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اجلهات التي تخ�سع لنطاق تطبيق احلوكمة: 

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

عند متابعة تطبيق ال�سركات ذات العلقة لهذه املدونة.

حوكمة الشركات في فلسطين
لنستثمر الحوكمة في بناء مؤسساتنا



 
ما هي احلوكمة؟ 

تعّرف احلوكمة باملفهوم ال�سيق باأنها: »النظام الذي مبوجبه يتم توجيه 
بني  العلقات  من  جمموعة  فهي  وبالتايل  عليها،  والرقابة  ال�سركات 

اجلهاز التنفيذي لإدارة �سركة ما وجمل�ص اإدارتها وامل�ساهمني فيها«.

القواعد  »جمموعة  باأنها  الوا�سع  باملفهوم  تعريفها  ميكن  حني  يف 
عليها، عن  والرقابة  ال�سركة  اإدارة  يتم مبوجبها  التي  والإجراءات 
التنفيذية،  والإدارة  الإدارة،  جمل�ص  بني  العلقات  تنظيم  طريق 
امل�سوؤولية  وكذلك  الآخرين،  امل�سالح  واأ�سحاب  وامل�ساهمني، 
الجتماعية والبيئية لل�سركة«.  وعليه، تهتم حوكمة ال�سركات، ب�سكل 
عليها،  والرقابة  ال�سركة  اإدارة  فيه  يتم  الذي  بالأ�سلوب  رئي�سي، 
وبفح�ص قدرات جمل�ص الإدارة على و�سع �سيا�سات ور�سم اأهداف 

لل�سركة تتفق وم�سلحة امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح الآخرين.
 اأهداف مدونة احلوكمة: 

ق�سمت مدونة حوكمة ال�سركات اأهدافها التي ت�سعى اإىل حتقيقها 
اإىل م�ستويات عدة:

• نوعية 	 حت�سني  اإىل  تهدف  ال�سركة:  م�ستوى  على 
ممار�سات جمل�ص الإدارة، وحت�سني اأداء ال�سركات، ورفع 
ثقة  وتعزيز  ال�سركة،  قيمة  ورفع  املناف�سة،  على  القدرة 

اأ�سحاب امل�سالح الآخرين يف ال�سركة.

• حت�سني 	 اإىل  تهدف  عام:  ب�سكل  القت�ساد  م�ستوى  على 
املناخ ال�ستثماري، وتفعيل اأداء ال�سوق املايل وتو�سيعه، ورفع 
القدرة التناف�سية للقت�ساد، من خلل رفع ثقة املتعاملني 

بال�سركة، وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الأخطار.

النوع الثاين: هو القواعد التي تن�سجم مع املمار�سات الدولية 
يف جمال حوكمة ال�سركات، ول تتعار�ص مع اأي ن�ص ت�سريعي 
التي  الحتمالت  من  واحدًا  تكون  الأقل  على  اأو  �سريح، 
يجيزها ن�ص ت�سريعي ما، وهنا يكون التطبيق طوعيًا من قبل 
اللتزام«.   عدم  وتف�سري  »اللتزام  مقولة  �سمن  ال�سركات 
وقد متت �سياغة هذه القواعد يف املدونة بلغة تفيد اجلواز 

والن�سيحة بالتطبيق، مثل: يحّبذ، وُين�سح، ويجوز.

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

والقواعد حتى تتمكن ال�سركات من تطبيقها.

اجلهة امل�سرفة على تطبيق قواعد احلوكمة:

اأقرت  التي  العليا  ال�سركات اجلهة  الوطنية حلوكمة  اللجنة  تعترب 
املدونة  هذه  اأن  وحيث  ال�سركات،  حوكمة  قواعد  مدونة  واأ�سدرت 
التي  املالية  واملوؤ�س�سات  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  على  ت�سري 
الهيئة  فاإن  املال ورقابتها،  راأ�ص  اإ�سراف هيئة �سوق  تن�سوي حتت 
بالقواعد  ال�سركات  والتزام  تنفيذ  مبتابعة  املخولة  اجلهة  هي 
الواردة يف مدونة حوكمة ال�سركات يف فل�سطني، وذلك عرب ق�سم 
ق�سم  ي�سعى  حيث  املالية،  للأوراق  العامة  الإدارة  يف  احلوكمة 
احلوكمة،  مببادئ  ال�سركات  التزام  وت�سجيع  تعزيز  اإىل  احلوكمة 
وبخا�سة الأحكام غري الإلزامية الواردة يف املدونة، باملقابل تقوم 
الإلزامية  للتعليمات  امل�سريف  القطاع  تنفيذ  مبتابعة  النقد  �سلطة 

اخلا�سة به.

قواعد مدونة حوكمة ال�سركات:

مت ال�سرت�ساد يف اإعداد املدونة مببادئ حوكمة ال�سركات ال�سادرة 
 ،)OECD( الدولية  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  عن 
على  و�سعها  مت  ال�سركات  حلوكمة  اأخرى  مدونات  اإىل  بالإ�سافة 
تعالج  قواعد  املدونة  وت�سمنت  والإقليمي.   الدويل  ال�سعيدين 
الوا�سع،  للتعريف  وفقًا  ال�سركات  حلوكمة  الأ�سا�سية  اجلوانب 

واملتمثلة باملبادئ التالية:
• اجتماعات الهيئة العامة.	
• حقوق امل�ساهمني املتكافئة.	
• اإدارة ال�سركة.	
• التدقيق.	
• الإف�ساح وال�سفافية.	
• اأ�سحاب امل�سالح الآخرين يف ال�سركة.	

 الطبيعة القانونية لقواعد حوكمة ال�سركات الواردة 
يف املدونة:

من  اأنواع  ثلثة  من  فل�سطني  يف  ال�سركات  حوكمة  مدونة  تتكون 
القواعد،  لتلك  الإلزامية  القوة  اأ�سا�ص  تق�سيمها على  القواعد، مت 

وفيما يلي تو�سيح لهذه الأنواع:

النوع الأول: هو القواعد التي ت�ستند اإىل ن�سو�ص ت�سريعية 
ال�سركات  قبل  من  اإلزاميًا  التطبيق  يكون  وهنا  �سريحة، 
هذه  �سياغة  متت  وقد  القانونية.   امل�سوؤولية  طائلة  حتت 
القواعد يف املدونة بلغة تفيد الإلزام، مثل: يجب، ول يجوز، 

ويحق، ويلتزم، ويحظر.


