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 أهداف إدارة املخاطر:

 

إطار استراتيجي راسخ  أساسفي إدارة املخاطر املرتبطة به على  واضحةمجموعة من األهداف البنك الكويت الصناعي يتبع 

  .املخاطرعمليات دارة الل إجراءات أساسية في إمن خمصمم لتحقيق تلك األهداف 

 على تحقيق األهداف التالية:  إدارة املخاطر في البنك دائرة ، تعمل االستراتيجيعلى املستوى 

  املادية للبنكاملخاطر تحديد 

  مع تلك الحدود،  وعمليات البنكخطط  البنك وضمان توافقتحديد حدود املخاطر املقبولة لدى 

  تحسين القرارات املتعلقة باملخاطر/العائد عن طريق التواصل مع الوحدات التشغيلية لضمان اتباع عملية

 عمل هذه الوحدات، علىوقوية مراجعة مستقلة 

  التوجيهية التنظيمية ذات الصلة بإدارة املخاطر، باملبادئالتقيد 

  األعمال تعتمد بشكل سليم على إجراءات فعالة في تقييم  وخطط تنمية االستراتيجيةضمان أن خطط البنك

 املخاطر  

   عاكسةاملتشغيلية من الظروف الفي ظل مجموعة املالية املحددة لضمان استمرار تقديم األهداف املخاطر رصد 

  املخاطر التعامل مع  وتنسيق عملياتعلى تحسين نظم مراقبة  واإلدارات املساندةاإلدارات التجارية مساعدة

 البنك.على مستوى 

  تعزيز ثقافة الوعي باملخاطر على مستوى البنك 

 

 إدارة املخاطر: دائرة طار الهيكل التنظيمي لإ

 

واإلدارة كافة املستويات في البنك، ابتداء من مجلس اإلدارة كاهل إدارة املخاطر على دائرة  تقع مسؤولية

توثيق هذا اإلطار من خالل دليل تفصيلي  وقد تماملخاطر.  وخبراء إدارةنزوال إلى جميع مدراء اإلدارات  التنفيذية

كما تقع مسؤولية  جميع موظفي البنك على شبكة اإلنترانت الداخلية.  الطالعللسياسات واإلجراءات متوفر 

كل مدير إدارة بصفته املالك الرئيس ي على عبء -وفقا لقاعدة الرقابة الثالثية-املراجعة الفعالة للمخاطر

يق إدارة التدقدائرة وكذلك داخل البنك مخاطر بشكل مستقل  إدارة وتعمل دائرةاملرتبطة بإدارته، مخاطر لل

لجنة إدارة إدارة املخاطر بتقديم الدعم الفني لدائرة  مدير، يقوم الحوكمةإطار  تطبيقغراض أل الداخلي 

التطبيقات الفعالة لعملية إدارة املخاطر على مستوى البنك. كذلك، تقدم  واإلشراف علىبهدف توجيه املخاطر 

إدارة املخاطر الدعم الفني ملجلس إدارة البنك في املهام املطلوبة من اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة. دائرة 

 عن اعتماد الحدود القصوى املقبولة للمخاطر  ويعتبر مجلس
ً
املخاطر التي يختار  وهي مستوياتاإلدارة مسؤوال
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  ويتم مراجعةحقيق أهدافه التشغيلية. في سعيه لتالبنك تحملها 
ً
الحدود القصوى للمخاطر في البنك سنويا

 .لبنكالداخلية ل االستراتيجية ومع املعاييرتماشيا مع بيئة األعمال لجنة إدارة املخاطر بواسطة 

 كذلك، يكون امل
ً
الحوكمة وإدارة تطبيقات  وبغرض تعزيزالداخلية. ضوابط الرقابة عن إطار  جلس مسؤوال

 أدوار فيذ لتناملخاطر، أنشئت اللجان التالية 
ً
 لترشيحاتا لجنة ،املخاطر إدارةلجنة ، التدقيقلجنة : محددة ا

 . الحوكمةولجنة  ،واملكافئات

إدارة املخاطر وبيئة دائرة سؤولة عن املراجعة بصفة مستقلة على فعالية عمليات املهي الداخلي إدارة التدقيق 

 وفي املواعيدعالي القيمة  وذو مضمون موثوق به بيان  وهو رفعمنها  وتحقيق الهدفالبنك، الرقابة الداخلية في 

والتخفيف من حدة ضوابط الرقابة الداخلية فعالية بشأن مدى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املحددة إلى 

 الرقابية داخل البنك.  ثقافةاللحالية واملتطورة وقيامها بتعزيز املرتفعة ااملخاطر 

 للحدود إدارة املخاطر، موجز بيانات املخاطر خالل  ، منلجنة إدارة املخاطرترصد 
ً
املرتبطة بالبنك وفقا

 ونوعيا في السياسة القصوى لتحمل املخاطر، 
ً
وتحدد املخاطر، الخاصة بالحدود القصوى لتحمل موثقة كميا

الحدود بيان التفصيلية لكونات يتم مراجعة امل إدارة املخاطر. دائرة  على واإلشرافيةة يلرقابالقصوى ا الحدود

 القصوى لتحمل املخاطر س
ً
األداء الفعلي رصد اختالفات في بيانات  وحيثما يتم . لجنة إدارة املخاطرمن قبل نويا

تتلقى اطمئنان اللجنة بهذا الخصوص. عن التوقعات، يجري استعراض اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة لضمان 

، املخاطرتقييم جميع عوامل ب وأيضا بياناطر للبنك، اللجنة تقارير منتظمة وشاملة بشأن موجز بيانات املخ

 ومنهجيات قياس املخاطر واتجاهات املخاطر املستقبلية. محفظة أعمال التي تؤثر على كل  واألمور الرئيسية

، مع وفعالةإدارة املخاطر بطريقة مهنية دائرة سياسات وإجراءات مالئمة ل وجودإدارة املخاطر وتكفل لجنة 

تقييم األعمال واملخاطر في  وتأثيرها الفعالإدارة املخاطر في البنك  دائرةونزاهة  يةاستقاللمدى استعراض 

  .إدارة املخاطر املتبعةدائرة االستراتيجية ضمن إجراءات وسياسات 

 دائرة مدير يكون 
ً
إدارة املخاطر  دائرةوتكون . لجنة إدارة املخاطررئيس أمام مباشرة إدارة املخاطر مسؤوال

والسيولة وجميع أنواع املخاطر  ومخاطر السوق  يةاالئتماناملخاطر  تقييم وإدارةبصورة مستقلة عن مسؤولة 

مباشر أمام رئيس  ة بشكلمسؤول املعلوماتتقنية مخاطر إدارة تكون وظيفة التشغيلية. باإلضافة إلى ذلك، 

إدارة املخاطر األولية  تكون وبينما . املعلومات( تقنية ئرةدامستقلة عن بصفة  والتي تعمل)إدارة املخاطر دائرة 

والسيولة الئتمان على مخاطر اتقييم منظم ومستقل تطبق إدارة املخاطر  دائرةراء اإلدارات، فإن من قبل مد

والقياس في تحديد وتوثيق  اتاإلدار مدراء مع عمل املخاطر التشغيلية بشكل استباقي وت والسوق وجميع أنواع

أن  KRI بدأت مؤشرات املخاطر الرئيسية ، وتتبع ورصد مؤشرات املخاطر الرئيسية وتوفير الحلول كلماالكمي

 وتتبع مخاطر املحافظتنفيذ مبادرات املخاطر تعمل على تسهيل  وأيضا فإنها. مقبولةمستويات غير  تميل إلى

كما تعمل على  . وعروض املنتجات الجديدةواملشاريع فضال عن القروض الفردية واالستثمار،  االستثمارية

كبيرة هي أبرز الأن املخاطر تصنف في مجموعات من مخاطر منخفضة ومتوسطة وعالية، وأن املخاطر التأكد 

تكون  وتلك التياملخاطر، الخاصة بالحدود القصوى لتحمل سياسة التوفرها التي حدود ضمن الالقيم املتطرفة 

 محتملة على لها آثار 
ً
 . وتقييمها وتخفيضهاحيث يتم تحديدها التشغيلية ئر االخسا

 لنظام املسائلة عن املخاطر، 
ً
لجنة هناك ف لمخاطر. للجان لرصد مجاالت محددة تأسيس  فقد تمتطبيقا

، والتي وتوقعات األصول  يةخاطر االستثمار املالتي ترصد مخاطر السيولة و   واإلستثمار خصومالصول و األ 

 املخصصات تتعامللجنة و االئتمان لجنة  مشارك مستقل،عضو صفته بإدارة املخاطر دائرة رئيس فيها  يحضر
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وتعمل .  واملخصصاتبحاالت التعثر  واألمور املتعلقةللمشاريع  دراسات القروضو االئتمانية  مع التسهيالت

خارج  والكوارث منفي حاالت األزمات من الكوارث ستمرار العمل والتعافي إخطة تنسيق  املخاطر على إدارةدائرة 

صلي.  موقع
ً
 البنك األ

 

ال يهمل جاهزيته في التأكد من أن البنك هي إلدارة املخاطر  ةساسيالواجبات األ  أحدإن  الضغط: اتختبار ا

 اتاختبار سيناريوهات املخاطر 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 

السيولة صمود سيناريوهات مستقبلية محددة وتحليل مدى على تطوير إدارة املخاطر دائرة تعمل  . كبيرة

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

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

دائرة وتنسق  جموعة واسعة من املتغيرات ذات الصلة بالبيئة الحالية. الضغط ماختبارات  تلتقط املخاطر. 

 املتوقعة وغير املتوقعة. ئر م التحليل التصاعدي على الخساباستخداات الضغط إدارة املخاطر عملية اختبار 

 – والسلطات الرقابية وملجلس اإلدارةلجنة إدارة املخاطر و لجنة التنفيذية الضغط إلى النتائج اختبارات تقدم 

 ومخاطر السوق  يةملخاطر االئتمانفي حاالت ضغط البنك اصمود درجة تقييم  لغرض – املركزي بنك الكويت 

إمكانيات في االعتبار طائفة واسعة من العوامل، بما في ذلك: الضغط سيناريوهات تأخذ  والظروف االقتصادية. 

 ةخسائر االفتراضيالو تعثر القروض  تواحتماال مخصصات خسائر القروض اإليرادات، في تحقيق لبنك ا

ثارهالقيمة السوقية لألصول االستثمارية  واحتماالت انخفاض الدفترية للبنك؛
ّ
   .كفاية رأس املالمعدالت على  وا

 

ال املرأس سياسة خطط البنك لالعمل في  لتوجيهمرجعية ات الضغط تعمل كمؤشرات نتائج اختبار كذلك فإن 

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

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

 

ثابتة، في الكويت لقطاع اإلنتاج  وهوامش األعمالظلت مؤشرات ،  2019خالل والتنظيمية:البيئة املالية 

املتدنية باملقارنة مع  هاياتاالبنك، على الرغم من مستو  وعمالء أنظمةعلى الضغوط مؤشرات واستمرت 

تدريجا بعد  زادت، كما أن أسعار الفائدة بالكويت واملخصصات التقديريةالسنوات السابقة منذ االنكماش 

 امريكي دوالر 80-60 بينتتراوح معتدلة، بصورة أسعار النفط الخام متقلبة بدت  . فترة طويلة من الثبات

 للبرميل. 

 

للحدود القصوى  محدثبيان ضمن  tolerance levelsالتحمل مجموعة جديدة من مستويات إدخال  وقد تم

بتقييم الخارجيين  وقام الخبراء خالل السنة. ة دوريبصفة داخليا الضغط اختبارات  املخاطر؛ وأجريت لتقبل

وقام  واإلدارة والخطط واالستراتيجياتبالبنك  ونظم العملإدارة املخاطر للبنك  دائرةو  ونظامه اإلداري البنك 

فئات الهذه االختبارات املستقلة في أي من في البنك  ولم يخفق بشكل مستقل. الضغط اختبارات بإجراء  الخبراء

 رأسعلى أن وضع البنك  قد أكدتقييمها. وفي أعقاب هذا العمل واملناقشة مع فريق الخبراء، تم  واملعايير التي
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وفقا ملعايير بنك الكويت تطلبات رأس املال مل اإلستيفاء فيستمرار إل اعلى  ،للضغطالتعرض  بعد ،ومواردهال امل

  . املركزي 

 

 

 نسخإدارة املخاطر دائرة  وقد إنشأت
ً
املركزي الكويت املستخدم من قبل بنك  CAMEL BCOMألسلوب مطابقة  ا

 وتستخدم النتائجإدارة املخاطر ولجنة  واإلستثمار والخصوم األصول  املخاطر من خالل لجنة وأدخلت بيانات

  واملكافآت.اتمن قبل لجان املجلس بما في ذلك لجنة الترشيحالصادرة عنه 

 

 

 

 

 

 

 ة:حسب وكاالت التصنيف الخارجياملخاطر صنيفات ت

 :تصنيف بنك الكويت الصناعي كما هو مبين أدناهالعاملي لتصنيف "فتش" ل، أكدت وكالة 2019في 

 

 تصنيفات وكالة فيتش

  العملة األجنبية

 طويل األجلتأكيد التصنيف 

 تأكيد التصنيف قصير األجل

 تصنيف الجدوى 

 تأكيد اإلسناد

  تأكيد الحد األدنى من اإلسناد

 

 

 املخاطر السيادية

 طويل األجل –العمالت األجنبية 

 طويل األجل –العملة املحلية 

 

 النظرة املستقبلية

 العمالت األجنبية على املدى الطويل  

 العمالت األجنبية السيادية على املدى الطويل 

 العملة املحلية السيادية على املدى الطويل
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إمكانيات بأنها  والتصنيفات املساندةالصناعي الكويت بنك طويلة األجل ل االئتمانيةالجدارة  عليقات فيتش أنتعكس ت

حكومة للامللكية املباشرة على  ذلكويستند  الحاجة.  تاملقدم من حكومة الكويت في حاال  بسبب الدعمللغاية مرتفعة 

حكومي طويل األجل ألنشطة التمويل الالصناعي، فضال عن الكويت بنك ل% 12بنسبة  املباشرة وامللكية غير% 49بنسبة 

 . للمصارف الكويتيةالقوي للحكومة الكويتية للدعم طويل التاريخ الالتصنيفات روعي في . كما التنموية البنك

 

لعام   -AAعند مستوى الصناعي الكويت بنك تصنيفها ل االئتمانيلتصنيف '"كابيتال أنتلجنس" لأكدت وكالة من ناحيتها، 

 :تقييم على النحو التاليال ونستعرض موجز  'مستقرة'. نظرة مستقبلية مع  2019

 
 

 +A                     األجل بالعملة األجنبية طويلتأكيد التصنيف 

 A2                     بالعملة األجنبيةتأكيد التصنيف قصير األجل 

 A                                                        الءة المالية   لما

   2                                                          األسناد          

      مستقر                               عمالت أجنبية –النظرة المستقبلية 

                                                                 مستقر                              اطالءة المالية   –النظرة المستقبلية 

 

 

 

 

 

 

 الركن الثالث  – 3ازل اإلفصاحات املجمعة حسب ب

 
  :والركن الثالث 3على بازل نظرة عامة 

 

كجزء من استراتيجيتها إلدارة  للرقابة املصرفية بازل  لجنة ، إطار2005ديسمبر شهر طبق بنك الكويت الصناعي منذ 

 املخاطر ورأس املال. 

 أركان:من ثالث  ويتكون االتفاق

 

 االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية.خاطر مل لقياس متطلبات رأس املال بالنسبة يقدم إطار عملاألول: الركن 

يتعلق بعملية املراجعة الراقبية، ويركز على أهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس املال التي يتم إجراؤها  :الركن الثاني

 من قبل البنوك.

يهدف الى تعزيز متطلبات كفاية رأس املال املذكورة أعاله ضمن الركن األول والركن الثاني عن طريق مطالبة  :الركن الثالث

 . البنك بتقديم إطار شامل لإلفصاح يسهل عملية املقارنة
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 : مختلفة الحتساب متطلبات رأس املالباتباع أساليب  3لبازل بادئ التوجيهية املسمح ت

 

وهي  يالئتمانا االنكشافمقابل لتقييم االحتياجات تستخدم أوزان املخاطر حيث املقياس ي األسلوب األول هو  .

 ا القطاع عبر هذ ثابتة

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

  وأكثر تعقيداة كبير هياكل مع  والذي يتناسباملتقدم األسلوب الثالث هو  .

 

 للركن األول كفاية رأس املال ، تعتمد حسابات البنك لملركزي لتعليمات بنك الكويت افقا و  
ً
األسلوب املقياس ي على وفقا

داخلية املصمم خصيصا النمذجة المنهجية أسلوب يستخدم البنك ات الضغط، ألغراض اختبار .  لكن املوحد

جوز فإنه ال يبموجب نظام البنك األساس ي للبنك النشاط التجاري الرئيس ي  تشكلوالتي الكبيرة،  يةالئتمانلإلنكشافات ا

املعيارية للمقاييس وفقا الضغط نفس الوقت اختبارات  وتجري في تجزئة أو العقارات. قروض إنكشافات للبنك تحمل أي 

أساليب قياس أساس  الضغط علىات تقارير اختبار  وقد استندت.  املركزي بنك الكويت  قبل املقدمة من والسيناريوهات

 . داخلية وتنظيمية

 

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

 إلى نتائج نهاية على أساس البيانات )متكامل تقرير  إعداديتم 
ً
تقرير و  ،رديسمبالسنة كما في شهر النوعية والكمية( استنادا

 إلى نتائج فكمي 
ً
  .يونيوكما في شهر  والبيانات التقديرية ةسنالنصف قط استنادا

 

 : إدارة رأس املال

 

لتغطية متطلبات كافية رأس املال في امليزانية العمومية للبنك البنك من موارد كون فيها كفاية رأس املال هي الدرجة التي ت

 تعمل كمصرف مرهونكي املجموعة  ويعتبر إذن . القريبواملستقبل حاضرا في الوقت اللألعمال رأس املال 
ً
بالحفاظ على  ا

 رأس املال لتمكين البنك من:  ومراجعة متطلباتعملية استعراض  يرأس املال ه مخاطروإدارة  رأس املال. كافية من موارد 

 

 تمركز عملهي عليهالتجاري،  البنك كز نشاطتتلبية الحد األدنى من املتطلبات التنظيمية في الكويت حيث ير  .

 والحفاظ على تكلفة األموال يةاالئتمان اتهدعم تصنيف .

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

 

 التوقعاتضوء في املال ومتطلبات  صادر ومتطلبات رأسمتقييم في  ستمراراال كفاية رأسماله عن طريق يضمن البنك  

إدارة تلك في وهذا يأخذ في االعتبار املخاطر املادية للتوقعات فضال عن االستراتيجيات املستخدمة  املالية الحالية. 

 املخاطر.
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على رأس املال التنظيمي حسب ي التنظيمي على حد سواء.  رأس املالو رأس املال االقتصادي كال من إدارة رأس املال تأخذ 

واملخاطر  مخاطر السوق و  االئتمانمخاطر  األول الركن  املال حسب رأسيشمل .  إطار بازل الركن األول من  مخاطر أساس

مقابل رأس املال ل الثاني الركنتطبيق ويمكن أيضا  .أوزان املخاطرو  اإلحتساب طرق  3تشمل قواعد بازل و  التشغيلية. 

  . بصورة أساسية أنواع أخرى من املخاطرايغطي  ولكنهأعاله، املذكورة أنواع املخاطر الثالثة 
ً
صناعيا يعمل على  وكونه بنكا

 إجراءات الضغطو يستخدم البنك إطار رأس املال  ملخاطر التركز. وزنا كبيرا فهناك ،ومحدودأساس نظام عمل مركز 

 
ً
بمّصدات  هاحتفاظ ويضمن البنكفي ظل سيناريوهات الضغط.  للمساعدة في تحديد احتياجاته من رأس املالداخليا

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

حوكمة كجزء من سياسة إدارة رأس املال وعملية إدارة إدارة املخاطر ولجنة  التدقيقلجنة تقارير دورية إلى  تقدم بهاو 

 الضغط.   وعملية اختباراتاملخاطر مراجعة الحدود القصوى لتحمل املخاطر، وعملية 

 

مجموعة  صادر ضمنواملباالحتياجات املتوقعة من رؤوس األموال تقديرية توقعات اختبار الضغط في البنك عملية تنتج 

تطلبات الرأسمالية دود الدنيا من املالحالوفاء ب هلتأكد من أنه يمكنالبنك لللبنك. وهذا يتيح الضغط من سيناريوهات 

باحتياجات رأس املال فوق رأس املال التنظيمي للوفاء كفاية املصّدات  تقييم مدىو الضغط؛ التنظيمية في بيئة 

عنصرا رئيسيا في عملية التقييم الداخلي  الضغطاختبار  وتشكل عمليةالحد األقص ى. نقاط من االقتصادي إذا اقترب 

 .  (ICAAP) األمواللكفاية رؤوس 
 

، تبعا 3من بازل املوحد املقياس ي  األسلوببشأن حساب كفاية رأس املال التنظيمي حسب الركن األول، فقد اعتمد البنك 

االئتمان والسوق واملخاطر مخاطر بنك الكويت املركزي في تحديد رأس املال املطلوب لكل مكون من مكونات لتوصية 

 ويتمتع بدعممتخصص يقدم أيضا التسهيالت املصرفية التجارية لعمالئه، وي هو بنك تنمكما أن البنك  التشغيلية. 

رأس املال املتوفر يجعل الضخمة املفصح عنها،  االحتياطياتالكويت. هذا، جنبا إلى جنب مع دولة طويل األجل من حكومة 

حسب اإلطار  االعتبارفي اإلضافية  ICAAPأخذ متطلبات حتى بعد ، 3تطلبات بازل ملالحد األدنى للبنك أعلى بكثير من 

الثالث  األصول وفقا لخطةحفظة مل املقرر  التوسعومع  تحديد رأس املال االقتصادي. املصّدات فيو الجديد للركن الثاني 

نسبة كفاية رأس املال فوق الحد األدنى من املتطلبات التنظيمية ه من املتوقع ان تظل أنف ،للبنكاالستراتيجية  سنوات

فرص انخفاض  ضد cushion توفر وقايةالقوية  وهذه الرسملة؛ االقتصادي في املستقبل القريبرأس املال وتقديرات 

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

 إلى 
ً
 .2019ديسمبر  31كما في % 42.93 ، نسبة3بازل اإلجمالي استنادا

 

 املال:  وكفاية رأسهيكلة 

 

 الهيكلفإن  بها،املصرح  االختيارية الضخمةاالحتياطيات و مليون دينار كويتي  20 بقيمة باإلضافة إلى رأس املال املدفوع

( “ك .دينار كويتي )"دمليون  300بمبلغ قابل للتجديد هي عبارة عن قرض طويل األجل طويلة األجل البنك موال الرئيس ي أل 

والذي ، 1973الصادر في سنة ميري األ رسوم بموجب امل الكويتدولة من حكومة  ، مقدممليون دوالر أمريكي تقريبا( 990)

الصناعي بشروط من القطاع مقترضين البنك في تمويل املشاريع متوسطة وطويلة األجل للفي  شاريعإدارة املتستخدمه 

  ميسرة. 



 2019التقارير الرقابية         بنك الكويت الصناعي

 دائرة إفصاحات 
ً
 الثالثالركن  – 3بازل ملعايير إدارة املخاطر وفقا

 31/12/2019كما في 

 

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

 

 الكيانات الفرعية: 

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

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

البريطانية )معا بية جزر الهند الغر  ،كايمانجراند ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جورج تاون، جزيرة  وهي شركة

  "املجموعة"(. 

 

نتيجة عدم سداد القروض استحوذ عليها البنك األصول التي  وإدارة لالستثمارات املحليةشركة كيبكو هي أداة املجموعة 

  ال تشكلشركة صناعي  مجموع أصول املجموعة.تقريبا من  %6 نسبة وتشكلاملحلية؛ 
ً
 ماديعنصرا

ً
البيان املالي من  ا

 مجمعة للشركات التابعة.بيانات تشمل  املركزي بنك الكويت املقدمة إلى أس املال كفاية ر  بيانات .للمجموعة

 )ألف د.ك( 2019ديسمبر  31 –هيكل رأس املال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         رأس املال – الشريحة 1  242,459

الدائمة الملكية حقوق 20,000  

 االحتياطيات 

القانونية االحتياطيات 37,772                

االختيارية االحتياطيات 142,061  

القيمة اإلسمية احتياطيات 0  

 الدخل املحتفظ به 42,625

1رأس مال إضافي شريحة  222,459  

 2الشريحة رأس املال  6,759

                                 املخصصات العامة املسموح بها  6,759

                               االستقطاعاتجمالي رأس املال املؤهل بعد إ 249,218

31/12/2019كما في  االئتمانرأس المال المطلوب لألصول الموزونة بمخاطر   
(ك.د)ألف   

االئتمانصافي  موزونة باملخاطر  فئات األصول  

االئتمانملخاطر   

()املحفظة القياسية  
 تكلفة رأس املال

 CRM))بعد استبعاد  االنكشاف
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افعة املالية: نسبة   الر

 

 1 البنود النقدية 272 0

 2 مطالبات على جهات سيادية 101231 0

 3 مطالبات على منظمات دولية 0  0

 PSE 4مطالبات على  0  0

 MDB 5مطالبات على  0  0

 6 مطالبات على بنوك 157305 31461

 7 مطالبات على مؤسسات تجارية 379010 379010

 8 مطالبات على أصول مضمونة 0 0

 9 ائتمانيةمطالبات  0 0

 10 قروض جزئية تنظيمية 0 0

 11 انكشافات متأخرة األداء 1291 934

 12 إنكشافات أخرى  129318 129318

 إجمالي اإلنكشافات 768427 540723

 ناقص: فائض املخصصات العامة  12645-

 إجمالي اإلنكشافات املوزونة ملخاطر اإلتمان   

االئتمانالحد األدنى من رأس املال املطلوب ملخاطر   528078  

 رأس املال املطلوب ملخاطر السوق  

ملخاطر السوق إجمالي اإلنكشافات املوزونة  602  

 الحد األدنى لرأس املال املطلوب ملخاطر السوق  78

 رأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية 

 إجمالي اإلنكشافات املوزونة للمخاطر التشغيلية 51525

 الحد األدنى لرأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية  6,698

 إجمالي اإلنكشافات املوزونة للمخاطر 580204

  التشغيلية واملخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمانإجمالي الحد األدنى لرأس املال املطلوب ملخاطر   75427

 رأس املال املؤهل 

                                   1الشريحة  242459

                                   1الشريحة  6759

 رأس املال املؤهل  إجمالي 249218

 رأس املال املؤهل غير املستخدم  173791

 معيار كفاية رأس املال 

 بنك الكويت املركزي  /3معيار كفاية راس املال وفقا لبازل  42.95%

 فقط  1معيار كفاية راس املال وفقا لرأس املال الشريحة  41.79%

 1الشريحة  –معيار كفاية راس املال  41.79%
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به موثوق تدبير تكميلي قائمة على املخاطر لتطبيقها كسيطة وشفافة وغير رافعة مالية تعتبر بنسبة  3طار بازل أدخل إ

في القطاع املصرفي  اإلستدانة( تقييد تراكم 1)إلى  الرافعة املاليةالقائمة على املخاطر.  تهدف نسبة متطلبات رأس املال  على

( تعزيز 2) و؛ كذلك باالقتصادو  نطاقا أن تضر بالنظام املالي األوسع يمكنلتي وا وخفض االستقرارزعزعة عمليات لتجنب 

 املخاطر.قائم على  وغيروبسيط مساند" سهل “تدبير باستخدام على املتطلبات القائمة 

 

 إطار لرأي القائل بأن الجنة بازل تعتمد 
ً
 لنسبة بسيطة للرافعة املالية يعتبر هاما

ً
على أساس القائم إلطار رأس املال  ومكمال

وبنود امليزانية  مصادر بنود منلكال التقاط واسع وكاف ذات املصداقية هي التي تضمن  املخاطر؛ ونسبة الرافعة املالية

 امليزانية لوضع البنك.  خارج

 

 Tier 1 capitalاألولى  رأس املالشريحة املال )البسط،  رأسإجراء أنها  3وفقا لبازل نسبة الرافعة املالية تعرف 
ً
( مقسوما

 سبة مئوية: في صورة نهذه النسبة إظهار ، مع اتاإلنكشاف إجماليعلى 

 .%3هي  لكويتفي ا الدنياالرقابية نسبة الأن  . اتاإلنكشاف إجمالي رأس املال/ حجم=  )%( نسبة الرافعة املالية
 

 مجمعة – 2019ديسمبر  31نسبة الرافعة المالية لبنك الكويت الصناعي كما في 

 
  البند أطار نسبة الرفع المالية )ألف دينار(

داخل الميزانية انكشافات    

 1 بنود داخل الميزانية 691,168

1األصول المخصومة عند حساب رأس المال شريحة  0  2 

 3 إجمالي أإلنكشافات داخل الميزانية 691,168

  انكشافات المشتقات المالية  

)شامل العامل اإلضافي( المشتقات الماليةإجمالي إنكشافات  909  4 

 5 (التعديالت) 900

انكشافات المشتقات الماليةإجمالي  9  6 

  انكشافات تمويل األوراق المالية  

تمويل األوراق الماليةأصول  0  7 

انكشافات تمويل األوراق الماليةإجمالي  0  8 

  البنود خارج الميزانية  

 9 االلتزامات 134,517

 10 (تعديالت للتحويل إلى القيمة المعادلة لإلئتمان) (107,614)

 11 إجمالي االلتزامات 26,903

 12 التزامات محتملة 84,717

 13 (تعديالت للتحويل إلى القيمة المعادلة لإلئتمان) (46,869)

 14 إجمالي االلتزامات المحتملة 37,848

 15 البنود خارج الميزانيةإجمالي  64,760

  رأس المال وإجمالي اإلنكشافات  

 16 1رأس المال الشريحة  242,459

 17 إجمالي أإلنكشافات 755,928

  نسبة الرفع المالية  

 18 3بازل  نسبة الرفع المالية 32.07%
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 دارة مخاطر االئتمان:إ

 
املقابلة في السوق من  األطرافأو البنك أي من عمالء الناتجة في حال عجز مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة املالية  

 و  ،الرئيسية للبنكالدخل مصادر يعتبر أحد منح االئتمان  لبنك. تجاه االتعاقدية  ملوفاء بالتزاماتها
ً
مخاطر لل أكثرها تحمال

 . عليها طاقته للسيطرةو  هقدرا كبيرا من مواردالبنك يخصص ، وبهذا الخصوصاألكثر أهمية؛ 
 

 لبنك أيضااكما ينكشف  أساسا من تمويل املشاريع وتمويل رأس املال العامل. البنك تنشأ املخاطر االئتمانية التي تواجه  

أطراف مقابلة مع  وأرصدة التسوياتالخزانة، بما في ذلك سندات الدين، عمليات شئة عن ناأخرى  يةمخاطر ائتمانعلى 

 للبيع. أصول متوفرةو السوق  في
 

 االئتمانية. املخاطرورقابة باستقاللية وتقييم املخاطر على مستوى البنك  اتتوجيهتقديم الهو إدارة املخاطر دائرةدور  

مخاطر االئتمان الذي عمل رقابة طار إمجلس اإلدارة عتمد ي  .اإلداراتعلى مستوى البنك سياسات االئتمان  لقد وضعو 

وتشكل  . على مستوى اإلدارات ا إلى جنب مع سياسات إدارة املخاطرجنب ،االئتمانيضع الهيكل الخاص بإدارة مخاطر 

قد ينكشف أيضا على الرغم من أن البنك للمجموعة صدر الرئيس ي للمخاطر االئتمانية املللعمالء  ياتوالسلف القروض

وقد  للبنوك والتزامات القروض وسندات الدين. املقدمة سبيل املثال، القروض  على ،االئتمانألشكال أخرى من مخاطر 

بغرض تحديد درجة مالئمة قابلية البنك وتحليل املخاطر، رصد هدف بدارة املخاطر إل  وإجراءات البنكسياسات صممت 

كفاية  والتعثرات وقياس مدى مراقبة املخاطرو ، والضوابطالحدود و ، appropriate risk appetiteلتحمل املخاطر 

 قروضتوصيات ال وتصنيف جميعبمراجعة إدارة املخاطر بشكل مستقل دائرة . تعمل املخاطروتصنيف ملتابعة تقييمات ا

 وتمويل ،العامل رأس املالو  ،والتجاري للمشاريعاملتعلقة بالتمويل املالي االئتمان كل على حدة املقدمة من إدارتي منح 

على االئتمانية املحفظة نوعية وحركة الجودة الورصد إدارة املخاطر بالقياس الكّمي للمراجعات دائرة تقوم التجارة. كما 

 مستوى البنك. 
 

عدد من انتماء االئتمانية عند  مخاطر التركزويحدث   .مخاطر التركزإدارة املخاطر بصفة خاصة بمراجعة دائرة تقوم 

على  مفي قدرتهؤثر يبما قد اقتصادية مماثلة  لديهم خصائصو ماثلة إلى نفس املجموعة، أو يشاركون في أنشطة مالعمالء 

لبنك عتمد انتيجة لذلك، يالتجارية.  ظروف األعمالو التغيرات االقتصادية خاصة في حاالت التعاقدية  مالوفاء بالتزاماته

وفترات  ةالجغرافيالتركزات عدد من املجاالت بما في ذلك، على سبيل املثال،  التركز فياملراجعة املستمرة لحاالت 

بالحدود من خالل وضع مبادئ توجيهية  ويتحقق التنويع.  وامللكية وحاالت السيطرة ةوالقطاع الصناعي االستحقاق

 للنظاممن رأس املال. ومع ذلك،  في املائة 15ال تتجاوز أن على لألطراف املقابلة  لالنكشافالقصوى 
ً
األساس ي للبنك  ونظرا

  . االرتفاعإلى يميل التركز خطر  فإن القطاعات الصناعية،الذي يحدد نطاق عمل البنك ضمن 

 
 داخلي البنك نظاما لتصنيف املخاطر االئتمانيةوضع 

ً
التصنيفات ب الدائرةوتوص ي  . 10إلى  1من  االنكشافحاالت  لجميع ا

معايير محددة في البنك باستخدام  ينتصنيفات املقترضدورية لجميع ال وتقوم باملراجعةجدد العمالء لاالئتمانية ل
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ً
فئة من فئات  وكذلك لكلاالئتمان، املوزونة ملحفظة  اتتصنيفمتوسط الخاطر امل إدارةدائرة وتراقب  . للتصنيف داخليا

 املحفظة. املخاطر داخل 

 

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

التي  وهي البلد – األخص للوحدات الصناعية في الكويتبو البنك على اإلقراض داخل الكويت الحالية حرص  ياتوالسلف

 أفضل للمخاطر  وحيث توفر ةجيدبصورة  ديناميتهايتفهم البنك 
ً
 تركز لديه البنك فيها.  إن  الكامنةللبنك فهما

ً
 انائتم ا

ً
 يا

في  املدينفي الجانب تجنب التركز املخاطر ذات الصلة عن طريق  ويدير البنكنظامه األساس ي للقطاع الصناعي بسبب 

 حسب املناطق الجغرافية.ت اإلنكشافات عبر الحدود، معين وفي حاال قطاع صناعي 

 

 اهتمامالبنك يولي 
ً
 خاص ا

ً
 أنشئت عن طريق اللجان التي املتأخرة بالحسابات  ا

ً
 ويجري مناقشةلهذا الغرض. خصيصا

املخصصات املالئمة األمر، يتم تحديد  وإذا لزم؛ املتخذة واإلجراءات العالجيةالخاصة بمتابعة هذه الحاالت التدابير 

 مقابلها.  

 

تهدف إلى ضمان دقة ، منضبطة ائتمانيةالبنك كامال، عمليات اإلدارات، فضال عن مستوى البنك على مستوى  وقد وضع

هي إدارة مخاطر االئتمان في األساسية  وتعتبر األداة . وسليمصحيح  املخاطر واعتمادها ورصدها ومراقبتها بشكلتقييم 

 يجري مراجعتها التي  واإلجراءات االئتمانيةمجموعة السياسات 
ً
نظام صارم للموافقات يشترط  ويتبع البنك. وتحديثها دوريا

بطلبات  التوصياتجميع  إدارة املخاطر بتقييمدائرة ، كما تقوم مدينلكل تقييم دقيق وشامل للجدارة االئتمانية إجراء 

 القائمة.   االئتمانية والتجديد للحاالت وطلبات التمديدواالستثمار  االئتمان

 

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

عن قابلية اإلدارة العامة  ويتم التعبيرة؛ معينيات مستو اعلى من حدود االئتمان في تقرير موافقة مجلس اإلدارة على 

كذلك، يلزم . ونوع املنتجواملقترض  والقطاع االقتصاديحسب الدولة  االئتمانية املخصصة حدودلتحمل املخاطر بال

 قررة. امل االئتمانيةحدود للتجاوزات داخل البنك بشأن أي  االئتماناستخدام صالحيات منح 

 

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

بمفهومه الشامل ال املفي املائة من قاعدة رأس  15 ةتنسبالتركز نك الكويت املركزي ، يحدد بوبهذا الخصوص . محدودة

 عن كثب املحفظة حسب القطاع يتم مراقبتها في  وجميع التركزاتالبنك املركزي؛ /3 تعريف إطار بازل للبنك حسب 
ً
تحسبا

 معاكسة. لظروف مالية أو اقتصادية 

 

ستمر امل وذلك بالتواصلاملحفظة  وعلى مستوى البنك على مستوى  ومراقبة التجاوزاتإدارة املخاطر برصد دائرة تقوم 

 والسيطرة علىبشأن املخالفات في الوقت املناسب مناسبة  اتبحيث يمكن اتخاذ إجراء ،مع إدارات األعمال التجارية

  االستحقاق بقدر اإلمكان. تجاوزات تواريخ 

 

 االئتمانيةمعلومات عن اإلنكشافات 
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 : واملخصصات مقابلها/ املتعثرة  السدادمتأخرة األصول 

 

املخصصات  والتعليمات بشأناملنتظمة غير تعريفات بنك الكويت املركزي بشأن القروض الصناعي الكويت بنك يتبع       

  مقابل الحاالت املتعثرة. 

 

 :املخصصات وكيفية احتساب يةالئتماناإلنكشافات اتصنيف ما يلي فينبين 

 

 (:وغير املقيميناملقيمين )للعمالء  االئتمانية التسهيالت-أ

 القرض أنه غير منتظم في الحاالت التالية:  يصنف .1

  املعتمد حد عن ال% 10ن يزيد عبما باستمرار وجود فائض يظهر الرصيد املدين في الحساب الجاري

 لسحب على املكشوف ل

  سحب على املكشوفمعتمد للدون حد مدين الحساب الجاري  

 التسهيالت تجديد عدم  القائم وقرر البنكسداد رصيدها  ولم يتمانتهت صالحيتها  االئتمانيةتسهيالت ال

  االئتمانيالوضع على أساس 

 دفعات سداد القرض متعثرة 

 تأخر سداد الفوائد املستحقة 

 

 تصنيف القروض غير املنتظمة:  .2

  90حال وجود أي من املخالفات املبينة أعاله ملدة تزيد عن  املستوى: فيدون  
ً
يوما؛  180 وأقل منيوما

 ملحوظ في الوضع املالي للعميلأو في حال تقدير البنك وجود تدهور 

  :وأقل منيوما  180لفترة تزيد عن املبينة أعاله أي من املخالفات وجود الديون املشكوك في تحصيلها 

 تدهور ملحوظ في الوضع املالي للعميلفي حال تقدير البنك وجود يوما، أو  365

 في تقدير يوما، أو  365أعاله لفترة تتجاوز مدة املبينة املخالفات في حال وجود أي من دومة: الديون املع

 تدهور ملحوظ في الوضع املالي للعميل.البنك وجود 

 

  املخصصات املطلوبة:  .3

 تحدد املخصصات حسب ما هو مبين أدناه: 

  % 20                       دون املستوى: ديون 

  %50              تحصيلها:مشكوك في ديون 

 % 100                      املعدومة:الديون 

 

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

 رقماملالي لتطبيق املعايير الدولية لإلبالغ حاليا  يستعد البنكو  املركزي. الكويت بنك لتعليمات الضمانات املسموح بها وفقا 
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ضمن  متأخرة السدادالقروض حاالت كيفية معالجة الجدول أدناه يبين  بشأن أسلوب التحديد املبكر للمخصصات.  9

 االئتمانية.املحفظة 

 

 2019ديسمبر  31كما في  القروض متأخرة السدادافصاحات 

 املبالغ املتعثرة% من إجمالي  ك(.لف دأ) ةاملستحقاملبالغ  فئة فترات وجوب السداد
0 ≤ 30 13,513 88.31% 

31 ≤ 90 72 0.47% 
91 ≤ 180 553 3.61% 

181 ≤ 364 575 3.76% 
 %0.01 2 سنة  1 ≥سنوات  3

 %3.83 586 سنة أكثر من

 %100 15,302 إجمالي املستحق املتأخر

 

 31.12.2019% كما في 0.35 نسبة يةالئتمانا اإلنكشافات إلى (NPL) عديمة األداء القروضبلغت نسبة  كما
 

 

 السيادية:  القروض-ب 

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

 املركزي من وقت إلى أخر. 

 )ألف د.ك( 31.12.2019كما في  ةاالئتمانيمعلومات عن اإلنكشافات –ج 

 
 

 فئة األصول   

 )املحفظة العادية( 

مخاطر  إنكشافات

 االئتمان املمولة

غير  إنكشافات

 املمول للمخاطر

 إنكشافاتمجموع 

 مخاطر االئتمان

 272 0 272 بنود نقدية    .1

 101,231 9 101,222 مطالبات على قروض سيادية  .2

    مطالبات على منظمات دولية   .3

    PSEمطالبات على   .4

    MDBمطالبات على   .5

 157,305 0 157,305 مطالبات على بنوك  .6

 381,329 54,286 329,467 مطالبات على مؤسسات تجارية   .7

    مطالبات على أصول مضمونة  .8

     ائتمانيةمطالبات على مشتقات   .9

    قروض جزئية متوافقة رقابيا    .10

 1,291 128 1,163 اإلنكشافات املستحقة املتأخرة  .11

 129,318 12,889 116,429 إنكشافات أخرى   .12

 اإلجمالي  
705,858 67312 770,746 
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 )ألف د.ك( 31/12/2019في  والسلفيات كمااملتبقية للقروض  االستحقاقاتمحفظة 

 الصناعي بشروط ميسرة املحفظة اإلجمالية 
 القروض والسلفيات

 بشروط تجارية القرض

 

 2019ديسمبر 2018 ديسمبر 2019ديسمبر 2018 ديسمبر 2019ديسمبر 2018 ديسمبر

 لغاية شهر واحد  25,487 22,743 28,854 18,316 54,342 41,059

 أشهر 3 – 1  86,342 59,281 5,119 1,511 91,461 60,791

 شهر 12 – 3  48,596 69,181 20,434 20,973 69,028 90,154

 سنة فأكثر 24,952 30,308 144,343 155,949 169,295 186,257

 املجموع 185,377 181,513 198,750 196,749 384,126 378,261

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

)ألف د.ك( 31/12/9201كما في  حسب القطاع –والسلفيات محفظة القروض   

2018 2019  

 الرصيد القائم النسبة من اإلجمالي الرصيد القائم النسبة من اإلجمالي

 الكيماويات 20,475 4.86% 19,449 4.39%

 الغذاء والمشروبات 22,446 5.33% 39,596 8.94%

هندسةمنتجات معدنية و 155,901 37.04% 158,607 35.80%  

مواد بناءانشاءات و 80,659 19.16% 79,759 18.00%  

تجارةمتاجرة و 7,442 1.77% 5,034 1.14%  

 اثاث 557 0.13% 489 0.11%

 منسوجات 10,204 2.42% 11,697 2.64%

 بحرية 0.00 0.00% 0 0.00%

طباعةورق و 119,599 28.42% 124,599 28.13%  

 حكومة 0 0.00 1,567 0.35%

غاززيت و 0  0 0.00%  

اسماكزراعة و 417,283 99.14% 440,797 99.50%  

 اخرى )غير مالي( 3,616 0.86% 2,216 0.50%

 إجمالي القطاعات 420,899 100% 443,013 100.00%

 )ألف د.ك( 31/12/2019لالنكشافات كما في وزيع الجغرافي تال

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

 2018ديسمبر 2019 ديسمبر 2018ديسمبر 2019 ديسمبر 2018ديسمبر 2019 ديسمبر

 الكويت 98.82% 265,313 100% 261,109 100% 177,698 100% 159,789 99.29% 443,012 100% 420,898

 دول أخرى   1.18% 3170 0% 0 0% 0 0% 0 0.71% 3170 0% 0

 اإلجمالي الكلي 100% 268,483 100% 261,109 100% 177,698 100% 159,789 100% 446,183 100% 420,898
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)ألف د.ك( 31/12/9201حسب التوزيع الجغرافي كما في  –القروض املتعثرة   

 مخصصات مقابل القروض املتعثرة قروض متأخرة السداد     

2019 2018 2019 2018 

 2,473 586 11,335 1,164 الكويت

 0 0 0 0 دول مجلس التعاون الخليجي أخرى 

 2,473 586 11,335 1,164 اإلجمالي الكلي 

القروض املتعثرة كنسبة مئوية % من 

   %3.21 %0.35 محفظة القروض القائمة

 %21.81 %50.37   نسبة التغطية 

 

 

 خاطر االئتمانية:لحد من املا

 ويتخذ إجراءاتحق املقاصة فإن البنك يمارس مطالبات البنك ضد العمالء، التي ال يتم فيها تسوية في الحاالت  :التسويات

صافي أساس املبلغ العلى  ةطالببحقه في املاإلجراءات القانونية، يحتفظ البنك  وأثناء سير . املطالبة على أساس صافي املبلغ

 . حدوث مشاكل قانونية غير مقصودةلتجنب دفعات جزئية  وتجاهل أيةاألصلي، 

 

، مثل النقد االعتيادية اتيقبل أنواع الضمان، فإن البنك ضماناتلزم فيها أخذ في الحاالت التي ي :اتالضمان وإدارةتقييم  

 حالةوفي  . املصرفية. إلخ /التجارية /والضمانات الشخصيةاألصول الثابتة،  علىوالرهن املوجودات املنقولة،  والرهون على

، وجود كفيل وفي حاالتسارة. باعتباره املستفيد في حال الخ في وثيقة التأمين ذات الصلةإدراجه يصر البنك على الرهن، 

معلوماته املالية  لضامن من خالل الحصول علىاإلجراءات املماثلة في التأكد من صحة الجدارة اإلتمانية ل يتخذالبنك فإن 

تقديم حد يجب بالضمانات املصرفية،  يتعلقوفيما  أنه العميل األساس ي. علىالكاملة، حيث أن البنك ينظر للضامن 

 . شرط مسبقكاملعني من املصرف رسمي ائتماني 

 

 
ً
 داخليا واملوارد الكافيةيتمتع باملهارات البنك ، فإن صناعيالتمويل متخصصة لل باعتباره مؤسسة البنك لطبيعهونظرا

  املرهونة للبنك. األنواع األخرى من األصول الثابتة  غيرها منو تقييم املشاريع واملصانع تمكنه من 
   

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

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

مجموعة واسعة من األنشطة. باإلضافة إلى ذلك، يشارك البنك في القروض يمثلون البنك من عمالء تتكون محفظة 

 . االقتصاديةدرجات الدورات ي درجة من أل خضع تال البنك قاعدة عمالء مع مالحظة أن املشتركة للمصارف غير املقيمة. 

 

 خفض املخاطر وتحويل االئتمان كما في عامل تطبيق بعد  يةاالئتماناإلنكشافات  

 (ألف د.ك) 31.12.2019 

 األصول  فئة االئتمانية االنكشافات االئتمانيةصافي اإلنكشافات   االئتمانمخاطر 
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  (العادية)املحفظة   CRM قبل  CRMبعد

 بنود نقدية 272 272 0

 مطالبات على قروض سيادية 101231 101,231 0

 مطالبات على منظمات دولية  0 0

 PSEمطالبات على   0 0

 MDBمطالبات على   0 0

 مطالبات على بنوك 157305 157,305 31,461

 مطالبات على مؤسسات تجارية 381329 379010 379010

 مطالبات على أصول مضمونة  0 0

 قروض جزئية تنظيمية  0 0

 قروض تجارية رقابية  0 0

 انكشافات واجبة األداء  1,291 934

 أخرى انكشافات  129318 129318 129318

 اإلجمالي 770746 768427 540723

 
 

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

931.12.201كما في   (000’) 

المتوقعة يةاالئتمانخسائر ال  المرحلة إنكشافات عند التعثر 

1 - المرحلة 556,900 1,613  

2 - المرحلة 34,356 224  

3 - المرحلة 32,656 14,167  

 اإلجمالي 623,912 16,004

 

 

 : دارة مخاطر السوق إ

تتأثر  والتي قد ه التجارية، أو قدرته على تلبية أهداف أعمالهأرباح البنك أو رأس مالب املرتبطةخاطر املمخاطر السوق هي 

 
ً
 السلعوأسعار أسعار القروض التغيرات في مستوى أو تقلبات أسعار السوق أو األسعار مثل أسعار الفائدة، بسبب  سلبا

في الصكوك املالية املرتبطة بعمليات  ةمتأصله املخاطر هذ األساسية وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية. 

 بما في ذلك القروض املمنوحة البنك و/أو أنشطة 
ً
 األصول وحساب التجارية والودائع واألوراق املالية والتجارية  سعارأل لتبعا

من خالل  السوق مخاطر و واالستثمار عمليات الخزانة في  السوق مخاطر اإلنكشافات على  وتكمن غالبية  واملشتقات. 

 .  مؤسسة القابضةللسلبية أسهم  والتي هيبنك التابعة للحقوق امللكية املحلية لشركة كيبكو 

 

 يلي: كما السوق إدارة مخاطر في بنك الكويت الصناعي  فيخاطر املتحدد أهداف إدارة 

  مراقبتهاو  تطبيق الحدودو قياس السوق بواسطة اتباع نظام صارم لمخاطر  السيطرة علىو فهم 

  التسويات  /اتالصفقإجراءات ضمان الدقة في 
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  خاطر امل وشفاف إلدارةرقابي نمو األعمال التجارية ضمن إطار تسهيل 

  غير املتداول  مخاطر السوق  واإلبالغ عنقياس 

 

 لعمالئه منو محدودة نسبيا، باستثناء إدارة دفتر العمالت األجنبية لحسابها الخاص املرتبطة بالبنك مخاطر السوق تعتبر 

يتجنب إلى البنك حيث أن املشتقات ألغراض التحوط، التي يستخدم فيها نادرة الحاالت الالصناعي املحلية، وفي القطاع 

ويجري باستمرار رصد أنشطة الخزانة لذلك الحدود املناسبة وضعت مخاطر السوق. وقد على  االنكشافحد كبير 

 .بهذا الخصوص واالستثمار

 

طويل البنك استثمار لدى  الصناعي على القروض الصناعية والخدمات املصرفية للشركات. الكويت بنك اهتمام ينصب 

سهم كويتية غير أ لديها محفظةو )كيبكو( التي تستثمر في السوق املحلية له بالكامل  ملوكةلتابعة املشركته افي األجل 

مدراء استثمار عامليين من خالل املبتدئة شاريع امللبنك يستثمر في دفتر ـأسهم ادولي في مكون متداولة. وهناك أيضا 

هبوط االستثمارات في األسهم في مخاطر  ها محدودةتانكشافاو . هذه االستثمارات هي ذات طبيعة طويلة األجل معروفين

األسهم في عمليات شارك ي الوالبنك .  االستثمارات الفرديةقصوى على  هناك حدودو هذه االستثمارات  ويتم تنويعباشرة. امل

التي تشارك األخرى  مخاطر السوق األنشطة ذات  من في أووالسلع  والخيارات اتملشتقافي  التجارةو أو السندات التجارية 

 العادية.  يةاملصارف التجارية واالستثمار فيها عادة معظم 
 

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

 دودح ويضع البنكالسوق.   خبرة تداوالتو األعمال التجارية 
ً
األطراف  الدولة واإلنكشافات علىو حجم االستثمار حسب  ا

خفض املبالغ املطلقة ملخاطر على تساعد هذه الحدود  والبنك ككل. للمتعاملين فضال عن املراكز املفتوحة املقابلة 

 . البنك حدود وقف الخسارة لبعض األنشطة التي تنطوي على مخاطر السوق وضع السوق. باإلضافة إلى ذلك، 

 

في البنك ال يملك حاليا محفظة تداول : األجنبية وصرف العمالتافات محفظة التداول السوق الخاصة بانكشمخاطر 

تداول أي انكشافات في عمليات ال وليس لديهاملال. أسواق العمالت األجنبية أو عمليات صرف في األسهم ذات قيمة تذكر 

املستخدمة للتحوط ملركز البنك، اعتبرت ضمن فقد تم اعتبار جميع املراكز ومع ذلك، ؛ السلعفي املشتقات أو في 

 .شتقاتعلى امل االنكشاف

 مخاطر السوق 

 ألسلوب القياس املوحد
ً
 لف د.ك(أ) متطلبات رأس املال وفقا

 املخاطر  فئة  لمخاطر لاإلنكشافات املوزونة  رأس املالالحد األدني ملطتلبات 

  الفائدة أسعار مخاطر  0 0

  االسهم مراكز مخاطر  0 0
  األجنبية بالعمالت الصرف سعر مخاطر  602 78

 

 كز حقوق امللكية كما في دفاتر البنك امر 
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 للطبيعة املتخصصة للبنك، وبموجب 
ً
استراتيجية ألغراض  ، يستثمر البنك في أسهم الشركاتنظامه األساس ينظرا

إدارة االستثمارات املباشرة والترقيات مالية. تقوم أرباح رأستحقيق فضال عن بعالقات األعمال التجارية،  تتعلقألسباب و 

في مشاريع جديدة بهدف تحقيق مكاسب  اتاستثمار  وتدخل في، عامليةو األسهم التي لها أبعاد محلية بإدارة محفظة 

مشاريع بواسطة شركة هم لالستثمارات داخل الكويت األس وتدار محفظةعامليا. في أسواق األسهم الخاصة مالية رأس

مع بيانات بياناتها املالية  ويتم تجميعالصناعي  مملوكة بالكامل لبنك الكويتتابعة  وهي شركةكيبكو( ) الصناعيةويت الك

 الصناعي. الكويت بنك 
 

هي تلك التي تتالءم مع أهداف البنك للتنمية الصناعية على املدى الطويل، ومن املتوقع أن  االستثمارات االستراتيجية

تهدف في األسهم  االستراتيجيةواالستثمارات  . عالقات األعمال التجارية ذات الصلة شبكةيستفيد البنك من حيث وجود 

رقابة على الدة، وكذلك فيما يتعلق بممارسة لشركات القائمة واالستثمار في مشاريع جديلضمان النمو والتنمية إلى 

 لالستثماراتالكويت  وتدير شركة . عليها االستحواذمما تطلب  ومنخفضة األداءتعرضت للتعثر الحاد الشركات التي 

ألسهم للشركات املدرجة في لتبادل عمليات  فيمباشرة  الدخول أو قبل االكتتاب، كودائع األسهم في  االستثمارالصناعية 

إلى  وتخضع التقييمات ةسلبيتعتبر  يةستثمار اال حفظة فإن هذه املهذه استثمارات طويلة األجل،  أنوحيث البورصة. 

شهد تقلبات يال يزال مؤشر بورصة الكويت فاإلقليمية والعاملية، السوق اتجاهات  وبسبب تأثيرات، تحركات السوق 

 شديدة. 

 

مارسة السيطرة العالجية على الشركات بها مل يتم االحتفاظو سهم. محفظة األ جزءا ضئيال من املتعثرة االستثمارات تشكل 

 . فقطكيبكو كإنكشافات محلية إدارة  تدخل تحتو ، ضعف أداءهاو تعرضت إلى تدهور أوضاعها التي 

 

املكونة لألغراض مكاسب رأس املال وتلك ق تحقيالهدف املتمثل في املكونة لغرض املحفظة  اتالتفريق بين مكونيتم 

بتحقيق  اتفضال عن توقعالهبوط مخاطر به أن االستثمارات في األسهم تحمل  املسلمومن أعاله. املذكورة ستراتيجية اال 

االستثمارات التي تقوم بها إدارة االستثمارات املباشرة والترقيات باستخدام جميع خاطر تصنف إدارة امل عائدات عالية. 

 . إدارة املخاطرفي داخليا صنيف األسهم املطور تأسلوب 

 دارة مخاطر سعر الفائدة:إ

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

 ةئداإيرادات الفالدخل من في صافي املحتملة تقلبات على أنها اليتم قياس مخاطر أسعار الفائدة البنك من الفائدة. 

 interest rate gapات ألسعار الفائدة فجو الويستخدم البنك تحليل  .لفائدةالسوق لالناجمة عن التغيرات في أسعار 

analysis عدم مواءمات ئدة الناجمة عن سعر الفاحساسية اإليرادات من  لقياسmismatches بين مراكز عادة التسعير إ

 .خارج امليزانية وبين البنود للتأثر بالسعر واملطلوبات القابلةاألصول 

 

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

 على مدى إجمالي القروض  2/1 بنسبة بمعدل ثابت
ً
 عاموفي التي تعهد بها البنك.  وااللتزامات الصناعيةفي املائة سنويا

املورد منخفض . هذا دولة الكويت من حكومةدينار كويتي مليون  100تم تمديد القرض في شكل قرض إضافي بمبلغ ، 2007

 عنصر يعتبر التكلفة 
ً
 هام ا

ً
 في  ا

ً
عمليات إقراض مدعومة في  ويشارك البنك ية للبنك. قاعدة التكلفة اإلجمالحساب جدا
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سابات مخاطر حالثابتة خارج إطار  وتطبيقات التكلفةصادر ميتعامل مع وإلى هذا الحد،  معدل ثابت للقطاع الصناعي. ب

  الفائدة.سعر 

 

 ،املركزي الكويت بنك لدى خصم سعر ال مسعرة حسبو عائمة بالدينار الكويتي جميع القروض املتبقية تعتبر  كبير،إلى حد 

 . سعر الخصملعند تغيير البنك املركزي تسعيرها  ويتم إعادةالهامش زائد 

 

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

أوعية من وعاء كل عموما مع ومع ذلك يتطابق إال أنه رغم عدم أهميته،  ،االنكشاففإن بجميع العمالت األخرى،  يتعلق

 .االستحقاق

 

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

 .املركزي لدى بنك الكويت % في سعر الخصم 1بنسبة  نخفاضاال 
 

 ملقابلللطرف ا االئتمانيةاملخاطر 

 

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

املركز السوقي لهذه املشتقات االسمية و ، فإن البنك يحتسب تكلفة رأس املال على اإلنكشافات بالقيمة لبنكإلنكشافات ا

وتبلغ املركزي في هذا الصدد. الكويت الصادرة عن بنك اإلرشادية لمبادئ وفقا ل( CEMلحالي )ا االنكشافطريقة  باستخدام

 .ينارد اإلنكشافات صفرالتكلفة اإلجمالية رأس املال عن هذه 

 

 بنك الكويت الصناعي

 2019ديسمبر  31اإلفصاح عن األطراف المقابلة لمخاطر اإلئتمان كما في 

 الوصف الموزونة )ألف د.ك(إجمالي القيمة 

 القيمة المحلية لسعر صرف العمالت للعقود اآلجلة 909

 القيمة السوقية 0

 

  دفاتر البنك مخاطر أسعار الفائدة في 

 

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

التحوط عمليات قيمة ي ف االنخفاض وهناك مخاطروعاء استحقاق. ضمن الحدود املقررة لكل تلك تحفظ  ،ومع ذلك

، عدد محدود من الالعبين في سوق الدينار الكويتي بين املصارف وجود إلى العمق، مع الدينار الكويتيبسبب افتقار سوق 

فقط حسب بنك  واألدوات املتاحة. األجل قصيرة وخارج االستحقاقاتتظل عشوائية بين املصارف حيث أن العمليات 

األدوات الوحيدة من الخزانة هي  الواحد، وسنداتشهر املباشر لل وسندات التدخلالتدخل،  سنداتهي املركزي الكويت 
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سعر لها تأثير كبير على يكون  أناملركزي الكويت تدخالت بنك ل ، يمكن. نتيجة لذلكمن السيولة ضلنشر الفائاملتاحة 

؛ إال أن مصدر قلقأن تكون كويتي الدينار الي سوق فسعر فائدة أدوات تحوط بعدم وجود  ومن شأن ؛KIBORالكيبور 

 وفعالية إدارةنشاط  أ(العوامل التالية: )يتم السيطرة عليه بفضل مخاطر أسعار الفائدة أمام إلجمالي للبنك ا االنكشاف

بواسطة قروض املشاريع )ج( تمويل  التجارية على أساس سعر عائم؛ والقروض تسعير ( بالخزانة؛ )محفظة استثمارات 

 .مستقلة عن السوق بذلك هي و القرض الحكومي 

 

 

 

 (000) دوالر أمريكي -عملة أجنبية   - 2019ديسمبر   31–حساسية سعر الفائدة

  سنة 1لغاية  سنوات 5-1 سنوات 5فوق 

 األصول املدرة للفوائد 7,538 0 0

 مطلوبات بالفائدة 44,597 15,293 0

0 -15,293 -37,059 GAP 

 تراكمية gapنسبة  37,059- 52,353- 52,353-

 % تغيير على السعر 1الحساسية إلى  524-

 % تغيير في السعر                                                             1إجمالي الحساسية بالدينار الكويتي إلى  891

 

  
 دارة مخاطر السيولة: إ

 

التدفقات صافي في لزيادة مفاجئة نتيجة عند استحقاقها البنك على الوفاء بالتزاماته في عدم قدرة تتمثل مخاطر السيولة 

والنشاطات  العمالءإلقراض هذه التدفقات املوارد النقدية املتاحة الحالة، سوف تستنفذ  وفي هذه ؛الخارجية النقدية

امليزانية العمومية  إنخفاضإلى يمكن أن يؤدي نقص السيولة ، الحاالت وفي أقص ى واالستثمارات والودائع.  التجارية

القيام بذلك عدم القدرة على  وتعتبر مخاطر الوفاء بالتزامات اإلقراض. قدرة على العدم  يةاحتمالاألصول، أو مبيعات و 

وعلى مستوى املالية باملؤسسة الظروف املرتبطة في جميع العمليات املصرفية، ويمكن أن تتأثر بمجموعة من  ةمتأصل

 السوق. 

 

املستهدفة.   والخصوم ونسب السيولةاألصول فجوات عدم موائمات استحقاقات رصد إدارة مخاطر السيولة بواسطة  تتم

؛ 2019خالل ريحة مستقرة عند مستويات م ،األجنبية وأ، سواء بالعملة املحلية في البنكسيولة معدالت ال وقد ظلت

، مما يوفر في وضع يمكنها من اإلقراض بالعملة األجنبيةالتي هي في بناء عالقات مع املؤسسات الكويتية  واستمر البنك

 (000دينار كويتي ) –عملة محلية  – 2019ديسمبر   31–حساسية سعر الفائدة 

  سنة 1لغاية  سنوات 5-1 سنوات 5فوق 

 األصول املدرة للفوائد 230,358 145,556 27,053

 مطلوبات بالفائدة 23,476 0 237,999

(210,946) 145,556 206,882 GAP 

 تراكمية gapنسبة  206,882 352,437 141,491

  % تغيير على السعر1الحساسية إلى  1,415
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األصول جماعيا بواسطة لجنة  هااملخاطر وتقييمإدارة دائرة املخاطر ملراقبة  وتخضع هذهتمويلية للبنك.   تنويع قاعدة

 .إدارة السيولةبشأن ملركزي بتعليمات بنك الكويت ا البنكويلتزم  لكو(. أواالستثمار )والخصوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:LCR) نسبة تغطية السيولة

  :هي 31/12/2019الكويتي فإن اإلفصاحات املتعلقه بنسبة تغطية السيولة كما في بناء على تعليمات البنك املركزي 

 البيان
رقم 

 مسلسل
 البيان

 القيمة قبل تطبيق
 معدالت التدفق

 )المتوسط(
** 

 القيمة بعد تطبيق
 معدالت التدفق

 )المتوسط(
** 

إجمالي األصول السائلة عالية 

 الجودة
1 

الجودة )قبل إجمالي األصول السائلة عالية 

  التعديالت(

103569 

 التدفقات النقدية الخارجة

 4545 20289 ودائع التجزئة والمشروعات الصغيرة 2

   الودائع المستقرة 3

 3265 14556 الودائع األقل استقرارا 4

5 

الودائع وحسابات االستثمار واألصول 

األخرى المضمونة من غير عمالء التجزئة 

 باستثناء ودائع عمالء 

 المشروعات الصغيرة

47654 34481 

   الودائع التشغيلية 6

7 
اللتزامات األخرى االودائع غير التشغيلية )

 غير المضمونة(
47654 34481 

   االلتزامات المضمونة 8

 33088 138433 النقدية الخارجية األخرى وتتضمن: التدفقات 9

10 
الناشئة عن عقود التحول وفقا ألحكام 

 الشريعة اإلسالمية
  

11 
الناشئة عن الصكوك المدعومة باألصول 

 وأدوات التمويل المهيكلة األخرى
  

 33088 138433 خطوط االئتمان والسيولة الملزمة األخرى 12

13 
المستقبلية المحتملة  إلتزامات التمويل

 األخرى
84352 4218 

 5 5 خارجة –التدفقات النقديية التعاقدية االخرى  14
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  إجمالي التدفقات النقدية الخارجة 15
76337 

 التدفقات النقدية الداخلة

  معامالت التمويل المضمونة 16
 

17 
التدفقات النقدية الداخلية الناتجة عن عمليات 

 )وفقا لالطراف المقابلية( التمويل المنتظمة
341980 170990 

 3539 3539 التدفقات النقدية الناتجة األخرى 18

 174529 345519 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 19

 معيار تغطية السيولة

20 
 )بعد إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

  التسويات(
103569 

 19084  صافي التدفقات النقدية الخارجية 21

 %546.59  معيار تغطية السيولة 22

 

 

 

 

 

 

 :(NSFR)معيار صافي التمويل املستقر 

كما في  (NSFRمعيار صافي التمويل املستقر )ببناء على تعليمات البنك املركزي الكويتي فإن اإلفصاحات املتعلقه 

 : هي 31/12/2019

  31.12.2019 : معيار صافي التمويل المستقر للفترة المنتهية في4جدول 

 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

 249,218            249,218            رأس المال الرقابي: 2

 - - - - - أدوات رأس المال أخرى* 3

4 
ودائع من عمالء التجزئة وعمالء 

 المشروعات الصغيرة
 

 - - - - الودائع المستقرة 5
                             

-    

 489 - - 543 11,477 األقل استقراراً: 6

    ودائع من غير عمالء التجزئة: 7

 - - - - - الودائع التشغيلية 8

 354,055 345,598 9,092 48,217 13,473 الودائع األخرى من غير عمالء التجزئة 9

   اإللتزامات األخرى 10

 - - - - - صافي المشتقات على جانب االلتزامات 11

12 
إدراجها في اإللتزامات األخرى التي لم يتم 

 الفئات السابقة
62,869 15,951 - - - 
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 345,598   9,092 64,711 333,823 إجمالي التمويل المستقر المتاح 13
            

603,762  

 التمويل المستقر المطلوب:

 4,988 - - -  99,750 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

7,981 112,500 - - 11,250 

18 

القروض المنتظمة المقدمة للمؤسسات 
 المالية

 الجودة غيروالمضمونة بأصول سائلة عالية 
األصول من المستوى األول والقروض 

 المنتظمة
 غير المضمونة المقدمة للمؤسسات المالية

- - - - - 

19 

القروض المنتظمة المقدمة للمؤسسات غير 
المقدمة لعمالء التجزئة  المالية، والقروض

 وعمالء
المشروعات الصغيرة، والقروض المقدمة 

 للجهات
الحكومية والبنوك المركزية ومؤسسات 

 :العام، منهاالقطاع 

1,172 150,759 48,072 136,523 235,939 

20 
% أو أقل  35التي تخضع لوزن مخاطر 

 وفقا
  3-لمعيار كفاية رأس المال بازل  

- - - - - 

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

22 
أقل % أو  35التي تخضع لوزن مخاطر 

 وفقا
  3-لمعيار كفاية رأس المال بازل  

- - - - - 

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 Margin) المبدئي

 والنقد أو
األصول األخرى المقدمة للمساهمة في 

 صندوق
( لطرف مقابل Default Fundالتعثر )
 مركزي

- - - - - 

 - - - - - صافي المشتقات على جانب األصول  27

28 
جانب االلتزامات من المشتقات على  %20
 قبل

 طرح هامش ضمان القيمة

- - - - - 

29 
ألصول األخرى التي لم يتم إدراجها في  

 الفئات
 السابقة

- 7,265 - 132,988 136,620 

 4,232 - - 84,640 - البنود خارج الميزانية 30

 393,029 269,511 48,072 355,164 108,903 إجمالي التمويل المستقر المطلوب 31

 %153.62         معيار صافي التمويل المستقر )%( 32
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 دارة املخاطر التشغيلية: إ

 

األحداث الخارجية، وعدم  ،املخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر املباشرة أو غير املباشرة الناجمة عن العوامل البشرية

التشغيلية متأصلة في عمليات البنك. تشمل املصادر الرئيسية  وتعتبر املخاطر، والنظم الداخليةأو فشل العمليات ة ئكفا

 وأمن تكنولوجيا املعلومات، واالستعانة بمصادر خارجية للعملياتالتشغيلية  اتالعمليصداقية للمخاطر التشغيلية: م

 ،االحتيالو  ،حواذاالست عملياتتكامل و  ةاالستراتيجي اتواالعتماد على املوردين الرئيسيين، وتنفيذ التغيير التشغيلية 

واالحتفاظ باملوظفين، واآلثار  ،والتوظيف والتدريب ،الرقابيواالمتثال  ،جودة خدمة العمالءو  ،البشريةواألخطاء 

هذه املخاطر من خالل منظومة  إدارةوتتم ، تحديد وقياس وإدارة املخاطر التشغيليةب البنكويلتزم  والبيئية.  ،االجتماعية

وأحد   واألدوات الرقابية. والضوابط الرقابية واإلجراءات اإلداريةالسياسات متكاملة على مستوى البنك أو على مستوى 

مستوى إدارات  ومراقبتها علىالخاصة بالعمليات التشغيلية  هو تحديد مؤشرات املخاطر الرئيسيةالهامة  العناصر

 أساليبوتحسين في تطبيق عن كثب مع وحدات العمل املخاطر إدارة دائرة قد عملت فالخصوص،  وجه، وعلى العمل

نقاط التركيز على بهدف  ملخاطر التشغيلية بما في ذلك نماذج التقييم الذاتي، والدراسات االستقصائيةالعمل في إدارة ا

 .يةخسائر التشغيلالتعزيز الرقابة والتقليل من بغرض املخاطر الحرجة 

 

 املخاطر التشغيلية إلى:إدارة البنك في طار يهدف إ

 

  البنك يتحملها مخاطر التشغيلية التي لل واإلبالغ الرقابيفهم 

  وأخطاء التشغيلمؤشرات املخاطر الرئيسية  واإلبالغ عنرصد 

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

  باستخدام التأميناملتبقية اإلنكشافات إدارة 

مجال العمليات مع التركيز على مؤشرات املخاطر الرئيسية الخاصة ب يةخاطر التشغيلآلية للتقييم الذاتي ملراقبة املتطبق 

 حيويا في الداخلي  إدارة التدقيقدائرة و إدارة املخاطر دائرة تؤدي  . التشغيلية
ً
سالمة  علىالحفاظ و راجعة املإجراء دورا

   داخليا.مراقبتها املخاطر التشغيلية التي ال يمكن بعض  البنكغطى باإلضافة إلى ذلك، ؛ البيئة الرقابية

 

 إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات

 

 ، بما في ذلك: لحماية سرية وسالمة املعلومات والبيانات املخزنةالالزمة إلجراءات يطبق البنك ا

 

 الشبكة من التدخل الخارجي  لحماية  firewallالجدار الناري نظم تطبيق  .

 النظم اتتطبيقتطبيقات التحكم على الدخول إلى  .

 يةالتشغيلاإلجراءات املزدوجة في الرقابة االمتثال ملبدأ  .

 الداخليةفي ضوابط الرقابة  وعمليات مختلفةإجراءات تطبيق  .
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 النسخ املتماثل للبيانات عبر اإلنترنت على خوادم مستقلة اتعمليتطبيق  .

 لطوارئ في املوقعخطط ا .

في  وبرامج اإلنعاش   business continuity plans األعمالتشغيل استمرارية خارج املوقع ألغراض  طوارئ خطط  .

 disaster recovery programsالكوارث حاالت 

 

 

بما في ذلك املعامالت وحلول إدارة البنية التحتية لنظام تكنولوجيا املعلومات لديه  ورفع قدراتعلى تعزيز  ويعمل البنك

 .فرص النمو مستقبالتسمح بقاعدة بغرض تأسيس  إدارة املخاطرو البيانات تخزين 

 املعلومات أمن

 

. وقد أدى ذلك للعمالءلتحسين الكفاءة وتقديم الخدمات  أحدث التقنيات في مجال الخدمات املصرفية يتطلب استخدام

الضارة والفدية  الهجمات اإللكترونية باستخدام البرامجومن ضمنها  ،إلى زيادة مخاطر أمن املعلومات في منطقة الخليج

 .مالية إلى خسائر التي قد تؤدي ،والتهديدات الداخلية على العمليات املصرفية

 

تقدم تقاريرها إلى والتي  ،خاطرهذه املمن  ضللتخفيت الكويت الصناعي وحدة مخصصة ألمن املعلوما بنك أنشأفقد 

التأكد من وحدة بمراقبة وتقييم املخاطر املتعلقة بالتكنولوجيا واملعلومات الخاصة بالبنك و الاملخاطر. تقوم رئيس إدارة 

الكويت املركزي للتخفيف من هذه املخاطر  بنكااللتزام بمعايير الصناعة والتوجيهات الصادرة عن و ضوابط  وجود

 املتعلقة بأمن املعلومات.

 

 مقابل املخاطر التشغيلية  الرأسماليةاملخصصات 

 

في الوقت الحالي يطبق أسلوب القياس املوحد في حساب البنك ، فإن 3وفقا لبازل رأس املال بمعيار كفاية  االلتزامبهدف 

بقاعدة بيانات  يحتفظ البنكو ؛ لتعليمات بنك الكويت املركزي وفقا ، تحتسب التشغيليةلمخاطر املصروفات الرأسمالية ل

، مبلغ 31/12/2019.  ولقد بلغت إجمالي تكلفة رأس املال للمخاطر التشغيلية للسنة املنتهية في التشغيلية هخسائر إلدارة 

   ك..دمليون  6.698

 

 بنك الكويت الصناعي

 2019ديسمبر  31اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية )منهجية األسلوب القياسي( كما في 

 الوصف (إجمالي القيمة الموزونة )ألف د.ك

 إجمالي األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 51,525

 إجمالي متطلبات رأس المال 6,698

 –بنك الكويت المركزي ل المنهجية تم إقتراحها من قبضية، دخل البنك للثالث سنوات الماالمنهجية: بناء على متوسط 

 3بازل 
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 البنك بشأن مكافحة عمليات غسل األموال  سياسات

 

؛ املصرفية هتصريف أعمالفي املركزي الكويت بنك ، أي اإلشرافيةالصادرة عن جهة الرقابة  للقواعد واألنظمةالبنك يخضع 

، 2002لعام  35 رقمالقانون و ( 92/2002/رب/2املركزي رقم )الكويت بنك  بتعليماتالبنك ، يلتزم وبهذا الخصوص

 . غسل األموالعمليات مكافحة بشأن  عليهاوالتعديالت 

 

غسل  عملياترصد ومكافحة و ملنع صممت مجلس اإلدارة، معتمدة من مكتوبة  وإجراءات داخليةالبنك سياسات يطبق 

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

 للتعليمات، 2013في عام .  التقارير والنظم الرقابيةو واملستندات  والوثائق
ً
، ملركزي الصادرة عن بنك الكويت االجديدة  وتبعا

 . غييراتلتالتشمل هذه غسل األموال عمليات مكافحة ب الخاصةجراءات اإل و  اتسياسالتحديث تم فقد 

 

والسجل الرخصة التجارية نسخ من على لحصول باملتطلبات الرقابية الخاصة بضرورة ا االلتزامعلى البنك حرصا من 

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

 5سجالت العمالء ملدة  حفظويتم ؛ واملستندات الرسميةمن خالل الوثائق عالقة العمل عمالء البنك منذ بداية هوية 

تدريب البرامج ؛ كما تعقد ورصدها، فيجري تعقبها معامالت املشبوهةبالنسبة لل بعد انتهاء العالقة املصرفية. من سنوات 

وتحليل لرصد غسل األموال عمليات مكافحة في  ةآلليالبنك أحدث النظم ا قد طبقو من وقت آلخر. ملوظفي البنك توعية الو 

 . FATCAبإجراءات  االلتزاماملبادرة في البنك كذلك، فقد اتخذ  املعامالت املشبوهة. 

 

 ملخاطر عمليات لبنك اعمالء تصنيف جميع فهي تقض ي باألخيرة، املركزي بنك الكويت  تعليماتوبحسب 
ً
غسل األموال تبعا

غسل األموال للشركات واملؤسسات ، تم تطبيق نظام داخلي لتقييم مخاطر عمليات وعليه تمويل اإلرهاب.  ومخاطر عمليات

 اإلدارة.   مجلسات املعتمدة من سياسال وإدماجها ضمنالتجارية 

 

   واملزاياللرواتب البنك سياسة حول معلومات 

   واملزاياللرواتب البنك الرئيسية وأهداف سياسة املالمح نظرة عامة على 

 

واملعارف والدراية ممن يتمتعون باملهارات اجتذاب واستبقاء املهنيين املؤهلين  بهدفواملزايا للرواتب البنك سياسة صممت 

 ، االحترافية
ً
وتتضمن  حوكمة الشركات. الخاصة ب تعليماتفي الذكر حسبما املركزي الكويت بنك  لتعليمات وذلك وفقا

تعزيز أداء البنك واإلدارة الفعالة أهداف  االعتباراألخذ في مع  ةاملالي املكافأةجميع الجوانب الضرورية ومكونات  السياسة

  .حوكمة الشركات في تعليمات هذكر ورد املركزي كما الكويت كافة متطلبات بنك ؛ إلى جانب تضمينها للمخاطر

 

 على
ً
 وهيكل سياسة مضمون وتعديل ، فإن مجلس اإلدارة من شأنه اعتماد واملكافآت الترشيحاتلجنة توصيات  واستنادا

 تحقيقها لألهداف التي وضعت من أجلها. لضمان ها تنفيذالبنك للمكافآت، كما يقوم بمراجعة 
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تمكونات  
ّ
ت تجميع كافة مكونات : يتماملكافا

ّ
ومتوازنة تعكس خصائص وحدة األعمال تقديم حزمة مناسبة  لضماناملكافا

ت وتشمل مكونات سوق بشأن مستوى األجور السائدة. ال ممارساتعن  والوظيفة فضالفي البنك  ودرجة املوظف
ّ
املكافا

 ما يلي: لموظفل املدفوعة

 

 الثابتالراتب  . 1

 لجميع املوظفين على أساس األداء  ةافز السنويو . الح2

 والعائداملخاطر ساس أ. الحوافز طويلة األجل لكبار املوظفين على 3

 . مزايا أخرى 4

 خدمة النهاية . 5

 

والدرجة  ومدى تعقيداتهاة يالوظيف اتسؤولياملبما في ذلك  ،املوظفالذي يؤديه دور العلى أساس الثابت الراتب يتقرر 

 .وأحوال السوق املحلية والقوانين املعمول بها ومستوى األداء الوظيفية

 

املخاطر ساس أطويلة األجل لكبار املوظفين على  الحوافزلجميع املوظفين على أساس األداء  ةافز السنويو ت الحمصم

تحقيق على مساهماتهم في تحفيز ومكافأة املوظفين بهدف  ،األداءتحتسب على أساس وافز باعتبارها ح STI/ LETوالعائد 

القائمة على قياس حوافز التصرف  الكويت الصناعي. غايات وأهداف البنك وفقا لالستراتيجية والخطط السنوية لبنك 

تم ربط برامج  . (LTI) كبار املوظفينإلى ومكافأة نقدية مؤجلة  (STI) جميع املوظفينإلى مكافأة نقدية سنوية في صورة األداء 

دارة/الوحدة وعلى مستوى املوظف. والهدف مستوى اإل ، البنكحوافز بمزيج متوازن من مؤشرات األداء على مستوى ال

 ومساهمات األداءظفين على أساس األداء هو املقاربة مع معدالت أداء البنك لجميع املو  ةافز السنويو من الحاألساس ي 

املستدام األداء تشجيع  والعائد بهدفاملخاطر ساس أ؛ بينما صممت الحوافز طويلة األجل لكبار املوظفين على الفردية

الحوافز طويلة األجل لكبار املوظفين على اساس  ودخل برنامجاملنضبط على أساس املخاطر للبنك على نحو طويل األمد، 

 . فصاعدا 2015من عام التنفيذ اعتبارا  والعائد حيزاملخاطر 

 

 قياس أداء املوظفين قام البنك بإدخال برنامج تقييم األداء و 
ً
؛ حيث يتم وضع خطة األداء في على جميع املستوياترسميا

، حسب مؤشرات األداء الرئيسية (KPIs)خطة األداء  وتوثيق أهداف باشرومسؤوله املاملوظف بالتعاون بين  بداية السنة

حيث يقوم  تقييم األداء السنوي  مقابلة دوتعق التنمية الشخصية للموظفين.  وخطة تطويراملطلوبة  وتحديد الكفاءات

راتب لتعديل التتخذ القرارات ، ومن ثم وثقة. مقابل األهداف امل األداء وتقييم وتوثيقبمراجعة  املدير واملوظف املعني

 إلى 
ً
 .ةاألداء السنوينتائج الثابت للموظف وحوافز األداء استنادا

 

والتأمين الطبي وتذاكر اإلجازات،  والطبية وغيرها منالسنوية  اتأخرى مثل اإلجاز فضال عن ذلك، يمنح البنك مزايا 

 املحلية  وممارسات السوق عقود العمل الفردية ضوء أحكام  وذلك في ،السفر السنوية والبدالت
ً
 للقوانين املعمول بها. تبعا

 . وللقوانين الساريةالعمل حكام عقد وفقا أل ، فتدفع خدمةالنهاية أما مكافأة 
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تنظامتطبيق  للبنك علىالرئيس التنفيذي يشرف 
ّ
وإجراءات هيكل وفقا للسياسة املعتمدة، بما في ذلك  للموظفين املكافا

تلجنة وتجري  ذات الصلة.  ياساتالس
ّ
تكفاية وفعالية سياسة للتأكد من  ةدورياملراجعة ال الترشيحات واملكافا

ّ
 املكافا

لضمان للبنك  ةمستقل ةسنويمراجعة إجراء على  املذكورة املجلسكما تساعد اللجنة  مواءمتها مع أهداف البنك. لضمان

تالبنك للسياسة مع المتثال ا
ّ
 .مكافا

 

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

جان لللعضوية اتقدم اللجنة توصياتها إلى املجلس بشأن املرشحين ، اإلدارة؛ وبهذا الشأناملؤهلين لعضوية مجلس 

تالبنك سياسة  تحديثومراجعة و صياغة اللجنة مسؤولة عن ؛ كما أن املختلفة
ّ
ومساعدة املجلس في تقييم ، للمكافا

مراجعة تقوم اللجنة بإجراء  مع األهداف االستراتيجية للبنك. مواءمتها لسياسة وضمان ا وإنصاف هذهفعالية مدى 

ت سياسة لبنود منتظمة 
ّ
تضطلع بالتقييم املنتظم ملدى كما أنها ؛ بشأن أية تحديثات إلى املجلس رفع توصياتهاو املكافا

ت كفاية وفعالية سياسة 
ّ
لضمان اتساقها مع أهداف البنك. وتقدم توصيات إلى املجلس بشأن مستوى ومكونات املكافا

الترشيحات  وتعمل لجنةلموظفين التنفيذيين في البنك. ل وكذلك بالنسبة، ومسؤولياته املباشرةملدير التنفيذي راتب ا

ت 
ّ
 قترحها نظاميبغية تقييم الحوافز التي إدارة املخاطر دائرة  ومع رئيسفي البنك  لجنة إدارة املخاطرمع كثب  عنواملكافا

ت
ّ
 . املكافا

تهيكلة سياسة بهدف  2014خالل عام يونج &  أرنستالسادة/ استشارة بالبنك ولقد قام 
ّ
السنة نذ تم تنفيذها مو  املكافا

تلجنة ميثاق البنك  ، ويطبق2015املالية 
ّ
يطبق  ،2015السنة املالية  منذو . 2014في عام  تأقر التي ، الترشيحات واملكافا

 جميع العاملين.املعدل على نظام إدارة األداء البنك 

 

التجاري  والعمل املصرفيالنشاط التنموي لجمع بين اطبيعة في لبنك املجال الرئيس ي لعمل ا يتمحور  :املخاطرتقييم 

 مرتبطتين االستثماريةذلك التعامل في املحفظة  ويكمله في
ً
. كما أن البنك يدير أيضا محفظتين ممولتين حكوميا

 الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتمويل الزراعي. مشروعات ب

 

ت والترشيحاتالبنك سياسة تستند 
ّ
، األمد طةمتوسعلى تقييم إدارة املخاطر لتحقيق التوازن بين النتائج طويلة و  للمكافا

" أي للقياس SMARTتطبيق نظام "من خالل و ذلك  ،لتقييم األداءو قد تم توثيق ذلك بشكل سليم في النظام الجديد 

و ذلك باستخدام  و قائمة على العنصر الزمني(،ذات صلة قابلة للتحقيق، قابلة للقياس، ، محددةبناء على أسس )

الدورية املفصلة في املراقبة املستمرة لألداء مع التوجيه و اإلرشاد و إجراء املراجعات  الكمية KPIsمؤشرات األداء الرئيسية 

 إلى النتائج املالية فضال عن األهداف من ثم تقييم األداء  و
ً
تقييم  وتقع مسؤولية نوعية. املحددة على أساس النهائي استنادا

تالترشيحات وامللجنة أداء أعضاء اإلدارة العليا على عاتق 
ّ
العائد  والجمعي لنسبةعلى عوامل القياس التوزيعي  بناء كافا

 على CAMEL-BCOMالداخلي  عناصر التقييماملحددة بما في ذلك  وتدابير املخاطر االستثمار،على 
ً
العناصر  وأخيرا

  املتعلقة بالنشاط التجاري. 

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

 على مخاطر عالية الكشافاتالدخول في أي مجاالت ذات املالية أو  األسواقفي تداول المكاسب قصيرة األجل مثل لتحقيق 

تقييم جميع  وقد تمفي تحمل.  مفرطة  اتمجازفي أفي  االنغماسفي مقابل إمكانية الحصول على أي نوع من املكاسب أو 
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لجنة إدارة بذلك إلى  ورفع تقريرإدارة املخاطر بشكل مستقل دائرة للبنك من قبل  واملحفظة اإلجماليةتعامالت البنك 

 . املخاطر

 

إدارة ولجنة التدقيق جنة بواسطة لاملخاطر الرقابية مثل التدقيق الداخلي وإدارة للدوائر يحدد تقييم األداء واملكافأة 

أو مؤشرات األداء  ملحددةا الرئيسيةداء األ من خالل مؤشرات الرقابية للدوائر معايير األداء تسجل . تباعا املخاطر

مثل  البنك أعمالبمستهدفات ربحية من مؤشرات األداء الرئيسية ال ترتبط أي و  الدوائر لهذه الصلةالرئيسية ذات 

الرقابية ال تعتبر مسؤولة أمام  الدوائرفإن وفقا ملبادئ حوكمة الشركات، و اإليرادات أو األرباح أو األهداف ذات الصلة. 

 لذلك.اإلدارة ويتم تقدير أتعابها مجلس أمام مباشرة هي مسؤولة الرئيس التنفيذي، والجهاز التنفيذي للبنك ولكن 
ً
 تبعا

 

تبتحديد العالقة بين األداء ومستويات  وفيما يتعلق
ّ
ألداء الفردي لتقييم اكافية وأوزان ابط أنشأ البنك رو فقد  ،املكافا

ستشاريين اال خبراء ال وبمساعدة منوظفي البنك ملختلفة اإلدارية املمستويات لوفقا لالتجاري األعمال وأداء  اتوأداء وحد

األصول  وأداء محافظ االستثمارفإن األداء التجاري يستند على معايير تقييم مقل العائد على وفي املقابل،  خارجيين. ال

   للمخاطر. واإلجراءات املحددة

تالعناصر املتغيرة من 
ّ
املكون  ويبدأ إدراج. قصيرة األجل وطويلة األجلتحتوي على مكونات  كبار املوظفينل املقدمة املكافا

ملتوسط األداء في الثالث سنوات زيادة أو النقصان وفقا للقابل  وهذا املبلغ نح. املسنوات من تاريخ  3مرور طويل األجل بعد 

املمنوحة على العناصر النقدية  املكافأةعلى أساس فقط  ويتعامل البنك . وإجراءات املخاطر EPSمعدالت من حيث 

د أداء موظفي اإلدارة العليا على قياس نسبة م.  كذلك، يعتسهمأو حصص األ خيارات يخصص وال املتغيرة من الراتب 

 للهيكل  املخاطر، وزن تصنيف% 30و محفظة األصول أداء % لوزن 30و%، 40 ومحددة بوزن االستثمارالعائد على 
ً
تبعا

على  وافز متغيرةالبنك الحصول على حموظفي  ويحق لجميع  يونج.أند  أرنستمكتب  /ةاالستشاريون السادالذي وضعه 

طويل األجل.  ةم املؤهلون لحوافز متغير ه، 20ال يتجاوز عددهم العليا الذين  وموظفي اإلدارةاساس األداء، فقط أعضاء 

 .ألي موظفأي مؤشرات ملكافأت من هذا النوع تم منحها  ولم تكن

 

وهم نواب للرئيس التنفيذي  3من التنفيذي وفريقه مثل: الرئيس كبار املوظفين،  اإلدارة العليااملحدد بتعريف يضم ال

نائب الرئيس التنفيذي ، للعمليات والرقابة املالية : نائب الرئيس التنفيذي وهممباشرة أمام الرئيس التنفيذي؛  مسؤولين

 املادية أما الوظائف التي تعتبر "حاملة للمخاطر  واالستثمار. للتمويلالتنفيذي  ونائب الرئيس، مشاريع واملحافظلل

material risk-takers وتمويل الشركات، واملتابعةتمويل املشاريع : وهي، املدرة للدخلإدارات األعمال رؤساء تشمل ف ،

 رئيسأما املهام الرقابية، فتشمل:  . واملشروعات الزراعيةالصغيرة روعات واالستثمارات املباشرة، والخزانة، وتمويل املش

 ةومسؤول وحدغسل األموال عمليات مكافحة وحدة ورئيس ، واملراقب املاليالداخلي التدقيق ، ورئيس إدارة املخاطر

 الرقابي.  االلتزام
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تاملبيان 
 
 )بالدينار الكويتي( 2019في  املدفوعة كافا

 موظفين  2: تشمل 1الفئة رقم 

 ثابت

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

7,425 7,609 308,764 

 متغيرة

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

  244,636    

 

  موظفين 7: تشمل 2الفئة رقم  

 ثابت

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

24,984 12,969 377,007 

 متغيرة

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

  144,263    

 

 موظفين  5 تشمل: 3الفئة رقم 

 ثابت

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

3,249 10,483 231,484 

 متغيرة

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

  64,922    
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