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 لمقدمةا 1

 بقواعاااد " بيتتتك" بيتتت التمويتتل الكويتي في العاااا ملي  وجميع العلياااا  ارةواإلد  اإلدارة مجلس يلتزم 1.1
 .ع لمي    به  المعمول المع يير أحدث  وفق ومراقبة فع لة حوكمة

 األخالقي الساااااالو   م   مسااااااتو   أعلى  على والحف ظ  النزاهة  بتعزيز"  بيت التمويل الكويتي"  ويلتزم 1.2
 .أنشطته ك فة في

   الشركات لحوكمة السليمة المبادئ 2

تحقق االنضااااب ط   التي والعملي    والمم رساااا    القواعد و   النظم  م   مجموعة هي الشاااارك    حوكمة 2.1
للمع يير والمب ديء الع لمية وذل  م  خالل تحديد مساااااؤولي   وواجب   مجلس  المؤساااااساااااي وفق   

اإلدارة و اإلدارة التنفيذية للشااااااركة وت خذ في عي  االعتب ر حم ية حقوق المساااااا همي  وأ ااااااح   
 ح.الم  ل

 :يلي م  اإلط ر هذا يتضم  2.2

 .الم  لح وأ ح    والمس همي " بيتك" بي  العقد  2.2.1

 .ي   مسؤولال توزيع 2.2.2

 .التض ر   ح لة في الم  لح أ ح    بي  للتوفيق المتبع اءاإلجر  2.2.3

 .والمعلوم    والتحكم المن س   اإلشراف إجراءا   2.2.4

 :هي للشرك    سليمة لحوكمة الرئيسية العن  ر 2.3

 .مت حة أو /و معروفة واسع نط ق على   المعلوم  جعل :الشفافية 2.3.1

 .القرارا   أو /و اإلجراءا   تبرير :يةمسؤولال 2.3.2

 .ومح يدة ع دلة ب ورة ب ألعم ل القي م :العدالة 2.3.3

 .األخالقي الج ن   وتراعي   دقة تكو  أ  :النزاهة 2.3.4
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 الشرعية الرقابة حوكمة 3

 األعم ل  جميع  في  ةالمياإلساااااااا  الشااااااااريعة وأحك م  بمب دئ  ب لتزامه   اإلسااااااااالمية الم اااااااا رف  تتميز 3.1
. التقليدية  الم اا رف  ع   اإلسااالمية  الم اا رف  يميز م   أهم  يعتبر وهذا،  تم رسااه   التي  واألنشااطة
 دولة في الم اااارفية  والقواني   األنظمة تفرض ،  اإلسااااالمية الشااااريعة  ب حك م  الت م  االلتزام  ولضاااام  
 يةمساااؤول  تتولى  بحيث ،  ميةاإلساااال الم ااا رف  في  الشااارعية والرق بة  للفتو   هيئ     تشاااكيل الكوي  
 بإبداء  تقوم كم ،  اإلسااالمية  الشااريعة  أحك م مع  تتوافق الم اا رف تل   أعم ل  جميع أ   م  الت كد 
 وتقديم،  اإلسااااااالمية الم اااااا رف تقدمه   التي والخدم     والمنتج     األنشااااااطة حول  الشاااااارعي الرأي

 .الشرعية المالحظ    محل واألنشطة للمنتج    والبدائل الحلول

 البنو   في  الشرعية الرق بة  حوكمة  تعليم    بإ دار  2016  ديسمبر في الكويت المركزيك بن  ق م 3.2
 االقت ااااا د   و ااااان عة  اإلساااااالمية الم ااااا رف  عمل  لتطور  نتيجة ج ء   والتي  اإلساااااالمية  الكويتية

 الشرعية  الرق بة  ضوابط  إلحك م  بنك الكويت المركزي  تعليم     بتطوير  القي م  تطل    مم   اإلسالمي
 .وحوكمته 

 وتطبيقه   التعليم    هذه   ااااادور مع  تزامن    البن  في  الشااااارعية الرق بة  منظومة  بتطوير" بيتك"  ق م 3.3
 ".بيتك" في العمل طبيعة مع يتن س   م  وفق

 :هي أس سية رك ئز 4 على" بيتك" في الشرعية الرق بة منظومة ترتكز 3.4

 .الشرعية والرق بة الفتو  هيئة 3.4.1

 .للمجموعة الداخلي الشرعية التدقيق 3.4.2

 .الشرعية واالستش را   البحوث  3.4.3

 .الخ رجي الشرعي التدقيق 3.4.4
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 الشرعية والرقابة الفتوى هيئة 4

لبيت التمويل   التنظيمي الهيكل في  متميزا   موقع   (  (FSSB  الشااااااااااااارعية والرق بة  الفتو   هيئة  تحتل 4.1
 خمساااااااة م   الهيئة  وتت لف". لبيتك" الع مة  الجمعية قبل  م   أعضاااااااا ئه   تعيي   يتم حيث الكويتي،  
 ال ااا درة  التوجيهية المب دئ في ورد  كم  للحوكمة  األعضااا ء  تكوي   ويخضاااع، أدنى كحد  أعضااا ء

 .بنك الكويت المركزي ع 

 :يلي فيم  بيت التمويل الكويتي في الشرعية والرق بة الفتو  هيئة أعم ل وتتلخص  4.2

 التقا رير على االطالع خالل م  وذلا ، البنا  وعقود  معا مال    شاااااااااااااارعياة م  التثبا   4.2.1
 وساااااالمة العمل ساااااير  ع  الداخلي  الشااااارعي  التدقيق له  يرفعه   التي  والنه ئية ةالدوري
 الهيئااة تقوم الخلاال وجود  حاا ل وفي، الهيئااة ع  ال ااااااااااااااا درة والقرارا   الفتاا و  تطبيق
 طبق    والحقوق  االلتزام     وتساااااااااااااوية، أبرم   التي العملي     وتعديل  ت اااااااااااااحيح بطل  
 .اإلسالمية الشريعة ألحك م

 .الهيئة على المع مال   جميع بعرض  البن  في التنفيذية اإلدارة امالتز  م  التحقق 4.2.2

 القضاااااا ي   تحديد  له   يتساااااانى  حتى دوري    الداخلي  الشاااااارعي التدقيق مالحظ     مراجعة 4.2.3
 .االقتض ء عند  العالجية التدابير واقتراح اهتم مه  تتطل   التي

 التي األحوال يف  اإلسااااااالمية  الشااااااريعة ومب دئ  ألحك م وفق    الزك ة حساااااا     م  الت كد  4.2.4
 .للبن  األس سي للنظ م وفق    ذل  تتطل  

 الموقرة  الهيئة إلى  تح ل التي  البن  مع مال   في  الشااااارعية  والفت و  القرارا   إ ااااادار 4.2.5
 .الشرعية واالستش را   البحوث  مدير أو التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس م 

 اإلدارا    مختلف  م   مةمقد   ومع مال    مس ئل  م   البن   أعم ل  م   يستجد   م   دراسة  4.2.6
 بشااااا نه    فت و   ااااادور  يسااااابق  لم والتي، البن   مع  المتع ملي   جمهور  م  أو والفروع
 .بتنفيذه  البن  قي م قبل الشرعي حكمه  لبي   وذل 

 يتم والذي العمومية  للجمعية ورفعه  البن  أعم ل  ع   السااااانوي  الشااااارعي التقرير إعداد  4.2.7
 في المنفذة  مع مالته  في اإلساااالمية الشاااريعة   مب حك البن   التزام مد   نتيجة  بي    فيه

 عرضااااه  تم وم   التدقيق أعم ل  م  الداخلي  الشاااارعي التدقيق إدارة  به ق م   م  ضااااوء
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 اللوائح حسااااااااااااااا   المنفااذة البناا  معاا مال   في آراء م  بياا نااه جر  وماا ، حاا ال   م 
 في  البن   حساااااااا ب    مراقبي  تقرير  مع  التقرير هذا عرض  ويج  ،  المطبقة والتعليم   
 .الع دية الع مة الجمعية اجتم ع   

 في  اجتم عه   ويكو ، سااااانوي    األقل  على  اجتم ع    عشااااار  اثني  الشااااارعية والرق بة  الفتو   هيئة تعقد  4.3
 الشااااااااااااااخص  يكو  أ  ويجاا  . ملزماة قراراتهاا  وتكو ، بيتت التمويتل الكويتي في لهاا  المعااد  المقر

 تجربة  أو  خبرة لديه  يكو  أو  لوبةمطال العلمية المؤهال   على  ح  اااااال    الهيئة  لعضاااااوية المرشاااااح
 .المع  رة اإلسالمية الم لية المع مال   فقه مج ل في

 للمجموعة الداخلي الشرعي التدقيق 5

 االسااااااااااااااتقاللية درج     أعلى له   يحقق  تنظيمي  بوضااااااااااااااع الداخلي  الشاااااااااااااارعي  التدقيق إدارة  تتميز 5.1
 الن حية  وم   الشااارعية الرق بة  ةلهيئ  الفنية  الن حية  م  اإلدارة  تتبع حيث .  مه مه  في والموضاااوعية

 با عما لها   القيا م م   لتمكينها  وذلا  وااللتزام التادقيق  لجناة خالل م  اإلدارة مجلس لرئيس اإلدارياة
 . اإلدارة مجلس رئيس قبل م  الداخلي الشرعي التدقيق رئيس تعيي  ويتم قيود  أي دو 

دارا    قط ع     جميع  التزام مد   م  الت كد   في  رئيسي  بدور الداخلي  الشرعي  التدقيق  يقوم 5.2 بيت  وا 
 والخدم    والمنتج    العقود  على التدقيق خالل  م ،  اإلسااالمية الشااريعة  ب حك م  التمويل الكويتي

 الهيئة  ع  ال ااااااا درة  والقرارا    الفت و   مع تتوافق  أنه  م  والت كد ،  بيتك به   يقوم التي  واألنشاااااااطة
 الفتو   هيئة  م  لكال    دورية  تق رير برفع الداخلي  الشاااااااااااارعي  التدقيق  رئيس  يقوم حيث ،  الشاااااااااااارعية

 والرق بة  الفتو   هيئة قرارا   في  البن   التزام بخ ااااوص   وااللتزام  التدقيق لجنة  و  الشاااارعية والرق بة
 .الشرعية
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 الشرعية واالستشارات البحوث 6

 المنتج     وتطوير البحوث  بإعداد   تقوم والتي  الشاااااااارعية  واالسااااااااتشاااااااا را   البحوث  إدارة  انشاااااااا ء  تم 6.1
 التنفيذية لإلدارة  واالساااااااااتشااااااااا را    الفني الدعم  وتقديم  بيت التمويل الكويتي  م  المقدمة دم   والخ

 الفتو   هيئاة  بمساااااااااااااا عادة تقوم أنها  كما  البنا  داخال المختلفاة لإلدارا   اليومياة األعما ل وتسااااااااااااااير
 ث البحو   نشااااااااا ط  ويقوم .كذل   الهيئة سااااااااار  أم نة  ب عم ل  والقي م  ب عم له   للقي م  الشااااااااارعية رق بةوال

 يقوم  التي  واألنشاااطة والخدم     المنتج    حول  الشااارعية الدراسااا     بإعداد   الشااارعية  واالساااتشااا را  
 على للح اااااول بيتك في  الشااااارعية والرق بة  الفتو   هيئة على  وعرضاااااه   بيت التمويل الكويتي  به 

 الشاااااااارعية المالحظ    محل  واألنشااااااااطة والخدم     المنتج    بدراسااااااااة  يقوم كم ،  النه ئية الموافقة
 على للح اااااااول  الشااااااارعية والرق بة  الفتو   هيئة إلى  ورفعه ، له   المن سااااااابة والبدائل الحلول  يمقد وت

 نشاااار  وبرامج،  الشاااارعية  التدريبية والدورا    البرامج  تنظيم  على  يشاااارف وكذل ،  الشاااارعي  االعتم د 
 .بيتك في الموظفي  بي  الشرعي الوعي

 الشرعية والرقابة الفتوى هيئة سر أمانة 7

، بيتك  في  الشرعية والرق بة  الفتو   هيئة  الجتم ع    والتحضير  اإلعداد   يةمسؤولب سرلا  أم نة  تقوم 7.1
 واالستفس را    األسئلة  واستقب ل، بيتك  في  المعنية واإلدارا    القط ع     على  قراراته   تنفيذ   ومت بعة

 ديد وتح،  به   تقوم  التي  واألنشاااااطة  ب ألعم ل  المتعلقة  الشااااارعية  األمور حول المختلفة اإلدارا    م 
 .الشرعي الرأي على للح ول الشرعية الهيئة على منه  عرضه يتم م 
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 بيت التمويل الكويتي في حوكمةال 8

 فيوالتي  اااااااااااااادر تحادياث لها  بتطبيق تعليما   بنا  الكويا  المركزي يقوم بيا  التمويال الكويتي  8.1
. الكوياا   في المحليااة لبنو ا لتعليماا   قواعااد ونظم الحوكمااة في تحااديااث  2019ساااااااااااااابتمبر  10

وفي ضااااااااااااااوء  أحادث المعا يير العا لمياة وفقوفق  الحوكماة لمعا يير  تطويرا   التعليما     وتتضاااااااااااااام 
 المحلية ذا  ال لة.  يانو قال دور 

 والسااااااااااااااما   ، الكويتي الم اااااااااااااارفي القطا ع هيكال الجاديادة المعا يير في  با العتبا ر األخاذ  تم كاذلا  8.2
 شا نه  م   التي العوامل  م  ذل   وغير الع لمي االقت ا د   مع  اندم جه ودرجة لالقت ا د   االسا ساية
 .الكويتية البنو  في الحوكمة موضوع أهمية على الت كيد 

 مع با التسااااااااااااااا ق وذلا  التا لياة المحا ور على" بيتت التمويتل الكويتي" في حوكماةاطا ر ال حتوييو  8.3
 :بنك الكويت المركزي تعليم   

 اإلدارة مجلس:   األول المحور 8.3.1

 المجموعة وهيكل المصالح وتعارض السلوكية القيم:   الثاني المحور 8.3.2

 العليا التنفيذية اإلدارة:    الثالث المحور 8.3.3

 واألمن السيبراني الداخلية الرقابة وضوابط المخاطر ادارة:   الرابع المحور 8.3.4

 المكافآت منح وسياسة نظم:   الخامس المحور 8.3.5

 والشفافية اإلفصاح:    السادس المحور 8.3.6

 المعقدة الهياكل ذات البنوك:   السابع المحور 8.3.7

 المساهمين حقوق حماية:   الثامن المحور 8.3.8

 المصالح أصحاب األطراف حقوق حماية:   التاسع المحور 8.3.9

 كل تح    المتطلب     لتنفيذ   المتخذة والخطوا   محور كل  ع  موجز  الت لية  ال ااااااااافح    وتشااااااااامل 8.4
 ".بيتك" داخل السليمة الحوكمة وتعزيز بنك الكويت المركزي تعليم    تنفيذ  أجل م  محور
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 اإلدارة مجلس: األول ورالمح 9

 اإلدارة لمجلس العامة ياتمسؤولال 9.1

 األهداف  وضااااااع ذل   في بم ،  "بيتك"  ع  الشاااااا ملة  يةمسااااااؤولال  اإلدارة مجلس  يتحمل 9.1.1
 يةمسااااؤول وكذل  الحوكمة  ومع يير، المخ طر  واسااااتراتيجية، "بيتك"لاااااااااااااااااا   االسااااتراتيجية

 الى  ب إلضاااااااااااا فة،  تطبيقه  سااااااااااااالمة  على واإلشااااااااااااراف  والمع يير األهداف هذه  تطبيق
 .التنفيذي الرئيس ذل  في بم  التنفيذية اإلدارة على اإلشراف يةمسؤول

 الما لية  وسااااااااااااااالمتاه"  بيتتك"  بعمليا     المتعلقاة ي   مسااااااااااااااؤولال ك فة المجلس  يتحمال كما  9.1.2
، المساااا همي    م اااا لح  على والحف ظبنك الكويت المركزي،   متطلب     تلبية م  والت كد 

 والت كد ،  الم اااا لح أ ااااح     م   االخر  والجه   ،   والموظفي،  والدائني ، والمودعي 
 الن فذة والتعليم     القواني   إط ر وضااااااااام   ح ااااااااايف بشاااااااااكل  تتم"  بيتك" إدارة أ   م 

 .اإلسالمية الشريعة ب حك م الت م االلتزام مع، للبن  الداخلية والسي س   

 البنا  على الفعاا ل اإلشااااااااااااااراف على ُيسااااااااااااااا عاد  لحوكماةا هيكال أ  م  التا كاد  وكاذلا  9.1.3
 المعرضااة  المخ طر وتداخل  ووز   طبيعة  االعتب ر في  ي خذ  والذي، الت بعة لشاارك   او 

 .الت بعة والشرك    المجموعة له 

مراجعة المع مال  التي تتم مع األطراف ذا  العالقة والتحقق م  ساااالمة   الت كد م  9.1.4
 وترساااااااااااااايي مبادأ االسااااااااااااااتقاللياة لمجلس اإلدارة والقيا م بادوره تجا ه البنا  هاذه العمليا   
 والمس همي .

كذل  الت كد م  توافر سااااي ساااا   مكتوبة لد  البن  ت طي ك فة األنشااااطة الم اااارفية  9.1.5
لديه، وتعميمه  على ك فة المساااااتوي   اإلدارية ومراجعته  بإنتظ م للت كد م  شاااااموله  

على القواني  والتعليم   والظروف اإلقت  دية وم    لم  يطرأ م  تعديال  أو ت ييرا  
 أمور أخر . يتعلق ب لبن  م 

 

 التنفيذية اإلدارة على اإلشراف 9.2

 والخبرة  الفنية والكف ءة  ب لنزاهة  يتمتع" بيتك"لاااااااااااااااااااااااااااا   تنفيذي  رئيس  تعيي   اإلدارة مجلس  على  يتعي 
 ساااااتكو  والتي  التنفيذية  اإلدارة  تعيي   عند  المجلس موافقة على  الح اااااول  يتعي  كم . الم ااااارفية
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 اإلدارة  على  الك في  اإلشراف  توفير وكذل ،  اإلدارة  مجلس  رئيس  أو  التنفيذي  الرئيس  إشراف  تح  
 والتحقق  وأغراضااااه ألهدافه"  بيتك"  تحقيق إط ر في  به  المنوط  ب لدور  قي مه  م   للتحقق  التنفيذية

 .اإلدارة مجلس م  المعتمدة السي س    تطبيق م 

 التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس منصبي بين الفصل 9.3

 تربط أال  وعلى،  التنفيذي والرئيس  اإلدارة مجلس  رئيس  من ااااابي  بي  الف ااااال اإلدارة مجلس  على
 اسااااااااتقاللية  على  تؤثر أ   شاااااااا نه  م   عالقة او  اااااااالة  اي او  األولى الدرجة  م   قرابة أية  بينهم 
 .منهم  كل قرارا  

 اإلحالل خطط 9.4

 تطبيقه   ميت  وأ   التنفيذيي  المدراء  لمن      إحالل  خطط  لديه   البشرية الموارد   ادارة  أ   م   الت كد 
 ".بيتك" داخل بف علية

 المجلس تكوين 9.5

 مم   ، بم  في ذل  األعضا ء المساتقلي ،األعضا ء  م  الك في العدد  اإلدارة مجلس  يضام  أ   يتعي 
 المنبثقة الالزمة  اللج    تشااااكيل و  للبن  ب لمن قشااااة الفع لة لمختلف أوجه أنشااااطته وأعم له  يساااامح

، وبحيث ال بنك الكويت المركزي  ع   ال ااااا درة  يمةالسااااال الحوكمة  مع يير  متطلب    إط ر في  منه
، وأال يقل عدد األعضااا ء المساااتقلي  ع  أربعة يقل عدد أعضااا ء المجلس ع  أحد عشااار عضاااوا  

 وبم  ال يزيد ع  ن ف عدد أعض ء مجلس اإلدارة.أعض ء 

 يتعي  أ  يتوفر في عضو مجلس اإلدارة المستقل منذ بداية ترشحه وطوال فترة عضويته الشروط
 الت لية:

أال تزيد مساااا همته ومساااا همة أي م  أقرب ئه م  الدرجة األوبى مجتمعي ، بشااااكل مب شاااار أو  -1
 % م  أسهم البن .1غير مب شر، ع  

، عند الترشااااااااح أو خالل الع مي  الساااااااا بقي  م  ت ريي الترشااااااااح، لديه عالقة تج رية أال يكو  -2
ي  في البن  أو أي م  مؤثرة أو إدارية أو اساااااااااااتشااااااااااا رية مع أي م  المسااااااااااا همي  الرئيساااااااااااي

 المجموع   الم لكة الذي  يشكل تح لفهم نسبة مس همة تجعلهم في عداد المس هم الرئيسي.

خالل الع مي  الساااااا بقي  م  ت ريي الترشااااااح، قد شاااااا ل عضااااااوية أال يكو ، عند الترشااااااح أو  -3
 مجلس إدارة في البن  أو أي من   تنفيذي فيه أو ضم  مجموعة البن .

األولى مع أي م  أعض ء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية رابة م  الدرجة  أال تربطه  لة ق -4
 في البن  أو مجموعة البن .
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لع مي  الساا بقي  يعمل لد  البن  أو ضاام  مجموعة البن ، أال يكو  عند الترشااح أو خالل ا -5
 أو لد  أي م  المس همي  الرئيسيي  في البن  أو المجموعة.

ي عالقااة ائتماا نيااة مع البناا  أو مجموعاة  ربااه م  الاادرجااة األولى أأال يكو  لااديااه أو لااد  أقاا  -6
إلساااااااااك نية، وأال تزيد ع  إجم لي المبلغ المحدد في تعليم   القروض االساااااااااتهالكية وا  البن 

 100يكو  لديهم ودائع أو مح فظ مدارة لد  البن  أو مجموعة البن  تزيد في مجموعه  ع   
 لعمال  األخر .لف دين ر كويتي أو م  يع دله  م  اأ

 تنفيذي     في مجلس إدارته  أو عضااوا    فيه  أو عضااوا    رئيسااي     لشااركة أو مساا هم     أال يكو  م لك    -7
فيه ، ح  اااالة على ائتم  ، أو ضاااا منة الئتم   م  البن  أو مجموعة البن  تزيد قيمته على 

 % م  رأس الم ل المدفوع.5نسبة 

في مكت  التدقيق الخ رجي للبن  أو   قي  شاريك   أال يكو  عند الترشاح أو خالل الع مي  السا ب -8
ة م  الدرجة األولى على مجموعة البن ، وأال تربطه  ااااااااااااالة قراب في فريق التدقيق  عضاااااااااااااوا  

 ب لشري  المسؤول ع  عملية التدقيق الخ رجي.

م  يتلق ه لق ء عضااااويته في المجلس   أال يتق ضااااى م  البن  أي رات  أو مبلغ م لي ب سااااتثن ء   -9
أو األرب ح المسااااااتحقة على ودائعه أو     األرب ح التي يتق ضاااااا ه  ب اااااافته مساااااا هم   أو توزيع 

 ة للبن .استثم راته م  األنشطة االعتي دي

 يتعي  أال تزيد فترة عضوية األعض ء المستقلي  ع  دورتي . -10

 

 اإلدارة مجلس رئيس دور 9.6

 أعم ل ساااااااااااير  حسااااااااااا   على المح فظة  حيث  م   مهم بدور  اإلدارة مجلس  رئيس  يقوم 9.6.1
 اتخ ذ   وضااااااااااااام    األعضااااااااااااا ء  بي  فيم   المتب دلة  الثقة  على والمح فظة  اإلدارة مجلس
 يسااعى كم ،  النق ش تعزيز وكذل  سااليمة ومعلوم    ألسااس  اسااتن دا   للقرارا   المجلس

 إلى  الك فية المعلوم    و اااااااااااااول  م  والت كد  المجلس داخل النظر وجه     تب دل إلى
 . المن س   الوق   في والمس همي  المجلس عض ءأ م  كل

 واإلدارة المجلس بي  بنا ءة عالقاة على المحا فظاة في رئيسااااااااااااااي بادور يقوم أناه كما   9.6.2
 ".بيتك" لد  سليمة حوكمة مع يير توفر م  والت كد  التنفيذية

تشاجع على النقد البن ء حول القضا ي  التي   –خالل اجتم ع   المجلس   –خلق ثق فة   9.6.3
ضاااااا ء، مع تشااااااجيع عملية المن قشااااااة يوجد بشاااااا نه  تب ي  في وجه   النظر بي  األع

 والت وي  على تل  القض ي .
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وم   الك فية إلى كل م  أعضااا ء المجلس والمسااا همي  وفي الت كد م  و اااول المعل 9.6.4
 الوق  المن س ، كذل  الت كد م  توفر مع يير حوكمة ع لية لد  البن .

 المجلس أعمال تنظيم 9.7

 عااادد  يقااال أال وينب ي، عقاااده إلى الحااا جاااة دعااا   كلمااا  اإلدارة مجلس اجتمااا ع ينعقاااد  9.7.1
 ربع كال واحاد  اجتما ع ع  يقال وأال، ساااااااااااااانويا    اجتما عا    6 ع  المجلس اجتما عا   

 م  جزءا    وت ااابح  إلزامية  االجتم ع    مح ضااار داخل المتخذة القرارا    وتكو ،  سااانة
 ".بيتك" سجال  

 المهمة المواضاااااااايع  بشاااااااا    التنفيذية  اإلدارة مع  ب لتشاااااااا ور اإلدارة مجلس  رئيس  ويقوم 9.7.2
 المجلس  أعضاااااااااااااا ء  بتزوياد   يقوم كما ، المجلس  اجتما عا    جادول في إدراجها   والمقترح
 القرارا   التخا ذ  المجلس اجتما عا    م  كا فياة مادة قبال الوافياة والمعلوما    با لبيا نا   
 األعضااااااا ء واقتراح    المجلس  من قشااااااا     بتدوي  المجلس  سااااااار  أمي   ويقوم، الالزمة
 .المجلس اجتم ع    خالل يتم الذي الت وي   ونت ئج

 ال  بحيث   كت بي    محددة اإلدارة  مجلس وأعضااااااا ء  رئيس  ي   مساااااااؤول  تكو  أ   ويتعي   9.7.3
 .ال لة ذا   والنظم التشريع    تع رض 

جميع العملي   الم رفية التي تتطل  موافقة المجلس )بم  في   يتعي  أ  يحدد كت بي    9.7.4
معي ،   ذل  على سااااابيل المث ل  اااااالحية المجلس بمنح القروض التي تزيد ع  مبلغ

أو  ااااااااااااااالحي ته بخ ااااااااااااااوص التع مال  مع األطراف ذا  العالقة، أو أي عملي   
 م رفية أخر  تكو  ضم  اخت      المجلس(.

وبعاد  الحا جاةم  اللجا   المنبثقاة عناه إذا ما  اقتضاااااااااااااا  يجوز لمجلس اإلدارة أو أي  9.7.5
الح اااول على موافقة المجلس، االساااتع نة ب لخبراء والمساااتشااا ري  م  جه   خ رجية 

 لالستف دة م  أرائهم عند القي م ب لمه م الموكلة إليهم.

 

. وكذل  إجراء مراجعة يتعي  على مجلس اإلدارة تقييم أداء الرئيس التنفياذي ساااااااااااااانوي    9.7.6
دخ ل م  يلزم م  تحسااااين   ساااانوي ة لمم رساااا   الحوكمة للتحقق م  مد  ف عليته  وا 

 بش نه .

 اإلدارة مجلس سر أمين 9.8
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وا   أي قرار يتعلق بتعيي  أو   مي  السااااار بشاااااكل رسااااامي وكت بي   مه م أتحديد  على مجلس اإلدارة 
 مساا عدة  هو  اإلدارة مجلس ساار  أمي  دور  إتنحية أمي  الساار يج  أ  يتخذ م  قبل المجلس. 

 :يلي م  متضمن    المجلس شؤو  بإدارة ورئيسه المجلس

 مجلس  رئيس  مع  ب الشاااااااترا  المن سااااااا   الوق   في المجلس  محضااااااار اعداد   ضااااااام   9.8.1
 .التنفيذي والرئيس دارةإلا

 .اإلدارة مجلس اجتم ع    حضور إجراءا   وتنسيق تنظيم 9.8.2

 .المجلس اجتم ع    ومسودا   مح ضر حفظ 9.8.3

 .المجلس م    درة تعليم    أي بتنفيذ  القي م 9.8.4

 .المجلس بشؤو  يتعلق فيم  الق نونية المتطلب    بجميع االلتزام ضم   9.8.5

 اإلدارة مجلس أعضاء صالحيات 9.9

 االجتم ع    وقبل  فورية  ب اااورة متوافرة معلوم     ب ي  اإلدارة مجلس  اعضااا ء تزويد   9.9.1
 القضااااااا ي   ومن قشاااااااة لدراساااااااة  اإلدارة مجلس  ألعضااااااا ء الك في الوق    منح .ك فية  بفترة

 .فيه  الرأي إلبداء البن  في المتعلقة

 م  والموثوقة الالزمة المعلوم    على الح ااااااااول  م  اإلدارة مجلس  أعضاااااااا ء  تمكي  9.9.2
 خالل  م   بيتك  موظفي  إلى الو ااااااول في الحق  لهم  ويكو    ساااااابةمنال القنوا   خالل

 .المن سبة القنوا  

 اإلدارة  مجلس رئيس  م   مساااااااااااابقة  وبموافقة له  ت بعة  لجنة أي  أو اإلدارة لمجلس  يحق 9.9.3
 واجب تهم أداء في  لمساا عدتهم"  بيتك"  نفقة  على  أخر   مهنية  أو  ق نونية  مسااتقلة  مشااورة
 .والمس همي " بيتك" تج ه

 التفويضية السلطة 9.10

 الرئيس  برئ ساة،  اليومية" بيتك"  عملي     لتولي"  بيتك"لااااااااااااااا  العلي  اإلدارة  بتفويض  اإلدارة مجلس  ق م
 المع مال    جميع  توضاااااايح  تم وقد ، واإلدارية الم لية للساااااالط     كت بي  تفويض  خالل م   التنفيذي

 .المجلس موافقة تتطل   والتي  التنفيذي الرئيس  أو العلي  لإلدارة  تفويضه   يمك  ال  التي الم رفية
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 اإلدارة مجلس أعضاء مؤهالت 9.11

 امتال  وبم  فيهم األعضاااااا ء المسااااااتقلي   "  بيتك" اإلدارة مجلسأعضاااااا ء    على يج   9.11.1
 وأ ااااااح     مساااااا هميه و"  بيتك"  م اااااا لح خدمة أجل  م   خبرة  ذوي  مؤهلي   أعضاااااا ء
 تعيي /اختي ر  في(  NRC  )والمك فآ  لترشيحمجلس االدارة ل  لجنة  وتس عد ،  الم  لح
 تهدف والتي،  للعضااوية  األساا سااية  المع يير  وضااع خالل م   ولج نه للمجلس  أعضاا ء

 االسااااااااااااااتراتيجيااة بيتتتك هاادافأ لتحقيق والتحفيز التحاادي على قاا در مجلس خلق إلى
 .النواحي جميع في المتميز ب ألداء والقي م

 خالل  م  وذل  مساااااااااتمر بشاااااااااكل  مؤهلي   يكونوا أ   اإلدارة مجلس  ألعضااااااااا ء  ينب ي 9.11.2
 ق دري   ويكونوا الحوكمة في  لدورهم واضااااااح  فهم لديهم  يكو   أ  يج   كذل ، التدري  

 .البن  شؤو  ع  وموضوعي سليم رأي إبداء على

 المستمر والتطوير التدريب 9.12

 واألعمااا ل التمويااال مجااا ل في وخبراتهم مهااا راتهم تطوير اإلدارة مجلس أعضاااااااااااااااا ء على يجااا  
 وذل ، المحيطة  والبيئة"  بيتك" تواجه قد  التي المخ طر  م   المستقبلية  الرؤ  مع  تم شي    الم رفية

 . العالقة ذا   والندوا   ب لمؤتمرا   والمش ركة المستمر التدري   خالل م 

 الفاعلية 9.13

 واللج   المجلس  ألعضااااااااا ء أدائه  وتقييم مراجعة  السااااااااانة في  مرة األقل  على المجلس م  مطلو  
 . همبتعيين المجلس ق م الذي  المدراء جميع وأداء عنه المنبثقة
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 المجموعة   وهيكل  المصالح  وتعارض  السلوكية  القيم : الثاني  المحور  10

 السلوكية والقيم القواعد 10.1

 العمل وأخالقي    المهني الساااااااااالو  قواعد   ميث ق خالل م   اإلدارة مجلس  على  يتعي  10.1.1
  وجود  تتضاااااااااااام  وأ   أعم ل  م  به  يقوم لم  للحوكمة السااااااااااااليمة المم رساااااااااااا    تحديد 

. تحساينه   بهدف  ب نتظ م  مراجعته   مع المم رسا    تل   عب ات  على تؤكد  التي  الوسا ئل
 المؤسااااااسااااااية  والقيم  المهنية  المع يير تحديد  في  األمور  زم م ي خذ   أ   عليه  ويتعي  كم 
 و التنفياااااذياااااة واإلدارة اإلدارة مجلس م  كااااال وفي" بيتتتتك" في النزاهاااااة تعزز التي

 م ااا لح  لتحقيق"  بيتك" في الداخلية المعلوم     اسااات الل  منع  يضااام   بم ،  الموظفي 
 .العمالء شك و  مع للتع مل المن سبة اآللية وضع وكذل  خ  ة

 موظفي ك فة  على العمل وأخالقي     المهني للسالو  قواعد   ميث ق  تعميم أيضا     ويتعي  10.1.2
" بيتك " وعلى،  به  ج ء  بم   توقيعهم  على والح ااااااااول إدارته  مجلس وأعضاااااااا ء"  بيتك"

 .اإللكتروني الموقع على الميث ق نشر

 المصالح تعارض 10.2

 ت طي وأ   الم ااااا لح تع رض   بشااااا    مكتوبة  ساااااي سااااا    لديه  يكو  أ   اإلدارة مجلس  على  يتعي 
 :يلي م  ذل  في بم ، واحتم الته الم  لح تع رض  بموضوع يتعلق م  كل السي س    هذه

 . الم  لح  تع رض   إلى   تؤدي   أ   المحتمل   األنشطة  مم رسة  اإلدارة   مجلس   عضو   تجن   10.2.1

 اإلدارة ،  اإلدارة   مجلس   أعض ء   م    لكل   الم  لح   تع رض   لمنع  اءا  جر وا    سي س     وضع  10.2.2
 .  والموظفي    التنفيذية 

  تع رض   عليه   يترت    قد   المجلس   أعض ء   أحد   به   يقوم   نش ط   أي   على   المجلس  موافقة   أخذ  10.2.3
 . الم  لح   في 

 . الم  لح   في  تع رض   إلى   ب لفعل  أّد    أو   يؤدي  قد  أمر   أي   ع    العضو  إف  ح  10.2.4

  قد   أو   م ااااا لح   تع رض   على   تنطوي  قد   مسااااا لة   أي   على     اااااوي الت   ع    العضاااااو   امتن ع  10.2.5
 . الت وي    موضوعية   على   ت ثير   له    يكو  

  طريقة  وكذل  ،  متس وية   أسس   على  العالقة   ذا    األطراف   مع  المع مال    جميع   تكو    أ   10.2.6
 . السي سة  بهذه   االلتزام   عدم   ح لة   في  المجلس   تع مل 
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 العالقة ذات االطراف 10.3

 هذه  تتضاااااااااااام ، العالقة ذا    ب ألطراف  يتعلق  فيم  مكتوبة  سااااااااااااي ساااااااااااا   "  بيتك" لد  10.3.1
. العالقاة ذا   األطراف مع العمليا    تنظم التي واإلجراءا   القواعاد  الساااااااااااااايا سااااااااااااااا   

 هاااذه إخضاااااااااااااااا ع مع العالقاااة ذا   األطراف لمعااا مال   بسااااااااااااااجال  " بيتتتك" ويحتفظ
 .من س   تدقيق لمستو  المع مال  

 بمع يير الوارد   للتعريف وفق   "  بيتك" بااااااااااااااا   الخ  اة العالقة ذا    األطراف  تحديد  ويج   10.3.2
 بهدف  األطراف هذه  ع   محدثة بساااااااجال    االحتف ظ البن   وعلى، الدولية المح سااااااابة

 ذا   األطراف مع مال    ع   اإلف ا ح  يتم  أ   على. معه  مبرمة مع مال    أي ضابط
 الم لية القوائم إلعداد  الدولية  للمع يير  وطبق    الدولية  المح سااااااااااااابة  لمع يير وفق    العالقة
 المحلياة  التنظيمياة أو الرقا بياة الجها    م  متطلبا    وأي، الشاااااااااااااا   هاذا في قاةالمطب

 .بنك الكويت المركزي فيه  بم  األخر 

 المصرفية السرية 10.4

 أنه  حيث  الم ارفي العمل  عليه   يقوم  التي  المب دئ  أهم م  الم ارفية السارية  تعتبر 10.4.1
 أو  مقترضاااي  أو   مودعي ك نوا ساااواء العمالء  مع للتع مل المهمة الرك ئز أحد  تشاااكل

 .الم  لح أ ح    م  غيرهم أو مستثمري 

 على  تحتوي، الم ااارفي العمل سااارية على  للمح فظة واجراءا   ساااي سااا   "  بيتك" لد  10.4.2
 :يلي م 

" بيتتك " في العا ملي  وجميع اإلدارة مجلس أعضاااااااااااااا ء التزام ضاااااااااااااارورة 10.4.2.1
، وعمالئه "  بيتك"  با  الخ  ة والمعلوم     البي ن     سرية  على  ب لمح فظة

 تكو  قد   والتي  األخر  البنو   بعمالء  الخ  اااااااااة والمعلوم       ي ن والب
 .عملهم بحكم إليهم و ل  

" بيتك " تخص   التي المعلوم     أو  البي ن     م  أي  ع  اإلف اااااا ح  عدم 10.4.2.2
 تساامح م  ضااوء وفي، بذل   المخولي   األشااخ ص  قبل  م  إال  وعمالئه

 ".بيتك" لا الداخلية والسي س    والتعليم    القواني  به
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 ووضااااااع  وعمالئه"  بيتك"  بااااااااااااااااااااا   الخ  ااااااة  البي ن     أم   على  فظةالمح 10.4.2.3
، بذل   المفوضااااااي  قبل  م  إال إليه  الو ااااااول  لمنع الرق بية الضااااااوابط

 الرق بية  النظم وضااااااااااااع  ع   مسااااااااااااؤوال  "  بيتك" في اإلدارة  مجلس  ويعتبر
، المخولي    ب ألشااخ ص  والمعلوم     البي ن    تل  الى الو ااول لح اار
 معلوما    اي تساااااااااااااار    تمنع البنا  لاد    بياةالرقا  النظم أ  م  والتحقق
 .الم رفية السرية وتخدش تمس م رفية

 ي تهممساااااؤولل"  بيتك" في  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس إدرا   ضااااارورة 10.4.2.4
 الم ااااااااارفية الخدمة يعزز  بم "  بيتك" في  األمني  الوعي  تطوير  بشااااااااا  

 .عليه  والمح فظة

 معلوم    أي  اسااااااتخدام  عدم  على المح فظة  سااااااي ساااااا    تؤكد   أ  يج   10.4.2.5
 أي  أو اإلدارة مجلس  أعض ء لد  متوافرة  تكو  قد  "بيتك"  أوض ع  ع 
 م ااااا لح  أو  خ  اااااة  م ااااا لح  تحقيق أجل  م " بيتك" في  الع ملي   م 

 . لة ذا   أخر  ألطراف

 قبل  م   تنفيذه   مراقبة  على الت كيد   الساااي سااا    تل   تتضااام   أ   يتعي  10.4.2.6
 ". بيتك" في الداخلي التدقيق إدارة

 األم البنك إدارة ومجلس عةالمجمو  هياكل 10.5

 وعليه، للمجموعة  ك فية حوكمة  مع يير وجود   ع   مساؤولال" بيتك" إدارة مجلس  يعتبر 10.5.1
 المجموعة ومخ طر  ونشااا ط لهيكل  من سااابة حوكمة وآلي     ساااي سااا    وجود   م  الت كد 

 التعقيد  وزي دة  النمو  ح ال    لتالئم دورية  ب ااااااااااافة الساااااااااااي سااااااااااا     هذه  وتقييم  وكي ن ته 
يج د   رافيج ال والتوسااااع  بجميع  ت بعة شااااركة كل  التزام  م  للت كد   المن ساااابة الوساااا ئل وا 
 .به  المعمول الحوكمة متطلب   

 إعداده   تم  التي و  الت بعة الشاارك    حوكمة  سااي سااة  بمراجعة"  بيتك" إدارة مجلس  يقوم 10.5.2
 الكويتية  البنو  في الحوكمة  نظم  و قواعد   بشاااااا   بنك الكويت المركزي  لتعليم    وفق   
 أستتتتتواق  لهيئة  التنفيذية  الالئحة م   عشااااااار الخ مس الكت     في م  ورد  وفق ل كذ   و

 (.الشرك    حوكمة) المال
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 اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان 10.6

 رقاا بااة فاا عليااة تعزيز بهاادف عنااه منبثقااة لجاا   تشااااااااااااااكياال اإلدارة مجلس على يتعي  10.6.1
لس من أعضددددد   م  تعيين عددد اد    و "بيتتك" في المهمااة العملياا    على المجلس

ير التنفيذيين واألعضددد   الملدددتيلين جا الل  ن المعنيم قم  ن جد ينت  عن   اإلدارة غ

يتن  –وي د  أن يتوجر لادل ل ندم مي د خ دا لا  ،حد ت  تعد رف جا الملددددد ل 

يقين م د م د  ونقد خ عمل د  واإلن د لا  المتوجعدم من  -مرا عتد  قكدددددادل دور  

وتيون هذه الل  ن   لى م لس اإلدارة .التي رير ورجع   إأعضددد     وم  يتعلخ قاعداد  

بأن وجود  علماً  ،قرجع تيد رير دوريم إلى الم لس جا ضدددددو  ققيعدم م  ن ال ل نم

هذه اللجان ال يعفي المجلس من تحمل المسؤولية المباشرة لجميع األمور المتعلقة 

 :يلي م  المجلس لج   وتشمل، بالبنك 

   والمك فآ الترشيح    لجنة 10.6.1.1

 المخ طر لجنة 10.6.1.2

 وااللتزام التدقيق نةلج 10.6.1.3

 التنفيذية اللجنة 10.6.1.4

 الحوكمة لجنة 10.6.1.5

 االستثم ر لجنة 10.6.1.6

 لجنة اإلندم ج 10.6.1.7

 وااللتزام  التدقيق  لجنة م   اي في  عضااااااااااااوا    يكو  أ   اإلدارة مجلس لرئيس  يجوز  وال 10.6.2
 .والمكافآت الترشيحات لجنة أو المخاطر لجنة أو

 والمكافآت الترشيحات لجنة 10.7

 بن ء    اللج   أعضااااا ء  ترشااااايح في اإلدارة لسجم والمك فآ   الترشااااايح     لجنة  تسااااا عد  10.7.1
 أعضااا ء  م  ك ف   عدد   هن    يكو   أ   وضااام    لجنة كل في  العضاااوية  مع يير  على

 .قراراتهم استقاللية لضم   وذل  لجنة كل في التنفيذي  غير المجلس
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سمم 10.7.2 ضممار تير تنفيذيينى علا ضن تكو ن اللجنة بر ا ضممم علا األ ل ثةثة ضع ة ضحد ت

سممتقل ضممار الم  على والمك فآ    الترشااااايح     للجنة  الرئيساااااية الوظ ئف  وتشااااامليناألع
 :يلي م  الح ر ال المث ل سبيل

 وفق    المجلس  لعضااااوية  الترشاااايح  بشاااا   اإلدارة لمجلس  التو ااااي    رفع 10.7.2.1
بنك الكويت   ع   ال اااااا درة والتعليم    المعتمدة  والمع يير للسااااااي ساااااا   

ذل  شامل و ي .اإلدارة مجلس  لعضاوية  الترشايح  ضاوابط  بشا   المركزي
 التحقق م  المتطلب   الالزمة لضم   إسقاللية العضو المستقل. 

 المن سااااااااااابة المه را    م  المطلوبة  لالحتي ج     سااااااااااانوية  مراجعة اجراء 10.7.2.2
عداد ، اإلدارة  مجلس لعضااوية  المطلوبة والمؤهال   للقدرا    تو اايف وا 
 ورفع  اإلدارة مجلس لهيكل  سانوية  مراجعة إجراء مع، المجلس  لعضاوية

 مع يتفق بماا  إجراؤهاا  يمك  التي الت ييرا   شااااااااااااااا   في   التو ااااااااااااااياا 
 ".بيتك" م لحة

، حدة  على  عضااااااااااو كل وأداء ككل المجلس ألداء  ساااااااااانوي  تقييم اجراء 10.7.2.3
 ومعرفة  خبرة م   األعضااااااااا ء لد   يتوافر م   التقييم هذا يشااااااااامل  بحيث 
 .قي دية  ف    م  لديهم يتوافر وبم ، وسلط تهم  الحي تهم وتقييم

 ع  اله مة  المواضااااايع بعض   خلفية حول    خ ااااا ومل معلوم     توفير 10.7.2.4
 ب إلض فة،  اإلدارة  مجلس  أعض ء  إلى والمعلوم     التق رير  ورفع"  بيتك"
 أحدث  على  مسااااااتمر اطالع  على المجلس  اعضاااااا ء أ   م  الت كد  لىإ

 على  يتعي  لذل   وتحقيق   ، الم ااااااارفي  ب لعمل العالقة ذا   المواضااااااايع
 في  المتخ ااااا اااااة العلمية والمؤتمرا   الندوا   حضاااااور  اإلدارة مجلس
 .والم لي الم رفي العمل مج ل

 ب لمحور والوارد  التف اااااايل  على المك فآ    منح  وسااااااي سااااااة  نظم  ضاااااابط 10.7.2.5
 .التقرير هذا م  الخ مس

 اإلل  ء  أو  الترشاااااااااااايح إع دة  أو  ب لترشاااااااااااايح اإلدارة لمجلس  التو ااااااااااااية 10.7.2.6
ع دة  تعيي  شاااااف فية  وضااااام    الشااااارعية الرق بة  هيئة لعضاااااوية  تعيي  وا 
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 والرق بة  الفتو   هيئة فع لية  تقييم وكذل   الشاااارعية الرق بة  هيئة  أعضاااا ء
 .الشرعية

  المخاطر لجنة 10.8

 ع مة  ب اافة اإلشااراف  في  ي تهمسااؤول أداء  على  اإلدارة مجلس المخ طر  لجنة  تساا عد  10.8.1
 نزعة  وخ  اة، المخ طر  واساتراتيجي     المساتقبلية  أو  الح لية، المخ طر أوضا ع  على
 والساااي سااا     واالساااتثم ر والعق رية والم ااارفية  م نيةاالئت  األنشاااطة مخ طر  تج ه  البن 

 .االستثم رية والمح فظ وتوزيعه الم ل رأس خطة ذل  في بم ، واإلجراءا  

قر  لددددم أحد تضددددن على األجل    م أعض   غير تنفيذيين ، على أن تاون الل نم   10.8.2

 ر يم األعض   الملددتيلين. وي ول لم لس اإلدارة اتلددتع نم ق     الددتكدد ريم  

ذا   قرة جا إدارة الم دددد قر لتدددددعين   ود ل نددددم إدارة الم دددد قر جا القندددد  

 للجنة  الرئيساية الوظ ئف وتشامل،  يل جدددددد عليددددددم الدددددددور المنوق ق ذه الل نموتعل
 :يلي م  الح ر ال المث ل سبيل على المخ طر

 الحا لياة المخا طر ونزعاة  اسااااااااااااااتراتيجياة حول للمجلس المشااااااااااااااورة تقاديم 10.8.2.1
 التنفيذية اإلدارة  تطبيق  على  اإلشااراف وكذل ، "بيتك" لاااااااااااااااا   والمسااتقبلية

 .االستراتيجية لهذه

 بم "  بيتك"  مسااااتو   على المخ طر إدارة  إلط ر السااااليم اإلعداد   ضاااام   10.8.2.2
 والسااااااااااااااياا سااااااااااااااا    المخاا طر ونزعاة المخاا طر اسااااااااااااااتراتيجياا    ذلا  في

 .والمنهجي    واألدوا   واإلجراءا  

 تمهيدا  " بيتك" في  المخ طر إدارة  واساتراتيجي     سا   ساي  بمراجعة المخ طر  لجنة  تقوم 10.8.3
 هاااذه تنفياااذ  مسااااااااااااااؤولياااة التنفياااذياااة اإلدارة على وتقع، اإلدارة مجلس م  العتمااا دهااا 

 أنواع  مختلف إدارة  بشاااا   واجراءا    سااااي ساااا     تطوير الى  ب إلضاااا فة  االسااااتراتيجي   
 .المخ طر

 ي ته مسؤولو  ومه مه  المخ طر رةإدا  هيكل  ب قتراح" بيتك" بااااا   التنفيذية  اإلدارة  تقوم كم  10.8.4
 لجنااة قباال م  ومهاا مهاا  اإلدارة هااذه هيكاال مراجعااة يتم أ  على، تطويرهاا  وسااااااااااااااباال
 .اإلدارة مجلس قبل م  العتم ده  تمهيدا   المخ طر
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 وااللتزام التدقيق لجنة 10.9

 على  اإلشاااااارافية  ي تهمسااااااؤولب الوف ء في االدارة  مجلس،  وااللتزام التدقيق  لجنة  تساااااا عد  10.9.1
 األشااااااااااااااخا ص  وتعا مال  ، الحا لياة الرقا بياة واألنظماة البنا  في  المحا ساااااااااااااابياة العمليا   

جراءا  ، الداخلي التدقيق وضاااااوابط، الساااااوق في الفسااااا د  ومم رسااااا   ،  األسااااا سااااايي   وا 
 للبناااا  والخاااا رجيي  الااااداخليي  الماااادققي  مع الماااا ليااااة التقاااا رير إدارة ومهاااا م، االلتزام

 أفضااال مع  يتم شاااى  وبم ، الرق بية  ب   المتطل  بك فة  االلتزام  لضااام   الرق بية والجه   
 .السوق في المم رس   

ل من قين أعض   م لس اإلدارة ل نم تلددمى جل نم التدجيخج، تضن على األجل  10.9.2 تكددال

. تنفيذيين، على أن تاون الل نم قر  لدم أحد األعضد   الملدتيلين    م أعضد   غير  
 على  ح  الي   لتزامواال التدقيق  لجنة أعضا ء  م   عضاوي  األقل  على  يكو  أ   على

 أشااااااااااااااهر ثالثاة كال مرة وتجتمع الما لياة المجا ال   في عملياة خبرة أو علمياة مؤهال  
 أو اللجناااة رئيس طلااا   على بنااا ء او ذلااا  الى الحااا جاااة دعااا   كلمااا  أو األقااال على

 سااااااابيل  على  وااللتزام التدقيق  للجنة  الرئيساااااااية الوظ ئف وتشااااااامل  االخري   العضاااااااوي 
 : يلي م  الح ر ال المث ل

 ". بيتك" لا  والخ رجي  الداخلي  التدقيق  كف ية  ومد   ونت ئج  نط ق  راجعةم 10.9.2.1

 .الم لية البي ن    على الجوهري األثر ذا   المح سبية القض ي  مراجعة 10.9.2.2

 م  الت كد  وكذل ،  "بيتك" في الداخلية والرق بة الضااااااابط  أنظمة  مراجعة 10.9.2.3
 .الرق بية للوظ ئف المخ  ة البشرية الموارد  كف ية

 بم ، اإلدارة مجلس  على  عرضه  قبل  "بيتك" لاا   الم لية    البي ن   مراجعة 10.9.2.4
 .الالزمة المخ      كف ية م  الت كد  ذل  في

 ذا   والتعليم    والنظم  والسااااااااي ساااااااا     ب لقواني " بيتك"  التزام  م  الت كد  10.9.2.5
 .العالقة

 في  إساه مه  ومد  الداخلي  الشارعي  التدقيق  وظيفة  وكف ية  فع لية  تقييم 10.9.2.6
 الفت و  وتحديدا  )  اإلسااااااالمية الشااااااريعة  ب دئوم  ب حك م  االلتزام  ضاااااام  
 (.الشرعية الرق بة هيئة ع  ال  درة والقرارا  
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 إدارة ورئيس الاداخلي التادقيق رئيس أداء  بتقييم ساااااااااااااانويا    وااللتزام التادقيق لجناة تقومو  10.9.3
 األموال غسااااااااااااااال عملياا    مكاا فحااة إدارة ورئيس والمعلوماا   الرقاا بيااة الرقاا بي االلتزام
  وكاذلا ، مكا فا تهم وتحادياد  الاداخلي الشاااااااااااااارعي التادقيق إدارة ومادير اإلرها    وتمويال

 السااااااااااااااناة في االقال على واحادة مرة الاداخلي والمادقق الخا رجي المادقق مع االجتما ع
 .التنفيذية اإلدارة حضور وبدو 

 واإلدارة اإلدارة  مجلس يةمسااااااااااااااؤول  ع   ت نى ال  وااللتزام التدقيق لجنة  يةمسااااااااااااااؤول إ  10.9.4
 ". بيتك" لد  الداخلية الرق بة أنظمة كف ية على ب لرق بة يتعلق فيم  التنفيذية

، إن    عمل   تعيين  ص قتيدين التولدي   للم لس ق لدو  واتلتلان  تيون ل نم التدجيخ 10.9.5

تحديد ما جآ  المدجخ ال  ر ا وأ  كدددروق تع جديم أ رت تتعلخ ق ، ق إلضددد جم  ،

 .إلى تييين موضدوعيم المدجخ ال  ر ا
، ملددددد ولا  ، المددجخ الددا لا ت تمد   مع المددجخ ال د ر اتيون ل ندم التددجيخ قد  10.9.6

 .ا اللنم وقدون حضور اإلدارة التنفيذيمن مرة واحدة على األجل جلااتلت

 التنفيذية اللجنة 10.10

 ب لنشااااا ط المتعلقاااااة ب لتزام تاااااه الوفااااا ء علاااااى اإلدارة مجلاااااس التنفيذياااااة جناااااةلال تسااااا عد  10.10.1
 إلااااااى المجلااااااس يفوضااااااه  لتاااااايا لل ااااااالحي    وفقاااااا   ، للبناااااا  واالسااااااتثم ري الم اااااارفي

 تعينااااااه أخاااااار  أعماااااا ل ب يااااااة إليهاااااا  يعهااااااد  أ  اإلدارة لمجلااااااس يجااااااوز كماااااا ، اللجنااااااة
 اللجنااااااة هااااااذه أعضاااااا ء اإلدارة مجلااااااس ويعااااااي ، ي تهمسااااااؤولو  بمه مااااااه القياااااا م علااااااى
 مااااا  اللجناااااة رئااااايس المجلاااااس ويعاااااي ، أعضااااا ء خمساااااة عااااا  عاااااددهم يقااااال أال علااااى
 الماااادة بقاااادر أو ساااانوا   ثااااالث  لماااادة اللجنااااة هااااذه عضااااوية وتكااااو ، أعضاااا ئه  بااااي 

 .المجلس م  المتبقية

 :يلي م  الح ر ال المث ل سبيل على التنفيذية للجنة الرئيسية الوظ ئف وتشمل 10.10.2

، البنااااااااا  عمااااااااال وخطاااااااااة اساااااااااتراتيجية تنفياااااااااذ  آلياااااااااة علاااااااااى اإلشاااااااااراف 10.10.2.1
 ورفااااااااااااااااااع األداء تقاااااااااااااااااا رير ومراجعااااااااااااااااااة، األداء كفاااااااااااااااااا ءة ومراقبااااااااااااااااااة
 .الش   هذا في للمجلس الالزمة التو ي   



 
 التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع(بيت  

  

 دليل الحوكمة
 

 42من  24صفحة 

 

 االسااااااااااااتثم ر وعااااااااااااروض  التموياااااااااااال معاااااااااااا مال   واعتماااااااااااا د  راجعااااااااااااةم 10.10.2.2
 التفويضااااااااااااا    الئحاااااااااااااة وفاااااااااااااق التنفيذياااااااااااااة اإلدارة تعرضاااااااااااااه  التاااااااااااااي

 .المجلس يحدده  التي وال الحي   

 أو/و الساااااايولة، ب لتموياااااال تتعلااااااق مقترحاااااا    أيااااااة رفااااااض  أو اعتماااااا د  10.10.2.3
 فيمااااااا  المعتماااااادة الم لياااااااة ال ااااااالحي    حاااااادود  فاااااااي السااااااوق مخاااااا طر
 . الواحد  للعميل االئتم ني للتركز األق ى الحد  يخص 

 مقترحاااااااااااااااااااا    يخااااااااااااااااااااص  فيماااااااااااااااااااا  اإلدارة اسااااااااااااااااااااتراتيجية مراجعااااااااااااااااااااة 10.10.2.4
 الماااااااااااااااااااااااديوني    الساااااااااااااااااااااااترداد  اإلدارة وخطاااااااااااااااااااااااة، المخ  ااااااااااااااااااااااا   

 .وجد   إ  المتعثرة

 . التمويل محفظة ومت نة تنوع لمد  الدورية المراجعة 10.10.2.5

 لتحااااااااديث  دوريااااااااة تقاااااااا رير إلعااااااااداد  المخاااااااا طر لجنااااااااة مااااااااع التنساااااااايق 10.10.2.6
 .قمه تف  واحتم ل المخ طر حدود 

 الحوكمة لجنة 10.11

 الحوكمة  على  اإلشاراف في  ي تهمساؤول أداء على  اإلدارة مجلس الحوكمة  لجنة  تسا عد  10.11.1
 االلتزام ومراقبة الحوكمة  وسااااي ساااا    إرشاااا دا    مجموعة  تطوير  على والعمل  السااااليمة
 .التنفيذية اإلدارة وم  ولج نه اإلدارة مجلس م  الحوكمة بدليل وااللتزام بتطبيقه 

 مساااااتقال    أعضااااا ء م  مجلس اإلدارة وتضااااام عضاااااوا  الحوكمة م  ثالثة  تتشاااااكل لجنة   10.11.2
 وتتزام ، على األقل ويجوز أ  تكو  هذه اللجنة برئ سااااااااة رئيس مجلس اإلدارة واحدا  

 على الحوكمة للجنة  الرئيساية الوظ ئف  وتشامل اإلدارة مجلس  عضاوية مع  عضاويتهم
 : يلي م  الح ر ال المث ل سبيل

عاااااااداد و  عمااااااال إطااااااا ر تطاااااااوير 10.11.2.1 ياااااااتم  شااااااا مل محااااااادث  حوكماااااااة دليااااااال ا 
اعتماااا ده ماااا  قبااااال مجلااااس اإلدارة و نشااااره علاااااى الموقااااع االلكتروناااااي 

 .وت ييره تحديثه اقتراح    وتقديم للبن 
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 يخااااااص  فيماااااا  البناااااا  ومم رساااااا    السي ساااااا    كف يااااااة مااااااد  مراجعااااااة 10.11.2.2
 .الحوكمة مع يير

 أخالقيااااا    وقواعاااااد ، المهناااااي السااااالو  قواعاااااد  كفااااا ءة وتقيااااايم مراجعاااااة 10.11.2.3
 داخااااااااال واإلرشااااااااا دا   المعتمااااااااادة السي سااااااااا    مااااااااا   وغيرهااااااااا ، العمااااااااال
 .البن 

 المساااااااااااا همي  بعالقاااااااااااا    الخ  ااااااااااااة األس سااااااااااااية األمااااااااااااور مراجعااااااااااااة 10.11.2.4
 .الخيرية األعم ل في البن  ومس هم   

 التقرياااااااار ضاااااااام  الحوكمااااااااة بتقرياااااااار يتعلااااااااق الااااااااذي الجاااااااازء مراجعااااااااة 10.11.2.5
 تقيااااااايم .الحوكماااااااة دليااااااال ببناااااااود  البنااااااا  التااااااازام ماااااااد  حاااااااول السااااااانوي
 مراجعاااااة إجاااااراء ماااااع ،وواجب تهااااا  للجناااااةا يخاااااص  فيمااااا  لااااا داء سااااانوي
 .اللجنة واخت       ل الحي    سنوية

 

 االستثمار لجنة 10.12

 لالساااااااتثم ر ع ماااااااة مبااااااا دئ وضاااااااع فاااااااي اإلدارة مجلاااااااس االساااااااتثم ر لجناااااااة تسااااااا عد  10.12.1
 ووفقااااااااااا   ، الت بعاااااااااااة وشااااااااااارك ته للبنااااااااااا  االساااااااااااتثم رية األنشاااااااااااطة علاااااااااااى واإلشاااااااااااراف
 االمتثااااا ل ماااااد  مااااا  والتحقاااااق، اللجناااااة لهاااااذه المجلاااااس يفوضاااااه  التاااااي لل اااااالحي   

 . للبن  االستثم رية األهداف مع

 :يلي م  الح ر ال المث ل سبيل على االستثم ر للجنة الرئيسية الوظ ئف وتشمل 10.12.2

 الرق بية  ي تهمسااااؤول  تنفيذ   على  البن  إدارة  مجلس  بمساااا عدة  اللجنة  تقوم 10.12.2.1
 والمح فظ ال اااااااان ديق ذل  في  بم  للبن   االسااااااااتثم رية األ ااااااااول  على

 ومتا بعاة، اإلدارة مجلس إلى التو اااااااااااااايا    برفع وتقوم  ،االسااااااااااااااتثما رياة
 .المعتمدة السي س    مع يتوافق بم  االستثم را  
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 وظروف للبن   الح لية  االساااااتثم را    بوضاااااع المرتبطة  التق رير  مراجعة 10.12.2.2
 م  اللجنة  تمك   التي  البي ن    وك فة والدولية المحلية  الم لية األساااااواق
 . لةوفع مهنية بطريقة ي ته مسؤول مم رسة

 .البن  استثم را   في جوهرية ت ييرا   ب ي اإلدارة مجلس إخط ر 10.12.2.3

 قبل  م  الموضاااوعة  االساااتراتيجية واألهداف  الساااي سااا     تطبيق  مت بعة 10.12.2.4
 . االستثم رية األنشطة بك فة يتعلق فيم  االدارة مجلس

 مااد  على والوقوف المقترحااة الجاادياادة االسااااااااااااااتثماا را   على االطالع 10.12.2.5
 رفع ثم وم ، اإلدارة مجلس توجهاا    عم االسااااااااااااااتثماا را   هااذه امتثاا ل
 . بذل  اإلدارة لمجلس تو ية

 . من سب    تراه موضوع أي بخ وص  اإلدارة لمجلس التو ي    رفع 10.12.2.6

 االساااااتثم رية المحفظة  وضاااااع  ع  الزمة معلوم     اية على الح اااااول 10.12.2.7
 .التنفيذي الرئيس خالل م 

 دمج قرارا    بخ اااااااوص   التنفيذية  اإلدارة  تو اااااااي    اللجنة  تساااااااتعرض  10.12.2.8
 .اإلدارة مجلس الى رفعه  ويتم الق ئمة الستثم را  ا

 مجلس م  بها  تكلف أخر  وواجبا    يا   مسااااااااااااااؤول أي اللجناة تما رس 10.12.2.9
 .اإلدارة

 رأس  زي دة  ضااااااااارورة رأ   ح لة في للمجلس  تو اااااااااية برفع  اللجنة  تقوم 10.12.2.10
 .البن  به  يس هم التي للشرك    الم ل رأس خفض  أو /م ل

 االندماج لجنة 10.13

 االناااااادم ج أنشااااااطة علااااااى اإلشاااااارافعلااااااى  اإلدارة مجلااااااس االناااااادم ج لجنااااااة تساااااا عد  10.13.1
 مااااا  والتحقاااااق، اللجناااااة لهاااااذه المجلاااااس يفوضاااااه  التاااااي لل اااااالحي    ووفقااااا   ، للبنااااا 
 . للبن االندم ج  أهداف مع االمتث ل مد 

 :يلي م  الح ر ال المث ل سبيل على االندم ج للجنة الرئيسية الوظ ئف وتشمل 10.13.2
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ية المعلوم   الموقعة بي  بي  مت بعة آخر تطورا  مذكرة التف هم وسر  10.13.2.1
في إطاااا ر عمليااااة  البحري -بناااا  األهلي المتحااااد الالتموياااال الكويتي و 

 االندم ج المزمع بي  البنكي .

 .التب دل وسعر التقييم تقرير بش   اإلدارة لمجلس التو ية 10.13.2.2

 مساااااتشااااا ري   لتعيي  الح جة  مد  بخ اااااوص   اإلدارة لمجلس  التو اااااية 10.13.2.3
 .االندم ج مراحل إلتم م إض فيي 

 بنا  مثال الرقا بياة الجها    مع با النادما ج المتعلقاة المواضاااااااااااااايع  متا بعاة 10.13.2.4
 .أخر  رق بية جه    وأية الم ل أسواق وهيئة المركزي الكوي  

 رفعه  يلزم  ب الندم ج  متعلقة  أخر  أمور  ب ي اإلدارة لمجلس  التو ااااااية 10.13.2.5
 .اإلدارة لمجلس

 

  



 
 التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع(بيت  

  

 دليل الحوكمة
 

 42من  28صفحة 

 

 العليا التنفيذية اإلدارة: الثالث المحور 11

 فااااااااااي بماااااااااا  الخباااااااااارة وذوي المااااااااااؤهلي  األفااااااااااراد  ماااااااااا  مجموعااااااااااة ماااااااااا  العلياااااااااا  اإلدارة تتكااااااااااو  11.1
 مب شاااااااااااار بشااااااااااااكل لااااااااااااه التاااااااااااا بعي  المااااااااااااوظفي  ماااااااااااا  وغياااااااااااارهم، التنفيااااااااااااذي الاااااااااااارئيس ذلاااااااااااا 

 علاااااااااااى اإلشاااااااااااراف يةمساااااااااااؤول يتحملاااااااااااو  الاااااااااااذي  التنفياااااااااااذيي  والمااااااااااادراء العااااااااااا مي  والمااااااااااادراء
 ".بيتك" إدارة

ااااااااااااااد  ارةاإلد  مجلااااااااااااااس وبإشااااااااااااااراف العلياااااااااااااا  التنفيذيااااااااااااااة اإلدارة علااااااااااااااى يتعااااااااااااااي  11.2  أ  ماااااااااااااا  الت كا
ااااااااااااة العماااااااااااال اسااااااااااااتراتيجية مااااااااااااع تتسااااااااااااق" بيتتتتتتتتتتتتتتك" أنشااااااااااااطة  والسي ساااااااااااا    المخاااااااااااا طر ونزعا
اااااااااااس مااااااااااا  المعتمااااااااااادة  العليااااااااااا  اإلدارة كفااااااااااا ءة علاااااااااااى المجلاااااااااااس يعتماااااااااااد  حياااااااااااث ، اإلدارة مجلا

 .المجلس قبل م  مب شر تدخل أي دو  المجلس قرارا   تنفيذ  في

ا الساااااااااليمة حوكماااااااااةال فاااااااااي تسااااااااا هم أ  العليااااااااا  التنفيذياااااااااة اإلدارة علاااااااااى ويتعاااااااااي  11.3 " بيتتتتتتتتتتتك" لااااااااا
 األنشاااااااااطة علاااااااااى الك فياااااااااة الرق باااااااااة تاااااااااوفير طرياااااااااق وعااااااااا  الشخ اااااااااي السااااااااالو  خاااااااااالل ماااااااا 

 تفاااااااااااااويض  عااااااااااااا  ةمساااااااااااااؤولال هاااااااااااااي العليااااااااااااا  اإلدارة وتعتبااااااااااااار، بإدارتهااااااااااااا  يقوماااااااااااااو  التاااااااااااااي
نش ء للموظفي  الواجب     .والشف فية المس ءلة يعزز إداري هيكل وا 

" بيتتتتتتتتتتتتتك" أعماااااااااااا ل علااااااااااااى والرق بااااااااااااة اإلشااااااااااااراف عاااااااااااا  ةمسااااااااااااؤولال هااااااااااااي العلياااااااااااا  اإلدارة أ  11.4
 الااااااااااانظم ووضاااااااااااع المخااااااااااا طر علاااااااااااى والرق باااااااااااة االلتااااااااااازام بضااااااااااام   يتعلاااااااااااق فيمااااااااااا  وخ  اااااااااااة
 مجلاااااااااااس توجاااااااااااه ماااااااااااع يتفاااااااااااق بمااااااااااا  الم لياااااااااااة وغيااااااااااار الم لياااااااااااة المخااااااااااا طر إلدارة المالئماااااااااااة

 العليااااااااااا  اإلدارة تماااااااااااد  أ  ويجااااااااااا  ، الواجبااااااااااا    باااااااااااي  والف ااااااااااال الوظااااااااااا ئف واساااااااااااتقالل اإلدارة
 دوري وبشاااااااااااااااكل وموضااااااااااااااوعية بشااااااااااااااف فية واإلداريااااااااااااااة  ليااااااااااااااةالم ب لتقاااااااااااااا رير اإلدارة مجلااااااااااااااس

وجددددا ح لددددم مكدددد رام أ  عضددددو م لددددس إدارة جددددا تنفيددددذ ااألقاااال، علااااى شااااهري  كاااال

علددددى  قندددد    لدددد درة عددددن الم لددددس جددددان هددددذه المكدددد رام ي دددد  أن تددددتن جددددرارا  

والحلدددول علدددى المواجيدددم الملدددقيم مدددن قنددد  تفدددويف لددد در عدددن م لدددس اإلدارة 

مدددع إقددد   الم لدددس علدددى مددد  تدددن ات ددد ذه وص، الاويددد  المرادددل  جدددا هدددذا ال لددد 

 .ق ذا الكأن

 الشااااااااااارعية القااااااااااارارا   تنفياااااااااااذ  علاااااااااااى اإلشاااااااااااراف عااااااااااا  مساااااااااااؤولة التنفيذياااااااااااة اإلدارة تكاااااااااااو  أ  11.5
 ب حكاااااااااااا م االلتاااااااااااازام ثق فااااااااااااة وغاااااااااااارس الشاااااااااااارعية والرق بااااااااااااة الفتااااااااااااو  هيئااااااااااااة ت اااااااااااادره  التااااااااااااي
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 يعةالشااااااااار  بمبااااااااا دئ البنااااااااا  التااااااااازام علاااااااااى تاااااااادل والتاااااااااي، البنااااااااا  داخااااااااال اإلساااااااااالمية الشااااااااريعة
 .ومع مالته عملي ته جميع في اإلسالمية

 .لمع يير الللو  الم نا  اإلدارة التنفيذيم مم رلم النك ق وجيعلى  11.6

للمعدددد يير الدوليددددم     ييددددع علددددى عدددد تخ اإلدارة التنفيذيددددم إعددددداد اليددددوا ن الم ليددددم وجيدددد  11.7

والمعددد يير المعتمددددة األ دددرت قمددد  جدددا ذلددد  التعليمددد   اللددد درة عدددن قنددد  الاويددد  

 .  جا هذا الكأنالمرال
 التنفيذي الرئيس 11.8

" بيتك " أداء  وتقييم إدارة  مه م  بتولي اإلدارة  مجلس أم م مساااؤولال  هو  التنفيذي الرئيس 11.8.1
 والسااي ساا    والخطط  االسااتراتيجي    وفق البن   بإدارة  التنفيذي الرئيس  ويقوم،  ب لك مل
 .اإلدارة مجلس قبل م  المعتمدة

 :يلي م  التنفيذي الرئيس ي   مسؤول تتضم  11.8.2

 . اإلدارة مجلس بموافقة" بيتك" لا والعملية االستراتيجية الخطط تطبيق 11.8.2.1

 التنفيذي الرئيس ساااااااااااالطة  تفويض   نط ق  ع  الخ رجة العملي     تحويل 11.8.2.2
 .اإلدارة لمجلس

 ومع" بيتتك" ساااااااااااااايا سااااااااااااااا    مع تتوافق اإلجراءا   جميع أ  م  التا كاد  11.8.2.3
 .المنظمة التعليم    و القواني 

 .اإلدارة مجلس به  يخوله تيال األس سية العملي    جميع 11.8.2.4

 وتنظر، اإلدارة مجلس  قبل م   ساانوي  أساا س على  التنفيذي  الرئيس أداء  مراجعة  ويتم 11.8.3
 المجلس إلى  التو ااااية  وتقدم  التنفيذي  الرئيس مك ف ة  في والمك فآ   الترشاااايح     لجنة
 .ل داء السنوية المراجعة بعد 
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 خليةالدا الرقابة وضوابط المخاطر ادارة: الرابع المحور 12

 الداخلية الرقابة أنظمة 12.1

 إدارة وعمليااااااااااا    الداخلياااااااااااة الرق باااااااااااة أنظماااااااااااة وف علياااااااااااة بكفااااااااااا ءة" بيتتتتتتتتتتتتك" أنشااااااااااا  12.1.1
 مااااااااااااع ياااااااااااتالءم تنظيمااااااااااااي هيكااااااااااال اعتمااااااااااا د  اإلدارة مجلااااااااااااس وعلاااااااااااى، المخااااااااااا طر

 الااااااااااااااوظيفي الو ااااااااااااااف واعتماااااااااااااا د ، ونشاااااااااااااا ط ته" بيتتتتتتتتتتتتتتتك" عماااااااااااااال اسااااااااااااااتراتيجية
 لجمياااااااااااااااااع الرسااااااااااااااااامية واإلجاااااااااااااااااراءا   والسي سااااااااااااااااا    ي   مساااااااااااااااااؤولوال للوظااااااااااااااااا ئف

 .الم رفية والعملي    الوظ ئف

 هاااااااااذه وتحااااااااادد ، الاااااااااداخلي التااااااااادقيق قبااااااااال مااااااااا  سااااااااابق مااااااااا  تنفياااااااااذ  مراقباااااااااة وياااااااااتم  12.1.2
 وال اااااااااااالحي    وظيفاااااااااااة كااااااااااال ي   مساااااااااااؤولو  واجبااااااااااا    واإلجاااااااااااراءا   السي سااااااااااا   
 اإلدارياااااااااااااااة مساااااااااااااااتوي تهم مختلاااااااااااااااف علاااااااااااااااى لإلدارياااااااااااااااي  االت ااااااااااااااا ل وخطاااااااااااااااوط
    المساااااااااااؤولي فاااااااااااي الف ااااااااااال ومبااااااااااادأ الثن ئياااااااااااة الرق باااااااااااة بهااااااااااا  يتحقاااااااااااق بطريقاااااااااااة
 .المه م تع رض  لتجن  

 مااااااااا  ((ICR السااااااااانوية الداخلياااااااااة الضاااااااااوابط مراجعاااااااااة" بيتتتتتتتتتتتك" يجاااااااااري حياااااااااث  12.1.3
" بيتتتتتتتتتتتتتتك" حساااااااااااا ب    مااااااااااااادققي غياااااااااااار معتمااااااااااااادي  مسااااااااااااتقلي  مااااااااااااادققي  خااااااااااااالل

 .الداخلية الرق بة نظم كف ءة لضم   الخ رجيي 

 تمكاااا  والتااااي - المخ لفاااا    عاااا  االبااااال  سي سااااة فااااي - إجااااراءا   وضااااع تاااام وقااااد  12.1.4
 ويجاااا  ، مخ لفاااا    حاااادوث  احتم ليااااة بشاااا   مخاااا وفهم عاااا  ال اإلباااا  ماااا  المااااوظفي 

 لهااااؤالء الالزمااااة الحم يااااة" بيتتتتتك" تااااوفير علااااى الت كيااااد  اإلجااااراءا   هااااذه تتضاااام  أ 
 أو تهدياااااااااد  ألي تعرضاااااااااهم لعااااااااادم الك فياااااااااة الطم نيناااااااااة يعطااااااااايهم بمااااااااا  الماااااااااوظفي 

 . المخ وف هذه يؤكد  م  ثبو   عدم ح لة في حتى جزاءا  

12.1.5  

 المخاطر إدارة 12.2
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دارة للرق بااااااااة شاااااااا ملة سي ساااااااا    بوضااااااااع المخاااااااا طر ولجنااااااااة اإلدارة مجلااااااااس قاااااااا م 12.2.1  وا 
 ولجناااااااة المجلاااااااس ي   مساااااااؤولو  أدوار السي سااااااا    هاااااااذه ت اااااااف بحياااااااث ، للمخااااااا طر
دارة ((CRO المخ طر إدارة ورئيس المخ طر  .الداخلي التدقيق وا 

 ولديه"  بيتك" في المخ طر إدارة  مه م  ع   مساااااااااااؤوال   المخ طر إدارة  رئيس  يعتبر حيث  12.2.2
 المنبثقة المخ طر  لجنة  ورئيس اإلدارة  مجلس  رئيس مع المب شااار  ب الت ااا ل  التفويض 

 في التااا ثير على القااادرة المخااا طر ادارة رئيس لاااد  يتوافر أ  ويجااا  . المجلس ع 
 تحمل  ع   يتهمساااااااااؤول  تحول وال، المخ طر  على  ب النكشااااااااا ف  المتعلقة"  بيتك" قرارا  
  .النه ئية يةمسؤولال اإلدارة مجلس

 يجوز وال،  م لية ي   مساااااؤول  أي به  من ط  وغير  مساااااتقال   المخ طر دارةإ  رئيس  ويعتبر 12.2.3
 دون  األستتتتتتتباب من  ستتتتتتتبب ألي  منصتتتتتتتب  من المخاطر إدارة  رئيس ابعاد أو  عزل

 األستباب هذه  مناقشتة البنك وعلى اإلدارة مجلس من  مستبقة  موافقة على الحصتول
 .عزل  قبل الكويت المركزيبنك  مع

عداد  المخ طر  وتخفيف  ومراقبة وقي س  تحديد   ع   ةمسااااااااااؤول المخ طر إدارة  وتعتبر 12.2.4  وا 
ويتعّين جا هدددددذا الكدددددأن مراعددددد ة  ،المخ طر  على"  بيتك" انكش ف حول  التق رير

التددددا دددل جيمددد  قين م تل  أنوا  الم  قر، م ل التدا ل جيم  قين م  قر اللدددوخ 

 إدارة وظيفااة وتعتبر ات تمد ن، وقين م د قرات تمد ن وم د قر التكددددد يدل.وم د قر 
 إلى ب لو اول  اإلدارة لهذه السام ح  مع  األخر   األعم ل وحدا    ع   مساتقلة المخ طر

 تقييم إلمكاا نيااة معينااة بياا نا    طلاا   أو طبيعتهاا  لفهم والخاا رجيااة المحليااة األنشااااااااااااااطااة
 . حيح بشكل انكش فه  مخ طر

أنظمم وإ را ا  جويم وكددد ملم إلدارة الم  قر ج درة على التعّر  على   لد  بيت  12.2.5

عدم  ميع الم د قر الم  رة التا يتعّرف ل د  القند  ، مع نكدددددر  يد جدم حوامدم ققي

 الم  قر دا ل القن .
لولددددول إلى  ميع  قوق النكدددد ق لم  ضم   الحية إدارة المخ طر هو القدرة  12.2.6

يد م  قر ع ليم للقن ، وذل  ق إلضدد جم إلى الملددرجا التا تنقو  على احتم ل تول

إلى ال من ر يس ل نم إدارة الم  قر واإلدارة   لددددد حيدم رجع التي رير مق كدددددرة

 Riskالتنفيذيم ، وقحيث تتضدددمن هذه التي رير معلوم   حول منظومم الم  قر  

Profile  ل ميع أنكدددددددددددددددقدم القند  ميد رندم مع و ييدم نلعدم الم د قر )Risk 

Appetiteمع ل م أ  انحرا  للقا.( و 
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الية علا ضسماس مسمتمرى ومرا بة تحديد االحتياجات الرضسمم  إدارة المخ طر  تقوم   12.2.7

ضممممن رطار حوكمة  ووتقييم القرارت المتعلقة بقبول ضنواع معينة من المخاطر.  يت

( مسؤوليات تنظيمية معرفة Risk Governance Frameworkالمخاطر )

إلدارة المخاطر والتي يشمار رلياا عادة بخطوط الدفاع الثة  ى بشمكل جيد بالنسمبة 

 وهي:
( والتا تنقو  وظ  ف   ونك ق    Business Line: والذ  يتم ل جا وحدة األعم ل  لخط الدفاع األو

 على احتم ليم  لخ م  قر للقن  ، وق لت لا مل وليم هذه الم موع   جا تييين وإدارة هذه الم  قر.  

 

 Risk Management Team: والذ  يكمل وظيفتا إدارة الم  قر  واإللتلان   خط الدفاع الثاني

and Compliance Functionsملتيلم تعلل وتامل وظيفم  ق   ( وقحيث تاون إدارة الم  قر

الدج   األول من   ل مراجقم ورجع التي رير لإلدارة واإلكرا  على أو   م  قر القن  وتيييم   قكال  

  ملتيل عن  ق الدج   األول. ويتضمن  ق الدج   ال  نا أيض    وظيفم اإللتلان والتا تكمل مراجقم 

 د الحوامم،  وهذه الوظ    ملتيلم عن  ق الدج   األول.  اإللتلان ق ليوانين والتعليم   الرج قيم وجواع

 

لم  ثما فماع ال لمد ( وها وظيفدم Internal Audit Function: والدذ  يتم دل جا وظيفدم التددجيخ الددا لا  خط ا

 ملتيلم عن  قا الدج   األول وال  نا.

 الداخلي التدقيق 12.3

 لد  الداخلي التدقيق  رئيس إشااااااراف  تح    ب سااااااتقاللية  مه مه الداخلي التدقيق  يم رس 12.3.1
 وأ ااااااااااااااحا    العليا  واإلدارة اإلدارة مجلس بتزوياد  الاداخلي التادقيق إدارة تقوم، "بيتتك"

 ومالئمة فع لة  الرئيسااااااية  اإلجرائية الضااااااوابطو   المنظومة  ب   معقول  بت كيد  الم اااااا لح
 أي  أو معلوم    أي إلى الو اااول حق يهلد  الداخلي التدقيق  أ   به حيث   االلتزام  ويتم

 ليس ولكن، إليه المسااندة  المه م ألداء الك ملة الساالطة لديه وكذل "  بيتك" في موظف
 .تنفيذية ياتمسؤول بأي القيام الداخلي التدقيق لموظف

وأن يكون  ،التتداخلي التتتدقيق رئيس تعيين عنتتد اإلدارة مجلس موافقتتة أختتذ يتعين 12.3.2
 برفع بتدوره ويقوم التداخلي،ن بعتد موافقتة رئيس التتدقيق تعيين المتدققين التداخليي

 .وااللتزام التدقيق لجنة إلى تقاريره

 التنظيمياااااااااااااااااة الضاااااااااااااااااوابط نظااااااااااااااااا م وتف  ااااااااااااااااايل نطااااااااااااااااا ق يساااااااااااااااااتند  أ  ويجااااااااااااااااا   12.3.3
 :الت لية العوامل على الفع لة واإلجرائية

 . وثق فته  األعم ل وتعقيد  طبيعة 12.3.3.1
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 .المع مال   وتعقيد  حجم 12.3.3.2

 .المخ طرة درجة 12.3.3.3

 .السلطة وتفويض  مركزيةال الدرجة 12.3.3.4

 االلتاااااااااااااااازام ومااااااااااااااااد  المعلوماااااااااااااااا    تكنولوجياااااااااااااااا  وفع ليااااااااااااااااة مااااااااااااااااد  12.3.3.5
 .التنظيمي

 :الداخلي التدقيق إلدارة األساسية ياتمسؤولال 12.3.4

 وتقييمهااااااااا  الداخلياااااااااة الرق باااااااااة نظااااااااام وف علياااااااااة كف ياااااااااة مااااااااا  التحقّاااااااااق 12.3.4.1
 بااااااااااا ألمور المتعلقاااااااااااة الداخلياااااااااااة الرق باااااااااااة نظااااااااااام أ  مااااااااااا  والتحقاااااااااااق
 ومراجعتهااااااااا  مراقبتهااااااااا  وياااااااااتم موليةب لشااااااااا  تتسااااااااام واإلدارياااااااااة الم لياااااااااة

 .المن س   الوق   في

ا الداخليااااااااااااة السي ساااااااااااا    أ  ماااااااااااا  التحقااااااااااااق 12.3.4.2  تتوافااااااااااااق" بيتتتتتتتتتتتتتك" لاااااااااااا
 واألنظمااااااااااااااااااة والسي ساااااااااااااااااا    القااااااااااااااااااواني  مااااااااااااااااااع ك ماااااااااااااااااال بشااااااااااااااااااكل
 .ال لة ذا   والتعليم   

 وعملياااااااااااااا    ب نشااااااااااااااطة الخ  ااااااااااااااة الفحااااااااااااااص  بااااااااااااااإجراءا   القياااااااااااااا م 12.3.4.3
ا الماااااااااااا لي باااااااااااا لمركز عالقااااااااااااة ذا   محااااااااااااددة  وأنظمااااااااااااة" بيتتتتتتتتتتتتتك"لاااااااااااا

دارة الداخلية ةالرق ب  .وغيره  المخ طر وا 

يجااااااااااوز تكليااااااااااف مااااااااااوظفي التاااااااااادقيق الااااااااااداخلي باااااااااا ي مسااااااااااؤولية ال  12.3.4.4
تنفيذياااااااااااااااة.وتكو  مسااااااااااااااااؤولة عاااااااااااااااا  اقتااااااااااااااااراح هيكاااااااااااااااال و نطاااااااااااااااا ق 

 التدقيق الداخلي

 المهتتتتتتام متتتتتتن ألي ختتتتتتارجي بإستتتتتتناد القيتتتتتتام عتتتتتتدم" بيتتتتتتتك" علتتتتتتى يجتتتتتتب كمتتتتتتا 12.3.5
 موافقتتتتتتتتة أختتتتتتتتذ ويتعتتتتتتتتين( Outsourcing) التتتتتتتتداخلي للتتتتتتتتتدقيق األساستتتتتتتتية

 إستتتتتتتناد" بيتتتتتتتتك" فيهتتتتتتتا يتتتتتتترى التتتتتتتتي الحتتتتتتتاالت فتتتتتتتي نتتتتتتتك الكويتتتتتتتت المركتتتتتتتزيب
 ذلتتتتتتتتتك يكتتتتتتتتتون أن وعلتتتتتتتتتى، خارجيتتتتتتتتتة لجهتتتتتتتتتات األنشتتتتتتتتتطة هتتتتتتتتتذه بعتتتتتتتتتض
 .محدودة زمنية ولفترة محددة ألغراض
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 الخارجي التدقيق 12.4

 سااااااااااليمة حوكمااااااااااة بيئااااااااااة بتفعياااااااااال يقااااااااااوم أ  الخاااااااااا رجي المراجااااااااااع علااااااااااى يجاااااااااا   12.4.1
ا الم لياااااااة والتقااااااا رير الساااااااجال   فاااااااي تااااااانعكس  وتعياااااااي  اختيااااااا ر ياااااااتمو ". بيتتتتتتتتتك" لااااااا
 تو ااااااااايتي علاااااااااى بنااااااااا ء المسااااااااا همي  قبااااااااال مااااااااا  الخااااااااا رجي الحسااااااااا ب    مراجاااااااااع

 .اإلدارة ومجلس وااللتزام التدقيق لجنة

 المن سااااااااااابة المعاااااااااا يير وضااااااااااع وااللتاااااااااازام التااااااااااادقيق لجنااااااااااة علااااااااااى يتعااااااااااي  حيااااااااااث  12.4.2
 يحقااااااااااق الااااااااااذي ب ألساااااااااالو   تااااااااااتم الخاااااااااا رجي التاااااااااادقيق عمليااااااااااة أ  ماااااااااا  للتحقااااااااااق

 .(Dual Audit) المزدوج التدقيق مبدأ

 التاااااااااااادقيق مجلااااااااااااس االدارة لجنااااااااااااة تزويااااااااااااد  الخاااااااااااا رجي الماااااااااااادقق علااااااااااااى ويتعااااااااااااي  12.4.3
، التاااااااااااادقيق تقاااااااااااا رير ماااااااااااا  بنسااااااااااااخة اإلدارة مجلااااااااااااس عاااااااااااا  المنبثقااااااااااااة وااللتاااااااااااازام
 وااللتااااااااااازام لتااااااااااادقيقمجلاااااااااااس االدارة ل لجناااااااااااة ماااااااااااع الخااااااااااا رجي المااااااااااادقق ويجتماااااااااااع
 ،حولهاااااااااا  مهمااااااااااة مالحظاااااااااا    ماااااااااا  يكااااااااااو  قااااااااااد  وماااااااااا  التقاااااااااا رير هااااااااااذه لمن قشااااااااااة
 علااااااااااااااى ويتعااااااااااااااي . التنفيذيااااااااااااااة اإلدارة بحضااااااااااااااور جتم عاااااااااااااا   اال هااااااااااااااذه وتكااااااااااااااو 
 الخاااااااااا رجي الماااااااااادقق مااااااااااع تجتمااااااااااع أ  وااللتاااااااااازام لتاااااااااادقيقمجلااااااااااس االدارة ل لجنااااااااااة
 .سنوي    األقل على واحدة مرة التنفيذية اإلدارة حضور دو 

دددددقم قكدددددأن  قيتددددد  يتعدددددّين علدددددى م لدددددس إدارة 12.4.4 وضدددددع اللي لددددد   المن لد

ال دددددد ر ا، وذلدددددد  (  لما تدددددد  التدددددددجيخ Rotationإ ددددددرا  تدددددددوير  

لضدددم ن عددددن الترا دددا جدددا اإلكدددرا  الدددذ  جدددد يندددت  قلدددق  الدددتمرار 

ماتدددد  التدددددجيخ ال دددد ر ا للددددنوا  قويلددددم جددددا ت قيددددم نفددددس م دددد ت  

وعلدددددى أن تادددددون هدددددذه اللي لددددد   متواجيدددددم مدددددع اليدددددرار  التددددددجيخ، 

 هي م ألواخ الم ل جا دولم الاوي  الل درة عن 

 تعليماااااااااااا    عليااااااااااااه تفرضااااااااااااه بماااااااااااا  الخاااااااااااا رجي التاااااااااااادقيق مكتاااااااااااا   يلتاااااااااااازم كماااااااااااا   12.4.5
 - المااااااااا ل اساااااااااواق هيئاااااااااة -بنااااااااا  الكويااااااااا  المركااااااااازي) وهاااااااااي الرق بياااااااااة الجهااااااااا   

 بتقااااااااااااااديم الخاااااااااااااا رجي الماااااااااااااادقق قياااااااااااااا م يجااااااااااااااوز وال، (وال اااااااااااااان عة التجاااااااااااااا رة وزارة
ا داخلاااااااااي تااااااااادقيق خااااااااادم     أ  مااااااااا  ب لت كاااااااااد " بيتتتتتتتتتتك" يقاااااااااوم كمااااااااا ، "بيتتتتتتتتتتك" لااااااااا
 كااااااااااال تااااااااااادويره ياااااااااااتم أ  ويجااااااااااا  ، التااااااااااادقيق نطااااااااااا ق خااااااااااا رج األخااااااااااار  األعمااااااااااا ل

 .أقل أو سنوا  ( 4) ربعأ
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مممممممممن  12.5 مممممممممات واأل مممممممممن المعلو ظممممممممم ض خمممممممماطر ن سمممممممميم ني براال

(Cybersecurity Risks)   

  :  (Cybersecurity Risksني )براالسيمخاطر نظم ضمن المعلومات واألمن 

 
 

دددددددواقق  • ددددددد   والضد دددددددتراتي ي   واللدي لد يتعدددددددين علدددددددى م لدددددددس اإلدارة اعتمددددددد د اتلد
 األمن الليقرانا. ال  لدم قنظن أمن المعلوم   و

يتعدددددين علدددددى م لدددددس اإلدارة أن يمتلددددد  جددددددرا  ا جيددددد   مدددددن المعرجدددددم وال قدددددرة المتعليدددددم  •

  قم  قر أمن المعلوم   واألمن الليقرانا.

التأايددددد علددددى أهميددددم جيدددد ن اإلدارة التنفيذيددددم قاعددددداد تيدددد رير مت قعددددم علددددى م لددددس اإلدارة  •
ددددديقرانيم وأن  اإلدارة التنفيذيدددددم مقلعدددددم علدددددى لم ددددد قر أمدددددن المعلومددددد   واألحدددددداث اللد

  أحدث التقوار  المتعليم قموا  م هذه الم  قر.

دددددم قدددددأمن المعلومددددد   واألمدددددن  • دددددم نلعدددددم الم ددددد قر ال  لد علدددددى م لدددددس اإلدارة من جكد
ددددتوي ت    ددددال منددددتظن  دددد ل ا تم عدددد   الم لددددس ومرا عددددم ملد دددديقرانا لدددددت القندددد  قكد اللد

  وات  ه ت   قكدال ملتمر.

ينكددددى  وظيفددددم ألمددددن المعلومدددد  ، معتمدددددة مددددن م لددددس اإلدارة، ي دددد  علددددى القندددد  أن  •
ددددص جددددا أمددددن  ددددتيلم عددددن عمليدددد   تانولو يدددد  المعلومدددد  ، يرألدددد   مت لد وتاددددون ملد

عددددن وضددددع    والمعرجددددم والافدددد  ة ال لمددددم، ياددددون ملدددد وت  المعلومدددد   ولديدددد  الم دددد را
ددددواقق األمددددن اللددددي دددد يل ومراجقددددم ضد قرانا قمدددد  اللي لدددد   والمعدددد يير ال  لددددم قتنفيددددذ وتكد

ددددول علددددى  ددددد مددددن الحلد دددد قر، والتدأاد ددددتراتي يم القندددد  ونلعددددم الم د ددددى مددددع الد يتم كد
دددد   مددددع مر دددد  اللدي لد دددد   مددددن تلد ددددم علددددى أ  الدت ند دددد   ال لمد اعدددد ة التعليمدددد   المواجيد

الرج قيدددم المعمدددول ق ددد  ونلعدددم الم ددد قر لددددت القنددد . وييدددون قرجدددع التيددد رير إلدددى م لدددس 
ى إدارة م ددددد قر أمدددددن المعلومددددد   واألمدددددن اللددددديقرانا اإلدارة حدددددول جددددددرة القنددددد  علددددد 

  ومت قعم تنفيذ األهدا  ال  لم ق   من   ل ل نم إدارة الم  قر.

ددد   تدددوج • ددد قر األمدددن اللددديقرانا يتعدددين علدددى مدددوظفا أمدددن المعلومد ير الدددوعا الددد لن قم د

 Third Party والتدددددريق   الفع لددددم ل ميددددع المددددوظفين  ومددددورد  القددددر  ال  لددددث  ،

Vendors ).الم  تقل  األمر ،  

دددددتيلم للييددددد ن قتييدددددين  • دددددم وملد دددددتع نم ق  دددددم   ر يدددددم مت لدلد يتعدددددين علدددددى القنددددد  اتلد
دددديقرانا  وا تقدددد ر جدددددرة القندددد  علددددى موا  ددددم وإدارة م دددد قر أمددددن المعلومدددد   واألمددددن اللد

  جا ضدو  أحدث المم رل   الع لميم وذل  قلفم لنويم، والم  تقل  األمر.

دددد جم نظددددن إ • ددددنو  يتعددددين إضد دارة م دددد قر أمددددن المعلومدددد   واألمددددن اللدددديقرانا للتييددددين اللد

 الدا لا 

 . Internal Control Review (ICR)   لنظن الرج قم الدا لا
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للطبيعة الخاصمة لمخاطر  تعتبر وظيفة اإللتزام من العناصر األساسية في رطار ردارة المخاطر للبنوك نظراً
لتي تشممل مخاطر العقوبات القانونية ى ضو الر ابية ى ضو المخاطر المالية ى ضو مخاطر السممعة عدم اإللتزام وا

لتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات و واعد السلوك في حال عدم اإل بيتكوتيرها التي  د يتعرض لاا 
 والممارسمات المصمرفية السليمة ى وعليه:   الماني

  

 .  اإللتلان اعتم د م  ن ومل ولي   اإلدارة المل ولم عن يتعين على م لس اإلدارة  (1

على الم لس اعتم د لدي لدم لضدم ن التلان القن  ق ميع التكدريع   ذا  الع جم قأنكقم القن ، مع   (2

 مرا عم هذه اللي لم قكال دور  والتحيخ من تققيي  .  

يم قم  يضدمن جع ليم وظيفم اإللتلان جا  يتعين أن يتوجر إلدارة اإللتلان اتلدتي ليم واللد حي   الا ج (3

على إدارة القن  عدن التد ل جا أعم ل إدارة اإللتلان ، مع إعق     ل حي   للولول  القن  ، ويتعين  

 إلى م لس اإلدارة.  

يتعين على إدارة اإللتلان إ ق ر م لس اإلدارة واإلدارة التنفيذيم العلي  حول التلان القن  ق لتكدريع     (4

 التقوار  جا هذا الم  ل.   يم   والضدواقق الرج قيم ، واق ع ن قكدال دا ن على آ ر والتعل

قتحديد وتييين المواضيع المتعليم قم د قر عددن   يتعين على إدارة اإللتلان اليي ن مرة على األجل لنوي    (5

 اإللتلان التا توا د  القند  و قق القند  قكدأن مددت افد  ة إدارة هدذه الم  قر.  

القند  لتلد  الم د قر إلى م لس اإلدارة أو ل نم  تيون إدارة اإللتلان قرجع تيد ريرهد  حول افد  ة إدارة  (6

 اإللتلان المنق يم عن الم لس ، إن و د .  

ق لرغن من أهميم الدور المنوق قادارة اإللتلان جا ضدم ن إلدتيف   القن  لمتقلق    ميع التكدريع     (7

ليم تظل ج  مم على ع تخ  أن هذه الملد و  لرج قيم المتعليم قأنكدقم القن  ، إتّ والتعليم   والضدواقق ا

 م لس اإلدارة واإلدارة التنفيذيم العلي  جا القن .  
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 المكافآت منح وسياسات نظم: الخامس المحور 13

  ه أن   م   للت كد " بيتك "   لااااااااااااااا  المك فآ    نظ م  ومراجعة   وتفعيل  ومراقبة   ت اميم   على  اإلدارة   مجلس  يشارف  13.1
  فيم   اإلدارة  لمجلس  التوجيه     بوضااااااع  والمك فآ   الترشاااااايح     لجنة   وتقوم . المطلو   ب لشااااااكل   يعمل 
 . ب لمك فآ   ال لة  ذا   المس ئل   بجميع   يتعلق 

  المك فآ    ساااي ساااة   بمث بة   وهي "  بيتك "   في  البشااارية  الموارد  ساااي سااا     ضااام   الروات   إدارة   ساااي ساااة   إ   13.2
بنك الكويت  ل  الشااارك    حوكمة   تعليم     ضااام   ور مذك   هو   كم   المتطلب     جميع   على   تشاااتمل  والتي 

  ب العتب ر   األخذ   مع  الم لية  المك فآ    م   والمكون    الجوان    جميع   الساااااي ساااااة  هذه   وتشااااامل المركزي، 
 . الخبرة   أ ح     و   المؤهلي    الفنيي    لجذ    السي سة   ت ميم   تم   حيث ،  " بيتك "   في  المخ طر   إدارة   تعزيز 

 : وهي   رئيسية   تعويضية   مكونات "  بيتك "   في  المكافآت   نظام  ولدى  13.3

 ث بته  مك فآ   13.3.1

 :   مت يرة  مك فآ   13.3.2

 . الق ير  المد    على  الحوافز  13.3.2.1

 . الطويل  المد    على  الحوافز  13.3.2.2

 العليا  لإلدارة  المكافآت  إدارة   في  التوجيهية  المبادئ  13.4

 الساوق  مم رسا     مراع ة   مع  المن سا   المساتو    على  العن  ار   جميع   تعيي    يتم   أ    يج   13.4.1
 . المم ثلة  را  والمه   السوق   في   األجور  ومؤشرا  

 . مستمرة   ب ورة  الفع ل  األداء   وتحفيز   لتشجيع  المك فآ   استخدام   يج   13.4.2

  ربطه   وكذل   اإلدارة   مجلس  حدده    كم   الرئيسااااااية  التج رية  ب ألهداف  المك ف ة   ربط   ينب ي  13.4.3
 . للمخ طر  الزمنى  والمد  " بيتك "  ب داء 

 . ي  العل  اإلدارة   مع  المس همي    م  لح   لتحقيق   تمنح   أ    ينب ي  مك ف ة   أي  13.4.4

 المساااااااااااااتويااا    جميع  على  الموظفي   أداء  وقيااا س  ولتقييم  األداء  إلدارة  آلياااة " بيتتتك "  لاااد   أ   حياااث  13.5
  على   تقوم  العلي   اإلدارة  لمك ف ة " بيتك "   فلسااااافة   أ    كم  ، األداء   مع  المت يرة  المك ف ة   وترتبط   بموضاااااوعية 

  سااي ساا    جوان    أهم     ع   الساانوي  التقرير   في   ب إلف اا ح "  بيتك "   ويقوم ، المسااتمر  الفع ل  األداء  مك ف ة 
 .  المك فآ    منح   ونظم 
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 والشفافية اإلفصاح: السادس المحور 14

  اإلفصاح سياسة 14.1

 المستثمري   وحم ية سلوكه  على  للت ثير فع لة أداة  هو  اإلف  ح  نظ م أ "  بيتك" يدر  14.1.1
 دقيقة بمعلوم     والمساااااتثمري   مسااااا هميه تزويد "  بيتك" وعلى، البن   في  ثقتهم وتعزيز
م    والمسااااتثمري   المساااا همي   لتمكي  وذل ، المن ساااا   الوق   فيو   ومف اااالة وشاااا ملة

 .وفع لة من سبة ب وره قراراتهم واتخ ذ " بيتك" أداء تقييم

 :يلي بتما" بيتك" ويلتزم 14.1.2

 إلى للو اااااااااااول  الفر اااااااااااة لديهم  الم ااااااااااا لح  أ اااااااااااح    أ   م  الت كد  14.1.2.1
 ".بيتك" ع  وال  درة خ رجي    المت حة المعلوم   

 أنشااااطة حول للسااااوق  المن ساااا   الوق   في  ب إلف اااا ح معلوم     توفير 14.1.2.2
 ".بيتك"

 .الم ل أسواق وهيئة بنك الكويت المركزي م  كل ولوائح تعليم    14.1.2.3

 على  سانوية الربع  أو  السانوية  التق رير في الواردة  والبي ن    المعلوم    نشار  يج   كم  14.1.3
 العلي   اإلدارة قبل  م  المقدمة  المح ضااااااااارا   وكذل ،  "بيتك" لااااااااااااااااااااااا   اإللكتروني الموقع

 .واالنجليزية العربية  تي ب لل

  أساااااااواق  هيئة  لتعليم     وطبق    والدقيق المن سااااااا   الوق   في  ب إلف ااااااا ح"  بيتك"  ويلتزم 14.1.4
 ساااابيل  على ذل  في بم ، المعتمدة  السااااي ساااا    وحساااا    ال اااا درة المواد   بجميع الم ل
 :الح ر ال المث ل

 .والتش يلية الم لية الملكية ح ص  14.1.4.1

 ".بيتك" أهداف 14.1.4.2

 .الرئيسية الملكية ح ص  14.1.4.3

 .ومك فآتهم التنفيذيي  ي مسؤولال كب ر، اإلدارة تف  يل 14.1.4.4

 .المتوقعة المخ طر 14.1.4.5

 .الم  لح وأ ح    الموظفي  بش   جوهرية مس ئل 14.1.4.6
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 السااااااااي ساااااااا    ذل  في  بم  المعلوم     ع   اإلف اااااااا ح  سااااااااي سااااااااة اإلدارة مجلس  اعتمد  14.1.5
 في  حساااااااااااااا سااااااااااااااة  معلوما     ع  لإلعال "  بيتتك" قبال  م   اتبا عها  الواجا   واإلجراءا  

 للكشاف المن سابة الضاوابط وجود  وضام  ، الم ا لح وأ اح     المسا همي   وأ الساوق
 يتم شى بم "  بيتك" باااااااااا   المتعلقة  األس سية المعلوم     ع  والدقيق المن س   الوق   في
 وتعليمااا    بااا زل ومتطلبااا    المااا لياااة للتقااا رير الااادولياااة والمعااا يير المحلياااة اللوائح مع

 الع شااااااار  الكت    في ورد   وبم  كزيبنك الكويت المر   ع   ال ااااااا درة الشااااااارك    حوكمة
 .الم ل أسواق لهيئة التنفيذية الالئحة م ( والشف فية اإلف  ح)

 يتضااااام   التنفيذية اإلدارة  و اإلدارة مجلس  ألعضااااا ء إف ااااا ح  بساااااجل" بيتك"  ويحتفظ 14.1.6
 .دورية ب فة تحديثه  مع الرق بية الجه    تطلبه  التي البي ن   

 ونزاهة ودقة سااااااااااالمة  ضاااااااااام    ع   لنه يةا في مسااااااااااؤولال  هو اإلدارة  مجلس  ويعتبر 14.1.7
 لسي س    السليم  للتنفيذ  الالزمة واآللي    الضوابط وجود   عنه  يكشف  التي المعلوم   
جراءا    إجراءا    ويتخذ  اإلف اااااا ح  بسااااااي سااااااة  االلتزام المجلس  يراق   و،  اإلف اااااا ح وا 
 .الضرورة عند  ت حيحية

يتي ب إلف ااا ح في تقريره كجزء م  مه م الشاااف فية واإلف ااا ح، يقوم بي  التمويل الكو  14.1.8
م ه   و قرا  الر يس التنفيذ  للقن  ونواق  ومل عدي ،  ومعلوم   السنوي ع   

عن ادددل عضدددو م لس إدارة من حيدددث تددد ري  تعينددد  جا الم لس  وم ه تددد  

،وقي ن ألددم   األعضدد   الملددتيلين جا تل  تدد ، عضددويت  جا ل  ن الم لس  راو ق

ال عضددو قحضددور ا تم ع   م لس اإلدارة   ل الع ن قم  ن  لاالل  ن، ومدت الت

جا ذل  قي ن عدد حضددددور هذه ات تم ع  ، ق إلضدددد جم إلى العضويم جا م  لس 

 .إدارة كرا   أ رت

 في  خ  ااااة أو ساااارية معلوم     أي  ع   ب إلف اااا ح"  بيتك"  يقوم  ل ، آخر  ج ن   وم  14.1.9
 يمك  التي األنظماة أو منتجا   وال با لعمالء المتعلقاة المعلوما     ع  وكاذلا ،  طبيعتها 

، األنظماة  أو المنتجا    تلا  في" بيتتك" اسااااااااااااااتثما را   على ما دي تا ثير لها  يكو  أ 
 يقوم  ل  كم .  اآلخري   مع  التن فساااي  بيتك موقف  إضاااع ف  عليه  سااايترت   الذي األمر

 ساااااالبي  ت ثير له   يكو  أ   شاااااا نه  م   بي ن     أو معلوم     أي  ع   ب إلف اااااا ح"  بيتك"
 غيره   أو الم لية والمؤسااساا     الم ليي  المحللي   مثل  معينة  لفئ    لم ليا المركز  على
 .للجمهور عنه اإلف  ح قبل
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 المعقدة الهياكل ذات البنوك: السابع المحور 15

 الهيكل على االطالع 15.1

 لهيكاااال كاااا ماااال اطالع على يكونوا أ  التنفيااااذيااااة واإلدارة اإلدارة مجلس على يجاااا   15.1.1
 لهيكل  الت مة المعرفة إلى  ب إلض فة،  به  المتعلقة  روالمخ ط"  بيتك"با  الخ  ة العملي   
 والعالقاا   ، كياا   أو وحاادة كاال أهااداف حيااث  م  المجموعااة وتنظيم" بيتتك" مجموعااة
 .األم والشركة الوحدا   بي  الرسمية وغير الرسمية

 كي ن     بي   وتب دله  المعلوم     على للح اااااااااول وفع لة  ساااااااااليمة  ونظم  مق ييس وجود  15.1.2
 مجلس على ويجا  ، عليها  الفعا لاة والرقا باة ككال المجموعاة طرمخا  إلدارة المجموعاة

 في كيااا   كااال قبااال م  ومخااا طرهااا  المنتجااا    جميع تقييم التنفياااذياااة واإلدارة اإلدارة
 .ككل المجموعة كي ن    أس س وعلى المجموعة

 جديدة هياكل تأسيس 15.2

 :يلي لم  مؤكدا   جديدة هي كل لت سيس سي س   " بيتك" اعتمد  15.2.1

 .الضرورية غير المعقدة كلالهي  بن ء تجن   15.2.1.1

 ق نونية  كي ن     ت ساااااااااااايس على والرق بة للموافقة مركزية إجراءا   وجود  15.2.1.2
 والوف ء اإلشااااااااااراف  على القدرة  تشاااااااااامل محددة  مع يير  على  بن ء   جديدة

 .وحدة كل الستمرارية الالزمة ب لمتطلب   

 نوع ذلا  في بما " بيتتك" هيكال حول معلوما    اسااااااااااااااتخراج على القادرة 15.2.1.3
 .ق نوني كي   كل ونش ط ملكية كلوهي وميث ق

 شاااااااااف فية نقص  ذل  في  بم  المعقد   ب لهيكل  المقترنة المخ طر  مالحظة 15.2.1.4
 .التمويل هي كل وتعقيد  تداخل م  الن شئة العملي    مخ طر
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    أ اااااااااااح وكذل  األقلية حقوق ذل  في  بم   المسااااااااااا همي  حقوق  حم ية  اإلدارة مجلس  يضااااااااااام  16.1
بنك الكويت و النقد   بشااااا    1968  لسااااانة( 32) رقم  الق نو   أحك م ضاااااوء في"  بيتك" في  الم ااااا لح
 قواعد   بشااااا   المركزيبنك الكويت  تعليم    وكذل ،  وتعديالته الم ااااارفية  المهنة  وتنظيم المركزي
 لتيوا  "بيتك" لااااااااااااا  الداخلية والسي س     األس سي  النظ م  والئحة،  الكويتية  البنو  في الحوكمة  ونظم

  ذا   األخر   والقواني  الم اا لح وأ ااح     المساا همي  حقوق  حم ية وأسااس ضااوابط على  تشااتمل
 . ال لة

 السااااااااااااااناة خالل علياه توقيعها  تم التي الما لياة وغير الما لياة با لجزاءا   بيا   باإعاداد " بيتتك" ويلتزم 16.2
 .الع مة للجمعية السنوي االجتم ع في تالوته ويتم الم لية

 المساهمين حقوق 16.3

 "بيتك " لااااااااااااا   األس سي  النظ م  الئحة  بتعديل المتعلقة  القرارا   في والمش ركة  رالنظ حق 16.3.1
" بيتك "  مساااااااااتقبل  على  تؤثر قد   التي الع دية  غير  ب لمع مال   المتعلقة  القرارا   وكذل 

 ع   التن زل  أو أ وله  م   كبير  جزء  بيع  أو  االندم ج  ح ال    مثل  التج رية  أعم له  أو
 . له ت بعة شرك   

بداء الع مة  الجمعية  اجتم ع    يف المشااااااااااا ركة حق 16.3.2  إ )  والتو اااااااااااي    المالحظ    وا 
 .مطلوبة تحسين    أية بخ وص ( وجد  

 ".بيتك" في تجري جذرية ت ييرا   أية على القرار اتخ ذ  عملية في المس همة حق 16.3.3

 .اإلدارة مجلس أعض ء م  عضو أي تعيي  بخ وص  الرأي ع  التعبير حق 16.3.4

 تقييم  ألغراض   وحديثة وك فية ومف اااالة ةوشاااا مل  دقيقة معلوم    على الح ااااول حق 16.3.5
 .بش نه  السليمة القرارا   اتخ ذ  و االستثم را  

 الع مة  الجمعية  اجتم ع    في المشااااااااا ركة وكذل   األساااااااااهم  على الع ئد   اساااااااااتالم حق 16.3.6
 .قراراته  على والت وي  

 وأ  ب لمساااااا واة  معهم التع مل  يتم  ب    األج ن    المساااااا همي  أو  األقلية أ ااااااح    حق 16.3.7
، بحقوقهم   يتعلق  فيم   تنشااااااا  قد  أخط ء أو  مخ لف    أي  لمع لجة الك فية رص الف يعطوا
 .حقوق م  للمس هم ال لة ذا   واللوائح القواني  تكفله عم  فضال   هذا
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 ويدر  ، المنظومة   نج ح   في   تسااااااهم    اااااالة  ذا   جه     هي ( المساااااا همي   عدا )  الم اااااا لح  أ ااااااح    17.1
 ذل    في   بم   األطراف   م   للعديد  المشاااتركة  للجهود   نتيجة   هو " بيتك "   لااااااااااااااااا  النه ئي   النج ح   أ   لمجلس ا 

  مع   تج رية  عالق    لديه    التي   األخر   واألطراف  والمساااااااااااتثمري   والموظفي   والمقترضاااااااااااي   المودعي  
 ". بيتك " 

  حقوق   احترام   أهمية   على " بيتك "   في   المتبعة  والمم رسااااااااا    والساااااااااي سااااااااا    المتنوعة  اإلجراءا   وتؤكد  17.2
 . واألنظمة  واللوائح  ال لة  ذا   للقواني    وفق    الم  لح  أ ح   

 : يلي   ما   يدعم  اإلدارة  مجلس   فإن ، " بيتك "   في  الحوكمة  لنظام   وفقا   17.3

 . الق نونية  الم  لح   أ ح     جميع   حقوق   احترام  17.3.1

  بحيث  الحوكمة   عملية   في  للمشاااا ركة  الم اااا لح  أ ااااح    أداء  لتعزيز  آلي    وجود   ينب ي  17.3.2
 ". بيتك "   إلدارة  مسؤول و  فع ل   نهج   اتب ع   لضم    تش ورية   ة عملي   تكو  

 المصالح  أصحاب  حقوق  17.4

 . والمس واة  العدالة   لهم   تضم   مع ملة   على  الح ول   حق  17.4.1

 . ال لة  ذا   للمعلوم    وواضحة   مب شرة  إف  ح     على  الح ول   حق  17.4.2

 االمتثال  تقييم  17.5

  ور ااااااد ، لدليل ا  هذا   على  الحف ظ   ع   المسااااااؤولة   هي  لحوكمة مجلس االدارة ل   لجنة   تعتبر  17.5.1
  للمراجعااة  الاادلياال  يخضاااااااااااااع  أ   ويجاا  ، " بيتتك "  داخاال  المعنيااة  األطراف  قباال  م   االلتزام 
 "  بيتك " لا  اإللكتروني  الموقع   على   نشره   يتم   كم  ، السنوية 

  ويتم ، الدليل  بهذا  العمل  وقي س  لتحديد   نظ م   بإنشااااا ء "  بيتك "   في  الحوكمة  وحدة  ق م    كم   17.5.2
  باإبال   اللجناة  تقوم  وبادورها  ، محتواه  في  انتها    با ي  لحوكماة مجلس االدارة ل  لجناة  إبال  
 . اإلدارة   مجلس 
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