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 أهداف إدارة المخاطر:

الكويت الصناعي مجموعة من األهداف الواضحة في إدارة المخاطر المرتبطة به على أساس إطار يتبع بنك 

استراتيجي راسخ مصمم لتحقيق تلك األهداف من خالل إجراءات أساسية في إدارة عمليات المخاطر حسب 

األخرى، على  تعليمات بنك الكويت المركزي. تعمل دائرة إدارة المخاطر في البنك، بالتعاون مع الدوائر

 تحقيق األهداف التالية:

 تحديد المخاطر المادية والغير مادية للبنك .

 تحديد حدود المخاطر المقبولة لدى البنك وضمان توافق خطط وعمليات البنك مع تلك الحدود،  .

تحسين القرارات المتعلقة بالمخاطر/العائد عن طريق التواصل مع الوحدات التشغيلية لضمان اتباع  .

 مراجعة مستقلة وقوية على عمل هذه الوحدات،عملية 

 التقيد بالمبادئ التوجيهية التنظيمية ذات الصلة بإدارة المخاطر، .

ضمان أن خطط البنك االستراتيجية وخطط تنمية األعمال تعتمد بشكل سليم على إجراءات فعالة في  .

 تقييم المخاطر  

المحددة في ظل مجموعة من الظروف التشغيلية رصد المخاطر لضمان استمرار تقديم األهداف المالية   .

 المعاكسة

مساعدة اإلدارات التجارية واإلدارات المساندة على تحسين نظم مراقبة وتنسيق عمليات التعامل مع  .

 المخاطر على مستوى البنك والتعاقد مع شركات التأمين لنقل المخاطر التي ال يمكن إدارتها داخليا.

 ت والمخاطر اإللكترونيةإدارة مخاطر أمن المعلوما .

 تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر على مستوى البنك  .

 

 إدارة المخاطر: دائرة طار الهيكل التنظيمي لإ

واإلدارة كافة المستويات في البنك، ابتداء من مجلس اإلدارة كاهل إدارة المخاطر على دائرة  تقع مسؤولية

توثيق هذا اإلطار من خالل دليل  وقد تمالمخاطر.  إدارة وخبراءنزوال إلى جميع مدراء اإلدارات  التنفيذية

كما تقع  جميع موظفي البنك على شبكة اإلنترانت الداخلية.  الطالعتفصيلي للسياسات واإلجراءات متوفر 

كل مدير إدارة بصفته المالك على عبء -وفقا لقاعدة الرقابة الثالثية-مسؤولية المراجعة الفعالة للمخاطر

إدارة دائرة وكذلك داخل البنك مخاطر بشكل مستقل  إدارةوتعمل دائرة المرتبطة بإدارته، خاطر مالرئيسي لل

لجنة إدارة المخاطر بتقديم الدعم الفني لدائرة  مدير، يقوم الحوكمةإطار  تطبيقألغراض التدقيق الداخلي 

التطبيقات الفعالة لعملية إدارة المخاطر على مستوى البنك.  واإلشراف علىبهدف توجيه إدارة المخاطر 

إدارة المخاطر الدعم الفني لمجلس إدارة البنك في المهام المطلوبة من اللجان المنبثقة عن دائرة كذلك، تقدم 

 وهي مستوياتاإلدارة مسؤوالً عن اعتماد الحدود القصوى المقبولة للمخاطر  ويعتبر مجلسمجلس اإلدارة. 

الحدود القصوى للمخاطر  ويتم مراجعةحقيق أهدافه التشغيلية. في سعيه لتمخاطر التي يختار البنك تحملها ال

 .لبنكالداخلية ل االستراتيجية ومع المعاييرتماشيا مع بيئة األعمال لجنة إدارة المخاطر في البنك سنوياً بواسطة 

الحوكمة وإدارة تطبيقات  وبغرض تعزيزخلية. الداضوابط الرقابة عن إطار  مجلس مسؤوالً كذلك، يكون ال

الترشيحات  لجنة ،المخاطر إدارةلجنة ، التدقيقلجنة : محددة اً أدوارلتنفيذ المخاطر، أنشئت اللجان التالية 

 . الحوكمةولجنة  ،والمكافئات

 

إدارة المخاطر دائرة مسؤولة عن المراجعة بصفة مستقلة على فعالية عمليات الهي الداخلي إدارة التدقيق 

وفي عالي القيمة  وذو مضمونموثوق به بيان  وهو رفعمنها  وتحقيق الهدفالبنك، وبيئة الرقابة الداخلية في 

والتخفيف ضوابط الرقابة الداخلية فعالية بشأن مدى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المحددة إلى  المواعيد

 الرقابية داخل البنك.  ثقافةالوقيامها بتعزيز لحالية والمتطورة المرتفعة امن حدة المخاطر 

 

المرتبطة بالبنك وفقاً للحدود خالل إدارة المخاطر، موجز بيانات المخاطر  ، منلجنة إدارة المخاطرترصد 

وتحدد المخاطر، الخاصة بالحدود القصوى لتحمل موثقة كمياً ونوعيا في السياسة القصوى لتحمل المخاطر، 
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الحدود بيان التفصيلية لمكونات يتم مراجعة ال إدارة المخاطر. دائرة  على واإلشرافيةة يلرقابالقصوى ا الحدود

األداء رصد اختالفات في بيانات  وحيثما يتم . لجنة إدارة المخاطرمن قبل نوياً القصوى لتحمل المخاطر س

اطمئنان اللجنة بهذا الفعلي عن التوقعات، يجري استعراض اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة لضمان 

تقييم جميع ب وأيضا بيانتتلقى اللجنة تقارير منتظمة وشاملة بشأن موجز بيانات المخاطر للبنك، الخصوص. 

ومنهجيات قياس المخاطر واتجاهات محفظة أعمال التي تؤثر على كل  واألمور الرئيسية، المخاطرعوامل 

إدارة المخاطر دائرة سياسات وإجراءات مالئمة ل جودوإدارة المخاطر وتكفل لجنة  المخاطر المستقبلية. 

 وتأثيرها الفعالإدارة المخاطر في البنك  دائرةونزاهة  يةاستقاللمدى استعراض ، مع وفعالةبطريقة مهنية 

  .إدارة المخاطر المتبعةدائرة تقييم األعمال والمخاطر االستراتيجية ضمن إجراءات وسياسات في 

 

إدارة المخاطر  دائرةوتكون . لجنة إدارة المخاطررئيس أمام مباشرة إدارة المخاطر مسؤوالً دائرة مدير يكون 

والسيولة وجميع أنواع المخاطر  ومخاطر السوق يةاالئتمانالمخاطر  تقييم وإدارةبصورة مستقلة عن مسؤولة 

مباشر أمام رئيس مسؤولة بشكل  المعلوماتتقنية مخاطر إدارة تكون وظيفة التشغيلية. باإلضافة إلى ذلك، 

إدارة المخاطر تكون وبينما . المعلومات( تقنية دائرةمستقلة عن بصفة  والتي تعمل)إدارة المخاطر دائرة 

الئتمان على مخاطر اتقييم منظم ومستقل تطبق إدارة المخاطر  دائرةراء اإلدارات، فإن من قبل مداألولية 

في تحديد وتوثيق  اتاإلدارمدراء مع عمل المخاطر التشغيلية بشكل استباقي وت والسيولة والسوق وجميع أنواع

بدأت مؤشرات المخاطر  ، وتتبع ورصد مؤشرات المخاطر الرئيسية وتوفير الحلول كلماوالقياس الكمي

تنفيذ مبادرات المخاطر تعمل على تسهيل  وأيضا فإنها. مقبولةمستويات غير تميل إلىأن  KRI الرئيسية

وعروض  والمشاريع الجديدةفضال عن القروض الفردية واالستثمار،  االستثمارية وتتبع مخاطر المحافظ

أن المخاطر تصنف في مجموعات من مخاطر منخفضة ومتوسطة وعالية، كما تعمل على التأكد  . المنتجات

لخاصة بالحدود القصوى اسياسة التوفرها التي حدود ضمن الكبيرة هي أبرز القيم المتطرفة الوأن المخاطر 

وتقييمها حيث يتم تحديدها التشغيلية ئر الخسااً محتملة على تكون لها آثار وتلك التيالمخاطر، لتحمل 

 . وتخفيضها

 

صول لجنة األهناك ف لمخاطر. للجان لرصد مجاالت محددة تأسيس  فقد تمتطبيقاً لنظام المسائلة عن المخاطر، 

 يحضر، والتي وتوقعات األصول يةمخاطر االستثمارالالتي ترصد مخاطر السيولة و  واإلستثمار خصومالو

مع  المخصصات تتعامللجنة واالئتمان لجنة  مشارك مستقل،عضو صفته بإدارة المخاطر دائرة رئيس فيها 

عمل وت.  والمخصصاتبحاالت التعثر  واألمور المتعلقةللمشاريع  دراسات القروضواالئتمانية  التسهيالت

والكوارث في حاالت األزمات من الكوارث ستمرار العمل والتعافي إخطة تنسيق  المخاطر على إدارةدائرة 

 البنك األًصلي.  خارج موقع من

 

ال يهمل جاهزيته في التأكد من أن البنك هي إلدارة المخاطر  ةساسيالواجبات األ أحدإن : الضغط اتختبارا

 اتاختبارسيناريوهات المخاطر بينما يستعد في تطبيق خطط تنمية األعمال.  تساعد أسوأ حاالت حدوث 

درجة بصعبة األعمال تشغيل ظروف في حال أصبحت  حافظة البنك طبيعة ردود فعلالبنك على فهم الضغط 

ة السيولصمود سيناريوهات مستقبلية محددة وتحليل مدى على تطوير إدارة المخاطر دائرة تعمل  . كبيرة

مواجهة الصدمات في كافية ظل كانت مستويات رأس المال ست وما إذافي ظل تلك السيناريوهات، والربحية 

حدة للتخفيف من مدراء اإلدارات في الفترات ما قبل حدوث تلك السيناريوهات فعله يالكبيرة وما يمكن أن 

وتنسق  جموعة واسعة من المتغيرات ذات الصلة بالبيئة الحالية. الضغط ماختبارات  تلتقط المخاطر. تأثير 

المتوقعة وغير ئر باستخدام التحليل التصاعدي على الخساات الضغط إدارة المخاطر عملية اختباردائرة 

والسلطات  ولمجلس اإلدارةلجنة إدارة المخاطر ولجنة التنفيذية الضغط إلى النتائج اختبارات تقدم  المتوقعة. 

 يةلمخاطر االئتمانفي حاالت ضغط البنك اصمود درجة تقييم لغرض  – المركزيبنك الكويت  – الرقابية

في االعتبار طائفة واسعة من العوامل، الضغط سيناريوهات تأخذ  والظروف االقتصادية.  ومخاطر السوق

تعثر القروض  تواحتماالمخصصات خسائر القروض اإليرادات، في تحقيق لبنك إمكانيات ابما في ذلك: 
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على  واّثارهالقيمة السوقية لألصول االستثمارية  واحتماالت انخفاض الدفترية للبنك؛ ةخسائر االفتراضيالو

   .كفاية رأس المالمعدالت 

مال الرأس سياسة خطط البنك لالعمل في  لتوجيهمرجعية ات الضغط تعمل كمؤشرات نتائج اختباركذلك فإن 

. في الوقت للبنك مال إضافي رأسأو اعتماد تغييرا استراتيجي األمر واتخاذ القرارات حول ما إذا كان يتطلب 

 منخفضة.تعتبر رأس المال  ومخاطر دعمرسملة البنك عالية للغاية الحاضر، 

 

، كان عاماً غير عادياً بالنسبة للعالم أجمع. فقد تأثر االقتصاد الكويتي 2020عام : والتنظيميةالبيئة المالية 

بهبوط أسعار النفط من ناحية، وبحاالت الحظر الجزئي والكلي، من ناحية أخرى. ولقد أدى انخفاض الطلب 

ية الذي انعكس العالمي إلى هبوط أسعار النفط مما تسبب في تراجع ملحوظ في حسابات الكويت الجارية والمال

على الوضع االقتصادي. كما تأثر قطاع الخدمات، على وجه الخصوص، بالتدابير االحترازية للتباعد 

االجتماعي المتخذة منذ شهر مارس بسبب الجائحة، في حين تأثرت القطاعات اإلنتاجية التي تشكل الدعامة 

ت المركزي التي اعتمدها في هذا المجال.  األساسية للبنك على نحو أقل ساعدتها في ذلك سياسات بنك الكوي

ورغم مؤشرات التوتر والقلق في بداية الجائحة والتي تم أخذها بعين االعتبار عند إجراء اختبارات الضغط 

مما أثار بعض المخاوف، إال أن االفتراضات بحدوث أسوأ السيناريوهات المحتملة لم تتحقق مع بداية ظهور 

 عالمات التعافي.   

 

بنك الكويت المركزي مجموعة من التدابير لمواجهة التحديات المتعلقة بالجائحة. حيث خفض سعر  اتخذ

 1.25الخصم مرتين في شهر مارس لتخفيف االوضاع المالية . كما خفض سعر الفائدة بنسبة تراكمية قدرها 

لتحوطية مثل نسبة تغطية ٪.  كما خفّف البنك المركزي عدداً من الحدود القصوى ا1.5نقطة مئوية، فهبط إلى 

%، مما أدى إلى تقليص نسبة السيولة الرقابية من 80% إلى 100السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 

 %، إلى جانب تخفيف حدود سلم االستحقاق.15% إلى 18

 

صى كذلك، عمل بنك الكويت المركزي على تعزيز قدرة البنوك على منح القروض من خالل زيادة الحد األق

لإلقراض، واإلفراج عن احتياطي الحفاظ على رأس المال، وتخفيض وزن المخاطر االئتمانية للمشاريع 

 19-%. كما تقرر السماح للعمالء المتضررين نتيجة جائحة كوفيد25% إلى 75الصغيرة والمتوسطة من 

 ً  دون فرض أي غرامات بتأجيل سداد ما يستحق عليهم من مبالغ لمدة تصل إلى ستة أشهر تم تمديدها الحقا

من أجل تخفيف الضغط على سيولة المقترضين. وبشكل ما، ومع بدء تنفيذ البرنامج، لم تتأثر المحفظة 

. من جانب أخر، تأثرت محفظة االستثمارات سلبا 2021االئتمانية سلباً، وقد تظهر بعض األثار خالل عام 

ً لقواعد المعايير الدولية  خالل بدايات تفشي الجائحة، إال أنها استعادت عافيتها مع انتعاش األسواق. ووفقا

لإلبالغ المالي، ومع إدراج خسائر تقييم االستثمار مباشرة في حساب األرباح والخسائر، فقد تأثرت األرباح 

 والخسائر، لكنها تعافت في وقت الحق مع تحسن تقييمات السوق. 

 

ارية وتعافي نشاطه. حيث تم مباشرة العمل في تنفيذ وقد كان البنك قد اتخذ إجراءات مبكرة لضمان استمر

التدابير الصارمة لالحترازات الصحية. وأصبح روتين العمل من المنزل هو القاعدة المتبعة مع توفير الدعم 

وانتقلت االجتماعات إلى المنصات االفتراضية. وبينما كانت التجربة  VPNباالتصاالت باستخدام تكنولوجيا 

تعليمية للجميع، إال أن قسم إدارة المخاطر كان موقعه في قلب الحدث. والسبب في ذلك أن حجم العمل في 

دارات. استخراج البيانات الرقابية وتحليلها واإلبالغ عنها قد تضاعف مما يتطلب قدرا كبيرا من التنسيق بين اإل

هذا، باإلضافة إلى االلتزام بإجراء اختبارات الضغط خاصة في ظروف الجائحة مع أهمية الحصول على 

المالحظات من اإلدارات التي تتعامل مع العمالء. كذلك، تم وضع إجراءات خاصة لمكافحة الجائحة حسب 

يتية، والتي نفذت بشكل تام. كما التعليمات اإلرشادية الدولية وأيضا تلك الصادرة عن اتحاد المصارف الكو

 أجريت بنجاح تدريبات على استمرارية تصريف األعمال واستعادة القدرة على النشاط بعد الكوارث.

ةحسب وكاالت التصنيف الخارجيالمخاطر صنيفات ت  
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 :تصنيف بنك الكويت الصناعي كما هو مبين أدناهالعالمي لتصنيف "فتش" ل، أكدت وكالة 2020في 

 

 تصنيفات وكالة فيتش

  العملة األجنبية

 تأكيد التصنيف طويل األجل

 تأكيد التصنيف قصير األجل

 تصنيف الجدوى

 تأكيد اإلسناد

  تأكيد الحد األدنى من اإلسناد

 

 المخاطر السيادية

 طويل األجل –العمالت األجنبية 

 طويل األجل –العملة المحلية 

 

 النظرة المستقبلية

 العمالت األجنبية على المدى الطويل  

 العمالت األجنبية السيادية على المدى الطويل 

 العملة المحلية السيادية على المدى الطويل

 

+A 

F1 

bb+ 

1 

+A 

 

AA 

AA 

 

 

 مستقر

 مستقر

 مستقر

بأنها  والتصنيفات المساندةالصناعي الكويت بنك طويلة األجل ل االئتمانيةالجدارة  عليقات فيتش أنتعكس ت

الملكية على  ويستند ذلك الحاجة.  تالمقدم من حكومة الكويت في حاال بسبب الدعمللغاية إمكانيات مرتفعة 

الصناعي، فضال عن الكويت بنك ل% 12بنسبة  المباشرة والملكية غير% 49بنسبة حكومة للالمباشرة 

للدعم طويل التاريخ اللتصنيفات اروعي في . كما التنموية حكومي طويل األجل ألنشطة البنكالتمويل ال

 . للمصارف الكويتيةالقوي للحكومة الكويتية 

 

عند الصناعي الكويت بنك تصنيفها ل االئتمانيلتصنيف '"كابيتال أنتلجنس" لأكدت وكالة من ناحيتها، 

 :تقييم على النحو التاليال ونستعرض موجز'مستقرة'. نظرة مستقبلية مع  2020عام ل  -AAمستوى
 

 +A تأكيد التصنيف طويل األجل بالعملة األجنبية                     

 A1 تأكيد التصنيف قصير األجل بالعملة األجنبية                     

 +bbb المالءة المالية                                                           

   3 األسناد                                                                    

      مستقر عمالت أجنبية                                –النظرة المستقبلية 

                                                                 مستقر اطالءة المالية                                 –النظرة المستقبلية 

 الركن الثالث  – 3ازل اإلفصاحات المجمعة حسب ب

 

  :والركن الثالث 3على بازل نظرة عامة 

كجزء من  للرقابة المصرفية بازل لجنة ، إطار2005ديسمبرشهر طبق بنك الكويت الصناعي منذ 

 استراتيجيتها إلدارة المخاطر ورأس المال. 

 أركان:من ثالث  ويتكون االتفاق

االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر مخاطر للقياس متطلبات رأس المال بالنسبة  يقدم إطار عملاألول: الركن 

 التشغيلية.
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التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي يتعلق بعملية المراجعة الراقبية، ويركز على أهمية عملية  :الركن الثاني

 يتم إجراؤها من قبل البنوك.

الركن الثاني يهدف الى تعزيز متطلبات كفاية رأس المال المذكورة أعاله ضمن الركن األول و :الركن الثالث

 . عن طريق مطالبة البنك بتقديم إطار شامل لإلفصاح يسهل عملية المقارنة

 

 : مختلفة الحتساب متطلبات رأس المالباتباع أساليب  3لبازل مبادئ التوجيهية السمح ت

 

 يالئتمانا االنكشافمقابل لتقييم االحتياجات تستخدم أوزان المخاطر حيث المقياسي األسلوب األول هو  .

 ا القطاع عبر هذ وهي ثابتة

أوزان اشتقاق في على نماذج البنك الداخلية الذي يعتمد  IRB الداخلية التقييماتأسلوب الثاني هو  .

 المخاطر. 

  وأكثر تعقيداكبيرة هياكل مع  والذي يتناسبالمتقدم األسلوب الثالث هو  .

 

األسلوب على وفقاً للركن األول كفاية رأس المال ، تعتمد حسابات البنك للمركزيلتعليمات بنك الكويت افقا و 

داخلية المصمم النمذجة المنهجية أسلوب يستخدم البنك ات الضغط، ألغراض اختبار.  لكن الموحدالمقياسي 

بموجب نظام البنك للبنك النشاط التجاري الرئيسي  والتي تشكلالكبيرة،  يةالئتمانلإلنكشافات اخصيصا 

نفس الوقت  وتجري في تجزئة أو العقارات. قروض إنكشافات جوز للبنك تحمل أي فإنه ال ياألساسي 

 وقد استندت.  المركزيبنك الكويت  قبل المقدمة من ة والسيناريوهاتالمعياريللمقاييس وفقا الضغط اختبارات 

 . داخلية وتنظيميةأساليب قياس أساس  ات الضغط علىتقارير اختبار 

 

لتعليمات بنك ووفقا الثالث،  الركن-بازل سياسة بموجب  سنة،المرتين في الضغط إجراء اختبارات تطبق 

السنة النوعية والكمية( استناداً إلى نتائج نهاية على أساس البيانات )متكامل تقرير  يتم إعداد .المركزيالكويت 

  .يونيوكما في شهر  والبيانات التقديرية ةسنالنصف قط استناداً إلى نتائج فتقرير كمي و ،رديسمبكما في شهر 

 : إدارة رأس المال

كافية رأس المال في الميزانية العمومية للبنك البنك من موارد كون فيها كفاية رأس المال هي الدرجة التي ت

تعمل كي المجموعة  ويعتبر إذن . القريبوالمستقبل حاضرا في الوقت اللألعمال لتغطية متطلبات رأس المال 

ً كمصرف مرهون عملية استعراض  يرأس المال ه وإدارة مخاطر رأس المال. كافية من بالحفاظ على موارد  ا

 رأس المال لتمكين البنك من:  ومراجعة متطلبات

 

تمركز ي عليهالتجاري،  البنك كز نشاطتتلبية الحد األدنى من المتطلبات التنظيمية في الكويت حيث ير .

 عمله

 والحفاظ على تكلفة األموال يةاالئتمان اتهدعم تصنيف .

 دعم نمو األعمال التجارية، والقدرة على الصمود والتغلب على الصدمات .

 

ضوء في المال ومتطلبات  مصادر ومتطلبات رأستقييم في  االستمراركفاية رأسماله عن طريق يضمن البنك 

وهذا يأخذ في االعتبار المخاطر المادية للتوقعات فضال عن االستراتيجيات  المالية الحالية.  التوقعات

 إدارة تلك المخاطر.في المستخدمة 

 

رأس حسب ي التنظيمي على حد سواء.  ورأس المالرأس المال االقتصادي كال من إدارة رأس المال تأخذ 

مخاطر  األولالركن  المال حسب رأسيشمل .  إطار بازلالركن األول من  مخاطر على أساسالمال التنظيمي 

 .أوزان المخاطرو اإلحتساب طرق 3تشمل قواعد بازل و والمخاطر التشغيلية.  ومخاطر السوق االئتمان

يغطي  ولكنهأعاله، المذكورة أنواع المخاطر الثالثة مقابل رأس المال ل الثاني الركنتطبيق ويمكن أيضا 
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ً  . بصورة أساسية أنواع أخرى من المخاطرا  ،ومحدودصناعيا يعمل على أساس نظام عمل مركز  وكونه بنكا

ً  وإجراءات الضغطيستخدم البنك إطار رأس المال  لمخاطر التركز. وزنا كبيرا فهناك للمساعدة في داخليا

 buffersبمّصدات  هاحتفاظ ويضمن البنكفي ظل سيناريوهات الضغط.  تحديد احتياجاته من رأس المال

إدارة دائرة هذه المصدّات من قبل  ويتم تقييم الحدود الدنيا التنظيمية في جميع األوقات. أعلى من كافية 

كجزء من سياسة إدارة رأس المال إدارة المخاطر ولجنة  التدقيقلجنة تقارير دورية إلى  وتقدم بهاالمخاطر 

 الضغط.   المخاطر وعملية اختباراتمراجعة الحدود القصوى لتحمل المخاطر، وعملية حوكمة وعملية إدارة 

 

والمصادر باالحتياجات المتوقعة من رؤوس األموال تقديرية توقعات اختبار الضغط في البنك عملية تنتج 

الحدود الدنيا من الوفاء ب هلتأكد من أنه يمكنالبنك لللبنك. وهذا يتيح الضغط مجموعة من سيناريوهات  ضمن

فوق رأس المال التنظيمي للوفاء كفاية المصدّات  وتقييم مدىالضغط؛ متطلبات الرأسمالية التنظيمية في بيئة ال

عنصرا  اختبار الضغط وتشكل عمليةالحد األقصى. نقاط من االقتصادي إذا اقترب رأس المال  باحتياجات

 .  (ICAAP) رئيسيا في عملية التقييم الداخلي لكفاية رؤوس األموال

 

من الموحد المقياسي  األسلوببشأن حساب كفاية رأس المال التنظيمي حسب الركن األول، فقد اعتمد البنك 

مخاطر بنك الكويت المركزي في تحديد رأس المال المطلوب لكل مكون من مكونات ، تبعا لتوصية 3بازل 

متخصص يقدم أيضا التسهيالت المصرفية وي كما أن البنك هو بنك تنم االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية. 

 االحتياطياتذا، جنبا إلى جنب مع الكويت. هدولة طويل األجل من حكومة  ويتمتع بدعمالتجارية لعمالئه، 

حتى ، 3متطلبات بازل لالحد األدنى رأس المال المتوفر للبنك أعلى بكثير من يجعل الضخمة المفصح عنها، 

تحديد  والمصدّات فيحسب اإلطار الجديد للركن الثاني  االعتبارفي اإلضافية  ICAAPأخذ متطلبات بعد 

 ،للبنكاالستراتيجية  الثالث سنوات األصول وفقا لخطةمحفظة ل المقرر ومع التوسع رأس المال االقتصادي.

رأس نسبة كفاية رأس المال فوق الحد األدنى من المتطلبات التنظيمية وتقديرات ه من المتوقع ان تظل أنف

فرص التنويع انخفاض  ضد cushion توفر وقايةالقوية  وهذه الرسملة؛ االقتصادي في المستقبل القريبالمال 

كفاية رأس  بلغت خدمة وتطوير القطاع الصناعي في الكويت. لنظام البنك في  ةيالحكومالتشريعات بسبب 

 2020.ديسمبر  31كما في % 44.61 ، نسبة3بازل المال اإلجمالي استناداً إلى 

 

 المال:  وكفاية رأسهيكلة 

المصرح  االختيارية واالحتياطيات الضخمةمليون دينار كويتي  20 بقيمة باإلضافة إلى رأس المال المدفوع

بمبلغ قابل للتجديد هي عبارة عن قرض طويل األجل طويلة األجل البنك موال الرئيسي أل فإن الهيكل بها،

 الكويتدولة من حكومة  ، مقدممليون دوالر أمريكي تقريبا( 990)( “ك .دينار كويتي )"دمليون  300

البنك في تمويل في  مشاريعإدارة الوالذي تستخدمه ، 1973الصادر في سنة ميري األمرسوم بموجب ال

  الصناعي بشروط ميسرة. من القطاع المشاريع متوسطة وطويلة األجل للمقترضين 

 

 الكيانات الفرعية: 

لبنك  بالكاملتين مملوكتين تابعين يمتلك البنك شركت. هو بنك الكويت الصناعيالرئيسي الكيان االعتباري 

وشركة مساهمة كويتية مغلقة،  وهي شركةلصناعية )كيبكو(، هما: شركة مشاريع الكويت ا ،الكويت الصناعي

جزر  ،كايمانجراند ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جورج تاون، جزيرة  وهي شركةالمحدودة،  صناعي

  البريطانية )معا "المجموعة"(. بية الهند الغر

 

نتيجة عدم استحوذ عليها البنك األصول التي  وإدارة لالستثمارات المحليةشركة كيبكو هي أداة المجموعة 

 ال تشكلشركة صناعي  مجموع أصول المجموعة.تقريبا من  %6 وتشكل نسبةسداد القروض المحلية؛ 

ً ماديعنصراً  تشمل  المركزيبنك الكويت  المقدمة إلىأس المال كفاية ر بيانات .البيان المالي للمجموعةمن  ا

 مجمعة للشركات التابعة.بيانات 
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 )ألف د.ك( 2020ديسمبر  31 –هيكل رأس المال 

 
                                                         رأس المال – الشريحة 1   243041

الدائمة الملكية حقوق  20000  

 االحتياطيات  

القانونية االحتياطيات 38231                 

االختيارية االحتياطيات 142521   

القيمة اإلسمية احتياطيات 0   

 الدخل المحتفظ به 42289 

1رأس مال إضافي شريحة   223041  

 2الشريحة رأس المال   6730

                                 المخصصات العامة المسموح بها   6730

                               االستقطاعاتجمالي رأس المال المؤهل بعد إ  249771

 

 
31/12/2020كما في  االئتمانرأس المال المطلوب لألصول الموزونة بمخاطر   

(ك.د)ألف   

االئتمانصافي  موزونة بالمخاطر  فئات األصول 

االئتمانلمخاطر   

()المحفظة القياسية  
 تكلفة رأس المال

)بعد استبعاد  االنكشاف

(CRM 

 1 البنود النقدية 189 0

 2 مطالبات على جهات سيادية 78589 0

 3 مطالبات على منظمات دولية 0 0

 PSE 4مطالبات على  0 0

 MDB 5مطالبات على  0 0

 6 مطالبات على بنوك 193888 38793

 7 مطالبات على مؤسسات تجارية 353275 353275

 8 مضمونةمطالبات على أصول  0 0

 9 ائتمانيةمطالبات  0 0

 10 قروض جزئية تنظيمية 0 0

 11 انكشافات متأخرة األداء 30 30

 12 إنكشافات أخرى 146277 146277

 إجمالي اإلنكشافات 772248 538375

 ناقص: فائض المخصصات العامة  (31509)

 إجمالي اإلنكشافات الموزونة لمخاطر اإلتمان    506866

 الحد األدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر االئتمان   65893

 

 رأس المال المطلوب لمخاطر السوق 

 إجمالي اإلنكشافات الموزونة لمخاطر السوق 6201

 الحد األدنى لرأس المال المطلوب لمخاطر السوق 806

 رأس المال المطلوب للمخاطر التشغيلية 

للمخاطر التشغيليةإجمالي اإلنكشافات الموزونة   46832  

 الحد األدنى لرأس المال المطلوب للمخاطر التشغيلية   6088

 إجمالي اإلنكشافات الموزونة للمخاطر  559899

72787  
إجمالي الحد األدنى لرأس المال المطلوب لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر  

 التشغيلية 
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 رأس المال المؤهل 

                                   1الشريحة   243041

                                   1الشريحة   6730

 إجمالي  رأس المال المؤهل  249771

 رأس المال المؤهل غير المستخدم   176984

 معيار كفاية رأس المال 

 بنك الكويت المركزي /3معيار كفاية راس المال وفقا لبازل  44.61%

 فقط  1معيار كفاية راس المال وفقا لرأس المال الشريحة  43.41%

 1الشريحة  –معيار كفاية راس المال  43.41%

   

 الرافعة المالية: نسبة 

تدبير تكميلي قائمة على المخاطر لتطبيقها كسيطة وشفافة وغير رافعة مالية تعتبر بنسبة  3طار بازل أدخل إ

( تقييد تراكم 1)إلى  الرافعة الماليةالقائمة على المخاطر.  تهدف نسبة متطلبات رأس المال  به علىموثوق 

أن تضر بالنظام المالي  والتي يمكن وخفض االستقرارزعزعة عمليات في القطاع المصرفي لتجنب  اإلستدانة

وبسيط مساند" سهل “تدبير باستخدام على المتطلبات القائمة ( تعزيز 2) وكذلك باالقتصاد؛ و نطاقا األوسع

 المخاطر.قائم على  وغير

 

إلطار رأس المال  ومكمالً لنسبة بسيطة للرافعة المالية يعتبر هاماً إطار لرأي القائل بأن الجنة بازل تعتمد 

لكال التقاط واسع وكاف ذات المصداقية هي التي تضمن  على أساس المخاطر؛ ونسبة الرافعة الماليةالقائم 

 الميزانية لوضع البنك.  وبنود خارجالميزانية  بنودمصادر  من

 

 Tier 1األولى  رأس المالشريحة المال )البسط،  إجراء رأسأنها  3وفقا لبازل نسبة الرافعة المالية تعرف 

capital سبة مئوية: في صورة نهذه النسبة إظهار ، مع اتاإلنكشاف إجمالي( مقسوماً على 

هي  لكويتفي ا الدنياالرقابية نسبة الأن  . اتاإلنكشاف إجمالي رأس المال/ حجم=  )%( نسبة الرافعة المالية

3%. 
 

 مجمعة – 2020ديسمبر  31نسبة الرافعة المالية لبنك الكويت الصناعي كما في 
 

  البند أطار نسبة الرفع المالية )ألف دينار(

داخل الميزانية انكشافات    

 1 بنود داخل الميزانية 688380

1األصول المخصومة عند حساب رأس المال شريحة  0  2 

 3 إجمالي أإلنكشافات داخل الميزانية 688380

  انكشافات المشتقات المالية  

 4 إجمالي إنكشافات المشتقات المالية )شامل العامل اإلضافي( 455

 5 (التعديالت) 450

 6 إجمالي انكشافات المشتقات المالية 5

األوراق الماليةانكشافات تمويل      

 7 أصول تمويل األوراق المالية 0

 8 إجمالي انكشافات تمويل األوراق المالية 0

  البنود خارج الميزانية  

 9 االلتزامات 140287

 10 (تعديالت للتحويل إلى القيمة المعادلة لإلئتمان) (112230)

 11 إجمالي االلتزامات 28057

 12 التزامات محتملة 73527

 13 (تعديالت للتحويل إلى القيمة المعادلة لإلئتمان) (38910)
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 14 إجمالي االلتزامات المحتملة 34617

 15 إجمالي البنود خارج الميزانية 62679

  رأس المال وإجمالي اإلنكشافات  

 16 1رأس المال الشريحة  243041

 17 إجمالي أإلنكشافات 751059

  نسبة الرفع المالية  

 18 3نسبة الرفع المالية بازل  32.36%

 

 دارة مخاطر االئتمان:إ

المقابلة  أو األطرافالبنك أي من عمالء الناتجة في حال عجز مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية 

 ،الرئيسية للبنكالدخل مصادر يعتبر أحد منح االئتمان  لبنك. تجاه االتعاقدية  ملوفاء بالتزاماتهفي السوق من ا

وطاقته  هقدرا كبيرا من مواردالبنك يخصص ، وبهذا الخصوصمخاطر األكثر أهمية؛ لل وأكثرها تحمالً 

 . عليها للسيطرة

 

كما ينكشف  أساسا من تمويل المشاريع وتمويل رأس المال العامل. البنك تنشأ المخاطر االئتمانية التي تواجه  

وأرصدة الخزانة، بما في ذلك سندات الدين، عمليات شئة عن ناأخرى  يةمخاطر ائتمانعلى  البنك أيضا

 للبيع. وأصول متوفرةالسوق  أطراف مقابلة فيمع  التسويات

 

 المخاطرورقابة باستقاللية وتقييم المخاطر على مستوى البنك  اتتوجيهتقديم الهو إدارة المخاطر دائرةدور  

عمل رقابة طار إمجلس اإلدارة عتمد ي.  اإلداراتعلى مستوى البنك سياسات االئتمان  ولقد وضع االئتمانية.

 جنبا إلى جنب مع سياسات إدارة المخاطر ،االئتمانيضع الهيكل الخاص بإدارة مخاطر مخاطر االئتمان الذي 

للمجموعة مصدر الرئيسي للمخاطر االئتمانية الللعمالء  ياتوالسلف وتشكل القروض . على مستوى اإلدارات

سبيل المثال، القروض  االئتمان، علىألشكال أخرى من مخاطر قد ينكشف أيضا نك على الرغم من أن الب

دارة المخاطر إل وإجراءات البنكسياسات وقد صممت  للبنوك والتزامات القروض وسندات الدين. المقدمة 

 appropriate riskبغرض تحديد درجة مالئمة قابلية البنك لتحمل المخاطر وتحليل المخاطر، رصد هدف ب

appetiteوتصنيف تقييمات المتابعة كفاية  والتعثرات وقياس مدى ومراقبة المخاطر، ، والحدود والضوابط

كل على حدة  قروضتوصيات ال وتصنيف جميعبمراجعة إدارة المخاطر بشكل مستقل دائرة . تعمل المخاطر

 وتمويل ،العامل ورأس المال ،والتجاري للمشاريعالمتعلقة بالتمويل المالي االئتمان المقدمة من إدارتي منح 

المحفظة نوعية وحركة الجودة الورصد إدارة المخاطر بالقياس الكّمي للمراجعات دائرة تقوم التجارة. كما 

 على مستوى البنك. االئتمانية 

 

االئتمانية عند  مخاطر التركزويحدث   .مخاطر التركزإدارة المخاطر بصفة خاصة بمراجعة دائرة تقوم 

اقتصادية مماثلة  ولديهم خصائصإلى نفس المجموعة، أو يشاركون في أنشطة مماثلة العمالء عدد من انتماء 

وظروف التغيرات االقتصادية خاصة في حاالت التعاقدية  معلى الوفاء بالتزاماته مفي قدرتهؤثر يبما قد 

عدد من المجاالت بما في  التركز فيالمراجعة المستمرة لحاالت لبنك عتمد انتيجة لذلك، يالتجارية.  األعمال

 وحاالت السيطرة ةوالقطاع الصناعي وفترات االستحقاق ةالجغرافيالتركزات ذلك، على سبيل المثال، 

على لألطراف المقابلة  لالنكشافبالحدود القصوى من خالل وضع مبادئ توجيهية  ويتحقق التنويع.  والملكية

الذي يحدد نطاق عمل األساسي للبنك  ونظراً للنظاممن رأس المال. ومع ذلك،  في المائة 15ال تتجاوز أن 

  . االرتفاعإلى يميل التركز خطر  فإن القطاعات الصناعية،البنك ضمن 

 

ً داخلي البنك نظاما لتصنيف المخاطر االئتمانيةوضع   الدائرةوتوصي  . 10إلى  1من  االنكشافحاالت  لجميع ا

في البنك باستخدام  يندورية لجميع تصنيفات المقترضال وتقوم بالمراجعةجدد العمالء لالتصنيفات االئتمانية لب
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 ً االئتمان، الموزونة لمحفظة  اتتصنيفمتوسط المخاطر ال إدارةدائرة وتراقب  . معايير محددة للتصنيف داخليا

 المحفظة. فئة من فئات المخاطر داخل  وكذلك لكل

 

القروض  وتعكس محفظةعادة بالضمانات المقبولة. اإلنكشافات تأمين يتم مخاطر االئتمان، من  وبغرض الحد

 – األخص للوحدات الصناعية في الكويتوبالبنك على اإلقراض داخل الكويت الحالية حرص  ياتوالسلف

فيها.  إن  الكامنةضل للمخاطر للبنك فهماً أف وحيث توفر ةجيدبصورة  ديناميتهاالتي يتفهم البنك  وهي البلد

ً ائتمان اً تركزلديه البنك  المخاطر ذات الصلة عن طريق  ويدير البنكنظامه األساسي للقطاع الصناعي بسبب  يا

حسب المناطق ت اإلنكشافات عبر الحدود، معين وفي حاالفي قطاع صناعي  المدينفي الجانب تجنب التركز 

 الجغرافية.

 

ً اهتمامالبنك يولي  ً خاص ا ويجري لهذا الغرض. خصيصاً أنشئت عن طريق اللجان التي المتأخرة بالحسابات  ا

األمر، يتم تحديد  وإذا لزم؛ المتخذة واإلجراءات العالجيةالخاصة بمتابعة هذه الحاالت التدابير  مناقشة

 المخصصات المالئمة مقابلها.  

 

تهدف إلى ، منضبطة ائتمانيةنك كامال، عمليات الباإلدارات، فضال عن مستوى البنك على مستوى  وقد وضع

في األساسية  وتعتبر األداة . وسليمصحيح  المخاطر واعتمادها ورصدها ومراقبتها بشكلضمان دقة تقييم 

ً يجري مراجعتها التي  واإلجراءات االئتمانيةمجموعة السياسات هي إدارة مخاطر االئتمان  . وتحديثها دوريا

، كما تقوم مدينلكل تقييم دقيق وشامل للجدارة االئتمانية نظام صارم للموافقات يشترط إجراء  ويتبع البنك

 والتجديد للحاالت وطلبات التمديدواالستثمار  االئتمانبطلبات  التوصياتجميع  إدارة المخاطر بتقييمدائرة 

 القائمة.   االئتمانية

 

فيتطلب األمر ، وتبعاً لإلجراءات ،االئتمانلطلبات تقييم دقيق إجراء الحدود االئتمانية لجميع العمالء بعد تقرر 

عن  ويتم التعبيرة؛ معينيات مستواعلى من حدود االئتمان في تقرير موافقة مجلس اإلدارة الحصول على 

 والقطاع االقتصاديحسب الدولة  االئتمانية المخصصة حدودقابلية اإلدارة العامة لتحمل المخاطر بال

حدود للتجاوزات داخل البنك بشأن أي  االئتمانكذلك، يلزم استخدام صالحيات منح . ونوع المنتجرض والمقت

 قررة. الم االئتمانية

 

 وتعتبر هذه والقطاعات الصناعةواألعمال التجارية  والقطاع االقتصاديحجم حسب التركزات يتم رصد ال

في المائة من قاعدة  15ة تنسبالتركز نك الكويت المركزي ، يحدد بوبهذا الخصوص . التركزات محدودة

المحفظة في  وجميع التركزاتالبنك المركزي؛ /3 تعريف إطار بازلبمفهومه الشامل للبنك حسب مال الرأس 

 معاكسة. لظروف مالية أو اقتصادية تحسباً عن كثب حسب القطاع يتم مراقبتها 

 

وذلك المحفظة  وعلى مستوىالبنك على مستوى  التجاوزات ومراقبةإدارة المخاطر برصد دائرة تقوم 

بشأن المخالفات في مناسبة  اتبحيث يمكن اتخاذ إجراء ،مستمر مع إدارات األعمال التجاريةال بالتواصل

  االستحقاق بقدر اإلمكان. تجاوزات تواريخ  والسيطرة علىالوقت المناسب 

 

 االئتمانيةمعلومات عن اإلنكشافات 

 : والمخصصات مقابلها/ المتعثرة  متأخرة السداداألصول 

 والتعليمات بشأنالمنتظمة غير تعريفات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الصناعي الكويت بنك يتبع 

  المخصصات مقابل الحاالت المتعثرة. 

 

 :المخصصات وكيفية احتساب يةالئتماناإلنكشافات اتصنيف ما يلي فينبين 
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 (:وغير المقيمينالمقيمين )للعمالء  االئتمانية التسهيالت-أ

 يصنف القرض أنه غير منتظم في الحاالت التالية:  .1

  عن الحد 10الرصيد المدين في الحساب الجاري يظهر باستمرار وجود فائض بما يزيد عن %

 المعتمد للسحب على المكشوف 

  الحساب الجاري مدين دون حد معتمد للسحب على المكشوف 

  التسهيالت تجديد عدم  القائم وقرر البنكسداد رصيدها  يتم ولمانتهت صالحيتها  االئتمانيةالتسهيالت

  االئتمانيالوضع على أساس 

 دفعات سداد القرض متعثرة 

 تأخر سداد الفوائد المستحقة 

 

 تصنيف القروض غير المنتظمة:  .2

  180 وأقل منيوماً  90حال وجود أي من المخالفات المبينة أعاله لمدة تزيد عن  المستوى: فيدون 

 ملحوظ في الوضع المالي للعميليوما؛ أو في حال تقدير البنك وجود تدهور 

  :وأقل يوما  180لفترة تزيد عن المبينة أعاله أي من المخالفات وجود الديون المشكوك في تحصيلها

 تدهور ملحوظ في الوضع المالي للعميلقدير البنك وجود في حال تيوما، أو  365 من

  :يوما، أو  365أعاله لفترة تتجاوز مدة المبينة المخالفات في حال وجود أي من الديون المعدومة

 تدهور ملحوظ في الوضع المالي للعميل.في تقدير البنك وجود 

  المخصصات المطلوبة:  .3

 تحدد المخصصات حسب ما هو مبين أدناه: 

  % 20                   دون المستوى: ديون 

  %50             تحصيلها: مشكوك في ديون 

 % 100                                  المعدومة: الديون 

 

بعد خصم التي ال تخضع للمخصصات المحددة  االنكشافجميع حاالت % مخصصات عامة مقابل 1تحدد 

لتطبيق المعايير حاليا  ويستعد البنك المركزي. الكويت بنك لتعليمات بعض الضمانات المسموح بها وفقا 

كيفية معالجة الجدول أدناه يبين  بشأن أسلوب التحديد المبكر للمخصصات.  9 رقمالمالي الدولية لإلبالغ 

 االئتمانية.ضمن المحفظة  متأخرة السدادالقروض حاالت 

 
 2020ديسمبر  31كما في  القروض متأخرة السدادافصاحات 

المبالغ % من إجمالي  ك(.لف دأ) ةالمستحقالمبالغ  فئة فترات وجوب السداد

 المتعثرة

0 ≤ 30 12228 35.14% 

31 ≤ 90 21146 60.76% 

91 ≤ 180 0 0.00% 

181 ≤ 364 590 1.70% 

 %2.41 838 سنة  1 ≥سنوات  3

 %0.00 0 سنة أكثر من

 %100 34802 إجمالي المستحق المتأخر
 

 31.12.2020% كما في 0.32 نسبة يةالئتمانا اإلنكشافات إلى (NPL) عديمة األداء القروضبلغت نسبة  كما
 

 (:IFRS9)9 مخصصات خسائر القروض وفقا للمعيار الدولي لإلبالغ المالي  .4
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وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، يعتمد حساب مخصصات الخسائر االئتمانية على أساس المعيار الدولي 

(، ومعايير بنك الكويت المركزي المعمول بها، كما هو موضح أعاله، ويطبق أيهما 9لإلبالغ المالي رقم )

 أعلى.  

( وذلك باالحتفاظ بمخصصات على القروض 9) يلتزم البنك بطريقة حساب المعيار الدولي لإلبالغ المالي رقم

التي ال تكون فيها القروض متعثرة.  ومع ذلك، توجد ثالثة مستويات/ معايير للتدريج  1المنتجة في المرحلة 

المرحلي في هذه العملية. حيث يعتمد التصنيف في كل مرحلة على عوامل متعددة، أهمها: التصنيف االئتماني 

عن السداد وسجل التخلف عن السداد، وغير ذلك من المعلومات التي تشير إلى ارتفاع وفئة احتماالت التعثر 

ملحوظ في المخاطر االئتمانية. الهدف هو التوصل إلى افتراض إحصائي تقديري لقيمة المخصصات على 

ً للتصنيف االئتماني ونظام التصنيف لتقييم الم خاطر خسائر القروض. يستخدم البنك النظام المطبق داخليا

 1االئتمانية ولحساب احتماالت التعثر عن السداد؛ ثم تستخدم هذه الطريقة مع المعدل االفتراضي للخسارة )

 ناقص معدل االسترداد( ومعدل االنكشاف عند التعثر.

( كال من القروض المنتجة والقروض المنتظمة؛ 9من المعيار الدولي لإلبالغ المالي رقم ) 1تغطي المرحلة 

 30القروض ذات مستويات المخاطر المرتفعة، حيث تتعثر فيها الشركة عما ال يقل عن  2رحلة وتغطي الم

 90حاالت المخاطر االئتمانية المرتفعة لمدة  3يوما حسب تعليمات بنك الكويت المركزي ؛ وتغطي المرحلة 

تصنيفهم حسب التدريج  يوماً على األقل حسب تعليمات بنك الكويت المركزي. ترفع قوائم بالعمالء الذين يتم

( إلى لجنة المخصصات التابعة للبنك، كما يتم إبالغ بنك 9المرحلي للمعيار الدولي لإلبالغ المالي رقم )

(. وبما أن البنك قد رصد مخصصات إضافية 9الكويت المركزي ببيانات المعيار الدولي لإلبالغ المالي رقم )

لمركزي، وبما أن األعلى من بين الطريقتين هو ما يتم تطبيقه، وفقاً للنهج المتعارف عليه في بنك الكويت ا

   .فإن البنك مستمر في رصد المخصصات إتباعاً لطريقة حساب بنك الكويت المركزي على النحو المبين أعاله

 السيادية:  القروض-ب 

البنك لديه إنكشافات سيادية محدودة وتحتسب الرسوم الرأسمالية على هذا اإلنكشاف وفقاً لتعليمات بنك الكويت 

 المركزي من وقت إلى أخر. 

 )ألف د.ك( 31.12.2020ة كما في االئتمانيمعلومات عن اإلنكشافات –ج 
 فئة األصول 

 )المحفظة العادية( 

مخاطر االئتمان  إنكشافات

 الممولة

غير  إنكشافات

 الممول للمخاطر

 إنكشافاتمجموع 

 مخاطر االئتمان

 189 0 189 بنود نقدية    .1
 78589 5 78584 مطالبات على قروض سيادية  .2
    مطالبات على منظمات دولية   .3
    PSEمطالبات على   .4
    MDBمطالبات على   .5
 193888 0 193888 مطالبات على بنوك  .6
 355988 48180 307808 مطالبات على مؤسسات تجارية   .7
    مطالبات على أصول مضمونة  .8
     ائتمانيةمطالبات على مشتقات   .9

    قروض جزئية متوافقة رقابيا    .10
 30 0 30 اإلنكشافات المستحقة المتأخرة  .11
 146277 14494 131783 إنكشافات أخرى  .12

 اإلجمالي  
712282 62679 774961 

 )ألف د.ك( 31/12/2020التوزيع الجغرافي لالنكشافات كما في 

  تسهيالت تجارية  –قروض وسلفيات  1القرض الصناعي  –قروض وسلفيات  إجمالي القروض والسلفيات

 2019 ديسمبر 2020 ديسمبر 2019 ديسمبر 2019 ديسمبر 2019 ديسمبر 2020 ديسمبر
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 الكويت 100% 261109 100% 247154 100% 159789 100% 150670 100% 420898 100% 397824

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
دول  

 أخرى

397824 100% 420898 100% 150670 100% 159789 100% 247154 100% 261109 100% 
اإلجمالي 

 الكلي

 

 )ألف د.ك( 31/12/2020محفظة االستحقاقات المتبقية للقروض والسلفيات كما في 

 الصناعي بشروط ميسرة المحفظة اإلجمالية 
 القروض والسلفيات

 بشروط تجارية القرض

 

 2020ديسمبر 2019ديسمبر 2020ديسمبر 2019ديسمبر 2020ديسمبر 2019ديسمبر

 لغاية شهر واحد  34166 25487 29470 28854 34114 54342

 أشهر 3 – 1  75738 86342 4943 5119 80680 91461

 شهر 12 – 3  48742 48596 22321 20434 71063 69028

 سنة فأكثر 20685 24952 112447 144343 133133 169295

 المجموع 179331 185377 169181 198750 318990 384126

               

)ألف د.ك( 31/12/2020حسب القطاع كما في  –محفظة القروض والسلفيات   

2019 2020  

النسبة من 

 اإلجمالي
 الرصيد القائم

النسبة من 

 اإلجمالي
 الرصيد القائم

 الكيماويات 14959 3.76% 20475 4.86%

 الغذاء والمشروبات 21138 5.31% 22446 5.33%

 منتجات معدنية وهندسة 156460 39.33% 155901 37.04%

 انشاءات ومواد بناء 83334 20.95% 80659 19.16%

 اثاث 5199 1.31% 7442 1.77%

 منسوجات 608 0.15% 557 0.13%

 ورق وطباعة 9705 2.44% 10204 2.42%

 حكومة 0 0.00% 0 0.00%

 زيت وغاز 102723 25.82% 119599 28.42%

 زراعة واسماك 0 0.00% 0 0.00%

 اخرى )غير مالي( 0 0.00% 0 0.00%

 إجمالي قطاعات غير مالية 394126 99.07% 417283 99.14%

 قطاعات مالية 3698 0.93% 3616 0.86%

 

 

 

 مخاطر االئتمانية:لحد من الا

)ألف د.ك( 31/12/2020حسب التوزيع الجغرافي كما في  –القروض المتعثرة   

 مخصصات مقابل القروض المتعثرة قروض متأخرة السداد     

2020 2019 2020 2019 

 586 1024 1164 1024 الكويت

 0 0 0 0 دول مجلس التعاون الخليجي أخرى

 586 1024 1164 1024 اإلجمالي الكلي 

القروض المتعثرة كنسبة مئوية % من 

   %0.35 %0.32 محفظة القروض القائمة

 %50.37 %100   نسبة التغطية 
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حق المقاصة فإن البنك يمارس مطالبات البنك ضد العمالء، التي ال يتم فيها تسوية في الحاالت : التسويات

بحقه في اإلجراءات القانونية، يحتفظ البنك  وأثناء سير . المطالبة على أساس صافي المبلغ إجراءاتويتخذ 

حدوث مشاكل قانونية غير لتجنب دفعات جزئية  وتجاهل أيةصافي األصلي، أساس المبلغ العلى  ةمطالبال

 . مقصودة

 

 االعتيادية اتيقبل أنواع الضمان، فإن البنك ضماناتلزم فيها أخذ : في الحاالت التي ياتوإدارة الضمانتقييم 

 /التجارية /والضمانات الشخصيةاألصول الثابتة،  والرهن علىالموجودات المنقولة،  والرهون على، مثل النقد

باعتباره المستفيد  في وثيقة التأمين ذات الصلةإدراجه يصر البنك على الرهن،  وفي حالة . المصرفية. إلخ

اإلجراءات المماثلة في التأكد من صحة الجدارة  يتخذالبنك فإن ، وجود كفيل وفي حاالتفي حال الخسارة. 

أنه  علىمعلوماته المالية الكاملة، حيث أن البنك ينظر للضامن  لضامن من خالل الحصول علىاإلتمانية ل

المعني رف من المصرسمي تقديم حد ائتماني يجب بالضمانات المصرفية،  وفيما يتعلق العميل األساسي.

 . شرط مسبقك

 

والموارد يتمتع بالمهارات البنك ، فإن صناعيالتمويل متخصصة لل باعتباره مؤسسة البنك ونظراً لطبيعه

المرهونة األنواع األخرى من األصول الثابتة  وغيرها منتقييم المشاريع والمصانع تمكنه من  داخليا الكافية

  للبنك. 

   

ـ وجه التحديداإلنتاجية على لصناعات يحدد النظام األساسي للبنك قاعدة عمالئه في ا: االئتمانية التركز مخاطر

، في القطاع الصناعي يتركز ائتمانيحدث وبناء على ذلك،  . ةصناعيالتي تحمل تراخيص كيانات تلك ال

مجموعة واسعة من األنشطة. باإلضافة إلى ذلك، يمثلون البنك من عمالء تتكون محفظة الفئة،  وضمن تلك

خضع تال البنك قاعدة عمالء مع مالحظة أن يشارك البنك في القروض المشتركة للمصارف غير المقيمة. 

 . االقتصاديةدرجات الدورات ي درجة من أل

 
 اإلنكشافات االئتمانية بعد تطبيق عامل خفض المخاطر وتحويل االئتمان كما في  

 (ألف د.ك) 31.12.2020 

  االئتمانمخاطر 
 فئة األصول االئتمانية االنكشافات االئتمانيةصافي اإلنكشافات 

  CRM قبل  CRMبعد  )المحفظة العادية(

 بنود نقدية 189 189 0

 مطالبات على قروض سيادية 78589 78589 0

 مطالبات على منظمات دولية  0 0

 PSEمطالبات على   0 0

 MDBمطالبات على   0 0

 مطالبات على بنوك 193888 193888 38793

 مطالبات على مؤسسات تجارية 355988 353275 353275

 مطالبات على أصول مضمونة  0 0

 قروض جزئية تنظيمية  0 0

 قروض تجارية رقابية  0 0

 انكشافات واجبة األداء 30 30 30

 انكشافات أخرى 146277 146277 146277

 اإلجمالي 774961 772248 538375

 
بحسب المرحلة –المتوقعة  يةاالئتمان الخسائر- 9المعيار الدولي للتقارير المالية   

.202031.12كما في   (000’) 

المتوقعة يةاالئتمانالخسائر   المرحلة إنكشافات عند التعثر 

1 -المرحلة  398411 2383  



 2020التقارير الرقابية         بنك الكويت الصناعي

 الثالثالركن  – 3بازل لمعايير إدارة المخاطر وفقاً دائرة إفصاحات 
 31/12/2020كما في 

 

Classification: PUBLIC 
16 | P a g e ر ط ا خ م ل ا ة  ر ا د إ ت  ا ح ا ص ف  إ

2 -المرحلة  112387 4320  

16547 34473 3 -المرحلة    

 اإلجمالي 544245 23250

 
 : دارة مخاطر السوقإ

 ه التجارية، أو قدرته على تلبية أهداف أعمالهأرباح البنك أو رأس مالب المخاطر المرتبطةمخاطر السوق هي 

ً تتأثر  والتي قد أسعار التغيرات في مستوى أو تقلبات أسعار السوق أو األسعار مثل أسعار الفائدة، بسبب  سلبا

 ةمتأصله المخاطر هذ األساسية وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية.  وأسعار السلعالقروض 

التجارية  لألسعارتبعاً بما في ذلك القروض الممنوحة البنك في الصكوك المالية المرتبطة بعمليات و/أو أنشطة 

مخاطر اإلنكشافات على  وتكمن غالبية  ات. والمشتق وحساب األصولوالودائع واألوراق المالية والتجارية 

التابعة من خالل حقوق الملكية المحلية لشركة كيبكو  واالستثمار ومخاطر السوقعمليات الخزانة في  السوق

 .  مؤسسة القابضةللسلبية أسهم  والتي هيبنك لل

 

 يلي: كما السوق إدارة مخاطر في بنك الكويت الصناعي  المخاطر فيتحدد أهداف إدارة 

  مراقبتهاو تطبيق الحدودوقياس السوق بواسطة اتباع نظام صارم لمخاطر  السيطرة علىوفهم 

  التسويات  /اتالصفقإجراءات ضمان الدقة في 

  مخاطر ال وشفاف إلدارةرقابي نمو األعمال التجارية ضمن إطار تسهيل 

  غير المتداول  مخاطر السوق واإلبالغ عنقياس 

 

محدودة نسبيا، باستثناء إدارة دفتر العمالت األجنبية لحسابها الخاص المرتبطة بالبنك مخاطر السوق تعتبر 

المشتقات ألغراض التحوط، التي يستخدم فيها نادرة الحاالت الالصناعي المحلية، وفي القطاع  ولعمالئه من

ويجري لذلك الحدود المناسبة وضعت مخاطر السوق. وقد على  االنكشافيتجنب إلى حد كبير البنك حيث أن 

 .بهذا الخصوص باستمرار رصد أنشطة الخزانة واالستثمار

 

البنك لدى  الصناعي على القروض الصناعية والخدمات المصرفية للشركات. الكويت بنك اهتمام ينصب 

ولديها )كيبكو( التي تستثمر في السوق المحلية له بالكامل  مملوكةشركته التابعة الفي طويل األجل استثمار 

المبتدئة مشاريع اللبنك يستثمر في دفتر ـأسهم ادولي في مكون سهم كويتية غير متداولة. وهناك أيضا أ محفظة

ها توانكشافا. هذه االستثمارات هي ذات طبيعة طويلة األجل مدراء استثمار عالميين معروفينمن خالل 

قصوى  وهناك حدودهذه االستثمارات  ويتم تنويعمباشرة. الهبوط االستثمارات في األسهم في مخاطر  محدودة

 اتلمشتقافي  والتجارةاألسهم أو السندات التجارية في عمليات شارك ي والبنك ال.  االستثمارات الفرديةعلى 

المصارف ة معظم التي تشارك فيها عادمخاطر السوق األخرى األنشطة ذات  من في والسلع أو والخيارات

 العادية.  يةالتجارية واالستثمار

 

في السوق،  ومعدالت السيولةالسوق ظروف في االعتبار تحليل مع األخذ السوق  ومراقبة مخاطريتم رصد 

والدولة حجم االستثمار حسب  اً دودح ويضع البنكالسوق.   وخبرة تداوالتواستراتيجية األعمال التجارية 

تساعد هذه الحدود  والبنك ككل. للمتعاملين فضال عن المراكز المفتوحة األطراف المقابلة  واإلنكشافات على

البنك حدود وقف الخسارة لبعض وضع خفض المبالغ المطلقة لمخاطر السوق. باإلضافة إلى ذلك، على 

 . األنشطة التي تنطوي على مخاطر السوق

 

البنك ال يملك حاليا محفظة : األجنبية وصرف العمالتالسوق الخاصة بانكشافات محفظة التداول مخاطر 

أي انكشافات  وليس لديهالمال. أسواق العمالت األجنبية أو عمليات صرف في في األسهم ذات قيمة تذكر تداول 
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المستخدمة للتحوط فقد تم اعتبار جميع المراكز ومع ذلك، ؛ السلعفي المشتقات أو في تداول في عمليات ال

 .مشتقاتعلى ال االنكشافاعتبرت ضمن  لمركز البنك،

 

 :مخاطر السوق

 )ألف د.ك( متطلبات رأس المال وفقاً ألسلوب القياس الموحد

 فئة المخاطر   اإلنكشافات الموزونة للمخاطر  الحد األدني لمطتلبات رأس المال

 مخاطر أسعار الفائدة   0 0

 مخاطر مراكز االسهم   0 0
 مخاطر سعر الصرف بالعمالت األجنبية   6201 806

 

 كز حقوق الملكية كما في دفاتر البنك امر

ألغراض  ، يستثمر البنك في أسهم الشركاتنظامه األساسينظراً للطبيعة المتخصصة للبنك، وبموجب 

إدارة مالية. تقوم أرباح رأستحقيق فضال عن بعالقات األعمال التجارية،  وألسباب تتعلقاستراتيجية 

 اتاستثمار وتدخل في، وعالميةاألسهم التي لها أبعاد محلية بإدارة محفظة االستثمارات المباشرة والترقيات 

هم األس وتدار محفظةعالميا. في أسواق األسهم الخاصة مالية في مشاريع جديدة بهدف تحقيق مكاسب رأس

مملوكة تابعة  وهي شركةكيبكو( ) الصناعيةالكويت مشاريع بواسطة شركة لالستثمارات داخل الكويت 

 الصناعي. الكويت بنك مع بيانات بياناتها المالية  ويتم تجميعالصناعي  بالكامل لبنك الكويت

 

هي تلك التي تتالءم مع أهداف البنك للتنمية الصناعية على المدى الطويل، ومن  االستثمارات االستراتيجية

واالستثمارات  . عالقات األعمال التجارية ذات الصلة شبكةالمتوقع أن يستفيد البنك من حيث وجود 

لشركات القائمة واالستثمار في مشاريع جديدة، لضمان النمو والتنمية تهدف إلى في األسهم  االستراتيجية

مما تطلب  ومنخفضة األداءتعرضت للتعثر الحاد رقابة على الشركات التي الوكذلك فيما يتعلق بممارسة 

قبل االكتتاب، كودائع األسهم في  االستثمارالصناعية  لالستثماراتالكويت  وتدير شركة . عليها االستحواذ

هذه استثمارات طويلة  وحيث أنألسهم للشركات المدرجة في البورصة. لتبادل عمليات  فيمباشرة  أو الدخول

 وبسبب تأثيرات، ات السوقتحركإلى  وتخضع التقييمات ةسلبيتعتبر  االستثماريةمحفظة فإن هذه الاألجل، 

 شهد تقلبات شديدة. يال يزال مؤشر بورصة الكويت فاإلقليمية والعالمية، السوق اتجاهات 

 

ممارسة السيطرة العالجية بها ل ويتم االحتفاظسهم. محفظة األجزءا ضئيال من المتعثرة االستثمارات تشكل 

كيبكو كإنكشافات إدارة  وتدخل تحت، وضعف أداءهاتعرضت إلى تدهور أوضاعها على الشركات التي 

 . فقطمحلية 

 

المكونة مكاسب رأس المال وتلك تحقيق الهدف المتمثل في المكونة لغرض المحفظة  اتالتفريق بين مكونيتم 

الهبوط مخاطر به أن االستثمارات في األسهم تحمل  ومن المسلمأعاله. المذكورة ستراتيجية لألغراض اال

االستثمارات التي تقوم بها إدارة جميع مخاطر تصنف إدارة ال عائدات عالية. بتحقيق  اتفضال عن توقع

 . إدارة المخاطرفي داخليا صنيف األسهم المطور تأسلوب االستثمارات المباشرة والترقيات باستخدام 

 

 دارة مخاطر سعر الفائدة:إ

تحركات أسعار الفائدة سلبا على صافي ال تؤثر حيث بحساسية سعر الفائدة مدى إدارة هو الهدف بوجه عام، 

الدخل من في صافي المحتملة تقلبات على أنها اليتم قياس مخاطر أسعار الفائدة البنك من الفائدة.  إيرادات

ات ألسعار الفائدة فجوالويستخدم البنك تحليل  .لفائدةالسوق لالناجمة عن التغيرات في أسعار  ةئداإيرادات الف

interest rate gap analysis عدم مواءمات سعر الفائدة الناجمة عن حساسية اإليرادات من  لقياس
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mismatches خارج  وبين البنود للتأثر بالسعر والمطلوبات القابلةبين مراكز األصول عادة التسعير إ

 .الميزانية

 

( دوران القرض مع 1973اعتبارا من سنة الكويت )دولة من حكومة عاما  20لمدة رض على قالبنك حصل 

التي  وااللتزامات الصناعيةفي المائة سنوياً على مدى إجمالي القروض  2/1 بنسبة جزئيا بمعدل ثابتيسعر 

من دينار كويتي مليون  100تم تمديد القرض في شكل قرض إضافي بمبلغ ، 2007 وفي عامتعهد بها البنك. 

ً هام اً صرعنيعتبر التكلفة المورد منخفض . هذا دولة الكويت حكومة قاعدة التكلفة اإلجمالية حساب جداً في  ا

يتعامل مع وإلى هذا الحد،  معدل ثابت للقطاع الصناعي. عمليات إقراض مدعومة بفي  ويشارك البنك للبنك. 

  الفائدة.سابات مخاطر سعر حالثابتة خارج إطار  وتطبيقات التكلفةصادر م

 

بنك لدى خصم سعر ال ومسعرة حسبعائمة بالدينار الكويتي جميع القروض المتبقية تعتبر  كبير،إلى حد 

 . سعر الخصملعند تغيير البنك المركزي تسعيرها  الهامش ويتم إعادةزائد  ،المركزيالكويت 

 

الدوالر يعتبر العمالت األخرى،  ومن بين . يالدينار الكويتبموجودات البنك مقومة من % 90حوالي 

ومع ذلك إال أنه رغم عدم أهميته،  ،االنكشاففإن بجميع العمالت األخرى،  وفيما يتعلقأهمها؛ األمريكي 

 .االستحقاقأوعية من وعاء كل عموما مع يتطابق 

 

حساسية ك، ضغطظروف العلى الدخل تحت تأثير ذلك لقياس الضغط من وقت آلخر، يتم إجراء اختبارات 

 .المركزيلدى بنك الكويت % في سعر الخصم 1بنسبة  االنخفاض التأثر إلى

 

 لمقابلللطرف ا االئتمانيةالمخاطر 

 swap /لعمالت األجنبيةلالعقود اآلجلة البنك قد يتعامل مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى في  ألننظرا 

االسمية ، فإن البنك يحتسب تكلفة رأس المال على اإلنكشافات بالقيمة لبنكإلنكشافات التحوط المستخدمة ل

الصادرة اإلرشادية لمبادئ وفقا ل( CEMلحالي )ا االنكشافطريقة  باستخدامالمركز السوقي لهذه المشتقات و

 .ينارد اإلنكشافات صفروتبلغ التكلفة اإلجمالية رأس المال عن هذه المركزي في هذا الصدد. الكويت عن بنك 

 

 بنك الكويت الصناعي

 2020ديسمبر  31اإلفصاح عن األطراف المقابلة لمخاطر اإلئتمان كما في 

 الوصف إجمالي القيمة الموزونة )ألف د.ك(

 القيمة المحلية لسعر صرف العمالت للعقود اآلجلة 455

 القيمة السوقية 0

 

  دفاتر البنك مخاطر أسعار الفائدة في 

 االستحقاقأوعية عدم التطابق بين األصول والخصوم في نتيجة لدفاتر البنك مخاطر أسعار الفائدة في تنشأ  

قيمة ي ف االنخفاض وهناك مخاطروعاء استحقاق. ضمن الحدود المقررة لكل تلك تحفظ  ،ومع ذلك؛ ةمختلفال

عدد محدود من الالعبين في سوق  وجود إلى العمق، مع الدينار الكويتيبسبب افتقار سوق التحوط عمليات 

 قصيرة وخارج االستحقاقاتتظل عشوائية بين المصارف ، حيث أن العمليات الدينار الكويتي بين المصارف

المباشر  وسندات التدخلالتدخل،  سنداتهي المركزي فقط حسب بنك الكويت  واألدوات المتاحة. األجل

 ، يمكن. نتيجة لذلكمن السيولة ضلنشر الفائالمتاحة الوحيدة األدوات من الخزانة هي  الواحد، وسنداتشهر لل

عدم وجود  ومن شأن ؛KIBORالكيبور سعر لها تأثير كبير على يكون  أنالمركزي الكويت تدخالت بنك ل

أمام إلجمالي للبنك ا االنكشاف؛ إال أن مصدر قلقأن تكون كويتي الدينار الي سوق فسعر فائدة أدوات تحوط ب
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محفظة استثمارات  وفعالية إدارةنشاط  أ(العوامل التالية: )يتم السيطرة عليه بفضل مخاطر أسعار الفائدة 

بواسطة قروض المشاريع )ج( تمويل  القروض التجارية على أساس سعر عائم؛ وتسعير ( بالخزانة؛ )

 .مستقلة عن السوقبذلك هي والقرض الحكومي 

 

 (000دينار كويتي ) –عملة محلية  – 2020ديسمبر   31–حساسية سعر الفائدة 

  سنة 1لغاية  سنوات 5-1 سنوات 5فوق 

 األصول المدرة للفوائد 275424 118802 14894

 مطلوبات بالفائدة 3924 0 239678

-224783 118802 271499 GAP 

 تراكمية gapنسبة  271499 390302 165518

  السعر% تغيير على 1الحساسية إلى  1655

 (000دوالر أمريكي ) -عملة أجنبية   - 2020ديسمبر   31–حساسية سعر الفائدة

  سنة 1لغاية  سنوات 5-1 سنوات 5فوق 

 األصول المدرة للفوائد 9621 0 0

 مطلوبات بالفائدة 91625 0 0

0 0 82003- GAP 

 تراكمية gapنسبة  -82003 -82003 -82003

 % تغيير على السعر 1الحساسية إلى  -820

 % تغيير في السعر                                                             1إجمالي الحساسية بالدينار الكويتي إلى  835

 

 دارة مخاطر السيولة: إ 

مخاطر السيولة هي عبارة عن المخاطر التي تتعرض لها األرباح أو رأس المال المترتبة على عدم قدرة أي 

بنك على الوفاء بالتزاماته أو تعهداته تجاه العميل أو الدائن أو المستثمر وقت استحقاقها دون أن يتكبد هذا 

ة لإلخفاق في رصدها أو في معالجة التغيرات البنك خسائر غير مقبولة. ينشأ هذا النوع من المخاطر عادة نتيج

في ظروف السوق والتي تؤثر على القدرة على تصفية األصول )أي تحويلها إلى نقد( بسرعة وبأقل خسارة 

 في قيمتها. 

 

يهدف بنك الكويت الصناعي بشكل رئيسي إلى ضمان توفير سيولة كافية للبنك للوفاء بالتزاماته في الظروف 

األوقات الصعبة، على حد سواء، دون الحاجة إلى اللجوء إلى بيع األصول على نحو طارئ العادية وفي 

 وبدون تخطيط أو أن يضطر إلى اقتراض أموال بتكلفة عالية في ظل أي ظروف طارئة.

ولقد اعتمد مجلس اإلدارة "سياسة السيولة لبنك الكويت الصناعي" وضمان فعاليتها في إدارة المتطلبات 

للبنك وإدارة السيولة. وتشرف لجنة األصول والخصوم بالبنك )"ألكو"( على تطبيق سياسة السيولة  التمويلية

حيث يقوم قسم إدارة المخاطر بالبنك بدور نشط في هذا المجال، حيث إن رئيس إدارة المخاطر بالبنك هو 

ولى اإلدارة العليا للبنك عضو في "لجنة ألكو"، كما يقوم قسم إدارة المخاطر بمراقبة المخاطر، في حين تت

بإدارة مخاطر السيولة بكفاءة وفعالية في سياق خطة إدارة اعمال البنك وتبعا الستراتيجية البنك التمويلية 

طويلة األجل، مع مراعاة الظروف االقتصادية والمالية السائدة والمتطلبات النقدية. وتحقيقاً لهذه الغاية، قرر 

القصوى ومستويات تحمل مخاطر السيولة وتتولى إدارة المخاطر مسؤولية مجلس اإلدارة إعتماد الحدود 

 رصدها ورفع تقارير منتظمة بشأنها إلى لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر. 

  

ومن خالل إدارة الخزانة، يدير البنك مخاطر السيولة بشكل مستمر وفقاً للسياسات والحدود المطبقة إلدارة 

د وإدارة العديد من معايير ومصفوفات السيولة، ومحفظة األصول السائلة مخاطر السيولة، بما في ذلك رص

عالية الجودة، واالحتياطيات، باإلضافة إلى الرصد المستمر للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية جنبا إلى جنب 

السيولة  مع إدارة العالقات المؤسسية للمصادر التمويلية. باإلضافة إلى ذلك، يطبق البنك معدالت تغطية

( وسيناريوهات السيولة في الظروف العادية وظروف LCR, NSFRوصافي نسبة التمويل المستقر )
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الضغط، جنبا إلى جنب مع تتبع تقلبات السوق، كمعايير أساسية في تحديد مستويات تحمل مخاطر السيولة، 

قدرة البنك على الوفاء بكافة  والتي تعتبر المكون الرئيسي لبيانات تحمل المخاطر. وتقيس هذه األدوات مدى

 التزامات الدفع الناشئة عن العمليات التجارية الجارية تبعاً لسيناريوهات مختلفة. 

 

كما تتولى إدارة الخزانة بالبنك مسؤولية الحفاظ على قنوات اتصال فعالة فيما يتعلق بعمليات وأعمال البنك 

مويلية قريبة الحدوث بما في ذلك سحوبات على القروض بغرض تنبيه المصادر التمويلية إلى توقع متطلبات ت

وسحب ودائع وااللتزامات خارج بنود الميزانية. وتقدم إدارات األعمال التجارية إلى إدارة الخزانة بالبنك 

 توقعاتها واتجاهاتها الفعلية من خالل لجنة األصول والخصوم.  

 

إجراءات مخاطر السيولة بشكل دوري وتقييم مدى تقوم وظيفة إدارة المخاطر بالبنك بمراجعة سياسات و

كفاية هذه السياسات وعملية إدارة السيولة بشكل عام؛ وتعمل على مراقبة ورصد مدى االلتزام بمختلف 

ً بصفة منتظمة؛ كما ترصد فجوات األصول  ً أو رقابيا المعدالت والحدود القصوى للسيولة المطبقة داخليا

ود القصوى. وهناك ميزة قوية في الهيكل التمويلي يتمثل في القرض الحكومي والخصوم ومدى االلتزام بالحد

طويل األجل المتوفر على أساس السحب للتمويل اإلنمائي طويل األجل الممنوح من البنك، والذي يجنب 

الحاجة إلى استخدام االلتزامات قصيرة األجل لتمويل األصول طويلة األجل، وبالتالي يمكن من تغطية 

اطر. ويحتفظ البنك بفائض السيولة في شكل أوراق نقدية وسندات مالية سائلة عالية الجودة وغير مرهونة المخ

 تعمل مجتمعة كوسيلة رئيسية للبنك لتخفيف مخاطر السيولة.  

 

 اختبارات الضغط  

ند مستويات تعمل سياسات والحدود القصوى إلدارة السيولة المعمول بها في البنك على الحفاظ على السيولة ع

مريحة بما يكفي لدعم العمليات وتلبية طلبات الدفع حتى في ظل ظروف السوق الصعبة؛ حيث يتم دمج 

اختبارات الضغط في عمليات إدارة مخاطر السيولة في البنك وتقييم قدرة البنك على توليد سيولة كافية في 

 وحدود السيولة.  ظل ظروف الضغط، وهو أحد المدخالت الرئيسية عند تحديد مستهدفات

 

 غير ذلك من المعلومات النوعية

لقياس مدى كفاية األصول السائلة عالية الجودة  3( إلى إحدى أدوات بازل LCRتشير نسبة تغطية السيولة )

(HQLA المتاحة للوفاء بصافي االلتزامات المالية قصيرة األجل خالل فترة ثالثين يوما في ظل سيناريو )

الضغط الحاد.  وهذا النوع من األصول قابل للتحويل فوراً وبسهولة إلى سيولة نقدية بأقل قدر من الخسارة 

 أو بدون خسارة في القيمة.  

 

التعليمات اإلرشادية النهائية بشأن "معايير اإلفصاح  2014ر وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر في ديسمب

عن نسبة تغطية السيولة"، والتي تتطلب من البنوك الكشف عن معدل تغطية السيولة اعتبارا من الربع األول 

. ويتم اإلفصاح باستخدام نموذج بنك الكويت المركزي المخصص ويتم احتساب معدل تغطية 2016من عام 

خدام متوسط المراكز اليومية خالل الفترة ربع السنوية التي يغطيها النموذج.  ويتم إعداد تقرير السيولة باست

البنك لمعدل تغطية السيولة وفقا لمتطلبات اإلفصاح العام/إفصاح السوق والتعليمات اإلرشادية بشأن معايير 

 . 2014بر اإلفصاح عن معدل تغطية السيولة الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ديسم

 

، فقد صممت بهدف التشجيع على التمويل المستقر على NSFRوفيما يتعلق بصافي نسبة التمويل المستقرة 

المدى المتوسط والطويل لألصول واألنشطة خارج بنود الميزانية على مدى فترة زمنية مدتها سنة واحدة. 

ل تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل ولقد قام بنك الكويت المركزي بتخفيض الحد األدنى لمستويات معد

 .  2020٪ لكل منهما، اعتبارا من شهر مارس 80٪ إلى 100المستقرة من 
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ولقد بلغ معدل تغطية السيولة قصيرة األجل في بنك الكويت الصناعي ونسبة التمويل المستقرة على المدى 

% على 143.91% و325.94، حيث بلغت 2020ديسمبر  31% كما في 100الطويل أعلى بكثير من 

 .التوالي. وبذلك، فإن البنك يتمتع بوضع جيد يسمح له بإدارة أي ضغوط تمويلية قصيرة األجل في حال حدوثها

 (:LCR) نسبة تغطية السيولة

بناء على تعليمات البنك المركزي الكويتي فإن اإلفصاحات المتعلقه بنسبة تغطية السيولة كما في 

 هي:  31/12/2020

 البيان
رقم 

 مسلسل
 البيان

 القيمة قبل تطبيق

 معدالت التدفق

 )المتوسط(

** 

 القيمة بعد تطبيق

 معدالت التدفق

 )المتوسط(

** 
إجمالي األصول السائلة عالية 

 الجودة
1 

إجمالي األصول السائلة عالية الجودة )قبل 

  التعديالت(
77567 

 التدفقات النقدية الخارجة

 4389 20459 الصغيرةودائع التجزئة والمشروعات  2

   الودائع المستقرة 3

 3143 14593 الودائع األقل استقرارا 4

5 

الودائع وحسابات االستثمار واألصول 

األخرى المضمونة من غير عمالء التجزئة 

 باستثناء ودائع عمالء 
 المشروعات الصغيرة

70918 52794 

   الودائع التشغيلية 6

7 
)االلتزامات األخرى  الودائع غير التشغيلية

 غير المضمونة(
70918 52794 

   االلتزامات المضمونة 8

 33545 118759 التدفقات النقدية الخارجية األخرى وتتضمن: 9

10 
الناشئة عن عقود التحول وفقا ألحكام 

 الشريعة اإلسالمية
  

11 
الناشئة عن الصكوك المدعومة باألصول 

 األخرىوأدوات التمويل المهيكلة 
  

 33545 118759 خطوط االئتمان والسيولة الملزمة األخرى 12

13 
إلتزامات التمويل المستقبلية المحتملة 

 األخرى
77685 3884 

 1 1 خارجة –التدفقات النقديية التعاقدية االخرى  14

 94615  إجمالي التدفقات النقدية الخارجة 15

 التدفقات النقدية الداخلة

   معامالت التمويل المضمونة 16

17 
التدفقات النقدية الداخلية الناتجة عن عمليات 

 التمويل المنتظمة )وفقا لالطراف المقابلية(
443516 221758 

 513 513 التدفقات النقدية الناتجة األخرى 18

 222271 444029 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 19

 معيار تغطية السيولة

20 
 )بعد إجمالي األصول السائلة عالية الجودة
  التسويات(

77567 

 23654  صافي التدفقات النقدية الخارجية 21

 %328.55  معيار تغطية السيولة 22

 

 :(NSFR)معيار صافي التمويل المستقر 

 (NSFRالمستقر )معيار صافي التمويل بناء على تعليمات البنك المركزي الكويتي فإن اإلفصاحات المتعلقه ب

 هي:  31/12/2020كما في 

  31.12.2020: معيار صافي التمويل المستقر للفترة المنتهية في 4جدول 
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 القيمة قبل تطبيق ُمعاِمالت التمويل المستقر

 البند الرقم
فترة استحقاق غير 

 محددة

فترة 

استحقاق 

متبقية أقل من 

 ستة أشهر

فترة استحقاق 

متبقية بين 

ستة أشهر 

وأقل من سنة 

 واحدة

فترة استحقاق 

متبقية سنة 

 واحدة أو أكثر

 إجمالي

 

  التمويل المستقر المتاح:

    رأس المال: 1

 249771       249771 رأس المال الرقابي: 2

 - - - - - أدوات رأس المال أخرى* 3

4 
ودائع من عمالء التجزئة وعمالء 

 المشروعات الصغيرة
 

 - - - - الودائع المستقرة 5
                             

-    

 1085 - 50 1156 12586 األقل استقراراً: 6

    ودائع من غير عمالء التجزئة: 7

 - - - - - الودائع التشغيلية 8

 353827 331939 32120 40423 7059 الودائع األخرى من غير عمالء التجزئة 9

   اإللتزامات األخرى 10

 - - - - - المشتقات على جانب االلتزاماتصافي  11

12 
اإللتزامات األخرى التي لم يتم إدراجها في 

 الفئات السابقة
67562 7594 - - - 

 604684 331939 32170 49172 336979 إجمالي التمويل المستقر المتاح 13

 التمويل المستقر المطلوب:

 3788 - - - 78488 مجموع األصول السائلة عالية الجودة 14

15 
الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى ألسباب 

 تشغيلية
- - - - - 

   القروض المنتظمة واألوراق المالية: 16

17 

لقروض المنتظمة المقدمة للمؤسسات المالية 

والمضمونة بأصول سائلة عالية الجودة من 

 المستوى األول

9922 161000 - - 16100 

18 

 للمؤسسات الماليةالقروض المنتظمة المقدمة 

 والمضمونة بأصول سائلة عالية الجودة غير

األصول من المستوى األول والقروض 

 المنتظمة

 غير المضمونة المقدمة للمؤسسات المالية

- - - - - 

19 

القروض المنتظمة المقدمة للمؤسسات غير 

المالية، والقروض المقدمة لعمالء التجزئة 

 وعمالء
والقروض المقدمة المشروعات الصغيرة، 

 للجهات

الحكومية والبنوك المركزية ومؤسسات 

 القطاع العام، منها:

54 103122 47048 171451 246586 

20 

% أو أقل  35التي تخضع لوزن مخاطر 

 وفقا

  3-لمعيار كفاية رأس المال بازل  

- - - - - 

 - - - - - القروض السكنية المنتظمة، منها: 21

22 
% أو أقل  35مخاطر التي تخضع لوزن 

 وفقا

  3-لمعيار كفاية رأس المال بازل  

- - - - - 



 2020التقارير الرقابية         بنك الكويت الصناعي

 الثالثالركن  – 3بازل لمعايير إدارة المخاطر وفقاً دائرة إفصاحات 
 31/12/2020كما في 

 

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

23 

 األوراق المالية غير المرهونة واألسهم التي

 يتم

تداولها داخل نطاق السوق الرسمي، في حالة 

 عدم

 تعثر الكيانات المصدرة لهذه األدوات

- - - - - 

  األصول األخرى: 24

 - - - - - السلع المادية المتداولة، بما يشمل الذهب  25

26 

األصول المقدمة كهامش ضمان القيمة 

( لعقود المشتقات Initial Marginالمبدئي )

 والنقد أو

األصول األخرى المقدمة للمساهمة في 

 صندوق

( لطرف مقابل Default Fundالتعثر )

 مركزي

- - - - - 

 - - - - - صافي المشتقات على جانب األصول  27

28 

من المشتقات على جانب االلتزامات  %20

 قبل

 طرح هامش ضمان القيمة

- - - - - 

29 

ألصول األخرى التي لم يتم إدراجها في  

 الفئات

 السابقة

564 6841 - 163481 167465 

 3672 - - 73438 - البنود خارج الميزانية 30

 437611 334932 47048 344500 89028 التمويل المستقر المطلوبإجمالي  31

 %138.18         معيار صافي التمويل المستقر )%( 32

 

  دارة المخاطر التشغيلية:إ

األحداث  ،المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن العوامل البشرية

التشغيلية متأصلة في عمليات البنك.  وتعتبر المخاطر، والنظم الداخليةأو فشل العمليات ة ئكفاالخارجية، وعدم 

وأمن تكنولوجيا المعلومات، التشغيلية  اتالعمليصداقية تشمل المصادر الرئيسية للمخاطر التشغيلية: م

 اتوتنفيذ التغييرواالعتماد على الموردين الرئيسيين، التشغيلية  واالستعانة بمصادر خارجية للعمليات

واالمتثال  ،جودة خدمة العمالءو ،واألخطاء البشرية ،االحتيالو ،االستحواذ وتكامل عمليات ةاالستراتيجي

تحديد ب ويلتزم البنك والبيئية.  ،واالحتفاظ بالموظفين، واآلثار االجتماعية ،والتوظيف والتدريب ،الرقابي

متكاملة على مستوى البنك أو هذه المخاطر من خالل منظومة  وتتم إدارة، وقياس وإدارة المخاطر التشغيلية

الهامة  وأحد العناصر  واألدوات الرقابية. والضوابط الرقابية واإلجراءات اإلداريةالسياسات على مستوى 

العمل، مستوى إدارات  ومراقبتها علىالخاصة بالعمليات التشغيلية  هو تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية

 وتحسين أساليبفي تطبيق عن كثب مع وحدات العمل إدارة المخاطر دائرة قد عملت فلخصوص، ا وعلى وجه

التركيز بهدف  لمخاطر التشغيلية بما في ذلك نماذج التقييم الذاتي، والدراسات االستقصائيةالعمل في إدارة ا

 .يةخسائر التشغيلالتعزيز الرقابة والتقليل من بغرض المخاطر الحرجة نقاط على 

 

 إدارة المخاطر التشغيلية إلى:البنك في طار يهدف إ

  البنك يتحملها مخاطر التشغيلية التي لل واإلبالغ الرقابيفهم 

  وأخطاء التشغيلمؤشرات المخاطر الرئيسية  واإلبالغ عنرصد 

  فائدة، ال مقابل كلفةالتساس أ وأثارها علىتكرار حاالت المخاطر التشغيلية  وخفض حاالتفهم 

  المتبقية باستخدام التأميناإلنكشافات إدارة 

مع التركيز على مؤشرات المخاطر الرئيسية الخاصة  يةمخاطر التشغيلآلية للتقييم الذاتي لمراقبة التطبق 

إجراء دوراً حيويا في الداخلي  إدارة التدقيقدائرة وإدارة المخاطر دائرة تؤدي  . مجال العمليات التشغيليةب
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المخاطر التشغيلية التي بعض  البنكغطى باإلضافة إلى ذلك، ؛ سالمة البيئة الرقابية والحفاظ علىمراجعة ال

   داخليا.مراقبتها ال يمكن 

 

 إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات

 ك: ، بما في ذللحماية سرية وسالمة المعلومات والبيانات المخزنةالالزمة إلجراءات يطبق البنك ا

  الجدار الناري نظم تطبيقfirewall  الشبكة من التدخل الخارجي  لحماية 

  النظم اتتطبيقتطبيقات التحكم على الدخول إلى 

  يةالتشغيلاإلجراءات المزدوجة في الرقابة االمتثال لمبدأ 

  الداخليةفي ضوابط الرقابة  وعمليات مختلفةإجراءات تطبيق 

  مستقلة النسخ المتماثل للبيانات عبر اإلنترنت على خوادم اتعمليتطبيق 

 لطوارئ في الموقعخطط ا 

  األعمالتشغيل استمرارية خارج الموقع ألغراض  طوارئخطط business continuity plans  

 disaster recovery programsالكوارث في حاالت  وبرامج اإلنعاش

بما في ذلك المعامالت البنية التحتية لنظام تكنولوجيا المعلومات لديه  ورفع قدراتعلى تعزيز  ويعمل البنك

 .فرص النمو مستقبالتسمح بقاعدة بغرض تأسيس  وإدارة المخاطرالبيانات وحلول إدارة تخزين 

 

 المعلومات أمن

. وقد لتحسين الكفاءة وتقديم الخدمات للعمالء أحدث التقنيات في مجال الخدمات المصرفية يتطلب استخدام

الهجمات اإللكترونية باستخدام ومن ضمنها  ،منطقة الخليج أدى ذلك إلى زيادة مخاطر أمن المعلومات في

 .مالية إلى خسائر التي قد تؤدي ،البرامج الضارة والفدية والتهديدات الداخلية على العمليات المصرفية

 

تقدم والتي  ،مخاطرهذه المن  ضللتخفيالكويت الصناعي وحدة مخصصة ألمن المعلومات  بنك أنشأفقد 

وحدة بمراقبة وتقييم المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات الالمخاطر. تقوم رئيس إدارة تقاريرها إلى 

الكويت  بنكااللتزام بمعايير الصناعة والتوجيهات الصادرة عن وضوابط  التأكد من وجودالخاصة بالبنك و

 المركزي للتخفيف من هذه المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات.

 مقابل المخاطر التشغيلية  يةالرأسمالالمخصصات 

في الوقت الحالي يطبق أسلوب القياس الموحد البنك ، فإن 3وفقا لبازل رأس المال بمعيار كفاية  االلتزامبهدف 

ويحتفظ ؛ لتعليمات بنك الكويت المركزيوفقا ، تحتسب لمخاطر التشغيليةفي حساب المصروفات الرأسمالية ل

.  ولقد بلغت إجمالي تكلفة رأس المال للمخاطر التشغيلية للسنة التشغيلية هخسائرإلدارة بقاعدة بيانات  البنك

 ك. .دمليون  6.088، مبلغ 31/12/2020المنتهية في 

 

 2020ديسمبر  31اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية )منهجية األسلوب القياسي( كما في 

 الوصف (إجمالي القيمة الموزونة )ألف د.ك

 األصول المرجحة بمخاطر التشغيلإجمالي  46832

 إجمالي متطلبات رأس المال 6088

 3بازل  –بنك الكويت المركزي ل ضية، المنهجية تم إقتراحها من قبدخل البنك للثالث سنوات الماالمنهجية: بناء على متوسط 

 

 البنك بشأن مكافحة عمليات غسل األموال  سياسات
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تصريف في المركزي الكويت بنك ، أي اإلشرافيةالصادرة عن جهة الرقابة  للقواعد واألنظمةالبنك يخضع 

رب /92/رب/2رقم )المركزي الكويت بنك  بتعليماتالبنك ، يلتزم وبهذا الخصوص؛ المصرفية هأعمال

 . غسل األموالعمليات مكافحة بشأن  عليها والتعديالت، 2013لعام  106 والقانون رقم( 432/2019أ/

 

رصد ومكافحة ولمنع صممت مجلس اإلدارة، معتمدة من مكتوبة  وإجراءات داخليةالبنك سياسات يطبق 

غسل األموال العمليات والسياسات، عمليات مكافحة البنك في نظم ل، حيث تشمل غسل األموا عمليات

وتبعاً ، 2013في عام . التقارير والنظم الرقابيةووالمستندات  والوثائق البرامج التدريبيةووالموظفين 

مكافحة ب الخاصةجراءات اإلو اتسياسالتحديث تم ، فقد لمركزيالصادرة عن بنك الكويت االجديدة  للتعليمات

 . غييراتالتلتشمل هذه غسل األموال عمليات 

 

الرخصة نسخ من على لحصول بالمتطلبات الرقابية الخاصة بضرورة ا االلتزامعلى البنك حرصا من 

"أعرف عميلك للعميل، فإن البنك يطبق إجراءات  حسابالوقت فتح من العميل  والسجل التجاريالتجارية 

(KYC)،  والمستندات من خالل الوثائق عالقة العمل عمالء البنك منذ بداية ألغراض التحقق من هوية

معامالت بة للبالنس بعد انتهاء العالقة المصرفية. من سنوات  5سجالت العمالء لمدة  حفظويتم ؛ الرسمية

قد ومن وقت آلخر. لموظفي البنك توعية التدريب والبرامج ؛ كما تعقد ورصدها، فيجري تعقبها المشبوهة

كذلك،  وتحليل المعامالت المشبوهة. لرصد غسل األموال عمليات مكافحة في  ةآلليالبنك أحدث النظم ا طبق

 . FATCAبإجراءات  االلتزامالمبادرة في البنك فقد اتخذ 

 

ً لمخاطر لبنك اعمالء تصنيف جميع فهي تقضي باألخيرة، المركزي بنك الكويت  تعليماتوبحسب  تبعا

، تم تطبيق نظام داخلي لتقييم مخاطر عمليات وعليه تمويل اإلرهاب.  ومخاطر عملياتغسل األموال عمليات 

 اإلدارة.   مجلسات المعتمدة من سياسال وإدماجها ضمنغسل األموال للشركات والمؤسسات التجارية 

 

   والمزاياللرواتب البنك سياسة حول معلومات 
   والمزاياللرواتب البنك الرئيسية وأهداف سياسة المالمح نظرة عامة على 

ممن يتمتعون بالمهارات اجتذاب واستبقاء المهنيين المؤهلين  بهدفوالمزايا للرواتب البنك سياسة صممت 

ً ، االحترافية والمعارف والدراية الخاصة  تعليماتفي الذكر حسبما المركزي الكويت بنك  لتعليمات وذلك وفقا

األخذ في مع  ةالمالي المكافأةجميع الجوانب الضرورية ومكونات  وتتضمن السياسة حوكمة الشركات. ب

الكويت لبات بنك كافة متط؛ إلى جانب تضمينها تعزيز أداء البنك واإلدارة الفعالة للمخاطرأهداف  االعتبار

  .حوكمة الشركات في تعليمات هذكرورد المركزي كما 

 

 وتعديل مضمون، فإن مجلس اإلدارة من شأنه اعتماد والمكافآت الترشيحاتلجنة توصيات  واستناداً على

 تحقيقها لألهداف التي وضعت من أجلها. لضمان ها تنفيذالبنك للمكافآت، كما يقوم بمراجعة  وهيكل سياسة

 

ومتوازنة تعكس خصائص تقديم حزمة مناسبة  لضمانالمكافاّت تجميع كافة مكونات : يتمالمكافاّتمكونات  

 سوق بشأن مستوى األجور السائدة. ممارسات العن  والوظيفة فضالفي البنك  ودرجة الموظفوحدة األعمال 

 ما يلي: لموظفل المدفوعةالمكافاّت وتشمل مكونات

 الثابتالراتب  . 1

 لجميع الموظفين على أساس األداء  ةافز السنويوالح. 2

 والعائدالمخاطر ساس أ. الحوافز طويلة األجل لكبار الموظفين على 3

 . مزايا أخرى4

 خدمة النهاية . 5
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 ومدى تعقيداتهاة يالوظيف اتمسؤوليالبما في ذلك  ،الموظفالذي يؤديه دور العلى أساس الثابت الراتب يتقرر 

 .وأحوال السوق المحلية والقوانين المعمول بها ومستوى األداء الوظيفيةوالدرجة 

 

ساس أطويلة األجل لكبار الموظفين على  الحوافزلجميع الموظفين على أساس األداء  ةافز السنويوت الحمصم

تحفيز ومكافأة الموظفين بهدف  ،األداءتحتسب على أساس وافز باعتبارها ح STI/ LETوالعائد المخاطر 

 الكويت الصناعي. تحقيق غايات وأهداف البنك وفقا لالستراتيجية والخطط السنوية لبنك على مساهماتهم في 

ومكافأة  (STI) جميع الموظفينإلى مكافأة نقدية سنوية في صورة األداء القائمة على قياس حوافز التصرف 

متوازن من مؤشرات األداء على  حوافز بمزيج. تم ربط برامج ال(LTI) كبار الموظفينإلى نقدية مؤجلة 

لجميع  ةافز السنويومن الحدارة/الوحدة وعلى مستوى الموظف. والهدف األساسي مستوى اإل، البنكمستوى 

؛ بينما صممت الفردية ومساهمات األداءالموظفين على أساس األداء هو المقاربة مع معدالت أداء البنك 

المنضبط المستدام األداء تشجيع  والعائد بهدفالمخاطر ساس أالحوافز طويلة األجل لكبار الموظفين على 

الحوافز طويلة األجل لكبار الموظفين على  ودخل برنامجعلى أساس المخاطر للبنك على نحو طويل األمد، 

 . فصاعدا 2015من عام التنفيذ اعتبارا  والعائد حيزاساس المخاطر 

 

؛ حيث يتم وضع خطة على جميع المستوياترسمياً داء الموظفين قياس أقام البنك بإدخال برنامج تقييم األداء و

حسب  (KPIs)خطة األداء  وتوثيق أهداف ومسؤوله المباشرالموظف بالتعاون بين  بداية السنةاألداء في 

 مقابلة دوتعق التنمية الشخصية للموظفين.  وخطة تطويرالمطلوبة  وتحديد الكفاءات، مؤشرات األداء الرئيسية

 موثقة. مقابل األهداف ال األداء وتقييم وتوثيقبمراجعة  المدير والموظف المعنيحيث يقوم  تقييم األداء السنوي

 .ةاألداء السنوينتائج راتب الثابت للموظف وحوافز األداء استناداً إلى لتعديل التتخذ القرارات ، ومن ثم

 

والتأمين اإلجازات،  والطبية وغيرها منالسنوية  اتأخرى مثل اإلجازفضال عن ذلك، يمنح البنك مزايا 

المحلية  وممارسات السوقعقود العمل الفردية ضوء أحكام  وذلك في ،الطبي وتذاكر السفر السنوية والبدالت

 . وللقوانين الساريةالعمل حكام عقد وفقا أل، فتدفع خدمةالنهاية أما مكافأة  للقوانين المعمول بها. تبعاً 

 

هيكل وفقا للسياسة المعتمدة، بما في ذلك  للموظفين المكافاّتنظامتطبيق  للبنك علىالرئيس التنفيذي يشرف 

كفاية للتأكد من  ةدوريالمراجعة ال الترشيحات والمكافاّتلجنة وتجري  ذات الصلة.  وإجراءات السياسات

إجراء على  المذكورة المجلسكما تساعد اللجنة  مواءمتها مع أهداف البنك. لضمان المكافاّتوفعالية سياسة 

 .مكافاّتالبنك للسياسة مع المتثال لضمان اللبنك  ةمستقل ةسنويمراجعة 

 

ّ لجنة  في تحديد  اإلشراقيةبمسؤولياته مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء هو لجنة الدور : تالترشيحات والمكافا

تقدم اللجنة توصياتها إلى المجلس بشأن المرشحين ، الشأن اإلدارة؛ وبهذااألشخاص المؤهلين لعضوية مجلس 

، للمكافاّتالبنك سياسة  ومراجعة وتحديثصياغة اللجنة مسؤولة عن ؛ كما أن جان المختلفةلللعضوية ا

مع األهداف االستراتيجية مواءمتها لسياسة وضمان ا وإنصاف هذهفعالية مدى ومساعدة المجلس في تقييم 

بشأن أية تحديثات إلى  ورفع توصياتهاالمكافاّت سياسة لبنود مراجعة منتظمة نة بإجراء تقوم اللج للبنك. 

لضمان اتساقها مع أهداف المكافاّت تضطلع بالتقييم المنتظم لمدى كفاية وفعالية سياسة كما أنها ؛ المجلس

وكذلك ، ومسؤولياته المباشرةلمدير التنفيذي راتب االبنك. وتقدم توصيات إلى المجلس بشأن مستوى ومكونات 

 لجنة إدارة المخاطركثب مع  عنالترشيحات والمكافاّت  وتعمل لجنةلموظفين التنفيذيين في البنك. ل بالنسبة

 . المكافاّت قترحها نظاميبغية تقييم الحوافز التي إدارة المخاطر دائرة  ومع رئيسفي البنك 

 

تم تنفيذها و المكافاّتهيكلة سياسة بهدف  2014خالل عام يونج &  أرنستالسادة/ استشارة بالبنك ولقد قام 

 منذو. 2014في عام  تأقرالتي ، الترشيحات والمكافاّتلجنة ميثاق البنك  ، ويطبق2015السنة المالية نذ م

 جميع العاملين.المعدل على نظام إدارة األداء يطبق البنك  ،2015السنة المالية 



 2020التقارير الرقابية         بنك الكويت الصناعي

 الثالثالركن  – 3بازل لمعايير إدارة المخاطر وفقاً دائرة إفصاحات 
 31/12/2020كما في 

 

Classification: PUBLIC 
27 | P a g e ر ط ا خ م ل ا ة  ر ا د إ ت  ا ح ا ص ف  إ

 والعمل المصرفيالنشاط التنموي لجمع بين اطبيعة في لبنك المجال الرئيسي لعمل ا يتمحور :المخاطرتقييم 

. كما أن البنك يدير أيضا محفظتين ممولتين حكومياً االستثماريةذلك التعامل في المحفظة  ويكمله فيالتجاري 

 الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتمويل الزراعي. مشروعات بمرتبطتين 

 

على تقييم إدارة المخاطر لتحقيق التوازن بين النتائج طويلة و  للمكافاّت والترشيحاتالبنك سة سياتستند 

تطبيق نظام من خالل و ذلك  ،لتقييم األداء، و قد تم توثيق ذلك بشكل سليم في النظام الجديد األمد متوسطة

"SMART( و قائمة على العنصر ذات صلة قابلة للتحقيق، قابلة للقياس، ، محددة" أي للقياس بناء على أسس

المفصلة في المراقبة المستمرة لألداء مع  الكمية KPIsو ذلك باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية  الزمني(،

النهائي استناداً إلى النتائج المالية فضال من ثم تقييم األداء  الدورية والتوجيه و اإلرشاد و إجراء المراجعات 

لجنة تقييم أداء أعضاء اإلدارة العليا على عاتق  وتقع مسؤولية نوعية. المحددة على أساس عن األهداف 

وتدابير  االستثمار،العائد على  والجمعي لنسبةعلى عوامل القياس التوزيعي  بناء الترشيحات والمكافاّت

اصر المتعلقة العن وأخيراً على CAMEL-BCOMالداخلي  عناصر التقييمالمحددة بما في ذلك  المخاطر

  بالنشاط التجاري. 

 

محاوالت ألي عضو من أعضاء  وعدم وجوددم وجود أية مخاطر مادية وقد أتخذ البنك التدابير لضمان ع

الدخول في أي مجاالت ذات المالية أو  األسواقفي تداول المكاسب قصيرة األجل مثل اإلدارة العليا لتحقيق 

ي أفي  االنغماسفي مقابل إمكانية الحصول على أي نوع من المكاسب أو  على مخاطر عالية الكشافات

إدارة دائرة للبنك من قبل  والمحفظة اإلجماليةتقييم جميع تعامالت البنك  وقد تمفي تحمل.  مفرطة  اتمجازف

 . لجنة إدارة المخاطربذلك إلى  ورفع تقريرالمخاطر بشكل مستقل 

 

ولجنة التدقيق جنة بواسطة لالمخاطر الرقابية مثل التدقيق الداخلي وإدارة للدوائر يحدد تقييم األداء والمكافأة 

أو  الرئيسية المحددةداء األمن خالل مؤشرات الرقابية للدوائر معايير األداء تسجل . تباعا المخاطرإدارة 

بمستهدفات من مؤشرات األداء الرئيسية ال ترتبط أي و الدوائر الصلة لهذهمؤشرات األداء الرئيسية ذات 

فإن وفقا لمبادئ حوكمة الشركات، ومثل اإليرادات أو األرباح أو األهداف ذات الصلة.  البنك أعمالربحية 

مباشرة هي مسؤولة الرئيس التنفيذي، والجهاز التنفيذي للبنك ولكن الرقابية ال تعتبر مسؤولة أمام  الدوائر

 تبعاً لذلك.تقدير أتعابها اإلدارة ويتم مجلس أمام 

 

ألداء لتقييم اكافية وأوزان أنشأ البنك روابط فقد  ،المكافاّتبتحديد العالقة بين األداء ومستويات  وفيما يتعلق

 وبمساعدة منموظفي البنك لمختلفة اإلدارية المستويات لوفقا لالتجاري األعمال وأداء  اتالفردي وأداء وحد

فإن األداء التجاري يستند على معايير تقييم مقل العائد على وفي المقابل،  خارجيين. الستشاريين االخبراء ال

   للمخاطر. واإلجراءات المحددةاألصول  وأداء محافظ االستثمار

 

. قصيرة األجل وطويلة األجلتحتوي على مكونات  كبار الموظفينل المقدمة المكافاّتالعناصر المتغيرة من 

زيادة أو النقصان للقابل  وهذا المبلغ منح. السنوات من تاريخ  3مرور المكون طويل األجل بعد  ويبدأ إدراج

على فقط  ويتعامل البنك . وإجراءات المخاطر EPSمعدالت من حيث لمتوسط األداء في الثالث سنوات وفقا 

.  سهمأو حصص األخيارات يخصص وال الممنوحة على العناصر المتغيرة من الراتب النقدية  المكافأةأساس 

% 30و%، 40 ومحددة بوزن االستثمارد أداء موظفي اإلدارة العليا على قياس نسبة العائد على مكذلك، يعت

 /ةاالستشاريون السادتبعاً للهيكل الذي وضعه  المخاطر، وزن تصنيف% 30و محفظة األصولأداء لوزن 

على اساس األداء، فقط  وافز متغيرةالحصول على حالبنك موظفي  ويحق لجميع  يونج.أند  أرنستمكتب 

ولم طويل األجل.  ةم المؤهلون لحوافز متغير، ه20ال يتجاوز عددهم العليا الذين  وموظفي اإلدارةأعضاء 

 .ألي موظفأي مؤشرات لمكافأت من هذا النوع تم منحها  تكن
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نواب للرئيس التنفيذي  3من التنفيذي وفريقه مثل: الرئيس كبار الموظفين،  اإلدارة العلياالمحدد بتعريف يضم ال

نائب ، للعمليات والرقابة المالية : نائب الرئيس التنفيذي وهممباشرة أمام الرئيس التنفيذي؛  وهم مسؤولين

أما الوظائف التي تعتبر واالستثمار.  للتمويلالتنفيذي  ونائب الرئيس، مشاريع والمحافظالرئيس التنفيذي لل

تمويل : وهي، المدرة للدخلإدارات األعمال رؤساء تشمل ف material risk-takers المادية املة للمخاطر"ح

الصغيرة روعات ، واالستثمارات المباشرة، والخزانة، وتمويل المشوتمويل الشركات، والمتابعةالمشاريع 

والمراقب الداخلي التدقيق ، ورئيس إدارة المخاطر رئيسأما المهام الرقابية، فتشمل:  . والمشروعات الزراعية

 الرقابي.  االلتزام ومسؤول وحدةغسل األموال عمليات مكافحة وحدة ورئيس ، المالي

 

 

 

 

 

 

 )بالدينار الكويتي( 2020في  المدفوعة مكافاّتالبيان 

 موظفين  3: تشمل 1الفئة رقم 

 ثابت
 بدون قيد على أساس نقدي  مؤجلة على اساس نقدي  مقيدة  غير-أخرى

11055 20307 432040 

 متغيرة

 بدون قيد على أساس نقدي  مؤجلة على اساس نقدي  مقيدة  غير-أخرى

  279162    

 

  موظفين 5: تشمل 2الفئة رقم 

 ثابت
 بدون قيد على أساس نقدي  مؤجلة على اساس نقدي  مقيدة  غير-أخرى

18975 19803 258817 

 متغيرة
 بدون قيد على أساس نقدي  مؤجلة على اساس نقدي  مقيدة  غير-أخرى

  82297    

 

 موظفين  5: تشمل 3الفئة رقم 

 ثابت

 بدون قيد على أساس نقدي  مؤجلة على اساس نقدي  مقيدة  غير-أخرى

3795 12872 249346 

 متغيرة
 بدون قيد على أساس نقدي  مؤجلة على اساس نقدي  مقيدة  غير-أخرى

  63656    

 

  


