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مستقر هو وفقاً ملا ويقصد بحوكمة الشركات الشركات. حلوكمة التنفيذية القواعد من عدداً اموعة هذه تتناول

واملساهمني الشركة مديري مصالح بني وتوازن حماية أفضل حتقق واإلجراءات التي القواعد والنظم مجموعة عليه

املرتبطة. األخرى أصحاب املصالح إلى إضافة فيها

القاهرة ببورصتي املقيدة الشركات على األولى يقتصر مرحلته في هذه القواعد تطبيق نطاق أن بالذكر وجدير

في أسهمها تداول نشاط  حجم عن النظر وبغض فيها، امللكية هيكل أو نشاطها  كان طبيعة أياً واإلسكندرية

البورصة.

محددات أو إرشادات مجرد كونها على تقتصر فال اإللزامي، بالطابع القواعد هذه تتسم أن الهيئة  ارتأت وقد

.٢٠٠٥ في أكتوبر االستثمار وزارة الصادر من الشركات حوكمة قواعد ومعايير دليل عن مييزها ما وهذا للسلوك.

حيث ومعتمدة من عن منبثقة املقيدة  الشركات التنفيذية حلوكمة القواعد أن إلى التنويه يجدر ذلك ومع  

حوكمة قواعد لكافة مكمالً مصدراً الدليل هذا ويعد . إليه اإلشارة السابق احلوكمة ومعايير قواعد دليل على اجلوهر

املرفقة. القواعد في فيما لم يرد به نص املقيدة الشركات

يتجزأ ال جزءً اعتبارها خالل قواعد ملزمه من املقيدة باعتبارها الشركات حوكمة قواعد لتنفيذ الهيئة اجتهت  وقد

واإلسكندرية. القاهرة ببورصتي املالية األوراق وشطب قيد واستمرار قواعد قيد من

وشطب قيد واستمرار قيد قواعد بتعديل لسوق املال العامه مجلس إدارة الهيئة من استصدار قرار يستلزم ما وهو

على التعديل. واإلسكندرية القاهرة بورصتي إدارة مجلس ومقترحات رأى اخذ بعد املالية األوراق

تطبيقها، لنطاق واخلاضعة بالبورصة املقيدة ستمر بها الشركات التي االنتقالية املرحلة القواعد هذه وتراعى

القواعد أن هذه واضعوا وقد عمد . لتوفيق أوضاعها أشهر ستة عن تقل ال لهذه الشركات فترة القواعد حددت لذا

وظروف السوق مراعاة ظروف في بعض املواضيع بغية املرونة من ، وبقدر فيه اإلغراق دون التفصيل بقدر يسير من تصاغ

. االنتقالية املرحلة تلك خالل في أوضاعها توفق التي سوف الشركات املقيدة

املصرية احملاسبة معايير تطبيق بدء مع موعد متزامن في القواعد إصدار هذه هو املأمول هو مقترح، فإن ملا وطبقاً

اجلديدة.

على جدية وإمنا يعتمد , إصدارها عند فقط يقف أغراضها ال حتقيق في قواعد احلوكمة جناح أن فيه شك ال ومما

املالية واملؤسسات الشركات إدارة على القائمون يؤمن لم ما حتقيقه ميكن ال الذي األمر وهو . التطبيق ونفاذ آثارها

وسوق الشركات أنشطة على االيجابية وآثارها القواعد هذه بجدوى واملساهمني احلسابات ومراقبو املهنية واجلمعيات

املشروعة. مصاحلهم وكذلك ككل املال

على استيعاب ضئيل في قدر غير يعتمد اإليجابية املنشودة آثارها إحداث في القواعد هذه جناح أن كذلك يخفى وال

أدلة إعداد انتهت الهيئة من فقد ولذا التطبيق. عند مبضمونها وااللتزام ، لها القواعد هذه واملعنيني بتطبيق العاملني

في وقت هذه األدلة تصدر وسوف ونصاً. روحاً وتطبيقها القواعد هذه استيعاب على املعنية اجلهات ملعاونة إرشادية
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توفيق األوضاع. فترة خالل عليها والتدريب وسيجري التعريف بها ، اجلديدة إصدار القواعد مع متزامن

املعنية الرقابية اجلهات الفنية لدى توفر الكفاءة يقتضي من وضعها الغرض حتقيق في القواعد هذه جناح أن كما

املعنية الشركات التزام متابعة على للعمل املال لسوق العامة بالهيئة متخصصة  إدارة إنشاء استوجب ما  وهو

واحلوكمة. بقواعد اإلفصاح

بحيث باحلوكمة التزامها مدى حيث من الشركات وتصنيف لتقييم أسس إعداد على حالياً الهيئة تعكف ، ً وأخيرا

املتميز. عالمة لألداء واعتبارها ، احلوكمة قواعد تطبيق في الشركات لتلك دافعا وحافزا التقييم هذا نشر يكون
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 : ≥«Ñ£àdG ¥É£f 1‐1

القاهرة ببورصتي  املقيدة  املالية لألوراق املصدرة املساهمة الشركات كافة على القواعد هذه تسري
واإلسكندرية(١)

: ´É°VhC’G ≥«aƒJ 2‐1

توفق هذه القواعد أن إصدار على سابق تاريخ في القاهرة واإلسكندرية ببورصتي املقيدة الشركات على كافة  

.
صدورها(٢) تاريخ من خالل ستة أشهر القواعد هذه وفقاً ألحكام أوضاعها

‘ QÉªãà°S’G IQGRh øY IQOÉ°üdG áªcƒ◊G ÒjÉ©eh ÇOÉÑeh ájò«ØæàdG óYGƒ≤dG √òg ÚH ábÓ©dG 3‐1

:2005 ΩÉY

ومعايير قواعد دليل  وإتباع  مبراعاة - نص به يرد لم فيما - القواعد هذه ألحكام اخلاضعة الشركات تلتزم

.٢٠٠٥ سنة أكتوبر في االستثمار وزارة من والصادرة العربية مصر الشركات بجمهورية حوكمة

 : óYGƒ≤dG √ò¡H ΩGõàd’ÉH ∫ÓNE’G øY áÄ°TÉædG á«dƒÄ°ùŸG 4‐1

أحداث في تسب بخطئه على من بالتعويض الرجوع احلوكمة بقواعد اإلخالل عن حلق به ضرر ناجت من يجوز لكل

قيد وشطب واستمرار قيد قواعد أو القانون، في عليها منصوص جزاءات أو عقوبات بأية دون اإلخالل ، وذلك الضرر

واإلسكندرية. القاهرة ببورصتي املالية األوراق

تكن هذه ولو لم حتى املال لقانون سوق طبقاً العاملة كافة الشركات على تنطبق للحوكمة إعداد قواعد حالياً على الهيئة تعكف  -١

واإلسكندرية. القاهرة ببورصتي مقيدة الشركات

بحيث األوراق املالية وشطب واستمرار قيد قيد وإجراءات قواعد تعديل على للعمل القاهرة واإلسكندرية بورصتي إدارة مع التنسيق ٢- يجري

الهيئة إدارة مجلس قرار صدور تاريخ من تسري املهلة املذكورة احلالة وفي هذه القيد قواعد من يتجزأ ال ً جزءا املقترحة القواعد تصبح

القيد. قواعد تعديل باعتماد
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¬∏ªY á≤jôWh ¢ù∏éŸG π«μ°ûJ 1‐2

األقل على من بينهم يكون أن على التنفيذيني غير األعضاء من مجلس اإلدارة ٢-١-١ يجب أن تكون أغلبية أعضاء

مستقالً. واحداً ً عضوا

أسهم  من األقل على  ٪٥ نسبة األقلية حازت متى لألقلية في عضويته ممثالً اإلدارة مجلس يضم أن يجب  ٢-١-٢

.
التنفيذيني(٣) غير األعضاء من األقلية ممثل يكون أن ويجب الشركة.

لم ما وذلك سنوات، ست أقصاها ومبدة متتاليتني، دورتني عن للعضو مجلس اإلدارة عضوية مدة تزيد ٢-١-٣ ال يجوز أن

الشركة. في مساهماً اإلدارة مجلس عضو يكن

قوية مبررات إذا كانت هناك إال العام املدير أو املنتدب مجلس اإلدارة والعضو منصب رئيس بني اجلمع يجوز ٢-١-٤ ال

للشركة. عليها اجلمعية العمومية توافق ولفترة محدودة وظروف استثنائية

في املالية بورصة األوراق في مقيدة شركات خمس من أكثر عضوية يشغل أن اإلدارة مجلس لعضو يجوز ٢-١-٥ ال

بذلك. املصرح بها قانوناً احلاالت غير الوقت في نفس

رئيسه عزل ذلك على خالف النظام لم ينص ما أعضائه بأغلبية يجوز للمجلس ، بأحكام القانون ٢-١-٦ دون اإلخالل

بني من األحوال بحسب جديد منتدب عضو أو رئيس واختيار ، لذلك قوية مبررات وجدت متى املنتدب العضو أو

التاريخ هذا بعد تعقد عمومية جمعية أول في تشكيله على التعديل هذا يعرض أن على اعضائة احلاليني

العتماده.

اإلدارة. مجلس رئيس على دعوة سنة بناء ربع كل خالل األقل مرتني على يجتمع أن الشركة ٢-١-٧ على مجلس إدارة

ويكون ربع سنة. كل واحد خالل اجتماع االجتماعات عن هذه عدد يقل أن األحوال من حال أي في يجوز وال

من بالرغم لالنعقاد دعوته الس عن رئيس حالة تراخى لالنعقاد في الس الس دعوة أعضاء من لعضوين

حالة لالنعقاد في دعوته الس أعضاء من لعضوين يجوز كما . الشركة مصالح تهدد استثنائية حالة وجود

االنعقاد. هذا مثل تقتضي قوية وجود مبررات من بالرغم على األقل أشهر ثالثة ملدة انعقاد الس عدم

¬FÉ°†YCG äÉeGõàdGh ,¢ù∏éŸG äÉ°UÉ°üàNG 2‐2

وتفصيلي. واضح بشكل أعضائه والتزامات الس اختصاصات للشركة األساسي النظام يحدد أن ٢-٢-١ يجب

بأحكام وااللتزام ، الشركة مراعاة مصالح الختصاصاتهم مباشرتهم عند اإلدارة أعضاء مجلس كافة ٢-٢-٢ على

القانون.

موضوعه في محدداً لغيرهم أو أعضائه ألحد سواء ، الشركة مجلس إدارة من يصدر تفويض كل أن يكون ٢-٢-٣ يجب

تفويضات إصدار جتنب الس وعلى الس. أعضاء على نتائجه يتضمن عرض لسريانه وأن الزمنية وفي املدة

محددة املدة. غير عامة أو

يتم محددة ومهام إلى أعمال ً احلدود واستنادا أضيق في إال التنفيذيني وغير التنفيذيني الس يتقاضاه أعضاء ما التفرقة بني ٣ - يجب عدم

في عضويتها. يشاركون جلان أو بها تكليفهم
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في أو املساهمة االشتراك - العمومية مسبقة من اجلمعية موافقة دون - اإلدارة مجلس أعضاء على ٢-٣-١ ميتنع

ولو املصالح تعارض حاالت عن أن يفصح عضو بالس على كل ويجب الشركة ، شأنه منافسة من عمل أي

أو ميتلكها التي األسهم نسبة - القانون ألحكام وفقاً - التصويت ويستبعد من تعامالت أية هناك تكن لم

كان إذا للشركة العمومية التصرف لدى اجلمعية على املوافقة منح على التصويت عند العضو املعني ميثلها

للمصالح. تعارض فيه

إلى باإلضافة املساهمني  على  عرضه الواجب  السنوي اإلدارة مجلس تقرير في  اإلفصاح يتضمن أن يجب  ٢-٣-٢

أدنى: كحد البيانات التالية متطلبات القوانني السارية

الكشف على الهيكل هذا قدرة ومدى بالشركة الداخلية الرقابة هيكل لفاعلية السنوية نتائج املراجعة -١

املالية. القوائم عرض سوء أو األخطاء عن

االلتزام. عدم وأسباب الشركات التنفيذية حلوكمة مبتابعة وتطبيق القواعد الشركة التزام مدى -٢

إدارتها. في مجالس إدارة عضواً مجلس عضو أي يكون املساهمة التي الشركات أسماء -٣

تنفيذي، أو غير إدارة مجلس عضو أو تنفيذي، إدارة عضو مجلس أعضائه: وتصنيف اإلدارة تكوين مجلس -٤

مستقل. إدارة مجلس عضو

الس. أعضاء عضو من احلضور اخلاصة بكل ونسبة اإلدارة مجلس اجتماعات -٥

الترشيحات وجلنة املراجعة جلنة مثل الرئيسة اإلدارة مجلس جلان  ومهام  الختصاصات مختصر وصف -٦

اجتماعاتها. وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان أسماء ذكر مع واملكافآت

. على حدة التنفيذيني كل ولكبار اإلدارة مجلس ألعضاء املدفوعة والتعويضات املكافآت عن تفصيلي بيان -٧

والشركات القابضة الشركة من ومكافآت مرتبات اإلدارة من مجلس يتقاضاه أعضاء ما عن اإلفصاح ويجب

إذا كانت بسعر وسعرها إضافية أسهم من إليهم املشار األعضاء عليه حصل ما بيان وكذلك . لها التابعة

مخالف لسعر السوق.

جهة أي أو املال لسوق العامة الهيئة قبل من الشركة على االحتياطية املفروضة والتدابير والقيود اجلزاءات -٨

أخرى. رقابية

اتلفة. اخلاصة باألنشطة األداء تقييم لعملية السنوية املراجعة ٩- نتائج

. لهم املهني والتطوير والتدريب االجتماعية واملزايا ومرتباتهم العمالة ١٠- أوضاع

بها. احمليطني والبيئة اتمع في االجتماعية ١١- مساهمة الشركة

العالقة. األطراف ذات املعامالت مع اإلفصاح عن -١٢

وجدت. أن التابعة الشركات أعمال ونتائج ١٣- أنشطة

الشركة. مال لرأس الرئيسي الهيكل في التغيرات عن ١٤- نبذة
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به بشكل املنوط بأداء دوره الس قيام على للعمل أعضائه بني من اللجان من عدد بتشكيل الس ٢-٤-١-١ يلتزم

الشركة واحتياجاتها. نشاط ضوء طبيعة في فعال

وكيفية الرقابة ، عملها ومدة واختصاصاتها جلانه لتشكيل الالزمة واإلجراءات القواعد اإلدارة مجلس ٢-٤-١-٢ يضع

العتمادها. للشركة العمومية اجلمعية على القواعد هذه وتعرض . عليها

بشفافية قرارات وما تتخذه من أعمالها، بنتائج بتقارير دوري بشكل الس إخطار املعينة اللجنة على  ٢-٤-١-٣

أدائها من للتحقق دوري بشكل اللجان عمل ملتابعة الالزمة اإلجراءات كافة أن يضع الس وعلى مطلقة.

لها. املوكولة لألعمال

اللجان اخلصوص وجه وعلى ، الس جلان في كاف بعدد غير التنفيذيني اإلدارة مجلس أعضاء متثيل ٢-٤-١-٤ يجب

واقتراح مكافآت التنفيذيني واملديرين الس والترشيح لعضوية املصالح تعارض حاالت في بالنظر اتصة

الس. أعضاء
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على النحو التالي: مهامها التالية واحملددة اإلدارة اللجان مجلس تتضمن جلان أن يجب
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يقل عدد ال املراجعة، جلنة تسمى التنفيذيني اإلدارة مجلس أعضاء غير من جلنة اإلدارة يشكل مجلس  -  ١

واحملاسبية. املالية بالشئون خبير عضوا بينهم من أعضاء ثالثة عن أعضائها

ومدة املراجعة جلنة أعضاء اختيار قواعد اإلدارة مجلس من على اقتراح بناء للشركة العامة اجلمعية تصدر -٢

مكافآتهم. وحتدد اللجنة عمل عضويتهم وأسلوب

يلي: مبا املراجعة تختص جلنة -٣

ومناقشة جميع في شأنه وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة  دراسة هيكل -١

مستمرة. بصورة فعاليته لضمان الرقابة بهيكل التعديالت

مالحظات. من بها جاء ملا اإلجراءات التصحيحية وضع ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير ٢-دراسة

بالتعيني التوصية عند ويراعى أتعابه. وحتديد وعزله احلسابات مراقب بتعيني اإلدارة لس التوصية  -٣

االستقالل. هذا استمرار تضمن التي الضوابط ووضع استقالليته التحقق من

عليه. مالحظاتها وإبداء اخلارجي املراجع مع املراجعة برنامج دراسة -٤

إلى وإرسالها العتمادها اإلدارة مجلس على عرضها قبل وذلك املبدئية، القوائم املالية مشروع دراسة -٥

ملراجعتها. احلسابات مراقب

في شأنها. اإلدارة لس والتوصية الرأي وإبداء املتبعة احملاسبية السياسات دراسة -٦
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٩

أنه اللجنة ترى مبا اإلدارة وإخطار مجلس واملراجعة احملاسبة مجال في التطورات الدولية بكافة اإلحاطة -٧

للشركة. بالنسبة باألهمية يتسم

ومتابعة وحتفظات مالحظات من به ورد فيما ومناقشة املالية اخلارجي على القوائم تقرير املراجع دراسة -٨

والتحفظات. املالحظات تلك شأن في مت ما

احلسابات والشركة. مراقب بني فيما النظر وجهات في اخلالفات جميع حل -٩

الشركة. إدارة مجلس على وعرضه اللجنة أعمال نتائج عن أشهر ثالثة إعداد تقرير دوري كل -١٠
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إدارة جلنة تسمى التنفيذيني اإلدارة مجلس أعضاء غير من أعضائها أغلبية تكون جلنة اإلدارة مجلس يشكل -١

أعضاء. ثالثة عن أعضائها عدد يقل وال ااطر،

ااطر جلنة إدارة أعضاء اختيار مجلس اإلدارة قواعد اقتراح من على بناء للشركة العامة اجلمعية تصدر -٢

مكافآتهم. وحتدد ، اللجنة عمل وأسلوب عضويتهم ومدة

يلي: مبا ااطر إدارة جلنة تختص -٣

ااطر بخالف األخرى ااطر فئات كافة مع للتعامل الالزمة والقواعد واإلجراءات التنظيمية األطر وضع -٢

ومخاطر التشغيل مخاطر املثال سبيل على ذلك من اإلدارة،  مجلس معها يتعامل التي االستراتيجية

املعلومات. ومخاطر نظم النمطية وااطر السمعة ومخاطر االئتمان السوق ومخاطر

واملهام األعمال  تنفيذ فاعليتها في مدى التحقق من بالشركة بغرض ااطر إدارة عملية على اإلشراف -٣

اإلدارة. قبل مجلس لها من احملددة

بها الشركة. تتعامل التي املالية معينة من األدوات ألنواع املصاحبة ااطر ودراسة -٤

ميكن حتى الشركة بها تعمل  التي األسواق من  معينة سوق في  املقترح العمل بنوع التامة اإلحاطة -٥

به. املرتبطة ااطر على السيطرة

قياس نتائجتها وتولي وبكيفية بها كاملة دراية على أنهم من والتأكد أعمالهم أداء املديرين في متابعة -٦

بها. وبااطر احمليطة عنها املسئولية

على وتشجيعهم مخالفات أو أخطاء من بها يرد وما عملياتهم عن املديرين يرفعها التي التقارير دراسة -٧

عليها اضرار. يترتب ال أنه وبيان اللجنة إلى يرفعونها التي بالتقارير واألخطاء املشاكل توضيح

مرضية. وبطريقة بكفاءة تشغيلها للسجالت يتم فعالة نظم وجود من التحقق -٨

لم وأنه اإلدارة، مجلس أقرها التي مراعاة اإلجراءات مع بشكل مرضي ااطر يعمل إدارة نظام أن من التحقق -٩

املعتمدة. والقانونية واملالية للحدود التنظيمية املستويات مختلفة اولة على السلطات جتاوز يتم

عن املسئولية جتنب عدم على بالشركة املسئولني وتشجيع الشخصية أهمية املسئولية على التأكيد -١٠

بدون مبرر. األعلى إلى املستوى املوضوعات رفع طريق
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للعرض اللجنة عمل نتائج عن لذلك احلاجة وكلما دعت - على األقل أشهر كل ثالثة دوري تقرير إعداد -١١

اإلدارة. مجلس على

:äBÉaÉμŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷ 3‐4‐2

واملكافآت. الترشيحات جلنة تسمى جلنة اإلدارة مجلس يشكل -١

الترشيحات جلنة أعضاء اختيار قواعد اإلدارة من مجلس اقتراح على العامة للشركة بناء اجلمعية ٢- تصدر

اللجنة. عمل وأسلوب عضويتهم ومدة واملكافآت

يلي: مبا واملكافآت الترشيحات تختص جلنة -٣

جرمية بأي سبقت إدانته شخص ترشيح أي عدم مراعاة مع اإلدارة مجلس لعضوية بالترشيح التوصية  -١

واألمانة. بالشرف مخلة

وإعداد اإلدارة مجلس املناسبة لعضوية املهارات من املطلوبة لالحتياجات واملستمرة الدورية املراجعة  -٢

تخصيصه من الالزم الوقت حتديد ذلك في اإلدارة مبا مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت وصف للقدرات

اإلدارة. مجلس العضو ألعمال

إجراؤها. ميكن التي شأن التغيرات في التوصيات اإلدارة ورفع مجلس تشكيل مراجعة  -٣

الشركة. مصلحة مع يتفق مبا معاجلتها واقتراح اإلدارة، مجلس في الضعف والقوة جوانب ٤- حتديد

تعارض مصالح أي وجود وعدم واملستقلني التنفيذيني غير األعضاء استقاللية من مستمرة بصفة ٥- التأكد

أخرى. شركة إدارة مجلس عضوية يشغل العضو كان إذا

ترتبط مبعايير واالستعانة التنفيذيني، وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ملكافآت واضحة سياسات وضع  -٦

والقوانني األساسي للشركة في النظام الواردة القواعد إطار في املكافآت، وذلك تلك حتديد في باألداء

املنظمة. واللوائح
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أشخاصا تضم أن على وإتقان بسرعة املوضوعات بعض ببحث تكلف خاصة جلان مجلس اإلدارة تشكيل على

حتديد اإلدارة وعلى مجلس خارج الشركة. من أفراد أو التنفيذيني املوظفني مثل اإلدارة مجلس أعضاء من غير

عملها. عن التقارير وتقدمي وسلطاتها ووظائفها وتشكيلها اللجان صالحيات هذه
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متابعة مسئولية اليه تعهد املستثمرين وعالقات احلوكمة، عن مسئول بتعيني إدارة الشركة مجلس ٣-١-١ يلتزم

التنظيمي الهيكل ضمن ومسئولياته مهامه وحتدد املساهمني. استفسارات على والرد احلوكمة وتطبيق مبادئ

إدارة الشركة. مجلس إلى احلوكمة بتطبيق قواعد االلتزام مدى دوري عن تقرير برفع يقوم ان للشركة.على

تكون هذه ويجب أن . كاملة حقوقهم مباشرة املساهمني من متكن التي املعلومات كافة بإتاحة الشركة ٣-١-٢ تقوم

وال . احملددة وفي املواعيد منتظمة بطريقة املعلومات للمساهمني هذه إتاحة ويتم ودقيقة. وافية املعلومات

لهم. املتاحة املعلومات حيث املساهمني من بني التمييز يجوز

ìÉHQC’G ™jRƒJ äÉ°SÉ«°S 2‐3

الشركة واملساهمني. مصالح مبا يحقق األسهم أرباح توزيع بشأن واضحة سياسة وضع اإلدارة مجلس ٣-٢-١ على

يجنب من ما ومبررات توزيع األرباح في سياستها على العمومية اجلمعية في املساهمني إطالع ٣-٢-٢ على الشركة

احلسابات. براى مراقب مدعمه مرحلة أرباح أو صورة احتياطيات في أرباح

نقدية أرباح على الشركة توزيع ، السيولة مبراكز ال يضر ومبا التوسع ومشروعات الشركة مبصالح اإلخالل ٣-٢-٣ دون

املساهمني. على سنوية
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ذلك في العمومية، مبا اجلمعية اجتماع في للحضور املساهمني عدد من ألكبر املشاركة إتاحة الشركة ٣-٣-١ على

العمومية. اجلمعية املالئمني النعقاد واملكان التوقيت اختيار

أعضاء الختيار التصويت عند التراكمي التصويت االلتزام بإتباع على اجلمعية ، القانون اإلخالل بأحكام دون  ٣-٣-٢

الشركة. إدارة مجلس في األقلية متثيل من ميكن للتصويت أخر أسلوب أي اإلدارة(٤) أو مجلس

املسائل على التصويت عند اإلفصاح املساهمني من لغيرهم املمثلني االعتبارية من األشخاص املساهمني ٣-٣-٣ على

جوهري تعارض  أي مع التعامل  كيفية عن اإلفصاح وكذا ، التصويت عملية جتاه سياساتهم عن الهامة

اخلاصة باستثماراتهم. احلقوق ممارسة على التأثير شأنه من يكون للمصالح

تصويتية مساهم قدرة لكل بحيث يكون اجلمعية العمومية في اإلدارة أعضاء مجلس الختيار تصويت أسلوب التراكمي بالتصويت ٤- يقصد

تكرار دون املرشحني من يختارهم من بني فيما يقسمها أو واحد ملرشح كلها يعطيها أن في له احلق فيكون التي ميلكها األسهم بعدد

. األصوات هذه احتساب
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املمارسات بأفضل بالشركة والعاملني التنفيذيني واملديرين الس أعضاء تفصيلياً لتوعية الشركة برنامجاً ٤-١ تضع

حوكمة الشركات. ومبادئ الداخلية مجال الرقابة في

وكذا وشراء، بيعاً الشركة على أسهم التعامل الداخليني  على يخطر ، أخرى قانونية أحكام بأية اإلخالل  دون  ٤-٢

على أو بناء للكافة متاحة أو منشورة داخلية غير معلومات بناء على الشركة تصدرها أخرى أوراق مالية أية

للغير. داخلية معلومات اى أو تسريب معلنه وغير الشركة تقوم بها معينه مفاوضات عن معلومات
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الشركة إدارة بواسطة ووضعه تصميمه يتم الداخلية للرقابة متكامل نظام الشركة لدى يكون أن يجب

رسالة تنفيذ من والتحقق ااطر مع التعامل إلى الرقابة هيكل  ويهدف خارجية. معاونه على باحلصول أو

وسوء اخلسارة  من الشركة موارد وحماية  واللوائح بالقوانني  االلتزام إلى إضافة وفاعلية. بكفاءة الشركة

االستخدام.

á«∏NGódG á©LGôŸG IQGOEG º«¶æJh AÉ°ûfG  2‐5

مباشرة ويتبع بها، اإلدارية من القيادات ويكون بالشركة لذلك مسؤول متفرغ الداخلية ٥-٢-١ يتولى إدارة املراجعة

جلنة كل اجتماعات ويحضر اإلدارة ، مجلس رئيس مع والتشاور مباشرة االتصال له يكون كما ، املنتدب العضو

. املراجعة

بشرط املنتدب، العضو بقرار من املالية معاملته وحتديد إدارة املراجعة الداخلية مدير وعزل وجتديد تعيني ٥-٢-٢ يكون

املراجعة. موافقة جلنة

أكمل وجه. على بعمله القيام من متكنه التي الصالحيات الالزمة الداخلية املراجعة ملدير تكون ٥-٢-٣ يجب أن

 á«∏NGódG á©LGôŸG IQGOEG äÉeGõàdG 3‐5

الشركة التزام مدى عن املراجعة وإلى جلنة اإلدارة مجلس إلى سنوي ربع تقرير الداخلية املراجعة إدارة مدير ٥-٣-١ يقدم

بقواعد احلوكمة. التزامها مدى عن وكذلك لنشاطها املنظمة والقواعد القانون بأحكام

ومفصل قرار واضح يعاونوه ومن مديرها وأسماء الداخلية املراجعة إدارة وصالحيات ومهام أهداف ٥-٣-٢ يصدر بتحديد

إدارة الشركة. مجلس ومكتوب من

ولتطبيق الشركة في ااطر إدارة وإجراءات ونظم وسائل لتقييم نظم وضع إلى الداخلية املراجعة إدارة ٥-٣-٣  تهدف

سليم. نحو على بها احلوكمة قواعد

أن على   ، الشركة تواجه التي للمخاطر ودراسة تصور  بناء على الداخلية الرقابة وإجراءات نظم يتم وضع   ٥-٣-٤

وتقييم متابعة يتم حتديث الشركة وأن ومديري احلسابات مجلس اإلدارة ومراقبي وتقارير بآراء ذلك في يستعان

دوري. بشكل ااطر تلك
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الداخلية. إدارتها عن مستقل ويكون عمل عالقة بها تربطه ال مراقب حسابات للشركة ٦-١-١ يكون

تتوافر فيهم الكفاءة والسمعة احلسابات ممن املراجعة ترشيح مراقب جلنة توصية على بناء اإلدارة ٦-١-٢ على مجلس

ومن تتعامل الشركة نشاط وطبيعة حجم مع متناسبة وقدراته وكفاءته خبرته تكون وأن الكافيني، واخلبرة

معهم.
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للشركة. العامة اجلمعة احلسابات مراقب حضور األحوال جميع في ٦-٢-١ يلزم

فيها أو مساهماً يكون وأال مجلس إداراتها أعضاء وعن الشركة مستقالً عن احلسابات مراقب يكون أن ٦-٢-٢ يجب

مع العامة للشركة اجلمعية من بقرار احلسابات مراقب تعيني ويتم إدارتها. في مجلس اخلبرة ذوى من عضواً

السنوية. أتعابه حتديد

مبعايير احملاسبة ال الشكل املضمون حيث من الشركة التزام من التحقق الشركة حسابات مراقب على ٦-٢-٣ يجب

أو باملراجعة قيامه عند الدولية املراجعة مبعايير االلتزام  علية وكذلك املالية، القوائم إعداد عند املصرية

تقريره. إعداد عند وكذلك للقوائم املالية احملدود الفحص

املراجعة جلنة موافقة بعد إال للشركة إضافية أعمال أية ألداء الشركة حسابات مراقب مع التعاقد يجوز ٦-٢-٤ ال

احلسابات مراقب ذات إبداء رأي أو تقييم أو ملراجعة تخضع التي األعمال من اإلضافي العمل هذا يكون أال على

مع اإلضافية  األعمال أداء أتعاب  تتناسب أن  يجب كما . املالية وقوائمها الشركة حلسابات مراجعته عند

احلد الذي إلى املراجعة أعمال عن احلسابات مراقب بالنسبة ألتعاب تصل قيمتها وأال املطلوب العمل طبيعة

تال للجمعية اجتماع في أول التكليفات تلك أن تعرض يجب األحوال جميع وفي أداء عمله. في استقالله يهدد

العامة للشركة.

مجلس ضد تدخل محصناً عمله يكون أن ويجب ، أراء من يبديه فيما ً ومحايدا احلسابات مستقالً مراقب ٦-٢-٥ يكون

فيه. اإلدارة مجلس يتحكم أن ميكن مما أتعابه وتقدير عمله في استمراره تقرير يكون اإلدارة وأال
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، القوائم املالية مراجعة عن بتقريره مباشرة املال لسوق العامة الهيئة حسابات الشركة إخطار مراقب ٦-٣-١ على

اجلمعية العمومية. انعقاد تاريخ قبل وذلك

الصادرة احلوكمة قواعد بتطبيق الشركة التزام ملدى مراجعته عن تقريراً إعداد الشركة حسابات مراقب ٦-٣-٢ على

تقريره بصورة من الهيئة إخطار احلسابات مراقب وعلى . القيد بقواعد والواردة لسوق املال العامة الهيئة عن

العمومية. اجلمعية انعقاد تاريخ قبل باحلوكمة اخلاص
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