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الحوكمة في البنوك الكويتية
Corporate Governance in Kuwaiti Banks



محاور العدد:

• التع��ف بالحوكمة وأهميتها في كل من القطاع
 الخاص والقطاع الحكومي.

• قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكویتیة.

• جوانب وآلیات الحوكمة في بنك الكویت المركزي.

• تعليمات بنك الكویت المركزي الصادرة خالل
 السنوات األخيرة للبنوك الكويتية بشأن الحوكمة.



التع��ف بالحوكمة وأهميتها في كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي 

وفي ضوء ما شھده العالم من تحوالت،  خاصة في دور القطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة، وألھمیة 
الدور الذي تلعبه الشــركات في الحیاة االقتصادیة، ت�اید االھتمام بموضوع الحوكمة. وقد كشــفت األزمة 
المالية العالمية في عام 2008 عن أن ضعف معا�یر الحوكمة واإلخفاق في تط�يق الممارسات الســليمة 
كان من ضمن مجموعة العوامل التي ســاهمت في اندالع األزمة، وبالتالي أصبح تطو�ر معا�ير الحوكمة 

مطلبًا عالمًيا ضمن معا�ير إصالح القطاع المالي.

أھمیة حوكمة الشركات:
• حمایة الشركات من مخاطر عديدة، ومن أھمھا مخاطر السمعة.

• سھولة الوصول إلى التمو�ل بتكلفة منخفضة.
• وجود عالقات ارتباط إیجا�یة قویة �ین قواعد ونظم الحوكمة وســالمة النظم المالیة التي تشــكل عنص�ًا 

أساسيًا في المفھوم الكلي لالستق�ار المالي.

مقدمة
 

ُتعتبر الحوكمة منھًجا إصالحًيا وآلیة عمل تھدف إلى ترسیخ ن�اھة المعامالت المالیة بما یخدم االقتصاد 
والن�اھة  العدالة  توفر  ومدى  السليمة  لإلدارة  أساسي  مؤشر  وھي  المالي،  االستق�ار  ويع�ز  الوطني 
والشفافیة. وتمثل الحوكمة الرشیدة القاعدة األساسیة التي �نطلق منھا جھود اإلصالح المالي واإلداري. 
ورغم االختالف في نطاق تط�یق معا�یر ومبادئ الحوكمة �ین القطاعین العام والخاص، إال أن تط�یقھا 

لدى القطاع العام ال یمكن أن یكون بمع�ل عن المطبّق لدى القطاع الخاص.

لتحقیق  ال��ادة  دور  وإعطائه  االقتصادي  النشاط  في  الخاص  القطاع  دور  الرشیدة  الحوكمة  تع�ز  كما 
مساھمة فعالة في عملیة التنمیة االقتصادیة.

في هذا العدد، نسلط الضوء بشكل محدد على الحوكمة في البنوك الكويتية.

تع��ــف حوكمــة الشــركات: ھــي األســالیب التي تدار بھا الشــركات من خــالل مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفیذیــة العلیــا والتــي تحــدد كیفیــة وضــع أھداف الشــركة وأســالیب تشــغیلھا والرقابــة الذا�یة على 
أنشــطتھا لحمایــة أصولھــا وممتلكا�ھا وحمایة المســاھمین  (Stakeholders) وحقوق األط�اف المعنية 

(Shareholders)  مع االلت�ام بالعمل وفقًا للقوانین والنظم الســائدة.



الحوكمة في القطاع الحكومي (المؤسسات والجهات الحكومية)

قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكویتیة

الدور المنوط بمجلس اإلدارة:

هي إخضاع نشاط الجھاز الحكومي إلى مجموعة القوانین والنظم والسیاسات واإلج�اءات التي 
تستھدف تحقیق االنضباط المؤسسي في إدارة الجھات الحكومیة بتحدید مسؤولیات وواجبات 
غرض  لتحقیق  وذلك  الجھات،  ھذه  في  التنفیذیة  واإلدا�ات  العلیا  اإلدا�ات  في  المسؤولین 
المحافظة على المال العام الذي ُیعتبر إحدى أدوات الدولة في القیام بوظائفھا، بما في ذلك 
تحسین جودة الخدمات التي تقدمھا لمواطنیھا استنادًا إلى مجموعة المؤش�ات لقیاس األداء في 

ضوء قوانین ونظم واضحة.

�تضمن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية المحاور التالية:

1. مجلس اإلدارة
2. القيم السلوكية وتعارض المصالح 

3. اإلدارة التنفيذية العليا
4. إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية

5. ُنظم وسياسة منح المكافآت
6. اإلفصاح والشفافية

7. البنوك ذات الهياكل المعقدة
8. حماية حقوق المساهمين

9. حماية حقوق األط�اف المعنية

وضع األھداف االست�ا�یجیة وخطط العمل واالضطالع بكامل مسؤوليا�ه تجاه البنك.
التركیز على إدارة المخاطر وحوكمتھا، وتع��ز نظم الرقابة الداخلیة.

ترسیخ مبدأ استقاللیة مجلس اإلدارة.
حمایة حقوق صغار المساھمین.

تطو�ر الثقة العامة في إدارة البنك.
تجنب المخاطر غیر المحسوبة وحمایة المودعین واالستق�ار المالي.

تشكیل مجموعة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 
وضع مبادئ ُنظم وسیاسة المكافآت وربطھا بأداء البنك على المدى الطو�ل.

تع��ز معا�یر اإلفصاح والشفافیة. 
تع��ز دور ومسؤولیات اإلدارة التنفیذیة.



جوانب وآلیات الحوكمة في بنك الكویت المركزي

مهام ومسؤوليات الهيئة العليا للرقابة الشرعية
الهيئة  وتختص  المركزي.  الكويت  بنك  إدارة  لمجلس  مباشرة  الشرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  �تبع 

بالمهام واالختصاصات التالية:

• إبداء ال�أي وتقديم المشورة للبنك المركزي فيما ُيعرض عليها بشأن:

المالية  والمؤسسات  البنوك  و�ين  المركزي  البنك  �ين  �تم  التي  المالية  المعامالت  شرعية   -
اإلسالمية مثل أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة.

- التعليمات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

تضمن قانون بنك الكويت المركزي، رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي 
و�نظيم المهنة المصرفية وتعديالته، األحكام األساسية التي تشكل المحاور األساسية لحوكمة 
البنك المركزي، على أن يكملها ما يضعه مجلس إدارة البنك من لوائح وقواعد لتنظيم أعمال البنك.

كذلك تشكل القوانين والنظم الحكومية األخرى ذات الصلة بأعمال البنك المركزي أطً�ا �نظيمية 
مجال  في  المركزي  الكويت  بنك  في  بالحوكمة  الصلة  ذات  األعمال  من  أخرى  جوانب  تحدد 

التدقيق والرقابة المالية واإلفصاح.

المالية  والمؤسسات  البنوك  تقدمها  التي  والخدمات  للمنتجات  عامة  شرعية  إرشادات  اقت�اح   •
اإلسالمية.



الداخلي  الشرعي  والتدقيق  الشرعية،  الرقابة  هيئات  ألعمال  المنّظمة  واإلرشادات  التعليمات  اقت�اح   •
والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية.

المالية  والمؤسسات  البنوك  في  الشرعية  الرقابة  هيئات  لعضوية  المرشحين  على  المسبقة  الموافقة   •
اإلسالمية.

•إبداء ال�أي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو م�اكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي 
اإلسالمي.

•إبداء ال�أي في أية أمور أخرى مرتبطة بالعمل المصرفي والمالي اإلسالمي أو بشؤون الوحدات الخاضعة 
لرقابة بنك الكويت المركزي التي ُتعرض عليها.

:هذا، وُيمكن االطالع على التعليمات المشار إليها من خالل ال�ابط التالي
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• البت في الخالفات التي قد تحدث �ين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية أو المؤسسات 
المالية اإلسالمية، أو في حال عدم توصل تلك الهيئات ل�أي شرعي محدد في مسألة مع�وضة عليها، والتي 

تحال إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية من مجالس إدا�ات تلك البنوك والمؤسسات المالية.



تعليمات بنك الكویت المركزي الصادرة خالل السنوات األخيرة للبنوك الكويتية بشأن الحوكمة

في إطار مواكبة التطو�ات في معا�ير الرقابة المصرفية الدولية التي تستهدف تع��ز معا�ير الحوكمة 
في البنوك، قام بنك الكويت المركزي خالل السنوات األخيرة �إصدار التعليمات التالية للبنوك الكويتية:

في شهر �ونيو من عام 2012 أصدر بنك الكويت المركزي مجموعة قواعد ونظم الحوكمة في البنوك 
الكويتية  والتي استندت إلى ما ُنشر عن لجنة با�ل حول "مبادئ تع��ز حوكمة الشركات" في أكتوبر من 
والتوصيات  المكافآت",  "نظم  بشأن  المالي  االستق�ار  مجلس  عن  الصادرة  المبادئ  وكذلك   ،2010 عام 

الصادرة عن البنك الدولي في نفس العام.

ق�ر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتا��خ 2016/6/20 إصدار تعليمات بشأن "حوكمة 
لتحل محل  اإلسالمية،  البنوك  أعمال  يخص  فيما  اإلسالمية" وذلك  الكويتية  البنوك  الشرعية في  الرقابة 
التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتا��خّي 6/15 و 2003/6/19 في شأن قواعد وش�وط تع�ين 
واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية اإلسالمية وتكون مكّملة لما جاء في تعليمات 

قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في �ونيو 2012.

تعليمات  المركزي في مجال م�اجعة وتحديث ما يصدره من  الكويت  لبنك  المستمرة  الجهود  إطار  في 
وضوابط رقا�ية بما يتماشى مع تبني وتط�يق أفضل الممارسات في مجال العمل المصرفي والمالي، 
وفي إطار م�اجعة تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في �ونيو 2012 وذلك 
بغرض تحديثها في ضوء آخر ما صدر من معا�ير رقا�ية دولية في مجال الحوكمة السليمة، ومنها الورقة 
الصادرة عن لجنة با�ل للرقابة المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك، وفي ضوء صدور قانون 
الشركات رقم (1) لسنة 2016 بما تضمنه من أحكام بشأن الحوكمة والتي تجيز للجهات الرقا�ية اشت�اط 

وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدا�ات الشركات الخاضعة لرقابتها، فقد اعتمد مجلس

تعليمات بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية – �ونيو 2012

تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية اإلسالمية – ديسمبر 2016

تعليمات معّدلة بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية – سبتمبر 2019



هذا، وقد استهدفت التعليمات من إضافة أعضاء مجالس اإلدارة المستقلين في تشكيل مجالس اإلدارة 

في البنوك ترسيخ مبدأ استقاللية أعضاء مجالس اإلدارة الذي ُيعد من أسس ممارسات الحوكمة السليمة، 

حيث تضمنت التعليمات المحدثة تع��فًا للعضو المستقل وتحديد ش�وط االستقاللية وذلك تأكيدًا التخاذ 

الق�ا�ات بتجرد وموضوعية لما هو في مصلحة البنك وعدم تع��ضه للمخاطر والمحافظة على الثقة العامة 

أربعة  المستقلين عن  األعضاء  يقل عدد  أال  أيضا  التعد�ل  المالي. كما تضمن  البنك وتع��ز االستق�ار  في 

أعضاء وبما ال ي��د عن نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد األعلى المسموح به بموجب قانون الشركات. 

هذا، ويجوز بموجب هذه التعديالت أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضو�ن ا�نين بداية من تا��خ 30 

�ونيو 2020، وعن أربعة أعضاء بداية من تا��خ 30 �ونيو 2022، وذلك من أجل عدم إحداث طلب مفاجئ 

على األعضاء المستقلين والسماح للبنوك بالتد�ج في تط�يق هذا التعد�ل.

إدارة المخاطر، وبشكل محدد ما يتعلق باإلطار العام لهذه  التأكيد على  التعليمات  كذلك تضمن تحديث 

الحوكمة وذلك من خالل تحديد مسؤوليات �نظيمية ُمعرفة بشكل جيد بالنسبة إلدارة المخاطر، إضافة إلى 

التأكيد على أهمية مواجهة مخاطر ُنُظم أمن المعلومات واألمن الس�ب�اني في ظل المخاطر المقترنة 

بالتطور المتسا�ع للتقنيات المستخدمة في مجال العمل المصرفي. 

إدخال تعديالت على تعليمات قواعد   ،2019/9/10 بتا��خ  المنعقدة  المركزي بجلسته  الكويت  بنك  إدارة 

ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية والتي �تمثل في إضافة األعضاء المستقلين في تشكيل مجالس 

إدا�ات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط 

بمجالس اإلدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة االلت�ام في إطار إدارة المخاطر الكلية للبنك.



وفي إطار إدارة المخاطر الُكلية، فقد شملت التعديالت إضافة وظيفة االلت�ام وهي من المبادئ 

المهمة ضمن أطر الحوكمة السليمة في ضوء ط�يعة وحساسية المخاطر الناجمة عن عدم الت�ام 

البنوك بالقوانين والنظم والتعليمات والتي تشمل مخاطر العقوبات القانونية والمخاطر المالية 

ومخاطر السمعة. 

كما تم التأكيد من قَبل بنك الكويت المركزي على األهمية الخاصة لحوكمة البنوك بالنسبة لكل 

بنك وللقطاع المصرفي، حيث تشكل الحوكمة الفعالة إحدى الركائز األساسية لسالمة ممارسات 

العمل المصرفي، األمر الذي يجعل من تط�يق الحوكمة الفعالة أحد المتطلبات الداعمة لتع��ز 

االستق�ار المالي، حيث إن القطاع المصرفي في دولة الكويت يشكل عصب النظام المالي.

ومن جانب آخر، أعلن البنك المركزي أنه في ضوء صدور الالئحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 

2019 بشأن �نظيم تبادل المعلومات اال�تمانية، فقد أصدر مجلس إدارة البنك ق�ا�ًا بشأن ضوابط 

قيد شركات تبادل المعلومات اال�تمانية التي ُ�رخص لها بم�اولة نشاط تقديم خدمات اإلبالغ عن 

اال�تمان والتصنيف اال�تماني وفقًا للقانون المشار إليه، كما أصدر ق�ا�ًا بشأن القواعد والضوابط 

اال�تمانية  المعلومات  شركات  إدارة  مجالس  لعضوية  المرشحين  في  المطلوبة  بالخبرة  الخاصة 

ومن يفوضهم مجلس إدارة الشركة من أعضائه أو من الغير للقيام بعمل معّين أو اإلش�اف على 

وجه من وجوه نشاط الشركة. كذلك تضمن الق�ار أيضًا الش�وط الواجب توافرها فيمن ُيعّين رئيسًا 

للجهاز التنفيذي في الشركة أو نوابه أو مساعديه.



وُيمكن االطالع على التعليمات المشار إليها من خالل ال�ابط التالي:

https://www.cbk.gov.kw/ar/images/governance-inst_v00_tcm11-144645.pdf



المصادر 

• الورقة المقّدمة من بنك الكويت المركزي حول دور الحوكمة في تفعيل أدوار األجهزة الرقا�ية ومدى فعالية 

نظم الرقابة بالجهات الحكومية في تقليل الهدر في اإلنفاق العام ومكافحة الفساد (مؤتمر الحوكمة، اإلطار 

التش��عي والمالي – دولة الكويت 2017).

ال�يانان الصحفيان الصاد�ان عن بنك الكويت المركزي بشأن كل من:

• تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية اإلسالمية – ديسمبر 2016

.• تعليمات معّدلة بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية – سبتمبر 2019

.
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