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 مفهوم الحوكمة

تعد قكاعد كأسس حككمة الشركات مف أىـ المكاضيع المطركحة عمى صعيد 
اقتصاديات دكؿ العالـ، كباتت تشكؿ عنصران ىامان لتعزيز النجاح كاإلصالح 
االقتصادم كالتنظيمي في ظؿ انفتاح اقتصاديات الدكؿ عمى بعضيا البعض 
كالمنافسة الشديدة، كفي ظؿ 

التي  الشركط كالمتطمبات
تضعيا المنظمات كالمؤسسات 
الدكلية لقبكؿ العضكية أك 
التعامؿ مع الدكؿ المختمفة 
كمؤسسات كأسكاؽ ىذه الدكؿ. 
كما أف تطبيؽ ىذه القكاعد 
كاألسس ىك شعار يتبناه 
القطاع العاـ كالخاص عمى حد سكاء ككسيمة لتعزيز الثقة في اقتصاد أم دكلة كدليؿ 

كقكاعد لحماية المستثمريف كالمتعامميف، كمؤشران عمى كجكد سياسات عادلة كشفافة 
المستكل الذم كصمت إليو اإلدارات فييا مف التزاـ ميني بقكاعد حسف اإلدارة 
كالشفافية كالمحاسبة، كبالتالي زيادة جاذبية االقتصاد لالستثمارات المحمية كالخارجية، 

المسؤكليات التي تقع كما كتساىـ حككمة الشركات في تحديد الحقكؽ كالكاجبات ك 
عمى عاتؽ مجمس االدارة باإلضافة الى تنظيـ العالقة بيف الشركة كأصحاب 
 :المصالح، مما يساىـ في تحقيؽ أىداؼ عديدة لمشركات كلممساىميف كمف أبرزىا



 

تجنب تعارض المصالح، كحماية حقكؽ المستثمريف األقمية، كتخفيض المخاطر التي 
الفساد االدارم كالمالي، كتحقيؽ أفضؿ معدالت  تتعرض ليا الشركات، كالحد مف

 .استدامة ممكنة

 نشأة الحوكمة

حيث  9009كراؽ المالية دليؿ قكاعد حككمة الشركات في العاـ صدرت ىيئة األأ
تقرر أف يككف تطبيؽ ىذه القكاعد في البداية مف خالؿ أسمكب " االلتزاـ أك تفسير 

لشركات بالقكاعد الكاردة في الدليؿ، كفي حاؿ لـ عدـ االلتزاـ " كالذم يعني أف تمتـز ا
يتـ االلتزاـ بأم مف القكاعد الكاردة فيو عدا تمؾ التي استندت إلى نص قانكني ممـز 
في أم مف التشريعات كالتي يتكجب االلتزاـ بيا تحت طائمة المسؤكلية، فال بد مف 

ر ؿ كاضح في التقريتكضيح األسباب التي أدت إلى عدـ االلتزاـ بيذه القاعدة بشك
 السنكم.                                                         

كفؽ  9007أصدرت الييئة تعميمات حككمة الشركات المساىمة المدرجة لسنة ثـ 
 Doing Business اإلصالحات المطمكبة الكاردة في تقرير ممارسة األعماؿ )

Reportي كذلؾ تحت مؤشر حماية المستثمريف ( الصادر عف مجمكعة البنؾ الدكل
األقمية، كبما يتفؽ مع المبادئ الجديدة لحككمة الشركات الصادرة عف منظمة التعاكف 

 .9005( لعاـ OECDاالقتصادم كالتنمية )

مرتبة صعكدان عمى محكر حماية  60حيث أف ىذه التعميمات قد قفزت باألردف 
لممارسة األعماؿ صدرا عف مجمكعة البنؾ  ثالثة تقاريرالمستثمريف األقمية في آخر 

محكر في ىذا ال، حيث تقدـ تصنيؼ مرتبة األردف ضمف 9090-9008الدكلي 



 

مقابؿ  005مرتبة ليصؿ إلى المرتبة  90بكاقع  9090تقرير ممارسة األعماؿ 
 . 9007في تقرير ممارسة األعماؿ  065المرتبة 

 

 أهداف الحوكمة

بمكجب ىذه التعميمات إلى تحقيؽ األىداؼ الرئيسية  تيدؼ قكاعد الحككمة المقّررة
 التالية:

جراءات التدقيؽ كضبط ممارسات كسمككيات القائميف  .أ تعزيز اإلجراءات الرقابية كا 
عمى إدارة الشركة، كضماف التزاـ الشركة 
تاحة المجاؿ ليا لمرقابة  بالتشريعات كا 
الذاتية عمى أنشطتيا كاتباع السياسات 

خمية الالزمة لتقميؿ كنظـ العمؿ الدا
 المخاطر التي قد تتعرض ليا.

تفعيؿ دكر المساىميف في الشركة  .ب
 كتيسير كضماف ممارسة حقكقيـ.

بياف اختصاصات كمياـ مجمس اإلدارة كرئيس المجمس كتحسيف نكعية ممارسة  .ت
 مجمس اإلدارة لميامو كصالحياتو.

كمؤىالتيـ كآلية بياف اختصاصات أشخاص اإلدارة التنفيذية كمسؤكلياتيـ  .ث
 ترشيحيـ كتقييميـ كالرقابة عمى أعماليـ.



 

تفعيؿ دكر مجمس اإلدارة كالمجاف المنبثقة عنو كتطكير كفاءتيا لتعزيز آليات  .ج
 اتخاذ القرار في الشركة.

 تعزيز آليات الرقابة كالتقييـ كالمكافأة كالمساءلة لمكظفي الشركة. .ح
كحّث الشركات عمى تبنيو كتطكيره بما إدخاؿ كتعزيز مفيـك قكاعد السمكؾ الميني  .خ

 يحقؽ مصالحيا.
تحقيؽ الشفافية كالنزاىة كالعدالة في السكؽ المالي كتعامالتو كترسيخ اإلفصاح  .د

فيو بما ييدؼ إلى تحسيف أدائو كزيادة ثقة المستثمريف كتحفيزىـ لتكجيو استثمارىـ 
 مف خاللو.

 لالقتصاد الكطني.تحسيف المناخ االستثمارم كرفع القدرة التنافسية  .ذ
 تكفير أدكات فّعالة كمتكازنة لمتعامؿ مع حاالت تعارض المصالح. .ر
 دعـ الدكر االجتماعي لمشركات.  .ز
تػػػعزيز قيمة الشركة كرفع قدرتيا عمى المنافسة كرسـ اإلطار العاـ لمتعامؿ مع  .س

 أصحاب المصالح كمراعاة حقكقيـ بما ييدؼ لتعزيز ثقتيـ في الشركة.
 

 ةالحوكم إطار
 يشمؿ إطار الحككمة ما يمي:

مجمس اإلدارة كأشخاص اإلدارة التنفيذية بما في ذلؾ تشكيؿ المجمس، كالقكاعد  -
الخاصة بعضكية مجمس اإلدارة كالعضك المستقؿ ،كمياـ كمسؤكليات كؿه مف 



 

مجمس اإلدارة كرئيس المجمس، باإلضافة الى االحكاـ المتعمقة باإلدارة 
 التنفيذية.

اإلدارة بما في ذلؾ تشكيؿ المجاف كاألحكاـ الخاصة بيا كمياـ لجاف مجمس  -
كؿ لجنة) لجنة التدقيؽ، لجنة الترشيحات كالمكافآت، لجنة الحككمة، لجنة 

 إدارة المخاطر(.
مدقؽ الحسابات الخارجي بما في ذلؾ انتخاب المدقؽ كالشركط المتعمقة بو  -

 ككاجباتو كميامو.
ة في ضماف حقكؽ أصحاب المصالح أصحاب المصالح كيشمؿ كاجب الشرك -

لتزاـ مجمس  كتنظيـ العالقة معيـ باإلضافة الى الحقكؽ العامة لممساىميف كا 
 اإلدارة في مكاجية المساىميف كآلية اإلبالغ عف الممارسات المخالفة.

 األحكاـ الخاصة بتعامالت األطراؼ ذكم العالقة. -
 

 

 

 

 

 



 

 بيئة حوكمة الشركات

رقابية منكط بيا الرقابة عمى الشركات فيما يتعمؽ ردف أربع جيات يكجد في األ
 بحككمة الشركات كىي:

كراؽ المالية معنية بالرقابة عمى جميع الشركات المساىمة ىيئة األ •
المدرجة في بكرصة عماف كذلؾ يشمؿ جميع القطاعات )البنكؾ، 

 التاميف، الخدمات، الصناعة(.
دائرة مراقبة الشركات  •

الشركات معنية بالرقابة عمى 
المساىمة الخاصة، الشركات ذات 
المسؤكلية المحدكدة، الشركات 
المساىمة العامة غير المدرجة في 

 البكرصة.
ردني البنؾ المركزم األ •

 معني بالرقابة عمى البنكؾ.
إدارة التأميف معنية  •

 بالرقابة عمى شركات التأميف.
 

 

 

 



 

 لزامية حوكمة الشركاتإ

 9007/5/06بتاريخ  9007( لسنة 08رقـ )تـ نفاذ قانكف األكراؽ مالية  •
تاحت لمييئة كضع تعميمات لحككمة أ/ف( كالتي 09كتضمف المادة )

 الشركات
 كالتي تنص عمى أنو:    

"يتكلى المجمس جميع الصالحيات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الييئة كفقان ألحكاـ  
و بما في ىذا القانكف كتنفيذ المياـ كالصالحيات المقررة لو بمقتضى أحكام

 ذلؾ:
  .ف. كضع قكاعد الحككمة ألم مف الجيات الخاضعة لرقابة الييئة" 
 

ال يعمؿ بأم نص كرد في أم تشريع /ب(  تنص عمى أنو "007المادة ) •
لى المدل الذم يتعارض فيو مع أحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة إخر آ

 كالتعميمات كالقرارات الصادرة بمقتضاه".
 2017مة المدرجة لسنة حككمة الشركات المساىصدار تعميمات" إتـ  •

ؾ بمكجب كذل 99/5/9007 لزامية كيعمؿ بيا اعتباران مفإبحيث تككف 
 .046/9007 كراؽ المالية رقـقرار مجمس مفكضي ىيئة األ

رار مجمس الكزراء المتضمف ضركرة صدرت تعميمات الحككمة تنفيذان لق •
 صدار قرار بإلزامية قكاعد حككمة الشركات.إ
تـ تحديث قكاعد حككمة الشركات بما يتفؽ مع مبادئ حككمة الشركات  •

، 2015لعاـ  (OECD) لمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية



 

 Doingعماؿكبة كالكاردة في تقرير ممارسة األكاالصالحات المطم
Business) Report لؾ تحت ( الصادر عف مجمكعة البنؾ الدكلي، كذ

 مية.قمؤشر حماية المستثمريف األ
لغاء دليؿ قكاعد حككمة الشركات المساىمة المدرجة في بكرصة إتـ  •

 .2009عماف كالصادر عف الييئة في العاـ 
 
 
 تحوكمة الشركالمبادئ التي ترتكز عميها ا

 

ضمان وجود  المبدأ األول:
أساس إلطار فعال لحوكمة 

 تالشركا

أتي أىمية كجكد إطار ت
تشريعي لقكاعد حككمة 

خالؿ كضع قكاعد عامة تضبط األداء كتحدد المسؤكليات كالكاجبات الشركات مف 
لألطراؼ ذات العالقة في الشركة كخارجيا بما يؤدم إلى تعزيز اإلفصاح كالشفافية 
كحماية حقكؽ المستثمريف األقمية كتخفيض المخاطر التي تتعرض ليا الشركة 

م كالمالي في الشركة، كمساىمييا، كتجنب تعارض المصالح، كالحد مف الفساد اإلدار 
كتحقيؽ أفضؿ معدالت استدامة ممكنة فييا، كتعزيز قدرتيا عمى أداء مسؤكليتيا 



 

المجتمعية مما سيعزز الثقة في المناخ االستثمارم في السكؽ المالي كفي االقتصاد 
 الكطني.

 

 أهمية وجود إطار تشريعي لحوكمة الشركات

ؤكليات كالكاجبات بيف داء كتحدد المسكجكد قكاعد عامة تضبط األ •
 طراؼ المختمفة في الشركة.األ

ات مف التزاـ ميني بقكاعد دار ر عمى المستكل الذم كصمت اليو اإلمؤش •
 دارة كاإلفصاح كالشفافية.حسف اإل

يعمؿ عمى تعزيز الثقة في االقتصاد كفي سكؽ رأس الماؿ كبالتالي زيادة   •
 جاذبيتو لالستثمارات المحمية كالخارجية.

 

حفظ حقوق المساهمين المبدأ الثاني:  

 أواًل: الحقوق العامة لممساهمين

 يتمتع المساىمكف في الشركة بالحقكؽ العامة التالية: 
احتفاظ الشركة بسجالت خاصة بممكيات المساىميف تتضمف المعمكمات  .1

األسيـ التي يممكيا كؿ منيـ  الخاصة بمساىمتيـ بما في ذلؾ أسماؤىـ كعدد
 قكعات عمى الممكية، كالتغييرات التي قد تطرأ عمييا.قيكد كك  كأم



 

االطالع عمى سجؿ المساىميف فيما يخص مساىمتو ألم سبب كاف، كعمى  .2
 كامؿ السجؿ ألم سبب معقكؿ تقبمو الجية المختصة.

االطالع عمى المعمكمات كالكثائؽ الخاصة بالشركة كفؽ التشريعات النافذة بما  .3
 امالت األطراؼ ذكم العالقة.في ذلؾ الكثائؽ المتعمقة بتع

الحصكؿ عمى المعمكمات الدكرية كغير الدكرية المفصح عنيا كفؽ التشريعات  .4
 النافذة.

ككالة بعدد ك المشاركة كالتصكيت في اجتماع الييئة العامة لمشركة أصالة  .5
 كمككؿ بيا.أصكات يساكم عدد األسيـ التي يممكيا المساىـ 

يكمان مف تاريخ خمسة كاربعيف كة خالؿ الحصكؿ عمى األرباح السنكية لمشر  .6
 صدكر قرار الييئة العامة بتكزيعيا. 

إصدارات جديدة مف األسيـ لمشركة قبؿ طرحيا  أكلكية االكتتاب في أم .7
لممستثمريف اآلخريف، ما لـ يتنازؿ المساىمكف عف ىذه األكلكية بمكجب قرار 

 مف الييئة العامة غير العادية لمشركة.
ف أعضائو يطالب فييا قضائية في مكاجية مجمس اإلدارة أك أم مإقامة دعكل  .8

ما لحقو مف ضرر نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أك النظاـ بالتعكيض ع
األساسي لمشركة أك الخطأ أك التقصير أك اإلىماؿ في إدارة الشركة أك إفشاء 

النزاعات المعمكمات ذات الطبيعة السرية لمشركة، أك المجكء إلى كسائؿ حؿ 
 بالطرؽ البديمة بما في ذلؾ الكساطة كالتحكيـ بما يتفؽ كالتشريعات النافذة.



 

إقامة دعكل قضائية في مكاجية المدير العاـ لمشركة أك أم مكظؼ فييا  .9
يطالب فييا بالتعكيض عما لحقو مف ضرر نتيجة إفشاء المعمكمات ذات 

 الطبيعة السرية لمشركة.
غير عادم لممساىميف الذيف يممككف ما ال يقؿ طمب عقد اجتماع ىيئة عامة  .11

 % مف أسيـ الشركة المكتتب بيا.10عف 
طمب عقد اجتماع ىيئة عامة غير عادم كذلؾ لممطالبة بإقالة رئيس مجمس  .11

% مف 20اإلدارة أك أم عضك فيو لممساىميف الذيف يممككف ما ال يقؿ عف 
ف ألسيـ الحككمة اك أم أسيـ الشركة المكتتب بيا، باستثناء األعضاء الممثمي

 شخص اعتبارم عاـ.
طمب إجراء تدقيؽ عمى أعماؿ الشركة كدفاترىا لممساىميف الذيف يممككف ما  .12

 % مف أسيـ الشركة المكتتب بيا. 10ال يقؿ  عف 
إقامة دعكل قضائية لمطعف في قانكنية أم اجتماع عقدتو الييئة العامة أك  .13

لؾ خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ عقد الطعف في القرارات التي اتخذتيا فيو كذ
 االجتماع، كفؽ التشريعات النافذة.

 االطالع عمى محاضر اجتماعات الييئة العامة لمشركة. .14
تكفير الشركة قسـ يتكلى تنفيذ المياـ المتعمقة بإدارة عالقة المساىميف  .15

 بالشركة.
 
 



 

 الحقوق ضمن صالحيات الهيئة العامة  ثانيًا:
بصالحيات اتخاذ القرارات التي تؤثر عمى مستقبؿ الشركة تتمتع الييئة العامة 

 بشكؿ مباشر، كمف ضمنيا ما يمي:
 مناقشة مجمس اإلدارة حكؿ أداء الشركة كخطتو لمفترة القادمة. .1
 انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة. .2
انتخاب مدقؽ الحسابات الخارجي كتحديد أتعابو أك تفكيض مجمس اإلدارة  .3

 بتحديدىا.
 األطراؼ ذكم العالقة قبؿ إبراميا.إقرار تعامالت  .4
 المصادقة عمى البيانات المالية لمشركة. .5
 تعديؿ عقد التأسيس كالنظاـ األساسي لمشركة. .6
 دمج الشركة أك اندماجيا أك تصفيتيا كفسخيا. .7
 إقالة مجمس اإلدارة أك رئيسو أك أحد أعضائو. .8
 بيع الشركة أك تممؾ شركة أخرل كميان. .9

 تخفيضو. زيادة رأسماؿ الشركة أك .11
 إصدار إسناد القرض القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ. .11
 تمميؾ العامميف في الشركة ألسيـ في رأسماليا. .12
 شراء الشركة ألسيميا كبيع تمؾ األسيـ. .13
 % مف مكجكداتيا.51بيع كامؿ مكجكدات الشركة أك ما يزيد عف  .14

 



 

 المبدأ الثالث: المساواة في التعامل بين جميع المساهمين

يمتـز مجمس اإلدارة بحماية حقكؽ المساىميف بما يكفؿ العدالة كالمساكاة  •
 .إضافيةبينيـ كدكف تحميميـ أعباء أك تكاليؼ 

يمتـز مجمس اإلدارة كأشخاص اإلدارة التنفيذية بعدـ التمييز بيف  •
 المساىميف المالكيف لذات فئة األسيـ، كبعدـ حجب أم حؽ عنيـ.

سياسات كاإلجراءات الداخمية التي تضمف يمتـز مجمس اإلدارة بكضع ال •
 ممارسة جميع المساىميف لحقكقيـ.

 
 المبدأ الرابع: دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات

جراءات فاعمة تكفؿ تنظيـ العالقة  يختّص مجمس اإلدارة بكضع سياسة كاضحة كا 
 مع أصحاب المصالح لحمايتيـ كتحقيؽ مصالحيـ، عمى أف تتضمف تمؾ السياسة

 ما يمي:
كيفية تعكيض أصحاب المصالح عند اإلخالؿ بحقكقيـ المقررة ليـ بمكجب  .أ

 التشريعات األصكلية أك تمؾ المشمكلة بالعقكد كاالتفاقيات.
قكاعد السمكؾ الميني المطّبقة في الشركة كالتي تنّظـ العالقة بيف إدارة الشركة  .ب

ككضع آلية مناسبة كمكظفييا مف جية كبيف أصحاب المصالح مف جية أخرل، 
 لمراقبة تنفيذىا.

كيفية تسكية الشكاكل أك الخالفات التي قد تنشأ بيف الشركة كأصحاب  .ت
  المصالح.



 

 آلية إدامة العالقات القكيمة مع المكظفيف كالمكّرديف. .ث
منظكمة تشاركية تسيـ في التنمية االقتصادية كاالجتماعية لممجتمع الذم تعمؿ  .ج

 ة بيا.فيو الشركة كالبيئة المحيط
حصكؿ أصحاب المصالح عمى المعمكمات المتعّمقة بأنشطتيـ عمى نحك يمّكنيـ  .ح

مف أداء مياميـ، عمى أف تككف تمؾ المعمكمات صحيحة ككافية كمتكفرة في 
 الكقت المناسب.

معاممة مكظفي الشركة كفقان لمبادئ العدالة كالمساكاة بعيدان عف المحاباة أك  .خ
 التمييز.

 

: اإلفصاح والشفافيةالمبدأ الخامس  

تضع الشركة إجراءات عمؿ خطية كفقان لسياسة اإلفصاح المعتمدة مف قبؿ  . أ
مجمس اإلدارة لتنظيـ شؤكف اإلفصاح عف المعمكمات كمتابعة تطبيقيا كفقان 

 لمتطمبات الجيات الرقابية كالتشريعات النافذة.
كالمستثمريف عمى الشركة أف تكفر المعمكمات اإلفصاحية لممساىميف  . ب

بما يمكنيـ مف  بصكرة دقيقة ككاضحة كغير مضممة كفي األكقات المحددة
اتخاذ قراراتيـ، كفقان لمتطمبات الجيات الرقابية كالتشريعات النافذة، بما في 

 ذلؾ اإلفصاحات المتعمقة بما يمي:
 التقارير الدكرية. .0



 

 المعمكمات الجكىرية. .9
قبؿ الشركة كالتي يمتمكيا كؿ مف . عدد األكراؽ المالية المصدرة مف 3

 أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية العميا كأقربائيـ.
 التي يتمتع بيا أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية العميا.. االمتيازات 4

عداد بياناتيا المالية كفؽ المعايير الدكلية  ج. عمى الشركة تنظيـ حساباتيا كا 
 (.IFRSير المالية )الخاصة بإعداد التقار 

لكتركني عمى شبكة اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح د. عمى الشركة استخداـ مكقعيا اإل
 كالشفافية كتكفير المعمكمات.

 ق. عمى الشركة أف تفصح عف سياساتيا كبرامجيا تجاه المجتمع المحمي كالبيئة.
مقة ك. ال يجكز ألم شخص مطمع في الشركة إفشاء المعمكمات الداخمية المتع

بالشركة لغير المرجع المختص أك القضاء، كما ال يجكز تداكؿ األكراؽ 
المالية الصادرة عف الشركة أك حمؿ الغير عمى تداكليا بناء عمى معمكمات 
داخمية أك استغالؿ معمكمات داخمية أك سرية لتحقيؽ مكاسب مادية أك 

 معنكية.
 

 المبدأ السادس: مسؤوليات مجمس اإلدارة

يتـ مراجعتو بشكؿ سنكم، تحدد بمكجبو  نظاـ داخمي خاصإلدارة يضع مجمس ا
 كمسؤكلياتو بما في ذلؾ ما يمي:اإلدارة بشكؿ مفصؿ مياـ كصالحيات مجمس 

كضع االستراتيجيات كالسياسات كالخطط كاإلجراءات التي مف شأنيا تحقيؽ  . أ
 مصمحة الشركة كأىدافيا كتعظيـ حقكؽ مساىمييما كخدمة المجتمع المحمي.



 

كضع اإلجراءات الالزمة لضماف حصكؿ جميع المساىميف بمف فييـ غير  . ب
 األردنييف، عمى حقكقيـ كمعاممتيـ بشكؿ يحقؽ العدالة كالمساكاة دكف تمييز.

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضماف االلتزاـ بأحكاـ التشريعات النافذة. .ج

 تتعرض ليا الشركة.سياسة إدارة المخاطر التي قد د.    اعتماد 

ق.    تنظيـ األمكر المالية كالمحاسبية كاإلدارية لمشركة بمكجب أنظمة داخمية 
 خاصة.

كتقرير عف نتائج األعماؿ األكلية، كفقان  إعداد التقرير السنكم كربع السنكم .و
  ألحكاـ التشريعات النافذة.

 اعتماد تقرير الحككمة كتضمينو لمتقرير السنكم لمشركة.  .ز
لمجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية كالعامميف في كضع قكاعد لمسمكؾ الميني  .ح

 الشركة كمراجعتيا كتحديثيا باستمرار. 
التأكد مف تكفير مكقع الكتركني لمشركة، يتضمف أىـ البيانات كالمعمكمات  .ط

 الخاصة بالشركة، عمى أف يتـ تحديث ىذه المعمكمات بشكؿ دائـ.
المتعمقة بتطبيقات الحككمة في ليو متابعة األمكر ‘تعييف ضابط ارتباط يعيد  .ي

 الشركة مع الييئة.
سياسة اإلفصاح كالشفافية الخاصة بالشركة كمتابعة تطبيقيا كفقان ؾ.  اعتماد 

 لمتطمبات الجيات الرقابية كالتشريعات النافذة.



 

جراءات تيدؼ إلى منع األشخاص  ؿ.  كضع سياسة لتجنب تعارض المصالح كا 
ؿ معمكمات داخمية سرية لتحقيؽ مكاسب مادية المطمعيف في الشركة مف استغال

 أك معنكية.
ـ.   كضع سياسة تفكيض كاضحة في الشركة يحدد بمكجبيا األشخاص المفكضيف 

 كحدكد الصالحيات المفكضة ليـ.
نياء خدماتو.  ف.   تعييف المدير العاـ لمشركة كا 

أشخاص اإلدارة  س. التأكد مف تكافر الكفاءة كالخبرة اإلدارية كالفنية الالزمة في
التنفيذية العميا لمقياـ بالمياـ المككمة إلييـ، كتحديد مياميـ كصالحياتيـ، 
كمراجعة أدائيـ لمياميـ، كمدل تطبيقيـ لمسياسات كالخطط كاإلجراءات 

 المكضكعة.

ع.  اتخاذ الخطكات الكفيمة لضماف كجكد الرقابة الداخمية عمى سير العمؿ في 
ء كحدة خاصة لمرقابة كالتدقيؽ الداخمي تككف ميمتيا الشركة، بما في ذلؾ إنشا

التأكد مف االلتزاـ بتطبيؽ أحكاـ التشريعات النافذة كمتطمبات الجيات الرقابية 
 كاألنظمة الداخمية كالسياسات كالخطط كاإلجراءات التي يضعيا مجمس اإلدارة.

صة بالمكارد ؼ. اعتماد سياسة اإلحالؿ كالتعاقب الكظيفي كاعتماد السياسة الخا
  البشرية كالتدريب في الشركة.

ص. كضع سياسة لممسؤكلية االجتماعية الخاصة بالشركة كبرامجيا تجاه المجتمع 
 المحمي كالبيئة.



 

ؽ.  كضع آلية الستقباؿ الشكاكل كاالقتراحات المقدمة مف قبؿ المساىميف بما في 
أعماؿ اجتماع الييئة ذلؾ اقتراحاتيـ الخاصة بإدراج مكاضيع معينة عمى جدكؿ 

العامة، بشكؿ يضمف دراستيا كاتخاذ القرار المناسب بشأنيا خالؿ فترة زمنية 
 محددة.

% مف أسيـ الشركة 5ر.  كضع آلية تتيح لممساىميف الذيف يمتمككف ما ال يقؿ عف 
المكتتب بيا بإضافة بنكد عمى جدكؿ أعماؿ اجتماع الييئة العامة العادم 

بشكمو النيائي لممساىميف، عمى أف يتـ تزكيد الييئة بيذه لمشركة قبؿ ارسالو 
 اآللية.

 السياسة الخاصة بمنح المكافآت كالمزايا كالحكافز كالركاتب في الشركة.ش.  اعتماد 
المصالح بما يضمف تنفيذ التزامات أصحاب ت.  كضع سياسة تنظـ العالقة مع 

قامة عالقات الشركة تجاىيـ كحفظ حقكقيـ كتكفير المعمكمات الالز  مة ليـ كا 
 جيدة معيـ.

 

 حوكمة الشركات تعميمات  طبيعة ودور

تيدؼ الييئة مف خالؿ ىذه التعميمات إلى الكصكؿ بالشركة إلى تحقيؽ مبادئ  .أ
يجاد  اإلدارة الرشيدة كالتمّيز مف خالؿ تطبيؽ قكاعد الحككمة كااللتزاـ بيا، كا 

المختمفة المتعاممة بالسكؽ محّفزات اقتصادية لممستثمر المؤسسي كاألطراؼ 
 المالي بما يكفؿ كفاءتو كفعاليتو.



 

الحككمة في تحقيؽ أىداؼ الييئة كتعزيز دكرىا الرقابي  تعميمات تسيـ  .ب
كتنظيـ سكؽ رأس الماؿ بما يحقؽ العدالة كالتنافسية كالشفافية كتكفير الحماية 

األخطار  الالزمة لممتعامميف في نشاط األكراؽ المالية، كتسيـ في تقميؿ
النمطية المتكقع حدكثيا في مثؿ ىذا النشاط، عالكةن عمى تكفير الحماية 
ألصحاب الحقكؽ كمنع تعارض المصالح كاستغالؿ المعمكمات الداخمية في 
الشركات الخاضعة ألحكاـ ىذه التعميمات، مما ينظـ العالقة بيف المساىميف 

ي بالنتيجة إلى خمؽ بيئة كمجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية في الشركة كيفض
 آمنة كجاذبة لالستثمار.

الحككمة منيجية اتخاذ القرارات داخؿ الشركة كتحّفز شفافيتيا  تعميماتتنّظـ  .ج
كمصداقيتيا كتحقؽ فصؿ السمطات كالصالحيات بيف اإلدارة التنفيذية التي 

ت تسّير أعماؿ الشركة كمجمس اإلدارة الذم ُيعد كيراجع كيقّر الخطط كالسياسا
في الشركة، كذلؾ بيدؼ حماية المساىميف كتعزيز الشعكر بالثقة في التعامؿ 
مع الشركة، بحيث يعتبر تطبيؽ الشركة لقكاعد الحككمة أحد معايير كعالمات 

 نجاحيا كتمّيزىا.

ة الشركة الحككمة النظـ كاإلجراءات التي يتـ بمكجبيا إدار  تعميمات ُترسي .د
ية طكيمة المدل يتـ تطبيقيا بشكؿ مستداـ كليس ستراتيجاكالرقابة عمييا كرؤية ك 

كالتي تحقؽ أفضؿ حماية كتكازف بيف مصالح إدارة  فقط في األجؿ القصير،
الشركة كالمساىميف فييا كأصحاب المصالح األخرل المرتبطة بيا، حيث يتمّثؿ 



 

اليدؼ األساسي مف تطبيؽ قكاعد الحككمة في ضماف تكاـؤ مصالح الشركة 
ساىميف فييا مما يعزز ثقة المستثمريف بكفاءة أدائيا كقدرتيا مع أىداؼ الم

عمى مكاجية األزمات كيحّفزىـ عمى التكجو اآلمف لالستثمار فييا مما يسيـ 
 في تعظيـ أرباحيا كتحقيؽ أىدافيا.

الحككمة عمى مبادل أساسية تتمثؿ في تكثيؽ كتحقيؽ االلتزاـ  تعميمات تقـك .ه
رساء أنظمة فاعمة تكفؿ الرقابة باألخالقيات كقكاعد السمكؾ ا لميني كا 

كالمساءلة كتحقيؽ التنظيـ اإلدارم السميـ كخمؽ التكازف في تحقيؽ مصالح 
كافة األطراؼ ذات العالقة بالشركة كالتأكيد عمى أف اإلفصاح كالشفافية 

 عنصر أساسي في نجاح الشركة كتحقيؽ مصالحيا كأىدافيا.

يعنى فقط مجرد االلتزاـ بمجمكعة مف  إّف حككمة الشركة عمى نحك سميـ ال .و
نما ىي تبّني لثقافة كأسمكب متكامؿ  القكاعد كتفسيرىا تفسيران ضيقان كحرفيان، كا 
دارة الشركة كالمتعامميف معيا كأصحاب  في ضبط العالقة بيف المساىميف كا 
المصالح، كلذلؾ فكمما اّتسع نطاؽ التزاـ الشركة بتطبيؽ قكاعد الحككمة كمما 

 المصمحة المتحققة لمشركة بشكؿ خاص كلممجتمع بشكؿ عاـ. تعاظمت

 


