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 (UASAبشأن اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ) معلومات

السعي االتحاد هو تجمع بين هيئات األوراق المالية العربية، يساهم في تعزيز التنمية والتكامل االقتصادي العربي عن طريق 
إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين واألنظمة المطبقة في األسواق المالية العربية، واالرتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي 

  .ألسواق األوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية

العامة لألوراق المالية، وتشجيع إنشاء وتطوير شركات الخدمات  وسيساهم االتحاد في تْيسِير سبل التعاون في تنظيم اإلصدارات
المالية المتخصصة بما فيها متعهدي التغطية والتسويق لإلصدارات الجديدة، وكذلك اإلدراج والتداول المشترك في األسواق 

 .ل المنضوية تحت لواء االتحادالعربية، وتعزيز االستثمارات البينية، ونشر الوعي االستثماري لدى المستثمرين في كافة الدو 

 (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمعلومات بشأن 

( هي منتدى فريد من نوعه حيث تعمل الحكومات معًا من أجل التصدي OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةإن 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنميةفضاًل عن ذلك، إّن واالجتماعية والبيئية التي تخلقها العولمة.  ةللتحديات االقتصادي

(OECD رائدة في الجهود الرامية إلى فهم ومساعدة الحكومات على االستجابة للتطورات والمخاوف مثل ممارسات الحوكمة )
للحكومات مقارنة  يمكن فيه إطار من قبل الشركات واقتصاد المعلومات والتحديات المرتبطة بالسكان الشائخين. تّوفر المنظمة

الخبرات في مجال السياسات والبحث عن أجوبة للمشاكل المشتركة وتحديد الممارسات المستصوبة والعمل على تنسيق 
 السياسات المحلية والدولية. 

منطقة الشرق األوسط  - منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمعلومات بشأن فريق العمل المعني بحوكمة الشركات التابع ل
 وشمال افريقيا

منطقة الشرق األوسط وشمال  - منظمة التعاون االقتصادي والتنميةتم إطالق فريق العمل المعني بحوكمة الشركات التابع ل
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بهدف  - منظمة التعاون االقتصادي والتنميةضمن برنامج استثمار  2005افريقيا في عام 

توفير منصة لمناقشة األولويات على صعيد حوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ومشاطرة أفضل 
اإلقليمية لألوراق المالية ومصارف مركزية  هيئات الرقابةالممارسات وتقييم تنفيذها. يتألف فريق العمل هذا من ممثلين عن 

رها من الجهات الفاعلة األخرى من القطاعين العام والخاص المهتمة في وبورصات ووزارات مالية واقتصاد فضاًل عن غي
منطقة الشرق األوسط وشمال  منمواصلة تعزيز حوكمة الشركات في المنطقة. ويستفيد فريق العمل من دعم الدول المشاركة 

 سويد وتركيا وعمان والكويت. (، بما في ذلك الOECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةافريقيا ومن الدول األعضاء في 
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 كتيبمعلومات بشأن هذا ال

 ترعى التي فإن األنظمة بالتاليإلى البحوث، و  العالقة ذوي األطراف تعامالتل التنظيمية المعالجة تخضع لم اآلن حتى
 وافق ،الثغرة هذه معالجة أجل من. األوسط الشرق منطقة في الدول معظم في تتطور العالقة ال تزال ذويطراف األ تعامالت

 يهدف مشروع في لتعاونعلى ا (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةو ( UASAاتحاد هيئات األوراق المالية العربية )
 الشرق منطقة في واإلفصاح عنها العالقة ذوياألطراف  تعامالت على المصادقة ترعى التي األنظمة على الضوء تسليط إلى

 المنطقة، في العالقة ذوياألطراف  تعامالت طرأل عاماً  استمرت دراسة نتيجة هو الكتيب هذا إن .وشمال افريقيا األوسط
 لصناع بتوصيات الكتيب ويختتم. وشمال افريقيا األوسط الشرق منطقة في هيئات الرقابيةال شملت استقصائية دراسة إلى استناداً 

 .المنطقة في السوق نزاهة تعزيز أجل نم العالقة ذويالمناسبة على عمليات األطراف  الرقابة ضمان إلى دفته السياسات

 المعرب عنها والحجج اآلراء إن. (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةل العام األمين مسؤولية على العمل هذا نشر تم
منظمة التعاون االقتصادي  في األعضاء للبلدان الرسمية النظر وجهات بالضرورة تعكس ال الوثيقة هذه في المستخدمة

 وباسم الدولية والحدود الحدود إقليم أو بترسيم أي على السيادة أو بوضع فيها واردة خريطة وأية الوثيقة ال تمس هذه. والتنمية
 منطقة. أو مدينة أو إقليم أي
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 مقدمة

 موضوعاً  باعتبارها إليها ينظر على الرغم من أنه غالبًا ما ،(RPTs) عالقة ذوي األطراف تعامالتل التنظيمية إن المعالجة
 وشمال األوسط الشرق منطقة ذلك في في بما الشركات، حوكمة أطر وممارسات لتحسين المفتاح الوقت نفس في هي تقنيًا،
 المرتبطة المخاطر بسبب متزايد محط اهتمام عالقةال ذوياألطراف  تعامالت وممارسات أطر كانت عالميًا،(. MENA) أفريقيا

 في التي سبق وتم اختبارها العالقة ذويألطراف بين ا الشرعية غير تعامالتلل السلبية والعواقب العالقة ذوياألطراف  تعامالتب
 األسواق. من عدد

( OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية نشرت ،عالقةال ذوياألطراف  تعامالت لتنظيم مناسبة أطر إيجاد ألهمية إدراكاً 
صغار  وحقوق العالقة ذوي األطراف تعامالت بعنوان فيها األعضاء للبلدان استعراض من قبل أقران 2012 عام في

 العالقة ذوياألطراف  تعامالت معالجة بشأن عمالً  أيضاً  (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وأجرت. المساهمين
 الشرق منطقة في كما هو الحال األعمال، والوجود المركزين لمجموعات الملكية أبرزت حيث آسيا، مثل أخرى مناطق في

 تعامالتال مكافحة الدليل حول نشر تم. العالقة ذويألطراف المناسبة بين ا غير تعامالتخطر ال األوسط وشمال افريقيا،
 .2009 عام في (OECD) والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي  قبل من آسيا في العالقة ذوي ألطرافبين ا المسيئة

إال أنه لم  ،مرتفع أيضاً  العالقة ذوياألطراف  تعامالت انتشار معدل أن وبالرغم من ،وشمال افريقيا األوسط الشرق منطقة في
العربية اتحاد هيئات األوراق المالية  وافق ،الثغرة هذه سدول. التنظيمية يتم التطرق حتى اآلن بالشكل المناسب لمعالجتها

(UASA ) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةو (OECD )القضية هذه على الضوء تسليط إلى يهدف مشروع في لتعاونعلى ا 
اتحاد هيئات األوراق  إدارة مجلس عليه وافق الذي المشروع هذابدأ . الشرق األوسط وشمال افريقيا منطقة سياق في المعقدة

دراسة  تم اجراء 2013 يونيو حزيران / فيو  ،2013 عام فبرايرشباط /  شهر في الكويت في( UASAالمالية العربية )
 وقد تم إجراءها في األساس التقرير، لهذا الملحق في ترد هذه الدراسة االستقصائية) العربية المالية األسواقلهيئات  استقصائية

 .(العربية باللغة

وقد جمع  .(1)اردّ  15 وتم تلقي مال افريقيااألوسط وش الشرق منطقة في الرقابيةالهيئات االستقصائية على  الدراسة توزيع تم
 أمينه إشراف تحت ،2014 مايو في شهر أيار / وحللها ونشرها االستبيان نتائج (UASAاتحاد هيئات األوراق المالية العربية )

 على التقرير وهذا االستبيان يتمحور. التقرير هذا في الواردة والتوصيات للتحليل األمر الذي وّفر أساس طريف، جليل العام
                                                           

1
 هيئةو المصرية المالية لرقابةالعامة ل هيئةالو( COSOB)  الجزائر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فيتشمل المؤسسات التي قدمت الردود :   

 األسواق المالية اللبنانية وهيئة الكويتية المال أسواق وهيئة السعودية في المالية السوق هيئةالمالية األردنية و األوراق هيئةو المالية العراقية الوراقا

 المال رأس سوق وهيئة في عمان المال سوقالعامة ل هيئةالو( CDVM المنقولة القيم مجلس) المال لسوق المغربية الهيئةالليبي و المالية األوراق وسوق

 والسلع المالية األوراق وهيئة السورية األوراق واألسواق المالية هيئةو (CMF) التونسية المالية السوق وهيئة المالية لألسواق قطر وهيئة الفلسطينية

 .المتحدة العربية اإلماراتفي 
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 السوق في الثقة على تؤثر أن احتماالً  األكثر هي التي المدرجة في البورصة، الشركات في العالقة ذوياألطراف  تعامالت
 .ستثماراتاال على مستوى

 المنطقة في العالقة ذوياألطراف  تعامالت ألطر المتطورة الطبيعة على الضوء االستقصائية الدراسة نتائج بشكل عام، تّسلط
 واإلفصاح العالقة ذوياألطراف  تعامالت لمراجعة معايير وضع في العربية المالية األوراق هيئات به تقوم الذي الهام والدور
لى عنها على بالمصادقة  المتعلقة التنظيمية والممارسات النهج في هامة اختالفات أيضاً  ردودال تظهر. نفاذهاإل أقل، حد وا 

نفاذو  عنها اإلفصاح عن فضالً  ،العالقة ذوياألطراف  تعامالت  ها.ا 

 التقرير، هذا يقدم (،UASAأجراها اتحاد هيئات األوراق المالية العربية ) التي اإلقليمية الدراسة االستقصائية نتائج إلى استناداً 
 تعامالتلمراقبة  التنظيمية األطر تعزيز إلى تهدف التي التوصيات من عدداً  ،Alissa Amicoأميكو  اليسا تأليف من

 تعامالت على الرقابة تعزيز في السياسات صناع قبل من التوصيات هذه اعتماد ويؤمل أن يسهم. العالقة ذوياألطراف 
 المحليين للمستثمرين وجاذبيتها العربية المال رأس أسواق في والشفافية الكفاءة تحسين وبالتالي العالقة، ذوياألطراف 
 السنوي االجتماع في 2014 في شهر أيار / مايو العربية الهيئات الرقابية قبل من التوصيات هذه مناقشة وقد تمت. واألجانب

 التعليقات لمراعاة وتمت مواصلة تطويرها المغرب، مراكش، في ( الذي انعقدUASAالتحاد هيئات األوراق المالية العربية )
 الواردة.

( في تقديم الشكر إلى UASA( واتحاد هيئات األوراق المالية العربية )OECD) التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة ترغب 
 أنه تمت المصادقة على حين في. التقرير هذا مناقشات في رؤى وقدمت االستبيان أكملت التي العربية المالية هيئات األوراق

منظمة التعاون ( و UASAاتحاد هيئات األوراق المالية العربية ) من كل أمانات قبل من في هذا التقرير المقدمة المعلومات
 في العمل هذايساهم  أن ويؤمل. المشاركة المؤسسات قبل من المقدمة الردود إلى دقتها تستند (،OECD) االقتصادي والتنمية

 المشترك االهتمام ذوي القضايا بشأن والتعاون الحوار تعزيز على ساعدي وأن ،العربية المالية ألوراقا هيئات بين الخبرات تبادل
منظمة التعاون االقتصادي  عمل في بشكل ناشط يشاركون أيضاً  الذين( UASAاتحاد هيئات األوراق المالية العربية ) ألعضاء
 .المنطقة في( OECD) والتنمية
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 الجزء األول : التعريفات والسياق

 مقدمة

 األموال أو البضائع شراء أو ببيع المتعلقة تعامالتالالعالقة أشكااًل مختلفة وقد تتضمن ما يلي :  ذوياألطراف  تعامالتتتخذ 
 ضمان أو أو استالم الملموسة، أو تقديم غير األصول أو نقل اإليجارات، أو الخدمات أو استالم تقديم أو األصول، أو

منظمة ) مشتركة مشروعات إنشاء أو الديون أو األسهم أو شراء التشغيلية، أو المالية االلتزامات أو تولي المالية، الخدمات
 للعالقات عموماً  الرسمي غير والطابع األعمال مجموعات النتشار ونظراً (. أ2009 (،OECD) التعاون االقتصادي والتنمية

إّن  الخصوص، وجه على. جداً  شائعة تعامالتال من األنواع إّن هذه األوسط وشمال افريقيا، الشرق منطقة في التجارية
 وضع في يكونون قد المساهمين هؤالء أنتتمثل في  مخاوف وتثير كثيرة التردد المسيطر عليها والمساهم الشركة بين تعامالتال

 عالقات وجودو  المنطقة في القابضة والشركات الشركة مجموعات انتشار يثير .منافع السيطرة الخاصة استخراجب يسمح لهم
 . مماثلة اعتبارات فروعها بين تجارية

 الطرفين، لكل من مشروعةال مصلحةال تخدم قد أنها بما الشركة على سلباً  العالقة ذوي األطراف مع تعامالتال كل ال تؤثر
 على تنطوي التي الحرة غير تعامالتال في ذلك، ومع. مجلس اإلدارة أو/  و المساهمين من الالزمة للموافقات خاضعة وتكون

 المساهم إساءة االستخدام من قبل إن خطر مشتركة، مشروعات إنشاء وحتى الملموسة غير األصول ونقل السلع، شراء أو بيع
 هيئات الرقابيةلل ضروري أمر العالقة هو ذوي األطراف بين القائمة تعامالتوال العالقات معرفةإّن  لذلك، ونتيجةً . موجود

 بالمصادقة المتعلقة المتطلبات تشديد إلى بالفعل العالم أنحاء جميع في المراقبون وقد عمد .والمساهمين ومجالس اإلدارة واإلدارة
 . تعامالتال من معينة أنواع منع إلى حتىنها، ع واإلفصاح العالقة ذوياألطراف  تعامالتعلى 

 العالمي األعمال جدول في مهمة قضيةكالعالقة  ذوياألطراف  السهمية وغير السهمية بين تعامالتال مع التعامللقد برز 
 والتنظيمية القانونية األطر أن حين في. السوق في الثقةألحقت ضررًا ب التي البارزة الحاالت بعض بسبب الشركات لحوكمة

 حالياً  المراقبونيدرك  ،نسبياً  قريب وقت حتى مناقشةو  دقيقة لمراجعة تخضع تكن لم العالقة ذوياألطراف  تعامالت تنّظم  التي
 ،وشمال افريقيا األوسط الشرق منطقة في. السوق سالمةالعالقة بالنسبة ل ذوياألطراف  تعامالتتنطوي عليها  التي المخاطر

 من مساهمون عليها سيطري شركات جودبسبب  العالقة ذويغير المشروعة بين األطراف  تعامالتال حدوث خطر يتفاقم
 كما وبسبب ،اإلدارة مجلسالمهام األساسية في و  اإلدارة من كل في ناشطين يكونون ما غالباً  نذيال الحكومي أو الخاص القطاع
 . المنطقة أنحاء جميع في وتكتلية هيكليات قابضة وجود

 في وال سيما ،من الناحية االقتصادية مفيدة العالقة ذوياألطراف  تعامالتقد تكون  جهة، من أنه المنطقة في المراقبون يدرك
 الملكية سياق في أنه أيضاً  المفهوم من أخرى، جهة من. لألسواق بديل بمثابة تكون أن هايمكن حيث الشركات مجموعات سياق

 يتمثل في جدياً  خطراً  العالقة ذوياألطراف  تعامالت تشكل الخصوص، وجه على في منطقة الشركة األوسط وشمال افريقيا
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. اإلدارة وحتى اإلدارة مجلس وأعضاءالمسيطرين  المساهمين ذلك في بما الشركة، في المطلعين قبل من إساءة استعمال السلطة
 المركزة الملكية مشهد في النظر يتطلب العالقة ذوياألطراف  تعامالت أنواع جميع مع للتعامل تنظيمي إطار إن إنشاء

 حماية في قوي جهة، من النظام، أن ضمان أجل من السياسات تبادالت في النظر يتطلب كما. عام بشكل وممارسات الحوكمة
 في الشركات التي ترغب أوفي البورصة  المدرجة للشركات ضرورية غير أعباء يخلق ال أخرى، جهة ومن المساهمين، حقوق

 . المال رأس أسواق إلى الوصول

 إنما مع ،العالقة ذوياألطراف  تعامالتب لسماحاشتمل على ا المنطقة في الدول معظم في التنظيمي النهج إن عامة، بصورة
. الشركات أصول تهريب خالل من المساهمين من قبل االستخداماساءة  خطر لتقليل مصممة ومصادقة مراجعة آليات فرض

 ومجلس المساهمين موافقات من مزيجآلية شتتمل على الحصول على البلدان في منطقة الشرق األةسط وشمال افريقيا  اعتمدت
 وخالفاً  ذلك، ومع. العالقة ذوياألطراف  تعامالتعلى  هيئات الرقابيةال موافقات حتى - الحاالت بعض فيو  - دارةاإل

 اإلدارة مجلس أعضاء إلى قروضال مثل العالقة ذوياألطراف  تعامالت من معينة أنواعفإن  ،عالمياً  شائعةال للممارسة
ما، غالبًا ما تخضع  حد إلى وخالفًا لالتجاهات العالمية ذلك، إلى باإلضافة. بصورة عامة محظورة غير التنفيذيين والمسؤولين
 . مجلس اإلدارة وليس المساهمين،إلى موافقة ومراجعة ا المنطقةالعالقة في  ذوياألطراف  تعامالت

 كونت ما غالباً  لقد تبين أن مجالس إدارات الشركات تتحمل مسؤولية المصادقة على تعامالت األطراف ذوي العالقة، حيث
الشكل  في موضح هو كما ،بما أنه مهمة نقطة تشّكل هذه المسألة. الشركة سياسة تضارب المصالح في تحديد عن مسؤولة
 الشركات بين أو اإلدارة مجلس أعضاء مع هي المنطقة في شيوعاً  األكثر العالقة ذوياألطراف  تعامالت أدناه، 1 رقم البياني

 ،هيئات الرقابيةال بحسب ،المنطقة في العالقة ذوياألطراف  تعامالتل شيوعاً  األكثر الثاني المصدر إنّ  .المجموعة نفس في
 القطاع في سواء ،ومجموعات الشركات القابضة الشركات وجود مع يتسق ما المجموعة، نفس في الشركات بين تعامالتهو ال

 .(أدناه 1 رقم الشكل البياني راجع) العام والقطاع الخاص

 

 

 

 

 

 فريقيا أفي منطقة الشرق األوسط وشمال  طبيعة تعامالت األطراف ذوي العالقة. 1 رقم الشكل البياني
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 (UASAستبيان، اتحاد هيئات األوراق المالية العربية )االالمصدر : جمع الردود على 

 العالقة" ذي"الطرف  تعريف

اعتبارهم على  يمكن الذين األشخاص أو الجهات تحديد في العالقة ذوي األطراف تعامالت ورصد لتحديد االنطالق تتمثل نقطة
منظمة التعاون  مبادئ لتطبيق (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منهجيةتشير ". عالقة ذويطرف " أنهم

 فيه بما واسعاً  يكون أن يجب" عالقةال ذو طرفال" تعريف أن إلى( في مجال إدارة الشركات OECD) االقتصادي والتنمية
 وأن بسهولةتجنبه  وأال يمكن  محتملة، بإساءة استخدام سلطة حقيقياً  خطراً  تشكل التي البلد في تعامالتال أنواع ليشمل الكفاية
 وغير باشرةقد تمارس سيطرة  التي األطراف جميع االعتبار في" عالقةال ذو طرفال" تعريفيجب أن يأخذ . بفعالية تنفيذه يمكن
 . معين تعامالت سياق في مباشرة

 نطاق على مقبول تعريف (IAS 24) 24 رقم لمحاسبةالدولي ل معيارال وعلى وجه الخصوص ،للمحاسبة الدولية المعاييرتحدد 
 ،24 رقم الدولي للمحاسبة يّوفر المعيار. األطراف هذه مع تعامالتال عن اإلفصاح ينبغي وكيف العالقة ذوي ألطرافل واسع

 إلى يشبه ، وهوعالمياً  واسع نطاق على قبوله تم العالقة ذوي ألطرافل تعريف ،2009 عام فيالذي تمت إعادة إصداره أخيرًا 
 إّن التعريف الذي يعطيه المعيار. (US GAAP) عموماً  المقبولةاألمريكية  ةيالمحاسب مبادئال مثل األخرى المعايير كبير حد

المعايير الدولية للمحاسبة هي  بما أنّ  مهم أدناه، 1 رقم اإلطار في والملخص العالقة، ذوي ألطرافل 24 رقم الدولي للمحاسبة
من  قليل عدد باستثناء) منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا في الدول معظم البورصة في في المدرجة اإلبالغ للشركات معيار
 .(السعودية مثل الدول

 بحسب المعايير الدولية للمحاسبة العالقة: تعريف الطرف ذو  1طار رقم اإل

 غيره
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 الطرف ذو العالقة بمنشأة معدة للتقارير على النحو التالي : 24يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 

 الطرف الذي يقوم بما يلي، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خالل وسيط واحد أو أكثر :  ( أ
 منشأةأم أو  منشأةلتقارير )بما في ذلك شركة قابضة أو المعدة ل للمنشأةيسيطر أو تحت سيطرة ، أو تحت سيطرة مشتركة  -

 ( ؛منشأة زميلةأو  زميلةتابعة أو 
 ؛ أو مما يعطيه حق التأثير الهام على المنشأة لتقاريرامعدة  له نصيب في المنشأة -
 لتقارير ؛له سيطرة مشتركة على المنشأة معدة ا -

 المشتركة" ؛ والمشاريع الزميلة المنشآت"االستثمارات في  28للمعيار  وفقاً لتقارير امعدة كان الطرف شركة شقيقة للمنشأة  ( ب
 ؛شريك له لتقارير امعدة كان الطرف مشروع مشترك والمنشأة  ( ت
 ؛ أو شركتها األم لتقاريرلمعدة ال في اإلدارة العليا في المنشأة أساسياً  كان الطرف عضواً  ( ث
 )ث( أعاله ؛أو  )أ(ليه في البند إإذا كان الطرف ذو العالقة عضوًا قريبًا لعائلة شخص مشار  ( ج
بما يملكونه  )ج(أو  )ث(كان الطرف ذو العالقة منشأة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام ألشخاص من الفقرة  ( ح

 خدمة انتهاء بعد ما منافع خطة بمثابة المنشأةشأة ؛ أو في هذه المن من قوة تصويت هامة بشكل مباشر أو غير مباشر
 لتقارير.المعدة لعالقة بالمنشأة  ذوي منشأة أو التقارير، معدة المنشأة في إما العاملين،

 عالقة : ذوي أطرافاً  التالية األطراف تعد ال المعيار، هذا سياق في
بغض النظر عن تعريف "الطرف ذو العالقة"  مشتركًا، الرئيسين، اإلدارة موظفي من غيره أو مديرًا، لهما أن لمجرد منشأتان ( أ

 أعاله ؛
 مشترك ؛ مشروع على السيطرة يتقاسمان أنهما لمجرد مشاركان ( ب
 التمويل واالتحادات العمالية والمرافق العامة واألقسام والجهات الحكومية ؛ مقدمو ( ت
 مع العادية لتعامالتها نتيجة فقط للتقارير، المعدة المنشأة على همم تأثير أو مشتركة أو كاملة سيطرة لها تكون األطراف التي ال ( ث

 بها( ؛ الخاصة القرارات اتخاذ عملية في يساهمون أنهم أو المنشأة تصرف حرية على تأثير لها كان ولو المنشأة )حتى
 االعتماد بسبب - فقط – أعمالها من كبير بحجم المنشأة معه تتعامل عام وكيل أو موزع، أو امتياز، مانح أو مورد، عميل، أو ( ج

 ذلك. عن الناتج االقتصادي
 . 2014تموز / يوليو  1(، IAS 24( )http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias24) 24المصدر : المعيار الدولي للمحاسبة رقم 

 

 هذا على األوسط وشمال افريقيا الشرق منطقة في العالقة ذوي األطراف مع تعامالتال الوطنية بشأن التوجيهية تستند المبادئ
 في البورصة المدرجةفي الشركات  الحكومة وملكية العائالت وملكية المركزة الملكية تفرضها التي معترفًة بالتعقيدات التعريف،

 في الواردة العالقة ذوي األطراف تعريفات أنّ  حين في. ألوسط وشمال افريقيافي البورصة في منطقة الشرق ا المدرجة غير

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias24
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ة األساسي إال أن نيتها التعريف، هذا عن تختلف الشرق األوسط وشمال افريقيا نطقةم بلدانالخاصة ب الوطنية واألنظمة القوانين
 . المنطقة في الشركات لطبيعة تعريف تفصيل بهدف بعين االعتبار التنظيمي والسياق الوطنية الملكية أخذ تشتمل على

 من اً خليط في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا القرار صناع اعتمد ،العالقة ذوياألطراف  تعامالت وتنظيم لتحديد
 التي االستقصائية الدراسة نتائج وتظهر. الشركات بإدارة المتعلقة واألنظمة والدولية المحلية المحاسبية والمعايير التشريعات

لوائح  دول 7 في حين تستخدم الشركات، قانون تستخدم بصورة أساسية دولة 15 أصل من 10 أن التقرير هذا ألغراض أجريت
 الجزائر تعتمد المثال، سبيل على. العالقة ذوياألطراف  تعامالت لتحديد المحاسبة معايير دول 4و الشركات حوكمةوقواعد 
 قانون وتونس العراق يستخدم حين في ،العالقة ذوي األطراف تعامالت لتحديد الشركات قانون على حصراً  وليبيا ولبنان

 األردن مثل بلداناً  فإن لمحاسبة،الدولية ل معاييرال إلى باإلضافة. المحلية ةالمحلية للمحاسب معاييرال إلى باإلضافة الشركات
 الشركات قواعد حوكمةالوطنية بشأن  الوائح من كل وقطر عمانتستخدم  .الشركات قواعد حوكمةبشأن  لوائح تستخدم والكويت
 . دولةبحسب كل  تعريف األطراف ذوي العالقة أدناه 2 رقم الشكل البيانيويّوفر . الشركات وقانون

 العالقة  تعريف األطراف ذوي:  2 رقم الشكل البياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 (UASAهيئات األوراق المالية العربية )المصدر : جمع الردود على االستبيان، اتحاد 

 العالقة ذوي األطراف كيفية تعريف على تؤثر التي واألنظمة للقوانين متعددة مصادر على الضوء أعاله الشكل البيانييسلط 
 على المالحظة هذه تؤكد. بينها تعامالتال وشروط عن وجودها وغيرهم من األطراف والمساهمين إبالغ المنظم كيف وبالتالي
 بعض االختالفات بين بما أنه يمكن مالحظة العالقة، ذوياألطراف  تعامالتالتعريفات الوطنية ل اتساق ضمان إلى الحاجة
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 مهم هو إن االتساق. الشركات حوكمة ولوائح وقواعد الشركات قانون أحكام بين منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا في الدول
لوائح وقواعد  أو الشركات قانون اإلدراج أو متطلبات مؤخراً  عدلت قد المنطقة في الدول من عدداً  أن إلى بالنظر بشكل خاص

 بشأن الجديدة األحكام من عدداً  المثال، سبيل على الكويت في الشركات قانون أدخل تنقيح. الشركات الخاصة بها حوكمة
 . أدناه استكشافه مواصلة سيتم العالقة واإلفصاح عنها، كما ذوياألطراف  تعامالتعلى  المصادقة

  الشركات قواعد حوكمةو  لوائح دور

 أساس على هيئات الرقابيةال قبل من هابعضه تم إدخال أن في المنطقة في الشركات حوكمةلوائح وقواعد  طبيعةتختلف 
لوائح  تم إدخال حيث وقطر، السعودية مثل بلدان في. األخرى طوعية لوائحفي حين ال تزال بعض ال ،"اإلذعان أو التوضيح"

 تعامالتب المتعلقة للقواعد الرئيسي المصدر لوائحتشّكل هذه ال ،(2)الهيئات الرقابية قبل من الشركات حوكمةب خاصة جديدة
 تّوفر المثال، سبيل على. واإلفصاح المصادقة وعمليات ،العالقة ذوي األطراف تعريف ذلك في بما ،العالقة ذوياألطراف 

على  الشخص يعتبر ،للوائح وفقاً . عالقة ذي طرف عتبري   لمن مفصالً  تعريفاً  الشركات حوكمة المتعلقة بقواعداللوائح القطرية 
من  عضو( ب لها ؛ أو تابعة شركةأي  أو الشركة إدارة مجلس في عضو( أ: " هي أو هو كان إذا عالقة ذي طرف أنه

 أي أو الشركة في التصويت حقوق من أكثر أو ٪ 10 يتحكم بنسبة أو لكتيم( ج للشركة ؛ أو العليا التنفيذية اإلدارة أعضاء
 أي ؛ أو ج(( أعاله، (جو )ب( و ) )أ( البنود في المذكورين الطبيعيين شخاصمن األ أقارب أي( د التابعة ؛ أو شركاتها من

 حقوق من أكثر أو ٪ 20 باإلنفراد أو باالتحادأعاله ( د) إلى( أ) البنود في المذكورون نالطبيعيو  األشخاص فيها يملك شركة
 أم شركة أو تابعة شركة أو أنه الشركة، هذه في والمدير العام والموظفون المسؤولون أعضاء مجلس اإلدارة( خ أو ؛ التصويت

 . الشركات حوكمةب لوائح بلدان أخرى تتعلق في مماثلة أحكام وتوجد(. QFMA، 2009) هيئة قطر لألسواق المالية  "لشركةل

 في العالقة ذوياألطراف  تعامالت لمعالجة شمولية األكثر وربما قدمالنظام األ العمانية الشركات حوكمةلوائح وقواعد تتضمن 
 في الماضية 12 ـال األشهر في أعضاء مجلس إدارة: " التالي النحو على العالقة ذوي األطراف الوائحوتعّرف هذه . المنطقة
 شخص أي ؛ الشركة في موظف أي أو عام مدير أو تنفيذي رئيس زميلة : شركة أو تابعة شركة أو األم الشركة أو الشركة
 الزميلة ؛ الشركة أو التابعة الشركات أو األم الشركة أو الشركة في التصويت حقوق من أكثر أو ٪ 10 على يسيطر أو يمتلك
 واألزواج والبنات واألبناء اآلباء ويشمل( 1،2،3) البنود بموجب على النحو المذكور شخص طبيعي مرتبط بأي شخص أي

 شخص أيمرتبط ب شخص أي ؛ باإلنفراد أو باالتحاد التصويت حق من األقل على ٪25 بـ التحكم يتم حيث التجارية والهيئات
 الزميلة والشركات التابعة والشركات األم الشركة ذلك ويشمل. أعاله 1،2،3على النحو المذكور بموجب البنود  اعتباري

 حق من ٪ 25 عن يقل الما  فردي بشكل يمتلكون حيث التجارية والهيئات الشركات هذه وموظفي وأعضاء مجلس إدارة
 .(Oman CMA، 2002 عمانالهيئة العامة لسوق المال في ") التصويت

                                                           
2
 .الحكومية غير والمنظمات الخاص القطاع من المصلحة أصحاب قبل من وضعها تم حيث ولبنان تونس مثالا  ذلك عكسعلى   
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 الجزء الثاني : حماية حقوق المساهمين

 التقّدم في مجال حماية حقوق أقلية المساهمين

 المالية الخاصة بها األوراق اإلدارة وقوانين الشركات لوائح على تعديالت العربي العالم بلدان أجرت الماضي، العقد مدى على
التي تنطبق  اإلدارة، لوائح في حالياً  الرئيسية المساهمين حمايات من عدد وتتم تغطية. أقلية المساهمين حقوق حماية أجل من

 لحماية المتخذة من قبلها التدابير توضيح الشركات على ما يفرض بالتالي التوضيح"،"اإلذعان أو  نصفها تقريبًا على أساس
حاليًا، تنظر السعودية واإلمارات . الشركات قانون في الواردة المساهمين حماية تعزيز أيضاً  ويتم. المساهمين حقوق أقلية

 . الشركات وغيرها من بلدان المنطقة في تنقيح قانون

 للمناقشة قراراتوطرح ال العمومية الجمعيات إلى عقد دعوةبال المساهمين حاليًا ألقلية تسمح الدول معظم أن وعلى الرغم من
 ضوء في كافية غير التدابير هذه إال أنه غالبًا ما يتبين أنّ  األخرى، الطرق من عدد فيالقرارات  صنع عملية في والمشاركة

 استخدامإن عدم . البسيطة األغلبية بتصويت القرارات اعتماد يتم عندما وخصوصاً  المنطقة، في السائدة المركزة الملكية هياكل
 إال أنه التراكمي التصويتيوصى ب حيث) السعودية في الشركات وبعض ليبيا مثل البلدان بعض في التراكمي التصويت أنظمة
منظمة التعاون حديث أجرته  استعراض أبرز. المساهمينأقلية  حقوق على سلباً  ؤثرقد ي ،(هيئة سوق المال قبل من ملزم غير

 2 رقم اإلطار في تم تلخيصها المتبقية، التحديات من عدداً  المساهمين حقوق لحماية القانونية ألطرل االقتصادي والتنمية
 .(3)أدناه

                                                           
3
 تم تنقيح بعض من هذه األحكام خالل السنوات الثالث الماضية منذ إجراء الدراسة االستقصائية، إال أن معظمها ال يزال صالحاا.  
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 : األحكام المتعلقة بحماية حقوق المساهمين 2 رقم اإلطار

 معيةالج اجتماعات في والتصويت المشاركة في الحق للمساهمين المنطقة في البلدان معظم عن حجم ملكيتهم، في ربغض النظ 
وي شترط ان يمتلك  السنوية الجمعيات العمومية في للمشاركة عتبة تحديدب للشركات سمحي   ،تونس في إال أنه. العمومية
 العمومية ؛ اجتماعات الجمعية في والتصويت للمشاركة أسهم 20 ما ال يقل عن السعودية في نو المساهم

 عمومية جمعية عقد لكبار المساهمين أن يطلبوا أيضاً  يحق. يوماً  30 و 14 بين ما المساهمين باجتماعات تتراوح مدة اإلشعار 
و ٪  3 حيث تكفي نسب والمغرب والسعودية تونس من جداً  كبير بشكل بذلك للقيام الضرورية الملكية تختلف كتلة. عادية غير
أغلبية األسهم  من٪  25 و٪  30 ت طلب حيث وسوريا، اإلمارات وصواًل إلى التوالي، على المال رأس من٪  10و  ٪ 5

 المتداولة ؛
  ًتوجد فئات وتونس، والمغرب مصر مثل دول عدة في. المنطقة في مبدأ صوت واحد للسهم الواحد هو النظام المقبول عموما 

 ويت ؛األسهم التي ال تحمل حق التص وكذلك األسهم المتعددة،
 ،التصويت إال أنّ  في جميع بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، يحق للمساهمين من حيث المبدأ التصويت بالوكالة 

 إن تونس، وفي البريد، طريق عن والتصويت اإللكتروني التصويت قبول يتم المغرب، في. نسبياً  نادراً  يزال ال اإللكتروني
 في للشركات طوعي خيار أيضاً  هو اإللكتروني التصويتإّن . البريد طريق عن التصويتب للمساهمين سماحملزمة بال الشركات
 ؛السعودية 

 العمومية الجمعية اجتماعات في تمت مناقشتها التي المسائل جميع على التصويت في الحقب نيتمتع المساهمو  عامة، بصفة .
صدار ،أعضاء مجلس اإلدارة وعزل تعيين مثل الرئيسية، القراراتتخضع عادًة   النظام على تعديالتالو  اإلضافي المال رأس وا 

 ؛ الداخليين المدققين وعزل تعيين على التصويت للمساهمين يمكن الجزائر في فقط. المساهمين موافقة إلى األساسي
 إن  الجزائر، في. العامة اجتماعات الجمعية أعمال جدول على بنود بإدراج ي سمح للمساهمين ملكيتهم، حجم بغض النظر عن

 جدول على بنود لوضع عتبةتتراوح ال عامة، بصفة. الشركات حوكمةلوائح وقواعد به بموجب  يوصى ولكن إلزامياً  ذلك ليس
 ؛ (السعوديةو  ومصر واإلمارات المغرب على سبيل المثال،) المال رأس من ٪ 10-5 بين العامة الجمعية اجتماعأعمال 

 مثل البلدان من قليل عدد فقط في ذلك، ومع. المنطقة في مقبول يبدو أنه األرباح توزيع على التصويت المساهمين في إّن حق 
 .(يوماً  30 أقصاها فترة ضمن) ألنصبة األرباح على الدفع المنتظم التشريعات تنص واإلمارات، مصر

 .2011(، OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالمصدر : 

مكافأة المسؤولين بالمصادقة على  يتعلق في ما سيما وال المساهمين في المنطقة، لم يبدأ النظر في حقوق ذلك، إلى باإلضافة
تشاورية  على أي سياسة المنطقة في دولةلم توافق أي  التقرير، هذا نشر وقت في. حالياً إال  اإلدارة مجلس ومكافأة التنفيذيين

 على الدول من عدد في اآلن شائع كما هو "،على مكافأة المسؤولين التنفيذيينحق المساهمين في التصويت ل"أو إلزامية 
 عام حد يزال الأن ذلك  ؛ إال الشركة دخل من ٪ 10 مكافأة اإلدارة بـ السعودية مثل الدول من قليل عدديحّد . الصعيد العالمي

 اإلدارة مجلسمكافأة و  مكافأة المسؤولين التنفيذيين من لحدإلى ا المنطقة في األخرى هيئات الرقابيةال من عدد سعى وقد. تماماً 
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بشأن  ممارساتال الستعراض هام موضوع اعتباره المكافأة بمثابة يمكن أنه من الرغم على. الخاص القطاع من والقى احتجاج
 عن وبيانات معايير وجود لعدم نظراً  التقرير هذا في واضح بشكل يتم التطرق إليها ال ،العالقة ذوياألطراف  تعامالت
 .المجال هذا في الشركات ممارسات
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 نهج إجراءات المصادقة

 التنظيمية وتختلف النهج المساهمين حقوق بحماية مسألة أساسية متعلقة العالقة ذوياألطراف  تعامالتومصادقة  تبقى مراجعة
في منطقة الشرق األوسط  الدول معظم في. عالمياً  جداً  واسع نطاق على العالقة ذوياألطراف  تعامالتللمصادقات على 

 المصلحة على الحفاظ بهدف العالقة ذوياألطراف  تعامالتب المتعلقة القرارات اتخاذ عن المسؤول هو المجلس وشمال افريقيا،
يبدو أّن  األوسط وشمال افريقيا، الشرق منطقة في(. 2014(، OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) للشركة الفضلى

 يعكس هذا(. أدناه 3 رقم الشكل البياني راجع) شيوعاً  األكثر تبقى المساهمين ما أّن مراجعة ومصادقة بقدر الممارسات مختلفة
ما يجعل مصادقات  اإلدارة مجلس أعضاء مع المنطقة في العالقة ذوياألطراف  تعامالت غالبية أنه يتم تنفيذ حقيقة النهج

 اإلدارة مجلس أعضاء إلشراك شرط وجود عدم أساساً  ذلك في بما األسباب، من لعدد فعالة غير مجلس اإلدارة الموافقة
 المنطقة في باستقالل مجلس اإلدارة المتعلقة والتحديات العالقة ذوياألطراف  تعامالت على عملية المصادقة في المستقلين

 . عام بشكل

المتعلقة  المناقشات في المشاركة عن االمتناع غير المحايدين اإلدارة مجلس أعضاء من المراقبون قد يطلب المبدأ، حيث من
 إدارة مجلس عضو من قبل المناقشة هذهقد أن تتم قيادة  أو/  و( الدول من عدد بالفعل في الحال هو كما) معينة بمعاملة
 مجالس في يكونون أعضاء ما غالباً  المسيطرين المساهمين أن إلى بالنظر تحدياً  ذلك يكون قد العملية، الممارسة في. مستقل

لى أن واجبات . المنطقة في غير محددة بالشكل المناسب( الوالء واجبو  األمانة اجبو  أي) أعضاء مجلس اإلدارة اإلدارة وا 
 اإلدارة مجلس مهام تحديد يتم ال الخصوص، وجه على وليبيا وسوريا والعراق الجزائر في أنهت الدراسة االستقصائية وكشف

 العالقة والسيطرة عليها. ذوياألطراف  تعامالت رصد لتسه بطريقة
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 المناسبة غير العالقة ذوي األطراف تعامالت من المساهمين حماية طرق:  3 رقم الشكل البياني

 
 (UASAالمصدر : جمع الردود على االستبيان، اتحاد هيئات األوراق المالية العربية )

شتراك الجهات الحكومية ا العالقة في العالم العربي ذوياألطراف  تعامالتاألخرى ألنظمة المصادقة على  الميزاتمن بين 
 ذوياألطراف  تعامالت مراجعة متت العراق، في المثال، سبيل على. المصادقة عملية في )هيئات الرقابة في أغلب األحيان(

 الشركات في العالقة ذوياألطراف  تعامالت مراجعة تمت األردن، في. العراقية المالية االوراق هيئة قبل من مباشرةً  العالقة
 في الشركات مراقبة دائرة قبل من للدولة المملوكة الشركاتفي و  ،األردنية المالية األوراق هيئة قبل منفي البورصة  المدرجة

 .التأمين هيئة قبل من التأمين شركاتفي و  المركزي، البنك قبل من المصارف فيو  والتجارة، الصناعة وزارة

العالقة في المنطقة ال تأخذ في  ذوياألطراف  تعامالتأخيرًا، تّسلط ردود االستبيان الضوء على أّن إجراءات المصادقة على 
إجراء  نفس في العالقة ذوياألطراف  تعامالت جميع يضع السائد النهج ذلك، ييدو أن من بدالً . النسبية االعتبار معايير

 جميع يخضع النهج هذا أن حين في. الخصائص من غيرها أو النسبية أهميتها عن النظر المراجعة والمصادقة، بغض
ينطوي على  إال أنه قد اإلدارة، مجلس أو المساهمين من قبل شامل إلى تدقيق ي فترض أنه العالقة ذوياألطراف  تعامالت

 المتكررة وغير المتكررة تعامالتال بين التفريق إن عدم. المخاطر عالية تعامالتال على المصادقة خطر عدم لفت نظر هيئات
 للتفريق لالهتمام مثير نهجاً  اعتمدت سنغافورة وقد. على الصعيد االقتصادي األهم تعامالتال يستهدف ال نهج إلى أيضاً  يؤدي
 المساهمين من للحصول على تفويض لسعيفي البورصة ا المدرجة حيث يمكن للشركات المتكررة وغير المتكررة تعامالتبين ال

منظمة التعاون االقتصادي ) اليومية الضرورية لعملياتها تعامالتال أو التداول أو المتعلقة باإليرادات المتكررة تعامالتبالنسبة لل
 أ(.2009(، OECD) والتنمية
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 الجمعية بين مراجعة ومراقبة تجمع ما غالباً  المنطقة في العالقة ذوياألطراف  تعامالتللمصادقة على  الفعليةإّن اآلليات 
 أجل من. أخرى معالمو  ذي العالقة الطرف وطبيعة المعاملة حجم على اعتماداً  ،أو لجنة التدقيق دارةاإل مجلسأو  العمومية
 على ينص الذي العماني الشركات حوكمة قانون من مقتطفات 3 رقم اإلطار يعرض ،المصادقة إجراءات تعقيد مدى توضيح

 اآلليات، هذهيتم استكشاف . عالقة ذويمع أطراف  تعامالتإبرام  في الراغبة للشركات المختلفة الرقابة وخيارات آليات من عدد
 األقسام في المستقلين الحسابات ومدققي اإلدارة مجلس أعضاء ومشاركة والمساهمين اإلدارة مجلسمصادقات  ذلك في بما

 .التالية
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 العالقة ذوياألطراف  تعامالت. النظام العماني للمصادقة على 3 رقم اإلطار

 ذويغير المشروعة بين األطراف  تعامالتبالمصادقة على ال الخاصة القواعد تحديد في جداً  شاملة العمانية الشركات حوكمةقواعد إّن 
 مع تعامالتال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة أي ليس له العالقة ذيعلى أن الطرف  الوائح تنّص . عنها وتطبيقها واإلفصاح العالقة
 :  يلي ما بموجب إال الشركة

 نع العمومية الجمعية يتم إبالغ. عالقة ذي طرف إلى تعود تفاضلية ميزة أي دون العادية األعمال سياق في العادية تعامالتوال العقود -
 يتم إجراؤها التي الروتينية تعامالتال العادية المعاملة تعني. عام كل، لفعل سابق متصل بهعلى أساس مبدأ الفعل الالحق  تعامالتال هذه
  ؛ (الشركة هدف بلوغ عدم إلى تعامالتال هذه مثل قد يؤدي عدم وجود) الشركة أهداف تحقيق أجل من منتظم أساس على
 3 عن يقل ال ما وتقييم على الحصول بعد المحدودة العطاءات أو المفتوحة العطاءاتلتقديم  ةشفاف طريقة خالل منالمبرمة  العقود -

 هذه نع العمومية الجمعية يتم إبالغ. عطاء أفضل اختيار يتم. التدقيق لجنة قبل من المقررة التوجيهية للمبادئ وفقاً  مستقلة عروض
 ؛ عام كل الفعل الالحق، أساس على تعامالتال
 دليل في المحددة النقدية حدودضمن ال صغيرةال قيمةال ذوي تعامالتال حالة في التدقيق لجنة الموافق عليه من قبل اإلجراء خالل من -

  ؛ لشركةالخاص با المشتريات
 :  يلي ما ينطبق. التدقيق لجنة قبل منالواجبة  توصيةال بعد للشركة العمومية الجمعية الجتماع مسبقةال موافقةال خالل من -

 طبيعةو  ؛ الطرف ذو العالقة اسم:  التالية التفاصيل مسبقةال موافقتهم على الحصول لغرض المساهمين إلى شعاريجب أن يتضمن اإل
 حالة في. صلة ذوي أخرى معلومات أيو  ؛ المقترح الترتيب صالحية وفترة ؛المعاملة  قيمةو  ؛المعاملة  في الطرف هذا مصلحة ومدى
 . تعامالتال شروط مالءمة مدى حول اإلدارة ومجلس التدقيق لجنة قبل من وبيان مستقل تقييم إجراء ينبغي األصول، بيع أو شراء

 لكل صريحة موافقةال كونت أن ينبغي. عامة طبيعة ذوي الموافقةتكون  أال يجب. المعاملة تنفيذ في لبدءقبل ا موافقةال على الحصول يجب
 . التصويت في لمشاركةا غير المحايد للطرف ذي العالقة يسمح ال. الكاملة محددةال تفاصيلال مع معاملة

 من بيانال مع لجمعية العموميةالسنوي ل جتماعاالب شعاراإل من كجزء المساهمين جميعإلى  المعاملة لشروط الكاملة التفاصيل ترسل
 يجب التالية، السنة خالل. معنية الشركة مساهمي مصالح طالما أنّ  ومعقولة عادلة المعاملة أنب( عالقةال ذو طرفغير ال) اإلدارة مجلس
 . العقد بموجب عالقةال ذي طرفال مسؤوليات أداء حسن اإلبالغ عن المدققين على

على النحو المنصوص عليه بموجب المعايير  إضافية أحكام أيضاً  تطبق. شاملة تليس أعاله المذكورة التوجيهية والمبادئ القواعدإّن 
 على سلباً  ؤثرت ولن باطلة عتبرت   التوجيهية المبادئ هذه كمعاملة تنته أي أن على الوائح نصت ذلك، إلى وباإلضافة. الدولية للمحاسبة

 المترتبة على ذلك. األضرار ( العالقةذوييتحمل الطرف )األطراف( ذو ). المساهمين

 .25-19، المواد Oman CMA، 2002المصدر : الهيئة العامة لسوق المال في عمان 
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العالقة، وينّص هذا النظام على  ذوياألطراف  تعامالتالمصادقة على  إلجراءات لالهتمام مثيراً مثااًل  اإليطالي يقّدم النظام
على أي  إجراء عام وينطبق. للمعاملة النسبية األهمية على اعتماداً  العالقة، ذوياألطراف  تعامالت على للمصادقة طريقين

 تعتبر التي تعامالتال على تنطبق التي اإلجراءات من مزيد مع الصغيرة، تعامالتال غير العالقة ذويمعاملة بين األطراف 
المدرجة في  اإليطالية الشركات ملكية سياق في التشابه بسبب المناقشة هذه ألغراض اإليطالي المثال اختيار تم وقد. مهمة

 أعضاء مجلس اإلدارة إشراك بسبب أيضاً  ولكن ،(الخ الشركات، مجموعات واستخدام المركزة، الملكية ذلك في بما) البورصة
 تعامالتالخاصة بالمصادقات على  اإلجراءات أدناه 4 رقم اإلطار يلخص .عملية المصادقة في والمدققين والمساهمين
 إيطاليا. العالقة في ذوياألطراف 
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 يطالياإالعالقة في  ذوياألطراف  تعامالت: المصادقة على  4 رقم اإلطار

. للمعاملة النسبية األهمية على عتماداً العالقةـ ا ذوياألطراف  تعامالتإجراء من بين إجرائين للمصادقة على في ايطاليا، ينبغي اتباع 
عندما  إضافية متطلبات في حين ينبغي اتباع الصغيرة، تعامالتال العالقة غير ذويعلى أي معاملة بين األطراف  عام إجراء وينطبق

 (. خاص إجراء) تكون المعاملة بين األطراف مهمة

أعضاء  غالبية تضم محايدينأعضاء مجلس إدارة  لجنة تعطي أن ،النسبية األهمية عتبة تحت التي هي تعامالتلل العام اإلجراءيتطلب 
 مسؤولةال لهيئةملزم تجاه ا غير اللجنة رأي إن .األساسي عدلها وبشأن إبرام المعاملة في الشركة مصلحة رأيها بشأن مستقلين، مجلس إدارة

 الرأي هذا كان إذا ذلك، ومع. اإلدارة مجلس أو التنفيذي الرئيس كان سواء - العالقة ذويعن المصادقة على المعاملة بين األطراف 
 . الفصلي التقرير في المعاملة عن اإلفصاح يجب سلبي،

 أعضاء مجلس اإلدارة من لجنة إشراك يجب. مهمة تكون المعاملة بين األطراف عندما أقوى المستقلينإن مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة 
تتمتع . ويحق لهم أن يعطوا رأيهم التنفيذيين المديرين من كافية معلومات على يجب أن يحصلوا:  المفاوضات في والمحايدين المستقلين

 بناءً  كله مجلسال قبل من العالقة ذويالمهمة بين األطراف  تعامالتالمصادقة على ال تتم أن يجب. معينة معاملة على الفيتو حقب اللجنة
 . مستقلين عضاء مجلس إدارةأتضم  لجنة من مواتية مشورة على

للجمعية  اجتماع يتم عقد أن على المستقلين،السلبي ألعضاء مجلس اإلدارة  الرأي من الرغم على معينة إبرام معاملة لشركاتيحق ل
 العالقة ذويإبرام معاملة بين األطراف  للشركات يحق أخرى، وبعبارة. على هذه المعاملة المحايدين المساهمين أغلبية العمومية يصادق فيه

 المحايدين المساهمين أنّ  طالما ،المحايدين المساهمين أغلبيةصوت ضدها و  سلبي رأي المستقلين أعطى بشأنها أعضاء مجلس اإلدارة
 (. الشركة ميثاق في كان ذلك محدداً  إذا أقل، أو) سهماأل من المئة في 10 من أقل معا   يشكلون االجتماع فيالممثلين 

( محاماة مكتب أو استثماري بنك مثل) مستقلين خبراء مشورة على الحصولبإعطاء رأيها  المكلفة للجنةيحق  ،من اإلجرائين كل إطار في
 سنوية يزانيةم العالقة، قد حدد النظام الداخلي ذويغير المهمة بين األطراف  تعامالتبالنسبة لل. الشركة نفقة على الخاص من اختيارها

 .الخارجية المشورة لهذه

 . Bianchi et al ،2014المصدر : بيانشي وغيره 

 مصادقة المساهمين

العالقة في منطقة الشرق األوسط  ذوياألطراف  تعامالتتبقى مصادقة المساهمين الطريقة األكثر انتشارًا للمصادقة على 
يتم استخدام مصادقات  ال لالهتمام أنه والمثيرمشمولة بالدراسة االستقصائية تفرضها.  دولة 11وشمال افريقيا، حيث أن 

 المتعلقة بكيفية الترتيبات وتختلف. فقط المعينة تعامالتلل أو لمصادقات مجلس اإلدارة مكمل كعنصر المنطقة في المساهمين
 التدقيق وهيئة اإلدارة مجلس يتعين على المثال، سبيل على تونس في. وهيئات اإلدارة المشاركة تماس مصادقات المساهمينال

معاملة معينة  على المصادقة ينبغي كان إذا ما يقرر أن يمكنه الذي السنوي العمومية الجمعية إلى اجتماع خاصة تقارير تقديم
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 العالقة إلى مصادقة المساهمين ذوياألطراف  تعامالتتخضع  ولبنان، والمغرب الكويت في. العالقة ذويبين األطراف 
 . يعادلها ما أو التدقيق لجنة قبل من مراجعتها أيضاً  وينبغي

يتم  حيث العالمية، االتجاهات عن الشيء بعض يختلف المنطقة أنحاء جميع في المساهمين مصادقة على الكبير إن االعتماد
 مصادقات عادًة استخدام يتم. المصادقة من قبل المجلس إلجراء مكمل أو كبديل البلدان من قليل عدد قبل من استخدامه
 المثال، سبيل وعلى. العادية غير أو الكبيرة تعامالتال أو/  و السوق بشروط ليس المقترحة تعامالتال لمراجعة المساهمين

 في. الكبيرة تعامالتال عامة وبصورة الكبيرة األصول نقل أو وشراء المالية، األوراق إلصدار المساهمين مصادقة عادةً  ت طلب
 في المثال، سبيل على. استثنائية حاالت في إال العالقة ذوياألطراف  تعامالتعلى  المساهمين ال ت طلب مصادقة أخرى، دول

 أعضاء مجلس اإلدارة من لجنة قبل من عليها المصادقة تتم لم التي تعامالتلل فقط المساهمين ت طلب مصادقة وتركيا، إيطاليا
 .المستقلين

 فعالية أكثر تكون أن إلى تميل المساهمين مصادقة أن (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالذي أجرته  التحليل وجد
يمكنهم  وعندما الصلة ذوي المعلومات على المساهمين إطالع يتم عندماو  الخبرة السابقة، أساس على يتم تطبيقها عندما

 في االستبيان إلى أنه يتم إصدار مصادقات المساهمين على الردود وتشير. اإلطالع على التقييمات أو التقارير المستقلة
 عموماً  نو المساهمال يطلب  ذلك، إلى وباإلضافة. العمومية السنوي الجمعية خالل اجتماع من في ضوء الخبرة السابقة المنطقة
 نمدققيال أن يبدو أخرى، جهة من. عادلة معينة معاملة إذا ما كانت حكمبال لهم معلومات إضافية تسمح أو لةمستق تقييمات
 عدم ما حد إلى يعوض األمر الذي المساهمين، جانب العالقة إلى ذوياألطراف  تعامالت استعراض عملية في تماماً  يشاركون
 .الخارجية الخبرات إلى المساهمين وصول

 مصادقة مجلس اإلدارةإجراءات 

 لجانه إحدى أو العالقة أو المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة ذوياألطراف  تعامالت تبقى مراجعة العالمي، الصعيد على
على  المساهمين أن مصادقة حين في العربية، الدول في. العالقة ذوياألطراف  تعامالتعلى  للسيطرة انتشاراً  األكثر األسلوب
 المصالح، تضارب سياسة بشأن وضع اإلدارة سليتعين على مج ما غالباً  شيوعًا، األكثر العالقة هي ذوياألطراف  تعامالت

 سياسة ووضع تطوير مجلس اإلدارة على المنطقة في دول 9تفرض . عالقةال ذوي األطراف تعامالت ذلك بشأن في بما
 أعضاء على يتعين فإنه البلدان، معظم في ذلك، إلى باإلضافة. عنها واإلفصاح عالقةال ذوي األطراف تعامالت لمراجعة
 المحتملة وغيرها من التضاربات بعضوية اإلدارات المتداخلة في ما يتعلق القيام بإفصاحات والمسؤولين التنفيذين اإلدارة مجلس
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غير المناسبة بين  تعامالتال مخاطر لتقييم الالزمة المعلوماتب هيئات الرقابيةالو  المساهمين تزويد أجل من االهتمام ذوي
 .(4)العالقة ذوياألطراف 

الشركات على أنه يتعين على مجالس اإلدارة وضع  تنّص أنظمة حوكمةعلى سبيل المثال،  في المملكة العربية السعودية
سياسة خطية لمعالجة التضاربات المحتملة في المصالح في ما يتعلق بأعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها التنفيذيين ومساهميها. 

ن حاالت حوكمة الشركات في فلسطين على أنه يتعين على مجالس اإلدارة وضع سياسة خطية بشألوائح وقواعد كذلك، تنّص 
دراج التفاصيل بشأن نوع الحاالت التي يتعين على المجلس النظر فيها. وتتطلب  أن تتضمن  الوائحتضارب المصالح وا 

السياسة تأكيدًا على أّن رئيس المجلس أو أي عضو فيه ليس له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع 
 .(5)شركة أو لحسابهاوالترتيبات التي يتم إجراءها من قبل ال

جراءات واضحة لوائح وقواعد كذلك، تنّص  حوكمة الشركات األردنية على أنه يتعين على مجلس اإلدارة أن يضع سياسات وا 
حدوث تضارب فعلي أو محتمل أو متوقع في المصالح من شأنه تحدد تضاربات المصالح والتدابير المتخذة لتجنب أو منح 

محاسبة المؤسسة. يجب أن تغطي هذه السياسات على سبيل الذكر ال الحصر كافة الجوانب التالية : التأثير على نزاهة وعدل و 
العالقة، فضاًل  ذوياألطراف  تعامالتما الذي يشّكل حالة تضارب في المصالح، كيف ووفقًا ألية ظروف ينبغي النظر في 

 عن إساءة استخدام أصول الشركة والمعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية. 

 المثال، سبيل على قطر في. المصالح في المحتمل حاالت التضارب إلدارة بديلة آليات المنطقة في أخرى بلدان اعتمدت وقد
 مثل العالقة ذوي واألطراف الشركة بين تعامالتلا لمعالجة محددة سياسة وضع اإلدارة، مجلس وليس يتعين على الشركة،

 تعامالتبشأن  محددة سياسة وضعغير ملزمة ب الشركات إنّ  تونس، في. واإلدارة المساهمين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء
 كانت/  كان إذا للشركة القانوني الممثل إبالغ اإلدارة مجلس أعضاء على يجب ذلك، من بدالً  العالقة، إال أنه ذوياألطراف 

 مجلس أو إدارة مجلس عضو أو عام، مدير أو إدارة، مجلس رئيسأو  اإلدارة، مجلس عضو أو وكيل، منصب / تولت تولى قد
 .أخرى شركة أي في رقابة

 سوق حجم صغر بسبب المدرجة الشركاتقواعد حوكمة  من تطوراً  أكثر هي المالية للمؤسسات الحوكمة قواعد حيث لبنان، في
على مجالس  المركزي البنك يفرض اللبناني، االقتصاد في المصرفي القطاع يلعبه الذي الهام االقتصادي والدور المال رأس

األطراف  تعامالت عن واإلفصاح التدقيق على اإلشراف عن مسؤولة لجنة ذلك في بما متخصصة، إدارة المصارف إنشاء لجان

                                                           
4
 أي أحكام في هذا الصدد. إال أن التشريعات في اإلمارات والمغرب وسوريا ال تتضمن  

5
في حال تمت المصادقة على مثل هذه التعامالت، يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة قد قدم أفضل عرض ويجب أال تتم مصادقة مجلس اإلدارة   

 على هذا العرض من خالل تصويت أقل من الثلثين من دون احتساب صوت عضو مجلس اإلدارة غير المحايد.
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 أعضاءإلى  الممنوحة تلك فيها بما ،بالسلف المتعلقة القرارات جميع إن ذلك، فضاًل عن(. التدقيق لجنة عادةً ) العالقة ذوي
 . متخصصة لجنة قبل من المسبقة للموافقة تخضع ،المساهمين وكبار األقسام ورؤساء االدارة مجلس

 اآلن أصبح المصالح تضاربخاصة ب المفروض على مجالس اإلدارة والمتمثل بإنشاء سياسة شرطإن ال ،مما تقدم يتبين كما
اإلدارة  مجالس نزاهة تحسين زيادة إلى السياسات هذه إدخال من المفترض أن يؤدي المبدأ، حيث ومن المنطقة في جداً  شائع

ضافة وشمال افريقيا االوسط الشرقفي منطقة  . ومساهميها الشركة تجاه المحتملة ومسؤوليتها دورها في الوضوح من المزيد وا 
 عمليظهر ال ،أعضاء مجلس اإلدارة عناية لضمان كآلية يستخدم أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية مفهوم وعلى الرغم من أن

 ، على الصعيد العالمي،الفعلية اإلدارة مجلس أعضاء مسؤولية أن( OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي أجرته
إطار الرد  في(. 2012(، OECD)منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ) وتنطوي على تحديات من حيث اإلنفاذ للغاية محدودة
الكشف  غير المحايدينقد فرضت مؤخرًا على أعضاء مجلس اإلدارة  تركيا مثل البلدان بعض فإن ،هذا االستنتاج على جزئياً 
 . العالقة ذوياألطراف  تعامالت من أرباحهم عن

 مسؤولية على الشركات قانون تنقيح ية تاثيركيف ويّسلط الضوء على الكويت، في القانوني النظامعلى  5يركز اإلطار رقم 
من  فريد هو الجديد التشريع هذا إنّ  .في البورصة المدرجة وغير في البورصة المدرجة الشركات من كل إدارة مجلس أعضاء
 الرقابةمجال  فيصالحيات مهمة  يةالمال سوقال هيئة فضاًل عن والتجارة الصناعة وزارة وهو يعطي المنطقة، في نسبياً  نوعه
 .العمومية والجمعية اإلدارة لمجلس المتوفرة الصالحيات إلى باإلضافة ،العالقة ذوياألطراف  تعامالت على
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 : قانون الشركات الكويتي الجديد : اآلثار المترتبة على مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة 5 رقم اإلطار

 ذوياألطراف  تعامالت على المصادقة بشأن التالية األحكام ،2012 عام في الذي تم إدخاله الكويت، في الجديد الشركات يتضمن قانون
 مجلس اإلدارة : في المصالح وتضارب العالقة

 ؛ المالية السوق هيئة بموافقة فقط العالقة ذويبيم األطراف  تعامالت مجلس اإلدارة إبرام يجوز ألعضاء 
 و عمومية جمعية في المساهمين إال( أ: )إلى  اإلدارة مجلس أعضاء قبل من الداخلية المعلومات عن يحظر اإلفصاح (ii )

 ؛ الثالثة إلى األطراف اإلفصاح تماماً  يحظر
 ؛ العمومية الجمعية عليها توافق لم ما العالقة، ذويبين األطراف  تعامالتال تحظر 
 ؛" شركة أضرار تسبب األخطاء التي" بسبب اإلدارة مجلس أعضاء ضد قضائية دعوى رفع للشركة يحق 
 ؛ اإلدارة مجلس أعضاء ضد مشتقة أو شخصية دعوى رفع يحق للمساهمين 
 اجتماعات ومحاضر تأسيس الشركة مذكرة من نسخة على والحصول استعراض مهتم طرف يحق ألي ذلك، إلى باإلضافة 

  بها لدى وزارة التجارة والصناعة ؛المحتفظ  األخرى والوثائق وغيرها من المعلومات العمومية الجمعية
 ؛ الجديد الشركات لقانون االمتثال لضمان وحساباتها الشركاتعلى ومعاينة  إلشرافيتعين على وزارة التجارة والصناعة ا 
  للشركة ؛ آخر حسابات مدقق أو خارجي حسابات مدقق عينت أن الصناعةيحق لوزارة التجارة و 
 وزارة التجارة  قبل من مفتش تعيين طلب المال الشركة رأس من أدنى كحد ٪ 5 يملكونالذين  الشركاء/  لمساهمينل حقي

 والصناعة.
 .Tamimi and Company ،2013المصدر : التميمي والشركة 

 دور أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 أو/  و المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء إشراكأنها تفضل  على الصعيد العالمي رشيدحكم ل التي تخضع الدول من عدد يظهر
 واجب بلجيكا أوكلت المثال، سبيل على .(6)العالقة ذوياألطراف  تعامالت على المصادقة في بصورة خاصة التدقيق لجنة
 في لمساعدتهم مستقل مالي خبير وتعيين العالقة ذوياألطراف  تعامالت ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين يقضي بتقييم محدد

الدراسة  شملتها التي المؤسسات غالبية ال تنسب األوسط وشمال افريقيا، الشرق منطقة في. المتعلقة بالتقييمالمسائل 
 كما) العالقة ذوياألطراف  تعامالت مراجعة في ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين خاص دور أي( مشارك 11) اإلستقصائية

الستقاللية مجالس اإلدارة في منطقة الشرق  المتطلبات أن من الرغم على ،(وسنغافورة شيلي مثل الدول من عدد في الحال هو
 . األخيرة السنوات في كبير بشكل األوسط وشمال افريقيا قد تم تشديدها

                                                           
6
بعض االستثناءات لذلك كما هو الحال في فرنسا حيث ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بدور أكثر أهمية من دون اآلخرين  هناك في الواقع  

قتصادي في مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة والمصادقة عليها، وحيث يتولى عادةا مدقق الحسابات الخارجي هذه المسؤولية )منظمة التعاون اال

 (.2012(، OECD)ية والتنم
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 أناإلدارة  مجلس من تقريباً  ٪ 30 عن يقل ال يتعين على ما حيث المنطقة، في التقارب من معين مستوى هناك الواقع، في
 فإن المنطقة، في اإلدارة مجلس يةاستقاللعلى  متطلباتال بما أنه يتم تشديد(. وغيرها اإلمارات، السعودية، مثل) مستقالً  كوني

 ذوياألطراف  تعامالت مراجعة في أعضاء مجلس اإلدارة أقلية أو/  و مستقلينال ألعضاء مجلس اإلدارة أكبر دورإعطاء 
 ةالحقيقي يةاالستقالل هو الترتيبات هذه لفعالية شرطإال أن ال. المساهمينأقلية  حماية على إيجابي تأثير له يكون العالقة قد

 وضوح عدم هناك يزال ال العملية، الممارسة في. المسيطرين المساهمين عن أيضاً  ولكن اإلدارة نع فقط ليس ،لهؤالء األعضاء
وأعضاء مجلس اإلدارة  (non-executive directorsين )تنفيذيال غير مصطلحات أعضاء مجلس اإلدارة بين المنطقة في

 قد لذلك، ونتيجةً (، independent directors( وأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين )disinterested directorsالمحايدين )
 بحكم مستقلين بالضرورة ليسوا تنفيذيين غير أعضاء مجلس إدارة أغلبية اإلدارة من عدد كبير أو حتى من مجالس تتكون

 . المسيطرين المساهمين مع عالقاتهم

 أولوية أيضاً  وتشّكل هذه المسألة ؛ المنطقة فيالمسيطرين  المساهمين نع اإلدارة مجلس أعضاء استقالليةمن المهم ضمان 
أحد خيارات السياسات التي ينبغي  المساهمينأقلية  قبل من أعضاء مجلس اإلدارة تعيينقد يكون . األخرى الناشئة األسواق في

 السعودية في. بشكل أفضل يةاالستقالل متطلبات تحديد في بديل حل وقد يتمثل. التحدي هذاالتصدي ل أجل من فيهاالنظر 
 أخرى بلدان في. انتهاكًا لالستقاللية المنظم نظر فيتشكل  التي الحاالت على الشركات حوكمة تنّص لوائح المثال، سبيل على
 لوائحالمنصوص عليها في  تلك مثل قيود أيوليس هناك  من الناحية النوعيةية االستقالل متطلبات وصف يتم المغرب، مثل

على صعيد تحديد أعضاء مجلس اإلدارة الذين يعتبرونهم على  المرونة من مزيداً  لشركاتل األمر يترك هذا إنّ  .قطر أو عمان
في منطقة الشرق األوسط  الدول بعض تحديد عن كيفية أمثلة على للحصول 6 رقم اإلطار إلى الرجوع أنهم مستقلين. يرجى

 .الشركات إدارات مجالس في يةاالستقالل متطلباتوشمال افريقيا ل
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 : أمثلة عن تعريفات االستقاللية في منطقة الشرق األوسط وشمال افرقيا 6اإلطار رقم 

 الشركات أن عضو مجلس اإلدارة ال ي عتبر مستقاًل إال في الحاالت التالية : حوكمةلمنظمة الجهة ال حددفي السعودية، ت

 العامين خالل كانت،/  كان إذا أو هذه الشركة مجموعة ضمن أخرى شركة أي في أو الشركة في مسيطرة يملك / تملك حصة 
 ؛ الشركة هذ مجموعة ضمن أخرى شركة أي في أو الشركة في التنفيذيين المسؤولين كبار أحد الماضيين،

 ؛ الشركة هذه مجموعة ضمن أخرى شركة أي في أو الشركة إدارة مجلس عضو في ألي األولى الدرجة من هي قريب/  هو 
 هذه مجموعة ضمن أخرى شركة أي في أو الشركة في المسؤولين التنفيذيين كبار من ألي األولى الدرجة قريب من هي/  هو 

 الشركة ؛
 مجلس في / لتكون عضواً  ليكون ترشيحه / ترشيحها تم التي الشركة مجموعة ضمن شركة أي إدارة مجلس في عضو هي/  هو 

 إدارتها ؛
 شركة ألي التابعة الشركات إحدى أو للشركة التابعة الشركات إحدى لدى كموظف السابقتين، السنتين خالل عملت،/  عمل إذا 

 حصة الماضيين، العامين خالل لها،/  له كان إذا أو الرئيسيين ؛ الموردين أو الخارجيين المدققين مثل مجموعتها، ضمن
  القبيل ؛ هذا من طرف أي في مسيطرة

 قريب له، أو زوجته أو بنفسه سواء على أنه الشخص الذي لم يكن عضو مجلس اإلدارة المستقل العمانية حوكمة الشركات لوائح تعّرف
أو  الشركة مع كبيرة مالية تعامالت أي عن أسفرت عالقة أي لديه ولم تكن للشركة التنفيذية اإلدارة في عضواً  الماضيين، العامين خالل

 : عضو مجلس اإلدارة  كان إذا االستقاللية يكون هناك انتهاك لقواعد. المرتبطة بها أو التابعة شركتها األم أو

 الماضيين ؛ العامين خالل الزميلة الشركات من أي في موظف  
 الزميلة ؛ شركاتها من أي أو إلى الشركة االستشارية الخدمات تقدم استشارية مرتبطًا بشركة  
 الشركة ؛ في الرئيسيين المصلحة أصحاب من مرتبطًا بأي  
 التنفيذية في الشركة ؛ اإلدارة أعضاء أو المصلحة أصحاب من أي أو الشركة مع شخصية خدمات عقود أي لديه 
 شركاتها الزميلة ؛ من أي أو الشركة من كبيرة مالية موارد على تحصل تجارية غير منظمة مرتبطًا بأي  
 أو اإلدارة ؛ مجلس أعضاء في التنفيذيين المسؤولين حيث يكون أخرى، شركة أي في مسؤول تنفيذي منصب يشغل  
 ،الزميلة.من شركاتها  اي من المدققين الخارجيين الحاليين أو السابقين للشركة أو أي موظفًا لدى أو مرتبطًا بـ 

 Oman CMA ،2009عمان  لسلطنة؛ الهيئة العامة لسوق المال  Saudi CMA ،2006السعودية  يةسوق المالالالمصدر : هيئة 

 من التدقيق لجان تتألف بأن - بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال افرقيا من عدد في الموجود - الشرط فإن وبناًء على ذلك،
بصورة خاصة  إشراكالتي تقضي ب متطلباتغياب ال ما حد إلى يخفف - على األقل المستقلين أعضاء مجلس اإلدارة نصف

منطقة  بلدان من عدد العالقة بما أنه في ذوياألطراف  تعامالتعملية المصادقة على  في المستقلين أعضاء مجلس اإلدارة
 ،الواقعالعالقة في مرحلة ما. في  ذوياألطراف  تتعامالمسؤولة عن مراجعة  التدقيق لجنة الشرق األوسط وشمال افريقيا، إن
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 المساهمين لحماية أساسية وسيلة تتمثل (1 رقم الجدول راجع) المنطقة فيه أن الدراسة االستقصائية الضوء على نتائج تّسلط
 8 تفيد .(7)يعادلها ما أو التدقيق لجنة قبل من تعامالتال هذه مراجعة في العالقة ذويبين األطراف  المسيئة تعامالتال من

 من لمزيد. العالقة ذويمعاملة بين األطراف  أي تنفيذ قبل يعادلها ما أو التدقيق لجنة مصادقة تطلببأنها  هيئات رقابية
في منطقة  دولال عدد من في العالقة ذوياألطراف  تعامالتلمصادقة مجلس اإلدارة على  محددةال جوانبال حول المعلومات

 . 1 رقم الجدول يرجى مراجعة ،وشمال افريقياالشرق األوسط 

هذه  كما يجب أن تحصل العالقة ذوياألطراف  تعامالتاإلدارة عن  مجالس ه يتعين إبالغأن على السائدة األنظمة تنّص 
 ذلك أيضاً  يشمل أن وينبغي. تعامالتال هذه يتم بموجبها النظر في التي الشروط بشأن الصلة ذوي التفاصيل على المجالس

العالقة  ذوياألطراف  تعامالت بمراجعة المكلفة هيئة اإلدارة اللجنة كون عندما - التدقيق لجنة أو اإلدارة مجلس قدرة
 الدول نصف حوالى في. العالقة ذويالمهمة بين األطراف  تعامالتلل مستقل تقييم على لحصولا على - والمصادقة عليها

ال يتم السعي  وبالتاليالعالقة غير إلزامية،  ذوياألطراف  تعامالتل مستقلال تقييمإن ال ،اإلستقصائية الدراسة شملتها التي
نادرة على  العالقة ذوياألطراف  تعامالت لتقييم مستقلين مستشارينب ، تبقى استعانة مجلس اإلدارةأخرى دول في. إلجرائه

 . خارجية مساعدةاالستعانة ب من تمنع مجلس اإلدارة محددة أحكام وجود عدممن  رغمال

 شرطعلى  الشركات قانون ينّص  عمان، في. العالقة ذوي األطراف تعامالتل مستقلال تقييمال الدوليشّجع عدد قليل جدًا من 
 خبير قبل منمعد  تقرير تقديم اإلدارة يتعين على مصر، في. فقط األصول بيع أو شراء حالة في مستقل تقييم إجراءيقضي ب
 أضرار أي هناك كان إذا ما حول تقييم ذلك في بما ،العالقة ذوياإلدارة بشأن أي معاملة بين األطراف  مجلس إلى مستقل
 . والمساهمين للشركة

يجب  المالية، األزمة أعقاب في( OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي أجرته تحليلال في به الموصى النحو على
اإلجمالية الخاصة  المخاطر صورة بتقييم الحصول على الخبرة التي من شأنها أن تسمح لهأن يتمتع مجلس اإلدارة بإمكانية 

اإلدارة على الحصول على  مجلس قدرة إلى باإلضافة الصدد، هذا فيو . لها المحددة المخاطر درجة تحمل بالشركة بالنظر إلى
 كبير موظفي دور إدخالأوصت التقارير السابقة ب ،العالقة ذوية بين األطراف معين معاملة في النظر عند الخبرة الخارجية

. اإلدارة مجلس إلى مباشرةً  المخالفات عن لإلبالغ قنوات استحداث عن فضالً  ،اإلدارة مجلس إلى التقاريرالذي يرفع  المخاطر
 مجلس إلى المباشر الوصول إمكانيةالذي يتمتع ب موظفي المخاطر كبير وجود إن ،وشمال افريقيا األوسط الشرق منطقة في

 . نسبياً  اإلدارة محدود

                                                           
7
 تشمل هذه الدول اإلمارات، والجزائر، والسعودية، وسوريا، وعمان، وفلسطين، والكويت، ومصر، والمغرب، ولبنان، وتونس.  
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 في نسبياً  جديدة هي مجلس اإلدارةلو  لوظائف المخاطر قيمة معلومات توفر قد التي المخالفات عن إلبالغا آلياتإن  ،وكذلك
 مثل البلدان بعض في. المخالفات عن لإلبالغ إجراءات إدخال تتطلب تنظيمية أحكام وجود عدمعن  دول 7 وأبلغت. المنطقة

تنص على أن يقر مجلس و  المخالفات عن لإلبالغ سياسة وضع التدقيق جانعلى ل الشركات حوكمة قواعدتفرض  اإلمارات،
 عن اإلبالغ بشأن قانونية أحكام توجد ال حيث األخرى، الدول من والعديد ومصر عمان أما في. السياسة هذهاإلدارة 

 .العام الجمهور من وأيضاً  الشركة من المطلعين من تقاريرال أو الشكاوى في المالية األوراقيحقق عادًة منظمو  المخالفات،
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 رقابة مجلس اإلدارة على تعامالت األطراف ذوي العالقة:  1الجدول رقم 

 الدولة

إلزامية مجلس اإلدارة بوضع 

سياسة متعلقة بالمراجعة 

واإلفصاح حول تعامالت 

 األطراف ذوي العالقة

أعضاء مجالس االدارة  دور

بالرقابة على المستقلين 

 تعامالت األطراف ذوي العالقة

 اإلطار القانوني الرقابي تشجيع

اإلبالغ عن التصرفات غير ب

 القانونية غير االخالقية او

 اإلدارة لمجلس السماح

او اللجان المنبثقة عنه 

لتعامالت تقييم مستقل 

األطراف ذوي العالقة  

 المؤثرة

 ملزم األردن
اللجنة التي تضم بعض  موافقة

تعامالت  علىاألعضاء المستقلين 

 األطراف ذوي العالقة

 ال يسمح ال يوجد

 يسمح يوجد ال يوجد غير ملزم اإلمارات

 يسمح يوجد ال يوجد غير ملزم تونس

 ال يسمح ال يوجد ال يوجد غير ملزم الجزائر

 ملزم السعودية

 أعضاء من كاف عدد تعيين يجب

 غير التنفيذيين في اإلدارة مجلس

 ينتج قد التي بالمهام المعنية اللجان

 مصالح تعارض حالت عنها

 ال يسمح ال يوجد

 ال يسمح ال يوجد ال يوجد ملزم سوريا

 يسمح يوجد ال يوجد غير ملزم العراق

 سلطنة

 ُعمان
 ملزم

ي تضم بعض اللجنة الت موافقة

تعامالت  األعضاء المستقلين على

 األطراف ذوي العالقة

 يسمح يوجد

 ال يسمح ال يوجد ال يوجد ملزم فلسطين

 يسمح يوجد ال يوجد ملزم قطر
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 . 2014(، UASAاتحاد هيئات األوراق المالية العربية ) المصدر : جمع الردود على االستبيان،

 ملزم الكويت

األعضاء المستقلون جزء من 

مجلس اإلدارة ولهم دور في 

اللجان المنبثقة عنه ويشمل ذلك 

متابعة والتأكد من تطبيق 

السياسات واللوائح وقواعد 

 الحوكمة

 ال يسمح يوجد

 يسمح يوجد ال يوجد غير ملزم لبنان

 ال يسمح ال يوجد ال يوجد ملزم ليبيا

 ملزم مصر

التي تضم بعض  اللجنة موافقة

تعامالت  األعضاء المستقلين على

 األطراف ذوي العالقة

 يسمح يوجد

 ال يسمح ال يوجد ال يوجد غير ملزم المغرب
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 دور المدققين الداخليين والخارجيين 

العالقة، وال سيما في بعض البلدان  ذوياألطراف  تعامالتيلعب المدققون الداخليون والخارجيون دورًا مهمًا في الرقابة على 
العالقة،  ذويمثل كندا وفرنسا. على سبيل المثال، في كندا، يتعين على اإلدارة إبالغ المدقق عن أي عملية بين األطراف 

ن ، يلعب أيضًا المدققو الدولوالمدقق مسؤول بدوره عن تقييم العمليات المقترحة واإلبالغ عنها إلى مجلس اإلدارة. في بعض 
، األمر الذي يؤدي إلى وضع إجراء المصادقة على غير المحايد الخارجيون والداخليون دورًا أساسيًا في تحديد من هو الطرف

العالقة بشكل فعال. على سبيل المثال، في ايطاليا، يلعب المدققون الداخليون دورًا رئيسيًا في إزالة نفوذ  ذويعمليات األطراف 
 (. 2012(، OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) غير المحايديناألعضاء 

 في العالقة ذوياألطراف  تعامالت استعراض في دوراً  الداخليين، المدققين من أكثر ربماو  ،أيضاً  الخارجيون يلعب المدققون
 الجدول راجع) والمساهمين اإلدارة مجالس لمراجعة تمدخال يشكلون أنهم من الرغم على ،وشمال افريقيا األوسط الشرق منطقة

 ذوياألطراف  تعامالت مراجعة عن مسؤوالً  للشركة الخارجي مدققيكون ال ،االستقصائية الدراسة شملتها دولة 12 في(. 2 رقم
 2009 عام في شرطا مصر أدخلت المثال، سبيل على. العمومية لجمعيةل االجتماع السنوي على عرضها يتم أن قبل العالقة

 لجمعيةقبل االجتماع السنوي ل من المصادقة عليها قبل كخطوة غير المحايدة األطراف بين تعامالتال مراجعةب نمدققيال يلزم
 العالقة ذويعمليات األطراف  عن باإلفصاح الشركة إلزام المدقق من المحلية المحاسبة معاييرتتطلب  السعودية، في. العمومية

 تضارب حاالت عن تفاصيلال إدراج اإلمارات دولة في الخارجيين المدققين يتعين على .المالية البيانات المالحظات على في
 إبالغ إلى باإلضافة تونس، في. العمومية لجمعيةاالجتماع السنوي ل على الذي سيتم عرضه المالي التقرير في المصالح

بالغ العام المدعي إلى للقانون كاتانتها أي عن اإلبالغ يتعين على المدققين ،العمومية لجمعيةاالجتماع السنوي ل  جمعيةال وا 
 . العموميين لمحاسبينالتونسية ل

الشرق األوسط  منطقة دولفي  بها المعمول واألنظمة قانونال في موجودةال مماثلةوغيرها من األحكام ال حكاماأل هذه ترتبط
الذين  المدققين من قليل عدد على العثور تم اآلن وحتى. لمنطقةل نسبياً  جديد مفهوم المدققين التي هي مسؤوليةب وشمال افريقيا

 من الرغم على الوضع هذا ويسود. بحقهم تأديبية إجراءات اتخاذحتى على عدد أقل من المدققين الذين تم و  واجباتهمانتهكوا 
 ممارسة في انتهاك أي عن ةيمسؤولال المدققين لتحميل والعراق عمان مثل الدول من عدد في القانونية األحكام ه تم إدخالأن

 المدققين ترخيصو  تأهيلال يزال  المثال، سبيل على مصر مثل المنطقة دول من عدد في العملية، الممارسة في. واجباتهم
 المدرجة الشركات مدققي بين في مصر التمييز يتم ،المدققين ترخيص نظام في القصور أوجه معالجة أجل من. تحدياً  يشكل

 (. ب2009 (،OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) البورصة في المدرجة وغير في البورصة

 تعامالت على الرقابة في هاماً  دوراً  نالمدققو  لعبي حيث الدول بعض في خاصة أهمية ين لهاالمدقق ترخيص عملية صرامةإّن 
 إبالغ دارةاإل مجلس مخول في عضو أو مجلس اإلدارة رئيس يتعين على تونس، في المثال، سبيل على. العالقة ذوياألطراف 
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 غير طرفال يحق لل. العامة الجمعية إلى خاصاً  تقريراً  بدوره يعدّ  والذي ،العالقة ذويالمدقق عن أي عملية بين األطراف 
 التصويت، في المشاركة فيها، النظر يجري العملية التي في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة لديه الذي عالقة،ال ذي المحايد
 .التصويت أغلبيةو  النصاب احتساب ألغراض أسهمه عدم احتساب ويجب
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 العالقة ذويعمليات األطراف  مراجعةالمدقيين الداخليين والخارجيين في  دور:  2الجدول رقم 

 . 2014(، UASAالعربية )المصدر : جمع الردود على االستبيان، اتحاد هيئات األوراق المالية 

 

 

 الدولة

إلزامية المدقق الداخلي أو أي مسؤول عن 

بالشركة بتقديم تقرير  RPT مراجعة الـ 

 مباشر لمجلس اإلدارة 

 مسؤولية المدقق الخارجي عن مراجعة الـ 

RPT  قبل عرضها على اجتماع الجمعية

 العامة

 مسؤول ملزم األردن

 مسؤول غير ملزم اإلمارات

 مسؤول غير ملزم تونس

 غير مسؤول ملزم الجزائر

 مسؤول غير ملزم السعودية

 مسؤول ملزم سوريا

 غير مسؤول غير ملزم العراق

ُعمان سلطنة  مسؤول ملزم 

 مسؤول ملزم فلسطين

 مسؤول ملزم قطر

 مسؤول ملزم الكويت

 مسؤول غير ملزم لبنان

 غير مسؤول غير ملزم ليبيا

 مسؤول ملزم مصر

 مسؤول غير ملزم المغرب
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 مع بكثير ذلك من ومرتبطة أكثر المساهمين، أو اإلدارة مجلس مع مباشرةً  هي أقل أخرى، جهة من الداخلي، المدقق إن عالقة
 إلى النتائج تبلغ بدورهها التي التدقيق لجنة مع التواصل الداخلي المدقق على يجب ،نفلسطيو  وعمان األردن في. التدقيق لجنة

 الداخليين المدققين عن مشاركة الدراسة اإلستقصائية شملتها التي الدول نصف يبلغ تقريباً  أعاله، وفقًا للجدول. ككل المجلس
 يرجى الرجوع. الخارجيين مسؤولية المدققين من صرامة أقل مسؤولياتهم إال أنّ  العالقة، ذوياألطراف  تعامالت استعراض في
 المتحدة. الواليات في العالقة ذوياألطراف  تعامالتتجاه  المدقق مسؤوليات إصالح طبيعة يحدد الذي 7 اإلطار رقم إلى
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 العالقة واإلفصاح عنها في الواليات المتحدة ذوياألطراف  تعامالت مراجعةدور المدققين في  : 7اإلطار رقم 

سيتم ) للتدقيق ومعدلة جديدة معايير األميركي العامة لشركاتل المحاسبة مراقبة مجلس اعتمد ،2014 عام شهر حزيران / يونيو من في
 تعامالتوال العالقة، ذوي األطراف تعامالتل التدقيق إجراءات توسيع على تعمل( للموافقة عليهاهيئة األوراق المالية والتداوالت  تقديمها إلى

 إجراءات المدققين تنفيذ من الجديدة المعايير تتطلب. ذيينالتنفي مسؤوليها مع هاتعامالتو  للشركة المالية والعالقات العادية، غير الهامة
  العالقة. ذوياألطراف  تعامالتل التجارية واألغراض والشروط العالقة طبيعة لفهم محددة

 العالقة ذوي أطرافها جميع صحيح بشكل حددت الشركة قد كانت إذا ما لتقييم إضافية تنفيذ إجراءات أيضاً  حاليًا، يتعين على المدققين
 فهم إلى لللوصو  بإجراءات القيام المدقق من تتطلب السابقة بحيث أنها نسختها من أبعد المعدلة المعايير وتذهب .معهم تعامالتوال
ن التنفيذيين، مسؤوليها مع الشركة تعامالتل  . معقولة المكافأة كانت ترتيبات إذا ما حول تقييم إجراء من المدققين المتوقع من يكن لم وا 

عن عالقاتها  الشركة لتعريف تقييمهم التدقيق عن إبالغ لجنة على المدققين 18 رقم التدقيق معيار في مدرجة جديدة تفرض متطلبات
خطيًا أنها أتاحت أسماء جميع األطراف  تؤكد أن أيضاً  إلدارةا يتعين على. واإلفصاح عنها وتفسيرها العالقة، ذويها مع األطراف تعامالتو 

 .اإلدارة تمثيل خطاب في المعلنة تلك غير أخرى اتفاقاتالعالقة إلى المدققين وأن تؤكد أنه ليس هناك أي  ذوي

 .Harvard Law School ،2014المصدر : كليةن هارفارد للحقوق 

 مع المساهمين المسيطرين تعامالتال

 المسيطرين بعدم التعدي المساهمين واجب في العالم أنحاء جميع في الشركات إدارة ألنظمة متزايد بشكل شائعة تتمثل سمة
طريقة  يوفر أنه بما العالقة، ذوياألطراف  تعامالتعلى  الرقابة سياق في بشكل خاص مهم واجب هذا. األقلية حقوق على
 تمييع رونالمسيط المساهمون المثال، سبيل على فيها، يحاول التي الحاالت في العالقة ذوياألطراف  تعامالت إلدارة أخرى

، يتولى الدول من عدد في لذلك، ونتيجةً . السوق سعر من أقل بأسعار ألنفسهم أسهم إصدار طريق عن أقلية المساهمين
 . لإلنفاذ كأساس انتهاك لواجباتهم باستخدام أي يسمح مما الشركة، تجاه خاصة مسؤوليات المسيطرون المساهمون

 وجه وعلى - واجبات عضو مجلس اإلدارة إن مسألةف لمجموعة، تابعة شركة خالل من مسيطر مساهم يتصرف عندما
 مسألة تحتاج. للغاية ةمعقد - التابعة شركاتها إحدى أو القابضة الشركة تجاه واجبإذا ما كانوا يتولون ال الخصوص،
 المنطقة في واألنظمة التشريعات خالل من أفضل بشكل أعضاء مجلس اإلدارة إلى معالجتها ومسؤوليات الشركات مجموعات

 في الشركات وقانون الشركات إدارة لوائح حتى اآلن، لم تعالح. القائم التنظيمي اإلطار في الوضوح من مزيد تقديم بهدف
 . الشركات مجموعات سياق في وال سيما ،أعضاء مجلس اإلدارة واجبات مسألة المنطقة

في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  الهيئات الرقابية معالجة طريقة في اختالفات الدراسة االستقصائية عن نتائج وكشفت
( وغيرها ومصر الجزائر مثل) هيئات رقابية 6 أن بالذكر والجدير(. اإلدارة مجلس أعضاء غير) المساهمين قبل من تعامالتلل
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 سياق في فعالية أكثر تكون ال قد والتي ،للجمعية العمومية االجتماع السنوي قبل من تعامالتال تلك المصادقة على تتطلب
 العمومية لجمعيةمصادقة االجتماع السنوي ل وتونس والمغرب اإلمارات مثل أخرى دولتتطلب . المسيطر عليها الشركات
( هيئة الرقابة القطرية) قطر لألسواق المالية هيئةيجب إبالغ  قطر، في العالقة. ذوياألطراف  تعامالتعلى  اإلدارة ومجلس
 . تعامالتال هذه مثل عن قطر وبورصة

. التدقيق لجنة لىإ اإلدارة مجلس أعضاء غير المسيطرين المساهمين تعامالت بعرض الشركات إدارة لوائح وصيت األردن، في
 مساهمي إجمالي من ٪ 10 من أكثر يمثلون الذين المساهمين مع تعامالت أييجب اإلفصاح عن  ذلك، إلى باإلضافة
االجتماع  يجب الحصول على موافقة لبنان، في. نفس الوقت في عمان وبورصة األردنية المالية األوراق هيئة إلى ،الشركة

تعميم صادر  بواسطة المالية لمؤسساتالمسيطرين ل المساهمين مع تعامالتلعلى ا اإلدارة مجلسو  العمومية لجمعيةالسنوي ل
 .(المركزي البنك) لبنان مصرفعن 
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 اإلفصاح واإلنفاذالجزء الثالث : 

 المعايير الدولية لإلفصاح

والتأكيد لهم أّن  العالقة، ذوي األطراف مع الشركة تعامالت عن السوق في المشاركين إلبالغ الرئيسية اآللية هو إّن اإلفصاح
االقتصادي منظمة التعاون اصة بالخ الشركات إدارة توصي مبادئ قد حصلت على الموافقات الضرورية. تعامالتهذه ال
 مع تعامالتال بشأن الجوهرية على سبيل الذكر ال الحصر، المعلومات يتضمن، أن ينبغي اإلفصاح" بأن (OECD) والتنمية
 أو فردي بشكل إما السوق إلى تعامالتإلى أنه ينبغي اإلفصاح عن ال وتشير المنهجية المرافقة أيضاً ". العالقة ذوي األطراف

 إن النهج الواقع، في. السوق أو لشروط عادية وفقًا لشروط تم تنفيذها قد كان إذا ما ذلك في بما تجميعها، أساس على
أو  الفور على) ووقت( مجتمعة أو منفردة) طريقة حيث من تختلف العالقة ذوياألطراف  تعامالتلإلفصاح عن  التنظيمية

 النسبية وأهميتها المعاملة حجم على اعتماداً  العالقة، ذويأطراف  تعامالتعن ال اإلفصاح( سنوي أو فصلي أساس على
 . والطرف الذي تم إبرامها معه وشروطها

 التفصيل من بمزيد وصفهيتم ) العالقة ذوي األطراف تعامالت بشأن (IAS 24) 24 رقم الدولي للمحاسبة المعيار إصدار أ عيد
كانون الثاني /  1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على وينطبق 2009 نوفمبر تشرين الثاني / في( 8 رقم اإلطار في

 (IFRS) معيار اإلبالغ المالي الدولي إما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في األعضاء الدولاعتمدت كافة . 2011 يناير
 جميع من يتطلب الذي لمحاسبة،ل الدولي معيارلل معيار محلي معادل أو( (IAS 24) 24 رقم الدولي للمحاسبة المعيار أي)

 والمساهمين التنفيذيين مديرينأعضاء مجلس اإلدارة وال مع تعامالتال عن سنوياً  في البورصة اإلفصاح المدرجة الشركات
 عن سنوياً  اإلفصاح في البورصة المدرجة الشركات يتعين أيضًا على األوروبي، االتحاد في. السنوية تقاريرها في المسيطرين

 IAS) 24 رقم الدولي للمحاسبة للمعيار وفقاً  المسيطرين والمساهمين التنفيذيين وكبار أعضاء مجلس اإلدارة مع تعامالت أي
 في ه يتعين على كل الدول األعضاءأن على( الشركات قانونتوجيهات  أي) األوروبي التحادأخرى ل متطلباتتنّص . (24

مهمة بين  تعامالتفي البورصة اإلفصاح عن أية  مدرجةال غيراألصغر و  شركاتأن تفرض حتى على ال األوروبي االتحاد
  العالقة تم إبرامها بشروط غير سوقية.  ذوياألطراف 

 - المهمة تعامالتال حالة في خاصة - أو السنوي التقرير من كجزء العالقة ذوياألطراف  تعامالتاإلفصاح عن  تقديم يمكن
 الفوري اإلفصاح المتحدة والمملكة األرجنتين مثل البلدان بعضتتطلب . السوق إلى الفوري اإلبالغ شكل في مطلوباً  يكون قد
 اإلبالغ في حين(. 2014 (،OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) العالقة ذويمعاملة مهمة بين األطراف  أي عن

اإلفصاح  منصاتل فنيةالوظيفة الإال أن  العربية، األسواق في شيوعاً  أقل هو العالقة ذوياألطراف  تعامالت عن الفوري
 نوع عن التفاصيل من المزيد 8 اإلطار رقم يوفر. وغيرها وتركيا السعودية مثل البلدان من عدد في قد تسهله اإللكترونية
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 هذه تشير أن وينبغي. الكشف عنها عادةً  يتم اإلفصاح التي عناصر على ويحتوي يتم اإلفصاح عنها ما عادةً  التي تعامالتال
 المنافسة الحرة. تعامالت في السائدة لتلك مساوية بشروط العالقة ذوي األطراف تعامالت إلى أنه تم تنفيذ اإلفصاحات
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 العالقة ذوياألطراف  تعامالتعن ( لإلفصاح IAS 24) 24 رقم : نهج المعيار الدولي للمحاسبة 8اإلطار رقم 

 التالية : تعامالتعالقة ال ذويالتي ينبغي اإلفصاح عنها في حال تم تنفيذها مع أطراف  تعامالتتشمل ال
 شراء أو بيع البضائع ؛ 
 شراء أو بيع الممتلكات وغيرها من األصول ؛ 
 تقديم أو الحصول على الخدمات ؛ 
 االيجارات ؛ 
 نقل البحوث والتطوير ؛ 
 النقل بموجب اتفاقيات تراخيص ؛ 
  ؛( عيناً  أو نقداً  في رأس المال لمساهماتاو النقل بموجب ترتيبات مالية )بما في ذلك القروض 
 ؛ ضماناتال أوالكفاالت  توفير  
 بها المعترف) تنفيذيةال عقودال ذلك في بما المستقبل، في عدم حدوثه أو معين حدث حدوث حال في بالقيام بأمر ما االلتزامات 

 ؛( بها المعترف وغير
 آخر طرف عن بالنيابة من قبل الهيئة أو الهيئة عن نيابةااللتزامات بال تسوية.  
 : العالقة المعلومات التالية  ذويإبرام معاملة بين األطراف  عند للسوق عنها اإلفصاح يجب التي المعلوماتتشمل 
 ؛ تعامالتال مبلغ 
 ؛ والضمانات والشروط األحكام ذلك في بما المسددة، غير األرصدة مبلغ 
 ؛ المسددة غير األرصدة مبلغب الصلة ذوي تحصيلها في المشكوك الديون مخصصات 
 ذوي طرافاأل من المتوجبة تحصيلها في المشكوك أو المعدومة الديون يخص ما في الفترة خالل بها المعترف المصاريف 

 العالقة.
 :  يلي لمابالنسبة  اإلفصاح بشكل منفصل يتعين ما غالباً  ،فضاًل عن ذلك

 الشركة األم ؛ 
 المنشأة ؛ على هام نفوذ أو مشتركة سيطرةاألطراف التي تتمتع ب  
 ؛ التابعة الشركات  
  ؛ الزميلةالشركات  
 فيها طرفاً  تكون المنشأة التي المشتركة المشاريع . 
 و ؛ األم شركتها أو للمنشأة العليا اإلدارة وموظف  
 العالقة. ذوي األخرى األطراف 
 1(، تم االطالع عليه في IAS 24( )http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias24) 24 رقم الدولي للمحاسبة : المعيار المصدر

 . 2014تموز / يوليو 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias24
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 ممارسات اإلفصاح في أسواق المال العربية

 المتحدة الواليات في٪  7 من كثيراً  العالقة تختلف ذويبين األطراف  كبيرة تعامالتعن  تبلغ التي الشركات نسبة أن لقد تبين
 (،OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) (8)الصين في ٪ 50 من وأكثر المكسيك في ٪ 40 من أكثر إلى وماليزيا
 ليست ،العالقة ذوياألطراف  تعامالت وحجم انتشار مدى على لحكمبا محالتي تس مماثلة،ال حصائياتإال أن اإل(. 2012
العالقة  ذوياألطراف  تعامالتعن  اإلفصاحيعتبر  ،الدول معظم في أنه من الرغمعلى . المشاركة العربية دولبالنسبة لل متاحة
 الواقع في هي الصدد هذا في الشركات من قبل اإلفصاح ممارسات كانت إذا ما الواضح غير إال أنه من إلزامي، تنفيذهابعد 

يتم  ولم للجمهور بشكل عام متاحة ليست العربي العالم في العالقة ذوياألطراف  تعامالتحدوث  عن معلوماتإّن ال. مرضية
 وتأثير حجم أفضل بشكل نفهم أن المهم من سيكون ،قدماً  للمضي. الدراسة في ةالمشارك هيئات الرقابيةال قبل من ذكرها

 مناسبال شكلالب معها لتعاملبا هيئات الرقابيةلل السماح أجل من العربية المال أسواق في العالقة ذوياألطراف  تعامالت
 . لإلشراف عليها إضافية تنظيمية قدرات كان ينبغي تكريس إذا ما المثال، سبيل على ،وتحديد

 المنطقة في العالقة ذويبين األطراف  الفردية تعامالتال عن اإلفصاح تنظم التي ألحكامالخاص ل مصدرالو  الطبيعة يبدو أن
اإلفصاحات التي  تحديد تنظيمية أو قانونية أحكامليس لديها أي ( ليبيا أي) المنطقة في واحدة دولة فقط. كبيراً  اختالفاً  تختلف

 األوراق هيئات هي األنظمة هذه مصدرإن  ،الدول معظم في. العالقة ذوياألطراف  تعامالتب يتعلق ما في ينبغي القيام بها
 قواعد من غيرها أو اإلدراج لمتطلبات نتيجة إلفصاحمحددة ل أحكام تطبيق يتم قد الحاالت، بعض في إال أنه المالية،
 ينبغي ،(15 أصل من 10) الدول معظم في أنه على الرغم من ختلف،ت يجب اإلفصاح التي السلطة فإن وبالمثل،. البورصة
 . والبورصة المدققين مثل أخرى، أطرافإلى  أيضاً  اإلفصاح يتم ،الدول بعض في. المالية األوراق هيئة إلى اإلفصاح

 األهمية النسبية متطلباتإلى  العالقة ذوي األطراف مع تعامالتالال تخضع عمومًا  ،وشمال افريقيا األوسط الشرق منطقة في
 والعراق األردن باستثناء) شملتها الدراسة االستقصائية دولة 15 من بين دولة 12 المنطقة، في. اإلفصاح لتطبيق موجبات

 العالقة ذويعلى عمليات األطراف  للمصادقة في ما يتعلق باألهمية النسبية شروط أي لم يتم استحداث ،((9)فلسطينو 
 البيانات في الواردة اإلدارة مجلس تقارير في تفصح أن الشركات على يتعين السعودية، في المثال، سبيل على. عنها واإلفصاح

 إذا وعما فيها، طرفا   الشركة تكون التي العقود أو التجارية تعامالتال من بأي المتعلقة المعلومات جميععن  السنوية، المالية
 مصلحة أي يملك بهما عالقة لديهم الذين األطراف أو اإلدارةفريق  وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء عضو من أي هناك كان
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ضون % من عائداتها في غ 1تشير هذه األرقام على وجه التحديد إلى نسبة الشركات التي تبلغ عن تعامالت بين األطراف ذوي العالقة أكبر من   

 الثالث سنوات األخيرة.

9
( أو أكثر. في فلسطين، ينبغي مريكيأ والرد 70,500أردني ) دينار 50,000في األردن، تفرض هيئة األوراق المالية اإلبالغ عن التعامالت بقيمة   

 اإلفصاح عن التعامالت فقط في الحاالت التي يتم فيها بيع األصول الرئيسية للشركة.
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لديه منصب في  إدارتها مجلس في عضواً  فيها يكون التي الشركات أسماء التقرير يتضمن أن يجب ذلك، إلى باإلضافة. فيها
 . اإلدارة مجلس

المصادقة  في تفرق ال الدولبعض  أن هي االستقصائية الضوء الدراسة ومن بين النقاط المثيرة لالهتمام التي سلّطت عليها
 العالقة واإلفصاح عنها بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة أو غير المدرجة في البورصة. ذوياألطراف  تعامالتعلى 
 إال تنطبق ال ةالدولية للمحاسب المعايير أن إلى جزئياً  ويعود ذلك المنطقة، أنحاء جميع في الصدد هذا في كبيرة اختالفات هناك
 أيضاً  في البورصة المدرجة غير الشركات يتعين على حيث عمان، في. الدول معظم في في البورصة المدرجة الشركات على

العالقة وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم  ذوياألطراف  تعامالتيتعين عليها أن تبلغ عن  محاسبة،لل الدولي معيارال تطبيق
24 (IAS 24يجب على .) المال سوق هيئةل صرامة كثراأل والرقابة الوائح لمتطلبات االمتثال في البورصة المدرجة الشركات 

 .(10)العمانية

 األساس، هذا علىو . شائع مؤسساتي واقع هي العالقة داخل مجموعة الشركات ذوياألطراف  تعامالتإن  أعاله، ذكر كما
 اإلفصاح من معفاة السوق، بشروط ومنفذة متكررة تكون عندما وخاصة المجموعة، شركات مع تعامالتالغالبًا ما تكون 

فصاح خاصة وأسهل وتخضع المستمر  على(. 2012(، OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) إجراءات مصادقة وا 
العالقة على  ذوياألطراف  تعامالتعن  اإلفصاح نظام ال ي طبق وبلجيكا، إيطاليا مثل البلدان بعض في المثال، سبيل

ال تتم معالجتها بالشكل  الشركات داخل العالقة ذويألطراف ا تعامالتيبدو أن مسألة اإلفصاح عن . الشركة مجموعات
 . االهتمام من مزيداً  وتتطلب المنطقة في التنظيمية األطر فيبصورة خاصة  المناسب

 .المنطقة في العالقة ذوياألطراف  تعامالتاإلفصاح عن  ألنظمة ملخصاً  التالي الجدول يعرض
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ن على بالنسبة لجميع الشركات العمانية، ينبغي اإلفصاح عن تعامالت األطراف ذوي العالقة في البيانات المالية المرحلية. فضالا عن ذلك، يتعي  

حرص على الشركات إبالغ االجتماع السنوي للجمعية العمومية عن كافة تفاصيل العمليات التي تم تنفيذها خالل السنة. يجب على المدقق الخارجي ال

 أن الطرف ذي العالقة قد التزم بكافة  اللوائح.
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  تعامالت األطراف ذوي العالقةالتعريف واإلفصاح عن :  3الجدول رقم 

 الدولة

تعريف التشريعات المطبقة 

تعامالت األطراف ذوي الخاصة بـ

 العالقة

تعامالت  طبيعة التي تتركز بهاال

 األطراف ذوي العالقة

اختالف المعاملة التشريعية 

 لتعامالت األطراف ذوي العالقة

 للشركات المدرجة وغير المدرجة

 األردن
+ الئحة  الدوليةمعايير المحاسبة 

 حوكمة الشركات

+  أعضاء مجلس االدارة والمدراء

أقارب أعضاء مجلس اإلدارة 

 والشركات المسيطر عليها من قبلهم

 يوجد اختالف

 الئحة حوكمة الشركات اإلمارات

+  بين الشركات في المجموعة الواحدة

 أعضاء مجلس االدارة والمدراء

 والشركات التي تحت سيطرتهم

 اختالفيوجد 

 تونس
معايير محاسبة محلية + أحكام 

 قانون الشركات

+  بين الشركات في المجموعة الواحدة

 أعضاء مجلس االدارة والمدراء
 ال يوجد اختالف

 ال يوجد اختالف أعضاء مجلس االدارة والمدراء أحكام قانون الشركات الجزائر

 السعودية

معايير محاسبة محلية + أحكام 

+ الئحة حوكمة قانون الشركات 

 الشركات

+  بين الشركات في المجموعة الواحدة

  أعضاء مجلس االدارة والمدراء
 يوجد اختالف

 - سوريا
+  بين الشركات في المجموعة الواحدة

 أعضاء مجلس االدارة والمدراء
 يوجد اختالف

 العراق
معايير محاسبة محلية + أحكام 

 قانون الشركات
 ال يوجد اختالف والمدراءأعضاء مجلس االدارة 

 سلطنة ُعمان

+ أحكام  معايير المحاسبة الدولية

قانون الشركات + الئحة حوكمة 

 الشركات

+  بين الشركات في المجموعة الواحدة

 أعضاء مجلس االدارة والمدراء
 يوجد اختالف

 معايير المحاسبة الدولية فلسطين
+  بين الشركات في المجموعة الواحدة

  االدارة والمدراءأعضاء مجلس 
 ال يوجد اختالف

 قطر

+ أحكام  معايير المحاسبة الدولية

قانون الشركات + الئحة حوكمة 

 الشركات

+  بين الشركات في المجموعة الواحدة

 أعضاء مجلس االدارة والمدراء
 ال يوجد اختالف

 الكويت
+ الئحة  معايير المحاسبة الدولية

 حوكمة الشركات

+  موعة الواحدةبين الشركات في المج

 أعضاء مجلس االدارة والمدراء
 يوجد اختالف
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 أحكام قانون الشركات لبنان
+  بين الشركات في المجموعة الواحدة

 أعضاء مجلس االدارة والمدراء
 يوجد اختالف

 ال يوجد اختالف أعضاء مجلس االدارة والمدراء أحكام قانون الشركات ليبيا

 مصر

معايير محاسبة محلية + أحكام 

قانون الشركات + الئحة حوكمة 

 الشركات

+  بين الشركات في المجموعة الواحدة

 أعضاء مجلس االدارة والمدراء
 يوجد اختالف

 يوجد اختالف أعضاء مجلس االدارة والمدراء أحكام قانون الشركات المغرب

 . 2014(، UASAاألوراق المالية العربية )المصدر : جمع الردود على االستبيان، اتحاد هيئات 
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 دعاوي المساهمين 

إجراءات مباشرة من 
 هيئة السوق المالية  

 إقامة دعاوي جماعية 

 أخرى 

 نفاذ اإل آليات 

 في تمت مالحظته كما العالم، أنحاء جميع في على تحديات الشرعية بين األطراف غير تعامالتال ضد نفاذاإلينطوي 
 العالقة ذوي األطراف تعامالتفي ما يتعلق ب (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاالستعراض األخير الذي أجرته 

 تعتمد على الدولوأّن معظم  العالمي المستوى على ضعيفاً  الرسمي يبدو اإلنفاذ أن إلى التقرير وأشار. المساهمين وحقوق أقلية
فيها أن  يعتبرون التي الحاالت في بالتصرف للمساهمين يسمح مما النطاق، واسعة اإلفصاح بموجبات المدعومة السوق آليات
 البلدان جميع في الواقع، في(. 2012 (،OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) بمصالحهم تضر تعامالتال بعض

 عن اإلفصاح أن يدققوا في عمليات لهيئات الرقابيةل يمكن (،OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في األعضاء
هيئات ذلك، يحق لل فضاًل عن التحسينات على عملية اإلفصاح.وأن يطلبوا إجراء  العالقة ذويالمهمة بين األطراف  تعامالتال

 . والجماعية الفرعية الدعاوى دعم أو تعامالتال إلغاء البلدان بعض في الرقابية
 

 والتشريعات القانون إنفاذ آليات : 4 رقم الشكل البياني

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 2014(، UASAالعربية ) المصدر : جمع الردود على االستبيان، اتحاد هيئات األوراق المالية

 لقدرة نظراً  األوسط وشمال افريقيا، الشرق منطقة حديث في العالقة ذويبين األطراف  الشرعية غير تعامالتال ضد اإلنفاذ إن
 تطبيق في الناشئة ونظرًا لخبرتها عام بشكل الشركات دارةاالنتهاكات إل العقوبات علىإنفاذ  المتزايدة على الهيئات الرقابية

 سبيل على) الدراسة اإلستقصائية، شملتها التي الدول من قليل عدد في. العالقة ذوياألطراف  تعامالت على القائمة األنظمة
 عامة، وبصفة. إلنفاذ القانون إجراءات أي أنها لم تتخذ السلطات تفيد( وفلسطين والعراق، والجزائر، اإلمارات، دولة في المثال
 يكونون قد قاموا باستعراضها قد التي تعامالتال تفاصيل عن أو أمثلة يقدموا لم الدراسة اإلستقصائية شملتها التي الهيئات فإن
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لغاء القسري اإلفصاح أن الدراسة اإلستقصائية إلى على الردود وأشارت. إنفاذ عقوبات ضدها إلى سعوا أو  غير تعامالتال وا 
 . شائعة إنفاذ بين األطراف هي آليات (11)الشرعية

 سيما وال اإلنفاذ، في دوراً  المالية األوراق تلعب هيئات ،(15 أصل من 13) الدراسة اإلستقصائية شملتها التي الدول معظم في
 معهم في العالقة ذوياألطراف  تعامالتالذين يتم في الواقع إبرام معظم  اإلدارة مجلس أعضاء ضد المرفوعة القضايا في

 المشاركين قبل من اإلنفاذ إلجراءات محتملة كأهداف سطاءو وال والمدققين التنفيذيين المديرين إلى أيضاً  وتمت اإلشارة. المنطقة
 أن من الرغم على ،العالقة ذوياألطراف  تعامالت بقضايا اإلنفاذ ضد استهدافاً  أقل نيبدو المساهمو . الدراسة اإلستقصائية في

 . اإلجراءات هذه مثلباتخاذ  ضمني أو صريح بشكلتسمح  الدول معظم

. تعامالتلل إلغاء أو غرامات شكل في وعموماً  الجنائية، العقوبات من بدالً  اإلدارية العقوبات إلى المنطقة في الدول معظمتلجأ 
 طلب الحق في لمستثمرينا وأعطت أقلية 2009 عام في القانوني نظامها قد قامت بتغيير تونس كانت المثال، سبيل على
 والكويت مانع  و  المغرب مثل) العربية الدول من قليليفرض . المحاكم قبل من بين األطراف شرعيةال غير تعامالتال إلغاء

على  هيئات الرقابيةال قبل من المفروضة العقوبات أنواع أدناه 5 رقم الشكل البياني يوضح. الجنائية اإلجراءات( والعراق ومصر
 العالقة أو اإلفصاح عنها.  ذوياألطراف  تعامالتانتهاك متطلبات المصادقة على 

 
 العالقة ذوى األطراف بتعامالت المتعلقة المخالفات على المفروضة العقوبات : 5 رقم الشكل البياني

 
 . 2014(، UASAالمصدر : جمع الردود على االستبيان، اتحاد هيئات األوراق المالية العربية )
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دول من بين الدول التي شملتها  8مع مصالح الشركة في  تعامالتاألطراف ذوي العالقة في حاالت تعارض هذه ال تعامالتالواقع، يمكن إلغاء  في  

 .الدراسة
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 فرض غرامات 

 إلغاء التعامل 
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الشرعية بين  غير تعامالتال ضد اإلنفاذ إجراءات التخاذ العملية العقبات إن الدراسة اإلستقصائية، اشملته التيلهيئات ل وفقاً 
إبرامها الشروط التي تم  وفهم تعامالتال هذه مثل كشف على اقدرته في بالقيود األول المقام مرتبطة في العالقة ذوياألطراف 
 الثاني النوع إنّ  .يواجهونها التي األكبر العملية العقبة تشّكل المسألة يعتبرون أن هذه 15 أصل من هيئات رقابية 9. بموجبها

 المالكين في الواقع، يبقى تحديد. النهائيين المساهمين تحديد الصعوبة في هي المراقبون العقبات التي غالبًا ما يذكرها من
 على) التنظيمية قدرتها معالجته في لبورصاتاو كما  المالية األوراق هيئاتيتعين على  ومهماً  كبيراً  تحدياً  الحقيقيين المستفيدين

 (. يالداخل التداول حاالت في المثال، سبيل
 

 العالقة ذوي األطراف لتعامالت اإلنفاذ معوقات : 6 الرقم الشكل البياني

 
 . 2014(، UASAالمصدر : جمع الردود على االستبيان، اتحاد هيئات األوراق المالية العربية )

 الواقع، على إال أنه نادرًا ما يحصل في العام، اإلنفاذ مثله مثل عملياً  المبدأ حيث من هو الخاص اإلنفاذ أن من الرغم علىو 
 ،السعوديةو  والجزائر، اإلمارات، ال تستخدم .الدول بعض في من أنه ي سمح برفع الدعاوى الجماعية والدعاوى الفرعية الرغم
 النظام كفاءة إن .الخاص إلنفاذل أساسياً  رادعاً  على أنه اإلثبات عبءويبدو . الفرعية الدعاوى ومصر ،والكويت ،وقطر

 مسبق شرط هي ،التجارية القضايا مع بفعالية التعامل على الشاملة قدرتها أو المحاكم مالءمة حيث من عام، بشكل القانوني
ما إذا كان  فيه المشكوك من فإنه الواقع، في. المحاكم إلى تذهب عندما العالقة ذوياألطراف  تعامالتضد  الفعال إلنفاذل

 نظراً  ،وشمال افريقيا األوسط الشرق منطقة في فعاالً  كونيسالعالقة  ذوياألطراف  تعامالتضد  خاصال اإلنفاذ على االعتماد
 . تقريباً  وشمال افريقيا األوسط الشرق منطقة أسواق جميع في التجزئة مستثمري وهيمنة المؤسسين للمساهمين العامة لسلبيةل
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 اكتشاف التعامالت والتثبت منها 

 تحديد المالك المستفيد  

 وقوع عبء االثبات على صغار المساهمين  

 اخرى  
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 األول المقام في يقع مقاضاتهاو  فيها والتحقيق العالقة ذويغير الشرعية بين األطراف  تعامالتال تحديد وبذلك، فإن مسؤولية
 ذوياألطراف  تعامالتاإلنفاذ ضد  حيث من القيود من عدداً  هواجت أعاله، إليه تمت اإلشارة كما ،والتي الهيئات الرقابية على

 .أدناه 4 رقم الجدول في ملخص هو كما ،العالقة
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 إجراءات اإلنفاذ لتعامالت األطراف ذوي العالقة المخالفة:  4الجدول رقم 

 الدولة

القانون  نااذاالليات الموجودة أل

تعامالت ب ةالمتعلق والتشريعات

االلية و األطراف ذوي العالقة

 االكثر فعالية

التي تم اتخاذها في  نااذاجراءات اال

 األطراف ذوي العالقةتعامالت مجال 

ا لمعالجة اإلجراءات التي يتم اتخاذه

تعامالت األطراف المخالاات المتعلقة ب

 ذوي العالقة

 األردن

دعاوي المساهمين + إقامة 

دعاوي جماعية + إجراءات 

 مباشرة من هيئة السوق المالية

اجراء + اجراءات ادارية وقانونية 

 قضائي 
  عقوبات ادارية+ فرض  غراماتفرض 

 اإلمارات
دعاوي المساهمين + إجراءات 

 مباشرة من هيئة السوق المالية

لم يتم اتخاذ أي اجراءات إنفاذ حتى 

 تاريخه لعدم وجود حاالت تستلزم ذلك
  غراماتفرض 

 تونس

دعاوي المساهمين + إقامة 

دعاوي جماعية + إجراءات 

 مباشرة من هيئة السوق المالية

 اجراءات ادارية وقانونية 
+ إلغاء التعامل +  غراماتفرض 

 عقوبات اداريةفرض 

 الجزائر
دعاوي المساهمين + إجراءات 

 مباشرة من هيئة السوق المالية
 عقوبات اداريةإلغاء التعامل + فرض  -

 السعودية
دعاوي المساهمين + إجراءات 

 مباشرة من هيئة السوق المالية
  غراماتفرض  اجراءات ادارية وقانونية 

 دعاوي المساهمين سوريا
اجراء + اجراءات ادارية وقانونية 

 قضائي 
 غراماتفرض 

 العراق
إجراءات مباشرة من هيئة السوق 

 المالية 
 اجراءات ادارية وقانونية 

 عقوبات اداريةإلغاء التعامل + فرض 

 عقوبات جرمية+ فرض 

 سلطنة ُعمان

دعاوي المساهمين + إقامة 

دعاوي جماعية + إجراءات 

 من هيئة السوق المالية مباشرة

 اجراءات ادارية وقانونية 

+ إلغاء التعامل +  غراماتفرض 

عقوبات + فرض  عقوبات اداريةفرض 

 جرمية

 فلسطين
إجراءات مباشرة من هيئة السوق 

 المالية
 عقوبات ادارية+ فرض  غراماتفرض  -

 قطر
دعاوي المساهمين + إجراءات 

 مباشرة من هيئة السوق المالية

اجراء + اجراءات ادارية وقانونية 

 قضائي 

+ إلغاء التعامل +  غراماتفرض 

 عقوبات اداريةفرض 

 الكويت
دعاوي المساهمين + إجراءات 

 مباشرة من هيئة السوق المالية

اجراء + اجراءات ادارية وقانونية 

 قضائي 

+ إلغاء التعامل +  غراماتفرض 

عقوبات + فرض  عقوبات اداريةفرض 

 جرمية
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 بنانل
دعاوي المساهمين  + إقامة 

 دعاوي جماعية 
 + إلغاء التعامل غراماتفرض  اجراء قضائي 

 إلغاء التعامل اجراءات ادارية وقانونية  دعاوي المساهمين ليبيا

 مصر
دعاوي المساهمين + إجراءات 

 مباشرة من هيئة السوق المالية
 اجراءات ادارية وقانونية 

عقوبات + فرض  عقوبات اداريةفرض 

 جرمية

 دعاوي المساهمين المغرب

اجراء + اجراءات ادارية وقانونية 

م وفض ياجراءات التحك+ قضائي 

 المنازعات

+ إلغاء التعامل +  غراماتفرض 

عقوبات + فرض  عقوبات اداريةفرض 

 جرمية

 . 2014(، UASAالمصدر : جمع الردود على االستبيان، اتحاد هيئات األوراق المالية العربية )
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 (12)توصياتالالجزء الرابع : 

 ذوي تعامالتال لشملالعالقة"  ذويفي توسيع التعريف القانوني "لألطراف  رنظتأن  الهيئات الرقابيةيتعين على  .1
 في مختلف بما يكفي متناسقاً  ينبغي أن يكون التعريف. محتملة الستخدام السلطة اساءة خطر تشكل التي الصلة
 ينبغي السعي لتحقيق .المحاسبة ومعايير اإلدراج وقواعد المالية قانون الشركات واألوراق مثل واألنظمة القانون هيئات

 الشركات. إدارة لوائح في الوارد التعريف ذلك في بما ،"العالقة ذي للطرف" الوطني التعريف في االتساق

 تعامالتال عن واإلفصاح تحديد لتنظيم مماثل وطني ( أو معيارIAS) 24 رقم المعيار الدولي للمحاسبة إن استخدام .2
األطراف  تعامالتلإلبالغ المستمر عن  أخرى تدابير مع يترافق أن ينبغي الذي التقدم يمثل العالقة ذوي األطراف مع
 المحلية، المحاسبة معايير استخدام يتم عندما. الصلة ذوي األطرافغيرهم من و  والمساهمين منظمال إلى العالقة ذوي

 معيارال في الملخصة الرشيدة الدولية لممارساتل كبير حد إلى مماثل العالقة ذوي األطراف تعريف يكون أن ينبغي
 .منظمة التعاون االقتصادي والتنميةتوصيات و  لمحاسبةالدولي ل

 العالقة ذوي األطراف مع تعامالتال لمراقبة سياسة إلى وضع إدارتها ومجالس الشركات دعوةالهيئات  على يتعين .3
تاحتها للعموم  من فعال لنظام تخضع( المصالح تضارب بشأن نطاقاً  أوسع سياسة من كجزء أو ةمستقلسياسة  إما) وا 

المحظورة والمقبولة  تعامالتال وضحت أن ويجب المساهمين إلى السياسة هذهعن  كشفال يجب. والتوازنات الضوابط
  العالقة، فضاًل عن الظروف التي يمكن بموجبها اعتبارها على أنها مقبولة. ذويمع األطراف 

 خلق إلى وتميل للشركات قيمة تولد ال التي تعامالتال من معينة أنواع حظر في نظرفي ال قد يرغب المراقبون .4
 على يجب. اإلدارة مجلس وأعضاء التنفيذيين المديرين إلى القروض مثل الشركة صولأل استخدام إساءة حاالت
 العالقة ذوي األطراف معالمحظورة  وجدت، إن ،تعامالتال واضح بشكل يحدد أن والتنظيمي القانوني اإلطار

 المالية. األوراقهيئة  مثل الصلة ذوي الرقابية الجهة من صريحة موافقة تتطلب التي تعامالتوال

 أنها من للتأكد اإلدارة مجلسو  المساهمين للمصادقة من قبلاإلجراءات القائمة  استعراض ةهيئات الرقاب يتعين على .5
 سيما وال ،وشمال افريقيا األوسط الشرق في البورصة في منطقة المدرجة الشركات ملكية سياق االعتبار بعين تأخذ
إجراءات المصادقة على  كانت إذا ما إلى ةخاص أهمية إيالء وينبغي. المركزة ومجموعات الشركات الملكية وجود

                                                           
12

رة إّن التوصيات التالية هي نتيجة لعملية مشاورات إقليمية مع هيئات الرقابة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. وهي ال تعكس بالضرو  

االقتصادي  ونالموقف الرسمي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أو تقييم األطر والممارسات في المنطقة للجنة إدارة الشركات التابعة لمنظمة التعا

 والتنمية.
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التي  اآلليات هي وما فعالة كونت أن يمكن مسيطرين، مساهمين على تنطوي التي العالقة ذوياألطراف  تعامالت
 .التهريب خطر من للحد إدخالها يجب

المصادقة على العمليات  أنه ال يمكن للمساهمين المسيطرين لضمان إضافية آليات إدخال في المراقبونقد يرغب  .6
 حقوق منح في المراقبون ينظر قد. نمساهميأقلية ال بمصالح تضر العالقة التي ذويغير الشرعية بين األطراف 

 من( األقلية غالبية أي)العالقة والمصادقة عليها  ذوياألطراف  تعامالت لمراجعة ن المحايدينمساهميقلية الأل خاصة
 يكون أن يجب التنظيمي، الخيار هذا تم اعتماد ما إذا. المساهمين مصادرة ملكية أقلية خطر من لحدا مواصلة أجل

 .والمحايدين بشكل واضح غير المحايدين المساهمين تحديد على قادراً  المنظم

العالقة بما أّن الخبرة تظهر أّن  ذوياألطراف  تعامالتينبغي استعراض توقيت مصادقات المساهمين على  .7
ية. عندما يكون ، هي األكثر فعالتعامالتبعد تنفيذ ال، مقارنًة بالمصادقات تعامالتقبل تنفيذ الالمصادقات 

العالقة، يجب أن يتمتعوا بالحق في طلب تقييمات  ذوياألطراف  تعامالتعن المصادقة على  المساهمون مسؤولون
تسمح لهم بالحكم على نزاهتها وتأثيرها المقترحة والتي من شأنها أن  تعامالتمستقلة أو معلومات إضافية بشأن ال

 المحتمل على شؤون الشركة.

العالقة، ينبغي تعزيز دور أعضاء  ذوياألطراف  تعامالتالتي تعتمد على مصادقة مجلس اإلدارة على  الدولفي  .8
سبق مهم ويتمثل شرط ممجلس اإلدارة المستقلين ويجب أن يكونوا قادرين على طلب المشورة من الخبراء المستقلين. 

قلين، بما لتكون هذه التوصية ناجحة من الناحية العملية في إدخال معايير مناسبة لتعيين أعضاء مجلس إدارة مست
مجلس اإلدارة وعدد العضويات المتتالية التي يحق فيها للطرف أن يكون عضوًا في  في ذلك قيود على عضوية

 مجلس اإلدارة.

اإلدارة واضحًا وينبغي أن يسّهل دعوى اإلنفاذ العام والخاص عندما تكون يجب أن يكون تحديد واجبات عضو مجلس  .9
هذه الدعوى مكفولة. يجب أن يحدد اإلطار القانوني والتنظيمي واجبات عضو مجلس اإلدارة بشكل واضح في سياق 

 ن.مجموعات الشركات. يجب أن يتولى أعضاء مجلس اإلدارة موجب العناية والنزاهة تجاه جميع المساهمي

العالقة، بما في  ذوياألطراف  تعامالتينبغي استعراض اإلطار التنظيمي بغية إدراج أحكام تعالج األهمية النسبية ل .10
ذلك اعتماد عتبات لإلفصاح والمصادقة من قبل المساهمين أو مجالس اإلدارة. باإلضافة إلى عتبات األهمية 

على تلك التي  بغية التركيز المتكررة وغير المتكررة تعامالتال في النظر في التمييز بين المراقبونالنسبية، قد يرغب 
 لشركات.القتصادي األكبر وبالتالي خطرًا على اقد تمثل التأثير ا
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الصلة وفي الوقت المناسب بشأن األطراف  ذوييجب أن تكون هيئات اإلنفاذ قادرة على االطالع على المعلومات  .11
الصلة الصالحيات والقدرات  ذويت تسهيل جهود اإلنفاذ، ومنح الهيئات العالقة. يتعين على صانعي السياسا ذوي

 العالقة أو ذويبين األطراف  شرعيةغير ال تعامالتبشكل فعال ضد ال ضرورية من أجل إنفاذ القوانينالقانونية ال
لعقوبات التي مساعدة المساهمين الذين يرغبون في إجراء إنفاذ خاص. قد يكون من الضروري ايضًا النظر في نوع ا

 الصلة وقدرتها على دعم جهود اإلنفاذ الخاص عندما يكون ذلك مناسبًا.  ذوييمكن إصدارها من قبل هيئات اإلنفاذ 

العالقة واإلفصاح  ذوياألطراف  تعامالتالتي يلعب فيها المدقق الخارجي دورًا هامًا في اإلشراف على  الدولفي  .12
أّن المدققين مستقلون ومؤهلون بما فيه الكفاية إلصدار راي إلى مجلس عنها، من المهم بصورة خاصة الحرص على 

إّن القيود على اإلدارة أو المساهمين. ينبغي تحديد المسؤوليات القانونية للمدققين بشكل واضح في اإلطار التنظيمي. 
ات التأمين باإلضافة إلى الخدمات اإلستشارية التي قد يقدمها المدققون إلى الشركات التي يقدمون إليها أيضًا خدم

 القيود من حيث التدقيق، كما هي معتمدة في كل أنحاء العالم، مفيدة في هذا الصدد.

اإلطار القانوني والتنظيمي أّن اإلجراء القانوني، بما في ذلك من خالل المحاكم واآلليات البديلة  يجب أن يضمن .13
لتسوية النزاعات، ال تمنع أقلية المساهمين من السعي إلى اإلنصاف القانوني بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. نظرًا 

العالقة التي تم اإلبالغ عنها في  ذوياألطراف  تتعامالإلى المستوى المنخفض للتحقيقات والمحاكمات المتصلة ب
غير الشرعية بين األطراف  تعامالتوالمحاكم على تحديد ال الهيئات الرقابيةالمنطقة، يوصى بمواصلة تعزيز قدرة 

 . العالقة وتحليلها ذوي

 قبل ستنيرة منالعالقة إلى السوق بطريقة تّسهل اتخاذ القرارات الم ذوياألطراف  تعامالتيجب اإلفصاح عن  .14
 في العالقة ذويالمهمة بين األطراف  تعامالتبصورة خاصة عن ال اإلفصاح ينبغي. المصلحة وأصحاب المساهمين

 عمليات عن فضالً  بموجبها أبرمت التي الشروط ذلك في بما شركات،لالخاصة با السنوية أو الفصلية التقارير
البورصات وهيئات األوراق  وضعتها التي اإللكترونية القائمة قد تشّكل منصات اإلفصاح. خضعت لها التي المصادقة
 المستمر. اإلفصاح لتسهيل مفيدة آلية األوسط وشمال افريقيا منطقة الشرق المالية في

أنه يجب تطبيق نظام مبّسط على شركات رأس المال األصغر أو غير المدرجة في  المراقبونقد يقرر  أخيرا، .15
العالقة من خالل تحديد حد أدنى  ذوياألطراف  تعامالتدرجة من المرونة في نظام البورصة. يمكن الحفاظ على 

د الطرق الخاصة التي تالئم وضعها يمن متطلبات المصادقة واإلفصاح بموجب القانون والسماح للشركات بتحد
جميع المساهمين  الخاص فوق هذا الحد األدنى من المتطلبات. إّن اإلفصاح العام عن هذه الطرق أساسي لضمان أنّ 

والمستثمرين المحليين على علم بسياسات الشركة في ما يتعلق بالتعامل مع التضاربات في المصالح بشكل عام 
 العالقة بشكل خاص. ذوياألطراف  تعامالتو 
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 األطراف ذوي العالقة مع عامالتالت: استبيان الملحق

  تعامالت األطراف ذوي العالقة عن أوالً: التعريف واالفصاح

ف التشريعات المطبقة لديكم كيف تُ  (1  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(تعامالت األطراف ذوي العالقة ؟ عرَّ

O   معايير المحاسبة الدولية  *استخدامInternational Accounting Standards  ( IAS24) 

O   معايير المحاسبة  االمريكية استخدام (GAAP) المعادلة لمعايير المحاسبة الدولية((IAS24)) 

O   محلية استخدام معايير محاسبة 

O  استخدام أحكام قانون الشركات 

O  حوكمة الشركات  استخدام الئحةCorporate Governance Code  

 العالقة. ذويإذا كان التشريع المطبق يقوم على أنظمة محلية أخرى، يرجى اإلشارة إلى القوانين أو التشريعات 
 

 

 

   األطراف ذوي العالقة؟ عن تعامالتفصاح باإل  خاصة تشريعاتأو  هل يتوفر لديكم اي قواعد (2

O  نعم 

O  ال 

 

 .يرجى التوضيح

 

 

 

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة( ؟لمن يتم اإلفصاح عن تعامالت األطراف ذوي العالقة (3

O للمدقق الخارجي 

O  للجمعية العامة للشركة(AGM) 

O لهيئة السوق المالية 

O للبورصة 

O أخرى 

 

 من االيضاح.يمكن تقديم المزيد 
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 ؟ مع األطراف ذوي العالقة تعامالتالبها  طبيعة التي تتركزالما هي  (4

O بين الشركات في المجموعة الواحدة 

O  تعامالت خاصة بأعضاء مجلس االدارة والمدراء 

O أخرى، يرجى تحديدها 

 

 

 

 

 

 كيف يتم احتساب جوهرية التعامل؟ هل يجب في التعامالت مع األطراف ذوي العالقة أن تكون جوهرية؟ في حال اإلجابة بنعم، (5

O نعم 

O ال 

 

 

 

 

هل ينطبق ذلك على جميع التعامالت أم أنه يقتصر على التعامالت غير االعتيادية للشركة والتي تقع خارج إطار  (6

 نشاطها الرئيسي؟ الرجاء التوضيح.

 

 

 

 المدرجة والشركات غير المدرجة؟هل هناك اختالف بين المعاملة التشريعية لتعامالت األطراف ذوي العالقة للشركات  (7

O نعم 

O ال 

 

 يرجى التوضيح.
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هل طرأ أي تطوير لالطار العام التشريعي المرتبط بتعامالت األطراف ذوي العالقة، إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى  (8

 وصف ذلك، وما هي األولويات المتبقية في مجال تطوير وتحسين اإلطار التشريعي المرتبط بهذا الشأن؟

O نعم 

O ال 

 

 يرجى التوضيح.

 

 

 

 

 

 ؟ Minority Share Holder Rightباستغالل حقوق األقلية  المتعلقة ما هي التحفظات والمخالفات (9

 مع ذكر النتائج.    ،إن وجدت، حول استغالل حقوق األقلية ،يرجى ذكر حاالت عملية

 )يمكن حذف اسم الشركة أو أسماء األشخاص إذا كان ذلك ضرورياا(

 

 

 

 

 ثانياً: الرقابة على تعامالت االطراف ذوي العالقة

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(؟ غير المناسبة تعامالت األطراف ذوي العالقةمن  ما هي الطريقة االساسية لحماية المساهمين (1

O  ارة(لجنة التدقيق )أو اللجان األخرى المنبثقة عن مجلس اإلد مراجعة تعامالت االطراف ذوي العالقة من قبل 

O  موافقه المساهمين على هذه التعامالت ( من خالل اجتماع الجمعية العامة للشركةAGM) 

O   عقد اجتماع غير عادي للجمعية العامة للشركة(AGM)  

O  اخرى، يرجى ذكرها 
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 ؟تتعارض مع مصلحة الشركة إذا تم اكتشاف أنها تمت مع األطراف ذوي العالقة هل يمكن إلغاء تعامالت (2

O نعم 

O  ال 

 من غير أعضاء مجلس اإلدارة؟  Controlling Shareholdersكيف يتم التعامل مع تعامالت المساهمين ذوي السيطرة  (3

 

O  الموافقة على تعامالتهم من قبل اجتماع الجمعية العامة للشركة 

O موافقة مجلس إدارة الشركة 

O أخرى، يرجى تحديد ذلك 

 

 

 

 

 

مراجعة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة بالشركة ملزم بتقديم تقرير هل المدقق الداخلي أو أي مسؤول عن  (4

 مباشر لمجلس اإلدارة حول هذه التعامالت؟

 

O نعم 

O ال 

 

 يرجى التوضيح.

 

 

 

 

 هل المدقق الخارجي مسؤول عن مراجعة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة قبل عرضها على اجتماع الجمعية العامة ؟  (5

 

O نعم 

O ال 

 

 التوضيح.يرجى 
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 ثالثاً: رقابة مجلس االدارة على تعامالت االطراف ذوي العالقة

 هل مجلس اإلدارة ملزم بوضع سياسة متعلقة بالمراجعة واإلفصاح حول التعامالت مع األطراف ذوي العالقة؟ (1

 

O  نعم 

O  ال 

 

 التوضيح.يرجى 

 

 

 

 

ألعضاء مجالس االدارة المستقلين فيما يتعلق بتعامالت االطراف ذوي العالقة وذلك من خالل مجلس  هل هناك دور (2

 االدارة او اللجان المنبثقة عنه؟

 

O ال يوجد 

O توافق لجنة األعضاء المستقلين من المجلس على تعامالت األطراف ذوي العالقة 

O  تعامالت األطراف ذوي العالقةتوافق اللجنة التي تضم بعض األعضاء المستقلين على 

O أخرى، يرجى تحديد ذلك 

 

 

 

 

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة( كيف يتم انفاذ واجبات مجلس اإلدارة؟ (3

 

O   بواسطة الجهة المنظمةRegulator  

O   إجراءات تنفيذية خاصةPrivate Enforcement  

O  السوق والمساهمين  آلياتMarket Mechanisms and Shareholder Activism 

O  اخرى، يرجى ذكرها 
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 ذوي العالقة؟  طرافاأل معتعامالت متابعة ومراقبة ال تسهل عملية محددة بطريقة مهام مجلس االدارة هل (4

 

O نعم 

O ال 

 

 يرجى التوضيح.

 

 

 

 التنفيذية المؤثرة فيما يتعلق بالمساهمات اتافصاح اعضاء مجالس االدارة واالدار تضمنحكام المتوفرة األ هل (5

وذلك لتوفير مراجعة ، وتضارب المصالح واالعمال  Cross Directorshipsوعضويات مجالس اإلدارة المتداخلة 

 ؟مناسبة ووقف العمليات المخالفة المرتبطة بتعامالت األطراف ذوي العالقة

 

O نعم 

O ال 

 

 يرجى التوضيح.

 

 

 القانونية؟  غير غير االخالقية اوعن التصرفات  Reportingاإلبالغ ب اإلطار القانوني الرقابيهل يشجع  (6

 

O  نعم 

O  ال 

 

 يرجى التوضيح.

 

السعي للحصول تقييم مستقل لتعامالت  ،شجع علىاو يطلب منه او يُ  ،او اللجان المنبثقة عنه اإلدارة يسمح لمجلس له (7

 االطراف ذوي العالقة المؤثرة؟

O  نعم 

O  ال 

 

 يرجى التوضيح.
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 المخالاة لتعامالت األطراف ذوي العالقة نااذرابعاً: اجراءات اال

بتعامالت االطراف ذوي العالقة،  وما هي االلية  ةالمتعلق القانون والتشريعات نفاذما هي االليات الموجودة لديكم أل (1

 االكثر فعالية في هذا المجال؟ 

O  دعاوي المساهمينShareholder Suits 

O  إقامة دعاوي جماعيةClass Action or Derivative Suits 

O إجراءات مباشرة من هيئة السوق المالية 

O أخرى، يرجى تحديدها 

 

 

 

 كيف يتم إنفاذ قرارات المساهمين؟ (2

O من خالل مجلس اإلدارة 

O من خالل إجراءات هيئة السوق المالية 

O أخرى، يرجى تحديدها 

 

 

 

قانوني للفرق ما بين تعامالت االطراف ذوي العالقة المنسجمة مع القانون وتلك  أو تفسير هل هناك توضيح (3

 المخالفة له؟

O   نعم 

O  ال 

 التي تم اتخاذها في مجال تعامالت االطراق ذوي العالقة؟ Enforcement Actions نفاذما هي اجراءات اال (4

O  اجراءات ادارية وقانونية بطلب من الجهات الرقابية او في حال وجود شكوى 

O  اجراء قضائي بطلب من الحكومة اوفي حال وجود شكوى 

O  م وفض المنازعاتياجراءات التحك 

O  اخرى،  الرجاء تحديدها 
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 ؟قةفيما يتعلق بتعامالت األطراف ذوي العالما هي المعوقات العملية التخاذ اجراءات تنفيذية  (5

O  صعوبة تحديد المالك المستفيد  او االطراف ذوي العالقة 

O   تعامالتاألطراف ذوي العالقة والتثبت من هذه  ال مع تعامالتالمحددات في القدرة على اكتشاف 

O   وقوع عبء االثباتBurden of  Proof على صغار المساهمين 

O  محددات اخرى، يرجى ذكرها 

 

 

 

 

 

 ) يمكن اختيار أكثر من جهة( اجراءات بحقها؟ ما هي الجهات التي تم اتخاذ (6

O  مراقبو الشركات 

O  أعضاء مجالس اإلدارة 

O المدراء 

O الوسطاء 

O موظفو بنوك االستثمار، مدققو الحسابات( الخبراء( 

O جهات اخرى، يرجى ذكرها 

 

 

 

 

 ؟العالقةما هي اإلجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة المخالفات المتعلقة بتعامالت األطراف ذوى  (7

O   غرامات فرض 

O  إلغاء التعامل 

O   عقوبات اداريةفرض 

O   عقوبات جرمية فرضCriminal Actions  

O  اخرى، يرجى تحديدها 
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