
 

 

 

 

 

 

 

 ميثاق مجلس اإلدارة
املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة املؤسسية للشركات   الحوكمة 

 

 جزء من سلسلة

 أسس الحوكمة املؤسسية الصادرة عن مبادرة بيرل 
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ميثاق مجلس اإلدارة هو عبارة عن سياسة تحدد أدوار ومسؤوليات وسلطات مجلس اإلدارة )سواء بشكل فردي أو جماعي( وإدارته 

 التوجيه واإلدارة والرقابة على املؤسسة.بفيما يتعلق 

 

 

 كيفية استخدام هذه الوثيقة

 من برنامج مبادرة بيرل للحوكمة 
ً
املؤسسية في الشركات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.  يهدف البرنامج إلى تزويد مجتمع يعد هذا التقرير جزءا

ة وبما يالئم الشركات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة باألدوات واملراجع التي تساعدها في تنفيذ مبادئ الحوكمة املؤسسية بفعالية وبصورة عملي

نها.  تعمل مبادئ الحوكمة املؤسسية الداخلية املهيكلة والتي تمتاز بفعالية التكلفة على تعزيز فعالية وإنتاجية ومرونة املتطلبات الداخلية الخاصة بكل م

 األعمال وتسمح للقادة بإحكام السيطرة مع التركيز على متطلبات األعمال الهامة مثل االستراتيجية والنمو.

ية ونوص ي جميع الشركات التي تستخدم هذا النموذج بإجراء تقييم وتعديل مستقل للتفاصيل بما يتماش ى مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها التشغيل

 واالستراتيجية.  

 linitiative.orgwww.pear :ملزيد من املعلومات حول هذا البرنامج، يرجى زيارة موقعنا
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 ميثاق مجلس اإلدارة 

سؤوليات ومبادئ املساءلة الرئيسية املرتبطة بمجلس إدارة الشركة.  برغم أن ميثاق مجلس اإلدارة يختلف من شركة إلى املمجلس اإلدارة  ميثاقيحدد 

 أن أغلب مواثيق مجالس اإلدارة تتناول مجموعة من املوضوعات الهامة مثل مسؤوليات مجلس اإلدارة، وتفاصيل هيكل مجلس اإلدارة، واملزايا إالأخرى، 

 ل الشركة.اي يجب أن يضيفها مجلس اإلدارة إلى أعموالخبرات الت

 

 

هذا الرمز على الجهة يمكنك مسح أو النقر على 

تنزيل نسخة مجانية من نموذج  أجلمن  اليسرى 

 إجراءات األعمال الصادر عن مبادرة بيرل 
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 إرشادات عامة

 املالئمين لالنضمام إلى عضوية مجلس إدارة شركتك.خصائص األشخاص فيما يلي بعض النصائح التي تحدد 

 تلبية ما ينقص الشركة من احتياجات في الوقت الحالي:على األشخاص القادرين عليك إيجاد  ▪

طالق اكتتاب يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة في املجاالت التي تحتاج إليها الشركة بناء على سياق وقطاع أعمالها. فإذا كنت تخطط إل  

ن شخص لديه خبرة في عام مبدئي، عليك تعيين شخص لديه خبرة في هذا املجال، أو إذا كنت ترغب في افتتاح مركز جديد لتجارة التجزئة يتعين عليك تعيي

 مجال املراكز التجارية.

 إيجاد أعضاء من قطاعات أخرى  ▪

ضم أفراد ملجلس اإلدارة من خارج القطاع في دراسة بعض القضايا  يساعدال يجب أن يكون أعضاء مجلس اإلدارة من نفس قطاع أعمال الشركة.  بل 

 امللكية الفكرية للشركة. الخاصة بالتنافسية ويقدم التأكيد والطمأنينة تجاه الحفاظ على

 مكافآت مالئمة ألعضاء مجلس اإلدارة رصد  ▪

وتعزيز مفهوم الوالء  واإلبقاء عليهم يساعد تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في جذب األشخاص ذوي الخبرات والكفاءات لالنضمام إلى مجلس اإلدارة

رسيخ أهداف لدى الشركة. يجب أن يتم وضع هيكل باملكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة بحيث تتوافق مع مصالح األعمال فيما يتعلق بخلق القيمة وت

 واستراتيجيات الشركة قصيرة وطويلة األجل.

 ذوي خبرة في عضوية مجالس اإلدارة أشخاصتعيين  ▪

 لذين شاركوا في السابق في عضوية مجالس إدارة بالخبرة الالزمة ملعرفة ما يلزم تنفيذه في إطار هذا الدور.  يتمتع األفراد ا

 إدارة حجم مجلس اإلدارة ▪

 احرص على تشكيل مجلس إدارة صغير، مع محاولة تشكيل املجلس من عدد فردي من األعضاء لتجنب تساوي عدد األصوات. احرص على استقاللية جزء

 من أعضاء مجلس اإلدارة وعدم ارتباطهم أو تأثرهم بأي من األعضاء البارزين في الشركة. 

 اختر األشخاص القادرين على املشاركة الكاملة ▪

ختيار األشخاص القادرين على تخصيص وقت كاٍف لشركتك وبإمكانهم حضور االجتماعات بشخصهم في حال وجود قضايا هامة أو غير متوقعة متى يجب ا

 ما نشأت.

 


