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اإلىداء 
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رماح ... أختي

أمير كدانا .. إلى مف أحمؿ ليما محبة في قمبي

أصدقائي ... إلى مف عشت بينيـ كمعيـ فكانكا إخكانان أعتز بيـ
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الشكر والتقدير 

 جامعة النجاح في أساتذتي كافة كالعرفاف إلى الشكر بجزيؿ أتقدـ أف إال المقاـ ىذا في يسعني ال

ككذلؾ الشكر الجزيؿ الى اعضاء اجنة المناقشة الدكتكر أكـر داكد كالدكتكر سامح   الكطنية

العطعكط عمى تكرميـ باالشراؼ عمى الرسالة  كالدكتكر ىشاـ العكرتاني مناقشا خارجيان  كالدكتكر 

لى اساتذتي في غساف خالد مناقشان داخميان فميـ جميعا كؿ التقدير   األمريكية العربية الجامعة كا 

بشيء فجزاه  العمـ كالمعرفة مف عمي يبخؿ لـ  الذم" دكاس أميف الدكتكر الفاضؿ " بالذكر كأخص

. اهلل كؿ خير

. النصح كاإلرشاد تقديـ في جيدان  يؤؿً  كامتناني إلى السيد حمزة عبد العزيز الذم لـ شكرم كأكجو
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الممخص 

حككمة شركات التأميف في فمسطيف، مف خالؿ تقييـ  كالمناقشة بالتحميؿ الدراسة تناكلت
 في المدرجة شركات التأميف عمى ميدانية كىي تمثؿ دراسة الكضع الراىف كمتطمبات التحديث،

لألكراؽ المالية، كتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع حككمة شركات التأميف  فمسطيف سكؽ
الفمسطينية، عمى ضكء المعايير الدكلية لمحككمة كقياس مدل إلتزاميا كتطبيقيا لمدكنة قكاعد 
حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف، كمدل مكاءمة النسيج التشريعي في فمسطيف 

 كالقكانيف األخرل ذات العالقة كقانكف التأميف 1964 لسنة 12المتمثؿ بقانكف الشركات رقـ 
 لمبادئ الحككمة الدكلية التي اعتمدتيا منظمة التنمية كالتعاكف 2005 لسنة 20الفمسطيني رقـ 

 كما الرقابية عمى شركات التأميف  ، كما تيدؼ إلى التعرؼ عمى البيئة (OECD)االقتصادم 
، مف خالؿ  الحككمة قكاعد آليات لتفعيؿ اتباع مف المؤسسات كالييئات الرقابية عمى ينبغي

. نصكص القانكف كالتكصية بتعديمو أك اإلضافة عميو بما يعزز مفيـك حككمة الشركات

البيانات  جمع خالؿ مف الدراسة إجراء في التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد
ليذا الغرض، تتضمف عدة  خصيصان  أعدت استبانة كتـ تصميـ كالثانكية، األكلية مصادرىا مف

رشادات تحتيا قكاعد محاكر يندرج  الفمسطينية شركات التأميف تطبيؽ مدل قياس بيدؼ الحككمة، كا 
مف مجمس إدارة كمدراء تنفيذييف،  (31)عددىا  البالغ الدراسة عينة عمى تكزيعيا كتـ القكاعد، ليذه

، (7)كمدراء مالييف، كتدقيؽ داخمي، كأعضاء لجنة تنفيذية، في شركات التأميف المدرجة كعددىا 
في تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات، كلمتأكد  (SPSS)كتـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

مف صدؽ اإلجابة عمى االستبانة مف قبؿ مجتمع الدراسة تـ االعتماد عمى البيانات كالمعمكمات 



 ك

 

المنشكرة في التقارير السنكية لشركات التأميف كالمكقع اإللكتركني الخاص بيا، باإلضافة التقارير 
.  الصادرة عف اليئيات الرقابية، المقابالت الشخصية مع ذكم االختصاص

فمسطيف قطعت شكطان في تطبيؽ قكاعد  أف شركات التأميف في إلى الدراسة تكصمت كقد
ذلؾ، مما يعني ىناؾ معيقات تقؼ أماـ  مف أفضؿ أف يككف المستكل الممكف مف الحككمة لكف

التزاـ الشركات بمبادئ الحككمة عمى النحك المفترض أىميا عدـ اإلقتناع مف قبؿ إدارة ىذه 
الشركات بأىمية الحككمة، إضافة إلى أف احكاـ قكاعد مدكنة حككمة الشركات ال ترقى لمستكل 

اإللزاـ فيككف سبيؿ لتيربيا مف تطبيقيا إذا لـ ترغب في االلتزاـ بيا، فضالن عف المعيقات التشريعية 
. المتمثمة في قدـ قانكف الشركات

 ذات  القانكنية النصكص بعض كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا تعديؿ
 حقكؽ كالشفافية، كحفظ اإلفصاح قكاعد كاتباع المساىميف، حقكؽ كحماية الشركة، بإدارة العالقة

المصالح، كتفعيؿ دكر الييئات الرقابية عمى شركات التأميف، كنشر ثقافة حككمة  أصحاب
.الشركات، كالتكجو نحك اصدار دليؿ إرشادم خاص لحككمة شركات التأميف
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المقدمة 
شركات التأميف مف المؤسسات المالية ذات األغراض االئتمانية، كالتي تقـك فكرتيا عمى       

عادة ضخيا في المجتمع، فضالن عمى أف  استقطاب المدخرات عبر طرح األسيـ لالكتتاب العاـ، كا 

المساىميف فييا يأتمنكف مجالس اإلدارة ككافة اليياكؿ اإلدارية لتمؾ الشركات عمى تنمية أمكاليـ، 

ككنيا أصبحت أداة قكية لجذب االستثمار المحمي كاألجنبي المباشر،  لذلؾ ىي بحاجة لمحككمة

فضالن عمى أف تطبيؽ قكاعد اإلفصاح كالشفافية بمثابة جياز إنذار مبكر لمحماية ضد المخاطر 

، مف ىنا برزت خالؿ السنكات الماضية أىمية قكاعد الحككمة 1المالية التي ينطكم عمييا االستثمار

كالحاجة إلييا في الدكؿ المتقدمة كالناشئة، خاصة بعد اإلنتشار الكاسع لممشاريع اإلستثمارية، كما 

تبعو مف تحرير لألسكاؽ المالية، كتزايد النتقاؿ رؤكس األمكاؿ عبر الحدكد، كاتساع حجـ الشركات 

لى  كانفصاؿ الممكية عف اإلدارة، كؿ ذلؾ أدل إلى ضعؼ آليات الرقابة عمى تصرفات المدراء، كا 

. 2كقكع كثير مف الشركات في أزمات مالية

      أخذ مفيـك الحككمة بالظيكر حديثا في االسكاؽ الكبرل لمدكؿ العربية مثؿ مصر، كاالردف، 

 اكتسبو الذل المستمر لمتزايد كالسعكدية كتـ كضع دليؿ لحككمة الشركات في ىذه الدكؿ، كنظرنا

 بالتحميؿ المفيكـ ىذا تناكؿ عمى المؤسسات الدكلية مف عدد حرصت فقد الشركات حككمة مفيكـ

، كالجمعية الدكلية (IFC)مؤسسة التمكيؿ الدكلية  مف كؿ المؤسسات ىذه رأس كعمى كالدراسة؛

                                                           

 كرقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثاني، الحوكمة في المؤسسات المالية اإلسالمية،:  الصالحيف، عبد المجيد1
 .12، ص2010المنعقد في طرابمس ليبيا، 

، عمى شبكة 2011تجارب كحمكؿ، : تشجيع حككمة الشركات في الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا.  مركز المشركعات الدكلية2
، الساعو 2013 /2- 4. ، تاريخ الزيارةhttp://www.cipe-arabia.org/co-governance.asp?id=2االنترنت 
.  صباحان 8:30

http://www.cipe-arabia.org/co-governance.asp?id=2
http://www.cipe-arabia.org/co-governance.asp?id=2
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 OECD))كالتنمية  التعاكف االقتصادل لمنظمة باإلضافة ،(IAIS)لييئات اإلشراؼ عمى التأميف

 األعضاء الدكؿ مف كؿ بمساعدة الشركات كالمعنية حككمة مبادئ 1999 عاـ في أصدرت التى

 مف بكؿ الشركات حككمة لتطبيؽ كالمؤسسية القانكنية لتطكيراألطر بالمنظمة األعضاء كغير

 خالؿ مف الماؿ أسكاؽ في أسيميا المتداكلة غير أك سكاء المتداكلة كالخاصة  العامة الشركات

 االقتصاد كاستقرار الماؿ أسكاؽ ككفاءة الشركات إدارة لتدعيـ الخطكط اإلرشادية مف عدد تقديـ

. 1ككؿ

      في فمسطيف بدأ استشعار ىذا المفيـك عف طريؽ مشركع مركز المشركعات الدكلية الخاصة 

التابع لغرفة التجارة األمريكية في كاشنطف، كبالتعاكف مع منظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية، 

بإطالؽ مبادرة في مجاؿ حككمة الشركات كاالستثمار في الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا، ككانت 

مشاركة فمسطيف عف طريؽ مركز البحكث كالدراسات الفمسطينية، كمركز تطكير القطاع الخاص، 

 بتشكيؿ المجنة الكطنية لمحككمة 2007حيث بادرت ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية في عاـ 

كالتي ضمت في عضكيتيا ممثمكف عف ىيئة سكؽ رأس الماؿ، كسمطة النقد، كسكؽ فمسطيف 

لألكراؽ المالية، كجمعية رجاؿ األعماؿ، كاتحاد الصناعات الفمسطينية، كاتحاد الغرؼ التجارية 

كالصناعية، كاتحاد شركات التأميف، كمركز التجارة الفمسطيني، كجمعية المدققيف القانكنييف، 

كجمعية البنكؾ، كالمنسؽ العاـ الئتالؼ أماف، كنقيب المحاميف، ككزارة االقتصاد الكطني، 

كأكاديمييف، كتـ تشكيؿ فريؽ فني لمحككمة، كقد تكجيت جيكد المجنة بإصدار مدكنة قكاعد حككمة 

، كرغـ أىمية ىذه المدكنة إال أنيا ليست الكحيدة في 2009الشركات في شير تشريف الثاني لعاـ 

                                                           

 .، عمى شبكة االنترنتحوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء عمى التجربة المصرية:  ابك العطا نرميف1
http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htmصباحان 10:14، الساعة 2013 /2- 4.، تاريخ الزيارة  .

http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm�%20�����%20�������.4-%202/%202013�%20������%2010:14
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 دليؿ القكاعد 2009فمسطيف، حيث أصدرت سمطة النقد الفمسطينية في شير شباط لعاـ 

كالممارسات الفضمى لحككمة المصارؼ في فمسطيف، كمؤخران تـ االنتياء مف إعداد دليؿ حككمة 

، كقد تـ إعدادىا مف قبؿ فريؽ فني 2013المنشآت العائمية في فمسطيف في شير أيمكؿ لعاـ 

 كمنظمة غير حككمية 2011بتكميؼ مف معيد الحككمة الفمسطيني الذم تأسس في نيساف 

مستقمة، مسجمة لدل كزارة الداخمية الفمسطينية، كانسجامان مع أحكاـ النظاـ الداخمي لممعيد فقد 

استيدفت رسالتو العمؿ عمى تحديث الحككمة في منشآت القطاع الخاص كالمؤسسات الحككمية 

ذات العالقة، كذلؾ بحسب المبادئ المتعارؼ عمييا دكليان، كانسجامان مع األطر القانكنية السائدة 

كمدكنات الحككمة التي تقرىا الجيات الفمسطينية المختصة  كيستيدؼ المعيد مف ذلؾ تطكير مناخ 

استثمارم جاذب، كتعزيز القدرة التنافسية لدل المنشآت التجارية، كتعميؽ التزاميا بالنزاىة 

. كالممارسات الفضمى 

أىمية البحث 

      يتسند ىذا البحث إلى نقطة ميمة ىي أنو كبالرغـ مف ككف بعض قكاعد الحككمة ال تكتسب 

الصبغة اإللزامية عمى الشركات إال أف مزاياىا تجعؿ منيا ضركرة ال خيارا، خاصة في ظؿ 

األزمات المالية كاالقتصادية المتالحقة كالتي أصبحت سمة مف سمات النظاـ الرأسمالي، فتطبيؽ 

أسس كقكاعد الحككمة عمى شركات  التأميف أمر ىاـ كأىميتو تزداد بشكؿ ممحكظ فيما يتعمؽ 

بالنجاح  كالنمك المستمر كاإلستدامة، خاصة في ظؿ عممية التطكر التي يشيدىا العصر الحديث 

في كافة مجاالت الحياة، كما يستتبعو مف حاجو متزايدة لعممية التأميف، كانتشار شركات التأميف، 

كاعتماد اإلقتصاد الفمسطيني عمى آليات السكؽ المفتكحة جعؿ المنافسة بال حدكد بيف شركات 

التأميف، مما استمـز كجكد الحككمة فى شركات التأميف بدءان مف حممة الكثائؽ كحصكليـ عمى 
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أفضؿ تغطية كالمحافظة عمى حقكؽ المساىميف كالعامميف، كحتى االلتزاـ بمتطمبات اإلشراؼ 

. كالرقابة

حككمة شركات التأميف )     كتأتي أىمية ىذا البحث، مف حيث تناكلو مكضكعان  معاصران، كىك 

حيث تساىـ الحككمة في شركات التأميف في  (في فمسطيف تقييـ الكضع الراىف كمتطمبات التحديث

العديد مف الجكانب اإلقتصادية المتمثمة في رفع مستكل الكفاءة اإلقتصادية، كما ليا مف أىميو في 

المساعده عمى استقرار األسكاؽ المالية، كرفع مستكل الشفافية في تمؾ الشركات، كما كتعمؿ عمى 

تخفيض المخاطر، كبناء الثقة مع المساىميف كحماية استثماراتيـ مف التعرض لمخسارة بسبب سكء 

. استخداـ السمطة في مجمس اإلدارة

:  كتتمثؿ األىمية العممية ليذا البحث بما يمي

 حكؿ أكضاع  تكفير المعمكمات األساسية لمباحثيف كاألكاديمييف كحتى الجيات المسؤكلة .1

اتخاذ االجراءات  كبالتالي القكة كالضعؼ مكاطف في شركات التأميف كتشخيص الحككمة

 .عمييا التركيز في سبيؿ تطبيؽ  قكاعد الحككمة، كتحديد األكلكيات الكاجب

حداثة فترة صدكر مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف، كقمة الدراسات كاألبحاث في  .2

مجاؿ حككمة شركات التأميف في فمسطيف، كىذه الدراسة مف الدراسات القميمة في فمسطيف 

التي انفردت في مجاؿ حككمة شركات التأميف بعد صدكر المدكنة، عسى أف تككف محركان 

إلصدار مدكنة حككمة خاصة بشركات التاميف عمى غرار مدكنة حككمة المصارؼ 

 .الصادرة عف سمطة النقد
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أىداف البحث 

    تناكؿ ىذا البحث عدة محاكر تتناكؿ في مجمميا  دراسة مالءمة النسيج التشريعي لمبيئة 

القانكنية في فمسطيف مع قكاعد مدكنة الحككمة لمشركات المساىمة العامة، كالتعرؼ عمى أكضاع  

كبعض مؤشرات الحككمة في شركات التأميف المدرجة في بكرصة فمسطيف، كتقكد في النياية 

لمحاجة إلى كضع دليؿ حككمة ينطبؽ عمى شركات التأميف كيتكاءـ مع متطمبات التحديث عمى 

.  الصعيد الكطني كالدكلي

: ييدؼ البحث إلى تسميط الضكء عمى ما يمي 

إلقاء الضكء عمى طبيعة قكاعد مدكنة حككمة الشركات الصادرة عف المجنة الكطنية لمحككمة  .1

 .كقدرتيا عمى تكفير ممارسات سميمة، كبيئة عمؿ جاذبة لالستثمار

تحميؿ نصكص قانكف الشركات كالقكانيف  ذات العالقة لبياف مدل مالئمة النسيج التشريعي   .2

 12لمعايير كقكعد الحككمة العالمية، خاصة كأف قانكف الشركات المطبؽ في فمسطيف رقـ 

عمره أكثر مف أربعيف سنة، كال ينسجـ في كثير مف المكاقع مع قكاعد الحككمة، 1964لسنة 

باإلضافة لمدل كفاية نصكصو لمقكاعد الكاردة في مدكنة حككمة الشركات الصادرة عف 

 .المجنة الكطنية لمحككمة

 إلقاء الضكء عمى أىمية تجربة بعض الدكؿ كالمنظمات الدكلية في إصدار مدكنات كأدلة  .3

حككمة خاصة بشركات التأميف مف خالؿ دراسة ىذه المدكنات كتعميمات الحاكمية المؤسسية 

دارة  الحاكمية  لشركات التأميف الصادرة عف ىيئة التأميف في االردف، ككذلؾ ميثاؽ تنظيـ كا 

الشركات العاممة في قطاع التأميف الصادر عف الييئة العامة لسكؽ الماؿ في سمطنة عماف، 

أ الصادرة عف  االشراؼ كالتاميف .ـ/127/100كمعايير كأسس الحككمة المؤسساتية قرار رقـ 
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في سكريا، ككذلؾ ذلؾ المعايير الدكلية حكؿ الحاكمية  المؤسسية الصادرة عف الجمعية 

، كمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية (IAIS)الدكلية لييئات اإلشراؼ عمى التأميف

OECD))  كبياف مدل انسجاميا مع قكاعد الحككمة الصادرة عف المجنة الكطنية في جكانب

دارتيا . أسس تنظيـ شركات التأميف كا 

تقييـ مدل كفاءة المناخ الرقابي، مف خالؿ أداء الييئات الرقابية المنكط إلييا ميمة الرقابة  .4

عمى شركات التأميف، كىي اإلدارة العامة لمتأميف التابعة لييئة سكؽ رأس الماؿ كمراقب 

الشركات في كزارة اإلقتصاد، كبكرصة فمسطيف، كمدل فرضيا آلليات رقابة فاعمة عمى 

 .شركات التأميف

إشكالية البحث 

 تكامالن  يخمؽ أف شأنو مف التأميف شركات عمى الشركات حككمة نظرية ال شؾ أف إسقاط     

االستمرارية، مف ىنا تكمف مشكمة  في الراغبة لمشركات دائمة تنافسية إرساء ميزة عمى قادران  حقيقيان 

 بتداخالتيا الشركات، حككمة لنظرية يمكف مدل أم إلى: الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ التالي

 شركات عمى تكازف كتحافظ الكافية الحماية تكفر أف أخرل، نظريات مع المتشعبة كارتباطاتيا

في  المتبعة الحككمة قكاعد مدكنة المطبقة، كعدـ كفاية  القكانيف ىشاشة ظؿ في التأميف، خاصة

 عالميان، عمييا المتعارؼ المبادئ كتكصيات بمتطمبات مقارنة فمسطيف، إلرساء نظاـ فاعؿ لمحككمة

؟ كىؿ تمتـز شركات التأميف (OECD) كالتنمية االقتصادم التعاكف منظمة عف الصادرة كتمؾ

بمبادئ قكاعد مدكنة حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف؟ كما ىي أىـ المعكقات 

الحقيقية لتطبيؽ قكاعد الحككمة في ظؿ  النسيج التشريعي  المكجكد في فمسطيف كما ىي سبؿ 

تطكير كتحديث قكاعد الحككمة في شركات التأميف؟ 
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 : كيتبع منحى ىذا البحث العديد مف التساؤالت  الفرعية 

 ىؿ يكجد فصؿ بيف رئاسة أك عضكية  مجمس إدارة الشركة كالمدير العاـ؟ 

 كاإلدارات اإلدارة مجالس الشركات صالحيات تمؾ عف الصادرة كالنظـ المكائح تحدد ىؿ 

فييا كمسؤكلياتيا بكضكح ؟  التنفيذية

 التي عف المعمكمات كمتطمباتيا كاإلفصاح الشفافية شركط بتكفير الشركات تمؾ تمتـز ىؿ 

 لمغير؟  تنشرىا

 فييا؟ تعمؿ التي كالبيئة المجتمع االجتماعية تجاه كمسؤكلياتيا بالتزاماتيا الشركات تمؾ تفي ىؿ 

منيجية البحث 

تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، الذم يعتمد عمى جمع المعمكمات مف الكثائؽ كالدراسات 

كاألبحاث كالكتب كمكاقع اإلنترنت ذات العالقة بيذا المكضكع، كتـ اإلعتماد في ىذا البحث أيضا 

عمى المنيج المقارف ألف الباحث سكؼ يبيف دكر المكاقؼ القانكنية في تطبيؽ قكاعد الحككمة عمى 

 .شركات التأميف كخاصة بيف القانكف الفمسطيني كاألردني

نطاق البحث 

      نطاؽ البحث في مكضكع حككمة شركات التأميف، يتحقؽ في ضكء حقيقة أف شركات التأميف 

ال تخرج كميان عف حكـ القكاعد العامة التي تحكـ الشركات المساىمو العامو، فكالىما يخضع 

لنصكص قانكف الشركات مف الجانب اإلدارم، سكاء في تشكيؿ مجمس اإلدارة ، أك اجتماعات 

( 20)الييئة العامة، كتكزيع األرباح، كحقكؽ المساىميف كغيرىا، ألف قانكف التأميف الفمسطيني رقـ 

، كحتى قكانيف التأميف العربية لـ تتطرؽ ليذه األمكر، إال أنيا تنفرد في بعض الجكانب 2005لسنة 
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بخصكصية تحتـ إيجاد قكاعد خاصة تالئـ تمؾ الخصكصية، كىي أف طبيعة عمميا قائـ عمى 

. المخاطر كنقؿ المخاطر كتأثير ذلؾ عمى حقكؽ المؤمف عمييـ أك المستفيديف مف كثائؽ التأميف

       كانطالقا مف ذلؾ فإف نطاؽ ىذا البحث سيتحدد بالبحث في مدكنة قكاعد حككمة الشركات 

المساىمة كاسقاطيا عمى شركات التأميف، كما أف ىذا البحث ال يقتصر عمى البحث عف القكاعد 

نما القكاعد ذات الطبيعة الدكلية أيضان  . ذات الطبيعة الكطنية فحسب كا 

بيانات الدراسة  

إعتمد الباحث عمى المصادر األكليو لمكضكع البحث مف تشريعات كمشاريع قكانيف تناكلت 

. ىذا المكضكع، كالقكانيف المقارنة

  أما فيما يتعمؽ بأدبيات الدراسو فقد تنكعت ما بيف المراجعات الفقييو المكتكبو، كاألبحاث 

المنشكرة في ىذا الشأف، كغالبيتيا تناكلت مكضكع حككمة شركات التأميف بصكرة غير مباشرة، كلـ 

تفرد ليا دراسة متخصصة، بؿ عالجتيا ضمف القكاعد العامة لمشركات المساىمة العامة، كقد لجأ 

الباحث إلى اإلستعانو بالصفحات اإللكتركنيو مف أجؿ التكسع كتغطية أكبر قدر ممكف لمكضكع 

 نقاط كتحميؿ الحككمة لمعايير شركات التأميف في فمسطيف التزاـ تحميؿ مدل كبغرض البحث،

 بمعايير تتعمؽ محاكر عدة تتضمف استبانو تصميـ تـ فقد ىذا التطبيؽ، في كالخمؿ  الضعؼ

رشادات  المعايير، بتطبيؽ ىذه شركات التأميف في فمسطيف  مدل التزاـ بيدؼ قياس الحككمة كا 

 فرضيات صحة إلثبات المناسبة اإلحصائية االختبارات كتحميميا، كاستخداـ تفريغيا يتـ أف عمى

أكعدميا، كذلؾ تـ االعتماد عمى التقارير الصادرة عف الييئات الرقابية المتمثمة في ىيئة  الدراسة

سكؽ رأس الماؿ كبكرصة فمسطيف التي تشير فييا إلى بيانات إحصائية ألكضاع الحككمة في 

. الشركات، إضافة إلجراء عدة مقابالت مع أصحاب االختصاص كالخبرة بمكضكع البحث
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صعوبات البحث 

     بالرغـ مف ككف مكضكع الحككمو مف المكاضيع الميمة في الشركات المساىمة العامة كليس 

فقط في شركات التأميف إال أف ىناؾ صعكبات تكاجو كتابة ىذا البحث تتمثؿ في ندرة المراجع 

كالدراسات المتخصصو تخصصان مباشران في مكضكع حككمة شركات التأميف، كصعكبة ناجمة عف 

الطبيعة الفنية لبعض المفاىيـ إذ أف المصطمحات المتعمقة بالمكضكع ىي أقرب إلى عمـ اإلقتصاد 

كالمالية منيا إلى عمـ القانكف، إضافة إلى إحجاـ العديد مف الشركات عف اإلفصاح عف المعمكمات 

 .الضركرية إلعداد ىذا البحث

الدراسات السابقة  

  2007 محمد، حبوش،- 1

 التزاـ مدل"أطركحة ماجستيرفي المحاسبة كالتمكيؿ بالجامعة اإلسالمية في غزة بعنكاف

 الداخمييف المراجعيف ألداء دراسة "الشركات حككمة بقكاعد الفمسطينية العامة المساىمة الشركات

 مساىمة مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة كتيدؼ المساىمة الشركات كمدراء الخارجييف كالمراجعيف

 تطبيؽ تعيؽ التي المعكقات دراسة المالية، القرارات في تحسيف الخارجي كالمراجع الداخمي المراجع

 حككمة لمبادئ مقترح إطار صياغة فمسطيف، في المساىمة العامة الشركات عمى الحككمة

 في العامة المساىمة الشركات التزاـ :أىميا نتائج إلى الدراسة المساىمة، كقد خمصت الشركات

 كحدة جميعيا المبادئ بتمؾ التزاميا أف مع الشركات لحككمة عمييا بالمبادئ المتعارؼ فمسطيف

 المصارؼ تتفكؽ كما آخر، إلى مبدأ مف االلتزاـ مستكل كيتفاكت بمستكل متكسط، ىك كاحدة

 .الشركات حككمة مبادئ تطبيؽ في العامة المساىمة الشركات مف عمى غيرىا الفمسطينية
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  2008 ماس، معيد قباجة، عدنان،- 2

دراسة أعدت مف قبؿ فريؽ الباحثيف في معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني 

 مدل ممارسة تقدير إلى الدراسة ىذه تيدؼ " فمسطيف في الشركات حككمة تعزيز" بعنكاف (ماس)

  OECD  التعاكف  منظمة مبادئ عمى بناء الشركات، لحككمة الفمسطينية المساىمة الشركات

 إلى دراسة تيدؼ كما الشركات، لتمؾ المالي األداء عمى ذلؾ أثر كالتنمية كتقييـ اإلقتصادم

 لترسيخ ىذا تحتية بنية كجكد تكاجو التي كالمعكقات فمسطيف في حككمة نظاـ تكفير محددات

 الشركات، كأف في الحككمة تطبيؽ إلى تدعك عديدة أسباب كجكد إلى الدراسة كخمصت النظاـ،

 ال يزاؿ كلكنو أخرل بدكؿ مقارنة جيد يعتبر الفمسطينية المساىمة الشركات لدل الحككمة مستكل

 ميـ ىناؾ دكر كأف نفسيا، الشركات بممارسات تتعمؽ عدة ألسباب ذلؾ كيعزل كمؤشر، منخفضا

 .المؤسسية إلتزاميا بالمعايير مدل كتقييـ المساىميف عف نيابة اإلدارة أداء رقابة في اإلدارة لمجمس

 2009العزايزة، ممدوح، - 3

 تطبيؽ مدل" أطركحة ماجستير في إدارة األعماؿ بالجامعة اإلسالمية في غزة بعنكاف

 تيدؼ" فمسطيف في لحككمة المصارؼ الفضمى كالممارسات الفمسطينية لمقكاعد الكطنية المصارؼ

 الصادرة لمعايير الحككمة الكطنية الفمسطينية المصارؼ تطبيؽ مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه

ا جاءت كالتي الفمسطينية، النقد سمطة عف  حككمة حكؿ (بازؿ (لجنة عف صدر ما مع انسجامن

 المصارؼ بتطبيؽ تمؾ إدارة عمى القائميف اىتماـ مدل عمى الكقكؼ إلى تيدؼ كما المصارؼ،

 خمصت ليا، كقد كاإلمتثاؿ لتطبيقيا نتيجة تتحقؽ التي لممزايا إدراكيـ مف انطالقنا الحككمة، معايير

رشادات بمعايير الفمسطينية المصارؼ إلى إلتزاـ الدراسة ف النقد، سمطة عف الحككمة الصادرة كا   كا 
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 ، طبيعي أمر المعايير، كىذا مف محاكر محكر كؿ ضمف المدرجة لمبنكد اإللتزاـ أكلكية في اختمفت

 .الممارسات أفضؿ إلى الكصكؿ لمحككمة بيدؼ إضافية إرشادات كأخرل إلزامية متطمبات فيناؾ

 2011حسين، عماد صالح،- 5

معيد التنمية المستدامة في جامعة – أطركحة ماجستير في التنمية الريفية المستدامة 

الحكـ الرشيد في الشركات المساىمة العامة في فمسطيف كمدل جاىزيتيا لتطبيؽ "القدس بعنكاف 

كتيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى كاقع  " مدكنة قكاعد حككمة الشركات كانعكاساتو عمى التنمية

حككمة الشركات في فمسطيف، كتكضيح مدل جاىزية الشركات المساىمة العامة المدرجة في 

 المساىمة الشركات أف إلى السكؽ المالية كتعرؼ البعد التنمكم لحككمة الشركات، كخمصت الدراسة

 تنص التي حككمة الشركات قكاعد لتطبيؽ كبيرة جاىزية عمى فمسطيف بكرصة في المدرجة العامة

اإللتزاـ  بيف طردية عالقة كجكد كما أشارت إلى فمسطيف، في الشركات حككمة قكاعد مدكنة عمييا

كالتطبيؽ لقكاعد المدكنة، كأكصى الباحث كجكب قياـ الجيات الرسمية مف تمكيف مدكنة قكاعد 

حككمة الشركات الفمسطينية لتشكيؿ إطار فعاؿ لحككمة الشركات برفع اإللزاـ بيا لدرجة القانكف، 

لزاـ الشركات باإلفصاح عف نسبة التزاميا بالحككة ضمف االفصاح عف البيانات السنكية  كا 

 2012اإلدارة العامة لمدراسات والتطوير، ىيئة سوق رأس المال، - 4

المالمح الرئيسية لحككمة الشركات "دراسة صادرة عف ىيئة سكؽ رأس الماؿ بعنكاف 

ىدفت الدراسة بشكؿ أساسي الى فحص كتحميؿ " المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف

الخصائص الرئيسية لحككمة الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف، كذلؾ بيدؼ 

تقييـ الكضع الحالي لحككمة الشركات المدرجة استنادان إلى األكلكيات التي اعتمدتيا الييئة في 

تطبيؽ قكاعد الحككمة كفقان لمبدأ التدرج، كال تيدؼ إلى قياس مدل إلتزاـ الشركات المدرجة بقكاعد 
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الحككمة الكاردة في المدكنة، بؿ ركزت الدراسة عمى تكفير المعمكمات الرئيسية حكؿ الكضع الحالي 

لمشركات المساىمة العامة المدرجة، مف خالؿ فحص المبادئ الرئيسية لحككمة الشركات مف حيث 

إدارة الشركة كتركيبة مجمس اإلدارة كالمجاف المنبثقة عنو، االفصاح عف المنافع الممنكحة لممجمس 

كاإلدارة التنفيذية، الجمع ما بيف رئاسة أك عضكية مجمس اإلدارة ككظيفة المدير العاـ، االفصاح 

كالشفافية كآليات االفصاح المتبعة، التدقيؽ كتحديدان كظيفة التدقيؽ الداخمي، إضافة إلى إمكانية 

. تمثيؿ صغار المساىميف في عضكيات مجالس اإلدارة

  2012دراسة ميدانية، معيد الحوكمة الفمسطيني، - 6

ككاف سؤاؿ " الحككمة في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف"بعنكاف

الدراسة يتمحكر حكؿ مدل التغير الفعمي الذم طرأ عمى التزاـ المنشآت التجارية بمبادئ الحككمة، 

كتيدؼ الدراسة بشكؿ رئيسي إلى إجراء تقييـ ألكضاع الحككمة في الشركات المساىمة العامة 

: المدرجة في بكرصة فمسطيف، كتتضمف عممية التقييـ المحاكر كالمؤشرات الرئيسية التالية

تقييـ مدل التزاـ الشركات باألحكاـ الرئيسية في مدكنة حككمة الشركات الفمسطينية كاألطر  -

. القانكنية ذات العالقة

 .التعرؼ عمى المشكالت كالعقبات التي تعيؽ التزاـ الشركات بمبادئ الحككمة -

استكشاؼ األسباب التي تعيؽ بعض الشركات المساىمة العامة مف اإلدراج في بكرصة  -

 .فمسطيف، برغـ مف أف ذلؾ متطمب إلزامي بحكـ القانكف

إلقاء الضكء عمى أداء كأكضاع الحككمة في المؤسسات المنكط بيا الرقابة عمى الشركات  -

 .المساىمة العامة
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كخمصت الدراسة، إلى أف ىناؾ تقدمان كبيران قد طرأ بالنسبة لمدل اىتماـ السمطة الكطنية 

كالمنشآت التجارية في قضايا الحككمة، كلكف ال يزاؿ ىناؾ قصكرات جكىرية في مدل اإللتزاـ 

  .الفعمي في مبادئ الحككمة، كبينت أف سبب القصكر ىك أف أحكاـ المدكنة ال ترقى لمستكل اإللزاـ

حككمة شركات التأميف في فمسطيف تقييـ الكضع الراىف كمتطمبات " كتتميز ىذه الدراسة 

عف غيرىا مف الدراسات السابقة بأنيا تيتـ بشركات التأميف في فمسطيف كمجتمع كعينة " التحديث

لمدراسة، حيث تركز عمى قياس مدل التزاـ شركات التأميف المدرجة في بكرصة فمسطيف بتطبيؽ 

قكاعد مدكنة الحككمة كالتي جاءت استنادان لمبادئ حككمة الشركات الصادرة عف منظمة التعاكف 

كرزمة كاحدة، إذ  إف أغمب الدراسات ركزت عمى جكانب جزئية مف  (OECD)االقتصادم كالتنمية 

مبادئ حككمة الشركات مثؿ اإلفصاح كالشفافية، لجنة التدقيؽ، التدقيؽ، إضافو إلى أنيا عالجت 

مكضكع حككمة الشركات مف الناحية اإلدارية كلـ تتطرؽ إلى الجانب القانكني مف خالؿ تحميؿ 

.  النصكص

كما يميز ىذه الدراسة أيضا أنيا مف الدراسات القميمة التي أجريت في ىذا المضمار 

كتناكلت تحميؿ لمتشريعات كاألنظمة التي تنظـ عمؿ شركات التأميف كدراسة مدل مالءمة، ككفاية 

لقاء الضكء عمى الجانب الرقابي في شركات  نصكص ىذه التشريعات لمبادئ حككة الشركات، كا 

دارة  التأميف مف خالؿ معرفة دكر الييئات الرقابية المتمثمة بمراقب الشركات في كزارة االقتصاد كا 

. التأميف في ىيئة سكؽ رأس الماؿ، كبكرصة فمسطيف

خطة البحث 

تحقيقان ألىداؼ ىذا البحث كفي محاكلة لإلجابة عمى التساؤالت المطركحة، ككصكالن لمغاية 

: مف تحقيؽ أىداؼ البحث بجكانبيا المختمفة قدر المستطاع  فقد اعتمد الباحث خطة ىيكميا اآلتي
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كفيو عرض عاـ لمفيـك حككمة الشركات كأىميتو، كأىدافو، إضافة  : الفصل تمييدي

. لمحدداتو

أدرس فيو األطراؼ المؤثرة في التطبيؽ السميـ لمبادئ حككمة الشركات :  الفصل األول

حيث يتـ فيو مقاربة لقكاعد الحككمة كمدل احتكائيا في  كمالءمتيا مع النسيج التشريعي المحمي،

 كالقكانيف األخرل ذات العالقة كقانكف التأميف 1964لسنة  (12)نصكص قانكف الشركات رقـ 

كاألكراؽ المالية ، كتسميط الضكء عمى مكاضع القصكر في ىذه النصكص لمحاكلة التكصؿ إلى 

ىؿ نممؾ في فمسطيف نسيج تشريعي ينسجـ مع قكاعد الحككمة العالمية ؟ " إجابة عمى تساؤؿ كىك 

كفي سبيؿ ذلؾ تـ تقسيـ الفصؿ األكؿ إلى ثالث مباحث خصص المبحث االكؿ لدراسة حقكؽ 

المساىمكف، أما المبحث الثاني فيبحث في حقكؽ أصحاب المصالح، كالمبحث الثاني تناكؿ مجمس 

. إدارة الشركة

أدرس فيو ضمانات تطبيؽ مبادئ حككمة الشركات كقد تناكليا في ثالث : الفصل الثاني

مباحث بحيث يتضمف المبحث األكؿ مبدأ اإلفصاح، أما المبحث الثاني فيبحث في التدقيؽ، أما 

. المبحث الثالث فيبحث في دكر الييئات الرقابية في الرقابة عمى شركات التأميف

يتضمنا الدراسة التطبيقية لمكضكع حككمة الشركات كنتائج التحميؿ : الفصل الثالث والرابع

. اإلحصائي لإلستبانات التي كزعت عمى عينة الدراسة

فيو عرض ألىـ المالحظات كاالستنتاجات، كما انتييت لو في شأف حككمة : الفصل الخامس

. شركات التأميف عمى ضكء ما سأبحثو مف أحكاـ في القكانيف المقارنة
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الفصل التمييدي 
 اإلطار المفاىيمي لحوكمة الشركات

   تعاظـ اإلىتماـ بمفيـك قكاعد حككمة الشركات، كبرزت الحاجة الممحة إلى تطبيؽ 

معاييرىا كقكاعدىا في العديد مف اقتصاديات الدكؿ المتقدمة كالناشئة خالؿ السنكات األخيرة، 

السيما في أعقاب اإلنييارات االقتصادية، كاإلفالسات المالية التي شيدتيا دكؿ العالـ عامة كبعض 

دكؿ شرؽ أسيا كأمريكا الالتينية، كركسيا، ككذلؾ ما شيده اقتصاد الكاليات المتحدة األمريكية مف 

 التي القكانيف كالتشريعات تخمؿ تداعيات كانييارات مالية، كالتي كاف أحد أىـ أسبابيا القصكرالذم

التجارية، كتدني مستكل آليات الرقابة كضعؼ اإلشراؼ عمى  كاألنشطة األعماؿ ممارسة تحكـ

الضخمة في أزمات مالية  الشركات اإلدارة كسمككيات المدراء  كالذم تسبب في كقكع عدد كبير مف

، كما تبعيا مف انييار لشركة آرثر Enronحادة، كلعؿ أبرزىا كانت أزمة  شركة انركف لمطاقة 

، World Comأندرسكف احدل شركات التدقيؽ الخمس الكبرل في العالـ، كشركة ككرلد كـك 

. 1كغيرىا

أدت ىذه اإلنييارات إلى التفكير في نظاـ لحماية المستثمريف مف أخطاء مجالس إدارة 

الشركات، كىذا قاد إلى النظر لمدكر الذم تمعبو حككمة الشركات في التأكيد عمى اإللتزاـ 

بالسياسات كاإلجراءات الرقابية كعمى دكرىا في جذب اإلستثمار، مف خالؿ كضع أسس معينة 

لمعالقة بيف مجمس اإلدارة كالمديريف كالمستثمريف كأصحاب المصالح، بالشكؿ الذم يؤدم إلى 

                                                           

حوكمة الشركات أىميية تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وقواعدىا في المؤسسات والبنوك المالية كليد بف نعمة، :  اليزاع1
 الرياض، مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، األمانة بدول مجمس التعاون وأثره اإليجابي عمى تنامي االقتصاد الخميجي،

 9، ص2009العامة، إدارة البحكث كالدراسات، 
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كجكد الشفافية في التعامؿ بيف ىذه األطراؼ كالذم يؤدم إلى تالفي حدكث مثؿ ىذه اإلنييارات، 

. 1كالمحافظة عمى سالمة تمؾ اإلقتصاديات كتحقيؽ التنمية الشاممة لكؿ لدكؿ

أصبح الحديث عف حككمة الشركات في عصرنا الحاضر، مف أجؿ الكفاءة االقتصادية 

كمعالجة المشكالت الناتجة عف الممارسات الخاطئة مف قبؿ اإلدارة الخاصة بالشركات، أك مف قبؿ 

تدخؿ مجالس اإلدارة بما يعكؽ انطالؽ ىذه الشركات كاستدامتيا، فيك بمثابة نظاـ تتـ بمكجبو إدارة 

شؤكف الشركة اليكمية ، كتكجيو أعضاء مجمس اإلدارة في إدارة الشركة بدكف أم تجاكزات عف 

الضكابط المتفؽ عمييا مف قبؿ الييئة العامة لمشركة، كحتى يككف مفيـك حككمة الشركات كاضح 

المعالـ سيتـ التطرؽ إلى الجكانب المرتبطة بيذا المفيكـ، تأسيسا عمى ذلؾ سيتـ تقسيـ ىذا الفصؿ 

إلى مبحثيف حيث سيتناكؿ المبحث األكؿ مفيـك حككمة الشركات، كالمبحث الثاني سيتناكؿ أىمية 

 .كأىداؼ كمحددات حككمة الشركات

 

 

 

 

                                                           

الدار . ،  االسكندرية2،  ط(دراسة مقارنة)دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري: محمد.إبراىيـ. سميماف1
. 14، ص2009الجامعيو، 
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المبحث األول 
مفيوم حوكمة الشركات 

 أخرل، مثؿ مصطمحات غرار تعتبر الحككمة مف المفاىيـ التي صقمت حديثان عمى

، ككميا مصطمحات حديثة العيد عمى اقتصاديات الدكؿ النامية كمؤسساتيا الخصخصة، كالعكلمة

 قدر عمى لمتنمية، كقد حازت األساس حجر برزت في السنكات األخيرة باعتبارىااإلقتصادية، حيث 

 سكاء كالمؤسسات المالية، كاإلقتصادية المالية كالمنظمات الييئات الرقابية كعناية إىتماـ مف كبير

.  1أك الدكلي اإلقميمي المستكل عمى

   يمكف النظر إلى الحككمة باختالؼ الجكانب التي تعالجيا، فمف الناحية القانكنية تشير 

إلى طبيعة العالقة التعاقدية، كالتي تحدد حقكؽ ككاجبات حممة األسيـ كأصحاب المصالح مف 

جانب كاإلدارة مف جانب آخر، أما مف الناحية االقتصادية باعتبارىا اآللية التي تساعد الشركة في 

الحصكؿ عمى التمكيؿ، ك تعظيـ قيمة أسميا كاستمرارىا، كما يمكف النظر الى الحككمة مف الناحية 

تحقيؽ التنمية اإلقتصادية  االجتماعية كاألخالقية بالتركيز عمى المسؤكلية اإلجتماعية لمشركة في

العادلة، كحماية حقكؽ صغار المساىميف، أما مف الناحية السياسية  فيي مؤشر عمى ديمكقراطية 

  .2اإلدارة كالمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة

في ضكء ما سبؽ  سيتـ تسميط الضكء بشكؿ مكسع عمى تعريؼ مصطمح حككمة 

الشركات في ىذا المبحث مف خالؿ تقسيمو إلى عدة مطالب حيث يتناكؿ المطمب األكؿ تعريؼ 

                                                           

 .15كليد بف نعمة، مرجع سابؽ، ص:  اليزاع1

جامعة – ، المؤتمر العممى األكؿ، كمية االقتصاد حوكمة الشركات ودورىا فى االصالح االقتصادى:  زيف الديف، صالح2
. 8، ص 2008دمشؽ، تشريف األكؿ 
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الحككمة لغةن، كتعريؼ الحككمة اصطالحان في المطمب الثاني، أما المطمب الثالث سيبحث في  

. الفرؽ بيف مصطمح الحككمة كالحكـ الرشيد

تعريف الحوكمة لغًة : المطمب األول

كعمى ىذا الكزف كردت أمثمة كثيرة في المغة العربية، إال أف لفظ الحككمة  (فكعمة)الحككمة بكزف 
، 2"حككمة الشركات" ىي Corporate Governance، كىك نتاج  لممصطمح اإلنجميزم  1محدث

، كقد استحسنو 2002كتـ اقتراحو مف قبؿ األميف العاـ لمجمع المغة العربية في القاىرة أكاخرعاـ 
عدد مف متخصصي المغة العربية كمنيـ مركز دراسات المغو في الجامعة  العربية األمريكية 

بالقاىرة، حيث كانت قبؿ ذلؾ ترجمات عدة منيا حاكمية الشركات، كحكمانية الشركات، كاإلدارة 
كتدكر عمى الفصؿ ك المنع كيعني كذلؾ االنضباط   (الحكـ )الرشيدة، كمادة الكممة في المغة 

. 3كالسيطرة

كىك الجذر الثالثي   (حكـ)ليس مف قبيؿ الصدفة أف تأتي كممة حككمة مف الجذر الثالثي و

، فالحكمة تعرؼ بأنيا حسف استخداـ المعرفة المتاحة كما تقتضيو مف النصح (الحكمة )لكممة 

. 4كاإلرشاد كالتكجيو، كمف القدكة كاإلقتداء، كالرشد كالرشادة العقالنية، كحسف الحكـ عمى األشياء

                                                           

بدكف طبعة، بدكف مكاف نشر، كرسي سابؾ لدرسات  ،حوكمة الشركات المساىمة دراسة فقيية:  الرزيف، أحمد بف محمد1
 .3، ص2012األسكاؽ اإلسالمية، 

حككمة الشركة، كحاكمية الشركة، : " لغكيان ىناؾ خمسة عشر معنى في المغة العربية لتفسير مصطمح الحككمة كىي2
كحكمانية الشركة، كالتحكـ المشترؾ، كالتحكـ المؤسسي، كاإلدارة المجتمعة، كضبط الشركة، كالسيطرة عمى الشركة، كالمشاركة 

دارة شؤكف الشركة، كالشركة الرشيدة، كتكجيو الشركة، كاإلدارة الحقة لمشركة، كالحكـ الصالح لمشركة، كأسمكب  الحككمية، كا 
، منشكرات إتحاد الشركات االستثمارية، الحوكمة تشريع وثقافة وسموك: ، باطكيح، محمد عمر"."ممارسة سمطة اإلدارة

 .63، ص2011إصدار بعنكاف حككمة الشركات، الككيت، مكتبة آفاؽ، 

 .3مرجع سابؽ، ص:  الرزيف، أحمد بف محمد3

. 55، ص2005، القاىرة، مجمكعة النيؿ العربية، 1، طحوكمة الشركات:  الخضرم، محسف أحمد4
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الحوكمة اصطالحًا : المطمب الثاني

تعددت التعريفات المقدمة ليذا المصطمح بحيث يدؿ كؿ منيا عمى كجية النظر التي 

 :يتبناىا مقدـ ىذا التعريؼ، كفيما يمي بعض التعريفات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

النظاـ الذم يتـ مف خاللو إدارة : "  الحككمة بأنياIFC      تعرفيا مؤسسة التمكيؿ الدكلية 

. 1"الشركات كالتحكـ في أعماليا

    تعرفو كثيقة مبادئ التأميف األساسية الصادرة عف الجمعية الدكلية ليئيات اإلشراؼ عمى التأميف 

(IAIS) بأنو مصطمح يشير إلى الطريقة التي تشرؼ فييا مجالس اإلدارة، كاإلدارة العميا عمى  

أعماؿ شركات التأميف، كتشتمؿ عمى نظاـ الشركات كالشفافية كاإلستقاللية كالمساءلة كالمسؤكلية 

كالعدؿ كالمسؤكلية اإلجتماعية، كاإلفصاح في الكقت المناسب كالدقيؽ عف جميع المسائؿ المادية 

. 2المتعمقة بشركة التأميف بما فييا الكضع المالي، كاألداء كالممكية

 مفيكما متطكران لحككمة الشركات تشير OECD      قدمت  منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية 

بو إلى النظاـ الذم يتـ مف خاللو إدارة الشركات كمراقبتيا كتكجيييا، مف خالؿ العالقات بيف إدارة 

الشركة، مجمس إدارتيا، مساىمييا، ك باقي أصحاب المصالح، بحيث تحدد أيضا الييكؿ  أك البناء 

. الذم يتـ مف خاللو تعييف األىداؼ ك الطرؽ كالكسائؿ لبمكغيا مع ضماف متابعة لمنتائج المحققة

                                                           

http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/UNGCBROCHURE/$FILE/IFC_UNGC
1

_brochure.pdf .  ساااًا 7:15، الساعة2013 /3-2، تاريخ الزيارة   

2
 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS, Insurance Core 

principles,standards,Guidance and Assessment Methodology,2003,principles 9 

http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/UNGCBROCHURE/$FILE/IFC_UNGC_brochure.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/UNGCBROCHURE/$FILE/IFC_UNGC_brochure.pdf
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اإلجراءات المستخدمة بكاسطة ممثمي المصمحة في المنظمة كالمساىميف "     كتعرؼ كذلؾ بأنيا 

. 1"لتكفير إشراؼ عمى المخاطر كرقابة المخاطر التي تقكـ بيا اإلدارة

     أما عمى الصعيد  المحمي فقد عرفت مدكنة قكاعد حككمة الشركات الفمسطينية الصادرة في 

مجمكعة القكاعد : "  حككمة الشركات بالمفيـك الكاسع الذم تتبناه المدكنة بأنيا2009تشريف ثاني 

كاإلجراءات التي يتـ بمكجبيا إدارة الشركة كالرقابة عمييا، عف طريؽ تنظيـ العالقات بيف مجمس 

اإلدارة كاإلدارة التنفيذية كالمساىميف كأصحاب المصالح اآلخريف، ككذلؾ المسؤكلية االجتماعية 

. 2"كالبيئية لمشركة

     بكجو عاـ تعرؼ الحككمة بأنيا مجمكعة مف القكاعد القانكنية كاإلجراءات كالنظـ كالقرارات 

التي  تضمف  كؿ مف الشفافيو كاإلنضباط كالعدالة، بيدؼ تحقيؽ الجكدة كالتميز في األداء عف 

طريؽ اختيار األساليب المناسبة كالفعالة لتحقيؽ أىداؼ الشركة ككافة األطراؼ ذات المصمحة 

كبمعنى آخر فإف الحككمة تعنى النظاـ أم كجكد نظـ كقكاعد تيتدم بيا إدارة  ،3كالمجتمع ككؿ

. 4الشركات لتقكية المؤسسة عمى المدل البعيد لصالح المساىميف، كتحديد المسؤكؿ كالمسؤكلية

                                                           

المفاىيم، المبادئ، التجارب، - شركات قطاع عام وخاص ومصارف )حوكمة الشركات :  حماد، طارؽ عبد العاؿ1
 .11، ص2007، االسكندرية، الدار الجامعية، 2، ط(المتطمبات

. 14، ص2009مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف، :  ىيئة سكؽ رأس الماؿ2

 .62، مرجع سابؽ، صالحوكمة تشريع وثقافة وسموك:   باطكيح، محمد عمر3

، بدكف طبعة،  بدكف مكاف نشر، بدكف إدارة محافظ األوراق المالية في ظل حوكمة الشركات: نظيررياض محمد الشحات، 4
 .296، ص2007ناشر، 
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     يستنتج الباحث مما سبؽ أنو ليس ىناؾ تعريؼ مكحد لحككمة الشركات، كىذا يرجع إلى     

شمكلية ىذا المصطمح، كارتباطو بالعديد مف األمكر التنظيمية كاالقتصادية كاالجتماعية، كاختالؼ 

اإلتجاىات الثقافية كالخمفٌيات الفكرية لمميتميف بو مف إقتصادييف كقانكنييف كمحمميف، حيث عرفو 

بعض الباحثيف كالخبراء مف الناحية القانكنية، كمنيـ مف عرفو مف الناحية االقتصادية، كالبعض 

. اآلخر عرفو مف الناحية االجتماعية كالسياسية

كيرل الباحث مف خالؿ التعاريؼ السابقة أف مفيـك حككمة الشركات ىك إيجاد الكسائؿ السميمة      

لتطبيؽ النظـ كالممارسات السميمة لمقائميف عمى إدارة الشركات، أم تكجيو مجمس إدارة الشركة 

. التخاذ أفضؿ الممارسات التي تسٌير عمؿ الشركة لمكصكؿ الى اليدؼ

الفرق بين الحوكمة والحكم والرشيد : المطمب الثالث

 أفضت عمميات اإلصالحات اإلقتصادية الى بركز العديد مف المصطمحات كالمفاىيـ  

- الصالح- ، كمف البدائؿ المطركحة لمداللة عمى المصطمح، الحكـ الرشيد"بالحككمة"الخاصة 

دارة شؤكف الشركة، كأسمكب اإلدارة المثمى كغيرىا مف  كحكمانية الشركات، كحاكمية الشركات، كا 

استحسنو " الحككمة"المصطمحات المرادفة، كفي ىذا الصدد تمت اإلشارة سابقان إلى أف مصطمح 

عدد مف متخصصي المغو العربية كفقان لما كرد مف تفسير مجمع المغات، كمف ناحية أخرل تتفؽ 

لما لمكممة مف داللة أف الشركات ىي الحاكمة أك "  حكـ الشركات"عدد مف اآلراء عمى استبعاد 

. 1الفاعمة، مما قد يعكس المعنى المقصكد

                                                           

1 http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=8819 11:00، الساعة 2013 /3- 12، تاريخ الزيارة 
. صباحان 

http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=8819
http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=8819
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     كتبعان لمعديد مف القراءات في المراجع العربية أك األجنبية يستدؿ عمى كجكد عدد مف 

: كمنيا" الحكـ الرشيد" التعريفات لمصطمح

منظكمة متكاممة تشتمؿ عمى أساليب عممية حديثة، تنبثؽ مف عمـك أخرل       يعرؼ بأنو 

كاإلقتصاد كاإلدارة كالقانكف، كالتي تتككف مف مجمكعة مف اإلستراتيجيات المكضكعية لمنيكض 

بالدكلة كمؤسساتيا اإلقتصادية لتحقيؽ رفاىية المجتمع، كتعتبر مبادئ اإلدارة الرشيدة بمثابة 

الخطكط اإلرشادية التي يجب أف تتبعيا كؿ الجيات الرقابية عمى أداء الحككمات العربية كالسمطات 

. 1التننفيذية

الحكـ الذم يعزز كيدعـ كيصكف رفاه :"    كيعرفو تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمحكـ الرشيد 
اإلنساف كيقكـ عمى تكسيع قدرات البشر كخياراتيـ كفرصيـ كحٌرياتيـ االقتصادية كاالجتماعية 

كالسياسية، كيسعى إلى تمثيؿ كافة فئات الشعب تمثيالن كامالن كتككف مسؤكلة أمامو لضماف مصالح 
. 2"جميع أفراد الشعب

    كقد انقسـ الباحثكف حكؿ المجاالت التي يطبؽ فييا الحكـ الرشيد، حيث تكسع معظيـ في 
مجاالت التطبيؽ لتشمؿ الدكلة كالقطاع الخاص كالمجتمع المدني، بينما يضيقو آخركف إلى 

التطبيؽ في مجاالت الدكلة كحدىا، بينما تركز تعريفات أخرل عمى دكرالقطاع الخاص مع الدكلة، 
 3.كأخرل عمى تحديد مجاؿ القيادة كالحكـ في الحكـ بالتركيز عمى قيـ الشفافية

                                                           

اإلدارة الرشيدة خيار لإلصالح اإلدارم " ، الممتقى العربي الثانياإلدارة الرشيدة الحكم الجدي او الحوكمة:  رزؽ عادؿ1
 148، ص2008، القاىرة، مايك "كالمالي

،  مركز المشركعات الدكلية الحكم الديمقراطي الصالح المكون الرئيسي لإلصالح السياسي واالقتصادي:  سكليفاف.  جكف د2
. 36، ص2005الخاصة، 

. 18، ص2006، مركز الديمقراطية كحقكؽ العامميف، أيارالحكم الرشيد في المؤسسات األىمية: القطز، عمر3 
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رغـ أف الكثير مف -      كيستدؿ مما سبؽ أنو كبمضمكف الفكر الحديث ىناؾ فرؽه بيف المعنييف 

السياسية، يتعمؽ   كالمؤسسات الباحثيف ال يميزكف جيدا في ذلؾ ؛ فبالنسبة إلى اليياكؿ الحككمية

المصطمح باإلدارة الرشيدة، كمف ذلؾ تعريؼ الحكـ الرشيد بأنو جزء مف السياسة كالقكة داخؿ أم 

.  1مجتمع كمؤسسة اقتصادية  تخمؽ الثركات

     يدعـ الباحث كجية النظر القائمة عمى التفريؽ بيف المعنييف فالحكـ الرشيد يضمف التكازف بيف 

حقكؽ ككاجبات أطراؼ العقد االجتماعي كىـ المكاطنكف بفئاتيـ، الحككمة بأجيزتيا كسمطاتيا، 

المجتمع المدني كالنقابات كالجمعيات، أما الحككمة تتناكؿ طبيعة العالقة التعاقدية بيف األطراؼ 

المعنية كأصحاب المصالح في مؤسسات القطاع الخاص، كالشركات كالمؤسسات اإلقتصادية  التي 

. تحدد حقكقيـ كتكزع الصالحيات بينيـ

 

 

 

                                                           

 كسياسات دراسة بعنكاف مفاىيـ: القاىرة جامعة – السياسية كالعمـك االقتصاد اإلنساف كمية كحقكؽ الديمقراطية  برنامج1
، عمى شبكة االنترنت، 84ص. كالغربية العربية في األدبيات "الحككمة"

http://www.ad.gov.eg/NR/rdonlyres/1667E19E-DC90-4C7F-A315-
7175AE7B4A52/3242/GovernanceLetirature.pdf مساءان 3:5، الساعة 2013 /3-28، تاريخ الزيارة . 

http://www.ad.gov.eg/NR/rdonlyres/1667E19E-DC90-4C7F-A315-7175AE7B4A52/3242/GovernanceLetirature.pdf
http://www.ad.gov.eg/NR/rdonlyres/1667E19E-DC90-4C7F-A315-7175AE7B4A52/3242/GovernanceLetirature.pdf


25 

 

المبحث الثاني 
أىمية وأىداف ومحددات الحوكمة 

استأثرت حككمة الشركات اىتماـ الباحثيف كالدارسيف ككذلؾ المساىميف كغيرىـ مف 

أصحاب المصالح كذلؾ نتيجة لحاالت الفشؿ كاإلفالس المالي لكثير مف الشركات الكبرل كانييار 

األسكاؽ المالية التي سبؽ اإلشارة إلييا بسبب ضعؼ أساليب حككمة الشركات فييا، بالتالي أصبح 

كاضحان أف إدارة الشركات مف خالؿ مفيكـ الحككمة تحدد بدرجة كبيرة مصير الشركات كمصير 

 .1اقتصاديات الدكؿ

كال ستكماؿ الجكانب الفكرية لمصطمح حككمة الشركات، ال بد مف التعرؼ عمى أىدافو كأىميتة 

باإلضافة إلى محدداتو، لذلؾ سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى عدة مطالب، حيث سيتناكؿ المطمب 

األكؿ أىمية الحككمة، أما المطمب الثاني سيتناكؿ مكضكع أىداؼ الحككمة، كأخيران محددات 

. الحككمة في المطمب الثالث

أىمية حوكمة الشركات : المطمب األول

  تتثمؿ أىمية حككمة شركات التأميف في تحقيؽ التنمية االقتصادية كالرفاىية اإلجتماعية، 

كتختمؼ باختالؼ المتعامميف مع الشركات، كمع ذلؾ فاف نطاقيا قد يتسع لتمتد أىميتيا خارج 

حدكد مصمحة الشركة ذاتيا كمصمحة حممة األسيـ كأصحاب المصمحة اآلخريف، كفي ىذا الصدد 

ترل الباحثة أنو مف األىمية تناكؿ ىذا الجانب مف خالؿ إبراز أىمية حككمة الشركات في 

 :المجاالت اإلقتصادية فضال عف أىميتيا في المجاالت القانكنية عمى النحك اآلتي

                                                           

، رسالة ماجستير، الجامعو مدى إلتزام الشركات المساىمة العامة الفمسطينة بقواعد حوكة الشركات:  حبكش، محمد جميؿ1
. 29، ص2007غزة، - االسالمية
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 األىمية االقتصادية: الفرع األول

 بالنسبة إلدارة الشركة : أوال

      تشمؿ أىمية الحككمة لمشركات ذاتيا، مف خالؿ تحسيف نكعية ممارسات مجمس اإلدارة، 

كأداء الشركات، كالعمؿ عمى كفاءة استخداـ المكارد كتعظيـ قيمة الشركة تحسيف أداء الشركات،  

كتدعيـ تنافسيتيا  في األسكاؽ بما يمٌكنيا مف جذب مصادر تمكيؿ محمية كعالمية لمتكسع 

كاإلنتشار، كضماف حصكليا عمى األمكاؿ كبتكمفة معقكلة، كتعمؿ عمى تخفيض مخاطر اإلستثمار 

كبالنتيجة تخفيض تكمفة رأس الماؿ، الذم يؤدم في النياية إلى تحقيؽ الكفاءة كالتنمية اإلقتصادية 

. 1المطمكبة

 بالنسبة لممساىمين : ثانياً 

  تعد حككمة الشركات ذات أىمية كبيرة بالنسبة لحممة األسيـ كالمستثمريف، إذ تكفر ضماف 

قدر مالئـ مف الطمأنينة لحممة األسيـ كالمستثمريف في تحقيؽ عائد مناسب عمى استثماراتيـ ، 

كتعزيز دكرىـ في مراقبة أداء الشركة  كالتأكيد عمى مبدأ الشفافية، مما يقي الشركة كالعامميف فييا 

مف التالعب كالغش المالي كالفساد اإلدارم كاإلفالس، كما أف فصؿ ممكية الشركة عف إدارتيا، 

يؤدم إلى الحد مف استغالؿ السمطة في غير المصمحة العامة، مما يحقؽ الحماية لممساىميف، 

 .2كحممة الكثائؽ

 

                                                           

 .31، ص2007، اتحاد المصارؼ العربيو، حوكمة الشركات ودور مجمس اإلدارة:  بف دركيش، عدناف حيدر1

 .مرجع سابؽ:  ابك العطا نرميف2
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 بالنسبة  لممجتمع: ثالثاً 

     ينظر لمحككمة عمى أنيا سبيؿ لمكصكؿ إلى الرفاىية اإلجتماعية كتقدـ المجتمع، كطريؽ 

لمتنمية مف خالؿ خمؽ فرص عمؿ جديدة، كزيادة في الدخؿ، فضالن عف ارتفاع األجكر كزيادة 

المدخرات كالمعاشات كركاتب التقاعد، مما ينعكس عمى زيادة اإلستثمار كاإلرتقاء بمستكل 

. 1المعيشة

يمكف القكؿ أف أىمية حككمة الشركات عمى مستكل االقتصاد بشكؿ عاـ تمثؿ في تحسيف المناخ 

االستثمارم، كتفعيؿ أداء السكؽ المالي كتكسيعو، كرفع القدرة التنافسية لإلقتصاد، مف خالؿ رفع 

. ثقة المتعامميف بالشركة، كتعزيز قدرة البمد عمى مكاجية األخطار

 األىمية القانونية: الفرع الثاني

     تكمف األىمية القانكنية في التحديد الدقيؽ لحقكؽ كمسؤكليات األطراؼ المعنية بالشركة،     

كمجمس اإلدارة كالمجاف المنبثقة عنو، كالجمعية العامة، كالمساىميف األفراد، كما كتحدد عقكبات 

انتياؾ ىذه الحقكؽ كالتقصير فى المسؤكليات كتجاكز تمؾ اإلختصاصات، كيككف ذلؾ مف خالؿ 

جممة مف القكانيف كالمعايير كالتعميمات المنظمة لعمؿ الشركات، حيث تتداخؿ قكاعد حككمة 

قكانيف الشركات، كأسكاؽ الماؿ، كالتأميف، كالبنكؾ، كغيرىا التي : الشركات بعدد مف القكانيف، مثؿ

تعتبر صماـ األماف، الذم يضمف حككمة جيدة لمشركات، كذلؾ في تحديد الجية المنكط بيا مراقبة 

ىيئة سكؽ رأس الماؿ، ككزارة االقتصاد، حيث ينبغى أف تقـك : تطبيؽ إجراءات الحككمة، مثؿ

                                                           

الحكم الرشيد في شركات المساىمة العامة في فمسطين ومدى جاىزيتيا لتطبيق مدونة قواعد :  حسيف،عماد صالح أحمد1
 .9، ص2010، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فمسطيف، حوكمة الشركات وانعكاساتو عمى التنمية
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جميع ىذه المؤسسات بأدكارىا بكفاءة كأمانة كنزاىة كشفافية، مف أجؿ صالح الشركات كاإلقتصاد 

. 1القكمي عامة

فأىمية حككمة الشركات مف الناحية القانكنية تعمؿ عمى كفاء حقكؽ األطراؼ المتعددة 

بالشركة، كخاصة مع كبرل الشركات ، كالتغمب عمى سمبيات تنفيذ التعاقدات التي يمكف أف تنتج 

عف الممارسات السمبية التي تنتيؾ صيغ العقكد المبرمة أك القكانيف كالقرارات كالنظـ األساسية 

. 2المنظمة لمشركة

  كيثار بيذا الصدد تساؤؿ حكؿ أىمية الحككمة بالنسبة لشركات التأميف، إضافة لما سبؽ 

خاصة بعد ازدياد عدد شركات التأميف العاممة في السكؽ الفمسطيني، كبصدكر قانكف التأميف 

 الخاص بتنظيـ أعماؿ شركات التأميف استدعى األمر ضركرة تطبيؽ 2005الفمسطيني لسنة 

 3:مبادئ كآليات حككمة الشركات عمى شركات التأميف كذلؾ لعدة اسباب منيا

تمثؿ مككنان أساسي في اإلقتصاد الكطني، كحدكث أم ىزات مالية ليذه الشركات يؤثر عمى  .1

 .اإلقتصاد ككؿ

                                                           

، 1 ط،(آفاقيا-تداعياتيا-اسبابيا-جذورىا)االزمة المالية االقتصادية العالمية وحوكمة الشركات:  كافي، يكسؼ مصطفى1
. 281، ص 2012عماف،  مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع، 

دراسة تحميمو لإلطار القانوني والرقابي . أىمية حوكمة الشركات في مواجية الفساد المالي: بشرل نجـ عبداهلل. المشيداني 2
عمى شبكة االنترنت . الذي ينظم أعمال الشركات المساىمة في العراق

 www.coadec.uobaghdad.edu.iq/uploads/C.V/cv.../C.V%20A13.doc 2013 /4-2، تاريخ الزيارة ،
 مساءان 1:36الساعة 

، عماف،  دار صفاء لمنشر كالتكزيع، 1، طبحوث عممية محكمة- دراسات وبحوث في التأمين: أبك بكر ،عيد أحمد3 
. 105، ص2010

http://www.coadec.uobaghdad.edu.iq/uploads/C.V/cv.../C.V%20A13.doc
http://www.coadec.uobaghdad.edu.iq/uploads/C.V/cv.../C.V%20A13.doc
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شركات التأميف تتعامؿ أساسان في مدخراتيا مف أمكاؿ المؤمف ليـ، حيث أف حقكؽ المساىميف  .2

 .ال تمثؿ سكل نسبة قميمة مف أمكاؿ الشركات

 .تمثؿ الحككمة مسألة ميمة إلدارة المخاطر في شركات التأميف لتخفيض نسبة الخسائر  .3

يقع عمى عاتؽ شركات التأميف تحمؿ الخطر كتغطيتو عند حدكثو، لذلؾ فيي تتطمب إجراءات  .4

 .كقكاعد تساعد عمى المحافظة عمى حقكؽ حممة الكثاثؽ، كحقكؽ المساىميف

    يخمص الباحث إلى نتيجة مفادىا أف أىمية الحككمة تتمخص فى أف فييا عالجان ككقاية 

لمشركات مف الفساد اإلدارل، كاإلفالس، كما أنيا تحسف مف أداء الشركة كتزيد مف قيمتيا، لذا 

فيي مطمب أساسي كحاجة ممحة لجميع الشركات كالمؤسسات، كتزاداد أىميتيا بالنسبة 

لشركات التأميف ككنيا تتعامؿ مع مخاطر سكاء بشرائيا أك نقميا، فضالن عف حقكؽ أصحاب 

المصمحة مف حممة الكثائؽ كالمستفيديف عدا عف حقكؽ المساىميف 

أىداف حوكمة الشركات : المطمب الثاني

كتعددت كجيات النظر إلييا في ،  تناكؿ كثير مف الباحثيف كالميتميف أىداؼ حككمة الشركات

كيفية تحديد تمؾ األىداؼ، تأسيسان عمى ذلؾ فإف أىداؼ حككمة الشركات تختمؼ باختالؼ نماذج 

الحككمة التي تعكس في حقيقتيا األىداؼ الضمنية لنشاطات الشركات كاألطراؼ المرتبطة معيا 

في مختمؼ دكؿ العالـ، ففي الكاليات المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ  ينصب ىدؼ الحككمة عمى حماية 

حقكؽ حممة األسيـ ، كتعظيـ القيمة عمى المدل البعيد، في المقابؿ في بمداف القارة األكربية 

كألمانيا تيدؼ لتحقيؽ الحماية لممساىميف كحممة الكثائؽ جميعا كحقكؽ اآلخريف كالدائنيف كالعماؿ، 

مع مراعاة مصالح العمؿ كالعماؿ كالحد مف استغالؿ السمطة في غير المصمحة العامة مما يؤدل 
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الى تنمية اإلستثمار كتشجيع تدفقو كتنمية المدخرات كتعظيـ الربحية عف طريؽ تشجيع مجالس 

 .1اإلدارة لمرقابة كاإلشراؼ عمى اإلدارة مف أجؿ تعزيز رفاىية الشركة كالعامميف كالمساىميف

 :2 كيمكف إجماؿ األىداؼ التي يمكف تحقيقيا نتيجة تطبيؽ نظـ الحككمة بما يأتي 

تحسيف كتطكير إدارة الشركة، كضماف كجكد ىياكؿ إدارية يمكف معيا محاسبة إدارة الشركة  .1

أماـ مساىمييا مع ضماف كجكد المراجعة المستقمة، كمساعدة المديريف كمجمس اإلدارة عمى 

بناء استراتيجية سميمة كضماف اتخاذ القرارات بناءن عمى أسس سميمة بما يؤدم إلى رفع كفاءة 

 .األداء

تعميؽ ثقافة اإللتزاـ بالمبادئ كالمعايير المتفؽ عمييا كخمؽ أنظمة لمرقابة الذاتية ضمف إطار  .2

 .قانكني كأخالقي نابع مف العمؿ كاألخالؽ السائدة في المجتمع كمبادئو

حماية أمكاؿ المساىميف كذلؾ بتكفير معمكمات صحيحة كشفافة عف أنشطة الشركة كالكضع  .3

المالي ليا، بما يمكف المساىميف مف اتخاذ قراراتيـ بناءن عمى ما يظير مف الكضع المالي لتمؾ 

. الشركة

 كرؤكس أمكاؿ جديدة استثمارات كجذب التنافسي، مكقفيا تحسيف عمى المشركعات قدرة زيادة .4

 . 3جديدة، كزيادة الثقة في اإلقتصاد القكمي كتدعيـ قدراتو التنافسية

                                                           

. مرجع سابق: بشرل نجـ عبداهلل. المشيداني 1

، بنؾ االستثمار القكمي، مع إشارة خاصة لنمط تطبيقيا في مصر- محددات الحوكمة ومعاييرىا:  حسيف، يكسؼ محمد2
 .4، ص2007

رسالة ماجستير، الجامعة ،(دراسة مقارنة)الشركات في التشريع الكويتي واألردنيحككمة :  الحربي، مشارم نكاؼ عمياف غتر3
. 26، ص2010األردف، - األردنية
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 الشركات، ككذلؾ عف كالمعمكمات البيانات كنشر كاإلفصاح، كالكضكح الشفافية درجات تحسيف .5
 .بالفعؿ تحكزىا التي كاألصكؿ المكجكدات كعف بو، قامت الذم كاإلنجاز األداء عف

. كاتخاذه القرار صنع منظكمة في كاألخالقية البيئية القضايا اعتبارات إدخاؿ .6

      يمخص الباحث أف الحككمة ىي أداة نحقؽ مف خالليا الكثير مف األىداؼ إذا ما تـ 

تطبيقيا بطريقو سميمة، كىي ضماف لحقكؽ المساىميف كحممة كثائؽ التأميف ، كتيدؼ بكجو 

عاـ إلى رفع الكفاءة في أداء الشركات كالمؤسسات، ككضع األنظمة الكفيمة لمنع تضارب 

المصالح، كالحد مف استغالؿ السمطة، كمنع الغش، كمنح حؽ مساءلة إدارة الشركة، ما يقكد 

. في النياية لتشجيع اإلستثمارات كتنمية المدخرات

محددات الحوكمة : المطمب الثالث

 المالية، كبالتالي كالمؤسسات األعماؿ شركات قطاع مف ىامان  جزءان  التأميف قطاع      يعتبر

بيف  الثقة مف كبير قدر عمى يقكـ بطبيعتو التأميف قطاع أف إال العكائؽ،  مف كثير في يشترؾ معيا

الحككمة، كىناؾ عكامؿ  ركائز أىـ مف كىي أفراد أـ ىيئات كانكا سكاء كالمستأمنيف التأميف شركات

، كلكي تتمكف الشركات مف الكصكؿ ليذا النظاـ 1عديدة تؤثر عمى الحككمة كتتأثر الحككمة بيا

الفعىاؿ لحككمة الشركات يتطمب مزيج متكامؿ مف المحددات الداخمية كالخارجية في بيئة العمؿ 

: الخاصة بيا كىي عمى النحك التالي

                                                           

مقارنة بين شركات التأمين – مداخمة بعنوان  بعض مبادئ وآليات الحوكمة في شركات التأمين :  فرحات، بف ساعد1
مؤسسات التأميف التكافمي كالتأميف التقميدم بيف األسس النظرية كالتجربة التطبيقيو، :  ندكة حكؿ- وشركات إعادة التأمين
. 2013 4-2.تاريخ الزيارة. http://iefpedia.com/arab26584، عمى شبكة االنترنت 2011جامعة فرحات عباس، 

 . مساءان 5:50الساعة 

http://iefpedia.com/arab26584.%20�����%20�������.2-4%202013
http://iefpedia.com/arab26584.%20�����%20�������.2-4%202013
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المحددات الخارجية  : الفرع األول

      تختمؼ المحدات الخارجية لقكاعد الحككمة في كؿ دكلة، حيث تشتمؿ عمى مجمكعة مف 

العناصر المختمفة التي تؤثر في تركيبة المناخ العاـ لإلستثمار في الدكلة، كالذم يتمثؿ في القكانيف 

المنظمة لمنشاط االقتصادم، الذم تعمؿ مف خاللو الشركات كقكانيف الشركات، كاألكراؽ المالية، 

ىيئة سكؽ الماؿ - كالقكانيف المتعمقو باالحتكارية كاإلفالس، كمدل كفاءة األجيزة كالييئات الرقابية 

عمى أعماؿ الشركات خاصة تمؾ المدرجة في سكؽ رأس الماؿ، ككذلؾ كفاءة القطاع -  كالبكرصة

المالي كالذم يقصد بو؛ البنكؾ، شركات التأميف، األسكاؽ المالية كالتي تؤثر عمى تمكيؿ المشاريع 

 تضمف التي التنظيـ المؤسسات ذاتية بعض عف فضال اإلستثمارية كالشركات اإلستثمارية، كذلؾ

. 1بكفاءة األسكاؽ عمؿ

 المحددات الداخمية: الفرع الثاني

تتثمؿ في القكاعد كاألساليب التي تطبؽ داخؿ الشركة، كتتضمف كضع ىياكؿ إداريو سميمة،      

تكضح كيفية اتخاذ القرارت داخؿ الشركة، كآلية تكزيع السمطات داخؿ الشركة، كالكاجبات بيف 

األطراؼ المعنيو بتطبيؽ مفيـك الحككمة مثؿ مجمس اإلدارة كالمساىميف كأصحاب المصالح، كذلؾ 

بالشكؿ الذم يؤدم إلى تقميؿ التعارض بيف مصالح ىذه األطراؼ، كتحقيؽ مصالح المستثمريف 

.  2عمى المدل الطكيؿ

                                                           

 .306 ص،مرجع سابق: نظير رياض محمد الشحات،1 

منشكرات المنظمة العربية الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري مع عرض لمتجربة المصرية،كرقة عمؿ بعنكاف :  رزؽ، عادؿ 2
 .163، ص 2009، القاىرة، "الحككمة كاإلصالح المالي كاإلدارم"لمتنمية اإلدارية أعماؿ المؤتمرات 



33 

 

         كفي رأم الباحث فإف ىذه المحددات سكاء كانت داخمية أـ خارجية فإنيا تتاثر بمجمكعة 

مف العكامؿ األخرل المرتبطة بثقافة الدكلة، كالنظاـ السياسي كاإلقتصادم كمستكل التعميـ كالكعي 

لدل األفراد، كيعتمد إطار الحككمة كذلؾ عمى البيئة  القانكنية كالتنظيمية كالمؤسسية، كمدل إدراؾ 

الشركة أك المؤسسة لممصالح اإلقتصادية كاإلجتماعية لممجتمعات التي تعمؿ بيا الشركة كيككف لو 

. األثر عمى سمعتيا كنجاحيا عمى المدل البعيد

     يمكف القكؿ باختصار أف حككمة الشركات ىي جزء مف محيط اقتصادم ضخـ تعمؿ في 

نطاقو الشركات، كىناؾ عكامؿ تؤثر عمى الحككمة كتتأثر بيا الحككمة، كلكي تتمكف الشركات مف 

اإلستفادة مف مزايا تطبيؽ ىذا النظاـ ال بد مف تكافر مجمكعو مف المحددات التي تضمف التطبيؽ 

السميـ، كتأسيسان  عمى ذلؾ تـ تكضيح المظاىر الرئيسية لحككمة الشركات في ىذا الفصؿ تمييدان 

لتكضيح كيفية التطبيؽ السميـ لقكاعد حككمة الشركات مف خالؿ األطراؼ المؤثرة في الحككمة كىذا 

 .ما سيتـ دراستو في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث
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 األطـراف المؤثرة في التطبيق السميم لمفيوم وقواعد حوكمة الشركـات

  المساىمون:المبحث األول

 أصحاب المصالح: المبحث الثاني

 مجمس إدارة الشركة:المبحث الثالث
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ىناؾ أطراؼ عديدة ليا عالقة في تطبيؽ الحككمة داخؿ شركات التأميف، كىذا كاضح مف       

خالؿ قكاعد كمبادئ حككمة الشركات كالتي تكضح تكزيع الحقكؽ كالمسؤكليات عمى مختمؼ 

األطراؼ المشاركة في الشركة مف مساىميف كأصحاب مصالح كمدراء تنفذييف كمجمس إدارة، كىي 

تؤثر كتتأثر في التطبيؽ السميـ لقكاعد الحككمة كتمعب دكران ميمان في نجاحيا أك فشميا ككؿ طرؼ 

. 1يتبايف دكره بحسب الظركؼ السائدة

      كسيتناكؿ ىذا الفصؿ مقاربة أكثر لمبادئ الحككمة المتعددة عالميان كالصادرة عف منظمة 

 12 كمدل شمكليا في قانكف الشركات المطبؽ في فمسطيف رقـ OECDالتنمية كالتعاكف الدكلية 

 كالقكانيف األخرل ذات العالقة، ككذلؾ التطرؽ لمكاضع التقصير أك عدـ الكضكح بيذه 1964لسنة 

النصكص أك حتى تعارضيا مع ىذه المبادئ، في محاكلة لمتكصؿ إلى  إجابة عمى ىذا التساؤؿ 

كىك ىؿ نممؾ نظاـ حككمة ناجح  يتكائـ مع النسيج التشريعي في فمسطيف كالبيئة االقتصادية ؟ 

كلإلجابة عميو البد مف دراسة النسيج التشريعي لبعض القكانيف التي احتكت نصكصيا عمى عدد 

مف المكاد تدخؿ ضمف قكاعد الحككمة المعمكؿ بيا دكليان، مع اإلشارة الختالؼ ما ىك مطبؽ منيا  

 المطبؽ في 1964لسنة  (12)في الضفة الغربية كقطاع غزة، خاصة في  قانكف الشركات رقـ 

، ككذلؾ دراسة قانكف التأميف 1929الضفة الغربية أما في قطاع غزة فيطبؽ قانكف الشركات لسنة 

 كاألنظمة التعميمات كالقرارات الصادرة بمكجبو، كقانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ 2005لسنة  (20)رقـ

، كغيرىا كقانكف األكراؽ المالية، كذلؾ مقارنتيا مع المكائح 2004لسنة  (13)الفمسطينية رقـ 

كمدكنات قكاعد الحككمة لمشركات المساىمة كشركات التأميف المعمكؿ بيا في عدد مف الدكؿ 
                                                           

، عمى شبكة 5، صدليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق الصاعدة(: cipe) مركز المشركعات الدكلية الخاصة1
تاريخ . http://www.hawkama.net/files/pdf/Part%20I%20-%20Instituting%20CG.pdfاالنترنت،  

.  مساءان 5:20الساعة . 2013/ 4- 5الزيارة

http://www.hawkama.net/files/pdf/Part%20I%20-%20Instituting%20CG.pdf
http://www.hawkama.net/files/pdf/Part%20I%20-%20Instituting%20CG.pdf
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العربية، كأيضان تمؾ الصادرة عف المؤسسات الدكلية المختصة، بناءن عمى ذلؾ سيتناكؿ ىذا الفصؿ 

قكاعد الحككمة المتعمقة بأطراؼ الحككمة، كسيتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث حيث 

سيتناكؿ المبحث األكؿ حقكؽ المساىمكف، أما المبحث الثاني سيتناكؿ حقكؽ أصحاب المصالح، 

. كأخيران المبحث الثالث سيتناكؿ مجمس إدارة الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

المبحث األول 
 المساىمون

تعتبر ثقة المساىميف بأف أمكاليـ التي سيستثمركنيا في الشركة مف خالؿ تممؾ أسيـ فييا 

لف يساء استخداميا مف قبؿ مديرم الشركة أك أعضاء مجمس اإلدارة أك كبار  المساىميف، كأنيا 

ستكظؼ بالشكؿ األمثؿ الذم يراعي مصالحيـ أحد أىـ العكامؿ في نشكء كتطكر أسكاؽ رأس 

، لذلؾ تتكجو معظـ المقترحات فيما يتعمؽ بحقكؽ المساىميف نحك تطبيؽ آلية إلقامة التكازف 1الماؿ

بيف حقكؽ المساىميف كممارسات اإلدارة التنفيذية، خاصةن عندما يتضح أف مجمس اإلدارة ال يؤدم 

كظيفتو عمى أكمؿ كجو، كىذه اآللية ىي الحككمة، مف خالؿ تبنييا عدة مبادئ تسعى في مجمميا 

 .2إلى ضماف حقكؽ المساىميف

كيرجع سبب الحاجة إلى آلية فٌعالة مثؿ حككمة الشركات لضماف حقكؽ المساىميف ىك 

الفصؿ الحاصؿ ما بيف ممكية المساىميف لألسيـ كاإلدارة في الشركة، خاصة كأف شركات 

نما ممؾ لشريحة كبيرة مف  المساىمة ىي شركات أمكاؿ، بمعنى أنيا ليست ممكان لشخص معيف كا 

المساىميف، بالتالي ال يستطيع جميع ىؤالء المساىميف مف إدارة الشركة نظران لكثرتيـ، كقمة الخبرة 

عند الكثير منيـ، فضالن عف عدـ تفرغ الكثير منيـ، لذلؾ يسعى المساىمكف إلى اختيار مف ليـ 

                                                           

حككمة الشركات كدكر أعضاء مجالس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف بدكف طبعة،  اإلسكندرية، :  سميماف، محمد مصطفى1
. 161، ص 2008الدار الجامعية، 

، تعريب كتقديـ العمشماكم محمد عبد الفتاح حوكة الشركة األطراف الراصدة:ديرؾ.كيـ كينث، نكفسجر جكف مكىر ج. أ2
 .118، ص2010طبعة، الرياض، دار المريخ لمنشر، .كغناـ غريب جبر، بدكف
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، فيقكـ مجمس اإلدارة المنتخب بممارسة كاجباتو عمى نحك يضمف 1القدرة عمى إدارة الشركة

لمساىمي الشركة عدـ ضياع، أك إساءة استخداـ رأس الماؿ الذم قدمكه، كبأنو يجرم استخدامو 

. 2بصكرة تحقؽ أىداؼ الشركة، كيعظـ أرباحيـ عمى المدل البعيد

مف ىنا تعتبر حقكؽ المساىمكف المحكر األساسي الذم ترتكز عمية حككمة الشركات   

لذلؾ سيقـك الباحث بدراسة حقكؽ المساىميف في ىذا المبحث كما كردت في مدكنة قكاعد حككمة 

الشركات المساىمة العامة في فمسطيف كالصادرة عف المجنة الكطنية، ككفقان لقكاعد حككمة الشركات 

الصادرة عف منظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية باعتبارىا مرجعان لغالبية الدكؿ اعتمدت عميو عند 

. إنشاء أنظمة الحككمة لدييا، منيا قكاعد مدكنة حككمة الشركات المساىمة في فمسطيف

الحقوق األساسية لممساىم : المطمب األول

   المساىـ ىك الذم يمتمؾ حصة في استثمارات الشركة، كتختمؼ نسبة مساىمة كؿ مساىـ 

حؽ المساىميف ىك أمر أساسي تعبر عنو النصكص ، وعف اآلخر بعدد األسيـ التي يمتمكيا

القانكنية، كمبادئ الحككمة المؤسسية التي ترتكز عمى كضع الضكابط كاآلليات التي تحقؽ 

لممساىميف التمتع بحقكؽ الممكية، كاالطالع عمى كافة المعمكمات عف الشركة، كالمشاركة الفعالة 

فى اجتماعات الييئة العامة كالتصكيت عمى قراراتيا، كذلؾ إعطاؤىـ الفرصة لتبادؿ اإلستشارات 

، كآليات تكفؿ ليـ 3فى المكضكعات المتعمقة بحقكؽ ممكيتيـ لمنع سكء اإلستغالؿ مف قبؿ اإلدارة
                                                           

، رسالة ماجستير،  جامعة اآلثار المترتبة عن حوكمة شركات المساىمة العامة:  الغريافي، سعيد بف عبدالعزيز بف سعيد1
 .96، ص 2011إربد، - اليرمكؾ

 .86مرجع سابؽ، ص:  بف دركيش، عدناف حيدر2

دراسة ميداينة عمى "أثر تطبيق الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية:  ابك حماـ، ماجد اسماعيؿ3
 .33، ص2009غزة، - ، رسالة ماجستير، الجامعو اإلسالميةالشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية
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حسف اإلختيار لإلدارة العميا، كأعضاء مجمس اإلدارة ضمف القكانيف كاألنظمة السارية، كذلؾ آليات 

قرار سياسة كاضحة بتكزيع  تفرض عمى الشركة تكزيع أرباح نقدية سنكية عمى المساىميف، كا 

األرباح بما يحقؽ مصمحة الشركة كالمساىميف، كحقيـ في االطالع عمى سياستيا بشأف تكزيع ىذه 

.  1األرباح

     فالحقكؽ األساسية لممساىـ  يراد بيا  جميع الحقكؽ المرتبطة بعضكية المساىـ في الشركة 

، كفي إطارحككمة الشركات ىناؾ مجمكعة مف الحقكؽ كالتي تعتبر 2نتيجة تممؾ جزء مف أسيميا

أساسية في كؿ شركة مف شركات المساىمة العامة، كىي منصكص عمييا في قكاعد مدكنة حككمة 

: الشركات في فمسطيف سيتـ تناكليا بصكرة تفصيمية عمى النحك التالي

 3الحصول عمى األرباح العينية والنقدية: أوالً 

     الربح يمثؿ أحد الحقكؽ األساسية لممساىـ التي ال يجكز المساس بيا، أك منع المساىـ مف 

الحصكؿ عميو كبمضمكف مفيـك  شركات المساىمة العامة فإف المساىـ يحصؿ عمى الربح بنسبة 

 المقصكد 1964 لسنة 12، كلـ يكضح قانكف الشركات رقـ 4تعادؿ نسبة مساىمتو في رأس الماؿ

بحؽ الربح إنما اكتفى باإلشارة إليو كحؽ مف الحقكؽ األساسية لممساىـ، بينما عرفتو نص المادة 

                                                           

، بدكف طبعة، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة، حوكمة الشركات المقيدة بسوق األوراق المالية: مكسى، محمد ابراىيـ1
. 46، ص2010

. 103مرجع سابؽ، ص:  الغريافي، سعيد بف عبدالعزيز بف سعيد2

، OECD ،2004 يقابمو المبدأ األكؿ الفقرة ألؼ مف مبادئ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية بشأف حككمة الشركات 3
. ، مف دليؿ قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة عماف(1/6ؼ/4ب)ك

، بدكف طبعة، مصر، دار الكتب (دراسة مقارنة)حماية المساىم في شركة المساىمة:  رمضاف، عماد محمد أميف السيد4
 .201، ص2008القانكنية، 
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الفرؽ بيف مجمكع اإليرادات "  بأنو1997  لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (189)

المتحققة في أم سنة مالية مف جانب، كمجمكع المصركفات كاإلستيالؾ في تمؾ السنة مف جانب 

". آخر قبؿ تنزيؿ المخصص لضريبتي الدخؿ كالخدمات اإلجتماعية

، 1(64) بيذا الحؽ في مضمكف نص المادة 1964 لسنة 12 كقد أقر قانكف الشركات رقـ 

، أما بشأف قانكف (أ\80) في نص المادة 2010كأشار إليو مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة 

منو أرباح شركات التأميف كحظرت عمى شركات التأميف  (84)التأميف الفمسطيني فقد تناكلت المادة 

أف تقتطع أم جزء مف أمكاليا المقابمة لتعيداتيا الناشئة عف كثائؽ التأميف لتكزيعو بصفة ربح عمى 

المساىميف أك حممة الكثائؽ اك أداء ام مبمغ يخرج عف التزاماتيا بمكجب الكثائؽ التي أصدرتيا، 

.   كقصرت تكزيع األرباح عمى مقدار الماؿ الفائض الذم يحدده الخبير األكتكارم في تقريره

تجدر اإلشارة إلى أف حؽ المساىـ في الحصكؿ عمى األرباح ال يعني لزـك حصكلو عمييا 

دكريان، بؿ إف حقو في ذلؾ معمؽ عمى شرط تحقؽ األرباح فعالن، كعندما تحقؽ فال يجكز حرمانو 

 2.منيا دكف مسكغ قانكني

 

 

                                                           

بعد تسديد كامؿ قيمة " المطبؽ في الضفة الغربية عمى أنو 1964 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (64) نصت المادة 1
األسيـ يعطى المساىـ شيادة أسيـ يذكر فييا أف قيمة األسيـ قد سددت بكامميا كيتمتع حامميا بحؽ ممكية مطمقة لألسيـ 

". المبينة فييا كبجميع حقكؽ المساىـ مثؿ اقتساـ األرباح كحضكر االجتماعات العامة كالتصكيت فييا

عماف،  مكتبة دار الثقافة لمنشر .، بدكف طبعة اإلكتتاب في رأسمال الشركة المساىمة: العبيدم، عباس مرزكؽ فميح2
.  193، ص1998كالتكزيع، 
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تداول األسيم بنقل ممكيتو بالبيع، أو الرىن                                                  :    ثانياً 

، 1     يعتبر حؽ طبيعي لممساىـ كيجب أف تككف ممارستو مرنة كسيمة  كال يجكز حرمانو منيا

 فقد منح الحؽ لممساىميف في الشركة التصرؼ 1964 لسنة 12كبالرجكع لقانكف الشركات رقـ 

التي تناكلت تداكؿ  (66)بنصيبو بمختمؼ أنكاع التصرفات القانكينة، سكاء بالبيع  بحسب المادة 

، كىذا يعني أف قانكف الشركات ينسجـ مع قكاعد الحككمة (68)األسيـ، أك بالرىف بحسب المادة 

. مف حيث إقراره لمبدأ تداكؿ األسيـ

، أنيا 19642مف قانكف الشركات لسنة  (أ/67/2)يالحظ الباحث أنو كباستقراء نص المادة 

اشترطت مكافقة مجمس اإلدارة لبيع السيـ، كبمراجعة نصكص قانكف األكراؽ المالية يالحظ أنو لـ 

يجرد الشركة مف صفتيا كشركة -  أم شرط مكافقة المجمس- يمغي ىذا النص، كىذا اإلجراء

مساىمة عامة، كال ينسجـ مع مبادئ الحككمة ألنو ليس في صالح المساىـ إذ يجعمو مقيدان كيعيؽ 

عممية تداكؿ األسيـ في البكرصة مما ينعكس سمبان عمى تطكر السكؽ المالي، كىذا الشرط غير 

 2010، أك مشركع قانكف الشركات لسنة 1997 لسنة 22مكجكد في قانكف الشركات لسنة رقـ 

منو ما يتعمؽ برىف كتداكؿ االسيـ الى قانكف ىيئة سكؽ  (89)الذم بدركه أحاؿ طبقا لنص المادة 

. 3راس الماؿ كقانكف االكراؽ المالية

                                                           

 .200ص. مرجع سابؽ:  العبيدم، عباس مرزكؽ فميح1

ال يجكز لمجمس "  المطبؽ في الضفة الغربية عمى انو 1964مف قانكف الشركات االردني لسنة  (أ /2 /67) نصت المادة 2
 ".اذا كاف السيـ مرىكنا أك محجكزان أك محبكسان - أ:اإلدارة أف يكافؽ عمى بيع أك نقؿ سيـ في األحكاؿ التالية

 الشركة اسيـ في االكتتاب يجرم ("  عمى أنو 2010مف مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة  (ب /89) نصت المادة 3
 كاالنظمة المالية االكراؽ كقانكف الماؿ رأس سكؽ ىيئة قانكف القانكف كاحكاـ ىذا احكاـ مع يتفؽ بشكؿ العامة المساىمة
 ".الصادرة بمقتضاىما كالتعميمات
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حق المساىمين في الحصول عمى المعمومات : ثالثاً 

دارية        تعطي قكاعد حككمة الشركات الحؽ لممساىميف في الحصكؿ عمى تقارير دكرية مالية كا 

، كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف قانكف األكراؽ المالية 1كبشكؿ منتظـ عف سير العمؿ داخؿ الشركة

منو عمى ضركرة إفصاح  (35) احتـر ىذا المبدأ كنص في المادة 2004 لسنة 12الفمسطيني رقـ 

الشركات عف بياناتيا المالية ككؿ ما يتعمؽ بنشاطيا مف خالؿ تقارير سنكية كنصؼ كربع سنكية، 

 أكجبت عمى مجمس اإلدارة أف يرسؿ 1964مف قانكف الشركات لسنة  (115)كبحسب نص المادة 

لكؿ مساىـ ما يمـز مف الشركحات كالمسندات  المتعمقة بجدكؿ اجتماع الييئة العامة قبؿ مكعده 

بمدة معقكلة باإلضافة إلى نسخان عف ميزانية الشركة كعف حساب األرباح كالخسائر بعد تدقيقيا مف 

قبؿ مدقؽ حسابات الشركة، مع بياف آخر يتضمف شرحان كافيان ألىـ بنكد اإليرادات كالمصركفات، 

مف ذات القانكف قرارات الييئة العامة القاضية بتصديؽ الحسابات  (6\171)كقد اعتبرت المادة 

أك لـ \كتكزيع األرباح باطمة إذا صدرت عف اجتماع ىيئة عامة لـ يقدـ فيو تقرير مدقؽ الحسابات ك

. يقرأ فيو

مف قانكف الشركات  (217)أما بشأف المعمكمات المحفكظة لدل مراقب الشركات فبحسب المادة 

، فإف كالىما منح 19972 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (98)، كالمادة 1964لسنة 

الحؽ لممساىميف باإلطالع عمى المعمكمات المنشكرة كغير المنشكرة كالحصكؿ عمييا، إال أنيما 

                                                           

، OECD  ،2004 المبدأ األكؿ الفقرة ألؼ مف مبادئ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية بشأف حككمة الشركات1
 .، مف دليؿ قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة عماف(1/3ؼ/4ب)ك

يحؽ لكؿ مساىـ أف يطمع عمى المعمكمات "  عمى أنو1964مف قانكف الشركات األردني لسنة  (217 ) نصت المادة 2
كالكثائؽ المحفكظة لدل المراقب كأف يحصؿ عمى صكرة مصدقة عف أم منيا مقابؿ دفع الرسـ المحدد في األنظمة الصادرة 

. 2010مف مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة  (253)كيقابميا نص المادة " بمقتضى ىذا القانكف
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اشترطتا أف يتـ ذلؾ مقابؿ دفع بدؿ نقدم، فيؿ ينسجـ ذلؾ الشرط مع حؽ المساىميف في اإلطالع 

؟ عمى اعتبار أف قكاعد المدكنة منحت المعاممة المتساكية لجميع 1الحصكؿ عمى المعمكمات

. المساىميف دكف تحميميـ أعباء أك تكاليؼ

 الترشح لعضوية مجمس اإلدارة:  رابعاً 

      تتضمف القكانيف كالمكائح الداخمية معايير لمشركات شركط ال بد مف تكافرىا في كؿ مساىـ 

، كقد احتـر قانكف 2يرغب بترشيح نفسو لعضكية مجمس اإلدارة، كىك حؽ مكفكؿ لجميع المساىميف

 حؽ المساىـ في أف يككف عضكان في مجمس إدارة الشركة أك أف 1964 لسنة 12الشركات رقـ 

يككف مديران فييا بحسب الشركط التي نص عمييا القانكف كأف يمتمؾ عدد معيف مف األسيـ بحسب 

منو، بمعنى أنو حصره عمى فئة معينة مف المساىميف كبيذا ال ينسجـ مع  (106)نص المادة 

قكاعد الحككمة التي منحتو لجميع المساىميف، أما بشأف مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة 

منو كالتي  أشارت لحؽ صغار  (120) فقد اشترط ذات الشرط بداللة نص المادة 2010

المساىميف في الترشح لعضكية المجمس كذلؾ بإلزاميا  لمييئة انتخاب عضك يمثؿ صغار 

 حيث ترؾ ميمة الترشح الى النظاـ 1964المساىميف، كىذا لـ ينص عميو قانكف الشركات لسنة 

. الداخمي لمشركة

                                                           

عمى .األردف - ، جامعة العمـك التطبيقية  عمافالحوكمة المؤسسية واقع وطموحات: بحث بعنكاف:   العقدة صالح، كآخركف1
/ 4- 28، تاريخ الزيارة  eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/42.doc.شبكة االنترنت

  صباحان 9:10، الساعة 2013

. ، مف دليؿ قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة عماف(1/5ؼ/3ب) 2
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 1توفر سجالت لمممكية: خامساً 

، كالتي أكجبت عمى الشركة 19642مف قانكف الشركات لسنة (48)      أشارت إليو نص المادة 

حفظ سجؿ تدكف فيو أسماء المساىميف كأرقاـ أسيميـ كأية تفاصيؿ أخرل ضركرية، كأعطت الحؽ 

مف قانكف التأميف  (72)ألم مساىـ أك أم شخص ذك عالقة اإلطالع عمييا، كبحسب نص المادة 

، فإف شركات التأميف ممزمة باإلحتفاظ بعدد مف السجالت، إضافة لسجالت 2005الفمسطيني لسنة 

ممكية المساىميف، كىي سجؿ الكثائؽ الذم يقيد بو جميع الكثائؽ التي تبرميا الشركة، كسجؿ 

التعكيضات الذم يقيد بو جميع المطالبات التي تقدـ لمشركة، كسجؿ الككالء الذم تثبت فيو الشركة 

إسـ كعنكاف كؿ ككيؿ يعمؿ لحسابيا، كذلؾ سجؿ اإلتفاقيات الذم يشار فيو إلى اإلتفاقيات التي 

تبرميا، كسجؿ األمكاؿ المخصصة الذم يبيف فيو األمكاؿ المكظفة التي يشتمؿ عمييا الماؿ الكاجب 

.  تخصيصو في فمسطيف

اجتماعات الييئة العامة : المطمب الثاني

جياز اإلدارة األعمى في الشركة المساىمة، فيي تجمع سائر "        تعرؼ الييئة العامة بأنيا 

المساىميف في الشركة، كيدخؿ في سمطاتيا اتخاذ القرارات المختمفة بالشركة  كافة كفقان ألحكاـ 

، كىي تتككف مف المساىميف في الشركة، كؿ بحسب نسبة ما يمتمكو مف أسيميا، كتنعقد 3"القانكف

                                                           

، OECD  ،2004 المبدأ األكؿ الفقرة ألؼ مف مبادئ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية بشأف حككمة الشركات1
. ، مف دليؿ قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة عماف(1/1ؼ/4ب)ك

. 2010مف مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة  (85) يقابميا نص المادة 2

االردف، دار حامد -عماف. 1، ط(دراسة مقارنو)قرارات الييئة العامة في الشركة المساىمة:  جكيحاف، معف عبدالرحيـ3
  .20، ص2010لمنشر كالتكزيع، 
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 12مف قانكف الشركات رقـ  (149)مرة كاحدة عمى األقؿ خالؿ السنة المالية تبعان لنص المادة 

. 19641لسنة 

     تعتبر حقكؽ المساىميف المتعمقة بالييئة العامة مف الحقكؽ اإلدارية، بمعنى حؽ المساىـ أف 

يشارؾ في إدارة الشركة، أك حتى التأثير في استرتيجية اإلدارة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، 

كتتمثؿ في حؽ المساىـ في حضكر اجتماعات الييئة العامة، كالتصكيت عمى قرارتيا، كمناقشة 

جدكؿ أعماؿ الييئة، فضالن عف حقو في اختيار أعضاء مجمس اإلدارة، كالتصكيت عمى إقالة 

: ، كسيتـ تناكؿ حقكؽ المساىميف المتعمقة باليئية العامة بتقسيميا  كما يمي2اإلدارة اك بعضيا

حق المساىم في حضور اجتماعات الييئة العامة : أوالً 

          يعتبر حؽ أساسي مستمد مف صفتو كشريؾ حتى لصغار المساىميف، كمف أجؿ تأكيد 

 لكؿ مساىـ الحؽ في حضكر اجتماعات 1964 لسنة 12ىذا المبدأ أعطى قانكف الشركات رقـ 

الييئة العامة بغض النظر عف عدد األسيـ التي يممكيا، كذلؾ إعماالن لدكر المساىميف الرقابي 

عمى أعماؿ الشركة، إال أنو قيد ىذا الحؽ بأف يككف المساىـ قد سدد ما عميو مف فكائد أك أقساط 

كىذا  (160/1)مستحقة لمشركة قبؿ اجتماع الييئة العامة بثالث أياـ عمى األقؿ بداللة نص المادة 

 كالتي نصت عمى أنو 1997 لسنة22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (170)يتفؽ مع نص المادة

لكؿ مساىـ في الشركة المساىمة العامة كاف مسجالن في سجالت الشركة قبؿ ثالثة أياـ مف " 

.  3"المكعد المحدد ألم اجتماع ستعقده الييئة العامة االشتراؾ في مناقشة األمكر المعركضة عمييا
                                                           

 .1997 لسنة22مف قانكف الشركات األردني رقـ (169) يقابميا المادة 1

، 2011، بدكف طبعة، مصر، دار الكتب القانكنية، النظام القانوني لحوكمة الشركات:   آؿ عمي خاف، عمار حبيب جيمكؿ2
 .103ص

. 2010مف مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة  (167) يقابميا نص المادة 3
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      كيككف لممساىـ حؽ الحضكر الشخصي أك يكمؼ شخصان غيره ليمثمو، كىذا ما ينسجـ مع 

يجكز التككيؿ "  حيث نصت عمى أنو1964لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (161)أحكاـ المادة

مف  (أ /179)كتقضي في نفس المضمكف المادة" ألحد المساىميف لحضكر اجتماعات الييئة العامة

. 1997قانكف الشركات االردني لسنة 

( 78)     إعماالن لمدكر الرقابي لييئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطيني بيذا الصدد فقد ألزمت المادة 

 شركة التأميف أف تخطر ىيئة سكؽ رأس الماؿ 2005 لسنة 20مف قانكف التأميف الفمسطيني رقـ 

بمكعد كمكاف انعقاد الييئة العامة كجدكؿ أعماليا قبؿ خمسة عشرة يكمان مف اإلنعقاد، كما ألزمتيا 

بتقديـ صكرة مصدقة عف كؿ تقرير يقدـ لممساىميف أك حممة الكثائؽ كمحضر اإلجتماع العاـ 

ت /8مف القرار رقـ  (3ؼ/7)لممساىميف خالؿ ثالثيف يكما مف االنعقاد، كىذا نصت عميو المادة

 الصادر عف ىيئة سكؽ رأس الماؿ بشأف البيانات المالية المرحمية كالختامية كالتقارير 2009لسنة 

. اإلحصائية الدكرية الكاجب عمى شركات التأميف تقديميا لمييئة 

يستنتج الباحث أف تشريعات الشركات  في فمسطيف كاألردف جاءت منسجمة مع قكاعد 

الحككمة العالمية بخصكص ىذا المبدأ، حيث حرصت عمى حضكر جميع المساىميف كذلؾ تطبيقان 

عماالن لدكرىـ في الرقابة الفعالة عمى  لمبدأ الديمكقراطية كضركرة مشاركة جميع المساىميف، كا 

. أجيزة الشركة

حق المساىم في التصويت عمى قرارات الييئة العامة  : ثانياً 

       يعتبر مف الحقكؽ المصيقة بالسيـ، كالتي نصت عميو مبادئ الحككمة العالمية حيف أعطت 

، كقد 1الحؽ لممساىـ في اإلدالء بصكتو في المكاضيع التي تطرح ضمف اختصاص الييئة العامة
                                                           

 .OECD  ،2004 المبدأ الثاني الفقرة ألؼ مف مبادئ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية بشأف حككمة الشركات1
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 الحؽ لكؿ 2010 ككذلؾ مشركع قانكف الشركات لسنة 1964 لسنة 12منح قانكف الشركات رقـ 

مساىـ في التصكيت في اجتماع الييئة العامة العادية كغير العادية، كالقاعدة العامة أف لكؿ مساىـ 

( 160/2)عدد مف األصكات تتناسب مع ما يممكو مف عدد األسيـ، كىذا ما نصت عميو  المادة

، "لكؿ مساىـ عدد مف األصكات يساكم عدد أسيمو"  أنو 1964 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ 

التي  (159)كيرتبط التصكيت بالمسائؿ المعركضة في اجتماع الييئة العامة، بداللة نص المادة 

. أكجبت التقيد بجدكؿ األعماؿ، كلـ تجز البحث فيما ىك غير داخؿ في جدكؿ األعماؿ

        كمف أجؿ صحة التصكيت ألزمت قكاعد الحككمة في غالبية الدكؿ إرفاؽ المكاضيع 

المعركضو في جدكؿ أعماؿ الييئة العامة العادية أك غير العادية، مصحكبة بشرح كاؼو لكافة 

جكانبو، بشكؿ يمكف المساىميف مف إتخاذ قراراتيـ كالتصكيت عمييا بناء عمى المعمكمات المقدمة 

لى مدقؽ حسابات الشركة بداللة  إلييـ، مع إرساؿ نسخ مف جميع البيانات إلى مراقب الشركات كا 

، كيجب أف يككف القصد مف 1964  لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  ( 3 \115)نص المادة 

تقديـ تمؾ المعمكمات، ليس مجرد استكماؿ الجكانب الشكمية لإلجتماع، إنما بيدؼ تمكينيـ مف 

 .1إتخاذ قراراتيـ بشكؿ مدركس

 في نص المادة 1964 لسنة 12       أما بشاف طريقة التصكيت فيالحظ أف قانكف الشركات رقـ 

 قد حددا طريقة 2010مف مشركع قانكف الشركات لسنة  (ب/154)، ككذلؾ نص المادة 2(165)
                                                           

مبادئ وممارسات حوكمة الشركات، منشورات كرقة عمؿ بعنكاف : ك صبيحي، محمد حسني عبد الجميؿ.    زيف، عمي أحمد1
 .80، ص2009، القاىرة، "مبادئ وممارسات حوكمة الشركات" المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية أعمال المؤتمرات 

يككف " كالمطبؽ في الضفة الغربية عمى أنو 1964 لسنة 12مف قانكف الشركات األردني رقـ  (165) نصت المادة 2
 ".التصكيت بالطريقة التي يعينيا الرئيس، اما في االنتخابات كاالقالة مف العضكية فيككف االقتراع سريان 
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قالة أحد أعضاء مجمس اإلدارة، في حيف  لـ يرد نص بشأف  التصكيت السرم في حالة إنتخاب كا 

سرية التصكيت في األمكر األخرل بؿ ترؾ األمر لرئيس الييئة في تحديد طريقة التصكيت في 

. األمكر األخرل كلـ يشترط السرية في إجراء التصكيت كىذا ال ينسجـ مع قكاعد الحككمة

حماية صغار المساىمين : المطمب الثالث

  أكلى المشرع  حماية خاصة لصغار المساىميف في الشركات المساىمة، كسيحاكؿ الباحث 

 لسنة 12تسميط الضكء عمى ىذه الحماية مف خالؿ مراجعة بعض نصكص قانكف الشركات رقـ 

، كذلؾ بتكضيح بعض اإلمتيازات الممنكحة لصغار المساىميف لحماية مصالحيـ، إذ أف 1964

التي  القرارات إتخاذ إمكانية ليـ تتكفر المساىميف ككبار كالمدراء اإلدارة مجالس أف األمر يبيف كاقع

المساىميف، رغـ الفصؿ بيف الممكية كاإلدارة في  مف غيرىـ مصالح حساب عمى مصالحيـ تحقؽ

شراؼ مجمس اإلدارة  بعض الشركات، كتقسيـ الصالحيات بيف مجمس اإلدارة كالمدير التنفيذم، كا 

 تتكفر كالمستثمريف ال المساىميف المنتخب مف قبؿ المساىميف عمى اإلدارة التنفيذية، لذلؾ فإف ثقة

أك  محمييف كانكا سكاء كمتكافئة عادلة معاممة عمى سيحصمكف أنيـ المساىمكف تأكد إذا إال

، لذلؾ فإف مبدأ المعاممة المتكافئة يقـك عمى إطار يمكف مف خاللو منع المطمعيف كالمدراء 1أجانب

لزاميـ باإلفصاح الكامؿ عف المصالح المادية لمشركة، ككفؿ  التنفيذييف مف استغالؿ كظائفيـ، كا 

.  2لصغار المساىميف حؽ تمثيميـ في اجتماعات الييئة العامة كمجالس اإلدارة كاإلدالء بأصكاتيـ

                                                           

، الممتقى السنكم األكؿ لسكؽ رأس  دور الحوكمة في تمكين المساىمين واستقرار األسواق المالية: الكزير، جياد خميؿ1
 .2007فمسطيف، أيمكؿ - الماؿ الفمسطيني، راـ اهلل

. 51، صمرجع سابق:  مكسى، محمد ابراىيـ2
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       كيثار تساؤؿ ىنا أيف تتجمى الحماية التشريعية لصغار المساىميف في قكانيف الشركات؟ 

لإلجابة ال بد مف عرض بعض حقكؽ صغار المساىميف  الممنكحة ليـ في إطار قكاعد الحككمة 

: كالقكانيف ذات العالقو، كىذا ما سيتـ عرضو عمى النحك اآلتي

 الحق في دعوة الييئة العامة الجتماع ىيئة غير عادية: أوالً 

، أف الييئة العامة 19641لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (154)     يتضح مف نص المادة 

تجتمع اجتماعان غير عادم بناءن عمى دعكة مف مجمس اإلدارة مباشرة، أك بناءنعمى طمب خطي مف 

مساىميف يممككف ما ال يقؿ عف ربع أسيـ الشركة، أك بناءن عمى طمب خطي يقدمو مراقب 

مف حممة أسيـ الشركة إذا اقتنع مراقب % 15الشركات أك مدقؽ الحسابات، أك بناءن عمى طمب 

الشركات باألسباب التي أبدكىا، كلف يككف لمجمس اإلدارة في الحاالت الثالث األخيرة الخيار في 

نما سيككف كاجبانعميو فعؿ ذلؾ خالؿ مدة ال تتجاكز خمسة  الدعكة إلى اإلجتماع أك عدـ الدعكة، كا 

عشر يكمان نت تاريخ تسممو طمب الدعكة، كيالحظ في ىذا الشأف أف قانكف الشركات األردني رقـ 

 تكقع أف ال يقكـ مجمس اإلدارة بكاجبو في دعكة الييئة العامة لالجتماع فكضع 1997 لسنة 22

حالن لمسألة تخمؼ مجمس إدارة الشركة، أك رفضو لطمب المساىميف أك مدقؽ الحسابات أك مراقب 

الشركات في دعكة الييئة العامة الجتماع غير عادم بأف سمح لمراقب الشركات بأف يقـك بدعكة 

. 2الييئة العامة لإلجتماع كعمى نفقة الشركة

                                                           

مف قانكف الشركات  (172)، كنص المادة 2010مف مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة  ( 161) يقابميا نص المادة 1
 .1997االردني لسنة 

. 46، ص مرجع سابق:  جكيحاف، معف عبدالرحيـ2



50 

 

      كمف أىـ المالحظات المتعقمة باجتماع الييئة العامة، كخاصة في بعض الشركات تتمثؿ 

في عزكؼ كعدـ إقباؿ المساىميف لحضكر اإلجتماع كالمشاركة الفاعمة في طرح النقاشات، 

خصكصان صغار المساىميف العتقادىـ أف حضكرىـ ال يككف لو فائدة فعمية أك تأثير، بسبب 

ىيمنة كبار المساىميف في تأثيرىـ عمى قرارات الييئة، كتمرير ما يرغبكف مف قرارات، دكف النظر 

إلى ما يريده صغار المساىميف، كفي أحياف أخرل قد يتـ تيميش آراء صغار المساىميف في 

كقت كاف مف المفركض أف يككف فيو اجتماع الييئة العامة فرصة لمالمسة آراء صغار 

المساىميف، كانطالقان مف مصمحة الشركة التي تقتضي بتعميؽ كالء المساىميف لشركتيـ، ال بد 

أف تبذؿ اإلدارة جيكدا لحث المساىميف جميعيـ كبخاصو صغار المساىميف لمحضكر كالمشاركة 

مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات المساىمة  (14)، لذلؾ فقد نصت المادة 1في ىذه اإلجتماعات

يحبذ عمى الشركات أف تقـك بترتيب مكاف اإلجتماع كمكعده كزمانو " العامة في فمسطيف أنو

بشكؿ مناسب يشجع المساىميف كبخاصو صغار المساىميف عمى الحضكر، لذا تعقد إجتماعات 

عند تعذر التكاصؿ الجغرافي  (الفيديك ككنفرنس)الييئة داخؿ فمسطيف مع ضركرة استخداـ نظاـ 

، كلـ يرد ما يشير إلى ىذا في قانكف "كعمى أف يككف في غير أياـ األعياد كالعطؿ الرسمية

 أشار في نص المادة 2010، إال أف المشركع  الفمسطيني لسنة 1964 لسنة 12الشركات رقـ 

إلى جكاز إنعقاد اجتماعات اليئية العامة خارج فمسطيف بكسائؿ اإلتصاؿ المرئية  (ت/158)

. (الفيديك ككنفرنس)

       بناءن عمى ما سبؽ يكصي الباحث بعدـ السماح بعقد اجتماع الييئة العامة خارج فمسطيف 

بالفيديك )دكف كجكد آلية تضمف مشاركة جميع المساىميف، كبخاصة صغارالمساىميف كاالستعانة 

                                                           

. 8، ص2012حزيراف \25، راـ اهلل، العددجتماع الييئات العامة مطالب بتمثيل صغار المساىمين مجمة سكؽ الماؿ،  ا1
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، كذلؾ جكاز تبميغيـ بمكعد اجتماع الييئة العامة كالسماح ليـ بالتصكيت عمى قراراتيا (ككنفرنس

. بكاسطة البريد االلكتركني أك رسائؿ اليكاتؼ النقالة

حق صغار المساىمين في إدراج بنود عمى جدول أعمال اجتماع الييئة : ثانياً 

 يخكؿ المساىميف 1964  لسنة 12عمى الرغـ مف عدـ كجكد نص صريح في قانكف الشركات رقـ 

الحؽ في إدراج بنكد عمى جدكؿ أعماؿ الييئة، فإف المبادئ العامة لمقانكف تمنحيـ مثؿ الحؽ، أما 

إلى حؽ المساىميف  (160/9) فقد أشارت المادة 2010مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة 

، إال انيا لـ تحدد نسبة المساىميف الذيف يحؽ ليـ إدراج 1في إدراج بنكد عمى جدكؿ األعماؿ

عمى األقؿ، كفي رأم % 10مكضكع عمى جدكؿ األعماؿ، كالتي نصت المدكنة عمى أف تككف 

الباحث كاف أفضؿ لك أف المشركع حدد ىذه النسبة ككضح آلية اإلدراج أكثر منعان  لمكقكع في 

. المبس

حماية ألقمية المساىمين، يحبذ استخدام التصويت التراكمي : ثالثاً 

مف أجؿ تكفير الحماية لصغار المساىميف، كمنحيـ الحؽ في اختيارمف يريدكف تمثيميـ في 

مجمس اإلدارة تكصي لكائح كمدكنات الحككمة، باستخداـ التصكيت التراكمي عند انتخاب مرشحي 

 لـ ينص عمى ىذا المبدأ، حيث بمكجب 1964 لسنة 12مجمس اإلدارة، إال أف قانكف الشركات رقـ 

يتـ انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة في اجتماع الييئة العامة  (د /153)كالمادة  (152)نص المادة 

العادم بقرار يصدر باألكثرية لعدد األسيـ، كيككف لكؿ سيـ صكت كاحد في اإلجتماع بحسب 

                                                           

أم مكضكع آخر أدرجو مجمس اإلدارة في جدكؿ أعماؿ الشركة "  عمى أنو 2010مف المشركع لسنة  (160/9) نصت المادة1
". أك طمب المساىمكف إدراجو في أكؿ جمسة حسب األصكؿ
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 لـ ينص 2010، ككذلؾ بالسنبة لمشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة (160/2)نص المادة 

 .عمى مبدأ التصكيت التراكمي

 مساىـ يعطى كؿ        كيقصد بالتصكيت التراكمي كسيمة الختيار أعضاء مجمس اإلدارة بأف

أسيمو التي تتمتع بحؽ التصكيت مضركبان بعدد أعضاء مجمس  مجمكع يساكم األصكات مف عدد

كيجكز لممساىـ أف يمنح ىذه األصكات جميعيا لمرشح كاحد أك يكزعيا عمى عدد مف  اإلدارة،

. 1المرشحيف لمعضكية كيفما يشاء

 يرل الباحث أف التصكيت التراكمي مف شأنو أف يحمي صغار المساىميف، كيمنحيـ الحؽ 

في اختيار ممثؿ عنيـ في مجمس اإلدارة، لذا ينبغي تعديؿ  قانكف الشركات كتضمينو نص بشأف 

 . التصكيت التراكمي

الحق بإقامة دعوى قضائية عمى رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة : رابعاً 

      أعضاء مجمس اإلدارة يمثمكف الشركة كيقع عمييـ عبء إدارتيا بالعناية الالزمة، كأم  

تقصير أك إىماؿ يشكب ممارستيـ أك مخالفة لمقكانيف أك أنظمة الشركة، كيترتب عميو ضرر ألم 

، كىذا 2مساىـ في الشركة، فإف ذلؾ يخكلو حؽ إقامة دعكل لممطالبة بالتعكيض نيابة عف الشركة

 عمى حؽ إقامة الدعكل 1964 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (130)ما نصت عميو المادة 

                                                           

، المؤسسي اإلنضباط كمعايير العامة المساىمة الشركات حككمة ضكابط. كالسمع المالية اإلمارات لألكراؽ  ىيئة كسكؽ1
. 16ص

حوكمة  تحقيق في وتعديالتو 1997 لسنة 22 رقم األردني الشركات قانون نصوص كفاية مدى:  عببانة، محمكد2
 البحث  دراسات عمـك الشريعو كالقانكف، عمادةالدولية، الحوكمة مبادئ ضوء في األردن في العامة المساىمة الشركات
. 326، ص2012، 1، العدد39عماف، المجمد - األردنية الجامعة /العممي
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ذا لـ تمارس ىذا الحؽ فمكؿ مساىـ أف يدعي  عمى أعضاء مجمس إدارة الشركة يعكد لمشركة، كا 

. 1بالنيابة عنيا بقدر مصمحتو التي تككف لو في الشركة

        نالحظ مف مضمكف نص المادة المشار إلييا أعاله أف قانكف الشركات أشار إلى حؽ 

المساىـ سكاء كاف مف كبار المساىميف أك مف صغارىـ في مقاضاة رئيس مجمس اإلدارة أك أم 

عضك مف أعضاء المجمس في حاؿ صدر عنيـ تقصير متعمد أك إىماؿ شديد، كذلؾ عف طريؽ 

. 2رفع دعكل أماـ المحكمة المختصة، كقد أكدت مدكنات كلكائح الحككمة عمى ىذا الحؽ

 حظر إفشاء معمومات سرية تتعمق بالشركة: خامساً 

        يحظر استغالؿ أعضاء مجالس اإلدارة كالمديريف لحقكؽ صغار المساىميف عف طريؽ 

إفشاء المعمكمات كالبيانات المتعمقة في الشركة كتعد ذات طبيعو سرية ألم مساىـ في الشركة أك 

، كفي 19973 لسنو22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (158)لغيره، كىذا ما أكدت عميو المادة 

 يحظر" بأنو 2004 لسنة 13مف قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ  (10)ذلؾ أيضان نصت المادة 

 إلييـ كصمت سرية أك داخمية معمكمات أية استغالؿ الييئة كمكظفي اإلدارة مجمس أعضاء عمى

 الخاصة لمصمحتيـ معنكية أك مادية مكاسب لتحقيؽ المعمكمات ىذه يستغمكا أف مناصبيـ أك بحكـ

 ، كأكجبت ذات المادة عمى الييئة كضع نظاـ تحدد"غير مباشر أك مباشر بشكؿ الغير لمصمحة أك

. نظاـ السرية يخالؼ مف بحؽ إنزاليا الكاجب كالعقكبات إفشائيا عدـ الكاجب السرية المعمكمات فيو
                                                           

. 2010مف المشركع لسنة  (149)، كالمادة 1964مف قانكف الشركات االردني لسنة  (130)كالمادة  (129) نص المادة 1

مف دليؿ قكاعد حككمة  (1/8ؼ/4ب)مف قكاعد مدكنة حككمة الشركات المساىمة في فمسطيف، كالمادة (22)  المادة2
 .الشركات المساىمة المدرجة في بكرصة عماف

. 2010مف المشركع الفمسطيني لسنة  (148) يقابميا نص المادة 3
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 حقوق المساىمين بالمعاممة المتكافئة: سادساً 

       جميع المساىميف دكف استثناء يتمتعكف بكافة الحقكؽ الممنكحة ليـ بمكجب القانكف، كحقيـ

 األساسية، القرارات عمى العامة الجمعية في كالتصكيت القانكنية، حقكقيـ عف انتياؾ الدفاع في

 في اإلتجار مف أك في حاالت اندماج الشركات أك التصرؼ بأحد مكجكداتيا، حمايتيـ ككذلؾ

، 1اإلدارة مجمس أعضاء مع كافة المعامالت عمى اإلطالع في حقيـ ككذلؾ المعمكمات الداخمية،

كىذا ما أكدت عميو مدكنة قكاعد الحككمة الفمسطينية، كمف األمثمة عمى المساكاة بيف المساىميف 

، منح الحؽ لكؿ مساىـ المشاركة في أبحاث الييئة 1964 لسنة 12في قانكف الشركات رقـ 

، فضال 2العامة، كاعتبار قرارات الييئة ممزمة بحؽ جميع المساىميف سكاء كانكا حاضريف أـ غائبيف

. 3عمى حقيـ في مناقشة قرارات الييئة، كمجمس اإلدارة

     لـ يرد نص صريح في دليؿ قكاعد حككمة الشركات المدرجة في بكرصة عماف بشأف ىذا 

المبدأ، لكف يفيـ مف المبادئ التي أكردىا بشأف حقكؽ المساىميف، كمنيا المبدأ الكارد في الباب 

الرابع مف الفصؿ األكؿ كالمتعمؽ بالحقكؽ العامة لممساىميف تحديدا في الفقرة الخامسة، كالذم 

ينص عمى حؽ كؿ مساىـ في  المشاركة كالتصكيت في اجتماع الييئة العامة لمشركة أصالة أك 

                                                           

. 20ص. ٢٠٠٣ ، إبريؿ٨٢  رقـ عمؿ ، كرقةالعربية مصر وريةھجم الشركات في حوكمة مبادئ تقييم:   فكزم، سميحة1

.  كالمطبؽ في الضفة الغربية1964  لسنة 12مف قانكف الشركات االردني رقـ  (166)كالمادة  (160) نص المادة 2

 مسجال كاف العامة المساىمة الشركة في مساىـ لكؿ " 1997مف قانكف الشركات االردني لسنة  (187) تنص المادة المادة 3
 االمكر مناقشة في االشتراؾ العامة الييئة ستعقده اجتماع الم المحدد مف المكعد اياـ ثالثة قبؿ الشركة سجالت في

 "االجتماع كككالة في اصالة يممكيا التي االسيـ عدد يساكم االصكات بعدد بشأنيا قراراتيا عمى عمييا كالتصكيت المعركضة
. 2010مف المشركع لسنة  (167)كيقابميا نص المادة 
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ككالة بعدد أصكات يساكم عدد األسيـ التي يممكيا المساىـ، تأكيده عمى ىذا المبدأ كمف ثـ 

.  انسجامو مع مدكنة قكاعد الحككمة الفمسطينية

       أخيران يمكف القكؿ أنو كبالرغـ مف أف تشريعات الشركات كمدكنات كلكائح حككمة الشركات 

عممت جاىدة عمى حماية حقكؽ المساىميف بما فييـ صغار المساىميف كالحفاظ عمييا كنصت 

بشكؿ كاضح عمى حقكؽ تكفؿ ليـ المشاركة الفعالة في تسيير أمكر الشركة عمى أفضؿ كجو، 

كالتي  تعتبر مف كجية نظر الباحث كافية كشاممة لجميع الجكانب فيي تمنحيـ حؽ الرقابة 

كاإلشراؼ المالي كاإلدارم، إال أف ىناؾ إىماالن مف قبؿ المساىميف في ممارستيـ ليذه الحقكؽ، بؿ 

إف  شريحة كبيرة مف المساىميف تجيؿ معظـ ىذه الحقكؽ كتركز تفكيرىا عمى األرباح التي 

ستحصؿ عمييا، لذا ال بد أف تقـك الشركو ببعض اإلجراءات كتكزيع منشكرات تثقيفية  تعرؼ 

المساىميف مف خالليا عمى حقكقيـ كتبيف أىمية دكره في المشاركة الفعالو في اجتماعات الييئة 

 .العامة كغير ذلؾ مف األمكر
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المبحث الثاني 

أصحاب المصالح 

        تتعامؿ الشركة مع فئات متعددة مف أجؿ زيادة النشاط اإلقتصادم ليا، كتحقيؽ 

اإلستمرارية، لذلؾ كاف ال بد أف يككف ىناؾ إعتراؼ مف جانب قكاعد الحككمة بفئة أصحاب 

المصالح كفئة مشاركة  كفعالة في إكماؿ المنظكمة اإلقتصادية لمشركة، ككذلؾ اإلعتراؼ بالحقكؽ 

جانب أصحاب المصالح يعتبر مف أىـ جكانب الحككمة، باعتبار أف ، بناءن عميو فإف 1الممنكحة ليـ

الشركة ترتبط بالعديد مف األطراؼ، ممف ليـ عالقة مباشرة بالشركة، كالمكرديف، كالدائنيف، 

كأصحاب الحقكؽ عمييا، كعمالئيا، كمكظفييا كغيرىـ، كىؤالء جميعيـ تربطيـ عالقات، كالتزامات 

، كحقكؽ 2قكية بالشركة، كليـ مصمحة في نجاح الشركة كاستمراريتيا، كتنمية نشاطاتيا اإلقتصادية

أصحاب المصالح اآلخريف، أم مف غير المساىميف تخضع لمقكانيف كاألنظمة النافذة، كقانكف 

التأميف في حالة حممة الكثائؽ كالمستفيديف، كقانكف العمؿ في حالة المكظفيف في الشركة، أك قانكف 

، فما ىك المقصكد بأصحاب المصالح كما ىي الحقكؽ 3الشركات في حالة الدائنيف لمشركة

. الممنكحة بمكجب التشريعات كأنظمة الحككمة؟

                                                           

. 134 صمرجع سابق،:  الغريافي، سعيد بف عبدالعزيز بف سعيد1

. 65ص. مرجع سابق : الخضرم، محسف أحمد2

. مدكنة قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف (73) المادة 3
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مفيوم أصحاب المصالح : المطمب األول

       يعرؼ أصحاب المصالح بأنيـ مجمكعة مف األشخاص ليـ مصالح قد تككف متضاربة 

كمختمفة في بعض األحياف داخؿ الشركة مثؿ العمالء الدائنيف، المكرديف، العماؿ، المكظفيف، 

. 1كزبائف كدائني الشركة، كأم شخص آخر تككف لو عالقة مع الشركة

     إبرازان ألىمية دكر أصحاب المصالح في الشركة فقد حاكلت أنظمة كلكائح الحككمة إيراد 

ف اختمفت في طريقة الصياغة، حيث  تعريؼو مجمؿو  ليـ، كجميعيا تصب في نفس المضمكف كا 

إضافة إلى المساىميف، مكظفك الشركة، " عرفتو مدكنة قكاعد حككمة الشركات الفمسطينية  بأنيـ 

". كزبائنيا، كدائنييا، كأم شخص آخر تككف لو مع الشركة ثمة عالقة

       كعرفتيـ ضكابط حككمة الشركات المساىمة العامة كمعايير اإلنضباط المؤسسسي اإلماراتي 

كؿ شخص لو مصمحة في الشركة مثؿ المساىميف كالعامميف "  في المادة األكلى 2007لسنة 

. 2"كالدائنيف كالعمالء كالمكرديف كالمستثمريف المحتمميف

 :3       كيمكف تصنيؼ أطراؼ المصمحة كاآلتي

                                                           

، 2008. ، راـ اهلل(ماس)،  معيد أبحاث السياسات اإلقتصاديةتعزيز حوكمة الشركات في فمسطين:   قباجة عدناف كآخركف1
. 36ص

 يقابمو مفيـك ذكم المصالح الكارد في دليؿ قكاعد حككمة الشركات المساىمة المدرجة في بكرصة عماف في المادة األكلى 2
األشخاص الذيف ليـ مصمحة مع الشركة بما في ذلؾ المساىميف كالعامميف في الشركة  :ذكم المصالح" منو حيث نصت عمى 

 .كالدائنيف كالمكرديف كالمستثمريف المحتمميف

مؤسسات التأميف : ، ندكة حكؿبعنوان حوكمة الشركات كنظام لمرقابة عمى شركات التأمين التكافميمداخمة :  جمعو، ىكاـ3
، 12، ص2011- أبريؿ26-25التكافمي كالتأميف التقميدم بيف األسس النظرية كالتجربة التطبيقيو، جامعة فرحات عباس، 

. 5/2013- 22. تاريخ الزيارة.http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/04عمى شبكة االنترنت 
.  مساءان 7:47الساعة 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/04.�����%20�������.%2022-%205/2013.%20������%207:47
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/04.�����%20�������.%2022-%205/2013.%20������%207:47
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/04.�����%20�������.%2022-%205/2013.%20������%207:47
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 .الشركات، البكرصة الماؿ، مراقب سكؽ رأس ىيئة:  عامة رقابية أطراؼ .1

 الداخميكف، المدققكف التدقيؽ، لجنة مجمس اإلدارة، المساىمكف، : مباشرة رقابية أطراؼ .2
 .المدققكف الخارجيكف

 .المقرضكف المستيمككف، المكدعكف، العمالء المكردكف، : أخرل أطراؼ .3

بدكف ىذه األطراؼ ال تستطيع الشركة تحقيؽ اإلسترتيجيات المكضكعو لمشركة، فيـ الذيف 

يقكمكف بأداء المياـ التي تساعد الشركة عمى اإلنتاج كتقديـ السمع كالخدمات فالعمالء ىـ الطرؼ 

الذم يشترم الخدمة كالمنتج ، كبدكنو ال تقـك الشركة لذلؾ عمى مجمس اإلدارة أف يتأكد مف حسف 

رضائو، كالمكردكف ىـ مف يبيع الشركة المكاد الخاـ كالسمع كالخدمات  إدارة الشركة لخدمة  العميؿ كا 

في الكقت المناسب كالممكلكف يمنحكف الشركة ميمة مف الكقت لدفع المبالغ المستحقة عمى الشركة 

نتيجة الخدمات أك المكاد التي يبعكنيا ليا، بالتالي ىـ ميمكف لمشركة بحيث عمى مجمس اإلدارة 

. 1مراعاة مصالحيـ كعدـ تضاربيا مع مصالح الشركة

 أك طبيعييف أشخاصان  كانكا  سكاء" عمييـ المؤمف "    في شركات التأميف فإف حممة الكثائؽ

التأميف، ىـ   لشركة األقساط بأداء كالممتزميف بمكجبيا التأمينية بالتغطية يتمتعكف كالذيف معنكييف،

مف أصحاب المصمحة كيعتبركف الطرؼ األضعؼ في العالقة التأمينية ما يؤدم إلى اإلخالؿ 

بالتطبيؽ األمثؿ ألىداؼ الحككمة، ذلؾ ألف مصمحتيـ تقع تحت كصاية الييئة العامة الممثمة 

، كيظير اىتماـ  قانكف 2بالمساىميف كمجمس اإلدارة الذم يسعى لحماية مصالحو بالدرجة األكلى

                                                           

. 36، صمرجع سابق:  قباجة عدناف كآخركف1
.  المتمقى الثالث لمتأميف التعاكني.التعاوني التأمين شركات الحوكمة في مبادئ وتعزيز إرساء أىمية:  زيداف، محمد أحمد2

. عمى شبكة االنترنت .2011-8/12-7رابطة لعالـ االسالمي الييئة االسالمية العاممية لإلقتصاد كالتمكيؿ،
http://www.islamtoday.net/media_bank/pdf/2011/12/31/7_20111231_22261.pdf . تاريخ الزيارة

.  مساءان 11:41الساعة . 2013 /5- 22

http://www.islamtoday.net/media_bank/pdf/2011/12/31/7_20111231_22261.pdf.%20�����%20�������%2022-%205/%202013.%20������%2011:41
http://www.islamtoday.net/media_bank/pdf/2011/12/31/7_20111231_22261.pdf.%20�����%20�������%2022-%205/%202013.%20������%2011:41
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 بحقكؽ حممة الكثائؽ مف خالؿ اىتمامو بقكة المركز المالي ألم 2005التأميف الفمسطيني لسنة 

ليـ كحممة الكثائؽ، كىذا يتضح مف  المؤمف تجاه بالتزاماتيا الكفاء معو تضمف شركة تأميف الذم

: نصكص الفصؿ الثامف منو الذم تناكؿ  أمكاؿ شركات التأميف كالتزاماتيا، كمف ذلؾ

إعادة التأميف  -1

تعتبر إعادة التأميف مف أىـ الكسائؿ التي تحقؽ أكبر قدر ممكف مف التناسؽ بيف األخطار 

القابمة لمتأميف، كالتي تحتفظ بيا شركات التأميف، كالغرض منو زيادة ضماف إيفاء شركات التأميف 

بالتزاماتيا كحفظ حقكؽ المؤمف ليـ  فيك يعزز احتياطات الشركة كقدرتيا المالية بالتالي فيك أىـ 

الذم يكجب شركات  (59)، كيتضح في مضمكف نص المادة 1جانب في عمؿ شركات التأميف

التاميف أف تعيد التأميف عمى عمميات التأميف التي تعقدىا في فمسطيف لدل إحدل شركات إعادة 

. التأميف التي تعتمدىا الييئة

. االحتياطات الفنية- 2

ال يمكف أف يؤدم التأميف كظيفتو في التقميؿ مف آثار الخطر المؤمف منو عند كقكعو كجبر 

الضرر الكاقع فعالن إال إذا تحقؽ التكازف بيف األعباء التي يتحمميا المؤمف ليـ كمجمكع الحقكؽ 

، كعرفت 2التي تستحؽ لمف يتعرض لمخطر منيـ، كىذا التكازف أساسو حساب اإلحتماالت لممخاطر

 بأنيا االحتياطات التي 1999 لسنة 33مف قانكف مراقبة أعماؿ التأميف األردني رقـ  (2)المادة 

.  يجب عمى المؤمف اقتطاعيا كاالحتفاظ بيا لتغطية التزاماتو تجاه المؤمف ليـ

                                                           

 .115ص. 2011. دار كائؿ لمنشر كالتكزيع. عماف. 1ط.  (دراسة مقارنة )أحكام التأمين :  أبك عرابي، غازم خالد1

. 103ص. مرجع سابؽ:  أبك عرابي، غازم خالد2
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 أنو فرض 2005 لسنة 20      يظير كذلؾ مف خالؿ نصكص قانكف التأميف الفمسطيني رقـ 

التزامات عمى شركات التأميف يضمف معيا حقكؽ حممة المؤمف ليـ حيث ألزاـ شركات التأميف 

بتقديـ كديعة تحددىا ىيئة سكؽ رأس الماؿ لمكفاء بالتزاماتيا قبؿ  (62)بمكجب نص المادة 

إلتزامات عمى شركة التأميف لضماف حقكؽ أصحاب  (69)مباشرتيا العمؿ، كقد فرضت المادة 

: المصالح مف المؤمف ليـ كالمستفيديف كىي 

. أف تحتفظ بيامش مالءة فيما يتعمؽ بكامؿ أعماليا طبقا لمتعميمات الصادرة عف الييئة- 1" 

. أف تحتفظ بالمبمغ األدنى لمضماف فيما يتعمؽ بكامؿ أعماليا- 2

. أف تحتفظ في فمسطيف باألمكاؿ كاإلحتياطيات بالقدر الذم تحدده الييئة- 3

أف تحتفظ في كؿ سنة مالية باحتياطي لالدعاءات العالقة كتحت التسكية طبقا لمتعميمات - 4

".  الصادرة عف الييئة

يرل الباحث أنو كبالرغـ أف حممة الكثائؽ يعتبركف مف الفاعميف األساسييف في حككمة 

شركات التأميف إال أف  ىذا المصطمح ال زاؿ مغيبا في لكائح كقكاعد الحككمة حتى في المكائح 

الخاصة في شركات الػتأميف، إذ لـ تشر إلى حممة الكثائؽ كطرؼ أساسي، كلـ تنص صراحةن عمى 

. حمايتيـ بالرغـ مف ككنيـ طرفان ميمان في أصحاب المصمحة 

حقوق أصحاب المصالح: المطمب الثاني  

 عف دكر أصحاب المصالح في OECDلـ تغفؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية        

حككمة الشركات، لذلؾ فقد جاء المبدأ الرابع منيا ليعالج دكر أصحاب المصالح حيث نص عمى 

 يرسييا كما المصمحة بحقكؽ أصحاب اإلعتراؼ عمى الشركات حككمة إطار ينطكم أف أنو يجب
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 خمؽ مجاؿ في المصالح كأصحاب الشركات بيف تشجيع التعاكف عمى أيضان  يعمؿ كأف القانكف،

 .سميمة مالية أسس عمى القائمة لممشركعات اإلستدامة كتحقيؽ كفرص العمؿ الثركة

       أما الدليؿ اإلرشادم لحككمة شركات التأميف الصادر عف منظمة التعاكف االقتصادم 

 في المبدأ السادس عمى أنو ينبغي إلطار الحككمة بالنسبة لشركات التأميف أف OECDكالتنمية 

بما في ذلؾ حممة الكثائؽ، )يضمف الحماية المناسبة لحقكؽ كمصالح أصحاب المصمحة 

مف خالؿ الكشؼ الصحيح، كالحكـ الفعاؿ كآليات اإلنصاؼ،  (كالمكظفيف، كالدائنيف، كالمستيمكيف

. 1كاحتراـ حقكؽ كتطمعات المساىميف كحممة الكثائؽ

      بالنظر الى مدكنات كلكائح حككمة الشركات نجد أف ىناؾ مجمكعة مف اآلليات التي يمتمكميا 

أصحاب المصالح كالتي تتمتع بالحماية القانكنية كالتي يجب عمى الشركة أف تأخذىا بعيف 

اإلعتبار، كيترتب عمى مخالفة ىذه اآلليات الجزاء كالتعكيض إذا ألحقت األضرار بيؤالء األطراؼ، 

: 2كىي عمى النحك اآلتي

داريان كاضحان في الشركة، كنظاـ تكظيؼ كاضح  .1 كضع اإلدارة التنفيذية نظامان ماليان كا 

كشفاؼ، يضمف االمتثاؿ لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات، كيحرص عمى حقكؽ أصحاب 

. المصالح اآلخريف

كضع سياسة كاضحة كمكتكبة تجاه مكظفييا، كنظاـ تأديبي بيدؼ الحيمكلة دكف كقكع  .2

. مخالفات مف مكظفييا

                                                           

OECD GUIDELINES ON INSURER GOVERNANCE, 2011, p54 1 

. مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف (77، 74،75) المادة2
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كضع مجمس اإلدارة لقكاعد السمكؾ الميني في الشركة كالمصادقة عمييا مف قبؿ  .3

المساىميف في اجتماع اليئية العامة، كيتأكد مف أف نشاطات الشركة تتـ بما ينسجـ كقكاعد 

 .السمكؾ الميني بالشركة

كضع سياسة كاضحة لضماف حقكؽ أصحاب المصالح، إذ يجب عمى الشركة كضع  .4

سياسة كضمانة مناسبة تمنح ليؤالء األطراؼ حقكقيـ، كذلؾ بالنص عمييا ضمف المكائح 

كاألنظمة الداخمية لمشركة، إضافة إلى إدراجيا ضمف نصكص النظاـ األساسي لمشركة 

 .1لضماف عدـ انتياكيا

       نالحظ أف ىناؾ تركيز مف قبؿ الجيات التي قامت بصياغة لكائح كقكاعد الحككمة سكاء 

رشادات فيما يتعمؽ بحقكؽ أصحاب المصالح، حيث  محمية أك دكلية عمى أىمية كضع نصكص كا 

جاء المبدأ الخامس مف مبادئ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية المتعمؽ باإلفصاح كالشفافية 

مكضحان األمكر المتعمقة بأصحاب المصالح مف خالؿ الطمب باإلفصاح عف العمميات المتصمة 

بأطراؼ مف الشركة أك أقربائيـ ككذلؾ عكامؿ المخاطرة المتكقعة كالمكضكعات الخاصة بالعامميف 

 .كأصحاب المصالح اآلخريف

    مما تجدر اإلشارة إليو أف قكاعد الحككمة في قكانيف الشركات كعمى الرغـ مف عدـ إيرادىا 
لتعريؼ معيف بشأف أصحاب المصالح المرتبطيف بالشركة، إال أنيا منعت الشركة القياـ بأم عمؿ 

بيـ،  يمحؽ ضرر أم مف شأنو اإلضرار بحقكؽ الغير، كمنحتيـ الحؽ بالمطالبة بالتعكيض عف 
 األعماؿ تعتبر " عمى أنو1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (156)فنصت المادة 

 الغير، مكاجية في لمشركة ممزمة باسميا الشركة أك مدير اإلدارة مجمس كيمارسيا بيا يقكـ التي
مف قانكف  (84)، ككذلؾ فإف المادة "بو يمحؽ ضرر أم عف بالتعكيض المطالبة في كلمغير الحؽ

                                                           

. مف دليؿ قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة األردنية المدرجة في بكرصة عماف (12، 2/11ؼ/5ب) المادة1
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 قد أعطت الحؽ لمدائنيف باإلعتراض عمى تخفيض رأس ماؿ 1964 لسنة 12الشركات رقـ 
الشركة، بعد نشر إشعار في الصحؼ عمى نفقة الشركة، كلكؿ دائف أف يعترض لمراقب الشركات 

تصيفة الشركة، كيمكف اعتبار  بمتابعة إجراءات حقيـ خالؿ شير مف تاريخ نشر اإلشعار، كذلؾ
اإلفصاح الصحيح مف قبؿ مجمس  اإلدارة عف األعماؿ كالتصرفات التي يقـك بيا كيمارسيا مدير 
الشركة فيو حفاظان عمى حقكؽ الدائنيف ككنيا ممزمة لإلدارة تجاه الغير المتعامؿ مع الشركة، كىذا 

فيما يتعمؽ بنشر الميزانية  1964 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (117)ما نصت المادة 
كالبيانات حيث أكجبت عمى مجمس اإلدارة لمشركة المساىمة العامة أف ينشر الميزانية العامة 

لمشركة كحساب أرباحيا كخسائرىا كمكجزان عف تقرير مجمس اإلدارة في إحدل الصحؼ اليكمية 
 .1كذلؾ خالؿ شيريف مف تاريخ إنعقاد الييئة العامة

يالحظ أخيران أف  أنظمة الحككمة كحتى قكانيف الشركات لـ تكف مكفقة في إيراد حقكؽ 
ف كاف ما كرد فييا مف نقاط تـ إيرادىا عمى أنيا حقكؽ فيي غير كافية، إذ لـ  أصحاب المصالح كا 

تمنحيـ حؽ التصكيت عمى قرارات الييئة العامة لممساىميف في بعض األمكر التي تخص 
ف كانت بعض األنظمة أعطتيـ حؽ المشاركة في اجتماعات الييئة  مصالحيـ مع الشركة، كا 

العامة دكف الحصكؿ عمى حؽ التصكيت، إضافة لحؽ بعض الفئات مف أصحاب المصمحة في 
المشاركة في أرباح الشركة مثؿ أف يقـك العماؿ بإنشاء جمعية عمالية لممطالبة بحقكقيـ نيابة 

 . 2عنيـ، كما يمكنيا شراء بعض األسيـ كتكزيع أرباحيا عمى العماؿ

 

 
                                                           

عمى مجمس اإلدارة لمشركة المساىمة العامة " 1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (141) يقابميا نص المادة 1
أف ينشر الميزانية العامة لمشركة كحساب أرباحيا كخسائرىا كخالصة كافية عف التقرير السنكم لممجمس كتقرير مدققي حسابات 

". الشركة خالؿ مدة ال تزيد عمى ثالثيف يكمان مف تاريخ انعقاد الييئة العامة

. 15ص. مرجع سابؽ:  فكزم، سميحة2
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المبحث الثالث 
مجمس إدارة الشركة 

     عند الحديث عف إدارة الشركة يقصد بيا تحديدان مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية، كتعتبر مف 

، باعتبارىا اليئية الرئيسية التي 1النظاـ القانكني لحككمة الشركات أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى

 مف تأسست التي كتحقيؽ الغايات عمميا الستمرار الالزمة األعماؿ بكافة تتكلى إدارة الشركة، كتقكـ

أجميا، كييدؼ النظاـ القانكني لحككمة الشركات إلى تكجيو إدارة الشركة بما يتفؽ  كالدكر الذم 

أنيط بيا في إطار تحقيؽ اليدؼ مف الشركة، كذلؾ مف خالؿ إعادة تشكيؿ اإلدارة في الشركة 

، كألف ممارسات مجمس 2بطريقة يتـ فييا تحقيؽ المصمحة األساسية فييا، كتجنب تضارب المصالح

اإلدارة ليا آثار خطيرة عمى حقكؽ المساىميف كأصحاب المصالح ذكم العالقة فإف نظاـ الحككمة 

. 3كفيؿ بتحقيؽ التكازف في العالقات بيف ىذه األطراؼ ك األطراؼ المعنٌية في الشركة

   كىذا ما يستدعي البحث في مجمس إدارة الشركة كفي ثالثة مطالب يتناكؿ المطمب األكؿ 

تككيف مجمس اإلدارة، كاإلدارة التنفيذية في المطمب الثاني، أما المطمب الثالث فسيبحث في مكضكع 

. تضارب المصالح

                                                           

. فمسطينن بورصة في المدرجة المساىمة العامة الشركات لحوكمة الرئيسية المالمح: الفمسطينية الماؿ رأس سكؽ  ىيئة1
 .19، ص2011تمكز، 

 .280 ، ص2009، االسكندرية، مكتبة الكفاء القانكنية ، 1، طالشركات  التجارية:  طو، مصطفى كماؿ2

. 4مرجع سابؽ، ص:  حبكش، محمد جميؿ3
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تكوين مجمس اإلدارة  : المطمب األول

عنيت التشريعات المختمفة بكضع األحكاـ المتعمقة بتشكيؿ مجمس اإلدارة، كنظاـ العمؿ 

بو، كطريقة مكافأة أعضائو، كشركط العضكية فيو كقيكدىا، ككيفية عزلو، كسمطاتو ككاجباتو، 

كمسئكليتو، كذلؾ ضمانا لحسف قيامو بإدارة الشركة، كلقد كردت تمؾ األحكاـ في قانكف الشركات 

- 104) في الفصؿ السابع  منو الذم تناكؿ إدارة الشركة المساىمة في المكاد 1964 لسنة 12رقـ 

167 .)

كمف المعمـك أف النظاـ القانكني لحككمة الشركات ييدؼ إلى تكجيو إدارة الشركة عمى 

العمؿ مف أجؿ تحقيؽ أغراض الشركة كاليدؼ الذم أنشئت مف أجمو، كيككف ذلؾ مف خالؿ 

تشكيؿ مجمس إدارة، يككف األداة التي تعمؿ مف خالليا الشركة بتحقيؽ أىدافيا، كفؽ مياـ 

مف  (13)، كفي ىذا نصت المادة 1كمسؤكليات يحددىا ىذا النظاـ القانكني لحككمة الشركات

يككف لكؿ شركة "  الخاص بتنظيـ أعماؿ التأميف عمى أنو 43المرسكـ التشريعي السكرم رقـ 

مجمس إدارة يشكؿ كفؽ نظاميا األساسي، كيككف السمطة المسؤكلة عف إدارة شؤكنيا كتصريؼ 

". أمكرىا، كيضع ليا الخطط التأمينية كاإلستثمارية كجميع األنظمة المالية كالفنية المتعمقة بممارستيا

حجم ومدة مجمس اإلدارة : الفرع األول

       اتفقت التشريعات المختمفة في الرجكع لنظاـ الشركة لتبياف طريقة تككيف المجمس، مف حيث 

، كيعد مجمس اإلدارة في حكـ 2عدد األعضاء، حيث اكتفت بتحديد الحد األدنى كاألقصى منيا

                                                           

 .12مرجع سابؽ، ص:  الغريافي، سعيد بف عبدالعزيز بف سعيد1

 في المساىمة لشركة والحديث التقميدي البناء في دراسة)المساىمة شركة إدارة مجمس في العضوية: محمكد  باركد حمدم2
. 455، ص2العدد ، 12، المجمد2010 اإلنسانية، العمـك سمسمة بغزة، األزىر جامعة ، مجمةالحوكمة قواعد ضوء
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، لذا تنبطؽ 19641 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (129/4)الككيؿ بأجر بداللة نص المادة 

عميو أحكاـ الككالة، كترتيبا عمى ذلؾ يجكز لمييئة العامة أف تقيد مف سمطات المجمس، تأسيسا 

إال أنيا ال تستطيع أف تمارس األعماؿ التي  عمى حؽ المككؿ في إطالؽ كتقييد سمطة الككيؿ،

. تدخؿ في اختصاص مجمس اإلدارة عمى خالؼ ما تقضي بو القكاعد العامة في الككالة

 1964 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (104/1)كيتكلى إدارة الشركة كفقان ألحكاـ المادة 

عدد مف المساىميف ال يقؿ عف خمسة كال يزيد عمى أحد عشر عضكان، كانسجـ ىذا النص مع ما 

. جاء في مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف

    لـ تتطرؽ معايير حككمة المؤسسات الصادرة عف ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف في سكريا، 

دارة الشركات العاممة في قطاع التأميف الصادرة عف اليئية العامة لسكؽ الماؿ في  كميثاؽ تنظيـ كا 

سمطنة عماف إلى عدد معيف ألعضاء مجمس إدارة شركة التأميف إال أنيا اشترطت أف يككف يككف 

. ثمث أعضاء مجمس اإلدارة مف األعضاء المستقميف

      بالرجكع لدليؿ قكاعد حككمة الشركات المدرجة في بكرصة عماف نجد أنيا لـ تتفؽ مع قكاعد 

المدكنة في فمسطيف بالحد األقصى لعدد أعضاء المجمس حيث نصت في الباب الثاني منيا بأف 

يتكلى مجمس إدارة الشركة المساىمة مجمس إدارة ال يقؿ عف خمسة أعضاء كال يزيد عف ثالثة 

 في المقابؿ فقد نصت المادة الرابعو مف  تعميمات ،2عشر عضكا كفقا لما يحدده نظاـ الشركة

دارتيا رقـ   يراعى أف يتألؼ 2006 لسنة 2الحاكمية المؤسسية لشركة التأميف كأسس تنظيميا كا 
                                                           

كيجب عمييـ لدفع ىذه المسؤكلية عنيـ إقامة الدليؿ عمى "1964مف قانكف الشركات االردني لسنة  (129/4) نصت المادة 1
 " أنيـ اعتنكا بإدارة اعماؿ الشركة اعتناء الككيؿ بأجر

 .دليؿ قكاعد حككمة الشركات المدرجة في بكرصة عماف (1/، فقرة1ب) المادة 2
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مف عدد مناسب مف األعضاء المؤىميف ال يقؿ عف سبعة -  شركة التأميف- مجمس إدارة الشركة 

أعضاء، كيالحظ أف ىناؾ تعارضان كاضحان بيف نصت عميو تعميمات الحاكمية المؤسسية لشركة 

 1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (132)التأميف، كما نصت عميو أحكاـ المادة 

. كالتي حددت عدد أعضاء مجمس اإلدارة بأف ال يقؿ عف ثالثة كال يزيد عف عف ثالثة عشر 

يعتقد الباحث أنو كبالرغـ مف تكافؽ  قكانيف الشركات مع قكاعد الحككمة فيما يتعمؽ بشأف 

عدد أعضاء مجمس اإلدارة بحدىا األدنى كاألعمى، إال أف ذلؾ ينعكس سمبا عمى  الكاقع العممي 

لمبنياف الييكمي إلدارة شركات التأميف الذم ال يتكافؽ مع الحد األدنى المقبكؿ لمتطمبات الحككمة إذ 

أنو مف غير المنطقي أف تدار شركات  بيذه الضخامة بالحد األدنى مف عدد األعضاء الذم سمح 

بو قانكف الشركات لذا يكصي الباحث بإعادة ىيكيمة إلدارات شركات التأميف كزيادة الحد األدنى مف 

عدد األعضاء، كجعمو  سبعة أعضاء، ألف العدد الكبير ينتج عنو أداء أفضؿ لمشركة، حيث يمنع 

. سيطرة بعض األعضاء عمى المجمس كالتأثير عمى قرارتو

 لسنة 12قانكف الشركات رقـ  (105/1)      أما مدة مجمس اإلدارة فإنو كبحسب، نص المادة 

، حددت مدة العضكية بأف ال تزيد عف أربع سنكات، كىذا متفؽ مع  قكاعد مدكنة حككمة 19641

الشركات في فمسطيف، ككذلؾ دليؿ قكاعد حككمة الشركات المدرجة في بكرصة عماف، كيالحظ 

بأف غالبية النصكص التشريعية كأنظمة كلكائح حككمة الشركات جاءت متفقة عمى أف مدة مجمس 

إدارة الشركة يجب أف ال تزيد عف أربع سنكات، مع اإلشارة أنو  في مدكنة قكاعد حككمة الشركات 

المساىمة في فمسطيف حبذت عدـ تجديد العضكية لشخص ما ألكثر مف ثالث دكرات متتالية، إال 
                                                           

 اإلدارة عف مجمس عدد أعضاء يقؿ ال أف يجب "1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (أ/132)  نصت المادة 1
 ." عضكا ثالثة عشر عف يزيد ال كأف أعضاء ثالثة
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 تحديد لعدد 2010 كال المشركع الفمسطيني لسنة 1964أنو لـ يرد في قانكف الشركات رقـ  لسنة 

. الدكرات التي يمكف أف يشغميا عضك مجمس اإلدارة

يرل الباحث أف ذلؾ ال ينسجـ مع قكاعد الحككمة ألنو قد يؤدم في كثير مف األحياف إلى 

استمرار بعض األعضاء في مناصبيـ ألجؿ غير مسمى كبدكف كجكد مبررات منطقية مف تأىيؿ 

عممي أك ميني، كبالتالي يحـر الشركة مف تزكيدىا بخبرات ككفاءات متجددة، لذا يقترح الباحث 

. تعديؿ نص القانكف كالمشركع بما يتكافؽ مع قكاعد المدكنة كتحديدىا بثالث دكرات عمى األكثر

مسؤوليات مجمس اإلدارة : الفرع الثاني

     يجب أف يككف المجمس قكيان كمستقالن كمنخرطا بفاعمية كنشاط حتى يضيؼ قدران كبيران عمى 

قيمة كأىمية الشركة، لذلؾ ينبغي أف يككف لديو فيـ سميـ لطبيعة نشاط الشركة كالمخاطر المرتبطة 

، 1بيا، كيتخذ الخطكات المناسبة لضماف  قياـ اإلدارة  بإرساء نظـ لمسيطرة عمى تمؾ المخاطر

ككما سبؽ اإلشارة إليو أف مجمس اإلدارة يعد في حكـ الككيؿ بأجر لذا تنبطؽ عميو أحكاـ الككالة، 

كعميو فإف مجمس اإلدارة يعد ككيال عف الشركة، كلكنو ككيؿ مف نكع خاص، كيترتب عمى ككنو 

: ككيالن عف الييئة العامة ما يمي

ف كاف ينتخب مف قبؿ الييئة العامة فإنو مف حقيا أف تقررعزؿ عضك كاحد أك  .1 مجمس اإلدارة كا 

أكثر مف أعضائو، أك أف يشمؿ العزؿ جميع أعضاء المجمس في أم كقت كفؽ ما تقضي بو 

، كتطبيقان لذلؾ 2مف مجمة األحكاـ العدلية (1521)القكاعد العامة في الككالة كفقان لممادة 
                                                           

، منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  آليات حوكمة الخزانة العامة:كرقة عمؿ بعنكاف:   العشماكم، محمد عبد الفتاح 1
.  63، ص 2009، القاىرة، "الحككمة كاإلصالح المالي كاإلدارم"أعماؿ المؤتمرات 

. 466، صمرجع سابق:  باركد حمدم محمكد2
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 لمييئة العامة غير العادية 1964 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (1\142)أجازت المادة 

عزؿ رئيس مجمس اإلدارة أك أحد أعضائو، كتجدر اإلشارة إلى أف ىذا الحؽ يعتبر مف النظاـ 

العاـ كال يجكز أف يرد في نظاـ الشركة أكعقد التأسيس ما يمنع أك يقيد ىذا الحؽ، كلكف تطبيقان 

مف مجمة األحكاـ العدلية قيداف  (1521)لمقكاعد العامة في الككالة بأجر فقد أكردت المادة 

بيذا الحؽ، األكؿ يتعمؽ بالعزؿ في كقت غير مناسب أك بعذر غير مقبكؿ يككف مف حؽ مف 

لحؽ بو ضرر مف أعضاء مجمس اإلدارة أف يطالب الشركة بالتعكيض، كالقيد الثاني ىك عندما 

يعمؽ عمؿ مجمس اإلدارة بحؽ لمغير، فإنو ال يجكز عزؿ أحد األعضاء دكف رضاء الغير الذم 

. يجب أف ينفذ عمؿ المجمس لصالحو

( 1522) مف حؽ أعضاء مجمس اإلدارة أك بعضيـ االستقالة في أم كقت كفقان لنص المادة  .2

، كفي 1964 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (2\142)مف مجمة األحكاـ العدلية، كالمادة 

حاؿ كانت االستقالة في قكت غير مناسب، أك بعذر غير مقبكؿ فإنو كبالرغـ مف صحة 

 .االستقالة يككف العضك المستقيؿ مسؤكالن عف تعكيض الييئة العامة عما يمحؽ بيا مف ضرر

تطبيقان لمقكاعد العامة في الككالة يجب أف يمتـز مجمس إدارة الشركة بقرارات الييئة العامة  .3

كبأنظمة الشركة، بصفتو ككيالن بأجر عنيا، كال يجكز أف يخرج عف ىذه القرارات إال فيما ىك 

 .1أكثر نفعان لمشركة

الككيؿ بأجر كىي عناية الرجؿ المعتاد عند تنفيذه  يجب أف يبذؿ مجمس إدارة الشركة عناية .4
، عدل عف ذلؾ فإنو ال 2(4\129)لميامو، ككأنو يدير مصالحو الخاصة كفقان لنص المادة

                                                           

. مف مجمة األحكاـ العدلية (1501، 1479، 1470، 1493) يراجع بيذا الشأف المكاد 1

. مف مجمة األحكاـ العدلية (1463، 780، 777) يراجع بيذا الشأف المكاد 2
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أف يككؿ غيره فيما ىك ككؿ بتنفيذه كمو أك بعضو، إال إذا كاف  (مجمس اإلدارة )يجكز لمككيؿ 
كعميو . مف مجمة األحكاـ العدلية (1466)كفقان لممادة  (الييئة العامة)مأذكناى لو مف قبؿ المككؿ 

 التي الغايات يخالؼ بالشركة أك الضرر يمحؽ تصرؼ أم إجراء بعدـ األعضاء جميع يمتـز
 نطاؽ عف مجمس اإلدارة أعضاء مف عضك أم خرج كاذا أجميا، مف الشركة أنشأت

، كىذا ما أكده الدليؿ اإلرشادم 1تصرفو جراء مف بالشركة يمحؽ ضرر كؿ ضمف اختصاصيـ
 يجب عمى  OECDلحككمة شركات التأميف الصادر عف منظمة التعاكف القتصادم كالتنمية 

أعضاء مجمس اإلدارة في ممارستيـ لمسؤكلياتيـ أف يعممك بحسف نٌية مع بذؿ العناية الكاجبة 
لرعاية مصالح المؤمف كاألخذ في اإلعتبار مصالح حممة الكثائؽ في صنع القرار، كمصالح 

 .2أصحاب المصمحة اآلخريف

     كتتمثؿ مسؤكليات مجمس اإلدارة بالعديد مف اإللتزامات كمراجعة كاعتماد الميزانية السنكية 

كالتقرير السنكم المتعمؽ بإدارة المخاطر، كتقييـ أداء رئيس مجمس إدارة الشركة كالشركة عمى ضكء 

األىداؼ التي تـ كضعيا ليا، كاإلشراؼ عمى كظيفة المراجعو الداخيمو لمشركة، ككذلؾ اإلشراؼ 

، كيقـك المجمس بمياـ إدارة 3عمى تطبيؽ اإلرشادات الخاصة بتطبيؽ مبادئ الحككمة داخؿ الشركة

الشركو كمسؤكلياتيا لمدة أربع سنكات، تبدأ مف تاريخ انتخابو، كيترتب عمى المجمس خالؿ األشير 

الثالثو األخيرة مف انتياء مدتو، أف يدعك الييئة العامة لمشركة الجتماع تنتخب فيو مجمس إدارة 

. 4يحؿ محمو مف تاريخ انتخابو

                                                           

. 1ط. 4ج. 1997 لسنة 22 رقـ وفقا لقانون الشركات الجديد- الشركات التجاريو–شرح القانون التجاري :  العكيمي عزيز1
 .297ص.1998. دار الثقافو لمنشر كالتكزيع. عماف

2 9OECD GUIDELINES ON INSURER GOVERNANCE, 2011, p 
 .138، مرجع سابؽ، صدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري:  سميماف، محمد مصطفى3
، عماف، دار الثقافو لمنشر 1، طالتنظيم القانوني العادة ىيكمة الشركات المساىمو العامو:   الخرابشو سامي محمد4

 .25، ص2008كالتكزيع، 
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    كتطرؽ المبدأ التاسع مف مبادئ التأميف األساسية الصادرة عف الجمعية الدكلية لمراقبي 

 إلى مسؤكليات مجمس اإلدارة في شركات التأميف، كالتي يجب أف تقـك كبالحد األدنى IAISالتأميف

باإلشراؼ عمى استراتيجيات العمؿ بما يتماشى كالمصالح طكيمة األجؿ لشركات التأميف، كالعمؿ 

عمى ضماف قدرتيا عمى البقاء كاالستمرار، كتحديد دكر كؿ مف المجمس كاإلدارة العميا كالكظائؼ 

التنفيذية، كتكفير الرقابة، كاإلشراؼ عمى سياسة األجكر في الشركة، كضماف كجكد تقارير مالية 

شفافة كمكثكؽ بيا، كما تكمـ عف ىيكؿ مجمس اإلدارة في شركة اإلدارة مف حيث العدد كالخبرات 

كالكاجبات، ككاجبات اإلدارة العميا، بما يضمف المعاممة العادلة لمعمالء كحممة الكثائؽ، كتزكيد 

. 1مجمس اإلدارة كالييئة اإلشرافية كالجيات المختصة بالمعمكمات كالتقارير في الكقت المناسب

دارتيا الحاكمية تعميمات     كقد أتاحت  2رقـ المؤسسية لشركة التأميف األردنية كاسس تنظيميا كا 

 ىذه  مف)3 (المادة شممت فقد الشركات، اإلرشادية الرئيسية لتكجيو الخطكط 2006 لسنة

 إدارة مجمس يككف بحيث اإلدارة، مجمس قبؿ التنفيذية مف لإلدارة الفعالة المتابعة يكفؿ ما التعميمات

 المسؤكليات حددت كقد تنفيذىا، عمى ليا كاإلشراؼ العامة السياسات كضع عف مسؤكالن  الشركة

:  كمنيا أدنى كحد اإلدارة لمجمس كالصالحيات

 "قرار الشركة عاـ مدير تعييف بناءن  الشركة عاـ مدير كمساعد الشركة عاـ مدير نائب تعييف كا 

. الشركة عاـ مدير تنسيب عمى

 أكجو  يغطي نشاطيا كطبيعة الشركة أعماؿ حجـ مع يتالءـ مخاطر إدارة نظاـ كجكد ضماف

يجاد الشركة عمميات . المخاطر إدارة لسياسة المنتظـ التقييـ لضماف فعالة آلية كا 
                                                           

1 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS, Insurance Core 
principles,standards,Guidance and Assessment Methodology,2003,principles 9 
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 كتزكيد  المالي الشركة بمركز المتعمقة المعمكمات عف لإلفصاح الالزمة اإلجراءات اتخاذ

. المناسب الكقت كفي المعمكمات بتمؾ المعنية الجيات

 اإلدارة  مجمس ارتأل إذا الشركة بأعماؿ العالقة ذات كاإلشرافية التنظيمية بالجيات االتصاؿ

 .ذلؾ

 المجاف  ىذه مسؤكليات الشركة إدارة مجمس يحدد أف عمى ميامو لتنفيذ الالزمة المجاف تشكيؿ

 ".منيا كؿ عمؿ كآلية

مف قانكف تنظيـ أعماؿ التأميف  (41)كيمكف حؿ مجمس إدارة شركة التأميف كفقان لنص المادة 

: 2 كذلؾ لعدة أسباب منيا ما يمي19991لسنة 

  عدـ الكفاء بالتزامات الشركو، أك احتماؿ تخمؼ الشركة عف الكفاء بالتزاماتيا، اك عدـ قدرة

. الشركو عمى االستمرار باعماليا

  ارتكاب الشركو مخالفو ألحكاـ قانكف تنظيـ أعماؿ التأميف، أك األنظمو، أك التعميمات، أك

. القرارت الصادرة بمقتضاه

  عدـ اتخاذ الشركو اإلجرءات الالزمو إلعادة التأميف عمى المخاطر التي تتحمميا أك عدـ

. كفاية ىذه اإلجرءات

                                                           

مف  (168) في شأف إنشاء ىيئة التأميف كتنظيـ أعمالو، ك المادة 2007لسنة  (6) مف قانكف اتحادم رقـ  (41) كالمادة 1
. 1997 لسنة 22قانكف الشركات األردني رقـ 

 .54مرجع سابؽ، ص:    الخرابشو سامي محمد2
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  مخالفة الشركة مخالفة جسيمة، لبرنامج العمؿ الذم قدمتو إلى المدير العاـ، كحصمت عمى

. اإلجازة بمكجبو

  مف رأس ماليا المدفكع% 50زيادة خسائر الشركو عمى .

 تكقؼ الشركو عف أعماليا، مدة ال تقؿ عف سنة دكف سبب مبرر أك مشركع .

صفة االستقاللية في مجمس اإلدارة  : الفرع الثالث

 قبؿ مف عادتان  يتـ اإلدارة أعضاء مجمس اختيار أف عمى تنص الشركات قكانيف      رغـ أف 

 عمى يؤثر المؤسسيف مف األعضاء المساىميف لكبار الممكية تركز أف لممساىميف، إالٌ  العامة الييئة

 يؤدم مما مساىمة أخرل، لشركات تنفيذييف مدراء مف معظمو في اإلدارة، فيككف مجمس تشكيمة

 مصالحيـ عمى قرارات الشركة، لتعظيـ إلى فرض نكع مف التحكـ عمى تصرفات اإلدارة كىيمنتيـ

تشترط معظـ لكائح كقكاعد حككمة  ىنا مف ،1 المساىميف اآلخريف مصالح حساب عمى الخاصة

 مف كاؼ عدد ، ألف كجكد2الشركات أف ينضـ لتشكيمة إدارة الشركة عضك مستقؿ عمى األقؿ

المستقميف، يتمتعكف بدرجة كافية مف استقالؿ التفكير في ممارستيـ  اإلدارة مجمس أعضاء

، عمى سبيؿ المثاؿ نصت المادة 3لمسؤكلياتيـ الرقابية كاإلشرافية ، سيككف مجمس إدارة ناجح كفٌعاؿ

                                                           

دراسة مقارنة تحميمة  )مدى التزام الشركات المساىمة العامة بميادئ الحاكمية المؤسسية:  مطر محمد، كنكر عبد الناصر1
. 53، ص 2007، العدد األكؿ،  سنة 3، المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد (بين القطاعين المصرفي والصناعي

إصدار . ، منشكرات  اتحاد الشركات االستثماريةآثار تطبيق معايير الحوكمة الحديثة وأسس التقييم:   بكرسمي، أماني خالد2
. 28، ص2011بعنكاف حككمة الشركات، الككيت، مكتبة آفاؽ، 

، ترجمة سمير حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين: كاشطف-  مركز المشركعات الدكلية الخاصة غرفة التجارة3
 .38، ص2003، 2كريـ،  ط
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مف تعميمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأميف األردنية كأسس تنظيميا  (ب)الرابعو في الفقرة 

دارتيا رقـ   أنو يجب أف ال يقؿ عدد أعضاء مجمس إدارة الشركة المستقميف عف 2006 لسنة 2كا 

بأف  (أ)ثمث أعضاء مجمس إدارة الشركة مف غير أعضاء اإلدارة التنفيذية، كقد نصت في الفقرة 

يتألؼ مجمس إدارتيا مف عدد مناسب مف األعضاء المؤىميف ال يقؿ عف 

. سبعة

     فاستقاللية مجمس اإلدارة  تعكس المفاضمة بيف استقاللية المدير كخبرتو، كالتي بدكرىا تعكس 

تكازف احتياجات مراقبة الشركة كمتطمباتيا، مف خالؿ كجكد أعضاء خارجييف اك مستقميف في 

مجمس اإلدارة  يعممكف كمراقبيف عمى أعماؿ المديريف كيساعدكف عمى تخفيؼ تعارض المصالح 

، كسيتـ التركيز بشكؿ مكسع في ىذا الفرع عمى الجكانب المتعمقة بالعضك 1بيف المساىمف كاإلدارة

. المستقؿ مف خالؿ دراسة تعريفو كأىميتو في تككيف مجمس اإلدارة

. تعريف العضو المستقل: أوال

  تعريؼ تكضيحي لعضك مجمس اإلدارة المستقؿ في IFC     كضعت مؤسسة التمكيؿ الدكلية 

: 2 في مجمكعة مف النقاط ىي10/9/2002تقريرىا الصادرفي 

. أف ال يككف مكظفان ألحد األطراؼ المتصمو بالشركة مدة خمس سنكات السابقة .1

                                                           

. 258، ص2010، االسكندرية، الدار الجامعية، 1، طالمراجعة وحوكمة الشركات:  لطفي، أميف السيد أحمد1

 .127مرجع سابؽ، ص:   آؿ عمي خاف، عمار حبيب جيمكؿ2
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أف ال يككف مرتبطان بشركة تقكـ بأعماؿ استشارية أك تقديـ استشارات لمشركة أك أم مف  .2

. األطراؼ المرتبطة بيا

 .ليس مرتبطان بأم مف كبار العمالء أك المكرديف لمشركة أك مف األطراؼ المرتبطة بيا .3

ليس لديو أم عقكد أك خدمات شخصية أك أم مف األطراؼ المرتبطة بيا أك مكظفي اإلدارة  .4

 .العميا

ليس مرتبطان بإحدل المنظمات التي ال تيدؼ إلى الربح كالتي تتمقى قدران كبيران مف التمكيؿ مف  .5

 .الشركة أك أحد األطراؼ المرتبطة بيا

 .ال يعمؿ بكظيفة تنفيذية بشركة أخرل .6

ليس لديو صمة قرابة بأم مكظؼ مدة خمس سنكات سابقة لدل الشركة أك أحد األطراؼ  .7

 .المرتبطة بيا

ال يككف خالؿ السنكات الخمس السابقة مرتبطان مع أم مف المراجعيف الحالييف أك السابقيف أك  .8

 .مع أم مف األطراؼ المرتبطة بيا كغير مكظؼ لدييـ

ال يككف أحد األشخاص المسيطريف عمى الشركة أك مف أبناء أك بنات عمكمتو أك أخكالو أك  .9

مف عمكمتو أك أخكالو أك مف أبناء أك بنات كأخكات أك زكجان أك أرممة أك نسيبان  أك كريثان 

مكصى إليو ألم مف السابقيف أك مديران خاصان أك ممثالن ألم شخص مف ىؤالء قد تكفي أك فقد 

 . أىميتو
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عضك مجمس :       أكردت مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف تعريفان لمعضك المستقؿ بأنو

اإلدارة الذم لـ تربطو أم عالقة بالشركة سكل عضكيتو في مجمس اإلدارة ما يجعؿ قراراتو بعيده 

كقد تضمنت كذلؾ إرشادات تمثؿ الحد األدنى لممتطمبات ، 1عف أم مؤثرات أك اعتبارات خارجية

الكاجب تكافرىا في العضك المستقؿ ال تختمؼ كثيران عف الشركط الكاردة في التعريؼ التكضيحي 

 أنيا حددت درجة القرابة التي تمنع استقاللية العضك  إالIFCمؤسسة التمكيؿ الدكلية الذم كضعتو 

ال تربطو بأم عضك آخر أك  أحد " حتى الدرجة الثانية كىذا كاضح في الشرط القاضي بأف 

، كىذه الدرجة اعتمدىا دليؿ الممارسات "2 المديريف في الشركة عالقة قرابة حتى الدرجة الثانية

الفضمى لحككمة المصارؼ في شرط اإلستقاللية لمعضك، لكف يعتبر ذلؾ مف كجية نظر الباحث  

قصكر في مضمكف اإلستقالؿ بالنظر إلى كاقع مجتمعنا الفمسطيني كما يتميز بو مف  قكة في 

العالقات كالركابط اإلجتماعية لذا يقترح الباحث بتعديؿ نص المدكنة لمكصكؿ إلى استقالؿ مرضو 

. يصؿ حتى الدرجة الرابعة اك اإلستقالؿ التاـ

 IFC         أما قكاعد كلكائح حككمة الشركات العربيو فقد تبنت تعريؼ مؤسسة التمكيؿ الدكلية 

لمعضك المستقؿ كلكف بصكرة مختمفة، حيث اشترطت أف يككف أغمبية أعضاء مجمس اإلدارة مف 

ال يككف متفرغان إلدارة الشركة أك ال يتقاضى راتبان شيريان " غير التنفيذييف، كعرفتو بأنو العضك الذم 

، األمر الذم يعني بكضكح  أف أنظمة كلكائح الحككمة العربية قد ساكت بيف أعضاء "أك سنكيان 

                                                           

عضك مجمس اإلدارة الذم ال " عرفو دليؿ قكاعد حككمة الشركات االدرنية المدرجة في بكرصة عماف في الباب األكؿ منو بأنو1
تربطو بالشركة أك بأم مف مكظفي اإلدارة التنفيذية العميا فييا أك بأم شركة حميفة أك بمدقؽ الشركة أم مصمحة مادية أك أم 
عالقة غير تمؾ المتعمقة بمساىمتو في الشركة، قد يتككف في ظميا شبية بجمب أم منفعة سكاء مادية أك معنكية لذلؾ العضك 

". قد تؤدم إلى التأثير عمى قراراتو أك استغاللو لمنصبو في الشركة

.  مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف (25) المادة 2
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مجمس اإلدارة غير التنفيذييف كاألعضاء المستقميف مف حيث صفة اإلستقالؿ المطمكب رجحانيا في 

المجمس، عمى الرغـ مف أف تعريفيا لمعضك غير التنفيذم يكحي بأنو قد يككف أحد المالؾ أك 

صاحب مصمحة في الشركة، إال أنو غير متفرغ إلدارتيا، كليس بحاجة إلى ما سيتقاضاه مف  

راتب مف الشركة عمى أعماؿ اإلدارة، ألف ما يربطو بالشركة مف مصمحة يعكد عميو بالنفع أفضؿ 

مف الراتب أك اإلدارة، بينما العضك المستقؿ ال يمكف أف تككف لو مصمحة مباشرة في الشركة أك مع 

أحد مالكيا أك القائميف عمييا، لذا يجب الكقكؼ عمى مدل صالحية  مكقؼ مدكنات كلكائح 

الحككمة العربية في تحقيؽ صفة االستقالؿ كالرقابة كالحياد عمى أعماؿ مجمس اإلدارة  إذا كانت 

األغمبية مف األعضاء غير التنفيذييف، عمى خالؼ العضك المستقؿ الذم يجب أف ال تربطو 

بالشركة أم مصمحة، لذا فإف مكقؼ أنظمة الحككمة العربية غير سميـ لسيكلة اإللتفاؼ عميو، لذا 

ينبغي إعادة النظر في أحكاميا كصياغتيا بما يحقؽ الحماية الالزمة لمصمحة الشركة كحقكؽ 

. 1األقميات فييا

، كقكانيف التأميف العربية  لـ تشر 2005 لسنة 20     يالحظ أف قانكف التأميف الفمسطيني رقـ 

إلى كجكد العضك المستقؿ في تككيف مجمس إدارة شركة التأميف، ذلؾ ألنيا  نظمت الجكانب الفنية 

ألعماؿ التأميف كقضايا التعكيضات، كتركت تشكيؿ ككيفية إدارة الشركات لقانكف الشركات، كحتى 

 لـ ينص عمى انتخاب عضك مستقؿ في إدارة 1964 لسنة 12قانكف الشركات األردني رقـ 

الشركة، كتعارض مع أحكاـ المدكنة في ىذا الخصكص عندما اشترط  لمترشح لعضكية مجمس 

منو، بينما يالحظ  (106)اإلدارة إمتالؾ المساىـ عدد معيف  مف األسيـ ، بحسب نص المادة 

                                                           

. 130، صمرجع سابق:  آؿ عمي خاف، عمار حبيب جيمكؿ1
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 ، نصت عمى انتخاب عضك كاحد مستقؿ، 1(120) أنو كبحسب المادة 2010بشأف المشركع لسنة 

كبذلؾ يككف اتفؽ مع أحكاـ مدكنة قكاعد حككمة الشركات بالنسبة النتخاب عضك مستقؿ إال أنو 

تعارض معيا في الحد األدنى لعدد األعضاء المستقميف بعضك كاحد كليس إثنيف،  كبالتدقيؽ في  

 عضكان، لذلؾ فإنو مف غير 11-5أحكاـ المدكنة فإف عدد أعضاء مجمس اإلدارة يتركاح بيف 

المتصكر كجكد عضكيف مستقمييف في حالة كاف عدد األعضاء خمسة عمى سبيؿ المثاؿ، فيصبح 

مف الصعكبة اإللتزاـ بيذا المبدأ مف قبؿ الشركات، عدا عف ذلؾ فإف مشركع قانكف الشركات لسنة 

 لـ يحدد الجية التي ترشح ىذا العضك المستقؿ، كعدد المرشحيف ليذه العضكية، كذلؾ 2010

. 2معايير اختياره كآليات انتخابو

أىمية العضو المستقل :ثانياً 

إف كجكد نسبة مف األعضاء المستقميف غير الشركاء  في مجمس إدارة الشركة يجعمو أكثر 
:  فاعمية في تقييـ أعماؿ المجمس، ألنو عمى سبيؿ المثاؿ لك كاف مجمس إدارة مككف مف اآلتي

في ىذه الحالة لف يفكر  ((x، كمعاكف أعماؿ ؿ ((x، كقريب ؿ ( (x، كصديؽ ؿ((xرئيس مجمس
، مف ىنا ركزت مدكنة 3المجمس بإنياء رئيس مجمس اإلدارة إذا لـ يكف ناجحان في إدارتو لمشركة

قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف عمى أىمية كجكد أعضاء مستقميف في تشكيمة إدارة الشركة، 
حيث نصت عمى أنو يحبذ أف يككف مف بيف أعضاء المجمس عضكاف مستقالف، كيتـ إنتخاب 

                                                           

 كما في المدكنة، سكل أنو لـ  أف يمتمؾ 2010 لـ يرد تفاصيؿ كثيرة عف العضك المستقؿ في المشركع الفمسطيني  لسنة 1
 .عدد معيف مف األسيـ، كأف يككف مف ذكم الكفاءة كالخبرة كاالستقاللية كالنزاىة

 .21، صمرجع سابق، 2نشرة رقـ - سمسة قضايت الحككمة:  معيد الحككمة الفمسطيني2

 .75، صمرجع سابق: ديرؾ.كيـ كينث، نكفسجر جكف مكىر ج. أ3
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العضكيف المستقميف مف قبؿ المساىميف في اجتماع الييئة العامة مف ضمف قائمة يقدميا مجمس 
. 1اإلدارة، تتضمف أربعة مرشحيف عمى األقؿ

كقد أكدت قكاعد الدليؿ اإلرشادم لحككمة شركات التأميف الصادر عف منظمة التعاكف 

 ، عمى أىمية كجكد عضك مستقؿ في مجمس اإلدارة كنصت عمى  OECDاالقتصادم كالتنمية 

: 2أنو مف أجؿ تعزيز قدر أكبر مف االستقاللية في صنع القرار

  يجب أف يككف ىناؾ عدد كاؼ مف أعضاء مجمس اإلدارة المستقميف، لتكفير أساس قكم

. التخاذ القرارات المستقمة

  كينبغي لممجمس أف يضع معايير شفافة لالستقاللية عمى اساسيا يتـ تحديد استقاللية
. األعضاء

     مما سبؽ نالحظ التركيز عمى كجكد أعضاء مستقميف في مجمس إدارة الشركة لضماف 

استقاللية كحيادية المجمسف كمراعاة لعنصر التكازف في تشكيمة المجمس، كالسؤاؿ الذم يثار في ىذا 

الصدد ماذا يمنع أف يتكلى العضك المستقؿ رئاسة مجمس إدارة الشركة؟ طالما أف عنصر النكعية 

مطمب ميـ في تشكيؿ مجمس إدارة الشركة بمعنى  أف تتكفر في أعضاء المجمس المعرفو كالخبرة 

، إذ 3كالقدرة الضركرية التي تمكنيـ مف اتخاذ القرارات عمى نحك سميـ، كمتابعة نشاطات الشركة

ليس بالضركرة أف نسمـ بقاعدة ربط إدارة المشركع بممكية رأس الماؿ،  كككف المساىـ صاحب 

                                                           

يتكلى إدارة الشركة "مف دليؿ قكاعد حككمة الشركات األردنية المدرجة في بكرصة عماف عمى أنو  (1/، ـ2/ب) نصت المادة 1
عمى أف يككف ثمث أعضاء المجمس عمى ... مجمس إدارة ال يقؿ عدد أعضائو عف خمسة أشخاص كال يزيد عمى ثالثة عشر

".  األقؿ مف األعضاء المستقميف

2 OECD GUIDELINES ON INSURER GOVERNANCE, 2011, p12 

. 63، ص مرجع سابق:  العشماكم، محمد عبد الفتاح3
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مصمحة فيككف أحرص مف غيره عمى رعاية أمكالو كمصالحو كيبذؿ قصارل جيده في سبيؿ 

، إذ ليس ىناؾ ما يضمف أف يككف قادران عمى إدارتو بشكؿ ناجح خاصة إذا كاف يفتقر 1إداراتيا

لمخبرة كالكفاءة التي تقكده إلى خسارة أمكالو لذلؾ  فإذا تكفرت ىذه اإلمكانيات في العضك المستقؿ 

سيككف مناسب إلدارة الشركة، كبالرجكع لقكاعد كأنظمة مدكنة حككمة الشركات ال يكجد ما يمنع 

. ذلؾ

يرل الباحث أنو ليس بالضركرة أف نسمـ بقاعدة الممكية  فال يكجد ما يمنع أف يتقمد العضك 

المستقؿ رئيس مجمس إدارة الشركة، طالما أف ىذا العضك تتكافر فيو الخبرة كالمينية كاإلختصاص، 

كىناؾ  تحديد لممسؤكليات كالصالحيات في شركة التأميف أك الشركات األخرل، كتكافرمستكيات 

رقابية كمحاسبية شفافة كصارمة، كاألىـ مف ذلؾ كجكد مجمس إدارة  مفٌعؿ  كمدرؾ كيحاسب 

بمكضكعية بدكف محسكبيات فيذا ما يعتمد عميو فشؿ اإلدارة أك نجاحيا، كعميو يكصي الباحث 

بتعديؿ قانكف الشركات كتضمينو نصان بشأف األعضاء المستمقيف كتحديد نسبتيـ كمعاييراختيارىـ 

.  كآلية انتخابيـ 

 أك 1964 لسنة 12     كفيما يتعمؽ باألعضاء الجدد فمـ ينص عميو قانكف الشركات رقـ 

 صراحةن أك ضمنان، بينما نصت مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف 2010المشركع لسنة 

أنو عند تشكيؿ المجمس يحبذ أف يككف مف بيف أعضاء المجمس أعضاء جدد، حتى يستمر في 

ضخ المزيد مف الخبرات، لذا يحبذ ترشيح أعضاء جدد كي ينتخبيـ المساىمكف، كذلؾ يحبذ أف 

يقكـ مجمس اإلدارة بتزكيد كؿ عضك جديد عند انتخابو بكتاب يكضح مسؤلياتو كحقكقو، كما يحبذ 

أف تقكـ اإلدارة التنفيذية لمشركة بتزكيده فكران عف طريؽ رئيس المجمس، بكؿ المعمكمات كالبيانات 
                                                           

 .289، صمرجع سابق:   العكيمي، عزيز1
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كالكثائؽ المتعمقة بالشركة، بيدؼ إطالعو عمى نقاط ضعؼ كقكة الشركة، كلتمكينو مف القياـ بعممو 

عمى أكمؿ كجو، كتحمؿ مسؤكلياتو، كيجكز لمعضك الجديد أف يطمب مف رئيس المجمس تزكيده بأية 

.  1معمكمات إضافية الزمة

المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة : الفرع الرابع

      نظرا لكمية ككبر حجـ األعماؿ التي يقـك بيا مجمس اإلدارة كتعقد ميامو، حيث يعتبر 

 مف اإلدارة مجمس يتمكف مجمس اإلدارة أفضؿ أداة لمراقبة كتقييـ أداء سمكؾ اإلدارة، لذلؾ حتى

 أعضائو بيف مف مف المجاف مجمكعة تشكيؿ  إلى يمجأ كالمراقبة بفاعمية، التكجيو في بكاجباتو القياـ

 التنفيذية بسياسات اإلدارة كضماف إلتزاـ  متابعة ، كالتي تمعب دكران ىامان في2التنفيذييف غير مف

 العكامؿ مف ككفاءة بفاعمية بدكرىا كقياميا المجاف ىذه مثؿ كجكد كيعتبر اإلدارة، مجمس كتكجييات

. 3العامة المساىمة الشركة حككمة تعزيز عمى تعمؿ اليامة التي

       كقد تبنت قكاعد حككمة الشركات مقترح إنشاء لجاف تابعة لمجمس اإلدارة عمى اعتبارىا 

إحدل المسؤكليات الميمة في إطار المسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ المجمس، كنصت عمى كجكب 

إنشاء لجاف منبثقة عف المجمس يككؿ إلييا بعض ميامو بمكجب تفكيض يمنحيا سمطة القياـ بيذ 

، كىذا ما نص عميو الدليؿ 4المياـ، دكف أف يككف ىناؾ ازداكجية في العمؿ أك مخالفة لألنظمة

                                                           

 . مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف (26)  المادة 1

. 58ص. مرجع سابؽ. حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين:   سميماف، محمد مصطفى2

. فمسطينن بورصة في المدرجة المساىمة العامة الشركات لحوكمة الرئيسية المالمح: الفمسطينية الماؿ رأس سكؽ  ىيئة3
. 24ص. مرجع سابؽ

. دليؿ قكاعد حككمة الشركات األردنية المدرجة في بكرصة عماف (2/7ؼ/2ب) المادة4
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 أنو OECDاإلرشادم لحككمة شركات التأميف كالصادرعف منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية 

ينبغي لممجمس أف ينشئ لجانان، عند اإلقتضاء، مف أجؿ تحسيف فعالية ككفاءة كجكدة كاستقاللية 

صنع القرارات، كتعزيز الرقابة كالحككمة في شركات التأميف، كيستعرض أداء لجانو سنكيا عمى 

 أنو IAIS، كأكدتو مبادئ التأميف األساسية الصادرة عف الجمعية الدكلية لمراقبي التأميف1األقؿ

يجكز لمجمس اإلدارة انشاء المجاف ذات المسؤكليات المحددة مثؿ لجنة التعكيضات كلجنة التدقيؽ 

. 2كلجنة إدارة المخاطر

  فيما يتعمؽ بمدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف الصادرة عف المجنة الكطنية فقد كرد مف 

 ما يشير الى  تشكيؿ لجاف منبثقة مف مجمس اإلدارة 24ضمف البنكد اإلختيارية تحديدا في المادة 

: مثؿ

. لجنة  التدقيؽ مف أجؿ ضماف شفافية حسابات الشركة. 1 

. لجنة الحككمة لتكجيو عممية تطبيؽ قكاعد الحككمة. 2 

لجنة المكافآت، حيث تساعد المجمس في كضع سياسات لمكافأة أعضاء المجمس كالمسؤكليف .  3

البارزيف، بما يراعي حجـ أداء كؿ منيـ، كيكازف بيف مصالحيـ مف ناحية كمصالح الشركة 

كالمساىميف مف ناحية أخرل، كبما ينسجـ كالمكافآت الممنكحة مف قبؿ الشركات العاممة في القطاع 

                                                           

1 OECD GUIDELINES ON INSURER GOVERNANCE, 2011, p14. 

2 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS, Insurance Core 
principles,standards,Guidance and Assessment Methodology,2003,principles 9 



83 

 

نفسو في السكؽ، كما أنو مف المفركض أف تعرض ىذه المكافآت عمى الييئة العامة التخاذ القرار 

. 1المناسب بشأنيا

 لـ يشر أم 1997 لسنة 22 أك قانكف رقـ 1964 لسنة 12يالحظ أف قانكف الشركات رقـ 

 2010منيما  إلى صالحية المجمس في تشكيؿ ىذه المجاف، إال أف المشركع الفمسطيني لسنة 

 تساعد لممكافآت لجنة اإلدارة مجمس يشكؿ" نصت عمى أنو  (ج/134)كبحسب نص المادة 

 ."فييا عضكنا المجمس رئيس يككف ال أف عمى أعضاء المجمس، ة لمكافأ سياسة كضع في المجمس

كفيما يمي يكضح الجدكؿ اآلتي المجاف المنبثقة عف مجمس إدارة كؿ شركة تأميف مدرجة في 

. 20132بكرصة فمسطيف لمعاـ 

المجان المنبثة عن مجمس اإلدارة اسم الشركة 
المجنة التنفيذية، لجنة إعادة التأميف، لجنة األىمية لمتأميف 

المكافآت، لجنة االستثمار، لجنة التدقيؽ 
الداخمي 

المجنة التنفيذية، لجنة التدقيؽ الداخمي، لجنة العالمية المتحدة لمتأميف 
الحككمة، لجنة المكافآت 

الجنة التنفيذية، لجنة االستثمار االستراتيجية، المشرؽ لمتأميف 
لجنة التدقيؽ الداخمي 

المجنة التنفيذية، لجنة المكافآت، لجنة التدقيؽ، التأميف الكطنية 
لجنة االستثمارات 

                                                           

.  مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف (24)   المادة 1

، متاح عمى 2013تقرير فني أداء كأكضاع الشركات المدرجة كبعض مؤشرات الحككمة فييا خالؿ العاـ :  بكرصة فمسطيف2
. www.pex.psمكقع البكرصة 

http://www.p-s-e.com/
http://www.p-s-e.com/
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ال تكجد لجاف منبثقة عف مجمس اإلدارة فمسطيف لمتأميف 
لجنة الترشيحات كالمكافآت كالحككمة، لجنة التكافؿ الفمسطينية 

التدقيؽ كالمخاطر، لجنة االستثمار 
لجنة التدقيؽ الداخمي، لجنة الترشيحات ترست العالمية 

كالمكافآت، لجنة االستثمار 
 

       كمما تجدر مالحظتو أفي ىناؾ لجانان كثيرة لـ يتطرؽ إلييا مسار الشرح ليس لقمة أىميتيا، 

إنما لعدـ تطرؽ أنظمة الحككمة لتفاصيؿ عنيا، مثؿ المجنة التنفيذية، كلجنة إدارة المخاطر، كلجنة 

االستثمار كغيرىا، كجميع ىذه المجاف ىي مف ضمف مسؤكليات مجمس اإلدارة كىك مف يتحمؿ 

مسؤكلية أم خطأ قد ينجـ عف أعماليا، كيمكف القكؿ أف  مجمس اإلدارة القكم يشكؿ بدكره لجنة 

إدارة المخاطر التي تمعب دكران ىاما في الحد مف حدكث األضرار أك التقميؿ مف حجميا، إال أنو في 

الكاقع العممي غالبا ما يتـ تجاىميا، رغـ أف عمؿ شركات التأميف قائـ عمى المخاطر كىي احتمالية 

تعرضيا لخسائر غير متكقعة كغير مخطط ليا بحيث تنعكس سمبان عمى مكقع الشركة كمالءتيا 

المالية، كبالتالي كضعيا في مكقؼ حرج أماـ حممة الكثائؽ كما يطمب منيا مف التزامات بشكؿ 

عاـ، لذلؾ نجاح شركات التأميف كضماف استمراريتيا بمدل اإلىتماـ، الذم تكليو لمسألة المخاطر 

المرتبطة بما تقدمو مف منتجات كخدمات تأمينية، كمدكنة قكاعد الحككمة في فمسطيف  لـ تشر 

لتشكيميا بشكؿ صريح كبنفس الكقت ال يكجد ما يمنع مف إمكانية تشكيميا، كاكتفت باإلشارة بتحمؿ 

يتحمؿ " مف قكاعد المدكنة عمى أنو  (36)مجمس اإلدارة مسؤكلية إدارة المخاطر، فقد نصت المادة 

المجمس مسؤكلية إدارة المخاطر عمى النحك الذم يتفؽ كطبيعة نشاط الشركة كحجميا كالسكؽ التي 

تعمؿ بيا، كيحٌبذ في سبيؿ ذلؾ، كضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي تكاجو الشركة، ككيفية 
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التعامؿ معيا، كمستكل المخاطرة التي تتعامؿ بيا الشركة، كعرض ذلؾ كمو عمى الييئة العامة 

". بطريقة سيمة ككاضحة

       يرل الباحث أف المشكمة في المجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة لمعظـ شركات التأميف تكمف 

في أف أفراد ىذه المجاف معظميـ مف كبار المساىميف أك يمثمكف مصالح كبار حممة األسيـ، مما 

يفقدىا لإلستقاللية في مجاؿ عمميا كيجعؿ قياميا بالمساءلة الحثيثة لإلدارة أقؿ احتماالن، إذ إف 

مجمس اإلدارة ىك مف يقيىـ أعماؿ ىذه المجاف كيحاسب أعضائيا في حاؿ تقصيرىـ بالمياـ المككمو 

إلييـ، فمك كاف أعضاء ىذه المجاف ىـ كبار المساىميف في مجمس اإلدارة كيؼ سيحاسبك أنفسـ، 

كىذا كاضح باإلطالع عمى ىيكمية ىذه المجاف المنشكرة في التقارير السنكية المنشكرة ألعماؿ 

شركات التأميف، لذا ال بد مف إعادة النظر في أعضاء ىذه المجاف كتطبيؽ قكاعد الحككمة في 

 .اختيارىـ لضماف االستقاللية

اإلدارة التنفيذية : المطمب الثاني

يعيف مجمس اإلدارة مديران عامان مف ذكم الكفاءة كالخبرة لمشركة، كمنحو تفكيضان باإلدارة         

، في حيف أجازت 1العامة بالتعاكف مع المجمس الذم يحؽ لو عزلو إذا تطمبت مصمحة الشركة ذلؾ

، لييئة سكؽ رأس الماؿ عدـ المكافقة 2005مف قانكف التأميف الفمسطيني لسنة  (5ؼ/6)المادة

عمى تعييف مديرعاـ الشركة، أك أم مف المكظفيف الرئيسيف فييا، أك ككيؿ التأميف المعتمد، 

                                                           

يعيف مجمس اإلدارة مف ذكم الكفاءة مديران عامان " عمى أنو 1964مف قانكف الشركات االردني لسنة  (134) نصت المادة 1
لمشركة كيفكضو باإلدارة العامة ليا بالتعاكف مع المجمس كما أف لو حؽ عزلو إذا كانت مصمحة الشركة تتطمب ذلؾ كعميو في 

. 1997مف قانكف الشركات األردني لسنة  (153)كيقابميا المادة "الحالتيف أف يعمـ المراقب خطيان 
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مف  (32 ) ، ككذلؾ فقد اشترطت المادة1أكالمدقؽ بسبب عدـ تكفر الكفاءة أك الخبرة الالزمة لدييـ

 كؿ مف في التأميف أعماؿ في كالخبرة الكفاءة  تكافر2007لسنة 6 رقـ اإلماراتي اإلتحادم القانكف

 ببياف الييئة تزكد الشركة أف كعمى فييا الرئيسيف المديرالمفكض كالمكظفيف أك الشركة عاـ مدير

 .يتضمف مؤىالت كؿ منيـ كخبراتو مفصؿ

       يالحظ مف النص أف قانكف التأميف الفمسطيني لـ يضع شركطان محددة فيمف يتكلى منصب 

إدارة شركة التأميف سكل أف يتمتع بالخبرة كالكفاءة، كترؾ ذلؾ لقانكف الشركات الذم نظـ الجانب 

مف  (30)اإلدارم لشركات التأميف بصفتيا شركة مساىمة عامة، في المقابؿ اشترطت المادة 

أعمالو في  كتنظيـ التأميف ىيئة إنشاء شأف في 2007 لسنة 6 رقـ اإلماراتي اإلتحادم القانكف

: 2عضكو مجمس إدارة شركة التأميف أك مديرىا العاـ

أف ال يككف قد صدر بحقو حكـ بجناية أك جنجة مخمة بالشرؼ كاألمانة كاآلداب العامة أك  .1

. صدر حكـ عميو باإلفالس كلـ يرد إليو اعتباره

أف ال يككف مسؤكال كفقان لتقدير المجمس عف مخالفة جسيمة ألم مف أحكاـ ىذا القانكف أك  .2

قانكف الشركات بصفتو مديران عامان أك عضكان في مجمس إدارة إحدل الشركات بما في ذلؾ 

 .المسؤكلية عف التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية

                                                           

يشترط تكافر الكفاءة " ، حيث نصت عمى أنو1999مف قانكف تنظيـ أعماؿ التأميف األردني لسنو  (أ/33) يقابميا نص المادة 1
كالخبرة في اعماؿ التاميف في كؿ مف مدير عاـ الشركة اك المدير المفكض كالمكظفيف الرئيسييف فييا كعمى الشركة اف تزكد 

 ".المدير العاـ ببياف مفصؿ يتضمف مؤىالت كؿ منيـ كخبراتو

 الخاص بتنظيـ أعماؿ التأميف، كقد أضافت شرطان آخر 43مف مف المرسـك التشريعي السكرم رقـ  (14) يقابمو نص المادة 2
 ".أف ال يككف فاقد األىمية" كىك 
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 كقد أكدت مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف كاتفقت مع القانكف في ضركرة تعييف 

مدير عاـ لمشركة، كفضمت أف يككف متفرغا لمعمؿ في الشركة، كأف ال تربطو برئيس المجمس أك 

أحد أعضائو عالقة قرابة دكف الدرجة الثالثة، كطمبت المدكنة مف مجمس اإلدارة أف يحدد 

صالحيات المدير العاـ كمسؤكلياتو كراتبو كمكافآتو، كذلؾ أكجبت عمى اإلدارة التنفيذية إحتراـ 

كتنفيذ تعميمات المجمس كلجانو، بما يؤدم إلى تنفيذ السياسات كتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية 

المرسكمة مف قبمو، عمى أف تككف اإلدارة التنفيذية مسؤكلة اتجاه مجمس اإلدارة كلجانو، كما أكجبت 

المدكنة عمى المدير العاـ كالمسؤكليف البارزيف في مجمس اإلدارة اإلفصاح عف كؿ صفقة يككف ليـ 

. 1أك ألم مف أقاربيـ مف الدرجة األكلى منفعة شخصية قد تتعارض مع مصالح الشركة

   كفيما يتعمؽ بمسؤكليات مديرعاـ الشركو فإنو يقع عمى عاتقو العديد مف المسؤكليات فبمكجب 

دارتيا رقـ   2006 لسنة 2تعميمات الحاكمية المؤسسية لشركات التأميف األردنية كأسس تنظيميا كا 

 :بالعديد مف المسؤكليات منيا عاـ شركة التأميف مدير يمتـز

 كأعماليا كاإلجراءات المالية الشركة أكضاع عف دقيقة دكرية مجمس اإلدارة بتقارير تزكيد 

 مف مجمس اإلدارة تمكيف مف أجؿ الداخمي، كالرقابة الضبط كنظاـ المخاطر إدارة في المتخذة

 .أدائيا التنفيذية عف اإلدارة كمسائمة المكضكعة كالسياسات كالخطط األىداؼ مراجعة

  إدارة  مجمس الجتماعات الزمة ككثائؽ معمكمات بأم الشركة إدارة مجمس أعضاء تزكيد

 .قبؿ مكعده بمدة مناسبو الشركة

 الشركة بأعماؿ تتعمؽ ضركرية يراىا مقترحات أم بخصكص التكصيات تقديـ. 

                                                           

.  مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف (47) المادة 1
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 ككثائؽ كبيانات معمكمات بما تطمبو مف الييئة تزكيد. 

( 127/1) لـ يمانع بداللة المادة 1964 لسنة 12 مما تجدر مالحظتو أف قانكف الشركات رقـ 

أف يقـك رئيس مجمس إدارة الشركة أك أم عضك فيو بكظيفة مدير عاـ أك نائب المدير العاـ أك 

مساعد المدير العاـ بقرار مف مجمس اإلدارة بأكثرية ثمثي األعضاء، كتـ تعديؿ ىذا النص في 

كأف اليشترؾ صاحب "بإضافة عبارة  (د/153) في المادة 1997قانكف الشركات األردني لسنة في 

، كانسجمت مبادئ مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف مع المشركع لسنة "العالقة بالتصكيت

 في منع الجمع بيف منصب رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العاـ، إال أنو سمح لألعضاء تكلي 2010

رئاسة المجمس كىنا لـ تنسجـ  أحكاـ المدكنة معو في ىذه النقطة، التي لـ تحبذ أف يمارس رئيس 

، ككذلؾ تعميمات الحاكمية (28)مجمس اإلدارة أك أم عضك فيو أم مياـ تنفيذية في المادة

دارتيا رقـ   اشترطت في 2006 لسنة 2المؤسسية لشركات التأميف األردنية كأسس تنظيميا كا 

التنفيذية، كذلؾ مف أجؿ  اإلدارة أعضاء غير مف الشركة إدارة مجمس رئيس يككف أف (ق/4)المادة

المحافظة عمى استقاللية كتكزيع الصالحيات كالمسؤكليات بدالن مف تركيزىا في يد شخص كاحد، 

ككذلؾ ألغراض المساءلة، إذ يتعذرعمى رئيس المجمس أف يحاسب نفسو، كاعتبر الدليؿ اإلرشادم 

 أف الفصؿ بيف OECDلحككمة شركات التأميف الصادرعف منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية 

منصب الرئيس كالرئيس التنفيذم ممارسة جيدة لمحككمة نظران لكبر كتعقيدات الشركات، كتجنبان 

.  1لتضارب المصالح كضماف سالمة كظيفة الرئيس

                                                           

1 OECD GUIDELINES ON INSURER GOVERNANCE, 2011, p12. 
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    يرل الباحث بضركرة تطبيؽ قكاعد الحككمة كتعديؿ نصكص قانكف الشركات فيما يتعمؽ 

 عف مراقبة التنفيذية اإلدارة قد يبعد بالفصؿ بيف منصب رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العاـ ألف ذلؾ

ألف رئيس مجمس اإلدارة يمتمؾ صفة رقابية عمى  اإلدارة، بمجمس ممثمو التنفيذية غير اإلدارة

 المدير بيذه المدير العاـ، بالتالي تكلي شخص لممنصبيف في آف كاحد يمغي ىذه الصفة، فيصبح

كالمرؤكس، كمف الممكف أف يؤدم إلى حدكث التالعب كاستغالؿ مكارد الشركة  الرئيس ىك الحالة

مكانياتيا لممصمحة الشخصية، مف جانب آخر فإف الغاية مف كجكد المدير العاـ ىك تزكيد الشركة  كا 

بخبرات إضافية متخصصة، كىذا لف يتحقؽ في حاؿ كاف المديرالعاـ ىك ذاتو رئيس المجمس أك 

تعييف مدير عاـ   يتـ بحيث كالممكية اإلدارة بيف الفصؿ مبدأ أحد أعضائو، كعميو ال بد مف تفعيؿ

 الشركة إلدارة قانكني كمتطمب العممي أدنى لممؤىؿ حد كتحديد كالكفاءة الخبرة أصحاب لمشركة مف

 .المساىمة العامة

يالحظ كجكد مخالفة لمبدأ الفصؿ بيف منصب رئيس أك عضكية مجمس اإلدارة كالمدير 

العاـ، عمى سبيؿ المثاؿ يتقمد رئيس مجمس إدارة شركة األىمية لمتأميف منصب المدير العاـ 

الشركة، كذلؾ الحاؿ في الشركة العالمية المتحدة لمتأميف، كيجمع بيف منصب عضكية مجمس إدارة 

الشركة كالمدير العاـ في شركة ترست لمتأميف، كفي ذات الكقت ىناؾ شركات ممتزمة بمبدأ الفصؿ 

. بيف العضكية كرئاسة مجمس اإلدارة كمنصب المدير العاـ كشركة فمسطيف لمتأميف

تضارب المصالح : المطمب الثالث

      تعارض المصالح الذم قد ينشأ داخؿ المجمس بيف األعضاء لو أثر سمبي عمى أداء 

الشركة كثقة المساىميف في مجمس اإلدارة، لذلؾ فقد نادت العديد مف الييئات العالمية بضركرة 

كضع ضكابط لمعالجة ىذا المكضكع، كقد كضعت العديد مف أنظمة كلكائح الحككمة العربية 
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ضكابط تمنع عضك مجمس اإلدارة مف تفضيؿ مصمحتو الشخصية عمى مصمحة الشركة 

كالمساىميف، كذلؾ مف خالؿ مطالبتيا مف مجمس إدارة الشركة بكضع نظاـ أك سياسة لتعارض 

المصالح بيف أعضاء مجمس اإلدارة كالمدراء التنفيذييف مف جية كبيف مصمحة الشركة مف جية 

. 1أخرل

يمكف مالحظة  نظاـ تضارب المصالح مف خالؿ نصكص قكانيف الشركات كالقكانيف ذات 

 أف  يككف لرئيس 1964 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (144)العالقة حيث حظرت المادة 

أك أعضاء مجمس اإلدارة مصمحة مباشرة أك غيرة مباشرة في المشاريع أك العقكد التي تعقد مع 

 التي 2005 لسنة 20مف قانكف التأميف الفمسطيني رقـ  (71)الشركة أك لحسابيا، كنص المادة 

حظرت عمى رئيس كأعضاء مجمس إدارة الشركة أف يتقاضكا أم عمكلة مف أم عممية تأميف، أك 

، كىذا 2القياـ بأم عمؿ منافس ألعماليا أك اإلشتراؾ في إدارة شركة أخرل مشابية أك منافسة ليا

منو حيث  (31) في المادة  2007 لسنة  6كاضح في مكقؼ القانكف اإلتحادم اإلماراتي رقـ 

قٌيد ممارسات  أعضاء مجمس إدارة شركة التأميف كمديرىا العاـ بعدة قيكد منعان لتضارب 

: المصالح 

. اإلشتراؾ في إدارة شركة تأميف أخرل منافسة أك مشابية ليا.1

 .منافسة أعماؿ الشركة أك القياـ بأم عمؿ أك نشاط ينجـ عنو تضارب مع مصمحة الشركة.2

 .ممارسة أعماؿ ككيؿ أك كسيط التأميف.3

 .تقاضي عمكلة عف أم عمؿ مف أعماؿ التأميف.4
                                                           

 .157، مرجع سابؽ، صحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين:  سميماف، محمد مصطفى1

. 2010مف المشركع الفمسطيني لسنة  (129)، كالمادة 1997مف قانكف الشركات األردني لسنة  (148) كالمادة 2
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  التي لـ تجيز1964 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (118)إضافة لنص المادة 

، كحكمة المشرع في 1مف ثالثة مجالس إدارة في نفس الكقت أكثر في عضكان  يككف أف لمشخص

 إذ أف قيد دكف مجالس عدة عضكية بيف الجمع إباحة ترؾ المشرع يشأ لـإيراد ىذا القيد أنو 

األعضاء، إذ ليس بمقدكره القياـ بأعباء  عاتؽ عمى ثقيمة بأعباء تمقي اإلدارة مجمس عضكية

، كمدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف، لـ تتطرؽ ليذا األمر 2عضكية مجالس إدارة متعددة

فنالحط كجكد نفس الشخص في العديد مف مجالس إدارة شركات مختمفة ما يؤدم إلى تضارب 

المصالح، كتتركز السمطة عمى السكؽ بيد جماعو محددة مف األشخاص ما ينعكس سمبان عمى 

تطكر كنمك االقتصاد، إال أنيا حظرت عمى رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة أف يشترككا في إدارة 

( 31/2)، كىذا نصت عميو  المادة 3شركة مشابية أكمنافسة لشركتيـ، أك أف يقكمكا بعمؿ منافس

مف قانكف التأميف  (71/2)، ككذلؾ المادة2007 لسنة 6مف القانكف اإلتحادم اإلماراتي رقـ 

، لكف في الكاقع العممي يالحظ  كجكد مخالفة ليذا المبدأ، حيث 20054 لسنة 20الفمسطيني رقـ 

أف أعضاء مجمس إدارة شركة التكافؿ الفمسطينة لمتأميف يمثمكف شركات تأميف منافسة كشركة 

. ترست العالمية لمتأميف كشركة التأميف الكطنية

                                                           

 .2010مف المشركع الفمسطيني لسنة  (137)، كالمادة 1997مف قانكف الشركات األردني لسنة  (146) يقابميا نص المادة 1

 .468مرجع سابؽ، ص: محمكد  باركد حمدم2

. مف مدكنة  قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف ( 21) المادة 3

يحظر عمى رئيس كأعضاء مجمس إدارة ام شركة تأميف " 2005مف قانكف التأميف الفمسطيني لسنة  ( 71/1) نص المادة 4
عاممة في فمسطيف كمديرىا العاـ اك نائبو اك مف يقـك مقامو اك ام مدير دائرة اك قسـ اف يتقاضكا أم عمكلة مف ام عممية 

 ".تأميف
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   كمف القيكد كذلؾ التي فرضيا قانكف الشركات عمى أعضاء مجمس حتى ال يككف ىناؾ 
مجاالن لتضارب المصالح في الشركة، حظر التعامؿ بأسيـ الشركة، حيث أنو كبحسب المادة 

 يحظرعمى رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة 1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (166)
التعامؿ باسيـ الشركة بصكرة مباشرة اك غير مباشرة، إستنادا إلى معمكمات حصؿ عمييا بحكـ 

مكقعو في المجمس خشية مف إستغالؿ تمؾ المعمكمات لمحصكؿ عمى األرباح، كما ال يجكز ألم 
شخص نقؿ تمؾ المعمكمات بيدؼ إحداث تأثير في أسعار أسيـ الشركة، فضال عف مسؤكلية ذلؾ 

، كفي ىذا تتطمب 1العضك عف تعكيض الضرر الذم أحدثو لمشركة أك لممساىميف فييا أك لمغير
مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف أف تضع الشركة تعميمات خاصة بمنع األشخاص 

المطمعيف مف التعامؿ الداخمي بأسيـ الشركة، بحيث ال يجكز لعضك مجمس اإلدارة الذم يطمع 
عمى المعمكمات الداخمية بحكـ منصبو، أك كظيفتو، أك ممكيتو، أك عالقتو بشكؿ مباشر أك غير 

مباشر بمف يحكز المعمكمات، أثناء حيازتو معمكمات غير منشكرة، أف يشترم أك يبيع بشكؿ مباشر 
أك غير مباشر،لحسابو أك لحساب غيره، أكراقان مالية خاصة بأم شركة ذات عالقة بيذه 

المعمكمات، كمنذ المحظة التي يبرز فييا مكضكع يتطمب النشر مف قبؿ شركة مصدرة ما، كحتى 
كقت اإلفصاح عف ىذا المكضكع، ال يجكز لعضك مجمس اإلدارة التعامؿ مباشرة أك بصكرة غير 

، كىذا ما أكده دليؿ قكاعد حككمة الشركات 2مباشرة باألكراؽ المالية لمشركة المصدرة كمشاركييا
المدرجة في بكرصة عماف، حيث حظر تداكؿ األكراؽ المالية الصادرة عف الشركة أك حمؿ الغير 
عمى تداكليا بناء عمى معمكمات داخمية أك استغالؿ معمكمات داخمية أك سرية لتحقيؽ مكاسب 

 .مادية أك معنكية

 

 

 

 
                                                           

. 2010مف مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة  ( 155)  يقابميا المادة 1

 .مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف (45) المادة 2
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 ضمانات تطبيق مبادئ الحوكمة

 التدقيق: المبحث األول

 اإلفصاح: المبحث الثاني

 دور الييئات الرقابية: المبحث الثالث
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      يقابؿ اليدؼ المقصكد الكصكؿ إليو مف تطبيؽ نظاـ حككمة الشركات إلتزامات تقع عمى 

الشركات الممتزمة بتطبيقو تحديدان، لضماف عدـ  اإلىماؿ في تطبيؽ مبادئ الحككمة التي تمت 

اإلشارة إلييا في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث، كىذا يعني  نظاـ حككمة الشركات جاء بالتزامات 

. 1محددة تعمؿ مجتمعة عمى ضماف تطبيقو بالقدر الذم يحقؽ اليدؼ المراد منو

      كتتمثؿ ىذه الضمانات بالتدقيؽ في الشركة، كاإللتزاـ  باإلفصاح فضالن عف دكر الييئات 

الرقابية كىذا ما سيتـ تناكلو بالتفصيؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث حيث سيتناكؿ 

المبحث األكؿ مبدأ التدقيؽ، أما المبحث الثاني سيبحث في مبدأ االلتزاـ باإلفصاح كالشفافية، كأخيران 

. سيتـ تناكؿ دكر الييئات الرقابية في المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 171، صمرجع سابق:  آؿ عمي خاف، عمار حبيب جيمكؿ1
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المبحث األول 
التدقيق 

          نتيجة لمتطكر المتزايد كالمستمر في أعماؿ الشركات أصبح حاجة ممحة عمى مجالس 

اإلدارة أف تمارس ميمتيا الرقابية كاإلشرافية بكؿ فاعمية عمى األعماؿ التي تمارس في الشركة 

كافة، كبما يعزز حككمة الشركات فييا كيضمف التشغيؿ األمثؿ لمشركة، كعميو فإف الرقابة عمى 

أعماؿ الشركات تحظى في الكقت الحالي باىتماـ بالغ مف قبؿ الييئات الدكليو المتخصصة كمف 

قبؿ الباحثيف، كيرجع اإلىتماـ لمدكر الذم يمعبو التدقيؽ كأداة مف أدكات حككمة الشركات في زيادة 

الرقابة كالدقة كالشفافية في المعمكمات المالية كاإلدارية كالتنظيمية التي تفصح عنيا الشركة، 

. 1كيضاؼ إلى ذلؾ أىميتيا في التأكيد عمى اإللتزاـ بمبادئ كقكاعد  حككمة الشركات

        لذلؾ فإف قكاعد كلكائح حككمة الشركات في جميع الدكؿ نصت عمى كجكب نظاـ تدقيؽ 

متكامؿ ييدؼ لمحد مف المخاطر كتحقيؽ أغراض الشركة كاإللتزاـ بتطبيؽ القكانيف، كالرقابة عمى 

حماية حقكؽ المساىميف كأصحاب المصالح كغيرذلؾ مف األمكر داخؿ الشركة، كفي ىذا الصدد 

سيتـ تناكؿ التدقيؽ مف خالؿ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف حيث سيتناكؿ المطمب األكؿ مكضكع 

. التدقيؽ الخارجي، كالمطمب الثاني سيبحث في التدقيؽ الداخمي

التدقيق الخارجي : المطمب األول

يعتبر مدقؽ الحسابات الخارجي لمشركة المساىمة جزءان مف الجياز الرقابي عمى أداء 

الشركة كخاصة األداء المالي، كلذلؾ تقـك الييئة العامة بانتخاب مدقؽ الحسابات لتكلي ىذه الميمة 

                                                           

. 63ص .مرجع سابق:  الغريافي، سعيد بف عبدالعزيز بف سعيد1
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، كقد 1عمى أف يقـك المدقؽ بتقديـ تقرير سنكم مفصؿ لمييئة العامة لبياف الكضع المالي لمشركة

 الفصؿ الثامف منو لتنظيـ عمؿ مدققي الحسابات، حيث 1964 لسنة 12أفرد قانكف الشركات رقـ 

، كالتي نظمت عمؿ مدققي الحسابات في العديد مف (174-168 )تناكلو في نصكص المكاد مف

الجكانب سكاء عممية انتخابيـ، أك القيكد التي ترد عمى تعيينيـ، كعمميـ كالتقارير التي يرفعكىا 

لمييئة العامة عف حالة الشركة، كمنعيـ مف إفشاء االسرار لممعمكمات التي اطمعكا عمييا  لمشركة، 

 كالذم تتعمؽ 2004 لسنة 9إضافة لقانكف خاص بيـ كىك قانكف مزاكلة مينة تدقيؽ الحسابات رقـ 

جراءات ترخيصيا كتجديد الترخيص كالتكقؼ  مكاده بآلية مينة تدقيؽ الحسابات مف حيث شركط  كا 

.  عف مزكالة المينة باإلضافة لنصو عمى العقكبات عمى مف يخالؼ أسس ك آداب المينة

       كعميو فإف بحثنا حكؿ عمؿ مدقؽ حسابات الشركة باعتباره ضمانة لتطبيؽ نظاـ الحككمة 

. تقتضي التطرؽ إلى كيفية اختياره كشركط تعيينو كبياف كاجباتو

تعيين مدقق حسابات خارجي : الفرع األول

      نتيجة لعدـ تمتع غالبية المساىميف بالخبرة المالية كالمحاسبية في الشركة بما يجعميـ غير 

مؤىميف لمقياـ بالميمة الرقابية عمى سير أعماؿ الشركة بصكرة فعالة، فقد سعى المشرع إلعطاء 

صالحية تعييف مدقؽ الحسابات في الشركة، حيث يتـ ترشيح مدقؽ الحسابات عف طريؽ مجمس 

اإلدارة في الشركة مف خالؿ عرضو عمى المساىميف في اجتماع الييئة العامة حتى تتـ المكافقو 

"  عمى أنو1964  لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  (168)، حيث نصت المادة 2عميو باإلغمبية
                                                           

، 2012، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 1، طالشركات التجارية: كالطراكنة، بساـ حمد.  ممحـ، باسـ محمد1
 .486.ص

. 2008، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 1، طالموجز في الشركات التجارية واإلفالس:  المحيسف، أسامة نائؿ2
. 178ص
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، 1"تنتخب الييئة العامة مف بيف المحاسبيف القانكنييف مدققان أك أكثر لمدة سنة كاحدة قابمة لمتجديد

كيعتبر مدقؽ الحسابات ككيالن عف المساىميف في الشركة كذلؾ في حدكد الميمة المككؿ إليو بيا 

 19972 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  ( 199)كذلؾ بحسب المادة 

المذككره أعاله  يشير إلى انتخاب الييئة العامة مدقؽ  (168)      كيالحظ أف نص المادة 

نما تقرر تعيينو، ألف االنتخاب يجرم عندما  حسابات أك أكثر، كالكاقع أف الييئة العامة ال تنتخب كا 

عندما يككف ىناؾ ترشيح كتصكيت، لكف في الكاقع يتـ اختياره مف قبؿ الييئة العامة كىذا االختيار 

ال بد أف يقع عمى شخص أك أكثر مرخص ليـ مزاكلة مينة تدقيؽ الحسابات طبقا لنص المادة 

 التي أكجبت أف يتـ تعييف مدقؽ حسابات 1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (192)

. 3مف بيف األشخاص المرخص ليـ مزاكلة المينة كذلؾ لضماف قياميـ بمياميـ عمى أكمؿ كجو

أما اإلتجاه الحديث الذم جاءت بو أنظمة حككمة الشركات كالتي تكفؿ أفضؿ الممارسات 

لطريقة اختيار مدقؽ حسابات الشركة، فقد تضمنت ىذه األنظمة كجكب أف يتـ تعيف مدقؽ 

حسابات لمشركة بناءن عمى تنسيب مجمس اإلدارة المستند لترشيح  لجنة التدقيؽ  حيث تقكـ باقتراح 

مدقؽ حسابات كمف ثـ عرضو عمى مجمس اإلدارة لكي يقـك بدكره في تقديمو لميئية العامة 

. 4لممساىميف مف أجؿ المكافقة عميو
                                                           

 .1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (192) يقابمو نص المادة 1

 .487مرجع سابؽ، ص: كالطراكنة، بساـ حمد.  ممحـ، باسـ محمد2

، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 1، طالشركات التجارية االحكام العامة والخاصة دراسة مقارنة:  سامي، فكزم محمد3
 .525، ص2005

مف مدكنة قكاعد  (57)مف دليؿ قكاعد حككمة الشركات االردنية المدرجة في بكرصة عماف كالمادة  (د4/3ؼ/5ب) المادة 4
 . حككمة الشركات المساىمة العامة في فمسطيف
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  كيشترط في مدقؽ الحسابات إضافةن لككنو مف األشخاص المرخص ليـ مزاكلة مينة 

التدقيؽ أف اليشترؾ  في تأسيس الشركة المساىمة العامة التي يدقؽ حسابتيا، كال يجكز لو أف  

يككف عضكان في مجالس إدارتيا أك اإلشتغاؿ بصفة دائمة في أم عمؿ فني أك إدارم أك استشارم 

فييا، أك أف يككف شريكان ألم عضك مف أعضاء مجمس إدارتيا، أك أف يككف مكظفان لديو تحت 

طائمة بطالف أم إجراء أك تصرؼ يقع بصكرة تخالؼ ىذه الشركط ، كذلؾ لضماف استقاللية كحياد 

، كقد رافؽ أنظمة الحككمة تكحيد لمجيكد الدكليو مف أجؿ تكحيد 1كنزاىة عمؿ مدقؽ الحسابات

معايير المحاسبة الدكلية كتطكيرىا  بغية ضماف الحصكؿ عمى معمكمات كبيانات مالية صحيحة 

كمضمكنة النتائج مف أجؿ اإلبقاء عمى فعالية األنظمة الرقابية في تحقيؽ أىدافيا، كما ىك الحاؿ 

التي كضعيا مجمس المعايير المحاسبية الدكلية، كأكصى ." 2لممعاييرالمحاسبية الدكلية"بالنسبة 

، لذلؾ يسعى مجمس معايير المحاسبة الدكلية 2005بضركرة اعتمادىا دكليان كبصكرة مشتركة سنة 

صدار معايير حديثة كمما لـز األمر . 3إلى التأكيد عمى مسؤكلية االلتزاـ كا 

مف قانكف التأميف لسنة  (76)        يتكلى مراجعة حسابات شركات التأميف طبقان لنص المادة 

 مدقؽ تختاره الييئة العامة لمشركة، كاليجكز لممدقؽ الكاحد اف يدقؽ الحسابات ألكثر مف 2005

                                                           

. 179ص . مرجع سابق:  المحيسف، أسامة نائؿ1

ىي عبارة عف المعايير الدكلية التي كيضعت مف ًقبؿ لجنة المحاسبة الدكلية المؤسسة عاـ :  يقصد بمعايير المحاسبة الدكلية2
ـ عمى يد المؤسسات الرائدة في كؿ مف أستراليا كفرنسا ككندا كالياباف كىكلندا كالمكسيؾ كالمممكة المتحدة كالكاليات 1973

المتحدة األمريكية كتيدؼ إلى تنسيؽ األسس كالقكاعد كالمعايير المحاسبية في الدكؿ التي عف طريقيا يمكف خدمة كمساعدة 
النظام القانوني إلدراج شركة المساىمة :  المستثمر المحمي كالدكلي بتكفير تقارير تعكس مركزه المالي، رنديس، ريـ مازف

.  36، ص2011فمسطيف، - ، رسالة ماجستير، جامعة القدسالعامة في سوق فمسطين لألوراق المالية

كىذه المعايير متاحة عمى مكقع مجمس المعايير المحاسبية . 89مرجع سابؽ، ص:  الغريافي، سعيد بف عبدالعزيز بف سعيد3
 www.iasb.orgالدكلية 
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شركة تأميف كاحدة، كال يجكز اف يككف مكظفان لدل الشركة أك مديرا ليا أك عضكان بمجمس إدارتيا، 

كيجب أف تضع الشركة تحت تصرفو جميع الدفاتر كالمستندات كالبيانات التي يراىا ضركرية لمقياـ 

بشأف كجكب  (57)بميمتو، كىذا ما أكدتو قكاعد مدكنة حككمة الشركات في فمسطيف في المادة 

تعييف مدقؽ حسابات خارجي لمشركة مف قبؿ الييئة العامة بناء عمى تنسيب مف مجمس اإلدارة، 

دارتيا الداخمية كاف ال يككف  كاف يككف محايدا كمستقال عف الشركة كاعضاء مجمس إدارتيا كا 

. مساىما فييا

  الصادرة عف شركات 20113- 2012           لكف يالحظ  بمراجعة التقارير السنكية لمعاميف 

التأميف المدرجة أف ىناؾ مخالفة مف قبؿ الشركات لنص القانكف كالمدكنة فيما يتعمؽ باسقاللية 

المدقؽ الخارجي كعدـ جكاز الجمع بالتدقيؽ ألكثر مف شركة تأميف، حيث تكجد شركة تدقؽ 

 المستقميف الخارجييف المدققيف أسماء فيو يظير جدكالن  يأتي حسابات ألكثر شركة تأميف كفيما

 2113 .ك 2112 العاميف خالؿ لشركات التأميف المدرجة

مدق الحسابات الخارجي لمعام الشركة 
2012 

مدقق الحسابات الخارجي 
 2013لمعام 

كشركاىـ  ساباكشركاىـ  سابالمتأميف  المتحدة العالمية

كشركاىـ  ساباكشركاىـ  سابالمتأميف  المشرؽ

كشركاىـ  ساباكشركاىـ  سابالمتأميف  الفمسطينية التكافؿ

ككبرز  ككترىاكس برايسكيكنغ  إرنستالكطنية  التأميف

كيكنغ  إرنستكيكنغ  إرنستلمتأميف  العالمية ترست

أبكغزالة  طالؿأبكغزالة  طالؿلمتأميف  األىمية المجمكعة

أبكغزالة  طالؿأبكغزالة  طالؿلمتأميف  فمسطيف
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واجبات مدقق الحسابات الخارجي : الفرع الثاني

       تنحصر ميمة مدقؽ الحسابات بكجو عاـ في مراجعة حسابات الشركة كفحص الميزانية، 

كحساب األرباح كالخسائر كمالحظة تطبيؽ أحكاـ القانكف كنظاـ الشركة كتطبيؽ تقرير سنكم 

بنتيجة ىذا الفحص الى الييئة العامة، إنما ليس لممدقؽ التدخؿ في إدارة الشركة كال اإلعتراض 

. 1عمى أعماؿ مجمس اإلدارة

     كعميو فإف ىناؾ مجمكعة مف الكاجبات كالمياـ التي يقـك بيا مدقؽ الحسابات في نطاؽ عممو 

: 2كمدقؽ كىي عمى النحك التالي

 .مراقبة أعماؿ الشركة .1

 .تدقيؽ حسابات الشركة كفقنا لممعايير الدكلية كالقكاعد المينية المتعارؼ عمييا .2

بداء الرأم بخصكص  .3 فحص األنظمة اإلدارية كالمالية لمشركة كأنظمة الرقابة الداخمية كا 

 .فاعميتيا، كالتأكد مف مالءمتيا لحسف سير أعماؿ الشركة كالمحافظة عمى أمكاليا

 .التحقؽ مف ممكية الشركة لمكجكداتيا كقانكنية االلتزامات المترتبة عمى الشركة .4

 .حضكر اجتماعات الييئة العامة لمشركة .5

اإلجابة عمى أسئمة كاستفسارات مساىمي الشركة بخصكص البيانات المالية كالحسابات  .6

 .الختامية خالؿ اجتماعات الييئة العامة

                                                           

. 327، صمرجع سابق:  طو، مصطفى كماؿ1

. مف دليؿ قكاعد حككمة الشركات األردنية المدرجة في بكرصة عماف (6//4ؼ/5ب) المادة2
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إبداء الرأم في عدالة البيانات المالية لمشركة كطمب تعديميا إذا كاف ىناؾ ما يؤثر عمى  .7

 .عدالتيا

التبميغ عف أم مخالفة لمتشريعات النافذة أك أم أمكر مالية أك إدارية ذات أثر سمبي عمى  .8

. أكضاع الشركة إلى الجيات المختصة

التدقيق الداخمي : المطمب الثاني

كالغش  األخطاء اكتشاؼ بيدؼ معركؼ ىك كما الداخمي لمتدقيؽ الحاجة ظيرت

 عمؿ المدقؽ عمى الخارجي المدقؽ اعتماد الكظيفة ىذه إلى الحاجة ازدياد في كالتالعب، كساىـ

المدقؽ  يستطيع حيث الشركة نشاط أكجو جميع عمى الداخمي التدقيؽ دكر ظير ىنا الداخمي، كمف

عبر قسـ  كذلؾ أداءىا جكدة كتقييـ الشركة إدارة كفاعمية كفاءة عمى الحكـ عممو خالؿ مف الداخمي

. 1الشركة في كمستقؿ مختص

 سكاء مف الداخمي التدقيؽ عمى كظيفة طرأت التي الحديثة التطكرات مف الكثير كىناؾ

 التدقيؽ كدكر يسمى بمجنة ما كظيكر العامة، المعايير االستقاللية، أك أك حيث النطاؽ أك التنظيـ،

 ذلؾ كالمساىميف كغير اإلدارة مجمس أماـ المجنة ىذه كمسئكلية أماميا، كمسئكلياتو الداخمي المدقؽ

كالدراسة، كفي ىذا المطمب  لمبحث مثاران  كجعميا جديدة أبعادان  الكظيفة ىذه أعطت التطكرات مف

سيتـ تمسيط الضكء عمى مكضكع التدقيؽ الداخمي مف خالؿ تقسيمو إلى فرعيف حيث سيتناكؿ الفرع 

                                                           

 التدقيق الداخمي في ظل إطار حوكمة الشركات ودوره في زيادة قيمة الشركة،:  العاني، صفاء أحمد، كالعزاكم، محمد1
- 13. تاريخ الزياة.www.jps-dir.com، عمى شبكة االنترنت 1جامعة بغداد، كمية اإلدارة كاإلقتصاد، قسـ المحاسبة، ص

.  صباحان 6:23الساعة . 2013/ 7

http://www.jps-dir.com.�����/
http://www.jps-dir.com.�����/
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األكؿ كظيفة المدقؽ الداخمي، كالذم يمارس ميمامو مف خالؿ قسـ التدقيؽ الخاص بالشركة، أما 

. الفرع الثاني سيتناكؿ لجنة التدقيؽ الداخمي لبياف الدكر الميـ الذم تقـك بو في مجاؿ الحككمة 

تعيين المدقق الداخمي : الفرع األول

      مع تطكر الشركات كتعقيدييا، كفي ظؿ الرغبة في إصالح أكضاعيا، كتعديؿ تصرفات 

اإلدارة بما يحقؽ التكازف بيف المصالح المختمفة في الشركة، فإف كظيفة التدقيؽ الداخمي أصبحت 

حاجة ماسة كمطمب مف متطمبات تحسيف الحككمة، فيي بمثابة أداة  لتدعيـ عممية الرقابة 

مداد اإلدارة بالمعمكمات، كأصبح التدقيؽ  األساسية، كفحص كتقكيـ مدل فاعمية اآلساليب الرقابية كا 

يتضمف نكاحي النشاطات األخرل في الشركة بعد أف كاف يقتصر في بادئ األمرعمى التدقيؽ 

، إذ إف التطك في كظيفة التدقيؽ الداخمي أصبحت يخدـ 1المحاسبي كتسجيؿ األخطاء إف كجدت

جميع األطراؼ الذيف يمارسكف دكران في حككمة الشركات ككذلؾ تضيؼ قيمة ليـ عف طريؽ التأكد 

مف رسـ األىداؼ االستراتيجية لمشركة بطريقة تحقؽ مصالح جميع األطراؼ كبأساليب نزيية، كمف 

: 2ىذا المنظكر يمكف القكؿ إف التدقيؽ الداخمي يخدـ مجمكعتيف ىما

المسؤكلكف عف حككمة الشركات مف خالؿ فحص أساليب عمميـ كالتأكد مف نزاىتيـ كىـ  .1

 .مجمس اإلدارة

مف خالؿ ضماف عمؿ  (المساىمكف، أصحاب المصالح )الخاضعكف لحككمة الشركات كىـ  .2

. مجمس اإلدارة  لصالحيـ

                                                           

. 186، مرجع سابؽ، صدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري:  سميماف، محمد مصطفى1

. 78، صمرجع سابق:  الغريافي، سعيد بف عبدالعزيز بف سعيد2
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 في  IAIS    كقد نصت مبادئ التأميف األساسية الصادرة عف الجمعية الدكلية لمراقبي التأميف

تشترط ىيئة اإلشراؼ عمى شركات التأميف أف يككف لدييا ضكابط " المبدأ العاشر منيا عمى أنو 

 لممبدأ أنو مف الميـ 2، كأشارت في المالحظة التفسيرية رقـ "داخمية مالئمة لطبيعة كحجـ العمؿ

كجكد نظاـ لمرقابة الداخمية إلدارة المخاطر بشكؿ فاعؿ  كتكفير األساس الالـز لتحقيؽ سالمة كأمف 

عمميات شركة التأميف، كما أنو تقع عمى مجمس اإلدارة مسؤكلية  تطكير رقابة داخمية قكية في 

الشركة، كالتي يككف مف سماتيا إنشاء نظـ إليصاؿ المعمكمات بالشكؿ المالئـ بيف مختمؼ 

 كال مشركع قانكف 1964 لسنة 12، في المقابؿ لـ يرد في قانكف الشركات رقـ 1مستكيات اإلدارة 

 ما يتعمؽ بإدارة التدقيؽ الداخمي، أك لجنة التدقيؽ، بالرغـ مف 2010الشركات الفمسطيني لسنة 

أىمية ىذا المكضكع لضماف النزاىة في الشركة، بينما مدكنة قكاعد حككمة الشركات المساىمة في 

فمسطيف اىتمت بمكضكع التدقيؽ الداخمي كطمبت مف الشركات عمى سبيؿ التخيير كتبعا لحجـ 

الشركة كعدد مكظفييا، بإنشاء دائرة تدقيؽ داخمي كتكفير العدد الكافي مف الككادر البشرية المؤىمة 

فييا، مع تحديد ألىداؼ كمياـ كصالحيات كمسؤليات ىذه الدائرة بقرار مف مجمس اإلدارة، بحيث 

تشمؿ أىداؼ التدقيؽ الداخمي ضركرة اإلطمئناف إلى أف المكظفيف في الشركة ممتزمكف بالسياسات 

كاألنظمة المعتمدة مف مجمس اإلدارة، ككذلؾ حماية مكارد الشركة مف سكء اإلستغالؿ، كيجكز 

إلدارة التدقيؽ الداخمي الحصكؿ عمى أم معمكمة كاالتصاؿ بأم مكظؼ داخؿ الشركة، كتتمتع 

بكافة الصالحيات التي تمكنيا مف أداء مياميا عمى النحك المطمكب، بما في ذلؾ االتصاؿ مع 

. 2مدقؽ الحسابات الخارجي كتبادؿ المعمكمات كالكثائؽ
                                                           

1 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS, Insurance Core 
principles,standards,Guidance and Assessment Methodology,2003,principles 10 

 .مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف (65) المادة 2
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يمكف القكؿ أف كظيفة التدقيؽ الداخمي تعد أداة رقابية تجنب الشركات حاالت التعثر كاالفالس،  

كتعد مف اآلليات الميمة لحككمة الشركات، كقد دخؿ في صمب عمميا مف منظكر حككمة الشركات 

تحديد كتقكيـ عمميات إدارة المخاطر حيث يقـك بدكر فعاؿ في إدارة المخاطر كتحديد المجاالت 

التي تعرض الشركة الى مستكل عالي مف المخاطرة، إضافة لذلؾ فإف التدقيؽ الداخمي يعمؿ عمى 

ضماف أىـ مبادئ حككمة الشركات كىك االفصاح إذ يضمف كفاية االفصاح عف الخطكط العامة 

لمحتكيات التقرير السنكم لمشركة المساىمة، فضالن عف تقكيـ نظـ الرقابة الداخمية بشكؿ دكرم 

، لكف كبالرغـ مف األىمية 1لتحديد المشاكؿ التي ممكف أف تظير فييا كالعمؿ عمى تقديـ حمكؿ ليا

مفعٌمة في غالبية الشركات  غير الداخمي التدقيؽ الكاضحة التدقيؽ الداخمي فإنو يالحظ أف كظيفة

 مياـ تنفيذ كيتـ داخمي، تدقيؽ دائرة المساىمة العامة كمف ضمنيا شركات التأميف، إذ ليس لدييا

 في المدرجة شركات التأميف كتحميؿ دراسة تـ السياؽ، ىذا ، كفي2خارجية جية مف قبؿ التدقيؽ

 أك متخصصة دائرة انشاء خالؿ مف سكاء الداخمي كظيفة التدقيؽ كجكد حيث مف فمسطيف بكرصة

 في الكاردة كالبيانات المعمكمات كاقع كذلؾ مف الداخمي، التدقيؽ ميمة عف مسؤكؿ شخص كجكد

 شركات  كالصادرة عف 2012 - 2013لمعاـ ، أكلتقاريرالسنكية2013لعاـ  المدرجة الشركات دليؿ

الشركات، كيعزل  ليذه المكاقع اإللكتركنية عمى الكاردة المعمكمات الى اضافة التأميف المدرجة

ضعؼ التزاـ الشركات في بعض قكاعد الحككمة المتعمقة بالتدقيؽ منيا دائرة التدقيؽ كلجنة التدقيؽ، 

 .أف قانكف الشركات كالقكانيف ذات العالقة لـ تنص عمييا

                                                           

 .19، صمرجع سابق:  العاني، صفاء أحمد، كالعزاكم، محمد1

، فمسطينن بورصة في المدرجة المساىمة العامة الشركات لحوكمة الرئيسية المالمح: الفمسطينية الماؿ رأس سكؽ  ىيئة2
 .38مرجع سابؽ، ص
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لجنة التدقيق : الفرع الثاني

عند الحديث عف التدقيؽ الداخمي كتطكره لمعمؿ كأحد كسائؿ الدعـ كالضماف لتطبيؽ 
حككمة الشركات، عندىا ينبغي التطرؽ الى لجاف التدقيؽ التي تمعب دكران ىامان في حككمة 

 تعزيزىا، كىي لجنة منبثقة عف مجمس اإلدارة، كتشرؼ في فاعؿ بشكؿ  تسيـ، حيثالشركات
 فيما اإلدارة مجمس كتكجييات سياسات تنفيذ لضماف التدقيؽ الداخمي دائرة عمى مباشر بشكؿ
عالـ المساىميف كأصحاب  الرقابة بيئة يخص الداخمية، كضماف شفافية حسابات الشركة، كا 

، كتتككف لجنة التدقيؽ مف ثالثة أعضاء 1المصالح اآلخريف بحجـ المخاطر التي تكاجو الشركة
كيفضؿ أف غير متفرغيف لمعمؿ في الشركة كيرأسيا بالضركرة عضك مستقؿ كمقيـ في فمسطيف، 

، كلمجنة القدرة عمى اإلستعانة بخبراء  كالمحاسبيةيككف أحد أعضاء المجنة مف ذكم الخبرة المالية
 المساىمة الشركات حككمة مف ضكابط (9)كقد أشارت المادة ، 2مف خارج الشركة آلداء مياميا

كالسمع بقياـ  المالية اإلمارات لألكراؽ المؤسسي الصادرة عف ىيئة كسكؽ اإلنضباط كمعايير العامة
 أف يككف عمى التنفيذييف غير اإلدارة مجمس أعضاء مف تدقيؽ لجنة مجمس اإلدارة في تشكيؿ

 أف يجب ثالثة، كما عف أعضائيا عدد يقؿ كأف ال المستقميف األعضاء مف المجنة أعضاء غالبية
 أكثر أك عضك تعييف كالمحاسبية كيجكز المالية الشؤكف في الخبراء أحد أعضائيا بيف مف يككف
. 3التنفيذييف غير اإلدارة مجمس مف أعضاء الكافي العدد تكافر عدـ حاؿ في الشركة خارج مف

                                                           

، فمسطين بورصة في المدرجة المساىمة العامة الشركات لحوكمة الرئيسية المالمح: الفمسطينية الماؿ رأس سكؽ  ىيئة1
 .37مرجع سابؽ، ص

.  مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف (53)  المادة 2
 كالذم 2005 أكتكبر في الصادر العربية مصر جميكرية في الشركات معايير حككمة ك قكاعد  في المقابؿ فقد أشار دليؿ3

 لجنة" منو أف (6)في المادة الشركات، حككمة قكاعد بتطبيؽ المالية األكراؽ بكرصة في المدرجة الشركات المساىمة ألـز
 أف يجب كما . ثالثة عف أعضائيا عدد يقؿ ال أف التنفيذييف كيجب غير اإلدارة مجمس أعضاء مف عدد مف تشكؿ التدقيؽ
 عدـ حالة في الشركة خارج مف أكثر أك عضك تعييف كيجكز كالمحاسبية المالية في الشؤكف الخبراء أحد أعضائيا ضمف يككف

". التنفيذييف غير اإلدارة مجمس أعضاء مف الكافي تكافر العدد
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ظيار   كيتمخص عمؿ لجنة التدقيؽ في اإلشراؼ الفعاؿ عمى عممية إعداد التقارير المالية كا 

ىذه التقارير بجكدة عالية، ككذلؾ العمؿ عمى حماية حقكؽ حممة األسيـ كأصحاب المصمحة، كفي 

 المدرجة في المساىمة الشركات حككمة قكاعد دليؿ في الخامس الباب مف الثاني الفصؿ تناكؿ ىذا

 : التدقيؽ كالتي منيا لجنة عف مياـ لمحديث عماف بكرصة

 بحث كؿ ما يتعمؽ بعمؿ مدقؽ الحسابات الخارجي .

  متابعة مدل تقيد الشركة كالتزاميا بتطبيؽ أحكاـ التشريعات النافذة كمتطمبات الجيات

. الرقابية

  التأكد مف عدـ كجكد أم تضارب في المصالح قد ينجـ عف قياـ الشركة بعقد الصفقات أك

. إبراـ العقكد أك الدخكؿ في المشركعات مع األطراؼ ذكم العالقة

 دراسة كتقييـ إجراءات الرقابة كالتدقيؽ الداخمي. 

 االطالع عمى تقييـ المدقؽ الخارجي إلجراءات الرقابة كالتدقيؽ الداخمي .

مف تعميمات تعميمات الحاكمية المؤسسية لشركات التأميف األردنية  (7)     كقد أشارت المادة 

دارتيا رقـ   كمياميا التدقيؽ  إلى ضركرة تحديد صالحيات لجنة2006 لسنة 2كأسس تنظيميا كا 

:  كمنيا بأعماليا القياـ مف لتمكينيا كاضح بشكؿ

 الشركة ألعماؿ الخارجي التدقيؽ أنظمة شمكلية مدل عمى الرقابة. 

 مدقؽ مف أكثر كجكد حاؿ في الخارجييف المدققيف أعماؿ بيف التنسيؽ كجكد مف التحقؽ. 

 كمتابعة الخارجي المدقؽ كتقارير التأميف ىيئة تقارير في الكاردة المالحظات مراجعة 

 .بشأنيا المتخذة    اإلجراءات
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 التدقيؽ الداخمي تقارير في الكاردة المالحظات كمراجعة السنكية الداخمي التدقيؽ خطة  دراسة 

 .بشأنيا المتخذة اإلجراءات كمتابعة

  بيا التقيد كمدل كسالمتيا كالرقابية كالمالية المحاسبية اإلجراءات دقة مف التأكد. 

 مجمس عمى عرضيا قبؿ الداخمي المدقؽ قبؿ مف المالية البيانات مراجعة مف التحقؽ 

 الييئة بمتطمبات اإللتزاـ مف خاصة بصفة كالتحقؽ الشركة إدارة. 

 عمى كاحدة مرة المعتمد، اك المعيف كاال كتكارم كالداخمييف الخارجييف المدققيف مع االجتماع 

 .سنكينا األقؿ

 الشركة إدارة مجمس عمى تعدىا التي كالتقارير إجتماعاتيا محاضر عرض. 
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المبحث الثاني 
اإلفصاح 

لمشركات،  بالنسبة األىمية بالغة ميزة لمشفافية كالمساندة المالئمة اإلفصاح متطمبات      تعد   

كمظيران مف مظاىر الثقة كحسف النية في الحياة التجارية، فيك مف أىـ األسس التي يقكـ عمييا 

نظاـ الحككمة، لما يؤديو االلتزاـ بيذا المبدأ مف دكر في تكفير فرص متكافئة لجميع المستثمريف 

في الربح أك الخسارة، كتمكينيـ مف اتخاذ القرار المناسب في الكقت المناسب، ثـ أنو مف جانب 

لذا أكلت ىيئة سكؽ  ،1آخر يمثؿ كبصكرة عامة خركجان عف مبدأ السرية في التعامالت التجارية

رأس الماؿ الفمسطينية عناية خاصة بتنظيـ عممية اإلفصاح لدل الشركات المدرجة فييا كحماية 

يصاؿ المعمكمة بشكؿ يضمف العدالة كالتساكم بيف جميع المتعامميف  المساىميف كالمستثمريف كا 

باألكراؽ المالية بصرؼ النظرعف مكقعيـ الجغرافي أك حجـ تعامالتيـ، ككاف اليدؼ مف ذلؾ ىك 

العمؿ عمى تكفير فرص متكافئة لجميع المستثمريف في الربح أك الخسارة، كتمكينيـ مف إتخاذ القرار 

المناسب في الكقت المناسب، لذلؾ يعتبر اإلفصاح ضمانة ال بد أف تمتـز بيا الشركة باستمرار، 

. األمر الذم يدعكنا إلى دراستو عمى النحك الذم يبيف مفيكمو، ككسائمو كأخيران بيانات اإلفصاح

مفيوم اإلفصاح والشفافية : المطمب األول

تختمؼ كجيات النظر حكؿ مفيـك اإلفصاح، فيناؾ كثير مف التعريفات التي تناكلت        

مكضكع اإلفصاح كجميع ىذه التعريفات كاف اختمفت في الشكؿ فإنيا تتفؽ مف حيث المضمكف مف 

أنيا تيدؼ إلى عرض معمكمات كأمكر أخرل عف الشركة تيـ المستثمريف في ىذه الشركة بالدرجة 

:  األكلى بغية تمكينيـ مف تقدير أكضاع تعامميـ مع الشركة، كمف ىذه التعريفات ما يمي

                                                           

. 52، صمرجع سابق:  مكسى، محمد ابراىيـ1
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    يراد باإلفصاح بصكرة عامة الكشؼ عف المعمكمات المتعمقة بالنشاط اإلقتصادم، كتحديدان 

. 1الخاصة بجكانبو المالية كالقانكنية بما يكفر صكرة كاضحة عف حقيقة النشاط المفصح عنو

كرد في نظاـ اإلفصاح الصادر عف ىيئة سكؽ رأس الماؿ تعريؼ اإلفصاح مف جانب 

أك األمكر الجكىرية التي تيـ المستثمريف الحالييف /الكشؼ عف المعمكمات ك: " قانكني بأنو

". 2كالمستقبمييف كالجميكر كالتي تؤثر أك يمكف أف تؤثر في سعر الكرقة المالية

إعالـ مستخدمي التقارير المالية بشكؿ يساعدىـ "       أما اإلفصاح مف جانب محاسبي بأنو 

عمى اتخاذ قراراتيـ الرشيدة سكاء أكانت قرارات استثمارية أـ منح قركض تتعمؽ بتحديد العبء 

 .3"الضريبي بكؿ شركة مف شركات المساىمة

: 4كالبد لإلفصاح أف يتخذ خصائص معينة لتحقيؽ اليدؼ منو كىي عمى النحك التالي

بمعنى أف المعمكمات التي يتكجب عمى الشركة أف تفصح عنيا يمكف أف تجيب عف : الشمكؿ .1

 .أم تساؤؿ أك عالمة استفياـ مف جانب مستخدمي ىذه القكائـ

                                                           

 .174،صمرجع سابق:  آؿ عمي خاف، عمار حبيب جيمكؿ1

مف نظاـ اإلفصاح، سكؽ فسطيف لألكراؽ المالية، كالمصادؽ عميو مف قبؿ ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية،  (1) المادة2
 2004 لسنة 12مف قانكف االكراؽ المالية الفمسطيني رقـ  (1)، كالمادة 2007كانكف الثاني،

، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية لشركات المساىمة األردنية:  الخطيب، خالد3
 . 146 ،  ص 2002،  1، العدد 18االقتصادية كالقانكنية، مجمد 

 . 155مرجع سابؽ، ص :  الخطيب، خالد4
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أم مف خصائص المعمكمات الدقة في تصكير الحالة كىذا يعني خمك البيانات مف : الدقة .2

األخطاء، كذلؾ مف خالؿ تدقيؽ التقارير الشاممة لتمؾ البيانات مف قبؿ المدققيف القانكنييف 

 .الداخمييف كالخارجييف

 .تعني التكقيت المناسب لممعمكمات الكقتية: المالئمة .3

أم خمك المعمكمات مف الغمكض كالتعقيد، بصياغتيا بمغة سيمة كاضحة تمكف : الكضكح .4

 .كافة المستثمريف مف فيميا كتجنب أم لبس في تفسيرىا

 .أم البعد عف التحيز الشخصي : المكضكعية .5

وسائل اإلفصاح : المطمب الثاني

          تمارس شركات التأميف كالشركات المساىمة األخرل كاجب اإلفصاح مف خالؿ كسائؿ 

إعداد تقرير سنكم، أك في أم فترة كالتقرير الربعي، أكحسب ما يطمب مف مجمس إدارة : عدة منيا

الشركة، كيمتـز بتقديمو لمجيات المختصة التي قامت بطمبو سكاء اليئية العامة أك ىيئة سكؽ رأس 

الماؿ، ألف مف شأنو ضماف معاينة الرقابة باإلفصاح عف مدل إلتزاـ مجمس اإلدارة بتنفيذ النظاـ 

القانكني لحككمة الشركات، أك مف خالؿ المكقع اإللكتركني الخاص بالشركة، كسيتـ في ىذا 

. المطمب تناكؿ كسائؿ اإلفصاح بالتفصيؿ

اإلفصاح بالتقارير : الفرع األول

   تقـك الشركات المساىمة العامة المدرجة في السكؽ باإلفصاح عف بياناتيا سكاء البيانات 

، يتـ اإلفصاح 1964 لسنة 12المالية غير المالية مف خالؿ تقاريرىا، كفي قانكف الشركات رقـ 

لممساىميف كمراقب الشركات فقط كمقتصران عمى البيانات المالية السنكية التي ألزمت بيا الشركة 
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عمى مجمس اإلدارة أف يعد خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ "التي نصت  (115/1)بمكجب نص المادة 

إنتياء السنة المالية ميزانية الشركة كبيانان يتضمف حساب األرباح كالخسائر بعد تدقيقيا مف قبؿ 

، كقد "مدقؽ حسابات قانكني، مع بياف آخر يتضمف شرحان كافيان ألىـ بنكد اإليرادات كالمصركفات

، 1(35) في اإلفصاح السنكم بمكجب المادة 2004 لسنة 12أخذ بو قانكف األكراؽ المالية رقـ 

 كالتي نصت عمى كجكب تقديـ شركات 2005 لسنة 20مف قانكف التأميف رقـ  (75)ككذلؾ المادة 

 .التأميف سنكيا البيانات كالحسابات لمييئة

      ىذا يعني أف كؿ مف قانكف الشركات، كقانكف االكراؽ المالية، كقانكف التأميف أخذ باإلفصاح 

السنكم، خالؿ األشير الثالثة األكلى مف انتياء السنة المالية، إال أف قانكف األكراؽ المالية أشار 

في ذات المادة السابقة إلى اإلفصاحات نصؼ سنكية كتقارير دكرية أخرل دكف تحديد التقارير 

. الربعية

       كيقع عمى عاتؽ ىيئة سكؽ رأس الماؿ مراقبة الشركات باإللتزاـ بكاجب اإلفصاح كالشفافية 

عف جميع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بنتائج أعماليا كحقيقة مركزىا المالي، فالييئة ىي المسؤكلة 
                                                           

 عمى كؿ مصدر أف يقدـ إلى الييئة كالسكؽ "عمى انو 2004 لسنة 12مف قانكف االكراؽ المالية رقـ  (35/1)نصت المادة  1

.  أ: تقارير سنكية خالؿ األشير الثالثة األكلى التي تمي نياية كؿ سنة مالية، كيجب أف يتضمف التقرير المعمكمات التالية

معمكمات .  ت. أسماء أعضاء مجمس إدارتو كمديريو كالمالكيف الرئيسييف.  ب. معمكمات كاممة عف المصدر كمجاالت نشاطو

التغيرات كالمؤشرات المستقبمية المتكقعة مف .  ث. مالية تبيف بكضكح الكضع المالي لممصدر كتشمؿ الشركات الحميفة كالتابعة

عمى كؿ مصدر أف يقدـ إلى الييئة كالسكؽ تقارير  .2.قبؿ المصدر كالتي ليا أثر جكىرم عمى أكضاع المصدر المالية

نصؼ سنكية كعمى الييئة أف تصدر تعميمات تحدد فييا تكقيت تقديـ المصدريف لمتقارير نصؼ السنكية كأية تقارير دكرية 

أخرل كمحتكياتيا كطريقة تقديميا، كأية معمكمات إضافية يجب أف ترفؽ، كتحدد األشخاص المعتمدة تكاقيعيـ عمى تمؾ 

". التقارير
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كالمادة  (75 )، حيث أنو بمكجب نص المادة1عف صحة المعمكمات التي تعمنيا الشركة لمجميكر

، فإنو عمى شركات التأميف أف تقدـ لمييئة 2005 لسنة 20مف قانكف التأميف الفمسطيني رقـ  (77)

تقريران سنكيا، مف مدقؽ حساباتيا، في البيانات كالحسابات كفي المعياد الذم تحدده، يثبت أف 

الميزانية كحساب األرباح كالخسائر كاإليرادات كالمصركفات كالتعيدات القائمة كاإلحتياطات 

كاألمكاؿ المكجكدة في فمسطيف قد أعدت عمى الكجو الصحيح، كأنيا تمثؿ حالة الشركة المالية مف 

كاقع دفاترىا كالبيانات األخرل التي كضعت تحت تصرفو، كلضماف الجدية في تقديـ ىذه البيانات 

المذككرة، يجب أف يككف التقرير مكقعان  (75)مف المادة (3)كالمعمكمات لمييئة، فإنو كطبقا لمفقرة 

مف رئيس مجمس إدارة الشركة، كمف مديرىا المالي، أما البيانات الخاصة بالتأميف عمى الحياة 

. كتككيف األمكاؿ فيجب أف تكقع أيضان مف الخبير اإلكتكارم عمييا

الموقع اإللكتروني : الفرع الثاني

     ال شؾ أف كجكد مكقع إلكتركني فٌعاؿ كمحدث  لمشركة مف شأنو أف  يكفرجميع المعمكمات 

كالبيانات التي قد يحتاجيا المساىـ أك غيره مف أصحاب المصمحة، مف خالؿ عرض المعمكمات 

الخاصة باألداء المالي كالتشغيمي لمشركة فضال عف فمسفتيا كرؤيتيا، كالمعرفة الالزمة لو 

بخصكص األشخاص الذيف يتكلكف إدارة أمكر الشركة كتسيير أعماليا، مف خالؿ المعمكمات 

الخاصة عف اإلدارة فضالن عف األثر الكبير في الرقابة عمى الشركة كتعزيز اإلفصاح كالشفافية، 

، 2كما يعتبر مف أىـ القنكات التي تمكف الشركة مف التكاصؿ مع المساىميف كأصحاب المصالح

                                                           

 .96، ص مرجع سابق:  مكسى، محمد ابراىيـ1

 فمسطين، بورصة في المدرجة المساىمة العامة الشركات لحوكمة الرئيسية المالمح: الفمسطينية الماؿ رأس سكؽ  ىيئة2
. 29مرجع سابؽ، ص
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 لـ يرد فيو نص بإنشاء الشركة مكقع إلكتركني، إال أنو يفيـ 1964 لسنة 12كقانكف الشركات رقـ 

 كالتي ألزمت 2010مف مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة  (133)مف مضمكف نص المادة 

 السنكم التقرير مجمس إدارة الشركة بنشر ميزانية الشركة كأرباحيا كخسائرىا كخالصة كافية عف

ا ثالثيف عمى تزيد ال مدة خالؿ حسابات الشركة مدققي كتقرير لممجمس  الييئة انعقاد تاريخ مف يكمن

مناسبة، أنيا أعطت مجمس اإلدارة خيار  اإلدارة مجمس يراىا التي النشر بالطريقة كيككف ، العامة

نشر المعمكمات بالطريقو التي تناسبو كالتي يمكف أف تككف مف خالؿ مكقع إلكتركني خاص 

. بالشركة

  كىذا أشارت إليو مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف التي طمبت مف الشركات إنشاء مكقع 

إلكتركني لمشركة تنشر عميو  كؿ المعمكمات كالتقارير كالكثائؽ التي تعتبر عامة كفقان لمدكنة حككمة 

 عمى تعديؿ بإدخاؿ قامت الماؿ فقد رأس سكؽ ، أما ىيئة1الشركات كالقكانيف كاألنظمة المرعية

في  المدرجة الشركات بمكجبو ، ألزمت1/1/2013مف  اعتباران  سريانو يبدأ السارم اإلفصاح نظاـ

 التعديؿ، كنشر في المحددة المعمكمات مف عدد يتضمف لمشركة إلكتركني بعمؿ مكقع البكرصة

 لمشركة الداخمي النظاـ األقؿ عمى يتضمف بحيث المستثمريف، تيـ التي كالكثائؽ المعمكمات كافة

 السنكية كالتقارير المساىميف ككبار التنفيذية كاإلدارة اإلدارة مجمس أعضاء عف التأسيس كنبذة كعقد

  .األقؿ عمى سنكات ثالث آلخر

إال أف الكاقع العممي يظير أف المكاقع اإللكتركنية الخاصة بشركات التأميف ال تحتكم عمى  

المعمكمات الكافية التي تيـ المستثمريف، كال يتـ تحديثيا باستمرار فبعض الشركات لـ يتـ تحديث 

                                                           

. مف مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف (71) المادة 1
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 كشركة التكافؿ الفمسطينية لمتأميف، كىذا أمر ال ينسجـ مطمقان مع متطمبات 2008مكقعيا منذ عاـ 

نشرىا،  المطمكب كالمعمكمات الكثائؽ مف المدرجة مكاقع شركات عمى نشر ما يأتي الحككمة، كفيما

 :2013خالؿ العاـ 

التقارير الشركة 
السنوية 

عقد التأسيس 
والنظام 
الداخمي 

نبذة عن 
مجمس اإلدارة 

نبذة عن 
اإلدارة 

التنفيذية 

كبار 
المساىمين 

 األىمية المجمكعة
لمتأميف 

نعـ أسماء فقط أسماء فقط نعـ نعـ 

العالمية المتحدة 
لمتأميف 

نعـ أسماء فقط أسماء فقط نعـ نعـ 

نعـ أسماء فقط نعـ نعـ نعـ التأميف الكطنية 

نعـ نعـ نعـ نعـ نعـ المشرؽ لمتأميف  

 التكافؿ الفمسطينية
لمتأميف 

نعـ أسماء فقط أسماء فقط نعـ نعـ 

نعـ أسماء فقط أسماء فقط نعـ نعـ ترست العالمية لمتأميف 

نعـ نعـ نعـ نعـ نعـ فمسطيف لمتأميف 

بيانات اإلفصاح : المطمب الثالث

 بالبيانات المالية كما 2004 لسنة 12مف قانكف األكراؽ المالية رقـ  (35)      لـ تكتًؼ المادة 

كاف يتطمب قانكف الشركات بؿ تعدل ذلؾ ليشمؿ معمكمات عف المصدر كأسماء أعضاء مجمس 

إدارتو كالتغيرات كالمؤشرات المتكقعة، كذلؾ لكي يعزز مف مبدأ اإلفصاح كيضمف إطالع جميكر 

المستثمريف عميو، بالتالي أصبح نظاـ اإلفصاح أعـ كأشمؿ، كيستند إلى قانكف ىيئة سكؽ رأس 
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الماؿ كىذا ما يظير مف خالؿ عمؿ الييئة ككنيا الجية التي تتكلى متابعة اإلفصاح، كذلؾ بمكجب 

منو التي نصت أف مف مياـ كصالحيات ىيئة سكؽ رأس الماؿ تنظيـ اإلفصاح عف أية  (3)المادة 

 .1بيانات أك معمكمات تخص اإلفصاح المالي

دارتيا رقـ   2    أشارت تعميمات الحاكمية المؤسسية لشركات التأميف األردنية كأسس تنظيميا كا 

 اإللتزاـ الشركة حيث أكجبت عمى (15)  إلى بيانات االفصاح بمكجب المادة2006لسنة 

 كجدت، كالييكؿ إف العاـ كمديرىا الشركة إدارة مجمس رئيس بيف ما العالقة باإلفصاح عف

 بياف مؤىالت مع التنفيذية، كاإلدارة الشركة إدارة مجمس ىيكمية ذلؾ في بما لمشركة التنظيمي

 كاإلدارة الشركة إدارة مجمس أعضاء مف لكؿ الشركة في المكافآت منيـ، كسياسة كؿ كخبرات

المخاطر، كسياسة إدارتيا كأسماء أعضاء  إدارة كسياسة الشركة في الرئيسية التنفيذية، كالمخاطر

لجنة التدقيؽ كنشاطاتيا، كعدد اجتماعات المجنة التي عقدت خالؿ السنة مما يعزز االفصاح 

 العامة المساىمة الشركات حككمة ضكابط مف ( 8/5)كالشفافية، كفي ذلؾ أيضان نصت المادة 

عمى مجمس اإلدارة اإلفصاح في تقرير حككمة الشركة عف مدل  "2المؤسسي اإلنضباط كمعايير

: تقيد الشركة بنظاـ الرقابة الداخمية أثناء مدة التقرير، كيجب أف يشمؿ ذلؾ اإلفصاح ما يمي

. آلية عمؿ إدارة الرقابة الداخمية في الشركة .أ 

دارة المخاطر الكبيرة .ب  . اإلجراء الذم اتبعتو الشركة لتحديد كتقييـ كا 

                                                           

" أىداؼ كمياـ كصالحيات الييئة (2004)لسنة  (13)مف قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطيني، رقـ  (3/3)المادة  1
 .المصرفي غير المالي القطاع تخص معمكمات أك بيانات أية عف اإلفصاح تنظيـ

، المؤسسي اإلنضباط كمعايير العامة المساىمة الشركات حككمة ضكابطكالسمع،  المالية اإلمارات لألكراؽ   ىيئة كسكؽ2
 ( 8/5)المادة 
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أية معمكمات إضافية لممساعدة في فيـ عمميات إدارة المخاطر كنظاـ الرقابة الداخمية  .ج 

. في الشركة

إقرار مف المجمس بمسؤكليتو عف نظاـ الرقابة الداخمية في الشركة كعف مراجعتو  .د 

. كفعاليتو

. اإلجراء الذم اتبعتو الشركة لمراجعة فعالية نظاـ الرقابة الداخمية .ه 

اإلجراء الذم اتبعتو الشركة لمتعامؿ مع نكاحي الرقابة الداخمية الجكىرية ألية مشاكؿ  .و 

".  السنكيةكبيرة تـ اإلفصاح عنيا في التقارير كالحسابات

      كفي سبيؿ استكماؿ النصكص فقد صدرت تعميمات اإلفصاح عف ىيئة سكؽ رأس الماؿ  كقد 

منيا إلى التقرير السنكم لمشركات المصدرة كشرحت بشكؿ تفصيمي األمكر  (18)تطرقت في المادة 

التي يجب اإلفصاح عنيا في التقرير السنكم، حيث نصت عمى التزاـ الشركات عند نشر تقريرىا 

كصؼ كامؿ عف إدارة المخاطر التي تكاجو الشركة في مجاؿ - 1: "السنكم مع  مراعاة ما يمي

تزكيد المساىميف بكصؼ كامؿ عما - 2نشاطيا التجارم، كأىميا المخاطر المالية كمخاطر السكؽ 

كاجبات مجمس اإلدارة تجاه المساىميف، كأىميا تكضيح الخطكات التي  يتبعيا مجمس . أ: يمي

. اإلدارة لحماية حقكؽ المساىميف كتنميتيا كمسؤكلية مجمس اإلدارة عف الحككمو المؤسسية ب

تكجو الشركة اإلستراتيجي كتحديد األىداؼ . ركاتب كمكافآت كبدالت أعضاء مجمس اإلدارة ج

الكضع التنافسي لمشركة كحصتيا . العامة لإلدارة التنفيذية كاإلشراؼ عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ د

".  أسماء كعناكيف أعضاء مجمس اإلدارة كمجاالت نشاطيـ . مف السكؽ كخططيا المستقبيمة ق

مما سبؽ يمكف إجماؿ البيانات المالية التي تمتـز الشركات بالكشؼ عنيا سكاء كانت مالية أك 

: غير مالية كمف خالؿ نصكص المكاد المذككرة سابقان يتضح أف ىذه البيانات عمى النحك اآلتي
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 اإلفصاح عن البيانات المالية طبقًا لممعايير المحاسبة الدولية .1

 المالية كالبيانات اإلدارة لمجمس السنكم الميزانية كالتقرير إعداد الشركات قانكف      ألـز

 التالية األشير الثالثة خالؿ الشركات لمراقب كيجب تقديميا ، العامة الييئة لعرضيا عمى

 خاص سجؿ في العامة إجتماع الييئة محضر تكثيؽ القانكف أكجب كما المالية، النتياء السنة

قبؿ مكعد االجتماع بأربعة  الشركات لمراقب منو نسخة الغاية كيرسؿ ليذه الشركة في يعد

 كحساب أرباحيا لمشركة العامة الميزانية ، كأكجب عمى مجمس إدارتيا بنشر1عشر يكمان 

 خالؿ في إحدل الصحؼ اليكمية كذلؾ السنكم لممجمس التقرير عف كافية كخالصة كخسائرىا

األردني رقـ  الشركات قانكف مف 168 ، كبحسب المادة2العامة الييئة انعقاد تاريخ مف شيريف

 قد جسيمة خسارة ككقكع مالية سيئة ألكضاع الشركة  فإنو في حاؿ تعرضت 1997لسنة 22

 أك مديرىا أعضائيا أحد أك اإلدارة مجمس رئيس عمى فيجب المساىميف كالغير حقكؽ في تؤثر

 .التقصيرية المسؤكلية طائمة تحت الشركات  لمراقب ذلؾ عف اإلفصاح المدقؽ أك العاـ

 لـ يخؿ مف إلزاـ شركات التأميف بضركرة تقديـ 2005     بشأف قانكف التأميف الفمسطيني لسنة 

حسابتيا المالية كاإلفصاح عنيا بمكاعيد معينة حددىا القانكف لييئة سكؽ رأس الماؿ تحت طائمة 

 .منو (77)ك (75)المسؤكلية في حاؿ تقصيرىا بحسب المادة 

 

                                                           

 ( 181)ك  (140)، كالمادة 1964  لسنة  المطبؽ في الضفة الغربية 12مف قانكف الشركات األردني رقـ  (115) المادة 1
. 1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ 

 .1964مف قانكف الشركات االردني لسنة  (117) المادة 2
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مكافآت ومزايا مجمس اإلدارة . 2

     يتقاضى عضك مجمس اإلدارة أجران مقابؿ المجيكد الذم يبذلو في تسييرعمؿ الشركة يسمى 

بالمكافأة، كجرت العادة أف يضع نظاـ الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة 

كتككف بإحدل الطريقتيف التاليتيف أك بكمتييما، األكلى تعييف راتب ثابت أك بدؿ حضكر عف 

جمسات مجمس اإلدارة دكف النظر إلى أرباح أك خسائر الشركة، كالثانية تككف بتخصيص نسبة 

 12مف قانكف الشركات رقـ  ( 135)معينة مف األرباح الصافية لمجمس اإلدارة، كبحسب المادة 

، %10 في حاؿ كانت قيمة المكافأة نسبة مف أرباح الشركة فال يجكز أف تزيد عمى 1964لسنة 

تيكزع عمى حسب عدد الجمسات التي حضرىا العضك باإلضافة إلى بعض المزايا العينية كالسيارات 

.  1كالمسكف المجاني كبدالت االنتقاؿ كالسفر كغير ذلؾ

 كيقع عمى عاتؽ مجمس اإلدارة اف يضع بتصرؼ المساىميف كشفان مفصالن في مقر 

الشركة كقبؿ ثالثة أياـ مف إنعقاد اجتماع الييئة العامة كبعد تبيمغ مراقب الشركات بيذا الكشؼ 

 الذم يتضمف المكافآت كالمزايا التي يتمتع بيا رئيس مجمس االدارة كاعضائو، بحسب المادة

مف قانكف الشركات رقـ  (135)، كالمادة 1997 لسنة 22 رقـ األردني الشركات قانكف مف (143)

، إضافة لذلؾ يتكجب عمى الشركة أف تفصح عف مبالغ المكافآت كالركاتب 19642 لسنة 12

. كالمزايا األخرل ألعضاء مجمس اإلدارة في تقرير أعماليا السنكم

                                                           

 .492مرجع سابؽ، ص:  طو، مصطفى كماؿ1

. 334مرجع سابؽ، ص :  عببانة، محمكد2
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 إال أنو في الكاقع  نالحظ أف الكثير مف الشركات المساىمة  تمتنع عف اإلفصاح عف قيمة 

المكافآت الممنكحة ألعضاء مجمس اإلدارة، في حيف تشير بعض الشركات إلى مجمكع قيمتيا دكف 

 عف 2011ذكر أم تفاصيؿ، عمى سبيؿ المثاؿ أعمنت شركة فمسطيف لمتأميف أعماليا السنكم لعاـ 

 دكالر، ككذلؾ شركة العالمية 92,583تكزيعيا مكافآت ألعضاء مجمس اإلدارة بمغت قيمتيا 

 دكالر 48.000  عف مكافآت بمغت2012المتحدة لمتأميف التي أعمنت في تقريرىا السنكم لمعاـ 

. دكف ذكر أم تفاصيؿ أخرل

في  الشركات حككمة قكاعد مدكنة أكصت المكافآت، تمؾ تقدير في الحيادية   كلضماف

 مجمس المجنة ىذه كتساعد لممكافآت لجنة أعضائو بيف مف اإلدارة مجمس يشكؿ بأف فمسطيف

 منيـ، كؿ أداء حجـ يراعي بما البارزيف، لممسؤكليف ككذلؾ سياسة لمكافآتيـ كضع في اإلدارة

ينسجـ  كبما أخرل، ناحية مف كالمساىميف الشركة كمصالح ناحية، مف بيف مصالحيـ كيكازف

 تمؾ أف تعرض كيجب السكؽ، في نفسو القطاع في العاممة الشركات قبؿ مف الممنكحة كالمكافآت

 إظيار المدكنة، أكجبت بشأنيا، ككذلؾ المناسب القرار التخاذ العامة الجمعية عمى المكافآت

اإلدارة كاالدارة التنفيذية في التقرير السنكم  مجمس أعضاء عمييا يحصؿ التي المكافآت مجمكع

. 1سكاء كانت بصكرة مباشرة كالركاتب كاألتعاب أك غير مباشرة كالقركض كالضمانات

نالحظ مما سبؽ أف أعضاء  مجمس االدارة كرئيس مجمس االدارة يتقاضكف ركاتب عالية كقد 

تككف في األحياف باىظة ما بيف مكافآت كركاتب كمزايا أخرل، فإذا ما بمغت قيمة األرباح الصافية 

مف صافي الربح، % 5 مميكف دكالر مثالن، كالنظاـ الداخمي لمشركة ينص عمى تكزيع 30لشركة ما 

                                                           

 .مدكنة قكاعد حككمة الشركات في فمسطيف (42)  المادة 1
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  مقابؿ عضكيتو في 150,000فذلؾ يعني أف يحصؿ كؿ عضك عمى مكافأة قد تصؿ قيمتيا إلى 

 جمسة، مما 15مجمس اإلدارة كحضكره إجتماعات المجمس خالؿ العاـ كالتي  قد يبمغ متكسطيا 

 دكالر 3000 ساعات أم ما يزيد عف 3 دكالر لكؿ جمسة ال تزيد مدتيا عادة عف 10,000يعني 

لكؿ ساعة، كبالنظر ألعضاء مجالس اإلدارة الذيف يتمتعكف بعضكية عدة شركات، فإنيـ 

سيحصمكف عمى مكافآت سنكية قد تصؿ إلى مميكف دكالر مقابؿ حضكرىـ جمسات مجالس إدارة 

ىذه الشركات، عمى الرغـ مف أف البعض منيـ ال يكاظب عمى الحضكر بسبب سفره المتكرر أك 

تكاجده بشكؿ شبو دائـ خارج البالد معظـ أكقات السنة أك بسبب تكاجده في منطقة غير تمؾ التي 

. 1تتكاجد فييا الشركة

كقد يبررالبعض أف مف حؽ الشركات أف تقرر قيمة المكافآت السنكية ألعضاء مجالس إدارتيا 

طالما يتـ المصادقة عمييا مف قبؿ الييئات العامة ليذه الشركات، فيذا التبرير غير مقبكؿ مطمقا 

: 2ألسباب عديدة منيا

يتـ تحميؿ ىذه المكافآت في النياية عمى المستيمؾ حيث ترتفع تكمفة تقديـ الخدمات لو، ك تقمؿ . 1

مف قيمة األرباح التي يتـ تكزيعيا عمى صغار المساىيف، كتعمؿ عمى تكديس الثركة دكف كجو حؽ  

تساىـ في خمؽ تحالفات كتكتالت إقتصادية كمراكز قكل ذات تأثير سياسي، كفي الحالة . 2

الفمسطينية يالحظ أف ىناؾ عددان محدكدان مف أصحاب األعماؿ يسيطركف عمى معظـ ىذه 

نعداـ المساءلة دارةن مما خمؽ حالة مف المحاباة كا  .  الشركات إستثماران كا 
                                                           

، عمى شبكة االنترنت، حول عضوية مجالس اإلدارة ومكاقآتيم (3)الشركات المساىمة في فمسطين:  شعباف، عمر1

http://palthink.org/ar/?p=124 مساءان 12:00الساعة . 2013 /7- 28 تاريخ الزيارة  .

 .مرجع سابؽ:  شعباف، عمر2
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  كقضية المكافآت الضخمة ال تشكؿ أزمة في فمسطيف كحدىا  بؿ ىي أساسان مشكمة في  

دكؿ عربية أخرل حتى أكركبا كأمريكا، لكف مف كجية نظر الباحث أنو قد يككف ىذ األمر مبرران في 

ىذه الدكؿ، حيث أف النشاط اإلقتصادم فييا مرتفع كتحقؽ الشركات مستكيات عالية مف األرباح، 

عدا عف إرتفاع مستكل األجكر في القطاع العاـ كالخاص، إال أف ىذا ال ينطبؽ عمى فمسطيف 

  دكالر شيريا، 1,000فكيؼ يمكف تبرير مكافآت بيذه القيمة في ظؿ مستكل أجكر ال يزيد عف 

كفي ظؿ مستكيات عالية مف الفقر كالبطالة، بالتالي األمر ال ينعكس سمبان فقط عمى صغار 

. المساىميف الذيف يأممكف الربح القميؿ مف مساىمتيـ الضئيمة أساسان، بؿ يمتد ليشمؿ المجتمع ككؿ

 اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية. 3   

 لسنة 12يالحظ بشأف المسؤكلية اإلجتماعية لمشركة  أنو ال يكجد في  قانكف الشركات رقـ 
 أم نصكص تتعمؽ بيذا المكضكع سكل 2010، كمشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة 1964

مف المشركع كالتي ألزمت الشركات دعـ قطاع البحث العممي بتكفير  (177)نص المادة 
، إذ إف تقييـ أداء الشركات في عصرنا الحالي لـ يعد قاصران عمى ما 1مخصصات لو مف ميزانيتيا

لمستثمرييا، بؿ يتجاكز ذلؾ إلى تقييـ ما تكفره  تقدمو مف خدمات لعمالئيا، أك ما تحققو مف عائد

                                                           

 عف يقؿ ال ما تخصص اف العامة المساىمة الشركة عمى يجب"  عمى أنو 2010مف المشركع لسنة  (177) نصت المادة 1
ىذا  بتنزيؿ كيسمح ا لديو الميني كالتدريب العممي البحث دعـ عمى النفاقو األرباح مف2 ) %)عف يزيد كال (1% )

 عمى منو جزء ام اك ىذا المخصص بصرؼ تقـك كاف لمضريبة، الخاضع الدخؿ احتساب ألغراض كمصركؼ المخصص
 تحكيؿ يتكجب اقتطاعو مف سنكات ثالث خالؿ منو جزء ام المخصص اك ىذا ينفؽ لـ كاذا كالتدريب العممي البحث اعماؿ
الصرؼ  طريقة النظاـ كيحدد الغاية ليذه الكزراء مجمس عف يصدر نظاـ بمكجب يتـ انشاؤه خاص صندكؽ الى الباقي

 عمى بناء العامة المساىمة لمشركة العامة لمييئة يجكز - القانكف، ب ىذا مف المقصكدة الغاية تتجاكز ال اف عمى كاصكلو
ا احتياطنا السنة تمؾ عف الصافية مف أرباحيا (% 20 ) عمى يزيد ال ما اقتطاع تقرر سنكينا اف ادارتيا مجمس اقتراح ، "خاصن

 .1964 لسنة 12كىذا النص ال مقابؿ لو في قانكف الشركات األردني رقـ 
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، فمثالن شركات التأميف، كقياسان عمى حجـ المحفظة اإلستثماريو، 1مف مزايا، كفكائد لممجتمع كمكؿ
كمالءتيا المالية التي تممكيا، كافيو ألف تحدث تغييران كلك بسيطان في التنمية المجتمعية، كبناء 

ف كانت جزءان ميمان، إذ أف  اإلقتصاد القكمي، كال تقتصر فقط في اإلنفاؽ عمى األبحاث العممية كا 
 تقديـ عمى كفاء الشركة بالتزاماتيا كحرصيا عمى تسديد الضرائب المستحقة في كقتيا، كحرصيا

الخيرية حتما سيدفع المجتمع لمنمك كالتقدـ، كىذا يمـز  كالجمعيات كالعينية لمجامعات المادية المنح
تفعيؿ رقابة مف قبؿ ىيئة سكؽ الماؿ المناط إلييا الرقابة عمى شركات التأميف، ككؿ المؤسسات 

الحككمية، كليس فقط ىيئة سكؽ رأس الماؿ التي ترغب في تخصيص الشركات المساىمة الكبرل 
التي تحقؽ ربحية عالية جزء مف أرباحيا لخدمة المجتمع كالبيئة، إال أنو إذا لـ تشرع ىذه المسؤكلية 

لزاميا عمى شركات التأميف، التي تؤدم مسؤكليتيا  بقكانيف خاصة ال تسطيع الييئة فرضيا كا 
ف كانت ال تسطيع اإلفصاح عنيا لسبب أك آلخر كتغطية تكاليؼ  اإلجتماعية إلى حد مقبكؿ كا 
عالج مصاب فقير كال تسرم عميو كثيقة التأميف، كغير ذلؾ كبناء مناظر تجميمية عمى الطرؽ 

. 2العامة

 يالحظ 2013- 2012        كبمراجعة التقارير السنكية الصادرة عف شركات التأميف لمعاميف 
أف ىناؾ قصكران كاضحان في جانب المسؤكلية اإلجتماعية حيث أف بعض الشركات، مفصحة عف 

مبالغ زىيدة ال تناسب الربحية التي تحققيا، كأخرل قد أفصحت بعدـ مساىمتيا، كفي جميع األحكاؿ 
يرل الباحث أف غالبية مساىمات شركات التأميف ىي مساىمات دعائية كأدكات تسكيقية لمنتجاتيا، 
. كال تكجد مساىمة حقيقة كمممكسة لشركات التأميف في خدمتيا لممجتمع كالبيئة، أكلمشاريع تنمكية 

       لذلؾ يكصي الباحث تعديؿ القانكف بتكسيع نطاؽ المسؤكلية اإلجتماعية كالتأكيد عمييا، إذ ال 
. يمكف تجاكز أىميتيا

 
                                                           

 .62، صمرجع سابق:  مطر محمد، كنكر عبد الناصر1

 23/9/2013.   مف مقابمة مع بركات ميادمة، إدارة التأميف في ىيئة سكؽ رأس الماؿ، راـ اهلل2
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المبحث الثالث 
دور الييئات الرقابية 

        دعا المشرع إلى إحكاـ الرقابة عمى أعماؿ الشركة كنشاطيا، حيث أخضع الشركة 

المساىمة العامة إلى إجراءات دقيقة كمعقدة في تأسيسيا، كؿ ذلؾ في سبيؿ التأكد مف الجٌدية 

كالنية الصادقة في إنشاء الشركة لتحقيؽ غايات مشركعة كبناءة تعمؿ عمى رفعة االقتصاد الكطني 

تعتبر الرقابة عمى التأميف عنصران ىامان كضركريان حتى تستكفي الدكلة مف ، وكحماية االدخار العاـ

الضمانات التي  تقدميا شركات التأميف لعمالئيا، كالرقابة عمى التأميف تقتضي مراقبة سمكؾ ىذه 

، 1الشركات مع المؤمف ليـ كمراقبة سمككيا الفني بالنسبة لألمكاؿ التي تحصميا مف المؤمف ليـ

الماؿ  رأس سكؽ لييئة الرقابي الدكر عمى الضكء إلقاء إلى كييدؼ ىذا الجزء مف الدراسة

 البيئة الفمسطينية، كمراقب الشركات في كزارة اإلقتصاد، كبكرصة فمسطيف، كذلؾ استنادان إلى

الفمسطينية، كتأسيسان عمى ذلؾ سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى أربعة مطالب حيث سيبحث  القانكنية

المطمب األكؿ دكر مراقب الشركات في الرقابة عمى شركات التأميف، أما المطمب الثاني سيبحث 

في دكر بكصة فمسطيف، كالمطمب الثالث سيبحث في دكر إدارة التأميف، كأخيران المطمب الرابع 

. سيبحث في الحاجة لتفعيؿ الرقابة عمى شركات التأميف

دور مراقب الشركات في ممارسة الرقابة عمى قطاع التأمين : المطمب األول

      مف أكجو الرقابة التي أكجدىا المشرع في سبيؿ إحكاـ رقابتو عمى الشركات المساىمة العامة 

تنظيمو لمدكر الذم يؤديو مراقب الشركات، كىك مكظؼ عاـ تناط إليو ميمة النظر في طمبات 

                                                           

،  بدكف طبعة، القاىرة، دار النيضة العربية، ضمانات حقوق المؤمن ليم لدى شركات التأمين:  عبدالرحمف، فايز أحمد1
. 118، ص2006
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صداره القرار بشأنيا كتسجيميا، كمباشرة الرقابة عمييا، بحسب أحكاـ قانكف  تأسيس الشركات كا 

، كيبدأ دكره في الرقابة عمى الشركات 1الشركات كالقكانيف األخرل كالتعميمات كاألنظمة المعمكؿ بيا

 .بدءان مف مرحمة تأسيسيا، إلى مزاكلة أعماليا 

 كانطالقان بما تقكـ بو الشركات مف مشركعات كبرل ال تقتصر آثارىا عمى المساىميف اك 

نما تمتد إلى حماية االقتصاد الكطني، لذلؾ فإف خضكع الشركات المساىمة لرقابة  المؤسسيف، كا 

مراقب الشركات، لو أىمية كبيرة في تكجيو نشاط الشركة بما يخدـ التطكر االقتصادم، كيعزز ثقة 

، مف 2المستثمريف كأصحاب رؤكس األمكاؿ، مف خالؿ الدكر الذم يقـك بو في منح اإلذف بتأسيسيا

ىنا ال بد أف يحاط  بضمانات كحدٍّ أدنى مف األحكاـ القانكنية  التي تضمف قيامو برقابة فاعمة 

كرشيدة عمى تأسيس الشركة كعمميا، حيث يبدأ دكر المراقب في مرحمة التأسيس باشتراط شركط 

، كبمقارنة 19643 لسنة 12مف قانكف الشركات رقـ  ( 40)معينة لتسجيميا بحسب نص المادة 

 1997 لسنة 22 مع القانكف األردني رقـ 1964 لسنة 12أحكاـ نصكص قانكف الشركات رقـ 

نالحظ أف األخير قد منح مراقب الشركات صالحيات كاسعة، تصؿ إلى حد يتفكؽ الدكر الذم  

، حيث قد أفرد قانكف الشركات األردني 1964 لسنة 12يؤديو المراقب في ظؿ قانكف الشركات رقـ 

، كمف (277- 273) الباب الرابع عشر لمرقابة عمى الشركات في المكاد 1997 لسنة 22رقـ 

خالؿ ىذه المكاد يبرز تفعيؿ دكر المراقب في الرقابة، بمنحو صالحيات في اتخاذه اإلجراءات التي 

                                                           

، عماف، دارالحامد لمنشر 1ط ،(دراسو مقارنو)الرقابو الحوكميو عمى تأسيس الشركات:  عبيدات، مؤيد أحمد محي الديف1
. 109، ص2007كالتكزيع، 

 .61ص. مرجع سابؽ:  عبيدات، مؤيد أحمد محي الديف2

. 1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (92) يقابميا نص المادة 3
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يراىا مناسبة لمراقبة الشركات لمتحقؽ مف تقيدىا بأحكاـ القانكف، كمراعاة عقكد تأسيسيا كأنظمتيا 

األساسية كنشرة اإلصدار كتطبيؽ القرارات التي تتخذىا الييئة العامة، كتشمؿ الرقابة بشكؿ خاص 

فحص حسابات الشركة كقيكدىا كالتأكد مف التزاـ الشركة بالغايات التي أسست مف أجميا، كىذا ما 

، فضالن عف السمطة 1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (273)أكدتو نص المادة 

، في اإلطالع بنفسو 1964مف قانكف الشركات األردني لسنة  (215)الممنكحة لو بمكجب المادة 

أك بكاسطة مف ينتدبيـ مف المكظفيف ليذه الغاية عمى قيكد كدفاتر كمستندات كأكراؽ أية شركة، 

لممراقب  (217)كعمى مجمس اإلدارة تقديـ كافة التسييالت الضركرية لذلؾ، ككذلؾ  بمكجب المادة 

أف يسمح لممساىميف في الشركة، أف يطمعكا عمى المعمكمات كالكثائؽ المحفكظة لديو، كأف يحصمكا 

مف  (275)، كبمكجب نص المادة 1عمى صكرة مصدقة عف ام منيا بعد استيفاء الرسـك المحددة

 فإنو لممراقب إذا اقتنع بمبررات الطمب المقدـ مف 1997 لسنة 22قانكف الشركات األ ردني رقـ 

مف رأس ماؿ الشركة أك مف ربع أعضاء مجمس إدارتيا  % 15مساىميف يممككف ما ال يقؿ عف 

بخصكص إجراء تدقيؽ عمى أعماؿ الشركة كدفاترىا انتداب خبير أك أكثر ليذه الغاية عمى نفقة 

كزير - الشركة، فإذا ظير مف التدقيؽ كجكد أم مخالفة تستكجب التحقيؽ كالتدقيؽ فممكزير 

إحالة المكضكع إلى لجنة تحقيؽ خاصة يؤلفيا ليذه الغاية برئاسة المراقب كيككف أحد - اإلقتصاد

أعضائيا مدقؽ حسابات مرخص لمتحقؽ مف صحة المخالفة قبؿ إحالتيا إلى المحكمة، في المقابؿ 

                                                           

لكؿ مساىـ كلكؿ شريؾ في الشركات " عمى 1997 لسنة 22مف قانكف الشركات األردني رقـ  (274) يقابميا نص المادة 1
المسجمة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف اإلطالع عمى المعمكمات كالكثائؽ المنشكرة المتعمقة بالشركة كالخاصة بيا المحفكظة لدل 

المراقب كالحصكؿ بمكافقة المراقب عمى صكرة مصدقة منيا، كأف يحصؿ بطمب مف المحكمة عمى صكرة مصدقة عف أم 
 ".بيانات غير منشكرة مقابؿ الرسـ المنصكص عميو في األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف
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 12مف قانكف الشركات األردني رقـ  (214)مف حممة األسيـ بمكجب نص المادة % 20فإف نسبة 

 .، الحؽ في طمب إجراء تحقيؽ في أعماؿ الشركة1964لسنة 

تجدر اإلشارة أف أحكاـ نصكص المكاد التي سبقت تنطبؽ عمى شركات المساىمة العامة 

التي تخضع لمراقب الشركات، بينما شركات التأميف بالرغـ مف تسجيميا لدل مراقب الشركات، إال 

أنيا تخرج عف اختصاصو فيما يتعمؽ بالرقابة عمييا، حيث تخضع لقانكف خاص ىك قانكف التاميف 

الذم يخكؿ ىذه الصالحية لييئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية، التي تتكلى تنظيـ أعماؿ التأميف 

 لسنة 20مف قانكف التأميف الفمسطيني رقـ  (9- 4)كاإلشراؼ كالرقابة عمييا، كذلؾ كفقان لممكاد

، ككذلؾ الحاؿ في األردف حيث 2004 لسنة 12، كقانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ 2005

 لسنة 33تخضع شركات التأميف لرقابة ىيئة التأميف كفقان لقانكف تنظيـ أعماؿ التأميف األردني رقـ 

1999 .

يؤيد الباحث مكقؼ قانكف التأميف في إحالة رقابة شركات التأميف مف اختصاص مراقب 

الشركات نظران لطبيعة عمميا القائمة عمى تكزيع المخاطر كنقميا، كألىمية الدكر الذم تقكـ بو في 

الحياه االقتصادية مف ناحية اإلستثمارات، كالحفاظ عمى أمكاؿ حممة الكثائؽ، لكف كفي رأم الباحث 

ال بد مف التنسيؽ مع القكانيف األخرل كقانكف الشركات الذم بدكره أحاؿ صالحية الرقابة عمى 

شركات التأميف لمراقب الشركات، كبالتالي معالجة التعارض كالتكرار بيف أحكاـ  ىذه القكانيف، كىذا 

 .ما سيتـ ذكره بشكؿ مفصؿ الحقان 
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بورصة فمسطين : المطمب الثاني 

كشركة مساىمة خصكصٌية تيدؼ  (بكرصة فمسطيف)تأٌسست سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالٌية 

، لتككف أكؿ بكرصة عربٌية مممككة كميان لمقطاع 1995الى التركيج لالستثمار في فمسطيف في العاـ 

، 1997شباط مف العاـ 18الخاص، اٌتخذت مف مدينة نابمس مقران ليا كبدأت أكلى جمساتيا في 

 تجاكبان مع مبدأ الشفافية مع 2010كتحكلت البكرصة الى شركة مساىمة عامة في شير شباط 

 شركة، كتتكلى ىيئة سكؽ رأس الماؿ 49 بمغ عدد الشركات المدرجة في إطارىا 2013نياية العاـ 

. 1الرقابة عمى أعماؿ البكرصة

، كبمكجب 2004 لسنة 12تعمؿ بكرصة فمسطيف بمكجب قانكف االكراؽ المالية رقـ 

كما . المكائح الداخمية التي استمدت مف القانكف كبما ال يتعارض مع تعميمات ىيئة سكؽ رأس الماؿ

كتعمؿ بمكجب أنظمة حديثة تشكؿ بمجمكعيا أساسان قكيان لتأميف بيئة تداكؿ عادلة، كتشمؿ ىذه 

نظاـ اإلداراج، نظاـ تداكؿ األكراؽ المالية، نظاـ اإلفصاح، نظاـ العضكية، نظاـ فض : األنظمة

. 2المنازعات، نظاـ قكاعد السمكؾ الميني

  (7 )المادة لنص كفقنا 2004 لسنة 12قانكف األكراؽ المالية رقـ  أف بالذكر الجدير كمف

 :3في صالحيات الييئة مع يتعارض ال كاسعة بما البكرصة صالحيات أعطى

في السكؽ  األعضاء المالية األكراؽ شركات نشاطات عمى كالرقابة كاإلشراؼ التنظيـ مجاؿ .1

 .المالية بأكراقيـ يتعمؽ فيما المدرجة كالشركات المصدريف كنشاطات
                                                           

1 www.pex.ps مساءان 12:11، الساعة 25/4/2014، تاريخ الزيارة . 

2 www.pex.ps ،مرجع سابق .

 .6، صمرجع سابق:  عالكنة، عاطؼ3

http://www.pex.ps/
http://www.pex.ps/
http://www.pex.ps/
http://www.pex.ps/
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مف  كالجميكر كالمستثمريف المالية األكراؽ مالكي لحماية المالية األكراؽ في التعامؿ تنظيـ .2

 .الييئة تصدرىا التي لمقكاعد كفقا العادلة غير كالممارسات كالخداع الغش

جراءات كاإلشراؼ الممارسة قكاعد كضع .3 كتشغيؿ  تنظيـ حسف لضماف كالتنفيذ، الرقابة كا 

دارة  .الييئة مكافقة عمى الحصكؿ بعد السكؽ كمراقبة كا 

 بما كخدماتيا، تجييزاتيا استخداـ مقابؿ كالمدرجة األعضاء الشركات عمى رسكما فرض .4

 .الييئة مكافقة بعد اإلدراج كرسكـ التداكؿ كرسكـ العضكية كرسكـ التسجيؿ رسكـ في ذلؾ

جراءات قكاعد تطبيؽ .5  :تشمؿ كالتي األعضاء عمى كتنفيذىا الرقابة كا 

 .الدكلية لممعايير كفقا المالي التدقيؽ كمتطمبات األعضاء لمشركات المالي الكضع . أ

 .األعضاء كسجالت دفاتر عمى االطالع في السكؽ حؽ . ب

 .األعضاء نشاطات حكؿ الييئة الى الدكرية التقارير إرساؿ . ت

 .الييئة عف الصادرة التعميمات حسب كالنافذة المقرة المينة أخالقيات مراعاة . ث

 يمكف القكؿ أف بكرصة فمسطيف تعتبر جية رقابية عمى شركات التأميف المدرجة بمكجب 

القانكف، كتتمثؿ مظاىر الرقابة في الرقابة عمى التداكؿ، كاالفصاحات حيث حدد قانكف االكراؽ 

االفصاحات الصادرة  متابعة بشكؿ مباشرعف كالبكرصة  مسؤكلية الييئة2004 لسنة 12المالية رقـ 

 بالشركات الخاصة التحقيقات تنفيذىا، إضافة إلى إمكانية البكرصة إجراء مف كالتأكد عف الشركات

 التي الغرامات تعرض اف عمى قكاعدىما عند مخالفة الغرامات كفرض المدرجة كالشركات األعضاء

 كألسباب لمسكؽ كيحؽ الييئة، تنقضيا لـ المفعكؿ ما سارية كتبقى الييئة، عمى السكؽ تفرضيا



129 

 

 أعضائيا مف أم أعماؿ كقؼ مالية متداكلة أك أكراؽ في التعامؿ تعميؽ الييئة مف تطمب اف مبررة

 .1مناسبة تراىا التي لممدة

دور ىيئة سوق المال في ممارسة الرقابة عمى شركات التأمين : المطمب الثالث

الناظمة، كآليات  التشريعات غياب مف التأميف الفمسطيني خالؿ فترة االحتالؿ قطاع        عانى
 بدكر تقكـ عددىا قمة عمى الفمسطينية التأميف شركات كانت حيث طكيمة لفترة اإلشراؼ كالرقابة

 فترة إباف المنافسة كشدة الفكضى ظؿ في أنشطتيا التأمينية كاالستثمارية عمى ذاتي رقابي
 الماؿ رأس سكؽ ىيئة إنشاء منذ التأميف عمى أعماؿ كالرقابة االشراؼ فمسطينيا اإلحتالؿ، كبدأ

 ترعى جية متخصصة بإنشاء لمسمطة الشركات تمؾ كمناداة الكطنية الفمسطينية، بعد نشكء السمطة
 كالمكاسب عمى المدخرات معو، كحفاظان  كتحمى مصالح كؿ مف يزاكؿ ىذا النشاط أك يتعامؿ

، فتأسست ىيئة سكؽ رأس الماؿ، بمكجب قرار مجمس الكزراء الفمسطيني 2كالكطنية اإلقتصادية
( 13)مف قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ  (2) استنادا إلى المادة 11/8/2005الصادر بتاريخ 

، كالتي نصت عمى إنشاء ىيئة عامة تتمتع بالشخصية اإلعتبارية، كاإلستقالؿ المادم 20043لسنة 
كاإلدارم كاألىمية القانكنية، لمباشرة جميع األعماؿ كالتصرفات التي تكفؿ ليا تحقيؽ أغراضيا بما 
في ذلؾ تممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة الالزمة لسير أعماليا كممارسة نشاطيا كالتصرؼ 
كفؽ أحكاـ القانكف، كيككف المقر الرئيسي لمييئة في مدينة القدس، كليا فركع في المحافظات 

                                                           

 .11، صمرجع سابق:  عالكنة، عاطؼ1

 عمى تطبيقية فمسطين دراسة في التأمين واستثماراتو قطاع نمو ضعف إلى المؤدية العوامل تحميل: جميؿ أسيؿ  قزعاط،2
، 2009فمسطيف، - ، رسالة ماجستير، الجامعو االسالمية، غزةالمالية لألوراق فمسطين سوق في المدرجة التأمين شركات

. 60ص

،  الممتقى مراجعة لدور وأىمية ىيئة سوق رأس المال في الرقابة عمى سوق فمسطين لألوراق المالية:  عالكنة، عاطؼ3
. 78، ص2007/أيمكؿ/9-8فمسطيف، - السنكم األكؿ لسكؽ رأس الماؿ، راـ اهلل



130 

 

قانكف  حدد ، كقد1األخرل، كتتمتع باإلعفاءات كالتسييالت الممنكحة لمكزارات كالدكائر الحككمية
 لمييئة، تتمثؿ كصريحة كاضحة أىدافنا منو  (3) بمكجب المادة 2004ىيئة سكؽ رأس الماؿ لسنة 

كالمراقبة  كتطكير كتنظيـ الماؿ، رأس كنمك لتحقيؽ استقرار كالمالئـ المناسب المناخ تييئة في
حقكؽ المستثمريف، مف خالؿ القياـ بالمياـ  كحماية فمسطيف في الماؿ رأس عمى سكؽ كاإلشراؼ

: 2التالية

 التعامؿ سالمة يكفؿ بما المالية األكراؽ سكؽ عمى اإلشراؼ. 

 بما  كتطكيرىا المصرفية غير المالية المؤسسات نشاطات عمى كاإلشراؼ كالرقابة التنظيـ
 .المصرفية غير المالية كالخدمات المالية األكراؽ تداكؿ ذلؾ في بما عمميا، سالمة يضمف

 المصرفي غير المالي القطاع تخص معمكمات أك مالية بيانات أية عف اإلفصاح تنظيـ. 

       كتمارس ىيئة سكؽ الماؿ دكرىا الرقابي  عمى شركات التأميف مف خالؿ إدارة التأميف، التي 
مف  (3)تعتبر إحدل إدارات القطاع المالي األربعة التي تشرؼ عمييا الييئو بحسب نص المادة

 لتأكيد القانكني ، حيث تقـك بتعزيز اإلطار20043 لسنة 13قانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ رقـ 

                                                           

 (ىيئة االكراؽ المالية)تنشا ىيئة تسمى "  عمى أنو 2002 لسنة 76مف قانكف االكراؽ المالية األردني رقـ  (7) نصت المادة1
تتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقالؿ مالي كادارم كليا بيذه الصفة تممؾ االمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة، كالقياـ بجميع 

التصرفات القانكنية الالزمة لتحقيؽ أىدافيا بما في ذلؾ إبراـ العقكد كاالقتراض كقبكؿ المساعدات كاليبات كالتبرعات كليا حؽ 
التضامف كينكب عنيا في االجراءات القضائية المحامي العاـ المدني اك ام محامي تككمو ليذه الغاية، ترتبط الييئة برئيس 

 ".الكزراء، كيككف مقر الييئة في مدينة عماف
، رسالة رقابة ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية عمى الشركات المساىمة دراسة مقارنة:  عمارنة، محمد أحمد محمكد2

. 170، ص2012مصر، - دكتكراة، جامعة القاىرة
الييئة  كصالحيات كمياـ أىداؼ" عمى أنو 2004مف قانكف ىيئة سكؽ راس الماؿ الفمسطيني لسنة  (3) نصت  المادة 3

فمسطيف،  في الماؿ راس سكؽ كمراقبة كتطكير كتنظيـ الماؿ، رأس كنمك استقرار لتحقيؽ المالئـ المناخ ىيئة إلى الييئة أىدؼ
 . أ:عمى اإلشراؼ .1 :القانكف ألحكاـ كفقا يمي بما القياـ األىداؼ ىذه تحقيؽ سبيؿ في كعمييا المستثمريف، حقكؽ كحماية
 تمكيؿ الرىف شركات.د التمكيمي التأجير شركات .التأميف ج شركات .التعامؿ ب سالمة يكفؿ بما المالية األكراؽ سكؽ

 ".العقارم
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تنظيـ،  التأميف، ككذلؾ خدمات نطاؽ بتكسيع بناء قانكني يسمح كتكفير القانكف لقكاعد اإلمتثاؿ
التكازف  يحقؽ كبما فمسطيف في االقتصادم النشاط عمى بالنفع يعكد بما التأميف قطاع كتنمية
التأميف  شركات كمصالح جية، مف التأميف كثائؽ مف كالمستفيديف ليـ المؤمف حقكؽ بيف العادؿ

. 1أخرل جية مف كمساىمييا

صالحيات إدارة التأمين في ىيئة سوق رأس المال : الفرع األول

      ىيئة سكؽ رأس الماؿ تعمؿ في بيئة رقابية كتنظيمية تكفر مف خالليا إطاران  تشريعيان مالئمان 

، كاألنظمة 2005لسنة  (20)لمحاكمية المؤسسية في قطاع التأميف، كالمتمثؿ بقانكف التأميف رقـ

 2005مف قانكف التأميف لسنة  (4)كالتعميمات التي أصدرتيا الييئة بمقتضاه، حيث منحت المادة 

ىيئة سكؽ رأس الماؿ صالحية كاسعة عند ممارسة مياميا كصالحياتيا الرقابية كاإلشرافية عمى 

: قطاع التأميف، تتمثؿ ىذه الصالحيات فيما يمي

إتخاذ اإلجراءات كالقرارات كالتعميمات الالزمة لإلشراؼ كالرقابة عمى تطبيؽ أحكاـ  ىذا  .1

 .كأية قكانيف كأنظمة كتعميمات متعمقة بأعماؿ التأميف- قانكف التأميف- القانكف

بالتعاكف كالتشاكر مع الجيات المختصة تضع الييئة سياسات مفصمة مف أجؿ تطكير  .2

عداد األنظمة الالزمة لتنفيذىا  .كتنمية قطاع التأميف، كا 

القياـ بكؿ ما يمـز لتكفير المناخ المالئـ لنمك كتقدـ قطاع التأميف بما يعكد بالنفع عمى  .3

 .النشاط االقتصادم في فمسطيف بالتعاكف كالتنسيؽ مع الجيات المعنية

                                                           

. 44، صمرجع سابق: جميؿ  قزعاط، أسيؿ1
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حماية حقكؽ المؤمنيف كالمستفيديف مف خدمة التأميف، كالرقي بيذه الخدمات كتحقيؽ  .4

المنافسة الكاممة بيف المؤمنيف بما يكفؿ حماية حقكقيـ كمصالحيـ مف خالؿ تنفيذ القكانيف 

 .كاألنظمة كالتعميمات كالسياسة العامة لتطكير قطاع التأميف

    يالحظ بأف قانكف التأميف أعطى ىيئة سكؽ رأس الماؿ صالحية كاسعة في الرقابة 
بأف تصدر التعميمات كاألنظمة  (3)المذككرة أعاله تحديدان في الفقرة  (4)كاالشراؼ بمكجب المادة 

قانكف االكراؽ المالية  مف (11)مف المادة (ك)التي تؤدم إلى تطكير قطاع التأميف، ككذلؾ الفقرة
األنظمة  كضع التي اعتبرت ىيئة سكؽ رأس الماؿ صاحبة الصالحية الكاممة في 2004لسنة 

شرافيا، لرقابتيا الخاضعة الجيات كنشاطات بأعماؿ المتعمقة كالقكاعد كالتعميمات تحقيؽ  أجؿ مف كا 
. الشأف بيذا الييئة تقرره ما مخالفة يجكز كال عمييا، المنصكص األىداؼ

 كمف الكاضح كذلؾ أف األنظمة كالتعميمات التي أصدرتيا الييئة بمقتضى قانكف التأميف  
غطت العديد مف جكانب العمؿ لدل شركات التأميف، كمنيا نظاـ منح اإلجازة لشركات التأميف رقـ 

 بشأف قكاعد السمكؾ المينية الخاصة 2007لسنة  (ت/7)، ك تعميمات رقـ2007لسنة (06)
، كفؽ 1 بشأف منح إجازة لمخبراء االكتكارييف2010لسنة  (ت/11)بشركات التأميف، كالتعميمات رقـ

، التي أيلزمت بمكجبيا شركات التأميف 2005 مف قانكف التأميف الفمسطيني لسنة 121المادة 
كتكارم، كعمى الرغـ مف أىمية الدراسة اإلكتكارية كصدكر التعميمات بشأنيا إال أنو  بتعييف خبيرا 

يالحظ نقص كبير في الككادر المؤىمة في مجاؿ الدراسة اإلكتكارية، كالخبراء اإلكتكارييف المسجميف 
. 2في الييئة ىـ مف خارج فمسطيف

                                                           

الشخص الحاصؿ عمى شيادة أخصائي " مف أنو (1) االكتكارم في المادة 2005 عرؼ قانكف التأميف الفمسطيني لسنة 1
تأميف مف إحدل المؤسسات المعترؼ بيا مف الييئة كحصؿ عمى ترخيص منيا لممارسة مينة تقدير قيمة عقكد التأميف 

 ".كالمعيف لمقياـ بيذه الميمة لدل الشركة" االكتكارم "كالكثائؽ كالحسابات المتعمقة بيا كالمعركؼ بػ 

 .مرجع سابق:  مف مقابمة مع بركات ميادمة2
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      كعميو فإف  إصدار مبادئ كتعميمات ممزمة غير مقررة في التشريع، كمدكنة قكاعد حككمة 

الشركات ىك مف لب اختصاص الييئة، كىك حؽ مكفكؿ بمكجب القانكف، كبالمقارنة عمى أرض 

الكاقع ال يكجد إلتزاـ قكم كحقيقي بيذه المدكنة فما ىي معقيات اإللتزاـ كماذا يمنع  الييئة أف  

تجبر شركات التأميف في االلتزاـ  بقكاعد المدكنة؟  

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ال بد مف الكقكؼ عمى الطبيعة القانكنية لمقكاعد التي تحكييا 

مدكنة قكاعد حككمة الشركات، حيث تحتكم عى قكاعد إلزامية يجب أف تمتـز الشركة بيا  كىي 

متكافقة مع النصكص القانكنية لقانكف الشركات كاألنظمة كالتعميمات الصادرة عف الييئة، كقكاعد 

اختيارية كحثت الشركات الخاضعة تحت رقابتيا  لنكع مف اإللتزاـ بيا بطريقة أك بأخرل  ألنيا 

تتعارض أحيانا مع القكانيف كاألنظمة المرعية، كالجدؿ في التزاـ الشركات كعدـ التزاميا ىي القكاعد 

اإلختيارية التي جاءت متعارضة مع نصكص قانكف الشركات، فيككف إلتزاـ الشركات بيا أقؿ نسبيان 

مف القكاعد اإلجبارية، كتبرر مخالفتيا ليذه القكاعد بأنيا ممتزمة بنص القانكف، كبالنسبة لشركات 

  كجاءت نصكصو في معظميا تنظـ 2005 لسنة 20التأميف عندما صدر قانكف التأميف رقـ 

الشؽ الفني كالتعكيضات، كلـ يتطرؽ إلى الجانب اإلدارم لشركات التأميف إنما أحالو إلى قانكف 

الشركات، بالتالي فإف معيقات اإللتزاـ تكمف بشكؿ أساسي في قدـ قانكف الشركات، كعميو فإف 

صدكر قانكف شركات حديث كعصرم يراعي جميع التناقضات مع مدكنة الحككمة باعتبارىا مكممة 

. 1لمنصكص القانكنية الجامدة، كمفسرة لألمكر الفنية سيدعـ المدكنة كيزيد مف سرعة تطبيقيا

   يرل الباحث أنو بالرغـ مف الجيكد التي تقـك بيا الييئة في الرقابة عمى شركات التأميف، إال أف 

ىناؾ جانب مف القصكر كالتراخي في بعض األمكر، عمى سبيؿ المثاؿ قانكف التأميف طبقان لنص 
                                                           

. مرجع سابق:  مف مقابمة مع بركات ميادمة1
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 اشترط أف تككف شركة التأميف شركة 2005مف قانكف التأميف الفمسطيني لسنة  (46)المادة 

 2000مساىمة عامة، بينما  يكجد شركة تأميف مساىمة خصكصية تأسست في غزة منذ عاـ 

، كبالرغـ مف أف عمميا (األمريكية لمتأميف عمى الحياة )1929بمكجب قانكف الشركات لسنة 

مخالؼ بمكجب قانكف التأميف إال أنو حتى اآلف لـ يتـ تصكيب كضعيا القانكني مف قبؿ الييئة، 

تشكؿ الييئو لجنة "  عمى أف 2005مف قانكف التأميف لسنة  (7)عدا عف ذلؾ  فقد نصت المادة 

لإلشراؼ كالرقابو عمى التأميف مف داخؿ الييئة كخارجيا، عمى أف يككف إتحاد شركات التأميف 

، كقامت ىيئة سكؽ رأس الماؿ "ممثالن فييا، كتفكضيا ما تراه مناسبان مف صالحياتيا في ىذا المجاؿ

إال  2010لسنة  (1)بمكجب ىذه المادة بتشكيؿ المجنة اإلستشارية لشؤكف التأميف بمكجب القرار رقـ

. أف ىذه المجنة غير مفٌعمة كما يجب إذ ال يكجد أم نشاط مممكس ليا

الرقابي  الجانب تعزيز كالمطمكب التأميف شركات عمؿ صميـ مف االستثمار        كذلؾ إف

مف قانكف التأميف الفمسطيني  (1ؼ/ 6)الشركات، حيث نصت المادة  ىذه عمؿ عمى كاإلشرافي

 عمى صالحية الييئة في منع أك تقييد استثمارات شركات التأميف في مجاالت معينة، 2005لسنة 

فيمكف أف تستغؿ الييئة ىذه الصالحية لخدمة سكؽ التأميف كاالقتصاد الكطني، كتحديد سقؼ أعمى 

لالستثمارات الخارجية لضبطيا، كفي ىذا الصدد فقد بمغت استثمارات شركات التأميف  لمعاـ 

، ( مميكف دكالر5.177 )2013، فيما بمغت حتى نياية حزيراف ( مميكف دكالر5.184 )2012

% 60مف مجمكع االستثمار بكاقع % 26داخؿ فمسطيف، بينما كانت حصة األسيـ % 65منيا 

داخؿ فمسطيف، % 84داخؿ فمسطيف كالبقية خارجيا، كىي ذات نسبة حصة الكدائع البنكية كمنيا 

كجميعيا خارج فمسطيف، في حيف ارتفعت نسبة % 19أما الحصة اإلجمالية لمسندات فكانت 

داخؿ فمسطيف، كفي رأم إدارة التأميف أنو بحسب % 93منيا % 28االستثمار في العقارات إلى 
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ىذه اإلحصائيات أكثر مف نصؼ استثمارات الشركات تتـ داخؿ فمسطيف، كيبرر ارتفاع نسبة 

استثمارات شركات التأميف في مجاؿ السندات خارج فمسطيف أنو ال يتكافر في فمسطيف سندات 

تناسب السياسة االستثمارية لشركات التأميف، معنى ذلؾ أف استثمارات شركات التأميف يعتمد في 

غالبيتو عمى السندات كىذه األداة غير متكفرة في فمسطيف ما يجعميا تتكجو باالستثمار خارج 

فمسطيف، كعميو ال نستطيع أف نعيب عمى شركات التأميف اعتمادىا عمى االستثمار خارج فمسطيف 

ألف بعض الشركات تركز داخؿ فمسطيف بالرغـ مف عدـ تكافر أدكات استثمارية متنكعة أك 

. 1سندات

     عدا عف ذلؾ فإف نظاـ المخالفات الذم تعتمده ىيئة سكؽ رأس الماؿ مف خالؿ الغرامات 

المالية الزىيدة التي تفرضيا عمى الشركات التي التمتـز بقكاعد االفصاح كالشفافية، تغرم الشركات 

بعدـ االلتزاـ بيذه القكاعد، بينما نادرا ما نسمع أف عقكبات رادعة قد اتخذت بحؽ المخالفيف مثؿ 

كقؼ التداكؿ، بحيث يصبح العقاب عبرة لغيرىـ، كىذا ما يفسر التجاكزات التي تقكـ بيا الشركات 

كتكرار المخالفات، بالتالي يقع عمى عاتؽ الييئة أف تفعؿ الرقابة عمى شركات التأميف، كاتخاذ نظاـ 

.  مخالفات رادع

وسائل رقابة الييئة عمى شركات التأمين : الفرع الثاني

تمارس اليئية أعماليا في الرقابة عمى شركات التأميف  مف خالؿ كسائؿ عديدة كىذه الكسائؿ 

مقررة كفؽ القانكف بيدؼ حماية حقكؽ المؤمف ليـ كالمستفيديف، كحماية سكؽ التأميف كستناكؿ ىذه 

: الكسائؿ عمى النحك التالي

                                                           

 .مرجع سابق.  مف مقابمة مع بركات ميادمة1
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 1التزاـ شركات التأميف بتقديـ تقريرسنكم عف نشاطيا لمييئة. 1

 سبقت اإلشارة في مبحث اإلفصاح كالشفافية إلى أف شركات التاميف ممزمة بتقديـ تقرير 

سنكم، كيقع عمى عاتؽ ىيئة سكؽ رأس الماؿ اإللتزاـ بمراقبة الشركات بكاجب اإلفصاح كالشفافية 

عف جميع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بنتائج أعماليا كحقيقة مركزىا المالي، فالييئة ىي المسؤكلة 

مف  (77)كالمادة (75)، كبمكجب نص المادة2عف صحة المعمكمات التي تعمنيا الشركة لمجميكر

، فإنو عمى شركات التأميف أف تقدـ لمييئة تقريران سنكيا، مف مدقؽ 2005قانكف التأميف لسنة 

حساباتيا، في البيانات كالحسابات كفي المعياد الذم تحدده، يثبت أف الميزانية كحساب األرباح 

كالخسائر كاإليرادات كالمصركفات كالتعيدات القائمة كاالحتياطات كاألمكاؿ المكجكدة في فمسطيف 

قد أعدت عمى الكجو الصحيح، كأنيا تمثؿ حالة الشركة المالية مف كاقع دفاترىا كالبيانات األخرل 

التي كضعت تحت تصرفو، كلضماف الجدية في تقديـ ىذه البيانات كالمعمكمات لمييئة، فإنو كطبقا 

المذككرة، يجب أف يككف التقرير مكقعان مف رئيس مجمس إدارة الشركة،  (75)مف المادة  (3)لمفقرة

كمف مديرىا المالي، أما البيانات الخاصة بالتأميف عمى الحياة كتككيف األمكاؿ فيجب أف تكقع أيضا 

. مف الخبير اإلكتكارم عمييا

فحص أعماؿ شركات التأميف .2

 فإف لمييئة الحؽ في اإلطالع عمى 2005مف قانكف التأميف لسنة  (79)  بمكجب نص المادة 

دفاتر كسجالت شركات التأميف لمتحقؽ مف تنفيذىا ألحكاـ القانكف، كيحصؿ ىذا اإلطالع في مقر 

                                                           

 .180ص. مرجع سابق:  عبدالرحمف، فايز أحمد1

 .96ص . مرجع سابق:  مكسى، محمد ابراىيـ2
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الشركة كيقـك بو مفتشك الييئة، كيجكز لمييئة اف تطمب مف الشركة تصحيح كاستكماؿ أية معمكمات 

جراء التفتيش  أك تقرير أك بياف قدـ الييا مف الشركة، كتقكـ الييئة بفحص أعماؿ شركات التأميف كا 

 إذا قامت دالئؿ لدييا 2005مف قانكف التأميف لسنة  (88)عمى شركات التأميف، بمكجب المادة

تفيد بأف حقكؽ حممة الكثائؽ ميددة بالضياع، كيجكز لمييئة أف تقـك بفحص أعماؿ شركات التأميف 

مف تمقاء نفسيا، اك بناء عمى طمب نسبة معينة مف المساىميف، كيفترض أف يككف التفتيش سنكيا 

لكؿ الشركات العاممة بالدكلة، كيتـ بدقة ك التأكد مف أف الشركة تقـك بتنفيذ أحكاـ القانكف كالئحتو 

التنفيذية ككتابة تقرير عف ذلؾ يكصى فيو بتطبيؽ العقكبات المنصكص عمييا في القانكف في حالة 

.  1اكتشاؼ مخالفة تستدعي ذلؾ

 .فرض العقكبات .3

 فإف لمكظفي الييئة 2004 لسنة 12مف قانكف األكراؽ المالية رقـ  (98)بمكجب المادة

 ضركرينا ذلؾ رأت كمما التحقيؽ إجراء المختصيف صالحيات الضابطة القضائية، كلمييئة صالحية

 القانكف ىذا ألحكاـ مخالفة أم حصكؿ عند تكقع اك شخص أم قبؿ مف مخالفة أم حصكؿ حاؿ

 12مف قانكف األكراؽ المالية رقـ  (100)المادة بمقتضاه، كمنحت الصادرة كالتعميمات المكائح اك

 نص صريح خالؿ مف المذككرة المخالفات عمى الغرامات فرض صالحيات  الييئة2004لسنة 

بالعممة  يعادليا ما أك أردني، دينار ( 100000 ) ألؼ مائة عمى تزيد ال بغرامة يعاقب ككاضح

 شخص عمى كؿ العقكبتيف ىاتيف بكمتي أك سنة، عف تزيد ال مدة الحبس أك قانكنا، المتداكلة

 باإلضافة بمقتضاه، الصادرة األنظمة أك التعميمات أك المكائح أك المالية األكراؽ أحكاـ قانكف يخالؼ

                                                           

1 http://www.ia.gov.ae/ar/About/Pages/Tasks.aspx . مساءان 1:30الساعة . 2013/ 10- 20تاريخ الزيارة . 

http://www.ia.gov.ae/ar/About/Pages/Tasks.aspx.%20�����%20�������%2020-%2010/%202013.%20������%201:30
http://www.ia.gov.ae/ar/About/Pages/Tasks.aspx.%20�����%20�������%2020-%2010/%202013.%20������%201:30
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 عمى كقعت التي الخسارة قيمة تضمينو أك حققو الذم الربح بإعادة المخالؼ إلزاـ الشخص الى

 .1الغير

في ىذا الصدد تمارس اإلدارة العامة لمتأميف في ىيئة سكؽ رأس الماؿ حقيا في فرض 

العقكبات عمى شركات التأميف المخالفة، كتقـك بنشر ىذه المخالفات عمى المكقع اإللكتركني 

الخاص بالييئة، التي قد تصؿ إلى  إلغاء الترخيص كشطب الشركة كمنعيا مف مزاكلة نشاطيا، 

أكفرض غرامات مالية، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ أصدرت قراران بفرض غرامة مالية مقدارىا 

 دينار أردني عمى شركة التأميف الكطنية الرتكابيا عدد مف المخالفات الصريحة ألحكاـ 10000

 كتشريعاتو الثانكية منيا إصدار العديد مف كثائؽ 2005 لسنة 20قانكف التأميف الفمسطيني رقـ 

التأميف مخالفة لتعميمات قكاعد السمكؾ المينية، كالتالعب في  النظاـ المحاسبي المعتمد مما 

يعرض البيانات المالية الى خطكرة كيؤثر عمى مصداقية تمؾ البيانات كالنظاـ المحاسبي بتاريخ 

، بالرغـ مف حصكليا عمى جائزة النزاىة كالحككمة مف مؤسسة أماف في نفس السنة، 10/3/2011

كالتي تسعى الييئة إلى تطكير ىذه الجائزة  بالتعاكف مع مؤسسة أماف، مف أجؿ اعتماد نظاـ 

، كعميو ال يمكف اإلعتماد عمييا 2حكافز يطبؽ عمى الشركات التي تمتـز في قكاعد كأحكاـ المدكنة

كنظاـ حكافز يطبؽ عمى الشركات الممتزمة، ألنو ال يمكف التخميف بمصداقية كنزاىة ىذه الجائزة، 

ال ماذا يفسر حصكؿ الشركة عمى مخالفة بتكجيو ىيئة سكؽ رأس الماؿ ليا إنذار نيائي في نفس  كا 

. السنة

                                                           

 .86 صمرجع سابق،:  عالكنة، عاطؼ1

 .2 ص مرجع سابقالحككمة في فمسطيف، :  معيد الحككمة الفمسطيني2
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التنسيق بين المؤسسات الرقابية عمى شركات التأمين : الفرع الثالث

سبقت اإلشارة إلى أف الشركات المساىمة العامة تخضع لرقابة لمراقب الشركات، كفي ىذا 

الصدد قد يطرح تساؤؿ ىنا كىك ما العمؿ في حالة تنازع اإلختصاص بيف الدكر الرقابي لمييئة 

مف قانكف  (213)سكؽ رأس الماؿ كمراقب الشركات؟ عمى سبيؿ المثاؿ بحسب نص المادة 

 أحالت الرقابة عمى شركات المساىمة العامة إلى مراقب الشركات، 1964 لسنة 12الشركات رقـ 

 الرقابة عمى شركات التأميف إلى ىيئة سكؽ رأس 2005بينما أحاؿ قانكف التأميف الفمسطيني لسنة 

، فينا يمكف أف يحدث اختالط في الصالحيات، في ىذه الحالة (4 )الماؿ بمكجب نص المادة 

نعتبر قانكف التأميف قانكنان خاصان، بالتالي نقدـ النص الخاص عمى النص العاـ فتككف الييئة ىي 

الجية الرقابية بحكـ القانكف الخاص، فضالن عمى ذلؾ فإف قانكف التأميف قد عالج الجانب الفني 

لشركات التأميف أما الجانب اإلدارم فنظمو قانكف الشركات، كعميو سيككف ىناؾ تقسيـ لممسؤكليات 

كؿ بحسب اختصاصو، عمى سبيؿ المثاؿ في مكضكع اإلفصاح، إذ إف اإلفصاح المكجكد في 

القكانيف الخاصة أكسع كأشمؿ مف قانكف الشركات بالتالي األكلى أف نطبقيا، ككذلؾ  الدعكة 

الجتماع الييئة العامة ككف قانكف التأميف لـ يعالجيا فإنيا تتبع اختصاص مراقب الشركات تمقائيان ، 

ذا كاف ىناؾ تنازع صالحيات بيف المراقب كالييئة سيككف في حالة التصفية، ألف قانكف التأميف  كا 

أعطى الحؽ لمييئة أف تقـك بتصفية الشركة كتتـ التصفية كفؽ قكاعد تعتمدىا الييئة، في نفس 

الكقت قانكف الشركات أفرد فصالن كامالن عف التصفية اإلجبارية كاالختيارية  ألنو لـ يكف جيات 

. 1إشرافية كرقابية عمى شركات التأميف في ذلؾ الكقت

                                                           

 .مرجع سابق مف مقابمة مع بركات ميادمة، 1
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      كيعكد سبب ضعؼ التنسيؽ كعدـ فاعميتو لعدة أسباب أىميا التعارض بيف نصكص القكانيف 

فكؿ طرؼ يعتبر نفسو المرجعية كالمسؤكؿ، فضالن عف اختالؼ اإلمكانيات بيف الجيات الرقابية 

فمثالن سمطة النقد كالتي تشرؼ عمى قطاع البنكؾ تمتمؾ الميزانية كالمؤىالت كالككادرالفنية مقارنةن 

مع ىيئة سكؽ رأس الماؿ ك المراقب، كاألىـ مف ذلؾ أنو ال يكجد جية حككمية تتابع الييئات 

. 1الرقابية

الحاجة لتفعيل الحوكمة في شركات التأمين : المطمب الرابع

    يشتمؿ قطاع التأميف عمى تفاكتات كبيرة في التطبيؽ الحقيقي لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ 

بيا، فمثالن بعض الشركات تمجأ إلى تجميؿ بياناتيا عند اإلفصاح عف بياناتيا المالية، ككذلؾ ىناؾ 

، 2إشكاليات كبيرة في التزاـ بعض الشركات بدفع مبالغ التعكيض لممؤمف ليـ عند ثبكت االستحقاؽ

كما يسيؿ تجاكزاتيا شركات التأميف ىك سيكلة اإللتفاؼ عمى قانكف التأميف  فإذا كانت شركة قد 

 مميكف دكالر لتعكيضات حكداث المركبات، كحصمت ليا خسارة في ذات السنة 2خصصت مبمغ 

بممبغ مميكف دكالر، فماذا يمنع أف تقكـ بتخفيض مخصصات الحكادث مثالن إلى أقؿ مف  مميكف 

دكالر كمعادلة خسارتيا، كفي ىذه الحالة تمجأ إلى مماطمة المطالبات المستحقة كتأخيرىا لمسنة 

، عدا عف ذلؾ ما تقـك بو 3التالية، أك حتى يمكف أف تخفض مبمغ المطالبة المستحؽ لممؤمف لو

.     شركات التأميف مف صياغة عقكد مبيمو تحتمؿ اكثر مف تفسير كاكثر مف تأكيؿ

                                                           

. 1/9/2013.بكرصة فمسطيف، نابمس:  مف مقابمة مع محمد حجاز1

. مرجع سابق مف مقابمة مع بركات ميادمة، 2

 .17/10/2013 مف مقابمة مع الدكتكر السرطاكم، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، 3
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كعميو فإف  قطاع  التأميف، خاصة شركات التأميف يحتاج إلى أعمى درجات الحككمة، كتطبيؽ 

 لما يكاجو ىذا القطاع مف العديد مف التحديات  كالعقبات التي مف شأنيا أف تؤثر ،قكاعد الشفافية

: 1عمى استمرار كاستقرار نمك االقتصاد، كتتركز في مجمميا عمى

كجكد العديد مف الثغرات في قانكف التأميف الجديد  كعدـ مالئمة النصكص القانكنية كالتنظيمية  .1

. المتعمقة بيذا القطاع مع المتطمبات األساسية لنمك قطاع التأميف

ندرة تكافر الكفاءات المتخصصة كالمؤىمة عمميا كمينيا لمعمؿ لدل الجيات اإلشرافية كالرقابية،  .2

.  كلدل الشركات العاممة في قطاع التاميف

ضعؼ المحفظة التأمينية، زاد مف المنافسة بيف الشركات كدفعيا العتماد أداة تنافس ال تناسب  .3

ىذه الصناعة خاصة عندما تككف عمى حجـ أعماؿ محدكد كالذم أدل إلى حرؽ األسعار 

 .بطريقة غير مدركسة دكف األخذ باالعتبار لألسس كالقكاعد الفنية

 .انخفاض مستكل التركيز عمى إدارة المخاطر .4

 كمف أجؿ تفعيؿ الحككمة في شركات التأميف ال بد مف تشديد الرقابة سكاء مف جانب العمؿ 

التشغيمي أك اإلفصاح كالشفافية، ككجكد قكاعد مدكنة حككمة يمثؿ حاجة ممحة لمشركات لتككف 

، 2دليال استرشاديا ليا في إدارة أعماليا مف خالؿ إرساء قكاعد اإلدارة الرشيدة كالشفافية كالنزاىة

كىناؾ تطمعات لييئة سكؽ رأس الماؿ  باستحداث دليؿ حككمة خاص لشركات التأميف مستقبالن، 

                                                           

 .مرجع سابق.  مف مقابمة مع محمد حجاز1

 .مرجع سابق.  مف مقابمة مع محمد حجاز2
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لكف في الكقت الحاضر نظران لحداثة مفيكـ الحككمة، كعدـ تجذره في مفاىيـ  مجالس إدارة 

الشركات، تسعى الييئة لتطبيؽ مدكنة حككمة الشركات المساىمة العامة كتدرس القكاعد التي ال 

زالت إختيارية كترل ضركرة إلزاميتيا عمى شركات التاميف كتحكليا إلى مف خالؿ تعميمات الييئة 

إلى إلزامية طالما ال تتعارض مع القكانيف، إذ إف المشكمة مع شركات التأميف عدـ التزاميا في 

. 1بعض األنظمة الممزمة بما فييا كفاية رأ س الماؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 2/10/2013. راـ اهلل. رئيس ىيئة سكؽ رأس الماؿ. مف مقابمة مع ماىر المصرم1
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

 

 المقدمة 

 منيج الدراسة 

 مجتمع وعينة الدراسة 

  خصائص وسمات عينة الدراسة

 أداة الدراسة 

  صدق األداة

 ثبات األداة 

  متغيرات الدراسة

 المعالجة اإلحصائية 

  مفتاح تصحيح أداة الدراسة
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المقدمة 
      يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة، كاألفراد مجتمع الدراسة كعينتيا، ككذلؾ أداة الدراسة 

المستخدمة كطرؽ إعدادىا، كصدقيا كثباتيا، كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفان لإلجراءات التي اتبعت 

. لتقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا، كأخيران المعالجات اإلحصائية التي اعتمد عمييا في تحميؿ الدراسة

منيج الدراسة 

      مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كالذم يعرؼ بأنو طريقة 

في البحث تتناكؿ أحداث كظكاىر كممارسات مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي دكف التدخؿ 

، كتيدؼ ىذه الدراسة لتقييـ مدل التزاـ شركات التأميف الفمسطينية 1في مجرياتيا كالتفاعؿ معيا

: المدرجة في تطبيؽ قكاعد الحككمة، كسكؼ تعتمد عمى نكعييف أساسييف مف البيانات ىما

 البيانات الثانوية -1

      لقد قاـ الباحث بمراجعة الكتب كالدكريات كالمنشكرات الخاصة أك المتعمقة بالمكضكع قيد 

الدراسة، كذلؾ األبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة، كأية مراجع أخرل قد 

. يرل الباحث أنيا تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي كذلؾ لبناء اإلطارالنظرم لمدراسة

البيانات األولية  -2

     لمعالجة جكانب المكضكع تـ القياـ بدراسة ميدانية لجمع المعمكمات، مف خالؿ استبانة تـ 

 SPSS إعدادىا ليذا الغرض، كتـ تفريغ البيانات كتحميؿ النتائج باستخداـ البرنامج االحصائي

Statistical Package for Social Science) .)

                                                           

1 http://www.alimam-master.com/showthread.php?t=1371 9:6الساعة . 1/2014-2 تاريخ الزيارة 
. مساءان 

http://www.alimam-master.com/showthread.php?t=1371
http://www.alimam-master.com/showthread.php?t=1371
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مجتمع وعينة الدراسة 

      يتككف مجتمع الدراسة مف رؤساء كأعضاء مجالس اإلدارة كالمدراء العامكف، كالمدراء الماليكف 

كالمدققكف الداخميكف، كأعضاء المجنة التنفيذية المنبثقة عف مجمس اإلدارة لشركات التأميف كالمدرجة 

المجمكعة األىمية لمتأميف، شركة فمسطيف لمتأميف، الشركة العالمية )في بكرصة فمسطيف كىي 

المتحدة لمتأميف، شركة التأميف الكطنية، شركة المشرؽ لمتأميف، شركة ترست لمتأميف، شركة التكافؿ 

 31 إستبانة عمى عينة الدراسة كتـ الحصكؿ عمى 42، كتـ تكزيع عينة حجميا (الفمسطينية لمتأميف

%. 73.8إستبانة بنسبة استراداد 

خصائص وسمات عينة الدراسة 

:      الجداكؿ التالية تبيف خصائص كسمات عينة الدراسة كالتالي

المؤىل العممي  -1

مف العينة درجتيـ العممية أقؿ مف بكالكريس، % 3.2أف   (1)يتضح مف الجدكؿ رقـ

درجتيـ العممية % 6.5درجتيـ العممية ماجستير، ك% 32.3درجتيـ بكالكريس، ك% 58.1ك

مقابؿ  (%3.2)دكتكراة، كىنا نالحظ انخفاض نسبة مف يحممكف درجة عممية أقؿ مف بكالكريس

لمف يحممكف درجة البكالكريس كالماجستير عمى التكالي، كما نالحظ  (%32.3)ك (58.1%)

 %(.3.2)انخفاض نسبة حممة الدكتكراة 
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( 1)جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة بحسب متغير المؤىل العممي

% النسبة المئوية العدد المؤىل العممي  

 58.1 18بكالوريوس 

 32.3 10ماجستير 

 6.5 2دكتوراه 

 3.2 1غير ذلك  

 %100.0 31المجموع 

 

 سنوات الخبرة  -2
 

مف عينة الدراسة بمغ عدد سنكات الخبرات % 6.5أف ما نسبتو  (2)يتضح مف الجدكؿ رقـ

مف عينة الدراسة % 16.1 سنكات، كأف 5العممية ليـ في العمؿ في قطاع التأميف أقؿ مف 

مف عينة الدراسة تتراكح سنكات % 32.3 سنكات، كأف 10- 6تتراكح سنكات  الخبرة لدييـ مف 

مف عينة الدراسة تراكحت سنكات الخبرة % 45.2 سنو، كأف 20- 11خبرتيـ العممية مف 

 . سنة فأكثر في مجاؿ العمؿ20لدييـ 
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( 2)جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة بحسب متغير سنوات الخبرة

% النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة  

 6.5 2 سنوات 5 – 1من 

 16.1 5 سنوات 10 – 5من 

 32.3 10 سنة 20 – 10من 

 45.2 14 سنة 20أكثر من 

 %100.0 31المجموع 

   

 
 

 المركز الوظيفي  -3
 

مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ % 6.4أف ما نسبتو  (3)يتضح مف الجدكؿ رقـ

، "المدير العاـ"مف عينة الدراسة ىـ في منصب % 22.4، كاف ما نسبتو "رئيس مجمس اإلدارة"

مف عينة الدراسة المسمى % 22.4، ك" أعضاء مجمس إدارة" مف عينة الدراسة ىـ % 9.6ك

مدير التدقيؽ " مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ % 22.4، ك"مدير مالي"الكظيفي ليـ 

ىـ % 6.4،  ك"عضك لجنة تنفيذية"  مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ9.6،  ك"الداخمي

 .مستشاركف ماليكف لمشركة
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( 3)جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة بحسب متغير المركز الوظيفي

% النسبة المئوية العدد المركز الوظيفي  

 6.4 2رئيس مجمس اإلدارة 

 22.4 7المدير العام 

 9.6 3عضو مجمس إدارة 

 22.4 7مدير مالي 

 22.4 7مدير التدقيق الداخمي 

 9.6 3عضو لجنة تنفيذية 

 6.4 2مستشار مالي 

 %100.0 31المجموع 

 اسم الشركة  -4

أف عدد اإلستبانات المستردة مف شركات التأميف التي تمثؿ  (4)يتضح مف الجدكؿ رقـ        

عينة الدراسة في كؿ مف شركة المجمكعة األىمية لمتأميف، كشركة التأميف الكطنية، كشركة 

مف مجتمع % 12.8 إستبانات، أم ما نسبتو 4المشرؽ لمتأميف، كشركة ترست لمتأميف، ىك 

، كذلؾ عدد %9.6 إستبانات بكاقع 3العنية، كعدد اإلستبانات مف شركة فمسطيف لمتأميف ىك 

، كشركة %16 أم بنسبة 5اإلستبانات المستردة مف شركة التكافؿ الفمسطينية لمتأميف ىك 

%. 22.4 استبانات أم بنسبة 7العالمية لمتأميف 
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( 4)جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة بحسب متغير اسم الشركة

% النسبة المئوية العدد اسم الشركة  

 12.8 4المجموعة األىمية لمتأمين 

 9.6 3شركة فمسطين لمتأمين 

 22.4 7الشركة العالمية المتحدة لمتأمين 

 12.8 4شركة التأمين الوطنية 

 12.8 4شركة المشرق لمتأمين 

 12.8 4شركة ترست لمتأمين 

 16 5  شركة التكافل الفمسطينية لمتأمين

 %100.0 31المجموع 

 

أداة الدراسة 

      استخدـ الباحث اإلستبانة كأداة مف أدكات جمع البيانات ذات العالقة المباشرة بمكضكع 

محاكر تككنت جميعيا مف  (6)الدراسة، كقد تـ في ضكء أىداؼ الدراسة تقسيـ اإلستبانة عمى 

 فقرة (56)
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: كتـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي مف أجؿ تصحيح كتفسير البيانات كما يمي

صدق األداة 

      لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة قاـ الباحث بعرض األداة بصكرتيا األكلية عمى المشرؼ، 

كمحكميف متخصصيف في ىذا المكضكع ، كقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكميف كقاـ بإجراء 

ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في مقترحاتيـ بعد تسجيميا في نمكذج تـ إعداده، كبذلؾ خرجت اإلستبانة 

(. 1ممحؽ رقـ ). في صكرتيا النيائية

 ثبات األداة 

حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات  (كركنباخ ألفا)تـ استخراج معامؿ ثبات األداة باستخداـ معادلة      

( 3)ممحؽ رقـ . ، كىك معامؿ ثبات عاؿو ك يفي بأغراض ىذه الدراسة(92.13%)

متغيرات الدراسة 

 :تشمؿ ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف المتغيرات كتتمثؿ في المتغيرات التالية 

:  كىي ستة متغيرات: المتغيرات المستقمة. أوالً 

. متغير حقكؽ المساىميف المتكافئة  كالييئة العامة. 1

. متغير أصحاب المصالح. 2

غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة درجة االستجابة 

 1 2 3 4 5درجة االستجابة 

-4.21المتكسط الحسابي 
5.00 

3.41-
4.20 

2.61-
3.40 

1.81-2.60 1.01-1.80 
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. متغير مجمس اإلدارة. 3

. متغير المجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة. 4

. متغير التدقيؽ كالراقبة الداخمية. 5

. متغير االفصاح كالشفافية.6

تقييـ الكضع الراىف لمحككمة كمتطمبات : كىك متغير كاحد تمثؿ في :المتغيرات التابعة. ثانياً 
. التحديث في شركات التأميف الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارة العميا

المعالجة اإلحصائية 
، (SPSS)مف أجؿ معالجة البيانات تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية 

: كذلؾ باستخداـ المعالجات االحصائية التالية

المتكسطات الحسابية، ك النسب المئكية 

 (.ONE-WAY-ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم 

. (كركنباخ ألفا)معادلة 

مفتاح تصحيح األداة  

     تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي مف أجؿ تصحيح كتفسير البيانات كما يمي 

. درجة االستجابة رتبة درجة االستجابة : (5)جدول رقم 

غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة درجة االستجابة 

 1 2 3 4 5درجة االستجابة 

-4.21المتكسط الحسابي 
5.00 

3.41-
4.20 

2.61-
3.40 

1.81-2.60 1.01-1.80 
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 الفصل الرابع

تحميل نتائج الدراسة ومناقشتيا 

 فحص فرضيات الدراسة ومناقشتيا
 
 



153 

 

نتائج الدراسة 

      ستتـ في ىذا القسـ مناقشة نتائج البحث كذلؾ باإلجابة عمى أسئمة الدراسة كفرضياتيا مف 

خالؿ تحميؿ االستبانة كمقارنة نتائج تحمييا في البيانات الكاردة في التقارير السنكية لشركات التأميف 

: كالتقارير الصادرة عف الييئات الرقابية كذلؾ عمى النحك اآلتي

اإلجابة عمى فرضيات الدراسة : أوالً 

      تتككف ىذه الدراسة مف سبعة فرضيات سيتـ اإلجابة عمييا مف خالؿ استخراج المتكسطات 

 :الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة في أداة الدراسة كقد تـ اعتماد المفتاح التالي 

المتكسط 
الحسابي 

4.21-
5.00 

3.41-4.20 2.61-3.40 1.81-2.60 1.01-1.80 

منخفضة منخفضة جدان متكسطة مرتفعة مرتفعة جدان الدرجة 

 

: كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ

 تمتـز شركات التأميف الفمسطينية بضماف حقكؽ المساىميف المتعمقة بالييئة العامة : الفرضية األولى
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 ( 6 )جدول رقم 

متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال حقوق المساىمين المتكافئة والييئة العامة 

االنحراف نص الفقرة الرقم 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

الدرجة 

يستطيع المساىمكف الحصكؿ عمى معمكمات ذات عالقة كبكقت  1
. مناسب كبدكف تكاليؼ

متكسطة  3.2581 1.06357

يتـ تكصيؿ دعكات اجتماعات الييئة لجميع المساىميف بالكقت  2
. المناسب

متكسطة  3.3226 1.07663

مرتفعة  3.8387 1.03591. يزكد المساىميف بنسخة مف جدكؿ اجتماعات الييئة العامة 3

يعطى المساىميف الكقت الكافي لألسئمة كاالقتراحات في  4
. االجتماع

مرتفعة  3.7097 1.10132

 االستراتيجية القرارات اتخاذ في المشاركة يستطيع المساىميف  5
. العامة الييئة مف خالؿ

مرتفعة  3.6774 1.19407

يعطى الحؽ لصغار المساىميف المشاركة الفعالة في اجتماع  6
. الييئة العامة

مرتفعة  3.9677 1.11007

فأقؿ مف األسيـ % 10يحؽ لصغار المساىميف الذيف يممككف  7
 .مف ادراج بند عمى جدكؿ أعماؿ االجتماع

مرتفعة  3.8387 1.23741

يمكف لممساىـ أف يككؿ شخصا آخر لالشتراؾ في اجتماعات  8
. الييئة العامة

مرتفعة  4.0000 0.81650

يسمح لممساىـ التصكيت بكسائؿ االتصاؿ الحديثة كالبريد  9
. اإللكتركني أك الفاكس

متكسطة  3.0000 1.26491

مرتفعة   3.6703  0.82974الدرجة الكمية  10
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أف ترتيب الفقرات تنازليان حسب درجة المتكسط الحسابي كما  (6)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 
: يمي

يمكف لممساىـ أف يككؿ شخصا آخر لالشتراؾ في اجتماعات الييئة "الفقرة الثامنة التي تنص عمى 

، كىذه القيمة لإلنحراؼ المعيارم تبيف (مرتفعة)كدرجتيا  (0.81650)كانحرافيا المعيارم " العامة

أف درجة التباعد بيف اجابات أفراد العينة كاف قميالن، أم أف غالبية أفراد العينة يؤكدكف عمى صدؽ 

 .ىذه الفقرة كمكافقتيـ عمييا، كمف ىنا جاءت درجتيا المرتفعة

يعطى الحؽ لصغار المساىميف المشاركة الفعالة في اجتماع "ثـ الفقرة السادسة التي تنص عمى 

( 1.11007)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " الييئة العامة

بالرغـ مف أف درجة ىذه الفقرة كانت مرتفعة أم أف متكسط أفراد العينة أفاد قبكليا بدرجة كبيرة، إال 

أف اإلنحراؼ المعيارم ليا يبيف أف ىناؾ تباينان كاضحان في اإلجابات عمييا، حيث كاف ىناؾ مف 

. يعارضيا كىناؾ مف يكافؽ عمييا إال أف الغالبية كافقكا عمييا

فأقؿ مف األسيـ % 10يحؽ لصغار المساىميف الذيف يممككف "ثـ الفقرة السابعة التي تنص عمى 

، ك اإلنحراؼ المعيارم (مرتفعة)كدرجتيا " مف ادراج بند عمى جدكؿ أعماؿ االجتماع

، يشير اإلنحراؼ المعيارم إلى أف التبايف بيف اجابات أفراد العينة كاف قميالن، مما (0.93441)

. يشير إلى مكافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة كبدرجة كبيرة

يعطى المساىميف الكقت الكافي لألسئمة كاإلقتراحات في "ثـ الفقرة الرابعة التي تنص عمى 

حيث يبيف االنحراؼ المعيارم إلى كجكد تبايف  (1.10132)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " االجتماع

كاضح في اإلجابات عمى ىذه الفقرة أم أف عدد مف افراد العينة ال يكافؽ عمييا، بينما كانت النسبة 

. األكبر منيـ مكافقة عمييا 
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 االستراتيجية القرارات اتخاذ في المشاركة يستطيع المساىميف "ثـ الفقرة الخامسة التي تنص عمى 

يظير االنحراؼ إلى كجكد تبايف  (1.19407)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " العامة الييئة مف خالؿ

كبير بيف االجابات كانقساـ كاضح في آراء أفراد العينة حكؿ ىذه الفقرة، كلكف بالرغـ مف ذلؾ فقد 

. كاف المعظـ مكافقان عمى صدؽ ىذه الفقرة

يسمح لممساىـ التصكيت بكسائؿ االتصاؿ الحديثة كالبريد "ثـ الفقرة التاسعة التي تنص عمى 

يشير االنحراؼ المعيارم إلى  (1.26491)كانحرافيا  (متكسطة)كدرجتيا " اإللكتركني أك الفاكس

لى كجكد تبايف متكسط في اآلراء حكؿ المكافقة عمى ىذه الفقرة  انقساـ أفراد العينة في اآلراء كا 

. كحصكليا عمى متكسط حسابي ضمف حدكد الدرجة المتكسطة

يتـ تكصيؿ دعكات اجتماعات الييئة لجميع المساىميف بالكقت "ثـ الفقرة الثانية التي تنص عمى 

ك االنحراؼ يبيف كجكد تبايف أيضان في آراء  (1.07663)كانحرافيا  (متكسطة)كدرجتيا " المناسب

. العينة بيف المكافؽ كالمعارض ليذه الفقرة، كالتي أعطت ىذه الفقرة درجة متكسطة

يستطيع المساىميف الحصكؿ عمى معمكمات ذات عالقة كبكقت "ثـ الفقرة االكلى التي تنص عمى 

قيمة االنحراؼ تبيف كجكد  (1.06357)كانحرافيا  (متكسطة)كدرجتيا "  مناسب كبدكف تكاليؼ

. انقساـ في اآلراء كتبايف كاضح بيف المكافقة كالمعارضة ليذه الفقرة 

تمتزم شركات التأمين الفمسطينية بضمان حقوق المساىمين المتعمقة " نتيجة الفرضية األولى

" بالييئة العامة بدرجة مرتفعة
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تمتـز شركات التأميف الفمسطينية بضماف تحديد أدكار أصحاب المصالح ذات : الفرضية الثانية
. العالقة كضماف حقكقيـ

( 7 )جدول رقم 

متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال أصحاب المصالح 

االنحراف نص الفقرة الرقم 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

الدرجة 

ليـ  المحددة المصالح أصحاب حقكؽ الشركة إدارة تحتـر 1
 .كالقكانيف المكائح بمكجب

متكسطة  3.1290 1.25809

تحرص إدارة الشركة عمى حؽ أصحاب المصالح بالحصكؿ  2
عمى معمكمات ىامة كمالئمة كذات عالقة ككافية كمكثكؽ بيا 

. عمى اسس منتظمة دكرية كفي الكقت المناسب

متكسطة  3.2903 1.07062

تعمؿ إدارة الشركة عمى تطكير آليات مشاركة أصحاب المصالح  3
. في تقييـ أداء الشركة

مرتفعة  3.8065 1.35202

 بيـ في حاؿ تمحؽ أضرار أية عف بتعكيضيـ الشركة إدارة تكفؿ 4
.  حقكقيـ انتياؾ

مرتفعة  3.9032 0.94357

تكفؿ إدارة الشركة بكضع نظـ كلكائح تكظيؼ عادلة كمكضكعية  5
. في تعييف المكظفيف كترقيتيـ

مرتفعة  3.5161 1.09151

تكفؿ إدارة الشركة حرية االتصاؿ بيف أصحاب المصالح  6
. كمجمس اإلدارة لمتعبير عف أرائيـ في تصرفات مجمس اإلدارة

مرتفعة  3.4516 0.92516

مرتفعة  3.5161  0.83926الدرجة الكمية  7

: أف ترتيب الفقرات تنازليان حسب أعمى متكسطات حسابية ىك (7) نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 بيـ في حاؿ تمحؽ أضرار أية عف بتعكيضيـ الشركة إدارة تكفؿ"الفقرة الرابعة التي تنص عمى 

يشير االنحراؼ المعيارم إلى عدـ  (0.94357)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا ."  حقكقيـ انتياؾ
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كجكد تبايف كبير في اجابات أفراد العينة أم أف كؿ أفراد العينة تقريبان كانكا مكافقيف عمى ىذه 

. الفقرة

تعمؿ إدارة الشركة عمى تطكير آليات مشاركة أصحاب المصالح "ثـ الفقرة الثالثة التي تنص عمى 

يشير االنحراؼ المعيارم إلى أف  (1.35202)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " في تقييـ أداء الشركة

ىناؾ تباينان كبيران في اآلراء بيف المكافقة كالمعارضة ليذه الفقرة بيف أفراد العينة كلكف درجة المكافقة 

. كانت غالبة كأعمى مف قيـ الرفض

تكفؿ إدارة الشركة بكضع نظـ كلكائح تكظيؼ عادلة كمكضكعية "ثـ الفقرة الخامسة التي تنص عمى 

كىذا االنحراؼ يشير إلى  (1.09151)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " في تعييف المكظفيف كترقيتيـ

تبايف متكسط الدرجة بيف آراء العينة عمى ىذه الفقرة، كلكف أيضان كانت نسبة المكافقة أعمى مف 

. نسبة الرفض

تكفؿ إدارة الشركة حرية االتصاؿ بيف أصحاب المصالح "ثـ الفقرة السادسة التي تنص عمى 

كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " كمجمس اإلدارة لمتعبير عف أرائيـ في تصرفات مجمس اإلدارة

كقيمة ىذا االنحراؼ يشير إلى عدـ كجكد تبايف كبير بيف االجابات أم أف الغالبية  (0.92516)

. العظمى مف أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

تحرص إدارة الشركة عمى حؽ أصحاب المصالح بالحصكؿ عمى "ثـ الفقرة الثانية التي تنص عمى 

معمكمات ىامة كمالئمة كذات عالقة ككافية كمكثكؽ بيا عمى اسس منتظمة دكرية كفي الكقت 

كقيمة االنحراؼ تبيف كجكد تبايف كبير في  (1.07062)كانحرافيا  (متكسطة)كدرجتيا " المناسب
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االجابات بيف المكافقة كالرفض عمى الفقرة كقد كانت نسبة كال الفريقيف متقاربة لذلؾ كانت نتيجة 

. المتكسط الحسابي ليا متكسطة بيف المكافقة كالرفض

 ليـ بمكجب المحددة المصالح أصحاب حقكؽ الشركة إدارة تحتـر"ثـ الفقرة األكلى التي تنص عمى 

كىذا يشير إلى درجة اختالؼ كبيرة  (1.25809)كانحرافيا  (متكسطة) كدرجتيا "كالقكانيف المكائح

كتبايف كبيرة بيف أفراد العينة بيف المكافقة ك الرفض مما أكجد تقاربان في نسبة المكافقيف ك نسبة 

. المعارضيف فكانت النتيجة متكسطة بيف المكافقة كالرفض

تمتزم شركات التأمين الفمسطينية بضمان تحديد أدوار أصحاب المصالح " نتيجة الفرضية الثانية 

". ذات العالقة وضمان حقوقيم بدرجة مرتفعة
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تمتـز شركات التأميف الفمسطينية  بتحديد كاضح لييكمية مجمس اإلدارة كاألدكار : الفرضية الثالثة
. المنكطة بو، كضماف كجكد إدارة فعالة لممخاطر

 ( 8 )جدول رقم 
متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال مجمس اإلدارة 

الرقم 
نص الفقرة 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

الدرجة 

متكسطة  3.1935 1.27591. ال يشغؿ رئيس مجمس اإلدارة منصب المدير العاـ في الشركة 1

مرتفعة  3.5161 1.15097. يكجد عضك إدارة مستقؿ غير شريؾ 2

يكجد ممثؿ في مجمس إدارة الشركة عف صغار المساىميف ممف  3
. مف األسيـ% 10يممككف  أقؿ 

متكسطة  3.1613 1.31901

يشارؾ أعضاء مجمس اإلدارة المقيميف خارج فمسطيف بشكؿ  4
. فٌعاؿ في اجتماعات  مجمس اإلدارة

متكسطة  3.0968 1.19317

مرتفعة  3.7097 1.10132. يمتـز مجمس اإلدارة بالعضكية لثالث دكرات فقط 5

يجتمع مجمس اإلدارة عدة اجتماعات ال يقؿ عف اربع مرات  6
. خالؿ السنة

مرتفعة  3.7742 1.05545

مرتفعة  3.7097 0.97275. لدل أعضاء مجمس اإلدارة خطة إلدارة المخاطر عف الشركة 7

 أية عف بعيدان  أعماليا ممارسة في تمتـز إدارة الشركة 8

. الشركات مصالح مع مصالحيـ فييا تتضارب تصرفات

مرتفعة  3.8065 1.07763

ال يكجد ألم مف أعضاء مجمس اإلدارة أك الشركاء الرئيسييف  9
. عمؿ مستقؿ مشابو لمجاؿ عمؿ الشركة

مرتفعة  3.6774 1.27507

 المساىميف قبؿ مف لممساءلة اإلدارة يخضع مجمس 10

 .العامة الييئة اجتماعات في

مرتفعة  3.5161 1.06053

مرتفعة  3.5161  0.83869الدرجة الكمية  11

: أف ترتيب الفقرات تنازليان حسب المتكسط الحسابي ىك  (8) نالحظ مف الجدكؿ رقـ 
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 أية تصرفات عف بعيدان  أعماليا ممارسة في تمتـز إدارة الشركة"الفقرة الثامنة التي تنص عمى 

، كيشير (1.07763)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " الشركات مصالح مع مصالحيـ فييا تتضارب

االنحراؼ إلى تبايف في اجابات أفراد العينة بيف المكافقيف كالمعارضيف، كلكف نسبة المكافقة كانت 

. أعمى مف نسبة المعارضيف

يجتمع مجمس اإلدارة عدد اجتماعات ال يقؿ عف اربع مرات "ثـ الفقرة السادسة التي تنص عمى 

كتشير قيمة االنحراؼ المعيارم إلى كجكد  (1.05545)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " خالؿ السنة

تبايف بيف إجابات أفراد العينة بيف المكافقة كالرفض كلكف نسبة المكافقيف كانت أعمى مف نسبة 

. المعارضيف

" لدل أعضاء مجمس اإلدارة خطة إلدارة المخاطر عف الشركة"ثـ الفقرة السابعة التي تنص عمى 

كيشير االنحراؼ المعيارم إلى أف نسبة التبايف في  (0.97275)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا 

. اجابات أفراد العينة كانت قميمة مما يشير إلى مكافقة غالبية أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

كدرجتيا " يمتـز مجمس اإلدارة بالعضكية لثالث دكرات فقط"ثـ الفقرة الخامسة التي تنص عمى 

، كيشير االنحراؼ المعيارم كجكد إلى تبايف مالحظ في آراء أفراد (1.101)كانحرافيا  (مرتفعة)

. العينة بيف المكافقة كالمعارضة كلكف نسبة المكافقة كانت أعمى مف المعارضة

ال يكجد ألم مف أعضاء مجمس اإلدارة أك الشركاء الرئيسييف "ثـ الفقرة التاسعة التي تنص عمى 

كيشير  (1.27507)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " عمؿ مستقؿ مشابو لمجاؿ عمؿ الشركة

االنحراؼ المعيارم إلى كجكد تبايف كبير في االجابات بيف المكافؽ ك المعارض، كلكف النسبة 

. العالية مف االجابات كانت مكافقة عمى الفقرة
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 المساىميف في قبؿ مف لممساءلة اإلدارة يخضع مجمس"ثـ الفقرة العاشرة التي تنص عمى 

يشير االنحراؼ إلى كجكد  (1.06053)كانحرافيا  (مرتفعة) كدرجتيا  "العامة الييئة اجتماعات

تبايف متكسط في الفركؽ بيف إجابات أفراد العينة كلكف النسبة األعمى مف اإلجابات كانت مكافقة 

. عمى الفقرة

 (متكسطة)كدرجتيا ." يكجد عضك إدارة مستقؿ غير شريؾ"ثـ الفقرة الثانية التي تنص عمى 

يشير االنحراؼ إلى كجكد تبايف عاؿو بيف االجابات بيف المكافقة كالمعارضة  (1.15097)كانحرافيا 

عمى الفقرة مما جعؿ النسبة متقاربة ككانت متكسطة بيف المكافقة كالمعارضة، معنى ذلؾ أنو ال 

يكجد عضك مستقؿ في جميع شركات التأميف بحسب االستبياف، لكف بمراجعة الييكؿ اإلدارم 

جراء المقابالت مع خبراء في حككمة الشركات كمطمعيف  لشركات التأميف في التقارير السنكية كا 

ال يكجد عضك مستقؿ في أم مف شركات التأميف " عمى ىيكمية شركات التأميف كانت اإلجابة أنو 

. 1"المدرجة

" ال يشغؿ رئيس مجمس اإلدارة منصب المدير العاـ في الشركة"ثـ الفقرة األكلى التي تنص عمى 

يكجد تبايف عاؿو جدان بيف االجابات بيف المكافقة  (1.27591.)كانحرافيا  (متكسطو)كدرجتيا 

. كالمعارضة عمى الفقرة مما جعؿ النسبة متقاربة ككانت متكسطة بيف المكافقة كالمعارضة

يكجد ممثؿ في مجمس إدارة الشركة عف صغار المساىميف ممف "ثـ الفقرة الثالثة التي تنص عمى 

يكجد تبايف عاؿو جدان  (1.31901)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " مف األسيـ% 10يممككف  أقؿ 

                                                           

 .2/10/2013 ىشاـ عكرتاني، معيد الحككمة الفمسطيني، نابمس، 1
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بيف االجابات بيف المكافقة كالمعارضة عمى الفقرة مما جعؿ النسبة متقاربة ككانت متكسطة بيف 

. المكافقة كالمعارضة

تمتزم شركات التأمين الفمسطينية بتحديد واضح لييكمية مجمس اإلدارة : نتيجة الفرضية الثالثة

. واألدوار المناطة بو، وضمان وجود إدارة فعالو لممخاطر بدرجة مرتفعة

: يمتـز مجمس إدارة شركات التاميف الفمسطينية بتشكيؿ لجاف متخصصة كىي: الفرضيو الرابعة

. لجنة تدقيؽ، حككمة، مكافآت، ادارة مخاطر

 ( 9 )جدول رقم 
متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة 

الرقم 
نص الفقرة 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

الدرجة 

متكسطة  3.2258 1.08657. تكجد لجنة تدقيؽ منبثقة عف مجمس اإلدارة 1

مرتفعة  3.4194 1.08855 .يكجد لجنة حككمة منبثقو عف مجمس اإلدارة 2

متكسطة  3.1935 1.10813. تكجد لجنة مكافآت منبثقة عف مجمس اإلدارة 3

 مرتفعة 4.0000 0.68313 تكجد لجنة إدارة المخاطر منبثقة عف مجمس اإلدارة 4

 التنفيذييف،تتشكؿ لجنة التدقيؽ مف أعضاء مجمس اإلدارة غير  5
. ال يقؿ عددىـ عف ثالثة عمى أف يككف رئيسيا عضكان مستقالن 

مرتفعة  4.0323 0.60464

تشمؿ لجنة الحككمة في عضكيتيا مف رئيس مجمس اإلدارة  6
. أك المستقميف/ كاثنيف مف األعضاء غير التنفيذيف ك

مرتفعة  4.1935 0.74919

تشمؿ لجنة المكافآت  كلجنة إدارة المخاطر في عضكيتيا عمى  7
عضكان كاحدان عمى األقؿ مف األعضاء المستقميف، كاآلخريف مف 

 .أعضاء  مجمس اإلدارة غير التنفيذييف

مرتفعة  4.0645 0.67997
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مرتفعة جدان  4.2581 0.51431. تجتمع ىذه المجاف مرة كاحدة عمى االقؿ خالؿ السنة 8

مرتفعة  3.9032 0.74632. يأخذ مجمس اإلدارة بالتكصيات التي تتخذىا ىذه المجاف 9

 مرتفعة 3.9355 0.62905الدرجة الكمية  10

: أف ترتيب الفقرات تنازليان حسب المتكسط الحسابي ىك (9)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

كدرجتيا " تجتمع ىذه المجاف مرة كاحدة عمى االقؿ خالؿ السنة"الفقرة الثامنة التي تنص عمى 

يالحظ أف قيمة االنحراؼ تقترب كثيران مف الصؼ مما يدؿ  (0.51431)كانحرافيا  (مرتفعة جدان )

إلى عدـ كجكد تبايف يذكر في اجابات أفراد العينة أم اف الغالبية العظمى مف أفراد العينة كانكا 

. مكافقيف عمى الفقرة

تشمؿ لجنة الحككمة في عضكيتيا مف رئيس مجمس اإلدارة "ثـ الفقرة السادسة التي تنص عمى 

( 0.74919)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " أك المستقميف/ كاثنيف مف األعضاء غير التنفيذيف ك

االنحراؼ يشير إلى عدـ كجكد تبايف ميـ في اجابات أفراد العينة بيف المكافقة كالمعارضة أم أف 

. نسبة غالبية أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

تشمؿ لجنة المكافآت  كلجنة إدارة المخاطر في عضكيتيا عمى "ثـ الفقرة السابعة التي تنص عمى 

عضك كاحد عمى األقؿ مف األعضاء المستقميف، كاآلخركف مف أعضاء  مجمس اإلدارة غير 

ال يكجد تبايف يذكر في االجابات بيف مكافؽ  (0.67997)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " التنفيذيف

. كمعارض كغالبية أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

تتشكؿ لجنة التدقيؽ مف أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيف، "ثـ الفقرة الخامسة التي تنص عمى 

كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " ال يقؿ عددىـ عف ثالثة عمى أف يككف رئيسيا عضكان مستقالن 
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ال يكجد تبايف يذكر في االجابات بيف مكافؽ كمعارض كغالبية أفراد العينة كانكا  (0.60464)

. مكافقيف عمى ىذه الفقرة

كدرجتيا " تكجد لجنة إدارة المخاطر منبثقة عف مجمس اإلدارة"ثـ الفقرة الرابعة التي تنص عمى 

ال يكجد تبايف يذكر في االجابات بيف مكافؽ كمعارض كغالبية  (0.68313)كانحرافيا  (مرتفعة)

. أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

كدرجتيا " يأخذ مجمس اإلدارة بالتكصيات التي تتخذىا ىذه المجاف"ثـ الفقرة التاسعة التي تنص عمى 

يكجد تبايف ضعيؼ في االجابات بيف مكافؽ كمعارض كلكف  (0.74632)مرتفعة، كانحرافيا 

. غالبية أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

 (مرتفعة)كدرجتيا ." يكجد لجنة حككمة منبثقو عف مجمس اإلدارة"ثـ الفقرة الثانية التي تنص عمى 

يكجد تبايف كاضح في االجابات بيف المكافؽ كالمعارض كلكف النسبة  (1.08855)كانحرافيا 

. األعمى كانت لممكافقيف عمى الفقرة

 (متكسطة)كدرجتيا " تكجد لجنة تدقيؽ منبثقة عف مجمس اإلدارة"الفقرة الثالثة التي تنص عمى 

يكجد تبايف كاضح في االجابات كانقساـ بيف المكافقيف كالمعارضيف مما  (1.08657)كانحرافيا 

. جعؿ النسبة متكسطة بيف مكافؽ كمعارض

 (متكسطة)كدرجتيا " تكجد لجنة مكافآت منبثقة عف مجمس اإلدارة"الفقرة األكلى التي تنص عمى 

يكجد تباني كاضح في االجابات كانقساـ بيف المكافقيف ك المعارضيف مما  (1.10813)كانحرافيا 

. جعؿ النسبة متكسطة بيف مكافؽ كمعارض

يمتزم مجمس إدارة شركات التامين الفمسطينية بتشكيل لجان متخصصة : نتيجة الفرضية الرابعة 

. لجنة تدقيق ، حوكمة ، مكافآت ، ادارة مخاطر بدرجة مرتفعة: وىي



166 

 

تمتـز شركات التأميف الفمسطينية بأنظمة تدقيؽ مستقمة كفٌعالة تحقؽ مبدأ : الفرضية الخامسة
. االمتثاؿ

( 10)جدول رقم 
متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال التدقيق و الرقابة الداخمية 

الرقم 
نص الفقرة 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

الدرجة 

مرتفعة  3.9677 0.75206. الداخمية  داخؿ الشركة لمرقابة كفعاؿ كؼء نظاـ يكجد 1

مرتفعة  3.9677 0.87498. يكجد مدقؽ داخمي كاحد عمى االقؿ في الشركة 2

يعمؿ قسـ التدقيؽ الداخمي عمى تطكير نظاـ الرقابة الداخمية  3
. بشكؿ مستمر

مرتفعة  4.1290 0.71842

تنشر تقارير المدقؽ الداخمي في التقرير السنكم كالمكقع  4
. االلكتركني لمشركة

مرتفعة  3.9032 0.78972

مرتفعة  3.8387 0.82044. يكجد فصؿ بيف الميماـ الرئيسية في الشركة 5

مرتفعة  3.7097 0.78288. يكجد تحديد كاضح لمصالحيات كالمسؤكليات 6

. يتـ تكثيؽ اجراءات التدقيؽ كالرقابة بشكؿ منتظـ 7

 

مرتفعة  3.8065 0.70329

 مرتفعة 3.9032  0.44628الدرجة الكمية  8

: أف ترتيب الفقرات تنازليان حسب أعمى متكسطات حسابية ىك (10)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

يعمؿ قسـ التدقيؽ الداخمي عمى تطكير نظاـ الرقابة الداخمية بشكؿ "الفقرة الثالثة التي تنص عمى 

كىك يشير إلى عدـ كجكد فركؽ تذكر بيف نسبة  (0.71842)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " مستمر

. المعارضيف ك المكافقيف كاف النسبة االعمى ىي لممكافقيف عمى ىذه الفقرة
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كدرجتيا " الداخمية  داخؿ الشركة لمرقابة كفعاؿ كؼء نظاـ يكجد"ثـ الفقرة األكلى التي تنص عمى 

كىك يشير إلى عدـ كجكد فركؽ تذكر بيف نسبة المعارضيف ك  (0.75206)كمتكسطيا  (مرتفعة)

. المكافقيف كاف النسبة االعمى ىي لممكافقيف عمى ىذه الفقرة

 (مرتفعة)كدرجتيا " يكجد مدقؽ داخمي كاحد عمى االقؿ في الشركة"ثـ الفقرة الثانية التي تنص عمى 

كىك يشير إلى عدـ كجكد فركؽ تذكر بيف نسبة المعارضيف كالمكافقيف كاف  (0.87498)كانحرافيا 

. النسبة االعمى ىي لممكافقيف عمى ىذه الفقرة

تنشر تقارير المدقؽ الداخمي في التقرير السنكم كالمكقع "ثـ الفقرة الرابعة التي تنص عمى 

كىك يشير إلى عدـ كجكد فركؽ  (0.78972)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " االلكتركني لمشركة

. تذكر بيف نسبة المعارضيف ك المكافقيف كاف النسبة األعمى ىي لممكافقيف عمى ىذه الفقرة

 (مرتفعة)كدرجتيا " يكجد فصؿ بيف المياـ الرئيسية في الشركة"ثـ الفقرة الخامسة التي تنص عمى 

كىك يشير إلى عدـ كجكد فركؽ تذكر بيف نسبة المعارضيف ك المكافقيف  (0.82044)كانحرافيا 

. كاف النسبة االعمى ىي لممكافقيف عمى ىذه الفقرة

كدرجتيا " يتـ تكثيؽ اجراءات التدقيؽ كالرقابة بشكؿ منتظـ"ثـ الفقرة السابعة التي تنص عمى 

كىك يشير إلى عدـ كجكد فركؽ تذكر بيف نسبة المعارضيف  (0.70329)كانحرافيا  (مرتفعة)

. كالمكافقيف كاف النسبة األعمى ىي لممكافقيف عمى ىذه الفقرة

 (مرتفعة)كدرجتيا " يكجد تحديد كاضح لمصالحيات كالمسؤكليات"ثـ الفقرة السادسة التي تنص عمى 

كىك يشير إلى عدـ كجكد فركؽ تذكر بيف نسبة المعارضيف كالمكافقيف كاف  (0.78288)كانحرافيا 

. النسبة األعمى ىي لممكافقيف عمى ىذه الفقرة
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تمتزم شركات التأمين الفمسطينية بأنظمة تدقيق مستقمة وفّعالة تحقق : نتيجة الفرضية السادسة 
. مبدأ االمتثال بدرجة مرتفعة

تمتـز شركات التأميف الفمسطينية بمبدأ اإلفصاح كالشفافية عف جميع البيانات : الفرضية الخامسة
. كالمعمكمات

 ( 11 )جدول رقم 
متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال اإلفصاح و الشفافية 

الرقم 
نص الفقرة 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

الدرجة 

خططيا  عف كشفافة كافية معمكمات تقـك الشركة بتكفير 1
. المستقبمية

مرتفعة  3.6129 0.80322

مرتفعة  3.8710 0.76341. المخاطر عف إدارة كافية معمكمات تقـك الشركة بتكفير 2
 كفقان  مدققة لمشركة سنكية مالية بيانات تمتـز الشركة بنشر 3

. الدكلية كالتدقيؽ اإلبالغ لمعايير
 مرتفعة 3.7097 0.73908

تشكيمة  عف كشفافة كافية معمكمات بتكفير تقـك الشركة 4
. اإلدارة كمدل استقالليـ مجمس أعضاء كمؤىالت

 مرتفعة 3.7742 0.76200

تشكيمة  عف كشفافة كافية معمكمات بتكفير تقـك الشركة 5
. كمؤىالت المديريف التنفيذييف، كمدل استقالليـ

 مرتفعة 3.9355 0.77182

 مرتفعة 3.9355 0.72735. االفصاح عف مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة 6
 مرتفعة 4.0000 0.73030. االفصاح عف مكافآت  كركاتب كمزايا المديريف التنفيذيف 7
 مرتفعةجدان  4.2258 0.76200. يكجد لمشركة مكقع إلكتركني كتقـك بتحديثو بشكؿ دكرم 8
يكجد إفصاح خاص بتطبيؽ قكاعد حككمة الشركات يكضح  9

. مدل االلتزاـ اك عدـ االلتزاـ بقكاعد الحككمة
 مرتفعة 4.0000 1.06458

يتـ االفصاح عف القرارات الجكىرية التي صدرت خالؿ  10
. السنة في الشركة

 مرتفعة 4.0323 0.83602

 مرتفعة 4.0645 0.81386. يتـ االفصاح عف ممكية اسيـ كبار المساىميف 11
 مرتفعة 3.9238  0.43919الدرجة الكمية  
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: أف الفقرات التي حصمت أعمى متكسطات حسابية ىي (11)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 (مرتفعة جدان )كدرجتيا " يكجد لمشركة مكقع إلكتركني كتقـك بتحديثو بشكؿ دكرم"الفقرة الثامنة 

كىك يشير إلى عدـ كجكد تبايف يذكر بيف االجابات ألفراد العينة كأف غالبية  (0.76200)كانحرافيا 

. أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " يتـ االفصاح عف ممكية اسيـ كبار المساىميف"ثـ الفقرة الحادية عشرة 

كىك يشير إلى عدـ كجكد تبايف يذكر بيف االجابات ألفراد العينة كأف غالبية أفراد  (0.81386)

. العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

" يتـ االفصاح عف القرارات الجكىرية التي صدرت خالؿ السنة في الشركة"ثـ الفقرة العاشرة 

كىك يشير إلى عدـ كجكد تبايف يذكر بيف االجابات  (0.83602)، كانحرافيا (مرتفعة)كدرجتيا 

. ألفراد العينة كأف غالبية أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

يكجد إفصاح خاص بتطبيؽ قكاعد حككمة الشركات يكضح مدل االلتزاـ اك عدـ "ثـ الفقرة التاسعة 

كىك يشير إلى كجكد تبايف  (1.06458)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " االلتزاـ بقكاعد الحككمة

كاضح في االجابات بيف المكافقيف كالمعارضيف كلكف النسبة االعمى مف االجابات كانت مكافقة 

. عمى ىذه الفقرة

 (مرتفعة)كدرجتيا " االفصاح عف مكافآت  كركاتب كمزايا المديريف التنفيذيف"ثـ الفقرة السابعة 

كىك يشير إلى عدـ كجكد تبايف يذكر بيف االجابات ألفراد العينة كأف غالبية  (0.73030)كانحرافيا 

. أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة
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كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " االفصاح عف مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة"ثـ الفقرة السادسة 

كىك يشير إلى عدـ كجكد تبايف يذكر بيف االجابات ألفراد العينة كأف غالبية أفراد  (0.72735)

. العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

تشكيمة كمؤىالت المديريف  عف كشفافة كافية معمكمات بتكفير تقـك الشركة"ثـ الفقرة الخامسة 

كىك يشير إلى عدـ كجكد  (0.77182)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " التنفيذييف، كمدل استقالليـ

. تبايف يذكر بيف االجابات ألفراد العينة كأف غالبية أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

 (مرتفعة)كدرجتيا ." المخاطر عف إدارة كافية معمكمات تقـك الشركة بتكفير"ثـ الفقرة الثانية 

كىك يشير إلى عدـ كجكد تبايف يذكر بيف االجابات ألفراد العينة كأف غالبية  (0.76341)كانحرافيا 

. أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

 مجمس أعضاء تشكيمة كمؤىالت عف كشفافة كافية معمكمات بتكفير تقـك الشركة"ثـ الفقرة الرابعة 

كىك يشير إلى عدـ كجكد تبايف  (0.76200)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " اإلدارة كمدل استقالليـ

. يذكر بيف االجابات ألفراد العينة كأف غالبية أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

 كالتدقيؽ اإلبالغ لمعايير كفقان  مدققة لمشركة سنكية مالية بيانات تمتـز الشركة بنشر" ثـ الفقرة الثالثة

كىك يشير إلى عدـ كجكد تبايف يذكر بيف  (0.73908)كانحرافيا  (مرتفعة)كدرجتيا " الدكلية

. االجابات ألفراد العينة كأف غالبية أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

 (مرتفعة)كدرجتيا " خططيا المستقبمية عف كشفافة كافية معمكمات تقـك الشركة بتكفير"الفقرة األكلى 

كىك يشير إلى عدـ كجكد تبايف يذكر بيف االجابات ألفراد العينة كأف غالبية  (0.80322)كانحرافيا 

. أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى ىذه الفقرة

تمتزم شركات التأمين الفمسطينية بمبدأ اإلفصاح والشفافية عن جميع : نتيجة الفرضية السابعة

. البيانات والمعمومات بدرجة مرتفعة 
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 فحص فرضيات الدراسة: ثانياً 

فحص الفرضية األولى 

في  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )وتنص عمى 

تقييم الوضع الراىن ومتطمبات التحديث في شركات التأمين الفمسطينية من وجية نظر اإلدارة 

  (العميا تعزى لمتغير المؤىل العممي

  ( 12 )جدول رقم 

لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير  (One Way ANOVA)نتائج اختبار
المؤىل العممي 

قيمة داخل المجموعات بين المجموعات المجاالت 
F 

مستوى 
الداللة  مجموع 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مجال حقوق 
المساىمين 

1.545 3 .515 17.921 27 .664 .776 .518 

 372. 1.086 539. 27 14.552 585. 3 1.756مجال أصحاب المصالح 

 440. 930. 315. 27 8.505 293. 3 879.مجال مجمس اإلدارة 

مجال المجان المنبثقة 
عن مجمس اإلدارة 

.639 3 .213 11.236 27 .416 .512 .677 

مجال التدقيق و الرقابة 
الداخمية 

.101 3 .034 10.753 27 .398 .085 .968 

مجال اإلفصاح و 
الشفافية 

5.404 3 1.801 4.489 27 .166 10.834 .000 

 824. 301. 162. 27 4.373 049. 3 146. الكمي المجال
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أف قيـ الداللة لمفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة في تقييـ   (12)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

الكضع الراىف كمتطمبات التحديث في شركات التأميف الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارة العميا، كاف 

االفصاح ك )عند جميع مجاالت الدراسة ك المجاؿ الكمي، ما عدا عند مجاؿ  (α=0.05)أكبر مف 

(. α=0.05)حيث كانت الفركؽ في استجابات أفراد العينة عنده أقؿ مف  (الشفافية

وبيذا يتم قبول الفرضية الصفرية لجميع مجاالت الدراسة و المجال الكمي، وترفض عند : النتيجة

.  مجال اإلفصاح و الشفافية

فحص الفرضية الثانية 

في  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )وتنص عمى 

تقييم الوضع الراىن ومتطمبات التحديث في شركات التأمين الفمسطينية من وجية نظر اإلدارة 

  (العميا تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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  ( 13 )جدول رقم 

لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير  (One Way ANOVA)نتائج اختبار
سنوات الخبرة 

قيمة داخل المجموعات بين المجموعات المجاالت 
F 

مستوى 
الداللة 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مجال حقوق 
المساىمين 

1.364 3 .455 18.103 27 .670 .678 .573 

مجال أصحاب 
المصالح 

1.308 3 .436 15.000 27 .556 .785 .513 

 319. 1.227 306. 27 8.258 375. 3 1.126مجال مجمس اإلدارة 

مجال المجان 
المنبثقة عن مجمس 

اإلدارة 
.040 3 .013 11.835 27 .438 .031 .993 

مجال التدقيق و 
الرقابة الداخمية 

.225 3 .075 10.629 27 .394 .191 .902 

مجال اإلفصاح و 
الشفافية 

.777 3 .259 9.117 27 .338 .767 .523 

 948. 119. 165. 27 4.461 020. 3 059. الكمي المجال

أف قيـ الداللة لمفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة في تقييـ  (13)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 
الكضع الراىف كمتطمبات التحديث في شركات التأميف الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارة العميا 

 .عند جميع مجاالت الدراسة ك المجاؿ الكمي (α=0.05)كانت أكبر مف 
 

. يتم قبول الفرضية الصفرية عند جميع مجاالت الدراسة و المجال الكمي: النتيجة
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فحص الفرضية الثالثة 

في  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )وتنص عمى 

تقييم الوضع الراىن ومتطمبات التحديث في شركات التأمين الفمسطينية من وجية نظر اإلدارة 

  (العميا تعزى لمتغير المركز الوظيفي

  ( 14 )جدول رقم 

لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير  (One Way ANOVA)نتائج اختبار
المركز الوظيفي 

قيمة داخل المجموعات بين المجموعات المجاالت 
F 

مستوى 
الداللة  مجموع 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مجال حقوق 
المساىمين 

1.848 6 .308 17.619 24 .734 .419 .859 

مجال أصحاب 
المصالح 

.676 6 .113 15.632 24 .651 .173 .982 

مجال مجمس 
اإلدارة 

1.163 6 .194 8.221 24 .343 .566 .753 

مجال المجان 
المنبثقة عن 
مجمس اإلدارة 

1.171 6 .195 10.704 24 .446 .438 .846 

مجال التدقيق و 
الرقابة الداخمية 

2.659 6 .443 8.196 24 .341 1.298 .296 

مجال اإلفصاح 
و الشفافية 

.536 6 .089 9.357 24 .390 .229 .963 

 937. 288. 176. 24 4.215 051. 6 304. الكمي المجال
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أف قيـ الداللة لمفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة في تقييـ  (14)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

الكضع الراىف كمتطمبات التحديث في شركات التأميف الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارة العميا كاف 

. عند جميع مجاالت الدراسة (α=0.05)أكبر مف 

.  وبيذا يتم قبول الفرضية الصفرية لجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية: النتيجة
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فحص الفرضية الرابعة 

في  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  )كتنص عمى
تقييم الوضع الراىن ومتطمبات التحديث في شركات التأمين الفمسطينية من وجية نظر اإلدارة 

  (العميا تعزى لمتغير اسم الشركة

  ( 15 )جدول رقم 

لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير  (One Way ANOVA)نتائج اختبار
اسم الشركة 

مستوى  Fقيمة داخل المجموعات بين المجموعات المجاالت 
الداللة  مجموع 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مجال حقوق 
المساىمين 

4.529 6 .755 14.937 24 .622 1.213 .334 

مجال أصحاب 
المصالح 

5.810 6 .968 10.498 24 .437 2.214 .077 

 527. 876. 321. 24 7.699 281. 6 1.685مجال مجمس اإلدارة 

مجال المجان 
المنبثقة عن مجمس 

اإلدارة 
2.014 6 .336 9.861 24 .411 .817 .568 

مجال التدقيق و 
الرقابة الداخمية 

3.638 6 .606 7.216 24 .301 2.017 .103 

مجال اإلفصاح  
والشفافية 

5.430 6 .905 4.464 24 .186 4.866 .002 

 072. 2.257 120. 24 2.889 272. 6 1.630 الكمي المجال
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أف قيـ الداللة لمفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة في تقييـ  (15)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 

الكضع الراىف كمتطمبات التحديث في شركات التأميف الفمسطينية مف كجية نظر اإلدارة العميا، كاف 

اإلفصاح )عند جميع مجاالت الدراسة ك المجاؿ الكمي ما عدا عند مجاؿ  (α=0.05)أكبر مف 

. (كالشفافية

وبيذا يتم قبول الفرضية الصفرية لجميع مجاالت الدراسة والدرجة الكمية، وترفض عند : النتيجة

 . مجال اإلفصاح و الشفافية
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التقارير الصادرة عن الجيات الرقابية  : ثالثاً 

في محالة لممقارنة بيف البيانات االحصايئية الكاردة في التقارير المتمعقة بحككة الشركات كالصادرة 

عف الجيات المختصة مع البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف تحميؿ االستبياف المكزع عمى أفراد 

عينة الدراسة، لمتعرؼ عمى اختالؼ كجيات النظر بيف جميع األطراؼ المتعمقة بتطبيؽ قكاعد 

  تحت عنكاف 2013الحككمة كالتقرير الصادر عف دائرة الشركات في بكرصة فمسطيف لمعاـ 

كالذم اشتمؿ عمى " أداء كأكضاع الشركات المدرجة كبعض مؤشرات الحككمة فييا: تقرير فني"

ممخصان إحصائيان ألكضاع الحككمة في الشركات المدرجة ك بالنظر إلى نتائج تحميؿ االستبانة 

كالبيانات الكاردة في ىذا التقرير يالحظ تفاكت كاضح في التزاـ شركات التأميف بمجاالت الحككمة 

: مقارنة بإجابات مجتمع عينة الدراسة عمى فقرات االستبياف خاصة في المجاالت التالية

 مجال الييئة العامة. 1

اجتماع الييئة العامة العادية لشركات التأميف المدرجة ضمف المدة القانكنية كىي خالؿ الشيكر - 

  . المطبؽ في الضفة الغربية1964 لسنة 12األربعة األكلى مف السنة كفؽ قانكف الشركات رقـ 

كيالحظ مف خالؿ تقرير البكرصة أف شركة المشرؽ لمتأميف لـ تعقد اجتماع الييئة العامة ضمف 

 2113.  العاـ  في العادية االجتماعات عف إحصائية يأتي كفيما. المدة القانكنية

عدد الشركات اسم الشركة فترة عقد االجتماع 

العالمية المتحدة لمتأميف، لكطنية لمتأميف، آذار 
التكافؿ الفمسطينية لمتأميف 

3  

ترست لمتأميف، األىمية لمتأميف، فمسطيف نيساف 
لمتأميف 

3 

 1المشرؽ لمتأميف ايار 
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مشاركة جميع أعضاء مجمس اإلدارة باجتماع الييئة العامة حيث يظير تقرير البكرصة أف جميع - 

. شركات التأميف التزمت بذلؾ كحضر جميع أعضاء مجمس إدارة الشركات

مشاركة المساىميف في اجتماعات الييئة العامة حيث يالحظ تفاكت كاضح في نسبة حضكر - 

: المساىميف كعزكؼ عد كبير منيـ عف حضكر اجتماعات الييئة العامة

عدد الشركات اسم الشركة نسبة الحضور 

 1الكطنية لمتأميف أك أقؿ % 2

التكافؿ الفمسطينة لمتأميف، المشرؽ لمتأميف، أك أقؿ % 20
العالمية المتحدة لمتأميف، األىمية لمتأميف 

5 

 2فمسطيف لمتأميف، ترست لمتأميف % 50أكثر مف 

 

 مف الشركات 2013استخداـ تقنية االتصاؿ المرئي في اجتماعات الييئة العامة خالؿ العاـ - 
 (األىمية، المشرؽ، فمسطيف، ترست )التي استخدمت ىذه التقنية 

 مجال مجمس اإلدارة . 2

 اجتماعات خالؿ العاـ كفقان لقانكف 6عدد اجتماعات مجمس اإلدارة يجب أف ال تقؿ عف - 

 كالمطبؽ في الضفة الغربية، إال أنو كبمراجعة تقرير البكرصة 1964الشركات االردني لسنة 

يالحظ مخالفة عدد مف الشركات ليذا المبدأ كفيما يمي عدد اجتماعات مجمس إدارة شركات التاميف 

 :2013خالؿ العاـ 
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اسم الشركة عدد االجتماعات 

العالمية المتحدة لمتأميف، الكطنية لمتأميف، فمسطيف لمتأميف،  6
التكافؿ لمتاميف 

ترست لمتأميف  5

األىمية لمتأميف  4

المشرؽ لمتأميف  2

 

اتخاذ قرارات بالتمرير حيث يشير تقرير البكرصة إلى أف شركة األىمية لمتأميف تـ تخاذ قرارات - 

 .2013لمجمس اإلدارة بالتمرير خالؿ العاـ 

 التدقيق والحوكمة.3

. (األىمية، المشرؽ، التكافؿ، فمسطيف)ال يكجد مدقؽ داخمي في عدد مف شركات التأميف كىي - 

  .(األىمية، المشرؽ الكطينة، فمسطيف، ترست)ال يكجد حككمة في عدد مف الشركات كىي - 

 اإلفصاح كالشفافية. 3

عدـ اإلعالف عف اجتماع مجمس اإلدارة قبؿ عقده بعشرة أياـ حيث يالحظ مف خالؿ تقرير - 

 إذ لـ تفصح 2013البكرصة مخالفة شركة فمسطيف لمتأميف كشركة المشرؽ ليذا المبدأ خالؿ العاـ 

 .كؿ منيا عف مكعد عقد اجتماع مجمس اإلدارة ضمف المدة القانكنية

عدـ اإلفصاح عف قرارات مجمس اإلدارة في يـك اجتماع المجمس بحسب تقرير البكرصة فإف - 

شركة المشرؽ، كفمسطيف، كالتكافؿ قد خالفت ىذا المبدأ حيث أفصحت شركة المشرؽ مرة بتأخير 
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 أياـ عف اإلفصاح قرار اجتماع امجمس اإلدارة ، كشركة 5 أياـ، أما شركة فمسطيف فقد تأخرت 8

. التكافؿ افصحت بتأخير يـك كاحد

عدـ اإلفصاح التفصيمي عف مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة حيث اف جميع شركات التأميف - 

 كتقـك باإلفصاح عف مبمغ المكافآت دكف تفاصيؿ كذكر أسماء المدرجة غير ممتزمة بيذا المبدأ

. لممبمغ الذم استحقو كؿ عضك

عدـ اإلفصاح عف ركاتب المدراء التنفيذييف كذلؾ فإف جميع شركات التأميف ال تفصح عف - 

. ركاتب المدراء

كبالنظر إلى تحميؿ االستبانات كالبيانات اإلحصائية الكاردة في تقرير البكرصة نالحظ اختالؼ 

كجيات النظر بيف جميع األطراؼ المرتبطة بتطبيؽ الحككمة كيمكف تكضيح ذلؾ بالنسبة لمستكل 

الحككمة في شركات التأميف المدرجة فإف إدارة ىذه الشركات نفسيا ترل أنيا تمتـز بتطبيؽ قكاعد 

مدكنة حككمة الشركات، بينما ترل الييئات الرقابية أف شركات التأميف ال تمتـز التزامان كامالن بتطبيؽ 

.  قكاعد الحككمة خاصة كأف االفصاح المالي غير كافي كىك مف أىـ مبادئ الحككمة
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الفصل الخامس 

االستنتاجات والتوصيات 
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         حككمة شركات التأميف تعتبر إحدل المتطمبات الجديدة لالقتصاديات العربية، بما فييا 

فمسطيف  كليذا األسمكب أسسو كمقكماتو القائمة عمى اإلفصاح كالشفافية، كىي عناصر شبو غائبة 

عف كاقع المنطقة العربية أك غير متحكـ فييا إلى حد كبير، كقد جاءت أنظمة حككمة الشركات 

لمساعدة مجمس إدارة الشركة عمى تدبير شؤكنو الداخمية في إدارة الشركة عمى أكمؿ كجو، كتمكف 

المجتمع مف التأكد مف حسف إدارة الشركة بطريقة تحمي أمكاؿ المستثمريف كالمقرضيف، كقد تبيف 

اآلف أكثر مف أم كقت قد مضى أف تبني نظاـ شفاؼ كعادؿ يؤدم إلى خمؽ ضمانات ضد الفساد 

. كسكء اإلدارة، كما يؤدم إلى تطكير القيـ األساسية القتصاد سكؽ التأميف

    كبيذا يتضح لنا أىمية الدكر الذم تؤديو أنظمة الحككمة في مجاؿ تطكير الشركة كبعد دراستنا 

 كالقكانيف المقارنة 1964 لسنة 12ألنظمة الحككمة  كاستعراض نصكص قانكف الشركات رقـ 

كتحميميا مقارنة مع أنظمة كلكائح حككمة الشركات كقكاعد الحككمة العالمية ظير لمباحث بعض 

االستنتاجات كالتي تكصمنا إلييا، باإلضافة إلى بعض التكصيات، لذلؾ سيحاكؿ الباحث عرض ما 

. تكصمنا إليو مف استناجات كتكصيات

 االستنتاجات : أوالً 

نما ىي ثقافة كأسمكب  .1 حككمة الشركات ال تعني مجرد احتراـ مجمكعة مف القكاعد كالقكانيف كا 

متكامؿ لضبط العالقة بيف مساىمي الشركة كمجمس إدارة الشركة كاإلدارة التنفيذية، كىي حاجة 

ممحة كمطمب  قانكني كاقتصادم كاجتماعي كليس مجرد ترؼو فكريان أك إداريان، فيي أداة فعالة 

 مف كاالنحراؼ كيحد التعثر الشركة يجنب لمحاربة الفساد ضمف إطار إدارم قانكني كمالي، بما

 العالقة ذات كاألطراؼ األخرل المساىميف حقكؽ حفظ عمى كتصفيتيا كتعمؿ الشركات إفالس
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يؤدم في النياية لتحقيؽ التكسع كاالنتشار كالربحية كاالستدامة الذم تستعى إليو الشركة 

 .باستمرار

 إصدار لكائح لحككمة الشركات، عند فقط يقؼ ال أىدافيا تحقيؽ في الحككمة مبادلء نجاح .2

نما  يمكف ال الذم األمر آثارىا، كتبني ثقافة الحككمة، كىك جدية التطبيؽ كنفاذ عمى يعتمد كا 

المالية كالمساىميف كجميع  كالمؤسسات الشركات إدارة عمى القائمكف يؤمف لـ ما تحقيقو

 كسكؽ الماؿ الشركات أنشطة عمى االيجابية كآثارىا القكاعد ىذه بجدكل األطراؼ ذات العالقة

 .المشركعة مصالحيـ ككذلؾ ككؿ

 تقديـ منيا كاليدؼ ممزمة، كغير األصؿ ارشادية في مبادلء ىي الشركات حككمة مبادلء .3

 قبؿ مف إلييا يمكف الرجكع مرجعية تشكؿ بحيث الكطنية لمتشريعات تكجييات كاقتراحات

 حؽ دكلو كلممشرع لكؿ التشريعية البيئة مع يتفؽ كبما االقتصادية كالتشريعيو السياسات صانعي

 حككمة مفيكـ تطكر ضكء عمى الشركات كالقكانيف ذات العالقة كتعديميا قانكف تشريع مراجعة

. الحديث الشركات

: تشتت  كتكزع مبادئ الحككمة في أكثر مف قانكف أك نظاـ مف النظـ كالتشريعات  المالية مثؿ .4

 حككمة أف مستكل لمباحث قانكف الشركات، قانكف التأميف، قانكف العمؿ، كغيرىا، كتبيف

ذات  القانكنية التشريعات مع 1964 لسنة 12الشركات رقـ  قانكف نصكص في الشركات

 تضمنت نصكصيا لمكصكؿ إلى مستكيات أفضؿ،ن فقد بحاجة مقبكؿ، كلكنو ىكمستكل العالقة

الحككمة، تظير بكضكح في النصكص التي تحدد مسؤكليات أعضاء  لمبادئ الحد األدنى

لزامو باإلفصاح كالكشؼ عف البيانات المالية كغير المالية كحؽ المساىميف  مجمس اإلدارة، كا 

 .كالغير باإلطالع عمييا، كالنصكص التي تعزز حماية حقكؽ المساىميف كأصحاب المصالح
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التدقيؽ الداخمي كالخارجي لمشركة لو أىمية قصكل كمكثر قكم عمى مدل التزاـ الشركة بقكاعد  .5

الحككمة داخميا، كلضماف صحة تطبيؽ سميـ لحككمة الشركات ىناؾ لجاف تعتبر داعمة 

لسالمة ىذا التطبيؽ منيا لجنة التدقيؽ التي تقـك بتكفير االستقاللية الكاممة لكؿ مف المدقؽ 

الداخمي كالمدقؽ الخارجي كخمؽ حكار مفتكح بينيما مما يؤدم الى تدعيـ التدقيؽ بنكعيو كالتأكد 

مف دقة كمكضكعية التقارير المالية، كلجنة التعكيضات كالمكافآت المسؤكلة عف تحديد 

 .التعكيضات كالمكافآت كفؽ أسس عممية حديثة

الينكر الباحث استنادان إلى الدراسة التطبيقية التي أجريت عمى شركات التأميف ألغراض ىذا  .6

الحككمة في شركات التأميف في  البحث أف ىناؾ تقدما ممحكظا فى تطبيؽ قكاعد مبادلء

فمسطيف، إال أف بعض الشركات كما يبدك ليست مقتنعة بنظاـ الحككمة إال ظاىريان  كمعارضة 

لو في الكاقع كىذا يظير مف عدـ  التزاميا بكؿ ما جاء في قكاعد مدكنة حككمة الشركات 

المساىمة الصادرة عف المجنة الكطنية، مما يعني كجكد مراكز قكل تدافع عف مكتسباتيا 

كمصالحيا، كالمتعارضة مع المصالح التي حاكلت قكاعد مدكنة الحككمة  رعايتيا كمراعاتيا، 

 :كيتمثؿ ذلؾ في

لـ تستجب لمدعكة لمفصؿ بيف كظيفتي رئاسة مجمس اإلدارة كالمدير العاـ حتى المحظة - أ

حيث تظير الدراسة التطبيقية أف ىناؾ مخالفة بيذا الشأف حيث يتقمد رئيس مجمس إدارة 

األىمية لمتأميف منصب مدير عاـ الشركة، كذلؾ الحاؿ في الشركة العالمية المتحدة 

 .لمتأميف

 .ال يكجد أعضاء مستقميف في تشكيمة مجالس إدارة غالبية شركات التأميف- ب
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عدـ كجكد أقساـ لمتدقيؽ الداخمي كلجاف تدقيؽ في الكثير مف الشركات، ككذلؾ لجنة إدارة - ت

 .المخاطر كلجنة الحككمة

في الكاقع العممي ىناؾ تجاكزات إدارية سمبية تتبعيا بعض شركات التأميف مف خالؿ الخركج  .7

عف القكانيف كمعايير الحككمة كعدـ الكفاء بتعيداتيا تجاه أصحاب المصمحة كحممة كثائؽ 

 بشركات الثقة فقد إلى تؤدل بدكرىا التي بدفع التعكيضات المستحقة المماطمة التأميف أك

التأميف، عدا عف اعتمادىا سياسة منافسة في األسعار غير مدركسة بدالن مف التكجو لممنافسة 

 .في الخدمة المقدمة

 . تفتقر شركات التأميف إلى الككادر الكطنية المؤىمة ال سيما فيما يتعمؽ بالدراسة االكتكاريو .8

التوصيات : ثانياً 

لتكريس نظاـ الحككمة كتطبيقو في فمسطيف، يحتاج لمراجعة شاممة لمنظـ كالقكانيف السارية  .1

بما يعزز تطبيؽ نظاـ الحككمة في فمسطيف، مف ثـ إقرار مجمكعة قكانيف كانظمة جديدة 

كعصرية تحقؽ في مجمميا مبادئ الحككمة مف خالؿ استنادىا الى أسس كقكاعد الشفافية 

كالنزاىة، كمكاكبتيا التطكرت االقتصادية كالسياسيو، كيعتقد الباحث أف ايجاد مرجعية قانكنية 

مكحدة في فمسطيف أكلى األكلكيات ألف فمسطيف تفتقر لمقكانيف المكحدة في ظؿ تعدد 

المرجعيات القانكنية فييا، خاصة أف ايجاد مثؿ ىذه القكانيف الداعمة أمر بالغ االىمية في 

.  تحسيف البيئة اإلستثمارية

الرعاية فى تطبيقيا كمبادلء أخرل تحتاج الى  مف مزيد إلى تحتاج ىناؾ بعض المبادلء .2

فيما يتعمؽ بحقكؽ المساىميف يكصي الباحث : المزيد مف الرقابة عمى تنفيذىا مثاؿ ذلؾ
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باستخداـ التصكيت التراكمي ألنو يجعؿ النتيجة النيائية لالنتخاب معبرة عف التمثيؿ النسبي 

لممساىميف في مجمس اإلدارة خاصة صغار المساىميف، كانسجامان مع التكجو الجديد بتفعيؿ 

.  حقكؽ المساىميف مف خالؿ التكجو إلجازة التصكيت إلكتركنيان في اجتماعات الييئة العامة 

فيما يتعمؽ بمجمس اإلدارة فإنو يجب االستناد إلى معايير كمبادئ الحككمة عند اختيار  .3
أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية، بحيث تعتمد الكفاءة، كبما يضمف كالءه  لمشركة 
كليس لممصمحة الذاتية، مع النص عمى ضركرة كجكد أعضاء مستقميف في مجمس اإلدارة 
كالشركط الكاجب تكفرىا فييـ ، كيكصي الباحث بتفعيؿ فكرة الفصؿ بيف منصب رئيس 

 المكافآت عف اإلسمي يجب إلزاـ مجمس اإلدارة باإلفصاح كما مجمس اإلدارة كالمدير العاـ،
. اإلدارة مجمس ألعضاء المخصصة األخرل كالمزايا

 التركيز فيجب الحككمة، نظاـ في متطمب جكىرم كىي كاإلفصاح بالشفافية يتعمؽ فيما أما .4
 بأمكر يكفؿ االحاطة بما مكاعيدىا، في المالية البيانات بنشر االلتزاـ عمى ضركرة كالتشديد
لزاـ الشركات بتضميف  كأصحاب المصالح المساىميف قبؿ مف المالية الشركة األخرل، كا 

تقاريرىا السنكية عف مدل التزاـ ادارات الشركات ببنكد مدكنة قكاعد حككمة الشركات كأسباب 
 .عدـ االلتزاـ بأم بند لـ يتـ تطبيقو

إلزاـ شركات التأميف بتعيف مدقؽ داخمي، يتكلى ميمة التأكد مف مكثكقية التقارير كمدل  .5
شراكو في إعداد ىيكؿ تعكيضات أعضاء مجمس اإلدارة  االلتزاـ بالقكانيف ك التعميمات، كا 

 .كاإلدارة التنفيذية

االىتماـ بالمجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة كضركرة كجكد أعضاء مستقميف في تككينيا،  .6
. كضماف عمميا بالشكؿ المطمكب لتدعيـ عمؿ حككمة الشركات

تفعيؿ دكر المؤسسات الرقابية كاإلشرافية كاآلليات التي تعتمدىا، لمتأكد مف تطبيؽ معايير  .7
 التأميف بقانكف التاـ ، كالتزامياالحككمة كقكاعدىا عمى أرض الكاقع في شركات التأميف
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بصفتيا الييئة  الفمسطينية الماؿ سكؽ رأس ىيئة عف الصادرة كالقرارات كالتعميمات كاألنظمة
الرقابية  الييئات بيف اإلشرافية، كضركرة العمؿ عمى تكفير آليات كاضحة كمحددة لمتنسيؽ

لضماف فاعمية تمؾ الييئات في الرقابة عمى الشركات كلحماية حقكؽ المساىميف في الشركات 
. كالمتعامميف معيا

كمرف يجمع أىـ مبادئ كأفضؿ ممارسات لمحككمة  شامؿ دليؿو إرشادم استصدار التكجو نحك .8
دارة المخاطر، كالمراجعة  في شركات التأميف كتركز عمى تحديد قكاعد عمؿ مجالس اإلدارة، كا 

كمتطمبات التحديث لمقطاع أسكة بتجربة سمطة النقد في إصدار دليؿ  يتناسب بحيث (التدقيؽ)
 .القكاعد الفضمى لحككمة المصارؼ

 التنظيمة اليياكؿ كدراسة التأميف شركات في البشرية الككادر تنمية عمى العمؿ ضركرة .9
 التأميف سكؽ تطكير كبالتالي الشركات أداء تطكير إلى يؤدم الذم لمشركات بالشكؿ

 .الفمسطيني

نشر ثقافة الحككمة مف خالؿ الجيات المختصة، كعقد كرشات عمؿ كمؤتمرات حكؿ  .10
مكضكع الحككمة كتكزيع الكتيبات كالنشرات اإلعالمية التي تشرح مفاىيـ حككمة الشركات 

قرار مساقات عف نظاـ الحككمة في الجامعات الفمسطينيوكأنظمتيا كزيادة الكعي بأىميتيا  .، كا 

في  تبحث الالحقة، الدراسات مف مزيد إجراء نرل الحككمة، كأىمية مكضكع لحداثة .11
أدائيا،  مستكل عمى المختمفة كتأثيراتيا شركات التأميف لحككمة كاألبعاد المتعددة الجكانب
 كالدراسات األبحاث عمؿ بيا، كاالستمرار في الحككمة مستكيات التنافسية، كتقيس  كقدرتيا

 العممي البحث مستكل عمى أىمية مف ليا لما في قطاع التأميف الحككمة مكضكع تتناكؿ التي
 .مف تكصيات عنيا يصدر ما مستكل كعمى
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قائمة المصادر والمراجع 
 

القوانين واألنظمة 

. 1964 لسنة 12قانكف الشركات األردني رقـ 
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نظاـ اإلفصاح، سكؽ فسطيف لألكراؽ المالية، كالمصادؽ عميو مف قبؿ ىيئة سكؽ رأس الماؿ 

 .2007. كانكف الثاني. الفمسطينية

مشاريع القوانين 

 .2010مشركع قانكف الشركات الفمسطيني لسنة 

مدونات وأنظمة  الحوكمة 

. 2009، مدونة قواعد حوكمة الشركات في فمسطينىيئة سكؽ رأس الماؿ، 

 .OCED ،2004 حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمبادئ 
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 الدليل اإلرشادي لحوكمة شركات التأمين الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

.OECD 
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. ، ىيئة التأميف، عماف، األردف2006
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، قرار رقـ معايير وأسس الحوكمة المؤسساتيةىيئة اإلشراؼ عمى التأميف السكرية، 
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دارة الشركات العاممة في قطاع . الييئة العامة لسكؽ الماؿ لسمطنة عماف ميثاق تنظيم وا 

 .التأمين
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، جامعة بغداد، كمية اإلدارة كاإلقتصاد، قسـ المحاسبة، المكقع في زيادة قيمة الشركة

www.jps-dir.com 
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، دراسة أىمية حوكمة الشركات في مواجية الفساد المالي: بشرل نجـ عبداهلل.المشيداني 

 تحميمو لإلطار القانكني كالرقابي الذم ينظـ أعماؿ الشركات المساىمة في العراؽ، المكقع

www.coadec.uobaghdad.edu.iq/uploads/C.V/cv.../C.V%20A13.doc 

حوكمة الشركات أىميية تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وقواعدىا في : اليزاع، كليد بف نعمة

المؤسسات والبنوك المالية بدول مجمس التعاون وأثره اإليجابي عمى تنامي االقتصاد 

،الرياض، مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، األمانة العامة، إدارة البحكث الخميجي

. 2009كالدراسات، 

، الممتقى دور الحوكمة في تمكين المساىمين واستقرار األسواق المالية: الكزير، جياد خميؿ

. 2007فمسطيف، أيمكؿ - السنكم األكؿ لسكؽ رأس الماؿ الفمسطيني، راـ اهلل

القاىرة، دراسة  جامعة – السياسية كالعمكـ االقتصاد اإلنساف كمية كحقكؽ الديمقراطية برنامج

 المكقع. والغربية العربية في األدبيات "الحوكمة" وسياسات مفاىيمبعنكاف 

http://www.ad.gov.eg/NR/rdonlyres/1667E19E-DC90-4C7F-A315-

7175AE7B4A52/3242/GovernanceLetirature.pdf 

، منشكرات إتحاد الشركات االستثمارية، الحوكمة تشريع وثقافة وسموك: باطكيح، محمد عمر

. 2011إصدار حككمة الشركات، الككيت، مكتبة آفاؽ، 

، منشكرات إتحاد آثار تطبيق معايير الحوكمة الحديثة وأسس التقييم: بكرسمي، أماني خالد

 2011الشركات االستثمارية، إصدار حككمة الشركات، الككيت، مكتبة آفاؽ، 

، اتحاد المصارؼ العربيو، حوكمة الشركات ودور مجمس اإلدارة: بف دركيش، عدناف حيدر

2007 .

http://www.ad.gov.eg/NR/rdonlyres/1667E19E-DC90-4C7F-A315-7175AE7B4A52/3242/GovernanceLetirature.pdf
http://www.ad.gov.eg/NR/rdonlyres/1667E19E-DC90-4C7F-A315-7175AE7B4A52/3242/GovernanceLetirature.pdf


196 

 

ندكة حكؿ . حوكمة الشركات كنظام لمرقابة عمى شركات التأمين التكافمي: جمعو، ىكاـ

مؤسسات التأميف التكافمي كالتأميف التقميدم بيف األسس النظرية كالتجربة التطبيقيو، جامعة 

. 2011- أبريؿ26-25فرحات عباس، 

الحكم الديمقراطي الصالح المكون الرئيسي لإلصالح السياسي : سكليفاف. جكف د

. 2005، مركز المشركعات الدكلية الخاصة، واالقتصادي

مع إشارة خاصة لنمط تطبيقيا في - محددات الحوكمة ومعاييرىا: حسيف، يكسؼ محمد 

. 2007، بنؾ االستثمار القكمي، مصر

اإلدارة الرشيدة " الممتقى العربي الثاني. اإلدارة الرشيدة الحكم الجدي او الحوكمة: رزؽ عادؿ

. 2008، القاىرة، مايك "خيار لإلصالح اإلدارم كالمالي

، منشكرات الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري مع عرض لمتجربة المصرية: رزؽ، عادؿ 

، "الحككمة كاإلصالح المالي كاإلدارم"المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية أعماؿ المؤتمرات 

. 2009القاىرة، 

 ،التعاوني التأمين شركات الحوكمة في مبادئ وتعزيز إرساء أىمية: زيداف، محمد أحمد

مكاف نشر، رابطة لعالـ االسالمي الييئة االسالمية العاممية .، دالمتمقى الثالث لمتأميف التعاكني

 . 2011-8/12-7 لإلقتصاد كالتمكيؿ،

، المؤتمر العممى األكؿ، حوكمة الشركات ودورىا فى االصالح االقتصادى: زيف الديف، صالح

. 2008جامعة دمشؽ، تشريف األكؿ، – كمية االقتصاد 

، مبادئ وممارسات حوكمة الشركات: ك صبيحي، محمد حسني عبد الجميؿ. زيف، عمي أحمد

مبادئ كممارسات حككمة " منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية أعماؿ المؤتمرات 

. 2009، القاىرة، "الشركات



197 

 

، حول عضوية مجالس االدارة ومكافآتيم (3)الشركات المساىمة في فمسطين : شعباف، عمر

 http://palthink.org/ar/?p=124المكقع 

مراجعة لدور وأىمية ىيئة سوق رأس المال في الرقابة عمى سوق فمسطين : عالكنة، عاطؼ

-8فمسطيف، - ، الممتقى السنكم األكؿ لسكؽ رأس الماؿ الفمسطيني، راـ اهلللألوراق المالية

. 2007/أيمكؿ/9

مقارنة بين شركات –بعض مبادئ وآليات الحوكمة في شركات التأمين : فرحات، بف ساعد

مؤسسات التأميف التكافمي كالتأميف التقميدم بيف : ندكة حكؿ-  التأمين وشركات إعادة التأمين

. 2011األسس النظرية كالتجربة التطبيقيو، جامعة فرحات عباس، 

  رقـ عمؿ ، كرقةالعربية مصر وريةھجم الشركات في حوكمة مبادئ تقييم:  فكزم، سميحة

. ٢٠٠٣ ،  إبريؿ٨٢

، معيد أبحاث السياسات تعزيز حوكمة الشركات في فمسطين: قباجة عدناف كآخركف

. 2008، راـ اهلل، (ماس)اإلقتصادية 

دليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق (: cipe)مركز المشركعات الدكلية الخاصة

-http://www.hawkama.net/files/pdf/Part%20I%20، المكقع الصاعدة

%20Instituting%20CG.pdf 

حوكمة الشركات في القرن الحادي : كاشطف- مركز المشركعات الدكلية الخاصة غرفة التجارة

. 2003، 2، ترجمة سمير كريـ، طوالعشرين

، سمسة قضايا مشروع قانون الشركات مالحظات أخيرة قبل اإلقرار. معيد الحككمة الفمسطيني

 2012، أيمكؿ 2نشرة رقـ - الحككمة

http://www.hawkama.net/files/pdf/Part%20I%20-%20Instituting%20CG.pdf
http://www.hawkama.net/files/pdf/Part%20I%20-%20Instituting%20CG.pdf
http://www.hawkama.net/files/pdf/Part%20I%20-%20Instituting%20CG.pdf
http://www.hawkama.net/files/pdf/Part%20I%20-%20Instituting%20CG.pdf
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تجارب  تشجيع حوكمة الشركات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. مركز المشركعات الدكلية

 http://www.cipe-arabia.org/co-governance.asp?id=2 2011، المكقع وحمول

نشرة دكرية متخصصة بقضايا لحككمة في )الحوكمة في فمسطين: معيد الحككمة الفمسطيني

. 2013، آذار1، عدد (المنشآت كالمؤسسات االقتصادية 

 المساىمة العامة الشركات لحوكمة الرئيسية المالمح: الفمسطينية الماؿ رأس سكؽ ىيئة

. 2011، تمكز فمسطين بورصة في المدرجة

الرسائل الجامعية 

أثر تطبيق الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير : ابك حماـ، ماجد اسماعيؿ

، رسالة دراسة ميداينة عمى الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية"المالية

. 2009ماجستيرغير منشكرة، الجامعو اإلسالمية، غزة، 

دراسة )حوكمة الشركات في التشريع الكويتي واألردني: الحربي، مشارم نكاؼ عمياف غتر

. 2010 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، األردف، ،(مقارنة

، اآلثار المترتبة عن حوكمة شركات المساىمة العامة: الغريافي، سعيد بف عبدالعزيز بف سعيد

 .2011رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، إربد، 

مدى التزام الشركات المساىمة العامة الفمسطينة بقواعد حوكة : حبكش، محمد جميؿ

. 2007، رسالة ماجستيرغير منشكرة، الجامعو االسالمية، غزة، الشركات

الحكم الرشيد في شركات المساىمة العامة في فمسطين ومدى : حسيف،عماد صالح أحمد

، رسالة ماجستير جاىزيتيا لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات وانعكاساتو عمى التنمية

 . 2011غير منشكرة، جامعة القدس، فمسطيف، 
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النظام القانوني إلدراج شركة المساىمة العامة في سوق فمسطين :  رنديس، ريـ مازف
 . 36، ص2011، رسالة ماجستيرغير منشكرة، جامعة القدس، فمسطيف، لألوراق المالية

رقابة ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية عمى الشركات : عمارنة، محمد أحمد محمكد

. 2012، رسالة دكتكراة غير منشكرة، جامعة القاىرة، مصر، المساىمة دراسة مقارنة

 في التأمين واستثماراتو قطاع نمو ضعف إلى المؤدية العوامل تحميل: جميؿ قزعاط، أسيؿ

، المالية لألوراق فمسطين سوق في المدرجة التأمين شركات عمى تطبيقية فمسطين دراسة

. 2009رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعو االسالمية، غزة، فمسطيف، 

مجالت 

، مجمة اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية لشركات المساىمة األردنية: الخطيب، خالد

. 2002، 1، العدد 18جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، مجمد 

 التقميدي البناء في دراسة)المساىمة شركة إدارة مجمس في العضوية: محمكد باركد حمدم

 العمكـ سمسمة بغزة، األزىر جامعة  مجمة،(الحوكمة قواعد ضوء في المساىمة لشركة والحديث

. 2العدد ، 12، المجمد 2010اإلنسانية

 1997 لسنة 22 رقم األردني الشركات قانون نصوص كفاية مدى: عببانة، محمكد

 الحوكمة مبادئ ضوء في األردن في العامة المساىمة حوكمة الشركات تحقيق في وتعديالتو

األردنية، عماف، المجمد  الجامعة/العممي البحث دراسات عمـك الشريعو كالقانكف، عمادة الدولية،

. 2012، 1، العدد39
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مدى التزام الشركات المساىمة العامة بمبادئ الحاكمية : مطر محمد، كنكر عبد الناصر

 المجمة األردنية في ،(دراسة مقارنة تحميمة بين القطاعين المصرفي والصناعي )المؤسسية

. 2007، العدد األكؿ، سنة 3إدارة األعماؿ، المجمد 

، راـ اهلل، مطالب بتمثيل صغار المساىمين- اجتماع الييئات العامة مجمة سكؽ رأس الماؿ، 

. 2012حزيراف، \25العدد

المقابالت 

. 1/9/2013. نابمسف. بكرصة فمسطيف: محمد حجاز

. 17/10/2013. نابمس. جامعة النجاح الكطنية: عمي السرطاكم

. 2/10/2013. راـ اهلل. ىيئة سكؽ رأس الماؿ: ماىر المصرم

 .23/9/2013. راـ اهلل. ىيئة سكؽ رأس الماؿ: بركات ميادمة

 

 المواقع االلكترونية

http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=8819  -

http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/UNGCBROCHURE/$F

ILE/IFC_UNGC_brochure.pdf 

http://www.alimam-master.com/showthread.php?t=1371  -

www.pex.ps -  

 

http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=8819-
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/UNGCBROCHURE/$FILE/IFC_UNGC_brochure.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/UNGCBROCHURE/$FILE/IFC_UNGC_brochure.pdf
http://www.pex.ps/
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االستبانة : (1)ممحق رقم


نابلس-الوطنٌةالنجاحجامعة

العلٌاالدراساتكلٌة

الخاصالقانونقسم

المحترم.........................................................................................شركةالسادة

.وبعدطٌبةتحٌة

بعنوانالخاصالقانونفًالماجستٌردرجةعلىللحصولدراسةبإعدادالباحثةتقوم

 (التحديث ومتطلبات الراھن الوضع تقييم ) فلسطين في التأمين شركات حوكمة" 

"مقارنة دراسة"

قطاعالتؤمٌنفًفلسطٌن،وتهدفالدراسةالىتقٌٌمالحوكمةفًللدراسة،المهمةالجوانبأحداالستبٌانهذاٌمثل

.للحوكمةفًشركاتالتؤمٌنممارساتأفضلمبادئوأهمٌجمعمتكاملومتطلباتاستحداثدلٌل

متؤنٌة،قراءةًةعباراتهامنعبارةكلقراءةبعدخاصةأهمٌةواعطائهاالمرفقة،االستبانةبتعبئةالتكرملذانرجومنسٌادتكم

ألغراضإالتستخدمولنتامة،بسرٌةستعاملالمعلوماتبؤنالدراسة،علماًةهذهنتائجعلٌهاتعتمدأهمٌةمنإلجابتكملما

.فقط،علماًةبؤنهالوجودالسمالشركةفًاالستبٌانالعلمًالبحث

استجابتكموحسنلتعاونكمشكراًة

االحتراموتقبلوا

الباحثة

نجمحلمًمحمودسماح

نابلس-الوطنٌةالنجاحجامعة

العلٌاالدراساتعمادة

الخاصالقانونقسم\الحقوقكلٌة

Samah_najim@yahoo.com



 

 

mailto:Samah_najim@yahoo.com
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. بيانات شخصية: القسم األول

 :المإهلالعلمً -1
غٌرذلك-دكتوراهد-ماجستٌرج-بكالورٌوسب-أ



 .سنواتالخبرة -2
أكثرمنخمسةسنواتوأقلمنعشرة-منسنةإلىخمسسنواتب-أ

أكثرمنعشرٌنسنه-أكثرمنعشرةسنواتواقلمنعشرٌنسنةد-ج



 المركزالوظٌفً -3
عضومجلسإدارة-المدٌرالعامج-رئٌسمجلساإلدارةب-أ

عضولجنةتنفٌذٌة-مدٌرالتدقٌقالداخلًو-المدٌرالمالًه-د

فٌماٌلًمجموعةمنالعباراتخاصةبمبادئالحوكمة،ٌرجىالتكرمباختٌار:القسم الثاني

:االجابةالمناسبةبعدقراءةالعباراتاآلتٌة

.  حقوق المساھمين المتكافئة والهيئة العامة:  المحور األول

الرقم

موافق

بشدة



موافق



محاٌد



معارض



معارض

بشدة

ٌستطٌعالمساهمونالحصولعلىمعلوماتذاتعالقة1

.وبوقتمناسبوبدونتكالٌف







ٌتمتوصٌلدعواتاجتماعاتالهٌئةلجمٌعالمساهمٌن2

.بالوقتالمناسب







ٌزودالمساهمٌنبنسخةمنجدولاجتماعاتالهٌئة3

.العامة









ٌعطىالمساهمٌنالوقتالكافًلألسئلةواالقتراحاتف4ً

.االجتماع









 القرارات اتخاذ فً المشاركة ٌستطٌعالمساهمٌن5

.العامة الهٌئة منخالل االستراتٌجٌة
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ٌعطىالحقلصغارالمساهمٌنالمشاركةالفعالةف6ً

.اجتماعالهٌئةالعامة







فؤقلمن%10ٌحقلصغارالمساهمٌنالذٌنٌملكون7

.األسهممنادراجبندعلىجدولأعمالاالجتماع









ٌمكنللمساهمأنٌوكلشخصاآخرلالشتراكف8ً

.اجتماعاتالهٌئةالعامة









ٌسمحللمساهمالتصوٌتبوسائلاإلتصالالحدٌثة9

.كالبرٌداإللكترونًأوالفاكس









 

:  أصحاب المصالح: المحور الثاني



الرقم

 

 موافق

بشدة





موافق



محاٌد



معارض





معارض

بشدة

لهم المحددة المصالح أصحاب حقوق الشركة إدارة تحترم1

.والقوانٌن اللوائح بموجب





تحرصإدارةالشركةعلىحقأصحابالمصالح2

بالحصولعلىمعلوماتهامةومالئمةوذاتعالقة

وكافٌةوموثوقبهاعلىاسسمنتظمةدورٌةوفً

.الوقتالمناسب





تعملإدارةالشركةعلىتطوٌرآلٌاتمشاركةأصحاب3

.المصالحفًتقٌٌمأداءالشركة





بهم تلحق أضرار أٌة عن بتعوٌضهم الشركة إدارة تكفل4
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.حقوقهم انتهاك فًحال



تكفلإدارةالشركةبوضعنظمولوائحتوظٌفعادلة5

.وموضوعٌةفًتعٌٌنالموظفٌنوترقٌتهم





تكفلإدارةالشركةحرٌةاإلتصالبٌنأصحابالمصالح6

ومجلساإلدارةللتعبٌرعنأرائهمفًتصرفاتمجلس

.اإلدارة





 

:  مجلس اإلدارة: المحور الثالث

الرقم

موافق

بشدة



موافق



محاٌد



معارض



معارض

بشدة

الٌشغلرئٌسمجلساإلدارةمنصبالمدٌرالعامف1ً

.الشركة













.ٌوجدعضوإدارةمستقلغٌرشرٌك2





ٌوجدممثلفًمجلسإدارةالشركةعنصغار3

.مناألسهم%10المساهمٌنممنٌملكونأقل









ٌشاركأعضاءمجلساإلدارةالمقٌمٌنخارجفلسطٌن4

.بشكلفّعالفًاجتماعاتمجلساإلدارة









.ٌلتزممجلساإلدارةبالعضوٌةلثالثدوراتفقط5





ٌجتمعمجلساإلدارةعدداجتماعاتالٌقلعناربع6

.مراتخاللالسنة
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لدىأعضاءمجلساإلدارةخطةإلدارةالمخاطرعن7

.الشركة









 أٌة عن بعٌداًة أعمالها ممارسة فً تلتزمإدارةالشركة8

.الشركات مصالح مع مصالحهم فٌها تتضارب تصرفات









الٌوجدأليمنأعضاءمجلساإلدارةأوالشركاء9

.الرئٌسٌٌنعملمستقلمشابهلمجالعملالشركة









 المساهمٌن قبل من للمساءلة اإلدارة ٌخضعمجلس10

.العامة الهٌئة اجتماعات فً





 

. اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: المحور الرابع

موافقالرقم

بشدة

معارمعارضمحاٌدموافق

ض

بشدة

ٌنبثقعنمجلساإلدارةاللجانالمتخصصة1

:التالٌة





.توجدلجنةتدقٌقمنبثقةعنمجلساإلدارةأ/1

.ٌوجدلجنةحوكمةمنبثقهعنمجلساإلدارةب/1

 



.توجدلجنةمكافآتمنبثقةعنمجلساإلدارةج/1





توجدلجنةإدارةالمخاطرمنبثقةعنمجلسد/1

اإلدارة
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تتشكللجنةالتدقٌقمنأعضاءمجلساإلدارة2

غٌرالتنفٌذٌن،الٌقلعددهمعنثالثةعلىأن

.ٌكونرئٌسهاعضومستقل





تشمللجنةالحوكمةفًعضوٌتهامنرئٌس3

مجلساإلدارةواثنٌنمناألعضاءغٌر

.أوالمستقلٌن/التنفٌذٌنو



تشمللجنةالمكافآتولجنةإدارةالمخاطرف4ً

عضوٌتهاعلىعضواواحداًةعلىاألقلمن

األعضاءالمستقلٌن،واآلخرونمنأعضاء

.مجلساإلدارةغٌرالتنفٌذٌن



تجتمعهذهاللجانمرةواحدةعلىاالقلخالل5

.السنة


ٌؤخذمجلساإلدارةبالتوصٌاتالتًتتخذها6

.هذهاللجان





 

. التدقيق والرقابة الداخلية: المحور الخامس 

الرقم

موافق

بشدة



موافق



محاٌد



معارض



معارض

بشدة

.الداخلٌةداخلالشركة للرقابة وفعال كفء نظام ٌوجد1









.ٌوجدمدققداخلًواحدعلىاالقلفًالشركة2





ٌعملقسمالتدقٌقالداخلًعلىتطوٌرنظامالرقابة3

.الداخلٌةبشكلمستمر







تنشرتقارٌرالمدققالداخلًفًالتقرٌرالسنويوالموقع4

.االلكترونًللشركة









.ٌوجدفصلبٌنالمهمامالرئٌسٌةفًالشركة5
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.ٌوجدتحدٌدواضحللصالحٌاتوالمسإولٌات6





.ٌتمتوثٌقاجراءاتالتدقٌقوالرقابةبشكلمنتظم7





 

: اإلفصاح والشفافية: المحور السادس

الرقم

موافق

بشدة



موافق



محاٌد



معارض



معارض

بشدة

خططها عن وشفافة كافٌة معلومات تقومالشركةبتوفٌر1

.المستقبلٌة













.المخاطر عنإدارة كافٌة معلومات تقومالشركةبتوفٌر2





 وفقاًة مدققة للشركة سنوٌة مالٌة بٌانات تلتزمالشركةبنشر3

.الدولٌة والتدقٌق اإلبالغ لمعاٌٌر







تشكٌلة عن وشفافة كافٌة معلومات بتوفٌر تقومالشركة4

.اإلدارةومدىاستقاللهم مجلس أعضاء ومإهالت









تشكٌلة عن وشفافة كافٌة معلومات بتوفٌر تقومالشركة5

.ومإهالتالمدٌرٌنالتنفٌذٌٌن،ومدىاستقاللهم









.االفصاحعنمكافآتأعضاءمجلساإلدارة6





االفصاحعنمكافآتورواتبومزاٌاالمدٌرٌن7

.التنفٌذٌن







ٌوجدللشركةموقعإلكترونًوتقومبتحدٌثهبشكل8

.دوري
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ٌوجدإفصاحخاصبتطبٌققواعدحوكمةالشركات9

.ٌوضحمدىااللتزاماوعدمااللتزامبقواعدالحوكمة





ٌتماالفصاحعنالقراراتالجوهرٌةالتًصدرتخالل10

.السنةفًالشركة



.ٌتماالفصاحعنملكٌةاسهمكبارالمساهمٌن11
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أسماء المحكمين  (2)ممحق رقم

 

م





االسم



العلمٌةالدرجة



العملمكان

1-

هشامعورتانً.د



مدٌرمعهدالحوكمةالفلسطٌنً



نابلس



2-



رابحمرار.د



استاذاقتصاد



جامعةالنجاحالوطنٌة

3-

أكرمداوود.د





عمٌدكلٌةالقانون

استاذالقانونالخاص



جامعةالنجاحالوطنٌة

4-

سامحعطوط.د



العلٌاالدراساتمشرف

اقتصادأستاذ



جامعةالنجاحالوطنٌة

5-

علًالسرطاوي.د



أستاذقانونالخاص



جامعةالنجاحالوطنٌة
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ثبات أداة الدراسة  (3)ملحق رقم 

اختباركرونباخألفا

          Reliability 

         ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     31.0                    N of Items = 53 

Alpha =    .9213 

 



212 

 

التحميل االحصائي : (4)ممحق رقم 

 

 

 

Frequencies 

Statistics

31 31 31 31

0 0 0 0

Valid

Missing

N

علمً مإهلال ال خبرة سنواتال وظًٌف مركزال ال اسمالشركة

 

Frequency Table 

مؤھل العلمي ال

18 58.1 58.1 58.1

10 32.3 32.3 90.3

2 6.5 6.5 96.8

1 3.2 3.2 100.0

31 100.0 100.0

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

غٌرذلك

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

سنوات الخبرة

2 6.5 6.5 6.5

5 16.1 16.1 22.6

10 32.3 32.3 54.8

14 45.2 45.2 100.0

31 100.0 100.0

من1-5سنوات

من5-01سنوات

من01-02سنة

أكثرمن02سنة

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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Descriptives 

Descriptive Statistics

31 1.00 5.00 3.2581 1.06357

31 1.00 5.00 3.3226 1.07663

31 2.00 5.00 3.8387 1.03591

31 1.00 5.00 3.7097 1.10132

31 1.00 5.00 3.6774 1.19407

31 1.00 5.00 3.9677 1.11007

31 1.00 5.00 3.8387 .93441

31 2.00 5.00 4.0000 .81650

31 1.00 5.00 3.4194 1.08855

31 1.67 4.78 3.6703 .82974

31

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

مساهمٌن مجالحقوقال

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

31 1.00 5.00 3.1290 1.25809

31 1.00 5.00 3.2903 1.07062

31 1.00 5.00 3.8065 1.35202

31 2.00 5.00 3.9032 .94357

31 2.00 5.00 3.5161 1.09151

31 2.00 5.00 3.4516 .92516

31 1.67 4.83 3.5161 .83926

31

B1

B2

B3

B4

B5

B6

صحابالمصالح مجالأ

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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             Descriptives 

Descriptive Statistics

31 1.00 5.00 3.1935 1.27591

31 1.00 5.00 3.5161 1.15097

31 1.00 5.00 3.1613 1.31901

31 1.00 5.00 3.0968 1.19317

31 1.00 5.00 3.7097 1.10132

31 1.00 5.00 3.7742 1.05545

31 1.00 5.00 3.7097 .97275

31 1.00 5.00 3.8065 1.07763

31 1.00 5.00 3.6774 1.27507

31 1.00 5.00 3.5161 1.06053

31 1.30 4.90 3.5161 .83869

31

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

جلساإلدارة مجالم

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation

 

            Descriptives 

Descriptive Statistics

31 1.00 5.00 3.2258 1.08657

31 2.00 5.00 3.4194 1.08855

31 1.00 5.00 3.1935 1.10813

31 3.00 5.00 4.0000 .68313

31 3.00 5.00 4.0323 .60464

31 2.00 5.00 4.1935 .74919

31 2.00 5.00 4.0645 .67997

31 3.00 5.00 4.2581 .51431

31 2.00 5.00 3.9032 .74632

31 2.00 5.00 3.9355 .62905

31 2.70 4.50 3.8226 .39048

31

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

جلساإلدارة منبثقةعنم لجانال الال مج

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion
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             Descriptives 

Descriptive Statistics

31 2.00 5.00 3.9677 .75206

31 1.00 5.00 3.9677 .87498

31 2.00 5.00 4.1290 .71842

31 1.00 5.00 3.9032 .78972

31 1.00 5.00 3.8387 .82044

31 2.00 5.00 3.7097 .78288

31 2.00 5.00 3.8065 .70329

31 3.00 4.86 3.9032 .44628

31

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

ٌة قوالرقابةالداخل تدٌق الال مج

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

 

           Descriptives 

Descriptive Statistics

31 2.00 5.00 3.6129 .80322

31 2.00 5.00 3.8710 .76341

31 2.00 5.00 3.7097 .73908

31 2.00 5.00 3.7742 .76200

31 2.00 5.00 3.9355 .77182

31 2.00 5.00 3.9355 .72735

31 3.00 5.00 4.0000 .73030

31 3.00 5.00 4.2258 .76200

31 1.00 5.00 4.0000 1.06458

31 2.00 5.00 4.0323 .83602

31 2.00 5.00 4.0645 .81386

31 2.82 4.45 3.9238 .43919

31

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

ٌة مجالاالفصاحوالشفاف

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation

 

             Descriptives 

Descriptive Statistics

31 1.67 4.78 3.6703 .82974

31 1.67 4.83 3.5161 .83926

31 1.30 4.90 3.5161 .83869

31 2.70 4.50 3.8226 .39048

31 3.00 4.86 3.9032 .44628

31 2.82 4.45 3.9238 .43919

31 2.57 4.50 3.7253 .43635

31

ٌن مساهم الحقوقال مج

مصالح صحابال الأ مج

جلساإلدارة الم مج

جلساإلدارة منبثقةعنم لجانال الال مج

ٌة ل قوالرقابةالداخ تدٌق الال مج

ٌة الاالفصاحوالشفاف مج

ًل مجالالك ال

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion
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        Oneway 

Descriptives

18 3.5309 .83022 1.78 4.67

10 3.8333 .91662 1.67 4.78

2 3.9444 .70711 3.44 4.44

1 4.0000 . 4.00 4.00

31 3.6703 .82974 1.67 4.78

18 3.3796 .83784 1.67 4.67

10 3.7000 .95193 1.83 4.83

2 3.5833 .35355 3.33 3.83

1 4.0000 . 4.00 4.00

31 3.5161 .83926 1.67 4.83

18 3.3500 .83472 1.30 4.30

10 3.7000 .91165 2.20 4.90

2 3.6500 .35355 3.40 3.90

1 4.4000 . 4.40 4.40

31 3.5161 .83869 1.30 4.90

18 3.8056 .39179 2.70 4.50

10 3.8800 .40770 3.10 4.40

2 3.7500 .63640 3.30 4.20

1 3.7000 . 3.70 3.70

31 3.8226 .39048 2.70 4.50

18 3.9762 .41069 3.00 4.86

10 3.8429 .51924 3.00 4.43

2 3.8571 .40406 3.57 4.14

1 3.2857 . 3.29 3.29

31 3.9032 .44628 3.00 4.86

18 3.8990 .35537 3.00 4.27

10 3.9182 .57087 2.82 4.45

2 4.4091 .06428 4.36 4.45

1 3.4545 . 3.45 3.45

31 3.9238 .43919 2.82 4.45

18 3.6569 .46083 2.57 4.32

10 3.8124 .45471 2.97 4.50

2 3.8657 .18627 3.73 4.00

1 3.8067 . 3.81 3.81

31 3.7253 .43635 2.57 4.50

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

غٌرذلك

Total

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

غٌرذلك

Total

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

غٌرذلك

Total

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

غٌرذلك

Total

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

غٌرذلك

Total

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

غٌرذلك

Total

الورٌوس بك

ستٌر ماج

دكتوراه

غٌرذلك

Total

مساهمٌن قوقال مجالح

مصالح صحابال مجالأ

جلساإلدارة مجالم

لساإلدارة منبثقةعنمج لجانال مجالال

ٌة قوالرقابةالداخل تدٌق مجالال

ٌة مجالاالفصاحوالشفاف

ًل مجالالك ال

N Mean Std.  Dev iation Minimum Maximum
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ANOVA

.875 3 .292 .398 .755

19.779 27 .733

20.654 30

.917 3 .306 .408 .748

20.214 27 .749

21.131 30

1.652 3 .551 .764 .524

19.450 27 .720

21.102 30

.064 3 .021 .127 .943

4.510 27 .167

4.574 30

.518 3 .173 .854 .477

5.457 27 .202

5.975 30

.703 3 .234 1.244 .313

5.084 27 .188

5.787 30

.206 3 .069 .337 .799

5.506 27 .204

5.712 30

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ن ساهٌم قوقالم مجالح

مصالح مجالأصحابال

جلساإلدارة مجالم

منبثقةعنمجلساإلدارة لجانال مجالال

ة ٌل قوالرقابةالداخ تدٌق مجالال

افٌة مجالاالفصاحوالشف

ًل مجالالك ال

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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       Oneway 

Descriptives

2 2.7222 .54997 2.33 3.11

5 3.1556 .98005 1.67 4.33

10 3.5000 .93441 1.78 4.78

14 4.1111 .44015 3.33 4.78

31 3.6703 .82974 1.67 4.78

2 3.3333 1.17851 2.50 4.17

5 2.9667 .98883 1.83 4.00

10 3.4500 .92979 1.67 4.67

14 3.7857 .64526 2.67 4.83

31 3.5161 .83926 1.67 4.83

2 3.1500 1.20208 2.30 4.00

5 3.1200 .91488 2.10 4.00

10 3.4600 1.06061 1.30 4.90

14 3.7500 .57746 2.70 4.60

31 3.5161 .83869 1.30 4.90

2 3.9000 .14142 3.80 4.00

5 3.9000 .49497 3.30 4.50

10 3.8300 .47621 2.70 4.40

14 3.7786 .33553 3.10 4.20

31 3.8226 .39048 2.70 4.50

2 4.1429 .20203 4.00 4.29

5 4.3714 .48022 3.57 4.86

10 3.7714 .42164 3.00 4.29

14 3.7959 .37885 3.00 4.43

31 3.9032 .44628 3.00 4.86

2 4.0909 .25713 3.91 4.27

5 4.3455 .11853 4.18 4.45

10 3.8364 .42812 3.00 4.27

14 3.8117 .46555 2.82 4.36

31 3.9238 .43919 2.82 4.45

2 3.5566 .52118 3.19 3.93

5 3.6432 .54806 2.97 4.25

10 3.6413 .60076 2.57 4.50

14 3.8388 .22342 3.53 4.37

31 3.7253 .43635 2.57 4.50

من1-5سنوات

من5-01سنوات

من01-02سنة

ثرمن02سنة أك

Total

من1-5سنوات

من5-01سنوات

من01-02سنة

ثرمن02سنة أك

Total

من1-5سنوات

من5-01سنوات

من01-02سنة

ثرمن02سنة أك

Total

من1-5سنوات

من5-01سنوات

من01-02سنة

ثرمن02سنة أك

Total

من1-5سنوات

من5-01سنوات

من01-02سنة

ثرمن02سنة أك

Total

من1-5سنوات

من5-01سنوات

من01-02سنة

ثرمن02سنة أك

Total

من1-5سنوات

من5-01سنوات

من01-02سنة

ثرمن02سنة أك

Total

مساهمٌن قوقال مجالح

مصالح صحابال مجالأ

جلساإلدارة مجالم

لساإلدارة منبثقةعنمج لجانال مجالال

ٌة قوالرقابةالداخل تدٌق مجالال

ٌة مجالاالفصاحوالشفاف

ًل مجالالك ال

N Mean Std.  Dev iation Minimum Maximum

 



219 

 

ANOVA

6.133 3 2.044 3.801 .021

14.521 27 .538

20.654 30

2.638 3 .879 1.284 .300

18.493 27 .685

21.131 30

1.850 3 .617 .865 .471

19.252 27 .713

21.102 30

.070 3 .023 .139 .936

4.505 27 .167

4.574 30

1.546 3 .515 3.141 .042

4.429 27 .164

5.975 30

1.197 3 .399 2.348 .095

4.589 27 .170

5.787 30

.342 3 .114 .573 .638

5.370 27 .199

5.712 30

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ن ساهٌم قوقالم مجالح

مصالح مجالأصحابال

جلساإلدارة مجالم

منبثقةعنمجلساإلدارة لجانال مجالال

ة ٌل قوالرقابةالداخ تدٌق مجالال

افٌة مجالاالفصاحوالشف

ًل مجالالك ال

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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           Oneway 

Descriptives

1 3.3333 . 3.33 3.33

8 4.0694 .49668 3.11 4.78

3 4.2963 .06415 4.22 4.33

7 3.6825 .97590 1.67 4.56

7 3.3492 .83501 2.33 4.78

3 2.5556 .69389 1.78 3.11

2 4.0556 .86424 3.44 4.67

31 3.6703 .82974 1.67 4.78

1 2.6667 . 2.67 2.67

8 3.9792 .58035 2.83 4.83

3 3.8333 .44096 3.33 4.17

7 3.2143 .85912 1.83 4.67

7 3.4286 .93223 2.00 4.50

3 2.8889 1.25093 1.67 4.17

2 3.9167 .82496 3.33 4.50

31 3.5161 .83926 1.67 4.83

1 2.7000 . 2.70 2.70

8 3.8250 .63415 2.70 4.60

3 3.7667 .25166 3.50 4.00

7 3.4714 .73420 2.20 4.30

7 3.5143 1.06682 2.10 4.90

3 2.6333 1.35031 1.30 4.00

2 3.8000 .56569 3.40 4.20

31 3.5161 .83869 1.30 4.90

1 4.1000 . 4.10 4.10

8 3.7875 .35229 3.30 4.30

3 3.5333 .40415 3.10 3.90

7 3.9571 .36450 3.30 4.50

7 3.7571 .55635 2.70 4.40

3 3.8333 .20817 3.60 4.00

2 4.0000 .28284 3.80 4.20

31 3.8226 .39048 2.70 4.50

1 4.0000 . 4.00 4.00

8 3.8036 .46409 3.00 4.43

3 3.8095 .32991 3.43 4.00

7 4.0816 .45816 3.57 4.86

7 3.9184 .59964 3.00 4.57

3 3.9048 .43644 3.43 4.29

2 3.7143 .20203 3.57 3.86

31 3.9032 .44628 3.00 4.86

1 4.3636 . 4.36 4.36

8 3.8864 .55351 2.82 4.36

3 3.6667 .42962 3.18 4.00

7 4.0649 .23888 3.73 4.36

7 3.8442 .51349 3.00 4.45

3 3.8788 .46651 3.36 4.27

2 4.0909 .51426 3.73 4.45

31 3.9238 .43919 2.82 4.45

1 3.5273 . 3.53 3.53

8 3.8918 .24416 3.56 4.37

3 3.8176 .14145 3.70 3.98

7 3.7453 .47070 2.97 4.32

7 3.6353 .56415 2.89 4.50

3 3.2824 .67864 2.57 3.93

2 3.9296 .27664 3.73 4.13

31 3.7253 .43635 2.57 4.50

ٌسمجلساإلدارة رئ

عام ٌرال مد ال

جلسإدارة عضوم

مالً ٌرال مد ال

ًل التدجقٌقالداخ مدٌر

ٌة تنفٌذ عضولجنة

ً مستشارمال

Total

ٌسمجلساإلدارة رئ

عام ٌرال مد ال

جلسإدارة عضوم

مالً ٌرال مد ال

ًل التدجقٌقالداخ مدٌر

ٌة تنفٌذ عضولجنة

ً مستشارمال

Total

ٌسمجلساإلدارة رئ

عام ٌرال مد ال

جلسإدارة عضوم

مالً ٌرال مد ال

ًل التدجقٌقالداخ مدٌر

ٌة تنفٌذ عضولجنة

ً مستشارمال

Total

ٌسمجلساإلدارة رئ

عام ٌرال مد ال

جلسإدارة عضوم

مالً ٌرال مد ال

ًل التدجقٌقالداخ مدٌر

ٌة تنفٌذ عضولجنة

ً مستشارمال

Total

ٌسمجلساإلدارة رئ

عام ٌرال مد ال

جلسإدارة عضوم

مالً ٌرال مد ال

ًل التدجقٌقالداخ مدٌر

ٌة تنفٌذ عضولجنة

ً مستشارمال

Total

ٌسمجلساإلدارة رئ

عام ٌرال مد ال

جلسإدارة عضوم

مالً ٌرال مد ال

ًل التدجقٌقالداخ مدٌر

ٌة تنفٌذ عضولجنة

ً مستشارمال

Total

ٌسمجلساإلدارة رئ

عام ٌرال مد ال

جلسإدارة عضوم

مالً ٌرال مد ال

ًل التدجقٌقالداخ مدٌر

ٌة تنفٌذ عضولجنة

ً مستشارمال

Total

مساهمٌن قوقال مجالح

مصالح صحابال مجالأ

جلساإلدارة مجالم

لساإلدارة منبثقةعنمج لجانال مجالال

ٌة قوالرقابةالداخل تدٌق مجالال

ٌة مجالاالفصاحوالشفاف

ًل مجالالك ال

N Mean Std.  Dev iation Minimum Maximum
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ANOVA

7.311 6 1.219 2.192 .079

13.343 24 .556

20.654 30

4.931 6 .822 1.218 .332

16.200 24 .675

21.131 30

4.131 6 .688 .974 .464

16.971 24 .707

21.102 30

.558 6 .093 .556 .761

4.016 24 .167

4.574 30

.411 6 .068 .295 .933

5.564 24 .232

5.975 30

.649 6 .108 .505 .798

5.138 24 .214

5.787 30

1.018 6 .170 .868 .533

4.694 24 .196

5.712 30

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ن ساهٌم قوقالم مجالح

مصالح مجالأصحابال

جلساإلدارة مجالم

منبثقةعنمجلساإلدارة لجانال مجالال

ة ٌل قوالرقابةالداخ تدٌق مجالال

افٌة مجالاالفصاحوالشف

ًل مجالالك ال

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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          Oneway 

Descriptives

5 4.2889 .28974 4.00 4.67

2 3.4444 .15713 3.33 3.56

7 4.0635 .44378 3.44 4.56

4 2.5278 1.07869 1.67 4.00

4 3.4167 1.09008 2.33 4.78

4 4.1111 .55184 3.56 4.78

5 3.3556 .56873 2.89 4.33

31 3.6703 .82974 1.67 4.78

5 3.7667 .60782 2.83 4.50

2 3.4167 .82496 2.83 4.00

7 3.9286 .50787 3.33 4.67

4 2.6667 1.16269 1.67 4.17

4 3.3333 1.03638 2.50 4.83

4 3.9583 .47871 3.33 4.50

5 3.2000 .95307 2.00 4.17

31 3.5161 .83926 1.67 4.83

5 4.0000 .30822 3.60 4.40

2 3.3500 .77782 2.80 3.90

7 3.8000 .42817 3.20 4.30

4 2.7250 1.31498 1.30 4.40

4 3.2250 1.02754 2.30 4.60

4 3.8000 .89815 2.70 4.90

5 3.3400 .88487 2.10 4.00

31 3.5161 .83869 1.30 4.90

5 3.7600 .45607 3.30 4.50

2 4.0000 .28284 3.80 4.20

7 3.8286 .37733 3.10 4.20

4 3.5500 .70000 2.70 4.30

4 3.8500 .19149 3.60 4.00

4 3.9000 .40825 3.40 4.40

5 3.9400 .25100 3.50 4.10

31 3.8226 .39048 2.70 4.50

5 4.0286 .56605 3.29 4.86

2 3.6429 .10102 3.57 3.71

7 3.8367 .53087 3.00 4.43

4 3.5357 .62133 3.00 4.43

4 4.1071 .27042 3.71 4.29

4 4.0000 .11664 3.86 4.14

5 4.0286 .35571 3.57 4.57

31 3.9032 .44628 3.00 4.86

5 3.8545 .43882 3.45 4.36

2 3.6818 .06428 3.64 3.73

7 3.9091 .64922 2.82 4.45

4 3.5682 .57675 3.00 4.36

4 4.0455 .15746 3.91 4.27

4 4.0455 .21641 3.82 4.27

5 4.2000 .17487 3.91 4.36

31 3.9238 .43919 2.82 4.45

5 3.9498 .27156 3.56 4.25

2 3.5893 .29420 3.38 3.80

7 3.8944 .22101 3.70 4.32

4 3.0956 .59446 2.57 3.95

4 3.6629 .52466 3.19 4.37

4 3.9691 .37812 3.65 4.50

5 3.6774 .30907 3.21 3.93

31 3.7253 .43635 2.57 4.50

للتؤمٌن ٌة األهل

ٌن لتؤم ٌنل فلسط

لتؤمٌن ةل ٌل عام ال

ٌة ٌنالوطن تؤم ةال شرك

ٌن لتؤم مشرقل ةال شرك

ةترستللتؤمٌن شرك

ٌن لللتؤم تكاف ةال شرك

Total

للتؤمٌن ٌة األهل

ٌن لتؤم ٌنل فلسط

لتؤمٌن ةل ٌل عام ال

ٌة ٌنالوطن تؤم ةال شرك

ٌن لتؤم مشرقل ةال شرك

ةترستللتؤمٌن شرك

ٌن لللتؤم تكاف ةال شرك

Total

للتؤمٌن ٌة األهل

ٌن لتؤم ٌنل فلسط

لتؤمٌن ةل ٌل عام ال

ٌة ٌنالوطن تؤم ةال شرك

ٌن لتؤم مشرقل ةال شرك

ةترستللتؤمٌن شرك

ٌن لللتؤم تكاف ةال شرك

Total

للتؤمٌن ٌة األهل

ٌن لتؤم ٌنل فلسط

لتؤمٌن ةل ٌل عام ال

ٌة ٌنالوطن تؤم ةال شرك

ٌن لتؤم مشرقل ةال شرك

ةترستللتؤمٌن شرك

ٌن لللتؤم تكاف ةال شرك

Total

للتؤمٌن ٌة األهل

ٌن لتؤم ٌنل فلسط

لتؤمٌن ةل ٌل عام ال

ٌة ٌنالوطن تؤم ةال شرك

ٌن لتؤم مشرقل ةال شرك

ةترستللتؤمٌن شرك

ٌن لللتؤم تكاف ةال شرك

Total

للتؤمٌن ٌة األهل

ٌن لتؤم ٌنل فلسط

لتؤمٌن ةل ٌل عام ال

ٌة ٌنالوطن تؤم ةال شرك

ٌن لتؤم مشرقل ةال شرك

ةترستللتؤمٌن شرك

ٌن لللتؤم تكاف ةال شرك

Total

للتؤمٌن ٌة األهل

ٌن لتؤم ٌنل فلسط

لتؤمٌن ةل ٌل عام ال

ٌة ٌنالوطن تؤم ةال شرك

ٌن لتؤم مشرقل ةال شرك

ةترستللتؤمٌن شرك

ٌن لللتؤم تكاف ةال شرك

Total

ٌن مساهم الحقوقال مج

مصالح صحابال الأ مج

جلساإلدارة الم مج

لساإلدارة منبثقةعنمج لجانال الال مج

ٌة ل قوالرقابةالداخ تدٌق الال مج

ٌة فاف الاالفصاحوالش مج

ًل مجالالك ال

N Mean Std.  Dev iat ion Minimum Maximum
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ANOVA

9.849 6 1.641 3.646 .010

10.805 24 .450

20.654 30

5.826 6 .971 1.523 .213

15.305 24 .638

21.131 30

5.110 6 .852 1.278 .304

15.992 24 .666

21.102 30

.476 6 .079 .464 .828

4.098 24 .171

4.574 30

1.068 6 .178 .870 .531

4.907 24 .204

5.975 30

1.148 6 .191 .990 .454

4.638 24 .193

5.787 30

2.340 6 .390 2.777 .034

3.372 24 .140

5.712 30

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ن ساهٌم قوقالم مجالح

مصالح مجالأصحابال

جلساإلدارة مجالم

منبثقةعنمجلساإلدارة لجانال مجالال

ة ٌل قوالرقابةالداخ تدٌق مجالال

افٌة مجالاالفصاحوالشف

ًل مجالالك ال

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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 (Governance of insurance companies in Palestine (Assess the Current 

Situation and the Requirements for Updating- 

"A Comparative Study") 
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Samah Mahmoud Najem 

Supervisor 

Dr. Akram Daoud 

Dr. Sameh Atout 

Abstract 

The study examined the subject of insurance corporations governance in 

Palestine by analysis, debate, and evaluating there current situation and 

there update requirement. This Empirical Study applied to insurance 

companies registered in Palestine Securities Finance. 

The study aims to identify the reality of Palestinian insurance corporations 

governance, Based on international standards of Governance and the range 

of commitment the Governance rules in Public Shareholding Companies in 

Palestine. 

And the suitability of the fabric in the Palestine Legislative represented by 

the law firms of Jordan No. 12 of 1964 and other laws related to insurance 

as law No. 20 for the year 2005 to the principles of corporate governance 

adopted by the International Organization for Economic Cooperation and 

Development (OCED), It also aims to identify the regulatory environment 

for the insurance sector and what should be on the institutions and 

regulatory bodies to follow the mechanisms for activating the principles of 

corporate governance through the provisions of the law and the adoption of 

addition modify it so as to promote the concept of corporate governance. 



c 

 

The researcher used the descriptive analytical approach in conducting the 

study by collecting data from primary and secondary sources, a 

questionnaire has been designed specially prepared for this purpose, 

includes several axes falls below the principles and guidelines for corporate 

governance. 

 In order to measure the extent of the application of insurance companies 

Palestinian to these principles, and distributed to a sample study of (31) of 

the board of directors and executives, And financial managers, and internal 

audit, and members of the executive committee, the insurance companies 

listed and the number (7). 

 The researcher used statistical analysis software (SPSS) to analyze data 

and test hypotheses, To ensure the veracity of the answer to the 

questionnaire have been relying on the data and information published in 

annual reports to insurance companies and its own website, as well as 

personal interviews with specialists. 

The study found that insurance companies in Palestine come a long way in 

the application of standards of governance evidence that the level of 

governance of insurance companies Palestinian than the average, Be it 

possible to be a level better than that, which means that there are obstacles 

standing in front of commitment to the principles of corporate governance, 

notably lack of conviction by the management of these companies to the 



d 

 

concept of governance, As well as the legal obstacles identical in the 

obsolescence of law firms.  

The study recommended a series of recommendations including amending 

some legal texts related to the management of the company, And protecting 

the rights of shareholders, And follow the rules of disclosure and 

transparency, And preserve the rights of stakeholders, And activating the 

role of regulatory bodies on insurance companies, And a culture of 

corporate governance, The trend towards issuing a guide to governance of 

insurance companies. 

 

 




