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معيد الحوكمة الفمسطيني
)Palestine Governance Institute (PGI
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الكلمة االفتتاحية

د .محمد نصر
كانت كممة "الحوكمة" حتى أعواـ قميمة مصطمحاً غريباً غامضاً
غير واضح المعنى والمعالـ .ولكف ىذا المصطمح أصبح اليوـ مف

بيف أكثر الكممات انتشا اًر في أدبيات األعماؿ ،ويتسابؽ الباحثوف

عمى دراسة الحوكمة وأثرىا عمى تحسيف أداء الشركات وزيادة
أرباحيا وتعزيز ثقة أصحاب المصالح اآلخريف فييا .كما يدرؾ
الجميع أىمية الحوكمة في تحسيف المناخ االستثماري لمبمد ورفع

القدرة التنافسية لالقتصاد .بؿ أف مبادئ المساءلة والشفافية
والنزاىة التي تتضمنيا الحوكمة أصبحت جزءاً مف التشريعات

والقوانيف في معظـ الدوؿ المتقدمة.

لقد ساىمت مجموعة مف التطورات العالمية واإلقميمية خالؿ
السنوات األخيرة في تعزيز مفيوـ الحوكمة .فقد شيد العالـ خالؿ

الفترة الماضية أزمات مالية صعبة ،مثؿ األزمة المالية لدوؿ
جنوب شرؽ آسيا عاـ  2::8وأزمة الرىف العقاري عاـ 3118

وأزمة الديوف األوروبية الحالية .كما شيد العالـ انييار شركات
ضخمة ،مثؿ شركة آرثر أندرسوف لمتدقيؽ وشركة إنروف وشركة

االتصاالت العمالقة وورلد كوـ وغيرىا .وقد ع از كثير مف

المحمميف والباحثيف ىذه األزمات واالنييارات إلى أشكاؿ مختمفة

مف الفساد المالي واإلداري ،وغياب النزاىة والشفافية والمساءلة،
واالفتقار إلى الحوكمة في القطاعيف العاـ والخاص .وقد أضفى
"الربيع العربي" أىمية إضافية عمى موضوع الحوكمة ،حيث
سمطت الثورات العربية الضوء عمى الفساد بأشكالو المختمفة،

رسالة المعيد التي ترّكز عمى نشر ثقافة الحوكمة ،وتعزيز مبادئ

النزاىة والشفافية ،والسعي لترسيخ االلتزاـ العممي بمبادئ الحوكمة
الحديثة في المنشآت التجارية ،والمؤسسات الحكومية وغير

الحكومية ذات العالقة بالقطاع الخاص.
ولتحقيؽ رسالتو فقد قاـ المعيد منذ تأسيسو في نيساف 3122

بالعديد مف األنشطة ،مف بينيا ورشات عمؿ في مناطؽ مختمفة
مف أرجاء الوطف الفمسطيني ،ومؤتمرات ودورات تدريبية

ومحاضرات وأبحاث متنوعة .وتأتي ىذه النشرة الدورية استكماال

وتعزي اًز ليذه النشاطات ،وانسجاماً مع أىداؼ المعيد الرئيسية في

نشر ثقافة الحوكمة ،والمساعدة في تطوير األطر القانونية

والتنظيمية المتعمقة بالقضايا االقتصادية ،لمتأكد مف انسجاميا مع
مبادئ الحوكمة الرئيسية ،مثؿ الشفافية واإلفصاح والمساءلة

والحقوؽ المتكافئة لممساىميف والمسؤولية االجتماعية.

إف معيد الحوكمة يطمع في أف تصبح ىذه النشرة ،وكما تقوؿ

رسالتيا ،منب اًر رئيسياً إلجراء حوارات فكرية مفتوحة حوؿ قضايا
الحوكمة في فمسطيف ،وأف تمثّؿ وسيمة ىامة لمضغط باتجاه
التطبيؽ الفعمي لألطر القانونية والتنظيمية المتعمقة بالحوكمة

والنزاىة والمساءلة ،خصوصا في ىذه الفترة الحاسمة مف تاريخ
الشعب الفمسطيني ،وفي أعقاب اعتراؼ العالـ بفمسطيف كدولة
مراقب في األمـ المتحدة ذات مؤسسات قوية تتمتع بالشفافية

والمساءلة والرقابة.

وعمى تأثيره وانعكاساتو عمى البطالة والفقر وضعؼ االستثمار
والنمو االقتصادي.
ولقد جاء إنشاء معيد الحوكمة الفمسطيني ،كمؤسسة غير
حكومية ،انسجاماً مع ىذه التطورات السياسية واالقتصادية في
العالـ والمنطقة ،بحيث يشكؿ التزاماً عممياً بمبادئ الديمقراطية

والحكـ الصالح في المجتمع الفمسطيني .كما تستيدؼ رسالة
المعيد بشكؿ محدد العمؿ عمى تطوير مناخ استثمارٍي مو ٍ
ات
يسيـ في جذب االستثمارات األجنبية والمحمية ،ويعمؿ عمى تعزيز

القدرة التنافسية لممؤسسات الفمسطينية ،ويزيد مف مناعتيا في
مواجية التحديات الكبيرة التي تواجو االقتصاد الفمسطيني ،وفي

مقدمتيا اآلثار المدمرة لالحتالؿ اإلسرائيمي .وقد انعكس ذلؾ في
* رئيس مجمس إدارة معيد الحوكمة.
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الصفحة )(2

حوار مع مسؤول :
السيد ماهر المصري – رئيس هيئة سوق رأس المال*
يجري طاقم تحرير نشرة الحوكمة لقاءات مع بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية واألهلية ذات
العالقة بقضايا الحوكمة .ويسعد هيئة التحرير أن يكون معالي السيد ماهر المصري هو أول المسؤولين
الذين نستضيفوم
 كيف تقيم مدى التزام الشركات المدرجة باألحكام الواردة في

مدونة الحوكمة ،وما ىي في رأيك المشكالت التي تعيق
المزيد من االلتزام العممي بمبادىء الحوكمة في الشركات

المدرجة؟

تحتوي مدونة الحوكمة عمى قواعد إلزامية وأخرى اختيارية.
وتقوـ الييئات الرقابية ،كييئة سوؽ رأس الماؿ وسمطة النقد

لمعاميف المقبميف.
 ينص قانون األوراق المالية عمى إلزامية إدراج الشركات
المساىمة العامة في بورصة فمسطين .ما مدى تطبيق ىذه
المادة عمى ضوء التجربة العممية خالل األعوام السابقة،

وما ىي في رأيك األسباب التي تحول دون إدراج بعض

الشركات؟

ومراقب الشركات ،بمتابعة مدى التزاـ الشركات المساىمة

تطبيقاً لقانوف ىيئة سوؽ رأس الماؿ ،عممت الييئة بالتعاوف

المعموؿ بيا واألنظمة والتعميمات الصادرة عف ىذه الييئات

العديد مف الشركات المساىمة العامة في بورصة فمسطيف.

العامة بتطبيؽ القواعد اإللزامية التي وردت ضمف القوانيف

مع بورصة فمسطيف خالؿ السنوات الماضية عمى إدراج

والتي تتراوح بيف قواعد االفصاح والبيانات المالية ومواعيدىا

وقد تـ إدراج ثمانية شركات خالؿ العاميف الماضييف مما

ضمف صالحيات مراقب الشركات التي ال بد مف االرتقاء

عدد مف الشركات التي تتوفر فييا شروط اإلدراج ولكنيا لـ

اإللزامية مف قبؿ الشركات .وتبقى ىناؾ قواعد إلزامية تقع

ش ّكؿ قفزة ممحوظة في ىذا المجاؿ .ومع ذلؾ يبقى ىنالؾ

بمستوى تطبيقيا .بحيث تصؿ إلى االلتزاـ الكامؿ،

التخوؼ مف
تدرج حتى اآلف ألسباب مختمفة تتراوح بيف ّ
فقداف السيطرة عمى إدارة الشركة ،أو تدني أسعار أسيميا

يكوف عضواً فييا.

الشركة وبياناتيا المالية .وىناؾ شركات مساىمة عامة ال

وخصوصاً فيما يتعمؽ بعدد جمسات مجمس اإلدارة الواجب

عقدىا سنوياً وعدد مجالس اإلدارة المسموح لمشخص أف

بسبب الركود االقتصادي ،أو عدـ اإلنتياء مف إعادة ىيكمية

أما فيما يتعمؽ بالقواعد االختيارية لمحوكمة فال يزاؿ االلتزاـ

تتوفر لدييا شروط اإلدراج وبالتالي لف يتـ إدراجيا إلى حيف

بيا أقؿ مف المتوسط ،ويعود ذلؾ لعدة أسباب أىميا حداثة

مفيوـ الحوكمة في فمسطيف ،مقابؿ تج ّذر مفاىيـ وممارسات

تاريخية في إدارة الشركات تجعؿ مف الصعب إحداث انقالب

فوري لتغييرىا ،وبالتالي يتوجب إحداث ىذا التغيير تدريجياً

إستيفائيا لشروط اإلدراج.
 ىل ىنالك نظام لمحوافز أو العقوبات بيدف حث الشركات
عمى االلتزام بأحكام المدونة ،وىل ترون أن ىنالك ضرورة
لدمج بعض أو غالبية أحكام المدونة ضمن قانون الشركات

مف خالؿ برنامج التوعية ،واستخداـ المؤشرات العممية

الجديد؟

ضـ بعض القواعد االختيارية إلى القواعد اإللزامية .وتقع ىذه
ّ
الخطوات ضمف خطة عمؿ الييئة والمجنة الوطنية لمحوكمة

المدونة ،إال أنو يوجد ضمف خطة الييئة لتطبيؽ
بأحكاـ ّ

والعممية لقياس مدى االلتزاـ مف أجؿ تحسينو ومف خالؿ

ال يوجد حالياً نظاـ حوافز مطبؽ عمى الشركات التي تمتزـ
الحوكمة لمفترة القادمة نظاـ حوافز يرتكز أساساً عمى تطوير

جائزة النزاىة والحوكمة بالتعاوف مع مؤسسة أماف ،باإلضافة

* يعمؿ السيد ماىر المصري رئيساً لمجمس إدارة ىيئة سوؽ رأس

الماؿ منذ تأسيسيا في العاـ  ،3117وقد عمؿ سابقاً وزي اًر
لالقتصاد في السمطة الوطنية الفمسطينية لحوالي ( )9سنوات.
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إلى فعاليات أخرى تيدؼ إلى التنويو بالشركات التي تمتزـ

بقواعد مدونة الحوكمة االختيارية عمى وجو الخصوص .أما

بالنسبة لمعقوبات ،فإنيا تطبؽ عمى الشركات التي ال تمتزـ

الصفحة )(3

بقواعد الحوكمة اإللزامية ،وىناؾ نظاـ عقوبات بيذا

الخصوص أصدرتو الييئة سابقاً بعد موافقة مجمس الوزراء.

 ما رأيك في مستوى أداء المؤسسات الرقابية ذات العالقة
بحوكمة الشركات في فمسطين ،وماذا تقترح لتحسين

وفي سبيؿ تعزيز وتوسيع رقعة القواعد االلزامية ،فقد تـ إدراج

التنسيق بين ىذه الجيات؟

الجديدة التي ينتظر موافقة سيادة الرئيس عميو ،كما أف الييئة

خطوات كبيرة باتجاه وضع تعميمات الزامية تتوافؽ مع

العديد مف القواعد االختيارية ضمف مسودة قانوف الشركات

قامت المؤسسات الرقابية خالؿ العاميف الماضييف باتخاذ

بدأت بإدراج بعض القواعد االختيارية ضمف تعميماتيا

مبادىء الحوكمة لمقطاعات التي تشرؼ عمييا ،كما قامت

 ما رأيك في مستوى تطبيق الحوكمة في المنشآت العائمية،

القطاعات لتتوافؽ نصوصيا مع متطمبات الحوكمة .إال أف

اإللزامية.

باقتراح تعديالت عديدة عمى القوانيف الناظمة لعمؿ ىذه

وكيف يمكن تحفيز إدارات الشركات العائمية عمى تحديث

حيز التنفيذ حتى اآلف بانتظار
ىذه التعديالت لـ تدخؿ ّ
موافقة الجيات العميا عمييا.

بالنسبة لممنشآت العائمية فإف مستوى تطبيؽ قواعد الحوكمة

أما بالنسبة لمستوى أداء المؤسسات الرقابية في نطاؽ

طريقة إدارة ىذه المنشآت ،والتي تعتمد في إدارتيا غالباً عمى

التطبيقية لألسباب التي ذكرناىا سابقاً ،ويتعمؽ معظميا

خمط اإلدارة المالية فييا بيف الحسابات الخاصة والحسابات

بالنسبة لمستوى التحضير والتخطيط لبرامج تيدؼ إلى رفع

المنشآت العائمية واستم ارريتيا .ومف المثبت تاريخياً وبالتجربة

وتندرج ىذه البرامج ضمف خطة الييئة والمجنة الوطنية

الحوكمة فييا؟

فييا متدني حتى اآلف .ويعود ذلؾ إلى عدة اعتبارات أىميا
اعتبارات القرابة وليس عمى اعتبارات الكفاءة ،باإلضافة إلى

التجارية ،وضعؼ الوعي بمفيوـ الحوكمة وآثره عمى تطور

التعميمات االختيارية ،فإنو ال يزاؿ ضعيفاً مف الناحية
بمستوى تقبؿ وفيـ الشركات لثقافة الحوكمة وفوائدىا .أما

مستوى التطبيؽ لمبادىء الحوكمة االختيارية فيو جيد.

أف معظـ المنشآت العائمية التي تعتمد األساليب القديمة

لمحوكمة لمعاميف المقبميف ،وقد تـ التوافؽ عمى ىذه البرامج

بعد الجيؿ الثاني .وليذا السبب ،وحيث أف المنشآت العائمية

ومما ال شؾ فيو أف مستوى التنسيؽ وتبادؿ المعمومات بيف

العديد مف ورشات العمؿ مع ممثمي ىذه المنشآت لتوضيح

مستويات عالية تبشر بنجاح ىذه الجيود لالرتقاء بمستوى

والتقميدية في إدارتيا وال تتبع قواعد الحوكمة الحديثة تندثر

تش ّكؿ ركناً أساسياً في االقتصاد الفمسطيني ،فقد تـ عقد

المخاطر التي تواجييا في حاؿ استمرارىا في إدارة عممياتيا

بالصورة التقميدية ،وشرح الفوائد التي ستعود عمييا في حاؿ

مع المؤسسات الرقابية والجيات ذات العالقة كمؤسسة أماف.

جميع ىذه الييئات قد ارتفع خالؿ العاميف الماضييف إلى
تطبيؽ قواعد الحوكمة لتصبح بالمستوى المعموؿ بو عالمياً.

اتباعيا لقواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة .باإلضافة إلى ذلؾ،
ومف خالؿ ىذه الورشات فقد قامت الييئة بمشاركة جيات

أخرى ذات عالقة بحث بعض المنشآت العائمية كبيرة الحجـ
عمى التحوؿ إلى شركات مساىمة عامة ،وأوضحت اآلثار

اء مف الناحية اإلدارية أو
االيجابية التي ستنعكس عمييا سو ً
المالية.

آذار 3102

الصفحة )(4

الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
د .هشام عورتاني*
ط أر خالؿ السنوات األخيرة اىتماـ كبير بقضايا الحوكمة في

اء مف قبؿ المسؤوليف في المؤسسات
المجتمع الفمسطيني ،سو ً
الحكومية أو مف مؤسسات المجتمع المدني أو الشركات عمى
اختالؼ أنواعيا .ومف المؤكد بأف أحد األسباب الرئيسية لذلؾ ىو

تزايد الوعي لدى مختمؼ شرائح المجتمع الفمسطيني بضرورة

اء بعد أو
تعميؽ االلتزاـ بمبادىء الديمقراطية واالقتصاد الحر ،سو ً
قبؿ إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة .ولكف باإلضافة لذلؾ ىنالؾ
عمى ما يبدو قناعة متزايدة لدى غالبية الفمسطينييف بأىمية

الحوكمة في خمؽ بيئة استثمارية جاذبة ،وفي تعزيز القدرة

اء في األسواؽ المحمية أو االقميمية ،خاصة
التنافسية لمشركات ،سو ً
وأف السوؽ الفمسطيني مفتوح تمام ًا أماـ التجارة الدولية ،وبشكؿ
خاص إزاء الشركات االسرائيمية ،والتي تتمتع بقدرات تنافسية

مميزة.

أىداف الدراسة

قاـ معيد الحوكمة خالؿ العاـ  3123بدراسة ميدانية استيدفت

تقييـ أوضاع الحوكمة في الشركات المساىمة العامة ،خاصة تمؾ

مساىمة عامة مف أصؿ  57شركة مدرجة بالبورصة .كما أجريت
مقابالت مع ثالث شركات مساىمة عامة غير مدرجة في

البورصة ألسباب مختمفة.
وقد تتضمف العمؿ الميداني أيضاً إجراء مقابالت مع بعض
الخبراء والمسؤوليف في المؤسسات الرقابية ذات العالقة .كما

أجرى فريؽ البحث دراسة دقيقة لمتقارير السنوية التي نشرتيا

الشركات المعنية ،وكذلؾ لممعمومات المنشورة عمى المواقع
االلكترونية ليذه الشركات.

النتائج الرئيسية

يتضمف العرض التالي ممخصاً ألىـ النتائج التي تمخضت عف

ىذه الدراسة:

 -1اجتماعات الييئة العامة

يؤكد قانوف الشركات ومدونة الحوكمة عمى أف الييئة العامة

ىي المصدر األخير لمسمطات في الشركات ،وبالتالي

يفترض أف تتيح االجتماعات السنوية التي تعقدىا الفرصة

لممارسة األعضاء لحقوقيـ كمساىميف في الشركة.

المدرجة في بورصة فمسطيف .وتتضمف عممية التقييـ المحاور

ولضماف نجاح ىذه االجتماعات (العادية وغير العادية) فقد



مدى التزاـ الشركات باألحكاـ الرئيسية الواردة في مدونة

اإلجرائية .وفيما يمي النتائج التي تمخضت عنيا الدراسة



التعرؼ عمى المشكالت والعقبات التي تعيؽ التزاـ

الموضوع:



استكشاؼ األسباب التي تعيؽ بعض الشركات المساىمة

والمؤشرات الرئيسية التالية:

حوكمة الشركات الفمسطينية واألطر القانونية ذات العالقة.

الشركات بمبادىء الحوكمة.

العامة مف االدراج في بورصة فمسطيف ،رغـ أف ذلؾ

متطمب إلزامي بحكـ القانوف.

المنيجية

تستند ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي لمقابالت أجريت مع الرؤساء

التنفيذييف أو أعضاء مجمس اإلدارة أو المدراء العاميف في

الشركات التي شممتيا الدراسة .وقد استخدـ لغرض ىذه المقابالت

استبانة ) (Questionnaireتتضمف مؤشرات التقييـ الرئيسية،

والتي تستند لمدونة الحوكمة وقانوف الشركات والتشريعات األخرى

تضمنت المدونة العديد مف األحكاـ المتعمقة ببعض القضايا

بالنسبة لعدد مف المؤشرات األساسية المتعمقة بيذا



ىنالؾ التزاـ شبو تاـ (بنسبة تتراوح مف )%:6 – :1
مف قبؿ الشركات باألحكاـ المتعمقة باجتماعات الييئة

العامة ،مثؿ :إعداد جدوؿ أعماؿ تفصيمي ،توجيو

الدعوة قبؿ أسبوعيف مف موعد االجتماع ،السماح
لممساىميف بإضافة بنود عمى جدوؿ األعماؿ المرسؿ

بالدعوة ،إرساؿ التقارير السنوية لممساىميف قبؿ

االجتماع ،عقد االجتماع في موعده القانوني (خالؿ

أربع أشير بعد انتياء السنة المالية) ،وضع أنظمة
الشركة الداخمية في متناوؿ المساىميف ،توفير الفرصة

لممساىميف لمتعبير عف آرائيـ بحرية خالؿ االجتماع.

ذات العالقة .وقد تـ إجراء المقابالت مع المسؤوليف في  44شركة

* مدير عاـ معيد الحوكمة الفمسطيني ،أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية (سابقاً)

آذار 3102

الصفحة )(5



ىنالؾ التزاـ كامؿ (بنسبة  %211مف الشركات) بوجود

ال يقيـ رؤساء مجالس اإلدارة في  %46مف الشركات



نصاب في اجتماع الييئة العامة بالقياس لعدد األسيـ

المبحوثة في فمسطيف.

الممثمة باألعضاء الحاضريف .ولكف لوحظ بأف ىنالؾ



المساىميف الحاضريف ،حيث أف أكثر مف ثمثي



مشكمة كبيرة مف حيث النصاب بالقياس مع عدد

الشركات تعقد اجتماعاتيا بحضور يقؿ عف  %51مف

ال يوجد في أي مف الشركات تعميمات خطية أو أنظمة
تحوؿ دوف تضارب المصالح ألعضاء المجمس.
لـ يتـ في أي مف الشركات المبحوثة إجراء تقييـ

اء مف قبؿ جية خارجية أو
ألعضاء مجمس اإلدارة ،سو ً
مف خالؿ مجمس اإلدارة نفسو.

المساىميف .ويفسر األعضاء المتغيبوف عدـ حضورىـ
بوجود قناعة لدييـ بأف ال تأثير حقيقي ليـ في عمميات

وضع السياسات واتخاذ الق اررات المتعمقة بشركاتيـ .وقد

أكد عمى ىذه المالحظة أيضاً غالبية الخبراء المذيف
أجريت معيـ مقابالت في إطار ىذه الدراسة.



تمجأ الغالبية العظمى مف الشركات لمتصويت مف خالؿ

رفع األيدي وليس باالقتراع السري ،عمماً بأنو قد ينجـ
عف ذلؾ ممارسة ضغوط معنوية كبيرة خالؿ عممية

التصويت.
 -3مجمس اإلدارة

استحوذت األحكاـ المتعمقة بمجمس اإلدارة عمى النصيب

تبيف المؤشرات المذكورة أعاله بأف ىناؾ ضعفاً كبي اًر في
التزاـ الشركات المبحوثة باألحكاـ المتعمقة بمجمس اإلدارة،

وأف ذلؾ ناجـ بالدرجة األولى عف سيطرة عدد قميؿ مف

كبار المساىميف عمى مقاليد األمور في الشركة .ونظ اًر ألف
معظـ مبادىء الحوكمة الخاصة بمجمس اإلدارة لـ ترد في

قانوف الشركات ،عمماً بأنيا مذكورة في المدونة ،لذا فإف

غالبية الشركات ال تجد نفسيا مضطرة لاللتزاـ بيذه
المبادىء.
 -2التدقيق

األكبر (حوالي الثمث) مف مدونة الحوكمة .وفيما يمي النتائج

اء بخصوص الجوانب المالية أو غير
يعد التدقيؽ ،سو ً
المالية ،أحد الركائز األساسية لحوكمة الشركات .وتفترض

تتـ عممية انتخاب أعضاء المجمس في اجتماعات

لجنة التدقيؽ المنبثقة عف مجمس اإلدارة ،والمدقؽ الداخمي،

كبار المساىميف وليس مف خالؿ التصويت مف قبؿ

يتبيف مف نتائج الدراسة ما يمي:

التي تتعمؽ بأىـ المؤشرات المتعمقة بمجمس اإلدارة:


الييئة العامة في الغالب مف خالؿ التوافؽ المسبؽ بيف




المدونة وجود ثالث أجساـ عاممة في ىذا المجاؿ ،وىي

والمدقؽ الخارجي.

أعضاء الييئة العامة.



التزمت غالبية الشركات ( )%78بعقد ستة اجتماعات



لممجمس أو أكثر ،وفقاً لمقانوف والمدونة.





الشركات المبحوثة.



عف نشاطاتيـ عند الضرورة.

ال يوجد في الغالبية العظمى مف الشركات ()%99



تمتزـ  %:5مف الشركات بتعييف المدقؽ الخارجي مف

إدارتيا (.)%93



تمتزـ  %93مف الشركات بأف ال تتجاوز فترة عمؿ

ممثالً لصغار المساىميف أو عضواً مستقالً في مجالس



يقوـ حوالي  %63مف المدققيف الداخمييف بتقديـ تقرير
سنوي عف نشاطاتيـ ،أما الباقوف فإنيـ يعدوف تقارير

حوالي ثمثي الشركات (خالفاً ألحكاـ المدونة).


تـ تعييف المدقؽ الداخمي مف قبؿ مجمس اإلدارة في
حيف أف تعيينو تـ مف قبؿ مدير الشركة في %39

يشاركوف في العضوية في أكثر مف ثالث شركات
تجاوزت عدد فترات العضوية ثالث دورات متتالية في

يوجد مدقؽ داخمي في  %83مف الشركات.

 %79مف الشركات التي يوجد فييا مدقؽ داخمي ،في

ىنالؾ ما ال يقؿ عف أربع أعضاء مجمس إدارة
مساىمة عامة ،خالفاً ألحكاـ القانوف.

ىنالؾ لجنة تدقيؽ في  %58مف الشركات المبحوثة.

يشغؿ رئيس مجمس اإلدارة منصب المدير العاـ لمشركة

في  %47مف الشركات المبحوثة.

آذار 3102

قبؿ الييئة العامة وبتوصية مف مجمس اإلدارة.

المدقؽ أربع سنوات متتالية.

الصفحة )(6

ثالث شركات ،أي أقؿ مف  %21مف مجموع

يتضح مف النتائج السالفة الذكر بأف الشركات المساىمة
العامة تعاني مف قصورات جوىرية في مجاؿ التدقيؽ،

خاصة بالنسبة لما يتعمؽ بمجنة التدقيؽ أو المدقؽ الداخمي.
 -4االفصاح والشفافية

الشركات التي شممتيا الدراسة.
 -5اإلدارة التنفيذية والشؤون اإلدارية

أكدت مدونة الحوكمة عمى أىمية التزاـ الشركات بتطبيؽ

إف التزاـ الشركات بمتطمبات االفصاح والشفافية ،بحسب ما

قانوف العمؿ وصياغة الموائح واألنظمة الداخمية التي تنظـ

الحوكمة الجيدة .وينطبؽ ذلؾ بشكؿ خاص عمى الشركات

شفافة لمتعييف والترقيو والعقاب .ويبدو بأف الغالبية العظمى

ىي محددة في األطر التشريعية ،ىو أحد أىـ مقومات
المساىمة العامة ،حيث أف االفصاح يحد مف فرص الفساد

والشائعات المضممة.
لقد تضمنت الدراسة مؤشرات عديدة لقياس مستوى االفصاح

عالقاتيا مع العامميف فييا ،وذلؾ مف خالؿ وضع معايير
مف الشركات تمتزـ بمبادىء الحوكمة بيذا الخصوص ،كما

ىو واضح مف النتائج التالية:


الرئيس التنفيذي وتحديد راتبو بقرار مف مجمس اإلدارة

والشفافية في الشركات المبحوثة ،وكانت النتائج عمى النحو

وليس مف قبؿ رئيس المجمس بشكؿ منفرد .ولكف

التالي:


اشتكى العديد مف المسؤوليف الذيف تمت مقابمتيـ مف

تفصح الغالبية العظمى مف الشركات (أكثر مف

التأثير الكبير الذي يمارسو رؤساء مجالس اإلدارة في

 )%:1عف حصص أعضاء مجمس اإلدارة وأقاربيـ

تعييف أو إقالة كبار الموظفيف.

بالنسبة لما يممكونو مف األسيـ ،وتقدـ جميعيا
التقارير المالية المطموبة لبورصة فمسطيف ضمف



المواعيد المحددة ،كما أنيا تمتزـ بالقواعد واألنظمة

االلتزاـ ىو التخوؼ مف العقوبات التي يمكف أف

الشركات (.)%93


في الشركة ،إال أف النصؼ اآلخر مف الشركات ال

الشركات المخالفة.

ىيئة سوؽ رأس الماؿ بخصوص محتويات ىذه
التقارير ،حيث أنيا ال تنشر ىذه التقارير قبؿ

الحصوؿ عمى موافقة الييئة.


تفتقر التقارير السنوية التي تعدىا كثير مف الشركات

(حوالي  %61منيا) ألية بيانات تتعمؽ بمحاضر
اجتماعات مجمس اإلدارة وبمدى االمتثاؿ لمقوانيف

واألنظمة السائدة ،وال تتعرض لما جاء في التقارير
التي تعدىا لجاف التدقيؽ ودوائر التدقيؽ الداخمي.


يمجأ ألية وسيمة موضوعية لتقييـ أداء كبار

تنشر جميع الشركات تقارير سنوية عف نشاطاتيا

وأوضاعيا ،وتمتزـ بالمالحظات والتعميمات الواردة مف

تقوـ مجالس اإلدارة في حوالي نصؼ الشركات

المبحوثة بتقييـ أداء الرئيس التنفيذي وكبار الموظفيف

تفرضيا ىيئة سوؽ رأس الماؿ وبورصة فمسطيف عمى


كما أف ىنالؾ وضوح في المياـ ونطاؽ العمؿ
بالنسبة لمرئيس التنفيذي في الغالبية العظمى مف

السائدة في ما يتعمؽ بالكشؼ عف المعمومات

الجوىرية .ومف الواضح بأف السبب الرئيسي ليذا

يتـ في جميع الشركات التي شممتيا الدراسة تعييف

الموظفيف.


يستدؿ مف اجابات الغالبية العظمى مف األشخاص
الذيف تمت مقابمتيـ بأف ىنالؾ انخفاض ممحوظ في

مستوى الواسطة والمحسوبية في عمميات توظيؼ
كبار الموظفيف.
 -6اإلدراج في البورصة
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شركة ،منيا  57شركة مدرجة في بورصة فمسطيف .ولقد
تبيف مف المقابالت التي أجريت مع المسؤوليف والخبراء بأف

ىنالؾ أسباباً جوىرية لعدـ إدراج بعض الشركات المساىمة

تفصح جميع الشركات المدرجة في تقاريرىا السنوية

العامة ،بالرغـ مف أف ذلؾ إلزامي بحكـ القانوف .ويبدو بأف

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذييف .إال

عمى تمبية متطمبات اإلدراج بحسب تعميمات ىيئة سوؽ

بشكؿ تفصيمي (لكؿ شخص عمى حده) ال يتجاوز

اإلدراج ولكنيا ال ترغب في ذلؾ أو تماطؿ في تقديـ طمب

بشكؿ إجمالي عف المكافئات والرواتب التي يتقاضاىا

أحد األسباب الرئيسية لذلؾ ىو عدـ قدرة بعض الشركات

أف عدد الشركات التي تفصح عف ىذه المعمومات

رأس الماؿ .إال أف ىنالؾ عدة شركات مستوفية لشروط
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اإلدراج .ويبدو أف السبب الرئيسي لذلؾ ىو تخوؼ المالكيف

لقد أظيرت ىذه الدراسة بأف تقدماً كبي اًر قد ط أر بالنسبة لمدى

يعتبرونو "شركاتيـ" ،رغـ أنيا مسجمة كشركات مساىمة

ومتطمبات الحوكمة .ولكف مف الواضح بأنو ال يزاؿ ىنالؾ

الرئيسييف في تمؾ الشركات مف فقدانيـ السيطرة عمى ما

اىتماـ والتزاـ المسؤوليف في الشركات المساىمة العامة بمبادىء

عامة .كما اشتكى بعض قيادات الشركات مف االنعكاسات

قصورات جوىرية في مدى االلتزاـ الفعمي بالمبادىء الرئيسية

المؤسسات الحكومية الرقابية ذات العالقة بالشركات

المدونة ال ترقى لمستوى االلزاـ .لذلؾ فإف التوصية األىـ بيذا

المحتممة عمى "شركاتيـ" بسبب ما يعتبرونو ضعؼ في أداء

المساىمة العامة.

لمحوكمة .ويبدو أف المشكمة األساسية ليذا القصور ىي أف أحكاـ
الخصوص ىي محاولة دمج أحكاـ المدونة ،خاصة تمؾ التي

تعتبر أساسية بالنسبة لمفيوـ الحوكمة ،في األطر القانونية

الفمسطينية ،واال فإنيا ستظؿ لفترة طويمة مجرد واجية جميمة

لمعالقات العامة ،تخفي ورائيا الكثير مف المخالفات الجوىرية

لمبادىء الحوكمة.
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الجمع بين رئاسة مجلس اإلدارة ومنصب المدير العام
ماذا يقول الخبراء؟
ىناؾ أىمية كبرى لمجمس اإلدارة في شركة المساىمة العامة،
حيث أف مجمس اإلدارة ىو الذي يحافظ عمى الشركة وتطورىا

ونموىا كما يحفاظ عمى حقوؽ المساىميف وحقوؽ المتعامميف مع

الشركة .ويتحدد نجاح أو فشؿ أي شركة بمستوى أداء مجمس

األستاذ نظام أيوب – مراقب الشركات
في وزارة االقتصاد الوطني

إدارتيا .لذا فإف مدونة الحوكمة تتضمف كثي اًر مف األحكاـ (نحو
ثمث بنود المدونة) التي تستيدؼ ضماف التزاـ مجمس اإلدارة

شيد العالـ خالؿ األعواـ العشر الماضية انييارات لبعض

بالمعايير القانونية والتنظيمية واألخالقية التي تؤثر عمى أداء

الشركات الكبرى في العديد مف البمداف ،مما ترؾ مضاعفات سمبية

لقد تعرضت مدونة الحوكمة لظاىرة الجمع بيف عضوية مجمس

األمريكية وبعض الدوؿ األوروبية .وبالطبع فقد كاف ىنالؾ الكثير

أال يمارس رئيس المجمس أو أي عضو فيو مياـ تنفيذية في

حدثت ،ولكف كاف مف الواضح بأف أحد أىـ األسباب ىو الجمع

وتوزيع الصالحيات والمسؤوليات بدالً مف تركيزىا في يد شخص

لقد أثبتت التجربة العممية مرة بعد أخرى بأف الجمع بيف ىذيف

المجمس أف يحاسب نفسو".

الرقابة عمى اإلدارة التنفيذية ،ويؤدي بالتالي إلى االرباؾ الممحوظ

المجمس وعمى مصالح المساىميف وأصحاب العالقة اآلخريف.
اإلدارة واإلدارة التنفيذية في أحد بنودىا حيث نصت بأنو" :يحبذ

الشركة ،أو يوحي بذلؾ ،وذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى االستقاللية

بالغة عمى االقتصاد العالمي ،خاصة في الواليات المتحدة
مف األسباب والعوامؿ التي أدت في النياية لالنييارات التي

بيف منصبي رئاسة مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لمشركة.

واحد ،وكذلؾ ألغراض المحاسبة والمساءلة ،إذ يتعذر عمى رئيس

المنصبيف يميد الطريؽ أماـ حدوث خمؿ جوىري في مستوى

ولكف مف الناحية األخرى فإف قانوف الشركات رقـ  23لسنة

في العمؿ .ولقد كاف ذلؾ ىو أحد األسباب الرئيسية التي دفعت

 2:75الساري في الضفة الغربية يجيز الجمع بيف رئاسة المجمس

فريؽ الحوكمة الذي أنيط بو إعداد المدونة لوضع مادة تنص

نصت المادة  238عمى ما يمي )2(" :يجوز أف يقوـ رئيس

اآلليات المتبعة في إعادة ىيكمية الشركات المتعثرة ىو الفصؿ بيف

بوظيفة مدير عاـ الشركة أو نائب المدير العاـ أو مساعد المدير

ال يشغؿ رئيس مجمس اإلدارة ،وىو في األغمب المساىـ األكبر

(أو لعضو مجمس اإلدارة) ومنصب المدير العاـ لمشركة ،حيث

بوضوح عمى أفضمية الفصؿ بيف المنصبيف .بؿ إف مف أىـ

مجمس إدارة الشركة المساىمة العامة أو أي عضو آخر فيو

رأس الماؿ واإلدارة .وبالطبع فإف أوؿ تطبيؽ عممي لذلؾ ىو أف

بقرار مف مجمس اإلدارة بأكثرية ثمثي أعضائو )3( .وال يجوز

في الشركة ،منصب المدير العاـ في نفس الشركة.

ألعضاء مجمس اإلدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في

ونحف في فمسطيف لدينا أمثمة عممية كثيرة تعزز االستنتاجات

الشركة عمى جواز ذلؾ .ويحدد مجمس اإلدارة بأغمبية عمى األقؿ

العديد مف األمثمة عمى شركات متعثرة كاف يقؼ عمى رأس مجمس

وانطالقاً مف تصور معيد الحوكمة لدور مجمس اإلدارة فقد

حالياً ال يمانع في ذلؾ ،فإننا ال نممؾ سوى إسداء النصائح

في ىذا الموضوع ،وكانت وجية نظرىـ كما يمي:

قانوف الشركات الجديد يضع حداً ليذه الظاىرة مف خالؿ وضع

الشركة خالؼ ما ورد في الفقرة ( )2أعاله إال إذا نص نظاـ

والتوجيات السالفة الذكر .ولدينا في مديرية الرقابة عمى الشركات

مقدار األجر أو التعويض".

إدارتيا مدراؤىا العاموف .ونظ اًر إلى أف قانوف الشركات المطبؽ

استطمع أراء بعض الخب ارء االقتصادييف والقانونييف في فمسطيف

واإلرشادات لممسؤوليف في ىذه الشركات .ولكننا نتطمع ألف نرى
مادة صريحة تمنع الجمع بيف المنصبيف ،عمى األقؿ في الشركات

المساىمة العامة.
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د .عبدالرؤوف السناوي – أستاذ مساعد
في كلية الحقوق  -جامعة القدس
تُثير موضوعات إدارة شركة المساىمة العامة بشكؿ عاـ ،والجمع
بيف منصبي رئيس مجمس االدارة والمدير العاـ في شركة

يجمع الشخص بيف رئاسة مجمس اإلدارة والقياـ بأعماؿ العضو
المنتدب (رئيس مجمس االدارة/المدير العاـ) في آف واحد.
ولمتعرؼ عمى أىمية ومخاطر الجمع بيف المنصبيف فقد قمنا

بدراسة وصفية تحميمية؛ اعتمدنا فييا عمى ثالثة متغيرات ىي حجـ

وتكويف مجمس اإلدارة ،والجمع بيف الممكية واإلدارة ،وىيكؿ رأس

الماؿ .وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة ،والتي أجريت عمى 39

شركة مساىمة عامة خالؿ الفترة  ،3119-3116بأف الشركات

المساىمة عمى وجو الخصوص ،اىتماـ الباحثيف وتدفعيـ إلى

الممموكة ممكية عائمية تعتمد نموذج الجمع بيف منصبي رئيس

اإلدارة/المدير العاـ ىي أحدى الجوانب القانونية اليامة التي لـ

ايجابي كبير عمى األداء المالي لمشركة .ويعود ذلؾ لمحقيقة

يفرض تناوؿ ىذه الظاىرة في ظؿ قانوف الشركات رقـ  23لسنة

وجودىا في شكؿ شركة مساىمة عامة .كما ينعكس النجاح في

نجاعة ومالئمة الزدىار الشركات المساىمة ،سواء تمؾ التي تجيز

تنمية مقدرات العائمة المادية واالرتقاء باسـ العائمة وقوتيا

البحث في جوانبيا القانونية المختمفة .ولعؿ ظاىرة رئيس مجمس

مجمس االدارة والمدير العاـ .وقد أظيرت الدراسة بأف لمجمع أثر

يسمط عمييا الضوء في الدراسات القانونية المعمقة السابقة ،مما

الواضحة وىي الطابع العائمي لكثير مف الشركات المساىمة ،رغـ

 2:75المطبؽ في الضفة الغربية ،وذلؾ بيدؼ تحديد أكثر النظـ

الجمع كأثر لحرص المدير العاـ/الرئيس صاحب المشروع ،عمى

الجمع بيف المنصبيف أو الفصؿ بينيما.

االقتصادية واالجتماعية.

ولمتعرؼ عمى الدور الفريد لعضو مجمس اإلدارة/المدير العاـ فإنو

وعمى العكس مف ذلؾ ،فقد تبيف أف الشركات المدرجة التي تعتمد

العاـ (التنفيذي) مف جية أخرى ،حيث أف األوؿ يختص برسـ

عمى أداء الشركة المالي .وقد يعود ذلؾ إلى كوف المدير العاـ

لممشروع االقتصادي الذي تقوـ عميو الشركة .ومف ىنا يتبيف لنا

إلى بقية الحوافز النفسية واالجتماعية التي تحفزه عمى بذؿ المزيد

يمزـ تحديد مياـ عضو مجمس االدارة مف جية ،ومياـ المدير

السياسة العامة لمشركة ،بينما يتولى الثاني أعباء اإلدارة اليومية

أف تسيير نشاط الشركة يحكمو نوعاف مف الق اررات ،ق اررات تحدد

استراتيجية العمؿ والخطط المستقبمية لإلنتاج والعمالة بما يساىـ

في توجيو نشاط الشركة ،وىذه الق اررات يختص بيا مجمس اإلدارة،

وق اررات متعمقة باإلدارة اليومية وىي مسئولية المدير العاـ.
إف طبيعة عمؿ وحجـ الشركة المساىمة يتطمب اتخاذ أسموب

جماعي لإلدارة بحيث تتخذ الق اررات المتعمقة بإدارة الشركة مف

عمى نموذج الفصؿ بيف الممكية واإلدارة ليس لدييا تأثير جمي
مجرد موظؼ يعمؿ براتب شيري يتناسب مع منصبو ،دوف التطمع

مف الجيد في تنمية موارد الشركة.
ولكف رغـ أىمية النتائج سالفة الذكر ،إال أف عمينا أف نتذكر بأف

الجمع بيف منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير العاـ بيد شخص

اء بالنسبة
واحد يمنحو سمطات واسعة النطاؽ وبالغة األىمية ،سو ً
لو أو بالنسبة لمغير ممف يتعامموف مع الشركة .وال يخفى بأف
تركيز السمطات بيد شخص واحد قد يؤدي إلى زيادة تعارض

خالؿ أجيزة إدارية وليس مف خالؿ أفراد .ومع ذلؾ ىناؾ مف

المصالح ،ويميّد لظيور بعض أشكاؿ الفساد .كما أف الجمع بيف
المنصبيف قد يحد كثي اًر مف دور مجمس االدارة في الرقابة

ىناؾ مف األعماؿ التي تتطمب السرعة وال تحتمؿ انعقاد جياز

الصعب عمى المجمس أف يراقب ويشرؼ عمى أعماؿ رئيسو.

األعماؿ ،وباألخص األعماؿ التنفيذية ،ما ال يحتمؿ سوى التدخؿ

الفردي ،كالتوقيع عمى الفواتير أو عمى األوراؽ التجارية .كما أف
إداري التخاذ قرار بشأنيا ،فيمزـ أف تعطي سمطة اتخاذ مثؿ ىذا

واإلشراؼ عمى أعماؿ رئيس مجمس االدارة/المدير العاـ ،إذ مف

القرار ألحد األفراد.
وبالرجوع إلى قانوف الشركات لسنة  2:75نجد بأف الم ّشرع قد
سمح بموجب المادة ( )238لرئيس مجمس اإلدارة أف يقوـ بأعماؿ

المدير العاـ .وال يختمؼ ىذا الحكـ عما ورد في المادة ( )96مف
قانوف الشركات المصري رقـ  26:لسنة  ،2:92والذي أجاز أف
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األستاذة نيفين أبوعيد – المستشارة
القانونية لويئة سوق رأس المال (سابقا)

نأمؿ بأف يش ّكؿ نقمة نوعية مف حيث التزامو بمبادىء الحوكمة

الرشيدة ،بما فييا حظر الجمع بيف منصب رئاسة مجمس اإلدارة

ومنصب المدير العاـ .وال شؾ بأف ذلؾ ىو خطوة ىامة مف أجؿ
النيوض بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز الشفافية وتحسيف المناخ

االستثماري في فمسطيف.
حرصت التشريعات الحديثة عمى الفصؿ بيف السمطات وتحديد

الصالحيات وااللتزاـ بالشفافية .وقد تجمى ذلؾ في جميع

اء تمؾ المرتبطة بالشأف السياسي أو االقتصادي.
القطاعات ،سو ً
وقد كاف الفصؿ ما بيف اإلدارة التنفيذية لمشركة ،ممثمة بالمدير

العاـ ،ومجمس إدارة الشركاة ىو أحد أىـ التجميات العممية ليذا

الفصؿ .فقد أنيط بمجمس اإلدارة وضع السياسات ومراقبة حسف

األداء .في حيف أنيط بالمدير العاـ ،بصفتو رأس السمطة التنفيذية،

ميمة تنفيذ السياسات والخطط التي يقرىا مجمس اإلدارة .ولقد
أثبتت التجربة العممية في دوؿ العالـ المتقدمة والنامية عمى حد
سواء األىمية األكيدة ليذا الفصؿ ،وما لو مف آثار ايجابية عمى

أداء الشركات.
وكما ىو الحاؿ في العديد مف بمداف العالـ ،فإف غالبية الشركات

تكوف في بدايتيا ذات صبغة عائمية ،وبمرور الوقت يتطور

اء خاصة أو عامة .وبالتالي
بعضيا لتصبح شركات مساىمة ،سو ً
فقد أصبح مف متطمبات الحوكمة الرئيسية تحديد الجية التي تضع
السياسات العامة لمشركة وتقوـ بتقييـ األداء ،وكذلؾ تحديد الجية

المنفذة ليذه السياسات ،حيث أف ذلؾ متطمب أساسي لمعالجة

القصورات وتعزيز فرص النجاح .وعمى العكس مف ذلؾ ،فإف
الجمع بيف الصالحيات الرقابية والتنفيذية سيؤدي عمى األغمب
إلى ضعؼ في مستوى الشفافية وفي فاعمية الرقابة ،وسيؤدي في

النياية إلى تعثر الشركات.

وماذا يقول معود الحوكمة؟
يتضح مف المداخالت التي جاءت في ىذا المقاؿ بأف ىنالؾ ما
يشبو اإلجماع بالنسبة لضرورة الفصؿ بيف وظيفة المدير العاـ

ومنصب رئيس مجمس اإلدارة ،وذلؾ ألف الجمع بيف المنصبيف

يمس بشكؿ خطير بالمياـ الرقابية لممجمس .ويبدو واضحاً بأف

مدونة الحوكمة الفمسطينية تميؿ أيضاً إلى ىذا التوجو ،بؿ وتتطمع

إلى أف يتـ إدخاؿ نص صريح بيذا الخصوص في قانوف

الشركات الجديد .ولكف ىنالؾ مف الناحية األخرى مف ال يزاؿ يرى

أف لمجمع بيف المنصبيف أسباباً ومبررات جوىرية ال يمكف إغفاليا،

وتبرر في رأييـ الجمع بيف المنصبيف ،وىو ما نراه مطبقاً في كثير

مف البمداف.

اء كاف القانوف الفمسطيني يسمح أو يمنع الجمع بيف منصبي
وسو ً
رئيس مجمس اإلدارة والمدير العاـ في الشركة ،فإف ىنالؾ ضرورة
ممحة ألف يتـ تفعيؿ اآلليات الرقابية التي نصت عمييا مدونة

الحوكمة ،وأىميا المجاف المتخصصة المنبثقة عف المجمس ،مثؿ
لجنة الحوكمة ولجنة التدقيؽ .كما يفترض أف تمارس الجيات
الرقابية الرسمية ،وبالتحديد ىيئة سوؽ رأس الماؿ ومراقب

الشركات وبورصة فمسطيف ،دو اًر أكثر فاعمية في الرقابة عمى
الشركات المدرجة ،خاصة تمؾ التي تجمع بيف المنصبيف.

اء في
ومع األسؼ فإف التشريعات المعموؿ بيا في فمسطيف ،سو ً
الضفة الغربية أو قطاع غزة ،ىي تشريعات أردنية أو مصرية
قديمة جداً ،وبالتالي فيي تسمح بالجمع بيف منصبي رئاسة مجمس

اإلدارة والمدير العاـ لمشركة .ومف الجدير بالذكر أف تغييرات
جوىرية قد أدخمت عمى القوانيف االقتصادية في كؿ مف األردف

ومصر ،ولكف لـ تتمكف السمطات التشريعية في فمسطيف حتى
اآلف مف سف قانوف شركات حديث وموحد ،تشمؿ أحكامو قواعد

الحوكمة ،ويمنع االنحراؼ والتجاوزات في إدارة الشركات ،ويحوؿ

دوف تضارب المصالح لدى صانعي القرار فييا.
لقد قاـ فريؽ مف الخبراء القانونييف واالقتصادييف في الجيات

الفمسطينية ذات العالقة بوضع مشروع قانوف جديد لمشركات،
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قانون الشركات – متطلبات التحديث
في مجال الحوكمة
السيد محمد خليفة
ظمت القضايا المتعمقة بحوكمة الشركات في فمسطيف خاضعة

لمجموعة مف األطر التشريعية التي تـ إقرارىا إباف العيد األردني

وفترة االحتالؿ اإلسرائيمي .وكاف أىـ ىذه األطر (في الضفة

الغربية) ىو قانوف الشركات األردني رقـ  23لسنة  2:75وقانوف
الشركات الفمسطيني رقـ ( )29لسنة ( 2:39في قطاع غزة).

ونظ اًر لقدـ ىذه القوانيف وعدـ تناسبيا مع الظروؼ المستجدة في

آليات عمؿ المنشآت االقتصادية المعاصرة فقد أصبح واضحاً

بأنيا تشكؿ عائقاً أماـ خمؽ مناخ استثماري جاذب تسوده رزمة

مف األطر التشريعية الحديثة التي تشكؿ حاف اًز لتعزيز القدرات
التنافسية لممنشآت االقتصادية الفمسطينية ،خاصة وأف فمسطيف

ستظؿ ممتزمة بأحكاـ مبادئ االقتصاد الحر .وبالتالي فإف عمى

منشآتيا االقتصادية مواجية المنشآت المنافسة في بمداف مجاورة

ليا تاريخ عريؽ في العمؿ االقتصادي.
وكخطوة أولى بيذا االتجاه فقد قامت ىيئة سوؽ رأس الماؿ
الفمسطينية بمبادرة ىدفت إلى وضع مدونة خاصة بحوكمة

الشركات المساىمة العامة .وقد شكمت ليذا الغرض فريقاً فنياً يمثؿ

بعض المؤسسات ذات العالقة .وبالفعؿ ،فقد تـ إقرار ىذه المدونة
مف قبؿ مجمس الوزراء الفمسطيني في تشريف الثاني ،311:

وأصبحت منذ ذلؾ التاريخ ىي اإلطار المرجعي لقياس مدى التزاـ
الشركات الفمسطينية بمبادئ الحوكمة.
وكما ىو معروؼ ،فقد قامت الييئة وبعض مؤسسات المجتمع

المدني المتخصصة ،مثؿ معيد الحوكمة ومؤسسة أماف ،بجيود

مكثفة خالؿ السنوات الماضية لنشر ثقافة الحوكمة والدعوة لتعميؽ

االلتزاـ بمبادئيا .وال شؾ بأف تقدماً ممموساً قد حدث في بعض

الجوانب ،خاصة بالنسبة لمدى انتشار الوعي بثقافة الحوكمة

وأىمية تطبيقيا .ولكف مف ناحية أخرى فإف ىنالؾ شواىد

ومؤشرات كثيرة ،تتضمنيا التقارير والمعطيات التي تجمعيا ىيئة
سوؽ رأس الماؿ وبورصة فمسطيف ،والتي تدؿ عمى ضعؼ

االلتزاـ الفعمي مف قبؿ الشركات الفمسطينية بكثير مف أحكاـ

المدونة ،حتى بالنسبة لبعض األحكاـ األساسية الواردة فييا .ويبدو
أف السبب الرئيس الذي أمكف الشركات مف ارتكاب مخالفات كيذه
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ىو أف ممارساتيا ظمت ممتزمة بشكؿ أو بآخر بأحكاـ األطر

التشريعية القائمة ،بالرغـ مف أف بعضيا يخالؼ ما جاء في أحكاـ

المدونة.
وقد عمؿ المسؤولوف في السمطة الوطنية الفمسطينية ،وخاصة في

و ازرة االقتصاد الوطني ،عمى إعداد قوانيف حديثة تتعمؽ بالشأف

االقتصادي والمالي ،مثؿ قانوف األوراؽ المالية وقانوف التأميف

وقانوف المصارؼ وغيرىا .ولكف أحد أىـ القوانيف المتعمقة بحوكمة
الشركات ،وىو قانوف الشركات لسنة  ،2:75ظؿ ساري المفعوؿ

ولـ يتـ استبدالو بقانوف جديد .ولقد دفع ذلؾ المسؤوليف في السمطة
الوطنية إلعداد مشروع قانوف جديد يمبي االحتياجات المستجدة،

بما فييا تمؾ المتعمقة بمبادئ الحوكمة .وقد تـ إعداد أكثر مف
مسودة لمقانوف المقترح ،ولكف يبدو أف قضايا الحوكمة لـ تحتؿ

مكانة مناسبة في أي مف ىذه المسودات .وقد ال يكوف مف
الضروري أف يتضمف قانوف الشركات جميع مبادئ الحوكمة ،إال

أف ىنالؾ مبر ارت قوية ألف ينص القانوف عمى عدد مف األحكاـ
الرئيسة في المدونة .وكخطوة في ىذا االتجاه فإف معيد الحوكمة

يقترح أف يتضمف قانوف الشركات الجديد األحكاـ التالية:

- 1حق جميع المساىمين في الترشح لعضوية مجمس اإلدارة

يتعارض مشروع القانوف مع ىذا المبدأ؛ حيث اشترط القانوف

تممؾ المساىـ لعدد معيف مف األسيـ يحدده النظاـ الداخمي

لمشركة .كما تسقط عضويتو في مجمس اإلدارة إذا نقص

عدد أسيمو عما ىو محدد .ولذلؾ يجدر تعديؿ المشروع
حتى ينسجـ مع ىذا المبدأ ،ألف إتاحة المجاؿ أماـ جميع

المساىميف لمترشح لمجمس اإلدارة يعمؿ عمى ضخ دماء

جديدة لممجمس ،ويحد مف تركز السمطة في أيدي فئة قميمة
مف المساىميف ،ويساعد عمى حفظ حقوؽ صغار المساىميف

في الشركة.

- 3وضع نظام مكتوب لتجنب تضارب المصالح

يحظر مشروع القانوف عمى عضو مجمس اإلدارة القياـ بأي

عمؿ أو تصرؼ يترتب عميو تضارب في المصالح بيف

عضويتو في مجمس إدارة الشركة ومصمحتو الشخصية .ولكف
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لـ ينص المشروع عمى أف مف مياـ المجمس وضع نظاـ

مف ناحية أخرى ،يتعارض مشروع قانوف الشركات مع

ينص عمى ذلؾ ،حيث مف الضرورة بمكاف وضع ىذا النظاـ

مجمس اإلدارة بتولي منصب المدير العاـ لمشركة بقرار

لتجنب تضارب المصالح .لذلؾ يقترح تعديؿ المشروع بحيث

النصؼ اآلخر مف المبدأ ،حيث يسمح المشروع لعضو

حفاظاً عمى الشركة نفسيا ،ومنعاً لشبية وجود حالة مف

يصدر عف ثمثي أعضاء المجمس ،عمى أف ال يشترؾ

- 2استخدام التصويت التراكمي عند االقتراع الختيار مرشحي

مطبؽ في كثير مف الدوؿ ،خاصة الواليات المتحدة األمريكية

االنتفاع غير المتكافئ لصالح عضو أو أعضاء معينيف.
مجمس اإلدارة

لـ ينص المشروع عمى التصويت التراكمي كما جاء في

مدونة الحوكمة ،وانما أكد عمى انتخاب أعضاء مجمس

اإلدارة باالقتراع السري أو بالتزكية .فحسب المادة  278مف

المشروع فإف عدد أصوات المساىـ تساوي عدد األسيـ التي
يممكيا ،وينتخب المساىـ عضو مجمس إدارة واحد.
أما حسب المدونة فإف عدد أصوات المساىـ تساوي عدد

األسيـ التي ليا حؽ التصويت مضروباً بعدد أعضاء مجمس

اإلدارة .ويحؽ لممساىـ منح ىذه األصوات لمرشح واحد أو
توزيعيا عمى عدد مف المرشحيف لمعضوية .وبالتالي فإف
التصويت التراكمي مف شأنو أف يحمي صغار المساىميف،

ويمنحيـ الحؽ في اختيار مف يريدوف تمثيميـ في مجمس

اإلدارة .لذا ينبغي تعديؿ المشروع بحيث ينص عمى
التصويت التراكمي في اختيار مرشحي مجمس اإلدارة.
- 4عدم السماح باستمرار العضوية ألكثر من ثالث دورات
متتالية

لـ يرد في مشروع القانوف تحديد صريح لعدد الدورات التي

يمكف أف يشغميا عضو مجمس اإلدارة .وقد أدى ذلؾ في
كثير مف الحاالت لبقاء بعض األعضاء في مناصبيـ ربما

لعشرات السنيف .لذا يقترح بيذا الصدد تعديؿ مشروع قانوف

صاحب العالقة في التصويت .وينسجـ ىذا المبدأ مع ما ىو

ودوؿ أوروبا الغربية .ولكف االنييارات التي حدثت في العديد

مف الشركات الكبرى قد أقنعت الكثيريف بمزايا الفصؿ بيف

السمطة الرقابية والسمطة التنفيذية في الشركة.

- 6تشكيل المجان التالية :لجنة التدقيق ،ولجنة المكافآت،
ولجنة الحوكمة

أشار المشروع إلى تشكيؿ لجنة المكافآت فقط ،ولـ يشر إلى

تشكيؿ المجنتيف األخرييف .وبالتالي فإف ىنالؾ ضرورة

إلدخاؿ التعديؿ المناسب عمى القانوف حتى يصبح منسجماً

مع ىذا المبدأ ،خاصة وأف كؿ مف ىذه المجاف تمعب دو اًر
رئيساً في تحديد مسار عمؿ الشركة ،كما ىو موضح في

المدونة.

 - 7التقييم الذاتي ألداء المجمس مرة واحدة سنوياً عمى األقل،
وتقييم أدائو من جية خارجية مرة كل سنتين

لـ يرد في قانوف الشركات أية إشارة ليذا األمر .وبالتالي

ىنالؾ ضرورة لتعديؿ المشروع حتى يشمؿ ىذا المبدأ،
خاصة عمى ضوء األىمية الكبيرة لعممية التقييـ في تفعيؿ

دور مجمس اإلدارة ،وتحديد نقاط القوة والضعؼ فيو ولدى

أعضاءه ولجانو .وقد دعت مدونة الحوكمة إلى وضع نتائج
ىذا التقييـ في فصؿ الحوكمة في التقرير السنوي ،لما لو مف

أىمية وتأثير عمى تحسيف أداء المجمس.

الشركات بحيث يقتصر بقاء عضو مجمس اإلدارة في

 - 8لم يرد في مشروع القانون أية إشارة فيما يتعمق بالتدقيق

- 5عدم السماح لرئيس المجمس أو أي عضو فيو بممارسة

الحوكمة بخصوص لجنة التدقيؽ ،حيث يسيـ التدقيؽ

المجمس لثالث دورات عمى األكثر.
ميام تنفيذية في الشركة

ينسجـ المشروع مع المدونة في عدـ السماح بالجمع بيف
رئاسة المجمس ومنصب المدير العاـ ،عمى عكس ما ينص

عميو قانوف الشركات الحالي .وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف

مدونة الحوكمة توصي بالفصؿ بيف المنصبيف ولكف بشكؿ

الداخمي .ليذا ينبغي إضافة األحكاـ التي وردت في مدونة

الداخمي في قياس وتقييـ كفاءة استخداـ الموارد المتاحة

وتدعيـ حوكمة الشركة .كما يساعد التدقيؽ الداخمي في تقييـ
وادارة المخاطر ،مما يعزز فرص الشركات في االستغالؿ

األمثؿ لمموارد والوصوؿ إلى الجودة الشاممة وتعزيز القدرة
التنافسية لمشركة.

اختياري .وبالتالي يفضؿ تعديؿ المدونة فيما يخص ىذا
المبدأ ،وذلؾ بتحويمو مف المبادئ االختيارية إلى المبادئ

اإلجبارية.
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- 9اإلفصاح عن المسؤوليات االجتماعية والبيئية مرة في

شوادة النزاهة للشركات المساهمة

السنة عمى األقل (في التقرير السنوي)

لـ يرد في المشروع ما يتعمؽ بالمسؤولية االجتماعية سوى ما

العامة الفلسطينية
السيد عصام الحج حسين

يتعمؽ بمخصص البحث العممي ،حيث طمب مف الشركة

المساىمة العامة اف تخصص ما ال يقؿ عف  %2وال يزيد

عف  %3مف األرباح إلنفاقو عمى دعـ البحث العممي
والتدريب الميني لدييا .ويسمح بتنزيؿ ىذا المخصص

كمصروؼ ألغراض احتساب الدخؿ الخاضع لمضريبة.

وبالتالي يجدر تعديؿ مشروع القانوف بحيث ينص عمى إلزاـ

الشركة باإلفصاح عف المسؤوليات االجتماعية والبيئية مرة

واحدة في السنة عمى األقؿ في تقريرىا السنوي.

 -11وضع أنظمة مالية وادارية حديثة تمثل القوانين المرعية،
وتراعي مصالح األطراف األخرى ذات العالقة

لـ يرد في المشروع ما يتعمؽ بيذا األمر ،مما يستدعي تعديمو

تأسػػس االئػػتالؼ مػػف أجػػؿ الن ازىػػة والمسػػاءلة (أمػػاف) عػػاـ 3111

كمؤسسة أىمية بمبادرة عدد مف مؤسسػات المجتمػع المػدني العاممػة
ف ػػي مجػ ػاؿ الديمقراطي ػػة وحق ػػوؽ اإلنس ػػاف والحك ػػـ الص ػػالح ،والت ػػي

وحدت جيودىا مكافحػة الفسػاد بكافػة أشػكالو ،وعممػت عمػى تعزيػز
ّ
قػيـ الن ازىػة ومبػادئ الشػفافية والمسػاءلة فػي القطاعػات الفمسػطينية

المختمفة .وقد قامت أماف منذ تأسيسيا بالعديد مػف النشػاطات التػي
تستيدؼ تحقيؽ الرسالة التي أقيمت مف أجميا.
وحي ػػث أف قض ػػايا الن ازى ػػة والش ػػفافية ال تقتص ػػر عم ػػى المؤسس ػػات

حتى ينسجـ مع ىذا المبدأ .وال بد مف اإلشارة ىنا إلى أىمية

العامػػة ،فقػػد اسػػتيدؼ ائػػتالؼ أمػػاف منػػذ تأسيسػػو تعميػػؽ ىػػذه القػػيـ

لما لذلؾ مف أثر بالغ في الحد مف الخالفات بيف العامميف

التػػي لجػػأ إلييػػا ليػػذا الغػػرض ىػػو تخصػػيص شػػيادة الن ازىػػة لشػػركة

وجود نظاـ داخمي لمشركة يحكـ عالقة الموظفيف بالشركة،

واإلدارة العميا في الشركة.
أخي اًر يجب التنويو إلى أف االلتزاـ بمبادئ الحوكمة قد أصبح مف

في مؤسسػات القطػاع الخػاص .وقػد كػاف أحػد النشػاطات األساسػية

مساىمة عامة تعمػؿ فػي فمسػطيف ،وذلػؾ مػف خػالؿ عمميػة اختيػار
شفافة يشارؾ بيا فريؽ مف األخصائييف.

الضرورات الكبرى ،ليس فقط العتبارات أيديولوجية ،بؿ ألنو يخدـ

لقػد تػػـ إطػػالؽ مشػػروع إصػدار شػػيادة الن ازىػػة لمشػػركات الفمسػػطينية

الشركات ال تزاؿ تعتقد بأف القانوف يشكؿ الدافع األىـ لاللتزاـ

مبادئ وقواعد الحوكمة فػي عمميػا .ولتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ قػاـ فريػؽ

مبادئ الحوكمة األساسية في قانوف الشركات ،خاصة تمؾ التي

الشػ ػػركات المتقدمػ ػػة لمترشػ ػػح ،وبشػ ػػكؿ يجعميػ ػػا قابمػ ػػة لمقيػ ػػاس لػ ػػدى

بالدرجة األولى مصالح الشركة ذاتيا .ومع ذلؾ فإف كثي اًر مف

ف ػػي الع ػػاـ  ،3118وذل ػػؾ بي ػػدؼ تش ػػجيع الش ػػركات عم ػػى تطبي ػػؽ

بمبادئ الحوكمة .وبالتالي فإنو ال بد مف التأكيد عمى أىمية إدراج

فن ػػي متخص ػػص ف ػػي ع ػػاـ  3119بتط ػػوير مع ػػايير مح ػػددة لتقي ػػيـ

وردت في ىذا المقاؿ.

اسػػتخداميا فػػي تقيػػيـ الطمبػػات المقدمػػة .وفػػد قامػػت أمػػاف بتشػػكيؿ
لجنػ ػػة فنيػ ػػة متخصصػ ػػة لتطػ ػػوير نمػ ػػاذج الترشػ ػػح وتحديػ ػػد الوثػ ػػائؽ

المساندة المطموبة .وتعمؿ ىذه المجنة عمى دراسة الطمبات المقدمة
ومراجعتي ػػا وت ػػدقيقيا وفح ػػص م ػػدى اس ػػتيفائيا لمع ػػايير ومتطمب ػػات

الشػيادة ،ثػـ تقػوـ بترشػيح عػدد منيػا لييئػة المحكمػيف .وبشػكؿ عػػاـ
ف ػػإف المع ػػايير المس ػػتخدمة ف ػػي عممي ػػة التقي ػػيـ ى ػػي مس ػػتوحاة م ػػف

األحكػػاـ ال ػواردة فػػي مدونػػة حوكمػػة الشػػركات وفػػي األطػػر القانونيػػة
ذات العالقة.
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الصفحة )(24

تتضػ ػػمف المعػ ػػايير ومبػ ػػادئ الحوكمػ ػػة التػ ػػي حػ ػػددىا الفريػ ػػؽ الفنػ ػػي

 5-5االلت ػزاـ باإلفصػػاح عػػف أي عالقػػة تعاقديػػة لمشػػركة مػػع

ألغراض منح شيادة النزاىة لمشركات المساىمة العامة ما يمي:

شركات تعود ممكيتيا ألحد أعضاء مجمس اإلدارة.

- 1اعتماد إجراءات لضمان الشفافية حسب المؤشرات التالية:

 6-5االلتزاـ بعرض "الرسالة اإلدارية" الػذي يصػدرىا المػدقؽ

 2االلت ػ ػزاـ بنشػ ػػر تقريػ ػػر مػ ػػدقؽ الحسػ ػػابات الخػ ػػارجي مػ ػػع
- 2
الحسابات الختامية.

 3االلت ػ ػزاـ بنشػ ػػر "المعمومػ ػػات الجوىريػ ػػة" وفقػ ػػا لتعميمػ ػػات
- 2
اإلفص ػػاح الص ػػادرة ع ػػف بورص ػػة فمس ػػطيف والمص ػػادؽ

عمييا مف ىيئة سوؽ رأس الماؿ.

 4االلتزاـ بمواعيد اإلفصػاح عػف البيانػات الماليػة المحػددة
- 2
مػػف قبػػؿ بورصػػة فمسػػطيف والمصػػادؽ عميي ػا مػػف ىيئػػة
سوؽ رأس الماؿ.

 5االلتػ ػزاـ بت ػػوفير المعموم ػػات والبيان ػػات العام ػػة لمب ػػاحثيف
- 2
والمختصيف عند الطمب.

- 3توفر سياسات وأنظمة لمعمل تتضمن ما يمي:

 2-3االلت ػ ػزاـ باعتمػ ػػاد الشػ ػػركة لنظػ ػػاـ مػ ػػالي واداري ونظػ ػػاـ
داخمي مقرة ومعتمدة مف قبؿ مجمس اإلدارة.

 3-3وجود أنظمة لمرقابة الداخمية مقرة ومفعمة.
- 2توفر نظام لممساءلة

 2-4االلتزاـ بعقد االجتماعات السنوية لمييئة العامة.

 3-4االلتزاـ باالنتخابػات الدوريػة لمجمػس اإلدارة وفقػا لمنظػاـ
الداخمي لمشركة.

 4-4االلت ػزاـ بع ػػرض التقػػارير المالي ػػة واإلداريػػة المدقق ػػة ف ػػي
اجتماعات الييئة العامة.

 5-4االلتزاـ بتوفير أنظمة شػكاوى السػتالـ ومعالجػة شػكاوى
العامميف والعمالء.

- 4إجراءات منع تضارب المصالح

الخارجي والذي يعكس فييػا أريػو بنظػاـ الرقابػة الػداخمي

عمى الييئة العامة عند انعقادىا.
- 5سياسة "المسؤولية االجتماعية"

 2-6االلتزاـ بتبني مجمس اإلدارة لسياسة محددة في تقديـ
المساعدات واليبات االجتماعية.
 3-6االلتزاـ باإلعالف عف المساعدات االجتماعية وطرؽ
تقديميا.

شروط وتعميمات االشتراك

يحؽ لكافة الشركات المساىمة العامة العاممػة فػي فمسػطيف الترشػح
لش ػ ػػيادة الن ازى ػ ػػة ،عم ػ ػػى أف ت ػ ػػتـ عممي ػ ػػة تق ػ ػػديـ الطمب ػ ػػات بحس ػ ػػب

التعميمات التالية:

 .0يعبػ ػػأ طمػ ػػب االشػ ػػتراؾ كػ ػػامال ويوقػ ػػع عميػ ػػو مػ ػػف الشػ ػػخص
المخوؿ مف قبؿ الشركة.
 .3يتـ توفير كافة الوثائؽ المطموبة المعززة لطمب االشتراؾ.
 .2نبذة عف الشركة تشتمؿ عمػى معمومػات عامػة عػف الشػركة،
ومنتجاتيا/خدماتيا ،وبرامجيا ،وأىدافيا وفمسفتيا ،باإلضافة

إلى األنظمة والتعميمات التي تحكـ عمميا.
 .4ص ػػفحة الغ ػػالؼ يج ػػب أف تحت ػػوي االس ػػـ الرس ػػمي لمش ػػركة
المتقدمػ ػػة وشػ ػػعارىا بالمغػ ػػة العربيػ ػػة أو اإلنجميزيػ ػػة ،وعن ػ ػواف

الشركة الكامؿ وتاريخ تقديـ طمػب االشػتراؾ ،باإلضػافة إلػى
جمم ػػة توض ػػح أف ى ػػذا الطم ػػب مق ػػدـ لالش ػػتراؾ ف ػػي ش ػػيادة

النزاىة لمشركات المساىمة العامة لعاـ معيف.

 2-5االلت ػزاـ بتخصػػيص قسػػـ أو فصػػؿ فػػي التقريػػر السػػنوي

 .5يحػؽ لفريػؽ التقيػػيـ التوجػو لممؤسسػات الرسػػمية (ىيئػة سػػوؽ

التػ ػػي اسػ ػػتمموىا ،وعػ ػػدد االجتماعػ ػػات التػ ػػي حضػ ػػروىا،

االقتصاد الوطني ،سمطة النقد والمؤسسة نفسػيا) لمتأكػد مػف

القصر.

بالشركة.

لنفقػػات أعضػػاء مجمػػس اإلدارة ،والمخصصػػات الماليػػة

رأس المػ ػػاؿ ،السػ ػػوؽ الم ػ ػػالي ،م ارقػ ػػب الشػ ػػركات ف ػ ػػي و ازرة

وع ػػدد األس ػػيـ الت ػػي يممكي ػػا ك ػػؿ عض ػػو وزوج ػػو وأوالده

صػ ػػحة المعمومػ ػػات ال ػ ػواردة فػ ػػي طمػ ػػب االشػ ػػتراؾ الخػ ػػاص

 3-5االلتػ ػزاـ بم ارع ػػاة تطبي ػػؽ أحك ػػاـ ق ػػانوف الش ػػركات بش ػػأف
عػ ػػدد الشػ ػػركات التػ ػػي يحػ ػػؽ لعضػ ػػو مجمػ ػػس اإلدارة أف

يكوف عضواً في مجمس إدارتيا.
 4-5االلتزاـ باإلعالف عف أسػماء المسػاىميف الػذيف يمتمكػوف
 %21أو أكثر مف أسيـ الشركة.
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ويطمػ ػػب مػ ػػف جميػ ػػع الشػ ػػركات المتقدمػ ػػة بطمبػ ػػات الترشػ ػػح لشػ ػػيادة

ويج ػػب التأكي ػػد عم ػػى أف فري ػػؽ التقي ػػيـ وط ػػاقـ أم ػػاف يعام ػػؿ جمي ػػع

المستيدفة ،وىي تشمؿ ما يمي:

بسػ ػرية تام ػػة ،وال َيطم ػػع عميي ػػا إال فري ػػؽ التقي ػػيـ وىيئ ػػة المحكم ػػيف

الن ازىػػة تقػػديـ الوثػػائؽ والبيانػػات المتعمقػػة بمؤش ػرات القيػػاس والتقيػػيـ
.1
.2

صورة عف أحدث شيادة تسجيؿ الشركة.

صورة عف النظاـ الداخمي وعقد التأسيس حسب ما تـ إق ارره

المعموم ػػات والوث ػػائؽ الت ػػي تق ػػدميا الش ػػركات م ػػع طمب ػػات الترش ػػيح
لشيادة النزاىة.

بعد تقديـ الطمبات يتـ فرز الطمبات المقدمػة مػف الشػركات لتحديػد

مػ ػػف م ارقػ ػػب الشػ ػػركات ،اضػ ػػافة الػ ػػى صػ ػػورة عػ ػػف الييكػ ػػؿ

أىميػة الشػركات الراغبػة فػي الترشػح وفقػا لمشػروط المعمػف عنيػا ،ثػػـ

.3

إذا كػػاف المتقػػدـ جػػزءاً مػػف شػػركة أكبػػر يجػػب إرفػػاؽ الييكػػؿ

مسػػتوفي الشػػروط /غيػػر مسػػتوفي الشػػروط) ،ويػػتـ إعطػػاء الشػػركات

.4

صورة عف آخر تقرير لدائرة التدقيؽ الداخمي.

التنظيمي لمشركة

التنظيمي الذي يوضح عالقة الوحدة الفرعية بالشركة األـ.
.5

إثب ػػات م ػػف م ػػدقؽ الحس ػػابات الخ ػػارجي بوج ػػود نظ ػػاـ م ػػالي

واداري مقػريف مػف مجمػس اإلدارة ومطبقػيف ،ومػدى توافقيمػػا
الق ػوانيف المرعيػػة ،ومػػدى اشػػتماليما عمػػى سياسػػات التعيػػيف

والترقيات واستدراج عروض المناقصات.
.6
.7

صورة عف النظاـ االداري والمالي لمشركة.

صػ ػػورة لإلعالنػ ػػات فػ ػػي الصػ ػػحؼ اليوميػ ػػة المتعمقػ ػػة بنشػ ػػر

الميزانية عف كؿ سنة مف السنتيف األخيرتيف والتقارير الربػع

تق ػػوـ مؤسس ػػة أم ػػاف ب ػػإبالغ المتق ػػدميف بنت ػػائج التص ػػنيؼ (الطم ػػب
ميمة أسبوع لتسميـ أية وثائؽ ناقصة.
وبعػػد اكتمػػاؿ الطمبػػات يقػػوـ الفريػػؽ الفنػػي بد ارسػػة الطمبػػات المقدمػػة

وتقييميا بشكؿ جماعي بناء عمى نظاـ عالمات خاص ،ويتـ عمػى
ضوء ذلؾ ترشػيح الشػركة أو الشػركات المؤىمػة لمفػوز بالشػيادة .ثػـ

يقوـ الفريؽ الفنػي بإعػداد تقريػره التقييمػي لتقديمػو لييئػة المحكمػيف.

تقػػوـ ىيئػػة المحكم ػيف بد ارسػػة التقريػػر المقػػدـ مػػف الفريػػؽ الفنػػي فػػي

ػاء عميػػو يقػػوـ باختيػػار الشػػركة
اجتماعػػو المنعقػػد ليػػذا الغػػرض ،وبنػ ً
الفائزة.

السنوية لمسنتيف األخيرتيف.
.8

محاض ػ ػػر اجتم ػ ػػاع وقػ ػ ػ اررات الجمعي ػ ػػة العمومي ػ ػػة لمس ػ ػػنتيف

األخي ػ ػرتيف ،معتمػ ػػدة حسػ ػػب األصػ ػػوؿ (مػ ػػف مجمػ ػػس اإلدارة

ومراقب الشركات).
.9

رسػػالة إداريػػة مػػف مػػدقؽ الحسػػابات الخػػارجي إلػػى الشػػركة

(ميزة إضافية).

 .11آخر تقرير لمدقؽ الحسابات الخارجي.
 .11دليؿ اجراءات التدقيؽ الداخمي.

 .12نسخة عف مدونة السموؾ المتبعة (إف وجدت).
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من قضايا الحوكمة في فلسطين
(يقوـ معيد الحوكمة بتنظيـ ورش بحثية تستيدؼ إجراء حوارات
موضوعية حوؿ بعض الجوانب القانونية والتنظيمية في المؤسسات

ذات العالقة بالقطاع الخاص الفمسطيني .ويشارؾ في ىذه الورش
عدد مف قيادات القطاع الخاص والمسئوليف في المؤسسات ذات
العالقة ،وبعض الخبراء في الجامعات المحمية ،باإلضافة لكثير

مف العامميف في المنشآت التجارية .ويُعد المعيد تقارير مفصمة
عف غالبية ىذه الورش ،يتضمف كؿ منيا المداخالت التي قدمت

وممخصاً لالستنتاجات والتوصيات التي صدرت عنيا .ويمكف
الحصوؿ عمى ىذه التقارير بالكتابة إلدارة المعيد ،أو مف خالؿ
الموقع االلكتروني الخاص بالمعيد .وفيما يمي نبذة عف التقارير

التي صدرت عف بعض ىذه النشاطات).

عبر المشاركوف في الورشة عف القمؽ الشديد مف النتائج التي
لقد ّ

ترتبت عمى الشمؿ الذي أصاب المجمس التشريعي خالؿ األعواـ

الست الماضية ( ،)3123 – 3117إذ أف ذلؾ كاف أحد األسباب

الرئيسية لحصوؿ تراجع كبير في مستوى أداء العديد مف
المؤسسات الحكومية ذات العالقة بالشأف االقتصادي .وقد أتاح

غياب المجمس التشريعي لمسمطة التنفيذية وضع الخطط
والسياسات المتعمقة بالشأف االقتصادي والمالي بشكؿ منفرد،

وبدوف رقابة فعمية مف أية جية مؤثرة.
ولعؿ مف أىـ النتائج التي نجمت عف الشمؿ الذي ط أر عمى الدور

التشريعي لممجمس ىو قياـ الحكومة ،وبالتنسيؽ مع ديواف الرئاسة،

بإصدار قوانيف ذات عالقة بالشؤوف االقتصادية والمالية مف خالؿ

ق اررات رئاسية ،وذلؾ عمالً بأحكاـ المادة ( )54مف القانوف

األساسي .وقد أبدى المشاركوف في الورشة قمقاً شديداً إزاء ىذا

الدور الرقابي للمجلس التشريعي
بخصوص المؤسسات والقضايا االقتصادية

اإلجراء ،وذلؾ تخوفاً مف النتائج التي ستنجـ عندما يقوـ المجمس
ال بإعادة النظر في ىذه القوانيف ،والتي قد يكوف
التشريعي مستقب ً
مصيرىا التعديؿ أو اإللغاء .وبالطبع فإف ذلؾ قد يؤدي إلى

عواقب وخيمة بسبب االلتزامات العممية التي قد تنجـ عف تطبيؽ
تنص المادة ( )67مف القانوف األساسي لمسمطة الوطنية
الفمسطينية عمى أف المياـ األساسية لممجمس التشريعي ىي "إقرار
التشريعات المتعمقة بمختمؼ المجاالت ،وممارسة الدور الرقابي

عمى جميع المؤسسات العامة التابعة بشكؿ مباشر أو غير مباشر

لمسمطة الوطنية الفمسطينية .وبالرغـ مف الصعوبات التي رافقت

تحوؿ منظمة التحرير مف حركة مقاومة إلى سمطة مدنية يحكميا

القانوف وتديرىا المؤسسات ،إال أف المجمس التشريعي األوؿ قد

حقؽ انجازات ممموسة في كال االتجاىيف ،إعداد التشريعات
وممارسة الدور الرقابي.

لقد كاف ىنالؾ آماالً عريضة بأف يحقؽ المجمس التشريعي الثاني
نجاحاً أكبر في تحقيؽ تطمعات الشعب الفمسطيني نحو بناء دولة
ديمقراطية تحكميا تشريعات حديثة ،ويمارس فييا المجمس دوره

قوانيف كيذه.
لقد كاف ىنالؾ إجماع بيف المتحدثيف عمى ضرورة قياـ المجمس
التشريعي بممارسة ميامو الرقابية بشكؿ طبيعي ،وذلؾ مف خالؿ

المصالحة الوطنية وعودة المجمس لممارسة دوره التشريعي

والرقابي بحسب القانوف األساسي .ولكف كاف ىنالؾ اتفاؽ أيضاً
بأف يبذؿ المجمس ،ومف خالؿ مجموعة العمؿ االقتصادية ،كؿ
جيد ممكف لممارسة دوره الرقابي عمى المؤسسات ذات العالقة

بالشأف االقتصادي والمالي ،وأف يشارؾ أيضاً في النقاشات حوؿ

القضايا والسياسات االقتصادية بفاعمية ،حتى إذا لـ تتـ المصالحة

في وقت القريب .وأكد المشاركوف في الورشة بأنو ال يوجد أي
مبرر لمسماح باستمرار التسيب الذي تشيده الكثير مف المؤسسات

العامة واألىمية ،خاصة تمؾ المعنية بالشؤوف المالية واالقتصادية.

المنشود في المجاالت الرقابية .إال أف االنقساـ السياسي الذي

حدث في أعقاب االنتخابات التشريعية في عاـ  3117أدى إلى

شمؿ كامؿ في عمؿ المجمس بالمجاالت التشريعية ،والى انحسار
حاد في دوره الرقابي ،خاصة في الضفة الغربية.
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وىنالؾ إشكالية كبيرة بالنسبة لعدـ وضوح معايير المحاسبة

اإلطار التنظيمي لمونة تدقيق الحسابات في
فلسطين :الوضع الراهن ومتطلبات التطوير
يعتبر التدقيؽ الذي يتـ بحسب المعايير المعتمدة أحد أىـ مرتكزات

الحوكمة في الشركات والمنشآت االقتصادية بشكؿ عاـ .ومع ذلؾ
فإف سجؿ اإلطار التنظيمي لمينة تدقيؽ الحسابات خالؿ السنوات

الماضية يتضمف كثي اًر مف القصورات في األداء ،مما أدى
النعكاسات سمبية ممموسة عمى مستوى المينة في فمسطيف.

لـ تتخذ السمطة الوطنية بعد تأسيسيا أية إجراءات تنظيمية أو

تشريعية خاصة بمينة التدقيؽ إال في سنة  3115عند إصدار

القانوف رقـ ( ):بشأف مزاولة مينة تدقيؽ الحسابات ،والذي نص

عمى تأسيس مجمس مينة تدقيؽ الحسابات وجمعية مدققي

الحسابات القانونييف ،وحدد المياـ الموكمة بيما .ومف الواضح بأف

تحسناً ممحوظاً قد ط أر بعد ذلؾ عمى االطار التنظيمي لمينة
تدقيؽ الحسابات ،ولكف مع ذلؾ ال يزاؿ ىنالؾ معوقات ومشكالت

عديدة تتطمب اتخاذ إجراءات تصحيحية بالسرعة الممكنة ،خاصة
بعد سنوات عديدة مف االىماؿ.
تعاني مينة تدقيؽ الحسابات مف بعض المشكالت الجوىرية ،لعؿ

مف أىميا ىو االختالط الحاصؿ بيف مياـ المدقؽ والمحاسب
بالنسبة لموضوع تسوية االلتزامات الضريبية المفروضة عمى

والتدقيؽ التي يفترض أف تمتزـ بيا المنشآت التجارية الفمسطينية.

لذا فإنو قد يكوف مف المناسب بذؿ جيد منسؽ لوضع معايير

كيذه واقرارىا بشكؿ رسمي ،ومف ثـ مراقبة مدى االلتزاـ بيا مف
قبؿ الجميع.
وتعاني مينة التدقيؽ أيضاً مف ضعؼ في مستوى التدريب وبرامج

بناء القدرات لمعامميف فييا .لذا فإف ىنالؾ ضرورة ممحة لتطوير

المزيد مف برامج التدريب مف قبؿ الجمعية .ويفترض أف تتمكف
الجمعية ،وبالتعاوف مع مجمس المينة ،مف الحصوؿ عمى التمويؿ

الالزـ ليذا الغرض مف إحدى الجيات الدولية المعنية.
إف سجؿ المنشآت التجارية بالنسبة لمدى التزاميا ببعض مبادىء

الحوكمة ،بما فييا تمؾ المتعمؽ بالتدقيؽ ،يشير إلى ضعؼ

ممحوظ .ويبدو أف السبب الرئيسي لذلؾ ىو الطابع االختياري
لألحكاـ الواردة في مدونة الحوكمة .لذا فإف ىنالؾ ضرورة ممحة

إلجراء تعديالت قانونية يتـ بموجبيا إعطاء طابع إلزامي لألحكاـ
"األساسية" التي تتضمنيا المدونة ،خاصة تمؾ المتعمقة بالتدقيؽ.
كما يقترح أف يصدر مجمس المينة ،وبالتنسيؽ مع جمعية

المدققيف ،تعميمات تمزـ مدققي الشركات المساىمة العامة

باالفصاح عف مدى االلتزاـ بمؤشرات الحوكمة الرئيسية ،وذلؾ

بحسب ما ىي محددة في القانوف ومدونة حوكمة الشركات

الفمسطيني.

المنشآت التجارية .وبالتالي فإف ىنالؾ ضرورة ممحة لسمسمة مف
اإلجراءات التصحيحية لفصؿ مينة التدقيؽ عف المياـ المحاسبية
لمشركة ،بحيث تناط مسؤولية تسوية المشكالت الضريبية

بالمحاسبيف وليس بالمدققيف .كذلؾ ىنالؾ ضعؼ ممموس بالنسبة
لدور المدقؽ الداخمي .لذا يجب توجيو المزيد مف االىتماـ بالتدقيؽ

الداخمي ،وضماف استقاللية المدقؽ الداخمي ومصداقية التقارير

التي يعدىا.
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التسجيل المجدد ألراضي المالية :المعيقات،

لقد استيدفت الورشة بشكؿ خاص دراسة الوضع الراىف لعمميات

التسجيؿ المجدد ،خاصة عمى خمفية الوقت الطويؿ الذي تتطمبو

المحاذير ،البدائل المقترحة

ىذه العممية ،وارتفاع تكمفتيا بشكؿ كبير .وقد تبيف مف خالؿ

تـ تنظيـ ىذه الورشة عمى خمفية القمؽ الكبير الذي تبديو جميع

لمتأخير في إنجاز المعامالت والرتفاع تكمفتيا .ولكف كاف ىنالؾ

المداخالت التي قدمت في الورشة بأف ىنالؾ أسباباً موضوعية

األوساط الفمسطينية مف المخاطر الناجمة عف ضعؼ اإلطار

اختالفاً كبي اًر بيف المتحدثيف بالنسبة لحجـ المسؤولية التي يتحمميا

الغربية ،حيث أف حوالي  %41فقط مف مساحة األرض ممموكة

والجياز التنفيذي في سمطة األراضي ،وقضاة التسوية المكمفيف

(حوالي  )%81فيي في الغالب ممموكة مف خالؿ سجالت

لقد اتضح خالؿ الورشة بأف عممية التسجيؿ المجدد تتضمف عدداً

القانونية ،فإف ىذه اآللية مف إثبات الممكية يكتنفيا كثير مف

ضرورتيا ،ثـ تقييـ البدائؿ الممكنة لتنفيذىا بكفاءة أعمى وبتكمفة

العالقة .ولعؿ مف أىـ المشكالت الناجمة عف الخمؿ في اإلطار

شاممة ليذا الغرض مف قبؿ أحد المكاتب االستشارية المحمية

عمييا ألغراض االستيطاف .كما أف لعدـ تسجيؿ األرض بشكؿ

المؤسسات الدولية المانحة .ويفترض أف يتـ طرح االستنتاجات

استخداميا ألغراض اقتصادية ،مثؿ تأميف القروض التي يطمبيا

التخاذ الق اررات االصالحية المناسبة عمى ضوئيا.

القانوني لممكية األرض في فمسطيف ،وبشكؿ خاص في الضفة

كؿ مف األطراؼ الرئيسية ذات العالقة ،وىـ المواطنوف أنفسيـ،

مف خالؿ سندات تسجيؿ رسمية .أما الجزء األكبر مف األرض

بالمشاركة في ىذه العممية مف قبؿ الجياز القضائي.

ضريبة األمالؾ في و ازرة المالية .وكما ىو معروؼ لدى األوساط

كبي اًر جداً مف التفاصيؿ ،والتي يفترض مراجعتيا والتأكد مف

المشكالت التي قد تمس بشكؿ خطير بمصالح األطراؼ ذات

أقؿ .لذا فقد خرجت الورشة بتوصية تطالب بأف تجرى دراسة

القانوني لممكية األرض ىو تسييؿ استيالء السمطات اإلسرائيمية

المؤىمة ،عمماً بأنو مف المحتمؿ تغطية تكمفة ىذه الدراسة مف

قانوني انعكاسات سمبية كبيرة ناجمة عف ضعؼ إمكانية

والتوصيات التي تخرج بيا الدراسة أماـ الحكومة الفمسطينية

المقترضوف مف البنوؾ.

كما خرجت الورشة أيضاً بتوصية قوية تدعو ألف تبذؿ سمطة

يتـ تسجيؿ األراضي في إطار التشريعات القائمة مف خالؿ

األراضي ،وبدعـ مف الجيات الرسمية واألىمية ذات العالقة،

والقياـ بعمميات التسجيؿ بشكؿ فردي ومباشر مف قبؿ أصحاب

التسوية عمى نطاؽ واسع ،حيث أف ذلؾ قد يؤدي إلى نتائج أسرع

التسوية ىي الوسيمة األكثر فعالية لتحقيؽ اليدؼ ،ولكف لوحظ مف

أوصت الورشة ببذؿ جيود أكبر بيدؼ تثقيؼ المواطنيف وزيادة

طريقتيف ،ىما مشاريع التسوية وفقاً لقانوف تسجيؿ األراضي،

جيوداً مكثفة لتجنيد المزيد مف الموارد المالية والفنية لتنفيذ مشاريع

األرض ،وىو ما يعرؼ بالتسجيؿ المجدد .وبالطبع فإف مشاريع

بكثير مما يمكف أف يتـ تحقيقو مف خالؿ التسجيؿ المجدد .كما

التجربة العممية بأف التكمفة الالزمة لتنفيذ ىذه المشاريع ىي أكبر

لألرضي والعقارات التي
ا
اىتماميـ بتصحيح الوضع القانوني

بكثير مف اإلمكانيات المالية المتاحة لسمطة األراضي.
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اإلطار التنظيمي للمجالس الزراعية المتخصصة:

وبالرغـ مف االحباط الذي يشعر بو الكثيروف بالنسبة لسجؿ أداء

المجالس الزراعية ،إال أف ىنالؾ إجماع عمى أىمية الدور الذي

الوضع الراهن والبدائل المتاحة

يمكف أف تمعبو المجالس ،خاصة مف حيث الدفاع عف مصالح

طرحت فكرة إقامة المجالس الزراعية المتخصصة منذ السنوات

الالزمة لتحسيف القدرات التنافسية لممزارعيف والمنشآت العاممة في

األولى بعد إقامة السمطة الوطنية ،حيث تـ في سنة  2::7إقامة

مجمس الزيت والزيتوف مف خالؿ مرسوـ صادر عف رئيس السمطة

الوطنية .وقد تـ في وقت الحؽ تأسيس المزيد مف المجالس

القطاعية بحيث وصؿ عددىا إلى عشرة مجالس في سنة .3123

وقد تـ تأسيس ىذه المجالس بموجب تعديؿ أدخؿ عمى قانوف

الزراعة في العاـ  3116يسمح لوزير الزراعة بإنشاء وتنظيـ

المجالس الزراعية المتخصصة .وىذا يعني مف الناحية الفعمية أف
المرجعية القانونية واإلدارية (والمالية) لممجالس ىي وزير الزراعة.

أعضائيا لدى جميع الجيات ذات العالقة ،وتوفير الخدمات

الفروع الزراعية الرئيسية.

ولتحقيؽ األىداؼ السالفة الذكر فقد طرح في الورشة فكرة تسجيؿ

المجالس كمؤسسات مستقمة إدارياً ومالياً وذلؾ بحسب قانوف

الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقـ ( )2لسنة .3111
وبموجب ىذا القانوف تستطيع المجالس أف تحدد أىدافيا

ونشاطاتيا وآليات إدارتيا في أنظمتيا الداخمية .كما تكوف و ازرة

الزراعة بموجب القانوف المذكور ىي و ازرة "االختصاص" ،حيث

تمارس دو اًر اشرافياً وتشارؾ في نشاطات المجالس بأشكاؿ مختمفة

لقد مضى أكثر مف عشر سنوات عمى انطالؽ فكرة المجالس

وبحسب متطمبات كؿ نشاط عمى حده .ومف المتوقع في ىذه

الصحيح ولـ تحقؽ الحد األدنى مف األىداؼ المرجوة منيا .وقد تـ

المؤسسات الدولية المانحة عمى أساس المشاريع التي تقدميا ليذا

الزراعية في فمسطيف ،إال أنيا لـ تمارس حتى اآلف عمميا بالشكؿ
في الورشة نقاش مسيب لألسباب التي أدت لمجمود في نشاطات

المجالس ،ويبدو أف أحد األسباب الرئيسية لذلؾ ىو عدـ وضوح

الحالة أف تتمكف المجالس مف تأميف احتياجاتيا التمويمية مف
الغرض.

العالقة بيف المجالس وو ازرة الزراعة ،حيث أف بعض القيادات في

المجالس كانت تتوقع حصوليا عمى دعـ مالي مف الحكومة لمقياـ

بمياميا ،وىو ما ال تستطيع الحكومة عممو ألسباب مختمفة.
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