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 أهداف إدارة املخاطر:

 

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

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

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

 املادية للبنكاملخاطر تحديد  •

 مع تلك ا�حدود،  وعمليات البنكخطط  البنك وضمان توافقخاطر املقبولة لدى تحديد حدود امل •

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

 عمل هذه الوحدات، وقو�ة ع��مراجعة مستقلة 

 رة املخاطر،التوج��ية التنظيمية ذات الصلة بإدا باملبادئالتقيد  •

األعمال �عتمد �ش�ل سليم ع�� إجراءات فعالة ��  وخطط تنمية االس��اتيجيةضمان أن خطط البنك  •

 تقييم املخاطر  

تشغيلية �� ظل مجموعة من الظروف الاملالية املحددة لضمان استمرار تقديم األهداف املخاطر رصد   •

 عاكسةامل

التعامل مع  وتنسيق عملياتع�� تحس�ن نظم مراقبة  املساندةواإلدارات اإلدارات التجار�ة مساعدة  •

 البنك.ع�� مستوى املخاطر 

 �عز�ز ثقافة الو�� باملخاطر ع�� مستوى البنك  •

 

 طار الهي�ل التنظيمي إلدارة املخاطر: إ

 

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

توثيق هذا اإلطار من خالل دليل  وقد تم املخاطر.  وخ��اء إدارةنزوال إ�� جميع مدراء اإلدارات  التنفيذية

كما تقع  جميع موظفي البنك ع�� شبكة اإلن��انت الداخلية.  الطالعتفصي�� للسياسات واإلجراءات متوفر 

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

إدارة  وكذلك ع��داخل البنك مخاطر �عمل �ش�ل مستقل  وع�� إدارةاملرتبطة بإدارتھ، مخاطر الرئي��ي لل

، يقوم رئيس إدارة املخاطر بتقديم الدعم الف�ي ل�جنة ا�ح�ومةإطار  وأغراض تطبيقالتدقيق الداخ��. 

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

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

 عن اعتماد ا�حدود القصوى املقبولة للمخاطر  ويعت�� مجلسعن مجلس اإلدارة. 
ً
و�� اإلدارة مسؤوال

ا�حدود  و�تم مراجعةحقيق أهدافھ التشغيلية. �� سعيھ لتاملخاطر ال�ي يختار البنك تحملها  اتمستو�

 بواسطة �جنة مجلس اإلدارة للمخاطر تماشيا مع بيئة األعمال 
ً
ومع القصوى للمخاطر �� البنك سنو�ا

 .لبنكالداخلية ل االس��اتيجية املعاي�� 



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

 
ً
 الثالثالركن  – 3بازل ملعاي�� إفصاحات إدارة املخاطر وفقا

 31/12/6201كما �� 

 

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

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

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

 . حوكمةاإلدارة ل� و�جنة مجلس، واألجور إلدارة املخاطر، �جنة مجلس اإلدارة لل��شيحات 

إدارة املخاطر و�يئة سؤولة عن املراجعة بصفة مستقلة ع�� فعالية عمليات امل�� الداخ�� إدارة التدقيق 

و�� عا�� القيمة  وذو مضمون موثوق بھ بيان  وهو رفعم��ا  وتحقيق الهدفالبنك، الرقابة الداخلية �� 

ية ضوابط الرقابة الداخلفعالية �شأن مدى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املحددة إ��  املواعيد

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

 خالل إدارة املخاطر، موجز بيانات املخاطر  للمخاطر، منمجلس اإلدارة ترصد �جنة 
ً
املرتبطة بالبنك وفقا

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

�ونات يتم مراجعة امل ع�� إدارة املخاطر.  واإلشراقيةة يلرقابالقصوى ا وتحدد ا�حدوداملخاطر، 

 ا�حدود القصوى لتحمل املخاطر سبيان التفصيلية ل
ً
رصد  وحيثما يتم �جنة املخاطر. من قبل نو�ا

استعراض اإلجراءات ال�ي تتخذها اإلدارة لضمان األداء الفع�� عن التوقعات، يجري اختالفات �� بيانات 

تتلقى ال�جنة تقار�ر منتظمة وشاملة �شأن موجز بيانات املخاطر للبنك، اطمئنان ال�جنة ��ذا ا�خصوص. 

ومن�جيات محفظة أعمال ال�ي تؤثر ع�� �ل  واألمور الرئيسية، املخاطرتقييم جميع عوامل ب وأيضا بيان

سياسات وإجراءات  للمخاطر وجودوتكفل �جنة املجلس  خاطر املستقبلية. قياس املخاطر واتجاهات امل

إدارة املخاطر �� وظيفة ونزاهة  يةاستقاللمدى استعراض ، مع وفعالةمالئمة إلدارة املخاطر بطر�قة مهنية 

ر تقييم األعمال واملخاطر االس��اتيجية ضمن إجراءات وسياسات إدارة املخاط��  وتأث��ها الفعالالبنك 

  .املتبعة

 
ً
إدارة املخاطر مسؤولة  وت�ون وظيفةاإلدارة.   رئيس مجلسأمام مباشرة ي�ون رئيس إدارة املخاطر مسؤوال

والسيولة وجميع أنواع املخاطر  ومخاطر السوق  يةاالئتماناملخاطر  تقييم وإدارةبصورة مستقلة عن 

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

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

ع�� مخاطر تقييم منظم ومستقل تطبق وظيفة إدارة املخاطر راء اإلدارات، فإن من قبل مداألولية 

��  اتاإلدار مدراء مع عمل املخاطر التشغيلية �ش�ل استبا�� و� ميع أنواعوالسيولة والسوق وجالئتمان ا

بدأت مؤشرات  ، وتتبع ورصد مؤشرات املخاطر الرئيسية وتوف�� ا�حلول �لماوالقياس الك�يتحديد وتوثيق 

�عمل ع��  وأيضا فإ��اقبولة. املستو�ات املذهب إ�� أ�عد من تتميل إ�� أن أن  KRI املخاطر الرئيسية

فضال عن القروض الفردية واالستثمار،  االستثمار�ة وتتبع مخاطر املحافظتنفيذ مبادرات املخاطر �سهيل 

أن املخاطر تصنف �� مجموعات من مخاطر كما �عمل ع�� التأكد  . وعروض املنتجات واملشاريع ا�جديدة

توفرها ال�ي حدود ا�ضمن كب��ة �� أبرز القيم املتطرفة المنخفضة ومتوسطة وعالية، وأن املخاطر 

 محتملة ع�� ت�ون لها آثار  وتلك ال�ياملخاطر، ا�خاصة با�حدود القصوى لتحمل سياسة ال
ً
ئر ا�خساا

 . وتقييمها وتخفيضهاحيث يتم تحديدها التشغيلية 

 للمناخ 
ً
�جان لرصد مجاالت محددة تأسيس  فقد تملنظام املسائلة عن املخاطر، التعاو�ي تطبيقا

 �ةخاطر االستثمار املال�ي ترصد مخاطر السيولة و  ألي�و )خصوم (ا�صول و �جنة األ ك هناف لمخاطر. ل

�� أعمال ال�جنة.  �جنة  عضوا �شطاصفتھ برئيس إدارة املخاطر ، وال�ي �شارك ف��ا وتوقعات األصول 
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 املتعلقةواألمور للمشاريع  والدراسات التمو�ليةاالئتمانية  مع التسهيالت واملخصصات تتعاملاالئتمان 

واإلشراف �عمل ع�� مراجعة سياسات واإلجراءات أيضا مجموعة ال هناك.  واملخصصاتبحاالت التع�� 

�� بمشاركة من إدارات األعمال التجار�ة ا�خاصة بالبنك وتحديث السياسات واإلجراءات صياغة  ع��

�� �جنة السياسات  ا���خالل عضو بمسؤوليات لها ا�حق �� التصو�ت من املخاطر  وتتمتع إدارةالبنك.  

 ومن أجلإدار�ة لصيانة وتحديث جميع السياسات واإلجراءات.  اتواإلجراءات. كما أن لد��ا مسؤولي

تاحة إة و يشفافيضمن النت ان�� اإل إدارة املخاطر نظام ع�� شبكة فقد طبقت ملساعدة �� هذا املس��، ا

تنسيق  املخاطر ع�� و�عمل إدارة.  جراءاتاإل و  ومتا�عة السياسات االطالع�� �جميع املوظف�ن الفرصة 

البنك  خارج موقع وال�وارث من�� حاالت األزمات خطط استمرار�ة األعمال �� البنك وأ�شطة اإل�عاش 

ص��. 
ً
 األ

 

ال ��مل جاهز�تھ �� التأكد من أن البنك �� إلدارة املخاطر  ةساسيالواجبات األ  أحد الضغط: اتختبار ا

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

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

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

مواجهة الصدمات �� �افية ظل �انت مستو�ات رأس املال ست وما إذا�� ظل تلك السينار�وهات، والر�حية 

للتخفيف من مدراء اإلدارات �� الف��ات ما قبل حدوث تلك السينار�وهات فعلھ يالكب��ة وما يمكن أن 

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

ئر باستخدام التحليل التصاعدي ع�� ا�خساات الضغط إدارة املخاطر عملية اختبار  وتنسق وظيفة

املقدمة  االستثمار �ع��ات االئتمان و مخصصات ع�� القراءات التقدير�ة  و�تم أخذاملتوقعة وغ�� املتوقعة. 

باستخدام أساليب ع�� أساسها املخاطر  وتقيم إدارةكخسائر متوقعة التجار�ة األعمال إدارات من 

قياس ف��ات لاملال املطلوب  و�غطية رأسمتوقعة  � ل�خسائر غ�التوقعات التقدير�ة النمذجة الداخلية 

اإلدارة للمخاطر  و�جنة مجلس�جنة التنفيذية الضغط إ�� النتائج اختبارات تقدم  . سينار�وهات الضغط

�� حاالت لبنك اصمود درجة تقييم ألغراض  – املركزي بنك ال�و�ت  – الرقابيةوالسلطات  وملجلس اإلدارة

�� االعتبار الضغط سينار�وهات تأخذ  والظروف االقتصادية.  ومخاطر السوق  يةملخاطر االئتمانضغط ا

مخصصات خسائر القروض اإليرادات، �� تحقيق لبنك إم�انيات اطائفة واسعة من العوامل، بما �� ذلك: 

القيمة السوقية  واحتماالت انخفاض الدف��ية للبنك؛ ةخسائر االف��اضيا�و �ع�� القروض  تماال واحت

   .كفاية رأس املالمعدالت لألصول االستثمار�ة واآلثار ع�� 

 

سياسة خطط البنك مرجعية لتحر�ك العمل �� ات الضغط �عمل كمؤشرات نتائج اختبار كذلك فإن 

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

 منخفضة.�عت�� رأس املال  ومخاطر دعمرسملة البنك عالية للغاية �� الوقت ا�حاضر، 
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ثابتة �� ال�و�ت لقطاع اإلنتاج  وهوامش األعمالظلت مؤشرات ، 2016 خالل والتنظيمية:البيئة املالية 

البنك، ع�� الرغم من  وع�� عمالءالنظام ع�� الضغوط مؤشرات االنخفاض واستمرت مع ميل إ�� 

أسعار بدت  . واملخصصات التقدير�ةالسنوات السابقة منذ االنكماش املتدنية باملقارنة مع  �امستو�ا�

أسعار النفط استمرار مع و لل��ميل.  امر��ي دوالر  50حول تحلق معتدلة، بصورة النفط ا�خام متقلبة 

ال�و�ت ان ع�� الرغم من تزحف ثار األبدأت فقد مستو�ات الذروة، ك ٪ 50من اقل ا�خام ع�� مستوى 

   .أقل من سائر منت�� النفط �� دول مجلس التعاون ا�خلي��نسبة تتأثر ب

 

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

والتفاعل املستمر مع فر�ق السلطات الرقابية  والت�جيع مناملشاركة النشطة بفضل مرحلة جديدة  البنك

 التمو�ل املستقر  ومعدل صا�� LCRوقد بدأ البنك �� تطبيق �سبة �غطية السيولة إدارة املخاطر. مجموعة 

NSFR  
ً
 . ركزي لتعليمات بنك ال�و�ت امل وفقا

 

مطور ل�حدود بيان ضمن  tolerance levelsالتحمل مجموعة جديدة من مستو�ات إدخال  وقد تم

 وقام ا�خ��اء خالل السنة. ة دور�بصفة داخليا الضغط اختبارات  املخاطر؛ وأجر�تالقصوى لتحمل 

واإلدارة بالبنك  ونظم العملوظيفة إدارة املخاطر للبنك و  ونظامھ اإلداري بتقييم البنك ا�خارجي�ن 

هذه �� البنك  ولم يخفق �ش�ل مستقل. الضغط اختبارات بإجراء  وقام ا�خ��اء وا�خطط واالس��اتيجيات

تقييمها. و�� أعقاب هذا العمل واملناقشة مع فر�ق تم  واملعاي�� ال�يفئات الاالختبارات املستقلة �� أي من 

 االستمرار ��للضغط ع�� التعرض  وموارده �عدمال البنك رأسع�� أن وضع البنك تأكدت قدرة ا�خ��اء، 

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

 

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

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

ً
" ثانو� ا

ً
لم  و�سبب أنھا

إ�� ذلك  وقد أدي   .loss absorption capacityل�خسارة  قدرة االستيعابيةما يفيد بالالقرض  �� عقديذكر 

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

بالفعل  إثر ، فإن التخفيض قد ومع ذلك رأس املال. لسياسة خطة املستو�ات الداخلية وفقا من  وأع��

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

ع�� ملركزي موافقة بنك ال�و�ت ا وحصل ع��لبنك اوقد طلب  لل��كز االئتما�ي،فوق املستو�ات التنظيمية 

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

 . رأس املال

 ��خإدارة املخاطر  وقد إ�شأت
ً
املركزي ال�و�ت املستخدم من قبل بنك  CAMEL BCOMألسلوب مطابقة  ا

و�ستخدم للمخاطر  وا�خصوم و�جنة املجلساملخاطر من خالل �جنة املجلس لألصول  وأدخلت بيانات

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

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

.  حديث بتوظيفة إدارة املخاطر للبنك الصنا��  وعليھ قامت ا�حالية. 
ً
 األسلوب املتبع لد��ا تزامنيا
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 ة:حسب و�االت التصنيف ا�خارجياملخاطر صنيفات ت

 :تصنيف بنك ال�و�ت الصنا�� كما هو مب�ن أدناهالعال�ي لتصنيف "فتش" ل، أكدت و�الة 2016 أكتو�ر �� شهر 

 

 تصنيفات و�الة فيتش

 

 العملة األجنبية

 تأكيد التصنيف طو�ل األجل

 تأكيد التصنيف قص�� األجل

 تصنيف ا�جدوى 

 التصنيف الفردي

 تأكيد اإلسناد

  تأكيد ا�حد األد�ى من اإلسناد

 

 املخاطر السيادية

 طو�ل األجل –العمالت األجنبية 

 طو�ل األجل –العملة املحلية 

 

 النظرة املستقبلية

 العمالت األجنبية ع�� املدى الطو�ل  

 العمالت األجنبية السيادية ع�� املدى الطو�ل 

 العملة املحلية السيادية ع�� املدى الطو�ل

 

 

+A 

F1 

bb  + 

C/D 

1 

+A 

 

 

AA 

AA 

 

 

 مستقر

 مستقر

 مستقر

 

إم�انيات  املساندة والتصنيفاتالصنا�� ال�و�ت بنك طو�لة األجل ل االئتمانيةا�جدارة  عليقات فيتش أن�عكس �

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

ح�ومي طو�ل األجل ا�تمو�ل الالصنا��، فضال عن ال�و�ت من بنك  %12بنسبة  املباشرة وامللكية غ��  %49بنسبة 

 . للمصارف ال�و�تيةللدعم القوي ل�ح�ومة ال�و�تية طو�ل التار�خ الالتصنيفات رو�� �� . كما التنمو�ة أل�شطة البنك

 

  -AAعند مستوى الصنا�� ال�و�ت بنك تصنيفها ل االئتما�يلتصنيف '"�ابيتال أنت�جنس" لأكدت و�الة من ناحي��ا، 

 :تقييم ع�� النحو التا��ال و�ستعرض موجز   'مستقرة'. نظرة مستقبلية مع  2016لعام 

 
Foreign Currency Long-term  A+  
Foreign Currency Short Term  A2 
Financial Strength   A 
Support    2 
Outlook – Foreign Currency  Stable 
Outlook – Financial Strength  Stable  
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 الركن الثالث  – 3ازل اإلفصاحات املجمعة حسب ب

 
  :والركن الثالث 3ع�� بازل نظرة عامة 

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

 أر�ان:من ثالث  و�ت�ون االتفاق

 

 االئتمان ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية.بمخاطر  ا�خاصاملخاطر بحساب األصول املرجحة  �غطياألول: الركن 

رأس مال إضا�� أخذ لشركة لوجهة نظر �شأن ما إذا �ان ينب��  املراقب�ن باتخاذو �سمح للشر�ات  :الركن الثا�ي

 والتقييمات الداخلية وتدعم النماذج أو لتغطية مخاطر أخرى. تحت الركن األول،  لتغطية ثالثة أنواع املخاطر 

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

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

 

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

 

 يالئتما�ا االنكشافمقابل لتقييم االحتياجات �ستخدم أوزان املخاطر حيث املقيا��ي األسلوب األول هو  .

 ا القطاع ع�� هذ و�� ثابتة

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

 املخاطر. 

  وأك�� �عقيداكب��ة هيا�ل مع  والذي يتناسباملتقدم األسلوب الثالث هو  .

.  

 للركن األول كفاية رأس املال �عتمد حسابات البنك ل، ملركزي لتعليمات بنك ال�و�ت افقا و  
ً
األسلوب ع�� وفقا

داخلية املصمم خصيصا النمذجة أسلوب ال�ستخدم البنك ات الضغط، ألغراض اختبار .  لكن املوحداملقيا��ي 

نھ ال فإبموجب نظام البنك األسا��ي األعمال الرئيسية للبنك عصب  وال�ي �ش�لالكب��ة،  يةالئتمانلإلنكشافات ا

وفقا الضغط نفس الوقت اختبارات  وتجري �� تجزئة أو العقارات. قروض  الكشافاتجوز للبنك تحمل أي ي

 ات الضغط ع��تقار�ر اختبار  وقد استندت.  املركزي بنك ال�و�ت املقدمة من  والسينار�وهاتاملعيار�ة للمقاييس 

 . داخلية وتنظيميةأساليب قياس أساس 

 

لتعليمات بنك ووفقا الثالث،  الركن-بازل لسياسة البنك �شأن مرت�ن �� سنة، وفقا الضغط  إجراء اختباراتتطبق 

 إ�� نتائج ��اية ع�� أساس البيانات (مت�امل تقر�ر  إعدادو�تم  ؛املركزي ال�و�ت 
ً
السنة كما النوعية والكمية) استنادا

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

ً
 كذلك حسبو يونيو نصف السنوي كما �� شهر قط استنادا

 البيانات التقدير�ة. 
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 : رأس املال مخاطر إدارة 

 

لتغطية �افية رأس املال �� امل��انية العمومية للبنك البنك من موارد �ون ف��ا كفاية رأس املال �� الدرجة ال�ي ت

 متطلبات رأس املال 
ً
 �عمل كمصرف مرهون�ي املجموعة  إذنويعت��  . القر�بو�� املستقبل لألعمال حاضرا

ً
با�حفاظ  ا

رأس املال لتمك�ن  ومراجعة متطلباتعملية استعراض  �رأس املال � مخاطر وإدارة  رأس املال. �افية من ع�� موارد 

 البنك من: 

 

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

 �ةحصر عملھ بصورة 

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

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

 

ضوء �� املال ومتطلبات  صادر ومتطلبات رأسمتقييم ��  ستمرار اال كفاية رأسمالھ عن طر�ق يضمن البنك  

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

 إدارة تلك املخاطر.
 

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

 االئتمانمخاطر األول الركن رأس املال حسب �شمل .  إطار بازل ول من الركن األ  مخاطر  ع�� أساسالتنظي�ي 

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

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

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

  إجراءات الضغطو رأس املال 
ً
�� ظل سينار�وهات الضغط.  للمساعدة �� تحديد احتياجاتھ من رأس املالداخليا

 و�تم تقييم ا�حدود الدنيا التنظيمية �� جميع األوقات. أع�� من �افية  buffersبمّصدات  ھاحتفاظ كو�ضمن البن

دارة املجلس إل و�جنة �جنة مجلس اإلدارة للتدقيق تقار�ر دور�ة إ��  تقدم ��او هذه املصّدات من قبل إدارة املخاطر 

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

 الضغط.   وعملية اختباراتاملخاطر 

 

 صادر ضمنواملباالحتياجات املتوقعة من رؤوس األموال تقدير�ة توقعات اختبار الضغط �� البنك عملية تنتج 

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

باحتياجات فوق رأس املال التنظي�ي للوفاء كفاية املصّدات  تقييم مدىو الضغط؛ الرأسمالية التنظيمية �� بيئة 

عنصرا رئيسيا �� عملية  الضغطاختبار  و�ش�ل عمليةا�حد األق��ى. نقاط من االقتصادي إذا اق��ب رأس املال 

 .  (ICAAP) رؤوس األموالالتقييم الداخ�� لكفاية 
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من بازل املوحد املقيا��ي  األسلوب�شأن حساب كفاية رأس املال التنظي�ي حسب الركن األول، فقد اعتمد البنك 

االئتمان والسوق مخاطر بنك ال�و�ت املركزي �� تحديد رأس املال املطلوب ل�ل م�ون من م�ونات ، تبعا لتوصية 3

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

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

  ICAAPأخذ متطلبات ح�ى �عد ، 3تطلبات بازل ملا�حد األد�ى رأس املال املتوفر للبنك أع�� بكث�� من يجعل 

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

 

ھ من أنالقادمة، فللسنوات الثالث للبنك األصول وفقا ل�خطة االس��اتيجية لھ �� محفظة املخطط  التوسعومع 

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

فرص التنويع �سبب انخفاض  ضد cushion توفر وقايةالقو�ة  وهذه الرسملة؛ االقتصادي �� املستقبل القر�ب

كفاية رأس املال اإلجما��  بلغت خدمة وتطو�ر القطاع الصنا�� �� ال�و�ت. لنظام البنك ��  ةيا�ح�ومالتشريعات 

 إ�� 
ً
 .2016د�سم��  31كما ��  %43.22 ، �سبة3بازل استنادا

 

 املال:  وكفاية رأسهي�لة 

 

فإن  ��ا،املصرح  االختيار�ة ال�خمةاالحتياطيات و مليون دينار �و��ي  20 بقيمة باإلضافة إ�� رأس املال املدفوع

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

أول مرة ��  ال�و�تدولة من ح�ومة  ، مقدممليون دوالر أمر��ي تقر�با) 990(= دينار �و��ي ("دك")  300,000,000

البنك �� تمو�ل املشاريع متوسطة وطو�لة ��  شاريع�ستعملھ إدارة امل، 1973الصادر �� سنة م��ي األ رسوم بموجب امل

 100قرضأ إضافيا بمبلغ ال�و�ت دولة كما قدمت ح�ومة  الصنا�� �شروط ميسرة. من القطاع األجل للمق��ض�ن 

  تقر�با)مليون دوالر أمر��ي  330 (= دك مليون 
ً
 استثمار��� ش�ل اعتمادا

ً
�غرض تمو�ل الصنا�� ال�و�ت لبنك  ا

�� اي أدوات مالية معقدة أو مركبة البنك  لدىوليس  اإلسالمية. ألح�ام الشريعة �ة وفقا املشاريع الصغ�محفظة 

 هي�ل رأس املال.

 

 الكيانات الفرعية: 

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

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

جزر الهند  ،�ايمانجراند ذات مسؤولية محدودة م�جلة �� جورج تاون، جز�رة  و�� شركةاملحدودة،  صنا��

  ال��يطانية (معا "املجموعة"). �ية الغر 

 

نتيجة عدم سداد استحوذ عل��ا البنك األصول ال�ي  وإدارةعقد و ثمارات املحلية لالستشركة كيب�و �� أداة املجموعة 

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

  �ش�ل
ً
 ماديعنصرا

ً
�� املركزي بنك ال�و�ت املقدمة إ�� أس املال كفاية ر  تقدم بياناتو  البيان املا�� للمجموعة،من  ا

 مجمعة للشر�ات التا�عة.بيانات ك



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

 
ً
 الثالثالركن  – 3بازل ملعاي�� إفصاحات إدارة املخاطر وفقا

 31/12/6201كما �� 

 

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

 2016د�سم��  31 –هي�ل رأس املال  

Tier I Capital                              1 222,752                                                                                          رأس املال – الشر�حة 
  
Permanent Shareholder Equity          20,000 حقوق الملكیة الدائمة 

 Reserves:                                                   االحتياطيات   
Statutory reserves                           ةالتنظيمي االحتياطيات                33,806  
Voluntary reserves                           ةاالختيار� االحتياطيات  138,095  
Fair value reserve                       القيمة اإلسمية احتياطيات  6,719  
Retained Earnings                               24,132 الدخل املحتفظ بھ  
Additional Tier I capital                  1رأس مال إضا�� شر�حة  Nil  

  
Tier 2 Capital                                 2 6,274  رأس املال الشر�حة 

 

  
 6,274                                    املخصصات العامة املسموح ��ا 

 
                             االستقطاعاتجما�� رأس املال املؤهل �عد إ
  

 

229,026 
 
 
 
 

 

 
 

31/12/2016كما في  االئتمانرأس المال المطلوب لألصول الموزونة بمخاطر   
)دك(أالف   

االئتمانصا��   فئات األصول   موزونة باملخاطر  

االئتمانملخاطر   

  (املحفظة القياسية)

اد (�عد استبع االنكشاف

CRM)  
 ت�لفة رأس املال

 ---  107  البنود النقدية 1
 693                        154,070           مطالبات ع�� جهات سيادية 2

 ---  ---  مطالبات ع�� منظمات دولية 3   
 ---  ---  PSEمطالبات ع��  4
 ---  ---  MDBمطالبات ع��  5
 21,642  108,212  مطالبات ع�� بنوك 6
 380,607                          386,370          تجار�ةمطالبات ع�� مؤسسات  7
 ---          ---  مطالبات ع�� أصول مضمونة 8
 ---          ---  ائتمانيةمطالبات  9

 ---          ---  قروض جزئية تنظيمية 10
 2,552  2,552  انكشافات متأخرة األداء 11
 96,507  96,507  إنكشافات أخرى  12

 501,936  747,817  إجما�� اإلنكشافات 
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 الرافعة املالية: �سبة 

 

موثوق تدب�� تكمي�� املخاطر لتطبيقها كقائمة ع�� سيطة وشفافة وغ�� رافعة مالية �عت�� ��سبة  3طار بازل أدخل إ

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

) 2( و ؛ كذلك باالقتصادو أن تضر بالنظام املا�� األوسع  يمكنوال�ي  وخفض االستقرار زعزعة عمليات املصر�� لتجنب 

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

 

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

ً
ع�� القائم إلطار رأس املال  ومكمال

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

 امل��انية لوضع البنك.  و�نود خارجامل��انية 

 

 62,177  رأس املال املطلوب مقابل مخاطر اإلئتمان

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

   رأس املال املطلوب ملخاطر السوق 

 10,155  إجما�� اإلنكشافات املوزونة ملخاطر السوق 

ملخاطر السوق ا�حد األد�ى لرأس املال املطلوب    1,320 

   رأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية

 41,443  إجما�� اإلنكشافات املوزونة للمخاطر التشغيلية

 5,388  ا�حد األد�ى لرأس املال املطلوب للمخاطر التشغيلية 

   

 529,879  إجما�� اإلنكشافات املوزونة للمخاطر

   

 السوق  ومخاطر  االئتمانإجما�� ا�حد األد�ى لرأس املال املطلوب ملخاطر  

  التشغيلية واملخاطر 

 
68,884 

   

   رأس املال املؤهل

 Tier 1   222,752   

 Tier 2      6,274   

 160,142  رأس املال املؤهل غ�� املستخدم 

   

   معيار كفاية رأس املال

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

   

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

 .%42.04  1الشر�حة  –معيار كفاية راس املال 
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) Tier 1 capitalاألو��   رأس املالشر�حة املال (البسط،  رأسإجراء أ��ا  3وفقا لبازل �سبة الرافعة املالية �عرف 

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

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

 
 مجمعة – 2016دیسمبر  31نسبة الرافعة المالیة لبنك الكویت الصناعي كما في 

 
 Item Leverage ratio 

Framework (000) 
 On-balance sheet exposures  

1. On-balance sheet items  656,301 
 2. (Amounts of assets deducted when calculating theT1 of the 

capital) 
0 

3. Total On-balance sheet exposures 656,301 
 Derivative Exposures   

4.  Gross Exposure(including the amount of additional factor) 300 
5. (Adjustments) 0 
6. Total derivative exposures 300 
 Securities financing transaction exposures   

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

 Off Balance sheet items   
9. Commitments 24,207 

10. (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)  (19,366) 
11. Total Commitments 4,841 
12. Contingencies 55,217 
13. (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)  (27,538) 
14. Total Contingencies 27,679 
15. Total Off Balance sheet items 32,520 

 Capital & Total Exposures   
16. Tier 1 Capital 222,752 
17. Total Exposures 689,121 

 Leverage Ratio   
18. Basel III Leverage Ratio 32.32% 

 

 

 دارة مخاطر االئتمان:إ

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

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

 . عل��ا طاقتھ للسيطرةو  هقدرا كب��ا من مواردالبنك يخصص ، و��ذا ا�خصوصمخاطر األك�� أهمية؛ لل
 



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

 
ً
 الثالثالركن  – 3بازل ملعاي�� إفصاحات إدارة املخاطر وفقا

 31/12/6201كما �� 

 

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

لبنك اكما ينكشف  أساسا من تمو�ل املشاريع وتمو�ل رأس املال العامل. البنك تنشأ املخاطر االئتمانية ال�ي تواجھ  

مع  توأرصدة التسو�اا�خزانة، بما �� ذلك سندات الدين، عمليات شئة عن ناأخرى  يةمخاطر ائتمانع��  أيضا

 للبيع. أصول متوفرةو السوق  أطراف مقابلة ��
 
تحمل و والرقابة باستقاللية وتقييم املخاطر ع�� مستوى البنك  اتتوج��تقديم الهو دور وظيفة إدارة املخاطر  

�جنة تمت مراجع��ا من قبل اإلدارات ع�� مستوى البنك سياسات االئتمان  لقد وضعو  االئتمانية.  املخاطر 

مخاطر االئتمان الذي عمل رقابة طار إمجلس اإلدارة عتمد ��عضو�ة رئيس إدارة املخاطر).  واإلجراءات (لسياسات ا

 . ع�� مستوى اإلدارات جنبا إ�� جنب مع سياسات إدارة املخاطر  ،االئتمانيضع الهي�ل ا�خاص بإدارة مخاطر 

قد ع�� الرغم من أن البنك للمجموعة صدر الرئي��ي للمخاطر االئتمانية املللعمالء  ياتوالسلف و�ش�ل القروض

للبنوك وال��امات القروض املقدمة سبيل املثال، القروض  ع�� ،االئتمانألش�ال أخرى من مخاطر ينكشف أيضا 

حديد �غرض توتحليل املخاطر، رصد �دف �دارة املخاطر إل  وإجراءات البنكسياسات وقد صممت  وسندات الدين. 

 مراقبة املخاطر و ، والضوابطا�حدود و ، appropriate risk appetiteدرجة مالئمة قابلية البنك لتحمل املخاطر 

بمراجعة إدارة املخاطر �ش�ل مستقل . �عمل املخاطروتصنيف تقييمات املتا�عة كفاية  والتع��ات وقياس مدى

والتجاري املتعلقة بالتمو�ل املا�� االئتمان منح  �ل ع�� حدة املقدمة من إدار�ي قروضتوصيات ال وتصنيف جميع

ا�جودة ورصد تقوم إدارة املخاطر بالقياس الكّ�ي للمراجعات التجارة. كما  وتمو�لالعامل  رأس املالو  للمشاريع

 ع�� مستوى البنك. االئتمانية املحفظة نوعية وحركة ال
 

عدد من انتماء للمخاطر االئتمانية عند  و�حدث تركز   املخاطر.تقوم إدارة املخاطر بصفة خاصة بمراجعة تركز 

 م�� قدر��ؤثر يبما قد اقتصادية مماثلة  لد��م خصائصو إ�� نفس املجموعة، أو �شار�ون �� أ�شطة مماثلة العمالء 

نتيجة لذلك، التجار�ة.  ظروف األعمالو التغ��ات االقتصادية خاصة �� حاالت التعاقدية  مع�� الوفاء بال��اما��

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

من خالل وضع مبادئ  و�تحقق التنويع.  وامللكية وحاالت السيطرة ةوالقطاع الصناعي وف��ات االستحقاق ةا�جغرافي

 من رأس املال. ومع ذلك،  %15ال تتجاوز ع�� حدة لألطراف املقابلة  لالنكشافبا�حدود القصوى توج��ية 
ً
ونظرا

ال��كز إ�� خطر لذلك يميل القطاعات الصناعية، الذي يحدد نطاق عمل البنك ضمن األسا��ي للبنك،  للنظام

  . االرتفاع

 
 داخلي البنك نظاما لتصنيف املخاطر االئتمانيةوضع 

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

�� البنك  �ندور�ة �جميع تصنيفات املق��ضال وتقوم باملراجعةجدد ا�عمالء لالتصنيفات االئتمانية لباملخاطر  إدارة

 باستخدام 
ً
االئتمان، املوزونة ملحفظة  اتتصنيفمتوسط الخاطر امل وتراقب إدارة . معاي�� محددة للتصنيف داخليا

 املحفظة. فئة من فئات املخاطر داخل  وكذلك ل�ل

 

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

و��  – البنك ع�� اإلقراض داخل ال�و�ت وع�� األخص للوحدات الصناعية �� ال�و�تا�حالية حرص  ياتوالسلف

 أفضل للمخاطر  توفر وحيث  ةجيدبصورة  ديناميكي��اال�ي يتفهم البنك  البلد
ً
البنك ف��ا.  إن  ال�امنةللبنك فهما
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 تركز لديھ 
ً
 ائتمان ا

ً
تجنب ال��كز املخاطر ذات الصلة عن طر�ق  و�دير البنكنظامھ األسا��ي للقطاع الصنا�� �سبب  يا

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

 

 اهتمامالبنك � يو�
ً
 خاص ا

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

ً
 و�جري مناقشةلهذا الغرض. خصيصا

املخصصات املالئمة األمر، يتم تحديد  وإذا لزم؛ املتخذة واإلجراءات العالجيةا�خاصة بمتا�عة هذه ا�حاالت التداب�� 

 مقابلها.  

 

��دف إ�� ضمان ، منضبطة ائتمانيةالبنك �امال، عمليات اإلدارات، فضال عن مستوى البنك ع�� مستوى  وقد وضع

إدارة مخاطر �� األساسية  و�عت�� األداة . وسليم�حيح  املخاطر واعتمادها ورصدها ومراقب��ا �ش�لدقة تقييم 

 وتحدي��ا دو يجري مراجع��ا ال�ي  واإلجراءات االئتمانيةمجموعة السياسات �� االئتمان 
ً
نظام صارم  و�تبع البنك. ر�ا

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

 القائمة.   االئتمانية والتجديد ل�حاالت وطلبات التمديدواالستثمار  االئتمانبطلبات  التوصيات

 

 لإلجراءات ،االئتمانلطلبات تقييم دقيق إجراء ء �عد ا�حدود االئتمانية �جميع العمالتقرر 
ً
فيتطلب األمر ، وتبعا

عن قابلية  و�تم التعب�� ة؛ معين�ات مستو اع�� من حدود االئتمان �� تقر�ر موافقة مجلس اإلدارة ا�حصول ع�� 

ونوع واملق��ض  والقطاع االقتصاديحسب الدولة  االئتمانية املخصصة حدوداإلدارة العامة لتحمل املخاطر با�

 قررة. امل االئتمانيةحدود ل�تجاوزات داخل البنك �شأن أي  االئتمانكذلك، يلزم استخدام صالحيات منح . املنتج

 

ال��كزات  و�عت�� هذه والقطاعات الصناعةواألعمال التجار�ة  والقطاع االقتصاديحجم حسب ا���كزات يتم رصد ال

ال امل�� املائة من قاعدة رأس  15 ال��كز عند �سبةال��كز نك ال�و�ت املركزي ، يحدد بو��ذا ا�خصوص . محدودة

املحفظة حسب القطاع يتم ��  وجميع ال��كزات/البنك املركزي؛ 3 �عر�ف إطار بازل بمفهومھ الشامل للبنك حسب 

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

 

ستمر مع امل وذلك بالتواصلاملحفظة  وع�� مستوى البنك ع�� مستوى  اقبة التجاوزاتومر تقوم إدارة املخاطر برصد 

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

  االستحقاق بقدر اإلم�ان. تجاوزات توار�خ 

 

 االئتمانيةمعلومات عن اإلنكشافات 

 

 : واملخصصات مقابلها/ املتع��ة  السدادمتأخرة األصول 

 

 والتعليمات �شأناملنتظمة غ�� �عر�فات بنك ال�و�ت املركزي �شأن القروض الصنا�� ال�و�ت بنك يتبع       

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

 

 
 ):وغ�� املقيم�ناملقيم�ن (للعمالء  االئتمانيةالتسهيالت  -أ

 

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

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

 ل�حب ع�� املكشوف ل

  املكشوف�حب ع�� معتمد للدون حد مدين ا�حساب ا�جاري  ⋅

تجديد عدم  القائم وقرر البنكسداد رصيدها  ولم يتمان��ت صالحي��ا  االئتمانيةتسهيالت ال ⋅

  االئتما�يالوضع ع�� أساس التسهيالت 

 دفعات سداد القرض متع��ة ⋅

 تأخر سداد الفوائد املستحقة ⋅

 

 تصنيف القروض غ�� املنتظمة:  .2

  90حال وجود أي من املخالفات املبينة أعاله ملدة تز�د عن  املستوى: ��دون  ⋅
ً
 180 وأقل منيوما

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

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

 تدهور م�حوظ �� الوضع املا�� للعميلقدير البنك وجود �� حال تيوما، أو  365 من

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

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

 

  املخصصات املطلو�ة:  .3

 تحدد املخصصات حسب ما هو مب�ن أدناه: 

   %20   دون املستوى: ديون 

  %50     تحصيلها:مش�وك �� ديون 

  %100      املعدومة:الديون 

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

لتطبيق املعاي�� الدولية لإلبالغات حاليا  يستعد البنكو  املركزي. ال�و�ت بنك لتعليمات الضمانات املسموح ��ا وفقا 

القروض حاالت كيفية معا�جة ا�جدول أدناه يب�ن  �شأن أسلوب التحديد املبكر للمخصصات.  9 الرقابية رقم

 االئتمانية.ضمن املحفظة  متأخرة السداد
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 2016د�سم��  31كما ��  القروض متأخرة السدادافصاحات 

 من إجما�� املبلغ املستحق % أالف دك)( املتع��ةاملبالغ  فئة ف��ات وجوب السداد

0<30 11219.00 73.20% 
31<60 1898.00 12.38% 
61<90 0.00   

91<180 437.00 2.85% 
181<364 0.00 0.00% 

 %11.56 1772.00 سنة  أك�� من
 %100.00 15326.00 إجما�� املستحق املتأخر

 

 31.12.2016كما ��  %0.66 �سبة يةالئتمانا اإلنكشافات إ�� (NPL) املنتجة غ��  القروضبلغت �سبة  كما
 

 السيادية:  القروض-ب 

 لتعليمات بنك 
ً
البنك لديھ إنكشافات سيادية محدودة وتحتسب الرسوم الرأسمالية ع�� هذا اإلنكشاف وفقا

 ال�و�ت املركزي من وقت إ�� أخر. 

 

 31.12.2016كما ��  ةاالئتمانيمعلومات عن اإلنكشافات –ج 

 فئة األصول   

 (املحفظة العادية) 

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

 0 107 بنود نقدية    .1
 629 154070 مطالبات ع�� قروض سيادية  .2

   مطالبات ع�� منظمات دولية   .3

   PSEمطالبات ع��   .4

   MDBمطالبات ع��   .5

 0 108212 مطالبات ع�� بنوك  .6
 65108 321262 مطالبات ع�� مؤسسات تجار�ة   .7

   مطالبات ع�� أصول مضمونة  .8

    ائتمانيةمطالبات ع�� مشتقات   .9

   قروض جزئية متوافقة رقابيا    .10

   قروض إس�انية مؤهلة  .11

 71 2481 اإلنكشافات املستحقة املتأخرة  .12

 7618 88888 إنكشافات أخرى   .13

 اإلجما��  
675020 72797 

 الكو�ت �� �� املمولة غ��  التجار�ة االئتمانية اإلنكشافات****جميع 
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 31/12/2016كما ��  املتوسط اليومي إلجما�� القروض والسلفيات

        

 2015د�سم��  31 
% 

 2016د�سم��  31
% 

 متوسط الرصيد اليومي متوسط الرصيد اليومي 

 100.00 310,911,125.87 100.00 282,880,350.65 اإلجما�� الك�� للقروض والسلفيات

 49.62 154,262,636.73 52.76 149,783,855.54 1قرض الصنا��  –قروض وسلفيات 

 50.38 156,648,489.14 47.24 134,096,495.11 تجاري  –إجما�� القروض والسلفيات 

 35.74 111,127,162.25 35.23 100,022,267.24 تجاري  –قروض صناعية 

 2.05 6,380,691.29 0.41 1,157,309.78 قروض أخرى 

 12.57 39,084,591.39 11.57 32,843,504.97 �حب ع�� املكشوف وحسابات مكشوفة

 0.02 56,044.21 0.02 69,998.57 خطابات ضمان معلقة ومستندات مستلمة

 0 0 0.00 3,414.54 سندات قبول 

 

 

 31/12/2016كما ��  للنشافاتوزيع ا�جغرا�� تال       
 

 
 

 31/12/2016��  والسلفيات كمااملتبقية للقروض  االستحقاقاتمحفظة 
 

 القرض الصنا�� �شروط ميسرة  املحفظة اإلجمالية 
 القروض والسلفيات 

 �شروط تجار�ة

 

 2016د�سم��   2015 د�سم��  2016د�سم��    2015 د�سم��  2016د�سم��   2015د�سم��  
 

 لغاية شهر واحد  54,297 54,461 19,919 8,094 74,216 62,555

 أشهر 3 – 1  49,852 34,887 2,610 14,347 52,463 49,233

 شهر 12 – 3  22,603 39,125 20,172 22,616 42,755 61,742

 سنة 3 – 1  26,965 1,868 72,279 61,965 99,244 63,833

 سنوات  5 – 3  557 7,889 51,626 36,858 52,184 44,748

 سنوات  5أك�� من   21,542 1,680 (7,710) 10,201 13,832 11,882

293,992 334,714 154,082 158,897 139,911 175,817 
الرصيد كما �� ��اية  

 العام

 

  �سهيالت تجار�ة  –وسلفيات  قروض 1 الصنا�� القرض – وسلفيات قروض والسلفيات القروض إجما�� 

 December 2016 December, 2015 December 2016 December, 2015 December 2016 December, 2015 

 %99.19 138,784 %99.65 175,200 %100.00 154,081 %100.00 158,896 %99.62 292,866 %99.82 334,097 الكو�ت

 %0.32 446 %0 0 %0.00 0 %0 0 %0.15 446 %0.00 0 أورو�ا

 اسيا

 والباسيفيك
617 0.18% 680 0.23% 0 0% 0 0.00% 617 0.35% 680 0.49% 

 %100.00 139,911 %100 175,817 %100.00 154,081 %100 158,896 %100.00 293,992 %100.00 334,714 الك�� اإلجما��
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 31/12/2016كما ��  حسب القطاع –والسلفيات محفظة القروض 
                                                                                         

  Regular & Irregular Loans and Advances of the Bank 
  

  Outstanding Balance Outstanding Balance  Total Provision Total Provision  
  2015  2016  2015  2016  

Chemicals 16,947.73 5.76% 27,409.36 8.19% 169.48 4.55% 274.10 6.91% 
Food & 
Beverages 15,081.81 5.13% 18,454.28 5.51% 140.69 3.78% 177.76 4.48% 

Metal Products 
& Engineering 91,247.49 31.04% 91,431.84 27.32% 1,190.20 31.95% 1,148.97 28.96% 

Construction & 
Building 
Material 

58,555.28 19.92% 67,770.30 20.25% 1,115.52 29.95% 1,087.92 27.42% 

Trading and 
Commerce 196.95 0.07% 4,920.04 1.47% 1.97 0.05% 49.20 1.24% 

Furniture 3,067.64 1.04% 2,338.10 0.70% 30.68 0.82% 23.39 0.59% 

Textile 116.48 0.04% 275.62 0.08% 1.16 0.03% 2.76 0.07% 
Marine 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
Paper & 
Printing 8,700.27 2.96% 8,080.56 2.41% 87.00 2.34% 73.71 1.86% 
Government 680.30 0.23% 616.84 0.18% 6.80 0.18% 6.17 0.16% 
Oil and Gas 59,878.23 20.37% 77,600.64 23.18% 598.78 16.08% 776.01 19.56% 
Agriculture and 
Fishing 379.26 0.13% 341.66 0.10% 3.79 0.10% 3.42 0.09% 
Others (Non-
Financial) 38,694.88 13.16% 35,474.76 10.60% 374.28 10.05% 343.84 8.67% 
Non-Financial 
Sectors 293,546.33 99.85% 334,713.99 100.00% 3,720.36 99.88% 3,967.23 100.00% 
Financial 
Sectors 446.13 0.15% 0.01 0.00% 4.47 0.12% 0.01 0.00% 
Total Sectors 293,992.46 100.00% 334,714.00 100.00% 3,724.83 100.00% 3,967.23 100.00% 

                  

  General Provision & management decision   20863.73   26613.73   

  Total Provision       24588.56   30580.96   

 
 2016 /31/12حسب التوزيع ا�جغرا�� كما ��  –القروض املتع��ة 

 

 مخصصات مقابل القروض املتع��ة قروض متأخرة السداد    

 2016 2015 2016 2015 

 830 651 1019 651 الكو�ت

 0 0 0 0 دول مجلس التعاون ا�خلي�� أخرى 
 830 651 1019 651 اإلجما�� الك�� 

القروض املتع��ة كنسبة مئو�ة % من 

   %0.35 %0.19 محفظة القروض القائمة

 %81.45 %100.00   �سبة التغطية 
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 خاطر االئتمانية:�حد من املا

�تخذ و حق املقاصة فإن البنك يمارس مطالبات البنك ضد العمالء، ال�ي ال يتم ف��ا �سو�ة �� ا�حاالت  التسو�ات:

ع��  ةطالببحقھ �� املاإلجراءات القانونية، يحتفظ البنك  س�� وأثناء  . املطالبة ع�� أساس صا�� املبلغ إجراءات

 . قانونيةأمور أي عن غ�� قصد منھ �شوء حداث إلتجنب دفعات جزئية  وتجاهل أيةصا�� األص��، أساس املبلغ ال

مثل  االعتيادية اتيقبل أنواع الضمان، فإن البنك ضماناتلزم ف��ا أخذ �� ا�حاالت ال�ي ي :اتانالضم وإدارةتقييم  

املصرفية.  /التجار�ة /والضمانات ال�خصيةاألصول الثابتة،  ع��والرهن املوجودات املنقولة،  والرهون ع��، النقد

و�� باعتباره املستفيد �� حال ا�خسارة.  ذات الصلة�� وثيقة التأم�ن إدراجھ يصر البنك ع�� الرهن،  حالةو��  . إ�خ

�جدارة االئتمانية للضامن با�حصول ع�� معلومات �شأن ا لالطمئنانيتخذ ما يلزم البنك فإن ، وجود كفيل حاالت

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

 �ون يأن لزم يالذي 
ً
يجب بالضمانات املصرفية،  يتعلقوفيما .  االئتما�ي حجم االل��اممتناسبة مع   بصورةمؤهال

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

 
ً
 داخليا واملوارد ال�افيةيتمتع باملهارات البنك ، فإن صنا��التمو�ل متخصصة لل باعتباره مؤسسة لطبيعتھونظرا

  املرهونة للبنك. األنواع األخرى من األصول الثابتة  غ��ها منو تقييم املشاريع واملصا�ع تمكنھ من 

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

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

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

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

 . ةاالقتصادي

 كما ��  وتحو�ل االئتمانخفض املخاطر عامل تطبيق �عد  يةاالئتماناإلنكشافات 

  )دك أالفاملبالغ  �ل( 31.12.2016 

  االئتمانمخاطر 

 صا��

 االئتمانيةاإلنكشافات  

 االنكشافان

 االئتمانية 
 األصول  فئة

  )العادية(املحفظة 
  CRM قبل  CRM�عد

 بنود نقدية 107 107 0

 مطالبات ع�� قروض سيادية 154,070 154,070 629

 مطالبات ع�� منظمات دولية 0 0 0

 PSEمطالبات ع��  0 0 0

 MDBمطالبات ع��  0 0 0

 مطالبات ع�� بنوك 108,212 108,212 21,642

 مطالبات ع�� مؤسسات تجار�ة 386,370 380,607 380,607

 قروض تجار�ة رقابية 0 0 0

 مؤهلةقروض إس�انية  0 0 0

 انكشافات واجبة األداء 2,552 2,552 2,552

 انكشافات أخرى  86,507 96,507 96,507

 اإلجما�� 737,818 742,055 501,937
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 : دارة مخاطر السوق إ

 

 وال�ي قد ھ التجار�ة، أو قدرتھ ع�� تلبية أهداف أعمالھأر�اح البنك أو رأس مالب املرتبطةخاطر املمخاطر السوق �� 

 تتأثر 
ً
وأسعار أسعار القروض التغ��ات �� مستوى أو تقلبات أسعار السوق أو األسعار مثل أسعار الفائدة، �سبب  سلبا

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

 ة بما �� ذلك القروض املمنوحالبنك �عمليات و/أو أ�شطة 
ً
التجار�ة والودائع واألوراق املالية والتجار�ة  ألسعار لتبعا

مخاطر و واالستثمار عمليات ا�خزانة ��  السوق مخاطر اإلنكشافات ع��  وتكمن غالبية  واملشتقات.  األصول وحساب 

 .  بضةمؤسسة القاللسلبية أسهم  وال�ي ��بنك التا�عة للمن خالل حقوق امللكية املحلية لشركة كيب�و  السوق 

 

 

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

 

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

 التسو�ات  /اتالصفقإجراءات ضمان الدقة ��  ⋅

 خاطر امل وشفاف إلدارةرقا�ي نمو األعمال التجار�ة ضمن إطار �سهيل  ⋅

 غ�� املتداول  مخاطر السوق  واإلبالغ عنقياس  ⋅

⋅  

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

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

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

 .��ذا ا�خصوص ا�خزانة واالستثمار 

 

ك استثمار البنلدى  الصنا�� ع�� القروض الصناعية وا�خدمات املصرفية للشر�ات. ال�و�ت بنك اهتمام ينصب 

سهم أ لد��ا محفظةو (كيب�و) ال�ي �ستثمر �� السوق املحلية لھ بال�امل  ملوكةشركتھ التا�عة امل�� طو�ل األجل 

مدراء من خالل املبتدئة شاريع امللبنك �ستثمر �� دف�� ـأسهم ادو�� �� م�ون �و�تية غ�� متداولة. وهناك أيضا 

هبوط �� مخاطر  انكشافاها محدودةو . هذه االستثمارات �� ذات طبيعة طو�لة األجل استثمار عاملي�ن معروف�ن

.  االستثمارات الفرديةقصوى ع��  هناك حدودو هذه االستثمارات  و�تم تنويعباشرة. املاالستثمارات �� األسهم 

األ�شطة  فيمن أو والسلع  راتوا�خيا اتملشتقا��  التجارةو األسهم أو السندات التجار�ة �� عمليات شارك � ال والبنك 

 العادية.  �ةاملصارف التجار�ة واالستثمار ال�ي �شارك ف��ا عادة معظم مخاطر السوق األخرى ذات 
 

�� السوق،  ومعدالت السيولةالسوق ظروف �� االعتبار تحليل مع األخذ السوق  ومراقبة مخاطر يتم رصد 

 دودح و�ضع البنكالسوق.   خ��ة تداوالتو واس��اتيجية األعمال التجار�ة 
ً
الدولة و حجم االستثمار حسب  ا

ع�� �ساعد هذه ا�حدود  والبنك ك�ل. للمتعامل�ن فضال عن املراكز املفتوحة األطراف املقابلة  واإلنكشافات ع��
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البنك حدود وقف ا�خسارة لبعض األ�شطة ال�ي وضع خفض املبالغ املطلقة ملخاطر السوق. باإلضافة إ�� ذلك، 

 . وي ع�� مخاطر السوق تنط

 

البنك ال يملك حاليا محفظة تداول : األجنبية وصرف العمالتالسوق ا�خاصة بانكشافات محفظة التداول مخاطر 

أي انكشافات �� عمليات  وليس لديھاملال. أسواق العمالت األجنبية أو عمليات صرف �� �� األسهم ذات قيمة تذكر 

املستخدمة للتحوط ملركز البنك، اعت��ت فقد تم اعتبار جميع املراكز ومع ذلك، ؛ السلع�� املشتقات أو �� تداول ال

 .شتقاتع�� امل االنكشافضمن 

 

 مخاطر السوق 

 ألسلوب القياس املوحد
ً
 (االف دك) متطلبات رأس املال وفقا

   املخاطر  فئة  املال رأس ت�لفة

 1   الفائدة أسعار مخاطر      

 2   االسھم مراكز مخاطر     

 3   األجنبیة بالعمالت الصرف سعر مخاطر     812

 4   السلع مخاطر     

  

 السوق مخاطر مقابل المطلوب المال لرأس األدنى الحد 
  

  

 10155 : إجما�� األصول املوزونة ملخاطر السوق  

 

 كز حقوق امللكية كما �� دفاتر البنك امر 

 

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

إدارة االستثمارات املباشرة مالية.  تقوم أر�اح رأستحقيق فضال عن �عالقات األعمال التجار�ة،  تتعلقألسباب و 

�� مشاريع جديدة ��دف تحقيق  اتاستثمار  وتدخل ��، مليةعاو األسهم ال�ي لها أ�عاد محلية بإدارة محفظة وال��قيات 

بواسطة شركة هم لالستثمارات داخل ال�و�ت األس وتدار محفظةعامليا. �� أسواق األسهم ا�خاصة مالية م�اسب رأس

بيانا��ا  و�تم تجميعالصنا��  مملوكة بال�امل لبنك ال�و�تتا�عة  و�� شركةكيب�و) ) الصناعيةال�و�ت مشاريع 

 الصنا��. ال�و�ت بنك مع بيانات املالية 
 

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

��  االس��اتيجيةواالستثمارات  . عالقات األعمال التجار�ة ذات الصلة شبكةأن �ستفيد البنك من حيث وجود 

لشر�ات القائمة واالستثمار �� مشاريع جديدة، وكذلك فيما يتعلق بممارسة لضمان النمو والتنمية ��دف إ�� سهم األ 

ال�و�ت  وتدير شركة . عل��ا االستحواذمما تطلب  ومنخفضة األداء�عرضت للتع�� ا�حاد رقابة ع�� الشر�ات ال�ي ال

ألسهم لتبادل عمليات  ��مباشرة  الدخول أو قبل االكتتاب، �ودائع األسهم ��  االستثمار الصناعية  لالستثمارات

 ةسلبي�عت��  �ةستثمار اال حفظة فإن هذه املهذه استثمارات طو�لة األجل،  أنوحيث للشر�ات املدرجة �� البورصة. 
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رصة ال يزال مؤشر بو فاإلقليمية والعاملية، السوق اتجاهات  و�سبب تأث��ات، تحر�ات السوق إ��  وتخضع التقييمات

 شهد تقلبات شديدة. �ال�و�ت 

 

مارسة السيطرة العالجية ع�� ��ا مل �تم االحتفاظو سهم. محفظة األ جزءا ضئيال من املتع��ة االستثمارات �ش�ل 

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

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

 اتفضال عن توقعالهبوط مخاطر بھ أن االستثمارات �� األسهم تحمل  املسلمومن أعاله. بينة س��اتيجية املاال 

االستثمارات ال�ي تقوم ��ا إدارة االستثمارات املباشرة وال��قيات جميع خاطر تصنف إدارة امل عائدات عالية. بتحقيق 

 . إدارة املخاطر�� داخليا صنيف األسهم املطور تأسلوب باستخدام 

 

 دارة مخاطر سعر الفائدة:إ

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

إيرادات الدخل من �� صا�� املحتملة تقلبات ع�� أ��ا اليتم قياس مخاطر أسعار الفائدة البنك من الفائدة.  إيرادات

 interestات ألسعار الفائدة فجو الويستخدم البنك تحليل  .لفائدةالسوق لالناجمة عن التغ��ات �� أسعار  ةئداالف

rate gap analysis عدم مواءمات ئدة الناجمة عن سعر الفاحساسية اإليرادات من  لقياسmismatches عادة إ

 .خارج امل��انية و��ن البنود للتأثر بالسعر  واملطلو�ات القابلةب�ن مراكز األصول التسع�� 

 

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

 ع�� مدى إجما�� القروض  1/2 بنسبة جزئيا بمعدل ثابت
ً
ال�ي �عهد ��ا البنك.  واالل��امات الصناعية�� املائة سنو�ا

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

 عنصر �عت�� الت�لفة املورد منخفض 
ً
 هام ا

ً
 ��  ا

ً
��  ويشارك البنك قاعدة الت�لفة اإلجمالية للبنك. حساب جدا

 وتطبيقات الت�لفةصادر ميتعامل مع وإ�� هذا ا�حد،  معدل ثابت للقطاع الصنا��. عمليات إقراض مدعومة ب

  الفائدة.سابات مخاطر سعر حالثابتة خارج إطار 

 

ال�و�ت بنك لدى خصم سعر ا� عرة حسبمسو عائمة بالدينار ال�و��ي جميع القروض املتبقية �عت��  كب��،إ�� حد 

 . سعر ا�خصملعند �غي�� البنك املركزي �سع��ها  و�تم إعادةالهامش زائد  ،املركزي 

 

أهمها؛ الدوالر األمر��ي �عت�� العمالت األخرى،  ومن ب�ن . يالدينار ال�و��بموجودات البنك مقومة من  %90حوا�� 

وعاء �ل عموما مع ومع ذلك يتطابق إال أنھ رغم عدم أهميتھ،  ،االنكشاففإن بجميع العمالت األخرى،  يتعلقوفيما 

 .االستحقاقأوعية من 

 

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

 .املركزي لدى بنك ال�و�ت �� سعر ا�خصم  %1بنسبة  نخفاضاال  إ��التأثر 
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 ملقابلللطرف ا االئتمانيةاملخاطر 

 

املستخدمة  swap/ لعمالت األجنبيةلالعقود اآلجلة البنك قد يتعامل مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى ��  ألنانظرا 

املركز السو�� االسمية و ، فإن البنك يحتسب ت�لفة رأس املال ع�� اإلنكشافات بالقيمة لبنكإلنكشافات التحوط ل

املركزي ال�و�ت الصادرة عن بنك اإلرشادية لمبادئ وفقا ل) CEM�حا�� (ا االنكشافطر�قة  باستخداملهذه املشتقات 

 .ينارد صفر وتبلغ الت�لفة اإلجمالية رأس املال عن هذه اإلنكشافات  �� هذا الصدد. 

 

Industrial Bank of Kuwait 

Disclosure on Counterparty Credit Risk as on 31st December, 2016 

Description  Total Weighted Value (KD '000) 
Notional Exposure of Foreign 
Exchange Forward Contracts 300 

Positive MTM 5 

The capital charge using the Current Exposure Method, as specified by 
CBK is negligible. 

 

  دفاتر البنك مخاطر أسعار الفائدة �� 

 

 االستحقاقأوعية عدم التطابق ب�ن األصول وا�خصوم �� نتيجة لدفاتر البنك مخاطر أسعار الفائدة �� تنشأ  

قيمة � � االنخفاض وهناك مخاطر وعاء استحقاق. ضمن ا�حدود املقررة ل�ل تلك تحفظ  ،ومع ذلك؛ ةختلفامل

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

واألدوات . األجل قص��ة وخارج االستحقاقاتتظل عشوائية ب�ن املصارف ، حيث أن العمليات ال�و��ي ب�ن املصارف

 الواحد، وسنداتشهر املباشر لل وسندات التدخلالتدخل،  سندات�� املركزي فقط حسب بنك ال�و�ت  املتاحة

ال�و�ت تدخالت بنك ل ، يمكن. نتيجة لذلكمن السيولة ضلنشر الفائاملتاحة الوحيدة األدوات من ا�خزانة �� 

� سوق �سعر فائدة أدوات تحوط �عدم وجود  ومن شأن ؛KIBORالكيبور سعر لها تأث�� كب�� ع�� ي�ون  أناملركزي 

يتم السيطرة عليھ مخاطر أسعار الفائدة أمام إلجما�� للبنك ا االنكشاف؛ إال أن مصدر قلقأن ت�ون �و��ي الدينار ال

القروض التجار�ة �سع�� ) با�خزانة؛ (محفظة استثمارات عمليات  وفعالية إدارة�شاط  أ)العوامل التالية: (بفضل 

 .مستقلة عن السوق �ذلك �� و بواسطة القرض ا�ح�ومي قروض املشاريع (ج) تمو�ل  ع�� أساس سعر عائم؛ و 
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 )000( دينار كو��ي –عملة محلية  – 2016د�سم��   31  - حساسية سعر الفائدة

  سنة 1لغاية  سنوات 5-1 سنوات 5فوق 

 األصول املدرة للفوائد 367,673 210,102 7,540

 مطلو�ات بالفائدة 32,515 11,210 282,787

(275,247) 198,892 335,158 GAP 

 تراكمية gap�سبة  335,158 534,050 258,804

 �غي�� ع�� السعر  %1ا�حساسية إ��  2,588

 
 

  
 دارة مخاطر السيولة: إ

 

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

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

تخفيض إ�� يمكن أن يؤدي نقص السيولة ، ا�حاالت و�� أق��ى واالستثمارات والودائع.  والنشاطات التجار�ة

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

الظروف املرتبطة �� جميع العمليات املصرفية، و�مكن أن تتأثر بمجموعة من  ةالقيام بذلك متأصلالقدرة ع�� 

 وع�� مستوى السوق. املالية باملؤسسة 

 

 وا�خصوم و�سب السيولةاألصول فجوات عدم موائمات استحقاقات رصد يتم إدارة مخاطر السيولة بواسطة 

ر�حة مستقرة عند مستو�ات م ،، سواء بالعملة املحلية واألجنبية�� البنكسيولة معدالت ال وقد ظلتاملس��دفة.  

�� وضع يمك��ا من اإلقراض بالعملة ي �� ال��� بناء عالقات مع املؤسسات ال�و�تية  واستمر البنك؛ 2016خالل 

جماعيا بواسطة  هااملخاطر وتقييماملخاطر ملراقبة إدارة  وتخضع هذه، مما يوفر تنويع قاعدة تمو�لية للبنك.  األجنبية

 .إدارة السيولة�شأن ملركزي بتعليمات بنك ال�و�ت ا البنكو�ل��م  ل�و). أواالستثمارات (األصول وا�خصوم �جنة 

 

 

 

 

 )000( دوالر أمر��ي -عملة أجنبية   - 2016د�سم��   31  - حساسية سعر الفائدة

  سنة 1لغاية  سنوات 5-1 سنوات 5فوق 

 األصول املدرة للفوائد 32,967 0 0

 مطلو�ات بالفائدة 155,703 0 0

0 0 (122,736) GAP 

 تراكمية gap�سبة  (122,736) (122,736) (122,736)

  تغییر على السعر %1الحساسیة إلى  (376)

 KD 2212                                                 تغییر على السعر %1إجمالي الحساسیة بالدینار الكویتي إلى 
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 :لسياسات املحاسبيةا

 

بيان   �� وال�ي ال تصنف بالقيمة العادلة الوقت لف��ة غ�� محددة من ��ا  االحتفاظيتوجب األصول املالية ال�ي 

متاحة  استثمارات��ا ح�ى استحقاقها ف�ي تصنف ع�� أ��ا  واألصول املحتفظواملستحقات  و�يان القروضالدخل 

�� السوق الذي  و�ؤشر ��االعادلة ع�� أساس ر�ع سنوي ��ا هذه االستثمارات بقيمالرقا�ي عن  و�تم اإلبالغ لبيع. ل

الصناديق ال�ي ال األسهم غ�� املدرجة أو االستثمارات ا�خاصة ��  و�النسبة ملشار�ات تقييمات السوق. بھ تتوافر 

.  موثوق ف�بصورة العادلة ��ا يمكن تحديد قيم
ً
األخرى املتاحة للبيع  االستثمارات�ا، فيتم إدراجها بت�لفة أقل �ع��ا

مباشرة �� قدرة حققة مبدون م�اسب أو خسائر مبالقيمة العادلة ��ا ثم تقاس مرة أخرى ت�لفبقيمة بداية تقدر 

استثمارات القيمة العادلة املدرجة �� البورصة �ستند   ".  Other Comprehensive Income أخر  دخل شاملعمود "

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

 املا��. الرقا�ي إلبالغ الدولية لعاي�� امل االستثمارات ع���ستند جميع تصنيفات 

 .تتوفر املعلومات الكمية املتعلقة باالستثمارات �� البيانات املالية مالحظة:

 

 دارة املخاطر التشغيلية: إ

 

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

التشغيلية متأصلة �� عمليات البنك. �شمل املصادر  و�عت�� املخاطر ، والنظم الداخليةوعدم كفاية أو فشل العمليات 

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

 عملياتت�امل و  ةاالس��اتيجي اتواالعتماد ع�� املوردين الرئيسي�ن، وتنفيذ التغي�� التشغيلية  خارجية للعمليات

والتوظيف والتدر�ب واالحتفاظ الرقا�ي جودة خدمة العمالء واالمتثال و  البشر�ةواألخطاء  االحتيالاالستحواذ 

هذه  إدارةوتتم ، تحديد وقياس وإدارة املخاطر التشغيليةب البنكو�ل��م  باملوظف�ن، واآلثار االجتماعية والبيئية. 

والضوابط  واإلجراءات اإلدار�ةالسياسات مت�املة ع�� مستوى البنك أو ع�� مستوى املخاطر من خالل منظومة 

ا�خاصة بالعمليات  هو تحديد مؤشرات املخاطر الرئيسيةالهامة  وأحد العناصر   ابية.واألدوات الرق الرقابية

عن كثب مع إدارة املخاطر قد عملت فا�خصوص،  وجھ، وع�� العملمستوى إدارات  ومراقب��ا ع��التشغيلية 

التقييم الذا�ي، ملخاطر التشغيلية بما �� ذلك نماذج العمل �� إدارة ا أساليبوتحس�ن �� تطبيق وحدات العمل 

خسائر ا��عز�ز الرقابة والتقليل من �غرض املخاطر ا�حرجة نقاط ال��ك�� ع�� ��دف  والدراسات االستقصائية

 .يةالتشغيل

 

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

 

 البنك يتحملها مخاطر التشغيلية ال�ي لل واإلبالغ الرقا�يفهم  ⋅

 وأخطاء التشغيلمؤشرات املخاطر الرئيسية  واإلبالغ عنرصد  ⋅

 فائدة، ال مقابل �لفةاساس الت وأثارها ع��تكرار حاالت املخاطر التشغيلية  وخفض حاالتفهم  ⋅
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 املتبقية باستخدام التأم�ناإلنكشافات إدارة  ⋅

مجال مع ال��ك�� ع�� مؤشرات املخاطر الرئيسية ا�خاصة ب يةخاطر التشغيلآلية للتقييم الذا�ي ملراقبة املتطبق 

 حيو�ا �� الداخ��  إدارة التدقيقو إدارة املخاطر تؤدي  . العمليات التشغيلية
ً
سالمة  ع��ا�حفاظ و إجراء مراجعة دورا

التحكم ��ا  ال�ي ال يمكن ،املخاطر التشغيليةإ�� �غطية �عض البنك فقد عمد باإلضافة إ�� ذلك، ؛ البيئة الرقابية

   .يةتأمينبواسطة وثائق  ،داخليا

 

 إدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات

 

 ، بما �� ذلك: �حماية سر�ة وسالمة املعلومات والبيانات املخزنةالالزمة إلجراءات يطبق البنك ا

 

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

 النظم اتتطبيقتطبيقات التحكم ع�� الدخول إ��  .

 يةالتشغيلاإلجراءات املزدوجة �� الرقابة االمتثال ملبدأ  .

 الداخلية�� ضوابط الرقابة  وعمليات مختلفةإجراءات تطبيق  .

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

 لطوارئ �� املوقعخطط ا .

و�رامج    business continuity plans األعمال�شغيل استمرار�ة ج املوقع ألغراض خار  طوارئ خطط  .

 disaster recovery programsال�وارث �� حاالت  اإل�عاش

 

 املعلومات وظيفة أمن ي�ون القائم ع�� 
ً
البيئة مستقلة برصد  �قوم بصفةو التنفيذي للبنك رئيس الأمام  مسؤوال

 للمعلومات. األمنية ا�حاالت واملخالفاتو األمنية 

 

بما �� ذلك املعامالت وحلول البنية التحتية لنظام تكنولوجيا املعلومات لديھ  ورفع قدراتع�� �عز�ز  ويعمل البنك

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

 

 مقابل املخاطر التشغيلية  الرأسماليةاملخصصات 

 

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

 �حتفظ البنكو ؛ لتعليمات بنك ال�و�ت املركزي وفقا ، تحتسب لمخاطر التشغيليةحساب املصروفات الرأسمالية ل

.  ولقد بلغت إجما�� ت�لفة رأس املال للمخاطر التشغيلية للسنة املن��ية �� التشغيلية هخسائر إلدارة بقاعدة بيانات 

  دك. مليون  5.388، مبلغ 31/12/2016
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Industrial Bank of Kuwait 
Disclosure on Operational Risk (Using Standardized Approach) as on 31st 

December, 2016 

Description  Value(KD '000) 

Total Operational Risk Weighted Assets 41,443 

Total Capital Charge 5388 

Methodology: Based on the average of last 3 years gross income, the 
approach as suggested by Central Bank of Kuwait / Basel - III 

 
 

 البنك �شأن م�افحة عمليات غسل األموال  سياسات

 

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

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

 . األموالغسل عمليات م�افحة �شأن  عل��اوالتعديالت ، 2002

 

 عملياترصد وم�افحة و ملنع صممت مجلس اإلدارة، معتمدة من مكتو�ة  وإجراءات داخليةالبنك سياسات يطبق 

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

 للتعليمات، 2013�� عام .  الرقابيةالتقار�ر والنظم و واملستندات  والوثائق التدر�بية
ً
الصادرة عن بنك ا�جديدة  وتبعا

 . غي��اتالتلتشمل هذه غسل األموال عمليات م�افحة ��  وإجراءات البنكسياسة ، فقد جرى تحديث ملركزي ال�و�ت ا

 

وال�جل الرخصة التجار�ة ��خ من ع�� �حصول باملتطلبات الرقابية ا�خاصة بضرورة ا االل��امع�� البنك حرصا من 

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

�جالت العمالء  حفظو�تم ؛ واملستندات الرسميةمن خالل الوثائق عالقة العمل عمالء البنك منذ بداية من هو�ة 

؛ كما �عقد ورصدها، فيجري �عق��ا معامالت املشبوهةبالنسبة لل املصرفية. �عد ان��اء العالقة من سنوات  5ملدة 

غسل عمليات م�افحة ��  ةآلليالبنك أحدث النظم ا قد طبقو من وقت آلخر. ملوظفي البنك توعية التدر�ب و البرامج 

 . FATCAبإجراءات  االل��اماملبادرة �� البنك كذلك، فقد اتخذ  وتحليل املعامالت املشبوهة. لرصد األموال 

 
 ملخاطر عمليات لبنك اعمالء تصنيف جميع ف�ي تق��ي باألخ��ة، املركزي بنك ال�و�ت  �عليماتو�حسب 

ً
غسل تبعا

غسل األموال للشر�ات ، تم تطبيق نظام داخ�� لتقييم مخاطر عمليات وعليھ تمو�ل اإلرهاب.  ومخاطر عملياتاألموال 

 اإلدارة.   مجلسات املعتمدة من سياسال وإدماجها ضمنواملؤسسات التجار�ة 
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   واملزاياللرواتب البنك سياسة حول معلومات 

 

   واملزاياللرواتب البنك الرئيسية وأهداف سياسة املالمح نظرة عامة ع�� 

 

واملعارف ممن يتمتعون باملهارات اجتذاب واستبقاء املهني�ن املؤهل�ن  واملزايا ��دفللرواتب البنك سياسة صممت 

 ، والدراية االح��افية
ً
 حوكمة الشر�ات. ا�خاصة ب تعليمات�� الذكر حسبما املركزي ال�و�ت بنك  لتعليمات وذلك وفقا

�عز�ز أداء البنك أهداف  االعتبار األخذ �� مع  ةاملالي امل�افأةجميع ا�جوانب الضرور�ة وم�ونات  وتتضمن السياسة

حوكمة  �� �عليمات هذكر ورد املركزي كما ال�و�ت �افة متطلبات بنك تضمي��ا  ؛ إ�� جانبواإلدارة الفعالة للمخاطر

  .الشر�ات

 

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

تحقيقها لألهداف ال�ي وضعت من لضمان ها تنفيذالبنك للم�افآت، كما يقوم بمراجعة  وهي�ل سياسة مضمون 

 أجلها. 

 

ومتوازنة �عكس تقديم حزمة مناسبة  واملزايا لضمانالراتب تجميع �افة م�ونات  : يتمواملزايا الراتبم�ونات  

سوق �شأن مستوى األجور ممارسات العن  والوظيفة فضال �� البنك  ودرجة املوظفخصائص وحدة األعمال 

 ما ي��: لموظفل واملزايا املدفوعةالراتب  و�شمل م�ونات السائدة. 

 

 الثابتالراتب  . 1

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

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

 . مزايا أخرى 4

 خدمة ا���اية . م�افأة 5

 

 ومدى �عقيدا��اة يالوظيف اتسؤولياملبما �� ذلك  ،املوظفالذي يؤديھ دور الع�� أساس الثابت الراتب يتقرر 

 .وأحوال السوق املحلية والقوان�ن املعمول ��ا ومستوى األداء والدرجة الوظيفية

 

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

ع�� تحف�� وم�افأة املوظف�ن ��دف  ،األداءتحتسب ع�� أساس وافز باعتبارها ح (STI/ LETوالعائد (اساس املخاطر 

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

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

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

؛ بينما صممت م�افأة ا�حوافز طو�لة األجل لكبار املوظف�ن الفردية ومساهمات األداءاملقار�ة مع معدالت أداء البنك 

املنضبط ع�� أساس املخاطر للبنك ع�� نحو طو�ل األمد، املستدام األداء ��جيع  والعائد ��دفع�� اساس املخاطر 

من عام التنفيذ اعتبارا  والعائد ح�� افأة ا�حوافز طو�لة األجل لكبار املوظف�ن ع�� اساس املخاطر م� ودخل برنامج

 . فصاعدا 2015

 

 قياس أداء املوظف�ن قام البنك بإدخال برنامج تقييم األداء و 
ً
؛ حيث يتم وضع خطة ع�� جميع املستو�اترسميا

حسب مؤشرات  (KPIs)خطة األداء  وتوثيق أهداف املباشر  ومسؤولھاملوظف بالتعاون ب�ن  بداية السنةاألداء �� 

تقييم األداء  وتقعد مقابلة التنمية ال�خصية للموظف�ن.  وخطة تطو�ر املطلو�ة  وتحديد الكفاءات، األداء الرئيسية

تتخذ ، ومن ثم وثقة. مقابل األهداف امل األداء وتقييم وتوثيقبمراجعة  املدير واملوظف املع�يحيث يقوم  السنوي 

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

 

والتأم�ن الط�ي وتذاكر اإلجازات،  والطبية وغ��ها منالسنو�ة  اتأخرى مثل اإلجاز فضال عن ذلك، يمنح البنك مزايا 

 املحلية  وممارسات السوق عقود العمل الفردية ضوء أح�ام  وذلك �� ،السفر السنو�ة والبدالت
ً
للقوان�ن تبعا

 . وللقوان�ن السار�ةالعمل ح�ام عقد وفقا أل ، فتدفع خدمةا���اية أما م�افأة  املعمول ��ا. 

 

وفقا للسياسة املعتمدة، بما �� ذلك  واملزايا للموظف�نالرواتب نظام تطبيق  للبنك ع��الرئيس التنفيذي �شرف 

 ةدور�املراجعة ال" واملزاياوالرواتب �جنة مجلس اإلدارة لل��شيحات “وتجري  ذات الصلة.  وإجراءات السياساتهي�ل 

املذ�ورة كما �ساعد ال�جنة  مواءم��ا مع أهداف البنك. واملزايا لضمانالرواتب كفاية وفعالية سياسة للتأكد من 

 .واملزايارواتب البنك للسياسة مع متثال ال لضمان اللبنك  ةمستقل ةسنو�مراجعة إجراء ع��  املجلس

 

بمسؤولياتھ مساعدة مجلس اإلدارة �� الوفاء هو �جنة الدور : واملزايا والرواتب�جنة مجلس اإلدارة لل��شيحات 

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

البنك سياسة  ومراجعة وتحديثصياغة ال�جنة مسؤولة عن ؛ كما أن �جان املختلفةلعضو�ة ا�شأن املر�ح�ن 

مع األهداف مواءم��ا لسياسة وضمان ا وإنصاف هذهفعالية مدى ومساعدة املجلس �� تقييم ، واملزايارواتب لل

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

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

، ومسؤولياتھ املباشرةملدير التنفيذي راتب اأهداف البنك. وتقدم توصيات إ�� املجلس �شأن مستوى وم�ونات 

كثب  واملزايا عنوالرواتب مجلس اإلدارة لل��شيحات  و�عمل �جنةلموظف�ن التنفيذي�ن �� البنك. ل وكذلك بالنسبة

 . واملزاياالرواتب ق��حها نظام ي�غية تقييم ا�حوافز ال�ي إدارة املخاطر  ومع رئيس�� البنك مع �جنة املخاطر 

 

نذ تم تنفيذها محوافز و ا�هي�لة سياسة ��دف  2014خالل عام يونج &  أر�ستادة/ الساستشارة بالبنك ولقد قام 

 منذو . 2014�� عام  تأقر ال�ي ألجور واإلجراءات، مجلس اإلدارة ل�جنة سياسة البنك  ، و�طبق2015السنة املالية 

 جميع العامل�ن.املعدل ع�� نظام إدارة األداء يطبق البنك  ،2015السنة املالية 
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التجاري  والعمل املصر��النشاط التنموي �جمع ب�ن اطبيعة �� لبنك املجال الرئي��ي لعمل ا يتمحور  :املخاطرتقييم 

 مرتبطت�ن االستثمار�ةذلك التعامل �� املحفظة  و�كملھ ��
ً
. كما أن البنك يدير أيضا محفظت�ن ممولت�ن ح�وميا

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

 

، األمد متوسطةع�� تقييم إدارة املخاطر لتحقيق التوازن ب�ن النتائج طو�لة و رواتب و املزايا البنك للسياسة �ستند 

 تطبيق نظام "سمارت" أيمن خالل و ذلك  ،لتقييم األداءو قد تم توثيق ذلك �ش�ل سليم �� النظام ا�جديد 

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

املفصلة �� املراقبة املستمرة لألداء مع التوجيھ و اإلرشاد و إجراء  الكمية KPIsباستخدام مؤشرات األداء الرئيسية 

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

ع�� عوامل القياس  واملزايا بناءالرواتب �جنة تقييم أداء أعضاء اإلدارة العليا ع�� عاتق  وتقع مسؤولية نوعية. 

الداخ��  عناصر التقييماملحددة بما �� ذلك  وتداب�� املخاطر  االستثمار،العائد ع��  وا�جم�� لنسبةالتوزي�� 

CAMEL-BCOM ��ع 
ً
  العناصر املتعلقة بالنشاط التجاري.  وأخ��ا

 

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

ع��  الكشافاتالدخول �� أي مجاالت ذات املالية أو  األسواق�� تداول الم�اسب قص��ة األجل مثل العليا لتحقيق 

�� تحمل.  مفرطة  اتمجازفـأي ��  اال�غماس�� مقابل إم�انية ا�حصول ع�� أي نوع من امل�اسب أو  مخاطر عالية

 ورفع تقر�ر إدارة املخاطر �ش�ل مستقل للبنك من قبل  واملحفظة اإلجماليةتقييم جميع �عامالت البنك  وقد تم

 اإلدارة للمخاطر.  مجلس�جنة بذلك إ�� 

 

مجلس اإلدارة جنة بواسطة �املخاطر يحدد تقييم األداء وامل�افأة للوظائف الرقابية مثل التدقيق الداخ�� وإدارة 

من خالل معاي�� األداء للوظائف الرقابية ��جل للتدقيق و�جنة مجلس اإلدارة إلدارة املخاطر، �ل فيما يخصھ. 

من مؤشرات ال ترتبط أي الوظائف و  لهذه الصلةأو مؤشرات األداء الرئيسية ذات  ملحددةا الرئيسيةداء األ مؤشرات 

وفقا ملبادئ و مثل اإليرادات أو األر�اح أو األهداف ذات الصلة.  البنك أعمالبمس��دفات ر�حية األداء الرئيسية 

�� از التنفيذي للبنك ولكن الرئيس التنفيذي، وا�جهالرقابية ال �عت�� مسؤولة أمام وظائف فإن الحوكمة الشر�ات، 

 لذلك.اإلدارة و�تم تقدير أ�عا��ا مجلس أمام مباشرة مسؤولة 
ً
 تبعا

 

لتقييم �افية وأوزان أ�شأ البنك روابط فقد  واملزايا،الرواتب بتحديد العالقة ب�ن األداء ومستو�ات  وفيما يتعلق

 و�مساعدة منوظفي البنك ملختلفة اإلدار�ة املمستو�ات لوفقا لالتجاري األعمال وأداء  اتألداء الفردي وأداء وحدا

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

   للمخاطر. واإلجراءات املحددةاألصول  وأداء محافظ

 

و�بدأ . قص��ة األجل وطو�لة األجلتحتوي ع�� م�ونات  كبار املوظف�نل املقدمةواملزايا الرواتب العناصر املتغ��ة من 

ملتوسط األداء ز�ادة أو النقصان وفقا قابل  وهذا املبلغ نح. املسنوات من تار�خ  3مرور امل�ون طو�ل األجل �عد  إدراج
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النقدية  امل�افأة� أساس ع�فقط  و�تعامل البنك . وإجراءات املخاطر EPSمعدالت من حيث �� الثالث سنوات 

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

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

 للهي�ل الذي و  املخاطر، تصنيف
ً
موظفي  و�حق �جميعأند يونج .   أر�ست/ مكتب ةاالستشار�ون السادضعھ تبعا

ال يتجاوز عددهم العليا الذين  وموظفي اإلدارةع�� اساس األداء، فقط أعضاء  وافز متغ��ةالبنك ا�حصول ع�� ح

 .ألي موظفأي مؤشرات مل�افأت من هذا النوع تم منحها  ولم تكنطو�ل األجل.  ةم املؤهلون �حوافز متغ�� ، ه20

 

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

نائب الرئيس لشؤون املالية والعمليات، : نائب الرئيس التنفيذي لوهممباشرة أمام الرئيس التنفيذي؛  وهم مسؤول�ن

أما الوظائف ال�ي �عت�� "حاملة   لمالية واالستثمارات. التنفيذي ل الرئيسونائب ، مشاريع واملحافظالتنفيذي لل

، واملتا�عةتمو�ل املشاريع : و��، املدرة للدخلإدارات األعمال رؤساء تشمل ف material risk-takers املادية للمخاطر 

أما املهام  . شروعات الزراعيةواملالصغ��ة روعات ، واالستثمارات املباشرة، وا�خزانة، وتمو�ل املشوتمو�ل الشر�ات

عمليات م�افحة وحدة ورئيس ، واملراقب املا��الداخ�� التدقيق ، ورئيس إدارة املخاطر رئيسالرقابية، فتشمل: 

 الرقا�ي.  االل��ام ومسؤول وحدةغسل األموال 

 

 (بالدينار الكو��ي) 2016��  واملزايا املدفوعةالرواتب بيان 

 موظف�ن  4: �شمل 1الفئة رقم 

 ثابت

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

15180  14414   479682  

 متغ��ة

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

    138667     

 

 موظف�ن   7: �شمل 2الفئة رقم  

 ثابت

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

26565     10670 405365  

 متغ��ة

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

   80531    
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 موظف�ن  5 �شمل: 2الفئة رقم 

 ثابت

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

2786   9613    213631     

 متغ��ة

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

   35734     

 

  


