مركز الحوكمة بجامعة الفيصل يعقد المؤتمر السنوي األول لحوكمة الشركات يوم
األربعاء الموافق  17مايو  2017م  21 -شعبان  1438هـ
سيقوم مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل في يوم األربعاء  17مايو  2017الموافق  21شعبان 1438هـ
بإطالق التقرير األول حول حوكمة الشركات وذلك لمجموعة من الشركات السعوديه المدرجه .الجدير بالذكر أن
التقرير سيكون األول من نوعه من حيث دراسة مدى تطبيق تلك الشركات لمباديء الحوكمه ,حيث تمت هذه
الدراسة بإستخدام  ١١٧متغير تندرج تحت أربعة محاور رئيسية )1 :مجلس اإلدارة )2حقوق المساهمين)٣ ،
اإلفصاح العام والشفافية )٤حقوق أصحاب المصالح .وذلك لقياس مدى مطابقة الشركات لمبادئ الحوكمة الصادرة
عن هيئة السوق المالية السعودي باإلضافة إلى مجموعة من مبادئ الحوكمة المطبقة دوليا ُ والصادرة عن منظمة
التعاون اإلقتصادي للتنمية.
مركز حوكمة الشركات يرى بأن التطبيق الجيد لمباديء الحوكمة ضروري جدا من أجل خطة التحول األقتصادي
المنبثق من رؤية المملكة .٢٠٣٠
أشار الدكتور باجس محمد دودين  -الباحث الرئيسي في مشروع الحوكمة  -الى أهمية التطبيق الجيد لمباديء
الحوكمة في عالم يزداد فيه التنافس يوما بعد يوم ,كما أشار الى أهمية وجود مؤشر موثوق يؤدي الى تحسين
البيئه التنافسيه ويساهم في جذب االستثمارات األجنبيه .و أضاف نتمنى أن يصبح المؤشرعادة سنوية من أجل
زيادة وعي المجتمع بأهمية الحوكمة للمساهمة في رؤية المملكة .٢٠٣٠
باألضافه الى إطالق المؤشر األول في هذا المؤتمر ،سيكون هناك عرض مقدم من الخبير في شؤون الحوكمة
الدكتور ستيفين ديفيس استاذ القانون من جامعة هارفارد .بعد ذلك ،ستكون هناك حلقتي نقاش حيث ستخصص
الحلقه األولى عن دور المنظمات والهيئات الحكومية في تطوير مباديء الحوكمه المناسبة للمجتمع واالقتصاد
السعودي بينما ستخصص الحلقه الثانيه حول التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة في القطاع الخاص.
دكتور نجاتي آيدن المستشار التقني في مشروع الحوكمة عرف الحوكمه بأنها األعتياد على مشاركة القرار
والمسؤوليه والمعلومات والربح وبنفس الوقت األهتمام بالمساهمين والمجتمع ككل .د .آيدن لديه الثقه بهذا العمل
الجبار المبني على الكثير من الدراسة واإلستشارات الدولية
كما أشار الدكتور أحمد العنزي الباحث في مشروع الحوكمة بجامعة الفيصل والمسؤول عن مراقبة جودة تنفيذ
المشروع بأن الهدف الرئيسي للمشروع هو تقديم دليل مستقل ومحايد للشركات السعودية من أجل مساعدتهم في
التطبيق الجيد لمباديء الحوكمة .وأضاف بأن تطبيق مباديء حوكمة قوية يساعد في تحقيق المعاملة العادلة
للمساهمين وتزيد من الشفافيه لمساعدتهم في إتخاذ قراراتهم اإلستثمارية وذلك من خالل عرض المعلومات
للمساهمين ولجميع األطراف ذات العالقه من موظفين وعمالء وللمجتمع ككل بشكل عام.
أشادت األستاذه سماح السبيعي الباحث المحلل بمركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل الى الجهود المبذولة في
تطوير مؤشر الحوكمة .وفي معرض شرحها لخطوات العمل المتبعة أشارت الى الوقت المستغرق في جمع

المعلومات حول تلك الشركات ومنها :األنظمة األساسية و التقارير السنوية الشاملة و التقارير السنوية المفصلة
لمجلس اإلدارة و تقارير مراجعي الحسابات باإلضافة الى محاضر الجمعيات العموميه المتوفرة و المعلومات
المتوفرة بالموقع اإللكتروني للشركة .كما أفادت أيضا عن تواصل مركز الحوكمة مع تلك الشركات من أجل
الحصول على إستكمال بعض المعلومات المفقودة أو مراجعتها.
المؤتمر سوف يعقد في مقر جامعة الفيصل يوم األربعاء الموافق  17مايو 2017م من الساعه الخامسه مساء
حتى الساعة التاسعة مساء علما بأن حضور المؤتمر متاح لجميع المهتمين و بإمكانهم التسجيل عبر الموقع
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