








مركـــز أبوظــبي للحوكــمة

كلمة افتتاحية

التزاما من غرفة جتارة و�سناعة اأبو ظبي ملواكبة املعايري الدولية واأف�سل املمار�سات يف جمال 

لل�سركات  الإدارة  جمل�س  »دليل  كتيب  ن�سر  للحوكمة  ظبي  اأبو  مركز  ي�سر  الدارية،  النظم 

املحلية  احلوكمة  �سوابط  بني  التوفيق   : املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  العامة  امل�ساهمة 

واأف�سل املمار�سات الدولية «. 

اإىل  و يهدف  للحوكمة  اأبو ظبي  التي ي�سدرها مركز  الن�سرات  �سل�سلة  الكتيب هو من  اإن هذا 

ت�سليط ال�سوء على اأهمية الدور الذي توؤديه جمال�س اإدارات ال�سركات امل�ساهمة العامة و املهام 

و امل�سوؤوليات التي تقع على عاتق اأع�ساء جمال�س الإدارات متا�سيا مع اأف�سل املمار�سات و وفقا 

للقوانني املعمول بها حمليا.

و كلنا ثقة باأن يكون هذا الكتيب م�سدر اإ�ستفادة للجميع.

خلفان �سعيد الكعبي

رئي�س جمل�س اإدارة مركز اأبو ظبي للحوكمة

النائب الأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و �سناعة اأبوظبي
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تنويه 

هذا الكتيب دليل اإر�سادي يقدم بع�س املمار�سات اجليدة يف احلوكمة واملتعلقة مبجل�س الإدارة، 

وميكن العتماد عليه كم�سدر اإ�سايف ملمار�سة احلوكمة يف جمل�س الإدارة، بينما يجب اللتزام 

مبا ورد يف القرار الوزاري رقم )518( ل�سنة 2009 ب�ساأن �سوابط احلوكمة ومعايري الن�سباط 

املوؤ�س�سي ال�سادرة عن هيئة الأوراق املالية وال�سلع والقوانني الأخرى املعمول بها يف الدولة بهذا 

ال�ساأن.

لل�سركات  ميكن  اأنه  اإل  العامة،  امل�ساهمة  لل�سركات  خا�س  ب�سكل  موجه  الدليل  هذا  اأن  ورغم 

يتنا�سب وطبيعة  ما  ال�ستفادة منه عرب تطبيق  قانوين خمتلف  لديها هيكل  والتي  واملوؤ�س�سات 

عملها وو�سعها القانوين.
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مقدمة

وامل�سرعني  القرار  ُمتخذي  بال  ت�سغل  التي  الهامة  املوا�سيع  من  ال�سركات  حوكمة  اأ�سبحت 

احلوكمة  ب�سوابط  اللتزام  العامة  امل�ساهمة  �سركات  بدء  ومع  �سواء.  حدٍّ  على  وامل�ستثمرين 

لدليل  احلاجة  للحوكمة  اأبوظبي  مركز  يف  لحظنا  وال�سلع،  املالية  الأوراق  هيئة  عن  ال�سادرة 

ل�سوابط احلوكمة  الفعلي  التطبيق  التوفيق بني  الإدارة عرب  لعمل جمل�س  العام  الإطار  يو�سح 

ال�سادرة عن هيئة الأوراق املالية وال�سلع، والأخذ باأف�سل املمار�سات الدولية من مرجعيات ذات 

ثقة مثل منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، وموؤ�س�سة التمويل الدولية، وغريها.  

الإجراءات  كافة  يغطي  بحيث  م�سمونه  يف  �ساماًل  يكون  اأن  على  الدليل  هذا  يف  حر�سنا  وقد 

واملمار�سات املتعلقة مبجل�س الإدارة ب�سكل مب�سط بحيث يت�سنى للجميع ال�ستفادة منه. ونرجو 

الإدارة  جمل�س  عمل  واآليات  وم�سوؤوليات  واجبات  تو�سيح  عرب  مبتغاه  الدليل  هذا  يحقق  اأن 

واملدققني  ال�سركة  التنفيذية يف  الإدارة  ذلك  الآخرين، مبا يف  امل�سالح  اأ�سحاب  مع  وعالقته 

اخلارجيني وامل�ساهمني.
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ما هو جمل�س الإدارة؟

يتكون جمل�س الإدارة من جمموعة من الأفراد املوؤهلني الذين يتم انتخابهم اأو تعيينهم من قبل 

م�ساهمي ال�سركة ملدة حمددة. ويعمل املجل�س مل�سلحة ال�سركة العامة ويدين اأع�ساءه لها بالولء 

اأدائهم. وي�سرف جمل�س الإدارة على املدير التنفيذي لل�سركة ويقوم  ويخ�سعون للم�ساءلة عن 

باتخاذ قرارات اإ�سرتاتيجية لإجناح ال�سركة على املدى الطويل.

مفهوم احلوكمة 

امل�ساهمني  ال�سركة، وحتديدًا  الرئي�سية يف  الأطراف  بني  العالقة  تنظيم  اإىل  احلوكمة  تهدف 

واإدارة ال�سركة التنفيذية وجمل�س الإدارة، بحيث حتدد احلوكمة م�سوؤوليات كل طرف وحقوقه. 

كما تهدف اإىل تعزيز مبادئ ال�سفافية وامل�ساءلة وامل�سوؤولية وامل�ساواة، من خالل و�سع جمموعة 

القت�سادي  التعاون  منظمة  و�سعت  وقد  بها.  التقّيد  ال�سركات  على  يجب  التي  القواعد  من 

والتنمية مبادئ تعترب مرجعية لأغلب املوؤ�س�سات وال�سركات.  ومن اأهم هذه املبادئ و�سع اإطار 

تتوافق  التي  باحلوكمة  املتعلقة  والت�سريعات  القوانني  �سن  خالل  من  ال�سركات  حلوكمة  فعال 

وتن�سجم مع القوانني الأخرى ال�سائدة يف الدولة. وهذا يوؤدي اإىل ت�سجيع ال�ستثمار يف الأ�سواق 

الرقابية الالزمة  املوؤ�س�سات  واإن�ساء  الدولة وحرية تنقل روؤو�س الأموال عرب احلدود  املالية يف 

يف الدولة. كما توؤكد مبادئ احلوكمة على متتع امل�ساهمني باحلقوق التي ي�سمنها لهم القانون؛ 

وعلى امل�ساواة بني امل�ساهمني �سغارهم وكبارهم،  وكونهم مواطنني اأو اأجانب.

وتوؤكد قواعد احلوكمة على �سرورة تاأ�سي�س جمل�س اإدارة ح�سب تركيبة واآلية انتخاب تتوافق مع 

القوانني ذات العالقة يف الدولة. وحتدد احلوكمة م�سوؤوليات معينة ملجل�س الإدارة بحيث تتجنب 

التداخل مع م�سوؤوليات الإدارة التنفيذية. كما ت�سدد مبادئ احلوكمة على �سرورة الإف�ساح عن 

بيانات ال�سركة املالية وعملياتها ب�سكل دقيق ومنتظم مما يعزز ثقة امل�ساهمني يف اأداء ال�سركة 

وم�ستقبل عملياتها.

مناذج جمال�س الإدارة

لتتالءم مع خ�سو�سيات  والتي �سممت  الإدارة  اأمناط خمتلفة من جمال�س  العامل  يوجد حول 

وثقافة البلدان التي تعمل بها هذه ال�سركات. واأهم اأنواع جمال�س الإدارة ثالثة : النموذج )اأ( :  
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الأنغلو- �ساك�سوين، والنموذج )ب(: الأملاين، والنموذج )ج( :الياباين. وفيما يلي ملحة مقت�سبة 

عن هذه النماذج:

اأ( النموذج الأنغلو- �ساك�سوين )الأحادي(: وهو النموذج الأكرث رواجًا على م�ستوى العامل وهو 

اأي�سًا النموذج املطبق يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ويدخل �سمن تركيبة املجل�س الأع�ساء 

التنفيذيني، وغري التنفيذيني، وامل�ستقلني.  

ب( النموذج الأملاين )الثنائي(: وهو �سائد يف بع�س الدول الأوروبية مثل اأملانيا، وفرن�سا، وهولندا 

غالبيته من  تكون  اإ�سرايف  فالأول،  الآخر:  منهما  كل  يكمل  النموذج من جمل�سني  ويتكون هذا 

الأع�ساء امل�ستقلني وي�سرف على املجل�س الثاين)املجل�س التنفيذي(. ويتاألف املجل�س التنفيذي 

من املديرين التنفيذيني الذين يتابعون ويقومون بتنفيذ الن�ساطات اليومية يف ال�سركة. 

ج( النموذج الياباين: ميتاز بكرب حجمه اإذ ي�سل عدد الأع�ساء فيه اإىل اأكرث من خم�سني ع�سوًا 

ميثلون ال�سركات اليابانية الكبرية وفيها ممثلون عن احلكومة وبنوك، وما ي�سمى بالكرييت�سو 

وهو عبارة عن جتمع من ال�سركات اليابانية حول بنك ما ويقوم بينهم تعاون يف �ستى املجالت 

القت�سادية وتقدم هذه املجموعة ت�سهيالت خا�سة لل�سركات التابعة للكرييت�سو.

ت�ضنيفات الع�ضوية يف جمل�س الإدارة:

م�ضتقّل وتنفيذي وغري تنفيذي 

 •ع�سو م�ستقل: هو الع�سو الذي مل يكن هو اأو اأحد اأقاربه من الدرجة الأوىل من اأع�ساء الإدارة 

تعامالت  نتج عنها  الأخريين، ومل يكن لأي منهم عالقة  العامني  ال�سركة خالل  التنفيذية يف 

مالية مع ال�سركة، �سواء ال�سركة الأم اأو اأي من ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة لها خالل 

ال�سركة  راأ�س مال  5% من  ن�سبة  التعامالت يف جمموعها  اإذا جتاوزت هذه  الأخريين  العامني 

املدفوع اأو مبلغ خم�سة ماليني درهما اأو ما يعادلها من عملة اأجنبية اأيهما اأقل.

 •ع�سو تنفيذي: هو ع�سو جمل�س الإدارة الذي يتقا�سى راتبًا حمددًا من ال�سركة اأو موظفًا فيها 

اأو مفو�سًا بالتوقيع عنها.

 •ع�سو غري التنفيذي: هو الع�سو الذي ل يكون متفرغًا لإدارة ال�سركة ول يتقا�سى راتبًا �سهريًا 

اأو �سنويًا من ال�سركة ول تعترب املكافاأة التي يتقا�سها كع�سو جمل�س اإدارة راتبًا.

 • قرار وزاري رقم )518( ل�سنة 2009 ب�ساأن �سوابط حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة، هيئة الأوراق املالية 

وال�سلع.
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معايري ا�ضتقاللية ع�ضو جمل�س الإدارة

اإجماعًا دوليًا بهذا  اآخر ول يوجد  اإىل  بلد  تختلف معايري ا�ستقاللية ع�سو جمل�س الإدارة من 

ال�سدد، وذلك لإعتبارات حمليه يف كل دولة. غري اأن هناك العديد من املعايري امل�سرتكة والتي 

�سنقوم  وهنا  احلوكمة.  يف  اجليدة  املمار�سات  من  ال�ستقاللية  معايري  �سمن  اإدماجها  يعترب 

الأوراق  هيئة  قبل  من  املو�سوعة  احلوكمة  �سوابط  يف  وردت  كما  ال�ستقاللية  معايري  بعر�س 

املالية وال�سلع، وذلك لتفادي اأي لغط وجتنب اإرباك القارئ. وتنتفي �سفة ال�ستقاللية عن ع�سو 

جمل�س الإدارة يف احلالت التالية:

• اإذا كان الع�سو موظفًا لدى اأحد الأطراف املرتبطة بال�سركة خالل العامني الأخريين.
• اإذا كان الع�سو مرتبطًا مبا�سرًة ب�سركة تقوم باأعمال اإ�ست�سارية لل�سركة اأو تقدم اإ�ست�سارات 

لأي من الأطراف املرتبطة بها.

• اإذا كانت لدى الع�سو اأية عقود خدمات �سخ�سية مع ال�سركة اأو اأي من الأطراف املرتبطة 
بها. 

• اإذا كان مرتبطًا مبا�سرة باإحدى املنظمات التي ل تهدف اإىل الربح والتي تتلقى قدرًا كبريًا 
من التمويل من ال�سركة اأو اأحد الأطراف املرتبطة بها.

• اإذا كان الع�سو خالل العامني الأخريين مرتبطًا مع اأو موظفًا لدى اأي من مدّققي احل�سابات 
اخلارجيني، �سواء احلاليني اأو ال�سابقني، لل�سركة اأو مع اأي من الأطراف املرتبطة بها.

اأبناءه الق�سر اأو كليهما فــــــي راأ�سمال ال�سركـــــة ن�سبة  اأو اأحــــــد  • اإذا بلغت ملكية الع�سو 
10 % فاأكرث.

اأهمية الع�ضو امل�ضتقل يف جمل�س الإدارة

الأ�سا�سية يف  املمار�سات  يعترب من  امل�ستقلني  الأع�ساء  الإدارة من  اأغلبية يف جمل�س  اإن وجود 

احلوكمة، وذلك لن الأع�ساء امل�ستقلني ي�سهمون يف اإ�سافة طابع احليادية على جمل�س الإدارة 

وقراراته حيث تكون لديهم القدرة على تقييم اأداء ال�سركة ب�سكل مو�سوعي وبعيدًا عن تاأثريات 

ا�ستقاللية  يف  ال�ستقاللية  جوهر  ويتمركز  امل�سالح.  وت�سارب  املختلفة  ال�سغط  جمموعات 

بحيث  املكافئات  عن  وال�ستقاللية  املعلومات  على  احل�سول  يف  التنفيذية  الإدارة  عن  الع�سو 

العمل  عدم  يف  اأي�سًا  ال�ستقاللية  وتتجلى  ال�ست�سارات.  مثل  اأخرى  ن�ساطات  على  يكافئون  ل 
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اإىل ت�سارب يف امل�سالح. كما  توؤدي  اأن  والتي ميكن  ال�سركة  لها م�سالح مع  اأخرى  مع جهات 

اأن ا�ستقاللية الع�سو تنبع من �سخ�سية الع�سو والقيم التي يوؤمن بها والتي تنعك�س يف اإميانه 

الرا�سخ يف العمل من اأجل امل�ساهمني بجد واإخال�س وثقة بالنف�س متكنه من اتخاذ موقف حازم 

يف مواجهة تيارات ذات اأهداف قد يرى اأنها ت�سر مب�سالح ال�سركة وامل�ساهمني.

اإن وجود غالبية من امل�ستقلني يف جمل�س الإدارة يوؤكد للم�ساهمني �سالمة اإدارة ال�سركة بناءًا 

على معايري مهنية واأخالقية عالية ت�سمن حتقيق امل�سلحة العليا لل�سركة. كما اأن وجود اأع�ساء 

م�ستقلني يوؤكد للم�ساهمني باأنهم وكلوا من يعمل بجد مل�سلحتهم دون وجود م�سلحة �سخ�سية 

يف ال�سركة.

هيكل جمل�س الإدارة:

عدد الأع�ضاء، فرتة اخلدمة، والرتكيبة العامة  

اأن وجود عدد  اإنق�سام بني من يرى  ل يوجد اإجماع حول حجم جمل�س الإدارة املثايل، فهناك 

قليل من الأع�ساء هو اأف�سل بحجة اأن اإدارة اجلل�سات �ستكون اأ�سهل والعدد القليل �سيمنح كل 

فرد الفر�سة يف اإبداء الراأي يف اجلل�سة. اأما منا�سرو وجود عدد كبري من الأع�ساء يف املجل�س، 

يوجد عدد  ل  املح�سلة،  ويف  املجل�س.  اإىل  والثقافات  تنوع اخلربات  �سي�سيف  ذلك  اأن  فريون 

مثايل لأع�ساء جمل�س الإدارة مما يعني اأن على ال�سركات امل�ساهمة العامة يف الدولة التقُيد مبا 

ورد يف قانون ال�سركات (القانون الحتادي رقم )8( ل�سنة 1988 والذي ين�س على اأن يرتاوح 

عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة من ثالثة اإىل خم�سة ع�سر ع�سوًا. 

ويعترب من املمار�سات اجليدة حتديد فرتة الع�سوية مبدة معينة بحثًا عن التجديد وجتنب تاأثري 

العالقات الودية، والتي ميكن اأن تن�ساأ بني الأع�ساء والإدارة التنفيذية عند العمل �سويًا لفرتات 

الع�سوية يف  اأن تكون فرتة  ال�سركات على  املجل�س. وقد ن�س قانون  اإتخاذ قرارات  طويلة، يف 

�سركات امل�ساهمة العامة ثالث �سنوات مع اإمكانية التجديد من خالل النتخابات.

ت�ساعد  التي  العلمية  واخللفيات  اخلربات  من  تنوعًا  يت�سمن  اأن  الإدارة  ملجل�س  بد  ل  اأخريًا، 

املالية  املهارات  على  الرتكيز  يجب  وهنا،  املنا�سبة.  القرارات  واإتخاذ  التحليل  على  املجل�س 

قيادية  ب�سخ�سية  الأع�ساء  ال�سركة ومتتع  العميقة مبجال عمل  واملعرفة  والإدارية  واملحا�سبية 

ونزاهة واأخالق عالية.
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معايري جل�ضة جمل�س الإدارة الناجحة:

الأجندة واملح�رض

اإجتماعات جمال�س الإدارة يف الدول النامية بقلة التنظيم والرجتال مما يوؤدي  تت�سم غالبية 

اإىل اإرباك احل�سور وت�سابك املوا�سيع واإهمال بع�س الق�سايا الإ�سرتاتيجية التي تهم ال�سركة. 

اإىل تنظيم الجتماعات وتوفري املعلومات  اأف�سل املمار�سات تدعو جمال�س الإدارة  لذلك، فاإن 

الالزمة لالأع�ساء قبل فرتة من موعد الجتماع. وهناك عدد من الإجراءات التي يتعني على 

جمل�س الإدارة اأن يتبعها من اأجل �سمان جل�سة ناجحة:

للجميع  يت�سنى  كي  منا�سبة  زمنية  بفرتة  املجل�س  اإنعقاد  مبوعد  الأع�ساء  جميع  • اإ�سعار 
امل�ساركة )بح�سب �سوابط احلوكمة يجب اأن يتم اإ�سعار الأع�ساء قبل اأ�سبوع على الأقل( 

، وي�ستح�سن يف هذا اخل�سو�س التفاق على مواعيد م�سبقة ومنتظمة يتم حتديدها يف 

العام ال�سابق.

ويتم  الإدارة  جمل�س  لجتماعات  منوذجية  اأجندات  باإعداد  ال�سركات  من  العديد  • تقوم 
اإ�سافة معلومات جديدة ح�سب احلاجة. اأما بالن�سبة ملوا�سيع الأجندة، فيجب اأن تعك�س 

اآراء جميع اأع�ساء املجل�س والإدارة التنفيذية حول املوا�سيع الهامة التي يجب مناق�ستها، 

كل  جتاه  الالزمة  بالإجراءات  قرارات  واإتخاذ  معها  للتعامل  طريقة  تقدمي  ميكن  بحيث 

مو�سوع يف الأجندة، مع حتديد الوقت الالزم لتنفيذها. 

• يجب اأن يزود جميع اأع�ساء املجل�س مبعلومات وافية عن الجتماع قبل موعد انعقاده. ويف 
هذا اخل�سو�س، يجب �سوؤال كل ع�سو عن املعلومات التي يرغب يف احل�سول عليها قبل 

موعد الجتماع باأ�سبوع على الأقل.

• بحكم القانون، يجب على جمل�س الإدارة اأن يجتمع مرة واحدة كل �سهرين على الأقل، بناء 
اأو بناء على طلب خطي يقدمه ع�سوين من  على دعوة خطية من رئي�س جمل�س الإدارة، 

اأع�ساء جمل�س الإدارة. 

• من اأجل عقد اإجتماع فّعال يجب اأن يتوفر لدى املجل�س الوقت الكايف ليتمكن من مناق�سة 
جميع املوا�سيع امل�سمولة يف اأجندة الجتماع.

• يجب اأن يثبت يف حم�سر الجتماع اأ�سماء احل�سور والغياب واملوا�سيع التي متت مناق�ستها، 
والقرارات التي مت اعتمادها يف اجلل�سة. 
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• كما يجب التفاق على قواعد اإدارة اجلل�سات بحيث يعرفها ويعمل بها اجلميع.
قرارات  وت�سدر  اأع�سائه،  غالبية  بح�سور  اإل  �سحيحًا  الإدارة  جمل�س  اإجتماع  يكون  • ل 

جمل�س الإدارة باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين واملمثلني يف الجتماع.

كيفية التعامل مع ت�ضارب امل�ضالح

من الطبيعي جدًا اأن ينجم يف اأي عمل نوعًا من اأنواع ت�سارب امل�سالح، وظهور ت�سارب امل�سالح 

معاجلة  عدم  اأن  غري  العالقة،  �ساحب  الع�سو  نزاهة  عدم  اأو  ف�ساد  وجود  بال�سرورة  يعني  ل 

الأمر قد يوؤدي اإىل �سوء الإدارة وقد ي�سل الأمر اإىل امل�ساهمني وامل�ستثمرين ويوؤدي اإىل التاأويل 

والتاأثري على �سمعة ال�سركة مما يزيد من املخاطر على ال�سركة واأعمالها، وقد ت�سل الأمور يف 

بع�س احلالت اإىل املحاكم.

اإن اأحد اأهم الأ�سئلة التي ميكن طرحها يف حالة ظهور ت�سارب م�سالح هو هل م�سلحة الع�سو 

لل�سركة؟   العليا  امل�سلحة  يخدم  ل  ب�سكل  للت�سرف  حافزًا  له  تخلق  الأخرى  العالقة  �ساحب 

الإجابة على هذا ال�سوؤال قد يكون مفتاح للك�سف عن وجود ت�سارب م�سالح، ومعاجلة ت�سارب 

امل�سالح تنطوي على مرحلتني:

اأوًل: حتديد والإف�ساح عن امل�ساألة التي تنطوي على ت�سارب امل�سالح.

ثانيًا: حتديد العالج املنا�سب.

وتقع م�سوؤولية الإبالغ عن ت�سارب امل�سالح يف املقام الأول على عاتق الع�سو �ساحب العالقة 

اإذ اأنه ال�سخ�س الوحيد الذي لديه معلومات كاملة عن املو�سوع ولكن هذا ل يعفي باقي اأع�ساء 

املجل�س من امل�سوؤولية، ويتعني عليهم اأن يبقوا يقظني لحتمال ظهور م�ساألة ت�سارب امل�سالح. 

ت�سارب  مالمح  اأول  ظهور  عند  لتخاذها  الإدارة  جمل�س  اأمام  اخليارات  من  عدد  يوجد 

امل�سالح:

• القيام باملتابعة احلثيثة للمو�سوع والتاأكد من اإزالة اأي �سبهة.
• عدم اإ�سراك الع�سو �ساحب العالقة يف الت�سويت على الق�سية قيد الفح�س.

• تكليف اأع�ساء اآخرين بالقيام باملهام التي يقوم بها الع�سو �ساحب العالقة.
• حتويل الع�سو �ساحب العالقة ب�سكل موؤقت اأو دائم من مهمته احلالية اإىل مهمة اأخرى.
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�ساحب  الع�سو  عمل  نطاق  يف  تدخل  والتي  بال�سركة  اخلا�سة  املعلومات  بع�س  • حجب 
العالقة.

• الطلب من الع�سو �ساحب العالقة التنازل عن امل�سلحة الأخرى والإقالع عنها نهائيًا.
• اإقالة الع�سو �ساحب العالقة من من�سبه يف جمل�س الإدارة كاآخر احللول.

مكافاآت جمل�س الإدارة

يف  املبذول  والوقت  اجلهد  مقابل  وعينية  مادية  مكافاآت  على  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  يح�سل 

خدمة ال�سركة واحلر�س على م�ساحلها. اإل اأن الأزمة العاملية قد اأظهرت العديد من الفجوات 

من  العديد  اإدارة  جمال�س  اأن  واأهمها  الإدارة  جمال�س  باأع�ساء  اخلا�سة  املكافاآت  اأنظمة  يف 

ال�سركات العمالقة والبنوك العاملية كانوا يتقا�سون مكافاآت مرتبطة بتحقيق اأهداف ق�سرية 

الأجل ول تخدم م�سلحة ا�ستمرارية ال�سركة على املدى الطويل، مما �سجع هذه املجال�س على 

تبني �سيا�سات ق�سرية الأمد وتنطوي على الكثري من املخاطر، اأدت يف بع�س احلالت اإىل انهيار 

ال�سركة برمتها.

عند  العتبار  بعني  اأخذها  يجب  التي  العوامل  اأهم 

حتديد املكافاآت:

املكافاآت(  )جلنة  املكافاآت  على  ي�سرفون  الذين  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اأن  من  • التاأكد 
يتمتعون با�ستقاللية تامة عن الإدارة التنفيذية.

• التاأكد من اأن املكافاآت تعترب عادلة من قبل اجلميع.
• الربط بني املكافاآت والأداء املن�سود من الأع�ساء.

• التاأكد من اأن املكافاآت مرتبطة بالأداء اليجابي لل�سركة على املدى الطويل مبا فيها ملكية 
الأ�سهم طويلة الأجل.

• الإف�ساح عن هيكل املكافاآت.
% من الربح ال�سايف بعد خ�سم  يجب اأن ل تزيد مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة على 10• 
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قانون  )ح�سب  امل�ساهمني  على   %  5 عن  تقل  ل  اأرباح  وتوزيع  والإحتياطي  الإ�ستهالكات 

ال�سركات(.

مكافاآت  برنامج  منها  يتاألف  التي  العنا�رض  اأهم 

جمل�س الإدارة:

• مبلغ نقدي مقابل اخلدمة يف جمل�س الإدارة، وعادة ما يكون على �سكل راتب يدفع ب�سكل 
�سهري.

• مكافاآت خا�سة برئي�س املجل�س.
• مكافاآت لأع�ساء اللجان املتخ�س�سة.

• خيارات الأ�سهم: وهو الوعد ببيع اأ�سهم ال�سركة للع�سو على �سعر يتم التفاق عليه م�سبقًا، 
ال�سعر  ارتفع  حال  يف  قّيمة  ت�سبح  اخليارات  وهذه  لل�سهم.  احلايل  ال�سعر  يكون  عادًة 

ال�سوقي لل�سهم.

• هدايا الأ�سهم: مُينح اأع�ساء املجل�س اأ�سهم جمانية بدون اأية قيود.
• مكافاآت بدل الجتماعات: ُيدفع مبلغ معني عند اإنعقاد اأي اجتماع للمجل�س.

• مكافاآت بدل ح�سور اإجتماعات اللجان املتخ�س�سة: ُيدفع مبلغ حمدد لع�سو اللجنة عند 
ح�سوره اأي اجتماع. 

اإنتخابات جمل�س الإدارة

مبوجب قانون ال�سركات و�سوابط احلوكمة يتم انتخاب اأول جمل�س اإدارة من قبل املوؤ�س�سني ويتم 

انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة الالحقني من قبل م�ساهمي ال�سركة. وفيما يلي بع�س الإجراءات 

النتخابية التي ينبغي على ال�سركات امل�ساهمة العامة القيام بها :

• يجب على ال�سركة الإعالن عن فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة مبوجب اإعالن 
ين�سر يف �سحيفتني يوميتني، اأحدهما ت�سدر على الأقل باللغة العربية، ويجب اأن يظل باب 

الرت�سيح مفتوحًا ملدة ل تقل عن �سهر من تاريخ الإعالن.
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• �سرورة توفري نبذة تعريفية عن الأ�سخا�س املر�سحني لع�سوية جمل�س الإدارة قبل اإجراء 
الت�سويت مبا يعطي امل�ساهمني فكرة وا�سحة عن خربات املر�سحني العملية وموؤهالتهم 

العلمية.

• يكون اختيار الأع�ساء على اأ�سا�س الت�سويت الرتاكمي. وهو عبارة عن نظام يكون فيه لكل 
م�ساهم عدد من الأ�سوات ي�ساوي عدد الأ�سهم التي ميتلكها، بحيث يقوم بالت�سويت بها 

ملر�سح واحد اأو اأكرث بحيث ل يتجاوز عدد الأ�سوات التي مينحها للمر�سحني عدد الأ�سهم 

التي بحوزته.

• لكل م�ساهم توافرت فيه �سروط الرت�سيح وفقًا للقانون والنظام الأ�سا�سي لل�سركة اأن ير�سح 
نف�سه لع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة مبوجب طلب يتقدم به مرفقًا معه نبذة  تعريفية عنه 

وال�سفة التي يرغب يف تر�سيح نف�سه على اأ�سا�سها.

بنف�س  تن�سر  اأن  الأقل  على  باأ�سبوعني  العمومية  اإنعقاد اجلمعية  موعد  قبل  ال�سركة  • على 
اجلريدتني اللتان مت اعتمادهما لالإعالن عن فتح باب الرت�سيح، اأ�سماء وبيانات املر�سحني 

لع�سوية جمل�س الإدارة.

م�ضوؤوليات جمل�س الإدارة 

هناك عدد من امل�سوؤوليات التي يجب على جمل�س الإدارة القيام بها ح�سب �سوابط احلوكمة 

املحلية ومبادئ احلوكمة املعدة من قبل منظمة التعاون القت�سادي والتنمية:

املخاطر  و�سيا�سة  الرئي�سية  العمل  وخطط  ال�سركة  اإ�سرتاتيجية  وتوجيه  اإعداد  �أواًل: 

الإدارة  على  يتعني  اأهداف  وو�سع  ال�سنوية،  العمل  وخطط  التقديرية  واملوازنات 

امل�سروفات  على  والإ�سراف  ال�سركة،  واأداء  التنفيذ  ومراقبة  حتقيقها،  التنفيذية 

النواحي  اإحدى  املخاطر  �سيا�سة  وتعترب  ال�ستحواذ.   وعمليات  الرئي�سية  الراأ�سمالية 

باإ�سرتاتيجية  وثيقة  �سلة  لها  والتي  الإدارة،  جمل�س  لعمل  بالن�سبة  الأهمية  متزايدة 

ال�سركة. وتت�سمن هذه ال�سيا�سات حتديد اأنواع ودرجات املخاطر التي تتقبلها ال�سركة 

يف �سبيل حتقيق اأهدافها. 

الأمر.  لزم  اإذا  التغيريات  واإجراء  احلوكمة  معايري  تطبيق  على  الإ�سراف  ثانياً: 

امل�ستمرة  باملتابعة  قيامه  الإدارة  جمل�س  جانب  من  احلوكمة  على  الإ�سراف  ويت�سمن 

لهيكل ال�سركة بحيث يتم التاأكد من وجود خطوط وا�سحة مل�ساءلة الإدارة التنفيذية يف 

جميع عمليات ال�سركة.
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بال�سركة  التنفيذيني  ال�سركة والإ�سراف على كبار  املكافاآت والأجور يف  ثالثاً: حتديد 

وا�ستبدالهم، اإذا لزم الأمر، مع الإ�سراف على تخطيط تداول املنا�سب.

ر�بعاً:  مراعاة التنا�سب بني مكافاآت كبار التنفيذيني واأع�ساء جمل�س الإدارة وم�سالح 

ال�سركة وامل�ساهمني على الأمد الطويل. ففي عدد متزايد من الدول يعترب من املمار�سات 

اجليدة ملجل�س الإدارة قيامه بو�سع والإف�ساح عن �سيا�سة املكافاآت والأجور التي تخ�س 

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة. 

خام�ساً:  �سمان ال�سفافية يف عملية تر�سيح وانتخاب جمل�س الإدارة التي يجب اأن تتم 

ب�سكل ر�سمي ووفقًا للقواعد املعمول بها. وتعمل هذه املمار�سات على ت�سجيع امل�ساهمني 

للقيام بدور ن�سط يف تر�سيح وانتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة.  

�ساد�ساً: رقابة واإدارة اأي تعار�س حمتمل بني م�سالح اإدارة ال�سركة، واأع�ساء جمل�س 

ا�ستغالل  واإ�ساءة  ال�سركة  اأ�سول  ا�ستخدام  اإ�ساءة  ذلك  يف  مبا  وامل�ساهمني،  الإدارة 

عمليات مرتبطة بالأطراف ذات �سلة القرابة. 

�سابعاً:  �سمان نزاهة ح�سابات ال�سركة ونظم اإعداد قوائمها املالية مبا يف ذلك التدقيق 

نظام  وجود  اخل�سو�س  وجه  وعلى  للرقابة،  �سليمة  نظم  وجود  �سمان  مع  امل�ستقل، 

لالإدارة املخاطر، والرقابة املالية، ورقابة العمليات، واللتزام بالقانون واملعايري ذات 

ال�سلة. 

اأن يقرر بو�سوح  ثامناً:  الإ�سراف على عمليات الإف�ساح: يتعني على جمل�س الإدارة 

وظائف وم�سئوليات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف ال�سركة. ويف بع�س ال�سركات 

يوجد الآن موظف لعالقات ال�ستثمار يقدم تقاريره مبا�سرة اإىل جمل�س الإدارة. ومن 

اأهم امل�سوؤوليات التي يجب على جمل�س الدارة القيام بها هو الإ�سراف على عمليات 

الإف�ساح من حيث طبيعة املعلومات املف�سح عنها ودقتها.

املهام والعالقة التي تربط بني رئي�س املجل�س واملدير 

التنفيذي لل�رضكة

من املتعارف عليه اأن املدير التنفيذي يعمل على اإدارة الأن�سطة اليومية يف ال�سركة، بينما يركز 

اإدارة  يتدخل يف  اأن  ُيحَبذ  ول  الطويل  املدى  على  ال�سركة  توجهات  املجل�س على حتديد  رئي�س 
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الأن�سطة اليومية يف ال�سركة.

اإن من اأهم م�سوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة هو التاأكد من اأن جمل�س الإدارة يقوم مبهامه على 

اأمت وجه وب�سكل فّعال ويجب اأن يتوفر لديه الفهم التام ملبداأ ف�سل ال�سلطات، مبعنى اأن يعرف 

حدود جمل�س الإدارة وحدود الإدارة التنفيذية. وحتظر �سوابط احلوكمة يف الدولة اجلمع بني 

من�سبي رئي�س جمل�س الإدارة ومدير ال�سركة اأو الع�سو املنتدب. 

اأبرز مهام رئي�س املجل�س:

• تراأ�س اإجتماعات جمل�س الإدارة واجتماع اجلمعية العمومية.
• اأن يقود جمل�س الإدارة وي�سع مبادئ عمل املجل�س.

• اإدارة اأمور جمل�س الإدارة.
• و�سع اأجندة اجتماعات جمل�س الإدارة .

• التاأكد من اأن لدى اأع�ساء جمل�س الإدارة الأدوات الكافية لجناز مهامهم.
• متابعة الق�سايا التي اأقرها املجل�س اأو اللجان املنبثقة عنه، والتاأكد من اأن الق�سايا التي 
القادم  الإدارة  جمل�س  اجتماع  اأجندة  على  �ستكون  املخت�سة  اللجنة  يف  مناق�ستها  متت 

لبحثها واحل�سول على موافقة املجل�س على قراراتها.

قنوات  وجود  من  والتاأكد  ال�سركة  حول  الالزمة  باملعلومات  امل�ساهمني  تزويد  من  • التاأكد 
ات�سال فعالة بني جمل�س الإدارة، والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني.

قاعة  وخارج  داخل  املجل�س  اأع�ساء  بقية  مع   والت�ساور  الإدارة  ملجل�س  كممثل  • العمل 
الجتماع.

• متابعة اأعمال جلنة التدقيق.
• التاأكد من تقييم اأداء جمل�س الإدارة ب�سكل منتظم.

مهام املدير التنفيذي:

• تطوير الإ�سرتاتيجية وخطة العمل وامليزانيات ورفعها اإىل جمل�س الإدارة للموافقة عليها.
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• م�سوؤول عن اأداء ال�سركة اأمام جمل�س الإدارة.
• قيادة الفريق التنفيذي يف ال�سركة.

• تكوين عالقات متميزة مع جمل�س الإدارة وامل�ستثمرين واأ�سحاب امل�سالح الآخرين.
منتظم  ب�سكل  الجتماع  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  على  اأّن  نذكر  اأن  • يبقى 

لدرا�سة الق�سايا العاجلة ومناق�سة امل�ساكل التي تواجه ال�سركة وفر�س النمو املتاحة. 

جلان جمل�س الإدارة

تو�سي اأف�سل املمار�سات يف احلوكمة ب�سرورة ت�سكيل جلان متخ�س�سة ملواجهة الق�سايا املعقدة 

التي تواجه جمل�س الإدارة والتي ت�ستلزم اأهل اخلربة والخت�سا�س. ويف العادة تدر�س اللجنة 

مو�سوع ما وترفع تو�سياتها اإىل املجل�س للموافقة عليه. ويجب اأن نحذر هنا باأن اللجان ل حتل 

حمل املجل�س بل ت�ساعده يف القيام بالدرا�سة الدقيقة لبع�س الق�سايا التي تتطلب درا�سة مف�سلة 

تنفيذيني  غري  اللجان  اأع�ساء  يكون  ما  وغالبًا  تنفيذية.  �سلطات  لديها  ولي�س  ومتخ�س�سة، 

وي�ستح�سن اأن يكونوا من امل�ستقلني لإ�سافة طابع احليادية على هذه اللجان. 

وقد حددت �سوابط احلوكمة املعدة من قبل هيئة الأوراق املالية وال�سلع اأن يكون عدد اأع�ساء 

اثنان منهم من الأع�ساء  اأن يكون  التنفيذيني على  اللجنة ثالثة على الأقل من الأع�ساء غري 

امل�ستقلني، واأن يرتاأ�س اللجنة اأحدهما، ول يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة اأن يكون ع�سوًا يف اأي 

من اللجان.

ويوجد ب�سكل عام نوعان من اللجان: اللجان املوؤقتة، ويتم ت�سكيلها ملواجهة ق�سايا موؤقتة ثم يتم 

حلها بانتهاء الغر�س منها. واللجان الدائمة، وهي جلان تعنى بق�سايا تتعلق با�ستمرارية ال�سركة 

مثل جلنة التدقيق، وجلنة املوارد الب�سرية، وجلنة الت�سويق، وجلنة املكافاآت، وجلنة احلوكمة، 

الخ... وقد ن�ست �سوابط احلوكمة يف الدولة على �سرورة ت�سكيل جلنتني: جلنة التدقيق، وجلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت، وفيما يلي �سروط ت�سكيلها ومهامها الرئي�سية.
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جلنة التدقيق

موا�سفات اللجنة:

الأع�ساء  من  اللجنة  اأع�ساء  غالبية  يكون  اأن  على  التنفيذيني  غري  الأع�ساء  من  • ت�سكل 
امل�ستقلني واأل يقل عدد اأع�سائها عن ثالثة.

• اأن يكون من بني اأع�سائها اأحد اخلرباء يف ال�سوؤون املالية واملحا�سبية.
• يحظر على اأي �سريك �سابق يف مكتب التدقيق اخلارجي املكلف بتدقيق ح�سابات ال�سركة 
اأن يكون ع�سوًا يف جلنة التدقيق ملدة �سنة واحدة اعتبارًا من انتهاء �سفته ك�سريك اأو اأي 

م�سلحة مالية له يف مكتب التدقيق، اأيهما ياأتي لحقا.

• تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثالثة اأ�سهر اأو كلما دعت احلاجة.
• تلتزم ال�سركة اأن توفر للجنة التدقيق املوارد الكافية لأداء واجباتها مبا يف ذلك ال�ستعانة 

باخلرباء اخلارجيني.

مهام اللجنة:

• ن�ست �سوابط احلوكمة يف الدولة على عدد كبري من املهام التي يجب على اللجنة القيام 
بها ولكننا �سنكتفي بذكر اأهم هذه املهام:

املدقق  ا�ستقاللية  ومراقبة  ومتابعة  اخلارجي  املدقق  مع  التعاقد  �سيا�سة  وتطبيق  • و�سع 
اخلارجي.

• مراقبة �سالمة البيانات املالية لل�سركة وتقاريرها الدورية والنظر يف اأية بنود هامة وغري 
معتادة ترد اأو يجب اإيرادها يف تلك التقارير.

• مراجعة اأنظمة الرقابة املالية والداخلية واإدارة املخاطر يف ال�سركة.
• مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املالية واملحا�سبية يف ال�سركة.

• مراقبة مدى اإلتزام ال�سركة بقواعد ال�سلوك املهني.
• التن�سيق مع جمل�س اإدارة ال�سركة والإدارة التنفيذية واملدير املايل.
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جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت

مهام اللجنة:

• التاأكد من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني ب�سكل م�ستمر.
جمل�س  لأع�ساء  والرواتب  واحلوافز  واملزايا  املكافاآت  مبنح  اخلا�سة  ال�سيا�سات  • اإعداد 

الإدارة، والعاملني فيها، ومراجعتها ب�سكل �سنوي.

• التاأكد من اأن املكافاآت واملزايا املمنوحة لالإدارة التنفيذية لل�سركة معقولة وتتنا�سب واأداء 
ال�سركة.

• حتديد اإحتياجات ال�سركة من الكفاءات على م�ستوى الإدارة التنفيذية واملوظفني واأ�س�س 
اختيارهم.

تطبيقها،  ومراقبة  ال�سركة،  يف  والتدريب  الب�سرية  باملوارد  اخلا�سة  ال�سيا�سة  • اإعداد 
ومراجعتها ب�سكل �سنوي.

• تنظيم ومتابعة الإجراءات اخلا�سة بالرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة مبا يتفق والقوانني 
والأنظمة املعمول بها و�سوابط احلوكمة. 

تقييم جمل�س الإدارة

املجل�س.  لأداء  دوري  تقييم  اإجراء  هو  العامل  الإدارة حول  اجليدة يف جمال�س  املمار�سات  من 

فغالبًا ما يقع اأع�ساء جمل�س الإدارة يف فخ الأعمال الروتينية ب�سكل يبعدهم عن النتباه مل�سائل 

حتديد  على  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  التقييم  وي�ساعد  اهتمامهم.  ُجلَّ  ت�ستحق  اأخرى  جوهرية 

نقاط القوة وال�سعف يف اأدائهم مما ميكنهم من تعديلها ب�سكل فّعال و�سريع وي�ساهم يف خدمة 

امل�سلحة العليا لل�سركة. وتقع م�سوؤولية التاأكد من اإجراء التقييم على كاهل رئي�س جمل�س الإدارة 

الذي يجب اأن يحر�س على القيام بهذا الن�ساط ب�سكل �سنوي.

ويوجد عدة اأمناط من التقييم: 

الأول، وهو التقييم الذاتي، بحيث يتم حت�سري ا�ستمارة مكونة من عدة اأ�سئلة حتاول الك�سف عن 

مهام وم�سوؤوليات الع�سو يف جمل�س الإدارة ومدى قدرته على اأدائها. ومن الأمور التي قد تهدف 
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ال�ستمارة اإىل تقييمها:

• مدى معرفة كل ع�سو مبهامه وم�سوؤولياته يف جمل�س الإدارة.
• مدى فهم املجل�س لأهداف ور�سالة ال�سركة.

• مدى فهم جمل�س الإدارة لإ�سرتاتيجية ال�سركة. 
يف  مبا�سر  تاأثري  لها  التي  ال�سركة  ب�سيا�سات  متعلقة  لق�سايا  املجل�س  معاجلة  • مدى 

عملياتها.

• ا�ستالم املجل�س لتقارير تتعلق باملالية واملوازنات ومنتجات ال�سركة واأداءها.
• مدى قدرة املجل�س على متثيل ال�سركة اأمام الأطراف ذات العالقة بكفاءة؟

• مدى متابعة املجل�س لإجناز الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�سركة.
• قدرة املجل�س على تقييم املدير التنفيذي ب�سكل منتظم.

• مدى قدرة كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س على النخراط واللتزام باأعمال ال�سركة.
• هل جميع اخلربات العملية واملوؤهالت العلمية املطلوبة ممثلة يف املجل�س؟

اأما النوع الثاين من التقييم، فغالبًا ما يتم بالتعاون مع ال�سركات ال�ست�سارية امل�ستقلة، وذلك 

توزيع  بني  املزج  يتم  التقييم  من  النوع  هذا  مثل  ويف  التقييم.  على  احليادية  طابع  لإ�سافة 

ال�ستمارات املكتوبة واإجراء مقابلة فردية مع كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س لتقييم اأداءه. كما اأن 

بع�س اأ�ساليب التقييم تقوم بتقييم املجل�س ب�سكل جماعي والآخر يركز على اأداء كل فرد على 

ِحدا.

الق�سايا  يركز يف عمله على  املجل�س  اأن  التاأكد من  وذكرنا، هو  �سلف  كما  التقييم،  واملهم يف 

التدابري  اأخذ  يجب  ما،  ع�سو  عند  ق�سور  وجود  تبني  حال  ويف  ال�سركة.  ُتهم  التي  اجلوهرية 

املنا�سبة للتاأكد من اأن الع�سو قد طَور اأداءه مبا يتالءم مع املهام وامل�سوؤوليات املنوطه به.  
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التدريب

اإن من املمار�سات اجليدة يف جمال�س الإدارة هو توفري التدريب الالزم لهم لكي يتمكنوا من 

ما يح�سل جمال�س  وعادًة  الكاملة.  املعلومات  اأ�سا�س من  وعلى  فّعال  ب�سكل  مهامهم  ممار�سة 

الإدارة على نوعني من التدريب: الأول يندرج �سمن تعريف الأع�ساء اجلدد بال�سركة وطبيعة 

عملها. والثاين يندرج �سمن التطوير املهني امل�ستمر.

ال�سركات  تقوم غالبية  بال�سركة حيث  الع�سو اجلديد  بتعريف  التدريب متعلق  الأول من  النوع 

التي تعمل فيها وغريها من الأمور  ال�سركة ومنتجاتها والأ�سواق  باإ�سدار كتيبات تعريفية عن 

املتعلقة بن�ساطات ال�سركة وتعطيها لالأع�ساء اجلدد. كما يقوم الأع�ساء اجلدد بزيارة ميدانية 

ملواقع ال�سركة ويتم تعريف الأع�ساء اجلدد مبهامهم يف املجل�س وم�سوؤولياتهم فيه. ومن اجلدير 

ذكره هنا اأن �سوابط احلوكمة ومعايري الن�سباط املوؤ�س�سي قد اأ�سارت يف املادة اخلام�سة اإىل 

�سرورة توفري هذا النوع من التدريب لالأع�ساء اجلدد.

اأما التطوير املهني ي�ستِمل على توفري دورات تدريبية متخ�س�سة ب�سكل منتظم للتاأكد من توفر 

بع�س املهارات ال�سرورية لدى الأع�ساء مثل احلوكمة، ودور جمل�س الإدارة، واإدارة املخاطر، 

والأمور املالية واملحا�سبية الأخرى.

جمل�س الإدارة الفّعال

وّكل امل�ساهمون جمل�س الإدارة ليقوم مبهامه بدرجة عالية من الفعالية واللتزام. ويف الواقع، 

ما  وغالبًا  الروتينية،  الق�سايا  وقتهم يف معاجلة  يق�سون معظم  الإدارات  العديد من جمال�س 

يغفلون عن الرتكيز على الق�سايا اجلوهرية ومنها اإدارة املخاطر، وحتديد اإ�سرتاتيجية ال�سركة، 

ومراجعة الأداء، الخ. 

وهنا نقرتح بع�س الإجراءات التي ت�ساعد يف زيادة فعالية جمل�س الإدارة واجناز مهامه على 

اأف�سل حال:

• يجب اأن يكون لدى ال�سركة و�سف وظيفي مكتوب لأع�ساء جمل�س الإدارة بحيث يلتزمون 
به.

• تطوير اأجندة �سنوية لجتماعات املجل�س.
ل ودقيق. • التاأكد من اأن حم�سر الإجتماع مف�سّ
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• ت�سجيع الأع�ساء على امل�ساركة يف اللجان.
• تقدير الأع�ساء الكفوئني.

• توزيع املهام على الأع�ساء بالت�ساوي بحيث ل يثقل البع�س باملهام بينما ل يتم اإقحام الآخرين 
يف ن�ساطات املجل�س.

• تعيني اأع�ساء يتمتعون باخلربات املطلوبة يف اللجان.
• �سرورة تقييم هيكل كل جلنة وتعديله ح�سب احلاجة.

• �سرورة توا�سل الأع�ساء ب�سكل م�ستمر خارج اإطار اجتماعات جمل�س الإدارة.






