حــوكمــــة الشركـــــــات

تنويه:

يع ــد ه ــذا الدلي ــل استرش ــادي ًّا فق ــط ،وال يمث ــل ف ــي ح ــال م ــن األح ــوال بدي ـ ًـا ع ــن األنظم ــة واللوائ ــح والتش ــريعات الت ــي تصدره ــا
هيئ ــة أس ــواق الم ــال به ــدف تنظي ــم أنش ــطة األوراق المالي ــة ،كم ــا ال يش ــكل مرجع ـ ًا ألي م ــن اإلج ــراءات والمس ــؤوليات القانوني ــة
المترتب ــة عل ــى األط ــراف ذات الصل ــة ف ــي ه ــذه األنش ــطة.
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مقدمة
إن هيئ ــة أس ــواق الم ــال تب ــذل قص ــارى جهده ــا إلرس ــاء قواع ــد الش ــفافية واإلفص ــاح الت ــي تع ــزز م ــن اس ــتقرار ونم ــو الس ــوق،
واس ــتمراراً له ــذا النه ــج ومواكب ــة التط ــور ف ــي معايي ــر الرقاب ــة الدولي ــة فق ــد قام ــت الهيئ ــة ف ــي ش ــهر نوفمب ــر م ــن ع ــام 2015
بإص ــدار تعدي ــات الئحته ــا التنفيذي ــة للقان ــون رق ــم  7لس ــنة  2010بش ــأن إنش ــاء هيئ ــة أس ــواق الم ــال وتنظي ــم نش ــاط األوراق
الماليــة وتعديالتــه والتــي تعــد بمثابــة إعــان انطــاق ســوق األعمــال الكويتــي لمرحلــة جديــدة مــن التنظيــم والرقابــة والتــي تــم
استس ــقاء أس ــاس األف ــكار فيه ــا م ــن أفض ــل الممارس ــات التنظيمي ــة والرقابي ــة العالمي ــة.
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دور حوكمة الشركات وأهميتها
• تتمثـــل قواعـــد حوكمـــة الشـــركات فـــي المبـــادئ والنظـــم
واإلجـــراءات التـــي تحقـــق أفضـــل حمايـــة وتـــوازن بيـــن
مصالـــح إدارة الشـــركات والمســـاهمين فيهـــا وأصحـــاب
المصالــح األخــرى المرتبطــة بهــا .ويكمــن الهــدف األساســي
م ــن تطبي ــق قواع ــد حوكم ــة الش ــركات ف ــي ضم ــان تماش ــي
الشـــركة مـــع أهـــداف المســـاهمين بمـــا يعـــزز مـــن ثقـــة
المس ــتثمرين بكف ــاءة أداء الش ــركة وقدرته ــا عل ــى مواجه ــة
األزمـــات.
• إن قواعــــ ــد حوكمــــ ــة الشركــ ــات تنظــ ــم منهجيـ ــة اتخــ ــاذ
جميـــع القــرارات داخــل الشــركة وتحفـــز وجـــــود الشفافيـــــة
والمصداقيـــة لتلـــك القــــرارات .ومــن أهــم األهــداف إلقـــرار
قواعـــــ ــد حوكمـــ ــة الشركــــ ــات هــ ــو حمايـــ ــة المساهميـــ ــن،
وفـصــــل السلطة بيــــن اإلدارة التنفيذيــــة التي تُس ّيَــــر أعمــال
الشركـــ ــة ومجلـ ــس اإلدارة ال ــذي يعــ ــد ويراجــ ــع الخطــ ــط
والسياســـــات فـــي هـــذه الشـــركة ،بمـــا يضفـــي الطمأنينـــة
ويعـــزز الشـــعور بالثقـــة فـــي التعامـــل معـــه ،كمـــا تم ّكـــن
المس ــاهمين وأصح ــاب المصال ــح م ــن الرقاب ــة بش ــكل فع ــال
عل ــى الش ــركة.

• إن قواعــــد حوكمــــة الشـــــركات الرشيــــدة تقـــوم علــى توثيــق
م ــا يل ــي:
أو ًال -الس ــلوك األخالق ــي :هـــو مـــا يضمـــن االلتـــزام
باألخالقي ــات وقواع ــد الس ــلوك المهن ــي الرش ــيد والت ــوازن
فــي تحقيــق مصالــح كافــة األطــراف ذات العالقــة بالشــركة
والش ــفافية عن ــد ع ــرض المعلوم ــات المالي ــة وغي ــر المالي ــة.
ثانيـ ـ ًا -الرقاب ــة والمس ــاءلة :تأتـــي أهميـــة وضـــع نظـــام
متكامـــل للرقابـــة والمســـاءلة الكتشـــاف االنحرافـــات
ً
فضـــا عـــن أهميـــة تفعيـــل دور أصحـــاب
والتجـــاوزات،
المصالـــح فـــي الرقابـــة علـــى الشـــركة ،والتأكيـــد علـــى أن
اإلفصـــاح والشـــفافية عنصـــران أساســـيان فـــي حمايـــة
حقـــوق أصحـــاب المصالـــح.
ثالث ًا -التنظيم اإلداري الســليم :إن التنظيم اإلداري الســليم
هــو مــا يضمــن توزيــع الصالحيــات والمســؤوليات ،والفصــل
فــي االختصاصــات ،ووضــع نظــام للحوافــز والمكافــآت مــن
خــال تقييــم األداء ســواء للمــدراء أو العامليــن بالشــركة.
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دور حوكمة الشركات وأهميتها
• تتمث ــل أهمي ــة حوكم ــة الش ــركات وفوائده ــا عل ــى الش ــركات
بوج ــه خ ــاص والقط ــاع المال ــي بوج ــه ع ــام فيم ــا يل ــي:
 .1تعزيز الكفاءة اإلدارية للشركات.
 .2الحصول على تمويل بتكلفة أقل.
 .3تعزيز اإلجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق.
 .4دعم الدور االجتماعي للشركات.
 .5تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة.
 .6الحد من مفهوم تعارض المصالح.
• تقــوم قواعــد حوكمــة الشــركات علــى مجموعــة مــن القواعــد
التــي تمثــل األســاس الــذي ترتكــز عليــه ممارســات الحوكمــة
الرشــيدة ،وهــي كمــا يلــي:
القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة.
القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات.

القاع ــدة الثالث ــة :اختي ــار أش ــخاص م ــن ذوي الكف ــاءة لعضوي ــة
مجل ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــة.
القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية.
القاعـــدة الخامســـة :وضـــع نظـــم ســـليمة إلدارة المخاطـــر
والرقابـــة الداخليـــة.
القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية.
القاع ــدة الس ــابعة :اإلفص ــاح والش ــفافية بش ــكل دقي ــق وف ــي
الوق ــت المناس ــب.
القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين.
القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح.
القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء.
القاع ــدة الحادي ــة عش ــرة :التركي ــز عل ــى أهمي ــة المس ــؤولية
االجتماعيـــة.
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نطاق التطبيق
الشـــركات المدرجـــة فـــي البورصـــة والشـــركات المســـاهمة
المرخــص لهــا ســواء كانــت مدرجــة أو غيــر مدرجــة بالبورصــة
باســـتثناء الوحـــدات الخاضعـــة لرقابـــة البنـــك المركـــزي،
والشـــركات غيـــر الكويتيـــة المدرجـــة فـــي البورصـــة وقـــت
صـــدور التعليمـــات.

الشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة
المدرجة
في البورصة

المرخص لها
من قبل الهيئة
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منهجية التطبيق
• راع ــت هيئ ــة أس ــواق الم ــال عن ــد إقراره ــا منهجي ــة تطبي ــق
قواعـــد حوكمـــة الشـــركات أن تتســـم بالمرونـــة وتتســـق مـــع
أفضــل الممارســات الدوليــة المعمــول بهــا ،حيــث إن منهجيــة
التطبيــق ألغلــب القواعــد ســتكون قائمــة علــى مبــدأ االلتــزام
أو التفســير ( ،)Comply or Explainوعلى الشــركات اإلفصاح
عــن مــدى التزامهــا بهــذه القواعــد ،وفــي حــال عــدم االلتــزام
فإن ــه يج ــب أن يت ــم تحدي ــد القاع ــدة والم ــادة الت ــي ل ــم يت ــم
االلتـــزام بهـــا ،مـــع عـــدم اإلخـــال باألحـــكام والنصـــوص
الملزمــة التــي جــاءت فــي القانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن
إنش ــاء هيئ ــة أس ــواق الم ــال وتنظي ــم نش ــاط األوراق المالي ــة
والئحت ــه التنفيذي ــة وتعديالتهم ــا ،أو أي قان ــون أو الئح ــة أو
قواع ــد أو تعليم ــات أو ق ــرارات أخ ــرى.
• واســتثنا ًء مــن مبــدأ االلتــزام أو التفســير الــذي ينطبــق علــى
أغل ــب القواع ــد فإن ــه يج ــب االلت ــزام والتقي ــد بم ــا يل ــي:

 المــواد التــي تقضــي بــأن يكــون مــن بيــن أعضــاء مجلــساإلدارة أعضـــاء يتمتعـــون باالســـتقاللية الـــواردة فـــي
القاعـــدة األولـــى (بنـــاء هيـــكل متـــوازن لمجلـــس اإلدارة).
 القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية. القاع ــدة الخامس ــة :وض ــع نظ ــم س ــليمة إلدارة المخاط ــروالرقاب ــة الداخلي ــة.
 القاعـــدة الســـابعة :اإلفصـــاح والشـــفافية بشـــكل دقيـــقوفـــي الوقـــت المناســـب.
 القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين.ويتعيـــن علـــى الشـــركة االلتـــزام بتطبيـــق القواعـــد الســـابقة،
وفــي حــال عــدم االلتــزام بالتطبيــق تتعــرض الشــركة للجــزاءات
المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون رقـــم  7لســـنة  2010بشـــأن
إنش ــاء هيئ ــة أس ــواق الم ــال وتنظي ــم نش ــاط األوراق المالي ــة
والئحتـــه التنفيذيـــة وتعديالتهمـــا.

حوكمة الشركات

القواعد التي تقوم على مبدأ االلتزام والتطبيق:
المواد التي تقضي بأن
يكون من بين أعضاء
مجلس اإلدارة أعضاء
يتمتعون باالستقاللية
الواردة في القاعدة
األولى (بناء هيكل
متوازن لمجلس اإلدارة).

القاعدة الرابعة :ضمان
نزاهة التقارير المالية.

القاعدة الخامسة:
وضع نظم سليمة إلدارة
المخاطر والرقابة
الداخلية.

القاعدة السابعة:
اإلفصاح والشفافية
بشكل دقيق وفي الوقت
المناسب.

القاعدة الثامنة :احترام
حقوق المساهمين.

القواعد التي تقوم على مبدأ االلتزام أو التفسير:
القاعدة األولى:
بناء هيكل
متوازن لمجلس
اإلدارة (باستثناء
المواد التي
تقضي بأن
يكون من بين
أعضاء مجلس
اإلدارة أعضاء
يتمتعون
باالستقاللية)

القاعدة الثانية:
التحديد
السليم للمهام
والمسؤوليات

القاعدة الثالثة:
اختيار اشخاص
من ذوي الكفاءة
لعضوية
مجلس
اإلدارة واإلدارة
التنفيذية

القاعدة
السادسة:
تعزيز السلوك
المهني والقيم
األخالقية

القاعدة
التاسعة :إدراك
دور أصحاب
المصالح

القاعدة
العاشرة :تعزيز
وتحسين األداء.

القاعدة
الحادية
عشرة :التركيز
على أهمية
المسؤولية
االجتماعية
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متطلبات رقابية
• يُعمـــل باألحـــكام الـــواردة فـــي قواعـــد حوكمـــة الشـــركات
ابتـــدا ًء مـــن .2016/6/30
• يتعيـــن أن يتـــم تزويـــد الهيئـــة  -قطـــاع االشـــراف :إدارة
تنظيــم وحوكمــة الشــركات  -بشــكل ســنوي بمــا يفيــد تنفيــذ
المتطلبــات الــواردة فــي قواعــد حوكمــة الشــركات الصــادرة
ع ــن الهيئ ــة عل ــى أن يق ــدم أول تقري ــر ف ــي م ــدة أقصاه ــا
عش ــرة أي ــام عم ــل م ــن تاري ــخ العم ــل به ــذه القواع ــد.
• يح ــق للهيئ ــة أن تطل ــب تزويده ــا بأي ــة معلوم ــات أو بيان ــات
إضافيـــة تراهـــا الزمـــة للتأكـــد مـــن مـــدى االلتـــزام بكافـــة
المتطلب ــات ال ــواردة ف ــي ه ــذه القواع ــد.

حوكمة الشركات
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