«لنستثمر احلوكمة في بناء مؤسساتنا»

مدونة
قواعد حوكمة الشركات في فلسطني
اللجنة الوطنية للحوكمة
تشرين ثاني 2009

يسعدني بعد االنتهاء من إعداد مدونة قواعد احلوكمة للشركات املساهمة العامة في فلسطني
والتي جاءت نتيجة جهود حثيثة عبر السنوات الثالث املاضية أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من
ساهم في إخراجها إلى النور وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للحوكمة وهيئة سوق رأس املال
والفريق الفني للحوكمة ومؤسسة التمويل الدولية والى جميع الذين شاركوا في الندوات وورش
العمل.
لقد عملنا على أن تكون املدونة دليالً إسترشاديا للشركات في إدارة أعمالها من خالل إرساء
قواعد التعامل الرشيد والشفافية والعدل والترفع عن املصالح الشخصية في سبيل املصلحة
العامة بني اإلدارة واملساهمني والعاملني واجلهات ذات العالقة وذلك بهدف رفع الكفاءة في العمل
وحتقيق الربح والنمو املستدام.
لقد أثبتت التجارب العاملية في مضمار احلوكمة بأن الشركات التي تطبق قواعد احلوكمة
الرشيدة حتوز على ثقة اجلمهور وتستقطب نسبة أكبر من اإلستثمارات في أصولها من تلك
الشركات التي ال تطبقها .وانه تبعا ً لهذه الثقة ترتفع املسؤولية اإلجتماعية امللقاة على عاتق
الشركات خلدمة مجتمعها ،لتكون احملصلة النهائية ربحا ً لكل األطراف .
إن صدور املدونة هو اخلطوة األولى نحو السعي إلى نشر ثقافة احلوكمة في فلسطني وإسترشاد
الشركات بها وصوال إلى مستويات أعلى من اإلنتاج والربحية .
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الفصل األول
املقدمة
 .1أدت العوملة ،والتقدم السريع في وسائل االتصاالت احلديثة ،إلى خلق جو جديد من التنافس
على املستويني احمللي واخلارجي بالنسبة للشركات العاملة في فلسطني .وفي السنوات األخيرة،
أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية عددا ً من التشريعات املنظمة لعمل القطاع اخلاص،
مثل :قانون سلطة النقد ،وقانون املصارف ،وقانون تشجيع االستثمار ،وقانون هيئة سوق رأس
املال ،وقانون األوراق املالية ،وقانون مزاولة مهنة تدقيق احلسابات ،وقانون التأمني ،وقانون الكسب
غير املشروع ،وقانون مكافحة غسل األموال ،وقانون سنة  2008بشأن تعديل قانون الشركات.
وقد احتوت هذه التشريعات على عدد من النصوص التي تدخل ضمن قواعد احلوكمة املعمول
بها دولياً .وفي االجتاه ذاته ،فقد ارتأت هيئة سوق رأس املال ،وبعد التنسيق املباشر مع سوق
فلسطني لألوراق املالية ،وسلطة النقد ،ومؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCوضع قواعد حلوكمة
الشركات في فلسطني ،نظرا ً ألهميتها بالنسبة إلى االقتصاد الفلسطيني ،وبخاصة أن هذا
املوضوع شهد في السنوات األخيرة اهتماما ً متزايدا ً من قبل الدول اخملتلفة في العالم ،ومن قبل
املؤسسات الدولية.
 .2وعليه ،فقد مت تشكيل اللجنة الوطنية حلوكمة الشركات في فلسطني ،التي تضم ممثلني
عن جهات رقابية واقتصادية وقانونية وأكادميية متنوعة .وقد قررت اللجنة الوطنية حلوكمة
الشركات تشكيل فريق فني للعمل على صياغة مدونة قواعد حوكمة الشركات وفقا ً ألسس
وخطة عمل وضعت من قبلها .وقد متثل هدف الفريق في إعداد قواعد حلوكمة الشركات في
فلسطني ،مبا يتفق والظروف والتشريعات السائدة في فلسطني ،مع مراعاة املبادئ املستقرة في
مجال حوكمة الشركات على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

تعريف حوكمة الشركات
 .3إن مصطلح «حوكمة الشركات» حديث في اللغة العربية ،وقد اختلف الكتاب حول التسمية
في البداية ،إلى أن قرر مجمع اللغة العربية في القاهرة تسمية النظام قيد البحث بـ «حوكمة
الشركات» .وتع ّرف حوكمة الشركات باملفهوم الضيق بأنها النظام الذي مبوجبه يتم توجيه
الشركات والرقابة عليها ،وبالتالي فهي مجموعة من العالقات بني اجلهاز التنفيذي إلدارة شركة
ما ومجلس إدارتها واملساهمني فيها.
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 .4أما حوكمة الشركات باملفهوم الواسع ،الذي تتبناه هذه املدونة ،فيقصد به «مجموعة
القواعد واإلجراءات التي يتم مبوجبها إدارة الشركة والرقابة عليها ،عن طريق تنظيم العالقات
بني مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية ،واملساهمني ،وأصحاب املصالح اآلخرين ،وكذلك املسؤولية
االجتماعية والبيئية للشركة» .وعليه ،تهتم حوكمة الشركات ،بشكل رئيسي ،باألسلوب الذي
يتم فيه إدارة الشركة والرقابة عليها ،وبفحص قدرات مجلس اإلدارة على وضع سياسات ورسم
أهداف للشركة تتفق ومصلحة املساهمني وأصحاب املصالح اآلخرين.

الهدف من تطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات
 .5تهدف قواعد احلوكمة بشكل خاص إلى حتسني نوعية ممارسات مجلس اإلدارة ،وحتسني أداء
الشركات ،ورفع القدرة على املنافسة ،ورفع قيمة الشركة ،وتعزيز ثقة أصحاب املصالح اآلخرين
في الشركة .كما تساعد احلوكمة في حتسني املناخ االستثماري ،وتفعيل أداء السوق املالي
وتوسيعه ،ورفع القدرة التنافسية لالقتصاد من خالل رفع ثقة املتعاملني بالشركة ،وتعزيز قدرة
البلد على مواجهة األخطار.

نطاق تطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات
 .6تنطبق قواعد احلوكمة على الشركات التي تنضوي حتت إشراف هيئة سوق رأس املال ورقابتها.
وعليه ،تسري مدونة قواعد حوكمة الشركات على الشركات املساهمة العامة (املدرجة وغير
املدرجة) ،وسوق فلسطني لألوراق املالية ،وشركات الرهن العقاري ،وشركات التأجير التمويلي،
وشركات األوراق املالية ،مع اإلشارة إلى ضرورة مراعاة مبادئ احلوكمة الصادرة لقطاعات معينة
عن اجلهات الرقابية اخملتصة عند متابعة تطبيق الشركات ذات العالقة لهذه املدونة.
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طبيعة مدونة قواعد حوكمة الشركات
 .7تشمل هذه املدونة مجموعة من قواعد حوكمة الشركات املستندة إلى القوانني واألنظمة
السارية املفعول في فلسطني ،وبالتالي تلتزم الشركات بتطبيقها حتت طائلة املسؤولية .وفي
الوقت الذي تستند فيه معظم هذه القواعد إلى نصوص تشريعية صريحة ،فإن بعضها يستند
إلى روح نص معني ،أو إلى القواعد العامة في التشريعات الفلسطينية .وأخذا ً باالعتبار أن
قانون الشركات الساري في فلسطني قدمي نسبيا ً من ناحية ،وأن االهتمام بحوكمة الشركات
حديث نسبيا ً من ناحية أخرى ،فقد وجدت بعض النصوص التشريعية التي ال تنسجم متاما ً مع
مبادئ احلوكمة السليمة للشركات .وفي هذه احلاالت القليلة التي استوجبت فيها احلوكمة
السليمة للشركات النص على مبدأ معني ال يتفق مع نص قانون الشركات احلالي في فلسطني
بسبب قدمه ،فقد متت اإلشارة إلى ذلك صراحة ،مع التوصية بتعديل النص على النحو املطلوب.
وتتضمن املدونة مجموعة من التوصيات والتوجيهات ،التي يتم تطبيقها طوعا ً واختيارا ً من
قبل الشركات ضمن مقولة «االلتزام وتفسير عدم االلتزام» .وعليه ،فإن هذه التوصيات
والتوجيهات الهادفة إلى حتقيق توازن بني مصالح األطراف اخملتلفة ،تترك لكل شركة من املرونة
ما يكفيها للمحافظة على شكلها ،وحجمها ،ونشاطها ،وطريقة إدارتها ،األمر الذي ّ
ميكنها من
حتديد موقعها من تطبيق التوصيات والتوجيهات الواردة في هذه املدونة ،شريطة أن تفصح عن
األسباب التي دعتها إلى عدم االلتزام بأي من القواعد الطوعية.
 .8وعليه ،تتكون هذه املدونة من ثالثة أنواع من القواعد:
النوع األول :وهو القواعد التي تستند إلى نصوص تشريعية صريحة ،وهنا يكون التطبيق
إلزاميا ً من قبل الشركات حتت طائلة املسؤولية القانونية .وقد متت صياغة هذه القواعد في
املدونة بلغة تفيد اإللزام ،مثل :يجب ،وال يجوز ،ويحق ،ويلتزم ،ويحظر.
النوع الثاني :وهو القواعد التي تنسجم مع املمارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات،
وال تتعارض مع أي نص تشريعي صريح ،أو على األقل تكون واحدا ً من االحتماالت التي يجيزها نص
تشريعي ما ،وهنا يكون التطبيق طوعياً من قبل الشركات ضمن مقولة «االلتزام وتفسير عدم
االلتزام» .وقد متت صياغة هذه القواعد في املدونة بلغة تفيد اجلواز والنصيحة بالتطبيق ،مثل:
يحبّذ ،ويُنصح ،ويجوز.
النوع الثالث :وهو القواعد التي تنسجم مع املمارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات،
ولكنها تتعارض مع نصوص تشريعية صريحة ،وهنا متت التوصية بصراحة بضرورة تعديل
التشريع القائم ليتناسب مع هذه املمارسات والقواعد.
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الفصل الثاني
مكونات مدونة قواعد حوكمة الشركات

		
 .9لدى وضع هذه املدونة ،مت االسترشاد مببادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية الدولية ( ،)OECDباإلضافة إلى مدونات أخرى حلوكمة الشركات مت وضعها
على الصعيدين الدولي واإلقليمي .وعليه ،والى جانب التقدمي ،فقد تضمنت هذه املدونة قواعد
تعالج اجلوانب األساسية حلوكمة الشركات وفقا للتعريف الواسع ،واملتمثلة في األمور التالية:
اجتماع الهيئة العامة.
.1
حقوق املساهمني املتكافئة.
.2
إدارة الشركة.
.3
التدقيق.
.4
اإلفصاح والشفافية.
.5
أصحاب املصالح اآلخرين في الشركة.
.6
		
 .10هذا وقد متت مراعاة املبادئ التالية لدى إعداد قواعد احلوكمة:

•
•
•
•

العدالة والنزاهة في معاملة املساهمني وأصحاب املصالح اآلخرين (كاملوظفني والدائنني).
الشفافية واإلفصاح عن األمور املالية وغير املالية ،وبشكل ّ
ميكن املساهمني واجلمهور من
تقييم وضعية الشركة ومستوى أدائها.
املساءلة في العالقات بني اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة ،وبني مجلس اإلدارة واملساهمني،
وبني مجلس اإلدارة واجلهات األخرى ذات العالقة.
املسؤولية ،من حيث الفصل الواضح في املسؤوليات وتفويض الصالحيات.
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 .1إجتماع الهيئة العامة
 .11توجه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية من قبل مجلس اإلدارة ،أو
بناء على طلب مدقق احلسابات ،أو من قبل مراقب الشركات ،ويحق ملساهمني يحملون ما ال يقل
عن ربع أسهم الشركة الطلب من مجلس اإلدارة الدعوة الجتماع هيئة عامة غير عادي ،ويحق
ملساهمني يحملون على األقل  %15من أسهم الشركة الطلب من مراقب الشركات ،أو مدقق
احلسابات اخلارجي ،الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة الجتماع غير عادي.
 .12يجب أن ترسل الدعوة الجتماع الهيئة العامة ،متضمنة جدول األعمال ،إلى كل مساهم
قبل أربعة عشر يوما ً على األقل من موعد االجتماع ،ويتم إعالن هذه الدعوة في صحيفتني
يوميتني قبل االجتماع بأسبوع على األقل .كما يجوز للشركة إرسال الدعوة إلى املساهمني مع
الوثائق ذات العالقة عبر البريد اإللكتروني ،و/أو اإلعالن عنها على موقع الشركة اإللكتروني ،وإذا
كان بعض املساهمني يقيمون في اخلارج فيحبذ أن يتم إشعارهم على العنوان الذي وضعه كل
منهم لدى الشركة .وإذا متت الدعوة عن طريق اإلعالن في الصحف يراعى أن تكون هذه الصحف
واسعة االنتشار.
 .13يجب أن يستمع املساهمون إلى تقرير مدقق احلسابات اخلارجي في اجتماع الهيئة العامة،
ويحق لهم االستفسار من مدقق احلسابات عن أي أمر ورد في البيانات املالية ،أو في تقريره
بخصوص هذه احلسابات.
 .14يحبذ أن تقوم الشركة بترتيب مكان االجتماع وموعده وزمانه بشكل مناسب يشجع
املساهمني ،وبخاصة صغارهم ،على احلضور .ولذا ،تعقد الشركة اجتماع الهيئة العامة داخل
فلسطني مع ضرورة استخدام نظام الفيديوكونفرنس عند تعذر التواصل اجلغرافي ،وعلى أن
يكون في غير أيام األعياد.
 .15يحبذ أن يقوم مجلس اإلدارة بإرفاق جدول أعمال تفصيلي بالدعوة الجتماع الهيئة العامة،
مصحوبا ً بالبيانات املالية املبسطة ،وشرح لكل نقطه ،يساعد املساهمني على اتخاذ قراراتهم
بوضوح .وإذا تضمن جدول األعمال تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الداخلي ،فيجب ،بعد
موافقة اجلهات الرقابية ذات العالقة ،إرفاق التعديالت املقترحة مع الدعوة إلى االجتماع.
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 .16يحبذ أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي ،اإلشارة إلى حق املساهمني
الذين ميلكون مجتمعني  %10على األقل من أسهم الشركة ،في طرح إدراج بنود على جدول
األعمال1.
 .17يحبذ مناقشة البنود احملددة على جدول األعمال وفقا ً للترتيب الوارد فيه ،ويحبذ أن يوضح
رئيس اجتماع الهيئة العامة للمساهمني عند بدء االجتماع بأنه يحق لكل مساهم إثارة األسئلة
واالستفسارات خالل االجتماع ،وأن مجلس اإلدارة ملزم باإلجابة .كما يحبذ إدارة االجتماع بشكل
حر ،وإفساح اجملال للجميع للتعبير عن آرائهم في إطار جدول األعمال وضمن فترة زمنية معقولة،
وتوجيه االستفسارات ألعضاء مجلس اإلدارة .ويجوز للمساهمني إرسال أسئلة خطية جمللس
اإلدارة قبل االجتماع ،وعلى رئيس اجمللس إيصالها للمعنيني من أعضاء اجمللس أو املديرين البارزين،
كي تتم اإلجابة عنها خطيا ً حتى بداية االجتماع على أبعد تقدير .ويحرص جميع أعضاء اجمللس
واملديرين البارزين على حضور االجتماع .ويحبذ عدم السماح بطرح أي مسألة للتصويت إال بعد
إعطاء الفرصة للمساهمني بإبداء الرأي بخصوصها .ويضمن رئيس اجللسة توفير جو دميقراطي
للنقاش البنّاء.
 .18يحبذ أن يجري رئيس الهيئة العامة التصويت على األمور األخرى أيضا ً عن طريق االقتراع
السري ،كما يحبذ أن يراعى التصويت على حدة على كل مسألة تثار خالل اجتماع الهيئة العامة،
وذلك حتى يتمكن كل مساهم من حتديد موقفه بدقة من كل مسألة يتم بحثها والتصويت
عليها خالل االجتماع.

 1على الرغم من عدم وجود نص صريح في قانون الشركات يخول املساهمني احلق في إدراج بنود على جدول األعمال،
فإن املبادئ العامة للقانون متنحهم مثل هذا احلق .وإلى أن يتم تعديل قانون الشركات بهذا اخلصوص ،فإن النظام
الداخلي للشركة ميكن أن ينص على ذلك.
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 .2حقوق املساهمني املتكافئة
 .19يضمن مجلس اإلدارة أن كل املساهمني ،مبا في ذلك صغارهم واملساهمون املقيمون خارج
فلسطني ،يتمتعون بكافة احلقوق اخملولة لهم مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات املرعية،
ووفقا ً لهذه املدونة والنظام الداخلي للشركة ،وهي:

•
•

احلق في توفر سجالت للملكية.
احلق في أن تتم دعوة جميع املساهمني إلى اجتماعات الهيئة العامة العادية غير
العادية ،واحلصول على املعلومات ،وذلك وفقا ً ملا ينص عليه النظام الداخلي
للشركة.

•

احلق في املعاملة العادلة جلميع املساهمني ومتتعهم باحلقوق نفسها ،ودون حتميلهم
أية أعباء أو تكاليف .ويستوي في ذلك أن يكون املساهمون فلسطينيني أو أجانب.

•
•
•

احلق في حصة من األرباح النقدية والعينية.
احلق في بيع ونقل السهم أو رهنه.
احلق في التصويت ،على أرباح الشركة املقترح توزيعها في اجتماع الهيئة
العامة العادي.

•
•
•
•

احلق في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الهيئة العامة.
احلق في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.
احلق في انتخاب مدقق حسابات الشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي.
حقوق األفضلية وحق أولوية لالكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة ،كل
بنسبة مساهمته فيها1 .

•
•

حق املشاركة في العرض العام.
حق صغار املساهمني في احلماية في حاالت اندماج الشركات أو التصرف بأحد
موجوداتها الرئيسية.

 1وألن املادة  81من قانون الشركات توجب صراحة تطبيق أحكام االكتتاب األصلي على األسهم اجلديدة ،فإنه ينبغي
تعديل هذا النص ملنح املساهمني حق األفضلية ،الذي يخولهم شراء األسهم اجلديدة باألولوية على الغير.
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 .3إدارة الشركة
أوالً .مجلس اإلدارة
 .20يجب أن يتولى إدارة الشركة املساهمة العامة مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن خمسة،
وال يزيد على أحد عشر ،ويح ّبذ أن تعكس تركيبة اجمللس املساهمني ،وتعبر عن نسبة توزيع رأس
املال .وعليه ،يجوز لعدد من صغار املساهمني يحملون  %10من أسهم الشركة أن ينتخبوا ممثالً
لهم في مجلس اإلدارة ،شريطة أن يقدموا مرشحني عدة لهذا املركز 1.كما يجب أن ال تزيد مدة
مجلس اإلدارة على أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد ،وعلى الهيئة العامة أن جتتمع خالل
مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة اجمللس القائم ،وعليها أن تنتخب أعضاء اجمللس.
ويستمر مجلس اإلدارة القائم في تصريف شؤون الشركة حتى يتم انتخاب اجمللس اجلديد ،ويجوز
أن يعاد انتخاب عضو مجلس اإلدارة لوالية جديدة بنا ًء على جناحه في عمله في الدورة السابقة،
ويح ّبذ عدم جتديد العضوية لشخص ما ألكثر من ثالث دورات متتالية.
 .21ال يجوز أن متثل العضوية تعارضا ً مع مصالح أخرى للعضو ،مبا في ذلك إبرام صفقة مع طرف
ذي عالقة ،ويح ّبذ أن يبلغ العضو مسبقا ً عن أي مصلحة له جتاه أي جهة أخرى غير الشركة،
وعن أي تغيير يطرأ على مثل هذه املصالح فور حدوثه ،وال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أن
يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم ،أو أن يقوموا بعمل منافس ،وال يجوز
للشركة أن تقدم قرضا ً نقديا ً من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارتها .وفيما يتعلق بالبنوك
وشركات االئتمان ،فإنه يجوز لها أن تقرض أعضاء مجالس إدارتها بالشروط نفسها التي تتبعها
بالنسبة إلى العمالء.
 .22يلتزم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بتحمل املسؤولية جتاه املساهمني عن تقصيرهم املتعمد
أو إهمالهم الشديد ،وال يستطيعون دفع هذه املسؤولية عنهم إال بإقامة الدليل على أنهم
اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل بأجر .ويحق للمساهم املتضرر مقاضاة رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانني واألنظمة والتعليمات أو نظام الشركة،
وال يحول إبراء مجلس اإلدارة الصادر عن الهيئة العامة دون ذلك .وإذا كان عضو مجلس اإلدارة
شخصا ً اعتبارياً ،فيجب أن يتحمل الشخص الطبيعي الذي ميثله في اجمللس مسؤولية شخصية
عن تصرفاته ،إلى جانب مسؤولية الشخص االعتباري الذي ميثله.

 1على الرغم من أن قانون الشركات لم يتضمن نصا ً بهذا اخلصوص ،فإن النظام الداخلي للشركة ميكن أن ينص
على ذلك ،وبخاصة أن مثل هذا النص يحقق احلماية الالزمة ألقلية املساهمني.
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 .23يضع مجلس اإلدارة نظاما ً مكتوبا ً لتجنب تضارب املصالح ،على أن يتضمن كحد أدنى
التأكيد على ما يلي:

•
•

•

يجب على عضو مجلس اإلدارة في الشركة ،أو أ ٍّي من موظفيها ،فيما يتصل بعمله لدى
الشركة ،عدم الطلب أو القبول من الغير أ َّي مبلغ مالي أو منفعة أخرى لنفسه أو لغيره ،أو
أن مينح أي طرف ثالث مصلحة غير مشروعة.
التقيد مبصالح الشركة :يجب على عضو مجلس اإلدارة السعي إلى حتقيق مصالح
الشركة ،فال يجوز له أن يسعى إلى حتقيق مصالح شخصية من وراء قراراته أو أن يغتنم
لنفسه فرصة سنحت للشركة.
ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في
العقود واملشاريع واالرتباطات التي تعقد مع الشركة أو حلسابها.

• في الصفقات التي يتم إبرامها مع أي طرف ذي عالقة ،مثل مدقق احلسابات اخلارجي ،أو أحد
مؤسسي الشركة ،أو أي شخص ّ
مطلع على معلومات جوهرية تؤثر على سعر الورقة املالية
اخلاصة بالشركة ،أو الشخص الذي ميتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة  %10أو أكثر من
رأسمال الشركة ،يح ّبذ أن يفسح اجملال فيها جلميع املتنافسني باالشتراك في العروض على
قدم املساواة ،وأن تكون موافقة اجمللس على هذا العرض بأغلبية ال تقل عن ثلثي أعضاء
اجمللس ،باستثناء الطرف ذي العالقة ،شريطة أن يكون الطرف ذو العالقة هو صاحب العرض
األنسب.

•

ال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أن يقوموا بعمل منافس للشركة ،أو بأي عمل آخر
يشكل تضاربا ً مع مصالح الشركة ،كتقدمي االستشارة والتوجيه ألحد زبائن الشركة أو
مزوديها أو دائنيها أو غير ذلك من املتعاملني معها.
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 .24حماي ًة ألقلية املساهمني ،يح ّبذ استخدام التصويت التراكمي عند االقتراع الختيار مرشحي
اجمللس ،وذلك عن طريق إعطاء كل مساهم عددا ً من األصوات يساوي مجموع أسهمه التي
تتمتع بحق التصويت مضروبا ً بعدد أعضاء مجلس اإلدارة ،ويجوز للمساهم أن مينح هذه األصوات
جميعها ملرشح واحد أو يوزعها على عدد من املرشحني للعضوية كيفما يشاء 1 .ويحبذ تقدمي
سيرة ذاتية لكل مرشح لعضوية اجمللس إلى املساهمني قبل االنتخابات ،والتصويت في اجتماع
الهيئة العامة ،وذلك حتى يتمكن املساهم من أن يحدد بدقة املرشح أو املرشحني الذين يعتقد
أنهم مناسبون إلدارة الشركة.
 .25يحبذ أن يكون من بني أعضاء اجمللس عضوان مستقالن .ويقصد بالعضو املستقل عضو
مجلس اإلدارة الذي لم تربطه بالشركة أي عالقة أخرى غير عضويته في مجلس اإلدارة ،األمر الذي
يجعل حكمه على األمور ال يتأثر بأي اعتبارات أو أمور خارجية .ومع مراعاة قواعد احلوكمة اخلاصة
بقطاعات معينة ،يتضمن احلد األدنى للمتطلبات الواجب توافرها في العضو املستقل ما يلي:

•
•
•
•
•

أن يكون حاصالً على شهادة جامعية على األقل ،ويتمتع بخبرة مناسبة في مجال عمل
الشركة.
أن ال يكون قد عمل كموظف في الشركة خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ ترشحه
لعضوية اجمللس.
أن ال يتقاضى من الشركة أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتلقاه لقاء عضويته في
اجمللس.
أن ال تربطه بأي عضو آخر أو أحد املديرين البارزين في الشركة عالقة قرابة حتى الدرجة
الثانية.
أن ال يكون عضو مجلس إدارة أو مالكا ً لشركة أخرى تتعامل معها الشركة ،باستثناء
التعامالت التي تنشأ بسبب اخلدمات و/أو األعمال املعتادة التي تقدمها الشركة لعمالئها،
وعلى أن حتكمها الشروط ذاتها التي تخضع لها التعامالت املماثلة مع أي طرف آخر ،ودون أية
شروط تفضيلية.

 1ولكن ،وفقا ً لقانون الشركات ،يجب انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الهيئة العامة العادي بقرار يصدر
باألكثرية العددية لألسهم املمثلة في االجتماع (املادتان  ،152و/153د من قانون الشركات) ،على أساس قاعدة أن لكل
سهم صوتا ً واحدا ً في االجتماع (م  ،)2/160وعلى أن يتم االنتخاب بالتصويت السري (م  110من قانون الشركات) .ومع
ذلك ،ومراعاة ملبادئ احلوكمة السليمة للشركات ،يلزم استخدام التصويت التراكمي عند االقتراع الختيار مرشحي
اجمللس من أجل توفير احلماية الالزمة ألقلية املساهمني .ولذلك ،يتوجب تعديل قانون الشركات في هذا الصدد.
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•
•
•

أن ال يكون شريكا ً ملدقق احلسابات اخلارجي ،أو موظفا ً لديه خالل السنوات الثالث السابقة
لتاريخ ترشحه لعضوية اجمللس.
أن ال تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة ،أو يكون حليفا ً ملساهم آخر
مؤثر.
أن ال يكون قد أشغل عضوية مجلس إدارة الشركة لثالث دورات متتالية سابقة .ويتم
إنتخاب العضوين املستقلني من قبل املساهمني في اجتماع الهيئة العامة من ضمن
قائمة يقدمها مجلس اإلدارة ،تتضمن أربعة مرشحني على األقل1.

 .26عند تشكيل اجمللس ،يحبذ أن يكون من بني أعضاء اجمللس أعضاء جدد ،وذلك لضخ املزيد
من اخلبرات ،واحملافظة على تراكم هذه اخلبرات في الوقت ذاته ،ويحبذ ترشيح أعضاء جدد جمللس
اإلدارة ينتخبهم املساهمون في كل دورة من دورات اجمللس 2.ويحبذ أن يقوم مجلس اإلدارة بتزويد
كل عضو جديد من أعضاء اجمللس عند انتخابه بكتاب يوضح حقوقه ،ومسؤولياته ،وواجباته،
كما يح ّبذ أن تقوم اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويده فوراً ،عن طريق رئيس اجمللس ،بكل املعلومات
والبيانات والوثائق املتعلقة بالشركة ،وذلك من أجل إطالعه على نقاط ضعف وقوة الشركة،
ولتمكينه من القيام بعمله على أكمل وجه ،وحتمل مسؤولياته ،ويجوز للعضو اجلديد الطلب
من رئيس اجمللس تزويده بأية معلومات إضافية الزمة.
 .27يح ّبذ أن يتضمن النظام الداخلي للشركة اإلشارة إلى حاالت عزل عضو مجلس اإلدارة
بسبب تقصيره في القيام بواجباته على النحو املطلوب ،وفي كل احلاالت التي يصبح فيها مركز
عضو منتخب في مجلس اإلدارة شاغرا ً لسبب ما .ووفقا ً ملا جاء في التشريعات ،يجب أن يخلفه
عضو ينتخبه مجلس اإلدارة من املساهمني احلائزين على مؤهالت العضوية ،ويبقى هذا التعيني
مؤقتا ً حتى يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها كي تقوم بإقراره أو بانتخاب من ميأل
املركز الشاغر مبقتضى القانون ،وفي هذه احلالة يكمل العضو اجلديد مدة سلفه في عضوية
مجلس اإلدارة3.
.1ألن قانون الشركات ال يجيز انتخاب أي مرشح لعضوية مجلس اإلدارة ال ميلك ذلك العدد من األسهم الذي يؤهله
للترشيح للعضوية ،وفقا ً ملا هو محدد في النظام الداخلي للشركة (م  106من قانون الشركات) ،فإنه مع ذلك يلزم
أن يتضمن مجلس اإلدارة أعضاء مستقلني .وعليه ،فإنه يتوجب تعديل قانون الشركات بهذا اخلصوص.
 .2على الرغم من أن ذلك لم ينص عليه قانون الشركات صراحة ،فإنه ينسجم واملبادئ العامة للقانون وقواعد
احلوكمة السليمة للشركات.
 .3ولكن ،وألن هذه املدة التي تفصل بني شغور مركز العضو واجتماع الهيئة العامة قد تكون طويلة نسبياً ،ودرءا ً
لشبهة أن يقوم اجمللس في هذه احلالة باختيار عضو يعمل على حتقيق مصاحله اخلاصة ،فإنه ينصح باختيار عضو
إحتياط ابتداء من قبل الهيئة العامة ،كي يقوم بشغل مركز العضو الذي شغر فور شغوره .وعليه ،يجب تعديل
قانون الشركات في هذا اخلصوص.
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 .28يحبذ أال ميارس رئيس اجمللس أو أي عضو فيه مها َّم تنفيذية في الشركة ،أو يوحي بذلك،
وذلك من أجل احملافظة على االستقاللية وتوزيع الصالحيات واملسؤوليات بدال ً من تركيزها في
يد شخص واحد ،وكذلك ألغراض احملاسبة واملساءلة ،إذ يتعذر على رئيس اجمللس أن يحاسب
نفسه1.
 .29يح ّبذ أن يكون في مجلس اإلدارة أعضاء يتمتعون بصفات قيادية ،وكذلك أعضاء يتمتعون
بخبرات ومهارات متنوعة تتناسب وطبيعة عمل الشركة ،وبشكل يضمن قيام اجمللس مبهامه
مبوضوعية وكفاءة عالية .ويح ّبذ أن يتم ،ومنذ البداية ،توفير التدريب الالزم لعضو اجمللس كي
يضمن مشاركته الفاعلة في متابعة أعمال الشركة .وإذا ما فوض بالعمل في إحدى اللجان
املنبثقة عن اجمللس ،فإنه ميكن تزويده بالتدريب املناسب لعمل تلك اللجنة .ويح ّبذ أن يكون
العضو ،وبوجه خاص الرئيس ،قادرا ً على تخصيص الوقت واالهتمام الكافيني للقيام بدوره في
اجمللس .ويح ّبذ أن يكون رئيس اجمللس مقيما ً في فلسطني كي يتسنى له القيام باملهام املناطة
به.

 .1على الرغم من أنه يجوز قانونا ً أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة املساهمة العامة أو أي عضو آخر فيه بوظيفة
مدير عام الشركة ،أو نائب املدير العام ،أو مساعد املدير ،بقرار من مجلس اإلدارة بأكثرية ثلثي أعضائه ،وأنه يجوز
أيضا ً ألعضاء مجلس اإلدارة تولي وظيفة أخرى ذات أجر أو تعويض في الشركة إذا نص نظام الشركة على جواز ذلك،
ويحدد مجلس اإلدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على األقل مقدار األجر أو التعويض (م  127من قانون الشركات) ،فإنه مع
ذلك ،ومراعاة للحوكمة السليمة ،ينبغي عدم اجلمع بني رئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة واملواقع التنفيذية للشركة،
ويجب تعديل قانون الشركات بهذا اخلصوص.
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 .30يح ّبذ أن يتضمن نظام الشركة ،أو نظام عمل مجلس اإلدارة ،حتديدا ً دقيقا ً ملسؤوليات اجمللس
وجلانه وأعضائه ،ومتييزها بشكل واضح عن صالحيات املدير العام واملسؤولني البارزين اآلخرين في
الشركة ،وعلى أن تشمل مسؤوليات اجمللس بالضرورة ما يلي:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

إقرار األهداف اإلستراتيجية للشركة التي تقترحها اإلدارة التنفيذية ،والرقابة على
إدارتها التنفيذية التي تقع عليها مسؤولية العمليات اليومية ،وكذلك التأكد من
مدى تقيد إدارة الشركة التنفيذية باخلطة اإلستراتيجية والسياسات واإلجراءات
املعتمدة أو املطلوبة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات املرعية وأحكام هذه املدونة.
إقرار التقرير السنوي.
إقرار املوازنة التقديرية.
إقرار املشاريع االستثمارية.
مراجعة الصفقات مع األطراف ذوي العالقة والصفقات الرئيسية واملوافقة
عليها ،وفيما يخص الصفقات التي تؤثر مباشرة على تركيبة رأس املال أو البنية
اإلدارية ،فيح ّبذ أن تتم مبوافقة الهيئة العامة.
إقرار ومراجعة نظم عمل الشركة بشكل مستمر ،مثل النظام الداخلي،
ونظام التدقيق الداخلي ،والقواعد األخالقية لعضو مجلس اإلدارة ،وقواعد
السلوك املهني ملوظفي الشركة.
وضع سلم رواتب ومكافئات املديرين البارزين.
مراجعة إجراءات العمل لدى الشركة من أجل التحقق من مالءمتها وكفاءتها
باستمرار.
عقد اجتماعات الهيئة العامة في الوقت احملدد قانونا ً وبالطريقة املناسبة،
وكذلك تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة العامة.
التأكد من استمرار توافر معايير عالية من احلوكمة لدى الشركة.

 .31يح ّبذ عدم قيام اجمللس بإصدار أي تفويض عام ألحد ،بل يشترط أن يكون التفويض محددا ً
في املوضوع واملدة وزمن عرض النتائج على اجمللس .وتظل املسؤولية النهائية في عهدة مجلس
اإلدارة ،حتى لو فوض بعض صالحياته لشخص أو جلنة معينة .وال يجوز االحتجاج بإبراء مجلس
اإلدارة الصادر عن الهيئة العامة إال إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعالن تقرير
مدققي احلسابات ،وبحيث يقتصر هذا اإلبراء على األمور اإلدارية التي متكنت الهيئة العامة من
معرفتها فقط.
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 .32يح ّبذ أن يضع اجمللس السياسات التي تضمن احترام الشركة للقوانني واألنظمة والتعليمات
السارية ،وإلزامها باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمساهمني والدائنني وأصحاب املصالح
اآلخرين ،استنادا ً إلى معايير موضوعية وليست شكلية.
 .33يحق جمللس اإلدارة تشكيل اللجان الدائمة أو املؤقتة من أعضائه ،وتكليفها مبهام محددة،
بحيث يتضمن قرار التشكيل حتديد املهمة ومدة وإجراءات العمل والصالحيات املمنوحة ،ورفع
التقارير والتوصيات عن عملها إلى مجلس اإلدارة ،على أن تبقى املسؤولية النهائية عن الشركة
لدى اجمللس .وحتى تساعد هذه اللجان اجمللس على القيام بواجباته ،وبشكل متخصص ودقيق،
يح ّبذ احلرص على جتدد العضوية في هذه اللجان ،بحيث ال يتم االعتماد في مسألة ما على رئيس
اللجنة أو أحد أعضائها بشكل غير مبرر .ويح ّبذ أال يحضر اجتماعات أي جلنة أي شخص من غير
أعضائها ما لم توجه إليه الدعوة إلى االجتماع من قبل اللجنة ذاتها .كما يح ّبذ حضور رؤساء
اللجان اجتماع الهيئة العامة.
 .34يحبذ أن يشكل مجلس اإلدارة ،وبوجه خاص ،اللجان التالية:
• جلنة التدقيق :يشكل اجمللس جلنة التدقيق من أجل ضمان شفافية حسابات الشركة وإعالم
املساهمني وأصحاب املصالح اآلخرين بحجم اخملاطر التي تواجه الشركة.
• جلنة املكافآت :يشكل اجمللس من أعضائه جلنة مكافآت تشمل في عضويتها عضوا ً واحدا ً
على األقل من األعضاء املستقلني ،ويكون اآلخر/اآلخرون من أعضاء اجمللس غير املتفرغني للعمل
في الشركة .وتساعد هذه اللجنة مجلس اإلدارة في وضع سياسة ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
واملسؤولني البارزين ،مبا يراعي حجم أداء كل منهم ،ويوازن بني مصاحلهم من ناحية ،ومصالح
الشركة واملساهمني من ناحية أخرى ،ومبا ينسجم واملكافآت املمنوحة من قبل الشركات
العاملة في القطاع نفسه في السوق .ويجب أن تعرض تلك املكافآت على الهيئة العامة التخاذ
القرار املناسب بشأنها ،ويجب أن يحضر رئيس هذه اللجنة اجتماع الهيئة العامة لإلجابة عن
استفسارات املساهمني بهذا اخلصوص.
• جلنة احلوكمة :يشكل اجمللس من أعضائه جلنة حوكمة ،تتألف من رئيس اجمللس واثنني
من األعضاء غير املتفرغني للعمل في الشركة و/أو املستقلني ،لتوجيه عملية تطبيق قواعد
احلوكمة .وينصح بأن تقوم هذه اللجنة بإعداد دليل للحوكمة في الشركة يتم اعتماده من
اجمللس .وفي الشركات صغيرة احلجم تقوم جلنة احلوكمة بدور جلنة املكافآت.
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 .35يجوز ألعضاء اجمللس وجلانه ،االلتقاء باملسؤولني البارزين واملساهمني الرئيسيني للتشاور
في أ ٍّي من أمور الشركة ،على أن يتم التشاور معهم مسبقا ً بخصوص حتديد املواعيد واملواضيع
التي سيتم التشاور معهم بشأنها .كما يجوز لهم االستعانة مبستشارين خارجيني ملساعدة
اجمللس في أداء مهامه ،وذلك على نفقة الشركة ،شريطة مراعاة األحكام اخلاصة بتجنب تعارض
املصالح الواردة في هذه املدونة.
 .36يتحمل اجمللس مسؤولية إدارة اخملاطر على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاط الشركة
وحجمها والسوق التي تعمل بها .ويح ّبذ في سبيل ذلك ،وضع إستراتيجية لتحديد اخملاطر التي
تواجه الشركة ،وكيفية التعامل معها ،ومستوى اخملاطرة التي تتعامل بها الشركة ،وعرض ذلك
كله على الهيئة العامة بطريقة سهلة وواضحة.
 .37إضافة إلى ما يتطلبه القانون ،يح ّبذ أن يضطلع رئيس اجمللس مبا يلي:

•
•
•
•

إقامة عالقة بناءة بني أعضاء اجمللس أنفسهم ،وبني اجمللس واإلدارة التنفيذية.
التأكد من وصول املعلومات الصحيحة والكافية إلى كل من أعضاء اجمللس واملساهمني وفي
الوقت املناسب.
اقتراح واعتماد جدول األعمال ألي اجتماع من اجتماعات اجمللس ،مع األخذ باحلسبان البنود
التي يقترحها األعضاء اآلخرون.
ضمان قيام اجمللس بعمله بالشكل املطلوب ،مع تشجيع كل األعضاء على املشاركة
الفاعلة في اجتماعات اجمللس ،واحلرص على أن تكون القرارات التي تتخذ في مصلحة
الشركة.

 .38حتى يتفرغ رئيس اجمللس للمهام امللقاة على عاتقه ،وحتى تتمكن اللجان من القيام
باملهمات التي فوضت بها بفاعلية ،فإنه يح ّبذ بأال يكون رئيس اجمللس عضوا ً في أي من اللجان
الدائمة أو املؤقتة املنبثقة عنه ،باستثناء جلنة احلوكمة التي يفترض أن يكون هو مقررها.
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 .39يراعي كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة في عملهم القواعد التالية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

االلتزام بتحمل مسؤوليات الشركة والدفاع عن مصاحلها.
ضرورة اإلحاطة باإلطار التنظيمي والتشريعي املتعلق بعمل الشركة.
وجوب إبالغ مجلس اإلدارة بكل تضارب محتمل بني مصاحله ومصالح الشركة ،مع ضرورة
اتخاذ اجمللس كل الوسائل التي تكفل منع تضارب املصالح؛ كاالمتناع عن التصويت على
الصفقة التي متثل هذا التضارب في املصالح ،أو عدم املشاركة في مناقشتها.
االلتزام بحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والتحضير لها ،واملشاركة فيها بفاعلية.
احلرص على حيازة املعلومات الالزمة ،وميكنه باستمرار سؤال رئيس اجمللس عن معلومات
إضافية.
احملافظة على املعلومات السرية التي يطلع عليها خالل القيام بواجبه كعضو في اجمللس.
احلرص على حضور اجتماعات الهيئة العامة واملشاركة فيها بفاعلية.
احلرص على أن ال يكون عضوا ً في أكثر من جلنتني من جلان اجمللس في وقت واحد.
احلرص على مراعاة متطلبات التدريب املستمر كلما اقتضت احلاجة.

أي من وثائقها األخرى ،التزامات أخالقية
 .40يجوز أن يتضمن النظام الداخلي للشركة ،أو ٌّ
أخرى وفقا ً لطبيعة عمل كل شركة وظروفها اخلاصة.

30

 .41يحبذ أن يقوم اجمللس بتقييم أدائه ذاتيا ً مرة واحدة في السنة على األقل ،بحيث يتم إدراج
التقييم على جدول أعمال أحد اجتماعات اجمللس ،من أجل مناقشة تقرير جلنة احلوكمة حول أداء
اجمللس ،والتأكد من عدد مرات حضور كل عضو من أعضائه جللساته وجلسات اللجان املنبثقة
عنه ،وعن مدى مساهمته في املناقشات وإصدار القرارات .وينصح مجلس اإلدارة أيضا ً بتقييم
أدائه من جهة خارجية مرة كل سنتني ،من خالل االستعانة بخبير خارجي ،من أجل التأكد من أن
حجم وتركيبة اجمللس متكنه من القيام مبهامه بفاعلية ،ومن أن األمور املهمة يتم التحضير لها
ومناقشتها في االجتماع بشكل مناسب .ويعتبر التقييم (الداخلي واخلارجي) شأنا ً داخليا ً جمللس
اإلدارة ،ويح ّبذ أن يأخذ اجمللس نتائج التقييم باحلسبان ،من أجل حتديد نقاط قوة وضعف اجمللس
وجلانه وأعضائه ،وفي حالة إضافة عضو جديد إلى اجمللس أو عزل أحد األعضاء حسب مقتضى
احلال ،يجب إبالغ هيئة سوق رأس املال بالتغيير احلاصل فوراً .كما يح ّبذ أن يشير اجمللس في فصل
احلوكمة في التقرير السنوي إلى التقييم الذي مت ألدائه ،وأداء جلانه وأعضائه.
 .42يجب إظهار مجموع املكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة
التنفيذية في التقرير السنوي؛ سواء أكانت بصورة مباشرة ،كالرواتب واألتعاب ،أم غير مباشرة،
كالقروض والضمانات .ويح ّبذ حتديد املقابل املادي الذي يتقاضاه كل عضو مجلس إدارة ،مبا في
ذلك املكافآت والبدالت واملزايا العينية وأية عناصر أخرى ذات طبيعة مالية ،على أن يكون اجلانب
األكبر من هذا املقابل املادي لألعضاء مرتبطا ً بحجم مسؤوليات كل واحد منهم وواجباته ،وبأداء
الشركة على املديني الطويل واملتوسط .كما يح ّبذ عرض سياسة املقابل املادي ألعضاء مجلس
اإلدارة على اجتماع الهيئة العامة التخاذ القرار املناسب بخصوصها.
 .43لضمان متابعة اجمللس ألعمال الشركة عن كثب ،يح ّبذ أن ينعقد اجمللس عددا ً من املرات
تتناسب وحجم عمل الشركة ،ومبا ينسجم مع النظام الداخلي للشركة.
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 .44تبعا حلجم الشركة ،يقرر مجلس اإلدارة مدى احلاجة إلى تعيني أمني سر من خارج اجمللس.
ويحبذ تعيني أمني السر أو عزله بقرار يصدر عن مجلس اإلدارة ،ويح ّبذ أن يكون أمني السر مؤهالً
كاف ويعطى الصالحيات التالية:
بشكل ٍ
• القيام بكافة أعمال إدارة سجالت ومحاضر ودفاتر اجمللس.
• متابعة التقارير التي تقدم إلى مجلس اإلدارة من قبل اللجان ،أو التي يعدها اجمللس.
• يحضر اجتماعات اجمللس ما لم يتطلب منه املغادرة بسبب موضوع معني.
• كما يح ّبذ تطوير صالحيات أمني السر ليصبح حلقة وصل بني أعضاء اجمللس من جهة،
وبينهم وبني اللجان اخملتلفة واإلدارة التنفيذية واملوظفني واملساهمني من جهة أخرى.
• يح ّبذ أن يصبح أمني السر مصدرا ً للمعلومات التي يطلبها أعضاء مجلس اإلدارة .ويقدم
أمني السر الرأي جمللس اإلدارة من خالل رئيس اجمللس عن كل األمور املتعلقة باحلوكمة.
 .45ينصح أن تقوم الشركة بوضع تعليمات خاصة ملنع األشخاص املطلعني من التعامل
الداخلي بأسهم الشركة ،بحيث ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة الذي يطلع على املعلومات
الداخلية بحكم منصبه ،أو وظيفته ،أو ملكيته ،أو عالقته بشكل مباشر أو غير مباشر مبن يحوز
املعلومات ،أثناء حيازته معلومات غير منشورة ،أن يشتري أو يبيع بشكل مباشر أو غير مباشر،
حلسابه أو حلساب غيره ،أوراقا ً مالية خاصة بأي شركة ذات عالقة بهذه املعلومات .ومنذ اللحظة
التي يبرز فيها موضوع يتطلب النشر من قبل شركة مصدرة ما ،وحتى وقت اإلفصاح عن هذا
املوضوع ،ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة التعامل مباشرة أو بصورة غير مباشرة باألوراق املالية
للشركة املصدرة ومشاركيها.
 .46ينصح مجلس اإلدارة بإعداد مدونة لقواعد سلوك الشركة املهني ،واإلعالن عنها للعموم،
على أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
ً
• قواعد التعامل مع الشركة بيعا وشرا ًء.
• تفويض الصالحيات.
• أساليب اإلعالن عن السياسات اجلديدة.
• معايير السالمة والصحة.
• املعايير املهنية السليمة للتعامل مع العاملني واملديرين واملتعاملني مع الشركة ،ويح ّبذ
أن يتأكد مجلس اإلدارة من أن كل أعمال الشركة تتم وفق إجراءات وقواعد السلوك املهني
للشركة.
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ثانياً .اإلدارة التنفيذية
 .47يجب تعيني مدير عام للشركة من ذوي الكفاءة واخلبرة والنزاهة وفق مواصفات يحددها
مجلس اإلدارة ،ويح ّبذ أن يكون متفرغا ً للعمل في الشركة ،وأال تربطه برئيس اجمللس أو أحد
أعضائه عالقة قرابة دون الدرجة الثالثة .ويجب أن يحدد مجلس اإلدارة صالحيات املدير العام
ومسؤولياته وراتبه ومكافأته ،مبا في ذلك حق حضور اجتماعات مجلس اإلدارة .وينصح مجلس
اإلدارة بتوفير الثقة املتبادلة في العمل فيما بينه وبني املدير العام ،وبأن يعطيه الفرصة ،ويوفر له
اجلو املطلوب للعمل.
 .48يح ّبذ أن يقوم املدير العام ،وبالتشاور مع مجلس اإلدارة ،بتعيني بعض املسؤولني البارزين بعد
التأكد من توافر املؤهالت واخلبرات املطلوبة لديهم .كما يح ّبذ أن يحدد املدير العام ،وبعد التشاور
مع مجلس اإلدارة ،صالحيات ومسؤوليات ورواتب ومكافئات كل املسؤولني البارزين بشكل يسمح
باستقطاب أفضل العناصر البشرية.
 .49يح ّبذ أن يقوم اجمللس رسميا ً بتقييم أداء املدير العام ،واملسؤولني البارزين سنوياً ،وأن يأخذ
ذلك باحلسبان عند إقرار رواتبهم ومكافئاتهم.
 .50يح ّبذ أن يقر اجمللس ،وبالتشاور مع املدير العام ،خطط إحالل للمسؤولني البارزين الذين
وافق على تعيينهم ،بحيث تتضمن املؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف.
فإذا ما تقرر عزل املدير العام ،أو أي مسؤول بارز آخر ألي سبب ،يكون البديل جاهزا ً للحلول محله،
بحيث ال يتم ترك هذا املركز شاغرا ً بشكل قد يؤثر على سير أعمال الشركة.
 .51يجب أن تقوم اإلدارة التنفيذية باحترام وتنفيذ تعليمات اجمللس وجلانه ،مبا يؤدي إلى تنفيذ
السياسات وحتقيق األهداف اإلستراتيجية املرسومة من قبله .وتكون اإلدارة التنفيذية مسؤولة
جتاه مجلس اإلدارة وجلانه ،ويقوم املدير العام برفع التقارير إلى اجمللس ،ويجب عدم تدخل اجمللس أو
رئيسه في أعمال اإلدارة اليومية.
 .52يجب أن يفصح املدير العام واملسؤولون البارزون جمللس اإلدارة عن كل صفقة يكون لهم
فيها ،أو أل ٍّي من أقاربهم من الدرجة األولى ،منفعة شخصية قد تتعارض مع مصلحة الشركة.
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 .53مع مراعاة قواعد احلوكمة اخلاصة بقطاعات معينة ،ينصح مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة
تدقيق وفقا ً للمعايير التالية:

•
•
•

أن تضم ثالثة أعضاء على األقل ،وأن يكون رئيسها بالضرورة عضوا ً مستقالً ،ويكون اآلخر/
اآلخرون من أعضاء اجمللس غير املتفرغني للعمل في الشركة.
أن يكون واحد من أعضائها على األقل خبيرا ً في الشؤون املالية واحملاسبية ،ولديه القدرة
على تقييم اخملاطر التي تواجه أعمال الشركة .وإذا لم يتوافر هذا اخلبير من داخل اجمللس،
ميكن تعيني عضو في جلنة التدقيق من اخلارج ،شريطة أن تتوافر فيه شروط العضو املستقل.
أن يكون رئيس جلنة التدقيق مقيما ً في فلسطني.

 .54يح َّبذ أن يحدد قرار تشكيل جلنة التدقيق شروط عملها ،ومكان ونصاب اجتماعاتها ،وطريقة
إبرائها من مسؤولياتها ،على أن يتم تعميم ذلك داخل الشركة .وتعمل جلنة التدقيق على ضمان
شفافية حسابات الشركة وقدرة هذه احلسابات على تزويد املساهمني وأصحاب املصالح اآلخرين
مبعلومات موثوقة عن حجم اخملاطر املالية واالقتصادية التي يتعرضون لها حقيقة.

 .4التدقيق
 .55ترفع جلنة التدقيق التقارير إلى مجلس اإلدارة عن كل األمور التي تدخل ضمن صالحياتها،
وذلك لتمكينه من القيام مبهمته في الرقابة على اإلدارة التنفيذية ،وفي توفير املعلومات الواضحة
واملوثوقة التي ستوجه للمساهمني واملستثمرين.
 .56بناء على تنسيب من جلنة التدقيق ،يصدر قرار واضح ومكتوب من مجلس اإلدارة ،بعد
التشاور مع املدير العام ،بتشكيل إدارة التدقيق الداخلي ،وحتديد أسماء مديريها ،ويجوز جمللس
اإلدارة االستعانة بجهة خارجية للقيام بهذه املهمة.
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 .57يجب تعيني مدقق حسابات خارجي من قبل الهيئة العامة ،وينبغي أن يتم ذلك بناء
على تنسيب مجلس اإلدارة املستند إلى ترشيح جلنة التدقيق ،مع حتديد أتعابه السنوية ،وفقا
للمعايير التالية:

•
•
•
•

أن يكون مدقق احلسابات اخلارجي مرخصا ً ملزاولة املهنة ،ومعتمدا ً ومتمتعا ً باخلبرة والكفاءة
املناسبة حلجم وطبيعة نشاط الشركة.
أن يكون مدقق احلسابات اخلارجي محايدا ً ومستقالً عن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها
وإدارتها الداخلية ،وأن ال يكون مساهما ً فيها ،وال تربطه بها أية عالقة عمل ،وليس له معها
أي مصلحة متعارضة ،وكذلك أال يكلف بعمليات إضافية قد تؤثر على استقالليته .ويجب
أن يكون عمله محصنا ً ضد تدخل مجلس اإلدارة.
أال يكون املدقق الشريك أو العامل في مكتب تدقيق مدققا ً حلسابات الشركة ذاتها ألكثر
من خمس سنوات متتالية ،مع جواز إعادة تعيينه مدققا ً حلساباتها بعد السنة اخلامسة
بعد فترة انقطاع عن الشركة ملدة ال تقل عن سنتني.
ال يجوز ألية شركة تغيير مدقق احلسابات اخلارجي خالل السنة املالية التي يقوم بتدقيق
حساباتها عنها ،إال في حاالت الوفاة ،أو صدور قرار من مجلس مهنة تدقيق احلسابات بذلك،
أو صدور عقوبة تأديبية بحقه.

 .58يجب أن توفر اإلدارة التنفيذية للجنة التدقيق اإلحصائيات واملعلومات والبيانات الضرورية
لتسيير العمل ،وأن متكنها من االستعانة باخلبراء على نفقة الشركة كلما كان ذلك ضرورياً.
ويجوز للجنة التدقيق احلصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ،وكذلك دعوة أي مسؤول
بارز ،كاملدير املالي ،أو مدير إدارة التدقيق الداخلي ،أو عضو مجلس إدارة حلضور اجتماعاتها .ويح ّبذ
أن جتتمع جلنة التدقيق دورياً ،ومبا ال يقل عن مرة كل ثالثة أشهر ،وأن حتتفظ مبحاضر جلساتها.
ويح ّبذ أن جتتمع مع كل من مدقق احلسابات اخلارجي ومدير إدارة التدقيق الداخلي مرة واحدة على
األقل في السنة ودون حضور اإلدارة التنفيذية.
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 .59يجب أن تقوم جلنة التدقيق بإعداد خطة عمل واضحة العتمادها من مجلس اإلدارة ،على أن
تشتمل هذه اخلطة على حتديد أهداف اللجنة ،وصالحياتها ،ومسؤولياتها ،ومواعيد اجتماعاتها،
ومكافآت أعضائها ،بحيث تشتمل مهام جلنة التدقيق ما يلي:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقييم كفاءة املدير املالي وباقي طاقم اإلدارة املالية.
مراجعة خطة عمل مدقق احلسابات اخلارجي ،وكذلك متابعة أية استفسارات أو إيضاحات
يطلبها من اإلدارة التنفيذية بشأن سجالت الشركة ،أو دفاترها ،أو قوائمها املالية ،أو نظام
التدقيق الداخلي فيها ،وضمان تعاون اإلدارة التنفيذية معه بخصوصها.
مراجعة القوائم املالية ،وسماع رأي مدقق احلسابات اخلارجي فيها ،قبل عرضها على
مجلس اإلدارة ،وتقدمي توصياتها بشأنها .وفي حالة عدم قبول اجمللس لهذه التوصيات ،يتم
بيان أسباب ذلك في التقرير السنوي.
متابعة مالحظات مدقق احلسابات اخلارجي على القوائم املالية ،وكذلك املالحظات الواردة
في رسالته اإلدارية ،وضمان رد مجلس اإلدارة عليها في الوقت املناسب.
دراسة السياسات احملاسبية املستخدمة وتقدمي توصياتها بشأنها ،من أجل التأكد من
عدالة البيانات املالية ،وعدم وجود أي حتايل فيها.
دراسة خطط ونتائج التدقيق مع مدقق احلسابات اخلارجي ،وإبداء مالحظاتها عليها،
ّ
باالطالع على كل الوثائق ذات العالقة.
سمح ملدقق احلسابات اخلارجي
وبخاصة ما إذا ُ
تقييم مؤهالت وكفاءة أداء واستقاللية مدقق احلسابات اخلارجي ،والتوصية جمللس اإلدارة
بتعيينه وحتديد أتعابه ،كي يقوم اجمللس بعرضه على املساهمني في اجتماع الهيئة العامة
النتخابه.
فحص األتعاب التي تدفع ملدقق احلسابات اخلارجي ،للتأكد من عدم تأثيرها على استقالليته
ونزاهته ،وكذلك التأكد من عدم قيامه بأي عمل آخر ميكن أن يؤثر على استقالله.
اعتماد قيام مدقق احلسابات اخلارجي بعمليات إضافية (ال تؤثر على استقالليته) ،واملوافقة
على أتعابه عن تلك العمليات.
تقييم كفاءة مدير إدارة التدقيق الداخلي وباقي طاقم هذه اإلدارة.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

دراسة نظام التدقيق الداخلي من خالل التقارير الدورية للمدقق الداخلي واخلارجي ،وتقدمي
توجيهاتها وتوصياتها بشأنه.
دراسة ومناقشة خطة إدارة التدقيق الداخلي للسنة املعنية وكفاءتها ،والتأكد من أن
املدقق الداخلي يطلع على كل الوثائق ذات العالقة.
دراسة تقارير التدقيق الداخلي ،مبا فيها من جوانب مالية أو غير مالية ،وكذلك اإلجراءات
التصحيحية ووسائل التحكم باخملاطر التي تواجه الشركة.
العمل كقناة اتصال بني مجلس اإلدارة ومدقق احلسابات اخلارجي ،وبني مجلس اإلدارة ومدير
إدارة التدقيق الداخلي ،وبني مدقق احلسابات اخلارجي ومدير إدارة التدقيق الداخلي.
النظر في أسباب عدم وفاء الشركة في أ ٍّي من التزاماتها إن وجد.
النظر في الصفقات ذات العالقة وتقدمي توصياتها بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
متابعة التزام الشركة بقواعد سلوكها املهني وضمان االمتثال لسياسات وإجراءات العمل
في الشركة.
إبالغ مجلس اإلدارة بكل مسألة تستوجب تدخله السريع ،وتقدمي توصياتها بشأن اإلجراء
الواجب اتخاذه في هذه احلالة.
القيام بأي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة.

 .60ال تغني مسؤولية جلنة التدقيق عن مسؤوليات مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية للشركة
فيما يتعلق بالرقابة على كفاية نظام التدقيق الداخلي لديها.
 .61تبعا ً حلجم الشركة وعدد موظفيها ،يح ّبذ أن توفر الشركة إلدارة التدقيق الداخلي العدد
الكافي من الكوادر البشرية املؤهلة ،بحيث يتم تدريبها بشكل مناسب .ويح ّبذ عدم تكليف
موظفي دائرة التدقيق الداخلي بأي مسؤوليات تنفيذية.
 .62يعني مدير التدقيق الداخلي من قبل مجلس اإلدارة بناء على توصية جلنة التدقيق (ممن تتوافر
فيهم اخلبرة والكفاءة) .ويحبذ حتديد راتب ومكافأة مدير إدارة التدقيق الداخلي ،وسائر املدققني
الداخليني ،من قبل مجلس اإلدارة بناء على توصية جلنة التدقيق.
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 .63كما يح ّبذ أن يتبع مدير إدارة التدقيق الداخلي إلى املدير العام من الناحية اإلدارية ،ويجوز له
االتصال مباشرة مع رئيس مجلس اإلدارة ألغراض التشاور .ويحضر كل اجتماعات جلنة التدقيق،
ويح ّبذ أن يقدم تقاريره إلى جلنة التدقيق.
 .64يح ّبذ حتديد أهداف ومهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي بقرار من مجلس
اإلدارة يتم تعميمه داخل الشركة ،وبحيث تشمل أهداف التدقيق الداخلي ضرورة االطمئنان إلى
أن املوظفني في الشركة ملتزمون بالسياسات واألنظمة املعتمدة من مجلس اإلدارة ،وكذلك
حماية موارد الشركة من سوء االستغالل ،ما يؤدي إلى حتسني األداء التشغيلي .وبوجه خاص،
يح ّبذ أن تقوم إدارة التدقيق الداخلي مبراجعة عمليات اإلفصاح املالي في الشركة ،واالمتثال
لسياسات الشركة الداخلية واملعايير واإلجراءات الدولية والقوانني واألنظمة والتعليمات ذات
العالقة .ويجوز إلدارة التدقيق الداخلي احلصول على أي معلومة واالتصال بأي موظف داخل
الشركة ،وتتمتع بكافة الصالحيات التي متكنها من أداء مهامها على النحو املطلوب ،مبا في
ذلك االتصال مع مدقق احلسابات اخلارجي وتبادل املعلومات والوثائق معه .ويح ّبذ أن متارس إدارة
التدقيق الداخلي مهامها دون أي تدخل خارجي.
 .65يح ّبذ أن تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإعداد خطة عملها السنوية ،وتقدميها إلى جلنة
التدقيق منسوخة إلى املدير العام .ويح ّبذ أن تقوم إدارة التدقيق الداخلي بتحديد هيكل التدقيق
الداخلي ونطاقه ،وكذلك إعالم مجلس اإلدارة وجلنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض
في املصالح .ويح ّبذ أن يقوم مجلس اإلدارة بوضع نظام محكم للتدقيق الداخلي ،على أن تتم
مراجعته من قبل اجمللس على ضوء مالحظات مدقق احلسابات اخلارجي وجلنة التدقيق مرة واحدة
على األقل سنوياً .ويح ّبذ وضع نظم وإجراءات التدقيق الداخلي بناء على تصور ودراسة للمخاطر
التي تواجه الشركة ،على أن يتم حتديث متابعة وتقييم تلك اخملاطر بشكل دوري.
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 .66ينصح مدير إدارة التدقيق الداخلي ،وكل املدققني العاملني في الدائرة ،بااللتزام بالقواعد
األخالقية التالية:
أن يقوم بعمله بدقة وأمانة ومسؤولية.
•
أن ال يكون طرفا ً في أي نشاط غير مشروع أو يتعارض مع مهنة التدقيق الداخلي.
•
أن يحترم أهداف الشركة املشروعة ويسهم في حتقيقها.
•
أن ال يساهم في أي نشاط يشكل تعارضا ً في املصالح مع الشركة.
•
أن ال يقبل أي شيء ميكن أن يؤثر على حكمه على األمور مبوضوعية.
•
أن يفصح عن كل األمور اجلوهرية ذات األثر على التقارير التي تعدها الدائرة.
•
أن يحافظ على املعلومات واألسرار التي يطلع عليها من خالل عمله ،باستثناء احلاالت
•
التي يستوجبها القانون ،وللجهات التي يسمح أو يستوجب تقدمي تلك املعلومات
واألسرار إليها.
أن يشارك فقط في تقدمي اخلدمات التي لديه املعرفة واملهارات واخلبرات الالزمة
•
بشأنها.
أن يلتزم مبتطلبات التدريب املستمر كلما اقتضت احلاجة.
•
 .67يح ّبذ أن تعد إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها دون أي تدخل خارجي ،ويح ّبذ أن تقوم
مبناقشتها مع الدوائر التي مت تدقيقها .كما يح ّبذ أن يرفع مدير إدارة التدقيق الداخلي تقريرا ً
ربع سنوي إلى جلنة التدقيق يبني ما يلي:

•
•
•
•

مدى التزام الشركة بأحكام القانون وهذه املدونة والقواعد املنظمة لنشاطها.
نقاط الضعف في نظام التدقيق الداخلي ،واإلجراءات التي اتبعتها الشركة أو التي
ينبغي اتّباعها لتجاوز ذلك.
احلاالت التي مت فيها إبالغ مجلس اإلدارة مبخالفة نظام التدقيق الداخلي ،وكيفية
معاجلة مجلس اإلدارة لها.
احلاالت التي مت فيها إعالم مجلس اإلدارة وجلنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض
في املصالح ،والكيفية التي متت فيها معاجلة هذه احلاالت .ويحبذ أن يقدم مدير إدارة
التدقيق الداخلي تقريرا ً إلى جلنة التدقيق في نهاية كل سنة يتضمن أيضا ً ما يلي:
• ملخص ملا قامت به إدارة التدقيق الداخلي ،ووصف ملا مت تنفيذه من اخلطة السنوية
للتدقيق الداخلي.
• وصف خلطة التدقيق الداخلي للسنة القادمة ،والتعيينات املطلوبة في إدارة التدقيق
الداخلي ،واملوازنة التقديرية املقترحة.
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 .68يحبذ أن يتم تقييم إدارة التدقيق الداخلي تقييما ً داخليا ً من خالل املراجعة املستمرة ألدائها
من قبل جلنة التدقيق ،ومن خالل املراجعات الدورية إلدارة التدقيق الداخلي عن طريق التقييم
الذاتي و/أو جلنة التدقيق .كما يح ّبذ أن يتم تقييم إدارة التدقيق الداخلي تقييما ً خارجيا ً مرة كل
ثالث سنوات على األقل ،وذلك من خالل مقيم أو مقيمني خارجيني مؤهلني ومستقلني.
 .69عند تقييم إدارة التدقيق الداخلي تقييما ً داخليا ً أو خارجياً ،يح ّبذ أن يؤخذ باحلسبان ما
يلي:

•
•
•
•
•

كفاءة أداء هذه اإلدارة.
مدى مساهمتها في إدارة اخملاطر وعمليات الرقابة واحلوكمة.
مدى امتثالها للقوانني واألنظمة والتعليمات املرعية.
مدى تبنيها للممارسات الفضلى.
مدى مساهمة التدقيق الداخلي في حتسني وتطوير العمليات التي تقوم بها
الشركة.

 .5اإلفصاح والشفافية
 .70يجب على الشركة االلتزام مبتطلبات اإلفصاح الواردة في القوانني واألنظمة والتعليمات
النافذة؛ سواء فيما يتعلق باإلفصاح اليومي عن األمور اجلوهرية أم اإلفصاح الدوري عن البيانات
املالية ،وما يتوجب أن يتضمنه التقرير السنوي جمللس اإلدارة ،وذلك للتأكد من أن أصحاب القرار
في الشركة يتخذون القرارات الصائبة ،وملساعدة أصحاب العالقة اخلارجيني ،كاملساهمني
واملستثمرين ،والدائنني ،على اتخاذ القرار السليم بشأن املكان الذي يضعون فيه أموالهم ،وكذلك
من أجل احلد من حاالت االحتيال والفساد واإلشاعات.
 .71يح ّبذ أن يكون للشركة صفحة إلكترونية على اإلنترنت تنشر عليها كل املعلومات
والتقارير والوثائق التي تعتبر عامة وفقا ً لهذه املدونة والقوانني واألنظمة والتعليمات املرعية،
وبخاصة وثائق الشركة اخملتلفة ،كنظامها الداخلي ،وعقد تأسيسها ،وتقاريرها السنوية ،وحقوق
املساهمني في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت فيها ،وكذلك نسب املساهمة لكل
منهم في رأس املال والسيطرة في الشركة.
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 .72يح ّبذ أن يكون اإلفصاح عن املسؤوليات االجتماعية مرة في السنة على األقل (في
التقرير السنوي) للمساهمني والعاملني في الشركة واملتعاملني معها عن مسؤوليات الشركة
االجتماعية ،وتلك املتعلقة بالسالمة ،باإلضافة إلى أن تكون سياسات الشركة االجتماعية
والبيئية معلنة بشكل واضح وغير مضللة ،وقابلة للتطبيق على املدى الطويل ،ومنسجمة
مع القوانني املرعية في فلسطني .كما يح ّبذ أن تقوم الشركة بتبني معايير ال تقل عن حدود
التزاماتها الواردة في القوانني واألنظمة والتعليمات ذات العالقة ،وذلك من أجل حتسني سمعتها
وصورتها وعالقتها مع جميع أصحاب املصالح واملتعاملني معها ،بحيث تكون العالقة مع اجملتمع
احمليط واملتعاملني مع الشركة قائمة على املصداقية واحلرص على حتقيق املصالح املشتركة ،كما
يح ّبذ على الشركة أن توفر للباحثني كل البيانات العامة املتعلقة بها.

 .6أصحاب املصالح اآلخرين في الشركة
 .73يقصد بأصحاب املصالح في الشركة ،إضافة إلى املساهمني ،موظفي الشركة ،وزبائنها،
ودائنيها ،وأي شخص آخر تكون له مع الشركة ثمة عالقة .ومبا أن حقوق أصحاب املصالح اآلخرين
في الشركة تخضع للقوانني واألنظمة النافذة ،كقانون العمل في حالة املوظفني العاملني في
الشركة ،أو القانون التجاري ،أو قانون الشركات في حالة املتعاملني مع الشركة ،أو للعقود اخلاصة
املوقعة معهم ،كما في حالة الدائنني للشركة ،يح ّبذ أن تضع الشركة آلية مناسبة متكنها من
معاملة أصحاب املصالح اآلخرين بالتساوي ودون متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو الدين.
 .74يجب أن تضع اإلدارة التنفيذية نظاما ً ماليا ً وإداريا ً واضحاً ،وتعرضه على مجلس اإلدارة
إلقراره ،وتقوم جلنة احلوكمة بالتأكد من أن نظام التوظيف واإلدارة املتبع في الشركة يضمن
من ناحية االمتثال للقوانني واألنظمة والتعليمات ،ويحرص من ناحية أخرى على احترام حقوق
أصحاب املصالح اآلخرين ،بحيث يشمل هذا النظام كحد أدنى إجراءات توظيف واضحة وشفافة،
وضرورة اإلعالن عن الوظيفة ،وكيفية ذلك ،وعدم احملاباة أو التمييز في التعيينات.
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 .75يح ّبذ أن تعلم الشركة موظفيها باإلجراءات التي تضعها لتمكينهم من اختيار ممثلني
عنهم ،أو لتقدمي احلوافز لهم ،أو توفير التأمني الصحي ،أو نظام تقاعد و/أو املكافآت السنوية،
أو رفع الوالء لديهم وإشعارهم باملسؤولية ،وتدريبهم وتطويرهم  ...الخ .كما يح ّبذ أن تضع
الشركة نظاما ً تأديبيا ً بهدف الردع واحليلولة دون وقوع مخالفات من موظفيها ،واملعاقبة عليها
في حال وقوعها ،ألن مثل هذه اخملالفات قد تؤثر على مصاحلها وعلى عالقاتها مع الزبائن والدائنني،
وعلى أن يتم إعالن هذا النظام مسبقاً.
 .76يح ّبذ أن يقوم مجلس اإلدارة بإدراج مسألة مراجعة عالقة الشركة مع أصحاب املصالح
على جدول أعمال أحد اجتماعاته خالل السنة.
 .77يح ّبذ أن يضع مجلس اإلدارة قواعد السلوك املهني في الشركة للمصادقة عليها من
قبل املساهمني في اجتماع الهيئة العامة ،ويتم تعميمها للجميع .ويح ّبذ أن يتأكد مجلس
اإلدارة من أن كل عمليات الشركة ونشاطاتها تتم مبا ينسجم مع قواعد السلوك املهني في
الشركة.
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الفصل الثالث
نفاذ وتعديل مدونة قواعد حوكمة الشركات
 .78يتم العمل بأحكام هذه املدونة بعد اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية حلوكمة الشركات،
وألن هذه املدونة تسري على الشركات املساهمة العامة واملؤسسات املالية التي تنضوي حتت
إشراف هيئة سوق رأس املال ورقابتها ،تكون الهيئة ،ومبا ال يتعارض مع صالحيات اجلهات الرقابية
األخرى ،هي اجلهة اخملولة مبتابعة مدى تقيد الشركات بأحكام هذه املدونة .وتقوم الهيئة بوضع
عدد من احلوافز للشركات امللتزمة بتطبيق قواعد احلوكمة الطوعية بشكل تام ،ميكن لها أن
تأخذ أشكاال ً مختلفة مثل إصدار شهادة حوكمة للشركات امللتزمة ،وللهيئة إصدار القرارات
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل األحكام الواردة في هذه املدونة ،مبا في ذلك تعريف وحتديد أ ٍّي من
املصطلحات الواردة فيها ،أو إصدار النماذج والتوجيهات .كما تعمل اللجنة الوطنية حلوكمة
الشركات على تفسير أي من بنود هذه املدونة عند الضرورة ،وعلى مراجعتها بني الفترة واألخرى،
وتعديلها ،أو اإلضافة إليها إذا اقتضت احلاجة ،وذلك من أجل مواكبة التغيرات التي تتم في هذا
اجملال على الصعيدين احمللي والدولي.
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