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الملخص

علىیتحددكبرىأھمیةالمساھمةشركاتفيالمستقلاإلدارةمجلسعضوحقوقتمثل

بصورةاألداءمستوىعلىشكبالسینعكسوالذياألمثلبالشكللواجباتھتأدیتھمدىإثرھا

تعرضشأنھامنسیكونعدةمخاطرعنھسینتجاألداءفيقصورأيوجودأنحیثعامة،

الشركة ألضرار وخسائر جسیمة.

المساھمةشركاتفيالمستقلیناألعضاءحقوقبیانالبحثھذایتناولاألھمیةولھذه

كلجاناللجان،بدورلیقومواالشركاتحوكمةحلقاتأھمباعتبارھمالسعوديالنظامفي

االدارةمجلسألعضاءالحقیقيالدورعلىالضوءتسلیطمعوالترشیحات،والمكافآتالمراجعة

أداءعلىایجابیاًأثرهسینعكسالذيبالشكلالمساھمةالشركاتأداءعلىالتأثیرفيالمستقلین

مالیاًالستقرارھمالمالئمةالظروفلخلقتمھیداًوذلكهللا.شاءإنالشركاتمنالنوعھذا

والوسائلالطرقواقتراحالمساھمةلشركاتاإلداریةالكفاءاتأفضلجذبفيیسھمبماوإداریاً

القوةأوجھأووالقصورالضعفأوجھوبیانالقانونيالنصومحاكمةذلك،علىتساعدالتي

التي یحتویھا.

الكلمات المفتاحیة: حقوق - نظام الشركات -اإلدارة
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Abstract

The rights of an independent board member in joint-stock

companies are of great importance, as it determines the extent to which

he/she performs his/her duties optimally, which undoubtedly reflects on

the company’s performance in general. This is because any shortcoming

in the performance of the independent board member results in several

risks that expose the company to serious damage and losses

Therefore, this article clarifies the rights of independent members

of joint-stock companies in the Saudi system, as they are the most

important links in corporate governance. They serve as committees, such

as review, remuneration, and nomination committees. The article sheds

light on the real role of the independent board members in terms of

influencing the performance of joint-stock companies, In Sha’ Allah. This

is in preparation for creating the appropriate conditions for their financial

and administrative stability, which contributes to attracting the best

administrative competencies for joint-stock companies; the article, also,

suggests ways and means that help with this. In addition, the article

examines the relevant legal texts and points out its weaknesses as well as

the strengths it contains.

Keywords: rights - corporate system - management
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مقدمة

یحكمھبحتنظاميطابعلھاالمساھمةشركةفيالمستقلاإلدارةمجلسعضوحقوق

ھوالنظامھذاألنالسعودیة،المالسوقھیئةعنالصادرةواللوائحالسعوديالشركاتنظام

بھا،القیامفياإلخاللعلىالمترتبةاآلثاروبیانوالواجباتالحقوقھذهنظامتحدیدیتولىالذي

فالطابع النظامي ھو المحرك األساسي لھا.

االستقاللیةوھذهاإلدارة،مجلساستقاللضرورةعلىتؤكدمادائماًالحوكمةفلوائح

التنفیذیینكبارالىعالیة،نسبذويمساھمینمنالمعنیةاالطرافجمیعمعتتمانیجب

اإلدارةمجلسفيوالمباحثاتالمناقشاتعندباآلراءاالستقاللتعنياالستقاللیةوھذهبالشركة.

تطبیق الشركة لمبادئ حوكمة الشركات.لقیادة الشركة ألھدافھا االستراتیجیة المرسومة. ومدى

الموضوعیةالجوانبحیثمنالموضوعأدرسأنقررتاإلشكالیةھذهولوجود

في النظام السعودي.واإلجرائیة لحقوق عضو مجلس اإلدارة في شركات المساھمة

مشكلة الدراسة

اإلدارةمجلسعضوحقوقتوضیحإلىالملحةالحاجةفيالدراسةھذهمشكلةتتمثل

المساھمة.المستقل وطبیعة ونطاق مسؤولیتھ في اإلدارة في الشركة

فيالمستقلاإلدارةمجلسعضوحقوقتحددالتيالقانونیةالنصوصندرةظلوفي

أي:الدراسةھذهواجھتھاالتياإلشكالیاتأبرزیُعدالذيالسعوديالنظامفيالمساھمةشركة

منفإنھالسعودي،الشركاتنظامظلفيحقوقھیُحددالذيالقانونيالتنظیموغیابقصور

صیغةإلیجادوالدراسةللبحثقویاًودافعاًعلمیاًبحثیاُمنطلقاًالدراسةھذهتتخذأنبمكاناألھمیة

واضحة لحقوق عضو مجلس اإلدارة المستقل في شركات المساھمة.
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أسئلة الدراسة

مجلسعضوحقوقماوھو:الرئیسالسؤالصیاغةیمكنالدراسةمشكلةخاللمن

اإلدارة المستقل في شركة المساھمة في نظام الشركات السعودي؟

في:ویندرج تحت ھذا السؤال الرئیس أسئلة فرعیة أخرى، تتمثل

أداء شركة المساھمة؟ما أھمیة بیان حقوق عضو مجلس اإلدارة المستقل في تطویر.1

بأھمیةیتعلقفیماالسعوديالشركاتنظامفيالموجودالقصورمعالجةیتمكیف.2

معیتناسببماأوسعسلطاتبالشركاتالمستقلیناإلدارةمجلسأعضاءإعطاء

دورھم الھام في الشركات؟

الدورعلىالضوءتسلیطفيسیسھمالسابقةالتساؤالتعنالدراسةاجابةفإنوعلیھ

وتوضیحالمساھمةالشركاتأداءعلىالتأثیرفيالمستقلیناالدارةمجلسألعضاءالحقیقي

النوع من الشركات إن شاء هللا.حقوقھم بالشكل الذي سینعكس أثره ایجابیاً على أداء ھذا

أھداف الدراسة

المستقلیناإلدارةمجلسأعضاءحقوقاستقصاءفيأساسيبشكلالدراسةھذهتسعى

الكفاءاتأفضلجذبفيیسھمبماوإداریاًمالیاًالستقرارھمالمالئمةالظروفلخلقتمھیداً

النصومحاكمةذلك،علىتساعدالتيوالوسائلالطرقواقتراحالمساھمةلشركاتاإلداریة

یحتویھا. وذلك عن طریق:القانوني وبیان أوجھ الضعف والقصور أو أوجھ القوة التي

علىالسعوديالنظامفيالمساھمةالشركاتإدارةمجلسأعضاءحقوقتوضیح.1

أداء ھذه الشركات.

أوسعسلطاتالمستقلیناألعضاءیعطيبماالسعوديالشركاتنظامتعدیلاقتراح.2

بما یتناسب مع دورھم الھام في الشركات.
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منھج الدراسة

مشاكلمنتثیرهوماوالقانونیة،العملیةالناحیةمنالدراسةموضوعألھمیةنظًرا

قانونیة ھامة رأیت االعتماد على المنھج االستنباطي التحلیلي.

المبحث األول

مفھوم الشركة المساھمة في النظام السعودي

االقتصادقوةویقاسالمجتمعات،منمجتمعأيفيوالتنمیةالبناءأساساالقتصادیعتبر

العمالقة،االقتصادیةواألنشطةالمشروعاتمختلففيالستثمارھاأموالمنیضخمابمدى

یكفلبماوالرقابیة،التنفیذیةأجھزتھافيممثلةالدولةتضعھادقیقةونظمضوابطوفقوذلك

واألكثرواألكبراألبرزبالدورالمساھمةشركةوتحظىتأسیسھا.منالھدفویحققنجاحھا

ومؤشراتمعدالتأعلىلتحقیقالوطنياالقتصادمسیرةودعمالتقدممسارفيوفعالیةتأثیراً

عریضةوقاعدةھائلة،مالیةاستثماراتحجممنتمتلكھبمابالمملكةاالقتصاديوالتطورالنمو

من المساھمین.

منبلدأيفيوالتنمیةاالقتصادعصب"تعتبرالمساھمةشركةفإنالمفھومھذاووفق

كبیرة.وإمكاناتإدارةومنأموالرؤوسمنتمتلكھبماالنامیةالدولفيوبخاصةالعالم،بالد

القوانیننصوصفيأحكامھاتفصیلإلىالعالمدولمختلففيواألنظمةالقوانینحرصتلذا

وسیاستھا،الدولاقتصادعلىأصحابھایسیطرالحتىبالشركات،الخاصةالوطنیةواألنظمة

اإلداریةالجھةیُلزمفإنھورقابتھ؛الشركاتمنالنوعھذاتوجیھعلىالمنظممنوحرصاً
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ُملزِماًاألنموذُجھذاویكوناألساسيونظاِمھاالشركةھذهلعقِدموحدنموذٍجبإصدارالمختصة

1.لجمیع شركات المساھمة"

المطلب األول

تعریف الشركة المساھمة

أوال: التعریف اللغوي

الشيءیكونأنأيالتشاركبمعنى"االشتراكمنھامعانيبعدةتأتياللغةفيالشركة

وأشركتشریکھصرتإذاالشيءفيفالناًشاركتیقالأحدھم،بھینفردالأكثرأواثنینبین

2.فالناً إذا جعلتھ شریكاً لي"

وأسھمنازعھ،وساھمھالسھام،وجمعھواحد"والسھمالسھم.منفمأخوذةالمساھمةاما

3.بینھم أقرع واستھموا تقارعوا"

ثانیاً: التعریف االصطالحي لشركة المساھمة

وقابلةالقیمةمتساویةأسھمإلىمقسممالھارأس"شركةبأنھاالسعوديالمنظمعرفھا

4نشاطھا"ممارسةعلىالمترتبةوااللتزاماتالدیونعنمسؤولةوحدھاالشركةوتكونللتداول،

.

ھـ28/1/1437وتاریخ3م/رقمالملكيبالمرسومالصادرالسعوديالشركاتنظاممنوالخمسونالثانیةالمادة4
م.10/11/2015الموافق

.166صم)،1995ناشرون،لبنانمكتبة(بیروت:الصحاح،مختارالرازي،القادرعبدبكرابيبنمحمد3

،2جم)،2003العلمیة،الكتبدار(بیروت:الھنداوي،الحمیدعبدتحقیق:العین،الفراھیدي،احمدبنالخلیل2
.327ص

591صم)،6،2014طالعربیة،النھضةدار(القاھرة:التجاریة،الشركاتالقلیوبي،سمیحة1
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ثالثاً: تعریف شركة المساھمة عند فقھاء النظام

أسھمإلىمالھارأسیقسمالتي"الشركةبأنھاالمساھمةشركةاألنظمةشراحعرف

عددفيكبیراتفاوتاالشركاءویتفاوتاألسھم،منعددشریكلكلویكونالقیمة،متساویة

5.حدود الذي یملكھ"األسھم التي یملكوھا، وال یكون كل شریك مسؤوال إال في

النظامفقھاءوعندالسعوديالنظامفيالمساھمةشركةتعریفاستعراضخاللومن

إلىمقسممالھارأسشركةبأنھاالمساھمةشركةیعرفمنھماكالأنفيمتشابھانأنھمایتضح

الشركةتكونوأنللتداول،قابلةأنھافیھایشترطالسعوديالنظامأنإالالقیمة،متساویةأسھم

یشترطلمحینفينشاطھا،ممارسةعلىالمترتبةوااللتزاماتالدیونعنوحدھاالمسئولةھي

الشركة،فيأسھممنیملكھالذيبحسبشریككلمسئولیةحددبلالشرط،ھذاالنظامفقھاء

المساھمة أعم وأشمل.وعلى ھذا یرى الباحث أن تعریف النظام السعودي لشركة

رابعاً: التعریف اإلجرائي لشركة المساھمة:

السوقھیئةفيالمدرجةالسعودیةالمساھمةشركاتالدراسةھذهفيالمساھمةبشركةیقصد

المالیة السعودیة.

إحیاءدار(بیروت:االلتزام،مصادرالجدید،المدنيالقانونشرحفيالوسیطالسنھوري،أحمدالرازقعبد5
.235ص،1جم)،1952العربي،التراث
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المطلب الثاني

مفھوم مجلس إدارة شركة المساھمة

أوالً: التعریف اللغوي

الناسمنالطائفةوالمجلسالجلوس،مكانالمجلسس)،ل(جمادةمن"مجلس

6.تخصص للنظر فیما یناط بھا من أعمال"

ثانیاً: التعریف االصطالحي

تسییروفيالشركةإدارةفيالحیويالدورلھاالتي"الھیئةھوالشركةإدارةمجلس

فيأعضائھانتخابویتماألصواتبأغلبیةالشركةإلدارةالالزمةالقراراتیتخذوھوأعمالھا،

7."الھیئات العمومیة من بین مساھمین

طریقعنالمساھمونیفوضھماألعضاءمن"مجموعةبأنھاإلدارةمجلسیعرفكما

للشركةووالئھمبإخالصھمیدینونوھمالشركة،إدارةأجلمنللمساھمینالعمومیةالجمعیة

8.ویخضعون للمساءلة من طرف المساھمین"

الجمعیةطریقعنانتخابھمیتمالذیناألشخاصمجموعةھماإلدارةمجلساناي

العمومیة للمساھمین إلدارة شركات المساھمة.

مركزترجمة:الشركات،لحوكمةالعالميالمنتدىالبنوك،إدارةمجالساألعضاءإرشاداتجوناثان،تشاركھام8
.14صم)،2008االمریكیة،المتحدةالوالیات(واشنطن،الخاص،الدولیةالمشروعات

.29صم)،1983العربي،الفكردار(القاھرة:العامة،المساھمةشركاتزید،أبورضوان7
.130صم)،4،2004طالدولیة،الشروقمكتبة(القاھرة:الوسیط،المعجمالعربیة،اللغةمجمع6
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المطلب الثالث

مفھوم نظام الشركات

أوال: التعریف اللغوي

متناسقةالمعانيمرتبةوالجملالكلماتتألیفویعنيالنَّْظممن"مشتقمصطلحالنظام

ماعلىداللتھاالمعتبرةالمسوقةالمترتبةاأللفاظوقیلالعقل،یقتضیھماحسبعلىالدالالت

9.نسق واحد"یقتضیھ العقل، والمنظوم من كل شيء ما تناسق أجزاؤه على

مقترناًتنظیماًالمجتمعفياألفرادسلوكتنظمالتي"القواعدبأنھالنظامیعرفكما

10.بالجزاء الوضعي"

ثانیاً: التعریف االصطالحي

فياألشخاصعلىتطبقالتيالقواعد"مجموعةبانھاصطالحاً:النظامیعرف

فيالنظامتحقیقبغیةسلوكھمفيومراعاتھااحترامھاعلیھمویفرضاالجتماعیةعالقاتھم

الذياإلطاروتشكلغیرھاأوجزائیةأوتجاریةأومدنیةأموراًتنظمالقواعدوھذهالمجتمع،

منغیرهأوالتشریعمصدرھاكانسواءالقواعدھذهمصدركانأیاالقانون،منھیتكون

11.المصادر األخرى"

وكیفیةمداھاوبیانالحقوقتحدیدإلىأساسیةبصورةیھدف«النظام»أنیتبینھناومن

أنكماونتیجتھ،القانونثمرةھوالحقبأنالقولیمكنأخرىوبعبارةوانقضائھا.اكتسابھا

القانون یتمثل عملیاً حین تطبیقھ بما ینجم عنھ من حقوقھ.

ثالثاً: التعریف اإلجرائي لنظام الشركات

م)،2018السوریة،االفتراضیةالجامعةمنشوراتمن(سوریا:القانون،علمإلىالمدخلعاشور،سامرمحمد11
.3ص

.122صم)،1999األمیریة،المطابعلشئونالعامةالھیئة(القاھرة:القانون،معجمالعربیة،اللغةمجمع10

للنشرالفضیلةدار(القاھرة:المنشاوي،صدیقمحمدودراسة:تحقیقالتعریفات،معجمالجرجاني،محمدعلي9
.203صم)،1،2004طوالتوزیع،
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الملكيبالمرسومالصادرالسعوديالشركاتنظامبانھإجرائیاً:الشركاتنظامیعرف

والموادالقواعدمجموعةالمتضمنم.10/11/2015الموافقھـ28/1/1437وتاریخ3م/رقم

التي تسري على كافة الشركات التجاریة.

المبحث الثاني

حقوق عضو مجلس اإلدارة المستقل في نظام الشركات السعودي

علىیتحددكبرىأھمیةالمساھمةشركاتفيالمستقلاإلدارةمجلسعضوحقوقتمثل

أيوجودأنحیثعامة،بصورةاألداءمستوىعلىشكبالوینعكسلواجباتھتأدیتھمدىإثرھا

وخسائرألضرارالشركةتعرضشأنھامنسیكونعدةمخاطرعنھسینتجاألداءفيقصور

جسیمة.

الدراسةھذهجوھرباعتبارهبتوسعالجانبھذاتناولإلىجاھداًالباحثوسیسعى

على النحو التالي:وصلبھا لذا سیقسم الباحث ھذا المبحث إلى سبعة مطالب

المطلب األول

آرائھ بموضوعیة وحیادحق عضو مجلس اإلدارة المستقل في ممارسة مھامھ وإبداء

وھذهاإلدارة،مجلساستقاللضرورةعلىدائماًالشركاتحوكمةلوائحتؤكد

كبارالىعالیة،نسبذويمساھمینمنالمعنیةاالطرافجمیعمعتتمانیجباالستقاللیة

فيوالمباحثاتالمناقشاتعندباآلراءاالستقاللتعنياالستقاللیةوھذهبالشركة.التنفیذیین
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لمبادئالشركةتطبیقومدىالمرسومة.االستراتیجیةألھدافھاالشركةلقیادةاإلدارةمجلس

حوكمة الشركات.

الئحةمنالثالثینبالمادةذكروكماالمستقل،اإلدارةمجلسلعضوفإنالمنطلقھذاومن

أعطتحیثوحیادبموضوعیةآرائھوإبداءمھامھممارسةفيالحقالسعودیة،الشركاتحوكمة

إبداءفيبفعالیةالمشاركةفيالحقالمستقلاإلدارةمجلسعضوالسعودیةالمالیةالسوقھیئة

اإلدارةأعضاءوتعیینوأدائھا،الشركة،وسیاساتاالستراتیجیة،المسائلفيالمستقلالرأي

التنفیذیة.

عملیةفيكبیرةبدرجةاالسھامالمستقلینالمجلسأعضاء"بوسعفإنھالمفھومھذاومن

بأداءیتعلقفیماموضوعیةنظروجھاتتقدیمعلىالقدرةلدیھمتتوافرإذبالمجلس.القرارصنع

التيالمجاالتفيھاماًدوًرایلعبواأنبوسعھمفإنھذاعلىوعالوةالتنفیذیة.واإلدارةالمجلس

المدیرین.وحوافزكمرتباتوالمساھمین.والشركةاإلدارةمنكلمصالحبشأنھاتتباینقد

12.بالشركة. ووظیفة المراجعة المالیة. "وتخطیط المسار الوظیفي. والتغیرات في تنظیم الرقابة

المطلب الثاني

حق العضو المستقل في حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

بموضوعیةآرائھوإبداءمھامھممارسةمنالمستقلاإلدارةمجلسعضویتمكنحتى

تامة،باستقاللیةاإلدارةمجلساجتماعاتفيالمشاركةمنھاالحقوقمنالعدیدفلھوحیاد

األداءوتقییمللشركة،العامةوالسیاسةاالستراتیجیةالمسائلفيموضوعيرأيتكوینلیستطیع

القراراتعلىالتصویتوكذلكالعمل.ومعاییراألساسـیةوالتعییناتوالمواردوالمحاسبة

بموضوعیة وحیاد.

التعاونمنظمةعامة،نسخةالشركات،حوكمةبشأنوالتنمیةاالقتصاديالتعاونلمنظمةالتوجیھیةالمبادئ12
36https://www.oecd.orgصم،2015العربیة،الترجمة،OECDوالتنمیة،االقتصادي
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فيعضویتھخاللمنالمستقلاإلدارةمجلسلعضویكون"أنذلكتحقیقومقتضى

األخرىوالمعلوماتالتوضیحاتووالتقاریرالمستنداتطلبفيالحقبالشركةالتنفیذیةاللجنة

ولسماعلسؤالھماجتماعاتھاودعوتھمبالشركةوالموظفینوالتنفیذیینالمسؤولینمنالمناسبة

الخدماتوأداءالشركة،خارجمنوالمستشارینالخبراءبخدماتاالستعانةوكذلكتفسیراتھم.

سنويوتقییممراجعةوعملاللجنة.سلطاتداخلتقعوالتياإلدارةمجلسیطلبھاالتياألخرى

13.ورفع التوصیات لمجلس اإلدارة بشأن إجراء التعدیالت بھا"

المطلب الثالث

والبدالتحق عضو مجلس اإلدارة المستقل في الحصول على المكافآت

وبدالتمكافآتعلىالحصولالمساھمةالشركةإدارةمجلسأعضاءحقوقأھممن

أسھم،شكلفيوالمكافآتباألداء،المرتبطةوالمكافآتالثابتة،المكافآتمثلمجزیةأورمزیة

تدفع في نھایة السنة المالیة للشركة.

لذلكالشركة،فيبعملیقومونالمساھمةشركاتفياإلدارةمجلسأعضاءإنوحیث

ألنونظراللشركة.وإدارتھمالمختلفةوبلجانھالمجلسفيعضویتھمنظیرمكافآتیتقاضونفھم

العمل یجب أن یكون لھ مقابل من األجر، فھم وبال شك یستحقونھا.

طابعذاتأعماالًتعدالتجاریة،الشركاتفياإلدارةمجلسعضوأعمالأنوبما

یقومونالتياألعمالعنأجراًیستحقوناإلدارةمجلسأعضاءأنعامة،كقاعدةفیقدر،تجاري،

بھا في تنفیذ مھماتھم في إدارة الشركة.

الشركةنظامیتضمنلمولوحتىاألجر،یستحقاإلدارةمجلسعضوأنیعنيوذلك

المجلساعضاءبینالمبرمةالعقودمنعقدأيفياألجریحددلمولواألجر،ھذاعلىنصاً

(اإلسكندریة:التنفیذیین،والمدیریناإلدارةمجالسأعضاءودورالشركاتحوكمةسلیمان،مصطفىمحمد13
.119صم)،2008مصر،الجامعیة،الدار
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اتفاقفيأوالشركة،نظامفيالنصیجوزبلإلزامي،یعتبرالاألجرتقاضيفإنوالشركة،

األطراف، على مجانیة وظیفة أعضاء مجلس اإلدارة.

فيوماواألرباحوالبدالت"المبالغبأنھاالمكافآتالشركاتحوكمةالئحةعرفتوقد

طویلةأوقصیرةالتحفیزیةوالخططباألداء،المرتبطةالسنویةأوالدوریةوالمكافآتحكمھا،

تتحملھاالتيالمعقولةالفعلیةوالمصاریفالنفقاتباستثناءأخرى،عینیةمزایاوأياألجل،

14.الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدیة عملھ"

وطرقاإلدارةمجلسأعضاءأجرتتناولنصوصاالتشریعاتمعظمتضمنتوقد

مناألجر،ھذاتحدیدطریقةللشركاتاألساسیةلألنظمةیتركماغالباًالنظامأنغیرتحدیده،

سقفمنالتشریعاتھذهحددتھماتتخطىأالیجبوالتيالنظام،یحددھاالتيالطرقمجمل

أعلى وأدنى لمنح ھذه المكافآت.

العامةالجمعیةعنوكالءإالھمماالمساھمةالشركاتادارةمجلسأعضاءأنوباعتبار

الشركاتنظامحرصفقدمجانیتھا،علىاالتفاقیتملمماأجرعلىیحصلواأنفالبدللمساھمین

وأجازاإلدارة،مجلسأعضاءمكافأةطریقةتحدیدفيالحقالشركةنظاممنحعلىالسعودي

عنحضوربدلأومعینامبلغاًالمكافأةھذه"تكونأنوالسبعینالسادسةالمادةفيالنظام

ھذهمنأكثرأواثنینبینالجمعویجوزاألرباح،منمعینةبنسبةأوعینیةمزایاأوالجلسات

15.المزایا"

فالالشركةأرباحمنمعینةنسبةالمكافأةكانت"إذاانھالمادةنفسفيالنظامنصكما

االستھالكات،المصروفات،خصمبعدالصافیةاألرباحمن%10عنالنسبةھذهتزیدأنیجوز

الشركة،نظامنصوصأوالنظامھذاألحكامتطبیقاالعامةالجمعیةقررتھاالتيواالحتیاطیات

الصادرالسعوديالشركاتنظامالسعودیة،الشركاتنظاممنوالسبعینالسادسةالمادةمناالولىالفقرة15
م.10/11/2015الموافقھـ28/1/1437وتاریخ3م/رقمالملكيبالمرسوم

المالیةالسوقھیئةمجلسعنالصادرةالسعودیة،العربیةبالمملكةالشركاتحوكمةالئحةمناالولىالمادة14
الشركاتنظامعلىبناًءم13/2/2017الموافقھـ16/5/1438وتاریخ)2017-16-8(رقمالقراربموجب
ھیئةمجلسبقرارالمعدلةم10/11/2015الموافقھـ28/1/1437وتاریخ3م/رقمالملكيبالمرسومالصادر
م20/5/2019الموافقھـ15/9/1440وتاریخ2019-57-رقمالمالیةالسوق
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یكونذلكیخالفتقدیروكلالشركة،مالرأسمن%5یقلالالمساھمینعلىربحتوزیعوبعد

وكلالعضو،یحضرھاالتيالجلساتعددمعمتناسباالمكافأةھذهاستحقاقیكونأنعلىباطال،

16.تقدیر یخالف ذلك یكون باطالً"

عضوعلیھیحصلمامجموعتجاوز"عدمحددتفقدالمادةنفسمنالثالثةالفقرةأما

الضوابطوفقسنویَّا،لایرألفخمسمائةمبلغعینیةأومالیةومزایامكافآتمناإلدارةمجلس

17.التي تضعھا الجھة المختصة"

تقریریشتمل"أنوالسبعینالسادسةالمادةمنالرابعةالفقرةفيالنظاماوجبكما

مجلسأعضاءعلیھحصلمالكلشاملبیانعلىالعادیةالعامةالجمعیةإلىاإلدارةمجلس

كذلكیشتملوأنالمزایا.منذلكوغیرمصروفاتوبدلمكافآتمنالمالیةالسنةخاللاإلدارة

أوفنیةأعمالنظیرقبضوهماأوإداریینأوعاملینبوصفھمالمجلسأعضاءقبضھمابیانعلى

التيالجلساتوعددالمجلسجلساتبعددبیانعلىأیضایشتملوأناستشارات.أوإداریة

18حضرھا كل عضو من تاریخ آخر اجتماع للجمعیة العامة".

ً ھيالمساھمةالشركاتاداراتمجالسأعضاءمكافئاتفإناألمرواقعفيلذلكووفقا

العمومیةالجمعیةإلىعلیھاالنھائیةالموافقةترجعأنعلىالشركات،نظامبموجبمكفولحق

مجالسفيوالعمللالنضمامالرئیسیةالحوافزإحدىكونھامنطقيحقكذلكوھيللشركة،

مصالحوتحقیقأدائھاوتطویربالشركةللنھوضایضاحافزوھيالكثیرین،لدىالشركاتادارة

مساھمیھا.

الفقرة الرابعة من المرجع السابق.18
الفقرة الثالثة من المرجع السابق.17
الفقرة الثانیة من المرجع السابق.16
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المطلب الرابع

حق العضو المستقل في تقدیر مكافآت مجلس اإلدارة

بأنالشركاتحوكمةالئحةنصوصحددتالمكافآت،تلكتقدیرفيالحیادیةلضمان

علىواحداًعضواًعضویتھافيتشملللمكافآت،لجنةأعضائھبینمناإلدارةمجلسیشكل

الشركة.فيالتنفیذیینغیرالمجلسأعضاءمناآلخرونویكونالمستقلین،األعضاءمناألقل

المنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءلمكافأةسیاسةوضعفياإلدارةمجلساللجنةھذهوتساعد

ونظامالشركاتنظامبأحكامإخاللدونالمعتمدة.للسیاسةوفقاًبالشركةالتنفیذیینوكبارعنھا

السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة.

منھالھدفالشركاتحوكمةالئحةفيجاءكماالمكافآتلجنةتشكیلأنأستنتجھنامن

منالشركةإدارةمجلسمنبقرارتشكَّلوأنھاالمكافآت،تقدیرفيوالموضوعیةالحیادیةھو

وأناألقل،علىمستقلعضوبینھممنیكونأنشریطةالتنفیذیین،اإلدارةمجلسأعضاءغیر

علىالمكافآت،لجنةعملالئحةاإلدارةمجلسمناقتراحعلبناءتتولىللشركةالعامةالجمعیة

ومدةأعضائھا،اختیاروقواعدومھامھا،اللجنة،عملوإجراءاتضوابطالالئحةھذهتشملأن

عضویتھم، ومكافآتھم.

المكافآتلجنتيتشكیلعندالشركة"تراعينصھماالشركاتحوكمةالئحةحددتوقد

بأعضاءاالستعانةویجوزالمستقلین،االدارةمجلسأعضاءمنأعضاؤھایكونأنوالترشیحات

علىغیرھم،أمالمساھمینمنأكانواسواءالمجلسأعضاءغیرمنبأشخاصأوتنفیذیینغیر

لیستأكیدوفیھا.المستقلین"األعضاءمنالفقرةھذهفيإلیھماالمشاراللجنتینرئیسایكونأن 19

اللجنتیناعضاءجمیعباألصلیكونانوانماواحد،مستقلعضواللجنتینتضمانعلى

مستقلین.مستقلین. مع جواز غیر ذلك، على ان یكون رئیسا اللجنتین

السعودیة، مرجع سابق.الفقرة (ب) من المادة الحادیة والخمسون من الئحة الحوكمة19
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یحصلالتيالمكافئاتتحدیدفيالمستقلاإلدارةمجلسعضوأحقیةعلىتأكیدھذاوفي

علیھا اعضاء مجلس االدارة، واالدارة التنفیذیة بالشركة. وان لھ الید العلیا بذلك.

المطلب الخامس

حق عضو مجلس اإلدارة المستقل في االستقالة

بحریتھعنھاوتنحیتھفیھلعضویتھاإلدارةمجلسعضو"تركبأنھااالستقالةتعرف

الھیئةأواإلدارة(مجلسإلیھ؛وجھتمنإخطارلحظةمنأثرھاینتجوالتينھائیة،وبصفة

ویفقدالمختصةللجھةإخطارهلحظةمنالمجلسفيعضویتھیفقدوبالتاليباالستقالةالعامة)

20.معھا حقھ في العدول عنھا"

وإالمنھا،بضغطأوالشركة،منبإیعازولیسالمستقیلالعضوبإرادةاالستقالةوتحصل

إال بقرار من الجمعیة العمومیة.كانت في حقیقتھا عزال لعضو مجلس اإلدارة والعزل ال یتم

نظامفيوردكمااعتزالھ-اوالمستقلاإلدارةمجلسعضواستقالةعنینتجلموإذا

فيبھاالمعمولالنظامیةالعامةالقواعدحسبالشركةعلىضررأيالسعودي-الشركات

لمجلسإبالغھاتاریخمننافذةاستقالتھ"وتكونوقت.أيفياالستقالةفيالحقفلھالشركة،

21ضرر"منالشركةیلحقعمابالتعویضالمستقیلالعضوأُلزموإالالمجلس،لرئیسأواإلدارة

.

العضومنبقصدكانسواءالشركةیصیبقدالذيالضررھذاعنالنظروبغض

ویعتبرنیة،سوءوعنمناسبغیروقتفيذلكیتم"أالھنافالشرطقصد.بدونامالمستقیل،

،1طالحقوقیة،الحلبيمنشورات(بیروت:التجاریة،الشركاتقانونفيالموجزیوسف،معوضحمید21
.88صم)،2012

مقارنة،دراسةالعامة،المساھمةالشركاتإدارةلمجلسالقانونيالنظامفيالوسیطحمدان،مصلحتركي20
.339صم)،2017والنشر،للصحافةالخلیجدار(األردن:
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حسباستقالتھ،بسببضررالھناكأصبحإذاتلقائیامستقیالًالمستقلاإلدارةمجلسعضو

22.القواعد العامة"

أناإلدارةمجلس"ولعضونصھماوالستونالثامنةمادتھفيالشركاتنظامفيجاءفقد

علىیترتبعماالشركةقبلمسؤوالًكانوإالمناسب،وقتفيذلكیكونانبشرطیعتزل،

مكفولحقباالستقالةاإلدارةمجلسعضوحقأنھنامنویتبین.اضرار"مناالعتزال 23

ضرروقوعفيیتسببوأالمناسبوقتفيیكونأنبلمطلقاً،حقاًلیسولكنھالنظام،بموجب

على الشركة جراء ھذه االستقالة.

وذلكمنصبھ،مناستقالتھتقدیمفيالحقالمستقلاإلدارةمجلس"لعضوفإنعلیھوبناء

االستقالة،أسباببیانأوعلیھا،الشركةموافقةإلىحاجةودونماللشركة،تقدیمھاتاریخمنذ

أيفيعزلھأوبإقالتھللشركةالمعطىالحقمقابلاإلدارةمجلسلعضومقرراالستقالةفحق

تؤديطریقةبأیةتحصلبلمعینة،لصیغةاالستقالةتخضعالكمااألسباب،تبریروبدونوقت،

بذلك،كتاباًأوتصریحاًقدملوكماباالستقالة،إرادتھعنالمستقلاإلدارةمجلسعضوتعبیرإلى

رئیسإلىأواإلدارة،مجلسإلىیوجھبكتابعادةتقدموھيالشركة،إلىإبالغھایجبوإنما

24.مجلس اإلدارة او الى المدیر العام"

االعتزالفيالمساھمةشركةإدارةمجلسعضوحقإلىالشركاتنظاموأشار

إحداثفياستقالتھتتسببالحتىمناسب.وقتفيذلكیكونأنبشرطذلكوقید(االستقالة)

تعرضھعلىأكدتلذلكاالستقالة،ھذهجراءللضررالشركةتعریضأوالعملفيخلل

یترتبعماالشركةقِبَلمسؤوالكان"وإالصراحةبالنصالشرط،بھذاإخاللھحالللمساءلة

،1طالحقوقیة،الحلبي(مكتبةاإلدارة،مجلسالمغفّلة،الشركاتالتجاریة،الشركاتموسوعةناصیف،إلیاس24
.180صم)،2008العاشر،الجزء

الشركات السعودیة، مرجع سابقالفقرة الثالثة من المادة الثامنة والستون من نظام23

م)،2007د.ط،للنشر،الجامعیةالدار(اإلسكندریة:والشركات،التجاریةواألعمالالتاجروجیھ،أباظةكمال22
.125ص
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كذلكلالستقالة،المناسببالوقتالمقصودیوضحلمالنظامأنإال.أضرار"مناالعتزالعلى 25

بل ترك إلدارة الشركة تقدیر ذلك.لم یوضح األوقات المناسبة وغیر المناسبة لالستقالة.

وواجباتھ،االدارةمجلسعضومھاممنانھالالئحةمنالثالثونالمادةنصتكما

اإلدارة...مجلسعضووواجباتمھام"مننصھماذكرتفقدمعینة.حالةفيوذلكاالستقالة،

علىالمجلسفيبمھامھالوفاءمنتمكنھعدمحالفيوذلكاالدارةمجلسعضویةمناالستقالة

26.الوجھ األكمل"

اإلدارة،مجلسعضواستقال"إذاأنھعشرالتاسعةالمادةفيالالئحةأوضحتكما

اإلدارة،مجلسرئیسإلىبھامكتوببیانتقدیمفعلیھالشركة،أداءعلملحوظاتلدیھوكانت

27.ویجب عرض ھذا البیان على أعضاء مجلس اإلدارة"

باالستقالة،االعضاءلجمیعأوللعضوالحقوالستونالثامنةالمادةفيالنظاماعطىكما

عزلوقتكلفيالعادیةالعامةللجمعیة"یجوزعلىبنصھبعزلھمكذلكللشركةالحقاعطى

وذلكذلك،غیرعلىاألساسالشركةنظامنصولوبعضھمأواإلدارةمجلسأعضاءجمیع

غیرلسببالعزلوقعإذابالتعویضبالمطالبةالشركةتجاهالمعزولالعضوبحقإخاللدون

النصھذاعلىعشرالتاسعةالمادةفيالالئحةواضافت.مناسب."غیروقتفيأومقبول 28

منیتغیبمنعضویةإنھاءاإلدارة-مجلسمنتوصیةعلى-بناًءالعامةللجمعیةیجوز"كذلك

29.مشروع"أعضائھ عن حضور ثالث اجتماعات متتالیة للمجلس دون عذر

بإحدىاإلدارةمجلسفيعضوعضویةانتھاء"عندالمادةنفسفيالالئحةواشترطت

دعتالتياألسباببیانمعفوراًوالسوقالھیئةتشعرأنالشركةعلىالعضویة،انتھاءطرق

30.إلى ذلك"

الفقرة (ب) من المرجع السابق.30
السعودیة، مرجع سابق.الفقرة (أ) من المادة التاسعة عشر من الئحة الحوكمة29
الشركات السعودیة، مرجع سابقالفقرة الثالثة من المادة الثامنة والستون من نظام28
السعودیة، مرجع سابقالفقرة (ج) من المادة التاسعة عشر من الئحة الحوكمة27
الفقرة العشرون من المادة الثالثون من المرجع السابق26
السعودیة، مرجع سابقالفقرة لثالثة من المادة الثامنة والستون من نظام الشركات25
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بشركاتاإلدارةمجلسلعضوالحقأعطىالسعوديالمنظمأننالحظالقول،وخالصة

السعوديالمنظمأنالمقابلفيونجدمعینة،وضوابطبشروطولكناالستقالةفيالمساھمة

المساھمة،شركاتإدارةمجلسأعضاءتعیینفيالعامةللجمعیةوالحقالكاملةالسلطةاعطى

الشركةنظامنصولوبعضھم،أوالمجلسأعضاءجمیععزلأوإقالةفيالحقأعطاھاكما

واإلقالة،العزلیملكالتعیینیملكمنلقاعدةتطبیقاًوقتأيوفيذلك،خالفعلىاألساس

وإالالقانونیة،مبرراتھلھیكونوأنتعسفیاًالعزلیكونبأالالحقھذاقیدالسعوديالمنظمولكن

اإلدارةمجلسلعضوالسعوديالمنظمأعطىكماصحیحة،وغیرباطلةاإلقالةأوالعزلیعتبر

قانوني،غیرالعزلكانإذاماحالةفيالمناسبالتعویضوطلبالشركة،مسائلةفيالحق

استقرارعلىوحرصاًوالمعنویةواألدبیةالمادیةحقوقھعلىللحفاظوذلكیبررهمالھولیس

العمل بالشركة. وسمعتھ بالوسط التجاري.

بتقدیماإلدارةمجلسلعضوالمطلقالحقیعطلمالسعوديالشركاتنظامأنیتبینكما

استعمالفيإساءةھناكیكونأالبمعنىمناسب،وقتفيذلكیكونأنبشرطقیدهبلاستقالتھ،

البحیثالمناسبالوقتیختارأناالستقالةفيیرغبالذيالعضوعلىیجبلذلكالحق.ھذا

الشركة بذلك.یفاجئ المجلس بتقدیم االستقالة في وقت ال تسمح ظروف

علىالنصوتركشفویةأمخطیةاالستقالة،ھذهتقدیمطریقةیحددلمأنھإلىإضافة

استقالةأحكامتناول-لطالماالسعوديالمنظمعلىاألوفقمنكانأنھأرىحینفيإطالقھ

رفضھا.فیھایتمالتيوالحاالتقبولھاوصوراالستقالةطریقةیحددأناإلدارة-مجلسأعضاء

العمومیة.وعدم تركھا مفتوحة امام تأویالت مجلس االدارة والجمعیات
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المطلب السادس

حق عضو مجلس االدارة المستقل في تعیین األعضاء التنفیذیین

إنشاءھيالشركاتإلدارةقویةآلیةإنشاءنحواألولى"الخطوةفإنالبیانعنغني

منلتمكینھبالشركةوالمعرفةواالستقاللیةوالخبراتالمھاراتبینالمناسبالتوازنلھمجلس

31.أداء واجباتھ ومسؤولیاتھ بفعالیة"

أولىھيأعمالھ،مباشرةفياإلدارةمجلساستقاللمبدأعلىالشركةتأكیدأنشكوال

لھاسیضمنذلكألنأجلة،منأنشئتالذيالھدفتحقیقفيالشركةنجاحتؤكدالتيالخطوات

من الفعالیة.وجود مجلس إدارة ممیز وكفء قادر على تحقیق أكبر قدر

األمثلالحجمتحدیدیكونأنیجبفعال،إدارةمجلسبناءعندأنھمعلومھووكما

ومدىبھا،تعملالتياألعمالبیئةوطبیعةعملیاتھا،وحجمالشركةحجمعلىمعتمداًللمجلس

وخصوصالدیھمالوقتتوافرومدىالمجلس،مسؤولیاتتوليعلىالقادریناألعضاءتوافر

كللقیامالالزمةوالعلمیةالمھنیةالمھاراتتوافروأیضاالمستقلین.التنفیذیینغیراألعضاء

اھدافالىللوصولالمختلفة.الشركةجوانبمعللتعاملومسؤولیاتھواجباتھبأداءعضو

الشركة،ألداءالمستمرةوالمتابعةالسلیمة،القراراتاتخاذطریقعناالستراتیجیةالشركة

مجلساعضاءعلىیجبكماللمخاطر.الدقیقوالتقییمالتنفیذیة،اإلدارةمسائلةعلىوالقدرة

وحوكمتھا.االدارة ان تكون لھم الخبرة الكافیة في انظمة الشركات

منوالخمسونالحادیةالمادةعلیھنصتماالىسابقاً،علیھأشرناوكمااإلشارة،وتجدر

منأعضاؤھایكونأنوالترشیحاتالمكافآتلجنتيتشكیلعندالشركةمراعاةعلىالالئحة

غیربأعضاءاالستعانةالسعوديالمنظمأجازالسیاقھذاوفيالمستقلین،اإلدارةمجلسأعضاء

أنعلىغیرھم،أمالمساھمینمنأكانواسواءالمجلسأعضاءغیرمنبأشخاصأوتنفیذیین

فيالمستثمرینلقراراتالمحاسبیةاألرباحمعلوماتمالءمةفياإلدارةمجلساستقاللیةأثریوسف،علي31
العددعشر،الثامنالمجلدوالقانونیة،االقتصادیةللعلومدمشقجامعةمجلةـتطبیقیةدراسةـالمالیةاألسواق
.238صم،2012سوریا،دمشق،الثاني،
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الالئحةنصتكماالمستقلین.األعضاءمنالفقرةھذهفيإلیھماالمشاراللجیتینرئیسایكون

مجلسأعضاءغیرمنالترشیحات)(لجنةتسمىلجنةالشركةإدارةمجلسمنبقرار"تشكَّل

32.على األقل"اإلدارة التنفیذیین على أن یكون من بینھم عضو مستقل

بالشركة.التنفیذییناالعضاءمنالترشیحاتلجنةخلوالمنظم--بنصوصیعنيوھذا

منالتنفیذیةاإلدارةأعضاءتعیینفيحقھالمستقلاإلدارةمجلسعضویمارسالشكلوبھذا

الشركاتحوكمةالئحةعلیھنصتمااللجنةھذهفيمسئولیاتھأھمومنالترشیحات،لجنةخالل

اإلدارةمجلسفيللعضویةواضحةومعاییرسیاسات"اقتراحوالستونالخامسةالمادةفي

للسیاساتوفقاًترشیحھموإعادةفیھأعضاءبترشیحاإلدارةلمجلسالتوصیةالتنفیذیة،واإلدارة

33.باألمانة"مخلةبجریمةإدانتھسبقتشخصأيترشیحعدممراعاةمعالمعتمدة،والمعاییر

المساھمینبوساطةاختیارھمعملیةفيواإلسھامالجدد،األعضاءتقییمالىالالئحةدعتكما

عبر التصویت في الجمعیة العمومیة.

العلیاالیدالمستقلاالدارةمجلسلعضویكونالترشیحات،عندانھللقولیقودناوھذا

ادارةمجلسعضورئیسھاكوناوالمستقلین،االعضاءمنالترشیحاتلجنةكاملكونبذلك.

االدارةمجلساعضاءترشیحفيحقھالمستقلاإلدارةمجلسعضویمارسالحالةوبھذهمستقل.

وعزلانتخابوكذلكالعامةالجمعیاتفيوالتصویتالحضورخاللمنتعیینھمثمومن

كذلك،اللجنةھذهخاللمنالتنفیذیونالمدراءبترشیحالحقلھانكمااإلدارة.مجلسأعضاء

على ھذه التعیینات.ومن ثم تعیینھم من خالل الحضور والتصویت في مجلس االدارة

ھوالشركات،حوكمةآلیاتكأحدالترشیحاتلجنةتشكیلمنالھدفأننستنتجھناومن

تتوافرممنالشركاتومسئولیاتبأعباءالنھوضعلىالقادریناإلدارةمجلسأعضاءاختیار

واضحةوإجراءاتومعاییرسیاساتوفقوذلكوالمھنیة،والوظیفیةالقانونیةالشروطفیھم

العامة،الجمعیةمنالمعتمدةالمعاییرمعمتوافقةأنھامنوالتأكداإلدارةمجلسفيللعضویة

من الئحة الحوكمة السعودیة، مرجع سابق.الفقرة االولى والثانیة من المادة الخامسة والستون33
السعودیة، مرجع سابق.الفقرة (أ) من المادة الرابعة والستون من الئحة الحوكمة32
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أعضاءمناللجنةھذهأعضاءیكونأنالسعوديالمنظماشتراطولعلاإلدارة.مجلسومن

مجلسأعضاءوترشیحاختیارفيوالموضوعیةالحیادیةضمانھوالمستقلیناإلدارةمجلس

اإلدارة.

فلمالسعودي.الشركاتنظامفياللجنةلھذهالتنظیميالھیكلغیابھوألحظھالذيلكن

المنظمعلىنقترحھناومنوشروطھم،تعیینھمكیفیةوالاللجنةأعضاءعددالنظامیحدد

وضوحاًأكثرتكونبحیثالترشیحاتبلجنةیتعلقفیماالنظامنصوصتعدیلضرورةالسعودي

تعدیلالمقالھذاخاللمنأقترحكماأعضائھا،وتعیینتكوینھاومعاییرضوابطبیانفيودقة

یؤثروالمعاییرالضوابطتلكقصورأوغیابألنالھدف،لذاتالشركاتحوكمةالئحةنصوص

أنظمةمعالمتماشیةالحوكمةأنظمةتطبیقعدمعلىیؤثروبالتالياللجنةفعالیةعلىسلباً

الحوكمة العالمیة.

أھممنالتنفیذیةاإلدارةتعیینفيالمستقلیناإلدارةمجلسأعضاءحقأننستنج،كما

حوكمةالئحةفيالصریحالنصخاللمنجلیاًذلكظھروالذيالجیدة،الحوكمةومعاییرأسس

رئیسیكونأنأوجبتبلالترشیحات،لجنةفيمستقلعضوتعیینضرورةعلىالشركات

لجنةاقتراحعل-بناًءاالدارةمجلسیضع"أنألزمتكمامعینة.حاالتفيأیضاًمستقالًاللجنة

وذلكسنویاً؛التنفیذیةواإلدارةولجانھوأعضائھالمجلسأداءلتقییمالالزمةاآللیاتالترشیحات-

وجودةللشركةاالستراتیجیةاألھدافتحقیقبمدىترتبطمناسبةأداءقیاسمؤشراتخاللمن

واقتراحوالضعفالقوةجوانبوتحدیدوغیرھا،الداخلیةالرقابةأنظمةوكفایةالمخاطرإدارة

34.معالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة"

إلىالتنفیذیةاإلدارةأعضاءاختیارمھمةإسنادإلىالمنظمدعاالذيالسببولعل

األھواءعنبعیداًموضوعیةأسسعلىمبنیاًسیكوناالختیارأنالمستقلیناألعضاء

الشركةفيشخصیةمصالحلھملیسالمستقلیناإلدارةمجلسأعضاءأنذلكوالعشوائیة،

السعودیة، مرجع سابق.الفقرة (أ) من المادة الحادیة واالربعین من الئحة الحوكمة34
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المھاراتبینوالمزجالمواءمةمننوعإیجادعلىوالعملالشركةإنجاحھواألولوھدفھم

أداء واجباتھ ومسؤولیاتھ بفعالیة.والخبرات واالستقاللیة والمعرفة بالشركة لتمكینھ من

اعضاءترشیحفيالحقإدارة-مجلس-كعضوالمستقلاإلدارةمجلسعضوفإنوعلیھ

اقتراحفيلھا-رئیساًاوالترشیحاتبلجنة-كعضوالحقولھالتنفیذیة.واالدارةاالدارةمجلس

لقدراتھمالوصفمعترشیحھم.إعادةاوالمدراءاواالعضاءلترشیحواضحةسیاسات

ألھدافھا االستراتیجیة.ومؤھالتھم وما یمتلكون من خبرة تساعدھم على تحقیق الشركة

تعیینفيالمستقلاإلدارةمجلسعضولدورالكبرىاألھمیةتتضحالقول،وخالصة

منعدداًالسعودیةالمالیةالسوقھیئةأعطتھإذالتنفیذیة.واالدارةاإلدارةمجلسأعضاء

ومحایدموضوعيبشكلالتنفیذییناألعضاءاختیارمنتمكنھوالتيلغیره.تعطھالمالصالحیات

حوكمةومبادئقواعدووفققانونيإطارفيوذلكالخارجیةالتأثیراتأواألھواءعنبعیداً

المناسبةالمھاراتمنالمطلوبةلالحتیاجاتالسنویةالمراجعةضرورةتؤكدالتيالشركات

الوقتتحدیدذلكفيبماالمطلوبةوالمؤھالتللقدراتوصفوإعداداالدارةمجلسلعضویة

الذي یلزم ان یخصصھ العضو ألعمال المجلس.

وبصورةفعالیةأكثرالمستقلاإلدارةمجلسعضودوریكونحتىأنھعلىوأؤكد

وضعضرورةعلىالتأكیدینبغيفإنھالشركة.وعنالرئیسیینوالمساھمیناإلدارةعنمستقلة

منوذلكالشركات،بحوكمةااللتزامضرورةعلىتنصالتيوالتشریعاتالقوانینمنالعدید

مجلسعضوبھایقومالتياألدواركافةرسمیة»و«بصفةیحتويالذياإلطاررسمخالل

یتركالحتىومحددمفصلبشكلإدراجھاعلىالحرصمعالمساھمة،بشركاتالمستقلاإلدارة

أرضعلىالفعليوالتنفیذالتطبیقموضعقراراتھووضعالشركاتإدارةمجالسألھواءأمرھا

والتنظیمیةاإلشرافیةاللجانكافةتمارسھاالتيالمسئولیاتلكافةقانونيإطاروضعمعالواقع

تزویدعلىالحرصمعالشركاتحوكمةومبادئقواعدبتطبیقالخاصةالمختلفةوالتنفیذیة

بیئةتشھدھاالتيوالتطوراتیتوائمبماتطویرھافيتسھمالتيالمقترحاتبكافةاإلدارةمجلس

العمل بالشركات.
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أصحابمثلاألخرىاألطرافوأیضاالمساھمینیمثلمنھواإلدارةفمجلس

ألعمالالیومیةاإلدارةسلطةإلیھمیوكلوالذینالتنفیذیینالمدیرینباختیارویقومالمصالح،

وكیفیةللشركةالعامةالسیاساتبرسمیقومكماأدائھم،علىالرقابةإلىباإلضافةالشركة

بغالبیةاإلدارةمجلسیكونأنفالبدذلكتحقیقیتموحتىالمساھمین،حقوقعلىالمحافظة

أعضاء مستقلین.

المطلب السابع

حق عضو مجلس اإلدارة المستقل في حمایة حقوق المساھمین

النظامفيالمساھمةبشركاتالمستقلإدارةمجلسعضوحقوقدراسةتقتضي

یتصورفالالوطني،لالقتصادالمساھمةشركاتتمثلھاالتياألھمیةتوضیحضرورةالسعودي

علىالتعرفدونالمساھمةبشركاتالمستقلیناإلدارةمجلسأعضاءوواجباتحقوقبیان

المقومات األساسیة لتكوین ھذه الشركات والھدف منھا.

باستثناءللشركاتإلزامیةالئحةوھيكاملةالئحةأقرقدالسعوديالمنظمكانولما

تُعنىمخالفتھا،عندالجزاءإیقاعمخالفتھاعنوینتجاسترشادیة،أنھاإلىفیھایشارالتياألحكام

القواعدبوضعتكفلتالتياألمواللشركاتاألمثلالنموذجباعتبارھاالشركاتھذهبحوكمة

األسستوضیحمعالوطني،االقتصادتنمیةفيالمحوريودورھاألھمیتھالتنظیمھاواألسس

والمعاییر التي یجب تقید أعضاءھا بھا عند ممارستھم ألعمالھم.

بصفةوتھدفالشركة،لحوكمةفعالقانونيإطار"وضعالالئحةھذهأھدافومن

اختصاصاتوبیانحقوقھم،ممارسةوتیسیرالشركةفيالمساھمیندورتفعیلإلىخاصة

وتطویرواللجاناإلدارةمجلسدوروتفعیلومسؤولیاتھما،التنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلس

السوقفيوالعدالةوالنزاھةالشفافیةوتحقیقالشركة،فيالقراراتخاذآلیاتلتعزیزكفاءتھا

25



للتعاملومتوازنةفعالةأدواتوتوفیرفیھا،اإلفصاحوتعزیزاألعمالوبیئةوتعامالتھاالمالیة

35.مع حاالت تعارض المصالح"

اإلطارووضعالشركة،فيللعاملینوالمساءلةالرقابةآلیات"تعزیزكذلكأھدافھاومن

الشركاتعلاإلشرافكفاءةوزیادةحقوقھم،ومراعاةالمصالحأصحابمعللتعاملالعام

تبنیھعلوحثھاالمھنيالسلوكبمفھومالشركاتوتوعیةلذلك،الالزمةاألدواتوتوفیر

مصلحةوبالتاليالشركةلحمایةمجملھافيتصبوالتي.طبیعتھا"یالئمبماوتطویره 36

مساھمیھا.

مبادئتطبیقفيأثرتالتيوالتنظیمیةاإلداریةالركائزأھممنالالئحةھذهتعدوعلیھ

فيالعبرةفإن"لذااألموال،لشركاتاألمثلالنموذجتمثلالتيالمساھمةشركاتحوكمة

أنیلزمثمومنالمال،رأستكوینفيالمساھمةبقدرولكنالمساھمین،بعددلیستفیھااألغلبیة

رأسمنقدرایملكونالمساھمین،منعددعلیھوافققدللمساھمینالعامةالجمعیةقراریكون

نتیجتھاتكونالمداوالتفإنثمومنالمعارضون،یمتلكھالذيالقدرذلكمنأكبرالشركة،مال

تحوزوالتياالجتماعفيالممثلةاألصواتألغلبیةوفقاأيالمعطاة،األصواتألغلبیةوفقا

37.أغلبیة رأس المال"

منالعدیدالشركاتحوكمةالئحةخاللمنالسعوديالمنظمأفردالمفھومھذاووفق

"إتاحةالحصر-الالمثالسبیل-علىمنھاأذكرالمساھمین،حقوقحمایةتكفلالتيالنصوص

أيوضعوعدمالعامة،الجمعیةاجتماعاتفيوالتصویتالفعالةللمشاركةللمساھمینالفرصة

علماًإحاطتھمویجبالتصویت.حقاستخدامأوالجمعیاتحضورإعاقةإلىیؤديإجراء

مناقشةحقالمساھمینإعطاءالتصویت.وإجراءاتاالجتماعاتتلكعملتحكمالتيبالقواعد

مجلسأعضاءإلىبشأنھااألسئلةوتوجیھالعامةالجمعیةأعمالجدولفيالمدرجةالموضوعات

دراسةللمساھمین،العامةالجمعیاتعنالصادرةالتعسفیةالقراراتاألقلیة،حمایةأحمد،محمدالفضیلعبد37
.9صد.ت،)الجدیدة،الجالءمكتبة(المنصورة:والفرنسي،المصريالقانونفيمقارنة

المادة الثالثة من الئحة الحوكمة السعودیة، مرجع سابق.36
المادة الثالثة من الئحة الحوكمة السعودیة، مرجع سابق.35
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الشركةمصلحةیعّرضالالذيبالقدراألسئلةھذهعنواإلجابةالحساباتومراجعاإلدارة

38.الجمعیة العامة"للضرر. وتمكین المساھمین من االطالع عل محضر اجتماع

القانونيالھیكلتناولمنفالبدالمساھمین،حقوقحمایةعنالحدیثسیاقوفي

مجموعتمثلالتيالعامةالجمعیةھواإلداريوبنیانھاأركانھاأھممنولعلالمساھمة،للشركات

اإلدارةمجلسأعضائھابینمنتنتخبالتيوھيالشركة.فيالعلیابالسلطةوتتمتعالمساھمین،

ھوویكوناإلدارة،لمجلسرئیسابینھممنأعضاؤهویختارالشركة،شئونإدارةیتولىالذي

الممثل القانوني للشركة.

منیضمھبمااإلدارةمجلسعلىیجبفإنھاالدارة،مجلستكوینمنلألھدافوتحقیقاً

المساھمین،أقلیةوحمایةالشركةمصلحةبینالتوازنتحقیقعلىیعمل"أنمستقلینأعضاء

الواقعیة،الناحیةمنالشركةبمنافعاالستئثارلألغلبیةیمكنأنھإلىالحالبطبیعةذلكویرجع

األقلیةتحسنلمإذابحیثوقیمھا،وأخالقیاتھااألغلبیةإرادةعلىمعلقةاألقلیةمصالحوأصبحت

االساسالشركةنظامفينصوصوضعأغفلتأوالشركة،فيشركائھماختیارالبدایةمنذ

فياالشتراكوراءمنتحقیقھإلىھدفتماعلىتحصللنفإنھااألغلبیة،مواجھةفيتحمیھا

39.الشركة"

یخدمفالوصغارھم.كبارھمالمساھمین،جمیعیمثلانیجباالدارةمجلسفإنوعلیھ،

إنبلأنفسھم،حمایةیستطیعونماغالباًوالذینفقط،المالكمنالعالیةالنسبذويالمجلس

الخدمةمننصیباًاالدارةمجلسمنلھمیكونانیجبصوتھم،یعلواالممنالمالك،صغار

مجلس االدارة على االطالق.والحمایة. فالحفاض على حقوق المساھمین اجمعین اھم مسؤولیات

مختلفبینالتوازنمنأساسعلىیبنىالذيھووالقوياألمثلاالدارةمجلسفإنلذا،

یأتونالذینالمستقلوناألعضاءوھماألعضاءمننوعینعلىتكوینھفي"یعتمدكماأعضائھ.

منذلكألنالتأھیل،منعاٍلقدرعلىیكونواأنبشرطالتنفیذیین.واألعضاءالشركةخارجمن

في الشركة المساھمة الخصوصیة والشركة ذاتمحمد خلیل الحموري، حمایة أقلیة المساھمین أو الشركاء39
309صم)،1987االردن،(عمان:مقترحة،وحلولمقارنةدراسةالمحدودة،المسئولیة

مرجع سابق.انظر: المادة الخامسة عشر من الئحة الحوكمة السعودیة،38
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أقلیةمصالححمایةعلىباإلیجابینعكسالذياألمراإلدارة،مجلسفعالیةفياإلسھامشأنھ

أنشئتالذيالغرضتحقیقفيواإلسھامالشركةمصالحعلىالحفاظخاللمنوذلكالمساھمین.

بالنسبةالمؤسسیةالحوكمةمبادئإلیھاتدعوالتيواالستقاللاإلشرافآلیاتولتحقیقأجلھ،من

الخارجییناألعضاءمنكبیرةأغلبیةمناإلدارةمجلسیتكونأنینبغيفإنھاإلدارةلمجالس

40.المستقلین"

االرشاداتمنمجموعةOECD((والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمةوتقدم 41

حقوقحمایةفيدورھمالمستقلیناإلدارةمجلساعضاءتحقیقبغیةإتباعھاالواجبوالتوجیھات

الكاملةالمعلوماتمنأساسعلىالمستقلاالدارةمجلسعضویعمل"انخاللمنالمساھمین

كافةومعاملةوالمساھمین.للشركةمصلحةأفضلیحققبماالواجبةالعنایةمعالنیة،وبحسن

االعتبارفيیأخذأنأیضاًوینبغيعالیةأخالقیةمعاییروتطبیقعادلة.معاملةالمساھمین

42.مصالح واھتمامات أصحاب المصالح في الشركة"

فيدورهفإنالشركة،خارجمنمستقالًوكونھالمستقل،اإلدارةمجلسعضوفإنلذا

یملكممنفھوعلیھ.الملقاةالمسؤولیاتأھممنصغارھم--وخصوصاًالمساھمینحقوقحمایة

تسعىبدورھاوالتيالتنفیذیة،ولوائحھاباألنظمةااللماممنھاالعالیة،والخبراتالمھارات

لحمایتھم من خالل سنھا للقوانین المختلفة.

.11صسابق،مرجعوالتنمیة،االقتصاديالتعاونلمنظمةالشركاتحوكمةمبادئ42

(OECD(والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمة41 Principles and Annotations on Corporate
Governanceللحوكمةاألساسیةللمعالمتحدیدھافيواسعةشھرةعلىالحائزةالمنظماتمندولیةمنظمةھي

بھا،الحوكمة لتكون مرجعیة لغالبیة الدول التي تسعى للعملباعتبارھا نظاًما قانونیًا جدیًدا، وترسیخھا لمبادئ
تقبلتتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التيھدفھا التنمیة االقتصادیة وإنعاش التبادالت التجاریة.

حلتأنبعدم1961سنةسبتمبرمن30فيالمنظمةأنشأتالحر،السوقواقتصادالتمثیلیةالدیمقراطیةمبادئ
مشروعإدارةعلىللمساعدةم1948سنةأسستالتي)OEEC(األوروبياالقتصاديالتعاونمنظمةمحل

وبعد فترة تم توسیعھا لتشمل عضویتھا بلدان غیرمارشال إلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة.
أوروبیة.

لمبادئوفقاالفلسطینیةالمصارففيالمؤسسیةالحوكمةمبادئتطبیقمدىجوده،محمدالغنيعبدفكري40
للحصول(مذكرةفلسطین،بنكحالةدراسةالمصرفیة،للرقابةبازلولجنةوالتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمة

.42صم)،2008فلسطین،غزة،اإلسالمیة،الجامعةاألعمال،إدارةفيماجستیرشھادةعلى
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اإلدارةمجلسأعضاءبھیضطلعالذيوالمھمالبارزالدورومعبانھللقولیقودناوھذا

فيالمساھمةبشركةالمتعلقةالقانونیةالنصوصاستقراءبعدأنناإالالشركات،فيالمستقلون

ھـ)1385(القدیمالشركاتنظاموكذلكھـ)،1437(الصادرالجدیدالسعوديالشركاتنظام

اإلدارة المستقلین رغم أھمیتھا.الحظنا خلوھما من اإلشارة إلى حقوق وواجبات أعضاء مجلس

فيوالتعارضالتشابكمننوعخلقعنھینتجالنظامفيواضحاًخلالًھذاویعد

مجلسأعضاءأداءفعالیةمنكبیربشكلتقللوالتعارض،التشابكظاھرتيفوجودالمصالح.

الرقابي واإلشرافي في شركة المساھمة.اإلدارة المستقلین في مجالس اإلدارات في أداء دورھم

المنظملھاتركھاالتيالنصوصلغالبیةتتطرقلماالساسالشركاتأنظمةأنوالمالحظ

النصوصمنفالكثیرنشاطھا.خاصیةأوالشركةلطبیعةمناسباًتراهمااتخاذحریةلھاتركأو

لممعھا،یتناسببمادقیقبشكلتحددھاأنالشركاتعلىالمفترضمنكانالتيواألحكام

علىالخروجلعدمجاھدةسعتھيبللھا،ذكرأليالحاالتمنكثیرفياألنظمةلتلكتتطرق

مفتوحا للنص.الحدود التي وضعھا النظام األساسي وتفضیل بقاء الباب

مجلسأعضاءحقوقعلىالشركاتأنظمةفيالنصعدمذلكعلىمثاالًوأضرب

للنصیتطرقلمالسعوديالمنظمأنذلكالمادیة،أوالوظیفیةأوالقانونیةسواءالمستقلیناإلدارة

الذي یتناسب مع نشاطھا وحجمھا.علیھا بشكل دقیق. تاركاً لنظام كل شركة تحدیدھا بالشكل

اإلدارةمجلسألعضاءخاللھامنیمكنالتياآللیةإلىالمنظمیتطرقلمكذلك

مھامھمتأدیةفيیسھمالذيبالشكلواجباتھموممارسةحقوقھمعلىالحصولالمستقلین

بموضوعیة واستقاللیة تامة.

نسبةتقدیرضرورةعلىالشركاتأنظمةفيالنصعدمذلكعلىمثاالًأضربكما

المكافآتقیمةتتناسببحیثوالموضوعيالمحایدبالشكلاإلدارةمجلسلجانأعضاءمكافآت

بالسلبینعكسمنھا،التقلیلأوالمكافأةنسبةتحدیدفيالمغاالةأنذلكالمبذول،العملوحجم

على حیادیة واستقاللیة األعضاء.
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فيالمستقلیناإلدارةمجلسأعضاء"صالحیاتبأنالقولیمكناألحوالجمیعوفي

ودعمالداخلیة،الرقابةكفایةومدىالمالي،اإلفصاحنوعیةتقییممنتمكنھمالمراجعةلجنة

المالیةالنتائجتحلیلعلىالمقدرةوكذلكوصراحة،وضوحبكلرأیھإبداءفيالخارجيالمدقق

اإلدارةمجلسلجانبقیةعلىیسريالمراجعةلجنةعلىینطبقوما.الشركة"أداءوتقییم 43

غیرمنأعضائھاأغلبیةیكونوالتيوالمكافآت،الترشیحاتولجنةالحوكمة،لجنةمثلالمستقلة

التنفیذیین المستقلین.

وواجباتحقوقیقننالسعوديالشركاتنظامفينصأيوجودعدمأننرىلذلك

إلىتقودقدالتيالرئیسةالقصورأوجھأحدیعدالمستقلاإلدارةمجلسوترکیبتشكیلوضوابط

ومنالمجلس،أداءضعفوبالتاليفعال،بشكلالرئیسةأدوارهأداءعلىالمجلسقدرةانخفاض

تحقیقحتىأوللمساھمینالمتكافئةالمعاملةفيالعدالةتحقیقوعدمالشركةأداءضعفثم

أھداف كافة األطراف.

اإلدارةمجلسوتكوینوواجباتلحقوقالدقیقالتحدیدتركعدمالضروريمنباتلذا،

تكوینوشروطومعاییروواجباتحقوقعلىالواضحالنصوتحتماالساس،الشركاتألنظمة

إدارةمجالستكوینیضمنالذيبالشكلالشركاتنظامفيالمساھمةالشركاتإداراتمجالس

ھذه الشركات.تضم من بینھا أعضاء مستقلون یحققون التوازن في إدارة

مجلسألعضاءالھامالدوربأھمیةالخاصةوالموادالنصوصأننجدالمقابلوفي

لعضوالقانونیةوالحقوقالواجباتأھمیةعلىتؤكدالعالمیةالشركاتوحوكمةقوانینفياإلدارة

منھا.مجلس اإلدارة المستقل التي یجب الحصول علیھا وتمكینھ

عملورقةالشركة،استمرارألغراضالشركاتحوكمةدعمفيالمراجعةلجاندورسلطان،صالحعطیة43
الفترةفيمصر،فيالشركاتحوكمةإطارفيالداخليالتدقیقحولاألولالعربيللمؤتمرقدمت

.9صم،24-28/09/2005
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النتائج والتوصیات

النتائج

بحتنظاميطابعلھاالمساھمةشركةفيالمستقلاإلدارةمجلسعضوحقوقأن.1

ألنالسعودیة.المالسوقھیئةعنالصادرةواللوائحالسعوديالشركاتنظامیحكمھ

وبیانوالواجباتالحقوقھذهنظامتحدیدیتولىالذياألساسيالمحركھوالنظامھذا

اآلثار المترتبة على اإلخالل في القیام بھا.

منلھالمكفولةالحقوقھيالمساھمةبشركاتالمستقلاإلدارةمجلسعضوحقوقأن.2

مھامھإنجازخاللھامنیستطیعمحددةضوابطوفقالشركةأھدافلتحقیقالنظامقبل

وواجباتھ.

مجلسأعضاءوواجباتبحقوقالمتعلقةالنصوصلغالبیةتتطرقلمالشركاتأنظمةأن.3

لطبیعةمناسباتراهمااتخاذحریةلھاتركأوالمنظملھاتركھاالتيالمستقلین،اإلدارة

الشركة أو خاصیة نشاطھا.
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التوصیات

مسألةتنظمقانونیةنصوصاًالسعوديالشركاتنظامتضمینالمنظممنالباحثیأمل.1

الشركاتحوكمةعناصرأھمكونھمأفضلبشكلالمستقلاإلدارةمجلسعضوحقوق

ألھمیةاإللزامیةصیغةإلكسابھاالمساھمةشركاتحوكمةأھدافتحقیقبھمالمنوط

العالمیشھدهماظلفيوبخاصةالشركات.حوكمةفيالمستقلیناإلدارةمجلسأعضاء

لدىلیكونكبیرة،اقتصادیةوتحدیاتتغیراتمنخاص،بشكلوالمملكةعامبشكل

أجلمنالعالم.فيالمساھمةشركاتتضاھيالتيالتنافسیةالقدرةالمساھمةالشركات

حوكمةالئحةفيعلیھابالنصاالكتفاءوعدمالعالمیة.الحوكمةلمستویاتبھاالوصول

الشركات.

لجانبباقياسوةًالحوكمةلجنةوتنظمتحددالتيالنصوصبوضعالباحثیوصي.2

المجلس.

اإلدارةمجلسعضوتمكینعلىالسعوديالنظامفيالنصبضرورةالباحثیوصي.3

لسرعةتحتاجالتيالطارئةواألزماتالمشكالتفيعاجلةقراراتاتخاذمنالمستقل

في إیجاد الحلول لھا لحین دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع.

الصلةذاتاألساسیةالقانونیة(للنصوصقانونيإطاروضعضرورةعلىالباحثیؤكد.4

المسئولیاتكافةإیضاحفيیسھمبماالمستقلین)اإلدارةمجلسأعضاءحقوقبتنظیم

قواعدبتطبیقالخاصةالمختلفةوالتنفیذیةوالتنظیمیةاإلشرافیةاللجانكافةتمارسھاالتي

التيالمقترحاتبكافةاإلدارةمجلستزویدعلىالحرصمعالشركات.حوكمةومبادئ

العمل بالشركات المساھمة.تسھم في تطویرھا بما یتواءم والتطورات التي تشھدھا بیئة
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