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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

 مقدمة
ال يتجزأ من معايير السوق، وخاصة مع صدور قانون الكهرباء  للشركات جزءا   لقد أصبحت الحوكمة الجيدة

يحتم ستثمارات القطاع الخاص في مجاالت الطاقة، وهو ما إوتشجيع والئحته التنفيذية ( 2015يوليو  - 87)رقم 

 ستمرارية النشاط.إونضمن السوق حتى نتمكن من مواجهة تحديات  وإستراتيجيتناسياستنا من تغيير ال علينا

على مواكبة أحدث بـ "الشركة القابضة"(  )يشار إليها الحقا  حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر ل ونظرا  

وشركاتها  القابضة قامت الشركة ،أفضل ممارسات ومعايير السوق إتباعتجاهات العالمية من خالل يرات واإليالتغ

. اإللتزام شؤونبإدارة( مختصة تنظيمية )وحدة استحداث لحوكمة الشركات يتضمن مؤسسي التابعة بإعداد إطار 

الخطة التنفيذية على إقرار و ،"لإللتزاماإلدارة العامة على إنشاء " 2015يناير  14 بتاريخ ت الموافقةتموقد 

 واإلبالغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة . اإللتزاملتطبيق نظام 

 اإللتزامغرض وهدف سياسة 
هو أن يكون جميع أعضاء الجهاز التنفيذي واإلداري للشركة القابضة والشركات  هذه السياسةالغرض من 

 وإجراءات تنفيذها المعتمدة. اإللتزامالتابعة على دراية بسياسات 

بكفاءة وإدارة مخاطره  اإللتزاملتزام يتيح ممارسة أنشطة هو إيجاد إطار فعال لإل هذه السياسةوالهدف من 

تخاذ القرارات بواسطة مجالس اإلدارة والجهاز اإلداري لكل من الشركة القابضة إوالمساهمة في  بشكل ناجح،

 والشركات التابعة بـكفاءة وفاعلية.

 اإللتزامنطاق تطبيق سياسة 
لكل العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة من أعضاء مجلس إدارة ومسئولين  ةلزمم   هذه السياسة

 -إلى كل الوكالء والمستشارين الذين يطلب منهم  يمتد أيضا   هذه السياسةبنصوص وأحكام  اإللتزاموموظفين. و

القيام بمهامهم في إطار ما توجبه التشريعات المصرية. وإذا لزم األمر، ستحتوي  -كجزء من عملهم مع الشركة 

 .اإللتزامالعقود المبرمة على شروط وأحكام محددة تخص 
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

 طار العام والتعريفاتاإل

 -: اإللتزاموخماطر عدم  اإللتزام : أوال

 اإللتزام :- 

المسؤولية ، الجوانب تختلف تعريفاتها ونطاقات تطبيقها حسب طبيعة المؤسسة المعنية ةمسألة متعددهو 

لكي تؤكد  اإلدارة العامة لإللتزام أنشئتللشركة، وبالتالي فقد  العضو المنتدبتزام تقع على عاتق لالنهائية لإل

 . بهاالمعمول أن الشركة تلتزم فعليا بكل القوانين والتشريعات واللوائح واإلجراءات  المنتدبللعضو 

 -: كاآلتي اإللتزاميمكن تعريف 

ارة الكهرباء والطاقة زومن )السارية القرارات الحكومية وايير والمعاللوائح التنفيذية التقيد بكافة القوانين و

 ها ومعاييرها األخالقية. وقيم الداخليةنظمة الشركة ولوائحها أ إتباعكذلك وغيرها(، و وزارة البيئةوالمتجددة، 

في كل فية النزاهة والشفاداها إلى تعزيز ثقافة بل يتعالرسمية اللوائح القوانين وفي فقط ال ينحصر  اإللتزامإن 

 .الشركات التابعةولشركة القابضة اقطاعات وتعامالت 

 اإللتزامدم خماطر ع :- 

 قة الجمهور ثلأو فقدان للسمعة وتكبد خسائر مالية، أو  ،خطر التعرض لعقوبات قانونية أو تنظيميةتتمثل في 

 ها.اللالتي تعمل من خاألخالقية والقوانين والقيم اللوائح نظمة وفي تطبيق األالشركة  خفاقبسبب إ

 أبرزها كاآلتي:، لكن اإللتزامهناك العديد من المخاطر والعواقب المرتبطة بعدم 

 والتنظيميةالمخاطر القانونية  .أ

 الخسائر المالية .ب

 سمعة الشركةسوء  .ج

 



 

 

 

 

 
 

 

3 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

 

 تعرف بأنها العقوبات القانونية أو التنظيمية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة  المخاطر القانونية والتنظيمية

 عتمدتها الشركة.إاللوائح السارية والمعايير التي قوانين وبال لتزامهاإعدم 

 ؤدي إلى:بالقوانين واللوائح وت اإللتزامتنجم عن عدم قد  الخسائر المالية

  نصابهاإلى األمور عادة ، وهي المصروفات التي تتكبدها الشركة إلالضرر نفقات إصالحتكبد. 

  وقت العاملين  في عمليات اإلصالحقضاء إيرادات بسبب تحقيق ضياع فرص. 

 نخفضت إتهم التي بسبب عوامل التشتيت وتأثيرها على إنتاجيالعاملين إنتاجية نقصان تعطل العمل و

 .اإللتزامنتيجة عدم 

 اإللتزام عدم نتيجة الشركة سمعة ؤثرعلىي قدى التشركة واط أى نشالخطر األكبر لبأنها  تعرف السمعةسوء

 .اإلدارة مجلس ضعهاي التي أوالمعايير أواللوائح لقوانينبا

 اإللتزامعدم تقييم خماطر احملاور الثالثة املعتادة ل :- 
 .الداخلية اللوائحللشركة و اإلداري /الحوكمة والهيكل التنظيمي ئمباد ويشمل -:يمؤسسال اإللتزام -1

كل معة في والسأخالقيات العمل النزاهة ومسائل المتعلقة بمخاطر التقييم ويشمل  -:تشغيليال اإللتزام -2

الممارسات ببتقديم الخدمات أو المتعلقة  اإللتزامكذلك مسائل و ،وأنشطتها اليوميةمعامالت الشركة 

 التجارية.

الفساد والرشوة وتضارب المصالح مسائل بالمتعلقة المخاطر ويشمل  -:األخالقي/سلوكيال اإللتزام -3

 الشركة القابضة والشركات التابعة. ومسئوليلموظفي األخالقي المهني وك السلمشاكل غيرها من و
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

 

  -مفهوم اإلدارة العامة لإللتزام :ثانيا : 

و تقوم بتقييم تلك  ،في الشركة القابضة وشركاتها  التابعة اإللتزامهى وحدة تنظيمية مستقلة تحدد مخاطر عدم 

 .الخاصة بها كما تقوم بإعداد التقارير ،المخاطر وتقديم النصح والمشورة بشأنها ومراقبتها

 -العامة لإللتزام :أهمية اإلدارة  -ثالثًا:

 -تستمد اإلدارة العامة لإللتزام بالشركة القابضة والشركات التابعة أهميتها بسبب قيامها بما يلي :

المخاطر القانونية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية  وخصوصا   اإللتزامدم ع تقليص مخاطر .1

 أوالقانونية.

 الرقابية.التعاون واإلتصال الفعال مع الجهات  .2

بالقوانين واللوائح الداخلية للشركة القابضة والشركات التابعة ومتابعة اإلجراءات  اإللتزاممتابعة مدى  .3

 التصحيحية لجوانب القصور.

 .اإللتزامدم ع إعداد نظام فعال لتقييم مخاطر .4

 قتراح اآلليات واألطر التي تكفل مكافحة الجرائم والفساد والوقاية منها.إ .5

 على القيم والممارسات األخالقية في العمل.المحافظة  .6

لتزامها بالقوانين واللوائح والسياسات إت وتقديم المشورة الالزمة لضمان مراجعة أنشطة القطاعا .7

 واإلجراءات المعمول بها.

 .اإللتزاممتابعة فاعلية التحسين المستمر لجوانب القصور في عملية  .8
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

 -: اإللتزامقواعد  -رابعًا:

 الواجب تطبيقها ما يلي: اإللتزامتشمل قواعد 

بمختلف مصادرها، بما في ذلك التشريعات األساسية والقواعد والمعايير  اإللتزامقوانين ولوائح  .1

تفاقيات واإلوالقرارات الصادرة عن جهات التشريع ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واألجهزة الرقابية 

ارة القوى المعنية بأنشطة الشركة )مثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزالتجارية، تعليمات الجهات 

 يي التي تسرجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وغيرها(. وأيضا قواعد السلوك المهن ،العاملة، وزارة البيئة

 على كافة العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة.

 لضرائب ومكافحة الفساد والرشوة.قوانين أخرى مثل قوانين البيئة والعمل وا .2

 .المتعارف عليها دوليا   اإللتزامتفاقيات والبروتوكوالت وغيرها من معايير اإل .3

 أطر العمل الداخلية للشركة القابضة والشركات التابعة من سياسات ولوائح وتعليمات.  .4

 لتابعة على حدة، لتتمكن تولى الشركة القابضة العناية الكاملة لألنشطة الخاصة بكل شركة من الشركات ا

 يعتبر أحد أساسيات أنشطة إدارة المخاطر بالشركة، اإللتزامورغم أن  من تقييم كل ما يطرأ من مخاطر.

بجميع القوانين والقواعد والمعايير المعمول بها تقع على عاتق الرؤساء  اإللتزاملكن المسؤولية النهائية عن 

 لتابعة.التنفيذيين للشركة القابضة والشركات ا

 



 

 

 

 

 
 

 

6 

 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

 اإللتزام ومسؤولياتمبادئ 

 ،كحد أدنى اإللتزاممبادئ  تطبق، وحينما الشركات التابعةمن ثقافة الشركة القابضة و يتجزأجزء ال  اإللتزام

 :فيما يليتتمثل مبادئ تلك ال .اإللتزامعدم المتعلقة بءة مع المخاطر كفاب التعاملفي الشركة تنجح 

  والنزاهةاحلفاظ على السمعة احلسنة :- 
  ،هذه الوثيقةحكام بأ اإللتزامال بد من  والنزاهة كي تحافظ الشركة والعاملين بها على السمعة الحسنة

الرقابية  الجهات من الصادرة التوصياتوقوانين للالسليم ال من خالل الفهم الجيد والتطبيق إ والتي ال يمكن تطبيقها

 .الداخلية لشركةاولوائح  المستهلك وحماية الكهرباء مرفق تنظيم وجهاز

 جملس اإلدارة :من دعم ال- 
المجلس يقدم رئيس  حيث ،هامن ثقافتها وثقافة مجلس إدارت أن يكون جزءا  من رأس الشركة ويجب  اإللتزامدأ يب

 .اإللتزامبه في  ىيحتذ مثاال   وأعضاؤه

الالزمة كافة الصالحيات والقدرات والموارد عبر منحها  اإللتزامالمختصة بدارة اإلويقوم مجلس اإلدارة بدعم 

 ياتها بصورة فعالة ومستقلة.مسؤولالكافية لتمكينها من القيام بو

 دارة العليااإلوالعضو املنتدب من دعم ال :- 
عضاء المتفرغين األولشركة القابضة رئيس مجلس إدارة اكل من  لدارة العليا في هذا الدلياإلأعضاء المقصود ب

 .العموم مديريورؤساء القطاع و رؤساء القطاعاتوالشركات التابعة ورؤساء 

وذلك بأن تكون  ،اإللتزامية دعم كافة سياسات مسؤول الشركات التابعةدارة العليا في الشركة القابضة واإل تتحمل

دارة اإل سمجلالخاصة بها إلى تقارير الوتطبيقها ومراقبتها ورفع كيفية تعميم تلك السياسات بها في  ىقدوة يحتذ

  ،في الشركة القابضة اإللتزامالراهن لممارسات وضع المؤشرات توضح . تلك التقارير العضو المنتدببواسطة 

 .القابضة والشركات التابعةلشركة اب اإللتزاممعالجة مخاطر عدم وكذلك كيفية 

 ،اإلداراتوبقية  اإلدارة العامة لإللتزامالعالقة بين التناغم في الثقة و يعززمناخ خلق دارة العليا على اإل غيبني

 .المطلب زمة لتسهيل ذلكجراءات الالاإلتقرر أن ب
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

 ية كل موظفمسؤول اإللتزام :- 

الشركات التابعة، وبالتالي فإن والشركة القابضة األساسي الذي تقوم عليه كل سياسات المبدأ  اإللتزاميعتبر 

ي ن موظفألمهامها، حيث داء الشركة معايير األساسية ألالعتبر أحد يكما أنه عنه.  مسئولينكل موظفي الشركة 

ارسات مللمعايير العامة المقبولة للم ووفقا   ،طار القانوني الساري على الشركةلإل وفقا  الشركة يقومون بمهامهم 

ن العمل المهني إبقواعد السلوك المهني للشركة حيث  اإللتزامفي قيامهم بذلك يجب عليهم و .المالية واإلدارية

 قوي. لتزامإيستند إلى الجيد 

 من أنشطة الشركة جزء ال يتجزأ اإللتزام :- 
 ،اإللتزام مخاطر عدمتحديد  :يجب مراعاة عناصر هامة وهي الشركةب اإللتزامفي أي عملية تقييم لمدى 

 .للتعامل مع هذه المخاطر ةالمناسب تحديد اإلجراءاتو ،وتقييمها

  ستقالليتهاإو العامة لإللتزاماإلدارة دعم وتفعيل :- 
وتابعة لرئيس قطاع بالشركة دائمة وفعالة لتزام إإدارة إنشاء بتلك المبادئ ل ا  الشركة القابضة تنفيذ قامت

بالشركات التابعة بشأن  اإللتزامتقوم هذه اإلدارة بالتنسيق مع مديرى إدارات و ،اإللتزامالعالقات واإلتصال و

 .وتطبيق معاييره اإللتزاملمتابعة  كافيةيات مسؤولوتتمتع بصالحيات و اإللتزاممهام تطبيق 

 الرقابية بالتعليمات اإللتزام :- 

لمراقبة كافية لتابعة أنظمة الشركات االشركة القابضة ون يكون لدى على أ اإلدارة العامة لإللتزامتحرص 

تزام لالتابعة كل التدابير الالزمة لإلوسوف تتخذ الشركة القابضة والشركات  بالقوانين واللوائح. اإللتزاممستويات 

 .جودة نتائج األعمال وقواعد اإلفصاحضمان و مركزها المالية لضمان سالمة يبالضوابط الرقاب
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

 والقوانني الرقابية الضوابط

 -: القواننيأوالً : 

 -الشركة القابضة والشركات التابعة :القوانين والضوابط الرقابية التى تخضع لها أهم  يفيما يل

 -: لها اإلطار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعةــ 

 ( لسنة 12القانون رقم )1984( لسنة 36بشأن هيئة كهرباء مصر والمعدل بقانون رقم ) 1976  

 1996لسنه ( 100والمعدل بقانون رقم )

 ( لسنة 159القانون رقم )مساهمة وشركات التوصية باألسهم بإصدار قانون شركات الوتعديالته  1981

 ية المحددة.مسؤولذات الو الشخص الواحد شركاتو

 ( لسنة 18القانون رقم )ببعض األحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات  1998

 بإنشاء هيئة كهرباء مصر. 1976( لسنه 12أحكام القانون رقم )النقل وبتعديل بعض 

 ( لسنة 164القانون رقم )بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية  2000. 

 ( لسنة 13القانون رقم  )بإلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء. 2007 

 ( لسنة 4قانون البيئة رقم )وتعديالته. 1994 

 ( لسنة 12قانون العمل رقم )وتعديالته. 2003 

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةالقرارات الوزارية ل. 

 .تعليمات وزارة الصحة فيما يخص نشاط مستشفى الكهرباء والعيادات الطبية بالمواقع 

  2015لسنة  87قانون الكهرباء رقم. 

 ( لسنة 95قانون سوق رأس المال رقم )وتعديالته. 1992 

  2019نة ( لس148)قانون التأمينات رقم . 

 قانون الجمارك. 

 ( لسنة 77قانون رقم )والرياضة وجميع القرارات المتعلقة به. بشأن الهيئات الخاصة للشباب 1975 
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

 ( لسنة 12قانون رقم )( 35بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ) 1995

 .1976لسنة 

 والئحته التنفيذية 2017لسنة  (72) قانون اإلستثمار. 

 ( لسنة 12قانون الطفل رقم )2000. 

 الدستور المصرى. 

 ( لسنة 27قانون التحكيم رقم )1994. 

 ئحته التنفيذية.وال 2016لسنة  (67) قانون القيمة المضافة 

 ( لسنة 10قانون رقم )العامة.بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة  1990 

 ( لسنة 119قانون رقم )بشأن البناء الموحد. 2008 

 -: اللوائح والسياسات : ثانياً 

 -: الشركة القابضة والشركات التابعة المنظمة ألعمالاللوائح والسياسات واإلجراءات ــ 

 للشركة يالنظام األساس. 

 المصرية لنقل الكهرباء.ة الالئحة التجارية بشركات التوزيع والشرك 

 الشركة القابضة والشركات التابعة. الموحدة في الالئحة المالية 

 الشركة القابضة والشركات التابعة الموحدة في الئحة العقود والمشتريات 

 .الئحة المخازن بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة 

 .الئحة نظام العاملين بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة 

 بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة.الجزاءات و الئحة المخالفات 

 ( للعاملين ) الالئحة الطبية بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة يقواعد نظام العالج الطب. 

 الئحة التدريب بكل من الشركة القابضة والشركات التابعة. 

 ة القابضة والشركات التابعةالئحة اإلسكان بكل من الشرك. 

  الشركة القابضة والشركات التابعة.الموحدة في الئحة بدل السفر ومصاريف اإلنتقال 
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 لتزامسياسة اإل

  بالشركات التابعة. االجتماعيةالئحة نظام الخدمة 

 لس إدارة كل من الشركة القابضة والشركات التابعة.القرارات اإلدارية الصادرة من مج 

  لتوزيع.والصحة المهنية لشركات اإلنتاج والنقل وا السالمةقواعد 

  لعمل على الشبكة الموحدة لكهرباء مصر.اقواعد 

  اإلدارة العامة لإللتزامإجراءات دليل وسياسات. 

 ةقواعد السلوك العام. 

 ي.قواعد )ميثاق( السلوك المهن  

  بلغوحماية  الممارسات غير المشروعةسياسة اإلبالغ عن   .الم 

 -: السلوك املهىن قواعد )ميثاق(الثًا: ث

وذلك بهدف  ،السلوك المهنى على المواقع اإللكترونية للشركات قواعد عتماد ونشرمن إعداد وا نتهاءاإلتم 

 . النزاهة واألمانة والسالمة والمصداقية من حيث اإللتزامتوفير بيئة عمل مالئمة تتسم بتطبيق أعلى درجات 

 .اإللتزامال يتجزأ من سياسة  ا  جزءالميثاق عتبر يو هذا

  ةاملمارسات غري املشروع اإلبالغ عن ةسياس رابعًا: 
م
 -: لغبومحاية امل

بلغ عتمادإتم   ،مجلس إدارة الشركة القابضةبواسطة  سياسة اإلبالغ عن الممارسات غير المشروعة وحماية الم 

عند قيامهم للعاملين األمان  تهدف هذه السياسة إلى توفيرو ،لموقع اإللكترونى للشركة القابضةوتم نشرها على ا

  .اإللتزامال يتجزأ من سياسة  ا  تعتبر جزءهي و ،ممارسات غير مشروعةبالتبليغ عن 

المختصة عن طريق إبالغ الجهات  ،اإللتزاممن أن العاملين يتقيدون بأحكام سياسة  اإلدارة العامة لإللتزامتتأكد 

 العاملين جهات خارجية تستغل مناصببتزاز أو رشوة مقابل تقديم خدمات لصالح إفي حال تعرضهم لمحاوالت 

 بالشركة.


