ממשל תאגידי ,אכיפה
מנהלית  -ומה שביניהם

כנס  CFOבאילת  -שנת 2011

מהו ממשל תאגידי?
עקרונות הממשל התאגידי מהווים אוסף של עקרונות וכללים המגדירים כיצד
ראוי שחברות ציבוריות תתנהלנה בהיבטי בקרה ופיקוח.

עיקר כללי הממשל התאגידי אשר אומצו בישראל מתמקדים בשיפור עצמאות
עבודת הדירקטוריון בעיקר בכל הנוגע לאישור עסקאות עם בעלי שליטה ,ועדת
הביקורת ויצירת מנגנוני בקרה נוספים כדוגמת הצהרת מנהלים ,העמקת
מעורבותם של הגופים המוסדיים כגוף המבקר את החברות בהן הם משקיעים
וכן כינון בית משפט המתמחה בדיני חברות ובדיני ניירות ערך.

רקע משפטי והליכי חקיקה (תמצית ועיקרים)


דצמבר 2006

פרסום המלצות ועדת גושן בדבר המבנה והמתכונת הראויה של קוד ממשל תאגידי בישראל.



אפריל 2007

פרסום מסקנות ועדת דנציגר -בדבר אופן קבלת ההחלטות בבזק וההתנהלות בה בכל הקשור לתגמול
נושאי משרה.



ינואר 2008

פרסום המלצות ועדת חמדני -בדבר הצעדים הדרושים להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק
ההון בישראל.



דצמבר 2009

תיקון מס'  3לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970-התיקון עוסק בבקרה
הפנימית על הדיווח ועל הגילוי הכספי ("ה SOX-הישראלי") וקובע הסדרים שונים שנועדו לשפר את
איכות הדיווח הכספי והגילוי בתאגידים מדווחים.

רקע משפטי והליכי חקיקה-המשך


ינואר 2010

תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) התש"ע.2010 -



פברואר 2011

כניסה לתוקף של חוק ייעול אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א.2011 -



מרס 2011

אישור תיקון מס'  16לחוק החברות (ייעול הממשל התאגידי).



___ 2011

פרסום טיוטת הנחייה בדבר דוח מימשל תאגידי יעודי – רשות ניירות ערך.

ממשל תאגידי – מה בקנה?


טיוטת תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מס' _) ,התשע"א- 2011-
יישום הנחיית רשות ניירות ערך בדבר עקרונות ליישום בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה
הפנימית.



המלצות ועדת נאמן  -הצעת חוק החברות (תיקון מס' _) (שכר בכירים בחברות ציבוריות),
התשע"א .2011-



הצעת חוק החברות (תיקון מס' ( )13ממשל תאגידי לחברת אגרות חוב) ,התש"ע.2010 -



פרסום קריטריונים להכרה בתוכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך ,רשות ניירות ערך.



ועדה לשיפור התחרות/ועדה לענייני ריכוזיות.

עיקרי תיקון  16לחוק החברות -הרכב ועדת הביקורת


מרבית חברי ועדת הביקורת יהיו דירקטורים "בלתי תלויים"; ()14/09/11

 יו"ר הועדה יהיה דח"צ; ()14/09/11



לא ימונו כחברים בועדת הביקורת)14/09/11( :
 יו"ר הדירקטוריון.
 דירקטור המועסק  /נותן שירותים דרך קבע לחברה ,לבעל השליטה בחברה או
תאגיד שבשליטתו.
 דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.

עיקרי תיקון  16לחוק החברות-ישיבות ועדת הביקורת
 קוורום של רוב חברי הוועדה לדיון וקבלת החלטות ,ובלבד שרוב הנוכחים הם דירקטורים
בלתי תלויים ולפחות אחד מהם דח"צ)14/09/11( .



איסור על מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדה להיות נוכח בישיבותיה ,למעט באישור
היו"ר ובמהלך הדיון בלבד ככל שהנוכחות נדרשת לצורך הצגת הנושא (היועץ המשפטי
ומזכיר החברה יורשו להיות נוכחים בישיבה אף בעת ההצבעה))14/09/11( .

עיקרי תיקון  16לחוק החברות-הרחבת סמכויות ועדת הביקורת


להחליט ולקבוע אמות מידה לסיווג פעולות שעניינן חובת אמונים ,הזדמנות עסקית
מהותיות ועסקאות חריגות (בחינה חוזרת אחת לשנה);



קיום ישיבה אחת ,לפחות ,בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון המבקר של
החברה ,בנוגע לליקוי שנמצא בניהול העסקי של החברה;



לבחון את תפקודו של מבקר הפנים ,תכנית עבודתו והאמצעים העומדים לו לביצוע
תפקידו;



בחינת היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו;



קביעת הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות עובדי החברה בקשר לניהול עסקי
החברה ולגבי ההגנה שתוענק לעובדים אילו.

עיקרי תיקון  16לחוק החברות-אישור עסקאות עם נושאי
משרה


התקשרות של חברה עם נושא משרה בה בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לרבות
מתן פטור ,ביטוח והתחייבות לשיפוי תאושר על ידי ועדת הביקורת ולאחריה על ידי
הדירקטוריון( .עובר לתיקון  16רק עסקאות חריגות עם נושאי משרה הובאו גם
לאישור ועדת הביקורת)



ניתן לאשר על ידי ועדת תגמול חלף אישור ועדת הביקורת



שינוי של עסקה קיימת-ניתן לאשר בועדת הביקורת בלבד ,ככל שועדת הביקורת
אישרה כי השינוי בתנאי העסקה אינו מהותי ביחס לעסקה הקיימת

עיקרי תיקון  16לחוק החברות-עסקאות עם בעל שליטה


העלאת הרוב הדרוש לאישור עסקאות חריגות עם בעל שליטה משליש בעלי מניות
שהם חסרי עניין אישי לרוב; או אם סך קולות המתנגדים לא עלה על  2%במקום 1%
מכלל זכויות ההצבעה בחברה.



אישור מתחדש של עסקאות חריגות אחת לשלוש שנים (עד ליום  ,14/11/11מועד
כינוס האסיפה הכללית הקרוב או תום  3שנים ממועד אישור העסקה הקודם)



חריג :ניתן לאשר לתקופה העולה על שלוש שנים עסקה חריגה של החברה עם בעל
השליטה בה או שלבעל השליטה ענין אישי בה (ולמעט הסכמי ניהול עם בעל שליטה ותנאי
כהונתה והעסקה של בעל השליטה או קרובו) ובלבד שועדת הביקורת אישרה כי ההעסקה
היא לתקופה סבירה בנסיבות העניין.



קיומה של "עסקה חריגה" – לפי קביעת ועדת הביקורת.



מיופה כח ייחשב כבעל עניין אישי אם לו או לשולחו היה עניין אישי.

עיקרי תיקון  16לחוק החברות"-אמץ או גלה"


קביעת שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים 1/3 -בחברה שיש בה בעל שליטה ורוב בחברה שאין בה
בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה).



הדירקטוריון יקיים ,לפחות אחת לשנה ,דיון בעניין התנהלותם של המנכ"ל ונושאי המשרה הכפופים
לו ,בלא נוכחותם ,אך לאחר שניתנה להם ההזדמנות להביע את עמדתם.



הוראה דומה לעניין דיון ועדת הביקורת בעניין ליקויים בניהול העסקי של החברה – דיון בנוכחות
המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר של החברה ,בלא נוכחות נושאי משרה שאינם חברים בועדה
למעט לשם הבעת עמדתם.



הרכב הדירקטוריון ייקבע ,בין השאר ,בהתחשב במין המועמד ,בנוסף לידע שהוא רוכש ובניסיונו
בתחומיה המיוחדים של החברה.



עריכת תכניות הכשרה לדירקטורים חדשים בתחום עסקי החברה ובדין הרלוונטי; עריכת תכניות
המשך להכשרת דירקטורים מכהנים.

עיקרי תיקון  16לחוק החברות"-אמץ או גלה" -המשך


לא יכהנו בחברה דירקטורים הכפופים למנכ"ל.



יו" ר הדירקטוריון או אדם אחר שמונה בידי הדירקטוריון יפעלו להטמעת הוראות הממשל התאגידי
החלות על החברה ולעדכון הדירקטורים בהוראות אלה.



במינויו של דח"צ לא תידרש תמיכתו של בעל השליטה בחברה כאשר סך קולות התומכים במינוי
(שאינם בעלי שליטה או עניין אישי) עלה על  2%מכלל זכויות ההצבעה בחברה( .בדומה להליך
אישור הארכת כהונה של דח"צ)

חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני
חקיקה) ,התשע"א2011-


מטרות החוק







הרקע







קיצור משך הזמן בין ביצוע הפרה לבין הטלת עונש על המפר.
התאמת עוצמת הענישה לעוצמת ההפרה ע"י הימנעות מנקיטת הליכים פליליים מקום בו ניתן
לעשות שימוש בהליך אכיפה מנהלי.
ייעול אמצעי האכיפה של רשות ניירות ערך והשבת ההרתעה כנגד ביצוע הפרות.
טרם החוק ,המנגנון העיקרי לאכיפה בידי רשות ניירות ערך היה ההליך הפלילי.
אכיפה איטית ויקרה בשל ,בין היתר ,דרישת הוכחת יסוד נפשי ועמידה בנטלי הוכחה קשים בהליך
הפלילי; הליכים מורכבים ומסורבלים; הימשכות תיקים לאורך תקופות ארוכות.
כרסום בהרתעה של רשות ניירות ערך.

על מי חל?





החברה
בעל השליטה
דירקטור ונושאי משרה

מערך האכיפה
יו"ר רשות ניירות ערך

 .1הליך פלילי
באמצעות
הפרקליטות

המחלקה הכלכלית,
ביהמ"ש המחוזי ,ת"א

א .עיצומים כספיים

ב .תשלום לנפגעי
הפרה

 .2הליך מנהלי באמצעות
"ועדת אכיפה מנהלית"

זכות
ערעור

 .3עיצומים כספיים
בהליך מנהלי מזורז
(ח)'3

ועדת אכיפה מנהלית
("מותב")

ג .הוראת תיקון
הפרה

" .4הסדר"
להימנעות מנקיטת
הליכים

כפוף לאישור המותב

ד .הגבלות כהונה

ה .ביטול  /התלייה של
רישיון ,אישור או היתר

אכיפה מנהלית-התהליך


חקירה -סמכויות לבקש צווי חיפוש ותפיסה ,זימון עדים ,צווי הבאה וכיו"ב



החלטה בדבר פתיחת ההליך -על ידי יו"ר רשות ניירות ערך תוך התחשבות בחומרת המעשה
ונסיבותיו ,טיב ועוצמת הראיות ומדיניות האכיפה



ניהול הליכי אכיפה באמצעות "ועדת אכיפה מנהלית" -מותב בן  3חברים



הודעה על פתיחה בהליך אכיפה מנהלי -הוועדה תמסור למפר הודעה על פתיחת הליך בעניינו
ותאפשר לו לטעון בפניה תוך  45יום .בנוסף ,כל המידע שבידי הוועדה יינתן למפר לבקשתו



דיון בועדה -דיון אינקוויזטורי ,הועדה תקבע את סדרי הדין ,הועדה אינה קשורה בדיני הראיות
(למעט כשרות עדים וראיות חסויות ),סמכות לזמן עדים (לרבות לבקשת המפר)



החלטת מותב ופרסומה -ההחלטה תהא מנומקת .ההחלטה תפורסם באתר הרשות והחברה
תוציא דיווח מיידי על החלטה כאמור ככל שהוחלט בעניינה או נושא משרה בכירה בה



ערעור על החלטת מותב -זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך  45יום.

אמצעי אכיפה בהליך המנהלי


הטלת עיצום כספי (על יחיד או על תאגיד).



תשלום לנפגעי ההפרה -בסכום הנזק שנגרם לנפגע או בסכום הרווח שנוצר למפר  -לפי הגבוה מביניהם.



הוראת מותב לתיקון הפרה -ניתן להורות למפר לנקוט פעולות לתיקון הפרתו ואף לדרוש הפקדת עירבון
להבטחת ביצוע הפעולות ולחלטו במידת הצורך.



איסור כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח -ניתן לאסור על המפר לכהן במשך שנה כנושא משרה בכירה
בגוף מפוקח ,אם נמצא כי אינו ראוי לכהונה כאמור (ביהמ"ש רשאי להאריך לחמש שנים).
המותב רשאי להורות שאמצעי האכיפה :הטלת עיצום כספי ,איסור כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח וביטול
רישיון ,אישור או היתר ,יהיו על תנאי.

הפרות מנהליות
היסוד הנפשי הנדרש לצורך הוכחת ביצוע עבירות ולהטלת עיצום כספי הוא יסוד
נפשי של רשלנות בניגוד לעבירות הדורשות מודעות סוביקטיבית או כוונה!


הפרות קלות-
העיצום הכספי

דוגמאות להפרות קלות
•לא העמיד לעיון בעל מניות ,לפי בקשתו ,עותק
ממסמך הנוגע לעסקה עם בעל שליטה

תאגיד

•ביצע הקצאת ניירות ערך שלא כמפורט
בתשקיף

יחיד -עובד
שאינו
נושא
משרה
בכירה

•לא הבליט בתשקיף פרט שהרשות הורתה לו
להבליט
•קיבל הזמנות לפני תחילת התקופה להגשתן או
לאחר סיומה.

יחיד אחר

₪ 2,000,000

₪ 25,000

₪ 400,000

תקופת ההתיישנות
שנה ממועד גילוי ההפרה
או
 3שנים ממועד ביצוע
ההפרה ,לפי המוקדם
מביניהם.

הפרות מנהליות -המשך


הפרות בינוניות
דוגמאות להפרות בינוניות

•ביצע מכירה במחיר לא אחיד

העיצום הכספי
תאגיד

₪ 3,000,000

•לא כלל בתשקיף פרט מהותי
•לא פרסם תיקון תשקיף או תשקיף מתוקן
בניגוד להוראת הרשות
•כלל בפרסום הודעה בעיתון או החסיר
מהפרסום פרט שהעדרו עלול להטעות משקיע
סביר ,והיה עליו לדעת שיש בכך כדי להטעות

יחיד -עובד
שאינו נושא
משרה
בכירה

יחיד אחר

₪ 25,000

₪ 600,000

תקופת ההתיישנות
 5שנים ממועד ביצוע
ההפרה.

הפרות מנהליות -המשך


הפרות חמורות
דוגמאות להפרות חמורות

•עשה הצעה לציבור שלא על פי תשקיף
שפרסומו הותר ע"י הרשות
•לא הגיש לרשות דוח ,הודעה ,מסמך ,הסבר,
פירוט או ידיעה ,חו"ד או סקירה ,מתוך רשלנות
חמורה והיה עליו לדעת שיש בכך כדי להטעות
משקיע סביר
•כלל בתשקיף ,בטיוטא או בחו"ד הנכללת
בתשקיף פרט שהיה עליו לדעת שהוא מטעה
•מסר מידע פנים בחברה לאדם אחר ,כאשר
היה לו יסוד סביר להניח כי יעשה בו שימוש
•עשה שימוש במידע פנים ,שהיה עליו לדעת על
היותו מידע פנים או כשהיה בחברה מידע פנים

העיצום הכספי
תאגיד

₪ 5,000,000

יחיד -עובד
שאינו נושא
משרה בכירה

₪ 1,000,000

יחיד אחר

₪ 1,000,000

תקופת ההתיישנות
 7שנים ממועד ביצוע
ההפרה.

אמצעי אכיפה נוספים שלא באמצעות ועדה


"הסדר" להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים (לרבות חקירה פלילית):








כפוף להחלטת יו"ר רשות ניירות ערך ובאישור המותב;
יו"ר רשות ניירות ערך רשאי להתחייב להימנע מנקיטת הליכים (לרבות חקירה פלילית) נגד
החשוד -כפוף לכך שהחשוד יסכים שיוטלו עליו אמצעי אכיפה ולקיימם בפרק זמן שייקבע מראש;
תנאי ההסדר יועלו על הכתב ולא יחולו על המפר לתקופה העולה על שלוש שנים;
יו" ר רשות ניירות ערך רשאי להורות על נקיטת הליכים על מי שהפר את תנאי ההסדר;
הסכמת חשוד להסדר לא תיחשב ראיה כנגדו בהליך פלילי או מנהלי;
פרסום בדבר ההסדר על ידי החברה ורשות ניירות ערך.



עיצומים כספיים בהליך מזורז :פרק ח'( 3קיים גם עובר לתיקון לחוק).



אכיפה פלילית – התיקון קובע רף ענישה מחמיר יותר – עד  5שנות מאסר (במקום 3
קודם לכן) .ביחס לעבירות חמורות דוגמת הצעה לציבור ללא תשקיף או אי קיום חובת
דיווח ,והכל כדי להטעות משקיע סביר.

אכיפה מנהלית"-סיכון כפול"


נפתח הליך מנהלי באמצעות ועדה מנהלית נגד מפר ,לא יוטלו עליו בגין המעשה
המהווה את ההפרה עיצומים כספיים בהליך מנהלי מזורז ,ולא יוגש כנגדו כתב
אישום.



הוטל על מפר עיצום כספי בהליך מזורז ,אין מניעה להגיש בגין ההפרה כתב
אישום ,ובתנאי שיושבו למפר הסכומים ששולמו על ידו בהליך המזורז בתוספת
ריבית והצמדה.

אכיפה מנהלית-שאלת המידתיות


העדר שיפוי בגין עיצום כספי או ביטוח לנושא משרה בגין הליך לפי
ח ,'3הליכים מנהליים או הסדר -למעט בתשלום לנפגעי הפרה
והוצאות סבירות בגין הליכים משפטיים-לרבות בדרך של שיפוי
מראש-כפוף לתיקון תקנון החברה וכתבי פטור ושיפוי.



העדר מתאם לגובה משכורתו של יחיד.



התחומים האפורים ויסוד נפשי של רשלנות.

אכיפה מנהלית-חזקת אחריות המנכ"ל


קיימת חזקה לפיה המנכ"ל אחראי למרבית ההפרות בידי התאגיד וניתן להטיל על המנכ"ל ,באופן
אישי ,אמצעי אכיפה מנהלית.



עיצום כספי עד גובה חצי מהסכום שניתן להטיל על "יחיד אחר" בגין אותה ההפרה.



התלייה של רישיון או היתר למשך חצי מהתקופה המוגדרת בחוק ,בגין הפרות בינוניות וחמורות.



איסור כהונה נושא משרה בגוף מפוקח למשך חצי מהתקופה המוגדרת בחוק ,בגין הפרות
חמורות.



לא יראו במנכ"ל מפר ,אם פעל התאגיד כדלהלן:





קבע נהלים מספקים בתאגיד למניעת הפרות;
מינה אחראי מטעמו לפיקוח על קיומם של הנהלים ופעל להדרכה נאותה של העובדים;
נקט אמצעים סבירים לתיקון הפרות ולמניעת הישנותן.

כיצד נערכים? אימוץ תוכנית אכיפה פנימית
 מהי תכנית אכיפה פנימית?
 מנגנון וולנטרי אותו מאמץ ומיישם תאגיד באופן שוטף כדי לוודא ציות של הוראות
החוק.



אין חובה לאמץ ,אך מדובר בצעד ראוי של התאגיד ,לטובת ציבור המשקיעים בו
וכן לטובת התאגיד עצמו ,הנהלתו ועובדיו( .דוגמאות -דיני הגבלים עסקיים)



כמו כן ,יישומה בפועל של תכנית אכיפה יעילה ע"י התאגיד ,יעמוד לזכותו של
התאגיד או נושא המשרה ע"י רשות ניירות ערך בבואה להפעיל את סמכויותיה על
פי דין.

קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך
 מה מקנה תכנית אכיפה יעילה?
 אם יוכח לרשות ניירות ערך כי בתאגיד הופעלה תכנית אכיפה פנימית יעילה בסמוך לפני קרות
הפרה נבדקת ,היא תתחשב בהפעלת התכנית כשיקול לזכות התאגיד.
 קיומה של תכנית כאמור יישקל כמפורט להלן:
יחידים

תאגידים

בהליך
פלילי

ייבחן במסגרת גיבוש המלצת הרשות לפרקליטות שלא
להעמיד לדין פלילי דירקטורים ומנהלים ,מהטעם
שעומדת לזכותם ההגנה כי נקטו בכל האמצעים
הסבירים למנוע העבירה.

יישקל במסגרת גיבוש המלצת הרשות לפרקליטות לא
להעמיד תאגיד לדין פלילי ולהעביר להליך מנהלי.

בהליך
מנהלי

ייבחן אם מקים את חזקת קיום חובת מנכ"ל (במידה
והתאגיד מינה אחראי מטעמו לפיקוח על קיום נהלים,
לרבות לעניין הדרכת עובדי התאגיד ,וכן נקט אמצעים
סבירים לתיקון הפרה ולמניעת הישנותה).

 יישקל ככל שיהיה בשלב זה מידע בנוגע לכך ,בהחלטהעל פתיחת הליך.
 יישקל במסגרת גיבוש עמדת הרשות ביחס לאמצעיהאכיפה הראויים שיש להטיל בנסיבות העניין.
 יישקל ביחס לאפשרות להתקשר בהסדרי אכיפה (אינקיטת הליכים או הפסקת הליכים מותנית בתנאים) וביחס
לתנאי הסדרים אלה.

קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך


אחריות ומעורבות הדירקטוריון בגיבוש ,אימוץ ויישום של תכנית האכיפה
 הדירקטוריון ימנה גורם אחראי לפיקוח על ביצוע תכנית האכיפה שהינו אדם בעל כישורים ,ידע וניסיון ההולמים
תפקיד זה.
 על הגורם האחראי לעקוב ולפקח באופן שוטף אחר ביצוע התכנית.
 על הדירקטוריון לפקח ולעקוב אחר הפעלת התכנית ולבדוק האם יש לעדכן הוראותיה.



התאמת התכנית לתאגיד ולנסיבותיו הייחודיות ,לאחר בדיקת הפעילות העסקית ומיפוי הסיכונים מתחום
דיני ניירות הערך הכרוכים בה
 על התאגיד לערוך תהליך התאמה ,למשל על דרך של עריכת ביקורת מקדימה ותיקון ליקויים ופערים.
 אימוץ נהלים וסדרי טיפול שייתנו מענה לסיכונים שמופו.



החלה והטעמת התכנית בכל דרגי התאגיד
 על התכנית לאתר ולטפל בהפרות שבוצעו על ידי כל "השחקנים" בתאגיד ,כולל גורמים חיצוניים.
 יש לנקוט באמצעים שיבטיחו מחויבות לנהלים ,למשל ע"י עיגון בתקנון המשמעת או בהסכם ההעסקה.
 אינדיקציות להטמעה נאותה :אישור כי הגורמים הרלבנטיים קראו את הנהלים ושהם מתחייבים לפעול על פיהם,
עריכת הדרכות וסקירות באשר למידת הכרת הנהלים.

 טיפול הולם בכשלים והפרות והפקת לקחים מהם
 באמצעות מנגנוני דיווח על כשלים והפרות וטיפול בהם.

ממשל תאגידי ואכיפה מנהלית (חוקי ני"ע ,חוקי ביטוח ,פנסיה
וגמל ,הגבלים עסקיים ,סביבה ובנקאות)
דיני
ניירות
ערך
דיני
חברות

בנקאות
ומימון

ממשל
תאגידי
ואכיפה
מנהלית

איכות
סביבה

דיני
ביטוח
ופנסיה
גמל

הגבלים
עסקיים

קריטריונים לתכנית אכיפה פנימית – הנחיית הרשות
 ביום  15באוגוסט  2011פרסמה הרשות נוסח סופי של הקריטריונים להכרה
בתכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך.
 ככלל ,אמות המידה העיקריות שנקבעו על ידי הרשות הינם:










אחריות הדירקטוריון וההנהלה לגיבוש אימוץ ויישום תכנית האכיפה;
התאמת התכנית לתאגיד לאחר בדיקת הפעילות העסקית וביצוע סקר ציות
בתחום דיני ניירות הערך;
קביעת נהלים וסדרי טיפול;
החלת התכנית על כל דרגי התאגיד;
מינוי ממונה על האכיפה;
הטמעה נאותה של התכנית בכל הדרגים;
פיקוח ועדכון;
טיפול הולם בכשלים והפרות והפקת לקחים.

אכיפה מינהלית ובקרה פנימית ISOX
 תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ועתידיים) ,תש"ל ,1970-אשר תוקנו
בשנת  2010ביחס לנושא הבקרה הפנימית הוגדרו ההגדרות שלהלן:








"בקרה פנימית" – בקרה פנימית על הדיווח הכספי ובקרה פנימית על הגילוי;
"בקרה פנימית על הדיווח הכספי" – בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו
בידי  ...בפיקוח דירקטוריון התאגיד; אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון
בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין;
"בקרה פנימית על הגילוי" – בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי ...
בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות
בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד מסוכם ומדווח במועד
ובמתכונת הקבועים בדין ;....לענין זה "דוחות" – דוח תקופתי ...או דוח רבעוני;...
המודל האמריקאי ,מתייחס רק לדוח כספי ,בישראל גם עסקי ומשפטי.

תודה על ההקשבה

