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إطار الحوكمة
فــي إطــار تعليمــات قواعــد ونظــم الحوكمــة الصــادرة مــن بنــك الكويــت المركــزي فــي يونيــو 2012 وفــي إطــار آخــر تحديــث 

لتلــك التعليمــات فــي ســبتمبر 2019 وذلــك بغــرض مواكبــة آخــر مــا صــدر مــن معاييــر رقابيــة ودوليــة فــي مجــال الحوكمــة 

الســليمة، فقــد طــور KIB مــن معاييــر الحوكمــة لــدى مجلــس ا]دارة مــن خــالل دليــل الحوكمــة المحــدث، وذلــك امتثــاال 

لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي. حيــث أكــدت المعاييــر علــى ضــرورة اضطــالع مجلــس ا]دارة بكافــة مســؤولياته تجــاه 

البنــك بمــا فــي ذلــك وضــع اoهــداف االســتراتيجية، وتطبيقــات الحوكمــة، والمشــاركة الفّعالــة فــي تنظيــم البنــك وتحمــل 

كافــة المســؤوليات المتعلقــة بســالمته الماليــة. هــذا با]ضافــة الــى التأكيــد علــى إدارة المخاطــر وحوكمتهــا، وحوكمــة 

االلتــزام، والتأكيــد علــى إدارة مخاطــر نظــم أمــن المعلومــات واoمــن الســيبراني الســيما فــي ظــل التطــور التكنولوجــي 

الراهــن والــذي تشــهده مختلــف القطاعــات الماليــة. وفــي هــذا ا]طــار فقــد طــور KIB اســتراتيجيته بهــدف إعــادة هيكلــة نمــوذج 

أعمالــه وتعزيــز بنيتــه التكنولوجيــة وطــرح حلــول مصرفيــة إلكترونيــة جديــدة تجــذب أكبــر شــريحة ممكنــة مــن العمــالء، 

وتناســب أســلوب حياتهــم العصــري.

هــذا ويؤكــد مجلــس ا]دارة علــى اســتقاللية كل مــن التدقيــق الداخلــي والخارجــي، وترســيخ مبــدأ اســتقاللية مجلــس ا]دارة مــن 

حيــث التــزام كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس بالقيــام بــدوره تجــاه البنــك وجميــع مســاهميه، دون أن يكــون واقعــا تحــت تأثيــر 

أي عامــل قــد يحــد مــن قدرتــه علــى المســاهمة فــي مناقشــة أنشــطة أعمــال البنــك وعملياتــه بتجــرّد وموضوعيــة، وبمــا يأخــذ 

باالعتبــار حمايــة حقــوق صغــار المســاهمين. وفــي هــذا الســياق فقــد حــرص KIB علــى تطبيــق تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي 

فيمــا يتعلــق بأعضــاء مجلــس ا]دارة المســتقلين حيــث تــم تعديــل النظــام اoساســي للبنــك وسياســاته بهــذا الخصــوص 

بحيــث يكــون لــدى البنــك علــى اoقــل عضويــن مســتقلين فــي مجلــس ا]دارة. كمــا يحــرص KIB علــى التطويــر المســتمر 

لنظــم إدارة المخاطــر الكليــة والوظائــف الرقابيــة لحمايــة أمــن وســالمة أعمــال البنــك ويرســخ معاييــر الحوكمــة الســليمة.

KIB تطبيقات دليل حوكمة
يحتــوي دليــل الحوكمــة علــى تســعة محــاور وهــي انعــكاس لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي، وتتعلــق هــذه المحــاور بــكل 

مــن مجلــس ا]دارة وا]دارة التنفيذيــة والقيــم الســلوكية المتبعــة فــي مصرفنــا والقواعــد التــي تنظــم التعامــل مــع اoطــراف 

ذات الصلــة وتعــارض المصالــح، با]ضافــة إلــى ضوابــط الرقابــة الداخليــة وا]دراك التــام للهيــكل التشــغيلي لعمليــات البنــك 

والمخاطــر التــي تترتــب علــى ذلــك، وأهميــة الــدور المنــاط بــه ]دارة المخاطــر فــي هــذا الشــأن، وحوكمــة االلتــزام واoمــن 

الســيبراني وأمــن المعلومــات.  كمــا تشــير هــذه المحــاور أيًضــا إلــى التطبيــق الســليم لمبــادئ ا]فصــاح والشــفافية ونظــم 

سياســة منــح المكافــآت، با]ضافــة إلــى حمايــة كل مــن أصحــاب المصالــح والمســاهمين. ويعــزز مجلــس إدارة البنــك االلتــزام 

التــام بتنفيــذ متطلبــات هــذه المحــاور، كمــا يتضــح ذلــك فــي محتــوى التقريــر الســنوي للبنــك با]ضافــة إلــى مــا يلــي:

المسؤوليات العامة لمجلس ا6دارة 
ــر الحوكمــة،  يتولــى مجلــس ا]دارة رســم اoهــداف االســتراتيجية للبنــك واســتراتيجية المخاطــر وأســس التطبيــق الجيــد لمعايي

با]ضافــة إلــى الرقابــة علــى ا]دارة التنفيذيــة، كمــا يقــوم بالمصادقــة علــى أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ويتأكــد مــن مــدى 

ــد البنــك بالخطــة االســتراتيجية والسياســات المعتمــدة المطلوبــة بموجــب القوانيــن، وتلبيــة تعليمــات  فاعليتهــا ومــدى تقّي

بنــك الكويــت المركــزي والجهــات الرقابيــة، وفــي هــذا ا]طــار فقــد تــم تعديــل الئحــة مجلــس ا]دارة والنظــام اoساســي للبنــك 

وذلــك امتثــاال لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي والهادفــة إلــى ترســيخ مبــدأ اســتقاللية أعضــاء مجلــس ا]دارة والــذي يعــد مــن 

أســس ممارســة الحوكمــة الســليمة وتطويــر مفهــوم الثقــة العامــة فــي إدارة البنــك، وضمــان مراجعــة المعامــالت التــي تتــم مع 

اoطــراف ذات الصلــة والتحقــق مــن ســالمة هــذه العمليــات إلــى التأكــد مــن أن جميــع مخاطــر البنــك يتــم إدارتهــا بشــكل ســليم.
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القواعد والقيم السلوكية
يحــرص مجلــس ا]دارة مــن خــالل دليــل الحوكمــة وميثاق قواعد الســلوك المهنــي وأخالقيات العمل على تحديد الممارســات 

الســليمة للحوكمــة لمــا يقــوم بــه مــن أعمــال ويتضمــن ذلــك وجــود الوســائل التــي تؤكــد اتبــاع تلــك الممارســات مــع 

مراجعتهــا بانتظــام بهــدف تحســينها، وإن مجلــس ا]دارة يأخــذ زمــام اoمــور فــي تحديــد المعاييــر المهنيــة والقيــم المؤسســية 

التــي تعــزز النزاهــة للبنــك وا]دارة العليــا والموظفيــن.

تمــت مراجعــة الممارســات الســليمة للحوكمــة وفــق معاييــر تضمــن وجــود الوســائل المناســبة للســلوك المهنــي لــدى 

القائميــن علــى البنــك، وذلــك مــن خــالل وضــع ميثــاق للســلوك المهنــي وأخالقيــات العمــل تتضمــن تعريفــا واضحــا لتعــارض 

المصالــح، هــذا ويتــم تعميــم ميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي وأخالقيــات العمــل وسياســة ا]بــالغ عــن المخالفــات علــى 

كافــة موظفــي البنــك وأعضــاء المجلــس والحصــول علــى توقيعهــم بمــا جــاء فيــه.

ويعمــل KIB وبشــكل مســتمر علــى توفيــر الدعــم الكافــي للوظائــف الرقابيــة والتنظيميــة للتأكــد مــن فاعليــة عملياتــه 

عــن طريــق تعريــف واضــح oدوار تلــك الوظائــف وتحديــد تبعيتهــا بالهيــكل التنظيمــي والتحقــق مــن كفــاءة أنظمــة الرقابــة 

الداخليــة والمتعلقــة بعمليــات اoطــراف ذات الصلــة، والتأكــد مــن أن جميــع العمليــات تتفــق مــع السياســات المعتمــدة لــدى 

ــس ا]دارة  ــاء مجل ــادة أعض ــهيالت للس ــح التس ــرق من ــم ط ــراءات تنظ ــات وإج ــا سياس ــدى مصرفن ــى أن ل ــير إل ــا نش ــك، كم البن

واoطــراف ذات الصلــة وذلــك بمــا يتوافــق مــع القوانيــن والتعليمــات المنّظمــة، وبحيــث يتــم ذلــك بتجــرد ودون معاملــة 

تفضيليــة عــن باقــي عمــالء البنــك. كمــا يحــرص مجلــس ا]دارة علــى عــدم مشــاركة عضــو مجلــس ا]دارة فــي التصويــت أو 

الحضــور لمناقشــة أي بنــد مــن البنــود الخاصــة بمنحــه التســهيالت ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

ويحــرص القائمــون علــى البنــك علــى تطبيــق قواعــد الســلوك المهنــي بخصــوص عــدم اســتغالل المعلومــات الداخليــة عــن 

أوضــاع البنــك مــن أجــل تحقيــق أي مصالــح ذاتيــة وهــذا ينطبــق علــى كل مــن أعضــاء مجلــس ا]دارة والموظفيــن. كمــا نشــير 

إلــى أن إدارة KIB تحــرص دائمــا علــى حمايــة مصالــح العمــالء الكــرام ووضــع ا�ليــات والسياســات المناســبة للتعامــل مــع 

شــكاوى العمــالء وذلــك تطبيقــا وامتثــاال لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الخاصــة بحمايــة العمــالء واســتيفاء متطلبــات 

جميــع شــرائح العمــالء الكــرام وعلــى وجــه الخصــوص ذوي االحتياجــات الخاصــة.

تعارض المصالح
لــدى KIB سياســات مكتوبــة بشــأن تعــارض المصالــح، وتغطــي هــذه السياســات كل مــا يتعلــق بموضــوع تعــارض المصالــح 

واحتماالتــه هــذا با]ضافــة إلــى أن لــدى مصرفنــا سياســة واضحــة لتعــارض المصالــح.

السرية المصرفية
إن الســرية المصرفيــة مــن أهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا العمــل المصرفــي، حيــث تشــكل أحــد الركائــز الهامــة للتعامــل 

مــع العمــالء، ولــدى البنــك سياســات للمحافظــة علــى ســرية العمــل المصرفــي، علــى النحــو التالــي:

التــزام أعضــاء المجلــس وجميــع العامليــن فــي البنــك بالمحافظــة علــى ســرية البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالبنــك   •

وعمالئــه، والبيانــات والمعلومــات الخاصــة بعمــالء البنــوك اoخــرى، والتــي قــد تكــون وصلــت إليهــم بحكــم عملهــم.

عــدم ا]فصــاح عــن أي بيانــات أو معلومــات تخــص البنــك وعمالئــه إال مــن قبــل اoشــخاص المخوليــن بذلــك، وفــي ضــوء مــا   •

تســمح بــه القوانيــن والتعليمــات والسياســات الداخليــة للبنــك.
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إال مــن قبــل  إليهــا  الرقابيــة لمنــع الوصــول  البيانــات الخاصــة بالبنــك وعمالئــه ووضــع الضوابــط  أمــن  المحافظــة علــى   •

المفوضيــن بذلــك، ويعتبــر مجلــس ا]دارة فــي البنــك مســؤوال - مــن خــالل دليــل ا]فصــاح - عــن وضــع النظــم الرقابيــة لحصــر 

الوصــول إلــى تلــك البيانــات والمعلومــات باoشــخاص المخوليــن، والتحقــق مــن أن النظــم الرقابيــة لــدى البنــك تمنع تســرب 

.KIB أي معلومــات مصرفيــة تمــس وتخــدش الســرية المصرفيــة وذلــك مــن خــالل وحــدة أمــن المعلومــات لــدى

إدراك مجلــس ا]دارة وا]دارة التنفيذيــة فــي البنــك لمســؤولياتهم بشــأن تطويــر الوعــي اoمنــي فــي البنــك بمــا يعــزز الســرية   •

المصرفيــة والمحافظــة عليهــا.

التأكيــد وااللتــزام بأهميــة عــدم اســتخدام أي معلومــات داخليــة عــن أوضــاع البنــك متوافــرة لــدى عضــو مجلــس ا]دارة أو أي   •

مــن العامليــن فــي البنــك مــن أجــل تحقيــق مصالــح ذاتيــة أو مصالــح oطــراف أخــرى ذات صلــة.

ويتم مراقبة تنفيذ تلك السياسات من قبل إدارة التدقيق الداخلي في البنك.  •

اJطراف ذات الصلة
يحــرص KIB علــى أن يتــم إجــراء كافــة التعامــالت مــع اoطــراف ذات الصلــة علــى أســس متســاوية وتخضــع للشــروط واoحــكام 

ــن  ــث تتضم ــة، بحي ــراف ذات الصل ــق باoط ــا يتعل ــة فيم ــات مكتوب ــا سياس ــدى مصرفن ــذا ول ــة، ه ــروط تفضيلي ــود أي ش دون وج

هــذه السياســات القواعــد وا]جــراءات التــي تنظــم العمليــات مــع اoطــراف ذات الصلــة. يحتفــظ البنــك بســجالت لمعامــالت 

اoطــراف ذات الصلــة، ويتــم إخضــاع هــذه المعامــالت لمســتوى تدقيــق مناســب، وهــذه الســجالت محدثــة بهــدف ضبــط أي 

عمليــات معهــم. يتــم ا]فصــاح عــن معامــالت اoطــراف ذات الصلــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المطبقــة فــي هذا الشــأن.

هيكل وتنظيم عمليات البنك
يتبنــى البنــك نظــم ســليمة وفعالــة للتأكــد مــن أن مجلــس ا]دارة علــى اطــالع بالمخاطــر الماديــة والقضايــا التــي تؤثــر علــى 

كل مــن البنــك والشــركات التابعــة لــه، ووجــود مقاييــس ونظــم ســليمة وفعالــة للحصــول علــى المعلومــات بيــن كل مــن 

ــا يحــد مــن المخاطــر المحتملــة وذلــك مــن خــالل تجنــب  البنــك والشــركة التابعــة لــه، كمــا أن الهيــكل التنظيمــي لمصرفن

الهيــاكل المعقــدة غيــر الضروريــة مــع مراجعــة تلــك الهيــاكل بصفــة دوريــة للتحقــق مــن اســتمرارية مالئمــة تلــك الهيــاكل.

حماية حقوق المساهمين
يحــرص البنــك علــى ضمــان حقــوق المســاهمين ومعاملتهــم بصــورة متســاوية، وللمســاهمين حــق المراجعــة والمشــاركة 

فــي القــرارات المتعلقــة بتعديــل الئحــة النظــام اoساســي للبنــك وكذلــك القــرارات المتعلقــة التــي قــد تؤثــر علــى مســتقبل 

البنــك أو أعمالــه، ويقــوم مصرفنــا بتوفيــر المعلومــات الالزمــة للمســاهمين فــي الوقــت المناســب وبالطــرق المناســبة 

وبمــا يســمح لهــم مــن ممارســة جميــع حقوقهــم علــى أكمــل وجــه كمــا تعكــس نظــم عمــل البنــك وسياســاته مــا تتضمنــه 

القوانيــن والنظــم والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة فــي هــذا الخصــوص.

حماية حقوق أصحاب المصالح
يتــم تعريــف أصحــاب المصالــح علــى أنهــم أي شــخص أو جهــة لديهــا عالقــة مــع البنــك ومثــال ذلــك (المســاهمين، والمودعيــن، 

إنجــاح مصرفنــا،  فــي  البنــك، والدائنيــن والمورديــن والمجتمــع) فأصحــاب المصالــح لهــم دور هــام ومؤثــر  فــي  والعامليــن 

وتطبيقــا للقانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة، فقــد حــرص 

البنــك علــى توفيــر الحمايــة الالزمــة لحقــوق أصحــاب المصالــح، كمــا يــدرك المجلــس أن النجــاح النهائــي للبنــك هــو نتيجــة 

للجهــود المشــتركة للعديــد مــن اoطــراف بمــا فــي ذلــك المودعيــن والدائنيــن والموظفيــن. إن إجــراءات البنــك والسياســات 

ــة. ــح واoنظم ــة واللوائ ــن ذات الصل ــا للقواني ــح وفق ــاب المصال ــوق أصح ــرام حق ــة احت ــى أهمي ــد عل ــات تؤك والممارس
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رئيس مجلس ا6دارة

الرئيس التنفيذي

الحوكمة

المخاطر

االلتزام والعالقات الرقابية

التدقيق الداخلي

التدقيق الشرعي الداخلي

االفصاح والشفافية

أمن المعلومات

التخطيط ا]ستراتيجي

شكاوى العمالء

التقنية الرقمية

التسويق واالتصال المؤسسي

الهندسة والتصميم

البحوث االقتصادية

الشؤون 
القانونية

يتبع إداريًا

تبعية مباشرة

الوظائف الرقابية

وظائف ا]سناد

وظائف اoعمال

الموارد 
البشرية

المالية 
والتخطيط

خدمات
العقاريةالخزينةاالستثماراoعمال

المصرفية 
ل�فراد

المصرفية 
التجارية

المصرفية الدولية
والشركات الكبرى

هيئة الرقابة 
الشرعية

المدققين 
الخارجيين

الجمعية العموميةمجلس ا]دارة

شؤون مجلس ا]دارة
@ لجان مجلس ا6دارة

الهيكل التنظيمي
(KIB) فيما يلي الهيكل التنظيمي لبنك الكويت الدولي

نائب الرئيس التنفيذي

مكافحة غسل االموال وتمويل 
ا]رهاب وااللتزام الضريبي / فاتكا

االلتزام

@  التدقيق الشرعي الداخلي تتبع لجنة مجلس االدارة للتدقيق وهيئة الرقابة الشرعية.

@  المخاطر ،مكافحة غسل اoموال وااللتزام الضريبي وااللتزام والعالقات الرقابية تتبع لجنة مجلس االدارة للمخاطر.

@  الحوكمة تتبع لجنة مجلس االدارة للحوكمة.

@  التدقيق الداخلي تتبع لجنة مجلس االدارة للتدقيق.

@  المدققين الخارجيين يقدمون تقاريرهم الى لجنة مجلس االدارة للتدقيق والجمعية العمومية للمساهمين.
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هيكل حوكمة بنك الكويت الدولي

لجان مجلس 
ا]دارة

لجان ا]دارة

لجان فرعية

اللجنة التوجيهية 
الستمرارية االعمال

اللجنة  التوجيهية
oمن المعلومات

لجنة اoصول 
والخصوم

لجنة المخصصات 
والمديونيات

لجنة التمويل
واالستثمار

لجنة مراجعة لجنة الفروع
المنتجات

لجنة ا]دارة 
التنفيذية

لجنة المشاريع
الفنية

مجلس ا6دارة
يتحمــل مجلــس ا]دارة المســؤولية الشــاملة عــن البنــك وا]شــراف علــى ا]دارة التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك الموافقــة ووضــع 

ومراقبــة تنفيــذ اoهــداف االســتراتيجية للبنــك، واســتراتيجية المخاطــر، والتأكــد من تطبيــق معايير الحوكمة الســليمة. ويتكون 

مجلــس ا]دارة مــن ثمانيــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن وعضــو تنفيــذي واحــد، منتخبيــن جميعــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة، 

ويتــم االنتخــاب أو تجديــد عضويــة أعضــاء مجلــس ا]دارة كل ثــالث ســنوات أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العموميــة وفقــا للقواعــد 

والنظــم المعمــول بهــا والتعليمــات الصــادرة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي والجهــات الرقابيــة. هــذا ويمــارس مجلــس 

ا]دارة أعمالــه مــن خــالل اللجــان المنبثقــة عنــه، كمــا يتحمــل مجلــس ا]دارة مســؤولية وضــع كافــة السياســات واتخــاذ القــرارات، 

والتأكــد مــن تطبيــق االســتراتيجية المناســبة، ويضــم مجلــس ا]دارة العــدد الكافــي مــن اoعضــاء لتشــكيل اللجــان فــي 

إطــار تطبيــق الحوكمــة الســليمة. كذلــك يتحمــل مجلــس ا]دارة كافــة المســؤوليات المتعلقــة بعمليــات البنــك وســالمته 

الماليــة والتأكــد مــن تلبيــة متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي، والحفــاظ علــى مصالــح المســاهمين، والمودعيــن، والدائنيــن، 

والموظفيــن، والجهــات اoخــرى مــن أصحــاب المصالــح، والتأكــد مــن أن إدارة البنــك تتــم بشــكل ســليم وضمــن إطــار القوانيــن 

والتعليمــات النافــذة والسياســات وا]جــراءات الداخليــة للبنــك. هــذا ويجــب أال يقــل عــدد اجتماعــات مجلــس ا]دارة عــن ســتة 

اجتماعــات خــالل العــام. وأال يقــل النصــاب عــن نصــف أعضــاء المجلــس.

مجلس ا]دارة

لجنة مجلس
ا]دارة للمخاطر

لجنة مجلس
ا]دارة للتدقيق

لجنة مجلس ا]دارة
للمكافآت والترشيحات

لجنة مجلس ا]دارة
للحوكمة

لجنة مجلس ا]دارة لالستراتيجية 
والتمويل واالستثمار
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اجتماعات مجلس ا6دارة واللجان التابعة للمجلس

خــالل عــام 2020 وتحديــداً فــي 2020/3/26 انعقــدت الجمعيــة العموميــة. ولقــد اعتمــد مجلــس ا]دارة تشــكيل اللجــان التابعــة 

لــه بهــدف تعزيــز فعاليــة ا]شــراف والرقابــة علــى عمليــات وأنشــطة البنــك لضمــان تطبيــق أفضــل الممارســات، وقــد كان حضــور 

اoعضــاء الجتماعــات كل مــن مجلــس ا]دارة ولجانــه علــى النحــو التالــي:

إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة 

خالل عام 2020
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6124224الحد اoدنى لعقد االجتماعات

عدد االجتماعات التي حضرها أعضاء مجلس ا6دارةأسماء السادة أعضاء مجلس ا6دارة

-2--1523الشيخ/ محمد جراح الصباح

-----15السيد/ رائد جواد بوخمسين

---9-15السيد/ د. حيدر حسن الجمعة

-62-1523السيد/ أنور جواد بوخمسين

28--1523السيد/ جاسم حسن زينل

8-7-1421@ السيد/ د. عبد اهللا عبد الصمد معرفي

-972-15السيد/ صالح سليمان الطراد

---9-15السيد/ مرزوق خالد يوسف المرزوق

7----13السيد/ أنور فوزان عبد اهللا السابج

@ استقال السيد/ د. عبد اهللا عبدالصمد معرفي من عضويته في مجلس ا]دارة بتاريخ 2020-12-14.

حــرص أعضــاء مجلــس ا]دارة علــى القيــام بمهــام القيــادة والمســؤولية مــن خــالل االجتماعــات للقيــام با]شــراف علــى إدارة 

البنــك فــي مختلــف المجــاالت، والعمــل علــى ضمــان حســن اســتغالل مــوارد البنــك البشــرية والماليــة، حيــث اجتمــع مجلــس 

ا]دارة خــالل العــام المنصــرم 15 اجتماعــا، فــي حيــن ينــص النظــام اoساســي علــى االجتمــاع 6  اجتماعــات كحــد أدنــى. حيــث 

أصــدر المجلــس 170 قــراراً با]ضافــة إلــى 15 قــرارا بالتمريــر خــالل العــام، وفيمــا يلــي تشــكيل اللجــان ومهامهــا وأهــم إنجازاتهــا 

خــالل عــام 2020:

لجنة مجلس ا6دارة لالستراتيجية والتمويل واالستثمار
دور اللجنــة هــو حمايــة وضمــان جــودة موجــودات البنــك والتأكــد مــن أن االنكشــاف لمخاطــر التمويــل واالســتثمار يتوافــق 

ــى  ــن أعل ــل تضم ــات التموي ــك، وأن عملي ــة بالبن ــات ذات الصل ــع السياس ــزي وم ــت المرك ــك الكوي ــات بن ــد وتعليم ــع قواع م

العوائــد وليــس لهــا تأثيــر ســلبي علــى االســتقرار المالــي للبنــك، إضافــة إلــى التأكــد مــن أن ا]دارة التنفيذيــة علــى درايــة تامــة 

بالتعــرض لمخاطــر التمويــل واالســتثمار لــدى البنــك وتراقبهــا باســتمرار، ومتابعــة االســتثمارات والتمويــالت المتعثــرة غيــر 
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المنتظمــة واتخــاذ ا]جــراءات التصحيحيــة المالئمــة بهــدف الحفــاظ علــى مصالــح البنــك وجــودة أصولــه. هــذا با]ضافــة الــى 

دور اللجنــة فــي مراجعــة واعتمــاد الخطــة االســتراتيجية علــى المــدى الطويــل للبنــك ومعالجــة اoمــور العالقــة التــي ال تنــدرج 

تحــت اختصــاص أي لجنــة علــى مســتوى لجــان مجلــس ا]دارة، وأيضــا مــن مهــام اللجنــة معالجــة القضايــا التــي يحيلهــا مجلس 

ا]دارة فيمــا يتعلــق بتســهيالت التمويــالت المتعثــرة. هــذا وتتخــذ اللجنــة القــرارات فــي حــدود الصالحيــات الممنوحــة لهــا مــن 

قبــل مجلــس ا]دارة وترفــع التوصيــات الــى مجلــس ا]دارة بشــأن اoمــور التــي تكــون خــارج حــدود صالحياتهــا. 

وتتشكل اللجنة من السادة اJعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  الشيخ/ محمد جراح الصباح 

نائب رئيس اللجنة 2.  السيد/ أنور جواد بوخمسين 

عضوا 3.  @ السيد/ د. عبد اهللا عبد الصمد معرفي 

عضوا 4.  السيد/ جاسم حسن زينل 

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2020 عدد 23 اجتماعا، وأصدرت عدد 176 قرارا. با]ضافة إلى 6 قرارات بالتمرير خالل العام.

أهم إنجازات اللجنة خالل عام 2020

•  مراجعــة واعتمــاد التوصيــات المقدمــة مــن قبــل لجنــة التمويــل واالســتثمار (ا]دارة التنفيذيــة) بخصــوص عمليــات التمويــل 

واالستثمار.

البعيــد  المــدى  علــى  للبنــك  اســتراتيجية  لوضــع  واالســتثمار  للتمويــل  ا]دارة  مجلــس  ولجنــة  االســتراتيجية  لجنــة  دمــج   •

وإدراج بعــض المســؤوليات المتعلقــة باالســتراتيجية لتطويــر وتنفيــذ االســتراتيجية لمســاعدة مجلــس ا]دارة فــي صياغــة 

االســتراتيجية وتوجيــه ا]دارة التنفيذيــة ومراجعــة واعتمــاد الخطــة االســتراتيجية للبنــك أو أي أمــور عالقــة أخــرى ال تنــدرج تحــت 

صالحيــة أي لجنــة محــددة علــى مســتوى مجلــس ا]دارة. 

ــس  ــرار مجل ــا لق ــتجد، وفق ــا المس ــروس كورون ــة فاي ــات أزم ــة تداعي ــة لمواجه ــات الرقابي ــى التعليم ــاء عل ــالت بن ــراء تعدي إج  •

إدارة بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 2020/04/01 بشــأن إدخــال تعديــالت علــى بعــض التعليمــات الرقابيــة وأدوات سياســة 

التحــوط الكلــي تســتهدف تعزيــز قــدرة البنــوك علــى ممارســة دورهــا الحيــوي فــي االقتصــاد وتوســيع المســاحة ا]قراضيــة 

لديهــا وتدعيــم قدراتهــا التمويليــة وتحفيزهــا علــى مواصلــة تقديــم القــروض والتمويــل للقطاعــات االقتصاديــة المنتجــة 

ودعــم العمــالء المتضرريــن مــن هــذه اoزمــة (أفــراًدا ومؤسســات) والذيــن هــم بحاجــة فــي هــذه المرحلــة إلــى ســيولة 

تمكنهــم مــن مواصلــة نشــاطهم دون توقــف وبمــا يعــزز دورهــم فــي دعــم النشــاط االقتصــادي.

تفويــض لجنــة التمويــل واالســتثمار ومنحهــا صالحيــة الموافقــة علــى التمويــالت التــي تمنــح للقطــاع الصحــي وللقطــاع   •

الغذائــي ومــا يتعلــق بالخدمــات اللوجســتية للقطاعيــن.

منــح المــدراء العاميــن لــ¢دارات (المصرفيــة التجاريــة – العقاريــة – المصرفيــة الدوليــة والشــركات الكبــرى) صالحيــة مــد أجــل   •

التســهيالت المســتحقة علــى العمــالء.

اعتماد تجديد الحدود التي أوصت بها لجنة التمويل واالستثمار للبلدان والبنوك/ المؤسسات المالية.  •

استعراض تطورات تطبيق الخطة االستراتيجية.  •

التغييرات في عضوية اللجنة

@ استقال السيد/د. عبد اهللا عبد الصمد معرفي من عضويته في مجلس ا]دارة بتاريخ 2020-12-14.
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لجنة مجلس ا6دارة للتدقيق
تتمثــل مهــام اللجنــة بوضــع المعاييــر المناســبة للتحقــق مــن تعزيــز وضــع التدقيــق الداخلــي حيــث تســاعد اللجنــة مجلــس ا]دارة 

ــان  ــاندة وضم ــم والمس ــن الدع ــر م ــة أكب ــاء درج ــق إعط ــن طري ــك ع ــة، ذل ــة الرقابي ــى اoنظم ــرافية عل ــؤولياته ا]ش ــاء بمس ــي الوف ف

اســتقاللها عــن ا]دارة، وأن عمليــات التدقيــق الخارجــي تتــم باoســلوب الــذي يحقــق مبــدأ التدقيــق المــزدوج، كمــا تتحقــق اللجنــة مــن 

االلتــزام بسياســات البنــك الداخليــة والقوانيــن والنظــم والتعليمــات ذات العالقــة، كمــا تراقــب اللجنــة مســتوى االلتــزام بأحــكام 

ومبــادئ الشــريعة ا]ســالمية ومراقبــة اســتخدام أمــوال حســابات االســتثمار المقيــدة والتأكــد مــن أنــه تــم توزيــع المصروفــات واoربــاح 

التدقيــق  الشــرعية، وتقييــم فعاليــة وكفايــة وظيفــة  الرقابــة  الشــريعة ا]ســالمية والنظــام المعتمــد مــن هيئــة  طبقــا oحــكام 

الشــرعي الداخلــي ومــدى إســهامها فــي ضمــان االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة ا]ســالمية، وأن نظــم الرقابــة الداخليــة المتعلقــة 

ــة تتســم بالشــمولية وتتــم مراقبتهــا ومراجعتهــا فــي الوقــت المناســب. كمــا تعيــن اللجنــة مجلــس ا]دارة  باoمــور الماليــة وا]داري

فــي مراجعــة التقاريــر الماليــة، وضمــان التــزام البنــك بالمتطلبــات القانونيــة والرقابيــة، وكذلــك التأكــد مــن كفايــة مؤهــالت وخبــرات 

المدققيــن المســتقلين واســتقالليتهم ومــن وجــود منــاخ مــن االنضبــاط والرقابــة الداخليــة فــي البنــك.

وتتشكل اللجنة من السادة اJعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  السيد/ د. حيدر حسن الجمعة 

نائب رئيس اللجنة 2.  السيد/ صالح سليمان الطراد 

عضوا 3.  السيد/ مرزوق خالد يوسف المرزوق 

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2020 عدد 9 اجتماعات، وأصدرت عدد 24 قرارا با]ضافة الى 9 قرارات بالتمرير خالل العام.

أهم إنجازات اللجنة خالل عام 2020

•  مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والبيانات المالية السنوية.

•  مناقشة كافة التقارير الرقابية.

•  اعتماد خطة التدقيق الشرعي الداخلي لعام 2020.

•  مراجعة تقرير أنظمة الرقابة الداخلية ICR لعام 2019.

•  اختيار مكتب KPMG (صافي عبد العزيز المطوع ]جراء فحص لجميع حاالت التمويل االستهالكي المقسط).

•  مناقشة تقرير حول السجالت المحاسبية والسجالت اoخرى وأنظمة الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

•  اعتماد التعديالت التي تم إجراؤها على الئحة لجنة مجلس ا]دارة للتدقيق.

•  اعتماد التعديالت على سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي.

•  مناقشة تقرير نشاط قسم االلتزام والعالقات الرقابية.

•  مناقشة التعديالت على خطة التدقيق الشرعي الداخلي للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2020.

التغييرات في عضوية اللجنة

ال يوجد أي تغيير.

لجنة مجلس ا6دارة للمكافآت والترشيحات
والمعاييــر  للسياســات  وفقــا  المجلــس  لعضويــة  الترشــيح  بشــأن  ا]دارة  لمجلــس  التوصيــات  رفــع  فــي  اللجنــة  دور  يتمثــل 

المعتمــدة، والتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بشــأن ضوابــط الترشــيح لعضويــة مجلــس ا]دارة واoعضــاء 

المســتقلين، ومراقبــة وضمــان شــفافية تعييــن وإعــادة تعييــن أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية وكذلــك تقييــم فعاليتهــا ككل 
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وفعاليــة كل عضــو مــن أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية، وضمــان شــفافية وضــع سياســات ومكافــآت وتعويضــات هيئــة الرقابــة 

الشــرعية بمــا يتناســب مــع مهامهــم ومســؤولياتهم. كمــا تراجــع اللجنــة بصفــة دوريــة االحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات 

المناســبة لعضويــة مجلــس ا]دارة وإعــداد وصــف القــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة المجلــس بمــا يتفــق مــع مصلحــة 

البنــك. كمــا تجــري اللجنــة تقييمــا ســنويا oداء المجلــس ككل وأداء كل عضــو علــى حــدة، ومراجعــة واعتمــاد معاييــر االختيــار 

وإجــراءات التعييــن الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي والمــدراء العاميــن، كمــا تعمــل علــى ضمــان وضــع 

وتطبيــق إطــار المكافــآت للرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي والوظائــف التنفيذيــة، وتقــوم بالمراجعة ورفــع التوصيات 

بشــأن اoمــور المتعلقــة بالتغييــرات فــي سياســة اoجــور والمكافــآت بمــا فــي ذلــك السياســات الخاصــة بنهايــة الخدمــة.

وتتشكل اللجنة من السادة اJعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  السيد/ أنور جواد بوخمسين 

نائب رئيس اللجنة 2.  السيد/ صالح سليمان الطراد 

عضوا 3.  @ السيد/ د. عبد اهللا عبد الصمد معرفي 

عضوا 4. @@ السيد/ د. حيدر حسن الجمعة 

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2020 عدد 7 اجتماعات، وأصدرت عدد 70 قرارا با]ضافة إلى 6 قرارات بالتمرير خالل العام.

أهم إنجازات اللجنة خالل عام 2020

اعتماد التعديالت على الهيكل التنظيمي الخاص ببعض إدارات البنك.  •

اعتمــاد السياســات الخاصــة بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي بخصــوص حوكمــة الرقابــة الشــرعية واعتمــاد نمــوذج   •

تقييــم أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية.

•  اعتماد التعديالت التي تم إجراؤها على ميثاق لجنة مجلس ا]دارة للمكافآت والترشيحات.

دمــج ونقــل تبعيــة بعــض الوحــدات وفقــا لتوصيــات شــركة BCG لوضــع اســتراتيجية بهــدف تقليــص المصاريــف ومــا   •

البنــك. مصلحــة  تقتضيــه 

ــس  ــات لمجل ــدار التوصي ــتقل وإص ــس ا]دارة المس ــو مجل ــد عض ــغل مقع ــن لش ــحين المتقدمي ــوع المرش ــة موض مناقش  •

ا]دارة بشــأن المرشــحين المســتوفين للشــروط.

اعتماد التعديالت التي تم إجراؤها على عقد العمل النموذجي للبنك وفقا للمقترح المقدم من إدارة الموارد البشرية.  •

التغييرات في عضوية اللجنة

@ استقال السيد/ د. عبد اهللا عبد الصمد معرفي من عضويته في مجلس ا]دارة بتاريخ 2020-12-14.

@@ انضم السيد/ د. حيدر حسن الجمعة للجنة بتاريخ 2021-1-11.

لجنة مجلس ا6دارة للمخاطر 
تســاعد لجنــة المخاطــر مجلــس ا]دارة علــى أداء مســؤولياته والتــي تتمثــل فــي ا]شــراف علــى عمــل إدارة المخاطــر فــي 

إدارة  التــزام  مــدى  ومراقبــة  وتنفيذهــا،  الســليمة  المخاطــر  إدارة  ممارســة  تتضمــن  البنــك  سياســة  أن  مــن  والتأكــد  البنــك، 

المخاطــر بالمعاييــر الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي ومجلــس الخدمــات الماليــة ا]ســالمية (IFSB) بمــا ال يتعــارض مــع 

أحــكام ومبــادئ الشــريعة ا]ســالمية والتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي ذات العالقــة، كمــا تقــوم بمراجعــة 

وتقييــم مــدى كفايــة رأس مــال البنــك وتوزيعــه، وكذلــك ســالمة وكفايــة وظيفــة إدارة المخاطــر، والتأكــد مــن أن ا]دارة العليــا 

علــى درايــة تامــة وتراقــب باســتمرار المخاطــر التــي يواجهــا البنــك ومنهــا مخاطــر اoنشــطة االئتمانيــة والعقاريــة والسياســات 

وا]جــراءات ذات الصلــة.



7979

وتتشكل اللجنة من السادة اJعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  السيد/ جاسم حسن زينل 

نائب رئيس اللجنة  2.  @ السيد/ د. عبد اهللا عبد الصمد معرفي 

عضوا 3.  السيد/ أنور فوزان عبد اهللا السابج 

عضوا 4. @@ السيد/ أنور جواد بوخمسين 

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2020 عدد 8 اجتماعات، وأصدرت عدد 53 قرارا با]ضافة إلى 5 قرارات بالتمرير خالل العام.

أهم إنجازات اللجنة خالل عام 2020

.Stress Testing واختبارات الضغط ICAAP متابعة تقارير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  •

.CAMEL BCOM اعتماد النتائج المسجلة للبنك بخصوص تقرير  •

اعتماد كافة التعديالت التي تطرأ على السياسات وا]جراءات الخاصة بالبنك.  •

متابعة النظام الخاص بتقييم المخاطر وتحليل البيانات.  •

•  استعراض نتائج اختبارات الضغط المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي عن فترة فايروس كورونا.

استعراض ا]جراءات المتخذة من قبل KIB وخطة عمله، بحسب طلب بنك الكويت المركزي.  •

والبنــوك/  للبلــدان  والتمويــل واالســتثمار  ا]دارة لالســتراتيجية  بهــا لجنــة مجلــس  أوصــت  التــي  الحــدود  اعتمــاد تجديــد   •

الماليــة. المؤسســات 

التغييرات في عضوية اللجنة
@ استقال السيد/ د. عبد اهللا عبد الصمد معرفي من عضويته في مجلس ا]دارة بتاريخ 2020-12-14.

@@ انضم السيد/ أنور جواد بوخمسين للجنة بتاريخ 2021-1-11.

لجنة مجلس ا6دارة للحوكمة 
يتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس إدارة البنــك علــى االضطــالع بمســؤوليات ا]شــراف المناطــة بــه والمتعلقــة بمبــادئ 

الحوكمــة الجيــدة، بمــا فــي ذلــك وضــع مجموعــة مــن إرشــادات حوكمــة البنــوك، وا]شــراف علــى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة 

الســليمة، كمــا تعمــل اللجنــة علــى تطويــر وتحديــث دليــل الحوكمــة واعتمــاده مــن قبــل مجلــس ا]دارة ونشــره علــى الموقــع 

ا]لكترونــي للبنــك ومراقبــة التــزام اoطــراف المعنيــة بالدليــل وتقديــم تقاريــر بذلــك لمجلــس ا]دارة.  وللجنــة االســتعانة بخبــرات 

شــرعية خارجيــة بعــد موافقــة مجلــس ا]دارة والتنســيق مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية ولجنــة التدقيــق للتأكــد مــن االلتــزام بدليــل 

التدقيــق الشــرعي. ومــن مهــام لجنــة الحوكمــة حمايــة مصالــح أصحــاب حســابات االســتثمار والتنســيق مــع هيئــة الرقابــة 

الشــرعية ولجنــة التدقيــق للتأكــد مــن االلتــزام بدليــل التدقيــق الشــرعي.

وتتشكل اللجنة من السادة اJعضاء التالية أسماؤهم:

رئيس اللجنة 1.  الشيخ/ محمد جراح الصباح 

نائب رئيس اللجنة 2.  السيد/ أنور جواد بوخمسين 

عضوا 3.  السيد/ جاسم حسن زينل 

عضوا 4.  السيد/ صالح سليمان الطراد 

وقد عقدت اللجنة خالل العام 2020 اجتماعين، وأصدرت قرارين  با]ضافة إلى 4 قرارات بالتمرير.
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أهم إنجازات اللجنة خالل عام 2020

•  اعتماد التعديالت التي تم إجراؤها على ميثاق لجنة مجلس ا]دارة للحوكمة ودليل الحوكمة.

•  مناقشة التقارير الربع سنوية لقياس االلتزام بدليل الحوكمة.

•  مناقشة التقرير الربع سنوي لوحدة الحوكمة.

•  مراجعة تطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن حوكمة الرقابة الشرعية.

التغييرات في عضوية اللجنة

ال يوجد أي تغيير.

نبذة عن ا6دارة التنفيذية واللجان المنبثقة عنها
ــس التنفيــذي ومجموعــة مــن المــدراء العاميــن  ــه نائــب الرئي يتولــى نائــب رئيــس مجلــس ا]دارة والرئيــس التنفيــذي ويعاون

ونوابهــم ومســاعديهم المؤهليــن وذوي الخبــرة تنفيــذ السياســات المنبثقــة مــن مجلــس ا]دارة. كمــا أن ا]دارة التنفيذيــة، 

المخاطــر،  ونزعـــة  العمــل،  اســتراتيجية  مــع  تتســق  البنــك  عمليــات  أن  مــن  بالتأكـــد  تقــوم  ا]دارة،  مجلــس  إشــراف  وتحــت 

والسياســات المعتمــدة مــن مجلـــس ا]دارة. كمــا يعتمــد المجلــس علــى كفــاءة ا]دارة العليــا فــي تنفيــذ قــرارات المجلس دون 

أي تدخــل مباشــر مــن قبــل المجلــس.

 با]ضافــة إلــى مســؤوليتها أمــام مجلــس ا]دارة عــن ا]شــراف والرقابــة علــى أعمــال البنــك، وخاصــة فيمــا يتعلــق بضمــان 

االمتثــال، واســتقالل الوظائــف والفصــل بيــن الواجبــات. كمــا تــزود ا]دارة العليــا مجلــس ا]دارة بالتقاريــر الماليــة وا]داريــة 

دوري. وبشــكل  وموضوعيــة  بشــفافية 

لجان ا6دارة التنفيذية

تتضمن اللجان على صعيد ا]دارة التنفيذية اللجان الواردة أدناه:

ــة: : اللجنــة مســؤولة عــن متابعــة تنفيــذ المشــاريع ا]داريــة وعــن كافــة اoمــور المتعلقــة بالمــوارد  ــة ا6دارة التنفيذي •  لجن

البشــرية وتقنيــة المعلومــات والمشــتريات والشــؤون ا]داريــة. كمــا ينبثــق منهــا لجنــة الفــروع ولجنــة تطويــر المنتجــات 

الجديــدة ولجنــة المشــاريع الفنيــة.

لجنــة التمويــل واالســتثمار: تقــوم لجنــة التمويــل واالســتثمار بمراجعــة واعتمــاد طلبــات التمويــل واالســتثمار ضمــن حــدود   •

الصالحيــات المعتمــدة المناطــة بهــا، ورفــع التوصيــة بشــأن كافــة التمويــالت واالســتثمارات الجديــدة إلــى لجنــة مجلــس ا]دارة 

لالســتراتيجية والتمويــل واالســتثمار أو إلــى مجلــس ا]دارة بشــأن كافــة طلبــات االســتثمار التــي تتجــاوز حــدود صالحياتهــا.  

ــرة  ــة أو مباش ــة قائم ــتثمارات مالي ــة الس ــتحواذ أو تصفي ــج أو اس ــراء أو دم ــع أو ش ــرض بي ــأن أي ع ــات بش ــع التوصي ــة ورف ومراجع

إلــى لجنــة مجلــس ا]دارة لالســتراتيجية والتمويــل واالســتثمار، ورفــع طلبــات االســتثمار التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل 

لجنــة االســتثمار إلــى لجنــة مجلــس ا]دارة لالســتراتيجية والتمويــل واالســتثمار لالطــالع والمراجعــة. ومراجعــة، وبشــكل دوري، 

محفظــة البنــك االســتثمارية، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر االلتــزام بالحــدود وتقديــم التوصيــات بشــأن اتخــاذ 

ا]جــراءات التصحيحيــة المناســبة إلــى لجنــة مجلــس ا]دارة لالســتراتيجية والتمويــل واالســتثمار. وكذلــك تقييــم مصفوفــات 

ومؤشــرات اoداء الرئيســية لالســتثمار بنــاء علــى مقارنــة العائــدات الفعليــة مــع تلــك المؤشــرات اoخــرى. كمــا تقــوم هــذه 

اللجنــة بإحالــة بعــض طلبــات التمويــل واالســتثمار التخــاذ إجــراءات قانونيــة بشــأنها و/أو بوضــع أيــة خطــة عمــل لمعالجــة 

مشــاكل التمويــل ضمــن حــدود صالحياتهــا، مــع رفــع توصياتهــا إلــى لجنــة مجلــس ا]دارة لالســتراتيجية والتمويــل واالســتثمار. 
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لجنــة المخصصــات والمديونيــات: وهــي اللجنــة المســؤولة عــن تحليــل وتقييــم مراكــز االنكشــاف لمخاطــر التســهيالت   •

االئتمانيــة واالســتثمارات المعتمــدة لغــرض تحديــد المخصصــات، وفقــًا لمتطلبــات بنــك الكويــت المركــزي وللمعاييــر 

الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

لجنــة اJصول والخصــوم: هــي جهــة اتخــاذ القــرارات اoساســية المتعلقــة بكافــة اoمــور حــول الرصيــد اoمثــل للموجودات   •

والمطلوبــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، وذلــك لضمــان نمــو اoعمــال مــع الربحيــة وكذلــك االلتــزام 

بمتطلبــات الجهــات الرقابيــة. 

ــال: تقــوم مجموعــة العمــل هــذه بمراقبــة التــزام البنــك بسياســة  ــتمرارية اJعم ــة الس ــل التوجيهي ــة العم •  مجموع

إدارة اســتمرارية أعمــال البنــك والمحافظــة عليهــا. مــع تحمــل المســؤولية والمحاســبة تجــاه التأكــد أن خطــط اســتمرارية 

واســتعادة اoعمــال لمهــام اoعمــال الخاصــة بهــم وخطــة الطــوارئ محدثــة ويتــم اختبارهــا علــى نحــو دوري وفقــا 

ــي  ــال ف ــكل فع ــال بش ــتمرارية اoعم ــات إدارة اس ــل ممارس ــق أفض ــى تطبي ــرص عل ــع الح ــددة. م ــة المح ــداول الزمني للج

البنــك. كمــا ترفــع هــذه اللجنــة توصياتهــا إلــى لجنــة مجلــس ا]دارة ]دارة المخاطــر.

ــات: يتلخــص دور اللجنــة بمراجعــة أنظمــة أمــن المعلومــات لضمــان مالءمتهــا،  ــن المعلوم ــة Jم ــة التوجيهي اللجن  •

وكفايتهــا، وفعاليتهــا. كمــا تقــوم اللجنــة بمتابعــة اoمــور المتعلقــة بأمــن المعلومــات لضمــان عــدم تأثيرهــا ســلبا علــى 

ســير اoعمــال أو مكانــة وســمعة البنــك، كمــا تقــوم اللجنــة برفــع التوصيــات لمجلــس ا]دارة حــول اoحــداث الجوهريــة التــي 

تشــكل خطــرا علــى أمــن المعلومــات فــي البنــك والتــي تتطلــب تدخــال فوريــا مــن مجلــس ا]دارة.

شهادة مجلس ا6دارة حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
إن أنظمــة الرقابــة الداخليــة لــدى KIB يتــم التحقــق منهــا بشــكل مســتمر كمــا يتــم التحقــق مــن كفايتهــا وفاعليتهــا وأنهــا 

تتســم بالشــمولية ويتــم مراقبتهــا ومراجعتهــا فــي الوقــت المناســب، وذلــك فــي إطــار وجــود هيــكل تنظيمــي يتســم 

بالشــفافية والوضــوح وبيــان حــدود المســؤولية والمســاءلة، ويتــم مراقبــة تنفيــذ السياســات وا]جــراءات المعتمــدة 

مــن خــالل عمــل إدارة التدقيــق الداخلــي التــي تقــوم بمراجعــة الضوابــط الداخليــة والواجبــات والمســؤوليات با]ضافــة 

إلــى االســتخدام الصحيــح للصالحيــات الممنوحــة، ولــدى البنــك أنظمــة رقابــة داخليــة وعمليــات إدارة مخاطــر تتمتعــان 

بالكفــاءة والفاعليــة. كمــا اعتمــد مجلــس ا]دارة هيــكل تنظيمــي يتــالءم مــع اســتراتيجية عمــل البنــك ونشــاطاته 

والتوصيفــات الوظيفيــة المفصلــة للوظائــف والمســؤوليات، والسياســات وا]جــراءات لجميــع الوظائــف والعمليــات 

المصرفيــة، ويتــم مراقبــة تنفيــذ مــا ســبق مــن قبــل التدقيــق الداخلــي. إن هــذه السياســات وا]جــراءات تحــدد واجبــات 

ومســؤوليات كل وظيفــة والصالحيــات وخطــوط االتصــال ل¢دارييــن علــى مختلــف مســتوياتهم ا]داريــة بطريقــة تتحقــق 

بهــا الرقابــة الثنائيــة ومبــدأ الفصــل فــي المســؤوليات لتجنــب تعــارض المهــام.

ويجــري البنــك مراجعــة الضوابــط الداخليــة الســنوية (ICR) مــن خــالل مدقــق مســتقل معتمــد غيــر مدققــي حســابات البنــك 

ــة الداخليــة. وكمــا أن لــدى البنــك ضوابــط تمكــن الموظفيــن مــن االتصــال برئيــس  ــة نظــم الرقاب الخارجييــن لضمــان كفاي

ــة  ــك (سياس ــي البن ــخص ف ــل أي ش ــن قب ــات م ــدوث مخالف ــة ح ــأن احتمالي ــم بش ــن مخاوفه ــالغ ع ــرة ل¢ب ــس ا]دارة مباش مجل

ــة الداخليــة كافيــة ومرضيــة. التبليــغ عــن المخالفــات). ويؤكــد مجلــس إدارة البنــك أن أنظمــة الضبــط والرقاب

شهادة التدقيق الخارجي حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك
تعاقــد KIB مــع مكتــب تدقيــق خارجــي وذلــك للتأكــد من مدى ســالمة الســجالت المحاســبية والســجالت اoخــرى وأنظمة 

الرقابــة الداخليــة فــي البنــك، والــذي أفــاد بســالمة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2019، وفيمــا يلــي شــهادة مكتــب التدقيــق الخارجــي حــول مراجعــة نظــم الرقابــة الداخلية:
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التاريخ: 28 سبتمبر 2020 

السادة/ أعضاء مجلس ا]دارة        المحترمين

بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.

ص.ب: 22822، الصفاة 13089

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

تقرير عن السجالت المحاسبية والسجالت اJخرى وأنظمة الرقابة الداخلية

بنــاء علــى كتــاب التعييــن الخــاص بنــا المــؤرخ 5 مايــو 2020، فقــد قمنــا بفحــص الســجالت المحاســبية والســجالت اoخــرى 

وأنظمــة الرقابــة الداخليــة لبنــك الكويــت الدولــي ش.م.ك.ع. («البنــك أو كــي آي بــي») التــي كانــت موجــودة خــالل الســنة 

ــة:  ــاالت التالي ــص المج ــمل الفح ــد ش ــمبر 2019. وق ــي 31 ديس ــة ف المنتهي

التدقيق الداخلي؛  •

إدارة مكافحة غسل اoموال وتمويل ا]رهاب وااللتزام الضريبي؛  •

إدارة المخاطر؛  •

إدارة التدقيق الشرعي الداخلي؛  •

اoبحاث االقتصادية؛  •

وحدة متابعة تنفيذ االستراتيجية؛  •

قسم االمتثال والعالقات الرقابية؛  •

وحدة شكاوى العمالء؛  •

إدارة العقارات؛  •

اتصاالت الشركات والعالقات العامة؛ و   •

التسويق.  •

حوكمة الشركات؛   •

إدارة الخزينة؛  •

إدارة االستثمار؛  •

ا]دارة المصرفية الدولية والشركات الكبرى؛  •

ا]دارة المصرفية التجارية؛  •

ا]دارة المصرفية ل�فراد؛  •

الرقابة المالية والتخطيط؛  •

خدمات اoعمال؛  •

أمن المعلومات؛  •

الموارد البشرية؛  •

إدارة الشؤون القانونية؛  •

لقــد قمنــا بفحصنــا وفقــًا للمتطلبــات الــواردة فــي دليــل ا]رشــادات العامــة بشــأن مراجعــة الرقابــة الداخليــة الصــادر عــن بنــك 

الكويــت المركــزي بتاريــخ 15 يونيــو 2003 وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 20 يونيــو 2012 بخصــوص الركــن الرابــع 

مــن تعليمــات حوكمــة الشــركات فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر وضوابــط الرقابــة الداخليــة فــي البنــوك الكويتيــة، وتعليمــات 

بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 14 مايــو 2019 بشــأن عمليــات مكافحــة غســل اoمــوال وتمويــل ا]رهــاب وتعليمــات بنــك 

الكويــت المركــزي بتاريــخ 9 فبرايــر 2012 بشــأن المحافظــة علــى ســرية المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالعمــالء ووفقــًا 

للمعيــار الدولــي 3000 المتعلــق بمهــام التأكيــد.

كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
برج الحمراء، الدور 25

شارع عبدالعزيز الصقر
ص.ب. 24، الصفاة 13001

دولة الكويت
تلفون:  7000 2228 965+

فاكس:  7444 2228 965+   

كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه، مراقبي حسابات بدولة الكويت، ومكتب عضو في شبكة المكاتب اoعضاء المستقلون لكي بي إم جي 

والتابعة التحاد كي بي إم جي العالمية ("كي بي إم جي العالمية")، منشأة سويسرية.
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وبصفتكــم أعضــاء مجلــس إدارة البنــك فإنكــم مســؤولون عــن إرســاء النظــم المحاســبية واالحتفــاظ بالســجالت المحاســبية 

المناســبة والســجالت اoخــرى وأنظمــة الرقابــة الداخليــة مــع اoخــذ فــي االعتبــار المنافــع المتوقعــة والتكاليــف المتعلقــة 

بتأســيس تلــك اoنظمــة واالمتثــال للمتطلبــات الــواردة فــي تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي المشــار إليهــا فــي الفقــرة 

ــر هــو إعطــاء تأكيــدات معقولــة وليســت قاطعــة عــن مــدى انســيابية االجــراءات و اoنظمــة  الســابقة. إن الهــدف مــن التقري

المتبعــة بغــرض حمايــة الموجــودات ضــد أيــة خســائر ناتجــة عــن أي اســتخدام أو تصــرف غيــر مصــرح بــه، وأن المخاطــر الرئيســية 

يتــم مراقبتهــا وتقييمهــا بشــكل مالئــم، وأن المعامــالت يتــم تنفيذهــا طبقــا ]جــراءات التفويــض المقــررة وأنــه يتــم تســجيلها 

بشــكل صحيــح. وذلــك لتمكينكــم مــن القيــام بأعمالكــم بشــكل ســليم.

ــم  ــدث وال يت ــد تح ــة ق ــات الخاطئ ــاء والممارس ــإن اoخط ــة، ف ــة الداخلي ــبة والرقاب ــة المحاس ــي أنظم ــة ف ــود الكامن ــرا للقي ونظ

اكتشــافها. إضافــة إلــى ذلــك فــإن إعــداد أي تقييــم ل�نظمــة للفتــرات المســتقبلية يخضــع لمخاطــر عــدم كفايــة معلومــات 

ا]دارة وإجــراءات الرقابــة بســبب التغييــرات فــي الظــروف أو تدنــي درجــة االلتــزام بتلــك ا]جــراءات.

برأينــا، وبالنظــر إلــى طبيعــة وحجــم العمليــات خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، فــإن الســجالت المحاســبية 

والســجالت اoخــرى وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي ا]دارات التــي تــم فحصهــا مــن قبلنــا قــد تــم إعدادهــا واالحتفــاظ بهــا بصــورة 

مرضيــة طبقــًا لمتطلبــات دليــل ا]رشــادات العامــة بشــأن مراجعــة الرقابــة الداخليــة الصــادر مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي 

بتاريــخ 15 يونيــو 2003 وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي بتاريــخ 20 يونيــو 2012 بخصــوص الركــن الرابــع مــن تعليمــات 

حوكمــة الشــركات فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر وضوابــط الرقابــة الداخليــة فــي البنــوك الكويتيــة، وتعليمــات بنــك الكويــت 

المركــزي بتاريــخ 14 مايــو 2019 بشــأن عمليــات مكافحــة غســل اoمــوال وتمويــل ا]رهــاب وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي 

بتاريــخ 9 فبرايــر 2012 بشــأن المحافظــة علــى ســرية المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالعمــالء، باســتثناء اoمــور المبينــة فــي 

هــذا التقريــر. 

عــالوة علــى ذلــك، قــام البنــك بتأســيس عمليــة متابعــة منتظمــة علــى االســتثناءات الــواردة وذلــك بهــدف التأكــد مــن أن 

ا]جــراءات التصحيحيــة يتــم اتخاذهــا لتصحيــح أوجــه الضعــف والفجــوات فــي الرقابــة والتــي تــم تحديدهــا أثنــاء مراجعــة الرقابــة 

الداخليــة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

صافي عبد العزيز المطوع

مراقب حسابات – ترخيص رقم 138 فئة «أ»

من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه

عضو في كي بي إم جي العالمية
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متطلبات ا6فصاح 
سياسة منح المكافآت@ 

يقــوم KIB بمنــح عــدة مكافــآت وحوافــز لموظفيــه العامليــن بمــا يتفــق مــع التقييــم الخــاص بــكل موظــف والــذي يتــم وفــق 

معاييــر فنيــة ومهنيــة محــددة، ويتــم منــح تلــك المكافــآت بمــا يتناســب مــع أداء الموظــف ممــا يــؤدي إلــى تحفيــز وتشــجيع 

الموظــف لالســتمرار ورفــع مســتوى اoداء الوظيفــي. كمــا أنــه تــم وضــع إطــار محــدد يتــم بــه تقييــم الموظــف ومراجعــة أدائــه 

بنــاء علــى معاييــر محــددة وواضحــة المعالــم وذلــك قبــل تقديــم المنــح والمكافــآت حســب سياســة المكافــآت المعتمــدة.

حزمة مكافآت أعضاء مجلس ا6دارة

لــم يتقاضــى رئيــس مجلــس ا]دارة وأعضــاء مجلــس ا]دارة أي مكافــآت علــى شــكل أتعــاب أو رواتــب أو بــدالت لقــاء خدماتهــم 

المقدمــة للبنــك للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

حزمة المكافآت المدفوعة لكبار ا6دارة التنفيذية

الرواتــب اoساســية والبــدالت  الثابتــة والمتغيــرة متضمنــة  تشــمل الحزمــة الممنوحــة لهــذه المجموعــة مكونــات اoجــور 

والمكافــآت والتأميــن علــى الحيــاة ومزايــا نهايــة الخدمــة، حيــث بلغــت هــذه الحزمــة لخمســة مــن كبــار ا]دارة التنفيذيــة 

با]ضافــة إلــى اثنيــن أيضــا مــن كبــار ا]دارة التنفيذيــة مــن المناصــب الواجــب ذكرهــا والتــي لــم تكــن ضمــن المناصــب 

الخمســة (إجمالــي ســبعة) بمــن فيهــم الرئيــس التنفيــذي، ونائــب الرئيــس التنفيــذي، مضافــا إليهــم المــدراء العاميــن ]دارة 

الرقابــة الماليــة والتخطيــط وإدارة المخاطــر والمدقــق الداخلــي العــام مبلــغ 1,399 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي31 

ديســمبر 2020 متضمنــة مكافــأه خاصــة الحقــة فــي فبرايــر 2021.

مكافآت الموظفين

ــة  ــر فني ــق معايي ــم وف ــذي يت ــف وال ــكل موظ ــاص ب ــم الخ ــى التقيي ــاء عل ــه بن ــع موظفي ــز لجمي ــآت والحواف ــح KIB المكاف يمن

واحترافيــة محــددة. حيــث إن منــح هــذه المكافــآت مــن شــأنه أن يشــجع الموظفيــن ويحفزهــم مــن أجــل النهــوض بمســتوى 

أدائهــم. كمــا عمــل KIB، ممثــال بمجلــس إدارتــه، علــى اعتمــاد المكافــآت علــى المــدى القصيــر والمــدى البعيــد وتغطيــة كافــة 

مســتويات الوظائــف فــي KIB ويتــم ذلــك مــن خــالل تحديــد دور كل موظــف فــي فريــق عمــل KIB عــن طريــق تحديــد مهامــه 

وواجباتــه ومســؤولياته واoهــداف المطلــوب تحقيقهــا.

أوزان ومعايير المكافآت لفئات الموظفين 

فــي عــام 2020، قــام البنــك بتقييــم أداء الموظفيــن مــن خــالل تقييــم خمــس أهــداف رئيســية وفقــا لطبيعــة عملهــم وكذلــك 

انضباطهــم وســلوكياتهم وفقــا لمعاييــر ومقاييــس KIB. تــم اســتكمال عمليــة التقييــم الســنوي لموظفــي KIB تحــت 

إشــراف إدارة المــوارد البشــرية وبالتعــاون عــن كثــب مــع إدارة البنــك.

@  يقصــد بهــا حزمــة المكافــآت والتــي تشــتمل علــى مكونــات ا?جــور الثابتــة والمتغيــرة متضمنــة الرواتــب ا?ساســية والبــدالت والمكافــآت (التــي تدفــع بحســب تقييــم أداء 

الموظــف وخطــط الحوافــر) والتأميــن علــى الحيــاة ومزايــا نهايــة الخدمــة.
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ــاركين  ــن المش ــة والموظفي ــف الرقابي ــن ذوي الوظائ ــآت الموظفي ــة بمكاف ــات الخاص ــن البيان ــاح ع ــق با]فص ــا يتعل ــا فيم أم

فــي أنشــطة تحفهــا المخاطــر فهــي علــى النحــو التالــي:

بلغــت حزمــة المكافــآت لــ¢دارة العليــا (وتشــمل عــدد 27 موظفــا مــن درجــة مســاعد المديــر العــام فمــا فــوق)  مبلــغ 2,724 

ألــف دينــار كويتــي. حيــث حصلــوا علــى مكافــآت ثابتــة بلغــت 2,471 ألــف دينــار كويتــي، با]ضافــة إلــى مكافــآت متغيــرة 

بلغــت 253 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

ولقــد بلغــت حزمــة المكافــآت للموظفيــن المشــاركين فــي أنشــطة تحفهــا المخاطــر (الرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيس 

التنفيــذي والمــدراء العامييــن ونوابهــم ومســاعديهم لــ¢دارات التشــغيلية الرئيســية فــي البنــك) والذيــن بلــغ عددهــم 11 

موظفــا مبلــغ 1,446 ألــف دينــار كويتــي. حيــث حصلــوا علــى مكافــآت ثابتــة بلغــت 1,346 ألــف دينــار كويتــي، با]ضافــة 

إلــى مكافــآت متغيــرة بلغــت 100 ألــف دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

ــة المخاطــر (رؤســاء الوحــدات ومــدراء  ــة الماليــة ورقاب بلغــت حزمــة المكافــآت للموظفيــن الذيــن يتولــون مهــام الرقاب

ا]دارات فــي إدارة الرقابــة الماليــة والتخطيــط وإدارة المخاطــر وإدارة التدقيــق الداخلــي وقســم االلتــزام والعالقــات الرقابيــة 

والحوكمــة وإدارة مكافحــة غســل اoمــوال وتمويــل ا]رهــاب وااللتــزام الضريبــي والموظفيــن الذيــن تتعلــق مهامهــم 

بالتأكــد مــن تنفيــذ تعليمــات الجهــات الرقابيــة) والذيــن بلــغ عددهــم 21 موظفــا مبلــغ 1,040 ألــف دينــار كويتــي، حيــث 

حصلــوا علــى مكافــآت ثابتــة بلغــت 961 ألــف دينــار كويتــي، با]ضافــة إلــى مكافــآت متغيــرة بلغــت 79 ألــف دينــار كويتــي 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

المساهمون الرئيسيون 

المســاهمون الرئيســيون فــي البنــك ممــن يملكــون أو يســيطرون بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى نســبة 5% أو أكثــر مــن 

رأس مــال البنــك كمــا فــي 2020/12/31:

واoطــراف  والزميلــة  التابعــة  والشــركات  القابضــة  بوخمســين  مجموعــة  شــركة 

المتحالفيــن
%36.07

8.14%المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

المسؤولية االجتماعية

إيماًنــا بالــدور والمســؤولية الواجبــة نحــو مجتمعنــا، فقــد قــام مصرفنــا خــالل عــام 2020 با]ســهام بشــكل فعال فــي المبادرات 

والبرامــج ذات الصلــة كمــا هــو موضــح فــي تقرير المســؤولية االجتماعية لعــام 2020.


