
    ٢٠١٨ابريل  ٢٢كلية األعمال بجامعة الفيصل,  –مركز أبحاث حوكمة الشركات  1صفحة | 
 

 

 

 

 

 

 2017مؤشر حوكمة الشركات 

 للشركات المدرجة في السوق السعودي

 

 نتائج المؤشرو الوصف، المنهجية،

 

 

٢٢/٤/٢٠١٨  

  ١٤٣٩شعبان  ٦

 

  

 

 حوكمة الشركاتأبحاث مركز 

 جامعة الفيصل كلية األعمال،

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ٢٠١٨ابريل  ٢٢كلية األعمال بجامعة الفيصل,  –مركز أبحاث حوكمة الشركات  2صفحة | 
 

 

 
 
 
 
 

 4 :مقدمة

 4 هيازع آل علي بن محمد الدكتور األستاذ معالي الفيصل جامعة رئيس كلمة

 5 دودين محمد باجس الدكتور الفيصل بجامعة األعمال إدارة كلية عميد كلمة

 CGRC 6 الشركات حوكمة أبحاث مركز:  األول الفصل

 6 والقيم والرسالة الرؤية 1.1

 7 المركز تأسيس 1.2

 8 الشركات حوكمة مبادئ و مفهوم: الثاني الفصل

 12 الشركات حوكمة مؤشر مشروع: الثالث الفصل

 13 وكيف؟ لماذا؟ ماهو؟: الشركات حوكمة 3.1

 16 التوالي على الثاني عامه في الشركات حوكمة مؤشر مشروع 3.2

 CGI 2017 17 الشركات حوكمة مؤشر عمل فريق 3.3

 CGI 2017 18الشركات حوكمة مؤشر مشروع عمل خطة 3.4

 19 الشركات حوكمة مؤشر في المتبعة المنهجية 3.5

 CGI 2017 20 الشركات حوكمة مؤشر في اآلداء تقييم نماذج معايير  3.6

 23 : التقييم نماذج في المستخدمة الحوكمة مبادئ و معايير  3.7

 CGI 2017 24 الشركات حوكمة مؤشر شملها التي بالشركات قائمة 3.8

 CGI 2017 30  الشركات حوكمة مؤشر في الشركات تقييم عملية خطوات 3.9

 CGI 2017 30 الشركات حوكمة مؤشر جودة من التحقق عملية 3.10

 CGI 2017 31 الشركات حوكمة مؤشر تقييم نماذج في المتبعة المنهجية 3.11

 CGI 2017 33 الشركات حوكمة مؤشر نتائج حول ملخص: الرابع الفصل

 CGI 2017 33 الشركات حوكمة مؤشر لنتائج عام عرض 4.1

 CGI 2017 38 الشركات حوكمة مؤشر في ترتيبا   األعلى الشركات 4.2

 43 القطاع بحسب المؤشر نتائج تحليل 4.3

 48 الشركات حجم بحسب الشركات حوكمة مؤشر لنتائج تحليل 4.4

 51 الماضي للعام الشركات حوكمة مؤشر نتائج مع مقارنة الشركات حوكمة مؤشر لنتائج  تحليل 4.5

 55 المؤشر نتائج من المستنتجة العامة والضعف القوة نقاط 4.6

 61 :الحوكمة ممارسات تحسين و لتطوير توصيات 4.7

 63 لشركة المخصص التقرير خدمة  4.8



    ٢٠١٨ابريل  ٢٢كلية األعمال بجامعة الفيصل,  –مركز أبحاث حوكمة الشركات  3صفحة | 
 

 64 ملحقات

 64 الشركات لحوكمة الثاني السنوي المؤتمر

 72 البيانية الرسوم و الجداول فهرس

 73 :الجداول

 
 ملحقات مستقلة: 

ك و التأمينمستند مبادئ و معايير نموذج التقييم العام المستخدم لتقييم جميع القطاعات بإستثناء قطاعي البنو  
حت قطاع البنوك تمستند مبادئ و معايير نموذج التقييم الخاص بقطاع البنوك المستخدم لتقييم جميع الشركات المدرجة   

خاص بقطاع التأمين المستخدم لتقييم جميع الشركات المدرجة تحت قطاع التأمينمستند مبادئ و معايير نموذج التقييم ال
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، يهتم بالبحث والتدريب (CGRC)إيماناً من جامعة الفيصل بأهمية وجود مركز متخصص في حوكمة الشركات 

ونشر ثقافة العمل المؤسسي في الشركات والقطاعات المالية، ليسهم بشكل فاعل في خدمة تلك القطاعات وبما واالستشارات 

 (.٢٠٣٠يحقق الرؤية الطموحة لوطننا الغالي )

م. حيث ٢٠١٨ / ٢٠١٧وفي هذا التقرير السنوي الثاني يتم تسليط الضوء على بعض منجزات المركز التي حققها خالل العام 

ز العديد من األنشطة التي دعي لها المختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص، باالضافة إلى توقيع مذكرات نفذ المرك

 SAGIA). تفاهم وتعاون من أبرزها واهمها التعاون القائم بينه وبين الهيئة العامة لإلستثمار )

ماتملكه من كفاءات أكاديمية وبحثية ذات سمعة عالمية وتواصل جامعة الفيصل نشاطاتها وجهودها العلمية والبحثية من خالل 

ومخرجات متميزة من طالب وطالبات وذلك للمساهمة في المشاريع البناءة التي تخدم وطن طموح هو المملكة العربية 

 السعودية في ظل قيادة رشيدة تسعى لبناء مستقبل زاهر له ولمواطنيه.

تواصل المستمر من خالل الجامعة مع الجهات ذات العالقة التي تتعامل مع مبادئ كما يقوم العاملون في المركز مشكورين بال

حوكمة الشركات ولوائح القطاع المالي والتجارة واإلستثمار حكومية أو غيرها بهدف التعاون في مجال التثقيف والتعليم 

 والتدريب سواء في الممارسة أو في التطبيق.

كز هو رفع الوعي بمفهوم الحوكمة الرشيدة وتطبيقها الجيد بما ينعكس إيجاباً على ويجدر بالذكر أن من أهم أهداف المر

 الشركات ويدعم بشكل أوسع اإلقتصاد في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بالعمل على بناء نهضة إقتصادية شاملة.

 يق والسداد.وفي الختام أشكر جميع القائمين على المركز على جهودهم المبذولة، متمنياً لهم التوف

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 مدير الجامعة

 محمد بن علي آل هيازع

  

 

 مقدمة:

 كلمة رئيس جامعة الفيصل
 الدكتور محمد بن علي آل هيازع ستاذمعالي األ
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  مدير مشروع حوكمة الشركات 
 

 

 

تطوير  العمل علىتم  .(CGI) لكم التقرير السنوي الثاني على التوالي لمشروع مؤشر حوكمة الشركات أقدمأن  يسرني

وذلك  يصلالفاألعمال بجامعة كلية ( التابع لCGRC) من قبل فريق العمل لدينا في مركز أبحاث حوكمة الشركاتالمؤشر 

النقد العربي  مؤسسة و( CMAهيئة السوق المالية )كالً من: التعاون مع ب( وSAGIAبدعم من قبل الهيئة العامة لالستثمار)

 مركز يهدف حيث إدارة جامعة الفيصل.من  متواصل بدعمو( MCI) واالستثماررة التجارة وزا( و SAMAالسعودي )

ذات العالقة  الجهاتبين الشركات ونشر هذه الثقافة اً للتوعية بالحوكمة الرشيدة ويكون مركزبأن أبحاث حوكمة الشركات 

ؤشر حوكمة عن طريق تطوير مالمساهمة بتطوير ممارسات الحوكمة الرشيدة ب كذلك األفراد المهتمين. كما يعنى المركزو

ئج شر نتانو الرشيدة لممارسات الحوكمةيقيس مدى تطبيق الشركات المدرجة بالسوق السعودي الشركات بشكل سنوي 

 .جيدة سياسات حوكمة تطويرالنهوض بالممارسات الجيدة و في مما يساهم المهتمينللشركات و المؤشر

 

 CGI 2017 للعام الثاني على التوالي مؤشر حوكمة الشركاتتطوير على  خالل السبعة أشهر الماضية تم العمل الدؤوب 

تم فيه  الذيو CGI 2016 العام الماضي مؤشر , بخالفشركة مدرجة بالسوق المالية السعودي ١٧١تقييم وذلك بمراجعة و

بقطاعي  تطوير مؤشرات فرعية إضافية خاصةخالل هذا العام . إضافة إلى ذلك, تم فقط شركة مدرجة ٩٢مراجعة وتقييم 

سعدتنا مشاركتكم أكما  .في هذا المجالتجارب الخبراء الدوليين و القطاعين العام والخاص األخذ بمرئياتو البنوك والتأمين

عقد بتاريخ لحوكمة الشركات والمنلثاني المؤتمر السنوي ا خالل التحدث حول المشروع و خدمات المركزو لنتائج المؤشر

ي األعلى ترتيباً ف للشركاتعرض فيه هـ بمقر جامعة الفيصل. حيث تم  ١٤٣٩شعبان  ٦الموافق  ٢٠١٨ابريل  ٢٢

ممثلين قة ومن القطاع الحوكمي ذو العال تكريم الشركات الخمس األولى. إضافة الى إستضافة ممثلينو  CGI 2017المؤشر

لمؤشر ان في مشاركتكم لنتائج نسعى جاهديبدورنا نحن . خاص للتحدث ضمن حلقتي النقاششركات القطاع المن عدد من 

كمة الرشيدة تعزز ثقافة الحووالتي من شأنها أن  بشكل مستمر تستمر هذه اإلجتماعاتنأمل في أن نقاش وحضور حلقات الو

 في هذا المجال. البحوثقاشات وإثراء الن وكذلك بين المهتمين بمثابة حلقة الوصلأن تكون و

لدعمهم تأسيس مركز أبحاث حوكمة  عرئيسها الدكتور محمد آل هياز أود أن اتوجه بالشكر الجزيل إلدارة جامعة الفيصل و

هيئة :تعاون الجهات الحكومية أشكر المشروع و كذلك همللهيئة العامة لالستثمار لدعمأيضاً  الشركات والشكر موصول 

ومؤسسة النقد السعودي. وأود أيضا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق مركز أبحاث  ستثماراالوالسوق المالية، ووزارة التجارة 

 .ارة األعمال ومستشاريها الدوليينحوكمة الشركات بكلية إد
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 CGRCمركز أبحاث حوكمة الشركات  الفصل األول: 

 

 

 

 مركز أبحاث حوكمة الشركات التابع لكلية األعمال بجامعة الفيصل

Corporate Governance Research Center (CGRC) 

 

   الرؤية والرسالة والقيم 1.1

 

 الرؤية:

 الحوكمة يف وألبحاثه الخليجي مجلس التعاون دول منطقة في رائداً  مركزاً  الشركات، حوكمة أبحاث مركز يكون أن نطمح

 حوكمة في رساتالسياسات والمما أفضل وتعزيز تطبيقالرشيدة زيادة الوعي بثقافة الحوكمة   في يسهم مما فعاالً  تأثيراً 

 .الشركات

 

 الرسالة:

 لخال بشكل مستقل وموثوق من الشركات مجال حوكمة في والسياسات الممارسات توفيرأفضل في المركز رسالة تتمثل

 منطقة اص وكل خملكة العربية السعودية بشيخدم الم الذي التدريبو خدمات التعليم تقديمو النوعية األبحاثالدراسات و

 .بشكل عام  الخليج

 

 :القيم

 انهوإستقاللية كي العمل ونزاهة ضمان موثوقية على نحرص كما رسالته من مركز أبحاث حوكمة الشركات قيم تنبع

 قيمنا فيمايلي:وعملياته، وتتركز 

 :يم تقييم النوعية وتقد الدراسات و األبحاثغير ربحي يسعى إلى إجراء  نفخر بأننا مركز مستقل االستقاللية

كل بش  الخليج منطقةاص وملكة العربية السعودية بشكل خالمموضوعي ومستقل لممارسات حوكمة الشركات في 

 .عام

 :ن قبلنا.منية ونتحمل كامل المسؤولية عن التقارير المنشورة نتبع أعلى المعايير األخالقية والمه النزاهه 

 :مشروع ص فيما يخوالشفافية العام  اإلفصاحعلى عاتقه التصرف بما يتناسب مع معايير يأخذ المركز  الشفافية

 .حوكمة الشركات

 :ائنا في مع شرك في التعاون بدورنا نقومذو العالقة كما  األطرافنسعى للحصول على التعاون مع كل  الشراكة

 ليجي.دول مجلس التعاون الخ على نطاق للشركات الحوكمة الرشيدةالعمل والمجتمع المهني لتعزيز ممارسات 
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   تأسيس المركز 1.2

عمال هـ  من قبل كلية األ ١٤٣٨الموافق لرمضان  م ٢٠١٧تم إعتماد تأسيس مركز أبحاث حوكمة الشركات في يونيو 

ل. كما تم لس عمداء جامعة الفيصل و مجلس إدارة جامعة الفيصل و مجلس امناء جامعة الفيصبجامعة الفيصل مروراً بمج

وافق لجمادى الم ٢٠١٩إعتماده رسمياً من وزارة التعليم. حيث من المتوقع أن يتم عمل جميع أجزاء المركز بحلول يناير 

 ل تشغيله.ز أبحاث حوكمة الشركات حين إكتماهـ. يوضح الرسم البياني التالي التخطيط لبنية مرك ١٤٤٠األول من عام 

 

 

  . مخطط بنية مركز أبحاث حوكمة الشركات التابع لكلية إدارة األعمال بجامعة الفيصل١سم بياني ر
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 مفهوم و مبادئ حوكمة الشركات  الفصل الثاني:

 

 مفهوم و مبادئ حوكمة الشركات

 :حوكمة الشركات

مجلس اإلدارة  المبادئ التي تنظم العالقة بين أعضاء"حوكمة الشركات هي بأن  و التنمية  اإلقتصادي التعاون منظمةذكرت 

أهداف  يتم من خاللها وضعتوفر هيكله  حوكمة الشركات أن والمساهمين وجميع األطراف ذات العالقة مع الشركة. كما

 حوكمةاد الحوكمة أحد رو كادبوري أدريانكما عًرف ". األداء مراقبة و األهداف تلك لتحقيق المثلى الوسائل وتحديد ، الشركة

 واألهداف ةالفردي األهداف وبين االجتماعية واألهداف االقتصادية األهداف بين التوازن على المحافظة" بأنها الشركات

 ".المجتمع و الشركات مع األفراد مصالح بن اإلمكان قدر التوفيق هو الهدف حيث أن .الجماعية

 

 :مبادئ حوكمة الشركات

ة التجارة و البلد والتي تقترن  بنظام الشركات الصادر عن وزارفي  الجههة المشرعةتصدر مبادئ حوكمة الشركات من قبل 

يد المبادئ اإللزامية اإلستثمار. حيث تقوم هيئة السوق المالية السعودي بإصدار الئحة حوكمة للشركات وتحديثها, كما تقوم بتحد

 اإللتزام انلضم الشركة إلدارة ةالمنظم والمعايير القواعد الئحة حوكمة الشركاتو المبادئ اإلسترشادية للشركة. توضح 

سة . إضافة الى ذلك تصدر مؤسالمصالح وأصحاب المساهمين حقوق حماية تكفل التي الشركات حوكمة ممارسات بأفضل

أمين الصادرة النقد العربي السعودي لوائح حوكمة الشركات المدرجة تحت قطاعي البنوك و التأمين ومنها الئحة شركات الت

 بالمملكة املةالع البنوك في للحوكمة الرئيسة المبادئفي المؤسسة وكذلك  التأمين شركات على للرقابة مةالعا اإلدارةعن 

 التعاون منظمة تقدم إضافة الى لوائح الحوكمة الداخلية .و الصادرة عن اإلدارة العامة للرقابة على البنوك السعودية العربية

 المطبقة عالمياً.  ( أفضل الممارساتOECD) اإلقتصادي و التنمية 

لجيدة للشركات. بشكل عام ومبسط فإن حوكمة الشركات تمثل النظام الذي يحكم و يوجه الشركة. وهناك أربعة ركائز للحوكمة ا

مسائل من قبل  تمثل المسائلة الركيز األولى وتعني بأن اإلدارة التنفيذية مساءلة من قبل مجلس اإلدارة و مجلس اإلدارة

مين ومنها حقوق دالة تمثل الركيزة الثانية حيث البد من حماية حقوق المساهمين و العدل في معاملة المساهالمساهمون. الع

مالية بالوقت المناسب  مساهمي األقلية. تمثل الشفافية الركيزة الثالثة حيث على الشركة اإلفصاح عن المعلومات المالية و الغير

أن تتجنب تعارض  ة بشفافية. تمثل اإلستقاللية الركيزة الرابعة حيث على الشركةو تقديم المعلومات المتعلقة بحوكمة الشرك

 المصالح و تقليلها قدر المستطاع ووضع السياسات و اإلجراءات التي تحكمها.
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 : كالتالي هيأساسية و ضمن أربعة مجموعات مبادئ حوكمة الشركات غالباً ما تندرج

  مجلس اإلدارة 

 حقوق المساهمين 

  اإلفصاح العام و الشفافية 

  حقوق أصحاب المصالح 

ين أعضاءه جميع الشؤون المتعلقة بتكوين المجلس و تحديد شروط العضوية لكفاءة عضو المجلس و تعي مجلس اإلدارةيشمل 

م ا القسوكذلك إيضاح آلية نهاية عضوية أعضاء المجلس أو الحق في عزل جميع أعضاء المجلس أو أحدهم. كما يُعنى هذ

 اراتالقر على والتصويت آرائه وإبداء همهام ممارسةلضمان اإلستقالل لعضو مجلس اإلدارة المستقل  عوارضبإيضاح 

ما حددت ك .الشركة تحقيق مصالح في تسهم التي السليمة القرارات اتخاذ على مجلس اإلدارة يعين بما وحياد، بموضوعية

العضو  ستقاللإتحقق  لمدى سنوياً تقييماً  يجريأن هيئة السوق المالية السعودي في الئحة الحوكمة أنه على مجلس اإلدارة 

ى إستقاللية هذا وحددت الهيئة األمور التي تؤثر عل. فيهأن تؤثر  يمكنأو ظروف تؤثر أو  عالقاتوالتأكد من عدم وجود 

 عضو مجلس اإلدارة المستقل.

اإلدارة و  باإلضافة لذلك, يختص مجلس اإلدارة بالشؤون المتعلقة بتحديد مسؤوليات المجلس و الوظائف األساسية لمجلس

 اصاتتحديد اإلختصللشركة  الهيكل التنظيميأن يتضمن كذلك توزيع اإلختصاص و المهام. حيث وضحت الهيئة أنه يجب 

 اتخاذاءة كف ويحسنيتفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات  نفيذية بمامجلس اإلدارة و اإلدارة الت بين المهاموتوزيع 

رة التنفيذية نهما. باإلضافة الى مهامه في اإلشراف على اإلداوالسلطات بي الصالحيات فيالتوازن  ويحقققرارات الشركة 

ناصب حيث ة الفصل بين المكما بينت الالئحة أهميحيث وضحت الالئحة تحديداً إلختصاصات و مهام اإلدارة التنفيذية. 

ءه رئيساً و حيث يعين مجلس اإلدارة من بين أعضا .الشركة فيالقرارات  المطلقة إلتخاذشخص بالُسلطة  ينفردأن اليجوز 

  الشركة.بنائباً للرئيس و يجوز أن يعين عضو منتدب و اليجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي 

باإلضافة  اإلدارة أيضاً على إجراءات عمل مجلس اإلدارة من حيث إجتماعات المجلس و جدول أعماله. تشمل مبادْى مجلس

 مجلس اإلدارةعضاء بتدريب وتأهيل أ إيالء اإلهتمام الكافي الى الشؤون المتعلقة بالتدريب و التقييم حيث يتعين على الشركة

ه و لجانه و اإلدارة حديد اآلليات الالزمة لتقييم آداء المجلس و أعضائالبرامج الالزمة لذلك و ت، ووضع التنفيذية و اإلدارة

  التنفيذية سنوياً.
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ة الشركات كما يعنى أيضاً  بأمور اللجان التي يتم تكوينها من أعضاء مجلس اإلدارة حيث وضحت الهيئة في الئحة حوكم

ن المراجعة لياتها. كما يعنى مجلس اإلدارة بشؤوأهم اللجان الواجب تكوينها و تحديد إختصاصاتها و صالحياتها و مسؤو

 باإلستقالل مراجع يتمتع الى السنويةمهمة مراجعة حساباتها  الداخلية وكذلك تعين المراجع الخارجي. حيث تسند الشركة

القوائم انت ما إذا ك هفي يبين لمجلس اإلدارة و المساهمينتقرير موضوعي ومستقل  إلعدادوالتأهيل؛  و الخبرةوالكفاءة 

 في النواحي الجوهرية.للشركة وأدائها  المركز الماليبوضوح وعدالة عن  تعبرللشركة  المالية

قوق ح حمايةبالعمل عل  مجلس اإلدارةيلتزم المعاملة العادلة للمساهمين حيث تشمل ف حقوق المساهمينأما مايخص 

ضمان ممارسة ل الالزمة اإلجراءاتسياساتها الداخلية  فيالشركة  و تبين بييهم المساواة العدالة ويضمن  بما المساهمين

األرباح  من صافي الحصول على نصيبومنها  بالسهم المرتبطة الحقوق جميع للمساهم تثبت كما .جميع المساهمين لحقوقهم

الشركة  كما تثبت  .التصفية عندنصيب من موجودات الشركة  هم و الحصول علىيتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أس التي

. وكذلك والتصويت عل قراراتهامداوالتها  في و اإلشتراك الخاصةالعامة أو  المساهمين جمعياتحضور حق المساهم في 

و  الشركة بنشاط الخاصة والمعلوماتعل دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات  اإلطالعوطلب اإلستفسار 

 الماليةلسوق يتعارض مع نظام الشركات ونظام ا والالشركة  بمصالحيضر  بما ال ريةو االستثماالتشغيلية  إستراتيجياتها

 المسؤوليةوى ورفع دعالمجلس مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة و مراقبة أداء الشركة وأعمال و حقة في  .ولوائحهما التيفيذية

ام الشركة نظام الشركات ونظ فيوفق الشروط والقيود الواردة  جمعيات المساهمينقرارات  ببطالنمواجهتهم، والطعن  في

مارسة حقوق مليتمكن المساهم من  و غير المضللةوالصحيحة  بتوفير المعلومات الواضحة مجلس اإلدارة كما يلتزم األساس.

م هذه  هأكمل وج ىعل لوسائل فعالية ع أكثر ااتباحيث يجب  .بإنتظام تحديثها و يجري المناسبالوقت  المعلومات في، وتقدَّ

و لشركة امجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين يضمن  .توفير المعلومات بينهم فيوعدم التمييز  المساهمينالتواصل مع  في

 انتخابق في حو للمساهم كذلك  الحها. للشركة ومص لألهداف اإلستراتيجية المشتركالفهم  مبنياً  علىيكون  المساهمين و

دارة مجلس اإللعضوية  المرشحينللسوق معلومات عن  اإللكتروني الموقع فيتعلن الشركة حيث   مجلس اإلدارة أعضاء

 مؤهالتهم و المرشحين لخبراتوصفاً  المعلوماتأن تتضمن تلك  ىالعامة، عل الجمعية إلنعقادالدعوة  هنشر أو توجي عند

 لرئيسي امركزها  المعلومات فينسخة من هذه  توفيرالشركة  ى، وعلو الحاليةومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة 

 لتصويتا حق استخدامو ال يجوز   مجلس اإلدارة انتخاب في التراكمي التصويت استخدام كما يجب .اإللكترونيوموقعها 

 .واحدة مرة من أكثر للسهم

ع النسبة التي  األساس الشركة نظام و للمساهم حق في الحصول على األرباح حيث البد أن يبين  من المساهمين عل توزَّ

 واضحة سياسة وضع اإلدارة مجلس ىعلكما يجب  و اإلحتياطات االخرى. النظامي اإلحتياطي تجنيب بعد الصافية األرباح
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 العامةالجمعيات هذا و تختص  .األساس الشركة لنظام وفقاً  والشركةبما يحقق مصالح المساهمين  األسهم أرباح توزيع بشأن

النظامية جميع المساهمين  في  راءاتلإلج وفقاً  و تمثل الجمعية العامة المنعقدة ،ساهمين بجميع األمور المتعلقة بالشركةللم

 األساس. الشركة ونظام التنفيذية هولوائح الشركات نظام ألحكام وفقاً  دورها وتؤدي بالشركة، المتعلقة اختصاصاتهم ممارسة

 المالية) الجوهرية المعلومات عن الكشفحيث يتعين على الشركة اإلفصاح و الشفافيه ومن مبادئ الحوكمة أيضاُ جانب 

حة الحوكمة أنه . هذا وقد بينت هيئة السوق المالية في الئوالمصالح العالقة وأصحاب المستثمرين تهم التي( المالية وغير

 إلفصاحايتفق مع متطلبات  بما اإلشرافية هوأنظمت هوإجراءات لإلفصاحسياسات مكتوبة  وضعيتعين على مجلس اإلدارة 

تقرير مجلس  . ومن أهم الوسائل لإلفصاح العام هوولوائحهما التيفيذية الماليةنظام الشركات ونظام السوق  فيالواردة 

ة حوكمة الصادراإلدارة السنوي حيث تم توضيح المواضيع التي يشملها اإلفصاح العام في التقرير كما هو مفصل في الئحة ال

المفصح  بما يخص األموربدقة وشفافية وتفصيل  عن هيئة السوق المالية. ومن هذا الجانب يتعين على الشركة اإلفصاح

مجلس و المكافئات الممنوحة ألعضاء العن  باإلفصاح في تقريره عنها بما اليضر الشركة. حيث يلتزم مجلس اإلدارة 

  .دون إخفاء أو تضليلبشفافية ، مباشرة غيربصورة مباشرة أو  اإلدارة التنفيذية 

الدائنين و  كالعاملين ومصلحة مع الشركة،  هكل من ل, حيث يمثلون أصحاب المصالحتعنى الحوكمة الرشيدة أيضاً بجانب 

كتوبة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومالعمالء و الموردين و المجتمع. وضحت الئحة الحوكمة أن على مجلس اإلدارة 

ية أولت أهتماماً . و الجدير بالذكر هنا أن هيئة السوق المالوحفظ حقوقهم حمايتهمبهدف  المصالحمع أصحاب  لتنظيم العالقة

ة و حفظاً بهذا الجانب عند إصدارها لالئحة الحوكمة المحدثة مؤخراً لما لهذا الجانب دور فعال في ضبط حوكمة الشرك

 لحقوق أصحاب المصالح.

بأفضل و المعايير المنظمة إلدارة الشركة لضمان اإللتزام القواعد ة الصادرة عن الهيئة تبين والجدير بالذكر هنا أن الالئح

ومن ضمن الممارسات الجيدة للحوكمة المصالح. وأصحاب  المساهمينحقوق  حمايةتكفل  التيممارسات حوكمة الشركات 

في الئحة حوكمة الشركات الصادرة  اإللزامية األحكام مع تتعارض ال بالشركة خاصة حوكمة قواعد مجلس اإلدارة يضعأن 

 من والتحقق تطبيقها مراقبة هذه القواعد من حيث عن هيئة السوق المالية السعودي. كما انه يتعين على مجلس اإلدارة

 عند الحاجة. تعديلهافعاليتها وكذلك 
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 مؤشر حوكمة الشركات مشروع الفصل الثالث:

 

 مشروع مؤشر حوكمة الشركات

 مقدمه: 

حوكمة الرشيدة , حيث تعتبر الالسعودية السوق هذه المنافسة العالمية الملحوظة علىفي ظل  حوكمة الشركاتتزداد أهمية 

 إنتقالهاطور  تكون في التيوالعائلية  الشركاتباألخص و ضمن هذه المنافسةرار لدخول واإلستمل بمثابة المفتاح للشركات

ألجنبية تحقياً مارات اثنحو جذب اإلست الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسعىومن . السوقهذه ضمن إلندماج ل

سواق ضمن مؤشر فوتسي راسل لألخبر إدراج السوق المالية السعودية  ومن المثال على ذلك. ٢٠٣٠لرؤية المملكة 

و بالرغم  الجديدة. إستثمارات المحافظ األجنبية الى المملكة عبر المليارات من الدوالراتإجتذاب من المتوقع  حيث الناشئة

وكما  .لجيد لهاا والتطبيق الرشيدةحوكمة الشركات للمن باإلمكان زيادة جذب المستثمرين بممارسة من هذه الفرصة إال انه 

مؤشرات تعطي ا على المدى البعيد كمإستدامتها بحية الشركات وتساهم بشكل كبير في ضمان ر الحوكمة الرشيدة معلوم أن هو

جداً في  وريالضرانه من رى . لذلك نوتعزيز ثقتهم في الشركة قراراتهم اإلستثماريةللمستثمرين تساعدهم في إتخاذ جيدة 

 Corporate ى مؤشر حوكمة الشركات متحت مس دقيقةأداة تقييم تطوير  وبشكل مستقل أن يتم ةاإلقتصادي اتظل هذا التطور

Governance Index (CGI) المدرجة في السوق  الشركاتتطبيق مدى  متابعةو قياس في بحيث يساهم هذ المؤشر

 الشركاتتلك بين  للحوكمة مثلوسعياً نحو التطبيق األ للمستثمرين اً لمبدأ الشفافيهتعزيزوذلك  .للحوكمة الرشيدةالسعودية 

والمساهمة ية العربية السعودحوكمة الشركات في المملكة رفع معايير شأنه  منوالذي  هذا المؤشر بدورنا أهميةندرك حيث 

ونظراً ملة. محتال واإلستثماريةمالية في تحسين ممارسات الشركات لمبادئ الحوكمة بشكل عام إضافة إلى الفائدة الكذلك 

عملوا على عالم انحاء اللوحظ خالل العقد الماضي أن العديد من البلدان من كافة إلرتفاع أهمية هذه المؤشرات إقتصادياً, 

شر حوكمة ير مؤخبراتهم في تطومن نحن بدورنا قمنا بمراجعة تلك التجارب واإلستفادة مؤشرات حوكمة الشركات. وتطوير 

يرة في المؤشر مساعدة كبهذا من المتوقع أن يقدم و  المدرجة في السوق السعوديت للشركا وذلك بشكل مخصص الشركات

 . خالل السنوات في المملكة العربية السعوديةرصد وتعزيز الحوكمة الرشيدة بين الشركات 

التابع لكلية  Corporate Governance Research Center (CGRC)  1نحن في مركز أبحاث حوكمة الشركات

معياراً  ١١٧شركة مدرجة في السوق السعودي بناء على  ٩٢األعمال بجامعة الفيصل قمنا العام الماضي بمراجعة وتقييم 

خالل المؤتمر السنوي  المنشور التقريرتفاصيل المؤشر وعرضاً لنتائجه في  حيث تمت مشاركة للحوكمة الرشيدة للشركات

هـ. وفي هذا ١٤٣٨شعبان  ٢١م الموافق  ٢٠١٧مايو  ١٧م عقده بجامعة الفيصل بتاريخ األول لحوكمة الشركات والذي ت

شركة مدرجة في السوق  ١٧١التقرير سنستعرض نتائج المؤشر السنوي الثاني على التوالي لحوكمة الشركات حيث يغطي 

 قطاعاً مختلفاً. ١٩والمندرجة تحت   )تداول( السعودي

                                                        
1 Corporate Governance Research Centre (CGRC) http://cob.alfaisal.edu/cgc 

http://cob.alfaisal.edu/cgc
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ستعرض فيما يلي، ن م ٢٠١٦عن آداء الشركات للعام المالي  CGI 2017حوكمة الشركات  قبل البدء في عرض نتائج مؤشر

  ؟ ولماذا؟ وكيف؟ماهوحوكمة الشركات: مؤشر حول ثالثة كلمات مفتاحية 

 

  حوكمة الشركات: ماهو؟ لماذا؟ وكيف؟ 3.1

 ؟  CGIماهو مؤشر حوكمة الشركات السعودي   

مؤشر علمي تم تطويره من قبل فريق عمل مركز أبحاث حوكمة الشركات  هو CGIمؤشر حوكمة الشركات السعودي 

(CGRCالتابع لكلية إدارة األعمال في جامعة الفيصل )   وشركة مع إستشاريين خارجيين من جامعة هارفارد بالتعاون

لالستثمار في المملكة المشروع بتمويل جزئي من قبل الهيئة العامة يحضى هذا . للخدمات التقنية في الحوكمة 2كوبيرات

الشركات التي تقوم بأعمالها في المملكة العربية  تطبيقمتابعة  هذا المؤشر هو و الهدف من(. SAGIAالعربية السعودية )

حوكمة الشركات على المؤشر  حيث يركز. بين الشركات تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدةالسعودية لمبادئ الحوكمة والمساهمة ب

 و اإلفصاحوالبنية والعمليات والممارسات وإعداد التقارير فيما يتعلق بمجلس اإلدارة وحقوق المساهمين  القواعدمن حيث 

مبادئ حوكمة الشركات معايير مستقاة من حيث يعتمد المؤشر في تقييمه على . المصالحالعام والشفافية وحقوق أصحاب 

( ومنظمة التعاون االقتصادي SAMAقد العربي السعودي )الن ومؤسسة (CMAهيئة السوق المالية السعودية )الصادرة عن 

غطي حيث ت شامل بشكلحوكمة الشركات ل ناتصوريوضح ( ٢الرسم البياني  ) (. الرسم البياني أدناهOECDوالتنمية )

والموظفين والعمالء والمجتمع  التنفيذية المساءلة للمساهمين ومجلس اإلدارة واإلدارةوالعمليات والحقوق و  ةالقواعد والهيكل

 ككل.

 . النهج الشامل في حوكمة الشركات٢رسم بياني 
 

 

 

                                                        
2 Kobirate International Credit Rating and Corporate Governance Service Inc. 
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 لماذا يتم تطوير مؤشر حوكمة الشركات؟   

قررات و إدارة مؤشر حوكمة الشركات مدى التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة لإلستفادة منه في إتخاذ اليقيس 

ة لهم ضمان المعاملة العادلراعات حقوق المساهمين ومهذه المبادئ  يرجى من تطبيقاآلداء. حيث  نالمخاطر و تحسي

إضافة  شكل عام.تهم المستثمر بو باإلضافة الى ضمان الشفافية في تقديم المعلومات التي تعنى بالمساهمين وأصحاب المصالح

وكمة الشركات حمن مؤشر م التجارية. وتتمثل الفائدة القصوى توفير بنية فعالة لمساءلة صناع القرار عن قراراتهالى ذلك, 

واعد متينة ق و سأستطوير ثقافة مؤسسية تتسم بالكفاءة والفعالية على  مما يساهم في لحوكمة الرشيدةتعزيز تطبيق او ه

 ومؤسسات جيدة لتحقيق إنتاجية أعلى ونمو مستدام في السوق العالمية التي تتزايد فيها المنافسة.

 

 كيف يتم التقييم في مؤشر حوكمة الشركات؟   

م اآلداء في نموذج تقييمؤشر حوكمة الشركات عباره عن مؤشر مركب يعتمد على الدرجة الموزونة لمستوى حوكمة الشركة 

 كالتالي: هي وذلك ضمن أربعة مجموعات أساسية

  Board of Directors . مجلس اإلدارة١

  Shareholders Rights  . حقوق المساهمين٢

  Public Disclousur and Transparancy  . اإلفصاح العام و الشفافية٣

  Stakeholders Rights  . حقوق أصحاب المصلحة٤

تم توثيق يكأعلى درجة لها وخالل عملية تقييم آداء الشركة نقطة  ١٠٠كل مجموعة أساسية من هذه المجموعات مخصص لها 

علماً  ألربعة.اللشركة عن طريق إحتساب متوسط الدرجة لهذه المجموعات النتيجة النهائية تحتسب . الدرجة المعطاة باألدلة

 أن هناك ثالثة نماذج تقييم آداء وهي كالتالي: 

 النموذج العام. ١

 موذج قطاع البنوكن. ٢

 اع التأميننموذج قط. ٣

اع البنوك و متغير يطبق على الشركات المندرجة تحت جميع القطاعات ماعدا قط ١١٧يتكون نموذج تقييم اآلداء العام من  

 ١٦٥يتكون من  قطاع التأمين حيث أن الشركات المندرجة تحت قطاع البنوك يتم تقييمها بإستخدام نموذج قطاع البنوك والذي

 علماً  متغير ١٦٠لتأمين والذي يتكون من الشركات المندرجة تحت قطاع التأمين يتم تقييمها بإستخدام نموذج قطاع امتغير و

بادئ حوكمة ممستقاة من النموذج العام معايير أن . حيث بحسب القطاعمبادئ الحوكمة الرشيدة  هيحكمأن عدد المتغيرات ب

ظمة مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منو ٢٠١٦لعام  (CMAالشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية )

رة عن مؤسسة المبادئ الصادنموذج قطاعي البنوك والتأمين يعتمد على معايير , أما (OECDاالقتصادي والتنمية )التعاون 

مبادئ  و هيئة السوق المالية السعودية ( إضافة الى مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عنSAMAالنقد العربي السعودي )

ل مجموعة ك. يوضح الجدول التالي توزيع المتغيرات في التنميةحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي و

 أساسية.
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 المجموعات األساسيةالمستخدمة في مؤشر حوكمة الشركات للنماذج الثالثة مقسمة بحسب  توزيع المتغيرات. ١جدول 

 األربعة 
مجموع 

 المتغيرات

أصحاب  حقوق

 المصلحة

اإلفصاح العام و 

 الشفافية
  اإلدارة مجلس حقوق المساهمين

 النموذج العام ٣٩ ٣٠ ٣٥ ١٣ ١١٧

 نموذج قطاع البنوك ٦٩ ٣٦ ٤٢ ١٨ ١٦٥

 نموذج قطاع التأمين ٧٨ ٣٠ ٣٩ ١٣ ١٦٠

 

التي  من خالل إنشاء مؤشر يقيّم الشركات من حيث امتثالها لقواعد الحوكمة ذات الصلة في البلدتقييم حوكمة الشركات يتم 

لبنك الدولي ا أحد التقارير الصادرة عن تطرقت .المطبقة عالمياً فضل ممارسات الحوكمة إتباعها أل تعمل فيه إضافة الى

يقيس  بالخطوات الثمانية التالية للتوصل إلى مؤشر يوصىحيث شركات فعال, حوكمة  حول تطوير مؤشر 3 ٢٠١٣لعام 

 :فعال, الخطوات هي كالتالي حوكمة الشركات بشكل

 في هذا المجال واسعة إستشارات. ١

 تحديد الهدف من المؤشر. ٢

 نهج المؤشرتحديد . ٣

 المعمول بها دولياً المعايير في البلد عند تبني  تقييم الحوكمة  تخصيص معايير. ٤

 عالية  بناء عملية تقييم شفافة وذات مصداقية. ٥

 اإلفصاحتحقيق أقصى قدر ممكن من . ٦

 رصد فعالية معايير المؤشر. ٧

 المؤشر تطوير . ٨

ستشارات حيث استخدمنا مجموعة واسعة من اال الخاص بناقمنا بإتباع التوصية أعاله في تطوير مؤشر حوكمة الشركات 

ضافة الى اننا قمنا . باإلوممارسات حوكمة الشركات سياساتأفضل المعايير القابلة للقياس لتقييم  قمنا بوضعللتأكد من أننا 

نشاء مؤشر لنتمكن من إ من ذو اإلختصاص دوليين كما تمت المتابعة مع شركاء محليينخبراء وبالتعاون مع استشاريين 

 ذو فاعلية عالية.و مناسب 

السوق  المدرجة في الشركات وتوجيه تقوم بمساعدةقاعدة بيانات مستقلة من خالل هذا المؤشر إلى توفير  نحن نهدف

 ساتأفضل الممارالحرص على تطبيق  نؤمن بأنأننا يث ح. لتبني وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة السعودي

والمساهمين  كاتهذه الشر إدارةالتحديات التي قد تنشأ بين  و مواجهةمن شأنه أن يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل 

 وأصحاب المصلحة.

 

                                                        
3 Raising the Bar on Corporate Governance: A study of eight stock exchange indices, World Bank, June 2013. 
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 لتحقيق األهداف التالية:(CGI)  مؤشر حوكمة الشركات تطوير يهدف مشروع

تطبيقها  يثمن ح وذلك )تداول(  المدرجة في السوق المالية السعوديللشركات قاعدة بيانات موضوعيه ومستقلة توفير • 

ومنظمة  عوديالس التزامها بمبادئ حوكمة الشركات التي وضعتها هيئة السوق المالية ألفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة و

 التأمين. ولبنوك قطاعي اوذلك لمؤسسة النقد العربي السعودي  عن الصادرةمبادئ ال إضافة الىالتعاون االقتصادي والتنمية 

التطبيقات  و أفضل الممارسات الدراسات ومشاركةمن خالل ثقافة الحوكمة الرشيدة وتعزيز أفضل ممارساتها وذلك  نشر• 

 المعمول بها.

 رصد حالة حوكمة الشركات على أساس سنوي• 

 حوكمة الشركات لتحسيناالستشارات للشركات و توفير التوجيه• 

 

 في عامه الثاني على التوالي مشروع مؤشر حوكمة الشركات 3.2

 

حت تالثاني على التوالي  ة الشركات للعامعلى تطوير مؤشر حوكمالعمل ب (CGRC) قام مركز أبحاث حوكمة الشركات

رسات المؤشر مستوى مماهذا حيث يقيس  ،()تداولوذلك للشركات المدرجة في السوق المالي السعودي  CGI 2017مسمى 

ن مركز متم تنفيذ العمل على هذا المؤشر من قبل فريق عمل مختص  .٢٠١٦لعام المالي في ا الشركات للحوكمة الرشيدة

ن قبل الهيئة مبتمويل جزئي مستشارين خارجيين و ن مع أبحاث حوكمة الشركات التابع لكلية األعمال بجامعة الفيصل بالتعاو

 (CMA) لسعودياوبتشجيع من قبل كالً من: هيئة السوق المالية   (SAGIA) العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية

 (MCI) واالستثماو وزارة التجارة   (SAMA)، مؤسسة النقد العربي السعودي 

 

حوكمة  وذلك بإستخدام معايير مستقاة من مبادئ ممارسات الحوكمةفي قياس مدى تطبيق الشركات ألفضل  يعتمد المؤشر

ن منظمة عئ الحوكمة الصادرة باإلضافة الى مباد (CMA) الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودي ٢٠١٦لعام  الشركات

الصادرة عن  المبادئ أحدث بتطوير معايير المؤشر لتشمل أيضاً تم خالل هذا العام(. OECDالتعاون االقتصادي والتنمية )

لمؤشر الهدف من هذا ا وذلك للشركات المندرجة تحت قطاعي البنوك والتأمين. (SAMAمؤسسة النقد العربي السعودي )

 أفضلهو عمل ترتيب للشركات المدرجة بالسوق المالي السعودي بحسب مدى إلتزامها بتطبيق هذه المبادئ و العمل ب

 ممارسات الحوكمة الرشيدة المعمول بها عالمياً.

 

يث ح. حوكمة الشركاتيقيس تطوير مؤشر  الغرض األساسي منه هووسنوات  ٣هي  المشروع التعاقد للعمل على هذامدة 

حت مسمى على مؤشر حوكمة الشركات ت تم العمل  ١٤٣٨ الموافق شعبان ٢٠١٧في شهر مايو المنتهي و في العام األولأن 

CGI 2016 ي وعددها تقييم مستوى حوكمة عينة من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودفيه بمراجعة و. حيث قمنا

 ٢٠١٥شركة عن آدائها في ممارسات الحوكمة للعام المالي  ٩٢
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جميع الشركات تم تطوير المؤشر ليشمل تقييم  ١٣٤٩الموافق شعبان  ٢٠١٨أما في العام الثاني و المنتهي في شهر أبريل 

عن آدائها في قطاع مختلف وذلك  ١٩شركة مدرجة مندرجة تحت  ١٧١المدرجة في السوق المالي السعودي وعددها 

 ٢٠١٦ممارسات الحوكمة للعام المالي 

 

سوق المالية لقياس المؤشر تعتمد على مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة ال المستخدمةمن المعايير  اً بما ان عددو

 .٢٠١٦و  ٢٠١٥للعامين  المطبقةمبادئ الحوكمة بإستخدام فإنه تمت مراعاة ذلك  (CMAالسعودي )

ع الشركات ميتقييم جمراجعة و حيث سيتم فيه CGI 2018العمل على أن يتم من المخطط  أما في مايخص العام الثالث، فإنه

حوكمه الجديده وبتطبيق مبادئ ال .٢٠١٧المدرجة في السوق المالية السعودي عن آدائها في ممارسات الحوكمة للعام المالي 

شركات وحوكمة البنوك باالضافة الى مبادئ  ٢٠١٧سوق المال والتي نشرت في بداية عام  الصادرة عن هيئة( ة)المعدل

ى توسعة العمل على انه من المتوقع أن يتم توسعة العمل ليشمل بعض الشركات العائلية إضافة إلكما  .عالهأكورة ذالتأمين الم

  خدمات مركز أبحاث حوكمة الشركات.

 

 CGI 2017فريق عمل مؤشر حوكمة الشركات  3.3

 

 فريق عمل مركز أبحاث حوكمة الشركات أ. 

 

 مستشارين خارجيينب. 

 

 

 ديفسالبروفيسور الدكتور ستيفن . ١

 حوكمة الشركات و المستثمرين المؤسسين رنامج رئيس أول في بمدير مشارك و

 كلية الحقوق بجامعة هارفرد  -

 موسسي إطار حوكمة الشركات عالمياً و مقره كلية الحقوق في جامعة  أحد

  هارفرد



    (CGI 2017) تقرير مؤشر حوكمة الشركات  حوكمة الشركات الفصل الثالث: مشروع مؤشر

 

    ٢٠١٨ابريل  ٢٢كلية األعمال بجامعة الفيصل,  –مركز أبحاث حوكمة الشركات  18صفحة | 
 

 برنامج حوكمة الشركات

 جامعة هارفرد

 

  شركة كوبيرات للخدمات التقنية في الحوكمة. ٢

  ٢٠٠٨تعمل في مجال تقييم حوكمة الشركات منذ عام 

 م قامت بتطوير برنامج قائم على بناء قاعدة بيانات ومتخصص بإدارة عملية تقيي

 الشركات  

 و    ٪ من الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول لألوراق المالية٣٠قامت بتصنيف

 كوبيرات لإلستشارات شركة شركة. ١٠٠٠تقييم أكثر من 

 إسطنبول/ تركيا 

  CGI 2017مشروع مؤشر حوكمة الشركات خطة عمل 3.4

 بالرسم البياني التالي, حيث يتم العمل عبر أربعة مراحل أساسية ممثله العمل المتبعة في تطوير مؤشر حوكمة الشركاتخطة 

. تمت المرحلة األولى في تطويرمعايير القياس والتقييم عن العام الماضي إضافة الى أنه تمت يتم العمل عليها بالتزامن

و  الجهات ذو العالقةاإلستعانة بالمبادئ الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ومراجعة تلك المعايير من قبل 

ئم على بناء قاعدة بيانات متينة لنتمكن من تتبع تطور المؤشر قاكما تم العمل على أتمتة عملية التقييم ليكون   .المستشارين

 لنتائج معايير معينة. اإلحصائياتة الى إمكانية عمل ترشيح للبيانات وعمل نتائج الشركات خالل السنوات إضاف

 

  

   CGI 2017 خطة العمل المتبعة في تطوير مؤشر حوكمة الشركات. ٣ رسم بياني
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 المتبعة في مؤشر حوكمة الشركات المنهجية 3.5

 عملية تطوير مجموعات و متغيرات مؤشر حوكمة الشركات أ. 

 

 

 

  

سؤالكلوزنتحديدوللقياسقابلةأسئلةإلىالمتغيراتوالمعاييرتحويل .٦

حوكمةمستوىلقياسمتغير١٦٥اليمايصلإعتمادتمحيثالشركاتحوكمةلمؤشرالمتغيراتوالمعاييرتطوير .٥
أساسيةمجموعاتأربعةضمنمقسمةالشركات

مبادئإعتمادتمحيث .المؤشرفيالشركاتحوكمةتقييمنماذجبناءفيإعتمادهاسيتمالتيالحوكمةمبادئتحديد .٤
العربيدالنقمؤسسةو،والتنميةاإلقتصاديالتعاونمنظمة،السعوديالماليةالسوقهيئة :منكلعنالصادرةالحوكمة

السعودي

مؤسسة،السعوديالماليةالسوقهيئة،لإلستثمارالعامةالهيئة :العالقةأصحابمنالمحليينالشركاءمعالمتابعة .٣
االستثماروالتجارةوزارة،السعوديالعربيالنقد

الشركاتحوكمةمجالفيعالميةخبرهذومستشارينمعالتعاون .٢

منهالإلستفادةالشركاتحوكمةفيالعالميةالممارساتأهممراجعة .١
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 CGI 2017 تقييم اآلداء في مؤشر حوكمة الشركات نماذجمعايير   3.6

 CGI 2017 نموذج تقييم اآلداء العام في مؤشر حوكمة الشركات معايير

سية. يتم مجموعات أسا أربعةمتغير مندرج تحت  ١١٧كما هو موضح في الجدول التالي، نموذج التقييم األساسي يتكون من 

 .التأمين وإستخدام هذا النموذج في قياس مستوى حوكمة الشركات المندرجة تحت جميع القطاعات بإستثناء قطاعي البنوك 

 

 ء العام في مؤشر حوكمة الشركات  .مجموعات و معايير نموذج تقييم اآلدا٢جدول

 المجموعة األساسية المجموعة الفرعية عدد المعايير

 

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ١٣

 مجلس اإلدارة

معيارا ( ٣٩)   

 مسؤليات مجلس اإلدارة ٤

 تكوين مجلس اإلدارة ٧

 إستقاللية أعضاء المجلس ٩

 لجان مجلس اإلدارة ٤

مجلس اإلدارةإجتماعات  ١  

 مكافئات و تعويضات مجلس اإلدارة ١

 

 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم ٦

 حقوق المساهمين

معيارا ( ٣٠)   

 عالقات المستثمرين ٣

 حقوق المساهمين في الجمعيات العمومية ١٣

 حقوق التصويت و مساهمي األقلية ٣

األسهمحقوق المساهمين في توزيعات األرباح و تحويل  ٥  

   

 اإلفصاح العام و الشفافية السياسات و اإلجراءات ١٥

معيارا ( ٣٥)   تقارير مجلس اإلدارة ٢٠ 

   

 الحقوق العامة ألصحاب المصالح ١٣
 حقوق أصحاب المصالح 

معيارا ( ١٣)  

 مجموع المعايير ١١٧
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 CGI 2017 في مؤشر حوكمة الشركات الخاص بقطاع البنوكمعايير نموذج تقييم اآلداء 

ذا العام ه نموذج التقييم الخاص بالشركات المندرجة تحت قطاع البنوك تم تطويره  فإنكما هو موضح في الجدول التالي،

إلضافية تم إستقائها االمعايير  هذه حيث أن  معياراً  ١٦٥ معياراً إضافياً للنموذج األساسي ليتكون إجماالً من ٤٨بإضافة وذلك 

وق المالية عن هيئة السمن المبادئ الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إضافة الى مبادئ حوكمة الشركات الصادرة 

 أربعةتحت  مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية. هذه المعاير أيضاً تندرجالسعودي و

. لشفافية، حيث أن أغلب المعايير اإلضافية مندرجة تحت مجموعتي مجلس اإلدارة و اإلفصاح العام و اأساسيةمجموعات 

 .البنوك رجة تحت قطاعيتم إستخدام هذا النموذج في قياس مستوى حوكمة الشركات المند

 

 البنوك في مؤشر حوكمة الشركات الخاص بشركات قطاعنموذج تقييم اآلداء .مجموعات و معايير ٣جدول

 المجموعة األساسية المجموعة الفرعية عدد المعايير

   

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ١٣

 مجلس اإلدارة 
معياراً( ٦٩)  

معياراً مستقاة من مبادئ مؤسسة  ٣١
 النقد العربي السعودي

 مسؤليات مجلس اإلدارة ٤

 تكوين مجلس اإلدارة ٦

 إستقاللية أعضاء المجلس ١٩

 لجان مجلس اإلدارة ٢٥

 إجتماعات مجلس اإلدارة ١

 مكافئات و تعويضات مجلس اإلدارة ١

   

 حقوق المساهمين ٤

 حقوق المساهمين
معياراً( ٣٦)   

معايير مستقاة من مبادئ مؤسسة النقد  ٧
 العربي السعودي

 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم ٦

٧١ المساهمين في الجمعيات العموميةحقوق    

 حقوق التصويت و مساهمي األقلية ٤

 حقوق المساهمين في توزيعات األرباح و تحويل األسهم ٥

   

 اإلفصاح العام و الشفافية  السياسات و اإلجراءات ٢٢
معياراً( ٤٢)  

معياراً مستقاة من مبادئ مؤسسة  ١٥
 النقد العربي السعودي

اإلدارة تقارير مجلس ٢٠  

   

 الحقوق العامة ألصحاب المصالح ١٨
معياراً( ١٨)حقوق أصحاب المصالح   

معايير مستقاة من مبادئ مؤسسة النقد  ٥
 العربي السعودي

 مجموع المعايير ١٦٥
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 CGI 2017 في مؤشر حوكمة الشركات الخاص بقطاع التأمينمعايير نموذج تقييم اآلداء   

ذا العام ه تم تطويره  التأمينكما هو موضح في الجدول التالي،فإن نموذج التقييم الخاص بالشركات المندرجة تحت قطاع 

اإلضافية تم إستقائها  معياراً  حيث أن هذه المعايير ١٦٠معياراً إضافياً للنموذج األساسي ليتكون إجماالً من  ٤٣وذلك بإضافة 

سوق المالية النقد العربي السعودي إضافة الى مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة المن المبادئ الصادرة عن مؤسسة 

تحت أربعة  السعودي ومبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية. هذه المعاير أيضاً تندرج

افية. يتم اإلدارة و اإلفصاح العام و الشفتحت مجموعتي مجلس  تندجالمعايير اإلضافية هذه مجموعات أساسية، حيث أن 

 التأمين.إستخدام هذا النموذج في قياس مستوى حوكمة الشركات المندرجة تحت قطاع 

 

 التأمين في مؤشر حوكمة الشركات الخاص بشركات قطاعنموذج تقييم اآلداء  معاييرمجموعات و  .٤جدول

 المجموعة األساسية المجموعة الفرعية عدد المعايير

   

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ١٤

 مجلس اإلدارة
معياراً( ٧٨)   

معياراً مستقى من مبادئ مؤسسة  ٤١
 النقد العربي السعودي

 مسؤليات مجلس اإلدارة ١٢

 تكوين مجلس اإلدارة ١٩

 لجان مجلس اإلدارة ٢٦

 إجتماعات مجلس اإلدارة ٦

 مكافئات و تعويضات مجلس اإلدارة ١

   

 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم ٦

 حقوق المساهمين 
معياراً( ٣٠)  

 عالقات المستثمرين ٣

 حقوق المساهمين في الجمعيات العمومية ١٣

 حقوق التصويت و مساهمي األقلية ٣

 حقوق المساهمين في توزيعات األرباح و تحويل األسهم ٥

   

٤١ و الشفافيةاإلفصاح العام  السياسات و اإلجراءات   
معياراً( ٣٩)   

معياراً مستقى من مبادئ مؤسسة  ١٢
 النقد العربي السعودي

٥٢  تقارير مجلس اإلدارة 

   

 الحقوق العامة ألصحاب المصالح ١٣
 حقوق أصحاب المصالح

معياراً( ١٣)   

 مجموع المعايير ١٦٠
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 : مبادئ الحوكمة المستخدمة في نماذج التقييممعايير و   3.7

 

 مبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودي 3.7.1

  ٢٠٠٦تاريخ الالئحة:                                             https://cma.org.sa: المصدر

 مبادئ حوكمة الشركات  عنوان الالئحة:

  التقريرمستند المعايير مرفق  مع هذا ا

 

 لقطاع البنوك مبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  3.7.2

 ٢٠١٤تاريخ الالئحة: http://www.sama.gov.sa/              : المصدر

 المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية  عنوان الالئحة:

 مستند المعايير مرفق  مع هذا التقرير

 

 لقطاع التأمينمبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  3.7.3

 ٢٠١٥تاريخ الالئحة:                                http://www.sama.gov.sa : المصدر

                                                                                      الئحة حوكمة شركات التأمين     عنوان الالئحة:

 مستند المعايير مرفق  مع هذا التقرير

 

 مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية   3.7.4

 ٢٠١٥تاريخ الالئحة:                G20/OECD Principles of Corporate Governance عنوان الالئحة:

                        ilibrary.org-https://www.oecd: المصدر

 مستند المعايير مرفق  مع هذا التقرير

 

  

https://cma.org.sa/
http://www.sama.gov.sa/
http://www.sama.gov.sa/
http://www.sama.gov.sa/
http://www.sama.gov.sa/
https://www.oecd-ilibrary.org/
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 CGI 2017 قائمة بالشركات التي شملها مؤشر حوكمة الشركات 3.8

للشركات كمحدد  خالل العام الماضي، تم تقييم عينة من الشركات المدرجة في السوق السعودي وذلك بإستخدام القيمة السوقية

هذه  تكون بليون لاير سعودي إضافة الى شرط أن ٢تي تساوي البإيجاد القيمة السوقية المتوسطه وتم ذلك حيث للعينة. 

ذات ن شركة متحولها  إدارةليتسنى للشركة سنوات كحد أدنى وذلك  ٣الشركات تم إدراجها في السوق المالية السعودي لمدة 

 .السعودي مدرجة في السوق شركة ٩٢ تتكون منلى عينة ملكية خاصة الى شركة مدرجة ذات ملكية عامه. فبالتالي حصلنا ع

، فإن أما بالنسبة لهذا العام .CGI 2016 في عامه األول عرض نتائجها ضمن مؤشر حوكمة الشركاتتقييمها و حيث تم

 ضحدناه يوإستثناء. الجدول أ بالشمل جميع الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي )تداول( مؤشر حوكمة الشركات 

    .CGI 2017للشركات التي شملها مؤشر حوكمة الشركات  تفصيل بحسب القطاع

 بحسب القطاع CGI 2017التي تم تقييمها ضمن مؤشر حوكمة الشركات   بجميع الشركاتيوضح قائمة  ٦الجدول رقم 

وزيع قطاعاً. و لغرض التحليل تم ت ١٩تحت  ١٧١المندرجة تحته كما هو معروض في تداول, حيث تندرج الشركات الـ 

 .(٥رقم  )جدول تصنيف كما هو موضح في الجدول التالي ١٢الشركات على 

 

 CGI 2017في مؤشر حوكمة الشركات  بحسب القطاعتوزيع الشركات ب. قائمة ٥جدول 

 النسبة التراكمية النسبة الشركات القطاعات

 ٣.٥  ٣.٥ ٦ الطاقة و المرافق العامة

 ٢٦.٩ ٢٣.٤ ٤٠ األساسيةالمواد 

 ٣٤.٥ ٧.٦ ١٣ السلع الرأسمالية

 ٣٩.٢ ٤.٧ ٨ اليةتجزئة السلع الكمالمهنية و الخدمات التجارية و

 ٤٢.١ ٢.٩ ٥ النقل

 ٤٨.٥ ٦.٤ ١١ السلع طويلة األجلو الخدمات اإلستهالكية

 ٥٢ ٣.٥ ٦ اإلتصاالت و اإلعالم

 ٦١.٤ ٩.٤ ١٦ إنتاج األغذية و تجزئة التغذية

 ٦٥.٥ ٤.١ ٧ الرعاية الصحية و األدوية

 ٧٤.٩ ٩.٤ ١٦ البنوك و اإلستثمار و التمويل

 ٩٤.٢ ١٩.٣ ٣٣ التأمين

 ١٠٠ ٥.٨ ١٠ إدارة وتطوير العقارات

 - ١٠٠ ١٧١ المجموع
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 . قائمة بأسماء الشركات التي تم تقييمها ضمن مؤشر حوكمة الشركات ٦جدول  
 

 #  القطاع  أسم الشركة الرمز

 1 شركة المصافي العربية السعودية 2030

 1 الطاقة

1 

 2 2 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 2380

 3 3 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 4030

 4 4 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 4200

 1 شركة تكوين المتطورة للصناعات 1201

 2 المواد األساسية

5 

 6 2 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق 1202

 7 3 شركة الصناعات الكيميائية األساسية 1210

 8 4 شركة التعدين العربية السعودية 1211

 9 5 شركة إتحاد مصانع األسالك 1301

 10 6 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 1304

 11 7 الشركة السعودية ألنابيب الصلب 1320

 12 8 شركة كيمائيات الميثانول 2001

 13 9 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 2002

 14 10 الشركة السعودية للصناعات األساسية 2010

 15 11 شركة األسمدة العربية السعودية 2020

 16 12 شركة التصنيع الوطنية 2060

 17 13 شركة الجبس األهلية 2090

 18 14 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 2150

 19 15 شركة اللجين 2170

 20 16 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 2180

 21 17 الشركة العربية لألنابيب 2200

 22 18 شركة نماء للكيماويات 2210

 23 19 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 2220

 24 20 لإلستثمار الصناعيشركة الزامل  2240

 25 21 المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي 2250

 26 22 شركة الصحراء للبتروكيماويات 2260

 27 23 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2290

 28 24 الشركة السعودية لصناعة الورق 2300

 29 25 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 2310

 30 26 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 2330

 31 27 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 2350

 32 28 شركة أسمنت حائل 3001

 33 29 شركة أسمنت نجران 3002

 34 30 شركة أسمنت المدينة 3003

 35 31 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 3004

 36 32 القرىشركة أسمنت ام  3005

 37 33 شركة أسمنت العربية 3010
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 34 شركة أسمنت اليمامة 3020

 2 المواد األساسية

38 

 39 35 شركة األسمنت السعودية 3030

 40 36 شركة أسمنت القصيم 3040

 41 37 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 3050

 42 38 شركة أسمنت ينبع 3060

 43 39 المنطقة الشرقيةشركة أسمنت  3080

 44 40 شركة أسمنت تبوك 3090

 45 41 شركة أسمنت الجوف 3091

 1 مجموعة أسترا الصناعية 1212

 3 السلع الرأسمالية

46 

 47 2 شركة بوان 1302

 48 3 شركة الصناعات الكهربائية 1303

 49 4 شركة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري 1330

 50 5 شركة الخزف السعودي 2040

 51 6 شركة الكابالت السعودية 2110

 52 7 شركة األحساء للتنمية 2140

 53 8 شركة أميانتيت العربية السعودية 2160

 54 9 شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 2320

 55 10 الشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية 2360

 56 11 األوسط للكابالت المتخصصة شركة الشرق 2370

 57 12 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 4140

 1 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 4270
 4 الخدمات التجارية والمهنية

58 

 59 2 شركة الخطوط السعودية للتموين 6004

 1 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 2190

 5 النقل

60 

 61 2 الشركة السعودية للخدمات األرضية 4031

 62 3 الشركة السعودية للنقل الجماعي 4040

 63 4 شركة باتك لإلستثمار واألعمال اللوجستية 4110

 64 5 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 4260

 1 مجموعة السريع التجارية الصناعية 1213

 6 السلع طويلة االجل

65 

 66 2 السعودية للتنمية الصناعيةالشركة  2130

 67 3 شركة العبداللطيف لإلستثمار الصناعي 2340

 68 4 شركة الزوردي للمجوهرات 4011

 69 5 مجموعة فتيحي القابضة 4180

 1 مجموعة الطيار للسفر 1810

 7 الخدمات اإلستهالكية

70 

 71 2 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 1820

 72 3 شركة دور للضيافة 4010

 73 4 شركة المشروعات السياحية 4170

 74 5 شركة الخليج للتدريب والتعليم 4290

 75 6 شركة هرفي للخدمات الغذائية 6002

 76 8 اإلعالم 1 شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة 4070
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 77 8 اإلعالم 2 المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق 4210

 1 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 1214

 9 تجزئة السلع الكمالية

78 

 79 2 الشركة المتحدة لإللكترونيات 4003

 80 3 الشركة السعودية للعدد واألدوات 4008

 81 4 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 4050

 82 5 شركة جرير للتسويق 4190

 83 6 فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه شركة 4240

 1 مجموعة صافوال 2050

 10 إنتاج األغذية

84 

 85 2 شركة وفرة للصناعة والتنمية 2100

 86 3 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية 2270

 87 4 شركة المراعي 2280

 88 5 شركة حلواني إخوان 6001

 89 6 للتنمية الزراعيةالشركة الوطنية  6010

 90 7 شركة القصيم القابضة لالستثمار 6020

 91 8 شركة تبوك للتنمية الزراعية 6040

 92 9 الشركة السعودية لألسماك 6050

 93 10 شركة الشرقية للتنمية 6060

 94 11 شركة الجوف الزراعية 6070

 95 12 شركة جازان للتنمية 6090

 1 أسواق عبدهللا العثيم شركة 4001

 11 تجزئة األغذية

96 

 97 2 الشركة السعودية للتسويق 4006

 98 3 مجموعة أنعام الدولية القابضة 4061

 99 4 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 4160

 1 الشركة الكيميائية السعودية 2230

 12 الرعاية الصحية

100 

 101 2 الطبيةشركة المواساة للخدمات  4002

 102 3 شركة دله للخدمات الصحية 4004

 103 4 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 4005

 104 5 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 4007

 105 6 شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 4009

2070 
الشركة السعودية للصناعات الدوائية 

 والمستلزمات الطبية
 106 13 األدوية 1

 1 بنك الرياض 1010

 14 البنوك

107 

 108 2 بنك الجزيرة 1020

 109 3 البنك السعودي لإلستثمار 1030

 110 4 البنك األول 1040

 111 5 البنك السعودي الفرنسي 1050

 112 6 البنك السعودي البريطاني 1060

 113 7 البنك العربي الوطني 1080

 114 8 مجموعة سامبا المالية 1090

 115 9 مصرف الراجحي 1120
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 10 بنك البالد 1140

 البنوك
14 

 

116 

 117 11 مصرف اإلنماء 1150

 118 12 البنك األهلي التجاري 1180

 1 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 2120

 15 االستثمار و التمويل

119 

 120 2 والصناعة شركة عسير للتجارة والسياحة 4080

 121 3 شركة الباحة لإلستثمار والتنمية 4130

 122 4 شركة المملكة القابضة 4280

 1 الشركة التعاونية للتأمين 8010

 16 التأمين

123 

8011 
شركة متاليف وايه أي جي والبنك العربي 

 للتأمين التعاوني
2 124 

 125 3 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 8012

 126 4 شركة مالذ للتأمين التعاوني 8020

8030 
ن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمي

 التعاوني
5 127 

8040 
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين 

 التعاوني
6 128 

 129 7 شركة سالمة للتأمين التعاوني 8050

 130 8 شركة والء للتأمين التعاوني 8060

 131 9 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 8070

 132 10 شركة ساب للتكافل 8080

 133 11 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 8100

 134 12 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 8110

 135 13 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 8120

 136 14 للتكافلشركة األهلي  8130

 137 15 الشركة األهلية للتأمين التعاوني 8140

 138 16 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 8150

 139 17 شركة التأمين العربية التعاونية 8160

 140 18 شركة اإلتحاد التجاري للتأمين التعاوني 8170

 141 19 شركة الصقر للتأمين التعاوني 8180

 142 20 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 8190

 143 21 الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني 8200

 144 22 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 8210

 145 23 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 8230

 146 24 شركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني 8240

 147 25 أكسا للتأمين التعاوني شركة 8250

 148 26 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 8260

 149 27 شركة بروج للتأمين التعاوني 8270

 150 28 الشركة العالمية للتأمين التعاوني 8280

 151 29 شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 8290

 152 30 الشركة الوطنية للتأمين 8300
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 31 شركة أمانة للتأمين التعاوني 8310

 16 التأمين

153 

 154 32 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 8311

 155 33 شركة اإلنماء طوكيو مارين 8312

 1 شركة اإلتصاالت السعودية 7010

 17 اإلتصاالت

156 

 157 2 شركة إتحاد إتصاالت 7020

 158 3 المتنقلة السعوديةشركة اإلتصاالت  7030

 159 4 شركة إتحاد عذيب لإلتصاالت 7040

 1 شركة الغاز والتصنيع األهلية 2080
 18 المرافق العامة

160 

 161 2 الشركة السعودية للكهرباء 5110

 1 الشركة العقارية السعودية 4020

 اراتإدارة وتطوير العق
19 

 

162 

 163 2 شركة طيبة القابضة 4090

 164 3 شركة مكة لإلنشاء والتعمير 4100

 165 4 شركة الرياض للتعمير 4150

 166 5 إعمار المدينة اإلقتصادية 4220

 167 6 شركة البحر األحمر العالمية 4230

 168 7 شركة جبل عمر للتطوير 4250

 169 8 شركة دار األركان للتطوير العقاري 4300

 170 9 المعرفة اإلقتصاديةمدينة  4310

 171 10 شركة األندلس العقارية 4320
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 CGI 2017 الشركات في مؤشر حوكمة الشركات  عملية تقييمخطوات  3.9

 

 

 CGI 2017 مؤشر حوكمة الشركاتعملية التحقق من جودة  3.10

 

 للتحقق من جودة التقييمالمراجعة الداخلية . ١

 

  

النهائيةالنتائجتحليلوتصنيفوترتيب.٦

متوفرهالغيرواإلضافيةالمعلوماتببعضتزويدنالطلبالشركاتمعالتواصل.٥

فرهالمتوالدالئلبإستخدامالشركةحوكمةمستوىلتقييمالتقاريرعلىوالتدقيقالمعلوماتمراجعة.٤

شركة١٧١-تقيميهاالمخططللشركاتالتقاريروالمعلوماتجمع.٣

للتأكدشركتينعلىبتطبقهاذلكوالشركاتتقييمنماذجسالمةوصحةإختبار .٢

)القطاعبحسبالحوكمةآداءتقيمنماذج٣(الشركاتتقييمنماذجتطويرعلىالعمل.١

٣- الشركاتحوكمةمؤشرعملفريقطريقعنإعتمادهاوالنهائيةالمراجعةعمليةتتم

٢- الجودةمسؤولعبرالشركاتحوكمةمؤشرعملفريقطريقعنالشركاتتقيممراجعةعمليةتتم

١- البياناتمحللعبرالشركاتحوكمةمؤشرعملفريقطريقعنالشركاتتقيمعمليةتتم
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 الموشرالمراجعة الخارجية للتحقق من جودة . ٢

 المراجعة الخارجية ١ ٢

 

أصحاب العالقة من المشرعين و الجهات 

 الحكومية:

 الهيئة العامة لإلستثمار 

 هيئة السوق المالية السعودي 

 مؤسسة النقد العربي السعودي 

 وزارة التجارة و اإلستثمار 

المستشارين الخارجيين ضمن فريق عمل مؤشر 

 حوكمة الشركات

 دكتور ستيفن ديفيس 

 شركة كوبيرات لإلستشارات 

 

 المراجعة من قبل

 مطلبات التغذية الراجعة حول معايير التقيي

 

 التحقق من سالمة المعايير و المتغيرات للمؤشر 

 التحقق من منهجية التقييم و التصنيف 

 التحقق من معايير إختيار عينة الشركات 

  عينة عشوائية من التحقق من جودة تقييم

 الشركات

 

البنود التي تمت 

 مراجعتها

 

  CGI 2017تقييم مؤشر حوكمة الشركات المتبعة في نماذج المنهجية  3.11

تزام الشركات في المخصصة لتقييم مدى الالتي تم ذكرها أعاله وفي عملية تقييم الشركات يتم إستخدام أحد النماذج الثالثة 

ها معايير التقييم تتوزع فيجميع تلك النماذج  .وذلك بحسب القطاع الذي تندرج تحته للحوكمة الرشيدةتطبيق الممارسات الجيدة 

كل  حة.الشفافية، حقوق أصحاب المصلحقوق المساهمين، اإلفصاح العام و: مجلس اإلدارة، ربعة مجموعات أساسيةأ تحت

شركة الدرجة اإلجمالية لل تحسب لى درجة لها ونقطه كأع ١٠٠من للشركة تحسب نتيجتها  من هذه المجموعات مجموعة

ذلك والمخصص لكل مجموعة  الوزن األخذ باإلعتبارمع  نقطه كأعلى درجة ١٠٠من ربعة متوسط درجات المجموعات األب

وضحة م أوزان المجموعات  ، بحسب دراسات تجريبية و ممارسات دولية. عدد المعايير المندرجة تحتها ،حسب أهميتها

 كالتالي:

 

 المجموعة وزن المجموعة ٪

 مجلس اإلدارة ٣٥

 حقوق المساهمين ٢٥

 اإلفصاح العام و الشفافية ٣٠

 حقوق أصحاب المصلحة ١٠

 الوزن اإلجمالي للمجموعات األربعة ١٠٠
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 لك الدرجةو توضح ت تحصل عليها الشركة من الممكن أن التيالدرجة النهائية الوزن اإلجمالي للمجموعات األربعة يوضح 

لصادرة عن هيئة من المبادئ ا والتي تم إستقاء معاييرهاالشركة في تطبيق الممارسات الجيدة للحوكمة الرشيدة  تلك التزام

الدرجة اإلجمالية   حيث تتراوحالسوق المالية السعودي، مؤسسة النقد العربي السعودي، و منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية. 

 عني أن أقليدرجة، مما  ١٠٠توضح مدى التزام الشركة في تطبيق الممارسات الجيدة للحوكمة الرشيدة بين صفر الى التي و

مة الرشيدة هي )صفر( وتعني اليوجد أية إلتزام بتطبيق ممارسات الحوك الشركة تحصل عليهاممكن أن ال إجمالية من درجة

 .( وتعني إلتزام تام بتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة١٠٠هي )ممكن أن تحصل عليها الشركة و أعلى درجة 

دى التزام التطبيق. حيث أن المعيار الذي يقيس م الزاميةإضافة الى ذلك، تم تخصيص ثقل لكل معيار وذلك بحسب مستوى 

زامي. و الغرض للتزام الشركة بتطبيق مبدأ إاالمعيار الذي يقيس مدى  منه في يأخذ ثقل أعلى إختياريالشركة بتطبيق مبدأ 

لمعمول بها عالمياً امن توزيع تلك االوزان هو أن يتم تقييم مدى التزام الشركة في تطبيق الممارسات الجيدة للحوكمة الرشيدة 

اع لألنظمة اإللزامية حتى و إن لم تكن إلزامية حيث أننا نسعى لتعزيز ثقافة الممارسات الجيدة للحوكمة الرشيدة و ليس فقط إتب

 .من العقوبات او دفع الغراماتتحمية و التي 

 

 يم.توزيع ثقل المعيار و وزن المجموعة في نماذج التقيو المنهجية المتبعة في التقييم الجدول التالي  يوضح 

 

 .  منهجية التقييم لمجموعات مؤشر حوكمة الشركات٧جدول 
الدرجة 

 اإلجمالية

وزن 

 المجموعة

مجموع نقاط 

 المجموعة
 المجموعة المعيار النقاط المكتسبة

   Y P N #  

١٠٠ 

.١٠٠ ٣٥ 
١٤ ٠ ٠.٢٥ ٠.٥ BoD (m.) 

٢٥ ٠ ٠.٥ ١ BoD (v.) 

.١٠٠ ٢٥ 
NA NA NA ٠ SHR (m.) 

٣٠ ٠ ٠.٥ ١ SHR (v.) 

.١٠٠ ٣٠ 
١٣ ٠ ٠.٢٥ ٠.٥ PD&T (m.) 

٢٢ ٠ ٠.٥ ١ PD&T (v.) 

.١٠٠ ١٠ 
NA NA NA ٠ STR(m.) 

١٣ ٠ ٠.٥ ١ STR(v.) 

  

 : المستخدمة في الجدول أعاله تفسير لإلختصارات

BoD:  Board of Directors مجلس اإلدارة 

SHR: Shareholder rights حقوق المساهمين 

PD&T: Public disclosure and Transparency الشفافيةالعام و اإلفصاح  

STR: Stakeholder rights أصحاب المصلحة حقوق  

m: mandatory compliance تطبيق إلزامي
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v: voluntary compliance تطبيق إختياري  

Y: Yes  للمعياراإلجابة بنعم و تعني تحقيق كامل  

N: No  اإلجابة بال و تعني عدم تحقيق للمعيار 

P: Partial  للمعياراإلجابة ببعض و تعني تحقيق جزئي  

NA: Not Applicable الينطبق 

 

 تصنيف درجات التقييم لمؤشر حوكمة الشركات .٨جدول 
 درجة التقييم تصنيف درجة التقييم وصف اآلداء

 ١٠٠-٩٠ A ممتاز

 ٨٩-٨٠ B جيد جدا  

 ٧٩-٧٠ C جيد

 ٦٩-٦٠ D متدني

 ٦٠أقل من F ضعيف

 

 CGI 2017 : ملخص حول نتائج مؤشر حوكمة الشركاتالرابعالفصل 

  

 CGI 2017 مؤشر حوكمة الشركاتعام لنتائج عرض  4.1

بناء  ذلكولكل شركة  المجموعات األربعة عبارة عن الدرجة التراكمية لدرجات هيالنتائج العامة لمؤشر حوكمة الشركات 

كات في ملخص إحصائي وصفي لنتائج الشر باألعلى. يوضح الجدول التالي تفصيلهكما تم  لكل معيار ىعلى الوزن المعط

 الوسيط باإلضافة الىأعلى درجة تراكمية مسجله للشركات  و أدنى درجة تراكمية يمثل حيث  ٢٠١٧مؤشر حوكمة الشركات 

وضح مدى تو التي  مؤشرأن الدرجات التراكمية للشركات في ال تشير النتائج إلى . حيثو المتوسط و اإلنحراف المعياري

 ٦٧متوسط كأعلى درجة تراكمية ب ٩١كأدنى درجة تراكمية و  ٤٥راوح بين تت تطبيق الشركات لممارسات الحوكمة الرشيدة

شركات ال في درجة ممارسة واضح إختالفتبين لنا هذه النتائج وجود  درجات. ٨ قدره درجة تراكمية و إنحراف معياري

 ما يتمثل آداءبين أو أعلى درجة تراكمية ٦٧الشركات سجلت يتبين لنا أن نصف  الوسيط،بناء على درجة و  .لحوكمة الرشيدةل

طبق الحوكمة ذلك إلى أن الشركات المدرجة بالسوق المالي السعودي و بشكل عام تدرجة مما يعني  ٦٧النصف اآلخر أقل من 

 يق الممتاز.قل الشركات من مستوى التطبيق الجيد الى التطببشكل جيد لكن هناك مساحة كبيره للتطوير و التحسينات لتنت
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  CGI 2017. ملخص إحصائي وصفي لمؤشر حوكمة الشركات ٩جدول 

  
المؤشر 
 التراكمي

مؤشر 
مجالس 
 االدارة

مؤشر 
 المساهمين

مؤشر 
االفصاح 
 والشفافية

مؤشر الصالح 
 العام

N 171 171 171 171 171 المتوفر 

 3 3 3 3 3 المفقود 

 17.65 63.78 74.88 78.28 67.02  المعدل

 15.38 64.10 75.00 79.71 66.90  المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 7.75 8.03 9.52380 11.42817 17.51 

النهاية 
 الصغرى

 44.60 49.28 45.00 16.18 .00 

النهاية 
 العظمى

 90.60 95.00 95.00 91.03 88.46 

 

ن بينما  يعتبر مجلس اإلدارة و حقوق المساهمي مجموعتيفي  "جيد "آداء الشركات يعتبر أننالحظ في الرسم البياني التالي 

يث حموعة حقوق أصحاب المصلحة. مجو"ضعيف" في  الشفافيةو مجموعة اإلفصاح العام  في "مقبول نوعاً ما" اآلداء

لزامية من إعندما تكون المبادئ يكون أفضل ممارسات الحوكمة  في تطبيق الشركات آداء بشكل عام، أنيتضح من النتائج و

  .أو التنظيمية ةمن قبل المشرع او الهيئة الرقابيعلى الشركة  الجهة المشرعة وذلك تفادياً لتسجيل الغرامات او العقوبات

ن المشرع. طالما زام ميغلب عليها صفة اإلل في تلك المجموعتين أن المعايير المستخدمة في قياس المؤشر هنا الجدير بالذكرو

لشركات إتباع يغلب على افإنه  ةسلباً على الشرك لن يؤثرمبادئ هذه ال عدم تطبيق أغلب مبادئ الحوكمة إسترشادية وأن أن

 بقيمة تطبيقها. بأهمية إتباعها وتشعرالمبادئ التي 

، حيث بينما نالحظ أن الشركات يغلب عليها تطبيق الحد األدنى من المبادئ الملزمة بها في مجموعة اإلفصاح العام و الشفافية

إال في و عدم اإلفصاح عنها و نشرها  بسرية تامه و اإلجراءات الهامه مالحظ على أغلب الشركات اإلحتفاظ بالسياساتمن ال

شفافية تزداد أهمية اإلفصاح العام و ال مع العلم أنه في الحوكمة الرشيدة للشركاتمتطلبه من قبل المشرع. كانت حال أنها 

 إتخاذتسهيل المعلومات الهامة وذلك  بمعرفة المصلحةأصحاب  كذلك المستثمرين و لتزويد المهتمين من المساهمين و

لذلك من المهم أن يتم التركيز على هذه المجموعة و اإلفصاح في الوقت المناسب عن المعلومات بدقه و شفافية  ارات.القر

جداً نحو حوكمة رشيده إال أن النتائج تعكس أن هذه المجموعة لم حقوق أصحاب المصلحه مهمه  تطبيق مبادئ أعلى. أيضاً 

غريباً حيث أن جميع المعايير في هذه المجموعة من المؤشر تم إستقاءها من  يتم التركيز عليها من قبل الشركات و هذا ليس

 ن قبل المشرع كما انهامفيها  ةأن الشركات غير ملزم التنميه أية عن منظمة التعاون اإلقتصادي  ومبادئ الحوكمة الصادر

.جداً أن إهتمام الشركات بإتباعها قليل ذلك يعني  حيثلم تكن ضمن المبادئ اإلسترشاديه 
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 CGI 2017 متوسط نتائج الشركات في مؤشر حوكمة الشركات .٤رسم بياني

 

اإلفصاح  ،لمساهمينحقوق ا ،: مجلس اإلدارةالمجموعات األساسية األربعة نتائجتوزيع  أدناه يتضح لنا البيانية الرسومفي   

بيق تط حيث من جيد بشكل تعملحيث يتضح لنا أن الشركات في المتوسط العام والشفافيه و حقوق أصحاب المصلحة. 

 تحسين لىإ بحاجة فهي ، ذلك ومع. المساهمين وحقوق اإلدارة مجلس مبادئ الحوكمة وذلك للممارسات المتعلقة بمجموعة

 .المصلحة أصحابكذلك حقوق و  والشفافية اإلفصاحللممارساتها المتعلقة ب كبير

 

 شركة    ١٧١ل  CGI 2017الدرجات التراكمية لنتائج الشركات في مؤشر حوكمة الشركات  .٥رسم بياني

 



    (CGI 2017) كات تقرير مؤشر حوكمة الشر 2017الفصل الرابع: ملخص حول نتائج مؤشر حوكمة  الشركات 

 

    ٢٠١٨ابريل  ٢٢كلية األعمال بجامعة الفيصل,  –مركز أبحاث حوكمة الشركات  36صفحة | 
 

 

 

 

 شركة  ( ١٧١لمجموعة مجلس اإلدارة )  CGI 2017. نتائج الشركات في مؤشر حوكمة الشركات ٦رسم بياني

 

 (شركة ١٧١)لمجموعة حقوق المساهمين  CGI 2017. نتائج الشركات في مؤشر حوكمة الشركات ٧رسم بياني
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 (شركة  ١٧١لعام و الشفافية )لمجموعة اإلفصاح ا  CGI 2017. نتائج الشركات في مؤشر حوكمة الشركات ٨رسم بياني

 

 (شركة  ١٧١ة حقوق أصحاب المصلحة )لمجموع  CGI 2017. نتائج الشركات في مؤشر حوكمة الشركات ٩رسم بياني
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   CGI 2017 األعلى ترتيباً في مؤشر حوكمة الشركاتالشركات  4.2

لحوكمة اآداء الشركة في تطبيق عن   CGI 2017تم خالل المؤتمر السنوي عرض الشركات األعلى ترتيباً في مؤشر حوكمة الشركات 

اآلداء الجيد  كما تم اإلفصاح عن الشركات العشر ذو أعلى عشرة شركات بحسب النتيجة التراكمية للشركةتم عرض . 2016ي للعام المال

الشفافية و  اإلدارة, حقوق المساهمين, اإلفصاح العام وبحسب نتيجة الشركة في مجموعة مجلس لكل مجموعة من المجموعات األربعة: 

 وضح القوائم المفصح عنها.الجداول التالية ت حقوق أصحاب المصلحة.

 

 بحسب النتيجة التراكمية للشركة  CGI 2017أعلى عشرة شركات في مؤشر حوكمة الشركات . ١٠جدول 

  الشركة رمزها االسم التجاري القطاع

 المواد األساسية

Materials 

 سابك

SABIC 
2010 

 الشركة السعودية للصناعات األساسية

Saudi Basic Industries Corp. 
١ 

 الخدمات التجارية والمهنية

Commercial & 

Professional Svc 

 التموين

Catering 
6004 

 شركة الخطوط السعودية للتموين

Saudi Airlines Catering Co. 
٢ 

 المواد األساسية

Materials 

 سبكيم العالمية

Sipchem 
2310 

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

Saudi international petrochemical co. 
٣ 

 البنوك

Banks 

 استثمار

SAIB 
1030 

 البنك السعودي لإلستثمار

Saudi Investment Bank 
٤ 

 اإلتصاالت

Telecommunication 

 اإلتصاالت

STC 
7010 

 شركة اإلتصاالت السعودية

Saudi Telecom Co. 
٥ 

 المواد األساسية

Materials 

 معادن

MAADEN 
1211 

 العربية السعوديةشركة التعدين 

Saudi Arabian Mining Co. 
٦ 

 إنتاج األغذية

Food & Beverages 

 صافوال

Savola Group 
2050 

 مجموعة صافوال

Savola Group 
٧ 

 المرافق العامة

Utilities 

 كهرباء السعودية

Saudi Electric. 
5110 

 الشركة السعودية للكهرباء

Saudi Electricity Co. 
٨ 

 التأمين

Insurance 

 بوبا العربية

Bupa Arabia 
8210 

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. 
٩ 

 إنتاج األغذية

Food & Beverages 

 المراعي

Almarai 
2280 

 شركة المراعي

Almarai Co. 
١٠ 
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 بحسب نتيجة الشركة في مجموعة مجلس اإلدارة  CGI 2017أعلى عشرة شركات في مؤشر حوكمة الشركات . ١١جدول 

  الشركة رمزها االسم التجاري القطاع

 المواد األساسية

Materials 

 سبكيم العالمية

Sipchem 
2310 

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

Saudi international petrochemical co 
١ 

 المواد األساسية

Materials 

 فيبكو

FIPCO 
2180 

 شركة تصنيع مواد التعبئة و التغليف

Filing and Packing Materials 

Manufacturing Co. 

٢ 

 الخدمات التجارية والمهنية

Commercial & 

Professional Svc 

 التموين

Catering 
6004 

 شركة الخطوط السعودية للتموين

Saudi Airlines Catering Co. 
٣ 

 المواد األساسية

Materials 

 سابك

SABIC 
2010 

 الشركة السعودية للصناعات األساسية

Saudi Basic Industries Corp. 
٤ 

 اإلتصاالت

Telecommunication 

Services 

 اإلتصاالت

STC 
7010 

 شركة اإلتصاالت السعودية

Saudi Telecom Co. 
٥ 

 النقل

Transportation 

 الخدمات األرضية

SGS 
4031 

 األرضيةالشركة السعودية للخدمات 

Saudi Ground Services Co. 
٦ 

 الرعلية الصحية

Health Care 

الكيميائية 

Chemical 
2230 

 الشركة الكيميائية السعودية

Saudi Chemical Co. 
٧ 

 المرافق العامة

Utilities 

 كهرباء السعودية

Saudi Electric. 
5110 

 الشركة السعودية للكهرباء

Saudi Electricity Co. 
٨ 

 اإلستهالكية األساسيةالسلع 

Consumer Staples 

جازدكو 

JAZADCO 
 شركة جازان للطاقة و التنمية 6090

Jazan Energy and Development Co. 
٩ 

 السلع اإلستهالكية الكمالية

Consumer Durables & 

Apparel 

 مجموعة السريع

AlSorayai 

Group 

1213 
 مجموعة السريع التجارية الصناعية

Al Sorayai Trading and Industrial Group 
١٠ 
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 بحسب نتيجة الشركة في مجموعة حقوق المساهمين CGI 2017أعلى عشرة شركات في مؤشر حوكمة الشركات . ١٢جدول 

  الشركة رمزها االسم التجاري القطاع

 الخدمات التجارية والمهنية

Commercial & Professional 

Svc 

 التموين

Catering 

 الخطوط السعودية للتموينشركة  6004

Saudi Airlines Catering Co. ١ 

 المواد األساسية

Materials 

 سابك

SABIC 

 الشركة السعودية للصناعات األساسية 2010

Saudi Basic Industries Corp. 
٢ 

 إنتاج األغذية

Food & Beverages 

 المراعي

Almarai 

 شركة المراعي 2280

Almarai Co. 
٣ 

 األساسيةالمواد 

Materials 

 الصحراء

Sahara 

 شركة الصحراء للبتروكيماويات 2260

Sahara Petrochemical Co. 
٤ 

 المواد األساسية

Materials 

 شركة إتحاد مصانع األسالك ASLAK 1301أسالك 

United Wire Factories Co. 
٥ 

 اإلتصاالت

Telecommunication 

Services 

 اإلتصاالت

STC 

 اإلتصاالت السعوديةشركة  7010

Saudi Telecom Co. ٦ 

 المواد األساسية

Materials 

 معادن

Maaden 

 شركة التعدين العربية السعودية 1211

Saudi Arabian Mining Co. 
٧ 

 إنتاج األغذية

Food & Beverages 

 صافوال

Savola Group 

 مجموعة صافوال 2050

Savola Group 
٨ 

 البنوك

Banks 

 الرياض

Riyad 

 بنك الرياض 1010

Riyad Bank 
٩ 

 المرافق العامة

Utilities 

 كهرباء السعودية

Saudi 

Electric. 

 الشركة السعودية للكهرباء 5110

Saudi Electricity Co. ١٠ 
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 بحسب نتيجة الشركة في مجموعة اإلفصاح العام و الشفافية CGI 2017أعلى عشرة شركات في مؤشر حوكمة الشركات . ١٣جدول 

  الشركة رمزها االسم التجاري القطاع

 التأمين

Insurance 

 بوبا العربية

Bupa Arabia 
8210 

 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. 
١ 

 إنتاج األغذية

Food & Beverages 

 صافوال

Savola 

Group 

2050 
 مجموعة صافوال

Savola Group 
٢ 

 البنوك

Banks 

 استثمار

SAIB 
1030 

 البنك السعودي لإلستثمار

Saudi Investment Bank 
٣ 

الخدمات التجارية 

 والمهنية

Commercial & 

Professional Svc 

 التموين

Catering 
6004 

 شركة الخطوط السعودية للتموين

Saudi Airlines Catering Co. 
٤ 

 المواد األساسية

Materials 

 سابك

SABIC 
2010 

 الشركة السعودية للصناعات األساسية

Saudi Basic Industries Corp. 
٥ 

 إنتاج األغذية

Food & Beverages 

 المراعي

Almarai 
2280 

 شركة المراعي

Almarai Co. 
٦ 

 المواد األساسية

Materials 

 معادن

Maaden 
1211 

 شركة التعدين العربية السعودية

Saudi Arabian Mining Co. 
٧ 

 التأمين

Insurance 

 الدرع العربي

Arabian 

Shield 

8070 
 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

Arabian Shield Cooperative Insurance Co. 
٨ 

 التأمين

Insurance 

شركة ميتالف إي 

 جي العربي

METLIFE 

AIG ANB 

8011 
 شركة ميتالف و إي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني

MetLife AIG ANB Cooperative Insurance Co. 
٩ 

 البنوك

Banks 

NCB 

 األهلي
1180 

 البنك األهلي التجاري

National Commercial Bank 
١٠ 
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 بحسب نتيجة الشركة في مجموعة حقوق أصحاب المصلحة CGI 2017أعلى عشرة شركات في مؤشر حوكمة الشركات  .١٤جدول 

  الشركة رمزها االسم التجاري القطاع

 اإلتصاالت

Telecommunicatio

n Services 

 اإلتصاالت

STC 
7010 

 شركة اإلتصاالت السعودية

Saudi Telecom Co. 
١ 

 المواد األساسية

Materials 

 سابك

SABIC 
2010 

 الشركة السعودية للصناعات األساسية

Saudi Basic Industries Corp. 
٢ 

 المواد األساسية

Materials 

 سبكيم العالمية

Sipchem 
2310 

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

Saudi international petrochemical co. 
٣ 

الخدمات التجارية 

 والمهنية

Commercial & 

Professional Svc 

 التموين

Catering 
6004 

 شركة الخطوط السعودية للتموين

Saudi Airlines Catering Co. 
٤ 

 البنوك

Banks 

 الراجحي

Al Rajhi 
1120 

 مصرف الراجحي

Al Rajhi Bank 
٥ 

 البنوك

Banks 

 استثمار

SAIB 
1030 

 البنك السعودي لإلستثمار

Saudi Investment Bank 
٦ 

 المواد األساسية

Materials 

 معادن

Maaden 
1211 

 شركة التعدين العربية السعودية

Saudi Arabian Mining Co. 
٧ 

 المرافق العامة

Utilities 

 السعوديةكهرباء 

Saudi Electric. 
5110 

 الشركة السعودية للكهرباء

Saudi Electricity Co. 
٨ 

 البنوك

Banks 

 الرياض

Riyad 
1010 

 بنك الرياض

Riyad Bank 
٩ 

 البنوك

Banks 

NCB 

 األهلي
1180 

 البنك األهلي التجاري

National Commercial Bank 
10 
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 نتائج المؤشر بحسب القطاع تحليل  4.3

ممارستها  آداء القطاعات في إختالف مالحظةكن من عمل مقارنة بين القطاعات ولنتم للبيانات بحسب القطاع قمنا بعمل تحليل 

جات المسجلة يتضح أن الدرلكل قطاع في مؤشر حوكمة الشركات.  متوسط النتائج التراكمية للحوكمة. يوضح الرسم البياني التالي

درجة بين  بينما أعلى متوسط .السلع الرأس مالية و قطاع التأميندرجة بين القطاعات وهي لقطاع متوسط كأقل  ٦٤تتراوح بين 

طاع إدارة و يتضح أن قطاع الصحة و ق قطاع النقل.المهنية و تجارية والخدمات اللقطاع التجزئة و درجة وذلك  ٧١القطاعات هو 

قطاعات ذو القطاعات بينما قطاع البنوك و اإلتصاالت يقع ضمن ال متوسط درجات منخفضة نسبياً مقارنة ببقيةتطوير العقارات 

   المتوسط درجات أعلى نسبياً مقارنة ببقية القطاعات.

 

  CGI 2017شر حوكمة الشركات مؤللقطاعات في  . متوسط النتائج التراكمية١٠رسم بياني

 

 

 

 



    (CGI 2017) كات تقرير مؤشر حوكمة الشر 2017الفصل الرابع: ملخص حول نتائج مؤشر حوكمة  الشركات 

 

    ٢٠١٨ابريل  ٢٢كلية األعمال بجامعة الفيصل,  –مركز أبحاث حوكمة الشركات  44صفحة | 
 

 

حوكمة الشركات  مؤشر نتائج القطاعات فيمتوسط التالي يوضح الرسم البياني     CGI 2017 الحظ أن ن. مجموعة مجلس اإلدارةل 

درجة. ومن  ٥٨و األعلى هي  ٧١درجات هذه المجموعة يعتبر مرتفع مقارنة بالدرجة التراكمة للمؤشر حيث أن الدرجة األدنى هي 

لى مدى صرامة و احيث يعزى ذلك  المالحظ أن متوسط درجات قطاعي التأمين و البنوك هو األقل من بين القطاعات، ال غرابة في ذلك

ي القطاع العام المطبق دقة نماذج التقييم المخصصة لهذين القطاعين حيث أن المعايير المستخدمة في تقييم هذين القطاعين أكثر منها ف

مة مقارنة ببقية وكعلى بقية القطاعات. ومن المالحظ أيضاً، أن قطاع النقل و اإلتصاالت و الطاقة هم األعلى في متوسط درجات الح

 القطاعات. 

 

 مجموعة مجلس اإلدارةل CGI 2017مؤشر حوكمة الشركات  نتائج القطاعات في. متوسط ١١رسم بياني

 

 

 

 

 



    (CGI 2017) كات تقرير مؤشر حوكمة الشر 2017الفصل الرابع: ملخص حول نتائج مؤشر حوكمة  الشركات 

 

    ٢٠١٨ابريل  ٢٢كلية األعمال بجامعة الفيصل,  –مركز أبحاث حوكمة الشركات  45صفحة | 
 

 

حوكمة الشركات  مؤشر نتائج القطاعات فيمتوسط  ، فهو يوضحالتاليبالنسبة للرسم البياني  CGI 2017 ق المساهمين. مجموعة حقول 

اعي البنوك كأعلى درجة. حيث أن متوسط درجات قط ٧٩كأدنى درجة  الى  ٧٠نالحظ أن متوسط  درجات هذه المجموعة يتراوح بين 

طاع السلع الرأسمالية درجة.  بينما القطاعات األقل هي ق ١٠٠من  ٧٩و الخدمات التجارية هي األعلى من بين القطاعات بمتوسط مقدارة 

ن مالحظة أن درجة. بشكل عام، من الممك ٧٢الى  ٧١و قطاع التغذية وذلك بمتوسط درجات تتراوح بين  و قطاع التطوير العقاري

كثر، نحن قمنا التباين ليس كبيراً بين متوسط درجات القطاعات على خالف ماالحظناه في مجموعة مجلس اإلدارة. و لتوضيح ذلك أ

 ٣١عودي، حيث أن بناء على المبادئ الصادرة عن مؤسسة النقد العربي الس معياراً الى نموذج تقييم قطاع البنوك وذلك ٦٥بإضافة 

ين. ذلك يوضح كيف أن منها فقط متعلقة بمجموعة حقوق المساهم ٧معياراً من تلك المعايير اإلضافية متعلقة بمجموعة مجلس اإلدارة و 

كان أداء القطاع جيد  ن هو األقل من بين القطاعات  بينماتلك المعايير أثرت على درجة قطاع البنوك في مجموعة مجلس اإلدارة حيث كا

 في مجموعة حقوق المساهمين.  
  

 حقوق المساهمين مجموعة ل CGI 2017مؤشر حوكمة الشركات  نتائج القطاعات في. متوسط  ١٢رسم بياني
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بشكل مجموعة اإلفصاح العام و الشفافية. ل CGI 2017حوكمة الشركات  مؤشر نتائج القطاعات فيمتوسط التالي يوضح الرسم البياني 

درجة.حيث توضح تلك  ١٠٠كأعلى درجة من  ٦٩كأدنى درجة  الى  ٥٦عام، نالحظ أن متوسط  درجات هذه المجموعة يتراوح بين 

هذه المجموعة. و النتائج الى وجود بعض الممارسات الغير جيده و التي تخص اإلفصاح العام و الشفافية أدت إلى تدني درجات التقييم في 

بينما  ٦٩بالنظر الى القطاعات نالحظ أن قطاعي البنوك و الخدمات التجارية هما األعلى في هذه المجموعة وذلك بمتوسط درجات قدره 

 درجة.    ٥٩الى  ٥٦قطاع السلع الرأسمالية والرعاية الصحية و الطاقة والمرافق العامه هم األدنى بمتوسط درجات تتراوح بين 

 

 

 

 اإلفصاح العام و الشفافيةمجموعة ل CGI 2017مؤشر حوكمة الشركات  نتائج القطاعات في. متوسط ١٣رسم بياني
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اب أصحمجموعة حقوق ل CGI 2017حوكمة الشركات  مؤشر نتائج القطاعات فيمتوسط  ، فهو يوضحالتاليبالنسبة للرسم البياني 

كأدنى  ٧ن المجموعة حيث تشير النتائج الى أن متوسط  درجات هذه المجموعة يتراوح بيالمصلحة. نالحظ تدني كبير في درجات هذه 

ما قطاعي درجة. قطاع البنوك و اإلتصاالت هو األفضل من بين القطاعات في هذه المجموعة بين١٠٠كأعلى درجة من   ٣٣درجة  الى 

ة لنا، حيث أننا قمنا بتطوير جه مدهشه نوعا ما لكن ليست بالمستغربه بالنسبالتأمين و السلع الرأسمالية هم األدنى. بالتأكيد تعتبر هذه  النتي

تكن صادرة عن  معايير المؤشر و إضافة هذه المجموعة بناء على مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية و لم

ة الصادرة عن الهيئة حيث إستخدمنا مبادئ الحوكم ٢٠١٦خالل العام هيئة السوق المالية السعودي وذلك وفقاً لتقييمنا للشركات عن آدائها 

ن الدرجات المتدنية بشكل عام، ممكن مالحظة أ  قبل بدء الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة المحدثة. ٢٠١٦و المتفقة مع آداء الشركات لعام 

 بادئ الحوكمة كمبدأ التزام فقط. في هذه المجموعة عباره عن عالمة واضحه تشير إلى أن الشركات تقوم بتطبيق م

 

 حقوق أصحاب المصلحةمجموعة ل CGI 2017مؤشر حوكمة الشركات  نتائج القطاعات في. متوسط ١٤رسم بياني
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 لنتائج مؤشر حوكمة الشركات بحسب حجم الشركات  تحليل  4.4

 ١٨ى ال ١٥ البيانية والرسومات ٣ رقم جدولالحسب حجم الشركات كما هو موضح في ب تمت مقارنة نتائج المؤشر

 : كالتالي لتصنيفات هي. ا٢٠١٦لعام  لهاوذلك بناء على القيمة السوقية  الشركات تصنيف عملنا على حيث ,

  كبرىشركات 

 شركات متوسطة الحجم 

 ة الحجمشركات صغير 

 حيث أن سعودي لاير مليار 23 قدره بمتوسطو سعودي لاير تريليون 4 يقاربما  لشركاتل األصول إجمالي أنوجدنا 

ا بتقسيم قمن ,شركة 171المكونة من ولعينة الشركات  اإلنحرافي للتوزيع ونتيجة. سعودي لاير ملياري الوسيط هو

 أن الشركاتحيث . مجموعات ثالث إلى التصنيف لتحديد 40 و 60وذلك بإعتماد النسب  النسب الشركات بحسب

ركة. أما ش 69سعودي و عددها  لاير مليار 2.6في المئة تمثل الشركات الكبرى و إجمالي أصولها هو  60ألعلى من ا

 ألصولا إجماليحيث أن  شركة 34 بالمئة تمثل الشركات المتوسطة الحجم وعددها  40و  60الشركات الواقعة بين 

 1.5ا هو و إجمالي أصوله بالمئة 40شركات األقل من أما ال. سعودي لاير مليار 2.6 من أقلو مليار 1.5 أعلى من

 .شركة 68 وعددها تمثل الشركات الصغيرة الحجم و  سعودي لاير مليار

 

الل خمن و ، CGI 2016تقرير مؤشر حوكمة الشركات  في تم نشرهاالتي والماضي  العام دراسة نتائج غرار وعلى

 الصغيرة تبالشركا مقارنة أفضل بحوكمة تتمتع الحجم والمتوسطة الكبرى الشركات أنيتضح أيضاً  نتائج هذا العام

 المقارنة نأ إضافة الى. والصغيرة الكبيرة الشركات بين نقاط سبعحيث أن الدرجة التراكمية ترتفع بمقدار . الحجم

في  كبرأتبدو  والكبيرة الصغيرة الشركات بين الفجوةتدعم نفس النتيجة حيث لوحظ أن  األربعة بحسب المجموعات

 من أفضل يكون آدائها الكبرى الشركاتكما إتضح أن . عنها في بقية المجموعات والشفافية العام اإلفصاحمجموعة 

بيق تط , يمكننا مالحظة أن مستوىبشكل عام. الصغيرة بالشركات مقارنة المصلحة أصحاب حقوقاإلهتمام ب حيث

 لشركات. يختلف بحسب حجم ا الشركات لممارسات الحوكمة الرشيدة
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موزع حسب حجم  CGI 2017في مؤشر حوكمة الشركات  . متوسط النتائج التراكمية للشركات١٥رسم بياني

 الشركة

 

 

( موزع CGI 2017. متوسط نتائج الشركات في مجموعة مجلس اإلدارة في مؤشر حوكمة الشركات ١٦رسم بياني

 حسب حجم الشركات

 

  

64 66
71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

صغير متوسط كبير

76 78 80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

صغير متوسط كبير



    (CGI 2017) كات تقرير مؤشر حوكمة الشر 2017الفصل الرابع: ملخص حول نتائج مؤشر حوكمة  الشركات 

 

    ٢٠١٨ابريل  ٢٢كلية األعمال بجامعة الفيصل,  –مركز أبحاث حوكمة الشركات  50صفحة | 
 

 

( CGI 2017. متوسط نتائج الشركات في مجموعة حقوق المساهمين في مؤشر حوكمة الشركات ١٧رسم بياني

 موزع حسب حجم الشركة

 

 

 CGI. متوسط نتائج الشركات في مجموعة اإلفصاح العام و الشفافية في مؤشر حوكمة الشركات ١٨رسم بياني
 ( موزع حسب حجم الشركة2017
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 CGI. متوسط نتائج الشركات في مجموعة حقوق أصحاب المصلحة  في مؤشر حوكمة الشركات ١٩رسم بياني
 ( موزع حسب حجم الشركة2017

 

 

 لنتائج مؤشر حوكمة الشركات مقارنة مع نتائج مؤشر حوكمة الشركات للعام الماضي   تحليل  4.5

 تائج مؤشر العامن بين نتائج العام الماضي والمؤشر  درجة في رتغي هناك أي كانما إذا  لمعرفة االتجاه تحليل أجرينا

 متضمنو ال CGI 2016 في العام الماضيوذلك لعينة الشركات التي تم تقييمها في مؤشر حوكمة الشركات الحالي 

 ١٧١ ات الـالشركا مندرجة أيضاً ضمن ما إذا كانت جميعه 92المقارنة, تم فحص الشركات الـ للتأكد منو  شركة. ٩٢

اضي تم تمت مالحظة أن أحد الشركات التي تم تقييمها في العام الم. CGI 2017 الحاليمؤشر حوكمة الشركات في 

قارنة على لتكون الم شركة ٩١على  ستشمل عينة المقارنة ، لذلك (تداول) السوق المالي السعودي منإلغاء إدرجها 

يعطي العامين  لكال التراكمي المعدل نيوضح نتائج المقارنة حيث أ أدناه البياني الرسم. نفس الشركات خالل العامين

 تقريباً.  نفس النتيجة

 

ا أننا قمنا بإضافة من المالحظ أنه في المتوسط الشركات خالل هذا العام لديها درجات آداء أقل حيث أنه من المعلوم لدين

إضفياً أي  رامتغي ٥٠ يقارب ما مين حيث تمت إضافةمعايير إضافيه خالل هذا العام بما يخص قطاع البنوك وقطاع التأ

 . العام اهذ أقل النسب متوسط يكون أن المتوقع منطبيق قيود أكبر في عملية التقييم لذا كان بمعنآ آخر تم ت

 

 في صغيرا سناتح يعني وهذا. بشكل عام نجد أن نتائج مؤشر هذا العام مقاربه جداً لنتائج متوسط مؤشر العام الماضي

   .اإلضافية المعايير تجاهلنا في حال الماضي بالعام مقارنة CGI درجة
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 كانت يالماض العام فياإلدارة  مجلس مجموعةالدرجة المتوسطة ل نالحظ أن بحسب المجموعات المقارنة نتائجمن 

سببه الى  وهذا التغيير الطفيف في الدرجة يعزى ٨٠ هي أما نتيجة الدرجة المتوسطة لهذا العام ، ١٠٠ أصل من ٨٢

 مجموعةل ةوسطمتال درجةال نالحظ إنخفاض في ، وبالمثل التقييم. عملية في أكبر دقة التي أضافت اإلضافية المعايير

 نالحظ بينما والسيما أن للمعايير اإلضافيه تأثيراً في ذلك.درجة  ٧٨ بينما هي اآلن ٨١ حيث كانت المساهمين حقوق

 يعني هذاو. لهذا العام ٦٦ و أصبحت ٥٩ حيث كانت والشفافية العام اإلفصاحمجموعة ل ةمتوسطال درجةال إرتفاع في

ر اإليجابي لدور الرقابات من كيانات مستقله األث يكون قدو  ممارساتها بعمل التطويرات في تقوم الشركات بعض أن

 اضحو انخفاضظهر عليها  أصحاب المصلحة حقوق لمجموعةالدرجة المتوسطة  ومن الجدير بالذكر هنا أنفي ذلك! 

 الممارسات نع بحثناوذلك ألننا قمنا بعملية أكثر صرامة و دقة لهذه المجموعة خالل هذا العام حيث  ٢٤ إلى ٣٢ من

  .فقط االمتثال بيان من بدال األدلة على القائمة

للعامين الماضيين  تقييم آداء الشركاتالسيما أن عملية مراجعة و CGI 2018في نتائج المؤشر القادم  أكبر تأثيًرا نتوقع

ا من قبل نفس المبادئ الصادرة من هيئة السوق المالية السعودي وذلك قبل صدور التحديث الجديد له إعتمدت على 

 الهيئة. 

  CGI 2017مع   CGI 2016 مقارنة متوسط النتائج لمجموعة من الشركات في المؤشر. ٢٠ رسم بياني
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   CGI 2017ها في مع نتائج CGI 2016لرسم البياني التالي يقارن الدرجات التراكمية لذات العينة التي تم تقييمها في ا

فات كبيرة في أن درجة الوسيط  واإلنحراف المعياري تكاد تكون متماثله مما يعني انه التوجد هناك إختال من المالحظ

 ممارسات الحوكمة بين العامين.

 CGIمع نتائجها في  CGI 2016.  مقارنة الدرجات التراكمية لذات العينة التي تم تقييمها في ٢١ بياني رسم
2017  

  

CGI 2016 CGI 2017 

ع نتائجها في م CGI 2016الرسم البياني التالي يقارن درجات مجموعة مجلس اإلدارة لذات العينة التي تم تقييمها في 

CGI 2017   حراف المعياري المالحظ أن درجة الوسيط أقل بقليل وذلك نتيجة للمعايير اإلضافية كما نالحظ أن اإلن من

 أعلى قليالً.

 CGIمع نتائجها في  CGI 2016.  درجات مجموعة مجلس اإلدارة لذات العينة التي تم تقييمها في ٢٢ رسم بياني
2017 
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CGI 2016 CGI 2017 

مع نتائجها  CGI 2016الرسم البياني التالي يقارن درجات مجموعة حقوق المساهمين لذات العينة التي تم تقييمها في 

ظ أن وذلك نتيجة للمعايير اإلضافية كما نالح ٧٣إلى  ٨١من المالحظ أن درجة الوسيط قلت من   CGI 2017في 

 اإلنحراف المعياري هو أفضل مماكان عليه العام الماضي.

مع  CGI 2016.  درجات مجموعة مجموعة حقوق المساهمين لذات العينة التي تم تقييمها في ٢٣رسم بياني

 CGI 2017نتائجها في 

  

CGI 2016 CGI 2017 

 

مع  CGI 2016ي فالرسم البياني التالي يقارن درجات مجموعة اإلفصاح العام و الشفافية لذات العينة التي تم تقييمها 

عياري كما نالحظ أن اإلنحراف الم ٦٧إلى  ٥٩أن درجة الوسيط إرتفعت من  من المالحظ   CGI 2017نتائجها في 

 أيضاً أفضل مماكان عليه العام الماضي.
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 CGI 2016.  درجات مجموعة مجموعة اإلفصاح العام و الشفافية لذات العينة التي تم تقييمها في ٢٤رسم بياني

 CGI 2017مع نتائجها في 

  

CGI 2016 CGI 2017 

مع  CGI 2016الرسم البياني التالي يقارن درجات مجموعة حقوق أصحاب المصلحة لذات العينة التي تم تقييمها في 

 ٣٢ن من المالحظ أن درجة الوسيط هي أقل مماكانت عليه العام الماضي حيث قلت من م   CGI 2017نتائجها في 

 .٢٤إلى 

 CGI 2016.  درجات مجموعة مجموعة حقوق أصحاب المصلحة لذات العينة التي تم تقييمها في ٢٥رسم بياني

 CGI 2017مع نتائجها في 

  

CGI 2016 CGI 2017 

 

 الضعف العامة المستنتجة من نتائج المؤشر القوة ونقاط  4.6
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يدة لممارسات الحوكمة الرش الشركةإتباع و تطبيق مدى CGI Scoreمؤشرحوكمة الشركات  الشركة في درجة تعكس

و إتباع أفضل أسواء باإللتزام بتطبيق المبادئ الصادرة عن هيئة سوق المال السعودي و مؤسسة النقد العربي السعودي 

اهمين وأصحاب اإلهتمام بحقوق المسكذلك الممارسات العالمية في ممارسات مجلس اإلدارة واإلفصاح العام والشفافية و

ناك حاجة إلى ه إال أن جيد بشكل تعمل الشركات حوكمة أنظمة أنالى تشير نتائج تقييم الشركات كل عام, بش المصلحة.

 . اتحرص الشركات على عمل التحسينات الالزمة وزيادة الوعي بتطبيق أفضل الممارس

لدروس االى  باإلضافةاألربعة  لكل مجموعة من المجموعات األساسية الضعفنقاط القوة و الجزء التالي يستعرض 

  .لمؤشرالمستفادة من نتائج ا

 

 

 ملخص إحصائي للدرجات التراكمية والجزئية في مؤشر حوكمة الشركات. ١٥جدول 

 
متوسط درجة 

 الحوكمة
درجة مجموعة 
 مجلس اإلدارة

 درجة مجموعة
 حقوق المساهمين

 درجة مجموعة
اإلفصاح العام 

 والشفافية

 درجة مجموعة
حقوق أصحاب 

 المصلحة

 171 171 171 171 171 عدد الشركات

 17.66 63.78 74.89 78.29 67.02 المتوسط

 15.38 64.10 75.00 79.71 66.90 الوسيط

 17.51 11.43 9.52 8.04 7.75 اإلنحراف المعياري

 0.00 16.18 45.00 49.28 44.60 األدنى

 88.46 91.03 95.00 95.00 90.60 األعلى

 
 

 اإلدارةمجلس   4.6.1

مبادئ المتعلقة الشركة لنقيس مدى إلتزامها بتطبيق ال لتقييم معياراً  ٦٥ استخدمنافي نموذج التقييم لهذه المجموعة 

 وثائقوال ألدلةا الدرجات لكل معيار من هذه المعايير يتم جمع وخالل عملية التقييم وإعطاء. اإلدارة مجلسممارسات ب

 CGIفي المؤشر  لنتائج الشركات والضعف القوة نقاط نناقشفيمايلي . التقييم باألدلةالمتوفره عن الشركة ليتم توثيق 

 .مستقللمجموعة مجلس اإلدارة بشكل وذلك   2017

 .درجات ٨ قدره معياري انحراف مع ١٠٠ أصل من ٧٨ هولمجموعة مجلس اإلدارة  الحسابي المتوسطنالحظ أن 

لذكر هنا الجدير با. وذلك لممارساتها المتعلقة بمجلس اإلدارة +C ةدرج سجلتفي المتوسط  الشركات أن يعني وهذا

 أن درجة هذه المجموعة هي األعلى من بين بقية المجموعات. 

م تقييمها في هذا التي ت الشركات غالبية أن لنا تبين 2016 المالية عن السنةلشركات ل المتاحة لوثائقمراجعتنا ل خالل

 :بشكل جيد يلي ما حققت قد المؤشر

 لمجلسلدى ا مما يبين أن للشركة جيدة عمل وخطة شاملة إستراتيجية بإعداد اإلدارة مجلس يقومعلى األغلب • 

 .الشركة استراتيجية على والموافقة واستعراض لتوجيه واضحة مسؤولية

 .الخاص ألدائه منتظمة تقييمات بإجراء اإلدارة مجلس يقومعلى األغلب  •
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 عليها رافإلشا دعواقتحديد ومن قبل مجلس اإلدارة  خليةدالا للرقابة مةظنأ إنشاء على األغلب يتم•

 إلدارةا مجلس أعضاء تشمل التيو " المصالح تضارب" سياسةإعتماد بتجهيز و اإلدارة مجلس على األغلب يقوم 

 العالقة. ذات األطراف مع والمعامالت

  بالشركة خاص کمةوح إعداد نظام على األغلب يتم •

ركة للش سألساا ماظلنا في ضحةوا و معينة راءاتجوإ رمعاييو تسياسا وضعب اإلدارة مجلس يقومعلى األغلب  •

 عملهم و مبادئ عضائهأ بنتخاوا دارةإلا سمجل خاصة بتكوين يحدد فيه بنود

  ومبادئ ئهأعضا وانتخاب اإلدارة مجلس بتكوين المتعلقة واإلجراءات والمعايير السياسات عرضعلى األغلب يتم 

 .العمومية الجمعية في للموافقة عملهم

 بشكل بوضوح و التأسيس عقد في موصوفة ومسؤولياته وواجباته اإلدارة مجلس صالحياتعلى األغلب تكون  •

 .العامة بالجمعية الخاصة الصالحيات عنمستقل 

 التنفيذيين يرغال باألعضاء بدءاً  األعضاء لجميع توجيهية إجراءات بإعداد على األغلب تقوم مجالس إدارة الشركات •

 .منها والقانونية المالية الجوانب سيما ال ، الشركة أعمال على التعرف على لمساعدتهموذلك  ،

 وال ، نواتس 3 عن تزيد لمدة االقتراض يمكن ال أنه على تنص التي القاعدة مع اإلدارة مجلسيتوافق على األغلب  •

 . التأسيس عقد بموجب بذلك مصرًحا يكن لم ما ،  ديونها إلغاء أو رهنها أو العقارات بيع يمكن

 .الشركات حوكمة مبادئ مع يتوافق  عضوية هيكل اإلدارة مجلس يمتلكعلى األغلب  •

 أن ىعل ينص النظام على األغلب يتم تحديد مدة العضوية في مجالس إدارة الشركات في النظام األساس حيث 

 . و يتم إتباع ذلك في الممارسة التطبيقية أيضاً  أقصى كحد سنوات 3 هي خدمة عضوية مجلس اإلدارة مدة

 .العام المدير أو التنفيذي المدير عن مختلف فرد هو في الشركات اإلدارة مجلس رئيسعلى األغلب  •

ا الى بشكل واضح صفة إنتهاء العضوية في مجلس اإلدارة و مايدعو للشركات األساس النظام يحددعلى األغلب  •

 اإلخالل بها.

 اإلدارة مجلس في ممثل تعيين له يحق الذي االعتباري الكيان أن على للشركات األساس النظام ينصعلى األغلب  •

 .اإلدارة مجلس في آخرين ألعضاء التصويت يمكنه ال

 دئمبا تحديد و ءةالتي من شأنها مساعدة المجلس للقيام بواجباته بكفا نللجااكوين تب اإلدارة يقوم مجلسعلى األغلب  •

 جنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافئات.بها، ذلك يتضمن ل لخاصةا للعما

  مكافأة معايير األساس النظام يتضمنكما  ؛ تنفيذيين غيرال األعضاء من بالكامل المكافآت لجنة تتكونعلى األغلب 

 .دارةاإل مجلس أعضاء

 .الرئيس من طلب على بناء العادية جتماعاتهإ اإلدارة مجلس يعقدعلى األغلب  •

 

 حقوق المساهمين  4.6.2
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تطبيق المبادئ ب مدى إلتزام الشركة ليتم قياسالشركة  لتقييم معياراً  ٣٦ استخدمنافي نموذج التقييم لهذه المجموعة 

من أصل  ٧٥ هو المساهمين حقوق لمجموعة الحسابي المتوسطبصفة حسابية نالحظ أن . المساهمين بحقوقالمتعلقة 

عة مجمو درجة من جداً  قريبة درجة المتوسط أن من الرغم على. درجة ٩.٥هو  المعياري االنحرافدجة و  ١٠٠

 بعض تحتاج ذال .الشركات بين أكبر تباينوجود  إلى يشير مما نسبياً  مرتفع المعياري اإلنحراف أن إال مجلس اإلدارة

 الشركاتأن  مجموعة حقوق المساهميننتائج لنا  تبينبشكل عام، . المساهمين حقوق ممارساتها في تحسين إلى الشركات

لى نتائج الشركات و بالتركيز ع. المساهمين بحقوق المتعلقة للمبادئ امتثالها حيث من تقع ضمن الفئة )ج( في المتوسط

والتي  مجموعة حقوق المساهمين بشكل مستقل، إتضحت لنا بعضاً من النقاط المشتركة بين الشركاتلكل معيار في 

 CGI 2017تتشارك في تطبيقها بشكل جيد حيث باإلمكان إعتبارها نقاط قوة لممارسات حوكمة الشركات في المؤشر

 :وهي كالتالي

ارسة جميع و اإلحتياطات الالزمة لضمان مم يتضمن النظام األساسي للشركات و لوائحها الداخلية اإلجراءات •

 المساهمين لحقوقهم النظامية. 

؛  اويةيسمح لجميع األسهم المكونة لرأس مال الشركة بالحق في الدخول في المساهمة بطريقه عادلة ومتس •

يزات يحق للمساهمين الذين يملكون جميع األسهم طرح األسئلة والحصول على المعلومات دون وجود أي تح

 د مصالح الشركة.ض

نه على األغلب تقوم الشركة باإلهتمام بموقعها اإللكتروني من حيث توفر المعلومات المفيدة للمستثمرين كما ا •

تخصص الشركة صفحة خاصة بحوكمة الشركات في موقعها اإللكتروني و كذلك قسم منفصل في تقريرها 

 السنوي.

 باللغتين العربية و اإلنجليزية.تقريرها السنوي  بإصدار الشركات على األغلب، تقوم •

ع مدير صل مكما يتم توفير معلومات التوا عالقات المستثمرينعلى األغلب، لدى الشركات إدارة متخصصة ب •

 ة اإللكتروني.  اإلدارة في موقع الشرك

 ها اإللكتروني.لعالقات المستثمرين في موقع مخصصة  على األغلب، تخصص الشركات صفحة •

ة األشهر خالل الستمرة واحدة في السنة على األقل  العموميةللجمعية  إجتماعتعقد الشركات على األغلب،  •

  التالية النتهاء السنة المالية للشركة

  المحاسب القانوني الحق في طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية إن دعى األمر لذلكلدى  •

المر الحق في طلب عقد اجتماع جمعيه عموميه ان دعى ا % من رأس مال الشركه٥لدى المساهم الذي يملك  •

 .لذلك

ا قبل الموعد الشركة بإبالغ المساهمين واإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالهتقوم  •

  بعشرة أيام على األقل

كة موقع الشرو كذلك  قامت الشركة بنشر الدعوة الخاصة بإنعقاد الجمعية العمومية على موقع تداول •

 اإللكتروني 

  يسمح للمساهم بتوكيل من ينوب عنه لحضور الجمعيات العمومية والتصويت نيابة عنه •
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لتي سيتم ايتم إحاطة المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم االجتماعات العمومية وكذلك إجراءات التصويت  •

  إتباعها في خالل اإلجتماع.

المكان  دد من المساهمين في إجتماع الجمعية العامة، و ذلك بإحتيارمشاركة أكبر ع تعنى الشركة بتيسير •

 حيث على األغلب تحدد الشركد في نظام األساس مايوضح ذلك. والوقت المالئمين

ة العامة تم إعطاء المساهمين الحق في توجيه األسئله ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعي •

  مثل الجهه المحاسبيهإلى أعضاء مجلس اإلدارة و م

لتمكن م مناقشتها البنود التي ستت بتحديد أجندة اإلجتماع و معلومات كافية قبل االجتماع  المساهمين يتم إعطاء •

 المساهمين من اتخاذ قراراتهم

  لجميع المساهمين الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها •

 دي إلى إعاقة استخدام حق التصويتإجراء قد يؤتتجنب الشركات وضع أي  •

 مة يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العا •

 شركةيقوم مجلس اإلدارة بوضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين وال •

 لسنوي على سياسة توزيع األرباح.يشتمل تقرير مجلس اإلدارة اكما 

يها يتم عرض سياسات توزيع األرباح ضمن إجتماعات الجمعية العمومية وذلك ليتم تصويت المساهمين عل •

 كما يتم إقرار الجمعية العمومية لمقدار األرباح و وقت توزيعها.

 .متى ما أرادو ذلكتعطي الشركة الحق في تحويل األسهم لمالكيها الذين يمثلون رأس مال الشركه،  •

 

 اإلفصاح العام و الشفافية  4.6.3

 المتعلقةمبادئ الشركة لنقيس مدى إلتزامها بتطبيق ال لتقييم معياراً  ٤٢استخدمنا لهذه المجموعة  التقييمفي نموذج 

عياري مإنحراف  مع درجة ١٠٠من أصل  ٦٤يساوي  لهذه المجموعة الحسابي المتوسط. والشفافية العام باإلفصاح

هذه  يخص الحوكمة الرشيدة بما ممارسات في كبير تحسين إلى تحتاج الشركات أن تبين لنا النتائج. درجة ١١قدره 

يث بينت النتائج ح. بالطريقة الجيدة بها الموصى المبادئبإتباع  التقوم الشركات معظم أن النتائج تشيرحيث المجموعة 

 توسجل( ج) منهم المستوى المائة في ٤٠ سجل بينما( ب) المستوى سجلت الشركات من المائة في ٣٠ مايقارب نحو أن

 .وأقل( د) المستوى بقية الشركات

 الل السنةخإتبعت الممارسات التالية عن آدائها  أعلى هي على األغلب درجات حققت التي بشكل عام، نسبة الشركات 

 :٢٠١٦ المالية

 .العام لإلفصاح جيدهبإعداد سياسة  قامت الشركات على األغلب، •

كبار ئمة هيكل المساهمين على موقعها اإللكتروني ، بما في ذلك قاعلى األغلب، قامت الشركات بعرض  •

 مالك األسهم.
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 ها اإللكتروني. للشركة على موقع األساسالنظام  قامت الشركات بنشرعلى األغلب،  •

لمستثمرين التي تهم المساهمين و ا الواجب اإلفصاح عنها و بنشر األخبار قامت الشركاتعلى األغلب،  •

 .على موقعها اإللكتروني

 ها اإللكتروني.قعالمالية على موكذلك القوائم التقارير السنوية للشركة وقامت الشركات بنشر على األغلب،  •

اقشتها و نالجمعية العمومية و البنود التي تمت  على جداول أعمال الشركاتيحتوي موقع على األغلب،  •

 ضافة الى توفير محضر اإلجتماع على موقع الشركة اإللكتروني. الحضور باإل

 .بشكل واضحو يتم نشر سياسة توزيع األرباح على موقع الشركةعلى األغلب،  •

 بشكل واضح.ها اإللكتروني وسياسة المكافآت على موقع قامت الشركات بنشرعلى األغلب،  •

طه خوكذلك  ره حول أعضاء مجلس اإلدارةللشركات سيرة مختصيتضمن التقرير السنوي على األغلب،  •

 المدير التنفيذي. تعاقبية لوظيفة

دقيق الخارجي لمهمة الت الكبرى األربعة ةيالمحاسب شركاتالأحد  قامت الشركات بالتعاقد مععلى األغلب،  •

 .المالية عن قوائمها

 

 المصلحة  أصحاب 4.6.4 

 مبادئ المتعلقة بحقوقالشركة لنقيس مدى إلتزامها بتطبيق ال لتقييم معياراً  ١٨ في نموذج التقييم لهذه المجموعة استخدمنا

 هو معياريال االنحرافو ١٨ هو لهذه المجموعة الحسابي أصحاب المصلحة. إتضح لنا من خالل النتائج أن المتوسط

   هي األقل مقارنة ببقية المجموعات. النتيجة حيث تبين لنا هذه ١٨

حقيق حيث أن هذه المجموعة من الشركات تشاركت في ت سجلت مستوى )ب( في هذه المجموعة عدد قليل من الشركات

 :٢٠١٦ لعام المالية السنة في يلي ما

 .بتوظيف و تدريب الموظفين سياسات مكتوبة خاصة بإعداد الشركات قامت •

 إلدارةا في ثقتهم مدى لمعرفة للموظفين دورية استبيانات بإجراء تهتم بإعداد سياسة قامت الشركات •

 .تجاهها وموقفهم

 بين نشأت قد التي الخالفات او الشكاوى تسوية آليات حول للمساهمين معلومات بتوفير  قامت الشركات •

  المصالح أصحاب و الشركة

عرض ب اإلجتماعية كما تقوم الشركات الشركة بمساهمة تتعلق للجمهور عنها مفصح سياسةالشركات  لدى •

 العام.ألنشطتها خالل 

 عن طريق مدقق خارجي مستقل. المقدمة الخدمة او المنتج جودة من الشركه تتحق •

 ين و معايير لمكافئتهملدى الشركات أداة لتقييم آداء الموظف •
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 :لتطوير و تحسين ممارسات الحوكمةتوصيات  4.7

ذا العام هالمتوسط التراكمي لمؤشر و بالرغم من أن نتائج  ،CGI 2016تقرير العام الماضي  في النتائج غرار على

 فيما جيد كلبش تعمل الشركات أن يشير الى أن آداء الشركات جيد بشكل عام إال أنه وخالل دراستنا للشركات الحظنا

 بالممارسات تعلقي فيما لكن النتائج لم تكن مرضيه المساهمين وحقوق اإلدارة بمجلس المتعلقة الحوكمة بممارسات يتعلق

ا أن هاتين كما تبين لن المصلحة أصحاببحقوق  المتعلقة الممارساتوكذلك في  والشفافيةالعام  باإلفصاح المتعلقة

لذا . تماثلمبشكل  الشركاتال تنطبق على جميع  الجيدة الممارسات أن ممايعني إنحراف معياري أعلى المجموعتين لها

 :الشركات حوكمة ممارسات لتحسين يلي بما نوصي

 

لرشيدة ايزداد وعيها بتطبيق ممارسات الحوكمة  المتطلبات و من األدنى الحد تجاوز الشركات على يجب •

نسبة بال المثال سبيل على نطاق أوسع و إن لم تكن ممارسات أو مبادئ إلزامية من قبل المشرع.على

 يلي:  بما القيام للشركات العام والشفافية يمكن للمارسات المتعلقة باإلفصاح

o نوي.في موقع الشركة و التقرير الس التنفيذيين و المدراء اإلدارة مجلس ألعضاء الذاتية السير نشر 

o ت الكشف عن المكافئات المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بشفافية ووضوح مشتمله المكافئا

 دتالمستحقة المصرح بها أو المكافئات اإلضافية إن وج

o   توفير محاضر اإلجتماع للجمعية العمومية على موقع الشركة اإللكتروني 

o   توفير مستند الحوكمة الخاص بالشركة على موقع الشركة اإللكتروني 

o   نشر اإلعالنات و المعلومات التي تخص المساهمين و المستثمرين على موقع الشركة اإللكتروني 

o ين و اإلهتمام بأرشفة محتويات الموقع اإللكتروني و باألخص المعلومات و األخبار التي تهم المساهم

 السابقة  المستثمرين حيث أن بعض الشركات تقوم بتطوير موقعها اإللكتروني متجاهلة المعلومات و األخبار

ع المساهمين و للتواصل المباشر بشفافية م هذا والسيما أن الموقع اإللكتروني للشركة هو  قناة حره تمتلكها الشركة

التي تهمهم و  أصحاب المصلحة و منهم المستثمرين المرتقبين وذلك لتزويدهم بالمعلومات الالزمة و تحديثهم باألخبار

 تزيد من ثقتهم بالشركة. 

قيمة عاليه لحث  الجهود المبذولة من قبل هيئة السوق المالية السعودي للرقابة على الشركات جهود مثمنه وذات •

كنصوص لكن  الشركات باإللتزام بمبادئ الحوكمة. ومن خالل دراستنا الحظنا أن بعض الشركات تتبع المبادئ

 ملية.يوجد تناقض في ممارساتها العملية, لذا تعزيز الدور الرقابي مهم جداً لتتبع الممارسات الع

ن المهم أن تنظم مأساس أنها مبادئ إسترشادية, لذا  بالنظر إلى حقيقة أن معظم مبادئ حوكمة الشركات تقوم على •

صة لمشاركة الجهات الحكومية المعنية ورش عمل ومؤتمرات لزيادة الوعي بتطبيق هذه المبادئ و إتاحة الفر

 الخبرات في تطبيق أفضل الممارسات.

لمؤشر تشير أن هاتين حيث أن نتائج امن االهتمام  أن تبدي مزيداً  الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجمعلى  •

المجموعتين لها سجلت آداء أضعف منه للشركات الكبرى. قد يكون ذلك بسبب عدم تخصيص الموارد لهذا الغرض 
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بطريقة  و تدريب الموارد البشرية لعدم كفايتها السيما أن عملية إحكام حوكمة الشركة يحتاج تخصيص موارد مالية

 .لهذا الغرض حكيمة

فيما  و العالقةذو الموظفين  التنفيذيين المدراءلتدريب  و معتمدة موثوقة شهادةب متخصص و برنامج من الممكن عمل •

 الحوكمة الرشيدة و أفضل ممارساتها. يتعلق بمبادئ

المهتمين بهذا المجال  وبحثية للباحثين ال المنحتقديم قد يكون ليز مجال األبحاث في هذا المجال ومن الجيد أن يتم تعز •

على البلد  قتصاديللشركات وأثرها االأهميتها و الرشيدةالحوكمة  مجال عمل الدراسات في للتركيز علىالكبير األثر 

على  يث أنها تقومحالحوكمة الرشيدة  تطبيق الدور الكبير في تعزيز أن هذه األبحاث سيكون لها السيما. أوسع بنطاق

  فهم الالشركات و الممارسين للحوكمة ل دالئل و تحليالت تمكن

أصحاب كذلك حقوق ة والعام والشفافي باإلفصاححوكمة المتعلقة ال بتطبيق مبادئ باإللتزامإيالء المزيد من االهتمام  •

 لجداعلى محمل أخذ الشركات لهذه المبادئ لضمان  على الشركاتالمبادئ إلزامية هذه بعض  بجعل المصلحة

 .ألهميتها العالية

 .مؤشر حوكمة الشركاتنتائج جيدة في  تحققالشركات التي  خبراتاالستفادة من  •

ممارسة  لم تحقق رتبة جيدة ضمن مؤشر حوكمة الشركات سواء بشكل عام او أخفقت بسبب ضعف فيالشركات التي  •

للحصول شركات المبادئ المتعلقة بأحد المجموعات األربعة, بإمكانها اإلستفادة من خدمات مركز أبحاث حوكمة ال

 نقاط القوة و الضعف وكذلك مقترحات التحسين الممكنة.يوضح  بحيث رير مخصص لهاتقعلى 
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 التقرير المخصص لشركةخدمة   4.8

 تقرير الحوكمة المخصص لشركة 

ب تقرير للشركه طل تتيح والتيمركز أبحاث حوكمة الشركات التي يقدمها خدمات الأحد هو التقرير المخصص لشركة 

 الشركة إلتزاممستوى  يوضححيث يشمل هذا التقرير على تقييم متكامل فصل حول مستوى حوكمتها. مخصص و م

يقدم هذا  مياً.المعمول بها عالالممارسات أفضل ب للحوكمة ومقارنتها تطبيقها حولبمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات و

إلفصاح العام مجلس اإلدارة، حقوق المساهمين، امعلومات التقييم مقسمه ضمن المجموعات األساسية األربعة:  التقرير

قرير الدرجة معياراً مستخدماً للقياس. كما يقدم الت ١٦٥وذلك خالل مايصل الى  و الشفافية، حقوق أصحاب المصلحة.

علومات اإلجمالية المستحقة للشركة إضافة الى درجة الشركة لكل مجموعة من المجموعات األساسية األربعة. الم

يل البيانات كما يشمل تحل . توضيحية ومعلومات بيانيه توضح مستوى آداء الشركة بتحليالت و رسوماتمزودة  المقدمة

في كل   اتالتي تعمل في نفس القطاع، و مقارنة بالشركدراسة مقارنة توضح آداء الشركة مقارنة بالشركات االخرى 

لقوة و الضعف نقاط التحديد  سيقدم التقريرالفرعية. كما  للمجموعاتمقارنة تفصيلية  باإلضافة الىمجموعة رئيسية، 

ات  سيوضح التقرير درجة و ترتيب الشركة ضمن مؤشر حوكمة الشرك مجاالت التحسين الممكنة. للشركة و توضيح

(CGI و أخيراً، سيزود التقرير .)  رشيدة بتوصيات لتحسين مستوى حوكمة الشركة نحو حوكمة.         

 

 طلب التقرير المخصص لشركة؟كيف باإلمكان 

 يمكن للشركات طلب تقرير مخصص و مفصل لها  وذلك عن طريق تعبئة طلب التقرير المخصص عبر موقع المركز

cgr-http://cob.alfaisal.edu/customized 

 كما يمكن التواصل مباشرة مع مركز أبحاث حوكمة الشركات عبر الهاتف المباشر لمشرف المركز   

+966 -11 - 215 – 7682 

 cgi@alfaisal.edu أو التواصل عبر إيميل المركز

 

http://cob.alfaisal.edu/customized-cgr
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 ملحقات

  

 المؤتمر السنوي الثاني لحوكمة الشركات

 

لشركات اإدارة األعمال بجامعة الفيصل المؤتمر السنوي الثاني لحوكمة  التابع لكليةعقد مركز حوكمة الشركات 

ي الشركات وبحضور العديد من ممثل بن علي آل هيازعالدكتور محمد االستاذ السعوديه برعاية مدير الجامعه معالي 

رياض، يُعقد عه بالفي مقر الجام  هـ١٤٣٩شعبان  ٦الموافق  م٢٠١٨ابريل  ٢٢السعوديه المدرجه في تداول يوم األحد 

 .العامة لالستثمار قبل الهيئةهذا المؤتمر كجزء من مشروع مؤشر حوكمة الشركات والمدعوم جزئيا من 

 

 د. باجس دودين يفتتح مؤتمر حوكمة الشركات الثاني . ١صوره 

 

تلى  الدكتور باجس دودين  مدير مشروع حوكمة الشركاتو عميد كلية ادارة األعمالقبل المؤتمر بكلمه ترحيبيه من  بدأ

في عامه أعمال المؤشر  حول كلية ادارة األعمالبروفيسور اإلقتصاد ب الدكتور نجاتي آيدن تقديمي قام به عرضذلك 

المنهجية المتبعة في  و مشاركة الحضور الحوكمه ئمباد م التأكيد على األهمية العالية لتطبيقحيث ت الثاني على التوالي
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األداره،  مجلس: ئيسية لتطبيق مبادئ الحوكمةرال محاورربعة و التطرق الى األ CGI 2017عمل المؤشر لهذه السنة 

تطوير المؤشر عن العام الماضي عرض تم  كما. ححقوق أصحاب المصالو، اإلفصاح العام والشفافية حقوق المساهمين، 

إطالق مؤشرين ثانويين يختصان بقطاعي البنوك والتأمين  العملكما تم معايير التطوير حيث أنه خالل هذا العام تم 

و منظمة  المالية السعوديسوق الهيئة  حوكمة الشركات الصادرة عن مستنبطه من مباديء معايير التقييمحيث أن 

 ذا العامخالل مؤشر ه تمالسعودي. العربي مؤسسة النقد التعاون اإلقتصادي و التنمية إضافة الى المبادئ الصادرة عن 

( حيث شمل تداولالمدرجة في السوق المالي السعودي )جميع الشركات العمل على تقييم و تحليل مستوى حوكمة 

شركه مدرجه  ٩٢أكبر بخالف العام الماضي والذي تم فيه العمل على تقييم وتحليل مستوى حوكمة  شركه ١٧١المؤشر 

 و مقارنة بحسبعبر الوقت  الشركات للحوكمة الرشيدة مستوى تطبيق لتطور مقارن. كما تم عمل تحليل بالسوق

  .فة و حجم السوققطاعات السوق المختل

 

عن يفس الخبير في شؤون الحوكمه من جامعة هارفرد الدكتور ستيفن د قدم مستشار مركز حوكمة الشركات, تلى ذلك

الميه مع ديفس عن تجارب بعض الشركات الع فيها الدكتور. تحدث الرشيدة عالمياً الحوكمه  تطبيق أهمية فقرة حول

ستوى بإمكان الشركة حماية نفسها على المفيس بوك وشركة ستار بكس وكيف  من ضمن هذه األمثلة شركةالحوكمه 

مة الشركات الفعال بعنوان تأثير حوكعمل ورقه  تقديم كما تلى ذلك. البعيد عبر الفهم الجيد للحوكمة الرشيدة و تطبيقها

لية إدارة أ. ريما الحمادي من ك أحد طالب الماجستيرتم العمل عليها من قبل ح الشركات و إستمراريتها على أربا

 CGIاألعمال و بإشراف من مركز حوكمة الشركات و باإلستفادة من نتائج مؤشر حوكمة الشركات للعام الماضي 

2016. 
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 تقديمي لمشروع حوكمة الشركات.ال أثناء العرض. ٢صوره 

  

 

ومستشار مركز حوكمة   صورة جماعية لمعالي مدير الجامعة مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العالقة. ٣صوره 

 و أعضاء من فريق المركز الدكتور ستيفن ديفس الخبيرالشركات 

 

 دارة األعمال د. إدكتور المالية المساعد بكلية  بإدارةبعد ذلك تم إنطالق الجزء الثاني من المؤتمر بعقد جلستي نقاش 

م كالً ذات العالقة, وهالجهات الحكوميه  إلستضافة ومشاركة ممثلي منالجلسه األولى  . حيث خصصتأحمد العنزي

اذ محمد ال براك المستشار القانوني بوزارة التجاره واألستثمار وعضو لجنة تيسير، واألست من الدكتورعبدهللا المحمود

، واألستاذ نايف وديمؤسسة النقد العربي السععن  ، واألستاذ سليمان الجبرين ممثالً المالية السعودي سوقالهيئة ل مثالً م

لشركات وكيف . قامت الحلقه بنقاش العديد من المواضيع التي تهم حوكمة اوزارة التجاره واألستثمارل ممثالً السيف 

رح عن لجنة شالشركه وضمان استمراريتها. قدم الدكتورعبدهللا المحمود تقوم الحوكمه الرشيده بالمحافظه على اداء 

القطاع البنكي  الحوكمة فياألستاذ سليمان الجبرين بشرح أهمية  كما شارك األقليه مساهميتيسير وكيفية تعزيز حماية 

تم التي  الجديده عن اللوائحبعد األزمه الماليه. أما األستاذ محمد ال براك فتحدث  أهمية التركيز عليهاولماذا زادت 

حقوق ظ على تعزيز الحفاوكيفية مساهمة الهيئه في وأهميتها  هيئة السوق المالية السعودي حديثاً  تحديثها من قبل

ي السعودي ة في السوق المالالغير مدرج للشركاتالحوكمه  بالحديث حولاألستاذ نايف السيف  كما شارك. المساهمين

 .الحوكمة الرشيدةوأهمية إتباعها لمبادئ 
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 . حلقة النقاش األولى والتي شارك بها مجموعة من ممثلي الجهات الحوكمية ذات العالقة.٤صوره  

 

إستضافة كل من تم  حيث إلستضافة ومشاركة ممثلي من شركات القطاع الخاص الثانية خصصت جلسة النقاشأما 

بنك ل ممثالً ، واألستاذ عمر المدرع  شركة سابكل ممثالً ، واألستاذ الوليد السناني تداول برقاوي ممثلة عن أسيلاألستاذه 

لشركه السعوديه للكهرباء. تم نقاش العديد من الجوانب التي تهم حوكمة ل ممثالً ، واألستاذ سلطان المجراد الراجحي 

ة األنتقال من الحوكمه من مجرد أداه عن كيفي أسيلتحدثت األستاذه  في الشوق المالي السعودي حيث الشركات المدرجه

السناني  الوليداألستاذ كما شارك الطويل.  المدىتطبق لتفادي الغرامات الى جعلها أداه لتحقيق قيمه مستدامه للشركه على 

الحوكمة وكيف أن موضوع تطبيق ة السعودي مع الحوكعن تجربة شركة سابك كشركه رائده وقائده للسوق بالحديث 

شارك إستثناء. أما األستاذ عمر المدرع  بالالموظفين أوال وآخيرا مسألة ثقافه ومسؤليه تقع على عاتق جميع  هو الرشيدة

ي في البنك يعزز من ثقافة عن تجربة بنك الراجحي كأكبر بنك إسالمي في العالم وكيف أن النظام اإلسالم بالحديث

. وأخيرا تحدث ةشكل عام في تطبيق لوائح الحوكمب تحدث عن بعض المصاعب التي تواجه الشركاتكما  ةالحوكم
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مبادئ ل تطبيقها بنسبه كبيره للحكومه معة لسعوديه للكهرباء كشركه مملوكاألستاذ سلطان المجراد عن تجربة الشركه ا

  ة.الحوكم

 

 

 حلقة النقاش الثانية والتي شارك بها مجموعة من ممثلي القطاع الخاص .٥صوره 

 

ول حيث قدمت عرضاً ححوكمة الشركات أبحاث مركز المشرف على  األستاذه سماح السبيعيشاركت  ذلك عقب

تعليم و التدريب مركز أبحاث حوكمة الشركات و الخدمات الذي يقدمها المركز ودوره في تعزيز ثقافة الحوكمة في ال

 . ات العمل على مؤشر حوكمة الشركاتإضافة إلى إهتمام المركز بتطوير آلي

حيث تم عرض أعلى عشرة شركات من   CGI 2017مشاركة الحضور بنتائج مؤشر حوكمة الشركات  ذلك تلى

على عشرة حيث آدائها في كل مجموعة من المجموعات األربعة األساسية لمؤشر حوكمة الشركات وهي كالتالي: أ

أعلى  ين, قوق المساهمأعلى عشرة شركات عن آدائها في مجموعة ح شركات عن آدائها في مجموعة مجلس اإلدارة, 

جموعة حقوق أعلى عشرة شركات عن آدائها في م عشرة شركات عن آدائها في مجموعة اإلفضاح العام و الشفافية, 

 CGIام أصحاب المصلحة. و أخيراً, تم عرض أسماء الشركات العشرة األعلى في مؤشر حوكمة الشركات بشكل ع

بن علي آل محمد  الدكتوراالستاذ معالي مدير جامعة الفيصل  من قبل كما تم تكريم الشركات الخمسة األعلى ترتيباً 

 :كالتاليهيازع وهي 
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 المواد األساسية

Materials 

 سابك

SABIC 

 الشركة السعودية للصناعات األساسية

Saudi Basic Industries Corp. 
 المركز األول:

 الخدمات التجارية والمهنية

Commercial & Professional Svc 

 التموين

Catering 

 شركة الخطوط السعودية للتموين

Saudi Airlines Catering Co. 
 المركز الثاني:

 المواد األساسية

Materials 

 سبكيم العالمية

Sipchem 

 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

Saudi international petrochemical co. 
 المركز الثالث:

 البنوك

Banks 

 استثمار

SAIB 

 البنك السعودي لإلستثمار

Saudi Investment Bank 
 المركز الرابع

 اإلتصاالت

Telecommunication 

 اإلتصاالت

STC 

 شركة اإلتصاالت السعودية

Saudi Telecom Co. 
 المركز الخامس:

 

 

.  دروع تكريم الشركات عن اآلداء الجيد في الحوكمة ٦صوره   
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 )التموين( الخطوط السعودية للتموين . شركة٢

 

 )السعودية للصناعات األساسية )سابك . الشركة١      

  

 )السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم . الشركة٣ (SAIB) السعودي لإلستثمار . البنك٤

  

 (STC)  اإلتصاالت السعودية . شركة٥

 

تمس األعلى في مؤشر حوكمة الشركاممثلي شركات القطاع الخاص أثناء تكريم الشركات الخ  .٧ صوره   
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 تصال بمركز أبحاث حوكمة الشركاتاال

 

 

 مركز أبحاث حوكمة الشركات

 كلية األعمال, جامعة الفيصل

  المملكة العربية السعودية, الرياض

  11533 , الرياض50927 صندوق البريد:

 +)966 (11 215-7682هاتف: 

 +)966 (11 215-7611فاكس: 

 cgi@alfaisal.eduالبريد اإللكتروني: 

 https://twitter.com/AU_CGCحساب المركز على تويتر:

 حساب المركز على لينكدإن:

59a00a162-center-research-governance-corporate-https://www.linkedin.com/in/cgrc 

 

 : مراسلةللتواصل مع ممثلي المركز, بإمكانكم 

 saalsubaie@alfaisal.edu السبيعي  مشرف مركز أبحاث حوكمة الشركات  أ. سماح

 bdodin@alfaisal.eduمدير مركز أبحاث حوكمة الشركات  د. باجس دودين 

 

إلضافتها لقائمة تسجيل معلومات التواصل الخاصة بكم  بإمكانكمأخبار المركز  معرفةبمجال الحوكمة و للمهتمين 

 cgi@alfaisal.eduوذلك بإرسال المعلومات التالية الى إيميل المركز التواصل الخاصة بنا 

 اإلسم بالكامل: ..................................

 البريد اإللكتروني: ..............................

 رقم التواصل: ...................................

 ى الوظيفة: .................................مسم

 الشركة: .........................................
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