الحوكمة
املؤسسية في
دولة اإلمارات
العربية
املتحدة
السا في تعزيزالتميز املؤسس ي

أكتوبر 2020
_
كي بي إم جي في المارات العربية
املتحدة وسلطنة عمان

“
في ظل التطورات والظروف الراهنة ،يتعين
على صانعي القرار اتخاذ قرارات حاسمة
وسريعة ملواكبة ومواجهة التغيرات الغير
متوقعة في السواق العاملية .وهذا يعزز أهمية
دور إطارالحوكمة املؤسسية القوي في تعزيز
بنية املؤسسة الرائدة والحفاظ على التنمية
املستدامة من خالل دعم املمارسات
الرائدة في املجاالت املختلفة.
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مقدمة
خالل السنوات القليلة املاضية ،عززت الجهات
وقد أدت التحديات االقتصادية في الدول ،سوا كانت
التنظيمية في دولة المارات العربية املتحدة البيئة متوقعة أو غير متوقعة ،إلى وجود قيود على السيولة في
التنظيمية من خالل إصدار املزيد من القوانين
املؤسسات للقطاعين الخاص والعام على حد سوا  ،مما
واملبادئ التوجيهية واملراسيم الخاصة بالحوكمة
يدفع املؤسسات إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة .وبهذا
املؤسسية .وقد شهدت البيئة التنظيمية التطورات فإن أسس الحوكمة املؤسسية السليمة هي من أهم
التالية:
مؤشرات االستمرارية واالستدامة على املدى الطويل التي
تأخذها املؤسسات املالية بعين االعتبار ّ
وتقيمها قبل اتخاذ
قراراتها بشأن تقديم التسهيلت أو التمويل ،وإعادة هيكلة
نظام الحوكمة املؤسسية الصادر في 18
يوليو  2019عن مصرف اإلمارات العربية
التسهيلت االئتمانية القائمة ،وما إلى ذلك
املتحدة املركزي والذي يهدف إلى توحيد
الصفحات التالية ستسلط الضو على:
ممارسات الحوكمة املؤسسية للبنوك في
دولة اإلمارات العربية املتحدة

قرار هيئة األوراق املالية والسلع رقم
(/03ر.م) لسنة  2020بشأن اعتماد
دليل حوكمة الشركات املساهمة
العامة
القرار الجديد ملجلس الوررا رقم
( 9/2و) لسنة  2020بشأن دليل
حوكمة مجالس اإلدارة في الحكومة
االتحادية

باإلضافة إلى اللوائح  /القوانين املذكورة أعله ،توجد
لوائح وأنظمة خاصة بكل قطاع أو مؤسسة توضح
الحد األدنى من املعايير لضمان نظام حوكمة
مؤسسية فعال .تهدف جميع هذه املعايير نحو تعزيز
مستويات الثقة والطمأنينة ألصحاب املصلحة
والجهات الرقابية بشأن استقرار املؤسسة واستدامتها
على املدى الطويل
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العناصر الرئيسية التي تساعد على وجود إطار
فعال للحوكمة املؤسسية

التحديات التي قد تواجهها مختلف املؤسسات
عند تبني ممارسات الحوكمة املؤسسية الرائدة

منهجيتنا لدعم املؤسسات التي تعمل على
تعزيز ممارسات الحوكمة املؤسسية الخاصة
بها وموا متها مع الجهات واملعايير الرائدة عامليا

خبرتنا الكبيرة في الحوكمة املؤسسية والتي تشمل
قطاعات مختلفة ،باإلضافة إلى توفير أدوات
مخصصة لتقييم أطر الحوكمة املؤسسية

التطور السريع في أطر الحوكمة املؤسسية

 %90من الجهات التنظيمية على الصعيد العاملي
إما تتطلب أو توص ي بتطبيق أنظمة الرقابة
الداخلية وإدارة املخاطر

84%

 %83من الجهات التنظيمية اعتمدت مبدأ
"االمتثال أو التوضيح" إلطار الحوكمة
املؤسسية ()Comply or explain

67%

 %50من بين الجهات التنظيمية املختلفة حول
العالم قامت بمراجعة قوانين ومعايير الحوكمة
املؤسسية الوطنية الخاصة بها خلل العامين
املاضيين

90%

 %84من الجهات التنظيمية على الصعيد
العاملي ،منذ عام  ،2015قامت بتعديل إما
قانون الشركات أو قانون األوراق املالية
لتشمل التغييرات والتطورات في متطلبات
الحوكمة املؤسسية

83%

 %67من الجهات التنظيمية تصدر تقارير
خاصة توضح مدى تطبيق املؤسسات
ألنظمة الحوكمة املؤسسية ،مع اإلشارة إلى
أن النسبة في سنة  2017كانت %52

50%

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

تطوير أطر فعالة للحوكمة
املؤسسية
تعد الحوكمة املؤسسية عنصرا هاما لضمان االستدامة
والتميز في املؤسسة ،والتي تعزر مبادئ العدالة
والشفافية والنزاهة وتحقيق غايات أصحاب املصلحة
املختلفين .توضح النقاط التالية ملخص الفوائد
الرئيسية للحوكمة املؤسسية:

أدا مؤسس ي فعال

تعزيز السمعة العامة من خلل
ترسيخ مبدأ الشفافية واملسا لة

ضمان التخطيط االستراتيجي األفضل

ريادة الرقابة على اإلدارة واألدا املالي

وضع إطار فعال للرقابة الداخلية

ترسيخ ثقافة املسا لة
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توضح العناصر التالية أسا إطار الحوكمة املؤسسية
القوي في املؤسسات على اختالف أنواعها.

الطارالتشغيلي للحوكمة

ثقافة الحوكمة

– الصلحيات التي في عهدة املساهمين ومجلس اإلدارة

– دليل قواعد السلوك املنهي ،وآلية مكافحة االحتيال واإلبلغ عن املخالفات

– عملية ترشيح واختيار أعضا مجلس اإلدارة

– آلية متابعة وتقييم معاملت األطراف ذات العلقة ورفع التقارير بشأنها

– هيكلية وتشكيل مجلس اإلدارة ولجانه

– استقللية أعضا مجلس اإلدارة

– خطوط إبلغ األنظمة الرقابية

– آلية متابعة تعارض املصالح
– الكفا ات املهنية للموظفين ،وسهولة وواقعية األهداف ومؤشرات األدا

اختصاصات مجلس الدارة ولجانه

املكافآت وتقييم الداء

– دور رئيس مجلس اإلدارة ولجان املجلس

– مكافآت أعضا مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورؤسا أقسام الرقابة
وجميع املوظفين

– صلحيات املجلس ولجانه
– البرامج التعريفية والتطويرية
– جدول األعمال وتحديد املدة الزمنية ملناقشة البنود

– هياكل ونظام املكافآت
– تقييم داخلي وخارجي ألدا مجلس اإلدارة ولجانه

– النصاب القانوني والحضور
– توثيق القرارات ومحاضر االجتماعات

الدارة العليا

تفويض الصالحيات

– املسؤولية واملسا لة وصلحيات اإلدارة العليا

– الصلحيات التي في عهدة املجلس

– آلية رفع التقارير إلى املجلس ولجانه

– الحدود املالية ومستويات التفويض

– مسؤوليات ومهام األنظمة الرقابية

– مصفوفة تفويض الصلحيات االستراتيجية والتشغيلية
مع ضمان الفصل بين املهام

– اللجان اإلدارية وصلحياتها
– آلية اختيار وتعيين اإلدارة العليا

ممارسات أمين السر
– سياسات وإجرا ات أمين السر
– مهارات ومؤهلت أمين السر
– تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه
– مسؤوليات أمين السر
– محاضر االجتماعات ،ومتابعة خطط العمل وتنفيذها

الفصاح وإعداد تقاريرالحوكمة املؤسسية
– تقرير الحوكمة املؤسسية السنوي
– سياسة وآلية اإلفصاح وإعداد التقارير
– اإلفصاح الدقيق وفي التوقيت املناسب

– اإلقرار السنوي لتأكيد فعالية السياسات الداخلية

إدارة ومر اقبة املخاطر
– الهيكل التنظيمي ونموذج خطوط الدفاع الثلثة
– إطار فعال إلدارة املخاطر املؤسسية
– إطار االمتثال الفعال
– إطار إدارة مخاطر االحتيال
– نظام التدقيق الداخلي املستقل والقوي
– مراجعة ضمان الجودة ملختلف األقسام ضمن خطوط الدفاع الثلثة
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التحديات الرئيسية التي تواجهها
املؤسسات بمختلف أنواعها
في سبيل التأقلم مع البيئة واملعايير املتغيرة
للحوكمة املؤسسية ،قد تواجه املؤسسات
تحديات عدة كما هو موضح أدناه:

تصميم إطار حوكمة فعال يتناسب مع هيكل املؤسسة
وبما يتماش ى مع ممارسات الحوكمة املؤسسية الرائدة
عامليا

ترسيخ ثقافة وقيم الحوكمة املؤسسية القوية ،مع
نشر الوعي بأهميتها في املؤسسة

التحقق من وجود آليات فعالة لتحديد معاملت
األطراف ذات العلقة وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها

ضمان التنوع الكافي واملناسب في العضوية والخبرات
واملهارات ملجلس اإلدارة ولجانه

تطوير آلية مناسبة الختيار أعضا مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا

تحديد وإدارة ومراقبة استقللية أعضا مجلس
اإلدارة

تبني منظومة فعالة لـ"خطوط الدفاع الثلثة" وضمان
التنسيق بين إدارة املخاطر ،واالمتثال ،والرقابة
الداخلية ،والتدقيق الداخلي

إجرا تقييم أدا مستقل وخارجي ملجلس اإلدارة
ولجانه وأعضائه

ضمان تطبيق ممارسات الحوكمة املؤسسية امللئمة
في جميع الشركات التابعة ،حيثما ينطبق ذلك

كيف يمكننا املساعدة ؟
نحن على دراية تامة بجميع التحديات التي قد تواجهها كما أننا في شركة كي بي ام جي نؤمن ونشجع عملئنا على موا مة أطر
املؤسسات في جميع القطاعات وبحسب حجمها عند تبني الحوكمة املؤسسية مع األهداف االستراتيجية للمؤسسة ،آخذين بعين
ممارسات الحوكمة املؤسسية القوية
االعتبار حجم العمليات وتعقيداتها وسمات املخاطر املحيطة بها.
هدفنا األساس ي هو دعم املؤسسات التي تسعى إلى تطوير
وتعزيز أطر الحوكمة املؤسسية لديها ،وتحسين االستدامة
والشفافية

1

ضمان ممارسات الحوكمة املؤسسية امللئمة
في جميع الشركات التابعة ،حيثما ينطبق
ذلك

2

توفير خط ساخن مستقل لإلبلغ
عن املخالفات ،ويمكن ألصحاب
املصلحة استخدام هذا الخط
لتصعيد ومشاركة مخاوفهم

3

تقييم حالة إطار الحوكمة املؤسسية
وتحسين أو تصميم أنظمة التشغيل
واملواثيق والسياسات واإلجرا ات،
ومصفوفة تفويض الصلحيات

4

إعداد نماذج لتقارير الحوكمة
املؤسسية السنوية
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تقدم شركة كي بي ام جي خدمات الحوكمة املؤسسية التالية
للمساعدة على تحقيق أهدافكم:

5
6

تقييم مستقل ألدا مجلس اإلدارة
ولجانه

تقييم مستقل ألقسام التدقيق
الداخلي وإدارة املخاطر واالمتثال

7

تقديم برامج تدريبية ملجلس اإلدارة
واإلدارة العليا

8

تطوير السياسات واإلجرا ات واألطر
إلدارة املخاطر واالمتثال

خدماتنا تغطي القطاعات
التالية
تقدم شركة كي بي إم جي خدمات الحوكمة املؤسسية ملختلف
العمالء في دولة المارات العربية املتحدة في عدة قطاعات
واختصاصات على النحو املبين أدناه:

الجهات التنظيمية الرئيسية في الدولة
سلطة تنظيم الخدمات املالية
لسوق أبوظبي العاملي

جهازأبوظبي للمحاسبة

 .1القطاع العام

 .2الخدمات املالية

 .3التعليم

 .4الرعاية الصحية

 .5الطاقة واملوارد الطبيعية

 .6العقارات والنشاءات

 .7السواق االستهالكية
والصناعية

 .8الشركات
التجارية العائلية

 .9التصنيع

 .10التجزئة والتوزيع

سلطة دبي للخدمات املالية
 /مركزدبي املالي العاملي

مصرف المارات العربية املتحدة
املركزي وهيئة التأمين

هيئة الوراق املالية والسلع
مجلس الوزراء واملجالس التنفيذية

ملاذا كي بي إم جي لوار جلف؟
يتوفرلدى فريقنا املتخصص في مجال
الحوكمة املؤسسية في قطاعات مختلفة
خط تواصل مباشرمع شبكة شركات كي
بي ام جي العاملية

يضم فريق كي بي ام جي لوار جلف فريق
يتمتع بخبرة تزيد عن  30عاما ومعرفة واسعة
باألطر التنظيمية املحلية ومعايير الحوكمة
املؤسسية الدولية في مختلف القطاعات.

والتي تنتشر مكاتبها حول العالم
لدعم املؤسسات في تطوير أطر
الحوكمة املؤسسية وتعزيزفعاليتها.

يستفيد فريقنا من فهمهم للمتطلبات
االستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،باإلضافة إلى أفضل
املمارسات الرائدة في هذا املجال عند تطوير و/أو
مراجعة أطر وممارسات الحوكمة املؤسسية.

القطاعات
املختلفة

خبراتنا

املنهجية

الدوات

قمنا بتصميم منهجية الحوكمة املؤسسية
الخاصة بنا والتي يمكن تخصيصها لتلبية
احتياجات القطاعات املختلفة في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .وهذا يشمل املراجعة للوثائق
الحالية للحوكمة املؤسسية ،وإجرا املقابلت مع
أعضا مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

يمكن تخصيص أداتنا االلكترونية لتقييم نضج
إطار الحوكمة املؤسسية واستبيان تقييم أدا
مجلس اإلدارة بحسب متطلبات القطاع ونظام
العمل في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مما
يمكننا من تقييم أطر الحوكمة املؤسسية
بصورة أكثر فعالية وكفا ة عالية.
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للتواصل معنا

مريم زمان
شريك ورئيس قسم خدمات الحوكمة
املؤسسية
كي بي إم جي في المارات العربية املتحدة
وسلطنة عمان
البريد اللكترونيmzaman@kpmg.com :
هاتف متحرك+971 56 6833050 :

هشام دلي

آرون كومار

مدير تنفيذي مساعد خدمات التدقيق
الداخلي واملخاطر واالمتثال
كي بي إم جي في المارات العربية املتحدة
وسلطنة عمان
البريد اللكترونيakumar30@kpmg.com :
هاتف متحرك+971 55 7950475 :

مدير تنفيذي مساعد خدمات التدقيق
الداخلي واملخاطر واالمتثال
كي بي إم جي في المارات العربية املتحدة
وسلطنة عمان
البريد اللكترونيhdally@kpmg.com :
هاتف متحرك+971 50 5040874 :

kpmg.com/ae
kpmg.com/om
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