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  والتنميةاالقتصادي منظمة التعاون مبادئ

  فى الشركاتاإلدارةاليب ممارسة سلطات فى مجال أس
 

 مركز المشروعات الدولية الخاصة: إعداد

 
 

تسـتند المبادىء الواردة فى هذه الورقة إلى تجارب مستندة من المبادرات الوطنية للدول األعضاء،               
 وأيضـاً إلـى أعمال سابقة تم االضطالع بها داخل منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، من بينها ما                

سلطات االدارة داخل    قامـت بـه المجمـوعة االستشـارية لقطاع األعمال المعنية بأساليب ممارسة            
وقد شارك فى عملية اإلعداد أيضاً عدد من        . الشـركات والتابعة لمنظمة التعاون االقتصادى والتنمية      

والشركات متعددة لجنة األسواق المالية، ولجنة االستثمار الدولى : اللجـان التابعة للمنظمة، ومن بينها   
 .الجنسيات، ولجنة سياسات البيئة

 
كمـا تمت االستفادة من اسهامات عدد من الدول من غير أعضاء منظمة التعاون االقتصادى والتنمية                
باالضـافة إلـى اسـهامات البـنك الدولـى، وصندوق النقد الدولى، وقطاع األعمال، والمستثمرين                

 .  المعينة بالموضوعواالتحادات المهنية، وغيرها من االطراف
 

تسـتهدف المـبادىء مسـاعدة حكومات الدول االعضاء  وحكومات الدول غير االعضاء فى غمار                
جهـودها لتقيـيم وتحسين األطر القانونية والمؤسسية، والتنظيمية لموضوع أساليب ممارسة سلطات             

المقترحات ألسواق  االدارة  فـى الشـركات فى تلك الدول باالضافة إلى توفير الخطوط االرشادية و              
األوراق المالـية، والمستثمرين، والشركات، وغيرها من األطراف التى تلعب دوراً فى عملية وضع              
أسـاليب سليمة لممارسة سلطات االدارة فى الشركات وتركز المبادىء على الشركات التى يتم تداول               

تحسين أساليب ممارسة    اداة مفيدة ل   -فى حدود معينة  -ولكنها تعد أيضاً  . أسـهمها فـى البورصـات     
سـلطات االدارة فـى الشركات األخرى التى ال تتداول أسهمها فى البورصات، ومن بينها الشركات                

وتمثل تلك المبادىء أساسا مشتركاً تعتبره الدول       . الخاصـة المغلقـة والشـركات المملـوكة للدولة        
أساليب ممارسة سلطات   االعضـاء فـى منظمة التعاون االقتصادى والتنمية بمثابة ضرورة لتطوير            

االدارة فى الشركات والغاية االساسية هى أن تكون المبادىء موجزة ومفهومة، ويسهل الوصول إليها              
 . من جانب المجتمع الدولى
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ومن جانب أخر، ال يستهدف أن تحل تلك المبادىء محل مبادرات القطاع الخاص فى مجال الصياغة                
 ). ت اساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركافى مجال" افضل الممارسات("التفصيلية 

 
ويسـود منظمة التعاون االقتصادى والتنمية جنباً إلى جنب مع الحكومات العضو فيها، ادراك متزايد               

فأحد العناصر  . لالرتـباط بـين السياسـات االقتصادية على المستوى الكلى وبين السياسات الهيكلية            
صادية هو أسلوب ممارسة سلطات االدارة فى الشركات،        األساسـية فـى مجال تحسين الكفاءة االقت       

والذى يتضمن مجموعة من العالقات بين اإلدارة التنفيذية للشركة، ومجلس إدارتها، والمساهمين فيها، 
كذلك يقدم أسلوب ممارسة    . وغيـرهم مـن األطراف المعنية وصاحبة المصلحة بصور مختلفة فيها          

لذى تتحدد خالله أهداف الشركة، ووسائل تحقيق تلك األهداف،         سلطات االدارة فى الشركات الهيكل ا     
 . ومتابعة اآلداء

 
كمـا ينبغـى أن يوفـر أسلوب ممارسة سلطات االدارة بالشركات الحوافز المالئمة لمجلس اإلدارة                
واالدارة التنفـيذيه للشركة لمتابعة األهداف التى تتفق وصالح الشركة والمساهمين فيها، عالوة على              

ه للمتابعة الفعالة والتى يتسنى عن طريقها تشجيع الشركات على استخدام مواردها بصورة أكثر              تيسير
 .كفاءة

 
وال يعـدو أسـلوب ممارسـة سـلطات االدارة فـى الشركات أن يكون واحداً من مكونات اإلطار                   

ة  السياسات االقتصادي  –على سبيل المثال    -االقتصـادى الـذى تعمل الشركات خالله، والذى يتضمن        
كما يعتمد  . علـى المسـتوى الكلى،  ودرجة المنافسة فى أسواق  المنتجات وأسواق عناصر االنتاج              

. إطـار أسـلوب ممارسة سلطات االدارة فى الشركات على البيئة القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية             
هتمامات باالضـافة إلـى هذا، فإن ثمة عوامل مثل، أخالقيات المهن، وإلمام الشركات بالمصالح واال           

االجتماعـية والبيئـية داخـل المجتمعات التى تعمل بها، تمارس تأثيرات هامة على سمعة الشركة                
 . ونجاحها فى المدى الطويل

 
وبيـنما يـوجد العديد من العوامل التى تؤثر فى أساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركات وكذا فى                 

لعوامل فى نجاح الشركات فى المدى الطويل، فإن        عمليات صنع القرار  بها، وأيضاً بينما تؤثر تلك ا         
المـبادىء تركز على المشكالت المقترنة بأساليب ممارسة سلطات االدارة فى الشركات، والتى تنتج              

كذلك، تؤخذ فى الحسبان بعض القضايا التى تتصل بعمليات صنع          . عـن الفصل بين الملكية والرقابة     
البيئية واالخالقية، وإن كانت تلك القضايا تعالج بشكل أكثر         القـرار فى الشركات، ومن بنيها القضايا        

من (وضوحاً من خالل عدد من األدوات األخرى التى تستخدمها منظمة التعاون االقتصادى والتنمية              
باالضافة ) الخطوط االرشادية للشركات متعددة الجنسيات، والمعاهدة والتوصيات بشأن الرشوة        : بينها

 . قها منظمات عالمية أخرىإلى األدوات التى تطب
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وتعـد درجة التزام الشركات بتطبيق مبادىء األساليب السليمة لممارسة السلطة داخلها بمثابة عامل              
ومن الجوانب ذات الصلة الخاصة بذلك تبرز العالقة بين         . متزايد األهمية بالنسبة لقرارات االستثنمار    

ن الطبيعة العالمية المتزايده لعملية االستثمار      جـوانب أساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركات وبي       
فالـتدفقات العالمـية لالسـتثمار تمكـن الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من               

وإذا ما كان للدول أن تجنى المنافع الكاملة من أسواق رأس المال العالمية، وايضاً إذا ما                . المستثمرين
طويل األجل فإن ترتيبات أساليب ممارسة سلطات االدارة        " بورالص"كـان لها أن تجتذب رأس المال        

 . بالشركات ينبغى أن تتسم بالمصداقية، وأن يسهل فهمها عبر الحدود
 

وحتـى إذا لـم تكـن الشـركات تعتمد بصفة أساسية على مصادر أجنبية لرأس المال، فإن االلتزام                   
شأنه أن يساعد على رفع درجة الثقة من        باألسـاليب السليمة لممارسة سلطات االدارة بالشركات من         

جانب المستنثمرين المحليين، وقد يؤدى إلى خفض تكلفة رأس المال، كما أنه قد يسفر فى النهاية عن                 
 . تحقيق المزيد من االستقرار لمصادر التمويل

 
طبق ويتأثـر أساليب ممارسة سلطات االدارة فى الشركات بالعالقة بين المشاركين فى النظام الذى ت              

فالرقابة على المساهمين، الذين قد يتمثلون فى أفراد، أو فى ملكية عائلية، أو              . خاللـه هذه األساليب   
فـى تحالفـات مجمعة، أو فى شركات أخرى تميل من خالل شركات قابضة، أو فى شكل مساهمين                  

المستثمرين وهناك اتجاه متزايد من     . تبادليـين، من شأنها أن تؤثر بدرجة كبيرة فى سلوك الشركات          
المؤسسين، بوصفهم  أصحاب حقوق ملكية، نحو طلب الحصول على أصوات بشأن أساليب ممارسة              

أما المساهمون من األفراد منهم ال يسعون عادة إلى         . سـلطات االدارة بالشركات فى بعض األسواق      
بدرجة كبيرة ممارسة الحقوق المتصلة بأساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركات  ولكنهم قد يهتمون 

بالحصـول على معاملة عادلة من جانب المساهمين الذين يمارسون الرقابة وايضاً من جانب االدارة               
كذلك يلعب الدائنون دوراً هاماً فى بعض النظم المتصلة بأساليب ممارسة سلطات االدارة             . التنفـيذية 

وأيضاً . بة آلداء الشركات  بالشـركات، ولـديهم امكانات االضطالع بدور المراقبين الخارجيين بالنس         
يلعـب العاملـون وغيـرهم من األطراف أصحاب المصلحة دوراً هاماً فى مجال االسهام فى نجاح                 
الشركات وآدائها فى المدى الطويل، اما الحكومات فهى تحدد اإلطارين المؤسسى والقانونى ألساليب             

لدول أعضاء منظمة التعاون    وهناك تفاوت كبير فيما بين  ا      . ممارسـة سـلطات االدارة بالشـركات      
االقتصـادى والتنمـية، وأيضـاً فيما بين الدول غير االعضاء بها من حيث أدوار كل من االطراف                  

للقوانين واللوائح،  -جزئياً-فهذه العالقات تخضع  . المعنـية، وأيضاً من حيث التفاعل بين تلك األدوار        
 . كما تخضع جزئياً للتطبيق الطوعى ولقوى السوق
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 فى الوقت   –ولكن  . ناك نموذج وحيد لألساليب السليمة لممارسة سلطات االدارة بالشركات        ولـيس ه  
 فإن المهام التى تم االضطالع بها فى الدول أعضاء منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، وأيضاً   -ذاته

ب داخـل المـنظمة ذاتها، قد أسفرت عن تعريف بعض العناصر المشتركة التى تحدد ماهية األسالي               
وتستند المبادىء التى صاغتها المنظمة إلى تلك العوامل        . السليمة لممارسة سلطات االدارة بالشركات    

 .المشتركة، كما أن صياغة المبادىء تمت على نحو من شأن أن يستوعب النماذج المختلفة القائمة
 

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

وفى النظام التقليدى ذى المستويين المطبق فى       . فى الدول أعضاء منظمة التعاون االقتصادى والتنمية      
لإلشارة " المجلس االشرافى "رة إلى   لالشا" مجلس اإلدارة "مصطلح  " المبادىء"بعـض الدول، تستحدم     

وفـى الـنظم التى يوجد بها مجلس وحيد يخضع الشراف مجلس            " مجلـس اإلدارة التنفـيذية    "إلـى   
 .شاكالً للمجلسين المشار إليهما" مجلس اإلدارة"المراجعين الداخليين، يكون مصطلح 

 
بل أن   . لتنشريعات الوطنية وليسـت المبادىء ملزمة، كما أنها ال تستهدف تقديم توجيهات تفصيلية ل           

الغـرض منها يتمثل فى أن تكون بمثابة نقاط مرجعية وباالمكان استخدامها من قبل صانعى السياسة                 
فـى غمـار إعدادهم لألطر القانونية والتنظيمية ألساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركات، والتى              

السوق عند قيامهم باعداد الممارسات     تعكـس ظـروفهم االقتصادية واالجتماعية األطراف المختلفة ب        
 . الخاصة بهم

 
دائمة التطور بطبيعتها، وينبغى استعراضها فى ضوء التغيرات الكبيرة التى تطرأ           " المبادىء"وتعـد   

واستهدافاً للحفاظ على القدرة التنافسية للشركات فى العالم الذى تسوده          . علـى الظـروف المحـيطة     
الشركات أن تدخل التجديدات المستمرة على أساليب ممارسة        تغيـرات مسـتمرة، يتعـين على تلك           

سـلطات االدارة بهـا وأن تطـوع تلك األساليب على النحو الذى يكون من شأنه مواكبة المتطلبات                  
وبالمثل، فإن الحكومات يقع على عاتقها مسئولية هامة لتشكيل إطار     . واالسـتفادة من الفرص الجديدة    

 لألسواق امكانية العمل بفعالية واالستجابة      -كافية التى تكفل بدورها   تنظيمـى فعـال يوفر المرونة ال      
ويترك للحكومات وألطراف السوق    . لـتوقعات المساهمين وغيرهم من األطراف أصحاب المصلحة       

عند وضع األطر الخاصة بهم والمتصلة بأساليب ممارسة        " المبادىء  "حـرية تقرير كيفية تطبيق هذه       
 .  مع أخذ تكاليف ومنافع تلك األطر فى الحسبانسلطات االدارة بالشركات،

 
 :خمس مجاالت المبادئ تغطى 

 اإلفصاح) ٤،  دور أصحاب المصالح  ) ٣،  المعاملة المتكافئة للمساهمين  ) ٢،  حقـوق المساهمين     )١
 اإلدارةمسئوليات مجلس ) ٥، والشفافية
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 حقوق المساهمين:  المبدأ األول
 

  بالشركات حماية حقوق المساهميناإلدارةسلطات  أن يكفل إطار أساليب ممارسة ينبغي
 
 

نقل أو  ) ٢تأمين أساليب تسجيل الملكية،     ) ١:  تشتمل الحقوق األساسية للمساهمين على ما يلى        -١
الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة فى الوقت المناسب وبصفة         ) ٣تحويل ملكية األسهم،    

انتخاب أعضاء مجلس   ) ٥اعات العامة للمساهمين،    المشاركة والتصويت فى االجتم   ) ٤منتظمة،  
 . الحصول على حصص من أرباح الشركة) ٦االدارة، 

 
للمسـاهمين الحـق  فى المشاركة، وفى الحصول على معلومات كافية عن القرارات المتصلة                 -٢

التعديالت فى النظام األساسى أو فى مواد       ) ١: بالتغيـرات األساسـية فـى الشركة، ومن بينها        
أية ) ٣طرح أسهم إضافية،    ) ٢أسـيس الشـركة أو فى غيرها من الوثائق األساسية للشركة،            ت

 . تعامالت مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة
 
ينبغـى أن تـتاح للمسـاهمين فرصـة المشـاركة الفعالة والتصويت فى االجتماعات العامة                  -٣

ى تحكم اجتماعات المساهمين، ومن بينها      للمسـاهمين، كمـا ينبغـى احاطتهم علماً بالقواعد، الت         
 :قواعد التصويت 

فيتعـين تـزويد المساهمين بالمعلومات الكافية فى التوقيت المناسب، بشأن تواريخ وأماكن              -أ
وجـداول أعمـال االجـتماعات العامة، باالضافة إلى توفير المعلومات الكاملة فى التوقيت              

 . قرارت بشأنها خالل االجتماعاتالمالئم بشأن المسائل التى يستهدف اتخاذ 

ب أتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه أسئلة إلى مجلس االدارة والضافة موضوعات إلى              يج  -ب
 . جداول أعمال االجتماعات العامة، على أن توضع حدود معقولة لذلك

ينبغـى أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو باالنابة، كما يجب أن يعطى                 -ج
 . س الوزن لألصوات المختلفة، سواء كانت حضورية أو باالنابةنف

 
يتعـين االفصـاح عـن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التى تمكن أعداد معينة من المساهمين                 -٤

 . ممارسة درجة من الرقابة ال تتناسب مع حقوق الملكية التى يحوزونها
 
 . لعمل على نحو فعال ويتسم بالشفافيةينبغى السماح ألسواق الرقابة على الشركات با  -٥
 
يجـب ضـمان الصياغة الواضحة واالفصاح عن القواعد واالجراءات التى تحكم حيازة حقوق               -٦

الـرقابة على الشركات فى أسواق رأس المال، ويصدق ذلك أيضاً على التعديالت غير العادية،               
يتسنى للمستثمرين فهم حقوقهم مثل عمليات االندماج وبيع نسب كبيرة من أصول الشركة، بحيث           
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كما أن التعامالت المالية ينبغى أن تجرى بأسعار مفصح . والتعـرف على المسارات المتاحة لهم   
عـنها، وأن تتم فى ظل ظروف عادلة يكون من شأنها حماية حقوق كافة المساهمين وفقاً لفئاتهم                 

 . المختلفة

 . تحصين االدارة التنفيذية ضد المساءلةيجب أال تستخدم األليات المضادة  لالستحواذ ل  -٧
 
 فى الحسبان التكاليف والمنافع     –ومن بينهم المستثمرون المؤسسيون     -ينبغى أن يأخذ المساهمون     -٨

 . المقترنة بممارستهم لحقوقهم فى التصويت
 
 

 المعاملة المتكافئة للمساهمين :المبدأ الثاني
 

دارة فى الشركات المعاملة المتكافئة لجميع      يجـب أن يكفـل إطـار أسـاليب ممارسـة سلطات اال            
كما ينبغى أن تتاح لكافة     . المسـاهمين، ومـن بيـنهم صـغار المسـاهمين والمساهمين األجانب           
 .المساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلى فى حالة انتهاك حقوقهم

 
 

 . يجب أن يعامل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئة .١
 

فكافة المساهمون يجب   .  نفس حقوق التصويت   – داخل كل فئة     –يكون للمساهمين   ينبغى أن    .٢
أن يتمكنوا من الحصول على المعلومات المتصلة بحقوق التصويت الممنوحة لكل من فئات             
المساهمين وذلك قبل قيامهم بشراء األسهم كما يجب أن تمون أية تغيرات مقترحة فى حقوق               

 . من جانب المساهمينالتصويت موصفاً لعملية تصويت 
 

يجـب أن يـتم التصـويت بواسـطة األمناء أو المفوضين بطريقة متفق عليها مع أصحاب           .٣
 .األسهم

 
ينبغـى أن تكفـل العملـيات واالجراءات المتصلة باالجتماعات العامة للمساهمين المعاملة              .٤

ن ارتفاع   كما يجب أال تسفر اجراءات الشركة عن صعوبة أو ع          –المتكافئة لكافة المساهمين    
 فى تكلفة عملية التصويت  

 
 . يجب منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باالفصاح أو الشفافية .٥

 
ينبغـى أن يطلـب من اعضاء مجلس االدارة أو المديرين التنفيذين االفصاح عن وجود أية                 .٦

 . مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو بمسائل تمس الشركة
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 الح فى أساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركاتدور أصحاب المص :المبدأ الثالث
 

يجـب أن يـنطوى إطـار أساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركات على اعتراف بحقوق أصحاب                
المصـلحة كما يرسيها القانون، وأن يعمل أيضاً على   تشجيع التعاون بين الشركات وبين أصحاب                 

االستدامة للمشروعات القائمة على أسس     المصالح فى مجال خلق الثروة وفرص العمل ن وتحقيق          
 .مالية سليمة

  
 

ينبغـى أن يعمـل إطار أساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركات على تأكيد احترام حقوق                .١
 . أصحاب المصالح التى  يحميها القانون

 
حينما يحمى القانون حقوق أصحاب المصالح فإن أولئك ينبغى أن تتاح لهم فرصة الحصول               .٢

 . ت فى حالة انتهاك حقوقهمعلى تعويضا
 

 يجـب أن يسـمح إطار أساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركات بوجود آليات لمشاركة               .٣
 . أصحاب المصالح وأن تكفل تلك اآلليات بدورها تحسين مستويات األداء

 
حيـنما يشارك أصحاب المصالح فى عملية ممارسة سلطات االدارة بالشركة، يجب أن تكفل              .٤

 . حصول على المعلومات المتصلة بذلكلهم فرصة ال
 

 اإلفصاح والشفافية: المبدأ الرابع
 

 وفى  –ينبغـى أن يكفل إطار أساليب ممارسة سلطات االدارة بالشركات تحقق اإلفصاح الدقيق              
الـوقت المالئـم بشـأن كافـة المسائل المتصلة بتأسيس الشركة، ومن بينها الموقف المالى،                

 . ممارسة السلطةواألداء، والملكية، واسلوب
 
 

 : ولكن دون أن يقتصر على المعلومات التالية –يجب أن يشتمل اإلفصاح  .١
 

 . النتائج المالية والتشغيلية للشركة -١

 . أهداف الشركة -٢

 . حق األغلبية من حيث المساهمة، وحقوق التصويب -٣

أعضـاء مجلس األدارة، والمديرين التنفيذين الرئيسين، والمرتبات والمزايا          -٤
 . ة لهمالممنوح
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 . عوامل المخاطرة المنظورة -٥

 . المسائل المادية المتصلة بالعاملين وبغيرهم من أصحاب المصالح -٦

 . هياكل وسياسات ممارسة سلطات االدارة بالشركات -٧
 
ينبغى إعداد ومراجعة المعلومات، وكذا اإلفصاح عنها، بأسلوب يتفق ومعايير الجودة المحاسبية  -٢

فى ذلك األسلوب بمتطلبات اإلفصاح غير المالية وأيًضا بمتطلبات         والمالـية، كمـا ينبغى أن ي      
 . عمليات المراجعة

 
يجـب اإلضـطالع بعملية مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل، بهدف إتاحة التدقيق               -٣

 . الخارجى والموضوعى لألسلوب المستخدم فى إعداد تقديم القوائم المالية
 
علومات إمكانية حصول مستخدمى المعلومات عليها فى       زيع الم وينبغـى أن تكفـل قنوات ت       -٤

 الوقت المالئم وبالتكلفة المناسبة
 

 مسئوليات مجلس اإلدارة: المبدأ الخامس
 

يجب أن، يتيح إطار أسلوب ممارسة سلطات االدارة بالشركات الخطوط اإلرشادية االستراتيجية            
ارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة    لتوجـيه الشـركات، كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة لإلد          

 .وأن تضمن مساءلة مجلس اإلدارة من قبل الشركة والمساهمين
 

 
يجـب أن يعمـل أعضاء مجلس اإلدارة على اساس توافر كامل للمعلومات، وكذا على                .١

ة، كما يجب أن يعمل لتحقيق صالح الشركة قاساس النوايا الحسنة، وسالمة القواعد المطب   
 والمساهمين 

ـ  .٢ نما ينتج عن قرارات مجلس اإلدارة تأثيرات متباينة على مختلف فئات المساهمين،            حي
 . فإن المجلس ينبغى أن يعمل على تحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين

يجـب أن يضـمن مجلـس اإلدارة التوافق مع القوانين السارية وأن يأخذ فى االعتبار                 .٣
 . اهتمامات كافة اصحاب المصالح

 :أن يضلع مجلس اإلدارة بمجموعة من الوظائف األساسية، من بينها يتعين  .٤
 

مـراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة، وخطط العمل وسياسة المخاطرة، والموازنات           .أ
السنوية، وخطط النشاط، وأن يضع أهداف األداء وأن يتابع التنفيذ وأداء الشركة، كما             



OECD Principles of Corporate Governance 
By CIPE 
Economic Reform Journal, Issue No. 4, October 2000 
© Organization for Economic Co-operation and Development 
Page 9 

مالى وعلى عمليات االستحواذ، وبيع     ينبغـى أن يتولـى اإلشراف على االنفاق الراس        
 األصول 

 
اختيار المسئولين التنفيذين الرئيسين وتقرير المرتبات والمزايا الممنوحة لهم ومتابعتهم  .ب

 .  حينما يقتضى األمر ذلك، إحاللهم ومتابعة خطط التعاقب الوظيفى–وأيًضا 
 
اء مجلس اإلدارة وضمان مراجعة مستويات مرتبات ومزايا المسئولين التنفيذين وأعض .ج

 . الطابع الرسمى والشفافية لعملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
 
مـتابعة وإدارة صـور تعـارض المصالح المختلفة بالنسبة لإلدارة التنفيذية ومجلس              .د

إساءة استخدام أصول الشركة وإجراء     : اإلدارة، والمسـاهمين، ومن بين تلك الصور        
 . تعامالت ألطراف ذوى صلة

 
وجود : ضـمان سـالمة التقاريـر المحاسبية والمالية للشركة، ومن متطلبات ذلك              .هـ

يجاد نظم الرقابة المالئمة، وبصفة خاصة، نظم متابعة المخاطرة         إمـراجع مستقل، و   
 . والرقابة المالية، وااللتزام بإحكام القوانين

 
س فى ظلها وإجراء    تابعـة فعالـية اساليب ممارسة سلطات االدارة التى يعمل المجال           .و

 . التغييرات المطلوبة
 
 . اإلشراف على عملية اإلفصاح واالتصاالت .ز
 

يجـب أن يـتمكن مجلس اإلدارة من ممارسة التقييم الموضوعى لشئون الشركة،              .حـ
 .  على نحو مستقل عن اإلدارة التنفيذية– بصفة خاصة –وأن يجرى ذلك 

 
تعيين عدد كاف من األعضاء غير التنفيذين       يتعـين أن ينظر مجلس اإلدارة فى إمكانية          -١

 ضالـذى يتصفون بالقدرة على التقييم المستقل لألعمال حينما تكون هناك إمكانية لتعار            
 . المصالح

 
، نالتنفيذييالتقارير المالية، وترشيح المسئولين     : ومـن أمـثلة تلك المسئوليات الرئيسية         -٢

 . وتقرير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 

ـ  قق االضطالع بتلك المسئوليات، يجب أن يكفل ألعضاء مجلس اإلدارة إمكانية            يتح ىك. طـ
 . الحصول على المعلومات الدقيقة وذات الصلة فى الوقت المناسب
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