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مقدمة

السنوات القليلة املاضية، عززت الجهاتخالل 
البيئة التنظيمية في دولة المارات العربية املتحدة

املزيد من القوانينإصدار من خالل ةالتنظيمي
كمة الخاصة بالحو واملبادئ التوجيهية واملراسيم

طورات ت البيئة التنظيمية التوقد شهد. املؤسسية
:التالية

18فيالصادر الحوكمة املؤسسية نظام 
مصرف اإلمارات العربيةعن 2019يوليو 

حيد هدف إلى تو والذي ياملتحدة املركزي 
في ممارسات الحوكمة املؤسسية للبنوك

دولة اإلمارات العربية املتحدة

قمقرار هيئة األوراق املالية والسلع ر 
اعتماد بشأن 2020لسنة ( م.ر/03)

دليل حوكمة الشركات املساهمة
العامة

جلس الوررا  رقم  الجديد ملقرار ال
دليلبشأن 2020لسنة( و9/2)

دارة في الحكومةحوكمة مجالس اإل 
االتحادية

توجده،أعل املذكورةالقوانين/اللوائحإلىباإلضافة
توضحمؤسسةأوقطاعكلبخاصةوأنظمةلوائح
حوكمةنظاملضمانعاييراملمناألدنىالحد

عزيزتنحواملعاييرهذهجميعتهدف.فعالمؤسسية
املصلحةصحابألوالطمأنينةالثقةمستويات
تدامتهاواساملؤسسةاستقراربشأنالرقابيةوالجهات

الطويلاملدىعلى
تي تشمل والفي الحوكمة املؤسسية الكبيرةخبرتنا 

أدواتمختلفة، باإلضافة إلى توفير قطاعات 
الحوكمة املؤسسيةمخصصة لتقييم أطر 

ى التي تعمل علاملؤسساتلدعم منهجيتنا 
ة الخاصممارسات الحوكمة املؤسسية تعزيز 

 الجهات واملعايير الرائدةمع بها وموا متها 
 
عامليا

ساتاملؤسالتحديات التي قد تواجهها مختلف
رائدةالالحوكمة املؤسسية ممارسات تبنيعند 

د إطار وجو التي تساعد على العناصر الرئيسية 
فعال للحوكمة املؤسسية

كانتسوا ،الدول فياالقتصاديةتحدياتالأدتوقد
يفالسيولةعلىقيودوجودإلىمتوقعة،غيرأومتوقعة

اممسوا ،حدعلىوالعامالخاصللقطاعيناملؤسسات
وبهذا.بديلةتمويلمصادرعنالبحثإلىاملؤسساتيدفع
أهممنهيالسليمةاملؤسسيةالحوكمةأسسفإن

لتياالطويلاملدىعلىواالستدامةاالستمراريةمؤشرات
اتخاذقبلاوتقّيمهاالعتباربعيناملاليةاملؤسساتتأخذها

هيكلةةوإعادالتمويل،أوتسهيلتالتقديمبشأناتهاقرار 
ذلكإلىوماالقائمة،االئتمانيةالتسهيلت

:علىالضو ستسلطالتاليةالصفحات



سيةأطر الحوكمة املؤسفي التطور السريع 

د على الصعيالجهات التنظيمية من % 84
قامت بتعديل إما ،2015، منذ عام العاملي

قانون الشركات أو قانون األوراق املالية
لبات في متطوالتطورات لتشمل التغييرات 

الحوكمة املؤسسية

(OECD Corporate Governance Factbook, 2019)  

OECD (2019). Corporate Governance Factbook 2019. Retrieved 2020, from http://www.oecd.org/corporate/Corporate-Governance-Factbook.pdf

90%

84%

83%

رير تصدر تقاالجهات التنظيمية من % 67
خاصة توضح مدى تطبيق املؤسسات

ة إلى مع اإلشار ، ألنظمة الحوكمة املؤسسية
%52كانت 2017أن النسبة في سنة 

67%

50%

املي على الصعيد العالجهات التنظيمية من % 90
ة الرقابأنظمة بتطبيقأو توص ي إما تتطلب 
إدارة املخاطرو الداخلية 

دأ مباعتمدت الجهات التنظيميةمن % 83
طار الحوكمةإل " االمتثال أو التوضيح"

(Comply or explain)املؤسسية

حول الجهات التنظيمية املختلفةمن بين % 50
مة الحوكومعايير قامت بمراجعة قوانين العالم 

ن املؤسسية الوطنية الخاصة بها خلل العامي
املاضيين

http://www.oecd.org/corporate/Corporate-Governance-Factbook.pdf


أطر فعالة للحوكمة تطوير
املؤسسية

السمعة العامة من خلل تعزيز 
لةالشفافية واملسا ترسيخ مبدأ

فضلاأل التخطيط االستراتيجي ضمان 

يةإطار فعال للرقابة الداخلوضع 
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 لضمان االسهاتعد الحوكمة املؤسسية عنصرا

 
تدامة ما

العدالةمبادئ تعزر والتي املؤسسة،والتميز في 
لحةاملصغايات أصحاب والشفافية والنزاهة وتحقيق 

ائد لفو املخص توضح النقاط التالية . املختلفين
:الرئيسية للحوكمة املؤسسية

فعالمؤسس يأدا 

يريادة الرقابة على اإلدارة واألدا  املال

ثقافة املسا لةترسيخ
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للحوكمةالطار التشغيلي 

ملساهمين ومجلس اإلدارةالصلحيات التي في عهدة ا–

عملية ترشيح واختيار أعضا  مجلس اإلدارة–

مجلس اإلدارة ولجانهوتشكيليةهيكل–

خطوط إبلغ األنظمة الرقابية–

الحوكمةثقافة 

خالفاتاإلبلغ عن املاالحتيال و دليل قواعد السلوك املنهي، وآلية مكافحة–

أنهاالعلقة ورفع التقارير بشوتقييم معاملت األطراف ذات متابعةآلية –

استقللية أعضا  مجلس اإلدارة–

املصالحتعارض متابعةآلية –

دا وسهولة وواقعية األهداف ومؤشرات األ ،لموظفيناملهنية لكفا ات ال–

ولجانهالدارة اختصاصات مجلس 

املجلسولجانمجلس اإلدارة رئيس دور –

صلحيات املجلس ولجانه–

البرامج التعريفية والتطويرية–

زمنية ملناقشة البنودالدة املجدول األعمال وتحديد–

النصاب القانوني والحضور –

توثيق القرارات ومحاضر االجتماعات–

وتقييم الداءاملكافآت

الرقابة أقسامدارة العليا ورؤسا  دارة واإل أعضا  مجلس اإل مكافآت –
وجميع املوظفين

املكافآتونظام هياكل –

ولجانهمجلس اإلدارة داخلي وخارجي ألدا تقييم –

دارة العلياال 

وصلحيات اإلدارة العليااملسؤولية واملسا لة –

التقارير إلى املجلس ولجانهرفعآلية –

األنظمة الرقابيةمهام و مسؤوليات –

اإلدارية وصلحياتهالجان ال–

اختيار وتعيين اإلدارة العلياآلية –

تفويض الصالحيات

ملجلسالصلحيات التي في عهدة ا–

التفويضاملالية ومستويات الحدود–

شغيلية والتاالستراتيجيةالصلحيات تفويض مصفوفة–
املهاممع ضمان الفصل بين 

سيةاملؤسالحوكمةإطار أسا التاليةالعناصر توضح
.أنواعهااختالفعلىاملؤسساتفيالقوي 



7

أمين السرممارسات 

مين السرسياسات وإجرا ات أ–

السرمهارات ومؤهلت أمين–

تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه–

أمين السرمسؤوليات –

محاضر االجتماعات، ومتابعة خطط العمل وتنفيذها–

يةالحوكمة املؤسسوإعداد تقارير فصاحال 

السنوي الحوكمة املؤسسية تقرير –

وآلية اإلفصاح وإعداد التقاريرسياسة –

املناسبالتوقيتفي والدقيقاإلفصاح–

فعالية السياسات الداخليةالسنوي لتأكيداإلقرار–

اقبة املخاطرإ دارة ومر

خطوط الدفاع الثلثةنموذج الهيكل التنظيمي و –

املؤسسيةدارة املخاطر طار فعال إل إ–

طار االمتثال الفعالإ–

إطار إدارة مخاطر االحتيال–

التدقيق الداخلي املستقل والقوي نظام–

خطوط الدفاع الثلثةضمن ملختلف األقسامضمان الجودة ةمراجع–
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التحديات الرئيسية التي تواجهها
املؤسسات بمختلف أنواعها

ةتغير املالبيئة واملعايير مع التأقلمفي سبيل
املؤسساتللحوكمة املؤسسية، قد تواجه 

:كما هو موضح أدناهات عدة تحدي

سسة يتناسب مع هيكل املؤ فعال حوكمة إطار تصميم
ائدةالر الحوكمة املؤسسية ممارسات وبما يتماش ى مع 

 
 
عامليا

ة، مع قويالالحوكمة املؤسسية ثقافة وقيم ترسيخ
أهميتها في املؤسسةالوعي بنشر 

دارة مناسبة الختيار أعضا  مجلس اإل آلية تطوير 

واإلدارة العليا

ضمان و " خطوط الدفاع الثلثة"فعالة لـمنظومةتبني 
ة الرقابمتثال، و بين إدارة املخاطر، واال التنسيق

الداخلية، والتدقيق الداخلي

لئمة ممارسات الحوكمة املؤسسية املتطبيقضمان

لك، حيثما ينطبق ذالتابعةجميع الشركات في

معاملتآليات فعالة لتحديدالتحقق من وجود

شأنهاوإعداد تقارير بوتقييمها العلقة ذات األطراف 

الخبرات التنوع الكافي واملناسب في العضوية و ضمان 

جلس اإلدارة ولجانهواملهارات مل

مجلستحديد وإدارة ومراقبة استقللية أعضا 

اإلدارة

ة ملجلس اإلدار مستقل وخارجي إجرا  تقييم أدا  

ولجانه وأعضائه



يرتطو إلىتسعىالتياملؤسساتدعمهواألساس يهدفنا

دامةستاال وتحسينلديها،املؤسسيةالحوكمةأطرتعزيزو 

شفافيةالو 

أطرمةموا علىعملئنانشجعو نؤمنجيامبيكيشركةفيأنناكما

بعينينآخذ،للمؤسسةاالستراتيجيةاألهدافمعاملؤسسيةالحوكمة

.بهااملحيطةاملخاطروسماتاتهاوتعقيدالعملياتحجماالعتبار

التاليةاملؤسسيةالحوكمةخدماتجيامبيكيشركةقدمت

:أهدافكمتحقيقعلىللمساعدة

ة ؟كيف يمكننا املساعد

9

ئمة ضمان ممارسات الحوكمة املؤسسية املل 

بق ، حيثما ينطالتابعةجميع الشركات في

ذلك

يةالحوكمة املؤسسحالة إطار تقييم 
غيل التشأنظمة تصميم أو وتحسين

، واإلجرا اتواملواثيق والسياسات
الصلحياتتفويض ومصفوفة 

لغ توفير خط ساخن مستقل لإلب
يمكن ألصحابو ،عن املخالفات

الخط ااملصلحة استخدام هذ
ومشاركة مخاوفهملتصعيد 

لتقارير الحوكمة إعداد نماذج 
السنويةاملؤسسية 

1

2

3

4

هها تواجقدنحن على دراية تامة بجميع التحديات التي
بني تعند ات وبحسب حجمها القطاعفي جميع املؤسسات
القويةالحوكمة املؤسسية ممارسات 

دا  مجلس اإلدارةتقييم مستقل أل 
ولجانه

ة تقديم برامج تدريبية ملجلس اإلدار 
واإلدارة العليا

لتدقيققسام اتقييم مستقل أل
متثالاملخاطر واال وإدارة الداخلي 

السياسات واإلجرا ات واألطر تطوير
واالمتثالدارة املخاطر إل  8

5

6

7
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خدماتنا تغطي القطاعات 
التالية

ملختلف املؤسسيةحوكمةالخدمات كي بي إم جيقدم شركة ت
قطاعات في عدة في دولة المارات العربية املتحدة العمالء

:على النحو املبين أدناهاختصاصاتو 

القطاع العام. 1

الطاقة واملوارد الطبيعية. 5

التصنيع. 9

الخدمات املالية. 2

والنشاءاتالعقارات . 6

عالتجزئة والتوزي. 10

التعليم. 3

السواق االستهالكية . 7

والصناعية

الرعاية الصحية. 4

الشركات. 8
ةالتجارية العائلي

مصرف المارات العربية املتحدة 
وهيئة التأميناملركزي 

هيئة الوراق املالية والسلع

مجلس الوزراء واملجالس التنفيذية

ولةالجهات التنظيمية الرئيسية في الد

لية سلطة دبي للخدمات املا
يمركز دبي املالي العامل/ 

جهاز أبوظبي للمحاسبة

الية سلطة تنظيم الخدمات امل
لسوق أبوظبي العاملي



م جي لوار جلف؟إملاذا كي بي 

جال يتوفر لدى فريقنا املتخصص في م
فة الحوكمة املؤسسية في قطاعات مختل

ي خط تواصل مباشر مع شبكة شركات ك
بي ام جي العاملية

الم مكاتبها حول العتنتشرالتيو 
أطر تطويرفياملؤسساتلدعم

.  ليتهاوتعزيز فعاالحوكمة املؤسسية 

نضج يم تقيااللكترونية لأداتنايمكن تخصيص 
م أدا  واستبيان تقيياملؤسسية الحوكمة إطار 

ام ونظلقطاع ابحسب متطلباتمجلس اإلدارة 
ما في دولة اإلمارات العربية املتحدة، مالعمل 

ة املؤسسييمكننا من تقييم أطر الحوكمة 
.بصورة أكثر فعالية وكفا ة عالية

القطاعات 
املختلفة

خبراتنا

الدوات

يستفيد فريقنا من فهمهم للمتطلبات 
دولةباالستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية 

ضل باإلضافة إلى أف، العربية املتحدةماراتاإل 
أو /واملمارسات الرائدة في هذا املجال عند تطوير

.وممارسات الحوكمة املؤسسيةمراجعة أطر 

ة قمنا بتصميم منهجية الحوكمة املؤسسي
ية لتلبالخاصة بنا والتي يمكن تخصيصها 

مارات احتياجات القطاعات املختلفة في دولة اإل 
ائق وثللةراجعاملوهذا يشمل . العربية املتحدة

لت مع املقابإجرا  ، و للحوكمة املؤسسيةالحالية
.العلياأعضا  مجلس اإلدارة واإلدارة

املنهجية

فريقيضم فريق كي بي ام جي لوار جلف 
 عام30يتمتع بخبرة تزيد عن 

 
ومعرفة واسعة ا

وكمة األطر التنظيمية املحلية ومعايير الحب
.املؤسسية الدولية في مختلف القطاعات
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