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صحيفة االستثمار لشركة جهينه للصناعات الغذائية

حق نشر شركة جهينه للصناعات الغذائية

مجلس اإلدارة
-

مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذي يتولى إدارة أمور الشركة بناء على تفويض من الجمعية العامة .لذلك فإن
المسئولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس ،ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في
القيام ببعض أعماله .

-

برغم أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ممثلين تم اختيارهم من مجموعات مختلفة من المساهمين ،إال أنه متى
تم تعيين عضو مجلس اإلدارة فيجب عليه أن يعتبر نفسه ممثال لكافة المساهمين وملتزما بالقيام بما يحقق
مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في
المجلس فقط.

-

تنص القوانين المصرية على أن مجلس إدارة الشركة يتم انتخابه لكي يمثل المساهمين وأن يراعى أن يكون
المجلس تعبيراً عن نسب توزيع رأس المال ،ولكن قواعد التصويت تجعل المجموعة صاحبة األغلبية في
الجمعية العامة قادرة على تعيين المجلس بأكمله من خالل التصويت على كل مرشح على حدة .لذلك فإن
الحوكمة الرشيدة للشركة تقتضي أن يتم استخدام أسلوب تراكمي في التصويت على مرشحي مجلس اإلدارة أو
أن تراعى نسب توزيع رأس المال بأى أسلوب آخر بحيث تكون النتيجة النهائية معبرة عن التمثيل النسبي
للمساهمين في مجلس اإلدارة .ويجب أن تقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة
إلى المساهمين عند دعوتهم النتخاب المجلس .

-

يجب أن يتضمن مجلس اإلدارة أغلبية من األعضاء غير التنفيذيين في الشركة .ويجب أن تكون لدى األعضاء
غير التنفيذيين خبرات أو مهارات فنية أو تحليلية مما يجلب نفعا للمجلس والشركة .وفي جميع األحوال يتعين
عند اختيار األعضاء غير التنفيذيين ألي شركة مراعاة أن يكون العضو قادرا على تخصيص الوقت واالهتمام
الكافيين لعضويته وأال تمثل هذه العضوية تعارضا مع مصالح أخرى له.

-

يجب توفير المعلومات والبيانات والشرح الكافي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد عن الشركة عند تعيينهم حتى
يتمكنوا في أقرب وقت ممكن من اإللمام بكافة جوانبها العامة ونقاط ضعفها وهيكلها اإلداري وعناصر ميزانيتها
وكل ما يمكنهم من القيام بعملهم على أكمل وجه .

-

يتولى المجلس تعيين رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ،ويفضل أال يجمع ذات الشخص بين الصفتين .فإذا
كان الجمع بين المنصبين ضروريا ،وجب أن يتم توضيح أسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة وأن يتم تعيين
نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

-

على مجلس اإلدارة أن يظل في كل وقت متابعا عن كثب ألحوال الشركة بشكل عام وأال يتخلى عن هذه المتابعة
لغيره.

-

على المجلس وضع اآلليات والنظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين واللوائح السارية ،والتزامها باإلفصاح
عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين .وفي جميع األحوال يجب أن يكون
احترام القوانين واللوائح وكذلك اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية مستندا إلى معايير موضوعية ال شكلية فقط .

-

يجب أن يكون كل تفويض يصدر من مجلس إدارة الشركة ،سواء ألحد أعضائه أو لغيرهم ،محددا في
موضوعه وفي المدة الزمنية لسريانه وأن يتضمن موعد عرض نتائجه على أعضاء المجلس .وعلى المجلس
تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة لما يؤدى إليه ذلك من تنازل فعلى من المجلس عن
صالحياته.
صالحيات مجلس االدارة

1

-

يتاح ألعضاء المجلس الحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة في الموعد وبالشكل الذي
يحددونه .

-

ألعضاء المجلس طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور الشركة ،وعلى نفقتها ،متى
وافق على ذلك أغلبيتهم وبشرط مراعاة أحكام تجنب تعارض المصالح المنصوص عليها في هذه القواعد .

-

على الشركة تقديم مقابل مادي لمديريها التنفيذيين بما يسمح باستقطاب واالحتفاظ بأفضل العناصر المؤهلة لذلك
في السوق .ويتم تحديد ذلك عن طريق تشكيل لجنة غالبيتها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ويكون لها
صالحية اقتراح المقابل المادي الذي يحصل عليه األعضاء التنفيذيون ،والتفاوض معهم في هذا الشأن بالتشاور
مع العضو المنتدب ،على أن يكون القرار النهائي ألعضاء المجلس غير التنفيذيين .ويتم اإلفصاح عن أسماء
أعضاء اللجنة في التقرير السنوي للشركة ،كما يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة السنوية لإلجابة
على أسئلة المساهمين في هذا الشأن.

-

يجب أن يكون اإلفصاح عن ما يتقاضاه أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين شامال المرتب والبدالت
والمزايا العينية وأسهم التحفيز وأية عناصر أخرى ذات طبيعة مالية .ويفضل دائما أن تمثل العناصر التي ترتبط
بأداء الشركة الجانب األكبر من مجموع المقابل المادي حتى يكون لعضو مجلس اإلدارة التنفيذي حافز مستمر
للعمل على تحسين أدائها .

-

فيما يتعلق بأسهم التحفيز على وجه الخصوص ،يجب أن يراعى فيها أال تحفز المجلس على اتخاذ قرارات
تحقق مصلحة الشركة في األجل القصير فقط ،وانما أن تكون أيضا مرتبطة بما يحسن اداء الشركة على المدى
الطويل والمتوسط.

-

ال يجب أن تتجاوز مدة التعاقد الواحدة لعضو مجلس اإلدارة التنفيذي أكثر من ثالث سنوات ،ما لم يكن ذلك
ألسباب واضحة ومحددة يتم اإلفصاح عنها في الجمعية العامة للشركة .

-

تتولى لجنة غالبيتها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين اقتراح المقابل الذي يتقاضاه أعضاء مجلس
اإلدارة غير التنفيذيين على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة للشركة لكي تتخذ قرارا بشأنه .وال يجب أن
تكون هناك تفرقة بين ما يتقاضاه أعضاء المجلس غير التنفيذيين إال في أضيق الحدود واستنادا إلى أعمال
ومهام محددة يتم تكليفهم بها أو لجان يشاركون في عضويتها .

-

ال يجب أن يقل عدد مرات انعقاد المجلس عن مرة كل ثالثة أشهر ،ويتم اإلفصاح في التقرير السنوي للشركة
عن هذا العدد وعن أسماء األعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه .ويجب
أن تتم الدعوة لالجتماعات في مواعيد وأماكن ووفقا لترتيبات تسمح لألعضاء بالحضور ،وأن تتوافر كافة
المعلومات الخاصة بأي موضوع سيعرض على المجلس أو قرار سيتم اتخاذه لكافة األعضاء قبل موعد االنعقاد
بوقت كاف ،ما لم يكن ذلك في حاالت خاصة تتطلب عرضا سريعا ،ولكن على أن يحضر االجتماع في هذه
الح الة من لديه القدرة من األعضاء التنفيذيين أو من المديرين في الشركة على شرح الموضوع شرحا وافيا
واإلجابة على أسئلة األعضاء .ويفضل عدم اللجوء إلى اتخاذ القرارات بطريق التمرير إال في الحاالت التي ال
يمكن فيها عقد االجتماع بالوسائل المعتادة ،وعلى أال يتم التصويت في هذه الحالة إال على القرارات الطارئة
وحدها ،وذلك مع مراعاة أن يكون القرار في هذه الحالة باإلجماع .

-

ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين أن يلتقوا بمديري الشركة للتشاور في أي من شؤونها ،سواء بحضور
أعضاء المجلس التنفيذيين أم بدونهم ،على أن يتم التنسيق معهم في تحديد المواعيد وإطالعهم على ما سوف يتم
التشاور بشأنه .
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-

على المجلس مراجعة نظم وإجراءات الشركة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من مالءمتها ومن كفاءتها.
وللمجلس الحصول على كافة المعلومات والتقارير المالية وغير المالية عن أداء الشركة .

-

للمجلس تكوين لجان من أعضائه ومن غيرهم للقيام بمهام محددة ولفترات معينة .ويجب اعتبار هذه اللجان
وسائل مساعدة للمجلس في أداء عمله ال وسيلة لكي يتنصل المجلس من مسئوليته أو ينقلها إلى جهة أخرى .

-

يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا إلجراءات عامة يضعها المجلس ،تتضمن تحديد مهمة
اللجنة ،ومدة عملها ،والصالحيات الممنوحة لها خالل هذه المدة ،وكيفية رقابة المجلس عليها .وعلى اللجنة أن
تخطر المجلس علما بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة .وعلى المجلس أن
يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال الموكولة إليها .

-

يجب أن تشكل فى الشركة لجنة للمراجعة الداخلية من عدد من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تكون
مهمتها مراجعة عمل إدارة الرقابة الداخلية ونظم العمل الداخلية بالشركة.

-

يحبذ أن يشارك أعضاء المجلس غير التنفيذيين في اللجان التى يشكلها المجلس ،وأن يتولى أحدهم رئاستها.
وللجان أن تستعين بمستشارين خارجيين لمساعدتها في أداء مهامها وذلك على نفقة الشركة .ويجب أن يتضمن
القرير السنوي للشركة عرضا مختصرا عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها وما كلفت به وما قامت به من
أعمال ،وأن يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة رؤساء اللجان .

-

يكون لمجلس إدارة الشركة أمين سر يوافق المجلس على تعيينه للقيام بكافة أعمال إدارة سجالت ومحاضر
ودفاتر المجلس ،ويحضر اجتماعات المجلس ما لم يطلب منه الخروج من قاعة االجتماع بالنسبة لموضوع
محدد ،ويكون لألعضاء االتصال به خالل ا لفترات التي تفصل بين اجتماعات المجلس .ويجب أن يقر المجلس
ألمين السر بالصالحيات الواجبة للقيام بعمله .ويحبذ العمل على أن يتجاوز عمل أمين السر المفهوم التقليدي له
في القانون المصري والخاص بحضور الجمعية وتدوين المحضر ،إلى أن يكون رابطة مستمرة بين األعضاء
وبينهم وبين الشركة ومصدرا للمعلومات التي يطلبونها.
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مجلس إدارة الشركة مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر بها على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها وحجمها
والسوق التي تعمل بها ،وتقع عليه مسئولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة ،وكيفية التعامل
معها ،ومستوى المخاطرة التي تتعامل بها الشركة وعرض ذلك كله على المساهمين بشكل واضح .يجب أن يعد
مجلس اإلدارة تقريراً سنويا ً للعرض على المساهمين يشمل بوجه خاص ( فضالً عما تتطلبه القوانين ( ما يلى:
نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها المالى.
النظرة المستقبلية لنشاط الشركة خالل العام القادم .-أنشطة ونتائج أعمال الشركات التابعة إن وجدت.
نبذة عن التغيرات فى الهيكل الرئيسى لرأس مال الشركة .
مدى اإللتزام بمتابعة وتطبيق قواعد حوكمة الشركات.
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مواد القوانين الخاصة بمجلس االدارة
جملس إدارة الشركات املساهمة
( مادة ) 322
كيفية حساب مدة العضوية :
تحسببمدةببلعدوية ب مجدسببإلدةرةببلدوصلو عدوية ف ب لداةم ب دسببإلدوية ب لعد )77دةببادوين ب ادةببادت ب مشدكمببلدوي ب جدسببإلد
ويسرلدويتر ىدأ دت مشدفل دك و دويرةةمجدوية ةجدب ختم دأا

ءدويةرةبلد–دبحسبمدوححب ولد–دإيبإلدتب مشدو ت ب ءد

أاة لدأ لدرةةمجدا ةجدتةنلدية ظ دسإلدويةم وز مجد حس مدوح ب حد ويخس ئ داادويس جدوية يمجدويتبإلدتنبفدسم ب د مبجدةبلعد

وية مج .د

( مادة ) 322
جواز تجديد العضوية لمن انتهت مدته :
مر ب زدترلمببلدا ب مجدا ب دةرةببلدوصلو عدويببهىدو ت ببادةلتببأدرديةببلعدو دةببللدأخ ب ىدردة ب دي ب دمب لدوي ظ ب داةببإلد م ب د
هيب .دد مةتبب دترلمببلدوية ب مجدبةع بببجدتةمببمادرلمببلدتسب ىداةمببأد سببجدوحح ب د وي ب ندويتببإلدتسب ىداةببإلدويتةمببمادح لد

ة عد–دبة دسإلدهي دإا لعدحس مدكمةجدأس د ة ادوية مج .د
( مادة ) 322

الدمرب زدخببفلدستب عدوية ب مجدأادمسب لدإيببإلدا ب دةرةبلدوصلو عدأمببجد ظمكببجدةبباد ظب ئمدوي ب جدأ دأىداةببلدلوئب دأ د

ةؤكادب .
د
د
د
د

( مادة ) 322

صالحيات مجلس االدارة

5

جواز عضوية الشخص االعتباري في مجلس اإلدارة :
مر زدأادم ادوي خلدوالاتب يدا

وًدبةرةلدوصلو عدرداةإلدأادمحللدس دتةمم بأدةةبعفًديبأدسبإلدةرةبلدوصلو عدةباد

وح ببخ لدوينبمةمببمادردتت ب وس دسمببأد سببجدوي ب ندوي ورببمدت وس ب دس ب دأا ب ءدةرةببلدوصلو عد مةتببز دب اليت وزة ب ادويت ب د
مةتزة ب ادب ب د–د بببل ادإخببفلدبةسببئ يمجدوي ببخلدوالاتبب ب يداببادأاة ب لدةةعةببجدس ب دةرةببلدوصلو عدرد م ب ادويةةعببلد
ةسئ الًداادتة دوحاة ل .د
مر زدأادمت بةادوي ظب دوحس سب دية ب جدويب لداةبإلدتةبللدةةعةب دوي بخلدوالاتبب يدسب دةرةبلدوصلو عد سبإلد به د
ويح يجدتتةللدوحف وادبتةللدويةةعةما.د د

د

( مادة ) 322

تحديد الجهة المختصة بتعيين ممثل الشخص االعتبارى فى عضوية مجلس اإلدارة :
تن دوير جدأ دوح خ لدويهمادمت ي ادإلو عدوي خلدوالاتب ىدس وءد اد ب جدةسب ةجدأ د ب جدت فبمجدب يسب دأ د
جدهوادةسئ يمجدةحل لعدأ دت

مس

ةادردو دت فمجدبسمنجدردتةممادةادمةعةأدسإلدةرةبلدإلو عد ب جدويةسب ةمادويتبإلد

دسم دردة دي دمنضدوي ظ دبغم دهي .د د

الدتخ ببلدويح ب ب دويةتنلة ببجدب ين وا ببلدوية ظة ببجدالختمب ب دةةعة ببإلد ب ب جدويننب ب لدويةب ب د وح ببخ لدوالاتب مببجدوية ةببجدس ببإلد

ا

مجدةر يلدإلو عد

ادويةس ةجدويتإلدمس ة ادسم .د د

الدمر زدية خلدوالاتبب ىدأادمغمب دةةعةبأدةبادرةسبجدإيبإلدأخب ىدإالدإهود أىدأادمسبتبللدببأدةةبعفًد خب دنبنب ًدحح ب د

وية لعدويت يمج.د د

اةببإلدأ ببأدمرب زدية ببخلدوالاتب ب ىدسببإلدح يببجد رب لدة ب فديببلىدةةعةببجدأ د م بببأدأادم سببمدا ببأد م ب دسب دح ب د ببه د
ويرةسج.د

د
د

( مادة ) 322
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مدة عضوية ممثل الشخص :
م ببت دتةم ببمادةةع ببلدية ببخلدوالاتبب ب يدسب ب دةرة ببلدوصلو عدية ببلعدا ب ب مجدة ببادمةعة ببأدردس ببخهودر ببللادا ب ب مجدوي ببخلد
والاتب يدس دةرةلدوصلو عد رمدأادمةمادةةعةأدااد لدةلعدتترللدا

متأدا .د د

مر ب زدية ببخلدوالاتب ب يدأادمةببزلدةةعةببأدسب دةرةببلدوصلو عدردسب دأيد كببادرداةببإلدأادمخنب دوي ب جدبببهي دب ت ب مد
ة فإلداةمأدمحللدسمأدةادمخةكأدرد م ةلدويةةعلدويرلملدةلعدسةكأ.د د

( مادة ) 322
تحديد ممثل الشخص االعتبارى فى الجمعية العامة :
الدمرب زدأادم ب مدةةعببلدوي ببخلدوالاتبب ىدبةرةببلدوصلو عداببادهيب دوي ببخلدسببإلدح ب دويرةةمببجدوية ةببجدرد مةببماد

ية خلدوالاتب ىدةةعةجدسإلدويرةةمجدوية ةجدنبن ًديةة ولدويس بنجد0دد تس ىدب أ أدوحح دويةبم جدب .دد د

( مادة ) 322
األعضاء االحتياطيون فى مجلس اإلدارة :
مر زدوادمت ةاد ظ دوي
وحا

جدأ

لدتةممادأا

ءدوحتم نممادبةرةبلدوصلو عدمحةب ادةحبلدةبادمتغمبمدةباد

ءدوحفةم ادل اداه دمنبةأدويةرةل .د

د
د
د
د
د
دد
( مادة ) 322
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قيمة أسهم ضمان العضوية :
ةفدة وا عدح دوية لعد )19دةادوين ادمرمدأادم ادا

دةرةلدوصلو عدة ي ًديةللدةبادأسب دوي ب جدالد

تنببلدكمةت ب دوالسببةمجداببادخةسببجد المدر مببأدأ دوينمةببجدويتب دمحببلل د ظب دوي ب جدأم ةب دو بب .د م رببفدسببإلدتحلمببلدكمةببجد
أس دوي ة ادإيإلدوحسة دويتإلدمر ىدويتة ةلداةم دسبإلدب فبجدويب ولدوية يمبجدردأ دإيبإلدكمةبجدوحسب دوالسبةمجدإاديب د
ت ادأس دوي

جدكلدكملادسإلد ه دويب فج.د د

( مادة ) 323
عدم تأثر أسهم ضمان العضوية بما يط أر من تغيير فى قيمتها :
ةتإلدأ لاادأس د ة ادوية

م جدةنل عداةإلدوي ح دوي و لدب ه دويفئحج در دسخ دال دتتأع دبة دمن أ داةإلد

كمةت د–دبةلدهي دد-د ةادتغمم دن لدةلعدا

مجدةرةلدوصلو عدرد الدمر زد لد إلءدة دأ دويةن يبجدبت ةةت دإهود

زولادكمةت دأ دو خك اداادوينل دويةحلل.د د

( مادة ) 322
اإلفراج عن أسهم ضمان العضوية :
الدمرب زدوصسب وعدابادأسب د بة ادوية ب مجدإالدإهودو ت بادةبلعد يبجدوية ب درد تب دويتفبلملداةبإلدويةم وز مببجد

حس مدوح ب حد ويخس ئ دااد خ دس جدة يمجدك دسم دبأاة يأدرد وب وءدهةتأ.دد د

د
( مادة ) 322
حالة نقص عدد األعضاء عن الحد األدنى :
إهود نلداللدأا

ءدةرةلدوصلو عدبسببمدوي سب عدأ دوالسبتن يجدردابادعفعبجدأا ب ءدردسبفدتفببادورتة اب اد

ويةرة ب دأ دك و وتببأدرد مرببمداةببإلدوحا ب ءدويب ب كمادأ دةببلم دا ب دوي ب جدأ دة وكببمدويحس ب ب ادأادمبة ب دوصلو عدوية ةببجد

ية

اديلا عدويرةةمجدوية ةجديف ةن لد وي ظ دسإلدتةممادخةمديةادو ت ادا

متأدةادوحا

ء.د د

( مادة ) 322
صالحيات مجلس االدارة
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نصاب صحة اجتماعات مجلس اإلدارة ونصاب صحة الق اررات :
الدم ب ادورتة ب لدةرةببلدوصلو عدفببحمح ًدإالدإهودح ب د فببمداببللدأا ب ئأداةببإلدوحكببلدردبة ب دسببم دوي ب ئملد

ب ب ندأالدمن ببلدا ببللدوحا ب ب ءدويح
ويةرةلدبأ ةبمجدوحا ب ءدويح
إيإلدح

ب ب ماداةببإلدعفع ببجدأ دوية ببللدوي ببهىدم ببت نأدوي ظ ب دأم ةب ب دأ بب ب درد تفببل دكب ب و واد

ب مادةب ديب دم بت ندوي ظب دأ ةبمبجدخ فبج.د مربمداةبإلدأا ب ءدويةرةبلد ةبادمبلا اد

درةس تأدويةح سظجداةإلدس مجدويبم اد ويةةة ة ادويتإلدمةةة

ردةتإلد ادس مجدبنبمةت دأ دم ب

دإيإلدهي د ئملدويةرةل.د د

داادن ملدة ب ت دسبإلدأاةب لدويةرةبلد

( مادة ) 322
تعيين رئيس لمجلس اإلدارة :
مةببمادةرةببلدوصلو عدةببادبببمادأا ب ئأد ئمس ب ًدرد ة ب دمر ب زديببأدأادمةببماد ئب ب ًدية ب ئملدمحببلدةحببلدوي ب ئملدح ب لد

م بببأدرد م ب ادويتةمببمادسببإلدة فببمد ئببملدةرةببلدأ د ئببمدويب ئملديةببلعدالدتترب زدةببلعدا ب متأدبب يةرةلد0د مرب زد

ترلملدويتةممادسإلدتة دوية فمد–د ة دمر زديةةرةلدأادم حإلدأم ة داادة فبأدسإلدأىد كا.د
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