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مقدمة

شيدت عممية نشأة وتطور السمطة الوطنية الفمسطينية منذ عاـ  2::5تحوالت جوىرية في بنية القيـ

االجتماعية واأليديولوجية السائدة في المجتمع الفمسطيني ،خاصة في أعقاب التحوؿ الذي شيدتو منظمة

التحرير مف حيث اإلنتقاؿ مف حركة مقاومة مسمحة إلى إدارة مجتمع مدني وديمقراطي تحكمو القوانيف
واألنظمة ،ويخضع فيو الجميع لممساءلة .وقد انعكست ىذه التحوالت بشكؿ ممموس ومتعاظـ عمى جميع

قطاعات الحياة ،خاصة مف حيث ممارسة الشفافية والنزاىة في االنتخابات التشريعية والمحمية ،وحرية

الصحافة ،وحرية تنظيـ االجتماعات والورش والمؤتمرات ،والسماح لممشاركيف في ىذه المقاءات بطرح آرائيـ

دوف خوؼ .كما انعكس المناخ الديمقراطي عمى سيولة تشكيؿ مؤسسات المجتمع المدني ،وتمكنيا مف

التواصؿ المباشر مع الجيات الدولية المختمفة لمحصوؿ عمى التمويؿ البلزـ لتنفيذ برامجيا.

اء
إف أحد أىـ مظاىر نجاح عممية التحوؿ الديمقراطي في فمسطيف ىي تعاظـ االىتماـ بقضايا الحوكمة ،سو ً
في المؤسسات الحكومية أو في مؤسسات المجتمع المدني .وقد تجمى ىذا االىتماـ بأشكاؿ عديدة ،كاف مف

أىميا االلتزاـ بتطبيؽ القوانيف واألنظمة والمدونات السموكية بجميع أشكاليا .ويشمؿ ذلؾ جميع المؤسسات
والحركات العاممة في المجاالت السياسية واالجتماعية والتعميمية ،وكذلؾ تمؾ العاممة في المجاؿ االقتصادي

والمالي.
ويتعمؽ ىذا الدليؿ بشؤوف الحوكمة في جميع أنواع المنشآت التجارية باستثناء الشركات المساىمة العامة،

خاصة تمؾ المدرجة في بورصة فمسطيف ،حيث أف ىذه الشركات تخضع ألطر قانونية وتنظيمية مختمفة عف
المنشآت مف األشكاؿ القانونية األخرى.
 2-2التحوالت في حوكمة الشركات والمؤسسات االقتصادية

لقد كاف حجـ التحوالت التي طرأت في مجاؿ حوكمة الشركات والمنشآت التجارية عمى اختبلؼ

أنواعيا ىو مف أىـ التطبيقات العممية لمتحوؿ الديمقراطي الذي ط أر عمى الساحة الفمسطينية .وقد

انعكس ىذا التحوؿ بأشكاؿ عديدة ،كاف مف أىميا سف قوانيف عصرية بدالً مف بعض القوانيف

الموروثة منذ عشرات السنيف ،واقامة عدد مف المؤسسات الرقابية والخدماتية المتخصصة بشؤوف
القطاع الخاص ،ووضع المدونات السموكية التي تعالج مختمؼ جوانب الحوكمة.
ولقد كاف أحد أىـ الخطوات التي شيدتيا فمسطيف في مجاؿ تحديث بنية الحوكمة في شركاتيا،

وقطاعيا الخاص بشكؿ عاـ ،ىو إعداد مدونة قواعد حوكمة الشركات في فمسطيف ،والتي تحكـ

الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف ( ،)311:وكذلؾ إعداد دليؿ القواعد والممارسات الفضمى
لحوكمة المصارؼ في فمسطيف ( .)3121وبالفعؿ ،فقد ساىمت ىاتاف المدونتاف بشكؿ ممموس في
إحداث نقمة نوعية في ثقافة الحوكمة ،خاصة بالنسبة ألنواع المنشآت المستيدفة لكؿ منيما .إال أف

التجربة العممية أثبتت بأف ىاتاف المدونتاف لـ تؤديا لحدوث تغير واقعي ممموس في مستوى الحوكمة
مسودة الدليل االسترشادي لحوكمة الشركات العائلية
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في الشركات والمنشآت غير المدرجة في السوؽ المالي .وربما أف السبب الرئيسي لذلؾ ىو عدـ توفر
رزمة مدروسة مف اإلرشادات واألحكاـ التي تبيف ألصحاب ومدراء الشركات العائمية ما الذي يجب

أف يعمموه وما ال يعمموه في مجاؿ تحديث الحوكمة في منشآتيـ .وبالتالي فقد كاف ىنالؾ حاجة ماسة
لمؿء ىذا الفراغ ،خاصة وأف المنشآت العائمية تشكؿ العمود الفقري لبلقتصاد الفمسطيني.
 3-2أىداؼ الدليؿ

يستيدؼ ىذا الدليؿ توفير رزمة مف اإلرشادات واألحكاـ التي يعتقد بأنيا تصب بشكؿ تراكمي في

تحديث الحوكمة في المنشآت التجارية التي ال تنطبؽ عمييا مدونة حوكمة الشركات الفمسطينية ودليؿ
حوكمة البنوؾ ،وىي تشمؿ المنشآت الفردية والشركات العادية (العامة والمحدودة) والشركات

المساىمة الخصوصية .وكما ىو معروؼ ،فإف لممنشآت مف األنواع السابقة أىمية كبيرة جداً في

البنية االقتصادية واالجتماعية الفمسطينية ،حيث أنيا تشكؿ مف الناحية العددية أكثر مف  %:9مف

العدد الكمي لممنشآت التجارية ،وبالتالي فيي المستوعب األكبر لؤليدي العاممة والمساىـ األىـ في

الناتج المحمي اإلجمالي .وبالرغـ مف التفاوت في طبيعة اإلطار القانوني ليذه المنشآت إال أنيا
اء مف حيث الممكية أو اإلدارة التنفيذية.
تشترؾ جميعاً في أنيا يغمب عمييا الطابع العائمي ،سو ً
اء مف حيث حجميا أو نوع
ونظ اًر لوجود تفاوت كبير جداً بيف المنشآت المستيدفة بيذا الدليؿ ،سو ً
عمميا أو عدد المساىميف فييا أو صفتيا القانونية ،لذا فمف المحتمؿ أف يشعر المسؤولوف في بعض
المنشآت بأف بعض أو ربما غالبية أحكاـ الدليؿ ال تنطبؽ عمييا .ومع أف ذلؾ قد يبدو صحيحاً في
صغير لدرجة ال تسمح بتطبيؽ بعض أو معظـ
ظروؼ معينة ،مثؿ أف حجـ المنشأة قد يكوف
اً

األحكاـ واإلجراءات التي ينصح بيا ىذا الدليؿ.

وبالطبع ال يمكف إعطاء رأي قاطع حوؿ ىذا التساؤؿ ،ولكف يجب التأكيد مف حيث المبدأ باف

مصمحة الشركة تتطمب عمى المدى البعيد أف يبذؿ مالكو المنشأة كؿ جيد ممكف لتطبيؽ األحكاـ

الواردة فيو ،وليس البحث عف المبررات لتأجيؿ عممية التنفيذ ألسباب قد يكوف معظميا غير دقيؽ.
وبشكؿ خاص ال يجوز اتخاذ صغر حجـ المنشأة مبر اًر ألف يقنع صاحبيا نفسو بأف أحكاـ ىذا
الدليؿ قد تنطبؽ عمى اآلخريف ولكف ليس عمى منشأتو.

مسودة الدليل االسترشادي لحوكمة الشركات العائلية
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 4-2اعداد المنشآت التجارية بحسب الشكؿ القانوني

ىنالؾ عدة أنواع مف المنشآت التجارية في فمسطيف مف حيث الشكؿ القانوني لممنشأة .ويبيف الجدوؿ
التالي األىمية النسبية ليذه األنواع بحسب العدد ،كما كانت في نياية شير كانوف ثاني .3125
أعداد المنشآت الفردية والشركات المسجمة حتى نهاية شهر كانون ثاني 1024
العدد

نوع الشركة
المنشآت الفردية*

219,311

الشركات المحمية – المجموع**

31,4:3

عادية عامة

8,257

عادية محدودة

38

مساىمة خصوصية

23,::7

مساىمة عامة

211

غير ربحية

214

مدنية

31

الشركات عمى قائمة الشطب

7111

الشركات األجنبية – المجموع**

357

مساىمة خصوصية

311

مساىمة عامة

38

عادية عامة

27

غير ربحية

4

المصادر:
*

الجياز االحصائي الفمسطيني المركزي.

** دائرة تسجيؿ الشركات ،و ازرة االقتصاد الوطني.

ومع أنو مف الصعب تحديد مدى سيطرة الطابع العائمي عمى المنشآت التي تنتمي ألي مف األنواع السالفة

الذكر ،إال أنو مف المؤكد بأف الغالبية الساحقة مف المنشآت الفردية والشركات العادية والشركات المساىمة

اء بالنسبة لمممكية أو اإلدارة .ومع أف الطابع العائمي لمشركة بيذا
الخصوصية يغمب عمييا الطابع العائمي ،سو ً
المفيوـ قد يوجد في بعض الشركات المساىمة العامة أيضاً (بما فييا المدرجة في بورصة فمسطيف) ،إال أف

أحكاـ ىذا الدليؿ ال تنطبؽ عمييا ،حيث أنيا تخضع مف حيث حوكمتيا لممدونة الصادرة عف ىيئة سوؽ رأس

الماؿ أو تمؾ الخاصة بالبنوؾ والصادرة عف سمطة النقد.

مسودة الدليل االسترشادي لحوكمة الشركات العائلية
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 5-2الجذور القانونية لؤلحكاـ الواردة في الدليؿ

تستند األحكاـ الواردة في ىذا الدليؿ بشكؿ رئيسي لثبلث مصادر رئيسية ىي:
.2

قانوف الشركات (األردني) رقـ  23لسنة  ،2:75وتعديبلتو.

.4

مدونة قواعد حوكمة الشركات في فمسطيف الصادرة سنة .311:

.3

-1

نظاـ الشركات رقـ ( )24لسنة .2:76

الحوكمة في مرحمة تسجيل الشركات العادية العامة

الشركة العادية العامة ىي الشركة التي تتألؼ مف أشخاص ال يقؿ عددىـ عف اثنيف وال يزيد عمى عشريف،

تعمؿ تحت عنواف معيف ،لمقياـ بأعماؿ تجارية ،ويعتبر الشركاء فييا مسؤوليف عف ديوف الشركة بصفة

شخصية وتضامنية في جميع أمواليـ ،وال تكوف حصة الشريؾ فييا قابمة لبلنتقاؿ إلى الغير إال بموافقة جميع

الشركاء ما لـ ينص العقد عمى اإلكتفاء بموافقة أكثريتيـ.
تبد أ الغالبية الساحقة مف المنشآت التجارية مف خبلؿ مبادرات فردية يقوـ بيا أحد أفراد األسرة ،ربما بالتعاوف
مع أحد أبنائو أو إخوانو أو أقربائو .وبالتالي فإف الشكؿ القانوني األنسب في ىذه المرحمة ىو شركة التضامف

العادية ،حيث أف قمة عدد الشركاء وطبيعة العبلقة العائمية الوثيقة بينيـ ال تدفعيـ لمتخوؼ كثي اًر مف المخاطر
الكامنة في المسؤولية التضامنية غير المحدودة بينيـ .وفيما يمي أىـ اإلجراءات القانونية والتنظيمية المتعمقة

بيذه المرحمة.
2-3

يتـ تقديـ طمب التسجيؿ وعقد تأسيس الشركة العادية ،موقعاً عميو مف جميع الشركاء ،إلى مراقب

الشركات .ويفضؿ أف يتـ التوقيع عمى عقد التأسيس أماـ الكاتب العدؿ أو مراقب الشركات.
 3-3يشتمؿ عقد تأسيس الشركة العادية العامة في حده األدنى عمى المعمومات التالية:

اسـ الشركة ،مركز الشركة الرئيسي ،غايات الشركة ،أسماء الشركاء ،عناوينيـ ،جنسياتيـ ،مقدار

رأس الماؿ وحصة كؿ شريؾ فيو ،أسماء المفوضيف بالتوقيع نيابة عف الشركة ،مدة الشركة إذا كانت

محدودة.
4-3

باإلضافة لممعمومات المذكورة في البند السابؽ ،ينصح أف يضاؼ إلى عقد التأسيس بياف حوؿ
الوضع الذي ستؤوؿ إليو الشركة في حالة وفاة أي شريؾ فييا.

 5-3يجوز وفقاً لمقانوف الحالي أف يكوف الشريؾ في الشركة العادية جية اعتبارية ،مثؿ شركة أخرى،
شريطة أف تكوف تعمؿ في نفس قطاع العمؿ .ولكف نظ اًر لممسؤولية غير المحدودة لمشركاء فإنو ال

تنصح الشركات بالدخوؿ مع أفراد عادييف في شركات كيذه.
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 6-3لمؤسسي الشركة أف يعينوا المدير في عقد تأسيس الشركة ،أو أف يتفقوا عمى ترؾ تعييف المدير إلى
اتفاؽ الحؽ بينيـ خارج إطار عقد التأسيس.
7-3

إذا لـ يحدد عقد التأسيس أو أي اتفاؽ الحؽ اسـ المفوض باإلدارة فإف كؿ شريؾ في الشركة يعد

وكيبلً عف باقي الشركاء في مباشرة أعماؿ الشركة وفي التصرؼ بما يحقؽ غاياتيا .ويكوف لمشركاء
حؽ االعتراض عمى ما يقوـ بو شريؾ آخر قبؿ القياـ بو .أما بعد القياـ بعمؿ ما فيكوف جميع

الشركاء ممزميف عندئذ أماـ الغير بنتائج ىذا العمؿ.
8-3

في حالة رفض المراقب تسجيؿ الشركة العادية يجوز لمشركاء التظمـ لدى وزير االقتصاد ،والذي

يتعيف عميو البت في الطمب خبلؿ مدة أقصاىا ثبلثيف يوماً .واذا رفض الوزير الطمب فإنو يجوز
الطعف في قرار الوزير خبلؿ ستيف يوماً مف التبميغ بالقرار لدى محكمة العدؿ العميا.

9-3

إذا مضى عمى تقديـ الطمب مدة تزيد عف شير بدوف جواب مف مراقب الشركات فإف ذلؾ يعد بمثابة

رفض ،ويجوز الطعف فيو لدى محكمة العدؿ العميا خبلؿ  71يوماً بعد انقضاء مدة الشير عمى

تقديـ الطمب.

 :-3يتعيف عمى مراقب الشركات بعد استيفاء رسوـ التسجيؿ وقيد الشركة في السجؿ الخاص بنوع الشركة،

أف ينشر إعبلف تسجيؿ الشركة في الجريدة الرسمية .وينصح بأف يتضمف ىذا اإلعبلف البيانات
اليامة التي اشتمؿ عمييا عقد التأسيس .وال يجوز أف تمارس الشركة أعماليا إال بعد أف يتـ إشيار

عقد التأسيس في سجؿ الشركات لدى مراقب الشركات.
 21-3تتطمب عممية إدخاؿ أية تعديبلت عمى عقد الشركة أف تمر ىذه العممية بنفس اإلجراءات السالفة
الذكر ،وبحيث يقدـ طمب بذلؾ إلى مراقب الشركات خبلؿ شير مف وقوع التعديؿ أو إج ارئو.
 22-3يجوز لكؿ ذي صاحب مصمحة ،وبعد موافقة مراقب الشركات ،االطبلع عمى محتويات السجؿ بعد
دفع الرسوـ المقررة قانوناً.
 23-3إف ما ىو وارد أعبله مف أحكاـ ينطبؽ عمى مرحمة تسجيؿ الشركة العادية المحدودة ،مع مراعاة ما
تتميز بو مف خصوصية.
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2-4

اإلطار القانوني لمحوكمة في عمل الشركات العادية العامة

تكوف مسؤولية الشركاء عف جميع ديوف الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية .وىذا يعني بأنو يحؽ

لدائف الشركة العودة عمى جميع الشركاء ،مجتمعيف أو منفرديف ،لممطالبة بديونو المترصدة في ذمة
الشركة والتي عجزت الشركة عف سدادىا.

3-4

ال يجوز العودة عمى الشركاء لمطالبتيـ بديوف الشركة قبؿ مطالبة الشركة وتجريدىا مف أمواليا
والتأكد مف أنيا لـ تكف كافية لسداد ديونيا.

مسودة الدليل االسترشادي لحوكمة الشركات العائلية
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4-4

يحؽ لمشريؾ الذي يقوـ بتسديد ديوف الشركة لآلخريف الرجوع عمى الشركاء اآلخريف بنسبة ما دفعو
عف كؿ منيـ ،واف كاف أحد الشركاء معس اًر يتحمؿ الباقوف نصيبو بقدر حصة كؿ منيـ في الشركة.

 5-4حيث أف الحكـ الصادر بحؽ الشركة العادية العامة يكوف حجة أيضاً عمى الشركاء فييا بشأف ما قرره

مف إلزاـ الشركة بالديف ومقداره  ،فإنو سيكوف لمشركاء مصمحة وحؽ في التدخؿ في الدعوى المرفوعة

عمى الشركة بيدؼ المعارضة في صفة الديف ومقداره أو في مدى ثبوتو.
6-4

في حالة وفاة الشريؾ المتضامف في شركة التضامف يصبح ورثتو مف بعده مسؤوليف بالتضامف عف
ديوف الشركة في حدود تركة مورثيـ.

 7-4كؿ شرط يرد في عقد تأسيس الشركة يقضي بإعفاء الشركاء مف مسؤوليتيـ التضامنية في مواجية
الغير يعد باطبلً.
 8-4يبقى الشريؾ الذي ينسحب مف الشركة مسؤوالً عف الديوف التي ترتبت في ذمة الشركة قبؿ خروجو،
ما لـ يوجد اتفاؽ بيف الشريؾ المنسحب والشريؾ الذي تنازؿ لو والدائنيف عمى أف يحؿ الشريؾ الجديد

مكانو في المسؤولية عف الديوف السابقة عمى اإلنسحاب.
 9-4يكوف الشريؾ الجديد مسؤوالً فقط عف ديوف الشركة التي تحققت عمييا بعد انضمامو ليا ،ما لـ يوجد
اتفاؽ صريح عمى خبلؼ ذلؾ.

 :-4إف مسؤولية الشركاء في شركة التضامف بشأف ديوف الغير تبقى قائمة ،حتى واف تـ فسخ عقد الشركة

وتمت تصفيتيا ،فسيكوف مف حؽ الدائنيف العودة عمى الشركاء بشأف جزء الديف الذي لـ تسدده

الشركة ،وستكوف مسؤوليتيـ تضامنية وتخضع لمتقادـ التجاري.
 21-4حصص الشركاء في الشركة العادية العامة غير قابمة لمتداوؿ بالطرؽ التجارية ،وبالتالي ال يجوز
لمشريؾ في شركة عادية عامة التنازؿ عف حصتو في الشركة لشخص مف الغير إال بموافقة جميع
الشركاء عمى ذلؾ التنازؿ.
 22-4يجوز لمشركاء النص في عقد التأسيس عمى مخالفة الحكـ أعبله واشتراط أف التنازؿ لشخص مف

الغير يتـ بموافقة أكثرية الشركاء ،ويوصى بإيراد ىذا النص في عقد الشركة بديبلً عف إشتراط موافقة

جميع الشركاء وذلؾ لتجنب تعسؼ أحد الشركاء في الموافقة عمى بيع حصة شريؾ آخر لشخص مف

الغير.
 23-4إذا كاف المتنازؿ إليو أحد الشركاء في الشركة أصبلُ فإف التنازؿ لصالحو ال يحتاج لموافقة باقي
الشركاء.
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 24-4يجوز لدائني أحد الشركاء أف يتوجو إلى المحكمة بطمب إيقاع الحجز عمى حصة الشريؾ (المديف)
في الشركة تأميناً لدفع دينو ،كما يجوز الحجز عمى نصيب الشريؾ المديف مف موجودات الشركة عند

تصفيتيا.

 25-4يكتسب الشريؾ صفة التاجر بمجرد دخولو في الشركة .ويترتب عمى ذلؾ عدة نتائج ،منيا أف وفاة
أحد الشركاء أو إفبلسو يؤدي إلى حؿ الشركة ،ما لـ يكف الشركاء قد اتفقوا عمى خبلؼ ذلؾ.

-4

اإلطار القانوني لمحوكمة في عمل الشركات العادية المحدودة

الشركة العادية المحدودة ىي التي تشمؿ نوعيف مف الشركاء ،بعضيـ مسؤوؿ بصفة شخصية وبالتكافؿ

والتضامف عف ديوف الشركة والتزاماتيا ،والبعض اآلخر مسؤوؿ بحدود رأسماليـ الذي دفعوه بالشركة .وىنالؾ

انعكاسات قانونية تترتب عمى ذلؾ.

 2-5ال يمتزـ الشريؾ محدود المسؤولية أماـ الشركة وأماـ دائنييا اإال بتقديـ حصتو ،فإف ىو تخمؼ عف
تقديـ ىذه الحصة في الموعد المناسب ،كاف مف حؽ الشركة أف تطالبو بأدائيا ألنو يعتبر مديناً

لمشركة بمبمغيا.

 3-5ال تنقضي الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء ذوي المسؤولية المحدودة فييا ،وينصرؼ ذات الحكـ عمى
حالة إفبلسو أو الحجر عميو أو رغبتو في عدـ اإلستمرار في الشركة.
 4-5ال يجوز أف تكوف حصة الشريؾ محدود المسؤولية عبارة عف عمؿ ،إنما يجوز أف تكوف حصة نقدية
أو عينية.

 5-5ال يحؽ لمشريؾ المحدود المسؤولية أف يشترؾ في إدارة شؤوف الشركة ،واال فإنو سيكوف مسؤوالً عف
جميع الديوف وااللتزامات التي تحممتيا الشركة أثناء اشتراكو في إدارتيا.

6-5

يحؽ لمشريؾ المحدود المسؤولية االطبلع عمى دفاتر الشركة واالستيضاح عف أحواليا وأمورىا ،وأف
يقوـ بتداوؿ تمؾ الشؤوف مع الشركاء اآلخريف في الشركة.

7-5

يتـ تنازؿ الشريؾ محدود المسؤولية عف حصتو أو إدخاؿ شركاء جدد لمشركة بموافقة الشركاء

المتضامنيف أو أكثريتيـ (إذا أجاز عقد الشركة ذلؾ) ،وبدوف اشتراط موافقة الشركاء محدودي
المسؤولية.

-5

اإلطار القانوني لمحوكمة في الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة

الشركة المساىمة الخصوصية ىي الشركة التي ينقسـ رأسماليا إلى أسيـ ال تطرح لبلكتتاب العاـ ،وتكوف
مسؤولية المساىميف فييا محدودة بمقدار مساىمة كؿ منيـ في رأسماؿ الشركة.

 2-6يجب أف يتضمف عقد التأسيس ونظاـ الشركة المساىمة الخصوصية األمور التالية:


تحديد عدد أعضائيا بحيث ال يقؿ عف شخصيف وال يزيد عف  61شخصاً.

مسودة الدليل االسترشادي لحوكمة الشركات العائلية
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تقييد حؽ نقؿ أسيميا.



منع دعوة الجميور لبلكتتاب في أسيـ الشركة.

 3-6إف رأسماؿ الشركة المساىمة الخصوصية ىو الضماف الوحيد لدائنييا ،وىذا يعني بأف مسؤولية الشركاء
فييا محدودة بمقدار مساىمتيـ في رأسماؿ الشركة فقط.
 4-6ال يحؽ لمراقب الشركات إتماـ إجراءات تسجيؿ الشركة إال بعد التثبت مف أف الشركاء قد دفعوا فعبلً
ما ال يقؿ عف  %36مف رأسماؿ الشركة.

 5-6ال يجوز تأسيس شركة مساىمة خصوصية أو زيادة رأسماليا عف طريؽ االكتتاب العاـ ،وال يجوز ليا
إصدار أسيـ أو سندات قابمة لمتداوؿ بالطرؽ التجارية.
 6-6يجوز االحتياط إلمكانية نزوؿ عدد الشركاء إلى أقؿ مف الحد المطموب مف خبلؿ إضافة النص
التالي لمنظاـ الداخمي وعقد التأسيس:
"إذا قؿ عدد الشركاء في الشركة عف الحد األدنى المسموح بو فإف عمى الشريؾ المتبقي أف يتدارؾ
الخمؿ خبلؿ مدة أقصاىا شير مف تاريخ حدوث النقص ،واال اعتبرت الشركة منحمة بحكـ القانوف".
7-6

لمعالجة احتماؿ حدوث زيادة في عدد الشركاء عف الحد األقصى المسموح بو بالقانوف فإنو ينصح
إضافة النص التالي إلى النظاـ الداخمي لمشركة:
"إذا توفى أحد الشركاء في الشركة وأدى انتقاؿ حصتو لمورثة إلى تجاوز عدد الشركاء لمحد األقصى

المسموح بو ،فإنو يتوجب عمى الورثة عندئذ أف يوفاقوا أوضاعيـ مع أحكاـ القانوف وأف يختاروا مف
بينيـ لمف ستؤوؿ أسيـ مورثيـ ،وذلؾ لضماف المحافظة عمى عدد الشركاء ضمف النصاب
القانوني".
يقسـ رأسماؿ الشركة إلى أسيـ متساوية القيمة ،وتكوف ىذه األسيـ غير قابمة لمتداوؿ بالطرؽ
8-6
ا
التجارية ،بؿ وفؽ القيود المحددة في النظاـ الداخمي لمشركة.
9-6

ال يتطمب تداوؿ األسيـ مف شريؾ آلخر في نفس الشركة موافقة مف أحد ،ما لـ يرد نص في عقد

الشركة يحدد كيفية التنازؿ بما يحقؽ التوازف بيف الشركاء .ولكف يفترض مف الناحية األخرى تحديد
القيود المفروضة عمى انتقاؿ األسيـ لشخص مف غير الشركاء.

:-6

ال يتـ حؿ الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو إفبلسو ،حيث أف الذمة المالية لمشركة مستقمة عف الذمة
المالية لمشركاء فييا.

-6

األحكام الناظمة لتأسيس شركة المساهمة الخصوصية المحدودة

إف لتسجيؿ الشركة كشركة مساىمة خصوصية محدودة المسؤولية مزايا كثيرة ،والتي ترتبط إلى حد كبير بكوف

مسؤولية الشركاء عف ديوف الشركة محدودة بمقدار مساىمتيـ في رأس الماؿ ،وكذلؾ مرتبطة بفصؿ اإلدارة
مسودة الدليل االسترشادي لحوكمة الشركات العائلية
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عف الممكية ولو بشكؿ محدود ،حيث أف ذلؾ يتيح إدخاؿ تحسينات كثيرة في مستوى حوكمتيا ،ويعزز مف

إمكانيات نموىا ويرفع مف قدراتيا التنافسية .ولكف باإلضافة ليذه المزايا فإف التحوؿ مف شكؿ الشركة العادية

لشركة مساىمة خصوصية يمكف أف يفرضو الواقع الناجـ عف الزيادة المضطردة في عدد الشركاء نتيجة لموفاة
وانتقاؿ الحصص لعدد متزايد مف الورثة.

 2-7يوجب قانوف الشركات رقـ  23لسنة  2:75وتعديبلتو بأف ال يقؿ رأسماؿ الشركة المساىمة
الخصوصية عف عشرة آالؼ دينار أردني أو ما يعادليا .ونظ اًر إلى أف القيمة الحقيقية ليذا المبمغ قد

تراجعت كثي اًر في الوقت الحاضر فإنو ينصح بأف يشترط مراقب الشركات حداً أدنى مف رأس الماؿ

يزيد كثي اًر عف ىذا المبمغ ،وذلؾ بحسب المتطمبات الفعمية البلزمة لعمؿ الشركة .وعمى العموـ فإف
باستطاعة مراقب الشركات التأكد مف أف رأس الماؿ المسجؿ في عقد الشركة كافياً لتحقيؽ غرضيا،

واال جاز لو رفض طمب تسجيميا.
3-7

يتـ تسديد رأس الماؿ بحسب أحكاـ القانوف بمعدؿ  %36كحد أدنى عند التسجيؿ ،عمى أف يتـ دفع
الباقي خبلؿ أربع سنوات كحد أقصى.

4-7

يفترض أف يمارس مراقب الشركات حقو في مراقبة حركة السحوبات مف حساب الشركة في البنؾ
لمتأكد مف عدـ قياـ إدارة الشركة بسحب رأسماليا المودع عند التأسيس خبلؿ أياـ قميمة بعد بدء

المباشرة بالعمؿ ،ذلؾ أف غياب ىذه الرقابة قد يسمح بوجود شركة مسجمة فعبلً مف غير ضمانات
فعمية لصالح دائنييا.

5-7

يحؽ لمراقب الشركات فحص نمط توزيع األسيـ بيف الشركاء لمتأكد مف عدـ سيطرة شريؾ واحد عمى

مقدرات الشركة بسبب أف حصص المشاركيف اآلخريف ىي قميمة جداً وال تمنحيـ أي دور فعمي في

إدارة الشركة ،حيث أف ذلؾ يش اكؿ مخالفة جوىرية لمبادىء الحوكمة .وحتى ال تكوف الشركة وسيمة

الخفاء مشروع فردي تحت ستار شركة وىمية بيدؼ االستفادة مف تحديد المسؤولية واالحتماء

بالشخصية االعتبارية لمشركة.
 6-7يطمؽ عمى شركة المساىمة الخصوصية اسماً يدؿ عمى غايتيا ،ويشترط أف تضاؼ عبارة "المساىمة

الخصوصية المحدودة" إلى آخر االسـ ،وذلؾ لتنبيو الغير لطبيعة مسؤولية الشركاء فيما يتعمؽ بديوف

الشركة.
 7-7يتضمف عقد تأسيس الشركة المساىمة الخصوصية البيانات التالية:
 -اسـ الشركة وغاياتيا

 -مسؤولية الشركاء محدودة

 مقدار رأس الماؿ االسمي بحيث يقسـ إلى أسيـ متساوية القيمة ،ال تقؿ قيمة كؿ منيا عف ديناروال تزيد عف  21دنانير.
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 تحديد عدد الشركاء مف  61 – 3شخصاً -تقييد حؽ نقؿ األسيـ

 مدة الشركة (إذا كانت محددة المدة) -مركزىا الرئيسي

 طريقة دفع األقساط في حاؿ األسيـ المقسمة قيمتيا إلى أقساط -طريقة توزيع األرباح

 عدد األسيـ التي تؤىؿ صاحبيا لمترشح لعضوية مجمس اإلدارة -جنسية الشركة

 منع دعوة الجميور لئلكتتاب في أسيـ الشركة أية بيانات أخرى تعزز مف الحوكمة والشفافية 8-7تمر عممية تسجيؿ الشركة المساىمة الخصوصية بالمراحؿ التالية:
2-8-7

تقديـ طمب لمراقب الشركات مرفقاً بو عقد تأسيس الشركة ونظاميا .وينبغي أف يكوف النظاـ وعقد

التأسيس موقعيف مف المؤسسيف أماـ المحامي ،أما الطمب فيوقع أماـ مراقب الشركات أو الكاتب
العدؿ.

3-8-7

تقديـ ما يثبت إيداع النسبة المطموبة مف الحصص النقدية في رأسماؿ الشركة لدى أحد البنوؾ

في فمسطيف ،وتقدير قيمة الحصص العينية وتثبيتيا في عقد ونظاـ الشركة .وال تعطى األسيـ

العينية لممساىـ إال بعد تسميـ المقدمات العينية التي تقابميا بالكامؿ لمشركة ،أي قبؿ صدور
شيادة التسجيؿ لمشركة.
4-8-7

يمتزـ مراقب الشركات عند تقديـ أحد الشركاء لحصة عينية في رأسماؿ الشركة أف يعيف خبي اًر أو

5-8-7

يقوـ المراقب بدراسة الطمب ورفع توصيتو بخصوصو إلى الوزير.

6-8-7

يحؽ لوزير االقتصاد قبؿ الموافقة عمى تسجيؿ الشركة أف يطمب مف المؤسسيف إدخاؿ التعديبلت

أكثر عمى نفقة الشركة لتخميف قيمة األمواؿ العينية المقدمة.

التي يراىا الزمة عمى عقد التأسيس والنظاـ الداخمي لمشركة.
7-8-7

يصدر وزير االقتصاد ق ارره بخصوص طمب التسجيؿ خبلؿ شيريف مف تقديمو ،واال اُعتبر

الطمب مرفوضاً .ويحؽ لممؤسسيف مراجعة مجمس الوزراء أو المجوء لمحكمة العدؿ العميا في
حالة رفض الطمب.

8-8-7

يتـ نشر اسـ الشركة المسجمة في الجريدة الرسمية بحيث يتضمف اإلعبلف جميع البيانات
الرئيسية التي يشتمؿ عمييا عقد التأسيس.
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-7

المزايا النسبية ألنواع الشركات المختمفة

يتميز كؿ نوع مف األشكاؿ القانونية لمشركات بمزايا محددة قد تجعميا ىي األنسب لمشركاء الراغبيف في

الدخوؿ بالشركة .وبشكؿ عاـ فإنو يفترض أف يؤخذ بعيف االعتبار المبلحظات التالية عند اختيار الشكؿ
القانوني لمشركة في مرحمة التأسيس.
 2-8إف المخاطر المرتبطة بشركات التضامف (أي الشركات العادية العامة) ىي األعمى ما بيف جميع

أنواع الشركات ،بسبب كوف المسؤولية فييا تضامنية وغير محدودة بمقدار مساىمة الشركاء .ولكف
مف الناحية األخرى فإف ىذه الخصائص بالتحديد ىي التي تمنح ىذا النوع مف الشركات الثقة المميزة
في السوؽ وبيف التجار وعند تعامميا مع البنوؾ.

3-8

تتيح الشركات العادية المحدودة المجاؿ لوجود شركاء متضامنيف بشكؿ شخصي ،مما يعزز مصداقية

الشركة لدى الجيات األخرى ذات العبلقة ،ولكنيا تسمح كذلؾ بوجود شركاء بمسؤولية محدودة

بمقدار مساىمتيـ في رأسماؿ الشركة .وبالتالي فإف ىذا النوع مف الشركات يمتمؾ قدرة أكبر عمى
استقطاب االستثمارات ،ويتيح في نفس الوقت لمشركاء المتضامنيف استمرار سيطرتيـ عمى إدارة

الشركة.
4-8

تتميز الشركات المساىمة الخصوصية المحدودة بأف مسؤولية الشركاء فييا محدودة بمقدار مساىمتيـ
في رأسماليا ،دوف أف يترتب عمى ذلؾ أي انتقاص مف حقيـ في المشاركة في إدارتيا .كما أف إنشاء

ىذا النوع مف الشركات ال يستمزـ المرور بإجراءات معقدة كتمؾ الخاصة بالشركات المساىمة العامة.
وبالمقابؿ فإف المسؤولية المحدودة لمشركاء قد تحد مف مقدار الثقة بالشركة وتقمؿ مف قدراتيا

االئتمانية ،خاصة وأف الحد األدنى لرأس الماؿ المطموب ليا (وقدره عشرة آالؼ دينار أو ما يعادليا

بالعممة المتداولة قانوناً) منخفض نسبياً بالمقارنة مع الشركات المساىمة العامة (والبالغ مائتيف
وخمسيف ألؼ دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً) ،وىذا ينعكس عمى مقدار الثقة التي

يشعر بيا المتعامموف إزائيا.
5-8

لمشركات العادية مزايا ضريبية بحسب القانوف ،إذ يستطيع كؿ شريؾ أف يستفيد مف اإلعفاء
الشخصي بمقدار  41ألؼ شيكؿ.

-8

اإلستعداد إلمكانيات التحول في اإلطار القانوني لمشركة العائمية

تتعرض غالبية الشركات العائمية في مراحؿ الحقة مف عمميا لتغيرات معقدة بالنسبة لييكؿ الممكية واإلدارة
مما قد يستوجب التفكير في إجراء تحوالت مناسبة في الشكؿ القانوني لمشركة ،وذلؾ بيدؼ تعزيز القدرة
التنافسية لمشركة أو لمتوسع في طاقتيا اإلنتاجية .لذا ينصح بأف تتخذ إدارة الشركة اإلجراءات البلزمة
لمواجية متطمبات التحوؿ بالشكؿ الذي يحقؽ مصمحة المساىميف .وفيما يمي بعض األفكار الموضوعة بيذا

الخصوص:
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2-9

ىنالؾ أسباب ودوافع قوية تستوجب التفكير في التحوؿ مف منشأة فردية إلى شركة عادية يساىـ فييا

أناس آخروف ،قد يكوف بعضيـ مف أفراد العائمة وقد يكوف بعضيـ اآلخر مف خارج العائمة .لذا فإف
أحد أىـ مرتكزات الحوكمة عندئذ ىي أف يرافؽ عممية التحوؿ ىذه وضع نظاـ داخمي لمشركة ينسجـ

مع اإلرشادات المذكورة سابقاً في ىذا الدليؿ ،وتبعا لنوع الشركة الذي يتـ اختياره :عادية عامة أو

عادية محدودة.

 3-9كذلؾ فإنو قد يكوف ىنالؾ مصمحة كبيرة ألف تتحوؿ الشركة العادية إلى شركة مساىمة خصوصية.

ولكف ىنالؾ محاذير ىامة ناجمة عف احتماؿ حصوؿ زيادة كبيرة في عدد المساىميف نتيجة النتقاؿ
الحصص إلى الورثة عند وفاة أي مف المالكيف ،إذ مف المحتمؿ أف يصؿ عدد الشركاء في ىذه

الحالة إلى أكثر مف ( )61شريكاً ،مما يشكؿ مخالفة واضحة لمقانوف .ويمكف في ىذه الحالة المجوء

لموسائؿ واآلليات المذكورة في ىذا الدليؿ لمتعامؿ مع ىذه المشكمة.

 4-9قد يكوف التحوؿ إلى شركة مساىمة عامة ىو أحد الخيارات األفضؿ بالنسبة لبعض الشركات
العائمية ،وذلؾ بالطبع يفترض توفر الشروط المطموبة بحسب أحكاـ القانوف .ويجب التنويو ىنا إلى
أف التحوؿ إلى شركة مساىمة عامة ال يفترض بالضرورة إلغاء الطابع العائمي لمشركة ،كما ىو

واضح مف التجربة العممية في كثير مف األقطار.

-9

قواعد الحوكمة المرتبطة بالجوانب اإلدارية

ربما تكوف األخطاء التي ترتكبيا اإلدارة العميا في الشركات العائمية فيما يتعمؽ بتعييف الموظفيف وترقيتيـ

ومراقبة أدائيـ ىي العامؿ األىـ في تعثر ىذه الشركات .ويكمف الخطأ األىـ في المجوء المفرط العتبارات

القرابة كالمعيار األساس في عممية اتخاذ الق اررات المتعمقة بالموظفيف ،خاصة بالنسبة لمتعييف وتحديد الراتب

والمكافئات المالية األخرى .ومما يزيد مف خطورة ىذه الظاىرة ىو أف اإلدارة العميا في الشركة ال تبدي في

كثير مف األحياف اىتماماً جدياً بالرقابة والتقييـ ألداء الموظفيف مف أبناء العائمة ،بؿ أنيا قد تبدي تساىبلً إزاء

تياونيـ في العمؿ ،أو عند مخالفتيـ لؤلنظمة والتعميمات المطبقة عمى باقي الموظفيف .ولتبلفي القصورات
السالفة الذكر فإف عمى إدارة الشركة أف تبدي التزاماً واضحاً بالمبادىء واألحكاـ التالية:
 2-:إف مصمحة الشركة العائمية تقتضي بأف يتـ تعييف الموظفيف عمى أسس مينية وتنافسية موضوعية.
وينطبؽ ذلؾ عمى المناصب اإلدارية العميا في الشركة.
 3-:مف الميـ جداً أف يمتزـ جميع الشركاء بمبدأ تحديد الرواتب والزيادات السنوية لمموظفيف عمى أساس
المستويات الدارجة في السوؽ وليس بيدؼ تمبية احتياجاتيـ المالية أو بسبب انتماءاتيـ العائمية

الوثيقة مع كبار المسؤوليف في الشركة.
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 4-:يجب أف يخضع جميع العامميف في الشركة لممساءلة عند اإلىماؿ أو التقصير أو التعدي عمى

موجودات ومصالح الشركة .وينصح بأف يتـ تبميغ المسؤوؿ األوؿ عف جميع ىذه الحاالت ،واعبلـ

الموظفيف باإلجراءات المتخذة بحؽ المخالفيف ،بمف فييـ أبناء العائمة.

 -20الهيئة العامة لمشركات العادية (مجموع الشركاء)

ينص قانوف الشركات عمى أف الييئة العامة لمشركة ىي مصدر السمطة لممؤسسات اإلدارية التابعة ليا،

خاصة مجمس اإلدارة والمجاف المنبثقة عنو .ومع أف قانوف الشركات ومدونة حوكمة الشركات الفمسطينية ال

تتحدث عف ىيئة عامة لمشركات العادية (عامة (التضامف) أو محدودة) ،إال أف التجربة العممية تثبت بأف

وجود ىيئة عامة في جميع أنواع الشركات ىو خطوة ىامة جداً بالنسبة لتحقيؽ استقرارىا اإلداري وتعميؽ
التزاميا بمبادىء الحوكمة الرشيدة .وتزداد أىمية ىذا الدور عمى خمفية التزايد في عدد الشركاء (عف طريؽ

التوريث) ،بحيث يصبح مف المتعذر التوصؿ إلى توافؽ حوؿ الق اررات الرئيسية في الشركة .لذا تنصح اإلدارة
العميا لمشركة باتخاذ اإلجراءات االحتياطية التالية:
 2-21ينصح بأف يتضمف النظاـ الداخمي لمشركة العائمية ،بغض النظر عف شكميا القانوني ،تفاصيؿ كافية

بخصوص شروط ومؤىبلت العضوية وآليات الدعوة الجتماعات الييئة العامة والصبلحيات التي

تتمتع بيا وتحديد آليات التصويت .ويمكف االستعانة بما جاء في قانوف الشركات ومدونة الحوكمة
ليذا الغرض.
 3-21إف أحد القضايا المركزية المتعمقة بإدارة اجتماعات الييئة العامة ىي معالجة النتائج التي تترتب عمى
التفاوت المحتمؿ بيف حصص الشركاء في المنشأة .وانسجاماً مع أحكاـ القانوف ،فإنو يفترض أف

يتناسب عدد األصوات التي يتمتع بيا المساىـ مع عدد أسيمو (حصصو) في الشركة .ويفترض أف

ينطبؽ ىذا المبدأ بشكؿ خاص عمى حقوؽ التصويت بالنسبة الختيار أعضاء مجمس اإلدارة.

 -22مجمس إدارة الشركة العادية

إف أحد أىـ مرتكزات تحديث الحوكمة في الشركات عمى اختبلؼ أنواعيا ىو تفعيؿ دور مجمس اإلدارة في

الشركة ،والحد قدر المستطاع مف تغمب الطابع الفردي عمى إدارتيا .ويبلحظ بأف قانوف الشركات الحالي ال

يتطمب بالضرورة وجود مجمس إدارة إال في الشركات المساىمة العامة والشركات المساىمة الخصوصية التي
يزيد عدد الشركاء فييا عف  31شريؾ .ولكنو مع ذلؾ ال يحوؿ دوف تشكيؿ مجالس إدارة في الشركات

العادية .ويفترض أف يعالج النظاـ الداخمي لممنشأة عدداً مف القضايا األساسية المتعمقة بمجمس اإلدارة ،أىميا

ما يمي:

 2-22عدد أعضاء المجمس

ينصح بأف ال يقؿ عدد األعضاء عف ثبلثة ميما كاف حجـ الشركة صغي اًر ،ولكف مف األفضؿ أف
يصؿ عددىـ إلى حوالي خمس أعضاء في الشركات العادية العائمية الكبيرة.
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 3-22كيفية الحصوؿ عمى العضوية

إف الطريقة األفضؿ ىي أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ االنتخابات في اجتماعات الييئة العامة التي تعقدىا
الشركة ،والتي يفترض أف يشارؾ فييا كافة الشركاء ،بغض النظر عف حجـ حصصيـ أو طبيعة

انتمائيـ العائمي .وبالطبع فإنو مف المفيوـ بأف تتـ عممية االنتخاب "بالتزكية" في المراحؿ األولى مف

عمر الشركة ،عمى األغمب بسبب أف عدد المشاركيف فييا قميؿ وال يسمح بانتخابات حقيقية .ولكف

يكرس مبدأ الديمقراطية في
مع ذلؾ فإنو مف األفضؿ أف يتضمف النظاـ الداخمي لمشركة نصاً واضحاً ا
انتخابات أعضاء مجمس اإلدارة.
 4-22المجاف المتخصصة المنبثقة عف مجمس اإلدارة

ال يوجد مف الناحية الفعمية لجاف متخصصة منبثقة عف مجالس اإلدارة في الغالبية الساحقة مف

الشركات العائمية .ولكف نظ اًر لمدور الحساس الذي يمكف أف تمعبو لجاف كيذه فإنو يقترح أف يصبح

وجودىا أحد متطمبات تحديث الحوكمة في الشركات العائمية .وينصح بشكؿ خاص تشكيؿ لجنة
تدقيؽ منبثقة عف مجمس إدارة ويناط بيا مسؤولية اإلشراؼ عمى نشاطات المدقؽ الخارجي والداخمي.
 5-22توثيؽ اجتماعات مجمس اإلدارة ولجانو

إف إعطاء طابع جدي الجتماعات مجمس اإلدارة ولجانو ،حتى في الشركات العائمية ،يتطمب اتباع

اإل جراءات المعتمدة بالنسبة لبعض المؤشرات الرئيسية المتعمقة بعمؿ المجمس ،خاصة بالنسبة لما
يمي:





إعداد جدوؿ أعماؿ لبلجتماع بشكؿ مسبؽ وبعد التوافؽ مع األعضاء اآلخريف.

توجيو الدعوات بالوقت المناسب وبالطريقة التي تضمف وصوؿ الدعوات ألصحابيا.

إدارة االجتماع بشكؿ ديمقراطي يضمف حرية تبادؿ الرأي لجميع األعضاء.

إعداد محضر عف االجتماع يتضمف القضايا التي طرحت والق اررات المتخذة بشأنيا ،وتوزيع

نسخ مف المحضر عمى األعضاء.
 6-22عدد اجتماعات مجمس اإلدارة
يجب أف ال يقؿ عدد اجتماعات مجمس اإلدارة عف أربع اجتماعات في العاـ.

 -21المجنة االستشارية لمشركة العائمية

إف وجود لجنة استشارية لمشركة العائمية (سواء كانت عادية (عامة أو محدودة) أو مساىمة خصوصية) ىو
أحد العناصر اليامة في ىيكؿ الحوكمة .ولكف يتطمب فعالية ىذه المجنة وقياميا بالواجبات الممقاة عمييا

مراعاة العوامؿ التالية:
 2-23أف تتكوف المجنة مف أشخاص يتمتعوف بالكفاءة المميزة في مجاالت ذات عبلقة ،وأف يحوزوا عمى
ثقة مجمس إدارة الشركة.
مسودة الدليل االسترشادي لحوكمة الشركات العائلية
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 3-23يفترض أف يتـ االستعانة بالمجنة االستشارية قبؿ اتخاذ الق اررات بالمواضيع المطروحة عمييا ،وبعد
توفير المعطيات الكافية ألعضاء المجنة.

 -23اإلدارة التنفيذية لمشركة العادية

يمكف في األحواؿ التي يكوف فييا عدد الشركاء قميؿ (اثنيف أو ثبلثة) أف يشاركوا جميعاً في إدارتيا ،وبحسب
ترتيبات متفؽ عمييا في نظاـ الشركة الداخمي وتتحمؿ الشركة وجميع الشركاء المسؤولية عف تصرفات كؿ
واحد منيـ .ولكف عندما يكوف عدد الشركاء أكثر مف ثبلثة فإف الشركاء ينصحوف بأف يعيدوا بإدارة الشركة
إلى شخص واحد ،والذي قد يكوف مف بيف الشركاء أو مف خارجيـ.

اء كانت عائمية
إف وجود مدير لمشركة مف ذوي الكفاءة والخبرة والنزاىة ىو مف أىـ عوامؿ نجاح الشركة ،سو ً
أـ غير عائمية .لذا فإف آلية تعييف المدير ونجاحو في ممارسة المياـ الموكمة بو يتطمب االلتزاـ باألحكاـ
التالية:
2-24

يتـ تعييف المدير بقرار مف أكثرية الشركاء في الشركة وعمى أساس اعتبارات مينية تتعمؽ بكفاءتو

ونزاىتو ،ويمكف أف يكوف لمقرابة وزف في عممية االختيار ولكف ليس عمى حساب االعتبارات

المينية.
3-24

يفترض أف يتضمف قرار التعييف تحديداً لصبلحيات ومياـ المدير وراتبو ومكافآتو.

4-24

إذا تـ تعييف المدير بموجب عقد تأسيس الشركة فإنو ال يعزؿ إال وفؽ قواعد تعديؿ ىذا العقد ،ما
لـ يرد نص في العقد ينص عمى نصاب معيف يمزـ وجوده لصحة عزؿ المدير.

5-24

يتـ عزؿ المدير الذي يعيف الحقاً بموجب اتفاؽ منفصؿ بقرار صادر عف أكثرية الشركاء في
الشركة ،ما لـ ينص عقد الشركة عمى خبلؼ ذلؾ.

 6-24إذا عزلت الشركة المدير في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبوؿ فسيكوف مف حقو المطالبة

بالتعويض عف الضرر بسبب ذلؾ العزؿ ،واف ىو استقاؿ مف إدارة الشركة في وقت غير مناسب
وبغير عذر مقبوؿ فسيكوف مف حؽ الشركة المطالبة بالتعويض عف الضرر بسبب تمؾ اإلستقالة.

7-24

يفترض أف يحدد عقد الشركة سمطات المدير وما ىي األعماؿ التي يستطيع القياـ بيا ووفؽ أي
ضوابط وأحكاـ ،وىو في ىذه الحالة ممزـ بالتقيد ببنود العقد.

8-24

ال يجوز لممدير أف ينيب غيره في القياـ بميامو إال إذا كاف مأذوناً بذلؾ.

9-24

إذا تعدد المديروف المكمفوف بإدارة الشركة فإف عقد الشركة يجب أف يوضح كيفية عمميـ واصدار
ق ارراتيـ ،وأف يحدد سمطة كؿ واحد منيـ.
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:-24

ال يجوز لممدير تقاضي أج اًر عف عممو في إدارة الشركة إذا كاف شريكاً فييا إال بموافقة باقي

بالمجاف إال اذا ورد نص عمى
الشركاء ،أما إذا كاف المدير مف غير الشركاء فبل يفترض أنو يعمؿ
ا
ذلؾ صراحة في العقد الذي بينو وبيف الشركة.

 21-24إضافة إلى الحؽ باألجرة ،فإف مف حؽ المدير أف تعوضو الشركة عف األضرار التي تمحؽ بو
بسبب إدارتو لمشركة ،طالما أنيا قد لحقت بو أثناء إدارتو ليا وضمف عناية الرجؿ المعتاد وبسبب

فعؿ مشروع .كذلؾ مف حؽ المدير أف ترد لو الشركة جميع المصاريؼ التي ينفقيا أثناء أعماؿ
اإلدارة طالما أنيا مصاريؼ مشروعة ولـ يكف ىناؾ مجاؿ لتفادييا.
 22-24إف مدير الشركة ممزـ بأف يتجنب كؿ ما يمكف أف يؤدي الحتماؿ تضارب المصالح بينو وبيف
الشركة ،مثؿ عقد تعيدات مع الشركة لحسابو الخاص ،أو تعاطي أعماالً مشابية أو منافسة لنشاط

بناء عمى موافقة الشركاء الخطية عمى ذلؾ.
الشركة ،إال ً

قدـ لمشركاء ميزانية غير مطابقة لمواقع ،أو أخفى عنيـ
 23-24يحؽ لمشركة مقاضاة المدير جزائياً إذا ا
معمومات تتعمؽ بحالة الشركة المالية أو غيرىا.
اء أكاف شريكاً أـ لـ يكف ،طالما أنيا تمت في
 24-24تتحمؿ الشركة المسؤولية عف أعماؿ المدير ،سو ً
حدود اختصاصاتو وسمطاتو وبما ال يتعارض مع غايات الشركة ،واذا ما تمت باسميا ولحسابيا.
 25-24يقوـ الشركاء في الشركة بتقييـ أداء المدير والمسؤوليف البارزيف سنوياً ،ويؤخذ ذلؾ بالحسباف عند
تجديد العمؿ ليـ واقرار رواتبيـ ومكافآتيـ.

 -24إدارة الشركة المساهمة الخصوصية

2-25

إذا قؿ عدد المساىميف بالشركة المساىمة الخصوصية عف عشريف شخصاً فتكوف إدارتيا بالشكؿ

3-25

إذا زاد عدد المساىميف بالشركة المساىمة الخصوصية عف عشريف شخصاً فيتولى إدارتيا مجمس

4-25

يتـ انتخاب أعضاء مجمس إدارة الشركة المساىمة الخصوصية مف خبلؿ االنتخابات التي تجري

الذي يتفؽ عميو الشركاء ،شأنيا في ذلؾ شأف الشركة العادية.
إدارة ال يقؿ عف اثنيف وال يزيد عف خمسة.

في االجتماع السنوي العادي لمييئة العامة لمشركة.
5-25

توجو الدعوة الجتماع الييئة العامة العادي لجميع المساىميف بغض النظر عف عدد األسيـ التي
يممكونيا.

6-25

يتـ توجيو الدعوة بالبريد المسجؿ قبؿ موعد االجتماع بػ  25يوماً عمى األقؿ ومف خبلؿ اإلعبلف

في صحيفة يومية قبؿ انعقاد الجمسة بأسبوع عمى األقؿ.
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يجب أف يوفر لكؿ مساىـ ما يمزـ مف الشروحات والبيانات المتعمقة بجدوؿ األعماؿ قبؿ مدة

7-25

معقولة مف موعد االجتماع .ويشمؿ ذلؾ نسخاً مف ميزانية الشركة وتقرير مدقؽ الحسابات .وال

يجوز االكتفاء بدعوة المساىميف لمحصوؿ عمى نسخ كيذه مف مركز الشركة إف ىـ رغبوا في ذلؾ.

يجوز لممساىـ أف يوكؿ غيره مف المساىميف في تمثيمو في اجتماعات الييئة العامة بما لو مف

8-25

حقوؽ وفؽ عدد أسيمو ،إال أنو ال يجوز أف يتوكؿ مساىـ بعدد مف األسيـ تزيد في مجموعيا عف

 %6مف رأس ماؿ الشركة المدفوع.
9-25

يكوف التصويت في انتخابات مجمس اإلدارة مف خبلؿ االقتراع السري.

:-25

في الحاالت التي يراد فييا مناقشة تعديبلت عمى عقد التأسيس أو النظاـ الداخمي لمشركة فإنو
يفترض إرفاؽ التعديبلت المقترحة إلى المساىميف مع الدعوة إلى االجتماع غير العادي.

 21-25يجب التأكيد عمى كتابة محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة عمى الوجو الصحيح ،واالمتناع عف
تسجيؿ أسماء مف ىـ غير حاضريف مف أعضاء المجمس.
 22-25ال يجوز اتخاذ الق اررات بطريقة التمرير دوف التشاور الفعمي بيف أعضاء المجمس بحيثيات القرار.

 -25انتقال الممكية واإلدارة العميا

إف وجود خطة مدروسة لتداوؿ الحصص أو األسيـ والمسؤولية اإلدارية في الشركة ىو متطمب أساسي
لضماف استم اررية ونمو الشركة ،وعدـ تعريضيا لميزات عند انتقاؿ الممكية مف جيؿ آلخر .ويفترض أف تكوف

خطة كيذه مكتوبة وموافؽ عمييا مف مجمس اإلدارة .كما يفترض أف تأخذ خطة كيذه النقاط التالية بعيف
االعتبار.
 2-26عدـ المحاباة بيف األبناء ،ال عمى أساس الجنس وال العمؿ.
 3-26التعرؼ عف قرب عمى قدرات ورغبات األبناء ،وتقييـ قابميتيـ لتحمؿ المسؤوليات المرتبطة بمناصب
إدارية أو فنية معنية.
 4-26توفير التأىيؿ األكاديمي المناسب لؤلبناء.
 5-26توفير التدريب العممي في المجاالت ذات العبلقة بالعمؿ ،واجراء رقابة وتقييـ عمى أداء األبناء فيما
يتعمؽ بالدراسة األكاديمية والتدريب العممي.
 6-26تحديد األدوار المبلئمة لؤلبناء عمى أساس اإلمكانيات الحقيقية لكؿ منيـ.

 -26ديمومة الشركة

يمكف لمجيؿ األوؿ المؤسس لمشركة أف يمعب دو اًر حاسماً في دعـ استم اررية الشركة وذلؾ مف خبلؿ اتخاذ
اإلجراءات التالية:
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 2-27وضع ىيكؿ إداري وتنظيمي ومالي قائـ عمى أسس موضوعية ويستيدؼ بالدرجة األولى تحقيؽ الربح
وتعزيز استقرار الشركة واستم ارريتيا وتطورىا.
 3-27تفويض الصبلحيات لممسؤوليف بحسب أسس واضحة ومعروفة مف الجميع.
 4-27تحديد األىداؼ والرؤية المستقبمية لمشركة والتأكد مف تفيـ أفراد العائمة ليا والتزاميـ بيا.

 -27أصحاب المصالح اآلخرين

ترتبط المنشأة ،وبغض النظر عف حجميا أو شكميا القانوني ،بعبلقات عمؿ مع عدد مف أصحاب المصالح
اآلخريف ،مثؿ الموظفيف والزبائف والدائنيف .ويتطمب نجاح المنشأة في إدارتيا لعبلقاتيا مع ىؤالء مراعاة

األحكاـ التالية:
 2-28تقوـ اإلدارة التنفيذية بوضع نظاـ مالي واداري يتـ إق ارره مف قبؿ مجمس اإلدارة.
 3-28يخضع جميع أصحاب العبلقات لمقوانيف واألنظمة المرعية ،كقانوف العمؿ بالنسبة لمموظفيف والقانوف

التجاري وقانوف الشركات بالنسبة لممتعامميف مع الشركة .كما تخضع العبلقات بيف أصحاب المصالح

اآلخريف والشركة لمعقود الخاصة الموقعة معيـ.
 4-28تضع إدارة الشركة تعميمات واضحة بخصوص تقديـ حوافز لمموظفيف لتعميؽ والئيـ وانتمائيـ
لمشركة ،مثؿ توفير التأميف الصحي ،ونظاـ لممكافئات ،وظروؼ عمؿ مريحة وصحية.
 5-28يفترض أف يتضمف النظاـ اإلداري لمشركة أيضاً العقوبات المفروضة عمى أنواع المخالفات المختمفة.

 -28الحوكمة في اإلدارة المالية لمشركة العائمية

تحتؿ القضايا المتعمقة باإلدارة المالية دو اًر بالغ األىمية في نجاح المنشآت التجارية ،خاصة عمى ضوء
المستجدات المتعمقة بتزايد االنفصاؿ بيف الممكية واإلدارة ،مما يزيد مف أىمية الشفافية والمصداقية في التقارير

المالية واإلدارية التي تعدىا إدارة الشركة .كما أف أحد أىـ مرتكزات اإلدارة المالية الحديثة ىو وجود نظاـ

فعاؿ لمتدقيؽ وادارة المخاطر .وبالطبع فإف ىنالؾ كثير مف التفاصيؿ الفنية التي تتعمؽ باإلدارة المالية
ا
لمشركة ،ولكف سيتـ التركيز في ىذا الفصؿ عمى متطمبات تحديث الحوكمة فيما يتعمؽ بيذا الموضوع.

 -29نظام الرقابة الداخمي

 2-2:يجب إدخاؿ كافة العمميات المالية إلى النظاـ المحاسبي مف قبؿ المحاسب المعتمد .ويفترض أف
ترفؽ المستندات البلزمة إلثبات جميع العمميات المالية التي يتـ إدخاليا في النظاـ المحاسبي.
 3-2:يتـ تدقيؽ كافة العمميات المالية دورياً مف قبؿ المدير المالي .وتحدد مواعيد التدقيؽ بما يتبلئـ مع
حجـ وطبيعة العمؿ.
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 4-2:يتـ تدقيؽ دفاتر فواتير البيع النقدي واآلجؿ وسندات القبض والصرؼ وكافة الدفاتر المحاسبية مف
قبؿ المدير المالي.
 5-2:تدقؽ المستندات التي مصدرىا خارجي ،كفواتير المشتريات والمصاريؼ ،مف قبؿ المحاسب قبؿ
إدخاليا إلى النظاـ المحاسبي .ويتـ اعتماد ىذه المستندات مف قبؿ المدير المالي والمدير العاـ.
 6-2:توثؽ جميع األنشطة والعمميات المالية مف خبلؿ اعتماد نظاـ تقارير دورية )(Reporting system
ونظاـ مستندي سميـ.
 7-2:ضرورة االلتزاـ بقوانيف الضريبة واألنظمة والتعميمات المتعمقة بيا.

 -10إدارة الموارد البشرية

إف أحد نقاط الضعؼ الرئيسية في حوكمة الشركات العائمية ىي تمؾ المتعمقة بإعطاء أىمية زائدة لمقرابة فيما
يتعمؽ بق اررات التعييف والترقية أو معالجة القصور .وليذه الممارسات نتائج سمبية بالغة .لذا يجب أف تؤخذ

التوصيات التالية بجدية كبيرة ،خاصة فيما يتعمؽ بالموظفيف العامميف بالشؤوف المالية.
 2-31يتـ اختيار الموظفيف عمى أساس الكفاءة والقدرة عمى القياـ بالمياـ المطموبة .وذلؾ يقتضي التأكد مف
حيازتيـ عمى المؤىبلت األكاديمية والخبرات العممية المناسبة.
 3-31يجب وضع نظاـ فعاؿ لمرقابة عمى األداء والتقييـ ،وتطبيؽ ىذا النظاـ عمى جميع الموظفيف بغض
النظر عف عبلقاتيـ العائمية.
 4-31ينصح إلزاـ الموظفيف بأخذ إجازاتيـ السنوية ،وانتياز الفرصة لمحصوؿ عمى معمومات وأفكار جديدة
حوؿ إمكانية رفع كفاءة األداء في الموقع الذي يشغمو الموظؼ المجاز.

 -12تحديد المهام والمسؤوليات

ىنالؾ ضرورة لوجود وضوح كاؼ في تحديد المياـ والمسؤوليات ضمف المراكز الوظيفية .وىذا يقتضي بذؿ
جيود حثيثة لبللتزاـ قدر المستطاع بما يمي:
المورد والموظؼ المسؤوؿ عف توقيع
 2-32الفصؿ بيف الموظؼ المسؤوؿ عف مراجعة الفواتير مف قبؿ
ا
الشيكات وتسميميا لممورديف.
 3-32فصؿ وظيفة التسجيؿ في الدفاتر و/أو اإلدخاؿ في البرنامج المحاسبي المستخدـ عف وظيفة رعاية
وحفظ األصوؿ.
 4-32الفصؿ بيف أميف الصندوؽ الذي يتولى رعاية وحفظ التحصيبلت النقدية ،وبيف قسـ حسابات العمبلء
الذي يقوـ بتسجيؿ التحصيبلت النقدية في حسابات العمبلء بدفتر أستاذ العمبلء الفرعي.
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 5-32الفصؿ بيف قسـ األجور والمرتبات ،والذي يتولى إعداد الشيكات لمعامميف ،عف قسـ حفظ وتسجيؿ
أوقات العمؿ وساعات العامميف.

 -11صندوق النثرية

 2-33ينصح بأف ال تزيد موجودات صندوؽ النثرية ) (Petty cashعف  %2مف رأسماؿ الشركة المدفوع،
أو عف  2111دوالر كحد أقصى.
 3-33تناط مسؤولية إدارة صندوؽ المصروفات النثرية بشخص آخر غير الشخص المسؤوؿ عف تسجيؿ
العمميات المالية.
 4-33ترفؽ كافة المستندات البلزمة إلثبات أية عممية صرؼ نقدي مف صندوؽ النثرية.
 5-33ضرورة عمؿ تدقيؽ وجرد دوري لصندوؽ النثرية عف طريؽ مقارنة الرصيد الدفتري مع الرصيد
الفعمي .ويتـ تحميؿ أميف الصندوؽ مسؤولية تغطية أي عجز قد يظير في الصندوؽ.

 -13آليات الصرف

 2-34توحيد آليات واجراءات الصرؼ بحيث يكوف الصرؼ مركزياً.

 3-34اكتماؿ كافة المستندات البلزمة قبؿ تنفيذ عممية الصرؼ ،ويشمؿ ذلؾ ما يمي:


إرفاؽ فواتير المورديف وتدقيقيا مف قبؿ المحاسب قبؿ إدخاليا لمعاممة الصرؼ .ويفترض أف

تتضمف عممية التدقيؽ مطابقة اإلرساليات مع الفاتورة الصادرة عف المورد قبؿ صرفيا.


كذلؾ يفترض أف تُعتمد ىذه الفواتير مف قبؿ المدير المالي والمدير العاـ قبؿ صرؼ قيمتيا.



إرفاؽ كشوؼ حسابات المورديف بمعاممة الصرؼ.



إجراء تدقيؽ نيائي عمى معاممة الصرؼ مف قبؿ المحاسب والمدير المالي قبؿ تنفيذ عممية
الصرؼ.

 4-34وضع نظاـ يحدد التواقيع المطموبة عمى الشيكات المدفوعة بحسب قيمتيا .ويمكف أف تتفاوت سقوؼ

الشيكات مف شركة ألخرى بحسب اعتبارات مختمفة ،ولكف بشكؿ عاـ ينصح بأف تكوف التواقيع

المطموبة بحسب السقوؼ التالية:
-

شيكات لغاية  6,111دوالر يوقع عمييا المدير المالي والمدير العاـ.

شيكات بقيمة  21,111 – 6,112دوالر يوقع عمييا أحد أعضاء مجمس اإلدارة مف

المخوليف بالتوقيع ،باإلضافة لممدير المالي أو المدير العاـ.

شيكات بقيمة أكبر مف  21,111دوالر يوقع عمييا المدير العاـ ورئيس المجمس.
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 -14التدقيق الداخمي

يعتبر التدقيؽ الداخمي أحد أىـ مرتكزات الحوكمة الحديثة .وقد توسعت مياـ وصبلحيات المدقؽ الداخمي
بحيث أصبحت تتطمب تعييف موظؼ مختص ليذا الغرض ،أو ربما تشكيؿ دائرة لمتدقيؽ الداخمي تضـ أكثر

مف مدقؽ .ولكف يمكف مف الناحية األخرى أف يتـ االستعانة بمدقؽ داخمي مف خارج الشركة.
تتضمف مبادىء الحوكمة المتعمقة بالتدقيؽ الداخمي ما يمي:
 2-35يتـ تعييف المدقؽ الداخمي وتحديد راتبو بقرار مف مجمس اإلدارة ،وبتنسيب مف لجنة التدقيؽ ،إذا
وجدت.
 3-35يجب أف يكوف المدقؽ الداخمي حاصبلً عمى شيادة البكالوريوس في المحاسبة ولديو خبرة ال تقؿ عف

ثبلث سنوات في المحاسبة والتدقيؽ .ويجب أف يكوف حاصبلً عمى رخصة مزاولة مينة التدقيؽ مف

مجمس المينة.

 4-35يكوف المدقؽ الداخمي تابعاً لممدير العاـ مف جميع النواحي اإلدارية ،ولكنو مف الناحية العممية يمارس
ميامو بشكؿ مستقؿ عف اإلدارة التنفيذية ويقدـ تقاريره إلى مجمس اإلدارة مباشرة أو مف خبلؿ لجنة
التدقيؽ إف كاف ىنالؾ لجنة كيذه .ويفترض أف يناقش المدقؽ الداخمي تقاريره مع اإلدارات المعنية

في الشركة قبؿ تقديميا لممجمس.
 5-35تشمؿ مياـ ومسؤوليات المدقؽ الداخمي ما يمي:
-

مراقبة كفاءة العمميات اإلنتاجية.

-

إجراء التدقيؽ العشوائي لسندات القبض والصرؼ والقيد والتأكد مف مطابقتيا مع المستندات

-

التأكد مف سبلمة األرصدة المحاسبية ومصداقية التقارير المالية بشكؿ عاـ.
وتوافقيا مع ق اررات اإلدارة ومف صحة إدخاليا عمى النظاـ المحاسبي.

-

إجراء الجرد الفجائي لمنقد في الصندوؽ الرئيسي والصناديؽ الفرعية بيف الحيف واآلخر.

-

المشاركة في أعماؿ الجرد السنوي.

-

منع االختبلس والتحقيؽ في الحاالت التي يشتبو بحدوثو.

التأكد مف سبلمة حفظ األصوؿ الثابتة ومف إجراءات ضبط المستودعات ،بما في ذلؾ عمؿ

جرد فجائي ألرصدة المخزوف في المستودعات.

االطبلع عمى العطاءات واالتفاقيات المعقودة مع جيات أخرى وتدقيقيا.

مراجعة النظاـ المستندي بشكؿ دوري بالتنسيؽ مع الدائرة المالية وتقديـ المبلحظات

والتوصيات عمى ضوء ذلؾ.

مراقبة مدى االمتثاؿ لمقوانيف واألنظمة المرعية والق اررات المتخذة مف قبؿ مجمس اإلدارة واإلدارة

التنفيذية.
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 6-35يجوز لممدقؽ الداخمي الحصوؿ عمى أية معمومة أو االتصاؿ بأي موظؼ داخؿ الشركة ،ويتمتع
بكافة الصبلحيات التي تمكنو مف أداء ميامو عمى النحو المطموب.
 7-35يقدـ المدقؽ الداخمي كؿ ثبلثة أشير وبصورة دورية تقري اًر يتضمف مبلحظاتو وتوصياتو بما يتعمؽ
بسير العمؿ ونتائج عممية التدقيؽ .كما يقدـ بعد نياية العاـ تقري اًر يتضمف مبلحظاتو الرئيسية

بخصوص عمميات التدقيؽ وتوصياتو بيذا الخصوص .ويفترض أيضاً أف يقدـ المدقؽ الداخمي تقري اًر

حوؿ موضوع معيف أو قضية محددة حالما يرى أف الضرورة تستدعي ذلؾ.

 8-35يحتفظ المدقؽ الداخمي بممؼ خاص لجميع صور المستندات التي تكوف دليبل لممدقؽ عمى ما تـ
التوصؿ إليو مف استنتاجات ،وتشكؿ الدعـ األساسي لتمؾ النتائج وما ينتج عنيا مف توصيات

واقتراحات.
 9-35يحتفظ المدقؽ الداخمي بممؼ يحتوي عمى جميع السياسات واإلجراءات والنماذج المستخدمة في
التدقيؽ الداخمي وبرامج التدقيؽ وخططو ،إضافة إلى معمومات تتعمؽ بأنظمة الضبط الداخمي

المطبقة ونسخ مف تقارير التدقيؽ المرفوعة لئلدارة .
 :-35يأخذ المدقؽ الداخمي بعيف االعتبار كافة مبلحظات المدقؽ الخارجي حوؿ نظاـ الرقابة الداخمي
والنظاـ المحاسبي والمستندي واجراءات الرقابة الداخمية ،ويجب عمى المدقؽ الداخمي تطوير أنظمة

بناء عمى تقرير المدقؽ الخارجي ،وبالتنسيؽ مع المستشار القانوني لمشركة (إف وجد).
الرقابة ً

 -15التدقيق الخارجي

 2-36يتـ إنتخاب المدقؽ الخارجي لمشركة وتحديد شروط عممو مف قبؿ الييئة العامة في اجتماعيا السنوي،
وبتوصية مف لجنة التدقيؽ إف وجدت (أو مجمس اإلدارة إذا لـ توجد لجنة تدقيؽ) .ويتـ التعييف لسنة

واحدة قابمة لمتجديد لفترة ال تتجاوز خمس سنوات متواصمة.
 3-36يحافظ المدقؽ الخارجي عمى استقبلليتو ،ويحظر عميو تقديـ خدمات أخرى مف شأنيا التأثير عمى
استقبلليتو.
 4-36ويجب عمى مدقؽ الحسابات أف يحضر إجتماعات الييئة العامة لمشركة ليدلي برأيو بشأف كؿ ما
يتعمؽ بعممو ،وعميو أف يعد تقري اًر خطياً يقدمو لمييئة العامة عف األعماؿ التي قاـ بيا ويتموه في

إجتماع الييئة العامة ىو أو مف ينتدبو لمقياـ بذلؾ ،واذا لـ يقدـ تقرير مدقؽ الحسابات أو لـ يق أر في
اجتماع الييئة العامة فإف قرار ىذه الييئة بتصديؽ الحسابات وتوزيع األرباح يعد باطبلً.

 5-36إذا اطمع المدقؽ عمى مخالفات لمقانوف أو لنظاـ الشركة فعميو أف يبمغ ذلؾ خطياً لرئيس مجمس
اإلدارة ولمراقب الشركات ،وفي األحواؿ الخطيرة عميو أف يرفع األمر إلى الييئة العامة.
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 6-36يكوف اتصاؿ المدقؽ الخارجي مع مجمس اإلدارة مف خبلؿ لجنة التدقيؽ إف وجدت ،أو بشكؿ مباشر
مع رئيس المجمس ونائبو إف لـ يكف ىنالؾ لجنة تدقيؽ.

 -16لجنة التدقيق

 2-37ينصح مجمس اإلدارة ،وبما ينسجـ مع حجـ الشركة ،بتشكيؿ لجنة تدقيؽ مف بيف أعضائو تضـ
ثبلث أعضاء ،يكوف واحداً منيـ عمى األقؿ خبي اًر في الشؤوف المالية والمحاسبية .وتشمؿ مياـ لجنة

التدقيؽ اإلشراؼ عمى كؿ ما يتعمؽ بالشؤوف المالية واإلدارية ،بما في ذلؾ المياـ التي يقوـ بيا

العامموف في الجياز التنفيذي وكؿ مف المدقؽ الخارجي والمدقؽ الداخمي.
 3-37تقوـ لجنة التدقيؽ بإعداد برنامج عمؿ واضح يتـ مناقشتو واعتماده مف قبؿ مجمس اإلدارة .ويفترض
أف يتضمف ىذا البرنامج تحديد أىداؼ المجنة وصبلحياتيا ومواعيد اجتماعاتيا ومكافئات أعضائيا.
 4-37تعمؿ لجنة التدقيؽ كقناة اتصاؿ بيف مجمس اإلدارة وكؿ مف المدقؽ الخارجي والمدقؽ الداخمي .ولكف
مسؤولية لجنة التدقيؽ ال تغني عف مسؤوليات مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لمشركة فيما يتعمؽ

بالرقابة عمى كفاءة نظاـ التدقيؽ الداخمي لدييا.
 5-37تقوـ لجنة التدقيؽ بمراقبة استقبللية المدقؽ الخارجي وتقديـ تقرير لممجمس يتضمف كافة المعمومات
والمبلحظات حوؿ عبلقة المدقؽ الخارجي مع الموظفيف الرئيسييف في الشركة.

 -17سياسة توزيع األرباح

تعتبر اإلجراءات والسياسات المتعمقة بتوزيع األرباح والمسحوبات المالية لمشركاء بشكؿ عاـ ،أحد أكثر
المواضيع حساسية في الشركات العائمية ،والتي قد تتسبب بمضاعفات سمبية بالغة عمى واقع ومستقبؿ ىذه
الشركات .لذا يفترض أف ينص النظاـ الداخمي لمشركة عمى جميع األحكاـ الرئيسية المتعمقة بيذا الموضوع

وذلؾ ضمف االعتبارات التالية:
 2-38يجب أف يتـ اقتطاع  %21عمى األقؿ مف األرباح الصافية يخصص لحساب االحتياطي اإلجباري.
 3-38ال يجوز وقؼ ىذا اإلقتطاع قبؿ أف يبمغ مجموع المبالغ المتجمعة ليذا الحساب ما يعادؿ ربع رأسماؿ

الشركة ويجوز زيادة ىذه النسبة بقرار مف مجمس اإلدارة إلى أف تبمغ اإلقتطاعات رأس الماؿ وعندئذ

يجب وقفيا.

 4-38ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري عمى المساىميف ،إنما يجوز إستعمالو لتأميف الحد االدنى لمربح
المعيف في إتفاقيات إمتياز الشركات ذات اإلمتياز وذلؾ في السنوات التي ال تسمح فييا أرباح

الشركة بتاميف ىذا الحد.
 5-38ال يجوز توزيع أية أرباح إال بعد إقتطاع المبمغ المخصص لصالح اإلحتياط اإلجباري.
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 6-38يجوز لمييئة العامة بناء عمى إقتراح مجمس اإلدارة أف تقرر سنوياً إقتطاع جزء مف األرباح الصافية

سنوياً لصالح حساب اإلحتياط اإلختياري عمى أف ال يزيد المبمغ المقرر سنوياً عف  %31مف األرباح
الصافية لتمؾ السنة ،وال يجوز أف يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة بإسـ اإلحتياط اإلختياري نصؼ

قيمة رأس ماؿ الشركة.
 7-38يقوـ مجمس اإلدارة بالتوصية بنسبة األرباح التي يراد توزيعيا بعد أخذ كافة االقتطاعات ،وعمى ضوء
النتائج المالية السنوية المدققة مف قبؿ المدقؽ الخارجي.
 8-38يتـ التوزيع النقدي لؤلرباح بيف شير شباط إلى نيساف مف كؿ عاـ ،ويتـ التوزيع بشيكات صادرة عف
الشركة أو عف طريؽ حواالت بنكية إلى حسابات الشركاء في البنوؾ.
 9-38يتـ اتخاذ القرار النيائي بخصوص نسبة توزيع األرباح مف قبؿ الييئة العامة في اجتماعيا السنوي.
ويحؽ لمجمس اإلدارة التوصية لمييئة العامة باحتجاز جزء أو جميع األرباح ألسباب مقنعة ،مثؿ دعـ

السيولة في المنشآة أو لمواجية متطمبات التوسع والتحديث ،ولكف يتخذ القرار بيذا الخصوص مف
قبؿ الييئة العامة.

 -18المسحوبات الشخصية

يتـ تنظيـ إجراءات السحب مف قبؿ الشركاء والموظفيف بحسب القواعد التالية:

 2-39يجوز لمشريؾ والموظؼ بنفس الوقت أف يسحب مف أمواؿ الشركة ،ولكف بشرط أف ال تزيد قيمة
مسحوباتو الشيرية عف راتبو الشيري.

 3-39يجب أف يتـ السحب ضمف آليات الصرؼ المحددة في النظاـ الداخمي أو الئحة اإلجراءات المالية
المعتمدة.
 4-39بالنسبة لمعضو المالؾ وغير الموظؼ يجوز أف يسحب نقديا مف الشركة بشرط أف ال يزيد عف %6
مف حصتو بالشركة وذلؾ لمرة واحدة في السنة .ويتـ خصـ ما تـ سحبو نقديا مف األرباح الموزعة مع

نياية كؿ عاـ.
 5-39بالنسبة لمعضو المالؾ والموظؼ في الوقت ذاتو فإنو يتـ خصـ ما سحبو مف راتبو إما عمى شير
واحد أو عمى ثبلثة شيور كحد أقصى وتعامؿ كسمفة موظفيف.

 -19الدورة المستندية

 2-3:يفترض أف يتوفر لدى النظاـ المالي مجموعة مف المستندات التي تضبط العمميات المالية واألحداث
االقتصادية التي تحدث في مختمؼ جوانب عمؿ الشركة.
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 3-3:تشتمؿ الدورة المستندية في الشركة عمى أنواع المستندات التالية:
-

سندات القيد

-

فاتورة المبيعات

-

سندات اإلدخاؿ

فاتورة المشتريات

مردودات المشتريات

إشعار مديف

إشعار دائف

سندات الصرؼ

سندات اإلخراج

مردودات المبيعات
سندات القبض

 4-3:باإلضافة لضرورة االلتزاـ بالنظاـ المستندي ،مف الميـ جداً أف يتضمف النظاـ المحاسبي التزاماً فعمياً
باإلجراءات التالية:
-

تسوية صندوؽ النثرية بشكؿ شيري عمى األقؿ.

-

تسوية ومطابقة الذمـ المدينة شيرياً.

-

تسوية ومطابقة حسابات البنوؾ بشكؿ شيري عمى األقؿ.

تسوية ومطابقة الذمـ الدائنة شيرياً.

 -30إدارة المخاطر

 2-41يعمؿ مجمس اإلدارة والمدقؽ الداخمي عمى تقييـ المخاطر التي يمكف أف تتعرض ليا الشركة ،وعمى
وضع تصور واضح إلدارة ىذه المخاطر بالشكؿ الذي يحقؽ الربحية والنمو واالستمرار لمشركة.
 3-41يتـ تقديـ تقرير مف المدقؽ الداخمي إلى إدارة الشركة عف إدارة المخاطر يوضح فيو كافة المخاطر
الداخمية والخارجية التي يمكف أف تتعرض ليا الشركة وكيفية إدارتيا والوقاية منيا.

 -32الشفافية واالفصاح

يعد اإلفصاح وااللتزاـ بالشفافية فيما يتعمؽ بالمعمومات المالية واإلدارية وفقاً ألحكاـ القانوف والنظاـ الداخمي
لمشركة أحد المرتكزات األساسية لمدى التزاـ الشركة بمبادىء الحوكمة .وينصح بأف تتـ ىذه العممية عمى

ضوء اإلرشادات التالية:

 2 -42يجب أف يتـ اإلفصاح في الوقت المبلئـ بما يتضمف الوصوؿ العادؿ لممعمومة المفصح عنيا لكافة

المبلؾ وأصحاب المصالح ذات العبلقة .ومف الضروري ضماف المساواة في تمكيف المبلؾ مف

الوصوؿ إلى المعمومة.
 3 -42يجب عمى الشركة وبحكـ القانوف أف تفصح وفي الوقت المبلئـ عف تقييـ متوازف لوضعيا وتطمعاتيا
وعف كافة المعمومات التي قد تؤثر عمى ق اررات المبلؾ وأصحاب المصالح.
 4-42يجب أف تتضمف المعمومات المالية المفصح عنيا عمى األقؿ البيانات التالية:
-

البيانات المالية وتقرير المدقؽ الخارجي.

بياف قائمة الدخؿ والمركز المالي.
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-

بياف التغيرات في حقوؽ المبلؾ .

-

إيضاحات حوؿ المركز المالي.

بياف التدفقات النقدية.

-

بياف الدخؿ الشامؿ.

-

 5-42يفترض اإلفصاح عف المعمومات غير المالية ،وبشكؿ خاص ما يمي:
-

ىيكؿ الممكية بحيث يتضمف اإلفصاح عف المبلؾ الذيف يمتمكوف أكثر مف  %21مف

-

المزايا والمكافآت التي يحصؿ عمييا كؿ واحد مف أعضاء مجمس اإلدارة.

-

تفاصيؿ القروض الممنوحة ألعضاء مجمس اإلدارة واألطراؼ ذات العبلقة.

-

األسيـ/الحصص.

عدد اجتماعات مجمس اإلدارة ،وقائمة أسماء الحاضريف والمتغيبيف عف الجمسة.

العوامؿ المتعمقة بالمخاطر الجوىرية.

التفاصيؿ الخاصة بالمسؤولية االجتماعية.

تقرير المدقؽ الخارجي.

معمومات وافية عف أداء الشركة وأية مناقشات بخصوصيا.

السياسات واإلجراءات المتعمقة باألطراؼ ذات العبلقة.

 6-42يجب أف تعد إدارة الشركة تقارير مالية دورية مدققة وصحيحة بحسب البرنامج التالي:
-

تقرير عف الربع األوؿ مف كؿ عاـ ،يتـ اإلفصاح عنو قبؿ نياية شير نيساف.

-

تقرير عف الربع الثالث مف كؿ عاـ يعكس الفترة المالية مف بداية العاـ ولغاية شير أيموؿ.

-

تقرير عف النصؼ األوؿ مف العاـ ،ويتـ اإلفصاح عنو قبؿ نياية شير آب.
تقرير عف العاـ يعكس الفترة مف  2/2ولغاية .23/42

 7-42يجب أف تعتمد جميع البيانات المنشورة في التقارير المالية مف قبؿ المدقؽ الداخمي والمدقؽ الخارجي
لمشركة قبؿ نشرىا .كما يجب إطبلع كافة المالكيف وأعضاء مجمس اإلدارة عمى تمؾ القوائـ.
بناء عمى المعايير المحاسبية المعتمدة ،وخاصة المعيار
 8-42ينصح أف يتـ إعداد كافة التقارير المرحمية ً
الخاص بإعداد التقارير المرحمية رقـ (.)45
 9-42يفترض أف تقوـ الشركة باإلفصاح عف المسؤولية االجتماعية ،مع التركيز بشكؿ خاص عمى الجوانب
التالية:


صافي المساىمة االجتماعية لمشركة ،والتي ال تشتمؿ فقط عمى عناصر التكاليؼ والمنافع

الخاصة والداخمية لمشركة ،وانما أيضا تتضمف عناصر التكاليؼ والمنافع الخارجية
(االجتماعية) والتي ليا تأثير عمى فئات المجتمع.
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تحديد ما إذا كانت استراتيجية الشركة وأىدافيا تتماشى مع األولويات االجتماعية مف جية



ومع طموح الشركة بتحقيؽ نسبة معقولة مف األرباح مف جية أخرى.


اإلفصاح عف األنشطة التي تقوـ بيا الشركة والتي ليا آثار اجتماعية ،حيث يتـ توضيح أثر

ق اررات الشركة عمى صحة العامميف وعمى تموث البيئة وعمى استيبلؾ الموارد .ويتطمب تحقيؽ
ىذا اليدؼ توفير البيانات المبلئمة عف األداء االجتماعي لمشركة ومدى مساىمتيا في تحقيؽ

تمؾ األىداؼ.
:-42

يجب المحافظة عمى سرية المعمومات المالية واإلدارية ،إذ يحظر وتحت طائمة المسؤولية لمدائرة

المالية أو لدائرة التدقيؽ الداخمي أو المدقؽ الخارجي نشر أية معمومة مالية داخمية وادارية عدا
المعمومات التي ينص القانوف عمى اإلفصاح عنيا.

 21-42يحبذ استخداـ الموقع االلكتروني وكافة وسائؿ التواصؿ المتاحة في عممية اإلفصاح ،بما في ذلؾ
الصحؼ اليومية ،وذلؾ لتحقيؽ إفصاح كامؿ وسريع عف المعمومات وفي الوقت المناسب.

 -31التقييم

إف أحد المرتكزات الرئيسية لتحديث الحوكمة في المنشآت العائمية ىو تعميؽ القناعة لدى جميع العامميف فييا

بأف الشركة ىي مؤسسة تجارية تستيدؼ تحقيؽ الربح ،وبالتالي فإف ىنالؾ ضرورة ممحة إلجراء تقييـ
موضوعي ودوري لمدى مساىمة جميع العامميف في الشركة في تحقيؽ ىذا اليدؼ .ويفترض أف تستند عممية
التقييـ لممبادئ التالية:
 2-43يجب أف يتـ تحديد مؤشرات األداء الرئيسية المتعمقة بكؿ موظؼ في الشركة ،أي ما يعرؼ

بػ ػ  .Key Performance Indicatorsويفترض أف تكوف ىذه المؤشرات واضحة ومتفؽ عمييا
بالنسبة لكؿ موظؼ.

 3-43إف مدى االلتزاـ بساعات الدواـ يشكؿ أيضاً وسيمة ىامة لمراقبة مدى االنضباط ،خاصة بالنسبة
لمموظفيف مف أبناء العائمة.

 4-43يفترض أف يتـ توثيؽ نتائج عممية التقييـ مف خبلؿ التقارير الدورية التي يعدىا الموظفوف عمى كافة

المستويات .ويتـ إعداد نماذج قياسية ليذه التقارير بحيث تتضمف اإلفصاح عف المعمومات

والمنجزات التي يتـ تحقيقيا خبلؿ فترات زمنية محددة (مثبلً :تقارير أسبوعية وشيرية ثـ سنوية).
 5-43تشمؿ عممية التقييـ جميع مستويات العامميف في الشركة ،بمف فييـ اإلدارة العميا وأعضاء مجمس
اإلدارة .وتتـ ىذه العممية مف خبلؿ لجاف مختصة مكونة مف المسؤوليف في الجياز التنفيذي وأعضاء

مجمس اإلدارة.
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 6-43يتـ تقييـ أداء المجمس ككؿ وبشكؿ شخصي في جمسة لممجمس بمعدؿ ال يقؿ عف مرة واحدة في
السنة .وينصح بأف تتـ عممية التقييـ لممجمس واإلدارة العميا مف قبؿ جية خارجية مؤىمة كؿ سنتيف

أو ثبلث سنوات.

 -33ممارسة المساءلة

إف تطبيؽ المساءلة عمى كافة المستويات اإلدارية ىو أحد المبادىء األساسية لمحوكمة .ويتطمب تطبيؽ ىذا

المبدأ االلتزاـ باألسس التالية:
 2-44تحديد معايير كمية لقياس األداء ،عمى أف يتـ االتفاؽ عمى ىذه المعايير وتعميميا عمى جميع
األشخاص ذوي العبلقة.
 3-44يتطمب تطبيؽ المساءلة وضع نظاـ موضوعي لمرقابة عمى اإلدارة .ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ آليات
الرقابة بحسب ما ىو موضح في البند رقـ .2-43
 4-44إعداد وتطبيؽ اإلجراءات المتفؽ عمييا بالنسبة لمعقوبات المفروضة عمى المخالفات لمقوانيف واألنظمة
وق اررات مجمس اإلدارة.
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