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قواعد حوكمة ال�شركات
يف فل�سطني
اللجنة الوطنية للحوكمة
ت�شرين ثاين 2009

ي�سعدين بعد االنتهاء من �إعداد مدونة قواعد احلوكمة لل�شركات امل�ساهمة العامة يف فل�سطني
والتي جاءت نتيجة جهود حثيثة عرب ال�سنوات الثالث املا�ضية �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من
�ساهم يف �إخراجها �إىل النور وعلى ر�أ�سهم اللجنة الوطنية للحوكمة وهيئة �سوق ر�أ�س املال والفريق
الفني للحوكمة وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية واىل جميع الذين �شاركوا يف الندوات وور�ش العمل.
لقد عملنا على �أن تكون املدونة دلي ًال �إ�سرت�شاديا لل�شركات يف �إدارة �أعمالها من خالل �إر�ساء
قواعد التعامل الر�شيد وال�شفافية والعدل والرتفع عن امل�صالح ال�شخ�صية يف �سبيل امل�صلحة
العامة بني الإدارة وامل�ساهمني والعاملني واجلهات ذات العالقة وذلك بهدف رفع الكفاءة يف العمل
وحتقيق الربح والنمو امل�ستدام.
لقد �أثبتت التجارب العاملية يف م�ضمار احلوكمة ب�أن ال�شركات التي تطبق قواعد احلوكمة الر�شيدة
حتوز على ثقة اجلمهور وت�ستقطب ن�سبة �أكرب من الإ�ستثمارات يف �أ�صولها من تلك ال�شركات التي
ال تطبقها .وانه تبع ًا لهذه الثقة ترتفع امل�س�ؤولية الإجتماعية امللقاة على عاتق ال�شركات خلدمة
جمتمعها ،لتكون املح�صلة النهائية ربح ًا لكل الأطراف .
�إن �صدور املدونة هو اخلطوة الأوىل نحو ال�سعي �إىل ن�شر ثقافة احلوكمة يف فل�سطني و�إ�سرت�شاد
ال�شركات بها و�صوال �إىل م�ستويات �أعلى من الإنتاج والربحية .
واهلل ويل التوفيق
ماهر امل�صري
رئي�س اللجنة الوطنية للحوكمة
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الف�صل الأول
املقدمة
�1 .1أدت العوملة ،والتقدم ال�سريع يف و�سائل االت�صاالت احلديثة� ،إىل خلق جو جديد من التناف�س
على امل�ستويني املحلي واخلارجي بالن�سبة لل�شركات العاملة يف فل�سطني .ويف ال�سنوات
الأخرية� ،أ�صدرت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عدد ًا من الت�شريعات املنظمة لعمل القطاع
اخلا�ص ،مثل :قانون �سلطة النقد ،وقانون امل�صارف ،وقانون ت�شجيع اال�ستثمار ،وقانون
هيئة �سوق ر�أ�س املال ،وقانون الأوراق املالية ،وقانون مزاولة مهنة تدقيق احل�سابات ،وقانون
الت�أمني ،وقانون الك�سب غري امل�شروع ،وقانون مكافحة غ�سل الأموال ،وقانون �سنة  2008ب�ش�أن
تعديل قانون ال�شركات .وقد احتوت هذه الت�شريعات على عدد من الن�صو�ص التي تدخل
�ضمن قواعد احلوكمة املعمول بها دولي ًا .ويف االجتاه ذاته ،فقد ارت�أت هيئة �سوق ر�أ�س املال،
وبعد التن�سيق املبا�شر مع �سوق فل�سطني لل��أوراق املالية ،و�سلطة النقد ،وم�ؤ�س�سة التمويل
الدولية ( ،)IFCو�ضع قواعد حلوكمة ال�شركات يف فل�سطني ،نظر ًا لأهميتها بالن�سبة �إىل
االقت�صاد الفل�سطيني ،وبخا�صة �أن هذا املو�ضوع �شهد يف ال�سنوات الأخرية اهتمام ًا متزايد ًا
من قبل الدول املختلفة يف العامل ،ومن قبل امل�ؤ�س�سات الدولية.
2 .2وعليه ،فقد مت ت�شكيل اللجنة الوطنية حلوكمة ال�شركات يف فل�سطني ،التي ت�ضم ممثلني عن
جهات رقابية واقت�صادية وقانونية و�أكادميية متنوعة .وقد قررت اللجنة الوطنية حلوكمة
ال�شركات ت�شكيل فريق فني للعمل على �صياغة مدونة قواعد حوكمة ال�شركات وفق ًا لأ�س�س
وخطة عمل و�ضعت من قبلها .وقد متثل هدف الفريق يف �إعداد قواعد حلوكمة ال�شركات يف
فل�سطني ،مبا يتفق والظروف والت�شريعات ال�سائدة يف فل�سطني ،مع مراعاة املبادئ امل�ستقرة
يف جمال حوكمة ال�شركات على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

تعريف حوكمة ال�شركات
�3 .3إن م�صطلح «حوكمة ال�شركات» حديث يف اللغة العربية ،وقد اختلف الكتاب حول الت�سمية يف
البداية� ،إىل �أن قرر جممع اللغة العربية يف القاهرة ت�سمية النظام قيد البحث بـ “حوكمة
ال�شركات” .وتع ّرف حوكمة ال�شركات باملفهوم ال�ضيق ب�أنها النظام الذي مبوجبه يتم توجيه
ال�شركات والرقابة عليها ،وبالتايل فهي جمموعة من العالقات بني اجلهاز التنفيذي لإدارة
13

�شركة ما وجمل�س �إدارتها وامل�ساهمني فيها.
�4 .4أما حوكمة ال�شركات باملفهوم الوا�سع ،الذي تتبناه هذه املدونة ،فيق�صد به «جمموعة القواعد
والإج��راءات التي يتم مبوجبها �إدارة ال�شركة والرقابة عليها ،عن طريق تنظيم العالقات
بني جمل�س الإدارة ،والإدارة التنفيذية ،وامل�ساهمني ،و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين ،وكذلك
امل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية لل�شركة” .وعليه ،تهتم حوكمة ال�شركات ،ب�شكل رئي�سي،
بالأ�سلوب الذي يتم فيه �إدارة ال�شركة والرقابة عليها ،وبفح�ص قدرات جمل�س الإدارة على
و�ضع �سيا�سات ور�سم �أهداف لل�شركة تتفق وم�صلحة امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين.

الهدف من تطبيق مدونة قواعد حوكمة ال�شركات
5 .5تهدف قواعد احلوكمة ب�شكل خا�ص �إىل حت�سني نوعية ممار�سات جمل�س الإدارة ،وحت�سني
�أداء ال�شركات ،ورفع القدرة على املناف�سة ،ورفع قيمة ال�شركة ،وتعزيز ثقة �أ�صحاب امل�صالح
الآخرين يف ال�شركة .كما ت�ساعد احلوكمة يف حت�سني املناخ اال�ستثماري ،وتفعيل �أداء ال�سوق
املايل وتو�سيعه ،ورفع القدرة التناف�سية لالقت�صاد من خالل رفع ثقة املتعاملني بال�شركة،
وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الأخطار.

نطاق تطبيق مدونة قواعد حوكمة ال�شركات
6 .6تنطبق قواعد احلوكمة على ال�شركات التي تن�ضوي حتت �إ�شراف هيئة �سوق ر�أ���س املال
ورقابتها .وعليه ،ت�سري مدونة قواعد حوكمة ال�شركات على ال�شركات امل�ساهمة العامة
(املدرجة وغري املدرجة) ،و�سوق فل�سطني للأوراق املالية ،و�شركات الرهن العقاري ،و�شركات
الت�أجري التمويلي ،و�شركات الأوراق املالية ،مع الإ�شارة �إىل �ضرورة مراعاة مبادئ احلوكمة
ال�صادرة لقطاعات معينة عن اجلهات الرقابية املخت�صة عند متابعة تطبيق ال�شركات ذات
العالقة لهذه املدونة.

طبيعة مدونة قواعد حوكمة ال�شركات
7 .7ت�شمل هذه املدونة جمموعة من قواعد حوكمة ال�شركات امل�ستندة �إىل القوانني والأنظمة
ال�سارية املفعول يف فل�سطني ،وبالتايل تلتزم ال�شركات بتطبيقها حتت طائلة امل�س�ؤولية .ويف
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الوقت الذي ت�ستند فيه معظم هذه القواعد �إىل ن�صو�ص ت�شريعية �صريحة ،ف�إن بع�ضها ي�ستند
�إىل روح ن�ص معني� ،أو �إىل القواعد العامة يف الت�شريعات الفل�سطينية .و�أخذ ًا باالعتبار �أن
قانون ال�شركات ال�ساري يف فل�سطني قدمي ن�سبي ًا من ناحية ،و�أن االهتمام بحوكمة ال�شركات
حديث ن�سبي ًا من ناحية �أخ��رى ،فقد وج��دت بع�ض الن�صو�ص الت�شريعية التي ال تن�سجم
متام ًا مع مبادئ احلوكمة ال�سليمة لل�شركات .ويف هذه احلاالت القليلة التي ا�ستوجبت فيها
احلوكمة ال�سليمة لل�شركات الن�ص على مبد�أ معني ال يتفق مع ن�ص قانون ال�شركات احلايل
يف فل�سطني ب�سبب قدمه ،فقد متت الإ�شارة �إىل ذلك �صراحة ،مع التو�صية بتعديل الن�ص
على النحو املطلوب .وتت�ضمن املدونة جمموعة من التو�صيات والتوجيهات ،التي يتم تطبيقها
طوع ًا واختيار ًا من قبل ال�شركات �ضمن مقولة “االلتزام وتف�سري عدم االلتزام” .وعليه،
ف�إن هذه التو�صيات والتوجيهات الهادفة �إىل حتقيق توازن بني م�صالح الأطراف املختلفة،
ترتك لكل �شركة من املرونة ما يكفيها للمحافظة على �شكلها ،وحجمها ،ون�شاطها ،وطريقة
�إدارتها ،الأمر الذي مي ّكنها من حتديد موقعها من تطبيق التو�صيات والتوجيهات الواردة يف
هذه املدونة� ،شريطة �أن تف�صح عن الأ�سباب التي دعتها �إىل عدم االلتزام ب�أي من القواعد
الطوعية.
8 .8وعليه ،تتكون هذه املدونة من ثالثة �أنواع من القواعد:
النوع الأول :وهو القواعد التي ت�ستند �إىل ن�صو�ص ت�شريعية �صريحة ،وهنا يكون التطبيق
�إلزامياً من قبل ال�شركات حتت طائلة امل�س�ؤولية القانونية .وقد متت �صياغة هذه القواعد يف
املدونة بلغة تفيد الإلزام ،مثل :يجب ،وال يجوز ،ويحق ،ويلتزم ،ويحظر.
النوع الثاين :وهو القواعد التي تن�سجم مع املمار�سات الدولية يف جمال حوكمة ال�شركات ،وال
تتعار�ض مع �أي ن�ص ت�شريعي �صريح� ،أو على الأقل تكون واحد ًا من االحتماالت التي يجيزها ن�ص
ت�شريعي ما ،وهنا يكون التطبيق طوعياً من قبل ال�شركات �ضمن مقولة “االلتزام وتف�سري عدم
االلتزام” .وقد متت �صياغة هذه القواعد يف املدونة بلغة تفيد اجلواز والن�صيحة بالتطبيق ،مثل:
يحبذ ،وين�صح ،ويجوز.
النوع الثالث :وهو القواعد التي تن�سجم مع املمار�سات الدولية يف جمال حوكمة ال�شركات،
ولكنها تتعار�ض مع ن�صو�ص ت�شريعية �صريحة ،وهنا متت التو�صية ب�صراحة ب�ضرورة تعديل
الت�شريع القائم ليتنا�سب مع هذه املمار�سات والقواعد.
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الف�صل الثاين
مكونات مدونة قواعد حوكمة ال�شركات

		
9 .9لدى و�ضع هذه املدونة ،مت اال�سرت�شاد مببادئ حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية الدولية ( ،)OECDبالإ�ضافة �إىل مدونات �أخرى حلوكمة ال�شركات
مت و�ضعها على ال�صعيدين الدويل والإقليمي .وعليه ،واىل جانب التقدمي ،فقد ت�ضمنت هذه
املدونة قواعد تعالج اجلوانب الأ�سا�سية حلوكمة ال�شركات وفقا للتعريف الوا�سع ،واملتمثلة يف
الأمور التالية:

 .1اجتماع الهيئة العامة.
 .2حقوق امل�ساهمني املتكافئة.
�	.3إدارة ال�شركة.
 .4التدقيق.
 .5الإف�صاح وال�شفافية.
�	.6أ�صحاب امل�صالح الآخرين يف ال�شركة.
		
1010هذا وقد متت مراعاة املبادئ التالية لدى �إعداد قواعد احلوكمة:
العدالة والنزاهة يف معاملة امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح الآخ��ري��ن (كاملوظفني
والدائنني).
ال�شفافية والإف�صاح عن الأمور املالية وغري املالية ،وب�شكل ميكن امل�ساهمني واجلمهور
من تقييم و�ضعية ال�شركة وم�ستوى �أدائها.
امل�ساءلة يف العالقات بني الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة ،وب�ين جمل�س الإدارة
وامل�ساهمني ،وبني جمل�س الإدارة واجلهات الأخرى ذات العالقة.
امل�س�ؤولية ،من حيث الف�صل الوا�ضح يف امل�س�ؤوليات وتفوي�ض ال�صالحيات.
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 .1اجتماع الهيئة العامة
1111توجه الدعوة �إىل اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري العادية من قبل جمل�س الإدارة� ،أو
بناء على طلب مدقق احل�سابات� ،أو من قبل مراقب ال�شركات ،ويحق مل�ساهمني يحملون ما ال
يقل عن ربع �أ�سهم ال�شركة الطلب من جمل�س الإدارة الدعوة الجتماع هيئة عامة غري عادي،
ويحق مل�ساهمني يحملون على الأقل  %15من �أ�سهم ال�شركة الطلب من مراقب ال�شركات،
�أو مدقق احل�سابات اخلارجي ،الطلب من جمل�س الإدارة دعوة الهيئة العامة الجتماع غري
عادي.
1212يجب �أن تر�سل الدعوة الجتماع الهيئة العامة ،مت�ضمنة جدول الأعمال� ،إىل كل م�ساهم قبل
�أربعة ع�شر يوم ًا على الأقل من موعد االجتماع ،ويتم �إعالن هذه الدعوة يف �صحيفتني يوميتني
قبل االجتماع ب�أ�سبوع على الأقل .كما يجوز لل�شركة �إر�سال الدعوة �إىل امل�ساهمني مع الوثائق
ذات العالقة عرب الربيد الإلكرتوين ،و�/أو الإعالن عنها على موقع ال�شركة الإلكرتوين ،و�إذا
كان بع�ض امل�ساهمني يقيمون يف اخلارج فيحبذ �أن يتم �إ�شعارهم على العنوان الذي و�ضعه
كل منهم لدى ال�شركة .و�إذا متت الدعوة عن طريق الإعالن يف ال�صحف يراعى �أن تكون
هذه ال�صحف وا�سعة االنت�شار.
1313يجب �أن ي�ستمع امل�ساهمون �إىل تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي يف اجتماع الهيئة العامة،
ويحق لهم اال�ستف�سار من مدقق احل�سابات عن �أي �أمر ورد يف البيانات املالية� ،أو يف تقريره
بخ�صو�ص هذه احل�سابات.
1414يحبذ �أن تقوم ال�شركة برتتيب مكان االجتماع وم��وع��ده وزم��ان��ه ب�شكل منا�سب ي�شجع
امل�ساهمني ،وبخا�صة �صغارهم ،على احل�ضور .ولذا ،تعقد ال�شركة اجتماع الهيئة العامة
داخل فل�سطني مع �ضرورة ا�ستخدام نظام الفيديوكونفرن�س عند تعذر التوا�صل اجلغرايف،
وعلى �أن يكون يف غري �أيام الأعياد.
 1515يحبذ �أن يقوم جمل�س الإدارة ب���إرف��اق ج��دول �أعمال تف�صيلي بالدعوة الجتماع الهيئة
العامة ،م�صحوب ًا بالبيانات املالية املب�سطة ،و�شرح لكل نقطه ،ي�ساعد امل�ساهمني على
اتخاذ قراراتهم بو�ضوح .و�إذا ت�ضمن جدول الأعمال تعديل عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها
الداخلي ،فيجب ،بعد موافقة اجلهات الرقابية ذات العالقة� ،إرفاق التعديالت املقرتحة مع
الدعوة �إىل االجتماع.
 1616يحبذ �أن تت�ضمن الدعوة �إىل اجتماع الهيئة العامة العادي ،الإ�شارة �إىل حق امل�ساهمني
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الذين ميلكون جمتمعني  %10على الأقل من �أ�سهم ال�شركة ،يف طرح �إدراج بنود على جدول
1
الأعمال.
ً
1717يحبذ مناق�شة البنود املحددة على جدول الأعمال وفقا للرتتيب الوارد فيه ،ويحبذ �أن يو�ضح
رئي�س اجتماع الهيئة العامة للم�ساهمني عند بدء االجتماع ب�أنه يحق لكل م�ساهم �إثارة الأ�سئلة
واال�ستف�سارات خالل االجتماع ،و�أن جمل�س الإدارة ملزم بالإجابة .كما يحبذ �إدارة االجتماع
ب�شكل حر ،و�إف�ساح املجال للجميع للتعبري عن �آرائهم يف �إطار جدول الأعمال و�ضمن فرتة
زمنية معقولة ،وتوجيه اال�ستف�سارات لأع�ضاء جمل�س الإدارة .ويجوز للم�ساهمني �إر�سال
�أ�سئلة خطية ملجل�س الإدارة قبل االجتماع ،وعلى رئي�س املجل�س �إي�صالها للمعنيني من �أع�ضاء
املجل�س �أو املديرين البارزين ،كي تتم الإجابة عنها خطي ًا حتى بداية االجتماع على �أبعد
تقدير .ويحر�ص جميع �أع�ضاء املجل�س واملديرين البارزين على ح�ضور االجتماع .ويحبذ
عدم ال�سماح بطرح �أي م�س�ألة للت�صويت �إال بعد �إعطاء الفر�صة للم�ساهمني ب�إبداء الر�أي
بخ�صو�صها .وي�ضمن رئي�س اجلل�سة توفري جو دميقراطي للنقا�ش الب ّناء.
1818يحبذ �أن يجري رئي�س الهيئة العامة الت�صويت على الأمور الأخرى �أي�ض ًا عن طريق االقرتاع
ال�سري ،كما يحبذ �أن يراعى الت�صويت على حدة على كل م�س�ألة تثار خالل اجتماع الهيئة
العامة ،وذلك حتى يتمكن كل م�ساهم من حتديد موقفه بدقة من كل م�س�ألة يتم بحثها
والت�صويت عليها خالل االجتماع.

 .1على الرغم من عدم وجود ن�ص �صريح يف قانون ال�شركات يخول امل�ساهمني احلق يف �إدراج بنود على جدول الأعمال ،ف�إن
املبادئ العامة للقانون متنحهم مثل هذا احلق .و�إىل �أن يتم تعديل قانون ال�شركات بهذا اخل�صو�ص ،ف�إن النظام الداخلي
لل�شركة ميكن �أن ين�ص على ذلك.
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 .2حقوق امل�ساهمني املتكافئة
1919ي�ضمن جمل�س الإدارة �أن كل امل�ساهمني ،مبا يف ذلك �صغارهم وامل�ساهمون املقيمون خارج
فل�سطني ،يتمتعون بكافة احلقوق املخولة لهم مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات املرعية،
ووفق ًا لهذه املدونة والنظام الداخلي لل�شركة ،وهي:
احلق يف توفر �سجالت للملكية.
احلق يف �أن تتم دع��وة جميع امل�ساهمني �إىل اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري
العادية ،واحل�صول على املعلومات ،وذلك وفق ًا ملا ين�ص عليه النظام الداخلي لل�شركة.
احلق يف املعاملة العادلة جلميع امل�ساهمني ومتتعهم باحلقوق نف�سها ،ودون حتميلهم �أية
�أعباء �أو تكاليف .وي�ستوي يف ذلك �أن يكون امل�ساهمون فل�سطينيني �أو �أجانب.
احلق يف ح�صة من الأرباح النقدية والعينية.
احلق يف بيع ونقل ال�سهم �أو رهنه.
احلق يف الت�صويت ،على �أرباح ال�شركة املقرتح توزيعها يف اجتماع الهيئة العامة العادي.
احلق يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماع الهيئة العامة.
احلق يف الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة.
احلق يف انتخاب مدقق ح�سابات ال�شركة يف اجتماع الهيئة العامة العادي.
حقوق الأف�ضلية وحق �أولوية لالكتتاب يف �أي �إ���ص��دارات جديدة لل�شركة ،كل بن�سبة
م�ساهمته فيها. 1
حق امل�شاركة يف العر�ض العام.
حق �صغار امل�ساهمني يف احلماية يف ح��االت ان��دم��اج ال�شركات �أو الت�صرف ب�أحد
موجوداتها الرئي�سية.

 .1ولأن املادة  81من قانون ال�شركات توجب �صراحة تطبيق �أحكام االكتتاب الأ�صلي على الأ�سهم اجلديدة ،ف�إنه ينبغي تعديل
هذا الن�ص ملنح امل�ساهمني حق الأف�ضلية ،الذي يخولهم �شراء الأ�سهم اجلديدة بالأولوية على الغري.
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� .3إدارة ال�شركة
�أو ًال .جمل�س الإدارة
2020يجب �أن يتوىل �إدارة ال�شركة امل�ساهمة العامة جمل�س �إدارة ال يقل عدد �أع�ضائه عن خم�سة،
وال يزيد على �أحد ع�شر ،ويح ّبذ �أن تعك�س تركيبة املجل�س امل�ساهمني ،وتعرب عن ن�سبة توزيع
ر�أ�س امل��ال .وعليه ،يجوز لعدد من �صغار امل�ساهمني يحملون  %10من �أ�سهم ال�شركة �أن
ينتخبوا ممث ًال لهم يف جمل�س الإدارة� ،شريطة �أن يقدموا مر�شحني عدة لهذا املركز .1كما
يجب �أن ال تزيد مدة جمل�س الإدارة على �أربع �سنوات تنتهي بانتخاب جمل�س جديد ،وعلى
الهيئة العامة �أن جتتمع خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء دورة املجل�س
القائم ،وعليها �أن تنتخب �أع�ضاء املجل�س .وي�ستمر جمل�س الإدارة القائم يف ت�صريف �ش�ؤون
ال�شركة حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد ،ويجوز �أن يعاد انتخاب ع�ضو جمل�س الإدارة لوالية
جديدة بنا ًء على جناحه يف عمله يف الدورة ال�سابقة ،ويح ّبذ عدم جتديد الع�ضوية ل�شخ�ص
ما لأكرث من ثالث دورات متتالية.
2121ال يجوز �أن متثل الع�ضوية تعار�ض ًا مع م�صالح �أخرى للع�ضو ،مبا يف ذلك �إبرام �صفقة مع
طرف ذي عالقة ،ويح ّبذ �أن يبلغ الع�ضو م�سبق ًا عن �أي م�صلحة له جتاه �أي جهة �أخرى غري
ال�شركة ،وعن �أي تغيري يطر�أ على مثل هذه امل�صالح فور حدوثه ،وال يجوز لرئي�س و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أن ي�شرتكوا يف �إدارة �شركة م�شابهة �أو مناف�سة ل�شركتهم� ،أو �أن يقوموا بعمل
مناف�س ،وال يجوز لل�شركة �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها.
وفيما يتعلق بالبنوك و�شركات االئتمان ،ف�إنه يجوز لها �أن تقر�ض �أع�ضاء جمال�س �إدارتها
بال�شروط نف�سها التي تتبعها بالن�سبة �إىل العمالء.
2222يلتزم رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بتحمل امل�س�ؤولية جتاه امل�ساهمني عن تق�صريهم
املتعمد �أو �إهمالهم ال�شديد ،وال ي�ستطيعون دفع هذه امل�س�ؤولية عنهم �إال ب�إقامة الدليل
على �أنهم اعتنوا ب���إدارة �أعمال ال�شركة اعتناء الوكيل ب�أجر .ويحق للم�ساهم املت�ضرر
مقا�ضاة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن كل خمالفة ارتكبوها �ضد القوانني والأنظمة
والتعليمات �أو نظام ال�شركة ،وال يحول �إبراء جمل�س الإدارة ال�صادر عن الهيئة العامة
 .1على الرغم من �أن قانون ال�شركات مل يت�ضمن ن�ص ًا بهذا اخل�صو�ص ،ف�إن النظام الداخلي لل�شركة ميكن �أن ين�ص على
ذلك ،وبخا�صة �أن مثل هذا الن�ص يحقق احلماية الالزمة لأقلية امل�ساهمني.
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دون ذلك .و�إذا كان ع�ضو جمل�س الإدارة �شخ�ص ًا اعتباري ًا ،فيجب �أن يتحمل ال�شخ�ص
الطبيعي الذي ميثله يف املجل�س م�س�ؤولية �شخ�صية عن ت�صرفاته� ،إىل جانب م�س�ؤولية
ال�شخ�ص االعتباري الذي ميثله.
2323ي�ضع جمل�س الإدارة نظام ًا مكتوب ًا لتجنب ت�ضارب امل�صالح ،على �أن يت�ضمن كحد �أدنى
الت�أكيد على ما يلي:
يجب على ع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركة� ،أو � ٍّأي من موظفيها ،فيما يت�صل بعمله لدى
ال�شركة ،عدم الطلب �أو القبول من الغري � َّأي مبلغ مايل �أو منفعة �أخرى لنف�سه �أو لغريه،
�أو �أن مينح �أي طرف ثالث م�صلحة غري م�شروعة.
التقيد مب�صالح ال�شركة :يجب على ع�ضو جمل�س الإدارة ال�سعي �إىل حتقيق م�صالح
ال�شركة ،فال يجوز له �أن ي�سعى �إىل حتقيق م�صالح �شخ�صية من وراء قراراته �أو �أن
يغتنم لنف�سه فر�صة �سنحت لل�شركة.
ال يجوز �أن يكون لرئي�س جمل�س الإدارة �أو لأحد �أع�ضائه م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
يف العقود وامل�شاريع واالرتباطات التي تعقد مع ال�شركة �أو حل�سابها.
يف ال�صفقات التي يتم �إبرامها مع �أي طرف ذي عالقة ،مثل مدقق احل�سابات اخلارجي،
�أو �أحد م�ؤ�س�سي ال�شركة� ،أو �أي �شخ�ص ّ
مطلع على معلومات جوهرية ت�ؤثر على �سعر
الورقة املالية اخلا�صة بال�شركة� ،أو ال�شخ�ص ال��ذي ميتلك ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة � %10أو �أكرث من ر�أ�سمال ال�شركة ،يح ّبذ �أن يف�سح املجال فيها جلميع املتناف�سني
باال�شرتاك يف العرو�ض على قدم امل�ساواة ،و�أن تكون موافقة املجل�س على هذا العر�ض
ب�أغلبية ال تقل عن ثلثي �أع�ضاء املجل�س ،با�ستثناء الطرف ذي العالقة� ،شريطة �أن يكون
الطرف ذو العالقة هو �صاحب العر�ض الأن�سب.
ال يجوز لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن يقوموا بعمل مناف�س لل�شركة� ،أو ب�أي عمل �آخر
ي�شكل ت�ضارب ًا مع م�صالح ال�شركة ،كتقدمي اال�ست�شارة والتوجيه لأحد زبائن ال�شركة �أو
مزوديها �أو دائنيها �أو غري ذلك من املتعاملني معها.
2424حماي ًة لأقلية امل�ساهمني ،يح ّبذ ا�ستخدام الت�صويت الرتاكمي عند االقرتاع الختيار مر�شحي
املجل�س ،وذلك عن طريق �إعطاء كل م�ساهم عدد ًا من الأ�صوات ي�ساوي جمموع �أ�سهمه التي
تتمتع بحق الت�صويت م�ضروب ًا بعدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ويجوز للم�ساهم �أن مينح هذه
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الأ�صوات جميعها ملر�شح واحد �أو يوزعها على عدد من املر�شحني للع�ضوية كيفما ي�شاء.1
ويحبذ تقدمي �سرية ذاتية لكل مر�شح لع�ضوية املجل�س �إىل امل�ساهمني قبل االنتخابات،
والت�صويت يف اجتماع الهيئة العامة ،وذلك حتى يتمكن امل�ساهم من �أن يحدد بدقة املر�شح �أو
املر�شحني الذين يعتقد �أنهم منا�سبون لإدارة ال�شركة.
2525يحبذ �أن يكون من بني �أع�ضاء املجل�س ع�ضوان م�ستقالن .ويق�صد بالع�ضو امل�ستقل ع�ضو
جمل�س الإدارة الذي مل تربطه بال�شركة �أي عالقة �أخرى غري ع�ضويته يف جمل�س الإدارة،
الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور ال يت�أثر ب�أي اعتبارات �أو �أمور خارجية .ومع مراعاة
قواعد احلوكمة اخلا�صة بقطاعات معينة ،يت�ضمن احلد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها
يف الع�ضو امل�ستقل ما يلي:
	�أن يكون حا�ص ًال على �شهادة جامعية على الأقل ،ويتمتع بخربة منا�سبة يف جمال
عمل ال�شركة.
	�أن ال يكون قد عمل كموظف يف ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�شحه
لع�ضوية املجل�س.
	�أن ال يتقا�ضى من ال�شركة �أي راتب �أو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتلقاه لقاء ع�ضويته يف املجل�س.
	�أن ال تربطه ب�أي ع�ضو �آخر �أو �أحد املديرين البارزين يف ال�شركة عالقة قرابة حتى
الدرجة الثانية.
ً
	�أن ال يكون ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مالكا ل�شركة �أخرى تتعامل معها ال�شركة ،با�ستثناء
التعامالت التي تن�ش�أ ب�سبب اخلدمات و�/أو الأعمال املعتادة التي تقدمها ال�شركة
لعمالئها ،وعلى �أن حتكمها ال�شروط ذاتها التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي
طرف �آخر ،ودون �أية �شروط تف�ضيلية.
ً
	�أن ال يكون �شريك ًا ملدقق احل�سابات اخلارجي� ،أو موظفا لديه خالل ال�سنوات الثالث
ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س.
 .1ولكن ،وفق ًا لقانون ال�شركات ،يجب انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماع الهيئة العامة العادي بقرار ي�صدر بالأكرثية
العددية للأ�سهم املمثلة يف االجتماع (املادتان  ،152و/153د من قانون ال�شركات) ،على �أ�سا�س قاعدة �أن لكل �سهم �صوت ًا
واح��د ًا يف االجتماع (م  ،)2/160وعلى �أن يتم االنتخاب بالت�صويت ال�سري (م  110من قانون ال�شركات) .ومع ذلك،
ومراعاة ملبادئ احلوكمة ال�سليمة لل�شركات ،يلزم ا�ستخدام الت�صويت الرتاكمي عند االقرتاع الختيار مر�شحي املجل�س من
�أجل توفري احلماية الالزمة لأقلية امل�ساهمني .ولذلك ،يتوجب تعديل قانون ال�شركات يف هذا ال�صدد.
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	�أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�سمال ال�شركة� ،أو يكون حليف ًا مل�ساهم
�آخر م�ؤثر.
	�أن ال يكون قد �أ�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة لثالث دورات متتالية �سابقة .ويتم
انتخاب الع�ضوين امل�ستقلني من قبل امل�ساهمني يف اجتماع الهيئة العامة من �ضمن قائمة
يقدمها جمل�س الإدارة ،تت�ضمن �أربعة مر�شحني على الأقل .1
2626عند ت�شكيل املجل�س ،يحبذ �أن يكون من بني �أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء جدد ،وذلك ل�ضخ املزيد
من اخلربات ،واملحافظة على تراكم هذه اخلربات يف الوقت ذاته ،ويحبذ تر�شيح �أع�ضاء
جدد ملجل�س الإدارة ينتخبهم امل�ساهمون يف كل دورة من دورات املجل�س  .2ويحبذ �أن يقوم
جمل�س الإدارة بتزويد كل ع�ضو جديد من �أع�ضاء املجل�س عند انتخابه بكتاب يو�ضح حقوقه،
وم�س�ؤولياته ،وواجباته ،كما يح ّبذ �أن تقوم الإدارة التنفيذية لل�شركة بتزويده فور ًا ،عن طريق
رئي�س املجل�س ،بكل املعلومات والبيانات والوثائق املتعلقة بال�شركة ،وذلك من �أجل �إطالعه
على نقاط �ضعف وقوة ال�شركة ،ولتمكينه من القيام بعمله على �أكمل وجه ،وحتمل م�س�ؤولياته،
ويجوز للع�ضو اجلديد الطلب من رئي�س املجل�س تزويده ب�أية معلومات �إ�ضافية الزمة.
2727يح ّبذ �أن يت�ضمن النظام الداخلي لل�شركة الإ�شارة �إىل حاالت عزل ع�ضو جمل�س الإدارة
ب�سبب تق�صريه يف القيام بواجباته على النحو املطلوب ،ويف كل احلاالت التي ي�صبح فيها
مركز ع�ضو منتخب يف جمل�س الإدارة �شاغر ًا ل�سبب ما .ووفق ًا ملا جاء يف الت�شريعات ،يجب
�أن يخلفه ع�ضو ينتخبه جمل�س الإدارة من امل�ساهمني احلائزين على م�ؤهالت الع�ضوية،
ويبقى هذا التعيني م�ؤقت ًا حتى يعر�ض على الهيئة العامة يف �أول اجتماع لها كي تقوم ب�إقراره
�أو بانتخاب من ميلأ املركز ال�شاغر مبقت�ضى القانون ،ويف هذه احلالة يكمل الع�ضو اجلديد
مدة �سلفه يف ع�ضوية جمل�س الإدارة .3
مهام تنفيذية يف ال�شركة� ،أو يوحي بذلك،
2828يحبذ �أال ميار�س رئي�س املجل�س �أو �أي ع�ضو فيه َّ
 .1لأن قانون ال�شركات ال يجيز انتخاب �أي مر�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة ال ميلك ذلك العدد من الأ�سهم الذي ي�ؤهله
للرت�شيح للع�ضوية ،وفق ًا ملا هو حمدد يف النظام الداخلي لل�شركة (م  106من قانون ال�شركات) ،ف�إنه مع ذلك يلزم �أن
يت�ضمن جمل�س الإدارة �أع�ضاء م�ستقلني .وعليه ،ف�إنه يتوجب تعديل قانون ال�شركات بهذا اخل�صو�ص.
 .2على الرغم من �أن ذلك مل ين�ص عليه قانون ال�شركات �صراحة ،ف�إنه ين�سجم واملبادئ العامة للقانون وقواعد احلوكمة
ال�سليمة لل�شركات.
 .3ولكن ،ولأن هذه املدة التي تف�صل بني �شغور مركز الع�ضو واجتماع الهيئة العامة قد تكون طويلة ن�سبي ًا ،ودرء ًا ل�شبهة �أن
يقوم املجل�س يف هذه احلالة باختيار ع�ضو يعمل على حتقيق م�صاحله اخلا�صة ،ف�إنه ين�صح باختيار ع�ضو احتياط ابتداء من
قبل الهيئة العامة ،كي يقوم ب�شغل مركز الع�ضو الذي �شغر فور �شغوره .وعليه ،يجب تعديل قانون ال�شركات يف هذا اخل�صو�ص.
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وذلك من �أجل املحافظة على اال�ستقاللية وتوزيع ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات بد ًال من تركيزها
يف يد �شخ�ص واحد ،وكذلك لأغرا�ض املحا�سبة وامل�ساءلة� ،إذ يتعذر على رئي�س املجل�س �أن
يحا�سب نف�سه .1
2929يح ّبذ �أن يكون يف جمل�س الإدارة �أع�ضاء يتمتعون ب�صفات قيادية ،وكذلك �أع�ضاء يتمتعون
بخربات ومهارات متنوعة تتنا�سب وطبيعة عمل ال�شركة ،وب�شكل ي�ضمن قيام املجل�س مبهامه
مبو�ضوعية وكفاءة عالية .ويح ّبذ �أن يتم ،ومنذ البداية ،توفري التدريب الالزم لع�ضو املجل�س
كي ي�ضمن م�شاركته الفاعلة يف متابعة �أعمال ال�شركة .و�إذا ما فو�ض بالعمل يف �إحدى اللجان
املنبثقة عن املجل�س ،ف�إنه ميكن تزويده بالتدريب املنا�سب لعمل تلك اللجنة .ويح ّبذ �أن يكون
الع�ضو ،وبوجه خا�ص الرئي�س ،قادر ًا على تخ�صي�ص الوقت واالهتمام الكافيني للقيام بدوره
يف املجل�س .ويح ّبذ �أن يكون رئي�س املجل�س مقيم ًا يف فل�سطني كي يت�سنى له القيام باملهام
املناطة به.
3030يح ّبذ �أن يت�ضمن نظام ال�شركة� ،أو نظام عمل جمل�س الإدارة ،حتديد ًا دقيق ًا مل�س�ؤوليات
املجل�س وجلانه و�أع�ضائه ،ومتييزها ب�شكل وا�ضح عن �صالحيات املدير العام وامل�س�ؤولني
البارزين الآخرين يف ال�شركة ،وعلى �أن ت�شمل م�س�ؤوليات املجل�س بال�ضرورة ما يلي:
	�إقرار الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�شركة التي تقرتحها الإدارة التنفيذية ،والرقابة على
�إدارتها التنفيذية التي تقع عليها م�س�ؤولية العمليات اليومية ،وكذلك الت�أكد من مدى
تقيد �إدارة ال�شركة التنفيذية باخلطة الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة �أو
املطلوبة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات املرعية و�أحكام هذه املدونة.
	�إقرار التقرير ال�سنوي.
	�إقرار املوازنة التقديرية.
	�إقرار امل�شاريع اال�ستثمارية.
مراجعة ال�صفقات مع الأط��راف ذوي العالقة وال�صفقات الرئي�سية واملوافقة عليها،
 .1على الرغم من �أنه يجوز قانون ًا �أن يقوم رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة امل�ساهمة العامة �أو �أي ع�ضو �آخر فيه بوظيفة مدير
عام ال�شركة� ،أو نائب املدير العام� ،أو م�ساعد املدير ،بقرار من جمل�س الإدارة ب�أكرثية ثلثي �أع�ضائه ،و�أنه يجوز �أي�ض ًا لأع�ضاء
جمل�س الإدارة تويل وظيفة �أخرى ذات �أجر �أو تعوي�ض يف ال�شركة �إذا ن�ص نظام ال�شركة على جواز ذلك ،ويحدد جمل�س
الإدارة ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه على الأقل مقدار الأجر �أو التعوي�ض (م  127من قانون ال�شركات) ،ف�إنه مع ذلك ،ومراعاة
للحوكمة ال�سليمة ،ينبغي عدم اجلمع بني رئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س الإدارة واملواقع التنفيذية لل�شركة ،ويجب تعديل قانون
ال�شركات بهذا اخل�صو�ص.
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وفيما يخ�ص ال�صفقات التي ت�ؤثر مبا�شرة على تركيبة ر�أ�س املال �أو البنية الإداري��ة،
فيح ّبذ �أن تتم مبوافقة الهيئة العامة.
	�إقرار ومراجعة نظم عمل ال�شركة ب�شكل م�ستمر ،مثل النظام الداخلي ،ونظام التدقيق
الداخلي ،والقواعد الأخالقية لع�ضو جمل�س الإدارة ،وقواعد ال�سلوك املهني ملوظفي
ال�شركة.
و�ضع �سلم رواتب ومكافئات املديرين البارزين.
مراجعة �إجراءات العمل لدى ال�شركة من �أجل التحقق من مالءمتها وكفاءتها با�ستمرار.
عقد اجتماعات الهيئة العامة يف الوقت املحدد قانون ًا وبالطريقة املنا�سبة ،وكذلك تنفيذ
القرارات التي تتخذها الهيئة العامة.
الت�أكد من ا�ستمرار توافر معايري عالية من احلوكمة لدى ال�شركة.
3131يح ّبذ عدم قيام املجل�س ب�إ�صدار �أي تفوي�ض عام لأحد ،بل ي�شرتط �أن يكون التفوي�ض حمدد ًا
يف املو�ضوع واملدة وزمن عر�ض النتائج على املجل�س .وتظل امل�س�ؤولية النهائية يف عهدة
جمل�س الإدارة ،حتى لو فو�ض بع�ض �صالحياته ل�شخ�ص �أو جلنة معينة .وال يجوز االحتجاج
ب�إبراء جمل�س الإدارة ال�صادر عن الهيئة العامة �إال �إذا �سبقه بيان ح�سابات ال�شركة ال�سنوية
و�إع�لان تقرير مدققي احل�سابات ،وبحيث يقت�صر هذا الإب��راء على الأم��ور الإداري��ة التي
متكنت الهيئة العامة من معرفتها فقط.
3232يح ّبذ �أن ي�ضع املجل�س ال�سيا�سات التي ت�ضمن احرتام ال�شركة للقوانني والأنظمة والتعليمات
ال�سارية ،و�إلزامها بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني و�أ�صحاب
امل�صالح الآخرين ،ا�ستناد ًا �إىل معايري مو�ضوعية ولي�ست �شكلية.
3333يحق ملجل�س الإدارة ت�شكيل اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة من �أع�ضائه ،وتكليفها مبهام حمددة،
بحيث يت�ضمن قرار الت�شكيل حتديد املهمة ومدة و�إجراءات العمل وال�صالحيات املمنوحة،
ورفع التقارير والتو�صيات عن عملها �إىل جمل�س الإدارة ،على �أن تبقى امل�س�ؤولية النهائية
عن ال�شركة لدى املجل�س .وحتى ت�ساعد هذه اللجان املجل�س على القيام بواجباته ،وب�شكل
متخ�ص�ص ودقيق ،يح ّبذ احلر�ص على جتدد الع�ضوية يف هذه اللجان ،بحيث ال يتم االعتماد
يف م�س�ألة ما على رئي�س اللجنة �أو �أح��د �أع�ضائها ب�شكل غري م�برر .ويح ّبذ �أال يح�ضر
اجتماعات �أي جلنة �أي �شخ�ص من غري �أع�ضائها ما مل توجه �إليه الدعوة �إىل االجتماع من
قبل اللجنة ذاتها .كما يح ّبذ ح�ضور ر�ؤ�ساء اللجان اجتماع الهيئة العامة.
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3434يحبذ �أن ي�شكل جمل�س الإدارة ،وبوجه خا�ص ،اللجان التالية:
جلنة التدقيق :ي�شكل املجل�س جلنة التدقيق من �أجل �ضمان �شفافية ح�سابات ال�شركة
و�إعالم امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين بحجم املخاطر التي تواجه ال�شركة.
جلنة املكاف�آت :ي�شكل املجل�س من �أع�ضائه جلنة مكاف�آت ت�شمل يف ع�ضويتها ع�ضو ًا
واحد ًا على الأقل من الأع�ضاء امل�ستقلني ،ويكون الآخر/الآخرون من �أع�ضاء املجل�س
غري املتفرغني للعمل يف ال�شركة .وت�ساعد هذه اللجنة جمل�س الإدارة يف و�ضع �سيا�سة
ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�س�ؤولني البارزين ،مبا يراعي حجم �أداء كل منهم،
وي��وازن بني م�صاحلهم من ناحية ،وم�صالح ال�شركة وامل�ساهمني من ناحية �أخرى،
ومبا ين�سجم واملكاف�آت املمنوحة من قبل ال�شركات العاملة يف القطاع نف�سه يف ال�سوق.
ويجب �أن تعر�ض تلك املكاف�آت على الهيئة العامة التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها ،ويجب
�أن يح�ضر رئي�س هذه اللجنة اجتماع الهيئة العامة للإجابة عن ا�ستف�سارات امل�ساهمني
بهذا اخل�صو�ص.
جلنة احلوكمة :ي�شكل املجل�س من �أع�ضائه جلنة حوكمة ،تت�ألف من رئي�س املجل�س
واثنني من الأع�ضاء غري املتفرغني للعمل يف ال�شركة و�/أو امل�ستقلني ،لتوجيه عملية
تطبيق قواعد احلوكمة .وين�صح ب�أن تقوم هذه اللجنة ب�إعداد دليل للحوكمة يف ال�شركة
يتم اعتماده من املجل�س .ويف ال�شركات �صغرية احلجم تقوم جلنة احلوكمة بدور جلنة
املكاف�آت.
3535يجوز لأع�ضاء املجل�س وجلانه ،االلتقاء بامل�س�ؤولني البارزين وامل�ساهمني الرئي�سيني للت�شاور
يف � ٍّأي من �أم��ور ال�شركة ،على �أن يتم الت�شاور معهم م�سبق ًا بخ�صو�ص حتديد املواعيد
واملوا�ضيع التي �سيتم الت�شاور معهم ب�ش�أنها .كما يجوز لهم اال�ستعانة مب�ست�شارين خارجيني
مل�ساعدة املجل�س يف �أداء مهامه ،وذلك على نفقة ال�شركة� ،شريطة مراعاة الأحكام اخلا�صة
بتجنب تعار�ض امل�صالح الواردة يف هذه املدونة.
3636يتحمل املجل�س م�س�ؤولية �إدارة املخاطر على النحو الذي يتفق وطبيعة ن�شاط ال�شركة وحجمها
وال�سوق التي تعمل بها .ويح ّبذ يف �سبيل ذلك ،و�ضع �إ�سرتاتيجية لتحديد املخاطر التي تواجه
ال�شركة ،وكيفية التعامل معها ،وم�ستوى املخاطرة التي تتعامل بها ال�شركة ،وعر�ض ذلك كله
على الهيئة العامة بطريقة �سهلة ووا�ضحة.
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�3737إ�ضافة �إىل ما يتطلبه القانون ،يح ّبذ �أن ي�ضطلع رئي�س املجل�س مبا يلي:
	�إقامة عالقة بناءة بني �أع�ضاء املجل�س �أنف�سهم ،وبني املجل�س والإدارة التنفيذية.
الت�أكد من و�صول املعلومات ال�صحيحة والكافية �إىل كل من �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني
ويف الوقت املنا�سب.
اقرتاح واعتماد جدول الأعمال لأي اجتماع من اجتماعات املجل�س ،مع الأخذ باحل�سبان
البنود التي يقرتحها الأع�ضاء الآخرون.
�ضمان قيام املجل�س بعمله بال�شكل املطلوب ،مع ت�شجيع كل الأع�ضاء على امل�شاركة الفاعلة
يف اجتماعات املجل�س ،واحلر�ص على �أن تكون القرارات التي تتخذ يف م�صلحة ال�شركة.
3838حتى يتفرغ رئي�س املجل�س للمهام امللقاة على عاتقه ،وحتى تتمكن اللجان من القيام باملهمات
التي فو�ضت بها بفاعلية ،ف�إنه يح ّبذ ب�أال يكون رئي�س املجل�س ع�ضو ًا يف �أي من اللجان الدائمة
�أو امل�ؤقتة املنبثقة عنه ،با�ستثناء جلنة احلوكمة التي يفرت�ض �أن يكون هو مقررها.
3939يراعي كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة يف عملهم القواعد التالية:
االلتزام بتحمل م�س�ؤوليات ال�شركة والدفاع عن م�صاحلها.
�ضرورة الإحاطة بالإطار التنظيمي والت�شريعي املتعلق بعمل ال�شركة.
وجوب �إبالغ جمل�س الإدارة بكل ت�ضارب حمتمل بني م�صاحله وم�صالح ال�شركة ،مع �ضرورة
اتخاذ املجل�س كل الو�سائل التي تكفل منع ت�ضارب امل�صالح؛ كاالمتناع عن الت�صويت على
ال�صفقة التي متثل هذا الت�ضارب يف امل�صالح� ،أو عدم امل�شاركة يف مناق�شتها.
االلتزام بح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة والتح�ضري لها ،وامل�شاركة فيها بفاعلية.
احلر�ص على حيازة املعلومات الالزمة ،وميكنه با�ستمرار �س�ؤال رئي�س املجل�س عن
معلومات �إ�ضافية.
املحافظة على املعلومات ال�سرية التي يطلع عليها خالل القيام بواجبه كع�ضو يف املجل�س.
احلر�ص على ح�ضور اجتماعات الهيئة العامة وامل�شاركة فيها بفاعلية.
احلر�ص على �أن ال يكون ع�ضو ًا يف �أكرث من جلنتني من جلان املجل�س يف وقت واحد.
احلر�ص على مراعاة متطلبات التدريب امل�ستمر كلما اقت�ضت احلاجة.
4040يجوز �أن يت�ضمن النظام الداخلي لل�شركة� ،أو � ٌّأي من وثائقها الأخرى ،التزامات �أخالقية
�أخرى وفق ًا لطبيعة عمل كل �شركة وظروفها اخلا�صة.
4141يحبذ �أن يقوم املجل�س بتقييم �أدائه ذاتي ًا مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ،بحيث يتم �إدراج
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التقييم على جدول �أعمال �أحد اجتماعات املجل�س ،من �أجل مناق�شة تقرير جلنة احلوكمة
حول �أداء املجل�س ،والت�أكد من عدد مرات ح�ضور كل ع�ضو من �أع�ضائه جلل�ساته وجل�سات
اللجان املنبثقة عنه ،وعن مدى م�ساهمته يف املناق�شات و�إ�صدار القرارات .وين�صح جمل�س
الإدارة �أي�ض ًا بتقييم �أدائ��ه من جهة خارجية مرة كل �سنتني ،من خالل اال�ستعانة بخبري
خارجي ،من �أجل الت�أكد من �أن حجم وتركيبة املجل�س متكنه من القيام مبهامه بفاعلية ،ومن
�أن الأمور املهمة يتم التح�ضري لها ومناق�شتها يف االجتماع ب�شكل منا�سب .ويعترب التقييم
(الداخلي واخلارجي) �ش�أن ًا داخلي ًا ملجل�س الإدارة ،ويح ّبذ �أن ي�أخذ املجل�س نتائج التقييم
باحل�سبان ،من �أجل حتديد نقاط قوة و�ضعف املجل�س وجلانه و�أع�ضائه ،ويف حالة �إ�ضافة
ع�ضو جديد �إىل املجل�س �أو عزل �أحد الأع�ضاء ح�سب مقت�ضى احلال ،يجب �إبالغ هيئة �سوق
ر�أ�س املال بالتغيري احلا�صل فور ًا .كما يح ّبذ �أن ي�شري املجل�س يف ف�صل احلوكمة يف التقرير
ال�سنوي �إىل التقييم الذي مت لأدائه ،و�أداء جلانه و�أع�ضائه.
4242يجب �إظهار جمموع املكاف�آت التي يح�صل عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفو الإدارة
التنفيذية يف التقرير ال�سنوي؛ �سواء �أكانت ب�صورة مبا�شرة ،كالرواتب والأتعاب� ،أم غري
مبا�شرة ،كالقرو�ض وال�ضمانات .ويح ّبذ حتديد املقابل امل��ادي الذي يتقا�ضاه كل ع�ضو
جمل�س �إدارة ،مبا يف ذلك املكاف�آت والبدالت واملزايا العينية و�أي��ة عنا�صر �أخ��رى ذات
طبيعة مالية ،على �أن يكون اجلانب الأكرب من هذا املقابل املادي للأع�ضاء مرتبط ًا بحجم
م�س�ؤوليات كل واحد منهم وواجباته ،وب���أداء ال�شركة على املديني الطويل واملتو�سط .كما
يح ّبذ عر�ض �سيا�سة املقابل املادي لأع�ضاء جمل�س الإدارة على اجتماع الهيئة العامة التخاذ
القرار املنا�سب بخ�صو�صها.
4343ل�ضمان متابعة املجل�س لأعمال ال�شركة عن كثب ،يح ّبذ �أن ينعقد املجل�س عدد ًا من املرات
تتنا�سب وحجم عمل ال�شركة ،ومبا ين�سجم مع النظام الداخلي لل�شركة.
4444تبعا حلجم ال�شركة ،يقرر جمل�س الإدارة مدى احلاجة �إىل تعيني �أمني �سر من خارج املجل�س.
ويحبذ تعيني �أمني ال�سر �أو عزله بقرار ي�صدر عن جمل�س الإدارة ،ويح ّبذ �أن يكون �أمني ال�سر
كاف ويعطى ال�صالحيات التالية:
م�ؤه ًال ب�شكل ٍ
القيام بكافة �أعمال �إدارة �سجالت وحما�ضر ودفاتر املجل�س.
متابعة التقارير التي تقدم �إىل جمل�س الإدارة من قبل اللجان� ،أو التي يعدها املجل�س.
يح�ضر اجتماعات املجل�س ما مل يتطلب منه املغادرة ب�سبب مو�ضوع معني.
كما يح ّبذ تطوير �صالحيات �أمني ال�سر لي�صبح حلقة و�صل بني �أع�ضاء املجل�س من جهة،
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وبينهم وبني اللجان املختلفة والإدارة التنفيذية واملوظفني وامل�ساهمني من جهة �أخرى.
يح ّبذ �أن ي�صبح �أمني ال�سر م�صدر ًا للمعلومات التي يطلبها �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ويقدم �أمني ال�سر الر�أي ملجل�س الإدارة من خالل رئي�س املجل�س عن كل الأمور املتعلقة
باحلوكمة.
4545ين�صح �أن تقوم ال�شركة بو�ضع تعليمات خا�صة ملنع الأ�شخا�ص املطلعني من التعامل الداخلي
ب�أ�سهم ال�شركة ،بحيث ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة الذي يطلع على املعلومات الداخلية بحكم
من�صبه� ،أو وظيفته� ،أو ملكيته� ،أو عالقته ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر مبن يحوز املعلومات،
�أثناء حيازته معلومات غري من�شورة� ،أن ي�شرتي �أو يبيع ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،حل�سابه
�أو حل�ساب غريه� ،أوراق ًا مالية خا�صة ب�أي �شركة ذات عالقة بهذه املعلومات .ومنذ اللحظة
التي يربز فيها مو�ضوع يتطلب الن�شر من قبل �شركة م�صدرة ما ،وحتى وقت الإف�صاح عن
هذا املو�ضوع ،ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة التعامل مبا�شرة �أو ب�صورة غري مبا�شرة بالأوراق
املالية لل�شركة امل�صدرة وم�شاركيها.
4646ين�صح جمل�س الإدارة ب�إعداد مدونة لقواعد �سلوك ال�شركة املهني ،والإعالن عنها للعموم،
على �أن ت�شمل كحد �أدنى ما يلي:
قواعد التعامل مع ال�شركة بيع ًا و�شرا ًء.
تفوي�ض ال�صالحيات.
	�أ�ساليب الإعالن عن ال�سيا�سات اجلديدة.
معايري ال�سالمة وال�صحة.
املعايري املهنية ال�سليمة للتعامل مع العاملني واملديرين واملتعاملني مع ال�شركة ،ويح ّبذ �أن
يت�أكد جمل�س الإدارة من �أن كل �أعمال ال�شركة تتم وفق �إجراءات وقواعد ال�سلوك املهني
لل�شركة.
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ثاني ًا .الإدارة التنفيذية
4747يجب تعيني مدير عام لل�شركة من ذوي الكفاءة واخلربة والنزاهة وفق موا�صفات يحددها
جمل�س الإدارة ،ويح ّبذ �أن يكون متفرغ ًا للعمل يف ال�شركة ،و�أال تربطه برئي�س املجل�س �أو
�أحد �أع�ضائه عالقة قرابة دون الدرجة الثالثة .ويجب �أن يحدد جمل�س الإدارة �صالحيات
املدير العام وم�س�ؤولياته وراتبه ومكاف�أته ،مبا يف ذلك حق ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة.
وين�صح جمل�س الإدارة بتوفري الثقة املتبادلة يف العمل فيما بينه وبني املدير العام ،وب�أن
يعطيه الفر�صة ،ويوفر له اجلو املطلوب للعمل.
4848يح ّبذ �أن يقوم املدير العام ،وبالت�شاور مع جمل�س الإدارة ،بتعيني بع�ض امل�س�ؤولني البارزين
بعد الت�أكد من توافر امل�ؤهالت واخلربات املطلوبة لديهم .كما يح ّبذ �أن يحدد املدير العام،
وبعد الت�شاور مع جمل�س الإدارة� ،صالحيات وم�س�ؤوليات ورواتب ومكافئات كل امل�س�ؤولني
البارزين ب�شكل ي�سمح با�ستقطاب �أف�ضل العنا�صر الب�شرية.
ً
4949يح ّبذ �أن يقوم املجل�س ر�سمي ًا بتقييم �أداء املدير العام ،وامل�س�ؤولني البارزين �سنويا ،و�أن ي�أخذ
ذلك باحل�سبان عند �إقرار رواتبهم ومكافئاتهم.
5050يح ّبذ �أن يقر املجل�س ،وبالت�شاور مع املدير العام ،خطط �إحالل للم�س�ؤولني البارزين الذين
واف��ق على تعيينهم ،بحيث تت�ضمن امل���ؤه�لات واملتطلبات الواجب توفرها ل�شاغلي هذه
الوظائف .ف�إذا ما تقرر عزل املدير العام� ،أو �أي م�س�ؤول بارز �آخر لأي �سبب ،يكون البديل
جاهز ًا للحلول حمله ،بحيث ال يتم ترك هذا املركز �شاغر ًا ب�شكل قد ي�ؤثر على �سري �أعمال
ال�شركة.
5151يجب �أن تقوم الإدارة التنفيذية باحرتام وتنفيذ تعليمات املجل�س وجلانه ،مبا ي�ؤدي �إىل تنفيذ
ال�سيا�سات وحتقيق الأه��داف الإ�سرتاتيجية املر�سومة من قبله .وتكون الإدارة التنفيذية
م�س�ؤولة جتاه جمل�س الإدارة وجلانه ،ويقوم املدير العام برفع التقارير �إىل املجل�س ،ويجب
عدم تدخل املجل�س �أو رئي�سه يف �أعمال الإدارة اليومية.
5252يجب �أن يف�صح املدير العام وامل�س�ؤولون البارزون ملجل�س الإدارة عن كل �صفقة يكون لهم فيها،
�أو ل ٍّأي من �أقاربهم من الدرجة الأوىل ،منفعة �شخ�صية قد تتعار�ض مع م�صلحة ال�شركة.
5353مع مراعاة قواعد احلوكمة اخلا�صة بقطاعات معينة ،ين�صح جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة
تدقيق وفق ًا للمعايري التالية:
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	�أن ت�ضم ثالثة �أع�ضاء على الأقل ،و�أن يكون رئي�سها بال�ضرورة ع�ضو ًا م�ستق ًال ،ويكون
الآخر/الآخرون من �أع�ضاء املجل�س غري املتفرغني للعمل يف ال�شركة.
	�أن يكون واحد من �أع�ضائها على الأق��ل خبري ًا يف ال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية ،ولديه
القدرة على تقييم املخاطر التي تواجه �أعمال ال�شركة .و�إذا مل يتوافر هذا اخلبري من
داخل املجل�س ،ميكن تعيني ع�ضو يف جلنة التدقيق من اخلارج� ،شريطة �أن تتوافر فيه
�شروط الع�ضو امل�ستقل.
ً
	�أن يكون رئي�س جلنة التدقيق مقيما يف فل�سطني.
5454يح َّبذ �أن يحدد ق��رار ت�شكيل جلنة التدقيق �شروط عملها ،ومكان ون�صاب اجتماعاتها،
وطريقة �إبرائها من م�س�ؤولياتها ،على �أن يتم تعميم ذلك داخ��ل ال�شركة .وتعمل جلنة
التدقيق على �ضمان �شفافية ح�سابات ال�شركة وقدرة هذه احل�سابات على تزويد امل�ساهمني
و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين مبعلومات موثوقة عن حجم املخاطر املالية واالقت�صادية التي
يتعر�ضون لها حقيقة.

 .4التدقيق
5555ترفع جلنة التدقيق التقارير �إىل جمل�س الإدارة عن كل الأمور التي تدخل �ضمن �صالحياتها،
وذلك لتمكينه من القيام مبهمته يف الرقابة على الإدارة التنفيذية ،ويف توفري املعلومات
الوا�ضحة واملوثوقة التي �ستوجه للم�ساهمني وامل�ستثمرين.
5656بناء على تن�سيب من جلنة التدقيق ،ي�صدر قرار وا�ضح ومكتوب من جمل�س الإدارة ،بعد
الت�شاور مع املدير العام ،بت�شكيل �إدارة التدقيق الداخلي ،وحتديد �أ�سماء مديريها ،ويجوز
ملجل�س الإدارة اال�ستعانة بجهة خارجية للقيام بهذه املهمة.
5757يجب تعيني مدقق ح�سابات خارجي من قبل الهيئة العامة ،وينبغي �أن يتم ذلك بناء على
تن�سيب جمل�س الإدارة امل�ستند �إىل تر�شيح جلنة التدقيق ،مع حتديد �أتعابه ال�سنوية ،وفقا
للمعايري التالية:
	�أن يكون مدقق احل�سابات اخلارجي مرخ�ص ًا ملزاولة املهنة ،ومعتمد ًا ومتمتع ًا باخلربة
والكفاءة املنا�سبة حلجم وطبيعة ن�شاط ال�شركة.
	�أن يكون مدقق احل�سابات اخلارجي حمايد ًا وم�ستق ًال عن ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س
�إدارتها و�إدارتها الداخلية ،و�أن ال يكون م�ساهم ًا فيها ،وال تربطه بها �أية عالقة عمل،
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ولي�س له معها �أي م�صلحة متعار�ضة ،وكذلك �أال يكلف بعمليات �إ�ضافية قد ت�ؤثر على
ا�ستقالليته .ويجب �أن يكون عمله حم�صن ًا �ضد تدخل جمل�س الإدارة.
	�أال يكون املدقق ال�شريك �أو العامل يف مكتب تدقيق مدقق ًا حل�سابات ال�شركة ذاتها لأكرث
من خم�س �سنوات متتالية ،مع جواز �إعادة تعيينه مدقق ًا حل�ساباتها بعد ال�سنة اخلام�سة
بعد فرتة انقطاع عن ال�شركة ملدة ال تقل عن �سنتني.
ال يجوز لأية �شركة تغيري مدقق احل�سابات اخلارجي خالل ال�سنة املالية التي يقوم
بتدقيق ح�ساباتها عنها� ،إال يف حاالت الوفاة� ،أو �صدور قرار من جمل�س مهنة تدقيق
احل�سابات بذلك� ،أو �صدور عقوبة ت�أديبية بحقه.
5858يجب �أن توفر الإدارة التنفيذية للجنة التدقيق الإح�صائيات واملعلومات والبيانات ال�ضرورية
لت�سيري العمل ،و�أن متكنها من اال�ستعانة باخلرباء على نفقة ال�شركة كلما كان ذلك �ضروري ًا.
ويجوز للجنة التدقيق احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية ،وكذلك دعوة �أي
م�س�ؤول بارز ،كاملدير املايل� ،أو مدير �إدارة التدقيق الداخلي� ،أو ع�ضو جمل�س �إدارة حل�ضور
اجتماعاتها .ويح ّبذ �أن جتتمع جلنة التدقيق دوري ًا ،ومبا ال يقل عن مرة كل ثالثة �أ�شهر ،و�أن
حتتفظ مبحا�ضر جل�ساتها .ويح ّبذ �أن جتتمع مع كل من مدقق احل�سابات اخلارجي ومدير
�إدارة التدقيق الداخلي مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة ودون ح�ضور الإدارة التنفيذية.
5959يجب �أن تقوم جلنة التدقيق ب�إعداد خطة عمل وا�ضحة العتمادها من جمل�س الإدارة ،على
�أن ت�شتمل هذه اخلطة على حتديد �أهداف اللجنة ،و�صالحياتها ،وم�س�ؤولياتها ،ومواعيد
اجتماعاتها ،ومكاف�آت �أع�ضائها ،بحيث ت�شتمل مهام جلنة التدقيق ما يلي:
تقييم كفاءة املدير املايل وباقي طاقم الإدارة املالية.
مراجعة خطة عمل مدقق احل�سابات اخلارجي ،وكذلك متابعة �أي��ة ا�ستف�سارات �أو
�إي�ضاحات يطلبها من الإدارة التنفيذية ب�ش�أن �سجالت ال�شركة� ،أو دفاترها� ،أو قوائمها
املالية� ،أو نظام التدقيق الداخلي فيها ،و�ضمان تعاون الإدارة التنفيذية معه بخ�صو�صها.
مراجعة القوائم املالية ،و�سماع ر�أي مدقق احل�سابات اخلارجي فيها ،قبل عر�ضها على
جمل�س الإدارة ،وتقدمي تو�صياتها ب�ش�أنها .ويف حالة عدم قبول املجل�س لهذه التو�صيات،
يتم بيان �أ�سباب ذلك يف التقرير ال�سنوي.
متابعة مالحظات مدقق احل�سابات اخلارجي على القوائم املالية ،وكذلك املالحظات
الواردة يف ر�سالته الإدارية ،و�ضمان رد جمل�س الإدارة عليها يف الوقت املنا�سب.
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة وتقدمي تو�صياتها ب�ش�أنها ،من �أجل الت�أكد من
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عدالة البيانات املالية ،وعدم وجود �أي حتايل فيها.
درا�سة خطط ونتائج التدقيق مع مدقق احل�سابات اخلارجي ،و�إبداء مالحظاتها
عليها ،وبخا�صة ما �إذا ُ�سمح ملدقق احل�سابات اخلارجي ّ
باالطالع على كل الوثائق
ذات العالقة.
تقييم م�ؤهالت وكفاءة �أداء وا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي ،والتو�صية ملجل�س
الإدارة بتعيينه وحتديد �أتعابه ،كي يقوم املجل�س بعر�ضه على امل�ساهمني يف اجتماع
الهيئة العامة النتخابه.
فح�ص الأتعاب التي تدفع ملدقق احل�سابات اخلارجي ،للت�أكد من عدم ت�أثريها على ا�ستقالليته
ونزاهته ،وكذلك الت�أكد من عدم قيامه ب�أي عمل �آخر ميكن �أن ي�ؤثر على ا�ستقالله.
اعتماد قيام مدقق احل�سابات اخلارجي بعمليات �إ�ضافية (ال ت�ؤثر على ا�ستقالليته)،
واملوافقة على �أتعابه عن تلك العمليات.
تقييم كفاءة مدير �إدارة التدقيق الداخلي وباقي طاقم هذه الإدارة.
درا�سة نظام التدقيق الداخلي من خالل التقارير الدورية للمدقق الداخلي واخلارجي،
وتقدمي توجيهاتها وتو�صياتها ب�ش�أنه.
درا�سة ومناق�شة خطة �إدارة التدقيق الداخلي لل�سنة املعنية وكفاءتها ،والت�أكد من �أن
املدقق الداخلي يطلع على كل الوثائق ذات العالقة.
درا�سة تقارير التدقيق الداخلي ،مبا فيها من جوانب مالية �أو غري مالية ،وكذلك
الإجراءات الت�صحيحية وو�سائل التحكم باملخاطر التي تواجه ال�شركة.
العمل كقناة ات�صال بني جمل�س الإدارة ومدقق احل�سابات اخلارجي ،وبني جمل�س الإدارة
ومدير �إدارة التدقيق الداخلي ،وبني مدقق احل�سابات اخلارجي ومدير �إدارة التدقيق
الداخلي.
النظر يف �أ�سباب عدم وفاء ال�شركة يف � ٍّأي من التزاماتها �إن وجد.
النظر يف ال�صفقات ذات العالقة وتقدمي تو�صياتها ب�ش�أنها �إىل جمل�س الإدارة.
متابعة التزام ال�شركة بقواعد �سلوكها املهني و�ضمان االمتثال ل�سيا�سات و�إج��راءات
العمل يف ال�شركة.
	�إب�لاغ جمل�س الإدارة بكل م�س�ألة ت�ستوجب تدخله ال�سريع ،وتقدمي تو�صياتها ب�ش�أن
الإجراء الواجب اتخاذه يف هذه احلالة.
القيام ب�أي مهمة �أخرى يكلفها بها جمل�س الإدارة.
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6060ال تغني م�س�ؤولية جلنة التدقيق عن م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية لل�شركة
فيما يتعلق بالرقابة على كفاية نظام التدقيق الداخلي لديها.
6161تبع ًا حلجم ال�شركة وعدد موظفيها ،يح ّبذ �أن توفر ال�شركة لإدارة التدقيق الداخلي العدد
الكايف من الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة ،بحيث يتم تدريبها ب�شكل منا�سب .ويح ّبذ عدم تكليف
موظفي دائرة التدقيق الداخلي ب�أي م�س�ؤوليات تنفيذية.
6262يعني مدير التدقيق الداخلي من قبل جمل�س الإدارة بناء على تو�صية جلنة التدقيق (ممن
تتوافر فيهم اخلربة والكفاءة) .ويحبذ حتديد راتب ومكاف�أة مدير �إدارة التدقيق الداخلي،
و�سائر املدققني الداخليني ،من قبل جمل�س الإدارة بناء على تو�صية جلنة التدقيق.
6363كما يح ّبذ �أن يتبع مدير �إدارة التدقيق الداخلي �إىل املدير العام من الناحية الإدارية ،ويجوز
له االت�صال مبا�شرة مع رئي�س جمل�س الإدارة لأغرا�ض الت�شاور .ويح�ضر كل اجتماعات جلنة
التدقيق ،ويح ّبذ �أن يقدم تقاريره �إىل جلنة التدقيق.
6464يح ّبذ حتديد �أهداف ومهام و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة التدقيق الداخلي بقرار من جمل�س
الإدارة يتم تعميمه داخل ال�شركة ،وبحيث ت�شمل �أهداف التدقيق الداخلي �ضرورة االطمئنان
�إىل �أن املوظفني يف ال�شركة ملتزمون بال�سيا�سات والأنظمة املعتمدة من جمل�س الإدارة،
وكذلك حماية موارد ال�شركة من �سوء اال�ستغالل ،ما ي�ؤدي �إىل حت�سني الأداء الت�شغيلي.
وبوجه خا�ص ،يح ّبذ �أن تقوم �إدارة التدقيق الداخلي مبراجعة عمليات الإف�صاح املايل يف
ال�شركة ،واالمتثال ل�سيا�سات ال�شركة الداخلية واملعايري والإج���راءات الدولية والقوانني
والأنظمة والتعليمات ذات العالقة .ويجوز لإدارة التدقيق الداخلي احل�صول على �أي معلومة
واالت�صال ب�أي موظف داخل ال�شركة ،وتتمتع بكافة ال�صالحيات التي متكنها من �أداء مهامها
على النحو املطلوب ،مبا يف ذلك االت�صال مع مدقق احل�سابات اخلارجي وتبادل املعلومات
والوثائق معه .ويح ّبذ �أن متار�س �إدارة التدقيق الداخلي مهامها دون �أي تدخل خارجي.
6565يح ّبذ �أن تقوم �إدارة التدقيق الداخلي ب�إعداد خطة عملها ال�سنوية ،وتقدميها �إىل جلنة
التدقيق من�سوخة �إىل املدير العام .ويح ّبذ �أن تقوم �إدارة التدقيق الداخلي بتحديد هيكل
التدقيق الداخلي ونطاقه ،وكذلك �إعالم جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق عن �أي احتمالية
لوجود تعار�ض يف امل�صالح .ويح ّبذ �أن يقوم جمل�س الإدارة بو�ضع نظام حمكم للتدقيق
الداخلي ،على �أن تتم مراجعته من قبل املجل�س على �ضوء مالحظات مدقق احل�سابات
اخلارجي وجلنة التدقيق مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا .ويح ّبذ و�ضع نظم و�إجراءات التدقيق
الداخلي بناء على ت�صور ودرا�سة للمخاطر التي تواجه ال�شركة ،على �أن يتم حتديث متابعة
وتقييم تلك املخاطر ب�شكل دوري.
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6666ين�صح مدير �إدارة التدقيق الداخلي ،وكل املدققني العاملني يف الدائرة ،بااللتزام بالقواعد
الأخالقية التالية:
	�أن يقوم بعمله بدقة و�أمانة وم�س�ؤولية.
	�أن ال يكون طرف ًا يف �أي ن�شاط غري م�شروع �أو يتعار�ض مع مهنة التدقيق الداخلي.
	�أن يحرتم �أهداف ال�شركة امل�شروعة وي�سهم يف حتقيقها.
	�أن ال ي�ساهم يف �أي ن�شاط ي�شكل تعار�ض ًا يف امل�صالح مع ال�شركة.
	�أن ال يقبل �أي �شيء ميكن �أن ي�ؤثر على حكمه على الأمور مبو�ضوعية.
	�أن يف�صح عن كل الأمور اجلوهرية ذات الأثر على التقارير التي تعدها الدائرة.
	�أن يحافظ على املعلومات والأ�سرار التي يطلع عليها من خالل عمله ،با�ستثناء احلاالت التي
ي�ستوجبها القانون ،وللجهات التي ي�سمح �أو ي�ستوجب تقدمي تلك املعلومات والأ�سرار �إليها.
	�أن ي�شارك فقط يف تقدمي اخلدمات التي لديه املعرفة واملهارات واخل�برات الالزمة
ب�ش�أنها.
	�أن يلتزم مبتطلبات التدريب امل�ستمر كلما اقت�ضت احلاجة.
6767يح ّبذ �أن تعد �إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها دون �أي تدخل خارجي ،ويح ّبذ �أن تقوم
مبناق�شتها مع الدوائر التي مت تدقيقها .كما يح ّبذ �أن يرفع مدير �إدارة التدقيق الداخلي
تقرير ًا ربع �سنوي �إىل جلنة التدقيق يبني ما يلي:
مدى التزام ال�شركة ب�أحكام القانون وهذه املدونة والقواعد املنظمة لن�شاطها.
نقاط ال�ضعف يف نظام التدقيق الداخلي ،والإجراءات التي اتبعتها ال�شركة �أو التي ينبغي
اتّباعها لتجاوز ذلك.
احلاالت التي مت فيها �إبالغ جمل�س الإدارة مبخالفة نظام التدقيق الداخلي ،وكيفية
معاجلة جمل�س الإدارة لها.
احل��االت التي مت فيها �إع�لام جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق عن �أي احتمالية لوجود
تعار�ض يف امل�صالح ،والكيفية التي متت فيها معاجلة هذه احلاالت .ويحبذ �أن يقدم
مدير �إدارة التدقيق الداخلي تقرير ًا �إىل جلنة التدقيق يف نهاية كل �سنة يت�ضمن �أي�ض ًا
ما يلي:
ملخ�ص ملا قامت به �إدارة التدقيق الداخلي ،وو�صف ملا مت تنفيذه من اخلطة ال�سنوية
للتدقيق الداخلي.
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• و�صف خلطة التدقيق الداخلي لل�سنة القادمة ،والتعيينات املطلوبة يف �إدارة التدقيق
الداخلي ،واملوازنة التقديرية املقرتحة.
ً
ً
6868يحبذ �أن يتم تقييم �إدارة التدقيق الداخلي تقييما داخليا من خالل املراجعة امل�ستمرة لأدائها
من قبل جلنة التدقيق ،ومن خالل املراجعات الدورية لإدارة التدقيق الداخلي عن طريق
التقييم الذاتي و�/أو جلنة التدقيق .كما يح ّبذ �أن يتم تقييم �إدارة التدقيق الداخلي تقييم ًا
خارجي ًا مرة كل ثالث �سنوات على الأقل ،وذلك من خالل مقيم �أو مقيمني خارجيني م�ؤهلني
وم�ستقلني.
6969عند تقييم �إدارة التدقيق الداخلي تقييم ًا داخلي ًا �أو خارجي ًا ،يح ّبذ �أن ي�ؤخذ باحل�سبان
ما يلي:
كفاءة �أداء هذه الإدارة.
مدى م�ساهمتها يف �إدارة املخاطر وعمليات الرقابة واحلوكمة.
مدى امتثالها للقوانني والأنظمة والتعليمات املرعية.
مدى تبنيها للممار�سات الف�ضلى.
مدى م�ساهمة التدقيق الداخلي يف حت�سني وتطوير العمليات التي تقوم بها ال�شركة.

 .5الإف�صاح وال�شفافية
7070يجب على ال�شركة االلتزام مبتطلبات الإف�صاح ال��واردة يف القوانني والأنظمة والتعليمات
النافذة؛ �سواء فيما يتعلق بالإف�صاح اليومي عن الأم��ور اجلوهرية �أم الإف�صاح الدوري
عن البيانات املالية ،وما يتوجب �أن يت�ضمنه التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة ،وذلك للت�أكد
من �أن �أ�صحاب القرار يف ال�شركة يتخذون القرارات ال�صائبة ،ومل�ساعدة �أ�صحاب العالقة
اخلارجيني ،كامل�ساهمني وامل�ستثمرين ،والدائنني ،على اتخاذ القرار ال�سليم ب�ش�أن املكان
الذي ي�ضعون فيه �أموالهم ،وكذلك من �أجل احلد من حاالت االحتيال والف�ساد والإ�شاعات.
7171يح ّبذ �أن يكون لل�شركة �صفحة �إلكرتونية على الإنرتنت تن�شر عليها كل املعلومات والتقارير
والوثائق التي تعترب عامة وفق ًا لهذه املدونة والقوانني والأنظمة والتعليمات املرعية ،وبخا�صة
وثائق ال�شركة املختلفة ،كنظامها الداخلي ،وعقد ت�أ�سي�سها ،وتقاريرها ال�سنوية ،وحقوق
امل�ساهمني يف ح�ضور اجتماعات الهيئة العامة والت�صويت فيها ،وكذلك ن�سب امل�ساهمة لكل
منهم يف ر�أ�س املال وال�سيطرة يف ال�شركة.
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7272يح ّبذ �أن يكون الإف�صاح عن امل�س�ؤوليات االجتماعية مرة يف ال�سنة على الأقل (يف التقرير
ال�سنوي) للم�ساهمني والعاملني يف ال�شركة واملتعاملني معها عن م�س�ؤوليات ال�شركة
االجتماعية ،وتلك املتعلقة بال�سالمة ،بالإ�ضافة �إىل �أن تكون �سيا�سات ال�شركة االجتماعية
والبيئية معلنة ب�شكل وا�ضح وغري م�ضللة ،وقابلة للتطبيق على املدى الطويل ،ومن�سجمة مع
القوانني املرعية يف فل�سطني .كما يح ّبذ �أن تقوم ال�شركة بتبني معايري ال تقل عن حدود
التزاماتها الواردة يف القوانني والأنظمة والتعليمات ذات العالقة ،وذلك من �أجل حت�سني
�سمعتها و�صورتها وعالقتها مع جميع �أ�صحاب امل�صالح واملتعاملني معها ،بحيث تكون العالقة
مع املجتمع املحيط واملتعاملني مع ال�شركة قائمة على امل�صداقية واحلر�ص على حتقيق
امل�صالح امل�شرتكة ،كما يح ّبذ على ال�شركة �أن توفر للباحثني كل البيانات العامة املتعلقة بها.

� .6أ�صحاب امل�صالح الآخرين يف ال�شركة
7373يق�صد ب�أ�صحاب امل�صالح يف ال�شركة� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمني ،موظفي ال�شركة ،وزبائنها،
ودائنيها ،و�أي �شخ�ص �آخر تكون له مع ال�شركة ثمة عالقة .ومبا �أن حقوق �أ�صحاب امل�صالح
الآخرين يف ال�شركة تخ�ضع للقوانني والأنظمة النافذة ،كقانون العمل يف حالة املوظفني
العاملني يف ال�شركة� ،أو القانون التجاري� ،أو قانون ال�شركات يف حالة املتعاملني مع ال�شركة،
�أو للعقود اخلا�صة املوقعة معهم ،كما يف حالة الدائنني لل�شركة ،يح ّبذ �أن ت�ضع ال�شركة �آلية
منا�سبة متكنها من معاملة �أ�صحاب امل�صالح الآخرين بالت�ساوي ودون متييز بينهم ب�سبب
العرق �أو اجلن�س �أو الدين.
7474يجب �أن ت�ضع الإدارة التنفيذية نظام ًا مالي ًا و�إداري ًا وا�ضح ًا ،وتعر�ضه على جمل�س الإدارة
لإقراره ،وتقوم جلنة احلوكمة بالت�أكد من �أن نظام التوظيف والإدارة املتبع يف ال�شركة ي�ضمن
من ناحية االمتثال للقوانني والأنظمة والتعليمات ،ويحر�ص من ناحية �أخرى على احرتام
حقوق �أ�صحاب امل�صالح الآخرين ،بحيث ي�شمل هذا النظام كحد �أدنى �إج��راءات توظيف
وا�ضحة و�شفافة ،و�ضرورة الإعالن عن الوظيفة ،وكيفية ذلك ،وعدم املحاباة �أو التمييز يف
التعيينات.
7575يح ّبذ �أن تعلم ال�شركة موظفيها بالإجراءات التي ت�ضعها لتمكينهم من اختيار ممثلني عنهم،
�أو لتقدمي احلوافز لهم� ،أو توفري الت�أمني ال�صحي� ،أو نظام تقاعد و�/أو املكاف�آت ال�سنوية،
�أو رفع الوالء لديهم و�إ�شعارهم بامل�س�ؤولية ،وتدريبهم وتطويرهم  ...الخ .كما يح ّبذ �أن ت�ضع
ال�شركة نظام ًا ت�أديبي ًا بهدف الردع واحليلولة دون وقوع خمالفات من موظفيها ،واملعاقبة
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عليها يف حال وقوعها ،لأن مثل هذه املخالفات قد ت�ؤثر على م�صاحلها وعلى عالقاتها مع
الزبائن والدائنني ،وعلى �أن يتم �إعالن هذا النظام م�سبق ًا.
7676يح ّبذ �أن يقوم جمل�س الإدارة ب�إدراج م�س�ألة مراجعة عالقة ال�شركة مع �أ�صحاب امل�صالح على
جدول �أعمال �أحد اجتماعاته خالل ال�سنة.
7777يح ّبذ �أن ي�ضع جمل�س الإدارة قواعد ال�سلوك املهني يف ال�شركة للم�صادقة عليها من قبل
امل�ساهمني يف اجتماع الهيئة العامة ،ويتم تعميمها للجميع .ويح ّبذ �أن يت�أكد جمل�س الإدارة
من �أن كل عمليات ال�شركة ون�شاطاتها تتم مبا ين�سجم مع قواعد ال�سلوك املهني يف ال�شركة.
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الف�صل الثالث
نفاذ وتعديل مدونة قواعد حوكمة ال�شركات
7878يتم العمل ب�أحكام هذه املدونة بعد اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية حلوكمة ال�شركات،
ولأن هذه املدونة ت�سري على ال�شركات امل�ساهمة العامة وامل�ؤ�س�سات املالية التي تن�ضوي حتت
�إ�شراف هيئة �سوق ر�أ�س املال ورقابتها ،تكون الهيئة ،ومبا ال يتعار�ض مع �صالحيات اجلهات
الرقابية الأخرى ،هي اجلهة املخولة مبتابعة مدى تقيد ال�شركات ب�أحكام هذه املدونة .وتقوم
الهيئة بو�ضع عدد من احلوافز لل�شركات امللتزمة بتطبيق قواعد احلوكمة الطوعية ب�شكل
تام ،ميكن لها �أن ت�أخذ �أ�شكا ًال خمتلفة مثل �إ�صدار �شهادة حوكمة لل�شركات امللتزمة ،وللهيئة
�إ�صدار القرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة لتفعيل الأحكام الواردة يف هذه املدونة ،مبا يف
ذلك تعريف وحتديد � ٍّأي من امل�صطلحات الواردة فيها� ،أو �إ�صدار النماذج والتوجيهات .كما
تعمل اللجنة الوطنية حلوكمة ال�شركات على تف�سري �أي من بنود هذه املدونة عند ال�ضرورة،
وعلى مراجعتها بني الفرتة والأخرى ،وتعديلها� ،أو الإ�ضافة �إليها �إذا اقت�ضت احلاجة ،وذلك
من �أجل مواكبة التغريات التي تتم يف هذا املجال على ال�صعيدين املحلي والدويل.
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