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الدولً المستوى على الشركات حوكمة نشاة 

الشركات حوكمة تعرٌف 

الشركات لحوكمة الدولٌة المباديء 

فلسطٌن فً الشركات حوكمة 

للحوكمة الوطنٌة اللجنة 

تطبٌقها الٌة أهدافها، القانونٌة، الطبٌعة الشركات، حوكمة مدونة 

المدونة قواعد تطبٌق فً الهٌئة خطة 

وإستفسارات نقاش 
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 نشأة حوكمة الشركات

حٌث العامة المساهمة الشركات نشوء ومنذ عشر، التاسع القرن فً الشركات حوكمة بفكرة المناداة بدأت 

 الدعوات تزاٌد الى ادى مما المساهمٌن موافقة دون كبٌرة صالحٌات الشركات إدارات مجالس القوانٌن منحت

 .الشركات حوكمة على والعمل إصالحات إجراء الى

أهمها جدٌدة مفاهٌم ظهور الى الشركات فً الهٌكلً التطور ادى: 

اإلدارة عن الملكٌة فصل 

Agent – Principal Problem   

ًمما المالٌة األزمات وظهور الجنسٌات متعددة والشركات العولمة مفهوم ظهر العشرٌن القرن ف 

 الشركات حوكمة الى الحاجة من زاد
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أهم األزمات المالٌة: 

 1929أزمة وول سترٌت فً العام 

 الشركات فً  لحوكمةوما أظهرته من ضعف وعدم وجود الٌات 1997األزمة المالٌة االسٌوٌة فً العام

 تلك الدول

 (البٌزو)أزمة المكسٌك 

 ،قضاٌا الفساد المالً والمخالفات الجنائٌة فً بعض الشركات األمرٌكٌةEnron, world.com 

 2008األزمة المالٌة العالمٌة فً اواخر العام 

صانعً  إهتماماتالشركات فً اولوٌة  حوكمةجمٌع هذه العوامل وضعت 

 والباحثٌن واإلقتصادالسٌاسة 
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 تعرٌف حوكمة الشركات

حوكمة المإسسات الحكومٌة 

ًحوكمة مإسسات المجتمع المدن 

 حوكمة الشركات العائلٌة 

حوكمة الشركات المساهمة العامة، تعرٌفها: 

المفهوم الضٌق 

المفهوم الواسع 
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 :بالمفهوم الضٌق

 

توجٌه ٌتم بموجبه الذي النظام بؤنها الضٌق بالمفهوم الشركات حوكمة تعّرف 

 التنفٌذي الجهاز بٌن العالقات من مجموعة فهً وبالتالً .علٌها والرقابة الشركات

 .فٌها والمساهمٌن إدارتها ومجلس ما شركة إلدارة
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 :بالمفهوم الواسع

عن علٌها، والرقابة الشركة إدارة بموجبها ٌتم التً واإلجراءات القواعد مجموعة 

 وأصحاب والمساهمٌن التنفٌذٌة، واإلدارة اإلدارة مجلس بٌن العالقات تنظٌم طرٌق

 تهتم وعلٌه، ."للشركة والبٌئٌة اإلجتماعٌة المسإولٌة وكذلك اآلخرٌن، المصالح

 والرقابة الشركة إدارة فٌه ٌتم الذي باألسلوب رئٌسً بشكل الشركات حوكمة

 للشركة أهداف ورسم سٌاسات وضع على اإلدارة مجلس قدرات وبفحص علٌها،

 .اآلخرٌن المصالح وأصحاب المساهمٌن ومصلحة تتفق
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 المبادىء الدولٌة لحوكمة الشركات

 أصدرت منظمة التنمٌة والتعاون اإلقتصاديOECD  المباديء األساسٌة لحوكمة

 .2004وتم تعدٌلها ومراجعتها فً العام  1999الشركات  فً شهر أٌار من العام 

 تعتبر هذه المباديء المظلة لغالبٌة قواعد حوكمة الشركات فً لعدٌد من الدول

 سواء المتقدمة أو النامٌة

 8 هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة



 :الستة OECDمباديء 

 مسإولٌات مجلس اإلدارة: سادسا  

 اإلفصاح والشفافٌة: خامسا  

 فً حوكمة الشركات (Stakeholders)دور أصحاب المصالح : رابعا  

 للمساهمٌن( المتساوٌة)المعاملة العادلة : ثالثا  

حقوق المساهمٌن: ثانٌا    

 ضمان األسس الخاصة بوضع إطار فعال لحوكمة الشركات: أوال  
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 ضمان األسس الخاصة بوضع إطار فعال لحوكمة الشركات: أولا 

 

 

األسواق وكفاءة الشفافٌة مستوى رفع 

 القانون دور مع ٌتوافق أن 

 اإلشراف عن المسإولة المختلفة الهٌئات بٌن المسإولٌات تقسٌم بوضوح ٌحدد 

 القانون بتطبٌق واإللزام والرقابة
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 :حقوق المساهمٌن، ومنها: ثانٌا

األسالٌب اآلمنة لتسجٌل ونقل وتحوٌل الملكٌة 

المشاركة فً ارباح الشركة 

 المشاركة فً القرارات المهمة للشركة مثل تعدٌل النظام األساسً وبنود

 التؤسٌس

 الحق فً المشاركة فً إجتماعات الهٌئات العامة العادٌة وغٌر العادٌة بما

 فً ذلك إجراءات التصوٌت

ممارسة حقوق الملكٌة الخاصة بهم 
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 للمساهمٌن( المتساوٌة)المعاملة العادلة : ثالثاا 

بالتساوي الفئة نفس من المساهمٌن جمٌع معاملة ٌجب. 

الداخلٌة المعلومات بناءاعلى المطلعٌن لحساب التداول أو االتجار حظر ٌجب. 

الخاصة تعامالتهم عن اإلفصاح والمدٌرٌن اإلدارة مجلس أعضاء على ٌجب 

 غٌر أو مباشر بؤسلوب سواء الشركة على تؤثٌر لها التً األمور أو بالصفقات

 .أخرى أطراف عن نٌابة أو مباشر
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 فً حوكمة الشركات (Stakeholders)دور أصحاب المصالح : رابعاا 
 

القانون ٌحمٌها التً المصالح أصحاب حقوق إحترام ضرورة 

إنتهاك عن مناسب تعوٌض على للحصول المصالح ألصحاب الفرصة إتاحة ٌجب 

 حقوقهم

األداء تحسٌن فً العاملٌن مشاركة آلٌات تطوٌر على العمل ٌجب 

تمثلهم، التً والجهات األفراد من العاملٌن فٌهم بما المصالح، لذوي السماح ٌجب  

 غٌر التصرفات تجاه مخاوفهم عن للتعبٌر االدارة بمجلس بحرٌة باإلتصال

 .بحقوقهم المساس إلى ٌإدي ال بما المهنة، ألخالقٌات والمنافٌة القانونٌة
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 والشفافٌة ومنهااإلفصاح : خامساا 
 

النتائج مثل أخرى معلومات ٌشمل وإنما الجوهرٌة المعلومات على اإلفصاح ٌقتصر أال ٌجب  

 .التصوٌت وحقوق األغلبٌة أسهم ملكٌة الشركة، أهداف للشركة، والتشغٌلٌة المالٌة

وكٌفٌة بمإهالتهم الخاصة والمعلومات التنفٌذٌٌن والمدٌرٌن االدارة مجلس أعضاء مكافآت 

 .استقاللهم ومدى اآلخرٌن بالمدٌرٌن وعالقتهم اختٌارهم

العالقة ذوي األطراف معامالت. 

المتوقعة الجوهرٌة المخاطر عناصر. 

والمصالح الشؤن ذوي من وغٌرهم بالعاملٌن المتعلقة الجوهرٌة األمور. 

تنفٌذه وأسلوب الشركات حوكمة قانون ومضمون الشركات حوكمة قواعد وسٌاسات هٌاكل. 
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 :مسؤولٌات مجلس اإلدارة ومنها: سادسا

ومراقبة األداء أهداف تحدٌد العمل، خطط المٌزانٌات، الخطر، سٌاسٌة الشركة، إستراتٌجٌة وضع 

 .االستثمارات وتصفٌة واإلستحواذات الرأسمالٌة والنفقات واألداء التنفٌذ

الحاجة عند التعدٌالت وإجراء الشركات حوكمة لقواعد الشركة ممارسة كفاءة قٌاس متابعة. 

الضرورة عند المدٌرٌن كبار وإحالل ومتابعة ومكافاة اختٌار. 

االتصال ووسائل اإلفصاح عملٌة على اإلشراف. 

اإلدارة عن مستقال الشركة شإون على بموضوعٌة الحكم من اإلدارة مجلس ٌتمكن أن ٌجب 

 .التنفٌذٌة

التوقٌت وفً الدقٌقة المناسبة المعلومات إلى النفاذ سهولة اإلدارة مجلس ألعضاء ٌتوافر أن ٌجب 

 .وجه أكمل على بمسإولٌاتهم القٌام لهم ٌتسنى حتى المناسب
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 حوكمة الشركات فً فلسطٌن

 مدونة قواعد حوكمة البنوك

 سلطة النقد الفلسطٌنٌة

 البنوك العاملة فً فلسطٌن

 مدونة قواعد حوكمة الشركات

 هٌئة سوق رأس المال

جمٌع القطاعات والمإسسات التً 

 تتبع إلشراف ورقابة الهٌئة
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 اللجنة الوطنٌة للحوكمة

 

13 وعضوٌة الهٌئة إدارة مجلس رئٌس برئاسة للحوكمة وطنٌة لجنة تشكٌل تم 

 حٌث الشركات، بحوكمة العالقة ذات واألطراف المإسسات مختلف ٌمّثلون جهة

 .بالموضوع العالقة ذات الجهات من ممكن عدد أكبر تمثٌل مراعاة تم
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 الشركات؟ حوكمةمن هً الجهات التً تخضع لنطاق تطبٌق مدونة قواعد 

 جمٌع المإسسات التً تنضوي تحت نطاق رقابة وإشراف هٌئة سوق رأس المال

 :الفلسطٌنٌة وتشمل

شركات التؤمٌن 

 ً(بورصة فلسطٌن)شركات األوراق المالٌة والسوق المال 

شركات تموٌل الرهن العقاري 

ًشركات التؤجٌر التموٌل 

جمٌع ممتهنً المهن المالٌة والحاصلٌن على ترخٌص من هٌئة سوق رأس المال 
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 من هً الجهة المسؤولة عن تطبٌق قواعد مدونة حوكمة الشركات؟

 هً الجهة هٌئة سوق رأس المال نص الفصل الثالث من المدونة على أن

 المخولة بمتابعة مدى تقٌد الشركات بؤحكام هذه المدونة

 تقوم الهٌئة بوضع االلٌات الالزمة لتطبٌق قواعد الحوكمة وتحدٌدا القواعد

 .الطوعٌة
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 المدونةالشركات الواردة فً  حوكمةالطبٌعة القانونٌة لقواعد 

 الشركات؟ حوكمةما هً أنواع القواعد الواردة فً مدونة 

وهو القواعد التً تستند الى نصوص تشرٌعٌة صرٌحة، وهنا ٌكون التطبٌق : القواعد اإللزامٌة

وصٌغت هذه القواعد بصٌغة تفٌد . إلزامٌا من قبل الشركات تحت طائلة المسؤولٌة القانونٌة

 .ٌجب، ول ٌجوز، وٌحق، وٌلتزم، وٌحظر: اإللزام، مثل

 

ٌجب أن ٌتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة ال ٌقل عدد أعضائه عن خمسة، : مثال

 .وال ٌزٌد على أحد عشر
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 وتنقسم الى نوعٌن اإلختٌارٌةالقواعد: 

الشركات، وال تتعارض مع  حوكمةالقواعد التً تنسجم مع الممارسات الدولٌة فً مجال 1.

أي نص تشرٌعً صرٌح، أو على األقل تكون واحدا  من االحتماالت التً ٌجٌزها نص 

اللتزام وتفسٌر "وهنا ٌكون التطبٌق طوعٌا  من قبل الشركات ضمن مقولة . تشرٌعً ما

وقد تمت صٌاغة هذه القواعد فً المدونة بلغة تفٌد الجواز والنصٌحة ". عدم اللتزام

 .ٌحبذ، وٌنصح، وٌجوز: بالتطبٌق، مثل

 

 االدارة مجلس عضو عزل حاالت إلى اإلشارة للشركة الداخلً النظام ٌتضمن أن ٌحبذ :مثال

 .المطلوب النحو على بواجباته القٌام فً تقصٌره بسبب
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الشركات، ولكنها تتعارض مع نصوص  حوكمةالتً تنسجم مع الممارسات الدولٌة فً مجال القواعد . 2

تشرٌعٌة صرٌحة، وهنا تمت التوصٌة بصراحة بضرورة تعدٌل التشرٌع القائم لٌتناسب مع هذه الممارسات 

 .والقواعد

خارج المقٌمون والمساهمون صغارهم ذلك فً بما المساهمٌن، كل ان اإلدارة مجلس ٌضمن :مثال 

 لهذه ووفقا   المرعٌة، والتعلٌمات واالنظمة القوانٌن بموجب لهم المخولة الحقوق بكافة ٌتمتعون فلسطٌن،

 أي فً لالكتتاب أولوٌة وحق األفضلٌة حقوق :الحقوق هذه ومن .للشركة الداخلً والنظام المدونة

 .فٌها مساهمته بنسبة كل للشركة، جدٌدة إصدارات

 الجدٌدة، األسهم على األصلً االكتتاب أحكام تطبٌق صراحة توجب الشركات قانون من 81 المادة وألن

 باالولوٌة الجدٌدة األسهم شراء ٌخولهم الذي األفضلٌة، حق المساهمٌن لمنح النص هذا تعدٌل ٌنبغً فإنه

 .الغٌر على
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 :أهداف مدونة حوكمة الشركات

قسمت مدونة حوكمة الشركات أهدافها التً تسعى إلى تحقٌقها إلى مستوٌات عدة: 

تهدف إلى تحسٌن نوعٌة ممارسات مجلس اإلدارة، وتحسٌن أداء : على مستوى الشركة

الشركات، ورفع القدرة على المنافسة، ورفع قٌمة الشركة، وتعزٌز ثقة أصحاب المصالح 

 .اآلخرٌن فً الشركة

تهدف إلى تحسٌن المناخ االستثماري، وتفعٌل أداء السوق  :على مستوى القتصاد بشكل عام

المالً وتوسٌعه، ورفع القدرة التنافسٌة لالقتصاد، من خالل رفع ثقة المتعاملٌن بالشركة، 

 .وتعزٌز قدرة البلد على مواجهة األخطار
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 مكّونات مدونة قواعد حوكمة الشركات

التعاون منظمة عن الصادرة الشركات حوكمة بمبادئ االسترشاد تم 

 (OECD) الدولٌة والتنمٌة االقتصادي

الصعٌدٌن على وضعها تم الشركات لحوكمة أخرى مدونات إلى باإلضافة 

 واإلقلٌمً الدولً

وفقا   الشركات لحوكمة األساسٌة الجوانب تعالج قواعد المدونة تضمنت 

 :التالٌة األمور فً والمتمثلة الواسع، للتعرٌف
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العامة الهٌئة إجتماع. 

المتكافئة المساهمٌن حقوق. 

الشركة إدارة. 

التدقٌق. 

والشفافٌة اإلفصاح. 

الشركة فً اآلخرٌن المصالح أصحاب. 
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الحوكمة قواعد إعداد لدى التالٌة المبادئ مراعاة تمت وقد: 

اآلخرٌن المصالح وأصحاب المساهمٌن معاملة فً والنزاهة العدالة  

 (والدائنٌن كالموظفٌن،)

المساهمٌن ٌمكن وبشكل المالٌة، وغٌر المالٌة األمور عن واإلفصاح الشفافٌة 

 أدائها ومستوى الشركة وضعٌة تقٌٌم من والجمهور

مجلس وبٌن اإلدارة، ومجلس التنفٌذٌة اإلدارة بٌن العالقات فً المساءلة 

 .العالقة ذات األخرى والجهات اإلدارة مجلس وبٌن والمساهمٌن، اإلدارة

الصالحٌات وتفوٌض المسإولٌات فً الواضح الفصل حٌث من المسإولٌة 
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 خطة الهٌئة فً تطبٌق قواعد المدونة

على المستوى الداخلً لحوكمة الهٌئة 

على مستوى القطاعات التً تشرف علٌها 
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 شكرا لحسن إستماعكم
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