
قائمة املراجعة والتدقيق

تهدف �لقائمة �لتالية �إىل �إر�صاد وتوجيه �ل�صركات �لعائلية يف م�صريتها نحو �حلوكمة. وكما �أو�صحنا م�صبقًا فاإن لكل �صركة عائلية خ�صو�صياتها ومتطلباتها، 
لذ� يجب على كل �صركة حتديد نظم �حلوكمة ذ�ت �لأولوية تبعا لحتياجاتها وتنفيذ �لآليات �ملدرجة حتت �لنظام �لذي مت �ختياره. تلخ�ص �لقائمة �لتالية 

�لت�صور�ل�صامل لتنفيذ �حلوكمة وهنا ننوه �أن عملية تطبيق �حلوكمة هي عملية تطور حية، نن�صح با�صتخد�م هذه �لقائمة كمرجع يو�صح ما قطعته �ل�صركة من 
تقدم وما تبقى لها يف هذه م�صرية تطويرحوكمتها.
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حوكمة العائلة
الروؤية والقيم والأهداف

مت �تفاق �أع�صاء �لعائلة على �لروؤية و�لقيم �لرئي�صية، ومت �إدر�ج �لقيم �صمن  �لأهد�ف ونظام �حلوكمة و�ل�صيا�صات. •

التوا�صل العائلي
رفع �لتقارير لأفر�د �لعائلة ب�صكل منتظم  لتوثيق ما مت تخطيطه، و�لإعالم �لدوري عن �مل�صتجد�ت وما مت �إجنازه. •
عقد �لإجتماعات �لعائلية �ملنتظمة ملناق�صة م�صائل وق�صايا �لعمل و�لعائلة.  •

هيئات احلوكمة
عقد �جتماع عائلي يعمل كمنتدى لتو��صل �أفر�د �لعائلة. •
عقد جمل�ص �لعائلة ينوب عن �لإجتماع �لعائلي لإد�رة �ل�صوؤون �لعائلية. •

�صيا�صات العائلة
و�صع د�صتور/ ميثاق �لعائلة �لذي يحدد ويو�صح للم�صاهمني �ملكونات �لرئي�صية للعائلة، ول�صركة �لعائلة. •
و�صع �صيا�صات و��صحة عادلة تنظم وتو�صيح �لإجر�ءت �لعملية يف �لأمور �لهامة �لتي تخ�ص �لعائلة. •

ف�ض املنازعات
و�صع ��صرت�تيجية و��صحة لف�ص �لنز�عات و�خلالفات بني �أفر�د �لعائلة، �أو بني �ل�صركة �لعائلية و�أفر�د �لعائلة مع  •

تو�صيح �لو�صائل و�لإجر�ء�ت �لالزمة حللها.

اأفراد العائلة
 حتديد �أفر�د �لعائلة �لذين يتمتعون مبو�هب ريادة �لأعمال، ويتم تكليفهم مبهمات د�خل �ل�صركة �لعائلية. •
�لتقييم �ملنتظم لأد�ء �أفر�د �لعائلة د�خل �ل�صركة �لعائلية وحتديد �ملكلف بالرقابة على ذلك. •
م�صاركة ن�صاء �لعائلة يف �لعمل بال�صركة، وتقلي�ص ظاهرة عدم تكافوؤ �لفر�ص مع �لذكور، وحماولة �لتغلب عليها متامًا. •
�إعد�د �جليل �ملقبل لالن�صمام لل�صركة بعد �كت�صابه للمهار�ت و�ملعرفة �لالزمة. •

حوكمة امللكية
الهيكل القانوين

و�صع هيكل قانوين و�لبنود �لقانونية حلماية �ل�صركة و�لعائلة. •

�صيا�صات احلوكمة امللكية
و�صع �تفاقية �مل�صاهمني تلخ�ص رغبتهم وتو�صح حقوقهم وم�صوؤولياتهم وتنظم �ل�صوؤون �لعائلية. •
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هيئات احلوكمة امللكية
ت�صكيل جمعية للم�صاهمني ت�صم كل �مل�صاهمني وتلعب دورً� يف قر�ر�ت �ل�صركة وي�صاعد جمل�ص �مل�صاهمني. •
ت�صكيل جمل�ص للم�صاهمني ي�صم عددً� �أ�صغر من �مل�صاهمني وميثل  �صوؤون �ل�صركة يف �جتماع �مل�صاهمني. •

حوكمة ال�صركة
العائلة وال�صركة العائلية

 حتديد �أطر تو�صح �لعالقة بني �لعائلة و�ل�صركة �لعائلية. •
روؤية ال�صركة

تر�صيخ روؤية تعك�ص �لقيم و�لأهد�ف �لأ�صا�صية لل�صركة. •

الهيكل القانوين وهيئات احلوكمة
�لف�صل بني �مللكية و�لإد�رة. •
�لتمييز �لو��صح بني �أدو�ر كل من �مل�صاهمني، و�أع�صاء جمل�ص �لإد�رة، و�ملديرين �لتنفيذيني، و�لعاملني يف �ل�صركة. •
تكوين جلان خمتلفة ت�صاعد جمل�ص �لإد�رة. •

�صيا�صات ال�صركة
و�صع �صيا�صة و��صحة لتنظيم �صوؤون �ل�صركة و�لإجر�ء�ت �ملتعلقة بها.   •

اخلطط اخلا�صة بالعاملني من غري افراد العائلة
�إر�صاء وتطبيق �أ�ص�ص معاملة عادلة للموظفني من غري �أفر�د �لعائلة.ت�صمل معايري �لتوظيف، وتقييم �لأد�ء، و�لتطوير �ملهني. •

حوكمة الرثوة
اإ�صرتاتيجية اإدارة الرثوة

و�صع ��صرت�تيجية  حمكمة  تو�صح خم�ص�صات �لرثوة �ملحددة لال�صتثمار بكل جمال وت�صع �صيا�صة م�صتقلة لكل  •
منها.

مكاتب العائلة
�إن�صاء مكتب عائلي لإد�رة �لرثو�ت �لعائلية �خلا�صة ب�صكل منف�صل عن �إد�رة �ل�صركة �لعائلية. •
�إ�صر�ك �لعائلة يف �لأن�صطة وتقدمي تقارير دورية ملجل�ص �لعائلة ب�صاأن �لأن�صطة و�لأد�ء �لعام.  •

اخلطط و احللول ال�صتثمارية
و�صع �أهد�ف و��صحة لال�صتثمار تت�صق مع �لروؤية و�لأهد�ف و�إ�صرت�تيجية �لرثوة. •
و�صع جمموعة و��صحة من قو�عد �ل�صتثمار تنظم ��صتثمار�ت �لعائلة وت�صمن ح�صن توجيهها. •

امل�صاهمة الجتماعية
الأعمال اخلريية

�للتز�م بالأعمال �خلريية و �مل�صاركة يف هذ� �لنوع من �لأن�صطة. •
تاأ�صي�ص موؤ�ص�صة با�صم �لعائلة تخدم �لق�صايا �خلريية �لكربى للعائلة. •
ت�صكيل جلنة عائلية لالأعمال �خلريية تعنى باإد�رة �لأن�صطة �خلريية.  •

الهوية و�صمعة ال�صركة العائلية
تاأ�صي�ص هوية و��صحة لل�صركة و�حلفاظ عليها.   •
عر�ص �صورة �إيجابية حمكمة ومرت�بطة لل�صركة �لعائلية. •

التخطيط للخالفة 
خطة اخلالفة

خطة خالفة و��صحة جلية م�صممة بدقة لتي�صري �نتقال مقاليد �ل�صركة �لعائلية من جيل �صابق �إىل جيل لحق. •
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