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الملخص

السعوديالنظامفيالمساھمةشركاتفيالمستقلاإلدارةمجلسعضوأھمیةتظھر

بأعمالھقیامھعندالمطلوبةالعنایةدرجةتحدیدثمومنللشركةالعامةالھیئةمععالقتھوتكییف

الشركةقیامعلىالقادرةالعملیةوالخبراتالكفاءةذويمنالمستقلاإلدارةمجلسعضوكون

وسیاساتھا،االستراتیجیة،المسائلفيالمستقلالرأيإبداءمناألكملالوجھعلىبمھامھا

ومساھمیھاالشركةمصالحمراعاةمنوالتحققالتنفیذیة،اإلدارةأعضاءوتعیینوأدائھا،

الخاصةالحوكمةقواعدتطویرعلواإلشرافالمصالح،فيتعارضأيحصولعندوتقدیمھا

األعضاءأھمیةالبحثھذاتناولاألھمیةولھذهلھا.التنفیذیةاإلدارةتطبیقومراقبةبالشركة،

إلىإضافةالشركاتحوكمةحلقاتأھمباعتبارھمالمساھمةشركاتفياإلدارةعنالمستقلین

السعوديالشركاتنظامفيالمساھمةشركاتفياإلدارةمجلسعضواستقاللیةمفھومبیان

رسمفيدورهوتوضیحالمساھمةشركاتإدارةفياستقاللیتھتقییممعاییرعلىوالتعرف

األھداف ووضع الخطط االستراتیجیة في شركات المساھمة.

الكلمات المفتاحیة: حقوق - نظام الشركات -اإلدارة

Abstract

The importance of an independent board member in joint-stock

companies, in the Saudi system, appears when he/she performs his/her

work and organizes his relationship with the company's general assembly,

and then determines the degree of the required care. This is because the

independent member of the board of directors is qualified and has

practical experience that enables him/her to carry out its duties to the

fullest, including (i) expressing an independent opinion on strategic

issues, the company’s policies, and its performance, (ii) appointing

members of the executive management, (iii) verifying that the interests of
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the company and its shareholders are taken into account and prioritizing

them in the event of any conflict of interest, and (iv) supervising the

development of corporate governance rules and monitoring the

implementation of these rules by the executive management. Therefore,

this article discusses the importance of independent members of the

executive management in joint-stock companies, as they are the most

important links in corporate governance. This article also explains the

concept of the independence of a board member in joint-stock companies

in the Saudi Companies Law. Moreover, the article defines the criteria for

evaluating the independence of an independent board member in

managing joint-stock companies; and explains his/her role in setting goals

and developing strategic plans.

Keywords: rights - corporate system - management
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مقدمة

فيمستقلینأعضاءتعیینضرورةإلىتدعوعدةمطالباتاألخیرةاآلونةفيبرزت

وذلكالمختلفة،الشركةبأنشطةخاصةاستشاریةمھامبھمیناطالمساھمةشركاتإداراتمجالس

األھمیةمنطلقمنالناجح،التجاريالقراراتخاذعلىوالقدرةوالمھارةالكفاءةتعزیزأجلمن

یتمیزمتوازناًالمساھمةشركاتفياإلدارةمجلسھیكلیكونأنوجوبعلىتؤكدالتيالكبرى

نشاطوطبیعةحجممعتتناسبلكيالمتخصصةوالمھاراتوالمھنیةالعلمیةالخبرةفيبالتنوع

الشركة والمھام والمسؤولیات المنوطة بھا.

أنضرورةتتطلبالمساھمةشركاتبحوكمةالخاصةواللوائحاألنظمةمعظمفإنلذا:

ثالثةتواجدتتطلبقدأوالمدیریناألعضاءنسبةمنأعلىالمستقلیناألعضاءنسبةتكون

أعضاء مستقلین على األقل في المجلس.

فيموضوعیینیكونون"بحیثاإلدارةعناستقاللھماإلدارةمجلسألعضاءاالستقاللویعني

المتاحةاألدلةأفضلوفقنظروجھةوتكوینأراء،منیبدونفیماوتحررھملألوضاعتقییمھم

معاالھتماماتتقاسمیمكنبلبھ،االنفراداالستقاللعلىالمحافظةیعنيوالبالرأيواالعتداد

1.الزمالء المستقلین"

واإلجرائیةالموضوعیةجوانبھمنالموضوعھذاأتناولأنقررتاإلشكالیةھذهولوجود

فيالمساھمةشركاتفياإلدارةمجلسعضواستقاللیةوشروطوخصائصبمفھومالمتعلقة

النظام السعودي.

الخاص،الدولیةالمشروعاتمركزترجمة:المصارف،إدارةمجالساألعضاءإرشاداتجوناثان،تشاركھام1
5صم)،2008الشركات،لحوكمةالعالميالمنتدى(واشنطن:
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أسئلة الدراسة

والمھنیةالموضوعیةللشروطالمنظمةالقانونیةالنصوصندرةفيالبحثمشكلةُتكمن

اإلداریةوالخبراتالكفاءاتمنالمساھمةشركةإدارةمجلسلعضویةاختیارھمیتمفیمن

أجل تحدید اإلطار العام لھذا الموضوع.كأعضاء مستقلین، األمر الذي یثیر إشكالیةً كبیرةً من

مجلسعضوشروطماوھو:الرئیسالسؤالصیاغةیمكنالدراسةمشكلةخاللومن

اإلدارة المستقل في شركة المساھمة في نظام الشركات السعودي؟

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

الشركاتنظامفيالمساھمةشركةفياإلدارةمجلسعضواستقاللیةمفھومما.1

السعودي؟

علىالسعوديالنظامفيالمساھمةالشركاتإدارةمجلسأعضاءاستقاللیةأثرما.2

أداء ھذه الشركات؟

الدورعلىالضوءتسلیطفيسیسھمالسابقةالتساؤالتعنالبحثإجابةفإنوعلیھ

وتوضیحالمساھمةالشركاتأداءعلىالتأثیرفيالمستقلیناالدارةمجلسألعضاءالحقیقي

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

أھداف الدراسة

اإلدارةمجلسأعضاءأھمیةعلىالتعرففيأساسيبشكلالدراسةھذهتسعى

كعضواختیارهیتمفیمنتوافرھاالمطلوبوالمھنیةالوظیفیةوالقانونیةوالشروطالمستقلین

علىتساعدالتيوالوسائلالطرقواقتراحالمساھمةلشركاتاإلداریةالكفاءاتمنإدارةمجلس

وذلكیحتویھا.التيالقوةأوجھأووالقصورالضعفأوجھوبیانالقانونيالنصومحاكمةذلك،

عن طریق:

نظامفيالمساھمةشركةفياإلدارةمجلسعضواستقاللیةمفھومتوضیح.1

الشركات السعودي.
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السعوديالنظامفيالمساھمةالشركاتإدارةمجلسأعضاءاستقاللیةأثربیان.2

على أداء ھذه الشركات.

منھج الدراسة

مشاكلمنیثیرهوماوالقانونیة،العملیةالناحیةمنالدراسةموضوعألھمیةنظًرا

قانونیة ھامة رأیت االعتماد على المنھج االستنباطي التحلیلي.
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المبحث األول:

مفھوم عضو مجلس اإلدارة المستقل في النظام السعودي

جعلھممماالباحثینمنكبیرعدداھتمامإدارتھاومجلسالمساھمةشركاتشغلت

أحدالمستقلاالدارةمجلسعضوویعتبرالمختلفة.والمادیةالقانونیةجوانبھاجمیعمنیتناولونھا

فيالمستقلاإلدارةمجلسعضوماھیةالمبحثھذافيوسأتناولالھامةالقانونیةالجوانبتلك

لخلقأساسيبشكلتسعىألنھاوذلكدراستنا.جوھریعتبروالذيالسعوديالشركاتنظام

لشركاتاإلداریةالكفاءاتأفضلجذبفيیسھمبماوإداریاًمالیاًالستقرارھمالمالئمةالظروف

أوجھوبیانالقانونيالنصومحاكمةذلك،علىتساعدالتيوالوسائلالطرقواقتراحالمساھمة

الضعف والقصور أو أوجھ القوة التي یحتویھا.

المطلب األول

تعریف العضو المستقل

والرجلكالیدالجسدمجموعمن"جزءبأنھاللغةفيالعضویعرفباللغة:العضوتعریفأوال:

وعضوة،عضووھيذلك،نحوأوجماعةأوشركةأوحزبفيالمشتركوالعضوواألذن،

2.والجمع أعضاء"

مجلسعضوالشركاتحوكمةالئحةتعرفاالصطالح:فيالمستقلالعضوتعریفثانیاً:

وقرارات،مركزهفيالتامباالستقاللیتمتعتنفیذيغیرإدارةمجلس"عضوبأنھالمستقلاإلدارة

ھذهمنالعشرینالمادةفيعلیھاالمنصوصاالستقاللعوارضمنأيعلیھتنطبقوال

3.الالئحة"

المالیةالسوقھیئةمجلسعنالصادرةالسعودیة،العربیةبالمملكةالشركاتحوكمةالئحةمناالولىالمادة3
الشركاتنظامعلىبناًءم13/2/2017الموافقھـ16/5/1438وتاریخ)2017-16-8(رقمالقراربموجب

.607صم)،1999د.ط،األمیریة،المطابعلشؤونالعامةالھیئة(القاھرة:،القانونمعجمالعربیة،اللغةمجمع2
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Nationalالمالیةاألوراقفيللمتعاملینالقومياالتحادأما Association of

securities Dealers (NASD(بخالف"شخصبأنھالمستقلاإلدارةمجلسعضوفیعرف

فياإلدارةمجلسیراهلماوفقاتتدخل،قدعالقةلھآخرفردأيأومسئولأيأوموظفأي

المثال،سبیلعلىاالستقاللصفةمنالقومياالتحادویستبعدالمستقل،والحكمللتقدیرممارستھ

الماضیة،سنواتالثالثخالللھاالتابعةالمنشآتأحداوبالشركةعملإدارةمجلسعضواي

مناوبالشركةتنفیذيمسئولاوشریكمععالقةتربطھإدارةمجلسعضوايیستثنيكما

4.مساھم ذو نسبة حاكمة"

المستقل،اإلدارةمجلسبعضویقصدالمستقل:االدارةمجلسلعضواإلجرائيالتعریفثالثا:

اخرىعالقةأيإدارتھامجلسفيعضوھوالتيبالشركةتربطھالالذياإلدارةمجلـسعضو

المتعلقـةاألمـورعلـىالحكمفيحیادیةأكثرسیجعلھممالجانھ،اوالمجلسفيعضویتھغیر

خارجیة.بـإدارة الشركة، بحیث ال یتأثر بأي اعتبارات أو مؤثرات

المطلب الثاني

خصائص االستقاللیة في نظام الشركات السعودي

تتحققوالتيللعملالزمةضغوطتوجد"الأنھتعنيالمساھمةشركاتفياالستقاللیة

مجلسووجودالشركة.إدارةعنمستقلإدارةمجلسوجودمنھااساسیة.نقاطعدةخاللمن

مستقل.إدارةمجلسعضویرأسھاإدارةلجنةووجودالتنفیذي.اإلدارةعنمستقلإشرافيإدارة

الدولیة،المشروعاتمركزوالعشرین،الواحدالقرنفيالشركاتحوكمةالدولیة،المشروعاتمركزانظر:4
،CIPE،والعشرینالواحدالقرنفيالشركاتحوكمة استرجع/.https://cipe-arabia.orgم،2003
بعدھاوما210صم.،15/1/2020بتاریخ:

ھیئةمجلسبقرارالمعدلةم10/11/2015الموافقھـ28/1/1437وتاریخ3م/رقمالملكيبالمرسومالصادر
م20/5/2019الموافقھـ15/9/1440وتاریخ2019-57-رقمالمالیةالسوق
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مراجعینووجودمستقل.إدارةمجلسعضویرأسھاوالمكافآتالمرتباتلتحدیدلجنةووجود

5.خارجیین غیر مرتبطین بالشركة"

مجلسعضویكونأن"ضرورةعلىالسعودیةالشركاتحوكمةالئحةأكدتوقد

بموضوعیةالقراراتعلوالتصویتآرائھوإبداءمھامھممارسةعلقادراًالمستقلاإلدارة

مصالحتحقیقفيتسھمالتيالسلیمةالقراراتاتخاذعلىاإلدارةمجلسیُعینبماوحیاد،

استقاللتحققلمدىسنویاًتقییماًاإلدارةمجلسیجريأن"ضرورةعلىشددتكما.الشركة" 6

7.أن تؤثر فیھ"العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو یمكن

ونصوصاالدارات،بمجالسكبرىأھمیةالمستقلاإلدارةمجلسلعضوفإنلھذا،

الذيالدورأھمیةعلىدلیلمستقلینبأعضاءاالدارةمجلسیشكلأنضرورةعلىالنظام

التنفیذیین.االعضاءوتعییناالستراتیجیة.المسائلفيالمستقلالرأيكإبداءمنھم،المنظمیرجوه

كبارھمبالشركةالمستثمرینمصالحومراعاهوأدائھا.الشركةسیاسةبصناعةوالمشاركة

بالتاليیعودوالذيالشركة.أقسامكافةفيالحوكمةقواعدتطبیقعلىواالشرافوصغارھم،

أوقانونيکائنمعروفھوكما"فالشركةككل،الدولةاقتصادعلىثمومنالشركة،علىللنفع

تصرفواإنالذینممثلیھ،خاللمنإالارادتھعنالتعبیرعلىالقدرةلدیھلیساعتباريشخص

امرھماكتشفإذاإالمحاسبتھمیتمفلنالشركة،مصلحةمعتتعارضالتيالشخصیةلمصالحھم

التصرفاتنتائجمعرفةخاللمنیتمالتعارضھذافيالنظرأنحیثالشركاء،لباقيمابطریقة

قوانیننصوصعندھاتطبقالتعارضھذامثلحصولحالةوفيالمجلس،بھایقومالتي

8.لحمایة الشركة"الشركة وأنظمتھا والقوانین األخرى المتعلقة بذلك التصرف

دراسةالعامة،المساھمةالشركةإدارةمجلسأعضاءومسؤولیات"واجباتالطراونة،حمدالقادرعبدعادل8
األردن،عمان،العلیا،الدراساتكلیةاألردنیة،الجامعةالماجستیر،درجةلنیلمتطلب(بحثمقارنة"،

.87صم)،1992

المرجع السابق7
المادة العشرون من الئحة الحوكمة السعودیة، مرجع سابق.6

(رسالة،السعودياألسھمسوقفيالمدرجةالشركاتفيالحوكمةتطبیقإمكانیةمدىالشعالن،صالح5
.18صم)،2008الریاض،سعود،الملكجامعةاألعمال،إدارةكلیةاإلدارةقسمماجستیر،
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9الشركاتحوكمةمجالفيوالتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمةمبادئفيجاءولقد

)OECD(تشكیلھاھوللدولةالمملوكةالشركاتإدارةمجالسلتمكینالشروطأھممن"ولعل

مجلسأعضاءكافةترشیحیتموأنومستقل،موضوعيبشكلالحكمممارسةمنتتمكنبحیث

السیاسيالتدخلمنالشركاتإدارةمجالسحمایةأیضاوینبغيشفافة،عملیةخاللمناإلدارة

الملكیة.وجھازالحكومةمععلیھاالمتفقاألھدافتحقیقعلىتركیزھادونیحولقدالذي

إدارةمجالسلعضویةترشیحھمتمحكومیینممثلینأياخضاعیجبأنھإلىاإلشارةوتجدر

10.من أعضاء مجلس اإلدارة"الشركات المملوكة للدولة لمسؤولیات قانونیة مساویة كغیرھم

المستقلاإلدارةمجلسعضوالسعودیةالمالیةالسوقفيالمدرجةالشركاتأولتوقد

االعضاءعددیكونأنضرورةمنالسعودي،المنظمفرضھلماوفقاًوذلككبیراًاھتماماً

مجالسمقاعدإجماليفإنالتقاریر،إلیھتشیرما"فحسبالمجالس.ھذهفيكبیراًالمستقلین

التنفیذیینغیراألعضاءمن%90نسبتھماتشكلالسعوديللسوقالمدرجةالشركاتفياإلدارة

%10مستقلین،%47تنفیذین،غیر%43التالي:النحوعلىمجتمعینالمستقلونواألعضاء

الدورمنالشركاتبھذهالمستثمرونلمسھلماوانمافراغ،منیأِتلمبالطبعوھذا.تنفیذیین" 11

القراراتكاتخاذالنواحي.جمیعمنالمستقلاالدارةمجلسلعضووالفعالالجوھري

مناماتتكونقدالتيالمخاطرمنوالحدوسیاساتھا.الشركةاھدافورسماالستراتیجیة

اماماالعلىھينسبتھمجعلمماقصد.دوناوبقصدالتنفیذسوءمناوالمتخذةالقرارات

اعضاء المجلس اآلخرین.

24،السعودیةاالقتصادیةمالصحیفةاإلدارة"،مجلسفيالمستقلالعضو"لغزالسمیران،دالل11
م.14/3/2020الدخولتاریخم10/2019/

التعاونمنظمةعامة،نسخةالشركات،حوكمةبشأنوالتنمیةاالقتصاديالتعاونلمنظمةالتوجیھیةالمبادئ10
66https://www.oecd.orgصم،2015العربیة،الترجمة،OECDوالتنمیة،االقتصادي

(OECD(والتنمیةاالقتصاديالتعاونمنظمة9 Principles and Annotations on Corporate
Governanceللحوكمةاألساسیةللمعالمتحدیدھافيواسعةشھرةعلىالحائزةالمنظماتمندولیةمنظمةھي

بھا،للعملتسعىالتيالدوللغالبیةمرجعیةلتكونالحوكمةلمبادئوترسیخھاجدیداً،قانونیاًنظاماًباعتبارھا
تقبلالتيالمتقدمةالبلدانمنمجموعةمنالمنظمةتتكونالتجاریة.التبادالتوإنعاشاالقتصادیةالتنمیةھدفھا
حلتانبعدم1961سنةسبتمبرمن30فيالمنظمةأنشأتالحر،السوقواقتصادالتمثیلیةالدیمقراطیةمبادئ
مشروعإدارةعلىللمساعدةم1948سنةأسستالتي)OEEC(األوروبياالقتصاديالتعاونمنظمةمحل

غیربلدانعضویتھالتشملتوسیعھاتمفترةوبعدالثانیة.العالمیةالحرببعدأوروباإعمارإلعادةمارشال
أوروبیة.
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اإلدارةمجلسعضوعالقةعلىكذلكتعتمداإلدارةمجلسعضواستقاللیةأنكما

األعضاءبینالزمالةعلىالقائمةالعالقاتذلكفيبمااآلخرین.المستقلینباألعضاءالمستقل

مستقلعضویقومكأنللمساھمین.ووالئھالعضو،موضوعیةعلىتؤثرقدوالتيأنفسھم،

االستقاللیةیفقدممامستقل.كعضوالسابقینزمالئھأحداوالمعارفاواالصدقاءأحدبترشیح

جوھرھا.

لعوارضبالكاملالشركاتحوكمةالئحةمنالعشرونمادتھالسعوديالمنظمأفردوقد

عضوفيتوافرهالالزماالستقاللمع"یتنافىنصھمافیھاذكروقدالذكر.اآلنفةاالستقالل

علىكثیرةأمثلةالمنظموضعفقد..."الحصر_الالمثالسبیلعلى–المستقلاالدارةمجلس 12

یتركالحتىالحصر-الالمثالسبیل-علىبنصھیقیدھالملكنھالشائعة،االستقاللعوارض

یتنافىماكلببساطةفھيحصرھا.یمكنالاالستقاللفعوارضالبعض،یستغلھابالنظامثغرات

مع االستقالل (التام) لعضو مجلس اإلدارة المستقل.

خاللمنالمستثمرینلكافةوالمرضيوالصحیحوالكاملالتاماالستقاللیتحققكما

كبارمنأيأولبنوكممثلینوجودوعدمبالشركة.مرتبطینغیرخارجینمراجعین"وجود

بدوراإلدارةمجلسوقیامالمسئولیة.عنالمحاسبةخاللومناإلدارة.مجلسفيالدائنین

ومستقلینموظفینغیرإدارةومجلسأعضاءوجودوكذلكتنفیذي،بدورقیامھمنأكثرإشرافي

أعضاءعددنصفالموظفینغیرالمستقلیناإلدارةمجلسأعضاءعددیكونوأنتماما،

اإلدارةمجلسأعضاءقدرةخاللومناإلدارة.مجلسفيأجانبووجوداألقل،علىالمجلس

كذلكعملھم،وتراجعالخارجیینالمراجعینترشحمراجعةلجنةووجودفعال،بتدقیقالقیامعلى

13.المحاسبیة"وجود لجنة مراجعة تشرف على المراجعة الداخلیة واإلجراءات

الذیناألفرادضدفعالبشكلرادعنظامخاللمنكذلكالتاماالستقاللویتحقق

تسمحآلیاتووضعاإلدارة.تجاوزاتحالةفيالالزمةاإلجراءاتواتخاذحدودھم.یتجاوزون

مجلسأعضاءقبلمنالتعامالتوعدالةوشفافیةاللجان.وأعضاءالتنفیذیینالموظفینبعقاب

لكفاءتھ وفعالیتھ.اإلدارة. وحجم مجلس اإلدارة المتوازن وبالقدر الذي یكفي

.66صسابق،مرجعوالعشرین،الواحدالقرنفيالشركاتحوكمةالدولیة،المشروعاتمركز13
مرجع سابق.الفقرة (ج) من المادة العشرون من الئحة الحوكمة السعودیة،12
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المبحث الثاني

شروط عضویة مجلس إدارة شركة المساھمة في النظام السعودي
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مجالسعضویةیتولىفیمنخاصةومواصفاتشروطاًالمساھمةشركاتتتطلب

الخططتنفیذأجلمنالكثیرعلیھیعولالذيالراسخالركنتمثلالشروطوھذهإدارتھا،

لھذه الشركات.واالستراتیجیات الموضوعة المستھدفة في النظام األساس

المطلبینخاللمنتوضیحھاالباحثسیتناولالشروطھذهوألھمیةذلكضوءفي

التالیین:

المطلب األول

الشروط الموضوعیة ألعضاء مجالس إدارة شركات المساھمة

إدارةیتولىالذياألعلىاإلداريالجھازھوالعامةالمساھمةشركةإدارةمجلس

واختصاصاتھصالحیاتھاإلدارةمجلستجاوزفإننشاطھا.علىویھیمنالمساھمةالشركة

النھایةفيوینصبوالمساھمینبالدائنینالضررإلحاقإلىیؤديلھالمرسومالھدفعنوخرج

على اإلضرار باالقتصاد الوطني ككل.

التنفیذیةوسیاستھاللشركةاالستراتیجیةاالھدافرسمھياإلدارةمجلسومھمة

توصیاتمنتوجھاتھاالدارةمجلسویستمدالشركة.انشئتاجلھمنالتيالھدفالىللوصول

انتابالذيالضعفإزاء"ولكنبالشركة.العلیاالسلطةتعتبروالتيللمساھمینالعمومیةالجمعیة

اتخاذومركزالشركة،إدارةفياألوفرالنصیبصاحباالدارةمجلسأصبحالجمعیاتھذه

ومصالحألغراضمالءمتھاوفقالشركةفياألموردفةبتسییرالمتعلقةالقراراتمنالكثیر

14.الشركة وفیھ تتركز وتتوحد سلطة اإلدارة"

وازدھارالشركةنجاحفياالدارةمجلسأعضاءیؤدیھالذيالدورألھمیةوبالنظر

فيتتوافرأنیجبفإنھلذلكالشركاتوحوكمةالنظامظلوفيوخسارتھا،فشلھاأونشاطھا

الشروطإلىإضافة(القانونیة)الموضوعیةالشروطمنعدداًاإلدارةمجلسلعضویةالمترشح

ومن أھم ھذه الشروط:االتفاقیة التي یتم النص علیھا في النظام األساسي للشركة

دراسة،اإلدارةمجلسقراراتعنالمساھمةشركةإدارةمجلسأعضاءمسؤولیةالحبیني،محمدفھد14
103صم)،2012د.ط،الوطنیة،الكویتمكتبة(الكویت:مقارنة،
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الشرط األول: تملك أسھم في الشركة

مالكاًاإلدارةمجلسعضویكونأن"یجبعلىالقدیمالسعوديالشركاتنظامنص 15

یوماثالثینخاللاألسھمھذهوتودعلایر،آالفعشرةعنقیمتھایقلالالشركة،أسھممنلعدد

مسئولیةلضماناألسھمھذهوتخصصالتجارة،وزیریعینھاالتيالبنوكفيالتعیینتاریخمن

المحددةالمدةتنقضيأنإلىللتداولقابلیتھاعدممعإیداعھایستمرولذلكاإلدارةمجلساعضاء

16.والسبعین من نفس النظام"لسماع دعوى المسئولیة المنصوص علیھا في المادة السابعة

السعوديالشركاتنظاممنوالسبعونوالسابعةوالستونالثامنةالمادتیننصووفق

عضوقبلمنتقدمالتياألسھم"ھيالضمانبأسھمالمقصودفإنم1965عامالصادرالقدیم

أوالمسئولیةدعوىلسماعالمحددةالمدةتنقضيأنإلىللتداولقابلةغیروتظلاإلدارةمجلس

بالمجلس،عضویتھمدةخاللاإلدارةمجلسعضومسؤولیةلضمانالدعوىفيیفصلأنإلى

أنشكوال.الشركة"أعمالعنوالغیرالشركةقبلمسئولوناإلدارةمجلسأعضاءألنوذلك 17

اإلدارةحقايالشركة.بملكیةاالدارةمجلسعضوارتباطمبدأتحقیقفيأھمیةالشرطلھذا

الوجھ الالزم.بملكیة رأس المال وضمان الجدیة في إدارة الشركة على

عامالصادرالجدیدالسعوديالشركاتنظامفيالشرطھذاعلىالنصیتملمحینفي

التيالمسئولیةضمانأسھمامتالكشرطإلغاءتمحیثمماثل،نصمنخالیاجاءالذيم2015

ھوذلكمنالھدف"ولعلم.1965عامالصادرالقدیمالسعوديالشركاتنظامعلیھاینصكان

أصحابعلىالشركاتإدارةحكروعدمالضمانأسھمیملكونالالذینخبراتمناالستفادة

امتالكاشتراطالفقھمنجانبأید"فقدالرأيھذایخالفمنھناككانوإن.األموال"رؤوس 18

مجلسعضوقبلمناالداءفيالحرصلضمانوذلكاالسھم،منعدداالدارةمجلسعضو

یؤديقدالشرطھذاتوافراستلزامعدموإنالشركة.ادارةفياھمیةمنالمركزلھذالمااالدارة

سابق،مرجع،اإلدارةمجلسقراراتعنالمساھمةشركةإدارةمجلسأعضاءمسئولیةالحبیني،محمدفھد18
.60ص

(الریاض:مقارنة،دراسة،المساھمةالشركةفياإلدارةمجلسأعضاءعلىالرقابةالبلوي،عوضصالح17
.29صھـ)،1433

م1965عامالصادرالقدیمالسعوديالشركاتنظاممنوالستونالثامنةالمادة16
م1965لعامالموافقھـ17/3/1385وتاریخ6رقمالملكيبالمرسومالصادرالسعوديالشركاتنظام15
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مصلحةصاحبعادةیكوناالسھممنمعینعددیمتلكمناناذبالشركة.الضررإلحاقالى

تشكلانمااالسھمتلكانكمابأدائھ،واالرتقاءالشركةبمصلحةالنھوضعلىیحفزهوبما

اخاللھحالةفياالدارةمجلسعضولھایتعرضقدالتيالمسؤولیةازاءحقیقیةضمانة

19.بواجباتھ"

منفھمللمساھمین.العامةالجمعیةالىاالولبالمقامیعودالشرطھذاانالباحثویرى

مناعضاءبتعیینیقومواأنبیناالختیارحریةفلھماإلدارة.مجلساعضاءباختیاریقومون

النظامصدورعندكبیراًمبلغاًكانلایرآالفعشرةمبلغانوالحقیقةغیرھم،منأوالمساھمین

تشترطتعدلموعلیھكذلك.یعدلمالجدید،النظامصدورعندم2015عامفيأمام.1965بالعام

الفقھمنآخرجانبیرىحین"فيالمساھمین.مناالدارةمجلسعضویكونانالشركات

حتىالشركة،فيأسھماًیملكونالالذینالخبرةذويمنلالستفادةالشرطبھذاالتقیدعدمأھمیة

األوفقوأناإلدارة.مجلسعضومسؤولیةضمانناحیةمنفعالیتھعدمرغمالشرطھذایقفال

الشركةنظامفيتحدیدهیمكنأكبرجدیةفیھتتوافرحیثاألسھمھذهغیرآخرضمانعنالبحث

20.األساسي"

مفسرةتأتيالالئحةأنذلكالشرط.ھذاتشترطفلمالسعودیةالشركاتحوكمةالئحةأما

أساسیةومبادئأصولیةقواعدمنعلیھنصماتنفیذلتیسیرالنظامعلیھنصلماوموضحة

التمھیدي من ھذه الدراسة.مقررة للحقـوق والواجبات كما سبق اإلشارة إلیھ في الفصل

لشرط الثاني: اإلفصاحا

الكامل،الوضوحسیاسةإداراتھامجالسفيممثلةالشركة"اتباعبأنھاإلفصاحیُعرف

یقصدوالالشركة،فياألطرافجمیععلیھاتعتمدالتيالمھمةالمالیةالحقائقجمیعوإظھار

إلىمعناهیمتدبلعلیھا،باالطالعوالسماحوالمعلوماتالبیاناتتوفیرمجردفقطباإلفصاح

(الریاض:مقارنة،دراسة،المساھمةالشركةفياإلدارةمجلسأعضاءعلىالرقابةالبلوي،عوضصالح20
.30صھـ)،1433د.ط،واالقتصاد،القانونمكتبة

للنشرالثقافةدار(عمان:مقارنة،قضائیةفقھیةدراسةالتجاریة،الشركاتفيالوسیطالعكیلي،عزیز19
.283صم)،1،2007طالتوزیع،
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المساھمینعلمإلىدوریةبصفةوتوصیلھاالمعلوماتوتلكالبیاناتھذهبتقدیمالشركةتعھد

21.والجمھور لكي یستفید منھا الجمیع"

فاإلفصاحبكثیر،ذلكمنأبعدھووإنماوالحسابات،المالیةباألمورفقطلیسواالفصاح

مجلسرئیساومساھماًالغیرھذایكونوقدذكرھا،النظاماوجبللغیرمھمةمعلومةكلیشمل

ادارة او عضو مجلس ادارة او غیرھم.

فيیرغبمن"علىواالربعونالخامسةالمادةفيالشركاتحوكمةالئحةنصتوقد

حاالتمنأيعنالعامةوللجمعیةللمجلسیفصحأناإلدارةمجلسلعضویةنفسھترشیح

22.تعارض المصالح -وفق اإلجراءات المقررة من الھیئة-"

مباشرةغیرأومباشرةمصلحة"وجودعناالفصاحوجوبعلىالمادةنفسنصتكما

فياشتراكھإدارتھا.لمجلسالترشحفيیرغبالتيالشركةلحسابتتمالتيوالعقوداألعمالفي

واألعمال.تزاولھ"الذيالنشاطفروعأحدفيمنافستھاأوالشركة،منافسةشأنھمنعمل 23

أوفردیةمؤسسةالعضو"إنشاءمنھاعدیدهصورلھنشاطاتھاأحدفياوللشركةالمنافسة

األعمالھذهفيیدخلكماالشركة،نشاطنوعمننشاطاًتزاولنوعھاكانأیاشركةفياشتراكھ

أوونوعھا،الشركةھذهشكلعنالنظربغضمنافسة،شركةأوفردیةمؤسسةإدارةتولیھ

مشابھاًنشاطاًتزاولمنشأةأوشركةعنمستترةأوظاھریةتجاریةوكالةعلىالعضوحصول

24.أو منافساً أو تتاجر في أحد فروع نشاط الشركة"

إلىتؤديقدالتيالحاالتعنالدائم"باإلفصاحذاتھاالالئحةأكدتھماذلكسبقوقد

عنلإلفصاحواضحةإجراءاتوفقالتعارض"ھذاوقوععندأوالمصالحفيتعارض 25

الالزمة.تعارض لھذه المصالح والحصول على الترخیص أو الموافقة

بالنصالسعوديالشركاتنظامعلیھاأكدالتيالشروطمنالشرطھذاأنإلىیشار

فيإلیھاالمشارمصلحتھعناإلفصاحعنالمجلسعضوتخلفحال"فيأنھعنصراحة

الحوكمة السعودیة، مرجع سابق.الفقرة الرابعة من المادة الثالثة واالربعون من الئحة25

ھـ)،4،1417طالوطنیة،فھدالملكمكتبة(الریاض:،السعوديالتجاريالقانونالجبر،حسن،محمد24
.330ص

المرجع السابق.23
مرجع سابق.المادة الخامسة واالربعون من الئحة الحوكمة السعودیة،22

والتوزیع،للنشرأسامةدارعمان:(سلطنةعمان،سلطنةفيالعامةالمساھمةالشركةحوكمةالفلیتي،سالم21
.95صم)،2010
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مصلحةذيلكلأوللشركةجازالشركات،نظاممنوالسبعینالحادیةالمادةمناالولىالفقرة

منفعةأوربحأيبأداءالعضوإلزامأوالعقدبإبطالالمختصةالقضائیةالجھةأمامالمطالبة

26.تحققت لھ من ذلك"

یقومواأنومستقلینتنفیذیینوغیرتنفیذیینمنالشركاتادارةمجلسأعضاءوعلى

ثقةوبكلعنھااإلفصاحاالساسالشركةنظامأوالشركاتنظامیطلبمعلومةكلعنباإلفصاح

الالزمبالدوریقومواادارتھامجلسواعضاءالشركةیجعلالحقیقيفاإلفصاحوشرف.وامانة

المساءلةذلكیجنبھمكماالمساھمین،مصلحةفیھلمااھدافھالتحقیقالشركةلقیادةوالفعال

بعضو مجلس اإلدارة.القانونیة التي من شأنھا أن تھز ثقة الشركة ومساھمیھا

وجبمستقالً،وكونھومھارات،خبراتمنیحملھلماالمستقلاالدارةمجلسوعضو

وجودمنیمنعالمثالًفالنظامالبنود.منالكثیرفياألعضاءمنغیرهمنأكثراالفصاحعلیھ

الوكذلكالمستقل.اإلدارةمجلسعضوعلىیمنعھاولكنھوالمالك،االعضاءبینقرابةعالقة

اإلدارةمجلسعضویمنعلكنھالشركة،أسھممنأكثراو%5تملكمنالمالكباقيیمنع

األعضاء.باقيمنبكثیرأكثرالمستقلاإلدارةمجلسعضومنالمطلوبفاإلفصاحالمستقل.

سواء تنفیذیین او غیر تنفیذیین.

الشرط الثالث: أال یكون موظفا عاما

یكونأالالشركةإدارةمجلسلعضویةیترشحفیمنتوفرھاینبغيالتيالشروطمن

فقدالشركات.إدارةمجالسعضویةوبینالعامةالوظیفةبینالجمعیجوزالحیثعاماً.موظفاً

قبولأوالشركاتتأسیسفي"االشتراكالموظفعلىالسعوديالمدنیةالخدمةنظامحظر

الحكومةمنمعیناكانإذاإالتجاريمحلفيأوفیھاعملأيأوإدارتھامجالسعضویة

أوقاتغیرفيالخاصالقطاعفيبذلكاإلذنالوزراءمجلسیصدرھاالئحةبمقتضىویجوز

27.الدوام الرسمي"

وتاریخ)49(م/رقمالملكيبالمرسومالصادرالمدنیةالخدمةنظاممنعشرالثالثةالمادةمن(ب)الفقرة27
ھـ.10/7/1397

الشركات السعودیة، مرجع سابق.الفقرة الثانیة من المادة الواحدة والسبعون من نظام26
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الشركاتإدارةمجلسوعضویةالشورىمجلسعضویةبینكذلكالجمعیجوزوال

بأعضاءالنأيبھدف"وذلك.السعوديالشورىمجلسنظاممنالتاسعةالمادةنصحسب 28

والصالحللعضوالخاصةالمصالحلتضاربومنعاالنفوذ،استغاللمظنةعنالشورىمجلس

29.العام القائم علیھ بحكم عضویتھ في مجلس الشورى"

عدةلھعامبشكلالخاصبالقطاعالعملمنالعامالموظفحظرانالباحثویرى

مزاحمةعدمھيالثاني،أماأفضل.بشكلالعامبالقطاعوظیفتھألداءسیتفرغانھفأولھاأوجھ.

الموظفین بالقطاع الخاص، أي للحد من البطالة.

وبینالمساھمةشركاتإدارةمجلسعضویةبینالجمععدمشرطأنالباحثیرىكما

ومنعاًللشبھاتودرءاًالمساھمة،شركاتمختلفبینوالعدالةالتكافؤمبدأیتیحالعامةالوظیفة

التيالشركاتحوكمةمبادئمعیتماشىوذلكالشركات.إدارةفيالسیاسيالنفوذالستغالل

بالقطاعوظیفتھاالدارةمجلسعضویستغلفقدوالشفافیة.والمساواةالعدالةمبادئوترسختؤكد

قدأومعھا.التعاقداتإبراماوالحكومیة.واجراءاتھاالشركةاموركتسھیلشركتھ.لصالحالعام

معنیةالحكومیةوظیفتھكانتانوتجاوزاتھامخالفاتھاعنبالتغاضيویقومبكثیر،ذلكعنیبعد

بالرقابة علیھا.

اناشترطولكنھبذلك،اإلذنعلىالحاصلیناستثنىانھإالدائماً،كانوإنالحظر،وھذا

ویرىالرسمي.الدواماوقاتوخارجالخاص)القطاع(فيادارةمجلسكعضوعملھیكون

اجماليمن%90یقاربماتشكلبالمملكةالعائلیةفالشركاتبمحلھ.االستثناءھذاانالباحث

م.2019لعامالریاضتجارةلغرفةاالعالميالمركزاحصائیاتحسببالسعودیةالشركاتعدد

كأعضاءبتوظیفھمترغبوشركاتھمالعام،بالقطاعیعملونالشركاتھذهمالكيأبناءمنوكثیر

ربما إلدارتھا مستقبالً.مجالس إدارات لقیادة شركاتھم العائلیة، واكتساب الخبرات

بدعماالستمراریةعلىالعائلیةالشركاتیساعدبذلكالمدنیةالخدمةنظامواستثناء

اقیمتالعالمیةالشركاتألحدىندوةوحسبككل.الوطنياالقتصادوبالتاليالخاص،القطاع

مستوىعلىالعائلیةالشركاتانعلىأكدتبنفسيحضرتھام1998عامبألمانیانورنبرجفي

.332صسابق،مرجع،السعوديالتجاريالقانونالجبر،حسنمحمد29
ھـ.27/8/1412وتاریخ)91(أ/الملكيباألمرالصادرالشورىمجلسنظام28
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الشركاتمن%5مجردانھايالثالث.بالجیل%95والثاني،الجیلفي%50منھایندثرالعالم

بتحویلالندوةأوصتلذاجداً.ضئیلةنسبةوھذهالثالث.للجیلستستمرالیومالقائمةالعائلیة

فيسیصباالستثناءھذاووجوداستمراریتھا،لضمانمساھمةشركاتالىالعائلیةالشركات

مصلحة الشركات العائلیة بالمقام االول.

الشرط الرابع: النزاھة واألمانة

مجلسعضوفيتتوفرأنیجبالتيالموضوعیةالشروطضمنمنالنزاھةشرط

قضائي.بحكمالخاصةأمانتھموقلةسیرھمسوءثبتلمنالشركةإدارةإیكالیعقلفالاإلدارة.

استعمالوسوءوالنصبالتزویرأوالسرقة،أواالختالسأوالرشوةاوبالشرف،مخلةكجریمة

مخلةأخرىجریمةأيأواعتبارهلھیردولمإفالسھأعلنكمنأوالكاذبة،والشھادةاألمانة،

نظامعلیھانصالتيالجرائمتلكالجرائمھذهضمنو"یدخلالعامة،واآلدابالعامبالنظام

والتصرفاتاألعمالمنالعدیدتجریممنالسوقسلوكیاتوالئحةالسعوديالمالیةوزارة

الداخلیة،بالمعلوماتالمتعلقةالجرائمالمالیة،السوقفياالحتیالجرائموھي:والممارسات.

الجرائمتلكألحدىاألعضاءأحدارتكابعلىویترتبالمالیة.باألوراقالمتعلقةالبیاناتجرائم

أنیشترط"فالدائم،الشرطوھذا.المساھمة"شركةإدارةمجلسفيللعضویةأھلیتھعدم 30

شرطھوالشرطفھذااإلدارة،مجلسلعضویةالشخصانتخابأوتعیینقبلواقعةالجرائمتكون

31.استمرار البد من توافره طوال مدة العضویة بالمجلس"

شركةإدارةمجلسعضویةیتولىفیمنالواجبةالشروطأھممنالشرطفھذاإذن

األمانة،أوبالشرفالمخلةالجرائممنجریمةفيبعقوبةعلیھمحكومایكونأالوھوالمساھمة،

وھياإلدارة،مجلسعضوانتخابأوتعیینعنالمسئولةھيبالشركةالعمومیةالجمعیةأنذلك

كانسواءشخص،بأيالكاملةالثقةتتوافرلمفإذاللشركة.المصالحورعایةالسلطاتمصدر

الدكتوراه،درجةلنیلمتطلب(بحث،المساھمة"شركاتفياإلدارة"مجلسعلي،محمدأحمدحسنأماني31
.345صم)،2002مصر،سویف،بنيفرعالقاھرة،جامعةالحقوق،كلیة

.13صم)،1،2008ط(الریاض:السعودي،النظامفيالمالیةالسوقجرائمالبجاد،ناصرمحمد30

19



ً منھيالعمومیةالجمعیةفإنعلیھ،محكومغیرأوبالشرفمخلةبجریمةسابقاًعلیھمحكوما

تمتنع عن تعیینھ كعضو في مجلس االدارة.

م1965عامالصادرالقدیمالسعوديالشركاتنظامعلىاالطالعخاللمنویالحظ

جوازعدمشرطعلىبصراحةالنصمنخلوھمام2015عامالصادرالجدیدالشركاتونظام

الماسةالجرائمأحدفيجنائیةبعقوبةعلیھحكممنلكلالمساھمةشركةإدارةمجلسعضویة

یجبكانحیثالجنح.اوالجرائممنوغیرھاالتزویرأوالنصبأوكالسرقةواألمانةبالشرف

بشأنوھوالشرطھذااالعتباربعینیأخذأنالمنظممنونأملنصاً.إلیھایشیرأنالمنظمعلى

العربیة.تعدیل أحكام نظام الشركات أسوة بما ھو سائد في التشریعات

الشرط الخامس: األھلیة

قدرةھيأوقانونا،بھایعتدإرادةإصدارعلىالشخص"قدرةبأنھااالھلیةتُعرف

32.الشخص على مباشرة التصرفات القانونیة لحساب نفسھ"

وإذاتصرفاتھ،نتیجةوتحملمھامھلمباشرةأھالالفردیكنلمإذاأنھالباحثویرى

یستطیعلنبالتاليفإنھالرشد،سناكتمالعدمأوسنكصغراألھلیةشروطمنأيعنھانتفت

لسوء تصرفاتھ وقلة خبراتھ.تأدیة ما یوكل إلیھ من مھام ویصبح أكثر ضرراً نتیجة

صفات"األھلیةأننستنتجأننستطیعاألھلیةتعریفخاللمنالمفھومھذاووفق

لثبوتالشخصیتھیأالتكاملفبدایةوعقالً.جسًماإنسانيتكاملمراحلفھيلألشخاص.تكاملیة

مداركھكسائرتدریجیاًوتتسعتنموكالظلفھيعلیھ؛الحقوقلثبوتثمومنلھ،الحقوق

اإلنساني؛التكامللمراحلتبعادرجاتھالتعییننفسھللشارعكلھذلكتقدیرویرجعكماالفطریة؛

33.فھو في كل مرحلة أھل لبعض األحكام أو التبعات دون بعض"

موادهنصوصبینیتضمنلمالسعوديالشركاتنظامأنإالالشرطھذاأھمیةورغم

فيتعیینھیتمفیمنتوافرھایجبالتيالھامةالموضوعیةالشروطمنكونھرغماألھلیة،شرط

.785ص،2جم)،2،2004طالقلم،دار(دمشق:،العامالفقھيالمدخلالزرقا،أحمدمصطفى33
.62صسابق،مرجعالقانون،معجمالعربیة،اللغةمجمع32
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قادرایكونحتىاألھلیةكاملاإلدارةمجلسعضویكونأنالطبیعيفمنالشركة.إدارةمجلس

على إدارة شركة عمالقة مثل شركات المساھمة.

اإلدارةبأسالیبوالدرایةالخبرةمنشيء"توافرھيالشرطھذامنالحكمةولعل

المسئولیةتحملعلىالقدرةإلىباإلضافة.الشركة"مصالحرعایةعلىوالحرصالسلیمة 34

والتغلب على ضغوطات العمل.

المساھمةشركاتإدارةمجلسعضوفيیشترطأنالسعوديالمنظمعلىنقترحعلیھ،

األعباءألھمیةالعمر،منوالعشرینالحادیةسناتمامھالسعوديبالسوقالمدرجةالعامة

خبرةمنبھالمنوطالعملطبیعةتتطلبھومااالدارة،مجلسعضوعاتقعلىالملقاةوالواجبات

عضویةیتولىأنیتصوروالیعقلفالالعمل.وضغوطالمسئولیةتحملعلىوقدرةودرایة

منالنوعھذاإدارةفيالكافیةوالدرایةبالخبرةیتمتعونالأشخاصالعامةالمساھمةشركة

ضمنوإبرازهالشرطھذاإدراجأھمیةالباحثیرىلذاالكبرى.العامةاالقتصادیةالشركات

الشروط ألعضاء مجالس إدارة شركات المساھمة العامة.

الشرط السادس: اإلقرار الكتابي

ألثر قانوني على عاتق منیعرف اإلقرار قانوناً بأنھ "اعتراف مقصود بواقعة منتجة

35.یصدر منھ االعتراف"

عندإلثباتھاالحقوق،توثیقفيعلیھیعتمدالذي"الخطبأنھاقانوناًالكتابةوتعرف

36.الحاجة إلیھا"

عضووموافقةقبولبأنھالمساھمةبشركاتالكتابياإلقرارتعریفالباحثویستطیع

التيالشركاتوأسماءالذاتیةوسیرتھوجنسھسنةفیھمثبتاًالتعیین،قبولھعلىاإلدارةمجلس

زاول فیھا العمل من قبل للرجوع إلیھا وقت الحاجة.

.25صم)،2005الجوزي،ابندار(القاھرة:والعقود،بالكتابةالتوثیقمطاوع،حسین36
.54صسابق،مرجعالقانون،معجمالعربیة،اللغةمجمع35

واإلنجلیزي،واألردنيالمصريالقانونبینمقارنةدراسةالمساھمة،الشركاتتصفیةاإلبراھیمي،مروان34
.260صم)،2000مصر،القاھرة،العربیة،والدرسالبحوثمعھددكتوراه،(رسالة
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عضویتھبشروطیتعلقمالكلالكاملاالفصاحعلىاالقراریحتويأنباإلمكانكما

مخلقضائيحكمبايعلیھیحكملموانھالعام.بالقطاعوظیفةايیشغلالوأنھبالمجلس.

للحصولاھلیتھكمالعنكتابةاالقراروكذلكالنزاھة.شروطمنوغیرھااالمانةاوبالشرف

على ھذا المنصب.

العربیةالتشریعاتباقيدونالمصريالمشرعبھانفردالكتابياالقراروشرط

عضواشخصأيتعیینیجوز"الالمصريالشركاتقانونفيجاءفقدالسعودي.كالمشرع

سنھاإلقرارویتضمنالتعیین،بقبولكتابةیقررأنبعدإالعامةمساھمةشركةإدارةبمجلس

علىالسابقةالثالثالسنواتخاللقبلمنعملأيفیھاتناولالتيالشركاتوأسماءوجنسیتھ،

بصورةالشخصبھیقومعملأيعناإلفصاحذلكفيبماالعمل،ھذانوعبیانمعالتعیین

اإلقراریتضمنكماإداراتھا،لمجلسالمرشحللشركةمنافسةیشكلمباشرةغیرأومباشرة

مجالسعضویةیشغلأوفیھاالعملیزاولالتيوالمؤسساتالشركاتأسماءعناإلفصاح

37.إداراتھا، خشیة تعارض المصالح بینھم"

المطلب الثاني

المساھمةالشروط الوظیفیة والمھنیة ألعضاء مجالس إدارة شركات

غیرالشروطتعنيالمساھمةشركاتإدارةمجالسألعضاءوالمھنیةالوظیفیةالشروط

فیمنتتوافرأنیجبالتيوالقدراتوالمھاراتوالُخلقیةالَخلقیةبالصفاتتتعلقوالتيالقانونیة

الوظیفیةالشروطمنعدداًالشركاتحوكمةالئحةحددتفقدلذاالشركات.ھذهلعضویةیترشح

عضویكونأنیُشترط"علىبالنصذلكواشترطتاإلدارة.مجلسعضوفيتوافرھاالواجب

واالستقاللوالمھارةوالمعرفةالخبرةفیھمتتوافرممنالمھنیةالكفایةذويمناإلدارةمجلس

38.الالزم، بما یمّكن من ممارسة مھامھ بكفاءة واقتدار"

السعودیة، مرجع سابق.الفقرة االولى من المادة الثامنة عشر من الئحة الحوكمة38
م1981لسنة159رقمالمصريالشركاتقانونمنالتسعونالمادة37
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الشرط األول: القدرة على القیادة

وتوجھاتسلوكعلىلیؤثرواالمسؤولونیستعملھالذي"الجسربأنھاالقیادةتُعرف

فیعرفاإلداريالقائداما.الفرد"وأھدافالمنظمةأھدافتحقیقبینبھلیربطواالمرؤوسین 39

الستخدامغالباویلجأانتخابھیتمقدأواالختصاصجھةمنتعینھتمالذيالشخصذلك"ھوبأنھ

السلطةاستخدامإلىأحیانایضطروقدالعاملینسلوكعلىالتأثیرفيالرسمیةغیرالسلطة

40.معا"الرسمیة ونطاق اھتمامھ ینصب على البینة الداخلیة والخارجیة

العملطبیعةمنإدارتھا،یتولىقائدإلىالمساھمةبشركاتاإلدارةتطلبأھمیةوتكمن

جھداًتتطلبالتيبھاالعملبیئةوحساسیةودقةواختصاصاتھا،مھامھاوتشعبالشركاتبھذه

مضاعفا وعمالً متوالیا ویقظة مستمرة وقیادة متمیزة.

الشركةنظامأوالنظامقبلمنللعضوالممنوحةالسلطةھيالنظاممفھومفيوالقیادة

ھوفالتعسفبھا.والتعسفبالقراراتالمنفردةالمطلقةالسلطةتعنيالوالسلطةالداخلي.

بعضلصالحیستعملھاكأنالشركة.صالحلغیرسلطتھاستعمالفياإلدارةمجلس"انحراف

صفةإلىالمشروعةصفتھعنبالتصرفیخرجمماذلكغیرأواالنتقام،بدافعأوأعضائھ،

41.شخصیة بحتة"

المقومات،منالعدیدتتطلباالدارةمجلسلعضوالناجحةالقیادةانالباحثویرى

بعدبعنایةالمدروسةالكافیةالمعلوماتعلىالمعتمدةالصحیحةالقراراتاتخاذعلىالقدرةأھمھا

تتطلب"كمابالقرار.المعنیینالمسؤولینباقيمعاواالعضاءباقيمعبشأنھاوالتشاورتداولھا

إیجادأوماتغیرإحداثفيالقائدبھایتمتعالتيالقدرةوھيالتأثیر،منھاعناصر،عدةالقیادة

أوماتغییرإحداثعلىالقدرةوھووالنفوذ،محددة.أھدافتحقیقنحوباآلخرینتؤثرما،قناعة

الحقوھيالقانونیة،والسلطةالموقع.أوالمركزولیسالذاتیةبالقدرةمرتبطوالنفوذحدوثھ،منع

(الریاض:مقارنة،دراسةالمساھمة،شركةإدارةمجلسألعضاءالمدنیةالمسؤولیةالخضیر،هللاعبدفھد41
.84صه)،1432د.ط،واالقتصاد،القانونمكتبة

.127صم)،2006الجامعي،الفكردار(االسكندریة،اإلبداعیة،اإلداریةالقیادةالصیرفي،محمد40
.18ص،1جم)،2000الفني،لإلنتاجقرطبةالسعودیة،العربیةالمملكةالفعال،القائدالعدلوني،أكرممحمد39
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لھ"المخولةوالصالحیاتمركزهمنمستمدةھناوقدرتھویطاع،یتصرفأنفيللقائدالمعطى

.42

القیادةلعنصرأساسيوبشكلترتكزالتياالداریةالعملیةاھمیةیتبینالمنطلق،ھذاومن

یتمیزأنیجبالناجحوالقائدالخصوص.وجھعلىالمساھمةوبالشركاتعموماً،بالمنشآت

رسمھووالتخطیطوالتنظیم.التخطیطمنیتمكنأنالقائدعلى"فیجبعدة.بصفاتبدوره

عملألداءالمختلفةالبدائلودراسةللوقائع،والتحلیلالدراسةعلىالمبنيالمستقبليالتصور

حدودوفيمعین،وقتفيمعیناھدفالتحقیقالممكنة،البدائلأفضلإلىالوصولثممعین،

األنشطةیحددانببساطةفھوالتنظیمأماالقائمة.والمالبساتالظروفتحتالمتاحةاإلمكانیات

43.في مجموعات عمل متخصصة"الضروریة لخطة الشركة او المؤسسة، ویرتب ھذه األنشطة

فياختلفتوإنوأھدافھا،ومتطلباتھاوالقائدالقیادةتعریفاتمناستعراضھسبقمما

الشخصیةوقوةالقدرةعلىالقائموأساسھامضمونھافيجمیعاًاتفقتأنھاإالألفاظھا

أھدافتحقیقأجلمنحولھمنعلىوالتأثیرالتغییرإحداثمنالقائدتمكنالتيوالموضوعیة

محددة من شأنھا االرتقاء بالمستوى اإلداري في المنظمة.

المھام،وإنجازاألعمالتسییرفيأھمیةلھااإلداریةالمؤسساتفيالقیادةكانتوإذا

تحقیقفيعلیھاالعتمادیتمالذيوالبنیاناألساسبمثابةتعتبرالمساھمةشركاتفيفإنھا

على المنافسة والتفوق والتمیز.أھدافھا المالیة واالقتصادیة والمحافظة على ثباتھا وقدرتھا

الشرط الثاني: الكفاءة

المساھمة،بشركاتاإلدارةمجلسأعضاءفيتوافرھاالواجبالوظیفیةالشروطمن

المھنیةوالمھاراتالعلمیة،المؤھالتاالدارةمجلسعضوفيتتوافربأن"وذلكالكفاءة،

الحالیةالشركةبأنشطةالصلةذاتالعملیةوالخبراتالتدریب،ومستوىالمناسبة،والشخصیة

فيالرغبةعنفضالًالحوكمة،أوالقانونأوالمحاسبةأواالقتصادأوباإلدارةأووالمستقبلیة.

الدولياإلسالمياالتحاد(القاھرة:،والتطبیقاإلسالمي-المنھجالعملواقتصادیاتاإلدارةمدني،عزتاحمد43
.153صد.ت)،للعمل،

،1جم)،2000د.ط،الفني،لإلنتاجقرطبةالسعودیة،العربیة(المملكةالفعال،القائدالعدلوني،أكرممحمد42
.18ص
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الجانب"ذلكبالمھارةویقصدالالئحة.فيالسعوديالمنظمعلیھنصماھذا.والتدریب"التعلم 44

وھؤالءمعینین،اشخاصفيإالتتوفرالقدفنیةقدراتتتطلبوالتيالشركة،أعمالمنالفني

45.غالبا ما یتم االستعانة بھم من خارج المجلس"

المھاراتتلكھيالفكریةوالمھاراتفكریة.مھاراتھناكالفنیةالمھاراتوبجانب

بینماوقراءةاالموروابصاروالتحلیلالتفكیرعلىكالقدرةالعقل.علىاساسيبشكلتعتمدالتي

منمتكاملكجزءالمنظمةإلىوالنظرالرؤیةوضوحوكذلكالعمل.ضغوطوتحملالسطور،

وغیرھاالقائم.النظاموسیاسةأھدافمعوسیاستھاالمنظمـةأھـدافربـطعلىوالقدرةالمجتمع،

تمكنحیثالشجاعة،القائدفيتتوفرأنیجب"كماعقلھ،العضوفیھایستخدمالتيالمھاراتمن

القراراتواتخاذالعملعلىوإقدامھوتھور،اندفاعدونالصعبةالمواقفمواجھةمنالقائد

فيوكفاءتھبنفسھالقائدثقةعلىالسمةھذهوتعتمداألمور،حسمعلىالقدرةكذلكالصحیحة.

عنوالدفاعالتصرفوسرعةالبدائلاختیاروحسنسرعةتقتضيالتياالستثنائیةالمواقف

ثقةلیكتسبالمسؤولیةتحملفیجبصائبغیركانقرارهأنثبتوإذااتخاذه،تمالذيالقرار

46.واحترام اآلخرین"

"القیـامھوواألداءأدائھ.خاللمناالدارةمجلسعضوكفاءةعلىالحكمونستطیع

الكفءالعاملمنأداؤهالمفـروضللمعـدلوفقـاوواجبـاتمـسئولیاتمـنالوظیفـةبأعبـاء

47.المدرب"

والكفاءةبالمھارةیتمتعأنیجبالمساھمةشركاتإدارةمجلسعضوفإنوعلیھ

علىقادراًلیكونالمختلفةالجوانبمعللتعاملیؤھلھبماالفعالوالتنسیقالتنظیمعلىوالقدرة

اتخاذ قرارات سلیمة والمتابعة والمساءلة والتقییم السلیم.

الشرط الثالث: القدرة عل التوجیھ

م)،2،1994طالمصري،الكتابدار(القاھرة:اإلداریة،العلوممصطلحاتمعجمبدوي،زكيأحمد47
.335ص

م)،1،2007طالسابع،اإلصداروالتوزیع،للنشرالثقافةدارمكتبة(عمان:اإلداریة،القیادةكنعان،نواف46
.323ص

مرجع،العامةالمساھمةالشركةإدارةمجلسأعضاءومسؤولیاتواجباتالطراونة،حمدالقادرعبدعادل45
.99صسابق،

السعودیة، مرجع سابق.الفقرة الثانیة من المادة الثامنة عشر من الئحة الحوكمة44
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عملھموتطویروأدائھمكفایتھملدفعسلیماًتوجیھاًالعاملینتوجیھعلىالقدرةمھارةتعد

مجلسأعضاءفيتوافرھاالواجبالوظیفیةالشروطأھممنأھدافھا،وتحقیقبالشركةللنھوض

اناالدارةمجلسعضویةشروطمنأنھعلىالالئحةنصتلذاالمساھمة،بشركاتاإلدارة

والقیادیة،الفنیة،القدراتفیھتتوافر"بأنذلكوعرفتالتوجیھ.علىقادراًالعضویكون

یكونوأنالعمل،بسیرالمتعلقةالفنیةالمتطلباتواستیعابالقرار،اتخاذفيوالسرعةواإلداریة،

48.الواضحة"قادراً عل التوجیھ االستراتیجي والتخطیط والرؤیة المستقبلیة

فقطیتمثلالالمساھمةبشركةاإلدارةمجلسلعضوبالنسبةالتوجیھأنیتبینسبقمما

یتضمنالذيالتنفیذعلىالرقابةإلىذلكیتعدىبلمعینعملإلنجازالعاملینتوجیھفي

تصحیح أي خطأ وتقویمھ في المسار السلیم.

بالعمل،الزمالءكافةمعالجیدالتواصلھوالتوجیھمقوماتأھممنأنالباحثویرى

االھداف.لھذهللوصولبالمؤسسةالعاملینتحفیزیتمالمھام،وتوزعاالھدافتحددانفبعد

الفردقیامالىیؤديأنشأنھمنالذيالمسئولیةتحملمبدأوترسیخالمعنویة،روحھممنوالرفع

باألداء الجید واإلخالص وااللتزام لتحقیق ھذه االھداف.

علیھوالنصالشرطھذاعلىبالتأكیدبالمملكةالشركاتحوكمةالئحةحرصتلذا

الفنیةالكوادرجمیعقبلمنتنفیذھایتمدقیقةوخططرؤیةوفقالعملإنجازفيألھمیتھصراحة

واإلداریة بما یحقق أھداف وطموحات الشركة.

الشرط الرابع: المعرفة المالیة

مجلساعضاءجمیعلدىتوفرھاالواجبالوظیفیةالشروطأھممنالمالیةالمعرفة

"وتعتبرالخصوص.وجھعلىالمستقلاالدارةمجلسعضووعلىالعموم،وجھعلىاالدارة

وتقییموالمراقبةللتحلیلھامةأداةالمساھمةشركاتإدارةمجلسألعضاءالمالیةالمعرفة

عملیةعنعبارةھيالمالي،التحلیلعلىبالقدرةیعرفماأوالمالیةوالمعرفةالمالیة.القرارات

مواطنوعلىلتعزیزیھا،المؤسسةوضعفيالقوةمواطنعلىالتعرفإلىتھدفمنظمة

السعودیة، مرجع سابقالفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر من الئحة الحوكمة48
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واالستعانةالمنشورة،المالیةللقوائمالواعیةالقراءةخاللمنلھاالالزمالعالجلوضعالضعف

49.والمؤشرات االقتصادیة العامة"بالمعلومات المتاحة وذات العالقة، مثل أسعار األسھم،

عامةمساھمةشركةفيادارةمجلسعضووجودیتصورأنیمكنالانھالباحثویرى

والخسائراألرباحلمعرفةوذلكصحیح.بشكلویحللھاالمالیةالقوائمیقرأانیستطیعال

التيالمالیةالقوائممنوغیرھاوالتزاماتھا.ودیونھاللشركة،الماليالمركزوحقیقةوالتكالیف

وقراءةالربحیة،مبدأعلىتنشأعادةًالتجاریةفالشركاتوقراراتھا.الشركةتوجھاتعلیھاتبنى

أسھم الشركة بالسوق.البیانات المالیة ھي المقوم الرئیس للربحیة وارتفاع

ادارتھامجالساعضاءكافةیكونأنمنبدالللربح،الھادفةغیرالشركاتتلكوحتى

غیركانتوإنللشركة،الماليالمركزحقیقةلمعرفةالمالیةالقوائموتحلیلقراءةعلىقادرین

منوالخروجاالفالسثمومنللخسائرتتعرضانتریدالشكوبدونفإنھاللربح،ھادفة

نشاطھا ودعمھا الخیري للمجتمع.

الشرط الخامس: اللیاقة الصحیة

فیمنعامبشكلتوفرھاالواجبالمھمةالوظیفیةالشروطمنشرطاًالصحیةاللیاقةتعتبر

لالستمرارشرطھيبلفحسبذلكلیسالمساھمة،شركاتفياإلدارةمجلسعضویةیتولى

صحیاً،الئقغیروھوومسئولیاتھمھامھاإلدارةمجلسعضویؤديأنیتصورفالالعمل،في

إدارةمجلسعضولدىیكونالبأن"وذلكبنصھاالشرطھذاالشركاتحوكمةالئحةأكدتلذا

قادراًیكونحتىوذلكواختصاصاتھ،مھامھممارسةعنیعیقھصحيمانعالمساھمةشركات

50.على القیام بأعباء وظیفتھ وتأدیة مھامھ بكل قوة ونشاط"

یكونبأنالصحیةباللیاقةالمساھمةالشركاتإدارةمجلسعضوتمتعأھمیةوترجع

منتمنعھقدالتيالمزمنةواألمراضالبدنیةاإلعاقاتمنوسلیماالجسمانيالبنیانصحیح

حد سواء.ممارسة مھامھ حرصاً على مصلحة الشركة والمساھمین على

السعودیة، مرجع سابق.الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من الئحة الحوكمة50
.125صم)،2007البدایة،دار(األردن:،الماليوالتحلیلاإلدارةفيمقدمةشقر،وعامرأیمن،الشنطي49
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منھا،البرءیرجىالحتىوالتيالمزمنة،االمراضتلكاستثناءبالضرورةیعنيوھذا

یسمىماوھوالسكرمرضاوالسن،ككبروواجباتھ.لمھامھأدائھعنالعضوتعیقالولكنھا

معھایتعایشالتياألمراضمنوغیرھاالضغط،مرضأومصابیھ.لكثرةالعصربمرض

عملھ على أكمل وجھ.المصاب بدون أن تظھر علیھ االعراض وتعیقھ عن مزاولة

الشرط السادس: االلتزام بمبادئ الصدق واألمانة والوالء

الئحةفيالواردةالمساھمةبشركاتاإلدارةمجلسألعضاءالوظیفیةالشروطمن

واألمانةالصدقبمبادئاإلدارةمجلسأعضاءمنعضوكل"یلتزمأنھيالشركاتحوكمة

51.الشخصیة"مصلحتھعلوتقدیمھاوالمساھمینالشركةبمصالحواالھتماموالعنایةوالوالء

مستقلة بالالئحة التنفیذیة.وألھمیة ھذا المبدئ اورد المنظم السعودي ھذا الشرط بمادة

52:ویدخل في ذلك على وجھ الخصوص ما یلي

أوال - الشفافیة والصدق:

والصادقالیھ.تدعواالتاریخفجرمنذوالبشریةلإلنسان.المحمودةالصفاتمنالصدق

فتحلیھمصدوقین،یكونوابأنالمطالبةفقطیعنيالاالدارةمجلساعضاءوصدقمؤتمن.انسان

مھنیةعالقةبالشركةاإلدارةمجلسعضوعالقةتكونبأن"وذلكبكثیر.ذلكمنأبعدبالصدق

الشركةمععقدأوصفقةأيتنفیذقبلمؤثرةمعلوماتأيعنلھااإلفصاحعلىتعتمدصادقة،

53.أو إحدى شركاتھا التابعة"

تعتمد"كماالمعنیة.لألطرافافشائھیتطلبمااخفاءوعدمالوضوح،فھيالشفافیةاما

واتباعالمنجزةاألعمالودقةالمختلفة،االنظمةفيالتشریعاتوضوحفيوالصدقالشفافیة

منكبیرةدرجةعلىقراراتاتخاذإلىللوصولوسھلةواضحةإداریةوممارساتتعلیمات

كمایحدث،مالكلحقیقیةصورة"تقدیمالشفافیةتعنيكماوالوضوح"،والدقةالموضوعیة 54

.144صم)،2002والتوزیع،للنشروائلدار(عمان:اإلداریة،التنمیةاللوزي،محمد54
الفقرة االولى من المرجع السابق53
انظر: المرجع السابق52
مرجع سابقالمادة التاسعة والعشرون من الئحة الحوكمة السعودیة،51
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المجالفيالعملمفرداتبشأنالمعلوماتتداولوحریةالموضوعاتمناقشةفيالعلنیةتعني

تسریبوعدمموعده.فيالسنويالتقریرونشربدقة.المالیةاألھدافعنكاإلفصاحالعام

55.السوقیة الحساسة"المعلومات قبل اإلعالن عنھا. واإلفصاح الفوري عن المعلومات

أناإلدارةمجلسعضویةالستحقاقالواجبةالشروطبینمنأنإلىاإلشارةسبقوقد

خیانةأوالنصبأوكالسرقةالشرفتمسبعقوبةعلیھمحكومغیراإلدارةمجلسعضویكون

صراحة،الشرطھذاعلىالنصمنالسعوديالشركاتنظامخلوإلىاإلشارةسبق،كمااألمانة

اإلدارةمجلسأعضاءعلىتحظروالسبعینالواحدةالمادةأننجدنصوصھاستقراءعندأنھإال

الشركةلحسابتتمالتيوالعقوداألعمالفيمباشرةغیرأومباشرةمصلحة"أيلھمیكونواأن

یبلغأناإلدارةمجلسعضووتلزمسنة،كلیجددالعادیةالعامةالجمعیةمنمسبقبترخیصإال

الشركة،لحسابتتمالتيوالعقوداألعمالفيمباشرةغیرأومباشرةمصلحةمنلھبماالمجلس

علىالتصویتفياالشتراكالعضولھذایجوزوالاالجتماع.محضرفيالتبلیغھذاویثبت

فيجاءمافیعتبر.المساھمین"وجمعیاتاإلدارةمجلسفيالشأنھذافيیصدرالذيالقرار 56

واألمانة والموضوعیة.نص ھذه المادة إشارة ضمنیة من المشرع إلى شرط النزاھة

مجلسأعضاءسماتمنوالصدقالشفافیةتكونالتيالشركاتانالمالحظ،ومن

اوالً.نفسھعلىعضوكلرقابةمنناتجوھذاواضحة.كبیرةباستقاللیةبالمقابلتتمتعادارتھا،

التنظیماتفيالعاملون"ویتمتعوكلفة.جھداًاقلككلالمجلسعلىالرقابةتكونثمومن

یعززمماوھذاالوظیفیة؛بواجباتھمقیامھمأثناءأكثرباستقاللیةالمفھوملھذاالمطبقةاإلداریة

یتعلقفیماالعاملینقراراتیجعلالذياألمرالمستمرة؛اإلداریةالرقابةمنبدالًالذاتیةالرقابة

العشوائیةوتجنبوالتكالیف،الوقتتوفیرإلىباإلضافةومصداقیة،شفافیةأكثربأعمالھم

إلىالمتخصصةاإلداریةالوحداتوظائفتطویرإلىیؤديكمااألعمال،تقدیمفيوالفوضى

جھودھيالمبذولةالجھودألنشفافیة؛وأكثرأوضحبشكلوظائفھابأداءتقومعملفرق

57مشتركة لكل أفراد الوحدة اإلداریة".

.163صسابق،مرجعاإلداریة،التنمیةاللوزي،محمد57
مرجع سابقالمادة الواحدة والسبعون من نظام الشركات السعودیة،56

مرجع،السعودياألسھمسوقفيالمدرجةالشركاتفيالحوكمةتطبیقإمكانیةمدىالشعالن،صالح55
.17صسابق،
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ثانیاً- الوالء:

العملفياإلخالصمننوعالمساھمةشركاتفياإلدارةمجلسعضولدىوالوالء

أھدافلتحقیقالجھودأقصىوبذلوتفانوأمانةنزاھةبكلمھامھوأداءبمسئولیاتھوالوفاء

كماالشخصیة.مصلحتھعلوتقدیمھاوالمساھمینالشركةبمصالحواالھتماموالعنایةالشركة

تنطويالتيالتعامالتاإلدارةمجلسعضو"یتجنببأنوذلكالشركات،حوكمةالئحةفيجاء

األحكامومراعاةوإدارةومتابعةالتعامل،عدالةمنالتحققمعالمصالح،فيتعارضعل

ھمأطراف،ثالثبینینشأقدالمصالحھذهوتعارض.المصالح"تعارضبصورالخاصة 58

أصولاستخدام"إساءةالصورتلكبینومنوالمساھمین،اإلدارةومجلسالتنفیذیةاإلدارة

نصوص الئحة حوكمة الشركات.كما جاء فيالشركة وإجراء تعامالت ألطراف ذوي عالقة" 59

ثالثاً- العنایة واالھتمام:

المالیةالسوقونظامالشركاتنظامفيالواردةوالمسؤولیاتالواجباتبأداءوذلك

"الوصفھيفالعنایةالعالقة.ذاتاألخرىواألنظمةاألساسالشركةونظامالتنفیذیةولوائحھما

الشركة،إدارةیتولونممناالدارةمجلسعضولدىتتوفرأنیجبالتيالحالةعلىیطلقالذي

ومساھمیھاالشركةلمصالحواھتمامرعایةمنتحققمامقدارعلىالحكمخاللھامنیمكنوالتي

والممارسةالخبرةمنكبیراًقدراًمعھیتطلبمما.وتنفیذھا"الشركةإدارةأعمالیتولونوھم 60

بتلكجیداإلمامایلمونالذیناإلدارةمجلسمناألعضاءأولئكلغیریمكنوالاإلدارة.وحسن

النواحي أن یعملوا في ھذا المجال.

واألخالقیةالمھنیةبالمعاییریتعلقفیماالشركاتحوكمةالئحةعلیھنصتماذلكومن

وموظفيالتنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاءمنعضوكلعل"التأكیدفیھاجاءوالتي

الشركةمصالحصونشأنھمنماوكلالشركة،تجاهوالوالءالعنایةواجبيببذلالشركة

مرجعالعامة،المساھمةالشركةإدارةمجلسأعضاءومسؤولیاتواجباتالطراونة،حمدالقادرعبدعادل60
.99صسابق،

السعودیة، مرجع سابق.الفقرة (أ) من المادة الثانیة والعشرون من الئحة الحوكمة59
الحوكمة السعودیة، مرجع سابق.الفقرة الثانیة من المادة التاسعة والعشرون من الئحة58
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وتمثیلاألحوال،جمیعفيالشخصیةمصلحتھعلمصالحھاوتقدیمقیمتھا،وتعظیموتنمیتھا

الشركةمصلحةیحققبماوااللتزامالشركة،فيالمساھمینلجمیعاإلدارةمجلسعضو

التيالمجموعةمصلحةولیساآلخرین،المصالحأصحابحقوقومراعاةالمساھمینومصلحة

61.انتخبتھ فحسب"

یكونأنالمساھمةشركاتفيإدارةمجلسعضویعینفیمنیشترطالقولوخالصة

الصحیةواللیاقةالتوجیھعلىوالقدرةوالمھارةوالخبرةوالكفاءةالتأھیلمنعاٍلقدرعلى

والمسؤولیاتالواجباتبأداءوذلكواالھتماموالعنایةواالنتماءوالوالءوالصدقوالذھنیة

أوتجاھلھایمكنالضروریةوصفاتمقوماتككل،وھيولوائحھا.الشركاتنظامفيالواردة

رفعفياإلسھامشأنھمنذلكألناألحوال،منحالبأيالمساھمةشركاتفيعنھااالستغناء

منوذلكالمساھمینمصالححمایةعلىباإلیجابینعكسالذياألمراإلدارة،مجلسفعالیة

الغرض الذي أنشئت من أجلھ.خالل الحفاظ على مصالح الشركة واإلسھام كذلك في تحقیق

مرجع سابق.المادة السادسة والثمانون من الئحة الحوكمة السعودیة،61
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النتائج والتوصیات

النتائج

شركاتفياإلدارةمجلسعضویةفيالشروطأبرزتشكلاالستقاللیةأن.1

التنفیذیة للشركة.المساھمة، ویقصد بذلك استقاللیة مجلس االدارة عن اإلدارة

والئحةالسعوديالنظامفيالمساھمةشركاتفيالمستقلاإلدارةمجلسعضوأن.2

قیامعلىالقادرةالعملیةوالخبراتالكفاءةذويمنیكونأنیجبالشركاتحوكمة

المسائلفيالمستقلالرأيإبداءمناألكملالوجھعلىبمھامھاالشركة

االستراتیجیة.

ایجابیةمردوداتلھالمستقلیناالدارةمجلساعضاءلعددالدنیاالحدودتحدیدأن.3

الشركةوبإدارةاالدارةبمجلسالتنفیذییناالعضاءاستئثاردونبالحیلولةتتمثل

والتحكم بمصیرھا.

نقطةیمثلمستقلینإدارةمجلسأعضاءمنیضمھبماالشركةفياإلدارةمجلسأن.4

اإلدارة التنفیذیة للشركة.التوازن التي تعمل على تحقیق أھداف المساھمین ومتابعة

الشركاتحوكمةلعملیةاألساسيالركنبمثابةومستقلیقظإدارةمجلسوجودأن.5

الذي یضیف أكبر قدر إلى قیمة الشركة.

التوصیات

مجلس ادارتھا.یؤكد الباحث على عدم ترك الشركات التحدید الدقیق لتكوین.1
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تكوینوشروطمعاییرعلىالواضحالنصضرورةالمنظممنالباحثیأمل.2

تكوینیضمنالذيبالشكلالشركاتنظامفيالمساھمةالشركاتإداراتمجالس

ھذهإدارةفيالتوازنیحققونمستقلونأعضاءبینھامنتضمإدارةمجالس

تشكیلذلكفيوبماوواجباتھمبوظائفھماالضطالعمنیمكنھمنحوعلىالشركات

لجانھ.

حسنعلىالقادرةاإلداریةالكوادرإعدادعلىالعملبضرورةالباحثیوصي.3

األزمات،مناآلمنبالخروجیسمىماأوالحرجةاألوقاتفيواالختیارالتصرف

فيیسھمبماالمساھمة،بشركاتالفعالةالمدروسةالقراراتاتخاذتستطیعوالتي

استقرارھا وعدم تعرضھا لإلفالس أو االنھیار.
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