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[األستاذ عمر العويس وأ.د .عماد الدين عبد الحي]

حوكمة الشركات العائلية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة :التحديات واآلفاق
(دراسة قانونية تطبيقة

أ.عمر محمد سلطان العويس

*

*

أ.د .عماد الدين عبدالحي

*

الملخص
تتمحور هذه الدّ راسة حول التحديات التي تواجه حوكمة الرشكات العائلية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،من أبرزها التوارث الوظيفي وغياب التخطيط االسرتاتيجي
والبطء يف مواكبة التقنيات الرقمية اجلديدة ،إضافة إىل عدم االستقرار االقتصادي والتغيريات
التنظيمية يف بنية هذه الرشكات ،وبالتايل قدرهتا عىل جتاوز هذه التحديات التي تُواجهها أثناء
أن أغلب هذه
حياهتا ،السيام ديمومة الرشكة العائلية وانتقاهلا عرب األجيال املتعاقبة ،بِ ُحكم ّ
الرشكات ي ِ
نقِض لدى انتقاله إىل ِ
اجليل ن الاال والراب نظرا للرىى التجارية والتنظيمية
َ

املختلفة التي تسود ب ن هذه األجيال ،إذ يعتقد كل جيل بأن رىيته هي األنسب لتحقيق أداء

فعال هلذه الرشكات .وعليه ،ستُعنى هذه الدراسة باستقراء وحتليل نصوص قانون الرشكات
التجارية االحتادي رقم ( )2لسنة  2015وكذلك مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة
ثمة
التعرف عىل مدى تنظيم وحوكمة الرشكات العائلية .وملّا كان ّ
ديب لسنة  2018من أجل ّ
إمكان ّية لتأسيس رشكات يف مركز ديب املايل العاملي كان لِزاما علينا البح يف وض حوكمة
الرشكات العائلية وفقا لقانون هذا املركز ولوائحه التنفيذية ،خصوصا بأننا ملسنا أفكارا بناءة
يف شكل وتكوين هذا املركز التجاري يتامشى م األنظمة املالية العاملية ،وبالتحديد النظام
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/5/26
 باحث قانوين  -كلية القانون  -جامعة الشارقة.
 أستاذ القانون التجاري -قائم بأعامل عميد كلية القانون – جامعة الشارقة.
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األنكلوأمريكي الذي حيتكم إىل قواعد النظام القانوين الشائ ( ،)common lawيف ح ن أن
قانون الرشكات التجارية اإلمارايت ومرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب يستندان
يف األساس إىل قواعد القانون املدين ( .)civil lawوال تقل حوكمة الرشكات العائلية أمهية
عن حوكمة الرشكات األخرى كوهنا تشكل رضورة اسرتاتيجية يف ضوء األزمات التي
تشهدها األسواق املالية ،عرب االلتزام بتطبيق جمموعة من الضوابط واألعراف واملبادئ
األخالقية واملهنية لتحقيق الاقة واملصداقية ب ن الرشكاء يف العائلة الواحدة ،ومن ثم فإنه ال
ينبغي عىل هذه الرشكات انتظار احلكومات حتى تفرض عليها معايري معينة للحوكمة ،وإنام
يتوجب عليها اختاذ زمام املبادرة خللق أساليب إدارة جديدة وجيدة تتفق م خصوصياهتا.

المقدّمة
يتكون القطاع اخلاص يف أغلب الدول العربية ومنها دولة اإلمارات العربية املتحدة من
ّ
ٍ
بشكل عام( ،)1إالّ ّ
أن الرشكات العائلية مُت ّثل اجلزء األكرب من
الرشكات املدنية والتجارية
املكونة للقطاع اخلاص ،حيث تنترش بشكل واسع يف كافة أنحاء الدولة .وتقوم
الرشكات ّ
الرشكات العائلية بدور فعال يف التطور االقتصادي واالجتامعي يف الدول اخلليجية فهـي
تشكل مابني  %95- 90من إمجايل الرشكات املسجلة( ،)2وتوفر أكثر من  %70من فرص
العمل خارج القطاعني احلكومي والعام ،ويوجد ما يقارب من  20ألف رشكة عائلية يف دول
اخللـيج العـريب وتصل استثامراهتا املحلية إىل نحو  500مليار دوالر ويبلغ إمجايل ثرواهتا
واستثامراهتا العاملية إىل  2تريليون دوالر ،وهي تشكل  %75من حجم االقتصاد اخلليجي

( )1عبدالرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد اجلزء اخلامس ،العقود التي تقع عىل امللكية اهلبة والرشكة
والقرض والدخل الدائم والصلح ،الطبعة الثالثة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،2015 ،ص .230-229
( )2طارق أبو فخر ،الرشكات العائلية يف ديب :تعريفها –بنيتها– أداؤها ،ورقة بحثية مقدمة يف مؤُتر أعامل ملتقيات
الرشكات العائلية يف الوطن العريب ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،2011 ،ص .80
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غري احلكومي وتوظف  15مليون عامل (حميل وأجنبي))3(.

أمهية الدراسة :تكمن أمهية الدراسة يف تسليط الضوء عىل موضوع يعترب بحق من أهم
املوضوعات التي تؤرق اجليل األول املؤسس للرشكات العائلية أال وهو حوكمة الرشكات
العائلية نظر ًا ملا تقوم به من دور فعال يف االقتصاد الوطني بنا ًء عىل ما أسلفنا ذكره سابق ًا.

فالرشكات العائلية يف عامل اليوم بأمس احلاجة إىل تطبيق قواعد احلوكمة عليها ملواجهة
التحديات التي تتعرض هلا أثناء حياهتا .وعليه ،ستتوىل هذه الدراسة رصد التحديات التي
تواجه الرشكات العائلية وحتليل نصوص قانون الرشكات التجارية االحتادي الصادر

بالقانون رقم ( )2لسنة  2015ذات الصلة بقواعد احلوكمة والترشيعات التي صدرت يف
الدولة والتي مل تصدر حتى تارخيه مثل مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب لسنة
 ،2018وبيان مدى إمكانية تطبيقها عىل الرشكات العائلية ،ومن ثم االطالع عىل جتربة مركز
ديب املايل العاملي ،إضاف ًة إىل حماولة البحث عن التنظيم الترشيعي األمثل هلذه الرشكات ،ومن
ثم رصد اآلفاق املستقبلية التي قد توفر آلية إدارية ناجعة هلا بشكل حيفظ هلا ديمومتها وانتقاهلا
ّ
السلس عرب األجيال دون أن تؤرق مضاجعهم بل حتافظ عىل هذه الكيانات القانونية اهلامة،

مع التنويه إىل أن الرشكات العائلية هي القاعدة وليست االستثناء ،فهي أكثر نامذج ملكية
الرشكات شيوع ًا يف الدولة.
إشكالية الدراسة :تتجىل إشكالية الدراسة يف مدى النجاح بتطبيق قواعد احلوكمة عىل
ترشيعي متكامل بشأهنا ،وذلك للحدّ من التحديات
الرشكات العائلية عىل وقع غياب تنظيم
ّ

التي تواجه هذه الرشكات ومن أمهها التوارث الوظيفي وغياب التخطيط االسرتاتيجي

والبطء يف مواكبة التقنيات الرقمية اجلديدة ،إضافة إىل عدم االستقرار السيايس واالقتصادي
والتغيريات التنظيمية ،ناهيك عن العوائق املالية ،وكلها تؤثر عىل الديمومة واالنتقال بني
األجيال ،إذ إ ّن الرشكات العائلية تواجه صعوبة يف االنتقال وعىل وجه اخلصوص إىل اجليلني
( )3عصام خلف ااهلل عوض الكريم ،اهنيار الرشكات العائلية ،رسالة ماجستري ،اجلامعة االفرتاضية الدولية ،اململكة
املتحدة ،بال سنة ،ص  ،25منشورة عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/abahe_09.pdf
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الثالث والرابع ،وأن  %80من الرشكات العائلية تواجه حتدي االستدامة يف ظل استمرارية
عدم وجود ترشيعات خاصة تساعد عىل ضامن استمرارية بقائها ونموها ،مما يتطلب توفري
نظام ترشيعي مرن ومبادئ حوكمة واضحة وملزمة( .)4وتشري الدراسات إىل أن خروج
الرشكة من املشكالت التي تنشأ بني اجليل الثالث ومن ثم االنتقال إىل اجليل الرابع ال يصل
إليها إال بمعدل  %5من إمجايل الرشكات العائلية يف املنطقة( )5أو بمعدل  %3فقط( ،)6ويف
أحسن األحوال ستستمر الرشكة إىل ما بعد اجليل الثالث بمعدل  %15عاملي ًا ،وتزداد
االحتاملية باخلروج يف حالة عدم اختاذ إجراء استباقي( ،)7عند عدم األخذ باحلسبان
التحديات التي تواجه هذا النوع من الرشكات(.)8

( )4راجع املادة رقم ( )3من مرشوع تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب والتي تنص عىل أن أهداف مرشوع القانون ما ييل:
 -1وضع إطار قانوين شامل وواضح لتنظيم امللكية العائلية يف اإلمارة ،وتسهيل انتقاهلا بني األجيال املتعاقبة-2.املحافظة
عىل استمرارية امللكية العائلية ،وتعزيز الدور الذي تقوم به يف حتقيق التطور االقتصادي واالجتامعـــــي يف اإلمارة.
 -3املحافظة عىل التامسك املجتمعي ،واالبتعاد عن كل ما قد يثري التناحر والتباغض بني أفراد العائلة الواحدة -4 .مل
شمل أفراد العائلة ضمن رشاكات قوية ومتي نة ،تستطيع املنافسة يف كافة املجاالت االقتصادية ،وحتفيزها عىل خدمة
املجتمع وبخاصة يف جمال التعليم والصحة والثقافة -5 .اإليفاء باحتياجات التطور والنمو عن طريق تنمية القيادات
الشابة من األجيال املتعاقبة إلدارة امللكية العائلية ،وُتكينهم من االستفادة من خربة اآلباء واألجداد.
بدء حوكمة الرشكات العائلية يف اإلمارات لدعم االقتصاد ،مقال منشور يف اإلمارات نيوز،
http://emarat-news.ae/1473137840456-06-09-2016?p_auth_library_display%2Fedit_entry

( )5أرشف مجال الدين ،الرشكات العائلية اإلماراتية األقوى طبق ًا ملعايري احلوكمة ،مقال منشور عىل املوقع االلكرتوين
بتارخ:2015/5/24
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/ea1e7c1a-59e0-4a58-aab3-e153eae5caf0
)6()The Family Buniness Network, (By families, for families, across generations, publié sur
le site: http://www.fbn-i.org/fbn-exchange/

( )7فريدة العجمي وسيلني رشايرب ،احلوكمة الرشيدة يف الرشكات العائلية مخس دراسات حالة من الرشق األوسط،
منتدى ثروات للرشكات العائلية ومبادرة بريل ،2014 ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.pearlinitiative.org/mediafiles/articles/doc-15-20160713122537.pdf

حيث أجريت دراسة مسحية خلمس رشكات عائلية هي :جمموعة رشكات دبليو جي تاول ،جمموعة الزامل ،جمموعة
العيييس ،R@ SABIS ،ماجد الفطيم ،كوتس وبينسنت ماسونز.
( )8غسان إيليا نمقل ،نائب رئيس جملس إدارة جمموعة منقل يف األردن ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.alghad.com/articles/864550
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ّ
ولعل فشل هذا االنتقال السلس قد يؤ ّدي إىل انقضاء الرشكة التي تلعب دور ًا اقتصادي ًا
هام ًا كوهنا من املرشوعات الصغرية واملتوسطة بل من املجموعات االقتصادية الكبرية التي
تشكل رافد ًا قوي ًا لالقتصاد الوطني يف الدولة ،مع التنويه إىل أن دولة اإلمارات العربية
املتحدة خطت خطى ثابتة لتقرير أنظمة حوكمة الرشكات التجارية من خالل إصدار العديد
من الترشيعات والقوانني واللوائح والقرارات وأيض ًا من خالل طرح بعض املشاريع
الترشيعية لتنظيم هذه الرشكات وجعلها متوافقة مع أفضل املعايري العاملية من خالل حتديد
مسؤوليات وواجبات مدراء الرشكات وأعضاء جمالس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ملا هلا من
أثر كبري ليس عىل مصالح املستثمرين واملسامهني والعاملني والدائنني والعمالء واملوردين
وغريها من األطراف ذات العالقة فقط ،وإنام عىل اقتصادها أيض ًا ،وهذه املسؤولية قد تكون
جتاه الرشكة أو الرشكاء فيها أو حتى جتاه الغري( ،)9مما يستدعي البحث مرة أخرى فيام إذا
كانت هذه األنظمة تفيد يف حوكمة الرشكات العائلية؟
خطة الدراسة :حتى خترج الدراسة بنتائج قانونية وعملية هامة قابلة للتطبيق ،نرى
رضورة أن جتيب عىل التساؤل اجلوهري الذي يشكل إشكاليتها وهو البحث عن املعايري
واألسس التي تضمنتها الترشيعات القانونية يف الدولة اخلاصة بحوكمة الرشكات العائلية،
بام يمكنها من التغلب عىل التحديات التي تواجهها وبالتايل ديمومتها وانتقاهلا إىل األجيال
الالحقة للمؤسسني ،قبل أن ننتقل إىل دراسة مدى استجابة الرشكات العائلية لتطبيق معايري
وأسس احلوكمة عليها ،وذلك وفق مبحا ن رئيسي ن:
املبح األول :التنظيم القانوين حلوكمة الرشكات العائلية ب ن الواق واملأمول.
املبح الااين :مدى استجابة الرشكات العائلية للحوكمة.

( )9جماهد السباعي ،هل أنت عىل علم بمسؤولياتك كمدير أو عضو جملس إدارة؟  6نوفمرب  ،2016منشور عىل املوقع
االلكرتوينhttps://ae.linkedin.com/pulse/ :
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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املبح األول
التنظيم القانوين حلوكمة الرشكات العائلية ب ن الواق واملأمول
ورغم األمهية التي تكتسبها الرشكات العائلية إال أن اجلدل مستمر حول طبيعتها
التمييز ّية ممقارنة بغريها من الرشكات خاصة فيام يتع ّلق بامللكية واإلدارة( ،)10مع اإلشارة إىل

ّ
أن مصطلح "الرشكات العائلية" هو عبارة عن مدلول ذاع استخدامه يف املجال االقتصادي،
وال يعدّ يف ذاته مصطلح ًا قانوني ًا( ،)11ولِذا مل مين ّظمه املرشع اإلمارايت يف قانون الرشكات
التجارية االحتادي رقم ( )2لسنة  2015تنظي ًام يلبي متطلباته القانونية يف وقت أصبح فيه
التنظيم من مرتبات النجاح .بيد أن إمارة ديب قد طرحت مرشوع قانون لتنظيم امللكية العائلية
يف اإلمارة سنة  2008وذلك حماولة منها لرتتيب وتنظيم أحكام امللكية العائلية دون أن تأيت
بشكل رصيح عىل مصطلح الرشكة العائلية( ،)12مما يستدعي البحث فيه وذلك لبيان فيام إذا
كان قد تضمن قواعد تفيد يف حوكمة الرشكات العائلية ،مع التنويه إىل أنه ال يوجـد تصـنيف
قانوين للرشكات العائلية يف أي ترشيع من الترشيعات ،حيث إن كافة التصنيفات ألنواع
الرشكات ال تتضمن مصطلح ًا يسمى "الرشكات العائلية" ،وإنام تتخذ هذه الرشكات وفق
رأي البعض أشكاالً قانونيـة أبرزها رشكة التضامن ،الرشكة ذات املسؤولية املحدودة،
ورشكة املسامهة العامة ،ورشكة املسامهة اخلاصة(.)13
( )10طارق أبو فخر ،مرجع سابق ،ص .84
Christophe Coche, Structures Familiales et Gouvernement de l’Entreprise Familiale, Institut Français de
Gouvernement des Entreprises – EM Lyon, sans ans, sur le site :
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/3-xviiieme-conference-de-laims/communications/225-structures-familiales-et-gouvernement-de-lentreprise-familiale/download

( )11عبداهلل احليات ،اجلوانب القانونية لعملية حتول الرشكات العائلية إىل رشكات مسامهة ،ورقة بحثية مقدمة يف مؤُتر
أعامل ملتقيات الرشكات العائلية يف الوطن العريب ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،2011 ،ص .272
( )12املادة رقم ( )3التي تنص " هيدف هذا القانون إىل حتقيق ما ييل -1 :وضع إطار قانوين شامل وواضح لتنظيم امللكية
العائلية يف اإلمارة ،وتسهيل انتقاهلا بني األجيال املتعاقبة -2 .املحافظة عىل استمرارية امللكية العائلية ."... ،منشور عىل
املوقع االلكرتوين:

https://www.slideshare.net/excom2015/ss-54629662

( )13ماجد حممد الفرا ،تقييم املامرسات اإلدارية لدى املنشآت العائلية يف قطاع غزة :دراسة تطبيقية ،جملة التجارة
والتمويل ،جامعة طنطا ،العدد  ،2005 ، 1ص .3
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يف حني عرف البعض اآلخر الرشكات العائلية عىل أهنا مرشوعات فردية تتّخذ فيها
يقسم رأسامهلا إىل أسهم قابلة للتداول ،وتتّحد هبا
الرشكة شكل رشكات األشخاص وال ّ
امللكية واإلدارة وغالب ًا ما تكون مرشوعات متوسطة أو صغرية( .)14وعليه ،تكون الرشكة
عائلية إذا كانت إدارهتا تعود لعائلة واحدة ُتتلك ما يزيد عن  %50من احلصص تربطها قرابة
النسب أو املصاهرة ،أو إذا كان فريق إدارة الرشكة يشكّل  ،%51أو أن تعود ملكية الرشكة
للجيل الثاين .ويف احلقيقة ،يبدو لنا أن للرشكة العائلية مفهومني :األول واسع ،واآلخر
ضيق .ويتجىل املفهوم الواسع بملكية أكثر من  %50من حصص الرشكة لعائلة واحدة أو
السيطرة عىل إدارهتا بأكثر من  %50جتمعهم عائلة واحدة دون أي اعتبار لألجيال يف الرشكة.
أ ّما املفهوم الضيق فيقرص الرشكة العائلية عىل الرشكة التي ُتتد إىل اجليل الثاين أو ما بعده
فقط( .)15هذا وقد عرف مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب العائلة بأهنا "الزوج
واألقارب بالدم والنسب حتى الدرجة الرابعة"( .)16كام عرف مرشوع امللكية العائلية عىل
أهنا "األموال املنقولة وغري املنقولة اململوكة للعائلة ،التي تكون حم ً
ال لعقد امللكية العائلية".
وكذلك قدم املرشوع تعريف ًا لعقد امللكية العائلية بأنه "اتفاق يتم إبرامه بني أفراد العائلة الذين
جتمعهم وحدة العمل أو املصلحة ،يتم بموجبه تنظيم امللكية العائلية بوصفها عم ً
ال شائع ًا
بينهم ،وكذلك حتديد كيفية إدارة هذه امللكية" .ومن ثم عرف الرشيك عىل أنه "كل طرف
يف عقد امللكية العائلية" .وعليه ،يكون املرشع قد أخذ باملفهوم الواسع للرشكة العائلية دون
( )14أسعد محود سلطان السعدون ،نحو رؤية واقعية للرشكات العائلية يف دول جملس التعاون اخلليجي ،ورقة بحثية مقدمة
يف مؤُتر أعامل ملتقيات الرشكات العائلية يف الوطن العريب ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،2011 ،ص .122
( )15حممد نادر أمحد حممد مرعي ،حوكمة الرشكات العائلية :التحديات والبدائل ،رسالة ماجستري ،البحرين ،2017 ،ص .9
( )16املادة  2من مرشوع تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب لسنة  2018منشور عىل املوقع االلكرتوين:
https://www.slideshare.net/excom2015/ss-54629662 .

ويف احلقيقة يوجد أكثر من  90تعريف ًا للرشكات العائلية وفق إحصائية قدمها رجال القانون يف عام  ،2011وكلها ترتواح
حول ذات املفاهيم التي سبق عرضها أعاله .للمزيد راجع:
Patrice Charlier et Gilles Lambert, Modes de gouvernance et performances des entreprises
familiales françaises en fonction des conflits d’agence, 16 fév 2013, sur le site:
https://journals.openedition.org/fcs/1314
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أن يفرد هلا هذه التسمية رصاحة.
و يف إطار السعي للحفاظ عىل ديمومة واستمرار الرشكات العائلية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة وانتقاهلا بصورة سلسة لألجيال املتعاقبة كان لزام ًا البحث عن معايري
حلوكمتها ،وحتقيق رغبة اجليل األول املؤسس هلذه الرشكات يف ديمومة هذه الرشكات عرب

االنتقال السلس بني األجيال املتعاقبة دون أن يؤدي ذلك إىل تصفية أو انقضاء هذه الرشكات
عند تعرضها ألي مشكلة عائلية أو اقتصادية ،وعليه ،يتوجب البحث ملعرفة الوضع القانوين
للرشكات العائلية يف الترشيعات النافذة يف اإلمارات التي جتد أساسها يف قانون الرشكات
التجارية االحتادي رقم ( )2لسنة  2015واللوائح املنبثقة عنه ويف الترشيعات التي مل تنفذ
حتى تارخيه مثل مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب لسنة ( 2018املطلب
األول) ،وأيض ًا يف قانون املركز املايل العاملي بديب ولوائحه التنظيمية نظر ًا للخصوصية التي
أفردها املرشع هلذا املركز (املطلب الثاين).

املطلب األول
احلوكمة يف الترشيعات اإلماراتية ب ن النص والتطبيق

املرشع اإلمارايت قواعد احلوكمة يف قانون الرشكات التجارية االحتادي الصادر
ن ّظم ّ
بالقانون رقم ( )2لسنة  2015والترشيعات األخرى الصادرة عن هيئة األوراق املالية
والسلع والقرارات الوزارية األخرى التي فوض قانون الرشكات بعض اجلهات بإصدار
اللوائح والتعليامت التنفيذية لقانون الرشكات كام سنرى بام ميستفاد من حوكمتها بالشكل
يلب عىل ما يبدو متطلبات احلوكمة للرشكات العائلية األمر
األمثل .بيد أن هذا التنظيم مل ّ
الذي دفع املرشع يف إمارة ديب إىل طرح مرشوع قانون لتنظيم امللكية العائلية يف اإلمارة ،األمر
الذي يستوجب أن نبحث فيام إذا كان قانون الرشكات ومرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية
يف إمارة ديب قد أوجدا أطر ًا أو معايري قانونية حلوكمة الرشكات (الفرع األول) ،قبل أن نسقط
هذه األطر أو املعايري عىل الرشكات العائلية (الفرع الثاين).
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الفرع األول:
األطر القانونية للحوكمة يف الترشيعات اإلماراتية
حتى تتضح الصورة ،جيب الرجوع إىل الترشيعات التي كانت سائدة قبل صدور قانون
الرشكات التجارية اجلديد (أوالً) ،ومن ثم بعد صدوره يف سنة ( 2015ثاني ًا) ،وذلك لبيان
فيام إذا وجدت األطر القانونية التي تنظم حوكمة الرشكات التجارية ومنها الرشكات
العائلية.
أوال -األطر القانونية للحوكمة قبل صدور قانون الرشكات التجارية:
بداية جيب القول بأن املرشع اإلمارايت مل ميول األمهية الالزمة ملسألة احلوكمة قبل صدور
قانون الرشكات التجارية رقم ( )2لسنة  2015وال حتى يف القوانني التجارية األخرى ،إذ مل
يقم بتنظيمها ترشيعي ًا ابتدا ًء من القانون االحتادي رقم ( )4لسنة  2000بشأن قانون هيئة
األوراق املالية والسلع ،حيث مل تتضمن املادة ( )4من القانون املشار إليه أي بند يمنح اهليئة
االختصاص يف إعداد وإصدار اللوائح والقرارات املتعلقة باحلوكمة للرشكات املدرجة يف
السوق املايل سواء أكانت رشكات عائلية أم ال .بيد أن هيئة األوراق املالية والسلع قد
استدركت هذا النقص الترشيعي بعد مخس سنوات حني أصدرت القرار رقم (/157ر)
لسنة  2005بشأن النظام اخلاص يف إدراج السلع وعقود السلع حيث طلبت من سوق
األوراق املالية يف اإلمارة املعنية وضع أعىل معايري حلوكمة الرشكات( .)17كام مل تنص املادة
( )5من قانون مرصف اإلمارات املركزي الصادر بالقانون رقم ( )10لسنة  1980عىل أن
تويل املرصف وضع الضوابط والتعليامت واإلرشادات اخلاصة بحوكمة الرشكات اخلاضعة
( )17املادة رقم ( )19-2من قرار هيئة األوراق املالية والسلع رقم (/157ر) لسنة  2005التي تنص " :تقيض سياسة
اهليئة بأن يقوم السوق بسن وتطبيق أعىل املعايري حلوكمة الرشكات واالستقاللية والشفافية .ويف هذا الصدد ،تلتزم السوق
ب( :أ) إعداد مسودات لوائح ملراجعة اهليئة وموافقتها متضمنة لوائح ملجلس اإلدارة واللجان التي يشكلها أعضاء
املجلس من وقت آلخر و(ب) تقدير وتقييم سنوي لنظام حوكمة الرشكات اخلاص هبا وعمليات تلك اللجان وإعداد
تقرير للهيئة بام سبق متضمن ًا نقاط الضعف ومقرتحات التحسني".
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إلرشافه ،مع التنويه إىل أن ثمة مرشوع ًا جديد ًا لتعديل قانون املرصف املركزي وذلك لتعزيز
حوكمة الرشكات( .)18هذا و مأدرجت العديد من الرشكات العائلية يف سوق األوراق املالية
والسلع ،نذكر منها عىل سبيل املثال كربى هذه الرشكات (رشكة الفهيم والفطيم واحلبتور
والغرير واجلابر) .كام أن املرشع اإلمارايت مل ين ّظم احلوكمة يف قانون الرشكات التجارية القديم
الصادر بالقانون رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته.
ثانيا -مدى إلزامية األطر القانونية للحوكمة بعد صدور قانون الرشكات التجارية:
لقد تدارك املرشع اإلمارايت الفراغ الترشيعي عندما نص يف قانون الرشكات التجارية
اجلديد الصادر رقم ( )2لسنة  2015عىل احلوكمة معرف ًا إياها يف املادة األوىل منه عىل ّأهنا:

"جمموعة الضوابط واملعايري واإلجراءات التي حتقق االنضباط املؤسيس يف إدارة الرشكة وفق ًا
للمعايري واألساليب العاملية وذلك من خالل حتديد مسؤوليات وواجبات أعضاء جملس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية للرشكة وتأخذ يف االعتبار محاية حقوق املسامهني وأصحاب
املصالح" .ويعد هذا التعريف من وجهة نظرنا من أفضل التعريفات الشاملة ملفهوم احلوكمة
حيث جاء مفص ً
ال جامع ًا مانع ًا نظر ًا للعبارات التي تضمنها والتي تصلح لتكون مرتكز ًا
لالنطالق منها إىل حوكمة الرشكات العائلية.
و ميعدّ قانون الرشكات اجلديد بمثابة القواعد العامة لنظام احلوكمة دون أن خيوض يف
تفاصيلها ،تارك ًا اختصاص إصدار القرارات املنظمة للحوكمة فيام يتع ّلق باملؤسسات املالية
(البنوك-رشكات التمويل-رشكات االستثامر املايل-رشكات الرصافة-الوساطة النقدية) إىل
حمافظ املرصف املركزي .أما بالنسبة للرشكات املسامهة اخلاصة التي يزيد عدد املسامهني فيها
عىل مخسة وسبعني مسامه ًا فيصدر تلك القرارات وزير االقتصاد .وأخري ًا بالنسبة للرشكات
املسامهة العامة تصدر هيئة األوراق املالية والسلع قواعد وضوابط احلوكمة عىل نحو

( )18راجع املقال "االقتصاد تطالب باإلرساع يف إقرار القانون اجلديد للمرصف املركزي" املنشور عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-09-20-1.930286 .
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ماأوضحته املادة ( )6من قانون الرشكات التجارية االحتادي(.)19
وتنفيذ ًا هلذا النص الترشيعي فقد أصدر حمافظ مرصف اإلمارات املركزي مدونة حوكمة
الرشكات ودليلها إىل مجيع البنوك واملصارف العاملة يف الدولة ورشكات التمويل ورشكات
االستثامر املالية ورشكات الرصافة ورشكات الوساطة النقدية اخلاضعة لرقابة املرصف
املركزي ،وذلك عىل غرار ما قامت به جمموعة املصارف الدولية يف الواليات املتحدة
األمريكية( .)20كام أصدر جملس إدارة هيئة اإلمارات لألسواق املالية والسلع القرار رقم
(/7ر.م) تاريخ  2016/4/28بشأن معايري االنضباط املؤسيس وحوكمة الرشكات
املسامهة العامة والتي تشمل املواد ()241 ،189 ،187 ،180 ،159 ،150 ،146 ،143
من قانون الرشكات التجارية االحتادي اإلمارايت( ،)21حيث ترسي أحكام هذا القرار وفق ًا
للامدة /2ب "عىل الرشكات املسامهة العامة املحلية املدرجة بالسوق ورؤساء وأعضاء جمالس
إداراهتا ومديرهيا ومدققي حساباهتا" .وباملقابل ،ال ترسي أحكام هذا القرار عىل الرشكات
األجنبية املدرجة يف السوق تطبيق ًا للامدة /2ج من ذات القرار .كام صدر القرار رقم ()10
لسنة  2014بشأن حوكمة الرشكات املسامهة اخلاصة والذي معدل بالقرار الوزاري رقم
( )228لسنة  2015ليتامشى مع قانون الرشكات التجارية اجلديد ،حيث ُتثل اهلدف من هذا
القرار وفق ماجاء يف املادة الثامنة منه "وضع إطار عام حلوكمة الرشكات املسامهة اخلاصة

( )19املادة ( )6من قانون الرشكات التجارية الصادر بالقانون رقم ( )2لسنة  2015نصت عىل " :1باستثناء البنوك
ورشكات التمويل ورشكات االستثامر املالية ورشكات الرصافة والوساطة النقدية ،يصدر الوزير القرارات التي تضع
اإلطار العام املنظم للحوكمة بالنسبة للرشكات املسامهة اخلاصة التي يزيد عدد املسامهني فيها عىل مخسة وسبعني مسامه ًا.
أما بالنسبة لرشكات املسامهة العامة فيصدر جملس إدارة اهليئة قرارات احلوكمة اخلاصة هبا -2 .يتحمل جملس إدارة
الرشكة ،أو مديروها بحسب األحوال ،مسؤولية تطبيق قواعد ومعايري احلوكمة".
(20) Manuel de Gouvernance des Entreprises Familiales, Deuxième Edition, Copyright © 2008 Société
Finacière Internationale 2121 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20433 United States of America
Groupe de la Banque Mondiale, sur le site
file:///C:/Users/WelCome/Downloads/French_Family_Business_Final_2008.pdf

( )21القرار رقم (/7ر.م) لسنة  2016بشأن معايري االنضباط املؤسيس وحوكمة الرشكات املسامهة العامة ،منشور عىل
املوقع االلكرتوين:

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-05-07-1.2634516
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للحفاظ عىل حقوق املسامهني ،وتفعيل مبدأ العدالة بني مجيع املسامهني( ،)22والتأكيد عىل
مسؤولية جملس اإلدارة ودوره يف محاية مصالح الرشكة واملسامهني وأصحاب املصالح".
وبالتدقيق يف هذه الترشيعات املتالحقة نالحظ مدى اهتامم املرشع اإلمارايت بتنظيم
حوكمة الرشكات ،وأيض ًا انعكاس ًا لتجربة الرشكات خالل الفرتة االختيارية لتطبيق احلوكمة
التي انتهت يف عام  2010وذلك لرفع مستويات الكفاءة يف إدارة الرشكة والتدقيق عىل
حساباهتا باإلضافة إىل حتديد بعض املفاهيم احلديثة .م التنويه إىل أن هذه القرارات مل ختص
الرشكات العائلية وإنام خصت الرشكات املسامهة العامة واخلاصة ،إال أن ذلك ال يمنع من
تطبيقها عىل الرشكات العائلية فيام لو قرر الرشكاء ذلك .وهذا ما يذهب يف االجتاه الذي نحا
إليه املرشع يف مرشوع "قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب" عندما ترك احلرية لرغبة
أفراد العائلة لتطبيق أحكام هذا القانون فيام لو رأى النور عىل امللكية العائلية يف اإلمارة(.)23
وهذا التوجه منتقد من وجهة نظرنا ونتمنى عىل املرشع أن يعدل عن هذا التوجه وأن جيعل
من هذا املرشوع إلزاميا وذلك حتى تتحقق الغاية من تنظيم امللكية العائلية بام يؤدي إىل
حوكمة الرشكات العائلية.
كام جتدر اإلشارة إىل أن احلوكمة يف قانون الرشكات التجارية االحتادي يمكن تقسيمها
إىل نوعني :أوهلام احلوكمة حسب شكل الرشكة التجارية :إما أن تكون رشكة مسامهة عامة
أو مسامهة خاصة .وثانيهام احلوكمة حسب موضوع النشاط التجاري الذي تزاوله الرشكة
فقد يكون يف نطاق املؤسسات املالية أو النشاطات األخرى .واجلدير بالذكر أن املرشع
اإلمارايت أناط بكل نوع من هذه األنواع إىل جهة تنظيمية ختتلف عن األخرى مما يستتبع
حتمية االختالف يف قواعد احلوكمة باختالف الشكل أو املوضوع ،وبالتايل يثور التساؤل
حول إسقاط النصوص القانونية الناظمة للحوكمة عىل الرشكات العائلية؟
(22) Fanny LETIER, Entreprises familiales : la gouvernance au service de l'agilité, 2 sep 2016, sur le
site :
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-160060-entreprises-familiales-la-gouvernance-auservice-de-lagilite-2024472.php

( )23املادة رقم ( )4من مرشوع تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب لسنة  2018منشور عىل املوقع االلكرتوين:

https://www.slideshare.net/excom2015/ss-54629662
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الفرع الااين:
إسقاط قواعد احلوكمة عىل الرشكات العائلية
وإذا كانت احلاجة تقتيض ممارسة حوكمة الرشكات للفصل بني امللكية واإلدارة ،ففي
املنشآت أو امللكيات العائلية نجد أنه ال يوجد فصل ب ن اإلدارة وامللكية ،بمعنى أن أصحاب
الرشكة هم جملس اإلدارة ،وكذلك هم اإلدارة نفسها ،مما يتسبب يف خلق النزاعات التي
ستؤثر سلب ًا عىل مسرية الرشكة ،هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى ،ستؤثر املشاكل العائلية
عىل اختاذ القرارات اخلاصة بالرشكة وهذا واضح جد ًا يف الرشكات العائلية التي حتتل نسبة
كبرية من نسبة الرشكات الصغرية ،فنجد أن معظمها ُتلكها عائالت ،ومن هنا تمطرح
التساؤالت وذلك لبيان موقف املرشع من الرشكات العائلية (أوالً) ،ومن ثم مدى مواءمة
احلوكمة للرشكات العائلية (ثاني ًا) ،وبعد ذلك التطرق إذا ما كانت احلوكمة تعزز من دور
الرشكات العائلية (ثالث ًا) ،ومن ثم عرض فيام إذا كانت قواعد احلوكمة إلزامية أم اختيارية
(رابع ًا).
أوال -موقف املرشع اإلمارايت من الرشكات العائلية.
من خالل استقراء نصوص قانون الرشكات التجارية اإلمارايت لسنة  2015ورغم حداثة
أن املرشع مل ُيعر العائلة اهتامما يف إطار التنظيم ،إنام أوىل فائق عنايته هلا يف
هذا الترشيع ،نجد ّ
نطاق التجريم عندما تناول الترصفات املحظورة عىل رئيس وأعضاء جملس اإلدارة وأيض ًا يف
نصت املادة
نطاق املسؤولية املدنية التي تنشأ عن الترصفات التي تقع من هؤالء ،حيث ّ
( )152من قانون الرشكات التجارية عىل أنه" :حيظر عىل األطراف ذات العالقة أن يستغل
أي منهم ما اتصل به من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته يف حتقيق مصلحة له أو لغريه
أي ًا كانت نتيجة التعامل يف األوراق املالية للرشكة وغريها من املعامالت ،كام ال جيوز أن يكون
ألي منهم مصلحة مبارشة أو غري مبارشة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد هبا إحداث تأثري
يف أسعار األوراق املالية التي أصدرهتا الرشكة" .هذا ومل حيدد املرشع مدة معينة هلذا احلظر
وكذلك مدة استمراريته بعد انتهاء عضوية الشخص يف جملس اإلدارة أو انتهاء عمله يف
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الرشكة .ونقرتح أن يبقى هذا احلظر ساري ًا ملدة ثالث سنوات حتى يفقد العضو أي تأثري قوي
نصت املادة
عىل الرشكة عرب الترصفات التي سيقوم هبا بعد خروجه من الرشكة .كام ّ
( )2/369من ذات القانون عىل أنه " :يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر وبالغرامة
التي ال تقل عن مخسني ألف درهم وال تزيد عىل مخسامئة ألف درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني  :رئيس أو عضو جملس إدارة الرشكة أو أي من العاملني هبا إذا استغل أو أفشى
رس ًا من أرسار الرشكة ،أو حاول عمد ًا اإلرضار بنشاطها" .ويتّضح من النص ن املشار إليهام
واملنظمني للمسؤولية املدنية تارة ،واجلنائية تار ًة أخرى ،أنّه مقصد هبام قطع الطريق أمام قيام
لتحصل عليها من الرشكة لتحقيق منافع
يتم ا
ّ
العائالت باستغالل املعلومات والبيانات التي ّ
شخصية ال تتناسب البتة مع ما يعود من رضر عىل مصلحة الرشكة ،وهذا يعترب محاية ال

يستهان هبا للرشكات بشكل عام وتستفيد منه الرشكات العائلية بشكل خاص.
وعىل خالف قانون الرشكات التجارية أراد املرشع يف مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية
بديب تنظيم هذه امللكية يف ( )26مادة ،حمدد ًا بذلك رشوطها ومدهتا وإدارهتا ...الخ ،قاصد ًا
برأينا التخفيف من الصعوبات والعقبات التي تعرتض هذه امللكيات ،ونقول "التخفيف"
ألن مرشوع القانون ترك ألفراد العائلة حرية التطبيق بحسب املادة رقم ( )4منه .بيد أن
املرشع مل يكن موفقا يف ترك االختيار ألفراد العائلة ،ونويص بأن يعدل عن ذلك وجيعل من
املرشوع إلزامي ًا وبذلك يتحقق اهلدف من تنظيم امللكية العائلية وهو الديمونة واالستمرارية
لألجيال القادمة بعد املؤسس.
أن هناك نواة اعرتاف من املرشع
وبالرغم مما سبق ذكره وبحسب قراءتنا املتأنية ،نجد ّ
بالرشكات العائلية حيث نصت املادة ( )1من القرار رقم ( )7لسنة  2016الصادر عن هيئة
األوراق املالية والسلع بشأن معايري االنضباط املؤسيس وحوكمة الرشكات املسامهة عندما
عرفت األقارب عىل أهنم " األب واألم واألخ واألخت واألبناء والزوج وأبو الزوج وأم
الزوج وأبناء الزوج" .وذات األمر فعل مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية بديب حني عرفت
املادة رقم ( )2العائلة عىل أهنا "الزوج واألقارب بالدم والنسب حتى الدرجة الرابعة" .ثم
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جاء يف املادة رقم ( )10من ذات املرشوع ليتكلم عن ملكية الرشكاء يف عقد امللكية
العائلية( .)24ويتّضح من ذلك ّ
أن املرشع اإلمارايت قد قارب قلي ً
ال الرشكات العائلية ،إالّ أنّه
يف الوقت ذاته مل يقدم هلا تعريف ًا ،ومل مين ّظمها اللهم سوى ببعض القواعد العامة التي سبقت
اإلشارة إليها دون تقديم القواعد القانونية الكافية .وبرأينا ،نرى ّ
أن هذا جاء خمال ًفا للنهج
الترشيعي لدولة اإلمارات حيث بقي هذا املصطلح دون تعريف األمر الذي أثار ومازال يثري
الغموض واللبس ،كام ّ
أن عدم تنظيم الرشكات العائلية ميعدّ قصور ًا ترشيعي ًا .ونتمنى عىل
املرشع أن حييط الرشكات العائلية بأحكام قانونية تتناسب مع أمهيتها القانونية واالقتصادية.
ثانيا -مدى مواءمة قواعد احلوكمة للرشكات العائلية:
يف احلقيقة ،إن حوكمة الرشكات العائلية تقتيض فصل امللكية عن اإلدارة وهي إحدى
أهم النقاط التي تثري إشكاليات كثرية يف امللكية العائلية وتقف عائق ًا أما تطور هذه الرشكات،
ولكن موجد أن قس ًام كبري ًا من الرشكات العائلية ال ترغب بالسري يف إجراءات احلوكمة وذلك
لعدة أسباب(:)25
 -1كشف بياناهتا ومراكزها القانونية واملالية بالنسبة للرشكات املنافسة .
ُ -2تكني املساهم الصغري الذي يمتلك عدة أسهم قليلة من التعرف عىل حقيقة الوضع
يف الرشكة ،األمر الذي قد يؤدي إىل إفشاء أرسار الرشكة.
 -3يف بعض الرشكات نجد أن األعراف والعادات التي درجت الرشكات عىل اتباعها
( )24تنص املادة  10من مرشوع تنظيم امللكية العائلية بديب عىل أنه :أ-إذا مل حيدد عقد امللكية العائلية حصة كل رشيك يف
امللكية العائلية ،فإن الرشكاء يف عقد امللكية العائلية يف هذه احلالة يعتربون مالك ًا عىل الشيوع بالتساوي أو بحسب نصيب
كل منهم يف اإلرث الرشعي إذا كانت مشاركتهم يف امللكية العائلية بسبب وفاة مورثهم.
مكونة من أسهم أو حصص يف رشكات ،فإن انضامم أي شخص لعقد امللكية
ب-إذا كانت بعض أصول امللكية العائلية ّ
العائلية يعترب قبوالً منه بأحكام النظام األسايس لتلك الرشكات.
( )25للمزيد من اإليضاحات راجع حممد مصطفى سليامن ،حوكمة الرشكات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري ،الدار
اجلامعية ،اإلسكندرية ،2007 ،ص  www.cipe-arabia.org www.cipe-egypt.org;.250-249خالد اخلطيب،
تأثري مبادئ احلوكمة عـىل الرشكات العائلية ،جامعة العلوم التطبيقية ،األردن ،غري منشور ،بال سنة ،ص .7
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أهم بكثري من تطبيق احلوكمة عليها.
 -4عدم الرغبة يف تعيني أفراد من خارج العائلة يف مراكز حساسة مما يؤثر عىل مركزهم
االجتامعي.
ثالاا -قواعد احلوكمة لتعزيز دور الرشكات العائلية:
أن املرشع اإلمارايت قد أخذ بعني
وتعزيز ًا لدور الرشكات العائلية ،يرى جانب من الفقه ّ
نصت املادة ( )10من قانون الرشكات التجارية عىل
االعتبار أوضاع هذه الرشكات حني ّ
ٍ
بشكل عام بنسبة ال تقل عن  %51ممّا
وجوب أن تكون ملكية املواطنني يف الرشكات التجارية
يعني أنه يف حال وجود رشكاء أجانب فيجب أن ال جتاوز نسبة حصصهم أو أسهمهم بحسب
األحوال عن  ،%49األمر الذي يدعم سيطرة العائلة الوطنية ويمهد الطريق أمام الرشكات
العائلية بتويل زمام اإلدارة ،مما ميكون ذلك نواة لوضع تعريف للرشكات العائلية بأهنا الرشكات
التي تسيطر عليها عائلة من حيث امللكية واإلدارة ال تقل نسبة حصصها أو أسهمها عن
 .)26(%51ورد ًا عىل هذا الرأي ،نؤيد ما ذهب إليه جانب آخر من الفقه عندما رأى فيام قيل آنف ًا
جمانبة الصواب ألن املرشع يف أي ٍ
دولة ما حني محيدّ د نسبة ُتلك املواطنني بأال تقل عن  %51مل
يبت ِغ من ذلك مراعاة أوضاع الرشكات العائلية وإنّام هيدف من وراء ذلك أن يكون أصحاب
القرار يف هذه الرشكات مواطنني وال يتحكّم العنرص األجنبي يف القرارات املصريية مثل ّ
حل
أن املرشع اإلمارايت جييز يف بعض
الرشكة أو غري ذلك بام يؤثر عىل االقتصاد الوطني( .)27كام ّ
األحوال ،ويف استثامرات معينة عىل سبيل احلرص ُتلك األجانب بنسبة  %100من رأس املال،
إضاف ًة إىل أن الرشكات العائلية غري مقصورة عىل املواطنني فحسب إذ يمكن للكيانات العائلية
األجنبية االستثامر وتصنف ضمن الرشكات العائلية(.)28

( )26طارق أبو فخر ،املرجع السابق ،ص .81
( )27حممد نادر أمحد حممد مرعي ،مرجع سابق ،ص .54
( )28املادة  5من قانون الرشكات التجارية االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  ،2015والتي تتكلم عن الرشكات العاملة
يف املناطق احلرة.
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رابعا -موقف املرشع من إلزامية قواعد حوكمة الرشكات العائلية:
هذا وقد جنح املرشع اإلمارايت إىل إلزامية تطبيق قواعد احلوكمة وأن هذا اجلنوح جاء عىل
سبيل احلرص يف بعض أنواع الرشكات وهي املسامهة العامة واملسامهة اخلاصة ،والرشكات
اخلاضعة إلرشاف مرصف اإلمارات املركزي وبالتحديد املصارف ورشكات التأمني وغري
ذلك من رشكات الوساطة املالية التي هي بطبيعة احلال ال بدّ أن تتخذ شكل الرشكة املسامهة
العامة عىل نحو ما أوضحته املادة ( )29()79من قانون املرصف املركزي والنظام النقدي
وتنظيم املهنة املرصفية الصادر بالقانون رقم ( )10لسنة  ،)30(1980وأيض ًا املادة ()4/11
من قانون الرشكات التجارية اجلديد لسنة  .2015وبنا ًء عىل ذلك ،فإذا اختذت الرشكة
العائلية هذه األشكال أو زاولت نشاط املصارف أو رشكات التأمني أو الوساطة املالية فال

توجد إشكالية يف تطبيق قواعد احلوكمة إذ إهنا تكون ملزمة بتطبيق هذه القواعد بقوة
أن املشكلة تبدو جلية للعيان فيام لو اختذت الرشكة العائلية أحد أشكال رشكات
القانون ،بيد ّ
األشخاص أو الرشكات املختلطة فعندئذ ال يوجد لدينا أساس ترشيعي يلزمها بالقيام بتطبيق
قواعد احلوكمة .إالّ أنّه ومن وجهة نظرنا نرى أن قانون الرشكات التجارية اجلديد مل يمنع
الرشكات العائلية إذا اختذت شكل رشكات األشخاص من تطبيق قواعد احلوكمة بل يمكنها
تطبيق قواعد احلوكمة طوع ًا واختيار ًا حسب ما ميستفاد من نص املادة ( )3من قانون
الرشكات التجارية لسنة  2015التي تقيض بأن "ترسي أحكام هذا القانون واألنظمة
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له عىل الرشكات التجارية التي تؤسس يف الدولة ،كام
ترسي األحكام اخلاصة بالرشكات األجنبية الواردة يف هذا القانون والقرارات واألنظمة التي
تصدر تنفيذ ًا له ،عىل الرشكات األجنبية التي تتخذ يف الدولة مركز ًا ملامرسة أي نشاط فيها أو
تنشئ هبا فرع ًا أو مكتب ُتثيل" .وعليه ،جيوز للرشكاء االتفاق فيام بينهم سواء عند إبرام عقد
( )29انظر املادة ( ) 79من قانون املرصف املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة املرصفية الصادر بالقانون رقم ( )10لسنة
 1980وتعديالته والقرارات اإلدارية الصادرة لتنفيذ أحكامه.
( )30عامد الدين عبداحلي ،العامد يف العمليات املرصفية وفق قانون املعامالت التجارية االحتادي اإلمارايت والقوانني ذات
الصلة ،مكتبة اجلامعة بالشارقة ،الطبعة األوىل ،2015 ،ص .23
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التأسيس أو يف وقت الحق عىل تطبيق قواعد احلوكمة يف الرشكات التي تتّخذ أحد أشكال
رشكات األشخاص أو الرشكات املختلطة ،وبالتايل يمكننا القول إنّه جيوز للرشكات العائلية
التي اختذت أحد هذه األشكال أن يتفق الرشكاء فيها عىل تطبيق قواعد احلوكمة( .)31وهذا
ما يسعى لتكريسه مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب عندما نصت املادة رقم
( )4منه عىل "تطبيق أحكام هذا القانون بنا ًء عىل رغبة أفراد العائلة ،الذين جتمعهم ملكية
مشرتكة سواء كانت قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو التي يتم تأسيسها بعد العمل

 ...باستثناء الرشكة املسامهة العامة" .وهنا نرى أن املرشع قد سمح بأن تتخذ الرشكة العائلية
شكل كل من رشكة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات املسؤولية املحدودة أو الرشكة
املسامهة اخلاصة ،ويف ذات الوقت قد حظر عليها اختاذ شكل الرشكة املسامهة العامة ،وذلك
ألمهية هذه الرشكة يف عامل املال واالقتصاد وأال جيعلها حكر ًا عىل بعض العائالت .هذا
التوجه برأينا متنقد ويتعارض مع قانون الرشكات التجارية الذي سمح للرشكات بالتحول
إىل رشكة مسامهة عامة وال يمنع برأينا من أن تكون هذه الرشكة عائلية إذا كانت ُتتلك أغلبية
رأس املال أو اإلدارة.
ويف احلقيقة ومع مطلع شهر مايو  2010وبدء الفرتة اإللزامية حلوكمة الرشكات املسامهة
العامة واخلاصة ظهرت بعض التحديات ُتثلت بتحمل الرشكات اللتزاماهتا بالشفافية
واإلفصاح وإجياد هياكل جديدة داخل الرشكة من جلان وغريه ،ناهيك عن بعض الكلف
املالية التي قد ترتتب عىل ذلك ،إضافة إىل منع تعارض املصالح يف األدوار املمنوحة ملدققي
احلسابات اخلارجيني .ومل تكن الرشكات العائلية بمنأى عن هذه التحديات وإلزاميتها .هذه
اإللزامية مل تكن حرب ًا عىل ورق وإنام هي تطبيق أسند منذ ذلك التاريخ إىل هئية األوراق املالية
والسلع التي تقوم بزيارة الرشكات هبدف االطالع عملي ًا عىل مدى التطبيق السليم لضوابط
احلوكمة ومعايري االنضباط املؤسيس داخل الرشكة خاصة فيام يتعلق بنظام الرقابة الداخلية
بالرشكة وآلية عمل جلان جملس اإلدارة وغري ذلك من األمور املتصلة باحلوكمة ،وتقديم
( )31ياسني الشاذيل ،املرجع السابق ،ص .181
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النصح واإلرشادات هلذه الرشكات بام يؤدي إىل توفيق أوضاع جمالس اإلدارة ودخول
أعضاء مستقلني جدد إليها(.)32
وجيدر اإلشارة إىل أن معظم الرشكات العائلية اخلليجية ومنها اإلماراتية قد اختارت
لنفسها شك ً
ال معين ًا من أشكال احلوكمة ،لكن القليل جد ًا منها حيوذ عىل هيكلية ُتكنها من
الصمود يف وجه التغريات بام فيها تلك التي تقتيض عمليات االنتقال من جيل آلخر .وختتلف
كل رشكة جتارية عائلية عن غريها ،لذا من الرضوري أن تتسم أطر عمل احلوكمة باملرونة.
غري أن هناك بعض التحديات املتشاهبة التي تواجهها كل رشكة جتارية بطبيعة احلال ،ويعدم
وجود إطار عمل قوي للحوكمة عام ً
ال رئيسي ًا يف ضامن استمرار الرشكة عىل املدى الطويل
وأيض ًا ضامن نجاحها)33(.
وأخري ًا ،يمكن القول ّ
إن القواعد العامة للحوكمة يف قانون الرشكات التجارية ويف
مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية بإمارة ديب قد تستوعب الرشكات العائلية ولكن ليس
بصفة إلزامية ممّا يتعذر معها الوصول إىل أفضل النتائج يف التغلب عىل العقبات التي تواجه
أن املرشع اإلمارايت قد قرص
الرشكات العائلية ال سيام الديمومة واالنتقال بني األجيال .كام ّ
اهتاممه عىل العائلة يف إطار قانون الرشكات عىل املسؤولية دون اخلوض يف األمور التنظيمية.
وملّا كان ملركز ديب املايل جتربة متميزة يف قطاع املال واألعامل السيام الرشكات التجارية ّ
فإن
ذلك يدعو إىل بحث وضع حوكمة الرشكات العائلية فيه لنرى فيام إذا كان قد قام بتنظيم
حوكمتها وفق التفصيل اآليت:

( )32رامي كامل النسور ،حوكمة الرشكات املبادئ واإلطار العام ،الطبعة األوىل ،2016 ،هيئة األوراق املالية والسلع،
أبو ظبي ،ص .106
( )33فريدة العجمي وسيلني رشايرب ،مرجع سابق ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.pearlinitiative.org/mediafiles/articles/doc-15-20160713122537.pdf
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املطلب الااين
حوكمة الرشكات العائلية يف مركز ديب املايل
وملا كانت دولة اإلمارات دولة رائدة يف التميز ،فقد أحدثت مركزين ماليني عامليني لقطاع
املال واألعامل استقطبا العديد من الرشكات يف الدولة ،بيد أن البحث الذي أجريناه عن مركز
أبو ظبي( )34العاملي دعانا إىل عدم إفراد دراسة متعمقة عن حوكمة الرشكات العائلية املسجلة
يف املركز نظر ًا ألنه يسري عىل خطى مركز ديب املايل( ،)35وهو ما كرسته املادة رقم ( )5من
مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب حني أحالت يف عجزها إىل األنظمة
والترشيعات املتعلقة بامللكية العائلية املعمول هبا يف املركز( ،)36مع فارق جوهري إىل أن هذا

( )34تأسس مركز أبوظبي العاملي بموجب القانون االحتادي رقم ( )4لسنة  ،2013وفتح أبوابه يف عاصمة دولة
اإلمارات ،ملامرسة األعامل واألنشطة االقتصادية يف يوم  21أكتوبر من عام  .2015وجاء إطالق سوق أبوظبي العاملي
كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول يف املجتمع املايل العاملي .كام يشكّل السوق جزء ًا حموري ًا من رؤية
أبوظبي االقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خالل موقعه االسرتاتيجي يف قلب أحد أكرب الصناديق السيادية يف العامل،
دور ًا حموري ًا يف ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لألعامل والتمويل عىل الصعيد الدويل ،يرتبط مع االقتصادات املتنامية
يف الرشق األوسط ،وإفريقيا ،وجنوب آسيا .ومن خالل سلطاته املستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم
اخلدمات املالية ،وحماكم سوق أبوظبي س ميمكن مسوق أبوظبي العاملي أعضاءه من الرشكات املسجلة بمختلف أطيافها من
ممارسة نشاطاهتا ضمن بيئة خالية من الرضائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عاملية ،ونظام حماكم مستقل وبنية حتتية
ترشيعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العمومي ()Commun Law

( )35مركز ديب املايل العاملي هو منطقة حرة مالية احتادية تقع يف إمارة ديب ،اإلمارات العربية املتحدة .تأسس مركز ديب
املايل العاملي طبق ًا للقانون االحتادي رقم  9لسنة  2004لدولة اإلمارات العربية املتحدة واملرسوم االحتادي رقم  35لسنة
 2004لدولة اإلمارات العربية املتحدة وقانون ديب رقم  9لسنة  . 2004يشغل مركز ديب املايل العاملي مساحة فعلية تبلغ
حوايل  110فدان ،وطرأت عليه عدة تعديالت آخرها القانون رقم ( )7لسنة  .2014ويمتلك مركز ديب املايل العاملي
النظام القانوين اخلاص به وحماكم مستقلة عن حماكم دولة اإلمارات العربية املتحدة يطبقان النظام االنكلوأمريكي ،وُتتلك
حماكم املركز االختصاص القضائي يف املسائل املتعلقة بقانون الرشكات والقانون التجاري واملدين وقانون العمل
واالئتامنات واألوراق املالية تتواءم مع الرشكات ومنها الرشكات العائلية ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:
https://www.dfsa.ae/Documents/Corporate%20Governance

( )36تنص املادة  5من مرشوع القانون عىل أنه "جيوز إنشاء وتنظيم امللكية العائلية وفق ًا ألحكام هذا القانون ،إما عن
طريق عقد امللكية العائلية أو األنظمة والترشيعات املتعلقة بامللكية العائلية املعمول هبا يف املركز".
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األخري خص الرشكات العائلية بنظام قانوين يف حني اكتفى اآلخر بعقد الندوات واملؤُترات
حول حوكمة الرشكات العائلية املسجلة فيه دون أية قواعد قانونية يف هذا الشأن( .)37وعليه،
وحتى تأيت الدراسة أكلها ،ال بدّ من تسليط الضوء عىل وضع حوكمة الرشكات العائلية يف
مركز ديب املايل العاملي من خالل التعرف عىل اللوائح التنظيمية التي تمعنى بحوكمة الرشكات
العائلية (الفرع األول) ،ومن ثم بيان وجهة النظر يف هذه التجربة الفريدة التي يقدمها املركز
للرشكات العائلية (الفرع الثاين).

الفرع األول:
اللوائح التنظيمية الناظمة حلوكمة الرشكات العائلية
يف مركز ديب املايل العاملي

يف هناية ديسمرب  2011أعلن مركز ديب املايل العاملي عن إصدار لوائح تنظيمية جديدة
حتمل تعدي ً
ال عىل لوائح مكتب العائلة املفردة املعمول هبا لسنة  ،2008وهتدف إىل تشجيع
العائالت من أصحاب الثروات الفائقة عىل تأسيس مكاتب خاصة بأعامهلا العائلية يف املركز.
وتم إعداد هذه اللوائح بالتعاون مع «سلطة ديب للخدمات املالية التي تتبع للمركز» بحيث
تستجيب الحتياجات الرشكات العائلية وتسهم يف توفري منصة تتيح للعائالت الثرية تأسيس
رشكات قابضة يف مركز ديب املايل العاملي هبدف إدارة ثرواهتا وختطيط هيكلتها يف أي بقعة من
العامل .وعليه ،سنقوم بداية باستعرض اللوائح التنظيمية اخلاصة بمكتب العائلة (أوالً) ،قبل
أن نرشع بدراسة مهامه (ثاني ًا).
أوال -اللوائح التنظيمة اخلاصة بمكتب العائلة:
إن أهم ما اشتملت عليه اللوائح اجلديدة من تعديالت عىل قوانني مكتب العائلة الواحدة
يف مركز ديب املايل العاملي وغريها من التنظيامت ذات الصلة يف املركز وسلطة ديب للخدمات
املالية ،أهنا توفر العديد من املزايا ملكاتب العائالت ،بام يف ذلك استثناء مكتب العائلة الواحدة
( )37لالطالع عىل جدول أعامل املؤُتر وملخص عن وقائع املؤُتر وما تم طرحه من نقاشات ،راجع املوقع االلكرتوين:
http://www.adccg.ae/Arabic/MediaCenter/Pages/EventDetails.aspx?EventId=11
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من العديد من اإلجراءات التنظيمية التي ختضع هلا املؤسسات املالية العادية التي تتخذ من
مركز ديب املايل العاملي مقر ًا هلا .وتأيت هذه اللوائح يف أعقاب تأسيس مبادرة «مكتب العائلة»
يف مركز ديب املايل العاملي والتي توفر بنية حتتية شاملة للمتطلبات اخلاصة بالرشكات العائلية
يف املنطقة ،وأيض ًا ليكون مقر ًا مثالي ًا ملكاتب الرشكات العائلية يف املركز ،فض ً
ال عن تعزيز
اخلدمات التي يوفرها املركز للرشكات األعضاء فيه .وبإصدار التنظيامت اجلديدة ،أصبح
مركز ديب املايل العاملي يوفر بيئة مثالية تشمل اإلطار القانوين والتنظيمي وباقة متكاملة من
اخلدمات والتسهيالت التي حتتاجها مكاتب العائالت ملزاولة أعامهلا بكل يرس وسهولة بعيد ما
عن الروتني الذي تفرضه الترشيعات يف قانون الرشكات وغري ذلك من اللوائح التي أخذت
من النظام الالتيني.
تضم جمموعة من األفراد ينحدرون
وقد عنيت هذه اللوائح بتعريف العائلة املفردة عىل أهنا ّ

مجيعهم من سالسة يعلوهم جدّ مشرتك أو زوجاته  -ويشمل ذلك األرامل من الذكور أو
اإلناث سواء تزوجوا من جديد أم ال( ،)38ويستوي أن يكون اجلد املشرتك الذي يعلوهم
وتنحدر منه العائلة حي ًا أو ميت ًا رشيطة أن تكون العائلة ضمن الثالثة أجيال التي تيل اجلد
املشرتك .وعليه ،نرى أن هذه اللوائح قد اقترصت عىل مفهوم العائلة الضيق واملحدد بأجيال
حمددة .كام يشرتط يف العائلة املفردة أن تقدر أمواهلا ذات السيولة اخلاضعة إلدارهتا عرشة
ماليني دوالر كحد أدنى وال يعتد إالّ بام يكون قاب ً
ال للتسييل خالل مدة قدرها  180يوم ًا(.)39
ويف صدد اللوائح التنظيمة املتعلقة بالكيان العائيل ،قال معايل الدكتور عمر حممد أمحد بن
سليامن "حمافظ مركز ديب املايل العاملي" شهدت اآلونة األخرية تنامي أمهية املكاتب العائلية
عىل الساحة االقتصادية العاملية .وإذا أخذنا يف االعتبار أن أكثر من  %75من الرشكات يف
منطقة الرشق األوسط تديرها عائالت وأن إمجايل أصوهلا يزيد عىل تريليون دوالر أمريكي،
( )38املادة  SFO 2.3.1من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ()2
لسنة  2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
( )39املادة  SFO 2.1من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ( )2لسنة
 2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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تتجىل بوضوح احلاجة امللحة لوجود إطار قانوين وتنظيمي متخصص باملكاتب العائلية يف
منطقة الرشق األوسط ،وهذا ما توفره اللوائح التنظيمية اجلديدة .وأضاف خالف ًا
للمؤسسات املالية التقليدية ،فإن مكتب العائلة الواحدة ليس لديه مسؤوليات مبارشة جتاه
العموم ،إذ إن مجيع مسامهيه هم أقارب ينحدرون من جد واحد .ونظر ًا لذلك ،فإن املتطلبات
التنظيمية اخلاصة هبم تتفاوت بشكل كبري .ويعكس إصدار التنظيامت اجلديدة التزام مركز
ديب املايل العاملي املتجدد إزاء الرشكات العائلية ،وجتسد حرصه عىل توفري بيئة مثالية جتعل
منه املقر الرئييس للمكاتب العائلية املحلية واإلقليمية والعاملية)40(.

ثانيا -مهام مكتب العائلة:
لقد أنشئ هذا املكتب من أجل حتقيق هدف وحيد يتمثل يف تقديم اخلدمات للعائلة
املفردة ،أو مزاولة أنشطة ذات صلة هبذه العائلة( ،)41ناهيك عن أن تقديم اخلدمات للعائلة
املفردة ال يثري إشكالية إذ قد تكون هذه اخلدمات من تلك التي خترج عن نطاق املال
ولكن ما يلفت االنتباه أن املهام التي أسندت ملكتب العائلة هي مزاولة أنشطة ذات
واألعامل.
ّ
صلة بالعائلة املفردة ،إذ إ ّن هذا النص فضفاض ويستوعب الكثري من األنشطة التجارية
واالستثامرية ممّا جيعل ذلك النواة واللبنة األوىل للرشكات العائلية ضمن مركز ديب املايل
العاملي التي قد تسهل من األمنيات التي ترغب الرشكات العائلية يف حتقيقها يف املركز(.)42
مسج ً
ال يف مركز ديب املايل العاملي يبارش به
ويشرتط يف مكتب العائلة املفردة أن يتخذ له مكتب ًا
ّ

أعامله ما مل توافق هيئة املركز عىل خالف ذلك ،وأن يكون متاح ًا الوصول إليه يف ّ
كل

( )40جريدة البيان 18 ،يونيو  ،2008ديب املايل العاملي يصدر لوائح تنظيمية للرشكات العائلية ،منشور عىل املوقع
االلكرتوينhttp://www.albayan.ae/economy/2008-06-18-1.648960 :

( )41املادة  SFO 2.2من من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ()2
لسنة  2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
( )42حممد نادر أمحد حممد مرعي ،مرجع سابق ،ص .31
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األوقات( .)43هذا اإللزام بإنشاء املكتب يف املركز نرى فيه التأكيد عىل ّ
أي كيان عائيل ينشأ
أن ّ
يف املركز البد أن يبقى حتت مظلته ليس من الناحية القانونية والتنظيمية فحسب إنام من
الناحية اإلدارية أيض ًا ،نظام يتمتع بخصوصية ال مثيل هلا يف الدولة أو اإلمارة املعنية.
وتضم العائلة املفردة العديد من أفراد العائلة .و ميعرف فرد العائلة بأنه كل شخص يمثل
جزء ًا من عدة أشخاص يشار إليهم يف جمموعهم بالعائلة املفردة( ،)44ويدخل يف تصنيف أفراد
العائلة املفردة الرجال والنساء من العائلة وأبناء الزوج أو الزوجة واألخوة غري األشقاء لفرد
العائلة( ،)45ومن خالل هذا التصنيف املشار إليه يتبني لنا بأن اللوائح التنظيمية للمركز تأخذ
بمفهوم العائلة الواسع إذ شملت مجيع الرجال والنساء يف العائلة بل تعدهتم إىل األخوة غري
األشقاء وأبناء الزوج أو الزوجة .ومن جانبنا يكون هذا التصنيف حمل إشادة ألنّه بموجبه
يتم إدخال أفراد من خارج نطاق العائلة الضيق كاألخوة غري األشقاء وأبناء الزوج أو الزوجة
ّ
ضمن أفراد هذا الكيان العائيل ليكون لدينا كيان عائيل واسع يمتد إىل األعامم ويشمل يف ذاته
األخوة غري األشقاء وأبناء الزوج أو الزوجة طاملا أننا نادينا وطالبنا بإدخال أفراد من غري
العائلة إىل الرشكات العائلية لضامن ديمومتها عرب األجيال املتعاقبة.
كام ّ
أن هيئة مركز ديب املايل العاملي ختتص بالفصل يف املنازعات التي من شأهنا تقرير مدى
ارتباط أي فرد بالعائلة املفردة من عدمه إذا ما ساورها الشك يف ذلك ،وهلا أن تطلب أية
وثائق داعمة وفق ًا ملا تراه مناسب ًا وتتمتع يف هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة( .)46وهذه من
وجهة نظرنا بيئة مثالية للفصل يف املنازعات من جهة ذات خربة بالرشكات العائلية بعيد ًا عن
( )43املادة  SFO 3.1.1من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ()2
لسنة  2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
( )44املادة  SFO 2.3.3من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ()2
لسنة  2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
( )45املادة  SFO 2.3.1من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ()2
لسنة  2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
( )46املادة  SFO 4.5من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ( )2لسنة
 2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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اإلجراءات الطويلة واملعقدة يف الدعاوى أمام القضاء العادي.
ويقصد بالكيان العائيل يف إطار العائلة املفردة هي املؤسسة التي ختضع إلدارة هذه العائلة أو
تسيطر عىل إدارهتا( .)47ويف هذا املقام ،من املستحب القول ّ
بأن الالئحة التنظيمية اجلديدة قامت
بتحديد نطاق اخلدمات التي يؤدهيا الكيان العائيل لصالح العائلة املفردة ،والتي تتمثل يف مبارشة
األنشطة االستثامرية واملالية ،وتقديم اخلدمات ذات الصلة هبا ،إضافة إىل اإلرشاف عىل عمليات
االستحواذ أو الترصف باألصول ،وكذلك إبداء الرأي واملشورة فيام يتعلق باملعامالت
االستثامرية ووضعها موضع التنفيذ ،والقيام نياب ًة عن العائلة املفردة بإدارة االستثامرات
واألصول التي تعود ملكيتها هلا ،ناهيك عن عدد من املهام التي حددهتا الئحة العائلة املفردة(.)48
ومن املفيد أيضا اإلشارة إىل ّ
أن الكيان العائيل منوط بالسيطرة لصالح العائلة املفردة عىل
أي كيان عائيل آخر رشيطة أن يملك نسبة  %75فام فوق من حقوق التصويت يف الكيان الذي
تتم السيطرة عليه( ،)49ويبدو ألول وهلة ّ
أن هذا النص منتقد إذ كيف جيوز لكيان عائيل
السيطرة عىل كيان عائيل آخر وأن املركز يسعى للتشجيع عىل استقدام الرشكات العائلية
إلنشاء مكاتب أو كيانات هلا يف املركز؟ إالّ أن ما يسرتعي االنتباه ّ
أن الالئحة التنظيمية
أوجبت أن يكون الطرف املسيطر حائز ًا عىل  %75فام فوق من حقوق التصويت مما يعني
مسامهته بأغلبية مطلقة يف الكيان اآلخر ،وعليه يكون بطبيعة احلال هو أحد ًا من أفراد العائلة
املفردة يف الكيان اآلخر ،األمر الذي يؤدي يف هناية املطاف إىل خلق كيانات عائلية أكثر قوة
وأشد بأس ًا يف عامل ال مكان فيه إال للقوي(.)50
( )47املادة  SFO 2.4.3من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ()2
لسنة  2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
( )48املادة  SFO 2.4.1من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ()2
لسنة  2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
( )49املادة  SFO 2.4.5من لوائح العائلة املفردة املعمول هبا لدى مركز ديب املايل العاملي الصادرة بالالئحة رقم ()2
لسنة  2011املعدلة لالئحة رقم ( )1لسنة  ،2008دولة اإلمارات العربية املتحدة.
(50) Fanny LETIER, op. cit., sur le site :
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-160060-entreprises-familiales-lagouvernance-au-service-de-lagilite-2024472.php

[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
25

169

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 3
[حوكمة الشركات العائلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة -التحديات واآلفاق]

الفرع الااين:
تقييم جتربة مركز ديب املايل يف حوكمة الرشكات العائلية
إن تقييم جتربة مركز ديب املايل العاملي تقتيض أن نتطرق لسياساته (أوالً) ،ومن ثم ندخل
يف معاجلة اجلدوى من وضع دليل اسرتشادي حلوكمة الرشكات العائلية (ثاني ًا).
أوال -سياسات املركز جتاه الرشكات العائلية:
يف احلقيقة ،مل يتوقف املركز عن تطوير سياساته وخاصة تلك املتصلة بالرشكات العائلية،
فقد قدمت «جلنة إدارة الثروات يف املركز» والتي أنشئت يف أغسطس/آب  ،2016تقرير ًا إىل
عيسى كاظم "حمافظ مركز ديب املايل العاملي اجلديد" ،يربز أمهية املركز يف أن يصبح مركز ًا
إقليمي ًا ملكاتب الرشكات العائلية ،ومصدر ًا ل %60من الناتج املحيل اإلمجايل ومورد عمل
ألكثر من  %80من القوى العاملة يف اقتصادات الرشق األوسط )51(.مع اإلشارة إىل أن املركز
املسجلة النشطة إىل  1750رشكة خالل
ديب حقق نمو ًا بنسبة  %6.2يف عدد الرشكات
ّ
النصف األول من عام  ،)52(2017وال ميعرف بالتحديد عدد الرشكات العائلية حيث حاولنا
التواصل مع أشخاص يف املركز للحصول عىل بعض املعلومات لكننا مل ننجح يف ذلك.
وأضاف حمافظ املركز أن التقرير املشار سيساهم يف دعم التعزيز املستمر للمركز باعتباره
مركز ًا إقليمي ًا رائد ًا يف جمال إدارة الثروات ومنصة متميزة يف جمال ختطيط تعاقب األجيال
الوظيفي يف مكاتب الرشكات العائلية يف منطقة جملس التعاون اخلليجي ويعتربان من
العنارص املهمة يف اسرتاتيجيتنا لعام .)53(2024
( )51مركز ديب املايل العاملي يستعرض وضع اسرتاتيجيات إلدارة الرشكات العائلية ،جريدة اخلليج االقتصادي16 ،
أبريل  ،2016املقال منشور عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/9d30851c-5902-469e-bad5-d93e1b4abd9e

( )52املصدر جريدة اإلمارات اليوم ،مقال بعنوان " 1750رشكة مسجلة نشطة بمركز ديب املايل العاملي بالنصف األول
من العام  ،"2017منشور عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2017-08-01-1.1015637

( )53املرجع السابق.
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باإلضافة إىل تعزيز ما يقدمه مركز ديب املايل العاملي للمجتمع الدويل يف جمال إدارة
الثروات ،تقوم اللجنة بصياغة واقرتاح االسرتاتيجيات والسياسات واألهداف املتعلقة
باملركز والتي يتم تقديمها إىل املجلس األعىل ملركز ديب املايل العاملي العتامدها وإىل سلطة
مركز ديب املايل العاملي ،وسلطة ديب للخدمات املالية وسلطة تسوية املنازعات لتنفيذها .وعند
التنفيذ ،ستعمل اسرتاتيجية اللجنة عىل وضع مركز ديب املايل العاملي يف طليعة السلطات
القضائية التي توفر هياكل حديثة ومرنة يف هيئة رشكات وعمليات ائتامن ومؤسسات ،وتوفري
إطار عمل فعال لوضع هياكل سليمة إلدارة الرشكات العائلية ،وتسهيل الرتتيبات
والتكاليف اإلدارية احلالية ملركز ديب املايل العاملي ،دون املساس بمعايريه القائمة ،وتوفري
منصة متميزة الستقطاب العائالت املحلية من أجل تأسيس رشكاهتم ووضع ترتيبات ختطيط
التعاقب الوظيفي ،والسيام إذا استكملت بالتدابري التي أوصت هبا اللجنة ،وتوفري بيئة مواتية
للمكاتب العائلية املنفردة"(.)54
واستمرار ًا يف اجلهود الرامية إىل دعم حوكمة الرشكات العائلية الضخمة يقوم مكتب
العائلة بالتدخل بشكل مبارش يف حال نشوب نزاع بني أطراف العائلة (الرشكاء يف الرشكة
العائلية ) ،كل ذلك من أجل تقديم املساعدة للرشكات العائلية لضامن استمراريتها من جهة،
مما يؤدي بالنتيجة إىل دعم وتعزيز االستثامرات االقتصادية الداخلية يف اإلمارة( .)55ومن
وجهة نظرنا ،نرى أن التدخل املبارش يعد من أنجع الوسائل حلل اخلالفات الناشئة عن ملكية
العائلة ،وحتى يؤيت هذا التدخل مأكله نويص أن يكون وفق منهجية معينة بحيث يتم الرتكيز
عىل التوفيق واملصاحلة كأحد الوسائل حلل النزاع ودي ًا ممّا يكون له بالغ األثر يف احلفاظ عىل
استقرار الكيان العائيل ونبذ الضغينة واخلصومة من بني أفراد هذا الكيان اهلام ،إضاف ًة إىل
إمكانية تقديم املساعدة للرشكات العائلية يف إبرام عقد الصلح بكافة مراحله وحتى نفاذه
وتنفيذه لتحقيق النتيجة املرجوة من استمرارية الرشكات العائلية.
( )54املرجع السابق.
( )55أ .بلقيس عبد الرضا ،الرشكات العائلية عصب القطاع اخلاص اإلمارايت  ،مقال منشور يف صحيفة العريب اجلديد
بتاريخ https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/10/12/ 2015/10/12
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ثانيا -جدوى وض دليل اسرتشادي حلوكمة الرشكات العائلية:
لقد وضع مركز ديب املايل العاملي دلي ً
ال اسرتشادي ًا عملي ًا لقواعد حوكمة الرشكات
املسجلة فيه والتي تزاول أنشطة اخلدمات املالية( ،)56إالّ أن احلال مل خيتلف كاريا عام هو عليه
يف قانون الرشكات التجارية إذ إ ّن الدليل االسرتشادي العميل مل يتطرق حلوكمة الرشكات
العائلية ال سيام إذا ما أرادت هذه األخرية مزاولة أنشطة اخلدمات املالية( .)57وقد ركز الدليل
ٍ
بوجه خاص عىل مخسة إرشادات تغطي جماالت
االسرتشادي الصادر عن مركز ديب املايل
رئيسية وتشتمل عىل جمموعة من األدوات والقوالب التي يمكن استخدامها يف شكلها احلايل
أو تكييفها لتالئم احتياجات أعامل الرشكات املسجلة يف املركز وهي :االلتزام بحوكمة
الرشكات ،هيكل وأداء جملس اإلدارة/اهليئة احلاكمة ،بيئة التحكم ،الشفافية واإلفصاح،
أصحاب املصلحة وحقوقهم .وهو مافعله املرشع السويرسي يف عام  2002حني وضع دليالً
اسرتشادي ًا ساهم يف حل الكثري من املسائل عند حوكمة الرشكات العائلية(.)58
ثالاا -تقييم سلطة ديب للخدمات املالية لتجرية املركز يف حوكمة الرشكات:
ويف مراجعة موضوعية أجرهتا سلطة ديب للخدمات املالية سنة  )59(2013حول ترتيبات
حوكمة الرشكات البالغ عددها 301رشكة مسجلة يف املركز ومنها الرشكات العائلية والتي
تزول أنشطة جتارية يف املركز وحول وفاء الرشكات بالتزامات حوكمة الرشكات اخلاصة هبا

(56) DMCC, Corporate Governance Practical Guidance, septembre 2014, publié sur le site :
https://www.dmcc.ae/application/files/1914/8128/6926/corporate-governance-practicalguidance-consultative-paper_1.pdf

( )57حممد نادر أمحد حممد مرعي ،مرجع سابق ،ص .35

)58( Karl Hofstetter, Guide de gouvernance pour les entreprises familiales, édité en 2002 et
mis à jour en 2007, suisse, 2011, sur le site :
http://www.ecgi.org/codes/documents/swisscode_family_firms_fr.pdf

( )59سلطة ديب للخدمات املالية هي اهليئة التنظيمية املتكاملة للخدمات املالية وألعامل املهن غري املالية املحددة يف مركز
ديب املايل العاملي.
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وقت املراجعة تبني املالحظات التالية(:)60
 وجدت سلطة ديب للخدمات املالية بعد املراجعة مستوى جيد ًا من االمتثال
لاللتزامات التنظيمية من قبل الرشكات ،كام توصلت إىل أن هياكل وترتيبات احلوكمة
عكست بشكل عام طبيعة وحجم وتعقيد أعامهلا التي خضعت لعملية املراجعة.
 إال أن ممارسات العديد من الرشكات التي خضعت لعملية املراجعة مل حتقق الغرض
من السياسات التي وضعتها تلك الرشكات .إذ مع تغري خطط واسرتاتيجيات العمل
تتغري أيض ًا ترتيبات ومسؤوليات احلوكمة .وعليه ،جيب أن تسعى الرشكات لاللتزام
بالسياسات التي وضعتها أو تعديل تلك السياسات لتعكس املامرسات احلالية.
 من النتائج الرئيسية لعملية املراجعة اكتشاف عدم قيام أعضاء جملس اإلدارة واهليئات
احلاكمة هلم بتعزيز تعليمهم وتطورهم من خالل املبادرات التدريبية املستمرة ،وهذا
يمثل خطر ًا هام ًا عىل احلوكمة الفعالة للمؤسسات .وبالتايل ،جيب عىل اهليئات
احلاكمة إدراك احلاجة لعملية التطوير الشخيص املستمر للمدراء املسؤولني وتنفيذ
اسرتاتيجيات لتحقيق ذلك اهلدف.
ويتّضح ممّا تقدّ مّ ،
أن ك ً
ال من قانون ولوائح مركز ديب املايل العاملي وعىل غرار قانون
الرشكات التجارية اإلمارايت قد نظام أو تطرقا إىل حوكمة الرشكات التجارية بشكل جزئي
بحسب األحوال ،إال أهنام قد غفال عن تنظيم الرشكات العائلية تنظي ًام جامع ًا مانع ًا من جهة،
وحسن انتقاهلا
وقواعد حوكمتها من جهة أخرى ،التي تعمل عىل ديمومة الرشكة العائلية م
ّ
وألن دولة اإلمارات العربية املتحدة تتشارك يف الكثري من العوامل واملقومات
بني األجيال.
مع دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب ،وذلك نظر ًا لتشابه البيئة التمويلية واالستثامرية
( )60مراجعة موضوعية حول حوكمة الرشكات لدى الرشكات املرخصة يف مركز ديب املايل العاملي ،سلطة ديب للخدمات
املالية ،2013 ،ص  ،2املراجعة منشورة عىل املوقع االلكرتوين :
https://www.dfsa.ae/Documents/Corporate%20Governance%20Thematic%20Review%2020
13/Corporate%20Governance%20Report%20Arabic%20Final%2025%20Aug%202014%20
%282%29.pdf
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والبنى السياسية واالقتصادية يف هذه الدول كوهنا تلتزم باالتفاقيات املربمة بينها فيام يتعلق
بالتنمية االقتصادية والتي يعترب من أهم مكوناهتا توفري بيئة استثامرية تتسم باالستقرار من
خالل بيئة ترشيعية داعمة لالستثامرات الداخلية واخلارجية بام يسهم يف محاية حقوق
املسامهني وهذا ما حتققه احلاكمية املؤسسية اجليدة( ،)61وتطبيقها عىل الرشكات املسجلة يف
املركزين ،بام فيها الرشكات العائلية.
ويرى البعض ّ
أن الرشكات العائلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تسري يف االجتاه
الصحيح من خالل تطبيق معايري احلوكمة ،عالوة عىل كوهنا تنتقل بني اجليلني األول والثاين
بسالسة وتتمتع بطول عمرها عىل خالف الوضع يف منطقة اخلليج العريب حيث تبدو هلا
عقبات لتحقيق ما سبق ذكره( .)62أضف إىل ذلك ّ
أن الرشكات العائلية اإلماراتية ونتيج ًة
الزدياد الوعي املؤسيس لدهيا تطبق معايري احلوكمة منذ فرتة ال يستهان هبا األمر الذي مكنها
من تاليف املشكالت التي تطرأ عند االنتقال بني األجيال إذ إن  %5فقط من رشكات منطقة
اخلليج العريب تنتقل للجيل الثالث والرابع( .)63يف حني نرى مع البعض اآلخر من وارثي
امللكية يف الرشكات العائلية حتمية التغيري يف هذه الرشكات حتى تتمكن من البقاء(،)64
استجابة لقواعد احلوكمة.

( )61عبداملطلب حممد مصلح الرسطاوي ،أثر احلاكمية املؤسسية عىل أداء الرشكات املدرجة يف األسواق املالية لدول
جملس التعاون اخلليجي ،املجلة األردنية يف إدارة األعامل ،املجلد  ،11العدد  ،2015 ،3ص .708
( ))62مدحت الدسوقي ،الرشكات العائلية اإلماراتية األقوى طبق ًا ملعايري احلوكمة ،مقال منشور يف جريدة اخلليجي
االقتصادي بتاريخ  ،2015/3/24ديب.
( )63انظر ترصيح الرئيس التنفيذي ملعهد احلوكمة اإلمارايت ،املشار إليه يف املرجع السابق ،هامش رقم .55
( )64سعيد الفهيم ،الرشكات العائلية وحتمية التغيري ،أبو ظبي 30 ،اكتوبر  ،2010منشور عىل املوقع االلكرتوين:
https://www.adced.ae/sites/ar/MediaCenter/Pages/Saeed-Al-Fahim.aspx
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املبح الااين
مدى استجابة الرشكات العائلية للحوكمة
تتمتع حوكمة الرشكات العائلية بأمهية مزدوجة ،إذ تتطلب احلوكمة إنشاء هياكل
للحوكمة يف كل من الرشكة ،والعائلة عىل حد سواء .فكلام نمت العائلة وكلام توزعت ملكية
الرشكة عىل عدد أكرب من أفراد العائلة ،برزت احلاجة إىل التخطيط وبالتايل إىل احلوكمة .ويف
الغالب تتشكل هياكل احلوكمة يف الرشكات العائلية من العائلة نفسها( ،)65إال أن ذلك قد
ميعرض هذه الرشكات خلطر داخيل من أصحاهبا أنفسهم ،إن مل يكونوا عىل قدر من اإلدارة(.)66
وتتجىل قدرة الرشكات العائلية باالستجابة لقواعد وأسس وإجراءات احلوكمة من خالل
الطريقة التي تنمو هبا هذه الرشكات (املطلب األول) ،ومن ثم بيان نقاط القوة والضعف
عند رغبة هذه الرشكات باحلوكمة (املطلب الثاين) ،وأخري ًا ،اقرتاح اخلطوات الواجبة عليها
لضامن حتقيقها للحوكمة بشكل سليم (املطلب الثالث).

املطلب األول:
نمو الرشكات العائلية وصوال إىل احلوكمة

مع التطور االقتصادي والقانوين الذي يشهده عامل األعامل ،تنمو الرشكات العائلية
بطريقة استطردية ابتدا ًء من وقت تكوينها (الفرع األول) عرب مرورها بعدة مراحل (الفرع
الثاين) انتها ًء بقبوهلا ملفهوم احلوكمة (الفرع الثالث).

( )65عمرو عالء الدين زيدان ،العوامل املؤثرة يف خصائص جملس اإلدارة يف الرشكات العائلية املسامهة املرصية ،املجلة
العربية للعلوم اإلدارية ،الكويت ،املجلد  ،24العدد  ،2مايو  ،2017ص.182-181
( ) )66خالد احلامض ،اإلطار التنظيمي والقانوين املالئم الستمرارية ونمو الرشكات العربية ،أعامل ملتقيات الرشكات
العائلية يف الوطن العريب ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،2011 ،ص.252
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الفرع األول
تكوين الرشكات العائلية
من أهم مظاهر الرشكات العائلية أهنا تتكون من رئيس عائلة قوي جيمع يف يده العديد
من السلطات (أوالً) ،بيد أن ذلك قد يكون سالح ًا ذا حدين (ثاني ًا).
أوال -رئيس عائلة قوي:
تتكون املرشوعات العائلية يف األساس من رئيس عائلة قوي جيمع يف يده مجيع السلطات
الالزمة إلدارة املرشوع ،وهو يف الغالب مؤسس املرشوع ،وغالب ًا ما يتخذ يف البداية شكل
املرشوع الفردي الذي يدار من قبل فرد واحد .ومع تطور هذا املرشوع ،ينخرط أفراد العائلة
يف تأسيس جملس إدارة ،ليتكون سواء من قبلهم فقط ،أو بإدخال أشخاص آخرين من العائلة
من قرابات وأصدقاء ليقوموا بدور املديرين التنفيذين .ويف الفرضية التي يكون فيها الرئيس
التنفيذي من الدائرة الضيقة للعائلة ،نرى أن سلطة جملس اإلدارة أضعف ،حيث تبقى
سلطات اختاذ القرارات مهام كانت أمهيتها بيد شخص العائلة .أما يف الفرضية التي يكون فيها
الرئيس التنفيذي من خارج العائلة ،فيكون للعائلة وغريها من أصحاب احلصص أو
املسامهني القدرة عىل توسيع نطاق نفوذهم بطرق غري مبارشة ،وذلك من خالل األسهم التي
حيملوهنا يف الرشكات القابضة أو الرشكات التابعة هلا أو من خالل االثنتني(.)67
ثانيا -السلطات املركزة يف رئيس العائلة سالح ذو حدين:
ويف الوقت الذي ترتكز فيه السلطات يف يد العائلة ،فقد يالقي هذا النموذج نجاح ًا إذ إن
األعامل تعتمد عىل العالقات الشخصية للعائلة مع املتعاملني مع املرشوع الذي ُتتلكه
( )67رامي كامل النسور ،مرجع سابق ،ص 92؛
Jean-Michel Picaud, Entreprises familiales : cinq règles de gouvernance, 17 nov 2016,
en savoir plus sur le site:
https://business.lesechos.fr/directions-generales/gouvernance/conseil-d-administrationsurveillance/0211499637614-entreprises-familiales-cinq-regles-de-gouvernance302236.php?Wbu34BFFUqYIyTff.99
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العائلة ،األمر الذي يؤدي إىل تيسري الوصول إىل األسواق التجارية .بيد أن هذا النموذج
ُيشك يف قدرته عىل االستمرارية يف املستقبل ،حيث املنافسة املتزايدة تفرض عىل الرشكات أن

تعت مد أكثر عىل االسرتاتيجية يف كيفية فتح رأس املال وكذلك ختصيص املوارد ومن ثم
توظيفها بشكل أمثل من أجل استقطاب الرشكات العائلية للدخول يف املنافسة مع الرشكات
العاملية .وعليه ،نرى يف هذا القول نوع ًا من التفاعل يف الرشكات العائلية وخيلق لدهيا فرص ًا

جديدة وقدرات ومواهب يف اإلدارة واالستثامر وصوالً إىل رأس املال الذكي ،وبالتايل من
الرضوري أن تفصل كل عائلة بني االسرتاتيجية العائلية واسـراتيجية الرشكة التجارية(.)68

الفرع الااين
مراحل تطور الرشكات العائلية

يف الغالبُ ،تر الرشكات العائلية بثالث مراحل من التطور ،تتميز بخصائص معينة جتعل
لكل مرحلة منها خصوصية تتواءم مع احلوكمة وفق التفصيل التايل(:)69
أوال -من حي األسس التي تقوم عليها احلوكمة :ففي املرحلة األوىل :ميكون اجليل األول
هو املؤسس ،ويف املرحلة الاانية :ميكون اجليل الثاين العائلة شبه املمتدة ،ويف املرحلة الاالاة:
ميكون اجليل الثالث العائلة املمتدة.
ثانيا -من حي

اخلصائص الشائعة للحوكمة :يف املرحلة األوىل :تتحد امللكية واإلدارة

بيد املؤسس وهو يف ذات الوقت رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،كام يتخذ املؤسس
مجيع القرارات يف املرشوع دون أي تدخالت خارجية وأحيان ًا بتدخالت خارجية حمدودة،
وتتخذ احلوكمة يف املرشوع هيكلة بسيطة وغري رسمية ،وأخري ًا يكون املسامهون قالئل .ويف
املرحلة الاانية :تنتقل اإلدارة وامللكية إىل أبناء املؤسس ،وتصبح احلوكمة أكثر تعقيد ًا طبق ًا
()68طالل أبو غزالة ،اسرتاتيجيات البقاء والنجاح للرشكات العائلية 29 ،مارس  ،2011عامن ،ص ،4مقالة منشورة
عىل املوقع االلكرتوينhttp://www.tagtranslate.com/news.aspx?id=1172&group_key=news&lang=ar :

( )69املصدر :مركز املرشوعات الدولية اخلاصة ،تشجيع حوكمة الرشكات يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا :جتارب
وحلول املنتدى العاملي حلوكمة الرشكات) ،فرباير  ،2011ص .75
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حلجم ونشاط الرشكة .ويف املرحلة الاالاة :يتدخل عدد أكرب من أفراد العائلة يف أنشطة
الرشكة ،ومن بينهم األبناء واإلخوة وأبناء العم واألصهرة ،وهناية محتمل الرشكة الرصاعات
التي تسود بني أفراد العائلة.
ثالاا -من حي نامذج مشكالت إدخال املسامه ن يف الرشكات العائلية :يف املرحلة األوىل:
يتم انتقال القيادة من املؤسس إىل أفراد العائلة ،تعاقب األجيال عىل اإلدارة ،والتخطيط
للملكيات ضمن العائلة .يف املرحلة الاانية :يتم التوجه نحو العمل كفريق واحد وحتقيق
االنسجام بينه ،املحافظة عىل ملكية العائلة ،انتقال القيادة ،تعاقب األجيال يف اإلدارة ،وضع
أسس للعمل يف إطار رسمي وبعيد ًا عن العالقات العائلية وأخري ًا إرساء أساليب تواصل
فعال .ويف املرحلة الاالاة :يتم ختصيص رأس مال الرشكة ،توزيع األرباح وحتمل اخلسائر،
بيان حقوق املسامهني ،وضع أسس لتوظيف أفراد العائلة ،السيولة النقدية للمسامهني،
تسوية النزاعات العائلية ،مشاركة العائلة ،رؤية ومهمة العائلة ،وأخري ًا صلة الرشكة بالعمل.
ويف احلقيقة تم تطوير عدة نامذج لتحليل املراحل املختلفة التي ُتر هبا الرشكات العائلية
ابتدا ًء من حلظة إنشائها ،وعىل الرغم من أن النموذج املشار إليه أعاله يقدم حتلي ً
ال جيد ًا
للخطوات الثالث األساسية لتطوير الرشكات العائلية وصوالً إىل احلوكمة الكاملة هلا ،إال أن
ذلك ال يعني رضورة مرور كافة الرشكات العائلية باملراحل الثالث للتطوير( ،)70وإنام برأينا
يعتمد ذلك يعتمد عىل خصوصية كل رشكة وعىل أيض ًا املعطيات القانونية واالقتصادية يف
الدولة التي تتخذ الرشكة مركز ًا هلا .وعىل سبيل املثال ،ختتفي بعض الرشكات أثناء املراحل
األوىل من دورة حياهتا إما بسبب التوقف عن دفع ديوهنا التجارية وبالتايل شهر إفالسها ،وإما
بسبب اندماجها يف رشكة أخرى .وعليه ،يمكن تلخيص دورة حياة الرشكة العائلية فيام ييل:
 مرحلة املؤسس أو املؤسسون.
 مرحلة إرشاك األخوة يف إدارة وقيادة الرشكة.
 مرحلة احتاد األقرباء إلدارة وقيادة الرشكة.
( )70رامي كامل النسور ،مرجع سابق ،ص .93
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وإذا كانت احلوكمة تقدم يف أغلب األحيان خدمات جليلة للرشكات الكبرية املدرجة يف
أسواق األسهم ،وخاصة يف جمال اإلدارة والقيادة والشفافية وغري ذلك ،بيد أهنا تقدم أيض ًا
إطار ًا قانوني ًا قي ًام فيام يتعلق بقضايا االستدامة وتعاقب األجيال يف إدارة الرشكات العائلية،
حيث ُتثل الرشكات اململوكة من قبل العائلة غالبية الرشكات يف الدول النامية .إن تطبيق
احلوكمة عىل الرشكات العائلية يمكن أن يساعد هذه الرشكات يف تسهيل انتقال سلس
للثروة من جيل إىل جيل آخر ،كام أهنا يمكن أن تقلل من النزاعات داخل العائلة حيث يتم
االحتكام إىل قواعد االنضباط املؤسسس بدالً من اآلراء الفردية .أضف إىل ذلك تمعد
احلوكمة الرشيدة عام ً
ال أساسي ًا يف إدارة أنشطة الرشكات بفاعلية وأيض ًا يف ضامن نزاهة
التقارير املالية التي تصدر عن الرشكات العائلية( ،)71وإن "التطبيق الفعال للحوكمة يشكل
الركيزة األساسية الستدامة الرشكات العائلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويف دول
جملس التعاون اخلليجي عرب األجيال")72(.

الفرع الاال
مفهوم احلوكمة املستهدف من الرشكات العائلية.

واجلدير باإلشارة إىل ّ
أن مفهوم حوكمة الرشكات ومنها الرشكات العائلية خيتلف
باختالف الزاوية التي مينظر إليها( .)73وبالتايل نجد أن للحوكمة عدة مفاهيم أحدمها قانوين
(" )71جملس الرشكات العائلية اخلليجية" هو مؤسسة خاصة غري ربحية ختدم بشكل أسايس األعضاء املنتسبني من
وتوجهات
الرشكات العائلية وهو حتت إدارة  11رشكة عائلية خليجية رائدة تعمل جمتمع ًة عىل وضع اسرتاتيجيات
ّ
املجلس .من أهداف املجلس تقوية وتعزيز الرشكات العائلية لضامن استمراريتها عرب األجيال مع الرتكيز عىل التعلم
والتكيف مع أفضل املامرسات الدولية .راجع املوقع االلكرتوينhttp://emarat-news.ae :؛ املادة  2/17من مرشوع
تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب لسنة  2018منشور عىل املوقع االلكرتوين:
https://www.slideshare.net/excom2015/ss-54629662

( )72عبدالعزيز عبداهلل الغرير رئيس جملس إدارة جملس الرشكات العائلية اخلليجية  ،دراسة استقصائية ملجلس إدارة
الرشكات العائلية %33 :من الرشكات العائلية اخلليجية تطبق احلوكمة ،ديب  14أكتوبر  ،2015منشور عىل املوقع
االلكرتوينhttp://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-10-14-1.830268 :

( )73ملزيد من التعمق ،راجع املقال "أساسيات احلوكمة (مصطلحات ومفاهيم) ،سلسلة النرشات التثقيفية ملركز
أبوظبي للحوكمة ،منشور عىل املوقع الكرتوينhttp://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pdf :
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واآلخر اقتصادي( )74وآخرمها اجتامعي( ،)75األمر الذي يتطلب البحث يف مدى تالقي
مفاهيم احلوكمة مع الرشكات العائلية (أوالً) ،وذلك قبل بيان موقف اإلسالم من حوكمتها.
أوال -تالقي مفاهيم احلوكمة م الرشكات العائلية.
ورغم تعدّ د هذه املفاهيم إالّ أن مجيعها يتفق وتطوير النظام املؤسيس واإلجرائي للرشكة
وتعظيم األرباح واإلقالل من اخلسائر واحلفاظ عىل ديمومة الرشكة واستقرارها يف املراحل
التي ُتر فيها وخصوص ًا عند اصطدامها بعقبات اقتصادية .والذي هيمنا هو املفهوم القانوين
نظر ًا ألنه السبيل الذي يؤدي إىل أنجع املامرسات يف اختاذ القرار والتدخل املنضبط يف الوقت
املالئم يف حياة الرشكة العائلية ابتغا ًء حلامية حقوق األطراف املعنية من خالل نظام مؤسيس
وتنظيمي داخيل شامل للرشكة( ،)76وصوالً إىل حتقيق الشفافية بالنسبة لكل الالعبني يف
الرشكة ابتدا ًء من أعىل اهلرم وصوالً إىل املسامهني الذين سيدخلون الرشكة عند حوكمتها
وانتها ًء باملتعاملني معها.

ثانيا -حوكمة الرشكات العائلية يف اإلسالم:
وجيدر التنويه إىل أن ديننا احلنيف-اإلسالم -قد كفل حقوق املستهلك وحق البيئة
والعدالة وحماربة الفساد عرب سن نظام للحوكمة ،وهي مواضيع قد تأخر ورودها يف األنظمة
الوضعية ،وكلها نظريات تلقى الكثري من املعارضة من قبل أصحاب رؤوس األموال الذين
يسعون بال كلل وال مللل إىل تعظيم أرباحهم بغض النظر عن النتائج التي حتدث جراء

( )74رامي كامل النسور ،مرجع سابق ،ص .90
( )75للمزيد حول املسؤولية االجتامعية من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي ،انظر طارق رايش ،دور تبني مقاربة املسؤولية
االجتامعية يف خلق وتدعيم ريادة وتنافسية منظامت األعامل ، ،املؤُتر العلمي العاملي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي
بعنوان "النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي" 10-9 ،سمبتمرب .2013
( )76أمحد عيل خرض ،حوكمة الرشكات ،دار الفكر اجلامعي  ،االسكندرية ،2014 ،ص .89
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غاياهتم هذه( .)77عىل أن مفهوم القرآن احلنيف والسنة النبوية الرشيفة للحوكمة هو حتقيق
العدالة ،وسيادة األخالق ،واحرتام احلقوق والواجبات يف املجتمع ،ويف هذا تنظيم للعالقة
بني الفرد واملنظمة واملجتمع ،نظر ًا ألن اإلسالم ميعد نظام ًا شام ً
ال للحياة ال يقترص عىل
العبادات فقط ،بل يمتد ليشمل املعامالت أيض ًا .قال تعاىل يف سورة املائدة ،آية (﴿ : )27
ۚ
ۚ

ۚ

﴾ .كام كان لإلسالم بعد أخالقي حيث اهتمت تعاليم الرشيعة
اإلسالمية بأخالق العامل وأخالقيات العمل واألخالق االجتامعية يف ظل العمل اجلامعي
أو التعامل مع املجتمع( .)78وهذا ما يدعونا إىل القول بأن احلوكمة ال تتناىف مع اإلسالم،
األمر الذي ميدلل عىل عرصية اإلسالم وصالحيته ملا يستجد من أوضاع وأنظمة.

املطلب الااين:
نقاط القوة والضعف التي تنتاب الرشكات العائلية
لدى الرغبة باحلوكمة
يف احلقيقة تتمتع الرشكات العائلية بعدد من نقاط القوة التي جتعلها ُتيل إىل تطبيق معايري
االنضباط املؤسيس واحلوكمة (الفرع األول) .وباملقابل تنتاهبا عدة نقاط ضعف تنأى هبا عن
احلوكمة (الفرع الثاين).

( )77رامي كامل النسور ،مرجع سابق ،ص .41
( )78ملزيد من التفصيل حول البعد األخالقي لإلسالم وأثر ذلك عىل املسؤولية االجتامعية راجع :زكية مقري ،دالئل
إسالمية للمسؤولية االجتامعية للرشكات ،دراسة مقارنة بني النظامني اإلسالمي والوضعي ،امللتقى األول حول االقتصاد
اإلسالمي الواقع ورهانات املستقبل /24-23 ،فرباير ،2011 /جامعة غرداية ،اجلزائر.
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الفرع األول :نقاط القوة
لقد أثبتت الدراسات أن الرشكات العائلية تتفوق عىل مثيالهتا من الرشكات غري اململوكة
لعائلة من حيث حجم املبيعات واألرباح ومعايري النمو األخرى .ففي دراسة قامت هبا رشكة
(Financial

 )Thomsonنرشت يف جملة ( )Newsweekأثبتت أن الرشكات اململوكة لعائلة

تفوقت عىل منافستها يف مجيع املؤرشات التي تم اعتامدها ،وهي املؤرشات الستة الرئيسة يف
أوربا ،وذلك عندما ُتت املقارنة بني هذه الرشكات باملنافسني الرئيسني هلا( .)79فقد قامت
رشكة ( )Thomson Financialبإنشاء مؤرش فريد مل يكن موجود ًا سابق ًا يتم بموجبه قياس
مؤرشات األداء للرشكات العائلية وغري العائلية يف كل دولة عىل مدار أكثر  10سنوات ابتدا ًء
من ديسمرب  .2003فمث ً
ال يف أملانيا ،ارتفع مؤرش الرشكات العائلية بنسبة  ،%206يف حني
ارتفعت أسهم الرشكات غري العائلية بنسبة  %47فقط .أما يف فرنسا ،فارتفع مؤرش أداء
الرشكات العائلية إىل  ،%203مقابل ارتفاع مؤرش مثيالهتا بنسبة  .%76كذلك تفوقت
الرشكات العائلية عىل مثيالهتا من الرشكات غري العائلية يف كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا
وسويرسا بنسب متفاوتة( .)80ولقد مأرجع هذا األداء العايل لنقاط القوة التي تتمتع هبا الرشكات
العائلية التي جتذرت هبا عرب الزمن مقارنة بميثالهتا من الرشكات غري العائلية ،وهي:
أوال -االلتزام :من املتعارف عليه بل من املؤكد تفاين العائلة  -بوصفها مالكة للرشكة
العائلية  -يف مراقبة نمو أنشطتها وازدهارها ،وبالتايل انتقاهلا إىل األجيال املتعاقبة .وعليه،
يرتبط الكثري من أفراد العائلة بالرشكة ارتباط ًا وثيق ًا ،األمر الذي جيعلهم يعملون بجدية
هبدف إعادة استثامر أرباحهم املتحصلة من أنشطة الرشكة قاصدين نمو الرشكة عىل املدى
البعيد .ولدى التعامل مع زبائن الرشكات العائلية ،نرى أن مؤسسة التمويل الدولية ()IFC
تأخذ بعني االعتبار وجود جمموعة من محلة األسهم امللتزمني وأهنم يعودون يف األصل إىل
أهنم مؤسسون يف الرشكة.
( )79رامي كامل النسور ،مرجع سابق ،ص .91
( )80املرجع السابق ،ص .91
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ثانيا -استمرارية املعرفة :كام تتأصل العادات والتقاليد يف الرشكات العائلية لنقل املعرفة
الرتاكمية واخلربات واملهارات من املؤسسني إىل األجيال املتعاقبة ،بل إن ذلك من األولويات
يف هذا النوع من الرشكات .ويالحظ انغامس الكثري من أفراد العائلة يف رشكتهم العائلية منذ
ريعان طفولتهم ،األمر الذي يؤدي إىل اكتساب اخلربات واملعارف يف إدارة رشكتهم العائلية
يف أحلك الظروف .كام يالحظ أن األجيال اجلديدة من رجال ونساء يعتربون أكفاء اليوم
بسبب سياسات االنفتاح ويتمتعون بخربات كبرية سواء يف إدارة رشكاهتم أو خارجها(.)81
ثالاا -الوثوقية واالعتداد بالنفس :بنا ًء عىل الشهرة التي تتمتع هبا الرشكة العائلية املرتافقة

مع جودة منتجاهتا وخدماهتا نرى أن الرشكة يف حالة يقظة تامة لزيادة جودة منتجاهتا
واملحافظة عىل أطيب العالقات مع الزبائن واملوردين والعاملني لدهيا وغري ذلك.

الفرع الااين :نقاط الضعف
يف الواقع العميل يتبني أن الكثري من الرشكات العائلية ال يستطيع البقاء عىل املدى الطويل
بل ينهار أكثر من ثلثي إىل ثالثة أرباع هذه الرشكات ويتم تصفيتها ،أو أن يلجأ املؤسس أو
املؤسسني إىل بيعها أثناء فرتة قيادهتم وإدارهتم هلا .ويستمر فقط  5إىل  %15إىل اجليل الثالث
الذي ينحدر من ورثة املؤسس أو املؤسسني .و ُيعزى املعدل املرتف من الفشل بني الرشكات

العائلية إىل عدة أسباب .ومن أهم هذه األسباب هي اإلدارة الضعيفة ،وهو ذات السبب الذي
تتقاسمه الرشكات العائلية مع الرشكات غري العائلية .كام يعود السبب يف الفشل إىل عدم توفر
املبالغ املادية الالزمة لتمويل عملية النهوض بالرشكة وفق متطلبات السوق ،وأيضا التحكم
غري املنضبط يف تكاليف اإلنتاج واإلدارة ،وغري ذلك .أضف إىل ذلك ،عدم قدرة الرشكات

(81) Gaëlle Picut, Coup de jeune sur la gouvernance des entreprises familiales, 3 juin 2016,
en savoir plus sur http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/06/03/coup-de-jeune-sur-la; gouvernance-des-entreprises-familiales_4933085_1698637.html#UwxacpAwdkUg6KBu.99

انظر املادة /17ز من مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب لسنة  2018التي تشرتط حد ًا أدنى من املؤهالت
العلمية واخلربات العملية والصفات السلوكية التي جيب أن تتوفر يف الرشكاء وأفراد أرسهم للعمل يف الرشكات
واملؤسسات التي تكون حم ً
ال للملكية العائلية ."...
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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العائلية عىل مواجهة بعض نقاط الضعف املتعلقة بطبيعتها بشكل خاص( ،)82وفق اآليت:
أوال -الرتكيبة املعقدة :يف مطلق األحوال نرى أن الرشكات العائلية أكار تعقيدا فيام يتعلق
بقواعد احلوكمة باملقارنة مع مثيالهتا نظر ًا لتمتعها بمتغريات جديدة ناهيك عن العواطف
واألمور العائلية التي تتصل بالرشكة مما يؤدي إىل زيادة تعقيد املشكالت التي جيب أن
تتصدى هلا هذه الرشكات .وذلك عىل خالف الدور أو األدوار الذي يلعبه أفراد العائلة يف
الرشكات غري العائلية ،حيث تكون أدوارهم حيادية ال تؤثر عىل حياة الرشكة .ويف احلقيقة،
أكثر ما يميز الرشكات العائيلة يف أغلب األحيان هو الغموض يف األدوار التي يلعبها
املديرون واإلداريون املنحدرون من العائلة الواحدة(.)83
ثانيا -االبتعاد عن الرسميات :نظر ًا ألن معظم الرشكات اململوكة من قبل العائلة يتم
إدارهتا من قبل هذه العائالت ،خاصة يف اجليل األول والثاين عىل األقل ،األمر الذي يقلل
من قيام هذه العائالت بوضع أسس ومعايري واضحة لإلدارة والعمل فيها .هذا الوض برأينا
يؤدي الحق ًا مع ازدياد أفراد العائلة ونمو الرشكة أيض ًا إىل ظهور العديد من أوجه القصور
والنزاعات الداخلية التي هتدد استمرارية الرشكة عىل املدى البعيد.
ثالاا -غياب احلوكمة :من خالل الواقع العميل تب ن أن الكاري من الرشكات اململوكة
للعائلة ال تويل االهتامم الكبري للخطط االسرتاتيجية الرئيسية مثل خطط نقل منصب الرئيس
التنفيذي وغري ذلك من املناصب اإلدارية واملالية الرئيسية وتوظيف أفراد العائلة يف الرشكة
وحتى جذب املدراء اخلارجيني ذوي الكفاءات العالية ومن ثم املحافظة عليهم .بل إن أغلبية
الرشكات العائلية ال تستطيع جتاوز عقبة غياب املؤسس بسهولة لعدة أسباب أوهلا عدم
استعداد الورثة لقبول اآلخر ،وثانيها غموض وضعية األمالك التي تركها املؤسس ،وثالثها
غياب اهلياكل الداخلية الدائمة للرشكة بسبب تركيز السلطات بيد املؤسس .إن أي تأخري أو
( )82رامي كامل النسور ،مرجع سابق ،ص .92
(83) Christophe Coche, op. cit., p. 5, sur le site :
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/3-xviiieme-conference-de-laims/communications/225-structures-familiales-et-gouvernement-de-lentreprisefamiliale/download
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جتاهل ملثل هذه اخلطط االسرتاتيجية اهلامة وعدم معاجلة مشاكل انتقال اإلدارة وامللكية قد
يؤدي عىل املدى املتوسط ومن ثم الطويل إىل اهنيار األعامل يف أية رشكة عائلية.

الفرع الاال :
مزايا وخماطر حوكمة الرشكات العائلية
حتى تتبدد خماوف أصحاب الرشكات العائلية من احلوكمة ،تقتيض دراستنا أن نبدأ
باستعراض مزايا احلوكمة (أوالً) ،قبل ان نذهب إىل التعرض ملخاطر احلوكمة (ثاني ًا).
أوال -مزايا حوكمة الرشكات العائلية:
حتى تكون مزايا حوكمة الرشكات العائلية مقنعة ،ارتأينا إجراء مقارنة بني الرشكات
العائلية والرشكات املسامهة العامة ،ومن ثم االنطالق منها لبيان املزايا التي حتققها احلوكمة
للرشكات العائلية والتي تتفرع عنها مزايا أخرى تم جتميعها حتت ثالث مزايا وفق التايل:
 -1التم ّيز :تستطيع رشكات األعامل العامة العائلية التم ّيز أكثر من الرشكات املسامهة

العامة ،حيث تتمتع العائلة بمصالح أخالقية باإلضافة إىل املصالح التجارية املعتادة .وقد
أظهرت دراسة حديثة (أجراها أندرسون وريب عام  ) 2003بأن أداء الرشكات اخلاضع
لتأثري العائالت التي أنشأهتا يتفوق عىل أداء تلك الرشكات التي ال ختضع ملثل هذا التأثري(.)84
وعليه ،فإن احلوكمة تؤدي إىل رفع درجة الكفاءة املهنية يف إدارة وقيادة الرشكة العائلية من
خالل حتسني عملية اختاذ القرار عىل مستوى اإلدارة العليا ،ومن ثم قبول أعضاء مستقلني يف
جملس اإلدارة وإرشاكهم باألنشطة التي تقوم هبا اللجان املتعددة داخل الرشكة .وكذلك

يتكون لدى هذه الرشكات جمموعة من املعايري لقياس القيمة املضافة التي قدمتها هلا احلوكمة،
بام يمكنها من تقييم أفضل ألدائها ولنظام املكافآت التي ُتنح للمدراء التنفيذين .أضف إىل
ذلك ،أن احلوكمة تؤدي إىل تطوير املامرسات املحاسبية وأيض ًا ُتكن الرشكات من
( )84طالل أبو غزالة ،مرجع سابق ،ص .8
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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االستحواذ عىل أدوات إدارية أفضل إلدارة أعامهلا اإلدارية واإلنتاجية.
 -2امللكية املستمرة :تتمتع رشكات األعامل العائلية بميزة امللكية املستمرة ،مما يعني ُتتعها
بمصلحة طويلة األمد .وهنا جيب أن ال يغيب عن األذهان بأنه ال توجد رشكة جتارية غري
خاضعة لتأثري عائلة معينة ،وحتى إن القرارات التي يتخذها مدير تنفيذي يف رشكة مسامهة
عامة غري خاضعة لسيطرة مساهم واحد بيد أهنا قد ختضع لتأثري عائلة ذلك املدير( .)85وعليه،
فإذا ما ُتت احلوكمة يف الرشكات العائلية فإن ذلك يؤدي إىل الفصل الواضح بني األدوار
التي يقوم هبا ممثلو املالك من خالل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي
وغريه من املدراء التنفيذين يف الرشكة.
 -3احليوية والفعالية :قد تكون رشكات األعامل العائلية أكثر حيوية وفعالية من الرشكات
املسامهة العامة وأقدر عىل التك ّيف مع متطلبات التغيري والتطوير يف املجتمعات .يقول آدم سميث
( )1796بأن ال نتوقع من املدير الذي ال يملك رشكة جتارية خاصة به أن يكون أكثر جدية
واجتهاد ًا يف عمله من مالك تلك الرشكة التجارية .وبناء عىل ذلك ،إن حوكمة الرشكات العائلية
تؤدي إىل إدارة أفضل للمخاطر املرتبطة بأنشطة الرشكات وحتسني الرقابة الداخلية ضمن الرشكة،
كام تزيد من قدرة هذه الرشكات عىل استقطاب الكفاءات من العاملة املدربة ومن ثم االحتفاظ هبم
عىل املدى البعيد .وكذلك ختلق الرشكة شك ً
ال أفضل يف أعني املستثمرين تؤدي إىل اجتذاهبم
لالستثامر يف الرشكة ،مما يزيد من فرص احلصول عىل رؤوس أموال جديدة ،وبالتايل توفري السيولة
وزيادة حجم األسهم التي يتم التعامل هبا ،األمر الذي قد يمكن من تنوع أوسع ألصول الرشكة
من قبل املسامهني اجلدد الذين قد يسيطرون عىل الرشكة .كل ذلك سينعكس عىل حتديد أسعار
أسهم الرشكة إذ سيتم حتديدها بدقة أكرب .وأخري ًا فإن احلوكمة تزيد من عدد اإلصدارات الدولية
التي هتدف إىل تنمية املوارد من خالل ضامنات الدين يف الغالب(.)86

(85) Chrisman, J. J., Chua J. H., & Litz, R. A. (2003). A unified systems perspective of family firm
performance: An extension and integration. Journal of Business Venturing, 18(4), 467–472; Mustakallio,
M., Autio, E., & Zahra, S. A. (2003). Relational and contractual governance in family firms: Effects on
strategic decisions making. Family Business Review, 15(3), 205–222.

( )86رامي كامل النسور ،مرجع سابق ،ص .94
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وحسب إحدى الدراسات التي أجريت عام  2016يف  19دولة أوربية ورشق أوسطية
وإفريقية تبني أن املدراء من األجيال املتعاقبة عىل إدارة الرشكات العائلية يشكلون  %77ممن
ال يتجاوز عمرهم  45سنة ،وأهنم عىل رأس إدارة هذه الرشكات منذ ال يقل عن  3سنوات.
أضف إىل ذلك أن هؤالء املدراء الذين أعلنوا خططهم للتغيري عند جلوسهم عىل هرم الرشكة
وأن  %80يفكرون بطريقة إدارة خمتلفة عن أسالفهم ،و 86يرون رضورة تطوير احلوكمة،
و %56منهم يقدرون أمهية تطوير اسرتاتيجية الرشكة(.)87
ثانيا -خماطر حوكمة الرشكات العائلية.
يف مقابل املزايا التي تضفيها احلوكمة عىل الرشكات العائلية ،فثمة خماطر تنتاهبا:
 -1عدم التوازن ب ن نمو أرباح الرشكة وازدياد أفراد العائلة :قد حيدث أحيان ًا عدم تناسب
ب ن األرباح املتحققة من أعامل الرشكة والزيادة املتوالية يف عدد أفراد العائلة واحتياجاهتا
والطلب من الرشكة حتقيق هذه االحتياجات من األرباح التي ستلجأ الرشكة إىل إضافتها إىل
رأس املال املستثمر بدالً من حتويلها ألفراد العائلة مما يقوض النمو واالستثامر يف أنشطة
الرشكة التي تعترب جوهرية لنجاح الرشكة عىل املدى البعيد.
 -2النزاعات الداخلية عند االنتقال من جيل آلخر :قد حتدث بعض اخلالفات
والنزاعات خالل فرتات إحالل القيادات يف إدارة الرشكات العائلية عند دخول أجيال
جديدة إليها حيث تمعد فرتات حرجة ختلق أوضاع ًا تؤثر عىل فعالية اإلدارة .و ُيعد التعاقب
يف إدارة الرشكات العائلية من املهام الصعبة ألن واحدة من كل ثالث رشكات قد نجحت

يف نقل اإلدارة إىل اجليل الالحق( .)88بيد أن  %62من املدراء املنحدرين من األجيال الالحقة
يؤكدون عىل أمهية بقاء إدارة الرشكة العائلية بيد العائلة(.)89
(87) Gaëlle Picut, op. cit., en savoir plus sur
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/06/03/coup-de-jeune-sur-la-gouvernance-des-entreprisesfamiliales_4933085_1698637.html#UwxacpAwdkUg6KBu.99
(88) Mennolt Beelen (Leader Deloitte EMEA Family Business), Next-generation family businesses
Evolution, keeping family values alive May 2016, sur le site
http://www.deloitte-france.fr/formulaire/pdf/deloitte_next-generation-family-business_mai-2016.pdf
(89) Christophe Saubiez, associé responsable des Entreprises familiales chez Deloitte, 3 juin 2016, sur le site :
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 -3فصل مصالح الرشكة عن مصالح العائلة :قد تلحق عدة أرضار لدى الرشوع يف
مناقشة شؤون وشجون العائلة يف الرشكة أو العكس بسبب عدم توفر معايري واضحة للفصل
بني أصول العائلة وأصول الرشكة.
 -4التأثري الواضح لسلوك العائلة عىل الرشكة :إن األعراف والعادات املتجذرة يف العائلة
تارخيي ًا وما تنطوي عليه من عالقات شخصية وعاطفية وثيقة قد تؤثر يف عملية اختاذ القرارات
املتصلة بأنشطة الرشكة ،هذا فض ً
ال عن أن ممارسة السلطة املتمثلة يف إدارة وقيادة الرشكة
وتناظرها مع ممارسات السوق بني األقارب قد تكون صعبة ومعقدة يف كثري من األحيان.
 -5حماباة األقرباء :قد يتم يف بعض احلاالت ترقية أحد أفراد العائلة يف مفصل من مفاصل
الرشكة بنا ًء عىل العالقات األرسية ،مما يقوض الكفاءة يف بيئة العمل ويؤدي إىل زيادة الرصاعات

الشخصية بني أعضاء اإلدارة العليا وحتى انسحاب بعض أفراد العائلة اآلخرين من الرشكة.

 -6الرصاع الواضح ب ن األجيال واألحفاد :إن التعايش بني خمتلف األجيال يف الرشكات
العائلية أمر صعب املنال يف كثري من األحيان نظر ًا ألن كل فرد من أفراد العائلة يريد تأكيد
ذاته وسلطته ،فض ً
ال عن املحاوالت التي يقوم هبا بعض أفراد العائلة الرشكاء يف الرشكة من
حماوالت لتقريب املنتمني إىل الفرع األقرب إليهم يف العائلة ،مما يلقي بظالله السلبية عىل
الرشكة م مرور الوقت.

املطلب الاال :
اخلطوات املقرتحة لضامن استمراية الرشكات العائلية

ونحن نرى مع البعض من املهتمني بحوكمة الرشكات العائلية بأنه توجد ست خطوات من
املمكن أن تساعد عىل اإلبقاء عىل استمرارية الرشكات العائلية نلخصها عىل النحو التايل(:)90
أوال -وض النظام األسايس للعائلة (دستور العائلة) :ويقصد بذلك النظام أو الدستور
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/06/03/coup-de-jeune-sur-la-gouvernance-des-entreprisesfamiliales_4933085_1698637.html#7mq6AEqbLOgPvVRs.99

( )90عارف زمان ،حوكمة الرشكات العائلية ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:

http://www.internalauditor.me/ar/article/family-business-governance /
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وضع بيان رصيح باملبادئ أو األسسس واإلجراءات التي تلخص التزام العائلة بالقيم
اجلوهرية ورؤية الرشكة وغرضها وخططها االسرتاتيجية وسياساهتا وكذلك حقوق األفراد
يف الرشكة العائلية .هذا الدستور جيب أن يكون مكتوب ًا يف وثيقة يعرتف به مجيع أفراد العائلة.
و ميعد هذا النظام بمثابة وثيقة حية تتطور مع نمو العائلة والرشكة مع ًا .ويشتمل هذا النظام
األسايس النموذجي للعائلة أوالً عىل قيم العائلة وبيان مهمتها ورؤيتها ،وثاني ًا عىل اهليئات
العائلية مثل مجعية العائلة واملجلس العائيل وجلنة التعليم ومكتب العائلة ،وثالث ًا عىل السلطة
واملسؤولية والعالقة بني أفراد العائلة وجملس اإلدارة واإلدارة العليا …

الخ)91(.

هذا

الدستور يمكن أن يمنع من وقوع سوء التفاهم بني أفراد العائلة بعد أن توسعت .ويمكن أن
يساعد عىل حتقيق رؤية العائلة وقيمها ألجيال الحقة .ومن واق التجرية ،ينصح بوضع
النظام األسايس للعائلة يف الوقت الذي تكون فيه أوضاع الرشكة العائلية مستقرة خالية من
املشكالت ،وبالتحديد يف حياة املؤسس ،وذلك حتى يتم وضع أسس وحلول للقضايا يف
املراحل املبكرة وبعيد ًا عن العواطف .هذا ما أكده الرئيس التنفيذي ملجموعة الفهيم حني
قال "ينبغي أن نكون أقوياء ونتخىل عن العواطف"(.)92
ثانيا -تشكيل هيئات حوكمة عائلية :تعمل هذه اهليئات عىل تعزيز الوئام والعالقة بني
العائلة والرشكة .ويعتمد حتديد نوع اهليئة املطلوب تأسيسها عىل حجم الرشكة ومرحلة
التطور التي ُتر هبا العائلة وعدد أفراد العائلة املوجودين ودرجة اتصال أفراد العائلة بالرشكة.
ومن أمثلة هذه اهليئات:
 -1مجعية العائلة  :فهي منتدى رسمي يلتقي أفراده مرة أو مرتني كل عام ملناقشة

(91)Fred Neubauer et Alden G.Lank, The Family Business: its Governance for Sustainability
(Routledge New York, 1998); Daniela Montemerlo et John Ward, The Family Constitution:
Agreements to Secure and Perpetuate Your Family and Your Business (Family Enterprise
Publishers, 2005); Craig Aronoff, Joseph Astrachan, et John Ward, Developing Family
Business Policies: Your Guide to the Future (Family Enterprise Publishers, 1998).

( )92حممد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي ملجموعة باريس غالريي لـ"البيان" االقتصادي :رضورة توجه الرشكات العائلية
نحو نظام احلوكمة ،ديب /24ديسمرب ،2018/مرجع سابق ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.albayan.ae/economy/discussion/2012-12-24-1.1790648
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املشكالت التي تواجه الرشكة والعائلة .هذه اجلمعية جد مهمة ألهنا تشكل وسيلة اتصال
لتوصيل املعلومات عندما ينشط اجليل الثاين من العائلة يف أنشطة الرشكة .وتكون هذه
اجلمعية مفتوحة لكل أفراد العائلة مع بعض القيود كاحلد األدنى للسن ومشاركة أقرباء
املصاهرة والنسب وحقوق التصويت .ويتمثل دور هذه اجلمعية يف مناقشة أية موضوعات
تتعلق بالعمل ووضع واعتامد رؤية العائلة والقيم والسياسات املتعلقة بالعائلة وانتخاب
أعضاء اللجنة… إلخ .كام تنتخب مجيعة العائلة رئيس جملس اإلدارة أو تعينه الذي يعترب
مسؤول االتصال الرئيس ليوجه عمليات وأنشطة املجلس.
 -2جملس العائلة  :هو هيئة احلوكمة اخلاصة بجمعية العائلة ،وهو رضورة يف حوكمة
الرشكات العائلية بعد توسع اجليل الثاين ليضم األنساب وأبناء العم .ويتألف هذا املجلس
مث ً
ال من مخسة إىل تسعة أعضاء تنتخبهم مجعية العائلة ،و ميعقد هذا املجلس مرتني إىل ست
مرات سنوي ًا ،ويتجىل دوره يف العمل كحلقة وصل بني أفراد العائلة وجملس اإلدارة واإلدارة
العليا واقرتاح اسم ملرشح املجلس وصياغة سياسات العائلة ،كام يتناول أية مشكالت قد
تنشأ ،ويقوم بتعريف العائلة هبذه املشكالت وبأعامل املرشوع ورشحها هلم حتى حيوز عىل
ثقتهم ويدركوا أن الرشكة تسري يف االجتاه الصحيح… إلخ .ويف حال وقوع نزاعات بني
أفراد العائلة يف الرشكة تقع مسؤولية تسوية املنازعات عىل عاتق جملس العائلة .وجيب أن
حتدد سياسات التعامل مع تسوية املنازعات حاالت تضارب املصالح ،وأن تضع وسائل
لتسويتها تأخذ بعني االعتبار مصالح الرشكة قبل كل يشء.
 -3مكتب العائلة :هو مركز االستثامر واإلدارة والقيادة الذي ينظمه جملس العائلة
ويرشف عليه .ويتوىل املكتب متابعة االستثامرات الشخصية ألفراد العائلة والرضائب
والتغطية التأمينية وختطيط املمتلكات واالستشارات املهنية واخلطط االسرتاتيجية وجماالت
أخرى هتم كل أفراد العائلة بشكل خاص ويقوم عىل إدارة ذلك متخصصون.
ثالاا -تشكيل جملس استشاري وجملس إدارة للرشكة العائلية عندما تصبح أعامل العائلة
أكثر تعقيد ًا وخمتلفة األنشطة ،يصبح من الرضوري تأسيس جملس استشاري وجملس إدارة.
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ويسمح ذلك للرشكة العائلية بمزيد من التنظيم والرتكيز ملامرسة األنشطة بفعالية أكرب وفق
النحو التايل:
 -1املجلس االستشاري :يتألف املجلس االستشاري من جمموعة أعضاء موقرين من
ذوي اخلربة والكفاءة من غري أفراد العائلة .وعادة ما يكون األعضاء خرباء يف صناعة
الرشكات العائلية والسوق اخلاص هبا أو يف جماالت أخرى كالشؤون املالية والتسويق
واألسواق العاملية أو من كفاءات علمية مثل أساتذة اجلامعات .وعىل مدار فرتة زمنية
وبمجرد أن ترى العائلة القيمة املضافة التي يقدمها املجلس االستشاري للرشكة ،تتم دعوة
بعض أعضائه لالنضامم إىل جملس إدارة الرشكة.
 -2جملس اإلدارة  :يتألف جملس اإلدارة من أفراد العائلة وكبار املديرين ،وينظر املجلس
يف الشؤون االسرتاتيجية وخطة تعاقب امللكية والشؤون املالية والضوابط الداخلية وإدارة
املخاطر وتقديم التقارير للاملكني واجلهات املعنية األخرى وغري ذلك من القضايا
االسرتاتيجية التي تعرتض الرشكة يف حياهتا مثل اإلرشاف عىل إدارة امللكية العائلية ،وعىل
أعامل املدير التنفيذي( .)93وباملقابل إن حضور املديرين املستقلني يف اجتامعات جملس اإلدارة
يمكن من لعب دور حيوي يف دفع عجلة النمو يف أنشطة الرشكة .فيمكن للمديرين املستقلني
تقديم منظور خارجي فيام خيص اإلسرتاتيجية والرقابة .وينصح البعض بعدم حتويل جملس
اإلدارة يف الرشكة إىل جملس إدارة للعائلة ألن ذلك خيلق نوع ًا من الغموض نظر ًا ألن دور
جملس اإلدارة هو إدارة الرشكة وليس إدارة العائلة ومشكالهتا(.)94
رابعا -تطوير سياسة توظيف أفراد العائلة :إن الكثري من الرشكات العائلية التي ال تضع
سياسات توظيف واضحة مما حتتاج إليه من املوظفني من أفراد العائلة تقع يف صعوبات مالية

( )93املادة /15د من مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف ديب ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:
https://www.slideshare.net/excom2015/ss-54629662
(94) Jean-Michel Picaud, op. cit., sur le site https://business.lesechos.fr/directionsgenerales/gouvernance/conseil-d-administration-surveillance/0211499637614-entreprisesfamiliales-cinq-regles-de-gouvernance-302236.php
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بسبب عدم وجود هذه السياسات ،وبالتايل تصفية الرشكة يف هناية املطاف .وبوصول الرشكة
إىل مرحلة إرشاك اإلخوة وأبناء العم واألنساب ،يصبح وض سياسات توظيف أفراد العائلة
أمرا رضوريا وذلك الجتذاب األشخاص األكفاء وجعل الرشكة يف وض مرتاح يف التوظيف
من العائلة أو من غري العائلة .ويتطلب ذلك وضع قواعد واضحة لرشوط دخول الرشكة
والبقاء فيها واخلروج منها .وينبغي أن تشتمل السياسة أيض ًا عىل أسلوب التعامل مع
املوظفني من أفراد العائلة مقارنة باملوظفني من غري أفراد العائلة .كام جيب أن تتناول هذه
السياسة أيض ًا األسس التي يتم التعامل هبا مع موظفي العائلة يف مقابل املوظفني من خارج
العائلة ،وأن تضع نظام ًا للتوظيف قائ ًام عىل االستحقاق بدالً من التوريث ،وأخري ًا ان يكون
أفراد العائلة املوظفني قدوة لغريهم يف العمل مما يضع الرشكة يف طريق النمو( .)95وكشفت
إحدى الدراسات أن  %44من الرشكات العائلية ُتتلك بالفعل سياسات توظيف تعنى
بمسألة انتقال القيادة للجيل التايل من أفراد العائلة ،بيد أن  %17فقط من الرشكات العائلية
ُتتلك منهجيات و مطرق تقييم ف ّعالة لتحديد أدوار ومسؤوليات اجليل التايل من القيادات،
أظه َرت الدراسة بأن  % 32فقط من هذه الرشكات يمتلك رؤية واضحة حول األدوار
وإن َ
واملهام ا مملناطة باملوظفني ضمن الرشكة( .)96هذه الدراسة كشفت عن تأخر تبنّي احلوكمة
ضمن الرشكات العائلية يف املنطقة ،وباألخص يف سن السياسات املؤسسية املتع ِّل َقة بتأهيل
ودمج اجليل التايل ضمن الرشكات العائلية.
خامسا -ختطيط تعاقب امللكية واألجيال :تؤجل الكثري من الرشكات العائلية ختطيط
تعاقب أو انتقال امللكية اخلاص بكبار املديرين إىل اللحظة األخرية ،مما يؤدي إىل حدوث أزمة
عند وفاة املؤسسني .وقد يكون ذلك حق ًا أحد أسباب اختفاء معظم الرشكات العائلية قبل

( )95للمزيد عن سياسة التوظيف يف الرشكات العائلية ،راجع رامي كامل النسور ،مرجع سابق ،ص .98
( )96عبدالعزيز عبداهلل الغرير رئيس جملس إدارة جملس الرشكات العائلية اخلليجية  ،دراسة استقصائية ملجلس إدارة
الرشكات العائلية %33 :من الرشكات العائلية اخلليجية تطبق احلوكمة ،ديب  14أكتوبر  2015و 23مايو  ،2015مرجع
سابق ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-10-14-1.830268
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وصوهلا إىل اجليل الثالث .وينبغي أن تسمح خطة انتقال امللكية الناجحة باختيار أكثر
األشخاص كفاءة وجدارة ،سواء كان من أفراد العائلة أو غري ذلك .إضافة إىل ذلك ،من
الرضوري إرشاك كل أفراد العائلة واملجلس وكبار املديرين وحاميل األسهم اخلارجيني
اآلخرين ذوي األمهية يف عملية االختيار والتأكد من موافقتهم عىل االختيارالتايل .ويسعى
يف احلقيقة العديد من أبناء املؤسسني إىل توريث منصب الرئيس التنفيذي ،وإن كان هذا
التوريث مقبوالً إال أن ذلك ال يعني أنه الطريق الوحيد املتاح ،فعىل سبيل املثال يمكن ملجلس
العائلة القوي أن خيتار رئيس ًا تنفيذي ًا من العائلة املمتدة أو حتى من خارج العائلة يتمتع
بقدرات وكفاءات عالية يف اإلدارة.
سادسا -اسرتاتيجية خروج أفراد العائلة :فيجب أن تكون اآلليات التي تسمح ألفراد
العائلة ببيع حصصهم أو أسهمهم إذا فضلوا اخلروج من الرشكة العائلية واضحة وشفافة
(مثل أفراد العائلة املبارشة ،أو العائلة املمتدة ،أو األنساب)( .)97ويمكن اإلحالة يف هذا املقام
إىل نص املادتني  12و 13من مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب حيث وضع
بعض القواعد املفيدة مثل طريقة ترصف الرشيك بحصته وأيض ًا أيلولة حصة الرشيك للغري.
ويساعد إعداد اسرتاتيجية خروج مسبقة يف جتنب الكثري من النزاعات ويزيد من فرص
استمرارية الرشكة وبقائها عىل املدى الطويل .بعض الرشكات العائلية تؤسس “صندوق
ُتويل اسرتداد األسهم” من أجل إعادة رشاء أي أسهم يرغب أفراد العائلة يف
مول الصندوق عادة عن طريق املسامهة بنسبة قليلة من األرباح سنوي ًا .وبرأينا
تصفيتها .و مي ّ
يعترب وجود مثل هذا الصندوق من عوامل استمرارية الرشكة العائلية عىل املدى البعيد.
ومن جانبنا ،نرى أن هذه اخلطوات الست جد عملية وأن املرشع اإلمارايت قد سها عنها
ومل ينظمها يف أي من الترشيعات التي صدرت يف الدولة وأهنا يمكن أن تلعب دور ًا مه ًام يف
حوكمة الرشكات العائلية ونقرتح عىل املرشع اإلمارايت أن ينظر إليها بعني من اجلدية وصوالً
إىل تبنيها من أجل ضامن استمرارية بقاء الرشكات العائلية ومن ثم انتقاهلا من جيل إىل جيل
( )97رامي كامل النسور ،مرجع سابق ،ص .99
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آخر ،األمر الذي يساهم يف دعم االقتصاد الوطني ،نظر ًا ملا هذه الرشكات من ثقل اقتصادي
وعامل هام من عوامل الدخل القومي ،باإلضافة إىل خلق فرص للعمل ألفراد العائلة التي
تكرب شيئ ًا فشيئ ًا مع الزمن.
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اخلامتـــــــة:
يتبني لنا من خالل البحث يف جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة اخلاصة بحوكمة
الرشكات العائلية أهنا تتّسم باخلصوصية والتميز ،وتسعى إىل ضامن انتقاهلا بني األجيال بكل
سالسة وانسيابية وذلك من عدة جوانب :اجلانب االقتصادي املتم ّثل يف تقديم الدعم
واملساندة هلذه الرشكات ،إضاف ًة إىل تقديم تسهيالت مالية عند االقتضاء .واجلانب القانوين
املتم ّثل يف سعيها إىل إجياد آليات وترشيعات قانونية حتقق ما تنشده الرشكات العائلية من
حلول للتحديات التي تواجها ال سيام الديمومة واالنتقال بني األجيال من خالل العمل عىل
إعداد مبادئ للحوكمة والدليل وامليثاق االسرتشادي حلوكمة الرشكات العائلية .ومل يقترص
األمر عند هذا احلدّ بل و ّقعت مذكّرات تفاهم للتدريب والتأهيل يف جمال اإلدارة مع دول
االحتاد األوريب ومنها فرنسا من أجل االرتقاء بإدارة هذه الرشكات .وبالرغم من ذلك نويص
بأن يضفي من قبل املرشع اإلمارايت عىل اجلانب القانوين والترشيعي الصبغة اإللزامية عليه،
وأالّ يقترص فقط عىل تقديم النصح والرشد فحسب.
ومن مجاع ما تقدم ،نالحظ أن الرشكات العائلية مل يتم تنظيمها من قبل املرشع اإلمارايت
وال وضع قواعد ترشيعية للحوكمة هلا .إالّ أنه يف نطاق معاجلة حوكمة الرشكات التجارية
ٍ
إلزامي عىل الرشكات اخلاضعة لرقابة مرصف
بشكل عام تبني أن قواعد احلوكمة تطبيق
ّ
اإلمارات املركزي والرشكات املسامهة العامة واملسامهة اخلاصة ،إال أنه ال يوجد ما يمنع من

تطبيق قواعد احلوكمة عىل الرشكات العائلية إذا اتّفق الرشكاء عىل ذلك يف عقد تأسيس
الرشكة .كام أنه ومن خالل دراسة حوكمة الرشكات العائلية ضمن مركزي ديب وأبو ظبي
املايل تبني التنظيم اجلزئي وغري الكايف حلوكمة الرشكات العائلية.
يتبني أن قانون الرشكات التجارية االحتادي اإلمارايت اقترص عىل تنظيم قواعد
كام ّ
احلوكمة للرشكات التجارية املسامهة اخلاصة واملسامهة العامة ،وقد أغفل تنظيم حوكمة
الرشكات العائلية .بل وأكثر من ذلك مل يتطرق إىل الرشكات العائلية البتة ،كام قد سلك قانون
مركز ديب املايل العاملي ذات النهج ووضع الئحة تنظيمية حلوكمة الرشكات التي تمزاول أنشطة
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يتطرق إىل حوكمة الرشكات العائلية ال سيام إذا كانت إحدى هذه
اخلدمات املالية ومل ّ
الرشكات تمصنّف ضمن الرشكات العائلية ،بيد أنه ن ّظم ملكية العائلة والكيان العائيل فيام
يتعلق بمكتب العائلة املفردة ويقرتب هذا األخري من فكرة الرشكات العائلية ممّا جيعله النواة
يف تنظيم الرشكات العائلية ضمن املركز .كذلك نظم مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية
بديب لسنة  2018امللكية العائلية دون أن يأيت بشكل رصيح عىل الرشكات العائلية .كام تبني
لنا من خالل البحث يف جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة التي مل تتخذ خطوات حازمة يف
التنظيم إنام جمرد مقرتحات وجهود ال ترقى إىل مرحلة التنظيم والرقابة القانونية .وبالرغم
من غياب التنظيم الترشيعي حلوكمة الرشكات العائلية إال أن هناك بدائل عن غياب التنظيم
املشار إليه تسعى لتحقيق ديمومة الرشكة وتوارثها عرب األجيال الالحقة(.)98
أوال -النتائج:
ّ -1
إن مدلول "الرشكات العائلية" ميعد ذا طبيعة اقتصادية بعيد ًا عن التنظيم الترشيعي
حيث مل يتم االعرتاف به رصاح ًة من قبل املرشع إذ خال قانون الرشكات التجارية
االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  2015من تنظيم أحكام هذا النوع من الرشكات
رغم أمهيتها من الناحية القانونية .كذلك ذات األمر بالنسبة إىل مرشوع قانون تنظيم
امللكية العائلية بديب لسنة .2018
 -2إ ّن املرشع اإلمارايت ن ّظم احلوكمة يف قانون الرشكات التجارية االحتادي اإلمارايت
الصادر بالقانون رقم ( )2لسنة  ،2015وقد تبنّى فيه تعريف ًا للحوكمة ،وإ ّن وجوبية

تطبيق قواعد هذه األخرية وفق ًا للقانون املشار إليه تشمل ك ً
ال من الرشكات التي
تندرج حتت مظلة مرصف اإلمارات املركزي ،والرشكات املسامهة العامة،
والرشكات املسامهة اخلاصة ،وبذلك يكون نطاق تطبيق احلوكمة عىل أساس
موضوعي أو شكيل ،إال أنه سها عن تنظيم حوكمة الرشكات العائلية .وباملقابل
( )98شكلت هذه النهاية موضوع بحث عنوانه " بدائل حوكمة الرشكات العائلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة"،
قيد التحكيم يف إحدى املجالت العاملية.2019 ،
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يرسي مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب بصورة اختيارية عىل بعض
أنواع الرشكات التي حملها األسهم واحلصص يف الرشكات التجارية والرشكات
املدنية وأصول املؤسسات الفردية ،باستثناء الرشكات املسامهة العامة.
 -3تؤدي قواعد حوكمة الرشكات إىل تنظيم مسؤوليات األشخاص الذين يتولون
إدارة الرشكات من مدراء وأعضاء جملس اإلدارة وغريهم من املسامهني وأصحاب

املصالح ،وحتقيق أفضل املامرسات يف الرقابة عىل الرشكة وإسباغ النظام املؤسيس
عليها بام يؤدي إىل زيادة موجوداهتا وحتقيق ديمومتها واستمرارها وانتقاهلا بني
األجيال املتعاقبة ،وهذا األمر ميسقط عىل الرشكات العائلية.
 -4إن تطبيق قواعد احلوكمة عىل الرشكات العائلية ال تشكل ممعضلة يف حال اختاذها

شكل املسامهة العامة أو شكل املسامهة اخلاصة أو مارست أحد األنشطة اخلاصعة
لرقابة مرصف اإلمارت املركزي ،فيكون عندئذ تطبيق قواعد احلوكمة مكرس ًا بقوة

القانون ،أما إذا كانت الرشكات العائلية قد اختذت أشكال رشكات األشخاص أو
الرشكات املختلطة فإهنا لن تكون ملزمة بتطبيق قواعد احلوكمة ومن هنا تثور
املشكلة .وعىل الرغم من ذلك ،يمكن هلذه الرشكات العائلية تطبيق قواعد احلوكمة
حتى وإن اختذت إحدى أشكال رشكات األشخاص أو الرشكات املختلطة وذلك
حسبام أوضحته املادة ( )3من قانون الرشكات التجارية إال أن هذا التطبيق يبقى
مرتوك ًا ملا يقرره الرشكاء حسب اتفاقهم .وهو ذات النهج الذي ذهب إليه املرشع يف
املادة  4من مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية يف ديب مستثني ًا من ذلك الرشكات

املسامهة العامة.
 -5ويف ّ
ظل غياب التنظيم الترشيعي للرشكات العائلية إال أن هناك إيام ًء إىل هذا املدلول

إذ ورد يف عجز املادة ( )1من قرار جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم ()7
لسنة  2016بشأن االنضباط املؤسيس وحوكمة الرشكات املسامهة العامة تعريف ًا
لألقارب ،األمر الذي قد يقرب من مدلول الرشكات العائلية ،واملادة ( )2من
مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية بديب التي عرفت العائلة وامللكية العائلية واملادة
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 10من ذات املرشوع التي تكلمت عن ملكية الرشكاء وكأن املرشع يقصد الرشكة
العائلية.
 -6كام أن قانون مركز ديب املايل العاملي مل يتطرق أيض ًا إىل تنظيم للرشكات العائلية وإنام
فعلت الالئحة التنظيمية فيه من خالل وضع بعض القواعد التنظيمية االسرتشادية
حلوكمة الرشكات العائلية املسجلة يف املركز عرب ما يعرف بمكتب العائلة املفردة

التي تقرتب فكرته بعض اليشء من الرشكات العائلية.
 -7احلوكمة هي مسؤولية مشرتكة بني الرشكات العائلية واجلهات الرقابية املرشفة
عليها ،وبالتايل جيب عىل هذه الرشكات احلرص عىل فهم ممارسات احلوكمة اجليدة
وتطبيقها من قبل كافة أعضاء الرشكة بغض النظر عن املنصب الذي يشغلونه يف
هذه الرشكات.
 -8إن عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية ناتج بشكل عام عن سوء ممارسات احلوكمة

وفشل اهليئات احلاكمة يف ممارسة الرقابة املناسبة عىل املخاطر التي قد حتف الرشكات
ومنها الرشكات العائلية.
 -9إن احلوكمة هي سلسلة متصلة من الضوابط واإلجراءات وأنه جيب عىل الرشكات
العائلية تطوير سياسات وممارسات واسرتاتيجيات وهياكل احلوكمة اخلاصة هبا
استجابة للتقلبات املالية واالقتصادية ذات العالقة بمراقبة املخاطر وتقييمها
والتخفيف من آثارها بشكل أفضل.

ثانيا -التوصيات:
 -1عند الرشوع يف تطبيق قواعد احلوكمة يف أي رشكة أو مؤسسة عائلية ،يتعني أخذ
بيئة الرشكة وطبيعتها وظروف العمل فيها بعني االعتبار ألن الضوابط واإلجراءات
وضعت ليهتدي هبا القائمون عىل إدارة هذه الرشكات وتوجيههم يف االجتاه
الصحيح واملناسب ،وال تعني بالرضورة بأن عىل الرشكة أن تلتزم حرفي ًا بام ورد يف
هذه الضوابط واإلجراءات ،بل مينصح و ميفضل أن يتم تطويعها بام يتالءم مع الوضع
اخلاص للرشكة .باإلضافة إىل ذلك ،تعترب هذه الضوابط واإلجراءات احلد األدنى
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من االلتزام يف احلوكمة و ميفضل أن تتخذ الرشكات إجراءات وضوابط حوكمة
إضافية بام يتناسب معها.
 -2نويص املرشع اإلمارايت برضورة املبادرة إىل تبني تنظيم للرشكات العائلية ضمن
قانون الرشكات التجارية االحتادي وكذلك يف مرشوع قانون تنظيم امللكية العائلية
بديب لسنة  ،2018وأن يورد تعريف ًا حمدد ًا هلا يف املادة األوىل منه ،إضاف ًة إىل بيان

ألي شكل من أشكال الرشكات التجارية ،ومن ثم خصها بالقواعد
إمكانية اختاذها ّ
القانونية اخلاصة بحوكمتها بحيث تكون الصورة واضحة هلذه الرشكات وليس
االرتكاز عىل القواعد اخلاصة بحوكمة الرشكات املسامهة العامة واملسامهة اخلاصة
نظر ًا للخصوصية التي تنفرد هبا كل واحدة منها.
 -3كذلك هنيب باملرشع اإلمارايت أن يصدر تعدي ً
ال ترشيعي ًا لنص املادة ( )6من قانون
الرشكات التجارية االحتادي وإىل املادة ( )4من مرشوع تنظيم امللكية العائلية بأن

يضيف فقرة تنص عىل أنه (يصدر الوزير أو احلاكم القرارات املنظمة حلوكمة
الرشكات العائلية).
 -4توحيد اجلهات الرقابية عىل الرشكات املسامهة العامة والرشكات املسامهة اخلاصة
بأن تكون إما هيئة األسواق املالية والسلع هي املختصة فقط باإلرشاف والرقابة عىل
الرشكات املسامهة العامة وإما وزارة االقتصاد ممثلة يف إدارة مراقبة الرشكات وذلك
توحيد ًا ألسس الرقابة ومنع ًا لالزدواجية نظر ًا ألن ذلك يشكل أمهية بالغة لتجاوز
التحديات التي تواجهها الرشكات العائلية عندما تريد أن تتخذ شكل هذه

الرشكات.
 -5قيام مركزي ديب املايل العاملي ومركز أبو ظبي املايل العاملي باملبادرة إىل تعديل أو وضع
لوائح جديدة حتيط بتنظيم الرشكات العائلية وقواعد احلوكمة اخلاصة هبا بحيث
تكون هذه القواعد إلزامية وليست اختيارية.
 -6قيام وزارة االقتصاد والتجارة بإصدار دليل اسرتشادي لقواعد حوكمة الرشكات
العائلية وذلك حلني استكامل البنية الترشيعية للتعديل املشار إليه.
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قائمة املصادر واملراج
أوال :املؤلفات العامة:
 )1أمحد عيل خرض ،حوكمة الرشكات ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية.2014 ،
 )2سميحة القليويب ،الرشكات التجارية ،الطبعة السابعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة

.2016
 )3عبد الفضيل حممد أمحد ،الرشكات ،دار الفكر والقانون للنرش والتوزيع ،القاهرة،
.2011
 )4عبدالرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد اجلزء اخلامس،
العقود التي تقع عىل امللكية اهلبة والرشكة والقرض والدخل الدائم والصلح ،الطبعة
الثالثة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2015 ،
 )5عامد الدين عبداحلي ،العامد يف العمليات املرصفية وفق قانون املعامالت التجارية

االحتادي اإلمارايت والقوانني ذات الصلة ،مكتبة اجلامعة بالشارقة ،الطبعة األوىل،
.2015
 )6حممد عيل سويلم ،حوكمة الرشكات يف األنظمة العربية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.2010
 )7ياسني الشاذيل ،الوجيز يف رشح قانون الرشكات التجارية رقم ( )11لسنة ،2015
 ،LexisNexisالدوحة ،يناير .2017

ثانيا :األبحاث العلمية املتخصصة:
أ-

أبحاث باللغة العربية:

)1

أسعد محود سلطان السعدون ،نحو رؤية واقعية الرشكات العائلية يف دول جملس

التعاون اخلليجي ،ورقة بحثية مقدمة يف مؤُتر أعامل ملتقيات الرشكات العائلية يف الوطن
العريب ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.2011 ،
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 )2أرشف مجال الدين ،الرشكات العائلية اإلماراتية األقوى طبق ًا ملعايري احلوكمة ،مقال
منشور عىل املوقع االلكرتوين بتارخ :2015/5/24
HYPERLINK
"http://www.alkhaleej.ae/economics/page/ea1e7c1a-59e0-4a58-aab3-e153eae5caf0
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/ea1e7c1-a59-e04a58aab-3e-153eae5caf.

 )3بلقيس عبد الرضا ،الرشكات العائلية عصب القطاع اخلاص اإلمارايت  ،مقال منشور

يف صحيفة العريب اجلديد بتاريخ .2015/10/12
"HYPERLINK https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/10/12/
https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/10/12/

 )4حسام سمري التلهوين ،مدى مالءمة الرشكات املسامهة اخلاصة لتطوير الرشكات
العائلية ،ورقة عمل مقدمة يف مؤُتر أعامل ملتقيات –الرشكات العائلية يف الوطن
العريب ،-املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.2011،
 )5خالد احلامض ،اإلطار التنظيمي والقانوين املالئم الستمرارية ونمو الرشكات العربية،
أعامل ملتقيات الرشكات العائلية يف الوطن العريب ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،

القاهرة.2011 ،
 )6خالد اخلطيب ،تـأثري مـبادئ احلـوكمة عـىل الرشكـات العائـلية ،جامعة العلوم
التطبيقية ،األردن ،غري منشور ،بال سنة.
 )7راشد البلويش< ،أبوظبي لألوراق املالية> :االكتتابات اجلديدة مرهونة بظروف
السوق ،اإلمارات اليوم 27 ،أكتوبر  ،2015راجع املوقع االلكرتوين:
HYPERLINK
"http://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-10-27-1.834404
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-10-27-1.834404

 )8رامي كامل النسور ،حوكمة الرشكات املبادئ واإلطار العام ،الطبعة األوىل،2016 ،
هيئة األوراق املالية والسلع ،أبو ظبي.
 )9زكية مقري ،دالئل إسالمية للمسؤولية االجتامعية للرشكات ،دراسة مقارنة بني
النظامني اإلسالمي والوضعي ،امللتقى األول حول االقتصاد اإلسالم الواقع ورهانات
املستقبل/ 24-23 ،فرباير  ،2011/جامعة غرداية ،اجلزائر.
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 )10زياد الدباس ،رشوط جديدة لتداول أسهم الرشكات املسامهة اخلاصة ،فرباير ،2018
عىل املوقع االلكرتوين:
" HYPERLINK
http://www.alhayat.com/article/849768/ http://www.alhayat.com/article/849768/

 )11سعيد الفهيم ،الرشكات العائلية وحتمية التغيري ،أبو ظبي 30 ،أكتوبر  ،2010منشور
عىل املوقع االلكرتوين:
https://www.adced.ae/sites/ar/MediaCenter/Pages/Saeed-Al-Fahim.aspx

 )12طارق أبو فخر ،الرشكات العائلية يف ديب :تعريفها –بنيتها –أدائها ،مؤُتر أعامل
ملتقيات –الرشكات العائلية يف الوطن العريب ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة،
. 2011
 )13طارق رايش ،دور تبني مقاربة املسؤولية االجتامعية يف خلق وتدعيم ريادة وتنافسية
منظامت األعامل ،املؤُتر العلمي العاملي التاسع لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي بعنوان
النمو والعدالة واالستقرار من منظور إسالمي 10-9 ،سبتمرب .2013

 )14طارق طارش ،رشكات عائلية ترفض التحول إىل مسامهة عامة 17 ،أكتوبر  ،2015عىل
املوقع االلكرتوين:
" HYPERLINK
"http://www.alittihad.ae/details.php?id=98062&y=2015
http://www.alittihad.ae/details.php?id=98062&y=2015

)15طالل أبو غزالة ،اسرتاتيجيات البقاء والنجاح للرشكات العائلية 29 ،مارس ،2011
عامن ،مقالة منشورة عىل املوقع االلكرتوين:

" HYPERLINK
http://www.tagtranslate.com/news.aspx?id=1172&group_key=news&lang=ar
http://www.tagtranslate.com/news.aspx?id=1172&group_key=news&lang=ar

 )16عارف زمان ،حوكمة الرشكات العائلية ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:

" HYPERLINK
"http://www.internalauditor.me/ar/article/family-business-governance/
http://www.internalauditor.me/ar/article/family-business-governance/

 )17عاطف إبراهيم حممود ،األشكال التنظيمية والقانونية يف الرشكات العائلية العربية،

ورقة عمل مقدمة يف مؤُتر أعامل ملتقيات "الرشكات العائلية يف الوطن العريب"،
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.2011 ،
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 )18عبد الرحيم الطويل ووائل اللبابيدي 160 ،رشكة تستويف الرشوط فـي اإلمارات
أدرجت  3منها فقط ،مقال يف جريدة البيان ،تاريخ  13نوفمرب  ،2016عىل املوقع
االلكرتوين:
" HYPERLINK
https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2016-11-13-1.2762877
https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2016-11-13-1.2762877

 )19عبدالعزيز عبداهلل الغرير رئيس جملس إدارة جملس الرشكات العائلية اخلليجية ،دراسة

استقصائية ملجلس إدارة الرشكات العائلية % 33:من الرشكات العائلية اخلليجية تطبق
احلوكمة ،ديب  14أكتوبر  23 ،2015مايو  ،2015منشور عىل املوقع االلكرتوين:
HYPERLINK
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-10-14-1.830268
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-10-14-1.830268

 )20عبداهلل احليات ،اجلوانب القانونية لعملية حتول الرشكات العائلية إىل رشكات مسامهة،
ورقة عمل مقدمة يف مؤُتر أعامل ملتقيات "الرشكات العائلية يف الوطن العريب"،

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.2011 ،
 )21عبداملطلب حممد مصلح الرسطاوي ،أثر احلاكمية املؤسسية عىل أداء الرشكات املدرجة
يف األسواق املالية لدول جملس التعاون اخلليجي ،املجلة األردنية يف إدارة األعامل،
املجلد  ،11العدد .2015 ،3.
 )22عثامن خللف ،إدارة وتنظيم عمل السوق املاليني ،جملة دفاتر البحوث العلمية –املركز
اجلامعي مرسيل عبداهلل ،تيبازة ،اجلزائر.2013 ،
 )23عصام خلف اهلل عوض الكريم ،اهنيار الرشكات العائلية ،رسالة ماجستري ،اجلامعة

االفرتاضية الدولية ،اململكة املتحدة ،بال سنة ،منشورة عىل املوقع االلكرتوين:
”HYPERLINK
"http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/abahe_09.pdf
http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/abahe_09.pdf

 )24عمرو عالء الدين زيدان ،العوامل املؤثرة يف خصائص جملس اإلدارة يف الرشكات
العائلية املسامهة املرصية ،املجلة العربية للعلوم اإلدارية ،الكويت ،املجلد  ،24العدد ،2
مايو .2017
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 )25غسان إيليا نمقل ،نائب رئيس جملس إدارة جمموعة نمقل يف األردن ،منشور عىل املوقع
االلكرتوين:
HYPERLINK
http://www.alghad.com/articles/864550" http://www.alghad.com/articles/864550

 )26فريدة العجمي وسيلني رشايرب ،احلوكمة الرشيدة يف الرشكات العائلية مخس دراسات
حالة من الرشق األوسط ،منتدى ثروات للرشكات العائلية ومبادرة بريل،2014 ،

منشور عىل املوقع االلكرتوين :
HYPERLINK
"http://www.pearlinitiative.org/mediafiles/articles/doc-15-20160713122537.pdf
http://www.pearlinitiative.org/mediafiles/articles/doc-15-20160713122537.pdf

 )27ماجد حممد الفرا ،تقييم املامرسات اإلدارية لدى املنشآت العائلية يف قطاع غزة :دراسة
تطبيقية ،جملة التجارة والتمويل ،جامعة طنطا ،العدد .2005 ،1

 )28جماهد السباعي ،هل أنت عىل علم بمسؤولياتك كمدير أو عضو جملس إدارة؟  6نوفمرب
 ،2016منشور عىل املوقع االلكرتوين:
HYPERLINK
https://ae.linkedin.com/pulse/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D
8%AA%D9%83-%D9%83%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D9%88%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3"%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-al-sebae-llm
https://ae.linkedin.com/pulse/

 )29حممد اجللياليت ،متطلبات حتويل الرشكات العائلية إىل رشكات مساهم عامة ،حمارضة،
دمشق ،2007 ،منشورة عىل املوقع االلكرتوين :

HYPERLINK
"http://www.dse.sy/includes-ppt/CompanyConversionRequirements.pdf
http://www.dse.sy/includes-ppt/CompanyConversionRequirements.pdf

 )30حممد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي ملجموعة باريس غالريي لـ"البيان" االقتصادي:

رضورة توجه الرشكات العائلية نحو نظام احلوكمة ،ديب /24ديسمرب،2018/منشور
عىل املوقع االلكرتوين:
HYPERLINK
http://www.albayan.ae/economy/discussion/2012-12-24-1.1790648
http://www.albayan.ae/economy/discussion/2012-12-24-1.1790648
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] عماد الدين عبد الحي.د.[األستاذ عمر العويس وأ

 الدار، حوكمة الرشكات ومعاجلة الفساد املايل واإلداري،) حممد مصطفى سليامن31
.2007 ، اإلسكندرية،اجلامعية
HYPERLINK http://www.cipe-egypt.org;"www.cipe-egypt.org:
HYPERLINK http://www.cipe-arabia.org" www.cipe-arabia.org.

 مقال، الرشكات العائلية اإلماراتية األقوى طبق ًا ملعايري احلوكمة،) مدحت الدسوقي32
. ديب،2015/3/24 منشور يف جريدة اخلليجي االقتصادي بتاريخ
:أبحاث باللغة األجنبية

1-

2-

3-

45-

6-

78-

-ب

Chrisman, J. J., Chua J. H., & Litz, R. A. (2003). A unified systems perspective
of family firm performance: An extension and integration. Journal of Business
Venturing, 18(4),.
Christophe Coche, Structures Familiales et Gouvernement de l’Entreprise
Familiale, Institut Français de Gouvernement des Entreprises – EM Lyon, sans
ans, sur le site :
http://www.strategie-aims.com/events/conferences/3-xviiieme-conference-de-laims/communications/225-structures-familiales-et-gouvernement-delentreprise-familiale/download
Christophe Saubiez, associé responsable des Entreprises familiales chez Deloitte,
3 juin 2016, sur le site :
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/06/03/coup-de-jeune-sur-lagouvernance-des-entreprisesfamiliales_4933085_1698637.html#7mq6AEqbLOgPvVRs.99
Craig Aronoff, Joseph Astrachan, et John Ward, Developing Family Business
Policies: Your Guide to the Future (Family Enterprise Publishers, 1998).
Daniela Montemerlo et John Ward, The Family Constitution: Agreements to
Secure and Perpetuate Your Family and Your Business (Family Enterprise
Publishers, 2005).
Fanny LETIER, Entreprises familiales : la gouvernance au service de l'agilité, 2
sep 2016, sur le site :
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-160060-entreprisesfamiliales-la-gouvernance-au-service-de-lagilite-2024472.php
Fred Neubauer et Alden G.Lank, The Family Business: its Governance for
Sustainability (Routledge New York, 1998).
Gaëlle Picut, Coup de jeune sur la gouvernance des entreprises familiales, 3 juin
2016, en savoir plus sur
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9-

10-

11-

12-

13-

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/06/03/coup-de-jeune-sur-lagouvernance-des-entreprisesfamiliales_4933085_1698637.html#UwxacpAwdkUg6KBu.99
Jean-Michel Picaud, Entreprises familiales : cinq règles de gouvernance, 17 nov
2016, en savoir plus sur le site :
https://business.lesechos.fr/directions-generales/gouvernance/conseil-dadministration-surveillance/0211499637614-entreprises-familiales-cinq-reglesde-gouvernance-302236.php?Wbu34BFFUqYIyTff.99
Karl Hofstetter, Guide de gouvernance pour les entreprises familiales, édité en
2002 et mis à jour en 2007, suisse, 2011, sur le site
http://www.ecgi.org/codes/documents/swisscode_family_firms_fr.pdf
Mennolt Beelen (Leader Deloitte EMEA Family Business), Next-generation
family businesses Evolution, keeping family values alive May 2016, sur le site
http://www.deloitte-france.fr/formulaire/pdf/deloitte_next-generation-familybusiness_mai-2016.pdf
Mustakallio, M., Autio, E., & Zahra, S. A. (2003). Relational and contractual
governance in family firms: Effects on strategic decisions making. Family
Business Review, 15(3), 205–222.
Patrice Charlier et Gilles Lambert, Modes de gouvernance et performances des
entreprises familiales françaises en fonction des conflits d’agence, 16 fév 2013,
sur le site https://journals.openedition.org/fcs/1314

: الرسائل العلمية:ثالاا
: أثر احلوكمة عىل أداء الرشكات العائلية باململكة العربية السعودية،) حسني بن حممد احلسني1
، رسالة دكتوراه،دراسة تطبيقية عىل مسؤويل الرشكات العائلية بمدينة الرياض اإلسالمية
.2011 ، السودان،جامعة أم درمان
 دراسة: النظام القانوين لالكتتاب العام يف أسهم الرشكات املسامهة العامة،) ضاري الواوان2
.2011 ، عامن، جامعة الرشق األوسط،مقارنةن رسالة ماجستري
 رسالة، التحديات والبدائل: حوكمة الرشكات العائلية،) حممد نادر أمحد حممد مرعي3
.2017 ، جامعة البحرين،ماجستري
: الترشيعات:رابعا
.2015 ) لسنة2( ) قانون الرشكات التجارية االحتادي اإلمارايت الصادر رقم1
] مجلة الشريعة والقانون-[السنة الرابعة والثالثون
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/3
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 )2قانون الرشكات التجارية االحتادي اإلمارايت رقم ( )8لسنة ( 1984امللغي)
 )3قانون الرشكات التجارية املرصي الصادر بالقانون رقم ( )159لسنة .1981
 )4قانون املعامالت املدنية االحتادي اإلمارايت لسنة .1985
 )5قانون هيئة األوراق املالية والسلع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 2000
وتعديالته.
 )6قرار رئيس جملس إدارة اهليئة رقم (/7ر.م) لسنة  2016بشأن معايري اإلنضباط املؤسيس
وحوكمة الرشكات املسامهة.
 )7قرار جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع اإلماراتية املالية رقم ( )1لسنة .2008
قرار جملس الوزراء رقم  12لسنة  2000املعدل يف  2004بشأن النظام اخلاص بإدراج
األوراق املالية والسلع عىل املوقع االلكرتوين
https://www.albayan.ae/economy/2000-07-04-1.1051886

 )9مرشوع تنظيم امللكية العائلية يف إمارة ديب لسنة  2018منشور عىل املوقع االلكرتوين:

https://www.slideshare.net/excom2015/ss-54629662

خامسا :املقاالت واملواق االلكرتونية:
أ-

مقاالت باللغة العربية:

 )1دليل التحول إىل رشكات املسامهة العامة ،هيئة األوراق املالية والسلع ،الطبعة األوىل،
اإلمارات العربية املتحدة ،2017 ،منشور عىل املوقع االلكرتوين:
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Documents/ImportantLinks/.pdf

 )2االقتصاد تطالب باإلرساع يف إقرار القانون اجلديد للمرصف املركزي" املنشور عىل املوقع
االلكرتوين:
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-09-20-1.930286

 )3مركز ديب املايل العاملي يستعرض وضع اسرتاتيجيات إلدارة الرشكات العائلية ،جريدة
اخلليج االقتصادي 16 ،أبريل  ،2016املقال منشور عىل املوقع االلكرتوين:

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/9d30851c-5902-469e-bad5-d93e1b4abd9e

 )4مراجعة موضوعية حول حوكمة الرشكات لدى الرشكات املرخصة يف مركز ديب املايل
العاملي ،سلطة ديب للخدمات املالية ،2013 ،املراجعة منشورة عىل املوقع االلكرتوين:

https://www.dfsa.ae/Documents/Corporate%20Governance%20Thematic%20Revie
w%202013/Corporate%20Governance%20Report%20Arabic%20Final%2025%20A
ug%202014%20%282%29.pdf
[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
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] التحديات واآلفاق-[حوكمة الشركات العائلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

:مقاالت باللغة األجنبية
12-

3-

-ب

The Family Buniness Network, (By families, for families, across generations,
publié sur le site: http://www.fbn-i.org/fbn-exchange/
Manuel de Gouvernance des Entreprises Familiales, Deuxième Edition,
Copyright © 2008 Société Finacière Internationale 2121 Pennsylvania Ave. NW,
Washington, DC 20433 United States of America Groupe de la Banque
Mondiale, sur le site
file:///C:/Users/WelCome/Downloads/French_Family_Business_Final_2008.pd
f
DMCC, Corporate Governance Practical Guidance, septembre 2014, publié sur
le site:
https://www.dmcc.ae/application/files/1914/8128/6926/corporate-governancepractical-guidance-consultative-paper_1.pdf

] مجلة الشريعة والقانون-[السنة الرابعة والثالثون
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/3
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