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يلتــزم مجلــس االدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع الموظفيــن فــي KIB بحوكمــة فعالة كما يلتزم مصرفنا 
بتعزيز النزاهة والحفاظ على أعلى مستوى من السلوك المهني واألخالقي في كافة أنشطته.

المقدمة

نحــن فخــورون بــأن KIB أول بنــك متخصــص يتحــول وفــق الشــريعة االســالمية. وســنظل ملتزمــون 
بمهمتنــا التــي تتمثــل بالمشــاركة فــي نجــاح االقتصــاد الكويتــي، وخدمــة عمالئنــا وتوفيــر احتياجاتهــم 

المصرفية، وتنمية .

نحــن نلتــزم بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية، ورفــع قيــم البنــك وتنميــة األصــول، وتقديــم خدمــات بطريقــة 
ميسره وموثوقة لعمالئنا وبجودة عالية.

رسالتنا

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

• الكفاءه المهنية عند التواصل مع العمالء.

• االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية.

• االلتزام بالمعايير الرقابية.

قيمنا
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إلــى  األعمــال  بيئــة  علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات  أدت  لقــد 
مضاعفــة مخاطــر العمــل المصرفــي ممــا دفــع الســلطات 
الرقابيــة والعديــد مــن المنظمــات العالميــة المختصــة مثــل 
لجنــة بــازل والبنــك الدولــي إلــى تبنــي معاييــر ومبــادئ الحوكمــة 

الرشيدة وأفضل الممارسات المتبعة.

ان تطبيــق معاييــر الحوكمــة الرشــيدة وااللتــزام بهــا ســوف 
يــؤدي الــى اســتمرارية النمــو اآلمــن لمختلــف نشــاطات البنــك، 
العاميــن  المــدراء  تحفــز  ثقافــة  تكويــن  خــالل  مــن  وذلــك 

والمسؤولين على زيادة كفاءة البنك التشغيلية ونمو الربحية.

وفــي إطــار مراجعــة بنــك الكويــت المركــزي لتعليمــات ونظــم الحوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة الصــادرة 
في يونيو 2012.

فقد استصدر تعديالته على تلك التعليمات في سبتمبر 2019 وذلك بغرض تحديث هذه التعليمات 
فــي ضــوء آخــر ماصــدر مــن معاييــر رقابيــة بشــأن مبــادئ الحوكمــة الســليمة للبنــوك، وفــي ضــوء صــدور 
قانــون الشــركات رقــم (1) لســنة 2016 بمــا تضمنــه مــن أحــكام بشــأن الحوكمــة، فقد قــام KIB بتعديل 
وتحديــث دليــل الحوكمــة بتضمينــه بعــض المحــاور الجديــدة فــي مجــال الحوكمــة والتأكيــد علــى أهميــة 

المحاور األساسية. 

كما نود ان نشير الى أن KIB قد التزم بتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية منذ 1-1-2018 وقد تم دمج 
هذه التعليمات في سياسات البنك. 

لقــد تــم اعــداد هــذا الدليــل وتحديثــه بهــدف التعــرف علــى مدى التــزام KIB بمعايير الحوكمــة، حيث يعتبر 
هــذا الدليــل مرجعــا لتحديــد أســس وواجبــات وصالحيــات كل مــن مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة عنــه 

واإلدارة التنفيذية وذلك في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

الشيخ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

ورئيـس لجنة الحوكمة   

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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د. عبد العزيز خليفة القصار
العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية

الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،
ال شــك أن وجــود نظــام فعــال وقــادر علــى توفيــر الثقــة ومكافحــة االختــالالت التــي قــد تطــرأ بحكــم 
العمــل فــي المؤسســات الماليــة اإلســالمية ســيعود عليهــا بمزيــد مــن النجــاح وســيدعم توســع 
عملياتهــا، وكل ذلــك ينــدرج تحــت مفهــوم األمانــة التــي يتحمــل أداءهــا كل فــرد فــي مجــال اختصاصــه 
ــاِس َأْن  َماَنــاِت ِإَلــى َأْهِلَهــا َوِإَذا َحَكْمُتــْم َبْيــَن النَّ وا اْألَ ــَه َيْأُمُرُكــْم َأْن ُتــَؤدُّ ومســئولياته لقولــه تعالــى (ِإنَّ اللَّ

َه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا)(1). ا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللَّ َه نِِعمَّ َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللَّ
ومــن هنــا فــإن االقتصــاد اإلســالمي فــي حاجــة ماســة لتطويــر حوكمــة الشــركات والمؤسســات الماليــة 
وذلــك لتعزيــز هــذا الجانــب المهــم فــي عمــل ومســيرة المؤسســات الماليــة القائمــة علــى منهــج 
االقتصــاد اإلســالمي، حيــث تعمــل الحوكمــة علــى إيجــاد بيئــة أعمــال صالحــة تســودها الثقــة والقيــم 
األخالقيــة الفاضلــة بمــا يحفــظ الحقــوق وبمــا يعــود علــى المجتمــع  بالخيــر والتقــدم والحيــاة الطيبــة 
التــي أساســها اإليمــان والعمــل الصالــح، وهــذا مــا أرشــدنا إليــه القــرآن الكريــم فــى قولــه تعالــى (َمــْن 
ُهــْم َأْجَرُهــم ِبَأْحَســِن َمــا َكاُنــوْا  َبــًة َوَلَنْجزَِينَّ ــُه َحَيــاًة َطيِّ ــن َذَكــرٍ َأْو ُأنَثــى َوُهــَو ُمْؤِمــٌن َفَلُنْحِيَينَّ َعِمــَل َصالًِحــا مِّ
َيْعَمُلوَن)(2)، وهو معنى عظيم يجب أن يتنبه له كل متعامل بما يحقق األهداف الدنيوية واألخروية وهي 

مرضاة هللا تعالى في المعاملة.
كمــا أن جميــع النظــم الفاعلــة ســوف توفــر بالتأكيــد الثقــة إذا ارتبطــت بحســن األداء وحســن النيــة فــي 
العمــل؛ حيــث يمثــل الجانــب األخالقــي والدينــي ُبعــدًا مهمــًا فــي الحوكمــة ومــن هنــا فإننــا نؤكــد أنــه لــن 
تحقــق األهــداف المنشــودة باالقتصــار علــى وضــع القواعــد والقوانيــن ومراقبــة تنفيذهــا، وإنمــا تحتــاج 

إلى توفير البيئة الالزمة لدعم مصداقيتها.
كمــا أننــا نــدرك تمامــا بــأن الشــريعة اإلســالمية اعتبــرت العدالــة مــن أهــم األســس التــي تقــوم عليهــا 
العقــود الشــرعية، تســاندها قيمــة الوفــاء بالعقــود؛ وهــو مــا تؤكــده آيــات متضافــرة فــي هــذا الشــأن 
اِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداء لِّلِه)(3) ، وقوله تعالىØ(َوِإَذا ُقْلُتْم  منها: قول هللا تعالى (َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ

َفاْعِدُلوْا)(4).
فنســأل هللا تعالــى أن يوفقنــا لمــا يحبــه ويرضــاه ويحقــق آمالنــا بتحقيــق معامــالت خاليــة مــن الغــش 

والربا وما ينافي صحة العقود في الشريعة اإلسالمية.

وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،
Ø

كلمة هيئة الرقابة الشرعية
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تتمثــل فــي مجموعــة مــن االنظمــة والهيــاكل التنظيميــة وعمليــات يتــم مــن خاللهــا التوجيــه والتحكــم 
واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  وواجبــات  مســؤوليات  تحــدد  ومبــادئ  عالميــة  معاييــر  بحســب  بالمنظمــة 

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

العناصر الرئيسية لحوكمة سليمة هي:

•  الشــفافية: جعــل المعلومــات علــى نطــاق واســع معروفــة أو متاحــة وفــق النصــوص القانونيــة 
المنظمة.

•  المسؤولية: تبرير اإلجراءات أو القرارات.
•  العدالة: القيام باالعمال بصورة عادلة ومحايدة.

•  النزاهة: ان تكون صادقة وتراعي الجانب االخالقي.

 
 KIB إطار الحوكمة في

أصــدر بنــك الكويــت المركــزي فــي يونيــو 2012 مجموعــة مــن التعليمــات حــول حوكمــة الشــركات للبنــوك 
المحلية في الكويت.

وتتضمــن التعليمــات تطويــرا لمعاييــر الحوكمــة المشــار اليهــا اخــذًا باالعتبــار الــدروس المســتفادة مــن 
االزمــة الماليــة العالميــة االخيــرة ومــا صــدر مــن معاييــر حوكمــة جديــدة فــي هــذا الشــأن، وبصفــة خاصــة 
الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في شهراكتوبر 2010  حول "مبادئ تعزيز حوكمة الشركات"، 
والمبــادئ الصــادرة عــن مجلــس االســتقرار المالــي بشــأن نظــم المكافــآت، ومــا جــاء مــن توصيــات فــي 
تقريــر فريــق عمــل البنــك الدولــي بشــأن تقييــم معاييــر الحوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة الصــادرة فــي اواخــر 

عام 2010، باالضافة الى ما هو مطبق من معايير في بعض دول المنطقة.

الكويتــي، والســمات االساســية  المصرفــي  القطــاع  باالعتبــار هيــكل  الجديــدة  المعاييــر  اخــذت  كذلــك 
لالقتصــاد ودرجــة اندماجــه مــع االقتصــاد العالمــي وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي مــن شــأنها التأكيــد علــى 

اهمية موضوع الحوكمة في البنوك الكويتية.

وفــي إطــار ضــوء صــدور قانــون الشــركات رقــم (1) لســنة 2016 بمــا تضمنــه مــن احــكام بشــأن الحوكمــة، 
فقــد ارتــأى بنــك الكويــت المركــزي تحديــث تلــك التعليمــات فــي ســبتمبر 2019 بتضمينهــا بعــض المحــاور 

الجديدة في مجال الحوكمة.

مبادئ الحوكمة  السليمة: 

2021
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حيــث أكــدت التعليمــات علــى ضــرورة اضطــالع مجلــس اإلدارة بكامــل مســئولياته تجــاه البنــك بمــا فــي 
البنــك  تنظيــم  فــي  الفعالــة  والمشــاركة  الحوكمــة،  ومعاييــر  االســتراتيجية،  األهــداف  وضــع  ذلــك 
وتحمــل كافــة المســئوليات المتعلقــه بســالمته الماليــة، والتأكيــد علــى إدارة المخاطــر وحوكمتهــا، 
وحوكمــة االلتــزام، باإلضافــة الــى مخاطــر نظــم أمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني، والتأكــد علــى 
اســتقاللية كل مــن التدقيــق الداخلــي والخارجــي، وترســيخ مبــدأ اســتقاللية مجلــس اإلدارة مــن حيــث 

التزام كل عضو من أعضاء المجلس بالقيام بدورة تجاة البنك. 

وترســيخًا لهــذه االســتقاللية فقــد تضمنــت التعليمــات وجــود األعضــاء المســتقلين ضمــن هيــكل 
مجلــس اإلدارة بدورهــم فــي تطويــر الثقــه وأثــر المخاطــر علــى مصالــح المودعيــن وعلــى االســتقرار 

المالي. 

بنــك الكويــت  التاليــة وذلــك باالتســاق مــع تعليمــات  علــى المحــاور   KIB يحتــوي دليــل الحوكمــة فــي 
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.

وتشــمل الصفحــات التاليــة موجــز عــن كل محــور والخطــوات المتخــذة مــن قبــلKIB وذلــك مــن أجــل تنفيذ 
المتطلبــات تحــت كل محــور طبقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي لتعزيــز االلتــزام بالحوكمــة الســليمة 

داخل البنك.
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المحور االول: مجلس االدارة

المسؤوليات العامة لمجلس االدارة

يتحمــل مجلــس االدارة المســؤولية الشــاملة عــن البنــك، بمــا فــي ذلــك وضــع االهــداف االســتراتيجية 
للبنــك، واســتراتيجية المخاطــر، ومعاييــر الحوكمــة وكذلــك مســؤولية تطبيــق هــذه االهــداف والمعاييــر 

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

ويتحمــل كافــة المســؤوليات المتعلقــة بعمليــات البنــك وســالمته الماليــة والتأكــد مــن تلبيــة متطلبــات 
ــن، والجهــات  ــن، والموظفي ــن، والدائني ــح المســاهمين، والمودعي ــى مصال البنــك المركــزي، والحفــاظ عل
االخــرى مــن أصحــاب المصالــح، والتأكــد مــن ان ادارة البنــك تتــم بشــكل حصيــف وضمــن إطــار القوانيــن 

والتعليمات النافذة والسياسات واالجراءات الداخلية للبنك.

االشراف على االدارة التنفيذية

يتعيــن علــى مجلــس االدارة تعييــن رئيــس تنفيــذي للبنــك يتمتــع بالنزاهــة والكفــاءة الفنيــة والخبــرة المصرفيــة 
ويجــوز ان يعيــن نائبــًا أو أكثــر للرئيــس التنفيــذي. كمــا يتعيــن الحصــول علــى موافقــة المجلــس عنــد تعييــن نائــب 
لرئيــس الجهــاز التنفيــذي أو تعييــن بعــض المــدراء  التنفيذييــن مثــل المديــر المالــي ومديــر التدقيــق الداخلــي 
ورئيــس إدارة المخاطــر، ومديــر إدارة وحــدة االلتــزام والتأكــد مــن توافــر المؤهــالت والخبــرات التــي تتناســب مــع 
طبيعــة وظائفهــم والتــي ســتكون تحــت اشــراف الرئيــس التنفيــذي او رئيــس مجلــس اإلدارة واالشــراف الكافــي 
علــى االدارة التنفيذيــة للتحقــق مــن قيامهــا بالــدور المنــوط بها في إطار تحقيق البنك أهدافــه وأغراضه والتحقق 
مــن تطبيــق السياســات المعتمــدة مــن مجلــس االدارة والتأكــد مــن ان الهيــكل التنظيمــي للبنــك يتســم 
بالشــفافية والوضــوح التــي مــن شــأنها تســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات والتأكــد مــن وضــع الخطــط المتعلقــة 
بتجهيــز الكــوادر الفنيــة التــي ســيتم إحاللهــا فيمــا يشــغر لــدى البنــك مــن مناصــب للمــدراء العاميــن مــع بيــان 
المؤهــالت والمتطلبــات الواجــب توافرهــا لشــاغلي هــذه الوظائــف. واليجــوز ان يكــون عضــو مجلــس إدارة البنــك 

(غير التنفيذي)عضوا في أي من اللجان التنفيذية اإلدارية.

الفصل بين منصبي رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي

يتــم الفصــل بيــن منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وعلــى ان ال تربــط بينهمــا اي قرابــة 
مــن الدرجــة االولــى او اي صلــة او عالقــة مــن شــأنها ان تؤثــر علــى اســتقاللية قــرارت كل منهمــا. ويتعيــن 
ان يكــون الفصــل بيــن المســؤوليات بموجــب سياســات معتمــدة مــن المجلــس ويتــم مراجعتهــا كلمــا 

اقتضى األمر. 

تكوين  المجلس

يتعيــن أن يضــم مجلــس اإلدارة العــدد الكافــي مــن األعضــاء، بمــا فــي ذلــك األعضــاء المســتقلين، بمــا 
يســمح للبنــك بالمناقشــة الفعالــة لمختلــف أوجــه أنشــطته وأعمالــه وتشــكيل العــدد الــالزم مــن اللجــان 
ــر الحوكمــة الســليمة، وبحيــث ال يقــل عــدد أعضــاء  ــات معايي المنبثقــة عــن المجلــس فــي إطــار متطلب
المجلــس عــن أحــد عشــر عضــوًا، وأال يقــل عــدد األعضــاء المســتقلين عــن أربعــة أعضــاء وبمــا ال يزيــد عــن 

نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة. 

2021
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واستثناًء من ذلك، يجوز أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايًة من تاريخ 2020/6/30 
وعــن أربعــة أعضــاء بدايــًة مــن تاريــخ 2022/6/30، كمــا يراعــى فــي تشــكيل المجلــس التنــوع فــي الخبــرات 

والمهارات المنخصصة بما يساهم في تعزيز استقاللية اتخاذ القرار. 
هــذا ويتعيــن أن يتوفــر فــي عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل منــذ بدايــة ترشــحه وطــوال فتــرة عضويتــه 

الشروط التالية:

1. أال تزيــد مســاهمته ومســاهمة أي مــن أقربائــه مــن الدرجــة األولــى مجتمعيــن، بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشر، عن 1% من أسهم البنك.

2. أال يكــون، عنــد الترشــح أو خــالل العاميــن الســابقين مــن تاريــخ الترشــح، لديــه عالقــة تجاريــة مؤثــرة 
أو إداريــة أو استشــارية مــع أي مــن المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك أو أي مــن المجموعــات 

المالكة الذين يشكل تحالفهم نسبة مساهمة تجعلهم في عداد المساهم الرئيسي.
3. أال يكــون، عنــد الترشــح أو خــالل العاميــن الســابقين مــن تاريــخ الترشــح، قــد شــغل عضويــة مجلــس 
ــه أو ضمــن مجموعــة البنــك. واســتثناًء، ولمــرة واحــدة،  إدارة فــي البنــك أو أي منصــب تنفيــذي في
عنــد البــدء فــي تطبيــق هــذه التعليمــات، فإنــه يجــوز ترشــح األعضــاء الحالييــن فــي البنــك أو ضمــن 

مجموعة البنك ممن تنطبق عليهم جميع شروط االستقاللية األخرى .
4. أال تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة فــي 

البنك  أو مجموعة البنك.
5. أال يكــون عنــد الترشــح أو خــالل العاميــن الســابقين يعمــل لــدى البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك، أو 

لدى أي من المساهمين الرئيسيين في البنك أو المجموعة.
6. أال يكــون لديــه أو لــدى أقاربــه مــن الدرجــة األولــى أي عالقــة ائتمانيــة مــع البنــك أو مجموعــة البنــك 
تزيــد عــن إجمالــي المبلــغ المحــدد فــي تعليمــات القــروض االســتهالكية واإلســكانية، وأال يكــون 
لديهــم ودائــع أو محافــظ مــدارة لــدى البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد فــي مجموعهــا عــن 100 ألــف 

دينار كويتي أو ما يعادلها من العمالت األخرى .
7. أال يكــون مالــًكا لشــركة أو مســاهمًا رئيســيًا فيهــا أو عضــوًا فــي مجلــس إدارتهــا أو عضــوًا تنفيذيــًا 
فيهــا، حاصلــًة علــى ائتمــان، أو ضامنــًة الئتمــان مــن البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد قيمتــه علــى 

نسبة 5% من رأس المال المدفوع.
8. أال يكــون عنــد الترشــح أو خــالل العاميــن الســابقين شــريكًا فــي مكتــب التدقيــق الخارجــي للبنــك أو 
األولــى  الدرجــة  تربطــه صلــة قرابــة مــن  البنــك، وأال  التدقيــق علــى مجموعــة  فــي فريــق  عضــوًا 

بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق الخارجي.
9. أال يتقاضــى مــن البنــك أي راتــب أو مبلــغ مالــي باســتثناء مــا يتلقــاه لقــاء عضويتــه فــي المجلــس أو 
توزيعــات األربــاح التــي يتقاضاهــا بصفتــه مســاهمًا أو الفوائــد المســتلمة أو المســتحقة علــى 

ودائعه أو استثماراته من األنشطة االعتيادية للبنك.
10. يتعين أال تزيد فترة عضوية األعضاء المستقلين عن دورتين.
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دور رئيس مجلس االدارة
المجلــس  أعمــال  ســير  حســن  لضمــان  االدارة  مجلــس  رئيــس  يؤديــه  الــذي  الــدور  أهميــة  يتمثــل 
والمحافظــة علــى الثقــة المتبادلــة فيمــا بيــن االعضــاء، كذلــك ضمــان اتخــاذ المجلــس للقــرارات اســتنادًا 
ألســس ومعلومــات ســليمة، مــن خــالل تعزيــز النقــاش وتبــادل وجهــات النظــر وإقامــة عالقــة بنــّاءه بيــن 

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

تنظيم اعمال المجلس

ينعقــد إجتمــاع مجلــس اإلدارة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى انعقــاده، ويتعيــن ان ال يقــل عــدد اجتماعــات 
المجلس عن 6 اجتماعات ســنويا، واليقل عن اجتماع واحد خالل التقويم الربع الســنوي، وتكون محاضر 
االجتماعــات إلزاميــة وتصبــح جــزءا مــن ســجالت البنــك ويجــوز عقــد االجتمــاع باســتخدام وســائل االتصــال 

الحديثة ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.
التنفيذيــة بشــأن المواضيــع المهمــة والمقتــرح  بالتشــاور مــع اإلدارة  رئيــس مجلــس االدارة  ويقــوم 
إدراجهــا علــى جــدول اجتماعــات المجلــس وتزويــد أعضــاء المجلــس بالبيانــات والمعلومــات الوافيــة قبــل 
مــدة كافيــة مــن اجتماعــات المجلــس التخــاذ القــرارات الالزمــة. هــذا ويتعيــن علــى مجلــس اإلدارة تقييــم 

أداء الرئيس التنفيذي سنويًا.

أمين سر مجلس اإلدارة

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

•  ضمــان اعــداد محضــر المجلــس فــي الوقــت المناســب باالشــتراك مــع رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي ويقــوم أميــن ســر المجلــس بتدويــن مناقشــات المجلــس واللجــان المنبثقــة واقتراحــات 
األعضــاء ونتائــج التصويــت الــذي يتــم خــالل اجتماعــات المجلــس، ويراعــى أيضــا تدويــن أي تحفــظ أو 

توصية من قبل األعضاء المستقلين وباقي األعضاء.

•  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.

•  هــذا ويتعّيــن علــى أميــن ســر المجلــس، وبإشــراف مــن رئيــس المجلــس، التأكــد مــن اتبــاع اإلجــراءات 
واإلدارة  ولجانــه  المجلــس  أعضــاء  بيــن  المعلومــات  بنقــل  يتعلــق  فيمــا  المجلــس  مــن  المقــررة 
التنفيذيــة، باإلضافــة إلــى تحديــد مواعيــد اجتماعــات المجلــس وكتابــة محاضــر االجتمــاع مــع توقيعهــا 
منــه ومــن جميــع األعضــاء الحاضريــن. وعلــى المجلــس أن يحــدد مهــام أميــن ســر المجلــس بشــكل 
رســمي وكتابــي وبمــا يتماشــى ومســتوى المســؤوليات المشــار إليهــا أعــاله. هــذا وإن أي قــرار يتعلــق 

بتعيين أو تنحية أمين السر يجب أن يّتخذ من قبل المجلس.

صالحيات اعضاء مجلس اإلدارة
•  يجــوز لمجلــس االدارة الحصــول علــى كافــة المعلومــات المتوافــرة لمناقشــتها باالجتمــاع، وقبــل 

االجتماع مع منح الوقت الكافي لدراسة ومناقشة القضايا.
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•  اتاحــة امكانيــة الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة والموثوقــة ومنهــا الوصــول للموظفيــن ويكــون لهــم 
الحــق فــي الحصــول علــى هــذه المــوارد والمعلومــات مــن خــالل القنــوات المناســبة طبقــًا للوائــح 

والنظم المتبعة.

•  قــد يطلــب اي عضــو أو لجنــة تابعــة للمجلــس بموافقــة مســبقة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة، مشــورة 
مســتقلة قانونيــة أو مهنيــة أخــرى علــى نفقــة البنــك لمســاعدتهم فــي أداء واجباتهــم تجــاه البنــك 

والمساهمين

اإلدارة محــددة كتابيــًا، وبحيــث ال  رئيــس وأعضــاء مجلــس  تكــون مســؤوليات كل مــن  أن  يتعّيــن    •
تتعــارض هــذه المســؤوليات مــع التشــريعات والنظــم ذات العالقــة. ويتعيــن علــى لجنــة الترشــيحات 
تزويــد كل عضــو جديــد مــن أعضــاء المجلــس عنــد انتخابــه بالكتيــب الــذي يوضــح حقــوق العضــو 

ومسؤولياته وواجباته.

السلطة التفويضية

يقــوم مجلــس اإلدارة بتفويــض االدارة التنفيذيــة للبنــك لتولــي عمليــات البنــك اليوميــة، وبرئاســة الرئيــس 
التنفيذي من خالل تفويض كتابي للصالحيات المالية واالدارية. التي تتطلب موافقة المجلس (بما في ذلك 
تزيــد عــن مبلــغ معيــن، أو صالحياتــه  التــي  التمويــالت  المثــال صالحيــة المجلــس بمنــح  علــى ســبيل 
ضمــن  تكــون  أخــرى  مصرفيــة  عمليــات  أي  أو  العالقــة،  ذات  األطــراف  مــع  التعامــالت  بخصــوص 

اختصاصات المجلس).

مؤهالت أعضاء مجلس االدارة

يجــب ان يتألــف البنــك مــن اعضــاء مؤهليــن ذوي خبــرة فــي مجلــس االدارة وكذلــك فــي لجانــه مــن أجــل 
خدمــة مصالــح البنــك ومختلــف مســاهميه وأصحــاب المصالــح. ولجنــة المكافــآت والترشــيحات التابعــة 
ــر األساســية  ــار اعضــاء للمجلــس مــن خــالل وضــع المعايي لمجلــس االدارة تســاعد المجلــس فــي اختي
إلــى خلــق مجلــس قــادر علــى التحــدي، والتحفيــز لتحقيــق المزيــد،  للعضويــه. وتهــدف هــذه المعاييــر 
والقيــام بــاألداء المتميــز فــي جميــع النواحــي. ويجــب ان يكــون لديهــم فهــم واضــح لدورهــم فــي اتبــاع 

مبادئ الحوكمة السليمة.

التدريب والتطوير المستمر

يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة، مــن خــالل التدريــب المســتمر والمشــاركة بالمؤتمــرات والنــدوات، تطويــر 
مهاراتهــم وخبراتهــم فــي مجــال التمويــل واألعمــال المصرفيــة تماشــيا مــع الــرؤى المســتقبلية مــع تحفيــز 
نزعــة المخاطــر التــي قــد تواجــه البنــك ومعاييــر الحوكمــة بصفــة خاصــة. ويجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة 

أن يكونوا مؤهلين بشكل مستمر وذلك من خالل التدريب المرتبط لمراكزهم ومهامهم.

الفاعلية

تقــوم لجنــة مجلــس اإلدارة للمكافــآت والترشــيحات علــى األقــل مــرة فــي الســنة بمراجعــة وتقييــم أداء 
كل عضو على حدة وأداء جميع أعضاء مجلس اإلدارة ككل. 

المراجع:
•  ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات. •  ميثاق مجلس االدارة.   

•  مصفوفة السلطة التفويضية. •  التوصيف الوظيفي لرئيس مجلس االدارة. 
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المحور الثاني: القيم السلوكية وتعارض المصالح وهيكل المجموعة

القواعد والقيم السلوكية

يتعيــن علــى مجلــس االدارة مــن خــالل ميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي وأخالقيــات العمــل تحديــد 
الممارســات الســليمة للحوكمــة لمــا يقــوم بــه مــن أعمــال وان يتضمــن وجــود الوســائل التــي تؤكــد 

اتباع تلك الممارسات مع مراجعتها بانتظام بهدف تحسينها.
يتعيــن علــى مجلــس االدارة ان يأخــذ زمــام االمــور فــي تحديــد المعاييــر المهنيــة والقيــم المؤسســية 

التي تعزز النزاهة للبنك ولمجلس االدارة واالدارة التنفيذية والموظفين.
كمــا أن لــدى البنــك ضوابــط تمكــن الموظفيــن مــن االتصــال برئيــس مجلــس اإلدارة مباشــرة لإلبــالغ 
عن مخاوفهم بشــأن احتمالية حدوث مخالفات من قبل أي شــخص في البنك (سياســة التبليغ عن 

المخالفات). 
البنــك  كافــة موظفــي  علــى  العمــل  وأخالقيــات  المهنــي  الســلوك  قواعــد  ميثــاق  تعميــم  يتعيــن 
واعضاء المجلس والحصول على توقيعهم بما جاء بها، ويتم نشر الميثاق على الموقع االلكتروني.

تعارض المصالح

يتعيــن علــى مجلــس االدارة ان يكــون لديــه سياســات مكتوبــة بشــأن تعــارض المصالــح وان تغطــي هــذه 
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.

•  أخــذ موافقــة المجلــس علــى أي نشــاط يقــوم بــه أحــد أعضــاء المجلــس قــد يترتــب عليــه تعــارض فــي 
المصالح.

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

•  امتنــاع العضــو عــن التصويــت علــى أي مســألة قــد تنطــوي علــى تعــارض فــي المصالــح أو قــد يكــون لهــا 
تأثير على موضوعية التصويت، او المساس باداء مهامه.

•  أن تقــوم جميــع المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى أســس متســاويه، وبيــان طريقــة تعامــل 
المجلس في حالة عدم االلتزام بهذه السياسة.

االطراف ذات الصلة

يتعيــن علــى البنــك ان يكــون لديــه سياســات مكتوبــة فيمــا يتعلــق باالطــراف ذات الصلــة، بحيــث 
تتضمــن هــذه السياســات القواعــد واإلجــراءات التــي تنظــم العمليــات مــع األطــراف ذات الصلــة. 
المعامــالت  الصلــة، وإخضــاع هــذه  البنــك بســجالت مصرفيــة لمعامــالت األطــراف ذات  يحتفــظ 

لمستوى تدقيق مناسب.
كمــا يتــم تحديــد األطــراف ذات الصلــة الخاصــة بالبنــك وفقــًا للتعريــف الــوارد بمعاييــر المحاســبة 
الدوليــة يتــم اإلفصــاح عــن معامــالت األطــراف ذات الصلــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة ومعاييــر 

التقارير المالية الدولية المطبقة في هذا الشأن، واي متطلبات من جهات رقابية.
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السرية المصرفية

تعتبــر الســرية المصرفيــة مــن أهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا العمــل المصرفــي حيــث انهــا تشــكل أحــد 
الركائــز المهمــة للتعامــل مــع العمــالء ســواء كانــوا مــن المودعيــن، او المقترضيــن، او المســتثمرين 

وغيرهم من اصحاب المصالح.

يتعيــن علــى البنــك أن يكــون لديــه سياســة للمحافظــة علــى ســرية العمــل المصرفــي ويراقــب تنفيــذ تلــك 
السياسات التدقيق الداخلي في البنك، ويجب ان تحتوي على االقل على ما يلي:

•  ضــرورة إلتــزام أعضــاء المجلــس وجميــع العامليــن بالمحافظــة علــى ســرية البيانــات والمعلومــات 
الخاصــة بالبنــك وعمالئــه، والبيانــات والمعلومــات الخاصــة بعمــالء البنــوك األخــرى، والتــي قــد تكــون 

وصلت إليهم بحكم عملهم.

•  عــدم اإلفصــاح عــن اي مــن البيانــات او المعلومــات التــي تخــص البنــك وعمالئــه اال مــن قبــل األشــخاص 
المخولين بذلك، وفي ضوء ما تسمح به القوانين والتعليمات والسياسات الداخلية للبنك.

•  المحافظــة علــى أمــن البيانــات الخاصــة بالبنــك وعمالئــه ووضــع الضوابــط الرقابيــة لمنــع الوصــول 
إليهــا إال مــن قبــل المفوضيــن بذلــك. ويعتبــر مجلــس االدارة فــي البنــك مســؤوال عــن وضــع النظــم 
الرقابيــة لحصــر الوصــول الــى تلــك البيانــات والمعلومــات باالشــخاص المخوليــن، والتحقــق مــن ان 

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

•  ضــرورة إدراك مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة فــي البنــك لمســؤولياتهم بشــأن تطويــر الوعــي األمنــي 
في البنك بما يعزز من الخدمة المصرفية.

•  يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة التأكــد مــن المحافظــة علــى الســرية المصرفيــة مــن قبــل 
مزودي الخدمات للبنك، في حال اطالعهم على مواضيع أو بيانات تتصف بالسرية المصرفية.

كمــا تؤكــد هــذه السياســات علــى اهميــة عــدم اســتخدام اي معلومــات عــن اوضــاع البنــك المتوافــرة لــدى 
عضــو مجلــس االدارة او اي مــن العامليــن فــي البنــك مــن اجــل تحقيــق مصالــح ذاتيــة أو مصالــح أطــراف 

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

يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة أن يكــون علــى بينــة مــن المخاطــر الماليــة والقضايــا التــي قــد تؤثــر علــى كل 
ــه، التأكــد مــن قــدرة الشــركة التابعــة علــى اســتيفاء متطلبــات  مــن البنــك ككل والشــركات التابعــة ل
معاييــر الحوكمــة للمجموعــة، بحيــث تكــون هنــاك رقابــة كافيــة علــى الشــركات التابعــة، مــع احتــرام 

االستقاللية القانونية لمسئوليات الحوكمة بالنسبة ألعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة. 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ــة المجلــس علــى  ــة رقاب ــز فاعلي ــه بهــدف تعزي يتعيــن علــى مجلــس االدارة تشــكيل لجــان منبثقــة عن
العمليات المهمة في البنك. 

ويجــب أن يتوفــر لــكل لجنــة ميثــاق داخلــي – يتــم مراجعتــه بشــكل دوري – يبيــن مهامهــا ونطــاق عملهــا 
واإلنجــازات المتوقعــة مــن أعضائهــا ومــا يتعلــق بإعــداد التقاريــر ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة وهــذا ال 
يعفــي المجلــس مــن تحمــل المســئولية المباشــرة لجميــع االمــور المتعلقــة بالبنــك ولجــان مجلــس 

اإلدارة الحالية هي:

•  لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة.

•  لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات.

•  لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق.

•  لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر.

•  لجنة مجلس اإلدارة لإلستراتيجية والتمويل واالستثمار.

وال يجــوز لرئيــس مجلــس االدارة ان يكــون عضــوا فــي اي مــن لجنــة التدقيــق، لجنــة المخاطــر، ولجنــة 
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.

•  ويجــب ان يتــم تعييــن عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين 

في اللجان المعنية بمهام قد ينتج عنها حاالت تعارض في المصالح.

وعلــى رئيــس المجلــس متابعــة أعمــال تلــك اللجــان بشــكل مســتمر للتحقــق مــن قيامهــا باألعمــال 
الموكلة إليها، والحصول على تقرير متابعة بشكل ربع سنوي على األقل.
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فيما يلي نبذة عن اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهامها:

لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة

ــر تنفيذييــن  ــة أعضــاء غي ــة الحوكمــة مــن بيــن أعضــاء المجلــس وتضــم علــى األقــل ثالث تتشــكل لجن
بينهــم عضــوًا مســتقًال واحــدًا علــى األقــل مــن اعضــاء مجلــس االدارة المســتقلين وتكــون برئاســة 
رئيــس مجلــس اإلدارة ويتــم اختيــار نائــب رئيــس للجنــة مــن ضمــن اعضائهــا  وجميعهــم لهــم حــق 
لمناقشــة  اللجنــة  اجتماعــات  فــي  الداخلــي  الشــرعي  التدقيــق  إدارة  مديــر  ويشــارك  التصويت.هــذا 
الموضوعــات المتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي دون أن يكــون لــه حــق التصويــت وفــي ظــل غيــاب كل مــن 
رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة، يقــوم الرئيــس بتعييــن الرئيــس بالنيابــة مــن بيــن أعضــاء المجلــس لعقــد 

اجتماع معين أو لفترة محددة.
العــام علــى ان ال يقــل عــدد مــرات االنعقــاد عــن  اللجنــة حســب الحاجــة لذلــك خــالل  يتــم انعقــاد 

اجتماعين في السنة.

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)

على ان يكون من متطلبات النصاب تواجد العضو المستقل 

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للحوكمة:
اإلشــراف علــى تحديــث دليــل الحوكمــة فــي البنــك ســنويا مــن قبــل وحــدة الحوكمــة، وتحديــث الدليــل 
مباشــرة إذا تــم إصــدار بنــك الكويــت المركــزي ألي تعليمــات جديــدة خاصــة بالحوكمــة، ومتابعــة تنفيــذ 
مــا يتضمنــه الدليــل مــن معاييــر وضوابــط، ومراقبــة التــزام األطــراف ذات الصلــة بــه، ورفــع تقاريــر بذلــك 
إلــى مجلــس اإلدارة. ومراجعــة وتقييــم مــدى مالئمــة ممارســات البنــك فــي مجــال حوكمــة البنــوك بمــا 
فــي ذلــك إرشــادات حوكمــة البنــوك لــدى البنــك ورفــع التوصيــة بــأي تغييــرات مقترحــة إلــى مجلــس 
اإلدارة للموافقــة عليهــا. ومراجعــة وتقييــم مــدى مالئمــة وكفايــة قواعــد وأخالقيــات الســلوك المهنــي 
لــدى البنــك ومراقبــة دمــج المبــادئ الــواردة فــي تلــك القواعــد ضمــن ثقافــة البنــك وممارســات األعمــال. 
ومراجعــة طلبــات اإلعفــاء مــن قواعــد وأخالقيــات الســلوك المهنــي لــدى البنــك ورفــع توصيــة إلــى 
المجلــس مــا إذا كان ينبغــي منــح إعفــاء خــاص. والتنســيق مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية ولجنــة التدقيــق 

للتأكد من االلتزام بدليل التدقيق الشرعي وحماية مصالح أصحاب حساب االستثمار.

وعلــى اللجنــة وضــع إجــراءات تمكــن الموظفيــن مــن االتصــال برئيــس مجلــس اإلدارة لنقــل مــا لديهــم 
من مخاوف بخصوص احتمالية حدوث مخالفات. (سياسة اإلبالغ عن المخالفات)



1

لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات

تتشــكل لجنــة مجلــس اإلدارة للمكافــآت و الترشــيحات مــن بيــن اعضــاء مجلــس اإلدارة وتضــم علــى 
االقــل ثالثــة اعضــاء غيــر تنفيذييــن بينهــم عضــوًا مســتقًال واحــدًا علــى األقــل مــن اعضــاء مجلــس 
االدارة المســتقلين، ويجــب فــور انضمامــه الــى مجلــس اإلدارة أن يكــون رئيــس اللجنــة،  ويتــم اختيــار 
نائــب رئيــس للجنــة مــن ضمــن اعضائهــا  وفــي حــال عــدم اكتمــال نصــاب اللجنــة، يســمح لرئيــس 
اللجنــة بترشــيح أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة لحضــور اللجنــة إلكتمــال النصــاب باإلضافــة الــى ضــرورة 
حضــور الرئيــس التنفيــذي ومديــر عــام إدارة المــوارد البشــرية، ومــن الممكــن عــدم حضــور الرئيــس 
التنفيــذي، ومديــر عــام المــوارد البشــرية إذا تطلــب األمــر ذلــك. ويتــم انعقــاد اللجنــة حســب الحاجــة 

لذلك خالل العام على ان اليقل عدد مرات االنعقاد عن 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)

على ان يكون من متطلبات النصاب تواجد العضو المستقل 

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات ما يلي:
رفــع التوصيــات لمجلــس االدارة بشــأن الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وفقــا للسياســات   •
والمعاييــر المعتمــدة والتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بشــأن ضوابــط الترشــيح 
لعضويــة مجلــس اإلدارة ويشــمل ذلــك التحقــق مــن المتطلبــات الالزمــة لضمــان اســتقاللية العضــو 
لعضويــة  المناســبة  المهــارات  مــن  المطلوبــة  لالحتياجــات  ســنوية  مراجعــة  واجــراء  المســتقل. 
مجلــس االدارة، واعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة عــن كل عضــو تــم ترشــيحه للمجلــس 
هــذا ويتــم اجــراء تقييــم ســنوي ألداء المجلــس ككل وأداء كل عضــو علــى حــده، مــع اجــراء مراجعــة 
ســنوية لهيــكل مجلــس االدارة ورفــع التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي يمكــن اجراؤهــا بمــا يتفــق 

.KIB مع مصلحة

ومــن ضمــن اهــداف اللجنــة مراقبــة وضمــان شــفافية تعييــن وإعــادة تعييــن أو إلغــاء عضويــة أعضــاء 
هيئــة الرقابــة الشــرعية. هــذا باإلضافــة الــى شــفافية وضــع المكافــآت والتعويضــات بمــا يتناســب مــع 
مهــام ومســئوليات أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة. واعــداد 
ــى تطبيقهــا واجــراء مراجعــة  سياســة المكافــآت ورفعهــا لمجلــس االدارة للموافقــة واإلشــراف عل
دوريــة مســتقلة لسياســة منــح المكافــآت او عندمــا يوصــي بذلــك مجلــس اإلدارة وتقديــم التوصيــات 
الــى المجلــس لتعديــل هــذه السياســة. كمــا تعمــل اللجنــة علــى تنميــة المهــارات فــي مجــال العمــل 

المصرفي والمالي من خالل حضور الندوات. 
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لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق

تتشــكل لجنــة مجلــس اإلدارة للتدقيــق مــن بيــن أعضــاء المجلــس وتضــم علــى األقــل ثالثــة أعضــاء 
غيــر تنفيذييــن بينهــم عضــوًا مســتقًال واحــدًا علــى األقــل مــن اعضــاء مجلــس االدارة المســتقلين، 
ويجــب فــور انضمامــه الــى مجلــس اإلدارة أن يكــون رئيــس اللجنــة، ويتــم اختيــار نائــب رئيــس للجنــة مــن 
ضمــن اعضائهــا ويجــب ان يكــون علــى األقــل عضويــن مــن أعضــاء لجنــة التدقيــق حاصليــن علــى 
مؤهــالت علميــة وخبــرة عمليــة فــي المجــاالت الماليــة. هــذا ويشــارك مديــر إدارة التدقيــق الشــرعي 
الداخلــي فــي اجتماعــات اللجنــة لمناقشــة الموضوعــات المتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي دون أن يكــون لــه 
الرئيــس  مــن  أي معلومــات  علــى  الحصــول  التدقيــق صالحيــة  لجنــة  لــدى  وتتوفــر  التصويــت.  حــق 
التنفيــذي باإلضافــة الــى حقهــا فــي اســتدعاء أي مديــر عــام أو عضــو مجلــس إداره لحضــور اجتماعاتهــا. 
ويجــب انعقــاد اللجنــة مــره كل ثالثــة أشــهر، علــى ان اليقــل عــدد إنعقــاد تلــك االجتماعــات عــن أربعــة 
اجتماعــات ســنويًا، كمــا يجــب ان اليقــل عــدد حضــور األعضــاء فــي االجتمــاع عــن ثالثــة أعضــاء فــي 

جميع األحوال.

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:
ــا المحاســبية ذات  ــة التدقيــق الداخلــي والخارجــي للبنــك. والقضاي مراجعــة نطــاق ونتائــج ومــدى كفاي
األثــر الجوهــري علــى البيانــات الماليــة والتأكــد مــن أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة فــي البنــك، والتأكــد 
مــن كفايــة المــوارد البشــرية المخصصــة للوظائــف الرقابيــة، ومراجعــة البيانــات الماليــة للبنــك قبــل 
عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك التأكــد مــن كفايــة المخصصــات الالزمــة ومراقبــة مســتوى 
االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعه اإلســالمية ومراقبــة اســتخدام أمــوال حســابات االســتثمار المقيــدة 
ــن البنــك وأصحــاب الحســابات  ــاح بحســب االتفــاق بي ــع المصروفــات واالرب ــم توزي ــه ت والتأكــد مــن ان
طبقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية والنظــام المعتمــد مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية ودراســة فعاليــة 
لوائــح البنــك لمراقبــة االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية والمعتمــدة مــن هيئــة الرقابــة 
الشــرعية. وتقــوم لجنــة التدقيــق باإلجتمــاع مــع المدقــق الخارجــي، المدقــق الداخلــي، مســؤولي االلتــزام 

مره واحدة على األقل في السنة وبدون حضور اإلدارة التنفيذية.
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لجنة مجلس االدارة للمخاطر

تتشــكل لجنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن 
بينهــم عضــوًا مســتقًال واحــدًا علــى األقــل مــن اعضــاء مجلــس االدارة المســتقلين، ويجــب فــور انضمامــه 

الى مجلس اإلدارة أن يكون رئيس اللجنة، ويتم اختيار نائب رئيس للجنة من ضمن اعضائها.

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)

يتــم انعقــاد اللجنــة حســب الحاجــة لذلــك خــالل العــام علــى ان ال يقــل عــدد مــرات االنعقــاد عــن أربعــة 
اجتماعات.

فــي حــال غيــاب كل مــن رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة، يقــوم الرئيــس بتعييــن الرئيــس بالنيابــة مــن بيــن 
أعضاء المجلس لعقد اجتماع معين أو لفترة محددة.

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للمخاطر ما يلي:
الحاليــة  المخاطــر  اســتراتيجية وسياســة  حــول  للمجلــس  المشــورة  تقديــم  عــن  اللجنــة مســؤولة 
والمســتقبلية للبنــك. واالشــراف علــى تطبيــق اإلدارة التنفيذيــة لهــذه االســتراتيجية. كمــا تقــوم لجنــة 
إدارة المخاطــر بمتابعــة األعمــال المصرفيــة التــي تســتخدم الصيــغ القائمــة علــى المشــاركة والمضاربــة 

أو أي صيغة تقرها هيئة 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. 

وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة باقتــراح هيــكل إدارة المخاطــر ومهامهــا ومســؤولياتها وســبل تطويرهــا، 
علــى ان يتــم مراجعــة هيــكل هــذه االدارة ومهامهــا مــن قبــل لجنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر تمهيــدًا 
العتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. يقــوم مديــر عــام إدارة المخاطــر برفــع تقاريــره مباشــرًة إلــى رئيــس 
لجنــة إدارة المخاطــر. وتقــوم لجنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر بمراجعــة سياســات وإســتراتيجيات إدارة 
المخاطــر فــي البنــك تمهيــدًا العتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة، وتقــع علــى اإلدارة التنفيذيــة مســؤولية 
تنفيــذ هــذه االســتراتيجيات باالضافــة الــى تطويــر السياســات واالجــراءات بشــأن ادارة مختلــف أنــواع 
الخدمــات  عــن مجلــس  الصــادرة  بالمعاييــر  اإللتــزام  مــدى  المخاطــر  إدارة  هــذا وتراقــب  المخاطــر. 
الماليــة اإلســالمية (IFSB) بمــا فــي ذلــك المخاطــر الشــرعية، والمخاطــر التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل 
لجنــة بــازل والمتعلقــة بمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية وفــق قــرارات هيئــة 

الرقابة الشرعية والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن بنك الكويت المركزي. 
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لجنة مجلس اإلدارة لإلستراتيجية والتمويل واالستثمار

تتشــكل لجنــة مجلــس اإلدارة لإلســتراتيجية والتمويــل واالســتثمار المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة 
مــن أربعــة أعضــاء علــى األقــل مــن أعضــاء المجلــس ويتــم اختيــار رئيــس اللجنــة ونائــب رئيــس اللجنــة 
مــن بيــن أعضائهــا، كمــا يجــب ان اليقــل عــدد حضــور األعضــاء فــي االجتمــاع عــن ثالثــة أعضــاء فــي 

جميع األحوال.

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)

يتــم انعقــاد اللجنــة حســب حاجــة العمــل علــى ان ال يقــل عــن انعقــاده مــره واحــدة كل شــهر فــي ظــل 
غيــاب كل مــن رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة، يقــوم الرئيــس بتعييــن الرئيــس بالنيابــة مــن بيــن أعضــاء 

المجلس لعقد اجتماع معين أو لفترة محددة.

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة لإلستراتيجية والتمويل واالستثمار ما يلي:
دور اللجنــة حمايــة وضمــان جــودة أصــول البنــك والتأكــد مــن أن االنكشــاف لمخاطــر التمويــل واالســتثمار 
يتوافــق مــع قواعــد وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ومــع السياســات ذات الصلــة بالبنــك، هــذا وتقــوم 
اللجنــة بمراقبــة أداء محافــظ النمويــل واالســتثمار بشــكل منتظــم ومتابعــة دور وانجــازات لجنــة ااإلدارة 
التنفيذيــة للتمويــل واالســتثمار بخصــوص التمويــالت والمحافــظ، وأن عمليــات التمويــل تضمــن أعلــى 
اإلدارة  أن  مــن  التأكــد  الــى  للبنــك. إضافــة  المالــي  االســتقرار  علــى  تأثيــر ســلبي  لهــا  وليــس  العوائــد 
التنفيذيــة علــى درايــة تامــه بالتعــرض لمخاطــر التمويــل واالســتثمار لــدى البنــك وتراقبهــا باســتمرار، 
ومتابعــة االســتثمارات والتمويــالت المتعثــرة غيــر المنتظمــة واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المالءمــة 
بهــدف الحفــاظ علــى مصالــح البنــك وجــودة أصولــه. هــذا باإلضافــة الــى دور اللجنــة فــي مراجعــة واعتمــاد 
الخطــة االســتراتيجية ووضــع اإلســتراتيجية علــى المــدى الطويــل للبنــك ومعالجــة األمــور العالقــة التــي 
اللجنــة  تنــدرج تحــت اختصــاص اي لجنــة علــى مســتوى لجــان مجلــس اإلدارة. وأيضــا مــن مهــام  ال 
معالجــة القضايــا التــي يحيلهــا مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتســهيالت التمويــالت المتعثــرة. هــذا 
وترفــع  اإلدارة  مجلــس  قبــل  مــن  لهــا  الممنوحــة  الصالحيــات  حــدود  فــي  القــرارات  اللجنــة  وتتخــذ 

التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن األمور التي تكون خارج حدود صالحياتها.

لجان اإلدارة التنفيذية 
تتضمن اللجان على صعيد اإلدارة التنفيذية اللجان الواردة أدناه:

•  لجنــة اإلدارة التنفيذيــة: اللجنــة مســؤولة عــن متابعــة تنفيــذ المشــاريع اإلداريــة وعــن كافــة األمــور 
المتعلقــة بالمــوارد البشــرية وتقنيــة المعلومــات والمشــتريات والشــؤون اإلداريــة. كمــا ينبثــق منهــا 

لجنة الفروع ولجنة تطوير المنتجات الجديدة ولجنة المشاريع الفنية.



•  لجنـــة التمويل واالســـتثمار: تقوم اللجنـــة بمراجعة واعتماد طلبات التمويل واالســـتثمار ضمن حدود 
الصالحيات المعتمدة المناطة بها. ورفع التوصية بشـــأن كافة التمويالت واالســـتثمارات الجديدة إلى 
لجنة مجلس اإلدارة لإلســـتراتيجية والتمويل واالستثمار بشـــأن كافة طلبات التمويل واالستثمار التي 
تتجاوز حدود صالحياتها. ومراجعة، ورفع التوصيات بشأن أي عرض بيع أو شراء أو دمج أو استحواذ أو 
تصفية الســـتثمارات مالية قائمة أو مباشـــرة إلى لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالســـتثمار. ومراجعة 
محفظة البنك االســـتثمارية وبشـــكل دوري، بما في ذلك على ســـبيل المثال ال الحصر االلتزام بالحدود 
وتقديـــم التوصيـــات بشـــأن اتخاذ اإلجـــراءات التصحيحية المناســـبة إلـــى لجنة مجلـــس اإلدارة للتمويل 
واالســـتثمار. وكذلك تقييم مصفوفات ومؤشرات األداء الرئيسية لالستثمار بناء على مقارنة العائدات 
الفعليـــة. ومراجعـــة واعتماد مقترحات اإلجراءات القانونية و/أو أية خطط عمل أخرى تخص مشـــكالت 
التمويـــل وذلك في حدود صالحياتها. وكذلك تقييم ســـنوي ألداء التمويل الخـــاص بالبنك ومقارنته مع 

الفترات السابقة. 

•  لجنــة المخصصــات وخســائر انخفــاض القيمــة: وهــي اللجنــة المســؤولة عــن تحليــل وتقييــم مراكــز 
االنكشــاف للمخاطــر للتســهيالت االئتمانيــة واالســتثمارات المعتمــدة لغــرض تحديــد المخصصــات، 
ومعاييــر   IFRS9  (9) رقــم  الدوليــة  المحاســبة  ومعيــار  المركــزي  الكويــت  بنــك  لمتطلبــات  وفقــًا 

المحاسبة الدولية األخرى.

•  لجنــة األصــول والخصــوم: هــي جهــة اتخــاذ القــرارات األساســية المتعلقــة بكافــة األمــور حول الرصيد 
األمثــل للموجــودات والمطلوبــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، وذلــك لضمــان نمــو 

األعمال مع الربحية وكذلك االلتزام بمتطلبات الجهات اإلشرافية. 
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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. 

KIB هيكل الحوكمة لـ

لجنة مجلس اإلدارة 
لإلستراتيجية 

والتمويل واالستثمار

2021



23

المحور الثالث: االدارة التنفيذية

يتولــى الرئيــس التنفيــذي ويعاونــه نائــب الرئيــس التنفيــذي ومجموعــة مــن المــدراء العاميــن ونوابهــم 
ومســاعديهم المؤهليــن ذوي الخبــرة لتنفيــذ السياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة حيــث يتعيــن 
علــى اإلدارة التنفيذيــة، وباشــراف مجلــس االدارة، التأكــد مــن أن أنشــطة البنــك تتســق مــع إســتراتيجية 
بالتحقــق مــن وظيفــة االلتــزام ونزعــة المخاطــر، والسياســات  العمــل، وبصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق 
ــذ قــرارات  ــة فــي تنفي المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة كمــا يعتمــد المجلــس علــى كفــاءة اإلدارة التنفيذي
المجلــس دون أي تدخــل مباشــرمن قبــل المجلــس. حيــث اإلدارة التنفيذيــة هــي المســؤولة عــن اإلشــراف 
ــى المخاطرواســتقالل  ــة عل ــال والرقاب ــى أعمــال البنــك وخاصــة فيمــا يتعلــق بضمــان االمتث ــة عل والرقاب

الوظائف والفصل بين الواجبات.
يتعيــن علــى اإلدارة التنفيذيــة ان تســاهم فــي تطبيــق الحوكمــة الســليمة للبنــك مــن خــالل الســلوك 
الشــخصي، وعــن طريــق توفيــر الرقابــة الكافيــة علــى االنشــطة التــي يقومــون بادارتهــا. ان االدارة التنفيذيــة 
المســاءلة  مــن  يعــزز  ادارة  هيــكل  وانشــاء  للموظفيــن  الواجبــات  تفويــض  عــن  المســؤولة  هــي 

والشفافية.
ويســتوجب علــى اإلدارة التنفيذيــة تزويــد المجلــس بالتقاريــر الماليــة واإلداريــة بشــفافية وموضوعيــة 

وبشكل دوري كل شهرين على االقل.

الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي

الرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي مســؤولين امــام مجلــس اإلدارة بتولــي كامــل إدارة وتقييــم 
أداء البنــك. ويقــوم الرئيــس التنفيــذي ونائبــه بــإدارة البنــك وفــق االســتراتيجية والخطــط والسياســات 
الموافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس االدارة. ويعتمــد مجلــس اإلدارة علــى مــا يتوافــر لــدى اإلدارة التنفيذيــة 

من خبرات في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس دون أي تدخل في اختصاصاتها.

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.

يتــم مراجعــة أداء الرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي علــى أســاس ســنوي مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة كمــا ينظــر فــي مكافــأة الرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي لجنــة مجلــس اإلدارة للمكافــآت 

والترشيحات وتقدم التوصية إلى المجلس بعد المراجعة السنوية لألداء.
علمــًا بــأن الرئيــس التنفيــذي، الــذي يتــم تعيينــه كمديــراداري، ال يحــق لــه الحصــول علــى مخصصــات المديــر 

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.

ونشــاطاته،  البنــك  عمــل  إســتراتيجية  مــع  يتالئــم  تنظيمــي  هيــكل  اعتمــاد  اإلدارة  مجلــس  علــى 
لجميــع  واإلجــراءات  والسياســات  والمســؤوليات،  للوظائــف  المفصلــة  الوظيفيــة  والتوصيفــات 
الوظائــف والعمليــات المصرفيــة، ويتــم مراقبــة تنفيــذ مــا ســبق مــن قبــل التدقيــق الداخلــي علــى هــذه 
السياســات واإلجــراءات وتحــدد واجبــات ومســؤوليات كل وظيفــة، والصالحيــات وخطــوط االتصــال 
لإلدارييــن علــى مختلــف مســتوياتهم االداريــة بطريقــة تحقــق بهــا الرقابــة الثنائيــة ومبــدأ الفصــل فــي 

المسؤوليات لتجنب تعارض المهام.
يجــري KIB مراجعــة الضوابــط الداخليــة الســنوية (ICR) مــن خــالل مدققيــن مســتقلين معتمديــن غيــر 

مدققي حسابات البنك الخارجيين لضمان كفاية نظم الرقابة الداخلية.
وقــد تــم وضــع إجــراءات تمكــن الموظفيــن مــن االتصــال برئيــس مجلــس االدارة لالبــالغ عــن مخاوفهــم 
البنــك  توفيــر  التأكيــد علــى  اإلجــراءات  ان تتضمــن هــذه  حــدوث مخالفــات. ويجــب  احتماليــة  بشــأن 
الحمايــة لهــؤالء المبلغيــن بمــا يعطيهــم الطمأنينــه الكافيــة لعــدم تعرضهــم ألي تهديــد او جــزاءات 

حتى في حالة عدم ثبوت ما يؤكد هذه المخاوف.

إطار حوكمة المخاطر

يتعيــن علــى البنــك تعريــف وتحديــد المخاطــر والرقابــة عليهــا علــى مســتوى كل وحــدة وعلــى مســتوى 
البنــك ككل، كمــا يتعيــن أن تكــون إدارة المخاطــر والبنيــة التحتيــة للرقابــة الداخليــة متماشــية مــع 
التغيــرات فــي أوجــه المخاطــر لــدى البنــك.   وتشــمل إدارة المخاطــر، بصفــة عامــة، تحديــد المخاطــر 
هــذا  ومراقبــة  المخاطــر،  تلــك  علــى  البنــك  انكشــاف  وقيــاس  وتقييمهــا،  البنــك  فــي  األساســية 
االنكشــاف فــي إطــار نزعــة المخاطــر لــدى البنــك، وتحديــد االحتياجــات الرأســمالية علــى أســاس مســتمر، 
ومراقبــة وتقييــم القــرارات المتعلقــة بقبــول أنــواع معينــة مــن المخاطــر.  ويجــب أن يتضمــن إطــار 
مســؤوليات تنظيميــة معّرفــة بشــكل جيــد   (Risk Governance Framework) المخاطــر  حوكمــة 

بالنسبة إلدارة المخاطر والتي يشار إليها عادة بخطوط الدفاع الثالث، وهي:

تنطــوي وظائفهــا  والتــي   (Business Line) فــي وحــدة األعمــال  يتمثــل  والــذي  الدفــاع األول:   • خــط 
ونشــاطها علــى احتماليــة خلــق مخاطــر للبنــك، وبالتالــي مســؤولية هــذه المجموعــات فــي تقييــم وإدارة هــذه 

المخاطر.

 Risk Management Team and) خــط الدفــاع الثانــي:  والــذي يشــمل وظيفتــي إدارة المخاطــر وااللتــزام •
Compliance Functions) وبحيــث تكــون إدارة المخاطــر مســتقلة تعــزز وتكمــل وظيفــة خــط الدفــاع األول 
مــن خــالل مراقبــة ورفــع التقاريــر لــإلدارة واإلشــراف علــى أوجــه مخاطــر البنــك وتقييمهــا بشــكل مســتقل 
عــن خــط الدفــاع األول. يتضمــن خــط الدفــاع الثانــي أيضــا وظيفــة االلتــزام والتــي تشــمل مراقبــة االلتــزام 

بالقوانين والتعليمات الرقابية وقواعد الحوكمة، وهذه الوظائف مستقلة عن خط الدفاع األول.

• خــط الدفــاع الثالــث: والــذي يتمثــل فــي وظيفــة التدقيــق الداخلــي (Internal Audit Function) وهــي 
وظيفة مستقلة عن خطي الدفاع األول والثاني.

242021

يجــري KIB مراجعــة الضوابــط الداخليــة 
مدققيــن  خــالل  مــن   (ICR) الســنوية 
مدققــي  غيــر  معتمديــن  مســتقلين 
لضمــان  الخارجييــن  البنــك  حســابات 

كفاية نظم الرقابة الداخلية. وقد 
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إدارة المخاطر

يتعيــن اعتمــاد سياســات شــاملة للرقابــة وإدارة المخاطــر تصــف أدوار ومســؤوليات المجلــس، ولجنــة 
المخاطر، ومدير عام إدارة المخاطر.

التفويــض  ولديــه  البنــك  فــي  المخاطــر  ادارة  مهــام  عــن  المخاطــر مســؤوال  إدارة  عــام  مديــر  يعتبــر 
باالتصــال المباشــر مــع رئيــس مجلــس االدارة ورئيــس لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس. كمــا أنــه 
لــدى مديــر عــام المخاطــر القــدرة علــى التأثيــر فــي قــرارات البنــك المتعلقــة باالنكشــاف علــى المخاطــر وال 
يجــوز عــزل او ابعــاد مديــر عــام المخاطــر مــن منصبــه ألي ســبب مــن االســباب إال بموافقــة مســبقة مــن 
مجلــس اإلدارة ومناقشــة األســباب مــع بنــك الكويــت المركــزي قبــل عزلــه وذلــك بنــاءًا علــى التعليمــات 

الصادرة عن بنك الكويت المركزي المحور الرابع – إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية.

تعتبــر إدارة المخاطــر مســؤولة عــن تحديــد وقيــاس ومراقبــة وتخفيــف المخاطــر وإعــداد التقاريــر حــول 
انكشاف البنك.

ووظيفــة إدارة المخاطــر مســتقلة عــن وحــدات االعمــال االخــرى مــع الســماح لهــذه اإلدارة بالوصــول 
إلــى األنشــطة والعمليــات المختلفــة فــي البنــك لفهــم طبيعتهــا او طلــب بيانــات معينــة المكانيــة 

تقييم مخاطر انكشافاتها بشكل صحيح.

يتعّيــن علــى مجلــس اإلدارة التأكــد مــن اجــراء اختبــارات الضغــط دوريــًا لقيــاس قــدرة البنــك علــى تحمــل 
الفرضيــات  اعتمــاد  فــي  رئيســي  دور  للمجلــس  يكــون  أن  وعلــى  المرتفعــة  والمخاطــر  الصدمــات 
والســيناريوهات المســتخدمة ومناقشــة نتائــج هــذه االختبــارات واعتمــاد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا 

بناًء على هذه النتائج.

يتعّيــن إعطــاء وظيفــة إدارة المخاطــر صالحيــة الوصــول إلــى جميــع خطــوط النشــاط المصرفــي التــي 
تنطــوي علــى احتمــال توليــد مخاطــر عاليــة للبنــك، وذلــك باإلضافــة إلــى صالحيــة رفــع التقاريــر مباشــرة 
إلــى كل مــن رئيــس لجنــة إدارة المخاطــر واإلدارة التنفيذيــة، وبحيــث تتضمــن هــذه التقاريــر معلومــات 
 Risk) لجميــع أنشــطة البنــك مقارنــة مــع وثيقــة نزعــة المخاطر (Risk Profile) حــول منظومــة المخاطــر

Appetite) ومعالجة أي انحراف سلبي.

مخاطر نظم أمن المعلومات واألمن السيبراني: 

وفــي ضــوء األهميــة المتزايــدة ألمــن المعلومــات فــي العمــل المصرفــي والمالــي وفــي ظــل التحديــات 
المترتبــة علــى المخاطــر الناتجــة عــن التطــور المتســارع للتقنيــات الحديثــة المســتخدمة فــي مجــال 
العمــل المصرفــي، فإنــه يتعيــن علــى مجلــس إدارة KIB تعميــق الوعي في مجال أمن المعلومات، وتركز 
جهــوده فــي اختيــار النظــم التــي مــن شــأنها تعزيــز نظــم حمايــة أمــن المعلومــات فــي مواجهــة مخاطــر 

االختراق عبر االنترنت )مخاطر أمن المعلومات واألمن السيبراني( ، وفي هذا الشأن:

•  يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة اعتمــاد االســتراتيجيات والسياســات والضوابــط الخاصــة بنظــم أمــن 
المعلومات واألمن السيبراني.

•  يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة أن يمتلــك قــدرًا كافيــًا مــن المعرفــة والخبــرة المتعلقــة بمخاطــر أمــن 
المعلومات واألمن السيبراني. 
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ــر متابعــة لمخاطــر أمــن  ــة بإعــداد تقاري •  علــى مجلــس اإلدارة التأكيــد علــى أهميــة قيــام اإلدارة التنفيذي
المعلومــات واألحــداث الســيبرانية وأن اإلدارة التنفيذيــة مطلعــة علــى أحــدث التطــورات المتعلقــة 

بمواجهة هذه المخاطر.

•  علــى مجلــس اإلدارة مناقشــة نزعــة المخاطــر الخاصــة بأمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني لــدى 
البنك بشكل منتظم خالل اجتماعات المجلس ومراجعة مستوياتها واتجاهاتها بشكل مستمر.

•  يجــب علــى البنــك أن ينشــئ وظيفــة ألمــن المعلومــات، معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، وتكــون مســتقلة 
عــن عمليــات تكنولوجيــا المعلومــات، يرأســها متخصــص فــي أمــن المعلومــات ولديــه المهــارات 
بتنفيــذ  الخاصــة  والمعاييــر  السياســات  عــن وضــع  يكــون مســؤوًال  الالزمــة،  والكفــاءة  والمعرفــة 
وتشــغيل ومراقبــة ضوابــط األمــن الســيبراني بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية البنــك ونزعــة المخاطــر، 
ــى أي اســتثناء مــن تلــك السياســات مــع مراعــاة  ــى الموافقــات الالزمــة عل والتأكــد مــن الحصــول عل
ــر إلــى مجلــس  التعليمــات الرقابيــة المعمــول بهــا ونزعــة المخاطــر لــدى البنــك. ويقــوم برفــع التقاري
اإلدارة حــول قــدرة البنــك علــى إدارة مخاطــر أمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني ومتابعــة تنفيــذ 

األهداف الخاصة بها من خالل لجنة إدارة المخاطر.

•  يتعيــن علــى موظفــي أمــن المعلومــات توفيــر الوعــي الــالزم بمخاطــر األمــن الســيبراني، والتدريبــات 
الفعالة لجميع الموظفين وموردي الطرف الثالث (Third Party Vendors) ، كلما تطلب األمر.

•  يتعيــن علــى البنــك االســتعانة بجهــة خارجيــة متخصصــة ومســتقلة للقيــام بتقييــم واختبــار قــدرة البنــك 
علــى مواجهــة وإدارة مخاطــر أمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني فــي ضــوء أحــدث الممارســات 

العالمية وذلك بصفة سنوية، وكلما تطلب األمر.

•  يتعيــن إضافــة نظــم إدارة مخاطــر أمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني للتقييــم الســنوي الداخلــي 
.(ICR) Internal Control Review لنظم الرقابة الداخلية

حوكمة االلتزام

تعتبــر وظيفــة االلتــزام مــن العناصــر األساســية فــي إطــار إدارة المخاطــر للبنــوك نظــرًا للطبيعــة 
الخاصــة لمخاطــر عــدم االلتــزام والتــي تشــمل مخاطــر العقوبــات القانونيــة، أوالرقابيــة، أوالمخاطــر 
الماليــة، أومخاطــر الســمعة وغيرهــا التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك فــي حــال عــدم االلتــزام بالقوانيــن 

واألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك المهني ا ولممارسات المصرفية السليمة، وعليه:

1- يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد مهام ومسؤوليات اإلدارة المسؤولة عن االلتزام.

2- علــى المجلــس اعتمــاد سياســة لضمــان التــزام البنــك بجميــع التشــريعات ذات العالقــة بأنشــطة 
البنك، مع مراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها.

3- يتعيــن أن يتوفــر إلدارة االلتــزام االســتقاللية والصالحيــات الكافيــة بمــا يضمــن فعاليــة وظيفــة 
االلتــزام فــي البنــك، ويتعيــن علــى إدارة البنــك عــدم التدخــل فــي أعمــال إدارة االلتــزام، مــع إعطائهــا 

صالحيات للوصول إلى مجلس اإلدارة.

البنــك  التــزام  يتعيــن علــى إدارة االلتــزام إخطــار مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا حــول   -4
بالتشــريعات والتعليمــات والضوابــط الرقابيــة، واطالعهــم بشــكل دائــم علــى آخــر التطــورات فــي 

هذا المجال.
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5- يتعيــن علــى إدارة االلتــزام القيــام مــرة علــى األقــل ســنويًا بتحديــد وتقييــم المواضيــع المتعلقــة 
بمخاطر عدم االلتزام التي تواجه البنك وخطط البنك بشأن مدى كفاءة إدارة هذه المخاطر.

6- تقــوم إدارة االلتــزام برفــع تقاريرهــا حــول كفــاءة إدارة البنــك لتلــك المخاطــر إلــى مجلــس اإلدارة أو 
لجنة االلتزام المنبثقة عن المجلس، إن وجدت.

7- بالّرغــم مــن أهميــة الــدور المنــوط بــإدارة االلتــزام فــي ضمــان اســتيفاء البنــك لمتطلبــات جميــع 
التشــريعات والتعليمــات والضوابــط الرقابيــة المتعلقــة بأنشــطة البنــك، إال أن هــذه المســؤولية 

تظل قائمة على عاتق مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا في البنك.

التدقيق الداخلي

لــدى البنــك مهــام تدقيــق داخلــي مســتقلة برئاســة المدقــق الداخلــي العــام، الــذي يتــم مــن خاللــه تزويــد 
المجلــس واإلدارة التنفيذيــة بالتقاريــر الالزمــة لضمــان ضبــط اإلجــراءات وفــق السياســات المعتمــدة 

من المجلس ويتم اإلمتثال بها. 

التدقيــق الداخلــي لديــه حــق الوصــول إلــى أي معلومــات أو أي موظــف فــي البنــك وكذلــك لديــه الســلطة 
الكاملة ألداء المهام المستندة إلى التدقيق الداخلي.

يتعيــن أخــذ موافقــة مجلــس اإلدارة عنــد تعييــن المدقــق الداخلــي العــام،  وتقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي 
برفع تقاريرها الى رئيس لجنة التدقيق.

ويجــب أن يســتند نطــاق التدقيــق علــى العوامــل التاليــة: طبيعــة وتعقيــد األعمــال، حجــم وتعقيــد 
ــا المعلومــات،  ــة تكنولوجي ــة وتفويــض الســلطة، مــدى وفعالي المعامــالت، درجــة المخاطــرة، المركزي

ومدى االمتثال التنظيمي
.

المسؤوليات األساسية إلدارة التدقيق الداخلي هي كما يلي:

•  التحّقــق مــن كفايــة وفاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة وتقييمهــا والتحقــق مــن أن نظــم الرقابــة الداخليــة 
الوقــت  فــي  ومراجعتهــا  مراقبتهــا  ويتــم  بالشــمولية  تتســم  واإلداريــة  الماليــة  باألمــور  المتعلقــة 

المناسب.

تــــام مــع القوانيــــن ذات الصلـــــة،  التحقــق مــن أن السياســــات الداخليــــة للبنــــك هــــي فــي توافــق    •
والسياسات واألنظمة والتعليمات.

•  القيــام بإجــراءات الفحــص الخــاص بأنشــطة وعمليــات محــددة ذات العالقــة بالمركــز المالــي للبنــك، 
وأنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر وغيرها.

يجــب علــى البنــك عــدم القيــام بإســناد خارجــي (Outsourcing) ألي مــن المهــام األساســية للتدقيــق 
الداخلــي، ويتعيــن أخــذ موافقــة بنــك الكويــت المركــزي فــي الحــاالت التــي يــرى فيهــا البنــك إســناد بعــض 

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

يجــب علــى المدقــق الخارجــي ان يتأكــد مــن تفعيــل بيئــة حوكمــة ســليمة تنعكــس فــي الســجالت 
والتقاريــر الماليــة للبنــك، ويتــم اختيــار مدقــق حســابات خارجــي ويعيــن مــن قبــل المســاهمين بنــاء علــى 
توصيــة مــن لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة. عنــد قيــام مجلــس اإلدارة بتكليــف مكاتــب التدقيــق 
الخارجــي أو الجهــات االستشــارية األخــرى )مــن غيــر المدققين الخارجيين للبنــك( لمراجعة وتقييم نظم 
الرقابــة الداخليــة بهــدف التحقــق مــن كفايــة وفاعليــة هــذه النظــم، فإنــه يتعّيــن توجيــه هــذه المكاتــب 
والجهــات نحــو تركيــز عمليــة المراجعــة علــى المجــاالت التــي تنطــوي علــى مخاطــر، والتــي قــد تعــّرض 
البنــك لمخاطــر تشــغيل مرتفعــة، والمجــاالت األخــرى التــي قــد تتكشــف أهميــة مراجعتهــا فــي ضــوء 

تقارير ومالحظات وتوجيهات بنك الكويت المركزي.

يتعيــن علــى لجنــة التدقيــق وضــع المعاييــر المناســبة للتحقــق مــن أن عمليــة التدقيــق الخارجــي تتــم 
باألســلوب الــذي يحقــق مبــدأ التدقيــق المــزدوج (Dual Audit) يتعيــن على المدقــق الخارجي تزويد لجنة 
التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بنســخة مــن تقريــر التدقيــق، ويجتمــع المدقــق الخارجــي مــع 
لجنــة التدقيــق لمناقشــة هــذه التقاريــر ومــا قــد يكــون هنــاك مــن مالحظــات مهمــة حــول امــور البنــك، 
ويتعيــن علــى لجنــة التدقيــق ان تجتمــع مــع المدقــق الخارجــي بــدون حضــور اإلدارة التنفيذيــة مــرة 

واحدة على األقل سنويًا.

ال يجــوز علــى المدقــق الخارجــي بتقديــم خدمــات تدقيــق داخلــي للبنــك حيــث انــه يقــوم البنــك بالتأكــد مــن 
أن األعمال األخرى خارج نطاق التدقيق ال تتضارب مع وظائف مدقق الحسابات الخارجي.

كمــا ان الشــريك فــي مكتــب التدقيــق والمســؤول عــن تدقيــق الحســابات فــي البنــك يجــب ان يتــم 
تدويره كل أربع سنوات أو اقل.

يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة وضــع السياســات المناســبة بشــأن إجــراء تدويــر (Rotation) لمكاتــب 
التدقيــق الخارجــي، وذلــك لضمــان عــدم التراخــي فــي اإلشــراف الــذي قــد ينتــج بســبب اســتمرار مكتــب 

التدقيق الخارجي لسنوات طويلة في تغطية نفس مجاالت التدقيق.

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

يشــرف مجلــس االدارة علــى تصميــم ومراقبــة ومراجعــة نظــام المكافــآت للبنــك للتأكــد مــن أنهــا 
تعمل بالشكل المطلوب. 

إلــى مجلــس االدارة فيمــا  لجنــة مجلــس اإلدارة للمكافــآت والترشــيحات تقــوم بوضــع التوجيهــات 
يتعلق بجميع المسائل ذات الصلة بالمكافآت.

سياســة إدارة الرواتــب ضمــن سياســات المــوارد البشــرية فــي البنــك هــي بمثابــة سياســة المكافــآت 
وتشــتمل علــى جميــع المتطلبــات كمــا هــو مذكــور ضمــن تعليمــات حوكمــة الشــركات مــن بنــك الكويــت 
المركــزي، وتشــمل هــذه السياســة جميــع الجوانــب والمكونــات مــن المكافــآت الماليــة مــع األخــذ فــي 
االعتبــار تعزيــز إدارة المخاطــر فــي البنــك. ويتــم تصميــم السياســة لجــذب الفنييــن المؤهليــن والخبــراء. 
هــذا ويتعيــن أن تكــون مراجعــة سياســة منــح المكافــآت الماليــة لتضمــن مالءمتهــا وفعاليتهــا جــزءًا 

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.  Ø
- الحوافز طويلة األجل.  Ø

المبادئ التوجيهية في إدارة المكافآت لإلدارة التنفيذية وهي:

•  يجــب أن يتــم تعييــن جميــع العناصــر علــى المســتوى المناســب مــع مراعــاة ممارســات الســوق فــي 
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.

•  توافــر خطــة معتمــدة لتقييــم وقيــاس أداء الموظفيــن علــى جميــع المســتويات بموضوعيــة علــى 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

يــدرك البنــك أن نظــام اإلفصــاح هــو أداة فعالــة للتأثيــر علــى ســلوك البنــك وحمايــة المســتثمرين، 
وتعزيــز ثقتهــم وعلــى البنــك تزويــد مســاهميه وأصحــاب المصالــح علــى معلومــات دقيقــة، شــاملة، 
مفصلــة، وفــي الوقــت المناســب، قــادرة علــى تقييــم أداء البنــك، واتخــاذ قــرارات فعالــة. وكذلــك فــإن 
تطويــر العنصــر البشــري المناســب للمشــاركة والقيــام بأعبــاء هــذه الممارســة وتحديــد االختصاصــات 
والمســؤوليات هــي أمــور أساســية وركائــز لنظــام جيــد لإلفصــاح والشــفافية يدعــم تطبيقــات جيــدة 

لحوكمة البنوك، ومن ثم شيوع الثقة في ممارسات البنك.

ويلتزم البنك بما يلي:

خارجيــا  المتاحــة  المعلومــات  إلــى  للوصــول  الفرصــة  لديهــم  المصالــح  أصحــاب  أن  مــن  التأكــد    •
والصادرة عن البنك.

•  االمتثال بااللتزامات بموجب قواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي.

•  توفيــر معلومــات كاملــة وفــي الوقــت المناســب لهيئــة أســواق المــال وشــركة بورصــة الكويــت حــول 
أنشطة البنك.

التقاريــر  يتضمــن  ان  علــى  للبنــك  االلكترونــي  الموقــع  علــى  والبيانــات  المعلومــات  وجــوب نشــر    •
السنوية والربع سنوية باللغتين العربية واإلنجليزية.

ويلتــزم البنــك باالفصــاح فــي الوقــت المناســب والدقيــق لجميــع المــواد الصــادرة، بمــا فــي ذلــك 
على سبيل المثال ال الحصر:

•  النتائج المالية والتشغيلية.
•  أهداف البنك.

•  ملكية الحصة الرئيسية. 

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

•  المخاطر المتوقعة.
•  أي معلومــات جوهريــة طبقــًا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي وهيئــة أســواق المــال وشــركة 

بورصة الكويت.

لــدى البنــك وحــدة لالفصــاح، تقــوم بتنفيــذ مــا ورد فــي دليــل سياســة اإلفصــاح عــن المعلومــات بمــا فــي 
ذلــك السياســات واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل وحــدة االفصــاح لالبــالغ عــن المعلومــات إلــى 
أســواق المــال، والمســاهمين وأصحــاب المصالــح وضمــان وجــود الضوابــط المناســبة للكشــف فــي 
اللوائــح  مــع  يتماشــى  بمــا  بالبنــك  المتعلقــة  األساســية  للمعلومــات  والدقيــق  المناســب  الوقــت 
والنظــم المتعلقــة، والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، ومتطلبــات بــازل وكذلــك تعليمــات الحوكمــة 

الصادرة من بنك الكويت المركزي.
التــى  البيانــات  التنفيذيــة يتضمــن  البنــك بســجل افصــاح ألعضــاء مجلــس االدارة واالدارة  يحتفــظ 
تتطلبهــا الجهــات الرقابيــة مــع تحديثهــا بصفــة دوريــة. - يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي ، وكجــزء مــن 

االلتزام بالشفافية واإلفصاح:
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•  مؤهــالت وخبــرات الرئيــس التنفيــذي للبنــك ونوابــه ومســاعديه، ومعلومــات عــن كل عضــو مجلــس 
إدارة مــن حيــث تاريــخ تعينــه فــي المجلــس ومؤهالتــه وخبراتــه، عضويتــه فــي لجــان المجلــس، وبيــان 
أســماء األعضــاء المســتقلين فــي تلــك اللجــان، ومــدى التــزام كل عضــو بحضــور اجتماعــات مجلــس 
اإلدارة خــالل العــام بمــا فــي ذلــك بيــان عــدد حضــور هــذه االجتماعــات، باإلضافــة إلــى العضويــة فــي 

مجالس إدارة شركات أخرى.
•  ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس، وأية صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.

•  عدد مرات اجتماع المجلس ولجان المجلس.
•  شهادة المجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

فــي  تحــدث  تغيــرات  وأيــة  اجتماعاتهــا  فــي حضــور  األعضــاء  انتظــام  ومــدى  اإلدارة  مجلــس  لجــان    •
عضويتها خالل العام وأبرز المهام التي قامت بها خالل العام.

ــن علــى البنــك اإلفصــاح فــي بياناتــه الماليــة الســنوية عــن المعلومــات الخاصــة بمنــح المكافــآت  •  يتعّي
تحليــل  مــع  فئــة،  كل  وعــدد موظفــي  فئــة  لــكل  ومبالغهــا  الموظفيــن  لفئــات  الممنوحــة  الماليــة 

للعناصر الثابتة والمتغيرة وأشكال الدفع.
•  حزمة المكافآت المدفوعة لكل من اآلتي، كل على حدة:

•   حزمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (كمجموعة).
•  خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت مــن البنــك، يضــاف إليهــم الرئيــس التنفيــذي 

والمدير المالي ورئيس التدقيق الداخلي ورئيس المخاطر إن لم يكونوا من ضمنهم (كمجموعة).
•   اإلفصــاح عــن طبيعــة وحجــم معامــالت البنــك مــع األطــراف ذات العالقــة ممــن لهــم تأثيــرات أو 

سيطرة على البنك بما في ذلك موظفي اإلدارة في المناصب الرئيسية لدى تلك األطراف.
•   اإلفصــاح عــن اإلطــار الــذي يتــم مــن خاللــه تحضيــر البيانــات الماليــة، ومــدى توافقهــا مــع المعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة والقوانيــن والقــرارات والتعليمــات الصــادرة فــي هــذا الشــأن وبصفــة خاصــة 

تعليمات بنك الكويت المركزي.
•   اإلفصــاح عــن النظــم واآلليــات المطبقــة لــدى البنــك مــن أجــل إدارة ورقابــة جيــدة للمخاطــر المختلفــة 

لكافة أنشطة البنك والعمل المصرفي والمالي.
•   ملخــص عــن سياســة المكافــآت وعلــى النحــو الــوارد تحــت بنــد " متطلبــات اإلفصــاح "مــن محــور نظــم 

وسياسة منح المكافآت.
•   المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك (المســاهم أو الجهــات ذات العالقــة والتــي تملــك أولديهــا ســيطرة 

على أكثر من 5% من رأسمال البنك).
•  دليل حوكمة البنك ومدى االلتزام بما ورد به من بنود.

المجلــس هــو المســؤول فــي النهايــة عــن ضمــان ســالمة ودقــة ونزاهــة المعلومــات التــي يكشــف عنهــا 
ويراقــب  اإلفصــاح،  وإجــراءات  لسياســات  الســليم  للتنفيــذ  الالزمــة  واآلليــات  الضوابــط  وجــود  مــع 

المجلس االمتثال لسياسة اإلفصاح وتتخذ االجراءات التصحيحية عند الضرورة.
المتعلــق  البنــك باالفصــاح عــن أي معلومــات ســرية وخاصــة فــي طبيعتهــا واإلفصــاح  يقــوم  لــن 
البنــك  مــادي علــى اســتثمارات  تأثيــر  لهــا  يكــون  أن  يمكــن  التــي  األنظمــة  أو  بالعمــالء، والمنتجــات 
ــن  ــي ال يمكــن االفصــاح عنهــا، ل ــي ســتضعف موقــف البنــك التنافســي والت والمنتجــات أو النظــم، الت
يقــوم البنــك باإلفصــاح عــن أي معلومــات أو بيانــات، والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر عكســي علــى مركزهــا 

المالي، إال للجهات المحددة وفقا للقانون والضوابط. 

المراجع:
•  دليل سياسة االفصاح

ØØØØØ ØØØØØ
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المحور السابع: البنوك ذات الهياكل المعقدة

االطالع على الهيكل

يجــب علــى مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة ان يكونــا علــى اطــالع كامــل لهيــكل العمليــات الخاصــه بالبنــك 
والمخاطر المتعلقة بها، باالضافة الى المعرفة التامة لهيكل مجموعة  KIB وتنظيم المجموعة من حيث 

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

والتأكــد مــن وجــود مقاييــس ونظــم ســليمة وفعالــة للحصــول علــى المعلومــات وتبادلهــا بيــن كيانــات 
المجموعة إلدارة مخاطر المجموعة ككل والرقابة الفعالة عليها.

لتعزيــز الحوكمــة الســليمة للمجموعــة، فإنــه يتعيــن تدعيــم إدارات المخاطــر وااللتــزام اوالتدقيــق الداخلــي 
للكيانــات الفرديــة فــي المجموعــة مــن خــالل القيــام بعمليــة تقييــم دوري للمخاطــر المقترنــة بهيــكل 

المجموعة، وبحيث يتم هذا التقييم بصورة نصف سنوية كحد أدنى.

تأسيس هياكل جديدة

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

وجــود إجــراءات مركزيــة للموافقــة والرقابــة علــى تأســيس كيانــات قانونيــة جديــدة بنــاء علــى معاييــر 
محددة تشمل القدرة على اإلشراف والوفاء بالمتطلبات الالزمة.

والقــدرة علــى اســتخراج معلومــات حــول هيــكل البنــك، بمــا فــي ذلــك نــوع، وميثــاق، هيــكل ملكيــة 
ونشاط كل كيان قانوني.

ومالحظــة المخاطــر المقترنــة بالهيــكل المعقــد والعمــل علــى تجنــب بنــاء الهيــاكل المعقــدة غيــر 
الضرورية.

المراجع:
•  سياسة االستثمار.

322021



33

المحور الثامن: حماية حقوق المساهمين

االطالع على الهيكل

يضمــن المجلــس حمايــة حقــوق مســاهميه بمــا فــي ذلــك مســاهميه الصغــار وكذلــك أصحــاب المصالــح 
فــي البنــك فــى ضــوء قانــون الشــركات الكويتــي وبنــك الكويــت المركــزى وتنظيــم المهنة المصرفيــة رقم 32 
لســنة 1968 وتعديالتــه، وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي عــن الحوكمــة، والئحــة النظــام األساســي 
والسياســات الداخليــة للبنــك والتــي تشــمل علــى ضوابــط وأســس حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب 

المصالح والقوانين االخرى ذات الصلة.

حقوق المساهمين

•  حـــق المراجعـــة والمشـــاركة في القرارات المتعلقـــة بتعديل الئحة النظام األساســـي للبنك وكذلك 
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 المشـــاركة 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 اســـتالم العائد على األســـهم وكذلك المشـــاركة 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

أصحــاب المصالــح هــم علــى صلــة بنجــاح الكيــان ويــدرك المجلــس أن النجــاح النهائــي لمصرفنــا هــو 
نتيجــة للجهــود المشــتركة للعديــد مــن األطــراف بمــا فــي ذلــك المودعيــن والمقترضيــن والموظفيــن 
اإلجــراءات  وتؤكــد  مصرفنــا.  مــع  تجاريــة  عالقــات  لديهــا  التــي  األخــرى  واألطــراف  والمســتثمرين 
وفقــا  المصالــح  أصحــاب  حقــوق  احتــرام  أهميــة  علــى  وممارســاته  وسياســاته  للبنــك  المتنوعــة 

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.
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مسئوليات مالك الدليل

لجنــة الحوكمــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة هــي المســؤولة عــن تحديــث هــذا الدليــل، ورصــد االمتثــال 
من قبل األطراف المعنية داخل البنك على ان يخضع الدليل للمراجعة السنوية.

يتــم نشــر الدليــل علــى الموقــع االلكترونــي للبنــك باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ويكــون متــاح لالطــالع 
من قبل الجميع.

تقــوم وحــدة الحوكمــة بالبنــك بإنشــاء نظــام لتحديــد وقيــاس االمتثــال بهــذا الدليــل، ويتــم إبــالغ لجنــة 
مجلس اإلدارة للحوكمة بأي انتهاك له وبدورها االبالغ حيال ذلك.

عقوبات عدم االمتثال بالدليل

مــن اجــل التقيــد الدقيــق وتنفيــذ أحــكام هــذا الدليــل، يجــب فــرض العقوبــات التاليــة، بعــد اإلشــعار، علــى 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ومديــري البنــك والموظفيــن والشــركات التابعــة والزميلــة ومديريهــا والموظفيــن 

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.

وتكــون لجنــة مجلــس اإلدارة للحوكمــة مســؤولة عــن تحديــد االنتهــاكات مــن خــالل التبليــغ وعلــى أن 
توصي بالعقوبة المفروضة على هذا االنتهاك، وعرضة على المجلس للمراجعة والموافقة.
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