
مفهوم الحوكمة وتعريفها

الحوكمـة هـي ا�دارة الرشـيدة للشـركة والتـي تهدف 
إلى تحقيق أغراض الشـركة مراعية في ذلك المسـاواة 
مصالـح  بيـن  التـوازن  وتحقيـق  مسـاهميها،  بيـن 

المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح ا�خرى.

كما تعرف الحوكمة بأنها المبادئ والنظم وا�جراءات 
إدارة  بيـن مصالـح  التـي تحقـق أفضـل حمايـة وتـوازن 
المصالـح  وأصحـاب  فيهـا  والمسـاهمين  الشـركات 
ا�خـرى المرتبطـة بهـا. ويكمـن الهـدف ا�ساسـي مـن 
تطبيـق قواعـد حوكمـة الشـركات في ضمان تماشـي 
الشـركة مـع أهـداف المسـاهمين بمـا يعـزز مـن ثقـة 
علـى  وقدرتهـا  الشـركة  أداء  بكفـاءة  المسـتثمرين 

مواجهة ا�زمات.

فلسفة الحوكمة 

ممـا  المعاصـرة  الشـركات  بهمـا  تتميـز  ميزتـان  هنـاك 
يستدعى وجود ضوابط للحوكمة، وهما:

تتميـز  الحديثـة  الشـركات  أن  حقيقـة  ا�ولـى:  الميـزة 
بالفصل بين ملكية الشركة وإدارتها.

الميـزة الثانيـة: النفوذ الـذي يتمتع به كبار المسـاهمين 
على حساب صغار المساهمين.

دفعـت هاتـان الميزتـان الـدول إلـى وضـع نظـام رقابي 
يضمن �صحاب المصالح في الشركة بأن تقوم ا�دارة 
بمهامهـا علـى أفضـل وجـه؛ فـي الوقـت الـذي يحمي 
كبـار  تسـلط  مـن  المسـاهمين  صغـار  النظـام  هـذا 

الشـركات  حوكمـة  وضعـت  ثـم،  ومـن  المسـاهمين. 
فـي  المعنيـة  ا�طـراف  جميـع  عمـل  يضبـط  نظامـ· 
الشـركة من مسـاهمين وإدارة تنفيذية ومجلس إدارة. 
ويمكـن أن تفسـر هـذه ا�شـكالية أيضـا مـن خـالل مـا 
الطـرف  والوكيـل.  الرئيـس  الطـرف  بمعضلـة  يسـمى 
الشـركة  مالـك  هـو  المعادلـة  هـذه  فـي  الرئيـس 
(الوكيـل).  التنفيذيـة  ا�دارة  تمثـل  بينمـا  (المسـاهم) 
الطـرف  فـإن  ا�طـراف،  ثنائيـة  المعادلـة  هـذه  وفـي 
الرئيـس والوكيـل كل معّنـي بمصلحتـه الخاصـة علـى 
حسـاب مصلحة الشـركة، وبسـبب التبايـن الواضح في 
المعلومـات لصالـح الوكيـل الـذي يديـر أعمال الشـركة 
بشكل يومي كان ال بد للطرف الرئيس من تعيين جهة 
رقابية لمتابعة أعمال الوكيل ممثًال في مجلس ا�دارة.

دور وأهداف الحوكمة

حوكمـة الشـركات هـي أحـد العناصـر الرئيسـية فـي 
تحسـين الكفاءة ا�دارية والنمـو االقتصادي، إلى جانب 
مـن  مجموعـة  تتضمـن  وهـي  المسـتثمر،  ثقـة  تعزيـز 
العالقـات بيـن إدارة الشـركة، ومجلس إدارتهـا، وحملة 
ا�سـهم بها ومجموعـة أصحاب المصالح ا�خرى. كما 
توفر حوكمة الشركات الهيكل الذي يمكن من خالله 
هـذه  لبلـوغ  الوسـائل  وتقريـر  الشـركة  أهـداف  وضـع 
ا�هـداف، كمـا تعمـل علـى فصـل السـلطة بيـن ا�دارة 
التنفيذيـة ومجلـس ا�دارة بهدف حماية المسـاهمين، 

وتفعيل الرقابة على الشركة. 

ومـن أجـل تحقيـق ا�هـداف الرئيسـية للحوكمة يجب 
التشديد على ما يلي:

- الســـلوك ا�خالقـــي: هو مـــا يضمـــن االلتزام 
الرشيد  با�خالقيات وقواعد الســـلوك المهني 
والتوازن في تحقيق مصالح كافة ا�طراف ذات 
عرض  عنـــد  والشـــفافية  بالشـــركة  العالقـــة 

المعلومات المالية وغير المالية.

- الرقابـــة والمســـائلة: تأتي أهميـــة وضع نظام 
الكتشـــاف  والمســـائلة  للرقابـــة  متكامـــل 
االنحرافات والتجاوزات، فضال عن أهمية تفعيل 

مبادىء حوكمة الشركات

التعاون االقتصـــادي والتنمية بوضع  قامت منظمة 
مبادئ حوكمة الشـــركات، وذلك بهدف مســـاعدة 
الحكومـــات والمنظمـــات فـــي غمـــار جهودهمـــا 
القانونيـــة  ا�طـــر  وتحســـين  لتقييـــم  المســـتمرة 
حوكمـــة  لموضـــوع  والتنظيميـــة  والمؤسســـية 
الشـــركات الخاصة بكل منهـــا. وإضافة لهذا، توفير 
الخطوط ا�رشـــادية والمقترحات الضرورية �سواق 
وغيرهم  والشركات،  والمســـتثمرين  المالية  ا�وراق 
بارزÈ في   Èمن ا�طراف ذات العالقة والتي تلعب دور

عملية وضع أساليب ســـليمة لتطبيق الحوكمة.

بصفـــة أوليـــة عامـــة، كانـــت المبـــادئ تركـــز على 
الشـــركات التي يتم تداول أســـهمها في البورصات 
فقـــط، ولكنها اÉن تعد أيض· أداة مفيدة لتحســـين 
أســـاليب حوكمة الشـــركات، بما فيهـــا تلك التي ال 
يتم تداول أســـهمها في البورصات. وهذه تشـــمل 
الشـــركات الخاصة المغلقة والشـــركات المملوكة 
للدولـــة والعائليـــة وغيرهـــا. وإضافـــة لهـــذا فـــإن 
أســـلوب حوكمـــة الشـــركات يقدم الهيـــكل الذي 
يمكـــن أن تتحـــدد مـــن خاللـــه أهـــداف الشـــركة، 
ووســـائل تحقيـــق تلـــك ا�هـــداف، ومتابعـــة ا�داء 

فاعلة. بصورة 

إن مبـــادئ حوكمة الشـــركات عبارة عـــن مجموعة 
مـــن الشـــروط العامة التـــي ال بد مـــن توافرها في 
السوق المالية والشـــركات التي تؤدي في مجملها 
إلـــى تعزيز الثقة في الســـوق الماليـــة والمتعاملين 

كالتالي: وهي  معها، 

- ضمان وجود أساس �طار فعال لحوكمة الشركات، 
يهـدف إلى تشـجيع االسـتثمار فـي ا�سـواق، وتعزيز 
الشـفافية والنزاهـة، وأن يكـون متوافقـ· مع قواعد 
القانـون وأن يحـدد بوضـوح توزيـع المسـئوليات بيـن 

مختلف الجهات ا�شرافية والتنظيمية والتنفيذية.

- حفـــظ حقـــوق المســـاهمين والتـــي تشـــمل حق 
االشـــتراك فـــي ا�دارة، الحصـــول علـــى معلومات 
كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات ا�ساسية في 
فـــي  والتصويـــت  الفعالـــة  المشـــاركة  الشـــركة، 
االجتماعات العامة للمســـاهمين، ا�فصاح عن نوايا 
الســـيطرة أو التحكم في إدارة الشـــركة، والحقوق 
المرتبطة بالســـهم مثل تداول ا�ســـهم، الحصول 
علـــى حصص مـــن ا�رباح، طـــرق تســـجيل الملكية 

والحصول على قيمة السهم.

- المسـاواة فـي معاملـة جميـع المسـاهمين، وتعني 
المسـاواة بيـن حملـة جميـع ا�سـهم بمـن فيهـم 
حملـة ا�سـهم الذيـن ينتمـون إلـى ا�قليـة وحملـة 
عـن  الدفـاع  فـي  وحقهـم  ا�جانـب،  ا�سـهم 
حقوقهم القانونية، كما ينبغي أن تتاح لهم فرصة 
انتهـاك  حـال  فـي  فعلـي  تعويـض  علـى  الحصـول 
أو  ا�دارة  مجلـس  أعضـاء  يقـوم  وأن  حقوقهـم. 
المديريـن التنفيذيين با�فصـاح عن وجود أية مصالح 
خاصـة بهـم قـد تتصـل بعمليـات أو بمسـائل تمـس 

الشركة.

- حقـوق أصحاب المصالح، حيـث يجب أن ينطوي إطار 
حقـوق  احتـرام  تأكيـد  علـى  الشـركات  حوكمـة 
أصحـاب المصالـح التـي يحميهـا القانـون، وأن يعمل 

أيضـا علـى تشـجيع التعاون بيـن الشـركات وأصحاب 
العمـل  وفـرص  الثـروة  خلـق  مجـال  فـي  المصالـح 
وتحقيق االستدامة للمشروعات القائمة على أسس 

مالية سليمة.

- ا�فصـاح والشـفافية عـن البيانـات الجوهريـة وكافة 
المسـائل المتصلة بتأسيس الشركة التي من شأنها 
التأثيـر فـي القـرار االسـتثماري، ومـن بينهـا الموقـف 
المالي وا�داء والملكية وأسـلوب ممارسـة السلطة. 
إن مـن شـأن نظم ا�فصـاح القويـة المسـاعدة على 
جذب رؤوس ا�موال والحفاظ على الثقة في أسواق 
رأس المـال، كمـا أن ا�فصـاح يسـهم فـي تحسـين 
وأنشـطة  لهيـاكل  الجمهـور  تفهـم  مسـتويات 
المشـروعات، عالوة على تفهم سياسـات الشـركات 
والبيئيـة،  ا�خالقيـة  بالمعاييـر  يتعلـق  فيمـا  وأدائهـا 

وعالقة الشركات بالمجتمعات التي تعمل خاللها.

- مســـئوليات مجلس ا�دارة، حيث ينبغي أن يتيح إطار 
حوكمة الشركات الخطوط ا�رشادية ا�ستراتيجية 
لتوجيـــه الشـــركات، وأن يكفـــل المتابعـــة الفعالة 
لـــÕدارة التنفيذية من قبل مجلـــس ا�دارة، وكذلك 
الشـــركة  قبـــل  مـــن  ا�دارة  مجلـــس  مســـاءلة 

والمساهمين.

ا�عمدة الرئيسية لحوكمة الشركات

 تعتبـر هـذه ا�عمـدة ا�ربعـة هـي ا�سـاس الـذي ترتكز 
سـابقة  الشـركات  لحوكمـة  الرئيسـية  المبـادئ  عليـه 
الذكـر، وذلـك مـن أجـل تعزيـز الحوكمـة الرشـيدة فـي 

الشركات.

1 - المسئولية

يوضح هذا العمود المسئوليات التي ال بد أن يتحلى بها 
كل من أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية وحتى 
المنصوص  المهام  ضوء  على  بالشركة  الموظفين 
التوظيف.  قبل  الوظيفي  الوصف  في  لهم  عليها 

وتمثل هذه المسئولية نوع من الضبط للشركة.

2 - العدالة

حيــث أنــه بتوافــر العدالة فــي الشــركة يؤمن ذلك 
بااليجابيــة  تتســم  صحيــة  عمــل  بيئــة  وجــود 
وبالممارســة الســليمة ل×عمال اليوميــة فيها، وذلك 
يعــزز انتهــاج العامليــن والمســئولين فــي الشــركة 
منهــاج الســلوك القويم في التعامــل مع الوظائف 

إليهم. الموكلة 

3 - الشفافية

هنــا البــد مــن التفريــق بيــن مــا هــو المقصــود بين 
ا�فصــاح والشــفافية، حيث أن ا�فصــاح هو ا�فصاح 
الفــوري عــن كل المعلومــات الجوهريــة التي يكون 
لهــا تأثيــر علــى اتخاذ القــرار بشــأنها. أمــا المقصود 
واضحــة  المعلومــات  هــذه  تكــون  أن  بالشــفافية 

ومنطقيــة وذات دالالت مفهومة للجميع.

4 - المحاسبة

يجـــب االلتـــزام بالقوانيـــن والقـــرارات الصـــادرة من 
الموظفيـــن  قبـــل  مـــن  التشـــريعية  الجهـــات 
والمســـئولين في الشركة. ولكي يكون ا�مر واضح· 
لـــدى الجميـــع البـــد مـــن أن تكـــون هـــذه القوانين 
واضحة  العقوبـــات  وحتـــى  والقـــرارات  وا�جـــراءات 
الجهـــات  تختلـــف  للجميـــع.  ومتاحـــة  وصريحـــة 
المســـئولة عن محاسبة الشـــركات فهي قد تكون 
من قبل الســـوق المالية، المســـاهمين، أو من خالل 

للشركات. التنفيذية  لÕدارة  ا�دارة  مجلس 

أهمية تطبيق الحوكمة 

تتمثل أهمية الحوكمة وفوائدها على الشركات بوجه 
خاص والقطاع المالي بوجه عام فيما يلي:

1 - تعزيز الكفاءة ا�دارية للشركة

إن قواعد الحوكمة تحث على إتباع النهج الصحيح في 
أفضـل  تطبيـق  خـالل  مـن  وذلـك  الشـركات،  إدارة 
الممارسـات فـي شـأن ا�سـاليب ا�داريـة الحديثـة، مما 
يسـاهم في نمو الشـركات وزيادة ربحيتها، والحد من 
المخاطـر التي قد تتعرض لها هذه الشـركات، حيث أن 
إدارة  يتولـى  أن  تكفـل  الرشـيدة  الحوكمـة  ممارسـات 
الشـركة مجلـس إدارة وفريق مديرين مـن ذوى الخبرة 
اللجـان  إلـى  با�ضافـة  العاليـة،  الفنيـة  والكفـاءات 
المتخصصـة والمنبثقة عن مجلس ا�دارة والتي تعمل 
على ضمان سـير العمل وفق سياسة الشركة وتماشي· 

مع أهداف المساهمين.

2 - تسهيل الحصول على تمويل بتكلفة أقل

إن تطبيـق قواعـد الحوكمة يوفر مناخـ· نقي· من الثقة 
دافـع  لديهـم  يصبـح  وبالتالـي  للمسـتثمرين،  وا�مـان 
قـوي لالكتتاب فـي ا�صـدارات الجديدة التـي تطرحها 
الشـركة بمختلـف ا�دوات الماليـة، ومـن ثـم تسـتطيع 
الشـركة توفيـر مصـادر التمويـل الالزمـة بأقـل تكلفـة 

ممكنة.

3 - تعزيز ا�جراءات الرقابية وإجراءات التدقيق 
على الشركات

ضبط  تتطلب  الحوكمة  لقواعد  الجيدة  الممارسة  إن 
وأن  الشركة،  على  القائمين  وسلوكيات  ممارسات 
والتعليمات  القوانين  بكافة  بااللتزام  الشركة  تقوم 
الصادرة من الجهات الرقابية، وكذلك إتباع السياسات 

إتاحة  وبالتالي  الشركة،  لدى  الداخلية  العمل  ونظم 
المجال لقيام الشركة بالرقابة الذاتية على أنشطتها، 
مما يساهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها 

الشركة.

4 - دعم الدور االجتماعي للشركات

إن قواعد الحوكمة تشجع الشركات على القيام بدور 
أنهـا تجعـل الشـركات  اجتماعـي أكثـر فاعليـة، حيـث 
تقـوم بتوسـيع أنشـطتها لتشـمل أنشـطة أخـرى إلـى 
تنفيـذ  ذلـك  علـى  ومثـال  الرئيسـية،  أنشـطتها  جانـب 
الدراسـات والبحـوث التـي تعـود بالنفـع علـى الشـركة 
والمجتمع والبيئة واالقتصاد، مع ا�خذ باالعتبار ا�ركان 
االقتصـادي  النمـو  وهـي  المسـتدامة  للتنميـة  الثالثـة 

والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.

5 - تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة

تهدف قواعد الحوكمة من خالل تطبيق المبادئ التي 
تتضمنها إلى تعزيـــز العدالة والشـــفافية والمعاملة 
المســـاهمين  مـــن  ا�طـــراف  لجميـــع  النزيهـــة 

والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح.

6 - الحد من مفهوم تعارض المصالح

تحفـز قواعـد الحوكمـة أن تعمـل الشـركة علـى إتبـاع 
سـلوك النهـج القويـم فـي تعاملهـا مع ا�طـراف ذات 
العالقـة بيـن جميـع الفئـات المختلفـة فيها سـواء من 
الداخـل أو الخارج، وكذلك تجنب كافة الممارسـات غير 
المصالـح  فـي  تضـارب  إلـى  تـؤدي  قـد  التـي  السـليمة 

وتعريض الشركة لمشاكل مالية.

دور أصحاب المصالح في الرقابة على الشركة، 
والتأكيد علـــى أن ا�فصاح والشـــفافية عنصر 

أساسي في حماية حقوق أصحاب المصالح.

- التنظيم ا�داري الســـليم: هو ما يضمن توزيع 
فـــي  والفصـــل  والمســـؤوليات  الصالحيـــات 
االختصاصات ووضع نظام للحوافز والمكافآت 
من خالل تقييم ا�داء سواء للمدراء أو العاملين 

بالشركة.

تتبـوأ حوكمـة الشـركات أهميـة خاصـة فـي أجنـدة المـال 
وا�عمـال فـي الوقـت الراهـن، لمـا تعـود بـه من نفـع على 
بأسـره. إن الحوكمـة تعنـي وجـود  الشـركات والمجتمـع 
نظم تحكم العالقات بين ا�طراف الرئيسية في الشركة، 
وتحديـدÈً المسـاهمين وإدارة الشـركة التنفيذيـة وأعضـاء 
طـرف  كل  مسـؤوليات  تحـدد  بحيـث  ا�دارة،  مجلـس 
والعدالـة  الشـفافية  مبـادئ  تعزيـز  بهـدف  وحقوقـه، 
والمسـئولية ومكافحـة الفسـاد ومنـح حق مسـاءلة إدارة 
أن  مـن  والتأكـد  المسـاهمين  لحمايـة  وذلـك  الشـركة 
واسـتراتيجياتها  أهدافهـا  تحقيـق  علـى  تعمـل  الشـركة 

الطويلة ا�مد.

حوكمة الشركات
Corporate Governance

محاور العدد:
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7 - تساهم في تشجيع تدفق رأس المال ا�جنبي إلى ا�سواق المالية

تزيد قواعد الحوكمة من ثقة المستثمر ا�جنبي والشراكات ا�جنبية في االقتصاد والشركات. 
إذ أن المســـتثمر ا�جنبي يبحث عن بيئة استثمارات ذات قاعدة قوية تحمي استثماراته وتنميها، 

حيث ينجذب إلى أسهم الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة.

المصادر

قانون وحوكمة الشركات للدكتور/ أحمد الشوربجي
الترجمة العربية لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال

حوكمة الشركات-الموقع االلكتروني
حوكمة الشركات-اتحاد الشركات االستثمارية

أساسيات الحوكمة-سلسلة النشرات التثقيفية عن مركز أبوظبي للحوكمة



حوكمة الشركات

مفهوم الحوكمة وتعريفها

الحوكمـة هـي ا�دارة الرشـيدة للشـركة والتـي تهدف 
إلى تحقيق أغراض الشـركة مراعية في ذلك المسـاواة 
مصالـح  بيـن  التـوازن  وتحقيـق  مسـاهميها،  بيـن 

المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح ا�خرى.

كما تعرف الحوكمة بأنها المبادئ والنظم وا�جراءات 
إدارة  بيـن مصالـح  التـي تحقـق أفضـل حمايـة وتـوازن 
المصالـح  وأصحـاب  فيهـا  والمسـاهمين  الشـركات 
ا�خـرى المرتبطـة بهـا. ويكمـن الهـدف ا�ساسـي مـن 
تطبيـق قواعـد حوكمـة الشـركات في ضمان تماشـي 
الشـركة مـع أهـداف المسـاهمين بمـا يعـزز مـن ثقـة 
علـى  وقدرتهـا  الشـركة  أداء  بكفـاءة  المسـتثمرين 

مواجهة ا�زمات.

فلسفة الحوكمة 

ممـا  المعاصـرة  الشـركات  بهمـا  تتميـز  ميزتـان  هنـاك 
يستدعى وجود ضوابط للحوكمة، وهما:

تتميـز  الحديثـة  الشـركات  أن  حقيقـة  ا�ولـى:  الميـزة 
بالفصل بين ملكية الشركة وإدارتها.

الميـزة الثانيـة: النفوذ الـذي يتمتع به كبار المسـاهمين 
على حساب صغار المساهمين.

دفعـت هاتـان الميزتـان الـدول إلـى وضـع نظـام رقابي 
يضمن �صحاب المصالح في الشركة بأن تقوم ا�دارة 
بمهامهـا علـى أفضـل وجـه؛ فـي الوقـت الـذي يحمي 
كبـار  تسـلط  مـن  المسـاهمين  صغـار  النظـام  هـذا 

الشـركات  حوكمـة  وضعـت  ثـم،  ومـن  المسـاهمين. 
فـي  المعنيـة  ا�طـراف  جميـع  عمـل  يضبـط  نظامـ· 
الشـركة من مسـاهمين وإدارة تنفيذية ومجلس إدارة. 
ويمكـن أن تفسـر هـذه ا�شـكالية أيضـا مـن خـالل مـا 
الطـرف  والوكيـل.  الرئيـس  الطـرف  بمعضلـة  يسـمى 
الشـركة  مالـك  هـو  المعادلـة  هـذه  فـي  الرئيـس 
(الوكيـل).  التنفيذيـة  ا�دارة  تمثـل  بينمـا  (المسـاهم) 
الطـرف  فـإن  ا�طـراف،  ثنائيـة  المعادلـة  هـذه  وفـي 
الرئيـس والوكيـل كل معّنـي بمصلحتـه الخاصـة علـى 
حسـاب مصلحة الشـركة، وبسـبب التبايـن الواضح في 
المعلومـات لصالـح الوكيـل الـذي يديـر أعمال الشـركة 
بشكل يومي كان ال بد للطرف الرئيس من تعيين جهة 
رقابية لمتابعة أعمال الوكيل ممثًال في مجلس ا�دارة.

دور وأهداف الحوكمة

حوكمـة الشـركات هـي أحـد العناصـر الرئيسـية فـي 
تحسـين الكفاءة ا�دارية والنمـو االقتصادي، إلى جانب 
مـن  مجموعـة  تتضمـن  وهـي  المسـتثمر،  ثقـة  تعزيـز 
العالقـات بيـن إدارة الشـركة، ومجلس إدارتهـا، وحملة 
ا�سـهم بها ومجموعـة أصحاب المصالح ا�خرى. كما 
توفر حوكمة الشركات الهيكل الذي يمكن من خالله 
هـذه  لبلـوغ  الوسـائل  وتقريـر  الشـركة  أهـداف  وضـع 
ا�هـداف، كمـا تعمـل علـى فصـل السـلطة بيـن ا�دارة 
التنفيذيـة ومجلـس ا�دارة بهدف حماية المسـاهمين، 

وتفعيل الرقابة على الشركة. 

ومـن أجـل تحقيـق ا�هـداف الرئيسـية للحوكمة يجب 
التشديد على ما يلي:

- الســـلوك ا�خالقـــي: هو مـــا يضمـــن االلتزام 
الرشيد  با�خالقيات وقواعد الســـلوك المهني 
والتوازن في تحقيق مصالح كافة ا�طراف ذات 
عرض  عنـــد  والشـــفافية  بالشـــركة  العالقـــة 

المعلومات المالية وغير المالية.

- الرقابـــة والمســـائلة: تأتي أهميـــة وضع نظام 
الكتشـــاف  والمســـائلة  للرقابـــة  متكامـــل 
االنحرافات والتجاوزات، فضال عن أهمية تفعيل 

مبادىء حوكمة الشركات

التعاون االقتصـــادي والتنمية بوضع  قامت منظمة 
مبادئ حوكمة الشـــركات، وذلك بهدف مســـاعدة 
الحكومـــات والمنظمـــات فـــي غمـــار جهودهمـــا 
القانونيـــة  ا�طـــر  وتحســـين  لتقييـــم  المســـتمرة 
حوكمـــة  لموضـــوع  والتنظيميـــة  والمؤسســـية 
الشـــركات الخاصة بكل منهـــا. وإضافة لهذا، توفير 
الخطوط ا�رشـــادية والمقترحات الضرورية �سواق 
وغيرهم  والشركات،  والمســـتثمرين  المالية  ا�وراق 
بارزÈ في   Èمن ا�طراف ذات العالقة والتي تلعب دور

عملية وضع أساليب ســـليمة لتطبيق الحوكمة.

بصفـــة أوليـــة عامـــة، كانـــت المبـــادئ تركـــز على 
الشـــركات التي يتم تداول أســـهمها في البورصات 
فقـــط، ولكنها اÉن تعد أيض· أداة مفيدة لتحســـين 
أســـاليب حوكمة الشـــركات، بما فيهـــا تلك التي ال 
يتم تداول أســـهمها في البورصات. وهذه تشـــمل 
الشـــركات الخاصة المغلقة والشـــركات المملوكة 
للدولـــة والعائليـــة وغيرهـــا. وإضافـــة لهـــذا فـــإن 
أســـلوب حوكمـــة الشـــركات يقدم الهيـــكل الذي 
يمكـــن أن تتحـــدد مـــن خاللـــه أهـــداف الشـــركة، 
ووســـائل تحقيـــق تلـــك ا�هـــداف، ومتابعـــة ا�داء 

فاعلة. بصورة 

إن مبـــادئ حوكمة الشـــركات عبارة عـــن مجموعة 
مـــن الشـــروط العامة التـــي ال بد مـــن توافرها في 
السوق المالية والشـــركات التي تؤدي في مجملها 
إلـــى تعزيز الثقة في الســـوق الماليـــة والمتعاملين 

كالتالي: وهي  معها، 

- ضمان وجود أساس �طار فعال لحوكمة الشركات، 
يهـدف إلى تشـجيع االسـتثمار فـي ا�سـواق، وتعزيز 
الشـفافية والنزاهـة، وأن يكـون متوافقـ· مع قواعد 
القانـون وأن يحـدد بوضـوح توزيـع المسـئوليات بيـن 

مختلف الجهات ا�شرافية والتنظيمية والتنفيذية.

- حفـــظ حقـــوق المســـاهمين والتـــي تشـــمل حق 
االشـــتراك فـــي ا�دارة، الحصـــول علـــى معلومات 
كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات ا�ساسية في 
فـــي  والتصويـــت  الفعالـــة  المشـــاركة  الشـــركة، 
االجتماعات العامة للمســـاهمين، ا�فصاح عن نوايا 
الســـيطرة أو التحكم في إدارة الشـــركة، والحقوق 
المرتبطة بالســـهم مثل تداول ا�ســـهم، الحصول 
علـــى حصص مـــن ا�رباح، طـــرق تســـجيل الملكية 

والحصول على قيمة السهم.

- المسـاواة فـي معاملـة جميـع المسـاهمين، وتعني 
المسـاواة بيـن حملـة جميـع ا�سـهم بمـن فيهـم 
حملـة ا�سـهم الذيـن ينتمـون إلـى ا�قليـة وحملـة 
عـن  الدفـاع  فـي  وحقهـم  ا�جانـب،  ا�سـهم 
حقوقهم القانونية، كما ينبغي أن تتاح لهم فرصة 
انتهـاك  حـال  فـي  فعلـي  تعويـض  علـى  الحصـول 
أو  ا�دارة  مجلـس  أعضـاء  يقـوم  وأن  حقوقهـم. 
المديريـن التنفيذيين با�فصـاح عن وجود أية مصالح 
خاصـة بهـم قـد تتصـل بعمليـات أو بمسـائل تمـس 

الشركة.

- حقـوق أصحاب المصالح، حيـث يجب أن ينطوي إطار 
حقـوق  احتـرام  تأكيـد  علـى  الشـركات  حوكمـة 
أصحـاب المصالـح التـي يحميهـا القانـون، وأن يعمل 

أيضـا علـى تشـجيع التعاون بيـن الشـركات وأصحاب 
العمـل  وفـرص  الثـروة  خلـق  مجـال  فـي  المصالـح 
وتحقيق االستدامة للمشروعات القائمة على أسس 

مالية سليمة.

- ا�فصـاح والشـفافية عـن البيانـات الجوهريـة وكافة 
المسـائل المتصلة بتأسيس الشركة التي من شأنها 
التأثيـر فـي القـرار االسـتثماري، ومـن بينهـا الموقـف 
المالي وا�داء والملكية وأسـلوب ممارسـة السلطة. 
إن مـن شـأن نظم ا�فصـاح القويـة المسـاعدة على 
جذب رؤوس ا�موال والحفاظ على الثقة في أسواق 
رأس المـال، كمـا أن ا�فصـاح يسـهم فـي تحسـين 
وأنشـطة  لهيـاكل  الجمهـور  تفهـم  مسـتويات 
المشـروعات، عالوة على تفهم سياسـات الشـركات 
والبيئيـة،  ا�خالقيـة  بالمعاييـر  يتعلـق  فيمـا  وأدائهـا 

وعالقة الشركات بالمجتمعات التي تعمل خاللها.

- مســـئوليات مجلس ا�دارة، حيث ينبغي أن يتيح إطار 
حوكمة الشركات الخطوط ا�رشادية ا�ستراتيجية 
لتوجيـــه الشـــركات، وأن يكفـــل المتابعـــة الفعالة 
لـــÕدارة التنفيذية من قبل مجلـــس ا�دارة، وكذلك 
الشـــركة  قبـــل  مـــن  ا�دارة  مجلـــس  مســـاءلة 

والمساهمين.

ا�عمدة الرئيسية لحوكمة الشركات

 تعتبـر هـذه ا�عمـدة ا�ربعـة هـي ا�سـاس الـذي ترتكز 
سـابقة  الشـركات  لحوكمـة  الرئيسـية  المبـادئ  عليـه 
الذكـر، وذلـك مـن أجـل تعزيـز الحوكمـة الرشـيدة فـي 

الشركات.

1 - المسئولية

يوضح هذا العمود المسئوليات التي ال بد أن يتحلى بها 
كل من أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية وحتى 
المنصوص  المهام  ضوء  على  بالشركة  الموظفين 
التوظيف.  قبل  الوظيفي  الوصف  في  لهم  عليها 

وتمثل هذه المسئولية نوع من الضبط للشركة.

2 - العدالة

حيــث أنــه بتوافــر العدالة فــي الشــركة يؤمن ذلك 
بااليجابيــة  تتســم  صحيــة  عمــل  بيئــة  وجــود 
وبالممارســة الســليمة ل×عمال اليوميــة فيها، وذلك 
يعــزز انتهــاج العامليــن والمســئولين فــي الشــركة 
منهــاج الســلوك القويم في التعامــل مع الوظائف 

إليهم. الموكلة 

3 - الشفافية

هنــا البــد مــن التفريــق بيــن مــا هــو المقصــود بين 
ا�فصــاح والشــفافية، حيث أن ا�فصــاح هو ا�فصاح 
الفــوري عــن كل المعلومــات الجوهريــة التي يكون 
لهــا تأثيــر علــى اتخاذ القــرار بشــأنها. أمــا المقصود 
واضحــة  المعلومــات  هــذه  تكــون  أن  بالشــفافية 

ومنطقيــة وذات دالالت مفهومة للجميع.

4 - المحاسبة

يجـــب االلتـــزام بالقوانيـــن والقـــرارات الصـــادرة من 
الموظفيـــن  قبـــل  مـــن  التشـــريعية  الجهـــات 
والمســـئولين في الشركة. ولكي يكون ا�مر واضح· 
لـــدى الجميـــع البـــد مـــن أن تكـــون هـــذه القوانين 
واضحة  العقوبـــات  وحتـــى  والقـــرارات  وا�جـــراءات 
الجهـــات  تختلـــف  للجميـــع.  ومتاحـــة  وصريحـــة 
المســـئولة عن محاسبة الشـــركات فهي قد تكون 
من قبل الســـوق المالية، المســـاهمين، أو من خالل 

للشركات. التنفيذية  لÕدارة  ا�دارة  مجلس 

أهمية تطبيق الحوكمة 

تتمثل أهمية الحوكمة وفوائدها على الشركات بوجه 
خاص والقطاع المالي بوجه عام فيما يلي:

1 - تعزيز الكفاءة ا�دارية للشركة

إن قواعد الحوكمة تحث على إتباع النهج الصحيح في 
أفضـل  تطبيـق  خـالل  مـن  وذلـك  الشـركات،  إدارة 
الممارسـات فـي شـأن ا�سـاليب ا�داريـة الحديثـة، مما 
يسـاهم في نمو الشـركات وزيادة ربحيتها، والحد من 
المخاطـر التي قد تتعرض لها هذه الشـركات، حيث أن 
إدارة  يتولـى  أن  تكفـل  الرشـيدة  الحوكمـة  ممارسـات 
الشـركة مجلـس إدارة وفريق مديرين مـن ذوى الخبرة 
اللجـان  إلـى  با�ضافـة  العاليـة،  الفنيـة  والكفـاءات 
المتخصصـة والمنبثقة عن مجلس ا�دارة والتي تعمل 
على ضمان سـير العمل وفق سياسة الشركة وتماشي· 

مع أهداف المساهمين.

2 - تسهيل الحصول على تمويل بتكلفة أقل

إن تطبيـق قواعـد الحوكمة يوفر مناخـ· نقي· من الثقة 
دافـع  لديهـم  يصبـح  وبالتالـي  للمسـتثمرين،  وا�مـان 
قـوي لالكتتاب فـي ا�صـدارات الجديدة التـي تطرحها 
الشـركة بمختلـف ا�دوات الماليـة، ومـن ثـم تسـتطيع 
الشـركة توفيـر مصـادر التمويـل الالزمـة بأقـل تكلفـة 

ممكنة.

3 - تعزيز ا�جراءات الرقابية وإجراءات التدقيق 
على الشركات

ضبط  تتطلب  الحوكمة  لقواعد  الجيدة  الممارسة  إن 
وأن  الشركة،  على  القائمين  وسلوكيات  ممارسات 
والتعليمات  القوانين  بكافة  بااللتزام  الشركة  تقوم 
الصادرة من الجهات الرقابية، وكذلك إتباع السياسات 

إتاحة  وبالتالي  الشركة،  لدى  الداخلية  العمل  ونظم 
المجال لقيام الشركة بالرقابة الذاتية على أنشطتها، 
مما يساهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها 

الشركة.

4 - دعم الدور االجتماعي للشركات

إن قواعد الحوكمة تشجع الشركات على القيام بدور 
أنهـا تجعـل الشـركات  اجتماعـي أكثـر فاعليـة، حيـث 
تقـوم بتوسـيع أنشـطتها لتشـمل أنشـطة أخـرى إلـى 
تنفيـذ  ذلـك  علـى  ومثـال  الرئيسـية،  أنشـطتها  جانـب 
الدراسـات والبحـوث التـي تعـود بالنفـع علـى الشـركة 
والمجتمع والبيئة واالقتصاد، مع ا�خذ باالعتبار ا�ركان 
االقتصـادي  النمـو  وهـي  المسـتدامة  للتنميـة  الثالثـة 

والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.

5 - تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة

تهدف قواعد الحوكمة من خالل تطبيق المبادئ التي 
تتضمنها إلى تعزيـــز العدالة والشـــفافية والمعاملة 
المســـاهمين  مـــن  ا�طـــراف  لجميـــع  النزيهـــة 

والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح.

6 - الحد من مفهوم تعارض المصالح

تحفـز قواعـد الحوكمـة أن تعمـل الشـركة علـى إتبـاع 
سـلوك النهـج القويـم فـي تعاملهـا مع ا�طـراف ذات 
العالقـة بيـن جميـع الفئـات المختلفـة فيها سـواء من 
الداخـل أو الخارج، وكذلك تجنب كافة الممارسـات غير 
المصالـح  فـي  تضـارب  إلـى  تـؤدي  قـد  التـي  السـليمة 

وتعريض الشركة لمشاكل مالية.

دور أصحاب المصالح في الرقابة على الشركة، 
والتأكيد علـــى أن ا�فصاح والشـــفافية عنصر 

أساسي في حماية حقوق أصحاب المصالح.

- التنظيم ا�داري الســـليم: هو ما يضمن توزيع 
فـــي  والفصـــل  والمســـؤوليات  الصالحيـــات 
االختصاصات ووضع نظام للحوافز والمكافآت 
من خالل تقييم ا�داء سواء للمدراء أو العاملين 

بالشركة.

7 - تساهم في تشجيع تدفق رأس المال ا�جنبي إلى ا�سواق المالية

تزيد قواعد الحوكمة من ثقة المستثمر ا�جنبي والشراكات ا�جنبية في االقتصاد والشركات. 
إذ أن المســـتثمر ا�جنبي يبحث عن بيئة استثمارات ذات قاعدة قوية تحمي استثماراته وتنميها، 

حيث ينجذب إلى أسهم الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة.

المصادر

قانون وحوكمة الشركات للدكتور/ أحمد الشوربجي
الترجمة العربية لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال

حوكمة الشركات-الموقع االلكتروني
حوكمة الشركات-اتحاد الشركات االستثمارية

أساسيات الحوكمة-سلسلة النشرات التثقيفية عن مركز أبوظبي للحوكمة



مفهوم الحوكمة وتعريفها

الحوكمـة هـي ا�دارة الرشـيدة للشـركة والتـي تهدف 
إلى تحقيق أغراض الشـركة مراعية في ذلك المسـاواة 
مصالـح  بيـن  التـوازن  وتحقيـق  مسـاهميها،  بيـن 

المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح ا�خرى.

كما تعرف الحوكمة بأنها المبادئ والنظم وا�جراءات 
إدارة  بيـن مصالـح  التـي تحقـق أفضـل حمايـة وتـوازن 
المصالـح  وأصحـاب  فيهـا  والمسـاهمين  الشـركات 
ا�خـرى المرتبطـة بهـا. ويكمـن الهـدف ا�ساسـي مـن 
تطبيـق قواعـد حوكمـة الشـركات في ضمان تماشـي 
الشـركة مـع أهـداف المسـاهمين بمـا يعـزز مـن ثقـة 
علـى  وقدرتهـا  الشـركة  أداء  بكفـاءة  المسـتثمرين 

مواجهة ا�زمات.

فلسفة الحوكمة 

ممـا  المعاصـرة  الشـركات  بهمـا  تتميـز  ميزتـان  هنـاك 
يستدعى وجود ضوابط للحوكمة، وهما:

تتميـز  الحديثـة  الشـركات  أن  حقيقـة  ا�ولـى:  الميـزة 
بالفصل بين ملكية الشركة وإدارتها.

الميـزة الثانيـة: النفوذ الـذي يتمتع به كبار المسـاهمين 
على حساب صغار المساهمين.

دفعـت هاتـان الميزتـان الـدول إلـى وضـع نظـام رقابي 
يضمن �صحاب المصالح في الشركة بأن تقوم ا�دارة 
بمهامهـا علـى أفضـل وجـه؛ فـي الوقـت الـذي يحمي 
كبـار  تسـلط  مـن  المسـاهمين  صغـار  النظـام  هـذا 

الشـركات  حوكمـة  وضعـت  ثـم،  ومـن  المسـاهمين. 
فـي  المعنيـة  ا�طـراف  جميـع  عمـل  يضبـط  نظامـ· 
الشـركة من مسـاهمين وإدارة تنفيذية ومجلس إدارة. 
ويمكـن أن تفسـر هـذه ا�شـكالية أيضـا مـن خـالل مـا 
الطـرف  والوكيـل.  الرئيـس  الطـرف  بمعضلـة  يسـمى 
الشـركة  مالـك  هـو  المعادلـة  هـذه  فـي  الرئيـس 
(الوكيـل).  التنفيذيـة  ا�دارة  تمثـل  بينمـا  (المسـاهم) 
الطـرف  فـإن  ا�طـراف،  ثنائيـة  المعادلـة  هـذه  وفـي 
الرئيـس والوكيـل كل معّنـي بمصلحتـه الخاصـة علـى 
حسـاب مصلحة الشـركة، وبسـبب التبايـن الواضح في 
المعلومـات لصالـح الوكيـل الـذي يديـر أعمال الشـركة 
بشكل يومي كان ال بد للطرف الرئيس من تعيين جهة 
رقابية لمتابعة أعمال الوكيل ممثًال في مجلس ا�دارة.

دور وأهداف الحوكمة

حوكمـة الشـركات هـي أحـد العناصـر الرئيسـية فـي 
تحسـين الكفاءة ا�دارية والنمـو االقتصادي، إلى جانب 
مـن  مجموعـة  تتضمـن  وهـي  المسـتثمر،  ثقـة  تعزيـز 
العالقـات بيـن إدارة الشـركة، ومجلس إدارتهـا، وحملة 
ا�سـهم بها ومجموعـة أصحاب المصالح ا�خرى. كما 
توفر حوكمة الشركات الهيكل الذي يمكن من خالله 
هـذه  لبلـوغ  الوسـائل  وتقريـر  الشـركة  أهـداف  وضـع 
ا�هـداف، كمـا تعمـل علـى فصـل السـلطة بيـن ا�دارة 
التنفيذيـة ومجلـس ا�دارة بهدف حماية المسـاهمين، 

وتفعيل الرقابة على الشركة. 

ومـن أجـل تحقيـق ا�هـداف الرئيسـية للحوكمة يجب 
التشديد على ما يلي:

- الســـلوك ا�خالقـــي: هو مـــا يضمـــن االلتزام 
الرشيد  با�خالقيات وقواعد الســـلوك المهني 
والتوازن في تحقيق مصالح كافة ا�طراف ذات 
عرض  عنـــد  والشـــفافية  بالشـــركة  العالقـــة 

المعلومات المالية وغير المالية.

- الرقابـــة والمســـائلة: تأتي أهميـــة وضع نظام 
الكتشـــاف  والمســـائلة  للرقابـــة  متكامـــل 
االنحرافات والتجاوزات، فضال عن أهمية تفعيل 

مبادىء حوكمة الشركات

التعاون االقتصـــادي والتنمية بوضع  قامت منظمة 
مبادئ حوكمة الشـــركات، وذلك بهدف مســـاعدة 
الحكومـــات والمنظمـــات فـــي غمـــار جهودهمـــا 
القانونيـــة  ا�طـــر  وتحســـين  لتقييـــم  المســـتمرة 
حوكمـــة  لموضـــوع  والتنظيميـــة  والمؤسســـية 
الشـــركات الخاصة بكل منهـــا. وإضافة لهذا، توفير 
الخطوط ا�رشـــادية والمقترحات الضرورية �سواق 
وغيرهم  والشركات،  والمســـتثمرين  المالية  ا�وراق 
بارزÈ في   Èمن ا�طراف ذات العالقة والتي تلعب دور

عملية وضع أساليب ســـليمة لتطبيق الحوكمة.

بصفـــة أوليـــة عامـــة، كانـــت المبـــادئ تركـــز على 
الشـــركات التي يتم تداول أســـهمها في البورصات 
فقـــط، ولكنها اÉن تعد أيض· أداة مفيدة لتحســـين 
أســـاليب حوكمة الشـــركات، بما فيهـــا تلك التي ال 
يتم تداول أســـهمها في البورصات. وهذه تشـــمل 
الشـــركات الخاصة المغلقة والشـــركات المملوكة 
للدولـــة والعائليـــة وغيرهـــا. وإضافـــة لهـــذا فـــإن 
أســـلوب حوكمـــة الشـــركات يقدم الهيـــكل الذي 
يمكـــن أن تتحـــدد مـــن خاللـــه أهـــداف الشـــركة، 
ووســـائل تحقيـــق تلـــك ا�هـــداف، ومتابعـــة ا�داء 

فاعلة. بصورة 

إن مبـــادئ حوكمة الشـــركات عبارة عـــن مجموعة 
مـــن الشـــروط العامة التـــي ال بد مـــن توافرها في 
السوق المالية والشـــركات التي تؤدي في مجملها 
إلـــى تعزيز الثقة في الســـوق الماليـــة والمتعاملين 

كالتالي: وهي  معها، 

- ضمان وجود أساس �طار فعال لحوكمة الشركات، 
يهـدف إلى تشـجيع االسـتثمار فـي ا�سـواق، وتعزيز 
الشـفافية والنزاهـة، وأن يكـون متوافقـ· مع قواعد 
القانـون وأن يحـدد بوضـوح توزيـع المسـئوليات بيـن 

مختلف الجهات ا�شرافية والتنظيمية والتنفيذية.

- حفـــظ حقـــوق المســـاهمين والتـــي تشـــمل حق 
االشـــتراك فـــي ا�دارة، الحصـــول علـــى معلومات 
كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات ا�ساسية في 
فـــي  والتصويـــت  الفعالـــة  المشـــاركة  الشـــركة، 
االجتماعات العامة للمســـاهمين، ا�فصاح عن نوايا 
الســـيطرة أو التحكم في إدارة الشـــركة، والحقوق 
المرتبطة بالســـهم مثل تداول ا�ســـهم، الحصول 
علـــى حصص مـــن ا�رباح، طـــرق تســـجيل الملكية 

والحصول على قيمة السهم.

- المسـاواة فـي معاملـة جميـع المسـاهمين، وتعني 
المسـاواة بيـن حملـة جميـع ا�سـهم بمـن فيهـم 
حملـة ا�سـهم الذيـن ينتمـون إلـى ا�قليـة وحملـة 
عـن  الدفـاع  فـي  وحقهـم  ا�جانـب،  ا�سـهم 
حقوقهم القانونية، كما ينبغي أن تتاح لهم فرصة 
انتهـاك  حـال  فـي  فعلـي  تعويـض  علـى  الحصـول 
أو  ا�دارة  مجلـس  أعضـاء  يقـوم  وأن  حقوقهـم. 
المديريـن التنفيذيين با�فصـاح عن وجود أية مصالح 
خاصـة بهـم قـد تتصـل بعمليـات أو بمسـائل تمـس 

الشركة.

- حقـوق أصحاب المصالح، حيـث يجب أن ينطوي إطار 
حقـوق  احتـرام  تأكيـد  علـى  الشـركات  حوكمـة 
أصحـاب المصالـح التـي يحميهـا القانـون، وأن يعمل 

أيضـا علـى تشـجيع التعاون بيـن الشـركات وأصحاب 
العمـل  وفـرص  الثـروة  خلـق  مجـال  فـي  المصالـح 
وتحقيق االستدامة للمشروعات القائمة على أسس 

مالية سليمة.

- ا�فصـاح والشـفافية عـن البيانـات الجوهريـة وكافة 
المسـائل المتصلة بتأسيس الشركة التي من شأنها 
التأثيـر فـي القـرار االسـتثماري، ومـن بينهـا الموقـف 
المالي وا�داء والملكية وأسـلوب ممارسـة السلطة. 
إن مـن شـأن نظم ا�فصـاح القويـة المسـاعدة على 
جذب رؤوس ا�موال والحفاظ على الثقة في أسواق 
رأس المـال، كمـا أن ا�فصـاح يسـهم فـي تحسـين 
وأنشـطة  لهيـاكل  الجمهـور  تفهـم  مسـتويات 
المشـروعات، عالوة على تفهم سياسـات الشـركات 
والبيئيـة،  ا�خالقيـة  بالمعاييـر  يتعلـق  فيمـا  وأدائهـا 

وعالقة الشركات بالمجتمعات التي تعمل خاللها.

- مســـئوليات مجلس ا�دارة، حيث ينبغي أن يتيح إطار 
حوكمة الشركات الخطوط ا�رشادية ا�ستراتيجية 
لتوجيـــه الشـــركات، وأن يكفـــل المتابعـــة الفعالة 
لـــÕدارة التنفيذية من قبل مجلـــس ا�دارة، وكذلك 
الشـــركة  قبـــل  مـــن  ا�دارة  مجلـــس  مســـاءلة 

والمساهمين.

ا�عمدة الرئيسية لحوكمة الشركات

 تعتبـر هـذه ا�عمـدة ا�ربعـة هـي ا�سـاس الـذي ترتكز 
سـابقة  الشـركات  لحوكمـة  الرئيسـية  المبـادئ  عليـه 
الذكـر، وذلـك مـن أجـل تعزيـز الحوكمـة الرشـيدة فـي 

الشركات.

1 - المسئولية

يوضح هذا العمود المسئوليات التي ال بد أن يتحلى بها 
كل من أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية وحتى 
المنصوص  المهام  ضوء  على  بالشركة  الموظفين 
التوظيف.  قبل  الوظيفي  الوصف  في  لهم  عليها 

وتمثل هذه المسئولية نوع من الضبط للشركة.

2 - العدالة

حيــث أنــه بتوافــر العدالة فــي الشــركة يؤمن ذلك 
بااليجابيــة  تتســم  صحيــة  عمــل  بيئــة  وجــود 
وبالممارســة الســليمة ل×عمال اليوميــة فيها، وذلك 
يعــزز انتهــاج العامليــن والمســئولين فــي الشــركة 
منهــاج الســلوك القويم في التعامــل مع الوظائف 

إليهم. الموكلة 

3 - الشفافية

هنــا البــد مــن التفريــق بيــن مــا هــو المقصــود بين 
ا�فصــاح والشــفافية، حيث أن ا�فصــاح هو ا�فصاح 
الفــوري عــن كل المعلومــات الجوهريــة التي يكون 
لهــا تأثيــر علــى اتخاذ القــرار بشــأنها. أمــا المقصود 
واضحــة  المعلومــات  هــذه  تكــون  أن  بالشــفافية 

ومنطقيــة وذات دالالت مفهومة للجميع.

4 - المحاسبة

يجـــب االلتـــزام بالقوانيـــن والقـــرارات الصـــادرة من 
الموظفيـــن  قبـــل  مـــن  التشـــريعية  الجهـــات 
والمســـئولين في الشركة. ولكي يكون ا�مر واضح· 
لـــدى الجميـــع البـــد مـــن أن تكـــون هـــذه القوانين 
واضحة  العقوبـــات  وحتـــى  والقـــرارات  وا�جـــراءات 
الجهـــات  تختلـــف  للجميـــع.  ومتاحـــة  وصريحـــة 
المســـئولة عن محاسبة الشـــركات فهي قد تكون 
من قبل الســـوق المالية، المســـاهمين، أو من خالل 

للشركات. التنفيذية  لÕدارة  ا�دارة  مجلس 

أهمية تطبيق الحوكمة 

تتمثل أهمية الحوكمة وفوائدها على الشركات بوجه 
خاص والقطاع المالي بوجه عام فيما يلي:

1 - تعزيز الكفاءة ا�دارية للشركة

إن قواعد الحوكمة تحث على إتباع النهج الصحيح في 
أفضـل  تطبيـق  خـالل  مـن  وذلـك  الشـركات،  إدارة 
الممارسـات فـي شـأن ا�سـاليب ا�داريـة الحديثـة، مما 
يسـاهم في نمو الشـركات وزيادة ربحيتها، والحد من 
المخاطـر التي قد تتعرض لها هذه الشـركات، حيث أن 
إدارة  يتولـى  أن  تكفـل  الرشـيدة  الحوكمـة  ممارسـات 
الشـركة مجلـس إدارة وفريق مديرين مـن ذوى الخبرة 
اللجـان  إلـى  با�ضافـة  العاليـة،  الفنيـة  والكفـاءات 
المتخصصـة والمنبثقة عن مجلس ا�دارة والتي تعمل 
على ضمان سـير العمل وفق سياسة الشركة وتماشي· 

مع أهداف المساهمين.

2 - تسهيل الحصول على تمويل بتكلفة أقل

إن تطبيـق قواعـد الحوكمة يوفر مناخـ· نقي· من الثقة 
دافـع  لديهـم  يصبـح  وبالتالـي  للمسـتثمرين،  وا�مـان 
قـوي لالكتتاب فـي ا�صـدارات الجديدة التـي تطرحها 
الشـركة بمختلـف ا�دوات الماليـة، ومـن ثـم تسـتطيع 
الشـركة توفيـر مصـادر التمويـل الالزمـة بأقـل تكلفـة 

ممكنة.

3 - تعزيز ا�جراءات الرقابية وإجراءات التدقيق 
على الشركات

ضبط  تتطلب  الحوكمة  لقواعد  الجيدة  الممارسة  إن 
وأن  الشركة،  على  القائمين  وسلوكيات  ممارسات 
والتعليمات  القوانين  بكافة  بااللتزام  الشركة  تقوم 
الصادرة من الجهات الرقابية، وكذلك إتباع السياسات 

إتاحة  وبالتالي  الشركة،  لدى  الداخلية  العمل  ونظم 
المجال لقيام الشركة بالرقابة الذاتية على أنشطتها، 
مما يساهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها 

الشركة.

4 - دعم الدور االجتماعي للشركات

إن قواعد الحوكمة تشجع الشركات على القيام بدور 
أنهـا تجعـل الشـركات  اجتماعـي أكثـر فاعليـة، حيـث 
تقـوم بتوسـيع أنشـطتها لتشـمل أنشـطة أخـرى إلـى 
تنفيـذ  ذلـك  علـى  ومثـال  الرئيسـية،  أنشـطتها  جانـب 
الدراسـات والبحـوث التـي تعـود بالنفـع علـى الشـركة 
والمجتمع والبيئة واالقتصاد، مع ا�خذ باالعتبار ا�ركان 
االقتصـادي  النمـو  وهـي  المسـتدامة  للتنميـة  الثالثـة 

والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.

5 - تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة

تهدف قواعد الحوكمة من خالل تطبيق المبادئ التي 
تتضمنها إلى تعزيـــز العدالة والشـــفافية والمعاملة 
المســـاهمين  مـــن  ا�طـــراف  لجميـــع  النزيهـــة 

والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح.

6 - الحد من مفهوم تعارض المصالح

تحفـز قواعـد الحوكمـة أن تعمـل الشـركة علـى إتبـاع 
سـلوك النهـج القويـم فـي تعاملهـا مع ا�طـراف ذات 
العالقـة بيـن جميـع الفئـات المختلفـة فيها سـواء من 
الداخـل أو الخارج، وكذلك تجنب كافة الممارسـات غير 
المصالـح  فـي  تضـارب  إلـى  تـؤدي  قـد  التـي  السـليمة 

وتعريض الشركة لمشاكل مالية.

دور أصحاب المصالح في الرقابة على الشركة، 
والتأكيد علـــى أن ا�فصاح والشـــفافية عنصر 

أساسي في حماية حقوق أصحاب المصالح.

- التنظيم ا�داري الســـليم: هو ما يضمن توزيع 
فـــي  والفصـــل  والمســـؤوليات  الصالحيـــات 
االختصاصات ووضع نظام للحوافز والمكافآت 
من خالل تقييم ا�داء سواء للمدراء أو العاملين 

بالشركة.

7 - تساهم في تشجيع تدفق رأس المال ا�جنبي إلى ا�سواق المالية

تزيد قواعد الحوكمة من ثقة المستثمر ا�جنبي والشراكات ا�جنبية في االقتصاد والشركات. 
إذ أن المســـتثمر ا�جنبي يبحث عن بيئة استثمارات ذات قاعدة قوية تحمي استثماراته وتنميها، 

حيث ينجذب إلى أسهم الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة.

المصادر

قانون وحوكمة الشركات للدكتور/ أحمد الشوربجي
الترجمة العربية لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال

حوكمة الشركات-الموقع االلكتروني
حوكمة الشركات-اتحاد الشركات االستثمارية

أساسيات الحوكمة-سلسلة النشرات التثقيفية عن مركز أبوظبي للحوكمة

حوكمة الشركات



مفهوم الحوكمة وتعريفها

الحوكمـة هـي ا�دارة الرشـيدة للشـركة والتـي تهدف 
إلى تحقيق أغراض الشـركة مراعية في ذلك المسـاواة 
مصالـح  بيـن  التـوازن  وتحقيـق  مسـاهميها،  بيـن 

المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح ا�خرى.

كما تعرف الحوكمة بأنها المبادئ والنظم وا�جراءات 
إدارة  بيـن مصالـح  التـي تحقـق أفضـل حمايـة وتـوازن 
المصالـح  وأصحـاب  فيهـا  والمسـاهمين  الشـركات 
ا�خـرى المرتبطـة بهـا. ويكمـن الهـدف ا�ساسـي مـن 
تطبيـق قواعـد حوكمـة الشـركات في ضمان تماشـي 
الشـركة مـع أهـداف المسـاهمين بمـا يعـزز مـن ثقـة 
علـى  وقدرتهـا  الشـركة  أداء  بكفـاءة  المسـتثمرين 

مواجهة ا�زمات.

فلسفة الحوكمة 

ممـا  المعاصـرة  الشـركات  بهمـا  تتميـز  ميزتـان  هنـاك 
يستدعى وجود ضوابط للحوكمة، وهما:

تتميـز  الحديثـة  الشـركات  أن  حقيقـة  ا�ولـى:  الميـزة 
بالفصل بين ملكية الشركة وإدارتها.

الميـزة الثانيـة: النفوذ الـذي يتمتع به كبار المسـاهمين 
على حساب صغار المساهمين.

دفعـت هاتـان الميزتـان الـدول إلـى وضـع نظـام رقابي 
يضمن �صحاب المصالح في الشركة بأن تقوم ا�دارة 
بمهامهـا علـى أفضـل وجـه؛ فـي الوقـت الـذي يحمي 
كبـار  تسـلط  مـن  المسـاهمين  صغـار  النظـام  هـذا 

الشـركات  حوكمـة  وضعـت  ثـم،  ومـن  المسـاهمين. 
فـي  المعنيـة  ا�طـراف  جميـع  عمـل  يضبـط  نظامـ· 
الشـركة من مسـاهمين وإدارة تنفيذية ومجلس إدارة. 
ويمكـن أن تفسـر هـذه ا�شـكالية أيضـا مـن خـالل مـا 
الطـرف  والوكيـل.  الرئيـس  الطـرف  بمعضلـة  يسـمى 
الشـركة  مالـك  هـو  المعادلـة  هـذه  فـي  الرئيـس 
(الوكيـل).  التنفيذيـة  ا�دارة  تمثـل  بينمـا  (المسـاهم) 
الطـرف  فـإن  ا�طـراف،  ثنائيـة  المعادلـة  هـذه  وفـي 
الرئيـس والوكيـل كل معّنـي بمصلحتـه الخاصـة علـى 
حسـاب مصلحة الشـركة، وبسـبب التبايـن الواضح في 
المعلومـات لصالـح الوكيـل الـذي يديـر أعمال الشـركة 
بشكل يومي كان ال بد للطرف الرئيس من تعيين جهة 
رقابية لمتابعة أعمال الوكيل ممثًال في مجلس ا�دارة.

دور وأهداف الحوكمة

حوكمـة الشـركات هـي أحـد العناصـر الرئيسـية فـي 
تحسـين الكفاءة ا�دارية والنمـو االقتصادي، إلى جانب 
مـن  مجموعـة  تتضمـن  وهـي  المسـتثمر،  ثقـة  تعزيـز 
العالقـات بيـن إدارة الشـركة، ومجلس إدارتهـا، وحملة 
ا�سـهم بها ومجموعـة أصحاب المصالح ا�خرى. كما 
توفر حوكمة الشركات الهيكل الذي يمكن من خالله 
هـذه  لبلـوغ  الوسـائل  وتقريـر  الشـركة  أهـداف  وضـع 
ا�هـداف، كمـا تعمـل علـى فصـل السـلطة بيـن ا�دارة 
التنفيذيـة ومجلـس ا�دارة بهدف حماية المسـاهمين، 

وتفعيل الرقابة على الشركة. 

ومـن أجـل تحقيـق ا�هـداف الرئيسـية للحوكمة يجب 
التشديد على ما يلي:

- الســـلوك ا�خالقـــي: هو مـــا يضمـــن االلتزام 
الرشيد  با�خالقيات وقواعد الســـلوك المهني 
والتوازن في تحقيق مصالح كافة ا�طراف ذات 
عرض  عنـــد  والشـــفافية  بالشـــركة  العالقـــة 

المعلومات المالية وغير المالية.

- الرقابـــة والمســـائلة: تأتي أهميـــة وضع نظام 
الكتشـــاف  والمســـائلة  للرقابـــة  متكامـــل 
االنحرافات والتجاوزات، فضال عن أهمية تفعيل 

مبادىء حوكمة الشركات

التعاون االقتصـــادي والتنمية بوضع  قامت منظمة 
مبادئ حوكمة الشـــركات، وذلك بهدف مســـاعدة 
الحكومـــات والمنظمـــات فـــي غمـــار جهودهمـــا 
القانونيـــة  ا�طـــر  وتحســـين  لتقييـــم  المســـتمرة 
حوكمـــة  لموضـــوع  والتنظيميـــة  والمؤسســـية 
الشـــركات الخاصة بكل منهـــا. وإضافة لهذا، توفير 
الخطوط ا�رشـــادية والمقترحات الضرورية �سواق 
وغيرهم  والشركات،  والمســـتثمرين  المالية  ا�وراق 
بارزÈ في   Èمن ا�طراف ذات العالقة والتي تلعب دور

عملية وضع أساليب ســـليمة لتطبيق الحوكمة.

بصفـــة أوليـــة عامـــة، كانـــت المبـــادئ تركـــز على 
الشـــركات التي يتم تداول أســـهمها في البورصات 
فقـــط، ولكنها اÉن تعد أيض· أداة مفيدة لتحســـين 
أســـاليب حوكمة الشـــركات، بما فيهـــا تلك التي ال 
يتم تداول أســـهمها في البورصات. وهذه تشـــمل 
الشـــركات الخاصة المغلقة والشـــركات المملوكة 
للدولـــة والعائليـــة وغيرهـــا. وإضافـــة لهـــذا فـــإن 
أســـلوب حوكمـــة الشـــركات يقدم الهيـــكل الذي 
يمكـــن أن تتحـــدد مـــن خاللـــه أهـــداف الشـــركة، 
ووســـائل تحقيـــق تلـــك ا�هـــداف، ومتابعـــة ا�داء 

فاعلة. بصورة 

إن مبـــادئ حوكمة الشـــركات عبارة عـــن مجموعة 
مـــن الشـــروط العامة التـــي ال بد مـــن توافرها في 
السوق المالية والشـــركات التي تؤدي في مجملها 
إلـــى تعزيز الثقة في الســـوق الماليـــة والمتعاملين 

كالتالي: وهي  معها، 

- ضمان وجود أساس �طار فعال لحوكمة الشركات، 
يهـدف إلى تشـجيع االسـتثمار فـي ا�سـواق، وتعزيز 
الشـفافية والنزاهـة، وأن يكـون متوافقـ· مع قواعد 
القانـون وأن يحـدد بوضـوح توزيـع المسـئوليات بيـن 

مختلف الجهات ا�شرافية والتنظيمية والتنفيذية.

- حفـــظ حقـــوق المســـاهمين والتـــي تشـــمل حق 
االشـــتراك فـــي ا�دارة، الحصـــول علـــى معلومات 
كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات ا�ساسية في 
فـــي  والتصويـــت  الفعالـــة  المشـــاركة  الشـــركة، 
االجتماعات العامة للمســـاهمين، ا�فصاح عن نوايا 
الســـيطرة أو التحكم في إدارة الشـــركة، والحقوق 
المرتبطة بالســـهم مثل تداول ا�ســـهم، الحصول 
علـــى حصص مـــن ا�رباح، طـــرق تســـجيل الملكية 

والحصول على قيمة السهم.

- المسـاواة فـي معاملـة جميـع المسـاهمين، وتعني 
المسـاواة بيـن حملـة جميـع ا�سـهم بمـن فيهـم 
حملـة ا�سـهم الذيـن ينتمـون إلـى ا�قليـة وحملـة 
عـن  الدفـاع  فـي  وحقهـم  ا�جانـب،  ا�سـهم 
حقوقهم القانونية، كما ينبغي أن تتاح لهم فرصة 
انتهـاك  حـال  فـي  فعلـي  تعويـض  علـى  الحصـول 
أو  ا�دارة  مجلـس  أعضـاء  يقـوم  وأن  حقوقهـم. 
المديريـن التنفيذيين با�فصـاح عن وجود أية مصالح 
خاصـة بهـم قـد تتصـل بعمليـات أو بمسـائل تمـس 

الشركة.

- حقـوق أصحاب المصالح، حيـث يجب أن ينطوي إطار 
حقـوق  احتـرام  تأكيـد  علـى  الشـركات  حوكمـة 
أصحـاب المصالـح التـي يحميهـا القانـون، وأن يعمل 

أيضـا علـى تشـجيع التعاون بيـن الشـركات وأصحاب 
العمـل  وفـرص  الثـروة  خلـق  مجـال  فـي  المصالـح 
وتحقيق االستدامة للمشروعات القائمة على أسس 

مالية سليمة.

- ا�فصـاح والشـفافية عـن البيانـات الجوهريـة وكافة 
المسـائل المتصلة بتأسيس الشركة التي من شأنها 
التأثيـر فـي القـرار االسـتثماري، ومـن بينهـا الموقـف 
المالي وا�داء والملكية وأسـلوب ممارسـة السلطة. 
إن مـن شـأن نظم ا�فصـاح القويـة المسـاعدة على 
جذب رؤوس ا�موال والحفاظ على الثقة في أسواق 
رأس المـال، كمـا أن ا�فصـاح يسـهم فـي تحسـين 
وأنشـطة  لهيـاكل  الجمهـور  تفهـم  مسـتويات 
المشـروعات، عالوة على تفهم سياسـات الشـركات 
والبيئيـة،  ا�خالقيـة  بالمعاييـر  يتعلـق  فيمـا  وأدائهـا 

وعالقة الشركات بالمجتمعات التي تعمل خاللها.

- مســـئوليات مجلس ا�دارة، حيث ينبغي أن يتيح إطار 
حوكمة الشركات الخطوط ا�رشادية ا�ستراتيجية 
لتوجيـــه الشـــركات، وأن يكفـــل المتابعـــة الفعالة 
لـــÕدارة التنفيذية من قبل مجلـــس ا�دارة، وكذلك 
الشـــركة  قبـــل  مـــن  ا�دارة  مجلـــس  مســـاءلة 

والمساهمين.

ا�عمدة الرئيسية لحوكمة الشركات

 تعتبـر هـذه ا�عمـدة ا�ربعـة هـي ا�سـاس الـذي ترتكز 
سـابقة  الشـركات  لحوكمـة  الرئيسـية  المبـادئ  عليـه 
الذكـر، وذلـك مـن أجـل تعزيـز الحوكمـة الرشـيدة فـي 

الشركات.

1 - المسئولية

يوضح هذا العمود المسئوليات التي ال بد أن يتحلى بها 
كل من أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية وحتى 
المنصوص  المهام  ضوء  على  بالشركة  الموظفين 
التوظيف.  قبل  الوظيفي  الوصف  في  لهم  عليها 

وتمثل هذه المسئولية نوع من الضبط للشركة.

2 - العدالة

حيــث أنــه بتوافــر العدالة فــي الشــركة يؤمن ذلك 
بااليجابيــة  تتســم  صحيــة  عمــل  بيئــة  وجــود 
وبالممارســة الســليمة ل×عمال اليوميــة فيها، وذلك 
يعــزز انتهــاج العامليــن والمســئولين فــي الشــركة 
منهــاج الســلوك القويم في التعامــل مع الوظائف 

إليهم. الموكلة 

3 - الشفافية

هنــا البــد مــن التفريــق بيــن مــا هــو المقصــود بين 
ا�فصــاح والشــفافية، حيث أن ا�فصــاح هو ا�فصاح 
الفــوري عــن كل المعلومــات الجوهريــة التي يكون 
لهــا تأثيــر علــى اتخاذ القــرار بشــأنها. أمــا المقصود 
واضحــة  المعلومــات  هــذه  تكــون  أن  بالشــفافية 

ومنطقيــة وذات دالالت مفهومة للجميع.

4 - المحاسبة

يجـــب االلتـــزام بالقوانيـــن والقـــرارات الصـــادرة من 
الموظفيـــن  قبـــل  مـــن  التشـــريعية  الجهـــات 
والمســـئولين في الشركة. ولكي يكون ا�مر واضح· 
لـــدى الجميـــع البـــد مـــن أن تكـــون هـــذه القوانين 
واضحة  العقوبـــات  وحتـــى  والقـــرارات  وا�جـــراءات 
الجهـــات  تختلـــف  للجميـــع.  ومتاحـــة  وصريحـــة 
المســـئولة عن محاسبة الشـــركات فهي قد تكون 
من قبل الســـوق المالية، المســـاهمين، أو من خالل 

للشركات. التنفيذية  لÕدارة  ا�دارة  مجلس 

أهمية تطبيق الحوكمة 

تتمثل أهمية الحوكمة وفوائدها على الشركات بوجه 
خاص والقطاع المالي بوجه عام فيما يلي:

1 - تعزيز الكفاءة ا�دارية للشركة

إن قواعد الحوكمة تحث على إتباع النهج الصحيح في 
أفضـل  تطبيـق  خـالل  مـن  وذلـك  الشـركات،  إدارة 
الممارسـات فـي شـأن ا�سـاليب ا�داريـة الحديثـة، مما 
يسـاهم في نمو الشـركات وزيادة ربحيتها، والحد من 
المخاطـر التي قد تتعرض لها هذه الشـركات، حيث أن 
إدارة  يتولـى  أن  تكفـل  الرشـيدة  الحوكمـة  ممارسـات 
الشـركة مجلـس إدارة وفريق مديرين مـن ذوى الخبرة 
اللجـان  إلـى  با�ضافـة  العاليـة،  الفنيـة  والكفـاءات 
المتخصصـة والمنبثقة عن مجلس ا�دارة والتي تعمل 
على ضمان سـير العمل وفق سياسة الشركة وتماشي· 

مع أهداف المساهمين.

2 - تسهيل الحصول على تمويل بتكلفة أقل

إن تطبيـق قواعـد الحوكمة يوفر مناخـ· نقي· من الثقة 
دافـع  لديهـم  يصبـح  وبالتالـي  للمسـتثمرين،  وا�مـان 
قـوي لالكتتاب فـي ا�صـدارات الجديدة التـي تطرحها 
الشـركة بمختلـف ا�دوات الماليـة، ومـن ثـم تسـتطيع 
الشـركة توفيـر مصـادر التمويـل الالزمـة بأقـل تكلفـة 

ممكنة.

3 - تعزيز ا�جراءات الرقابية وإجراءات التدقيق 
على الشركات

ضبط  تتطلب  الحوكمة  لقواعد  الجيدة  الممارسة  إن 
وأن  الشركة،  على  القائمين  وسلوكيات  ممارسات 
والتعليمات  القوانين  بكافة  بااللتزام  الشركة  تقوم 
الصادرة من الجهات الرقابية، وكذلك إتباع السياسات 

إتاحة  وبالتالي  الشركة،  لدى  الداخلية  العمل  ونظم 
المجال لقيام الشركة بالرقابة الذاتية على أنشطتها، 
مما يساهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها 

الشركة.

4 - دعم الدور االجتماعي للشركات

إن قواعد الحوكمة تشجع الشركات على القيام بدور 
أنهـا تجعـل الشـركات  اجتماعـي أكثـر فاعليـة، حيـث 
تقـوم بتوسـيع أنشـطتها لتشـمل أنشـطة أخـرى إلـى 
تنفيـذ  ذلـك  علـى  ومثـال  الرئيسـية،  أنشـطتها  جانـب 
الدراسـات والبحـوث التـي تعـود بالنفـع علـى الشـركة 
والمجتمع والبيئة واالقتصاد، مع ا�خذ باالعتبار ا�ركان 
االقتصـادي  النمـو  وهـي  المسـتدامة  للتنميـة  الثالثـة 

والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.

5 - تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة

تهدف قواعد الحوكمة من خالل تطبيق المبادئ التي 
تتضمنها إلى تعزيـــز العدالة والشـــفافية والمعاملة 
المســـاهمين  مـــن  ا�طـــراف  لجميـــع  النزيهـــة 

والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح.

6 - الحد من مفهوم تعارض المصالح

تحفـز قواعـد الحوكمـة أن تعمـل الشـركة علـى إتبـاع 
سـلوك النهـج القويـم فـي تعاملهـا مع ا�طـراف ذات 
العالقـة بيـن جميـع الفئـات المختلفـة فيها سـواء من 
الداخـل أو الخارج، وكذلك تجنب كافة الممارسـات غير 
المصالـح  فـي  تضـارب  إلـى  تـؤدي  قـد  التـي  السـليمة 

وتعريض الشركة لمشاكل مالية.

دور أصحاب المصالح في الرقابة على الشركة، 
والتأكيد علـــى أن ا�فصاح والشـــفافية عنصر 

أساسي في حماية حقوق أصحاب المصالح.

- التنظيم ا�داري الســـليم: هو ما يضمن توزيع 
فـــي  والفصـــل  والمســـؤوليات  الصالحيـــات 
االختصاصات ووضع نظام للحوافز والمكافآت 
من خالل تقييم ا�داء سواء للمدراء أو العاملين 

بالشركة.

7 - تساهم في تشجيع تدفق رأس المال ا�جنبي إلى ا�سواق المالية

تزيد قواعد الحوكمة من ثقة المستثمر ا�جنبي والشراكات ا�جنبية في االقتصاد والشركات. 
إذ أن المســـتثمر ا�جنبي يبحث عن بيئة استثمارات ذات قاعدة قوية تحمي استثماراته وتنميها، 

حيث ينجذب إلى أسهم الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة.
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