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مة مقدِّ
-2007 الأعوام  يف  اخلطرية  املالية  الف�شائح  انفجار  ى  اأَدّ

املالية  ال�رشكات  كربيات  اأثارتها  التي   2009-2008

العاملية، بال�رشكات يف الأ�شواق املالية اإىل املطالبة باملزيد 

ال�شفافية يف الإدارة وبالرقابة و�شبط ال�رشكات املدرجة  من 

اأكانت تلك الف�شائح ناجمة عن خلل يف  يف الأ�شواق املالية؛ 

بت�شارب  اأم  واملكافاآت،  بالتعوي�شات  اأم  الداخلية،  الرقابة 

امل�شالح، اأم بتوزيع الأرباح.

يقوم احلكم ال�شالح لل�رشكات على توزيع �شحيح للمكافاءات 

اًفا موثوًقا فيه ميار�س  ره عماًل �شَفّ داخل ال�رشكة. اإذ ينبغي ت�شُوّ

ا قواعد  اأَمّ يوًما بيوم، مبا فيه م�شلحة امل�شاهمني واملعنيني. 

ال�رشكة  مل�شلحة  اأكرب  احرتام  على  فتنطوي  ال�شالح  احلكم 

واإن  املعنيني.  م�شالح  العتبار  بعني  الأخذ  مع  وم�شاهميها، 

�شمان تقارٍب مبثل هذا التنُوّع ل ميكن اإَلّ اأن ُيثمر مزيًدا من 

الة؛ ويف  قاٍت اأف�شل للمعلومات وثقًة وقيادًة فَعّ ال�شتقرار وتدُفّ

نف�س الوقت، خف�س كلفة راأ�س املال وتوفري عائدات ا�شتثمار 

اأعلى لل�رشكات.

لة اإىل اعتماد اأنظمة  ومن ال�رشوري اأن تبادر ال�رشكات امل�شَجّ

م�شهود مبالئمتها للحكم ال�شالح. فهذه ال�رشكات تقِدّم �شورة 

غري م�شتحبة ت�شتلزم بال�رشورة مزيًدا من العودة اإىل التم�شك 

بال�شلوك الذي ل تثوبه �شائبة و تطبيق مبادئ احلكم ال�شالح. 

فال�رشكات املدرجة يف الأ�شواق املالية هي �رشكات م�شاهمة 

وا�شعة النطاق، يتملك فيها مئات اأو اآلف امل�شاهمني الكبار و 

ال�شغار. وهوؤلء بدورهم تربطهم عالقات عمل مع عدد كبري من 

القت�شادات  الأهمَيّة يف  بالغ  بدور  وي�شطلعون  امل�شتخدمني 

ا، خا�شعون لقوانني وقواعد عديدة، ف�شاًل  بلدانهم. وهم، اأي�شً

ا.  دة حًقّ ا يجعل عملية مراقبتهم معَقّ عن املوجبات املالية، مَمّ

وهكذا، ُتعترب ممار�شات احلكم ال�شالح قاعدة ملزمة و اأ�شا�شية 

يف الأعمال بالن�شبة اإىل ال�رشكات املدرجة.

ال�رشكات  ا، تواجه  ا ومالًيّ اقت�شادًيّ لبنان  ا�شتمرار تطور  ومع 

ة تدعوها اإىل اعتماد معايري و قواعد عمل  املدرجة حاجة ملَحّ

اأعمالها  اإطار  لتو�شيع  ت�شعى  ال�رشكات،  فهذه  اجلودة.  رفيعة 

جديدة.  متويل  م�شادر  عن  با�شتمرار  وتبحث  دائم،  ب�شكل 

ب�شورة  ال�رشكات  لإدارة هذه  اأنظمة  تطوير  بالتايل،  وينبغي، 

َعت هذه الإر�شادات التي ترمي اإىل  دائمة. وبهذا الهتمام ُو�شِ

بنظام  املالية  بريوت  بور�شة  يف  امُلدَرجة  ال�رشكات  تزويد 

والإداريني  املدراء  م�رشكني  ال�شالح  احلكم  لقواعد  منا�شب 

م�شالح  حتقيق  من  دوًما،  ليتمكنوا،  املعنيني  وامل�شاهمني 

ال�رشكات املدرجة وم�شالح القت�شاد اللبناين بوجه عام.

ا اإل اإذا خ�شعت للنقد واملناق�شة  لن تكون هذه الإر�شادات مفيدة حًقّ

واعتمدتها ال�رشكات املدرجة. ويعّد هذا الكتيب اأول ن�شخة من 

وثيقًة  وهو  ال�شالح،  احلكم  مبادئ  تتناول  كتيبات  �شل�شلة 

�شتكون مو�شع اختبار وتعديل وحت�شني يف ال�شنوات القادمة. 

فهذه –الإر�شادات- ما هي اإل جزٍء من جهٍد ت�شاوري م�شتمر، 

ب بتعليقاتكم ومالحظاتكم التي ميكن توجيهها اإىل  ولذلك نرِحّ

info@transparency-lebanon.org :العنوان الإلكرتوين التايل 

 )CIPE( "واأخرًيا، اأوُدّ اأن اأ�شكر "مركز املوؤ�ش�شات اخلا�شة الدولية

لتحقيق  القِيّم  دعمهم  على   )IFC( "الدولية التمويل  و"موؤ�ش�شة 

جهودنا الهادفة اإىل تعزيز تطبيق مبادئ احلجكم ال�شالح يف 

يف  ال�شالح  احلكم  تطبيق  "اإر�شادات  تكون  اأن  وناأمل  لبنان. 

ال�رشكات املدرجة" اأداة مفيدة لل�رشكات يف لبنان.

جريار زوفيغيان

)LTA( لف�شاد"  لتعزيزالل�شفافية  اللبنانية  "اجلمعية   رئي�س 

)LCGTF( "رئي�س "جمموعة عمل احلكم ال�شالح لل�رشكات يف لبنان 

)TI( "ع�شو جمل�س اإدارة "منظمة ال�شفافية الدولية
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املادة 5: حقوق املساهمني املتعلقة باجتماعاتهم

1( يجب عقد جمعية عمومية مرة يف ال�شنة على الأقل، وذلك 

خالل الأ�شهر ال�شتة التي تلي ال�شنة املالية.

اإىل  ا�شتناًدا  املجل�س.  من  بدعوة  العمومية  اجلمعية  تنعقد   )2

القوانني والت�رشيعات املعمول بها، ميكن للمدقق اأو امل�شاهمني 

من  يطلب  اأن  ال�رشكة  راأ�شمال  من  املئة  يف   5 ميثلون  الذين 

املجل�س عقد جمعية للم�شاهمني تتعلق مب�شاألة حمَدّدة يطرحها 

املدقق اأو امل�شاهمون املعنيون.

3( يجب اإعالن الدعوة اإىل اإنعقاد جمعية امل�شاهمني وتاريخها 

عقد  من  الأقل  على  يوًما  ع�رش  خم�شة  قبل  اأعمالها  وجدول 

الجتماع. بحيث يتبلغ جميع امل�شاهمني ب�شورة �شليمة ويف 

حينه. وعلى كل �رشكة اأن ُتبني و�شائل التبليغ والن�رش كما هو 

الأقل  على  ت�شمل  بحيث  الداخلية،  ال�رشكة  قوانني  يف  معتمد 

ل مع اإ�شعار بال�شتالم والن�رش يف خم�س �شحف  الربيد امل�شَجّ

ا، ن�رش الدعوة على املوقعني الإلكرتونَيّني  حملية. وينبغي، اأي�شً

العائدين لل�رشكة ولل�شوق املالية.

4(يجب اأن يتمتع امل�شاهمون اأو الذين ميلكون 5يف املئة من 

اجتماعات  اأعمال  جدول  على  بنود  اإدراج  حق  ال�رشكة  اأ�شهم 

اأي �شخ�س  اإىل  اأو  اإىل املجل�س  العمومية واإي�شالها  اجلمعيات 

موَلٍج بالدعوة اإىل الجتماعات.

حق  م�شاهم  كل  مينح  للم�شاهمني،  اجتماع  اأي  اإنعقاد  5(قبل 

قيد  دون  الداخلية،  ال�رشكة  وحمفوظات  وثائق  اإىل  الو�شول 

وموازنتها  واأ�شولها  اأعمالها  جدول  ذلك  يف  مبا  �رشط،  اأو 

اأرباحها  ح�شابات  وكذلك  وخ�شائرها،  اأرباحها  وح�شابات 

ال�رشكة  لقوانني  مطابقًا  ذلك  كان  -اإذا  املدجمة  وخ�شائرها 

ق وتقرير جمل�س الإدارة والتقرير  املعمول بها-، وتقرير املدِقّ

واملعلومات  الوثائق  وكل  الداخلية  ال�رشكة  وقوانني  ال�شنوي 

مبنية  قراراٍت  اِتّخاذ  بهدف  للم�شاهمني  تتوافر  اأن  يجب  التي 

على معرفة تامة بالأجور املطروحة. 

للم�شاهم  يجوز  العمومية،  اجلمعية  اإنعقاد  واأثناء  قبل   )6(

ال�رشكة-  راأ�شمال  يف  م�شاهمته  ن�شبة  عن  النظر  -بغ�ِسّ 

الأعمال  جدول  حول  وم�شاءلته  الإدارة  جمل�س  مناق�شة  حق 

والتو�شيات املقرتحة، وذلك كجزٍء من املداولت وامل�شاورات. 

اإل  عليها،  الت�شويت  يهدف  تو�شية  اأي  الرئي�س  يطرح  ل  قد 

املجل�س  املطالبة بحق خماطبة  امل�شاهمون عن  حني ميتنع  

وتوجية الأ�شئلة حول  التو�شية املطروحة. ويجب على الرئي�س 

واأع�شاء املجل�س اأن يجيبوا بدقة و�شدق عن الأ�شئلة املطروحة  

بنية ح�شنة و�شفافية.

اأمام  عائًقا  ميثل  اإجراء  اأِيّ  اتخاذ  اإىل  لل�رشكة  يجوز  ل   )7(

اأكان  نتائجه،  يف  التاأثري  اأو  الت�شويت  يف  امل�شاهمني  حقوق 

الت�شويت  عملية  توفري  يجب  كما  بالوكالة.  اأم  ا  �شخ�شًيّ ذلك 

وذلك  املطبقة  والت�رشيعات  بالقوانني  امللمني  للم�شاهمني 

با�شتخدام نظام اآمن ل ميكن خرقه.

ا عن  �شً 8( على ال�رشكة اأن تن�رش على موقعها الإلكرتوين ملَخّ

مقبولة.  زمنية  وذلك �شمن فرتة  العمومية،  اجلمعية  حما�رش 

 Committee( ة د جلنة املقا�شَّ ا، اأن تزِوّ كما ينبغي عليها، اأي�شً

of Exchange( بن�شخة عن املحا�رش.

املادة 6: معاملة املساهمني املتكافئة

1( يجب معاملة امل�شاهمني من جميع الفئات ب�شورة متكافئة. 

فجميع حاملي الأ�شهم يتمتعون بنف�س احلقوق. ويجب متكني 

باحلقوق  املتعلقة  املعلومات  اىل  الو�شول  من  امل�شتثمرين 

حقوق  على  تطراأ  ات  تغرُيّ واأُيّ  الأ�شهم.  فئات  بكل  اخلا�شة 

تلك  الأ�شهم  فئات  جميع  ملوافقة  َع  ُتخ�شَ اأن  يجب  الت�شويت 

ر �شلًبا من جراء تغيري تطبيق هذه التغيريات. التي قد تتاأَثّ

العمليات  �شري  على  لعني  املَطّ امل�شتخدمني  على  مينع   )2

تخ�س  عليها  موؤمتنني  �رشية  معلومات  اأي  ا�شتغالل  وقيمتها 

املعلومات  وبخا�شة  املجموعة،  �شمن  �رشكة  اأِيّ  اأو  ال�رشكة  

الغري معلن عنها، اأكان ب�شورة مبا�رشة اأم غري مبا�رشة، بهدف 

حتقيق مكا�شب مادية اأو معنوية غري حمقة.

املادة 7: حماية حقوق صغار املساهمني

1( يجب اأن يبادر جميع امل�شاهمني اإىل تاأليف جماعة �شغط 

مطلوبًة  املئوية  الن�شبة  كانت  ومتى  حقوقهم.  حماية  بهدف 

جمموعة  ة  ثَمّ كان  اإذا  حتقيقها  وجب  ما،  حٍقّ  ملمار�شة 

اإذا  )اأو  اإليها  الو�شول  م�شاهمني تعمل من�شجمة وبتوافق على 

ة  م�شاهٍم ميلك وحده  ن�شبة مئوية مهمة(. كان هناك ثَمّ

الإن�شجام  على  املجل�س  ا�شرتاتيجية  تقوم  اأـن  يجب   )2

وامل�شاهمني،  ال�رشكة  م�شلحة  حتقيق  اىل  وتهدف  والتما�شك، 

وحماية حقوق �شغار امل�شاهمني اأي�شًا من ال�شتغالل الذي قد 

يقوم به كبار امل�شاهمني لتحقيق م�شاحلهم.

تر�شيح  اإىل  الهادفة  الت�شويت  اإجراءات  توؤمن  اأن  ينبغي   )3

اأ�شهم  من  مئويًة  ن�شبًة  امل�شاهمني  ل�شغار  املجل�س  اأع�شاء 

الإدارة. جمل�س  يف  التمثيل  حق  مع  ال�رشكة  مال   راأ�س 

ملزيد من التفا�شيل اأنظر امللحق رقم1.
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الق�شم الثاين

حقوق امل�شاهمني

القسم األول
بنود متهيديَّة

مة املادة 1: مقدِّ

اإدارة  يف  ت�شاعد  واجراءات  قواعد  الإر�شادات  هذه  تقدم   )1

بريوت  �شوق  يف  وامُلدَرجة  لة  امل�شَجّ امل�شاهمة  ال�رشكات 

املالية، وفق اأف�شل ممار�شات احلكم ال�شالح، مبا فيه م�شلحة 

امل�شاهمني واملعنيني الآخرين.

2( تتاألف هذه التوجيهات من مبادئ ار�شادية توفر قواعد حكم 

لة امُلدَرجة يف �شوق بريوت املالية. بيد  �شالح لل�رشكات امل�شَجّ

اأنه ينبغي على كل �رشكة اأن تختار اأف�شل املبادئ التي ُتالئم 

نوع عملها و�شيا�شتها.

املادة 2: تعريف

1( تت�شمن التعابري وامل�شطلحات يف هذه الإر�شادات مدلولت 

وم�شامني م�شامني لها جذور يف قانون التجارة اللبناين ويف 

والقوانني  الت�رشيعات  يف  امل�شتعملة  امل�شطلحات  قامو�س 

الناظمة ل�شوق بريوت املالية، ما مل تُن�ُسّ عليه هذه الإر�شادات 

خالفًا لذلك.

2( اأينما ا�شُتعِمَلت امل�شطلحات التالية فهي تعني ما يلي:

 )Board of Directors( ُد به جمل�س اإدارة املجل�س )Board(، ُيق�شَ

ال�رشكة.

ُد به رئي�س جمل�س اإدارة ال�رشكة. الرئي�س )Chairman(، ُيق�شَ

لة ُمدَرجة يف  ُد بها كل �رشكة م�شَجّ ال�رشكة )Company(، ُيق�شَ

�شوق بريوت املالية وتتبَنّى هذه الإر�شادات.

ُد بها ال�رشكات التي تربطها "بال�رشكة"  املجموعة )Group(، ُيق�شَ

تابعة،  �رشكة  تكون  )كاأن   )Shareholding( م�شاهمة  عالقات 

موؤ�ش�شة فرعية، �رشكة م�شاهمة يف راأ�س مال ال�رشكة (.

اأ�شول  تطبيق  "اإر�شادات  بها  ُد  ُيق�شَ  ،)Guidelines( الإر�سادات 

احلكم ال�شالح يف ال�رشكات املدرجة".

ق.ت.ل. )LCC(، ُيق�شُد به قانون التجارة اللبناين.

ُد بهم م�شاهمو ال�رشكة. امل�ساهمون، ُيق�شَ

القسم الثاين
حقوق املساهمني

املادة 3: حقوق املساهمني العامة

قانون  عليها  ن�َسّ  التي  احلقوق  بكامل  امل�شاهمون  يتمَتّع 

املالية وكل  ل�شوق بريوت  الناظمة  والقوانني  اللبناين  التجارة 

القوانني والت�رشيعات املرعَيّة الإجراء، مبا فيها: )اأ( حق امل�شاركة 

والت�شويت يف اجلمعيات العمومية، )ب( احلق من اأرباح الأ�شهم، 

واحلق يف ح�شة من اأرباح ال�رشكة، )ج( حق، املن�شو�س عليه 

اأو حتويلها، )د( حق  الأ�شهم  الداخلي  يف نقل  النظام  يف بنود 

الف�شلية يف الكتتاب بزيادات راأ�س املال، )ه( احلق يف انتخاب 

اأع�شاء املجل�س و�رشفهم، )و( احلق يف اإقرار ال�شفقات الكربى، 

)ز( احلق يف الو�شول اىل املعلومات املتعلقة بال�رشكة، )ح( كل 

احلقوق الأخرى امُلبينة يف هذه "الإر�شادات".

املادة 4: حقوق املساهمني في الوصول إلى املعلومات

1( على ال�رشكة، اأن تدرج يف نظامها اخلا�س )OC( الذي ياأخذ 

، "قائمة بحقوق امل�شاهمني" وتت�شمن 
1
بقواعد احلكم ال�شالح

حمايتها  وكيفية  "الإر�شادات"،  هذه  يف  املبينة  احلقوق 

وممار�شتها.

احلكم  قواعد  ووفق  نظامها  يف  حتِدّد  اأن  ال�رشكة  على   )2

ال�شالح، نوع املعلومات التي يجوز للم�شاهمني الو�شول اإليها 

.
2
على نحٍو دائم

3( مبقدور كل م�شاهم الو�شول اإىل وثائق ال�رشكة وحمفوظاتها 

وفق ما ي�شمح به البند الآنف الذكر، اأثناء دوام العمل املعمول 

به، ويف الوقت املنا�شب �شمن مقر ال�رشكة املعتمد. 

تتعلق  وا�شحة  �شيا�شات  ال�رشكة  تعتمد  اأن  ال�رشوري  من   )4

بتوزيع اأرباح الأ�شهم والإف�شاح عنها، مبا فيه م�شلحة ال�رشكة 

وم�شاهميها. كما ينبغي الإ�شارة اإىل ذلك يف التقرير ال�شنوي.

.)i( )1( ��ضتناًد� �إلى �لمادة 9 ، )ج(

)2( يجب �أن ت�ضمل مثل هذه �لمعلومات،  �لوثائق �لتي ي�ضترط قانون �لتجارة �للبناني �جودها 

ه يجب منح حق �لو�ضول �إلى �لوثائق  �توفيرها للم�ضاهمين قبل �نعقاد �لجمعية �لعمومية. بيد �أَنّ

�لأخرى �لتي لم ي�ضترطها هذ� �لقانون؛ �إذ �عُتبر ذلك غير كاٍف. �يجب �إحكام �ضر�ط �لك�ضفعن 

ن �لم�ضاهمين من ممار�ضة حقوقهم على نحو  �لمعلومات �لدقيقة ب�ضورة د�ئمة �منتظمة تمِكّ

ب على �ل�ضركة �أن ل تتو�نى عن ��ضتخد�م جميع ��ضائل �لت�ضال �لممكنة مع  �ضحيح. كما يتوَجّ

�لم�ضاهمين ��لأكثر فعالية.
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التنظيمية التي تنفذها الإدارة.

)4( مراقبة �شري عمل الإدارة وتنظيمه، وتوفري معلومات 

خالل  من  بها،  امل�شاهمني  لتزويد  عالية  جودة  ذات 

احل�شابات اأو من خالل ما يتعلق بال�شفقات الكربى.

2(يتعهد املجل�س قيام الإدارة بتنفيذ �شيا�شات واإجراءات وافية 

ومالئمة مبا يتعلق مبراقبة ال�شوؤون  الداخلية، ومبراجعة دورية 

لهذه ال�شيا�شات، مبا يحقق اأف�شل م�شالح لل�رشكة وم�شاهميها. 

وتعالج هذه الإجراءات الأمور التالية:

للم�شالح  حمتمل  ت�شارب  اأي  ح�شول  ومنع  )1(حتديد 

ميكن اأن ينجم عن اأن�شطة ال�رشكة واأدائها، ومعاجلته على 

نحو منا�شب. اإ�شافًة اىل ما قد يوؤدي اليه دمج ال�رشكة اأو 

عقد �شفقات مع هيئات اأخرى �شمن املجموعة.

)2(مراجعة �شحة الك�شوفات املالية ونزاهتها، من حيث 

اإعالن موقف  اإعدادها وتطابقها مع الواقع، وذلك بهدف 

ال�رشكة املايل بدقة واإن�شاف.

)3(تقومي املخاطر ومراقبتها والتخفيف منها.

)4(�شمان اإمتثال كِلّ الأن�شطة للقوانني والت�رشيعات.

ومراجعتها  التالية  الأمور   
3
اإعتماد واجب  املجل�س  ل  ُيخَوّ  )3

ب�شورة دورية:

)1( مدونة قواعد حكم �شالح تن�س على ممار�شات حكم 

�شالح لل�رشكات.

اأنظر  ال�رشكات  حامية  بقانون  املتعلقة  التفا�شيل  من  ملزيد 

امللحق 3.

)2(قانون الإدارة الذي ي�شبط عالقة ال�رشكة مب�شاهميها.

ملزيد من التفا�شيل املتعلقة بقانون.

املادة 10: بنية اجمللس وتركيبته

يجب  لذا  املطبقة،  والت�رشيعات  للقوانني  املجل�س  يخ�شع   )1

 تنوًعا معقوًل من الأع�شاء، وي�شمح يف الوقت نف�شه 
4
اأن ي�شم

ن كل ع�شو من  اإجراء مناق�شات جدية ومو�شوعية، بحيث يتمَكّ

امل�شاركة يف اأعمال املجل�س ب�شكل فعال.

2( يجب اأن يكون اأكرث اأع�شاء املجل�س اأع�شاء م�شتقلني وغري 

تنفيذيني، ل يتوَلّون اأَيّ منا�شب اإدارية اأو تنفيذية يف ال�رشكة. 

ويجب اأن ل يقل عدد اأع�شاء املجل�س امل�شتقلني عن ع�شوين اأو 

هما كان اأكرب. ثلث الأع�شاء، اأُيّ

ال�شتقاللية   تعريف  اأو  بتحديد  املتعلقة  التفا�شيل  من  ملزيد 

امللحق 5.

فرتة  املجل�س  اأع�شاء   )TL( ولية  مدة  تتجاوز  ل  اأن  يجب   )3

القانونية خلرق  م�شوؤوليتهم  �س 
ّ
يعِر ال�شنوات، مبا  حمددة من 

واجب الرعاية والهتمام. ول مانع من اإعادة اإنتخاب اأع�شاء 

.)RI( املجل�س بعد اإنق�شاء الفرتات الفا�شلة املحددة

4( على الرغم من اأن املتطلبات القانونية حتكم عملية تراكم 

امل�شوؤوليات اإىل جانب ع�شوية املجل�س، فاأي مدير عليه التنبه 

اإىل �رشورة مراجعة جمل�س الإدارة وجلنة التعيينات قبل قبول 

اأي من�شب اإ�شايف اأو الدخول يف ع�شوية اأي جمل�س اإدارة اآخر، 

وذلك جتنبًا لوقوع اأي ت�شارب يف امل�شالح.

5( يتوجب على ال�رشكة اأن حُتيط جلنة �شوق بريوت املالية فوًرا 

علمًا باإنهاء ع�شوية املجل�س، واأن ُتدون يف تقريرها ال�شنوي 

ح�شول هذا التبليغ مع اإيراد الأ�شباب املوجبة التي دفعتها اإىل 

اإنهاء �شالحيات املجل�س وع�شويته.

املادة 11: اجتماعات اجمللس

نحو  على  اجتماعاته  يعقد  اأن  الإدارة  جمل�س  على  يجب   )1

منتظم، ف�شاًل عن عقده اجتماعاٍت اأخرى يراها منا�شبة ب�شبب 

ع�شو  كل  على  ينبغي  الرعاية،  واجب  ووفق  خا�شة.  ظروف 

اإىل  ينتمي  التي  واللجان  املجل�س  اإجتماعات  يف  ي�شارك  اأن 

اأكمل وجه. بواجباته على  للقيام  يبذل جهده  واأن   ع�شويتها؛ 

 حمبذ دائًما، اإل اأنه ل 
ٌ
على الرغم من اأَنّ احل�شور ال�شخ�شي اأمر

التمثيل  الإجتماعات من خالل �شحة  مانع من امل�شاركة يف 

نة بح�شب قوانني ال�رشكة. املوؤَمّ

جمل�س  اإجتماعات  وتروؤ�س  عقد  الرئي�س  يتوىل  اأن  يجب   )2

ويجري  ال�رش،  اأمانة  الأعمال مب�شاعدة  وو�شع جدول  الإدارة، 

توزيعه على اأع�شاء املجل�س قبل عقد اأي اإجتماع بفرتة كافية. 

وعلى الرغم من اأنه يجوز للرئي�س عقد الإجتماعات اأو اإلغائها 

املجل�س  اأع�شاء  لثلث  ال�شماح  ينبغي  اأنه  اإل  ت�شجيلها،  اأو 

مبطالبة الرئي�س بعقد الجتماع.

ل �إعتماد مثل هذ� �لقانون، �يو�ضي جمعية �ل�ضاهمين باإعتماده، �إذ �إَنّ بع�ص  )3( �إَنّ �لمجل�ص مخَوّ

فقر�ته �بنوده ��ردة �ضمن �متياز�ت �لجمعية �لعمومية للم�ضاهمين.

 3 �لمجل�ص ما بين  �أع�ضاء  �أن يتر��ح عدد  �لمعتمدة يجب  �لقو�نين ��لت�ضريعات  )4( �فق 

�12 ع�ضًو�.
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قبل  املَتّخذة من  للقرارات  امل�شاهمني  اإَنّ معار�شة �شغار   )4

: )1( الندماجات اأو الن�شقاقات  اأغلبية امل�شاهمني يف ما خ�َسّ

)2( احلق بن�شيب من اأرباح الأ�شهم )3( تعديل حقوق الت�شويت، 

يجب اأن متنحهم احلق يف الن�شحاب من ال�رشكة وبيع اأ�شهمهم 

بال�شعر املتداول واملحق، وفق اإجراٍء ينبغي اإدراجه يف قوانني 

ال�رشكة واأنظمتها.

5( الإعالن عن حقيقة حجم الأ�شهم التي ميلكها امل�شاهمون، 

حتى ل ي�شاء اىل تقدير حجمهم احلقيقي.

القسم الثالث
مجلس اإلدارة

املادة 8: مسؤوليات اجمللس العامة

1( ُيعَهُد اإىل املجل�س بواجب مراقبة �شري اأمور ال�رشكة واإدارتها 

على نحو فاعل مبا يوؤمن م�شلحتها وم�شلحة امل�شاهمني، وفق 

القوانني والت�رشيعات املعمول بها.

على  ينبغي  ال�شخ�شية،  وقدراته  �شفاته  عن  النظر  بغ�ِسّ   )2

يوؤدي  حني  امل�شاهمني  جميع  ممِثّاًل  نف�شه  اعتبار  ع�شٍو  كل 

واجباته.

اأع�شاء جمل�س الإدارة لل�رشكة وم�شاهميها بواجبات  3( يدين 

الرعاية والولء. ويجب عليهم حتى حني اإعفائهم من واجباتهم 

اأي  حدوث  دون  للحوؤول  حتُيّز،  وعدم  باإ�شتقامة  يت�رَشّفوا  اأن 

ت�شارب حمتمل اأو فعلي للم�شالح.

اأنظر  الولء والرعاية  التفا�شيل حول احرتام واجب  ملزيد من 

امللحق رقم 2.

جمل�س  وخ�شو�شيات  م�شوؤوليات  من  الواجبات  هذه  تعد   )4

اأمام  الأخرية  امل�شوؤولية  ياأخذ على عاتقه حتمل  الذي  الإدارة 

اأو  ال�رشكة وم�شاهميها، بغ�ِسّ النظر عن تاأليفه جلاًنا خا�شة 

ا اآخرين اأو هيئاٍت اأخرى لإجراء عمليات حمَدّدة. تفوي�شه اأ�شخا�شً

 

اأٍيّ  اأن يفِوّ�س �شلطاته، ولكْن ل ميكنه تفوي�س  يحق للمجل�س 

من م�شوؤولياته الأ�شا�شية.

5( اإَنّ تخلف املجل�س وق�شوره يف ال�شتجابة للواجبات املفَوّ�شة 

يعر�س  ويعر�شه\اأو  العمل،  يف  اإخفاقًا  ُيعد  املجال  هذا  يف 

اأع�شاءه للم�شوؤولية القانونية اأمام اأي م�شاهم مت�رِشّر.

املادة 9: دور اجمللس

1( يقوم املجل�س يف ممار�شته امتيازاته بالأمور التالية:

)1( حتديد ا�شرتاتيجية ال�رشكة واأهدافها، و�شوغ �شيا�شتها 

املقَدّمة  والإقرتاحات  املبادىء  مع  يتنا�شب  مبا  العامة 

من الإدارة التنفيذية.

مع  يتالئم  مبا  ال�رشكة،  اإدارة  عن  م�شوؤولني  تعيني   )2(

ا�شرتاتيجيتها.

ال�رشكة  لهيكلية  منتظمة،  ب�شورة  واإقرار،  )3(مراجعة 

الق�شم الثاين

حقوق امل�شاهمني
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القسم الرابع
الشفافية وكشف املعلومات

املادة 15: كشف املعلومات

يجب اأن تن�س كل �رشكة يف مدونة قواعد احلكم ال�شالح التي 

تعتمدها على �شيا�شات واإجراءات تتعلق بكيفية ك�شف املعلومات 

اأكانت  النتائج،  ن�رش  �شيا�شة  عن  ف�شاًل  اإليها،  الو�شول  و�شبل 

ة. ة اأم �شنوَيّ ة اأم ف�شلَيّة اأم ن�شف �شنوَيّ اأ�شبوعًيّة اأم �شهرَيّ

املادة 16: املعلومات املالية

مع   يتوافق  ما  بكل  القيام  املدرجة  ال�رشكات  على  ينبغي   )1

اجلدول التايل:

اأق�شاها  مهلة  يف  دة  املوَحّ الف�شلية  احل�شابات  ن�رش   .1

احل�شابات  تكن  مل  اإذا  ال�شابق،  الف�شل  نهاية  بعد  �شهر 

تة قد ُن�رشت يف وقت اأبكر. املقَدّرة واملوؤَقّ

دة  2. اإذا واظبت ال�رشكة على ن�رش احل�شابات ال�شنوية املوَحّ

تة، حينها يجب اأن ُتن�رش هذه احل�شابات  املقَدّرة اأو املوؤَقّ

مهلة  ويف  احل�شابات؛  اإقفال  بعد  �شهر  اأق�شاها  مهلة  يف 

اأق�شاها ثالثة اأ�شهر بعد اإقفال احل�شابات النهائية.

مهلة  �شمن  امل�شَدّقة  النهائية  الك�شوفات  ن�رش  يجب   .3

�شهرين بعد اإقفال احل�شابات.

2( يجب اأن يتم الك�شف عن معلومات مالية كهذه، ويجب الغعالن 

.
6
عنها  مبا يتالئم مع معايري حما�شبية ذات جودة عالية

املادة 17: التقرير السنوي

ز تقرير ال�رشكة ال�شنوي، من بني اأمور اأخرى، على  يجب اأن يرِكّ

املعلومات التالية:

ات ال�شوق. 1( الأهداف والقدرة على ال�شتجابة لتغرُيّ

2( عوامل اخلطر املنظورة املرتقبة.

3( العمليات الرئي�شية التي اأجنزت خالل ال�شنة املالية.

4( حجم الأ�شهم والزيادات اأو الإنخفا�شات الراأ�شمالية التي متت.

5( تدابري راأ�شمالية تلمح اإىل عدم تطابق حجم ال�شيطرة على كمية 

الأ�شهم، اإ�شافة اإىل حجم الأ�شهم الرئي�شية وحقوق الت�شويت.

6( الفوائد والأرباح، مع املعلومات املحا�شبية ذات ال�شلة.

7( توزيع الأرباح  على امل�شاهمني.

مع  الداخلية،  الرقابة  وفعالية  ال�شنوي  التدقيق  نتائج   )8

الت�شديد على املخاطر.

ق اخلارجي. 9( الأتعاب املدفوعة للمدِقّ

10( املعلومات املتعلقة ببنية ال�رشكة، وحتديداً حمتوى مدونة 

قواعد احلكم ال�شالح التي تعتمدها ال�رشكة يف �شيا�شتها.

11( اجتماعات املجل�س واللجان املعقودة، وتركيبة املجل�س 

املعلومات  كل  مع  املجل�س  اأع�شاء  وت�شنيف  واللجان، 

ال�شخ�شية املتعلقة بهم وم�شاركتهم فيكل اجتماع للمجل�س اأو 

اللجنة اأو تخلفهم عنهما.

العليا:  الإدارة  باأع�شاء  املتعلقة  ال�شخ�شية  املعلومات   )12

�شرية ذاتية، ملخ�س، خربة.

عن  ف�شاًل  املجل�س،  لأع�شاء  تعوي�س  تخ�شي�س  كيفية   )13

ذلك  يف  مبا  التعوي�شات،  هذه  وقيمة  املدراء،  تعوي�شات 

تعوي�شات املدراء التنفيذيني الذين يحتلون املنا�شب الأعلى 

يف الهرمية.

واملدراء  لالأع�شاء  احلوافز  توفر  الأداء  لتعزيز  اآليات   )14

اأف�شل  ق  يحِقّ مبا  دائًما  واجباتهم  وا  يوؤُدّ كي  وامل�شتخدمني 

م�شالح لل�رشكة، مع ذكر هوية امل�شتفيدين وال�رشوط والظروف.

15( امل�شائل الرئي�شية املتعلقة بامل�شتخدمني واملعنيني الآخرين.

ال�شنة  اأعمال  �شمن  املدرجة  ال�شلة  ذي  الفريق  16( �شفقات 

مبادئ  تعك�س  التي  والظروف  ال�رشوط  وتاأمني  املالية، 

الإن�شاف وال�شفافية، والتي تتوافق مع متطَلّبات القانون.

نة يف مدونة احلكم ال�شالح وقانون  َمّ 17( مراعاة املبادئ امُل�شَ

الإدارة. ويف حال عدم مراعاة ال�رشكة لهذه املبادئ يف اأحدهما، 

وجب عليها اأن ُتعلن الأ�شباب لتربير مثل هذه املخالفة.

18( الأن�شطة املتعلقة بالبحث والتطوير.

ة �شلة. 19( امل�شاهمات الجتماعية والعتبارات البيئية اإذا كان ثَمّ

.IFRS �إعتماد  معايير  )6( �لأن�ضب 
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اأع�شاء  ة على  3( يجب توزيع كل املعلومات والبيانات املهَمّ

املجل�س قبل وقت كاف من كل اإجتماع. ويجدر برئي�س املجل�س 

الو�شول  من  الأع�شاء  متكني  ال�رشكة،  �رش  اأمانة  ومب�شاعدة 

اأداء  من  يتمكنوا  حتى  حينه،  ويف  ال�رشورية  املعلومات  اىل 

واجباتهم وحتمل م�شوؤولياتهم بكل اأمانة.

املادة 12: جلان اجمللس

اأن  املطبقة،  والت�رشيعات  القوانني  وفق  للمجل�س،  يجوز   )1

ة تتاألف من اأع�شائه. وتقوم مهمتها على  يعنِيّ جلاًنا ا�شت�شارَيّ

قبل  من  اإليهم  املحالة  والق�شايا  امل�شائل  ومعاجلة  مناق�شة 

اإن�شاء جلان كهذه فاإننوع مهمتها وحتديد  الرئي�س.وحني يتم 

بنيتها واإجراءات عملها يجب اأن تعلن يف مدونة قواعد احلكم 

تعتمد  اأن  املجل�س  يوؤلفها  جلنة  كل  وعلى  لل�رشكات.  ال�شالح 

قواعد هذه املدونة.

اأو  ال�رشورية  اللجان  تاأليف  اإىل  تبادر  اأن  2( على كل �رشكة 

وطبيعتها،  ال�رشكة  اأعمال  حجم  اإىل  ا�شتناًدا  لعملها،  املفيدة 

ف�شاًل عن حجم الأ�شهم التي متلكها.

3( على الرغم من اأَنّ هذه اللجان ترفع تقاريرها اإىل املجل�س 

والرئي�س –وهما م�شوؤولن مًعا عن اأعمال اللجان- يجب على 

اأمانة املجل�س اأن تاأخذ على عاتقها اإطالع جميع امل�شاهمني 

على هذه التقارير.

4( يجدر بكل �رشكة تعتمد هذه الإر�شادات اأن تاأخذ يف احل�شبان 

تاأليف ت�شكيل اللجان التالية:

1( جلنة التدقيق.

2( جلنة التنظيم والتطبيق. 

3( جلنة احلكمة ال�شالح والتعيينات.

4( جلنة التعوي�شات.

ملزيد من التفا�شيل املتعلقة بامتيازات اللجان اخلا�شة اأنظر 

امللحق رقم 6.

املادة 13: أمانة اجمللس

1( يجب اأن يكون لدى كل �رشكة تعتمد هذه الإر�شادات اأمانة 

املجل�س  اجتماعات  حما�رش  و�شع  ت�شجيل  عن  م�شوؤولة  �رش 

املجل�س.  واإىل  من  املحالة  والتقارير  والكتب  واملحفوظات 

وُتعد اأمانة ال�رش م�شوؤولة اأي�شًا عن التن�شيق بني خمتلف اأع�شاء 

املجل�س، ف�شاًل عن التن�شيق بني املجل�س وبني هيئات ال�رشكة 

الأخرى، مبن فيها امل�شاهمون والإدارة. وعلى الأمانة اأن تقوم 

بالواجبات نف�شها اإزاء جلان املجل�س.

اأن تقوم بتدريب كل   
5
ال�رشكة اإدارة  اأمانة �رش جمل�س  2( على 

ع�شو على تطبيق قواعد احلكم ال�شالح.

املناق�شات  كل  الإجتماعات  حما�رش  �س  تلِخّ اأن  يجب   )3

امل�شائل  ذلك  يف  مبا  املَتّخذة،  القرارات  حتدد  واأن  الأ�شا�شية 

امُلثارة والتحُفّظات املعلن عنها.

املادة 14: مجلس اإلدارة وفريق كبار املدراء التنفيذيني

وفًقا للقوانني والت�رشيعات املرعَيّة، يبقى ف�شل امل�شوؤوليات بني 

ه من  اأَنّ الرئي�س وبني املدير العام التنفيذي اأمًرا م�شتحياًل. َبْيَد 

املحبذ يف هذه احلالة اأن يعنِيّ املجل�س نائبًا للمدير العاٍمّ مكَلًّفا 

برفع التقارير اىل جمل�س الإدارة، باعتبار اأَنّ ف�شل ال�شالحيات 

الرقابة  من  نوعًا  ل  ي�شِكّ العام  واملدير  الرئي�س  من  كل  بني 

والتوازنات التي يجب اأن تتوافر داخل اإدارة �شحيحة لل�رشكة.

�لقيام بو�جباتها  �ل�ضركة خلفية قانونية كي تتمكن من  �ضر   �أمانة  �أن يكون لدى  )5( يجب 

�ضحيح. بوجه 

الق�شم الثالث

جمل�س الإدارة



12

امللحق رقم 1
حامية حقوق صغار املساهمني

املجل�س  اأع�شاء  ميثل  اأن  الدولية  املمار�شات  اأف�شل  حتبذ  ل 

�شغار  حقوق  حمايُة  ُت�شَمُن  امل�شاهمني.فقد  خمتلف  م�شالح 

ُيفرَت�ُس  م�شتقلني،  الإ�شتعانةباأع�شاء  خالل  من  امل�شاهمني 

بهم اأن يحموا م�شالح جميع امل�شاهمني. ولكَنّ حماية �شغار 

ن �شمن املجل�س بطريقة كفوؤة. على  امل�شاهمني ينبغي اأن توؤَمّ

�شبيل املثال، قد يواجه �شغار امل�شاهمني م�شكلُة يف التمثيل 

يف الأنظمة النتخابية حيث ُيحَدّد انتخاب املجل�س بت�شويت 

الرتاكمي1  والت�شويت  امل�شاهمني.  من  الب�شيطة  الأكرثية 

ل�شغار  ت�شمن  طريقة  عن  عبارة  هو   )Cumulative Voting(

امل�شاهمني اإبداء راأيهم يف انتخاب اأع�شاء املجل�س.

فقرة  اإ�شافة  على  �رشكة  كل  الإر�شادات  هذه  وا�شعوا  ويحث 

اإىل نظامها الداخلي تفيد باأَنّ امل�شاهمني الذين ميثلون ن�شبة 

لون انتخاب ع�شو جمل�س  مئوية حمددة من اأ�شهم ال�رشكة ُيخَوّ

اإدارة من اختيارهم، واقرتاح اأ�شماء خمتلفة لتويِلّ هذا املن�شب. 

ا قانون التجارة اللبناين فال ين�ُسّ على الت�شويت الرتاكمي،  اأَمّ

حيث  من  ينتهي  مل  الذي  باجلدل  الآلية  هذه  مثل  وتقابل 

انتهاُكها مبداأ �شهٍم واحٍد، �شوٌت واحد.

بيد اأَنّ بع�س امل�رشعني عدوا البنود الواردة يف قوانني ال�رشكة 

لة بالتمثيل  الداخلية، التي ت�شمح ملجموعة من امل�شاهمني خمَوّ

بنوداً  املن�شب،  لهذا  مر�شحني  باختيار  التمتع  املجل�س  يف 

�رشعية و�شاحلة.

امللحق رقم 2
واجبات الوالء والرعاية

على جميع الأع�شاء اأن يعتربوا اأنف�شهم ملزمني باملوجبات التالية:

لع جيًدا  د من اأنه اَطّ • قبل ت�شُلّمه الوظيفة، على كل مدير اأن يتاأَكّ
على قوانني ال�رشكة الداخلية وموجبات وظيفته العامة واخلا�شة.

واأن  امل�شاهمني،  جميع  م�شالح  ميِثّل  اأن  ع�شو  كل  على   •
يت�رشف يف جميع الظروف مبا ي�شمن اأف�شل م�شالح ال�رشكة.

اأن ي�شاهم يف تفعيل عمل جمل�س الإدارة. • على كل ع�شو 
• على كل مدير اأن ياأخذ يف ح�شبانه التوقعات امل�رشوعة لدى 
جميع �رشكاء ال�رشكة وم�شاهميها )املوظفني، الزبائن، املدراء 

التنفيذيني، املعتمدين املاليني املوردين، املقِر�شني(.

• على كل مدير اأن يفيد املجل�س باأِيّ ت�شارب م�شالح مبا�رش 
ال�رشكة  اأعمال  يف  حمتَماًل،  اأم  ا  فعلًيّ اأكان  مبا�رش،  غري  اأو 

القرار  على  الت�شويت  يف  امل�شاركة  عن  والمتناع  والعقود، 

املعني ذي ال�شلة.

• على كل مدير اأن ي�شتجيب لروحية القوانني والت�رشيعات املطبقة.
• يجب اأن يخ�ش�س املدير الوقت والهتمام الالزمني لإجناز 
واجباته، واأن يخ�شع لكل القوانني والت�رشيعات املطبقة، واأن 

يت�شاور مع املرجع ال�شالح وجلنة التعيينات قبل القبول باأي 

ع�شوية يف جمل�س اإدارة اآخر.

واللجان  املجل�س  اجتماعات  ي�شارك يف كل  اأن  املدير  • على 
التي ينت�شب اىل ع�شويتها.

• من واجب املدير احل�شول على كل املعلومات الالزمة للقيام 
بواجباته على اأكمل وجه والطلب من الرئي�س توفريها.

اأن يعترب نف�شه ملزًما باملحافظة على �رشية  • على كل ع�شو 
العمل، يف ما يتعلق باملعلومات اخلا�شة؛ ويف ما يتعلق بكل 

املعلومات التي اكت�شبها خالل ممار�شته وظائفه وم�شوؤولياته.

تعود  �شندات  �شفقات  اإجراء  يف  امل�شاركة  عن  المتناع   •
لل�رشكات، التي يتمتع فيها بحق الو�شول اإىل معلومات �رشية 

املوكلة  الواجبات  نتيجة  وذلك  للعامة،  بعد  بها  ي�رشح  مل 

اإليه.

يف  �شاهم  التي  بالعمليات  تتعلق  التي  املعلومات  ك�شف   •
ت�شرتط  كما  املالية،  ال�رشكة  �شندات  تتناول  والتي  و�شعها 

القوانني والت�رشيعات املرعية الإجراء.

• ح�شور اجتماعات اجلمعيات العمومية للم�شاهمني.
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القسم الخامس
آليات الرقابة والتدقيق

املادة 18: الرقابة الداخلية

1( تاأخذ الإدارة العليا على عاتقها م�شوؤولية تنفيذ نظام رقابة 

داخلية بهدف:  )1( حت�شني فعالية اأداء ال�رشكة ونتائجه، )2( 

ت�شجيع الإعتماد على املعلومات املالية والإدارية والثقة بها، 

للقوانني والت�رشيعات املطبقة ومتطَلّبات  الإمتثال  )3( تعزيز 

الرقابة، ف�شاًل عن ال�شيا�شات والإجراءات الداخلية.

على  الإ�رشاف  م�شوؤولية  التدقيق  جلنة  واجبات  تت�شمن   )2

لنيل  الإدارة  اإىل جمل�س  التقارير  الداخلي ورفع  الرقابة  نظام 

املوافقة والتفوي�س.

املادة 19: التدقيق الداخلي

1( يجب اأن يكون لدى ال�رشكة وظيفة مدقق داخلي يقّوم اأداءها 

اأمام  مبا�رشة  م�شوؤوًل  ويكون  املالية.  علىعملياتها  وُي�رشف 

جلنة التدقيق املنبثقة عن املجل�س واأمام الإدارة العليا.

الداخليني  املدققني  اإدراك  ت�شمن  اأن  التدقيق  جلنة  على   )2

اإياها  وممار�شتهم  وامل�شاهمني،  ال�رشكة  حيال  واجباتهم 

مبهنية ومعرفة.

 )1( يلي:  ما  الداخلي  املدقق  مهمة  ت�شمل  اأن  يجب   )3

اإمتثال  تاأكيد   )2( ال�رشكة وحمفوظاتها؛  عمليات  التدقيق يف 

امل�شتخدمني للقوانني والت�رشيعات املطبقة؛ )3( اإعداد التقارير 

الدورية، ف�شلًيّا على الأقل، املتعلقة باأعمال التدقيق، ورفعها 

املخاطر  باإدارة  املتعلقة  امل�شكالت  حتديد   )4( املجل�س؛  اإىل 

ال�رشكة  لنظام  انتهاٍك معروف  اأِيّ  الإفادة عن   )5( وتقوميها؛ 

الرقابي الداخلي.

اأو  مدراء  منا�شب  تويِلّ  الداخليني  للمدققني  ُي�شمح  ل   )4

م�شتخدمني ال�رشكة اأو اأِيّ �رشكة �شمن املجموعة. ول يحق لهم 

اأحكامهم مو�شوعية  تكون  �شخ�شية حتى  اأي مكا�شب  حتقيق 

.
7
ونزيهة

املادة 20: التدقيق اخلارجي

، كفوؤٌ،  ال�شنوَيّ من قبل مدقٌق م�شتقٌلّ التدقيَق  اإجراء  1- يجب 

للمجل�س  فيه  ريب  ل  مو�شوعي  دليل  تقدمي  ُبغية  ل،  موؤَهّ

املايل  الو�شع  تعك�س  املالية  الك�شوفات  باأَنّ  وامل�شاهمني 

لل�رشكة واأداءها من كل اجلوانب املادية.

الثالث  اخلارجي  املدقق  تفوي�س  مدة  تتجاوز  اأن  2( ل يجب 

�شنوات قابلة للتجديد.

3( من ال�رشوري اأن تكون هناك مناوبة يف ما يتعلق باملدقق 

اخلا�س بال�رشكة.

4( يجب اأن تعتمد ال�رشكة �شيا�شات واإجراءات لتحديد اخلدمات 

التي  بالتدقيق،  املتعلقة  وغري  بها،  امل�شموح  وغري  امل�شموح  

ُي�شمح للمدقق اخلارجي باإجرائها لل�رشكة اأو رف�شها.

�أُيّ م�ضالح مالية  لديهم  �إذ� كان   )i( ي منا�ضبهم:  تولِّ �لد�خليين من  �لمدققين  )7( يجب منع 

�أ� غير مبا�ضرين لأع�ضاء  �أقرباء مبا�ضرين  �إذ� كانو�   )ii( �لتي يعملون فيها؛  �ل�ضركة  في 

�إد�رية في �ل�ضركة خالل  �أ� �ظائف  �أجر�� ��ضت�ضار�ت  �إذ� كانو� قد   )iii( أ� مديريها؛� �ل�ضركة 

�ل�ضركة. �أ� ح�ض�ص في  �أ�ضهم  �أي  �إذ� كانو� يمتلكون   )iv( �ل�ضابقة؛  �لخم�ص  �ل�ضنو�ت 

الق�شم اخلام�س

اآليات الرقابة والتدقيق
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امللحق رقم 5
تحديد االستقاللية

يجوز اللجوء والتما�س العون من املدراء امل�شتقلني بعد التاأكد 

يف  توافرها  يجب  التي  الإنتخاب  �رشوط  يحرتمون  اأنهم  من 

العمومية؛  اجلمعية  قبل  من  وال�رشف  التعيني   )1( املجل�س: 

)2( ملكية اأ�شهم ال�رشكة؛ )3( العوامل املحِدّدة لع�شوية جمل�س 

)4( احرتام �شالحيات املدراء امل�شموح لهم بالإن�شمام  اآخر؛ 

واملكافاأة؛  التعوي�س  �رشوط   )5( الإدارة؛  جمل�س  ع�شوية  اإىل 

الداخلية  للقوانني  واحرتامهم  املجل�س  اأع�شاء  م�شوؤولية   )6(

والت�رشيعات العامة.

حتديد ال�شتقاللية: ُيعد املدير م�شتقاًل  حني ل تربطه عالقات 

تتاأثر  ل  حتى  اإدارتها  اأو  جمموعتها  اأو  ال�رشكة  مع   خا�شة 

اأحكامه و قراراته بهذه العالقة .

لذا،   . �شمولية  �رشوًطا   ال�شتقاللية  تتطَلّب  الطار   هذا  يف  و 

يجب اعتبار  املديرو م�شتقاًل :

جمل�س  يف  اأو  التنفيذية  الإدارة  يف  ع�شًوا  يكن   مل  اإذا   •
من�شًبا  يتوَلّ   ومل  اإلخ...(،  تابعة،  )�رشكات  ال�شقيقة  ال�رشكات 

م�شوؤول" فيها؛

• اأن ل تربطه  عالقات عائلية باأٍيّ من الأع�شاء التنفيذيني، 
مبا لكي تبقى قراراته حرة  و غري خا�شعة لأي تاأثري.

اأو يف جمل�س  التنفيذية  الإدارة  )تكن( ع�شًوا يف  • اإذا مل يكن 
عالقة  اأو  عمل  لديه   يكن  ومل   ، امل�شيطرين  امل�شاهمني   اأحد 

مالية اأو اأِيّ عالقة اأخرى مع هذا الأخري؛

اأو خدمات من طبيعة قد تتعار�س  ًدا ل�شلع 
ّ
• اإذا مل يكن  موِر

ملوؤ�ش�شة   م�رشوع   يف   ع�شو  ول   ، قراره  ا�شتقاللية   مع  

ي�شارك  فيها  اأحد م�شت�شاري  ال�رشكة.

اعتقاد  يف   – تكون  قد  التي  بال�رشكة  عالقة  تربطه  ل  اأن   •
مع  تتعار�س  اأن  ميكن  عمل  طبيعة  ذات   - الدارة  جمل�س 

الناجت  التاأثري  هذا  مثل  هناك  يكون  ل  واأن  قراراته،  و  اأدائه 

من التعوي�شات التي يتقا�شاها )تتقا�شاها( اأو من م�شاهمته  

املحدودة يف ال�رشكة.

ة و�شخ�شًيّة  افادة  عاًمّ ر 
ّ
اأن يحِر ، على كل  مدير  بعد تعيينه 

اأن  تخ�شع  هذه الفادة اىل  ا�شتقالليته. وينبغي  يعلن  فيها 

مراجعة �شنوية  من قبل  ادارة  ال�رشكة وجلنة التعيينات، حتت  

ا�رشاف  املجل�س و مراقبته .

ا، حتديد املق�شودين من امل�شتخدمني الذين قد  اأنه يجب، اأي�شً

ي�شيبهم هذا القلق؛ بل اإنه ميكن اأن ُتناط مهمة التبليغ مبوؤ�ش�شة 

اأو فريق ثالث.

فامل�شتخدم  نتائج،  اأية  اإىل  التبليغ  يوؤِدّ  مل  اإذا  نتائج؟  اأية   •
الذي اأثار هذا الإجراء ل يجب اأن يعترب م�شوؤوًل. اإل اإذا تبني اأن 

التبليغ قد جرى بق�شد اإحلاق الأذية. فاملتهم يبقى بريئًا حتى 

اإدانته، وله احلق يف الو�شول اإىل كل البيانات املتعلقة  تثبت 

بهذا التبليغ.

ال�رشكة  م�شلحة  ين�رش  عمل  هو  ال�رشكة  اأ�شول  حفظ  اإَنّ   •
وم�شاهميها.

• العالقات مع الزبائن وامل�شتهلكني.

مع  عالقتها  يف  التزامها  اإىل  ال�رشكة  ت�شعى  التي  املبادئ   •
�رشكائها.

• اللتزام يف ما يخ�ُسّ البيئة واملجتمعات الأهلية.

• ال�شيا�شات التي توفر جلميع الأ�شخا�س املار ذكرهم الو�شائل 
وتعوي�س جيد يف حال  اإن�شاف   )1( على:  الكفيلة بح�شولهم 

انتهاك حقوقهم؛ )2( الو�شول اإىل معلومات موثوق بها وافية 

ومطابقة للمو�شوع، وب�شورة منتظمة.

• تنفيذ ال�رشعة امل�شلكية وحت�شينها ب�شكل متوا�شل.
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امللحق رقم 3
مدونة قواعد الحكم الصالح

ل توجد مدونة حكم �شالح ميكنهااأن حتل حمل خلفية املدير 

الفكري والأخالقي. ومع ذلك، فاإَنّ مدونة كهذه ميكنها اأن تزود 

مهمة  مبعرفة  معها  واملتعاملني  ال�رشكة  م�شتخدمي  جميع 

ال�رشكات  جميع  ونحث  وواجباتهم.  حقوقهم  عن  و�رشورية 

مرجعية  مبنزلة  تكون  �رشعًة  اأو  املدونة  هذه  مثل  باإعتماد 

التي  واملبادئ  احلقوق  كل  باإحرتام  ال�رشكة  تلزم   قانونية 

تن�س عليها املدونة.

ن مدونة قواعد احلكم ال�شالح، من بني اأمور  وينبغي اأن تت�شَمّ

اأخرى، بنود تتعلق بامل�شائل التالية:

)1( مقدمة تعر�س عمل ومهمة ال�رشكة وقيمها واأهدافها.

)2( قائمة بكل حقوق امل�شاهمني.

العامة، مبا يتالئم و�شيا�شات  ال�رشكة  )3( بنية )هيكلية( 

احلكم ال�شالح وتدابريها والتزامها بها.

)4( قواعد حتكم تعيينات املجل�س وم�شوؤولياته واأعماله.

)5( تفوي�س اللجان املخت�شة وتركيبها واإجراءات عملها.

املجل�س،  يجريها  التي  بالعمليات  تتعلق  قواعد   )6(

املتعددة  املجل�س  تواقيع  تتطَلّب  التي  العمليات  وحتديداً 

اأو موافقته امل�شبقة.

)7( قواعد حتكم تفوي�س ال�شالحيات اإىل الإدارة التنفيذية 

وعملية اإعداد التقارير ورفعها.

الت�رشف  على  وتدريبهم  لالأع�شاء  ال�شنوي  التقومي   )8(

على القوانني التي حتكم اأعمال ال�رشكة.

)9( حقوق اأع�شاء املجل�س واملدراء وواجباتهم.

)10( �شيا�شة ات�شالت لك�شف املعلومات، اأكانت مالية اأم 

غري ذلك.

)11( تنظيم الرقابة الداخلية، ف�شاًل عن التدقيق الداخلي 

واخلارجي.

امللحق رقم 4
الرشعة املسلكية

العالقات  حتكم  م�شلكية  �رشعة  تعتمد  اأن  ال�رشكة  على  يجب 

من  متكنها  نف�شه  الوقت  ويف  وم�شاهميها،  ال�رشكة  بني 

 Corporate Social( التعاطي مع امل�شوؤولية الجتماعية العامة

Responsibility(. والهدف من هذه ال�رشعة هو: )1( تاأكيد امتثال 

م�شاريع ال�رشكة واأن�شطتها للقوانني والت�رشيعات املطبقة؛ )2( 

مدونة وا�شعة من املعايري الأخالقية التي ميكن ا�شتخدامها دلياًل 

عملًيّا يف اإدارة املوظفني وعملية �شنع القرار.

امل�شلكية  ال�رشعة  فاإن  ال�رشكة  باأعمال  املرتبطة  امل�شائل  من 

يجب اأن تتناول اأي�شًا:

اأم  تنفيذيني  مدراء  اأم  م�شتخدمني  اأكانوا  ِلعني،  املَطّ �شلوك   •
غري تنفيذيني، وقيم العمل يف ما يت�شل باملالك الإداري.

على  امل�شتخدمني  بت�شجيع  ال�شهود  حماية  اإجراءات  تنفيذ   •
ابداء قلقهم حيال املمار�شات غري القانونية اأو الالاأخالقية اأو 

التنفيذية من دون  والإدارة  الإدارة  اإىل جمل�س  امل�شكوك فيها 

خوف من اأي رد فعل انتقامي. ومثل هذا التوا�شل يجب اأن يتَمّ 

على نحو غري معلن، بحيث يحول دون وقوع اأِيّ اأذى اأو رد فعل 

التالية  امل�شائل  اأخذ  عدم  مع  الإجراء  ُيحَدّد  اأن  ويجب  �شلبي. 

يف احل�شبان:

ممثلي  مع  الت�شاور   )1( بعد:  النظام  ُيطَبّق  اأن  يجب  متى؟   •
ب�شورة  م�شتخدم،  كل  اإبالغ   )2( النقابات؛  اأو  امل�شتخدمني 

ذ يف ال�رشكة. فردية، اأَنّ مثل هذا التدبري ُينَفّ

والالاأخالقي  القانوين  غري  ال�شلوك  عن  القول  يجب  ماذا؟   •
وكيف يجب �شوغه ب�شورة لئقة؟

لهذا  �س 
ّ
املعَر من  عنه:  الإجابة  ينبغي  الذي  ال�شوؤال  من؟   •

هكذا  من  يقلقوا  اأن  امل�شتخدمني  جميع  على  وهل  الإجراء؟ 

املمَيّزة-  طبيعتها  -ب�شبب  ال�رشكات  بع�س  تعترب  قد  اإجراء؟ 

دام  ما  التدابري  من  يقلقوا  اأن  يجب  ل  م�شتخدميها  بع�س  اأَنّ 

نهم من حتديد الأن�شطة  اأنهم ل ميكنهم الو�شول اإىل م�شادر مُتِكّ

باأن  ُين�شح  ذلك،  ومع  املحتملة.  القانونية  وغري  الالاأخالقية 

ال�شهود  حماية  لإجراءات  م�شتخدميها  جميع  ال�رشكُة  َع  ُتخ�شِ

ل�شمان اأو�شع حماية مل�شالح ال�رشكة.

• كيف؟ يجب اأن حُتَدّد الو�شائل التقنية املتعلقة بنقل واإي�شال 
العادي،  الربيد  وخدمة  كالهاتف،  جيًدا:  حتديًدا  املعلومات 

اإىل  اإ�شافة  ال�شخ�شي.  احل�شور  حتى  اأو  الإلكرتوين،  والربيد 

امللحق رقم 3

مدونة قواعد احلكم ال�شالح
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عن  وعمالئها  ال�رشكة  امتناع   ل�شمان   الالزمة  وال�شيا�شات 

ممار�شة اأي وجه من اأوجه الف�شاد  و البتعاد عن اأداء اأي عمل 

غري اأخالقي .

على جلنة التنظيم و تطبيق اأ�شول العمل  اأن تتمتع ب�شالحية 

الإدارة  الداخلية يف املزاعم املتعلقة  ب�شوء  التحقيقات  اإجراء 

و الت�رشف داخل  ال�رشكة اأو يف اأي �رشكة اأخرى من �رشكات 

قد  بالتقاريرالتي  املجل�س  تزويد   عليها  يجب  و  املجموعة، 

نت من ك�شفها. تظهرعن اأي اأخطاء يف العمل متَكّ

املجل�س  اإىل  مف�شال   ا   �شنوًيّ تقريًرا  ترفع   اأن  اللجنة  على 

ه اإىل تقرير ال�رشكة ال�شنوي. لرياجعه وُي�شَمّ

جلنة تطبيق احلكم ال�شالح  والتعيينات: يجب اأن  يكون معظم 

املمار�شات   اأف�شل  تو�شي  و  امل�شتقلني.  املدراء   من  اأفراد  

ا. الدولَيّة تو�شي اأن ل يكون رئي�س اللجنة مديرا" تنفيذًيّ

تتمتع هذه اللجنة  بدور بارز و رئي�شي يف تطبيق مبداأ النزاهة 

لديها  تكون   اأن  ينبغي  وعليه،   . ال�رشكة.  يف  ال�شفافية  و 

ال�شالحية  بالكفاءة يف اجناز الأعمال التالية:

اأداء   من   ن  يتمَكّ كي  للمجل�س  الالزمة   امل�شاعدة  تقدمي   •
واجباته وم�شوؤولياته حيال امل�شاهمني واملعنيني؛

ال�شالح   احلكم  قواعد  بتطبيق  املتعلقة  التو�شيات  خاذ  اِتّ  •
وتقدميها اإىل املجل�س؛

املوؤهالت   باأف�شل  يتمتعون  الذين  الأ�شخا�س  حتديد    •
واإعادة  النتخاب  ومراجعة  املجل�س  يف  اأع�شاء  ليكونوا 

النتخاب و�رشف  املدراء  واتخاذ  التو�شيات  بذلك؛

• اقرتاح تعديالت  تغيريات يف حجم املجل�س؛
• مراجعة جلنة التعيينات والتو�شية ب�شاأنها؛

بجدول  املتعلقة   التو�شيات  واتخاذ  امل�شاورات   اجراء   •
اأعمال املجل�س واجلمعية  العمومية ال�شنوية للم�شاهمني؛

املواطنني   واأداءها يف عالقتها مع   ال�رشكة  اأن�شطة  • مراقبة 
وامل�شاهمني واملعنيني و الدارات واملوؤ�ش�شات احلكومية؛

عن  ف�شاًل  وفعاليتها،  وجلانه  املجل�س  لأداء  �شنوي  تقومي   •
نتائج  عن  والإفادة  �شنوي،  اأ�شا�س  على  وذلك   ، اأع�شاءه  اأداء 

يجب  التقومي  على   جمتمًعا؛  املجل�س  اإىل  التقومي  هذا  مثل 

اأن ي�شمل النزاهة واحلكم  ال�شالح  واملهارات ووجهات النظر 

املتنوعة وامُلَتاِحة .

• تدريب املدراء و الداريني و امل�شتخدمني على تطبيق قواعد 
احلكم ال�شالح . 

حكم  قواعد  مدونة  باعتماد  يو�شي  للمجل�س  اقرتاح  تقدمي   •
املوظفني  جميع  على  ُيطَبّق  عام  ميثاٍق  اأو  �شامل  �شالح 

ال�رشكة   با�شم  العاملني  املعنيني  جميع  اطالع   و  وغريهم، 

على حقوقهم وواجباتهم؛

من   املجل�س  يحددها  �شلة،  ذات  اأخرى  مهمات   اإجناز    •
حني اىل اآخر .

اأن   اأن�شطتها، ل يجب  جلنة التعوي�شات: نظرا" اإىل خ�شو�شية 

يكون  اأن   ال�رشكة،  ويجب  م�شوؤويل  ا من  اأًيّ اللجنة  ت�شَمّ هذه 

مدرائها  م�شتقلني.

و ت�شطلع  اللجنة بدور حموري ت�شطلع به يف اتخاذ تو�شيات 

وم�شوؤوليها،  ال�رشكة  تعوي�شات    )1( التالية:   بالأمور  تتعلق 

ة،  )2( كل التعوي�شات و الهبات  جلهة الن�شب الثابتة واملتغرِيّ

اأو  ال�رشكة  من  وامل�شوؤولني  املدراء   اها   يتلَقّ التي  العينية 

عن  ف�شاًل  معها،  تتعامل  التي  الأخرى  ال�رشكات  جمموعات 

التي حتكم  القواعد  )3(  حتديد  القدرات،   الأداء وتعزيز  اآليات 

تقومي  مع  القواعد  هذه  ان�شجام   )4( التعوي�شات،  هذه  و�شع 

الذي جتريه جلنة   املدراء  وامل�شوؤولني  لهوؤلء   ال�شنوي  الأداء 

تنفيذ  من  التحقق   )5( والتعيينات،   ال�شالح   احلكم  تطبيق 

القواعد اآنفة الذكر كل �شنة.
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امللحق رقم 6
لجان املجلس املتخصصة

يجب تخ�شي�س للجان املجل�س املتخ�ش�شة اعتمادات  �شنوية 

نها من القيام بواجباتها على نحو �شليم. ويجب اأن تغطي   متِكّ

هذه العتمادات  النفقات الإدارية .

على  للمحافظة   ، ح�شية  �شالحيات  اللجان  مُتنح  اأن  يجب 

القانونيني  امل�شت�شارين  وعلى  ال�شت�شاري،  العمل  ا�شتقاللية 

وغريهم، الذين  يعدون  الأن�شب  للقيام بوظائفهم.

اأع�شاء  من  التدقيق  جلنة  تتاألف  اأن  يجب  التدقيق:  جلنة 

م�شتقلني غري تنفيذيني. ويجب اأن يتمتع ع�شو واحد يف اللجنة 

وبالتدقيق   ، املالية  ال�شوؤون  و خربة  يف  الأقل  مبعرفة  على 

واملحا�شبة؛ واأن يتمتع جميع الأع�شاء بخلفيات  مهنية تتالءم  

وواجبات اللجنة.

الأقل. وعند  اأع�شاء على   3 التدقيق من  تتاألف جلنة  اأن  يجب 

والت�شغيلية  املالية  باخل�شائ�س  اإبالغهم   يجب  تعيينهم، 

املعتمدة يف ال�رشكة وتدريبهم على كيفية التعاطي معها.

يجب اأن تكون جلنة التدقيق م�شوؤولة ب�شورة خا�شة عن :

• تاأمني  رقابة  داخلية لل�رشكة  ومدققخارجي؛
وم�شتقلون  لون  موؤَهّ اخلارجيني  قني  املدِقّ اأَنّ  على   • التاأكيد 
و يرفعون تو�شيات وا�شحة اإىل جمل�س الدارة  يربهنون من 

خاللها اأنهم ي�شتحقون قيمة الأتعاب املدفوعة لهم ؛

اخلارجي   و  الداخلي  للمدققني  املطلوبة  املعلومات  توفري   •
للقيام بوظائفهم على  اأكمل وجه ؛

واإقرارها؛ ووتريته  واأغرا�شه  التدقيق  جمالت  مراجعة   •"
 ا�شتالم تقارير  تقرير املدقق، و التاأكيد على قيام بتقومي الأداء   يف 

الوقت املنا�شب ملعاجلة َمَواِطن ال�شعف يف الرقابة الداخلية؛

ذلك  وغري  والت�رشيعات  والقوانني  ال�شيا�شات  مراعاة  عدم   •
قون؛ من امل�شكالت التي حَدّدها املدِقّ

امل�شاهمني  وفق  ال�شادرة عن  ال�شكاوى  ال�شكاوى   • مراقبة 
البند  2 -3 من هذه الإر�شادات.

ذه الإدارة؛ • الإ�رشاف على نظام الرقابة الداخلية الذي تنِفّ
؛ • معاجلة املخاطر الناجمة 

related-( بال�رشكة   املرتبطة  الأطراف  عمليات  مراقبة   •
party transaction(؛

• عدم غ�شل الأموال.

قادرة  تكون  اأن  على  كفاءة  و  بقدرة  اللجنة  تتمتع   اأن  يجب 

واخلارجيني،  الداخليني  قني  املدِقّ اختيار  عملية  قيادة  على 

وعلى التعبري عن وجهة نظرها حيال نظام التدقيق، واأن تتبَلّغ 

عن  تعرِبّ  اأن  ا،  اأي�شً عليها،  ينبغي  كما  قني..  املدِقّ عمل  برامج 

التدقيقي  العمل  لإجراء  املطلوبة  الأتعاب  قيمة  حيال  راأيها 

القانوين وتقدمي نتائج عملية الختيار اإىل املجل�س.

يجب اأن يتي�رش  للجان التدقيق القدرة على اإجراء املقابالت  مع 

ف�شاًل  املاليني،  وامل�شوؤولني  واخلارجيني  الداخليني  املدققني 

اأن  ا  اأي�شً اللجنة  على  اأنه  كما    . املحا�شبة  دوائر  روؤ�شاء  عن 

  .)consolidation( اأو التوحيد  تراجع امكانية جتميع احل�شاب  

مع  بالجتماع  التدقيق   جلنة  قيام   �رشورة  اىل  بال�شافة 

الإدارة  التنفيذية على ِحَدة ب�شورة دورية .

املخاطر، على جلنة  و ر�شد  الداخلي  التدقيق  ما  يخ�س   يف 

التدقيق اأن تنظر يف املخاطر املادية واللتزامات من  امليزانية 

التدقيق  عن   امل�شوؤول  مع   املقابالت  جتري  واأن   العامة، 

الداخلي، واأن تعرِبّ عن وجهة نظرها يف تنظيم هذه  الوحدة ، 

واأن  تتطلع على  برنامج عملها ب�شكل دائم.

على  يجب  فيه،  عيب  نحول  على  بوظائفها  القيام  اأجل  من 

جلنة التدقيق اأن تناق�س  المور التالية : )1( ك�شوفات ال�رشكة 

قني؛  واملدِقّ الإدارة  مع  والف�شلية  ال�شنوية  ون�شف  ال�شنوية 

اإيرادات ال�رشكة، البيانات ال�شحافية، املعلومات املالية،   )2(

الت�شنيف واملحِلّلني؛  اإىل وكالت  الإيرادات املقَدّمة  اإر�شادات 

)3( ال�شيا�شات املتعلقة بتقومي املخاطر واإدارتها.

هذه  تتاألف  اأن  يجب   : العمل  اأ�شول  تطبيق  و  التنظيم  جلنة 

اىل  هنا  ن�شري  و  الأقل.  على  واحد  م�شتقل  ع�شو  من  اللجنة 

العمل   اأ�شول  تطبيق  و  التنظيم  توحيد مهمات  جلنة  امكانية 

اأن�شطتها  �شوء  يف  ال�رشكة،  فعلى  التدقيق.  جلنة  مهمات   مع 

اإذا كان ف�شل  امل�شوؤوليات  اأو  وهيكليتها العامة، اأن ترى ما 

عدمه اأف�شل مل�شلحتها.

ينبغي على الرئي�س اأن يوؤلف  جلنة تنظيم و تطبيق اأ�شول عمل  

تتمتع بالكفاءة والقدرة حيال كل امل�شائل التي ت�شتلزم تنفيذ 

رقابية.  موؤ�ش�شة  قبل  من  التنظيمية   وال�رشوط  القوانني  كل 

الأ�شول،  تلك  مثل  تنفيذ  عن  املجل�س  تفيد  اأن  اللجنة  وعلى 

وذلك بهدف التاأكيد على  اأن ال�رشكة تقوم بواجباتها القانونية 

اأداء  يف  الف�شل  عن  ناجمة  حمتملة  ملخاطر  �س 
ّ
التعُر لتتجنب 

واجباتها . وهذه اللجنة م�شوؤولة –مب�شاعدة من  ادارة  ال�رشكة 

وجلنة التعيينات- عن و�شع اإر�شادات  حول ال�رشعة امل�شلكية 

للمدراء و الداريني  يف ال�رشكة، ف�شاًل عن  الجراءات الوقائية  

امللحق رقم 6

جلان املجل�س املتخ�ش�شة
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د "اإر�شادات  احلكم 
ّ
اإر�شادات تطبيق قواعد احلكم ال�شالح يف ال�رشكات املدرجة جت�ِش

ال�شالح  ال�رشكات  املدرجة " )"الإر�شادات"( اجلهود العديدة التي تبذلها "اجلمعية 

اللبنانية لتعزيز ال�شفافية – ل ف�شاد" و�رشكاوؤها -�شواء اأكانوا حمليني اأم اإقليميني 

اأم دوليني- مبا يوؤول اإىل تعزيز ثقافة  احلكم ال�شالح  وممار�شتها يف لبنان ومنطقة 

ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. وت�شتلهم "الإر�شادات" م�شادر متنوعة، وطنية ودولية،  

.)OECD( "مثل مدونة احلكم ال�شالح،  "ملنظمة التعاون القت�شادي والتنمية

اإىل  بالن�شبة  ة  ُمِلَحّ حاجة  ة  فثَمّ املايل،  و  الأقت�شادي  تطوره  يوا�شل  كي  لبنان  اأَنّ 

ولهذا  الأعمال.  ادارة   جمال   يف  اجلودة  رفيعة  معايري  لتتبَنّى  لة  امل�شَجّ ال�رشكات 

الهدف ُكِتَبت هذه "الإر�شادات"؛ التي ترمي اإىل تزويد مثل تلك ال�رشكات بتوجيهات 

ميكنها  اعتمادها  عليها، يف �شياق �شعيها لقامة نظام حكم �شالح  ميكن اأن ي�شتحَثّ 

الو�شط  ال�رشق  منطقة  ويف  لبنان  يف  املواطنني   و  وامل�شتثمرين  امل�شاهمني  ثقة 

و�شمال اأفريقيا.


