكن أن يؤدي نقص السيولة ، ا�حاالتأق��ى �� و  واالستثمارات والودائع. النشاطات التجار�ة 

و �عت�� مخاطر عدم القدرة ع��  قدرة ع�� الوفاء بال��امات اإلقراض. العدم احتمال األصول، أو مبيعات العمومية و 

املالية سة باملؤسالظروف املرتبطة �� جميع العمليات املصرفية، و�مكن أن تتأثر بمجموعة من  ةالقيام بذلك متأصل

 وع�� مستوى السوق. 

 

و�سب السيولة و و ا�خصوم األصول فجوات عدم موائمات استحقاقات رصد يتم إدارة مخاطر السيولة بواسطة 

�حة ر مستقرة عند مستو�ات م ،، سواء بالعملة املحلية واألجنبية�� البنكسيولة املس��دفة.  و قد ظلت معدالت ال

�� وضع يمك��ا من اإلقراض بالعملة ال�ي �� ة استمر البنك �� بناء عالقات مع املؤسسات ال�و�تي؛ و 2015خالل 

ص��ة قصدمات السيولة ملعا�جة حاالت توجد خطط للطوارئ ، مما يوفر تنويع قاعدة تمو�لية للبنك.  كذلك، األجنبية

ارات ستثماإل  األصول وا�خصوم و جماعيا بواسطة �جنة  هااملخاطر وتقييمو تخضع هذه املخاطر ملراقبة إدارة  األجل. 

حدود ا�بلطاملا ال��م ع�� الدوام  إدارة السيولة و �شأن ملركزي بتعليمات بنك ال�و�ت البنك و يتمسك ا �و). لأ(

خاطر و اإلبالغ الرقا�ي ملإدارة �شأن  3التنظيمية للفجوات؛  فضال عن ذلك، فقد طبق البنك املباديء التوج��ية لبازل 

فإ��ا ) 31.12.2015لكن �� �ل األوقات كما �� الوقت ا�حاضر (، فإ��ا متقلبة، �غطية السيولةو حول �سبة  . السيولة

 .%100بنسبة التنظيمية تتجاوز ا�حدود 

 

 :لسياسات املحاسبيةا

 

يان الدخل ب  �� وال�ي ال تصنف بالقيمة العادلة الوقت لف��ة غ�� محددة من يتوجب اإلحتفاظ ��ا األصول املالية ال�ي 

و  بيع. لاملحتفظ ��ا ح�ى استحقاقها ف�ي تصنف ع�� أ��ا أستثمارات متاحة لألصول ا واملستحقات و القروض بيان  و 

بھ توافر تيؤشر ��ا �� السوق الذي  العادلة ع�� أساس ر�ع سنوي و ��ا هذه االستثمارات بقيميتم اإلبالغ الرقا�ي عن 

مكن تحديد يالصناديق ال�ي ال الستثمارات ا�خاصة �� األسهم غ�� املدرجة أو ابالنسبة ملشار�ات  و  تقييمات السوق. 

.  اإلستثمارات األخرى املتاحة للبيع تقدر موثوق ف�بصورة العادلة ��ا قيم
ً
بقيمة داية ب�ا، فيتم إدراجها بت�لفة أقل �ع��ا

 خر أ ل شاملدخعمود "مباشرة �� قدرة حققة مبدون م�اسب أو خسائر مبالقيمة العادلة ��ا ثم تقاس مرة أخرى ت�لف

Other Comprehensive Income  ."   املعلناستثمارات القيمة العادلة املدرجة �� البورصة ع�� سعر السوق �ستند 

 لت�لفة املعامالت. ومات �� تار�خ امل��انية العمومية دون أي خصكما (سعر الشراء) 

 املا��. الرقا�ي إلبالغ الدولية لعاي�� ع�� امل �ستند جميع تصنيفات االستثمارات 
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 .تتوفر املعلومات الكمية املتعلقة باالستثمارات �� البيانات املالية مالحظة:

 

 

 دارة املخاطر التشغيلية: إ

 

املخاطر التشغيلية �� مخاطر ا�خسائر املباشرة أو غ�� املباشرة الناجمة عن العوامل البشر�ة واألحداث ا�خارجية، 

املخاطر التشغيلية متأصلة �� عمليات البنك. �شمل املصادر ، و �عت�� الداخليةو النظم وعدم كفاية أو فشل العمليات 

 وأمن تكنولوجيا املعلومات، واالستعانة بمصادر خارجيةالتشغيلية  اتالعمليصداقية الرئيسية للمخاطر التشغيلية: م

 يات اإلستحواذ عملت�امل  و  ةاالس��اتيجي اتواالعتماد ع�� املوردين الرئيسي�ن، وتنفيذ التغي�� التشغيلية  للعمليات

والتوظيف والتدر�ب واالحتفاظ باملوظف�ن، واآلثار الرقا�ي جودة خدمة العمالء واالمتثال و  ةبشر�ال اءخطو األ  االحتيال

 لتتم إدارة هذه املخاطر من خال، و تحديد وقياس وإدارة املخاطر التشغيليةبيل��م البنك و  االجتماعية والبيئية. 

و اإلجراءات اإلدار�ة و الضوابط الرقابية و األدوات السياسات مت�املة ع�� مستوى البنك أو ع�� مستوى منظومة 

ا�خاصة بالعمليات التشغيلية و مراقب��ا ع��  هو تحديد مؤشرات املخاطر الرئيسيةو أحد العناصر الهامة  . الرقابية 

�� تطبيق و عن كثب مع وحدات العمل إدارة املخاطر عملت قد فع�� وجھ ا�خصوص، ،  و العملمستوى إدارات 

�دف � ملخاطر التشغيلية بما �� ذلك نماذج التقييم الذا�ي، والدراسات االستقصائيةتحس�ن أساليب العمل �� إدارة ا

 .يةخسائر التشغيلا��عز�ز الرقابة والتقليل من �غرض املخاطر ا�حرجة نقاط ال��ك�� ع�� 

 

 إدارة املخاطر التشغيلية إ��:البنك �� طار ��دف إ

 

 البنك يتحملها مخاطر التشغيلية ال�ي اإلبالغ الرقا�ي لل فهم و  ⋅

 وأخطاء التشغيلاإلبالغ عن مؤشرات املخاطر الرئيسية  و رصد  ⋅

 فائدة، ال مقابل �لفةخفض حاالت تكرار حاالت املخاطر التشغيلية و أثارها ع�� اساس الت فهم و  ⋅

 املتبقية باستخدام التأم�ناإلنكشافات إدارة  ⋅

⋅  

 اتباع ضوابط الرقابة اإلدارات املسؤولة عن ع�� عاتق مدراء دارة املخاطر التشغيلية الرئيسية إل تقع املسؤولية 

مع ال��ك�� ع��  يةخاطر التشغيللدى �ل م��م.  و تتبع آلية للتقييم الذا�ي ملراقبة امل يةبيئة التشغيلللاملالئمة الداخلية 

 دإدارة التدقيق الداخ��  إدارة املخاطر و تؤدي  . مجال العمليات التشغيليةمؤشرات املخاطر الرئيسية ا�خاصة ب
ً
ورا

ض إ�� �غطية �عالبنك فقد عمد باإلضافة إ�� ذلك، ؛ ا�حفاظ ع�� سالمة البيئة الرقابية و إجراء مراجعة حيو�ا �� 

ملخاطر حاالت ا  عالية منالنسبةو �عت�� ال  .يةتأمينبواسطة وثائق  ،كن التحكم ��ا داخلياال�ي ال يم ،املخاطر التشغيلية

 من منخفضة ، �� ح�ن الية امل ��االتشغيلية للبنك ت�لف
ً
�ون ذات تأث��ات تملخاطر التشغيلية حاالت ا�سبة ضئيلة جدا

 .2015استمر هذا الوضع ع�� مدى عام  و ة، مادي
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 ، بما �� ذلك: �حماية سر�ة وسالمة املعلومات والبيانات املخزنةالالزمة إلجراءات يطبق البنك ا

 

 �حماية الشبكة من التدخل ا�خار��   firewallا�جدار الناري نظم تطبيق  .

 النظم اتتطبيقتطبيقات التحكم ع�� الدخول إ��  .

 يةالتشغيلاإلجراءات املزدوجة �� الرقابة االمتثال ملبدأ  .

 الداخليةمختلفة �� ضوابط الرقابة عمليات و ات إجراءتطبيق  .

 الن�خ املتماثل للبيانات ع�� اإلن��نت ع�� خوادم مستقلة اتعمليتطبيق  .

 لطوارئ �� املوقعخطط ا .

برامج اإل�عاش  و    business continuity plans�شغيل األعمالاستمرار�ة خطط طواريء خارج املوقع ألغراض  .

 disaster recovery programsال�وارث �� حاالت 

 

خالفات ا�حاالت و امل البيئة األمنية و صفة مستقلة برصد بتقوم  و �عت�� وظيفة أمن مسؤولة أمام رئيس إدارة املخاطر 

 من ، 2015للمعلومات؛ و �� عام األمنية 
ً
 أساسيا

ً
ح�� التطبيق، و النظام املصر�� دخلت هذه الوظيفة باعتبارها جزءا

�� النظم   vulnerability assessmentيجري العمل ع�� إنجاز إجراءات تقييم داخلية و خارجية ملواطن الضعف  

  املتبعة. 

 

وحلول  بما �� ذلك املعامالتو �عمل البنك ع�� �عز�ز و رفع قدرات البنية التحتية لنظام تكنولوجيا املعلومات لديھ 

 .فرص النمو مستقبال�سمح بقاعدة إدارة املخاطر �غرض تأسيس  و البيانات إدارة تخز�ن 

 

�� الوقت ا�حا�� يطبق أسلوب القياس املوحد �� البنك ، فإن 3وفقا لبازل رأس املال ��دف اإلل��ام بمعيار كفاية 

فقا و ھ يتم حساب و  ثالث سنوات. للمخاطر التشغيلية ع�� أساس الدخل اإلجما�� حساب املصروفات الرأسمالية ل

ال�ي �عمل �وكيل للعالقة ب�ن ا�خسارة التشغيلية و  3لبازل املبادئ التوج��ية �� املنصوص عل��ا  Betaلعوامل بيتا 

املصار�ف اإلجمالية للمخاطر احتسبت وقد املشروع أو العمل التجاري. الدخل اإلجما�� لهذا إدارة عمل تجاري مع�ن و 

، جار�ةاألعمال التع�� إدارات متوسط ثالث سنوات من مجموع املصار�ف الرأسمالية التنظيمية ع�� أساس التشغيلية 

  &تجارة الوإقراض رأس املال العامل، و 'املشاريع بما �� ذلك إقراض  ،األعمال التجار�ة املصرفيةتحديدا: إدارة 

 و  . صندوق األسهماملباشرة لستثمارات تح��ا اإل املبيعات' ال�ي تصنف 
ً
ة وطبيع ،لبنكل ملا جاء �� النظام األسا��ي نظرا

مجاالت البيع بالتجزئة : وجھ التحديدع�� مجاالت معينة، ، فإنھ يحظر عليھ العمل �� متخصصعملھ كمصرف 

طرف ثالث، خدمات الو�الة، إدارة لز�ادة تمو�ل الشر�ات من خالل أسواق األسهم، خدمات الدفع و املصرفية، 

بقاعدة البنك يحتفظ  .  هذا، و طرف ثالث. البنك�حساب  custodianأم�ن األموال ملالية وخدمات األصول والوساطة ا

 . وفقا ملعاي�� بازل مصنفة  التشغيلية هخسائر �بيانات 
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 املخاطر التشغيلية
 األف دك         

 3متوسط  الدخل اإلجما�� * �شاط األعمال

 سنوات

ت�لفة رأس 

 املال

 إجما�� الدخل 2015 2014 2013 )3(وفقا لتصنيف بازل 

 2,307.45 15,383 12,892 18,225 15,032 مصر�� تجاري 

 897.96 4,989 6,014 3,898 5,054 أخرى 

 3,205 20,372 18,906 22,123 20,086 إجما��

 41,499 لمخاطر التشغيلية  املوزونة لنكشافات اإل  إجما��

 

 غسل األموال عمليات  م�افحةسياسات البنك �شأن 

 

 ھتصر�ف أعمال�� املركزي ال�و�ت بنك الصادرة عن جهة الرقابة اإلشرافية، أي  للقواعد واألنظمةالبنك يخضع 

لعام  35القانون رقم  ) و 92/2002/رب/2املركزي رقم (ال�و�ت بنك بتعلميات البنك ؛ و ��ذا ا�خصوص، يل��م املصرفية

 . غسل األموالعمليات م�افحة عل��ا �شأن التعديالت و ، 2002

 

عمليات م�افحة رصد و  ملنع و صممت مجلس اإلدارة، معتمدة من مكتو�ة و إجراءات داخلية البنك سياسات يطبق 

امج ال��  غسل األموال العمليات والسياسات، واملوظف�ن و عمليات م�افحة البنك �� نظم ل، حيث �شمل غسل األموا

 للتعليمات ، 2013�� عام و النظم الرقابية.   التقار�ر  و  و املستندات والوثائق يةالتدر�ب
ً
الصادرة عن بنك ا�جديدة و تبعا

 . �اتغي�التلتشمل هذه غسل األموال عمليات م�افحة و إجراءات البنك �� سياسة ، فقد جرى تحديث ملركزي ال�و�ت ا

 

ل الرخصة التجار�ة و ال�ج��خ من � ع��حصول ع�� اإلل��ام باملتطلبات الرقابية ا�خاصة بضرورة االبنك حرصا من 

ألغراض التحقق من  ،)KYC"أعرف عميلك (للعميل، فإن البنك يطبق إجراءات  حسابا�وقت فتح من العميل  التجاري 

 5�جالت العمالء ملدة حفظ يتم ؛ و الرسميةو املستندات من خالل الوثائق عالقة العمل عمالء البنك منذ بداية هو�ة 

تدر�ب الرامج ب، فيجري �عق��ا و رصدها؛ كما �عقد معامالت املشبوهةبالنسبة لل �عد ان��اء العالقة املصرفية. من سنوات 

د لرصغسل األموال عمليات م�افحة ��  ةآلليقد طبق البنك أحدث النظم ا من وقت آلخر. و ملوظفي البنك توعية الو 

 . FATCAبادرة �� اإلل��ام بإجراءات املالبنك كذلك، فقد اتخذ  وتحليل املعامالت املشبوهة. 
 ملخاطر عمليات لبنك اعمالء تصنيف جميع ف�ي تق��ي باألخ��ة، املركزي �عليمات بنك ال�و�ت بحسب و 

ً
سل غتبعا

ت غسل األموال للشر�اعليھ، تم تطبيق نظام داخ�� لتقييم مخاطر عمليات  و  تمو�ل اإلرهاب. مخاطر عمليات  األموال و 

تطبيق النظم ع�� رى ، ج 2015اإلدارة.  و �� عام   مجلسات املعتمدة من سياسضمن الإدماجها  التجار�ة و واملؤسسات 

 البنك.  قاعدة عمالء�امل 
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  للرواتب و املزايا البنك سياسة حول معلومات 

 

  للرواتب و املزايا البنك الرئيسية وأهداف سياسة املالمح نظرة عامة ع�� 

 

املعارف و  و ممن يتمتعون باملهارات ��دف اجتذاب واستبقاء املهني�ن املؤهل�ن للرواتب و املزايا البنك سياسة صممت 

 لتعلميات 
ً
 شر�ات. حوكمة الا�خاصة ب تعليمات�� الذكر حسبما املركزي ال�و�ت بنك الدراية اإلح��افية، و ذلك وفقا

بنك �عز�ز أداء الاألخذ �� اإلعتبار أهداف مع  ةاملاليامل�افآة تتضمن السياسة جميع ا�جوانب الضرور�ة وم�ونات و 

وكمة ح �� �عليمات هذكر ورد املركزي كما ال�و�ت �افة متطلبات بنك ؛ إ�� جانب تضمي��ا واإلدارة الفعالة للمخاطر

  .الشر�ات

 

 ع�� 
ً
من شأنھ اعتماد و �عديل �جنة مجلس اإلدارة لل��شيحات و امل�افآت، فإن مجلس اإلدارة توصيات و استنادا

تحقيقها لألهداف ال�ي وضعت من لضمان ها تنفيذمضمون و هي�ل سياسة البنك للم�افآت، كما يقوم بمراجعة 

 أجلها. 

 

 ومتوازنة �عكستقديم حزمة مناسبة لضمان الراتب و املزايا يتم تجميع �افة م�ونات  : الراتب و املزايا مكونات 

سوق �شأن مستوى األجور ممارسات الالوظيفة فضال عن  ملوظف �� البنك و ا و درجةخصائص وحدة األعمال 

 ما ي��: لموظفالراتب و املزايا املدفوعة لو �شمل م�ونات  السائدة. 

 

 الثابتالراتب  . 1

 . م�افأة ا�حافز السنوي �جميع املوظف�ن ع�� أساس األداء 2

 اساس املخاطر و العائد. م�افأة ا�حوافز طو�لة األجل لكبار املوظف�ن ع�� 3

 . مزايا أخرى 4

 خدمة ا���اية . م�افأة 5

 

 و  ��اا�عقيدمدى  ة و يالوظيف اتسؤولياملبما �� ذلك  ،املوظفالذي يؤديھ دور الع�� أساس الثابت الراتب يتقرر 

 .األداء وأحوال السوق املحلية والقوان�ن املعمول ��االدرجة الوظيفية و مستوى 

 

ت م�افأة ا�حافز السنوي �جميع املوظف�ن ع�� أساس األداء و م�افأة ا�حوافز طو�لة األجل لكبار املوظف�ن ع�� مصم

�� عتحف�� وم�افأة املوظف�ن ��دف  ،األداءتحتسب ع�� أساس وافز باعتبارها ح (STI/ LET)  اساس املخاطر و العائد 

صرف ت ال�و�ت الصنا��. �اتيجية وا�خطط السنو�ة لبنك تحقيق غايات وأهداف البنك وفقا لالس�مساهما��م �� 

إ�� وم�افأة نقدية مؤجلة  (STI) جميع املوظف�نإ�� م�افأة نقدية سنو�ة �� صورة األداء القائمة ع�� قياس حوافز ا�

وى ، إدارة/مستالبنكحوافز بمز�ج متوازن من مؤشرات األداء ع�� مستوى تم ر�ط برامج ا� . (LTI) كبار املوظف�ن
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من م�افأة ا�حافز السنوي �جميع املوظف�ن ع�� أساس األداء هو الوحدة وع�� مستوى املوظف�ن. والهدف األسا��ي 

؛ بينما صممت م�افأة ا�حوافز طو�لة األجل لكبار املوظف�ن الفرديةاألداء مساهمات املقار�ة مع معدالت أداء البنك و 

املنضبط ع�� أساس املخاطر للبنك ع�� نحو طو�ل األمد، املستدام  األداء�دف ��جيع ع�� اساس املخاطر و العائد �

ن عام مو دخل برنامج م�افأة ا�حوافز طو�لة األجل لكبار املوظف�ن ع�� اساس املخاطر و العائد ح�� التنفيذ اعتبارا 

 . فصاعدا 2015

 

 قياس أداء املوظف�ن قام البنك بإدخال برنامج تقييم األداء و 
ً
داء ؛ حيث يتم وضع خطة األ املستو�ات ع�� جميعرسميا

حسب مؤشرات األداء  (KPIs)و مسؤولھ املباشر و توثيق أهداف خطة األداء املوظف بالتعاون ب�ن  بداية السنة�� 

 داء السنوي مقابلة تقييم األ و تقعد  التنمية ال�خصية للموظف�ن. خطة تطو�ر  و املطلو�ة كفاءات ، و تحديد الالرئيسية

رارات تتخذ القو من ثم،  وثقة. مقابل األهداف امل وتوثيق األداءو املوظف املع�ي بمراجعة و تقييم  ملدير حيث يقوم ا

 إ�� لتعديل ال
ً
 .ةاألداء السنو�نتائج راتب الثابت للموظف وحوافز األداء استنادا

 

ر والتأم�ن الط�ي وتذاكجازات، غ��ها من اإل  الطبية و و السنو�ة  اتأخرى مثل اإلجاز فضال عن ذلك، يمنح البنك مزايا 

 ممارسات السوق املحلية و عقود العمل الفردية و ذلك �� ضوء أح�ام  ،السفر السنو�ة والبدالت
ً
املعمول  للقوان�نتبعا

 السار�ة. لقوان�ن و لالعمل ح�ام عقد وفقا أل ، فتدفع خدمةا���اية أما م�افأة  ��ا. 

 

هي�ل ك للموظف�ن وفقا للسياسة املعتمدة، بما �� ذلالرواتب و املزايا نظام تطبيق  للبنك ع��الرئيس التنفيذي �شرف 

 ةدور�املراجعة الالرواتب و املزايا" �جنة مجلس اإلدارة لل��شيحات و "و تجري  ذات الصلة. السياسات إجراءات  و 

 كما �ساعد ال�جنة املذ�ورة  بنك.لضمان مواءم��ا مع أهداف الالرواتب و املزايا كفاية وفعالية سياسة للتأكد من 

 .رواتب و املزاياالبنك للسياسة مع المتثال لضمان اللبنك  ةمستقل ةسنو�مراجعة إجراء ع�� املجلس 

 

بمسؤولياتھ مساعدة مجلس اإلدارة �� الوفاء هو �جنة الدور : الرواتب و املزاياو  ات��شيح�جنة مجلس اإلدارة لل

تقدم ال�جنة توصيا��ا إ�� املجلس و ��ذا الشأن،  �� تحديد األ�خاص املؤهل�ن لعضو�ة مجلس اإلدارة؛ اإلشرافية 

البنك وتحديث سياسة مراجعة  و صياغة ال�جنة مسؤولة عن ؛ كما أن �جان املختلفةلعضو�ة ا�شأن املر�ح�ن 

مع األهداف مواءم��ا لسياسة وضمان هذه اإنصاف  فعالية و مدى ومساعدة املجلس �� تقييم ، رواتب و املزايالل

�شأن أية  ا�توصيا�رفع  و الرواتب و املزايا سياسة لبنود مراجعة منتظمة تقوم ال�جنة بإجراء  االس��اتيجية للبنك. 

اقها مع لضمان ا�سالرواتب تضطلع بالتقييم املنتظم ملدى كفاية وفعالية سياسة كما أ��ا ؛ تحديثات إ�� املجلس

و اشرة، بمسؤولياتھ امل ملدير التنفيذي و راتب اوتقدم توصيات إ�� املجلس �شأن مستوى وم�ونات أهداف البنك. 

ن كثب ع الرواتب و املزاياو �عمل �جنة مجلس اإلدارة لل��شيحات و لموظف�ن التنفيذي�ن �� البنك. كذلك بالنسبة ل

  .الرواتب و املزاياق��حها نظام يوافز ال�ي �غية تقييم ا�حمع رئيس إدارة املخاطر  و �� البنك مع �جنة املخاطر 
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 2015اجتماعات خالل   7 ال�جنة عقدت  اجتماعات ال�جنة:

 : الرواتب و املزايا األعضاء (الدائم�ن �� �جنة مجلس اإلدارة لل��شيحات و 

 رئيسا   السيد/ صالح ال�ليب

 نائب الرئيس  السيد/  عادل ا�حمي��ي

    السيد/ أحمد الطاحوس

 السيد/ خالد الر�يعان

 السيد/ خالد الع�� 

 

يونج. د إر�ست آنالسادة/ شركة  : �جنةاومستشار الرواتب و املزايا هي�ل تصميم خارجي�ن لا� ون ستشار�اإل خ��اء ا�

بحلول نفذت  و تنظيم ا�حوافز ل 2014�� سياسة جديدة تم وضع خ��اء االستشار��ن، �� إطار التوصيات املقدمة من ا�

�� الرواتب �جنة و نظام عمل ميثاق  دارةاإل مجلس اعتمد  أعاله.  �ام�ونا�و ال�ي تم استعراض ووصف ، 2015عام 

 .2015�� عام  -جرى تنقيحھ بال�امل  –جميع املوظف�ن تقييم أداء نظام ، كما تم تطبيق 2014

� التجاري العمل املصر� و النشاط التنموي �جمع ب�ن اطبيعة �� لبنك يتمحور املجال الرئي��ي لعمل ا  تقييم املخاطر:

 مرتبطت�ن ستثمار و يكملھ �� ذلك التعامل �� املحفظة اإل 
ً
�ة. كما أن البنك يدير أيضا محفظت�ن ممولت�ن ح�وميا

 الصناعات الصغ��ة وا�حرف اليدو�ة والتمو�ل الزرا��. مشروعات ب

 

و  ،م إدارة املخاطر لتحقيق التوازن ب�ن النتائج طو�لة و منوسطة األمدع�� تقييرواتب و املزايا البنك للسياسة �ستند 

تطبيق نظام "سمارت" أي للقياس من خالل و ذلك  ،لتقييم األداءقد تم توثيق ذلك �ش�ل سليم �� النظام ا�جديد 

و ذلك باستخدام  و قائمة ع�� العنصر الزم�ي)،ذات صلة قابلة للتحقيق، قابلة للقياس، ، محددةبناء ع�� أسس (

الكمبية املفصلة �� املراقبة املستمرة لألداء مع التوجيھ و اإلرشاد و إجراء املراجعات  KPIsمؤشرات األداء الرئيسية 

 إ�� النتائج املالية فضال عن األهداف من ثم تقييم األداء  الدور�ة و 
ً
و تقع   نوعية.املحددة ع�� أساس ال��ائي استنادا

بناء ع�� عوامل القياس التوزي�� و ا�جم�� الرواتب و املزايا �جنة ء أعضاء اإلدارة العليا ع�� عاتق مسؤولية تقييم أدا

  CAMEL-BCOMعناصر  التقييم الداخ�� تداب�� املخاطر املحددة بما �� ذلك  ، و لنسبة العائد ع�� اإلستثمار 
ً
و أخ��ا

  ع�� العناصر املتعلقة بالنشاط التجاري. 

 

عدم وجود أية مخاطر مادية و عدم وجود محاوالت ألي عضو من أعضاء ، 2014إدارة املخاطر �� عام و قد أكدت 

الدخول �� أي مجاالت ذات انكشافات ق املالية أو السو �� األتداول الم�اسب قص��ة األجل مثل اإلدارة العليا لتحقيق 

مل.  �� تحمفرطة  اتمجازفـأي �� ب أو اإل�غماس �� مقابل إم�انية ا�حصول ع�� أي نوع من امل�اس ع�� مخاطر عالية

تقر�ر  رفع إدارة املخاطر �ش�ل مستقل و و قد تم تقييم جميع �عامالت البنك و املحفظة اإلجمالية للبنك من قبل 

 مجلس اإلدارة للمخاطر. �جنة بذلك إ�� 
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تقييم ل�افية وأوزان أ�شأ البنك روابط د فق، الرواتب و املزايا فيما يتعلق بتحديد العالقة ب�ن األداء ومستو�ات و 

ن بمساعدة مو وظفي البنك ملختلفة اإلدار�ة املمستو�ات لوفقا لالتجاري األعمال وأداء  اتألداء الفردي وأداء وحدا

 و فإن األداء التجاري �ستند ع�� معاي�� تقييم مقل العائد ع�� اإلستثمار و�� املقابل،  خارجي�ن. ا�ستشار��ن اال خ��اء ا�

  . لمخاطر اإلجراءات املحددة ل و أداء محافظ األصول 

 

و يبدأ  .قص��ة األجل وطو�لة األجلتحتوي ع�� م�ونات  كبار املوظف�نالرواتب و املزايا املقدمة لالعناصر املتغ��ة من 

ملتوسط األداء ز�ادة أو النقصان وفقا و هذا املبلغ قابل  نح. املسنوات من تار�خ  3مرور عد امل�ون طو�ل األجل �إدراج 

النقدية ع�� أساس امل�افأت البنك فقط و يتعامل  املخاطر. إجراءات  و   EPS معدالت من حيث �� الثالث سنوات 

.  كذلك، �عتد أداء موظفي اإلدارة سهمأو حصص األ خيارات يخصص وال املمنوحة ع�� العناصر املتغ��ة من الراتب 

 وزن  %30 األصول و  محفظة أداء لوزن  %30 ، و %40العليا ع�� قياس �سبة العائد ع�� اإلستثمار و محددة بوزن 

 للهي�ل الذي وضعھ املخاطر تصنيف 
ً
البنك ي جميع موظفونالسادة/ مكتب إر�ست أند يونج .  و يحق �االستشار�، تبعا

م ، ه20ال يتجاوز عددهم اإلدارة العليا الذين ع�� اساس األداء، فقط أعضاء و موظفي  افز متغ��ةو ا�حصول ع�� ح

 .ألي موظفلم تكن أي مؤشرات مل�افأت من هذا النوع تم منحها  طو�ل األجل. و  ةاملؤهلون �حوافز متغ�� 

 

نواب للرئيس التنفيذي و هم  3من التنفيذي وفر�قھ مثل: الرئيس كبار املوظف�ن،  اإلدارة العليااملحدد بتعر�ف يضم ال

ئيس نائب الر لشؤون املالية والعمليات، مسؤول�ن مباشرة أمام الرئيس التنفيذي؛ و هم: نائب الرئيس التنفيذي ل

 مخاطر لة للأما الوظائف ال�ي �عت�� "حام  لمالية واالستثمارات. ، و نائب الرئيس التنفيذي لمشاريع واملحافظالتنفيذي لل

تمو�ل ، و تا�عةامل تمو�ل املشاريع و و ��: ، املدرة للدخلإدارات األعمال رؤساء تشمل ف material risk-takers املادية

ية، أما املهام الرقاب . ةيالزراعاملشروعات  الصغ��ة و روعات الشر�ات، واالستثمارات املباشرة، وا�خزانة، وتمو�ل املش

وال غسل األمعمليات م�افحة وحدة ورئيس و املراقب املا��، الداخ�� التدقيق رئيس ، و إدارة املخاطر رئيسفتشمل: 

 وحدة اإلل��ام الرقا�ي. مسؤول  و 
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 (بالدينار الكو��ي) 2015الرواتب و املزايا املدفوعة �� بيان 

 موظف�ن  4�شمل : 1الفئة رقم 

 ثابت

 بدون قيد ع�� أساس نقدي  مؤجلة ع�� اساس نقدي  غ�� مقيدة  -أخرى 

13977  5592   470994 

 متغ��ة

 بدون قيد ع�� أساس نقدي  مؤجلة ع�� اساس نقدي  غ�� مقيدة  -أخرى 

    158832    

 

 موظف�ن  7: �شمل 2الفئة رقم  

 ثابت

 بدون قيد ع�� أساس نقدي  مؤجلة ع�� اساس نقدي  غ�� مقيدة  -أخرى 

12875   8127   385420 

 متغ��ة

 بدون قيد ع�� أساس نقدي  مؤجلة ع�� اساس نقدي  غ�� مقيدة  -أخرى 

     101174    

 

 موظف�ن  5: �شمل 2الفئة رقم 

 ثابت

 بدون قيد ع�� أساس نقدي  مؤجلة ع�� اساس نقدي  غ�� مقيدة  -أخرى 

6994    5596 209263    

 متغ��ة

 بدون قيد ع�� أساس نقدي  مؤجلة ع�� اساس نقدي  غ�� مقيدة  -أخرى 

   38955    

 

  


