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 مــقدمة

  
 

 

عتمد مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي هذا الدليل للحوكمة للعمل به اعتبارا ا

لبنك الكويت المركزي لتعليمات الحديثة وقد استمد من ا، 3102من األول من يوليو 

لتحل  3103بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، الصادرة في يونيو 

ادئ اإلدارة السليمة للبنوك والمؤسسات بشأن مب 3112محل التعليمات السابقة لسنة 

 المالية.

ويؤكد بنك الكويت الصناعي بهذا الدليل على الحرص على التطبيق السليم 

 هلتزامويعزز إلمبادئ الحوكمة وعلى مواكبة اي تطور في شأنها بتحديث الدليل، 

االستراتيجية ودعم دوره المالي  هبهذه المبادئ في العمل على تحقيق أهداف

لمصرفي وذلك بتطوير وتحسين بيئة األعمال وجودة المنتجات المقدمة للعمالء، وا

ومواجهة التحديات والمتغيرات بمزيد من القدرة التنافسية ورفع الكفاءة اإلنتاجية 

ومستوى االداء لتقديم األفضل في مختلف أنواع الخدمات المالية والمصرفية 

 واالستشارية والفنية للعمالء.

 بالنجاح والنمو والتميز المعهود.الى مواصلة مسيرته دائما لبنك ومع تطلع ا
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 السليمةحوكمة المبادئ 
 

هي مجموعة من النظم و الهياكل التنظيمية و العمليات التي تحقق أو الحوكمة حوكمة الشركات 

وواجبات مجلس  المبادئ العالمية و ذلك من خالل تحديد مسؤولياتالمؤسسي وفقا للمعايير و االنضباط

أصحاب في االعتبار حماية حقوق المساهمين و األطراف مع األخذ اإلدارة و اإلدارة التنفيذية 

  المصالح. 

 

 حوكمة الشركات على ما يلي:هيكل يشتمل و

 

 بين البنك و المساهمين و األطراف أصحاب المصالح العالقة . 

 توزيع المسؤوليات . 

  أصحاب المصالحتعارض بين األطراف النظم تسوية . 

  والرقابة والمعلوماتالسليم  اإلشرافاجراءات . 

 

 ، هي :العناصر الرئيسية لحوكمة الشركاتو

 

 :متاحة على نطاق واسع .جعل المعلومات معروفة /   الشفافية 

 :التصرفات و/ أو القراراتتوقع تبرير   المساءلة. 

 العدل والحيدة .التصرف على أساس   :االنصاف 

 بخلق .التصرف بأمانة و   :االستقامة 

 

 مبادئ الحوكمةاإللتزام ب

 

حوكمة الشركات الصادرة عن بنك الكويت المركزي اتفاقا مع تعليمات هذا الدليل  اعتمد مجلس االدارة

  سياسات البنك. يعكس وهو . 1121يونيو في 

 

االشارة إلى تطبيق ع ميل ذا الدلهبإعداد تقرير عن مدى التزامه ب -ضمن تقريره السنوي  –يقوم البنك و

يواجه فيها يمكن أن الحاالت التي تلك التعليمات وبيان أسباب عدم االلتزام بأي بند غير مطبق في 

  "التزم أو وّضحوذلك تنفيذا لمبدأ "عملية عند تطبيق التعليمات البنك معوقات 
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 مبادئ الحوكمة بالبنك 

 

في حوكمة قواعد ونظم البشان تعليمات ،  1121ام عفي شهر يونيو أصدر بنك الكويت المركزي 

بنك الكويت المركزي، مع ل ةتعليمات السابقتحديثا وتطويرا للهذه التعليمات البنوك الكويتية . وتتضمن 

 من معاييرفي هذا الشأن األخذ في االعتبار الدروس المستفادة من األزمة المالية العالمية وما صدر 

 1121وبخاصة الورقة الصادرة عن لجنة بازل في أكتوبر ة السليمة( ، عن قواعد )االدار جديدة

"مبادئ تعزيز حوكمة الشركات"، والمبادئ الصادرة عن مجلس االستقرار المالي بشأن نظم بعنوان 

عن تقييم مبادئ حوكمة  1121عام أواخر قرير البنك الدولي الواردة بتتوصيات والالمكافآت، 

 في بعض دول المنطقة. ية وكذلك المبادئ المطبقة الشركات بالبنوك الكويت

 

السمات بهيكل القطاع المصرفي الكويتي و وقد اعتد بنك الكويت المركزي في تعليماته الجديدة ب

على أهمية عوامل تؤكد غير ذلك من باندماجه مع االقتصاد العالمي ومدى والكويتي  األساسية لالقتصاد

 البنوك الكويتية. بالحوكمة 

 

 المحاور التالية: على التعليمات تشتمل و

 

 مجلس اإلدارة  المحور األول:

 القيم السلوكية و تعارض المصالح و هيكل المجموعة  :المحور الثاني

 اإلدارة التنفيذية العليا  :المحور الثالث

 إدارة المخاطر و ضوابط الرقابة الداخلية  :المحور الرابع

 ح المكافآتنظم و سياسات من :المحور الخامس

 اإلفصاح و الشفافية :المحور السادس

 البنوك ذات الهياكل المعقدة :المحور السابع

 حماية حقوق المساهمين  :المحور الثامن

 حماية حقوق األطراف أصحاب المصالح المحور التاسع:

 

 

كل  تطبيق متطلباتالبنك للكل محور والخطوات التي اتخذها على ملخص تحتوى الصفحات التالية و

محور، وذلك بهدف اإللتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي و نشر ثقافة الحوكمة السليمة في جميع 

 نواحي عمل البنك. 
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 المحور األول: مجلس اإلدارة 
 

 المسؤوليات العامة لمجلس اإلدارة 

  

تراتيجية للبنك و وضع األهداف اإلس يشملبما و يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الشاملة عن البنك،

، بما للبنك التنفيذية االدارة إستراتيجية المخاطر و معايير الحوكمة؛ و كذلك مسؤولية اإلشراف على 

 في ذلك الرئيس التنفيذي. 

 

سالمته المالية و التأكد من تلبية عن البنك وكاملة عن أعمال الة يتحمل مجلس اإلدارة المسؤوليو

لمساهمين و المودعين و الدائنين و الموظفين االحفاظ على مصالح  متطلبات بنك الكويت المركزي  و

اطار القانون و األطراف أصحاب المصالح؛ و التأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف و ضمن 

 .   للبنك  جراءات الداخليةاالو سياساتالوالتعليمات النافذة و

 

 العليااإلشراف على اإلدارة 

 

يتمتع بالنزاهة و الكفاءة الفنية و الخبرة المصرفية.  ( ، CEOتنفيذيا للبنك )سا يعين مجلس اإلدارة رئي

كما يتعين الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أصحاب المناصب التنفيذية المسئولين أمام الرئيس 

 التنفيذي أو رئيس مجلس اإلدارة. 

 

 من قيامهم بتنفيذ الواجبات المنوطة بهم للبنك بهدف التأكد العليايشرف مجلس اإلدارة على اإلدارة و

 لبنك وأغراضه والسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تمشيا مع أهداف ا

 

 خطط اإلحالل الوظيفي

 

البنك و بالتنفيذية للمناصب إلحالل بوضع خطط اإدارة الموارد البشرية في قيام مجلس اإلدارة  يتأكد

 بنك .أن هذه الخطط يتم تنفيذها بفاعلية بال

 

 تكوين مجلس اإلدارة

 

تشكيل العدد الالزم بالعدد الكافي من األعضاء بما يسمح له  يحرص البنك على أن يضم مجلس االدارة

 . مجلس في إطار متطلبات معايير الحوكمة السليمةعن المن اللجان المنبثقة 

 

 دور رئيس مجلس اإلدارة 

 

و الحفاظ على الثقة المتبادلة فيما بين األعضاء؛  يضمن رئيس مجلس اإلدارة حسن سير أعمال المجلس

سس و معلومات سليمة وواضحة و في إطار من النقاش أللقرارات استنادا لكما يضمن اتخاذ المجلس 

 الجاد و الحوار البناء. 
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للبنك ويتأكد من  علياالمجلس واإلدارة الكل من بين باقامة عالقة بناءة رئيس مجلس اإلدارة  ويضطلع

 معايير حوكمة عالية لدى البنك .  توفر

 

 تنظيم أعمال المجلس
 

سنويا، و ما ال يقل عن اجتماع اجتماعات  6وبما ال يقل عن ذلك مجديا مجلس االدارة كلما رأى يجتمع 

واحد خالل التقويم ربع السنوي، و تكون محاضر االجتماعات إلزامية و تصبح جزءا من سجالت 

 البنك.
 

الهامة التي تدرج المواضيع  -بالتشاور مع الرئيس التنفيذي و اإلدارة العليا  - يقترح رئيس المجلسو

تزويد أعضاء المجلس ويتعين تتسم هذه المواضيع بالشمولية.   بحيثعلى جدول أعمال كل اجتماع و

بالمعلومات الوافية قبل مدة كافية من اجتماعات المجلس لتمكينهم من دراستها قبل اتخاذ القرارات 

 مناسبة. ال
 

ويجوز للمجلس أن يستعين على نفقة البنك بالمشورة الخارجية في أي من المسائل التي تدخل ضمن 

 ميثاق عمله وبما يتفق مع حدود الصالحيات التقديرية للمجلس.
 

تم تي تنتائج التصويت الويقوم أمين سر المجلس بتدوين جميع نقاشات المجلس واقتراحات األعضاء و

 ت المجلس. خالل اجتماعا

 

 أمين سر المجلس 
 

مباشرة مساعدة المجلس و رئيس المجلس في على  ، يرتكز دور أمين سر مجلس اإلدارة بوجه عام

  التالية بدون حصر: ويشمل ذلك الواجبات  ، مجلسالشؤون 
 

وذلك مجلس قبل موعد االجتماع بوقت كاف الإدراج موضوعات النقاش على جدول أعمال  -

 . مجلس و الرئيس التنفيذياليس بالتشاور مع رئ

 .تنسيق و تنظيم و حضور اجتماعات مجلس اإلدارة و اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين -

 االدارة . كتابة و تحديث محاضر اجتماعات مجلس -

 . تنفيذ أي تعليمات لمجلس اإلدارة -

 .دارة التأكد من اإللتزام بكافة المتطلبات القانونية المتعلقة بشؤون مجلس اإل -

 

 حقوق أعضاء مجلس اإلدارة
 

 .حضور اجتماعات المجلس 

 وذلك المطلوب مناقشتها في االجتماع  عن الموضوعات الحصول على كافة المعلومات المتاحة

 قبل موعد االجتماع.

  لدراسة و مناقشة الموضوعات.اتاحة الوقت الكافي 

 كذلك الحصول على  الحصول على المعلومات الصحيحة و ذات الصلة بعمل المجلس و

 ن البنك.عالمصادر و المعلومات 
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 تفويض الصالحيات 

 

برئاسة الرئيس  للبنك  العليادارة اإلفوض مجلس اإلدارة مهمة إدارة الشؤون اليومية للبنك إلى ي

 للصالحيات المالية و التشغيلية.ذلك من خالل تفويض التنفيذي و

 

لبنك أو إلى ادارة المصرفية التي ال يجوز تفويضها إلى ات امليالعجميع بوضوح كتابة وحدد البنك وي

 تتطلب موافقة مجلس اإلدارة. والرئيس التنفيذي 

 

 مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة

 

يحرص البنك على تمتع أعضاء مجلس اإلدارة بالمؤهالت و الخبرة التي تمكنهم من خدمة مصالح 

ذا الخصوص، تقدم لجنة الترشيحات و بهالمصالح به. و البنك و مساهميه و األطراف أصحاب

المكافآت المساعدة إلى مجلس اإلدارة في اختيار/ تعيين أعضاء المجلس و أعضاء اللجان المنبثقة عنه 

عن طريق تحديد الضوابط و المعايير األساسية لعضوية المجلس، بهدف تشكيل مجلس إدارة يتميز 

يحقق معدالت مرتفعة و مستدامة من األداء و على بالقدرة على تحدي قدرات اإلدارة و تحفيزها بما 

 كافة المستويات. 

 

أن يظلوا مؤهلين من خالل حصولهم على التدريب و الخبرة و ،أعضاء مجلس اإلدارةويجب ان يكون 

الفهم الواضح لدورهم فيما يتعلق بالحوكمة و أن يكون  يهمويتعين أن يتوافر لد ،الالزمة لمناصبهم

 اتخاذ القرارات السليمة و الموضوعية حول شؤون البنك.   لديهم القدرة على

 

 التدريب و التطوير 

 

على أعضاء مجلس اإلدارة، وبصورة منتظمة، تنمية مهاراتهم وخبراتهم وبخاصة في موضوع  يجب

وفي ضوء تطورات الرؤية المستقبلية للمخاطر الحوكمة وادارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية 

، كما يجب عليهم تعميق معرفتهم ومهاراتهم ها البنك في بيئة عمل ديناميكية و دائمة التطورالتي يواجه

من خالل الحصول على البرامج التدريبية المخصصة لذلك والمشاركة في المؤتمرات والحلقات 

 النقاشية في مجال العمل المصرفي والمالي.

 

 تقييم األداء و الكفاءة

 

مراجعة و تقييم أداء المجلس و أداء األعضاء و اللجان المنبثقة عنه مرة ب االدارة ان يقوم مجلسعلى 

  على االقل في السنة.
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 المحور الثاني: القيم السلوكية و تعارض المصالح و هيكل المجموعة

  

 القواعد و القيم السلوكية

 

الممارسات السليمة  يحدد أن -من خالل ميثاق السلوك المهني وأخالقيات العمل -على مجلس االدارة 

تلك الممارسات مع البنك للحوكمة لما يقوم به من أعمال، وأن يضمن وجود الوسائل التي تؤكد إتباع 

وبما معايير الحوكمة السليمة ان يجسد بممارسته المجلس  وعلىمراجعتها بانتظام بهدف تحسينها.  

لعات البنك واهدافه. ويحدد المجلس يساعده على القيام بواجباته بكفاءة وينقل صورة واضحة حول تط

التي تعزز النزاهة للبنك ولمجلس االداة واالدارة العليا والموظفين المعايير المهنية و القيم السلوكية 

 . اآلخرين

   

تم ويوزع ميثاق السلوك المهني وأخالقيات العمل على جميع موظفي البنك و أعضاء المجلس؛ وي

الموقع نشر الميثاق على ي. وبالميثاقااللتزام بما جاء بقرار اإلبما يفيد و كل منهم باالستالممن توقيع ال

 .االلكتروني للبنك

 

 تعارض المصالح 

 

واحتماالت موضوع بهذا الكل ما يتعلق وتتناول تعارض المصالح لمجلس اإلدارة سياسة مكتوبة  يضع

 على سبيل المثال ال الحصر: ، وبما يشمل المصالحالتعارض في 

 

التي يحتمل أن تؤدي األنشطة  -بأقصى ما يمكن  –تجنب في أن يب عضو مجلس اإلدارة واج -

 إلى تعارض في المصالح.

ويمكن ان موافقة مجلس اإلدارة على أي نشاط يقوم به أحد أعضاء المجلس الحصول على  -

على مثل هذا  عليه تعارض في المصالح، و التحقق من أن هذا النشاط ال ينطوييترتب 

 رض.التعا

 .بالفعل إلى تعارض في المصالح ىأديكون قد يؤدي أو يمكن ان إفصاح العضو عن أي أمر  -

تنطوي على تعارض يمكن ان عن التصويت على أي مسألة ان يمتنع العضو في  واجب -

على موضوعية العضو أو على قدرته على أداء من شأنها التأثير مصالح مع العضو أو يكون 

 .واجباته تجاه البنك

سس فر اإلجراءات الكافية لضمان وضع جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أتو -

 عدم االلتزام بهذه السياسة.مع أي حالة ليتعامل بها المجلس متساوية و بيان الطريقة التي 

 

 ف ذات العالقةااألطر

تي تنظم اإلجراءات التتضمن القواعد و و ،األطراف ذات العالقةبفيما يتعلق  معتمدةالبنك سياسة  لدى

خضع هذه قة وت؛ كما يحتفظ البنك بسجالت لمعامالت األطراف ذات العالالعمليات مع هذه األطراف

 المعامالت لمستوى تدقيق مناسب. 
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يحدد البنك األطراف ذات العالقة الخاصة به بناء على تعريف هذه األطراف وفقا لمعايير المحاسبة و

( المطبقة في هذا المجال، واية جهات IFRSر الدولية للتقارير المالية )( والمعاييIAS 14) الدولية

البنك بسجالت حديثة لهذه األطراف وذلك ، ويحتفظ رقابية  اخرى بما فيها بنك الكويت المركزي

معامالت األطراف ذات العالقة وفقا لما تنص جميع يتم اإلفصاح عن و هم.أي معامالت معلمراقبة 

 . مذكورةالمعايير العليه 

  

 السرية المصرفية

 

يعطي البنك أهمية خاصة لمبدأ السرية المصرفية باعتباره من أهم المبادئ التي يقوم عليها العمل 

من مودعين أو مقترضين أو لما يوفره من ثقة وطمأنينة لجميع المتعاملين مع البنك  المصرفي

 مستثمرين و غيرهم من األطراف أصحاب المصالح. 

 

 ما يلي:على تؤكد العمل المصرفي و المحافظة على سريةبشأن  معتمدةك سياسات البنولدى 

 

ضرورة التزام أعضاء مجلس اإلدارة و جميع العاملين في البنك بالمحافظة على سرية البيانات  -

و المعلومات الخاصة بالبنك و بعمالئه و البيانات و المعلومات الخاصة بعمالء البنوك 

 لى الموظفين العاملين بحكم عملهم.ن قد وصلت إاألخرى، التي قد تكو

عدم اإلفصاح عن أي بيانات أو معلومات تخص البنك و عمالئه إال من األشخاص المخولين  -

 ات و السياسات الداخلية للبنك.بذلك، و في ضوء ما تسمح به القوانين و التعليم

بط الرقابية لمنع الوصول المحافظة على أمن البيانات الخاصة بالبنك و عمالئه ووضع الضوا -

وتحدد سياسة البنك بشأن اإلفصاح النظم الرقابية لحصر الوصول ليها إال من المفوضين بذلك. إ

إلى تلك البيانات و المعلومات باألشخاص المخولين و منع تسرب أي معلومات مصرفية تمس 

 .و تخدش السرية المصرفية

لبنك لمسؤوليتهم بشان رفع الحس األمني في لالعليا ضرورة إدراك مجلس اإلدارة و اإلدارة  -

  .البنك بما يعزز السرية المصرفية و المحافظة عليها

أهمية عدم استخدام أي معلومات عن أوضاع البنك متوافرة لدى عضو مجلس على تأكيد ال -

اإلدارة أو أي من العاملين في البنك من أجل تحقيق مصالح ذاتية أو مصالح ألطراف أخرى 

 . ذات صلة

 . من المدقق الداخلي في البنكتنفيذ تلك السياسات التأكيد على مراقبة  -

 

 هياكل المجموعة

 

عن وجود معايير حوكمة كافية للمجموعة، و التأكد من وجود البنك مسئوال مجلس إدارة يكون 

 سياسات و آليات حوكمة مناسبة لهيكل و نشاط و مخاطر المجموعة و كياناتها.
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 ثقة عن مجلس اإلدارةاللجان المنب

 

منبثقة عنه بهدف تعزيز فاعلية رقابة المجلس على العمليات يشكل مجلس ادارة البنك عددا من اللجان ال

المباشرة عن كافة شؤون  المسؤوليةاللجان المجلس من تحمل هذه وجود وال يعفي في البنك، الرئيسية 

 . واللجان الرئيسية المنبثقة عن المجلس، هي:البنك

 

 جنة الحوكمةل .2

 لجنة التدقيق .1

 لجنة المخاطر .3

 لجنة الترشيحات والمكافآت .4

 لجنة التمويل و االستثمار .5

 

لجان التدقيق والمخاطر والترشيحات ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضوا في أي من 

 . والمكافآت

 

 مسؤوليات لجنة الترشيحات و المكافآتتشكيل و

 

فيذيين من بين أعضاء مجلس اإلدارة و تضم ثالثة أعضاء غير تن الترشيحات والمكافآتتشكل لجنة 

 حصر:دون  تشمل مهام لجنة الترشيحات و المكافآت ما يليعلى األقل من ضمنهم رئيس اللجنة.  و

 

رفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات و المعايير  -

ضوابط الترشيح لعضوية  شأنبنك الكويت المركزي بن المعتمدة و التعليمات الصادرة ع

 .مجلس االدارة

دارة و إجراء مراجعة سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإل -

مع إجراء مراجعة سنوية لهيكل المجلس لقدرات و المؤهالت المطلوبة لعضوية إعداد وصف ل

التغيرات المقترح إجراؤها بما يتفق مع مصلحة مجلس اإلدارة و رفع التوصيات في شأن 

 البنك.

 إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس ككل و أداء كل عضو على حدة. -

توفير المعلومات و الملخصات حول بعض األمور التي تهم البنك و رفع التقارير و المعلومات  -

ى اطالع مستمر إلى أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى التأكد من أن أعضاء المجلس عل

 خر التطورات ذات العالقة بالعمل المصرفي. آعن 
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 المحور الثالث: اإلدارة التنفيذية العليا

  

من أصحاب الخبرة و المعينين بالبنك من مجموعة األشخاص  للبنك تتألف اإلدارة التنفيذية العليا

ذين يتحملون مسؤولية اإلشراف الونوابه ومساعديه هم الرئيس التنفيذي والتأهيل العلمي و العملي، 

 على إدارة األعمال اليومية للبنك و يخضعون للمساءلة بشأنها. 

 

بما تعمل اإلدارة التنفيذية العليا وفقا لتوجيهات مجلس اإلدارة، و تكون مسئولة عن تنفيذ أنشطة البنك و

عا للسياسات المعتمدة من مع االستراتيجية العامة للبنك و اإللتزام بسقف المخاطر المقررة و تبيتسق 

مجلس اإلدارة.  و يعتمد مجلس اإلدارة على ما يتوافر لدى اإلدارة التنفيذية العليا من خبرات في تنفيذ 

 القرارات الصادرة عن المجلس دون أي تدخل مباشر في اختصاصاتها.

   

الل السلوك الشخصي و تساهم اإلدارة التنفيذية العليا بشكل أساسي في الحوكمة السليمة للبنك من خو

عن طريق توفير الرقابة الكافية على األنشطة التي تقوم بإدارتها؛ كما أنها المسئولة عن تفويض 

 المساءلة و الشفافية. يعزز إلدارة لالواجبات للموظفين و مراقبة أدائهم لواجباتهم و إنشاء هيكل 

 

رقابة على أعمال البنك و بصفة خاصة فيما اإلشراف و العن  تعتبر اإلدارة التنفيذية العليا مسؤولةو

وعليها المهام،  فييتعلق بالتحقق من وظيفة اإللتزام ومراقبة المخاطر و استقاللية الوظائف و الفصل 

 الشفافية و الموضوعية.  تزويد مجلس االدارة بتقارير مالية وادارية تتسم ب

  

 الرئيس التنفيذي 

 

 عن أداء البنكو مسئوال أمام مجلس اإلدارة عن إدارة البنك بوجه عاميكون الرئيس التنفيذي للبنك 

 هذا الدليل.اتساقا مع 

 

البنك والسياسات المعتمدة من مجلس  طيقوم الرئيس التنفيذي بإدارة البنك وفقا إلستراتيجية وخطو

 اإلدارة. 

 

 عما يلي:  -بوجه خاص  – يعتبر الرئيس التنفيذي مسئوالو

 

 من مجلس اإلدارة.المعتمدة ية البنك و خططه التشغيلية تنفيذ إستراتيج -

 إحالة التعامالت التي تتجاوز حدود صالحياته إلى مجلس اإلدارة. -

 السياسات و القوانين السائدة.ب -في جميع أعمال البنك  -التأكد من اإللتزام  -

 مجلس اإلدارة.ام بكافة األمور التي يفوضه فيها القي -

 

تقييم أداء الرئيس التنفيذي سنويا، و تحدد لجنة الترشيحات و المكافآت حزمة يقوم مجلس اإلدارة بو

 و ترفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس في ضوء نتائج التقييم السنوي لألداء. األتعاب المقررة له 
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 المحور الرابع: إدارة المخاطر و ضوابط الرقابة الداخلية

 
 أنظمة الرقابة الداخلية  

 
 و إلدارة المخاطر مع توافر عنصر االستقاللية لهذه الوظائف. داخلية الرقابة فعالة للنظم ك لدى البن

 
المعتمد من مجلس االدارة، مع طبيعة البنك ونشاطاته وبما يكفل الهيكل التنظيمي للبنك ويتالءم 

المجلس  مدكما يعت المعتمدة من مجلس االدارة.ستراتيجية الضوابط التنظيمية الالزمة لتنفيذ اإل
التوصيف الوظيفي و تفصيل الواجبات و المسؤوليات و السياسات و اإلجراءات المكتوبة المنظمة 

وتحدد هذه .  كل ذلكبالرقابة على تنفيذ الداخلي قوم التدقيق يو. لعمل كافة وظائف و عمليات البنك
االتصال بين  خطوطالصالحيات ومسؤوليات كل وحدة إدارية وواجبات واإلجراءات السياسات و

ومبدأ الفصل بين السلطات لتجنب المزدوجة المستويات اإلدارية المختلفة بما يحقق مبدأ الرقابة 
 التعارض بين الوظائف و المهام المختلفة.

 
  Internal Controls Review (ICR)يجري البنك المراجعة السنوية لضوابط الرقابة الداخلية و

لبنك و ذلك للتأكد من كفاية و لبيانات اجهة التدقيق الخارجي عن بواسطة مدققين مرخصين مستقلين 
 فاعلية نظم الرقابة الداخلية. 

 
غ عما اللإلبالموظفين من االتصال برئيس مجلس اإلدارة الكفيلة بتمكين ضع البنك اإلجراءات يو

ضمن يبالبنك.  ولديهم من مخاوف بخصوص احتمالية حدوث مخالفات من أي من العاملين يكون 
عدم التعرض ألي تهديد أو لالبنك توفير الحماية الالزمة لهؤالء المبلّغين بما يعطيهم الطمأنينة الكافية 

 جزاءات في حالة عدم ثبوت ما يؤكد هذه المخاوف المشروعة. 
 

 إدارة المخاطر

 

و إدارة مجموعة شاملة من السياسات بشان مراقبة المنبثقة عنه، لمخاطر الجنة يضع مجلس اإلدارة و

كل من مجلس اإلدارة و لجنة المخاطر و لتحدد هذه السياسات الواجبات والمسؤوليات والمخاطر. 

 هذا الشأن. في رئيس إدارة المخاطر و اإلدارة التنفيذية و التدقيق الداخلي 

  

رئيس مخوال في االتصال مباشرة بيكون رئيس إدارة المخاطر مسئوال عن إدارة المخاطر بالبنك و و

لمجلس؛ ولديه القدرة على التأثير في قرارات البنك المتعلقة جلس اإلدارة ورئيس لجنة المخاطر لم

رئيس إدارة المخاطر وال يجوز عزله أو إبعاده من مجلس االدارة ين يعوي باالنكشاف على المخاطر.

ك الكويت منصبه ألي سبب من األسباب بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة و من بن

 المركزي. 
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تعتبر إدارة المخاطر مسؤولة عن تحديد و قياس و مراقبة و الحد من المخاطر و اإلبالغ عن و

المخاطر.  و يجب أن تكون إدارة المخاطر مستقلة عن وحدات األنشطة األخرى،  لىإنكشافات البنك ع

لوصول إلى األنشطة المحلية و مع األخذ في االعتبار أن هذه االستقاللية تسمح لمدراء المخاطر با

الخارجية التي تتطلب فهم نشاط العمل أو طلب بيانات معينة ألغراض تقييم درجة انكشافها على النحو 

 الصحيح. 

 

 لجنة المخاطر

 

على  من ثالثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيينالمنبثقة من مجلس االدارة لمخاطر الجنة تتكون 

 :عما يليو تكون هذه اللجنة مسؤولة  .جنة، من ضمنهم رئيس اللاألقل

 

الحالية والمستقبلية للبنك واالشراف المخاطر ونزعة لمجلس حول إستراتيجية لتقديم المشورة  -

 اإلستراتيجية.لهذه اإلدارة التنفيذية على تطبيق 

التأكد من كفاية النظام الشامل إلدارة المخاطر على مستوى البنك بما في ذلك استراتيجيات  -

إدارة المخاطر و سقف تحمل المخاطر و السياسات و اإلجراءات و األدوات و أساليب و طرق 

 العمل ذات العالقة.

المسائل المتعلقة باستراتيجية كفاية رأس المال وعملية التقييم ذات الصلة، والموافقة  مراجعة -

 عليها ضمن اطار الصالحيات الممنوحة لها.

 

قبل اعتمادها من بالبنك ياسات و استراتيجيات إدارة المخاطر لمخاطر بمراجعة ساتقوم لجنة و

مسؤولة عن تنفيذ هذه اإلستراتيجيات باإلضافة إلى تطوير للبنك  العلياتكون اإلدارة . والمجلس

 دارة مختلف أنواع المخاطر. إلالسياسات و اإلجراءات 

 

تقوم على أن  ،ؤولياتها و سبل تطويرهامهامها و مسوبالبنك هيكل إدارة المخاطر  العليااإلدارة وتقترح 

 ومهامها تمهيدا العتمادها من  مجلس اإلدارة. االدارة لمخاطر بمراجعة هيكل هذه لجنة ا

 

 يرفع رئيس إدارة المخاطر تقاريره مباشرة إلى رئيس لجنة المخاطر. و

 

 التدقيق الداخلي

 

الذي يكون مسئوال عن ، والتدقيق الداخلي رئيسالتدقيق الداخلي بالبنك هو كيان مستقل بالبنك، يرأسه 

تزويد مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية العليا و األطراف أصحاب المصالح ما يفيد التحقق من أن نظم 

لتدقيق لكون ويالرقابة الداخلية المتعلقة باألمور المالية و اإلدارية تتسم بالفعالية و الكفاية و اإللتزام. 

متع بكافة الصالحيات يتكما  ،البنكبو االتصال بأي موظف  اتعلى أي معلومالداخلي حق الحصول 

 على النحو المطلوب.  مهام الموكلة إليهالتي تمكنه من أداء ال

 

 يكون مسئوال أمام لجنة التدقيق. الذيو مجلس اإلدارة رئيس التدقيق الداخلي، يعينو
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خصائص العمل على العوامل التالية: طبيعة اق ومن حيث النطلرقابة الداخلية لنظم الفعالة التعتمد و

مدى مخاطر ومعدالت الكمية وحجم وتعقيد المعامالت وو بيئة األعمالاألعمال ودرجة تعقيد و

 و فاعلية و كفاية نظم تكنولوجيا المعلومات و كفاءة نظام اإللتزام.في السلطات تفويض المركزية وال

    

 الداخلي ما يلي: سية للتدقيقرئيتشمل المسؤوليات الو

 

من أن نظم الرقابة الداخلية ظم الرقابة الداخلية و تقييمها والتأكد التحقق من كفاية و فاعلية ن .2

 دوريا.المتعلقة باألمور المالية و اإلدارية تتسم بالشمولية و يتم مراجعتها 

 و النظم و التعليمات ذات الصلة.القوانين و السياسات بلتزام البنك التحقق من ا .1

 إدارة المخاطر. التحقق من سالمة وفاعلية انظمة الرقابة الداخلية بالبنك واجراءات  .3

 

يتعين أخذ موافقة بنك  كما .للتدقيق الداخليالرئيسية المهام ألي من خارجي السناد وعلى البنك عدم اال

ض مهام لبعجهات خارجية الحاجة لالستعانة بالكويت المركزي في الحاالت التي يرى فيها البنك 

 . معينةلفترة زمنية التدقيق 

 

 التدقيق الخارجي

 

 الماليةفي السجالت والتقارير عكس بما ينلحوكمة السليمة لإيجاد بيئة على التدقيق الخارجي يساعد 

التدقيق ومجلس لجنة المساهمين بناء على توصية ويعين بمعرفة المدقق الخارجي للبنك. ويختار 

 اإلدارة.  

 

التدقيق لمناقشة هذه  ويجتمع مع لجنة ،الخارجي لجنة التدقيق بنسخة من تقارير التدقيققق مديزود الو

البنك. و يتعين على لجنة التدقيق االجتماع مع المدقق هامة عن شئون مالحظات التقارير واية 

 . في السنة مرة على األقلالعليا اإلدارة دون حضور الخارجي 
  

مهام التدقيق الداخلي في نفس الفترة الزمنية.  و يتعين على بالقيام ال يجوز للمدقق الخارجي للبنك و

البنك التأكد من أن الخدمات األخرى خارج نطاق التدقيق ال تتعارض مع المهام األساسية للمدقق 

 الخارجي. 

 
ي ألكثر ي مكتب للتدقيق الخارجأيكون تعيين مكتب التدقيق الخارجي لمدة سنة مالية واحدة و ال يجوز تعيين و

يجب تغيير الشريك في مكتب التدقيق المسؤول عن و  .متتاليتين مدة كل منهما  ثالث سنواتفترتين  من

الشريك في تعيين أن يعاد التدوير،  ةفي حالوال يجوز  )ثالث سنوات(. فترةالتدقيق على البنك في نهاية كل 

 .ن السابقةمكتب التدقيق الخارجي قبل مرور عامين على نهاية فترة التعيي
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 لجنة التدقيق

 

أعضاء المجلس غير التنفيذيين، ثالثة على االقل من كل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة من تش 

لجنة حاصلين على العلى أن يكون عضوين على األقل من أعضاء ومن ضمنهم رئيس اللجنة؛ 

 . المجاالت الماليةو خبرة عملية في علمية و/امؤهالت 

 

 تكون لجنة التدقيق مسؤولة عن مراجعة ما يلي: و

 

 .للبنك و نتائج و كفاية أعمال التدقيق لخارجيو اط التدقيق الداخلي خط -

 .المالية للبنكاألمور أثر الجوهري على تالمحاسبية ذات ال المسائل -

 .للوظائف الرقابيةالمخصصة الرقابة الداخلية للبنك والتأكد من كفاية الموارد انظمة  -

 .من كفاية المخصصات الالزمةللتحقق لى مجلس اإلدارة عرضها عالمالية للبنك قبل  المسائل -

 والتعليمات ذات الصلة.  والقواعد النظمسياسات والبالتأكد من التزام البنك  -

 

لجنة التدقيق صالحية الحصول على أي معلومات من الرئيس التنفيذي و كذلك دعوة أي موظف أو ول

 ة لحضور اجتماعات اللجنة. عضو مجلس إدار
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 المحور الخامس:  نظم و سياسة المكافآت  
 
  

 سياسة المكافآت
 

ويراجع نظم  يراقبنظم المكافآت و تصميم وتطبيق يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف بصورة فعالة على

المجلس بإحاطة المكافآت رشيحات ووتقوم لجنة الت.  ةالمطلوبالمكافآت للتحقق من انها تعمل بالصورة 

 . من امور بالمكافآتبكل ما يتصل 

 

عن بنك الكويت تعليمات الحوكمة الصادرة بمتطلبات الواردة الكافة للبنك ت آسياسة المكافوتتضمن 

إطار تعزيز ومكوناتها في لمكافآت المالية منح ا؛ كما تتضمن هذه السياسة كافة جوانب المركزي

 تحافظ على الموظفينمعدة لكي تجذب والسياسة ويراعى ان تكون هذه البنك. بالمخاطر فاعلية و إدارة 

 . للقيام بالعمل المصرفي والخبرات الالزمةذوي الكفاءة و المعرفة و المهارات 

 

 البنك على العناصر األساسية التالية:بيشتمل نظام منح المكافآت و

 

 راتب ثابت 

  ،تتكون من:ومكافآت متغيرة 

o قصيرة األجل حوافز، 

o حوافز طويلة األجل 

 مكافآت نهاية الخدمة 

 مزايا اخرى 

 

 : ، هيإلدارة التنفيذية العليالالمبادئ اإلرشادية في منح المكافآت و 

 

في ماثلة لسوق بالنسبة للمناصب الماعتدادا بممارسات اد كافة العناصر على مستوى مالئم يتحد -

 والمهارات.النطاق 

 األداء المتميز.الستمرار مكافأة التشجيع و الض استخدام المكافآت بغر -

 ربط المكافآت باألهداف األساسية للعمل المقررة من مجلس اإلدارة. -

 استخدام كل مكافأة لتحقيق االنسجام بين مصالح اإلدارة التنفيذية العليا و مساهمي البنك.  -
 

تم ربط المكافآت وي ل موضوعي.بمختلف المستويات بشكلتقييم وقياس أداء موظفيه البنك نظام  ولدى

ويتبع البنك فلسفة تقدير حزمة مكافآت اإلدارة التنفيذية العليا على أساس تقدير  باألداء.المتنوعة 

 مستويات األداء المرتفعة و المستدامة. 

   

باإلضافة الى معلومات  أهم مالمح سياسة المكافآت المتبعة لديه نيفصح البنك في تقريره السنوي عو

 . التصميم الكلي للسياسة المذكورة عن
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 جنة الترشيحات والمكافآتلمسؤوليات 
 

أعضاء تنبثق لجنة الترشيحات والمكافآت عن مجلس ادارة البنك، وتشكل من ثالثة على االقل من 

 حصر:دون لجنة ما يلي التشمل اختصاصات نهم رئيس اللجنة. وتنفيذيين من ضمالغير المجلس 

 

 ها إلى مجلس اإلدارة العتمادها.وتقديم كافآتإعداد سياسة الم -

إلى مجلس عليها إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت و تقديم التوصيات بأي تعديالت  -

 العتمادها.اإلدارة 

 المقررة. إجراء تقييم دوري لمدى كفاية و فاعلية سياسة المكافآت لضمان تحقيقها ألهدافها -

بشان مستوى و مكونات مكافآت الرئيس التنفيذي و/أو  اإلدارةمجلس تقديم التوصيات إلى  -

 مساعديه و من هم بمستوى هذه الوظائف من المسئولين التنفيذيين في البنك.

عمل بشكل وثيق مع لجنة المخاطر و/أو رئيس إدارة المخاطر عند تقييم الحوافز المقترحة ال -

 بواسطة نظام منح المكافآت. 
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 س:  اإلفصاح و الشفافية  المحور الساد
 
  

 سياسة اإلفصاح 
  

تعزيز المستثمرين، ويساهم في  أداة فعالة للتأثير في سلوك البنك و حمايةهو اإلفصاح يدرك البنك ان 

بما يلزم من معلومات صحيحة وشاملة المساهمين والمستثمرين ويقوم البنك بتزويد  في البنك. ثقتهم

 بحيث تمكنهم من تقييم أداء البنك و اتخاذ القرارات المناسبة.م لتمكينهوآنية ومفصلة وكافية 

 

 يلتزم البنك بما يلي: و

 

على المعلومات من الخارج لحصول لألطراف أصحاب المصالح لالتأكد من إتاحة الفرصة  -

 الصادرة عن البنك.

 عن أنشطة البنك.توفير المعلومات الكاملة و الفورية  -

 في هذا الشأن. دة في التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزياإللتزام بالمسؤوليات المحد -

  

أو ريره السنوي الواردة بتقالبيانات على موقعه اإللكتروني المعلومات وشر ان ينالبنك وعلى 

 باللغتين العربية و اإلنجليزية.العليا، وذلك محاضرات أعضاء اإلدارة ب

 

بما و، التي تؤثر عليه الهامة المسائل عن كافة مناسب بشكل صحيح وفي وقت يلتزم البنك باإلفصاح و

 حصر:يشمل دون 

 

 .النتائج المالية و التشغيلية -

 .أهداف البنك -

 .الملكيات الرئيسية لألسهم -

 مكافآتهم. أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية العليا وعن تفاصيل ال -

 .المخاطر الهامة المحتملة -

 و األطراف أصحاب المصالح.. إلخ نكالمتعلقة بالباألمور الهامة  -

 

مسؤول االلتزام وذلك بمعرفة اإلفصاح في البنك اجراءات االلتزام على وتشرف إدارة المخاطر و

تأكد من توفر نظام فعال للتحقق من المعلومات و أن نطاق ن يالبنك ابعلى مسؤول االلتزام والبنك. ب

من أن في عمليات البنك، وان يتأكد ايضا  عقيداإلفصاح يتناسب مع طبيعة و حجم و درجة الت

 المعلومات.من واقع تتم  اإلفصاحات
 

إلتاحة البنك التي يتبعها السياسات و اإلجراءات مجلس االدارة نظام االفصاح وبما يشمل  ويعتمد

رقابة التأكد من وجود ضوابط المصالح، و األطراف أصحابالهامة للجمهور والمساهمين ومعلومات ال

مة المتعلقة بالبنك، وذلك وفقا اهلإلفصاح بشكل صحيح وفي وقت مناسب عن المعلومات السليمة 

متطلبات لجنة بازل و كذلك تعليمات بنك الدولية وللوائح المعمول بها محليا و معايير التقارير المالية 

 الكويت المركزي بشأن الحوكمة. 
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ن توفر ية المعلومات المفصح عنها، وعوضوعمو دقةهو المسئول عن ضمان صحة ومجلس اإلدارة و

االدارة مجلس ويراقب  .النظم واإلجراءات الكفيلة بااللتزام بالسياسات و اإلجراءات الخاصة باإلفصاح

 تصويبية.ما قد يلزم من اجراءات اتخاذ بسياسة اإلفصاح و االلتزام

 

للبنك ال يسمح كذلك و .بنكسرية و خاضعة لملكية ال تعدجوز للبنك اإلفصاح عن أي معلومات وال ي 

باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعمالء و المنتجات أو األنظمة التي لها تأثير جوهري على 

ويمكن التي قد تتعرض لفقدان قيمتها إذا ما أفصح عنها واستثمارات البنك في هذه المنتجات أو األنظمة 

على البنك اإلفصاح عن أي معلومات أو بيانات تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للبنك.  كما يحظر ان 

على حالة ووضع الذي يكون لها ألثر العكسي ل وذلك إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية ..إلخ

 . للجمهورالبنك المالي في حال تم تسريبها قبل اإلفصاح عنها 
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  المحور السابع: البنوك ذات الهياكل المعقدة 
 

 أعرف هيكلك 
 

 

بالبنك على معرفة و إدراك تام في جميع  العليا جلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذيةيتعين ان يكون م 
 وتنظيم األوقات بهيكل عمليات البنك و المخاطر التي تترتب على ذلك؛ و على معرفة تامة كذلك بهيكل

 غير الرسمية بين الوحدات و البنك. من حيث أهداف كل وحدة أو كيان و العالقات الرسمية والبنك 

 
ضع البنك المقاييس و النظم السليمة الفعالة للحصول على المعلومات و تبادلها بين كيانات يو

أكد . ويتألغراض إدارة المخاطر المتعلقة بالمجموعة ككل و الرقابة الفعالة عليهاوذلك المجموعة، 
من أن جميع المنتجات و مخاطرها يتم تقييمها من كل  للبنك العليا التنفيذية اإلدارةدارة واإلمجلس 

 كيان في المجموعة و على أساس كيانات المجموعة ككل. 
 
 

 بناء هياكل جديدة 

 

 ما يلي:للبنك والمتعلقة ببناء هياكل جديدة، سياسات االستثمارية المعتمدة تتضمن ال

 

 تجنب بناء الهياكل المعقدة غير الضرورية. -

عتماد و الرقابة على تأسيس كيانات قانونية جديدة بناء على الية خاصة باوضع إجراءات مركز -

 .معايير محددة تشمل القدرة على اإلشراف و الوفاء بالمتطلبات الالزمة الستمرارية كل وحدة

هيكل البنك بما في ذلك نوع كل كيان قانوني و ميثاقه  عنتطوير قدرات استخراج المعلومات  -

 ه .و هيكل ملكيته و نشاط

االهتمام بالمخاطر المقترنة بالهياكل المعقدة بما في ذلك نقص الشفافية المتعلقة بالمخاطر  -

 التشغيلية الناشئة من تداخل و تعقيد الهياكل التمويلية.
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 المحور الثامن: حماية حقوق المساهمين 
 

ركات الكويتي و في وردت نصوص عن ضوابط و أسس حماية حقوق المساهمين في قانون الش
بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وفي  0691لسنة  23القانون رقم 

التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، و كذلك 
 ك. في عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك و في السياسات الداخلية للبن

 
ويؤكد البنك على حمايته لحقوق مساهميه بمن فيهم صغار المساهمين و كذلك حقوق األطراف 

 المختلفة من أصحاب المصالح مع البنك.
 

 حقوق المساهمين
 

الحق في اإلطالع و المشاركة في القرارات المتعلقة بالتعديالت على عقد التأسيس والنظام  -
لقة بأي معامالت غير عادية يكون من شأنها التأثير على األساسي للبنك وكذلك القرارات المتع

مصير البنك أو سير نشاطه كما في حاالت االندماج أو بيع جانب ملموس من أصوله أو 
 التخلي عن شركاته التابعة.

الحق في حضور االجتماعات و إبداء المالحظات و التعليقات و التوصيات )إن وجدت( بشان  -
 أية تحسينات.

 لمشاركة في اتخاذ القرارات بأي تغييرات جذرية في البنك.الحق في ا -
 الحق في ابداء الرأي في تعيينات أعضاء مجلس اإلدارة. -
الحق في الحصول على معلومات صحيحة و كاملة و مفصلة و كافية و آنية بما يسمح بتقييم  -

 االستثمارات و اتخاذ القرارات الصائبة.
هم و المشاركة و التصويت في اجتماعات الجمعية الحق في الحصول على عوائد على األس -

 العمومية.
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 المحور التاسع: حماية حقوق األطراف أصحاب المصالح 

 
حماية حقوق األطراف أصحاب المصالح )بخالف المساهمين( مسألة على قدر كبير من األهمية 

ك هو نتيجة العمل المشترك لعدة لنجاح البنك.  ويدرك مجلس إدارة البنك أن النجاح النهائي للبن
أطراف ومنهم المودعون و المقترضون و الموظفون و المستثمرون و غيرهم ممن لهم عالقات 
تعامل مع البنك. ولقد حرص البنك على أن تؤكد نظم عمل البنك و سياساته و ممارساته على 

ح واإلجراءات ذات ضرورة احترام حقوق أصحاب المصالح حسبما نصت عليها القوانين واللوائ
 الصلة.

 
 ، هي:حقوق األطراف أصحاب المصالحو
 
 الحق في التعامل على أساس اعتبارات العدالة و المساواة. -
 الحق في اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة. -
  
 

  

 دليل الحوكمة  ثتحدي
 

 

به من المعنيين م مراقبة االلتزاهي المسئولة عن متابعة تنفيذ وتحديث دليل الحوكمة ولجنة الحوكمة 

 ويخضع هذا الدليل للمراجعة سنويا. .بالبنك

 

االطالع عليه من مساهمي البنك في األوقات للبنك، ويتاح موقع اإللكتروني العلى الدليل ينشر و 

 العادية أثناء ساعات العمل الرسمية.

 

و يتم اإلبالغ عن أية  هذا الدليل،بقياس مدى اإللتزام لتقييم ويضع التدقيق الداخلي بالبنك نظاما و

 تجاوزات إلى لجنة الحوكمة التي لها أن تقرر رفع تقرير بذلك إلى مجلس اإلدارة.

 

أي جزء من لم تكن متفقة مع ووحدات العمل بالبنك إذا  تجريها إداراتإجراءات عمليات و أيةوتستبعد 

 .ما لم تعدل الى مستوى االلتزامهذا الدليل 

 

 

 

 


