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  الشفافیة في تقاریر الشركات
 في دولة الكویت الشركات األربع الكبرىدراسة حول  - 
 
 

 2014 یونیو
  

 مقدمة
لة ھما حجرا الزاویة في محاربة الفساد والتصدي لھ، في كل ءتعتقد منظمة الشفافیة الدولیة أن الشفافیة والمسا

فمن  .و تضطلع الشركات بصفة خاصة بالقیام بدور ھام في الحد من انتشار الفساد  .من القطاعین العام والخاص
كیفیة ترجمة تلك ، وللمساھمینسیاساتھا الشفافیة تقوم الشركات بإیصال قیمھا وبھا خالل اإلفصاح عن التزام

ن تقوم الشركات بإصدار تقاریر بشأن مدى ما ومن المھم أ .القیم والسیاسات إلى ممارسات على أرض الواقع
، من خالل ھذه العالقةألنھا تظھر لألطراف ذات  –تحرزه من تقدم في جھودھا المبذولة من أجل مكافحة الفساد 

  .جھود لمكافحة الفسادالتكشف عن مدى مصداقیتھا في بذل ، وانفتاحھا للمساءلةالتقاریر، مدى 
مدى التزامھا وقامت منظمة الشفافیة الدولیة بإجراء دراسة حول إفصاح الشركات في تقاریرھا  ٢٠١٢في 

 .شركة متعددة الجنسیات من الشركات المدرجة على مستوى العالم ١٠٥بالشفافیة، وذلك على أكبر مائة وخمسة 
برامج  :تتعلق بمعاییر مكافحة الفساد ھي ،ة إلصدار تقاریر الشركاتمت الدراسة ثالثة جوانب ھاموقد قیّ 

، وتتضمن معلومات عن أصول أو ممتلكات الشركة الشفافیة التنظیمیةوالمعلنة للعامة،  مكافحة الفساد
   .الرأسمالي والضرائب المدفوعة واإلنفاقوتتضمن العائدات  التقاریر عن مستوى كل دولة على حدةو

لشركة، إال أنھ یشكل لالتقاریر بصورة جیدة ال یضمن بالضرورة السلوك الجید  وبالرغم من أن اإلفصاح في
ً على مدى االلتزام مؤشر ن بصورة أكبر من الكشف عن الممارسات كما یمكّ  .اإلجراءات المتخذةو والوعيا

التقاریر  اإلفصاح فين الشركات التي تتمتع بسجل جید في بطبیعة الحال، فإو ،المعلومات المغلوطةالخاطئة و
ً من الحل ن برامجھا لمكافحة الفساد واألنشطة العالمیةأبش ً  لدیھا فرصة أفضل لتكون جزءا أكثر من كونھا جزءا

  .من المشكلة
بإجراء دراسة ، وذلك لشفافیة الدولیةوقد استخدمت جمعیة الشفافیة الكویتیة ذات الطریقة التي اعتمدتھا منظمة ا

ً ألھمیتھا لالقتصاد الوطني ول ، كونھا األربع الكبار في قطاعاتھاعلى أكبر أربعة شركات في الكویت، وفقا
 .ولیست ھذه الدراسة سوى بدایة لمزید من الدراسات المكثفة في المستقبل

كإسھام منھا  –جلس إدارة جمعیة الشفافیة الكویتیة عضو م –سلمى العیسى / قامت بإجراء ھذه الدراسة األستاذة
  .الكویت بورصةفي تشجیع وتعزیز تطبیق معاییر مكافحة الفساد على الشركات المدرجة في 
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جھود مكافحة النقاش حول كیفیة تحسین  تعزیزوتأمل جمعیة الشفافیة الكویتیة أن یسھم نشر ھذه الدراسة في 
 الشفافیة واإلفصاح في في تحسین مستوىوى الدولي، كافة الشركات، خاصة العاملة منھا على المستوالفساد في 

 .تقاریرھا
 

 ؟الكویتالشفافیة الكویتیة بإجراء الدراسة في كیفیة قیام 
 "دراسة حول الشركات األربع الكبرى في دولة الكویت –الشفافیة في تقایر الشركات "تستند الدراسة المعنونة 

والذي " تقییم كبرى الشركات العالمیة :الشفافیة في تقاریر الشركات"قریر إلى ذات المنھجیة المعتمدة في ت
   .٢٠١٢نشرتھ سكرتاریة منظمة الشفافیة الدولیة في یولیو من عام 

بنك الكویت الوطني، بیت التمویل الكویتي، (الدراسة أكبر أربعة شركات في دولة الكویت، وھي ھذه تغطي 
الشركات األربع المدرجة  ، وقد تم اختیار)أوریدو حالیا -  نیة لالتصاالتشركة زین لالتصاالت، وشركة الوط

 ١٢آخرھا (، والعوائد )٢٠١٢- مالیین ٩(صافي الربح و القیمة السوقیة، المعاییر المالیة، بعضبناء على 
ذات وتتربع الشركات األربع على القمة في قطاعاتھا ، ، ھذا باإلضافة إلى أھمیتھا بالنسبة لالقتصاد)ملیون

  .واالتصاالتعي البنوك الصلة، وھي قطا
قد استخدمت في ھذه الدراسة المعلومات ولإلجابة على األسئلة الواردة في االستبیان المتعلق بتقاریر الشركات ف

ركزت األسئلة على برامج مكافحة و، من قبل تلك الشركات )عبر مواقعھا على اإلنترنت( المتاحة للعلن فقط
  .كل دولة على حده ، وإصدار التقاریر على مستوىالتنظیمیة والشفافیةالفساد، 

أتیحت للشركات فرصة شھر لمراجعة المعلومات ووقد تم إرسال االستبیانات المستكملة إلى الشركات المعنیة، 
إال أننا لم نتلق أي رد على ، ت أو تعدیالت علیھا إن لزم األمرالواردة في االستبیانات المستكملة، وإجراء إضافا

في حین ، )بنك الكویت الوطني، وبیت التمویل الكویتي، وشركة الوطنیة لالتصاالت(اإلطالق من قبل كل من 
 .شركة زین لالتصاالت كانت االستجابة فقط من قبل

  .برلین - ھذا التقریر باالستعانة بسكرتاریة منظمة الشفافیة الدولیة إعدادتم 
  
 لشفافیةالمعیاري لمؤشر ال

) ٢مكافحة الفساد،  برامج عن االفصاح) ١ :مختلفة من االفصاحمتوسط نتیجة أنواع المعیاري یشكل المؤشر 
   .من الشركات التابعة تقاریر المتعلقة بكل بلد على حدةوال) ٣، التنظیمیةافیة والشف

 
  :لشفافیةالمعیاري لمؤشر النتائج  – ١جدول رقم 

المؤشر  الشركاتترتیب  برامج مكافحة 
  الفساد

  الشفافیة
  التنظیمیة 

  قاریرتعلى مستوى 
  لى حدةكل بلد ع 

 ZAIN(  9.5 100% 100% 84%( شركة زین لالتصاالت .١
  KFH(  6.2 46% 88% 52%(  بیت التمویل الكویتي .٢
 NBK(  4.4 15% %100 18%( بنك الكویت الوطني .٣

)WATANETA( شركة الوطنیة لالتصاالت .٤ 2.6 0 %44 34% 
  

  المؤشر المعیاري للشفافیةنتائج  – ١رقم  رسم بیاني
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 برامج مكافحة الفساد اإلفصاح عن: أوال

   نتائج برنامج مكافحة الفساد – ٢جدول رقم 
 

 ZAIN 100% شركة زین لالتصاالت
 KFH 46%  بیت التمویل الكویتي
 NBK 15% بنك الكویت الوطني

 WATANEYA  0% شركة الوطنیة لالتصاالت
  

مكافحة الفساد، یتعین علیھا أن تظھر التزامھا  ببرامجركات على درجة كاملة في الجزء الخاص لكي تحصل الش
ً وضمان أن مجلس إدارتھا لفساد، وبمعاییر مكافحة ا ً ومنظورا ً واضحا اإلدارة العلیا یلتزمون ویقدمون دعما

تكون سیاسة الشركة مطبقة على  وأن  .قوانین مكافحة الفساد ومدونة قواعد السلوكلانتھاكات أي لسیاستھا ضد 
على قواعد واضحة سیاسة الشركة ، وأن تحتوي العالقةشركاء األعمال، وكافة األطراف ذات كافة الموظفین و

كذلك ینبغي وجود ، "مدفوعات تسھیلیة"برامج الترفیھ، وتحظر استخدام ما یطلق علیھ الھدایا وقبول بشأن 
الخشیة من الثأر واالنتقام، ونظام لمراقبة للموظفین دون  تضمن األمان حیثب تقاریرتقدیم اللالبالغ أو إجراءات 

ألي باإلضافة إلى ذلك، ینبغي اإلفصاح عن اإلسھامات الموجھة  ،واجراءات مكافحة الفساد سیاساتتطبیق 
  .أحزاب سیاسیة

ً  ١٣اشتمل الجزء المتعلق ببرنامج مكافحة الفساد على   سبة الشركات التي تلقت ویبین الشكل أدناه ن  ،سؤاال
  .كل سؤالدرجة بالنسبة ل صفردرجة كاملة، أو نصف الدرجة، أو 

إال أنھ تجدر  ،مكافحة الفسادات برامج في الدراسة على وعي جید بفوائد تطبیق المشمولةمعظم الشركات تبدو 
التطرق ، دون تلك البرامج مكافحة الفساد ومكونات برامجوجود  إلى مدىالدراسة تنظر فقط ھذه اإلشارة إلى أن 

 .إلى تقییم مدى تطبیقھا على ارض الواقع
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  الشفافیة التنظیمیة: ثانیا
ولكي تحصل الشركة على  .الشركات التابعة والفروع المملوكة بالكامل أو بصورة جزئیة الدراسة بیانات قیمت

نسبة تلك األسھم، باإلضافة و ك فیھا أسھملة بالشركات التي تمتلالدرجة الكاملة، یتعین علیھا أن تقدم قائمة كام
 الشفافیة التنظیمیةویتمثل الھدف من الوقوف على المعلومات المتعلقة ب ،إلى معلومات عن أدائھا الضریبي

مصالحھا في العدید من الشركات مھا وإتاحة االطالع على دواخل ھیكل الشركة فیما یتعلق بأسھ ھوللشركة 
 .والبلدان األخرى

 الشفافیة التنظیمیةنتائج  – ٣رقم جدول 
  ZAIN 100% شركة زین لالتصاالت

 KFH 88% بیت التمویل الكویتي
 NBK 100% بنك الكویت الوطني

 WATANEYA  44% شركة الوطنیة لالتصاالت
  

 الشفافیة التنظیمیةنتائج  – ٢شكل رقم 
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  التقاریر الخاصة بكل بلد على حدةاالفصاح في : ثالثا
 واالستثمارات الدخلالكامل عن حسابات لكي تحصل الشركة على درجة عالیة، یتطلب األمر منھا اإلفصاح 

التقاریر الخاصة االفصاح في یعد إصدار و، الخیریة في كافة البلدانومساھماتھا في األنشطة  وضریبة الدخل
یساھم بكل بلد على حدة بمثابة طریقة للتأكد من أن الشركات تقوم بدفع الضرائب في البلدان التي تعمل فیھا، كما 

  .الشركةوعملیات أنشطة في الشفافیة بتعزیز 
بنك الكویت الوطني (كات دولیة كبیرة تغطي العدید من البلدان أن الشركات التي تعمل عبر شبإلى تجدر اإلشارة 

َ  ١٦على سبیل المثال یعمل في      .تحصل على درجات أدنى من تلك التي تعمل في عدد أقل من البلدان) بلدا
 التقاریر الخاصة بكل بلد على حدةنتائج  – ٤جدول رقم 

 ZAIN 84% شركة زین لالتصاالت
  KFH 52% الكویتيبیت التمویل 

 NBK 18% بنك الكویت الوطني
 WATANEYA  34% شركة الوطنیة لالتصاالت
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  الخاصة بكل بلد على حدهتقاریر النتائج  – ٣شكل رقم 

 
  
 توصیاتال

 .التوصیات الواردة في الدراسة الدولیة علىجمعیة الشفافیة الكویتیة بصفة أساسیة  توصیاتتستند 
  

 بالنسبة للشركات
 على كافة الشركات تحدید مواطن الخطر المتعلقة بالفساد ومكافحتھ

نظامي بتحلیل مخاطر الفساد التي قد یواجھونھا في عملیاتھم مؤسسي ونشجع كافة الشركات على القیام بشكل 
ھذا ال یعني أن كافة الشركات، بغض النظر عن حجمھا ومجال عملھا،  ،لحد منھالواتخاذ اإلجراءات الكافیة 

إال أن موظفي الشركة وشركاء األعمال ینبغي أن یكونوا ، متكاملةیجب أن یكون لدیھا سیاسة داخلیة تفصیلیة 
 .الشركة فیما یتعلق بالفساد باتجاھات وثقافةوعي جید على 

 
 :ضرورة إتاحة برامج مكافحة الفساد الطالع العامة

برامج مكافحة الفساد یزید من مصداقیة الشركة، ویرسل إشارة إیجابیة قویة لألطراف ذات الحرص على علنیة 
، امج مكافحة الفساد متاحة الطالع العامةھا بروقد وجدنا أن معظم الشركات التي شملھا المسح یوجد لدی ،العالقة

ً أو بشكل شبھو  الشركات التي لم تقررأما  ،الدولیةالشفافیة منظمة تام مع المتطلبات التي وضعتھا  تتوافق تماما
ً، فبعد أن یكون برنامجھ  .على القیام بذلك نشجعھاا علنیا

 
 :عمال، وغیرھا من الشركات التي للشركة األم مصلحة فیھاشركاء األنشر القائمة الكاملة للشركات التابعة و

في ھذا المسح، أكدت معظم الشركات أنھا قد قامت بنشر معلومات كاملة أو شبھ كاملة عن مصالحھا في شركات 
 .أما الشركات التي لم تقم بذلك بعد، فإننا نشجعھم على القیام بذلك ،أخرى

  
اإلسھامات الخیریة المدفوعات الضریبیة وئر التشغیلیة، واالستثمارات وخسانشر البیانات الخاصة باألرباح وال

  :في كل بلد على حدة
ستقوم كافة الشركات التي تعمل في بلدان مختلفة، كأساس لتقریرھا السنوي، بالحصول على المعلومات من كافة 

ذلك لزیادة شفافیة عملیات ، ولعامةلیجب أن یتم إتاحة ھذه المعلومات لالطالع العلني  ،البلدان التي تعمل فیھا
 .الشركة
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 الشركات المالیة بصفة خاصة توصیات تعني
باالفصاح بالنظر إلى األثر الكبیر للشركات المالیة على االقتصاد، فإننا نشجعھا على تحسین ممارساتھا المتعلقة 

  .سطائھا ببرامجھا لمكافحة الفسادوعلى ھذه الشركات ضمان التزام وكالئھا وو ،التقاریر من كافة النواحيفي 
 

 :للحكومة
مع  الفاعلةعلى الحكومة أن تقوم بشكل نشط بتشجیع الشركات على تطویر برامج مكافحة الفساد عبر الحوارات 

حساباتھا بتقریر عن كل بلد على حدة بشأن مبیعات بتدعیم وضع مطلب للشركات و. .مع المؤسساتالشركات و
 .إلخ ..دفوعاتھا الضریبیةالشركة واستثماراتھا وم

 
 :للمستثمرین

الشفافیة مكافحة الفساد، والشركة لعلى المستثمرین، سواء كانوا مؤسسات أم أفراد، طلب تقاریر حول برامج 
استخدام ھذه المعلومات عند اتخاذ القرارات  یجبكما  .كل بلد على حدة االفصاح على مستوىتقاریر و التنظیمیة

 .االستثماریة
  

 :ابة العلیاقألجھزة الرات المحاسبة الدولیة، و المنظمة الدولیة لمنظم
 .یجب أن تتطلب معاییر المحاسبة الدولیة تقاریر حول الشفافیة المؤسسیة والحسابات الخاصة بكل بلد على حدة

  
  
 


