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 تقرير الحوكمة

ي 
 
 0202ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية ف

كة : بيانات عن الشر
ً
 أوال

كة:  كة العز  اسم الشر  م(اإلسكندرية )ش.م.  –الدخيلة للصلب  شر

كة:   غرض الشر

  .إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله ونوعياته 

 الالزمة لصناعة الحديد والصلب.  إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج 

  اء وبيع وتسويق واإلتجار   شر
خامات ومنتجات الحديد والصلب والسلع الوسيطة  ف 

 ومستلزمات اإلنتاج الالزمة لصناعة الحديد والصلب فيما يتعلق بإنتاج المصنع. 

  ية التكنولوجية والفنية واإلدار  بالنواح  المتعلقة  واالستشاراتالقيام بكافة الخدمات

 والمالية الخاصة بصناعة الحديد والصلب. 

  .القيام بكافة األنشطة المكملة أو المتممة أو المرتبطة بما سبق 

ك  كة أن تكون لها مصلحة أو تشتر كات  بأيويجوز للشر وجه من الوجوه مع الهيئات والشر

  
  التر

ا
ضها ف  مرص شبيهة أو مكملة ألعمالها أو التر قد تعاونها عىل تحقيق غر  تزاول أعمال

ي  ها أو تلحقها  كات السالفة أو تشتر أو ف  الخارج، كما يجوز لها أن تندمج ف  الهيئات والشر

 .الحرةبها وذلك بموافقة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق 

كة:   سنة  05 المدة المحددة للشر
تاريــــخ القيد 

 بالبورصة: 
31/33/3993 

القانون الخاضع له 

كة:   الشر

، 3993لسنة  31م قالقانون ر 

نون االستثمار رقم المعدل بقا

والمستبدل ، 3999لسنة  015

 3999لسنة  9بالقانون رقم 

لسنة  90المعدل بالقانون 

0539. 

القيمة االسمية 

 للسهم: 
  مرصيجنيه  355

 خر رأس مالآ

 مرخص به: 
 مليار جنيه مرصي  3 

خر رأس مال آ

 مصدر: 
 جنيه مرصي 3590350515955   

   جنيه  3590350515955 مدفوع: أس مال خر ر آ
رقم وتاريــــخ القيد 

 بالسجل التجارى: 

  بتاري    خ 353939

39/0/0505 

 عالقات المستثمرين: 

 دمحم ابراهيم زعفان  اسم مسئول االتصال: 

 جمهورية مرص العربية  –االسكندرية  –العجىم البيطاش  عنوان المركز الرئيىس: 

كة بالقاهرة:  ة.  –المهندسي    – 03الدور  –برج النهضة  –شارع عراب    03 فرع الشر  الجت  

 (50) 11301193  الفاكس:      (50) 11333105 التليفون: 

 : ون   http://www.ezzsteel.com الموقع االلكبر

 :
 
ون يد االلكبر  mzaafan@ezzsteel.com.eg البر

http://www.ezzsteel.com/
mailto:mzaafan@ezzsteel.com.eg
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: الجمعية العامة
ً
 للمساهمي    ثانيا

 كة كة  تنعقد الجمعية العامة للشر   يوجد بها المركز الرئيس  للشر
  مدينة اإلسكندرية التر

 
و مدينة أف

  حضور الجمعية العامة .القاهرة
 
كة بأحكامكما  .ولكل مساهم الحق ف م الشر األساس   النظام تلتر 

كات رقم  ومتطلبات الجهات الرقابية القواعد واإلجراءات الصادرة عن و  3993لسنة  309قانون الشر

  .انعقاد الجمعية العامة وإدارة اجتماعاتها والتصديق عليها بدعوة واجراءاتفيما يختص 

 

    وفيما يىل  بيان هيكل المساهمي   
 
 :13/30/0505ونسبة المساهمي   ف

 

 كة ونسبة المسا   قائمة مساهىم  الشر
 
 13/30/0505همة ف

 النسبة % عدد االسهم  المساهم

كة حديد ع    ز  60526 305,225222 شر

 ,53, 555,1,,35 بن ك االستثم   ار القوم  

 ,57, 353075,60 البنك االهىل المرصى 

 0517 ,0.10,, صندوق التأمي   االجتماع  بالقطاع الحكوم  ى 

ول   ,150 60253,2 الهيئة المرصية العامة للبتر

كة مرص للتأمي     0501 0705017 شر

 0501 ,0105,6 بنك مرص 

 0501 0105057 صندوق التأمي   للعاملي   بقطاع االعمال العام والخاص 

وعات الصناعية والتعدينية   3503 0705162 الهيئة العامة لتنفيذ المشر

كة مرص لتأمينات الحياة   3506 00,56,0 شر

 05,3 51,56,2 اخرون 

 % 322 355,305217 مجماىال 

 

  كة و  ،مليار جنيه )أربعة مليار جنيه مرصى( 3تم زيادة رأس المال المرخص به إىل رأس مال الشر

جنيه )مليار وتسعمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وثالثة ألف  3 903 051 955إىل المصدر 

 عىل عدد 
ً
مليون وخمسمائة واثت   سهم )تسعة عشر  39 030 519وسبعمائة جنيه مرصى( موزعا

جنيه مرصى )مائة جنيه مرصى( وجميعها  355عشر ألف وسبعة وثالثون سهم ( قيمة كل سهم 

  السجل التجاري بتاري    خ أسهم عادية أسمية
 
 .39/0/0505، وتم التأشت  بذلك ف

 

: مجلس اإلدارة
ً
 ثالثا

  كة مجلس إدارة مؤلف من  خمسة عشر يتوىل إدارة الشر
ً
 31مجلس اإلدارة من  يتكون؛ حيث عضوا

 غت  تنفيذي و
ً
 .عضو تنفيذي 0عضوا
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     كة  تم تعي   اجتماع الجمعية العامة للشر
 
 31بتاري    خ المنعقد المجلس الحاىل  من قبل المساهمي   ف

 سنوات.  لمدة ثالث 0539ابريل 

 شكيل مجلس الإدارةت

كة من   ضمن التشكيل الحاىي لمجلس اإلدارة: عضو تنفيذى. ويت 0عضو غب  تنفيذى وعدد  31يتكون مجلس إدارة الشر

كة حديد عز -  السيد المهندس/ فاروق زىك إبراهيم      رئيس مجلس اإلدارة  عن شر
ا
 ممثال

تيب األبجدى  للتر
ً
  السادة أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

 
 13/30/0505ف

 مجهة التمثيل الصفة االسم

كة حديـد عـز غب  تنفيذي  احمد نبيل احمد دمحم/ م  شر

ف عبد المنعم أحمد محمودأ   المرصيالهىل  البنك غب  تنفيذي / أشر

وعات الصناعية والتعدينية غب  تنفيذي إمام دمحم السعيد حسـنم/   الجهاز التنفيذى للمشر

كة حديـد عـز غب  تنفيذي م/ مجميل فـؤاد إسكنـدر  شر

 غب  تنفيذي / خالد دمحم عثمان عبد الرحيمأ 
ول الهيئة المرصية العامة   للببر

  حد((ىل)بمومجب تفويض من الهيئة عن كل امجتماع ع

كة حديد عـز غب  تنفيذي أ/ ساهر ابراهيم الفـار  شر

 غب  تنفيذي أ / عادل فتوح حبيب حمـاد

كـة مرص للتأميـن  شر

 من تاريــــخ 
ً
يتم حضور ممثل بمومجب  0202أغسطس لعام  30)اعتبارا

ي عن كل أمجتماع عىلي حد((  تفويض كتانر

كة حديـد عـز غب  تنفيذي ايز عىل زين العابدين صالحم/ ف  شر

 بنك اإلستثمار القومي  غب  تنفيذي دمحم احمد سيد احمدأ/ 

ي غانم  الهيئة القومية للتأمي   االمجتماعي  غب  تنفيذي أ/ محسن الطنطاوي القصبر

كة حديـد عـز تنفيذي أ/ دمحم باهـر عبد الحميد محـرز  ف عىلي  – شر
كة قطاعات المشر  العمال بالشر

كة حديد عـز تنفيذي أ/ دمحم رائد محمود  الببالوى  العضو المنتدب -شر

كة حديـد عـز غب  تنفيذي أ/ ممدوح فخر الدين حسي   الروبـى  شر

 بنك اإلستثمار القومي  غب  تنفيذي أ/ ممدوح هاشم عبد الواحد ريحـان 
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 دور مجلس اإلدارة ومسئولياته 1-3

كة األساس للجمعية لمجلس اإلدار  كة فيما عدا ما أحتفظ به رصاحة نظام الشر ة أوسع سلطة إلدارة الشر

اتيجية الكفيلة بتحقيق بتحديد  مجلس اإلدارةيقوم ؛ حيث العامة األهداف الرئيسية والخطط اإلستر

كةرؤية  كة األجل ووضع السياسات العامة ومتوسطة عتماد الخطط طويلةاو  ،ورسالتها  الشر ما ك .للشر

كة وسلطات االعتماد بها من أجل التأكد بالمجلس يقوم  ممارسة أعماله من خالل القواني   ولوائح الشر

كة بالمهام الموكلة إليها ضمن الخطط والسياسات الموضوعة،   بما يضمنمن قيام اإلدارة التنفيذية للشر

كة، وتحديد مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية، والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخ لية وإدارة مخاطر الشر

األسلوب األمثل لتطبيق الحوكمة، واعتماد السياسات والمعايت  المهنية الواجب إتباعها من قبل 

كة ومساهميها ومسئوليتها  يضمن تحقيقالعاملي   بما ينعكس عىل أدائهم وترصفاتهم، وبما  صالح الشر

 :التاليةالمهام والمسئوليات دارة باإلضافة إىل ما سبق، يتوىل مجلس اإل  .المجتمعية
 

 

  كة. إقرار اللوائح والسياسات والنظم  الداخلية للشر

  يقو  
واعتماد جداول ، م بتفويضها ألحد أعضاءه أو لجانهتحديد المسئوليات والصالحيات التر

كة.   السلطات بالشر

 ف عىل قطاعات األعمالالختيار العضو المنتدب وعضو ا كل  اهاضما يتقوتحديد  ،مجلس المشر

 .ت ومزاياآمن مكافمنهما 

 كة ومتابعة تنفيذها، واعتماد الموازنات اا عتماد القوائم المالية والتقارير الرسمية لتقديرية للشر

كة.   للشر

 تعمل عىل تأمي   تدفق المعلومات  
السيطرة عىل دقة و  ،وضع اإلجراءات واألدوات واآلليات التر

اف العام عىل عمو  وسالمة البيانات، لية اإلفصاح عن البيانات وقنوات االتصال، وضمان اإلشر

كة، وكذلك ضمان   أنشطةاستقاللية تحقيق نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشر

كة.  ام بالشر  المراجعة الداخلية وااللتر 

  حية إعتماد القرارات والترصفات المالية والبنكية والعقود والقرارات اإلدارية فيما يزيد عن صال

 العضو المنتدب. 

  .ة والكفاءة  تعيي   أمي   ش لمجلس اإلدارة من ذوي الخت 
 

 رئيس مجلس اإلدارةمسئوليات  1-0

 يتوىل رئيس مجلس اإلدارة المهام والمسئوليات التالية: 
 

  . كة أمام القضاء والغت   تمثيل الشر

  مجلس اإلدارة.  جدول االعمال، ورئاسة جلسات وتحديد توجيه الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة 

  .للقانون 
ً
 دعوة الجمعية العامة العادية وغت  العادية لالنعقاد طبقا

  .   الوقت المناسب ألعضاء المجلس والمساهمي  
 
 التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة ف

  إىل التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم عىل أساس سليم 
ً
مع  ،دراية شاملة بالموضوعاتواستنادا

و    الوقت المناسب. رص 
 
 رة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات ف
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 التقارير والتوصيات من كافة اللجان  
وعرضها عىل المجلس بصفة دورية التخاذ الالزم  ،تلقر

 بشأنها. 

 كة  وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.  ،التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشر

  كةالتأكد ام المجلس بإنجاز مهامه بما يحقق أفضل مصلحة للشر ورة تجنب  ،من التر  مع رص 

 تعارض المصالح. 

 
 عضو مجلس اإلدارة المنتدبمسئوليات  1-1

 يتوىل عضو مجلس اإلدارة المنتدب المهام والمسئوليات التالية: 

 كة وخطتها السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس اإلدا اتيجية الشر  رة. تنفيذ إستر

  لجدول السلطات المعتمد من مجلس إدارة 
ً
كة وفقا اف عىل كافة األعمال التنفيذية بالشر اإلشر

كة.   الشر

  جميع  
 
اف عىل ست  العمل ف كة وترصيف أمورها اليومية، واإلشر رئاسة العمل التنفيذي بالشر

كة ومتابعة  ، واتخاذ ما يراه يةالتشغيلية واالستثمارية والمال جميع األنشطةأداء إدارات وأقسام الشر

 من قرارات النتظام العمل وتحقيق األهداف. 

  .االجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة بالتشاور مع رئيس المجلس  
 
  تطرح ف

اح الموضوعات التر  اقتر

  .كة والمعتمدة من مجلس اإلدارة  العمل عىل تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشر

   
 
كةالمشاركة الفعالة ف اح نظم اإلثابة والتحفت    ،بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشر

واقتر

  يعتمدها المجلس لضمان 
العاملي   وتعظيم قيمة وانتماء والء تعزيز وآليات تتابع السلطة التر

كة.   الشر

 للوائح العمل المعمول بها وقرارات 
ً
كة وفقا  تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملي   بالشر

 مجلس اإلدارة. 

 
ف عىل قطاعات العمالمسئوليات  1-0  عضو مجلس اإلدارة المشر

ف عىل قطاعات األعمال المهام والمسئوليات التالية:   يتوىل عضو مجلس اإلدارة المشر

 مقدمتها القطاعات المالية والتمويلية  
 
كة، وف اف عىل قطاعات األعمال بالشر ونظم  اإلشر

ية ها من قطاعات األعمال المعلومات والموارد البشر  لما يتضمنه  ،وغت 
ً
 جداولوذلك وفقا

 من مجلس اإلدارة.  المعتمدةالسلطات 

 اف كة ومتابعة تنفيذها  عىل اإلشر اف عىل االموازنات التقديرية للشر عداد التقارير ، وكذلك اإلشر

كة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير  حوكمة  الدورية المالية وغت  المالية عن نتائج أعمال الشر

كات   .الشر
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 أمي   ش مجلس اإلدارة  ,-1

كة إدارة مستقلة أسها و اإلدارة،  تتبع مجلس مجلس اإلدارة ألمانة ش  يتضمن الهيكل التنظيىم  للشر  يتر

المسئوليات أمي   ش مجلس اإلدارة المهام و  ويتوىل .عمر دمحم البدوي  ىه بدرجة مدير أولالدكتور/ 

 :التالية

   اإلعداد والتحضت  
 
وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان، ومعاونة رئيس المجلس ف

والتفاصيل الخاصة بهذه  المعلوماتالبيانات و إعداد جدول أعمال االجتماعات، وتحضت  

  .وإرسالها إىل األعضاء قبل االجتماع بوقت كاف   ،الموضوعات

  اإلعداد والتحضت  الجتماعات الجمعية  
 
العامة للمساهمي   وإدارة معاونة رئيس المجلس ف

 لوجستياتها. 

 وكذلك إعداد تقارير  ،وإبالغ اإلدارات المعنية بها  ،متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة

 متابعة لما تم بشأنها. 

  حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من

  الوقت المناسب. حصول المجلس عىل المعلومات اله
 
 امة ف

  .التنسيق مع لجان المجلس بما يكفل االتصال الفعال بي   تلك اللجان ومجلس اإلدارة 

 

 سب  امجتماعات مجلس اإلدارة 1-6

 عىل  يعقد مجلس اإلدارة جلساته كلما دعت المصلحة إىل انعقاده بناء عىل دعوة الرئيس أو بناء

 .طلب ثلث أعضاء مجلس اإلدارة

  قل خالل السنة المالية الواحدةاألاإلدارة أرب  ع مرات عىل يجتمع مجلس،   
وال يجوز أن تنقض 

 .أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس

  مدينة معينة خارج مرص إذا توافرت لدى  
 
كة ف يجوز عقد اجتماعات استثنائية لمجلس إدارة الشر

كة ظروف خاصة تبيح هذا االستثناء.   الشر

  تصدر قرارات مجلس اإلدار 
ً
ين شخصيا فإذا  ،أو عن طريق اإلنابة ة بأغلبية أصوات األعضاء الحارص 

ط موافقة  .منه الرئيس الذيجح الجانب تساوت األصوات ر   ين 90ويشتر % من األعضاء الحارص 

 
ً
  باإلنابة بالنسبة للقرارات  أو  شخصيا

ح زيادة أو تخفيض رأس المال التر وإطالة أو تقصت  مدة  ،تقتر

كة كة أخرى وتغيت  نسبة الخسارة وإدماج ال ،الشر كة مع شر   شر
كة إجباري التر تب عليها حل الشر  يتر

ً
 ا

  واستعمال االحتياطيات 
 
 غت  األغراض المخصصة لها.  ف
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  هذا اإلطار، ف
 
كة عددعقد مجلس قد وف وفيما يىل  جدول  .0505خالل عام ات اجتماع 9 إدارة الشر

 :0505المنعقدة خالل عام  االجتماعات السادة أعضاء المجلسمتابعة حضور 

 
 

 مجهة التمثيل سم العضوا مسلسل
 الحضور

 بالصالة

 تفويض

أحد  

أعضاء 

 المجلس

إمجماىي عدد 

 االمجتماعات

كة حدي د ع  ز المهندس/ فاروق زىك إبراهيم دمحم 3  5     -  9 شر

0 
األس         تاذ/ دمحم رائ         د محم         ود نورال         دين 

 الببالوي
كة حدي د ع  ز   5     -  9 شر

كة حدي د ع  ز األستاذ/ ساهر إبراهيم الف ار 1   5     -   9 شر

3 

كة حدي د ع  ز األستاذ/ بول فيليب شكيبان   3    -  3 شر

كة حديد عز  األستاذ/ هالة عبد العزيز بسيوب    6 1 - شر

كة  أحمد دمحم المهندس/ أحمد نبيل   0 - 0 حديد عز شر

0 
األس       تاذ/ مم       دوح فخ       ر ال       دين حس       ي   

 الروب   
كة حدي د ع  ز   5     -  9 شر

1 
دمحم األس        تاذ/ دمحم باه         ر عب        د الحمي        د 

 مح رز 
كة حدي د ع  ز   5         9 شر

كة حدي د ع  ز المهندس/ جميل ف ؤاد إسكن در 9   5     9 شر

كة حدي د ع  ز المهندس/ فايز عىل زين العابدين 9   5      9       شر

9 
  ,     -  9 قوم  بنك االستثمار ال األستاذ/ السيد محم د إم ام دي اب

 3 - 3 بنك اإلستثمار القوم  األستاذ/ دمحم أحمد سيد أحمد 

  5     -   9 القوم   االستثمار بنك   ريحـان دحعبد الوام شممدوح هااألستاذ/  35

33 
ف عبد الاألستاذ/  كة األهىل  كابيتال القابض ة أحمد محمودنعم مأشر

 ,     -   9 شر

ف عبد الاألستاذ/   3  3 البنك األهىل المرصى  أحمد محمودنعم مأشر

 المهندس/ إمام دمحم السعيد حس  ن 30
 تنفيذل الهيئة العامة

وعات الصناعية ا لمشر
 والتعدينية

9  -     5 

31 
ك ة مرص للتأمي  ن األستاذ / عادل فتوح حبيب حم اد   6     -  1 شر

كة مرص للتأمي     عن كل جلسةبموجب تفويض كتاب    1 -  1 شر

ي غانماألستاذ/  33  محسن الطنطاوي القصبر
الهيئة القومية للتأمي   

 االجتماع  
9  - 5  

30 
يحرص  ممثل الهيئة بموجب تفويض 

 عن كل جلسة عىل حده
ول   5     -   9 الهيئة المرصية العامة للبتر
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: لجان مجلس االدارة 
ً
 رابعا

كة إدارة أمورها بناءا    .عىل التكليف الصادر له من الجمعية العامةيباشر مجلس إدارة الشر
ً
نظام لل ووفقا

كةاألساس  ل لمجلس اإلدارة أن يؤلف من بي   أعضاؤه لجنة أو أكتر يمنحها بعض اختصاصاته أو فإن  لشر

كة وتنفيذ قرارات المجلسيعهد إليها بمراقبة ست  الع  .مل بالشر

 لقواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة ال
ً
تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب  ، فقد مرصيةوطبقا

لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة الواردة  اختصاصاتتتوىل لجنة المراجعة ؛ حيث قرار مجلس إدارة

كات الصادر عن مركز المديرين  المرصيبالدليل   .المالية للرقابةبالهيئة العامة  المرصيلحوكمة الشر

 

 تشكيل لجنة المرامجعة 0-3

 ةتتكون لجنة ا  للجنة، وعضوين من ذوي الخت 
ً
،  لمراجعة من عضو مجلس إدارة غت  تنفيذي رئيسا

 :  كما يىل 
 

 الصفة االسم

 الروب    
  األستاذ/ ممدوح فخر الدين حسي  

ً
  ىعضو مجلس إدارة غت  تنفيذ -رئيسا

ة  الدكتور/ السيد طالل توفيق    من ذوي الخت 
ً
 عضوا

  األستاذ/ أحمد موس السيد    
ً
ة عضوا  من ذوي الخت 

 

 اختصاصات لجنة المرامجعة 0-0

كة .3 ام بتطبيقها ،فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشر  .ومدى االلتر 

ات الناتجة عن تطبيق معايت  محاسبية جديدة.  ،دراسة السياسات المحاسبية المتبعة .0   والتغت 

ودراسة تقارير  ،ونتائجها  ،طها وخط ،وإجراءاتها  ،فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية .1

 .المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها

  إعداد ومراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة  .3
 
  تتبع ف

فحص اإلجراءات التر

 .والموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية ،والمجمعة

وع القو  .0  إلرسالها إىل مراقت    ؛ائم المالية المبدئية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارةفحص مشر
ً
تمهيدا

 .الحسابات

 مراقت   الحسابات .1
اح تعيي  

  األمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم ،وتحديد أتعابهم ،اقتر
 
 ،والنظر ف

 .وبما ال يخالف احكام القانون

  شأن اإل  .9
 
كةذن بتكليف مراقت   الحسابإبداء الرأي ف بخالف مراجعة  - ات بأداء خدمات لصالح الشر

 شأن األتعاب المقدرة - القوائم المالية
 
 وبما ال يخل بمقتضيات استقاللهم.  ،وف

ومناقشته فيما ورد به من مالحظات  ،دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية .9

  شأنها  ،وتحفظات
 
   ،ومتابعة ما تم ف

 
كة والعمل عىل حل الخالفات ف  وجهات النظر بي   ادارة الشر

 .ومراقب الحسابات
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اء المتخصصي   غت  المرتبطي   عن طبيعة  .9 التأكد من رفع تقرير لمجلس اإلدارة من أحد الخت 

ارها    تم إبرامها مع األطراف ذات العالقة وعن مدى إخاللها أو إرص 
العمليات والصفقات التر

كة   ا. و المساهمي   فيهأبمصالح الشر

كة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة الماليةاستجابة إ التحقق من .35   .دارة الشر

 واعتماد أتعابهم عن األعمال اإلضافية.  ،مراقت   الحساباتاستيفاء متطلبات السادة  .33

التخاذ الالزم  ؛للعرض عىل مجلس اإلدارة ؛وتوصياتها  اللجنة إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمال .30

 بشأنه. 

كةالتقي .31 وصياغة األدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة  ،يم الدوري لنظام الحوكمة بالشر

كة.   بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشر

كة وتقرير مجلس اإلدارة .33   ،مراجعة التقرير السنوي للشر
ً
ها  وتحديدا فيما يتعلق ببنود اإلفصاح وغت 

كات.   من البنود ذات الصلة بحوكمة الشر

 ب  امجتماعات لجنة المرامجعةس 0-1

 خالل عام  33عقدت اللجنة عدد وقد  .تعقد لجنة المراجعة اجتماعها بصفة دورية 
ً
اجتماعا

0505.  

  :وفيما يىل  جدول متابعة حضور السادة أعضاء اللجنة 
 

 عدد مرات الحضور االسم

 الروب    
 33 األستاذ/ ممدوح فخر الدين حسي  

 33 الدكتور/ السيد طالل توفيق  

 33 األستاذ/ أحمد موس السيد    

 

: البيئة الرقابية
ً
 خامسا

 

 نظام الرقابة الداخلية 3-,

كة نظام فعال للرقابة الداخلية يتضمن مجموعة من السياسات واإلجراءات واألدلة واللوائح  يوجد بالشر

كة   أعدت بواسطة اإلدارات المعنية بالشر
:  إىل وتهدف ،واعتمدت من مجلس اإلدارة ،التر  ما يىل 

 كة مع مراعاة الفصل التام بي    ،تحديد واضح الختصاصات ومسئوليات كافة العاملي   بالشر

 االختصاصات والمسئوليات المتعارضة. 

  كة أو ل توفرها التأكد من و  ،المعلوماتالبيانات و ضمان دقة وجودة  التوقيت  لغت  للشر
 
ف

 المناسب. 

  كة المادية من تعرض لها، وتوثيق وتسجيل تلك األصول المكن لما المخاطرحماية أصول الشر

كة.   بسجالت الشر

 كة  وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف  ،زيادة الكفاءة اإلنتاجية للشر
ً
 الجودةألعىل مستويات  وفقا

 .الممكنة



   )ش.م.م(اإلسكنـدريـــة  –شـــركة العـــز الدخيــلـة للصلب 
AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY- ALEXANDRIA (S.A.E) 

 

- 11 - 

  عىل الوجه األمثلتنفيذها من التأكد و  تعليمات وإجراءات العمل،ضمان دقة تنفيذ . 

 ام الدقيق ضمان تطبيق قواعد حوكمة ا كات، وذلك عن طريق االلتر  قواعد اجراءات و  بكافةلشر

 الحوكمة. 
 

للتأكد من كفاية  ؛وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل دوري بتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق

 لإجراءات الرقابة وفاعلية وكفاءة
ً
  تتوىل تقديم و ىل لجنة المراجعة فع تقاريرها إر ، وذلك تمهيدا

التر

 ىل مجلس اإلدارة. إ ،إن وجدت ،نظام الرقابة الداخلية توصياتها بشأن تحسي   
 

 

 

 إدارة المرامجعة الداخلية  0-,

كة من خالل إتباع أسلوب منهج   منظم    تحقيق أهداف الشر
 
 بأهمية دور المراجعة الداخلية ف

ً
إيمانا

د تم إنشاء إدارة مستقلة لتقييم وتحسي   فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، فق

كة   ،للمراجعة الداخلية بالشر
ً
 ووظيفيا

ً
 ل تتبع فنيا

ً
بهدف توفت   ؛لعضو المنتدبللجنة المراجعة وإداريا

اإلدارة التنفيذية بكافة المعلومات لجنة المراجعة و وإمداد  ،الرقابة المطبقة نظمالمعلومات الكافية عن 

كة ألنشطتها وتحق  يقها ألهدافها الرئيسية. الخاصة بمدى أداء الشر

 

 دور إدارة المرامجعة الداخلية )أ( 

  .فحص وتقييم كفاية وفعالية أنظمة الرقابة والضبط الداخىل  بشكل موضوع  ومستقل 

  .الحفاظ عىل جودة وتطوير عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية 

  بكفاءة وفعالية. دقة تحديد المخاطر، وإدارتها التأكد من 

 المعلومات المالية والتشغيلية.  التأكد من دقة 

 واستخدامها بكفاءة، مع توفت  الحماية الكافية  ،التأكد من الحصول عىل الموارد بطريقة اقتصادية

 لها. 

 والتحقق من وجود تلك األصول.  ،مراجعة وسائل الحفاظ عىل األصول 

 عىل النحو ليات العمتنفيذ ن تتوافق مع األهداف، وأ نتاجهاللتأكد من أن  ؛مراجعة العمليات  
يأبر

 خطط لها. الم

  .ام بالسياسات واإلجراءات والمعايت  والنظم المعتمدة والقواني   واللوائح  
 التأكد من االلتر

  .العمل عىل منع واكتشاف عمليات الغش والتالعب 

  .ونية  مراجعة وتقييم نظم المعلومات واألنظمة اإللكتر

  كةالتحقق من ام الشر كات.  بقواعد ومعايت  حوكمة التر   الشر

  تقديم االستشارات  
 لإلدارة العليا واإلدارات المختلفة. والدعم الفت 

 

 

 نطاق عمل إدارة المرامجعة الداخلية )ب( 

كة، وكذا القيام  ،مراجعة كافة أوجه النشاط والعمليات كافة أعمال بوجميع اإلدارات واألقسام بالشر

وذلك باستقاللية تامة  ،أو األفراد أو الممتلكاتسواء كانت تتعلق بالسجالت  ،الفحص الالزمة للمراجعة

 .عن األعمال التنفيذية
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 تنفيذ مهام إدارة المرامجعة الداخلية )ج( 

كة تتكون من عدد مناسب من المراجعي   المؤهلي   و  ،يتوىل مهام المراجعة الداخلية إدارة دائمة بالشر

 .
ً
 وعمليا

ً
 علميا

 

 لية المسئول عن إدارة المرامجعة الداخ )د(

مدير المراجعة مهام  (عضو جمعية المحاسبي   والمراجعي   المرصية)يتوىل السيد/ أيمن نارص بدر 

كة الداخلية  .بالشر

  دورية التقارير)ـه( 

تتضمن مالحظات المراجعة والتوصيات والحلول  ،بنتائج عمليات المراجعةدورية يتم إعداد تقارير 

حة   المالحظات واتخاذ  ؛اإلدارة التنفيذيةوترسل للجهات محل المراجعة و  ،المقتر
 
للعمل عىل تالف

اإلجراءات التصحيحية الالزمة. كما يتم إعداد تقارير دورية رب  ع سنوية للعرض عىل لجنة المراجعة 

ة.   بنتائج عمليات المراجعة الداخلية خالل الفتر

 

 إدارة المخاطر 1-,

كة مسئولية  يتفق مع طبيعة وحجم نشاط النحو الذي المخاطر عىل  إدارةيتوىل مجلس إدارة الشر

كة  لوتتوىل إدارة المراجعة  .الشر
ً
 إىل لجنة المراجعة، وإداريا

ً
 ووظيفيا

ً
التنسيق  لعضو المنتدبالتابعة فنيا

تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن و المخاطر وتقييم بي   اإلدارات التنفيذية فيما يتعلق بتحليل 

كة قبوله من حجم المخاطر الم  للشر
ً
كة اعتمادا   قد تواجه الشر

ها ومدى إمكانية ختلفة التر عىل تأثت 

احتحققها وكذا  كة لهذا الحد  ؛إجراءات الرقابة وأساليب إدارة المخاطر  اقتر للتأكد من عدم تجاوز الشر

 من المخاطر. 
 

 

 

 

ام 0-,  إدارة االلبر 

المهام والمسئوليات المتعلقة  تتوىل المراجعة الداخلية إلدارة تم إنشاء وحدة تنظيمية مستقلة تابعة

ام، وذلك من خالل  ام بالقواني   والنظم والتعليمات الرقابية بإدارة االلتر   
كة بااللتر متابعة كافة إدارات الشر

 الصادرة عن الجهات المختلفة وذلك من خالل المهام والمسئوليات التالية: 

 ك ام كافة العاملي   بالشر  
ة بالقواني   الملزمة والضوابط والتعليمات المتابعة الدائمة والتأكد من التر

  ذلك نظم وسياسات الحوكمة.  ،الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة
 
 بما ف

  ام كافة العاملي   باللوائح والسياسات والمواثيق الداخليةالتأكد من  
  ذلك  ،متابعة مدى التر

 
بما ف

 .  
 ميثاق األخالق والسلوك المهت 

 كةالتأكد من عدم وجود ممارسا وعة أو غت  أخالقية بالشر والقيام بالتعاون مع اإلدارة  ،ت غت  مشر

  أية بالغات عن ممارسات لالقانونية 
 
وعرض  ،و مخالفات بشكل موضوع  وشيألتحقيق ف

.  نتائج التحقيق  عىل لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها، مع ضمان حماية المبلغي  
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 إدارة الحوكمة ,-,

كة توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة، ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها  مةالحوكإدارة  تتوىل وذلك من  ،بالشر

: خالل   يما يىل 

 كة   تساعد عىل تطوير وتحسي   األداء بالشر
 ؛مراقبة مدى توافر المبادئ والعنارص األساسية التر

اتيجية المحددة من ِقبل مجلس اإلدارة   تحقيق األهداف اإلستر
 
 .بما يساهم ف

 كةمراقب   كافة أعمال وأنشطة الشر
 
 .ة تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة ف

   
كة من خالل ميثاق قواعد السلوك المهت   تحسي   وتطوير اإلطار العام ومبادئ العمل بالشر

كة مع تحديد مسئوليتها االجتماعية تجاه العاملي   والمجتمع ككل  .الخاص بالشر

  كةمراقبة تطبيق سياسة تجنب تعار  .ض المصالح عىل كافة العاملي   بالشر

  التعامل مع جميع المساهمي    واالفصاحالعمل عىل تطبيق مفهوم الشفافية  
 
 .والعدالة ف

  .العمل عىل وضوح العالقات فيما بي   مجلس اإلدارة وأصحاب المصالح 

 كة   تنظم  ،وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشر
العالقة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التر

  اعداد بي   كافة العا
 
، وكذلك المساهمة ف كة بملي   ام الشر حوكمة قواعد تقرير عن مدى التر 

كات.   الشر

 

 مراقب الحسابات 6-,

كة عىل األقل مراقبا حسابات  للنظام األساس  يكون للشر
ً
وتعي   الجمعية العامة كل مراقب وتقدر  ،وفقا

 عىل ذلك قامت الجمعية الع .أتعابه
ً
كة باجتماعها بتاري    خ وتأسيسا   0505يوليو  33امة للشر

ا
بتعي   كال

 من: 

  /كاه  – أحمد عبد العزيز حلىم  عبد الرحمناألستاذ   KPMGمؤسسة حازم حسن وشر

  ين  Moore Egyptإيجيبت  ر مؤسسة مو  –مراد نور الدين األستاذ/ شر

يتوىل كما رقابة المالية،  وكالهما من المحاسبي   المقيدين بسجل مراقت  الحسابات بالهيئة العامة لل

 
ً
حسابات  مراقبةالجهاز المركزي للمحاسبات )إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية( أيضا

كة.   الشر

 

كة م الشر  السادة مراقت    وتلتر 
  تعيي  

 
 :يىل  بما حسابات الف

 تعيي   مراقب الحسابات؛ حيث قامت الجمعية العامة بالموافق  
 
ة عىل اتباع اإلجراءات الالزمة ف

 .وبعد توصية لجنة المراجعة ،تعيي   مراقب الحسابات بناءا عىل ترشيح من مجلس اإلدارة

   
 
  قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، بما ف

 
وط المنصوص عليها ف التأكد من توافر الشر

كة   مراقت   حسابات الشر
 
ة الكافية ف  .ذلك الكفاءة والسمعة والخت 

  كة وعن أعضاء مجلس إدارتها.  ت   مراق من استقالليةالتأكد  الحسابات عن الشر

 ت  مرتبطة بعمله  أعمال إضافية غ بأية موافقة لجنة المراجعة عىل تكليف مراقت   الحسابات

  من األعمال المحظور عىل مراقب كمراقب حساباتها 
 
ط أال يكون هذا العمل اإلضاف ، وبشر

 الحسابات القيام بها. 
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ً
 : اإلفصاح والشفافيةسادسا

  تهم المساهمي   ت
كة المالية التر كة باإلفصاح من خالل الوسائل المختلفة عن معلومات الشر قوم الشر

  القوائم المالية السنوية والدورية ،وأصحاب المصالح
 
  تتمثل ف

وكافة  ،وتقارير مجلس اإلدارة ،والتر

  االنتشار يتم نشر القوائم المالية السنوية بجالطارئة، كما االحداث الجوهرية واالحداث 
ريدتي   واسعتر

 
ً
كة ،للقانون طبقا   للشر

وب   للبورصة هاإلفصاح عن وما يتم ،وذلك بخالف النشر عىل الموقع اإللكتر

 عالم المختلفة. ووسائل اإل  ،والهيئة العامة للرقابة المالية المرصية،

  تهم المساهمي   والمستثم
كة باإلفصاح عن المعلومات غت  المالية التر رين الحاليي   كما تقوم الشر

، ومنها:   والمرتقبي  

 كة اتيجيتها  ،وطبيعة نشاطها  ،يتها ها، ورؤ مثل أهداف ،معلومات عن الشر كة واستر وخطط الشر

 المستقبلية. 

  .كة كات الشقيقة والتابعة الشر  هياكل الملكية بالشر

 وعقود المعاوضة.  ،المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

  ية عن أسهم الخزينة. وللجهات الرقاب للمساهمي   اإلفصاح 

  عىل القرار االستثماري  أو اإلفصاح عن أي احكام قضائية يكون لها تأثت  عىل سعر التداول

 .  للمتعاملي  

 بقرارات الجمعية العامة العادية وغت  المرصية والبورصة  العامة للرقابة المالية موافاة الهيئة

م   .االجتماعاول تالية النتهاء قض قبل بدء أول جلسة تدأوبحد  ،العادية فور انتهائها  كما تلتر 

كة بموافاة البورصة خالل أسبوع عىل األكتر من تاري    خ انعقاد الجمعية العامة بالمحارص  عىل  الشر

 تكون معتمدة من رئيس مجلس اإلدارة.  أن

  موافاة البورصة بمحارص  اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة اإلدارية

من الهيئة العامة  لك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاري    خ تسلمها وذ ،المختصة

 .لالستثمار والمناطق الحرة

  حداثالعامة للرقابة المالية والبورصة المرصية بملخص القرارات المتضمنة أموافاة الهيئة 
ً
 ا

تالية  ول جلسة تداولأقض قبل بدء أجوهرية صادرة عن مجلس ادارتها فور انتهائها وبحد 

 النتهاء االجتماع. 

  و كليهما. توزيعات األسهم المجانية أاإلعالن عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو 
 

مت   هذا الشأن، فقد التر 
 
كة خالل عام  وف هيئة المقررة من ال غراماتكافة الرسوم والبسداد   0505الشر

  إرسال القو  نتيجة العامة للرقابة المالية
 
كةائم التأخر ف كة اإلجراءات ، كما المالية للشر اتخذت الشر

 .
ا
 تلك المخالفات مستقبال

 
 الالزمة لتالف
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ً
 : عالقات المستثمرينسابعا

 
ً
كة بأهمية عالقات المستثمرين كنشاط يهدف  ايمانا تنشيط وتوطيد العالقة مع  إىلمن الشر

، فقد تضمن الهيكل التنظيىم  للشر  كة منصب مسئول عالقات المستثمرين الحاليي   والمرتقبي  

 :ما يىل   هم مسئولياته. ومن أالمستثمرين

  كة، بحيث يقوم نامج عالقات المستثمرين من خالل السوق ومتطلبات الشر اتيجية لت 
وضع استر

ووضع  ،مسئول عالقات المستثمرين بتحديد األولويات فيما يخص األنشطة المطلوبة

اتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك االنشطة ب  التعاون مع مجلس اإلدارة. االستر

  .كة واعتمادها من مجلس اإلدارة   الشر
 
  وضع سياسة اإلفصاح المتبعة ف

 
اك ف  االشتر

    وجذب مستثمرين جدد من خالل توعية السوق بأعمال  ،الحفاظ عىل المستثمرين الحاليي

  تؤثر عىل ربحيتها. 
كة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف عىل العوامل التر  الشر

 والمستثمرين وممثىل  اإل ا 
عالم وتوفت  المعلومات للحد من الشائعات لتواصل مع المحللي  

  تؤدى  واألخبار 
  أسعار وحجمالتر

 
 التداول.  إىل تقلبات ف

  
ً
كة طبقا  لقواعد اإلفصاح المعمول بها.  تنظيم المعلومات الصادرة عن الشر

 أو تثمر نشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين من حيث نوعية المسإ  .  
 
 موقعه الجغراف

  مجلس اإلدارة  
 
 اإلدارة العليا.  أو تعريف السوق باألعضاء الجدد ف

  
ً
كة طبقا ويجية والفعاليات عن الشر   تنظيم الحمالت التر

ً
، وتسهيل للخطة المعدة لذلك مسبقا

كة المختلفة.   زيارات المستثمرين لمواقع الشر

 كة والتقارير  ،تلفةالتواصل مع المستثمرين عت  أدوات االتصال المخ   للشر
وب  مثل الموقع اإللكتر

 الصحفية. 

 كةإ واعداد صفحات عالقات المستثمرين عىل الموقع  ،عداد تقرير اإلفصاح المطلوب من الشر

كة   للشر
وب   وتحديثها بصفة مستمرة.  ،اإللكتر

 

 
ً
 : أدوات اإلفصاحثامنا

 التقرير السنوي 3-,

كة بإصدار تقرير سنوي باللغة ا   تهم المساهمي   والمستثمرين تقوم الشر
لعربية يتضمن المعلومات التر

:  ،وأصحاب المصالح  
 
  تتمثل ف

 والتر

  .كة وأهدافها  رؤية الشر

  .كة اتيجية الشر  استر

  .هيكل الملكية 

  .اإلدارة العليا وتشكيل مجلس اإلدارة 

  .كة  تحليل السوق الذي تعمل به الشر

  .كة المستقبلية وعات الشر  مشر

 ك  ة. األداء الماىل  للشر

  .نشاط المسئولية المجتمعية والبيئية 
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 تقرير مجلس اإلدارة 0-,

كة بإصدار تقرير    ؛دارةاإل مجلس ل سنوي تقوم الشر
ً
 للعرض عىل الجمعية العامة والجهات الرقابية طبقا

كات رقم  والئحته التنفيذية وقواعد القيد والشطب بالبورصة المرصية،  3993لسنة  309لقانون الشر

: يشتمل التحيث   قرير عىل ما يىل 

 كة والنتائج المحقق  .خالل العام ةالحالة العامة للشر

  .مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية 

  .تشكيل مجلس اإلدارة 

  .المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 عات  .وأنشطة المسئولية المجتمعية بيان التت 

 ح توزيعات األرباح  .مقتر

 كة ومتوس  ط دخل العامل. هيكل العمالة بالشر

  .  الكفاءة والتطوير التكنولوح  

 ية  .تنمية الموارد البشر

    للعاملي  
 .دعم النشاط الرياض 

  .ام بقواعد الحوكمة  االلتر 

 

 تقرير اإلفصاح 1-,

كة ب   ،عداد واصدار تقرير إفصاح رب  ع سنويإتقوم الشر
ً
لرقابة العامة لهيئة الللقواعد الصادرة من  طبقا

 :والبيانات التاليةالمعلومات  تقرير اإلفصاحيضم ؛ حيث يةالمالية والبورصة المرص 

  .كة  بيانات االتصال بالشر

  .مسئول عالقات المستثمرين وبيانات االتصال به 

  كة% فأكتر من أسهم 0هيكل المساهمي   الذين يمتلكون نسبة  .الشر

  .اإلجماىل  موضحا به األسهم حرة التداول 
 هيكل المساهمي  

 كة )إفاصيل أسهم الخزينة لت  ن وجدت(. دى الشر

 خر تشكيل لمجلس اإلدارة. آ 

  .تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

  .ة القادمة   الفتر
 
 تغيت  مراقب الحسابات ف

 

 تقرير االستدامة 0-,

كة ة زمنية  تقوم الشر   المجاالت  التقرير  يتضمن ؛ حيثبإصدار تقرير عن االستدامة كل فتر
 
االنجازات ف

كة  ،ة واالجتماعيةياالقتصادية والبيئ اتيجية الشر اماتها تجاه المجتمع كما يوضح العالقة بي   استر والتر 

  أداء الذي تعمل فيه بالشكل الذي يدعم سمعة
 
كة والتحسي   المستمر ف يعات  ،ها الشر ام بالتشر وااللتر 

  المجاالت البيئية واالجتماعية واالقتصادية. 
 
شادية ف  والتعليمات االستر
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ي الموقع االل ,-,
 
ون  كبر

  يوجد 
ً
  موقعا

ً
ونيا كة الكتر يتم من  http://www.ezzsteel.com عىل شبكة المعلومات الدولية للشر

 تحديثمتابعة ويتم ، خالله اإلفصاح عن المعلومات المالية وغت  المالية بأسلوب سهل للمستخدمي   

  
وب  كةبشكل مستمر، و  بالمعلومات هذا الموقع االلكتر  .إتاحة إمكانية التواصل مع الشر

 

 
ً
 : المواثيق والسياسات تاسعا

ي  5-3
 Code of Ethics and Professional Conduct ميثاق الخالق والسلوك المهب 

كة ميثاق داخىل  عن األ  يوجد 
  تعمل عىل لدى الشر

، يشمل مجموعة القيم التر  
خالق والسلوك المهت 

  واأل ضبط وتنظيم قواعد الس
كةلوك الوظيق    ينعكسبما  ؛خالقيات داخل الشر

ً
عىل سمعة  إيجابيا

كة.   ومصداقية الشر

 Succession Planningسياسة تتابع السلطة  5-0

كة سياسة    تنتهج إدارة الشر
ر
ف يتم تنفيذها من قبل إدارة و  ،اختيار العاملي   وتنظيم إجراءات التعيي   والتر

كة  ية بالشر   المواقع انتقاء مي   و الذي يضمن تأعىل النحالموارد البشر
 
كة ف أفضل العنارص المؤهلة للشر

اتيجية    والنهوض بالموظفي   الحاليي   من خالل استر
 نفس الوقت تشجيع التطوير المهت 

 
المناسبة، وف

وكذا خطط  ،شاملة متضمنة خطط التدريب المستمر باإلعالن عن خطط التدريب السنوية للعاملي   

ين ذو التحفت   للحفاظ عىل ؛الكفاءة ي العاملي   المتمت    
  الوظيق 

ر
ف لضمان تتابع  ، وكذا تحديد مسار التر

كة وضمان   ستدامتها. االسلطة بما يحقق قيمة مضافة للشر

 

  Whistleblowingسياسة اإلبالغ عن المخالفات  5-1

كة سياسة لإل اليوجد لدى  إلبالغ عن ل تشجيع العاملي   والمتعاملي   معها بهدف بالغ عن المخالفاتشر

  أأي ممارسات مخال
ر
مع توفت  الحماية  ،و أي اعمال غت  قانونيةفة تنتهج قواعد السلوك األخالف

هم للكشف عن المخالفات، ألضمان تشجيع العاملي    ؛لصاحب البالغ   وغت 
ً
  االعتبار أ خذا
 
ن عملية ف

 و معلومات موضوعية. عىل مستندات أ اإلبالغ تتم بناءا 

 

 والطراف ذات العالقة والطراف المرتبطة الداخليي   سياسة تعامل  5-0

كة كة سياسة تحكم تعامالت الداخليي   عىل سهم الشر إىل تهدف تلك السياسة ؛ حيث يوجد بالشر

ام  تحقيق  قواعد الجهات الرقابية بشأن تلك المعامالت. الكامل باإللتر 

كة سياسة تحكم تعاملها  يوجدكما    تستلزم  ،واألطراف المرتبطةمع األطراف ذات العالقة بالشر
والتر

أن  عىلالجمعية العامة، الحصول عىل ترخيص من عدم إبرام أي عقد من عقود المعاوضة إال بعد 

  بكافة تفاصيله وبياناته. العامة عرض هذا الترصف عىل الجمعية ي  
 

 سياسة المسئولية االمجتماعية والبيئية  ,-5

كة سياسة واضحة    ا للمسئوليةيوجد بالشر
 
  المساهمة ف

 
امها المستمر ف الجتماعية والبيئية وعن التر 

  مجال المسئولية . كما التنمية االقتصادية والمجتمعية
 
كة ومبادراتها ف يتم عرض إنجازات الشر

 خالل العام ضمن تقرير مجلس اإلدارة.  المجتمعية

http://www.ezzsteel.com/
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ام  ،،،والتقدير  وتفضلوا بقبول فائق االحبر

كة ي للشر
 
كة ختم ال الممثل القانون  شر

 االسم:  
 

 المهندس/ فاروق زكي ابراهيم 
 رئيس مجلس االدارة          

 التوقيع:  
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