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  تقـديم. أ
  

ة الماضية في تحقيق                سنوات القليل دم نجحت مصر خالل ال صادي،         تق  في مجال اإلصالح االقت

ة   ة واألجنبي ة والعربي تثمارات المحلي ن االس د م تثمار، وجذب المزي اخ االس ذ . وتحسين من وتتخ

اخ          الحكومة  إجراءات وخطوات تهدف إلى زيادة النمو االقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في من

راءات     ك اإلج م تل ن أه ل م صر، ولع ي م تثمار ف ة    االس ادئ حوآم ق مب ى تطبي ل عل و العم  ه

ام    ال الع اع األعم اص أو قط اع الخ ة للقط ت تابع واء آان صرية س شرآات الم   ال

 بإصدار   ٢٠٠٥ مرآز المديرين التابع لوزارة االستثمار في أآتوبر         لذلك فقد قام  . أو القطاع العام  

ة             دليل حوآمة الشرآات الخاصة المقيدة في البورصة،       ادئ حوآم ام لمب دليل اإلطار الع ل ال  ويمث

ة مجالس           مجموعة هامة حيث تضمن   الشرآات المصرية،     من القواعد التي من شأنها زيادة فعالي

  . مساهمين، والمتعاملين مع الشرآاتإدارة الشرآات، وضمان حقوق ال

  

ام       ال الع اع األعم شرآات قط ة ل ة الخاص رًا للطبيع ن    و ونظ ر م ى الكثي ا عل ا وتأثيره أهميته

ك                   قتصادية بالدولة االالقطاعات   ة تل ادئ حوآم ل خاص بمب ، فقد آان من الضروري إصدار دلي

ة الخاصة ل      وقد روعي في إعداد هذا الدليل       . الشرآات اة الطبيع ذلك      مراع شرآات المصرية وآ ل

شرآات              . االستفادة من تجارب الدول األخرى في هذا الشأن        ة ال ل حوآم دء بدراسة دلي م الب د ت فق

ة     صادي والتنمي اون االقت ة التع ن منظم صادر ع ة ال راء    . الحكومي ن الخب ق م ام فري م ق ن ث وم

ة والم      ة المتعمق ك للدراس د ذل ضع بع ذي خ دليل، وال ة لل صياغة مبدئي صريين ب شات الم ناق

اء اإلدارات    ام، ورؤس ال الع اع األعم ضة لقط شرآات القاب ادات ال ب قي ن جان ضة م المستفي

ة   ة واإلداري االقانوني راء م       .به ب خب ن جان دليل م ة ال ت مراجع د تم رًا فق اون  وأخي ة التع نظم

  .البنك الدوليو ومؤسسة التمويل الدولية اإلقتصادي والتنمية

  

ادية        وتعتبر القواعد المنصوص عليها ف      دليل قواعد استرش واردة في      إطار النصوص    في ي ال  ال

سنة    ٢٠٣قانون شرآات قطاع األعمال العام رقم        ر             ١٩٩١ ل دف، وهو تحري ه في اله  وتتفق مع

ك                           سة مع القطاع الخاص، وذل ى المناف ه عل د تعوق قدرت ود ق من  قطاع األعمال العام من أية قي

دافها   ضمان نجاح تلك الشرآات في       أجل ة    تحقيق أه صادية واالجتماعي ا بقيت    االقت ا   طالم   ملكيته

  .في حوزة الدولة
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ذه         ومن المأمول أن تسعى شرآات قطاع األعم       ى تطبيق ه ا       ال العام إلى العمل عل ا له  القواعد لم

  . من آثار إيجابية تمتد خارج حدود تلك الشرآات وتمس مختلف النواحي االقتصادية بالمجتمع

صدد         ذا ال ادئ          أن   ى عل  وأود أن أؤآد في ه ال لقواعد ومب ة التطبيق الفع شرآات  حوآم سوف    ال

داف     ق أه ى تحقي ؤدى إل ة     ي ة للدول تثمارات المملوآ ول واالس امج إدارة األص ل  برن ي تتمث   الت

ي ام   ف ال الع ى الم اظ عل املين  ، الحف وق الع اة حق اءة     ومراع د الكف شرآات لقواع ضاع ال ، وإخ

  .والمحاسبة المنضبطة على األداء

  

ألو وداً اهللا أس اح جه ل بالنج ذل  أن يكل شعب    تب اء ل دم والرخ ق التق ل تحقي ن أج    م

  .العظيممصر 

  محمود محيي الديـن. د               
     وزيـر االستثمـار
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  الدليل ةمقدم. ب
  

الم          صادية بمعظم دول الع ل ظاهرة اقت على الرغم من أن برامج التحول إلى القطاع الخاص تمث

د من             مام  إال أن شرآات قطاع األعمال العا      شاط االقصادى للعدي ؤثرًا فى الن زالت تلعب دورًا م

ة             صادى والتنمي اون االقت ة التع ا دول منظم ولى    ). OECD(دول العالم ومن بينه وفى مصر تت

شرآات      وزارة اال  ام وال ال الع ستثمار تطبيق برنامج إلدارة األصول يشمل  شرآات قطاع األعم

  .التى يساهم المال العام بها

  

نهج             ويشكل تط  بيق مبادئ الحوآمة الجيدة لشرآات قطاع األعمال العام أحد العناصر األساسية لم

ى    سهم ف ا ي ة بم ة للدول سين إدارة األصول المملوآ ى   تح درتها عل ادة ق شرآات وزي ذه ال أداء ه

  .المنافسة مع القطاع الخاص وتهيئتها للتحول إلى القطاع الخاص

  

ز فرصة النمو من        ن تحسين ممارسة الحوآمة بشرآات ق     أ آما طاع األعمال العام يسهم في تعزي

صادية   خالل تحسين األداء االقتصادى وزيادة اإلنتاجية  وسعيًا وراء  .  بالكثير من القطاعات اإلقت

م          ضمان شرآات ت ة ال شرآات قطاع              إ ممارسات جيدة لحوآم ة ل ادئ الحوآم دليل لمب ذا ال داد ه ع

ة    األعمال   دلي     القابضة والتابع صادر             آإطار مكمل لل شرآات ال ة ال ايير حوآم ام لقواعد ومع ل الع

  .٢٠٠٥عن مرآز المديرين في شهر أآتوبر سنة 
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  قواعد الحوآمة لشرآات قطاع األعمال العام. ج
  

  
م                ة للقواعد والنصوص التي تحك ام مكمل ال الع يمكن اعتبار قواعد حوآمة شرآات قطاع األعم

وائح المنظم وانين والل ي ظل الق شرآات ف ذه ال اه اون . ة له ة التع ادئ منظم داء بمب م االقت د ت وق

ة   ة   OECDاالقتصادي والتنمي ة  شرآات ال   لحوآم ة للدول اً   المملوآ د وضع   بوصفها مرجع  عن

صر  ي م ام ف ال الع اع األعم شرآات قط ة ل ادئ الحوآم سم . مب ذه وتنق ته ي س ادئ إل  المب

  :مجموعات

 طاع األعمال العامالتأآيد على وجود إطار تنظيمي وقانوني فعال لشرآات ق .١

   .بوصفها مالكًاتصرف الدولة  .٢

 .)المالك(المعاملة المتساوية لحملة األسهم  .٣

               .العالقات مع األطراف ذات المصالح .٤

               .الشفافية واإلفصاح .٥

  . شرآات قطاع األعمال العامةمسئوليات مجالس إدار .٦
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  شرآات قطاع األعمال العامتأآيد وجود إطار تنظيمي وقانوني فعال ل. ١
  

ة   ي أهمي ادئ عل ن المب ة م ذه المجموع ز ه ادتُرآ ي ال إيج ار التنظيم ة واإلط ة القانوني  نذيل البيئ

ل شرآات                     انيساعد صادية بصورة تماث شطتها االقت ام بأن ي القي ام عل ال الع  شرآات قطاع األعم

ة أعب        . اؤهلها للتنافس معه  تالقطاع الخاص و   إن أي ا شرآات القطاع       وفي هذا الصدد، ف اء تتحمله

داف  ق أه ام لتحقي صاديةالع ر إقت وائح  غي وانين والل ن خالل الق دد م شكل مح  يجب توضيحها ب

ة   ون معروف ة، وان تك عالتنظيمي اليف   للجمي ة التك ة لتغطي صات الالزم ع المخص ع وض ، م

شفافية  ن ال ة م ة عالي ة بدرج واحي االجتماعي ذه الن ة به ة. المرتبط اك أهمي إن هن ذا ف صوى ول  ق

ة     شرآات الخاصة دون حماي م ال ي تحك راءات الت د واإلج نفس القواع شرآات ل ذه ال لخضوع ه

ام              قد آان  و .امميزة له  ال الع  ذلك آان أحد األسباب الرئيسية لصدور قانون شرآات قطاع األعم

م  سنة ٢٠٣رق ساهمة   ١٩٩١ ل شرآات الم انون ال ام ق ق أحك ى تطبي ل إل ذي يحي سنة ١٥٩ وال  ل

ة                  . م يرد به نص خاص     فيما ل  ١٩٨١ ادئ حوآم م مب صيًال أله ر تف شكل أآث ي نعرض ب ا يل وفيم

  :الشرآات التى تحكم االطار التنظيمى والقانونى لشرآات قطاع األعمال العام

ا              ١-١ ام بم ال الع دعم  تطوير اإلطار التنظيمي والقانوني لشرآات قطاع األعم سة   ال ي ة  المناف عادل

  .ةبين هذه الشرآات والشرآات الخاص

ة األخرى من حيث اإلشراف                        ٢-١ ة ووظائف الدول ة الملكي ين وظيف  مراعاة الفصل الواضح ب

ا ال ي  ة بم ام   ؤوالرقاب ال الع اع األعم رآات قط شطة ش ي أن ق   , ثر عل ا يتعل ة فيم صفة خاص وب

  .بسياسات التصنيع التي تتبناها الدولة

ي              و ٣-١ ة وسياسات       يرتبط بما تقدم مراعاة عدم السماح بأي نوع من التعارض ب ة الملكي ن وظيف

اع  تجنبويعنى ذلك   . اإلنتاج ة      إتب ة معين ل في       ت سياسات إنتاجي ة المتمث تعارض مع هدف الملكي

ول   ة األص يم قيم وظيفتين    . تعظ ين ال صل ب إن الف الي ف روريوبالت ذه    ض إدارة ه سمح ب ا ي  بم

  .الشرآات علي أساس تعظيم حقوق الملكية
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س    أحيانًا تقوم الدولة بدور الما  ٤-١ شاط مناف ذا الن  ًالك والمنظم لنشاط اقتصادي معين وقد يكون ه

ك                    . لقطاع الخاص ل ا آمال نظم ودوره ة آم ين دور الدول ولذا يجب أن يكون هناك فصل واضح ب

ا شرآات قطاع               لتحقيق شروط المنافسة العادلة مع القطاع الخاص          في المجاالت التي تعمل به

  .األعمال العام

ال   وضع بضةالشرآات القا  تتولى   ٥-١  اإلجراءات واللوائح التي تحكم عمل شرآات قطاع األعم

  . اللوائح التي تخضع لها الشرآات الخاصةيتناسب مع ويحاآي اإلجراءات والعام بما 

ة عدم            أن تتوافر لألطراف    يجب   ٦-١ ا في حال ة بحقوقه ات المناسبة للمطالب  ذات المصالح اآللي

  .العامحصولها عليها من شرآات قطاع األعمال 

اة خضوع ٧-١ شرآات    مراع ا ال ي تخضع له ة الت نفس المعامل ام ل ال الع اع األعم رآات قط  ش

  .الخاصة في حالة النزاع مع الدائنين أو الموردين

ة                         ٨-١ ة أي ام بدق ال الع نظم عمل شرآات قطاع األعم ى ت   مراعاة أن تحدد القوانين واللوائح الت

سئوليات          التزامات ُتفرض عليها من حيث ضرورة قيامه       ا ببعض أعباء الخدمة العامة أو تحمل م

ى               . اجتماعية معينة  ة عل ة المترتب اء المالي ويستتبع ذلك ضرورة اإلفصاح بشكل واضح عن األعب

  .تحمل شرآات قطاع األعمال العام بتلك المسئوليات مع تكوين المخصصات الالزمة لها
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  بوصفها مالكًاتصرف الدولة . ٢
  

  

ك شأن القطاع الخاص وأن يكون             يقصد بذلك أن     أنها في ذل ك ش ة يجب أن تتصرف آمال الدول

ام         متكاملة  لديها رؤية    ال الع شرآات قطاع األعم ا ل ى  . واضحة ومتجانسة فيما يتعلق بملكيته وعل

ة    شرآات بطريق ة ال دة لحوآم ات الجي ق الممارس ن تطبي د م ة أن تتأآ ىالدول د عل شفافية ال تعتم

شرآات          ب مسئوليةالمحاسبة و الو داخل        . ما في ذلك آليات تشكيل مجالس إدارة ال اك ت ان هن ا آ ولم

ا         بوصفها مالكا في بعض األحيان بين تصرف الدولة         وتصرفها في إطار المسئوليات المنوطة به

ا                 ،بوصفها دولة  رارات به اذ الق ة اتخ  بما يترتب عليه تدخلها في عمل الشرآات نفسه وتقييد عملي

ع فق ي ُيفترض أن تنب ة والت ة الجمعي ين تحت رقاب شرآة المنتخب أو المع ن مجلس إدارة ال ط م

ة                ين دور الدول اك حاجة ملحة للفصل ب إن هن اً  العامة للشرآة، ف ا  بوصفها مالك بوصفها   ودوره

  :  ما تتناوله مبادئ حوآمة الشرآات التاليةذاوه.  إدارية وتنظيميةجهة

  

  :الدولة آمالك

ا بوضوح              في إطار ممارسة الدولة لدورها     ١-٢ دافها وأولوياته ا أن تحدد أه .  آمالك، يجب عليه

ضًا تأخذ              والتى ال تقتصر   ل اي شوهات في األسعار فحسب ب ة ت اح وتجنب أي ي تحقيق األرب عل

داف دون    ك األه ق تل ة تحقي دد بوضوح آيفي ة وأن تح واحي االجتماعي ار بعض الن ين االعتب بع

  .اإلضرار بالقيمة اإلقتصادية للشرآة

ذلك٢-٢ ف          آ ي تعري ساعد عل ا ي ستقرة مم ة وم ة متوازن ة وسياس ة لرؤي ي الدول د أن تبن  الب

  .المجتمع بدور الدولة آمالك وتعريفه بأهدافها بشكل محدد

ا          ٣-٢ سمح له ا ي شرآات بم ة لل ي اإلدارة اليومي دخل ف ك دون الت ا آمال ة دوره ارس الدول  تم

   .باالستقالل في إدارة أنشطتها لتحقيق أهدافها الموضوعة
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  :الشرآات القابضة -وحدة الملكية 

ة   ٤-٢ ويمكن  .  إن تطبيق مفهوم حقوق الملكية يجب توضيحه بشكل محدد داخل اإلدارة الحكومي

ة                         دة لوظيف ة واح دة مرآزي دًا وح ر تحدي شكل أآث سيق، أو ب شاء وحدة تن تحقيق ذلك من خالل إن

وزارة واحدة            ر  (الملكية مع تحديد تبعيتها بشكل واضح ل نظم      .)أو أآث رار الم ام الق اًال ألحك  وإعم

ام  ال الع انون شرآات قطاع األعم تثمار وق وزارة اإلس ضة  ٢٠٣/١٩٩١ل شرآات القاب ولى ال تت

تثمار   راف وزارة اإلس ة تحت إش دة الملكي ام وح ة مه ل  .ممارس ضة أن تمث شرآة القاب ي ال  وعل

  .كل شرآة تابعةالدولة في دورها آمالك وأن تمارس حقوقها من خالل اإلطار القانوني ل

ة األخرى٥-٢ زة الحكومي ع األجه ددة بوضوح م ات مح ضة عالق شرآة القاب ون لل   يجب أن تك

ة            وذلك حيث أنها تمثل      ر الحكومي ة وغي ل الحكومي امالت والمحاف ذا    . المالك في آافة المع وفي ه

  . ذات العالقةاإلطار، يمثل رئيس الشرآة القابضة الشرآة أمام آافة األطراف األخرى

سياسات      الشرآة القابضة  تعمل   ٦-٢ سيق المواقف وال د وتن ي توحي ع  عل د    ويق ا عبء تحدي  عليه

ين    ة ب م الممارس د نظ ا وتوحي ددة له ات مح ادئ وتوجيه وير مب شرآات وتط ة لل سياسات العام ال

  .دارة المحفظة المملوآة للدولة فى شرآات قطاع األعمال العامإالوزارات المختلفة و

ة                 لكي تتمكن الش  و ٧-٢ رة من المرون ع بدرجة آبي رآة القابضة من القيام بواجباتها يجب أن تتمت

املين بالقطاع الخاص،                 يهم بعض الع ا ف واالستقاللية بما يمكنها من تكوين فريق من الخبراء، بم

  . مع توفير اإلمكانيات المالية لجذب الكفاءات البشرية المتميزة في حدود اإلمكانيات المتاحة

ن  ٨-٢ ذا يمك ي أداء       ل ساعدتها ف شاريين لم راء واإلست بعض الخب تعانة ب ضة االس شرآة القاب لل

  .بعض مهامها المتعلقة بالشرآات التابعة وذلك مثل تقييم األداء أو إعادة الهيكلة

شرآات                      ٩-٢ ة ل ة في إدارة الهياآل المالي  يجب أن يكون لدي الشرآة القابضة درجة من المرون

ام ال الع اع األعم ك  و،قط نذل شرآات  م الس إدارة ال ع مج سيقها م ا  خالل تن ا مم ن يمكنه أن م

ن شرآة أل ُت وال م ل بعض رؤوس األم ا بتحوي ن خالل قيامه ل م ات التموي خري أو سهل عملي
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ة      لك في   على سبيل المثال وذ   شراك القطاع الخاص    إزيادة رأس المال ب    ادة الهيكل إطار برنامج إع

  .اإلفصاح التام عن تلك العمليات مع ضرورة وإدارة األصول المملوآة للدولة

ة في                    ١٠-٢  يجب أن يكون قيام الشرآة القابضة بإصدار توجيهات لمجلس إدارة أي شرآة تابع

ذه                  سياسات األساسية، وأن تكون ه حدوده الدنيا وأن يقتصر فقط علي القرارات اإلستراتيجية وال

  .يذالقرارات معلنة ومحددة من حيث التوقيت وطريقة وإجراءات التنف

  

  :تشكيل مجالس اإلدارة

ضاء      ١١-٢ يح أع شفافية لترش سم بالوضوح وال ام يت ضة نظ شرآة القاب دي ال ون ل  يجب أن يك

ا، وأن             ةمجالس إدار  ر فيه ة النصيب األآب ك الدول شرآات التي تمتل ال أو ال  شرآات قطاع األعم

ة الترشيح ألعضاء مجالس إدار        ال في عملي شكل فع سهم ب ام   آل شرآات قطاع األع   ةت ال الع م

  .على أن تتحمل مسئولية التأآد من وجود مجالس إدارة ذات آفاءة عالية لتلك الشرآات

شرآة القابضة        و ١٢-٢ يم المرشحين     تتولى الجمعية العامة لل شرآات      تقي ة  لمجالس إدارة ال التابع

  .دةدمحموضوعية وفقًا لمعايير 

شرآات   األسماء المرشحة لعضوية مجالاإلفصاح عنيجب  آما   ١٣-٢  ل  س إدارة ال  ًا يوم ١٥قب

اريخ المحدد إل      على األقل    اع الجمعي   من الت ة    ةجتم رات       متضمنًا بعض    العام  التفاصيل عن الخب

ة عن آل مرشح  ة والعملي شرآة القابضة  . العلمي وم ال ضل أن تق ذلك يُف دادوآ ات بإع دة بيان  قاع

ال        ي مج م ف تفادة به ن االس ذين يمك ؤهلين ال راء الم ماء الخب وي أس اع  تح رآات قط س إدارة ش

  .األعمال العام

ة لمجالس إدارة                 أنالدولة  وعلى   ١٤-٢ ويض المسئولية آامل ك بتف  تقلص دورها في اإلدارة وذل

  . شرآات قطاع األعمال العام

ًا من أعضائها لعضوية مجالس إدار                   آما   ١٥-٢ شرآة القابضة أن ترشح أي شرآات  ةيمكن لل   ال

ك   وفي آل األحوال فمن األفضل أن   . ألعضاء اآلخرين بشرط قيامهم بنفس أعباء ا التابعة تم ذل  ي
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ضرورة  د ال ط  عن ضاء   وأن فق ن األع دود م دد مح ي ع صر عل يح أو  . يقت تم ترش ضل أال ي ويف

ام     ال الع اع األعم رآات قط الس إدارة ش ضوية مج ضة لع شرآة القاب ن أعضاء ال اب أي م انتخ

ضم       حثار التى قد تنتج عن تضارب المصال        آلالتابعة لتقليل ا   ا يراعى أن ي ددًا من        آم  المجلس ع

  .ذوي الخبرة من القطاع الخاص على النحو الذي يتضمنه القانون

ك               ١٦-٢  يجب أن يسمح هيكل األجور والحوافز للشرآة بجذب آفاءات بشرية متميزة تضاهي تل

ي           ل ف ودة بالفع زة الموج شرية المتمي اءات الب ى الكف اظ عل اص وللحف اع الخ ل بالقط ي تعم الت

ام من . شرآةال ال الع شرآات قطاع األعم ون معظم أعضاء مجلس اإلدارة ب م أن يك ومن المه

  .الكوادر الفنية المتخصصة

  

  :الرقابة ومتابعة األداء

ة مصالحها دون                  ١٧-٢  يقتصر دور الشرآة القابضة علي ممارسة حقوقها آاملة من حيث حماي

س اإلدارة   ال مجل ي أعم دخل ف الل الم  . الت ن خ ك م تم ذل ات  وي ي اجتماع صويت ف شارآة والت

ة محددة              الجمعيات العمومية والحصول علي معلومات آافية عن أداء الشرآات في توقيتات زمني

ا          وم به ة تق ر عادي امالت غي ة مع ي أي ة عل س اإلدارة، والموافق ضاء مجل زل أع اب وع وانتخ

  .الشرآات

أن      الشرآة القابضة معايير مرجعية محددة يتم علي أساسها        تحدد ١٨-٢  محاسبة مجلس اإلدارة آ

دان أخري                  ا في القطاع الخاص أو في بل ام بمثيالته ال الع ة أداء شرآات قطاع األعم يتم مقارن

  . مثًال

ضًا  ١٩-٢ ة    أي ود مراقب سمح بوج ارير ي د للتق ام جي ن وضع نظ د م ضة التأآ شرآة القاب ي ال عل

  .ألهداف الموضوعة مسبقًادورية علي أداء الشرآات وتحديد مدي فاعلية اإلدارة وتحقيقها ل

ال مراقب                   ٢٠-٢ شرآات وأعم ة لل وائم المالي ة الق ام مراجع يتولى الجهاز المرآز للمحاسبات مه

شرآات        شرآات، ويجوز لل يم أداء ال ارير تقي ك التي    – الحسابات الخارجي، وإعداد تق  خاصًة تل
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ي  تعيين مراقب حسابات اضافى من      -يساهم فيها القطاع الخاص      ة بالقطاع الخاص    المهمزاول  ن

  . يخل ذلك باالختصاصات المخوله للجهاز المرآزي للمحاسباتأالعلى 

سعي  يجب أن ٢١-٢ ضة ت شرآة القاب شرآ  ال ن أداء ال ة ع ات الكافي ي المعلوم صول عل  اتللح

ات    التصويت  اتتشارك في عمليآما . التابعة بشكل منتظم وفي توقيتات محددة مسبقاً  في الجمعي

شرآة            التابعة  العامة للشرآات    ة  ولها الحق في انتخاب وعزل أعضاء مجلس إدارة ال  وفي    التابع

ا          وم به ة تق ر عادي امالت غي ك  الموافقة علي أية مع انون في إطار    وذل ال    ق  شرآات قطاع األعم

سنة    ٢٠٣رقم   العام ذي ينص    ١٩٩١ ل م                وال شرآة القابضة ه أن يكون أعضاء مجلس ادارة ال  ب

  .للشرآات التابعةذاتهم اعضاء الجمعية العامة 

ام                     ٢٢-٢ ال الع ي أداء شرآات قطاع األعم ال عل ة فع ة     يجب وضع نظام مراقب القابضة والتابع

شكل                       ه باالتصال ب شرآات القابضة وقيام وزارة وال ة داخل ال دقيق ومراجع وذلك بوجود نظام ت

دققين      ام أو الم ال الع اع األعم رآات قط ل ش واء داخ ة س ات ذات العالق ع الجه ل م متواص

  . أو الجهات الحكومية الرقابية مثل الجهاز المرآزي للمحاسبات لخارجيينا
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  )المالك(المعاملة المتساوية لحملة األسهم . ٣
  

  

ام             طرح  في حالة    ال الع ى القطاع الخاص   جزء من شرآة من شرآات قطاع األعم فيراعى  ،  إل

 عكس دخول مالك جدد   يل لشرآة ل م األساسياالنظ حقوق المساهمين الجدد وأن يتم تعديل       احترام

ديم         . وحماية حقوقهم وفقًا ألحكام القانون    شرآة القابضة من تق د ال صدد يجب أن تتأآ ذا ال وفي ه

ة             آافة المعلومات والتقارير المالية لمساهمى القطاع الخاص في مواعيدها الدورية وبصفة منتظم

ر مراقب    وأن تتوافر تلك القوائم المالية     ر      واإليضاحات المتممة وتقري  الحسابات فضًال عن تقري

ل    مجلس اإلدارة  ل      ١٥ قب ى األق وم عل اريخ    من     ي سمح ب          ت ا ي ة بم ات العمومي اد الجمعي فير وت انعق

شرآات      ل المناخ شرآات ذات             . مناقشات جادة لتقييم أداء هذه ال ة ال ادئ حوآم ي بعض مب ا يل وفيم

  :االرتباط بهذا الموضوع

  

ي شرآات قطاع األع    ١-٣ ة وعل ي الدول ساهمين      يجب عل ع الم وق جمي رم حق ام أن تحت ال الع م

ي   صولهم عل ة بح سبل الكفيل ساهمين ال ع الم وفر لجمي نهم وأن ت ة بي ي المعامل ساوي ف وأن ت

  .المعلومات المطلوبة

ع أي  ٢-٣ رد بي رآة م   ة بمج ن ش صة م واء     ح ام س ال الع اع األعم رآات قط راد أو ًان ش  لألف

ي       شرآ للمؤسسات، يجب عل دل أن ت القابضة   ة  ال نظم    لنظام األساسي   ا ع شرآة      وال ة لل ا  الداخلي بم

ساوية للمساهمين         يتوافق مع دخول مساهمين من القطاع الخاص وأن                ة المت دأ المعامل  تحقق مب

  .في حالة سيطرة الدولة علي معظم أسهم الشرآة التي تم بيع جزء منها للقطاع الخاصخاصة 

 أن تحافظ علي مصالحها في   -ابضة  ممثلة في الشرآة الق–  بصفة عامة، يجب علي الدولة    ٣-٣

ة من القطاع الخاص               ا أقلي اة   الشرآات التي به شكل عادل        مع مراع ة ب ة األقلي ذا    .  معامل وفي ه

شرآة ويجب                  الصدد، فإنه يجب النظر إلى المساهمين من األقلية علي أنهم شرآاء حقيقيون في ال

ة العمو     يلهم داخل الجمعي تم تمث اتهم وأن ي ي مقترح شكل مناسب االستماع إل ة ب رام. مي  إذ أن احت
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ع شرائح أخري                  حقوق   األقلية سيكون له أثر إيجابي علي قيمة الشرآة وعلي قدرة الدولة علي بي

وق            . من مساهماتها في المستقبل    ولذا يجب علي الدولة أن تتصرف بطريقة مناسبة في معاملة حق

  .هذا الصدداألقلية خاصًة وأن تصرفها قد يؤخذ آنموذج ومثال يحتذي به في 

م      التابعةشرآات  ال يجب أن تعمل الشرآة القابضة و      ٤-٣  علي وضع ضوابط واضحة لمنع من له

ة   ا  ًاسواء (األغلبي ة أو غيره ي حساب      )  الدول ذا الوضع عل اءة استخدام ه وق من إس ةحق .  األقلي

س اإلدارة،      ضاء مجل ضل ألع ات أف ضل، ممارس فافية أف صاح وش ضمن إف ايير تت ذه المع وه

ديل هيكل         الشرآةالحصول علي أغلبية آافية لتحقيق مصالح       وضرورة   ة آتع  في القرارات الهام

  .رأس المال أو تغير خطط األعمال الرئيسية للشرآة أو ما شابه

ة     ٥-٣ ة باألقلي ة األغلبي م عالق ي تحك ادات الت ادئ واإلرش ضع المب ضة أن ت شرآة القاب ي ال  عل

ام   وتتأآد من أن آل شرآة من شرآات قطاع األعم               ا     -ال الع  - وبصفة خاصة مجالس إداراته

ي                   ا عل ا وتطويره اظ عليه ال في الحف علي علم تام وآامل بأهمية هذه العالقة وأنها تقوم بدور فع

  .أفضل وجه

ة ممارسات    ٦-٣  علي الشرآات القابضة أن تقلل بقدر اإلمكان من استخدام األسهم الممتازة أو أي

بعض      ر ل صويت أآب ق ت ود ح ل وج ري مث ة     أخ ين الملكي ة ب شويه العالق ؤدي لت ا ي هم مم األس

  .والسيطرة

ات    ٧-٣ ع المعلوم ي جمي ن الحصول عل رين م ساهمين اآلخ ة والم الك األقلي تمكن م يجب أن ي

  .الالزمة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات االستثمارية الخاصة بهم

شرآة القابضة            – مالك األغلبية    ٨-٣ ك ال ا في ذل ستخدموا       - بم ة       يجب أال ي ة معلومات داخلي أي

نظم            . لتحقيق مصالحهم دون النظر لمصالح اآلخرين      وائح وال اع القواعد والل يهم إتب ولذا يجب عل

سجيل                       ة ت ال في حال انون سوق رأس الم انون التجاري، باإلضافة لق طبقًا لقانون الشرآات، والق

  .هذه الشرآات ببورصة األوراق المالية
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ام    شرآات قطا   البد أن تضع وتطور      ٩-٣ ال الع شاور مع       ع األعم شطة للت ة ون نظم اتصال فعال

  .جميع المساهمين

ام  ١٠-٣ ال الع اع األعم رآات قط ي ش ة   – يجب عل ه الدول ك في شروع تمتل ك أي م ي ذل ا ف  بم

ذلك التي في حوزة اآلخرين، وأن تحيطهم                     -حصة أقلية  ديها وآ ة التي ل  أن تحدد حصص األقلي

ا      ة وبشكل منظم عن أي    قانون الشرآات المنصوص عليه في    علمًا في التوقيت     ستقبلية بم  لقاءات م

ة  في ذلك إجتماعات   ة العام سئ .  الجمعي ا      ةولية مجالس إدار إن م ام هن ال الع  شرآات قطاع األعم

دادهم   من األسهم    يتملكون عدد محدود  تتمثل في التأآد من أن المساهمين الذين         م إم  بالمعلومات  ت

ة  بة والكافي ةالمناس صفة دائم م ب شاور معه تم الت ة  . وأن ي ب أي ي تجن ساعد ف د سي ك بالتأآي إن ذل

  .تشوهات قد تحدث في عملية اتخاذ القرارات من جانب األغلبية

ددة   ١١-٣ ات مح ن خالل وضع آلي رارات م اذ الق ة اتخ ي عملي ة ف ساهمة األقلي سهيل م  يجب ت

شا   ة الم سهيل عملي س اإلدارة أو ت ضاء مجل اب أع ق بانتخ ة  تتعل ات الجمعي ي اجتماع رآة ف

  ولذا فقد يمنح األقلية ميزة نسبية في حقهم في التمثيل داخل مجلس اإلدارة من خالل . العمومية

ة األسهم          (نظام انتخابي معين     أو حق اعتراضهم     ) التمثيل النسبى فى مجلس اإلدارة بحسب ملكي

  .ستراتيجية التي يتخذها المجلسعلي بعض القرارات اال
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  عالقات مع األطراف ذات المصالحال.  ٤
  

ة   د الدول ضة   –تؤآ شرآات القاب ي ال ة ف ل     - ممثل ام تتحم ال الع اع األعم رآات قط ي أن ش عل

الحقوق              م   المرسومة مسؤولياتها تجاه األطراف األخرى ذات المصالح في شرآاتها وتعترف ب  له

اون        شجيع التع ي ت ل عل ك، وتعم ا ذل وط به د المن وانين والقواع ًا للق شرآات   طبق ين ال شط ب الن

شرآات   لتدعيم   الحقوق األخرى وأصحاب   ويلي         وفرص العمل      قيمة ال ى الهيكل التم اظ عل والحف

شرآة صلة بأصحاب المصالح . لل ة ال ي تقوي ضة عل شرآة القاب ل ال م أن تعم ن المه  األخرى وم

خ ... العاملون، الدائنون، البنوك    ( ة لالتصال بمج     ،)ال ات المطلوب م اآللي وفر له لس اإلدارة   وأن ت

شرآة    ومديري الشرآات لمناقشة أية مسائل أو قضايا       ة بال ي عرض     .  متعلق ا يل ادئ    وفيم م مب  أله

  :الحوآمة التي تتناول هذا الموضوع

ة مع األطراف                   ١-٤ ات طيب  يجب علي شرآات قطاع األعمال العام أن تدرك أهمية وجود عالق

ل      ورة خاصة وهو أمر هام وبص   . ذات المصالح وذلك لبناء شرآات قوية       في بعض القطاعات مث

ة     ي التنمي ؤثرًا ف ًا وم ام دورًا حيوي ال الع اع األعم رآات قط ب ش ث تلع ية حي ة األساس البني

شطة في                   . االقتصادية ا تبني سياسات ن ة يجب عليه شرآات القابضة والتابع إن آل من ال ذا ف ول

د األهداف اإلستر             شرآة  التعامل مع األطراف ذات المصالح وإشراآهم في تحدي ويجب  . اتيجية لل

  .وضع سياسات واضحة ومحددة بشكل آاف تحكم العالقة مع األطراف ذات المصالح

ك    ا يجب علي الدولة عدم     ٢-٤ ستخدام شرآات قطاع األعمال العام لتحقيق أهداف تختلف عن تل

ا أن . المتعارف عليها في القطاع الخاص إال إذا تم تحديد التعويضات الالزمة لتحقيق ذلك       ة  آم  أي

ون           ب أن تك رارات يج اذ الق ة اتخ ي عملي ؤثر عل ا ي صالح بم راف ذات الم نح لألط وق تم حق

  .واضحة بشكل تام ومحدد

وق األطراف ذات المصالح          ٣-٤ رام حق  علي الشرآات القابضة والتابعة العمل علي حماية واحت

ا ي             المرسومة ع       لهم بحكم القانون وذلك من خالل وجود اتفاقيات متبادلة معهم بم وق جمي حفظ حق
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ومن المهم في هذا الصدد تشجيع األطراف ذات المصالح علي لعب دور إيجابي نشط              . األطراف

  .في األجل الطويل قيمة شرآات قطاع األعمال العام لتعظيم

املين ٤-٤ وافر للع م عناصر األطراف ذات المصالح– يجب أن يت ة  بوصفهم من أه  ومنظوم

اج صال بمج-اإلنت ي االت ة ف ارس   الحري ة تم ر قانوني ة ممارسات غي الغ عن أي لس اإلدارة لإلب

  .إنتظام العملأهمها  ،ضدهم بما يخل بحقوقهم ودون أن يكون ذلك علي حساب نواحٍ أخري

ربط                        ٥-٤ اك نظام ل ي تحسين األداء وأن يكون هن املين عل ز الع ة لتحفي  يجب السماح بوضع آلي

  .∗ل تملك جزء من أسهم الشرآة مثًالنظم المكافآت بمستوي األداء أو تحفيزهم من خال

م ٦-٤ ثلهم وأن يكون له ى تم ات الت املين والجه وق الع اة حق ضة مراع شرآة القاب ي ال  يجب عل

ى  م ف ر له ل أو أآث ود ممث الل وج ن خ ك م ة وذل ة العمومي ات الجمعي ل اجتماع وت داخ ص

  .اجتماعات الجمعية العامة

ة      ةسجلالم  ة وبصفة خاص  – يجب علي شرآات قطاع األعمال       ٧-٤ أن - ببورصة األوراق المالي

ر                  ًاتقدم تقرير  ك التقري ي أن يتضمن ذل  عن سياساتها في التعامل مع األطراف ذات المصالح، عل

شرآة         - علي سبيل المثال     – ة لل ة والبيئي ذه       .  معلومات عن السياسات االجتماعي ك أن ه ويعني ذل

ة بال       ا ملتزم شفافية وأنه ن ال ار م ي إط ل ف شرآات تعم صلحة    ال راف ذات الم ع األط اون م تع

ا وقهموب الي     . حترام حق معتها وبالت سين س ي تح شرآات وف ذه ال ي ه ة ف ادة الثق ك لزي ؤدي ذل وي

  .وضعها داخل المجتمع

ا عن        ٨-٤ ستقلة له ارير م دم تق  يفضل أن تطالب الشرآة القابضة األطراف ذات المصالح بأن تق

  يز مصداقية تقارير الشرآات عن عالقاتها عالقاتهم وتعامالتهم مع الشرآات التابعة لتعز

سياسات الموضوعة                  . مع األطراف ذات المصالح     ذ ال ة تنفي دة عن آيفي ك معلومات مفي يح ذل ويت

  .للتعامل مع األطراف ذات المصالح وتقديم اقتراحات لتحسين هذه السياسات

                                                            
 لوضع اطار وقواعد ١٩٨١ لسنة ١٥٩تجدر اإلشارة إلى أنه تم تعديل قانون الشرآات المساهمة رقم  ∗

 .تحفيز العاملين والمديرين من خالل تملكهم لجزء من أسهم الشرآات
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ة   لقيم   البد أن تلتزم شرآات قطاع األعمال العام والعاملين بها بالقواعد وا           ٩-٤ الموضوعة  المهني

شرآات             توأن   ذه ال زام إلعطاء صورة مشرفة عن ه ة وااللت ا  . مارسها بأعلى درجة من الدق آم

 وبالتالي يجب أن تكون موضحة بشكل تفصيلي بحيث يمكن             لهاعمل نهاجتستخدم هذه المبادئ آم   

املين   ل الع ن قب سهولة م ا ب ادئ والقواع   . إتباعه ذه المب ع ه تم وض ضل أن ي ل وُيف اون ب د بالتع

ذه           . والتشاور مع األطراف ذات المصالح، وبصفة خاصة العاملين        ذ ه دعيم وتنفي تم ت ويجب أن ي

س اإلدارة      ا ومجل ل اإلدارة العلي ن قب د م ادئ والقواع اق    (المب كل ميث ى ش ع ف ضل أن توض يف

  ).شرف

ادئ ١٠-٤ د والمب ة القواع ضمن مجموع ة يجب أن تت ات المهني ة و  والممارس شرآاألخالقي ات ب

ي يمكن           لعم ًا محدد ًانظامقطاع األعمال العام     ات الت ا لية التقاضي واآللي ة األطراف     إتباعه  لحماي

شجيعها   صالح وت املين –ذات الم ة الع ر    -خاص ة أو غي ر أخالقي امالت غي ة مع ن أي الغ ع  لإلب

  .قانونية يمارسها ضدها المديرين التنفيذيين

رآ    ١١-٤ ن أن ش ضة م شرآة القاب د ال ب أن تتأآ ت      يج ع تح ي تق ام الت ال الع اع األعم ات قط

إشرافها لديها نظام واضح لتلقى شكاوي العاملين أو األطراف األخرى ذات المصالح من خارج             

ك سواء تم ذل ي أن ي شرآات عل ذه األطرافًاال ل له ات التمثي شكل شخصي أو من خالل هيئ .  ب

ثلهم ن   ن يم املين أو م نح الع س اإلدارة بم وم مجل ا أن يق ضل هن ري  ويف ر وس صال مباش ام ات ظ

  . لشخص مستقل في مجلس اإلدارة ليتلقي الشكاوي وعرضها علي مجلس اإلدارة لحلها

ذي  ١٢-٤ ل ال ي التموي ي الحصول عل سة ف د المناف ام لقواع ال الع  تخضع شرآات قطاع األعم

  .  من السوقتحتاجه

  

ين مسئو  بوصفها مالكا يجب أن يكون هناك فصل واضح بين الدولة      ١٣-٤ لية شرآات قطاع    وب

  .األعمال العام تجاه الدائنين وحملة السندات
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دائنين   ١٤-٤ ة لل وافر آلي ب أن تت ام   - يج اع الع وك القط ك بن ى ذل ا ف اص بم ضاع -  والخ  إلخ

  . العام للقوانين التى تمكنهم من الحصول على حقوقهماألعمال شرآات قطاع 

لي اللجوء لسوق رأس المال للحصول        يجب أن تشجع الشرآة القابضة الشرآات التابعة ع        ١٥-٤

سندات         ا تخضع     . علي التمويل الالزم لمشروعاتها من خالل إصدار ال ا يجعله سوق   مم ة ال  لمراقب

ة                 ين دور الدول بوصفها  والمتابعة المستمرة ألداء الشرآات وبالتالي يقلل من تضارب المصالح ب

  . للتمويلبوصفها مالذًا أخيرًا لهذه الشرآات ودورها مالكا
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  الشفافية واإلفصاح. ٥
  

  

را ة ً نظ وافر ألهمي يم األداء   ت ي تقي رارات وف اذ الق ي اتخ ات ف ى المعلوم رف عل اع والتع أوض

ا       والتأآيد على  الشرآات املين معه شفافية واإلفصاح         ، مصداقية الشرآات أمام المتع إن مسألة ال ف

ة ت قطاع األعمال العاملتزام شرآايتطلب ا األمر الذي   . من النواحي األساسية في الحوآمة       التابع

ة                    . بمبادئ الشفافية واإلفصاح    ع طبيع ا يتناسب م ادئ بم ذات المب شرآات القابضة ب زم ال ا تلت آم

ة   ة مجمع وائم مالي داد ق ا بإع ل التزامه ك مث سها وذل شاط بنف زاول الن شرآات ال ت شاطها آ ن

  . وعرضها على الجمعية العامة

  :فصاح والشفافيةإلرتباط باوفيما يلي بعض مبادئ الحوآمة ذات اال

  :مكونات اإلفصاح

ي   ١-٥ سية الت داف الرئي دد األه ام أن تح ال الع ل شرآة من شرآات قطاع األعم ي آ يجب عل

رًا توضح             .تسعي لتحقيقها وأن تفصح عن ذلك أمام المجتمع        دم تقري شرآات أن تق ي ال  ويجب عل

  .فيه إلي أي مدي تمكنت من تحقيق األهداف الموضوعة

ة  الخاصة   أن تتأآد من أن القوائم المالية        القابضةلى الشرآة   ع ٢-٥ واإليضاحات   بشرآاتها التابع

شة                         تم مناق نويًا وأن ي شرها س تم ن ر مجلس اإلدارة ي ر مراقب الحسابات وتقري المتممة لها وتقري

رد       والبد .تقييم األداء في اجتماع الجمعيات العمومية للشرآات       شر بصورة تمكن أي ف تم الن   أن ي

  . من االطالع بصورة واضحة علي أداء تلك الشرآات

شرآة                    ٣-٥ ة التي توضح وضع ال  يجب أن يشتمل تقرير األداء علي العديد من المؤشرات المالي

ًة           ا مقارن رة ألخري وأدائه المالي مثل نسب الربحية والسيولة ومعدالت الدوران وتطورها من فت

  .مع الشرآات األخرى

الى          بعمال العام    شرآات قطاع األ   تقوم ٤-٥ تقديم قوائم مالية ربع سنوية وتشمل قائمة المرآز الم

ر فحص                     ا تقري ًا به وائم مرفق ذه الق ة له وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية واإليضاحات المتمم
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سابات  ب الح ن مراق دود م ة  . مح سنة المالي ة ال ار لنهاي شكل دوري ودون االنتظ ك ب ديم ذل إن تق

ة أخطاء                  ُيمّكن من متابعة   ويم وتصحيح أي  وتقييم األداء بشكل مستمر ومتواصل ومن ثم يمكن تق

  .أوًال بأول

ا    ٥-٥  ينبغي علي الشرآات التابعة أن تفصح بشكل سليم وصحيح وفي الوقت المناسب عن آل م

ورًا عن األحداث          . تواجهه من ظروف تؤثر في نشاطها أو مرآزها المالي         آما يجب أن تفصح ف

ة          .  تؤثر على مرآزها المالى    الجوهرية التى  شرآات التابع زام ال وعلى الشرآة القابضة متابعة الت

  .لها بذلك

صح    ٦-٥ ا أن تف ه يجب عليه اطر، فإن بعض المخ ام ل ال الع اع األعم رآات قط ة ش د مواجه  عن

دي         ا، وم ل معه ة التعام اطر وآيفي ذه المخ ة ه ن طبيع ة ع ضاحات المتمم ى اإلي اف ف شكل آ ب

ا           إ. ء المالي واالقتصادي لها   تأثيرها علي األدا   ذه المخاطر وتكاليفه ن عدم وجود تحديد واضح له

  .المتوقعة، قد ُيعطي صورة غير حقيقية عن الوضع المالي واالقتصادي لهذه الشرآات

ا شرآات                  ٧-٥ وم به  اإلفصاح بشكل تام عن أية مشارآة للقطاع الخاص في المشروعات التي تق

سيم                  إن مثل ه  . قطاع األعمال العام   ا من تق ا يتبعه ع للمخاطر وم ذه المشارآة بما تحويه من تنوي

  .الموارد والعوائد بين القطاعين العام والخاص تتطلب اإلفصاح عن ذلك بدقة

ام،   ٨-٥ ال الع اع األعم شرآات قط صادي ل الي واالقت ة عن الوضع الم اء صورة حقيقي   إلعط

ا          نح             يجب اإلفصاح بوضوح عن أية مساعدات مالية تحصل عليه ك الم ا في ذل شرآات بم ك ال  تل

  .التي يتم الحصول عليها من الدولة أو من أي أطراف أخري

آت         تفصح عن   يجب علي شرآات قطاع األعمال العام أن         ٩-٥ ات والمكاف ة الحوافز والمرتب  قيم

  . التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين

إن      . ت في الجمعية العمومية لإلفصاح التام      آذلك يجب أن تخضع عملية التصوي      ١٠-٥ م ف ومن ث

اد                     ل انعق ع وقب دمًا للجمي ًا مق ددًا ومعروف هيكل الملكية وأسس حساب األصوات البد أن يكون مح

  .الجمعية العمومية
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  :طريقة اإلفصاح

ة         ١١-٥ ر المالي ة وغي ا المالي ن بياناته صح ع ام أن تف ال الع اع األعم رآات قط ي ش ب عل  يج

سوق               بالطريقة ن  فسها التي يتبعها القطاع الخاص، وبغض النظر عن آون هذه الشرآات مسجلة ب

ى الحسابات  ام مراقب ًا وقي ة دولي بة المقبول ايير المحاس زام بمع ذا االلت ه، وآ ال من عدم رأس الم

  .∗بأداء مهمتهم وفقًا لمعايير المراجعة الدولية

د ١٢-٥ ضًا  من المفي شأي ضة من ال شرآة القاب ع أن تطلب ال شاء مواق وم بإن ة أن تق رآات التابع

ارير        شر التق ا             إلكترونية لها ون وب اإلفصاح عنه ة المعلومات المطل ة وآاف سهيل    الدوري ا لت عليه

  . من جانب األفراد والمؤسساتعليها االطالع 

  :الرقابة على الشرآات

ل شرآة من     داخل آ  الداخلية   يجب علي الشرآة القابضة التأآد من وجود إدارة للمراجعة           ١٣-٥

نظم                    نهج م ي وضع م شرآاتها التابعة، علي أن تكون تابعة مباشرة لمجلس اإلدارة مما يساعد عل

ة   . لتحسين إدارة المخاطر والمراقبة المالية واإلجراءات المختلفة الخاصة بنظم العمل   ع أهمي وتنب

ة،    اإلدارة الداخلية للمتابعة من دورها في تعزيز والتأآد من وجود نظام آفء لإل              فصاح والمتابع

د               شرآة، والتأآ م نمط العمل وسيره داخل ال وذلك من خالل وضع الضوابط والقواعد التي تحك

دفق المعل                د من ت ذلك التأآ ام، وآ شكل ت ذه ب وب ألغراض       ومات وا  من تنفي شكل المطل سيابها بال ن

  . اإلفصاح

مجلس  رئيس  ين مباشرة ل    لزيادة استقاللية وسلطة المدققين الداخليين، يجب أن يكونوا تابع         ١٤-٥

  .اإلدارة وللجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس

ي  ١٥-٥  ا الحصول عل ي تخوله صالحيات الت ة ال ة بكاف ة الداخلي ع إدارة المراجع  يجب أن تتمت

س اإلدارة ضاء مجل يس وأع ع رئ ر م صال مباش ديها ات ون ل ا وأن يك ي تحتاجه ات الت   . البيان

                                                            
ايير المحاسبة الدولي          ∗ ا يتفق مع مع ه بم د جرى تعديل ام المحاسبى الموح ى أن النظ ة وأن  تجدر االشارة ال

  .مراقبى الحسابات بالجهاز المرآزى للمحاسبات يتولون أداء مهامهم وفقا لمعايير المراجعة الدولية



 دليل مبادئ حوآمة شرآات قطاع األعمال العام بجمهورية مصر العربية 
 

 ٢٤

صال      ود ات ضل وج ن المف ه م ا أن قوآم ن     ثي د م ارجيين لمزي داخليين والخ راجعين ال ين الم  ب

  .التنسيق

ة       ١٦-٥ ام           فضال عن أهمي ال الع ة  خضوع شرآات قطاع األعم ة  التابع از المرآزي   لرقاب الجه

باتلل انون  محاس ام الق ا ألحك ن ا    وفق ع م ك ال يمن راجعين    ، إال أن ذل شرآات بم ذه ال تعانة ه س

ارجيين  زي    خ از المرآ ي الجه ب مراقب ى جان باتإل ى    ، للمحاس شرآات الت ة ال صفة خاص  وب

از المرآزي                . البورصة فيسهمها  ا من أ  طرحت جزءً  ا ال يخل باختصاصات الجه ه بم ك آل  وذل

  .للمحاسبات
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   شرآات قطاع األعمال العامةمسئولية مجالس إدار. ٦  
  

  

شرآات يلعب دورًا       اً إن مجلس إدارة أي شرآة من ال ًا ومحوري د   هام ة هداف  األ في تحدي العام

سياسات      ل ة لشرآة ووضع االستراتيجيات وال ا        العام م العمل داخله إن األداء     .  التي تحك الي ف وبالت

رارات التي يتخذها مجلس اإلدارة                    ي الق رة عل . المالي واالقتصادي لشرآة ما يتوقف بدرجة آبي

ر عل     شكل آبي زت ب شرآات رآ ة ال يدة وحوآم ادئ اإلدارة الرش إن مب ة ف ذه األهمي رًا له ي ونظ

ي       ة الت س اإلدارة والكيفي وين مجل ة بتك ضايا المتعلق ن الق د م ولىالعدي ها  يت ي أساس ه عل  توجي

ذي  شكل ال شرآة بال ا ال شرآة ويعظمه وال ال ى أم افظ عل ادئ  . يح بعض مب ي نعرض ل ا يل وفيم

  :حوآمة الشرآات في هذا الصدد

  

دا             ١-٦ ي        يجب علي مجلس اإلدارة أن يعمل على مساعدة الشرآة في تحقيق أه ذا يجب عل فها، ل

ي                          درة عل ه الق ال وأن تكون لدي شكل فع ه ب ه من أداء مهام المجلس أن يتكون بالطريقة التي تمكن

ا يجب   . مراقبة أداء المديرين التنفيذيين وأن يكون له دور فعال في رسم استراتيجيات الشرآة      آم

ول        ه أو تح ي أدائ ؤثر عل د ت ات ق غوط أو معوق ن أي ض س اإلدارة م ة مجل ن  حماي ه م اهتمام

  . الترآيز علي تحقيق أهداف الشرآة إلي تحقيق أهداف أخرى ال ترتبط بالشرآة

سلط  ٢-٦ س اإلدارة ب ع مجل رارات اال يجب أن يتمت اذ الق ه اتخ ة تخول تراتيجية ووضع ة آافي س

ة إلدارة    ام        السياسات الالزم ال الع ه .  شرآات قطاع األعم وافر بمجلس اإلدارة         وعلي  يجب أن يت

  .رية لديها القدرة علي ذلكآفاءات بش

اءة األداء      ٣-٦ ي آف لبًا عل ؤثر س ي ت صورة الت رًا بال س آبي م المجل ون حج ب أال يك ث .  يج حي

ة وأ        أوضحت التجارب أن صغر حجم مجلس اإلدارة يسهم في         ر ديناميكي ن  وجود فريق عمل أآث

  . تأثيره علي أداء الشرآة يكون إيجابيًا
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سئو٤-٦ س اإلدارة م سئولية ل مجل ام  م ة أم ة آامل ة العام ضاء الجمعي   أع

صفته( شرآة و) المالكي ممثلمب ه  عن أداء ال ى أفضل علي ق مصالحهم عل ي تحقي أن يعمل عل

 من القطاع الخاص      نيالمساهم بما في ذلك   بشكل متساو    المساهمينوجه ممكن وأن يعامل جميع      

  .للشرآات التى تم طرح جزء من أسهمها فى السوٍق

صر د ٥-٦ ب أن يقت ي        يج يعمل ف ي س سية الت داف الرئي د األه ي تحدي ضة عل شرآة القاب ور ال

شرآات       ومي لل دخل في العمل الي ا مجلس اإلدارة دون الت ذ . إطاره دير  ن يجب أ ال لكل وم الم  يق

  .التنفيذي بإرسال التقارير مباشرة للشرآة القابضة دون المرور علي مجلس اإلدارة

ي ت٦-٦ سلطة ف اء مجلس اإلدارة ال ك   يجب إعط ي ذل ا ف ذيين بم ديرين التنفي بة الم ين ومحاس عي

  .العضو المنتدب والحق في تحديد مرتبه والتأآد من أن ذلك مرتبط بمستوي أداء الشرآة آكل

ع      ٧-٦ ق م ب أن ُيرف س اإلدارة يج ر مجل إن تقري س اإلدارة، ف بة مجل سئولية ومحاس د م  لتحدي

شأنه     القوائم المالية للشرآة وأن يتم إرساله لمراقبى الح        رأى ب ويجب أن يتضمن     . سابات إلبداء ال

التقرير معلومات آافية عن الشرآة وأدائها المالي والمخاطر التي تتعرض لها وآذلك أية أحداث               

ساهمة                       ة مع األطراف ذات المصالح مع توضيح مدي م جوهرية تعرضت لها باإلضافة للعالق

  . آل ذلك في تحقيق أو عدم تحقيق أهداف الشرآة

اه  يجب ٨-٦ سئولية تج ديهم نفس الم ي أن أعضاء مجلس اإلدارة ل د عل ساهمينالتأآي ه الم ، وأن

ة أو ألي               ثًال للدول ة أخري    ةبغض النظر عما إذا آان عضو مجلس اإلدارة مم ه يجب أن       جه ، فإن

ة طرف من           المساهمين   يعمل علي تحقيق مصالح الشرآة ومصالح        يس خدم المساهمين  آكل ول

  .علي حساب أطراف أخري

ات التي تضمن أن                   ٩-٦  في حالة تمثيل العاملين داخل مجلس اإلدارة، يجب وضع وتطوير اآللي

درات                          ز ق سهم في تعزي ا ت ال وأنه شكل فع املين داخل المجلس مسموعة وُتمارس ب أصوات الع

  .ومهارات مجلس اإلدارة وفي تدفق مزيد من المعلومات المفيدة للشرآة آكل



 دليل مبادئ حوآمة شرآات قطاع األعمال العام بجمهورية مصر العربية 
 

 ٢٧

ل               يجب أن يحرص ممثلو العمال     ١٠-٦ ك مث ثلهم في ذل  علي أداء واجباتهم وتحمل مسئولياتهم م

املوا                     شرآة، وأن يع باقي أعضاء مجلس اإلدارة وأن تكون تصرفاتهم بغرض تحقيق مصالح ال

  . جميع المساهمين بشكل متساٍو

البد أن تكون عملية الترشيح واالنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة مبنية علي أسس واضحة               ١١-٦

شفافية آامل ا . ةوب ل    آم ال عم ي مج رة ف راد ذوي الخب ن األف س اإلدارة م ون مجل يجب أن يتك

ذيين، ويفضل                أغلبيةالشرآة وأن يشتمل علي      ديرين التنفي ر الم ستقلين ومن غي  من األعضاء الم

  .أن يكونوا من القطاع الخاص

  .المديرين التنفيذيين محدودًا من ًاعددإال يضم مجلس اإلدارة أال  يجب ١٢-٦

ديرين      ي١٣-٦ ن الم سها أو م ام نف اع الع رآة القط ن ش س اإلدارة م يس مجل ون رئ ضل أال يك ف

ه                  التنفيذيين، ولكن يفضل أن يكون من الخبراء الماليين أو الفنيين ومن القطاع الخاص ليجلب مع

  .التوجه والفكر الذى يستند إلى آليات السوق

ة             ١٤-٦ درات المطلوب يس مجلس اإلدارة بالق ع رئ ام المكلف           يجب أن يتمت ه من أداء المه  لتمكين

ا و إدارة  . به ه مجلس اإلدارة نح ه لتوجي ذي يلعب دور ال ي ال ية ف صفة أساس ام ب ذه المه ل ه وتتمث

  .الشرآة بشكل فعال وآفء

ك    ١٥-٦ دب وذل س اإلدارة والعضو المنت يس مجل ي رئ ين وظيفت صل ب ان الف در اإلمك  يجب بق

ادة د      سلطة وزي وازن في ال وع من الت رارات   لتحقيق ن ة اتخاذ الق . رجة المحاسبة وتحسين عملي

  .  إليجاد مجلس إدارة قوي وفعالوسيلةوتعتبر عملية الفصل هذه 

اً    بالمجلس، وجود بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى حالة  في  ١٦-٦ ك وفق تم ذل  يجب أن ي

  .لألحكام القانونية المنظمة لذلك

شرآة           يجب علي مجلس اإلدارة أن يمارس اختصاصاته         ١٧-٦ في وضع استراتيجيات العمل لل

مومراق ة أدائه ذيين ومتابع ديرين التنفي ة الم شكل دوري  ب ارير ب ة التق ي آاف ذلك الحصول عل  وآ

  . ومنتظم
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ه      ته لمساعد   من بين أعضاؤه     يجوز لمجلس اإلدارة تشكيل لجان متخصصة      ١٨-٦  في أداء مهام

شكل أفضل        إنشاء مثل هذه اللجان لكي يتمكن       األفضل  ومن  . الرئيسية ه ب المجلس من أداء وظائف

  . ∗ويجب أن يشمل ذلك لجنة المراجعة

ذه اللجان المتخصصة عضو ١٩-٦ ل ه رأس مث ي أن ي د عل ر مجلس إدارة  يجب التأآي من غي

سبة      .  من األعضاء المستقلين   آما يجب أن تشتمل على عدد آبير       ،التنفيذيين وتجدر مالحظة أن ن

تق    ة االس ستقلين ودرج ضاء الم ضايا       األع ساسية الق دي ح ة وم ة اللجن ي نوعي ف عل اللية تتوق

ة بتضارب المصالح  ة من   . المتعلق ة المراجع ال، يجب أن تتكون لجن ي سبيل المث األعضاء فعل

  . فقطالمستقلين

ن      إ ٢٠-٦ رة ع سئولية المباش ل الم ن تحم س اإلدارة م ي مجل ان متخصصة ال يعف ود لج ن وج

شرآة   ة بال سائل المتعلق ع الم ب. جمي ات    ويج صلة لواجب ات واضحة ومف اك تعليم ون هن  أن تك

ضائها   د أع ة تحدي لطاتها وآيفي دود س ان وح ذه اللج ام ه دم  . ومه ان أن تق ذه اللج ي ه ويجب عل

ضاء          ع أع ي جمي ا عل ر اجتماعاته ع محاض وم بتوزي ل وأن تق س اإلدارة بالكام ا لمجل تقاريره

  . مجلس اإلدارة

الس إدار ٢١-٦ ن لمج اع األع ة يمك رآات قط ع       ش اون م يح بالتع ان للترش شاء لج ام إن ال الع م

س اإلدارة       يح لمجل ة الترش ق بعملي ا يتعل ك فيم ضة وذل شرآة القاب ة    . ال ى أهمي ك إل ع ذل ويرج

وين واضطالعه          ذا التك ل ه ه، وهيك ة تكوين ي آيفي رأي ف داء ال ي إب س اإلدارة ف شارآة مجل م

مكانية تقدمه بتوصيات محددة في  بالمسؤلية في عملية البحث عن مرشحين مناسبين، باإلضافة إل        

  .هذا الشأن للشرآة القابضة

                                                            
اختصاصات لجنة المراجعة محددة على نحو تفصيلى فى الدليل العام لقواعد ومعايير حوآمة الشرآات  ∗

 .٢٠٠٥الصادر عن مرآز المديرين في أآتوبر 
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تقالليته ٢٢-٦ ي اس اظ عل يم أداء مجلس اإلدارة والحف بة لتقي ات المناس ن . * يجب وضع اآللي وم

ك       ال     –الممكن أن يتضمن ذل ي سبيل المث ي عدد              -عل  قصر الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة عل

  .معين من الدورات

ي مجلس إدا  ٢٣-٦ د     يجب عل يم سنوي لتحدي داد تقي وم بإع ام أن يق ال الع رة شرآة قطاع األعم

ًا لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لتخصيص وقت                    . *حجم إنجازاته  ويمثل ذلك حافزًا قوي

  . وجهد آاف للقيام بأعباء العضوية والعمل المنوط القيام به

ذل            ٢٤-٦ د        يمكن لمجلس اإلدارة االستعانة بخبراء من خارج المجلس وآ شرآة القابضة عن ك بال

سهم      ذاتي ألنف امالً              . إجراء التقييم ال يم أداء مجلس اإلدارة آ ذا التقي شمل ه  باإلضافة   وُيفضل أن ي

  .إلي أداء ومساهمة آل عضو علي حدة

ضل      ٢٥-٦ اًً ألف س، وفق يس المجل ى رئ س اإلدارة عل ضاء مجل يم أداء أع سئولية تقي ع م  تق

 علي هذا التقييم لمجلس اإلدارة آله ولكل عضو من أعضائه            ًاوبناء. الممارسات المتعارف عليها  

آت   ه والمكاف م مجلس اإلدارة وتكوين ة بحج ور المتعلق د من األم ة العدي دة، يمكن مراجع ي ح عل

ا ي يحصل عليه ة  . الت بة وفعال رامج مناس ية لتطوير ب يلة أساس يم آوس ذا التقي تخدام ه ن اس ويمك

  . أو الجدد ألعضاء مجلس اإلدارة الحاليينًاسواء
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