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األموال استنادا إلى المعلومات التي تم اإلفصاح عنها.

وتج���در اإلش���ارة إل���ى أن أح���د أس���باب ح���دوث االختالالت 
يرج���ع  الش���ركات  بع���ض  ف���ي  والمحاس���بية  المالي���ة 
بشكل أساس���ي إلى افتقار إدارة الش���ركة إلى تطبيق 
الممارس���ات الس���ليمة في مج���ال اإلفصاح والش���فافية، 
باإلضاف���ة إل���ى نقص ف���ي السياس���ات واإلج���راءات التي 
تتبعها الش���ركات ف���ي اإلفص���اح الدقيق وف���ي الوقت 
المالئم عن كافة المسائل التي تتعلق بالموقف المالي 
للشركة وأنشطتها ومعلوماتها اإلدارية والتشغيلية 
ويترتب على ذلك »أن اإلفصاح الدقيق والش���فافية في 
الوقت المناسب تعد أحد أهم قواعد حوكمة الشركات 
التي تتيح للمس���اهمين ممارسة حقوقهم على الوجه 

األكمل«.

الحوكمة من وجهة نظر المؤسسات الحكومية الكويتية

الحوكم���ة وفق���ا لتعري���ف بن���ك الكويت المرك���زي هي: 
»مجموعة من النظم والهياكل التنظيمية والعمليات 
الت���ي تحق���ق االنضب���اط المؤسس���ي وفق���ا للمعايي���ر 
والمبادئ العالمية، وذلك من خالل تحديد مس���ئوليات 
وواجبات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للش���ركة مع 
األخذ باالعتبار حماية حقوق المس���اهمين واألطراف ذات 

العالقة«.

ويتمي���ز ه���ذا التعريف بالخصائ���ص التالي���ة: االنضباط، 
الشفافية واإلفصاح، االستقاللية، المسائلة، المسئولية 

االجتماعية، والعدالة.

نظ���را ألهمية قواعد حوكمة الش���ركات وم���دى تأثيرها 
على النش���اط االقتصادي، فقد اهتم الُمشرع الكويتي 
بالن���ص ف���ي المرس���وم بقان���ون رق���م 25 لس���نة 2012 
بإص���دار قان���ون الش���ركات والُمع���دل بالقان���ون رقم 97 
لس���نة 2013 عل���ى إلزام الجهات الرقابي���ة بوضع قواعد 
حوكمة الش���ركات الخاضع���ة لرقابتها بما يحقق أفضل 
والمس���اهمين،  اإلدارة  مصال���ح  بي���ن  وت���وازن  حماي���ة 

وأصحاب المصالح األخرى المرتبطة بها.

وقد أورد الُمش���رع الكويتي بقانون الشركات قاعدتين 
م���ن قواع���د الحوكم���ة تتعل���ق باإلفص���اح والش���فافية 

بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وهي:

إل���ى  1 - ال يج���وز ألعض���اء مجل���س اإلدارة أن يفصح���وا 
المس���اهمين ف���ي غي���ر اجتماع���ات الجمعي���ة العامة أو 
إلى الغير عما وقفوا عليه من أس���رار الش���ركة بس���بب 
مباشرتهم إلدارتها وإال وجب عزلهم ومساءلتهم عن 

تعويض األضرار الناتجة عن المخالفة.

2 - ال يج���وز لرئي���س أو عضو مجلس اإلدارة أن يس���تغل 
المعلوم���ات الت���ي وصل���ت إلي���ه بحك���م منصب���ه ف���ي 

الحصول على فائدة لنفسه أو غيره.

اإلفصاح والشفافية في ضوء تعليمات هيئة أسواق المال

المتعلق���ة باإلفص���اح والش���فافية  التعليم���ات  ته���دف 
الص���ادرة ع���ن هيئة أس���واق المال إلى تحقي���ق األهداف 

التالية:

تعريف اإلفصاح والمعلومات الجوهرية

ع���ن  الكش���ف  عملي���ة  يتضم���ن  اإلفص���اح  مفه���وم 
المعلومات الجوهري���ة )المالية وغير المالية( التي تهم 
المس���تثمرين وأصح���اب العالق���ة والمصال���ح، حيث يتم 
اإلفص���اح على أس���اس دوري )فت���رات مالية مح���ددة( أو 

بش���كل ف���وري عن���د حدوث أمر م���ا، وذلك حت���ى تكون 
المعلوم���ات متواف���رة في نفس الوق���ت لكافة األطراف 
المعني���ة، وحتى ال يق���وم طرف باس���تغالل المعلومات 

قبل األطراف األخرى.

إن تعري���ف المعلوم���ات الجوهري���ة وفقا لهيئة أس���واق 
الم���ال في دول���ة الكوي���ت ه���ي أي معلوم���ات متوافرة 
ل���دى الجه���ة المص���درة بش���أن أنش���طتها وهويته���ا 
ومركزه���ا المال���ي أو إدارته���ا وغير متاح���ة للجمهور أو 
للمتداولين، وتك���ون المعلومات ذات تأثير على أصول 
الجه���ة والتزاماته���ا ووضعه���ا المال���ي أو اإلط���ار العام 
ألعمالها، وقد تؤدي إلى تغيير في أسعار وحجم تداول 
األوراق المالي���ة لتلك الجهة أو جذب أو اإلحجام من قبل 
المتداولي���ن على تل���ك األوراق المالي���ة أو التي قد تؤثر 

على قدرة الجهة المصدرة في الوفاء بالتزاماتها.

أم���ا بن���ك الكوي���ت المرك���زي فق���د ع���ّرف المعلوم���ات 
الجوهرية بأنها أي معلومات قد تؤثر على قيمة أسهم 
الش���ركة أو أي معلوم���ات قد يؤثر ع���دم اإلفصاح عنها 
على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي 

تلك المعلومات.

أهمية اإلفصاح والشفافية

يعد اإلفصاح الدقيق من أهم الطرق الرئيسية لمتابعة 
نش���اط الش���ركة وتقييم أدائها، إذ إنه يساعد كل من 
المس���اهمين والمس���تثمرين والجمه���ور ف���ي معرف���ة 
هيكل وأنش���طة الشركة بما يترتب عليه جذب رؤوس 
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1 - تقوية دعائم السالمة المالية للشركة بشكل خاص 
وللقطاع المالي بشكل عام.

2 - توفي���ر المعلوم���ات والبيان���ات لجمي���ع المهتمي���ن 
بالشركة سواء كانوا مستثمرين حاليين أو محتملين.

3 - تحقيق المتابعة المستمرة لما يحدث داخل الشركة.

اإلدارة واإلدارة  تس���هيل عملي���ة مس���ائلة مجل���س   -  4
التنفيذية.

المبادئ المرتبطة باإلفصاح والشفافية

ولتحقيق األهداف الس���ابقة، أوردت هيئة أس���واق المال 
العدي���د م���ن مب���ادئ الحوكمة الت���ي تتعل���ق باإلفصاح 

والشفافية والواجب تطبيقها في الشركات. وهي:

المبدأ األول: يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسات 
ولوائح لإلفصاح الدقيق والشفافية

يجب أن تتفق هذه السياس���ات م���ع أحكام القانون وأي 
تعليم���ات ص���ادرة ع���ن الجه���ات الرقابي���ة والت���ي تحدد 
جوان���ب ومج���االت اإلفص���اح فيم���ا يتص���ل بالموضوعات 
أو العناص���ر الت���ي يتعي���ن اإلفص���اح عنها وذل���ك وفقا 

للشروط التالية:

1 - يج���ب أن يضع مجلس اإلدارة سياس���ات ونظم عمل 
اإلفصاح والشفافية وفق ما يلي:

	•أن تكون معتمدة من مجلس اإلدارة.

	•أن تتضمن أس���اليب اإلفصاح الوضع المالي للش���ركة 

واألداء والملكية.

	•أن تتضم���ن اآللي���ات كيفي���ة اإلفص���اح بش���فافية ع���ن 
كاف���ة المعلومات ف���ي الوقت المناس���ب لكافة أصحاب 

المصالح.

	•أن تكون المعلومات والبيانات صحيحة وغير مضللة.

بتصني���ف  تق���وم  الت���ي  اآللي���ات  عل���ى  تش���تمل  أن  •	
المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها من حيث طبيعتها 
)معلومات مالية أو غير مالية( أو من حيث دورية اإلفصاح 

عنها باإلضافة إلى المعلومات الجوهرية.

2 - مراجع���ة سياس���ات وآلي���ات اإلفص���اح بش���كل دوري 
للتأكد من مطابقتها التعليمات الجهات الرقابية.

3 - إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات التي 
يج���ب اإلفص���اح عنه���ا من حي���ث طبيعته���ا ومن حيث 

دورية اإلفصاح عنها.

4 - أن يت���م اإلفصاح عن المعلوم���ات الخاصة بأي أحداث 
جوهرية بما يتفق وتعليمات كافة الجهات الرقابية.

5 - أن يت���م إعداد تقرير س���نوي يتضمن مركز الش���ركة 
المالي ونتائج األعمال وأنش���طة الش���ركة وأية تغييرات 

في هيكل رأس المال.

المبدأ الثاني: يجب أن تتمتع المعلومات والبيانات 
التي يتعين اإلفصاح عنها بالدورية والشفافية

م���ن أه���م المعلومات والبيان���ات التي يتعي���ن اإلفصاح 
عنها من قبل الش���ركة للمس���اهمين والمس���تثمرين 

الحاليين والمحتملين وذلك من خالل وس���ائل اإلفصاح 
المالئم���ة وبصف���ة خاصة الموق���ع االلكتروني للش���ركة 
باعتب���اره المصدر الش���امل والرئيس���ي للمعلومات عن 

الشركة هي:

	•التقاري���ر المالي���ة المع���دة وفقا للمعايير المحاس���بية 
الدولي���ة المعتمدة م���ن قبل هيئة أس���واق المال مثل: 
قائم���ة المرك���ز المالي، قائم���ة الدخل، قائم���ة التدفقات 
النقدية، قائمة التغيير في حقوق المساهمين، وغيرها 

من التقارير المالية.

	•الخطة المستقبلية للشركة وإستراتيجيتها.

	•النتائ���ج التش���غيلية وم���ا يرتب���ط به���ا من مؤش���رات 
ونسب مالية.

	•التاري���خ المتخ���ذ كأس���اس لمن���ح توزيع���ات األرباح إلى 
مالكي األس���هم المس���جلين في س���جل المساهمين 

في الشركة.

	•هي���كل رأس المال المصرح ب���ه، ورأس المال المدفوع 
والتعدي���الت التي قد تطرأ على هيكل رأس المال )في 

حال إصدار أسهم أو سندات(.

	•األوراق المالي���ة المملوك���ة في الش���ركة أو في أي من 
الش���ركات التابع���ة أو الزميلة من قب���ل أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

	•الس���عر الس���وقي لسهم الش���ركة عن كافة سنوات 
اإلدراج ف���ي س���وق الكويت ل���أوراق المالية أو أي س���وق 

مالي خارج دولة الكويت ُمدرجة فيه أسهم الشركة.

	•التعدي���الت عل���ى النظ���ام األساس���ي أو عل���ى م���واد 
تأسيس الشركة أو على أغراضها.

	•عمليات البيع الجوهرية ألصول الشركة التي تمت من 
خالل تعامالت مالية غير عادية.

	•تقارير التحليالت المالية المعدة بواسطة بيوت الخبرة 
المستقلة وتقارير وكاالت التصنيف حال توافرها.



اإلفصاح والشفافية  إضاءات مالية ومصرفية

	•مالحظ���ات وتحلي���الت اإلدارة على المعلوم���ات المالية 
وغير المالية.

	•تقارير عن المخاطر المحتمل تعرض الشركة لها.

	•أسماء كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
ولجنة الرقابة الشرعية.

	•أس���ماء مراقب���ي الحس���ابات الخارجيي���ن، وس���لطات 
اإلش���راف الرقابي���ة التي ترخص وتنظم أعمال الش���ركة 

سواء في دولة الكويت أو خارجها.

أعضائ���ه )عض���و  اإلدارة وتحدي���د  تش���كيل مجل���س  •	
مستقل أو تنفيذي أو غير تنفيذي(.

الش���ركة  إدارة  مجل���س  أعض���اء  وخب���رات  مؤه���الت  •	
وإدارته���ا التنفيذية، ومدى التزامهم بحضور اجتماعات 

المجلس.

	•مؤشرات األداء الموضوعية، وآلية التقييم الموضوعية 
لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

	•وص���ف مختص���ر الختصاص���ات لج���ان مجل���س اإلدارة 
الرئيس���ية والمهام المنوطة بها، مع ذكر أس���ماء هذه 

اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.

	•نظام الحوكم���ة المعتمد من مجلس اإلدارة، مع بيان 
توزيع السلطات والمهام وتقس���يمها فيما بين اإلدارة 
التنفيذي���ة ومجلس اإلدارة، والتقاري���ر المعدة من قبل 

لجنة الحوكمة بشأن متطلبات الحوكمة.

	•التعام���الت والمصالح المش���تركة بين الش���ركة وبين 

األطراف ذوي العالقة.

أن  اإلدارة  مجل��س  عل��ى  يج��ب  الثال��ث:  المب��دأ 
ينظ��م عملي��ات اإلفص��اح الخاصة بكل م��ن أعضاء 
مجل��س اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، والمس��تثمرين 

المحتملين

لذلك يتعين على إدارة الشركة إتباع ما يلي:

1 - أن تنش���أ س���جال خاص���ا بإفصاح���ات أعض���اء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

2 - أن يك���ون االط���الع عل���ى هذا الس���جل متاح���ا لكافة 
مساهمي الشركة دون مقابل.

3 - أن يتم تحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما 
يعكس حقيقة أوضاع األطراف ذوي العالقة.

4 - يتعين على الش���ركة أن تنشأ وحدة تنظيم شئون 
المس���تثمرين لتوفير البيان���ات والمعلوم���ات والتقارير 

الالزمة للمستثمرين المحتملين.

5 - يجب أن تتمتع هذه الوحدة باالستقاللية المناسبة.

المب��دأ الراب��ع: يتعين أن تفصح الش��ركة بش��كل 
دقيق ومفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ 

أو منافع أو مزايا. 

يكون الحد األدنى الذي يتعين أن يتوافر في المعلومات 
الواجب اإلفصاح عنها في هذا الشأن هي:

1 - نظ���ام المكاف���آت والحواف���ز المتب���ع ل���دى الش���ركة 

بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

2 - تفصيل المكافآت الممنوحة من مبالغ ومنافع ومزايا 
وتحليل لشرائح المكافآت والتي تتمثل فيما يلي:

	•ش���ريحة المكاف���آت الثابت���ة الت���ي تتمث���ل ف���ي األجور 
والرواتب األساسية.

	•ش���ريحة المكاف���آت المتغي���رة الت���ي ترتب���ط ب���األداء 
والمتمثلة في الحوافز أو خيارات األس���هم أو أي أشكال 

أخرى.

	•شريحة مكافآت نهاية الخدمة.

	•قي���م المكاف���آت الممنوح���ة ألعض���اء مجل���س اإلدارة 
كمجموعة.

	•قي���م المكاف���آت الممنوحة للرئي���س التنفيذي وكبار 
التنفيذيي���ن مم���ن تلق���وا أعل���ى المبال���غ من الش���ركة 

يضاف إليهم المدير المالي أو من يقوم مقامه.

	•أي مكاف���آت أخ���رى تم منحها بش���كل مباش���ر أو غير 
مباشر من قبل إدارة الشركة أو الشركات التابعة.

	•أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة 
من مجلس اإلدارة.

وتجدر اإلشارة إلى أن السجل الخاص بإفصاحات أعضاء 
مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذي���ة يجب أن يحتوي على 
كل البيان���ات المتعلقة بالمكاف���آت والمرتبات والحوافز 
وغيره���ا من المزاي���ا المالي���ة األخرى الممنوح���ة ألعضاء 

المجلس واإلدارة التنفيذية.




