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مثلــت مشــاركة المــرأة فــي مســيرة التنميــة ركيــزة رئيســية

ويأتــي إصــدار هــذا الدليــل االسترشــادي كمبــادرة جديــدة

فــي بنــاء ونهضــة الدولــة طوال الخمســة عقــود الماضية،

لمجلــس اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين ضمــن جهــوده

وتحــرص قيادتنــا الرشــيدة للدولــة علــى ترســيخ هــذا

الراميــة لتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين فــي كافــة

النهــج الــذي يســتند إلــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص والتــوازن

قطاعــات الدولــة كهــدف اســتراتيجي مــع زيــادة تمثيــل

بيــن الجنســين ضمــن الخطــط االســتراتيجية التــي ترســم

المــرأة فــي المناصــب القياديــة ومراكــز صنــع القــرار فــي

مســتقبل اإلمــارات والهادفــة إلــى أن تصبــح أفضــل دول

القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،بمــا فــي ذلــك التمثيــل

العالــم فــي كافــة المجــاالت.

المناســب فــي مجالــس اإلدارة ،باعتبارهــا المحــرك األهــم

ومنــذ تأسيســه عــام  2015بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،عمــل مجلس
اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين ،علــى ترجمة رؤيــة قيادتنا
الرشــيدة فــي دعــم مكانــة المــرأة وإعــداد كفــاءات وقيــادات
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بالشــركة أو المؤسســة والمحــدد األول لنجاحهــا ،انطالقـ ًـا
مــن مســؤوليتها عــن وضــع الخطــط االســتراتيجية ومتابعة
تنفيذهــا التنفيــذ األمثــل ،كمــا تتزايــد أهميــة هــذا الــدور
إذا مــا وضعنــا فــي االعتبــار أن الشــركات هــي مــن أهــم
دعائــم االقتصــاد الوطنــي.

وطنيــة قــادرة علــى التعامل مع تحديــات الحاضر ومتطلبات

ـا عــن
إن زيــادة تمثيــل المــرأة فــي مجالــس اإلدارة ،فضـ ً

المســتقبل ،مــن خــال مشــاريع ومبــادرات متنوعــة ،بمــا

مــردوده اإليجابــي علــى هــذه المجالــس والمؤسســات

يســهم فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة المتعلقــة بتعزيــز

بشــكل عــام ،وهــو مــا تؤكــده الدراســات المتخصصــة

مكتســبات ودور المــرأة فــي مســيرة التنميــة الشــاملة،

والتجــارب العالميــة ،يعــزز التطــور الالفــت الــذي شــهده

ودعــم تواجدهــا عالميـ ًـا.

ملــف التــوزان بيــن الجنســين فــي الســنوات األخيــرة
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كواحــد مــن الملفــات الهامــة فــي األجنــدة الوطنيــة،

ال يقــل عــن  ،20%مــا يتطلــب تضافــر الجهــود والعمــل

ويســهم أيضـ ًـا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة

ـا عــن
المشــترك لتحقيــق هــذه األهــداف الوطنيــة ،فضـ ً

 2030وترســيخ أســس ومبــادئ الحوكمــة بالدولــة وتعزيــز

دور المــرأة فــي االســتفادة مــن هــذه التشــريعات والــرؤى

ً
عالميــا.
تنافســيتها

الحكوميــة الداعمــة مــن خــال العمــل علــى تعزيــز معارفهــا

ومــن دواعــي الفخــر والســرور أن دولــة اإلمــارات فــي
عــام  2012كانــت أول دولــة فــي المنطقــة وثانــي دولــة
فــي العالــم تصــدر تشـ ً
ـريعا ملزمـ ًـا للمؤسســات والجهــات
الحكوميــة بتمثيــل المــرأة فــي مجالــس اإلدارة بقــرار مــن
ً
مشــكورا مبــادرة “المــرأة
مجلــس الــوزراء ،حيــث تبنــى
فــي مجالــس اإلدارة” التــي أطلقناهــا فــي نوفمبــر
 ،2011بهــدف زيــادة تمثيــل المــرأة فــي مجالــس إدارة

وبنــاء قدراتهــا بمــا يمكنهــا مــن الترشــح واالنضمــام
لمجالــس اإلدارة ،مــع إدراكهــا لمــا يمثلــه ذلــك مــن قيمــة
مضافة ألداء المجالس ومردود الشــركات والمؤسســات،
وال شــك أن المــرأة قــادرة علــى هــذه اإلضافــة لمــا تتمتــع
بــه مــن إمكانيــات معرفيــة ومهنيــة ومــا تتحلــى بــه مــن
مســؤولية وقــدرة علــى مواصلــة مســيرة النجــاح التــي
ميزتهــا فــي كافــة المجــاالت طــوال الســنوات الماضيــة.

المؤوسســات الحكوميــة والخاصــة فــي الدولــة ،كمــا
ً
ً
ملزمــا
قــرارا
أصــدرت هيئــة األوراق والماليــة والســلع
للشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي أســواق المال
برفــع نســبة تمثيــل المــرأة فــي مجالــس إداراتهــا بمــا

منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم
رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين
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يســعدنا أن نطلــق هــذا الدليــل ضمن المبــادرات التوعوية

فهنــاك فوائــد لتمثيــل المــرأة فــي المناصــب القياديــة

والمعرفيــة لمجلــس اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين

أكدتهــا األبحــاث والدراســات المتخصصــة فــي مجــال

لتســليط الضــوء علــى أحــد أشــكال الدعــم االقتصــادي

تميــز المــرأة ،منهــا قدرتهــا علــى إلهــام اآلخريــن ،وتنميــة

للمــرأة والمتعلــق بتمثيلهــا المناســب فــي مجالــس إدارة

األفــراد ،واالتصــال الفعــال ،كمــا أثبتــت أن األداء المالــي

المؤسســات الحكوميــة والخاصــة وانعكاســاته اإليجابيــة

للشــركات التــي بهــا تنــوع بيــن الجنســين فــي مجالــس

العديــدة.

إداراتهــا كان أفضــل مــن الشــركات األخــرى ،وأن الشــركات

وينطلــق اهتمــام المجلــس بتعزيــز هــذا الــدور مــن رؤيــة
قيادتنــا الرشــيدة التــي تعتبــر المــرأة ركيــزة رئيســية مــن
ركائــز نجــاح المجتمــع ومســيرة التنميــة بكافــة أشــكالها،
ومــا تتضمنــه رؤيــة اإلمــارات  2021مــن أهــداف تؤكــد

أداء أفضــل مــن الشــركات التــي تضــم عـ ً
ـددا أقــل
أحــرزت
ً
مــن النســاء فــي عــدد مــن مقاييــس األداء المؤسســي
المســاءلة واالبتــكار ومهــارة القيــادة.
مثــل
َ

علــى رفــع مســتوى مشــاركة المــرأة فــي المجتمــع،

وأكــدت التجــارب أن انضمــام المرأة بشــكل فعــال وإيجابي

الســيما علــى الصعيــد االقتصــادي.

فــي مجالــس إدارات الشــركات بجميــع أنواعهــا وأحجامهــا

فهــذا الدليــل االسترشــادي يتطــرق إلــى أهميــة عضويــة
المــرأة فــي مجالــس اإلدارة بالنســبة لهــا وألداء المجلــس
والمؤسســات واالقتصــاد بشــكل عــام ،ومواصفــات
الشــخص الــذي يترشــح للعضويــة وكيــف يعــد نفســه
معرفيـ ًـا ومهنيـ ًـا لهــذا الــدور الــذي يعتبــر مســؤولية كبــرى
أكثــر منــه تشـ ً
ـريفا ،ومــا يجــب أن يتحلــي بــه مــن ســمات
ومهــارات ومعــارف كــي يكــون إضافــة فــي أداء المجلــس،
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التــي تضــم عـ ً
ـددا أكبــر مــن النســاء فــي المراكــز القياديــة

ً
ً
ً
ومختلفــا إلــى أســلوب اإلدارة،
جديــدا
منظــورا
يضيــف
إضافــة إلــى أن وجــود العنصــر النســائي فــي مجلــس
ً
اإلدارة يــؤدي إلــى المزيــد مــن االســتقاللية ،واالبتــكار،
وتعظيــم أداء الشــركة مــن حيــث القيمــة المضافــة
للمســاهمين ،كمــا أن الحوكمــة اإلداريــة والمجتمعيــة
لــدى الشــركات التــي لديهــا عنصــر نســائي فــي مجلــس
إداراتهــا كان أفضــل مــن الشــركات األخــرى.

كلمة نائبة الرئيسة

دليل استرشادي
لترشح ودخول المرأة
لمجالس اإلدارة

ً
ً
وتنفيــذا
وانطالقــا مــن هــذه الممارســات العالميــة

إداراتهــا عــن  ،20%وهــي خطــوة رائــدة واكبــت اتجــاه

لتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة بتعزيــز الــدور االقتصــادي

العديــد مــن البورصــات العالميــة لتخصيــص نســبة إلزاميــة

للمــرأة ،عمــل مجلــس اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين

مــن عضويــة مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة بهــا للمــرأة

علــى بنــاء شــراكات قويــة مــع الجهــات المعنيــة فــي

أو وضــع نســب استرشــادية لتمثيلهــا.

الدولــة لتفعيــل مبــادرة “المــرأة فــي مجالــس اإلدارة”،
التــي أطلقتهــا حــرم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة،
ســمو الشــيخة منــال بنــت محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
رئيســة المجلــس ،رئيســة مؤسســة دبــي للمــرأة فــي
عــام  ،2011حيــث أبــرم مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة األوراق
الماليــة والســلع فــي عــام  2017لتعزيــز التعــاون وتكثيــف
الجهــود المشــتركة فــي مجــاالت التأهيــل والتثقيــف
التوعــوي وتنظيــم برامــج تدريبيــة وورش عمــل لبنــاء
القــدرات وإعــداد قياديــات مؤهــات للترشــح واالنضمــام

وقــد عــززت هــذه الجهــود المشــتركة للمجلــس والهيئــة
النتائــج المتحققــة فــي القطــاع الحكومــي المترتبــة علــى
القــرار اإللزامــي لمجلــس الــوزراء بضــرورة تمثيــل المــرأة
فــي مجالــس إدارة المؤسســات والهيئــات الحكوميــة
االتحاديــة ،حيــث ارتفعــت نســبة تمثيــل المــرأة فيهــا
إلــى  17%عــام  ، 2018وشــهدت مجالــس إدارة شــركات
المســاهمة العامــة نمـ ً
ـوا فــي التمثيــل النســائي بلــغ 5%
بالشــركات المدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي عــام ،2017
مقابــل  2.49%عــام  ،2016و 1.2%فقــط عــام .2008

لمجالــس إدارة الشــركات ،وبمــا يســهم كذلــك فــي تنفيــذ
قــرار الهيئــة بإلــزام الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة
بأســواق المــال بــأال تقــل نســبة تمثيــل المــرأة بمجالــس

منى غانم المري
نائبة رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين
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الفصل األول

المقدمــة

قطعــت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

األعمــال بالدولــة والــذي ســيفتح المزيــد مــن

نحــو تمكيــن المــرأة بالدولــة

اآلفــاق أمــام دخــول المــرأة فــي مجالــس اإلدارة

وتقليــص الفجــوة بيــن الجنســين مــن خــال

واعتــاء المزيــد مــن المراكــز القياديــة بالشــركات

ً
كبيــرا
شــوطا

العديــد مــن التشــريعات

والمبــادرات التــي

تغطــي كافــة أنــواع المجالــس التــي يمكــن
للدولــة أن تؤثــر فيهــا .بذلــك تكــون البنيــة التحتيــة
التشــريعية معــدة إلســتقبال المزيــد مــن النســاء
فــي مجالــس االدارة.

وال بــد مــن تذكــر أن دخــول مجلــس اإلدارة ألول
مــرة يمثــل تحــدي للرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء،
ومــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك مخــاوف مــن دخول
مجلــس اإلدارة والمشــاركة فــي أعمالــه ،ولكــن

لكــن كل هــذه الجهــود لــن تؤتــي ثمارهــا المرجــوة

ً
ســببا فــي اإلحجــام عــن
المهــم أال يكــون ذلــك

مــا لــم تــدرك المــرأة أهميــة الــدور الــذي يمكــن

خــوض التجربــة بــل بالعكــس ،يجــب أن يكــون ذلــك

لهــا أن تقــوم بــه مــن خــال عضويتهــا بتلــك

ً
ً
جيــدا وأن تمــد نفســها
حافــزا للمــرأة لالســتعداد

المجالــس .وأدراك المــرأة ألهميــة دورهــا ليــس

بالثقــة فــي النفــس والرغبــة فــي اثبــات الــذات.

هــو المحطــة األخيــرة وانمــا البــد أن يتبعه أن تجهز
المــرأة نفســها لإلســتفادة مــن تلــك الفــرص
التــي أوجدتهــا لهــا القيــادة الرشــيدة بالدولــة.
ويتــم ذلــك مــن خــال متابعــة مــا يحــدث علــى
الســاحة االقتصاديــة وســاحة األعمــال بالدولــة
والمنطقــة المحيطــة ،واكتســاب المعــارف التــي
تمكــن المــرأة مــن إضافــة قيمــة علــى مجالــس
اإلدارة ،والتواصــل المســتمر مــع مجتمــع

10

والمؤسســات الحكوميــة.

ويأتــي إعــداد هــذا الدليــل فــي ســياق
االســتراتيجية التـــي ينتهجهــا مجلــس اإلمــارات
للتــوازن بيــن الجنســين مــن خــال تبنـــي أرقــى
األســس والمعاييــر للوصــول إلــى تمكيــن المــرأة
فــي جميــع مجــاالت العمــل ومنهــا مجالــس
اإلدارة بمــا يحقــق التــوازن بيــن الجنســين فــي
مراكــز صنــع القــرار.
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التعريفات

مجلس اإلدارة

السلطة العليا داخل المؤسسة العامة أو الشركة.

الرئيس

رئيس مجلس اإلدارة.

عضو المجلس

هو عضو مجلس اإلدارة في المؤسسات العامة وشركات المساهمة العامة.

اإلدارة التنفيذية

هي اإلدارة التي تقوم بتنفيذ توصيات مجلس اإلدارة ،برئاسة المدير العام أو الرئيس التنفيذي.

المدير العام

هــو الشــخص الــذي يقــود أعمــال اإلدارة اليوميــة بالشــركة أو المؤسســة العامــة .أحيانــا يطلــق عليــه
اســم الرئيــس التنفيــذي .وهــو الشــخص المســئول عــن اتخــاذ كافــة القــرارات التشــغيلية وقيــادة فريــق
العمــل ومــوارد الشــركة لتحقيــق أهــداف المســاهمين أو ممثلــي المــال العــام.

لمنشأة الفردية

شــركة يملكهــا مواطــن واحــد ويديرهــا بنفســه وينفــرد برســم سياســاتها وهــو صاحــب القــرار األوحــد
بهــا ،يحصــل علــى جميــع أرباحهــا كمــا يتحمــل كل خســائرها.

شركة التضامن

شــركة تتكــون مــن شــريكين أو أكثــر مــن المواطنيــن يكونــون مســئولين بالتضامــن فــي جميــع أموالهم
عــن التزامات الشــركة.

شركة التوصية
البسيطة

الشركة ذات
المسؤولية
المحدودة
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ـئوال فــي جميــع أموالــه عــن إلتزامــات الشــركة
شــركة تتكــون مــن شــريك متضامــن أو أكثــر يكــون مسـ ً
ـؤوال عــن إلتزامــات الشــركة إال بمقــدار حصتــه فــي رأس
ومــن شــريك موصــي أو أكثــر ال يكــون مسـ ً
المــال ويجــب أن يكــون جميــع الشــركاء فــي الشــركة مــن مواطنــي الدولــة.

شــركة ال يجــوز أن يزيــد عــدد الشــركاء فيهــا عــن خمســين شــريك وال يقــل عــن إثنيــن .يجــوز لشـــخص
واحــد مواطــن طبيعــي أو اعتبــاري تأسيســها وال يســأل الشــريك إال بقــدر حصتــه فــي رأس المــال.
يجــوز لعــدد مــن المؤسســين ،اثنيــن وحــد أقصــى مائتيــن ،أن يؤسســوا فيمــا بينهــم شــركة مســاهمة

دليل استرشادي
لترشح ودخول المرأة
لمجالس اإلدارة

شركة المساهمة
الخاصة

شركة المساهمة
العامة

عضو مجلس

االدارة التنفيذي

العضو غير

التنفيذي

العضو

المستقل

الفصل األول

خاصــة كمــا يجــوز لشــخص اعتبــاري واحــد تأســيس وتملــك شــركة مســاهمة خاصــة ال تطــرح أســهمها
لالكتتــاب العــام وأن يكتتبــوا بكامــل رأس المــال الــذي يجــب أال يقــل عــن خمســة مالييــن درهــم.
وتنحصــر مســئولية المســاهمين بقــدر مســاهمتهم فــي رأس المــال.

هــي الشــركة التــي يقســم رأســمالها إلــى أســهم متســأوية القيمــة قابلــة للتــداول .يكتتــب
المؤسســون بجــزء مــن هــذه األســهم ويطــرح الباقــي للجمهــور فــي اكتتاب عام .وال يســأل المســاهم
إال بقــدر حصتــه فــي رأس المــال .ويجــوز لخمســة اشــخاص أو أكثــر تأســيس شــركة مســاهمة عامــة كما
يجــوز للحكومــة االتحاديــة أو للحكومــة المحليــة أو أيــة شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبلهمــا أن تكــون
ً
ـاهما بهــا أو تؤسســها بمفردهــا.
مسـ

العضــو الــذي يشــغل وظيفــة بنفــس الشــركة ويحصــل منهــا علــى راتبـ ًـا نظيــر ذلــك .وال يشــترط أن
يكــون الرئيــس التنفيــذي بالشــركة ،فقــد يكــون المديــر المالــي أو مديــر التســويق أو حتــى عامــل
بالشــركة.

هــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يشــغل أي وظيفــة بالشــركة وال يحصــل منهــا علــى راتــب ولكــن
ـرا لهــا أو مستشـ ً
ـا كبيـ ً
ـارا لهــا فــي
قــد تكــون لــه صلــة أخــرى بالشــركة كأن يكــون أحــد مورديهــا أو عميـ ً
بعــض األمــور.
هــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال تربطــه بالشــركة أو المؤسســة أو أي مــن أشــخاص االدارة التنفيذيــة
بهــا أو مدقــق حســاباتها أو الشــركة األم أو التابعــة أو الشــقيقة لهــا أيــة عالقــة بإســتثناء عضويتــه فــي
مجلــس اإلدارة .ويعــد هــذا النــوع مــن األعضــاء هــو األقــوى واألفضــل لعضويــة المجلــس .ذلــك أن
العضــو المســتقل ليــس لــه مصلحــة شــخصية أو منفعــة خاصــة مــن الشــركة أو المؤسســة قــد تؤثــر
علــى قراراتــه.
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نطاق تطبيق
الدليل
هــذا الدليــل استرشــادي للمــرأة الراغبــة فــي االنضمــام إلــى مجالــس اإلدارة فــي شــركات المســاهمة
العامــة أو المؤسســات العامــة .كمــا يمكــن أن يســتفيد مــن هــذا الدليــل كل مــن يرغب فــي االنضمام
لمجلــس ادارة مؤسســة أوشــركة أيـ ًـا كان نوعها.

4

أهمية انضمام المرأة
لعضوية مجالس اإلدارة
•الشــركات مــن أهــم دعائــم االقتصــاد و يعتبــر

•ال بــد أن يكــون الدافــع وراء إنضمــام المــرأة

مجلــس اإلدارة هــي المحــرك األهــم بالشــركة

لعضويــة مجلــس إدارة مــا هــو رغبتهــا فــي

والمحــدد األول لنجــاح أو فشــل الشــركة.

المشــاركة فــي نجــاح المؤسســة أو الشــركة

•تعــد مشــاركة المــرأة فــي مجالــس إدارة
ً
ً
طبيعيــا لريادتهــا وتفوقهــا
تطــورا
الشــركات
فــي الكثيــر مــن المجــاالت الحيويــة مثــل

ورغبتهــا فــي تحقيــق ذلــك مــن خــال العمــل
الجماعــي مــع باقــي أعضــاء المجلــس.

اعتالئهــا المناصــب الوزاريــة والعامة وريادتها

•يمكــن أن يكــون ســبب إنضمــام المــرأة

لألعمــال وتميزهــا العلمــي ومشــاركتها

لعضويــة مجلــس إدارة مــا هــو اهتمامهــا

المتميــزة فــي العمــل المجتمعــي والخيــري.

للعمــل العــام أو الصناعــة أو المجــال الــذي

•ال يجــب أن تنظــر المــرأة لعضويــة مجلــس
اإلدارة على أنه تشريف وتكريم أو أنه مظهر
اجتماعــي وإنمــا هــو تكليــف ومســئولية ال
بــد أن تعــد المــرأة لهــا العــدة لتنجــح فيهــا كمــا
نجحــت فــي الكثيــر مــن المجــاالت األخــرى.
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أو مجــاوزة التحديــات التــي تواجههــا الشــركة

تعمــل بــه الشــركة وقناعتهــا أنهــا قــادرة علــى
إضافــة قيمــة للشــركة ومســاهميها وعمالئها
مــن خــال عضويتهــا فــي مجلــس اإلدارة.
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ﻋﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

أهمية تواجد المرأة في مجالس االدارة
لمــدة ســبع ســنوات متتاليــة ،أوضحــت تقاريــر مكنــزي الســنوية
الفــارق الــذي يحدثــه تواجــد المــرأة فــي مجلــس االدارة .ففــي
 2013أوضــح التقريــر أن الشــركات التــي يوجــد بمجالــس
ادارتهــا ســيدات حققــت فــي المتوســط عائـ ً
ـدا علــى حقــوق
الملكيــة يفــوق متوســط الســوق بنســبة  ،47%وحققــت
أربــاح تزيــد  55%عــن الشــركات التــي ال يوجــد تمثيــل للمــرأة
علــى مجالــس االدارة بهــا
ماكنزي آند كومباني2013 ،
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نطاق عمل ومسؤولية
عضو مجلس اإلدارة
اســتراتيجية

•ال يمكــن لعضــو المجلــس أن يتجنــب

المؤسســة أو الشــركة والتوجــه العــام لهــا.

المســئولية عــن قــرار مــا إال إذا كان قــد

•المســاهمة

فــي

تحديــد

•توجيــه اإلدارة التنفيذيــة واإلشــراف عليهــا
ومراقبــة أدائهــا وتصويبهــا إذا لــزم األمــر.

اعتــرض علــى القــرار صراحـ ًـة وأثبــت اعتراضــه
فــي محضــر االجتمــاع.

•مجلــس اإلدارة مســئول بكاملــه عــن أيــة
قــرارات يتخذهــا مســئولية جماعيــة.
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شروط الترشح وصفات
عضو مجلس اإلدارة
ً
ـروطا
•تحــدد هيئــة األوراق الماليــة والســلع شـ

النيابــة ضدهــم تتعلــق باألمانــة والنزاهــه.

للترشــح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركات

وباإلضافــة لذلــك ،فهنــاك صفــات مطلوبــة

المدرجــة بأســواق دولــة اإلمــارات العربيــة

لعضــو المجلــس لكــي ينجــح فــي اآلداء

المتحــدة منهــا خبــرة خمســة ســنوات فــي

المتوقــع منــه.

مجــال عمــل الشــركة ،أال يكــون قــد ســبق
الحكــم عليهــم فــي قضيــة مخلــة بالشــرف
وعــدم صــدور قــرار بعزلــه مــن منصبــه كعضــو
مجلــس ادارة بشــركة مدرجــة خــال الســنة
الســابقة للترشــح مــع خلــو ســجله المهنــي
مــن أيــة عقوبــات إداريــة وعــدم وجــود دعــاوى
قضائيــة أو بالغــات أو تحقيقــات فــي
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أوال أن يــدرك عضــو مجلــس اإلدارة
•ال بــد
ً
أهميــةالمجلــسوخطــورةالــدورالــذييلعبــه.
•أن يتمتــع بخبــرات ومعــارف ومهــارات ذات
عالقــة بالشــركة ومجــال عملهــا لكــي تكــون
لهــم قيمــة مضافــة للمجلــس.
•عضــو مجلــس اإلدارة البــد أن يتحلــى بالــذكاء

الفصل األول
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والدبلوماســية ويتمتــع بــروح الفريــق حيــث

•احترامهــم لآلخريــن وعــدم تســفيه أراءهــم

أن المجلــس مــا هــو إال فريــق عمــل يعمــل

ومقترحاتهــم مــع إعالئهــم لقيــم النزاهــة

بشــكل متناغــم مــن أجــل حســن توجيــه

واألخــاق وتحملهــم المســئولية وعــدم

الشــركة واإلشــراف عليهــا.

تفاديهــا منهــا وقــت األزمــات.

•عضــو مجلــس اإلدارة الفعــال يتســم بالنزاهــة

•ال بــد أن يتحلــى عضــو المجلــس بالتفكيــر

واألمانــة والمرونــة الالزمــة للتعامــل مــع

االنتقــادي المســتقل بحيــث ال يؤثــر أحــد

الخالفــات التــي قــد تنشــأ داخــل المجلــس.

علــى حيادتهــم وموضوعيتهــم.

•الســلوك اإليجابــي مــن أهــم مــا يجــب أن

•الواقعيــة والفطنــة ،ال بــد أن يتفهــم عضــو

يميــز عضــو مجلــس اإلدارة ،ويشــمل ذلــك

المجلــس محــددات عمــل الشــركة وقيــود

حســن التعــاون مــع زمالئــه بالمجلــس.

اتخــاذ القــرار بهــا فــا يقــوم بالمطالبــة

•بــذل الوقــت والمجهــود بالمجلــس واإلعــداد
الكافــي لالجتماعــات ،عــدم قيــام عضــو
المجلــس بتخصيــص الوقــت المناســب

بقــرارات أو تصرفــات قــد تتعــارض مــع إطــار
عمــل الشــركة أو القيــود المفروضــة عليهــا أو
مواردهــا المتاحــة.

ـاال قــد تترتــب عليــه
للقيــام بمهامــه يعــد إهمـ ً
عواقــب قانونيــة فــي بعــض األحيــان.
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األدوار والمسؤوليات
1.1يقــوم المســاهمون بانتخــاب أو تعييــن

اإلدارة هــو الــذي يحــدد التوجــه االســتراتيجي

مجلــس اإلدارة لكــي يوجــه إدارة الشــركة

للشــركة ويعطــي التوجيــه العــام لــإدارة

نيابــة عنهــم .لذلــك فــإن
ً
ويراقــب عليهــا

التنفيذيــة ويراقــب أدائهــا وتكون المســئولية

مجلــس اإلدارة هــو الجهــة المنــوط بهــا إرســاء

فيــه مســئولية جماعيــة علــى المجلــس ككل

قواعــد الحوكمــة بالشــركة وهــو مــن أهــم

وليــس علــى رئيــس المجلــس أو أحــد أعضاؤه

عوامــل نجــاح الشــركة علــى المــدى الطويــل.

ً
منفــردا.

ً
ووفقــا لقواعــد الحوكمــة بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة الصــادرة عــن هيئــة األوراق
الماليــة والســلع ،فإنــه «يتولــى إدارة الشــركة
مجلــس إدارة ويحــدد النظــام األساســي
للشــركة طريقــة تكوينــه وعــدد أعضائــه
ومــدة العضويــة فيــه» .لذلــك فــإن مجلــس
اإلدارة المثالــي هــو فريــق عمــل متــوازن
يضــم مختلــف الخبــرات والمهــارات لتحقيــق
األهــداف االســتراتيجية للشــركة ويقــوم
بإعطــاء التوجهــات العامــة لــإدارة التنفيذيــة
التــي تقــوم بدورهــا بنقــل هــذه التوجهــات
إلــى باقــي المســتويات اإلداريــة داخــل
الشــركة.
2.2بينمــا تكــون اإلدارة مســئولة عــن تحقيــق
أهــداف الشــركة مــن خــال المــوارد المتاحــة
لهــا ،ملتزمـ ًـة فــي ذلــك بالتوجه االســتراتيجي
للشــركة ،وبينمــا تكــون المســئولية فيهــا
فرديــة للمديــر أو متخــذ القــرار ،فــإن مجلــس
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3.3كما يقع على عاتق مجلس اإلدارة ما يلي:
 .أيختــار الرئيــس التنفيــذي ،يحــدد صالحياتــه
ومهامــه ،يشـــجعه ،يحــدد أتعابــه ،يقيــم
أداؤه ويغـــيره إذا لــزم األمــر.
 .بيقــر

كافــة

الجوهريــة

السياســات

بالشــركة.

واالجــراءات

 .جيعتمد الخطة االستراتيجية بالشركة.
 .ديضمــن حســن تتابــع الســلطة بيــن قيــادات
الشركة.

 .هيضمــن وجــود نظــام جيــد إلدارة المخاطــر
بالشــركة.

 .ويتأكــد مــن وجــود نظــام جيــد للرقابــة
ا لد ا خليــة .

 .زيتابع التزام الشركة بقوانين الدولة.
 .حيضمــن صحــة المعلومــات التــي تفصــح
عنهــا الشــركة.

الفصل األول
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 .طيراجــع األداء المالــي للشــركة ويراجــع
قوائمهــا الماليــة ويتعــاون مــع مدقــق
الحســابات

الخارجــي.

 .ييتواصل مع المساهمين بالشركة.
 .كيتأكــد مــن وجــود ثقافــة مؤسســية إيجابيــة
وأخالقيــة بالشــركة.

5.5إن والء عضــو مجلــس اإلدارة يكــون للشــركة
وليــس لنفســه أو للمســاهم الــذي قــام
بانتخابــه ووضعــه علــى مجلــس اإلدارة.
ويمتنــع عضــو المجلــس عــن المســاهمة في
شــركات منافســة وعــن اســتخدام أصــول
الشــركة أو المعلومــات التــي يحصــل عليهــا
منهــا فــي جلــب أيــة منفعــة شــخصية لــه أو

4.4كمــا أنــه مــن واجبــات عضــو مجلــس اإلدارة

لغيــره كمــا يمتنــع عــن إفشــاء أســرار الشــركة

الرعايــة وممارســة أعمالــه فــي مجلــس

أو إعطــاء أيــة معلومــات ألطــراف خارجيــة

اإلدارة وفــي اللجــان التابعــة بإخــاص،

دون موافقــة الشــركة.

وبطريقــة منطقيــة يــرى أنهــا تحقــق أفضــل
مصالــح للشــركة مــع بــذل أقصــى مجهــود
للوصــول للقــرار المناســب فــي القضايــا
المعروضــة عليــه.
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الفصل الثاني

مجالس إدارة
المؤسسات الحكومية
والمؤسســات

ويتــراوح حجــم المجلــس بيــن  7إلــى  9أعضــاء

الحكوميــة الربحيــة وغيــر الربحيــة بقانــون مــن

بينهــم علــى األقــل ثالثــة مســتقلين .ويحظــر

رئيــس الدولــة ،ويتــم اختيــار أعضــاء مجالــس

ً
عضــوا فــي أكثــر
علــى أي شــخص أن يكــون

اإلدارة لهــذه الهيئــات مــن قبــل مجلــس الــوزراء

مــن أربعــة مجالــس أو رئيسـ ًـا ألكثــر مــن ثالثــة

الموقــر.

مجالــس .كمــا يحظــر علــى أعضــاء مجالــس

يتــم

تأســيس

الهيئــات

ينظــم عمــل مجالــس إدارة ومجالــس أمنــاء
المؤسســات والشــركات المملوكــة للحكومــة
االتحاديــة مرســوم رئيــس الدولــة رقــم  5لعــام
 2011ويعطــي المرســوم صالحيــة تشــكيل
مجالــس اإلدارة وتحديــد نظــم الحوكمــة بها إلى
مجلــس الــوزراء .ويشــمل ذلــك المؤسســات
الربحيــة والمؤسســات غيــر الربحيــة .وينــص
المرســوم أن يتــم اختيــار أعضــاء تلــك المجالس
وفقــا لمعاييــر الخبــرات المتنوعــة والكفــاءة.
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الجهــات غيــر الربحيــة التــي تشــرف علــى أو
تنظــم شــركات لهــا أســهم فــي أســواق المــال
بالدولــة أن يكونــوا أعضــاء مجالــس إدارة بتلــك
الشــركات .وتتشــابه تفاصيــل أعمــال تلــك
المجالــس مــع مجالــس الشــركات األخــرى غيــر
أنهــا ترفــع تقاريرهــا الدوريــة لمجلــس الــوزراء.

دليل استرشادي
لترشح ودخول المرأة
لمجالس اإلدارة

2

الفصل الثاني

مجالس إدارات شركات
المساهمة العامة
هــي الشــكل األكثــر شــيوعا للشــركات الكبيــرة

توجيــه شــئون الشــركة واإلشــراف عليهــا.

وهــي التــي تتمحــور حولهــا أســواق المــال.

والمقصــود مــن عمليــة الترشــيح واالختيــار هــو

الكثيــر مــن الشــركات والبنــوك فــي العالــم

كيــف يقــوم مســاهمي الشــركات بإســتقطاب

تنــدرج تحــت هــذا النــوع .وفيمــا يلــي نذكــر

أفضــل الكفــاءات للترشــح لعضويــة مجالــس

أهــم المفاهيــم المرتبطــة بهــذا النــوع مــن

اإلدارة وكيــف يتــم االختيــار مــن بين المرشــحين

الشــركات .ويتــم تأســيس شــركات المســاهمة

فــي نهايــة األمــر .قــد تختلــف االجــراءات

العامــة مــن خــال الخطــوات التاليــة:

التفصيليــة لكــن تبقــى الخطــوط العريضــة
واحــدة آلليــة ترشــيح وانتخــاب أعضــاء مجالــس

 .1المؤسسون أو لجنة التأسيس.
 .2خطوات التأسيس.
 .3قرار الترخيص.

اإلدارة .وفيمــا يلــي شــرح لالجــراءات المتبعــة
بشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي
ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة وســوق دبــي
المالــي:
 .1اإلعــان عــن فتــح بــاب الترشــح لعضويــة

 .4الدعوة لإلكتتاب العام.

مجلــس اإلدارة مــع دعــوة الجمعيــة العموميــة

 .5نشرة االكتتاب.

لإلنعقــاد وفقــا للخطــوات التاليــة:

 .6الجمعية العمومية التأسيسية.
 .7طلب إعالن تأسيس الشركة.
 .8عمليــة ترشــيح واختيــار عضــو مجلــس
اإلدارة.

•التقــدم بطلــب للحصــول علــى موافقــة
الهيئــة علــى مســودة اإلعــان عــن فتــح
بــاب الترشــح مــع مســودة دعــوة الجمعيــة
العموميــة وقبــل نشــرها وفقــا للنمــاذج
المعتمــدة مــن هيئــة األوراق الماليــة
والســلع وذلــك قبــل موعــد انعقــاد
الجمعيــة العموميــة العاديــة بثمانيــة عشــر

وفقــا لمنظومــة الحوكمــة ،وكمــا ســبقت
اإلشــارة ،يقــوم أصحــاب المــال) المســاهمين
(بإنتخــاب مجلــس اإلدارة والــذي يتولــى بــدوره
اختيــار الرئيــس التنفيــذي وتوجيهــه واالشــراف
عليــه ومتابعــة أداؤه .وال بــد أن يضــم المجلس
الخبــرات والكفــاءات المتنوعــة الالزمــة لحســن

ً
يومــا علــى األقــل.
•ينشــر اإلعــان مــع دعــوة الجمعيــة
العموميــة فــي صحيفتيــن يوميتيــن
محليتيــن تصــدر أحداهــا علــى األقــل
باللغــة العربيــة ،وبكتــب مســجلة أو
الرســائل النصيــة والبريــد االلكترونــي (إن
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وجــد) وذلــك قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد

•لــكل شــخص يرغــب فــي الترشــح أن يتقدم

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للشــركة

بطلــب للشــركة مرفقــا بــه المســتندات

بخمســة عشــر يومــا علــى األقــل.

التاليــة:

•يظــل بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس

 .أالســيرة الذاتيــة موضحــا بهــا الخبــرات العملية

اإلدارة مفتوحــا لمــدة عشــرة أيــام مــن

والمؤهــل العلمــي والصفــة التــي يرغــب

تاريــخ اإلعــان.

فــي ترشــيح نفســه علــى أساســها ،هــل

•يتــم نشــر أســماء المرشــحين وبياناتهــم

عضــو تنفيــذي ،غيــر تنفيــذي أو مســتقل.

الخاصــة بالترشــح فــي لوحــة اإلعالنــات

 .بإقــرار بالتزامــه بأحــكام قانــون الشــركات

الموجــودة بالشــركة وعلــى موقــع الشــركة

والقــرارات المنفــذة لــه والنظــام األساســي

وموقــع الســوق المالــي علــى اإلنترنــت،

للشــركة ،وأنــه ســوف يبــذل عنايــة الشــخص

وذلــك قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد

الحريــص فــي اداء عملــه.

إجتمــاع الجمعيــة العموميــة للشــركة
بيوميــن علــى األقــل.
•ال يجــوز للمرشــح بعــد غلــق بــاب الترشــح
التنــازل عــن ترشــحه لشــخص آخــر.
•تقــوم الشــركة بموافــاة هيئــة األوراق

 .جبيــان بأســماء الشــركات والمؤسســات التــي
يــزاول العمــل فيهــا أو يشــغل عضويــة
مجالــس إداراتهــا وكذلــك أي عمــل يقــوم
بــه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة يشــكل
منافســة للشــركة.

الماليــة والســلع والســوق المالــي بقائمــة

 .دفــي حــال ممثلــي الشــخص اإلعتبــاري يتعيــن

المرشــحين فــي اليــوم التالــي لغلــق بــاب

إرفــاق كتــاب رســمي مــن الشــخص اإلعتبــاري

الترشــح.

محــدد فيــه أســماء ممثليــه المرشــحين

•فــي حال كانت الســلطة المحليــة المختصة

لعضويــة مجلــس اإلدارة.

التــي تخضــع لهــا الشــركة بإحــدى إمــارات
الدولــة تتطلــب اعتمــادا مســبقا ألســماء
المرشــحين قبــل إجــراء عمليــة االنتخــاب،
فإنــه يتعيــن علــى تلــك الشــركات مراعــاة
المــدد الزمنيــة المشــار إليهــا أعــاه بحيــث
يتــم الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة
مــن تلــك الجهــات فــي الوقــت المناســب
حتــى يتســنى نشــر أســماء المرشــحين
المعتمــدة قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد
إجتمــاع الجمعيــة العموميــة للشــركة
بيوميــن علــى األقــل مــع اإلشــارة إلــى
ذلــك فــي اإلعــان عــن فتــح بــاب الترشــح.
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 .2التصويــت علــى قــرارات الجمعية العمومية
المتعلقــة بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة يتــم
وفقــا لإلجــراءات التالية:
•يتــم التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة
العموميــة المتعلقــة بانتخــاب أعضــاء
مجلــس اإلدارة بطريقــة االقتــراع الســري
بإســتخدام

«التصويــت

التراكمــي».

ويعنــي ذلــك أن كل مســاهم لــه عــدد مــن
ً
مســاويا لعــدد األســهم التــي
األصــوات
يمتلكهــا بالشــركة ويقــوم بإســتخدام كل
صــوت مــرة واحــدة فقــط.
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•يتــم توفيــر نبــذة تعريفيــة عــن األشــخاص

•تنــص المــادة رقــم  40مــن قــرار رقــم 7

المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة قبــل

«ضوابــط الحوكمــة» الصــادر عــن هيئــة

إجــراء التصويــت بمــا يعطــي المســاهمين

األوراق الماليــة والســلع لســنة 2016

فكــرة واضحــة عــن خبــرات ومؤهــات

علــى «يحــدد النظــام األساســي للشــركة

المرشــحين.

طريقــة تكويــن مجلــس اإلدارة ،وعــدد

•تجــري عمليــة التصويــت مــن خــال بطاقــة
خاصــة للتصويــت يتــم توزيعهــا علــى
المســاهمين الحاضريــن أو ممثليهــم
فــي االجتمــاع كمــا يســمح النظــام بدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بإســتخدام
التصويــت االلكترونــي.
•يتــم ترتيــب المرشــحين تنازليــا وفقــا لعــدد
األصــوات التــي حصــل عليهــا كل مرشــح،
ويتــم إعــان انتخــاب المرشــحين الذيــن
حصلــوا علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات
مــع مراعــاة المقاعــد الخاصــة باألعضــاء

أعضائــه ومــدة العضويــة ،علــى أن ال
تقــل نســبة تمثيــل المــرأة عــن ( )20%مــن
تشــكيل مجلــس اإلدارة ،وتلتــزم الشــركة
باإلفصــاح عــن أســباب تعــذر تحقــق تلــك
النســبة ،كمــا تلتــزم باإلفصــاح عــن نســبة
تمثيــل المــرأة فــي مجلــس اإلدارة ضمــن
تقريرهــا الســنوي عــن الحوكمــة»
•ويتماشــى توجــه هيئــة األوراق الماليــة
والســلع بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
مــع توجهــات العديــد مــن الجهــات الرقابيــة
بالــدول المتقدمــة.

المســتقلين الذيــن يجــب أن يشــكلوا ثلــث

ً
ووفقــا لتقريــر صــادر عــن «ســتاندارد
•

أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل حســب

بيزنــس» فــي  ،2018فقــد ترتــب علــى

قواعــد وشــروط االنتخــاب.

نظــام الحصــص زيــادة ملموســة فــي

•عنــد فــرز األصــوات يتــم إعــان فــوز أعلــى
المرشــحين فــي عــدد األصــوات ثــم الــذي
يليــه ،علــى أن يراعــى عــدد المقاعــد
المخصصــة ًلألعضــاء المســتقلين.

نســبة تمثيــل المــرأة فــي مجالــس االدارة
ً
حصصــا ملزمــة
بالــدول التــي حــددت
للمــرأة .فقــد وصلــت النســبة فــي النرويــج
إلــى  ،42%فرنســا  ،41%الســويد ،38%
أيطاليــا  .36%وهــذه النســبة أفضــل

•فــي حــال عــدم تمكــن الجمعيــة العموميــة

كثيـ ً
ـرا مــن الــدول التــي اســتخدمت النســب

للشــركة مــن اتخــاذ قــرار يتعلــق بإنتخــاب

االسترشــادية ،فقــد وصلــت النســبة

اعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعييــن

فــي بريطانيــا إلــى  ،27%المانيــا ،21%

متتالييــن رغــم اكتمــال النصــاب ،ترفــع

النمســا  ،19%وهولنــدا .22%

الهيئــة األمــر لرئيــس مجلــس إدارتهــا
لتعييــن مجلــس إدارة مؤقــت للشــركة
وذلــك لمــدة ال تزيــد عــن ســنة ماليــة.
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فــي معظــم دول أوروبــا الغربيــة ،تــم تحديــد حصــص للمــرأة فــي
مجالــس االدارة فــي  ،2008ألزمــت النرويــج الشــركات المدرجــة
بــأال تقــل حصــة المــرأة فــي مجالــس االدارة عــن  .40%تــم
كذلــك اســتخدام نظــام الحصــص فــي بلجيــكا ،فرنســا وايطاليــا
مــع معاقبــة الشــركات المخالفــة بالغرامــة ،الشــطب أو منعهــا مــن
دوال أخــرى
منــح مكافــآت ألعضــاء مجلــس االدارة .بينمــا فضلــت
ً
مثــل ألمانيــا ،أســبانيا ،وهولنــدا عــدم فــرض عقوبــات واســتخدام
طرقـ ًـا أكثــر مرونــة إلقنــاع الشــركات
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أسواق المال والجهات
التنظيمية
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أسواق المال
وتســمى أيضــا البورصــة .وهــي المــكان الــذي
يتــم فيــه تــداول األســهم والســندات الخاصــة
بشــركات المســاهمة .وال يقــوم األفــراد بالشــراء
والبيــع بأنفســهم وانمــا مــن خــال وســطاء أو مــا
يعــرف بإســم شــركات وســاطة ماليــة .وقــد يوجــد
بالدولــة الواحــدة أكثــر مــن ســوق مال .ففــي دولة
اإلمــارات هنــاك ثالثــة أســواق رئيســية؛ ســوق
دبــي المالــي ،ســوق أبــو ظبي المالــي ،وبورصة
ناســداك فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي.
وبينمــا يشــترط علــى الشــركات المدرجــة فــي
ســوق دبــي وأبــو ظبــي أن تكــون  % 51مــن
األســهم علــى األقــل مملوكــة لمواطنــي الدولة،
فــإن بورصــة ناســداك ال تشــترط ذلــك .ويطلــق
علــى الشــركات المســجلة فــي هــذه األســواق
«الشــركات المدرجــة» أو «الشــركات المقيــدة»،
وأســواق المــال فــي الدولــة كمــا يلــي:
سوق أبوظبي لألوراق المالية
هــو أكبــر ســوق لــأوراق الماليــة بالدولــة .تــم
تأسيســه عــام  2000,بــه  76شــركة مدرجــة،
إجمالــي رأس المــال الســوقي لهــا حوالــي 515
مليــار درهــم

سوق دبي المالي
تــم تأســيس ســوق دبــي المالي في عــام 2000,
بــه  67مدرجــة ،إجمالــي رأس المــال الســوقي
لهــا حوالــي  344مليــار درهــم.
ناسداك دبي
تــم تأسيســها فــي  2004وهــي ســوق مالــي
عالمــي قــام بتأسيســها مركــز دبــي المالــي
العالمــي وهــو منطقــة ماليــة حــرة .بهــا تســعة
شــركات مدرجــة ،باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن
الصكــوك االســامية والســندات .رأس المــال
الســوقي لألســهم المدرجــة بهــا يبلــغ حوالــي
 85مليــون دوالر أمريكــي.
وتقسم أنواع سوق األسهم بالدولة نوعين:
الســوق األولــي :المقصــود بــه طــرح الشــركات

أســهمها ألول مــرة ،ويســمى عندهــا «الطــرح
العــام»

الســوق الثانــوي :عندمــا يتــم تــداول األســهم
فــي ســوق المــال بشــكل اعتيــادي بعــد الطــرح
العــام.
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الجهات التنظيمية
كل ســوق بالدولــة البــد أن يكــون لــه جهــة

ب .المصــرف المركــزي :معني بتنظيم شــئون

تنظــم عملــه وتضــع القواعــد والمعاييــر الكفيلة

المصــارف والمؤسســات الماليــة بالدولــة حتى

بانتظــام العمــل بــه وتحمــي حقــوق كافــة

المــدرج منهــا فــي ســوق أبوظبــي أو دبي.

األطــراف المتعاملــة مــن خاللــه .وبالنســبة
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فهنــاك
ثالثــة جهــات تنظيميــة للشــركات المدرجــة
بالدولــة:
أ .هيئــة األوراق الماليــة والســلع :معنيــة
بتنظيــم أســواق األوراق الماليــة الرئيســية
بالدولــة وهمــا ســوق أبوظبــي المالــي وســوق
دبــي المالــي.

30

ج .ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة :معنيــة
فقــط بتنظيــم ســوق ناســداك بمركــز دبــي
المالــي العالمــي كمنطقــة حــرة ماليــة.
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مــع وقــوع العديــد مــن األزمــات الماليــة

أو مــا يســمى “أصحــاب المصالــح” ،مثــل

العالميــة وانهيــار العديــد مــن الشــركات ،ظهــر

العامليــن أنفســهم ،المورديــن ،العمــاء،

مفهــوم الحوكمــة علــى الســطح مــرة أخــرى

الدائنيــن ،وغيرهــم ،فالبــد مــن مراعــاة

حيــث تــم إرجــاع تلــك األزمــات واالنهيــارات إلــى

الشــفافية والعدالــة .فيجــب علــى الشــركة

ضعــف نظــم الحوكمــة .والمقصــود بالحوكمــة

االفصــاح عــن كافــة المعلومــات التــي تهــم

بشــكل عــام هــو النظــام الــذي يتــم مــن خاللــه

هــذه األطــراف وتعاملهــم بالعدالــة الالزمــة

توجيــه المؤسســات والرقابــة عليهــا .ذلــك

لكــي ال تعظــم النفــع للبعــض بشــكل يؤثــر

أنــه ،كمــا هــو الحــال فــي شــركات المســاهمة

ً
ســلبا علــى حقــوق اآلخريــن.

العامــة ،إذا لــم يكــن مــن يديــر الشــركة هــو
نفســه صاحــب المــال ،فالبــد مــن وجــود آليــات
لضمــان حســن إدارتــه لألمــوال التــي ال يملكهــا
ولكــي ال يتســبب فــي ضيــاع هــذه األمــوال.
لذلــك هنــاك أســس هامــة لمنظومــة الحوكمــة
ال بــد أن تتوفــر بغــض النظــر عــن نــوع الشــركة
أو مجــال نشــاطها .وهــذه األســس هــي
المســئولية ،المســاءلة ،الشــفافية والعدالــة.
فكمــا يقــوم المســاهمون بإنتخــاب أعضــاء
مجلــس اإلدارة لرعايــة مصالحهــم بالشــركة،
فالمجلــس مســئول أمــام المســاهمين،
ممثليــن فــي الجمعيــة العامــة ،عــن أي تقصيــر
فــي حمأيــة مصالحهــم .كذلــك ،وكمــا يقــوم
مجلــس اإلدارة بتعييــن الرئيــس التنفيــذي
للشــركة لكــي يقــوم بحســن إدارتهــا ،فهــو
مســاءل أمــام المجلــس عــن ســوء إدارة الشــركة
ً
ونظــرا ألن
أو إهمالــه فــي القيــام بوظيفتــه.
هنــاك العديــد مــن المتأثريــن بأعمــال الشــركة،

لجان مجلس االدارة
ال بــد أن يقــوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان
مــن بيــن أعضــاؤه .وبعــض هــذه اللجــان إلزاميــة
ال بــد أن تكــون موجــودة وفقـ ًـا لضوابط الجهات
الرقابيــة ،لقواعــد القيــد بســوق المــال أو
قواعــد المصــرف المركــزي أو بعــض التوجهــات
الدوليــة (خاصـ ًـة تلــك المتعلقــة بالمؤسســات
الماليــة) .وتتســم اللجــان بالتخصــص حيــث
تتولــى كل لجنــة مهــام محــددة تقــوم بدراســتها
ورفــع التوصيــات المناســبة لمجلــس اإلدارة
لإلعتمــاد .ومــن المهــم مالحظــة أن هــذه
اللجــان

استراتيجية،إشــرافية

أو

رقابيــة،

وغيــر تنفيذيــة وليــس لهــا صالحيــة اتخــاذ
قــرارات .بمعنــى أنهــا لجــان تــدرس وتناقــش
موضوعــات محــددة فــي قــرار إنشــائها مــن
قبــل مجلــس اإلدارة وترفــع تقاريرهــا للمجلــس
متضمنــا توصياتهــا ومــن ثــم يقــوم المجلــس
بإتخــاذ القــرارات التــي يراهــا مناســبة .وإذا قــام
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المجلــس بتفويــض أحــد اللجــان التابعــة لــه

المجلــس ،فمــن الضــروري المعرفــة المســبقة

فــي اتخــاذ بعــض القــرارات ،يظــل المجلــس

بالمتوقــع مــن كل لجنــة قبيــل المشــاركة

ـؤوال عــن تلــك القــرارات .وهنــاك
بالكامــل مسـ ً

فــي عضويتهــا .وإذا لــم يكــن عضــو مجلــس

ـاء
لجنتيــن الزاميتيــن لــكل الشــركات المدرجــة بنـ ً

اإلدارة عضـ ً
ـوا بأحــد اللجــان ،فعليــه التأكــد مــن

علــى ضوابــط الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة

انتظــام عمــل تلــك اللجــان وأنهــا تقــدم تقاريــر

األوراق الماليــة والســلع بدولــة اإلمــارات؛

وافيــة لمجلــس اإلدارة تمكنــه مــن اتخــاذ القــرار

لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت.

الصائــب حيــث أنــه مســئول عــن تلــك القــرارات

ونظـ ً
ـرا ألن كل أعضــاء المجلــس ،مــا عــدا رئيــس

فــي نهأيــة األمــر .ومــن أهــم لجــان المجلــس:

المجلــس ،عــادةً مــا يكونــوا أعضــاء فــي لجــان

1

لجنة التدقيق
ً
أحيانــا “ لجنــة المراجعــة “ وهــي
وتســمى

اإلدارة للمناقشــة واالعتمــاد .هــذا وتختــص

أهــم لجنــة بالمجلــس علــى االطــاق .ال يجــوز

لجنــة التدقيــق بالعديــد مــن الملفــات لعــل مــن

أن يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة ،منهــم اثنيــن

أهمهــا مناقشــة القوائــم الماليــة ،السياســات

علــى األقــل مــن المســتقلين وأغلــب أعضائهــا

المحاســبية ،التحقــق مــن جــودة نظــم الرقابــة

غيــر تنفيذييــن كمــا يجــب أن يكــون أحــد أعضائها

الداخليــة والتدقيــق الداخلــي ،التحقــق مــن

علــى األقــل خبيــر فــي الشــئون الماليــة.

جــودة ودقــة المعلومــات التــي تقدمهــا اإلدارة

وتجتمــع اللجنــة مــرة واحــدة علــى األقــل كل

للمجلــس أو للجهــات الخارجيــة ،كمــا تعمــل

ثالثــة أشــهر .ونظـ ً
ـرا للمهــام الجســيمة الملقــاة

اللجنــة بشــكل مباشــر مــع المدقــق الخارجــي،

علــى عاتــق هــذه اللجنــة ،فقــد تضطــر أن

كمــا تتولــى اللجنــة كذلــك التأكــد مــن وجــود

تجتمــع أكثــر مــن ذلــك خاصـ ًـة أوقــات األزمــات.

سياســة محكمــة ومحدثــة لتحديــد والتعامــل

والبــد أن يوقــع كافــة األعضــاء الحاضريــن

مــع كافــة أنــواع المخاطــر.

علــى محضــر اللجنــة قبــل إرســاله لمجلــس
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لجنة الترشيحات
والمكافآت
هــي اللجنــة الثانيــة اإللزاميــة بالشــركات

مــع أداء الشــركة .كذلــك فاللجنــة معنيــة

المدرجــة فــي دولــة اإلمــارات وتخضــع لنفــس

بتحديــد إحتياجــات الشــركة مــن الكفــاءات علــى

قواعــد التشــكيل للجنــة التدقيــق لكنهــا تجتمــع

مســتوى اإلدارة العليــا وأســس اختيارهــم.

مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة .وتختــص

وتتولــى اللجنــة أيضــا إعــداد السياســة الخاصــة

اللجنــة بإعــداد السياســة الخاصــة بمنــح

بالمــوارد البشــرية والتدريــب فــي الشــركة

المكافــآت والمزايــا والحوافــز والرواتــب الخاصة

وتراقــب تطبيقهــا ومراجعتهــا بشــكل ســنوي.

بأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة والعامليــن فيهــا

وأخيـ ً
ـرا فاللجنــة مســئولة عــن تنظيــم ومتابعــة

ومراجعتهــا بشــكل ســنوي .واللجنــة مســئولة

اإلجــراءات الخاصــة بالترشــح لعضويــة مجلــس

أن تتحقــق مــن أن المكافــآت والمزايا الممنوحة

اإلدارة بمــا يتفــق مــع القوانيــن واألنظمــة

لــإدارة العليــا بالشــركة معقولــة وتتناســب

المعمــول بهــا فــي الدولــة.
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قبل الدخول في
عضوية مجلس إدارة
ال تعــد عضويــة مجلــس اإلدارة مكافــأة أو تكريمـ ًـا

مــن المهــم تذكــر أن مجلــس اإلدارة يتحمــل عــبء

وانمــا هــي مســئولية .لذلــك فــإذا تــم ترشــيح

توجيــه اإلدارة واالشــراف عليهــا .والنجــاح فــي

احــدى النســاء مــن قبــل أحــد المســاهمين لدخــول

هــذه المهمــة يتطلــب معلومــات عــن الشــركة

مجلــس إدارة مــا ،فهنــاك بعــض االعتبــارات التــي

والصناعــة وكذلــك خبــرة مناســبة للمجلــس .وال

يجــب أخذهــا فــي الحســبان قبــل الموافقــة علــى

يعنــي ذلــك خبــرة فــي مجالــس اإلدارة وإنمــا

ذلــك.

خبــرة فــي أحــد المجــاالت الهامــة للمجلــس مثــل

هــل لــدي الوقــت الكافــي للقيــام بعملــي
كعضــو مجلــس ادارة بشــكل جيــد؟
وتتطلــب االجابــة علــى هــذا التســاؤل معرفــة
المهــام المطلــوب منــك القيــام بهــا وفقــا

اإلدارة الماليــة ،أو أي مجــال آخــر مطلــوب لمجلس
اإلدارة.
هل سمعة الشركة جيدة؟

للقوانيــن والقواعــد التــي تخضــع لهــا الشــركة،

مــن المفيــد تجميــع بعــض المعلومــات عــن

اللجــان المتوقــع أن تدخليهــا ،عــدد اجتماعــات

الشــركة ومجلــس إداراتهــا قبــل الموافقــة علــى

المجلــس واللجــان الســنوية ،ظــروف الشــركة

االنضمــام لهــا .فقــد ال تكــون ســمعة الشــركة أو

والصناعــة التــي تعمــل بهــا .فالشــركات التــي تمر

مجلــس إدارتهــا جيــدة بالســوق .إذا كان معــروف

بظــروف اســتثنائية أو تحديــات كبــرى والصناعــة

عــن الشــركة ممارســات ســلبية أو غيــر أخالقيــة

التــي تعانــي مــن تقلبــات ســريعة أو مشــاكل

مثــل عــدم إحتــرام العمــاء أو كثــرة العقوبــات

ً
وقتــا أكبــر مــن عضــو مجلــس اإلدارة.
تتطلــب

التــي تفرضهــا عليهــا الجهــات الرقابيــة أو شــكأوى

هل لدي المعلومات والخبرة المناسبة؟
قــد يكــون ترشــيح المــرأة لمجلــس إدارة أحــد
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االســتراتيجية ،نظــم المعلومــات ،إدارة المخاطــر،

العامليــن بهــا ،أو أيــة ممارســات ســلبية أخــرى،
فقــد ال يكــون مــن المناســب االنضمــام لهــا
إال إذا كانــت الشــركة تســعى لتصحيــح مســارها

ً
ً
سعيدا ال يستغرق
خبرا
الشركات أو المؤسسات

ولذلــك تقــوم بتغييــر في تشــكيل مجلــس اإلدارة

منهــا الكثيــر مــن الوقــت للتفكيــر والقبــول .لكــن

واإلدارة التنفيذيــة بهــا.
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إرشادات لمن ترغب في
الترشح لدخول مجلس إدارة
هنــاك بعــض االرشــادات األخــرى التــي علــى مــن ترغــب فــي الترشــح أن تتذكرهــا لكــي تزيــد مــن فــرص
حصولهــا علــى مقعــد فــي مجلــس اإلدارة:

•عنــد تأســيس أي شــركة فالبــد أن تقــوم

•قبــل تقديــم ملــف الترشــح فالبــد مــن التأكــد

بوضــع واعتمــاد “النظــام األساســي” لهــا

مــن اســتيفاءه كافــة الشــروط وشــموله علــى

والــذي يمثــل دســتور إنشــائها وعملهــا

كافــة المســتندات المطلوبــة لكــي ال يتــم

التفصيلــي .ومــن الضــروري قــراءة النظــام

اســتبعاده وتضيــع فرصــة الترشــح علــى

األساســي للشــركة المرغــوب الترشــح بهــا،

الرغــم مــن كــون المــرأة مؤهلــة تمامـ ًـا لدخــول

ألنهــا تحــدد النظام العام للشــركة والتفاصيل

المجلــس.

االجرائيــة لمجلــس اإلدارة بمــا فيهــا عمليــة
الترشــح واالنتخــاب والتــي قــد تتضمــن
مطالــب إضافيــة للترشــح مثــل ملكيــة بعــض
األســهم في الشــركة أو شــروط الجنســية أو
أيــة متطلبــات أخــرى.

•أحيانــا تطلــب بعض الشــركات من المرشــحين
الحضــور لمقابــات شــخصية أو عمــل عروض
تقديميــة .مــن المهــم تذكــر أن منصــب
مجلــس اإلدارة غيــر تنفيــذي وأنــه منصــب
توجيهــي واشــرافي واســتراتيجي ،لــذا يجــب

•يجــب متابعــة الصحــف الرســمية والمواقــع

التركيــز علــى ابــراز الخبــرات والمهــارات العامة

االلكترونيــة للشــركات أو البنــوك التــي

واالســتراتيجية وليــس المهــارات الفنيــة

ترغــب المــرأة فــي الترشــح لهــا حيــث تفصــح

واإلداريــة للمرشــحة.

الشــركات بهــذه الوســائل عــن فتــح بــاب
الترشــح واالجــراءات الالزمــة لذلــك كذلــك
تفصــح عــن معلومــات اضافيــة عــن الشــركة
والســوق قــد تكــون مفيــدة عنــد اتخــاذ القــرار
النهائــي أو الدخــول للترشــح لمجلــس ادارة
الشــركة.

•يقــوم المســاهمون فــي دولــة اإلمــارات
بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة بإســتخدام
مــا يعــرف باســم “التصويــت التراكمــي”.
ويعنــي ذلــك أن كل مســاهم لــه عــدد مــن
ً
مســأويا لعــدد األســهم التــي
األصــوات
يمتلكهــا بالشــركة ويقــوم بإســتخدام كل
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صــوت مــرة واحــدة فقــط .فــإذا كان لمســاهم

•مجلــس اإلدارة يتطلــب تنــوع فــي خبــرات

ـا مليــون ســهم ،وقــام بإنتخــاب أحــد
مــا مثـ ً

ومهــارات أعضــاؤه .وهنــاك خبــرات أصبحــت

أعضــاء المجلــس بإســتخدام ســبعمائة ألــف

هامــة جـ ً
ـدا لــكل مجلــس منهــا الخبــرة الماليــة،

صــوت ،فــا يتبقــى لــه ســوى ثالثمائــة ألــف

نظــم المعلومــات ،االســتراتيجية واألســواق

صــوت للتصويــت علــى المرشــحين التالييــن.

الدوليــة .فالمــرأة ال تدخــل المجلــس ألنهــا

ويهــدف ذلــك لمنــع مســاهم واحــد مــن

امــرأة وفقــط بــل عليهــا أن تضيــف قيمــة

انتخــاب كل أعضــاء المجلــس وضمــان قــدرة

للمجلــس وللشــركة كلهــا .دخــول المــرأة

باقــي المســاهمين علــى اختيــار أعضــاء

لمجلــس اإلدارة يضــع عليهــا مســئولية

المجلــس .لذلــك فــإن معرفــة المســاهمين

كبيــرة .فنجاحهــا فــي مجلــس اإلدارة وحســن

بالمرشــحين وخبراتهــم هامــة لضمــان النجــاح

ادائهــا ســيعطي رســالة واضحــة ألهميــة

فــي االنتخابــات حيــث ليــس مــن الموصــي

تواجــد المــرأة علــى مجالــس اإلدارة وســيفتح

بــه االعتمــاد علــى مســاهم واحــد فقــط

بالتالــي البــاب أمــام المزيــد مــن النســاء علــى

للنجــاح فــي االنتخابــات.

مجالــس اإلدارة.

•علــى المــرأة التفكيــر فيمــا يمكــن أن تضيفــه
لمجلــس اإلدارة وللشــركة مــن خــال
عضويتهــا بالمجلــس.

2

عضو مجلس اإلدارة الجديد
إن دخــول مجلــس اإلدارة للمــرة األولــى قــد
يمثــل تحديـ ًـا للرجــال ،كمــا للنســاء .وهنــاك بعــض
التوجيهــات التــي تســاعد علــى النجــاح فــي
مواجهــة التحــدي و نوجزهــا فيمــا يلــي:

تعمــل بــه ،أبــرز منافســيها ،إلــخ .مــن المهــم
أيضــا جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومات
عــن القوانيــن والنظــم والتشــريعات التــي
تعمــل الشــركة فــي اطارهــا.

•جمع المعلومات
علــى عضــو مجلــس اإلدارة الجديــد جمــع أكبــر

االطــاع

قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن الشــركة،

المعلومــات يســاعد علــى أدارك الوضــع

الملكيــة

االســتراتيجي للشــركة ،التحديــات التــي

بالشــركة ،مجلــس إدارتهــا الســابق ،مــا

تواجههــا ،الفــرص التــي قــد تكــون أمامهــا،

نظامهــا
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هيــكل

والقــراءة

المتمعنــة

لتلــك
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محــددات عمــل الشــركة والقيــود التــي

المقابــات يســتطيع عضــو المجلــس

قــد تكــون عليهــا ،االتجــاه العــام لألســواق

الجديــد تبــادل الحــوار مــع اإلدارة التنفيذيــة

التــي تعمــل بهــا ،ويســاعد ذلــك علــى

وطــرح بعــض األســئلة ومناقشــة بعــض

ســرعة المســاهمة فــي المناقشــات وابــداء

األمــور التــي اطلــع عليهــا عنــد قراءتــه

الــرأي علــى أســس ســليمة والتصويــت

للوثائــق والمســتندات الخاصــة بالشــركة أو

علــى القــرارات المطروحــة فــي اجتماعــات

المؤسســة.

المجلــس بشــكل يحقــق مصالــح الشــركة.
•برامج التعريف
كثيــر مــن الشــركات والمؤسســات تقــوم
بعمــل برنامــج تعريفــي ألعضــاء مجلــس
اإلدارة الجــدد بهــا .ويهــدف البرنامــج
لســرعة إعــداد عضــو المجلــس للمســاهمة
الفعالــة بالمجلــس .وإذا لــم تكــن الشــركة
أو المؤسســة التــي ســتنضمين لهــا تقــوم

كمــا يســاعد ذلــك فــي التعــرف علــى
مؤهــات وخبــرات القيــادات التنفيذيــة
وشــخصية كل منهــم .وغالبــا ما تقوم اإلدارة
التنفيذيــة بعمــل عــرض تقديمــي ألعضــاء
المجلــس الجــدد يتضمــن المعلومــات
والحقائــق عــن الشــركة أو المؤسســة،
أهدافهــا والتحديــات التــي تقابلهــا وغيرهــا
مــن المعلومــات الهامــة األخــرى.

بذلــك فيجــب طلــب أن يتــم تصميــم برنامــج

كمــا تقــوم بعــض الشــركات والمؤسســات

ً
خصيصــا للعضــو الجديــد .عــادةً
تعريفــي

بتنظيــم زيــارات ميدانيــة لعضــو المجلــس

يغطــي البرنامــج كل مــا ســبق ذكــره مــن

الجديــد لبعــض مواقــع العمــل مثــل

معلومــات ولكــن قــد يكــون بــه اضافــات

المصانــع وورش العمــل والفــروع ومــا الــى

هامــة عــن الشــركة أو المؤسســة.

ذلــك .ويســاعد ذلــك عضــو المجلــس الجديــد

البرنامــج التعريفــي الجيــد يتضمــن تعريــف
عضــو المجلــس الجديــد علــى األعضــاء
القدامــى قبــل عقــد أيــة اجتماعــات رســمية
للمجلــس .ويســهم ذلــك فــي معرفــة
العضــو الجديــد علــى شــخصيات وتوجهــات

فــي التعــرف علــى ظــروف العمــل اليوميــة
والبيئــة التــي يعمــل بهــا العامليــن .هــذه
المعرفــة قــد تكــون هامــة فــي اتخــاذ بعــض
القــرارات أو اعطــاء بعــض التوجيهــات العامــة
الخاصــة بالعمــل والعامليــن.

أعضــاء المجلــس وأيــة توافقــات قــد تكــون

•قــراءة التقريــر الســنوي وملفــات المجلــس

موجــودة بيــن بعــض األعضــاء .يتضمــن

الســابق ولجانــه

أيضــا برنامــج تعريــف عضــو المجلــس
بفريــق اإلدارة التنفيذيــة مثــل الرئيــس
التنفيــذي ونوابــه ،المديــر المالــي ،مديــر
التدقيــق الداخلــي ،مديــر المخاطــر ،ومــن
هــم علــى نفــس المســتوى .وخــال تلــك

ممــا يعطــي صــورة دقيقــة لألوضــاع
بالشــركة أو المؤسســة التقريــر الســنوي
لهــا وملفــات االجتماعــات األخيــرة لمجلــس
اإلدارة واللجــان التابعــة لــه .ذلــك أن التقريــر
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الســنوي يتضمــن القوائــم الماليــة للشــركة

الحصــول علــى كافــة المعلومــات وقــراءة

باإلضافــة إلــى توجههــا االســتراتيجي

الوثائــق الســابق االشــارة اليهــا ،فالعضــو

والوضــع العــام

الجديــد يحتــاج للمشــاركة فــي اجتمــاع

للصناعــة التــي تعمــل بهــا .كذلــك تتضمــن
ملفــات اجتماعــات المجلــس واللجــان وكافــة
الموضوعــات التــي كانــت مطروحــة
للنقــاش علــى المجلــس ولجانــه والقــرارات
التــي تــم اتخاذهــا والمشــاكل والتحديــات

المجلــس وطريقــة النقــاش واتخــاذ القــرار
وكذلــك التوافقــات التــي مــن الممكــن
أن تكــون موجــودة بيــن بعــض أعضــاء
المجلــس وهكــذا.

التــي واجهــت المجلــس وأعضــاؤه فــي

لذلــك فالنصيحــة الهامــة لعضــو المجلــس

فتــرة المجلــس الســابقة.

الجديــد أال يتســرع فــي المشــاركة وابــداء

وال

تعطــي

تلــك

الملفــات

فقــط

معلومــات قيمــة لعضــو المجلــس الجديــد
بــل تســاعده فــي فهــم مرجعيــات القــرارات
التــي تــم اتخاذهــا أو التــي ال بــد مــن
ـتكماال لمــا تــم اقــراره مــن قبــل
اتخاذهــا اسـ
ً
وتدعــم بذلــك اســتقرار سياســات الشــركة
واســتدامتها.
•االجتماعات األولى للمجلس
ال يتوقــع مــن عضــو المجلــس الجديــد
أن يشــارك بشــكل قــوي وفعــال منــذ
أول اجتمــاع لــه بالمجلــس .حتــى بعــد
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المجلــس لكــي يتفهــم آليــات عمــل

الــرأي إال بعــد إدراك أبعــاد وتفاصيــل
الموضــوع المطــروح وتاريــخ الموضــوع
باإلضافــة لــأدوار التــي يلعبهــا كل عضــو
مجلــس أثنــاء وبعــد اجتماعــات المجلــس.
ومــن المهــم عــدم الشــعور بالحــرج أو
الضغــط للمســارعة بالمشــاركة قبل الشــعور
باالســتعداد النفســي والعملــي لذلــك.
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تم اعداد هذا الدليل كوثيقة استرشادية غير قانونية وغير ملزمة دون
أدنى مسئولية على مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين
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