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أخ ب ار م ن م ص ر
البورصة ال م ص ري ة ت وق ع ات ف اق ا ً م ع ب ورص ة ن ي وي ورك
يورونيكست ل ت داول أول ع ق ود مس ت ق ب ل ي ة ع ل ى م ؤش ر
EGX30
وقعت البورصة المصرية اتـفـاقـيـة مـع NYSE/Liffeالـذراع
األوروبية لبورصة  ،NSYE/Euronextبما يـتـيـح إطـالق أول
عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البـورصـة الـمـصـريـة
الرئيسي  ،EGX30باإلضافة إلى دراسة قـيـد وتـداول أول
عقود خيارات على ذات المؤشر في الـقـريـب الـعـاجـل.
شھد مراسم توقيع االتفاق وفد رسمي مصري بـرئـاسـة
السيد أسامة صالح وزير االستثمـار ،والـدكـتـور مـحـمـد
عـــمـــران رئـــيـــس مـــجـــلـــس إدارة الـــبـــورصـــة.
ويعد ھذا التعاون ھو األول من نوعه بين بورصة نـيـويـورك
يورونيكست وبورصة عـربـيـة أو أفـريـقـيـة بشـأن طـرح
مشتقات مستقبلية ،األمر الذي يؤكد على ريادة السـوق

أخبــــــــــــــــــــــار مصـــــــــــــرية

المصرية في المنطقة.

قرارا بتعديل قواع د
مجلس إدارة الھيئة العامة للرقابة المالية يصدر
ً

وأشار صالح أن االتفاقية ستكون نقطة تحول جوھرية في

قيد واستمرار قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية

تاريخ سوق المال المصري ودرجة انفتاحه علـى الـعـالـم

في إطار دور الھيئة في دعم سوق األوراق الـمـالـيـة وحـمـايـة

وإيذانا ببدء مرحلة جديدة من خطط الـتـطـويـر لـلـقـطـاع

المتعاملين بھا وتوفير مقومات تدعيم كفاءة السوق ،وفـى ضـوء

المالي غير المصرفي ،معرباً في الوقت ذاته إلـى أنـه ال

المقترحات الواردة من البورصة بناء على التطبيق الفعلي لقواعـد

يجب إغفال أھمية توقيت توقيع االتفاقية في وقت مـازال

القيد ورغبه من الھيئة لجذب الشركات ذات المركز المالي القوى

فيه االقتصاد المصري لم يتعاف بشكل كامـل بـعـد مـمـا

بما يحقق الحماية للمتعاملين ويزيد من ثقة المـتـعـامـلـيـن فـي

يعني استمرار ثقة المجتمـع الـدولـي فـي مسـتـقـبـل

الشركات المقيدة بالبورصة.

االقتصاد المصري وقدرته على مـعـاودة الـنـمـو بشـكـل

فقد أصدر مجلس إدارة الھيئة العامة للرقابة المالية قرا ًرا بتعـديـل

سريع.

بعض قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المالية .ويھـدف
?http://www.egx.com.eg/arabic/NewsDetails.aspx

ھذا القرار إلى زيادة عمق سوق األوراق المالية وتوسيع قـاعـدة

NewsID=111324

المساھمين في الشركات التي تـقـيـد بـالـبـورصـة والـحـد مـن
التالعبات في أسعار األوراق المالية بما يعمل على حماية حقوق
المستثمرين في البورصة.
وقد تضمن ھذا القرار زيادة الحد األدنى لـرأس الـمـال الـمـصـدر
والمدفوع للشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية لـيـصـبـح
 ٥٠مليون جنيه مصري أو ما يعادلھا من العـمـالت األخـرى.وذلـك
لتتسق والحد األقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسـطـة
التي تقيد ألول

مرة.

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/News257.htm
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أھمية التدريب في منظومة الموارد البشرية في الدول النامية

مقــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــة

عندما ندرس الفارق بين الدول المتقدمة والدول
النامية نجد أن عملية اإلعداد الوظيفي تكاد
تكون مسئولية محددة للجامعات والھيئات
التعليمية .كما توجد صلة مباشرة بين احتياجات
أسواق العمل وتخصصات الخريجين ويتم ربطھا
كذلك بالعائد المادي لكل وظيفة في سوق
العمل .فنجد مثال ً تقارير مفصلة حول مرتبات كل
وظيفة وتخصص في مرحلة االلتحاق االولي،
ونجد أيضا أبحاث مفصلة عن نوعية المھارات
المطلوبة لكل وظيفة ويصبح الطالب )الموظف
الحقاً( قادراً علي تحديد احتياجاته العملية
والعلمية قبل التخرج .أما في حالة الدول األقل
نمواً فيوجد تباعد بين وظيفة ورسالة الجامعة
وبين قطاع التوظيف والعمالة .نعم يحصل
الخريجين علي ما نطلق عليه شھادات جامعية
أو بالعامية "شھادة عليا" ولنا أن نتحفظ تماماً
حول ھذا التوصيف حيث أن عملية التخرج من
الجامعات المصرية مثال ً ال تتطلب حضور الطالب
لمحاضراته أو التعامل مع دكتور المادة ويتم
االعتماد علي ما يسمى بالدروس الخصوصية
وورق الدرس الذي يتم تداوله بكفاءة نادرة قبيل
االمتحانات الختامية لكل فصل دراسي .كما ال
تقوم الجامعة بدراسة احتياجات أسواق العمل
والتطورات التي تحدث به .لذا نجد أن التعليم
الحقيقي والعملي للطالب المصري يبدأ عند
مرحلة الوظيفة ولعله ليس من المستغرب في
ظل ضعف المؤسسات العلمية حالياً في أن
نجد أن الواسطة والمحسوبية يطغيان علي
عملية التعيين حيث أن العديد من الشركات ال
تود المغامرة في تعيين موظفين غير مؤھلين
عملياً وعلمياً ولذا يتم تفضيل تعيين المعارف
من المحيطين والعاملين .لذا ،وھنا لب المقال،
نخوض في مسألة التدريب من خالل الوظيفة
كآلية تمكن الشركات من تمكين وتأھيل
الموظفين والعاملين علي مستجدات السوق
ومتطلباته والتغلب علي ضعف األعداد خالل
المرحلة الجامعية .وينقسم التدريب إلي
نوعين ،األول تدريب علي مھارات عامة )مھارات
التواصل – التخاطب – العمل في فريق – احتواء
وحل المشاكل  ( ...والنوع الثاني ھو التدريب
علي مھارات متخصصة )التسويق – المبيعات –
اإلنتاج – التوزيع – الكمبيوتر  .(...أھمية ھذا
التدريب المستمر والمكلف مادياً لبعض
الشركات يكون لثالثة أسباب ،أولھا ھو ضمان

تقدم العمل ومواكبته للتطورات التي
تحدث عالمياً ومحلياً من أجل االستمرار
في المنافسة ،ثم تشكيل مواھب داخلية
تكون قادرة علي الترقي للمناصب العليا
لتحقيق ما يسمى بـ Succession
Planويؤكد علي قدرة الشركة في الريادة
دون التعثر ألسباب إدارية وأخيراً تقليل
تكلفة البحث عن مواھب من خارج
الشركة أو المؤسسة قد تكون مؤھلة
علمياً ولكن قد ال تكون مستعدة للتطبع
بثقافة الشركة .وقد قرأنا كثيراً في
السنوات األخيرة عن الخلل الذي حدث
في بعض شركات القطاع العام عندما تم
االستعانة بفكر أداري من القطاع الخاص
غير متوائم مع الثقافة السائدة في
القطاع العام وھو ما أدي إلي اضطرابات
إدارية ومشاكل أخري.
ويتم تعريف التدريب علي "أنه عملية
مدروسة؛ لتغيير المسار ،أو المعرفة ،أو
السلوك المھاري ،من خالل اكتساب
بعض الخبرة؛ لتحقيق أداء فعال في
نشاط واحد ،أو مجموعة من األنشطة،
ويتمثل الھدف من ھذه العملية في
المواقف الخاصة بالعمل ،في تطوير قدرات
األفراد ،وفي تلبية احتياجات األشخاص
العاملين في المؤسسة ،في الوقت
الحاضر وفي المستقبل" .وتقوم العملية
التدريبية علي أربعة محاور رئيسية:
أوال ً  -تحديد االحتياجات التدريبية وخالل
ھذه المرحلة يتم تحديد المھارات
المطلوب توافرھا لدى أفراد واإلدارات،
والتي يتم تفصيلھا في مجموعة من
األھداف المطلوب تحقيقھا بنھاية
التدريب،
ثانياً  -تصميم برنامج التدريب من أجل
ترجمة األھداف إلى موضوعات تدريبية )أو
مادة ومحتوى تعليمي وتدريبي( ،وتحديد
األسلوب الذي سيتم استخدامه بواسطة
المدربين في توصيل موضوعات التدريب
المحاضرة،
)مثل
المتدربين
إلى
والحاالت،والتمارين ،والمناقشة(
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المستشار أحمد رجب
 ماجستير اإلدارة – جامعة نيويورك -الواليات المتحدة األمريكية
 ماجستير اقتصاد – جامعة يورك –المملكة المتحدة

ثالثاً  -تنفيذ برنامج التدريب بدءاً
من تحديد الجدول التنفيذي
للبرنامج ومكان التدريب والمتابعة
اليومية إلجراءات تنفيذ البرنامج
خطوة بخطوة
رابعاً  -تقييم كفاءة التدريب من
خالل تقييم أداء المتدربين محل
التدريب ،أو تقييم رأيھم حول
إجراءات البرنامج وتجميع نتائج
التقييم في كل البرامج.
إذا تم ما سبق بكفاءة وفاعلية
تصبح الشركة قادرة علي تفعيل
علي
تعينھا
تدريب
برامج
االستمرار في التنافس والتميز في
السوق ،ولھذا أصبح من الضروري
اآلن أن يكون لكل شركة قطاع
تدريبي ومسئول متخصص عن
ھذه العملية.
اذا تم ما سبق بكفاءة وفاعلية
تصبح الشركة قادرة علي تفعيل
علي
تعينھا
تدريب
برامج
االستمرار في التنافس والتميز في
السوق ،ولھذا أصبح من الضروري
اآلن أن يكون لكل شركة قطاع
تدريبي ومسئول متخصص عن
ھذه العملية لكونھا النشاط األھم
حالياً في برامج تنمية وإدارة
الموارد البشرية وتتغلب كذلك
علي الوھن الواضح في التعليم
الجامعي لحين يتم تطويره بالصورة

المرجوة.
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شرح عن “مكونات االفصاح” ،بدليل قواعد حوكمة الشركات لجمھورية مصر العربية
الصادر عن مركز المديرين المصري —٢٠١١

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن ﺗﻔﺻﺢ
ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ؟
يجب أن تفصح الشركة عن قوائمھا المالية المدققة وتـقـريـر
مراقب الحسابات عليھا وكافة المعلومات المالية التي تـھـم

المساھمين وأصحاب المصالح اآلخرين.

ســـــــــــــــــؤال وجــــــــــــــــــــــــــواب

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب أن
ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ؟
من المعلومات غير المالية التي يـجـب عـلـي الشـركـة
اإلفصاح عنھا :تشكيل مجلس اإلدارة ولجانه المخـتـلـفـة،
السير الذاتية ألعضاء المجلس ،ھيكل الملكية بالشـركـة،
ھياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة ،السيـاسـات
البيئية واالجتماعية للشركة ،أيـة أحـداث أو مـعـلـومـات
جوھرية تھم المساھمين وأصحاب الـمـصـالـح اآلخـريـن،
باإلضافة إلى تقاريرھا السنوية وتقـريـر مـدى الـتـزامـھـا

بقواعد حوكمة الشركات.

ﻫﻝ ﻳﺟب ﺗﻧﺷر اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع ﺟﻣﻌﻳﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
نعم يجب أن تنشر الشركة محضر اجتماع جمعيتھا العـامـة
السنوي على موقعھا فضال ً عن إتاحته ،إن أمكن ،مطبـوعـاً

للجمھور.
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ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻓﺻﺣﻬﺎ؟
على إدارة الشركة أن تفصـح لـلـمـسـاھـمـيـن ولـجـمـھـور
المتعاملين معھا والعاملين لديھا مرة على األقل سنوياً عـن
سياسات الشركة االجتماعية والبيئـيـة وتـلـك الـمـتـعـلـقـة

بالسالمة والصحة المھنية وغير ذلك.

ﻛﻳف ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ
ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ؟
ُيراعى أن تكون السياسات المعلن عـنـھـا واضـحـة وغـيـر
مضللة وأن تتضمن ما تنوى الشركة القيام به من تطوير أو
تغيير في حجم العمالة أو تدريبـھـا ،وبـرامـجـھـا لـلـرعـايـة
االجتماعية ،سوا ًء داخل الشركة أو خارجھا .أما بـالـنـسـبـة
للسياسات الصحية والبيئية ،فيجب أن تكون مـتـفـقـة مـع
القوانين والنظم المعمول بھا فى مصر وأن يكـون ھـدفـھـا
تحقيق صالح العاملين بالشركة والمجتمع بوجـه عـام وأن

تكون قابلة لالستمرار على المدى الطويل.

ﻫﻝ ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗرﺗﺑط اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺣﻳط ﺑﻬﺎ ؟
نعم يجب أن تربط الشركة بالمجتمع المـحـيـط بـھـا وبـمـن
تتعامل معھم من موردين أو عـمـالء عـالقـة تـقـوم عـلـى
المصداقية والحرص على تحقيق الـمـصـالـح الـمـشـتـركـة
واإلفصاح عن السياسات بما ال يتعارض مع واجب الشـركـة
والعاملين بھا ومجلس إدارتھا في الـحـفـاظ عـلـى سـريـة

المعلومات المالية والتجارية.
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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
كيفية إعداد تقرير حوكمة الشركات
الدفعة الرابعة
نبذة عن البرنامج
ھذا البرنامج  -المعد في صورة ورشة عمل  -لتأھيل الـعـامـلـيـن
في مجال االلتزام والحوكمة وأعضاء لجنة المراجعة عن كـيـفـيـة
إعداد تقارير الحوكمة الدوري والسنوي ،وكذلك للسادة مراقـبـي
حسابات تلك الشركات في ظل القوانين والتوصيات التي تضعـھـا

الھيئة العامة للرقابة المالية وكذلك البنك المركزي المصري.
الفئة المستھدفة
ھذا البرنامج موجه إلي مسئولي االلتزام والحوكمة وأعضاء لجنة
المراجعة بالشركات المقيدة في البورصة المصرية والمؤسـسـات
المالية ومراقبي الحسابات لشركـات الـمـسـاھـمـة الـمـصـريـة
وللشركات الدولية.

وحــــــــــــــــدة التــــــــدريــــــب

المحتوى التدريبي

•
•
•
•
•
•

الوحدة األولي :مقدمة تعريفية عن الحوكمة
الوحدة الثانية :المفاھيم والمبادئ الدولية للحوكمة
الوحدة الثالثة :مجلس اإلدارة
الوحدة الرابعة :مراقب الحسابات
الوحدة الخامسة :إرشادات إعداد تقرير حوكمة الشركات
حاالت تطبيقية

مدة البرنامج  :يومان
لغة البرنامج
•اللغة العربية
موعد انعقاد البرنامج ٣٠– ٢٩ :يناير ٢٠١٣
الرابط الخاص بالبرنامج

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

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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)Egyptian Institute of Directors (EIoD

)Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA

أخ ب ار م ن ال ع ال م
تحذيرات للشركات الخليجية من مغبة أزمة مالية ج دي دة
بسبب ضعف حوكمة الشركات
دعا خبراء خليجيون الجھات المعنية بصناعة وحـمـايـة
االقتصاد الخليجي العام والخـاص ،بضـرورة اسـتـبـاق
أزمة مالية جديدة محتملة ،بإيجاد سبل جديدة لخلـق

حوكمة القطاع العام

القيمة المضافة من خالل اعـتـمـاد آلـيـات حـوكـمـة

برز مصطلح حوكمة الشركات كنتيجة لعدد مـن اإلخـفـاقـات

الشركات ،والمساءلة والشفافية في كل الـقـطـاعـات

التي واجھتھا الشركات الخاصة ،التي كانت تندرج تحت وطأة

االقتصادية .وقال جمال فخرو رئيس مجلس إدارة “كي

االستغالل أو الفساد المستتر .خالل العقدين الماضيين بدأت

بي إم جي”في منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا :

عمليات اإلصالح المؤسسي تأخذ طابعا آخر ،نتيجة لـتـأثـيـر

إن بعض التقديرات العالمية ،تشير إلى أن قـيـمـة مـا

ھذه الممارسات على أعداد كبيرة من المستفـيـديـن حـول

يدفع سنويا على شكل تسھيالت غير مـعـلـنـة فـي

ھذه المؤسسات.

عالم الشركات ،يصل إلى تريليون دوالر ،مـمـا يـؤكـد

إذا كانت مؤسسات القطاع الخاص ،قد وقعت تـحـت ضـغـوط

على الحاجة إلى التصدي لھذه الظاھرة ،مـن خـالل

أخبـــــــــــــــــــــــــار عالمـــــــــــــــية

كبيرة ،ناتجة من تضارب المصالح واستغالل السلطات ،نتيجة

تطبيق أفضل مـمـارسـات الـحـوكـمـة ،والشـفـافـيـة

لفصل الملكية عن اإلدارة ،فإن القطاع الحكومي أولـى بـأن

والمساءلة .وأكد أن قادة األعمال في العالم العـربـي،

يجد الرعاية واالھتمام إلعادة تأھيله لمحاربة فرص الـفـسـاد

يواجھون تحديات وفرصاً جديدة كل يوم ،مما يـتـطـلـب
تحقيق تكامل استراتيجي بين العوامل الماليـة وغـيـر

واستغالل السلطات.

المالية ،والممارسات التجارية المسئولة.

ويمكن االستفادة من تجارب الدول المؤثـرة ،الـتـي امـتـازت
بتنفيذ ومتابعة حوكمة القطاع العام فيھا مثل نيوزيلندا ،التي

?http://aawsat.com/details.asp
section=6&article=709506&issueno=12441

تأتي في المرتبة األولى مشتركة مع الدنمارك وفنلندا .حيث
تعد تجربة نيوزيلندا في إصالح القطاع الحكومي وتخليصه من
أعباء الفساد التي قد تشوه صورته ،تجربة جديرة باالستفادة
والنقل ،حتى نسھم في تحرير جھاتنا الرقابية والتنظـيـمـيـة
ألداء المھمة الموكلة إليھا في تعقب مصادر الفساد والقضـاء
عليه.
http://www.aleqt.com/2013/01/03/article_721967.html

Corporate Governance - Definition, Scope and Benefits
Corporate Governance refers to the way a corporation is governed. It is the technique by which
companies are directed and managed. It means carrying the business as per the stakeholders’ desires. It is actually conducted by the board of Directors and the concerned committees for the company’s stakeholder’s benefit. It is all about balancing individual and societal goals, as well as, economic and social goals.
http://www.managementstudyguide.com/corporate-governance.htm
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