هيئـــة الأوراق املـاليــة وال�ســلـع

SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY

مقـدمــة
عزيزي امل�ستثمر
ق��دم��ت ل��ك هيئة الأوراق امل��ال��ي��ة وال�سلع
�سل�سلة من كتيبات التوعية اال�ستثمارية التي
حر�صت من خاللها على تقدمي املعلومة املفيدة
واملب�سطة ،بهدف تعزيز املعرفة بجميع جماالت
اال�ستثمار يف الأوراق املالية وعقود ال�سلع ،و�إيجاد
الفر�ص العديدة �أمامك لالختيار من بينها مبا يتنا�سب
مع قدراتك املالية.
وي�سعى هذا الكتيب �إىل �رشح �أهمية ح ْوكمة ال�رشكات
ودوره��ا يف تنظيم العالقة بني جمل�س �إدارة ال�رشكة
امل�ساهمة العامة من ناحية وحملة الأ�سهم و�أ�صحاب
امل�صالح �أو الأطراف املرتبطة بال�رشكة من ناحية � أخرى،
وذلك من خالل جمموعة من ال�ضوابط والقواعد واملعايري
التي حتدد حقوق وواجبات وم�س�ؤوليات كل طرف مبا
يحقق – يف النهاية� -أهداف ال�رشكة وغاياتها.

هيئة الأوراق املالية وال�سلع
دولة الإمارات العربية املتحدة
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مفهوم احلوكمة ون�ش�أتها
Corporate governance
تعني احل��وك��م��ة ﺠﻣﻤﻮﻋﺔ اﻟ�ﻀﻮاﺑﻂ
واﻤﻟﻌﺎﻳﺮﻴ وا�ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺤﺗﻘﻖ
اﻻﻧ�ﻀﺒﺎط اﻤﻟ�ﺆ�ﺳ�ﺴﻲ ﻲﻓ �إدارة اﻟ�ﺮﺸكة
ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮﻴ وا�ﻷ �ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ وذﻟﻚ
و ً
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺤﺗﺪﻳﺪ ﻣ�ﺴ�ﺆوﻟﻴﺎت وواﺟﺒﺎت
�أﻋ�ﻀﺎء ﺠﻣﻠ�ﺲ ا�ﻹ دارة وا�ﻹ دارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠ�ﺮﺸك����ة وذل���ك ب��ه��دف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
امل�ساهمني و�أ�ﺻﺤﺎب اﻤﻟ�ﺼﺎﻟﺢ الآخرين.
وعلى الرغم من �أن حوكمة ال�رشكات
ترجع جذورها �إىل �أوائل القرن التا�سع
ع�رش �إال �أن هذا املفهوم مل يبد أ� بالتبلور
�إال منذ قرابة ثالثة عقود ،و�إن الأحداث
العاملية بدءاً من �إفال�س �رشكة �إنرون
يف ام��ري��ك��ا وت��ع��ر���ض ��شرك��ات دولية
�أخ��رى ل�صعوبات مالية كبرية ب�سبب
الأزمة املالية العاملية واكت�شاف تالعب
ال�رشكات يف قوائمها املالية �أدت �إىل
زيادة االهتمام العاملي ب�أهمية احلوكمة
يف ال�رشكات �إذ �أن ث��روة امل�ساهمني
تعتمد ب�شكل كبري على الإدارة التي ت�ضع
ا�سرتاتيجية ال�رشكات وم��ن املحتمل
�أن تتعار�ض م�صالح �إدارة ال�رشكة مع
م�صلحة امل�ساهمني.
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�أهداف احلوكمة
�إن وجود حوكمة ر�شيدة �أي حتكم م�ؤ�س�سي جيد يعني الأداء الناجح والإجناز اجليد لل�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة
و�إدارة املخاطر املختلفة بها وو�ضع ا�سرتاتيجية لأعمال ال�رشكة ومتابعتها ومراقبة نتائجها الأمر
الذي ي�ؤدي لتبديد قلق امل�ستثمرين وبعث الثقة يف نفو�سهم يف ال�رشكات ويف �سوق ر�أ�س املال .كما �أنه
ي�سهم يف جذب اال�ستثمارات �سواء الأجنبية �أو املحلية ويحد من الف�ساد وهروب ر�ؤو�س الأموال .
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�صورة متكاملة حلوكمة ال�شركات
�سوق املال

النظام القانوين

 تطور قيمة ال�سهم ال�سوقية ملكية امل�ستثمر امل�ؤ�س�سي -ن�شاط املديرين واملدققني

 قوة الأنظمة قانون ال�رشكة -م�ستوى الف�ساد

 مالكو ال�رشكة تعيني جمل�س الإدارة الإ�رشاف على الإدارة م�س�ؤولية جتاه امل�ساهمني تعيني جلان املراجعة �إدارة ال�رشكة -م�س�ؤولية جتاه جمل�س الإدارة واملالكني

جتميع املواهب والثقافات

 مواهب املديرين يف الإدارة جتميع املواهب الفردية� -إحرتام القانون
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قوة �أ�صحاب امل�صالح

 الدائنون العاملون -و�سائل الإعالن واملجتمع

�أبعاد حوكمة ال�شركات
للحوكمة يف ال�رشكات �أبعاد خمتلفة تتكامل مع الدعائم الأ�سا�سية يف كل �رشكة �أو م�ؤ�س�سة وال تنح�رص
يف بعد واحد هو الربح �أو اخل�سارة وامنا هي ثالثية الأبعاد تتمثل يف :
 nالبعد االقت�صادي �أو اال�ستثماري investments dimension

والذى يت�ضمن ال�سيا�سات االقت�صادية ،ودرجة املناف�سة يف ال�سوق وتوفر نظام املعلومات املالية
واملعلومات غري املالية التي ت�ساعد ال�رشكة يف احل�صول على التمويل و�إدارة املخاطر وت�ضمن تعظيم
قيمة ا�سهم ال�رشكة وا�ستمرارها يف الأجل الطويل
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 nالبعد االجتماعي والقانوين Social &legal dimension

يحدد حقوق وواجبات حملة الأ�سهم و�أ�صحاب امل�صالح املختلفة من ناحية ،واملديرين من
ناحية �أخرى ،وتتمثل امل�س�ؤولية االجتماعية يف حماية حقوق الأقلية و�صغار امل�ستثمرين وحتقيق التنمية
االقت�صادية ويت�ضمن هذا البعد ما ي�أتي  :حتديد الواجبات ،وتوزيع امل�س�ؤوليات ،الهيكل التنظيمي ،وخطوط
التفوي�ض لل�سلطات ،تعيني الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

 nالبعد البيئي

environmental dimension

يق�صد به العمل على حماية البيئة من �أثر انتاج ال�سلعة �أو بيعها �أو تقدمي اخلدمة.
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من هم �أ�صحاب امل�صالح Stakeholders؟

تعنى احلوكمة بتنظيم العالقات بني ال�رشكة واجلهات التالية :
� -1أ�صحاب امللكيات احلاكمة يف الأ�سهم وت�أثريهم يف �سلوك ال�رشكة.
 -2امل�ستثمرون امل�ؤ�س�ساتيون.
 -3امل�ساهمون الأفراد وممار�سة حقوقهم يف �إطار احلوكمة واالهتمام بح�صولهم على معاملة عادلة من
�إدارة ال�رشكة ومن امل�ساهمني ذوي امللكيات احلاكمة.
 -4الدائنون ودورهم كمراقب خارجي لل�رشكة.
 -5العاملون ودورهم يف �إجناح ال�رشكة.
 -6احلكومة ودورها يف �إن�شاء الإطار امل�ؤ�س�سي والقانوين ال�شامل حلوكمة ال�رشكات.
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املبادئ الدولية للحوكمة

و�ضعت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  OECDمبادئ عن حوكمة ال�رشكات وقد حظيت باعرتاف
العامل ب�أ�رسه باعتبارها معايري دولية جلودة حوكمة ال�رشكات وقد ا�ستخدمت من قبل احلكومات ووا�ضعي
اللوائح التنظيمية وامل�ستثمرين وال�رشكات امل�ساهمة �سواء يف الدول الأع�ضاء يف املنظمة املذكورة �أو
غريها وقد تبنت دولة الإمارات هذه املباديء يف �ضوابط احلوكمة ال�صادرة عنها ،وت�شمل هذه املبادئ
املجاالت التالية :
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 -1توافر �إطار فعال حلوكمة ال�شركات
n

يجب �أن يتم تطوير هيكل احلوكمة ،ويجب �أن تتوافق قواعد احلوكمة مع القواعد املنظمة والت�رشيعات.

n

يجب �أن يتم تق�سيم امل�سئوليات بني الهيئات الرقابية املختلفة ل�ضمان حتقيق ال�صالح العام.

n

يجب �أن تكون لدى الهيئات الرقابية املوارد الالزمة للقيام بواجباتها.
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 -2حقوق امل�ساهمني
�أو ًال :احلقوق العامة
n

n

احتفاظ ال�رشكة ب�سجالت لت�سجيل ملكية امل�ساهمني تت�ضمن
املعلومات اخلا�صة مب�ساهمتهم والتغيريات التي قد تطر�أ عليها،
و�إمكانية االطالع على �سجل امل�ساهمني.
احل�صول على القوائم املالية الدورية والإطالع على املعلومات
املتعلقة بال�رشكة.

n

امل�شاركة والت�صويت يف اجتماع اجلمعية العمومية لل�رشكة.

n

احل�صول على توزيعات الأرباح ال�سنوية لل�رشكة.

n

n

n

n

�أولوية االكتتاب يف �أي �إ�صدارات جديدة من الأ�سهم لل�رشكة قبل
طرحها للم�ستثمرين الآخرين.
�إقامة دع��وى ق�ضائية يف مواجهة جمل�س الإدارة �أو �أي من
�أع�ضائه للمطالبة بالتعوي�ض عما حلقهم من �رضر نتيجة
خمالفة الت�رشيعات النافذة �أو النظام الأ�سا�سي لل�رشكة �أو اخلط�أ
�أو التق�صري �أو الإهمال يف �إدارة ال�رشكة �أو �إف�شاء املعلومات ذات
الطبيعة ال�رسية لل�رشكة.
طلب �إجراء تدقيق على �أعمال ال�رشكة ودفاترها ،للم�ساهمني
الذين ميلكون  % 10من �أ�سهم ال�رشكة ،واالطالع على حما�رض
اجتماعات اجلمعية العمومية لل�رشكة.
�إقامة دعوى ق�ضائية للطعن يف قانونية �أي اجتماع عقدته
اجلمعية العمومية �أو الطعن يف القرارات التي اتخذتها فيه وذلك
خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ عقد االجتماع.
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ثاني ًا :احلقوق �ضمن �صالحيات اجلمعية العمومية لل�شركة
n

�إتاحة الفر�صة ملناق�شة جمل�س الإدارة يف �أداء ال�رشكة وخطته للفرتة القادمة.

n

الأمور املتعلقة ب�إقالة �أو �إنتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،واملوافقة على بدالتهم.

n

التجديد ملدقق احل�سابات اخلارجي.

n

امل�صادقة على القوائم املالية لل�رشكة.

n

وخ�صو�صا ما يتعلق بتغيري غاياتها الرئي�سية.
تعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�رشكة
ً

n

الت�صويت على الأمور املتعلقة بال�رشكة ومنها ،دمج ال�رشكة �أو اندماجها �أو ت�صفيتها ،بيع كامل �أ�صول
ال�رشكة �أو جزء مهم قد ي�ؤثر على حتقيق �أهدافها ،متلك �رشكة �أخرى كليا ،زيادة ر�أ�س مال ال�رشكة �أو
تخفي�ضه� ،إ�صدار ال�سندات.
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ثالث ًا :اجتماع اجلمعية العمومية لل�شركة
n

تتكون اجلمعية العمومية من جميع امل�ساهمني الذين يحق لهم الت�صويت.

 nتعقد اجلمعية العمومية لل�رشكة اجتماعا عاديا مرة
واحدة كل �سنة على الأقل خالل الأربعة �أ�شهر التالية
لنهایة ال�سنة املالیة ،كما يجوز �أن تعقد اجلمعية
العمومية لل�رشكة اجتماعا غري عادي يف �أي وقت وفقا
للت�رشيعات.
 nاذا طلب ع�رشة من امل�ساهمنی على الأقل میلكون % 30
من ر�أ�س املال كحد �أدنى ولأ�سباب جدیه عقد اجلمعية
العمومية العادية ( 40%للجمعية غري العادية) وجب
على جمل�س الإدارة توجيه الدعوة للم�ساهمني.
 nيوجه جمل�س الإدارة الدعوة للم�ساهمني حل�ضور
االج��ت��م��اع ق��ب��ل  21ي��و ًم��ا م��ن ال��ت��اري��خ امل��ق��رر
لعقد االجتماع ،على �أن يتم �إع���داد الرتتيبات
والإجراءات املنا�سبة لعقد االجتماع مبا يف ذلك
اختيار املكان والزمان ،مبا ي�ساعد وي�شجع
على ح�ضور �أكرب عدد ممكن من امل�ساهمني.
 nيجب �أن تتم الإ���ش��ارة يف الدعوة �إىل موعد
ومكان االجتماع و�أن يرفق بها جدول �أعمال
اجلمعية العمومية مت�ضمنا املوا�ضيع التي �سيتم
بحثها خالل االجتماع ب�شكل مف�صل ووا�ضح �إ�ضافة �إىل �أي وثائق �أو مرفقات
تتعلق بتلك املوا�ضيع.
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n

n

يجوز للم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهما �آخر
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية بالنيابة
عنه مبوجب وكالة.
ي��ر�أ���س اجتماع اجلمعية العمومية رئي�س
جمل�س الإدارة �أو نائبه يف حال غيابه �أو من
ينتدبه املجل�س يف حال غيابهما .كما يجب
�أن يح�رض �أع�ضاء املجل�س اجتماع اجلمعية
العمومية.

 nتتم �إدارة اجتماع اجلمعية العمومية ب�شكل
ي�سمح للم�ساهمني ب��امل�����ش��ارك��ة الفاعلة
والتعبري عن �آرائهم بحرية ،واحل�صول على
الإجابات على ت�سا�ؤالتهم ويوفر املعلومات
الكافية مبا ميكنهم من اتخاذ قراراتهم.
 nال یجوز للجمعية العمومية املداولة يف غری
امل�سائل املدرجة بجدول الأعمال ،ومع ذلك
یكون للجمعية ح��ق امل��داول��ة يف الوقائع
اخلطرية التي تتك�شف �أثناء االجتماع .
n

یحدد نظام ال�رشكة طريقة الت�صويت على
ق��رارات اجلمعیة العمومية وم��ع ذل��ك یجب
�أن یكون االق�تراع �رسیا اذا تعلق بانتخاب
�أع�����ض��اء جم��ل�����س الإدارة �أو ب��ع��زل��ه��م �أو
مب�ساءلتهم .
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 -3املعاملة املتكافئة للم�ساهمني
n

توفري حقوق الت�صويت املت�ساوية حلملة الأ�سهم داخل كل فئة ،ولهم احلق يف احل�صول علي
معلومات عن حقوق الت�صويت املرتبطة بكافة فئات الأ�سهم قبل �رشاء الأ�سهم.

 nيجب �أن تخ�ضع التغريات يف حقوق الت�صويت والتي ت�ؤثر �سل ًبا على بع�ض فئات امل�ساهمني
ملوافقتهم.
 nحماية حقوق الأقلية من امل�ساهمني من املمار�سات اال�ستغاللية من جانب �أو مل�صلحة كبار
امل�ساهمني.
n

�إزالة املعوقات اخلا�صة بالت�صويت الإلكرتوين عن بعد.
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 -4دور �أ�صحاب امل�صالح يف حوكمة ال�شركات (ك��ل �ﺷﺨ�ﺺ ﻟﻪ ﻣ�ﺼﻠﺤﺔ ﻣﻊ
اﻟ�ﺸﺮكة ﻣﺜﻞ اﻤﻟ�ﺴﺎهمني ،واﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ،واﻟﺪاﺋﻨﻦﻴ ،واﻟﻌﻤﻼء ،واﻤﻟﻮردﻳﻦ ،واﻤﻟ�ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻤﻟﺤﺘﻤﻠﻦﻴ).
 nيجب �أن يقر الإطار اخلا�ص بقواعد حوكمة ال�رشكات بحقوق �أ�صحاب امل�صالح كما هي حمددة يف
القانون ،وي�شجع التعاون الفعال بني ال�رشكات و�أ�صحاب امل�صالح على �إيجاد الوظائف وتوفري
الإ�ستمرارية لل�رشكات ذات
الو�ضع املايل اجليد.

امل�ساهمون

 nي��ج��ب �إع����ط����اء ال��ف��ر���ص��ة
لأ�����ص����ح����اب امل�����ص��ال��ح
للح�صول ع��ل��ى تعوي�ض
م��ن��ا���س��ب ع��ن��د �إن��ت��ق��ا���ص
حقوقهم.

العاملون
الدائنون

 nيجب العمل على توفري �آليات
مل�ساهمة العاملني يف �إدارة
ال�رشكة.

العمالء

 nيجب توفري املعلومات ب�شكل
دوري لأ�صحاب امل�صالح.

املوردون

nيجب ال�سماح لذوي امل�صالح
بالإت�صال مبجل�س الإدارة
للتعبري عن خماوفهم جتاه
الت�رصفات غ�ير ال�سليمة
مب��ا ق��د ي�����ؤدي للم�سا�س
بحقوقهم.

امل�ستثمرون
املحتملون
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 -5الإف�صاح وال�شفافية
 nيجب �أن ت�ضع ال�رشكة �إطار عمل وفق ًا ل�سيا�سة الإف�صاح املعتمدة من جمل�س الإدارة
لتنظيم عمليات الإف�صاح وفق ًا ملتطلبات اجلهات الرقابية.
 nعلى ال�رشكة �أن توفر املعلومات الالزمة (املعلومات اجلوهرية -التقارير الدورية)
للم�ساهمني ب�صورة �سليمة ويف الأوقات املحددة مبا ميكنهم من �إتخاذ قراراتهم الإ�ستثمارية.
 nيجب على ال�رشكة �إعداد قوائمها املالية وفق ًا للمعايري الدولية املتعارف عليها.
 nيجب �أن يكون لدى ال�رشكة جلنة تدقيق تتوىل مهمة الإ��شراف على �أعمال املحا�سبة والرقابة
والتدقيق يف ال�رشكة ،و�أن يكون غالبية �أع�ضائها من �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني كما ﻳﺠﺐ �أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻦﻴ �أﻋ�ﻀﺎﺋﻬﺎ �أﺣﺪ اﺨﻟﺮﺒاء ﻲﻓ اﻟ�ﺸ�ﺆون اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ واﻤﻟﺤﺎ�ﺳﺒﻴﺔ.
 nيجب �أن تتم عملية تدقيق ح�سابات ال�رشكة من خالل مدقق ح�سابات خارجي م�ستقل ل�ضمان
احليدة واملو�ضوعية ،وﻋﻠﻰ اﻟ�ﺮﺸكة �أن ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘ�ﺄ كد ﻣﻦ ا�ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﺤﻟ�ﺴﺎﺑﺎت
اﺨﻟﺎرﺟﻲ ،و�أن ﺗﺨﻠﻮ كافة ا�ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ �أي تعار�ض يف اﻠﻤ�ﺼﺎﻟﺢ.
 nيجب على ال�رشكة �إ�ستخدام موقعها الإلكرتوين لتعزيز الإف�صاح وال�شفافية وتوفري املعلومات
للم�ساهمني.
 nﺗﻘﺮﻳﺮ حوكمة ال�رشكات هو اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻤﻟﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴ�ﺲ ﺠﻣﻠ�ﺲ �إدارة اﻟ�ﺮﺸكة واﻤﻟﻘﺪم �إﻰﻟ هيئة
الأوراق املالية واﻟﺬي ﻳﺠﺐ �أن ﻳﺘ�ﻀﻤﻦ كافة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻲﻓ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳ�ﺼﺪر
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
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 -6م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
n

n

n

n

يجب �أن ي�ؤكد �إط��ار قواعد حوكمة ال�رشكات على ا�سرتاتيجية �إدارة ال�رشكة ،والرقابة الفعالة
وم�سئولية جمل�س الإدارة �أمام ال�رشكة وامل�ساهمني.
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة العمل علي �أ�سا�س عناية الرجل احلري�ص ملا فيه �صالح ال�رشكة
وامل�ساهمني.
يجب على جمل�س الإدارة يف حالة ما �إذا �أثرت قراراته على جمموعة من امل�ساهمني �أن يعامل كافة
فئات امل�ساهمني معاملة مت�ساوية.
يجب �أن ي�ضمن جمل�س الإدارة االلتزام بالقانون والت�رشيعات مع احلر�ص علي م�صالح الأطراف ذات
امل�صلحة..
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• يجب على جمل�س الإدارة القيام ببع�ض املهام وامل�سئوليات ومنها:
n

n
n

و�ضع ا�سرتاتيجية ال�رشكة وال�سيا�سات وخطط العمل التي ت��ؤدي لتحقيق �أه��داف ال�رشكة
وتعظيم حقوق امل�ساهمني وحتقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمع.
متابعة قيا�س كفاءة ممار�سة ال�رشكة لقواعد حوكمة ال�رشكات و�إجراء التعديالت عند احلاجة.

ﺤﻣﻜﻤﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻬﺪف �إﻰﻟ و�ﺿﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻮ�ﺳﺎﺋﻞ
ﻧﻈﺎﻣﺎ
ﻳﺠﺐ �أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟ�ﺮﺸكة
ً
ً
و�إﺟﺮاءات �إدارة اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ ﻲﻓ اﻟ�ﺸركة وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﺤﻟﻮكمة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ �ﺳﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﻟﺘﺰام اﻟ�ﺮﺸكة واﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻓﻴﻬﺎ ﺑ�ﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ وا�ﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات اﻤﻟﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

n

و�ضع �أنظمة داخلية لالمور املالية اخلا�صة بال�رشكة.

n

توفري نظام يت�صف بال�شفافية لعمليات تر�شيح وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

n

الرقابة علي حاالت تعار�ض امل�صالح اخلا�صة باملديرين و�أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يف
ذلك �سوء ا�ستخدام �أ�صول ال�رشكة وعمليات الأطراف املرتبطة بني مديري ال�رشكة وعائالتهم
وال�رشكة.
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� nإعداد التقارير ال�سنوية ون�صف ال�سنوية
وربع ال�سنوية ونتائج الأعمال الأولية
ع��ن �أع��م��ال ال����شرك��ة ،وف��ق��ا لأح��ك��ام
ال��ت����شري��ع��ات ال��ن��اف��ذة ع��ل��ى �أن يتم
الإعالن م�سبقا عن موعد الإف�صاح عن
هذه البيانات املالية.
 nالإ�رشاف علي �سيا�سة وعملية الإف�صاح
وو�سائل االت�صال بامل�ساهمني.
 nو���ض��ع �إج������راءات ت��ه��دف �إىل منع
الأ�شخا�ص املطلعني يف ال�رشكة من
ا�ستغالل معلومات داخ��ل��ي��ة �رسية
لتحقيق مكا�سب مادية �أو معنوية.
 nيجب على جمل�س الإدارة �أن يقوم
بالتحديد الدقيق والإف�صاح عن الهدف
والت�شكيل و�إج���راءات العمل اخلا�صة
بلجان جمل�س الإدارة عند ت�أ�سي�سها.
 nو���ض��ع �آل��ي��ة ال���س��ت��ق��ب��ال ال�����ش��ك��اوى
واالق��ت��راح�����ات امل��ق��دم��ة م���ن قبل
امل�ساهمني مبا يف ذل��ك اقرتاحاتهم
اخلا�صة ب�إدراج موا�ضيع معينة على
جدول �أعمال اجلمعية العمومية ،ب�شكل
ي�ضمن درا�ستها واتخاذ القرار املنا�سب
ب�ش�أنها خالل فرتة زمنية حمددة.
 nاعتماد �أ�س�س منح احلوافز واملكاف�آت
وامل��زاي��ا اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية ،مبا ي�ساعد
على حتقيق م�صلحة ال�رشكة و�أهدافها
وغاياتها.
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املراجع
•

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf

•

http://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/LegalLaws/Commercial_Companies_Law.pdf

•

http://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/LegalLaws/SCAResolution-518-2009-2.pdf

•

h ttp://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/pool_extra_efsa/hawkama_pdf.htm

•

http://www.sdc.com.jo/arabic/images/stories/pdf/corporate_governance_companies.pdf

•

http://www.egx.com.eg/pdf/aug-05_egypt_code_of_cg_a.pdf

33733 :ب. �ص- �أبوظبي
+971-2-6274600 : فاك�س، +971-2-6277888 :هاتف
117666 :ب. �ص- دبي
+971-4-3328884 : فاك�س، +971-4-3312999 :هاتف
www.sca.ae
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