
OECD Principles and Annotations on Corporate Governance 
Arabic translation 
Page 1 of 36 

  منظمة التعاون االقتصادى والتنميةمبادئ
 الشركاتحوكمة فى مجال 

 

 الواردة فى هذه الورقة إلى تجارب مستندة من المبادرات الوطنية للدول األعضاء، وأيضاً المبادئتستند 
إلى أعمال سابقة تم االضطالع بها داخل منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، من بينها ما قامت به 

والتابعة لمنظمة التعاون االقتصادى حوكمة الشركات ة االستشارية لقطاع األعمال المعنية بالمجموع
لجنة األسواق : وقد شارك فى عملية اإلعداد أيضاً عدد من اللجان التابعة للمنظمة، ومن بينها. والتنمية

 .ئةالمالية، ولجنة االستثمار الدولى والشركات متعددة الجنسيات، ولجنة سياسات البي

كما تمت االستفادة من اسهامات عدد من الدول من غير أعضاء منظمة التعاون االقتصادى والتنمية 
باالضافة إلى اسهامات البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، وقطاع األعمال، والمستثمرين واالتحادات 
 .المهنية، وغيرها من االطراف المعينة بالموضوع

مات الدول االعضاء وحكومات الدول غير االعضاء فى غمار جهودها  مساعدة حكوالمبادئتستهدف 
الشركات فى تلك الدول حوكمة لتقييم وتحسين األطر القانونية والمؤسسية، والتنظيمية لموضوع 

باالضافة إلى توفير الخطوط االرشادية والمقترحات ألسواق األوراق المالية، والمستثمرين، والشركات، 
 المبادئالشركات وتركز لحوكمة  التى تلعب دوراً فى عملية وضع أساليب سليمة وغيرها من األطراف

 اداة مفيدة -فى حدود معينة-ولكنها تعد أيضاً. على الشركات التى يتم تداول أسهمها فى البورصات
الشركات األخرى التى ال تتداول أسهمها فى البورصات، ومن بينها الشركات حوكمة لتحسين أساليب 

 أساسا مشتركاً تعتبره الدول االعضاء المبادئوتمثل تلك .  المغلقة والشركات المملوكة للدولةالخاصة
الشركات والغاية حوكمة فى منظمة التعاون االقتصادى والتنمية بمثابة ضرورة لتطوير أساليب 

 .ى موجزة ومفهومة، ويسهل الوصول إليها من جانب المجتمع الدولالمبادئاالساسية هى أن تكون 

 محل مبادرات القطاع الخاص فى مجال الصياغة المبادئخر، ال يستهدف أن تحل تلك آومن جانب 
 ).تالشركاحوكمة فى مجال " افضل الممارسات("التفصيلية 

ويسود منظمة التعاون االقتصادى والتنمية جنباً إلى جنب مع الحكومات العضو فيها، ادراك متزايد 
فأحد العناصر . صادية على المستوى الكلى وبين السياسات الهيكليةلالرتباط بين السياسات االقت

الشركات، والذى يتضمن مجموعة من حوكمة األساسية فى مجال تحسين الكفاءة االقتصادية هو أسلوب 
العالقات بين اإلدارة التنفيذية للشركة، ومجلس إدارتها، والمساهمين فيها، وغيرهم من األطراف المعنية 
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الشركات الهيكل الذى تتحدد خالله حوكمة كذلك يقدم أسلوب . صلحة بصور مختلفة فيهاوصاحبة الم
 .األداءأهداف الشركة، ووسائل تحقيق تلك األهداف، ومتابعة 

 للشركة التنفيذيةالشركات الحوافز المالئمة لمجلس اإلدارة واالدارة حوكمة كما ينبغى أن يوفر أسلوب 
صالح الشركة والمساهمين فيها، عالوة على تيسيره للمتابعة الفعالة  ممعلمتابعة األهداف التى تتفق 

 .والتى يتسنى عن طريقها تشجيع الشركات على استخدام مواردها بصورة أكثر كفاءة

الشركات أن يكون واحداً من مكونات اإلطار االقتصادى الذى تعمل الشركات حوكمة وال يعدو أسلوب 
 السياسات االقتصادية على المستوى الكلى، ودرجة المنافسة –المثال على سبيل -خالله، والذى يتضمن

الشركات على البيئة القانونية،  حوكمة كما يعتمد إطار. فى أسواق  المنتجات وأسواق عناصر االنتاج
باالضافة إلى هذا، فإن ثمة عوامل مثل، أخالقيات المهن، وإلمام الشركات . والتنظيمية، والمؤسسية

االهتمامات االجتماعية والبيئية داخل المجتمعات التى تعمل بها، تمارس تأثيرات هامة على بالمصالح و
 .سمعة الشركة ونجاحها فى المدى الطويل

الشركات وكذا فى عمليات صنع القرار  حوكمة وبينما يوجد العديد من العوامل التى تؤثر فى أساليب 
 تركز على المبادئلشركات فى المدى الطويل، فإن بها، وأيضاً بينما تؤثر تلك العوامل فى نجاح ا

كذلك، تؤخذ . الشركات، والتى تنتج عن الفصل بين الملكية والرقابةحوكمة المشكالت المقترنة بأساليب 
ها القضايا البيئية ينفى الحسبان بعض القضايا التى تتصل بعمليات صنع القرار فى الشركات، ومن ب

قضايا تعالج بشكل أكثر وضوحاً من خالل عدد من األدوات األخرى التى واالخالقية، وإن كانت تلك ال
الخطوط االرشادية للشركات متعددة الجنسيات، : من بينها(تستخدمها منظمة التعاون االقتصادى والتنمية 
 .باالضافة إلى األدوات التى تطبقها منظمات عالمية أخرى) والمعاهدة والتوصيات بشأن الرشوة

 داخلها بمثابة عامل حوكمة الشركات األساليب السليمة لمبادئلتزام الشركات بتطبيق وتعد درجة ا
ومن الجوانب ذات الصلة الخاصة بذلك تبرز العالقة بين . االستثمارمتزايد األهمية بالنسبة لقرارات 

 العالمية تفالمتدفقا لعملية االستثمار المتزايدةالشركات وبين الطبيعة العالمية حوكمة جوانب أساليب 
وإذا ما كان . لالستثمار تمكن الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين

للدول أن تجنى المنافع الكاملة من أسواق رأس المال العالمية، وايضاً إذا ما كان لها أن تجتذب رأس 
 أن تتسم بالمصداقية، وأن الشركات ينبغىحوكمة طويل األجل فإن ترتيبات أساليب " الصبور"المال 

 .يسهل فهمها عبر الحدود

وحتى إذا لم تكن الشركات تعتمد بصفة أساسية على مصادر أجنبية لرأس المال، فإن االلتزام باألساليب 
 المحليين، وقد المستثمرينالشركات من شأنه أن يساعد على رفع درجة الثقة من جانب لحوكمة السليمة 

 المال، كما أنه قد يسفر فى النهاية عن تحقيق المزيد من االستقرار يؤدى إلى خفض تكلفة رأس
 .لمصادر التمويل
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. الشركات بالعالقة بين المشاركين فى النظام الذى تطبق خالله هذه األساليب حوكمة تأثر أساليبتو
ت مجمعة، أو فالرقابة على المساهمين، الذين قد يتمثلون فى أفراد، أو فى ملكية عائلية، أو  فى تحالفا

فى شركات أخرى تميل من خالل شركات قابضة، أو فى شكل مساهمين تبادليين، من شأنها أن تؤثر 
وهناك اتجاه متزايد من المستثمرين المؤسسين، بوصفهم  أصحاب . بدرجة كبيرة فى سلوك الشركات

أما . سواقالشركات فى بعض األحوكمة حقوق ملكية، نحو طلب الحصول على أصوات بشأن أساليب 
الشركات  حوكمة المساهمون من األفراد منهم ال يسعون عادة إلى ممارسة الحقوق المتصلة بأساليب 

ولكنهم قد يهتمون بدرجة كبيرة بالحصول على معاملة عادلة من جانب المساهمين الذين يمارسون 
 .الرقابة وايضاً من جانب االدارة التنفيذية

الشركات، ولديهم امكانات حوكمة  فى بعض النظم المتصلة بأساليب كذلك يلعب الدائنون دوراً هاماً
وأيضاً يلعب العاملون وغيرهم من .  الشركاتألداءاالضطالع بدور المراقبين الخارجيين بالنسبة 

 فى المدى الطويل، وأدائهااألطراف أصحاب المصلحة دوراً هاماً فى مجال االسهام فى نجاح الشركات 
وهناك تفاوت كبير . الشركاتحوكمة  تحدد اإلطارين المؤسسى والقانونى ألساليب اما الحكومات فهى

فيما بين  الدول أعضاء منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، وأيضاً فيما بين الدول غير االعضاء بها 
فهذه العالقات . من حيث أدوار كل من االطراف المعنية، وأيضاً من حيث التفاعل بين تلك األدوار

 .للقوانين واللوائح، كما تخضع جزئياً للتطبيق الطوعى ولقوى السوق-جزئياً-تخضع

 فإن المهام التى - فى الوقت ذاته–ولكن . الشركاتلحوكمة وليس هناك نموذج وحيد لألساليب السليمة 
ا، قد تم االضطالع بها فى الدول أعضاء منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، وأيضاً داخل المنظمة ذاته

. الشركاتلحوكمة أسفرت عن تعريف بعض العناصر المشتركة التى تحدد ماهية األساليب السليمة 
 التى صاغتها المنظمة إلى تلك العوامل المشتركة، كما أن صياغة المبادىء تمت على المبادئوتستند 

 .نحو من شأن أن يستوعب النماذج المختلفة القائمة

" مجلس اإلدارة "لمبادىء بهيكل محدد لمجلس االدارة، كما أن مصطلح فعلى سبيل المثال، ال توصى ا
ذاته يستخدم فى هذه الوثيقة بالشكل الذى يفى نماذج وطنية مختلفة لهياكل مجالس اإلدارة التى توجد فى 

وفى النظام التقليدى ذى المستويين المطبق فى بعض . الدول أعضاء منظمة التعاون االقتصادى والتنمية
مجلس "لإلشارة إلى " المجلس االشرافى"لالشارة إلى " مجلس اإلدارة"مصطلح " المبادىء"دم خل، تستالدو

وفى النظم التى يوجد بها مجلس وحيد يخضع الشراف مجلس المراجعين الداخليين، " اإلدارة التنفيذية
 .لمجلسين المشار إليهماعلى ا" مجلس اإلدارة"مصطلح ينطبق 

بل أن  . الوطنيةللتشريعات، كما أنها ال تستهدف تقديم توجيهات تفصيلية وليست المبادىء ملزمة
الغرض منها يتمثل فى أن تكون بمثابة نقاط مرجعية وباالمكان استخدامها من قبل صانعى السياسة  فى 
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الشركات، والتى تعكس ظروفهم االقتصادية حوكمة غمار إعدادهم لألطر القانونية والتنظيمية ألساليب 
 .جتماعية األطراف المختلفة بالسوق عند قيامهم باعداد الممارسات الخاصة بهمواال

 

دائمة التطور بطبيعتها، وينبغى استعراضها فى ضوء التغيرات الكبيرة التى تطرأ على " المبادىء"وتعد 
ت واستهدافاً للحفاظ على القدرة التنافسية للشركات فى العالم الذى تسوده تغيرا. الظروف المحيطة

بها وأن حوكمة الشركات مستمرة، يتعين على تلك الشركات أن تدخل التجديدات المستمرة على أساليب 
. تطوع تلك األساليب على النحو الذى يكون من شأنه مواكبة المتطلبات واالستفادة من الفرص الجديدة

ل يوفر المرونة الكافية وبالمثل، فإن الحكومات يقع على عاتقها مسئولية هامة لتشكيل إطار تنظيمى فعا
 لألسواق امكانية العمل بفعالية واالستجابة لتوقعات المساهمين وغيرهم من األطراف -التى تكفل بدورها

عند "المبادىء"ويترك للحكومات وألطراف السوق حرية تقرير كيفية تطبيق هذه . أصحاب المصلحة
مع أخذ تكاليف ومنافع تلك األطر فى الشركات، حوكمة وضع األطر الخاصة بهم والمتصلة بأساليب 

 .الحسبان

دور أصحاب  والمعاملة المتكافئة للمساهمينوحقوق المساهمين  هى خمس مجاالتالمبادئ تغطى 
 مسئوليات مجلس االدارة وفصاح والشفافيةإلا والمصالح
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 الجزء األول
 مبادئ منظمة التعاون االقتصادى والتنمية بشأن حوكمة الشركات
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 حقوق المساهمين:  لمبدأ األولا
 الشركات حماية حقوق المساهمينحوكمة ينبغى أن يكفل إطار 

تأمين أساليب تسجيل ) 1:  تشتمل الحقوق األساسية للمساهمين على ما يلى . أ
الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة فى ) 3نقل أو تحويل ملكية األسهم، ) 2الملكية، 

المشاركة والتصويت فى االجتماعات العامة للمساهمين، ) 4ة، الوقت المناسب وبصفة منتظم
 .الحصول على حصص من أرباح الشركة) 6انتخاب أعضاء مجلس االدارة، ) 5

ى المشاركة، وفى الحصول على معلومات كافية عن القرارات  فللمساهمين الحق . ب
لنظام األساسى أو التعديالت فى ا) 1: المتصلة بالتغيرات األساسية فى الشركة، ومن بينها

طرح أسهم إضافية، ) 2فى مواد تأسيس الشركة أو فى غيرها من الوثائق األساسية للشركة، 
 .أية تعامالت مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة) 3

ينبغى أن تتاح للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت فى االجتماعات  . ت
 علماً بالقواعد، التى تحكم اجتماعات المساهمين، ومن العامة للمساهمين، كما ينبغى احاطتهم

 :بينها قواعد التصويت

فيتعين تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية فى التوقيت المناسب،  .1
بشأن تواريخ وأماكن وجداول أعمال االجتماعات العامة، باالضافة إلى توفير 

ت اتى يستهدف اتخاذ قرارالمعلومات الكاملة فى التوقيت المالئم بشأن المسائل ال
 .بشأنها خالل االجتماعات

تاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه أسئلة إلى مجلس االدارة إب يج .2
والضافة موضوعات إلى جداول أعمال االجتماعات العامة، على أن توضع حدود 

 .معقولة لذلك

ينبغى أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو باالنابة،  .3
 .أو باالنابةا يعطى نفس الوزن لألصوات المختلفة، سواء كانت حضوركما يجب أن 

يتعين االفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التى تمكن أعداد معينة من  . ث
 .المساهمين ممارسة درجة من الرقابة ال تتناسب مع حقوق الملكية التى يحوزونها

لى نحو فعال ويتسم ينبغى السماح ألسواق الرقابة على الشركات بالعمل ع . ج
 .بالشفافية
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يجب ضمان الصياغة الواضحة واالفصاح عن القواعد واالجراءات  .1
التى تحكم حيازة حقوق الرقابة على الشركات فى أسواق رأس المال، ويصدق ذلك 

أيضاً على التعديالت غير العادية، مثل عمليات االندماج وبيع نسب كبيرة من أصول 
. ثمرين فهم حقوقهم والتعرف على المسارات المتاحة لهمالشركة، بحيث يتسنى للمست

كما أن التعامالت المالية ينبغى أن تجرى بأسعار مفصح عنها، وأن تتم فى ظل 
 .ظروف عادلة يكون من شأنها حماية حقوق كافة المساهمين وفقاً لفئاتهم المختلفة

 المضادة  لالستحواذ لتحصين االدارة اآللياتيجب أال تستخدم  .2
 .تنفيذية ضد المساءلةال

 فى الحسبان –ومن بينهم المستثمرون المؤسسيون -ينبغى أن يأخذ المساهمون . ح
 .التكاليف والمنافع المقترنة بممارستهم لحقوقهم فى التصويت
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 المعاملة المتكافئة للمساهمين:  المبدأ الثانى
ن، ومن الشركات المعاملة المتكافئة لجميع المساهميحوكمة يجب أن يكفل إطار 

كما ينبغى أن تتاح لكافة المساهمين . بينهم صغار المساهمين والمساهمين األجانب
 .فرصة الحصول على تعويض فعلى فى حالة انتهاك حقوقهم

 .يجب أن يعامل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئة . أ

.  نفس حقوق التصويت– داخل كل فئة –ينبغى أن يكون للمساهمين  .1
ة المساهمون يجب أن يتمكنوا من الحصول على المعلومات المتصلة بحقوق فكاف

التصويت الممنوحة لكل من فئات المساهمين وذلك قبل قيامهم بشراء األسهم كما يجب 
أن تمون أية تغيرات مقترحة فى حقوق التصويت موصفاً لعملية تصويت من جانب 

 .المساهمين

أو المفوضين بطريقة متفق يجب أن يتم التصويت بواسطة األمناء  .2
 .عليها مع أصحاب األسهم

ينبغى أن تكفل العمليات واالجراءات المتصلة باالجتماعات العامة  .3
 كما يجب أال تسفر اجراءات الشركة –للمساهمين المعاملة المتكافئة لكافة المساهمين 

   .عن صعوبة أو عن ارتفاع فى تكلفة عملية التصويت

 .بصورة ال تتسم باالفصاح أو الشفافيةيجب منع تداول األسهم  . ب

 االفصاح نالتنفيذييينبغى أن يطلب من اعضاء مجلس االدارة أو المديرين  . ت
 .عن وجود أية مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو بمسائل تمس الشركة
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 الشركاتحوكمة دور أصحاب المصالح فى  :المبدأ الثالث
عتراف بحقوق أصحاب المصلحة كما الشركات على احوكمة يجب أن ينطوى إطار 

يرسيها القانون، وأن يعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الشركات وبين أصحاب 
المصالح فى مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق االستدامة للمشروعات 

 .القائمة على أسس مالية سليمة
 الشركات على تأكيد احترام حقوق أصحابحوكمة ينبغى أن يعمل إطار  . أ

 .المصالح التى  يحميها القانون

حينما يحمى القانون حقوق أصحاب المصالح فإن أولئك ينبغى أن تتاح لهم  . ب
 .فرصة الحصول على تعويضات فى حالة انتهاك حقوقهم

يجب أن يسمح إطار حوكمة الشركات بوجود آليات لمشاركة أصحاب  . ت
 .ءالمصالح وأن تكفل تلك اآلليات بدورها تحسين مستويات األدا

حينما يشارك أصحاب المصالح فى عملية حوكمة الشركة، يجب أن تكفل لهم  . ث
 .فرصة الحصول على المعلومات المتصلة بذلك
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 اإلفصاح والشفافية: المبدأ الرابع
 وفى الوقت المالئم –ينبغى أن يكفل إطار حوكمة الشركات تحقق اإلفصاح الدقيق 

ومن بينها الموقف المالى، واألداء، بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس الشركة، 
 .والملكية، وأسلوب ممارسة السلطة

 : ولكن دون أن يقتصر على المعلومات التالية–يجب أن يشتمل اإلفصاح  . أ

 .النتائج المالية والتشغيلية للشركة .1

 .أهداف الشركة .2

 .حق األغلبية من حيث المساهمة، وحقوق التصويب .3

نفيذيين الرئيسين، والمرتبات أعضاء مجلس اإلدارة، والمديرين الت .4
 .والمزايا الممنوحة لهم

 .عوامل المخاطرة المنظورة .5

 .المسائل المادية المتصلة بالعاملين وبغيرهم من أصحاب المصالح .6

 .هياكل وسياسات حوكمة الشركات .7

ينبغى إعداد ومراجعة المعلومات، وكذا اإلفصاح عنها، بأسلوب يتفق ومعايير  . ب
الية، كما ينبغى أن يفى ذلك األسلوب بمتطلبات اإلفصاح غير المالية الجودة المحاسبية والم

 .وأيًضا بمتطلبات عمليات المراجعة

يجب االضطالع بعملية مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل، بهدف  . ت
 .إتاحة التدقيق الخارجى والموضوعى لألسلوب المستخدم فى إعداد تقديم القوائم المالية

زيع المعلومات إمكانية حصول مستخدمى المعلومات و تينبغى أن تكفل قنوات . ث
 .عليها فى الوقت المالئم وبالتكلفة المناسبة

 



OECD Principles and Annotations on Corporate Governance 
Arabic translation 
Page 11 of 36 

 مسئوليات مجلس اإلدارة: المبدأ الخامس
يجب أن يتيح إطار حوكمة الشركات الخطوط اإلرشادية االستراتيجية لتوجيه 

 من قبل مجلس الشركات، كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية
 .اإلدارة وأن تضمن مساءلة مجلس اإلدارة من قبل الشركة والمساهمين

يجب أن يعمل أعضاء مجلس اإلدارة على اساس توافر كامل للمعلومات،  . أ
ة، كما يجب أن يعمل لتحقيق قوكذا على اساس النوايا الحسنة، وسالمة القواعد المطب

 .مصالح الشركة والمساهمين

ارات مجلس اإلدارة تأثيرات متباينة على مختلف فئات حينما ينتج عن قر . ب
 .المساهمين، فإن المجلس ينبغى أن يعمل على تحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين

يجب أن يضمن مجلس اإلدارة التوافق مع القوانين السارية وأن يأخذ فى  . ت
 .االعتبار اهتمامات كافة اصحاب المصالح

 :دارة بمجموعة من الوظائف األساسية، من بينهايتعين أن يضلع مجلس اإل . ث

مراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة، وخطط العمل وسياسة  .1
المخاطرة، والموازنات السنوية، وخطط النشاط، وأن يضع أهداف األداء وأن يتابع 
التنفيذ وأداء الشركة، كما ينبغى أن يتولى اإلشراف على االنفاق الرأسمالى وعلى 

 .تحواذ وبيع األصولعمليات االس

 الرئيسين وتقرير المرتبات والمزايا ناختيار المسئولين التنفيذيي .2
 حينما يقتضى األمر ذلك، إحاللهم ومتابعة خطط –الممنوحة لهم ومتابعتهم وأيًضا 

 .التعاقب الوظيفى

 وأعضاء نمراجعة مستويات مرتبات ومزايا المسئولين التنفيذيي .3
 .الرسمى والشفافية لعملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة وضمان الطابع 

متابعة وإدارة صور تعارض المصالح المختلفة بالنسبة لإلدارة  .4
إساءة استخدام أصول : التنفيذية ومجلس اإلدارة، والمساهمين، ومن بين تلك الصور

 .الشركة وإجراء تعامالت ألطراف ذوى صلة

ية للشركة، ومن متطلبات ضمان سالمة التقارير المحاسبية والمال .5
يجاد نظم الرقابة المالئمة، وبصفة خاصة، نظم متابعة إوجود مراجع مستقل، و: ذلك

 .المخاطرة والرقابة المالية، وااللتزام بإحكام القوانين
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متابعة فعالية حوكمة الشركات التى يعمل المجالس فى ظلها وإجراء  .6
 .التغييرات المطلوبة

 .اح واالتصاالتاإلشراف على عملية اإلفص .7

يجب أن يتمكن مجلس اإلدارة من ممارسة التقييم الموضوعى لشئون  . ج
 . على نحو مستقل عن اإلدارة التنفيذية– بصفة خاصة –الشركة، وأن يجرى ذلك 

يتعين أن ينظر مجلس اإلدارة فى إمكانية تعيين عدد كاف من  .1
المستقل لألعمال حينما األعضاء غير التنفيذيين الذين يتصفون بالقدرة على التقييم 

التقارير : ومن أمثلة تلك المسئوليات الرئيسية.  المصالحضتكون هناك إمكانية لتعار
 .المالية، وترشيح المسئولين التنفيذيين، وتقرير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يجب أن يخصص أعضاء مجلس االدارة وقت كافى لمباشرة  .2
 .مسئولياتهم

لمسئوليات، يجب أن يكفل ألعضاء مجلس  يتحقق االضطالع بتلك اىك . ح
 .اإلدارة إمكانية الحصول على المعلومات الدقيقة وذات الصلة فى الوقت المناسب
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 الجزء الثانى
 

  منظمة التعاون االقتصادى والتنميةتوضيح لمبادئ
 بشأن حوكمة الشركات
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 حقوق المساهميـن -أوال
 ماية حقوق المساهمينالشركات ححوكمة ينبغى أن يكفل إطار 

كذلك .  يمكن شراء أو بيع، أو نقل ملكية السهم،فعلى سبيل المثال .إن للمستثمرين حقوق ملكية معينة
فإن حق الملكية يخول للمستثمر حق المشاركة فى أرباح الشركة، مع تحديد مسئوليته بقيمة استثماره 

على المعلومات الخاصة بالشركة، كما يتيح فإن تملك سهم يتيح الحق فى الحصول ، وباالضافة إلى هذا
الل المشاركة فى االجتماعات العامة للمساهمين وعن طريق خحق التأثير فى الشركة، وخاصة من 

 .التصويت

فكيان المساهمين .  ولكن، من الناحية العملية، ال تتسنى إدارة الشركة عن طريق استفتاءات المساهمين
فاق الزمنية اآل وأهدافهم، و،لمؤسسات الذين تتفاوت اهتماماتهميتكون من مجموعة من األفراد وا

وباالضافة إلى هذا، فإن إدارة الشركة ينبغى أن تمتلك القدرة . الستثماراتهم فضالً عن تفاوت قدراتهم
وفى ضوء هذه الحقائق وكذا فى ضوء . على اتخاذ القرارات الخاصة بالنشاط على نحو يتسم بالسرعة

ن الشركات فى إطار األسواق سريعة الحركة ودائمة التغير، ال يكون من المتوقع أن تعقد إدارة شئو
بل تقع مسئولية وضع استراتيجية الشركة وتشغيلها . يضطلع المساهمون بمسئولية إدارة أنشطة الشركة

 –ويقوم مجلس اإلدارة   وتوفير الحوافز،على عاتق مجلس اإلدارة وفريق المديرين الذى يتم اختياره
 . باالحالل محل فريق المديرين–عند الضرورة 

لقضايا األساسية، مثل اختيار اوترتكز حقوق المساهمين فى التأثير فى الشركة على مجموعة من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو غيرها من وسائل التأثير فى شكل المجلس، باالضافة إلى اختيار أعضاء 

ى تشكيل المجلس، باالضافة إلى إدخال التعديالت على مجلس اإلدارة أو غيرها من وسائل التأثير ف
الوثائق والمستندات األساسية للشركة، واقرار التعامالت المالية غير العادية، وغير ذلك من المسائل 

ويتسنى النظر إلى هذا القسم  .األساسية، على ما يتحدد فى النظام األساسى وفى اللوائح الداخلية للشركة
بالحقوق األساسية للمساهمين، والتى تقرها القوانين فى كافة دول منظمة التعاون باعتباره بياناً 

كما يشتمل عدد من التشريعات على حقوق اضافة من أمثلتها الموافقة على . االقتصادى والتنمية تقريباً
سهم، أو اختيار مراقبى الحسابات ن أو الترشيح المباشر ألعضاء مجلس اإلدارة، أو القدرة على منح أ

 .الخأو الموافقة على توزيع األرباح، 

 :تشتمل الحقوق األساسية للمساهمين على الحق فى . أ

 ضمان أساليب تسجيل حقوق الملكية .1

 نقل ملكية األسهم .2
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الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة فى الوقت  .3
 المناسب وبصورة منتظمة

  المشاركة والتصويت فى االجتماعات العامة للمساهمين .4

 ب أعضاء مجلس اإلدارةانتخا .5

 المشاركة فى أرباح الشركة .6

يمتلك المساهمون الحق فى المشاركة فى، او على األقل االحاطة  . ب
 :علماً بالقرارات المتصلة بالتغييرات األساسية فى الشركة، ومن أمثلتها

التعديالت فى النظام األساسى او فى مواد التأسيس أو فى  .1
 نظمة والحاكمة لنشاط الشركةغيرها من الوثائق والمستندات الم

 الموافقة على إصدار أسهم جديدة  .2

التعامالت المالية غير العادية التى تسفر بالفعل عن بيع  .3
 الشركة

بغى أن تتاح للمساهمين فرص المشاركة على نحو فعال والتصويت ين . ت
متضمنة ( كما يجب إحاطتهم علماً بالقواعد ،فى االجتماعات العامة للمساهمين

 .التى تحكم االجتماعات العامة للمساهمين)  التصويتإجراءات
يجب تزويد المساهمين فى الوقت المالئم بالقدر الكافى  .1

من المعلومات المتصلة بأعمال وتواريخ وأماكن انعقاد وجداول أعمال 
االجتماعات العامة، باالضافة إلى تزويدهم فى الوقت المالئم بالمعلومات الكاملة 

 .تعين اتخاذ قرارات بشأنها فى االجتماعاتعن المسائل التى ي

يجب أن تتاح للمساهمين فرصة طرح أسئلة على مجلس  .2
اإلدارة وإضافة موضوعات إلى جداول أعمال االجتماعات العامة، على أن 

 .يكون ذلك فى الحدود المعقولة

ولغرض توسيع نطاق قدرة المساهمين على المشاركة 
الشركات على فى االجتماعات العامة، عملت بعض 

زيادة قدرات المساهمين على اضافة موضوعات إلى 
وذلك عن طريق تبسيط تسجيل . جداول األعمال

كما تم العمل أيضاً على زيادة .  التعديالت والقرارات
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قدرات المساهمين على تقديم أسئلة مسبقاً والحصول 
على إجابات عنها من اإلدارة التنفيذية ومن مجلس 

 الشركات على ضمان تجنب اإلدارة وقد حرصت
محاوالت التشويش وإحداث االضطرابات فى غمار 

فعلى .  عملية إضافة موضوعات إلى جداول األعمال
سبيل المثال، يكون من المعقول اشتراط حيازة حد أدنى 
من األسهم لكى يتسنى للمساهم اقتراح اضافة قرارات 

 .أو موضوعات إلى جدول االعمال

ساهمين القدرة على التصويت يتعين أن تتوافر للم .3
كما يجب أن يعطى نفس الوزن للصوت بغض النظر عن .   أو غيابياًحضورا

 . أو غيابياحضوراكونه 

عن  وتوصى المبادىء بقبول التصويت باالنابة وفضالً
ن هدف توزيع نطاق مشاركة المساهمين يشير إهذا ف

إلى أن الشركات تنظر بشكل موات إلى توسيع نطاق 
بما فى ذلك . م التكنولوجيا فى عملية التصويتاستخدا

كما أن .  وسائل الكترونيةباستخدامالتصويت تليفونياً أو 
زيادة أهمية المساهمات االجنبية تؤكد أهمية قيام 

الشركات ببذل كافة الجهود لتمكين المساهمين من 
المشاركة من خالل وسائل قائمة على استخدام 

تسنى دعم المشاركة الفعالة كما ي. التكنولوجيا الحديثة
للمساهمين فى االجتماعات من خالل تطوير وسائل 

 والسماح للمساهمين باالتصال آمنةاتصال الكترونية 
فيما بينهم، دون حاجة للجوء إلى األساليب الرسمية 

 يتعين أن ،للتفويض ومن منظور اعتبارات الشفافية
تضمن اجراءات االجتماعات سالمة عد وتسجيل 

وات، باالضافة إلى اعالن النتائج فى الوقت االص
 .المناسب

يجب االفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التى تمكن  . ث
السيطرة بشكل ال يتناسب وحقوق  .مساهمين معينين من تملك درجة معينة

 . ملكيتهم
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فبعض الهياكل الرأسمالية ال تتيح للمساهمين امكانية ممارسة درجة معينة 
ة على الشركة بشكل ال يتناسب مع حق ملكية المساهمة فى من السيطر

ويكون باالمكان استخدام الهياكل الهرمية والمساهمات التبادلية للحد . الشركة
و . من قدرة المساهمين غير المسيطرين على التأثير فى سياسة الشركة

 باالضافة إلى عالقات الملكية، يتسنى لآلليات األخرى التأثير فى الرقابة
على الشركات وبهذا الصدد، تعد اتفاقات المساهمين وسيلة شائعة االستخدام 

بالنسبة لمجموعات من المساهمين األفراد الذين يمتلك كل منهم حصصاً 
صغيرة نسبياً من حقوق الملكية، وبمقتضى تلك االتفاقات يتخذ المساهمون 

قل لجبهة منسقة على األ مواقف منسقة تمكنهم من أن يمثلوا أغلبية فعلية، أو
وعادة ما تمنح اتفاقات المساهمين للمشاركين فيها حقوقاً . من المساهمين

. تفضيلية لشراء أسهم إذا ما كان هناك مساهمون آخرون يرغبون فى البيع
تلزم من يقبلونها بعدم بيع أسهمهم  كذلك فقد تحتوى مثل االتفاقات أحكام

مساهمين أيضاً مسائل أخرى بينها وقد تغطى اتفاقات ال. لفترة زمنية معينة
كيفية اختيار مجلس االدارة أو رئيس المجلس وهى قد تلزم أطرافها 

ويعمل سقف التصويت على الحد من عدد . بالتصويت فى شكل مجموعات
االصوات التى يحق للمساهم االدالء بها، وذلك دون النظر إلى عدد االسهم 

نها أفإن أسقف التصويت يكون من شومن ثم،  .التى يمتلكها المساهم بالفعل
إعادة توزيع قدرة السيطرة على الشركة وهى قد تؤثر على الحافز لدى 

وبالنظر إلى قدرة هذه اآلليات . المساهم للمشاركة فى اجتماعات المساهمين
على اعادة توزيع تأثير المساهمين على سياسة الشركة، يكون لهم أن 

 .رتيبات المالية على النحو المناسبيتوقعوا االفصاح عن الهياكل والت

ينبغى أن يسمح ألسواق السيطرة على الشركات بالعمل على نحو يتسم بالكفاءة  . ج
 والشفافية

يجب التعبير بوضوح واالفصاح عن القواعد واالجراءات  .1
التى تملك قدرات السيطرة على الشركات فى أسواق رأس المال، باالضافة إلى 

من بينها عمليات االندماج، وبيع أجزاء كبيرة من أصول  و،التعامالت غير العادية
الشركة ويتعين أن يتم إجراء العمليات بأسعار تتسم بالشفافية وفى ظل ظروف 

 . المختلفةملفئاتهتنطوى على عدالة وعلى حماية حقوق المساهمين وفقاً 

يلزم عدم استخدام آليات مكافحة االستحواذ بغرض حماية  .2
 .ة ففى بعض الدول تستخدم الشركات آليات مكافحة االستحواذاالدارة من المساءل
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إال أن المستثمرين والبورصات أعربوا عن قلقهم بشأن 
إمكان قيام عقبات كبيرة فى سبيل عمل سوق السيطرة 

ففى بعض األحوال . على الشركات نتيجة لتلك اآلليات
تكون وسائل الدفاع ضد االستحواذ بمثابة آليات لحماية 

ة من عمليات المتابعة التى يضطلع بها اإلدار
 .المساهمون

يجب أن يأخذ المساهمون فى اعتبارهم ومن بينهم المساهمون  . ح
 . على ممارستهم لحقوقهم التصويتيةالمترتبة التكاليف والمنافع –المؤسسون 

وال تتضمن المبادىء توصية باستراتيجية استثمارية معينة يفضل انتهاجها 
كما أنها ال تشمل على تحديد لدرجة مثلى لتفعيل دور من قبل المستثمرين 

بل إن كثيراً من المستثمرين خلصوا إلى أن هناك امكانية .  المساهمين
لتحقيق عوائد مالية إيجابية عن طريق القيام بالقدر المناسب من التحليل 

وأيضاً من خالل ممارستهم حقوقهم فى التصويت كذلك يقوم بعض 
ن باالفصاح عن السياسات التى يتبعونها بشأن الشركات المستثمرين المؤسسي
 .التى يستثمرون فيها 
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 المعاملة المتكافئة للمساهمين  -ثانيا
لمعاملة المتكافئة ايجب أن يكفل إطار أساليب ممارسة سلطات اإلدارة فى الشركات 

كما ينبغى . لجميع المساهمين، ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمون األجانب
أن تتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على تفويض فعلى فى حالة انتهاك 
 .حقوقهم

إن ثقة المساهمين فى أن رؤوس األموال التى يقدمونها لمن يسىء استخدامها أو تخصيصها من قبل 
مديرى الشركة، او أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المساهمين تعد بمثابة عامل هام فى أسواق رأس 

واقع األمر أن مجالس االدارة والمديرين وكبار المساهمين قد تكون لديهم فرصة االضطالع ف. المال
بأنشطة لتحقيق مصالحهم على حساب مصالح غيرهم من المساهمين، ويتضمن هذا المبدأ تأكيداً على 

ركات  نطاق أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشىالمعاملة المتكافئة للمساهمين المحليين واألجانب ف
 .   للسياسات الحكومية فى مجال تنظيم االستثمار األجنبى المباشرالمبادئولكن ال تتصدى 

ومن بين الوسائل التى يتسنى للمساهمين استخدامها لفرض حقوقهم القدرة على اقامة الدعوى القانونية 
م لدرجة حماية وقد أظهرت التجربة أن المحدد الها. واالدارية ضد المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة

المساهمين لحقوقهم يتمثل فيما إذا كانت هناك وسائل فعالة للحصول على تعويضات عن األضرار 
وتقوى ثقة صغار المساهمين حينما يوفر النظام القانونى اآلليات . مقابل تكلفة مناسبة ودون تأخير زائد

المناسبة التى تدعو إلى اعتقادهم بأن الالزمة القامتهم للدعاوى القانونية حينما تكون لديهم األسانيد 
 .  حقوقهم قد انتهكت

وثمة مخاطر تتمثل فى أن النظام القانونى، الذى يمكن المساهمين من اقامة الدعاوى القضائية ضد 
ولهذا، أضاف كثير من النظم . انشطة الشركة، قد يؤدى إلى اسراف فى اقامة مثل تلك الدعاوى

ية المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة من اساءة استخدام الحق فى اقامة  أحكاماً تقضى بحماالقانونية
الدعاوى القضائية وتتخذ تلك األحكام شكل اختبارات لمدى كفاية مضمون شكاوى المساهمين، والتى 

مثل قاعدة األحكام التقديرية فى ( األمان ألعمال المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة مرافئيطلق عليها 
وفى النهاية، يتعين تحقيق توازن .  أمان لالفصاح عن المعلوماتكمرافئ، كما تستخدم )أنشطة األعمال

بين السماح للمستثمرين بالسعى للحصول على عالج للتعدى على حقوق ملكيتهم وبين االسراف فى 
وقد وجد كثير من الدول أن االجراءات البديلة القامة الدعاوى، مثل . استخدام الدعاوى القضائية

يمها الجهات القائمة على تنظيم سوق االوراق المالية أو غيرها من الجهات التنظيمية، تعد بمثابة تنظ
 . لتسوية النزاعات، على األقل عند أول مستوى لنظر النزاعءوسائل كف
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 ينبغى تحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين . أ
ففى داخل كل فئة من فئات المساهمين، يجب أن يحصل  .1

وينبغى ان تتوافر للمستثمرين القدرة . مساهمين على نفس حقوق التصويتجميع ال
لخاصة بحقوق التصويت الممنوحة لكل من فئات اعلى الحصول على المعلومات 

كذلك ينبغى تصويت المساهمين على . المساهمين، وذلك قبل قيامهم بشراء األسهم
 .أية تغييرات فى حقوق التصويت

جلس اإلدارة بتحديد الهيكل ويقوم المديرون وأعضاء م
األمثل رأس المال  بشرط الحصول على موافقة 

كما تقوم بعض الشركات بإصدار أسهم ممتازة . المساهمين
تتمتع بأولوية فى الحصول على أرباح الشركة، ولكنها ال 
تتمتع بحق تصويت كذلك فقد تصدر الشركات شهادات 

 يجرى مشاركة، أو أسهما دون حقوق تصويت، وعادة ما
 بحقوق المتمتعةتبادلها بأسعار تختلف عن أسعار األسهم 

تصويت، وقد يكون لكل من هذه الهياكل فعالية فى توزيع 
المخاطر وتحقيق العائد على نحو يحقق أفضل مصالح 

 المبادئوال تحدد . الشركة بالكفاءة من حيث تكلفة التمويل
ن وإن كان الكثيرو". صوت لكل سهم"الموقف من قاعدة 

من المستثمرين المؤسسين واتحادات المساهمين يؤيدون هذه 
 .القاعدة

ويتوقع المساهمون الحصول على المعلومات المتصلة 
بحقوقهم التصويتية قبل إقدامهم على االستثمار وبعد قيامهم 
باالستثمار، ينبغى أال تطرأ أية تغييرات على تلك الحقوق 

لحق فى التصويت ة ابما لم يكن هؤالء حاملى األسهم صاح
قد اتيحت لهم الفرصة فى اتخاذ القرارات المتصلة بمثل 

وعادة ما يتم تقديم المقترحات الخاصة . تلك التغيرات
بتغيير حقوق التصويت لفئات األسهم المختلفة إلى اجتماع 

 االقتراح هم أغلبية معينة من مقدموعام للمساهمين ويكون 
ى تنتمى للفئات التى األسهم صاحبة الحق فى التصويت والت

   .يتوقع تأثرها نتيجة للتغيرات المقترحة
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شخاص معينين تم أيجب أن يتم التصويت بواسطة أمناء أو  .2
 . الموافقة عليهم من قبل مالك األسهم

وقد كان من المعتاد فى بعض دول منظمة التعاون 
االقتصادى والتنمية قيام بعض المؤسسات المالية التى تحوز 

التصويت عن تلك استثنائى ثمرين على أساس أسهم المست
السهم وفى بعض األحيان كان يطلب من جهات االستثمار 

 ومن بينها بنوك وشركات سمسرة مالية تحتفظ باألسهم –
لم يطلب   التصويت لصالح اإلدارة ما–لصالح عمالئهم 

   .المساهم عكس ذلك تحديداً

صادى والتنمية واالتجاه السائد فى دول منظمة التعاون االقت
نها تمكين جهات أهو الغاء االحكام التى يكون من ش

االستئمان من التصويت تلقائياً نيابة عن المساهمين وقد 
تمت مؤخراً مراجعة القواعد المطبقة فى بعض الدول 
بحيث صارت تستلزم قيام جهات االستئمان بتوفير 

د وق. المعلومات للمساهمين فيما يتصل بحقوقهم التصويتية
يرغب المساهمون فى تفويض كافة حقوقهم التصويتية 
لجهات االستئمان أو قد يعربون عن رغبتهم فى الحصول 
على المعلومات المتصلة بكافة عمليات التصويت المرتقبة 
للمساهمين ومن ثم يقومون باالدالء ببعض األصوات 
. ويفوضون جهات االستئمان فى االدالء بالبعض األخر

مكان تحقيق قدر من التوازن المالئم بين ومن الضرورة ب
ضمان عدم قيام جهات االستئمان باالدالء بأصوات 
المساهمين دون أخذ رغباتهم فى الحسبان، وبين عدم إلغاء 

 على جهات استئمان بطلب الحصول على زائدةأعباء 
بهذا –موافقة المساهمين قبل االدالء باألصوات ويكفى 

ن جهة االستئمان ستدلى  اخطار المساهمين بأ-الصدد
لم  باألسلوب الذى ترى أنه يتفق وصالح المساهمين ما
 .يخطرها المساهمون بخالف ذلك

وينبغى االشارة إلى ان هذا البند ال ينطبق على ممارسة 
حقوق التصويت من قبل أمناء االستثمار أو من قبل أى 
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 على سبيل –ومن بينهم (أشخاص لهم صالحية قانونية 
 ) مور االفالس والحراس القضائيون على العقاراتمأ-المثال

يجب أن تسمح العمليات واالجراءات المتعلقة باالجتماعات  .3
 ينتج عن نكما ينبغى أ. العامة للمساهمين بتحقيق معاملة متكافئة لكافة المساهمين

 . فى تكلفة االدالء باالصواتارتفاعاالجراءات التى تتبعها الشركة صعوبة أو 

 يتم تعريف الحق فى المشاركة المبادئول من أل اوفى القسم
وفى . فى االجتماعات العامة للمساهمين بأنه حق للمساهم

فترة ما، حاولت إدارات الشركات ومساهمو األغلبية 
الوقوف أمام  المحاوالت التى يقوم بها مساهمو االقلية او 

فكانت . المساهمون األجانب للتأثير على توجهات الشركة
كما . شركات تقوم بتحصيل سوم مقابل التصويتبعض ال

تضمنت المعوقات األخرى وضع عراقيل أمام التصويت 
بالتعويض واستلزم الحضور الشخصى فى االجتماعات 

كذلك ال تزال . العامة للمساهمين لكى يتم السماح بالتصويت
بعض االجراءات األخرى تجعل من المستحيل عملياً 

الً، يتم ارسال النماذج الخاصة فمث. ممارسة حقوق الملكية
بالتفويض للتصويت فى وقت قريب جداً من االجتماع العام 

لذى ال يمكن المساهمين من البحث اللمساهمين، األمر 
ويسعى كثير من الشركات فى دول . والتشاور بدرجة كافية

منظمة التعاون االقتصادى والتنمية إلى توفير قنوات أفضل 
كما يتم . بالمشاركة مع المساهمينلالتصال وصنع القرار 

 التى تجابه المصطنعةتشجيع الشركات على إزالة العوائق 
  .  عمليات المشاركة فى االجتماعات العامة للمساهمين

ينبغى منع عمليات تداول األسهم التى تستند إلى معلومات داخلية،  . ب
لعالقة وكذا منع أية عمليات للتبادل تستهدف تحقيق مصالح لألشخاص ذوى ا

 .ةبالشرك
تتحقق المصالح الذاتية للمديرين حينما يقوم أشخاص تربطهم عالقات وثيقة 

ونظراً . بالشركة باستغالل تلك العالقات لغير صالح الشركة  والمساهمين
ألن عمليات التداول المستندة إلى معلومات داخلية تنطوى على تالعب فى 
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ائح الخاصة بتداول األوراق أسواق رأس المال، فهى محظورة بمقتضى اللو
أو القوانين الجنائية فى معظم /المالية، كما تخطرها أيضاً قوانين الشركات و
اال أن الحظر على مثل تلك . دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية

  .  الممارسات ال يرد فى كافة التشريعات

وواقع . االتكما أن تطبيق التشريعات ال يكون بالقوة الكافية فى بعض الح
 الممارسات السليمة لحوكمة األمر أن تلك الممارسات تنطوى على اعاقة

  .   المعاملة المتكافئة للمساهمينلمبادئالشركات طالما أنها تمثل خرقاً 

وتؤكد المبادىء مرة أخرى على أنه من حق المساهمين أن يتوقعوا حظر 
ى ال تنص فيها وفى الحاالت الت. اساءة استخدام السلطات الداخلية

التشريعات بشكل قاطع على حظر مثل تلك االساليب أو فى الحاالت التى ال 
يكون تطبيق التشريعات فيها فعاالً، يتعين على الحكومات اتخاذ االجراءات 
  .  التى تكفل بسد مثل تلك الفجوات

يجب أن يطلب من أعضاء مجالس االدارة االفصاح عن أية مصالح  . ت
 .نها التأثير على الشركةأ أو أمور تخصهم يكون من شمادية او تعامالت

ويشير هذا البند إلى الحاالت التى يكون فيها ألعضاء مجالس اإلدارة 
والمديرين أية تعامالت أو عالقات عائلية أو أية عالقات أخرى خاصة 
 .بالشركة، على النحو الذى قد يؤثر على حكمهم على التعامالت المختلفة
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 حوكمة الشركاتر أصحاب المصالح فى أساليب دو  -ثالثا
الشركات على اعتراف بحقوق أصحاب ممارسات حوكمة يجب أن ينطوى إطار 

ها القانون، وأن يعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين أصحاب الحة كما يرصالم
المصالح فى مجال خلق الثروة، وفرص العمل، وتحقيق االستدامة للمشروعات 

 .مالية سليمةالقائمة على أسس 

 يتمثل فى ضمان تدفق رؤوس األموال الخارجية ممارسات حوكمة الشركاتثمة جانب أساسى فى 
 نحو إيجاد السبل التى تكفل تشجيع ممارسات حوكمة الشركاتكما يتجه االهتمام فى . للشركات

الناحية أصحاب المصالح فى الشركة على االضطالع بمستويات االستثمار التى تتسم بالكفاءة من 
وتعد القدرة التنافسية التى تتمتع بها . االجتماعية وتوجه نحو رأس المال البشرى والمادى فى الشركة

الشركة ونجاحها فى النهاية بمثابة نتيجة لعمل الفريق الذى يجسد االسهامات المقدمة من مجموعة 
.  قتراض، والموردونالمستثمرون، والعاملون وجهات اال: مختلفة من مصادر الموارد، من بينهم

وينبغى أن تدرك الشركات أن اسهامات أصحاب المصالح تشكل موردا بالغ القيمة لبناء القدرة التنافسية 
ولهذا، فمن مصلحة الشركات فى المدى الطويل بناء التعاون فيما . للشركات وتدعيم مستويات ربحيتها

ممارسات ويجب أن يشتمل إطار . ء الثروةبين األطراف المختلفة من اصحاب المصالح فهيا لغرض بنا
 المتمثلة فى أن صالح الشركة انما يتحقق من خالل االعتراف الحقيقةعلى إدراك حوكمة الشركات 

 . فى نجاح الشركةوإسهاماتهمبمصالح األطراف المختلفة 

على احترام حقوق ممارسات حوكمة الشركات يجب أن يؤكد إطار  . أ
 . القانوناصحاب المصلحة والتى يحميها

ففى كافة دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية يحمى القانون أصحاب 
. لعمل، والشركات، والعقود، واالفالساالمصالح، وذلك بمقتضى قوانين 

وحتى فى المجاالت التى ال توجد فيها تشريعات تختص بحقوق أصحاب 
 االهتمام  تقوم الشركات بتعهدات إضافية لهم، وغالباً ما يؤدى،المصالح

  .  بسمعة الشركة وأدائها إلى استلزام االعتراف بنطاق أوسع من المصالح

حينما يقدم القانون الحماية لحقوق أصحاب المصالح فإنه يجب أن  . ب
 .تتاح لهم الفرصة للحصول على تعويضات فعلية نتيجة انتهاك أى من حقوقهم

 تعمل على الشركات اآلليات التىممارسات حوكمة يجب أن يتيح إطار  . ت
 . رفع األداء من خالل مشاركة األطراف أصحاب المصالح
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 الفرصة لألدوار المختلفة ممارسات حوكمة الشركاتإذ يجب أن تتيح أطر 
ألصحاب المصالح وتعتمد درجة مشاركة األطراف المختلفة على القوانين 

ومن . والممارسات الوطنية، وهى قد تتفاوت أيضاً من شركة إلى أخرى
تمثيل العاملين فى مجالس اإلدارة، :  آليات مشاركة أصحاب المصالحأمثلة

وخطط تمليك األسهم للعاملين أو أى من اآلليات األخرى للمشاركة فى 
 والتى تأخذ بعين ممارسات حوكمة الشركاتاألرباح، أو العمليات المتصلة ب

االعتبار وجهات نظر أصحاب المصالح فيما يتصل ببعض القرارات 
باإلضافة إلى ذلك، قد يؤخذ فى االعتبار مشاركة الجهات الدائنة .  يةالرئيس

وذلك فى حاالت وجود اجراءات متعلقة ممارسات حوكمة الشركات فى 
  .  باإلفالس

، ينبغى ممارسات حوكمة الشركاتحينما يشارك أصحاب المصالح فى  . ث
 .أن تكفل لهم الحصول على المعلومات الالزمة لذلك

قوانين والممارسات بمشاركة أصحاب المصالح، يكون من فعندما تسمح ال
األهمية إمكانية حصول تلك األطراف على المعلومات الالزمة لالضطالع 

 .بمسئولياتهم
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 االفصـاح والشفافيـة  -رابعا
 وفى –تحقيق االفصاح الدقيق ممارسات حوكمة الشركات ينبغى أن يكفل إطار 

: ها ينل المتصلة بتأسيس الشركة، ومن ب بشأن كافة المسائ–الوقت المالئم 
   .حوكمة الشركة، والملكية، وأسلوب واألداءالموقف المالى، 

يتم فى معظم دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية تجميع قدر هائل من المعلومات، االلزامية 
ورصات، ثم تتاح واالختيارية على حد سواء، والتى تتصل بالشركات التى يجرى تداول اسهمها فى الب

تلك المعلومات لنطاق عريض من المستخدمين ويستلزم األمر االفصاح عن المعلومات للجمهور على 
وإن كانت بعض الدول تستلزم إفصاحاً دورياً على أساس نصف سنوى أو  - كحد أدنى–أساس شفوى 

 تأثيرات كبيرة نها إحداثأكل ثالثة أشهر أو حتى على فترات أقصر فى حاالت وجود تطورات من ش
وغالباً أيضاً ما تقوم الشركات طوعاً باالفصاح عن معلومات بشكل يتجاوز متطلبات الحد . على الشركة

  .  األدنى، وذلك استجابة الحتياجات السوق

وتعد نظم االفصاح القوية بمثابة سمة أساسية من سمات أساليب متابعة الشركات المستندة إلى قوى 
لى جانب كبير من األهمية بالنسبة لقدرة المساهمين على ممارسة حقوقهم السوق، وهى أيضاً ع

وتشير تجارب الدول التى توجد بها أسواق كبيرة وفعالة لحقوق الملكية إلى أن االفصاح . التصويتية
ن نظم االفصاح أومن ش. يمكن أن يمثل أداة قوية للتأثير على سلوك الشركات وحماية المستثمرين

ويتطلب . عدة على جذب رؤوس األموال والحفاظ على الثقة فى أسواق رأس المالالقوية المسا
المساهمون والمستثمرون المرتقبون الحصول على المعلومات المنظمة والتى تتسم بدرجة مرتفعه من 

يم القابلية للمقارنة مع البيانات األخرى المناظرة وبدرجة التفضيل الكافية التى تمكنهم من تقيو مصداقيةال
مدى كفاءة اإلدارة، كما تمكنهم من اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات الكافية بشأن تقييم الشركة 

فالمعلومات غير الكافية أو غير الواضحة . وحقوق الملكية وحقوق التصويت لفئات األسهم المختلفة بها
الرأسمالية وعن سوء تخصيص كما أنها قد تسفر عن ارتفاع التكلفة . قد تعوق قدرة األسواق على العمل

  .  الموارد

يضاف إلى ما سبق ان االفصاح يسهم فى تحسين مستويات تفهم الجمهور لهياكل وأنشطة المشروعات، 
عالوة على تفهم سياسات الشركات وأدائها فيما يتعلق بالمعايير البيئية واالخالقية، وعالقة الشركات 

وط اإلرشادية للشركات متعددة النشاط والصادرة عن منظمة بالمجتمعات التى تعمل خاللها، وتعد الخط
  .  التعاون االقتصادى والتنمية من المراجع المتصلة بهذا الموضوع

ولكن ليس من المتوقع أن تحل متطلبات االفصاح محل األعباء االدارية او أعباء التكلفة غير العادية 
صح الشركات عن المعلومات التى قد تؤدى إلى كذلك فليس من المتوقع أن تف.  على الشركاتالملقاة
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لم يكن مثل هذا االفصاح الزما التخاذ القرارات االستثمارية وتجنب  االضرار بمراكزها التنافسية ما
وتطبق الكثير من الدول مفهوم الصيغة االساسية لتحديد المعلومات المطلوب . تضليل المستثمرين

ات األساسية بأنها تلك المعلومات التى يؤدى حذفها او إدراجها االفصاح عنها كحد أدنى وتعرف المعلوم
  .   المعلوماتمستخدموبصورة غير سليمة إلى التأثير على القرارات االقتصادية التى يتخذها 

باالفصاح فى الوقت المناسب عن كافة التطورات األساسية التى تحدث فيما بين " المبادىء"كما تطالب 
وتطالب أيضاً بتقديم المعلومات إلى كافة المساهمين بصورة متزامنة . و الدوريةالتقارير المنتظمة أ

 .بهدف ضمان المعاملة المتكافئة

معلومات اللى ، دون أن يقتصر، عينبغى أن يشمل االفصاح . أ
 :متصلة بما يلىالساسية األ

 النتائج المالية والتشغيلية للشركة .1

 تبين ىات والتالتقارير المالية المعتمدة من مراقب الحساب
داء المالى والموقف المالى للشركة وحساب األرباح ألا

والخسائر، وقائمة التدفقات النقدية، ومالحظات مراقب 
األكثر  الحسابات على القوائم المالية، فتلك هى المصادر
والهدفان . استخداماً لتقديم المعلومات المطلوبة عن الشركات

يتمثالن فى  -لها الراهن فى شك–األساسيان للقوائم المالية
التمكين من المتابعة المالئمة وتقديم األسس الالزمة لتقييم 

كما تتضمن التقارير السنوية بياناً . أسهم وسندات الشركة
  .ةالتشغيليبمناقشات إدارة الشركة وتحليلها للنتائج 

وتمثل تلك المناقشات فائدة كبيرة إذا ما قرأت جنباً إلى جنب 
بصفة –وعادة ما يهتم المستثمرون .  ماليةمع القوائم ال

بالمعلومات التى قد تلقى الضوء على أداء الشركة -خاصة
 .ككل فى المستقبل

ومن األهمية االفصاح عن التعامالت الخاصة بكل من 
فمن المفاهيم المؤكدة أن إخفاق . المجموعات المختلفة

الشركات غالباً ما يرتبط باالخفاق فى ممارسات حوكمة 
وخاصة عندما تستخدم " الصورة الكاملة"فصاح عن اال

العناصر غير المدرجة بالميزانيات لتقديم الضمانات أو ما 
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يشابهها من التزامات فيما بين الشركات التى ترتبط بعالقات 
 .فيما بينها

 أهـداف الشركـة .2

عالوة على األهداف التجارية، تحث الشركات على 
القيات المهنة والنشاط، االفصاح عن سياستها المتصلة بأخ

. وما يمثلها من التزامات فى نطاق السياسة العامة والبيئة،
وقد تنطوى مثل تلك المعلومات على أهمية بالنسبة 

للمستثمرين وغيرهم من مستخدمى المعلومات بهدف 
تحسين عمليات تقييم العالقات فيما بين الشركات 

خطوات التى والمجتمعات التى تعمل خاللها، وكذا تقييم ال
 .  تتخذها الشركات لالضطالع بتنفيذ أهدافها

 ملكية األغلبية وحقوق التصويت .3

يتمثل أحد الحقوق األساسية للمستثمرين فى الحصول على 
 وحقوقهم مقارنة ،المعلومات المتصلة بهيكل ملكية الشركة

وغالباً ما تلزم الدول . بحقوق من عداهم من المساهمين
لملكية فى حالة تجاوز إجمالى حقوق االفصاح عن بيانات ا

وقد يشتمل االفصاح عن بيانات تتصل . الملكية حدا معينا
من  –بكبار المساهمين وغيرهم ممن لديهم حق السيطرة 

 على الشركة، وتتضمن المعلومات عن حقوق –أى نوع 
التصويت الخاصة، واتفاقات المساهمين، وملكية حصة 

رة على الشركة، والعالقة معينة من األسهم تمكن من السيط
كذلك فمن المتوقع ان توفر . التبادلية الهامة بين المساهمين

الشركات المعلومات المتصلة بالتعامالت التى تتم بين 
 .الشركة وبين االطراف ذوى الصلة بها

أعضاء مجالس اإلدارة، وكبار المديرين، ومرتباتهم  .4
 وحوافزهم

جالس اإلدارة يطلب المستثمرون معلومات عن أعضاء م
 وأيضاً عن كبار المديرين لكى يتسنى لهم –كل على حدة 

تقييم خبراتهم وكفاءاتهم وكذا، تقيم أية احتماالت لتعارض 
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كما تمثل . على أحكامهم المصالح قد يكون من شأنها التأثير
مرتبات وحوافز أعضاء مجالس اإلدارة وكبار المديرين 

فمن المتوقع عادة  أن ولهذا . مجال اهتمام لدى المساهمين
تفصح الشركات عن القدر الكافى من المعلومات المتصلة 

 وحوافز أعضاء مجالس اإلدارة وكبار المديرين بمكافآت
وان تقدمها للمستثمرين لكى ) سواء فرادى أو مجموعة(

يتسنى لهم التقييم السليم لتكاليف ومنافع خطط المرتبات 
، ومن أمثلتها عةالموضووالحوافز ومدى فعالية الخطط 

 .األداءبدائل شراء األسهم فى رفع مستوى 

 عوامل المخاطرة الملموسة فى األجل المنظور .5

تبدو الحاجة لدى مستخدمى المعلومات المالية واألطراف 
لمشاركة فى السوق للحصول على المعلومات المتصلة ا

 والتى قد تشتمل ،بالمخاطر الملموسة فى المستقبل المنظور
المخاطرة المرتبطة بصناعة أو منطقة معينة : لى على ما ي

واالعتماد على السلع األولية، والمخاطر المالية فى السوق 
 مخاطر أسعار الفائدة وأسعار العمالت، وكذا –متضمنة 

 بالمشتقات المالية وبالتعامالت المالية –المخاطر المرتبطة 
بطة  المخاطرة المرت،التى ال تظهر فى الميزانية وأخيراً

 ال تنادى باالفصاح عن لمبادئولكن . بااللتزامات البيئية
المعلومات بدرجة من التفصيل تفوق ما هو مطلوب الحاطة 

المستثمرين علما بالمخاطر الملموسة فى األجل المنظور 
ويتسم االفصاح عن المخاطر بأقصى . التى تجابهها الشركة

ك فمن درجات الفعالية حينما يتناول صناعة بعينها كذل
المعلومات التى يفيد االفصاح عنها تلك المتعلقة بما اذا 

 .كانت الشركات لديهم نظام لمتابعة المخاطر أم ال

المسائل االساسية المتصلة بالعاملين وغيرهم من أصحاب  .6
 المصالح

تحث الشركات على توفير المعلومات المتصلة بالمسائل 
حاب الرئيسية ذات الصلة بالعاملين وغيرهم من أص

. المصالح والتى قد تؤثر بصورة ملموسة على أداء الشركة
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عالقات االدارة والعاملين، وايضا  وقد يشتمل االفصاح على
عالقاتهم مع باقى أصحاب المصالح مثل المقرضين، 

ويستلزم بعض الدول .  والموردين، والمجتمعات المحلية
رد قدراً كبيراً من االفصاح عن المعلومات المتصلة بالموا
البشرية فسياسات الموارد البشرية، مثل برامج تنمية 

الموارد البشرية، أو خطط تمليك األسهم للعاملين تتيح 
ألطراف السوق معلومات هامة عن نقاط القوة التنافسية 

 .  لدى الشركات

 ممارسات حوكمة الشركاتهيكل وسياسات  .7

ة عن كيفي على قيام الشركات باتاحة تقارير" المبادئ"تشجع 
وواقع . الشركاتحوكمة  لمبادئتطبيقها فى الممارسة 

ممارسات حوكمة األمر، أن االفصاح عن سياسات هياكل 
، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوزيع السلطة فيما بين الشركات

اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة والمساهمين، تعد بمثابة 
 .الشركات ممارسات حوكمة عنصر هام لتقييم

مراجعتها، واالفصاح عنها وفقاً ألعلى و ،المعلوماتينبغى اعداد  . ب
 .المعايير المحاسبية والمالية وغير المالية لالفصاح والمراجعة

ومن المتوقع أن يؤدى تطبيق أعلى المعايير إلى تحسين قدرة المستثمرين 
على متابعة الشركة من خالل توافر التقارير التى تتسم بارتفاع درجة 

ة للمقارنة مع غيرها من التقارير، باالضافة إلى تحسين والقابليالمصداقية 
 المعلومات على المعايير التى ةوتعتمد نوعي. درجة االلمام بأداء الشركة

االتجاه نحو " المبادئ"وتدعم . تستخدم فى عمليات تجميعها واالفصاح عنها
وضع المعايير ذات الجودة المرتفعة والمعترف بها دولياً والتى تؤدى 

 .إلى تحسين القابلية لمقارنة المعلومات عبر الدول المختلفة - هابدور

ينبغى اجراء المراجعة السنوية بواسطة مراقب حسابات مستقل لكى  . ت
يتحقق وجود تأكيد خارجى وموضوعى بشأن األسلوب المستخدم فى اعداد وتقديم 

 .القوائم المالية

ية المراقبين وقد حثت كثير من الدول ترتيبات تحسين درجات استقالل
ويسود على . الحسابين، والى جانب زيادة درجة مساءلتهم امام المساهمين
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 فى مجال المراجعة المرتفعةنطاق واسع شعور بان تطبيق المعايير 
الحسابية، فضالً عن تطبيق مواثيق اخالقيات المهنة، يعدان من أفضل 

ل أيضا تشتمل وثمة وسائ. وسائل زيادة استقاللية المهنة وتحسين اوضاعها
على تقوية لجان المراجعة التابعة لمجالس االدارة، وزيادة مسئولية مجلس 

االدارة فى اختيار مراقب الحسابات وباالضافة إلى ما سبق تطبق دول 
 .منظمة التعاون االقتصادى والتنمية عددا من المقترحات األخرى

 يحصل عليه بعض الدول تضع حدوداً على النسبة المئوية من الدخل الذى
كما . عدا المراجعة، مراقب الحسابات من أى عميل مقابل اعمال أخرى

تلزم بعض الدول األخرى قيام الشركات باالفصاح عن مستويات االتعاب 
. عدا المراجعة، المدفوعة لمراقبى الحسابات نتيجة ألداء خدمات أخرى

قب وأيضاً قد تفرض حدود على إجمالى النسبة المئوية من دخل مرا
إجراء : لة المقترحات األخرىثومن أم. تى من عميل واحدأالحسابات التى ت

خر، ومنع آمراجعة لجودة أعمال المراجعة عن طريق مراقب حسابات 
مراقبى الحسابات من أداء خدمات أخرى، عدا المراجعة والتنقل االجبارى 

  .  لمساهميناللمراقبين فيما بين العمالء، والتعيين المباشر للمراقب من قبل 

يجب أن تتيح قنوات نقل المعلومات امكانية وصول مستخدمى تلك  . ث
، وسالمة التوقيت، وفعالية التكاليف، فقنوات بالعدالةالمعلومات إليها بصورة تتسم 

 .نقل المعلومات لها من األهمية ما يوازى أهمية محتوى المعلومات ذاته

ملزماً فى الغالب بمقتضى ولكن بينما يعد االفصاح عن المعلومات امراً 
التشريعات السرية، فإن تصنيف وحفظ المعلومات والوصول إليها يمكن أن 

ولهذا ففى بعض الدول صار حفظ . يتصف بمشقة وارتفاع فى التكلفة
كما يتيح . واسترجاع ملفات تقارير الشركات ومستنداتها يتم الكترونياً

 الفرصة لتحسين عملية – االنترنيت وغيره من صور تكنولوجيا المعلومات
 .توزيع المعلومات
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 مسئوليات مجلس اإلدارة  -خامسا 
الشركات الخطوط االرشادية االستراتيجية لتوجيه تتيح ممارسات حوكمة يجب أن 

كفل المتابعة لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة، وأن تالشركات، كما يجب أن 
 .كة والمساهمينلشراضمن مساءلة مجلس اإلدارة من قبل ت

تتفاوت هياكل واجراءات مجالس اإلدارة تفاوتاً واسعا فيما بين دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، 
النظام الذى يفصل بين  وهو. فبعض الدول يسرى بها نظام مجالس ذات المسئولية. وداخل الدول ذاتها

ين يس اشرافى يتكون من أعضاء غير تنفيذيوجد مجل، وفى هذه النظم. الوظيفتين االشرافية واالدارية
يجمع بين " موحد"ومجلس إدارة يتكون بالكامل من تنفيذيين وفى بعض الدول األخرى يوجد مجلس 

وتعد المبادىء عامة بالدرجة التى تمكن من تطبيقها على أى . نين وغير التنفيذييأعضاء المجلس التنفيذي
  .  ا وظائف تسيير أمور الشركة ومتابعة المديرينمن هياكل مجالس اإلدارة التى تستند إليه

ويتولى مجلس اإلدارة إلى جانب دوره فى توجيه استراتيجية الشركة، المسئولية الرئيسية عن متابعة 
أداء المديرين وتحقيق عائد مناسب للمساهمين، عالوة على منع تعارض المصالح والموازنة بين 

ولكى يتسنى لمجلس اإلدارة االضطالع بمسئولياته بصورة . الشركةالمتطلبات التنافسية التى تجابهها 
كذلك فمن بين المسئوليات الهامة . فعالة، يتعين أن تتوافر له درجة من االستقالل عن االدارة التنفيذية

لمجلس اإلدارة تبرز مسئولية تنفيذ النظم التى تصاغ لضمان التزام الشركة بالقوانين السارية، بما فى 
عالوة . وانين الضرائب، والمنافسة، والعمل، والبيئة وتكافؤ الفرص، والصحة، والسالمة المهنيةذلك ق

على هذا فمن المتوقع أن تأخذ مجالس اإلدارة بعين االعتبار مصالح كافة األطراف المعنية وأن تتعامل 
، والعمالء، )نونالدائ(معها على نحو يتسم بالعدالة ومن ابرز تلك األطراف العاملون، والمقرضون 

كما تبرز فى هذا الصدد ايضاً أهمية مراعاة المعايير البيئية . والموردون والمجتمعات المحلية
  .  واالجتماعية

تهم على أسس من اينبغى أن يتخذ أعضاء مجلس اإلدارة قرار . أ
وأن يتم ذلك تحقيقاً ، وباالمانة والمسئولية والعناية الواجبة المعلومات الكاملة،

 . الشركة والمساهمينلصالح
وفى بعض الدول، تنص القوانين على قيام مجالس اإلدارة بالعمل لصالح 

إال أن .  والمجتمعاملينالشركة، أخذاً بعين االعتبار لمصالح المساهمين، والع
ادارة العمل لصالح الشركة ينبغى أال ينتج عنه السماح لإلدارة بأن تصبح 

 .مطوقة
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الدارة على المجموعات المختلفة من بينما تؤثر قرارات مجلس ا . ب
، فإنه يتعين على مجلس اإلدارة  معاملة كافة متفاوتةالمساهمين بصور 

 .المساهمين بصورة عادلة

يجب أن يضمن مجلس اإلدارة التوافق مع القوانين السارية أخذاً  . ت
 )أصحاب المصالح(فى االعتبار صالح األطراف المعنية 

ها يند من الوظائف األساسية، من بيتعين قيام مجلس اإلدارة بعد . ث
 :ما يلى

راجعة وتوجيه استراتيجية الشركة، وخطط العمل، م .1
وسياسات المخاطرة، والموازنات السنوية، وخطط النشاط، ووضع أهداف األداء 

 ومتابعة أداء الشركة، واالشراف العام على االنفاق الرأسمالى، يينومتابعة التنفيذ
 .األصولوعمليات االستحواذ، وبيع 

، وتحديد مرتباتهم وحوافزهم نالتنفيذيياختيار المديرين  .2
ومتابعتهم والقيام عند الضرورة باحاللهم، واالشراف على تخطيط المسار المهنى 

 .للعاملين

مراجعة مرتبات وحوافز المديرين، وضمان وجود عملية  .3
 .تتسم بالشفافية فيما يتعلق بترشيح أعضاء المجلس

 تعارض المصالح المحتملة لدى متابعة وإدارة صور .4
المديرين وأعضاء المجلس والمساهمين، وهو ما قد يتضمن اساءة استخدام أصول 

الشركة واساءة استخدام التعامالت التى يقوم بها أطراف من ذوى العالقة 
  .  بالشركة

ضمان عنصر األمانة فى التقارير المالية والمحاسبية التى  .5
لمراجعة، ووجود نظم مالئمة ا استقاللية عمليات تصدرها الشركة، بما فى ذلك

  .   وخاصة نظم متابعة المخاطر، والرقابة المالية، وااللتزام بالقوانين،للرقابة

متابعة فعالية الممارسات المتصلة بأساليب إدارة الشركة  .6
  .  التى تعمل الشركة وفقا لها، وإدخال التعديالت الالزمة عليها، ووفقاً لالحتياج

شراف العام على عملية االفصاح عن البيانات وقنوات اال .7
 االتصال
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وقد تختلف وظائف أعضاء مجلس اإلدارة تبعاً الختالف 
مواد الشركات فى التشريعات المختلفة، وأيضاً  تبعاً للنظام 

ار إليها اعاله تعد شإال أن العناصر الم. األساسى للشركة
وكمة حبمثابة ضرورات الزمة ألغراض نجاح أسلوب 

    .الشركات

يجب أن تتوافر لدى مجلس اإلدارة القدرة على ممارسة  . ج
 عن - بوجه خاص– على شئون الشركة استقالالً الموضوعةاألحكام 
 .  التنفيذيةاالدارة

يستلزم تفاوت هياكل وممارسات مجالس اإلدارة فى الدول المختلفة تفاوتاً 
اإلدارة فاستقالل المجلس مناظراً فى النظر لمسألة استقالل أعضاء مجالس 

عادة ما يتطلب وجود عدد كاف من أعضاء المجلس من غير العاملين 
رتها سوء من االدائمين بها، وايضاً ممن ال يرتبط بشكل وثيق بالشركة أو باد

 .الناحية االقتصادية أو العائلية أو لغير ذلك من الروابط 

س اإلدارة وبوسع أعضاء إال أن هذا ال يمنع تعيين المساهمين أعضاء بمجال
إذ . المجلس المستقلين االسهام بدرجة كبيرة فى عملية صنع القرار بالمجلس
تتوافر لديهم القدرة على تقديم وجهات نظر موضوعية فيما يتعلق بأداء 

وعالوة على هذا فإن بوسعهم أن يلعبوا دوراً . المجلس واالدارة التنفيذية
ن بشأنها مصالح اإلدارة والشركة ن هاماً فى المجاالت التى قد تتباي

مرتبات وحوافز المديرين، وتخطيط المسار : والمساهمين ومن أمثلتها 
الوظيفى والتغيرات فى تنظيم الرقابة بالشركة، والخطط الدفاعية فى مواجهة 

 .االستحواذ العدائى وعمليات االستحواذ الكبيرة، ووظيفة المراجعة المالية

ات أن يلعب دوراً رئيسياً فى ضمان  فعالية ممارسوبإمكان رئيس المجلس 
.  عن فعالية وظائف المجلس–بصفة عامة  –وهو مسئول حوكمة الشركات 

وفى . وفى بعض الدول، يوجد أمين عام للشركة لمساعدة رئيس المجلس
نظم المجلس الموحد، غالباً ما يتم الفصل بين وظيفتى رئيس مجلس اإلدارة 

لرئيسى، ويكون الهدف من ذلك هو إيجاد وسيلة لضمان والمسئول التنفيذى ا
التوازن المناسب فى السلطة، وزيادة درجة المساءلة، باالضافة إلى زيادة 

  .  قدرة المجلس على إصدار القرارات المتصفة باالستقاللية
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يجب أن تراعى مجالس اإلدارة تعيين عدد كاف من  .1
حكام ألر لديهم القدرة على ممارسة اأعضاء المجلس غير التنفيذيين والذين تتواف
ومن . وى على تعارض فى المصالحطالمستقلة بالنسبة للمهام التى يحتمل أن تن

إعداد التقارير المالية واختيار كبار : أمثلة تلك النوعية من المسئوليات الرئيسية
 .المديرين وتحديد مرتبات وحوافز المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة

ولية إعداد التقارير المالية وتحديد المرتبات وبينما تقع مسئ
والحوافز واختيار المديرين ضمن نطاق مسئوليات مجلس 

 من المستقليناإلدارة بصفة عامة، فإن أعضاء المجلس 
غير العاملين بالشركة بإمكانهم توفير ضمان إضافى أمام 

المشاركين بالسوق مؤداه أن مصالح األخيرين محل اعتبار 
لك فقد تتجه مجالس اإلدارة نحو تكوين لجان واهتمام كذ

مستقلة تبحث فى بعض المسائل التى يحتمل وجود تعارض 
وقد يستلزم األمر وجود حد أدنى لعدد . مصالح بشأنها

 بكل تلك اللجان أو قد يكون جميع المستقلين ءاألعضا
 .المستقليناألعضاء من 

 . ياتهمينبغى ان يكرس أعضاء المجلس وقتاً كافياً لمسئول .2

من المتفق عليه أن عضوية الفرد فى عدد كبير من 
ولهذا، فقد تود الشركات توجيه أدائه المجالس قد تؤثر على 

وقد قامت بعض الدول . اهتمام كاف نحو هذه المسألة
بتحديد الحد األقصى لعدد الشركات او المؤسسات التى 

 إذ أن تحديد العدد. ينبغى أن يشغل الفرد عضوية مجالسها
قد يكون أقل أهمية من مسألة ضمان الوضع والثقة الذين 

  .  يتمتع بهما العضو فى أعين المساهمين

استهدافاً لتحسين ممارسات مجالس اإلدارة وأداء اعضائها، 
وجدت بعض الشركات أنه من المفيد تحقيق قدر من 
التدريب والتقييم الطوعى الذاتى والذى يفى بمتطلبات 

 هذا امتالك اعضاء مجالس اإلدارة وقد يتطلب. الشركة
للمهارات المناسبة عند التعيين ثم يظلون بعد ذلك متابعين 

القوانين واالجراءات الجديدة، باالضافة إلى إلمامهم 
  .  بالتغيرات التى تطرأ على المخاطر التجارية
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يجب أن تتوافر ألعضاء مجالس اإلدارة إمكانية الحصول على  . ح
لمناسبة فى الوقت المالئم لكى يتسنى لهم االضطالع  واالدقيقةالمعلومات 
فأعضاء مجالس اإلدارة بحاجة إلى الحصول على المعلومات . بمسئولياتهم

 . يتخذونهاىالمتصلة بنشاط الشركة فى الوقت المالئم لكى يدعموا القرارات الت

ية وواقع األمر، ان األعضاء من غير العاملين الدائمين ال تتوافر لديهم امكان
ومن ثم، فإنه . الحصول على المعلومات بذات الصورة التى تتوافر للمديرين

باالمكان تدعيم اسهامات األعضاء من غير المديرين عن طريق اتاحة 
قنوات االتصال بينهم وبين عدد من المديرين داخل الشركة، مثل أمين عام 

على الشركة، والمراقب الداخلى، باالضافة إلى تمكينهم من الحصول 
استشارات خارجية مستقلة على حساب الشركة ولكى يتم االضطالع بهذه 

المسئوليات، يجب أن يضمن أعضاء مجلس اإلدارة الحصول على 
 .، والمناسبة فى الوقت المالئم الدقيقةالمعلومات 
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