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دليل عضو مجلس اإلدارة

الدعم الفني لالستثمار

(1)دليل عضو جملس اإلدارة 

والئحتاه 2018لسانة 4وتعديالته بالقاانون رقام 1981لسنة 159في شركات األموال طبقًا ألحكام قانون الشركات المساهمة رقم ( 1)
2016التنفيذية واستنادا لما جاء في الدليل المصري لحوكمة الشركات لعام 

ومسؤولياتهاإلدارةجملسدور:مقدمة
مجلس إدارة الشركة هاو الاذي يتاولد إدارة •

أمورها بناًء علد تكليف من الجمعية العامة 

.للشركة

ويلعب مجلس اإلدارة دورًا مهًما وحاسًما فاي •

وضع األهداف اإلستراتيجية للشركة، وإقارار 

الخطط والسياسات العامة التي تهيمن علاد

سير العمل بالشاركة، وكاذلم مراقباة أداء 

.اإلدارة التنفيذية

يجب علاد عضاو مجلاس اإلدارة أن يعتبار •

نفسه ممثاًل لكافاة المسااهمين وملتاماًا 

بالقيام بما يحقق مصاال  الشاركة عموماًا 

ومراعاة حقوق المصال  األخار  ولايس ماا 

.يحقق مصال  المجموعة التي يمثلها
(2/2/3الدليل المصري للحوكمة )

حدد القانون عدة شروط يلام توافرهاا فاي 

:عضو مجلس اإلدارة
أ مجلاس إدارة فدال يجوز أن يكون عضو •

شركة مساهمة من حكم علياه بعقوباة 
جنائية أو عقوبة جنحاة عان سارقة أو 

أو تفاالسنصب أو خيانة أمانة أو تاوير أو 
بعقوبة من العقوبات المنصوص عليهاا 

مان قاانون 164ا163ا 162المواد فد
89ماادة .  )1981لسانة 159الشركات رقم 
(قانون الشركات

ال يجوز تعيين أي شخص عضوا بمجلاس •
إدارة شركة مساهمة إال بعد أن يقرر كتابة 
بقبول التعيين، ويتضامن اإلقارار سانه 
اوجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيه

:اإلدارةجملسألعضاءالعامةالشروط
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دليل عضو مجلس اإلدارة

الدعم الفني لالستثمار

ة أي عمل من قبل خالل السنوات الثالث السابق

ة إذا كانت الشركة تقوم علد إدار. علد التعيين

مرفق عام، يشترط موافقة الاوزير المشارف 

. علد المرفق علد تعيين عضو مجلاس اإلدارة

(قانون الشركات90مادة )

ة يجوز أن يتضمن النظام األساسي للشارك•

تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس اإلدارة 

حالة غياابهم أوفدليحلوا محل األصليين 

(قانون الشركات78مادة . )حدوث مانع

يجوز عضاوية الشاخص االعتبااري فاي •

مجلس اإلدارة، علد أن يحدد فور تعييناه 

ممثاًل له في مجلس اإلدارة مان األشاخاص 

الطبيعيين، تتوافر فيه كافاة الشاروط 

الواجب توافرها في أعضاء مجلاس اإلدارة 

ويلتام بااللتااماات التاي يلتاماون بهاا، 

اإلعتباريالشخص بمسؤليةوبدون إخالل 

عن أعمال ممثله في مجلس اإلدارة، ويكون 

ويجوز أن . الممثل مسؤول عن تلم األعمال

علد يتضمن النظام األساسي للشركة النص

في مجلساإلعتباريتعدد ممثلي الشخص 

اإلدارة وفي هذه الحالاة تتعادد األصاوات 

من الالئحاة 236المادة . )بتعدد الممثلين
(التنفيذية

تقوم الجهة أو األشخاص الاذين يتولاون •

تعيين من يمثلاهاإلعتباريإدارة الشخص 

في مجلس إدارة شاركة المسااهمة التاي 

يساهم فيها، ما لم يقض النظاام بييار 

وال يجوز للشخص االعتباري أن يييار. ذلم

ممثله من جلسة إلاد أخار  إال إذا رأ  أن 

يجاوز للشاخص . يستبدل به ممثاًل آخار

في حالة وجود مانع لد  ممثلاه اإلعتباري

أو غيابه أن ينيب عنه غيره فاي حضاور 

مان الالئحاة 237الماادة )هذه الجلساة 
(التنفيذية

يتولد إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة •

يتكون من عدد من األعضاء ال يقال عان 

(قانون الشركات77مادة . )ثالثة

يجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس مان •

غياار التنفيااذيين، بياانهم عضااوين 

مستقلين علاد األقال ممان يتمتعاون 

بمهارات فنية وتحليلية مما يجلاب نفعاًا

الاادليل المصااري . )للمجلااس والشااركة
(2/2/1للحوكمة 

لد يجوز أن ينص النظام األساسي للشركة ع•

ضمان تمثيل حد أدناد مان نسابة رأ  

المال في عضوية مجلاس اإلدارة، وتانظم 

الالئحة التنفيذية ضوابط وحدود وإجراءات

مكاارر قااانون 77مااادة . )هااذا التمثياال
(الشركات

أعضائهواختياراجمللستشكيل
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دليل عضو مجلس اإلدارة

الدعم الفني لالستثمار

فاياإلعتبارييتم تعيين ممثل للشخص •

مجلس اإلدارة لمدة عضوية من يمثله، فإذا

فاي اإلعتبااريجددت عضوية الشاخص 

مجلس اإلدارة وجب أن يعين ممثله عن كل 

ويجوز للشخص. مدة تتجدد عضويته عنها

االعتباري أن يعال ممثله في مجلس اإلدارة

في أي وقت، علد أن يخطر الشركة باذلم 

في كتاب موصد علياه يحادد فياه مان 

.يخلفه، ويكمل الممثل الجديد مدة سلفه

(من الالئحة التنفيذية238المادة )

عضو مجلاس اإلدارة الاذي ال يشايل منصابا 

يا أو تنفيذيا في الشركة وال يتقاضد راتبا شهر

سنويا منها بخالف ما يتقاضاه عن عضاويته 

بمجلااس اإلدارة، وال يجااوز لااه أن يقاادم أي 

استشارات أو خادمات مدفوعاة األجار ساواء 

طة للشركة أو شركاتها التابعة أو األطراف المرتب

.بها

عضو مجلس اإلدارة الذي يكاون متفرغاًا فاي 

ال اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعما

.اليومية لها

:ةاإلدارجملسيفالعضوياتتصنيف
العضو التنفيذي

العضو غري التنفيذي

العضو املستقل

عضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة وغير مساهم

ة، بالشركة ويتم تعيينه كعضو من ذوي الخبار

س تنحصر عالقته بالشركة في عضويته بمجل

وهذا العضو ال يمثل المالك وليس لاه . إدارتها

تعامالت جوهرية مع الشركة وال يتقاضد منها

أجرا أو عموالت أو أتعاب باستثناء ما يتقاضااه 

ولايس لاه . مقابل عضويته بمجلاس اإلدارة

مصلحة خاصة بالشركة، كماا ال تربطاه صالة 

نسب أو قرابة بأي من مسااهميها، أو أعضااء 

مجلس إدارتها، أو قياداتهاا التنفيذياة حتاد 

وهاو أيضاا لايس مان كباار . الدرجة الثانية

العاملين بالشاركة أو مستشااريها أو مراقباي 

حساباتها خالل الثالث سنوات الساابقة علاد 

تعيينه في المجلس، كما يجب أال تتجاوز مادة

د عضويته بالمجلس ست سنوات متتالية كحا

.أقصد وإال أصب  عضوا غير مستقل
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دليل عضو مجلس اإلدارة

الدعم الفني لالستثمار

تختار الجمعية العاماة للشاركة مجلاس •

وفقاًا –االدارة وتكون مدته ثالث سانوات 

-للطريقااة المبينااة بنظااام الشااركة 

مان ذلام يعاين المؤسساون وإستثناء

المجلس األول وتكون مدته خمس سانوات 

(قانون شركات77مادة . )بحد أقصد

تحسب مدة العضاوية مان تااريي قياد •

بالنسابة التجاار الساجل فادالشركة 

للمجلس االول ومان تااريي صادور قارار 

ة الجمعية العامة لمناقشة المياانية للسن

تقااع فيهااا نهايااة ماادة التاادالماليااة 

ماان الالئحااة 233المااادة . )العضااوية
(التنفيذية

يجوز تجديد عضوية مجلاس اإلدارة الاذي •

، ماا (أو مدد أخر )مدته لمدة أخر  إنتهت

لم ينص النظام علد غير ذلام، ويعتبار 

تجديد العضوية بمثاباة تعياين جدياد 

تسري عليه كافة األحكام والشاروط التاي 

234المادة . )تسري علد التعيين ألول مرة
(من الالئحة التنفيذية

إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب •

عن ثالثة أعضاء، فاال اإلستقالةالوفاة أو 

المجلس أو قراراته، ويجب إجتماعاتتص  

علد األعضاء الباقين أو مدير عام الشاركة 

أو مراقب الحسابات أن يبلغ اإلدارة العاماة 

للشركات لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد 

إنتهاتوالنظر في تعياين خلاف لمان 

مان 244الماادة .  )عضويته من األعضاء
(الالئحة التنفيذية

–فاي أي وقات –يجوز للجمعية العاماة •

عال مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه، ولو لام 

77مادة . )يكن ذلم واردًا في جدول األعمال
(قانون الشركات

تهمدانتهتملنوجتديدهاالعضويةمدة

لمجلس اإلدارة أن يوزع العمل بين جمياع •

أعضائه وفقًا لطبيعة عمل الشركة، كماا 

:يكون للمجلس ما يأتي

تفويض أحد من أعضائه أو لجنة من باين −

أعضائه للقيام بعمال معاين أو أكثار أو 

اإلشراف علد وجه من وجوه نشاط الشركة 

أو فااي ممارسااة بعااض الساالطات أو 

.االختصاصات المنوطة بالمجلس

ندب عضو أو أكثر ألعمال اإلدارة الفعلياة −

ويحاادد المجلااس اختصاصااات العضااو 

. المنتدب، ويشترط تفرغ العضو المنتادب

(قانون الشركات79مادة ) داحلعناألعضاءعددونقصاملنصبخلو
اجمللسوعزلاألدنى

اإلدارةجملسسلطات

6 6



دليل عضو مجلس اإلدارة

الدعم الفني لالستثمار

يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين مديرًا عاماًا •

للشركة من غير األعضااء يتاولد رئاساة 

الجهاز التنفياذي بهاا، ويجاوز أن يادعد 

لحضور جلسات مجلس اإلدارة دون أن يكون

ويباشار المادير العاام . له صوت معدود

أعماله تحت إشاراف العضاو المنتادب أو 

رئيس مجلس اإلدارة إذا كان يقوم بأعمال 

ة ماد. )اإلدارة الفعلية، ويكون مسئواًل أمامه
(قانون الشركات82

يعين مجلس اإلدارة مان باين أعضاائه •

س رئيسًا، كما يجوز له أن يعين نائبًا للرئي

ويجاوز . يحل محل الرئيس حاال غياباه

للمجلس أن يعهد إلاد الارئيس بأعماال 

ويمثل رئيس المجلس أو. العضو المنتدب

. الرئيس التنفيذي الشركة أماام القضااء

(قانون الشركات85مادة )

تحدد مكافآت ومرتباات وبادالت العضاو •

88مادة . )المنتدب بقرار من مجلس اإلدارة
(قانون الشركات

من الرب  الصاافي بعاد % 10األرباح بأكثر من 

استناال االساتهالكات واالحتيااطي القاانوني 

من رأ  % 5وتوزيع رب  ال يقل عن . والنظامي

المال علد المساهمين والعاملين ما لم يحادد 

وتحادد الجمعياة . نسبة أعلادنظام الشركة 

العامة الرواتب المقطوعاة وبادالت الحضاور 

. والماايا األخر  المقررة ألعضاء مجلاس اإلدارة

(قانون الشركات88مادة )

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه، أو •

من أغلبية أعضائه في حالة خلو منصاب 

( قانون الشركات80مادة . )الرئيس
دعوة مجلس اإلدارة لالجتماع بنااء علاد •

يجوز لثلث أعضاء المجلاس : طلب أعضاءه

أن يتقدموا بطلب كتابي لرئيس المجلاس

لعقد اجتمااع لاه، فاإذا تخلاف رئايس 

المجلس عن دعوته في خالل عشرة أياام 

من تاريي تقديم الطلب كان لهام دعاوة 

المجلس إلد اجتماع تخطر به الهيئة وفقًا

يقوم أعضااء المجلاس المشاار  :لما يلي

إليهم بإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم 

الوصول إلخطار الهيئة بالموعاد المقتارح 

لعقااد االجتماااع ومكانااه وساااعته 

والموضوعات المعروضة علد مجلس اإلدارة 

وذلم قبل االجتماع بثالثة أيام عمل علد 

يلتام أعضاء المجلس المشار إلايهم  .األقل

بالقيام بدعوة كافة أعضاء المجلس وفقًا

اعاتاالجتموةاد وإجراءات الدعالقواع

اإلدارةجمللسوالبدالتاملكافأةحتديدسلطة

االجتماعاتصحةونصابلإلجتماعالدعوة
القراراتعلىالتصويتوآليةواإلنابة

ة يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافاأ•

وال يجااوز تقاادير . أعضاااء مجلااس اإلدارة

يامجلس اإلدارة بنسبة معينة فأةامكاف
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دليل عضو مجلس اإلدارة

الدعم الفني لالستثمار

المجلس المعمول بها بالشركة وذلم قبل

 .االجتماع بثالثة أيام عمل علاد األقال
(مكررا من الالئحة التنفيذية244المادة )

ف ال يكون االجتماع صحيحا إال إذا حضره نص•

عدد أعضائه علد األقل، بما فيهم الرئيس، 

بشرط أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عان 

ثالثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهماا 

وتصادر قارارات المجلاس بأغلبياة . أكبر

األعضاء الحاضرين، ما لم يشاترط النظاام 

مان الالئحاة 245الماادة . )أغلبية خاصة
(التنفيذية

عقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة خاار  •

فاي غيار األحاوال التاي : المركا الرئيسي

توجب فيها هذه الالئحة أو النظام األساسي

للشركة عقد اجتماع المجلس فاي المركاا 

الرئيسي للشركة، يجاوز عقاد االجتمااع 

ة خارجه أو بواسطة تقنيات االتصال الحديث

ومنها التوقيع االلكتروني او من خاالل أي 

 .نظام آلي آخر للتصويت تعتمده الهيئاة

(مكررا من الالئحة التنفيذية245المادة )

يعتد بحضور مجالس اإلدارات والجمعياات •

العمومية العادية وغير العادية للشاركات 

لسانة 159الخاضعة ألحكام القانون رقام 

2017لسااانة 72والقاااانون رقااام 1981

والمنعقاادة بواسااطة تقنيااات االتصااال 

الحديثة مرئية أو صوتية، ويعتبر حضاورا 

قرار الهيئة . )فعليا، وتسري عليه أحكامه
160العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقام 

(18/3/2020بتاريي 

يجب علد أماين سار المجلاس أن يادون •

مجلاس اإلدارة بصافة إجتماعااتمحاضر 

منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خااص 

يوقع عليه مان الارئيس وأماين السار، 

المحضر خالصة وافية لجمياعفدويثبت 

مناقشات المجلس وبكل ما يحادث أثنااء 

االجتماع ويوقع محضار الجلساة رئايس 

قاانون 81ماادة . )المجلس وأمين السار
ماان الالئحااة 249الشااركات، المااادة 

(التنفيذية

اجللساتتدوين

اإلدارةجملسحمظورات

مع عدم اإلخاالل باالساتثناءات المقاررة •

و لممثلي بنوك القطاع العام، ال يجوز لعض

مجلس إدارة بنم من البنوك التاي تاااول 

نشاطها في مصر أن يجمع إلاد عضاويته 

مجلس إدارة بنم آخر، أو شركة من شركات 

االئتمان التي يكون لها نشاط فاي مصار، 

وكذلم القيام بأي عمل من أعمال اإلدارة أو 

قاانون 94ماادة . )االستشارة في أيهماا
(الشركات
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الدعم الفني لالستثمار

ال يجااوز لعضااو مجلااس إدارة الشااركة •

المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل 

فني أو إداري بأية صورة كانت فاي شاركة 

مساهمة أخر  إال بترخيص من الجمعياة 

العامة للشركة التي يتولد عضوية مجلس

(قانون الشركات95مادة . )إدارتها

ال يجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا، مان•

أي نوع كان ألي من أعضاء مجلس إدارتها أو 

أن تضمن أي قرض يعقاده أحادهم ماع 

، ويستثني من ذلم شركات االئتمان. اليير

فيجوز لها في مااولة األعمال الداخلة ضمن 

غرضها وبنفس األوضااع والشاروط التاي 

أن تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العمالء

تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو تفت  

له اعتمادًا او تضامن لاه القاروض التاي 

ويوضع تحات تصارف . يعقدها مع اليير

المساهمين الطالعهم الخاص قبل انعقاد 

الجمعية العامة العادية بخمسة أيام علد 

األقل بيان من مراقبي الحسابات يقاررون 

فيه أن القروض أو االعتمادات أو الضمانات 

المنصوص عليها في الفقرة السابقة قاد 

ويعتبر بااطاًل . تمت دون إخالل بأحكامها

كل عقد يتم علد خالف أحكام هذه المادة 

دون إخااالل بحااق الشااركة فااي مطالبااة 

ماادة . )المخالف بالتعويض عند االقتضاء
(قانون الشركات96

علد كل عضو في مجلاس إدارة الشاركة، •

وكل مدير من مديريها تكون لاه مصالحة 

تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية

تعرض علد مجلاس اإلدارة إلقرارهاا، أن 

يبلغ المجلس ذلم وأن يثبت إبالغه فاي

محضر الجلسة، وال يجوز له االشتراك فاي

التصويت الخاص بالقرار الصادر في شاأن

وعلد مجلس اإلدارة إباالغ . هذه العملية

أول جمعية عامة بالعمليات المشار إليها 

في الفقرة السابقة قبل التصويت علاد

(قانون الشركات97مادة . )القرارات

ال يجوز بيير ترخيص خاص من الجمعياة •

العامااة لعضااو مجلااس اإلدارة لشااركة 

مساهمة أو لماديرها اإلتجاار لحساابه أو 

لحساب غيره في أحد فروع النشااط التاي 

ه تااولها الشركة، وإال كان للشركة أن تطالب

بااالتعويض أو باعتبااار العمليااات التااي 

باشرها لحساابه الخااص كأنهاا أجريات 

وال يجاوز ألعضااء مجلاس . لحسابها هي

اإلدارة استيالل أو إفشاء ما وقفاوا علياه 

من أسرار الشركة بسابب اشاتراكهم فاي 

إدارتها بما يضار بمركاا الشاركة الماالي 

وماع عادم اإلخاالل . وأنشطتها التجارية

بمسئولية من يخاالف أحكاام الفقارتين 

األولد والثانية من أعضااء مجلاس اإلدارة 

عن التعويض، يجوز لمجلس اإلدارة بعاد 

اسااتطالع رأي الهيئااة وموافقااة جميااع 

األعضاء، فيما عدا العضو المخالف، إيقاف 

عضويته ابتداء من تاريي ثبوت المخالفاة

في حقه وحتد تااريي انعقااد الجمعياة 

العامة التالية، للتصاويت علاد اساتمرار 

(قانون الشركات98مادة . )عضويته
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الدعم الفني لالستثمار

خاالل –ال يجوز ألحاد مؤسساي الشاركة •

ا ال كم–السنوات الخمس التالية لتأسيسها 

يجوز ألي عضو من أعضاء مجلاس إدارتهاا 

في أي وقت أن يكون طرفًا في أي عقد من 

عقود المعاوضة التي تعرض علاد هاذا 

المجلس إلقرارها إال إذا رخصات الجمعياة 

العامة مقدمًا بإجراء هذا التصرف، ويعتبر 

باطاًل كل عقد يبرم علد خالف أحكام هذه 

(قانون الشركات99مادة . )المادة

ال يجوز لمجلس اإلدارة أو أحد الماديرين أن •

يبرم عقدًا من عقود المعاوضة مع شركة 

أخر  يشترك أحد أعضاء هذا المجلاس أو 

أحد هؤالء المديرين في مجلس إدارتهاا أو 

في إدارتها أو يكاون لمسااهمي الشاركة 

أغلبية رأ  المال فيها إذا كان هذا العقد 

ة مما يلحق به البطالن وفقًا ألحكام الفقار

ويقع باطاًل كل عقاد مان تلام . التالية

العقود تتجاوز نسبة اليبن فياه خماس 

القيمة وقت التعاقاد، دون إخاالل بحاق 

الشركة وحق كال ذي شاأن فاي مطالباة 

وماع مراعااة حكام . المخالف بالتعويض

مان هاذا ( 76)الفقرة األخيرة من المادة 

القانون، يجوز إبطال عقود المعاوضة التي 

يثبت عدم مراعاتها لمصاال  الشاركة أو 

ة اإلضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمي الشرك

مقاضاة القائمين علد إدارتها عن أي أضرار 

، تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلم العقود

وطلااب رد المكاسااب التااي حققهااا 

(قانون الشركات100مادة . )المستفيدون

ال يجوز لشركة المسااهمة أن تقادم أي •

تبرع من أي نوع إلد حاب سياسي وإال كاان 

في وال يجوز أن تتبرع الشركة. التبرع باطاًل

مان متوساط % 7سنة مالية بماا يجااوز 

صافي أرباحهاا خاالل السانوات الخماس 

السابقة علد هاذه السانة، إال أن يكاون 

التباارع لرغااراض االجتماعيااة الخاصااة 

بالعاااملين أو لجهااة حكوميااة أو إحااد  

ويشاترط لصاحة التبارع . الهيئات العامة

علد أي حال صدور قرار من مجلاس اإلدارة 

بناء علد ترخيص عام من الجمعية العامة 

101ماادة . )متد جاوزت قيمته ألف جنياه
(قانون الشركات

ال يترتب علد أي قرار يصدر من الجمعياة •

العامة سقوط دعو  المسئولية المدنياة 

ضد أعضاء مجلس اإلدارة بسابب األخطااء 

وإذا . التي تقع منهم في تنفياذ مهماتهم

كان الفعل الموجب للمسئولية قد عارض 

علد الجمعية العامة بتقرير مان مجلاس 

اإلدارة أو مراقااب الحسااابات، فااإن هااذه 

الدعو  تسقط بمضي سانة مان تااريي 

صدور قرار الجمعية العاماة بالمصاادقة 

علد تقرير مجلس اإلدارة، ومع ذلم إذا كان
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الدعم الفني لالستثمار

الفعل المنسوب إلد أعضاء مجلاس اإلدارة •

يكون جناية أو جنحة فال تسقط الادعو  

ولجهاة . إال بسقوط الادعو  العمومياة

اإلدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه 

الدعو ، ويقع باطاًل كل شرط فاي نظاام 

الشركة يقضي بالتناازل عان الادعو  أو 

بتعليق مباشرتها علاد إذن ساابق مان 

الجمعية العامة، أو علد اتخااذ أي إجاراء 

(قانون الشركات102مادة . )آخر

المقيدة أسهمها بنظام اإلياداع والقياد 

المركاي استخدام ما تاراه مان األنظماة 

اإللكترونيااة لعاارض بنااود اجتماعااات 

الجمعية العامة العادية أو غير العادياة 

والتصويت عليها عان بعاد مان قبال 

المساهمين الذين يحق لهام المشااركة 

والتصويت في الجمعية، وذلم كله وفاق 

للشروط واإلجراءات التي تنظمها الالئحاة

قانون 73مادة . )التنفيذية لهذا القانون
(الشركات الرتاكميالتصويتنظام

الجمعياة العاماة فاديكون التصاويت •

يعينها النظاام، ويجاب أن التدبالطريقة 

ا يكون التصويت بطريق االقتراع السر  إذ

كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلاس 

اإلدارة أو بعاااالهم أو بإقاماااة دعاااو  

المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلم رئيس 

مجلس االدارة أو عدد من المساهمين يمثل 

االجتماع علاد فدعشر األصوات الحاضرة 

ويجوز أن ينص في النظام األساساي.األقل

خاب للشركة علد التصويت التراكمي في انت

أعضاء مجلاس اإلدارة، وذلام بمان  كال 

مساهم عددًا من األصوات مسااويًا لعادد 

األسهم التي يملكها، ويجاوز للمسااهم أن 

د يمن  كل األصوات التي يملكها لمرش  واح

أو أكثر من مرش ، وذلم دون التقيد بحكم

مان هاذا ( 67)الفقرة الخامسة من المادة 

القانون، وذلم علد النحاو الاذي تبيناه 

ويجوز للشركات. الالئحة التنفيذية

ةللشركاألساسيالنظامفيينصأنيجوز•

اءأعضانتخابفيالتراكميالتصويتعلد

مساهمكلبمن وذلماإلدارة،مجلس

يالتاألسهملعددمساوًيااألصواتمنعدًدا

كليمن أنللمساهمويجوزيملكها،

أكثرأوواحدلمرش يملكهاالتياألصوات

نسبةتختلفانيجوزكمامرش ،من

 مرشلكلالمساهميخصصهاالتياألسهم

حصتهاألحوالجميعفيتتجاوزأالعلد

بفرزيقوممنيلتامأنعلداإلجمالية

محضرضمنذلمبإثباتاالصوات
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الجمعية، وذلم استثناء من حكم الفقرة

 .مان القاانون( 67)الخامسة من المادة 

ويجوز للشركة المقيدة أساهمها بنظاام 

اإليداع والقيد المركاي اساتخدام أي مان 

األنظمااة اإللكترونيااة لعاارض بنااود 

اجتماعات الجمعية العاماة العادياة أو 

غير العادية والتصويت عليها عن ُبعاد 

من قبل المساهمين الاذين يحاق لهام 

ويجب  .المشاركة والتصويت في الجمعية

ان يتضاامن النظااام اللااي للتصااويت 

الجتماعات الجمعية العاماة ماا يمك ان 

المساهم من إبداء رأيه في الموضاوعات 

المعروضة علد الجمعية دون أن يلتاام 

بحضور اجتماعاتها وذلم خالل الخمساة 

أيام عمل السابقة علد عقاد الجمعياة 

العامة، ماع ضامان أحقياة المسااهم 

بالتصويت من حيث امتالك الحد األدناد 

لحضور الجمعية العامة، وبقاء المسااهم 

ضمن قائمة المالك حتد تاريي انعقااد 

وفاي  .الجمعية، وعدم تكرار التصاويت

نهاية الفترة الامنية المحددة للاراغبين 

بالتصويت عن بعد، يتم إعاداد الملاف 

ن النهائي بناتج التصويت بعد التحقق م

ملكية المسااهم ألساهم الشاركة ياوم 

انعقاااد الجمعيااة وتسااليمه للشااركة 

العتماد األصوات وحسابها ضمن النصااب

ويحاق للمسااهم الاذي قاام  .القانوني

بالتصويت عن بعاد حضاور الجمعياة 

وإعادة التصويت إن رغب في ذلم مع 

الماادة ) .الياء نتيجة تصويته الساابقة
(مكررا من الالئحة التنفيذية240

لدعللشركةاألساسيالنظامينصأنيجوز•

رأ نسبةمنأدندحدتمثيلضمان

زيجاوالبمااإلدارةمجلسعضويةفيالمال

أسهممن%10لكلاالدارةبمجلسمقعدًا

بحقذلميخلأالوعلدالشركة،

مجلسلعضويةالترش فيالمساهمين

ثلثمنأكثرمنصبخلوحالةوفد.االدارة

منعلدوجباإلدارة،مجلسأعضاءعدد

الجمعيةدعوةالمجلسأعضاءمنيبقد

يحلمنلتنتخبفورًالالنعقادالعامة

انعقادتاريييكونانعلدمحلهم،

يجاوزالموعدفيالعاديةالعامةالجمعية

رئيسمنصبخلوحالةوفد.يوًماثالثين

منسنااألعضاءأكبريتولداإلدارةمجلس

العامةللجمعيةالدعوةالمتبقيناألعضاء

لمماالعامةالجمعيةرئاسةيتولدكما

ذلمعداوفيمالالجتماع،رئيساتنتخب

المتعلقةوالضوابطاإلجراءاتتسري

بهذهالواردةالعاديةالعامةبالجمعية

الالئحةمن1-مكررا240المادة).الالئحة
(التنفيذية

جملسيفاملاللرأسأدنىحدمتثيلجواز
األماكنبعضخلووتنظيماإلدارة
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أعضائهمنلجانتكويناإلدارةلمجلس•

وطبقًاوالمستقلين،التنفيذيينغير

اتالشركلحوكمةالدوليةالممارساتألفضل

اللجانأعضاءبينمنيكونأاليفضل

.الشركةإدارةمجلسمنتنفيذيًاعضوًا

ثالثةعنيقلالعددمنلجنةكلتشكل•

ذاتاللجانبعضدمجويجوزأعضاء،

واحدة،لجنةفيالمتقاربةاالختصاصات

القوانينمخالفةعدممعوذلم

لجانلعملالمنظمةالرقابيةوالتعليمات

تقاريرهابعرضاللجانوتقوم.المجلس

ماالتخاذاإلدارةمجلسعلدوتوصياتها

الاللجانأناالعتبارمعقرارات،منيلام

بلالمجلس،عننيابًةقراراتتأخذ

التوصياترفععلدفقطدورهايقتصر

.هابشأنالمناسبةالقراراتالتخاذللمجلس

كلاألقلعلدواحدةمرةاللجانتجتمع•

اً صحيحاللجنةاجتماعويكونأشهر،ثالثة

الحدأواللجنةأعضاءعددنصفبحضور

وتتخذأعضاء،3وهوتشكيلهامناألدند

للمجلسترفعالتيبالتوصياتالقرارات

وفي.الحاضريناألعضاءأصواتبأغلبية

الذيالجانبيرج األصواتتساويحالة

.اللجنةرئيسيضم

التابعةاللجانتشكيليكونأنيجب•

تعتمدعمللالئحةوفقًااإلدارةلمجلس

مهامتحديدتتضمناإلدارة،مجلسمن

الممنوحةوالصالحياتعملهاومدةاللجنة

رقابةوكيفيةالمدةهذهخالللها

.لهاالماليةوالمعاملةعليهاالمجلس

ابمعلمًاالمجلستحيطأناللجنةوعلد

ماأونتائجمنإليهتتوصلأوبهتقوم

.مطلقةبشفافيةتوصياتمنتقدمه

اللجانعمليتابعأنالمجلسوعلد

باألعمالقيامهامنللتحققدوريبشكل

ليستاللجانأنحيثإليها،المسندة

منالمجلسيتنصللكيوسيلة

بلأخر ،جهةإلدينقلهاأومسئولياته

وأداءاللجانتلمأداءعنالمسئولهو

.ككلالشركة

نبمستشاريتستعينأنالمجلسللجان•

علدمهامهاأداءفيلمساعدتهاخارجيين

يوافقأنمراعاةمعالشركة،نفقة

فياألخذمعذلمعلدمسبقاً المجلس

.المصال تعارضتجنباالعتبار

والموقعالسنويالتقريريتضمنأنيجب•

عنمختصرًاعرضًاللشركةااللكتروني

خاللاجتماعاتهاوعددلجنةكلتشكيل

اللجانرؤساءيحضرأنويجبالسنة،

.للشركةالعامةالجمعيةاجتماعات

اإلدارةجملسعناملنبثقةاملتخصصةاللجان
المصريالدليلالمالية،للرقابةالعامةالهيئة)

(2/3البند،الشركاتلحوكمة
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يلتااام مجلااس اإلدارة بتشااكيل لجنااة •

للمراجعة من عدد فردي مان األعضااء ال 

يقل عن ثالثة من باين أعضااء مجلاس 

اإلدارة غير التنفيذيين، ويجاوز أن تضام 

اللجنة في عضويتها أعضااء مان خاار  

الشركة، ويجب أن يكاون غالبياة أعضااء 

اللجنة مان المساتقلين علاد أن يكاون 

وفاي جمياع . رئيس اللجنة مان بيانهم

األحوال، يجب أن يكون أعضاء اللجنة مان 

المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فاي مجاال 

عمل الشركة وأن يكون عضو مانهم علاد 

األقاال لديااه خباارة بالشاائون الماليااة 

ن والمحاسبية، كما يجوز للجنة أن تساتعي

بمراقب الحسابات أو من تراه مناسابا مان 

.غير أعضائها لحضور اجتماعاتها

فيما يتعلق بلجان المراجعاة بالشاركات •

المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية، 

من قاانون ( 82)فمع مراعاة أحكام المادة 

البنم المركاي والجهاز المصارفي والنقاد 

2003لساانة ( 88)الصاادر بالقااانون رقام 

مااان الئحتاااه ( 28)و( 27)والماااادتين 

التنفيذية، يلتاام مجلاس إدارة الشاركة 

المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصارية 

ة بجداول البورصة بتشكيل لجنة للمراجعا

من عدد فردي من األعضاء ال يقل عن

ثالثة من بين أعضاء مجلس اإلدارة غيار 

التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجناة فاي

عضويتها أعضاء من خار  الشركة، ويجب 

أن يكااون غالبيااة أعضاااء اللجنااة ماان 

المستقلين علد أن يكون رئيس اللجناة

وفي جميع األحوال، يجاب أن . من بينهم

يكون أعضاء اللجنة مان المشاهود لهام 

بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشاركة 

وأن يكون عضو منهم علد األقال لدياه 

ا خبرة بالشئون المالية والمحاسبية، كما

يجااوز للجنااة أن تسااتعين بمراقااب 

الحسابات أو مان تاراه مناسابا لحضاور 

الهيئاة . )اجتماعاتها من غير أعضاائها
العامة للرقاباة المالياة، قواعاد قياد 
وشااطب األوراق الماليااة فااي البورصااة 

(37المصرية، مادة رقم 
: من بين ما تختص باه لجناة المراجعاة•

دراسة نظام الرقاباة الداخلياة وتقاديم 

مالحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ماا 

دراسة . تراه من تعديالت لضمان فعاليته

تقارير المراجعة الداخلية ووضع اإلجراءات 

التصحيحية بشأنها ومتابعة ما تم بشاأن

دراسة مشاروع القاوائم المالياة ... ذلم 

المبدئية قبل عرضها علد مجلاس اإلدارة 

... تمهيدا إلرسالها الد مراقاب الحساابات 

.الي

:اإلدارةجملسعناملنبثقةاللجانأهم

قواعدالمالية،للرقابةالعامةالهيئة)
األنشطةمجالفيالعاملةالشركاتحوكمة
(2-2البند،2020المصرفية،غيرالمالية

لجنة المراجعة 
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اطر يلتام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة للمخ•

من عدد فردي من األعضااء ال يقال عان 

من أعضاء مجلاس ثالثة يكون غالبيتهم 

اإلدارة غيااار التنفياااذيين واألعضااااء 

المستقلين، ويجوز أن تضام اللجناة فاي 

عضويتها أعضاء من خار  الشركة، ويجاب 

أن يكون رئيس اللجنة من األعضااء غيار 

.التنفيذيين أو المستقلين

يلتام مجلس إدارة الشركات المبينة أدنااه•

الشاركات العاماة: بتشكيل لجنة للمخاطر

في مجال األوراق المالية في حال تنفياذها 

لعمليات أو إدارتها ألصول أو أموال بحساب 

ملياون جنياه أو أكثار 500األحوال بقيمة 

الشاركات المارخص لهاا بمااولاة . سنويا

نشاط أمناء الحفظ في حال بليت القيماة 

السوقية لروراق المالية المحفوظة لاديها 

الشركات المرخص . مليون جنيه أو أكثر500

. لها بمااولة نشاط اإليداع والقيد المركااي

شاركات إعاادة . شركات التمويل العقاري

شركات التمويل متناهي. التمويل العقاري

شاركات. شركات التأجير التمويلي. الصير

.شركات التمويل االستهالكي. التخصيم

وضاع : تختص اللجنة بما يلي علد األقال•

األطر التنفيذية واإلجراءات والقواعد

دليل عضو مجلس اإلدارة

الدعم الفني لالستثمار

:اإلدارةجملسعناملنبثقةاللجانأهم

قواعدالمالية،للرقابةالعامةالهيئة)
األنشطةمجالفيالعاملةالشركاتحوكمة
(3-2البند،2020المصرفية،غيرالمالية

لجنة المخاطر
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الالزمة للتعامل مع كافة أنواع المخااطر 

األخر  غير المخاطر االساتراتيجية التاي 

التحقاق ... يتعامل معها مجلس اإلدارة 

من وجود نظم فعالة لحفاظ الساجالت 

.الي... والمعلومات يتم تشييلها بكفاءة 

قواعدالمالية،للرقابةالعامةالهيئة)
األنشطةمجالفيالعاملةالشركاتحوكمة
(5-2البند،2020المصرفية،غيرالمالية

لجنة الحوكمة

يقلالفرديعددمنللحوكمةلجنةتشكل•

الشركةإدارةمجلسأعضاءمنثالثةعن

.والمستقلينالتنفيذيينغير

:يليماالحوكمة،لجنةتختصمابينمن•

بالشركةالحوكمةلنظامالدوريالتقييم

والسياساتوالمواثيقاألدلةوصياغة

قواعدتطبيقبكيفيةالخاصةالداخلية

سنويتقريرإعداد.الشركةداخلالحوكمة

حوكمةبقواعدالشركةالتااممد عن

السنويالتقريرمراجعة...الشركات

وباألخصاإلدارةمجلسوتقريرللشركة

.الي...اإلفصاحببنوديتعلقفيما



يشاركون في عضويتها، وتخاتص لجناة 
اقتاراح : المكافآت علاد األقال باالتي

سياسات واضحة لمكافاآت واساتحقاقات 
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار 
التنفيااذيين بالشااركة، واالسااتعانة 
بمعايير ترتبط باألداء في تحدياد تلام 
االستحقاقات، ومراجعة تلم السياساات 
سنويًا بعد عمل الدراسات واالستقصاءات
. الالزمة فيما يخاتص بحاام المكافاآت
وضع ومتابعة سياسة استرداد مكافاآت 
واسااتحقاقات أعضاااء مجلااس اإلدارة 

ركة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالش
فااي حااال قيااامهم بااأي انتهاكااات أو 

فيماا . اختالسات من مقادرات الشاركة
يتعلق بأسهم التحفيا، يجب أن يراعاد 
لد فيها أال تكون حافاًا للحاصلين عليها ع

اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة فاي 
األجل القصير فقط، وإنما يجب أن تكون 
د أيضًا مرتبطة بما يحسن أداء الشركة عل

إعداد تقرير سنوي مفصل. المد  الطويل
عن كافة المكافآت والماايا

والمنافع التي يتحصال عليهاا أعضااء 
المجلااس واإلدارة العليااا للعاارض علااد 

.الجمعية العامة

سالمجلأعضاءمنالترشيحاتلجنةتشكل•

أنعلدالتنفيذيينوغيرالمستقلين

لاألقعلدوتختصمستقل،رئيسهايكون

والمستمرةالدوريةالمراجعة:بالتي

المهاراتمنالمطلوبةلالحتياجات

ووظائفاإلدارةمجلسلعضويةالمناسبة

بالمؤهالتبيانوإعدادالعليااإلدارة

تتابعخطةتطبيقظلفيالمطلوبة

المجلسأعضاءمسئولياتتحديد.السلطة

التنفيذيينوغيرالتنفيذيينمن

الوظيفيالتوصيفووضعوالمستقلين،

.بالشركةالعلياالتنفيذيةللقيادات

استقالليةمنمستمرةبصفةالتحقق

منوالتأكدالمستقلينالمجلسأعضاء

كانإذامصال تعارضأيوجودعدم

شركةإدارةمجلسعضويةيشيلالعضو

.أخر 

الدليلالمالية،للرقابةالعامةالهيئة)
(2/3/2البندالشركات،لحوكمةالمصري

لجنة الترشيحات

دليل عضو مجلس اإلدارة

الدعم الفني لالستثمار

:اإلدارةجملسعناملنبثقةاللجانأهم
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المجلسأعضاءمنالمكافآتلجنةتشكل•

ويراعدوالمستقلين،التنفيذيينغير

أعضاءيتقاضاهمابينالتفرقةعدم

إالوالمستقلينالتنفيذيينغيرالمجلس

أعمالإلدواستنادًاالحدود،أضيقفي

لجانأوبهاتكليفهميتممحددةومهام

الدليلالمالية،للرقابةالعامةالهيئة)
(2/3/3البندالشركات،لحوكمةالمصري

لجنة المكافآت



دليل عضو مجلس اإلدارة

الدعم الفني لالستثمار

أخر لجانتشكيلاإلدارةلمجلسيمكن•

حاجةبحسبمعينةبموضوعاتتكلف

اإلدارةمجلسوعلدالشركة،عملوطبيعة

اللجانهذهوصالحياتعملمدةتحديد

وتنظيمالماليةومعامالتهاوتشكيلها

.عملهاكيفية

:اإلدارةجملسعناملنبثقةاللجانأهم

الدليلالمالية،للرقابةالعامةالهيئة)
(2/3/6البندالشركات،لحوكمةالمصري

لجان أخر 
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رالحصالالمثالسبيلعلداللجانهذهمن•

مار،االستثلجنةالتنفيذية،اللجنة:يليما

مةالساللجنةاالجتماعية،المسئوليةلجنة

نةلجالبيئة،حمايةلجنةالمهنية،والصحة

.الوثائقحملةحماية


