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لقد اأثبتت التجارب العاملية يف م�سمار احلوكمة باأن ال�سركات التي تطبق قواعد احلوكمة الر�سيدة 
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جمتمعها، لتكون املح�سلة النهائية ربحًا لكل االأطراف .

اإن �سدور املدونة هو اخلطوة االأوىل نحو ال�سعي اإىل ن�سر ثقافة احلوكمة يف فل�سطني واإ�سرت�ساد 
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ماهر امل�شري          

رئي�س اللجنة الوطنية للحوكمة





اأع�شاء اللجنة الوطنية للحوكمة:

هيئة �سوق راأ�س املال / معايل ال�سيد ماهر امل�سري. 1
�سلطة النقد الفل�سطينية / د. جهاد الوزير. 2
�سوق فل�سطني لالأوراق املالية / ال�سيد اأحمد عوي�سة. 3
جمعية رجال االأعمال / ال�سيد حممد امل�سروجي. 4
احتاد ال�سناعات الفل�سطينية / ال�سيد با�سم خوري. 5
احتاد الغرف التجارية وال�سناعية / ال�سيد حممد ها�سم ال�سغري. 6
احتاد �سركات التاأمني / ال�سيد عزيز عبد اجلواد. 7
مركز التجارة الفل�سطيني )بال تريد( / ال�سيد نافذ احلرباوي. 8
جمعية املدققني القانونيني / ال�سيد اأكرم ح�سونة. 9

جمعية البنوك / ال�سيد نبيل اأبو ذياب. 10
املن�سق العام الئتالف اأمان / د. عزمي ال�سعيبي. 11
نقيب املحامني / ال�سيد علي مهنا. 12
وزارة االقت�ساد الوطني )مراقب ال�سركات( / ال�سيد نظام اأيوب. 13
اثنني من االأكادمييني / )د. ن�سر عبد الكرمي ، د. حممد ن�سر (. 14





اأع�شاء الفريق الفني للحوكمة

د. عاطف عالونة. 1
ال�سيد نظام اأيوب / )مراقب ال�سركات(  وزارة االقت�ساد الوطني. 2
ال�سيد ريا�س اأبو �سحادة /  �سلطة النقد الفل�سطينية. 3
ال�سيد حممد حجاز / �سوق فل�سطني لالأوراق املالية. 4
د. ه�سام عورتاين / مركز تطوير القطاع اخلا�س/ جمعية رجال االأعمال. 5

امل�ست�سار القانوين للفريق الفني: الدكتور اأمني دوا�س





الفهر�س

الف�شل الأول:
13 املقدمة   

13 تعريف حوكمة ال�سركات   

14 الهدف من تطبيق مدونة قواعد حوكمة ال�سركات   

14 نطاق تطبيق مدونة قواعد حوكمة ال�سركات   

14 طبيعة مدونة قواعد حوكمة ال�سركات   

الف�شل الثاين: 
16 مكونات مدونة قواعد حوكمة ال�سركات   

17 اجتماع الهيئة العامة   

19 حقوق امل�ساهمني املتكافئة   

20 اإدارة ال�سركة   

31 التدقيق   

36 الإف�ساح وال�سفافية   

37 اأ�سحاب امل�سالح الآخرين يف ال�سركة   

الف�شل الثالث: 
39 نفاذ وتعديل مدونة قواعد حوكمة ال�سركات   





13

الف�شل الأول

املقدمة

اأدت العوملة، والتقدم ال�سريع يف و�سائل االت�ساالت احلديثة، اإىل خلق جو جديد من التناف�س . 1
ال�سنوات  ويف  فل�سطني.   يف  العاملة  لل�سركات  بالن�سبة  واخلارجي  املحلي  امل�ستويني  على 
االأخرية، اأ�سدرت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عددًا من الت�سريعات املنظمة لعمل القطاع 
وقانون  اال�ستثمار،  ت�سجيع  وقانون  امل�سارف،  وقانون  النقد،  �سلطة  قانون  مثل:  اخلا�س، 
هيئة �سوق راأ�س املال، وقانون االأوراق املالية، وقانون مزاولة مهنة تدقيق احل�سابات، وقانون 
التاأمني، وقانون الك�سب غري امل�سروع، وقانون مكافحة غ�سل االأموال، وقانون �سنة 2008 ب�ساأن 
تدخل  التي  الن�سو�س  الت�سريعات على عدد من  احتوت هذه  وقد  ال�سركات.   قانون  تعديل 
�سمن قواعد احلوكمة املعمول بها دوليًا.  ويف االجتاه ذاته، فقد ارتاأت هيئة �سوق راأ�س املال، 
التمويل  وموؤ�س�سة  النقد،  و�سلطة  املالية،  لللالأوراق  فل�سطني  �سوق  مع  املبا�سر  التن�سيق  وبعد 
الدولية )IFC(، و�سع قواعد حلوكمة ال�سركات يف فل�سطني، نظرًا الأهميتها بالن�سبة اإىل 
االقت�ساد الفل�سطيني، وبخا�سة اأن هذا املو�سوع �سهد يف ال�سنوات االأخرية اهتمامًا متزايدًا 

من قبل الدول املختلفة يف العامل، ومن قبل املوؤ�س�سات الدولية.
وعليه، فقد مت ت�سكيل اللجنة الوطنية حلوكمة ال�سركات يف فل�سطني، التي ت�سم ممثلني عن . 2

جهات رقابية واقت�سادية وقانونية واأكادميية متنوعة.  وقد قررت اللجنة الوطنية حلوكمة 
ال�سركات ت�سكيل فريق فني للعمل على �سياغة مدونة قواعد حوكمة ال�سركات وفقًا الأ�س�س 
وخطة عمل و�سعت من قبلها.  وقد متثل هدف الفريق يف اإعداد قواعد حلوكمة ال�سركات يف 
فل�سطني، مبا يتفق والظروف والت�سريعات ال�سائدة يف فل�سطني، مع مراعاة املبادئ امل�ستقرة 

يف جمال حوكمة ال�سركات على ال�سعيدين االإقليمي والدويل.

تعريف حوكمة ال�شركات

اإن م�سطلح »حوكمة ال�سركات« حديث يف اللغة العربية، وقد اختلف الكتاب حول الت�سمية يف . 3
البداية، اإىل اأن قرر جممع اللغة العربية يف القاهرة ت�سمية النظام قيد البحث بل “حوكمة 
ال�سركات”.  وتعّرف حوكمة ال�سركات باملفهوم ال�سيق باأنها النظام الذي مبوجبه يتم توجيه 
ال�سركات والرقابة عليها، وبالتايل فهي جمموعة من العالقات بني اجلهاز التنفيذي الإدارة 



14

�سركة ما وجمل�س اإدارتها وامل�ساهمني فيها.
اأما حوكمة ال�سركات باملفهوم الوا�سع، الذي تتبناه هذه املدونة، فيق�سد به »جمموعة القواعد . 4

العالقات  تنظيم  والرقابة عليها، عن طريق  ال�سركة  اإدارة  يتم مبوجبها  التي  واالإجللراءات 
وكذلك  االآخرين،  امل�سالح  واأ�سحاب  وامل�ساهمني،  التنفيذية،  واالإدارة  االإدارة،  بني جمل�س 
رئي�سي،  ب�سكل  ال�سركات،  حوكمة  تهتم  وعليه،  لل�سركة”.   والبيئية  االجتماعية  امل�سوؤولية 
باالأ�سلوب الذي يتم فيه اإدارة ال�سركة والرقابة عليها، وبفح�س قدرات جمل�س االإدارة على 
و�سع �سيا�سات ور�سم اأهداف لل�سركة تتفق وم�سلحة امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح االآخرين.

الهدف من تطبيق مدونة قواعد حوكمة ال�شركات

تهدف قواعد احلوكمة ب�سكل خا�س اإىل حت�سني نوعية ممار�سات جمل�س االإدارة، وحت�سني . 5
اأداء ال�سركات، ورفع القدرة على املناف�سة، ورفع قيمة ال�سركة، وتعزيز ثقة اأ�سحاب امل�سالح 
االآخرين يف ال�سركة.  كما ت�ساعد احلوكمة يف حت�سني املناخ اال�ستثماري، وتفعيل اأداء ال�سوق 
بال�سركة،  املتعاملني  ثقة  التناف�سية لالقت�ساد من خالل رفع  القدرة  وتو�سيعه، ورفع  املايل 

وتعزيز قدرة البلد على مواجهة االأخطار.

نطاق تطبيق مدونة قواعد حوكمة ال�شركات

املال . 6 راأ�للس  �سوق  هيئة  اإ�سراف  حتت  تن�سوي  التي  ال�سركات  على  احلوكمة  قواعد  تنطبق 
العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  على  ال�سركات  حوكمة  قواعد  مدونة  ت�سري  وعليه،  ورقابتها.  
)املدرجة وغري املدرجة(، و�سوق فل�سطني لالأوراق املالية، و�سركات الرهن العقاري، و�سركات 
التاأجري التمويلي، و�سركات االأوراق املالية، مع االإ�سارة اإىل �سرورة مراعاة مبادئ احلوكمة 
ال�سادرة لقطاعات معينة عن اجلهات الرقابية املخت�سة عند متابعة تطبيق ال�سركات ذات 

العالقة لهذه املدونة. 

طبيعة مدونة قواعد حوكمة ال�شركات

واالأنظمة . 7 القوانني  اإىل  امل�ستندة  ال�سركات  حوكمة  قواعد  من  جمموعة  املدونة  هذه  ت�سمل 
ال�سارية املفعول يف فل�سطني، وبالتايل تلتزم ال�سركات بتطبيقها حتت طائلة امل�سوؤولية.  ويف 
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الوقت الذي ت�ستند فيه معظم هذه القواعد اإىل ن�سو�س ت�سريعية �سريحة، فاإن بع�سها ي�ستند 
اإىل روح ن�س معني، اأو اإىل القواعد العامة يف الت�سريعات الفل�سطينية.  واأخذًا باالعتبار اأن 
قانون ال�سركات ال�ساري يف فل�سطني قدمي ن�سبيًا من ناحية، واأن االهتمام بحوكمة ال�سركات 
تن�سجم  ال  التي  الت�سريعية  الن�سو�س  بع�س  وجللدت  فقد  اأخللرى،  ناحية  من  ن�سبيًا  حديث 
متامًا مع مبادئ احلوكمة ال�سليمة لل�سركات.  ويف هذه احلاالت القليلة التي ا�ستوجبت فيها 
احلوكمة ال�سليمة لل�سركات الن�س على مبداأ معني ال يتفق مع ن�س قانون ال�سركات احلايل 
يف فل�سطني ب�سبب قدمه، فقد متت االإ�سارة اإىل ذلك �سراحة، مع التو�سية بتعديل الن�س 
على النحو املطلوب.  وتت�سمن املدونة جمموعة من التو�سيات والتوجيهات، التي يتم تطبيقها 
“االلتزام وتف�سري عدم االلتزام”.  وعليه،  طوعًا واختيارًا من قبل ال�سركات �سمن مقولة 
فاإن هذه التو�سيات والتوجيهات الهادفة اإىل حتقيق توازن بني م�سالح االأطراف املختلفة، 
ترتك لكل �سركة من املرونة ما يكفيها للمحافظة على �سكلها، وحجمها، ون�ساطها، وطريقة 
اإدارتها، االأمر الذي ميّكنها من حتديد موقعها من تطبيق التو�سيات والتوجيهات الواردة يف 
هذه املدونة، �سريطة اأن تف�سح عن االأ�سباب التي دعتها اإىل عدم االلتزام باأي من القواعد 

الطوعية.
وعليه، تتكون هذه املدونة من ثالثة اأنواع من القواعد:. 8

التطبيق  يكون  وهنا  �سريحة،  ت�سريعية  ن�سو�س  اإىل  ت�ستند  التي  القواعد  وهو  الأول:  النوع 
القواعد يف  وقد متت �سياغة هذه  القانونية.   امل�سوؤولية  ال�سركات حتت طائلة  قبل  من  اإلزامياً 

املدونة بلغة تفيد االإلزام، مثل: يجب، ول يجوز، ويحق، ويلتزم، ويحظر.

النوع الثاين: وهو القواعد التي تن�سجم مع املمار�سات الدولية يف جمال حوكمة ال�سركات، وال 
تتعار�س مع اأي ن�س ت�سريعي �سريح، اأو على االأقل تكون واحدًا من االحتماالت التي يجيزها ن�س 
ت�سريعي ما، وهنا يكون التطبيق طوعياً من قبل ال�سركات �سمن مقولة “االلتزام وتف�سري عدم 
االلتزام”.  وقد متت �سياغة هذه القواعد يف املدونة بلغة تفيد اجلواز والن�سيحة بالتطبيق، مثل: 

يحبذ، وين�سح، ويجوز.

ال�سركات،  حوكمة  جمال  يف  الدولية  املمار�سات  مع  تن�سجم  التي  القواعد  وهو  الثالث:  النوع 
تعديل  ب�سرورة  ب�سراحة  التو�سية  متت  وهنا  �سريحة،  ت�سريعية  ن�سو�س  مع  تتعار�س  ولكنها 

الت�سريع القائم ليتنا�سب مع هذه املمار�سات والقواعد.
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الف�شل الثاين

مكونات مدونة قواعد حوكمة ال�شركات
  

لدى و�سع هذه املدونة، مت اال�سرت�ساد مببادئ حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن منظمة التعاون . 9
االقت�سادي والتنمية الدولية )OECD(، باالإ�سافة اإىل مدونات اأخرى حلوكمة ال�سركات 
مت و�سعها على ال�سعيدين الدويل واالإقليمي.  وعليه، واىل جانب التقدمي، فقد ت�سمنت هذه 
املدونة قواعد تعالج اجلوانب االأ�سا�سية حلوكمة ال�سركات وفقا للتعريف الوا�سع، واملتمثلة يف 

االأمور التالية:

اجتماع الهيئة العامة.  .1  
حقوق امل�ساهمني املتكافئة.  .2  

اإدارة ال�سركة.  .3  
التدقيق.  .4  

الإف�ساح وال�سفافية.  .5  
اأ�سحاب امل�سالح الآخرين يف ال�سركة.  .6  

  
هذا وقد متت مراعاة املبادئ التالية لدى اإعداد قواعد احلوكمة:. 10

)كاملوظفني  االآخللريللن  امل�سالح  واأ�سحاب  امل�ساهمني  معاملة  يف  والنزاهة  العدالة   
والدائنني(.

ال�سفافية واالإف�ساح عن االأمور املالية وغري املالية، وب�سكل ميكن امل�ساهمني واجلمهور   
من تقييم و�سعية ال�سركة وم�ستوى اأدائها.

االإدارة  جمل�س  وبللني  االإدارة،  وجمل�س  التنفيذية  االإدارة  بني  العالقات  يف  امل�ساءلة   
وامل�ساهمني، وبني جمل�س االإدارة واجلهات االأخرى ذات العالقة.

امل�سوؤولية، من حيث الف�سل الوا�سح يف امل�سوؤوليات وتفوي�س ال�سالحيات.  
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1. اجتماع الهيئة العامة

توجه الدعوة اإىل اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري العادية من قبل جمل�س االإدارة، اأو . 11
بناء على طلب مدقق احل�سابات، اأو من قبل مراقب ال�سركات، ويحق مل�ساهمني يحملون ما ال 
يقل عن ربع اأ�سهم ال�سركة الطلب من جمل�س االإدارة الدعوة الجتماع هيئة عامة غري عادي، 
ال�سركات،  الطلب من مراقب  ال�سركة  اأ�سهم  االأقل 15% من  مل�ساهمني يحملون على  ويحق 
اأو مدقق احل�سابات اخلارجي، الطلب من جمل�س االإدارة دعوة الهيئة العامة الجتماع غري 

عادي.
يجب اأن تر�سل الدعوة الجتماع الهيئة العامة، مت�سمنة جدول االأعمال، اإىل كل م�ساهم قبل . 12

اأربعة ع�سر يومًا على االأقل من موعد االجتماع، ويتم اإعالن هذه الدعوة يف �سحيفتني يوميتني 
قبل االجتماع باأ�سبوع على االأقل.  كما يجوز لل�سركة اإر�سال الدعوة اإىل امل�ساهمني مع الوثائق 
ذات العالقة عرب الربيد االإلكرتوين، و/اأو االإعالن عنها على موقع ال�سركة االإلكرتوين، واإذا 
كان بع�س امل�ساهمني يقيمون يف اخلارج فيحبذ اأن يتم اإ�سعارهم على العنوان الذي و�سعه 
كل منهم لدى ال�سركة.  واإذا متت الدعوة عن طريق االإعالن يف ال�سحف يراعى اأن تكون 

هذه ال�سحف وا�سعة االنت�سار.
يجب اأن ي�ستمع امل�ساهمون اإىل تقرير مدقق احل�سابات اخلارجي يف اجتماع الهيئة العامة، . 13

ويحق لهم اال�ستف�سار من مدقق احل�سابات عن اأي اأمر ورد يف البيانات املالية، اأو يف تقريره 
بخ�سو�س هذه احل�سابات.

ي�سجع . 14 منا�سب  ب�سكل  وزمللانلله  ومللوعللده  االجتماع  مكان  برتتيب  ال�سركة  تقوم  اأن  يحبذ 
العامة  الهيئة  اجتماع  ال�سركة  تعقد  ولذا،  احل�سور.   على  �سغارهم،  وبخا�سة  امل�ساهمني، 
داخل فل�سطني مع �سرورة ا�ستخدام نظام الفيديوكونفرن�س عند تعذر التوا�سل اجلغرايف، 

وعلى اأن يكون يف غري اأيام االأعياد.
الهيئة . 15 الجتماع  بالدعوة  تف�سيلي  اأعمال  جللدول  بللاإرفللاق  االإدارة  جمل�س  يقوم  اأن  يحبذ   

على  امل�ساهمني  ي�ساعد  نقطه،  لكل  و�سرح  املب�سطة،  املالية  بالبيانات  م�سحوبًا  العامة، 
اتخاذ قراراتهم بو�سوح.  واإذا ت�سمن جدول االأعمال تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها 
الداخلي، فيجب، بعد موافقة اجلهات الرقابية ذات العالقة، اإرفاق التعديالت املقرتحة مع 

الدعوة اإىل االجتماع.
امل�ساهمني . 16 حق  اإىل  االإ�سارة  العادي،  العامة  الهيئة  اجتماع  اإىل  الدعوة  تت�سمن  اأن  يحبذ   
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الذين ميلكون جمتمعني 10% على االأقل من اأ�سهم ال�سركة، يف طرح اإدراج بنود على جدول 
االأعمال.1

يحبذ مناق�سة البنود املحددة على جدول االأعمال وفقًا للرتتيب الوارد فيه، ويحبذ اأن يو�سح . 17
رئي�س اجتماع الهيئة العامة للم�ساهمني عند بدء االجتماع باأنه يحق لكل م�ساهم اإثارة االأ�سئلة 
واال�ستف�سارات خالل االجتماع، واأن جمل�س االإدارة ملزم باالإجابة.  كما يحبذ اإدارة االجتماع 
ب�سكل حر، واإف�ساح املجال للجميع للتعبري عن اآرائهم يف اإطار جدول االأعمال و�سمن فرتة 
اإر�سال  للم�ساهمني  ويجوز  االإدارة.   جمل�س  الأع�ساء  اال�ستف�سارات  وتوجيه  معقولة،  زمنية 
اأ�سئلة خطية ملجل�س االإدارة قبل االجتماع، وعلى رئي�س املجل�س اإي�سالها للمعنيني من اأع�ساء 
اأبعد  على  االجتماع  بداية  عنها خطيًا حتى  االإجابة  تتم  كي  البارزين،  املديرين  اأو  املجل�س 
البارزين على ح�سور االجتماع.  ويحبذ  اأع�ساء املجل�س واملديرين  تقدير.  ويحر�س جميع 
عدم ال�سماح  بطرح اأي م�ساألة للت�سويت اإال بعد اإعطاء الفر�سة للم�ساهمني باإبداء الراأي 

بخ�سو�سها.  وي�سمن رئي�س اجلل�سة توفري جو دميقراطي للنقا�س البّناء.
يحبذ اأن يجري رئي�س الهيئة العامة الت�سويت على االأمور االأخرى اأي�سًا عن طريق االقرتاع . 18

ال�سري، كما يحبذ اأن يراعى الت�سويت على حدة على كل م�ساألة تثار خالل اجتماع الهيئة 
بحثها  يتم  م�ساألة  كل  من  بدقة  موقفه  حتديد  من  م�ساهم  كل  يتمكن  حتى  وذلك  العامة، 

والت�سويت عليها خالل االجتماع.

1.  على الرغم من عدم وجود ن�س �سريح يف قانون ال�سركات يخول امل�ساهمني احلق يف اإدراج بنود على جدول االأعمال، فاإن 
املبادئ العامة للقانون متنحهم مثل هذا احلق.  واإىل اأن يتم تعديل قانون ال�سركات بهذا اخل�سو�س، فاإن النظام الداخلي 

لل�سركة ميكن اأن ين�س على ذلك.
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2. حقوق امل�شاهمني املتكافئة

ي�سمن جمل�س االإدارة اأن كل امل�ساهمني، مبا يف ذلك �سغارهم وامل�ساهمون املقيمون خارج . 19
فل�سطني، يتمتعون بكافة احلقوق املخولة لهم مبوجب القوانني واالأنظمة والتعليمات املرعية، 

ووفقًا لهذه املدونة والنظام الداخلي لل�سركة، وهي:

احلق يف توفر �سجالت للملكية.  
وغري  العادية  العامة  الهيئة  اجتماعات  اإىل  امل�ساهمني  جميع  دعللوة  تتم  اأن  يف  احلق   

العادية، واحل�سول على املعلومات، وذلك وفقًا ملا ين�س عليه النظام الداخلي لل�سركة.
احلق يف املعاملة العادلة جلميع امل�ساهمني ومتتعهم باحلقوق نف�سها، ودون حتميلهم اأية   

اأعباء اأو تكاليف.  وي�ستوي يف ذلك اأن يكون امل�ساهمون فل�سطينيني اأو اأجانب.
احلق يف ح�سة من االأرباح النقدية والعينية.  

احلق يف بيع ونقل ال�سهم اأو رهنه.  
احلق يف الت�سويت، على اأرباح ال�سركة املقرتح توزيعها يف اجتماع الهيئة العامة العادي.  

احلق يف انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة يف اجتماع الهيئة العامة.  
احلق يف الرت�سح لع�سوية جمل�س االإدارة.  

احلق يف انتخاب مدقق ح�سابات ال�سركة يف اجتماع الهيئة العامة العادي.  
بن�سبة  كل  لل�سركة،  جديدة  اإ�للسللدارات  اأي  يف  لالكتتاب  اأولوية  وحق  االأف�سلية  حقوق   

م�ساهمته فيها1 .
حق امل�ساركة يف العر�س العام.  

باأحد  الت�سرف  اأو  ال�سركات  انللدمللاج  حللاالت  يف  احلماية  يف  امل�ساهمني  �سغار  حق   
موجوداتها الرئي�سية.

1.  والأن املادة 81 من قانون ال�سركات توجب �سراحة تطبيق اأحكام االكتتاب االأ�سلي على االأ�سهم اجلديدة، فاإنه ينبغي تعديل 
هذا الن�س ملنح امل�ساهمني حق االأف�سلية، الذي يخولهم �سراء االأ�سهم اجلديدة باالأولوية على الغري.
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3. اإدارة ال�شركة

اأوًل. جمل�س الإدارة

يجب اأن يتوىل اإدارة ال�سركة امل�ساهمة العامة جمل�س اإدارة ال يقل عدد اأع�سائه عن خم�سة، . 20
وال يزيد على اأحد ع�سر، ويحّبذ اأن تعك�س تركيبة املجل�س امل�ساهمني، وتعرب عن ن�سبة توزيع 
اأن  ال�سركة  اأ�سهم  من   %10 يحملون  امل�ساهمني  �سغار  من  لعدد  يجوز  وعليه،  املللال.   راأ�س 
ينتخبوا ممثاًل لهم يف جمل�س االإدارة، �سريطة اأن يقدموا مر�سحني عدة لهذا املركز1. كما 
يجب اأن ال تزيد مدة جمل�س االإدارة على اأربع �سنوات تنتهي بانتخاب جمل�س جديد، وعلى 
املجل�س  دورة  انتهاء  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  جتتمع  اأن  العامة  الهيئة 
القائم، وعليها اأن تنتخب اأع�ساء املجل�س.  وي�ستمر جمل�س االإدارة القائم يف ت�سريف �سوؤون 
ال�سركة حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد، ويجوز اأن يعاد انتخاب ع�سو جمل�س االإدارة لوالية 
جديدة بناًء على جناحه يف عمله يف الدورة ال�سابقة، ويحّبذ عدم جتديد الع�سوية ل�سخ�س 

ما الأكرث من ثالث دورات متتالية.
اإبرام �سفقة مع . 21 اأخرى للع�سو، مبا يف ذلك  اأن متثل الع�سوية تعار�سًا مع م�سالح  ال يجوز 

طرف ذي عالقة، ويحّبذ اأن يبلغ الع�سو م�سبقًا عن اأي م�سلحة له جتاه اأي جهة اأخرى غري 
ال�سركة، وعن اأي تغيري يطراأ على مثل هذه امل�سالح فور حدوثه، وال يجوز لرئي�س واأع�ساء 
جمل�س االإدارة اأن ي�سرتكوا يف اإدارة �سركة م�سابهة اأو مناف�سة ل�سركتهم، اأو اأن يقوموا بعمل 
مناف�س، وال يجوز لل�سركة اأن تقدم قر�سًا نقديًا من اأي نوع الأي من اأع�ساء جمل�س اإدارتها.  
اإدارتها  اأع�ساء جمال�س  اأن تقر�س  بالبنوك و�سركات االئتمان، فاإنه يجوز لها  وفيما يتعلق 

بال�سروط نف�سها التي تتبعها بالن�سبة اإىل العمالء.
تق�سريهم . 22 عن  امل�ساهمني  جتاه  امل�سوؤولية  بتحمل  االإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  يلتزم 

الدليل  باإقامة  اإال  عنهم  امل�سوؤولية  هذه  دفع  ي�ستطيعون  وال  ال�سديد،  اإهمالهم  اأو  املتعمد 
املت�سرر  للم�ساهم  ويحق  باأجر.   الوكيل  اعتناء  ال�سركة  اأعمال  بللاإدارة  اعتنوا  اأنهم  على 
مقا�ساة رئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة عن كل خمالفة ارتكبوها �سد القوانني واالأنظمة 
العامة  الهيئة  ال�سادر عن  االإدارة  اإبراء جمل�س  يحول  وال  ال�سركة،  نظام  اأو  والتعليمات 

1.  على الرغم من اأن قانون ال�سركات مل يت�سمن ن�سًا بهذا اخل�سو�س، فاإن النظام الداخلي لل�سركة ميكن اأن ين�س على 
ذلك، وبخا�سة اأن مثل هذا الن�س يحقق احلماية الالزمة الأقلية امل�ساهمني.
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دون ذلك.  واإذا كان ع�سو جمل�س االإدارة �سخ�سًا اعتباريًا، فيجب اأن يتحمل ال�سخ�س 
م�سوؤولية  جانب  اإىل  ت�سرفاته،  عن  �سخ�سية  م�سوؤولية  املجل�س  يف  ميثله  الذي  الطبيعي 

ال�سخ�س االعتباري الذي ميثله.

اأدنى . 23 كحد  يت�سمن  اأن  على  امل�سالح،  ت�سارب  لتجنب  مكتوبًا  نظامًا  االإدارة  جمل�س  ي�سع 
التاأكيد على ما يلي:

يجب على ع�سو جمل�س االإدارة يف ال�سركة، اأو اأيٍّ من موظفيها، فيما يت�سل بعمله لدى   
ال�سركة، عدم الطلب اأو القبول من الغري اأيَّ مبلغ مايل اأو منفعة اأخرى لنف�سه اأو لغريه، 

اأو اأن مينح اأي طرف ثالث م�سلحة غري م�سروعة.
م�سالح  حتقيق  اإىل  ال�سعي  االإدارة  جمل�س  ع�سو  على  يجب  ال�سركة:  مب�سالح  التقيد   
اأن  اأو  وراء قراراته  اإىل حتقيق م�سالح �سخ�سية من  ي�سعى  اأن  له  ال�سركة، فال يجوز 

يغتنم لنف�سه فر�سة �سنحت لل�سركة.
ال يجوز اأن يكون لرئي�س جمل�س االإدارة اأو الأحد اأع�سائه م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة   

يف العقود وامل�ساريع واالرتباطات التي تعقد مع ال�سركة اأو حل�سابها.
يف ال�سفقات التي يتم اإبرامها مع اأي طرف ذي عالقة، مثل مدقق احل�سابات اخلارجي،   
�سعر  على  توؤثر  معلومات جوهرية  على  مّطلع  �سخ�س  اأي  اأو  ال�سركة،  موؤ�س�سي  اأحد  اأو 
غري  اأو  مبا�سرة  ب�سورة  ميتلك  الللذي  ال�سخ�س  اأو  بال�سركة،  اخلا�سة  املالية  الورقة 
مبا�سرة 10% اأو اأكرث من راأ�سمال ال�سركة، يحّبذ اأن يف�سح املجال فيها جلميع املتناف�سني 
باال�سرتاك يف العرو�س على قدم امل�ساواة، واأن تكون موافقة املجل�س على هذا العر�س 
باأغلبية ال تقل عن ثلثي اأع�ساء املجل�س، با�ستثناء الطرف ذي العالقة، �سريطة اأن يكون 

الطرف ذو العالقة هو �ساحب العر�س االأن�سب.
ال يجوز لرئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة اأن يقوموا بعمل مناف�س لل�سركة، اأو باأي عمل اآخر   
ي�سكل ت�ساربًا مع م�سالح ال�سركة، كتقدمي اال�ست�سارة والتوجيه الأحد زبائن ال�سركة اأو 

مزوديها اأو دائنيها اأو غري ذلك من املتعاملني معها.

حمايًة الأقلية امل�ساهمني، يحّبذ ا�ستخدام الت�سويت الرتاكمي عند االقرتاع الختيار مر�سحي . 24
املجل�س، وذلك عن طريق اإعطاء كل م�ساهم عددًا من االأ�سوات ي�ساوي جمموع اأ�سهمه التي 
تتمتع بحق الت�سويت م�سروبًا بعدد اأع�ساء جمل�س االإدارة، ويجوز للم�ساهم اأن مينح هذه 
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ي�ساء1.   كيفما  للع�سوية  املر�سحني  من  عدد  على  يوزعها  اأو  واحد  ملر�سح  جميعها  االأ�سوات 
االنتخابات،  قبل  امل�ساهمني  اإىل  املجل�س  لع�سوية  مر�سح  لكل  ذاتية  �سرية  تقدمي  ويحبذ 
والت�سويت يف اجتماع الهيئة العامة، وذلك حتى يتمكن امل�ساهم من اأن يحدد بدقة املر�سح اأو 

املر�سحني الذين يعتقد اأنهم منا�سبون الإدارة ال�سركة.
اأع�ساء املجل�س ع�سوان م�ستقالن.  ويق�سد بالع�سو امل�ستقل ع�سو . 25 اأن يكون من بني  يحبذ 

اأخرى غري ع�سويته يف جمل�س االإدارة،  اأي عالقة  جمل�س االإدارة الذي مل تربطه بال�سركة 
اأمور خارجية.  ومع مراعاة  اأو  باأي اعتبارات  يتاأثر  االأمور ال  الذي يجعل حكمه على  االأمر 
قواعد احلوكمة اخلا�سة بقطاعات معينة، يت�سمن احلد االأدنى للمتطلبات الواجب توافرها 

يف الع�سو امل�ستقل ما يلي:

االأقل، ويتمتع بخربة منا�سبة يف جمال  اأن يكون حا�ساًل على �سهادة جامعية على   
عمل ال�سركة.

اأن ال يكون قد عمل كموظف يف ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه   
لع�سوية املجل�س.

اأن ال يتقا�سى من ال�سركة اأي راتب اأو مبلغ مايل با�ستثناء ما يتلقاه لقاء ع�سويته يف املجل�س.  
حتى  قرابة  عالقة  ال�سركة  يف  البارزين  املديرين  اأحد  اأو  اآخر  ع�سو  باأي  تربطه  ال  اأن   

الدرجة الثانية.
با�ستثناء  ال�سركة،  تتعامل معها  اأخرى  ل�سركة  اأو مالكًا  اإدارة  يكون ع�سو جمل�س  اأن ال   
ال�سركة  تقدمها  التي  املعتادة  االأعمال  و/اأو  اخلدمات  ب�سبب  تن�ساأ  التي  التعامالت 
اأي  املماثلة مع  التعامالت  لها  التي تخ�سع  ال�سروط ذاتها  اأن حتكمها  وعلى  لعمالئها، 

طرف اآخر، ودون اأية �سروط تف�سيلية.
الثالث  ال�سنوات  اأو موظفًا لديه خالل  اأن ال يكون �سريكًا ملدقق احل�سابات اخلارجي،   

ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية املجل�س.

1.  ولكن، وفقًا لقانون ال�سركات، يجب انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة يف اجتماع الهيئة العامة العادي بقرار ي�سدر باالأكرثية 
العددية لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع )املادتان 152، و153/د من قانون ال�سركات(، على اأ�سا�س قاعدة اأن لكل �سهم �سوتًا 
ذلك،  ومع  ال�سركات(.   قانون  من   110 )م  ال�سري  بالت�سويت  االنتخاب  يتم  اأن  وعلى  )م 2/160(،  االجتماع  واحللدًا يف 
ومراعاة ملبادئ احلوكمة ال�سليمة لل�سركات، يلزم ا�ستخدام الت�سويت الرتاكمي عند االقرتاع الختيار مر�سحي املجل�س من 

اأجل توفري احلماية الالزمة الأقلية امل�ساهمني.  ولذلك، يتوجب تعديل قانون ال�سركات يف هذا ال�سدد.
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اأو يكون حليفًا مل�ساهم  ال�سركة،  راأ�سمال  اأن ال ت�سكل م�ساهمته م�سلحة موؤثرة يف   
اآخر موؤثر.

اإدارة ال�سركة لثالث دورات متتالية �سابقة. ويتم  اأ�سغل ع�سوية جمل�س  اأن ال يكون قد   
انتخاب الع�سوين امل�ستقلني من قبل امل�ساهمني يف اجتماع الهيئة العامة من �سمن قائمة 

يقدمها جمل�س االإدارة، تت�سمن اأربعة مر�سحني على االأقل 1.
عند ت�سكيل املجل�س، يحبذ اأن يكون من بني اأع�ساء املجل�س اأع�ساء جدد، وذلك ل�سخ املزيد . 26

من اخلربات، واملحافظة على تراكم هذه اخلربات يف الوقت ذاته، ويحبذ تر�سيح اأع�ساء 
جدد ملجل�س االإدارة ينتخبهم امل�ساهمون يف كل دورة من دورات املجل�س 2.  ويحبذ اأن يقوم 
جمل�س االإدارة بتزويد كل ع�سو جديد من اأع�ساء املجل�س عند انتخابه بكتاب يو�سح حقوقه، 
وم�سوؤولياته، وواجباته، كما يحّبذ اأن تقوم االإدارة التنفيذية لل�سركة بتزويده فورًا، عن طريق 
رئي�س املجل�س، بكل املعلومات والبيانات والوثائق املتعلقة بال�سركة، وذلك من اأجل اإطالعه 
على نقاط �سعف وقوة ال�سركة، ولتمكينه من القيام بعمله على اأكمل وجه، وحتمل م�سوؤولياته، 

ويجوز للع�سو اجلديد الطلب من رئي�س املجل�س تزويده باأية معلومات اإ�سافية الزمة.
االإدارة . 27 جمل�س  ع�سو  عزل  حاالت  اإىل  االإ�سارة  لل�سركة  الداخلي  النظام  يت�سمن  اأن  يحّبذ 

ب�سبب تق�سريه يف القيام بواجباته على النحو املطلوب، ويف كل احلاالت التي ي�سبح فيها 
مركز ع�سو منتخب يف جمل�س االإدارة �ساغرًا ل�سبب ما.  ووفقًا ملا جاء يف الت�سريعات، يجب 
الع�سوية،  موؤهالت  على  احلائزين  امل�ساهمني  من  االإدارة  جمل�س  ينتخبه  ع�سو  يخلفه  اأن 
ويبقى هذا التعيني موؤقتًا حتى يعر�س على الهيئة العامة يف اأول اجتماع لها كي تقوم باإقراره 
اأو بانتخاب من ميالأ املركز ال�ساغر مبقت�سى القانون، ويف هذه احلالة يكمل الع�سو اجلديد 

مدة �سلفه يف ع�سوية جمل�س االإدارة 3. 
يحبذ اأال ميار�س رئي�س املجل�س اأو اأي ع�سو فيه مهامَّ تنفيذية يف ال�سركة، اأو يوحي بذلك، . 28

يوؤهله  الذي  االأ�سهم  العدد من  االإدارة ال ميلك ذلك  لع�سوية جمل�س  اأي مر�سح  انتخاب  يجيز  ال  ال�سركات  قانون  الأن    .1
اأن  يلزم  فاإنه مع ذلك  ال�سركات(،  قانون  لل�سركة )م 106 من  الداخلي  النظام  ملا هو حمدد يف  وفقًا  للع�سوية،  للرت�سيح 

يت�سمن جمل�س االإدارة اأع�ساء م�ستقلني.  وعليه، فاإنه يتوجب تعديل قانون ال�سركات بهذا اخل�سو�س.
2.  على الرغم من اأن ذلك مل ين�س عليه قانون ال�سركات �سراحة، فاإنه  ين�سجم واملبادئ العامة للقانون وقواعد احلوكمة 

ال�سليمة لل�سركات.
اأن  ل�سبهة  ن�سبيًا، ودرءًا  العامة قد تكون طويلة  الهيئة  الع�سو واجتماع  التي تف�سل بني �سغور مركز  3.  ولكن، والأن هذه املدة 
يقوم املجل�س يف هذه احلالة باختيار ع�سو يعمل على حتقيق م�ساحله اخلا�سة، فاإنه ين�سح باختيار ع�سو احتياط ابتداء من 
قبل الهيئة العامة، كي يقوم ب�سغل مركز الع�سو الذي �سغر فور �سغوره.  وعليه، يجب تعديل قانون ال�سركات يف هذا اخل�سو�س.
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وذلك من اأجل املحافظة على اال�ستقاللية وتوزيع ال�سالحيات وامل�سوؤوليات بداًل من تركيزها 
يف يد �سخ�س واحد، وكذلك الأغرا�س املحا�سبة وامل�ساءلة، اإذ يتعذر على رئي�س املجل�س اأن 

يحا�سب نف�سه 1.
يحّبذ اأن يكون يف جمل�س االإدارة اأع�ساء يتمتعون ب�سفات قيادية، وكذلك اأع�ساء يتمتعون . 29

بخربات ومهارات متنوعة تتنا�سب وطبيعة عمل ال�سركة، وب�سكل ي�سمن قيام املجل�س مبهامه 
مبو�سوعية وكفاءة عالية.  ويحّبذ اأن يتم، ومنذ البداية، توفري التدريب الالزم لع�سو املجل�س 
كي ي�سمن م�ساركته الفاعلة يف متابعة اأعمال ال�سركة.  واإذا ما فو�س بالعمل يف اإحدى اللجان 
املنبثقة عن املجل�س، فاإنه ميكن تزويده بالتدريب املنا�سب لعمل تلك اللجنة.  ويحّبذ اأن يكون 
الع�سو، وبوجه خا�س الرئي�س، قادرًا على تخ�سي�س الوقت واالهتمام الكافيني للقيام بدوره 
يف املجل�س.  ويحّبذ اأن يكون رئي�س املجل�س مقيمًا يف فل�سطني كي يت�سنى له القيام باملهام 

املناطة به.
مل�سوؤوليات . 30 دقيقًا  حتديدًا  االإدارة،  جمل�س  عمل  نظام  اأو  ال�سركة،  نظام  يت�سمن  اأن  يحّبذ 

وامل�سوؤولني  العام  املدير  �سالحيات  عن  وا�سح  ب�سكل  ومتييزها  واأع�سائه،  وجلانه  املجل�س 
البارزين االآخرين يف ال�سركة، وعلى اأن ت�سمل م�سوؤوليات املجل�س بال�سرورة ما يلي:

على  والرقابة  التنفيذية،  االإدارة  تقرتحها  التي  لل�سركة  االإ�سرتاتيجية  االأهداف  اإقرار   
التاأكد من مدى  اليومية، وكذلك  العمليات  تقع عليها م�سوؤولية  التي  التنفيذية  اإدارتها 
تقيد اإدارة ال�سركة التنفيذية باخلطة االإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات واالإجراءات املعتمدة اأو 

املطلوبة مبوجب القوانني واالأنظمة والتعليمات املرعية واأحكام هذه املدونة.
اإقرار التقرير ال�سنوي.  

اإقرار املوازنة التقديرية.  
اإقرار امل�ساريع اال�ستثمارية.  

عليها،  واملوافقة  الرئي�سية  وال�سفقات  العالقة  ذوي  االأطللراف  مع  ال�سفقات  مراجعة   

1. على الرغم من اأنه يجوز قانونًا اأن يقوم رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة امل�ساهمة العامة اأو اأي ع�سو اآخر فيه بوظيفة مدير 
عام ال�سركة، اأو نائب املدير العام، اأو م�ساعد املدير، بقرار من جمل�س االإدارة باأكرثية ثلثي اأع�سائه، واأنه يجوز اأي�سًا الأع�ساء 
اأو تعوي�س يف ال�سركة اإذا ن�س نظام ال�سركة على جواز ذلك، ويحدد جمل�س  جمل�س االإدارة تويل وظيفة اأخرى ذات اأجر 
اأو التعوي�س )م 127 من قانون ال�سركات(، فاإنه مع ذلك، ومراعاة  االإدارة باأغلبية ثلثي اأع�سائه على االأقل مقدار االأجر 
اأو ع�سوية جمل�س االإدارة واملواقع التنفيذية لل�سركة، ويجب تعديل قانون  للحوكمة ال�سليمة، ينبغي عدم اجلمع بني رئا�سة 

ال�سركات بهذا اخل�سو�س.
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االإداريللة،  البنية  اأو  املال  راأ�س  تركيبة  مبا�سرة على  توؤثر  التي  ال�سفقات  وفيما يخ�س 
فيحّبذ اأن تتم مبوافقة الهيئة العامة.

اإقرار ومراجعة نظم عمل ال�سركة ب�سكل م�ستمر، مثل النظام الداخلي، ونظام التدقيق   
ملوظفي  املهني  ال�سلوك  وقواعد  االإدارة،  جمل�س  لع�سو  االأخالقية  والقواعد  الداخلي، 

ال�سركة.
و�سع �سلم رواتب ومكافئات املديرين البارزين.  

مراجعة اإجراءات العمل لدى ال�سركة من اأجل التحقق من مالءمتها وكفاءتها با�ستمرار.  
عقد اجتماعات الهيئة العامة يف الوقت املحدد قانونًا وبالطريقة املنا�سبة، وكذلك تنفيذ   

القرارات التي تتخذها الهيئة العامة.
التاأكد من ا�ستمرار توافر معايري عالية من احلوكمة لدى ال�سركة.  

يحّبذ عدم قيام املجل�س باإ�سدار اأي تفوي�س عام الأحد، بل ي�سرتط اأن يكون التفوي�س حمددًا . 31
عهدة  يف  النهائية  امل�سوؤولية  وتظل  املجل�س.   على  النتائج  عر�س  وزمن  واملدة  املو�سوع  يف 
جمل�س االإدارة، حتى لو فو�س بع�س �سالحياته ل�سخ�س اأو جلنة معينة.  وال يجوز االحتجاج 
باإبراء جمل�س االإدارة ال�سادر عن الهيئة العامة اإال اإذا �سبقه بيان ح�سابات ال�سركة ال�سنوية 
التي  االإداريللة  االأمللور  االإبللراء على  يقت�سر هذا  تقرير مدققي احل�سابات، وبحيث  واإعللالن 

متكنت الهيئة العامة من معرفتها فقط.
يحّبذ اأن ي�سع املجل�س ال�سيا�سات التي ت�سمن احرتام ال�سركة للقوانني واالأنظمة والتعليمات . 32

واأ�سحاب  والدائنني  للم�ساهمني  اجلوهرية  املعلومات  عن  باالإف�ساح  واإلزامها  ال�سارية، 
امل�سالح االآخرين، ا�ستنادًا اإىل معايري مو�سوعية ولي�ست �سكلية. 

يحق ملجل�س االإدارة ت�سكيل اللجان الدائمة اأو املوؤقتة من اأع�سائه، وتكليفها مبهام حمددة، . 33
بحيث يت�سمن قرار الت�سكيل حتديد املهمة ومدة واإجراءات العمل وال�سالحيات املمنوحة، 
النهائية  امل�سوؤولية  تبقى  اأن  االإدارة، على  اإىل جمل�س  والتو�سيات عن عملها  التقارير  ورفع 
عن ال�سركة لدى املجل�س.  وحتى ت�ساعد هذه اللجان املجل�س على القيام بواجباته، وب�سكل 
متخ�س�س ودقيق، يحّبذ احلر�س على جتدد الع�سوية يف هذه اللجان، بحيث ال يتم االعتماد 
يح�سر  اأال  ويحّبذ  مللربر.   غري  ب�سكل  اأع�سائها  اأحللد  اأو  اللجنة  رئي�س  على  ما  م�ساألة  يف 
اجتماعات اأي جلنة اأي �سخ�س من غري اأع�سائها ما مل توجه اإليه الدعوة اإىل االجتماع من 

قبل اللجنة ذاتها.  كما يحّبذ ح�سور روؤ�ساء اللجان اجتماع الهيئة العامة.
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يحبذ اأن ي�سكل جمل�س االإدارة، وبوجه خا�س، اللجان التالية:. 34

جلنة التدقيق: ي�سكل املجل�س جلنة التدقيق من اأجل �سمان �سفافية ح�سابات ال�سركة   
واإعالم امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح االآخرين بحجم املخاطر التي تواجه ال�سركة.

جلنة املكافاآت: ي�سكل املجل�س من اأع�سائه جلنة مكافاآت ت�سمل يف ع�سويتها ع�سوًا   
اأع�ساء املجل�س  االآخر/االآخرون من  امل�ستقلني، ويكون  االأع�ساء  االأقل من  واحدًا على 
غري املتفرغني للعمل يف ال�سركة.  وت�ساعد هذه اللجنة جمل�س االإدارة يف و�سع �سيا�سة 
اأداء كل منهم،  البارزين، مبا يراعي حجم  وامل�سوؤولني  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  ملكافاأة 
اأخرى،  ناحية  من  وامل�ساهمني  ال�سركة  وم�سالح  ناحية،  من  م�ساحلهم  بني  ويللوازن 
ومبا ين�سجم واملكافاآت املمنوحة من قبل ال�سركات العاملة يف القطاع نف�سه يف ال�سوق.  
ويجب اأن تعر�س تلك املكافاآت على الهيئة العامة التخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها، ويجب 
اأن يح�سر رئي�س هذه اللجنة اجتماع الهيئة العامة لالإجابة عن ا�ستف�سارات امل�ساهمني 

بهذا اخل�سو�س.
جلنة احلوكمة: ي�سكل املجل�س من اأع�سائه جلنة حوكمة، تتاألف من رئي�س املجل�س   
عملية  لتوجيه  امل�ستقلني،  و/اأو  ال�سركة  يف  للعمل  املتفرغني  غري  االأع�ساء  من  واثنني 
تطبيق قواعد احلوكمة.  وين�سح باأن تقوم هذه اللجنة باإعداد دليل للحوكمة يف ال�سركة 
يتم اعتماده من املجل�س.  ويف ال�سركات �سغرية احلجم تقوم جلنة احلوكمة بدور جلنة 

املكافاآت.
يجوز الأع�ساء املجل�س وجلانه، االلتقاء بامل�سوؤولني البارزين وامل�ساهمني الرئي�سيني للت�ساور . 35

املواعيد  حتديد  بخ�سو�س  م�سبقًا  معهم  الت�ساور  يتم  اأن  على  ال�سركة،  اأمللور  من  اأيٍّ  يف 
واملوا�سيع التي �سيتم الت�ساور معهم ب�ساأنها.  كما يجوز لهم اال�ستعانة مب�ست�سارين خارجيني 
مل�ساعدة املجل�س يف اأداء مهامه، وذلك على نفقة ال�سركة، �سريطة مراعاة االأحكام اخلا�سة 

بتجنب تعار�س امل�سالح الواردة يف هذه املدونة.
يتحمل املجل�س م�سوؤولية اإدارة املخاطر على النحو الذي يتفق وطبيعة ن�ساط ال�سركة وحجمها . 36

وال�سوق التي تعمل بها.  ويحّبذ يف �سبيل ذلك، و�سع اإ�سرتاتيجية لتحديد املخاطر التي تواجه 
ال�سركة، وكيفية التعامل معها، وم�ستوى املخاطرة التي تتعامل بها ال�سركة، وعر�س ذلك كله 

على الهيئة العامة بطريقة �سهلة ووا�سحة.
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اإ�سافة اإىل ما يتطلبه القانون، يحّبذ اأن ي�سطلع رئي�س املجل�س مبا يلي:. 37

اإقامة عالقة بناءة بني اأع�ساء املجل�س اأنف�سهم، وبني املجل�س واالإدارة التنفيذية.  
التاأكد من و�سول املعلومات ال�سحيحة والكافية اإىل كل من اأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني   

ويف الوقت املنا�سب.
اقرتاح واعتماد جدول االأعمال الأي اجتماع من اجتماعات املجل�س، مع االأخذ باحل�سبان   

البنود التي يقرتحها االأع�ساء االآخرون.
�سمان قيام املجل�س بعمله بال�سكل املطلوب، مع ت�سجيع كل االأع�ساء على امل�ساركة الفاعلة   
يف اجتماعات املجل�س، واحلر�س على اأن تكون القرارات التي تتخذ يف م�سلحة ال�سركة.

حتى يتفرغ رئي�س املجل�س للمهام امللقاة على عاتقه، وحتى تتمكن اللجان من القيام باملهمات . 38
التي فو�ست بها بفاعلية، فاإنه يحّبذ باأال يكون رئي�س املجل�س ع�سوًا يف اأي من اللجان الدائمة 

اأو املوؤقتة املنبثقة عنه، با�ستثناء جلنة احلوكمة التي يفرت�س اأن يكون هو مقررها.
يراعي كل من رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة يف عملهم القواعد التالية:. 39

االلتزام بتحمل م�سوؤوليات ال�سركة والدفاع عن م�ساحلها.  
�سرورة االإحاطة باالإطار التنظيمي والت�سريعي املتعلق بعمل ال�سركة.  

وجوب اإبالغ جمل�س االإدارة بكل ت�سارب حمتمل بني م�ساحله وم�سالح ال�سركة، مع �سرورة   
اتخاذ املجل�س كل الو�سائل التي تكفل منع ت�سارب امل�سالح؛ كاالمتناع عن الت�سويت على 

ال�سفقة التي متثل هذا الت�سارب يف امل�سالح، اأو عدم امل�ساركة يف مناق�ستها.
االلتزام بح�سور اجتماعات جمل�س االإدارة والتح�سري لها، وامل�ساركة فيها بفاعلية.  

عن  املجل�س  رئي�س  �سوؤال  با�ستمرار  وميكنه  الالزمة،  املعلومات  حيازة  على  احلر�س   
معلومات اإ�سافية.

املحافظة على املعلومات ال�سرية التي يطلع عليها خالل القيام بواجبه كع�سو يف املجل�س.  
احلر�س على ح�سور اجتماعات الهيئة العامة وامل�ساركة فيها بفاعلية.  

احلر�س على اأن ال يكون ع�سوًا يف اأكرث من جلنتني من جلان املجل�س يف وقت واحد.  
احلر�س على مراعاة متطلبات التدريب امل�ستمر كلما اقت�ست احلاجة.  

اأخالقية . 40 التزامات  االأخرى،  وثائقها  اأيٌّ من  اأو  لل�سركة،  الداخلي  النظام  يت�سمن  اأن  يجوز 
اأخرى وفقًا لطبيعة عمل كل �سركة وظروفها اخلا�سة.

يحبذ اأن يقوم املجل�س بتقييم اأدائه ذاتيًا مرة واحدة يف ال�سنة على االأقل، بحيث يتم اإدراج . 41
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التقييم على جدول اأعمال اأحد اجتماعات املجل�س، من اأجل مناق�سة تقرير جلنة احلوكمة 
حول اأداء املجل�س، والتاأكد من عدد مرات ح�سور كل ع�سو من اأع�سائه جلل�ساته وجل�سات 
اللجان املنبثقة عنه، وعن مدى م�ساهمته يف املناق�سات واإ�سدار القرارات.  وين�سح جمل�س 
بخبري  اال�ستعانة  خالل  من  �سنتني،  كل  مرة  خارجية  جهة  من  اأدائلله  بتقييم  اأي�سًا  االإدارة 
خارجي، من اأجل التاأكد من اأن حجم وتركيبة املجل�س متكنه من القيام مبهامه بفاعلية، ومن 
اأن االأمور املهمة يتم التح�سري لها ومناق�ستها يف االجتماع ب�سكل منا�سب.  ويعترب التقييم 
التقييم  نتائج  املجل�س  ياأخذ  اأن  االإدارة، ويحّبذ  �ساأنًا داخليًا ملجل�س  )الداخلي واخلارجي( 
اإ�سافة  اأجل حتديد نقاط قوة و�سعف املجل�س وجلانه واأع�سائه، ويف حالة  باحل�سبان، من 
ع�سو جديد اإىل املجل�س اأو عزل اأحد االأع�ساء ح�سب مقت�سى احلال، يجب اإبالغ هيئة �سوق 
راأ�س املال بالتغيري احلا�سل فورًا.  كما يحّبذ اأن ي�سري املجل�س يف ف�سل احلوكمة يف التقرير 

ال�سنوي اإىل التقييم الذي مت الأدائه، واأداء جلانه واأع�سائه.
االإدارة . 42 وموظفو  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  عليها  يح�سل  التي  املكافاآت  جمموع  اإظهار  يجب 

غري  اأم  واالأتعاب،  كالرواتب  مبا�سرة،  ب�سورة  اأكانت  �سواء  ال�سنوي؛  التقرير  يف  التنفيذية 
ع�سو  كل  يتقا�ساه  الذي  املللادي  املقابل  حتديد  ويحّبذ  وال�سمانات.   كالقرو�س  مبا�سرة، 
ذات  اأخللرى  عنا�سر  واأيللة  العينية  واملزايا  والبدالت  املكافاآت  ذلك  يف  مبا  اإدارة،  جمل�س 
طبيعة مالية، على اأن يكون اجلانب االأكرب من هذا املقابل املادي لالأع�ساء مرتبطًا بحجم 
كما  واملتو�سط.   الطويل  املديني  على  ال�سركة  وبللاأداء  وواجباته،  منهم  واحد  كل  م�سوؤوليات 
يحّبذ عر�س �سيا�سة املقابل املادي الأع�ساء جمل�س االإدارة على اجتماع الهيئة العامة التخاذ 

القرار املنا�سب بخ�سو�سها.
اأن ينعقد املجل�س عددًا من املرات . 43 ل�سمان متابعة املجل�س الأعمال ال�سركة عن كثب، يحّبذ 

تتنا�سب وحجم عمل ال�سركة، ومبا ين�سجم مع النظام الداخلي لل�سركة.
تبعا حلجم ال�سركة، يقرر جمل�س االإدارة مدى احلاجة اإىل تعيني اأمني �سر من خارج املجل�س.  . 44

ويحبذ تعيني اأمني ال�سر اأو عزله بقرار ي�سدر عن جمل�س االإدارة، ويحّبذ اأن يكون اأمني ال�سر 
موؤهاًل ب�سكل كاٍف ويعطى ال�سالحيات التالية:

القيام بكافة اأعمال اإدارة �سجالت وحما�سر ودفاتر املجل�س.  
متابعة التقارير التي تقدم اإىل جمل�س االإدارة من قبل اللجان، اأو التي يعدها املجل�س.  

يح�سر اجتماعات املجل�س ما مل يتطلب منه املغادرة ب�سبب مو�سوع معني.  
كما يحّبذ تطوير �سالحيات اأمني ال�سر لي�سبح حلقة و�سل بني اأع�ساء املجل�س من جهة،   
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وبينهم وبني اللجان املختلفة واالإدارة التنفيذية واملوظفني وامل�ساهمني من جهة اأخرى.
االإدارة.   جمل�س  اأع�ساء  يطلبها  التي  للمعلومات  م�سدرًا  ال�سر  اأمني  ي�سبح  اأن  يحّبذ   
ويقدم اأمني ال�سر الراأي ملجل�س االإدارة من خالل رئي�س املجل�س عن كل االأمور املتعلقة 

باحلوكمة.

ين�سح اأن تقوم ال�سركة بو�سع تعليمات خا�سة ملنع االأ�سخا�س املطلعني من التعامل الداخلي . 45
باأ�سهم ال�سركة، بحيث ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة الذي يطلع على املعلومات الداخلية بحكم 
من�سبه، اأو وظيفته، اأو ملكيته، اأو عالقته ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر مبن يحوز املعلومات، 
اأثناء حيازته معلومات غري من�سورة، اأن ي�سرتي اأو يبيع ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، حل�سابه 
اأو حل�ساب غريه، اأوراقًا مالية خا�سة باأي �سركة ذات عالقة بهذه املعلومات.  ومنذ اللحظة 
التي يربز فيها مو�سوع يتطلب الن�سر من قبل �سركة م�سدرة ما، وحتى وقت االإف�ساح عن 
هذا املو�سوع، ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة التعامل مبا�سرة اأو ب�سورة غري مبا�سرة باالأوراق 

املالية لل�سركة امل�سدرة وم�ساركيها.
ين�سح جمل�س االإدارة باإعداد مدونة لقواعد �سلوك ال�سركة املهني، واالإعالن عنها للعموم، . 46

على اأن ت�سمل كحد اأدنى ما يلي:

قواعد التعامل مع ال�سركة بيعًا و�سراًء.  
تفوي�س ال�سالحيات.  

اأ�ساليب االإعالن عن ال�سيا�سات اجلديدة.  
معايري ال�سالمة وال�سحة.  

املعايري املهنية ال�سليمة للتعامل مع العاملني واملديرين واملتعاملني مع ال�سركة، ويحّبذ اأن   
يتاأكد جمل�س االإدارة من اأن كل اأعمال ال�سركة تتم وفق اإجراءات وقواعد ال�سلوك املهني 

لل�سركة. 
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ثانيًا. الإدارة التنفيذية

يجب تعيني مدير عام لل�سركة من ذوي الكفاءة واخلربة والنزاهة وفق موا�سفات يحددها . 47
اأو  املجل�س  برئي�س  تربطه  واأال  ال�سركة،  يف  للعمل  متفرغًا  يكون  اأن  ويحّبذ  االإدارة،  جمل�س 
اأحد اأع�سائه عالقة قرابة دون الدرجة الثالثة.  ويجب اأن يحدد جمل�س االإدارة �سالحيات 
املدير العام وم�سوؤولياته وراتبه ومكافاأته، مبا يف ذلك حق ح�سور اجتماعات جمل�س االإدارة.  
وباأن  العام،  املدير  وبني  بينه  فيما  العمل  يف  املتبادلة  الثقة  بتوفري  االإدارة  جمل�س  وين�سح 

يعطيه الفر�سة، ويوفر له اجلو املطلوب للعمل.
يحّبذ اأن يقوم املدير العام، وبالت�ساور مع جمل�س االإدارة، بتعيني بع�س امل�سوؤولني البارزين . 48

بعد التاأكد من توافر املوؤهالت واخلربات املطلوبة لديهم.  كما يحّبذ اأن يحدد املدير العام، 
امل�سوؤولني  كل  ومكافئات  ورواتب  وم�سوؤوليات  �سالحيات  االإدارة،  جمل�س  مع  الت�ساور  وبعد 

البارزين ب�سكل ي�سمح با�ستقطاب اأف�سل العنا�سر الب�سرية.
يحّبذ اأن يقوم املجل�س ر�سميًا بتقييم اأداء املدير العام، وامل�سوؤولني البارزين �سنويًا، واأن ياأخذ . 49

ذلك باحل�سبان عند اإقرار رواتبهم ومكافئاتهم.
يحّبذ اأن يقر املجل�س، وبالت�ساور مع املدير العام، خطط اإحالل للم�سوؤولني البارزين الذين . 50

هذه  ل�ساغلي  توفرها  الواجب  واملتطلبات  املللوؤهللالت  تت�سمن  بحيث  تعيينهم،  على  وافللق 
الوظائف.  فاإذا ما تقرر عزل املدير العام، اأو اأي م�سوؤول بارز اآخر الأي �سبب، يكون البديل 
جاهزًا للحلول حمله، بحيث ال يتم ترك هذا املركز �ساغرًا ب�سكل قد يوؤثر على �سري اأعمال 

ال�سركة.
يجب اأن تقوم االإدارة التنفيذية باحرتام وتنفيذ تعليمات املجل�س وجلانه، مبا يوؤدي اإىل تنفيذ . 51

التنفيذية  االإدارة  وتكون  قبله.   من  املر�سومة  االإ�سرتاتيجية  االأهللداف  وحتقيق  ال�سيا�سات 
م�سوؤولة جتاه جمل�س االإدارة وجلانه، ويقوم املدير العام برفع التقارير اإىل املجل�س، ويجب 

عدم تدخل املجل�س اأو رئي�سه يف اأعمال االإدارة اليومية.
يجب اأن يف�سح املدير العام وامل�سوؤولون البارزون ملجل�س االإدارة عن كل �سفقة يكون لهم فيها، . 52

اأو الأيٍّ من اأقاربهم من الدرجة االأوىل، منفعة �سخ�سية قد تتعار�س مع م�سلحة ال�سركة.
مع مراعاة قواعد احلوكمة اخلا�سة بقطاعات معينة، ين�سح جمل�س االإدارة بت�سكيل جلنة . 53

تدقيق وفقًا للمعايري التالية:
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اأن ت�سم ثالثة اأع�ساء على االأقل، واأن يكون رئي�سها بال�سرورة ع�سوًا م�ستقاًل، ويكون   
االآخر/االآخرون من اأع�ساء املجل�س غري املتفرغني للعمل يف ال�سركة.

ولديه  واملحا�سبية،  املالية  ال�سوؤون  يف  خبريًا  االأقللل  على  اأع�سائها  من  واحد  يكون  اأن   
القدرة على تقييم املخاطر التي تواجه اأعمال ال�سركة.  واإذا مل يتوافر هذا اخلبري من 
داخل املجل�س، ميكن تعيني ع�سو يف جلنة التدقيق من اخلارج، �سريطة اأن تتوافر فيه 

�سروط الع�سو امل�ستقل.
اأن يكون رئي�س جلنة التدقيق مقيمًا يف فل�سطني.  

اجتماعاتها، . 54 ون�ساب  ومكان  عملها،  �سروط  التدقيق  جلنة  ت�سكيل  قللرار  يحدد  اأن  ذ  يحبَّ
جلنة  وتعمل  ال�سركة.   داخللل  ذلك  تعميم  يتم  اأن  على  م�سوؤولياتها،  من  اإبرائها  وطريقة 
التدقيق على �سمان �سفافية ح�سابات ال�سركة وقدرة هذه احل�سابات على تزويد امل�ساهمني 
واأ�سحاب امل�سالح االآخرين مبعلومات موثوقة عن حجم املخاطر املالية واالقت�سادية التي 

يتعر�سون لها حقيقة.

 4. التدقيق

ترفع جلنة التدقيق التقارير اإىل جمل�س االإدارة عن كل االأمور التي تدخل �سمن �سالحياتها، . 55
املعلومات  توفري  ويف  التنفيذية،  االإدارة  على  الرقابة  يف  مبهمته  القيام  من  لتمكينه  وذلك 

الوا�سحة واملوثوقة التي �ستوجه للم�ساهمني وامل�ستثمرين.
بعد . 56 االإدارة،  ومكتوب من جمل�س  وا�سح  قرار  ي�سدر  التدقيق،  تن�سيب من جلنة  على  بناء 

اأ�سماء مديريها، ويجوز  اإدارة التدقيق الداخلي، وحتديد  الت�ساور مع املدير العام، بت�سكيل 
ملجل�س االإدارة اال�ستعانة بجهة خارجية للقيام بهذه املهمة.

بناء على . 57 يتم ذلك  اأن  وينبغي  العامة،  الهيئة  قبل  تعيني مدقق ح�سابات خارجي من  يجب 
ال�سنوية، وفقا  اأتعابه  تن�سيب جمل�س االإدارة امل�ستند اإىل تر�سيح جلنة التدقيق، مع حتديد 

للمعايري التالية:

اأن يكون مدقق احل�سابات اخلارجي مرخ�سًا ملزاولة املهنة، ومعتمدًا ومتمتعًا باخلربة   
والكفاءة املنا�سبة حلجم وطبيعة ن�ساط ال�سركة.

جمل�س  واأع�ساء  ال�سركة  عن  وم�ستقاًل  حمايدًا  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  يكون  اأن   
اأية عالقة عمل،  اإدارتها واإدارتها الداخلية، واأن ال يكون م�ساهمًا فيها، وال تربطه بها 
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توؤثر على  اإ�سافية قد  اأال يكلف بعمليات  اأي م�سلحة متعار�سة، وكذلك  ولي�س له معها 
ا�ستقالليته.  ويجب اأن يكون عمله حم�سنًا �سد تدخل جمل�س االإدارة.

اأال يكون املدقق ال�سريك اأو العامل يف مكتب تدقيق مدققًا حل�سابات ال�سركة ذاتها الأكرث   
من خم�س �سنوات متتالية، مع جواز اإعادة تعيينه مدققًا حل�ساباتها بعد ال�سنة اخلام�سة 

بعد فرتة انقطاع عن ال�سركة ملدة ال تقل عن �سنتني.
يقوم  التي  املالية  ال�سنة  خالل  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  تغيري  �سركة  الأية  يجوز  ال   
تدقيق  قرار من جمل�س مهنة  اأو �سدور  الوفاة،  اإال يف حاالت  بتدقيق ح�ساباتها عنها، 

احل�سابات بذلك، اأو �سدور عقوبة تاأديبية بحقه.
يجب اأن توفر االإدارة التنفيذية للجنة التدقيق االإح�سائيات واملعلومات والبيانات ال�سرورية . 58

لت�سيري العمل، واأن متكنها من اال�ستعانة باخلرباء على نفقة ال�سركة كلما كان ذلك �سروريًا.  
اأي  دعوة  وكذلك  التنفيذية،  االإدارة  معلومات من  اأي  على  التدقيق احل�سول  للجنة  ويجوز 
م�سوؤول بارز، كاملدير املايل، اأو مدير اإدارة التدقيق الداخلي، اأو ع�سو جمل�س اإدارة حل�سور 
اجتماعاتها.  ويحّبذ اأن جتتمع جلنة التدقيق دوريًا، ومبا ال يقل عن مرة كل ثالثة اأ�سهر، واأن 
حتتفظ مبحا�سر جل�ساتها.  ويحّبذ اأن جتتمع مع كل من مدقق احل�سابات اخلارجي ومدير 

اإدارة التدقيق الداخلي مرة واحدة على االأقل يف ال�سنة ودون ح�سور االإدارة التنفيذية.
يجب اأن تقوم جلنة التدقيق باإعداد خطة عمل وا�سحة العتمادها من جمل�س االإدارة، على . 59

ومواعيد  وم�سوؤولياتها،  و�سالحياتها،  اللجنة،  اأهداف  حتديد  على  اخلطة  هذه  ت�ستمل  اأن 
اجتماعاتها، ومكافاآت اأع�سائها، بحيث ت�ستمل مهام جلنة التدقيق ما يلي:

تقييم كفاءة املدير املايل وباقي طاقم االإدارة املالية.  
اأو  ا�ستف�سارات  اأيللة  متابعة  وكذلك  اخلارجي،  احل�سابات  مدقق  عمل  خطة  مراجعة   
اإي�ساحات يطلبها من االإدارة التنفيذية ب�ساأن �سجالت ال�سركة، اأو دفاترها، اأو قوائمها 
املالية، اأو نظام التدقيق الداخلي فيها، و�سمان تعاون االإدارة التنفيذية معه بخ�سو�سها.

مراجعة القوائم املالية، و�سماع راأي مدقق احل�سابات اخلارجي فيها، قبل عر�سها على   
جمل�س االإدارة، وتقدمي تو�سياتها ب�ساأنها.  ويف حالة عدم قبول املجل�س لهذه التو�سيات، 

يتم بيان اأ�سباب ذلك يف التقرير ال�سنوي.
متابعة مالحظات مدقق احل�سابات اخلارجي على القوائم املالية، وكذلك املالحظات   

الواردة يف ر�سالته االإدارية، و�سمان رد جمل�س االإدارة عليها يف الوقت املنا�سب.
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة وتقدمي تو�سياتها ب�ساأنها، من اأجل التاأكد من   
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عدالة البيانات املالية، وعدم وجود اأي حتايل فيها.
درا�سة خطط ونتائج التدقيق مع مدقق احل�سابات اخلارجي، واإبداء مالحظاتها   
عليها، وبخا�سة ما اإذا �ُسمح ملدقق احل�سابات اخلارجي باالّطالع على كل الوثائق 

ذات العالقة.
اأداء وا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي، والتو�سية ملجل�س  تقييم موؤهالت وكفاءة   
اجتماع  يف  امل�ساهمني  على  بعر�سه  املجل�س  يقوم  كي  اأتعابه،  وحتديد  بتعيينه  االإدارة 

الهيئة العامة النتخابه.
فح�س االأتعاب التي تدفع ملدقق احل�سابات اخلارجي، للتاأكد من عدم تاأثريها على ا�ستقالليته   

ونزاهته، وكذلك التاأكد من عدم قيامه باأي عمل اآخر ميكن اأن يوؤثر على ا�ستقالله.
ا�ستقالليته(،  توؤثر على  اإ�سافية )ال  بعمليات  اعتماد قيام مدقق احل�سابات اخلارجي   

واملوافقة على اأتعابه عن تلك العمليات.
تقييم كفاءة مدير اإدارة التدقيق الداخلي وباقي طاقم هذه االإدارة.  

درا�سة نظام التدقيق الداخلي من خالل التقارير الدورية للمدقق الداخلي واخلارجي،   
وتقدمي توجيهاتها وتو�سياتها ب�ساأنه.

اأن  والتاأكد من  وكفاءتها،  املعنية  لل�سنة  الداخلي  التدقيق  اإدارة  ومناق�سة خطة  درا�سة   
املدقق الداخلي يطلع على كل الوثائق ذات العالقة.

وكذلك  مالية،  غري  اأو  مالية  جوانب  من  فيها  مبا  الداخلي،  التدقيق  تقارير  درا�سة   
االإجراءات الت�سحيحية وو�سائل التحكم باملخاطر التي تواجه ال�سركة.

العمل كقناة ات�سال بني جمل�س االإدارة ومدقق احل�سابات اخلارجي، وبني جمل�س االإدارة   
التدقيق  اإدارة  ومدير  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  وبني  الداخلي،  التدقيق  اإدارة  ومدير 

الداخلي.
النظر يف اأ�سباب عدم وفاء ال�سركة يف اأيٍّ من التزاماتها اإن وجد.  

النظر يف ال�سفقات ذات العالقة وتقدمي تو�سياتها ب�ساأنها اإىل جمل�س االإدارة.  
واإجللراءات  ل�سيا�سات  االمتثال  و�سمان  املهني  �سلوكها  بقواعد  ال�سركة  التزام  متابعة   

العمل يف ال�سركة.
ب�ساأن  تو�سياتها  وتقدمي  ال�سريع،  تدخله  ت�ستوجب  م�ساألة  بكل  االإدارة  جمل�س  اإبللالغ   

االإجراء الواجب اتخاذه يف هذه احلالة.
القيام باأي مهمة اأخرى يكلفها بها جمل�س االإدارة.  
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اأو االإدارة التنفيذية لل�سركة . 60 ال تغني م�سوؤولية جلنة التدقيق عن م�سوؤوليات جمل�س االإدارة 
فيما يتعلق بالرقابة على كفاية نظام التدقيق الداخلي لديها.

اأن توفر ال�سركة الإدارة التدقيق الداخلي العدد . 61 تبعًا حلجم ال�سركة وعدد موظفيها، يحّبذ 
الكايف من الكوادر الب�سرية املوؤهلة، بحيث يتم تدريبها ب�سكل منا�سب.  ويحّبذ عدم تكليف 

موظفي دائرة التدقيق الداخلي باأي م�سوؤوليات تنفيذية.
يعني مدير التدقيق الداخلي من قبل جمل�س االإدارة بناء على تو�سية جلنة التدقيق )ممن . 62

تتوافر فيهم اخلربة والكفاءة(.  ويحبذ حتديد راتب ومكافاأة مدير اإدارة التدقيق الداخلي، 
و�سائر املدققني الداخليني، من قبل جمل�س االإدارة بناء على تو�سية جلنة التدقيق.

كما يحّبذ اأن يتبع مدير اإدارة التدقيق الداخلي اإىل املدير العام من الناحية االإدارية، ويجوز . 63
له االت�سال مبا�سرة مع رئي�س جمل�س االإدارة الأغرا�س الت�ساور. ويح�سر كل اجتماعات جلنة 

التدقيق، ويحّبذ اأن يقدم تقاريره اإىل جلنة التدقيق.
يحّبذ حتديد اأهداف ومهام و�سالحيات وم�سوؤوليات اإدارة التدقيق الداخلي بقرار من جمل�س . 64

االإدارة يتم تعميمه داخل ال�سركة، وبحيث ت�سمل اأهداف التدقيق الداخلي �سرورة االطمئنان 
االإدارة،  جمل�س  من  املعتمدة  واالأنظمة  بال�سيا�سات  ملتزمون  ال�سركة  يف  املوظفني  اأن  اإىل 
الت�سغيلي.   االأداء  حت�سني  اإىل  يوؤدي  ما  اال�ستغالل،  �سوء  من  ال�سركة  موارد  حماية  وكذلك 
املايل يف  االإف�ساح  الداخلي مبراجعة عمليات  التدقيق  اإدارة  تقوم  اأن  وبوجه خا�س، يحّبذ 
والقوانني  الدولية  واالإجلللراءات  واملعايري  الداخلية  ال�سركة  ل�سيا�سات  واالمتثال  ال�سركة، 
واالأنظمة والتعليمات ذات العالقة.  ويجوز الإدارة التدقيق الداخلي احل�سول على اأي معلومة 
واالت�سال باأي موظف داخل ال�سركة، وتتمتع بكافة ال�سالحيات التي متكنها من اأداء مهامها 
على النحو املطلوب، مبا يف ذلك االت�سال مع مدقق احل�سابات اخلارجي وتبادل املعلومات 

والوثائق معه.  ويحّبذ اأن متار�س اإدارة التدقيق الداخلي مهامها دون اأي تدخل خارجي.
جلنة . 65 اإىل  وتقدميها  ال�سنوية،  عملها  خطة  باإعداد  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تقوم  اأن  يحّبذ 

اإدارة التدقيق الداخلي بتحديد هيكل  اأن تقوم  اإىل املدير العام.  ويحّبذ  التدقيق من�سوخة 
احتمالية  اأي  عن  التدقيق  وجلنة  االإدارة  جمل�س  اإعالم  وكذلك  ونطاقه،  الداخلي  التدقيق 
للتدقيق  حمكم  نظام  بو�سع  االإدارة  جمل�س  يقوم  اأن  ويحّبذ  امل�سالح.   يف  تعار�س  لوجود 
احل�سابات  مدقق  مالحظات  �سوء  على  املجل�س  قبل  من  مراجعته  تتم  اأن  على  الداخلي، 
اخلارجي وجلنة التدقيق مرة واحدة على االأقل �سنويًا.  ويحّبذ و�سع نظم واإجراءات التدقيق 
الداخلي بناء على ت�سور ودرا�سة للمخاطر التي تواجه ال�سركة، على اأن يتم حتديث متابعة 

وتقييم تلك املخاطر ب�سكل دوري.
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ين�سح مدير اإدارة التدقيق الداخلي، وكل املدققني العاملني يف الدائرة، بااللتزام بالقواعد . 66
االأخالقية التالية:

اأن يقوم بعمله بدقة واأمانة وم�سوؤولية.  
اأن ال يكون طرفًا يف اأي ن�ساط غري م�سروع اأو يتعار�س مع مهنة التدقيق الداخلي.  

اأن يحرتم اأهداف ال�سركة امل�سروعة وي�سهم يف حتقيقها.  
اأن ال ي�ساهم يف اأي ن�ساط ي�سكل تعار�سًا يف امل�سالح مع ال�سركة.  

اأن ال يقبل اأي �سيء ميكن اأن يوؤثر على حكمه على االأمور مبو�سوعية.  
اأن يف�سح عن كل االأمور اجلوهرية ذات االأثر على التقارير التي تعدها الدائرة.  

اأن يحافظ على املعلومات واالأ�سرار التي يطلع عليها من خالل عمله، با�ستثناء احلاالت التي   
ي�ستوجبها القانون، وللجهات التي ي�سمح اأو ي�ستوجب تقدمي تلك املعلومات واالأ�سرار اإليها.

الالزمة  واخلللربات  واملهارات  املعرفة  لديه  التي  اخلدمات  تقدمي  يف  فقط  ي�سارك  اأن   
ب�ساأنها.

اأن يلتزم مبتطلبات التدريب امل�ستمر كلما اقت�ست احلاجة.  
تقوم . 67 اأن  ويحّبذ  خارجي،  تدخل  اأي  دون  تقاريرها  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تعد  اأن  يحّبذ 

الداخلي  التدقيق  اإدارة  اأن يرفع مدير  التي مت تدقيقها.  كما يحّبذ  الدوائر  مبناق�ستها مع 
تقريرًا ربع �سنوي اإىل جلنة التدقيق يبني ما يلي:

مدى التزام ال�سركة باأحكام القانون وهذه املدونة والقواعد املنظمة لن�ساطها.  
نقاط ال�سعف يف نظام التدقيق الداخلي، واالإجراءات التي اتبعتها ال�سركة اأو التي ينبغي   

اّتباعها لتجاوز ذلك.
وكيفية  الداخلي،  التدقيق  نظام  مبخالفة  االإدارة  جمل�س  اإبالغ  فيها  مت  التي  احلاالت   

معاجلة جمل�س االإدارة لها.
لوجود  احتمالية  اأي  عن  التدقيق  وجلنة  االإدارة  جمل�س  اإعللالم  فيها  مت  التي  احلللاالت   
اأن يقدم  تعار�س يف امل�سالح، والكيفية التي متت فيها معاجلة هذه احلاالت.  ويحبذ 
مدير اإدارة التدقيق الداخلي تقريرًا اإىل جلنة التدقيق يف نهاية كل �سنة يت�سمن اأي�سًا 

ما يلي:
ملخ�س ملا قامت به اإدارة التدقيق الداخلي، وو�سف ملا مت تنفيذه من اخلطة ال�سنوية   

للتدقيق الداخلي.
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التدقيق الداخلي لل�سنة القادمة، والتعيينات املطلوبة يف اإدارة التدقيق  خلطة  و�سف  		•
الداخلي، واملوازنة التقديرية املقرتحة.

يحبذ اأن يتم تقييم اإدارة التدقيق الداخلي تقييمًا داخليًا من خالل املراجعة امل�ستمرة الأدائها . 68
الداخلي عن طريق  التدقيق  الإدارة  الدورية  املراجعات  التدقيق، ومن خالل  من قبل جلنة 
التقييم الذاتي و/اأو جلنة التدقيق.  كما يحّبذ اأن يتم تقييم اإدارة التدقيق الداخلي تقييمًا 
خارجيًا مرة كل ثالث �سنوات على االأقل، وذلك من خالل مقيم اأو مقيمني خارجيني موؤهلني 

وم�ستقلني.
عند تقييم اإدارة التدقيق الداخلي تقييمًا داخليًا اأو خارجيًا، يحّبذ اأن يوؤخذ باحل�سبان . 69

ما يلي:

كفاءة اأداء هذه االإدارة.  
مدى م�ساهمتها يف اإدارة املخاطر وعمليات الرقابة واحلوكمة.  

مدى امتثالها للقوانني واالأنظمة والتعليمات املرعية.  
مدى تبنيها للممار�سات الف�سلى.  

مدى م�ساهمة التدقيق الداخلي يف حت�سني وتطوير العمليات التي تقوم بها ال�سركة.  

5. الإف�شاح وال�شفافية

والتعليمات . 70 واالأنظمة  القوانني  يف  الللواردة  االإف�ساح  مبتطلبات  االلتزام  ال�سركة  على  يجب 
الدوري  االإف�ساح  اأم  اجلوهرية  االأمللور  عن  اليومي  باالإف�ساح  يتعلق  فيما  �سواء  النافذة؛ 
للتاأكد  ال�سنوي ملجل�س االإدارة، وذلك  التقرير  اأن يت�سمنه  البيانات املالية، وما يتوجب  عن 
من اأن اأ�سحاب القرار يف ال�سركة يتخذون القرارات ال�سائبة، ومل�ساعدة اأ�سحاب العالقة 
املكان  ب�ساأن  ال�سليم  القرار  اتخاذ  على  والدائنني،  وامل�ستثمرين،  كامل�ساهمني  اخلارجيني، 

الذي ي�سعون فيه اأموالهم، وكذلك من اأجل احلد من حاالت االحتيال والف�ساد واالإ�ساعات.
يحّبذ اأن يكون لل�سركة �سفحة اإلكرتونية على االإنرتنت تن�سر عليها كل املعلومات والتقارير . 71

والوثائق التي تعترب عامة وفقًا لهذه املدونة والقوانني واالأنظمة والتعليمات املرعية، وبخا�سة 
وحقوق  ال�سنوية،  وتقاريرها  تاأ�سي�سها،  وعقد  الداخلي،  كنظامها  املختلفة،  ال�سركة  وثائق 
امل�ساهمني يف ح�سور اجتماعات الهيئة العامة والت�سويت فيها، وكذلك ن�سب امل�ساهمة لكل 

منهم يف راأ�س املال وال�سيطرة يف ال�سركة.
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يحّبذ اأن يكون االإف�ساح عن امل�سوؤوليات االجتماعية مرة يف ال�سنة على االأقل )يف التقرير . 72
ال�سركة  م�سوؤوليات  عن  معها  واملتعاملني  ال�سركة  يف  والعاملني  للم�ساهمني  ال�سنوي( 
اأن تكون �سيا�سات ال�سركة االجتماعية  االجتماعية، وتلك املتعلقة بال�سالمة، باالإ�سافة اإىل 
والبيئية معلنة ب�سكل وا�سح وغري م�سللة، وقابلة للتطبيق على املدى الطويل، ومن�سجمة مع 
تقل عن حدود  ال  بتبني معايري  ال�سركة  تقوم  اأن  يحّبذ  كما  فل�سطني.   املرعية يف  القوانني 
اأجل حت�سني  وذلك من  العالقة،  والتعليمات ذات  واالأنظمة  القوانني  الواردة يف  التزاماتها 
�سمعتها و�سورتها وعالقتها مع جميع اأ�سحاب امل�سالح واملتعاملني معها، بحيث تكون العالقة 
حتقيق  على  واحلر�س  امل�سداقية  على  قائمة  ال�سركة  مع  واملتعاملني  املحيط  املجتمع  مع 
امل�سالح امل�سرتكة، كما يحّبذ على ال�سركة اأن توفر للباحثني كل البيانات العامة املتعلقة بها.

6. اأ�شحاب امل�شالح الآخرين يف ال�شركة

وزبائنها، . 73 ال�سركة،  امل�ساهمني، موظفي  اإىل  اإ�سافة  ال�سركة،  امل�سالح يف  باأ�سحاب  يق�سد 
ودائنيها، واأي �سخ�س اآخر تكون له مع ال�سركة ثمة عالقة.  ومبا اأن حقوق اأ�سحاب امل�سالح 
املوظفني  حالة  يف  العمل  كقانون  النافذة،  واالأنظمة  للقوانني  تخ�سع  ال�سركة  يف  االآخرين 
العاملني يف ال�سركة، اأو القانون التجاري، اأو قانون ال�سركات يف حالة املتعاملني مع ال�سركة، 
اأو للعقود اخلا�سة املوقعة معهم، كما يف حالة الدائنني لل�سركة، يحّبذ اأن ت�سع ال�سركة اآلية 
اأ�سحاب امل�سالح االآخرين بالت�ساوي ودون متييز بينهم ب�سبب  منا�سبة متكنها من معاملة 

العرق اأو اجلن�س اأو الدين.
اأن ت�سع االإدارة التنفيذية نظامًا ماليًا واإداريًا وا�سحًا، وتعر�سه على جمل�س االإدارة . 74 يجب 

الإقراره، وتقوم جلنة احلوكمة بالتاأكد من اأن نظام التوظيف واالإدارة املتبع يف ال�سركة ي�سمن 
احرتام  على  اأخرى  ناحية  ويحر�س من  والتعليمات،  واالأنظمة  للقوانني  االمتثال  ناحية  من 
توظيف  اإجللراءات  اأدنى  النظام كحد  ي�سمل هذا  االآخرين، بحيث  امل�سالح  اأ�سحاب  حقوق 
وا�سحة و�سفافة، و�سرورة االإعالن عن الوظيفة، وكيفية ذلك، وعدم املحاباة اأو التمييز يف 

التعيينات.
يحّبذ اأن تعلم ال�سركة موظفيها باالإجراءات التي ت�سعها لتمكينهم من اختيار ممثلني عنهم، . 75

اأو لتقدمي احلوافز لهم، اأو توفري التاأمني ال�سحي، اأو نظام تقاعد و/اأو املكافاآت ال�سنوية، 
اأو رفع الوالء لديهم واإ�سعارهم بامل�سوؤولية، وتدريبهم وتطويرهم ... الخ.  كما يحّبذ اأن ت�سع 
تاأديبيًا بهدف الردع واحليلولة دون وقوع خمالفات من موظفيها، واملعاقبة  ال�سركة نظامًا 
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عليها يف حال وقوعها، الأن مثل هذه املخالفات قد توؤثر على م�ساحلها وعلى عالقاتها مع 
الزبائن والدائنني، وعلى اأن يتم اإعالن هذا النظام م�سبقًا.

يحّبذ اأن يقوم جمل�س االإدارة باإدراج م�ساألة مراجعة عالقة ال�سركة مع اأ�سحاب امل�سالح على . 76
جدول اأعمال اأحد اجتماعاته خالل ال�سنة.

قبل . 77 عليها من  للم�سادقة  ال�سركة  املهني يف  ال�سلوك  قواعد  االإدارة  ي�سع جمل�س  اأن  يحّبذ 
امل�ساهمني يف اجتماع الهيئة العامة، ويتم تعميمها للجميع.  ويحّبذ اأن يتاأكد جمل�س االإدارة 
من اأن كل عمليات ال�سركة ون�ساطاتها تتم مبا ين�سجم مع قواعد ال�سلوك املهني يف ال�سركة.
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الف�شل الثالث

نفاذ وتعديل مدونة قواعد حوكمة ال�شركات

ال�سركات، . 78 الوطنية حلوكمة  اللجنة  قبل  من  اعتمادها  بعد  املدونة  هذه  باأحكام  العمل  يتم 
والأن هذه املدونة ت�سري على ال�سركات امل�ساهمة العامة واملوؤ�س�سات املالية التي تن�سوي حتت 
اإ�سراف هيئة �سوق راأ�س املال ورقابتها، تكون الهيئة، ومبا ال يتعار�س مع �سالحيات اجلهات 
الرقابية االأخرى، هي اجلهة املخولة مبتابعة مدى تقيد ال�سركات باأحكام هذه املدونة.  وتقوم 
ب�سكل  الطوعية  قواعد احلوكمة  بتطبيق  امللتزمة  لل�سركات  بو�سع عدد من احلوافز  الهيئة 
تام، ميكن لها اأن تاأخذ اأ�سكااًل خمتلفة مثل اإ�سدار �سهادة حوكمة لل�سركات امللتزمة، وللهيئة 
اإ�سدار القرارات واتخاذ االإجراءات الالزمة لتفعيل االأحكام الواردة يف هذه املدونة، مبا يف 
ذلك تعريف وحتديد اأيٍّ من امل�سطلحات الواردة فيها، اأو اإ�سدار النماذج والتوجيهات.  كما 
تعمل اللجنة الوطنية حلوكمة ال�سركات على تف�سري اأي من بنود هذه املدونة عند ال�سرورة، 
وعلى مراجعتها بني الفرتة واالأخرى، وتعديلها، اأو االإ�سافة اإليها اإذا اقت�ست احلاجة، وذلك 

من اأجل مواكبة التغريات التي تتم يف هذا املجال على ال�سعيدين املحلي والدويل.




