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  دـــتمهي
  

اول  صر   تتن ي م شرآات ف ة ال ادئ حوآم د مب ن القواع ة م ذه المجموع . ه

حقق أفضل   واإلجراءات التي ت   والمقصود بمبادئ حوآمة الشرآات هو القواعد والنظم      

صالح   ين م وازن ب ة وت صالح    حماي ه، وأصحاب الم ساهمين في شرآة والم ديرى ال  م

  .األخرى المرتبطة بها

ة      وبين شرآات فى          ما يمكن اعتبار هذه القواعد مكمل شأن ال واردة ب  للنصوص ال

ة  وانين المختلف هم         ـ     الق ية باألس رآات التوص ساهمة وش رآات الم انون ش ذات ق بال

انون       وا صادر بالق م    لشرآات ذات المسئولية المحدودة ال سنة    ١٥٩ رق انون   ١٩٨١ ل  وق

رارات       ١٩٩٢ لسنة   ٩٥الصادر بالقانون رقم    سوق رأس المال     ة والق وائح التنفيذي  والل

ًا له  صادرة تطبيق رى ال ا   ـ  اماألخ صوصية ويجعله د خ ذه القواع ى ه ا يعط إال أن م

شار إل  ة الم د القانوني ن القواع ة ع ل   مختلف شرآات ال تمث ة ال د حوآم و أن قواع ا ه يه

د        سلوك الجي ان لل نصوصًا قانونية آمرة وال يوجد الزام قانونى بها،وإنما هى تنظيم وبي

ين مصالح             ًا ب ة التى تحقق توازن اليب العالمي ايير واألس ًا للمع شرآات وفق فى إدارة ال

ادية،   آد طبيعتها لذلك فإن هذه القواعد قد تم صياغتها بما يؤ         .األطراف المختلفة   اإلرش

ى شرح  ؤدى إل ا ي اأحكاموبم ًاه رحًا وافي شريعية  ش صياغة الت لوب ال د بأس  دون التقي

  . الذى ينهض على االختصار وتناول االحكام العامة والمجردة

سعى     صرية وأن ي شرآات الم سعى ال أمول أن ت إن الم رى، ف ة أخ ن جه م

ى    ل عل ى العم ا إل ساهمون به د الم ذه القواع ق ه ن     تطبي ه م ا تحقق ا لم زام به وااللت

ا              ا فقط وإنم ام     لمصالح عديدة ليس للشرآات التى تطبقه تثمارى الع اخ االس ذلك  . لمن آ

سيًا إن دورًا رئي انونيين لحث  ق يف شاريها الق شرآات ومست سابات ال ى ح ى مراقب ع عل

شرآات ديرى ال زام بهم ى اإللت د عل ى ذه القواع ذلك عل ك، وآ ق ذل دى تحق  ورصد م
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 ٥

وك والب صنيف االن ل األخرى ومؤسسات الت ائتمؤسسات التموي ى نم ذ ف ى أن تأخ ى ف

ذه         ا بنصوص وروح ه ا ـ مدى التزامه اعتبارها ـ عند التعامل مع الشرآات أو تقييمه

  .القواعد

شرآات     ى ادارة ال ائمين عل ة الق ى آاف ود عل ل معق ة  واألم سات المالي والمؤس

دير ساهمين والم ات الم ة وتجمع ات المهني ع والجمعي د موض ذه القواع ع ه ين لوض

  .عالمة للنجاحلها الشرآات تطبيق التطبيق والترويج لها واعتبار 
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  قواعد حوآمة الشرآات في مصر

   نطاق تطبيق هذه القواعد .١

تنطبق هذه القواعد في المقام األول على شرآات المساهمة المقيدة في بورصة        ١/١

ة   ل   –األوراق المالي ا تعام ري عليه ي يج ة الت شط   خاص ى  - ن ذلك عل  وآ

ساهمة           شرآات التي        . المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شرآات الم ك هي ال فتل

ين                    ة ب د العالق زم تحدي شرآاء والتي يل تكون ملكيتها موزعة بين عدد آبير من ال

ى جمهور واسع                 ملكيتها وإدارتها  شكل مباشر عل ؤثرة ب ذلك   .أو التى تكون م  آ

شرآا  ى ال ه الخصوص عل ى وج ق عل ن تنطب سى م ا الرئي ون تمويله ى يك ت الت

ة من ضمان            دائنين الجهاز المصرفى لما يترتب على التزامها بقواعد الحوآم  .لل

انون                     ام ق شرآات في إطار أحك ذه ال وقد صيغت هذه القواعد بحيث تتالءم مع ه

سئولية   شرآات ذات الم هم وال ية باألس رآات التوص ساهمة وش رآات الم ش

انون    صادر بالق دودة ال م المح سنة ١٥٩رق ال   ١٩٨١ل وق رأس الم انون س ، وق

 ، وآذلك قواعد قيد واستمرار قيد وشطب  ١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم  

ة   ألوراق المالي كندرية ل اهرة واإلس ة ببوصتي الق ل  . األوراق المالي إن آ ذلك ف ل

دة في      " شرآات"أو  " شرآة"إشارة في هذه القواعد إلى       شرآات المقي تدل على ال

 األوراق المالية بالقاهرة واإلسكندرية، باَإلضافة إلى المؤسسات المالية     بورصتي

ا                التي تتخذ شكل شرآات المساهمة ولو لم تكن مقيدة في البورصتين، ويقصد به

أجير    رآات الت اري وش ل العق رآات التموي أمين وش رآات الت وك وش دا البن تحدي

ويلي وا ةشرآات اللتم ال االوراق المالي ى مج ة ف ى العامل شرآات الت ذلك ال ، وآ

   .يكون تمويلها الرئيسى من القطاع المصرفى
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واع   ١/٢ ل أن ام لك شكل ع شرآات ب ة ال د حوآم ة قواع ه، ونظرا ألهمي ك فإن ع ذل م

ا    ن النظر إليه شرآات يمك ن ال كال األخرى م ذلك ألن األش را آ شرآات ونظ ال

دها في بورصة األوراق                   ال قي سبق احتم ة ت ة أو  على أنها في مراحل أولي المالي

ة                طرحها لالآتتاب العام، فإن هذه القواعد بعد أن تناولت تفاصيل قواعد الحوآم

كل      ذ ش ي تتخ ة الت سات المالي ي البورصة أو المؤس دة ف شرآات المقي سبة لل بالن

ا                ان م ازا بي ر إيج شكل أآث ا    يمكن أن    شرآات المساهمة، قد تناولت ب ينطبق منه

م عل   ة، ث ساهمة المغلق رآات الم ى ش دودة،  عل سئولية المح شرآات ذات الم ى ال

خاص   رآات األش ى ش را عل ان      .وأخي اول، وإن آ ي التن لوب ف ذا األس ل ه ولع

ى    ا عل صر نطاقه ث يقت دان أخرى حي ي بل ة ف د الحوآم اق قواع يخرج عن نط

ة، إال              ة والمؤسسات المالي شرآات المساهمة المقيدة في بورصات األوراق المالي

شرآات           أن هذا الخروج له ما يبرره      سبة ال  في الحالة المصرية حيث ال تتجاوز ن

ي دة ف كندرية المقي اهرة واالس تي الق رآات % ٢, ٥ بورص الي ش ن إجم م

المساهمة المصرية، وال يزيد من بين هذه النسبة ما يجري تداول نشط عليه عن              

  . عدد محدود من الشرآات

صاد المصري وس                   ١/٣ شهده االقت ذي ي إن التطور ال ة أخرى ف وق األوراق  من جه

ن          را م ى أن آثي شير إل رة ي سنوات األخي ي ال صوص ف ه الخ ى وج ة عل المالي

اهرة      ي بورصتي الق د ف ى القي ه إل د طريق وف يج ة س ساهمة المغلق رآات الم ش

واإلسكندرية، مما يجعل من المفيد أن ينتبه المساهمون وإدارة هذه الشرآات إلى            

ة   قواعد الحوآمة تمهيدا واستعدادا للقيد في سوق        سليم    .  األوراق المالي ل ال فالتأهي

ساهمين      . للطرح العام أو القيد في البورصة من أهداف هذه القواعد          إن الم ذلك ف ل

شجيع         ديهم مصلحة في ت ا ل شرآات عموم املين في ال دائنين والع شرآات وال وال
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و         أشبمختلف  ومراقبة التزام الشرآات     كالها بهذه القواعد قدر المستطاع، حتى ول

  .آات مساهمة مقيدة فى البورصةلم تكن شر

ليم ال تعنى فقط مجرد              ١/٤ ى نحو س يرتبط بما سبق أيضا أن حوآمة الشرآات عل

ة                      ا هى ثقاف ا، وانم سيرا ضيقا وحرفي سيرها تف احترام مجموعة من القواعد وتف

ى الشرآة ومديريها والمتعاملين معها، ولذلك      فى ضبط العالقة بين مالك    وأسلوب  

     . أآبر للمجتمع بأسرهمن يأخذون بها آلما آانت المصلحةفكلما اتسع نطاق 
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  الجمعية العامة  .٢

ه من            تكون الجمعية العامة من آل مساهمى     ت  ٢/١ ا يمتلك سبة م  الشرآة، آل بحسب ن

اع   ال يحض للشرآة يمكن أن ينص على أ     وبينما أن النظام األساسي     . أسهمها ر اجتم

ذا            الجمعية العامة سوى المساهم الذي يمتلك ن       ل ه سبة معينة من األسهم، إال أن مث

ساهم حق حضور   ي تعطي آل م دة الت ى القاع تثناء عل ر اس النص يجب أن يعتب

دد      ا ع اوز فيه ي يتج االت الت ي الح ه إال ف وء إلي تم اللج ة وال ي ة العام الجمعي

المساهمين قدرة الشرآة على تدبير مكان انعقاد الجمعية، وال يكون وسيلة لتجاهل             

  . اهمين أو استبعاد بعضهمصغار المس

ب     ٢/٢ شرآة، وترتي ة لل ة العام اع الجمعي ى حضور اجتم ساهمين عل يجب حث الم

  .  بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضورااجتماعه موعد ومكان 

ة                 ٢/٣ ة العام ال الجمعي ر    يكون آل موضوع معروض في جدول أعم ة أو غي  العادي

ساهمين   شرح واف واستعراض آاف لكاالعادية مصحوب ب   فة جوانبه بما يمكن الم

ويجب أن يكون القصد من     . من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم       

ليم   شكل س راراتهم ب اذ ق ن اتخ ساهمين م ين الم و تمك ات ه ك المعلوم ديم تل تق

  .ومدروس وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية لالجتماع

م،        نحو الذى يسمح    يتم ادارة الجمعية العامة على ال      ٢/٤ التعبير عن أرائه ساهمين ب للم

شرآة  ى ادارة ال ال     وعل دول أعم ضمنه ج ا يت ل م ن آ افى ع ام والك صاح الت االف

  .الجمعية من موضوعات
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ة        يجب قيد التصويت   ٢/٥ ة    .  على قرارت الجمعية العامة للشرآة بدقة متناهي وفى حال

ة، يؤخذ التصويت      نشوء أى تنازع بشأن صحة تمثيل بعض االصوات فى الجم          عي

ة       ى الجه ا عل باعتبار صحة هذه االصوات مرة وبطالنها مرة أخرى للعرض الحق

ع                    ة فى جمي ة العام ستمر اجراءات الجمعي االدارية أو القضائية المختصة بحيث ت

  .االحوال
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  مجلس اإلدارة  .٣

ى        ٣/١ اء عل شرآة بن ور ال ولى إدارة أم ذي يت و ال ساهمة ه رآة الم س إدارة ش مجل

ويض  ة تف ة العام شرآة تظل  .  من الجمعي ة عن ال سئولية النهائي إن الم ذلك ف دىل   ل

بعض                المجلس، ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ب

  . أعماله

ات    ٣/٢ ن مجموع ارهم م م اختي ين ت ن ممثل ون م شرآة يتك س إدارة ال رغم أن مجل ب

ه أن           مختلفة من المساهمين، إال أنه متى تم تعيي        ن عضو مجلس اإلدارة فيجب علي

شرآة       صلحة ال ق م ا يحق ام بم ا بالقي ساهمين وملتزم ة الم ثال لكاف سه مم ر نف يعتب

ى              عموما وليس ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت عل

  . تعيينه في المجلس فقط

تم انتخا    ٣/٣ شرآة ي س إدارة ال ى أن مجل صرية عل وانين الم نص الق ل  ت ي يمث ه لك ب

ساهمين ال   الم ع رأس الم سب توزي ن ن رًا ع س تعبي ون المجل ى أن يك ،  وأن يراع

ادرة               ة ق ة العام ولكن قواعد التصويت تجعل المجموعة صاحبة األغلبية في الجمعي

ى حدة                   ى آل مرشح عل ذلك  . على تعيين المجلس بأآمله من خالل التصويت عل ل

تم   ضي أن ي شرآة تقت يدة لل ة الرش إن الحوآم ي  ف ي ف لوب تراآم تخدام أس  اس

أى       التصويت على مرشحي مجلس اإلدارة     ال ب  أو أن تراعى نسب توزيع رأس الم

ساهمين في              أسلوب آخر  سبي للم  بحيث تكون النتيجة النهائية معبرة عن التمثيل الن

س اإلدارة ضوية      . مجل ح لع ل مرش ن آ صرة ع ة مخت يرة ذاتي دم س ب أن تق ويج

  . النتخاب المجلسهمين عند دعوتهم لشرآة إلى المسامجلس إدارة ا

شرآة               ٣/٤ ذيين في ال  .يجب أن يتضمن مجلس اإلدارة أغلبية من األعضاء غير التنفي

ة                   ة أو تحليلي ارات فني رات أو مه ذيين خب ويجب أن تكون لدى األعضاء غير التنفي
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 ١٢

ار األعضاء         . مما يجلب نفعا للمجلس والشرآة     وفي جميع األحوال يتعين عند اختي

ى تخصيص الوقت                   غير ا  ادرا عل اة أن يكون العضو ق لتنفيذيين ألي شرآة مراع

ل  أواالهتمام الكافيين لعضويته و    ذه العضوية تعارضا مع مصالح أخرى            ال تمث   ه

  . له

افي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد         ٣/٥ شرح الك ات وال يجب توفير المعلومات والبيان

شرآة  ت عن ال رب وق ي أق وا ف ى يتمكن نهم حت د تعيي ة  عن ام بكاف ن اإللم ن م  ممك

نهم            ا يمك جوانبها العامة ونقاط ضعفها وهيكلها اإلداري وعناصر ميزانيتها وآل م

   . من القيام بعملهم على أآمل وجه

دب، ويفضل أال يجمع                 ٣/٦ يتولى المجلس تعيين رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنت

تم  فإذا آان الجمع بين المنصبين ضرو     . ذات الشخص بين الصفتين    ريا، وجب أن ي

يس مجلس     توضيح أسباب ذلك في التقرير السنوي للشرآة وأن يتم تعيين ن           ائب رئ

  .إدارة غير تنفيذي

شكل             اإلدارة أن   مجلس  على   ٣/٧ شرآة ب يظل في آل وقت متابعا عن آثب ألحوال ال

  .عام وأال يتخلى عن هذه المتابعة لغيره

وائح      على المجلس وضع اآلليات والنظم التي تضمن       ٣/٨  احترام الشرآة للقوانين والل

ة لل ات الجوهري ن المعلوم صاح ع ا باإلف سارية، والتزامه دائنين ال ساهمين وال م

وانين             .  اآلخرين وأصحاب المصالح  رام الق وفي جميع األحوال يجب أن يكون احت

ايير موضوعية       ى مع واللوائح وآذلك اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية مستندا إل

   .ال شكلية فقط
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يجب أن يكون آل تفويض يصدر من مجلس إدارة الشرآة، سواء ألحد أعضائه       ٣/٩

سريانه وأن يتضمن موعد                    ،أو لغيرهم  ة ل دة الزمني محددا في موضوعه وفي الم

س   ضاء المجل ى أع ه عل ضات   . عرض نتائج ب اصدار تفوي س تجن ى المجل وعل

ا            دة لم ر محددة الم ه   عامة أو غي ؤدى إلي ى م     ي ازل فعل ك من تن ن المجلس عن   ذل

  .صالحياته

ة  ٣/١٠ ات الخاص ات والبيان ة المعلوم ى آاف صول عل س الح ضاء المجل اح ألع يت

  . بالشرآة في الموعد وبالشكل الذي يحددونه

ألعضاء المجلس طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور             ٣/١١

أحكام تجنب  الشرآة، وعلى نفقتها، متى وافق على ذلك أغلبيتهم وبشرط مراعاة           

  . تعارض المصالح المنصوص عليها في هذه القواعد

ذيين بم  ٣/١٢ ديريها التنفي ادي لم ل م ديم مقاب شرآة تق ى ال سمحعل تقطاب ا ي  باس

ق      . واالحتفاظ بأفضل العناصر المؤهلة لذلك في السوق       ويتم تحديد ذلك عن طري

ة   شكيل لجن ات ذيين وي    غالبيته ر التنفي س اإلدارة غي ضاء مجل ن أع ا   م ون له ك

ذيون،        ضاء التنفي ه األع صل علي ذي يح ادي ال ل الم راح المقاب الحية اقت ص

ون    ى أن يك دب، عل ع العضو المنت شاور م شأن بالت ذا ال ي ه م ف اوض معه والتف

ذيين      ر التنفي س غي ضاء المجل ائي ألع رار النه ماء    . الق ن أس صاح ع تم اإلف وي

ا يجب أن ي              شرآة، آم سنوي لل ر ال ة    أعضاء اللجنة في التقري يس اللجن حضر رئ

  .الجمعية العامة السنوية لإلجابة على أسئلة المساهمين في هذا الشأن

س اإلدارة      ٣/١٣ ضاء مجل ن أع اه أي م ا يتقاض ن م صاح ع ون اإلف ب أن يك يج

ة وأسهم ال           ا العيني ز التنفيذيين شامال المرتب والبدالت والمزاي ة عناصر     تحفي  وأي

ة   ة مالي رى ذات طبيع ا أن . أخ ضل دائم أداء    ويف رتبط ب ي ت ر الت ل العناص  تمث
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س    ضو مجل ون لع ى يك ادي حت ل الم وع المقاب ن مجم ر م ب األآب شرآة الجان ال

  . اإلدارة التنفيذي حافز مستمر للعمل على تحسين أدائها

ز            فيما يتعل  ٣/١٤ ا أال تحف ق بأسهم التحفيز على وجه الخصوص، يجب أن يراعى فيه

، وانما  الشرآة في األجل القصير فقط    المجلس على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة       

  .أن تكون أيضا مرتبطة بما يحسن اداء الشرآة على المدى الطويل والمتوسط

ر من                 ٣/١٥ ذي أآث ال يجب أن تتجاوز مدة التعاقد الواحدة لعضو مجلس اإلدارة التنفي

ا في                  تم اإلفصاح عنه ك ألسباب واضحة ومحددة ي م يكن ذل ثالث سنوات، ما ل

  . الجمعية العامة للشرآة

ذي يتقاضاه        ) ٣/١٢(تتولى اللجنة المشار إليها في البند        ٣/١٦ ل ال أعاله اقتراح المقاب

ة              أعضاء مجلس اإل   ة العام ى الجمعي ك عل دارة غير التنفيذيين على أن يعرض ذل

ا يتقاضاه            وال يجب أن ت    . للشرآة لكي تتخذ قرارا بشأنه     ين م ة ب اك تفرق كون هن

ام                ال ومه ى أعم أعضاء المجلس غير التنفيذيين إال في أضيق الحدود واستنادا إل

  . محددة يتم تكليفهم بها أو لجان يشارآون في عضويتها

تم      ال ٣/١٧ هر، وي ة أش ل ثالث رة آ ن م س ع اد المجل رات انعق دد م ل ع  يجب أن يق

ذين            اإلفصاح في التقرير السنوي للشرآة عن هذا العدد وعن أسماء األعضاء ال

ه   ة عن ان المنبثق ات المجلس أو اللج وا عن حضور اجتماع تم . تغيب ويجب أن ت

سمح ل      ات ت ا لترتيب اآن ووفق د وأم ي مواعي ات ف دعوة لالجتماع ضاء ال ألع

ى   أي موضوع سيعرض عل ات الخاصة ب ة المعلوم وافر آاف بالحضور، وأن تت

ا                   اف، م اد بوقت آ المجلس أو قرار سيتم اتخاذه لكافة األعضاء قبل موعد االنعق

ى أن يحضر   ن عل ريعا، ولك ب عرضا س ي حاالت خاصة تتطل ك ف ن ذل م يك ل

ديرين      االجتماع في هذه الحالة من لديه القدرة من األعضاء التنفي            ذيين أو من الم
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ى ش       شرآة عل ة ع         في ال ا واإلجاب ئلة األعضاء     رح الموضوع شرحا وافي ى أس . ل

ويفضل عدم اللجوء إلى اتخاذ القرارات بطريق التمرير إال في الحاالت التي ال                

ذه     ي ه صويت ف تم الت ى أال ي ادة، وعل ائل المعت اع بالوس د االجتم ا عق ن فيه يمك

رار في             الحالة إال على القرارات الطا     اة أن يكون الق رئة وحدها، وذلك مع مراع

  . هذه الحالة باإلجماع

شاور في          ٣/١٨ شرآة للت ديري ال وا بم ذيين أن يلتق ر التنفي ألعضاء مجلس اإلدارة غي

ى أن                 شؤونهاأي من    دونهم، عل ذيين أم ب ، سواء بحضور أعضاء المجلس التنفي

ى     م عل د وإطالعه د المواعي ي تحدي م ف سيق معه تم التن شاور  ي تم الت وف ي ا س م

  . بشأنه

ستمر للتحقق                   ٣/١٩ شكل م ة ب شرآة الداخلي ة نظم وإجراءات ال على المجلس مراجع

ارير            . من مالءمتها ومن آفاءتها    ة المعلومات والتق ى آاف وللمجلس الحصول عل

  . المالية وغير المالية عن أداء الشرآة

ام بم  ٣/٢٠ رهم للقي ن غي ن أعضائه وم ان م وين لج رات للمجلس تك ددة ولفت ام مح ه

يلة             . معينة ويجب اعتبار هذه اللجان وسائل مساعدة للمجلس في أداء عمله ال وس

  . لكي يتنصل المجلس من مسئوليته أو ينقلها إلى جهة أخرى

ة        ٣/٢١ راءات عام ا إلج س اإلدارة وفق ة لمجل ان التابع شكيل اللج ون ت ب أن يك يج

ة، وم   ة اللجن د مهم ضمن تحدي س، تت ضعها المجل صالحيات ي ا، وال دة عمله

ا  ة المجلس عليه ة رقاب دة، وآيفي ذه الم ا خالل ه ة له ة أن . الممنوح ى اللجن وعل

رارات           ائج أو تتخذه من ق تخطر المجلس علما بما تقوم به أو تتوصل إليه من نت

ة شفافية مطلق ق من . ب شكل دوري للتحق ابع عمل اللجان ب ى المجلس أن يت وعل

  . ليهاقيامها باألعمال الموآولة إ
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 مجلس   أعضاء  عدد من     الداخلية من  للمراجعة لجنة   فى الشرآة  يجب أن تشكل     ٣/٢٢

ة ونظم         ال غير  اإلدارة ة الداخلي ة عمل إدارة الرقاب ا مراجع ذيين تكون مهمته تنفي

  .العمل الداخلية بالشرآة

ر التن  ٣/٢٣ س غي ضاء المجل شارك أع ذ أن ي انيحب ي اللج ذيين ف شكلها في ى ي  الت

ولى أحدهم    ، وأ المجلس تها  ن يت شارين خارجيين         .  رئاس ستعين بمست وللجان أن ت

شرآة             ة ال ى نفق ك عل ر       . لمساعدتها في أداء مهامها  وذل ويجب أن يتضمن القري

ا   ا وم دد اجتماعاته ة وع ل لجن شكيل آ صرا عن ت شرآة عرضا مخت سنوي لل ال

شرآ                     ة لل ة العام اع الجمعي ال، وأن يحضر اجتم ه من أعم ة آلفت به وما قامت ب

  . رؤساء اللجان

ة                       ٣/٢٤ ام بكاف ه للقي ى تعيين ين سر يوافق المجلس عل شرآة أم يكون لمجلس إدارة ال

ا             أعمال إدارة سجالت ومحاضر ودفاتر المجلس، ويحضر اجتماعات المجلس م

ون          دد، ويك وع مح سبة لموض اع بالن ة االجتم ن قاع روج م ه الخ ب من م يطل ل

ويجب  . تفصل بين اجتماعات المجلس لألعضاء االتصال به خالل الفترات التي   

ى    . أن يقر المجلس ألمين السر بالصالحيات الواجبة للقيام بعمله         ويحبذ العمل عل

انون المصري والخاص                    ه في الق دي ل وم التقلي أن يتجاوز عمل أمين السر المفه

ين األعضاء                ستمرة ب بحضور الجمعية وتدوين المحضر، إلى أن يكون رابطة م

  . آة ومصدرا للمعلومات التي يطلبونهاوبينهم وبين الشر

شرآة  ٣/٢٥ سؤول مجلس إدارة ال و  م ى النح ا عل اطر به ام عن إدارة المخ شكل ع ب

سئولية                ه م ع علي الذي يتفق وطبيعة نشاطها وحجمها والسوق التي تعمل بها، وتق

ا،     ة التعامل معه شرآة، وآيفي ي تواجه ال د المخاطر الت تراتيجية لتحدي وضع اس
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ساهمين               ومستوى الم  ى الم ه عل ك آل شرآة وعرض ذل ا ال خاطرة التي تتعامل به

  . بشكل واضح

شمل بوجه           ٣/٢٦  يجب أن يعد مجلس اإلدارة تقريرًا سنويًا للعرض على المساهمين ي

    :ما يلى ) فضًال عما تتطلبه القوانين ( خاص    

  .نظرة شاملة عن أعمال الشرآة ومرآزها المالى  -

 .ط الشرآة خالل العام القادم النظرة المستقبلية لنشا -

 .أنشطة ونتائج أعمال الشرآات التابعة إن وجدت  -

 . نبذة عن التغيرات فى الهيكل الرئيسى لرأس مال الشرآة  -

 .مدى اإللتزام بمتابعة وتطبيق قواعد حوآمة الشرآات  -
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   الداخليةادارة المراجعة .٤

م لل         ٤/١ ة الداخلي   يجب أن يكون لدى الشرآة نظام محك اون في وضعه       رقاب  ة وأن يتع

شرآة      ل                مجلس اإلدارة مع مديري ال ان أسباب عدم وجود مث ه بي ، وإال وجب علي

سنوية ة ال ة العام ذا النظام للجمعي صة ه ذا النظام إدارة مخت ذ ه ولى تنفي  ،  وأن يت

  .بالمراجعة الداخلية 

ادات  من ال  متفرغ لذلك بالشرآة ويكون     مسؤول   الداخلية   مراجعةيتولى إدارة ال   ٤/٢ قي

ع   ا، ويتب ة به ون     اإلداري ا يك دب، آم ضو المنت رة الع ه  مباش رة  ل صال مباش االت

  . المراجعةيحضر آل اجتماعات لجنة  و،والتشاور مع رئيس مجلس اإلدارة

ة        مدير ادارة المراجعة  يكون تعيين وتجديد وعزل      ٤/٣ ه المالي د معاملت  الداخلية وتحدي

  . المراجعةلجنة بقرار من العضو المنتدب، بشرط موافقة 

الداخلية الصالحيات الالزمة التي تمكنه من القيام       لمدير المراجعة   يجب أن تكون     ٤/٤

  .بعمله على أآمل وجه

ى                     ٤/٥ ى مجلس االدارة وإل ع سنوى إل را رب ة تقري ة الداخلي يقدم مدير ادارة المراجع

انون والقواعد المنظم          المراجعة  لجنة   شاطها   عن مدى التزام الشرآة بأحكام الق ة لن

   . عن مدى التزامها بقواعد الحوآمةذلك آو

ديرها  الداخلية وأسماء ادارة المراجعةيصدر بتحديد أهداف ومهام وصالحيات   ٤/٦  م

  .ومن يعاونوه قرار واضح ومفصل ومكتوب من مجلس إدارة الشرآة

دف ال ٤/٧ ةته راءات إدارة  مراجع م وإج ائل ونظ يم وس م لتقي ى وضع نظ ة إل  الداخلي

  .مخاطر فى الشرآة ولتطبيق قواعد الحوآمة بها على نحو سليمال
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 الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر مراجعةيتم وضع نظم وإجراءات ال ٤/٨

التى تواجه الشرآة، على أن يستعان فى ذلك بأراء وتقارير مجلس اإلدارة 

ك المخاطر ومراقبى الحسابات ومديرى الشرآة وأن يتم تحديث متابعة وتقييم تل

.بشكل دورى
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  مراقب الحسابات

شرآة ٥/١ ون لل ساباتيك ب ح ه به  مراق ل واال تربط ة عم ون  عالق ن يك ستقل ع م

  .تها الداخليةاإدار

اء   على مجلس اإلدارة     ٥/٢ ة ترشيح         بن ة المراجع ى توصية لجن  مراقب الحسابات   عل

وافر ن تت يهممم اءة  ف افيين، وأن الكف رة الك سمعة والخب هت وال ون خبرت ه ك  وآفاءت

  . مع حجم وطبيعة نشاط الشرآة ومن تتعامل معهمة متناسبوقدراته

ب أن ٥/٣ ونيج سابات   يك ب الح س      مراق ضاء مجل ن أع شرآة وع ن ال ستقًال ع  م

ا  ونوإدارته تم     أال يك ا وأن ي س إدارته ى مجل رة ف ضوًا ذا خب ا أو ع ساهمًا فيه م

  .ه السنويةتعيينه بقرار من الجمعية العامة للشرآة مع تحديد أتعاب

 . الجمعية العامة السنوية للشرآة مراقب الحساباتيحضر ٥/٤

بة المصرية من  ٥/٥ د المحاس ادئ وقواع زام بمب شرآة االلت ى مراقب حسابات ال عل

 .حيث المضمون ال الشكل فقط

شرآة        ال يجوز التعاقد مع مراقب حسابات الشرآ       ٥/٦ ال اضافية لل إال  ة الداء أية اعم

ة      ى     بعد موافقة لجن ة عل ال التى             أال يكون  المراجع ذا العمل اإلضافى من األعم  ه

داء رأى   يم أو إب ة أو تقي ضع لمراجع ساباتتخ ب الح د ذات مراق ه عن  مراجعت

ال   اب أداء األعم ب أتع ب أن تتناس ا يج ة آم ا المالي شرآة وقوائمه سابات ال لح

افية  اب مر    اإلض سبة ألتع ا بالن صل قيمته وب وأال ت ل المطل ة العم ع طبيع ب م اق

ه ،                 وفى   الحسابات عن أعمال المراجعة إلى الحد الذى يهدد إستقالله فى أداء عمل

ة           ض تلك جميع األحوال يجب أن تعر     ة العام ال للجمعي  التكليفات فى أول إجتماع ت

 .للشرآة
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ون   ٥/٧ ن أراء، ويجب أن يك ه م ا يبدي دًا فيم ستقًال ومحاي سابات م ون مراقب الح يك

س    دخل مجل د ت صنًا ض ه مح ه    عمل ى عمل تمراره ف ر اس ون تقري  االدارة وأال يك

  .وتقدير أتعابه مما يمكن أن يتحكم مجلس االدارة فيه
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  لجنة المراجعة .٥
ذيين ويجب             عدد من  تشكل لجنة المراجعة من    ٦/١ ر التنفي  أعضاء مجلس اإلدارة غي

راء                 أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة آما يجب أن يكون ضمن أعضائها أحد الخب

شرآة  .  ون المالية والمحاسبية فى الشئ  ويجوز تعيين عضو أو أآثر من خارج ال

  .فى حالة عدم توافر العدد الكافى من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

  
  : ما يلى هذه القواعدالمراجعة فضًال عن المهام المشار إليها فى  لجنةتتولى  ٦/٢

  .ة المالية الرئيسيين تقييم آفاءة المدير المالى وباقى أفراد اإلدار -

الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها  الرقابةدراسة نظام  -

  .بشأنه 

برأيها واإلدالء دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة  -

  .وتوصياتها بخصوصها 
برأيها وتوصياتها واإلدالء دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة  -

  .بخصوصها 

  .بمالحظاتها عليها واإلدالء خطة المراجعة مع المراجع الخارجى دراسة  -

دراسة مالحظات المراجع الخارجى على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها  -

.  

تقييم مؤهالت وآفاءة أداء وإستقاللية المراجع الخارجى وإقتراح تعيينه  -

 .وتحديد   أتعابه 

افية والموافقة على أتعابه عن تلك  إعتماد قيام المراجع الخارجى بعمليات إض -

 .العمليات 

 .وقدراتها وآفاءتها دراسة ومناقشة خطة إدارة المراجعة الداخلية  -



  ٢٠٠٥ آتوبرأ  - قواعد حوآمة الشرآات المصرية
 

 ٢٣

 .دراسة تقارير المراجعة الداخلية واإلجراءات التصحيحية لها  -



  ٢٠٠٥ آتوبرأ  - قواعد حوآمة الشرآات المصرية
 

 ٢٤

  

 ال يقل عن مرة آل  وبما يجب أن تجتمع اللجنة دوريًا لبرنامج إجتماعات محدد٦/٣

  .ثالثة اشهر 

 يجب أن تضع الشرآة إمكانيات آافية تحت تصرف اللجنة لتساعدها على أداء ٦/٤

  .عملها بما فى ذلك التصريح لها باإلستعانة بالخبراء آلما آان ذلك ضروريًا 



  ٢٠٠٥ آتوبرأ  - قواعد حوآمة الشرآات المصرية
 

 ٢٥

  اإلفصاح عن السياسات االجتماعية.  ٧

املين    ٧/١ ا والع املين معه ور المتع ساهمين ولجمه صح للم شرآة أن تف ى إدارة ال عل

ة             لديها  مرة على األقل سنويًا عن سياسات الشرآة االجتماعية والبيئية وتلك المتعلق

  .بالسالمة والصحة المهنية وغير ذلك

ا                     ٧/٢ ر مضللة وأن تتضمن م ا واضحة وغي ن عنه سياسات المعل ٌيراعى أن تكون ال

ا                 دريبها، وبرامجه تنوى الشرآة القيام به من تطوير أو تغيير فى حجم العمالة أو ت

ا           للر شرآة أو فى المجتمع المحيط به سبة   . عاية االجتماعية، سواء داخل ال ا بالن أم

ا                 نظم المعمول به وانين وال للسياسات الصحية والبيئية فيجب أن تكون متفقة مع الق

ا                   شرآة والمجتمع المحيط به املين بال فى مصر وأن يكون هدفها تحقيق صالح الع

  .يلوأن تكون قابلة لالستمرار على المدى الطو

وردين أو                   ٧/٣ م من م يجب أن تربط الشرآة بالمجتمع المحيط بها وبمن تتعامل معه

شترآة      صالح الم ق الم ى تحقي صداقية والحرص عل ى الم وم عل ة تق الء عالق عم

املين   شرآة والع ع واجب ال ارض م ا ال يتع ا بم سياسات والنواي صاح عن ال واالف

  .مالية والتجاريةوالمديرين بها فى الحفاظ على سرية المعلومات ال



  ٢٠٠٥ آتوبرأ  - قواعد حوآمة الشرآات المصرية
 

 ٢٦

  قواعد تجنب تعارض المصالح .٨

امي ٨/١ ل شرآة نظ ون لك وبجب أن يك روف مكت ن أعضاء مجلس اإلدارة  ومع  م

واردة            والمديرين وا  ام ال لعاملين بشأن تجنب تعارض المصالح، وأن يتضمن األحك

  .في هذا الجزء

ا ال                 ٨/٢ املين به ديرين والع شرآة والم ى أعضاء مجلس إدارة ال تعامل في    يحظر عل

ل اإلعالن                  ة أو قب شاطها المالي أسهم الشرآة لمدة محددة تسبق اإلعالن عن نتائج ن

ؤثرة             ة م ة مالي ى أسهم        عن أية معلومات أخرى ذات طبيع ا يحظر التعامل عل  آم

ا      شرآة ومرآزه شاط ال ى ن ؤثر عل ى ت ة الت داث المفاجئ ة لألح رة تالي شرآة لفت ال

ذلك للج          تم اإلفصاح ب انون        مهور المالى إلى أن ي ام الق اة أحك ه مع مراع ك آل ، وذل

  . وقواعد القيد والتداول واإلفصاح المعمول بها

سلوآها       ٨/٣ د ل ا، قواع املين معه ا والمتع املين فيه ع الع شاور م شرآة، بالت ضع ال ت

  :تتضمن  المهنى 

  .قواعد التعامل مع الشرآة بيعًا أو شراًء أو غير ذلك -

  .ما يتم تفويضه من صالحيات -

  .ب اإلعالن عن السياسات الجديدةأسالي -

 .معايير السالمة والصحة المتبعة -

ين من                 - نهم وب ديرين وبي املين والم ين الع المعايير المهنية السليمة للتعامل ب

  هم خارج الشرآة

  

 .على الشرآة أن تضع نظامًا داخليًا لمراقبة تطبيق قواعد سلوآها المهنى ٨/٤



  ٢٠٠٥ آتوبرأ  - قواعد حوآمة الشرآات المصرية
 

 ٢٧

ا مع الم   ٨/٥ شرآة فى معامالته سعى ال ذات   ت م ب ار من يتعامل معه ى اختي وردين إل

 .المستوى المهنى واألخالقى الذى تحرص عليه الشرآة داخلها



  ٢٠٠٥ آتوبرأ  - قواعد حوآمة الشرآات المصرية
 

 ٢٨

  

  للشرآات األخرىقواعد الحوآمة بالنسبة  .٩

إن هذه القواعد موجهة على وجه الخصوص الى الشرآات المقيدة فى بورصة            

يلها الرئيسى من    والشرآات التى يكون تمو    األوراق المالية وإلى المؤسسات المالية    

واع                 . الجهاز المصرفى  ة أن شرآات تخص آاف ة ال إن حوآم ابقا ف ولكن آما ورد س

ين المصالح        وازن ب ه من ت ه من ث    الشرآات لما تحقق دعو الي ا ت دة فى    وم ة جدي قاف

ان               . اسلوب ادارتها  ا آ ذه القواعد آلم ولذلك فإنه آلما التزم المزيد من الشرآات به

  .ولصالح الشرآاء والمساهمين فيهاذلك ممكنا لصالح المجتمع 

غلقة او العائلية والشرآات ذات   ه الخصوص فإن شرآات المساهمة الم     على وج 

  .عليها مراعاة أحكام هذه القواعد بقدر االمكانالمسئولية المحدودة 

ا        ق منه ا يتعل اة م ا مراع إن عليه خاص ف رآات االش ا ش بأم ارض بتجن  تع

ة           انونيين        المصالح وضرورة وجود نظم للرقاب شارين الق ة واستقالل المست الداخلي

  .والماليين ومراقبى الحسابات واالفصاح عن السياسات االجتماعية

سبة                  ة بالن زام بقواعد الحوآم ان االلت وفى جميع األحوال فإنه فى حالة عدم امك

دودة أو     سئولية المح شرآات ذات الم ة أو ال ة أو العائلي ساهمة المغلق شرآات الم لل

رآات االش دراتها    ش بًا لق ر تناس ة وأآث ل تكلف دائل أق ق ب ا تطبي ون عليه خاص فيك

  .المالية واالدارية، ولكن بما يحقق ذات النتائج التى ترمى هذه القواعد إلى تحقيقها

  

  


