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5دليل الحوكمة

المقدمة

بحوكمة فعالة كما يلتزم مصرفنا   KIB يلتزم مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين في
بتعزيز النزاهة والحفاظ على أعلى مستوى من السلوك المهني واألخالقي في كافة أنشطته.

رسالتنا

نحن فخورون بأن KIB أول بنك متخصص يتحول وفق الشريعة االسالمية. وسنظل ملتزمون بمهمتنا 
التي تتمثل بالمشاركة في نجاح االقتصاد الكويتي، وخدمة عمالئنا وتوفير احتياجاتهم المصرفية، وتنمية 

أموالهم وتزويدهم بمتطلباتهم من خالل تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المصرفية المالية.

نحن نلتزم بمبادئ الشريعة اإلسالمية، ورفع قيم البنك وتنمية األصول، وتقديم خدمات بطريقة ميسره 
وموثوقة لعمالئنا وبجودة عالية.

قيمنا

•  التعهد بالحفاظ على أعلى مستوى من المعايير األخالقية في كافة المعامالت.

•  الكفاءه المهنية عند التواصل مع العمالء.

•  االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية.

•  االلتزام بالمعايير الرقابية.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

إلى مضاعفة  بيئة األعمال  التي طرأت على  التغيرات  أدت  لقد 
مخاطر العمل المصرفي مما دفع السلطات الرقابية والعديد 
والبنك  بازل  لجنة  مثل  المختصة  العالمية  المنظمات  من 
وأفضل  الرشيدة  الحوكمة  ومبادئ  معايير  تبني  إلى  الدولي 

الممارسات المتبعة.

ان تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وااللتزام بها سوف يؤدي 
الى استمرارية النمو اآلمن لمختلف نشاطات البنك، وذلك من 
على  والمسؤولين  العامين  المدراء  تحفز  ثقافة  تكوين  خالل 

زيادة كفاءة البنك التشغيلية ونمو الربحية.

ونظم  قواعد  بخصوص   2012/6/20 بتاريخ  الصادرة  المركزي  الكويت  بنك  بتعليمات  والتزاما 
الحوكمة  دليل  اعتماد  تم  فقد   2013/7/1 من  اعتبارا  والساريه  الكويتية  البنوك  في  الحوكمة 
واضحة  أهداف  تحديد  خالل  من  السليمة  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تعزيز  أجل  من   .KIB في 
كما  للحوكمة.  الدولية  المعايير  أفضل  تبني  على  الحرص  يعكس  بما  اإلدارات  مستوى  على 
الشرعية الرقابة  حوكمة  تعليمات  استصدر  قد  المركزي  الكويت  بنك  أن  الى  نشير  أن   نود 
في  التعليمات  هذه  دمج  تم  وقد   2018/1/1 في  بموجبها  العمل  يتم  أن  على   2016/12/20 بتاريخ 

. KIBسياسات البنك، ويسرنا أن نقدم بين ايديكم دليل الحوكمة الخاص ب

الدليل  هذا  يعتبر  حيث  مصرفنا،  في  بالحوكمة  الوعي  وزيادة  التعرف  بهدف  الدليل  هذا  اعداد  تم  لقد 
مرجعًا لتحديد أسس وواجبات وصالحيات كل من مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية 

للبنك. وذلك في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

الشيخ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

ورئيـس لجنة الحوكمة   
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كلمة هيئة الرقابة الشرعية

الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،

ال شك أن وجود نظام فعال وقادر على توفير الثقة ومكافحة االختالالت التي قد تطرأ بحكم العمل في 
المؤسسات المالية اإلسالمية سيعود عليها بمزيد من النجاح وسيدعم توسع عملياتها، وكل ذلك 
يندرج تحت مفهوم األمانة التي يتحمل أداءها كل فرد في مجال اختصاصه ومسئولياته لقوله تعالى )ِإنَّ 
ا َيِعُظُكْم  َه ِنِعمَّ اِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللَّ َماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّ وا اأْلَ َه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ اللَّ

َه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا()1(. ِبِه ِإنَّ اللَّ

ومن هنا فإن االقتصاد اإلسالمي في حاجة ماسة لتطوير حوكمة الشركات والمؤسسات المالية وذلك 
لتعزيز هذا الجانب المهم في عمل ومسيرة المؤسسات المالية القائمة على منهج االقتصاد اإلسالمي، 
حيث تعمل الحوكمة على إيجاد بيئة أعمال صالحة تسودها الثقة والقيم األخالقية الفاضلة بما يحفظ 
الحقوق وبما يعود على المجتمع  بالخير والتقدم والحياة الطيبة التي أساسها اإليمان والعمل الصالح، 
ُه  ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَّ وهذا ما أرشدنا إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى )َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّ
ُهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن()2(، وهو معنى عظيم يجب أن يتنبه له كل متعامل  َينَّ َبًة َوَلَنْجِز َحَياًة َطيِّ

بما يحقق األهداف الدنيوية واألخروية وهي مرضاة هللا تعالى في المعاملة.

كما أن جميع النظم الفاعلة سوف توفر بالتأكيد الثقة إذا ارتبطت بحسن األداء وحسن النية في العمل؛ 
حيث يمثل الجانب األخالقي والديني بعدا مهمًا في الحوكمة ومن هنا فإننا نؤكد أنه لن تحقق األهداف 
المنشودة باالقتصار على وضع القواعد والقوانين ومراقبة تنفيذها، وإنما تحتاج إلى توفير البيئة الالزمة 

لدعم مصداقيتها.

كما أننا ندرك تماما بأن الشريعة اإلسالمية اعتبرت العدالة من أهم األسس التي تقوم عليها العقود 
الشرعية، تساندها قيمة الوفاء بالعقود؛ وهو ما تؤكده آيات متضافرة في هذا الشأن منها: قول هللا 

اِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداء ِلّلِه ()3(، وقوله تعالى )َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْا()4(. ِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ تعالى )َيا َأيَُّها الَّ

فنسأل هللا تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويحقق آمالنا بتحقيق معامالت خالية من الغش والربا 
وما ينافي صحة العقود في الشريعة اإلسالمية.

وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

         د. عبد العزيز خليفة القصار
العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية

1 : ) سورة النساء اآلية 58.(

2 : ) سورة النحل اآلية 97. وانظر: حوكمة الشركات »تعريف مع إطالله إسالمية« -دكتور/ محمد عبد الحليم عمر-ص8 نسخة إلكترونية.(

3 : ) سورة النساء اآلية 135.(

4 : ) سورة األنعام اآلية 152.(
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مبادئ الحوكمة – السليمة: 

والتحكم  التوجيه  خاللها  من  يتم  وعمليات  التنظيمية  والهياكل  االنظمة  من  مجموعة  في  تتمثل 
بالمنظمة بحسب معاييرعالمية ومبادئ تحدد مسؤوليات وواجبات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

في البنك مع األخذ بعين االعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

العناصر الرئيسية لحوكمة سليمة هي:

الشفافية: جعل المعلومات على نطاق واسع معروفة أو متاحة وفق النصوص القانونية     •
المنظمة.

المسؤولية: تبرير اإلجراءات أو القرارات.    •

العدالة: القيام باالعمال بصورة عادلة ومحايدة.    •

النزاهة: ان تكون صادقة وتراعي الجانب االخالقي.    •

1

 KIB إطار الحوكمة في

للبنوك  الشركات  حوكمة  حول  التعليمات  من  مجموعة   2012 يونيو  في  المركزي  الكويت  بنك  أصدر 
المحلية في الكويت.

من  المستفادة  الدروس  باالعتبار  اخذًا  اليها  المشار  الحوكمة  لمعايير  تطويرا  التعليمات  وتتضمن 
االزمة المالية العالمية االخيرة وما صدر من معايير حوكمة جديدة في هذا الشأن، وبصفة خاصة الورقة 
الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في شهراكتوبر 2010  حول »مبادئ تعزيز حوكمة الشركات«، 
والمبادئ الصادرة عن مجلس االستقرار المالي بشأن نظم المكافآت، وما جاء من توصيات في تقرير 
فريق عمل البنك الدولي بشأن تقييم معايير  الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في اواخر عام 2010، 

باالضافة الى ما هو مطبق من معايير في بعض دول المنطقة.

كذلك اخذت المعايير الجديدة باالعتبار هيكل القطاع المصرفي الكويتي، والسمات االساسية لالقتصاد 
ودرجة اندماجه مع االقتصاد العالمي وغير ذلك من العوامل التي من شأنها التأكيد على اهمية موضوع 

الحوكمة في البنوك الكويتية.
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 يحتوي دليل الحوكمة في KIB على المحاور التالية وذلك باالتساق مع تعليمات بنك الكويت المركزي:

المحور االول: مجلس االدارة.

المحور الثاني: القيم السلوكية وتعارض المصالح وهيكل المجموعة.

المحور الثالث: االدارة التنفيذية.

المحور الرابع: إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية.

المحور الخامس: نظم وسياسة منح المكافآت.

المحور السادس: االفصاح والشفافية.

المحور السابع: البنوك ذات الهياكل المعقدة.

المحورالثامن: حماية حقوق المساهمين.

المحور التاسع: حماية حقوق االطراف اصحاب المصالح.

وتشمل الصفحات التالية موجز عن كل محور والخطوات المتخذة من قبل KIB وذلك من أجل تنفيذ 
السليمة  بالحوكمة  االلتزام  لتعزيز  المركزي  الكويت  بنك  لتعليمات  طبقًا  محور  كل  تحت  المتطلبات 

داخل البنك.
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المحور االول: مجلس االدارة

المسؤوليات العامة لمجلس االدارة

يتحمل مجلس االدارة المسؤولية الشاملة عن البنك، بما في ذلك وضع االهداف االستراتيجية للبنك، 
واستراتيجية المخاطر، ومعايير الحوكمة وكذلك مسؤولية تطبيق هذه االهداف والمعايير واالشراف 

على سالمة تطبيقها، باالضافة الى مسؤولية االشراف على االدارة التنفيذية.

ويتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات البنك وسالمته المالية والتأكد من تلبية متطلبات البنك 
المركزي، والحفاظ على مصالح المساهمين، والمودعين، والدائنين، والموظفين، والجهات االخرى من 
والتعليمات  القوانين  إطار  وضمن  حصيف  بشكل  تتم  البنك  ادارة  ان  من  والتأكد  المصالح،  أصحاب 

النافذة والسياسات واالجراءات الداخلية للبنك.

االشراف على االدارة التنفيذية

يتعين على مجلس االدارة تعيين رئيس تنفيذي للبنك يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة المصرفية 
ويجوز ان يعين نائبًا أو أكثر للرئيس التنفيذي. كما يتعين الحصول على موافقة المجلس عند تعيين مدراء 
االدارة التنفيذية والتي ستكون تحت اشراف الرئيس التنفيذي او رئيس مجلس اإلدارة واالشراف الكافي 
وأغراضه  أهدافه  البنك  تحقيق  إطار  في  بها  المنوط  بالدور  قيامها  للتحقق من  التنفيذية  االدارة  على 
والتحقق من تطبيق السياسات المعتمدة من مجلس االدارة. والتأكد من ان الهيكل التنظيمي للبنك 
يتسم بالشفافية والوضوح التي من شأنها تسهيل عملية اتخاذ القرارات والتأكد من وضع الخطط 
المتعلقة بتجهيز الكوادر الفنية التي سيتم إحاللها فيما يشغر لدى البنك من مناصب للمدراء العامين 

مع بيان المؤهالت والمتطلبات الواجب توافرها لشاغلي هذه الوظائف.

الفصل بين منصبي رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي

يتم الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وعلى ان ال تربط بينهما اي قرابة من 
الدرجة االولى او اي صلة او عالقة من شأنها ان تؤثر على استقاللية قرارت كل منهما.

تشكيل المجلس

يتعين ان يضم مجلس االدارة العدد الكافي من االعضاء بما يسمح له تشكيل العدد الالزم من اللجان 
المنبثقة منه في اطار متطلبات معايير الحوكمة السليمة واليجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن 
خمسة أعضاء وتكون مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويتكون مجلس إدارة 

مصرفنا من تسعة أعضاء منتخبين غير تنفيذيين باستثناء عضو واحد تنفيذي.
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دور رئيس مجلس االدارة

يتمثل أهمية الدور الذي يؤديه رئيس مجلس االدارة لضمان حسن سير أعمال المجلس والمحافظة 
ألسس  استنادًا  للقرارات  المجلس  اتخاذ  ضمان  كذلك  االعضاء،  بين  فيما  المتبادلة  الثقة  على 
ومعلومات سليمة، من خالل تعزيز النقاش وتبادل وجهات النظر وإقامة عالقة بنّاءه بين المجلس 

واإلدارة التنفيذية، والتأكد من توّفر معايير حوكمة سليمة لدى البنك.

تنظيم اعمال المجلس

ينعقد إجتماع مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده، ويتعين ان ال يقل عدد اجتماعات المجلس 
عن 6 اجتماعات سنويا، واليقل عن اجتماع واحد خالل التقويم الربع السنوي، وتكون محاضر االجتماعات 
إلزامية وتصبح جزءا من سجالت البنك ويجوز عقد االجتماع باستخدام وسائل االتصال الحديثة ويجوز 

اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويقوم رئيس مجلس االدارة بالتشاور مع اإلدارة التنفيذية بشأن المواضيع المهمة والمقترح إدراجها 
على جدول اجتماعات المجلس. وتزويد أعضاء المجلس بالبيانات والمعلومات الوافية قبل مدة كافية 

من اجتماعات المجلس التخاذ القرارات الالزمة.

أمين سر مجلس اإلدارة

ان دور أمين سر مجلس االدارة هي مساعدة مجلس االدارة ورئيسه بإدارة شؤون المجلس متضمنًا:

ضمان اعداد محضر المجلس في الوقت المناسب باالشتراك مع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس   •
التنفيذي ويقوم أمين سر المجلس بتدوين مناقشات المجلس واقتراحات األعضاء ونتائج التصويت 

الذي يتم خالل اجتماعات المجلس.

التنسيق وتنظيم وحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمساهمين والجمعية العامة.  •

تنظيم الحفاظ على محاضر اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه.  •

تنفيذ أي تعليمات من المجلس.  •

ضمان االمتثال لجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس.  •
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صالحيات اعضاء مجلس اإلدارة

يجوز لمجلس االدارة الحصول على كافة المعلومات المتوافرة لمناقشتها باالجتماع، وقبل االجتماع     •
مع منح الوقت الكافي لدراسة ومناقشة القضايا.

اتاحة امكانية الحصول على المعلومات الالزمة والموثوقة ومنها الوصول للموظفين ويكون لهم     •
الحق في الحصول على هذه الموارد والمعلومات من خالل القنوات المناسبة طبقًا للوائح والنظم 

المتبعة.

تابعة للمجلس بموافقة مسبقة من رئيس مجلس اإلدارة، مشورة  أو لجنة  قد يطلب اي عضو     •
البنك  تجاه  واجباتهم  أداء  في  لمساعدتهم  البنك  نفقة  على  أخرى  مهنية  أو  قانونية  مستقلة 

والمساهمين

السلطة التفويضية

الرئيس  وبرئاسة  اليومية،  البنك  عمليات  لتولي  للبنك  التنفيذية  االدارة  بتفويض  اإلدارة  مجلس  قام 
التنفيذي من خالل تفويض كتابي للصالحيات المالية واالدارية. 

1

مؤهالت أعضاء مجلس االدارة

يجب ان يتألف البنك من اعضاء مؤهلين ذوي خبرة في مجلس االدارة وكذلك في لجانه من أجل خدمة 
مصالح البنك ومختلف مساهميه وأصحاب المصالح. ولجنة المكافآت والترشيحات التابعة لمجلس 
للعضويه.  األساسية  المعايير  وضع  خالل  من  للمجلس  اعضاء  اختيار  في  المجلس  تساعد  االدارة 
وتهدف هذه المعايير إلى خلق مجلس قادر على التحدي، والتحفيز لتحقيق المزيد، والقيام باألداء المتميز 

في جميع النواحي. ويجب ان يكون لديهم فهم واضح لدورهم في اتباع مبادئ الحوكمة السليمة.
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التدريب والتطوير المستمر

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة، من خالل التدريب المستمر والمشاركة بالمؤتمرات والندوات، تطوير 
مهاراتهم وخبراتهم في مجال التمويل واألعمال المصرفية تماشيا مع الرؤى المستقبلية مع تحفيز 
نزعة المخاطر التي قد تواجه البنك. ويجب على أعضاء مجلس اإلدارة أن يكونوا مؤهلين بشكل مستمر 

وذلك من خالل التدريب المرتبط لمراكزهم ومهامهم.

الفاعلية

تقوم لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات على األقل مرة في السنة بمراجعة وتقييم أداء كل 
عضو على حدة وأداء جميع أعضاء مجلس اإلدارة ككل. 

المراجع:
-   ميثاق مجلس االدارة.

-   التوصيف الوظيفي لرئيس مجلس االدارة.

-   ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات.

-   مصفوفة السلطة التفويضية.
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المحور الثاني: القيم السلوكية وتعارض المصالح وهيكل المجموعة

القواعد والقيم السلوكية

يتعين على مجلس االدارة من خالل ميثاق قواعد السلوك المهني وأخالقيات العمل تحديد الممارسات 
السليمة للحوكمة لما يقوم به من أعمال وان يتضمن وجود الوسائل التي تؤكد اتباع تلك الممارسات 

مع مراجعتها بانتظام بهدف تحسينها.

يتعين على مجلس االدارة ان يأخذ زمام االمور في تحديد المعايير المهنية والقيم المؤسسية التي تعزز 
النزاهة للبنك ولمجلس االدارة واالدارة التنفيذية والموظفين.

لإلبالغ  مباشرة  اإلدارة  مجلس  برئيس  االتصال  من  الموظفين  تمكن  ضوابط  البنك  لدى  أن  كما 
عن  التبليغ  )سياسة  البنك  في  شخص  أي  قبل  من  مخالفات  حدوث  احتمالية  بشأن  مخاوفهم  عن 

المخالفات(. 

واعضاء  البنك  موظفي  كافة  على  العمل  وأخالقيات  المهني  السلوك  قواعد  ميثاق  تعميم  يتعين 
المجلس والحصول على توقيعهم بما جاء بها، ويتم نشر الميثاق على الموقع االلكتروني.

تعارض المصالح

يتعين على مجلس االدارة ان يكون لديه سياسات مكتوبة بشأن تعارض المصالح وان تغطي هذه 
السياسات كل ما يتعلق بموضوع تعارض المصالح واحتماالته، بما في ذلك ما يلي:

تجنب عضو مجلس اإلدارة ما أمكن ممارسة األنشطة المحتمل أن تؤدي إلى تعارض المصالح.    •

في  تعارض  عليه  يترتب  قد  المجلس  أعضاء  أحد  به  يقوم  نشاط  أي  على  المجلس  موافقة  أخذ     •
المصالح.

إفصاح العضو عن أي أمر قد يؤدي أو أّدى بالفعل إلى تعارض في المصالح.    •

امتناع العضو عن التصويت على أي مسألة قد تنطوي على تعارض مصالح أو قد يكون لها تأثير على     •
موضوعية التصويت، او المساس باداء مهامه.

العالقة على أسس متساويه، وبيان طريقة تعامل  المعامالت مع األطراف ذات  أن تقوم جميع     •
المجلس في حالة عدم االلتزام بهذه السياسة.
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االطراف ذات الصلة

يتعين على البنك ان يكون لديه سياسات مكتوبة فيما يتعلق باالطراف ذات الصلة، بحيث تتضمن هذه 
السياسات القواعد واإلجراءات التي تنظم العمليات مع األطراف ذات الصلة. يحتفظ البنك بسجالت 

مصرفية لمعامالت األطراف ذات الصلة، وإخضاع هذه المعامالت لمستوى تدقيق مناسب.

كما يتم تحديد األطراف ذات الصلة الخاصة بالبنك وفقًا للتعريف الوارد بمعايير المحاسبة الدولية يتم 
التقارير المالية  اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات الصلة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير 

الدولية المطبقة في هذا الشأن، واي متطلبات من جهات رقابية.

السرية المصرفية

تعتبر السرية المصرفية من أهم المبادئ التي يقوم عليها العمل المصرفي حيث انها تشكل أحد الركائز 
المهمة للتعامل مع العمالء سواء كانوا من المودعين، او المقترضين، او المستثمرين وغيرهم من 

اصحاب المصالح.

يتعين على البنك أن يكون لديه سياسة للمحافظة على سرية العمل المصرفي، ويجب ان تحتوي على 
االقل على ما يلي:

ضرورة إلتزام أعضاء المجلس وجميع العاملين بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة   •
بالبنك وعمالئه، والبيانات والمعلومات الخاصة بعمالء البنوك األخرى، والتي قد تكون وصلت إليهم 

بحكم عملهم.

عدم اإلفصاح عن اي من البيانات او المعلومات التي تخص البنك وعمالئه اال من قبل األشخاص   •
المخولين بذلك، وفي ضوء ما تسمح به القوانين والتعليمات والسياسات الداخلية للبنك.

المحافظة على أمن البيانات الخاصة بالبنك وعمالئه ووضع الضوابط الرقابية لمنع الوصول إليها   •
الرقابية  النظم  البنك مسؤوال عن وضع  المفوضين بذلك. ويعتبر مجلس االدارة في  إال من قبل 
لحصر الوصول الى تلك البيانات والمعلومات باالشخاص المخولين، والتحقق من ان النظم الرقابية 

لدى البنك تمنع تسرب اي معلومات مصرفية تمس وتخدش السرية المصرفية.

ضرورة إدراك مجلس االدارة واالدارة التنفيذية في البنك لمسؤولياتهم بشأن تطوير الوعي األمني   •
في البنك بما يعزز من الخدمة المصرفية.

لدى  المتوافرة  البنك  اوضاع  اي معلومات عن  استخدام  اهمية عدم  على  السياسات  تؤكد هذه  كما 
عضو مجلس االدارة او اي من العاملين في البنك من اجل تحقيق مصالح ذاتية أو مصالح أطراف أخرى 

ذات صلة.

البنك. في  الداخلي  التدقيق  قبل  من  تنفيذها  مراقبة  على  التأكيد  السياسات  تلك  تتضمن  ان  يتعين 
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هياكل المجموعة ومجلس إدارة البنك 

يتعين على مجلس اإلدارة أن يكون على بينة من المخاطر المالية والقضايا التي قد تؤثر على كل من البنك 
ككل والشركات التابعة له، بحيث تكون هناك رقابة كافية على الشركات التابعة، مع احترام االستقاللية 

القانونية لمسئوليات الحوكمة بالنسبة ألعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة. 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يتعين على مجلس االدارة تشكيل لجان منبثقة عنه بهدف تعزيز فاعلية رقابة المجلس على العمليات 
المتعلقة  االمور  لجميع  المباشرة  المسئولية  تحمل  من  المجلس  يعفي  ال  وهذا  البنك  في  المهمة 

بالبنك ولجان مجلس اإلدارة الحالية هي:

•  لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة.

•  لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات.

•  لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق.

•  لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر.

•  لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار.

وال يجوز لرئيس مجلس االدارة ان يكون عضوا في اي من لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، ولجنة المكافآت 
والترشيحات.

يجب أن يتوفر لدى كل لجنة ميثاق اختصاصات يحدد مسؤولياتها، بما في ذلك:

•  المؤهالت المطلوبة للعضوية.

•  عدد االجتماعات والنصاب الصحيح إلنعقاد االجتماعات.

•  صالحيات اللجنة.

•  تقديم التقارير إلى المجلس.

فيما يلي نبذة عن اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهامها:
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لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة

تتشكل لجنة الحوكمة من بين أعضاء المجلس وتضم على األقل ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من اعضاء 
هذا  التصويت.  حق  لهم  وجميعهم  اللجنة  رئيس  ونائب  اللجنة  رئيس  ضمنهم  من  االدارة  مجلس 
المتعلقة  الموضوعات  لمناقشة  اللجنة  اجتماعات  الداخلي في  الشرعي  التدقيق  إدارة  مدير  ويشارك 
بالتدقيق الشرعي دون أن يكون له حق التصويت. في ظل غياب كل من رئيس ونائب رئيس اللجنة، يقوم 

الرئيس بتعيين الرئيس بالنيابة من بين أعضاء المجلس لعقد اجتماع معين أو لفترة محددة.

يتألف النصاب القانوني كالتالي:

·  عضوين )في حالة وجود لجنة من ثالثة أعضاء( 

·  ثالثة أعضاء )في حالة وجود لجنة من أربعة أو خمسة أعضاء(

·  أربعة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ستة أو سبعة أعضاء(

·  خمسة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ثمانية أعضاء(

يتم انعقاد اللجنة حسب الحاجة لذلك خالل العام على ان ال يقل عدد مرات االنعقاد عن اجتماعين في 
السنة.

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للحوكمة:

اإلشراف على تحديث دليل الحوكمة في البنك ومتابعة تنفيذ ما يتضمنه الدليل من معايير وضوابط، 
وتقييم مدى  اإلدارة. ومراجعة  إلى مجلس  بذلك  تقارير  به، ورفع  الصلة  ذات  األطراف  التزام  ومراقبة 
مالئمة ممارسات البنك في مجال حوكمة البنوك بما في ذلك إرشادات حوكمة البنوك لدى البنك ورفع 
التوصية بأي تغييرات مقترحة إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها. ومراجعة وتقييم مدى مالئمة وكفاية 
ضمن  القواعد  تلك  في  الواردة  المبادئ  دمج  ومراقبة  البنك  لدى  المهني  السلوك  وأخالقيات  قواعد 
ثقافة البنك وممارسات األعمال. ومراجعة طلبات اإلعفاء من قواعد وأخالقيات السلوك المهني لدى 
البنك ورفع توصية إلى المجلس ما إذا كان ينبغي منح إعفاء خاص. والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية 

ولجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بدليل التدقيق الشرعي وحماية مصالح أصحاب حساب االستثمار.
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لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات

تتشكل من بين اعضاء مجلس اإلدارة وتضم على االقل ثالثة اعضاء غير تنفيذيين، من ضمنهم رئيس 
اللجنة ونائب رئيس اللجنة وفي حال عدم اكتمال نصاب اللجنة، يسمح لرئيس اللجنة بترشيح أحد أعضاء 
مجلس اإلدارة لحضور اللجنة إلكتمال النصاب باإلضافة الى ضرورة حضور الرئيس التنفيذي ومدير عام 
إدارة الموارد البشرية، ومن الممكن عدم حضور الرئيس التنفيذي، ومدير عام الموارد البشرية إذا تطلب 
اللجنة حسب الحاجة لذلك خالل العام على ان اليقل عدد مرات االنعقاد عن  األمر ذلك. ويتم انعقاد 

مرتين خالل العام.

يتألف النصاب القانوني كالتالي:

·  عضوين )في حالة وجود لجنة من ثالثة أعضاء( 

·  ثالثة أعضاء )في حالة وجود لجنة من أربعة أو خمسة أعضاء(

·  أربعة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ستة أو سبعة أعضاء(

·  خمسة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ثمانية أعضاء(

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات ما يلي:

·  رفع التوصيات لمجلس االدارة بشأن الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقا للسياسات والمعايير 
المعتمدة والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ضوابط الترشيح لعضوية مجلس 
االدارة. واجراء مراجعة سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة، 
واعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة عن كل عضو تم ترشيحه للمجلس، مع اجراء مراجعة 
سنوية لهيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها بما يتفق مع 
إلغاء  أو  تعيين  وإعادة  تعيين  شفافية  وضمان  مراقبة  اللجنة  اهداف  ضمن  ومن   .KIB مصلحة 
عضوية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. هذا باإلضافة الى شفافية وضع المكافآت والتعويضات بما 
يتناسب مع مهام ومسئوليات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة. 
واعداد سياسة المكافآت ورفعها لمجلس االدارة للموافقة واإلشراف على تطبيقها واجراء مراجعة 
دورية مستقلة لسياسة منح المكافآت او عندما يوصي بذلك مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات الى 

المجلس لتعديل هذه السياسة.

لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق

غير  أعضاء  ثالثة  األقل  على  وتضم  المجلس  أعضاء  بين  من  للتدقيق  اإلدارة  مجلس  لجنة  تتشكل 
تنفيذيين من اعضاء مجلس االدارة من ضمنهم رئيس اللجنة ويجب ان يكون على األقل عضوين من 
المالية. هذا ويشارك  المجاالت  التدقيق حاصلين على مؤهالت علمية وخبرة عملية في  لجنة  أعضاء 
بالتدقيق  المتعلقة  الموضوعات  لمناقشة  اللجنة  اجتماعات  الداخلي في  الشرعي  التدقيق  إدارة  مدير 
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الشرعي دون أن يكون له حق التصويت. وتتوفر لدى لجنة التدقيق صالحية الحصول على أي معلومات 
لحضور  إداره  مجلس  عضو  أو  عام  مدير  أي  استدعاء  في  حقها  الى  باإلضافة  التنفيذي  الرئيس  من 
اجتماعاتها. ويجب انعقاد اللجنة مره كل ثالثة أشهر، على ان اليقل عدد إنعقاد تلك االجتماعات عن 

أربعة اجتماعات سنويًا، كما يجب ان اليقل عدد حضور األعضاء في االجتماع عن ثالثة أعضاء.

يتألف النصاب القانوني كالتالي:

·  ثالثة أعضاء )في حالة وجود لجنة من أربعة أو خمسة أعضاء(

·  أربعة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ستة أو سبعة أعضاء(

·  خمسة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ثمانية أعضاء(

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للتدقيق مايلي:

األثر  ذات  المحاسبية  والقضايا  للبنك.  والخارجي  الداخلي  التدقيق  كفاية  ومدى  ونتائج  نطاق  مراجعة 
الجوهري على البيانات المالية والتأكد من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك، والتأكد من كفاية 
الموارد البشرية المخصصة للوظائف الرقابية، ومراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس 
اإلدارة بما في ذلك التأكد من كفاية المراجعات الالزمة ومراقبة مستوى االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعه 
اإلسالمية ومراقبة استخدام أموال حسابات االستثمار المقيدة والتأكد من انه تم توزيع المصروفات 
والنظام  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  طبقًا  الحسابات  وأصحاب  البنك  بين  االتفاق  بحسب  واالرباح 
المعتمد من هيئة الرقابة الشرعية ودراسة فعالية لوائح البنك لمراقبة االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية. وتقوم لجنة التدقيق باإلجتماع مع المدقق الخارجي، 
التنفيذية. اإلدارة  حضور  وبدون  السنة  في  األقل  على  واحدة  مره  االلتزام  مسؤولي  الداخلي،  المدقق 

لجنة مجلس االدارة للمخاطر

تتشكل لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين على 
لرئيس مجلس  اللجنة، واليجوز  رئيس  ونائب  اللجنة  رئيس  المجلس، من ضمنهم  اعضاء  االقل من 

اإلدارة ان يكون عضوًا باللجنة.

يتم النصاب القانوني كالتالي: 

·  عضوين )في حالة وجود لجنة من ثالثة أعضاء(

·  ثالثة أعضاء )في حالة وجود لجنة من أربعة أو خمسة أعضاء(

·  أربعة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ستة أو سبعة أعضاء(

·  خمسة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ثمانية أعضاء(
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يتم انعقاد اللجنة حسب الحاجة لذلك خالل العام على ان ال يقل عدد مرات االنعقاد عن أربعة اجتماعات.

في حال غياب كل من رئيس ونائب رئيس اللجنة، يقوم الرئيس بتعيين الرئيس بالنيابة من بين أعضاء 
المجلس لعقد اجتماع معين أو لفترة محددة.

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للمخاطر ما يلي:

اللجنة مسؤولة عن تقديم المشورة للمجلس حول استراتيجية وسياسة المخاطر الحالية والمستقبلية 
للبنك. واالشراف على تطبيق اإلدارة التنفيذية لهذه االستراتيجية. كما تقوم لجنة إدارة المخاطر بمتابعة 
أو أي صيغة تقرها هيئة  القائمة على المشاركة والمضاربة  التي تستخدم الصيغ  األعمال المصرفية 

الرقابة الشرعية، وتمتد مسؤوليات اللجنة لتشمل ضمان ما يلي: 

·  وجود عمليات مراجعة دورية ألداء األصول في العمليات القائمة على المشاركة والمضاربة. 

·  وضع استراتيجيات للعمليات القائمة على المشاركة والمضاربة.

·  إحاطة مجلس اإلدارة بصورة منتظمة بأي تطور جوهري للعمليات القائمة على المشاركة والمضاربة. 

وتقوم اإلدارة التنفيذية باقتراح هيكل إدارة المخاطر ومهامها ومسؤولياتها وسبل تطويرها، على ان 
يتم مراجعة هيكل هذه االدارة ومهامها من قبل لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر تمهيدًا العتمادها من 
قبل مجلس اإلدارة. يقوم مدير عام إدارة المخاطر برفع تقاريره مباشرًة إلى رئيس لجنة إدارة المخاطر. 
وتقوم لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر بمراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنك تمهيدًا 
العتمادها من مجلس اإلدارة، وتقع على اإلدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ هذه االستراتيجيات باالضافة 
الى تطوير السياسات واالجراءات بشأن ادارة مختلف أنواع المخاطر. هذا وتراقب إدارة المخاطر مدى 
اإللتزام بالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية )IFSB( بما في ذلك المخاطر الشرعية، 
والمخاطر التي تم تحديدها من قبل لجنة بازل والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر 
التشغيلية وفق قرارات هيئة الرقابة الشرعية والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن بنك الكويت المركزي. 

لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار

على  أعضاء  ثالثة  من  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  واالستثمار  للتمويل  اإلدارة  مجلس  لجنة  تتشكل 
األقل من أعضاء المجلس من ضمنهم رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة. 

يتألف النصاب القانوني كالتالي:

·  عضوين )في حالة وجود لجنة من ثالثة أعضاء( 
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·  ثالثة أعضاء )في حالة وجود لجنة من أربعة أو خمسة أعضاء(

·  أربعة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ستة أو سبعة أعضاء(

·  خمسة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ثمانية أعضاء(

يتم انعقاد اللجنة حسب حاجة العمل على ان ال يقل عن انعقاده مره واحدة كل شهر في ظل غياب 
كل من رئيس ونائب رئيس اللجنة، يقوم الرئيس بتعيين الرئيس بالنيابة من بين أعضاء المجلس لعقد 

اجتماع معين أو لفترة محددة.

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار ما يلي:

دور اللجنة حماية وضمان موجودات البنك والتأكد من أن االنكشاف لمخاطر التمويل واالستثمار يتوافق 
مع قواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي ومع السياسات ذات الصلة بالبنك، وأن عمليات التمويل 
تضمن أعلى العوائد وليس لها تأثير سلبي على االستقرار المالي للبنك. إضافة الى التأكد من أن اإلدارة 
التنفيذية على دراية تامه بالتعرض لمخاطر التمويل واالستثمار لدى البنك وتراقبها باستمرار، ومتابعة 
االستثمارات والتمويالت المتعثرة غير المنتظمة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالءمة بهدف الحفاظ 

على مصالح البنك وجودة أصولة. 

لجان اإلدارة التنفيذية الرئيسية

تتضمن اللجان على صعيد اإلدارة التنفيذية اللجان الواردة أدناه:

لجنة اإلدارة التنفيذية: اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ المشاريع اإلدارية وعن كافة األمور المتعلقة   ·

بالموارد البشرية وتقنية المعلومات والمشتريات والشؤون اإلدارية. كما ينبثق منها لجنة الفروع 
ولجنة تطوير المنتجات الجديدة ولجنة المشاريع الفنية.

التمويل واالستثمار ضمن حدود  اللجنة بمراجعة واعتماد طلبات  التمويل واالستثمار: تقوم  لجنة   ·

الصالحيات المعتمدة المناطة بها. ورفع التوصية بشأن كافة التمويالت واالستثمارات الجديدة إلى 
لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار بشأن كافة طلبات التمويل واالستثمار التي تتجاوز حدود 
صالحياتها. ومراجعة، ورفع التوصيات بشأن أي عرض بيع أو شراء أو دمج أو استحواذ أو تصفية 
الستثمارات مالية قائمة أو مباشرة إلى لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار. ومراجعة محفظة 
البنك االستثمارية وبشكل دوري، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االلتزام بالحدود وتقديم 
التوصيات بشأن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة إلى لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار. 
وكذلك تقييم مصفوفات ومؤشرات األداء الرئيسية لالستثمار بناء على مقارنة العائدات الفعلية. 
ومراجعة واعتماد مقترحات اإلجراءات القانونية و/أو أية خطط عمل أخرى تخص مشكالت التمويل 
وذلك في حدود صالحياتها. وكذلك تقييم سنوي ألداء التمويل الخاص بالبنك ومقارنته مع الفترات 

السابقة. 
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مراكز  وتقييم  تحليل  عن  المسؤولة  اللجنة  وهي  القيمة:  انخفاض  وخسائر  المخصصات  لجنة   ·

المخصصات،  تحديد  لغرض  المعتمدة  واالستثمارات  االئتمانية  للتسهيالت  للمخاطر  االنكشاف 
وفقًا لمتطلبات بنك الكويت المركزي ومعيار المحاسبة الدولية رقم )IFRS9 )9 ومعايير المحاسبة 

الدولية األخرى.

لجنة إدارة األصول والخصوم: هي جهة اتخاذ القرارات األساسية المتعلقة بكافة األمور حول الرصيد   ·

نمو  لضمان  وذلك  والطويل،  والمتوسط  القصير  المدى  على  والمطلوبات  للموجودات  األمثل 
األعمال مع الربحية وكذلك االلتزام بمتطلبات الجهات اإلشرافية. 

القرارات  اتخاذ  اللجنة فيما يخص  األعمال: تختص هذه  وإدارة استمرارية  المعلومات  تقنية  لجنة   ·

المتعلقة بتقنية المعلومات وادارة استمرارية األعمال.

لجنة مجلس اإلدارة

المراجع:
- ميثاق قواعد السلوك المهني وأخالقيات العمل.

- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة تعامالت األطراف ذات الصلة.

- سياسة أمن تكنولوجيا المعلومات. 
- سياسة المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الفرعية.

- ميثاق لجان مجلس اإلدارة. 

هيئة الرقابة 
الشرعية

لجنة مجلس اإلدارة
للتمويل

واالستثمار

لجنة مجلس اإلدارة
للحوكمة

لجنة مجلس اإلدارة
للمكآفات 

والترشيحات

لجنة مجلس اإلدارة
للتدقيق

لجنة مجلس اإلدارة
للمخاطر

مجلس اإلدارة

لجانلجان
مجلسمجلس
 اإلدارة اإلدارة
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المحور الثالث: االدارة التنفيذية

ونوابهم  العامين  المدراء  من  ومجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  ويعاونه  التنفيذي  الرئيس  يتولى 
ومساعديهم المؤهلين ذوي الخبرة لتنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة حيث يتعين على 
اإلدارة التنفيذية، وباشراف مجلس االدارة، التأكد من أن أنشطة البنك تتسق مع إستراتيجية العمل، 
وسياسة المخاطر، والسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة كما يعتمد المجلس على كفاءة اإلدارة 

التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس دون أي تدخل مباشرمن قبل المجلس.

يتعين على اإلدارة التنفيذية ان تساهم في تطبيق الحوكمة السليمة للبنك من خالل السلوك الشخصي، 
وعن طريق توفير الرقابة الكافية على االنشطة التي يقومون بادارتها. ان االدارة التنفيذية هي المسؤولة 

عن تفويض الواجبات للموظفين وانشاء هيكل ادارة يعزز من المساءلة والشفافية.

التنفيذية هي المسؤولة عن اإلشراف والرقابة على أعمال البنك، وخاصة فيما يتعلق بضمان  اإلدارة 
بتزويد  تقوم  انها  كما  الواجبات.  بين  والفصل  الوظائف  المخاطرواستقالل  على  والرقابة  االمتثال 

المجلس بالتقارير المالية واإلدارية بشفافية وموضوعية وبشكل دوري كل شهرين على االقل.

الرئيس التنفيذي

الرئيس  ويقوم  البنك.  أداء  وتقييم  إدارة  كامل  بتولي  اإلدارة  مجلس  امام  مسؤول  التنفيذي  الرئيس 
التنفيذي بإدارة البنك وفق االستراتيجية والخطط والسياسات الموافق عليها من قبل مجلس االدارة.

تتضمن مسؤوليات الرئيس التنفيذي ما يلي:

•  تطبيق الخطط االستراتيجية والعملية للبنك بموافقة مجلس اإلدارة.

•  تحويل العمليات غير الخاضعة لسلطة الرئيس التنفيذي الى مجلس االدارة.

•  التأكد من أن جميع اإلجراءات تتوافق مع سياسات البنك ومع القانون.

•  جميع اإلجراءات المخولة للرئيس التنفيذي هي من قبل المجلس.

التنفيذي على أساس سنوي من قبل مجلس اإلدارة كما ينظر في مكافأة  الرئيس  أداء  يتم مراجعة 
بعد  المجلس  إلى  التوصية  وتقدم  والترشيحات  للمكافآت  اإلدارة  مجلس  لجنة  التنفيذي  الرئيس 

المراجعة السنوية لألداء.

المدير  الحصول على مخصصات  له  تعيينه كمديراداري، ال يحق  يتم  الذي  التنفيذي،  الرئيس  بأن  علمًا 
باإلضافة إلى المخصصات الذي يحصل عليها كرئيس تنفيذي.

المراجع:

 -  التوصيف الوظيفي للرئيس التنفيذي.

 -  التوصيفات الوظيفية الدارة البنك التنفيذية.
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المحور الرابع: ادارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية

أنظمة الرقابة الداخلية

أنشأ البنك بكفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر.

على مجلس اإلدارة اعتماد هيكل تنظيمي يتالئم مع إستراتيجية عمل البنك ونشاطاته، والتوصيفات 
والعمليات  الوظائف  لجميع  واإلجراءات  والسياسات  والمسؤوليات،  للوظائف  المفصلة  الوظيفية 
المصرفية، ويتم مراقبة تنفيذ ما سبق من قبل التدقيق الداخلي على هذه السياسات واإلجراءات وتحدد 
مستوياتهم  مختلف  على  لإلداريين  االتصال  وخطوط  والصالحيات  وظيفة،  كل  ومسؤوليات  واجبات 

االدارية بطريقة تحقق بها الرقابة الثنائية ومبدأ الفصل في المسؤوليات لتجنب تعارض المهام.

غير  معتمدين  مستقلين  مدققين  خالل  من   )ICR( السنوية  الداخلية  الضوابط  مراجعة  البنك  يجري 
مدققي حسابات البنك الخارجيين لضمان كفاية نظم الرقابة الداخلية.

وقد تم وضع إجراءات تمكن الموظفين من االتصال برئيس مجلس االدارة لالبالغ عن مخاوفهم بشأن 
الحماية لهؤالء  البنك  توفير  التأكيد على  اإلجراءات  ان تتضمن هذه  احتمالية حدوث مخالفات. ويجب 
المبلغين بما يعطيهم الطمأنينه الكافية لعدم تعرضهم ألي تهديد او جزاءات حتى في حالة عدم ثبوت 

ما يؤكد هذه المخاوف.

إدارة المخاطر

ولجنة  المجلس،  ومسؤوليات  أدوار  تصف  المخاطر  وإدارة  للرقابة  شاملة  سياسات  اعتماد  يتعين 
المخاطر، ومدير عام إدارة المخاطر.

باالتصال  التفويض  البنك ولديه  المخاطر في  ادارة  المخاطر مسؤوال عن مهام  إدارة  يعتبر مدير عام 
مدير  لدى  أنه  كما  المجلس.  عن  المنبثقة  المخاطر  لجنة  ورئيس  االدارة  مجلس  رئيس  مع  المباشر 
عام المخاطر القدرة على التأثير في قرارات البنك المتعلقة باالنكشاف على المخاطر وال يجوز عزل او 
ابعاد مدير عام المخاطر من منصبه ألي سبب من االسباب إال بموافقة مسبقة من مجلس اإلدارة 
بنك  الصادرة عن  التعليمات  بناءًا على  المركزي قبل عزله وذلك  الكويت  بنك  ومناقشة األسباب مع 

الكويت المركزي المحور الرابع – إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية.

حول  التقارير  وإعداد  المخاطر  وتخفيف  ومراقبة  وقياس  تحديد  عن  مسؤولة  المخاطر  إدارة  تعتبر 
انكشاف البنك.
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إلى  بالوصول  اإلدارة  لهذه  السماح  االخرى مع  االعمال  المخاطر مستقلة عن وحدات  إدارة  ووظيفة 
األنشطة والعمليات المختلفة في البنك لفهم طبيعتها او طلب بيانات معينة المكانية تقييم مخاطر 

انكشافاتها بشكل صحيح.

التدقيق الداخلي

لدى البنك مهام تدقيق داخلي مستقلة برئاسة المدقق الداخلي العام، الذي يتم من خالله تزويد المجلس 
واإلدارة التنفيذية بالتقارير الالزمة لضمان ضبط اإلجراءات وفق السياسات المعتمدة من المجلس 

ويتم اإلمتثال بها. 

التدقيق الداخلي لديه حق الوصول إلى أي معلومات أو أي موظف في البنك وكذلك لديه السلطة الكاملة 
ألداء المهام المستندة إلى التدقيق الداخلي.

يتعين أخذ موافقة مجلس اإلدارة عند تعيين المدقق الداخلي العام، ويقوم بدوره برفع تقاريره إلى لجنة 
التدقيق.

ويجب أن يستند نطاق التدقيق على العوامل التالية: طبيعة وتعقيد األعمال، حجم وتعقيد المعامالت، 
االمتثال  ومدى  المعلومات،  تكنولوجيا  وفعالية  مدى  السلطة،  وتفويض  المركزية  المخاطرة،  درجة 

التنظيمي.

المسؤوليات األساسية إلدارة التدقيق الداخلي هي كما يلي:

الداخلية  الرقابة  أن نظم  والتحقق من  وتقييمها  الداخلية  الرقابة  كفاية وفاعلية نظم  التحّقق من    •
المتعلقة باألمور المالية واإلدارية تتسم بالشمولية ويتم مراقبتها ومراجعتها في الوقت المناسب.

•  التحقق من أن السياسات الداخلية للبنك هي في توافق تام مع القوانين ذات الصلة، والسياسات 
واألنظمة والتعليمات.

للبنك،  المالي  بالمركز  العالقة  ذات  محددة  وعمليات  بأنشطة  الخاص  الفحص  بإجراءات  القيام    •
وأنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر وغيرها.

يجب على البنك عدم القيام بإسناد خارجي )Outsourcing( ألي من المهام األساسية للتدقيق الداخلي، 
ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي في الحاالت التي يرى فيها البنك إسناد بعض هذه األنشطة 

لجهات خارجية على ان يكون ذلك الغراض محددة ولفترة زمنية محدودة.
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التدقيق الخارجي

بيئة حوكمة سليمة تنعكس في السجالت والتقارير  يتأكد من تفعيل  ان  الخارجي  المدقق  يجب على 
المالية للبنك، ويتم اختيار مدقق حسابات خارجي ويعين من قبل المساهمين بناء على توصية من لجنة 

التدقيق ومجلس اإلدارة.

يتعين على لجنة التدقيق وضع المعايير المناسبة للتحقق من أن عملية التدقيق الخارجي تتم باألسلوب 
الذي يحقق مبدأ التدقيق المزدوج )Dual Audit( يتعين على المدقق الخارجي تزويد لجنة التدقيق المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة بنسخة من تقرير التدقيق، ويجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق لمناقشة هذه 
التقارير وما قد يكون هناك من مالحظات مهمة حول امور البنك، ويتعين على لجنة التدقيق ان تجتمع 

مع المدقق الخارجي بدون حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على األقل سنويًا.

أن  بالتأكد من  البنك  يقوم  انه  للبنك حيث  داخلي  تدقيق  بتقديم خدمات  الخارجي  المدقق  يجوز على  ال 
األعمال األخرى خارج نطاق التدقيق ال تتضارب مع وظائف مدقق الحسابات الخارجي.

كما ان الشريك في مكتب التدقيق والمسؤول عن تدقيق الحسابات في البنك يجب ان يتم تدويره كل 
أربع سنوات أو اقل.

المراجع:

-   دليل سياسات وإجراءات البنك.

-   الهيكل التنظيمي.

-   التوصيفات الوظيفية للوظائف الرئيسية.

-   سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

-   دليل التدقيق الداخلي.

-   ميثاق لجنة المخاطر.

-   ميثاق لجنة التدقيق.

-   اإلبالغ عن المخالفات في ميثاق القواعد والقيم السلوكية.
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المحور الخامس: نظم وسياسة منح المكافآت

سياسة المكافآت

تعمل  أنها  من  للتأكد  للبنك  المكافآت  نظام  ومراجعة  ومراقبة  تصميم  على  االدارة  مجلس  يشرف 
بالشكل المطلوب. 

يتعلق  فيما  االدارة  إلى مجلس  التوجيهات  بوضع  تقوم  والترشيحات  للمكافآت  اإلدارة  لجنة مجلس 
بجميع المسائل ذات الصلة بالمكافآت.

المكافآت  سياسة  بمثابة  هي  البنك  في  البشرية  الموارد  سياسات  ضمن  الرواتب  إدارة  سياسة 
الكويت  بنك  من  الشركات  حوكمة  تعليمات  ضمن  مذكور  هو  كما  المتطلبات  جميع  على  وتشتمل 
المركزي، وتشمل هذه السياسة جميع الجوانب والمكونات من المكافآت المالية مع األخذ في االعتبار 
تعزيز إدارة المخاطر في البنك. ويتم تصميم السياسة لجذب الفنيين المؤهلين والخبراء. هذا ويتعين 
أن تكون مراجعة سياسة منح المكافآت المالية لتضمن مالءمتها وفعاليتها جزءًا من إطار عمل إدارة 

المخاطر لدى البنك.

لدى نظام المكافآت في البنك مكونات تعويضية رئيسية وهي:

•  مكافآت ثابتة.

•  ومكافآت متغيرة، 

والتي تضم:

-  الحوافز قصيرة األمد.

-  الحوافز طويلة األجل.

المبادئ التوجيهية في إدارة المكافآت لإلدارة التنفيذية وهي:

في  السوق  ممارسات  مراعاة  مع  المناسب  المستوى  على  العناصر  جميع  تعيين  يتم  أن  يجب    •
المستويات والمهارات المماثلة.

•  يجب استخدام المكافآت لتشجيع وتحفيز األداء الفعال بصورة مستمرة.

•  يجب ربط المكافأة باألهداف الرئيسية كما حددها مجلس االدارة

•  أي مكافأة يجب أن تستخدم لمحاذاة مصالح اإلدارة العليا مع المساهمين.

•  توافر خطة معتمدة لتقييم وقياس أداء الموظفين على جميع المستويات بموضوعية على أن ترتبط 
المكافأة المتغيرة مع األداء.

•  تقوم استراتيجية البنك بمكافأة أعضاء االدارة التنفيذية على االداء الفعال المستمر.

•  يقوم البنك باإلفصاح، في التقرير السنوي، عن أهم جوانب سياسات ونظم المكافآت.
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المحور السادس: اإلفصاح والشفافية

سياسة اإلفصاح

المستثمرين، وتعزيز  البنك وحماية  للتأثير على سلوك  أداة فعالة  اإلفصاح هو  أن نظام  البنك  يدرك 
ثقتهم وعلى البنك تزويد مساهميه وأصحاب المصالح على معلومات دقيقة، شاملة، مفصلة، وفي 

الوقت المناسب، قادرة على تقييم أداء البنك، واتخاذ قرارات فعالة.

ويلتزم البنك بما يلي:

•  التأكد من أن أصحاب المصالح لديهم الفرصة للوصول إلى المعلومات المتاحة خارجيا والصادرة عن 
البنك.

•  االمتثال بااللتزامات بموجب قواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي.

حول  الكويت  بورصة  وشركة  المال  أسواق  لهيئة  المناسب  الوقت  وفي  كاملة  معلومات  توفير    •
أنشطة البنك.

التقارير السنوية  وجوب نشر المعلومات والبيانات على الموقع االلكتروني للبنك على ان يتضمن    •
والربع سنوية باللغتين العربية واإلنجليزية.

ويلتزم البنك باالفصاح في الوقت المناسب والدقيق لجميع المواد الصادرة، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر:

•  النتائج المالية والتشغيلية.

•  أهداف البنك.

•  ملكية الحصة الرئيسية. 

•  معلومات تفصيلية عن مجلس اإلدارة، كبار المسؤولين التنفيذيين ومكافآتهم.

•  المخاطر المتوقعة.

بورصة  المال وشركة  المركزي وهيئة أسواق  الكويت  بنك  لتعليمات  أي معلومات جوهرية طبقًا    •
الكويت.
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لدى البنك وحدة لالفصاح، تقوم بتنفيذ ما ورد في دليل سياسة اإلفصاح عن المعلومات بما في ذلك 
السياسات واإلجراءات الواجب اتباعها من قبل وحدة االفصاح لالبالغ عن المعلومات إلى أسواق المال، 
المناسب  الوقت  في  للكشف  المناسبة  الضوابط  وجود  وضمان  المصالح  وأصحاب  والمساهمين 
والدقيق للمعلومات األساسية المتعلقة بالبنك بما يتماشى مع اللوائح والنظم المتعلقة، والمعايير 

الدولية للتقارير المالية، ومتطلبات بازل وكذلك تعليمات الحوكمة الصادرة من بنك الكويت المركزي.

يحتفظ البنك بسجل افصاح ألعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية يتضمن البيانات التى تتطلبها 
الجهات الرقابية مع تحديثها بصفة دورية.

عنها  يكشف  التي  المعلومات  ونزاهة  ودقة  سالمة  ضمان  عن  النهاية  في  المسؤول  هو  المجلس 
مع وجود الضوابط واآلليات الالزمة للتنفيذ السليم لسياسات وإجراءات اإلفصاح، ويراقب المجلس 

االمتثال لسياسة اإلفصاح وتتخذ االجراءات التصحيحية عند الضرورة.

لن يقوم البنك باالفصاح عن أي معلومات سرية وخاصة في طبيعتها واإلفصاح المتعلق بالعمالء، 
والمنتجات أو األنظمة التي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على استثمارات البنك والمنتجات أو النظم، 
عن  باإلفصاح  البنك  يقوم  لن  عنها،  االفصاح  يمكن  ال  والتي  التنافسي  البنك  موقف  ستضعف  التي 
أي معلومات أو بيانات، والتي قد يكون لها تأثير عكسي على مركزها المالي، إال للجهات المحددة وفقا 

للقانون والضوابط. 

المراجع:

-   دليل سياسة االفصاح
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المحور السابع: البنوك ذات الهياكل المعقدة

األطالع على الهيكل

يجب على مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ان يكونا على اطالع كامل لهيكل العمليات الخاصه بالبنك 
KIB وتنظيم المجموعة من  والمخاطر المتعلقة بها، باالضافة الى المعرفة التامة لهيكل مجموعة  

حيث أهداف كل وحدة أو كيان والعالقة الرسمية وغير الرسمية بين الوحدات والشركة األم.

كيانات  بين  وتبادلها  المعلومات  على  للحصول  وفعالة  سليمة  ونظم  مقاييس  وجود  من  والتأكد 
المجموعة إلدارة مخاطر المجموعة ككل والرقابة الفعالة عليها.

تأسيس هياكل جديدة

موافقة البنك على سياسات قطاع االستثمار لتأسيس هياكل جديدة، تشمل:

وجود إجراءات مركزية للموافقة والرقابة على تأسيس كيانات قانونية جديدة بناء على معايير محددة 
تشمل القدرة على اإلشراف والوفاء بالمتطلبات الالزمة.

والقدرة على استخراج معلومات حول هيكل البنك، بما في ذلك نوع، وميثاق، هيكل ملكية ونشاط كل 
كيان قانوني.

ومالحظة المخاطر المقترنة بالهيكل المعقد والعمل على تجنب بناء الهياكل المعقدة غير الضرورية.

المراجع:

-   سياسة االستثمار.
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المحور الثامن: حماية حقوق المساهمين

المصالح  المجلس حماية حقوق مساهميه بما في ذلك مساهميه الصغار وكذلك أصحاب  يضمن 
رقم  المصرفية  المهنة  وتنظيم  المركزى  الكويت  وبنك  الكويتي  الشركات  قانون  ضوء  فى  البنك  في 
األساسي  النظام  والئحة  الحوكمة،  عن  المركزي  الكويت  بنك  وتعليمات  وتعديالته،   1968 لسنة   32
المساهمين وأصحاب  والتي تشمل على ضوابط وأسس حماية حقوق  للبنك  الداخلية  والسياسات 

المصالح والقوانين االخرى ذات الصلة.

حقوق المساهمين

وكذلك  للبنك  األساسي  النظام  الئحة  بتعديل  المتعلقة  القرارات  في  والمشاركة  المراجعة  حق    ·

القرارات المتعلقة بالمعامالت غيرالعادية التي قد تؤثر على مستقبل البنك أو أعماله التجارية كما 
في حاالت الدمج أو بيع جزء كبير من أصوله أو التنازل عن شركات تابعة له.

·  حق المشاركة في إجتماعات الجمعية العمومية للبنك، وابداء المالحظات والتوصيات بخصوص أية 

تحسينات مطلوبه.

·  حق المساهمة في عملية اتخاذ القرار على أية تغييرات جذرية تجرى في البنك.

·  حق التعبير عن الرأي بخصوص تعيين أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.

·  حق الحصول على معلومات دقيقة وشاملة ومفصلة وكافية وحديثة ألغراض تقييم اإلستثمارات 

واتخاذ القرارات السليمة بشأنها.

·  حق استالم العائد على األسهم وكذلك المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على 

قراراتها.

·  حق صغار المساهمين بأن يتم التعامل معهم بالمساواة وأن يعطوا الفرص الكافية لمعالجة أي 

مخالفات أو أخطاء قد تنشأ فيما يتعلق بحقوقهم.

المراجع:

-   سياسة حماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح.

-   عقد التأسيس والنظام األساسي.

-   ميثاق مجلس االدارة.
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المحور التاسع: حماية حقوق االطراف اصحاب المصالح

نتيجة  النهائي لمصرفنا هو  النجاح  أن  المجلس  الكيان ويدرك  بنجاح  المصالح هم على صلة  أصحاب 
للجهود المشتركة للعديد من األطراف بما في ذلك المودعين والمقترضين والموظفين والمستثمرين 
واألطراف األخرى التي لديها عالقات تجارية مع مصرفنا. وتؤكد اإلجراءات المتنوعة للبنك وسياساته 
وممارساته على أهمية احترام حقوق أصحاب المصالح وفقا للقوانين ذات الصلة واللوائح واألنظمة 

ويساند المجلس، كجزء من نظامه للحوكمة ما يلي:

احترام حقوق جميع أصحاب المصالح القانونية. 

حقوق أصحاب المصالح

•  حق الحصول على معاملة تضمن لهم العدالة والمساواة.

•  حق الحصول على إفصاحات مباشرة وواضحة للمعلومات ذات الصلة.

المراجع:

-  سياسة حماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح.

-  عقد التأسيس والنظام األساسي.

-  ميثاق مجلس االدارة.



33دليل الحوكمة

مسئوليات مالك الدليل

لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس اإلدارة هي المسؤولة عن تحديث هذا الدليل، ورصد االمتثال من 
قبل األطراف المعنية داخل البنك على ان يخضع الدليل للمراجعة السنوية.

يتم نشر الدليل على الموقع االلكتروني للبنك باللغتين العربية واإلنجليزية ويكون متاح لالطالع من قبل 
الجميع.

تقوم وحدة الحوكمة بالبنك بإنشاء نظام لتحديد وقياس االمتثال بهذا الدليل، ويتم إبالغ لجنة مجلس 
اإلدارة للحوكمة بأي انتهاك له وبدورها االبالغ حيال ذلك.

عقوبات عدم االمتثال بالدليل

من اجل التقيد الدقيق وتنفيذ أحكام هذا الدليل، يجب فرض العقوبات التالية، بعد اإلشعار، على أعضاء 
مجلس اإلدارة ومديري البنك والموظفين والشركات التابعة والزميلة ومديريها والموظفين في حالة 

انتهاكهم ألي من بنود هذا الدليل:

•  انذار الشخص المخالف في حالة حدوث المخالفة للمرة األولى.

•  فرض التوقيف في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية.

•  تعتمد مدة االيقاف على جسامة المخالفة.

•  فرض أقصى عقوبة كإنهاء الخدمة في حال االنتهاك للمرة الثالثة.

وتكون لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة مسؤولة عن تحديد االنتهاكات من خالل التبليغ وعلى أن توصي 
بالعقوبة المفروضة على هذا االنتهاك، وعرضة على المجلس للمراجعة والموافقة.
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