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نجد  قلب  في  وقوعها  برغم   - المعتدل  المناخ  ذات  البكيرية  مدينة  في 
بمدينة القصيم- كان الميالد والنشأة، والبكيرية -كما هو معروف- منطقة 
تشتهر بالعمل التجاري، وخرج منها العديد من أفذاذ البيوتات التجارية الذين 
أسهموا بشكل كبير في نماء وتطور العمل التجاري في المملكة، ولعل 
أبرز ما يميز جميع رجال األعمال الذين خرجوا من حضن البكيرية أنهم كانوا 
عصاميين إذ لم تكن الظروف مواتية لهم للنجاح والتفوق، لكن بتوفيق من 
الله ثم بإرادتهم الفوالذية - التي ال تلين وال تعرف المستحيل- حققوا نجاحا 
الطريق  تذليل  في  الريادة  لهم  فكانت  والتجارة،  األموال  عالم  في  كبيرا 
لغيرهم لسلوك طريق االستثمار والتجارة، فضربوا بذلك أنصع نموذج بأن 
يتخذها  أن  ال  لصالح مستقبله،  أن يصنع ظروفه ويشكلها  بإمكانه  اإلنسان 

ذريعة للتواكل والوهن.

في هذه المدينة وبمناخها ذي المنحى العصامي، عرف الشيخ محمد بن 
عبدالعزيز الراجحي - رحمه الله - الطريق إلى التجارة، من خالل أعمال تجارية 
مصاف  في  الصدارة  مكان  إلى  الحقا  قادته  التي  البدايات  شكلت  بسيطة 

رجال األعمال البارزين.

ولما كان اإلنسان ابن بيئته -كما يقولون- فقد كان االتجاه إلى التجارة بالنسبة 
، وقد ساعد  الفطري  النفسي وتكوينه  له خيارا مناسبا جدا يوافق مزاجه 
في ذلك النشأة وسط بيوت خرج منها أفذاذ التجار، األمر الذي جعل الشيخ 

يتجه منذ وقت باكر إلى محاولة االقتداء بهم واتخاذهم أنموذجا وقدوة.

الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي - وحوكمة األعمال
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قبل سنوات الطفرة النفطية وبعدها بقليل، كانت استثماراته قد ترسخت واستوت على الجودي 
على  المخاطر  وتوزيع  االستثمارات  تنويع  بضرورة  القائل  المبدأ  على  اعتمد  وقد  المملكة،  في 
أكثر من مجال استثماري، وكان الذي ساعد في ذلك االستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتسريع 
رجال  ودعم  التنمية  وتوطين  الصناعة  تنمية  تشجيعها  ذلك  ومن  للمملكة،  االقتصادي  النمو 
المجاالت  كافة  لتشمل  امتدت  حتى  وتوسعت  استثماراته  الله  بفضل  فنمت  الوطنيين؛  األعمال 
الحيوية والمهمة في المملكة. وألن هذا التوسع الكبير كان يستلزم في المقابل منظومة معينة 
من اإلدارة الراسخة والمتينة؛ فقد عمل الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي - رحمه الله - على 
الكافي  التدريب  منهم  الكثير  فتلقى  االقتصادي،  الكيان  هذا  إدارة  في  للمشاركة  األبناء  تهيئة 
ليكونوا ناجحين إلدارة استثمارات العائلة وتولوا بعد ذلك إدارة المؤسسات المختلفة وفق نظم 
التجارية  العمليات  إدارة  في  والنزاهة  والوضوح  الشفافية  من  محكمة  وقواعد  متطورة  إدارية 

والتسويقية والمحاسبية وهو ما يمكن أن يطلق عليه اآلن مبدأ )الحوكمة(. 
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مفهوم الحوكمة
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 تعريفات حول  الحوكمة: 

تخدم  والتي  واألشخاص،  والعمليات  النظام  تشمل  التي  الداخلية  السياسات  هي 
احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين، من خالل توجيه ومراقبة أنشطة إدارة 

األعمال الجيدة مع الموضوعية والمساءلة والنزاهة. 

ومراقبة  وادارة  توجيه  الى  تهدف  التي  واألنظمة  والقواعد  باألليات  العناية  وهي 
يقتصر  ال  بها)1(.  عالقة  ذي  طرف  كل  وواجبات  حقوق  وتحديد  الشركات  ونشاط  اعمال 
نطاق الحوكمة بآلياتها وقواعدها واألنظمة الحاكمة لها على البعد الداخلي للشركة 
الذي يتألف من مالكها ومديريها وموظفيها بل يمتد الى البعد الخارجي للشركة الذي 
الشركة  فيه  تمارس  الذي  العام  التنظيمي  والمناخ  حكمهم  في  ومن  عمالئها  يضم 

نشاطها )2(. 

وهي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في اعمالها بمجموعة من 
األسهم  اإلدارة وحملة  الشركة ومجلس  إدارة  القائمين على  بين  تربط  التي  العالقات 

وغيرهم من أصحاب المصالح )3(. 

 أهداف الحوكمة: 

تتلخص في: الشفافية والمساوة والمساءلة والمسؤولية.

 مبادئ حوكمة الشركات وهي على النحو التالي:

 ضمان وحماية حقوق المساهمين.

 ضمان وجود طرق مضمونة لتسجيل ملكية األسهم وإمكانية تحويل ملكية األسهم 
والمشاركة في التصويت في الجمعية والحصول على المعلومات الالزمة عن الشركة 

الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي - وحوكمة األعمال

1- املرجع: دليل حوكمة الرشكات العائلية السعودية.

2- املرجع: دليل حوكمة الرشكات العائلية السعودية.

3- املرجع: مركز أبو ظبي للحوكمة.
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في الوقت المناسب وبشكل منتظم والمشاركة في األرباح. والحصول على المعلومات الكافية 
حول القرارات التي تتعلق بأي تغييرات جوهرية في الشركة.

 معاملة عادلة ومتساوية للمساهمين.

األجانب  والمساهمون  األقلية  مساهمي  ذلك  في  بما  للمساهمين  المعاملة  في  المساواة 
وان يكون لألسهم الحقوق نفسها وان يحصل المساهمين على التعويض المناسب عند تعرض 
حقوقهم لالنتهاك وحماية مساهمي األقلية من إساءة االستغالل من قبل أصحاب النسب العالية 

والحاكمة.

 حماية دور اصحاب المصالح.

وأصحاب  الشركات  بين  التعاون  تشجيع  على  يعمل  وان  القانون  ينشئها  التي  بحقهم  االعتراف 
المصالح في خلق الثروة وفرص العمل واستدامة المنشآت.

 االفصاح والشفافية الكاملة.

اإلفصاح السليم في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة والمتعلقة بالشركة بما في 
ذلك المركز المالي للشركة وحقوق الملكية وحوكمة الشركات. والتدقيق الخارجي المستقل وان 

يكون هؤالء المدققون قابلين للمساءلة والمحاسبة امام المساهمين.
 تحقيق عدالة ومسئوليات مجلس اإلدارة.

التوجيه واألرشاد االستراتيجي للشركة والرقابة الفعالة لمجلس اإلدارة ومحاسبة مجلس  ضمان 
اإلدارة عن مسئوليته امام الشركة والمساهمين. 

 ضمان وجود أساس ألطار فعال لحوكمة الشركات.

ضمان تطبيق فعال لقواعد الحوكمة ويعكس ضرورة توفر إطار فعال من القوانين والتشريعات 
واألسواق المالية الفعالة ورفع القيود عن نقل رؤوس األموال ووجود نظام مؤسسي فعال.

 األطراف الرئيسية في الحوكمة:

المساهمون 

اإلدارة التنفيذية 

 مجلس األدرة. 
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 األطراف األخرى: 
الجهات الحكومية 

المجتمع 
البنوك 

الموردون  
موظفو الشركة

الدائنون

العمالء

 الئحة حوكمة الشركات السعودية:

أصدرت هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية مشروع الئحة حوكمة الشركات بتاريخ2006/7/1م ثم 
صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ1427/10/21هـ ، الموافق2006/11/12م بإنفاذ الالئحة بشكلها 
النهائي، حيث تضمنت أبوابًا خمسة؛ وقد خصص الباب األول لذكر تعريف العضو المستقل وغير التنفيذي 
واألقرباء من الدرجة األولى وأصحاب المصالح والتصويت التراكمي؛ بينما اختص الباب الثاني ببيان حقوق 
المساهمين والجمعية العامة وتضمن بعض الحقوق العامة للمساهمين وحقوقهم في الحصول على 
المعلومات وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العامة وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح األسهم؛ أما 
الباب الثالث فكان عن اإلفصاح والشفافية وتضمن السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح، وكذلك اإلفصاح 
في تقرير مجلس اإلدارة،  وتم تخصيص الباب الرابع وهو أكبر األبواب لمجلس اإلدارة؛ حيث تم بيان الوظائف 
المجلس واستقالليتها بما  المجلس وكيفية تكوينه ولجان  اإلدارة وكذلك مسؤوليات  األساسية لمجلس 
فيها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وكذلك كيفية اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال 
وتحديد مكافآت أعضاء المجلس وتعويضاتهم، وكذلك قضية تعارض المصالح في مجلس اإلدارة. وختمت 

الالئحة بالباب الخامس الذي تضمن أحكامًا ختامية من حيث كون الالئحة نافذة من تاريخ نشرها.

وميثاقها  السعودية  العائلية  الشركات  حوكمة  )دليل  2014-م  1435هـ  عام  التجارة  وزارة  أصدرت  كما 
التأثير  وعوامل  العائلية  الشركات  واشكال  ومفهوم  التجارية  الحوكمة  مفهوم  تضمن  األسترشادي(. 
والمخاطر والهيكلة وحوكمة الشركات العائلية وفصل الملكية عن اإلدارة وصياغة ميثاق الشركات العائلية 
العائلية  الشركات  مواثيق  وتفسير  العائلية  الشركات  من  والتخارج  الحصص  وانتقال  الميثاق  ومحتويات 
في  تتلخص  فصول  سبع  االسترشادي  الميثاق  تضمن  كما  حيالها.  الناشئة  الخالفات  وتسوية  وتعديلها 
التعريفات وقيم العائلة وأهدافها واحكام عامة وجمعيات المساهمين ومجلس العائلة ومجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للشركة وسياسة العمل في الشركة والتصرف في األسهم والتخارج واحكام ختامية.

الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي - وحوكمة األعمال
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