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  حوكمة الشركات
  

CORPORATE GOVERNANCE 
 
 

 
   -: الحوكمةتعریف )أوًال

  
 CORPORATEيعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح 

GOVERNANCE ،أسلوب : "  أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي
  ".ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة 

فات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة وقد تعددت التعري
  .النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف

  
  

 والق وانین وال نظم والق رارات الت ي ت ضمن االن ضباط وال شفافیة        واإلجراءات اآللیاتمجموعة من    -1
  .والعدالة

  
 وذوي العالق  ة فیھ  ا م  ن مجموع ة العالق  ات التعاقدی  ة الت  ي ت  ربط ب  ین إدارة ال  شركات وم  ساھمیھا   -2

  -:خالل 
   الشركة أمور إلدارة وھیكل تنظیمي إجراءاتوضع  -أ  
  -: وتعزیزه من خالل أعمالھاتلتزم الشركة بأداء  -ب

  

   .ةوالشفافی اإلفصاح -
   .المساءلة -
  .تعظیم حقوق المساھمین -
  . المصالح وذوي العالقة مع الشركةأصحاب مراعاة -

  
  

 تحقی ق الج ودة والتمی ز ف ي     إلى والتعلیمات والقرارات التي تھدف     واألنظمةنین  مجموعة من القوا   -3
  . السبل والوسائل لتحقیق غایات وخطط الشركةأفضل عن طریق استخدام األداء
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 ال  شركة وفق  ًا إدارة الت  ي تحق  ق ال  تحكم المؤس  سي ف  ي كیفی  ة  واإلج  راءاتمجموع  ة م  ن ال  ضوابط  -4
  -:ن خالل العملیة وذلك ماألسالیب ألفضل

  

  . التنفیذیةواإلدارة اإلدارة مجلس أعضاءتحدید صالحیات وواجبات  -
  . حقوق المساھمین وخاصة صغار المساھمینحمایة -
  . المصالح وذوي العالقةأصحابحمایة  -
  

  

 أعم  الف منظم  ة التع  اون االقت  صادي والتنمی  ة الحوكم  ة ب  ان النظ  ام ال  ذي یوج  ھ وی  ضبط      وتع  ر -5
  -:الشركة من خالل

  

، اإلدارةالمساھمین، مجل س   ( وھم بالشركة األطرافتحدید حقوق وواجبات ومسؤولیات جمیع    -
  ). ذوي العالقة , المصالحأصحاب التنفیذیة، العاملین، اإلدارة

  . الشركة بإدارة والقواعد التخاذ القرارات المتعلقة اإلجراءاتتحدید  -
  .األداءلشركة ضمن برامج محددة لمراقبة  لتحقیق غایات االالزمة والخطط اإلجراءاتوضع  -
  . والتوجیھاألداء وتعلیمات واضحة ومراقبة أنظمةاالعتماد على العمل المؤسسي ضمن  -
  
ھ ي النظ ام ال ذي ی تم م ن خالل ھ إدارة       : "  الحوكم ة بأنھ ا  IFC فتعرف مؤسسة التمویل الدولی ة   -6

   . والتحكم في أعمالهاالشركات
  
بم  ا ,نظ  یم التطبیق  ات والممارس  ات ال  سلیمة للق  ائمین عل  ى ادارة ال  شركة   وتع  رف بانھاایج  اد وت-7

یحافظ على حقوق حملھ االسھم وحملھ السندات والع املین بال شركھ واص حاب الم صالح وغی رھم          
باس  تخدام االدوات المالی  ة  ,وذل  ك م  ن خ  الل تح  ري ص  یغ العالق  ات التعاقدی  ھ الت  ى ت  ربط بی  نھم      ,

  .فصاح والشفافیھ والمحاسبیھ وفقا لمعاییر اال
  
  

  

 مھم  ة عل  ى الم  ستوى  أص  بحت الحوكم  ة أنوم  ن خ  الل التع  اریف الم  شار إلیھ  ا أع  اله یتب  ین لن  ا    
   -: التالیةاألمورالمحلي والعالمي وھي تلعب دورًا فعاًال في 

  

  . والمالي للشركاتاإلداري  اإلصالح -
  . عنھا بشفافیةفصاحاإلتعزیز الثقة بالشركة من خالل البیانات المالیة التي یتم  -
  .ینھاط وتوواألجنبیةجذب االستثمارات المحلیة  -
  .تنشیط البورصة وزیادة قدرة الجھاز المصرفي -
  .دفع عملیة التنمیة وتقلیص حجم البطالة -
  .حمایة المستثمرین والمتعاملین بالشركة -
  .الحد من الفساد -
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  -: حوكمة الشركاتقواعد ) ثانیًا

 اقرتھا منظمة كریدى لیونیھ بالتعاون مع منظمة التع اون االقت صادي والتنمی ھ    ھي القواعد التى 
  -:وھي 

  

  . المناسب والصحیحاألخالقي السلوك أتباع أي :االنضباط -1
  أبطأتقدیم الواقع الحقیقي لكل ما یحدث دون : الشفافیة - 2
  . ضغوطاتبأي التأثیرالقیام بالعمل دون : االستقاللیة -3
 التنفیذی  ة ف  ي ح  ال واإلدارة المجل  س وأع  ضاءالم  ساءلة المدنی  ة والجزائی  ة ل  رئیس : الم  ساءلة -4

  . ووضعھم موضع التقییمأنظمة أو قوانین بأي اإلخالل
 أو المجل س م سؤولین بالتكاف ل والت ضامن ع ن أي ض رر یلح ق بال شركة                 أعضاء: المسؤولیة -5

  . ذوي العالقةأوالمساھمین 
 مجل  س ، عم   ال   أع  ضاء م  ساھمین،  (  العالق  ة  أص   حابین جمی  ع  تحقی  ق العدال  ة ب     : العدال  ة  -6

  )موردین، الخ
   مؤسسة من مؤسسات الوطن واحد بأنھا الشركة  إلىالنظر: المسؤولیة االجتماعیة -7

  . المحترمین    أفراده
  
  
  

  

  -:عناصر الحوكمة )ثالثا
  : األخالقيالسلوك   -1

 المرتبط ة  األط راف ی ق العدال ة ب ین م صالح كاف ة        وقواعد السلوك الرشید وتحق    بأخالقیاتااللتزام  
  . عن البیانات المالیة بشفافیةواإلفصاحبالشركة، 

  -: المصالحأصحابتفعیل دور  -2
، اإلی داع  المالی ة، البورص ة، مرك ز    األوراقمراقبة الشركات، ھیئة   (مثل  : الجھات الرقابیة  -أ

  )البنك المركزي، ھیئة التأمین
  

م  دقق ، الم  دقق ال  داخلي، ال اإلدارةالم  ساھمون، مجل  س  (اش  رة مث  ل  الجھ  ات الرقابی  ة المب -  ب
  ). البنوك المقرضة،الخارجي، الموردون، العمالء
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  -: الحوكمةإلىالحاجة : رابعًا
  -: الحوكمة لألسباب التالیةإلىظھرت الحاجة 

  .1997 في  بدایة عام األسیویة المالیة األزمةانفجار  -
  .میركاأاالنھیارات المالیة في  -
 اقت  صاد ال  سوق ال  ذي یعتم د عل  ى القط  اع الخ  اص م  ن   إل ى التح ول م  ن االقت  صاد االش  تراكي   -

   . العاملالكتتاب أسھمھاخالل تأسیس شركات مساھمة عامة وطرح 
ل والبح ث ع ن    الم ا رأس عب ر ال دول ب شكل كبی ر نتیج ة تحری ر س وق         األم وال انتقال رؤوس    -

  .الفرص االستثماریة 
  

  -:محاسبي والرقابي تتجسد اھمیة الحوكمھ باالمور التالیھ وفي الجانب ال
  . محاربة الفساد المالى واالداري في الشركات وعدم السماح بوجودة او عودتة مرة اخرى -1
ابتداءامن مجلس االدارة , تحقیق ضمان النزاھھ والحیادیھ واالستقاللیھ لكافھ العاملین في الشركة     -2

  .دنى سلم وظیفي بالشركة واالدارة التنفیذیة حتى ا
والرقاب ة  ,وذلك من خالل النظ ام المحاس بي المحك م    , تحقیق فاعلیھ االنفاق وربط االنفاق باالنتاج   -3

  .الداخلیھ الفاعلھ 
  . تحقیق قدر كاف من االفصاح والشفافیھ في الكشوفات المالیھ -4
م عل  ى درج  ھ عالی  ھ م  ن    والتاك  د م  ن ك  ونھ  , ض  مان فاعلی  ھ كبی  ره لم  دقق الح  سابات الخ  ارجي     -5

  .االستقاللیھ وعدم خضوعھم الیھ ضغوط من مجلس االدارة او االدارة التنفیذیة 
  
  
  
  
  
  

  -:محددات الحوكمة ) خامسًا
  -: في الدولة ویتضمن ذلكلالستثماروھو المناخ العام : المحددات الخارجیة -1

 قانون المالی  ة، األوراق ینالت  ام ق  انون ش  ركات، ق  انون ھیئ  ة      ( لالس  تثمار وج  ود ق  وانین ناظم  ة    
  )الخ...    قانون للتدقیقالمنافسة وحمایة الملكیة الصناعیھ االستثمار، قانون قانونالبنوك،

  . المشروعات إلقامة الالزمویل م التكفاءة القطاع المالي لتوفیر -
  .كفاءة الجھات الرقابیة -
  )الخ...تارامدققین حسابات، محامین، استث( ة كفاءة  الجھات المھنی -

ل الدول  ة ع ن ال  دول  ضیطم ئن الم  ستثمر عل ى اس  تثماره ویف     وج  ود المح ددات الخارجی  ة  أنحی ث  
  .وان وجودھا یضمن تنفیذ القوانین والقواعد التى تضمن حسن ادارة الشركة .األخرى

  
  

  -: المحددات الداخلیة -2
لعالقة لوضع النظام الداخلي  توفرھا القوانین ذات االتى الداخلیة للشركة    والتعلیمات األنظمةوھي  

 التنفیذیة واللجان المنبثقة واإلدارة اإلدارة شؤون الموظفین والصالحیات وسلطات مجلس       وأنظمة
او ھیمن ھ  /شریطة ان الیكون ھناك اداء صوري فقط من خالل ع دم تطبیقھ ا و        .اإلدارة مجلسعن  
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ل التع  ارض ب  ین م  صالح   وھ  ذا ی  ؤدي ال  ى تقلی    , رئ  یس المجل  س او الم  دیر الع  ام عل  ى المجل  س    
   .االطراف الثالثھ وھى الھیئة العامھ ومجلس االدارة واالدارة التنفیذیة 

  
  

  -: الحوكمةأھداف )سادسًا
  -:على ا مستوى االقتصاد الوطني -أ
  زیادة الثقة باالقتصاد المحلي -
   المالرأسزیادة االستثمار وتنشیط سوق  -
  ".األقلیةحقوق  "محافظة على حقوق صغار المساھمین ال -
  . القطاع الخاص وقدراتھ على المنافسةرزیادة حجم استثما -
  .تقلیص حجم البطالة من خالل زیادة فرص العمل -
  .زیادة معدالت النمو -
  

  -:على مستوى الشركة -ب
اي االعتراف بحقوق جمیع االطراف ذات العالقة بالشركھ یضمن تحقی ق العدال ھ    تحقیق العدالة    -

  ..بین المساھمین والمساواة 
  . التنفیذیةواإلدارة اإلدارة لمجلس واإلداریةالمساءلة القانونیة  -
 وذلك من خالل الشفافیھ بالمعلومات وتقدیمھا بالوقت المناسب وضمان    حمایة حقوق المساھمین   -

ح  ق الم  ساھم بح  ضور اجتماع  ات الھیئ  ة العام  ھ والم  شاركة بالمناق  شة واالنتخاب  ات والح  صول  
  .باح السنویھ على االر

 وھذا یتطلب جھد االدارة التنفیذیة لغرس  المتعاملة مع الشركة  واألطرافحمایة حقوق العاملین     -
  .الوالء واالنتماء للشركة وخاصة العاملین بھا 

   وغایات الشركة  أھداف التنفیذیة باالنحراف عن واإلدارة اإلدارةالل مجلس غالحد من است -
  .الرئیسة  
  . وتخفیض الكلف واستغالل الوقت لزیادة الربحیةتاجیةاإلنزیادة  -
   والتعلیمات ذات العالقة واألنظمةااللتزام التام بإحكام القوانین  -
  .  المالي بشكل دورياألداءتقییم  -
  . التنفیذیةواإلدارة اإلدارة محكم تمكن المساھمین من محاسبة مجلس إداريوجود تسلسل  -
لجن   ة  التنفیذی   ة اللجن   ة ،لج   ان الت   دقیق (  وم   ستقلة اإلدارةجل   س ت   شكیل لج   ان منبثق   ة ع   ن م   -

  )الخ....المخاطر لجنة االستثمار، لجنة ،كافاتموالالترشحیات، 
   من ذوي الخبرة واالختصاص لتفعیل اإلدارة في مجالس ین مستقلأعضاءانتخاب  -
  .الرقابة الذاتیة  
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  -: مزایا الحوكمة )سابعا 
ركة م  ن خ  الل رف  ع كف  اءة االداء وبن  اء نظ  م اف  ضل وتح  سین ج  ودة المن  تج    تح  سین االداء لل  ش-1

  .والخدمات 
  تحسین االداء المالى للشركة من خالل زیادة العائ د عل ى االس تثمار ورف ع قیم ة س ھم ال شركة           -2

  .لدى البورصھ وزیادة التدفق النقدى 
  .ال على منتجات الشركھ  تحسین سمعھ الشركة من خالل جذب العمالھ المھرة وزیادة االقب-3
 تعزیز تنافسیھ الشركة بالسوق م ن خ الل خف ض كل ف المن تج وجودت ھ وزی ادة ح صھ ال شركة                  -4

  .بالسوق 
في حال رغبتھا التوس ع وتط ویر منتجاتھ ا مم ا یزی د ثق ة       , قدرة الشركة الحصول على التمویل       -5

  .الجھات الممولھ بالشركة 
ض الكل  ف وزی  ادة التناف سیھ باالس  واق مم  ا ی  نعكس   تخف یض كل  ف راس الم  ال م  ن خ الل تخف  ی  -6

  .ایجابیا على ربحیھ الشركة 
 ج  ذب الكف  اءات للعم  ل بال  شركة والمحافظ  ھ عل  ى الع  املین وتقل  یص حج  م ال  دوران ال  وظیفي      -7

  .بسبب وجود سیاسات واضحة لزیادة قدرات العاملین ,
ال ی ؤثر عل ى ال شركة اس تقالھ م دیر       ادارة حصیفھ سواء مجلس االدارة او االدارة التنفیذی ة و و     -8

وت شكل عن صر   , او غیرة التباع نظام عادل وشفاف ومؤسسي یضمن استمرار تط ور ال شركة         
  .امان في حال اختالف الملكیات في الشركة 

  
  

  -: الحوكمةمبادئ ) ثامنا
  -:یة التالباألمور الرئیسة للحوكمة وتتمثل المبادئحددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

حمای  ة حق  وق الم  ساھمین م  ن خ  الل تمك  ین الم  ساھمین م  ن الح  صول عل  ى المعلوم  ات المتعلق  ة          -1
بالشركة دوریًا والمشاركة باجتماعات الھیئات العام ة والت صویت عل ى قراراتھ ا وع دم وض ع أي           

  .واألنظمة للحد من ممارسة المساھم دوره المنصوص علیھ بإحكام القوانین اقةإع
  

 واألنظم   ةواع   د الحوكم   ة م   ن خ   الل إع   داد دلی   ل لقواع   د الحوكم   ة یتواف   ق والق   وانین    تفعی   ل ق   -2
 الرقاب  ة ب  شكل  وأدوات الم  سؤولیات وال  شفافیة ویح  دد  اإلف  صاحوالتعلیم  ات ویرف  ع م  ن م  ستوى   

  .فاعل
  

  . وخاصة صغار المساھمیناألمور بین جمیع المساھمین بكافة المساواة   -3
   

 الع املین ھم عل ى س بیل المث ال  الم ساھمین،     من ذوي العالقة و   ألطرافوا المصالح   أصحابحمایة     -4
ل مستمر وف ي  شك الشركة بأوضاعافیة عن ك المعلومات ال توفیرمن خالل    الدائنین، العمالء وذلك  

  .التوقیت المناسب 
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  -: والشفافیةاإلفصاح -5
كانتھ  ا وت   ساعد   ال  شركة یع  د ق  وة كبی  رة لل  شركة وم     أم  ور  ب  شكل م  ستمر وع  ن كاف  ة     اإلف  صاح   

 والمستثمرین على ممارسة حقوقھم وخاصة في الشركات المدرجة بالبورص ة وحمای ة       المساھمین
 أن الم ال ب شكل ع ام ویح ب     رأس في البورصة وس وق    الثقةلھم وتجذب استثمارات وتحافظ على      

ی ساعد   بالمصداقیة وتكون البیان ات قابل ة للمقارن ة م ع البیان ات ال سابقة، حی ث         االفصاحاتتتصف  
ت ؤثر ب شكل س لبي عل ى     لشركة وان أي معلومات غیر كافی ة   اإدارة وكفاءة  أداء في تقیم    األمرھذا  

 أبط ا  دون اإلف صاح  ی تم  أن المال وینعكس سلبًا عل ى الم ساھمین والم ستثمرین ویج ب           رأسسوق  
دون  عنھ ا  واإلف صاح  التالی ة  لألم ور وبشكل سریع ودقیق وبالتالي یتوج ب عل ى ال شركة االمتث ال      

  -: وھي على سبیل المثالأبطا
  

   عنھاواإلفصاح البیانات المالیة وفق معاییر المحاسبة الدولیة إعداد -
  التقاریر المالیة الربعیة -
  المعلومات الجوھریة -
     الذین لھم مصلحة مع الشركة بما األشخاص ذوي المصالح وھم األطرافتعامالت  -
  . والمستثمرین المحتملینوالموردینكة والدائنین في ذلك المساھمین والعاملین بالشر  
  -:ھمو ذوي العالقة األطرافتعامالت  -
  .الشركات الحلیفة للشركة* 
  . التنفیذیة العلیا للشركةواإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء* 
  . التنفیذیة العلیا للشركة الحلیفةواإلدارة ھیئة المدیرین أو اإلدارة مجلس أعضاء* 
  . شركاتھا الحلیفةإحدى أو الشركة أسھم من أكثر أو% 5ك أي شخص یمتل* 
  .أعاله إلیھم المشار اإلطراف وشركاء أقارب* 
  .صنادیق العاملین في الشركة* 
  .أخرى المشتركة مع أي جھة نشاتموالالمشاریع * 
  .وأقاربھم التنفیذیة العلیا واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من قبل ا علیھالمسیطرالشركات * 

  
وھو الشخص الذي یطلع على المعلومات الداخلیة بحكم منصبھ او وظیفت ھ ف ي     : الشخص المطلع *  

 والمدیر العام والمدیر المالي والم دقق ال داخلي   اإلدارة مجلس وأعضاءالشركة بما في ذلك رئیس      
  -. المشار إلیھااألطراف وأقرباءوالخارجي وممثل الشخص االعتباري 

  

   التنفیذیةواإلدارة اإلدارة مجلس وأعضاء وامتیازات رئیس وأجورنفقات * 
  

  

  -:اإلدارةمسؤولیات مجلس  -6
 ال   شركة ویقوم   ون بكاف   ة الت   صرفات  إدارة یمارس   ون واجب   اتھم ف   ي اإلدارة مجل   س أع   ضاء أن

 الشركة وھم لی سوا بمع زل ع ن الم ساءلة القانونی ة فھ م م ساءلون ف ي              إلدارةوالصالحیات الكاملة   
 تلح   ق بالم   ساھمین وال   شركة ال   ضرر  إج   راءاتن م    ینف   ذون أو تق   راراخذون   ھ م   ن ك   ل م   ا یت



  المحامي
  ماويـد العـمحم

Advocate 
 

Mohammed AL-Amawi 
  96464400-7-962+: هاتف 

         +962-7-86464400      
Tel : +962-7-96464400  
       +962-7-86464400 
 

     

  

  األردن 11937 عمان 541539 ب.ص
  

8  P.O.Box 541539 Amman 11937 Jordan  

  amawi58@yahoo.com: البريد االلكتروني 
 www.amawi.info: الموقع االلكتروني 

 

 المرتكب  ة م  ن واألخط  اء الت  صرفات ذوي العالق  ة وھ  م م  سؤولون م  دنیًا وجزائی  ًا ع  ن  رافط  األو
  .قبلھم

  
 وااللت زام  أنظمتھ ا ولتجنب تلك المسؤولیات فیتوجب علیھم تطبیق قواعد الحوكم ة وترس یخھا ف ي        

 المالیة لترسیخ م صداقیة ال شركة ل دى الم ساھمین والمتع املین      األمورح في كافة بالشفافیة ووضو 
 وعملی  ات تحك  م  وھیكلی  ة تنظیمی  ة إج  راءاتوال  سوق الم  الي كم  ا یتوج  ب عل  ى المجل  س وض  ع     

  .األخرى المصالح وأصحاب والمساھمین اإلدارةوتوجیھ الشركة وتنظیم العالقة بین 
  

 ك  ان إذا إال ی  دیر م صالحھ الخاص  ة  وكأن  ھ ب  ذل العنای ة  دارةاإلوبالت الي فان  ھ یتوج  ب عل ى مجل  س   
 أع ضاء  تج اوز أي ع ضو م ن    وإذا المعت اد  رج ل منتدیًا ب اجر ف ال یج وز ل ھ ان ین زل ع ن عنای ة ال         

ضمن ك ل ض رر یلح ق بال شركة م ن ج راء ت صرفھ وذل ك عم ًال             المجلس نطاق مسؤولیاتھم فانھ ی    
  .من قانون الشركات) 159-156(لمدني والمواد ون اىمن االن) 597، 593( بأحكام المادتین 

  
  
  
  

  -:اإلدارةلجان مجلس  ) تاسعا
  :اإلدارةمھام مجلس  -أ  

  

 الت ي م  ن ش انھا تحقی  ق   واإلج راءات  لل شركة وال سیاسات والخط  ط   اإلس  تراتیجیة األھ داف تحدی د     -1
تھ ا وتق  یم   وتعظ  یم حق وق الم ساھمین وخدم ة المجتم  ع الم دنین ومراجع    وأھ دافھا م صلحة ال شركة   

  . ذلكاألمر اقتضى إذا من خالل السنة أومدى االلتزام بھا سنویًا 
  
 والمالی ة عل ى   اإلداری ة  الرقاب ة  تحقی ق  والتعلیمات الداخلیة  بك ا یكف ل اس تمراریة       األنظمةمراجعة     -2

  . الشركةأعمال
م  ن روات  ب   التنفیذی  ة واإلدارة اإلدارة مجل  س بأع  ضاء تحدی  د التع  ویض الخ  اص   أس  ساعتم  اد    -3

 ویتف ق م ع   وغایتھ ا  وأھ دافھا  وغیرھ ا م ن المزای ا بم ا یحق ق م صلحة ال شركة            ومكافآتوعالوات  
  . التشریعات ذات العالقةأحكام

  

 منفع ة ذاتی ة   ألي التنفیذی ة  اإلدارة أو اإلدارة مجل س  أع ضاء التأكد من ع دم تحقی ق أي ع ضو م ن          -4
  على حساب مصالح الشركة 

 والتعلیم  ات المتعلق  ة  واألنظم  ة الق  وانین بأحك  امكفیل  ة ل  ضمان تقی  د ال  شركة     الاإلج  راءاتاتخ  اذ    -5
  . الشركةبأعمال

 عملی ات ال شركة وتق یم    أوج ھ  ال شركة ویغط ي   أعم ال  مخاطر یتالءم مع حج م  إدارةضمان وجود     -6
  . المخاطرإدارةمنتظم لسیاسة 

المتعلق  ة بمرك ز ال  شركة الم  الي   الالزم  ة لإلف  صاح ع ن المعلوم  ات  اإلج راءات االس تمرار باتخ  اذ     -7
  . وفق متطلبات الجھات الرقابیة والتشریعات النافذةواألخرى
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 التنفیذی ة ف  ي ال شركة وم دى تطبیقھ  ا لإلس تراتیجیات وال سیاسات والخط  ط      اإلدارةمراجع ة وتقی یم      -8
  .واإلجراءات

ذات العالق ة وتقی یم م دى     الحاكمیة المؤسسیة وفق الت شریعات  مبادئ بالتأكد من تطبیق     اراالستمر   -9
  . سنويبشكل تطبیقھا

  . التنفیذیةواإلدارة اإلدارة الواردة من قبل لجان مجلس الالزمةاتخاذ القرارات    -10
  

  .أخرى أمور أیة   -11
  

 ك  ل ش  ھرین بحی  ث ال یق  ل ع  دد اجتماعات  ھ خ  الل ال  سنة  األق  لویعق  د المجل  س اجتماع  ًا واح  د ع  ل 
  .المالیة عن ستة اجتماعات

 التنفیذی  ة وم  ن اإلدارة اللج ان م  ن غی  ر  أع  ضاء یك  ون أنث ق ع  ن المجل  س ع  دة لج ان ویج  ب   وینب
  -:ضمنھا

  
  والمكافآتلجنة الترشیحات  -1

  -:وتختص بالمھام التالیة من ضمنھا
  . المستقلین بشكل مستمرضاءعاألالتأكد من استقاللیة  -1

والرواتب في ال شركة ومراجعتھ ا ب شكل     والمزایا والحوافز المكافآت السیاسة الخاصة بمنح     إعداد -2
  .سنوي

   التنفیذیة العلیا للموظفین اإلدارةتحدید احتیاجات الشركة من الكفاءات على مستوى  -3
  . اختیارھموأسس    

  . السیاسة الخاصة بالموارد البشریة وتدریب في الشركة ومراقبة تطبیقھاإعداد -4
  . عند الطلباإلدارة مجلس ألعضاء الشركة توفیر المعلومات ھن المواضیع الھامة عن -5
  .اإلدارة مجلس إلىرفع قراراتھا وتوصیاتھا  -6
  .  اجتماع الھیئة العامة العادي السنوي للشركةإلى أعمالھارفع تقریر عن  -7
  
  
  -:اللجنة التنفیذیة -2

  -:وتختص بالمھام التالیة ومن ضمنھا    
  لمزایا والحوافز الرواتب في الشركة  واالمكافآت السیاسة الخاصة بمنح إعداد -

  . سنويبشكلومراجعتھا    
   التنفیذیة العلیا للموظفیناإلدارة احتیاجات الشركة من الكفاءات على مستوى دیدتح -
   اختیارھم وأسس  
  . السیاسة الخاصة بالموارد البشریة والتدریب في الشركة ومراقبة تطبیقھاإعداد -
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  -:لجنة التدفیق -3
  -:تختص بالمھام التالیة ومن ضمنھاو    

   من قبل الھیئة العامةالنتخاب الخارجي قالمدق بترشیح اإلدارةالتوصیة لمجلس  -1
  . الشركةألعمالاالطالع على مدى شمولیة التدقیق الخارجي  -2

 الم  دقق الخ  ارجي رتق  اریو الھیئ  ات الرقابی  ھ ان وج  دت مراجع  ة المالحظ  ات ال  واردة ف  ي تق  اریر   -3
  .بشأنھا المتخذة اإلجراءاتبعة ومتا

  .دراسة خطة التدقیق الداخلي السنویة ومراجعة المالحظات الواردة في تقریر التدقیق الداخلي -4
 اإلدارة قب ل عرض ھا عل ى مجل س     نال داخلیی التحقق من مراجع ة البیان ات المالی ة م ن قب ل الم دقق            -5

  .الھیئات الرقابیھوالتحقق من االلتزام بمتطلبات 
 دون وجود ممث ل م ن   -شركات التامین- الخارجیین والداخلیین واالكتواریین   المدققیناالجتماع مع    -6

  .اإلدارة
  . المدقق الداخليإقالة أو استقالة أو بالموافقة على تعیین اإلدارة مجلس إلىالتوصیة  -7

منھا عل ى   الرقابیة  التشریعات النافذة ومتطلبات الجھات  أحكاممدى تقید الشركة والتزامھا بتطبیق       -8
  -:سبیل المثال

  )البنك المركزي , المالیة ، مراقبة الشركاتقااألورھیئة التأمین، ھیئة (     
 إب رام  أوالتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ی نجم عن ھ قی ام ال شركة بعق د ال صفقات          -9

  . ذوي العالقةاألطراف الدخول في المشروعات مع أوالعقود 
  .إبرامھا قبل اإلدارة لمجلس بشأنھا ذوي العالقة مع الشركة والتوصیة األطرافجعة تعامالت مرا -10

  .اإلدارة مجلس إلى وتوصیاتھا قراراتھارفع  -11
  . اجتماع الھیئة العامة العادي للشركة إلى أعمالھارفع تقریر عن  -12
  أخرى أمور أیة -13

  .لما دعت الحاجة كأو األقل على أشھروتجتمع اللجنة كل ثالثة 
  
  
  اللجنة االستثماریة -4

  -:وتختص بالمھام التالیة ومن ضمنھا
  .ستثماریة للشركةاالمراجعة السیاسة * 
  . اتخاذ ما یلزم من قرارات بھذا الخصوصأواإلطالع على استثمارات الشركة * 
  .اإلدارةعرض قراراتھا على مجلس * 
  
  
  -:لجنة إدارة المخاطر -5

 عن د  اإلدارة الدور الذي تمارسھ، فإنھ یتوجب على مجلس أھمیةشركة تعي تمامًا     ال إدارة أنحیث  
 بع  ین االعتب  ار المخ  اطر الت  ي یمك  ن ف  ي ح  ال ح  دوثھا  األخ  ذ لل  شركة اإلس  تراتیجیةإع  داد الخط  ة 

  تھ ددھا أنالمخ اطر الت ي یمك ن      برامجھا وتحقیق غایاتھا وبالتالي یجب وضع خطة لح صر    إعاقة
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لمخ اطر   خط ة وقائی ة لمعالج ة ھ ذه ا    وإع داد  ھ ذا التھدی د   وأس باب ج ة خطورتھ ا     تحلیھا وبیان در  و
  :على سبیل المثال ال الحصر

  

   المالیةباألزمةالتأثیر  -
  األموالاالحتیال والفساد وغسل  -
  الكفاءاتحجرة  -
  الزالزل والكوارث الطبیعیة -
  .المخاطر االلكترونیة -

  
  
  

  -:مدقق الحسابات الخارجي )عاشرا
 وفقًا لمع اییر  أكثر أو مدققًا قانونیًا لتدقیق حسابات الشركة األولتنتخب الھیئة العامة في اجتماعھا     -1

  .المحاسبة الدولیة ومن المحاسبین المرخصین لمزاولة مھنة تدقیق الحسابات 
  
لع  ادي واح  دة قابل  ة للتجدی  د بموافق  ة الھیئ  ة العام  ة باجتماعھ  ا ا   لم  دة س  نةواجبات  ھیم  ارس الم  دقق    -2

  .السنوي
  
  -: المناسبة للتأكد مما یلياإلجراءاتیتوجب على الشركة اتخاذ    -3

 أن - - أو ال شركة،  إدارة ع ضوًا ف ي مجل س    أو م ساھمًا  أو ال یكون مدقق الح سابات مؤس سًا       أن -
  . موظفًا لدیھأو المجلس أعضاء عضو من أليیكون شریكاًَ 

  الخ... والفنیة اإلداریةلح الشركة كتقدیم االستثمارات  لصاأخرى إضافیة أعمال بأیة ال یقوم أن -
  . یتمتع المدقق باالستقاللیة وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیةأن -
  . التنفیذیة بعملھاإلدارة أو اإلدارة بحیادیة وعدم تدخل مجلس بعملھالقیام  -

  
 بع د م رور   إاللی ا لل شركة    العاإلدارةي ف موظفي مدقق الحسابات الخارجي     من ال یجوز تعیین أي      -4

  . الشركةحسابات من تركھ تدقیق األقلسنة على 
  
  -:یشترط في مدقق الحسابات ما یلي   -5

  . المھنة ساریة المفعولمزاولي إجازة یكون حاصًال على أن -
  .األردنیین یكون عضوًا في جمعیة المحاسبین القانونیین أن -
  .أعالهكتب ممن تتوافر بھم الشروط المذكورة  یعمل في مأو یشارك أو یكون لھ مكتب أن -
  

  -:واجبات مدقق الحسابات      -6
  . باستقالل وحیادیةإلیھ الموكلة األعمال یمارس أن -
  . الشركةأعمالمراقبة  -



  المحامي
  ماويـد العـمحم

Advocate 
 

Mohammed AL-Amawi 
  96464400-7-962+: هاتف 

         +962-7-86464400      
Tel : +962-7-96464400  
       +962-7-86464400 
 

     

  

  األردن 11937 عمان 541539 ب.ص
  

12  P.O.Box 541539 Amman 11937 Jordan  

  amawi58@yahoo.com: البريد االلكتروني 
 www.amawi.info: الموقع االلكتروني 

 

  . العملیة والفنیةوأصولھاتدقیق حسابات الشركة وفقًا لقواعد التدقیق المعتمدة ومتطلبات المھنة  -
    مالئمتھا الرقابة المالیة الداخلیة، والتأكد من وأنظمة للشركة واإلداریةمالیة  الاألنظمةفحص  -

   .أموالھا والمحافظة على الشركة أعماللحسن سیر 
  االلتزامات المترتب ة عل ى ال شركة   قانونیةالتحقق من موجودات الشركة وملكیتھا لھا والتأكد من   -

  .وصحتھا
 وأيوالھیئ  ة العام  ة والتعلیم  ات ال  صادرة ع  ن ال  شركة     اإلدارةاالط  الع عل  ى ق  رارات مجل  س    -

   .ضرورة الحصول علیھا والتحقق منھابیانات یتطلب عملھم 
 یترتب على المدقق القیام بھا بموجب قانون مھنة ت دقیق الح سابات والق وانین        أخرىأي واجبات    -

  . ذات العالقةاألخرى واألنظمة
 واستف  سارات أس  ئلة عل  ى واإلجاب  ةوغی  ر العادی  ة  ح  ضور اجتماع  ات الھیئ  ات العام  ة العادی  ة     -

  بخ  صوص البیان  ات المالی  ة والح  سابات الختامی  ة خ  الل اجتماع  ات الھیئ  ة        كھم  ساھمي ال  شر 
  .العامة

 ك  ان ھن  اك م  ا ی  ؤثر عل  ى   أذا ال  رأي ف  ي عدال  ة البیان  ات المالی  ة لل  شركة، وطل  ب تع  دیلھا    إب  داء -
  .عدالتھا

 أوضاع ذات اثر سلبي على إداریة أو مالیة أمور أي أو النافذة  التبلیغ عن أي مخالفة للتشریعات     -
  . الجھات الرقابیة ذات العالقةإلىالشركة 

  
  

  -: فوائد حوكمھ الشركات )حادي عشر
  . على المساھمین واالدارة والعاملین وذوى العالقھ اداء جید ینعكس -1
  . نظام عادل وشفاف -2
  . حلقات التواصل مستمرة بدون روتین -3
  . سھولھ اتخاذ القرارات من مجلس االدارة او االدارة التنفیذیھ لوضوح البیانات المتعلقھ بالقرار -4
  . قلھ المخاطر والتحوط منھا -5
  . التواصل مع كافة الجھات ذات العالقھ بكل یسر -6

  
  

  -:  سلبیات تطبیق الحوكمھ )ثاني عشر
  . الفردیھ  غیاب العمل المؤسسي واالعتماد على القرارات-1
  . زیادة فرص الفساد المالى واالداري بالشركة والترھل االداري -2
  . عدم المحافظھ على حقوق المساھمین وخاصة صغار المساھمین -3
  . غیاب المساءلة القانونیھ بشقیھا -4
  . االعتماد على الواسطھ والمحسوبیھ والشخصنھ على حساب الكفاءات -5
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  -:بیق الحوكمة  اسباب عدم تط)ثالث عشر
  . عدم قبول فكرة النقد والتقییم والمحاسبھ الرث تاریخى -1
  . سیطرة بعض اعضاء مجلس االدارة على االدارة التنفیذیھ من خالل تكلیفھم بمھام تنفیذیھ -2
او رف ض  / سیطرة المدیر العام على مجلس االداره او اغلبیتھم ویضمن موافقتھم على اي قرار و      -3

  .في صالحھ اي قرار لیس 
اي عب   ارة ع   ن ش   كل یوق  ع عل   ى الق   رارات واغلبھ   ا ب   التمریر   ,  االداء ال  سلبي لمجل   س االدارة  -4

  .ویقبض المكافأت وبدل التنقالت دون اداء یذكر اال تراجع الشركة واالضرار بالمساھمین 
  . عدم قدرة المجلس على اتخاذ قرارات مھمھ لعدم وضوح الرؤیھ امامھم -5
  
  

  -:اعتماد دلیل الحاكمیة المؤسسیة للشركة )رابع عشر
 نظ  ام لحوكم  ة ال  شركة یتواف  ق والت  شریعات   أو دلی  ل إع  داد اإلدارةیتوج  ب عل  ى مجل  س  

 التنفیذی ة و الع ضو   واإلدارة اإلدارة والتعلیم ات ذات العالق ة وی نظم العالق ة ب ین مجل س         واألنظمة
شخص المطل ع وتحدی د ص الحیات     ذوي العالق ة وذوي الم صالح وال    األطرافالمستقل وتعامالت   

 ورئیس المجلس والمدیر العام ودور كل واحد منھم، وتشكیلھ المجل س واجتماع ات    اإلدارةمجلس  
 وال شفافیة  إلف صاح ا مب ادئ ووطرق التصویت ومھ ام وم سؤولیات المجل س واللج ان المنبثق ة عن ھ         

 الم  ساھمین تتراح  اواقشكاوي ال   بالوواجب  ات ومھ  ام الم  دقق الخ  ارجي وال  داخلي والی  ات اس  تق    
 المجل  س عل  ى أي است  شارة م  ن خ  ارج   أع  ضاء والی  ة ح  صول أي ع  ضو م  ن  اإلف  صاحوسیاس  ة 

  . الشركة
ل ضمان  , وفي الختام فان تطبیق الحوكمھ یجب ان تطبقھ جمی ع ال شركات طوع ا وقانون ا             

 اس  تمراریھ ال  شركة والتكام  ل ب  ین االدارة واالط  راف ذوي العالق  ة لتحقی  ق غایتھ  ا وض  مان س  یر  
عمالھا باالتجاه السلیم المبن ي عل ى الخط ط االس تراتیجیھ الم ستقبلیھ لتنفی ذھا ض من ب رامج مح دده            

  .تضمن نجاح الخطط ونتائجھا لتحقیق الھدف المنشود ,
  
  


