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أخبارارخزخ خخمايخيااخ خرخ ا ا خ ايخ ا خ خرخ ا ا ايخ خ
الد ع ال اسع ا برنااج الارا

الداخل الاؤهل

أجئى مركز المديرين المصري التابع لهئ ل ل
لهرقاب المال

اللعلامل

فعال ات الدفع التاسع من البلرجلاملج

المعتمد والمسمى بلل " شئادا الملراجلع اللداخلهلي
المتهل" الشئادا الالزم لتأه ل المراجع اللداخلهلي
وك ا الموضوعات المرتبق بمجال المراجع الداخهل ل
والتي تعزز من قدراته عهلى ململارسل

اللملراجلعل

الداخه .
ه ا ومن الجدير بال كر أن ه ا البرجامج قد تم إعلداد
بدعم تقني وفني من كبار الممارس ن لهمئنل

فلي

مصر وهم األستا  /حسام ساللم واألسلتلا  /علاملر

أخر أخبار اـــــــــــــــرمع الاـــــــــــــد يـــــري

ان االخ السات للهيل ال اي للبريد

الصوفي وال ين قاما بتقديم جزأي اللبلرجلاملج خلالل

برنااج ضب

شئر ديسمبر .4102

اختتم مركز المديرين المصري التابع للهلئل ل ل
العام لهرقاب المال

أمس  42ديسمبر 4102

أخر البرامج التدريب

لعام  ،4102حل لق قلدم

لكبار الق ادات بالئ

لهبلريلد بلرجلاملج

القوم

تحت عنوان "ضبط ومنع االختالسات" البرجلاملج
األول من جوعه في مصر والمنلقلقل

اللعلربل ل

والمقدم من مركز المديرين اللملصلري والل ي
يئدف إلى مواجئ احت لاجلات اادارا اللعلهل لا

الاصري

والمتوسق في كلافل

اللملتسلسلات و لل

لتمكنئم من التعرف عهى متشلرات وكل ل ل ل
حدوث االختالسات وأسباب ت ش لئلا وكل لل
لتسه لط الولوع علهلى أجلوات االخلتلاللسلات
وعناصرها والترك ز عهى أجوات المخلارلر اللتلي
تتدي لحدوث االختالسات وك ل ل

السل لقلرا

عه ئا عن رريق تقب ق ررق الرقاب المخته ل
بك اعا وفاعه .
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Role of the Compliance Officer
Program Overview
This program is a unique program that will give you
a great insight into the compliance standards for
regulatory and anti money laundering legislations
and how to conduct a compliance program in an
organization.

o Anti-Money Laundering Officers.
o Compliance Officers.
o Internal & External Auditors.
o Risk Management Officers.
o Compliance Specialists.
Program Contents
This program shares exactly what you need to
know in order to:












What is compliance?
Definition of compliance.
Laws.
Internal policies & codes.
Consequences of non compliance.
International trends for compliance.
Internal control/internal audit/corporate governance/risk/compliance.
Compliance in Egypt.
Role of compliance officer.
Responsibilities of the board toward compliance.
Responsibilities of senior management toward
compliance.

Program Duration
2 Training Days
Program Language English

: لمزيد من المعلومات برجاء االتصال على
إدارا التدريب والتقوير بمركز المديرين المصري
+ 4 )14(46926672 : فاكس
+4 )14(46979252 :ته ون
eiod.training@efsa.gov.eg البريد االكتروجي
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الشرمات العاللي  ...رميع ال ا الخاص
في كث ر من البهدان التي اعتمدت جظام االقتصاد اللحلر
قد تصل جسب مساهم الشركات العائه إللى %21
من مجمل مساهمات الققات اللخلاع علهلى صلعل لد
االقتصاد الورني فته الشركات تمارس إ اً دوراً محورياً
في جمو االقتصاد واستدامته.
أ .س مون كرم
رئ س الهجن الققاع لهتعم ن
في ققات الن ط والغاز – ُعمان

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــ

ُتق َّدر مساهم الشركات العائه في االقتصاد العالمي
بحوالي  246تريه ون دوالر أي ما يقارب ثالثل أضلعلاف
دخول جم ع دول أوب ) )OPECالمصدرا لهن ط وك لل اعقاع الراغب ن فرص لالستثمار فل لئلا و لل علهلى
ما يناهز مجموت ق م الن ط المنتج عالم اً عهلى ملدار أساس التوامن
سن واحدا ،في دول ااجتاج مجتمع ح ق ي وق هل ا
االجتماعي أو تثم ناً مع مبدأ إشراك العديد من اللنلاس
الرقم مخ ه أي فرد مئما اتسعت وامتدت.
بالنجاحات .فئل خقوا مثل ه الخقلوا مسلتلحلبل
وك ف يكون تأث رها عهى مستقبل الشركات العائه
وفي كث ر من البهدان التي اعتمدت جظام االقتصاد الحر
قد تصل جسب مساهم الشركات العائه إللى  %21هناك تباين جوهري ب ن دينام كل ل وجلئلج الشلركلات
من مجمل مساهمات الققات اللخلاع علهلى صلعل لد العائه والشركات المساهم أو حتى اللملغلهلقل وإن
االقتصاد الورني .فتلهل الشلركلات تلملارس إ اً دوراً توحدت األهداف.
ً
محوريا في جمو االقتصاد واستدامته وهي بمثاب رك لزا تقوم الشركات العائه عادا حول شخص تحركه رغلبل
الققات الخاع ولمعرف المزيد عنئا وعن رريق اجتقلال عارم لهنجاح وإرادا صهب لهعمل الدعوب وفقرا تس لر
إدارتئا ومهك تئا من ج ل إلى ج ل ،وعلن اللتلحلديلات وتقود خقا وشجاع تدفع قراراته فتكبر اللملتسلسل
التي تواجئئا والسمات التي تتصف بئلا ،اسلتلولافلت عهى كت ه وأكتاف بعض الموظ ن األوف لاع بلقلريلقل
مجموع من الشركات العائه ال ُعماج ل علهلى ملد ع وي في بادئ األمر ومن ثم تكسب الخلبلرا واللملال
ثالث أيام ،وتحت مظه غرف تجلارا وصلنلاعل
ُعلملان وتبدأ بتنظ م ه كهتئا وبرسم س اسلاتلئلا وأهلدافلئلا.
وهي ب ت الققات الخاع ،جدوا جمعت أصحاب شركات ف بقى المتسس صاحب القرار لوحد وصلاحلب األملر
من ألماج ا والئند واألردن ومصر وتوجس لتتبادل الخبرات والنئي ضمن ممهكته الخاصل  .وإن احلتلاج للهلتلوسلع
والمملارسلات اللجل لدا ،إللى جلاجلب دراسل فلرع وزيادا رأسمالئا فال يتقهع إلى سوق األسئم بل ي عل
االستثمار المشترك في السهقن وخارجئا.
ل من إمكاج اته الملتلوفلرا وتسلئل لالتله اللبلنلكل ل
المستندا عهى مصداق ته وسمعته.
وحورت ب ن المشترك ن شركات صغ را وملتلوسلقل
يمهكئا شباب رموح ،وشركلات كلبل لرا يصلل حلجلم
أعمالئا إلى بالي ن الدوالرات .كما أن اللنلدوا ضلملت
شركات ال تزال في الج ل األول ،اللجل لل اللملتسلس
وشركات أصبحت في الج ل السادس والسابع وأكثر.

إ ًا فئو ينمو ويكبر أوال ً وبعدها يوع الجئلاز واألجلظلمل
التي تومن االستدام والتقدم .وبعد اجصلرام ملرحلهل
التأس س ه عهى يد رجل واحد ،تنتقل المهك إللى
الج ل الثاجي والثالق ،وإما تلبلقلى اادارا بل لد األوالد
عهى جاجب أعمال الندوا ،تلم بلحلق اللدعلوا اللتلي واألح اد ،أو يتم فصل المهك عن اادارا وهلو اللخل لار
وجئتئا إحد الجئات المال العماج إلى الشلركلات األفول .وه ا ال يمنع أن يبقى أفراد من اللعلائلهل فلي
ُ
العائه كي تقرح مهك تئا أو جزع منئا في سوق المال اادارا ول س جم عئم.
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أما بالنسب لهشركات المساهم أو اللملغلهلقل أو من أن يزرعئا ويحصد محصولئا المواعف فلي زملن
حتى محدودا المسل لولل ل  ،فلبلعلكلس الشلركلات الحصاد.
العائه  ،فئي توع رأس المال أوال ً والجئاز واألجظمل
ثاج اً ،وتأمل أن تنمو وتكبر ثالثاً متلحلركل فلي إرلار
رأسمالئا لتحق ق أغراضئا .وإ ا احتاجت إللى زيلادا والثاجي :أن عه ئم ،أي أصحاب الشركات اللعلائلهل ل
في رأسمالئا لغرض توسعئا تقرح أسئلملاً أو جلزع ال ُعماج  ،إن يعوا مستول اتئم المجتمع فلي هل
من مهك تئا في السوق لب عئا .وهنا الجدير بلالل كلر المرحه بال ات من جاح تقلويلر اللقلو اللعلاملهل
بأن الغرض من ررح األسئم وهلو تلوسل لع أعلملال الورن وتشج لع ودعلم اللملتسلسلات الصلغل لرا
الشرك والم روض بالمساهم الجديلد واللجلدي أن والمتوسق  ،حتى إن بعوئم اقتلرح إجشلاع ملعلئلد
يصبح شريكاً فعه اً يتوخى الربح من أربلاح الشلركل خاع بمن أجعم هللا عه ئم بقدرات ومواهب ممل لزا،
ول س الموارب في سوق األسئلم ،هلادفلاً اللربلح كي يصبحوا بدورهم قادا قادرين عهى اابدات وإيجاد
السريع .عهى األقل هك ا الم روض أن يكون.
ال رع لئم واخواجئم من األج ال المقبه .

وجر إ ا في الشركات المساهم أن العقالج وملا بالشعور المخهص بورورا التولاملن اللملجلتلملعلي،
تحمل من ج اف تأخ مكان شغف ال رد القموح.
وبالمس ول المشترك  ،وبتنويع الملبلادرات ،تلكلون
ربعاً وجدت في الندوا شركات عائه ررحت بلعلض الشركات العائه قد قامت بما ينتلظلر اللملجلتلملع
منئا.
أسئمئا في السوق لكنئا لم ت علل لل إال بلعلد
ثالث أو أربع أجل لال .وحلتلى فلي تلهل اللحلاالت
احت ظت اللعلائلهل بلاللقلسلط األكلبلر فلي اادارا
والحوكم .
مقال من موقع الشب ب

وبعد التداول واالرالت عهى تلجلارب وخلبلرات تلهل
النخب من أصحاب الشركات العائه المشارك فلي
الندوا ،اجمع أصحاب الشركات العائه ل الل ُعلملاجل ل
عهى أمرين:
أوال ً :أجه ل س من المستحب ررح أسئلم الشلركل
في فترا الج ل األول واللثلاجلي إال إ ا أرادت زيلادا
رأسمالئا وحجم أعمالئا من خارج راقاتئا الل اتل ل .
وإ ا تسرت المتسسون في تغ ر دينام ك ل وحلريل
القرار ،قد يشكل ل خقراً عهى أداع وحتلى علهلى
وجود الشرك  .فتكون ب ل كال ي رحن الب ور بلدال ً
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الكد د الدنيا ل يد شرمات االم اب العام بالب رص

العام لهرقاب المال عن ت اصل لل اللتلعلديلالت
كش ت الئ
الشامه التي أجرتئا عهى قواعد الق د والشلقلب بلاللبلورصل
المصري  ،وتومنت عدداً من التعديالت الجوهري  ،أبرزها جسلب
احت اظ المساهم ن الرئ س ن باألسئم بعد ق د شركاتئم ،كما
جظمت إجراعات ومتقهبات ق د المشروعات الجديدا والشلركلات
الحدود الدج ا
التي تتسس عبر االكتتاب العام ،كما رفعت الئ
لعدد المساهم ن ورأس المال المدفوت للهلشلركلات اللملزاولل
ألجشقتئا قبل الق د.

خبراء بالب رص  :الك ما سحر اسح ح حرار ا سحهحم الح حيحاديح اح
قعات بار ا الاؤشرات
عهي الرغم من توتر األوضات الس اس واالقتصادي بملصلر إال
أن أسئم السوق العقاري القائدا بالبورص اللملصلريل اللتلي
يمثهئا المتشر Egx30ظهت محت ظ بريلاديلتلئلا رلوال هل
األحداث وثباتئا النسبي باللبلورصل اللملحلهل ل واللعلاللمل ل .

أخبـــــــــــــــــــــــــار ا اصـــــر العالــــــــــــــم

في ه ا الصدد أوضح خب ر األسواق المال ل وائلل علنلبل أن
استناد الشركات العمالق أمثال " حديد عز الدخ ه  ،رلهلعلت
مصق ى  ،سودي  ،بالم ه هز " لمبادئ الحوكم بك اجئا ملن
ح ق فصل المهك عن اادارا واعتبار ه الشركات ات ك ان
مستقل وتتعامل معامه الشخص االعتباري بالمجتمع ساهلم
بشكل كب ر في ح اظ ه الشركات عهى ك اجئا االقلتلصلادي
بللالسللوق وارتلل للات أسللعللار أسللئللمللئللا بللالللبللورصلل .

وأشارت القواعد إلى أجه في حال ق د أسئم الشرك يتم تقديم
تعئد بأال تقل جسب احت اظ كل مساهم رئ سي بالشرك علن
 56 %من األسئم الممهوك له فلي رأسلملال الشلركل حلال
توافرها ،وإ ا كان إجمالي األسئم المحت ظ بئا ،وفلقلاً لل لل ،
جسبته أقل من  46%من أسئم رأسمال الشرك المصدر ،يلتلم
استكمال جسب الل %46من مساهمات أعواع ملجلهلس اادارا
ومتسسي الشرك بنل لس جسلب احلتل لاظ اللملتسلسل لن
الرئ س ن  .وجصت التعديالت أيواً عهى أال تلقلل الل لتلرا علن
سنت ن مال ت ن من تاريخ القرح بالبورص  ،أو من تلاريلخ اللقل لد
بالنسب لهشركات التي ررحت أسئمئا لالكتتلاب اللعلام فلي
سوق ااصدار قبل الق د عهى أن يتم االحت اظ بالنسب السابق
ج سئا في أي زيادا لرأسمال الشرك له ترا ج لسلئلا ،و لل
ف ما عدا األسئم المجاج  ،وأال تقل جسب االحت اظ ااجملالل ل
لهشركات الصغ را والمتوسق عن  60 %لمدا سنت ن مال ت لن
القرح وعن  46 %من األسئم المق دا بعد لل
من تاريخ تن
لمدا خمس سنوات مال من تاريخ القرح.

وأشار إلى أن ه األسئم قد تنخ ض أسلعلارهلا ملع بلدايل
األحداث التي تمس أصحابلئلا جلظلراً أن  % 91ملن هل لكلل
التداوالت بالبورص يس قر عه ئلا األفلراد الل يلن يلتلسلملون
باالجدفات لهشراع في حال الصعود واالجدفات لهب لع فلي حلالل
اجخ اض األسعار عهى األسئم إال أجئا سرعان ملا تسلتلرجلع
ثباتئا جظراً لعدم ارتبارئا ال عهي باألشخاع أصلحلاب األزملات
،مشدداً عهى ضرورا تعم ق دور اللملتسلسلات فلي سلوق
البورص واتجا األفراد لهصناديق االستثماري البلنلكل ل اللتلي
تديرها القواج ن وخبراع االقتصاد ول س علوارلف األشلخلاع .

خبر من موقع المال لألخبار

خبر من جريدة أخبار اليوم

الك ما ا ا ال ص ل إلى أس ا رأس الاال الخليج
رغم مرور خمسة أعوام على انهيار بنك «ليمان براذرز»  ،ال تزال األزمة المالية تلقي بظاللها الكبيرة على اقتصادنا العالمي .وفي ظل البييي ية
االقتصادية العالمية التي تعاني من ضعف مستحكم ،يبقى تطور أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي أمرا حيويا ليتيحي يييز الينيميو
المستقبلي  .وبالتالي ،تحمل الحوكمة المؤسسية ذات القوة األكبر في المنطقة م تاح تنمية أسواق رأس المال .وفي الواقع ،يقود ضعف اليحيوكيمية
المؤسسية إلى إعاقة النمو االقتصادي.
ويؤمن الكثيرون بقدرة أسواق رأس المال على خلق حلقة قوية لنمو اقتصادي مستدام .وتسهل أسواق رأس المال األكثر عمقا وسيولة جنبيا إليى
جنب مع إصدارات السندات العادية والعائدات السيادية الضخمة من إمكانية وصول المقترضين المؤسسيين إلى أسواق رأس المال ،كيميا تيتييي
هذه األسواق للمؤسسات الوصول بثقة إلى أسواق السندات والصكوك ،بما يك ل تنويع مصادر التمويل وجذب االستثمار األجينيبيي .وبياضضيافية
إلى ذلك ،فقد باتت أسواق السندات تلبي متطلبات التمويل المؤسسي بشكل أكبر ،مما يم ّكن البنوك من استهداف فرص عمل جديدة وإعيادة فيتي
قنوات تمويل تقليدية ،وتمويل نمو مؤسسي معزز تبعا لذلك.
خبر من موقع العربية
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Evidence on the control model and ownership structure of listed firms confirms the traditional features of the Italian
market in terms of high ownership concentration and limited contestability of control. However, in recent years
there has been a progressive dilution of major controlling shareholders towards weaker forms of control or voting
agreements. As for the identity of owners, Italian listed companies are still mainly in the hands of families, which
control almost two thirds of the market (equivalent to 26 percent of market capitalization) and the greatest part of
the Italian industrial sector. The State has also maintained a relevant role, especially in large utilities. Differently,
the financial industry has been unique in accomplishing a more disperse ownership structure.
Possibly as a reaction to an increasing market pressure, control enhancing mechanisms, namely pyramid structures
and non-voting shares, have sharply declined from 1998 to 2012. Currently, this phenomenon regards one fifth of
total listed companies (equivalent to about 35 percent of market capitalization), creating a wedge between voting
rights and cash flow rights of about 19 percent on average. In particular, companies issuing non-voting shares
have declined from 120 in 1992 to 32 in 2012. Market pressure is mainly due to the presence of institutional
investors in listed companies’ ownership structure, which has been almost stable through the crisis. In this regard,
an interesting evidence comes from the stakes held by institutional investors with a more active portfolio strategy
(namely, venture capital, private equity and sovereign funds), which are gaining an increasing role in the Italian
market.
Regarding boards, changes in their composition have mainly been prompted by regulatory novelties. Firstly, female
representation has faced a huge increase in the last few years, even though most women on boards still hold nonexecutive roles. Secondly, multiple directorships have decreased since 2011 in the financial sector, where the
percentage of companies with no interlockers on the board went from 12 to 20 percent while the percentage of
companies with interlockers being the majority of board members declined from 16.9 to 3.7 percent. Finally,
several years after their first binding introduction, minority and/or independent directors are quite widespread
across companies (42.6 percent of total board members). As a consequence, Italian listed companies boards are
now much more diverse than they used to be.
Corporate Board
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