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أخ ب ار م ن م ص ر

بيان تحذيري بشأن التعاقد على خدمات التأمين الطبي
في إطار مباشرة الھيئة العامة للرقابة المالية لالختصاصات المنـاط
صا مـن الـھـيـئـة
بھا وف ًقا ألحكام القانون رقم  ١٠سنة  ،٢٠٠٩وحر ً
على حقوق المواطنين فإنھا تنبه إلى أن التعاقـد عـلـى خـدمـات
التأمين الطبي يجب أن يكون من خالل شركات التأمين الـمـصـريـة
المرخص لھا في ذلك وف ًقا ألحكام القانون رقم  ١٠لسـنـة ،١٩٨١
وال يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الـطـبـي

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين نائبا ً لرئيس

إال من خالل عقود إدارة وثائق التأمين التي يتم إبرامھا مع شركات

مجلس إدارة الھيئة العامة للرقابة المالية

التأمين المرخص لھا في ذلك من قبل الھـيـئـة الـعـامـة لـلـرقـابـة

أصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الـوزراء قـراره رقـم

المالية.

 ٣٣٧لسنة  ٢٠١٣بتعيين السيد الدكتور  /محمد أحمـد

ويمكن الحصول على أية معلومات أو إيضاحات عن شركات التأميـن

محمد معيط  -نائباً لرئيس مجلس إدارة الھيئة الـعـامـة

العاملة بالسوق المصري المرخص لھا من الھيئة العامـة لـلـرقـابـة

للرقابة المالية لمدة عام.

المالية من خالل الموقع االلكتروني www.efsa.gov.eg
ما بأن الھيئة ستتخذ اإلجراءات القانونية المنصوص عليـھـا فـي
عل ً

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/
News279.htm

أخبــــــــــــــــــــــار مصـــــــــــــرية

المادتين ) (٨٠ ،٧٧من القانون رقم  ١٠لسنة  ١٩٨١ضـد كـل مـن
يخالف أحكام القانون في ھذا الشأن.
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News276.htm

اختتام برنامج دور سكرتير مجلس اإلدارة  -أمين السر
اختتم مركز المديرين المصري فعاليات تخريج الدفعة الحادية عشر مـن
برنامج دور سكرتير مجلس اإلدارة  -أمين السر ،البرنامج األول من
نوعه في مصر والشرق األوسط ،والذي يتناول دور سكرتـيـر مـجـلـس
اإلدارة في ضمان التزام أقسام الشركة والعاملين باإلجراءات المنصوص
عليھا لحماية حقوق المساھمين ومصالـحـھـم وتـطـبـيـق الـحـوكـمـة
بالشركة.
ومن الجدير بالذكر ،حضور الدكتور /سامح صقر – المدير التنفيذي لمركز
المديرين المصري ،والذي قام بافتتاح الـبـرنـامـج الـذي قـام بـإعـداده
وتقديمه األستاذ /محمد طارق يوسف – خبير حوكمة الشركات بمـصـر

والمنطقة العربية.
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حوكمة الجمعية العمومية .......مفتاح النجاح المفقود
الجزء الثاني
يوضح الجزء الثاني من المقالة— حيث تم نشر الجـزء

والثالثي السابق ذكره وھو تـأثـر أصـحـاب

األول منھا في عدد مارس من ھـذا الـعـام— -عـلـي

المصالح والصناعات ذات الصلـة ورد فـعـل

المخاطر الكامنة في تكوين الشركات والتي تنعـكـس

المنافسين يمثلوا أھم العوامل الـمـحـددة

بوضوح علي أداء الشركة وفعاليـتـھـا وأداء مـجـلـس
إدارتھا ولجانه والتي نحاول جميعاً بكل جھد وتدقـيـق

لالستثمار وتحديد نوع الشـركـة ومـن ثـم
العدد المثالي لمساھميـھـا ) جـمـعـيـتـھـا

في أصالح مشاكلھا مـن خـالل تـطـبـيـقـات أسـس

العمومية( والتي يجب أن تـراعـي بـعـض

الحوكمة و أظن أنھا غير كـافـيـة لـتـحـقـيـق أھـداف

األسس السليمة مثل ضمان عدم تضـارب

ورغبات أصحاب األسھم.

المصالح بين أعضاء جمعيتھـا الـعـمـومـيـة

عند تكوين شركة ما )التأسيس إلنشاء شركـة ( أي
كان نوعھا وحجم األموال المستثمرة فالقانون الحالي
ال يراعي األسس الھامة الثالثة التالية والـتـي تـؤثـر
تأثيراً مباشراً في تكوين جمعيتھا العمومية :
 -١تأثر أصحاب المصلحة
فالشركة تتكون بدون تحديد أصحاب المصالـح ومـدي
تأثرھم إيجابياً أو سلبياً وأقصد بذلك مدي تأثـيـر ھـذا
المشروع علي أصحاب المصالح ) الشعب والمورديـن
والمنتجين( والحقيقة أن إشھار الشـركـات وتـكـويـن

وضمان عدم سيطرة رأس الـمـال )نسـبـة
المشاركة لفرد أو مجموعة مـن أجـمـالـي
االستثمار( علي اتخاذ قـرارات الـجـمـعـيـة

لألسھم

لصالح الفئة الحاكمة وضمان أيضا حـمـايـة
حقوق األقلية وأخيراً استمرار الشركة بمـا

التركيز علي حوكمة الجمعيات العـمـومـيـة

.٩

تقديم دراسة متأنية عـن اجـتـمـاعـات

فمن خالله سيتشجع صغار المساھـمـيـن
في تكوين شركاتھم وسيدفعھم الـقـانـون
بتشكيلة الضامن للحوكمة الرشـيـدة إلـي

مقــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــة

.١

•

.٢

مؤثر

أعاده النـظـر فـي صـيـاغـات قـانـون

•

نشر فكر المشـاركـة الـمـجـتـمـعـيـة
وتنشيط دور المساھمين بـاألسـھـم

•

•

والموجھة للمشروع.
القضاء التام علي جـمـعـيـات الـرجـل
الواحد الحالية
تحسين ما يسمي بحقـوق األقـلـيـة
وبالذات عند طرح األسھم لـالكـتـتـاب
العام
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كيفية اتخاذ القرار لضمان

ضمان

حيادية

سكرتير

الحوكمة

وعالقته

بأعضاء

الجمعية

العمومية

وتحديد

دورة بدقة

لكونھا الشخصية االعتبارية الـمـالـكـة

.٦

بالمستندات

السرعة واالنجاز

أھمية ودور الجـمـعـيـات الـعـمـومـيـة

.٥

بالرأي

الجمعية للمشاركة الفعالة

وتثقيفھم وعقد الدورات التعليمية عن

)وليس انھيار األسعار أو االنكماش السوقي (.

كيفية

المشاركة

والمدعومة

أعادة النظر في فكر تكوين الشـركـات
اإلدارة وعن الرقابة

يضع في االعتبار رد فعل المنافسين والذي يجـب أن
يكون دائماً لصالح المجتمع ولصالح مزيد من االتسـاع

في

وكيفية وصولھا لباقي أعضاء

القابضة وضرورة فصل المـلـكـيـة عـن

.٤

التقارير

المالية

وتقرير الحوكمة

١٩٨١

القوانين وضعت بھدف أنشاء سوق تنافسي مـثـالـي

المعلومات

مفصلة

وأخري موجزة موضحة أكبر

أعادة النظر في قـانـون  ٢٠٣لسـنـة

الشركات المسـاھـمـة  ١٥٩لسـنـة

.٣

خطاب الدعوة للجمعية وحق
تقديم

١٩٩١

الصناعات مثل الھواتف المحمولة والحديد واألسمنت.

المنافسين وتسمح بمنافسة إيجابية ما دام السـوق
المستھدف يسمح بذلك وإشھار القوانيـن حـالـيـاً ال

علي المعلومات ذات الصلة

لعدد كبير من المساھمين بخصوص:

الصناعات ذات الصلة إال في حالة بيع الرخص لـبـعـض

جاذب لالستثمار ولتحديـد الـعـالقـة الصـحـيـة بـيـن

الشفافية المطلقة وحـقـوق الـحـصـول

ھو من أھم ما يجب أن يركز علية القـانـون

بيئته سلباً أو إيجاباً .

 -٣رد فعل المنافسين

تحسين مناخ االسـتـثـمـار مـن خـالل

الجمعيات العمومية وبالذات المـمـلـوكـة

و التوصيات األساسية تشمل:

المشروع إذا كـان اإليـجـابـي أو السـلـبـي عـلـي

.٨

يضمن حقوق العاملين وأسرھم.

المشاريع يتم بطريقة شبة سرية وكأن المشروع لـن
يستخدم المجتمع ) أفراداً وموارد ( وسـيـؤثـر عـلـي

قانون إشھار الشركات ليس فيه أي بند يتعلق بتأثـيـر

.٧

نشر المعلومـات قـبـل وأثـنـاء إشـھـار
الشركات العامة وقبل الطرح المـبـدئـي

تحسين شھيتھم نحو االستثمار.

 -٢تأثر الصناعة ذات العالقة

د .خ ال د س م ي ر عض و م ج ل س اإلدارة
ال م ع ت م د ل ل ح وك م ة
وخبير االستثمار للمشروعات الصحية

•

التسجيل والتدقيق لالجتماع
وضمان مطابقة الرأي النھائي
لما تم االتفاق علية بالجمعية
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شرح عن ”مسئوليات لجان المراجعة“ بدليل عمل لجان المراجعة* عن مركز المديرين
المصري —٢٠٠٨

ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻟﺟﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻲ  ٤ﻧﻘﺎط:

 .٢متابعة عملية الرقابة الداخلية

 .١مراقبة المخاطر المالية والرقابة
الداخلية للشركة

ســـــــــــــــــؤال وجــــــــــــــــــــــــــواب

تتحمل لجنة المراجعة مسئولية متابعة عملية
إعداد التقارير المالية ومراقبة عـمـلـيـة إدارة
المخاطر ونظم الرقابة المـطـبـقـة فـي تـلـك
العملية .والرقابة الداخلية ال تقتصر فقط علي
إعداد التقارير المالية بل تضمن أيضا االلـتـزام
بالقوانين واللوائح ومراقبة العملـيـات ونـظـراً
لتحمل مجلس اإلدارة مسئولية ضمان حسـن
التعامل مع المخاطر ونـظـم الـرقـابـة داخـل
الشركة ،فإنه لديه الحق في إسناد مسئولية
متابعة االلتزام بالقوانين والـلـوائـح ومـراقـبـة
العمليات للجنة المراجعة .ويجب علي اللجنـة
أن تتأكد من أنھا تستوعب بشكل واضـح أيـه
مسئوليات تلقى علي عاتـقـھـا بشـأن نـظـم
الرقابة الداخلية بجانب المسئوليات المرتبطـة
بإعداد التقارير المالية.

تقوم لجنة المراجعة بدور المسئول
عن الحماية والحفاظ علي السالمة
المالية لـلـشـركـات ،بـمـا يضـمـن
الــمــحــافــظــة عــلــي حــقــوق
المساھمين .لذا فأنه يجب أن يكون
أعضاء لجنة المراجعة عـلـي وعـي
دقيق بمسئولـيـاتـھـم اإلشـرافـيـة
والرقابية ،ويـجـب عـلـيـھـم فـھـم
ومعرفة تلك المسئـولـيـات بصـورة
تامة وواضحة .وقد تختلف الكيـفـيـة
التي يتم بھا تنفيذ ھذه المسئوليات
من لجنة إلي أخري ،واإلخفاق فـي
االضطالع بتلك الـمـسـئـولـيـات قـد
يكون له أثاره السلبية علي كل من
لجنة المراجعة ،ومـجـالـس اإلدارة،
بل والمساھمين أيضاً.

وبينما يقع علي عاتق إدارة الشركة مسئولية
تصميم نظام فعال للرقابة الداخلية وتنـفـيـذه،
فإنه يجب علي لجنة المراجعة تحديد المخاطر
المحيطة بعملية إعداد التقارير المالية ومـدى
كفاية عمليات الـرقـابـة بـالشـركـة ،وأداءھـا
لوظيفتھا على نحو السليم وكجزء من عملـيـة
تقييم لجنة المراجعة للعمليات التـي تـتـصـل
بمخاطر الشركة والبيئة الرقـابـيـة ،يـجـب أن
تتعرف لجنة المراجـعـة مـن إدارة الشـركـة،
علي الرؤية العامة لھا فبما يتعلق بالمـخـاطـر
والسياسات واإلجراءات وعمليات الرقابة التي
تتعلق بمدى سالمة ومصداقية إعداد التقاريـر
المالية.

* تم إعداد دليل عمل لجان المراجعة في ضوء أفضل الممارسات الدولية للجان المراجعة كما تمت مراجعته بواسطة عدد من الخبراء المصريـيـن
وكذلك خبراء ھيئتي سوق المال والبورصة المصرية .ويعد ھذا الدليل مكمال ً لما ورد بدليل قواعد حوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين فـي
أكتوبر  .٢٠٠٥وھذا الدليل استرشادي يھدف لتحسين ممارسات لجان المراجعة بالشركات المصرية .وتكمن أھمية ھذا الدليل المـحـوري لـلـجـان
المراجعة في ضبط أداء الشركات وفي التأكد من التزاماتھا بمعاير الحوكمة.
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ﺗﺎﺑﻊ /ﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻟﺟﺎن اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻠﻲ  ٤ﻧﻘﺎط:

 .٣مراقبة إعداد التقارير المالية
يتعين علي لجان الـمـراجـعـة الـقـيـام
بمراجعة القوائم المـالـيـة الـمـرحـلـيـة
والسنوية قبل إصدارھا .وفي إطار ھذه
المراجعة ،يجب علي اللجنة أن تـتـأكـد
من صحة السـيـاسـيـة الـمـحـاسـبـيـة
المطبقـة ومـعـايـر اإلفصـاح ومـن أن
المعلومات تقدم إليھا في وقت مـبـكـر
بحيث يمكن اتخاذ القرارات المـنـاسـبـة
حسب الحاجة .ويجب علي اللجـنـة أن
تستفسر من اإلدارة و /أو المـراجـعـيـن
عن التعديالت الموصي بھا في مـجـال
المراجعة ،وكذلك التغييرات التـي تـتـم
في عملية اإلفصاح عن القوائم المالية،
والتي تتبناھا اإلدارة ،والمعامالت غـيـر
الروتينية ،والمخصصـات ،والـتـقـديـرات
المحاسبية الواردة في القوائم المالية.

 .٤مراقبة نظام إدارة المخاطر
المالية بالشركة
تتحمل لجنة المراجعة—بصفتـھـا
لجنة معنية مـن قـبـل مـجـلـس
اإلدارة في تـنـفـيـذ مسـئـولـيـة
الرقـابـيـة .وتـتـمـثـل الـواجـبـات
والمسئوليات األساسية الملقـاة
علي عاتـق لـجـان الـمـراجـعـة
بشكل خاص في مراقبة عملـيـة
إدارة المخاطر التـي يـمـكـن أن
تؤثر علي إعداد التقارير المالـيـة
وغير المالية للشركة ،ومـراقـبـة
سالمة نظم الرقابـة الـداخـلـيـة
المتعلقة بإعداد التقارير المالـيـة
وااللتزام بالمعاير المـحـاسـبـيـة،
باإلضافة إلي متابعـة عـمـلـيـات
المراعاة الداخلية والخارجية.

حيث يعتبر الفھم الكامل لـكـافـة ھـذه
العوامل جزءاً ال يتجزأ من سالمة قـدرة
اللجنة علي الـقـيـام بـمـسـئـولـيـاتـھـا
اإلشرافية والرقابية.

بصفة عامة ،يجب علي لجان المراجعة:
•

معرفة مسئوليات ومھام اإلدارة.

•

تقييم مدى مالئمة اختار اإلدارة للمبادئ والسياسات المحاسبية الھامة.

•

فھم ومعرفة قرارات اإلدارة والتقديرات المحاسبية المطبقة في إعداد التقارير المالية.

•

فھم واستيعاب المكاتبات والمعلومات التي ترد من المراجعين الخارجين بشأن المسئوليات المسندة إليھم
بموجب معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

•

التشاور مع كل من اإلدارة والمراجعين الخارجين حول القوائم المالية.

•

تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وأنه قد تم عرضھا بحيادية ،وما إذا كانت معايير اإلفصاح قد تم أتـبـاعـھـا
بوضوح وشفافية.

•

مراجعة ما يتم نشره بشأن األرباح والقوائم المالية قبل اإلصدار.
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ال ب رام ج ال ت دري ب ي ة ا ل ق اد م ة ل م رك ز ال م دي ري ن ال م ص ري
برنامج سلسلة تطوير مھارات أعضاء مجلس
اإلدارة
)شھادة عضو مجلس إدارة معتمد(
الجزء الثالث
نبذة عن البرنامج

وحــــــــــــــــدة التــــــــدريــــــب

يقدم مركز المديرين المصري ھذه الشھادة المعتمدة والتي تمـد
المـشـاركـيـن بـالـمـعـلـومـات الـالزمـة حـول قضـايـا حـوكـمـة
الشركات والموضوعات المرتبطة بھا والتي تؤثر على الـتـخـطـيـط
طويل األجل واإلفصاح عن المعلومات واإلجراءات التنفيذية الـتـي
تتخذھا مجالس اإلدارة.كما يغطي البرنامج عدداً من الموضوعـات
األخرى التي سيأتي ذكرھا في الھيكل التفصيلي لـلـبـرنـامـج.
ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد ھـذا الـبـرنـامـج بـالـتـعـاون مـع
مؤسسـة الـتـمـويـل الـدولـيـة – مـجـمـوعـة الـبـنـك الـدولـي.
ويعد مركز المديرين المصري المركز الرائد في الشـرق األوسـط
الذي يقدم ھذه الشھادة المعتمدة باللغتين العربية واإلنجليزية .
المحتوى التدريبي
•الوحدة األولى :مقدمة لدور مجلس اإلدارة في اإلفصـاح عـن
المعلومات والشفافية .
•الــوحــدة الــثــانــيــة :مــجــلــس اإلدارة وإدارة الــمــخــاطــر.
•الوحدة الثالثة :وضع إجراءات للمراجعة والمراقبة الداخـلـيـة .
•الــوحــدة الــرابــعــة :مــجــلــس اإلدارة ولــجــنــة الــمــراجــعــة.
•الوحدة الخامسة :كيفية التعامل مـع الـمـراجـع الـخـارجـي.
•الوحدة السادسة :تطوير نموذج التقرير السنوي.
لغة البرنامج :اللغة العربية
موعد انعقاد البرنامج
الجزء الثالث  ١٣مايو –  ١٥مايو ٢٠١٣
الرابط الخاص بالبرنامج
http://www.eiod.org/TrainingCoursesDetails_AR.aspx?ID=2

لمزيد من المعلومات برجاء االتصال على :
إدارة التدريب والتطوير بمركز المديرين المصري
فاكس + ٢ (٠٢ )٢٥٧٤٥٥٩٨ :
تليفون+٢ (٠٢ )٢٥٧٩٧٣٦٨ :
البريد اإللكتروني eiod.training@efsa.gov.eg
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أخ ب ار م ن ال ع ال م
مركز ديلويت يطلق استطالعه السنوي الثان ي ل ح وك م ة
الشركات
أطلق مركز ديلويت الـعـالـمـي لـحـوكـمـة الشـركـات
استطالعه السنوي الثاني “المدراء فـي  :°٣٦٠مـن
ن أكـثـر مـن
دم” ،تشير الخالـصـة إلـى أ ّ
درجات التق ّ
ن مجلس اإلدارة
 % ٩٠من المدراء العالميين يعتبرون أ ّ
يقوم بدور مھم في وضع المسار األخالقي الصـحـيـح
للمؤسسة .وقد شمل االسـتـطـالع السـنـوي ٢٨٨
رئيس مجلس إدارة ومديراً في  ١٩بلداً حـول الـعـالـم
في ما يتعل ّق بفاعلية مجلس اإلدارة بـاإلضـافـة إلـى

أخبـــــــــــــــــــــــــار عالمـــــــــــــــية

المسائل والتحديات والفرص التي يواجھھـا مـجـلـس

ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي يستضيف إطالق مرك ز ح وك م ة

اإلدارة .وقال رامي وديع ،الشـريـك الـمـسـئـول عـن

الشركات العائلية في األردن

خدمات حوكمة الشركات في ديلويت الشرق األوسط

استضاف منتدى طالل أبوغزاله المعرفي افتتاح مركز حوكمة

“ تعكس نتائج ھذا االسـتـطـالع تـغـيّـراً دائـمـاً

الشركات العائلية وھي منظمة غير ربحية متخصصة تسعـى

وملحوظاً في بيئة الشركات العالمية وفي دور

لتعزيز وزيادة الوعي حول أھمية دور الشركات العائلـيـة فـي

مجالس اإلدارة ومسؤولياتھا .وقد أشار المـدراء

االقتصاديات الدولية.

الذين شملھم االستطالع في الشرق األوسـط

حيث أتخذ المركز من العاصمة األردنية عمان مـقـراً لـه وقـد

إلى أن ھناك العديد من التحديات في الھيـكـلـة

أطلقه مجموعة من مالكي الشركات العائلية ويـرأسـه لـؤي

والممارسات”

أبوغزاله الذي يشارك األعضاء بعدد من الخصائص والتطلعـات

http://www.ameinfo.com/ar-268520.html

نحو مستقبل مشرق لألجيال القادمة مـن قـادة األعـمـال.
ھـد الـطـريـق أمـام
وحول رسالة المركز قال" ،رسالتنا أن نم ّ
جيل جديد من قادة األعمال القادرين على االسـتـمـرار فـي
الشركات العائلية وتطويرھا واالنتقال بھا إلى مستوى أعلـى
من التميز".
http://www.ameinfo.com/ar-268708.html

Women on Boards

Good corporate governance helps firms improve performance, drive growth, manage risks, attract
and retain investors, and weather financial crises. To be at its best, a board requires a diversity of
skills, cultures, and viewpoints on every set of issues.
The Case for More Women
A growing body of research shows that a broad set of business benefits is associated with gender
diversity on corporate boards. These include improved financial performance and shareholder value,
increased customer and employee satisfaction, rising investor confidence, and greater market
knowledge and reputation.

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Corporate+Governance/
Focus+Areas/

7

