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 بادئ الرئيسية لمجلس إدارة شركة جنرال موتورزالم

 حول المسائل المتعلقة بأسلوب ممارسة اإلدارة
 

 شركة جنرال موتورز: إعداد
  

 
 تمثل مبادئ شركة جنرال موتورز منهجا قابال للتطبيق عند وضع هيكل لالدارة يتسم بالشفافية

 
 اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وتشكيل المجلس

 
 معايير عضوية مجلس اإلدارة 

تتولـى لجـنة شئون مجلس االدارة مع مجلس االدارة  بصفة سنوية مراجعة المهارات والسمات الواجبة فى                  
ويشمل هذا التقييم عدة  عناصر منها التنوع والعمر         .  اعضـاء المجلـس وذلـك قبل تشكيل المجلس الجديد         

يتم ذلك فى اطار تقييم االحتياجات الجارية       .  ية، الخ والمهـارات مـثل فهـم تقنـيات التصنيع والرؤية الدول          
 .للمجلس فى هذا الوقت بالتحديد

 
 اختيار وتأهيل اعضاء المجلس الجدد 

ويفوض .  يتولـى المجلـس مسئولية اختيار اعضائه وترشيحهم لدى المساهمين ليتم التصويت على انتخابهم             
 مع المتابعة المباشرة من قبل رئيس المجلس        المجلـس لجـنة شـئون مجلـس االدارة فى اجراءات االختيار           

ويوجد لدى المجلس والشركة دليل كامل لتأهيل المديرين الجدد يشمل معلومات           .  والمسـئول التنفـيذى األول    
 .وافية عن الشركة وتاريخها كما يشمل سلسلة من المقابالت مع االدارة العليا وزيارات لمواقع الشركة

 
 عين لالنضمام إلى المجلسدعوة أعضاء المجلس المتوق 

يـوجه مجلـس االدارة نفسه دعوة الى االعضاء الذين ترغب فى ضمهم الى المجلس تدعوهم لالنضمام الى                  
 .تلك الدعوة توجه من رئيس لجنة شئون مجلس االدارة ورئيس المجلس والمسئول التنفيذى األول.  المجلس
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General Motors' Board Guidelines on Significant Corporate Governance Issues  
By General Motors 
Translated from CIPE Feature Service, October 2000 
© Center for International Private Enterprise 
Page 2 

 قيادة المجلس
 

 ل التنفيذى األولاختيار رئيس مجلس االدارة والمسئو 
وبالتالى .  لمجلـس االدارة الحـق فى هذا االختيار بالطريقة التى يراها مناسبة للشركة فى نقطة زمنية معينة                

لـيس للمجلـس سياسـة خاصة حول دور كل من رئيس مجلس االدارة والمسئول التنفيذى كما أنه ليس لديه                    
جلس غير العاملين بالشركة او من بين العاملين        سياسة حول وجوب اختيار رئيس المجلس من بين اعضاء الم         

 .بها
 

 تشكيل وأداء المجلس
 

 عدد أعضاء المجلس 
 عضوا غير أن المجلس على      ١٥ عضوا ويرى المجلس ان العدد المناسب هو         ١٤يـتكون مجلس االدارة من      

 .استعداد لضم عضو اضافى اذا رأى فيه فعالية وكفاءة خاصة
 

 االعضاء الداخليين والخارجيينالمزج فى عضوية المجلس بين  
يؤمن المجلس بضرورة أن يكون غالبية المجلس من بين االعضاء المستقلين على الرغم من استعداد المجلس                

ولكن المجلس يحرص على أن     .  لضـم عدد من مديرى الشركة الى المجلس بجانب المسئول التنفيذى األول           
فهناك عدد من   .  ال تعنى الترقى فى السلم االدارى للشركة      يـتفهم مديـرى االدارة العليا ان عضوية المجلس          

مديرى الشركة يحضرون اجتماعات المجلس بصفة منتظمة الى جانب المسئول التنفيذى األول على الرغم من               
وفيما يخص المسائل المتعلقة بسالمة االدارة يفترض المجلس ان القرار يتم           . عدم عضويتهم فى مجلس االدارة    

 .بل اعضاء المجلس من خارج الشركةاتخاذه من ق
 

 عضوية المسئول التنفيذى األول السابق 
فعندما يتقدم المسئول التنفيذى األول باستقالته من هذا .  يـتم اتخـاذ القـرار بهـذا الشأن لكل حالة على حدة       

التنفيذى ويقوم المجلس مع المسئول   .  المنصب يفترض أن يتقدم باستقالته فى نفس الوقت من عضوية المجلس          
وفى حال استمرار عضويته   .  الجديد باتخاذ قرار بشان استمرار المسئول التنفيذى السابق فى عضوية المجلس          

 .فى المجلس يعتبر عضو مجلس ادارة غير مستقل وذلك لضمان الحفاظ على سالمة السياسات االدارية
 

 أعضاء المجلس الذين يغيرون مسئولياتهم الوظيفية 
لمجلس الذين تتغير صفاتهم ومسئولياتهم الوظيفية بعد انضمامهم لعضوية المجلس التقدم           يجـب على اعضاء ا    

وال يعنى ذلك بالضرورة استبعادهم من عضوية المجلس ولكن يكون على    .  باسـتقاالتهم من عضوية المجلس    
 .ةلجنة شئون مجلس االدارة مراجعة مدى مالئمة عضوية هؤالء الى المجلس فى ظل اوضاعهم الجديد
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 مدة العضوية لمجلس اإلدارة 
وعلى الرغم من الميزة المكتسبة من ضم       .  ال يعـتقد المجلس فى ضرورة وضع مدة معينة لعضوية المجلس          

اعضـاء جـدد لمـا يقدمونه من افكار جديدة إال ان هناك ضرر من استبعاد بعض االعضاء الذين يساهمون                    
وبدال من وضع حد معين لعدد سنوات عضوية المجلس،         .  ابافكارهم بفعالية متميزة فى نمو الشركة وتسييره      

تقوم لجنة شئون مجلس االدارة بالتشاور مع المسئول التنفيذى األول ورئيس مجلس االدارة بمراجعة استمرار               
وتسمح تلك السياسة لكل عضو من اعضاء مجلس االدارة         .  كل من أعضاء مجلس االدارة كل خمس سنوات       

 .ستمرار فى عضوية المجلسبمراجعة رغبته فى اال
 

 سن التقاعد 
 . عاما يعتبر سن تقاعد مناسب٧٠يعتقد مجلس االدارة ان سن 

 
 مراجعة مكافآت مجلس اإلدارة 

يقـوم موظفـو الشركة بصفة سنوية برفع تقرير الى لجنة شئون مجلس االدارة حول مكافآت المجلس مقارنة                  
لمجلس انه من المناسب ان تكون مكافآت مجلس االدارة فى          ويرى ا .  بمثيلتها فى الشركات االمريكية الكبرى    

وفى حال وجود تغيير فى مكافآت المجلس يكون ذلك باقتراح من لجنة شئون مجلس              .  شـكل سـندات عامة    
 .االدارة مع مناقشتها مناقشة كاملة واعتمادها من قبل المجلس

 
 تقييم أداء المجلس 

سنوى الى المجلس يتضمن تقييما ألداء المجلس ويتم مناقشة هذا          تتولى لجنة شئون مجلس االدارة رفع تقرير        
ويتم ذلك بعد انتهاء كل سنة مالية وفى نفس وقت التقرير الخاص بمعايير             .  التقريـر مـع المجلـس بالكامل      

يكـون التقيـيم على اساس أداء المجلس بالكامل ويتضمن مراجعة للمجاالت التى يعتقد              . عضـوية المجلـس   
يهدف التقييم الى زيادة فعالية المجلس وال يختص بأداء كل من اعضاء المجلس             .  ة االرتقاء بها  المجلس امكاني 

 .على حدة
 

 .اتصال اعضاء المجلس بالمستثمرين والصحافة والعمالء، الخ 
ومن وقت الى اخر يمكن ان يقوم بعبض        .  يعتقد المجلس ان مديرى الشركة هم المسئولين عن التحدث بشأنها         

.  مجلـس بطلب من ادارة الشركة بمقابلة بعض الجماعات التى تهتم بشئون الشركة بشكل او اخر               اعضـاء ال  
 .وفى معظم االحيان يقوم رئيس مجلس االدارة بهذا الدور نيابة عن المجلس

 
 عالقة أعضاء مجلس اإلدارة باإلدارة العليا للشركة 

واذا رغب المسئول .  رة بشكل منتظميقـوم بعـض اعضاء المجلس الرئاسى بحضور اجتماعات مجلس االدا   
التنفـيذى األول فـى ضم بعض االفراد االضافيين لحضور اجتماعات المجلس يكون ذلك بموافقة من مجلس                 

 .االدارة
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 اتصال اعضاء المجلس باالدارة العليا 
 تسيير  ويفترض اال يكون هذا االتصال معطال ألمور      .  يمكن العضاء مجلس االدارة االتصال بادارة الشركة      

 يؤيد  .الى المسئول التنفيذى األول ورئيس مجلس االدارة) اذا كان كتابيا(الشـركة وأن ترسـل صـورة منه    
المجلس حضور المديرين من وقت الى اخر اجتماعات المجلس الضافة افكار جديدة بشأن الموضوعات التى               

 .لس االدارةيتم مناقشتها ومن أجل حصول المديرين على فرصة للتعرف على اعضاء مج
 

 اإلدارةإجراءات اجتماع مجلس 
 

 اختيار الموضوعات التى يتم مناقشتها فى المجلس 
اذا كان هناك من يتولى هذه المسئولية بخالف رئيس         (يقـوم رئـيس مجلس االدارة والمسئول التنفيذى األول          

راح اضافة  ومن حق أى من اعضاء مجلس االدارة اقت       .  بوضـع جـدول اعمـال مجلس االدارة       ) المجلـس 
 .الموضوع الذى يرغب فى مناقشته الى جدول االعمال

 
 توزيع جدول االعمال والمعلومات الالزمة قبل االجتماع 

.  يجب توزيع المعلومات والبيانات الالزمة الحاطة المجلس بكيفية سير العمل قبل بداية اجتماع مجلس االدارة              
 .ويجب ان تكون المعلومات مختصرة ولكنها وافية

 
 ئون اللجانش
 

 عددها وهيكلها واستقالليتها.. اللجان 
تـرى الشركة ان اللجان القائمة تفى باغراض الشركة ولكن من حق المجلس من وقت الى اخر تشكيل لجنة                    

اللجان الست القائمة هى لجنة المراجعة الداخلية ولجنة        .  جديـدة او الغاء لجنة قائمة طبقا للظروف فى حينها         
.  شئون مجلس االدارة ولجنة المالية ولجنة الحوافز والمكافآت ولجنة السياسات العامة          سـوق المـال ولجـنة       

تقتقصـر عضـوية جمـيع اللجان فيما عدا اللجنة المالية على اعضاء مستقلين من خارج الشركة طبقا لنص                   
 .الالئحة الداخلية

 
 اختيار اعضاء اللجان 

اء مجلس االدارة على اللجان وذلك بعد التشاور مع         تتولـى لجـنة شئون مجلس االدارة مسئولية توزيع اعض         
ويفضل المجلس  .  المسـئول التنفيذى األول ومعرفة رغبات االعضاء فى اللجان التى يرغبون االنضمام اليها            

ان يتم تبديل المواقع بالنسبة لعضوية اللجان كل خمس سنوات باستثناء بعض االحوال التى يتطلب فيها األمر                 
 .اد فى لجان معينة لمدة أطولبقاء بعض األفر

 
 اجتماعات اللجان 

 .يقرر رئيس اللجنة بالتشاور مع اعضاء اللجنة مدة اجتماعات اللجنة وعدد مرات اجتماعها
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 جدول أعمال اللجان 
وتقوم كل لجنة  .  يتولـى رئـيس اللجـنة بالتشاور مع االدارة والموظفين مسئولية وضع جدول اعمال اللجنة              

ترسل اللجنة صورة من الموضوعات التى سيتم مناقشتها        .  دول االعمال للسنة الجديدة   بترتيب موضوعات ج  
 .الى مجلس االدارة
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 تطوير القيادة
 

 التقييم الرسمى للمسئول التنفيذى األول 
يتولى جميع اعضاء مجلس االدارة بما فيهم االعضاء المستقلين اجراء هذا  التقييم بشكل سنوى على ان يقوم                  

ـ    يجب ان يقوم   .  س االدارة غير التنفيذى بارسال صورة من التقييم الى المسئول التنفيذى األول           رئـيس مجل
التقيـيم على اساس موضوعى بما فى ذلك اداء الشركة وتحقيق االهداف االستراتيجية طويلة المدى والتطوير                

 .فأة المسئول التنفيذى األولتقوم لجنة الحوافز والمكافآت باستخدام التقييم عند تحديد مكا.  االدارى، الخ
 

 نائب المسئول التنفيذى األول 
فـى اطار التخطيط للمستقبل، يقوم المسئول التنفيذى األول برفع تقرير سنوى الى مجلس االدارة يشتمل على                 
توصياته بشأن من ينوب عنه حيث يقوم المسئول التنفيذى األول بصورة مستمرة بالتوصية بمن ينوب عنه فى                 

 .ظرف طارئ يمنعه من القيام بمسئولياتهحال أى 
 

 التطوير اإلداري 
.  يقـوم المسئول التنفيذى األول برفع تقرير سنوى الى مجلس االدارة يشمل برنامج الشركة للتطوير االدارى               

 .ويتم تقديم هذا التقرير الى المجلس فى نفس الوقت مع التقرير الخاص بتسمية النائب
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