
 ماذا في الحوكمة؟
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"إن تبني وتطبيق نموذج الحوكمة ليس غاية

في ذاته،ولكنه وسيلة لتعزيز جودة الخدمات العامة والسيطرة عىل الفساد

وتحقيق العدل والمساواة في تقديم الخدمات لكل األفراد من غير

تمييز،والوصول إىل مستويات متقدمة في التنمية المستدامة".
د.بسام البسام

الجزء األول



منها عىل سبيل المثال:

ينطلق هذا التساؤل
من عدة تساؤالت

ما الذي يطمئن المستثمر عىل تعظيم مصالحه

وحصولة عىل العائد المناسب؟

How

كيف نحافظ عىل استمرارية المنظمات 

والشركات لخدمة المجتمع؟

Hw

ما الذي يساهم في تحقيق مصالح

العمالء،المقرضين،المقترضين،الموظفين؟

How

Target

ما الذي يطمئن المواطن عىل

تلبية احتياجاته؟

How

Now

Target

When

How

Target

ما الذي يعظم أهداف

الطالب،المعلم،أولياء

األمور،المرضى،وجميع

المواطنين؟

How

لماذا الحوكمة؟



المراجعة

الداخلية

يتطلب ذلك إىل:

لكي تطبق الحوكمة بشكل جيد

الجودة
تقييم وإدارة

المخاطر

نظم الرقابة

الداخلية



بعد ما كثر تداول مصطلح الحوكمة
وكثرت مفاهيمة، نتج عن ذلك عدم

وضوح في تحديد مفهومها وبدأ
يتداخل مع مفاهيم أخرى منها:

" تحضر الحوكمة حينما تضمن لنا تلك األدوات اإلستمرارية
وتحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية"

األدارة

الرقابة

أ.سعد الهويمل

األنظمة والوائح

اإلجراءات

التقنية

المحاسبة

فيجدر التساؤل هنا (متى تحضر الحوكمة؟)

هل يعني بمجرد وجود هذه األدوات وجدت الحوكمة؟ 
ال

بشكل عام لكي يتحدد مصطلح مفهوم ما،ينبغي علينا أن نرى
ماهي أهداف هذا المصطلح ؟ وليس من أدوات هذا المصطلح. 

و هذا ال يعني أن  هذه األدوات ال تعبر عن الحوكمة بل إنها
جزء من أجزاء الحوكمة
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(ACCOUNTABILITY) المساءلة

القطاعات الثالثة والعاملين فيها يتحملون مسؤولية قراراتهم والجزء المهم من ذلك هو التوقع

منهم إخضاع أنفسهم للمراقبة والمساءلة.  

(LEADERSHIP) القيادة

والمقصود من ذلك أن تُتبنى الحوكمة من قبل المسؤولين في جميع القطاعات

ويبرزون أهميتها لتحقيق األهداف المرجوه. 

 حتى نتأكد ١٠٠٪ من أن مسؤولياتهم يتم إنجازها عىل الوجه المطلوب وفقاً للمعاير
المهنية والقوانين.وألن من دون المساءلة لن تستطيع أن تسيطر عىل رقابتك عىل

المنظمة التي تعمل ألجلها.

لماذا؟

(INTEGRITY) النزاهة

(STEWARDSHIP) األمانة

(TRANSPARENCY) الشفافية



هل يوجد اختالف بين الحوكمة في القطاع العام والقطاعات
األخرى؟

تتشابه الحوكمة في القطاع العام مع األنواع األخرى للحوكمة مثل حوكمة
 (Corprate Governance ) الشركات

خاصًة في :

األفصاحالشفافية

لكن الحوكمة في القطاع العام تشمل أيضا طريقة عمل الحكومة في إدارة شؤون
الدولة، والجهات المشاركة في عملية اتخاذ القرارات والتنفيذ والمراقبة عىل

التنفيذ.

و

لذا يمكن اعتبار أن الحوكمة في القطاع العام هي المظلة واإلطار العام لتبني
وتطبيق األنواع األخرى للحوكمة.



لماذا تحوكم الشركات؟

لطالما كان غاية الشركات هي تحقيق أعىل مستويات النجاح

والتوسع والثبات واالستمرارية في سوق العمل،ولكي يتحقق

كل ذلك تأتينا الحوكمة.

عندما تطبق الشركات مبادىء الحوكمة تعزز رغبة المستثمرين لإلستثمار
وتعزز  لدى مساهميها أعىل مستوى من

وكيف يكون ذلك؟

االطمئنانالثقة

ألن ذلك يعد مؤشراً عىل دراية مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية بالمخاطر
التي تحيط بالشركة وبالتالي قدرتها عىل إدارة هذه المخاطر والحد منها و

توفير العدالة والشفافية لجميع أصحاب المصالح



ما هي الفائدة المرجوة من حوكمة الشركات؟ 
تكمن أهمية الحوكمة في عدة جوانب منها:

االقتصاد

الشركات

المستثمرون وحملة األسهم

أصحاب المصالح اآلخرين

وذلك في رفع مستوى كفاءة اإلقتصاد ألهميتها في المساعدة
عىل استقرار األسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب

االستثمارات الخارجية والداخلية.

يساعد الشركات عىل خلق بيئة عمل سليمة تعين الشركة عىل
تحقيق أداء أفضل ولذا تكون القيمة اإلقتصادية للشركة

أكبر.

يّفعل دور المساهمين في المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية
المتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة كل ما يرتبط باستثماراتهم فتنتج

عن ذلك "الثقة " والرغبة باالستثمار.

الحوكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين لإلسهام
في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.



كيف لنا أن نُحوِكم؟

عندما نرغب بحوكمة المدرسة / شركة / نادي/ الجامعة... ينبغي
علينا أن نعرف ونحدد من هم أصحاب المصلحة وأصحاب

العالقة بهم ؟  
 

لذا يجب تحديد ذلك تحديداً دقيقاً لكي يتسنى لنا تحقيق
الحوكمة بالشكل الصحيح والسليم.

فالحوكمة تتحقق عندما نحقق جميع المصالح واألهداف
المرجوة من جميع األطراف ليس فقط أهداف ومصالح الجهة.



هل معايير الحوكمة واحدة؟ ال

أن ينبغي  للحوكمة  معايير  اختيار  خضم  في  ولكن 
نعلم:

أنه ليس هنالك معايير
ثابته لتطبيق الحوكمة
عىل جميع الجهات

والقطاعات فلكل شركة

أو منشأة لها
خصوصيتها وصناعتها 

الشك في وجود معايير
عامه للحوكمة تتشارك
فيها مثل: طريقة تكوين

مجلس اإلدارة و ... .

لكن يجب أن نضيف
لها معايير خاصة

بالصناعة.

عالوة عىل ذلك المعايير
التي تخص المنشأة أو

المنظمة. 



ختاماً
تهدف ثقافة الحوكمة إىل تحقيق االستثمار األمثل واألرشد لقدرات الشركات

والمنشآت ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة وااللتزام

ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد األهداف وبيان حقوق كل كيان
من كياناتها والتزاماته.

"كلما أُعطي المواطن والمستثمر والمساهم وجميع األطراف ذات العالقة
المعلومات الكافية ليكون لهم دور رقابي مؤثر ووجدت االليات التي تحقق

االستدامة مكنت الحوكمة"



Email: aa.aldulaimi1@gmail.com

Research contract specialist 

Alanoud Aldulaimi



المراجع

الشركات حوكمة  -دليل 
هيئة سوق المالية

العام القطاع  في  الحوكمة  باختصار -  كتاب 

د.بسام البسام

العامة المؤسسات  في  الحوكمة  دورة 
أ.سعد الهويمل


