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ملخص دراسة
، اٍزلاِخ اٌْووبدٚ ّٛٔ ٟ فَٟ١ه٘ب اٌوئٚوّخ" ٌلَٛ "اٌؾْٛٙ ِئفواً ثّفٛاٌّ ّْوػٚ ّْٛثلأ ا٘زّبَ إٌّّظ
و١١َ رٍٟبئً رَُبُ٘ فٚ  اثزىبهٌٝ عبءد اٌؾبعخ ا،بد١ٍّل رٍه اٌؼ١رؼمٚ بٙبر١ٍّع ػٕٛرٚ فّغ وجو اٌْووبد
ّْٚو١ٌَّاٚ ٍُٙٓ "اٌّالن" ؽٍّخ األ١ك اٌؼاللبد ثّٚٓ ؽل١ِجبكة رُجٚ اػلٛفك لٚ ،ػٛٙٚٚ خ١اٌْووبد ثْفبف
قبِخٙ ً ظٟفٚ ،"ٓ ِٓ إٔؾبة اٌؼاللخ "إٔؾبة اٌّٖبٌؼ٠فو٢واف اٛاألٚ "ٓ٠و٠ اٌّلٚ "ِغٌٍ اإلكاهح
غبك٠ وبْ الثُ ّل ِٓ ا، ثؼ٘ اٌْووبدٟف فٌٛ ِئبد األًٌٖٝ ا٠  للٞبئً اٌنٌٙب اٙ١ّ٘ػلك َِبٚ ّووبد اٌَّبّ٘خ
"وّخٛو ِٖطٍؼ "اٌؾٙ فظ،بٍٙبئً ِوالجزٛثٚ بٙغ اٌّْبهوخ ث١ّغ اٌغ١َزط٠ ب ٘نٖ اٌ ْووبدٍٙبئً رُلاه ثٚٚ وقٛ
ٌغبْ اٌّواعؼخٚ ن١ٓ ُِلهاء اٌزٕف١ثٚ  اٌْووبدٟٓ ِغٌٍ اإلكاهح ف١ُ اٌؼاللبد اٌمبئّخ ث١ أٍبً رٕظٍَٝ ػٛم٠ ٞاٌن
 اكاهح اٌْووبدًٟ ِّبهٍبد فٚط ثؤفٚ ٌٍقو، اٌْووبدٟإٔؾبة اٌّٖبٌؼ فٚ ٓ١ّ٘ونٌه اٌَّّبٚ ك١اٌزللٚ
.بٌٙ ٟٕي اٌّزجٚو اٌل٠ٛ رطٟبد رَُب ُِ٘ ف٠ب وبلزٖبكٙاٍزلاِزٚ
ABSTRACT
Regulators start has begun to focus on the concept of "governance" for their key
role in the growth and sustainability of companies, and As companies grow their
operations diversify and complexity The need to devise ways to help companies run
transparently and clearly, In accordance with rules and principles that define the limits
of the relations between the owners, shareholders, board of directors and managers,
And other interested parties "stakeholders." The shareholding companies were
characterized by their size and their huge shareholders, which could reach hundreds of
thousands in some companies, It was necessary to find ways to manage these
companies, where everyone can participate in and monitoring them, The concept of
"governance", Based on the organization of relations between the Board of Directors
in companies and between executives and audit committees as well as shareholders
and stakeholders in companies, to come up with the best practices in the management
of companies and sustainability as economies contribute to the development of
countries adopting them.
:الكلمات المفتاحية
. هوبئي،ف١١ رى، ا٘لاف،خ١٘ ِب،وافٛ ا، ِؾلكاد،وّخٛاٌؾ
Governance, determinants, parties, essence, objectives, conditioning, pillars.
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مقذمة
ف ٟظً اٌزطٛه اٌّزٕبٌٍِْ ٟووبد ٚكٚه٘ب اٌفبػً ف ٟاٌّغزّؼبد ثّب رُملِٗ ِٓ فلِبد ٚٙٔٚخ
الزٖبك٠خ ُِالؽظخ ػٍّ ٝز ٝاألٕؼلح ،ظٙود اٌىض١و ِٓ اإلّىبالد اٌز ٟرئصو ثٖٛهح ِجبّوح ػٍ ٝاٍزّواه
رٍه االلزٖبك٠بد ٚػٍ ٝاألٛواف إٔؾبة اٌؼاللخ ٚاٌّؼٕ ،ٓ١١وبٌّالن اٌّئٍَٚ ،ٓ١اٌَّبّ٘ٚ ،ٓ١أػٚبء ِغٌٍ
اإلكاهحٚ ،اإلكاهح اٌزٕف١ن٠خٚ ،اٌؼبٍِ ،ٓ١اٌز ٌُ ٟرُٕظّٙب األٔظّخ ٚاٌزْو٠ؼبد ثٖٛهح كل١مخ ،و ٟرًّْ أكق
اٌزفبٌٕ ً١زٍه اٌّّبهٍبد كافً اٌْووبد ٌ ،ززجبكه ٌل ٜاٌّغزّؼبد اإللزٖبك٠خ اٌؾبعخ اٌٚ ٝعٛك ّىً رْو٠ؼٟ
أ ٚرٕظٕ٠ ّٟ١ظّٙب٠ٚ ،ؾ ّل ِٓ اٌّّبهٍبد اٌقبٛئخ كافً إٌّْآد اٌزغبه٠خ  ،ث فبػٍ١خ ٚكلخ رِّ ّٓٚبهٍبد
ٕؾ١ؾخ ٚفبػٍخ .ظٙود اٌؾٛوّخ وّٖطٍؼ عل٠ل ف ٟاٌزْو٠ؼبد ٌزٕظ ُ١اٌؼاللبد ٚاإلكاهح كافً اٌْووبد ثْىً
كل١ك ِٚجبّوٌّٚ ،بْ اكاهح هّ١لح ٌزٍه اٌى١بٔبد اٌمبٔ١ٔٛخ ثؼ١لاً ػٓ اٌّغبِالد ٚاٌّٖبٌؼ ،اٌز ٟلل رزَجت فٟ
أ١ٙبه رٍه اٌْووبد ٌؼلَ ٚعٛك ِجبكة رؾىُ رٍه اٌّّبهٍبد ثٖٛهح ع١لح ِٚٚجٛٛخ ثّجبكة ُِؾىّخ ال ّ٠ىٓ
رغبٚى٘ب.
هٍّذ اٌؾٛوّخ اإلٛبه اٌؼبَ إلكاهح اٌْووبد ٚػاللبد األٛواف ٚؽمٛق ٚٚاعجبد وً ٛوف
ٚاٌَّئ١ٌٚبد ٚاٌٖالؽ١بد إٌّبٛخ ثٌ ،ُٙزَ١واٌْووبد ثْىً ُِزٕبغُ كل١ك ٚرزغٕت اٌزؼبهٙبد ٚاٌزىواه فٟ
اٌؼٍّ١بد إلك اهح اٌْووبد ثفبػٍ١خ ٚوفبءح ٚك ْٚاهرغبي أ ٚرغبٚى .وّب ٍبّ٘ذ اٌؾٛوّخ ف ٟعؼً اٌّّبهٍبد
كافً إٌّْآد ٍٛاء اٌؾى١ِٛخ أ ٚاٌقبٕخ ٚاٙؾخ "رزَُ ثبٌٛٙٛػ"ٚ ،اٌٌَٛٙخ ف ٟاكاهح رٍه إٌّْآد ٌٛعٛك
األكٌخ ٚاإلعواءاد اٌٛاعت ارجبػٙبٚ ،ال ِغبي ٌالعزٙبك أ ٚاٌزٍّٔ ِٓ رٍه اٌَّئ١ٌٚبد ٚاٌٛاعجبد اٌٍّمبح ػٍٝ
ػبرك رٍه اٌغٙبد  .وّب رغؼً رٍه اٌّّبهٍبد لبثٍخ ٌٍزط٠ٛو ٚمٌه ٌٛٙٛػ ٌٍٛٙٚخ إٌٛٛي اٌ ٗ١ثؼ١لاً ػٓ
االعزٙبك .
رؼزجو أٔغؼ اٌْووبد اٌ َٛ١رٍه اٌزٌ ٟلٙ٠ب ِؼب١٠و ع١لح ٌزطج١ك اٌؾٛوّخ ٚاٌز ٟرؼزّل فِ ٟؼب١٠و٘ب ػٍٝ
اٌووبئي اٌوئ١َ١خ ٌٍؾٛوّخ وــ " ِجلأ اٌَّئ١ٌٚخ " ِ " ٚ ،جلأ اٌَّبئٍخ " ِ " ،جلأ اٌؼلاٌخ" ِ " ٚ ،جلأ اٌْفبف١خ " ،
ِ" ٚجلأ فًٖ اٌٍّى١خ " ِ " ،جلأ اؽزواَ ؽمٛق إٔؾبة اٌّٖبٌؼ".
مشكلة الذراسة:
ِغ اٌزطٛه اٌغ١و َِجٛق ٌٍٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ف ٍَٓ ٟاٌىض١و ِٓ اٌزٕظّ١بدٌّٛ ،اوجخ اٌزطٛهاد فٟ
ّز ٝاألٕؼلح اٌمبٔ١ٔٛخ ػِّٛب ً ٚفِ ٟغبي اٌْووبد فٖٕٛبًٚ ،اال٘زّبَ اٌىج١و ٌزفؼ ً١كٚه اٌؾٛوّخ ٚرٕٙ١ّٚب
ف ٟهإ٠خ اٌٍّّىخ ٌّٚ ،0202ب ٌٍؾٛوّخ ِٓ كٚه هئ َٟ١ف ٟهٍُ اٌقط ٛٛاٌؼوٚ٠خ ف ٟرٕظ ُ١اٌْووبد كافٍ١بً،
ٚرٛافمب ً ِغ أؽلس اٌمٛاػل ٚاألٔظّخ اٌّزجؼخ ػٍ ٝاٌٖؼ١ل ٓ٠اٌلٚ ٌٟٚاٌّؾٍٚ ،ٟثبٌزيآِ ِغ إلاه ٘١ئخ اٌَٛق
اٌّبٌ١خ اٌَؼٛك٠خ ٌالئؾخ ؽٛوّخ اٌْووبد ف ٟإلاه٘ب اٌضبٔٚ ٟاٌّئهؿ فٚ ، َ0202 ٟاٌٖبكه ثٕبء ػٍٔ ٝظبَ
اٌْووبد اٌغل٠لٚ ،اٌن ٞرٛافك ثؼل إلاه ِجبكة ِٕظّخ اٌزؼبٚ ْٚاٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ "ٚ "OECDاٌز ٟرؼزجو ِٓ
أُ٘ ِجبكة اٌؾٛوّخ ػٍ ٝاٌٖؼ١ل اٌلٚ ،ٌٟٚاٌز ٟظٙود ثبٕلاه٘ب اٌضبٔ ٟفِٕ ٟزٖف  ، َ0202رّؾٛهد
اّىبٌ١خ اٌلهاٍخ ٌززٕبٚي ِب٘١خ اٌؾٛوّخِٚ ،بَ٘ ُِ ٟؾلكارٙبٚ ،أ٘لافٙب ٚأهوبٔٙب ٚرى١١فٙب اٌمبٔ،ٟٔٛ
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ٔٚظواً ٌّب ٌٙنا اٌغبٔت ِٓ فٖ١ٕٛخ ٚرْؼجبد رئصو ف ٟاٌغّ١غ ك ْٚاٍزضٕبءُ١ٌ ،ضبه ٌلٕ٠ب اٌزَبإي اٌزبٌِ: ٟب٘١خ
اٌؾٛوّخ ِٚبَ٘ ُِ ٟؾلكارٙبٚ ،أ٘لافٙب ٚأهوبٔٙب ٚرى١١فٙب اٌمبٟٔٔٛ؟ٌٍٕٛٛ ،ي اٌ ٝأفِ ًٚفّ٠ َٛٙىٓ رجٕ ٗ١ف٘ ٟنا
اٌٖلك.
منهج الذراسة :
ٍٛف رؼزّل ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍ ٝإٌّٙظ االٍزٕجب " ٟٛاٌزؾٍ ٛ٘ٚ " ٍٟ١ػىٌ إٌّٙظ االٍزموائ ،ٟؽ١ش أٔٗ
٠جلأ ِٓ اٌؾمبئك اٌىٍ١خ ٌٕ١ز ٟٙاٌ ٝاٌؾمبئك اٌغيئ١خ ،أ ِٓ ٞاٌؼبَ اٌ ٝاٌقبٓ فبٌجبؽش ػٕلِب ٍَ٠ه ٘نا إٌّٙظ
اٌجؾضٕ٠ ٟطٍك ِٓ لبػلح ػبِخ ٌ١م َٛثزطج١مٙب ػٍ ٝاٌؾبالد اٌقبٕخ أ ٚاٌفوك٠خ  .أ ٞاالٍزلالي إٌبىي ِٓ اٌىً اٌٝ
اٌغيء ٌٍٕٛٛي اٌ ٝأف ًٚاٌمٛاػل اٌز ٟرؾىُ اٌّٛٙٛع ِٙٛغ اٌلهاٍخ ٚأٚ٠ب ً ارجؼذ إٌّٙظ االٍزموائ.ٟ
حىكمة الشركات
ِغ رؼضُو اٌىض١و ِٓ ّووبد اٌَّبّ٘خ ٚ ،ؽبالد اٌّقبٌفبد اٌّبٌ١خ ٚاٌّؾبٍج١خ ف ٟاٌْووبد اٌىج١وح
ثؤغٍت اٌلٚي ٍٛاء إٌبِ١خ أ ٚاٌّزملِخ ،ثبإلٙبفخ اٌ ٝصجٛد رٛه ٛأػٚبء ِغبٌٌ اإلكاهح ف ٟأؽ١بْ ُِ ٚواعؼٟ
اٌؾَبثبد ف ٟأؽ١ب ٍْ أفو ٜثزٛاٛئِ ُٙغ اإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ أِ ٚغٌٍ اإلكاهح ،اٌن ٞأ ّك ٜاٌ ٝفمل صمخ اٌّزؼبٍِ ٓ١فٟ
رٍه األٍٛاق ف ٟاٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ ٚاٌمٛائُ اٌّبٌ١خٚ ،اٌن ٞثلٚهٖ ىاك اال٘زّبَ ف ٟاٌجؾش ػٓ ؽٍٛي ُِو١ٙخ
ٖلٚ ٞرالف ٟرٍه اٌزغبٚىاد ٚاٌّقبٌفبد اٌز ٟرٖله ػٓ األٛواف ف ٟاٌْووبد ،فظٙو
ٚوبف١خ اٌ ٝؽل ِب ٌٍز ّ
ِٖطٍؼ "اٌؾٛوّخ" وٍ١ٍٛخ رَبُ٘ ف ٟاٌؾل ِٓ رٍه اٌزغبٚىاد ِٚقوط ٍو٠غ ٚفؼّبي ِٚزىبًِ ٌىً اٌٍَج١بد
اٌّزؼٍمخ ثبكاهح اٌْووبد ٚأٛوافٙب.0
اىكاكد اٌؾبعخ اٌ ٝرٕظ ُ١اٌْووبد اٌَّبّ٘خ ثْىً كل١ك ف ٟظً ػلَ اٌزٕجئ ثفًْ ثؼ٘ اٌْووبد،
ٚػلَ اٌملهح ػٍ ٝإٌٛٛي اٌ ٝؽم١مخ ِب ٠غو ٞكافً كٚائوٖ اٌؼٍ١ب الرقبم اٌمواهادِٚ ،ل ٜاٌزغبٚىاد اإلكاه٠خ
ٚاٌمبٔ١ٔٛخ اٌز ٟرّذ ِّ بهٍزٙب ٌٍؾٖٛي ػٍِٕ ٝبفغ ّقٖ١خ ،أ ٚاٌؾٖٛي ػٍ١ِّ ٝياد ٌفئخ ِؼٕ١خ ك ْٚاٌجم١خ.
ٚكٚ ْٚعٛك اٌّؼٍِٛخ ٌل ٜاأللٍ١خ ،فىبْ اٌلافغ اٌوئٌ َٟ١زجِٕ ٟجبكة اٌؾٛوّخ ٚفوٙٙب ف ٟرْو٠ؼبد لبٔ١ٔٛخ
ٍُِيِخ ٚػٍ ٝاٌْووبد اٌَّبّ٘خ اٌّلهعخ ثْىً فبٓ ٌّب ٌٙب ِٓ رؤص١و ِجبّو ٚوج١و ػٍ ٝااللزٖبك٠بد ٚاٌؼبِخ،
ٚرلفٍٙب ف ٟوض١و ِٓ اٌّْبه٠غ اٌّزؼٍمخ ثبكاهح اٌّوافك اٌؼبِخٚ ،اٌز ٟلل ٠زَجت فٍْٙب ف ٟػلَ ٍ١و رٍه اٌّوافك
ثبٔزظبَ ٚاٛواك وّب ِقطٌٙ ٜبٚ ،ونٌه لل ٠ئك ٞاففبلٙب اٌ ٝىػيػخ االلزٖبك٠بد ٙٚؼف اٌضمخ ثٙب٘ٚ ،نا ِب ال
روغت ثٗ األٍٛاق ف ٟظً اٌؼٌّٛخ ٚاالٔ فزبػ ػٍ ٝاألٍٛاق اٌؼبٌّ١خٚ .األؽلاس اٌز ٟرؼوٙذ فٙ١ب اٌىض١و ِٓ
األٍٛاق اٌّبٌ١خ ٌٙياد كفؼذ والً ِٓ ٕٕلٚق إٌمل اٌلٚ " IMF " ٌٟٚاٌجٕه اٌلِٕٚ "IBRD " ٌٟٚظّخ اٌزؼبْٚ
االلزٖبكٚ ٞاٌزّٕ١خ "  "OECDاٌ ٝرؾٍٚ ً١كهاٍخ رٍه االٙطواثبد ف ٟاألٍٛاق اٌّبٌ١خ.
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سندس حميد الجبوري ،البسيط في حوكمة الشركات المساهمة ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،710< ،ص>.
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ٚإٔلهد ػبَ ِ َ0111جبكة ؽٛوّخ اٌْووبد ٚاٌز ٟرُ رؼلٍٙ٠ب ث ُٕب ًء ػٍ ٝر١ٕٛخ ِٓ ِئٍَخ اٌزًّ٠ٛ
اٌل١ٌٚخ "  " IFCف ٟػبَ ٚ ، َ 0222اٌن٠ ٞم ٟٚثبكهاط ثٕٛك رْو٠ؼ١خ ٌؾٛوّخ اٌْووبد ثىً أٍٛاق اٌّبي
ٌٛٚائؼ اٌْووبد.0
ٔٚظواً ٌٍزمٍجبد اٌزّٙ ٟل٘ب ٍٛق اٌّبي اٌَؼٛك ٞف ٟػبَ ٚ َ0222اٌن ٞأصو ٍٍج١ب ً ػٍٕ ٝغبه ٚوجبه
اٌَّزضّو ٓ٠ػٍ ٝؽل ٍٛاء فٍٛ ٟق اٌّبي ٚ ،مٌه ف ٟظً غ١بة اٌزٕظٌ ُ١زفبكِ ٞضً رٍه اإلٔ١ٙبهاد ٌٚغ١بة
اٌّؼٍِٛخ ٚاٌزالػجبد ف ٟلّ١خ األٚهاق اٌّبٌ١خ ِٓ ثؼ٘ اٌْووبد ٚلٛائّٗ اٌّبٌ١خ ،أ ٚلل ٠ى ْٛثَجت أفٖبي
اإلكاهح ػٓ اٌّالن ،فغبءد اٌؾبعخ اٌٍّؾخ ٌٍ ُّ ٟٚلُلِب ً ثب٠غبك ؽٍٛي عنه٠خ رُؾ ّل ِٓ ظٛٙه أ ٚؽلٚس أىِبد
ِْبثٙخ ٌزٍهٚ ،مٌه ثبٕلاه الئؾخ ؽٛوّخ اٌْووبد والئؾخ اٍزوّبك٠خ ٛٚ ،بٌجذ اٌْووبد اٌَّغٍخ اٍّٙب
ثبٌَٛق اٌّبٌ ٟثزطج١مٙب أ" ٚاٌز١ٙٛؼ " ألٍجبة ػلَ اٌزطج١ك٘ٚ .0نا ثال ّه ٠ج ّٓ١أّ٘١خ ؽٛوّخ اٌْووبد
ٚاٌلٚه اٌزٕظٌٙ ّٟ١ب ف ٟاٍزمواه أٍٛاق اٌّبي ٚؽّب٠خ ؽمٛق اٌَّزضّوٍٛ ٓ٠اء وبٔٛا ِئٍَ ٓ١أَ َِبّ٘ ٓ١وجبه
أ ٚألٍ١خٌٚ ،ؼً أُ٘ األٍجبة اٌز ٟأكد اٌ ٝرطج١ك ؽٛوّخ اٌْووبد ِْ٘ ٟىٍخ اٌفًٖ ث ٓ١اإلكاهح ٚاٌٍّى١خ فٟ
اكاهح رٍه اٌْووبد ٚأؼىبً رؤص١و٘ب ػٍ ٝاٌَّبّ٘ٚ ٓ١أٍٛاق اٌّبي٠ٚ ،وعغ مٌه اٌ ٝارَّبع رٍه اٌْووبد ثْىً
ال ّ٠ىٓ ف ٗ١اكاهرٙب ِٓ ُِالوٙب .فغبء اٌلافغ اٌ ٝرطج١ك اٌؾٛوّخ ومٛاػل ِٚؼب١٠و الىِخ ٌٍؾ ّل ِٓ ِقبٛو أ١ٙبه
اٌْووبدٚ ،إلؽىبَ اٌولبثخ ػٍٙ١ب ٌزّزضً اكاهح اٌْووبد اٌ ٝارجبع إٌّٙظ اٌوّ١ل إلكاهرٙب ٚثْفبف١خ ِطٍمخ ،ال
ّ ٠ىٓ ألؽل االٔفواك ثؤِ ٞؼٍِٛخ ثٙب ثٖفخ ّقٖ١خ ٚك ْٚػٓ اٌجم١خ.

)(2

ٚوبٔذ ِٙٛغ ا٘زّبَ إٌّّظّٚ ْٛاٌّ ّْوػ ْٛف ٟاٌلٚي اٌؼوث١خ ٌّب ر ِٓ ّٕٗٚاٌؾفبظ ػٍ ٝاٌَُّؼخ
اٌّبٌ١خ ٚاٌّؾبٍج١خ ٚاٌىفبءح االلزٖبك٠خ ٌٍْووبد ِ ٛ٘ٚ ،ب ٠ئصو ف ٟإٌٙب٠خ ػٍ ٝالزٖبك٠برٙب  ،ؽ١ش ٍبّ٘ذ
اٌؾٛو ّخ ف ٟرمٍ ً١األفطبء ٚاٌزؼضواد اٌز ٟلل رمغ فٙ١ب اٌْووبد ف ٟظً ػلَ ٚعٛك ٔظبَ ِزىبًِ ٠م َٛػٍٙ ٝجٜ
أثَ ٜاٌؼٍّ١بد كافً رٍه االلزٖبك٠بد.

)(2

المطلب األول  :مفهىم الحىكمة وأطرافها
الفرع األول  :ماهية الحىكمة
أٚالً  :اٌزؼو٠ف ثبٌؾٛوّخ

()2ناصرعبدالحميد عمي ،حوكمة الشركات في األسواق الناشئة ،مركز الخبرات المهنية لإلدارة ،الجيزة7109 ،م ،ص 07ومابعدها.
()3

الئحة حوكمة الشركات بالمممكة العربية السعودية  ،جريدة أم القرى  ،ط، =8العدد 9079الجمعة 090</00/8هـ الموافق 00 / 79

711;/م هيئة سوق المال.

()4أحمد عمي خضر ،حوكمة الشركات  ،دار الفكر الجامعي  ،األسكندرية  ، 7109 ،ص.7
()5

كوالر مصطفى كافي  ،إيمان بوربيع  ،الحوكمة المؤسسية ،ألفا لموثائق ،الجزائر ،ط 710= ، 0ص .0:
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ػوّفٙب اٌلوزٛه ٔبٕو ػٍ ٟأٔٙب ِ " :غّٛػخ اٌمٛاػل ٚاإلهّبكاد اٌز ٟرَبػل ِغٌٍ اكاهح اٌْووخ
ٚاكاهرٙب اٌزٕف١ن٠خ ػٍ ٝرؾم١ك ِٖبٌؼ وً أٛواف اٌؼاللخ ثبٌْووخ ثزٛاىْ ٚ ،اٍزضّبه ِٛعٛكاد اٌْووخ ثْىً
هّ١ل ٌزؾم١ك أهثبػ ٌٍَّبّ٘ٚ ٓ١ؽٍّخ األٍ ُٙف ٟاٛبه ِٓ اٌْفبف١خ ٚاٌَّبءٌخ.

)(2

ٚػوّفذ اٌؾٛوّخ أٚ٠ب ً ػٍ ٝأٔٙب  " :اٌؼاللخ ث ٓ١ػلك ِٓ األٛواف اٌّْبهو ٓ١اٌز ٟرئك ٞاٌ ٝرؾل٠ل
اٌزٛع ٗ١اٌوّ١ل ألكاء إٌّظّخ ثّؼوفخ وً ِٓ ؽٍّخ األٍٚ ، ُٙاإلكاهح ِٚغٌٍ اإلكاهح ،أ ٚأٔٙب إٌظبَ اٌن٠ ٞزُ ِٓ
فالٌٙب اكاهح اٌْووخ ٚاٌـزؾىُ فٙ١ـب ٚرؾل٠ل لٛاػـل اٌؾٛوّخ ٚرٛى٠ـغ اٌؾمـٛق ٚاٌَّئ١ٌٚـبد ثِ ٓ١قزٍف إٔؾبة
اٌّٖبٌؼ ف ٟاٌْووخ ِضً ِغٌٍ اإلكاهح ٚاٌّلهاء ٚاٌَّبّ٘ٚ ٓ١إٔؾبة اٌّٖبٌؼ ا٢فوٚ ، ٓ٠ر١ٙٛؼ اٌمٛاػل
ٚاإلعواءاد اٌقبٕخ ثبرقبم اٌمواهاد ؽٛي ّئ ْٛاٌْووخ".

)(2

ٚلل فٍٔ األٍزبم غٚجبْ ؽَبَ اٌل ٓ٠اٌ ٝأٔٗ :
 ِغّٛػخ ِٓ األٔظّخ اٌقبٕخ ثبٌولبثخ ػٍ ٝاٌّئٍَبد - .رٕظُ اٌؼاللبد ثِ ٓ١غٌٍ اإلكاهح ،اٌّل٠و ، ٓ٠اٌَّبّ٘ٚ ٓ١إٔؾبة اٌّٖبٌؼ - .اٌزؤو١ل ػٍ ٝأْ اٌْووبد ٠غت أْ رُلاه ٌٖبٌؼ اٌَّبّ٘ٓ١
ٚثبإلٙبفخ اٌ ٝعّ١غ ِب ٍجك مووٖ رؼزجو اٌؾٛوّخ  " :اإلٛبه اٌنَ٠ ٞؼ ٟاٌ ٝرؾم١ك أ٘لاف اٌّئٍَخ ِٓ فالي
اٌلٚه اٌفؼّبي ٌّغٌٍ اإلكاهح " ٚأرذ فالٕخ رٍه اٌزؼبه٠ف اٍزٕبكاً ػٍِ ٝب ػطف ػٍٙ١ب ف ٟوزبثٗ ٚرٕبِٓ ٌٗٚ
رؼبه٠ف  ،وزؼو٠ف اٌجٕه اٌؼبٌّٕٕٚ ، ٟلٚق إٌمل اٌلِٚ ، ٌٟٚئٍَخ ٔبّٔٛ١بي ربّ٠ي ِٕٚ ،ظّخ اٌزّ ً٠ٛاٌل١ٌٚخ

)(8

.
صبٔ١ب ً :اٌؾٛوّخ فٔ ٟظو اٌغٙبد اٌزٕظ١ّ١خ
َػوّف إٌّّظُ اٌَؼٛك ٞؽٛوّخ اٌْووبد ف ٟالئؾزٗ اٌٖبكهح ػٓ ِغٌٍ ٘١ئخ اٌَٛق اٌّبٌ١خ) (1ثؤٔٙب" :
اٌمٛاػل ٌم١بكح اٌْووخ ٚرٛعٙٙ١ب رْزًّ ػٍ ٝآٌ١بد ٌزٕظ ُ١اٌؼاللبد اٌّقزٍفخ ثِ ٓ١غٌٍ اإلكاهح ٚاٌّل٠وٓ٠
اٌزٕف١نٚ ٓ١٠اٌَّبّ٘ٚ ٓ١إٔؾبة اٌّٖبٌؼ ٚ ،مٌه ثٙٛغ لٛاػل ٚاعواءاد فبٕخ ٌزَ ً١ٙػٍّ١خ ارقبم اٌمواهد
ٚاٙفبء ٛبثغ اٌْفبف١خ ٚاٌّٖلال١خ ػٍٙ١ب ثغوٗ ؽّب٠خ ؽمٛق اٌَّبّ٘ٚ ٓ١إٔؾبة اٌّٖبٌؼ ٚرؾم١ك اٌؼلاٌخ
اٌزٕبفَ١خ ٚاٌْفبف١خ ف ٟاٌَٛق ٚث١ئخ اٌؼًّ " .

ناصر عبد الحميد  ،مرجع سابق  ،ص; 9ومابعدها.

()6

()7رضوان هشام حمدون عثمان  ،التنظيم القانوني لحوكمة الشركات في التشريعات العربية  ،مركز الدراسات العربية لمنشر  ،ط، 0
القاهرة  710; ،م ،ص<.7
()8

غضبان حسام الدين  ،محاضرات في نظرية الحوكمة  ،دار الحامد لمنشر والتوزيع  ،ط، 0عمان 710:،م  ،ص; 0ومابعدها.

()9الئحة حوكمة الشركات الصادر عن مجمس هيئة األوراق المالية بموجب القرار رقم (= )710<-0;-وتاريخ ;098= / : / 0هـ
الموافق  710< / 7 / 08م بناء عمى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الممكي رقم م  8/تاريخ =098</0 / 7هـ المعدلة بقرار مجمس
هيئة السوق المالية رقم  710= – 9: -8وتاريخ <098>/=/هـ الموافق  710= / 9 / 78م .
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وّب ػوّفزٗ ِٕظّخ اٌزؼب ْٚااللزٖبكٚ ٞاٌزّٕ١خ فِ ٟجبكة ِغّٛػخ اٌؼْوٓ٠

)(02

ؽٛوّخ اٌْووبد ثؤٔٙب " :

ِغّٛػخ ِٓ اٌؼاللبد ث ٓ١اإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ ٌٍْووخ ِٚغبٌٌ اكاهرٙب ٚ ،اٌَّبّ٘ ٓ١فٙ١ب ٚ ،غ١وُ٘ ِٓ األٛواف
إٔؾبة اٌٍّٖؾخٚ .رملَ ؽٛوّخ اٌْووبد أٚ٠ب ً اٌ١ٙىً اٌن ٞرزّؾل فالٌٗ أ٘لاف اٌْووخ ٍٚٚبئً رؾم١ك رٍه
األ٘لاف "ِٚزبثؼخ األكاء ".
ٌٕالؽع ِٓ فالي اٌزؼو٠ف ٓ١اٌَبثمٌٍ ٓ١ؾٛوّخ ٔمطزِّٙ ٓ١ز: ٓ١
أٚالً  :ثؤٔٙب لٛاػل ٌزٕظ ُ١ػاللبد األٛواف كافً ٚفبهط اٌْووخ.
صبٔ١ب ً  :أٔٙب لٛاػل رٕظ١ّ١خ ٙبثطخ الرقبم اٌمواهاد ٚاعواءاد ارقبم٘ب.
أِب ِب فٍٖذ اٌِّ ٗ١ب ٍجك ػٓ ِب٘١خ اٌؾٛوّخ ٠ٚجل ٌٟ ٚثؤٔٙب  :رٍه اٌمٛاػل اٌزٕظ١ّ١خ اٌز ٟرؾىُ
اٌؼاللبد كافً اٌْووبد ِٚغ إٔؾبة اٌؼاللخ  ،رجلأ ِٓ اٌ ُّالن اٌّئٍَ ٓ١صُ األلٍ١خ ِٓ ؽبٍِ ٓ١األٍ ُٙاٌٝ
رْىِ ً١غٌٍ اإلكاهح ٚافز١به هئٚ ،ٌٗ ٌ١اٌنّ٠ ٞضً اٌَّبّ٘ ٓ١ثبٌٛوبٌخ٠ٚ ،مغ ػٍ ٝػبرمٙب اإلّواف ػٍٝ
اإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ ٙٚٚغ اٌقط ٜاالٍزوار١غ١خ ٌٍْووخ صُ افز١به ِٓ رواٖ ِٕبٍت ٌّجبّوح األػّبي اٌ١ِٛ١خ ٠ٚىْٛ
٘ ٛاٌَّئٚي األٚي أِبِٗ ك ْٚأزفبء َِئ١ٌٚخ ِغٌٍ اإلكاهح أِبَ اٌَّبّ٘.ٓ١
الفرع الثاني  :أطراف الحىكمة
٠لٚه ِف َٛٙاٌؾٛوّخ ثِ ٓ١غّٛػخ ِٓ األٛواف ٚ ،رؼزجو ٘نٖ اٌّغّٛػخ ٘ ٟاألٍبً اٌوئ َٟ١اٌن٠ ٞلٚه
ؽ٘ ٌٗٛنا اٌّٖطٍؼ " ؽٛوّخ " ف ٟاٌْووبد اٌَّبّ٘ـخ ُ٘ٚ ،اٌّئصو ٓ٠اٌفبػٍ ٓ١ثٙب ٠ٚ ،ؼزّل ٔغبػ أ ٚفًْ
اٌْووـبد لبئُ ػٍِ ٝل ٜهغجخ ٚا٘زّبَ ٘ئالء ٌٍمٛاػل ٚاٌّؼب١٠و اٌّزؼٍمخ ثؤٔظّخ اٌْووبد ٚاٌؾٛوّخ ف ٟثٍل
اٌزطج١كّ٠ٚ ،ىٓ ؽٖوُ٘ وؤٛواف ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ-: ٟ
أٚالً  :اٌَّبّْ٘ٛ

اٌَّبّ٘٠ ِٓ ُ٘ ْٛملِ ْٛهأً اٌّبي ٚ ،ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ ٍِى١برٌٍْ ُٙووخ اال

أْ ٍٍطبرِ ُٙؾلٚكح ٠ٚ ،وعغ مٌه إٌ ٝؼٛثخ رّى ٓ١عّ١غ ؽٍّخ األٍ ِٓ ُٙاإلكاهح اٌّجبّوح ٌٍْووخٚ ،أّب ٠زُ
مٌه ػجو لٕٛاد ِؼٕ١خ ؽ ّلك٘ب اٌمبٔ ْٛف ٟاٌغّؼ١بد اٌؼبِخ ثؾَت ِجلأ "فًٖ اإلكاهح ػٓ اٌٍّى١خ"ٚ ،اٌن ٞثلٚه٘ب
لل رُض١و ٌلٕ٠ب ػلح اّىبالد ِٕٙب ٚعٛك اٌّالن اٌّئٍَ ٓ١ا٠ ِٓٚطٍك ػٍ ُٙ١ثبالغٍج١خ ٚاأللٍ١خ ِٓ ؽٍّخ األٍُٙ
ٚاٌن٠ ٓ٠طٍك ػٍ ُٙ١أٚ٠ب ً ثٖغبه اٌَّبّ٘٠ ، ٓ١زؾ ّل والّ٘ب ف ٟاٌٙلف ِٓ اٌزٍّه ٠ٚ ،قزٍف ف ٟاٌغب٠خ اٌٝ
إٌٛٛي اٌ ٝمٌه اٌٙلفٚ ،اٌن ٞلل ٠ى ْٛثطو٠مخ ِْوٚػخ أ ٚغ١و ِْوٚػخ٘ٚ ،نا ِب ٍ١زُ ِٕبلْزٗ الؽمب ً
ثبٌزفٖ ،ً١ػٍٛٙ ٝء ٔظو٠خ اٌزؼَّف ف ٟاٍزؼّبي اٌؾك.

()10

)(00

مبادئ مجموعة العشرين /منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن حوكمة الشركات ،والذى اعتمد في يوليو 710:م وتم اعتمادها

في سبتمبر  710:م بمدينة انطاليا ،والذي تقرر فيه اقرارها باسم مبادئ مجموعة العشرين/منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن
حوكمة الشركات.
()11

احمد عمي خضر  ،مرجع سابق  ،ص<;.
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صبٔ١ب ً ِ :غٌٍ اإلكاهح
ُٕ٠زقت ِغٌٍ اإلكاهح ِٓ اٌَّبّ٘ ٓ١فالي اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌٍْووخ ،وّب ٠ؼزجو أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح
اٌّّضٍٚ ٓ١وبٌخً ٌٍَّبّ٘ٚ ٓ١إٔؾبة اٌّٖبٌؼ ٌٗٚ ،اٌٖالؽ١بد ف ٟافز١به ٚرؼ ٓ١١اٌّل٠و اٌزٕف١نٚ ،ٞاٌنٌٗ ٞ
اٌٍَطخ ثزؼٛٔ ٓ١١اثٗ ٌزٛو ٍُٙ١ثبإلكاهح اٌ١ِٛ١خ ألػّبي اٌْووخ ٚاٌَّئٚي اٌّجبّو أِبَ ِغٌٍ اإلكاهحٌٍّٚ ،غٌٍ
اٌولبثخ ػٍ ٝأكاء اإلكاهح ٙٚ ٌٗٚغ االٍزوار١غ١بد اٌؼبِخ ٙٚٚغ اٌقطٚ ٜاٌَ١بٍبد اٌؼبِخ ٌٍْووخ ٚو١ف١خ
اٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٔٛي اٌْووخ ٚؽمٛق اٌَّبّ٘٠ٚ ،(00)ٓ١قٚؼٌٍَّ ْٛبءٌخ ف ٟؽبي اإلففبق ِٓ عبٔت
اٌَّبّ٘ ،ٓ١ثبإلٙبفخ اٌ ٝاٌَّبءٌخ اٌمبٔ١ٔٛخ الهرىبثِ ُٙقبٌفبد ٠ؼبلت ػٍٙ١ب اٌمبٔ١ٍٚ ،ْٛزُ ِٕبلْخ و١ف١خ اكاهرُٙ
ثٕب ًء ػٍٔ ٝظو٠خ اٌٛوبٌخ ٔٚظو٠خ اٌزؼَّف ف ٟاٍزؼّبي اٌؾك ِٚجلأ ؽَٓ إٌ١خ  ِٓٚفالي ِغٌٍ اإلكاهح ،ثبٌْىً
اٌَبثك رى ْٛثلا٠خ رطج١ك اٌؾٛوّخ.
صبٌضب ً  :اإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ
٘ ٟاكاهح اٌْووخ اٌفؼٍ١خ ألكاء األػّبي اٌ١ِٛ ١خ ٠ ،ؼِٕ ْْٛ١ؼيٌ ْٛػٓ ِغٌٍ اإلكاهح ٠ٚ ،قٚؼْٛ
ٌَّبءٌز ُٙػٓ اكاهح اٌْووخ  ،ثبإلٙبفخ ػٓ َِبءٌز ُٙف ٟاألفطبء اٌّورىجخ ِٕٚ ُٙاٌّقبٌفخ ٌٍمبٔ٠ ، ْٛفْٛٙٛ
ِٓ لجً ِغٌٍ اٌْووخ إلكاهح األػّبي اٌ١ِٛ١خ ٚ ،رؾم١ك األ٘لاف االٍزوار١غ١خ ٚاأل٘لاف اٌّوؽٍ١خ ثبإلٙبفخ اٌٝ
ارجبع اٌَ١بٍبد اٌؼبِخ اٌّٛٙٛػخ ِٓ ِغٌٍ اإلكاهح ٠ ،ملِ ْٛاٌز١ٕٛبد ٚااللزواؽبد ثٕب ًء ػٍِ ٝب لل ٛ٠اعْٛٙ
فالي األػّبي اٌ١ِٛ١خ ألػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح ٚاٌز ٟثلٚه٘ب رُنًٌ عّ١غ اٌؼمجبد ٌٍٕٛٛي اٌ ٝأ٘لافٙب
االٍزوار١غ١خ ٚاٌوثؾ١خ) ،(00وّب أْ اٌؾٛوّخ رلٚه ف٘ ٟنا اٌفٍه ٚثِ ٓ١غٌٍ اإلكاهح ٚاإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ رؾم١ك ٌّجلأ
فًٖ اإلكاهح ػٓ اٌّالن.
هاثؼب ً  :إٔؾبة اٌّٖبٌؼ
ُ٠طٍك ػٍ ٝوً ِٓ ٌٍِٖ ُٙؾخ أِٖ ٚبٌؼ ف ٟاٌْووبد ِٖطٍؼ " إٔؾبة اٌّٖبٌؼ" ٠ٚؼٕ ٝمٌه
عّ١غ األٛواف اٌزٌٙ ٟب ٍِٖؾخ ِجبّوح أ ٚغ١و ِجبّوح ثؤػّبي اٌْووخ  ،فبٌلائٕٚ ٓ١اٌّٛهكٚ ٓ٠اٌؼبٍِ٠ ٓ١ؼ ّلْٚ
عّ١ؼ ُٙإٔؾبة ِٖبٌؼ  ،فبٌلائٕٙ٠ ٓ١زٌّّ ْٛل ٜللهح اٌْووخ ػٍ ٝاٌَلاك ٚ ،اٌّٛهكٌّ ْٚب رؾزبعٗ اٌْووخ
اَِٚ ْ٢زمجالً ٌزٍج١خ عّ١غ اؽز١بعبرٙب ٚ ،اٌؼبٍِ ٓ١ػٍِ ٝملهح اٌْووخ ٌالٍزّواه ِٚل ٜاهرجب ُٙٛثٙب ػٍ ٝاٌّلٜ
اٌمٖ١و ٚاٌَّزمجٍ.ٟ

)(02

سندس حميد الجبوري  ،مرجع سابق ،ص=<.
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()13حمد مصطفى سميمان  ،حوكمة الشركات ودور أعضاء مجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين  ،الدار الجامعية ،االسكندرية 711= ،

م ،ص<.0

سندس حميد الجبوري  ،مرجع سابق  ،ص;<.
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المطلب الثاني  :محذدات الحىكمة وتكيفها القانىني
الفرع األول  :أهذاف الحىكمة
رَؼ ٝاٌؾٛوّخ اٌ ٝرؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼب١٠و ٚاٌمٛاػل رؾمك ِٓ فالٌٙب اٌْفبف١خ ف ٟوبفخ ِؼبِالرٙب
ٚػٍّ١برٙب ٚاعواءاد اٌّواعؼخ اٌّؾبٍج١خ ٚاإلكاه٠خ ػٍٔ ٝؾُّ٠ ٛىٕٙب ِٓ ٙج ٜػٍّ١زٙب ،وّب رؾمك اٌؾّب٠خ
اٌّطٍ ٛثخ ٌٍَّبّ٘ ِٓ ٓ١رؼَّف ِغٌٍ اإلكاهحٚ ،رؾَ ٓ١اٌؼٍّ١بد اإلكاه٠خ َِٚ ،بػلح اٌّل٠وِٚ ٓ٠غٌٍ اإلكاهح
ػٍ ٝثٕبء اٍزوار١غ١خ ٍٍّ١خ ٚ ،رغٕت ؽلٚس األىِبد اٌّبٌ١خ ٌٍْووبد ٌّب ٌلٚه٘ب اٌولبث ٟاٌن٠ ٞغؼٍٙب رزٕجؤ ثنٌه
ثٛعٛك اٌٍغبْ اٌّزقٖٖخ ٚاٌز ٝرملَ اٌّْٛهح اٌّظجٛٛخ ٠ٚ ،غت أال ٔغفً ػٓ كٚه٘ب ف ٝرؾم١ك اٌؼلاٌخ
ٚاٌَّبٚاح ثبٌّؼبٍِخ اٌّزىبفئخ ث ٓ١عّ١غ اٌَّبّ٘.ٓ١

)(02

رىّٓ أ٘لاف اٌؾٛوّخ ٚأٍَٙب اٌمبٔ١ٔٛخ ثفبػٍ١خ اٌّؾبٚه اٌزٍّْٙ٠ ٟب إٌظبَ اٌمبٌٍٔ ٟٔٛؾٛوّخ ٚ ،اما
وبٔذ ٕ٘بٌه رلافالد فبٔٙب رزالّ ٝرّبِب ً ػٕل االٔزمبي اٌ ٝأ٘لاف ٚأٌٍ اٌؾٛوّخ.
وّب رٙلف لٛاػل ٛٙٚاث ٜاٌؾٛوّخ اٌ ٝرؾم١ك اٌْفبف١خ ٚاٌؼلاٌخ ٚاػطبء اٌَّبّ٘ ٓ١ؽك َِبءٌخ
اٌْووخ ٚ ،اٌز ٟثلٚه٘ب رؾمك اٌؾّب٠خ ٌٍَّبّ٘ٚ ٓ١إٔؾبة اٌّٖبٌؼ ػٍ ٝؽل ٍٛاء ٚاٌزمٍ ِٓ ً١رىٍفخ اٌٛوبٌخ،
ٚاٌؾل ِٓ اٍزغالي اٌٍَطخ فٕٛ ٟهح أزمبئ١خ ٌٚزؾم١ك ِٕفؼخ فبٕخ رطج١ك ٌّجلأ ؽَٓ إٌ١خٚ ،اٌؾوٓ ػٍ ٝرّٕ١خ
اٍزضّبهاد اٌْووخ ٚرْغ١غ اٌَّزضّو ٓ٠اٌَّزٙلفَِ ٓ١زمجالً ٌٍزٍٛغ ِٚواػبح اٌؼبٍِٚ ، ٓ١رؾم١مٙب ٌالِزضبي ألؽىبَ
اٌمبٔٚ ْٛاٌن ٞثلٚهٖ ٠ؼل ٙبثطب ً ِّٙب ً ألٔٗ ُٙٚغ ثؼٕب٠خ فبئمخ ٌؾّب٠خ اٌغّ١غ)ٚ ،(02وً مٌه ٌزمٍ ٔ١مٌه اٌفواؽ
ث ٓ١اٌّالن ٠ ِٓٚل٠و ْٚاٌْووخ ّٙٚبٔٗ ٌٍّالن .
الفرع الثاني ُ :م َحذّدات الحىكمة
ٌزطج١ك اٌؾٛوّخ رطج١مب ً ٍٍّ١ب ً ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾ ّلكاد ٚاٌؼٛاًِ األٍبٍ١خ اٌز ٟثلٙٔٚب رٖجؼ اٌؾٛوّخ
اٌّؾ ّلكاد ػٍِ ٝغّٛػزٓ١
غ١و ٔبعؾخٚ ،ال ّ٠ىٕٕب االٍزفبكح ِٕٙب ثبٌطو٠مخ اٌ ُّضٍ ٚ ٝاٌّوٍِٛخ ٌٙبٚ ،رْزًّ رٍه
َ
أٍبٍ١زَ ِ ٟ٘ٚ ٓ١ؾ ّلكاد كافٍ١ـخ َ ِٚؾ ّلكاد فبهع١ـخ رزؾ ّل ثّٙب األٌٍ اٌمبٔ١ٔٛـخ ٚاٌمٛاػل اٌز ٟرٛفو اٌج١ئخ
اٌّطٍٛثخ ٌزطج١ك اٌؾٛوّخ.
أٚالً  :اٌّ َؾ ّلكاد اٌلافٍ١خ
ّ٠ىٓ ٕٚف اٌّ َؾ ّلكاد اٌلافٍ١خ ثى١ف١خ ارقبم اٌمواهاد ٚرٛى٠غ اٌَّئ١ٌٚبد كافً اٌْووخ ػٍ ٝأٍبً
اٌمٛاػل اٌلافٍ١خٚ ،ػٍ ٝاألٛواف ٚاٌّٙبَ وبٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ِٚغٌٍ اإلكاهح ٚاإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ ٚاٌز ٟرَؼ ٝاٌٝ
رمٍ ً١اٌزؼبهٗ ثِٖ ٓ١بٌؼ ٘نٖ األٛواف ِٓ ٔبؽ١خ ػٍٔ" ٝظو٠خ اٌٛوبٌخ" ٚرطج١مٙب ِٓ ٔبؽ١خ أفو ٜػٍِ" ٝجلأ
ؽَٓ إٌ١خ" ٔ" ٚظو٠خ اٌزؼَّف ف ٟاٍزؼّبي اٌؾك" ،

()15مصطفى يوسف كافي واخرون ،مرجع سابق  ،ص=; .

رضوان هاشم حمدون عثمان  ،مرجع سابق  ،ص; 8ومابعدها .
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ٚاٌز ٟثلٚه٘ب ٍزئك ٞاٌ ٝى٠بكح اٌضمخ ف ٟااللزٖبك ثُٕبء ػٍ ٝاِزضبي ٚاٌزياَ رٍه اٌْووبد ثٙنٖ اٌمٛاػلِٚ ،لٜ
ّفبف١خ مٌه ٌٍّوالجٚ ٓ١اٌّزؼبٍِٚ ٓ١إٔؾبة اٌؼاللخ)ٕٛٚ (02الً ٌٍزطج١ك األِضً ٌّف َٛٙاٌؾٛوّخ ٚك ْٚاإلفالي أٚ
اإلٙواه ثؾمٛق اٌَّبّ٘ ٓ١أ ٚاألٛوافّٙٚ ،بْ فًٖ ث ٓ١اإلكاهح ٚاٌٍّى١خ  ّٓٙاٛبه ٚلٛاػل ِمّٕٕخ
ِٚؾ ّلكح.
َ
صبٔ١ب ً  :اٌّ َؾ ّلكاد اٌقبهع١خ
اٌّؾ ّلكاد اٌقبهع١خ ٠ٚمٖل ثٙب إٌّبؿ اٌؼبَ ٌالٍزضّبه ف ٝكٌٚخ ِب ٚ ،لل
٠ؼجو ػٓ اٌؼٛاًِ اٌقبهع١خ
َ
٠ىِ ْٛقزٍفب ً ِٓ كٌٚخ اٌ ٝأفوِ ٜؼزّلاً ػٍ ٝلٛأٚ ٓ١أٔظّخ اٌجٍل اٌّواك رطج١ك رٍه اٌمٛاػل اٌَّّبح " ثؾٛوّخ "
اٌْووبدٚ ،رز ّٓٚاٌ١ٙئبد اٌولبث١خ ٚاإلّواف١خ ِضً ٘١ئخ ٍٛق اٌّبي اٌز ٟرم َٛثلٚه٘ب اٌولبث ٟاٌن٠ ٞؼيى
رطج١ك اٌٍٛائؼ ٚاٌمٛاػل اٌزٕظ١ّ١خ ثبٌطو٠مخ اٌ ُّضٍٚ ،ٝاٌّئٍَبد اٌغ١و ؽى١ِٛخ وغّؼ١بد اٌّؾبٍجٚ ٓ١اٌّواعؼٓ١
ٔٚمبثبد اٌّؾبِ ٓ١ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبي)ٌ ، (08ززغٕت ِٛاٙغ اٌقًٍ ٚاٌمٖٛه ّٙٚبٔخ ف ٟؽبي لٖٛه اٌَّ١وٓ٠
ثٛعٛك ٘نٖ اٌغٙبد اٌولبث١خ  ٚاإلّواف١خ.
الفرع الثالث  :التكييف القانىني لحىكمة الشركات
لبِذ فىوح اٌؾٛوّخ ػٍ ٝأوضو ِٓ هأٚ ٞرجبٕ٠ذ ػٍ٘ ٝنا األصو اٌزى١١ف اٌمبٔ ٟٔٛاٌٖؾ١ؼ اٌمبئّخ ػٍ،ٗ١
فؤلبِٙب اٌجؼ٘ ػٍ ٝأٍبً ٔظو٠خ اٌٛوبٌخ ،ثَجت ٛج١ؼخ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌ ُّالن ِٚغٌٍ اإلكاهح ٚاٌزٕف١نٚ ،ٓ١٠ألبِٙب
اٌجؼ٘ ػٍِ ٝجلأ ؽَٓ إٌ١خ ف ٟرىٚ ٓ٠ٛرٕف١ن اٌؼمٛكٚ ،م٘ت هأ ٞآفو اٌ ٝاهعبػٙب أٌ ٝظو٠خ اٌزؼَّف فٟ
اٍزؼّبي اٌؾك اٌقبٓ ثبٌَّبّ٘ ٓ١ف ٟاٌزٖ٠ٛذ ػٍ ٝاٌمواهاد كافً اٌغّؼ١بد ِٚغٌٍ اإلكاهح ثَّّٛؽ ٍِٖؾخ
اٌْووخٚ ،ثٕب ًء ػٍِ ٝب ٍجك ٍَٕزؼوٗ ا٢هاء اٌفم١ٙخ اٌَبثمخ ػٍٛٙ ٝء إٌظو٠بد اٌَبثمخ ِغ رج١بْ اٌمٛي
اٌواعؼ ِٚب ٠جل.ٌٟ ٚ

)(01

أٚالً ٔ :ظو٠خ اٌٛوبٌخ
ٔز١غخ ٌزؼبهٗ اٌّٖبٌؼ ث ٓ١اإلكاهح ٚاٌَّبّ٘ٚ ٓ١ثم١خ إٔؾبة اٌّٖبٌؼ ف ٟاٌْووبد اٌَّبّ٘خ ٚثٕبء
ػٍِ ٝجلأ االفز١به اٌؼمالٔ ٟاٌن٠ ٞؾبٚي ثّٛعجٗ وً ٛوف ثبٌوغجخ ثزؼظ ُ١صوٚرٗ ػٍ ٝؽَبة ا٢فو ْٔ ،ؤد
ٔظو٠خ اٌٛوبٌخ وّؾبٌٚخ ٌؾً ِْىٍخ رؼبهٗ اٌّٖبٌؼ ٚ ،مٌه ِٓ فالي ٔظورٙب اٌ ٝاٌْووخ ثؤٔٙب ٍٍٍَخ ِٓ
اٌزؼبللاد االفز١به٠خ ث ٓ١أٛواف اٌْووخ.

()17غضبان حسام الدين  ،مرجع سابق  ،ص.<1

()18رضوان هاشم حمدون عثمان  ،مرجع سابق  ،ص.88
()19الصالحين محمد ِ
العش  ،حوكمة الشركات بين القانون والالئحة ،بحث منشوربالمجمة الدولية لمقانون  ، 710> ،ص.:
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ثلأد فىوح ٔظو٠خ اٌٛوبٌخ ِغ ثلا٠خ اٌموْ اٌّبٚ ٟٙثبٌزؾل٠ل ف ٟاٌَجؼٕ١بد ِٓ االلزٖبك ٞاٌّؼوٚف آكَ ٍّ١ش
اٌنٔ ٞبلِ ِْىٍخ اٌفًٖ ث ٓ١اٌٍّى١خ ٚاإلكاهح ف ٟوزبثٗ صوٚح األُِ.
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وّب أْ ٕ٘بن ِٓ ٠ىّ١ف اٌؾٛوّخ أٌ ٝظو٠خ اٌٛوبٌخ وؤٍبً لبٔ ٟٔٛرم َٛػٍ ٗ١اٌؾٛوّخ ٚ ،مٌه ثَجت أْ
اكاهح اٌْووخ ُِّ٘ ٟضً ػٓ ِالوٙب "اٌَّبّ٘ٚ "ٓ١ثبٌزلل١ك ٔغلُ٘ ٚوالء ٠ؼٍّ ْٛثبٍُ اٌْووخ ٚؽَبثٙب ٚثٕب ًء
ػٍ ٝمٌه فبْ اٌؾمٛق ٚاالٌزياِبد إٌبّئخ ػٍ ٝاٌٛوبٌخ رٕٖوف اٌ ٝاألًٕ " اٌْووخ "  ،ك ْٚأْ ٠زورت فٟ
مِخ اٌٛوِ" ً١ل٠و ٞاٌْووخ " أَِ ٞئ١ٌٚخ ٛبٌّب ٠ؼًّ ف ٟؽلٚك اٌٍَطبد اٌّقٌٛخ ٌٗ ف ٟػمل أٔ ٚظبَ اٌْووخ ،
ٛٚبٌّب ٠ئكِ ٞب ػٌٍ ٗ١قلِخ ٍِٖؾخ اٌْووخ ،ثبمالً اٌؼٕب٠خ اٌالىِخ.
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ٚثٕب ًء ػٍِ ٝبٍجك ٠و ٜاالعزٙبك اٌفم ٟٙف ٟرى١١ف اٌؾٛوّخ أْ ٔظو٠خ اٌٛوبٌخ ؽً ػٌٍّ ٟزٚبهة
اٌّٖبٌؼ اٌقبٕخ ثبٌَّ١وِ ٓ٠غ ٍِٖؾخ اٌْووخ ٚ ،اٌز ٟأولد ػٍ ٗ١لٛاػل اٌؾٛوّخ ف ٟإٌظبَ اٌَؼٛكِٓ ٞ
فالي اٌّبكح " ،(00)"00ؽ١ش ث ّٓ١إٌَّظُ أْ ِغٌٍ اإلكاهح ّ٘٠ ِٓ ٛضً عّ١غ اٌَّبّ٘ٚ ، ٓ١أْ ِٓ ٚاعجبرٗ ثني
اٌؼٕب٠خ ف ٟاكاهح اٌْووخ ٚونٌه ثني وً ِب ِٓ ّؤٔٗ ِٕٖ ّْٛبٌؾٙب ٚرّٕ١زٙب ٚرؼظ ُ١لّ١زٙب ٌٚ ،ىٓ ٌُ ٠جّٓ١
إٌَّظُ ٔٛع رٍه اٌؼٕب٠خ  ،ف ٟ٘ ًٙػٕب٠خ اٌوعً اٌّؼزبك أَ ػٕب٠خ اٌوعً اٌؾؤ٠؟ ،أِب ػٓ ِف َٛٙاٌزّض ً١أ٢ف
مووٖ ف ٟاٌّبكح " "00ف١مٖل ثٗ رّض ً١اٌٛوٌ ً١ألٕ٠ٚ ،ً١زؤول ٌٕب ِف َٛٙاٌٛوبٌخ ػجو اٌفموح اٌضبٔ١خ ِٓ اٌّبكح
" "00ػٕلِب أول إٌّّظُ ػٍَِ ٝئ١ٌٚخ ِغٌٍ اإلكاهح ٚػٓ أػّبٌٗ ٚاْ فُ ِ ٗٛثٗ غ١و٘ب .فّغٌٍ اإلكاهح ِٓ ٠مغ
ػٍ ٝػبرمٗ اٌَّئ١ٌٚخ ف ٟاكاهح اٌْووخ  ،األِو اٌن ٜرئولٖ ٌٕب ِوح أفو ٜاٌّبكح ""00
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ِٓ الئؾخ ؽٛوّخ

اٌْووبد ،اٌز ٟأػطذ ِغٌٍ اإلكاهح أٍٚغ اٌٖالؽ١بد ف ٟاكاهح اٌْووخ اٌَّبّ٘خ ٚرٛعٙٙ١ب ثّب ٠ؾمك
أغواٙٙب ٚ ،إٍٔل اٌِ ٗ١غّٛػخ ِٓ االٌزياِبد وٙٛغ اٌقط ٜاالٍزوار١غ١خ اٌْبٍِخ ٌٍْووخ ٚفط ٜاٌؼًّ
اٌوئ١َ١خ ١ٍٚبٍبد ٚاعواءاد اكاهح اٌّقبٛو ِٚواعؼزٙب ٚرٛعٙ١برٙبٚ ،رؾل٠ل األ٘لاف اٌّبٌ١خ ٚ ،اٌ١ٙىٍخ
اٌوأٍّبٌ١خ اٌ ُّض ٍٚ ،ٟالواه اٌّٛاىٔبد اٌزمل٠و٠خ ثؤٔٛاػٙبٚ ،اإلّواف ػٍ ٝإٌفمـبد اٌوأٍّبٌ١ـخ ٚاٌوئ١َ١خ ٌٍْووـخ
ٚ ،وـنٌه رٍّه األٕـٛي ٚاٌزٖوف ثٙب ٙٚٚ ،غ أ٘لاف األكاء ِٚوالجخ اٌزٕف١ن ٚ ،اٌّواعؼخ اٌلٚه٠خ ٌٍ١ٙبوً
اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌٛظ١ف١خ ف ٟاٌْووخ ٚاػزّبك٘ب رفَ١واً ٌٍّبكح ٔ ِٓ 22ظبَ اٌْووبد اٌَؼٛك ، ٞوّب أٔٙب رزٛافك ِغ
ِبعبء فِ ٟجبكة ؽٛوّخ اٌْووبد ثبٌياَ ِغٌٍ اإلكاهح ثبٌؼًّ ٌّب فٍِٖ ٗ١ؾخ ٌٍْووخ ٚاٌَّبّ٘ ٓ١ألٔٗ ِورجٜ
ثؼمل ٚوبٌخ ٠ؾزُّ ػٍ ٗ١ار١بْ ِب فٍِٖ ٗ١ؾخ ُِ ِّ ٛوٍٗ)ٚ ،(02ثٛعٛك وً اٌّٙبَ اٌَبثمخ ػٍِ ٝغٌٍ اإلكاهح وٛوً١
ٌٕزَبءي ِوح أفو ٜػٓ ٔٛع رٍه اٌؼٕب٠خ اٌٛاعجخٚ .اثزلا ًء ّ٠ىٕٕب اٌمٛي أٔٗ ال ّ٠ىٓ ٌٍَّّبُ٘ ِجبّوح اكاهح اٌْووبد
اٌَّبّ٘خ أ ٚاٌّْبهوخ ثؤػّبٌٗ ثٖٛهح ِجبّوح وّب ف ٟثبل ٟأٔٛاع اٌْووبد ،
بتول محمد نوري  ،عمى خمف سممان  ،حوكمة الشركات ودورها في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة ،المنهل  ،غير معروف تاريخ
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النشر ،ص=.

()21طارق ترغروم  ،حكامة الشركات من الوجهتين النظرية والقانونية  ،مجمة القانون واألعمال  ،بحث منشور عمى دار منظومة  ،العدد
الواحد والعشرين710= ،م  ،ص= 8ومابعدها.

()22المادة الـ :70الئحة حوكمة الشركات.
()23المادة الـ :77الئحة حوكمة الشركات.

طارق ترغروم مرجع سابق  ،ص> 8ومابعدها .
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فؤػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح ٚوالء ػٕ ُٙف ٟاكاهح اٌْووخ ٌ١ظٙو ِف َٛٙاٌفًٖ ث ٓ١اإلكاهح ٚاٌٍّى١خ ِٓ فالي ِب
ٍجك ِٓ إٌِٖٚ ، ٓٛب ٠زورت ػٍ ٟاٌٛو ً١ف١ٔ ٟبثخ األٕ" ً١اٌَّبّ٘ "ٓ١ف ٟاكاهح ِٚوالجخ اٌْووخ ،وّب أٔٗ
ػٍٕ١ب رؾل٠ل ٔٛع اٌؼٕب٠خ اٌزٍ٠ ٟيَ ثٗ ِغٌٍ اإلكاهح فِ ٟواعؼخ اٌْووخ ٚاٌَّبّ٘ ٟ٘ ً٘ٚ ، ٓ١ػٕب٠خ اٌؾؤ٠
أ ٚػٕب٠خ اٌوعً اٌّؼزبك  ،وٛوٚ ً١وّجلأ ٔٚز١غخ ػٓ اٌفًٖ ث ٓ١اإلكاهح ٚاٌٍّى١خ.
صبٔ١ب ً ٔ :ظو٠خ اٌزؼَّف ف ٟاٍزؼّبي اٌؾك
ّ٠ىٓ ٕٚف ٔظو٠خ اٌزؼَّف ف ٟاٍزؼّبي اٌؾك ثؤٔٗ مٌه اٌؾك اٌن٠ ٌُ ٞمٖـل ِٓ ٚهاء ِّبهٍزـٗ ٍٜٛ
اإلٙواه ثبٌغ١و ،أ ٚوبٔذ اٌٍّٖؾـخ اٌز٠ ٟوغت ف ٟرؾم١مٙب لٍٍ١خ األّ٘١خ ِمبهٔخ ثّب ١ُٖ٠ت اٌغ١و ِٓ ٙوه
ثَججٙب أ ٚمٌه اٌؾك اٌن٠ ٞزغبٚى ثٗ ٕبؽجٗ اٌّؤٌٛف فِّ ٟبهٍزٗ) . (02وّب ّ٠ىٓ رّضٍٙ١ب ف " ٟاٍبءح اٍزؼّبي
اٌٍَطخ اٌّقٌٛخ إلكاهح اٌْووخ أ ٚألغٍج١خ اٌَّبّ٘ ٓ١ثبٕلاه لواهاد ُِغؾفخ ثؾك األلٍ١خ أ ٚإٔؾبة اٌّٖبٌؼ "
ٚثؾَت هأ ٞاٌٖبٌؾِ ٓ١ؾّل اٌ ِؼِ أْ اٌفمٗ ٚاٌمٚبء افزٍف ف ٟرؾل٠ل اٌّؼ١به اٌنّ٠ ٞىٓ االٍزٕبك ػٍ ٗ١فٟ
رؾل٠ل اٌزؼَّف ٔنوو أْ ٕ٘بن صالصخ آهاء  :األٚي أْ اٌزؼَّف ٠ى ْٛثبٌَّبً ثبٌٍّٖؾخ اإلعزّبػ١خ ٚ ،اٌضبٔ: ٟ
٠ى ْٛاٌزؼَّف ػٓ اٌَّبً ثّجلأ اٌَّبٚاحٚ ،اٌّؼ١به اٌضبٌش ٚاألف١و ِ :ؼ١به ِيكٚط ٚاٌن٠ ٞؼزجو اٌزؼَّف ِٛلفبً
ِٓ األغٍج١خ ٚال ٠واػ ٟأ٠ ٚؤفن ثبالػزجبه اٌٍّٖؾخ اٌغّبػ١خ ٌٍَّبّ٘.ٓ١
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٠ٚو ٜاٌؼ١بُ أٔٗ اما أهكٔب اٌزؼج١و ػٓ اٌزؼَّف ف ٟاٍزؼّبي اٌؾك رٛافو ػٕٖواْ  :األٚي ِبك٠ب ً ٠ٚىّٓ فٟ
اٌؾبق اٌٚوه ثبٌغ١و ٚ .اٌضبِٔ ٝؼٕ٠ٛب ً ثزٛفو ٔ١خ اإلٙواه ثّٖبٌؼ اٌغ١و ٚ ،رجبٕ٠ذ ا٢هاء ؽٛي اٌؼٕٖو اٌّؼٕٞٛ
اٌ ٝصالصخ ِنا٘ت األٚي اٌٚ ٝعٛة رٛفو ٔ١خ اإلٙواه ثبأللٍ١خ ٚ ،اٌضبٔ ٟثؤٔٗ ال ؽبعخ ٌٍؼٕٖو اٌّؼٕ٠ٚ ٞٛزؾمك
اٌزؼَّف ثزٛفو اٌؼٕٖو اٌّبك ، ٞأِب اٌوأ ٞاٌضبٌش ف١قزٍف اٌزؼَّف ثٛعٛك ٔ١خ رؾم١ك ِٕفؼخ ّقٖ١خ ٌٍَّبّ٘ٓ١
األغٍج١خ ػٍ ٝاٌْووخ ٚاْ ٌُ رىٕ٘ ْٛبن ٔ١خ ٌإلٙواه ثبأللٍ١خ ٚ ،ثنٌه ّ٠ىٕٕب اٌمٛي أْ اٌزؼَّف ٠زؾمك ثزفً١ٚ
فئخ ك ْٚاألفو ِٓ ٜاٌَّبٌّ٘ٚ ٓ١زؾم١ك ٍِٖؾخ فبٕخ ٌزٍه اٌفئخ ك ْٚغ١و٘ب.
٠ظٙو اٌزؼَّف ف ٟاٍزؼّبي اٌؾك ف ٟاٌْووبد اٌَّبّ٘خ وَجت ػٍ ٝوجو ؽغُ رٍه اٌْووبد ٚ ،افزالف
اٌّواوي اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌؾمٛق اٌّبٌ١خ ٚ ،ونٌه وٕز١غخ ٌّجلأ "فًٖ اإلكاهح ػٓ اٌٍّى١خ" فززؼَّف األغٍج١خ ٙل األلٍ١خ
ِٓ اٌَّبّ٘ ٓ١أ٠ ٚزؼَّف ِغٌٍ اإلكاهح ٙل اٌَّبّ٘ ٓ١أٙ ٚل ٍِٖؾخ اٌْووخ أ ٚاٌؼىٌ  ٛ٘ ،ظب٘وح ِالٕمخ
ٌفىوح اٌفًٖ ث ٓ١اإلكاهح ٚاٌٍّى١خ ؛ فٍٍٛوِٖ ً١بٌؼ فبٕخ ٠ؼزٕ ٟثٙب ػٍ ٝؽَبة اٌَّبّ٘ٚ ٓ١اٌْووخ ،
ٚاٌَّبّ٘ ٌُٙ ٓ١ؽمٛق ٠لافؼ ْٛػٕٙب ٠ٚؾوٕ ْٛػٍٙ١ب  ٌٛٚوبْ ٙل ٍِٖؾخ اٌْووخ ،

()25

" الوكالة فى مفهومه االصطالحي هي  :عممية عقدية من شأنها أن تعطي ألحد طرفيها –وهوالوكيل -حق تمثيل الطرف اآلخر-

وهو الموكل -بما يممكه من حقوق التصرف ،وفى حدود ماهو مرسوم له فى سند الوكالة  ،بحيث تنصرف اآلثار إلى الموكل"  ،نظرية
العقد ،محمود المظفر ،ص. <0
()26الصالحين محمد ِ
العش  ،مرجع سابق  ،ص;.
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فّٓ فالي ِفٔ َٛٙظو٠خ اٌزؼَّف ف ٟاٍزؼّبي اٌؾك ّ٠ىٕٕب رؾل٠ل ِؼ١به ُ٠مبً ػٍ٘ ٗ١نا اٌزؼَّف فٍ ٟج ً١ا٠غبك
ِٛاىٔخ ث ٓ١اٌغّ١غ ٚرقف١ف ؽلح اٌفًٖ ث ٓ١اإلكاهح ٚاٌٍّى١خ ٌقٍك ث١ئخ ٠طّئٓ ثٙب اٌغّ١غ رَ١و رٍه اٌْووبد
ٚفك لٛاػل ِؾ ّلكح ٚٚاٙؾخ ،ال ٠طغ ٝثٙب أؽلاً ثٍّٖؾزٗ ػٍ ٝا٢فو.
 ِٓٚاٌزطج١مبد اٌؼٍّ١خ الػزجبه ٔظو٠خ اٌزؼَّف ف ٝاٍزؼّبي اٌؾك أٍبٍب ً لبٔ١ٔٛب ً ٌٍؾٛوّخِ ،ب ٕله ػٓ
اٌمٚبء اٌفؤَ ٟف ٟل١ٚخ ( فوٛٙ٠ف ) اٌز ٟلوهد فٙ١ب اٌّؾىّخ ؽُىّب ً ٙل اٌْووخ األِو٠ى١خ اٌَّزؾٛمح ػٍٝ
صٍض ٟأٍّ ُٙووخ (فوٛٙ٠ف) اٌفؤَ١خ ٚاٌز ٟأُثوِذ ػملاً رٍزيَ ثّمزٚبٖ اٌْووخ اٌفؤَ١خ ثزٍَ ُ١اٌْووخ اٌّؼمٛك
ِؼٙب اٌؼمل اٌْووخ األِو٠ى١خ ِؼلاد ثمّ١خ ٍِٖٔٚ ْٛ١ف كٚاله االّ أْ اٌْووخ اٌَّزؾٛم ػٍٙ١ب " اٌفؤَ١خ "
هفٚذ رٍه اٌٖفمخ ٚ ،ػٕلِب ػ ُِوٗ األِو ػٍِ ٝؾىّخ ( ) Corbeil - Essonnesرموّه ػلَ ٕؾخ اٌٖفمخ
ألٔٗ ٠زؼبهٗ ِغ ِٖبٌؼ اٌْووخ ثبٌقطوٚ ،اػزجود اٌّؾىّخ لواه اٌْووخ األِو٠ى١خ اٌَّزؾٛمح ِؼ١بهاً ٌٍزؼَّف
ف ٟاإلكاهح.
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صبٌضب ً ِ :جلأ ؽَُٓ إٌ١خ
ػوّف اٌفمٙبء ِجلأ ؽَُٓ إٌ١خ ف ٟرٕف١ن اٌؼمٛك ثؤٔٗ  " :افز١به اٌّزؼبلل ف ٟرٕف١نٖ ٌٍؼمل اٌطو٠مخ اٌزٟ
رفوٙٙب االٍزمبِخ ٚإٌيا٘خ ف ٟاٌزؼبًِ)ٚ ، (08لل ٔٔ ػٍ٘ ٝنا اٌّجلأ ف ٟاٌموآْ اٌىو ُ٠ف ٟل ٌٗٛرؼبٌ٠ " : ٝؤٙ٠ب
اٌن ٓ٠ءإِٛا أٚفٛا ثبٌؼمٛك "
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ٚونٌه ف ٟل ٌٗٛرؼبٌ٠ " : ٝب أٙ٠ب اٌن ٓ٠ءإِٛا ال رؤوٍٛا أِٛاٌىُ ثٕ١ىُ ثبٌجب ًٛاال

أْ رى ْٛرغـبهح ػٓ رواٗ ِٕىُ ٚال رمزٍٛا أٔفَىُ اْ هللا وبْ ثىُ هؽّ١ب ً ")٠ٚ(02مٛي إٌج ٍٕٝ ٟهللا ػٍ:ٍٍُٚ ٗ١
اٌٍَّّ ْٛػٍّ ٝوٚ .00ُٙٛٚوّب ُِ٘ ٛزؼبهف ػٍ ٗ١أْ إٌْب ٛاٌزغبه٠ ٞغت أْ ٠م َٛػٍ ٝأٍبً ِٓ اٌضمخ
ٚاألِبٔخ ٚاالٌزياَ اٌلل١ك ثمٛاػل اٌمبٔ٘ٚ ، ْٛنا ِب ٔٔ ػٍ ٗ١ف ٟاٌىض١و ِٓ األٔظّخ ٚاٌزْو٠ؼبد فؾوِذ وً فؼً
أ ٚرون ٠زؼبهٗ ِغ ِمز١ٚبرٗٚ ،اْ ٌّزٚغ ٌٗ رؼو٠فب ً ِؾ ّلكاً اال أٔٗ رووزٗ ٌٍفمٗ اٌمبٔٚ ٟٔٛاٌمٚبء ،فِٓ ٛٙ
اٌّْٛي  ٚاٌفبػٍ١خ ثؾ١ش ال ؽبعٗ ٌٍٕٔ ػٍٕ ٗ١واؽخً ،أّب ٠طجمٗ اٌمٚبء ِٓ فالي ِظب٘وح  ِٓٚفالي إٌظُ
اٌمبٔ١ٔٛخ اٌز ٟرٍزمِ ٟؼٗ وفىوح ػلَ اٌزؼَّف ف ٟاٍزؼّبي اٌؾك ٚأزفبء اٌغِ ٘ٚ ،نا ِب ٠لي ػٍ ٝأّ٘١زٗ
ٙٚوٚهرٗ وّجلأ لبٔ ٟٔٛػبَ اٍزم ّو ف ٟاٌؾ١بح اٌمبٔ١ٔٛخ)ٚ ،(00عبء ِٓ فالي اٌّبكح " "00اٌفموح "(00)"2ف٘ ٟنا
اٌْؤْ ٚو١ف١خ ِوالجزٗ ِٓ فالي اٌَّبّ٘ ٓ١ػجو اٌغّؼ١بد ٚمٌه ثبٌزؤول ِٓ اٌزياَ أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح
وَّّ١وٌٍْ ٓ٠ووخ ثمٛاػل اٌمبٔٚ ْٛاألٔظّخ ِٚل ٜاِزضبٌٌ ُٙزٍه األٔظّخ ٚاٌمٛاػل ،

()27الصالحين محمد ِ
العش  ،مرجع سابق  ،ص; .

()28طارق ترغروم  ،حكامة الشركات من الوجهتين النظرية والقانونية  ،مرجع سابق  ،ص<.8
سورة المائدة  ،اآلية ". "0

()29

سورة النساء  ،اآلية ">. "7
()31
ؽل٠ش ٔج.ٞٛ
()32الصالحين محمد ِ
العش  ،مرجع سابق  ،ص . :
()30

()33

الئحة حوكمة الشركات .
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ٚفؾٔ أػّبٌ ُٙثبٌزؤول ثؤٔٙب وبٔذ فٍِٖ ٟؾخ اٌْووخ  ٌُٚرٚو ثّٖبٌؾٙب أ ٚرَٟء ٌٙب  ،ثَجت ِقبٌفخ لٛاػل
إٌظبَ اٌؼبَ أٔ ٚظبَ اٌْووخ األٍبٍ.ٟ
ٚثُٕب ًء ػٍ ٝمٌه ٚعجذ ٕ١بغخ ٔظو٠خ لبٔ١ٔٛخ ٌؾٛوّخ اٌْووبد رٙلف اٌ ٝؽّب٠خ اٌَّبّ٘ٓ١
ٚاٌّزؼبٍِِ ٓ١غ اٌْووخ ِ ٛ٘ٚ ،ب ٠واٖ ثؼ٘ اٌفمٙبء وؤٍبً لبٔ ٟٔٛػٍِ ٝجلأ ؽَُٓ إٌ١خ ٚ ،ثّف َٛٙأْ اٌغٙبد
اإلكاه٠خ ٚاٌولبث١خ ف ٟاٌْووبد ٍِيِخ ثبٌؼًّ ٌٖبٌؼ اٌْووخ ٚى٠بكح االئزّبْ ٚاٌضمخ فٙ١ب ٘ٚ ،نا ال ٠ؤر ٟاال
ثبإلفٖبػ ػٓ ِووي٘ب اٌمبٔٚ ٟٔٛاٌّبٌِٚ ٟل ٜاإلٌزياَ ٚاإلِزضبي ٌٍمبٔٚ ْٛأٔظّزٗ اٌلافٍ١خ ،اٙبفخ اٌ ٝرٕف١ن
اٌزياِبرٙب رغبٖ اٌغ١و ِغ ِب ٛ٠عجٗ ِجلأ ؽَٓ إٌ١خ.
ٚأف١واً ٠م َٛاٌَّّ١وُِ ْٚزّضٍ ٓ١فِ ٟغٌٍ اكاهح اٌْووخ اٌَّبّ٘خ ثّجلأ ؽَُٓ إٌ١خ ألٔٚ ُٙوالء ػٓ
اٌّالن "اٌَّبّّ٘١َ٠ ، "ٓ١و ْٚاٌْووخ ثّب ٠زٛافك ِغ ِٖبٌؾٙب ٚك ْٚرؼَّف أٍٛ ٚء ٔ١خ  ،فّجلأ فًٖ اٌٍّى١خ
ػٓ اإلكاهح ٠ؾزُ ػٍ ٝاٌَّ١و ٓ٠اكاهح اٌْووخ ثؾَٓ ٔ١خ ٚك ْٚرؼَّف ِٓ ِٕطٍك اٌٛوبٌخ ٚ ،رّضٌٍَّ ٍُٙ١بّ٘ٓ١
اٌن ٓ٠هّؾ ُ٘ٛإلكاهح اٌْووخ ٚفك وً ِب ٠زؼٍك ثنٌه .
ٚف٘ ٟنا اٌٖ ّلك َؽ ّىُ اٌمٚبء األِو٠ىٌٖ ٟبٌؼ ِغٌٍ اكاهح ( ٚاٌذ ك٠ئ ) ٟثُٕب ًء ػٍِ ٝجلأ ؽَُٓ إٌ١خ
ف ٟاٌم١ٚخ اٌز ٟهفؼٙب َِبّ٘ ٟاٌْووخ ٙل ِغٌٍ اإلكاهح ػٍ ٝأٍبً اٌغِ ٚاإلّ٘بي اٌغَٚ ُ١فلِخ اٌٍّٖؾخ
اٌقبٕخ أصٕبء رؼبللُ٘ هئ ٌ١رٕف١نٚ ، ٞاٌز ٟعبء فٙ١ب ؽُىُ ِؾىّخ ِلٕ٠خ ( ك٠الٚه ) هلُ ٚ 02220ثزبه٠ـ / 1
 َ 0222 / 8ػٍ ِ ٝب  ... " ٍٟ٠أْ ِغٌٍ اكاهح " ٚاٌذ ك٠ئ " ٟوبْ ٠ؼزمل ف ٟرؼبٍِٗ ِغ اٌَ١ل " أٚف١زي " ثؤٔٗ
٠ؼًّ ٌٍّٖؾخ اٌْووخ ٚف ٟاٌغوٗ اٌن ٞأُػلد ِٓ أعٍٗ ٛ٘ٚ ،ف ٟمٌه ٠زٖوف ثؾَُٓ إٌ١خ ٚثُٕب ًء ػٍِ ٝب رٛفو
ٌلِ ِٓ ٗ٠ؼٍِٛبد ٠ ٌُٚورىت فطؤ ً فبكؽب ً أ ٚاّ٘بالً عَّ١ب ً َ٠زلػ ٟرور١ت اٌَّئ١ٌٚخ ػٍ...".ٗ١

)(02

المطلب الثالث  :ركائز الحىكمة
رورىي اٌؾٛوّخ ف١٘ ٟىٍزٙب ػٍ ٝأهثؼخ هوبئي أِ ٚجبكة هئ١َ١خ ٚ ،ثل ٗٔٚلل ال رم َٛاٌؾٛوّخ ٠ٚؼزوٙ٠ب اٌقًٍ أٚ
إٌمٔ اٌّؼ١ت ّ٠ٚىٓ ا٠غبى٘ب ف ٟاٌزبٌ: ٟ

الفرع األول  :اإلفصاح أو الشفافية
أولد ِجبكة اٌؾٛوّخ ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ػٍِ ٝغّٛػخ اٌّزطٍجبد األٍبٍ١خ ٌإلفٖبػ
ٚاٌْفبف١خ اٌٛاعت اإلٌزياَ ثٙب ِٚواػبرٙب ِٓ لجً اٌْووبد اٌَّبّ٘خ ٚ ،اٌن ٞأفوك ٌٗ إٌّّظُ ثبثب ً ثؤوٍّٗ فٟ
الئؾزٗ ِٙٛغ اٌلهاٍخ)ٙٚٚ ،(02غ إٌّّظُ اٌَؼٛكِ ٞغّٛػخ ِٓ اإلعواءاد اإلٌياِ١خ ٌّٚبْ افٖبػ ّٚفبف١خ
ع١لح ٚوبف١خ ٠ٚ ،ؼزجو ِؼ١به ٞاإلفٖبػ ٚاٌْفبف١خ ِٓ األكٚاد اٌٙبِخ فِ ٟوالجخ ٚاكاهح اٌْووبد) ،(02ؽ١ش

طارق ترغوم  ،مرجع سابق  ،ص =. 8

()34

()35المادة الـ >=المادة والـ : 77-;->8->7->0: >1الفقرة األولى وكذالك الـ  91والـ 97عبر الفقرة الرابعة والخامسة الئحة حوكمة
الشركات وصوالً لممادة الـ  : >1الفقرة االولى:من نظام الشركات السعودي.

()36

غضبان حسام الدين  ،مرجع سابق  ،ص>. :

14

َ٠بػل رمبٍُ اٌّؼٍِٛبد ٚاإلفٖبػ ػٕٙب ف ٟرمٍ ٔ١مٌه اٌفًٖ ث ٓ١اإلكاهح ٚاٌٍّى١خ ِٚب ّ٠ىٓ أْ ٠زجؼٙب ِٓ
رجؼبد ثَجت غ١بة رٍه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌَّبّ٘ ٓ١ف ٟظً ٚعٛك ٘نا اٌفًٖ فبكاهح اٌْووبد اٌَّبّ٘خ رى ْٛػٓ
ٛو٠ك ِغٌٍ اإلكاهح ثٖٛهح ِجبّوح ٚػٓ ٛو٠ك اٌَّبّ٘ ٓ١ػجو اٌغّؼ١بد)َ٠ٚ ،(02بُ٘ اإلفٖبػ اٌغ١ل
ٚاٌْفبف١خ ف ٟارقبم اٌمواه إٌّبٍت ٌٍَّبّ٘ ٓ١ػجو اٌغّؼ١بد ثبٌزٖ٠ٛذ ػٍ ٝرٍه اٌمواهاد اٌّؼوٙٚخ ف ٟلبئّخ
أػّبي اٌغّؼ١خ األِو اٌن ٜثلٚهٖ ٠غؼً ِٓ ِف َٛٙاٌفًٖ ألً رؤص١واً.
٠ٚمز٘ ٟٚنا اٌّجلأ رٛف١و اٌّؼٍِٛبد اٌٙبِخ ٚاربؽزٙب ٌٍغٙبد ماد اٌؼاللخ ػٍٚ ٝعٗ اٌؼٌٍَّّٚ َٛبّ٘ٓ١
ػٍٚ ٝعٗ اٌقٖ ،ٓٛثؾ١ش ٠زّىٓ اٌغّ١غ ِٓ ؽم١مخ ِب ٠ؾلس كافً اٌْووخ ٚ ،مٌه ثبإلػالْ ػٓ ٔزبئغٗ اٌّبٌ١خ
ٚأ٘لافٙب اٌَّزمجٍ١خ ٚث١بْ ثَٕت اٌٍّى١بد ٚؽمٛق اٌزٖ٠ٛذ ٚ ،ث١بْ أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح ٚاٌَّ١و ْٚاٌزٕف١نٓ١٠
ٚاٌّيا٠ب اٌّبٌ١خ اٌز٠ ٟؾٍٖ ْٛػٍٙ١ب) ، (08و ٟال ٠ىٕ٘ ْٛبن ِب ٠غ١ت ػٓ اٌَّبُ٘ "اٌّبٌه" ٖ٠ٚجؼ مٌه اٌفًٖ
ف ٟألً ٕٛهٖٚ .ونٌه ػجو اٌّٛاك اٌزبٌ١خ اٌز ٟأّبه اٌٙ١ب إٌّّظُ اٌَؼٛكّ ّٚ ٞلك ػٍ ِٓ ٗ١فالي ٔظبَ اٌْووبد
 ِٓٚفالي اٌّبكح " "00اثزلا ًء ثبّٙبه ػمل اٌْووخ ٔٚظبِٗ األٍبٍ ٟصُ رمو٠و رم ُ١١اٌؾٖٔ اٌؼ١ٕ١خ ِٓ اٌْووبء
اٌّئٍَ ْٛوّب ف ٟاٌّبكح " ،"20أٌْ ٝو اٌلػٛح الٔؼمبك اٌغّؼ١بد اٌّبكح "ْٔٚ "10و لواهرٙب ٚى٠بكح أٚ
رقف ٘١هأً اٌّبي اٌ ٝاػالْ لٛائّٙب اٌّبٌ١خ ٕٛٚالً اٌ ٝأمٚبء اٌْووخ ثمٛح إٌظبَ ثؾَت ِب عبء ف ٟاٌّبكح
"ٚ ، (01)"021اٌز ٟأولد ػٍ ٝأّ٘١خ اإلفٖبػ ف ٟاٌزمبه٠و اٌّبٌ١خ ٌٍْووبد ٚوً ِب رزِ ِٓ ّٕٗٚؼٍِٛبد لل
٠ئك ٞاففبئٙب اٌ ٝر ً١ٍٚاٌَّبّ٘ ،ٓ١إٔؾبة اٌّٖبٌؼٚ ،عؼٍ٠ ُٙزقن ْٚلواهاد فبٛئخ ثُٕب ًء ػٍ ٝرٍه
اٌّؼٍ ِٛبد ٌ ،زئول ٌٕب ٙوٚهح اإلفٖبػ اٌَو٠غ ٚاٌلل١ك ٌىبفخ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبألِٛه اٌّبك٠خ ٌٍْووخ ،ثّب فٟ
مٌه اٌّالءح اٌّبٌ١خٚ ،األكاءٚ ،اٌولبثخ ػٍ ٝاٌْووخ ٚاٌٍّى١خ.

)(22

الفرع الثاني  :المسؤولية
عبءد ِجبكة اٌؾٛوّخ ف ٟاٌْووبد اٌَّبّ٘خ ثبٌزؤو١ل ػٍ ٝرؾل٠ل اٌَّئ١ٌٚبد اٌّزؼٍمخ ثّغٌٍ اإلكاهح
ثّب رِ ّٓٚؼٗ رؾم١ك االٍزمالي ػٓ ِبٌى ٟاٌْووخ ٚ ،رؾل٠ل اٌٖالؽ١بد ٚاٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد ٚاٌّيا٠بٚ ،رؾم١ك
اٌولبثخ اٌفؼّبٌخ ٌّغٌٍ اإلكاهح ػٍ ٝاكاهح اٌْووخَِٚ ،ئ١ٌٚخ ِغٌٍ اإلكاهح أِبَ اٌْووخ ٚاٌَّبِّ٘ ٛ٘ٚ ،(20)ٓ١ب
أفوك ٌٙب إٌّّظُ اٌَؼٛك ِٓ ٞفالي الئؾخ اٌؾٛوّخ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػل ف ٟاٌّبكح ٚ 00اٌّبكح  2اٌفموح 2

()37

محمد بن براك الفوزان  ،األحكام العامة لمشركات  ،مكتبة القانون واالقتصاد  ،ط ، 7الرياض ، 710= ،ص <. 78

)(20

()38هادي بن عمي اليامي ،اإللتزام باإلفصاح والشفافية في نظام حوكمة الشركات السعودية ،مكتبة القانون واالقتصاد ،ط ،0الرياض،

< ،710ص . 99

()39نظام الشركات السعودي الصادر في <098هـ 710: -م .

()40مصطفى يوسف كايف وآخرون  ،مرجع سابق  ،ص. 56
()41رضوان هاشم حمدون عثمان  ،مرجع سابق ص. <7
()42

المادة الـ،70المادة الـ  : :الفقرة السابعة ،الئحة حوكمة الشركات.

15

ٚاٌّبكح ٚ 28اٌّبكح (20)002فٔ ٟظبَ اٌْووبد ٚ ،اٌن ٞأول ف ٗ١إٌّّظُ ػٍٚ ٝعٛة ٚعٛك اٛبه  ّٓٚ٠اٌزٛعٗ١
ٚاإلهّبك االٍزوار١غٌٍْ ٟووخ ِٚؾبٍجخ ِغٌٍ اإلكاهح ػٓ َِئ١ٌٚزٗ أِبَ اٌْووخ ٚاٌَّبّ٘. ٓ١
فْ ّلك إٌّّظُ اٌَؼٛك ٞوض١واً ػٍ ٝأػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح ِٓ فالي إٌظبَ فبػطبء اٌٖالؽ١بد اٌّطٍمخ
ف ٟاكاهح اٌْووخ ٌٍٛ١ل اٌىض١و ِٓ اإلّىبالد ػٕل اٌزطج١ك ثَجت رغبٚى اٌَّ١وٌّ ٓ٠ب ٌ ِٓ ُٙاٌٖالؽ١بد فٟ
اكاهح اٌْووخ األِو اٌن ٞعؼً إٌّّظُ ٠ج ّٓ١أْ اٌَّئ ١ٌٚخ ػٓ أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح رٚبِٕ١خ ،وّب ِ ّٓٚ٠ؼٗ
ِوالجخ أػٚبء اٌّغٌٍ ٌٍمواهاد كافٍ١ب ً  ،ألْ اٌؼ ٛٚفِ ٟغٌٍ اإلكاهح َِئٚي ػٓ اٌزٖ٠ٛذ ػٍ ٝاٌمواه
اٌّٚو ثبٌَّبّ٘ ٓ١فال ٠غت أْ ٠زٛأب ػٍ ٝػلَ اٌزٖ٠ٛذ ٚاثلاء ِب ٠واٖ ؽ١بٌٗ وُ٠ ٟؼف ِٓ ٝرٍه اٌَّئ١ٌٚخ ،
ٚو٠ ٟى ْٛفِٛ ٟلف اٌْو٠ه اٌَّبُ٘ ؽٖٛ٠ ٓ١د ػٍ ٝرٍه اٌمواهاد ٚاٙواهٖ ث ُٙثَجت رمٖ١وٖ أ ٚػلَ ثنٌٗ
ٚاعت اٌؼٕب٠خ اٌز ٟأٚعجٙب إٌظبَ ٚ ،ثنٌه ٖ٠جؼ ؽوٖ٠ب ً ػٍ ٝاٌمواهاد ِٚزؤولاً ِٓ ٍالِزٙب  ،اال اما وبْ ٍٟء
إٌ١خ ػٕل رٖ٠ٛزٗ ػٍ ٝمٌه اٌمواهٚ ،ثنٌه ٖ٠جؼ َِئٚالً َُِ ٚبئالً ػٓ مٌه اٌٚوهٍُِ ٚ ،يِب ً ثزؼ ٘٠ٛاٌْووخ
ٚاٌَّبّ٘ٚ ٓ١اٌغ١و اْ وبْ ٕ٘بن ٔز١غخ اٍبءح رلث١وُ٘ ٌْئ ْٚاٌْووخ أِ ٚقبٌفز ُٙأؽىبَ إٌظبَ أٔ ٚظبَ اٌْووخ
األٍبٍٚ ،(22)ٟثنٌه لٍّٔ إٌّّظُ آصبه فًٖ اإلكاهح ػٓ اٌٍّى١خ اٌ ٝاٌؾل اٌّؼمٛي ِٓ فالي اٌّبكح اٌَبثمخ
ٚاٌَّئ١ٌٚخ اٌمبثؼخ ػٍ ٝػبرك ِغ ٌٍ اإلكاهحٚ ،أٙبف اٌِ ُٙ١واعؼ ٛاٌؾَبثبد وّٚبٔخ ػٍِ ٝوالجخ اٌْووخ ِٓ
فالي ِواعؼخ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚاٌؾفبظ ػٍ ٝكلزٙب ٕٚؾزٙب ٚرغٕت اٌزالػت ثٙب ٚثني ٚاعت اٌؼٕب٠خ اٌن ٞأّ١و اٌٗ١
ف ٟالئؾخ ؽٛوّخ اٌْووبد)ٚ (22ونٌه فٔ ٟظبَ اٌْووبد اٌزّ ّ ٟلك ثٙب ػٍ ٝاٍزمالي اٌّواعغ ٚػلك فزواد رؼٕٗ١١
وّٚبٔٗ ٌؼلَ هو ْٛاٌّواعغ اٌ ٝاٌَّّ١و ْٚأ ٚرٛٛل ػاللخ اٌّواعغ ثبٌَّ١و ْٚثَجت ٛٛي فزوح اٌزؼبلل  ،األِو
اٌن١ٍ ٞئصو ثبٌّمبثً فٕ ٟؾخ ٚؽ١بكح رٍه اٌزمو٠و ٚ ،وً مٌه فٍ ٟج ً١رىض١ف اٌولبثخ ٚرؼ ٘٠ٛاٌْو٠ه اٌَّبُ٘
ػٓ مٌه اٌفًٖ اإلٌياِ ٟثَجت ٛج١ؼخ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌْووبد.

)(22

الفرع الثالث  :العذالة والمساواة
ٚف ّود ِجبكة ؽٛوّخ اٌْووبد ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبكة اٌز ٟرؾمك ِجلأ اٌؼلاٌخ ث ٓ١اٌَّبّ٘ ٓ١اٌّئٍَٓ١
وجبه اٌَّبّ٘ٚ ٓ١ث ٓ١األلٍ١خ ٕغبه اٌَّبّ٘ ، ٓ١وؾك األهثبػ ٚ ،اٌزٖ٠ٛذ ف ٟاٌغّؼ١بد ٌزئول ػٍ ٝاٌّؼبٍِخ
اٌّزىبفئخ ثٍ ٓ١بئو اٌَّبّ٘ ٓ١ثؾ١ش رى ْٛاٌؾمٛق ِزَب٠ٚخ ٌغّ١غ ؽٍّخ األٍُ ُٙوالً ثؾَت فئخ األٍ ُٙاٌزٟ
٠ؾٍّٙب ٚ ،مٌه ٌّٚبْ ؽّب٠خ ٕغبه اٌَّبّ٘ ِٓ ٓ١اٍبءح أ ٚاٍزغالي وجبه اٌَّبّ٘ ٓ١اٌَّ١طو ٓ٠ػٍِ ٝغٌٍ
اإلكاهح ٚاإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ) ،(22اْ ِف َٛٙاٌؼلاٌخ ٚاٌَّبٚاح ال ٕ٠ؾٖو فم ٜػٍِ ٝب ٍجك ثً ّ٠زل اٌ ٝأثؼل ِٓ مٌه ،

()43المادة الـ=< والمادة الـ ; :08نظام الشركات السعودي.
()44المادة الـ=<  ،نظام الشركات السعودي .
()45

المادة الـ =7الئحة حوكمة الشركات.

()46المادة الـ 088نظام الشركات السعودي .

()47مصطفى الحسبان  ،مدى إلزامية الحوكمة عمى شركات المساهمة وأثرها في ضوء إصدار قانون الشركات اإلماراتي الجديد رقم ()7

لسنة  ، 710:مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات  ،العدد الحادي واألربعين710< ،م  ،ص. 780
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 ٌٛٚأهكٔب رى١١فٗ ػٍِ ٝجلأ فًٖ اإلكاهح ٚاٌٍّى١خ الٍزطؼٕب ألْ اٌْو٠ه ف ٟاٌْووبد األفو٠ ٞلافغ ػٓ ِب ٠مغ
ػٍٙ ِٓ ٗ١وه ف ٟؽبي ػلَ ػلاٌخ اٌْووبء ِؼٗ أ ٚػلَ َِبٚارٗ ثجبل ٟاٌْووبء ف ٟاٌؾمٛق اٌمبٔ١ٔٛخ ف ٟؽبي
رٛؽ ّلد ِواويُ٘ اٌمبٔ١ٔٛخ ٚفّ ٟووخ اٌَّبّ٘خ ٠ى ْٛمٌه ِٓ َِ ئ١ٌٚخ ِغٌٍ اإلكاهح  ،اٌنّ٠ ٞضً اٌَّبّ٘ٓ١
 ٌُٙ ّٓٚ٠ٚرٍه اٌّؼبٍِخ اٌؼبكٌخٚ ،عبءد اٌّبكح اٌواثؼخ ِٓ الئؾخ ؽٛوّخ اٌْووبد

)(28

وـّٚبٔخ ٌٍَّبِّ٘ٓ ٓ١

رؼَّف اٌَّ١و ، ٓ٠فٍ ٛؽغت اٌَّ١و ْٚؽك ِٓ رٍه اٌؾمـٛق اٌّموهح ٌغّ١غ اٌَّبّ٘ٚ ٓ١رؤصود ثٙب فئخ كْٚ
أفو ٜالفزـً اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌؾمٛق األِو اٌن ٜؽوٓ إٌّّظّ ْٛػٍ ٝرمٍ ٔ١آصوٖ اٌ ٝاٌؾل األكٔ ٝف ٟظً ٚعٛك
اٌمـٛاػل اإلٌياِ١خ اٌز ٟرمًٍ ِٓ ؽلٚس رٍه اٌزغـبٚىاد ٚ ،رغؼً عّ١غ اٌَّبّ٘ ٓ١فِ ٟواوي ِزَب٠ٚخ ال َ٠زؤصو
ثٗ أؽل أ ٚفئـخ ك ْٚاألفو ، ٜفٍ ٛؽٍٖذ فئخ ػٍِ ٝؼٍِٛخ ٚغ١جذ فئخ أفؤ ،ٜز١غخ غ١بة اٌفئخ اٌّزٚوهح أٚ
ػلَ ٍ١طورٗ وبأللٍ١بد ٌؾلس اٌقًٍ اٌن ٞوٕب ٔزؾٔ ِٕٗ ٛٛز١غـخ اٌفًٖ ث ٓ١اإلكاهح ٚاٌٍّى١خ ٚ ،غ١بة رٍه اٌولبثخ
اٌٍٖ١مـخ ٌٍَّبُ٘ وبٌزٌٍْ ٟو٠ه ف ٟاٌْووبد األفوٚ ، ٜال ٔغفـً ػٓ ِجبكة ِغّٛػخ اٌؼْوِٕٚ ٓ٠ظّخ اٌزؼـبْٚ
ٚاٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ ؽٛي ٘نٖ اٌ ّجبكة ٚاٌن ٞفٖٖذ ٌٗ فًٖ رؾذ ػٕٛاْ اٌؾمٛق ٚاٌّؼبٍِخ اٌّزىبفئخ
ٌٍَّبّ٘ٚ ٓ١اٌٛظبئف اٌوئ١َ١خ ألٕؾبة ؽمٛق اٌٍّى١خ  ،فؤهاكد ِٕظّخ اٌزؼبٚ ْٚاٌزّٕ١ـخ االلزٖبك٠خ هثٜ
اٌؾمٛق ثبٌّؼبٍِخ اٌّزىـبفئخ ألٕؾبة اٌٍّى١خ  ٚوّٚبٔخ ٌزقف١ف ؽلح اٌفًٖ فؤٚعجذ ػٍٙ ٝوٚهح ٚعٛك اٛبه
ٌٍؾ ٛوّخ ٠ؾّ ٟاٌَّبَّ٘٠ٚ ٓ١بُ٘ ف ٟرَِّ ً١ٙبٍخ ؽمٛل ُٙثّب رىفً ِؼٗ اٌّؼبٍِخ اٌّزىبفئـخ ٌغّ١غ اٌَّبّ٘،ٓ١
ٚاإلٌياَ اٌّزَجت ثبٌٚوه عواء اٌّّبهٍخ اٌقبٛئخ ثزؼ ٘٠ٛاٌٚوه و٠ ٟى ْٛمٌه هاكػب ً ك ْٚرغبٚىٖ)،(21
ٚاٌن ٞعبءد ػٍ ٝأصو٘ب اٌّٛاك اٌزبٌـ١خ ِٓ لٛاػل الئؾخ اٌؾٛوّخ اٌّبكح اٌواثؼخ ٚاٌقبَِخ

)(22

ٚ ،وـنٌه اٌّٛاك

اٌزبٌ١ـخ ِٓ ٔظبَ اٌْووبد اٌَؼٛك ٞاٌّبكح  12اٌفموح األٚ ، ٌٝٚاٌّبكح  12اٌفموح ٚ ، 2اٌّبكح 002 ، 022 ، 12
اٌفموح ٚ 2 ، 0اٌّبكحٌ (20)001زئول اٌْووخ ٌٍَّبّ٘ ٓ١ثؤٔٙب رزؼٙل ٌ ُٙثؾّب٠خ ِٖبٌؾٚ ُٙأٔٙب ال رفوق ثٚ ُٕٙ١ثٓ١
وجبه اٌَّبّ٘.ٓ١
الفرع الرابع  :المساءلة
رىفً ِجبكة اٌؾٛوّخ ؽك اٌَّبّ٘ ٓ١فَِ ٟبءٌخ ِغٌٍ اإلكاهح ٚمٌه ػٓ أكائٙب ٘ٚنا ؽك ّٕٗٚ٠
اٌمبٔٚ ْٛلٛاػل اٌؾٛوّخ ٌ ، ُٙوّب ر ّٓٚرٍه اٌَّبءٌخ َِئ١ٌٚخ اإلكاهح اٌزٕف١ن٠خ أِبَ ِغٌٍ اإلكاهح َِٚئ١ٌٚخ
ِغٌٍ اإلكاهح أِبَ اٌَّبّ٘ٚ ٓ١اٌْووخ ٘ٚ ،نا ِب رز١ؾٗ لٛاػل اٌؾٛوّخ فَِ ٟبءٌخ اٌْووخ أِبَ عّ١غ اٌَّبّ٘ٓ١
،

()48الئحة حوكمة الشركات الصادر عن مجمس هيئة السوق المالية في ;098=/:/0هـ الموافق710</7/08م.
( )49مبادئ مجموعة العشرين  /منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية  ،الفصل الثاني .
()50

المادة الـ ،9المادة الـ  ،:الئحة حوكمة الشركات .

()51المادة الـ  : >1الفقرة األولى نظام الشركات السعودي ،المادة الـ  : >9الفقرة الخامسة:عمى مجمس اإلدارة أن يشهر وفقاً ألحكام
المادة (الخامسة والستين) من النظام ق اررات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة األساس  ،المادة الـ ;>

و 104وكذالك المادة ;: 07الفقرة الثالثة والرابعة والمادة > ، 08نظام الشركات السعودي.
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ؽ١ش رؼزجو صمخ اٌَّبّ٘ٚ ٓ١اٌَّزضّو ٓ٠ثبألِٛاي اٌز ٟاٍزضّو٘ٚب ٌٓ َُ٠بء اٍزقلاِٙب ِٓ لجً ِل٠و ٞاٌْووخ أٚ
أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح ف ٟظً ٚعٛك ِجبكة ُِؾىّخ ٔٚظبَ فؼّبي)َ٠(20زط١غ اٌَّبُ٘ ِٓ فالٌٙب االّٛئٕبْ ثؤٔٗ
َ٠زط١غ َِبءٌخ ِغٌٍ اإلكاهح ثىً ِب ٠ؼزمل ثؤٔٗ غبِ٘ أ ٚاٍبءح ف ٟاكاهرٗ ثبٍزقلاَ اٌٖالؽ١بد اٌّقٌٛخ اٌٗ١
ف ٟغ١و ِٙٛؼٙب ٚف ٟغ١و ٍِٖؾخ اٌْووخ ٚاٌَّبَُِّ٘ ٓ١زغالً ثُؼل اٌَّبّ٘ ٓ١ػٓ اكاهح اٌْووخ ثَجت فًٖ
اإلكاهح ػٓ اٌٍّى١خ ،األِو اٌن ٜأول ػٍ ٗ١إٌّّظُ اٌَؼٛكٚ ٞأربؽٗ ثَٕجخ ٙئٍ١خ علاً ِزّضٍخ فِٓ %0 ٟ
اٌَّبٌَّّ٘ ٓ١بئٍخ اإلكاهح ػجو اٌطٍت ثبٔؼمبك اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌؼبك٠خ ٌَّبءٌخ اإلكاهح ػٓ اٌّقبٌفبد اٌزٚ ٟلغ ثٙب
ِغٌٍ اإلكاهح أٌ ٚألِو اٌن ٞكػذ اٌ ٗ١اٌؾبعخ ثٙنا اٌْؤْ) ،(20ثؾ١ش رٖجؼ اٌولبثخ ٌٖ١مخ َ١ِٚوح ٌٍَّبّ٘ٓ١
ٚف ٟأثَٕٛ ٜه٘ب ٚ ،ال َٕٔ ٝكٚه الئؾخ اٌؾٛوّخ اٌفبػً ف٘ ٟنا اٌقٖ ٓٛؽ١ش ٖٔذ ػٍ ٗ١ف ٟأ٘لافٙب
ٚونٌه ػجو اٌؾمٛق اٌّورجطخ ثبألٍ ِٓ ُٙفالي اٌّبكح اٌقبَِخ ٚاٌز ٟأػطذ اٌَّبّ٘ ٓ١اٌَجٌَّ ً١بئٍخ ِغٌٍ
اإلكاهح ٚهفغ كػ ٜٛاٌَّئ١ٌٚخ فِٛ ٟاعٙزٚ ُٙمٌه ف ٟؽبي اهرىبث ُٙاألفطبء اٌزّ ِٓ ٟؤٔٙب اإلٙواه ثٍّٖؾخ
اٌْووخ أٍِٖ ٚؾخ اٌَّبّ٘ ٓ١ػٍ ٝاٌؼَّٛ

)(22

ٚ ،ونٌه ػجو اٌغّؼ١بد ثزٛع ٗ١األٍئٍخ اٌِ ٝغٌٍ اإلكاهح ػٓ

اٌّٛٙٛػبد اٌّلهعخ ف ٟعلٚي أػّبي اٌغّؼ١خ ّو ٛأال ٠ؼوٗ ٍِٖؾخ اٌْووخ ٌٍٚوه ف ٟؽبي اإلعبثخ ػٓ
رٍه األٍئٍخ

)(22

 ،ونٌه ِجبكة ِٕظّخ اٌزؼبٚ ْٚاٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ ػجو اٌفًٖ اٌضبٔ ٟاٌّورج ٜثؾمٛق اٌَّبّ٘ٓ١

ٚاٌٛظبئف اٌوئ١َ١خ ألٕؾبة ؽمٛق اٌٍّى١خ ػجو اٌفموح "ط ٚ ،"0-اٌز ٟأولد ػٍ ٝؽك اٌَّبّ٘ ٓ١ف ٟرٛعٗ١
األٍئٍخ اٌِ ٝغٌٍ اإلكاهح ٚثىً ِب ٠زؼٍك ثبٌزَ١١و ثّب فٙ١ب َِبئٍخ اٌّغٌٍ رمو٠و اٌّواعؼخ اٌلافٍ١خ ٚاٌقبهع١خ
إٌَ٠ٛخ.

)(22

اٌقبرّخ
رٕبٌٕٚب ِٓ فالي ٘نٖ اٌٛهلخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّفب٘ ُ١ؽٛي اٌؾٛوّخ ٚمٌه ثؼل رؼو٠ف "اٌؾٛوّخ" ِٓ لجً فمٙبء
اٌمبٌٍٕٔٛٛ ْٛي اٌ ٝاٌّف َٛٙاالوضو كلٗ ،وّب ثٕ١١ب اٌ١ٙىً اٌؼبَ ٌٙنا اٌّٖطٍؼ ٚو١ف١خ رْىٍٗ ف ٟاٌْووبد،
ٌٍٕٛٛي اٌ ٝاثوى ا٘لافٗ ٚاٌووبئي اٌز ٟرجٕ ٝػٍ.ٗ١
إٌزبئظ
-

اثزلأ اٌؼًّ ثالئؾخ اٌؾٛوّخ ومٛاػل اٍزوّبك٠خ صُ إجؾذ اٌياِ١خ.

-

رَبُ٘ اٌؾٛوّخ ف ٟاؽىبَ اٌولبثخ ػٍ ٝاكاهح اٌْووبد  ٚارجبع إٌّٙظ اٌوّ١ل إلكاهرٙب ٚثْفبف١خ ِطٍمخ.

-

ٍبّ٘خ اٌؾٛوّخ فٙ ٟج ٜاٌْووبد ِبٌ١ب ً ٔٚظبِ١بً.

()52سندس حميد الجبوري  ،مرجع سابق  ،ص;; .
()53

المادة الـ  : >1الفقرة " " 8نظام الشركات السعودي.

()54المادة الـ  : :الفقرة " <" الئحة حوكمة الشركات .
()55المادة الـ ;>  :نظام الشركات السعودي .
()56

مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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-

رؼزجو اٌؾٛوّخ وبٌمٛاػل اٌزٕظ١ّ١خ اٌز ٟرؾىُ اٌؼاللبد كافً اٌْووبد ِٚغ إٔؾبة اٌؼاللخ ،رجلأ ِٓ
اٌ ُّالن اٌّئٍَ ٓ١صُ اٌَّبّ٘ ٓ١اٌ ٝرْىِ ً١غٌٍ اإلكاهح ٚافز١به هئ.ٌٗ ٌ١

-

ٕ٘بن ػٛاًِ ِئصوح ف ٟرطج١ك اٌؾٛوّخ وبٌٛٚاث ٜاٌّزؼٍمخ ثؤرقبم اٌمواهاد ٚرٛى٠غ اٌَّئ١ٌٚبد،
ٚإٌّبؿ اٌؼبَ ٌالٍزضّبه ٚإٌظبَ اٌؼبَ.

-

رى١١ف اٌؾٛوّخ ػٍ ٝصالصخ اٚعٗ ،اٌٛعٗ االٚي ٔظو٠خ اٌٛوبٌخٚ ،اٌضبٔ ٟثٕظو٠خ اٌزؼَف ف ٟاٍزؼّبي
اٌؾكٚ ،اٌٛعٗ اٌضبٌش ِجلأ ؽَٓ إٌ١خ.

-

رورىي اٌؾٛوّخ ػٍ ٝاهثؼخ هوبئي هئ١َ١خ :اإلفٖبػ أ ٚاٌْفبف١خ ،اٌَّئ١ٌٚخ ،اٌَّبءٌخ ،اٌؼلاٌخ
ٚاٌَّبٚاح.

اٌز١ٕٛبد
-

ا ٟٕٚاٌ١ٙئبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌغٙبد ماد اٌؼاللخ ثؤٕلاه ِٛاك رؼو٠ف١خ ثبٌؾٛوّخ ِٚل ٜاّ٘١زٙب فٔ ٟغبػ
 ّٛٔٚاٌْووبد ٚاٍزلاِزٙب.

-

كهاٍخ ثؼ٘ ؽبالد اٌْووبد اٌّزؼضوح ا ٚاٌز ٟافٍَذ ٌٍقوٚط ثز١ٕٛبد اٛٙٚاث ٜعل٠لح ف ٟاٌؾٛوّخ
ٌٍؾل ِٓ رىواه رٍه اٌؾبالد.

-

ر١ٙٛؼ ٔٛع اٌؼٕب٠خ اٌٛاعجخ ِٓ اٌَّ١و ٓ٠ف ٟاٌْووبد.

لبئّخ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ
أٚالً  :اٌّٖبكه
-

اٌموآْ اٌىو. ُ٠

-

وزبة اٌؾل٠ش إٌج. ٞٛ

صبٔ١ب ً  :اٌمٛأٚ ٓ١األٔظّخ
-

الئؾخ ؽٛوّخ اٌْووبد ٘0202،ـ 80ٛ ، َ0222 ،ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ  ،عو٠لح أَ اٌمو.ٞ
ِجبكة ِغّٛػخ اٌؼْوِٕ /ٓ٠ظّخ اٌزؼبٚ ْٚاٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ ثْؤْ ؽٛوّخ اٌْووبدٚ ،اٌن ٜاػزّل
فٚ َ0202 ٛ١ٌٛ٠ ٟرُ اػزّبك٘ب فٍ ٟجزّجو  َ0202ثّلٕ٠خ أطبٌ١بٚ ،اٌن ٞرموه ف ٗ١الواه٘ب ثبٍُ ِجبكة
ِغّٛػخ اٌؼْوِٕ/ٓ٠ظّخ اٌزؼبٚ ْٚاٌزّٕ١خ االلزٖبك٠خ ثْؤْ ؽٛوّخ اٌْووبد.

-

ٔظبَ اٌْووبد اٌَؼٛك ٞاٌٖبكه ثبٌّوٍ َٛاٌٍّى ٟهلُ (َ )0/ثزبه٠ـ .ٖ0202 /0 / 08

صبٌضب ً  :اٌّواعغ
-

اٌغجٛهٍٕ،ٞلً ؽّ١ل .)0202(.اٌجَ ٜ١ف ٟؽٛوّخ اٌْووبد اٌَّبّ٘خ،كاه إٌٚٙخ اٌؼوث١خ.اٌمب٘وح.
ِٖو.
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-

ػٍٔ،ٟبٕوػجلاٌؾّ١ل .)0202( .ؽٛوّخ اٌْووبد ف ٟاألٍٛاق إٌبّئخِ .ووياٌقجواد اٌّ١ٕٙخ ٌإلكاهح.
اٌغ١يحِٖ .و.

-

فٚو ،أؽّل ػٍ .)0202( .ٟؽٛوّخ اٌْووبد  .كاه اٌفىو اٌغبِؼ .ٟاالٍىٕله٠خِٖ .و.

-

وبف،ٟوٛاله ِٖطف.ٝثٛهث١غ،اّ٠بْ .)0208( .اٌؾٛوّخ اٌّئٍَ١خ  .0ٛ .أٌفب ٌٍٛصبئك  .اٌغيائو.

-

ػضّبْ،هٛٙاْ ْ٘بَ ؽّل .)0202( .ْٚاٌزٕظ ُ١اٌمبٌٔ ٟٔٛؾٛوّخ اٌْووبد ف ٟاٌزْو٠ؼبد اٌؼوث١خ
ِ .0ٛ.ووي اٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ٌٍْٕو.اٌمب٘وحِٖ .و.

-

ؽَبَ ،اٌل ٓ٠غٚجبِْ .)0202( .ؾبٙواد فٔ ٟظو٠خ اٌؾٛوّخ  .0ٛ .كاه اٌؾبِل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ .
ػّبْ.

-

ٍٍّ١بْ،ؽّل ِٖطف .)0228( .ٝؽٛوّخ اٌْووبد ٚكٚه أػٚبء ِغٌٍ اإلكاهح ٚاٌّل٠و ٓ٠اٌزٕف١نٓ١٠
.اٌلاه اٌغبِؼ١خ  .االٍىٕله٠خِٖ .و.

-

اٌؼِ،اٌٖبٌؾِ ٓ١ؾّل".)0201( .ؽٛوّخ اٌْووبد ث ٓ١اٌمبٔٚ ْٛاٌالئؾخ" .اٌّغٍخ اٌل١ٌٚخ ٌٍمبٔ-2 .ْٛ
ِ
.2

-

ٔٛه،ٞثزٛي ِؾّلٍٍّ.بْ،ػٍ ٝفٍف".ؽٛوّخ اٌْووبد ٚكٚه٘ب ف ٟرقفِْ ٘١بوٍٕظو٠خ اٌٛوبٌخ".
اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ .إٌّ.ًٙ

-

روغوٛ،َٚبهق".)0208( .ؽىبِخ اٌْووبد ِٓ اٌٛعٙز ٓ١إٌظو٠خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ"ِ .غٍخ اٌمبْٔٛ
ٚاألػّبيِٚ 08 : 00 :بثؼل٘ب.

-

اٌّظفوِ،ؾّٛكٔ .)0202( .ظو٠خ اٌؼمل  .2ٛ .كاه اٌّضٌٍٕ ٟطجبػخ ٚإٌْو .ثغلاك .اٌؼواق.

-

اٌفٛىاِْ،ؾّل ثٓ ثوان .)0208( .األؽىبَ اٌؼبِخ ٌٍْووبد ِ .0ٛ .ىزجخ اٌمبٔٚ ْٛااللزٖبك.
اٌو٠بٗ .اٌَؼٛك٠خ.

-

اٌ١بِ٘،ٟبك ٞثٓ ػٍ .)0202( .ٟاإلٌزياَ ثبإلفٖبػ ٚاٌْفبف١خ فٔ ٟظبَ ؽٛوّخ اٌْووبد اٌَؼٛك٠خ .
ِ . 0ٛىزجخ اٌمبٔٚ ْٛااللزٖبك .اٌو٠بٗ .اٌَؼٛك٠خ.

-

اٌؾَجبِْٖ،طفِ .)0202( .ٝل ٜاٌياِ١خ اٌؾٛوّخ ػٍّ ٝووبد اٌَّبّ٘خ ٚأصو٘ب فٛٙ ٟء إلاه
لبٔ ْٛاٌْووبد اإلِبهار ٟاٌغل٠ل هلُ (ٌَٕ )0خ .0202اٌؼلك اٌؾبكٚ ٞاألهثؼِ .ٓ١غٍخ عبِؼخ اٌملً
اٌّفزٛؽخ ٌألثؾبس ٚاٌلهاٍبد.فٍَط.ٓ١
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