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أخبا انخمخ خ ا خ خ ا ا خ
عقد ورشة عمل حول تقارير حوكمة الشركات
في إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المساهمين وبصفة خاصة حماية حقوق األقللليلة وكل لل
توفير المعلومات الالزمة لمتخ ي القرارات االستثمارية مما يتطلب تدعيم ثقافة ومفهوم الحوكمة في الشركات المقيدة
ببورصة األوراق المالية والشركات التي تعمل

فلي مل لاو األوراق

المالية وغير المقيدة ببورصة األوراق المالية ،بلاضالافلة إللي اللدور
الهام والفاع

في م او الرقابة علي الشركات من خالو دور مراقب

الحسابات – المراجع الخارجي ،حيث أقيمت نلدوة بلاللتلعلاو

ملع

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وهي تعد أقدم ال ملعليلات
المهنية في م او المحاسبة والمراجعة في مصر والشرق األوسل
– تحت عنوا :

"تقارير حوكمة الشركات (تقرير مراقب الحسابات – تقرير الحوكمة)"
وقد القي األستاذ الدكتور /أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة في ال لسة االفلتلتلاحليلة علن

خبــــــــــــــــــــــ ر دصـــــــــــــريم

خط

الهيئة في م او تدعيم حوكمة الشركات وذل

بما يتفق مع المبادئ الدولية المتعارف عليها لحوكمة الشلركلات

ومن أهمها المبادئ الصادرة عن منظمة ) (OECDالتعاو االقتصادي والتنمية وقلد تململنلت اللنلدوة أربلع جلللسلات
كالتالي :
الجلسة األولي :عن تقرير مراقب الحسابات عن مدي اللتلمام الشلركلات
بقواعد الحوكمة التي تصرها ال هات الرقابية ،وقد ألقاها األسلتلاذ /ملحلملد
يحي – عمو م لس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئليلس
ل نة المعايير .
الجلسة الثانية :عن اضفصاح طبقا لمتطلبات ال هات الرقابية وقد أللقلاهلا
األستاذ الدكتور /حازم ياسين – عمو م لس إدارة جمعيلة اللملحلاسلبليلن
والمراجعين المصرية وعمو م لس إدارة الهيئة.
الجلسة الثالثة :مقدمة تعريفية عن حوكمة الشركات وما يتململنلل اللتلقلريلر السلنلوي للللحلوكلملة وقلد أللقلاهلا
األستاذ /محمد طارق يوسف زمي
الجلسة الرابعة :ورشة عم

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وخبير حوكمة الشركات.

عن كيفية إعداد الشركات لتقارير عن مدي االلتمام بقلواعلد اللحلوكلملة الصلادرة علن

ال هات الرقابية وبعض النماذج االسترشادية لتقارير حوكمة الشركات وقد ألقاها األستاذ /محمد طارق يلوسلف زمليل
جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وخبير حوكمة الشركات.
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الحوكمة أو الثورة

دقــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــم

ال :الدقددم
 )0الﻔس د ه الاد اﻷ للح دم اﻹدارة الرتيدة
الﻔسﺎد يﺿﻌف الﻧتﺎﺋج ﻓﻲ جميﻊ أﻧﺣﺎء الﻌﺎلم ،وﻻسيمﺎ
مكﺎﻓﺣة الﻔﻘر وتﺣﻘيق الﻌدالة اﻻجتمﺎعية واﻻقتصﺎدية
والسيﺎسية ويﺧﻠق عدم الكﻔﺎءة اﻻقتصﺎدية ويﻘﻠص من
اإلﻧجﺎزات ،ويزيد من التكﺎليف ،يﺿﻌف السيﺎسة
الﻌﺎمة ،ويزعزع استﻘرار الﺣكومة ،ويﻬدد ﺣرية الﻔرد،
ويﻬدد الديمﻘراطية .
 )3د الذي يد ن عدلﻪ لدح ربم الﻔس د؟
ﺣتى يمكن التصدي ومكﺎﻓﺣة الﻔسﺎد ﻓﻲ الدول
ومﻧظمﺎت اﻷعمﺎل يتطﻠب ذلك وجود تﺷريﻌﺎت وﻫيﺋﺎت
تﻧظيمية قوية ﻓﻲ الﻘطﺎعين الﻌﺎم والﺧﺎص ووجود
اإلطﺎر الﻘﺎﻧوﻧﻲ والتﻧظيمﻲ لﻠدولة يﺣدد الﺣد اﻷدﻧى
الﻘيﺎسﻲ لﻠسﻠوك المﻘبول ﻓﻲ الﻘيﺎم بﺎﻷعمﺎل .
ومﻊ ذلك ،ﻓﻔﻲ مﻌظم البﻠدان الﻧﺎمية ﻓﺄن التﺷريﻌﺎت
وتﻔﻌيل الﻘواﻧين ليست بﺎلمﻬﺎم السﻬﻠة ،ويتطﻠب ذلك
إجراءات مﻌﻘدة ومطولة ومكﻠﻔة ،وﺣتى ﻓﻲ أﻓﺿل
الظروف ،ﻓداﺋمﺎ ﻫﻧﺎك أولويﺎت عديدة أكﺛر أﻫمية مﺛل
البﻧية التﺣتية والصﺣة والﻐذاء ،والتﻌﻠيم ،واآلليﺎت التﻲ
ﻏﺎلبﺎً مﺎ تﻔتﻘر إليﻬﺎ البﻠدان الﻧﺎمية .
ث ي  :الح دم الرتيدة
يد ن تاريف الح دم الرتيدة للد لم ﻬ :
"الوسيﻠة التﻲ تمكن المجتمﻊ من التﺄكد من ﺣسن إدارة
مؤسسﺎت الدولة والﻬيﺋﺎت اﻻقتصﺎدية ومﻧظمﺎت
اﻷعمﺎل بطريﻘة تﺣمى أموال جميﻊ أﻓراد ذلك
المجتمﻊ ".
إن مصطﻠﺢ الﺣوكمة بﺄوسﻊ مﻌﻧى لﻪ يكون مﻌﻧيﺎً
بتﺣﻘيق التوازن بين:
 اﻷﻫداف اﻻقتصﺎدية واﻷﻫداف اﻻجتمﺎعية
 أﻫداف الﻔرد وأﻫداف الجمﺎعة
أي أن اإلطﺎر الﻌﺎم لﻠﺣوكمة موجود لكﻲ يﺷجﻊ عﻠى
اﻻستﺧدام اﻷكﻔﺄ والﻌﺎدل لموارد الدولة ،ويﻌمل عﻠﻲ
تﻔﺎدى سوء استﺧدام السﻠطة وكذلك تﻔﺎدي التﺣﺎيل عﻠى
الﻘواعد والﻧظم والﻠواﺋﺢ .ولذلك يمكن تﻠﺧيص أﻫم
مبﺎدئ وركﺎﺋز الﺣوكمة والتﻲ بموجبﻬﺎ يمكن الﻘﺿﺎء أو
عﻠﻲ اﻷقل تﻘﻠيل إلﻲ الﺣد اﻷدﻧﻲ الﻔسﺎد واﻻﻧﺣراف ﻓﻲ
كﺎﻓة مﻧﺎﺣﻲ الﺣيﺎة الﻌﺎمة والﺧﺎصة وﻫى -:
 )1وجود إطﺎر عﺎم لﻠمﻧﺎخ التﺷريﻌﻲ والﻘواﻧين بﺎلدولة
تﺣمﻲ ﺣﻘوق جميﻊ أﻓراد المجتمﻊ مﻊ تﺣديد المسﺋوليﺎت
والواجبﺎت .
 )٢الﻌدالة والمﻌﺎمﻠة المتكﺎﻓﺋة والمتوازﻧة لجميﻊ أﻓراد

المجتمﻊ .
 )٣اﻻﻓصﺎح والﺷﻔﺎﻓية ﻓﻲ كل مﺎ يصدر عن
المسﺋولين من بيﺎﻧﺎت ومﻌﻠومﺎت.
 )٤المسﺎءلة والمﺣﺎسبة وﻫو مﺎ يﻌﻧﻲ أن يﻌﻘب
اﻻﻓصﺎح داﺋمﺎ مﺣﺎسبة المسﺋولين بﺷﻔﺎﻓية
كﺎمﻠة.
ث لث  :صﻔ الح دم الرتيدة
دن الارض الس بق يد ن تحديد هم صﻔ
الح دم الرتيدة فش اﻷتش :
 )0الادالم سي دة الق ن
• تتطﻠب الﺣوكمة الرﺷيدة – كمﺎ سبق أن ذكرﻧﺎ
 ﻫيﺎكل قﺎﻧوﻧيةُ عﺎدلة يتم ﻓرﺿﻬﺎ بﺷكل ﻧزيﻪ،بﺣيث تﺿمن ﺣمﺎية كﺎمﻠة لﺣﻘوق اإلﻧسﺎن،
ﺧصوصﺎ ﺣﻘوق اﻷقﻠيﺎت وﻫو مﺎ عبرت عﻧﻪ
مﻧظمة التﻌﺎون اﻻقتصﺎدي والتﻧمية ﻓﻲ المبدأ
الﺛﺎلث من المبﺎدئ الستة لﺣوكمة الﺷركﺎت وﻫو
المﻌﺎمﻠة المتسﺎوية والمتكﺎﻓﺋة لﻠمسﺎﻫمين .
• وجود ﻧظﺎم عﺎدل يﻌتمد عﻠى ﺿمﺎن أن جميﻊ
المﻌﻧيين لديﻬم ﺣصة ﻓيﻪ (ﺷركﺎء) وأﻧﻬم ليسوا
بﻌيدين أو مﺣيدين عن المسيرة ،ويتطﻠب ذلك
من جميﻊ ﻓﺋﺎت المجتمﻊ وﺧصوصﺎً الﻔﺋﺎت
اﻷﺿﻌف استﻐالل الﻔرصة لﻠتﺣسين والمﺣﺎﻓظة
عﻠى بﻘﺎﺋﻬﺎ وﺣيﺎدﻫﺎ.
 )3الدت ر م
• تﻌتبر المﺷﺎركة ﺣجر اﻷسﺎس ﻓﻲ الﺣوكمة
الرﺷيدة ،وتبدأ من عمل جميﻊ أﻓراد المجتمﻊ
جﻧبﺎ إلى جﻧب .
• يمكن أن تكون المﺷﺎركة مبﺎﺷرة أو من ﺧالل
مؤسسﺎت ﺷرعية تمﺛل اﻷطراف المﺧتﻠﻔة.
 )2الت ب
• أن الﺣوكمة الرﺷيدة تتطﻠب التجﺎوب مﻊ
متطﻠبﺎت جميﻊ الﺷراﺋﺢ ﺿمن أﻧظمة وأطر
زمﻧية مﻘبولة ومﺣددة.
 )4الت افق
• تتﻔﺎوت وجﻬﺎت الﻧظر بين اﻻﻓراد ويؤﺛر بذلك
عوامل متﻌددة مﺧتﻠﻔة ومتﺷﺎبكة.
• تتطﻠب الﺣوكمة الرﺷيدة الوسطية ﻓﻲ التﻌﺎمل
مﻊ المصﺎلﺢ المﺧتﻠﻔة بﺣيث تؤدي إلى تواﻓق أعم
وأﺷمل لجميﻊ الﻔﺋﺎت المﺧتﻠﻔة.
 )5ال ﻔ ءة الﻔا ليم
• الﺣوكمة الرﺷيدة تﻌﻧﻲ أن عمل المؤسسﺎت ﻓﻲ
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أ .طﺎرق يوسف  -ﺷريك رﺋيسﻲ ﻓﻲ
جراﻧت ﺛورﻧتون مﺣمد ﻫالل  -مصر

موجﻪ

لتﺣﻘيق

المجتمﻊ والﻌمﻠيﺎت
اﺣتيﺎجﺎت المجتمﻊ .
• أمﺎ الكﻔﺎءة ﻓﻲ مﻧظور الﺣوكمة ﻓتﻌﻧى
اﻻستﻐالل اﻻمﺛل لﻠموارد المتﺎﺣة.
 )6التﻔ فيم
• الﺷﻔﺎﻓية تﻌﻧﻲ بﺄن عمﻠية اتﺧﺎذ
الﻘرارات وتﻧﻔيذﻫﺎ تطبق بﺄسﺎليب تﻧدرج
ﺿمن إطﺎر لواﺋﺢ وتﻌﻠيمﺎت لﻠﻘواﻧين
واﻷﻧظمة
• تﻌﻧﻲ أيﺿﺎ أن المﻌﻠومﺎت متوﻓرة
ومتﺎﺣة لألﺷﺧﺎص المتﺄﺛرين بﺎلﻘرارات
ومﺿﺎميﻧﻬﺎ
تﻌﻧﻲ أيﺿﺎً بﺄن المﻌﻠومﺎت الكﺎﻓية يتم
تجﻬيزﻫﺎ بﺷكل مﻔﻬوم واإلﻓصﺎح عﻧﻬﺎ
ﻓﻲ أجﻬزة اﻻعالم واإلعالﻧﺎت الصﺎدرة
عن المؤسسة
• كذلك تﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك مﻌﻠومﺎت مؤسسية
كﺎﻓية ومتﺎﺣة وسﻬﻠة الوصول إليﻬﺎ.
 )٧الدس ءلم الدح سبم
• ﻻ مﻌﻧﻲ من وجود إﻓصﺎح وﺷﻔﺎﻓية
بدون مسﺎءلة المسﺋولين ومﺣﺎسبتﻬم .
• المسﺎءلة ﻫﻲ عﺎمل مﻬم ومؤﺛر ﻓﻲ
الﺣوكمة الرﺷيدة ،وﻻ يﻘتصر ذلك عﻠى
المؤسسﺎت الﺣكومية ﻓﻘط بل يمتد
أيﺿﺎً  .ليﺷمل الﻘطﺎع الﺧﺎص ومﻧظمﺎت
المجتمﻊ المدﻧﻲ.
• من يﺣﺎسب اآلﺧر يﻌتمد عﻠى
الﻘرارات المتﺧذة ﻫل ﻫﻲ ﺧﺎرجية أم
داﺧﻠية ومن ﻫﻲ الجﻬة المتﺄﺛرة بتﻠك
الﻘرارات وﻻ يمكن تﺣﻘيق ذلك إﻻ
بوجود الﺷﻔﺎﻓية ووجود دولة قﺎﻧون .
خالصم د سبق ن "الادالم
الدس اة" هد الدطلب الرﺋيسش
ل ديﻊ فراد الد تدﻊ هد دن هم
د ا الح م الرتيد .
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”قواعد تجنب تعارض المصالح“ ،بدليل قواعد حوكمة الشركات لجمهورية مصر
العربية الصادر ع مركب المديري المصري —1122

لتجنب تعارض المصالح بالشركة....
كيف يجب أن يكون نظام المتبع بالشركة؟

ما هي قواعد السلوك المهني التي تقوم الشركة
بوضعها؟

مقر وملللملبم بل مل
يجب أن يكون لكل شركة نظام واضح و ُ
جانب أعضاء مجلس اإلدارة والمديري والعاملي بشأن تجنلب
تعارض المصالح وتعامالت األطراف ذات العالقة .ويجب احمرام
القواني المعنية وقواعد القيد في البورصة والمداول واإلفصاح
عند وضع سياسات الشركة بهذا الشأن.

تضع الشركة ،بالمشاور مع العاملي فيها والمملعلامللليل
معها ،قواعد لسلوكها المهني تمضم :


قواعد المعامل مع الشركة بيعاً أو شرا ًء أو غير ذلك.

ســـــــــــــــــؤا
ــــــــــــــــــــــــــ اب



ما يمم تفويض م
الشركة.

صالحيات فيما يمعلق بالمعامل مع



خطط اإلفصاح ع

السياسات الجديدة بالشركة.



معايير السالمة والصحة الممبعة.



المعايير المهنية السليمة للمعامل بليل
والمديري



وبينهم وبي

م

اللعلامللليل

هم خارج الشركة.

أية أمور أخرى ترى لجنة المراجعة أهمية تنظليلملهلا

داخلياً.
هل من الممكن مراقبة قواعد السلوك المهني
للشركة ؟

نعم يحث تقوم الشركة بوضع نظاماً داخلياً لمراقبة تطبيلق
قواعد سلوكها المهني ومدى تنفيذه.

ما هي الشروط التي يجب توافرها في الموردين
والموزعين التي تختارهم الشركة؟

يجب أن تسعى الشركة في معلاملالتلهلا ملع اللملورديل
والموزعي على اخميار م يمبعون ذات المسموى المهنلي
واألخالقي الذي تحرص علي الشركة داخلها.
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اخبا ا خاخ ايخخاخباااةخمخرا ااادخ خاخبامانخ خ ادخ خخبا ا خ ا خ خاخبا اةخرا خرا خ خاخبا خ ا خ خ خ
برنامج سلسلة تطوير مهارات أعضاء مجلس
اإلدارة

كيفية اعداد تقرير حوكمة الشركات
الدفعة الرابعة
نبذة ع

)شهادة عمو م لس إدارة معتمد(

البرنامج
نبذة ع

ه ا البرنامج  -المعد في صورة ورشة عم  -لتأهي العامللليلن
في م او االلتمام والحوكمة وأعماء ل نة المراجعة عن كيلفليلة
إعداد تقارير الحوكمة الدوري والسنوي ،وك ل للسادة مراقبلي
حسابات تل الشركات في ظ القوانين والتوصيات التي تمعها
الهيئة العامة للرقابة المالية وك ل

البن

ي قدم مركم المديرين المصري ه ه الشهادة المعتمدة والتي تمد
المشاركليلن بلاللملعلللوملات اللالزملة حلوو قملايلا حلوكلملة
الشركات والمواوعات المرتبطة بها والتي تؤثر على التخلطليل
طوي األج واضفصاح عن المعلومات واضجراءات التنفي ية اللتلي
تتخ ها م الس اضدارة.كما يغطي البرنامج عدداً من المواوعات
األخرى التي سيأتي ذكرها في الهيك التفصيلي للللبلرنلاملج.
ومن ال دير بال كر أنل تم إعداد ه ا اللبلرنلاملج بلاللتلعلاو ملع
مؤسسة اللتلملويل اللدولليلة – مل لملوعلة اللبلنل اللدوللي.
ويعد مركم المديرين المصري المركم الرائد في الشلرق األوسل
ال ي يقدم ه ه الشهادة المعتمدة باللغتين العربية واضن ليمية .

المركمي المصري.

الفئة المسمهدفة
ه ا البرنامج موجل إلي مسئولي االلتمام والحوكمة وأعماء ل نة
المراجعة بالشركات المقيدة في البورصة المصرية والمؤسسات
المالية ومراقبي الحسابات لشركات اللملسلاهلملة اللملصلريلة
وللشركات الدولية.

المحموى المدريبي

المحموى المدريبي

حــــــــــــــــدة التــــــــدريــــــب








البرنامج

الوحدة األولي :مقدمة تعريفية عن الحوكمة
الوحدة الثانية :المفاهيم والمبادئ الدولية للحوكمة
الوحدة الثالثة :م لس اضدارة
الوحدة الرابعة :مراقب الحسابات
الوحدة الخامسة :إرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات
حاالت تطبيقية



الوحدة األولي :مقدمة لم لس اضدارة وحوكمة الشركات



الوحدة الثانية :األدوات العملية للتوجيل االستراتي ي
والمراقبة اضدارية




الوحدة الثالثة :دور م لس اضدارة في اضفصاح والشفافية
الوحدة الرابعة :دور م لس اضدارة في حماية حقوق
المساهمين

لغة البرنامج :الﻠﻐة الﻌربية
مدة البرنامج  :يوما

موعد انعقاد البرنامج

لغة البرنامج
•اللغة العربية

ال مء األوو  02-05-00مارس 5102

موعد انعقاد البرنامج 52-52 :فبراير 5102

ال مء الثاني  59-52-52مارس 5102

الرابط الخاص بالبرنامج

ال مء الثالث  09- 02 -02أبري 5102
ال مء الرابع  21- 57- 52أبري

?http://www.eiod.org/ConferencesDetails_AR.aspx
ID=25

5102

الرابط الخاص بالبرنامج

?http://www.eiod.org/TrainingCoursesDetails_AR.aspx
ID=2

لمبيد م

المعلومات برجاء االتصال على :

إدارة التدريب والتطوير بمركم المديرين المصري
فاكس + 5 (15)52952272 :
تليفو +5 (15)52979222 :
البريد اضلكتروني eiod.training@efsa.gov.eg
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)Egyptian Institute of Directors (EIoD

)Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA

أخبا انخمخ خ ا خ خاخبا انخبا خ
اقتص دي ن سا دي ن يةدعة ن لةتةطةبةيةق الةحة ةدةم فةش
التر

الا ﺋليم

دعا اقتصاديو إلى ارورة تكوين هيئة وطنية سعودية
تتولى عملية إنقاذ الشركات العائلية من االنهيار ،ملن
خالو إجراءات تنظيمية جديدة أو معدلة تدير مخاطرها
وتخمعها ألفم

أشكاو اللحلوكلملة ،وتلعلميلم ملبلدأ

الممارسات والشفافية في إعداد التقارير المالية فيها.

دراسم ديدا يم ح  :الح دم فش التر

وكا تقرير بحثي جديد قد كشف عن أ الخالفة وح

الددر م فش ب رصم فلسطين

النماعات واالستمرارية أهم التحديلات اللتلي تلواجلل

هنال

الشركات العائلية في دوو م لس التعاو الخلي ي.

على اختالف أنواعهلا .وملن اللملؤكلد بلأ

ر وس

خبـــــــــــــــــــــــــ ر ع لدـــــــــــــــيم

مختلف شرائح الم تمع الفلسطيني بمبادئ الديمقلراطليلة

المائة منها باالستعانة برأس الملاو اللخلارجلي فلي

واالقتصاد الحر .ولكن هنال

مرحلة ما من تاريخها.
ونوه البحث ال ي جاء بعنلوا

أحلد األسلبلا

الرئيسية له ا االهتمام هو االلتمام العمليلق الل ي تلبلديلل

األمواو الخارجية في المستقب  ،بينما تقوم  55فلي

" الشلؤو

المسئولين في اللملؤسلسلات

الحكومية ،أو من مؤسسات الم تمع المدني ،أو الشلركلات

 22في المائة ملن

الشركات العائلية تسعلى إللى اسلتلقلطلا

اهتمام كبير بلقلملايلا اللحلوكلملة فلي اللمل لتلملع

الفلسطيني ،سوا ًء من قب

وأكد البحث أ الشركات العائلية تتطلع بشك متمايد
خارجيا للنمو والتوسع ،مواحا أ

الدس هةدةم الةاة دةم

أيمًا وعي عميق لدى غلاللبليلة

الفلسطينيين بأهمية الحوكمة في خلق بيئة اسلتلثلملاريلة

اللعلائللليلة"

جاذبة ،قادرة على استقطا

بأهمية تطبيق الحوكمة فلي الشلركلات اللعلائللليلة

االستثمارات من مصادر محلية

وخارجية ،وبالتالي تساعد على تحقيق النلملو االقلتلصلادي

الخلي ية ،رغم أ ه ه الممارسات لم تصبح بعد ذات

بمعدالت عالية ،مما يحد من البطالة والفقر ويلدعلم صلملود

أولوية إستراتي ية عالية.

المواطنين على أراهم .ومن العوام

http://www.alarabiya. net/ articles/2013/01/30/263346.html

األخلرى اللتلي تلعلمز

االهتمام بالحوكمة في فلسطين الحاجة الماسة واللدائلملة
لتعميم القدرة التنافسية لللشلركلات ،سلوا ًء فلي األسلواق
المحلية أو اضقليمية ،حيث إ السوق الفلسطيني مفتوحلة
تما ًما أمام الت ارة الدولية.
http://www.cipe-arabia.org/index.php/around-the-world/
palestine/1152 -2013-01-16-14-42-12

Bringing corporate governance into the family
In the fight for capital and securing investment, in many cases the winners and losers will be decided by who presents the lowest risk option. A start would be robust corporate governance, and
herein lies the rub, because it is not enough to have the right processes in place, you have to be
seen to be operating to high standards of compliance, accountability and transparency.
A recent study of such companies highlighted the growing strategic importance of governance to
family firms, and particularly the challenges around implementation.
http://gulfnews.com/business/opinion/bringing -corporate-governance-into-the- family-1.1142574
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