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مقدمة
حوكمـة الشـركات ودورهـا فـي تنظيـم العالقـة
يسـعى هـذا الكتيـب إلـى شـرح أهميـة ْ
بيـن مجلـس إدارة الشـركة المسـاهمة العامـة مـن ناحيـة وحملـة األسـهم وأصحـاب
المصالـح أو األطـراف المرتبطـة بالشـركة مـن ناحيـة أخـرى ،وذلـك مـن خلال
إرسـاء مجموعـة من الضوابـط والقواعـد والمعاييـر التـي تحـدد حقـوق وواجبـات
ومسـؤوليات كل طـرف بمـا يحقـق  -فـي النهايـة  -أهـداف الشـركة وغاياتهـا.
وتتمحـور حوكمـة الشـركات حـول توجيـه الشـركات والرقابـة عليهـا؛ فهـي تتكـون
مـن مجموعـة مـن الضوابـط والقواعـد التـي تضمـن االنضبـاط المؤسسـي فـي عالقـات
الشـركة وإدارتهـا ،مـن خلال الوقـوف علـى مسـؤوليات أعضـاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيـة بالشـركة وواجباتهـم ،كمـا أنهـا تراعـي حمايـة حقـوق المسـاهمين
وأصحـاب المصالـح وإشـرافهم ووكالتهـم بغـرض تحقيـق اسـتدامة الشـركة.
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مفهوم الحوكمة ( )Corporate governanceونشأتها:
مفهـوم الحوكمة:
تعني الحوكمة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮكـة و ً
ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
وواﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وكذلـك اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮكـة بهـدف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
المسـاهمين وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اآلخريـن.
عرفها مؤسسـة التمويل
وفـي الواقـع ال يوجد تعريـف جامع مانع لمصطلـح الحوكمة؛ إذ ُت ِّ
الدوليـة  IFCعلـى أنهـا “النظـام الـذي يتم من خاللـه إدارة الشـركة والتحكم فـي أعمالها”،
كمـا تعرفهـا منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة  OECDعلـى أنهـا “مجموعـة مـن
العالقـات التـي تربـط بيـن القائميـن علـى إدارة الشـركة (اإلدارة التنفيذيـة) ومجلـس اإلدارة
وحملـة األسـهم وغيرهـم مـن أصحـاب المصالح”.
وبشـكل عـام نسـتطيع القـول بـأن الحوكمـة تعنـي وجـود نظـم تحكـم العالقـات بيـن
األطراف األساسـية في الشركة (أعضاء مجلس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية ،المساهمين)...
بهـدف تحقيـق الشـفافية ،والعدالـة ،ومكافحـة الفسـاد ،ومنـح حـق مسـاءلة إدارة
الشـركة لحمايـة المسـاهمين ،والتأكـد مـن أن الشـركة تعمـل علـى تحقيـق أهدافهـا
واسـتراتيجيتها طويلـة األمـد.
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نشأ تها:
وعلـى الرغـم مـن أن حوكمـة الشـركات ترجـع جذورهـا إلـى أوائـل القـرن التاسـع عشـر إال
أن هـذا المفهـوم لـم يبـدأ بالتبلـور إال منـذ قرابـة ثالثـة عقـود .وممـا ال شـك فيـه أن
األحـداث العالميـة بـدءاً مـن إفلاس شـركة إنـرون فـي أمريـكا وتعـرض شـركات دوليـة أخـرى
لصعوبـات ماليـة كبيـرة بسـبب األزمـة الماليـة العالميـة واكتشـاف تالعـب الشـركات فـي
قوائمهـا الماليـة أدى إلـى زيـادة االهتمـام العالمـي بأهميـة الحوكمـة فـي الشـركات ،إذ أن
ثـروة المسـاهمين تعتمـد بشـكل كبيـر علـى اإلدارة التـي تضـع اسـتراتيجية الشـركات ومـن
المحتمـل أن تتعـارض مصالـح إدارة الشـركة مـع مصلحـة المسـاهمين.
وبالتالـي اسـتدعت الخصائـص التي تتميز بها الشـركات المعاصرة وضع ضوابـط للحوكمة،
وعلى وجـه التحديد:
• ضوابط لتقييد النفوذ الذي يتمتع به كبار المسـاهمين على حسـاب صغار
المساهمين.
• ضوابـط للفصل بين ملكية الشـركة وإدارتها.
وقـد كان ذلـك مدعـاة لوضع نظـام رقابي يضمن ألصحاب المصالح في الشـركة قيام اإلدارة
بمهامهـا علـى أفضـل وجـه ،فـي الوقـت الـذي يحمـي فيـه هـذا النظـام صغـار المسـاهمين
من تسـلط كبـار المسـاهمين.
ومـن ثـم بـرزت الحوكمـة كنظـام يضبـط عمـل جميـع األطـراف المعنيـة فـي الشـركة مـن
مسـاهمين وإدارة تنفيذيـة ومجلـس إدارة.
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أهداف الحوكمة:
فعالـة وتحكـم مؤسسـي جيـد
إن وجـود حوكمـة رشـيدة فـي الشـركة يعنـي وجـود إدارة ّ
فـي األعمـال ممـا يقـود فـي النهايـة إلـى نجـاح الشـركة فـي تحقيـق أهدافهـا وخططهـا
ّ
ويمكنهـا مـن إدارة المخاطـر المختلفـة بكفـاءة عاليـة ،األمـر الـذي يـؤدي إلـى
االسـتراتيجة،
تبديـد قلـق المسـتثمرين ويبعـث الثقـة فـي الشـركات وفـي سـوق رأس المـال بشـكل عام،
كمـا أنـه يسـهم مـن جانـب آخـر فـي جـذب االسـتثمارات سـواء األجنبيـة أو المحليـة ويحـد
مـن الفسـاد وهـروب رؤوس األمـوال.
وتسـعى الحوكمـة إلـى تعزيـز مبـادئ الشـفافية و المسـاءلة والمسـؤولية والعدالـة ،مـن
خلال وضـع مجموعـة مـن القواعـد التـي يتعيـن علـى الشـركات التقيـد بهـا .ولعـل أبـرز
األهـداف المرجوة من تطبيق الحوكمـة مايلي:
الشـفافية :وتعنـي اإلنفتـاح والتخلـي عـن الغمـوض والسـرية والتضليـل ،وجعـل كل شـيئ
ً
قابلا للتحقـق والرؤية السـليمة.
المسـاءلة :يحـق للمسـاهمين مسـاءلة اإلدارة التنفيذيـة عـن أدائهـا بمقتضـى القانـون
وأنظمـة الحوكمـة ،كمـا تضمـن المسـاءلة مسـؤولية اإلدارة التنفيذيـة أمـام مجلـس
اإلدارة ومسـؤولية المجلـس أمـام المسـاهمين.
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المسـؤولية :بمعنـى رفـع الحـس بالمسـؤولية لـدى شـقي اإلدارة (مجلـس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيـة) ،وأن يتصـرف كل عضـو مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة بدرجـة عاليـة مـن األخلاق
المهنيـة ،كمـا تقـر المسـؤولية بالحقـوق القانونيـة للمسـاهمين وتشـجع التعـاون بيـن
الشـركة والمسـاهمين فـي أمـور كالربـح وتوفيـر فـرص العمـل.
المسـاواة :المقصـود بالمسـاواة هنـا هـو المسـاواة فـي الحقـوق بيـن صغار المسـتثمرين
وكبارهـم ،كمـا يقصـد بهـا كذلك المسـاواة بيـن المسـتثمرين المحلييـن واألجانب.
ومـن جانـب آخـر تهـدف الحوكمـة بصفـة خاصـة إلى وضـع إطار عمـل قانونـي ونظامـي فعال
لتنظيـم شـؤون الشـركة والتعامـل مـع حقـوق جميـع أصحـاب المصالـح وحمايتهـا وذلـك
مـن خالل:
 تحديد مسـؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. تعزيـز دور مجلـس اإلدارة واللجـان والعمـل علـى تطويـر قدراتهـا بما يعـزز من آلياتصنـع القـرار بالشـركة.
 العمـل علـى توفير أدوات فعالة ومتوازنـة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح. تعزيز آليات المسـاءلة والرقابة إلدارة الشـركة وموظفيها. العمـل علـى ضمـان تطبيـق آليـات فعالـة إلدارة المخاطـر والضوابـط واإلجـراءاتالداخليـة بالشـركة.
 دعم كفاءة نظام التدقيق على الشـركة وأدواته. العمـل علـى رفـع الوعـي بممارسـات الشـركات فيمـا يتعلـق بمفهـوم السـلوكالمهنـي وتشـجيع السـلوك األخالقـي.
 ضمـان تطبيـق الشـركة لسياسـة عالقـات مسـتثمرين لدعـم التواصـل المنتظـموالفعـال والعـادل مـع المسـاهمين.
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أبعاد حوكمة الشركات:
للحوكمـة فـي الشـركات أبعـاد مختلفـة تتكامل مع الدعائم األساسـية في كل شـركة أو
مؤسسـة وال تنحصـر فـي بعـد واحـد يحـدد الربـح أو الخسـارة فقط وإنمـا هي ثالثيـة األبعاد
تتمثـل في:

• البعد االقتصادي أو االستثماري investments dimension
والـذى يتضمـن السياسـات االقتصاديـة ،ودرجـة المنافسـة فـي السـوق وتوفـر نظـام
المعلومـات الماليـة والمعلومـات غيـر الماليـة التـي تسـاعد الشـركة فـي الحصـول علـى
التمويـل وإدارة المخاطـر وتضمـن تعظيـم قيمـة أسـهم الشـركة واسـتمرارها فـي األجـل
الطويـل.

• البعد االجتماعي والقانوني Social & legal dimension
يحـدد حقوق وواجبات حملة األسـهم وأصحـاب المصالح المختلفة مـن ناحية ،والمديرين
مـن ناحيـة أخـرى ،وتتمثـل المسـؤولية االجتماعيـة فـي حمايـة حقـوق األقليـة وصغـار
المسـتثمرين وتحقيـق التنميـة االقتصاديـة ويتضمن هـذا البعد ما يأتي  :تحديـد الواجبات،
وتوزيـع المسـؤوليات ،الهيـكل التنظيمـي ،وخطـوط التفويـض للسـلطات ،تعييـن اإلدارة
العليـا واإلدارة التنفيذيـة .إلـى جانـب وضـع سياسـة واقتـراح مبـادرات تضمـن التـوازن بيـن
أغـراض الشـركة وأغـراض المجتمـع بهـدف النهـوض بالظـروف االجتماعيـة واالقتصاديـة
للمجتمـع.

• البعد البيئي environmental dimension
يقصد به العمل على حماية البيئة من أثر إنتاج السلعة أو بيعها أو تقديم الخدمة.
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مزايا ومنافع الحوكمة:
تبيـن أن هنـاك مجموعـة مـن المزايـا والمنافع التي تعـود على كل من الشـركة والمجتمع
مـن تطبيـق الحوكمة لعل مـن بينها:
 .1تقلل كلفة رأس المال :حيث أن البنوك تمنح قروض ًا ذات نسـب فائدة أقل للشـركات
التـي تطبـق أنظمـة الحوكمة مقارنة بالشـركات غير الملتزمـة بالحوكمة.
 .2تحسـن مـن سـمعة الشـركة :ويسـهم ذلـك فـي اسـتقطاب االسـتثمارات ،إذ أن
ً
عـادة ينجذبون ألسـهم الشـركة التي تطبق أنظمة الحوكمـة باعتبارها
المسـتثمرين
اسـتمار فـي شـركة ملتزمـة وتتميـز بالشـفافية.
 .3تبنـي عالقـات قويـة بيـن األطـراف ذات المصلحـة :يمكـن أن تعمـل الحوكمـة علـى
بنـاء عالقـات مثمـرة وطويلـة المـدى مع كل أصحـاب المصلحـة بما فى ذلـك الدائنين
والعامليـن والعملاء والمورديـن ومجتمعهـم.
 .4تحمـي حقـوق المسـاهمين :وعلـى سـبيل المثـال تعمـل الحوكمـة علـى دعـم حـق
التصويـت لصغـار المسـاهمين ،والتقليـل مـن إحجـام كثيـر مـن صغـار المسـاهمين
عـن حضـور الجمعيـات العموميـة للشـركات ممـا يشـكل دافعـ ًا جيـداً للحضـور
والتصويـت علـى القـرارات الصـادرة عـن الجمعيـات العموميـة.
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 .5تخفـف أثـر المخاطـر :تقلـل الحوكمـة مـن احتمـاالت تعـرض الشـركات للمخاطـر
المختلفـة بمـا فـى ذلـك تعرضهـا للدعـاوى القانونيـة.
 .6تزيـد السـيولة :فالشـركات التـي تطبـق أسـس الحوكمـة الرشـيدة تتوقـع تخفيـض
تكلفـة رأسـمالها ،وذلـك مـن خلال تمكنهـا مـن اجتـذاب مسـتثمرين علـى نطـاق
ً
خاصـة أولئـك الذيـن يسـعون لالسـتثمار طويـل األجـل.
أوسـع،
 .7تسـهل عمليـة الرقابـة واإلشـراف علـى أداء الشـركة :عبر تحديـد أطر الرقابـة الداخلية
وتشـكيل اللجـان المتخصصـة وتطبيـق الشـفافية واإلفصـاح.
 .8تعمـل علـى اسـتقرار أسـواق المـال :حيـث تـؤدي إلـى تبديـد قلـق المسـتثمرين وتبعـث
الثقـة فـي نفوسـهم تجـاه الشـركات وسـوق رأس المـال عمومـ ًا.
 .9تحقيـق التنميـة المسـتدامة للبيئـة والمجتمـع :تسـعى الحوكمـة إلـى تحقيـق ليـس
فقـط المصلحـة الماليـة لحملـة األسـهم ،بـل مصالـح كافـة أصحـاب المنفعـة بمـا
فيهـا البيئـة والمجتمـع الـذي تعمـل فيـه ،ولكـي تكـون الشـركة مسـؤولة ِاجتماع ًيـا
فعال في البرامـج التعليمية وأن تلتـزم بحماية البيئة
يجـب عليها أن تشـارك بشـكل ّ
إلـى جانـب العمـل وفـق مبـادئ الشـفافية والمسـاءلة.
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المساهمين

األطراف
الرئيسية في
الحوكمة
مجلس
اإلدارة

اإلدارة
التنفيذية

األطراف الرئيسية في الحوكمة:
تبـرز أهميـة الحوكمـة مـن الـدور الـذي تقـوم بـه فـي تنظيـم العالقـة بيـن األطـراف
الرئيسـية بالشـركة بحيـث تحـدد مسـؤوليات كل طـرف وحقوقـه ،بمـا يضمـن ألصحـاب
المصالـح فـي الشـركة قيـام اإلدارة بمهامهـا على أفضل وجـه ،وتتكون األطراف الرئيسـة
للشـركات مـن:
 .1مجلس إدارة الشركة.
 .2اإلدارة التنفيذية للشركة.
 .3أصحاب المصالح والتي تعني كل شخص أو طرف له مصلحة مع الشركة مثل:
 كبار المساهمين في الشركة. المستثمرين المؤسساتيين. المساهمين األفراد وأهمية حصولهم على معاملة عادلة من إدارة الشركة. الدائنين ودورهم كمراقب خارجي للشركة. العاملين في الشركة ودورهم في إنجاح الشركة. الجهـة الرقابيـة الحكومـة ودورهـا فـي إنشـاء اإلطـار المؤسسـي والقانوني الشـامللحوكمـة الشـركات.
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المبادئ الدولية للحوكمة:
وضعـت منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة  OECDمبـادئ عـن حوكمـة الشـركات
وقـد حظيـت باعتـراف العالـم بأسـره باعتبارهـا معاييـر دوليـة لجـودة حوكمـة الشـركات،
وقـد اسـتخدمت مـن قبـل الحكومـات وواضعـي اللوائـح التنظيميـة والمسـتثمرين
والشـركات المسـاهمة سـواء فـي الـدول األعضـاء فـي المنظمـة المذكـورة أو غيرها وقد
تبنـت دولـة اإلمـارات هـذه المبـاديء فـي ضوابـط الحوكمـة الصـادرة عنهـا ،وتعمـل هـذه
المبـادئ علـى توفيـر إطـار فعـال لحوكمـة الشـركات كاآلتـي:

•

تطويـر هيـكل الحوكمـة ،ويجـب أن تتوافـق قواعـد الحوكمـة مـع القواعـد المنظمـة
والتشـريعات.

•

تقسـيم المسـؤوليات بيـن الهيئـات الرقابيـة المختلفـة لضمـان تحقيـق الصالـح العـام،
مـع ضـرورة أن تكـون لـدى الهيئـات الرقابيـة المـوارد الالزمـة للقيـام بواجباتهـا.

وتشـمل مبـادئ الحوكمـة المجـاالت التاليـة:
 .1حقوق المساهمين

أو ً
ال :الحقوق العامة
 احتفـاظ الشـركة بسـجالت لتسـجيل ملكيـة المسـاهمين تتضمـن المعلومـاتالخاصـة بمسـاهمتهم والتغييـرات التي قـد تطرأ عليها ،وإمكانية االطالع على سـجل
المسـاهمين.
 -الحصول على القوائم المالية الدورية واإلطالع على المعلومات المتعلقة بالشركة.
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 المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية للشركة. الحصول على توزيعات األرباح السنوية للشركة. أولوية االكتتاب في أي إصدارات جديدة من األسهم للشركة قبل طرحها للمستثمريناآلخرين.
 إقامـة دعـوى قضائيـة فـي مواجهـة مجلـس اإلدارة أو أي مـن أعضائـه للمطالبـةبالتعويـض عمـا لحقهـم مـن ضـرر نتيجـة مخالفـة التشـريعات النافـذة أو النظـام
األساسـي للشـركة أو الخطـأ أو التقصيـر أو اإلهمـال فـي إدارة الشـركة أو إفشـاء
المعلومـات ذات الطبيعـة السـرية للشـركة.
 طلـب إجـراء تدقيـق علـى أعمـال الشـركة ودفاترهـا ،واالطلاع علـى محاضـر اجتماعـاتالجمعيـة العموميـة للشـركة.
 إقامـة دعـوى قضائيـة للطعـن فـي قانونيـة أي اجتمـاع عقدتـه الجمعيـة العموميـة أوالطعـن فـي القـرارات التـي اتخذتهـا فيـه.

ثاني ًا :الحقوق ضمن صالحيات الجمعية العمومية للشركة:
يجـب أن تتـم إدارة اجتمـاع الجمعية العمومية بشـكل يسـمح للمسـاهمين بالمشـاركة
الفاعلـة والتعبيـر عـن آرائهـم بحريـة ،والحصـول علـى اإلجابـات علـى تسـاؤالتهم وتوفـر
المعلومات الكافية بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم ،بحيث تتيح الفرصة للمسـاهمين
لمناقشـة مجلـس اإلدارة في:
 أداء الشركة وخطته للفترة القادمة. األمور المتعلقة بإقالة أو انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. التجديد لمدقق الحسابات الخارجي. المصادقة على القوائم المالية للشركة. مناقشـة الوقائـع الخطيـرة التـي تكشـف أثنـاء االجتمـاع وغیـر المدرجـة بجـدول أعمـالاالجتمـاع.
 تعدي ــل عق ــد التأس ــيس والنظ ــام األساس ــي للش ــركة وخصوصــ ًا م ــا يتعل ــق بتغيي ــرغاياتهـــا الرئيســـية.
 التصويت على األمور المتعلقة بالشركة مثل:* اندماجهـا أو تصفيتهـا ،أو بيـع كامـل أصولهـا أو جـزء مهـم قـد يؤثـر علـى تحقيـق
أهدافهـا ،أوتملـك شـركة أخرى لها كليا ،أو زيادة رأس مالهـا أو تخفيضه ،أوإصدارها
لسـندات.
* انتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة أو عزلهـم أو مسـاءلتهم ،بحيـث يكـون االقتـراع
سـري ًا .
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 .2المعاملـة المتكافئة للمسـاهمين
 توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة األسهم داخل كل فئة ،ولهم الحق فيالحصول على معلومات عن حقوق التصويت المرتبطة بكافة فئات األسهم قبل
شراء األسهم.
 يجب أن تخضع التغيرات في حقوق التصويت والتي تؤثر سل ًبا على بعض فئاتالمساهمين لموافقتهم.
 حماية حقوق األقلية من المساهمين من الممارسات االستغاللية من جانب أولمصلحة كبار المساهمين.
 إزالة المعوقات الخاصة بالتصويت اإللكتروني عن بعد. .3دور أصحـاب المصالح في حوكمة الشـركات
 يجـب أن يقـر اإلطـار الخـاص بقواعـد حوكمة الشـركات بحقـوق أصحـاب المصالح كماهـي محـددة فـي القانـون ،ويشـجع التعـاون الفعـال بيـن الشـركات وأصحـاب المصالـح
علـى إيجـاد الوظائـف وتوفيـر االسـتمرارية للشـركات ذات الوضـع المالـي الجيـد.
 يجـب إعطـاء الفرصـة ألصحاب المصالـح للحصول على تعويض مناسـب عند انتقاصحقوقهم.
 يجب العمل على توفير آليات لمساهمة العاملين في إدارة الشركة. يجب توفير المعلومات بشكل دوري ألصحاب المصالح. يجـب السـماح لـذوي المصالح باالتصـال بمجلـس اإلدارة للتعبير عـن مخاوفهم تجاهالتصرفـات غيـر السـليمة بمـا قـد يـؤدي للمسـاس بحقوقهـم.
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كما يجب أن يضع مجلس اإلدارة سياسات وإجراءات واضحة وخطية تنظم العالقة مع
أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وضمان حقوقهم ،وتشمل بصفة خاصة ما يلي:
ً
عملا
 قواعـد السـلوك المهنـي لمديـري الشـركة وموظفيهـا التـي يتـم إعدادهـابالمعاييـر المهنيـة واألخالقيـة المالئمـة ،وتنظـم عالقتهـم بأصحـاب المصالـح،
شـريطة أن يضـع مجلـس اإلدارة آليـات لإلشـراف علـى تنفيـذ هـذه القواعـد وااللتـزام بهـا.
 ضمـان إبـرام معاملات الشـركة مـع أعضـاء مجلـس اإلدارة واألطـراف ذات الصلـة وفـقشـروط مطابقـة لشـروط المعاملات مـع أصحـاب المصالـح دون أي تمييـز أو محابـاة.
 حصـول أصحـاب المصالـح علـى المعلومـات الالزمـة فيمـا يتعلـق بأنشـطة الشـركةلتمكينهـم مـن أداء مهامهـم .ويجـب تكـون هـذه المعلومـات صحيحـة وكافيـة،
ويتـم تقديمهـا فـي الوقـت المناسـب وبشـكل منتظـم.
 معاملة موظفي الشركة وفق مبادئ العدالة واإلنصاف ودون تمييز. .4اإلفصاح والشـفافية
 يجـب أن تضـع الشـركة إطـار عمـل وفقـ ًا لسياسـة اإلفصـاح المعتمـدة مـن مجلـساإلدارة لتنظيـم عمليـات اإلفصـاح وفقـ ًا لمتطلبـات الجهـات الرقابيـة.
 علـى الشـركة أن توفـر المعلومـات الالزمـة (المعلومـات الجوهريـة  -التقاريـر الدوريـة)للمسـاهمين بصـورة سـليمة وفـي األوقـات المحـددة بمـا يمكنهـم مـن إتخـاذ
قراراتهـم اإلسـتثمارية.
 يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية وفق ًا للمعايير الدولية المتعارف عليها. يجب أن يكون لدى الشـركة لجنة تدقيق تتولى مهمة اإلشـراف على أعمال المحاسـبةوالرقابـة والتدقيـق فـي الشـركة ،وأن يكون غالبيـة أعضائها من أعضـاء مجلس اإلدارة
المسـتقلين كمـا ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ.
 يجـب أن تتـم عمليـة تدقيـق حسـابات الشـركة مـن خلال مدقـق حسـابات خارجـيمسـتقل لضمـان الحيـدة والموضوعيـة ،وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮكـة أن ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻟﻠﺘﺄكـد ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،وأن ﺗﺨﻠﻮ كافـة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أي تعـارض فـي المصالـح.
 يجـب على الشـركة إسـتخدام موقعهـا اإللكترونـي لتعزيز اإلفصاح والشـفافية وتوفيرالمعلومـات للمسـاهمين.
	ﺗﻘﺮﻳﺮ حوكمـة الشـركات هـو اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮكـةواﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ الجهـة الرقابيـة واﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ كافـة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻣﻦ الجهـة.
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 .4مسـؤوليات مجلس اإلدارة
 يكـون مجلـس إدارة الشـركة مسـؤو ًال عـن االلتـزام بتنفيـذ مبـادئ وقواعـد الحوكمـة
للشـركة ،وتقـع علـى عاتقـه مسـؤولية مراقبـة تنفيـذ نظـام الحوكمـة فـي الشـركة
وتعديلـه حسـب االقتضـاء ،ويجـب أن يؤكد إطـار قواعـد حوكمة الشـركات كذلك على
اسـتراتيجية إدارة الشـركة ،والرقابـة الفعالـة ومسـؤولية مجلس اإلدارة أمام الشـركة
والمسـاهمين مـن حيـث االلتـزام بالقانـون والتشـريعات مـع الحـرص علـى مصالـح
األطـراف ذات المصلحـة..
و يجب على مجلس اإلدارة القيام ببعض المهام والمسؤوليات ومنها:
 وضـع اسـتراتيجية الشـركة والسياسـات وخطـط العمـل التـي تـؤدي لتحقيـق أهـدافالشـركة وتعظيـم حقـوق المسـاهمين وتحقيـق التنميـة المسـتدامة للمجتمـع.
 متابعـة قيـاس كفـاءة ممارسـة الشـركة لقواعد حوكمة الشـركات وإجـراء التعديالتعنـد الحاجـة.
	ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺮكـة ﻧﻈﺎم محكـم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وإﺟﺮاءات إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺸركـة وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮكمـة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﺳﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮكـة واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
 وضع أنظمة داخلية لألمور المالية الخاصة بالشركة. -توفير نظام يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
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 الرقابـة علـى حـاالت تعـارض المصالـح الخاصـة بالمديريـن وأعضـاء مجلـس اإلدارة بمافـي ذلـك سـوء اسـتخدام أصـول الشـركة وعمليـات األطـراف المرتبطـة بيـن مديـري
الشـركة وعائالتهـم والشـركة.
 إعـداد التقاريـر السـنوية ونصـف السـنوية وربـع السـنوية ونتائـج األعمـال األوليـة عـنأعمـال الشـركة ،وفقـا ألحـكام التشـريعات النافـذة علـى أن يتـم اإلعلان مسـبقا عـن
موعـد اإلفصـاح عـن هـذه البيانـات الماليـة.
 اإلشراف على سياسة وعملية اإلفصاح ووسائل االتصال بالمساهمين. وضـع إجـراءات تهـدف إلـى منـع األشـخاص المطلعيـن فـي الشـركة مـن اسـتغاللمعلومـات داخليـة سـرية لتحقيـق مكاسـب ماديـة أو معنويـة.
 يجـب علـى مجلـس اإلدارة أن يقـوم بالتحديد الدقيـق واإلفصاح عن الهدف والتشـكيلوإجـراءات العمـل الخاصـة بلجـان مجلـس اإلدارة عنـد تأسيسـها.
 وضـع آليـة السـتقبال الشـكاوى واالقتراحـات المقدمـة مـن قبـل المسـاهمين بمـافـي ذلـك اقتراحاتهـم الخاصـة بـإدراج مواضيـع معينـة علـى جـدول أعمـال الجمعيـة
العمومية ،بشـكل يضمن دراسـتها واتخاذ القرار المناسـب بشـأنها خالل فترة زمنية
محـددة.
 اعتمـاد أسـس منـح الحوافـز والمكافـآت والمزايـا الخاصـة بأعضـاء مجلـس اإلدارةواإلدارة التنفيذيـة ،بمـا يسـاعد علـى تحقيـق مصلحـة الشـركة وأهدافهـا وغاياتهـا.
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