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أخبا انخمخ خ ا خ خ ا ا خ
مركز المديرين المصري يختتم فعاليات برنامج سلسلة تطوير مهارات
أعضاء مجلس اإلدارة
بنهاية شهر مايو  ، 3102انتهى مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية من
فعاليات برنامج سلسلة تطوير مهارات أعضاء مجلس اإلدارة – شهادة عضو مجلس اإلدارة المعتمد
(الدفعة السابعة عشر)  ،البرنامج األول من نوعه في مصر والشرق األوسط والمعتمد من الهيئة
العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية .حيث تم تصميمه وإعداده بالتعاون مع مؤسسة
التمويل الدولية  -مجموعة البنك الدولي .وقد تم تخريج عدد  01دفعة من هذا البرنامج بإجمالي
عدد  323عضو مجلس إدارة معتمد.
وتهدف هذه الشهادة المعتمدة أن تمد المشاركين بالمعلومات الالزمة حول قضايا حوكمة الشركات
والموضوعات المرتبطة بها والتي تؤثر على التخطيط طويل األجل واإلفصاح عن المعلومات واإلجراءات
التنفيذية التي تتخذها مجالس اإلدارة .كما يغطي البرنامج عدداً من الموضوعات األخرى ذات الصلة
بحوكمة الشركات.
ومن الجدير بالذكر حضور السيد األستاذ الدكتور /أشرف الشرقاوي – رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية ورئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصري ،والذي قام بافتتاح البرنامج دعماً من سيادته

أخبــــــــــــــــــــــار مصـــــــــــــرية

ألنشطة المركز المتنوعة في مجال الحوكمة والموضوعات ذات الصلة ،ومؤكداً على دور مركز
المديرين الرائد في هذا المجال منذ أكثر من  01أعوام ،ومؤكداً كذلك على أهمية تطبيق فكر
الحوكمة للنهوض بمستوى أداء المؤسسات المصرية ومن ثم النهوض بمستوى االقتصاد
واالستثمار كذلك ،وقام سيادته أيضاً باختتام فعاليات البرنامج وتكريم السادة المتدربين.
ومن الجدير بالذكر أيضاً ،أن هذا البرنامج يقوم على تقديمه وتدريسه باقة من أفضل وأكفأ المدربين
والمحاضرين بمصر والمنطقة والذين قاموا بدورهم بمشاركة خبراتهم وخبرات المتدربين إلخراج
سلسلة من النقاشات والحاالت التفاعلية المفيدة لكافة األطراف ،وذلك ألن البرنامج مصمم خصيصاً
لرؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة الحالين والمرتقبين وكبار القيادات التنفيذية واإلدارية في الشركات
المقيدة وغير المقيدة بالبورصة في كل من القطاع الخاص وقطاع األعمال العام و كذلك البنوك مما

أدى لوجود مزيج من الخبرات المتناقلة عبر تلك النقاشات والتي بالفعل أثرت البرنامج ككل.
ولعله من المعروف أن مركز المديرين المصري هو المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية،
والمسئول عن نشر فكر وتطبيقات حوكمة الشركات والموضوعات ذات الصلة منذ أن تم إنشاءه عام
 3112تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ثم نقله لوزارة االستثمار إلى أن تم نقل تبعيته بالكامل
عام  3100للهيئة العامة للرقابة المالية ،والذي يقوم بتقديم األنشطة المختلفة من برامج تدريبية
وخدمات استشارية وبحثية وكذا عقد المؤتمرات والندوات التعريفية والحلقات النقاشية وورش
العمل التي تستهدف االرتقاء بمستوى المؤسسات من خالل تطبيق الحوكمة الرشيدة.
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بحث عن حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
د .إحسان بن صالح الم تاي
أستاذ دكتور بجام ة أم القرى
لقراءة المقال بالكامل برجاء النقر عة الرابي التال
http://uqu.edu.sa/page/ar/18978

لفظ الحوكمة هو الترجمة لألصل اإلنجليزي
للكلمة ” ، “Governanceوالذي توصل إليه
مجمع اللغة العربية بالقاهرة في محاولة
لتعريب الكلمة ،حيث أن لها معان أخرى مثل
اإلدارة الرشيدة والحاكمية والمساءلة وغير
ذلك من المصطلحات المتعددة ،وبذلك يطلق
على اصطالح ” “Corporate Governanceلفظ
حوكمة الشركات.

مقــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــة

وقد أصدرت هيئة سوق المال بالمملكة العربية
السعودية مشروع الئحة حوكمة الشركات بتاريخ
 0/0/3111ثم صدر قرار مجلس هيئة السوق
الموافق
30/01/0/30هـ،
بتاريخ
المالية
 03/00/3111بإنفاذ الالئحة بشكلها النهائي،
حيث تضمنت أبواباً خمسة؛ حيث خصص الباب
األول لذكر تعريف العضو المستقل وغير التنفيذي
واألقرباء من الدرجة األولى وأصحاب المصالح
والتصويت التراكمي .بينما اختص الباب الثاني
ببيان حقوق المساهمين والجمعية العامة
وتضمن بعض الحقوق العامة للمساهمين
وحقوقهم في الحصول على المعلومات وفيما
يتعلق باجتماع الجمعية العامة وحقوق التصويت
وحقوقهم في أرباح األسهم .أما الباب الثالث
فكان عن اإلفصاح والشفافية وتضمن السياسات
واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح ،وكذلك اإلفصاح
في تقرير مجلس اإلدارة .وتم تخصيص الباب
الرابع وهو أكبر األبواب لمجلس اإلدارة؛ حيث تم
بيان الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة وكذلك
مسؤوليات المجلس وكيفية تكوينه ولجان
المجلس واستقالليتها بما فيها لجنة المراجعة
ولجنة الترشيحات والمكافآت ،وكذلك كيفية
اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال وتحديد
مكافآت أعضاء المجلس وتعويضاتهم ،وكذلك
قضية تعارض المصالح في مجلس اإلدارة.
وختمت الالئحة بالباب الخامس الذي تضمن
أحكاماً ختامية من حيث كون الالئحة نافذة من
تاريخ نشرها.

وقد ذكرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
تعريفاً لحوكمة الشركات بأنها "ذلك النظام
الذي يتم من خالله توجيه وإدارة الشركات،
ويحدد من خالله الحقوق والمسؤوليات بين
مختلف األطراف مثل مجلس اإلدارة والمديرين
والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح،
كما أنه يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات
المتعلقة بشؤون الشركة ،وكذلك تحديد
الهيكل الذي يتم من خالله وضع أهداف
الشركة ووسائل تحقيقها وآليات الرقابة على
األداء"
وقد اختلف الك ّتاب حول تاريخ ظهور هذا
المفهوم  ،فبينما يرى البعض أن هذا المصطلح
لم يكن موجوداً قبل عام  ، 1980فإن البعض
يرى أن هذا المصطلح بدأ في السبعينيات مع
ظهور قضايا الفشل والغش في التقارير المالية
في ذلك الحين .
ولقد أشار كثير من الك ّتاب أن السبب
الرئيسي في االهتمام بقضية حوكمة
الشركات هو االنفصال بين الملكية واإلدارة،
وبالتالي بين المساهمين وإدارة الشركة .ومن
المهم التركيز على أن هذه المشكلة (انفصال
الملكية عن اإلدارة) تنبع من اختالف المصالح
بين المدراء والمالك ،وكذلك فإن المالك ال
تتوفر لهم المعلومات الكاملة عن سلوك
اإلدارة وقراراتها اإلدارية ،ولذا فإن مشكلة
الوكالة نشأت من اختالف المصالح بين اإلدارة
ومالك المشروع (Goldman and Barlev,
).1974; Estrin, 1998

ويالحظ من الالئحة السابق ذكرها احتوائها على
إيجابيات عديدة منها تأكيدها على حقوق
المساهمين عبر إتاحة المعلومات الوافية
والدقيقة والحرص على عدم التمييز بين
المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات .ويرى
الباحث أهمية هذه الفقرة بسبب ما يشهده
السوق السعودي من التفاوت الواضح في
المعلومات مما يتسبب في حدوث أضرار كبيرة
للمتعاملين في سوق األسهم.
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وفي الجانب المقابل فلم تخل الئحة حوكمة
الشركات من العديد من نقاط الضعف والتي
كان يمكن تجنبها لو تم النظر لواقع البيئة
المحلية بشكل أكبر من قضية اقتباس بعض
البنود التي تصلح للتطبيق في دول أخرى.

ومن ذلك ما تضمنته الالئحة من النص على
وجوب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد
من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة
وضرورة استخدام وسائط التقنية الحديثة
لالتصال بالمساهمين ،وأن على الشركة تجنب
وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام
حق التصويت ،ويجب تسهيل ممارسة
المساهم لحقه في التصويت وتيسيره ،كما أنه
يجب إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة فور
انتهائها بل وتزويد هيئة سوق المال بنسخة
من محضر االجتماع خالل عشرة أيام من تاريخ
انعقاده .وفيما يتعلق باإلفصاح والشفافية وما
بعدها من األبواب فقد تضمنت الالئحة ضرورة
إفصاح تقرير مجلس اإلدارة عن أسماء الشركات
التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً
في مجالس إداراتها وضرورة تصنيف أعضاء
مجلس اإلدارة من حيث كونهم تنفيذيين أو غير
تنفيذيين أو مستقلين ،بل والنص على أن تكون
أغلبية مجلس اإلدارة من األعضاء غير
التنفيذيين ،وكذلك ضرورة تفصيل المكافآت
والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
ولخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى
المكافآت والتعويضات من الشركة يضاف إليهم
الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا
من ضمنهم ،وكذلك وصف اختصاصات لجان
مجلس اإلدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة
ولجنة الترشيحات والمكافآت مع ذكر أسماء
هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد
اجتماعاتها.

ومن تلك السلبيات تعريف العضو المستقل
بأنه "الذي ليس له صلة قرابة من الدرجة
األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في
الشركة أو توابعها أو مع كبار التنفيذيين في
الشركة " ،ثم تم تعريف األقرباء من الدرجة
األولى بأنهم "األب واألم والزوج والزوجة
واألوالد".
وهذا يعد قصوراً في االستقالل بالنظر لواقعنا
الذي يتميز بقوة العالقات والروابط االجتماعية
والقبلية مما يعد خرق االستقالل مقتصراً على
القرابة من الدرجة األولى أمراً غير منطقي إذ
بذلك تم استبعاد األخ وابن العم وابن األخ
وغيرهم ممن يشهد الواقع بحصول الكثير من
المخالفات والتجاوزات واالنتهاكات التي تقدح
في االستقالل بسبب العالقة بهم .ويعتقد
الباحث أنه البد لحصول االستقالل بشكل
مرضي أن يتصل المنع إلى القرابة حتى
الدرجة الرابعة كما هو الحال في نظام
المحاسبين القانونيين.
وفي موضوع حقوق المساهمين فقد تضمنت
الالئحة عدة نقاط إيجابية غير أنه أثناء البيان
عن حق المساهمين في مناقشة الموضوعات
المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه
األسئلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمحاسب
القانوني ،بينت أن "عليهم اإلجابة على
األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة
للضرر" ،وهو استثناء واسع ويمكن تفسيره
بأشكال عديدة مما قد يعوق من إفصاح
الجهات المسئولة داخل الشركة عن
المعلومات ،وعما يشكل على المساهمين
من اعتراضات واستفسارات بحجة عدم تعريض
مصلحة الشركة للضرر.

كما يلزم اإلفصاح عن نتائج المراجعة السنوية
لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .كما
أن من النقاط اإليجابية التي احتوتها الالئحة
ضرورة وضع نظام حوكمة للشركة واإلشراف
العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند
الحاجة ،والتأكيد على عضو مجلس اإلدارة
باعتبار نفسه ممثال ً لجميع المساهمين
وملتزماً بالقيام بما يحقق مصالح الشركة
عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي
يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في
مجلس اإلدارة .كما احتوت الالئحة على ضرورة
إتاحة الشركة لمعلومات وافية عن شؤونها
لجميع أعضاء مجلس اإلدارة خصوصاً التنفيذيين
منهم بهدف تمكينهم من القيام بواجباتهم
ومهماتهم بكفاية.
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شرح عن ”موقع لجنة المراجعة في نظام الرقابة بالشركة و تشكيل لجنة المراجعة“ بدليل عمل لجان
المراجعة* عن مركز المديرين المصري —8002

موقع لجنة المراج ة

نظام الرقابة بالشركة
الجم ية ال امة

المراجع الخارج

مجة

لجنة المراج ة

إدارة المراج ة الداخةية (المراجع الداخة )

اإلدارة

المدير التنفيذي/ال ضو المنتدب

ســـــــــــــــــؤال وجــــــــــــــــــــــــــواب

تشكيل لجنة المراج ة

يقق ققصققت بققلن تققكققون لققجقق قققة
الققمققراجققعققة ك ق ققيق ً مققن أأن ق
مج اإلدارة المست ين ،أق ق
أن يكون رئقيق الق قجق قة أق ق
اض ل أنواً مست الً.

أن ال ي ق ققل أققدد أأن ق لققج ق ققة
المراجعة أن ثالثة أأن غقيقر
تق ققيققيققأيققيققن مققن أأنق مققجق ق
اإلدارة ،إال أن هقأا القتقلقكقيقل قد
يخت ف وف ً الحقتقيق جق ش اللقركقة
وحجم المسئوليق ش القمقسق قدة إلق
ال ج ة.

تعتبر است اللقيقة اضأنق حقجقر
الزاوية لتح يق ف أق قيقة الق قجق قة ،
وبصية خ صة أ د مرا بة سالمة
ومصدا ية أم ية إأداد القتق ق ريقر
الققمق لققيققة بق للققركققة وأق ققد تق ققيققيققم
المج الش الت يقتقم فقيقصق إصقدار
أحك م أو اتخ أ راراش ه مة.

يققجققب أن يققكققون أأنق لققج ق ققة
المراجعة لديصم مقعقرفقة بق ضمقور
الم لية ،وأن يقكقون هق ق و أنقو
واحقد أق ق اض ققل مققن أصققحق ب
الخبرة الم لقيقة .وتلقيقر القمقعقرفقة
المق لقيقة إلق الق قدرة أق ق قرا ة
ال وائم الم لية واستيع بص  .ويقجقب
أ كل مج أن يحدد تقعقريقف
المعرفة الم لية ومع ييره .

* تم إعداد دليل عمل لجان المراجعة في ضوء أفضل الممارسات الدولية للجان المراجعة كما تمت مراجعته بواسطة عدد من الخبراء المصرريريرن
وكذلك خبراء هيئتي سوق المال والبورصة المصرية .ويعد هذا الدليل مكمال ً لما ورد بدليل قواعد حوكمة الشركات الصادر عن مركز المديريرن فري
أكتوبر  .8002وهذا الدليل استرشادي يهدف لتحسين ممارسات لجان المراجعة بالشركات المصرية .وتكمن أهمية هذا الدليل الرمرحروري لرلرجران
المراجعة في ضبط أداء الشركات وفي التأكد من التزاماتها بمعاير الحوكمة.
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Essentials of Corporate Governance Workshop
for Listed Companies
Under the auspices, and in the presence of
H.E. Dr. Ashraf El Sharkawy
Chairman – The Egyptian Financial Supervisory Authority - EFSA
You are cordially invited to attend
Cairo, Egypt, Al Fayoum Ballroom - Marriott Zamalek
Hotel
June 24th, 2013

The purpose of this workshop is to introduce the participants from listed companies to the essential concepts,
key principles, importance and the latest trends in Corporate Governance.
What will be covered in the workshop?



What is corporate governance?



The board of directors and its committees



Disclosure and transparency



Internal control and audit

Who should attend the workshop?
This workshop is designed for the existing and potential
board members, senior executive officers and top management level in listed companies.

For more information please contact Mr. Mohamed
Reyad:+201008113708,
eiod.training@efsa.gov.eg

: لمزيد من المعلومات برجاء االتصال على
إدارة التدريب والتطوير بمركز المديرين المصري

+ 3 )13(360/6672 : فاكس
+3 )13(36070212 :تليفون
eiod.training@efsa.gov.eg البريد اإللكتروني
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وحــــــــــــــــدة التــــــــدريــــــب

Introduced by Egyptian Institute of Directors EIoD in
collaboration with Egyptian Corporate Responsibility
Center ECRC under the umbrella of the Egyptian Financial Supervisory Authority EFSA

)Egyptian Institute of Directors (EIoD

)Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA

أخبا انخمخ خ ا خ خبخةا انخةا خ
محةةون ووسياء ييالبون بتيوير قواعد اإل صاح بسوق مسقي
أجمع محللون ووسطاء ماليون بسوق مسقط لألوراق المالية
على ضرورة تطوير وتحديث قواعد اإلفصاح والشفافية المتبعة
بالسوق كي تتواكب مع المستجدات والتطورات وتوفير أقصى
حماية للمستثمرين.
وقال المحللون والوسطاء في استطالع أن التزام إدارات
المساهمة العامة المدرجة بالسوق باإلفصاح عن أية
الشركات ُ
معلومات وإفصاحات أو أحداث غير طبيعية من الممكن أن تؤدي
إلى التـأثير على األرباح تُعتبر أُسسا وركائز وأسبابا يجب األخذ
بها واإلعالن عنها في الوقت المناسب درءاً للشائعات التي قد
تؤدي لنتائج سلبية وال تخدم الشركة والمستثمر على السواء.

أخبـــــــــــــــــــــــــار عالمـــــــــــــــية

وأكدوا على ضرورة إجبار ومراقبة رؤساء مجالس إدارات
الشركات المساهمة العامة والرؤساء التنفيذيين والماليين
بضرورة التطبيق وااللتزام التام والحرفي بمبادئ وتعليمات
الحوكمة للشركات وعدم التساهل في تطبيقها وتنفيذها
وخصوصا فيما يتعلق بالشفافية واإلفصاح في الوقت والزمن
المناسب ،فيما اعتبر آخرون أن التأخير الذي قد يحدث من جانب
الشركات هو نتيجة أسباب معينة أو قد تنتظر اكتمال الموضوع
لتضمينه تفاصيل دقيقة.
http://www.mubasher.info/TDWL/news/2345444/%D9%85%D8%
AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86 -%D9%88%D9%88%D8%
B3%D8%B7%D8%A 7%D8%A1 -%D9%8A%D8%B7%D8%A 7%D9%
84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA %D8%B7%D9%
88%D9%8A %D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%A 5%D9%81%D8%B5%D8%A 7%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%82%
D8%B7

حوكمة الشركات ...وحقوق المساهمين!!
لقد حددت الئحة حوكمة الشركات القواعد والمعايير
المنظمة إلدارة الشركات المساهمة المدرجة في
السوق المالية ،من أجل ضمان االلتزام بأفضل
ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق
المساهمين وحقوق أصحاب المصالح .حيث انه من
المتعارف عليه في أبجديات أسواق المال أن هناك
مجموعة من الحقوق والمزايا لمالك أسهم الشركات
المساهمة العامة والمدرجة بالسوق والتي يجب
المحافظة عليها من قبل مجالس إدارات الشركات
المساهمة ،والذين من المفترض أن يكونوا ممثلين
حقيقيين للمالك.
كما أن هذه الحقوق والمزايا يجب تفعيلها على أرض
الواقع من قبل الجهات الرقابية واإلشرافية ،وفي
الوقت نفسه ال يجب االستهانة أو التفريط بها بأي
حال من األحوال من قبل مالك األسهم أنفسهم .ومن
أهم هذه الحقوق والمزايا حق حضور الجمعيات
العمومية ،أو التصويت عليها من بعد ،وحق مناقشة
أداء اإلدارة التنفيذية خالل الفترة المعنية وحق
التصويت على جميع الموضوعات الهامة المدرجة في
جدول االجتماع كالموافقة على زيادة أو تخفيض
رأسمال الشركة ،استخدام األسلوب التراكمي يجعل
النتيجة النهائية لالنتخاب معبرة عن التمثيل النسبي
للمساهمين في مجلس اإلدارة.
http://www.alarabiya. net/ ar/aswaq/2013/05/28/%D8%
AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9- %D8%A 7%D9%
84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA -%D9%
88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 -%D8%A7%D9%
84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%
8A%D9%86 - .html

Study finds Mena lags in corporate governance
The Mena region suffers from a lack of understanding of the value of corporate governance, a new study says.
“While improvements in corporate governance have occurred in the Mena region (through regulations, private
sector initiatives, etc) there is still an incomplete understanding of the role of corporate governance and its
benefits," the report was supervised by Josh Lerner, one of the world's foremost researchers on venture capital
and private equity.
The report said private equity companies were helping to change the perception of corporate governance by
requiring companies they invest in to have a robust board and management structure as well as strong reporting
standards.
http://www.thenational.ae/business/industry-insights/economics/study-finds-mena-lags-in-corporate-governance
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