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  2019لسنة  118قرار هيئة أسواق املال رقم    شركات االستثمار لطلب إعادة النظر فيمذكرة اتحاد 

( "هيكل تقرير املكافآت" في الكتاب الخامس عشر  3امللحق رقم )( وإضافة 4-4بشأن تعديل املادة )

 )حوكمة الشركات( 

 

إلحاقا إلى الكتاب املرسل لكم من قبل غرفة التجارة والصناعة وبعض االتحادات املعنية ومن بينها اتحاد شركات 

من قانون هيئة   105من قانون الشركات واملادة    198، وبالرجوع إلى نص املادتين  2020يناير    8االستثمار واملؤرخ  

معلوم لديكم أن قانون هيئة أسواق املال هو قانون خاص  أسواق املال سند القرار املشار إليه، فأنه وكما هو  

مجال   ال  فأنه  وبالتالي  أخرى،  بقوانين  واردة  وأحكام  نصوص  من  معه  يتعارض  قد  عما  التطبيق  بأولوية  يتمتع 

من قانون الشركات على الشركات املدرجة، ومؤدى هذا أن النص الذي يحكم هذه املسألة   198لتطبيق نص املادة  

امل نص  املال،    105ادة  هو  أسواق  هيئة  قانون  ب  تطلبت  يوالتمن  االحتفاظ  املدرجة  الشركات   خاص  سجلمن 

التنفيذية    –دارة  مجلس ال   أعضاء) التالية    فئاتال  فصاحاتإب وأوضحت أن هذا السجل    ،(املدراء  –الدارة 

 الرواتب  – آت)املكاف، فضال عن البيانات املتعلقة بـ الهيئة تقررها التي واملعلومات البيانات كليجب أن يتضمن 

غيرها من املزايا املالية األخرى(، ووجوب إفراغ بيانات هذا السجل في تقرير من ضمن التقارير املقدمة    –الحوافز    –

 ة. طالع على السجل خالل ساعات العمل املعتادللجمعية العمومية، مع تمكين أصحاب  الشأن من اال 

 

تحديد البيانات واملعلومات التي يتعين  في  هي الجهة املعنيةوبالتالي فأن هيئة أسواق املال وتطبيقا للنص السابق 

   االحتفاظ بها في سجل االفصاح الخاص املشار إليه وما يجب تالوته في تقارير الجمعية العمومية للشركات املدرجة. 

 

من الكتاب الخامس عشر )حوكمة الشركات( بشأن املعلومات الواجب اإلفصاح   4  –  4فأن ما ورد باملادة  عليه  و 

( الخاص بـ 3وامللحق رقم )  املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كحد أدنى،  عنها في تقرير

سالفة البيان، وأن أية تعديل في تلك البيانات ال يمثل تعارضا   105جاء تنفيذا ملا ورد باملادة هيكل تقرير املكافآت 

            .  وهو أمر تملكه الهيئة وفق صحيح القانون  تنفيذيةلنص القانون، وإنما يعد بمثابة تعديل ألحكام الالئحة ال

   

التزام بحيث يكون    من الكتاب الخامس عشر )حوكمة الشركات(  4  –  4املادة  وانطالقا مما تقدم فإننا نقترح تعديل  

 الشركات بالتالي:

 تالوة تقرير املكافآت في الجمعية العامة للشركة على النحو التالي: .1

a.  املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة )كمجموعة(.حزمة 

b.  حزمة املكافآت املمنوحة لكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة، يضـــــاف إليهم

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي إن لم يكونوا من ضمنهم )كمجموعة(.

 تضمين التقرير السابق في تقرير الحوكمة.  .2
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملدراء في مقر الشركة، واتاحة   االحتفاظ بسجل .3

 الشأن االطالع عليه في أوقات العمل الرسمية.أصحاب 

 

علما بأن هذا املقترح هو ما يجري عليه العمل لدى بنك الكويت املركزي في تعامله مع البنوك الخاضعة لرقابته 

مقاصد نون الشركات وقانون هيئة أسواق املال، فضال عن توافق هذا املقترح مع والتي تخضع في ذات الوقت لقا

الحوكمة الرشيدة فيما يخص اإلفصاح والشفافية والحفاظ على حقوق املساهمين، والحفاظ على خصوصية 

واملمارسات لدى العديد من الجهات والدول باملنطقة الذمة املالية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 سلطات دبي للخدمات املالية(.  –بنك البحرين املركزي  –)هيئة األوراق املالية والسلع بأبو ظبي 

 

واتحاد شركات االستثمار يأمل أن يلقى هذا املقترح قبوال لديكم لألسباب املشار إليها أعاله ولالعتبارات املشار إليها 

 . 2020يناير   8ب غرفة التجارة والصناعة املؤرخ بكتا
 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/

