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 مقدمة
 

وقد أوضح المحامً  بالنسبة لتوجٌه أي عمل ناجح.تشكل حكامة الشركة أهمٌة مركزٌة 

الغانً إلٌكٌم نوتٌفافا كوٌنٌهٌا، أهمٌة إٌجاد األشخاص المناسبٌن لتوجٌه شركتك ودعمها، 

 وكٌفٌة اتخاذ الخطوات القانونٌة إلجراء مثل هذه التعٌٌنات.
 
 
 
 

 حكامة الشركة التوجٌه:كٌفٌة 
 

الشركات بأنها العالقة بٌن مختلف المشاركٌن فً تحدٌد اتجاه وأداء  توصف حكامة

الشركات
1
كما أن حكامة الشركات تنظر فً مصالح جمٌع أصحاب المصلحة فً الشركة  .

وعلى هذا األساس، فإذا كان  وتوازنها لضمان تحقٌق الربح فً جمٌع الحاالت قدر اإلمكان.

على نحو ال ٌعتبر مصالح حملة األسهم، فإن ذلك  المدٌرون على سبٌل المثال ٌدٌرون شركة

وعلى نحو مماثل، إذا ركزت المؤسسة على تعظٌم أرباح  خالف حسن حكامة الشركات.

المساهمٌن فقط من دون وضع رفاهٌة الموظفٌن فً االعتبار، فإن هذا ال ٌعنً الحكم 

 الرشٌد للشركات.
 
 
 
 
 

، مجلس اإلدارة، هً: المساهمونالجهات الفاعلة الرئٌسٌة المسؤولة عن حكامة الشركات "

                                                                                       ".الذي ٌقوده رئٌس تنفٌذي أو مدٌر إداري وفرٌق التسٌٌر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Kueneyhia, Kuenyehia on Entreprenurship, Flipped Eye Publishing (2012), p. 459 
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 المساهمون

 
المساهم أو العضو فً الشركة هو شخص توافق الشركة على أن ٌصبح عضواً فٌها، وٌتم 

وٌفرض علٌهم واجب الحصول على  الشركة. تسجٌل اسمه فً سجل األعضاء كعضو فً
سهم واحد على األقل فً الشركة ودفع تكلفة األسهم التً ٌمتلكونها كلما طلبت منهم الشركة 

وببساطة، ٌمتلك المساهم الشركة.   ومع ذلك، ال ٌملك المساهم سٌطرة كاملة على العمل  ذلك.
المساهم ال ٌستطٌع على سبٌل المثال وبالتالً فإن  كما قد ٌكون له على ممتلكاته الشخصٌة.

وال ٌستطٌع  التعامل مع الشركة كبنك شخصً وأخذ موارده من دون المحاسبة المناسبة لذلك.
حامل األسهم تغٌٌر المدٌرٌن وفقاً إلرادته من دون اتباع اإلجراءات التً ٌنص علٌها قانون 

 أوس المال المعلن للشركة، كما ال ٌستطٌع المساهم خفض رأ الشركات وغٌره من القوانٌن.
األوامر للمدٌرٌن إلعالن عائدات األرباح ءإعطا

2
 

 

 

وتشمل حقوق المساهمٌن ومسؤولٌاتهم، على النحو المبٌن فً قانون الشركات، على سبٌل 
 المثال ال الحصر، ما ٌلً:

 

 

.  الحق فً حضور االجتماعات العامة للشركة، والتحدث والتصوٌت على القرارات 1
 العامة. االجتماعاتالمتخذة فً 

 .  الحق فً الحصول على اسم مساهم فً الشركة فً سجل األعضاء.2

.  الحق فً فحص سجل األعضاء أثناء ساعات العمل العادٌة، وفً التقدم بطلب إلى 3
األعضاء إذا تم حذف اسم المساهم من السجل، أو تم ارتكاب خطأ المحكمة لتصحٌح سجل 

 أثناء إدخال اسم المساهم فً السجل.

 .  الحق فً طلب عقد اجتماع للشركة وعرض قرار فً هذا االجتماع.4

 .  الحق فً تعٌٌن المدٌرٌن وإزالتهم، مع مراعاة اإلجراءات القانونٌة الواجبة.5

 عندما تعلن الشركة عن األرباح. .  الحق فً الحصول على عائد6

 تجاهلوه. .  الحق فً إقامة دعاوى قانونٌة باسم الشركة ونٌابة عنها إذا رفض المدٌرون ذلك أو7

 واجبات المدٌرٌن. .  الحق فً إقامة دعاوى قانونٌة ضد مدٌر ٌخرق8

.  الحق فً رفع دعوى قضائٌة ضد الشركة حٌث ٌعانً المساهم من سلوك قمعً بصفته 9
 لمساهم.ا

الحق فً التصرف فً مسألة ما إذا كان المدٌرون فً طرٌق مسدود أو إذا ما تم استبعاد  .11
 تأهٌلهم من التصرف فً هذه المسألة.

إلجراءات التً ٌتعٌن على الحق فً تقدٌم توصٌات إلى مجلس اإلدارة فٌما ٌتعلق با .11
 المجلس اتخاذها.

 
 

                                                           
2
 Dupaul Wood Treatment & Duffuor v Asare [2005-2006] SCGLR  
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لم لة األسهم سٌبقون بعًٌدا عن إدارة الشؤون الٌومٌة للشركة إذا أن حم   ٌتضحمما سبق، 

ٌكونوا مدٌرٌن تنفٌذٌٌن أو موظفٌن فً الشركة.  ومن واجبهم تعٌٌن مدٌرٌن أكفاء إلدارة 

شؤون الشركة، وعندما ٌقومون بهذه التعٌٌنات، فإنهم ٌحتاجون إلى منح هؤالء المدٌرٌن حرٌة 

ولكن ٌتعٌن علٌهم دوماً أن ٌراعوا المخالفات، وأن  توجٌه الشركة فً االتجاه الصحٌح.

االجتماعات العامة للشركة حتى ٌسمعوا مظالمهم واقتراحاتهم، إن وجدت. ٌحضروا
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 المدراء

 
وال ٌهم ما هو االسم الذي  المدٌر هو شخص ٌعٌنه المساهمون لتوجٌه وإدارة أعمال الشركة.

وٌجب على هذا  ٌطلق على هذا الشخص، وقد ٌشمل المدٌر أو الحاكم أو المسؤول التنفٌذي.

موافقة خطٌة على التعٌٌن كمدٌر للشركة، وٌجب أن ٌخطر المسجل بذلك الشخص أن ٌعطً 

إذا كانت الشركة تعتبر شخصاً مدٌراً  فً سجل الشركات. 17التعٌٌن عن طرٌق تقدٌم النموذج 

ولكن لم ٌتم تعٌٌنه على النحو الواجب مدٌراً، ٌجوز للقانون أن ٌعتبر ذلك الشخص مدٌراً بحكم 

ذلك الشخص لنفس الواجبات والمسؤولٌات )ولٌس الحقوق أو المنافع(  األمر الواقع وأن ٌخضع

كذلك، إذا كان شخص ما لٌس مدٌراً ولكنه عادة ما  التً تتوفر لدى مدٌر معٌن حسب األصول.

ٌوجه المدٌرٌن المعٌنٌن الذٌن ٌتجاوبون مع هذه التوجٌهات، ٌجوز معاملة ذلك الشخص كمدٌر 

لواجبات والمسؤولٌات التً ٌخضع لها المدٌر المعٌن حسب ِظّل، كما أنه سٌحتفظ بنفس ا

 األصول.
 
ٌتحمل مجلس اإلدارة المسؤولٌة الرئٌسٌة عن ضمان انتشار ممارسات حكامة الشركات الجٌدة 

وهذا ألن الشركة، على الرغم من كونها كٌاناً قانونٌاً منفصالً، إال أنها ال تملك  فً المؤسسة.

وبالتالً فإن المدٌرٌن هم أٌدي الشركة وعٌونها  كها إلدارة شؤونها.األعٌن واألٌدي التً تمل

وهم بهذا ٌتحملون قدراً كبٌراً من المسؤولٌة عن ضمان خدمة المصلحة الفضلى  وعقلها الموجه.

 وتشمل واجباتهم، على سبٌل المثال ال الحصر، ما ٌلً: للشركة فً كل األوقات.
 

 ٌادة الشاملة للمؤسسة.أعمال الشركة وتوفٌر الق .  تسٌٌر1

.  مراعاة أقصى درجات حسن النٌة تجاه الشركة فً أي معاملة نٌابة عنها والعمل فً 2

 مصلحة الشركة.

.  العمل فً حدود سلطتهم وعدم تجاوز الصالحٌات الممنوحة لهم بموجب اللوائح التنظٌمٌة 3

 للشركة، إال بموافقة المساهمٌن.

 معاملة قد تؤدي إلى تضارب المصالح، إال بموافقة الشركة..  عدم المشاركة فً أي 4

 أصحاب المصلحة اآلخرٌن بفعالٌة. .  تسٌٌر مصالح الشركة والمساهمٌن والموظفٌن وجمٌع 5

 ممتلكات الشركة. استخدام.  حماٌة أصول الشركة وعدم إساءة 6

 .  تعٌٌن الموظفٌن اإلدارٌٌن وغٌرهم من الموظفٌن الرئٌسٌٌن.7

 ٌجب احتساب أي ربح. حظر تحقٌق منافع غٌر مصرح بها من منصب المدٌر..  8

 .  إقامة الدعاوى القضائٌة نٌابة عن الشركة وباسمها والدفاع عنها.9

 جعل دفاتر الشركة متاحة لمراجعً الحسابات، وتقدٌم تفسٌرات عندما ٌتطلب األمر ذلك. .11

 ن حملة األسهم وأصحاب السندات.إعداد وتعمٌم البٌانات المالٌة السنوٌة بٌ .11

 اتباع جمٌع الواجبات المنصوص علٌها فً لوائح الشركة. .12
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إن الحكامة الفّعالة للشركات من الممكن أن تؤثر على صافً األرباح للمؤسسة ألنها تضمن 

 توجٌه المؤسسة بطرٌقة مسؤولة واحترافٌة وشفافة نحو حماٌة نجاحها فً األمد البعٌد.

فالمؤسسات التً تتمتع بحكامة جٌدة قادرة على فرض تقٌٌم أعلى وتكون لها عموماً عائدات 

هذه الحقائق تدعمها دراسة منجزة بتكلٌف من مؤسسة  أعلى على رأس المال المستخدم.

% من المستثمرٌن على أنهم سوف ٌدفعون عالوة على أسهم 81ماكٌنزي حٌث اتفق أكثر من 

من الحكامة أفضل من تلك التً ٌدفعونها مقابل أسهم شركة ذات حكامة شركة تتمتع بقدر جٌد 

 سٌئة مع أنها تتمتع بأداء مالً مماثل.
 
 
وبما أن مجلس اإلدارة، بوصفه الجهاز الرئٌسً لمنح القٌادة فً تسٌٌر األعمال التجارٌة، ٌتحمل 

ن ٌفكر حملة األسهم المسؤولٌة األساسٌة عن قٌادة الحكامة الرشٌدة للشركات، فمن المحتم أ

وقد ٌفكر هؤالء فٌما ٌلً عند اختٌار  كثٌراً فً األشخاص الذٌن ٌضعونهم فً مجالس اإلدارة.

 المجلس:
 
 

 .  األشخاص الذٌن ٌمكن الوصول إلٌهم بشكل معقول والمتاحٌن للمساهمة فً تطوٌر األعمال.1

 .  االهتمام بالقطاع والشغف به 2

مٌن فٌما ٌتعلق بالقطاع بحٌث ٌمكن للشركة االستفادة من خبرة .  امتالك معرفة وكفاءة ها3

وفً الحاالت التً ال ٌتمتع فٌها المدٌر بخبرة فً مجال القطاع، ٌجب أن ٌكون المدٌر  الشخص.

 منفتحاً على األقل ومستعدا للتعلم.

 .  القدرة على اتخاذ قرارات عمل معقولة بشأن المؤسسة.4

االستراتٌجً لتمكٌن مجلس اإلدارة من اتخاذ قرارات مستنٌرة بشأن االتجاه أسلوب التخطٌط  .5

 المستقبلً لألعمال.

.  مهارات التفكٌر التحلٌلٌة والناقدة للمساعدة فً حل المشاكل وتحدٌد أولوٌات فرص 6

 األعمال.

ات .  القدرة على التواصل بسهولة مع األشخاص حتى تتمكن الشركة من االستفادة من الشبك7

 االجتماعٌة التً ٌنتمً إلٌها المدٌر.

.  النزاهة والموقف األخالقً لضمان أن ٌعمل مجلس اإلدارة بضمٌر سلٌم وبأفضل مصلحة 8

  للشركة.

 .  القدرة على اتخاذ قرارات موضوعٌة دون تحٌز.9

مداوالت المجلس، مهارات االتصال لتمكٌن المدٌر من التعبٌر عن وجهة نظره أثناء  .11

وكذلك القدرة على االستماع بدون تحٌز.
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 المدققون
 
 

والواقع أن قانون  ومن المهم جدا أٌضا أن ٌكون لدى أي مؤسسة مراجعو حسابات.

وإذا لم ٌكن هناك مراجع  الشركات ٌفرض على كل شركة أن ٌكون لدٌها مدقق حسابات.

قد ٌكون مراجعو الحسابات داخلٌٌن أو  .حسابات، فلن ٌقوم المسجل العام بتسجٌل الشركة

عادة ما ٌكون المدقق الداخلً من قسم الحسابات فً المؤسسة وهو موظف فً  خارجٌٌن.

المؤسسة، فً حٌن أن المدقق الخارجً محترف مستقل معٌن من قبل الشركة بموجب قرار 

 عادي.
 
 
 
 

قرار بأن السجالت المالٌة للمؤسسة تمثل ٌتمثل دور مراجع الحسابات الخارجً فً اإل"

."وجهة نظر صحٌحة وعادلة للشؤون المالٌة للمشروع التجاري
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 المبادئ األساسٌة لحكامة الشركة
 
مما سبق، ٌتضح أن حكامة الشركة تشكل ضرورة أساسٌة لنمو أي مؤسسة.  ومن ثم، فإن 

المصلحة إلى المبادئ األساسٌة  ممارسة الحكامة السلٌمة للشركات ٌجب أن ترشد جمٌع أصحاب

( التالٌة8الثمانٌة )
3
: 

 
 .  االمتثال1

وٌشمل ذلك، على  ٌجب أن تمتثل جمٌع المؤسسات للقوانٌن واألنظمة التً تحكم إدارة الشركات.

سبٌل المثال ال الحصر، قانون الشركات، وقوانٌن الضرائب، والقوانٌن الخاصة بالقطاعات مثل 

 ون السلطة الوطنٌة للنفط، وقواعد قائمة البورصة فً غانا.قانون المصارف، وقان
 

( على أن الشركة البد أن ٌكون لدٌها 179)القانون  1963ٌنص قانون الشركات فً غانا لعام 

وبالتالً، إذا كانت الشركة تعمل بمدٌر واحد فقط أو لم  ( على األقل فً كل األوقات.2مدٌران )

كة تنتهك هذه القاعدة وهً عرضة للعقوبات من قبل مسجل ٌكن هناك مدٌرون، فإن هذه الشر

وعلى نحو مماثل، ٌتعٌن على أي شركة أن تقوم بإٌداع عائداتها الضرٌبٌة الشهرٌة  الشركات.

وٌؤدي عدم القٌام بذلك إلى عواقب سلبٌة على  بحلول الٌوم الخامس عشر من الشهر التالً.

ٌن غانا التً توجه الشركات إلى ما ٌنبغً لها أن هناك العدٌد من القواعد فً قوان المؤسسة.

تفعله من أجل االمتثال للقوانٌن التً تحكم صناعات أو قطاعات هذه الشركات.  وباإلضافة إلى 

ذلك، ٌجب أن تلتزم المؤسسة بالممارسات المعٌارٌة المقبولة التً تحددها الهٌئات المهنٌة 

 والصناعات والهٌئات التجارٌة.
 
 
 

 المشاركة.  2

لكً تكون حكامة الشركات فّعالة فإنها تتطلب المشاركة الكاملة والنشطة من جانب كافة 

وٌتعٌن  أصحاب المصلحة، بما فً ذلك حملة األسهم، واإلدارة، ومجلس اإلدارة أو المستشارٌن.

على كل صاحب مصلحة أن ٌقوم بدوره فً ضمان بقاء المؤسسة على المسار الصحٌح لتحقٌق 

 أهدافها.
 
 

 .  المساءلة3
ومن المهم للغاٌة أن ٌتحمل أصحاب المصلحة المسؤولٌة عن جمٌع المعامالت التً ٌقومون بها 

ولتحقٌق هذه الغاٌة فالبد من وجود بنٌة معٌنة ٌكون فٌها كل شخص  بالنٌابة عن المؤسسة.
ٌكون اإلدارة وؤسسة مسؤولة أمام مجلس وعادة ما تكون إدارة الم مسؤوالً أمام شخص ما.

 مجلس اإلدارة مسؤوال أمام المساهمٌن.
                                                           

3
  Kuenyehia, Kuenyehia on Entreprenurship, Flipped Eye Publishing (2012), p. 463 
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 .  الشفافٌة4

وٌجب علٌها أن  حكامة الشركات الجٌدة تتطلب الشفافٌة من جانب كافة أصحاب المصلحة.

تضمن الشفافٌة  تظهر درجة عالٌة من األمانة واالستقامة والنزاهة فً إدارتها وعملٌاتها.

كما تضمن تسلٌط الضوء على الفرص  األوقات. الحفاظ على رؤٌة المؤسسة فً كل

 والتحدٌات التً تواجهها الشركة.
 
 
 

 .  االستجابة المناسبة5

من بٌن أفضل السبل لقٌاس الحكامة الجٌدة للشركات مدى استجابة المؤسسة ألصحاب 

إن وجود نظام جٌد الحبك للرد على كل األمور المطروحة أمر ضروري لتحقٌق  المصلحة.

االستجابة فً حكامة الشركات.  وبالتالً، ٌجب أن ٌكون هٌكل شركتك من النوع الذي مبدأ 

وفً جمٌع األوقات، البد أن ٌكون واضحا للجمٌع إلى من ٌتوجهون  ٌأخذ ذلك فً االعتبار.

 وبماذا ٌتوجهون، وكٌف ٌنبغً لهم أن ٌقوموا بذلك.
 
 

 .  العدالة6

وٌنبغً لذلك  أن لهم حقا مصلحة فً ذلك.ٌجب أن ٌشعر أصحاب المصلحة فً المؤسسة ب

وال بد من التماس آرائهم بشأن المسائل المتعلقة  عدم استبعادهم من أنشطة المؤسسة.

وإذا كان هناك إجراء ٌتعٌن  بالمشارٌع، وال سٌما فٌما ٌتعلق بالمسائل التً تؤثر علٌها مباشرة.

ب أال تكون هناك محاباة وأال وٌج اتباعه لتحقٌق غرض ما، فٌنبغً إخضاع الجمٌع لذلك.

وعلى نحو مماثل، ال ٌنبغً لنا أن  ٌستفٌد أحد أصحاب المصلحة من استبعاد طرف آخر.

 نضحً بمصالح بعض أصحاب المصلحة لصالح آخرٌن.
 
 
 

 .  التركٌز على توافق اآلراء7

إلى وكنتٌجة طبٌعٌة لما سبق، ٌتطلب الحكم الرشٌد وساطة مصالح مختلفة من أجل التوصل 

وعلى هذا النحو فإن رأي األغلبٌة  توافق فً اآلراء ٌخدم مصلحة المؤسسة على أفضل وجه.

ل بة عادة.   ومع ذلك، من المهم النظر فً آراء األقلٌات ومصالحها سوف تكون له الغ 

ومن األهمٌة بمكان أن ٌشعر الجمٌع بأنهم  أن تأمر بعدم التصرف بطرٌقة قمعٌة ضد األقلٌة.

 فازوا.
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 .  الفعالٌة والكفاءة8

وفً هذا  ٌجب أن ٌكون لشركتك أنظمة وعملٌات تنتج نتائج تحقق أهداف المؤسسة المحددة.

ومن غٌر المقبول أن ٌأخذ  الصدد، ٌجب استخدام موارد المؤسسة بأفضل طرٌقة ممكنة.

وإذا  حاسبة.المساهمون أو مالكو المؤسسات الموارد التً تنتمً إلى المؤسسة بأنفسهم دون م

كانت هناك إجراءات لتعٌٌن أشخاص جدد، فالبد من اتباع هذه اإلجراءات، وال ٌجوز التنازل 

لذلك، إذا لم ٌكن لدٌك نظام أو هٌاكل  عنها لمجرد أن مقدم الطلب هو ابن شقٌق زوجة القس.

ن أن واألمر األكثر أهمٌة هو أن نضم لضمان الفعالٌة والكفاءة، ضع بعض األنظمة وطبقها.

 كل المشاركٌن ٌتبعونها.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 شكًرا على القراءة!
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 ٌُمكنك الحصول على مزٌد من المعلومات حول كٌفٌة تنمٌة شركتك وتعزٌز قدراتها

  كتاب "اٌلٌكٌم كوٌنٌهٌا" حول روح المبادرة. غانا، عبر فً
 

 
 
 

 

 ، مفٌدة:IIAقراء هذا الدلٌل وجدوا كذلك التقارٌر التالٌة، الصادرة عن 
 

o         إقامة هٌئات حكاة قوٌة 
o  الوفاء بالضرائب ومراعاة التنظٌمات المحاسبٌة 

 
 

 
 
 
 
 

 شكر خاص لثٌلما تاوٌاه على إسهامها الكبٌر فً إعداد هذا التقرٌر* 

http://www.amazon.com/Kuenyehia-Entrepreneurship-Business-Elikem-Nutifafa/dp/9988164718/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1412092465&sr=1-1

