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 القوانين التجارية في لبنان
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 لبنان -بيروت  | 4002تشرين الثاني  42

 

التمويل  قتصادية وما هو دور مرصف لبنان واملصارف املحلية يف التنمية ال  .1

 ؟الستثامري وتطمني املستثمرين

( 1يحدد قانون النقد والتسليف  بنصوص رصيحة يف عدد من مواده االطار العام )

 يدوره يف تعزيز التمويل االستثامر ( 2ور مرصف لبنان االمنايئ كام )لد

 

 ( دور مرصف لبنان المنايئ 1)

  00املادة 

اقتصادي واجتامعي  منو فظة عىل النقد لتأمني اساسمهمة "املرصف" العامة هي املحا

     دائم وتتضمن مهمة "املرصف" بشكل خاص 

 . 1املحافظة عىل سالمة النقد اللبناين -

 املحافظة عىل االستقرار االقتصادي -

 املحافظة عىل سالمة اوضاع النظام املرصيف . -

 طوير السوق النقدية واملالية .ت -

 تشمل مهمة مرصف لبنان :

                                                 
 يستعمل "املرصف" الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمني ثبات القطع 07املادة  1

 



 9002ترشين الثاين |  القوانني التجارية يف لبنان 11 / 9

 

 

ئل وانظمة الدفع وبصورة خاصة العمليات املجراة عن طريق وسا -

 الرصاف اآليل وبطاقات االيفاء او الدفع او االئتامن.

 عمليات التحاويل النقدية مبا فيها التحاويل االلكرتونية. -

دوات عمليات املقاصة والتسوية العائدة ملختلف وسائل الدفع واال  -

ولغريها من السندات القابلة  ارية ت التجلسندااملالية مبا فيها االسهم وا

 للتداول.

 09املادة 

"للمرصف" ان يقرتح عىل الحكومة التدابري التي يرى ان من شأنها التأثري املفيد عىل 

 ميزان املدفوعات وحركة االسعار واملالية العامة وعىل النمو االقتصادي بصورة عامة

 

  يف تعزيز التمويل الستثامري لبنان ( دور مرصف9)

اهداف وسيطة  4سياسة مرتكزة عىل   لبنان عىل صعيد املامرسة  اعتمد مرصف

 حقيق االهداف السابقة هي التايل لت

 تحقيق االستقرار النقدي  :  اوال

 محفز للتمويل االنتاجي لقطاع مرصيف سليم موثوق التأسيس : ثانيا

 تنظيم ادوات الدفع والتسوية عىل اساس عرصي وآمن  : ثالثا

 تطوير االسواق املالية عىل نحو  يجعلها جاذبة لالستثامر    :ارابع

 

 يف تحقيق االستقرار النقدي:اوال 

  االنسب لتحقيق النمو ودعم التمويل االستثامري فهو االستقرار النقدي هو الخيار 

يحد من التضخم الن هذا االمر هو حجر الزاوية يف اية خطة تهدف اىل جذب  -

 ستقرار االجتامعي واالقتصادي االستثامر وتحقيق اال 

تخفيض معدل  اه فع باتجيعزز احتياطي مرصف لبنان من العمالت االجنبية  ويد -

الدولرة يف الودائع والتسليفات عىل حد سواء وهذا االمر يؤدي اىل تعزيز الثقة 

عىل السواء مام يدفع اىل التعامل مبعدالت فوائد  تسليف وادخار كأداةباللرية 

 ادىن  

سس لقطاع مرصيف سليم وهذا االمر كان من اهم دروس االزمة  االسيوية ، يؤ  -

ففي تايلندا انهارت العملة بسبب انهيار املصارف ، ويف كوريا انهارت العملة 

 فانهارت املصارف 

يعزز القدرات  الذاتية عىل متويل احتياجات القطاعني الخاص والعام وهذا ما  -

ض االستهالكية والسكنية والقروض املتوسطة تظهره اتساع  دائرة رشيحة القرو 

 االجل
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يعزز ثقة االسواق املالية بلبنان الن االستقرار النقدي رشط اسايس النفتاح مجاالت  -

الحصول عىل التمويل الخارجي ولدعم فرص  استقطاب رؤوس االموال  املحلية  

قد تكون والخارجية لالستثامر يف مشاريع اقتصادية بدال من الدخول مبراهنات 

تحويالت اللبنانيني ، من  سعار الرصف  وايضا لتعزيز معدالتمدمرة عىل تقلبات ا

مغرتبني وعاملني يف الخارج، التي تعمل تاريخيا عىل تصحيح العجز التجاري 

 املزمن .

%   06يناسب الوضع يف لبنان حيث ترتفع نسبة الواردات اىل الدخل القومي اىل  -

ر الرصف سيؤدي حتام اىل ارتفاع االسعار  مبا فيها مام يعني ان اي تدهور بسع

كلفة االنتاج او كلفة الخدمات وبالتايل زيادة التضخم وهذا االمر االخري يقلص او 

 يقيض عىل اية قدرة تنافسية للبلد . 

 

  محفز للتمويل االنتاجي التاسيس لقطاع مرصيف سليم موثوقيف  :ثانيا

 قطاع مرصيف سليم وموثوق

تقيّده الصارم باملعايري واملواصفات الدولية ام مرصيف موثوق بارساء نظ -

املرصفية واملحاسبية خصوصاً ما يتعلق منها بكفاية رأس املال واإلدارة الحكيمة 

 والشفافية والربحية والسيولة ومكافحة تبييض األموال. 

 أي مرصف استسهاال لحل املشاكل الن االمور لن تتوقف عند بإفالسعدم السامح  -

بل ستتعداها بالحقيقة اىل  معاقبة  ومدراءهمعاقبة مساهمي املرصف الكبار 

والقطاع املرصيف ككل من خالل اضعاف الثقة فيه  وقد واملتعاملني معه  مودعيه

ميتد االمر ملعاقبة  حتى مؤسسات اقتصادية اخرى وهذا ما حصل مع  افالس 

ة والعامل ككل حوايل ثالثة االمرييك الذي كلف الخزينة االمريكي زليامن برازر 

 تريليون دوالر .

اليها للتحوط من االفالس تشجيع  اللجوءومن اهم الوسائل االحرتازية التي تم  -

ات مالية غري مكلفة ال  للدولة وال عمليات الدمج فيام بني املصارف باعتامد هندس

 ادةإلعاكتساب اسهم املرصف املتعرث  لمكلف اللبناين وال ملرصف لبنان  اول

 بيعه.  إلعادةترتيب اوضاعه وتنقيتها توطئة 

رعاية  االقتناع الراسخ بان حامية االقتصاد  والسوق تتطلب ان يكون هناك دامئاً  -

للدولة أو للمؤسسات التنظيمية والرقابية  الن الكالم عن اقتصاد حر وسوق متحرر 

 دون تنظيم ورقابة يعني ببساطة الفوىض . 

 

 يمحفز للتمويل االنتاج

للمصارف بشكل تخفيضات  مرصف لبنان خالل السنوات املاضية تحفيزات قدم  -

   يف االحتياطي االلزامي اضافة اىل دعم الفوائد املدينة من قبل الدولة
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الصناعية أو السياحية أو الزراعية مبا لتمويل االستثامر يف القطاعات االنتاجية  ) -

قنيات وجيا املعلومات والربامج والتفيها املؤسسات التي تصنع محلياً أجهزة تكنول

 (املتخصصة 

والتي ال يتجاوز صغرية  القروض وطلبات ال مؤسسات االقراض الصغري مويل لت -

اربع  وال يتعدى عدد افراد املؤسسة املقرتضة ماليني لرية لبنانية  16حدها االقىص 

 لق وتطوير مشاريعهم االنتاجيةلخوذلك  اشخاص 

 

 ،2662لثانية يف مؤرش الحرية االقتصادية يف العامل العريب لسنة احتل لبنان املرتبة ا

إحدى مؤسسات  Fraser Institute "الذي صدر يف تقرير سنوي عن معهد "فريزر

نقطة عن  6.1نقاط بفارق  7.8االقتصادية الرائدة يف كندا، ليحصل عىل  األبحاث

 .حلت اوال البحرين التي

 

 بلداً عربياً توافرت عنها معلومات عن إمكان 12 بني كذلك، احتل لبنان املرتبة األوىل

الحصول عىل التمويل، وذلك نتيجة معدل التضخم املتدين مقارنة بالدول العربية 

 2.3والنمو املرتفع للكتلة النقدية يف االعوام الخمسة املاضية. وبلغت عالمته  األخرى

 .وحّل قبل السعودية  نقاط،

 

 دفع والتسوية عىل اساس عرصي وآمنيف تنظيم ادوات ال:ثالثا 

دائرة السوق الوطنية وتشجيع املنافسة بني املؤسسات هذا االمر يفيد يف توسيع 

وتحفيز تصدير االنتاج املرصيف واملايل للخارج  وتعزيز الروابط مع العمالء وتقليص 

ني غري كام يعزز  فرص جذب املستثمرين ال سياّم اللبناني· كلفة الخدمات املؤداة لهم 

 · املقيمني اىل التوظيف  يف لبنان

 

 :بري مرصف لبنان  يف هذا املضامرمن  اهم تدا

الرئييس بحيث تقيّد لدى االخري فورا  مطالبة املصارف بربط جميع فروعها باملركز -

 العمليات املالية التي تجري يف الفروع 

من خالل كرتونية بالطريقة االلو تنظيم رشوط  تنفيذ العمليات املرصفية واملالية  -

باالنتساب اىل شبكة  مطالبة املصارفو  · والتحاويل االلكرتونية الرصاف اآليل

بوضع أنظمة أمان لعملياتها السويفت وباعتامد الهوية املرصفية يف التحاويل و 

 االلكرتونية تتضمن إمكانية قياس مخاطرها  و قواعد التحكم بهذه املخاطر

الدولة  بالتعاون مع  SITI,  لتكنولوجيا املعلومات الشبكة املرصفية اآلمنة ارساء -

اىل  تهدفمصارف لبنان التي  وجمعيةالوكالة االمريكية للتجارة واالمناء االيطالية و 

تأمني بنية تحتية توفر درجة عالية من االمن لتبادل املعلومات وتنفيذ شتى 
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فيام بينها من  مع املركز الرئييس ، وبني املصارف املرصف العمليات بني فروع 

  جهة ، ومع  القطاع العام مع مرصف لبنان  من جهة أخرى 

توسيع عمليات املقاصة لدى مرصف لبنان  لتشمل السندات التجارية واملدفوعات  -

بواسطة  البطاقات االئتامنية املصدرة محليا ، واعتامد مكننة فورية ملقاصة 

، بالعملة الوطنية  ملمغنطالشيك املوحد الشكل وابعد امتام اعتامد الشيكات 

بني غرفة املقاصة يف العاصمة وغرف املقاصة يف وذلك وبالعمالت االجنبية ، 

  .املناطق

ما هو مستوى التدفقات النقدية اىل لبنان اليوم؟ وهل تعتربون ان مستوى  .2

 اإليداعات املرصفية يبرش بالخري أو يدق ناقوس الخطر؟

تراجع تحويالت اللبنانيني من الخارج خالل العام  كان من املتوقع أن تؤدي األزمة إىل

وخصوصا من دول الخليج، إال أن هذا مل يحصل فعليا وعىل العكس فان  2662

االشهر التدفقات املالية إىل لبنان من املغرتبني واملستثمرين استمرت باالرتفاع خالل 

الخري عن التحويالت وتقرير البنك الدويل ا إلحصاءاتناوفقا  2662للعام االوىل  لعرشا

 يف العامل  .

مليار دوالر  7فقد ارتفع حجم تحويالت اللبنانيني اىل رقم قيايس غري مسبوق قيمته 

مام رفع لبنان اىل املرتبة الثانية  يف املنطقة بعد مرص  من حيث حجم التحويالت 

اىل واىل املرتبة االوىل يف املنطقة والسابعة يف العامل من حيث حجم التحويالت 

 الناتج االجاميل.

%  26كذلك كان هناك ارتفاعا ملحوظا يف حجم  الودائع املرصفية  بنسبة تفوق الـ

، زادت فيها ودائع 2662مليار دوالر بنهاية ايلول  27بحيث بلغ اجاميل الودائع حوايل 

 مليار دوالر   ة غري املقيمني  بحوايل االربع

 

 اآلثار االيجابية 

  لسوق اللبناينيف ا السيولة تعزيز -

 2662%  يف ايلول 00إىل    2668% عام  77.36نسبة دولرة الودائع  من  تخفيض  -

مليار دوالر  4.8املدفوعات بلغ  فائض تراكمي  قيايس يف ميزانتسجيل  -

 2668مليار دوالر لكامل العام  3.3مقابل فائض قيمته 

 

 : ااالمور االيجابية السابقة مرده

الدول مام  بنان مقابل انكامش اقتصادي لدى معظماالنتعاش االقتصادي لل -

 حفز  املغرتبني عىل توجيه أموالهم نحو لبنان وخصوصاً يف ظل املناعة

حيال تداعيات األزمة مرارا وتكرارا  الالفتة التي أظهرها القطاع املرصيف 

 اللبنانيني يف الخارج   يكسب ثقة املالية العاملية مبا جعله
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يف الخارج نتيجة األزمة مل يكن كبرياً  الذين فقدوا وظائفهمأن عدد اللبنانيني  -

وهذا ما يفرس عدم انتشار البطالة يف صفوف هؤالء  النهم من ذوي الخربة

  اللبنانيني .

هل هناك من تعديالت يف القوانني التجارية التي اثرت سلباً أو ايجاباً عىل  .3

عن مكافحة تبيض الموال،  التدفقات النقدية أو الوضع املرصيف يف لبنان؟ ماذا

 وكيف تؤثر عىل الستثامرات؟ 

القوانني التي صدرت يف السنوات االخرية و اثرت ايحابا عىل التدفقات  اهم  يف

 النقدية والوضع املرصيف يف لبنان 

يؤمن حقوق واموال املتعاملني  القانون الذي نظّم مهنة الوساطة املالية عىل وجه -

تركها كودائع يف  مواكبة توظيفاتهم واستثامراتهم  بدلالذين يفضلون معها  من 

ويلزم القانون املذكور هذه  املؤسسات  باعتامد · املصارف وتلقي الفوائد عليها 

، بكشوفات الشفافية  يف عملياتها  بالطلب منها تزويد زبائنها شخصياً ودورياً 

قيقة  ، وبنرش وضعيات دورية عن اعاملها وحساباتها تعكس حلحساباتهم

 كام يلزمها  بالطلب  من مراسيلها تزويد زبائنها املعنيني،  مبارشة ·  اوضاعها

 ·  ) وليس عن طريقها(  بوضعية توظيفات هؤالء الزبائن 

 قانون العمليات االئتامنية -

الوساطة  القانون املتعلق بتنظيم فتح املصارف واملؤسسات املالية ومؤسسات -

 ة والقيم املنقولة لديها املالياملالية حسابات للصكوك 

القانون الخاص بتنظيم تداول اسهم املصارف بهدف توسيع الئحة املصارف  -

 املتداولة اسهمها يف البورصة  

 . الخاص  بتأسيس  هيئات االستثامر الجامعي يف لبنان القانون -

 املصارف االسالمية   بتأسيسالقانون الخاص  -

حصول  إلمكانيةقانونية الركيزة الها يف توفري  هي لقوانني السابقةالرئيسية لهمية ال ا

 .مبقدور مؤسسات التسليف تأمينه املشاريع  االقتصادية عىل التمويل الذي قد ال يكون

 

 بالنسبة ملكافحة تبييض االموال 

الخاص مبكافحة  318االقرتاح عىل السلطات السياسية االحكام االساسية للقانون رقم 

غري املرشوعة من خالل املؤسسات املرصفية واملالية وغريها واصدار  تبييض االموال

االنظمة التطبيقية للقانون بعد صدوره . وقد تم تضمني القانون املذكور  آلية معينة ال 

لصالح القضاء املختص ولصالح الهيئة يتم فيها رفع الرسية املرصفية عن املشتبه به 

اال بقرار خاص  يصدر عن هيئة  املصارف   املرصفية العليا الناظرة يف مخالفات

 تحقيق خاصة  منشأة مبوجب هذا القانون.
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  البالدهي يف تجنيبه النظمة التطبيقية التي صدرت عنه اهمية القانون املذكور وا

ليس بوسعها تحملها خصوصا وان االقتصاد الوطني يعّول  تقييدات مالية دولية  -

لبنانيني العاملني يف الخارج يف سد العجز والاملغرتبني   كثريا عىل تحويالت

برمجة  إلعادةمبيزان املدفوعات كام يعّول عىل تعميق االندماج يف اسواق املال 

  وأيضا الدين العام وتعزيز فرص حصول القطاع الخاص عىل التمويل الخارجي 

 املاليةاالستثامرية و  الن يكون لبنان مركزا فاعال  يف تقديم الخدمات للتأسيس

 املتنوعة. 

 تغيريات غري محسوبة يف اسعار الرصف واسعار الفائدة -

ه  يوتشواملبذولة لتحفيز القطاع الخاص الجهود  الستثامر واعاقةمناخ ا افساد  -

وزيادة الفجوة بني االغنياء والفقراء يف  مع املستثمر املحيل الجاداملنافسة  

 · املجتمع 

 وضع الخطط  او برامج التنمية قدرة الدولة عىل ضغوط تضخيمية تضعفاية   -

بشكل من االموال امللوثة  زيادة السيولة املحلية بفعلالفعالة اقتصادياً واجتامعياً 

 .ال يتناسب مع الزيادة يف انتاج السلع والخدمات 

 

هل هناك من تعديل رضوري يف القوانني التجارية لتحسني بيئة العامل من وجهة  .4

  التي يج  تعديلها كوولوية؟مرصف لبنان؟ وما هي القوانني

 : بإصدارهاالتي يجب االرساع  اهم القوانني 

الذي ينظم اصول اصدار وتداول الصكوك واالدوات   السواق املاليةقانون  -

استعامل املعلومات واالسناد يف االسواق املالية ويعالج مشاكل االنحرافات يف 

اكم متخصصة تفصل عىل مح بإنشاءتضمن فصال خاصا والذي يجب ان ي الخاصة 

وجه العجلة مبنازعات االسواق املالية استنادا اىل نصوص واضحة تجرم كافة 

 االسواق املالية  ت  املعروفة يفاالنحرافا

 

العمليات املالية بالوسائل قانون خاص يحدد حقوق والتزامات املتعاملني ب -

الحكام من وسائل دفع وتسوية ومقاصة  وتحويل مبا فيها  اللكرتونية 

الخاصة بالتوقيع اللكرتوين والنحرافات  الخاصة بالعمليات املالية املنفذة 

قانون التجارة اللبناين ل مع االشارة اىل ان  بالوسائل اللكرتونية وجزاءاتها،

بالرغم من ان اقتصاد  الكتايب العادي حتى بالتحويل اي فصل خاصيتضمن 

عىل النحو   وذلك اساسية عىل التحويالتوميزان مدفوعاته يرتكز بصورة لبنان 

الذي تعتمده العديد من الترشيعات مبا فيها الترشيعات العربية ) يراجع لطفا 

واالمارات وقطر وفرنسا  عىل سبيل  يعات  املرفقة لكل من تونس واملغربالترش

 املثال ..( 
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ىل الرشكة املغفلة عتعديل لقانون التجارة خصوصا بعض احكامه املتعلقة ب -

وذلك بعد االتجاهات  نحو يرفع من مستوى الدارة الرشيدة لدى هذه الخرية

املتزايدة بشان تحصني ادارات الرشكات من االنحرافات التي حصلت خالل العقود 

 املاضية وجعلها انعكاسا ملصالح تهم ليس فقط املساهمني  ةالثالث

  طة بالرشكة واملديرين بل جميع اصحاب املصالح  املرتب

 

فيام ييل بعض االفكار االصالحية املمكن اعتامدها يف أي تعديل مستقبيل  

 بالنسبة لكل من الجمعيات العمومية ومجلس االدارة .

 

 بالنسبة للجمعيات العمومية 

توسيع دائرة حقوق املساهمني بجعلها تتضمن حق طلب املعلومات التي ال  -

 التنفيذية . ا تتعارض مع السوق املالية ولوائحهترض مبصالح الرشكة وال

نرش مجلس االدارة الدعوة النعقاد الجمعيات العمومية يف موقع السوق  -

 املايل وموقع الرشكة االلكرتوين .

الزام مجلس االدارة باختيار املكان والوقت املالمئني الجتامع الجمعيات  -

 العمومية .

% عىل االقل من اسهم 5ون نسبة اعطاء املساهمني ،خصوصا الذين ميلك -

موضوع او اكرث اىل جدول اعامل الجمعية العمومية  بإضافةالرشكة، االمكانية 

. 

الزام مجلس االدارة بتزويد املساهمني باملعلومات الكافية التي متكنهم من  -

 اتخاذ قراراتهم بشان املوضوعات املعروضة عىل الجمعية العمومية .

ادارة السوق املايل بنتائج الجمعية العمومية فور  المبإعمجلس االدارة الزام  -

 انتهائها .

اعتامد االصوات الرتاكمية عند التصويت يف الجمعيات العمومية املنعقدة  -

النتخاب اعضاء مجلس  االدارة ) هذا االمر مينح كل مساهم قدرة تصويتية 

و بعدد االسهم التي ميلكها بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد ا

تقسيمها بني من يختارهم من املرشحني دون وجود اي تكرار لالصوات بحيث 

يزيد  بذلك فرص حصول مساهمي االقلية عىل متثيل لهم يف مجلس االدارة ( 

. 

 حرص توكيل املساهم مبساهم آخر غري عضو يف  مجلس االدارة . -

الذين يترصفون  الزام املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية -

 بالنيابة عن غريهم ـ مثل صناديق االستثامر ـ اإلفصاح عن سياساتهم يف

 التصويت وتصويتهم الفعيل يف تقاريرهم السنوية.
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الزام مجلس اإلدارة بوضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم مبا  -

املساهمني والرشكة، وإطالع املساهمني عىل هذه السياسة يف  يحقق مصالح

 العامة، واإلشارة إليها يف تقرير مجلس اإلدارة. اجتامع الجمعية

املنحة املقررة من  النص عىل أحقية األرباح ،سواء األرباح النقدية أو أسهم -

الجمعيات العمومية ، ملاليك األسهم املسجلني بسجالت مركز إيداع األوراق 

 يوم انعقاد الجمعية العامة. املالية يف نهاية تداول

تضمني تقريره الذي يرفق بالقوائم املالية السنوية عددا الزام مجلس االدارة ب -

 من االمور منها التايل:

 وتصنيف أعضائه عىل النحو اآليت: عضو مجلس  تكوين مجلس اإلدارة

، أو عضو مجلس 2تنفيذي إدارة تنفيذي،أو عضو مجلس إدارة غري

 .3إدارة مستقل 

 تها الرئيسة ومهام وصف مخترص الختصاصات لجان مجلس اإلدارة

 اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتامعاتها. وذكر أسامء هذه

 املدفوعة لكل من اآليت  تفصيل عن املكافآت والتعويضات: 

  أعضاء مجلس اإلدارة. -

التنفيذيني ممن تلقوا أعىل املكافآت  خمسة من كبار -

التنفيذي  والتعويضات من الرشكة، يضاف إليهم الرئيس

 ونا من ضمنهم.واملدير املايل إن مل يك

احتياطي مفروض عىل الرشكة من  أي عقوبة أو جزاء أو قيد -

 الهيئة أو من أي جهة

 أخرى. إرشافية أو تنظيمية أو قضائية

 

 

 

 

                                                 
شهريا أو سنويا منها.عضو مجلس اإلدارة غري التنفيذي هو الذي ال يكون متفرغا إلدارة الرشكة، أو ال يتقاىض راتبا 2
 اآليت:باالستقاللية التامة، ومام ينايف االستقاللية عىل سبيل املثال ال الحرص، أي منالعضو املستقل: عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع 3

 يطرة يف الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها. أن ميلك حصة س -

 مجموعتها.يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف الرشكة أو يف أي رشكة منأن -

اإلدارة يف الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها.أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء  مجلس -

الدرجة األوىل مع أي من كبار  التنفيذيني يف الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها.أن تكون له صلة قرابة من -

 إدارتها.أن يكون عضو مجلس إدارة يف أي رشكة ضمن مجموعة الرشكة املرشح لعضوية مجلس -

املحاسبني بالرشكة أو بأي رشكة من مجموعتها ك أن يكون موظفا خالل العامني املاضيني لدى أي من  األطراف املرتبطة -

 مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامني املاضيني. القانونيني وكبار املوردين، أو أن يكون
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 بالنسبة ملجلس الدارة

 ملجلس اإلدارة عىل النحو التايل : تحديد الوظائف األساسية

إلرشاف عىل التوجهات االسرتاتيجية واألهداف الرئيسة للرشكة وا اعتامد -

 تنفيذها .

مبا فيها انظمة  الداخلية واإلرشاف العام عليها  وضع أنظمة وضوابط الرقابة -

 .vidéophoneاالجتامعات التي تحصل بواسطة اجهزة التواصل االلكرتوين 

ومراقبة مدى فاعليته  حوكمة خاص بالرشكة واإلرشاف العام عليه وضع نظام -

 وتعديله عند الحاجة.

واملحددة للعضوية يف  واملعايري واإلجراءات الواضحة وضع السياسات -

 لها. مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حاميتهم  -

 حقوقهم.  وحفظ

احرتام الرشكة لألنظمة واللوائح  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن -

للمساهمني والدائنني  والتزامها    باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية

 وأصحاب املصالح اآلخرين.

 

 مطالبة مجلس االدارة بالتايل :

 تجنب إصدار تفويضات عامة أو غري محددة املدة. -

 ارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوقاإلد بناء قراراته عىل معلومات وافية من -

 آخر. 

 ف أعضاء املجلس الجدد بعمل الرشكة وبخاصةوضع إجراءات لتعري -

 إن لزم األمر. الية والقانونية فضال عن تدريبهمالجوانب امل 

   التأكد من توفري الرشكة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس  -

غري التنفيذيني بوجه خاص؛ وذلك من  بوجه عام وألعضاء مجلس اإلدارة اإلدارة

 م بواجباتهم ومهامتهم بكفاية.القيا أجل متكينهم من

تجاوز آجالها ثالث سنوات، أو بيع عقارات الرشكة أو  عدم عقد القروض التي -

التزاماتهم، إال إذا كان مرصحا  له بذلك يف نظام  رهنها، أو إبراء مديني الرشكة من

مل يتضمن نظام الرشكة أحكاما  يف هذا  الرشكة وبالرشوط الواردة فيه، وإذا

املذكورة إال بإذن من الجمعية    يجوز للمجلس القيام بالترصفاتالشأن، فال

 أغراض الرشكة. العامة، ما مل تكن تلك الترصفات داخلة بطبيعتها يف

الرشكة وظروفها، ليك يتمكن من  حسب حاجة تشكيل عدد مناسب من اللجان، -

 يكون تشكيل هذه اللجان وفقا إلجراءات تأدية مهامته بشكل فعال ، عىل أن

 موضوعة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة لها ،
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به أو  وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها، وقواعد ابالغها لهذا االخري مبا تقوم

 تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات.  

التنفيذيني يف اللجان املعنية  تعيني عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غري -

التأكد من سالمة التقارير  املهامت التي قد ينتج عنها حاالت تعارض مصالح، مثلب

العالقة، والرتشيح لعضوية  املالية وغري املالية، ومراجعة صفقات األشخاص ذوي

 املكافآت. مجلس اإلدارة، وتعيني املديرين التنفيذيني، وتحديد

راجعة"، ال يقل عدد لجنة من أعضائه غري التنفيذيني تسمى " لجنة امل تشكيل -

يكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبية عىل ان   أعضائها عن ثالثة،

بناء عىل اقرتاح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار  تصدر الجمعية العامة للرشكة

وأسلوب عمل اللجنة ) تحدد الالئحة  أعضاء لجنة املراجعة ومدة عضويتهم

 .بالتفصيل مهام هذه اللجنة (

واملكافآت " وفقا لقواعد اختيار صادرة عن الجمعية  تشكيل " لجنة الرتشيحات -

 العمومية وتكون مهمة هذه اللجنة التايل : 

  التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيحات لعضوية املجلس املتوافقة مع

 املعتمدة . السياسات واملعايري

 ناسبة لعضوية السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات امل املراجعة

للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية  مجلس اإلدارة وإعداد وصف

 مجلس اإلدارة .

 التوصيات يف شأن التغيريات التي  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع

 ميكن إجراؤها.

 مجلس اإلدارة، واقرتاحات معالجتها . تحديد جوانب الضعف والقوة يف 

 ء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض من استقاللية األعضا التأكد سنويا

 مصالح .

 اإلدارة وكبار وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس 

التنفيذيني، عىل ان تراعى عند وضع تلك السياسات استخدام املعايري 

 باألداء. املرتبطة

 


