
ورشة عمل 

حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي

:تقديم

غالب بن عبدالرحمن العسكر/المحامي والمستشار القانوني 



الشركات؟حوكمةهيما•

الشركات؟حوكمةمصطلحظهوربدأمتى•

الشركات؟حوكمةآلياتهيما•

الحوكمة؟بتطبيقالمعنيةالحكوميةالجهاتماهي•

الشركات؟فيالداخليالفسادهوما•

اهمة؟المسشركاتغيرمناألخرىالشركاتأووالمتوسطةالصغيرةالمنشئاتفيالفساديتصورأال•

للفساد؟للتصديكافيةواألنظمةاللوائحهذههل•
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حوكمة الشركات 



:هيالماليةالسوقوهيئةالتجارةوزارةتعريفحسبالحوكمة

مجلسينبالمختلفةالعالقاتلتنظيمآلياتعلىيشتملوتوجيههاالشركةلقيادةمنهج

عدقوابوضعوذلكالمصالح،وأصحابوالمساهمينالتنفيذيينوالمديريناإلدارة

اقيةوالمصدالشفافيةطابعوإضفاءالقراراتاتخاذعمليةلتسهيلخاصةوإجراءات

سيةوالتنافالعدالةوتحقيقالمصالحوأصحابالمساهمينحقوقحمايةبغرضعليها

.الماليةالسوقفيوالشفافية
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حوكمة الشركات 



عملئةبيتهيئةوعبرومواردهاالشركاتلقدراتواألرشداألمثلاالستثمارتحقيقالىتسعىالحوكمة

ركةالشأهدافتحديدفيوالشفافيةالوضوحمبادئومراعاةوااللتزام،والرقابةالمسؤوليةأساسها

ارةإدالىواضافةوالتزاماته،كياناتهامنكيانكلحقوقوبيانواالستراتيجية،التجاريةوخططها

.تزاولهاالتيواألنشطةالرقابةوجهاتوالمستهلكينوالممولينبالموردينعالقاتها

أوحكوميةنوعهاكانأياالمنظماتفيواإلداريالماليالفسادأنواعلكلللتصديتسعىالحوكمة

أسعارارتفاعالىويؤديوالمشاريع،االعماليعرقلحيثمدني،مجتمعمؤسساتأوخاصة

المنشأةحمصالحسابعلىالشخصيةالمنافعلتحقيقوالمواد؛والموردين،والمقاولين،االستشاريين،

.معهايتعاملمنجميع
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أهدافها



م2018/04/30: تاريخ إصدارها

شركات المساهمة الغير مدرجة: تطبيق الالئحة

باب11: عدد أبواب الالئحة

مادة 102: عدد مواد الالئحة 

جميع المواد: عدد المواد االسترشادية

SLC PAGE: 5

(وزارة التجارة واالستثمار)الئحة حوكمة الشركات الغير مدرجة 
:أحكام عامة
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حوكمة الشركات الغير مدرجة

:جمعية المساهمين
دار  طريقة نشر معلومات األعضاء المرشحين لعضوية مجلس اال

تزويد المساهمين بمعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدار  عند نشر دعو  انعقاد الجمعية العامة•

ال يلزمها ذلك اذا كانت منشور  في الموقع االلكتروني للشركة•

على الشركة توفير معلومات عن العضو في المركز الرئيس للشركة•

طريقة اعالن موعد جمعية المساهمين

قبل تاريخ انعقادها بعشر  أيام •

مكان نشر إعالن موعد جمعية المساهمين

ينشر في موقع الشركة االلكتروني•

صحيفة يومية•

اجازت االكتفاء بتوجيه دعو  الى عموم المساهمين بخطابات مسجلة أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة•

صالحية الشركة لتعديل جدول أعمال جمعية المساهمين

ليس لديها إمكانية•

نتائج اجتماع الجمعية العامة

تزويد الوزار  خالل عشر  أيام•
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حوكمة الشركات الغير مدرجة 

مــجلس اإلدارة 

عضويات كحد أقصى10عضوية المجلس 

اشعار الجهة المختصة بأسماء أعضاء 

مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي 

تغيير يطرأ عليهم 

أيام عمل 10خالل 

أن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس معايير تكوين مجلس االدارة

وية أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافئة عضعوارض االستقالل

مجلس اإلدارة أو لجانه 

اشعار الوزارةانتهاء عضوية مجلس االدارة

هاء تعيين الرئيس التنفيذي بعد انت

خدماته رئيسا لمجلس اإلدارة 

لم تشر الالئحة لذلك

الحصول على شهادة جامعية في الحقوق أو المالية أو •الخبرة المطلوبة لتعيين أمير السر

المحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها

سنوات3خبرة ال تقل عن •

و تعارض المصالح عند تعاقد الشركة أ

تعاملها مع األطراف ذوي العالقة

نسبة غير محددة

يتم التحقق من وقت آلخرأعمال منافسة الشركة 
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حوكمة الشركات الغير مدرجة

اشعار الشركة للجهة المختصة بأسماء 

أعضاء اللجان وصفات عضويتهم

استرشادي

ال يوجدسياسة عضوية لجنة المراجعة

مرتين سنويااجتماعات لجنة المراجعة

عبر الموقع االلكتروني للشركةارةطريقة اعالن الترشح لعضوية مجلس االد

مدة تحددها الشركةمدة اعالن الترشح لعضوية مجلس االدارة

نصف سنوي على األقل تقرير المراجعة الداخلية

لــجــان الشــــركة



م2017/02/13: تاريخ إصدارها

شركات المساهمة المدرجة: تطبيق الالئحة

باب12: عدد أبواب الالئحة

مادة 98: عدد مواد الالئحة

مادة21: عدد المواد االسترشادية
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(هيئة السوق المالية)الئحة حوكمة الشركات المدرجة 
:أحكام عامة
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حوكمة الشركات المدرجة

:جمعية المساهمين

طريقة نشر معلومات األعضاء المرشحين لعضوية مجلس االدار  

موقع تداول االلكتروني•

توفير نسخة عن معلومات المرشحين في المركز الرئيس•

طريقة اعالن موعد جمعية المساهمين

قبل تاريخ انعقادها بواحد وعشرين يوما على األقل •

مكان نشر إعالن موعد جمعية المساهمين

ينشر في موقع الشركة االلكتروني•

موقع تداول اإللكتروني•

صحيفة يومية•

اجازت عن طريق وسائل التقنية الحديثة•

صالحية الشركة لتعديل جدول أعمال جمعية المساهمين

يوم21لها إمكانية التعديل قبل موعد انعقاد الجمعية بـ•

نتائج اجتماع الجمعية العامة

تزويد الوزار  خالل عشر  أيام•
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مـجـلــس اإلدارة 

حوكمة الشركات المدرجة 

عضويات كحد أقصى5عضوية المجلس 

اشعار الجهة المختصة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

أيام عمل 5خالل وصفات عضويتهم وأي تغيير يطرأ عليهم 

أن تكون أغلبيته من الغير تنفيذين •معايير تكوين مجلس االدارة

ان ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر •

اشعار الهيئة أو تداولانتهاء عضوية مجلس االدارة

%  50لاير أو ( 200.000)أن يتقاضى مبالغ مالية عالوة على مكافئة عضوية المجلس أو لجانه تزيد عن •عوارض االستقالل

من مكافأته في العام السابق مقابل عضوية المجلس أو أي من لجانه أيهما أقل

صلة القرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة للشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها •

صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو شركة أخرى تابعة لها •

أن يكون قد أمضى على العضو ما يزيد عن تسعة سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية المجلس•

يسا تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئ

لمجلس اإلدارة 

يوجد مادة استرشادية بذلك

و سنوات اذا كان حاصالً على شهادة جامعية في الحقوق أو المالية أو المحاسبة أو اإلدارة أ3خبرة ال تقل عن •الخبرة المطلوبة لتعيين أمير السر

ما يعادلها

سنوات5خبرة ال تقل عن •

تعارض المصالح عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع 

األطراف ذوي العالقة

من اجمالي إيرادات الشركة% 1حددت النسبة مساوية أو ما يزيد على 

ً أعمال منافسة الشركة  يتم التحقق من هذه االعمال سنويا
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لــجــان الشــــركة

حوكمة الشركات المدرجة

اشعار الشركة للجهة المختصة بأسماء 

أعضاء اللجان وصفات عضويتهم

الزامي خالل خمسة أيام عمل 

دارة ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلسياسة عضوية لجنة المراجعة

ون التنفيذية أو المالية للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة أن يك

عضواً في لجنة المراجعة

مرات سنوياً على االقل4اجتماعات لجنة المراجعة

اليةعبر الموقع اإللكتروني للشركة أو الموقع االلكتروني للسوق المارةطريقة اعالن الترشح لعضوية مجلس االد

شهر من تاريخ اإلعالن مدة اعالن الترشح لعضوية مجلس االدارة

ربع سنوي على األقل تقرير المراجعة الداخلية



لمسائلابعضتنظيمفيالجديدالشركاتنظاممنحهاالتيالصالحيةالىوالهيئةالوزار فيهتستند

بالكفاء ،تعتتمبأحكامالمستجداتمواكبةعلىوالقدر للمرونةتوخياالمتغير ،الطبيعةذاتوالموضوعات

.الشركاتتلكفيالمساهمينمصالحومراعا المساهمةالشركاتعملتطويرخاللهامنويتحقق

سهمأاصدارتنظيمبهدفوتحويلهاوشراءهاممتاز أسهما  المساهمةالشركاتاصداراإلجراءاتهذهوتنظم

مزادالفيالسهمبيعوإجراءاتضوابطالمشروعوتضمناألسهم،هذهأصحاببحقوقيتعلقوماممتاز 

وذلكاق،االستحقميعادفيالسهمبقيمةالوفاءعنالمساهمتخلفحالفيالماليةاألوراقسوقأوالعلني

.الحالةهذهفياتباعهاالشركةعلىيتعينالتياإلجراءاتتوضيحبهدف
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:الضوابط واإلجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات



:مظاهر الفساد والرشوة في الشركات

الحيا رومظاهالمجتمعاتتطورفمعحصرهااوتعدادهايمكنوالومتباينةومتعدد كثير مظاهرللفساد

:ثالالمسبيلعلىالمظاهرهذهبعضتعدادمنهذايمنعوالجديد مظاهرللفساديظهرالسلوكوأنماط

لحةللمصالنفوذاستخدامالعكس،أوالمناسبغيرالمكانفيالمناسبالرجلالمحسوبية،الرشو ،

يفاإلهمالأوالتهاوناالبتزاز،هدره،أوالمالعلىاالستيالءالمحابا ،النفوذ،صرفأوالشخصية،

تعقيدفراد،األبينالمعاملةفيالتمييزالرسمية،العملبمواعيدااللتزامعدموالقوانين،األنظمةتطبيق

.داريةإلااإلجراءات

.معنويةأوماديةمصلحةتحقيقبهالقائمةمنهيهدفإجراءأوعمل  كل
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:نتائج وآثار الفساد

التنميةيعرقل-

.االقتصاديةاألزمةيفاقم-

.االجتماعيالحراكعمليةمنيحد  -

.ضخمةماد يةأعباءالمجتمعيحمل-

.والجريمةالفقريزيد-

.للمجتمعالفعاليةيضعف-

.القيمانهيارالىويؤدياألخالقيفسد-

.أنواعهابكلوالخيانةاإلحباط-

.االستثماراتجذبوإعاقةاالستثماريالمناختشويه-
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:أسباب انتشار الرشوة والفساد

عاألسبابتتعد د تعدادهايمكنكنلوالمعتقداتوالتقاليدوالعاداتواألنظمةالمجتمعاتبتنو 

تماعيةاإلجاألسبابومنهاالمجتمعاتهذهكلفيتتحدالتياألسباببعضفيوأبرزها

وبعضالورشةهذهفينقاشاتنافيفيمنهاوسنعالجوالنظاميةوالدينيةواإلقتصادية

وكيفيةادوالفسالرشو بتنامياألسبابهذهوعالقةالصلةذاتالمختلفةاألخرىاألسباب

:التاليفيونوجزهاالسلبية،آثارهماتالفي

SLC PAGE: 16



:الفساد داخل الشركات وغيرهاأسباب 

أسباب تنظيمية

أسباب إدارية

أسباب محاسبية

أسباب قانونية

أسباب رقابية
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:اتالشركات وغير الشركالنتشار ظاهرة الرشوة والفساد داخل عامة متنوعة أسباب أخرى 

وعدممراجعتهابآليةالمعرفةوعدمالفسادبمكافحةالشركاتبهذهالموظفينلدىالكافيالوعيتوف رعدم-١

الموظفثقةضعفذلكإلىيُضافالموظف،إليهايحتاجالتيالمعامالتفيالمطلوبةاإلجراءاتمعرفة

وغيابية،والرقابوالقضائيةاألمنيةبأجهزتهاالدولبعضوفيوالحكوميةاإلداريةواألجهز اإلجراءاتفي

.الموظفينلكباروالمحاسبةالمساءلة

هملحقوقوالموظفينالمواطنينمنالجمهورأفرادتوعيةفيالمختلفةاإلعالموسائلدورضعف-٢

عفهاضوكذلكوعالجهمكافحتهوطرقعليهاالمترتب ةوآثارهاوأسبابهاومظاهرهاالفسادوآفةوواجباتهم

.والقيمللمبادىءالترويجفي

واألخالقيةالدينيةوالمبادىءالقيموترويجزرعفيوالدينيةوالتعليميةالتربويةالمؤسساتتركيزضعف-٣

.الظاهر منللحد  والنزاهةالشفافيةمبادىءوترسيخوالسلوكية

عفوضوالرشو الفسادبمشكلةوالتوعيةالتعريففيالمدنيالمجتمعمؤسساتمشاركةغياب-٤

الجمعياتههذمنبكثيرالثقةضعفإلىباإلضافةالفسادمكافحةمجالفيوالمحاسبةللمساءلةممارستها

.الشخصيةلمصالحهمعليهاالقائميناستغاللبسبب
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:تابع أسباب أخرى متنوعة النتشار ظاهرة الرشوة والفساد داخل الشركات

أوةخاصبصفةالشركاتوداخلعامةبصفةوالرشو الفسادوقائععناإلبالغعنالمواطنينإحجام-٥

ضاومصالحهمعرقلةخشيةمواجهته والموثوقةحةالواضالمرجعيةغياببسببانتقاميةأفعاللردودالتعر 

.لمراجعتها

SLC PAGE: 19



:الخالصة

ممارسةلوغيرهاالماليةالشركاتوأنظمةبالحوكمةالمعنيةالجهاتلتلكالرقابيالدورتفعيلإلىندعو

والتصديدوثهحقبلالفسادالىيؤديأنشأنهمنماكلالكتشافبينهافيماوالتنسيقالرقابيةصالحياتها

له

ماكلحداثواستموادهاجميعفيإلزاميةاللوائحتلكجعلعلىوالعملالحوكمةللوائحالمستمروالتحديث

علىمتعمآلياتشكلعلىالتجاريةالمنشآتشؤونلجميعوالوضوحالشفافيةالىيؤديأنشأنهمن

يفالبالغالدورمنلهالماوالمتوسطةالصغير المنشآتعلىونركزالشركاتأنواعوجميعجميعها

وغيرمدرجةالالمساهمةشركاتعلىاقتصارهاوعدمالمنشآتتلكعلىتطبيقهامتابعةويتمالبلداقتصاد

.وشاملةمستدامةأعمالبيئةننشدكناإنالمدرجة



شكرا  لكم


