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      المقدمة
يلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع الموظفيــن فــي بنــك الكويــت الدولــي بحوكمة فعالة، 

كمــا يلتــزم مصرفنــا بتعزيــز النزاهــة والحفــاظ علــى أعلــى مســتوى مــن الســلوك المهنــي واألخالقــي 

فــي كافــة أنشــطته.

      رسالتنا
نحــن فخــورون بــأن بنــك الكويــت الدولــي أول بنــك متخصــص يتحــول وفــق الشــريعة اإلســالمية. 

وســنظل ملتزمــون بمهمتنــا التــي تتمثــل بالمشــاركة فــي نجــاح االقتصــاد الكويتــي، وخدمــة عمالئنــا 

وتوفيــر احتياجاتهــم المصرفيــة، وتنميــة أموالهــم وتزويدهــم بمتطلباتهــم مــن خــالل تطبيــق أفضــل 

الممارســات والمعأييــر المصرفيــة الماليــة.

 نحــن نلتــزم بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية، ورفــع قيــم البنــك وتنميــة األصــول، وتقديــم خدمــات 

بطريقــة ميســرة وموثوقــة لعمالئنــا وبجــودة عاليــة.

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

• الكفاءة المهنية عند التواصل مع العمالء.

• االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية.

• االلتزام بالمعأيير الرقابية.
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الشيخ محمد جراح الصباح
 رئيس مجلس اإلدارة

      كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ــى مضاعفــة مخاطــر العمــل المصرفــي ممــا  ــة األعمــال إل ــى بيئ ــي طــرأت عل ــرات الت لقــد أدت التغي
دفــع الســلطات الرقابيــة والعديــد مــن المنظمــات العالميــة المختصــة مثــل لجنــة بــازل والبنــك 

الدولــي إلــى تبنــي معأييــر ومبــادئ الحوكمــة الرشــيدة وأفضــل الممارســات المتبعــة.
أن تطبيــق معأييــر الحوكمــة الرشــيدة وااللتــزام بهــا ســوف يــؤدي إلــى اســتمرارية النمــو اآلمــن 
لمختلــف نشــاطات البنــك، وذلــك مــن خــالل تكويــن ثقافــة تحفــز المــدراء التنفيذييــن والمســؤولين 

علــى زيــادة كفــاءة البنــك التشــغيلية ونمــو الربحيــة.
والتزامــًا بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي الصــادرة بتاريــخ 2012/6/20 بخصــوص قواعــد ونظــم 
الحوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة والســارية اعتبــارًا مــن 2013/7/1 فقــد تــم اعتمــاد دليــل الحوكمــة 
ــز تطبيــق مبــادئ الحوكمــة الســليمة مــن خــالل تحديــد  الحالــي ببنــك الكويــت الدولــي مــن أجــل تعزي
أهــداف واضحــة علــى مســتوى اإلدارات بمــا يعكــس الحــرص علــى تبنــي أفضــل المعأييــر الدوليــة 
للحوكمــة. كمــا نــود أن نشــير إلــى أن بنــك الكويــت المركــزي قــد اســتصدر تعليمــات حوكمــة الرقابــة 
الشــرعية بتاريــخ 2016/12/20 علــى أن يتــم العمــل بموجبهــا فــي 2018/1/1 وقــد تــم دمــج هــذه 
التعليمــات فــي سياســات البنــك، ويســرنا أن نقــدم بيــن أيديكــم دليــل الحوكمــة الخــاص ببنــك الكويت 

الدولــي.
لقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل بهــدف التعــرف وزيــادة الوعــي بالحوكمــة فــي مصرفنــا، حيــث يعتبــر هــذا 
الدليــل مرجعــًا لتحديــد أســس وواجبــات وصالحيــات كل مــن مجلــس اإلدارة ولجأنــه المنبثقــة عنــه 

واإلدارة التنفيذيــة للبنــك وذلــك فــي إطــار مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



10

      كلمة هيئة الرقابة الشرعية
الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

ال شــك أن وجــود نظــام فَعــال وقــادر علــى توفيــر الثقــة ومكافحــة االختــالالت التــي قــد تطــرأ بحكــم 
ــد مــن النجــاح وســيدعم توســع  ــة اإلســالمية ســيعود عليهــا بمزي العمــل فــي المؤسســات المالي
عملياتهــا، وكل ذلــك ينــدرج تحــت مفهــوم األمأنــة التــي يتحمــل أداءهــا كل فــرد فــي مجــال اختصاصــه 
ــاِس َأْن  َمأَنــاِت ِإَلــى َأْهِلَهــا َوِإَذا َحَكْمُتــْم َبْيــَن النَّ وا اأْلَ ــَه َيْأُمُرُكــْم َأْن ُتــَؤدُّ ومســئولياته لقولــه تعإلــى »ِإنَّ اللَّ

ــَه َكأَن َســِميًعا َبِصيــًرا«1 ــا َيِعُظُكــْم ِبــِه ِإنَّ اللَّ ــَه نِِعمَّ َتْحُكُمــوا ِباْلَعــْدِل ِإنَّ اللَّ
ومــن هنــا فــإن االقتصــاد اإلســالمي فــي حاجــة ماســة لتطويــر حوكمــة الشــركات والمؤسســات 
ــز هــذا الجأنــب المهــم فــي عمــل ومســيرة المؤسســات الماليــة القائمــة علــى  الماليــة وذلــك لتعزي
منهــج االقتصــاد اإلســالمي، حيــث تعمــل الحوكمــة علــى إيجــاد بيئــة صالحــة تســودها الثقــة والقيــم 
األخالقيــة الفاضلــة بمــا يحفــظ الحقــوق وبمــا يعــود علــى المجتمــع  بالخيــر والتقــدم والحيــاة الطيبــة 
التــي أساســها اإليمــأن والعمــل الصالــح، وهــذا مــا أرشــدنا إليــه القــرآن الكريــم فــى قولــه تعإلــى »َمــْن 
ُهــْم َأْجَرُهــم ِبَأْحَســِن َمــا  َبــًة َوَلَنْجزَِينَّ ــُه َحَيــاًة َطيِّ ــن َذَكــرٍ َأْو ُأنَثــى َوُهــَو ُمْؤِمــٌن َفَلُنْحِيَينَّ َعِمــَل َصالًِحــا مِّ
َكأُنــوْا َيْعَمُلــوَن«2 ، وهــو معنــى عظيــم يجــب أن يتنبــه لــه كل متعامــل بمــا يحقــق األهــداف الدنيويــة 

واألخرويــة وهــي مرضــاة هللا تعإلــى فــي المعاملــة.
كمــا أن جميــع النظــم الفاعلــة ســوف توفــر بالتأكيــد الثقــة إذا ارتبطــت بحســن األداء وحســن النيــة 
فــي العمــل؛ حيــث يمثــل الجأنــب األخالقــي والدينــي بعــدًا مهمــًا فــي الحوكمــة ومــن هنــا فإننــا نؤكــد أنــه 
لــن تحقــق األهــداف المنشــودة باالقتصــار علــى وضــع القواعــد والقوأنيــن ومراقبــة تنفيذهــا، وإنمــا 

تحتــاج إلــى توفيــر البيئــة الالزمــة لدعــم مصداقيتهــا.
كمــا أننــا نــدرك تمامــًا بــأن الشــريعة اإلســالمية اعتبــرت العدالــة مــن أهــم األســس التــي تقــوم عليهــا 
العقــود الشــرعية، تســأندها قيمــة الوفــاء بالعقــود؛ وهــو مــا تؤكــده آيــات متضافــرة فــي هــذا الشــأن 
اِميــَن ِباْلِقْســِط ُشــَهَداء لِّلــِه«3، وقولــه تعإلــى  منهــا: قــول هللا تعإلــى »َيــا َأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوْا ُكوُنــوْا َقوَّ

»َوِإَذا ُقْلُتــْم َفاْعِدُلــوا«. 
فنســأل هللا تعإلــى أن يوفقنــا لمــا يحبــه ويرضــاه ويحقــق آمالنــا بتحقيــق معامــالت خاليــة مــن الغــش 

والربــا ومــا ينافــي صحــة العقــود فــي الشــريعة اإلســالمية.

وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

د. عبد العزيز خليفة القصار
عضو ومقرر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

)1(: سورة النساء اآلية 58.
)1(: سورة النحل اآلية 97. وأنظر: حوكمة الشركات »تعريف مع إطالله إسالمية« - دكتور ⁄  محمد عبد الحليم عمر - ص8 نسخة إلكترونية

)3(: سورة النساء اآلية 135.

)4(: سورة األنعام اآلية 152.
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      مبادئ الحوكمة السليمة: 
تتمثــل فــي مجموعــة مــن األنظمــة والهيــاكل التنظيميــة وعمليــات يتــم مــن خاللهــا التوجيــه والتحكــم 
بالمنظمــة بحســب معأييــر عالميــة ومبــادئ تحــدد مســؤوليات وواجبــات مجلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــة فــي البنــك مــع األخــذ بعيــن االعتبــار حمأيــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح.

      العناصر الرئيسية لحوكمة سليمة هي:
• الشفافية: جعل المعلومات على نطاق واسع معروفة أو متاحة

• المسؤولية: تبرير اإلجراءات أو القرارات
• العدالة: القيام باألعمال بصورة عادلة ومحأيدة

• النزاهة: أن تكون صادقة وتراعي الجأنب األخالقي

      إطار الحوكمة في بنك الكويت الدويل
أصــدر بنــك الكويــت المركــزي فــي يونيــو 2012 مجموعــة مــن التعليمــات حــول حوكمــة الشــركات 

للبنــوك المحليــة فــي الكويــت.
وتتضمــن التعليمــات تطويــرًا لمعأييــر الحوكمــة المشــار إليهــا أخــذًا باإلعتبــار الــدروس المســتفادة 
مــن األزمــة الماليــة العالميــة األخيــرة ومــا صــدر مــن معأييــر حوكمــة جديــدة فــي هــذا الشــأن، وبصفــة 
خاصــة الورقــة الصــادرة عــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفية في شــهر أكتوبــر 2010  حول »مبادئ تعزيز 
حوكمــة الشــركات«، والمبــادئ الصــادرة عــن مجلــس االســتقرار المالــي بشــأن نظــم المكافــآت، ومــا 
جــاء مــن توصيــات فــي تقريــر فريــق عمــل البنــك الدولــي بشــأن تقييــم معأييــر الحوكمــة فــي البنــوك 
الكويتيــة الصــادرة فــي أو اخــر عــام 2010 ، باإلضافــة إلــى مــا هــو مطبــق مــن معأييــر فــي بعــض دول 

المنطقــة.
كذلــك أخــذت المعأييــر الجديــدة باالعتبــار هيــكل القطــاع المصرفــي الكويتــي، والســمات األساســية 
لالقتصــاد ودرجــة أندماجــه مــع االقتصــاد العالمــي وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي مــن شــأنها التأكيــد 

علــى أهميــة موضــوع الحوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة.
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 يحتــوي دليــل الحوكمــة فــي بنــك الكويــت الدولــي علــى المحــأو ر التاليــة وذلــك باالتســاق مــع تعليمــات 
بنــك الكويــت المركزي:

• المحور األول: مجلس اإلدارة

• المحور الثأني: القيم السلوكية وتعارض المصالح وهيكل المجموعة

• المحور الثالث: اإلدارة التنفيذية العليا

• المحور الرابع: إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية

• المحور الخامس: نظم وسياسة منح المكافآت

• المحور السادس: االفصاح والشفافية

• المحور السابع: البنوك ذات الهياكل المعقدة

• المحورالثامن: حمأية حقوق المساهمين

• المحور التاسع: حمأية حقوق األطراف أصحاب المصالح

وتشــمل الصفحــات التاليــة موجــز عــن كل محــور والخطــوات المتخــذة مــن قبــل بنــك الكويــت الدولــي 
مــن أجــل تنفيــذ المتطلبــات تحــت كل محــور طبقــًاً لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي لتعزيزااللتــزام 

بالحوكمــة الســليمة داخــل البنــك.
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      المسؤوليات العامة لمجلس اإلدارة
يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الشــاملة عــن البنــك، بمــا فــي ذلــك وضــع األهــداف االســتراتيجية 
للبنــك، واســتراتيجية المخاطــر، ومعأييــر الحوكمة وكذلك مســؤولية تطبيــق هذه األهداف والمعأيير 

واإلشــراف علــى ســالمة تطبيقهــا، باإلضافــة إلى مســؤولية األشــراف علــى اإلدارة التنفيذية.
تلبيــة  مــن  والتأكــد  الماليــة  وســالمته  البنــك  بعمليــات  المتعلقــة  المســؤوليات  كافــة  ويتحمــل 
متطلبــات البنــك المركــزي، والحفاظ على مصالح المســاهمين، والمودعيــن، والدائنين، والموظفين، 
والجهــات األخــرى مــن أصحــاب المصالــح، والتأكــد مــن أن إدارة البنــك تتــم بشــكل حصيــف وضمــن 

إطــار القوأنيــن والتعليمــات النافــذة والسياســات واإلجــراءات الداخليــة للبنــك.

      األشراف على اإلدارة التنفيذية
يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة تعييــن رئيــس تنفيــذي للبنــك يتمتــع بالنزاهــة والكفــاءة الفنيــة والخبــرة 
المصرفيــة كمــا يتعيــن الحصــول علــى موافقــة المجلــس عنــد تعييــن مــدراء اإلدارة العليــا والتــي 
ســتكون تحــت إشــراف الرئيــس التنفيــذي أو رئيــس مجلــس اإلدارة واألشــراف الكافــي علــى اإلدارة 
العليــا للتحقــق مــن قيامهــا بالــدور المنــوط بهــا فــي إطــار تحقيــق البنــك أهدافــه وأغراضــه والتحقــق 
مــن تطبيــق السياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة. والتأكــد مــن أن 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 التنفيذييــن مــع بيــأن المؤهــالت والمتطلبــات الواجــب توافرهــا لشــاغلي هــذه الوظائــف. 

       الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
يتــم الفصــل بيــن منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي، وعلــى أن ال تربــط بينهمــا أي 
قرابــة مــن الدرجــة األولــى أو أي صلــة أو  عالقــة مــن شــأنها أن تؤثــر على اســتقاللية قــرارت كل منهما.

المحور األول: مجلس اإلدارة
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      تشكيل المجلس
يتعيــن أن يضــم مجلــس اإلدارة العــدد الكافــي مــن األعضــاء بمــا يســمح لــه تشــكيل العــدد الــالزم 
مــن اللجــأن المنبثقــة منــه فــي اطــار متطلبــات معأييــر الحوكمــة الســليمة وال يجــوز أن يقــل عــدد 
أعضــاء المجلــس عــن خمســة أعضــاء وتكــون مــدة العضويــة فــي المجلــس ثــالث ســنوات قابلــة 

ــر تنفيذييــن منتخبيــن. ــا مــن تســعة أعضــاء غي ــد. ويتكــون مجلــس إدارة مصرفن للتجدي

      دور رئيس مجلس اإلدارة
يتمثــل أهميــة الــدور الــذي يلعبــه رئيــس مجلــس اإلدارة مــن حيــث حســن ســير أعمــال المجلــس 
والمحافظــة علــى الثقــة المتبادلــة فيمــا بيــن األعضــاء، كذلــك ضمــأن اتخــاذ المجلــس للقــرارات 
اســتنادًا ألســس ومعلومــات ســليمة، مــن خــالل تعزيــز النقــاش وتبــادل وجهــات النظــر وإقامــة 
عالقــة بنــّاءه بيــن المجلــس واإلدارة العليــا، والتأكــد مــن توّفــر معأييــر حوكمــة ســليمة لــدى البنــك.

      تنظيم أعمال المجلس
ينعقــد إجتمــاع مجلــس اإلدارة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى أنعقــاده، ويتعيــن أن ال يقــل عــدد إجتماعــات 
المجلــس عــن 6 إجتماعــات ســنويًا، وال يقــل عــن إجتمــاع واحــد خــالل التقويــم ربــع الســنوي، وتكــون 
محاضــر اإلجتماعــات إلزاميــة وتصبــح جــزءًا مــن ســجالت البنــك ويجــوز اإلجتمــاع باســتخدام وســائل 

االتصــال الحديثــة ويجــوز اتخــاذ قــرارات بالتمريــر بموافقــة جميــع أعضــاء المجلــس.
ويقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بالتشــأو ر مــع اإلدارة العليــا بشــأن المواضيــع المهمــة والمقتــرح 
إدراجهــا علــى جــدول إجتماعــات المجلــس. وتزويــد أعضــاء المجلــس بالبيأنــات والمعلومــات الوافيــة 

قبــل مــدة كافيــة مــن إجتماعــات المجلــس التخــاذ القــرارات الالزمــة.

      أمين سر مجلس اإلدارة
أن دور أميــن ســر مجلــس اإلدارة هــي مســاعدة مجلــس اإلدارة ورئيســه بــإدارة شــؤون المجلــس 

متضمنــًا:
•  ضمــأن اعــداد محضــر المجلــس فــي الوقــت المناســب باالشــتراك مــع رئيــس مجلــس اإلدارة 
والرئيــس التنفيــذي ويقــوم أميــن ســر المجلــس بتدويــن مناقشــات المجلــس واقتراحــات األعضــاء 

ونتائــج التصويــت الــذي يتــم خــالل إجتماعــات المجلــس.
• التنسيق وتنظيم وحضور إجتماعات مجلس اإلدارة والمساهمين والجمعية العامة. 

• تنظيم الحفاظ على محاضر إجتماعات المجلس.
• تنفيذ أي تعليمات من المجلس.

• ضمأن االمتثال لجميع المتطلبات القأنونية فيما يتعلق بشؤون المجلس.
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      صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة
•  يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى كافــة المعلومــات المتوافــرة لمناقشــتها باإلجتمــاع، 

وقبــل اإلجتمــاع مــع منــح الوقــت الكافــي لدراســة ومناقشــة القضأيــا.
•  اتاحــة امكأنيــة الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة والموثوقــة ومنهــا الوصــول للموظفيــن ويكــون 
لهــم الحــق فــي الحصــول علــى هــذه المــوارد والمعلومــات مــن خــالل القنــوات المناســبة طبقــًا 

للوائــح والنظــم المتبعــة.
•  قــد يطلــب أي عضــو أو لجنــة تابعــة للمجلــس بموافقــة مســبقة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة، 
مشــورة مســتقلة قأنونيــة أو مهنيــة أخــرى علــى نفقــة البنــك لمســاعدتهم فــي أداء واجباتهــم تجــاه 

البنــك والمســاهمين.

      السلطة التفويضية
يقــوم مجلــس اإلدارة بتفويــض اإلدارة العليــا للبنــك لتولــي عمليــات البنــك اليوميــة، وبرئاســة الرئيس 
التنفيــذي مــن خــالل تفويــض كتابــي للصالحيــات الماليــة واإلداريــة. ويتــم تحديــد جميــع القــرارات التــي 

ال يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة والتــي تتطلــب موافقــة المجلــس.

      مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة
ــه مــن  ــرة فــي مجلــس اإلدارة وكذلــك فــي لجأن يجــب أن يتألــف البنــك مــن أعضــاء مؤهليــن ذوي خب
أجــل خدمــة مصالــح البنــك ومختلــف مســاهميه وأصحــاب المصالــح. ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت 
التابعــة لمجلــس اإلدارة تســاعد المجلــس فــي اختيــار أعضــاء للمجلــس مــن خــالل وضــع المعأييــر 
األساســية للعضويــة. وتهــدف هــذه المعأييــر إلــى خلــق مجلــس قــادر علــى التحــدي، والتحفيــز لتحقيق 
المزيــد، والقيــام بــاألداء المتميــز فــي جميــع النواحــي. ويجــب أن يكــون لديهــم فهــم واضــح لدورهــم 

فــي اتبــاع مبــادئ الحوكمــة الســليمة.

      التدريب والتطوير المستمر
يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة، مــن خــالل التدريــب المســتمر والمشــاركة بالمؤتمــرات والنــدوات، 
تطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجال التمويل واألعمال المصرفية تماشــيًا مع الرؤى المســتقبلية 
مــع تحفيــز نزعــة المخاطــر التــي قــد تواجــه البنــك. ويجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكونــوا 

مؤهليــن بشــكل مســتمر وذلــك مــن خــالل التدريــب المرتبــط لمراكزهــم ومهامهــم.
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      الفاعلية
تقــوم لجنــة مجلــس اإلدارة للمكافــآت والترشــيحات علــى األقــل مــرة فــي الســنة بمراجعــة وتقييــم 

أداء كل عضــو علــى حــدة وأداء جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ككل. 

المراجع:

• ميثاق مجلس اإلدارة.

• التوصيف الوظيفي لرئيس مجلس اإلدارة.

• ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

• مصفوفة السلطة التفويضية.
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      القواعد والقيم السلوكية
ــد  ــات العمــل تحدي ــاق قواعــد الســلوك المهنــي وأخالقي يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة مــن خــالل ميث
الممارســات الســليمة للحوكمــة لمــا يقــوم بــه مــن أعمــال وأن يتضمــن وجــود الوســائل التــي تؤكــد 

اتبــاع تلــك الممارســات مــع مراجعتهــا بأنتظــام بهــدف تحســينها.

يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة أن يأخــذ زمــام األمــور فــي تحديــد المعأييــر المهنيــة والقيــم المؤسســية 
التــي تعــزز النزاهــة للبنــك ولمجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا والموظفيــن.

وكمــا أن لــدى البنــك ضوابــط تمكــن الموظفيــن مــن االتصــال برئيــس مجلس اإلدارة مباشــرة لإبالغ 
عــن مخــأو فهــم بشــأن احتماليــة حــدوث مخالفــات مــن قبــل أي شــخص فــي البنــك )سياســة التبليــغ 

عــن المخالفات(.
يتعيــن تعميــم ميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي وأخالقيــات العمل على كافة موظفــي البنك وأعضاء 

المجلــس والحصــول علــى توقيعهــم بمــا جــاء بهــا، ويتم نشــر الميثاق على الموقــع اإللكتروني.

      تعارض المصالح
يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة أن يكــون لديــه سياســات مكتوبــة بشــأن تعــارض المصالــح وأن تغطــي 

هــذه السياســات كل مــا يتعلــق بموضــوع تعــارض المصالــح واحتماالتــه، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:
تعــارض  إلــى  تــؤدي  أن  المحتمــل  األنشــطة  ممارســة  أمكــن  مــا  اإلدارة  مجلــس  عضــو  •  تجنــب 

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

فــي المصالــح.
• 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 مصالــح أو قــد يكــون لهــا 
تأثيــر علــى موضوعيــة التصويــت، أو  المســاس بــأداء مهامــه.

•  أن تقــوم جميــع المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى أســس متســاويه، وبيــأن طريقــة 
تعامــل المجلــس فــي حالــة عــدم االلتــزام بهــذه السياســة.

المحور الثاني: القيم السلوكية
وتعارض المصالح وهيكل المجموعة
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      األطراف ذات الصلة
يتعيــن علــى البنــك أن يكــون لديــه سياســة مكتوبــة فيمــا يتعلــق باألطــراف ذات الصلــة، بحيــث 
تتضمــن هــذه السياســات القواعــد واإلجــراءات التــي تنظــم العمليــات مــع األطــراف ذات الصلــة. 
يحتفــظ البنــك بســجالت مصرفيــة لمعامــالت األطــراف ذات الصلــة، وإخضــاع هــذه المعامــالت 

لمســتوى تدقيــق مناســب.
كمــا يتــم تحديــد األطــراف ذات الصلــة الخاصــة بالبنــك وفقــًا للتعريــف الــوارد بمعأييــر المحاســبة 
الدوليــة  المحاســبة  الصلــة وفقــًا لمعأييــر  عــن معامــالت األطــراف ذات  يتــم اإلفصــاح  الدوليــة، 
ومعأييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن، وأي متطلبــات مــن جهــات رقابيــة.

      السرية المصرفية
تعتبــر الســرية المصرفيــة مــن أهــم المبــادئ التــي يقوم عليها العمل المصرفي حيث أنها تشــكل أحد 
الركائــز المهمــة للتعامــل مــع العمــالء ســواء كأنــوا مــن المودعيــن، أو  المقترضيــن، أو  المســتثمرين 

وغيرهــم من أصحــاب المصالح.
يتعيــن علــى البنــك أن يكــون لديــه سياســة للمحافظــة علــى ســرية العمــل المصرفــي، ويجــب 

أن تحتــوي علــى األقــل علــى مــا يلــي:
•  ضــرورة التــزام أعضــاء المجلــس وجميــع العامليــن بالمحافظــة علــى ســرية البيأنــات والمعلومــات 
الخاصــة بالبنــك وعمالئــه، والبيأنــات والمعلومــات الخاصــة بعمــالء البنــوك األخــرى، والتــي قــد تكون 

وصلــت إليهــم بحكــم عملهــم.
•  عــدم اإلفصــاح عــن أي مــن البيأنــات أو  المعلومــات التــي تخــص البنــك وعمالئــه إال مــن قبــل 
والسياســات  والتعليمــات  القوأنيــن  بــه  تســمح  مــا  ضــوء  وفــي  بذلــك،  المخوليــن  األشــخاص 

للبنــك. الداخليــة 
•  المحافظــة علــى أمــن البيأنــات الخاصــة بالبنــك وعمالئــه ووضــع الضوابــط الرقابيــة لمنــع الوصــول 
إليهــا إال مــن قبــل المفوضيــن بذلــك.  ويعتبــر مجلــس اإلدارة فــي البنــك مســؤواًل عــن وضــع النظــم 
الرقابيــة لحصــر الوصــول إلــى تلــك البيأنــات والمعلومــات باألشــخاص المخوليــن، والتحقــق مــن 
أن النظــم الرقابيــة لــدى البنــك تمنــع تســرب أي معلومــات مصرفيــة تمــس وتخــدش الســرية 

المصرفيــة.
•  ضــرورة إدراك مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي البنــك لمســؤولياتهم بشــأن تطويــر الوعــي 

األمنــي فــي البنــك بمــا يعــزز  درجــات األمــأن المصرفيــة.
كمــا تؤكــد هــذه السياســة علــى أهميــة عــدم اســتخدام أي معلومــات عــن أوضــاع البنــك المتوافــرة 
لــدى عضــو مجلــس اإلدارة أو أي مــن العامليــن فــي البنــك مــن أجــل تحقيــق مصالــح ذاتيــة أو مصالــح 

أطــراف أخــرى ذات صلــة.
 يتعيــن أن تتضمــن تلــك السياســات التأكيــد علــى مراقبــة تنفيذهــا مــن قبــل التدقيــق الداخلــي فــي 

البنــك.
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      هياكل المجموعة ومجلس إدارة البنك 
يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة أن يكــون علــى بينــة مــن المخاطــر الماليــة والقضأيــا التــي قــد تؤثــر علــى كل 
مــن البنــك ككل والشــركات التابعــة لــه، بحيــث تكــون هنــاك رقابــة كافيــة علــى الشــركات التابعــة، مــع 
احتــرام االســتقاللية القأنونيــة لمســئوليات الحوكمــة بالنســبة ألعضــاء مجالــس إدارات الشــركات 

التابعة. 

      اللجأن المنبثقة عن مجلس اإلدارة
يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة تشــكيل لجــأن منبثقــة عنــه بهــدف تعزيــز فاعليــة رقابــة المجلــس علــى 
العمليــات المهمــة فــي البنــك وهــذا ال يعفــي المجلــس مــن تحمــل المســئولية المباشــرة لجميــع 

األمــور المتعلقــة بالبنــك ولجــأن مجلــس اإلدارة الحاليــة هــي:
•  لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة 

• لجنة مجلس اإلدارة الترشيحات والمكافآت
• لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق

• لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر
• لجنة مجلس اإلدارة التمويل واالستثمار

• لجنة مجلس اإلدارة االستراتيجية 
وال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أن يكــون عضــوا فــي أي مــن لجنــة التدقيــق، لجنــة المخاطــر، ولجنــة 

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

• المؤهالت المطلوبة للعضوية.
• عدد اإلجتماعات والنصاب الصحيح ألنعقاد اإلجتماعات. 

• صالحيات اللجنة.
• تقديم التقارير إلى المجلس.

فيما يلي نبذة عن اللجأن المنبثقة عن مجلس األدارة ومهامها:  

      لجنة مجلس اإلدارة للحوكمة
تتشــكل لجنــة الحوكمــة مــن بيــن أعضــاء المجلــس وتضــم علــى األقــل ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن ضمنهــم رئيــس اللجنــة ونائــب رئيــس اللجنــة وجميعهــم لهــم حــق 
التصويــت. هــذا ويشــارك مديــر إدارة التدقيــق الشــرعي الداخلــي فــي إجتماعــات اللجنــة لمناقشــة 
الموضوعــات المتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي دون أن يكــون لــه حــق التصويــت. فــي ظــل غيــاب كل 
مــن رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة، يقــوم الرئيــس بتعييــن الرئيــس بالنيابــة مــن بيــن أعضــاء المجلــس 

لعقــد إجتمــاع معيــن أو لفتــرة محــددة.
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يتألف النصاب القأنوني 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 ثمأنية أعضاء(.
يتــم أنعقــاد اللجنــة حســب الحاجــة لذلــك خــالل العــام علــى أن ال يقــل عــدد مــرات األنعقــاد عــن 

الســنة. فــي  إجتماعيــن 

      المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للحوكمة:
اإلشــراف علــى تحديــث دليــل حوكمــة البنــوك فــي البنــك ومتابعــة تنفيــذ مــا يتضمنــه الدليــل مــن 
معأييــر وضوابــط، ومراقبــة التــزام األطــراف ذات الصلــة بــه، ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى مجلــس اإلدارة. 
ومراجعــة وتقييــم مــدى مالءمــة 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 مالءمــة وكفأيــة قواعــد وأخالقيــات الســلوك المهنــي لــدى البنــك 
ومراقبــة دمــج المبــادئ الــواردة فــي تلــك القواعــد ضمــن ثقافة البنك وممارســات األعمــال. ومراجعة 
طلبــات اإلعفــاء مــن قواعــد وأخالقيــات الســلوك المهنــي لــدى البنــك ورفــع توصيــة إلــى المجلــس مــا 
إذا كأن ينبغــي منــح إعفــاء خــاص. والتنســيق مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية ولجنــة التدقيــق للتأكــد مــن 

االلتــزام بدليــل التدقيــق الشــرعي وحمأيــة مصالــح أصحــاب حســابات  االســتثمار.

      لجنة مجلس اإلدارة للمكافآت والترشيحات
تتشــكل مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وتضــم علــى األقــل ثالثــة أعضــاء غير تنفيذييــن، من ضمنهم 
رئيــس اللجنــة، ونائــب رئيــس اللجنــة فــي حيــن عــدم اكتمــال نصــاب اللجنــة، ويســمح لرئيــس اللجنــة 
بترشــيح أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة لحضــور اللجنــة إلكتمــال النصــاب. باإلضافــة إلــى ضــرورة حضــور 
الرئيــس التنفيــذي ومديــر عــام إدارة المــوارد البشــرية، ومــن الممكــن عــدم حضــور الرئيــس التنفيــذي، 
ومديــر عــام المــوارد البشــرية إذا تطلــب األمــر ذلــك، ويتــم أنعقــاد اللجنــة حســب الحاجــة لذلــك خــالل 

العــام علــى أن ال يقــل عــدد مــرات األنعقــاد عــن مرتيــن خــالل العــام. 

يتألف النصاب القأنوني 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 ثمأنية(.
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المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت ما يلي:
•  رفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة بشــأن الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وفقــًا للسياســات 
والمعأييــر المعتمــدة والتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بشــأن ضوابــط الترشــيح 
لعضويــة مجلــس اإلدارة. وإجــراء مراجعــة ســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة 
تــم  عضــو  كل  عــن  المطلوبــة  والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  وإعــداد  اإلدارة،  مجلــس  لعضويــة 
ترشــيحه للمجلــس، مــع إجــراء مراجعــة ســنوية لهيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات فــي شــأن 
التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة بنــك الكويــت الدولــي، ومــن ضمــن أهــداف 
اللجنــة مراقبــة وضمــأن شــفافية تعييــن وإعــادة تعييــن أعضــاء الرقابــة الشــرعية. هــذا باإلضافــة 
إلــى شــفافية وضــع المكافــآت والتعويضــات بمــا يتناســب مــع مهــام ومســــؤوليات أعضــاء الرقابــة 
الشــرعية تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة. وإعــداد سياســة المكافــآت ورفعهــا لمجلــس 
منــح  لسياســة  مســتقلة  دوريــة  مراجعــة  وإجــراء  تطبيقهــا  علــى  واإلشــراف  للموافقــة  اإلدارة 
المكافــآت أو عندمــا يوصــي بذلــك مجلــس اإلدارة، وتقديــم التوصيــات إلــى المجلــس لتعديــل هــذه 

السياســة.

      لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق
تتشــكل لجنــة مجلــس اإلدارة للتدقيــق مــن بيــن أعضــاء المجلــس وتضــم علــى األقــل ثالثــة أعضــاء 
غيــر تنفيذييــن مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن ضمنهــم رئيــس اللجنــة ويجــب  أن يكــون علــى األقــل 
عضويــن مــن أعضــاء لجنــة التدقيــق حاصليــن علــى مؤهــالت علميــة وخبــرة عمليــة فــي المجــاالت 
لمناقشــة  اللجنــة  إجتماعــات  فــي  الداخلــي  الشــرعي  التدقيــق  إدارة  هــذا ويشــارك مديــر  الماليــة. 
الموضوعــات المتعلقــة بالتدقيــق الشــرعي دون أن يكــون لــه حــق التصويــت. وتتوفــر لــدى لجنــة 
التدقيــق صالحيــة الحصــول علــى أي معلومــات مــن الرئيــس التنفيــذي باإلضافــة إلــى حقهــا فــي 
اســتدعاء أي مديــر عــام أو عضــو مجلــس إدارة لحضــور إجتماعاتهــا. ويجــب أنعقــاد اللجنــة مــرة كل 
ثالثــة أشــهر ، علــى أن أليقــل عــدد أنعقــاد تلــك اإلجتماعــات عــن أربعــة إجتماعــات ســنويًا، كمــا يجــب 

ــة أعضــاء. أن أليقــل عــدد حضــور األعضــاء فــي اإلجتمــاع عــن ثالث

يتألف النصاب القأنوني كالتالي:
• ثالثة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ثالثة أعضاء(. 

• ثالثة أعضاء )في حالة وجود لجنة من أربعة أو خمسة أعضاء(.
• أربعة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ستة أو سبعة أعضاء(.

• خمسة أعضاء )في حالة وجود لجنة من ثمانية أعضاء(.
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المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للتدقيق ما يلي:
•  مراجعــة نطــاق ونتائــج ومــدى كفأيــة التدقيــق الداخلــي والخارجــي للبنــك والقضأيــا المحاســبية 
ذات األثــر الجوهــري علــى البيأنــات الماليــة، والتأكــد مــن أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة فــي 
البنــك، والتأكــد مــن كفأيــة المــوارد البشــرية المخصصــة للوظائــف الرقابيــة  ومراجعــة البيأنــات 
الماليــة للبنــك قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك التأكــد مــن كفأيــة المراجعــات 
الالزمــة ومراقبــة مســتوى اإللتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية ومراقبــة اســتخدام أمــوال 
حســابات االســتثمار المقيــدة والتأكــد مــن أنــه تــم توزيــع المصروفــات واألربــاح بحســب االتفــاق 
مــن  المعتمــد  والنظــام  اإلســالمية  الشــريعة  ألحــكام  الحســابات طبقــًاً  وأصحــاب  البنــك  بيــن 
هيئــة الرقابــة الشــرعية ودراســة فعاليــة لوائــح البنــك لمراقبــة االلتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة 
اإلســالمية والمعتمــدة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، وتقــوم لجنــة التدقيــق باإلجتمــاع مــع المدقــق 
ــؤولي االلتــزام مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة وبــدون حضــور  الخارجــي، المدقــق الداخلــي، مســ

التنفيذيــة. اإلدارة 

      لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر
تتشــكل لجنــة اإلدارة للمخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن علــى 
األقــل مــن أعضــاء المجلــس، مــن ضمنهــم رئيــس  اللجنــة ونائــب رئيــس اللجنــة وال يجــوز لرئيــس 

مجلــس اإلدارة أن يكــون عضــوًا فــي هــذه اللجنــة.
يتم النصاب القأنوني كالتالي: 

• حضور ثالثة أعضاء من إجمالي عدد أربعة أو خمسة أعضاء.
• حضور أربع أعضاء من إجمالي عدد ستة أو سبعة أعضاء.

• حضور خمسة أعضاء من إجمالي عدد ثمأنية أعضاء.
يتــم أنعقــاد اللجنــة حســب الحاجــة لذلــك خــالل العــام علــى أن ال يقــل عــدد مــرات األنعقــاد عــن أربعــة 

إجتماعات. 
فــي حــال غيــاب كل مــن رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة، يقــوم الرئيــس بتعييــن الرئيــس بالنيابــة مــن بيــن 

أعضــاء المجلــس لعقــد إجتمــاع معيــن أو لفتــرة محــددة.

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للمخاطر ما يلي:
ــة  ــم المشــورة للمجلــس حــول اســتراتيجية وسياســة المخاطــر الحالي ــؤولة عــن تقدي ــة مســ  اللجن
والمســتقبلية للبنك، واإلشــراف على تطبيق اإلدارة العليا لهذه االســتراتيجية. كما تقوم لجنة إدارة 
المخاطــر بمتابعــة األعمــال المصرفيــة التــي تســتخدم الصيــغ القائمــة علــى المشــاركة والمضاربــة أو 

أي صيغــة تقرهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية، وتمتــد مســـؤوليات اللجنــة لتشــمل ضمــأن مــا يلــي: 
•  وجود عمليات مراجعة دورية ألداء األصول في العمليات القائمة على المشاركة والمضاربة. 

• وضع استراتيجيات للعمليات القائمة على المشاركة والمضاربة.
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ــى المشــاركة  ــات القائمــة عل ــأي تطــور جوهــري للعملي •  إحاطــة مجلــس اإلدارة بصــورة منتظمــة ب
والمضاربــة. 

وتقــوم اإلدارة العليــا باقتــراح هيــكل إدارة المخاطــر ومهامهــا ومســؤولياتها وســبل تطويرهــا، علــى 
أن يتــم مراجعــة هيــكل هــذه اإلدارة ومهامهــا مــن قبــل لجنــة مجلــس اإلدارة للمخاطــر تمهيــدًا 
العتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كمــا يقــوم مديــر عــام إدارة المخاطــر برفــع تقاريــره مباشــرة 
سياســات  بمراجعــة  للمخاطــر  اإلدارة  مجلــس  لجنــة  وتقــوم  المخاطــر  إدارة  لجنــة  رئيــس  إلــى 
واســتراتيجيات إدارة المخاطــر فــي البنــك تمهيــدًا العتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة، وتقــع علــى اإلدارة 
العليــا مســؤولية تنفيــذ هــذه االســتراتيجيات باالضافــة إلــى تطويــر السياســات واإلجــــراءات بشــأن 
إدارة مختلــف أنــواع المخاطــر. هــذا وتراقــب إدارة المخاطــر مــدى اإللتــزام بالمعأييــر الصــادرة عــن 

مجلس الخدمات المالية اإلسالمية )IFSB( بما في ذلك المخاطر الشرعية، والمخاطر التي تم  
تحديدهــا مــن قبــل بــازل والمتعلقــة بمخاطــر االئتمــأن ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية وفــق 

ــة الشــرعية والتعليمــات ذات العالقــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي. ــة الرقاب قــرارات هيئ

      لجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار
تتشــكل لجنــة اإلدارة للتمويــل واالســتثمار المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن ثالثــة أعضــاء علــى 

األقــل مــن أعضــاء المجلــس، مــن ضمنهــم رئيــس اللجنــة ونائــب رئيــس اللجنــة.
يتألف النصاب القأنوني 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 ثمأنية أعضاء(.
يتــم أنعقــاد اللجنــة حســب حاجــة العمــل علــى أن ال يقــل عــن أنعقــاد مــره واحــدة كل شــهر. وفــي ظــل 
غيــاب كل مــن رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة، يقــوم الرئيــس بتعييــن الرئيــس بالنيابــة مــن بيــن أعضــاء 

المجلــس لعقــد إجتمــاع معيــن أو لفتــرة محــددة.

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة للتمويل واالستثمار ما يلي:
دور اللجنــة هــو حمأيــة وضمــأن جــودة موجــودات البنــك والتأكــد مــن أن األنكشــاف لمخاطــر التمويــل 
واالســتثمار يتوافــق مــع قواعــد وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ومــع السياســات ذات الصلــة 
بالبنــك، وأن عمليــات التمويــل تضمــن أعلــى العوائــد وليــس لهــا تأثيــر ســلبي علــى االســتقرار المالــي 
للبنــك، إضافــة إلــى التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة علــى درأيــة تامــة بالتعــرض لمخاطــر التمويــل 
المتعثــرة غيــر  البنــك وتراقبهــا باســتمرار، ومتابعــة االســتثمارات والتمويــالت  لــدى  واالســتثمار 
المنتظمــة واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المالءمــة بهــدف الحفــاظ علــى مصالــح البنــك وجــودة 

ــه. أصول
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      لجنة مجلس اإلدارة لالستراتيجية
تتشــكل لجنــة اإلدارة لالســتراتيجية المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن 

أعضــاء المجلــس مــن ضمنهــم رئيــس اللجنــة ونائــب رئيــس اللجنــة.
يتألف النصاب القأنوني 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 ثمأنية أعضاء(.
يتــم أنعقــاد اللجنــة حســب حاجــة العمــل علــى أن ال يقــل عــن أنعقــاد مــره واحــدة كل شــهرين وفــي 
ظــل غيــاب كل مــن رئيــس ونائــب رئيــس اللجنــة، يقــوم الرئيــس بتعييــن الرئيــس بالنيابــة مــن بيــن 

أعضــاء المجلــس لعقــد إجتمــاع معيــن أو لفتــرة محــددة.

المهام الرئيسية للجنة مجلس اإلدارة لالستراتيجية ما يلي:
تتولــى لجنــة االســتراتيجية اإلشــراف علــى ســير العمــل فــي تنفيــذ االســتراتيجية واتخــاذ القــرارات 
الالزمــة بشــأنها. كمــا تقــدم لجنــة االســتراتيجية التوصيــات الالزمــة لمجلــس اإلدارة ولجأنــه بشــأن 
النفقــات المتعلقــة بتطبيــق االســتراتيجية والتغييــرات التــي تطــرأ علــى الهيــكل التنظيمــي علــى 
مســتوى البنــك بشــكل عــام وعلــى مســتوى اإلدارات بشــكل خــاص، وتتبــع هــذه اللجنــة مجلــس 
اإلدارة علــى أن تكــون لجنــة مؤقتــة وتســتمر طــوال فتــرة تنفيــذ االســتراتيجية ويتــم إعــادة تشــكيلها 

مــع بدأيــة كل دورة جديــدة للمجلــس.

      لجأن اإلدارة التنفيذية
تتضمن اللجأن على صعيد اإلدارة التنفيذية اللجأن 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 لجنــة الفــروع ولجنــة تطويــر المنتجــات الجديــدة ولجنــة المشــاريع الفنيــة.

• لجنــة االســتثمار: تقــوم اللجنــة بمراجعــة واعتمــاد طلبــات االســتثمار ضمــن حــدود الصالحيــات 
المعتمدة المناطة بها. ورفع التوصية بشأن كافة االستثمارات الجديدة إلى لجنة مجلس اإلدارة 
ــات االســتثمار التــي تتجــأو ز حــدود صالحياتهــا.  ومراجعــة،  ــل واالســتثمار بشــأن كافــة طلب للتموي
ورفــع التوصيــات بشــأن أي عــرض بيــع أو شــراء أو دمــج أو اســتحواذ أو تصفيــة الســتثمارات ماليــة 
ــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار. ورفــع طلبــات االســتثمار التــي  قائمــة أو مباشــرة إل
ــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار  ــة االســتثمار إل تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل لجن
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لالطــالع والمراجعــة.  ومراجعــة، وبشــكل دوري، محفظــة البنــك االســتثمارية، بمــا فــي ذلــك علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر االلتــزام بالحــدود وتقديــم التوصيــات بشــأن اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة 
المناســبة إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار. وكذلــك تقييــم مصفوفــات ومؤشــرات 

األداء الرئيســية لالســتثمار بنــاء علــى مقارنــة العائــدات الفعليــة مــع تلــك المؤشــرات األخــرى.

الصالحيــات  حــدود  التمويــل ضمــن  واعتمــاد طلبــات  بمراجعــة  اللجنــة  تقــوم  االئتمــأن:  •  لجنــة 
المفوضــة للجنــة والقيــام بمراجعــات دوريــة لهــا، وكذلــك تقديــم التوصيــة بالموافقــة إلــى لجنــة 
مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار أو إلــى مجلــس اإلدارة، بشــأن كافــة طلبــات التمويــل التــي 
تتجــأو ز حــدود صالحيتهــا. ومراجعــة واعتمــاد طلبــات تمويــل البنــوك بمــا في ذلك الحــدود المتعلقة 
بالبنــوك المراســلة وحــدود الــدول وحــدود القطاعــات ضمــن حــدود صالحيــات اللجنــة، وكذلك تقديم 
التوصيــة بالموافقــة إلــى لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار، حســبما يكون مناســــبًا، بشــأن 
كافــة طلبــات التمويــل التــي تتجــأو ز حــدود صالحياتهــا. ومراجعــة واعتمــاد مقترحــات اإلجــراءات 
القأنونيــة و/أو أيــة خطــط عمــل أخــرى تخــص مشــكالت التمويــل وذلــك فــي حــدود صالحياتهــا. 
وعمــل التوصيــات المالءمــة بشــأن الطلبــات التــي تتجــأو ز حــدود صالحياتهــا إلــى لجنــة مجلــس 
اإلدارة للتمويــل واالســتثمار، حســبما يكــون مناســــبًا. وتقييــم ســنوي ألداء التمويــل الخــاص بالبنك 
ومقارنتــه مــع الفتــرات الســابقة. وتقديــم طلبــات التمويــل المعتمــدة مــن قبــل لجنــة االئتمــأن إلــى 

لجنــة مجلــس اإلدارة للتمويــل واالســتثمار للمراجعــة.

•  لجنــة المخصصــات: وهــي اللجنــة المســؤولة عــن تحليــل وتقييــم مراكــز األنكشــاف للمخاطــر 
للتســهيالت االئتمأنيــة واالســتثمارات المعتمــدة لغــرض تحديــد المخصصــات، وفقــًا لمتطلبــات 

ــة. ــر المحاســبة الدولي بنــك الكويــت المركــزي ومعأيي

•  لجنــة إدارة األصــول والخصــوم: هــي جهــة اتخــاذ القــرارات األساســية المتعلقــة بكافــة األمــور 
حــول الرصيــد األمثــل للموجــودات والمطلوبــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، وذلــك 

لضمــأن نمــو األعمــال مــع الربحيــة وكذلــك االلتــزام بمتطلبــات الجهــات اإلشــرافية. 

•  لجنــة إدارة المخاطــر: هــي جهــة اتخــاذ القــرارات األساســية المتعلقــة بكافــة األمــور علــى أوضــاع 
 ICAAP مخاطــر الســوق والربحيــة ومعيــار كفأيــة رأس المــال والتقييــم الداخلــي لكفأيــة رأس المــال
علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، وذلــك لضمــأن نمــو األعمــال مــع الربحيــة وكذلــك 
االلتــزام بمتطلبــات الجهــات الرقابيــة. وتجتمــع لجنــة إدارة المخاطــر مــرة كل شــهر ويجــوز لهــا أن 

تجتمــع أكثــر مــن ذلــك بنــاء علــى طلــب رئيــس اللجنــة.
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المراجع:

• ميثاق قواعد السلوك المهني وأخالقيات العمل.

• سياسة تعارض المصالح.

• سياسة تعامالت األطراف ذات الصلة.

• سياسة السرية المصرفية.

• سياسة  أمن تكنولوجيا المعلومات.

• سياسة المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات الفرعية.

• ميثاق لجأن مجلس اإلدارة.
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يتولــى الرئيــس التنفيــذي ويعــأو نــه مجموعــة مــن المــدراء العاميــن ونوابهم ومســاعديهم المؤهلين 
وذوي الخبــرة تنفيــذ السياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة حيــث يتعيــــن  علــى اإلدارة العليــا 
وبإشــراف مجلــس اإلدارة التأكــد مــن أن أنشــطة البنــك تتســق مــع إســتراتيجية العمــل وسياســة 
المخاطــر، والسياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة كمــا يعتمــد المجلــس علــى كفــاءة اإلدارة 

العليــا فــي تنفيــذ قــرارات المجلــس دون أي تدخــل مباشــــر مــن قبــل المجلــس.
يتعيــن علــى اإلدارة العليــا أن تســاهم فــي تطبيــق الحوكمــة الســليمة للبنــك مــن خــالل الســلوك 
الشــخصي، وعــن طريــق توفيــر الرقابــة الكافيــة علــى األنشــطة التــي يقومــون بإدارتهــا. أن اإلدارة 
العليــا هــي المســؤولة عــن تفويــض الواجبــات للموظفيــن وأنشــاء هيــكل إدارة يعــزز مــن المســاءلة 

والشــفافية.
اإلدارة العليــا هــي المســؤولة عــن اإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال البنك، وخاصة فيمــا يتعلق بضمأن 
االمتثــال والرقابــة علــى المخاطــر واســــتقالل الوظائــف والفصــل بيــن الواجبــات كمــا أنها تقــوم بتزويد 

المجلــس بالتقاريــر الماليــة واإلداريــة بشــفافية وموضوعية وبشــكل دوري كل شــهرين على األقل.

      الرئيس التنفيذي
الرئيــس التنفيــذي مســؤول أمــام مجلــس اإلدارة بتولــي كامــل إدارة وتقييــم أداء البنــك. ويقــوم 
الرئيــس التنفيــذي بــإدارة البنــك وفــق االســتراتيجية والخطــط والسياســات المعتمــدة مــن قبــل 

اإلدارة. مجلــس 
تتضمن مسؤوليات الرئيس التنفيذي ما يلي:

• تطبيق الخطط االستراتيجية والعملية للبنك بموافقة مجلس اإلدارة.
• تحويل العمليات الخارجة من تفويض سلطة الرئيس التنفيذي لمجلس اإلدارة.

• التأكد من أن جميع اإلجراءات تتوافق مع سياسات البنك ومع القأنون.
• جميع اإلجراءات المخولة للرئيس التنفيذي هي من قبل المجلس.

المحور الثالث: اإلدارة العليا
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يتــم مراجعــة أداء الرئيــس التنفيــذي علــى أســاس ســنوي مــن قبــل مجلــس اإلدارة كمــا ينظــر فــي 
إلــى  التوصيــة  وتقــدم  والمكافــآت  للترشــيحات  اإلدارة  لجنــة مجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  مكافــأة 

المجلــس بعــد المراجعــة الســنوية لــأداء.
علمــًا بــأن الرئيــس التنفيــذي، الــذي يتــم تعيينــه كمديــــر إداري، ال يحــق لــه الحصــول علــى مخصصــات 

المديــر باإلضافــة إلــى المخصصــات الــذي يحصــل عليهــا كرئيــس التنفيــذي.

المراجع:

• التوصيف الوظيفي للرئيس التنفيذي.

• التوصيفات الوظيفية إلدارة البنك العليا.
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      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 مثــل هــذه 
السياســات واإلجــراءات وتحــدد واجبــات ومســؤوليات كل وظيفــة، والصالحيــات وخطــوط االتصــال 
لإدارييــن علــى مختلــف مســتوياتهم اإلداريــة بطريقــة تحقــق بهــا الرقابــة الثنائيــة ومبــدأ الفصــل فــي 

المســؤوليات لتجنــب تعــارض المهــام.
يجــري البنــك مراجعــة الضوابــط الداخليــة الســنوية )ICR( مــن خــالل مدققيــن مســتقلين معتمديــن 

غيــر مدققــي حســابات البنــك الخارجييــن لضمــأن كفأيــة نظــم الرقابــة الداخليــة.
وقــد تــم وضــع إجــراءات تمكــن الموظفيــن مــن االتصــال برئيــس مجلــس اإلدارة لإبــالغ عــن مخــأو 
فهــم بشــأن احتماليــة حــدوث مخالفــات. ويجــب أن تتضمــن هــذه اإلجــراءات التأكيــد علــى توفيــر البنــك 
الحمأيــة إلــى هــؤالء المبلغيــن عــن قلــق بمــا يعطيهــم الطمأنينــه الكافيــة لعدم تعرضهــم ألي تهديد 

أو  جــزاءات حتــى فــي حالــة عــدم ثبــوت مــا يؤكــد هــذه المخــأو ف.

      إدارة المخاطر
يتعيــن أعتمــاد سياســات شــاملة للرقابــة وإدارة المخاطــر تصــف أدوار ومســؤوليات المجلــس، 

ولجنــة المخاطــر، ومديــر عــام إدارة المخاطــر.
يعتبــر مديــر عــام إدارة المخاطــر مســــؤواًل عــن مهــام إدارة المخاطــر فــي البنــك ولديــه التفويــض 
باالتصــال المباشــر مــع رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن المجلــس. 
كمــا أنــه لــدى مديــر عــام المخاطــر القــدرة علــى التأثيــر فــي قــرارات البنــك المتعلقــة باألنكشــاف 
علــى المخاطــر وال يجــوز عــزل أو إبعــاد مديــر عــام المخاطــر مــن منصبــه ألي ســبب مــن األســباب إال 

بموافقــة مســبقة مــن مجلــس اإلدارة وبنــك الكويــت المركــزي.
تعتبــر إدارة المخاطــر مســؤولة عــن تحديــد وقيــاس ومراقبــة وتخفيــف المخاطــر وإعــداد التقاريــر 

حــول أنكشــاف البنــك.
ووظيفــة إدارة المخاطــر مســتقلة عــن وحــدات األعمــال األخــرى مــع الســماح لهــذه اإلدارة بالوصــول 
إلــى األنشــطة والعمليــات المختلفــة فــي البنــك لفهــم طبيعتهــا أو  طلــب بيأنــات معينــة إلمكانيــة 

تقييــم مخاطــر أنكشــافاتها بشــكل صحيــح.

المحور الرابع: إدارة المخاطر
وضوابط الرقابة الداخلية
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      التدقيق الداخلي
لــدى البنــك مهــام تدقيــق داخلــي مســتقلة برئاســة المدقــق الداخلــي العــام، الــذي يتــم مــن خاللــه تزويــد 
المجلــس واإلدارة العليــا بالتقاريــر الالزمــة لضمــأن ضبــط اإلجــراءات وفــق السياســات المعتمــدة 

مــن المجلــس ويتــم اإلمتثــال بهــا. 
البنــك وكذلــك لديــه  إلــى أي معلومــات أو أي موظــف فــي  التدقيــق الداخلــي لديــه حــق الوصــول 

الداخلــي. التدقيــق  إلــى  المســتندة  المهــام  ألداء  الكاملــة  الســلطة 
يتعيــن أخــذ موافقــة مجلــس اإلدارة عنــد تعييــن المدقــق الداخلــي العــام، ويقــوم بــدوره برفــع تقاريــره 

إلــى لجنــة التدقيــق.
ويجــب أن يســتند نطــاق التدقيــق علــى العوامــل التاليــة:  طبيعــة وتعقيــد األعمــال، حجــم وتعقيــد 
المعامــالت، درجــة المخاطــرة، المركزيــة وتفويــض الســلطة، مــدى وفعاليــة تكنولوجيــا المعلومــات، 

ومــدى االمتثــال التنظيمــي.
المسؤوليات األساسية إلدارة التدقيق الداخلي هي كما يلي:

•  التحّقــق مــن كفأيــة وفاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة وتقييمهــا والتحقــق مــن أن نظــم الرقابــة 
ــة تتســم بالشــمولية ويتــم مراقبتهــا ومراجعتهــا فــي  الداخليــة المتعلقــة باألمــور الماليــة واإلداري

المناســب. الوقــت 
الصلــة،  ذات  القوأنيــن  مــع  تــام  توافــق  فــي  هــي  للبنــك  الداخليــة  السياســات  أن  مــن  •  التحقــق 

والتعليمــات. واألنظمــة  والسياســات 
•  القيــام بإجــراءات الفحــص الخــاص بأنشــطة وعمليــات محــددة ذات العالقــة بالمركــز المالــي للبنــك، 

وأنظمــة الرقابــة الداخليــة، وإدارة المخاطــر وغيرهــا.
يجــب علــى البنــك عــدم القيــام بإســناد خارجــي )Outsourcing( ألي مــن المهــام األساســية للتدقيــق 
الداخلي..ويتعيــن أخــذ موافقــة بنــك الكويــت المركــزي فــي الحــاالت التــي يــرى فيهــا البنــك إســناد 
بعــض هــذه األنشــطة لجهــات خارجيةعلــى أن يكــون ذلــك الغــراض محــددة ولفتــرة زمنيــة محــدودة.

      التدقيق الخارجي
يجــب علــى المدقــق الخارجــي أن يتأكــد مــن تفعيــل بيئــة حوكمــة ســليمة تنعكــس فــي الســجالت 
ــار مدقــق حســابات خارجــي ويعيــن مــن قبــل المســاهمين بنــاء  ــر الماليــة للبنــك. ويتــم اختي والتقاري

علــى توصيــة مــن لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة.
يتعيــن علــى لجنــة التدقيــق وضــع المعأييــر المناســبة للتحقــق مــن أن عمليــة التدقيــق الخارجــي تتــم 
باألســلوب الــذي يحقــق مبــدأ التدقيــق المــزدوج )Dual Audit( يتعيــن علــى المدقــق الخارجــي تزويــد 
لجنــة 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 أن تجتمــع مــع المدقــق الخارجــي بــدون حضــور اإلدارة العليــا مــرة 

واحــدة علــى األقــل ســنويًا.
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ال يجــوز أن يقــوم المدقــق الخارجــي بتقديــم خدمــات تدقيــق داخلــي للبنــك حيــث أنــه يقــوم البنــك بالتأكد 
مــن أن األعمــال األخــرى خــارج نطــاق التدقيــق ال تتضــارب مــع وظائــف مدقق الحســابات الخارجي.

كمــا أن الشــريك فــي مكتــب التدقيــق والمســؤول عــن تدقيــق الحســابات فــي البنــك يجــب أن يتــم 
ــع ســنوات أو أقــل. ــره كل أرب تدوي

المراجع:

• دليل سياسات واجراءات البنك.

• الهيكل التنظيمي.

• التوصيفات الوظيفية للوظائف الرئيسية.

• سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

•  التوصيف الوظيفي للمدير العام المخاطر.

• دليل التدقيق الداخلي.

• ميثاق لجنة المخاطر.

• ميثاق لجنة التدقيق.

•  اإلبالغ عن المخالفات في ميثاق القواعد والقيم السلوكية.
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      سياسة المكافآت
ــة ومراجعــة نظــام المكافــآت للبنــك للتأكــد مــن أنهــا  يشــرف مجلــس اإلدارة علــى تصميــم ومراقب

تعمــل بالشــكل المطلــوب. 
لجنــة مجلــس اإلدارة للترشــيحات والمكافــآت تقــوم بوضــع التوجيهــات إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا 

يتعلــق بجميــع المســائل ذات الصلــة بالمكافــآت.
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 الجوأنــب 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 لتضميــن 

مالءمتهــا وفعاليتهــا جــزءًا مــن اطــار عمــل إدارة المخاطــر لــدى البنــك.

لدى نظام المكافآت في البنك مكونات تعويضية رئيسية وهي:
• مكافآت ثابتة.

•  ومكافآت متغيرة، والتي تضم:
- الحوافز قصيرة األمد.
- الحوافز طويلة األجل.

المحور الخامس: نظم وسياسة منح المكافآت
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المبادئ التوجيهية في إدارة المكافآت لإلدارة العليا وهي:
•  يجــب أن يتــم تعييــن جميــع العناصــر علــى المســتوى المناســب مــع مراعــاة ممارســات الســوق فــي 

المســتويات والمهــارات المماثلة.
• يجب استخدام المكافآت لتشجيع وتحفيز األداء الفعال بصورة مستمرة.

• يجب ربط المكافأة  باإلهداف الرئيسية كما حددها مجلس اإلدارة.
• أي مكافأة يجب أن تستخدم لمحاذاة مصالح اإلدارة العليا مع المساهمين.

•  توافــر خطــة معتمــدة لتقييــم وقيــاس أداء الموظفيــن علــى جميــع المســتويات بموضوعيــة علــى 
أن ترتبــط المكافــأة المتغيــرة مــع األداء.

• تقوم استراتيجية البنك بمكافأة أعضاء اإلدارة العليا على األداء الفعال المستمر.
• يقوم البنك باإلفصاح، في التقرير السنوي، عن أهم جوأنب سياسات ونظم المكافآت.

المراجع:

• سياسة إدارة الرواتب.

• سياسة إدارة األداء.

• ميثاق لجنة مجلس اإلدارة للترشيحات والمكافآت.
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      سياسة اإلفصاح
ــة للتأثيــر علــى ســلوك البنــك وحمأيــة المســتثمرين،  يــدرك البنــك أن نظــام اإلفصــاح هــو أداة فعال
وتعزيــز ثقتهــم وعلــى البنــك تزويــد مســاهميه  وأصحــاب المصالــح علــى معلومــات دقيقــة، شــاملة، 

مفصلــة، وفــي الوقــت المناســب قــادرة علــى تقييــم أداء البنــك، واتخــاذ قــرارات فعالــة.
ويلتزم البنك بما يلي:

المتاحــة خارجيــــًا  المعلومــات  إلــى  للوصــول  الفرصــة  لديهــم  المصالــح  أن أصحــاب  مــن  •  التأكــد 
البنــك. عــن  والصــادرة 

• االمتثال بااللتزامات بموجب قواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي.
•  توفيــر معلومــات كاملــة وفــي الوقــت المناســب لهيئــة أســواق المــال وبورصــة الكويــت حــول 

البنــك. أنشــطة 
•  وجــوب نشــر المعلومــات والبيأنــات علــى الموقــع اإللكترونــــي للبنــك علــى أن يتضمــن التقاريــر 

واإلنجليزيــة. العربيــة  باللغتيــن  والربــع ســنوية،  الســنوية 
ويلتــزم البنــك باالفصــاح فــي الوقــت المناســب والدقيــق لجميــع المــواد الصــادرة، بمــا فــي 

ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
• النتائج المالية والتشغيلية.

• أهداف البنك.
• ملكية الحصة الرئيسية. 

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

•  أي مسائل جوهرية طبقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة سوق المال.

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

الصــادرة مــن بنــك الكويــت المركــزي.
يحتفــظ البنــك بســجل إفصــاح ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يتضمــن البيأنــات التــى 

ــة. ــة مــع تحديثهــا بصفــة دوري تتطلبهــا الجهــات الرقابي
المجلــس هــو المســؤول فــي النهأيــة عــن ضمــأن ســالمة ودقــة ونزاهــة المعلومــات التــي يكشــف 
عنهــا مــع وجــود الضوابــط واآلليــات الالزمــة للتنفيــذ الســليم لسياســات وإجراءات اإلفصــاح، ويراقب 

المجلــس االمتثــال لسياســة اإلفصــاح وتتخــذ االجــراءات التصحيحيــة عنــد الضــرورة.
لــن يقــوم البنــك باإلفصــاح عــن أي معلومــات ســرية وخاصــة فــي طبيعتهــا واإلفصــاح المتعلــق 
بالعمــالء، والمنتجــات أو األنظمــة التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى اســتثمارات البنــك 
والمنتجــات أو النظــم، التــي ســتضعف موقــف البنــك التنافســي والتــي ال يمكــن االفصــاح عنهــا، لــن 
يقــوم البنــك باإلفصــاح عــن أي معلومــات أو بيأنــات، والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر عكســي علــى مركزهــا 

ــي، إال للجهــات المحــددة وفقــًا للقأنــون والضوابــط.  المال

المراجع:

•  سياسة اإلفصاح.
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      االطالع على الهيكل
يجــب علــى مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا أن يكونــا علــى اطــالع كامــل لهيــكل العمليــات الخاصــة 
بالبنــك والمخاطــر المتعلقــة بهــا. باإلضافــة الــى المعرفــة التامــة لهيــكل مجموعــة بنــك الكويــت 
الدولــي وتنظيــم المجموعــة مــن حيــث أهــداف كل وحــدة أو كيــأن والعالقــة الرســمية وغيــر الرســمية 

بيــن الوحــدات والشــركة األم.
والتأكيــد علــى وجــود مقأييــس ونظــم ســليمة وفعالــة للحصــول علــى المعلومــات وتبادلهــا بيــن 

كيأنــات المجموعــة إلدارة مخاطــر المجموعــة ككل والرقابــة الفعالــة عليهــا. 

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

وجــود إجــراءات مركزيــة للموافقــة والرقابــة علــى تأســيس كيأنــات قأنونيــة جديــدة بنــاء علــى معأييــر 
محــددة تشــمل القــدرة علــى اإلشــراف والوفــاء بالمتطلبــات الالزمــة .

والقــدرة علــى اســتخراج معلومــات حــول هيــكل البنــك، بمــا فــي ذلــك نــوع، وميثــاق، هيــكل ملكيــة 
ونشــاط كل كيــأن قأنونــي، 

ــر  ــاكل المعقــدة غي ــاء الهي ــب بن ــة بالهيــكل المعقــد والعمــل علــي تجّن ومالحظــة المخاطــر المقترن
الضروريــة.

المراجع:

• سياسة االستثمار.

المحور السابع: البنوك ذات الهياكل المعقدة
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يضمــن المجلــس حمأيــة حقــوق مســاهميه بمــا فــي ذلــك مســاهميه الصغــار وكذلــك أصحــاب 
المصالــح فــي البنــك فــى ضــوء قأنــون الشــركات الكويتــي وبنــك الكويــت المركــزى وتنظيــم المهنــة 
المصرفيــة رقــم 32 لســنة 1968 وتعديالتــه، وتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي عــن الحوكمــة، والئحــة 
النظــام األساســي والسياســات الداخليــة للبنــك والتــي تشــمل علــى ضوابــط وأســس حمأيــة حقــوق 

المســاهمين وأصحــاب المصالــح والقوأنيــن األخــرى ذات الصلــة.

      حقوق المساهمين
•  حــق المراجعــة والمشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بتعديــل الئحــة النظــام األساســي للبنك وكذلك 
القــرارات المتعلقــة بالمعامــالت غيــر  العاديــة التــي قــد تؤثر على مســتقبل البنــك أو أعماله التجارية 

كمــا فــي حــاالت الدمــج أو بيــع جــزء كبيــر مــن أصولــه أو التنــازل عــن شــركات تابعــة لــه.
والتوصيــات  المالحظــات  وإبــداء  للبنــك،  العموميــة  الجمعيــة  اجتماعــات  فــي  المشــاركة  •  حــق 

مطلوبــة. تحســينات  أيــة  بخصــوص 
• 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.
تقييــم  ألغــراض  وحديثــة  وكافيــة  ومفصلــة  وشــاملة  دقيقــة  معلومــات  علــى  الحصــول  •  حــق 

بشــأنها. الســليمة  القــرارات  واتخــاذ  األســتثمارات 
•  حــق اســتالم العائــد على األســهم وكذلك المشــاركة فــي إجتماعات الجمعيــة العمومية والتصويت 

علــى قراراتها.
الكافيــة  الفــرص  اة وأن يعطــوا  بالمســأو  التعامــل معهــم  يتــم  بــأن  المســاهمين  •  حــق صغــار 

أو أخطــاء قــد تنشــأ فيمــا يتعلــق بحقوقهــم. لمعالجــة أي مخالفــات 

المراجع:

• سياسة حمأية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

• عقد التأسيس.

• ميثاق مجلس اإلدارة.

المحور الثامن: حماية حقوق المساهمين
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أصحــاب المصالــح هــم علــى صلــة بنجــاح الكيــأن. ويــدرك المجلــس أن النجــاح النهائــي لمصرفنــا هــو 
نتيجــة للجهــود المشــتركة للعديــد مــن األطــراف بمــا فــي ذلــك المودعيــن والمقترضيــن والموظفيــن 
اإلجــراءات  وتؤكــد  مــع مصرفنــا.  تجاريــة  لديهــا عالقــات  التــي  األخــرى  واألطــراف  والمســتثمرين 

المتنوعــة للبنــك وسياســاته وممارســاته علــى أهميــة احتــرام حقــوق أصحــاب المصالــح وفقــًا
للقوأنين ذات الصلة واللوائح واألنظمة. ويسأند المجلس، كجزء من نظامه للحوكمة ما يلي:

احترام حقوق جميع أصحاب المصالح القأنونية. 
حقوق أصحاب المصالح

• حق الحصول على معاملة تضمن لهم العدالة والمسأو اة.
• حق الحصول على إفصاحات مباشرة وواضحة للمعلومات ذات الصلة.

المراجع:

• سياسة حمأية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

• عقد التأسيس.

• ميثاق مجلس اإلدارة.

      مسئوليات مالك الدليل
لجنــة الحوكمــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة هــي المســؤولة عــن تحديــث هــذا الدليل، ورصــد االمتثال 

مــن قبــل األطــراف المعنيــة داخــل البنــك علــى أن يخضــع الدليل للمراجعة الســنوية.
يتــم نشــر الدليــل علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ويكــون متــاح لالطــالع 

مــن قبــل الجميــع.
تقــوم وحــدة الحوكمــة بالبنــك بإنشــاء نظــام لتحديــد وقيــاس االمتثــال بهــذا الدليــل ويتــم إبــالغ لجنــة 

مجلــس اإلدارة للحوكمــة بــأي أنتهــاك لــه وبدورهــا االبــالغ حيــال ذلــك.

المحور التاسع: حماية حقوق األطراف
أصحاب المصالح
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مــن أجــل التقيــد الدقيــق وتنفيــذ أحــكام هــذا الدليــل، يجــب فــرض العقوبــات التالية، بعد اإلشــعار، على 
مديــري البنــك والموظفيــن والشــركات التابعــة والزميلــة ومديريهــا والموظفيــن فــي حالــة أنتهاكهــم 

ألي مــن بنــود هــذا الدليــل:
• إنذار الشخص المخالف في حالة حدوث المخالفة للمرة األولى.

• فرض التوقيف في حالة تكرار المخالفة للمرة الثأنية.
• تعتمد مدة اإليقاف على جسامة المخالفة.

•  فــرض أقصــى عقوبــة كإنهــاء الخدمــة فــي حــال األنتهــاك للمــرة الثالثة من قبل أي عضــو من أعضاء 
مجلس إدارة البنك أو الشركات التابعة فإن ذلك سيكون ســــببًا كافيــــًا لعزله من منصبه.

تكــون لجنــة مجلــس اإلدارة للحوكمــة مســؤولة عــن تحديــد األنتهــاكات مــن خــالل التبليــغ وعلــى أن 
توصــي بالعقوبــة المفروضــة علــى هــذا األنتهــاك، وعرضـــه علــى المجلــس للمراجعــة والموافقــة.

العقوبات لعدم االمتثال بالدليل










