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  بيان إعالمي 

 

 :تحقيقا" لمزيد من الحماية لحقوق صغار المساهمين 

 

   الرقابة المالية تٌعدل في قواعد قيد وشطب األوراق المالية

 

د. عمران: مجلس اإلدارة يوافق على اجراء تعديل في قواعد القيد لألوراق المالية يهدف للمزيد من اإلصالحات لحماية حقوق   

 ن األقلية من المساهمي

 

ل"ممارسة أنشطة األعمال "   رار مجلس اإلدارة يستهدف إستمرار التقدم في ترتيب مركز مصر بالتقرير القادمد. عمران: ق

  الصادر عن البنك الدولى 

 

رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه األخير على اجراء تعديل في   –كشف الدكتور محمد عمران 

 .وراق المالية بالبورصة المصرية بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق األقلية من المساهمين قواعد قيد وشطب األ

 

وقال رئيس الهيئة ان التعديل يهدف إلجراء مزيد من اإلصالحات ستنعكس باإليجاب على تحسين ترتيب مركز مصر في مؤشر  

  ( Doing Business Report )الدولى  جموعة البنكبتقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن م حماية صغار المساهمين 

وذلك بإضافة مادة جديدة تتضمن وجوب قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير 

لى مجلس  من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم إذا كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض ع 

اإلدارة إلقرارها ، باإلفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع  

 .الشركة، فضال عن عدم االشتراك في التصويت إذا كان األمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة

 

زيادة نطاق اإلفصاح والشفافية وزيادة كفاءة اإلطار التنظيمي لحكومة الشركات  كما أضاف د. عمران ان قرار المجلس يستهدف 

( من قواعد القيد والشطب التي تنص على البيانات التي يجب أن 40، بإضافة بند جديد إلى المادة )  وحماية صغار حملة األسهم

العمليات التي - وفقا للبند الجديد -بحيث يتضمن التقرير يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة والٌمعَد للعرض على الجمعية العامة للشركة، 

يكون فيها ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة  

لتي تتعلق بوجود والمجموعات المرتبطة بهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة ، وكذلك كافة المعلومات والبيانات الجوهرية ا

  .حالة تعارض المصالح المذكورة

 

  Doung Business Report "والجدير باإلشارة أن نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولى " ممارسة أنشطة األعمال

صغار   من احراز تقدم ملحوظ فى مؤشر " حماية حقوق -وللعام الرابع على التوالي  -قد اسفر عن تمكن مصر  2020لعام 

وهو اعلى تصنيف تحصل   - دولة  190من اجمالى  – 57واحتاللها للمركز  مركز في الترتيب لهذا العام 15المساهمين “بقفزها 

نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف   -عليه مصر بين كافة المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولى 

 . همين تعزيز حماية حقوق صغار المسا

 

كما انفردت مصر بالصدارة بين دول اقليم الشرق األوسط وشمال افريقيا فى اربع مؤشرات فرعية هامة ، حيث حصلت مصر  

  3.2على العالمة النهائية في المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم اقليم الشرق األوسط وشمال افريقيا 

عالمات فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم اقليم الشرق   7ات من اجمالي عالم 6كما حققت مصر  فقط،

عالمات في المؤشر الفرعي لـ " نطاق شفافية   7عالمات من اجمالي  6.باإلضافة لحصول مصر على  3.6األوسط وشمال افريقيا 

عالمات فى  10عالمات من اصل  8، وحصول مصر على  3.5 ريقياالشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق األوسط وشمال اف 

كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة   6.4المؤشر الفرعى " نطاق اإلفصاح "بينما جاء تقييم اقليم الشرق اإلوسط وشمال افريقيا

 . ةالمالي


