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؟ي مهنة المحاسبة و المراجعة فضيحة شركة إنرون كيف أثرت عل

من هى شركة إنرون : أوال 

حجام .”خالا…بتروكعماوياات –غاا  ببععاى -كهرباا ” كانت من أكبر شركات الطاقة على مستوى العالم 

.  يساوى حجم الناتج القومى لمجموعة دول ” ملعار دوالر 111الى 2000إيرادتها وصل فى عام 

الاى 2000كانت سابع أكبر شركة على مستوى الواليات المتحدة االمريكعة ، سعر الساهم وصال فاى عاام 

.$90قرابة ال 

ة أحاد أكبار سمار شاركات مراجعا(أرثار أندرساون كان مكتب مراجع حسابات هذه الشركة وقتها مكتب 

.في العالم كله



ماذا حدث ؟

عاة تم إكتشاف أن كبار المديرين التنفعذين و بعض أعضا  مجلر اإلدارة يقادمون بعاناات مال

.مبالغ فعها لتضخعم حجام أربااا الشاركة وإرهاار المركاا الماالى للشاركة بشاكل غعار دقعا 

.”أقل مان دوالر“سنت 90إلى حوالى 2001وصل فى نوفمبر –إنهار سعر سهم الشركة 



وى حدث إنهعاار فاى اساعار االساهم فاى كافاة البورصاات علاى مسات•

تصادر مان حالة من فقدان الثقة فى التقارير المالعاة التاى”العالم كله 

."الشركات

"إكبر حالة إفالس فاى تااريخ"2001ديسمبر 2الشركة أفلست فى •

.”الواليااااااااااااااااااااااااااااااااات المتحاااااااااااااااااااااااااااااااادة االمريكعااااااااااااااااااااااااااااااااة

اسابة قامات بتسالعم رسصاة المححعث تم حل شركة أرثر أندرسون 

، و تصفعة كل مكاتبهاا علاى2002القانونعة للحكومة األمريكعة فى 

.مستوى العالم كله

ماذا حدث ؟



سيناتور من الكونجرس 2تم تشكيل لجنة تحت قيادة 
االمريكى

• Paul Sarbanes.

• Michael G. Oxley.

قانون ساربنر أكسلى 2002صدر فى 

Sarbanes – Oxley ACT 

ة ى كل الشركات االمريكعة فى جمعع انحا  العالم يوجب وجود أنظمة رقابعليطب امريكىقانون وهو 

جنائعة فى حال داسلعة محددة باالضافة الى تحمعل المدير التنفعذى و المدير المالى الى شركة المسئولعة ال

.تظهر أهمعة إدارات المراجعة الداسلعة داسل الشركاتبدأت .سابئةإصدار بعانات مالعة 



إخفاقات الشركات•

جشع المدراء•

الركود االقتصادي•

فشل الخطط التقاعدية•

العولمة•

الخصخصة •

الوعي الداخلي بحالة العمل•

ي أظهرت الدراسات أن حوكمة االشركات تسهم بالنمو االقتصاد•
(المعامل الثالثي)واالزدهار 

لماذا أصبحت حوكمة الشركات حديث العالم؟

http://www.amazon.com/gp/reader/0786710934/ref=sib_dp_pt/103-8661517-7020630#reader-link
http://www.amazon.com/gp/reader/1405116986/ref=sib_dp_pt/103-8661517-7020630#reader-link
http://www.ragm.com/library/books/cgii/cgii_cover300.jpg
http://www.oecd.org/document/49/0,2340,en_2649_34813_31530865_1_1_1_1,00.html
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i.timeinc.net/time/magazine/archive/covers/1973/1101731203_400.jpg&imgrefurl=http://www.time.com/time/magazine/archive/covers/0,16641,1101731203,00.html&h=527&w=400&sz=95&tbnid=f_6jZhUlGCwJ:&tbnh=127&tbnw=97&start=4&prev=/images?q=magazine++covers++crisis&hl=en&lr=


الحوكمةأسباب ظهور 

. منها رالستثمااب لبفي حالة ت كارلشاكمةوحن من معيوى لعالمية بمستايل ولتمت اسساؤمالبةبم1.

بللضغنيرلمستثمافع دارة، دإلو اسب لمالي بسبر التعثت واكارلشس افالت إحاالض بعدوثح2.

. ملتي تكفل حماية مصالحهرا ات اإلجذ اتخاإلن عيرلمشاعلى

. خصخصتهات   لتي تمت اسساؤلمع اضاأوتحمي سالمة ر ضع معاييوعى دستالخصخصة اوممفهورهر3.

. ت كارلشافي دارةإلاسة رممات كياولمصالح في سلب اصحاوق أبحقمالهتماا4.

. كالة ولاية ررنور هوردارةإلان لملكية عانفصال امشكلة5.



.كةربالشلصلةاذاترىألخابرافألوانلمساهميارصغاوقحقحماية6.

.تلمخالفاابتكااردعنكةرلشاإدارةرعناصلة مسا7.

.جيرلخااجعرالماستقالليةا ي تعو،عضائهاأبكاملالمراجعةنلجاستقالليةا8.

ثممنور،كبيبشكلدودلحارعبلواألمارؤوسنتقالادي اتو،لماليةاواقألساريرتح9.

.تكلفةبأقليلوللتمدرمصاعليتكارلشاتحصل

الحوكمةأسباب ظهور 



ما هي الحوكمة ؟

منمجموعةإلىالمؤسساتنشابإسضاعبموجبهيتمنظام

ودةالجتحقع إلىتهدفالتيوالقراراتوالنظمالقوانعن

ةالمناسباألسالعباستعاربري عناألدا فيوالتمعا

بعنتالعالقاوضبطالمؤسسةوأهدافسططلتحقع والفعالة

فيةالحوكمعرفتاألدا ،فيتؤثرالتياألساسعةاإلبراف

عبرقهتطبعيتمالذيالرشعدالحكمانهعلىالعلمعةاألوساب

تطبع والشفافعةإلىتؤديالتيوالقواعدالقوانعنمنحامة

.القانون



مفهوم الحوكمة

والقوانعنمنمجموعةتطبع تعنىالشركاتحوكمة”االنتشارفيالحوكمةمفهومبدأ•

وهماالسحملةبعنوناحعةمنالتنفعذيةالشركاتإدارةبعنالعالقةتنظمالتىاالجرا ات

.“الخ.…الحكومعةالجهات–البنوك–الدائنعنمثل”الشركةهذهمعالعالقةذوىاالبراف

ب التطالتىالشركاتمنغعرهامنأعلىاسهمهااسعارالحوكمةقواعدتطب التىالشركات•

توفعرهالالشركاتهذهمعالتعاملفىأكثريقبلواالبنوكوالمقرضعنأنكماالقواعدهذهمثل

بشكلالقواعدهذهتطبع نحويتجهاالستثماريةالكعاناتوالعالمالموالهماكثرحمايةسبل

.متصاعد



(:OCDE)تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
:بأنها1998الشركات في عام حوكمةمفهوم 

بعناتوالواجبالحقوقيو عويصفحعثالمؤسسة،أعماليضبطويوجهالذيالنظام

عويضالعالقةوذويالمساهمعنواإلدارة،مجلر:مثلالمؤسساتفياألبرافمختلف

يضعكماالمؤسسة،بشؤونالخاصةالقراراتالتخاذالال مةاإلجرا اتوالقواعد

.ألدا اومراقبةلتقععمالمتابعةوأسرلتحقعقهاالال مةاإلستراتعجعاتواألهداف



الحوكمة 



:الحوكمة في القطاع العامتعرف 

التي توجه وتادير بأنها مجموعة التشريعات والسعاسات والهعاكل التنظعمعة واإلجرا ات والضوابط التي تؤثر وتشكل الطريقة

نظاام الحوكماة هاي م الدائرة الحكومعة لتحقع  أهدافها بأسلوبُ مهني وأسالقي بكل نااهاة وشافافعة وفا  العاات للمتابعاة والتقعاع

فاا ن باستصااار.صااارم للمسااا لة لضاامان كفااا ة وفعالعااة األدا  ماان جانااب، وتااوفعر الخاادمات الحكومعااة بعدالااة ماان جانااب اساار

.                                                                                                                            ذات العالقاةافالحوكمة هي الترتعبات التي تقوم بها الدائرة الحكومعة من أجل ضمان تحقع  النتائج المطلوبة من قبل األبار

ملعاات فالحوكمه هى منهج اإلداره الذي ياود المؤسسه باإلجرا ات والسعاسات التاى تحادد األسالوب الاذي مان ساللاه تادار الع

إن الحوكمااه تضااع اإلبااار إلتخاااذ القاارار األسالقااى واإلجاارا ات األسالقعااه لاا داره داساال المؤسسااه علااى أساااس ماان. بكفااا ه

ير، الرصااد، واإلبااالا، والتطااوةوتؤكااد علااى األدا  مسااتخدم. الشاافافعه، والمحاساابه، واألدوار الواضااحه المحاادده للعاااملعن

التاى مجموعاة مان القاوانعن والانظم والقارارات: ويمكن أن نلخص معنى الحوكمه ب نهاا. وتحسعن العملعات، وإجرا ات العمل

.الشركةاختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهدافتهدف إلى تحقع  الجودة والتمعا فى األدا  عن بري  



ما هي حوكمة القطاع العام؟

ولاااة يعتبااار القطااااع العاااام ركعااااة االقتصااااديات الوبنعاااة مااان ساااالل تجساااعده لااادور الد

دية في إلى تحقع  أهداف السعاسة االقتصاكمجموعة من المؤسسات واإلدارات الساععة 

وكذلك خدمعة، ما يتعل  بالنمو، التشغعل واإلنتاج في القطاعات الاراععة، الصناععة وال

ن، الصاحة بتوجعه اإلدارات العامة نحو تقديم سدمات مجتمععة أساسعة تهم التعلاعم، األما

.                                     والنقل



اتعجي في التاأثعر الحوكمة هي فلسفة في التفكعر وسلوك في التدبعر، يكمن عمقها االستر

ة الحعااة العاماة للماوابنعن، وتهادف إلاى إعاادة صاعاغة أدوار ومهاام الدولاالمباشر على 

وا ن اسااتقاللعة، بمعنااي فصاال وتااوعالقتهااا بباااقي االبااراف، كمااا تساااهم فااي إحااداث 

.للساااااالطات عباااااار ربااااااط المسااااااؤولعة بالمحاساااااابة وضاااااامان شاااااافافعة المعلومااااااات

أدوار فاي تحديادتتجلى مبادئ الحوكمة عندد مسسسدات القطداع العدام وفي هذا السعاق، 

فاااي تلاااك المؤسساااات، المراقاااب لعملهاااا الدولاااة، فهاااذه األسعااارة هاااي المسااااهم الماااالي 

.                                        وتسععرها، المقنن لتنافسعتها والموجه االستراتعجي الستثماراتها

ما هي حوكمة القطاع العام؟



ما هي محددات حوكمة القطاع العام؟

اتخااذ تعناى بداسلعاةمحادداتالحوكمة في القطاع العام فاي وتتجلى محددات 

إلدارة االقااارار، تو ياااع السااالطات وضااابط العالقاااات التفاعلعاااة باااعن مجاااالر 

تنظعمعاة ، يقصاد بهاا القاوانعن المحددات سارجعاةواإلدارات التنفعذية، وكذلك 

لمؤسساات الهعئات المتدسلة فاي عمال االمتعلقة بالمسا لة والمحاسبة، وكذلك 

. كمكاتاااااااااااااااب التااااااااااااااادقع  الماااااااااااااااالي واالستشاااااااااااااااارات القانونعاااااااااااااااة

وممااا يجااب التوقااف عنااده، أن حوكمااة القطاااع العااام تسااتوجب إقامااة إبااار 

ة واستصاصاااات مجاااالر إدارقاااانوني وتنظعماااي فعاااال، يوضااا  صاااالحعات 

.                   المؤسسات العامة لتنفعذ مهمتها في ما يخص القعادة والرقابة



العاممن حوكمة القطاع الغاية 

:  ثقة الموابنعن بالدولة ومؤسساتها من سلل تحقع  االهداف االتعةتعايا 

. يادة نسبة رضا الموابن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام.1

.تحقع  مبدأ المحاسبة والمسا لة للدوائر الحكومعة ومورفعها، وااللتاام بالقوانعن واالنظمة.2

ادارة المال العام وموارد الدولة، والحد من استغالل السلطة العامة الغراض سا صة. 3

تحقع  مبدأ النااهة والعدل والشعفافعة في استخدام السلطة العامة.3

تحقع  تكافؤ الفرص بعن الموابنعن.4

. تحقع  الحماية الال مة للملكعة العامة مع مراعاة مصال  االبراف ذات العالقة.5



ماااالي العمااال علاااى تحقعااا  االهاااداف الوبنعاااة االساااتراتعجعة، وتحقعااا  االساااتقرار ال.6

.للمؤسسات الحكومعة

سساي رفع مستويات قدرات الدوائر الحكومعاة مان سلال تعاياا وتطاوير االدا  المؤ.7

.عن بري  المتابعة والتقععم بشكل مستمر

إنشاااا  أنظماااة فعالاااة الدارة مخاااابر العمااال المؤسساااي، وتخفعاااف اثاااار المخاااابر .8

.  واال مات المالعة

العامالغاية من حوكمة القطاع 



؟تعتبر الدوائر الحكومية ذات حوكمة جيدةىمت

:  تعتبر الدوائر الحكومعة ذات حوكمة جعدة حال امتالكها ما يلي

االدا  الجعد. 1

ادارة برامجها ادارة ناجحة. 2

تقديم الخدمات بكفا ة و فعالعة. 3

تطبع  الشفافعة و النااهة.4

.المطابقة بعن اتخاذ القرارات و االجرا ات و اللوائ  االدارية. 5

تلبعة توقعات االبراف ذات العالقة. 6



؟ماذا يحدث عند غياب الحوكمة عن القطاع العام 

لان يكااون الماوابن علااي علام كاااف بجهاود و سعاسااات الدولاة  أوساادمات . 1

الدولااة أو صااناع القاارار أو مقاادمي الخاادمات و بالتااالي لاان يكااون هناااك أي

.تقدير من جانب المجتمع لهذه الجهود

كاار لاان يااتم انجااا  الاارؤي و السعاسااات والخاادمات بصااورة تشاااركعة تع. 2

. احتعاجات المجتمع وتوقعاته

.لن تتم محا سبة غعر الملتامعن من المسؤولعن و غعرهم. 3

.لن تصل منافع  الخدمات و السعاسات بصورة كاملة و فعالة. 4

سوف يتم اهدار الموارد نظرا لتدني الكفا ة و انتشار الفساد . 5



2018البحرينيالحوكمةميثاق -البحرين مملكة جذور الحوكمة في 

حعااث تأسساات 2003يرجااع تاااريخ نشااأة الحوكمااة فااي مملكااة البحاارين الااي عااام 

ن حكوماة اللجنة الوبنعة التوجعهعة لحوكمة الشركات في مملكة البحرين بدعم ما

شاركات البحرين الرشعدة  حعث تساعي الحكوماة الاي االرتقاا  بمفااهعم حوكماة ال

 ارة وذلك لاياادة ثقاة المساتثمرين ودفاع عجلاة النماو ااالقتصااد، وبجهاود مان و

وكماة وتهادف الح. الصناعة والتجارة وبالتعاون مع مصارف البحارين المركااي

لمخاابر في مملكة البحرين الى احكام الرقابة الفعالة علاى الشاركات والحاد مان ا

التالي وسو  اإلدارة مما يعا  حقوق المساهمعن على المدى القصعر والطويل وب

ة أعمالهاا و قاد باشارت اللجنا. رفع مستوى األدا  االقتصادي في مملكة البحارين

.في وضع الدلعل الخاص بحوكمة الشركات في البحرين



2010ميثاق الحوكمة االول في مملكة البحرين في عام 

علااي أن يكااون 2010صاادر معثاااق الحوكمااة االول فااي مملكااة البحاارين فااي عااام قااد و

يجااب أن 2011بحعااث انااه بنهايااة العااام 2011يناااير 1ملامااا للشااركات اعتبااارا   ماان 

ة علاى تقوم الشركات باعداد تقرير لحوكماة الشاركة  لعرضاه علاي المسااهمعن واالجابا

دارة أسئلتهم حول حوكمة الشركة  و يكون ذلك من ضمن بنود جدول االعمال لمجلر ا

.    الشركة في اجتماعه السنوي مع المساهمعن



:هيء ئمباد9علي 2010ميثاق الحوكمة االول في مملكة البحرين في عام اشتمل 

.  يجب أن تكون الشركة تحت رئاسة مجلر إدارة فاعل،  ، وذو سبرة ومؤهل علمعا: 1المبدأ 

يجب أن يتولى :3المبدأ .يجب أن يكون أعضا  مجلر االدارة والمورفعن لديهم وال  كامل للشركة:  2المبدأ 

.بالقانونمجلر االدارة الرقابة الصارمة على التدقع  المالي، والرقابة الداسلعة وااللتاام

يجب أن يكون لدى الشركة إجرا ات صارمة لتعععن، وتدريب وتقععم أعضا  مجلر االدارة معـثـاق :4المبدأ 

.حوكـمة الشركات

. يجب على الشركة مكافأة أعضا  المجلر وكبار المسئولعن بطريقة عادلة ومسئولة:5المبدأ 

.يجب أن يقوم مجلر االدارة  بوضع هعكل إداري واض  وفعال:6المبدأ 

. يجب أن يتواصل مجلر االدارة  مع المساهمعن ويشجعهم على المشاركة:7المبدأ 

.يجب أن تفص  الشركة عن الحوكمة الخاصة بها:8المبدأ 

يجب على الشركات التي تصف نفسها باالسالمعة بمعني أن تلتام بمبادي  الشريعة : 9المبدأ 

.االسالمعة



و االساتقرار من حكومة البحرين الرشعدة علي مواكباة التغعارات العالمعاة و تحقعا  ماياد مان الشافافعةحرصا 

عاحة أصاادرت و ارة الصااناعة والتجااارة والساالالسااواق المالعااة ، تاام تطااوير معثاااق الحوكمااة للشااركات حعااث 

بشاأن إصادار معثااق إدارة وحوكماة الشاركات والاذي2018لسنة ( 19)القرار رقم 2018مارس 19بتاريخ 

، والااذي سااعطب  2018أبرياال 5يااوم الخمااعر الموافاا  ( 3360)تاام نشااره فااي الجرياادة الرساامعة بعااددها رقاام 

.لمركايبشكل إلاامي على الشركات المساهمة ب ستثنا  الشركات المرسص لها من قبل مصرف البحرين ا

:2018الغرض من معثاق حوكمة الشركات 

الل سلسالة يهدف المعثاق إلى إرشاد الشركات ألفضل برق إدارة وقعادة الشركات وتنظعمها ومراقبتها، من س

.من السعاسات والعملعات واإلجرا ات الواضحة والمحددة

:هيء ئمباد11علي 2018في مملكة البحرين في عام لثانيميثاق الحوكمة ااشتمل 



2018ميثاق حوكمة الشركات 

.يجب أن يكون مجلر إدارة الشركة فعال ومؤهل علمعا  وذو سبرة:1المبدأ 

أعضا  مجلر االدارة  والمورفعن وال    كامل للشركةلدي يجب أن يكون :2المبدأ 

مالعااة، يجااب أن يقااوم مجلاار اإلدارة بوضااع قعااود صااارمة وشااديدة علااى التاادقع  والتقااارير ال:3المباادأ 

.وااللتاام بالقانونالداسلعة،والرقابة

ااالدارةيجب أن يكون لدى الشركة إجرا ات صارمة لتعععن، وتدريب وتقععم أعضا  مجلر:4المبدأ 

.يجب على الشركة مكافأة أعضا  المجلر وكبار المسئولعن بطريقة عادلة ومسئولة:5المبدأ 



يجاااب أن يضاااع مجلااار اإلدارة هعكااال إداري واضااا  وفعاااال للشاااركة، وتحدياااد المسااامعات الورعفعاااة :6المبااادأ 

.والمهام والمسئولعاتوالصالحعات

.يجب أن تتواصل الشركة مع المساهمعن، وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم:7المبدأ 

.يجب أن تقوم الشركة باإلفصاا عن حوكمتها:8المبدأ 

.يجب أن تلتاام الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمعة بمبادئ الشريعة اإلسالمعة:9المبدأ 

ة يجااب أن يتأكااد مجلاار اإلدارة ماان سااالمة البعانااات المالعااة المقدمااة للمساااهمعن، ماان سااالل االسااتعان:10لمباادأ ا

.الخارجععنبمدققي الحسابات

.جب أن تسعى الشركة من سالل المسئولعة االجتماععة إلى ممارسة دورها كموابن صال ي:11المبدأ 

2018ميثاق حوكمة الشركات 



:لحوكمة في مملكة البحرين تعتمد علي أربعة أركان أساسية وهيا

وكااذلك علااى تااوفعر المعلومااات التااي تحتاجهااا الجهااات الرقابعااة والمساااهمون والمسااتثمرون،الحاارص .1

ذ قراراتهاا األبراف ذات العالقة في الوقت المناساب وبالكعفعاة المناسابة بماا يمكان  هاذه الجهاات مان اتخاا

م المسااهمعن والقعام بأعمالها بشكل صحع ، واإلفصاا بشفافعة من قبال الشاركة ومجلار إدارتهاا عماا يها

ومختلااف األبااراف ذات العالقااة، ممااا يساااعد علااى اسااتقطاب مايااد ماان األعمااال للشااركة، بمااا فااي ذلااك 

.                                                                                                  مختلف المستثمرين من داسل مملكة البحرين

هم فعماا ويقصد بها أن يدرك أعضا  مجلر اإلدارة أنهم مسؤولون عن قاراراتهم وتصارفاتالمسا لة، .2

لتقعاعم يخص إدارة وقعاادة الشاركة أماام المسااهمعن، ومحاسابون مان قابلهم، وعلاعهم أن يخضاعوا أنفساهم ل

. الممارساتوف  أفضل



ادلاة ، ويقصاد بهاا أن يحظاى كال المسااهمعن والعااملعن واألباراف ذات العالقاة بمعاملاة عالعدالة.3

و أيااة ومتساااوية ومنصاافة ماان قباال أعضااا  مجلاار اإلدارة واإلدارة التنفعذيااة، بععاادا عاان االنحعااا  أ

.            مصال  سفعة

ااهاة ، ويقصد بهاا أن علاى أعضاا  مجلار اإلدارة أدا  واجبااتهم بشارف واساتقامة ونالمسؤولعة.4

ة وإسااالص تجاااه االقتصاااد والمجتمااع بوجااه عااام، وتجاااه الشااركة بوجااه ساااص، وأن يتوسااوا الحعطاا

الشركة والحذر ويبذلوا العناية والرعاية الال مة في أدا  مهامهم، وأن يضعوا نصب أععنهم مصلحة

.                     قبل أية مصال  ساصة، وأن يأسذوا بععن االعتبار المسؤولعة االجتماععة للشركة

:لحوكمة في مملكة البحرين تعتمد علي أربعة أركان أساسية وهيا



لإلدارة الرشيدةالمحاور الرئيسية 

االدارة الرشيدة 

البعد اإلداري 
للحوكمة

المساءلة-

الشفافيّة-

النزاهة-

الجدارة-

العدالة والمساواة-

مشاركة الجمهور-

اتيّةالفعالية والكفاءة المؤسس-

البعد السياسي 
للحوكمة

الديمقراطية-

ناشطمدنيمجتمع-

اإلنسانحقوقإحترام-

القانونحكم-



قواعد -مساءلة–شفافية -مساواة-مواطنة)االدارة الرشيدة وحكم القانون 

(فساد–نزاهة –جدارة –سلوك 

اإلدارة 
الرشيدة

ة وفقاً لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمي
(OECD)،

امة تشمل اإلدارة الرشيدة دور السلطات الع
ن في التأسيس لبيئة يتمّكن الالعبو

يد االقتصاديون من العمل فيها، وفي تحد
.كيفية توزيع المنافع في المجتمع

دة يوجز البنك الدولي اإلدارة الرشي
باعتبارها 

عملية صنع السياسات بطريقة "
إنها . يمكن التنبس بها، ومنفتحة

اإلدارة التي تغمرها منظومة من قيم 
إنها الذراع . االحتراف المهني

التنفيذية للحكومة التي تتم 
إنها المجتمع . مساءلتها عن أعمالها

المدني الذي يشارك في الحياة 
تعملوجميع تلك األطراف . العامة

تحت القانون



الحوكمة

إدارة 
المؤسسات

التدابير التي 
تسمح 

للمؤسسة 
بإدارة 
شؤونها

بناء 
الهيكليات 
التنظيمية

تسم يالتالتدابعرواتخاذالتنظعمعة،الهعكلعاتوبنا المؤسسات،إدارةحولتدورالحوكمة

ةانعكاساتلهللحوكمةالموحدالمعنىهذاإن  .شؤونهاب دارةللمؤسسة دارةإصععدعلىمهم 

.والمسا لةوالنااهة،الجدارة،مبادئوف العامالقطاع



صفات الحوكمة الرشيدة



الشفافية

المساءلة

المصداقية االنضباط

يةاالستقالل

المسؤولية العدالة

المسؤولية 
االجتماعية

الحوكمةءئمباد



:لشفافيةا.1

.رارلقذ اتخااعنها قبل اإلفصااعملية ن ونيوالقرارات والقذ اتنفيذ وتخاافي وا ضولرورة اضتعني

:لةءلمساا.2

بمخالفةره  غيوق على حقدى يتعأو أ بخب تكرين في مالحقة كل مون لقاندور اعملية تفعيل هي

علىري يسب أن يجن فالقانون لمهواألعمال ت ابالنسبة لمجاالق الشرف ثيواموأرارات قأو ننيواق

.  االبراف ذات العالقةجمعع 

:  قيةدالمصا.3

ذتنفيتها على درقت ولسياساذ الصلة بتنفيرارات ذات القن وانيوالقنفعذ افي ترار الستقاجة درهيو

. لةلمسااتفعيل ومألحكاا



: ط النضباا.4

.كةرلشاخل دايةدارإلات سارلمماافي م لسليوك السلواألخالقياب لجانة اعاراموهو 

:الستقالليةا.5

. ر متحعاةغيقراراتها تكون ؛ فمهامها ذ في عملية تنفيدارة إلاعلى ب لضغر أو التأثيدم اعهيو

:لية ولمسئا.6

.كةرلشافيلمصالحاذوي وقحقرحفوةعارامليةومسئكةرلشاإدارة علىتقع



:لةدالعا.7

  لتحيدم اعوكة رلشإدارة اقبل ن مم ألسهاحملة ولمصالح ب اصحاأفي معاملة كل واة لمسااهي و

.هرغين أو دون لمساهمين الى فئة معينة مإ

:الجتماعية الية ولمسئا.8

ألخالقي  اب لجاناعي راتوأن سياساتها ن ضماالجتماععة لية ولمسئاتضع ت أن كارلشاعلى ب يج

.ة عليهرلمحافاتعمل على ولمجتمع م اع وتدجتماعيالوا



لشركاتالجمعع أنواعبالنسبة•

للمال العام و شركات القطاع العامبالنسبة•

ةالوبنعياتبالنسبة لالقتصاد•

بالنسبة للمساهمعن•

منافع اعتماد وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات



oالمالعةواألسواقالمالرأسأسواقإلىالنفاذإمكانعاتتحسن.

oعملعاتاللسمنفأكثرأكثرالمنافسةحمىفعهاتشتدبعئةفيالبقا علىتساعدها

.والشراكةواالستحواذ،الدمج،

oاسرإلىجعلمنعوائ ودونسلربشكلاالفرادثروةنقلتضمن.

oالخاصةالمشاريعضمناالفرادبعنالصراعاتمنتخفف.

oهوامشع وتحقالمسا لةمنالمايدإلىيؤديمماالداسلعةللرقابةأفضلنظاما  تنشئ

.أفضلرب 

لشركاتلجميع أنواع االمنافع بالنسبة 



علىالعالمعةالمؤسساتفيالمستثمرينمنكبعرةنسبةأنحعث:المستثمرينتجذبالشركاتحوكمة•

.جعدةبحوكمةتتمتعشركةأسهملشرا استثماراتهممنقسطا  يدفعواألناستعداد

.والتنوعمستقبال  النموأمامالطري تمهد•

.الشركاتةحوكممبادئتطب التيالشركاتإلىجذبا  األكثرالقروضمنالمايدالبنوكتمن سوف•

سا لة،الممنوالمايدأفضل،داسلعةرقاباتإلىتؤديالجعدةالشركاتحوكمة:أفضلداسلعةرقابة•

.األرباامنوالمايد

للمال العام و القطاع الحكومية ببالنسالمنافع 



.الورائفمنالمايدسل إلىيؤديمماأدائها،بمستوىاالرتقا علىالشركةتحفا•

االقتصاديالنمو يادةفييسهممماوالمحلياألجنبياالستثمارتجتذب•

.البلدسمعةتحسن•

.المجاورةالدولفيالشركاتمواجهةفيالتنافسعةتعا •

.المهمةالشركاتانهعارأوالمالعةاأل مةمخابرمنتخفف•

ةالوطنيياتالمنافع بالنسبة لالقتصاد



oيحق ابمللتصرفواإلدارةاإلدارةلمجلرالمالئمةالحوافاتوفرأنالشركاتلحوكمةيمكن

.والمساهمعنالشركةمصلحة

oالستثماراتهماألمانمنأعلىدرجةللمساهمعنتوفر.

oمثلاسعةاألسبالمسائلالمتعلقةالقراراتحولللمساهمعنالكافعةالمعلوماتتوفعرتضمن

.الخ...التأسعروموادبنودأواألساسعةالنظمتعديالت

للمساهمينبالنسبة المنافع 



الحوكمةاألطراف المعنية بتطبيق 

المساهمون 
shareholders

يةاإلدارة التنفيذ

managers

مجلس اإلدارة

Board of 

Directors

داءلتوجيه والمراقبة وتقييم األا

إعداد التقارير وتحديثها بصفة دورية

أصحاب المصالح



االطار العام لعملية للحوكمة



نظام الحوكمةمتطلبات 

مخرجات النظام(          عملية المعالجة)النظام        تشغيل النظاممدخالت

متطلبات 

قانونية

متطلبات 

تشريعية

متطلبات 

إدارية

متطلبات 
إقتصادية

عناصر خارجيةعناصر داخلية

مجلس 

اإلدارة

التدقيق 

الداخلي

لجنة 

التدقيق

الهيئات 

المهنية

أسواق 

رأس المال

التدقيق 

الخارجي

حركة تفاعلية بين هذه 

األطراف

حماية حقوق المساهمين 

حماية حقوق أصحاب 

المصالح 

افيةتحقيق اإلفصاح والشف

وتأكيد المعاملة المتساوية

العدالة

تفعيل مسسوليات مجلس

اإلدارة

ذ ضمان اإلطار الالزم لتنفي
الشركةحوكمة



و ةومنااه يمكاان أن نسااتخلص أن نظااام حوكمااة الشااركات يتضاامن مجموعااة ماان المتطلبااات القانونعاا

دم فاي ذلااك التشاريععة،اإلدارية واالقتصاادية، كمادسالت والتااي تحكمهاا منهجعاات و أسااالعب و تساتخ

،عاة،مجلر اإلدارة،المنظماات المهنعاة والجهاات الرقابالعات كالمراجعة الداسلعة،المراجعاة الخارجعاة

سااة التااي تتفاعاال فعمااا بعنهااا وهااذا ماان أجاال تحقعاا  مخرجااات أو نتااائج تعماال علااى إدارة المؤسو 

.    ومراقبتها بما يحفظ حقوق أصحاب المصال  وتحقع  اإلفصاا والشفافعة



الخالصة

ةاإلداريالوحداتكافةفيوتطبيقهااعتمادهايجبوبالتاليتجاهلهايمكنالعالميةظاهرةالحوكمة.1

.وللمجتمعالمصالحأصحابلكافةمنافعمنتحققلماواالقتصادية

ةاإلداراعتمادبهدفاإلداريةالهياكلفيالصالحياتتوزيعإعادةإلىيهدفجديدإدارينموذجالحوكمة

.الملكيةأصحابدوروتفعيلاإلداريةالقرارتاتخاذفيالرشيدة

.وقوعهاقبلالمخاطرواكتشافالداخليالضبطعلىيساعدجديدإدارينظامالحوكمة.2

:التاليةالمحاسبيةاألبعادتسمنأنهاللحوكمةالهامةالنتائجمن

.المحاسبيةوالرقابةبالمساءلةتهتم-أ

.والمراجعةالمحاسبةمعاييربتطبيقااللتزامتسمن-ب



.تساهم في إيجاد دور لوحدات المراجعة الداخلية-ج 

.  تسكد على احترام دور المراجع الخارجي-د 

.تساهم في تفعيل دور لجان المراجعة-هـ 

.تساهم في تحقيق اإلفصاح والشفافية-و 

.تحد من دور إدارة األرباح-ز 

.إنتاج معلومات محاسبية موثوق بها

رات ويساعد على جذب استثمايسدي تطبيق محددات ومبادئ الحوكمة إلى تحقيق   الشفافية،. 3

.جديدة محلية وأجنبية ويسدي إلى تراجع الفساد وتطوير القطاعين العام والخاص



عليخاصالوالعامالقطاعشركاتفيالداخليّ للتدقيقجديدةكوظيفةالحوكمةتفعيلضرورة-4

.السوء

شركات لتمكين إدارة التدقيق الداخلي على ممارسة الحوكمة في الإصدار التشريعات المناسبة،-5

.لترقى إلى مثيلتها في القطاع الخاصّ العامة 

.اصةاإلسراع في تشكيل لجان التدقيق ولجان الحوكمة في جميع المسسسات الحكومية و الخ-6



ةالرقابهيكليكونوأن،والرقابةالشركاتحوكمةآلياتفعاليةزيادةعليالعملضرورة-7

منعلنظامووضع،الحوكمةوسياساتأهدافتحقيقلضمان،الحوكمةنظاممعمتسقالداخلية

.الموجودةالغشحاالتوفحصمستقبالً الغش

قبةامرووالقوانينالقواعدوضععلىفقطيقتصرالالحوكمةدورأنإلىنشيرالنهايةوفي

ً ليشمليمتدولكن،تطبيقها إالتحققيالوهذا،مصداقيتهالدعمالالزمةالبيئةتوفيرأيضا

منياآلخراالطرافوالخاصوالقطاعالرقابيةوالسلطاتالحكوماتمنكلبينبالتعاون

.الجمهورفيهمبما،الخبرةأصحاب




