مفاهيم أساسية عن الشركات
د .عبدهللا أعبودة
مكتب البحث والتطوير

تقدمي
• ال تعطين كل يوم مسكة لكن علمين صيد السمك.
• أحد أهم أهداف مكتب البحث والتطوير هو املسامهة يف إحداث نوع من التنمية املستدامة.

• أتسيس مشروع اقتصادي مربح هو جناح يتطلب عدة مهارات أكثر من التفوق األكادميي.
• فهم أساسيات الشركات أحد املهارات اليت يتطلبها أتسيس مشروع اقتصادي انجح.
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مفهوم الشركة
• الشركة:

• هي عقد يلتزم مبقتضاه طرفان أو أكثر أبن يساهم كل منهم يف مشروع يستهدف الربح بتقدمي حصة من
املال أو العمل ما قد ينشأ عنه ربح أو خسارة.

• مبدأ أساسي:

• يف الشركات يتم الفصل بني امللكية واإلدارة.
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أنواع الشركات التجارية

• شركات األشخاص :تتكون من جمموعة من األشخاص تربطهم صلة معينة.
• شركات التضامن:

• كل الشركاء يف شركة التضامن مسؤولون بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشركة ،وكل اتفاق خيالف ذلك ال يسري يف
مواجهة الغري.
• تكون حقوق الشركاء يف الشركة على شكل حصص.
• يكون أسم الشركة على شكل فالن وشركاؤه ويضاف لالسم عبارة (شركة تضامن).

• شركات التوصية البسيطة:

• هي الشركة اليت تعقد بني شريك عامل (ضامن) على األقل وشريك ٍ
موص ،ويسأل الشركاء العاملون ابلتضامن عن التزامات
الشركة ،ويسأل الشركاء املوصون يف حدود ما قدموه من حصص.
• تسمى الشركة ابسم أحد الشركاء العاملني ويضاف لالسم كلمة شركاؤه وعبارة (شركة توصية بسيطة).

• شركات احملاصة:

• يشارك شخص شخص اخر يف نصيب معني من صفقة لقاء حصة متفق عليها يف فرتة حمددة.
• ال خيضع هذا النوع من الشركات للشروط الشكلية املفروضة على الشركات التجارية.
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أنواع الشركات التجارية
• شركات األموال:
• الشركات املسامهة:
• هي الشركة اليت ال يكون فيها املسامهون مسؤولون عن ديون الشركة والتزاماهتا إال مبقدار قيمة أسهمهم.
• عادة ما يتبع أسم الشركة بـ شركة مسامهة ليبية (ش م ل).

• الشركات املسامهة العامة:
• كل شركة ميلك رأس ماهلا شخص أو أكثر من األشخاص االعتباريني.

• تؤسس الشركات العامة بقرار من رائسة الوزراء.
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أنواع الشركات التجارية
• الشركات ذات الطبيعة املزدوجة:
• شركات التوصية ابألسهم:

• تتكون من فئتني من الشركاء شركاء عاملني وشركاء موصني .الشركاء مسؤولون ابلتضامن.
• يكون الشركاء العاملون مسؤولني ابلتضامن مسؤولية غري حمدودة عن التزامات الشركة ،بينما ال يلزم الشركاء املوصون إال مبقدار
نصيبهم من رأس املال الذي اكتتبوا فيه.
• تعمل الشركة حتت اسم جتاري ابإلضافة إىل اسم أحد الشركاء العاملني على األقل مع اضافة عبارة (شركة توصية ابألسهم).

• الشركات ذات املسؤولية احملدودة:

• ال يزيد عدد الشركاء فيها عن  25شريكا وال يقل عن اثنني ،وال يسأل كل منهم إال مبقدار حصته يف رأس املال ،وال تكون
حصص الشركة ممثلة أبسهم.
• يذكر مع أسم الشركة (شركة ذات مسؤولية حمدودة).
• ال يقل رأس مال الشركة عن  30000د.ل.
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بيئة الشركات
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اجلمعية العمومية
• تتكون اجلمعية العمومية للشركة من مجيع املسامهني ابلشركة والذين قاموا بسداد القيمة األمسية لألسهم لتكوين
رأس مال الشركة أو الذين قاموا بشراء أسهم الشركة واحتفظوا هبا حىت موعد انعقاد اجلمعية العمومية للشركة.
• تعقد اجلمعية العمومية للشركة نوعني من االجتماعات:
• اجتماع عادي :هناية كل سنة مالية ملناقشة:

• اعتماد املوازنة التقديرية واخلطط االسرتاتيجية للشركة والتصديق على امليزانية اخلتامية.
• انتخاب وتعيني جملس إدارة الشركة ومراقيب احلساابت وهيئة املراقبة.
• حتديد مكافأة جملس اإلدارة إذا مل ينص عليها النظام األساسي.

• اجتماع غري عادي :ملناقشة األمور الطارئة ابلشركة.

• أيخذ أعضاء اجلمعية العمومية صفاهتم االعتبارية أثناء اجتماعات اجلمعية فقط.
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جملس إدارة الشركة
• جمموعة من املتخصصني يف جمال عمل الشركة يتم تكليفهم من قبل اجلمعية العمومية للشركة بوضع
خطط اسرتاتيجية إلدارة عمل الشركة.
• يقع على عاتق جملس إدارة الشركة وضع اخلطط السنوية واملوازانت التقديرية إلدارة عمل الشركة.
• من بني أعضاء جملس اإلدارة يتم تكليف رئيسا للمجلس يكون مسؤول عن إدارة أعمال اجمللس.
• جيتمع جملس إدارة الشركة بشكل منتظم ملناقشة سري عمل الشركة.
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اإلدارات التنفيذية واهليكل اإلداري
• يدار العمل اليومي للشركات عن طريق إدارات تنفيذية ينظمها هيكل إداري حمدد.
• يعتمد اهليكل اإلداري للشركة ويكلف املوظفون ابملهام القيادية ابهليكل من قبل جملس إدارة الشركة.
• على رأس اهليكل اإلداري للشركة يقع املدير العام للشركة والذي يكون على تواصل مع جملس
اإلدارة ويعمل على رفع تقارير اإلدارات املختلفة للشركة إىل جملس إداراهتا.
• يف بعض األحيان يكلف عضو جملس إدارة أو رئيس اجمللس مبهام املدير العام للشركة.
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هيئة املراقبة
• جمموعة من املتخصصني يف جمال عمل الشركة واملاليني يتم تكليفهم من قبل اجلمعية العمومية للشركة
ملراقبة طريقة إدارة جملس إدارة الشركة للعمل.
• تلتزم هيئة املراقبة حبضور اجتماعات جملس إدارة الشركة وتقدمي تقاريرها للجمعية العمومية للشركة
عن سري العمل ابلشركة.
• ميكن هليئة املراقبة التواصل مع اإلدارات التنفيذية للشركة ملتابعة سري العمل.
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السجل التجاري
• السجل التجاري هو السجل الذي يتم فيه تسجيل الشركات اجلديدة واالحتفاظ بواثئقها فيه.
• يتبع السجل التجاري وزارة االقتصاد والتجارة ويكون له فروع يف كل املناطق.
• أي تغيريات حتدث يف الشركة جيب أن يتم تسجيلها ابلسجل التجاري املسجلة به الشركة:
• تغري يف رأس مال الشركة.
• قرارات تشكيل جملس إدارة الشركة.
• فتح فروع جديدة للشركة.
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واثئق مهمة
• لكل تنظيم من التنظيمات واثئق حتكمه وأجهزة تديره وقواعد وإجراءات تضبط أداءه.
• الواثئق اليت حتكم عمل الشركات:
•
•

•
•

القانون التجاري :قانون يصدر عن اجلهات التشريعية يف الدولة مبا ال يتعارض مع املبادئ األساسية يف الدستور.
عقد التأسيس :عقد يربم بني أعضاء الشركة حيددون فيه أغراض الشركة ،شروط عضويتها ،وطريقة متويل رأس املال ،وكيفية
إدارهتا .عقد التأسيس وثيقة يطلبها القانون من الشركات واملؤسسات لكي تتمكن من مزاولة العمل حتت ظل القانون.
النظام األساسي :قواعد عامة توضح أسس إدارة الشركة ،مثل مكان انعقاد اجتماعات جملس اإلدارة وصالحياته ،وغريها.
اللوائح الداخلية :تفاصيل عن قواعد إدارة العمل اليومي للشركة وهناك عدة لوائح داخلية للشركات مثل الالئحة املالية ،الئحة
املشرتايت ،الئحة املخازن ،الالئحة اإلدارية وغريها.
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بنود عقد التأسيس
ال يتم أتسيس شركة إال بعقد رمسي يسمى عقد التأسيس يشمل البياانت التايل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أمساء الشركاء وحمال إقامتهم وجنسياهتم وأعداد أسهمهم املكتتبة.
أسم الشركة ومقرها الرئيسي وفروعها إذا وجدت.
أغراض الشركة اليت أسست من أجلها.
مقدار رأس مال الشركة.
القيمة االمسية لألسهم وعددها وبيان ما إذا كانت أمسية أم حلاملها.
قيمة األموال واحلقوق املقدمة عينا.
القواعد الواجب إتباعها لتوزيع األرابح.
قواعد إدارة الشركة من حيث عدد أعضاء جملس إداراهتا وصالحياهتم ومن له احلق يف متثيل الشركة.
عدد أعضاء هيئة املراقبة.
مدة عمل الشركة.
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القانون التجاري اللييب
• كل األنشطة التجارية يف ليبيا ينظمها القانون رقم  23بشأن النشاط التجاري الصادر يف سنة
 2010عن املؤمتر الشعيب العام.

رابط القانون التجاري اللييب
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اخلطط واملوازنة وامليزانية
• اخلطط:

• تقوم كل شركة بعمل خطط لنشاطها بشكل سنوي أو لفرتات أطول.

• املوازنة:

• لكل شركة موازنة تقديرية ترتجم خطة عمل الشركة إىل أرقام -األرابح واملصروفات املتوقعة.
• تقوم اإلدارات التنفيذية للشركة ابقرتاح املوازنة التقديرية السنوية للشركة وتُعتمد من جملس إدارة الشركة ومن مث من مجعيتها
العمومية ويبدأ تنفيذها.

• امليزانية:

• امليزانية هي عبارة عن لقطة للوضع املايل للشركة يف فرتة معينة.
• عادة ما يتم إعداد امليزانية يف هناية السنة املالية للشركة.
• يتم إعداد امليزانية من اإلدارات التنفيذي للشركة وتُعتمد من جملس إدارهتا ومن مث مجعيتها العمومية.

• تتمحور نقاشات جملس إدارة الشركة ومجعيتها العمومية حول اخلطط واملوازانت وامليزانيات.
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القوائم املالية
• القوائم املالية هي قوائم تعطي ملخص عن الوضع املايل ورحبية الشركة على املدى القصري والطويل:
•
•
•
•

قائمة املركز املايل :تبني قيمة أصول الشركة والتزاماهتا وقيمة حقوق املسامهني عند نقطة زمنية حمددة.
قائمة الدخل :تبني نتيجة نشاط الشركة عن فرتة زمنية حمددة.
قائمة التدفقات النقدية :تعرض املتحصالت واملدفوعات النقدية وصايف التغري يف النقدية من ثالثة أنشطة وهي التشغيل
واالستثمار والتمويل.
قائمة التغري يف حقوق امللكية :توضح وتلخص التغري يف حقوق امللكية لفرتة زمنية معينة وتفصيالت ذلك من رأس مال وأرابح
وغري ذلك من حقوق املسامهني.

• عينة من القوائم
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