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 المقدمة 1

  حوكمة  بقواعد"  بيتك"  بيت التمويل الكويتي  في  العاملين  وجميع  العليا  واإلدارة اإلدارة  مجلس يلتزم 1.1
 .عالميا    بها   المعمول  المعايير  أحدث  وفق   ومراقبة  فعالة

  األخالقي   الستتتتتتتلو   من مستتتتتتتتو    أعلى على  والحفاظ   النزاهة بتعزيز"  بيت التمويل الكويتي " ويلتزم 1.2
 .أنشطته  كافة  في

   الشركات  لحوكمة  السليمة  المبادئ 2
تحقق االنضتتتتبا     التي  والعمليا   والممارستتتتا  القواعدو   النظم من مجموعة  هي  الشتتتتركا   حوكمة 2.1

العالمية وذلك من خالل تحديد مستتتتتؤوليا  وواجبا  مجلس    للمعايير والمباديء  المؤستتتتتستتتتتي وفقا  
اإلدارة و اإلدارة التنفيذية للشتتتتتتركة وت خذ في عين االعتبار حماية حقوا المستتتتتتاهمين وأ تتتتتتحا   

 المصالح.

 :يلي ما   اإلطار هذا يتضمن 2.2

 .المصالح  وأ حا  والمساهمين"  بيتك" بين  العقد 2.2.1

 .يا مسؤولال توزيع 2.2.2

 .التضار   حالة  في  المصالح  أ حا  بين  للتوفيق  المتبع  اإلجراء 2.2.3

 .والمعلوما   والتحكم  المناسب  اإلشراف  إجراءا  2.2.4

 :هي  للشركا   سليمة  لحوكمة الرئيسية  العنا ر 2.3

 .متاحة أو /و  معروفة واسع  نطاا   على  المعلوما  جعل :الشفافية 2.3.1

 .القرارا  أو /و  اإلجراءا  تبرير :يةمسؤولال 2.3.2

 .ومحايدة عادلة  بصورة  باألعمال القيام :العدالة 2.3.3

 .األخالقي  الجانب وتراعي   ادقة تكون  أن :النزاهة 2.3.4
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 الشرعية  الرقابة  حوكمة 3

  األعمال  جميع  في اإلستتتتتتتتالمية  الشتتتتتتتتريعة  وأحكام بمبادئ  بالتزامها  اإلستتتتتتتتالمية  المصتتتتتتتتارف تتميز 3.1
.  التقليدية   المصتتارف  عن  اإلستتالمية  المصتتارف يميز ما   أهم يعتبر  وهذا،  تمارستتها   التي  واألنشتتطة
  دولة   في  المصتتتترفية والقوانين  األنظمة تفرض،  اإلستتتتالمية  الشتتتتريعة  ب حكام  التام  االلتزام  ولضتتتتمان
  ية مستتتؤول  تتولى  بحيث، اإلستتتالمية  المصتتتارف  في الشتتترعية  والرقابة للفتو    هيئا  تشتتتكيل  الكويت
  بإبداء  تقوم  كما ،  اإلستتتالمية  الشتتتريعة  أحكام مع  تتوافق   المصتتتارف  تلك  أعمال جميع أن من  الت كد
 وتقديم،  اإلستتتتتالمية  المصتتتتتارف  تقدمها   التي  والخدما   والمنتجا   األنشتتتتتطة  حول  الشتتتتترعي  الرأي
 .الشرعية  المالحظا  محل  واألنشطة  للمنتجا  والبدائل  الحلول

  البنو    في  الشترعية  الرقابة  حوكمة  تعليما   بإ تدار  2016 ديستمبر في بنك الكويت المركزي   قام 3.2
  االقتصتتتتتاد   و تتتتتناعة  اإلستتتتتالمية  المصتتتتتارف عمل  لتطور  نتيجة  جاء   والتي  اإلستتتتتالمية  الكويتية
  الشرعية  الرقابة  ضوابط  إلحكام  بنك الكويت المركزي  تعليما   بتطوير القيام  تطلب  مما   اإلسالمي
 .وحوكمتها 

  وتطبيقها  التعليما  هذه   تتتتتدور مع  تزامنا    البنك في  الشتتتتترعية  الرقابة  منظومة  بتطوير"  بيتك"  قام 3.3
 ".بيتك" في  العمل  طبيعة مع  يتناسب  ما   وفق 

 :هي  أساسية ركائز 4 على"  بيتك"  في  الشرعية  الرقابة  منظومة ترتكز 3.4

 .الشرعية  والرقابة الفتو    هيئة 3.4.1

 .للمجموعة  الداخلي  الشرعي  التدقيق  3.4.2

 .الشرعية  واالستشارا   البحوث 3.4.3

 .الخارجي  الشرعي  التدقيق  3.4.4
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 الشرعية  والرقابة  الفتوى   هيئة 4

لبيت التمويل   التنظيمي  الهيكل في  متميزا    موقعا  ( (FASSB  الشتتترعية  والرقابة  الفتو   هيئة  تحتل 4.1
  خمستتتتتتتتة  من  الهيئة  وتت لف".  لبيتك"  العامة  الجمعية قبل من  أعضتتتتتتتتائها  تعيين  يتم  حيثالكويتي،  
  الصتتتادرة   التوجيهية  المبادئ  في  ورد  كما   للحوكمة  األعضتتتاء تكوين  ويخضتتتع،  أدنى كحد  أعضتتتاء
 .بنك الكويت المركزي  عن

 :يلي  فيما   بيت التمويل الكويتي   في الشرعية  والرقابة الفتو    هيئة  أعمال  وتتلخص 4.2

  التقتارير   على  االطالع  خالل  من  وذلتك،  البنتك  وعقود  معتامال   شتتتتتتتتتتتتتترعيتة  من  التثبتت 4.2.1
  وستتتتتالمة  العمل ستتتتتير عن  الداخلي الشتتتتترعي  التدقيق  لها   يرفعها   التي  والنهائية  الدورية
  الهيئتتة   تقوم  الخلتتل  وجود  حتتال  وفي،  الهيئتتة  عن  الصتتتتتتتتتتتتتتتادرة  والقرارا   الفتتتاو    تطبيق 
  طبقا    والحقوا   االلتزاما   وتستتتتتتتتتتتتتوية،  أبرمت  التي  العمليا   وتعديل  تصتتتتتتتتتتتتتحيح  بطلب
 .اإلسالمية  الشريعة  ألحكام

 .الهيئة على  المعامال  جميع بعرض  البنك  في  التنفيذية اإلدارة  التزام من  التحقق  4.2.2

  القضتتتتتتايا تحديد  لها  يتستتتتتتنى  حتى دوريا    الداخلي  الشتتتتتترعي  التدقيق   مالحظا   مراجعة 4.2.3
 .االقتضاء عند  العالجية التدابير  واقتراح  اهتمامها   تتطلب  التي

  التي   األحوال  في اإلستتتتتتالمية  الشتتتتتتريعة  ومبادئ  ألحكام  وفقا    الزكاة  حستتتتتتا  من  الت كد 4.2.4
 .للبنك  األساسي  للنظام  وفقا    ذلك  تتطلب

  الموقرة   الهيئة  إلى  تحال  التي البنك  معامال   في  الشتتتتترعية والفتاو    القرارا   إ تتتتتدار 4.2.5
 .الشرعية  واالستشارا   البحوث مدير أو  التنفيذية اإلدارة أو  اإلدارة  مجلس من

  اإلدارا   مختلف  من مقدمة  ومعامال  مسائل  من البنك أعمال  من  يستجد ما  دراسة  4.2.6
  بشتتتتت نها    فتاو    تتتتتدور يستتتتتبق  لم  والتي،  البنك مع  المتعاملين  جمهور من أو  والفروع
 .بتنفيذها   البنك  قيام قبل  الشرعي  حكمها  لبيان  وذلك

 يتم والذي  العمومية  للجمعية  ورفعه  البنك  أعمال  عن الستتتتتتتنوي  الشتتتتتتترعي  التقرير إعداد 4.2.7
  في  المنفذة  معامالته  في اإلستتتالمية  الشتتتريعة  ب حكام  البنك  التزام مد   نتيجة بيان  فيه

 عرضتتتته تم  وما   التدقيق   أعمال من  الداخلي الشتتتترعي  التدقيق  إدارة  به  قامت  ما  ضتتتتوء
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  اللوائح   حستتتتتتتتتتتتتتتب  المنفتتذة  البنتتك  معتتامال   في  آراء  من  بيتتانتته  جر    ومتتا ،  حتتاال   من
  في   البنك  حستتتتتتتتابا   مراقبي تقرير مع  التقرير هذا عرض  ويجب،  المطبقة  والتعليما 
 .العادية  العامة  الجمعية  اجتماعا 

  في   اجتماعها   ويكون ، ستتتتتنويا    األقل  على  اجتماعا   عشتتتتتر اثني  الشتتتتترعية  والرقابة  الفتو   هيئة تعقد 4.3
  الشتتتتتتتتتتتتتتخص   يكون   أن  ويجتتب.  ملزمتتة  قراراتهتتا   وتكون ،  بيتت التمويتل الكويتي   في  لهتتا   المعتتد  المقر

  تجربة  أو  خبرة لديه يكون  أو  المطلوبة  العلمية  المؤهال  على  حا تتتتتال    الهيئة  لعضتتتتتوية المرشتتتتتح
 .المعا رة  اإلسالمية  المالية  المعامال   فقه  مجال  في

 للمجموعة  الداخلي  الشرعي  التدقيق 5

  االستتتتتتتتتتتتتتتقالليتة   درجتا   أعلى  لهتا   يحقق   تنظيمي  بوضتتتتتتتتتتتتتتع  التداخلي  الشتتتتتتتتتتتتتترعي  التتدقيق   إدارة تتميز 5.1
  الناحية  ومن  الشتتترعية  الرقابة لهيئة  الفنية  الناحية من اإلدارة تتبع  حيث.  مهامها  في  والموضتتتوعية

  بت عمتالهتا  القيتام  من  لتمكينهتا   وذلتك  وااللتزام  التتدقيق   لجنتة  خالل  من  اإلدارة  مجلس  لرئيس  اإلداريتة
 .  اإلدارة  مجلس  رئيس قبل من  الداخلي الشرعي  التدقيق  رئيس تعيين ويتم قيود  أي دون 

بيت   وإدارا   قطاعا   جميع التزام  مد   من  الت كد في  رئيسي  بدور الداخلي الشرعي التدقيق   يقوم 5.2
  والخدما    والمنتجا   العقود  على  التدقيق   خالل من،  اإلستتالمية  الشتتريعة  ب حكام  التمويل الكويتي 

  الهيئة   عن  الصتتتتتتتادرة  والقرارا   الفتاو   مع  تتوافق   أنها  من والت كد،  بيتك بها   يقوم  التي  واألنشتتتتتتتطة
 الفتو    هيئة من لكال   دورية  تقارير برفع  الداخلي  الشتتتتتتتتتتتترعي  التدقيق   رئيس يقوم  حيث،  الشتتتتتتتتتتتترعية
  والرقابة   الفتو   هيئة  قرارا   في  البنك  التزام  بخصتتتتتو  وااللتزام  التدقيق   لجنة و  الشتتتتترعية  والرقابة
 .الشرعية
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 الشرعية  واالستشارات  البحوث 6

  المنتجا    وتطوير  البحوث  بإعداد تقوم  والتي  الشتتتتتتتترعية  واالستتتتتتتتتشتتتتتتتتارا   البحوث  إدارة  انشتتتتتتتتاء تم 6.1
  التنفيذية  لإلدارة  واالستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتارا   الفني الدعم وتقديم  بيت التمويل الكويتي   من  المقدمة  والخدما 
 الفتو    هيئتة  بمستتتتتتتتتتتتتتاعتدة  تقوم  أنهتا   كمتا   البنتك  داختل  المختلفتة  لإلدارا   اليوميتة  األعمتال  وتستتتتتتتتتتتتتتير
  البحوث   نشتتتتتتتتتا    ويقوم  .كذلك  الهيئة ستتتتتتتتتر  أمانة ب عمال  والقيام  ب عمالها   للقيام  الشتتتتتتتتترعية  والرقابة

 يقوم  التي  واألنشتتتطة  والخدما   المنتجا   حول  الشتتترعية  الدراستتتا  بإعداد  الشتتترعية  واالستتتتشتتتارا 
 على  للحصتتتتتول  بيتك في  الشتتتتترعية  والرقابة  الفتو   هيئة  على وعرضتتتتتها   بيت التمويل الكويتي   بها 

  الشتتتتتتتترعية   المالحظا  محل  واألنشتتتتتتتتطة  والخدما   المنتجا  بدراستتتتتتتتة  يقوم كما ،  النهائية  الموافقة
 على  للحصتتتتتتتول  الشتتتتتتترعية  والرقابة  الفتو   هيئة  إلى  ورفعها ،  لها   المناستتتتتتتبة  والبدائل  الحلول وتقديم

 نشتتتتر وبرامج،  الشتتتترعية  التدريبية  والدورا   البرامج تنظيم  على  يشتتتترف  وكذلك،  الشتتتترعي االعتماد
 .بيتك  في  الموظفين بين  الشرعي الوعي

 الشرع  والرقابة  الفتوى   هيئة  سر  أمانة 7

،  بيتك  في  الشترعية  والرقابة  الفتو   هيئة  الجتماعا   والتحضتير اإلعداد  يةمستؤولب الستر  أمانة تقوم 7.1
  واالستتفستارا    األستئلة واستتقبال،  بيتك  في  المعنية  واإلدارا   القطاعا  على  قراراتها  تنفيذ  ومتابعة

 وتحديد،  بها   تقوم  التي  واألنشتتتتتطة  باألعمال  المتعلقة  الشتتتتترعية  األمور  حول  المختلفة  اإلدارا  من
 .الشرعي  الرأي على  للحصول الشرعية  الهيئة  على منها  عرضه يتم  ما 

 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي 8

على جميع المعامال     ةتختص  بالرقاب ةمستتتتتقل  ةمكتب  التدقيق الشتتتترعي الخارجي هو مؤستتتتستتتت  8.1
  ة وفقا لقرارا  وفتاوي هيئه الرقابه الشتتتتترعي  ةاالستتتتتالمي  ةمن مد  التزامها ب حكامها الشتتتتتريع  للتاكد

، ويرفع مكتب ةللبنك  بناء على  ترشتتتتتتتتتتتيح مجلس االدار ة  العام  ةللبنك، يتم تعينه من قبل الجمعي
من ة  للبنك مع تقديم نستتتتتتتتتتخ  ةالعام  ةالتدقيق الشتتتتتتتتتترعي الخارجي تقاريره بهذا الشتتتتتتتتتت ن الى الجمعي

 ة.  الشرعي  ةالتقرير لهيئه الرقاب
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 بيت التمويل الكويتي  في  حوكمةال 9

ستبتمبر  10 في  تدر   والتي  بتطبيق تعليما  بنك الكويت المركزي  يقوم بيت التمويل الكويتي   9.1
  وتتضتتتتتتتتتتتتتتمن .  الكويتتتت  في  المحليتتتة  لبنو ا  لتعليمتتتا  قواعتتتد ونظم الحوكمتتتة في  تحتتتديتتتث  2019

ن  يانو قالوفي ضتتتوء  تتتدور   أحدث المعايير العالمية  وفق وفق    الحوكمة  لمعايير  تطويرا    التعليما 
 المحلية ذا  الصلة.

  والستتتتتتتتتتتتتتمتا  ،  الكويتي  المصتتتتتتتتتتتتتترفي  القطتاع  هيكتل  الجتديتدة  المعتايير  في  بتاالعتبتار  األختذ  تم  كتذلتك 9.2
  شت نها  من  التي  العوامل من ذلك  وغير  العالمي  االقتصتاد مع  اندماجه  ودرجة  لالقتصتاد االستاستية
 .الكويتية  البنو  في  الحوكمة  موضوع  أهمية على  الت كيد

 مع  بتاالتستتتتتتتتتتتتتتتاا   وذلتك  التتاليتة  المحتاور  على"  بيتت التمويتل الكويتي "  في  حوكمتةاطتار ال  حتوي يو  9.3
 :بنك الكويت المركزي   تعليما 

 اإلدارة  مجلس:    األول  المحور 9.3.1

 المجموعة وهيكل  المصالح  وتعارض  السلوكية  القيم:    الثاني  المحور 9.3.2

 العليا   التنفيذية  اإلدارة:    الثالث  المحور 9.3.3

 واألمن السيبراني  الداخلية  الرقابة  وضوابط   المخاطر  ادارة:    الرابع  المحور 9.3.4

 المكافآ  منح  وسياسة  نظم:    الخامس  المحور 9.3.5

 والشفافية  اإلفصاح:    السادس  المحور 9.3.6

 المعقدة  الهياكل ذا   البنو :    السابع  المحور 9.3.7

 المساهمين  حقوا   حماية:    الثامن  المحور 9.3.8

 المصالح  أ حا   األطراف  حقوا   حماية:    التاسع  المحور 9.3.9

 كل  تحت  المتطلبا  لتنفيذ  المتخذة  والخطوا   محور كل  عن  موجز  التالية  الصتتتتتتتتتفحا  وتشتتتتتتتتتمل 9.4
 ".بيتك"  داخل  السليمة  الحوكمة  وتعزيز بنك الكويت المركزي   تعليما  تنفيذ  أجل من  محور
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 اإلدارة  مجلس:  األول  المحور 10

 اإلدارة لمجلس العامة ياتمسؤولال 10.1

 األهداف  وضتتتتتتتع ذلك  في بما ،  "بيتك" عن  الشتتتتتتتاملة  يةمستتتتتتتؤولال  اإلدارة  مجلس  يتحمل 10.1.1
  ية مستتتتؤول وكذلك  الحوكمة  ومعايير،  المخاطر  واستتتتتراتيجية،  "بيتك"لتتتتتتتتتتتتتتتتتت   االستتتتتراتيجية

  الى   باإلضتتتتتتتتتتتتافة،  تطبيقها  ستتتتتتتتتتتتالمة  على واإلشتتتتتتتتتتتتراف  والمعايير األهداف هذه  تطبيق 
 .التنفيذي  الرئيس ذلك  في  بما   التنفيذية اإلدارة على  اإلشراف  يةمسؤول

  المتاليتة   وستتتتتتتتتتتتتتالمتته"  بيتتك"  بعمليتا   المتعلقتة  يتا مستتتتتتتتتتتتتتؤولال  كتافتة  المجلس  يتحمتل  كمتا  10.1.2
،  المستتتتتاهمين مصتتتتتالح  على  والحفاظ بنك الكويت المركزي،   متطلبا   تلبية من والت كد

 والت كد،  المصتتتتالح  أ تتتتحا  من  االخر    والجها ،  والموظفين، والدائنين، والمودعين
  النافذة   والتعليما  القوانين  إطار وضتتتتتتتتتمن  حصتتتتتتتتتيف بشتتتتتتتتتكل  تتم"  بيتك" إدارة أن من

 .اإلسالمية  الشريعة  ب حكام  التام  االلتزام مع،  للبنك  الداخلية  والسياسا 

ال  اإلشتتتتتتتتتتتتتتراف  على  ُيستتتتتتتتتتتتتتتاعتد  لحوكمتةا  هيكتل  أن  من  التت كتد  وكتذلتك 10.1.3   البنتك   على  الفعتا
  المعرضتتة   المخاطر  وتداخل ووزن   طبيعة  االعتبار في  ي خذ  والذي،  التابعة  والشتركا 

 .التابعة  والشركا   المجموعة  لها 

مراجعة المعامال  التي تتم مع األطراف ذا  العالقة والتحقق من ستتتالمة  الت كد من 10.1.4
وترستتتتتتتتتتتتتتيي مبتدأ االستتتتتتتتتتتتتتتقالليتة لمجلس اإلدارة والقيتام بتدوره تجتاه البنتك   هتذه العمليتا 
 والمساهمين.

كذلك الت كد من توافر ستتتتياستتتتا  مكتوبة لد  البنك ت طي كافة األنشتتتتطة المصتتتترفية   10.1.5
ويا  اإلدارية ومراجعتها بإنتظام للت كد من شتتتتتمولها  لديه، وتعميمها على كافة المستتتتتت

لما يطرأ من تعديال  أو ت ييرا  على القوانين والتعليما  والظروف اإلقتصادية وما  
 يتعلق بالبنك من أمور أخر .

 

 التنفيذية اإلدارة على اإلشراف 10.2

  والخبرة   الفنيتة  والكفتاءة  بالنزاهة  يتمتع"  بيتتك"لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تنفيتذي  رئيس تعيين اإلدارة  مجلس على يتعين
 ستتتتتتكون  والتي  التنفيذية اإلدارة تعيين  عند  المجلس  موافقة على  الحصتتتتتول يتعين كما .  المصتتتتترفية
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 اإلدارة  على الكافي  اإلشراف  توفير  وكذلك،  اإلدارة مجلس  رئيس  أو التنفيذي  الرئيس  إشراف  تحت
  والتحقق  وأغراضتتتتته  ألهدافه"  بيتك"  تحقيق   إطار  في بها   المنو    بالدور  قيامها  من  للتحقق   التنفيذية

 .اإلدارة  مجلس من المعتمدة  السياسا   تطبيق  من

 التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس منصبي بين الفصل  10.3

 تربط   أال وعلى،  التنفيذي  والرئيس اإلدارة  مجلس  رئيس  منصتتتتتبي  بين  الفصتتتتتل اإلدارة  مجلس على
  استتتتتتتتتقاللية  على تؤثر أن  شتتتتتتتت نها  من  عالقة او   تتتتتتتتلة اي  او  األولى  الدرجة  من  قرابة  أية بينهما 
 .منهما  كل  قرارا 

 اإلحالل  خطط 10.4

  تطبيقها  يتم  وأن  التنفيذيين  المدراء لمنا ب  إحالل خطط   لديها   البشرية  الموارد  ادارة  أن  من  الت كد
 ".بيتك"  داخل  بفاعلية

 المجلس  تكوين 10.5

 مما   ، بما في ذلك األعضتاء المستتقلين،األعضتاء  من  الكافي العدد  اإلدارة  مجلس يضتم أن يتعين
 منه  المنبثقة  الالزمة  اللجان تشتكيلو   للبنك بالمناقشتة الفعالة لمختلف أوجه أنشتطته وأعماله  يستمح
، وبحيث ال يقل بنك الكويت المركزي   عن  الصتتتتتادرة  الستتتتتليمة  الحوكمة  معايير  متطلبا   إطار  في

، وأال يقل عدد األعضتتتتتتتاء المستتتتتتتتقلين عن أربعة عشتتتتتتتر عضتتتتتتتوا  عدد أعضتتتتتتتاء المجلس عن أحد  
 أعضاء وبما ال يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة.

يتعين أن يتوفر في عضو مجلس اإلدارة المستقل منذ بداية ترشحه وطوال فترة عضويته الشرو   
 التالية:

مجتمعين، بشتتتكل مباشتتتر أو  األولى  أال تزيد مستتتاهمته ومستتتاهمة أي من أقربائه من الدرجة   -1
 % من أسهم البنك.1غير مباشر، عن 

أال يكون، عند الترشتتتتتتتتح أو خالل العامين الستتتتتتتتابقين من تاريي الترشتتتتتتتتح، لديه عالقة تجارية   -2
نك أو أي من مؤثرة أو إدارية أو استتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتارية مع أي من المستتتتتتتتتتتاهمين الرئيستتتتتتتتتتتيين في الب

 المجموعا  المالكة الذين يشكل تحالفهم نسبة مساهمة تجعلهم في عداد المساهم الرئيسي.

أال يكون، عند الترشتتتتتتح أو خالل العامين الستتتتتتابقين من تاريي الترشتتتتتتح، قد شتتتتتت ل عضتتتتتتوية   -3
 مجلس إدارة في البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك.

لدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  أال تربطه  لة قرابة من ا -4
 في البنك أو مجموعة البنك.
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أال يكون عند الترشتتح أو خالل العامين الستتابقين يعمل لد  البنك أو ضتتمن مجموعة البنك،   -5
 أو لد  أي من المساهمين الرئيسيين في البنك أو المجموعة.

لتتدرجتتة األولى أي عالقتتة ائتمتتانيتتة مع البنتتك أو مجموعتتة  أال يكون لتتديتته أو لتتد  أقتتاربتته من ا -6
تزيد عن إجمالي المبلغ المحدد في تعليما  القروض االستتتتتتتتتتهالكية واإلستتتتتتتتتكانية، وأال   البنك

  100يكون لديهم ودائع أو محافظ مدارة لد  البنك أو مجموعة البنك تزيد في مجموعها عن  
 خر .لف دينار كويتي أو ما يعادلها من العمال  األأ

 تنفيذيا   في مجلس إدارتها أو عضتتوا   فيها أو عضتتوا   رئيستتيا   لشتتركة أو مستتاهما    أال يكون مالكا   -7
فيها، حا تتتتلة على ائتمان، أو ضتتتتامنة الئتمان من البنك أو مجموعة البنك تزيد قيمته على 

 % من رأس المال المدفوع.5نسبة 

في مكتب التدقيق الخارجي للبنك أو  أال يكون عند الترشتح أو خالل العامين الستابقين شتريكا   -8
على مجموعة البنك، وأال تربطه  تتتتتتتتتتتتتلة قرابة من الدرجة األولى    في فريق التدقيق  عضتتتتتتتتتتتتتوا  

 بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق الخارجي.

ما يتلقاه لقاء عضتتتتويته في المجلس    أال يتقاضتتتتى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستتتتتثناء   -9
أو األرباح المستتتتتتتحقة على ودائعه أو   أو توزيعا  األرباح التي يتقاضتتتتتتاها بصتتتتتتفته مستتتتتتاهما  

 استثماراته من األنشطة االعتيادية للبنك.

 يتعين أال تزيد فترة عضوية األعضاء المستقلين عن دورتين. -10

 

 اإلدارة مجلس رئيس دور 10.6

  أعمال  ستتتتتتتتتتتتير حستتتتتتتتتتتتن على  المحافظة  حيث من  مهم بدور  اإلدارة  مجلس  رئيس يقوم 10.6.1
  اتخاذ   وضتتتتتتتتتتتتتمان  األعضتتتتتتتتتتتتتاء بين  فيما   المتبادلة  الثقة على  والمحافظة اإلدارة  مجلس
 يستتعى  كما ،  النقاش تعزيز  وكذلك  ستتليمة  ومعلوما  ألستتس  استتتنادا    للقرارا   المجلس

  إلى   الكافية  المعلوما   و تتتتتتتتتتتتتول من والت كد  المجلس  داخل  النظر  وجها  تبادل  إلى
 .  المناسب  الوقت  في  والمساهمين  المجلس  عضاءأ  من كل

 واإلدارة  المجلس  بين  بنتاءة  عالقتة  على  المحتافظتة  في  رئيستتتتتتتتتتتتتتي  بتدور  يقوم  أنته  كمتا   10.6.2
 ".بيتك" لد   سليمة  حوكمة  معايير توفر من  والت كد  التنفيذية

تشتجع على النقد البناء حول القضتايا التي    –خالل اجتماعا  المجلس   –خلق ثقافة   10.6.3
يوجد بشتتتتتت نها تباين في وجها  النظر بين األعضتتتتتتاء، مع تشتتتتتتجيع عملية المناقشتتتتتتة  

 والتصويت على تلك القضايا.
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الت كد من و تتتول المعلوما  الكافية إلى كل من أعضتتتاء المجلس والمستتتاهمين وفي   10.6.4
 الية لد  البنك.الوقت المناسب، كذلك الت كد من توفر معايير حوكمة ع

 المجلس أعمال  تنظيم 10.7

  عتتدد  يقتتل  أال  وينب ي،  عقتتده  إلى  الحتتاجتتة  دعتتت  كلمتتا   اإلدارة  مجلس  اجتمتتاع  ينعقتتد 10.7.1
 ربع  كتل  واحتد  اجتمتاع  عن  يقتل  وأال،  ستتتتتتتتتتتتتتنويتا    اجتمتاعتا   6  عن  المجلس  اجتمتاعتا 

 من  جزءا   وتصتتتبح  إلزامية  االجتماعا   محاضتتتر  داخل  المتخذة  القرارا  وتكون ،  ستتتنة
 ".بيتك"  سجال 

  المهمة   المواضتتتتتتتتيع بشتتتتتتتت ن  التنفيذية اإلدارة مع  بالتشتتتتتتتتاور اإلدارة  مجلس رئيس  ويقوم 10.7.2
  المجلس   أعضتتتتتتتتتتتتتتاء  بتزويتد  يقوم  كمتا ،  المجلس  اجتمتاعتا   جتدول  في  إدراجهتا   والمقترح
  القرارا    التختاذ  المجلس  اجتمتاعتا   من  كتافيتة  متدة  قبتل  الوافيتة  والمعلومتا   بتالبيتانتا 
  األعضتتتتتتتاء   واقتراحا   المجلس  مناقشتتتتتتتا   بتدوين  المجلس  ستتتتتتتر أمين  ويقوم،  الالزمة
 .المجلس  اجتماعا   خالل يتم  الذي  التصويت ونتائج

 ال  بحيث  كتابيا   محددة اإلدارة  مجلس  وأعضتتتتتتتتاء رئيس  يا مستتتتتتتتؤول تكون  أن ويتعين  10.7.3
 .الصلة  ذا  والنظم  التشريعا  تعارض

جميع العمليا  المصرفية التي تتطلب موافقة المجلس )بما في    يتعين أن يحدد كتابيا   10.7.4
ذلك على ستتتتتبيل المثال  تتتتتالحية المجلس بمنح القروض التي تزيد عن مبلغ معين، 
أو  تتتتتتتتتتتتتتالحيتاته بخصتتتتتتتتتتتتتتو  التعتامال  مع األطراف ذا  العالقة، أو أي عمليتا   

 مصرفية أخر  تكون ضمن اختصا ا  المجلس(.

وبعتد   الحتاجتةمن اللجتان المنبثقتة عنته إذا متا اقتضتتتتتتتتتتتتتتت  يجوز لمجلس اإلدارة أو أي   10.7.5
الحصتتتول على موافقة المجلس، االستتتتعانة بالخبراء والمستتتتشتتتارين من جها  خارجية  

 لالستفادة من أرائهم عند القيام بالمهام الموكلة إليهم.

 

. وكذلك إجراء مراجعتة  يتعين على مجلس اإلدارة تقييم أداء الرئيس التنفيتذي ستتتتتتتتتتتتتتنويا   10.7.6
ة لممارستتتتا  الحوكمة للتحقق من مد  فاعليتها وإدخال ما يلزم من تحستتتتينا   ستتتتنوي
 بش نها.
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 اإلدارة مجلس سر أمين 10.8

وإن أي قرار يتعلق بتعيين أو   تحديد مهام أمين الستتتتتر بشتتتتتكل رستتتتتمي وكتابيا  على مجلس اإلدارة 
  مستتاعدة هو اإلدارة  مجلس  ستتر أمين دور نإتنحية أمين الستتر يجب أن يتخذ من قبل المجلس.  

 :يلي  ما   متضمنا    المجلس شؤون   بإدارة ورئيسه  المجلس

  مجلس  رئيس مع باالشتتتتتتتترا   المناستتتتتتتب  الوقت  في  المجلس  محضتتتتتتتر اعداد ضتتتتتتتمان 10.8.1
 .التنفيذي  والرئيس اإلدارة

 .اإلدارة  مجلس  اجتماعا   حضور  إجراءا   وتنسيق  تنظيم 10.8.2

 .المجلس  اجتماعا   ومسودا   محاضر  حفظ  10.8.3

 .المجلس من   ادرة  تعليما   أي بتنفيذ  القيام 10.8.4

 .المجلس بشؤون   يتعلق   فيما   القانونية  المتطلبا   بجميع االلتزام  ضمان 10.8.5

 اإلدارة مجلس أعضاء صالحيات 10.9

  االجتماعا    وقبل  فورية بصتتتتورة متوافرة  معلوما   ب ي اإلدارة  مجلس  اعضتتتتاء تزويد  10.9.1
  القضتتتتتتتايا  ومناقشتتتتتتتة  لدراستتتتتتتة  اإلدارة  مجلس  ألعضتتتتتتتاء  الكافي  الوقت منح  .كافية بفترة

 .فيها   الرأي  إلبداء  البنك في  المتعلقة

 من  والموثوقة  الالزمة  المعلوما  على  الحصتتتتتتتتول من اإلدارة  مجلس  أعضتتتتتتتتاء تمكين 10.9.2
  خالل  من  بيتك  موظفين  إلى  الو تتتتتتول  في  الحق  لهم ويكون   المناستتتتتتبة  القنوا   خالل
 .المناسبة  القنوا 

 اإلدارة  مجلس رئيس من  مستتتتتتتتتتتتبقة  وبموافقة  له  تابعة  لجنة أي  أو اإلدارة  لمجلس  يحق  10.9.3
  واجباتهم   أداء في لمستتاعدتهم"  بيتك"  نفقة على  أخر   مهنية أو  قانونية  مستتتقلة مشتتورة
 .والمساهمين"  بيتك"  تجاه
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 التفويضية السلطة 10.10

  الرئيس   برئاستة،  اليومية"  بيتك"  عمليا   لتولي"  بيتك"لتتتتتتتتتتتتتتت   العليا   اإلدارة بتفويض  اإلدارة  مجلس  قام
  المعامال   جميع  توضتتتتتتيح تم وقد،  واإلدارية  المالية  للستتتتتتلطا   كتابي تفويض  خالل من  التنفيذي
 . المجلس   موافقة  تتطلب  والتي  التنفيذي الرئيس  أو  العليا  لإلدارة  تفويضها  يمكن  ال  التي  المصرفية

 اإلدارة مجلس أعضاء مؤهالت 10.11

  امتال   وبما فيهم األعضتتتتتتاء المستتتتتتتقلين  "  بيتك" اإلدارة  مجلسأعضتتتتتتاء   على  يجب 10.11.1
  وأ تتتتتتتحا   مستتتتتتتاهميه و"  بيتك" مصتتتتتتتالح  خدمة  أجل من خبرة ذوي  مؤهلين  أعضتتتتتتتاء
  تعيين /اختيار  في( NRC  )والمكافآ   لترشيحمجلس االدارة ل  لجنة  وتساعد،  المصالح
 تهدف والتي،  للعضتتوية  األستتاستتية  المعايير وضتتع  خالل من  ولجانه  للمجلس  أعضتتاء
  والقيام  االستراتيجية بيتك  هدافأ   لتحقيق   والتحفيز التحدي  على قادر مجلس خلق  إلى

 .النواحي  جميع  في المتميز  باألداء

  خالل  من وذلك مستتتتتتتتتتمر  بشتتتتتتتتتكل مؤهلين يكونوا أن  اإلدارة  مجلس  ألعضتتتتتتتتتاء ينب ي 10.11.2
 قادرين  ويكونوا  الحوكمة في  لدورهم واضتتتتتتح فهم لديهم يكون  أن  يجب كذلك،  التدريب
 .البنك شؤون  عن  وموضوعي سليم  رأي  إبداء على

 المستمر والتطوير التدريب 10.12

 واألعمتتتال  التمويتتتل  مجتتتال  في  وخبراتهم  مهتتتاراتهم  تطوير  اإلدارة  مجلس  أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  على  يجتتتب
  وذلك ،  المحيطة  والبيئة"  بيتك"  تواجه قد  التي  المخاطر من  المستتقبلية  الرؤ   مع  تماشتيا    المصترفية

 .  العالقة ذا   والندوا   بالمؤتمرا  والمشاركة  المستمر التدريب  خالل من

 الفاعلية 10.13

  واللجان   المجلس  ألعضتتتتتتتتتاء  أدائه وتقييم  مراجعة  الستتتتتتتتتنة  في مرة  األقل على  المجلس  من  مطلو 
 . بتعيينهم  المجلس قام  الذين  المدراء جميع  وأداء عنه  المنبثقة
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 المجموعة   وهيكل   المصالح   وتعارض   السلوكية   القيم :  الثاني   المحور  11

 السلوكية والقيم القواعد 11.1

  العمل   وأخالقيا   المهني  الستتتتتتتتتتتلو  قواعد  ميثاا   خالل  من اإلدارة  مجلس على يتعين 11.1.1
  الوسائل  وجود  تتضمن  وأن  أعمال  من  به  يقوم  لما  للحوكمة  السليمة الممارسا   تحديد
 كما .  تحستتتتتتتتتتتينها  بهدف  بانتظام  مراجعتها  مع  الممارستتتتتتتتتتتا   تلك  اتباع على تؤكد  التي

  التي   المؤستتتتستتتتية والقيم  المهنية  المعايير تحديد  في األمور  زمام ي خذ  أن عليه ويتعين
،  الموظفين   و  التنفيتتذيتتة  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  من  كتتل  وفي"  بيتتتك"  في  النزاهتتة  تعزز
  خا تتتتتتتة  مصتتتتتتتالح  لتحقيق "  بيتك"  في  الداخلية  المعلوما  استتتتتتتت الل منع  يضتتتتتتتمن  بما 

 .العمالء شكاو   مع  للتعامل  المناسبة  اآللية وضع  وكذلك

  موظفي   كافة على  العمل  وأخالقيا   المهني  للستلو  قواعد  ميثاا  تعميم  أيضتا   ويتعين 11.1.2
"  بيتك" وعلى،  بها   جاء بما   توقيعهم على  والحصتتتتتتتتتول إدارته  مجلس  وأعضتتتتتتتتتاء"  بيتك"

 .اإللكتروني  الموقع على  الميثاا  نشر

 المصالح تعارض 11.2

  ت طي  وأن  المصتتتتتالح تعارض  بشتتتتت ن مكتوبة  ستتتتتياستتتتتا  لديه يكون  أن اإلدارة  مجلس على يتعين
 :يلي ما   ذلك  في بما ،  واحتماالته  المصالح تعارض  بموضوع  يتعلق  ما  كل  السياسا  هذه

 . المصالح   تعارض   إلى   تؤدي   أن   المحتمل   األنشطة   ممارسة   اإلدارة   مجلس   عضو   تجنب  11.2.1

  اإلدارة ،  اإلدارة   مجلس   أعضتاء   من   لكل   المصتالح   تعارض   لمنع   وإجراءا    ستياستا    وضتع  11.2.2
 .  والموظفين   التنفيذية 

  تعارض   عليه   يترتب   قد   المجلس   أعضاء   أحد   به   يقوم   نشا    أي   على   المجلس   موافقة   أخذ  11.2.3
 . المصالح   في 

 . المصالح   في   تعارض   إلى   بالفعل   أّد    أو   يؤدي   قد   أمر   أي   عن   العضو   إفصاح  11.2.4

  قد   أو   مصتتتتتالح   تعارض   على   تنطوي   قد   مستتتتت لة   أي   على   التصتتتتتويت   عن   العضتتتتتو   امتناع  11.2.5
 . التصويت   موضوعية   على   ت ثير   لها   يكون 

  طريقة   وكذلك ،  متساوية   أسس   على   العالقة   ذا    األطراف   مع   المعامال    جميع   تكون   أن  11.2.6
 . السياسة   بهذه   االلتزام   عدم   حالة   في   المجلس   تعامل 
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 العالقة ذات االطراف 11.3

 هذه تتضتتتتتتتتتتتتمن،  العالقة ذا   باألطراف  يتعلق   فيما  مكتوبة  ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتا "  بيتك" لد  11.3.1
.  العالقتة   ذا   األطراف  مع  العمليتا   تنظم  التي  واإلجراءا   القواعتد  الستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتتا 

  هتتتذه  إخضتتتتتتتتتتتتتتتتاع  مع  العالقتتتة  ذا   األطراف  لمعتتتامال   بستتتتتتتتتتتتتتجال "  بيتتتك"  ويحتفظ 
 .مناسب تدقيق  لمستو    المعامال 

 بمعايير الوارد  للتعريف  وفقا  "  بيتك" بتتتتتتتتتتتتتت   الخا ة  العالقة ذا   األطراف تحديد  ويجب 11.3.2
 بهدف  األطراف هذه  عن  محدثة  بستتتتتتتجال   االحتفاظ   البنك وعلى،  الدولية  المحاستتتتتتتبة

 ذا   األطراف  معامال   عن  اإلفصتاح  يتم  أن على.  معها  مبرمة  معامال   أي  ضتبط 
  المالية   القوائم  إلعداد  الدولية  للمعايير  وطبقا    الدولية  المحاستتتتتتتتتتتتتبة  لمعايير  وفقا    العالقة
  المحليتة   التنظيميتة  أو  الرقتابيتة  الجهتا   من  متطلبتا   وأي،  الشتتتتتتتتتتتتتت ن  هتذا  في  المطبقتة
 .بنك الكويت المركزي   فيها   بما   األخر  

 المصرفية السرية 11.4

  أنها  حيث  المصتترفي العمل  عليها  يقوم  التي  المبادئ  أهم  من  المصتترفية  الستترية تعتبر 11.4.1
 أو مقترضتتتين أو مودعين كانوا ستتتواء  العمالء مع  للتعامل  المهمة الركائز  أحد تشتتتكل

 .المصالح  أ حا  من غيرهم أو مستثمرين

 على  تحتوي ،  المصتتترفي  العمل  ستتترية على  للمحافظة  واجراءا   ستتتياستتتا "  بيتك" لد  11.4.2
 :يلي  ما 

"  بيتتك "  في  العتاملين  وجميع  اإلدارة  مجلس  أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء  التزام  ضتتتتتتتتتتتتتترورة 11.4.2.1
، وعمالئه"  بيتك"  بت الخا ة  والمعلوما  البيانا   سرية  على  بالمحافظة
 تكون  قد  والتي  األخر    البنو  بعمالء  الخا تتتتتتتتتة  والمعلوما   والبيانا 
 .عملهم بحكم إليهم  و لت

"  بيتك"  تخص  التي  المعلوما   أو  البيانا   من  أي عن  اإلفصتتتتتتاح  عدم 11.4.2.2
 تستتمح ما   ضتتوء  وفي،  بذلك  المخولين  األشتتخا   قبل من إال وعمالئه

 ".بيتك" لت  الداخلية  والسياسا   والتعليما  القوانين  به
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  ووضتتتتتتع  وعمالئه"  بيتك"  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الخا تتتتتتة  البيانا  أمن  على  المحافظة 11.4.2.3
،  بذلك المفوضتتتتتتين  قبل من إال  إليها   الو تتتتتتول لمنع  الرقابية  الضتتتتتتوابط 
  الرقابية   النظم  وضتتتتتتتتتتتتع عن مستتتتتتتتتتتتؤوال  "  بيتك"  في اإلدارة  مجلس ويعتبر
،  المخولين   باألشتتخا   والمعلوما   البيانا   تلك  الى  الو تتول  لحصتتر
  معلومتا    اي  تستتتتتتتتتتتتتتر   تمنع  البنتك  لتد   الرقتابيتة  النظم  أن  من  والتحقق 
 .المصرفية  السرية  وتخدش  تمس  مصرفية

  ياتهم مستتتتتؤولل"  بيتك" في  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  إدرا   ضتتتتترورة 11.4.2.4
  المصتتتتتتتتترفية   الخدمة يعزز  بما "  بيتك"  في  األمني الوعي  تطوير بشتتتتتتتتت ن

 .عليها   والمحافظة

  معلوما    أي استتتتتتتخدام عدم على  المحافظة ستتتتتتياستتتتتتا  تؤكد أن  يجب 11.4.2.5
  أي  أو اإلدارة  مجلس  أعضتاء لد  متوافرة تكون   قد  "بيتك"  أوضتاع  عن
  مصتتتتتالح   أو  خا تتتتتة  مصتتتتتالح  تحقيق   أجل من"  بيتك"  في  العاملين من

 . لة  ذا   أخر    ألطراف

  قبل   من  تنفيذها   مراقبة على  الت كيد  الستتتياستتتا  تلك تتضتتتمن أن يتعين 11.4.2.6
 ".  بيتك" في  الداخلي  التدقيق  إدارة

 األم البنك إدارة ومجلس المجموعة هياكل  11.5

 وعليه،  للمجموعة  كافية  حوكمة  معايير  وجود  عن  مستؤولال"  بيتك"  إدارة  مجلس يعتبر 11.5.1
  المجموعة   ومخاطر  ونشتتتا   لهيكل  مناستتتبة  حوكمة  وآليا   ستتتياستتتا   وجود من  الت كد

  التعقيد  وزيادة النمو  حاال  لتالئم دورية  بصتتتتتتتتتتتفة  الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتا  هذه وتقييم  وكياناتها 
  بجميع   تابعة  شتتتتركة كل  التزام من  للت كد  المناستتتتبة  الوستتتتائل  وإيجاد  الج رافي والتوستتتتع
 .بها   المعمول  الحوكمة  متطلبا 

 إعدادها  تم  التي و  التابعة الشتتركا   حوكمة ستتياستتة  بمراجعة"  بيتك" إدارة  مجلس يقوم 11.5.2
  الكويتية   البنو   في  الحوكمة  نظم و قواعد  بشتتتتتتت ن بنك الكويت المركزي   لتعليما   وفقا  
  أستتتتتواق لهيئة  التنفيذية  الالئحة من  عشتتتتتتتر  الخامس  الكتا   في ما ورد  وفق  كذلك و

 (.الشركا   حوكمة) المال
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 اإلدارة مجلس عن المنبثقة اللجان 11.6

  رقتتابتتة   فتتاعليتتة  تعزيز  بهتتدف  عنتته  منبثقتتة  لجتتان  تشتتتتتتتتتتتتتتكيتتل  اإلدارة  مجلس  على  يتعين
من أعضددددد س م       تعيين عددد اد    و  "بيتتك"  في  المهمتتة  العمليتتا   على  المجلس

اإلدارة غير التنفيذيين واألعضددد س الملدددتي ين جا ال   ن المعنيم قم  ن جد ينت  عن   

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

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

التي رير ورجع   إلى م    اإلدارة . وتيون هذه ال   ن  أعضددد     وم  يتع إ قاعداد 

بأن وجود    علما    ،قرجع تيد رير دوريم إلى الم    جا ضدددددوس ققيعدم م  ن ال ل نم

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

 :يلي ما   المجلس  لجان وتشمل،  بالبنك 

  والمكافآ   الترشيحا   لجنة 11.6.1.1

 المخاطر  لجنة 11.6.1.2

 وااللتزام  التدقيق   لجنة 11.6.1.3

 التنفيذية  اللجنة 11.6.1.4

 الحوكمة  لجنة 11.6.1.5

 االستثمار  لجنة 11.6.1.6

  وااللتزام التدقيق  لجنة  من  اي  في عضتتتتتتتتتتتتوا   يكون  أن اإلدارة  مجلس لرئيس  يجوز وال
 .والمكافآت الترشيحات لجنة أو المخاطر لجنة أو

 والمكافآت الترشيحات لجنة 11.7

  بناء    اللجان  أعضتتتتتتاء ترشتتتتتتيح في  اإلدارة  مجلس  والمكافآ   الترشتتتتتتيحا   لجنة تستتتتتتاعد 11.7.1
  أعضتتتتاء  من كاف   عدد هنا  يكون  أن  وضتتتتمان  لجنة كل  في  العضتتتتوية  معايير على

 .قراراتهم  استقاللية  لضمان وذلك  لجنة كل  في التنفيذين غير  المجلس

تضممم علا األ ل ثةثة ضعضممار تير تنفيذيينى علا ضن تكو ن اللجنة بر اسممة ضحد  11.7.2

 على  والمكافآ   الترشتتتتتيحا   للجنة الرئيستتتتتية  الوظائف  وتشتتتتتملاألعضممار المسممتقلين
 :يلي  ما   الحصر ال  المثال سبيل
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  وفقا    المجلس  لعضتتتتوية الترشتتتتيح بشتتتت ن اإلدارة  لمجلس  التو تتتتيا  رفع 11.7.2.1
بنك الكويت    عن  الصتتتتتتتادرة  والتعليما  المعتمدة  والمعايير  للستتتتتتتياستتتتتتتا 
و يشتمل ذلك   .اإلدارة  مجلس  لعضتوية الترشتيح  ضتوابط  بشت ن المركزي 

 التحقق من المتطلبا  الالزمة لضمان إسقاللية العضو المستقل.  

  المناستتتتتتتتتتتبة   المهارا  من  المطلوبة  لالحتياجا   ستتتتتتتتتتتنوية  مراجعة  اجراء 11.7.2.2
  المطلوبة   والمؤهال   للقدرا   تو تتتيف  وإعداد،  اإلدارة  مجلس  لعضتتتوية
 ورفع  اإلدارة  مجلس  لهيكل ستنوية  مراجعة  إجراء مع،  المجلس  لعضتوية

 مع  يتفق   بمتتا   إجراؤهتتا   يمكن  التي  الت ييرا   شتتتتتتتتتتتتتتت ن  في  التو تتتتتتتتتتتتتتيتتا 
 ".بيتك"  مصلحة

،  حدة على عضتتتتتتتتتتو كل وأداء ككل  المجلس  ألداء  ستتتتتتتتتتنوي  تقييم  اجراء 11.7.2.3
  ومعرفة  خبرة من  األعضتتتتتتتتتتاء لد   يتوافر ما   التقييم هذا يشتتتتتتتتتتمل  بحيث
 .قيادية   فا  من لديهم يتوافر  وبما ،  وسلطاتهم   الحياتهم وتقييم

  عن  الهامة  المواضتتتتتيع بعض  خلفية  حول  وملخصتتتتتا   معلوما   توفير 11.7.2.4
  باإلضافة ، اإلدارة  مجلس  أعضاء إلى  والمعلوما   التقارير  ورفع"  بيتك"
  أحدث  على مستتتتتتتتمر  اطالع  على  المجلس  اعضتتتتتتتاء أن من  الت كد  لىإ

 على يتعين  لذلك  وتحقيقا  ،  المصتتتتتتترفي  بالعمل  العالقة ذا   المواضتتتتتتتيع
  في   المتخصتتتتتصتتتتتة  العلمية  والمؤتمرا   الندوا   حضتتتتتور اإلدارة  مجلس
 .والمالي  المصرفي  العمل  مجال

  بالمحور   والوارد  التفصتتتتتتيل على  المكافآ  منح  وستتتتتتياستتتتتتة  نظم  ضتتتتتتبط  11.7.2.5
 .التقرير هذا من  الخامس

  لعضوية  اإلل اء  أو  الترشيح  إعادة  أو  بالترشيح  اإلدارة  لمجلس التو ية 11.7.2.6
 هيئة  أعضتاء  تعيين وإعادة تعيين  شتفافية  وضتمان  الشترعية  الرقابة  هيئة
 .الشرعية  والرقابة الفتو    هيئة  فعالية تقييم وكذلك  الشرعية  الرقابة
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  المخاطر لجنة 11.8

  عامة   بصتتفة اإلشتتراف  في  ياتهمستتؤول  أداء  على اإلدارة  مجلس  المخاطر  لجنة تستتاعد 11.8.1
 نزعة  وخا تة،  المخاطر  واستتراتيجيا   المستتقبلية أو  الحالية،  المخاطر  أوضتاع على
  والستتتياستتتا   واالستتتتثمار  والعقارية  والمصتتترفية  االئتمانية  األنشتتتطة  مخاطر  تجاه  البنك

 .االستثمارية  والمحافظ   وتوزيعه  المال  رأس  خطة ذلك  في  بما ،  واإلجراءا 

قر  لددددم أحد  تضددددن ع ى األجل    م أعض س غير تنفيذيين ، ع ى أن تاون ال  نم   11.8.2

األعض س الملددتي ين. وي ول لم    اإلدارة اتلددتع نم ق     الددتكدد ريم   ر يم  

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

  للجنة   الرئيستية  الوظائف وتشتمل،  وتعليل جدددددد ع يددددددم الدددددددور المنوق ق ذه ال  نم
 :يلي ما   الحصر ال  المثال سبيل  على  المخاطر

  الحتاليتة   المختاطر  ونزعتة  استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتة  حول  للمجلس  المشتتتتتتتتتتتتتتورة  تقتديم 11.8.2.1
  التنفيذية  اإلدارة  تطبيق  على  اإلشتتراف  وكذلك،  "بيتك" لتتتتتتتتتتتتتتتت   والمستتتقبلية

 .االستراتيجية لهذه

 بما "  بيتك" مستتتتتو   على  المخاطر إدارة  إلطار  الستتتتليم اإلعداد  ضتتتتمان 11.8.2.2
  والستتتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتا    المختتاطر  ونزعتتة  المختتاطر  استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتا   ذلتتك  في

 .والمنهجيا  واألدوا   واإلجراءا 

 تمهيدا  "  بيتك"  في  المخاطر إدارة  واستتراتيجيا   ستياستا   بمراجعة  المخاطر  لجنة تقوم 11.8.3
  هتتتذه  تنفيتتتذ  مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة  التنفيتتتذيتتتة  اإلدارة  على  وتقع،  اإلدارة  مجلس  من  العتمتتتادهتتتا 

 أنواع  مختلف إدارة  بشتتتت ن  واجراءا   ستتتتياستتتتا   تطوير  الى  باإلضتتتتافة  االستتتتتراتيجيا 
 .المخاطر

  ياتهامسؤولو   ومهامها   المخاطر إدارة هيكل  باقتراح"  بيتك" بتتتتت   التنفيذية اإلدارة  تقوم كما  11.8.4
  لجنتتة   قبتتل  من  ومهتتامهتتا   اإلدارة  هتتذه  هيكتتل  مراجعتتة  يتم  أن  على،  تطويرهتتا   وستتتتتتتتتتتتتتبتتل
 .اإلدارة  مجلس قبل من  العتمادها  تمهيدا    المخاطر
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 وااللتزام التدقيق  لجنة 11.9

 على  اإلشتتتتتترافية  ياتهمستتتتتتؤولب  الوفاء  في االدارة  مجلس، وااللتزام  التدقيق   لجنة تستتتتتتاعد 11.9.1
  األشتتتتتتتتتتتتتتختا    وتعتامال ،  الحتاليتة  الرقتابيتة  واألنظمتة  البنتك  في  المحتاستتتتتتتتتتتتتتبيتة  العمليتا 

  وإجراءا  ،  الداخلي  التدقيق   وضتتتتتوابط ،  الستتتتتوا   في  الفستتتتتاد  وممارستتتتتا ، األستتتتتاستتتتتيين
  للبنتتتتك   والختتتتارجيين  التتتتداخليين  المتتتتدققين  مع  المتتتتاليتتتتة  التقتتتتارير  إدارة  ومهتتتتام،  االلتزام
  أفضتتتل  مع  يتماشتتتى وبما ،  الرقابية  المتطلبا   بكافة االلتزام  لضتتتمان  الرقابية  والجها 

 .السوا  في  الممارسا 

تكددالل من قين أعض س م    اإلدارة ل نم تلددمى جل نم التدجيإج، تضن ع ى األجل   11.9.2

.  تنفيذيين، ع ى أن تاون ال  نم قر  لدم أحد األعضد س الملدتي ين   م أعضد س غير  
 على  حا تتلين وااللتزام  التدقيق   لجنة  أعضتتاء  من عضتتوين  األقل  على يكون  أن على

 أشتتتتتتتتتتتتتتهر  ثالثتة  كتل  مرة  وتجتمع  المتاليتة  المجتاال   في  عمليتة  خبرة  أو  علميتة  مؤهال 
 أو  اللجنتتتة  رئيس  طلتتتب  على  بنتتتاء  او  ذلتتتك  الى  الحتتتاجتتتة  دعتتتت  كلمتتتا   أو  األقتتتل  على

 ستتتتتتتبيل على وااللتزام  التدقيق   للجنة الرئيستتتتتتتية  الوظائف وتشتتتتتتتمل االخرين  العضتتتتتتتوين
 :  يلي  ما   الحصر ال  المثال

 ". بيتك"  لت والخارجي  الداخلي  التدقيق   كفاية  ومد   ونتائج  نطاا   مراجعة 11.9.2.1

 .المالية  البيانا  على  الجوهري  األثر  ذا   المحاسبية  القضايا   مراجعة 11.9.2.2

 من  الت كد وكذلك،  "بيتك"  في  الداخلية  والرقابة  الضتتتتتتتتبط   أنظمة  مراجعة 11.9.2.3
 .الرقابية  للوظائف  المخصصة  البشرية الموارد  كفاية

 بما ،  اإلدارة  مجلس على عرضها   قبل  "بيتك"  لتت   المالية  البيانا   مراجعة 11.9.2.4
 .الالزمة  المخصصا   كفاية من  الت كد ذلك  في

 ذا   والتعليما   والنظم  والستتتتتتتتياستتتتتتتتا   بالقوانين"  بيتك" التزام من  الت كد 11.9.2.5
 .العالقة

  في   إستهامها  ومد   الداخلي الشترعي  التدقيق   وظيفة  وكفاية  فعالية تقييم 11.9.2.6
  الفتاو    وتحديدا  ) اإلستتتتتتالمية الشتتتتتتريعة  ومبادئ  ب حكام  االلتزام ضتتتتتتمان
 (.الشرعية  الرقابة هيئة عن  الصادرة  والقرارا 
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 إدارة  ورئيس  التداخلي  التتدقيق   رئيس  أداء  بتقييم  ستتتتتتتتتتتتتتنويتا    وااللتزام  التتدقيق   لجنتة  تقومو  11.9.3
 األموال  غستتتتتتتتتتتتتتتل  عمليتتا   مكتتافحتتة  إدارة  ورئيس  والمعلومتتا  الرقتتابيتتة  الرقتتابي  االلتزام
  وكتذلتك ،  مكتافتاتهم  وتحتديتد  التداخلي  الشتتتتتتتتتتتتتترعي  التتدقيق   إدارة  ومتدير  اإلرهتا   وتمويتل
  الستتتتتتتتتتتتتتنتة   في  االقتل  على  واحتدة  مرة  التداخلي  والمتدقق   الختارجي  المتدقق   مع  االجتمتاع
 .التنفيذية  اإلدارة  حضور وبدون 

 واإلدارة اإلدارة  مجلس  يةمستتتتتتتتتتتتتتؤول عن ت نى ال  وااللتزام  التتدقيق   لجنتة  يةمستتتتتتتتتتتتتتؤول إن 11.9.4
 ".  بيتك" لد   الداخلية  الرقابة  أنظمة  كفاية على  بالرقابة  يتعلق   فيما   التنفيذية

، إن  س عمل   تعيين  صقتيدين التولدي   ل م    ق لدو  واتلتلان  تيون ل نم التدجيإ  11.9.5

تحديد ما جآ  المدجإ ال  ر ا وأ  كدددروق تع جديم أ رت تتع إ ق ، ق إلضددد جم   ،

 .إلى تييين موضدوعيم المدجإ ال  ر ا
، ملددددد ولا    ، المددجإ الددا  ا  تيون ل ندم التددجيإ قد ت تمد   مع المددجإ ال د ر ا 11.9.6

 .ا اللنم وقدون حضور اإلدارة التنفيذيمن مرة واحدة ع ى األجل جلااتلت

 التنفيذية اللجنة 11.10

 بالنشتتتتتا   المتعلقتتتتتة بالتزاماتتتتتته الوفتتتتتاء علتتتتتى اإلدارة مجلتتتتتس التنفيذيتتتتتة جنتتتتتةلال تستتتتتاعد 11.10.1
 إلتتتتتتى المجلتتتتتتس يفوضتتتتتتها  التتتتتتتي للصتتتتتتالحيا  وفقتتتتتتا  ، للبنتتتتتتك واالستتتتتتتثماري  المصتتتتتترفي
 تعينتتتتتته أختتتتتتر   أعمتتتتتتال ب يتتتتتتة إليهتتتتتتا  يعهتتتتتتد أن اإلدارة لمجلتتتتتتس يجتتتتتتوز كمتتتتتتا ، اللجنتتتتتتة
 اللجنتتتتتتتة هتتتتتتتذه أعضتتتتتتتاء اإلدارة مجلتتتتتتتس ويعتتتتتتتين، ياتهمستتتتتتتؤولو  بمهامتتتتتتته القيتتتتتتتام علتتتتتتتى
 متتتتتن اللجنتتتتتة رئتتتتتيس المجلتتتتتس ويعتتتتتين، أعضتتتتتاء خمستتتتتة عتتتتتن عتتتتتددهم يقتتتتتل أال علتتتتتى
 المتتتتدة بقتتتتدر أو ستتتتنوا  ثتتتتالث لمتتتتدة اللجنتتتتة هتتتتذه عضتتتتوية وتكتتتتون ، أعضتتتتائها  بتتتتين

 .المجلس من  المتبقية

 :يلي  ما   الحصر ال  المثال سبيل على  التنفيذية  للجنة  الرئيسية  الوظائف وتشمل 11.10.2

، البنتتتتتتتتتك عمتتتتتتتتتل وخطتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتراتيجية تنفيتتتتتتتتتذ آليتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى اإلشتتتتتتتتتراف 11.10.2.1
 ورفتتتتتتتتتتتتتتتتتتع األداء تقتتتتتتتتتتتتتتتتتتارير ومراجعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، األداء كفتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءة ومراقبتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 .الش ن هذا في  للمجلس  الالزمة  التو يا 
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 االستتتتتتتتتتتتتثمار وعتتتتتتتتتتتتروض التمويتتتتتتتتتتتتل معتتتتتتتتتتتتامال  واعتمتتتتتتتتتتتتاد مراجعتتتتتتتتتتتتة 11.10.2.2
 التفويضتتتتتتتتتتتتتا  الئحتتتتتتتتتتتتتة وفتتتتتتتتتتتتتق  التنفيذيتتتتتتتتتتتتتة اإلدارة تعرضتتتتتتتتتتتتتها  التتتتتتتتتتتتتتي

 .المجلس  يحددها   التي  والصالحيا 

 أو/و الستتتتتتتيولة، بالتمويتتتتتتتل تتعلتتتتتتتق  مقترحتتتتتتتا  أيتتتتتتتة رفتتتتتتتض أو اعتمتتتتتتتاد 11.10.2.3
 فيمتتتتتتتا  المعتمتتتتتتتدة الماليتتتتتتتة الصتتتتتتتالحيا  حتتتتتتتدود فتتتتتتتي الستتتتتتتوا  مختتتتتتتاطر
 .  الواحد للعميل  االئتماني  للتركز  األقصى  الحد  يخص

 مقترحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  يختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص فيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  اإلدارة استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراتيجية مراجعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 11.10.2.4
 المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديونيا  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترداد اإلدارة وخطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، المخصصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 .وجد  إن المتعثرة

 .  التمويل  محفظة  ومتانة تنوع لمد   الدورية  المراجعة 11.10.2.5

 لتحتتتتتتتتديث دوريتتتتتتتتة تقتتتتتتتتارير إلعتتتتتتتتداد المختتتتتتتتاطر لجنتتتتتتتتة متتتتتتتتع التنستتتتتتتتيق  11.10.2.6
 .تفاقمها   واحتمال  المخاطر حدود

 الحوكمة لجنة 11.11

  الحوكمة  على  اإلشتراف في  ياتهمستؤول  أداء على اإلدارة  مجلس  الحوكمة  لجنة تستاعد 11.11.1
  االلتزام   ومراقبة  الحوكمة  وستتتتياستتتتا   إرشتتتتادا   مجموعة  تطوير على  والعمل  الستتتتليمة
 .التنفيذية اإلدارة ومن  ولجانه  اإلدارة  مجلس من  الحوكمة بدليل  وااللتزام  بتطبيقها 

 مستتتتتتقال   أعضتتتتتاء من مجلس اإلدارة وتضتتتتتم عضتتتتتوا  تتشتتتتتكل لجنة الحوكمة من ثالثة  11.11.2
 وتتزامن،  على األقل ويجوز أن تكون هذه اللجنة برئاستتتتتتتتة رئيس مجلس اإلدارة  واحدا  

 على  الحوكمة  للجنة الرئيستية  الوظائف وتشتمل اإلدارة  مجلس  عضتوية مع عضتويتهم
 :  يلي  ما   الحصر ال  المثال سبيل

يتتتتتتتتم  شتتتتتتتامل محتتتتتتتدث حوكمتتتتتتتة دليتتتتتتتلإعتتتتتتتداد و  عمتتتتتتتل إطتتتتتتتار تطتتتتتتتوير 11.11.2.1
اعتمتتتتتاده متتتتتن قبتتتتتل مجلتتتتتس اإلدارة و نشتتتتتره علتتتتتى الموقتتتتتع االلكترونتتتتتي 

 .وت ييره  تحديثه  اقتراحا  وتقديم  للبنك
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 يختتتتتتتص فيمتتتتتتتا  البنتتتتتتتك وممارستتتتتتتا  السياستتتتتتتا  كفايتتتتتتتة متتتتتتتد  مراجعتتتتتتتة 11.11.2.2
 .الحوكمة معايير

 أخالقيتتتتتتا  وقواعتتتتتتد، المهنتتتتتتي الستتتتتتلو  قواعتتتتتتد كفتتتتتتاءة وتقيتتتتتتيم مراجعتتتتتتة 11.11.2.3
 داختتتتتتتتتل واإلرشتتتتتتتتتادا  المعتمتتتتتتتتتدة السياستتتتتتتتتا  متتتتتتتتتن وغيرهتتتتتتتتتا ، العمتتتتتتتتتل
 .البنك

 المستتتتتتتتتتتتاهمين بعالقتتتتتتتتتتتتا  الخا تتتتتتتتتتتتة األساستتتتتتتتتتتتية األمتتتتتتتتتتتتور مراجعتتتتتتتتتتتتة 11.11.2.4
 .الخيرية  األعمال في  البنك  ومساهما 

 التقريتتتتتتتتر ضتتتتتتتتمن الحوكمتتتتتتتتة بتقريتتتتتتتتر يتعلتتتتتتتتق  التتتتتتتتذي الجتتتتتتتتزء مراجعتتتتتتتتة 11.11.2.5
 تقيتتتتتتتيم .الحوكمتتتتتتتة دليتتتتتتتل ببنتتتتتتتود البنتتتتتتتك التتتتتتتتزام متتتتتتتد  حتتتتتتتول الستتتتتتتنوي 
 مراجعتتتتتة إجتتتتتراء متتتتتع ،وواجباتهتتتتتا  اللجنتتتتتة يختتتتتص فيمتتتتتا  لتتتتت داء ستتتتتنوي 
 .اللجنة  واختصا ا   لصالحيا   سنوية

 االستثمار لجنة 11.12

 لالستتتتتتتتثمار عامتتتتتتتة مبتتتتتتتادئ وضتتتتتتتع فتتتتتتتي اإلدارة مجلتتتتتتتس االستتتتتتتتثمار لجنتتتتتتتة تستتتتتتتاعد 11.12.1
 ووفقتتتتتتتتتتتا  ، التابعتتتتتتتتتتتة وشتتتتتتتتتتتركاته للبنتتتتتتتتتتتك االستتتتتتتتتتتتثمارية األنشتتتتتتتتتتتطة علتتتتتتتتتتتى واإلشتتتتتتتتتتتراف
 االمتثتتتتتال متتتتتد  متتتتتن والتحقتتتتتق ، اللجنتتتتتة لهتتتتتذه المجلتتتتتس يفوضتتتتتها  التتتتتتي للصتتتتتالحيا 

 .  للبنك  االستثمارية األهداف مع

 :يلي ما   الحصر ال  المثال سبيل  على االستثمار  للجنة  الرئيسية  الوظائف وتشمل 11.12.2

  الرقابية   ياتهمستتتتؤول تنفيذ على  البنك إدارة  مجلس بمستتتتاعدة  اللجنة تقوم 11.12.2.1
  والمحافظ  الصتتتتتتتتناديق  ذلك  في  بما   للبنك االستتتتتتتتتثمارية  األ تتتتتتتتول على

  ومتتابعتة ،  اإلدارة  مجلس  إلى  التو تتتتتتتتتتتتتتيتا   برفع  وتقوم،  االستتتتتتتتتتتتتتتثمتاريتة
 .المعتمدة  السياسا  مع  يتوافق   بما   االستثمارا 

  وظروف   للبنك  الحالية  االستتتتتتثمارا   بوضتتتتتع  المرتبطة  التقارير  مراجعة 11.12.2.2
 من  اللجنة  تمكن  التي  البيانا   وكافة  والدولية  المحلية  المالية  األستتتتتواا 
 .وفعالة  مهنية  بطريقة  ياتها مسؤول  ممارسة
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 .البنك  استثمارا   في جوهرية  ت ييرا   ب ي اإلدارة  مجلس  إخطار 11.12.2.3

  قبل   من  الموضتتتوعة  االستتتتراتيجية واألهداف  الستتتياستتتا   تطبيق   متابعة 11.12.2.4
 .  االستثمارية  األنشطة  بكافة  يتعلق   فيما  االدارة  مجلس

 متتد   على  والوقوف  المقترحتتة  الجتتديتتدة  االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتارا   على  االطالع 11.12.2.5
 رفع  ثم  ومن،  اإلدارة  مجلس  توجهتتا   مع  االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتارا   هتتذه  امتثتتال
 .  بذلك اإلدارة  لمجلس  تو ية

 .  مناسبا   تراه   موضوع  أي  بخصو  اإلدارة  لمجلس  التو يا  رفع 11.12.2.6

 االستتتتتتثمارية  المحفظة  وضتتتتتع  عن الزمة  معلوما   اية على  الحصتتتتتول 11.12.2.7
 .التنفيذي  الرئيس  خالل من

  دمج  قرارا   بخصتتتتتتتو   التنفيذية اإلدارة  تو تتتتتتتيا   اللجنة تستتتتتتتتعرض 11.12.2.8
 .اإلدارة  مجلس  الى  رفعها  ويتم  القائمة  االستثمارا 

  مجلس   من  بهتا   تكلف  أخر    وواجبتا   يتا مستتتتتتتتتتتتتتؤول  أي  اللجنتة  تمتارس 11.12.2.9
 .اإلدارة

  رأس  زيادة  ضتتتتتتتتترورة رأ   حالة  في  للمجلس  تو تتتتتتتتتية  برفع  اللجنة تقوم 11.12.2.10
 .البنك  بها  يساهم  التي  للشركا   المال  رأس  خفض أو  /مال

 العليا  التنفيذية  اإلدارة:  الثالث  المحور 12

 فتتتتتتتتتتي بمتتتتتتتتتتا  الخبتتتتتتتتتترة وذوي  المتتتتتتتتتتؤهلين األفتتتتتتتتتتراد متتتتتتتتتتن مجموعتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتن العليتتتتتتتتتتا  اإلدارة تتكتتتتتتتتتتون 
 مباشتتتتتتتتتتتتر بشتتتتتتتتتتتتكل لتتتتتتتتتتتته التتتتتتتتتتتتتابعين المتتتتتتتتتتتتوظفين متتتتتتتتتتتتن وغيتتتتتتتتتتتترهم، التنفيتتتتتتتتتتتتذي التتتتتتتتتتتترئيس ذلتتتتتتتتتتتتك

 علتتتتتتتتتتتى اإلشتتتتتتتتتتتراف يةمستتتتتتتتتتتؤول يتحملتتتتتتتتتتتون  التتتتتتتتتتتذين التنفيتتتتتتتتتتتذيين والمتتتتتتتتتتتدراء العتتتتتتتتتتتامين والمتتتتتتتتتتتدراء
 ".بيتك" إدارة

 أن متتتتتتتتتتتتتتن الت كتتتتتتتتتتتتتتتد اإلدارة مجلتتتتتتتتتتتتتتس وبإشتتتتتتتتتتتتتتراف العليتتتتتتتتتتتتتتا  التنفيذيتتتتتتتتتتتتتتة اإلدارة علتتتتتتتتتتتتتتى يتعتتتتتتتتتتتتتتين
 والسياستتتتتتتتتتتتتا  المختتتتتتتتتتتتتاطر ونزعتتتتتتتتتتتتتتة العمتتتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتتراتيجية متتتتتتتتتتتتتع تتستتتتتتتتتتتتتق " بيتتتتتتتتتتتتتك" أنشتتتتتتتتتتتتتطة
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 العليتتتتتتتتتتتا  اإلدارة كفتتتتتتتتتتتاءة علتتتتتتتتتتتى المجلتتتتتتتتتتتس يعتمتتتتتتتتتتتد حيتتتتتتتتتتتث، اإلدارة مجلتتتتتتتتتتتتس متتتتتتتتتتتن المعتمتتتتتتتتتتتدة
 .المجلس قبل من مباشر  تدخل أي دون   المجلس  قرارا  تنفيذ  في

" بيتتتتتتتتتتك" لتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتليمة الحوكمتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي تستتتتتتتتتتاهم أن العليتتتتتتتتتتا  التنفيذيتتتتتتتتتتة اإلدارة علتتتتتتتتتتى ويتعتتتتتتتتتتين
 األنشتتتتتتتتتطة علتتتتتتتتتى الكافيتتتتتتتتتة الرقابتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتوفير طريتتتتتتتتتق  وعتتتتتتتتتن الشخصتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتلو  ختتتتتتتتتالل متتتتتتتتتن

 تفتتتتتتتتتتتتتتويض عتتتتتتتتتتتتتتن ةمستتتتتتتتتتتتتتؤولال هتتتتتتتتتتتتتتي العليتتتتتتتتتتتتتتا  اإلدارة وتعتبتتتتتتتتتتتتتتر، بإدارتهتتتتتتتتتتتتتتا  يقومتتتتتتتتتتتتتتون  التتتتتتتتتتتتتتتي
 .والشفافية  المساءلة يعزز  إداري   هيكل وإنشاء  للموظفين  الواجبا 

" بيتتتتتتتتتتتتتك" أعمتتتتتتتتتتتتال علتتتتتتتتتتتتى والرقابتتتتتتتتتتتتة اإلشتتتتتتتتتتتتراف عتتتتتتتتتتتتن ةمستتتتتتتتتتتتؤولال هتتتتتتتتتتتتي العليتتتتتتتتتتتتا  اإلدارة أن
 التتتتتتتتتتتنظم ووضتتتتتتتتتتتع المختتتتتتتتتتتاطر علتتتتتتتتتتتى والرقابتتتتتتتتتتتة االلتتتتتتتتتتتتزام بضتتتتتتتتتتتمان يتعلتتتتتتتتتتتق  فيمتتتتتتتتتتتا  وخا تتتتتتتتتتتة
 مجلتتتتتتتتتتتتس توجتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتع يتفتتتتتتتتتتتق  بمتتتتتتتتتتتتا  الماليتتتتتتتتتتتتة وغيتتتتتتتتتتتر الماليتتتتتتتتتتتتة المختتتتتتتتتتتتاطر إلدارة المالئمتتتتتتتتتتتة

 العليتتتتتتتتتتتا  اإلدارة تمتتتتتتتتتتتد أن ويجتتتتتتتتتتتب، الواجبتتتتتتتتتتتا  بتتتتتتتتتتتين والفصتتتتتتتتتتتل الوظتتتتتتتتتتتائف واستتتتتتتتتتتتقالل اإلدارة
 دوري  وبشتتتتتتتتتتتتتتتكل وموضتتتتتتتتتتتتتتتوعية بشتتتتتتتتتتتتتتتفافية واإلداريتتتتتتتتتتتتتتتة الماليتتتتتتتتتتتتتتتة بالتقتتتتتتتتتتتتتتتارير اإلدارة مجلتتتتتتتتتتتتتتتس

وجددددا ح لددددم مكدددد رام أ  عضددددو م  دددد  إدارة جددددا تنفيددددذ ااألقتتتتل، علتتتتى شتتتتهرين كتتتتل

ع ددددى  قندددد س  لدددد درة عددددن الم  دددد  جددددان هددددذه المكدددد رام ي دددد  أن تددددتن جددددرارا  

والحلددددول ع ددددى المواجيددددم الملددددقيم مددددن قندددد  تفددددويف لدددد در عددددن م  دددد  اإلدارة 

مدددع إقددد   الم  ددد  ع دددى مددد  تدددن ات ددد ذه الاويددد  المرادددل  جدددا هدددذا ال لدددوص، 

 .ق ذا الكأن

 لشتتتتتتتتتتترعيةا القتتتتتتتتتتترارا  تنفيتتتتتتتتتتتذ علتتتتتتتتتتتى اإلشتتتتتتتتتتتراف عتتتتتتتتتتتن مستتتتتتتتتتتؤولة التنفيذيتتتتتتتتتتتة اإلدارة تكتتتتتتتتتتتون  أن
 ب حكتتتتتتتتتتتتام االلتتتتتتتتتتتتتزام ثقافتتتتتتتتتتتتة وغتتتتتتتتتتتترس الشتتتتتتتتتتتترعية والرقابتتتتتتتتتتتتة الفتتتتتتتتتتتتتو   هيئتتتتتتتتتتتتة تصتتتتتتتتتتتتدرها  التتتتتتتتتتتتتي

 الشتتتتتتتتتريعة بمبتتتتتتتتتادئ البنتتتتتتتتتك التتتتتتتتتتزام علتتتتتتتتتى تتتتتتتتتتدل والتتتتتتتتتتي، البنتتتتتتتتتك داختتتتتتتتتل اإلستتتتتتتتتالمية الشتتتتتتتتتريعة
 .ومعامالته  عملياته  جميع في  اإلسالمية

 .لمع يير الل و  الم نا   ع ى اإلدارة التنفيذيم مم رلم النك ق وجي
ل معدددد يير الدوليددددم والمعدددد يير     ع ددددى عدددد تإ اإلدارة التنفيذيددددم إعددددداد اليددددوا ن الم ليددددم وجيددددييددددع 

المعتمددددة األ دددرت قمددد  جدددا ذلددد  التع يمددد   اللددد درة عدددن قنددد  الاويددد  المرادددل  جدددا هدددذا 

 .الكأن
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 التنفيذي الرئيس 12.1

"  بيتك"  أداء وتقييم  إدارة مهام  بتولي اإلدارة  مجلس  أمام  مستتتؤولال هو  التنفيذي  الرئيس 12.1.1
  والستتياستتا    والخطط   االستتتراتيجيا   وفق   البنك بإدارة  التنفيذي  الرئيس  ويقوم،  بالكامل
 .اإلدارة  مجلس قبل من المعتمدة

 :يلي ما   التنفيذي  الرئيس  يا مسؤول تتضمن 12.1.2

 . اإلدارة  مجلس  بموافقة"  بيتك" لت والعملية  االستراتيجية  الخطط   تطبيق  12.1.2.1

  التنفيذي   الرئيس  ستتتتتتتتتتتتلطة  تفويض  نطاا  عن  الخارجة  العمليا   تحويل 12.1.2.2
 .اإلدارة  لمجلس

 ومع"  بيتتك"  ستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتتا   مع  تتوافق   اإلجراءا   جميع  أن  من  التت كتد 12.1.2.3
 .المنظمة  التعليما  و  القوانين

 .اإلدارة  مجلس  بها   يخوله  التي  األساسية  العمليا   جميع 12.1.2.4

  وتنظر ،  اإلدارة  مجلس  قبل  من ستتنوي   أستتاس  على  التنفيذي  الرئيس أداء  مراجعة ويتم 12.1.3
  المجلس   إلى  التو تتتتية وتقدم  التنفيذي  الرئيس  مكاف ة  في  والمكافآ   الترشتتتتيحا   لجنة
 .ل داء  السنوية  المراجعة بعد
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 الداخلية  الرقابة  وضوابط  المخاطر  ادارة:  الرابع  المحور 13

 الداخلية الرقابة أنظمة 13.1

 إدارة وعمليتتتتتتتتتتتا  الداخليتتتتتتتتتتتة الرقابتتتتتتتتتتتة أنظمتتتتتتتتتتتة وفاعليتتتتتتتتتتتة بكفتتتتتتتتتتتاءة" بيتتتتتتتتتتتتك" أنشتتتتتتتتتتت   13.1.1
 متتتتتتتتتتتتع يتتتتتتتتتتتتتالءم تنظيمتتتتتتتتتتتتي هيكتتتتتتتتتتتتل اعتمتتتتتتتتتتتتاد اإلدارة مجلتتتتتتتتتتتتس وعلتتتتتتتتتتتتى، المختتتتتتتتتتتتاطر
 التتتتتتتتتتتتتتوظيفي الو تتتتتتتتتتتتتتف واعتمتتتتتتتتتتتتتتاد، ونشتتتتتتتتتتتتتتاطاته" بيتتتتتتتتتتتتتتتك" عمتتتتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتتتراتيجية
 لجميتتتتتتتتتتتتتتتتتع الرستتتتتتتتتتتتتتتتتمية واإلجتتتتتتتتتتتتتتتتتراءا  والسياستتتتتتتتتتتتتتتتتا  يا مستتتتتتتتتتتتتتتتتؤولوال للوظتتتتتتتتتتتتتتتتتائف
 .المصرفية  والعمليا   الوظائف

 هتتتتتتتتتذه وتحتتتتتتتتتدد، التتتتتتتتتداخلي التتتتتتتتتتدقيق  قبتتتتتتتتتل متتتتتتتتتن ستتتتتتتتتبق  متتتتتتتتتا  تنفيتتتتتتتتتذ مراقبتتتتتتتتتة ويتتتتتتتتتتم  13.1.2
 والصتتتتتتتتتتتالحيا  وظيفتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتل يا مستتتتتتتتتتتؤولو  واجبتتتتتتتتتتتا  واإلجتتتتتتتتتتتراءا  السياستتتتتتتتتتتا 
 اإلداريتتتتتتتتتتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتتتوياتهم مختلتتتتتتتتتتتتتتتتف علتتتتتتتتتتتتتتتتى لإلداريتتتتتتتتتتتتتتتتين االتصتتتتتتتتتتتتتتتتال وخطتتتتتتتتتتتتتتتتو  
 المستتتتتتتتتتتؤوليا  فتتتتتتتتتتتي الفصتتتتتتتتتتتل ومبتتتتتتتتتتتدأ الثنائيتتتتتتتتتتتة الرقابتتتتتتتتتتتة بهتتتتتتتتتتتا  يتحقتتتتتتتتتتتق  بطريقتتتتتتتتتتتة
 .المهام  تعارض  لتجنب

 متتتتتتتتتتن ((ICR الستتتتتتتتتتنوية الداخليتتتتتتتتتتة الضتتتتتتتتتتوابط  مراجعتتتتتتتتتتة" بيتتتتتتتتتتتك" يجتتتتتتتتتتري  حيتتتتتتتتتتث 13.1.3
" بيتتتتتتتتتتتتتتك" حستتتتتتتتتتتتتابا  متتتتتتتتتتتتتدققي غيتتتتتتتتتتتتتر معتمتتتتتتتتتتتتتدين مستتتتتتتتتتتتتتقلين متتتتتتتتتتتتتدققين ختتتتتتتتتتتتتالل
 .الداخلية  الرقابة نظم  كفاءة  لضمان  الخارجيين

 تمكتتتتتن والتتتتتي - المخالفتتتتتا  عتتتتن االبتتتتتال  سياستتتتة فتتتتتي - إجتتتتراءا  وضتتتتتع تتتتتم وقتتتتد 13.1.4
 ويجتتتتتب، مخالفتتتتتا  حتتتتتدوث احتماليتتتتة بشتتتتت ن مختتتتتاوفهم عتتتتن اإلبتتتتتال  متتتتتن المتتتتوظفين

 لهتتتتؤالء الالزمتتتتة الحمايتتتتة" بيتتتتتك" تتتتتوفير علتتتتى الت كيتتتتد اإلجتتتتراءا  هتتتتذه تتضتتتتمن أن
 أو تهديتتتتتتتتتتد ألي تعرضتتتتتتتتتتهم لعتتتتتتتتتتدم الكافيتتتتتتتتتتة الطم نينتتتتتتتتتتة يعطتتتتتتتتتتيهم بمتتتتتتتتتتا  المتتتتتتتتتتوظفين
 .  المخاوف هذه يؤكد ما  ثبو  عدم  حالة  في  حتى  جزاءا 

13.1.5  

 المخاطر إدارة 13.2
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 وإدارة للرقابتتتتتتتتة شتتتتتتتتاملة سياستتتتتتتتا  بوضتتتتتتتتع المختتتتتتتتاطر ولجنتتتتتتتتة اإلدارة مجلتتتتتتتتس قتتتتتتتتام 13.2.1
 ولجنتتتتتتتة المجلتتتتتتتس يا مستتتتتتتؤولو  أدوار السياستتتتتتتا  هتتتتتتتذه تصتتتتتتتف بحيتتتتتتتث، للمختتتتتتتاطر
 .الداخلي  التدقيق  وإدارة  ((CRO  المخاطر إدارة  ورئيس  المخاطر

  ولديه "  بيتك"  في  المخاطر إدارة مهام عن مستتتتتتتتتتتؤوال    المخاطر  إدارة رئيس يعتبر  حيث 13.2.2
  المنبثقة   المخاطر  لجنة  ورئيس اإلدارة  مجلس رئيس مع  المباشتتتر  باالتصتتتال  التفويض

  في   التتتت ثير  على  القتتتدرة  المختتتاطر  ادارة  رئيس  لتتتد   يتوافر  أن  ويجتتتب.  المجلس  عن
  تحمل   عن  يتهمستتتتتتتتتتؤول  تحول وال،  المخاطر على  باالنكشتتتتتتتتتتاف  المتعلقة"  بيتك"  قرارا 
   .النهائية  يةمسؤولال اإلدارة  مجلس

  يجوز   وال،  مالية  يا مستتتتتؤول  أي به  منا   وغير مستتتتتتقال    المخاطر إدارة  رئيس ويعتبر 13.2.3
 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 بنك الكويت المركزي  مع

  وإعداد  المخاطر  وتخفيف  ومراقبة  وقياس تحديد  عن  ةمستتتتتتتتتتتتؤول  المخاطر  إدارة وتعتبر 13.2.4
ويتعيّن جا هدددددذا الكدددددأن مراعددددد ة    ،المخاطر  على"  بيتك"  انكشاف  حول  التقارير

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

 إدارة  وظيفتتة  وتعتبر  وم د قر ات تمد ن، وقين م د قرات تمد ن وم د قر التكددددد يدل.
  إلى   بالو تول  اإلدارة لهذه  الستماح مع  األخر   األعمال  وحدا   عن  مستتقلة  المخاطر

 تقييم  إلمكتتانيتتة  معينتتة  بيتتانتتا   طلتتب  أو  طبيعتهتتا   لفهم  والختتارجيتتة  المحليتتة  األنشتتتتتتتتتتتتتتطتتة
 . حيح بشكل  انكشافها   مخاطر

أنظمم وإ راسا  جويم وكددد م م إلدارة الم  قر ج درة ع ى التعّر  ع ى  لد  بيتك 13.2.5

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

 الم  قر دا ل القن .
 ولددددول إلى  ميع  قوق النكدددد ق  لمن ضمن  الحية إدارة المخاطر هو القدرة   13.2.6

الملددرجا التا تنقو  ع ى احتم ل توليد م  قر ع ليم ل قن ، وذل  ق إلضدد جم إلى  

رة الم  قر واإلدارة لددددد حيدم رجع التي رير مق كدددددرة إلى ال من ر ي  ل نم إدا

 Riskالتنفيذيم ، وقحيث تتضدددمن هذه التي رير مع وم   حول منظومم الم  قر  

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

Appetite.ومع ل م أ  انحرا  ل قا ) 
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ا بة تحديد االحتياجات الرضسممالية علا ضسماس مسمتمرى ومر إدارة المخاطر    تقوم  13.2.7

يتضممممن رطار حوكمة  ووتقييم القرارت المتعلقة بقبول ضنواع معينة من المخاطر.  

( مسؤوليات تنظيمية معرفة Risk Governance Frameworkالمخاطر )

بشمكل جيد بالنسمبة ادارة المخاطر والتي يشمار رليعا عادة بخطوط الدفاع الثة  ى 

 وهي:
( والتا تنقو  وظ  ف   ونك ق    Business Lineوحدة األعم ل  : والذ  يتم ل جا خط الدفاع األول

 ع ى احتم ليم   إ م  قر ل قن  ، 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 Functions  وقحيث تاون إدارة الم  قر ملتي م تعلل وتامل وظيفم  ق )

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

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

 ن والتع يم   الرج قيم وجواعد الحوامم،  وهذه الوظ    ملتي م عن  ق الدج   األول. اإللتلان ق ليواني

 

( وها وظيفدم  Internal Audit Function: والدذ  يتم دل جا وظيفدم التددجيإ الددا  ا  خط المدفماع الثمالم 

 ملتي م عن  قا الدج   األول وال  نا.

 الداخلي التدقيق  13.3

 لد   الداخلي  التدقيق   رئيس  إشتتتتتتراف  تحت  باستتتتتتتقاللية  مهامه  الداخلي  التدقيق   يمارس 13.3.1
  وأ تتتتتتتتتتتتتتحتا    العليتا   واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بتزويتد  التداخلي  التتدقيق   إدارة  تقوم،  "بيتتك"

  ومالئمة   فعالة الرئيستتتتتتية  اإلجرائية  الضتتتتتتوابط و   المنظومة ب ن  معقول بت كيد  المصتتتتتتالح
  أي  أو  معلوما   أي  إلى  الو تتتول  حق  لديه  الداخلي  التدقيق   أن  بهاحيث  االلتزام ويتم

 ليس ولكن،  إليه المستتندة  المهام  ألداء  الكاملة  الستتلطة لديه  وكذلك"  بيتك"  في  موظف
 .تنفيذية ياتمسؤول بأي القيام الداخلي  التدقيق لموظف

وأن يكون    ،التتداخلي   التتتدقيق  رئيس  تعيين  عنتتد  اإلدارة  مجلس  موافقتتة  أختتذ  يتعين 13.3.2
  برفع   بتدوره  ويقوم  التداخليين بعتد موافقتة رئيس التتدقيق التداخلي،تعيين المتدققين  

 .وااللتزام التدقيق لجنة إلى تقاريره

 التنظيميتتتتتتتتتتتتتتتتتة الضتتتتتتتتتتتتتتتتتوابط  نظتتتتتتتتتتتتتتتتتام وتفا تتتتتتتتتتتتتتتتتيل نطتتتتتتتتتتتتتتتتتاا  يستتتتتتتتتتتتتتتتتتند أن ويجتتتتتتتتتتتتتتتتتب 13.3.3
 :التالية  العوامل على  الفعالة  واإلجرائية

 .  وثقافتها   األعمال وتعقيد  طبيعة 13.3.3.1
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 .المعامال  وتعقيد  حجم 13.3.3.2

 .المخاطرة  درجة 13.3.3.3

 .السلطة  وتفويض المركزية  الدرجة 13.3.3.4

 االلتتتتتتتتتتتتتتتتتزام ومتتتتتتتتتتتتتتتتد  المعلومتتتتتتتتتتتتتتتتا  تكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتا  وفعاليتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتد  13.3.3.5
 .التنظيمي

 :الداخلي  التدقيق إلدارة األساسية ياتمسؤولال 13.3.4

ق  13.3.4.1  وتقييمهتتتتتتتتتا  الداخليتتتتتتتتتة الرقابتتتتتتتتتة نظتتتتتتتتتم وفاعليتتتتتتتتتة كفايتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن التحقتتتتتتتتتّ
 بتتتتتتتتتتتاألمور المتعلقتتتتتتتتتتتة الداخليتتتتتتتتتتتة الرقابتتتتتتتتتتتة نظتتتتتتتتتتتم أن متتتتتتتتتتتن والتحقتتتتتتتتتتتق 
 ومراجعتهتتتتتتتتتا  مراقبتهتتتتتتتتتا  ويتتتتتتتتتتم بالشتتتتتتتتتمولية تتستتتتتتتتتم واإلداريتتتتتتتتتة الماليتتتتتتتتتة

 .المناسب  الوقت  في

 تتوافتتتتتتتتتتتتق " بيتتتتتتتتتتتتتك" لتتتتتتتتتتتتت الداخليتتتتتتتتتتتتة السياستتتتتتتتتتتتا  أن متتتتتتتتتتتتن التحقتتتتتتتتتتتتق  13.3.4.2
 واألنظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتة والسياستتتتتتتتتتتتتتتتتتا  القتتتتتتتتتتتتتتتتتتوانين متتتتتتتتتتتتتتتتتتع كامتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتكل
 .الصلة  ذا   والتعليما 

 وعمليتتتتتتتتتتتتتتا  ب نشتتتتتتتتتتتتتتطة الخا تتتتتتتتتتتتتتة الفحتتتتتتتتتتتتتتص بتتتتتتتتتتتتتتإجراءا  القيتتتتتتتتتتتتتتام 13.3.4.3
 وأنظمتتتتتتتتتتتتة" بيتتتتتتتتتتتتتك"لتتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتالي بتتتتتتتتتتتتالمركز عالقتتتتتتتتتتتتة ذا  محتتتتتتتتتتتتددة
 .وغيرها   المخاطر وإدارة  الداخلية  الرقابة

يجتتتتتتتتتتوز تكليتتتتتتتتتتف متتتتتتتتتتوظفي التتتتتتتتتتتدقيق التتتتتتتتتتداخلي بتتتتتتتتتت ي مستتتتتتتتتتؤولية ال  13.3.4.4
مستتتتتتتتتتتتتؤولة عتتتتتتتتتتتتتن اقتتتتتتتتتتتتتتراح هيكتتتتتتتتتتتتتل و نطتتتتتتتتتتتتتاا  ن تنفيذيتتتتتتتتتتتتتة. وتكتتتتتتتتتتتتتو 
 التدقيق الداخلي

 المهتتتتتتام متتتتتتن ألي ختتتتتتارجي  بإستتتتتتناد القيتتتتتتام عتتتتتتدم" بيتتتتتتتك" علتتتتتتى يجتتتتتتب كمتتتتتتا 13.3.5
 موافقتتتتتتتتة أختتتتتتتتذ ويتعتتتتتتتتين( Outsourcing) التتتتتتتتداخلي  للتتتتتتتتتدقيق األساستتتتتتتتية

 إستتتتتتتناد" بيتتتتتتتتك" فيهتتتتتتتا يتتتتتتترى  التتتتتتتتي  الحتتتتتتتاالت فتتتتتتتي  بنتتتتتتتك الكويتتتتتتتت المركتتتتتتتزي 
 ذلتتتتتتتتتك يكتتتتتتتتتون  أن وعلتتتتتتتتتى، خارجيتتتتتتتتتة لجهتتتتتتتتتات األنشتتتتتتتتتطة هتتتتتتتتتذه بعتتتتتتتتت 
 .محدودة زمنية ولفترة محددة ألغراض
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 الخارجي التدقيق  13.4

 ستتتتتتتتتتتليمة حوكمتتتتتتتتتتتة بيئتتتتتتتتتتتة بتفعيتتتتتتتتتتتل يقتتتتتتتتتتتوم أن الختتتتتتتتتتتارجي المراجتتتتتتتتتتتع علتتتتتتتتتتتى يجتتتتتتتتتتتب 13.4.1
 وتعيتتتتتتتتين اختيتتتتتتتتار ويتتتتتتتتم". بيتتتتتتتتك" لتتتتتتتتت الماليتتتتتتتة والتقتتتتتتتتارير الستتتتتتتجال  فتتتتتتتتي تتتتتتتتنعكس
 تو تتتتتتتتتتيتي علتتتتتتتتتتى بنتتتتتتتتتتاء المستتتتتتتتتتاهمين قبتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتن الختتتتتتتتتتارجي الحستتتتتتتتتتابا  مراجتتتتتتتتتتع
 .اإلدارة  ومجلس وااللتزام  التدقيق   لجنة

 المناستتتتتتتتتتتبة المعتتتتتتتتتتتايير وضتتتتتتتتتتتع وااللتتتتتتتتتتتتزام التتتتتتتتتتتتدقيق  لجنتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتى يتعتتتتتتتتتتتين حيتتتتتتتتتتتث 13.4.2
 يحقتتتتتتتتتتق  التتتتتتتتتتذي باألستتتتتتتتتتلو  تتتتتتتتتتتتم الختتتتتتتتتتارجي التتتتتتتتتتتدقيق  عمليتتتتتتتتتتة أن متتتتتتتتتتن للتحقتتتتتتتتتتق 

 .(Dual Audit)  المزدوج  التدقيق  مبدأ

 التتتتتتتتتتتتتدقيق  مجلتتتتتتتتتتتتس االدارة لجنتتتتتتتتتتتتة تزويتتتتتتتتتتتتد الختتتتتتتتتتتتارجي المتتتتتتتتتتتتدقق  علتتتتتتتتتتتتى ويتعتتتتتتتتتتتتين 13.4.3
، التتتتتتتتتتتتتتدقيق  تقتتتتتتتتتتتتتارير متتتتتتتتتتتتتن بنستتتتتتتتتتتتتخة اإلدارة مجلتتتتتتتتتتتتتس عتتتتتتتتتتتتتن المنبثقتتتتتتتتتتتتتة وااللتتتتتتتتتتتتتتزام
 وااللتتتتتتتتتتتتزام لتتتتتتتتتتتتدقيق مجلتتتتتتتتتتتس االدارة ل لجنتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتع الختتتتتتتتتتتارجي المتتتتتتتتتتتدقق  ويجتمتتتتتتتتتتتع
 ،حولهتتتتتتتتتتا  مهمتتتتتتتتتتة مالحظتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتن يكتتتتتتتتتتون  قتتتتتتتتتتد ومتتتتتتتتتتا  التقتتتتتتتتتتارير هتتتتتتتتتتذه لمناقشتتتتتتتتتتة
 علتتتتتتتتتتتتتتى ويتعتتتتتتتتتتتتتتين. التنفيذيتتتتتتتتتتتتتتة اإلدارة بحضتتتتتتتتتتتتتتور االجتماعتتتتتتتتتتتتتتا  هتتتتتتتتتتتتتتذه وتكتتتتتتتتتتتتتتون 
 الختتتتتتتتتتارجي المتتتتتتتتتتدقق  متتتتتتتتتتع تجتمتتتتتتتتتتع أن وااللتتتتتتتتتتتزام لتتتتتتتتتتتدقيق مجلتتتتتتتتتتس االدارة ل لجنتتتتتتتتتتة
 .سنويا    األقل على  واحدة مرة  التنفيذية اإلدارة  حضور دون 

وضدددددع اللي لددددد   المن لددددددقم قكدددددأن  قيتددددد  م  ددددد  إدارةيتعددددديّن ع دددددى  13.4.4

(  لما تدددددد  التدددددددجيإ ال دددددد ر ا، وذلدددددد  Rotationإ ددددددراس تدددددددوير  

لضدددم ن عددددن الترا دددا جدددا اإلكددددرا  الدددذ  جدددد يندددت  قلدددق  الددددتمرار 

ماتدددد  التدددددجيإ ال دددد ر ا للددددنوا  قوي ددددم جددددا ت قيددددم نفدددد  م دددد ت  

وع دددددى أن تادددددون هدددددذه اللي لددددد   متواجيدددددم مدددددع اليدددددرار  التددددددجيإ، 

 جا دولم الاوي  ال     الرج قيم  الل درة عن والتع يم    

 تعليمتتتتتتتتتتتتا  عليتتتتتتتتتتتته تفرضتتتتتتتتتتتته بمتتتتتتتتتتتتا  الختتتتتتتتتتتتارجي التتتتتتتتتتتتتدقيق  مكتتتتتتتتتتتتتب تتتتتتتتتتتتتزميل كمتتتتتتتتتتتتا   13.4.5
 - المتتتتتتتتتال استتتتتتتتتواا  هيئتتتتتتتتتة -بنتتتتتتتتتك الكويتتتتتتتتتت المركتتتتتتتتتزي ) وهتتتتتتتتتي الرقابيتتتتتتتتتة الجهتتتتتتتتتا 

 بتقتتتتتتتتتتتتتتديم الختتتتتتتتتتتتتتارجي المتتتتتتتتتتتتتتدقق  قيتتتتتتتتتتتتتتام يجتتتتتتتتتتتتتتوز وال، (والصتتتتتتتتتتتتتتناعة التجتتتتتتتتتتتتتتارة وزارة
 أن متتتتتتتتتن بالت كتتتتتتتتتد" بيتتتتتتتتتتك" يقتتتتتتتتتوم كمتتتتتتتتتا ، "بيتتتتتتتتتتك" لتتتتتتتتتت داخلتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتدقيق  ختتتتتتتتتدما 
 كتتتتتتتتتتتل تتتتتتتتتتتتدويره يتتتتتتتتتتتتم أن ويجتتتتتتتتتتتب، التتتتتتتتتتتتدقيق  نطتتتتتتتتتتتاا  ختتتتتتتتتتتارج األختتتتتتتتتتتر   األعمتتتتتتتتتتتال

 .أقل أو سنوا (  4) أربع
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 Cybersecurityني )براالسمممممميمخمممممماطر نظممممممم ضمممممممن المعلومممممممات واألمممممممن  13.5

Risks)   
  :  (Cybersecurity Risksني )براالسيمخاطر نظم ضمن المعلومات واألمن 

 
يتعدددددددين ع دددددددى م  ددددددد  اإلدارة اعتمددددددد د اتلددددددددتراتي ي   واللدي لدددددددد   والضددددددددواقق  •

 ال  لدم قنظن أمن المع وم   واألمن الليقرانا.  

يتعدددددين ع دددددى م  ددددد  اإلدارة أن يمت ددددد  جددددددرا  ا جيددددد   مدددددن المعرجدددددم وال قدددددرة المتع يدددددم  •

  قم  قر أمن المع وم   واألمن الليقرانا.

هميددددم جيدددد ن اإلدارة التنفيذيددددم قاعددددداد تيدددد رير مت قعددددم ع ددددى م  دددد  اإلدارة التأايددددد ع ددددى أ •
لم ددددد قر أمدددددن المع ومددددد   واألحدددددداث اللدددددديقرانيم وأن اإلدارة التنفيذيدددددم مق عدددددم ع دددددى 

   أحدث التقوار  المتع يم قموا  م هذه الم  قر.

ع دددددى م  ددددد  اإلدارة من جكددددددم نلعدددددم الم ددددد قر ال  لددددددم قدددددأمن المع ومددددد   واألمدددددن  •

قكدددددال منددددتظن  دددد ل ا تم عدددد   الم  دددد  ومرا عددددم ملدددددتوي ت    اللددددديقرانا لدددددت القندددد 
  وات  ه ت   قكدال ملتمر.

ي دددد  ع ددددى القندددد  أن ينكددددىس وظيفددددم ألمددددن المع ومدددد  ، معتمدددددة مددددن م  دددد  اإلدارة،  •

وتاددددون ملدددددتي م عددددن عم يدددد   تانولو يدددد  المع ومدددد  ، يرألدددد   مت لدددددص جددددا أمددددن 
عددددن وضددددع  ال لمددددم، ياددددون ملدددد وت  المع ومدددد   ولديدددد  الم دددد را  والمعرجددددم والافدددد سة 

اللي لدددد   والمعدددد يير ال  لددددم قتنفيددددذ وتكددددد يل ومراجقددددم ضدددددواقق األمددددن اللدددديقرانا قمدددد  
يتم كددددددى مدددددع الددددددتراتي يم القنددددد  ونلعدددددم الم دددددد قر، والتدأاددددددد مدددددن الحلددددددول ع دددددى 
المواجيددددد   ال لمدددددم ع ددددى أ  الدت نددددد س مددددن ت ددددد  اللدي لددددد   مددددع مراعدددد ة التع يمدددد   

قيدددم المعمدددول ق ددد  ونلعدددم الم ددد قر لددددت القنددد . وييدددون قرجدددع التيددد رير إلدددى م  ددد  الرج  
اإلدارة حدددددول جددددددرة القنددددد  ع دددددى إدارة م ددددد قر أمدددددن المع ومددددد   واألمدددددن اللددددديقرانا 

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

 قر األمدددن اللددديقرانا يتعدددين ع دددى مدددوظفا أمدددن المع ومدددد   تدددوجير الدددوعا الددد لن قم دددد •

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

Vendors ).ا م  تق   األمر ،  

يتعدددددين ع دددددى القنددددد  اتلددددددتع نم ق  دددددم   ر يدددددم مت لدلددددددم وملددددددتي م ل ييددددد ن قتييدددددين  •

لددددديقرانا وا تقدددد ر جدددددرة القندددد  ع ددددى موا  ددددم وإدارة م دددد قر أمددددن المع ومدددد   واألمددددن ال
  جا ضدوس أحدث المم رل   الع لميم وذل  قلفم لنويم، وا م  تق   األمر.

يتعددددين إضددددد جم نظددددن إدارة م دددد قر أمددددن المع ومدددد   واألمددددن اللدددديقرانا ل تييددددين اللدددددنو   •

 الدا  ا  

 . Internal Control Review (ICR)    لنظن الرج قم الدا  ا

 

 حوكمة االتزام 13.6

وظيفم   نظرا  تعتقر  ل قنو   الم  قر  إدارة  إق ر  جا  األل ليم  العن لر  من  ل ققيعم    اإللتلان 
ال  لدم لم  قر عدن اإللتلان والتا تكدمل م  قر العيوق   الي نونيم ، أو الرج قيم ، أو الم  قر 
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جا ح ل عدن اإللتلان ق ليوانين   قيت الم ليم ، أو م  قر اللدمعم وغيره  التا جد يتعرف ل    
 والمم رلد   الملدرجيم الل يمم ، وع ي :   ظمم والتع يم   وجواعد الل و  الم ناواألن

  

 . اإللتلانيتعين ع ى م    اإلدارة اعتم د م  ن ومل ولي   اإلدارة المل ولم عن  (1

ع ى الم    اعتم د لدي لدم لضدم ن التلان القن  ق ميع التكدريع   ذا  الع جم قأنكقم   (2

 القن ، مع مرا عم هذه اللي لم قكال دور  والتحيإ من تققيي  . 

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

ع ى إدارة القن  عدن التد ل جا أعم ل إدارة اإللتلان ، مع اإللتلان جا القن  ، ويتعين  

 إعق     ل حي   ل ولول إلى م    اإلدارة. 

يتعين ع ى إدارة اإللتلان إ ق ر م    اإلدارة واإلدارة التنفيذيم الع ي  حول التلان القن   (4

التقوار    ق لتكدريع   والتع يم   والضدواقق الرج قيم ، واق ع ن قكدال دا ن ع ى آ ر

 جا هذا الم  ل. 

قتحديد وتييين المواضيع المتع يم   يتعين ع ى إدارة اإللتلان اليي ن مرة ع ى األجل لنوي    (5

قم د قر عددن اإللتلان التا توا د  القند  و قق القند  قكدأن مددت افد سة إدارة هدذه 

 الم  قر.  

القند  لت د  الم د قر إلى م    تيون إدارة اإللتلان قرجع تيد ريرهد  حول افد سة إدارة  (6

 اإلدارة أو ل نم اإللتلان المنق يم عن الم    ، إن و د . 

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

أن هذه    التكدريع   والتع يم   والضدواقق الرج قيم المتع يم قأنكدقم القن  ، إتّ 

 ليم تظل ج  مم ع ى ع تإ م    اإلدارة واإلدارة التنفيذيم الع ي  جا القن . الملد و
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 المكافآت  منح  وسياسات  نظم:  الخامس  المحور 14

  أنه   من   للت كد "  بيتك "   لتتتتتتتتتتتتتتت   المكافآ    نظام   ومراجعة   وتفعيل   ومراقبة   تصتميم   على   اإلدارة   مجلس   يشترف 
  فيما   اإلدارة   لمجلس   التوجيها    بوضتتتتتتع   والمكافآ    الترشتتتتتتيحا    لجنة   وتقوم .  المطلو    بالشتتتتتتكل   يعمل 
 . بالمكافآ    الصلة   ذا    المسائل   بجميع   يتعلق 

  المكافآ    ستتتياستتتة   بمثابة   وهي "  بيتك "   في   البشتتترية   الموارد   ستتتياستتتا    ضتتتمن   الرواتب   إدارة   ستتتياستتتة   إن 
بنك الكويت  ل   الشتتتركا    حوكمة   تعليما    ضتتتمن   مذكور   هو   كما   المتطلبا    جميع   على   تشتتتتمل   والتي 

  باالعتبار   األخذ   مع   المالية   المكافآ    من   والمكونا    الجوانب   جميع   الستتتتتياستتتتتة   هذه   وتشتتتتتمل المركزي،  
 . الخبرة   أ حا    و   المؤهلين   الفنيين   لجذ    السياسة   تصميم   تم   حيث ،  " بيتك "   في   المخاطر   إدارة   تعزيز 

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

 ثابته   مكافآ  

 :   مت يرة   مكافآ  

 . القصير   المد    على   الحوافز 

 . الطويل   المد    على   الحوافز 

 العليا   لإلدارة   المكافآت   إدارة   في   التوجيهية   المبادئ  14.1

  الستوا   ممارستا    مراعاة   مع   المناستب   المستتو    على   العنا تر   جميع   تعيين   يتم   أن   يجب  14.1.1
 . المماثلة   والمهارا    السوا   في   األجور   ومؤشرا  

 . مستمرة   بصورة   الفعال   األداء   وتحفيز   لتشجيع   المكافآ    استخدام   يجب  14.1.2

  ربطها   وكذلك   اإلدارة   مجلس   حددها   كما   الرئيستتتتتتية   التجارية   باألهداف   المكاف ة   ربط   ينب ي  14.1.3
 . للمخاطر   الزمنى   والمد  "  بيتك "   ب داء 

 . العليا   اإلدارة   مع   المساهمين   مصالح   لتحقيق   تمنح   أن   ينب ي   مكاف ة   أي  14.1.4

  المستتتتتتتتتتتتتتويتتتا    جميع   على   الموظفين   أداء   وقيتتتاس   ولتقييم   األداء   إلدارة   آليتتتة "  بيتتتك "   لتتتد    أن   حيتتتث 
  على   تقوم   العليا   اإلدارة   لمكاف ة "  بيتك "   فلستتتتتفة   أن   كما ،  األداء   مع   المت يرة   المكاف ة   وترتبط   بموضتتتتتوعية 

  ستتتياستتتا    جوانب   أهم   عن   الستتتنوي   التقرير   في   باإلفصتتتاح "  بيتك "   ويقوم ،  المستتتتمر   الفعال   األداء   مكاف ة 
 .  المكافآ    منح   ونظم 
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 والشفافية  اإلفصاح:  السادس  المحور 15

  اإلفصاح سياسة 15.1
 المستتثمرين  وحماية  ستلوكه على  للت ثير  فعالة أداة  هو  اإلفصتاح  نظام أن"  بيتك" يدر  15.1.1

  دقيقة   بمعلوما  والمستتتتتتثمرين  مستتتتتاهميه تزويد"  بيتك" وعلى،  البنك  في ثقتهم وتعزيز
من   والمستتتتتثمرين المستتتتاهمين لتمكين  وذلك،  المناستتتتب  الوقت  وفي  ومفصتتتتلة  وشتتتتاملة
 .وفعالة  مناسبة  بصوره  قراراتهم  واتخاذ"  بيتك"  أداء تقييم

 :يلي  بتما"  بيتك"  ويلتزم 15.1.2

  إلى   للو تتتتتتتتتتتول  الفر تتتتتتتتتتتة لديهم  المصتتتتتتتتتتتالح  أ تتتتتتتتتتتحا  أن من  الت كد 15.1.2.1
 ".بيتك" عن  والصادرة  خارجيا    المتاحة  المعلوما 

  أنشتتتتطة   حول  للستتتتوا   المناستتتتب  الوقت في  باإلفصتتتتاح  معلوما   توفير 15.1.2.2
 ".بيتك"

 .المال  أسواا  وهيئة بنك الكويت المركزي  من  كل ولوائح  تعليما  15.1.2.3

 على  ستنوية الربع  أو  الستنوية  التقارير  في الواردة  والبيانا   المعلوما   نشتر  يجب كما  15.1.3
  العليا  اإلدارة قبل من  المقدمة  المحاضتتتتتتتتترا   وكذلك،  "بيتك" لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   اإللكتروني  الموقع
 .واالنجليزية  العربية  بالل تين

  أستتتتتتتواا  هيئة  لتعليما   وطبقا    والدقيق   المناستتتتتتتب  الوقت  في  باإلفصتتتتتتتاح"  بيتك" ويلتزم 15.1.4
 ستتتتبيل على  ذلك  في بما ،  المعتمدة  الستتتتياستتتتا   وحستتتتب  الصتتتتادرة المواد  بجميع  المال
 :الحصر ال  المثال

 .والتش يلية  المالية  الملكية  حصص 15.1.4.1

 ".بيتك" أهداف 15.1.4.2

 .الرئيسية  الملكية  حصص 15.1.4.3

 .ومكافآتهم التنفيذيين  ينمسؤولال  كبار،  اإلدارة  تفا يل 15.1.4.4

 .المتوقعة  المخاطر 15.1.4.5

 .المصالح  وأ حا   الموظفين بش ن  جوهرية مسائل 15.1.4.6
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  الستتتتتتتتياستتتتتتتتا   ذلك  في بما   المعلوما  عن  اإلفصتتتتتتتتاح ستتتتتتتتياستتتتتتتتة  اإلدارة  مجلس اعتمد 15.1.5
  في   حستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتة  معلومتا  عن لإلعالن"  بيتتك"  قبتل من  اتبتاعهتا   الواجتب  واإلجراءا 

 للكشتف  المناستبة  الضتوابط   وجود  وضتمان،  المصتالح  وأ تحا   المستاهمين أو  الستوا 
  يتماشى  بما "  بيتك" بتتتتتتتتتت   المتعلقة  األساسية  المعلوما  عن  والدقيق   المناسب  الوقت  في
  وتعليمتتتا    بتتتازل  ومتطلبتتتا   المتتتاليتتتة  للتقتتتارير  التتتدوليتتتة  والمعتتتايير  المحليتتتة  اللوائح  مع

  العاشتتتتتتتر   الكتا   في  ورد  وبما  بنك الكويت المركزي   عن  الصتتتتتتتادرة  الشتتتتتتتركا   حوكمة
 .المال  أسواا   لهيئة  التنفيذية  الالئحة من(  والشفافية  اإلفصاح)

 يتضتتتتتمن  التنفيذية اإلدارة و اإلدارة  مجلس ألعضتتتتتاء  إفصتتتتتاح  بستتتتتجل"  بيتك"  ويحتفظ  15.1.6
 .دورية  بصفة تحديثها  مع  الرقابية  الجها   تطلبها   التي  البيانا 

  ونزاهة   ودقة  ستتتتتتتتتتتالمة  ضتتتتتتتتتتتمان  عن  النهاية  في  مستتتتتتتتتتتؤولال هو اإلدارة  مجلس ويعتبر 15.1.7
  لستياستا    الستليم للتنفيذ  الالزمة  واآلليا   الضتوابط   وجود عنها  يكشتف  التي  المعلوما 
  إجراءا    ويتخذ  اإلفصتتتتتتاح بستتتتتتياستتتتتتة  االلتزام  المجلس  يراقب و،  اإلفصتتتتتتاح  وإجراءا 
 .الضرورة عند  تصحيحية

كجزء من مهام الشتتتفافية واإلفصتتتاح، يقوم بيت التمويل الكويتي باإلفصتتتاح في تقريره  15.1.8
م ه   و قرا  الر ي  التنفيذ  ل قن  ونواق  ومل عدي ،  ومع وم    السنوي عن  

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

،وقي ن ألددم س األعضدد س الملددتي ين جا ت    تدد ، عضددويت  جا ل  ن الم     راو ق

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

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

 .إدارة كرا   أ رت

  في   خا تتتتة أو ستتتترية  معلوما  أي عن  باإلفصتتتتاح"  بيتك" يقوم لن،  آخر  جانب ومن 15.1.9
 يمكن  التي  األنظمتة  أو  والمنتجتا   بتالعمالء  المتعلقتة  المعلومتا   عن  وكتذلتك،  طبيعتهتا 

،  األنظمتة  أو  المنتجتا   تلتك  في"  بيتتك"  استتتتتتتتتتتتتتتثمتارا   على  متادي  تت ثير  لهتا   يكون   أن
 يقوم لن  كما .  اآلخرين مع  التنافستتتي  بيتك  موقف  إضتتتعاف عليه ستتتيترتب  الذي األمر

 ستتتتتلبي  ت ثير  لها  يكون  أن شتتتتت نها  من  بيانا  أو  معلوما   أي  عن  باإلفصتتتتتاح"  بيتك"
 غيرها   أو  المالية  والمؤستتستتا   الماليين  المحللين  مثل معينة  لفئا   المالي  المركز على
 .للجمهور عنه  اإلفصاح  قبل
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 المعقدة  الهياكل  ذات  البنوك:  السابع  المحور 16

 الهيكل  على االطالع 16.1

 لهيكتتتتل  كتتتتامتتتتل  اطالع  على  يكونوا  أن  التنفيتتتتذيتتتتة  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  على  يجتتتتب 16.1.1
 لهيكل  التامة  المعرفة إلى  باإلضافة، به  المتعلقة  والمخاطر"  بيتك"بت  الخا ة  العمليا 
  والعالقتتا  ،  كيتتان  أو  وحتتدة  كتتل  أهتتداف  حيتتث  من  المجموعتتة  وتنظيم"  بيتتك"  مجموعتتة
 .األم والشركة  الوحدا  بين الرسمية وغير  الرسمية

  كيانا   بين  وتبادلها   المعلوما  على  للحصتتتتتتتتتتول  وفعالة  ستتتتتتتتتتليمة  ونظم  مقاييس  وجود 16.1.2
  مجلس   على  ويجتب،  عليهتا   الفعتالتة  والرقتابتة  ككتل  المجموعتة  مختاطر  إلدارة  المجموعتة
  في   كيتتتان  كتتتل  قبتتتل  من  ومختتتاطرهتتتا   المنتجتتتا   جميع  تقييم  التنفيتتتذيتتتة  واإلدارة  اإلدارة

 .ككل  المجموعة  كيانا   أساس وعلى  المجموعة

 جديدة هياكل  تأسيس 16.2

 :يلي  لما  مؤكدا   جديدة  هياكل  لت سيس  سياسا "  بيتك" اعتمد 16.2.1

 .الضرورية غير  المعقدة  الهياكل  بناء  تجنب 16.2.1.1

  قانونية   كيانا   ت ستتتتتتتتتتتتتيس على  والرقابة  للموافقة مركزية  إجراءا   وجود 16.2.1.2
  والوفاء  اإلشتتتتتتتتتتراف  على القدرة تشتتتتتتتتتتمل محددة  معايير على  بناء   جديدة

 .وحدة كل الستمرارية  الالزمة  بالمتطلبا 

 نوع  ذلتك  في  بمتا "  بيتتك"  هيكتل  حول  معلومتا   استتتتتتتتتتتتتتتخراج  على  القتدرة 16.2.1.3
 .قانوني كيان  كل  ونشا    ملكية وهيكل  وميثاا 

  شتتتتتتتتتفافية  نقص  ذلك في  بما   المعقد بالهيكل  المقترنة  المخاطر  مالحظة 16.2.1.4
 .التمويل  هياكل وتعقيد  تداخل من  الناشئة  العمليا   مخاطر
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 المساهمين  حقوق   حماية:  الثامن  المحور 17

  أ تتتتتتتتتتتحا    وكذلك  األقلية  حقوا   ذلك في  بما   المستتتتتتتتتتتاهمين  حقوا   حماية اإلدارة  مجلس يضتتتتتتتتتتتمن
بنك الكويت  و  النقد بشتتتتت ن  1968  لستتتتتنة( 32) رقم  القانون   أحكام ضتتتتتوء  في"  بيتك"  في  المصتتتتتالح
 قواعد بشتتتتتت ن بنك الكويت المركزي   تعليما  وكذلك،  وتعديالته  المصتتتتتترفية  المهنة  وتنظيم المركزي 
  والتي   "بيتك" لتتتتتتتتتتتتت   الداخلية  والسياسا   األساسي  النظام والئحة،  الكويتية  البنو   في  الحوكمة  ونظم
 ذا   األخر   والقوانين  المصتتالح  وأ تتحا   المستتاهمين  حقوا   حماية  وأستتس  ضتتوابط  على تشتتتمل
 .  الصلة

  الستتتتتتتتتتتتتتنتة   خالل  عليته  توقيعهتا   تم  التي  المتاليتة  وغير  المتاليتة  بتالجزاءا   بيتان  بتإعتداد"  بيتتك"  ويلتزم
 .العامة  للجمعية  السنوي   االجتماع  في  تالوته ويتم  المالية

 المساهمين حقوق  17.1

  " بيتك" لتتتتتتتتتتتتت   األساسي  النظام  الئحة بتعديل  المتعلقة  القرارا  في  والمشاركة  النظر  حق  17.1.1
"  بيتك"  مستتتتتتتتتتقبل على تؤثر  قد  التي  العادية غير  بالمعامال   المتعلقة  القرارا   وكذلك
  عن  التنازل  أو  أ توله من كبير  جزء بيع أو  االندماج  حاال  مثل  التجارية  أعماله أو

 .  له  تابعة  شركا 

 إن)  والتو تتتتتتتتتتتيا   المالحظا   وإبداء  العامة  الجمعية  اجتماعا   في  المشتتتتتتتتتتتاركة  حق  17.1.2
 .مطلوبة  تحسينا   أية  بخصو (  وجد 

 ".بيتك" في  تجري  جذرية  ت ييرا   أية على  القرار  اتخاذ عملية  في  المساهمة  حق  17.1.3

 .اإلدارة  مجلس  أعضاء من عضو  أي تعيين  بخصو   الرأي عن  التعبير  حق  17.1.4

 تقييم ألغراض  وحديثة  وكافية  ومفصتتتتتلة  وشتتتتتاملة  دقيقة  معلوما  على  الحصتتتتتول  حق  17.1.5
 .بش نها   السليمة  القرارا   اتخاذ و  االستثمارا 

  العامة   الجمعية  اجتماعا   في  المشتتتتتتتتتاركة وكذلك  األستتتتتتتتتهم على  العائد  استتتتتتتتتتالم  حق  17.1.6
 .قراراتها   على  والتصويت

 وأن  بالمستتتتتتتاواة  معهم  التعامل يتم ب ن  األجانب  المستتتتتتتاهمين أو  األقلية  أ تتتتتتتحا   حق  17.1.7
،  بحقوقهم   يتعلق   فيما  تنشتتتتتتت   قد  أخطاء  أو  مخالفا   أي  لمعالجة  الكافية  الفر   يعطوا
 .حقوا  من  للمساهم  الصلة  ذا  واللوائح القوانين  تكفله عما   فضال   هذا
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 المصالح  أصحاب  األطراف  حقوق   حماية:  التاسع  المحور 18

  ويدر  ،  المنظومة   نجاح   في   تستتتتتتهم    تتتتتتلة   ذا    جها    هي (  المستتتتتتاهمين   عدا )   المصتتتتتتالح   أ تتتتتتحا  
  ذلك   في   بما   األطراف   من   للعديد   المشتتتتركة   للجهود   نتيجة   هو "  بيتك "   لتتتتتتتتتتتتتتتتت   النهائي   النجاح   أن   المجلس 
  مع   تجارية   عالقا    لديها   التي   األخر    واألطراف   والمستتتتتتتتتتتتثمرين   والموظفين   والمقترضتتتتتتتتتتتين   المودعين 

 ". بيتك " 

  حقوا   احترام   أهمية   على "  بيتك "   في   المتبعة   والممارستتتتتتتتتتا    والستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتا    المتنوعة   اإلجراءا    وتؤكد 
 . واألنظمة   واللوائح   الصلة   ذا    للقوانين   وفقا    المصالح   أ حا  

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

 . القانونية   المصالح   أ حا    جميع   حقوا   احترام 

  بحيث   الحوكمة   عملية   في   للمشتتتتاركة   المصتتتتالح   أ تتتتحا    أداء   لتعزيز   آليا    وجود   ينب ي 
 ". بيتك "   إلدارة   مسؤول و   فعال   نهج   اتباع   لضمان   تشاورية   عملية   تكون 

 المصالح   أصحاب   حقوق  18.1

 . والمساواة   العدالة   لهم   تضمن   معاملة   على   الحصول   حق  18.1.1

 . الصلة   ذا    للمعلوما    وواضحة   مباشرة   إفصاحا    على   الحصول   حق  18.1.2

 االمتثال   تقييم  18.2

  ور تتتتتتد ،  الدليل   هذا   على   الحفاظ   عن   المستتتتتتؤولة   هي   لحوكمة مجلس االدارة ل   لجنة   تعتبر  18.2.1
  للمراجعتتة   التتدليتتل   يخضتتتتتتتتتتتتتع   أن   ويجتتب ،  " بيتتك "   داختتل   المعنيتتة   األطراف   قبتتل   من   االلتزام 
 "  بيتك " لت   اإللكتروني   الموقع   على   نشره   يتم   كما ،  السنوية 

  ويتم ،  الدليل   بهذا   العمل   وقياس   لتحديد   نظام   بإنشتتتتتاء "  بيتك "   في   الحوكمة   وحدة   قامت   كما  18.2.2
  بتإبال    اللجنتة  تقوم  وبتدورهتا ،  محتواه   في  انتهتا    بت ي   لحوكمتة مجلس االدارة ل   لجنتة  إبال  
 . اإلدارة   مجلس 


