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أخبا انخمخ خ ا خ خ ا ا خ
الهمئ الزتم للرقتب المتلم تصعدر تعرعرمعر عع
وو المت خال الرب الثتل م عت 3102

داء نشعتط

أصدرت الميئة العامة ل رقابة المالية تقريرها رب الساناوي
د الرب الثالث من عاا 3102
عن نشاط سوق الما
( يوليو – سبتمبر ) واظمر الاتاقاريار ارتافااش الاماؤيارات
السوقية التي تقيس األداء في البورصة المصرية بانامااياة
الرب الثالث من العا الجاري حيث ارتف ماؤيار EGX30
بنسبة  %01ليغ ا عند مستوى  1230نقطة كما ارتف
مؤير  EGX70بنسبة  %21مغ قا عاناد مساتاوى 612
نقطة وارتف مؤير  EGX100بنسبة  %32مغ اقاا عاناد
مستوى  100نقطة كما سج مؤيار  EGX20ارتافااعاا
بنسبة  %32لياغا اا عاناد مساتاوى  2151ناقاطاة .

خبــــــــــــــــــــــتر مصـــــــــــــرم

أما فيما يتع ا بقيمة التداو وعدد الاعاما اياات واألوراق
المتداولة د الرب الثالث من العا الحالي مقارنة باذات
الفترة من العا الماضي فقد ب غ إجمالي قياماة الاتاداو
د الرب الثالث من عا  3102نحو  6016م ياار جاناياه
بتداو  6002م يو ورقة مالية منفاذة عا اف  116ألا
عم ية وذلك مقارنة بقيمة تداوالت ب غت  1116م يار جنياه
بتداو  00132م يو ورقة مالية منفذة من اد 0106
أل عاما اياة اد الاربا الاثاالاث مان عاا .3103

وكمر االوتثمتر المصري معثع بعرعدرت اقعتعصعتد
بالده على جذ االوتثمتر األجنبي

كما ارتف رأس الما السوقي لألسمف الاماقايادة دا ا
المقصورة د الرب الثالث من عا  3102بنسبة %0616
ليص إلف  26616م يار جنيه بنماية يو عم  21سبتمبر
 3102مقارنة بنحو  23016م يار جنيه في  21ساباتامابار
. 3103

أعرب وزير االستثمار المصري أسامة صاالا
عن ثقته في قدرة اقتصاد بادد عا اف رفا
دالت االستثمار األجنباي الاماباايار فاي
مع ّ
السوق المصري.
حيث لدى االقتصاد المصري اإلمكانيات لرفا
معدالت االستثمار األجنبي الماباايار اد
الفترة القادمة اصة م تحاقاا االساتاقارار
األمني وتنفيذ ارطة المستقابا (الااااصاة
بالمرح ة االنتقالية في مصر) وأيار إلاف أ
هناك نيّة لدى العديد من المستثمرين لد و
السوق المصري وهو ما يساماف فاي رفا
مصر
معد االستثمار األجنبي المباير ود
من العمدت الصاعاباة الفاتاا إلاف أ وزارة
االستثمار ستبدأ في عاقاد سا اسا اة مان
المؤتمرات الجتذاب الاماساتاثاماريان الاعارب
واألجانب د الفترة المقب ة.

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/EFSA%20News/
News320.htm

http://alhayat.com/Details/570969
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دور ال و م في اإلصالح اإلداري
مفهو ال و م
لقد تزايد االهتمام مؤخراً بمصطلح الحوكمة في السنوات السابقة
وبخاصة في عقد التسعينيات من القرن العشرين وذلك نتيجة لما
شهده االقتصاد العالمي من التداعيات واالنهيارات المالية
والمحاسبية لعدد من الشركات العالمية كالتي حصلت في جنوب
شرق آسيا وفضيحة شركة انرون وما تبعها من انهيار لشركة آرثر
– أندرسون إحدى شركات التدقيق الخمس الكبار في العالم.

بق ف :أ .أسامة أمي

أمير

مدير عا اإلدارة العامة ل رقابة ع ي مراقبي الحسابات

مستويات األداء ورفع كفاءة النظم اإلدارية القائمة من خدالل تدغديديدر
المعتقدات واالتجاهات والقيم والبيئة التنظيمية وجعلها أكثدر مدالئدمدة
مع التطور التكنولوجي الحديث وتحدديدات السدوق وتدخدفديد نسدبدة
القلق للمواطنين ،وأحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات مع تدقدلديد
التكاليف وتحويل إدارة الدخددمدات مدن أسدلدوب الدبديدروقدراطديدة إلدى
األسلوب التجاري أو االقتصادي سواء عن طدريدق الدتدخدصديد أو
عن طريق التشغيل الذاتي لخدماتها بإيجاد أساليب أكثر مرونة.

مرــــــــــــــــــــــــــــــــــتلــــــــــــ

والحوكمة باختصار يمكن أن تمثل إشراك جميع األطراف في
المؤسسة في عملية اتخاذ القرار أي ال يكون القرار مقتصراً على
مجموعة معينة في المؤسسة الواحدة وكذلك أن تتوفر المعلومات
لجميع األطراف بشفافية ووضوح وتحديد مسؤولية وحقوق
وواجبات جميع المسئولين عن إدارة المؤسسة وذلك لتجنب حدوث
حاالت الفساد اإلداري ،كما تهدف هذه العوامل إلى التأكد من أن
المؤسسات تدار بطريقة سليمة وإنها تخضع للرقابة والمتابعة
والمساءلة ،كما أن أحد األهداف التي تسعى اليها الحوكمة هو ومن الجدير بالذكر إن الحاجة إلى اإلصالح ال تنتهي أبدا وإنما هدي
ضمان أن جهود اإلدارة تنصب للحفاظ على المصالح العليا للمجتمع عملية ديناميكية مستمرة وال تعني الحداجدة إلدى اإلصدالح إن هدنداك
والدولة والعاملين والوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في العمل.
حاالت مرضية تستوجب العالج وإنما تبدقدى الدحداجدة إلدى الدتدطدويدر
باقية بقاء المنظمة أو الجهاز اإلداري ككل.
يتوق المواطن اليوم إلى زيادة المعرفة بنظم الحوكمة واليات
تطبيقها ونتائج تطبيقها .
همم ال و م في اإلصالح اإلداري:
تعد الحوكمة من المواضيع الحديثة التي يتم تداولها في الوقت
الحالي ويجب اإلشارة إليها والى أهميتها في تطوير البيئات
التنظيمية (مؤسسات الدولة والشركات المختلفة) وذلك من خالل
عالقتها بآليات وإجراءات اإلصالح اإلداري الذي يعد احد العناصر
المهمة في نظام الحوكمة الذي يساهم في ضبط العمل وتوجيه
العمليات نحو النجاح والتطور المستمر فهي نظام يتم بموجبه
إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانين والنظم
والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن
طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف
المؤسسة وضبط العالقات بين اإلطراف األساسية التي تؤثر في
الرشمد الذي مت
األداء ،عرفته األووتط الزلمم على انه ال

إذا أردنا أن نختصر مفهوم اإلصالح اإلداري سواء بالمعنى الجزئدي
الضيق أو بالمعنى الشامل الواسع نستطيع أن نقول بان هذا الدمدفدهدوم
يتراوح بين تنظيم الجهاز اإلداري في الدول على أسس علمية سليمدة
تكفل تحقيق األهداف المرجوة منه أي انه يعني تندظديدم هدذا الدجدهداز
من حيث أساليب وطرق العمل فضالً عن تنظيم شؤون العاملين فيه.

أما المعنى الواسع فهو يذهب إلى المدخل الذي ينظر إلدى الدحدكدومدة
أو المجتمع كنظام يتكون من هياكل مختلفة تؤدي وظدائدف مدتدندوعدة
وان هذه الهياكل مترابطة ومتناسقة فيما بينها وبالتالي فدان أي خدلدل
في أحدها يقود إلى اختالل الهياكل األخرى ممدا يدعدندي إن الدمدفدهدوم
الشامل يتمحور حول إدخال أنماط تنظيمية جديدة بحيث تالءم أندواع
النشاط الجديد مع إدخال نظم وقواعد وإجراءات لدلدعدمدل داخدل هدذه
تطبمره عبر كم م الروانم والرواعد التي تؤدي إلى الشفتفم
األنماط الجديدة باإلضافة إلى تحقيق العدالقدات اإلشدرافديدة واإلداريدة
وتطبم الرتنو .
واالستشارية بين هذه التنظيمات من ناحية وبين التنظيدمدات الدجدديددة
مفهو اإلصالح اإلداري  :تهددف عدمدلديدات اإلصدالح اإلداري إلدى والقديمة من ناحية أخرى فضالً عن توفير القيادات النشطة والواعيدة
إدخال تغييرات أساسية في أنظمة اإلدارة العامة بما تكفل تحسين
المؤمنة بهذه السياسات
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وكذلك التركيز على أهمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر  .4دعم األجهزة الرقابية من خالل اإلجراءات اآلتية-:
الحاسم في تنفيذها وإحداث التغيير المطلوب والتركيز المكثف
 ضمان استقالليتها.
على أن تكون مخرجات منظمات الجهاز الهدف األساسي لعملية
 تعزيز الصالحيات الممنوحة لها بموجب القوانين
اإلصالح اإلداري هو نجاح المنظمة في اإلداري تتسم بالنوعية
المختصة لكل منها.
والجودة لتحقيق المساهمة الفاعلة في االرتقاء بمستوى الرفاهية
 تطوير القوانين وبما يتالءم مع متطلبات المرحلة
الراهنة.
االقتصادية واالجتماعية نستطيع أن نستنتج من المعنى السابق
 اعتماد مخرجات إعمالها كأحد أدوات تقيم
تحقيق أهدافها بفعالية عالية وبالمحصلة النهائية تحقيق الرفاهية
اإلدارات.
االقتصادية واالجتماعية للفرد والمجتمع.
 .5إلزام كافة أجهزة الدولة بتحديد متطلبات الحوكمة والسعي
و تتلخص المبتدئ األوتوم اإلصالح اإلداري في :
لتطبيقها والعمل بموجبها.
أن ضمان حقوق الملكية سواء كانت عامة أو خاصة ً يستند إلى  .6قيام الجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل
التشريعات النافذة لتنظيم العالقات بين األفراد فيما بينهم أو بين
األعالم بالتعريف بمبادئ الحوكمة ومدى تأثيرها في دعم
األفراد والدولة أي ما يسمى بالعقد االجتماعي.
البنية التحتية لمؤسسات الدولة المختلفة.
إن نظام الحوكمة بما يمثله من قوانين وتعليمات وأسس يمثل في
حقيقته اتجاها ً إصالحيا ًيوفر أساسا ثابتا وثقة كاملة للمتعاملين مع
مؤسسات الدولة المختلفة بحيث يوفر هذا األساس ضمانا ً للجدوى
االقتصادية المستهدفة من تعامالتهم المختلفة.

 .7توسيع تجربة (مجلس اإلدارة) لتشمل كافة األجهزة اإلدارية
للدولة وال تقتصر على الشركات العامة لغر تعميق روح
العمل الجماعي وخاصة فيما يتعلق بصنع القرارات
اإلستراتيجية ،وتحديد المهام والصالحيات لكل من مجالس
اإلدارة والمدير العام بشكل دقيق.

يعد اإلفصاح من المبادئ األساسية التي أشارت أليها المعايير
المحاسبية الدولية وأشارت أليها مبادئ الحوكمة وهو ما يتعلق  .8بالتعاون مع الجامعات والمراكز المهنية والتدريبية بما يأتي-:
باإلعالن عن نتائج إعمال بشكل عام فضالً عن إعالن األهداف
 أجددراء دراسددة شددامددلددة ومددفددصددلددة لددلددهدديدداكددل اإلداريددة
التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها بشكل واضح ودقيق والتي تصب
لددلددمددؤسددسددات الددتددابددعددة لددلدددولددة فددي ضددوء الددمددهددام
في المحصلة النهائية باتجاه تحقيق األهداف االقتصادية
واالختصاصات المنصو عليها في القوانين النافذة.
واالجتماعية العليا.
 تحديد مواطن الضعف ونقاط الدخدلدل فدي آلديدات عدمدل
المؤسسات ووضع وتحديد الخطدط الدتدي تدركدز عدلدى
محدد أو مجلس ستكون هي
إن اإلدارة سواء كانت شخ
معالجة هذا الخلل وتطوير األداء.
المسئولية األولى عن درجة تحقيق األهداف الشركة وعمال بالمبدأ
 أعداد برامج تعليمية وتدريبية وورش عدمدل لدمدوظدفدي
اإلداري (اإلدارة باألهداف) ويمكن قياس مدى نجاح الوحدة
الدولة وبمختلف المستويات اإلدارية لغدر تدأهديدلدهدم
االقتصادية وكفاءتها بمدى تحقيقها لألهداف المرجوة منها مع
ليفاء بمتطلبات األداء الصحيح والسليم للمهام الدمدوكدلدة
مالحظة التأثير على الجوانب األخرى.
لهم وإذكاء وعيهدم بدمدخداطدر الدفدسداد الدمدالزمدة ألداء
وظائفهم.

التوصمـت :


وضع آلية لتشجيع المبادرات واالبتكارات واإلبداعات.

 .1أكمال مظلة التشريعات التي تستهدف تطبيق مفهوم الحوكمة
 .9إلزام كافة أجهزة الدولة بمعايير اإلفصاح والشفافية وعر
في مختلف أجهزة الدولة لما لهذا النظام من أهمية لتحقيق
مخرجات عملها على الجمهور باعتباره الهدف األول الذي
الهدف األساسي في الحفاظ على المال العام وتنميته.
تسعى لخدمتها كافة تلك األجهزة.
 .2إلزام كافة الوحدات التنظيمية في الدولة باعتماد أنظمة الجودة
 .11اعتماد مبدأ اإلدارة باألهداف (اإلدارة بالنتائج) والذي يمثل
الشاملة وتأهيل تشكيالتها للحصول على المواصفة العالمية.
باختصار تقييم اإلدارات بنا ًء على تحقيق أهدافها خالل
المراحل السابقة .
 .3أجراء تقييم دوري لمبادئ الحوكمة تبعا ً لتغيرات كل مرحلة.
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شرح عن ” جدول أعمال االجتماعات ومحاضر االجتماعات“ بدليل عمل لجان المراجعة* عن مركز
المديرين المصري —8002

م تفآ

يحصل أعضاء لجنة المراجعة عدلدي
مكافأة مناسبة مقابدل خددمداتدهدم الدتدي
يقدمونها.

عضتء لجن المراجز

1

وـــــــــــــــــؤا وجــــــــــــــــــــــــــوا

2

رغم أن المكافأة يجب أن تكون لتقديدر
الددتددزام أعضدداء لددجددنددة الددمددراجددعددة
الدوقدت الدالزم وقدبدولدهدم
بتدخدصديد
القيام بدالدمدسدئدولديدات وذلدك مدن أجدل
جددذب الددكددفدداءات مددن الددمددسددئددولدديددن
واألعضاء األكفاء للقيام بهذه المهام.

فددي مددعددظددم الشددركددات الددمددقدديدددة
بالبورصة ،تقع مسدئدولديدة اقدتدراح
مبلغ الدمدكدافدأة عدلدى عداتدق لدجدن
المكافآت التابعدة لدمدجدلدس اإلدارة
ويتم العر علي الجمعية العامدة
العتمادها.

3

4

إال أنه يجب أال تدكدون الدمدكدافدآت
مبالدغدا ً فديدهدا تدجدندبدا ً لدحددوث أيده
نزاعات أو النظر لعضدويدة لدجدندة
المراجعة كمصدر للدخل.

* 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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اخبا ا خاخ ايخخاخباااةخمخرا ااادخ خاخبامانخ خ ادخ خخبا ا خ ا خ خاخبا اةخرا خرا خ خاخبا خ ا خ خ خ
برنامج شهادل المراجل الداخلي الماهل
الهدف من البرنامج
المراجعين الدا يين من

تأهي

د

يغطي

برنامج مكث

األسس والقواعد واألساليب وتقنيات ع ف المراجعة الدا ية من
الناحية النظرية والعم ية ,ويتعرض البرنامج
التفاع

 61ساعة من

د

ودارسة حاالت عم يه إلف منظومة المراجعة الدا ية

وتطبيقاتما.
جدير بالذكر أ

هذا البرنامج المؤه

ل مراج

ي والذي

الدا

يصدر من ” مركز المديرين المصري“ التاب ل ميئة العامة ل رقابة
المالية معترف به من قب

الميئة في جممورية مصر العربية ,إال

و ــــــــــــــــدت التــــــــدرمــــــ

أنه أضيا في النطاق من يمادة المراج

ي المعتمد

الدا

والصادرة من المعمد العالمي ل مراجعين الدا يين والتي
تستغرق حوالي ثدثة سنوات ل حصو ع يما.
الفئة المستهدفة
هذا البرنامج مصمف ل مراجعين الدا يين

وأعضاء لجنة

المراجعة والقيادات اإلدارية في الشركات المقيدة وغير المقيدة
بالبورصة في ك

من القطاش الااص وقطاش األعما العا وكذلك

المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بمصر والشرق
األوسط.
الجزء األول :مقدمة لمهنة المراجعة الداخلية



الوحدة األولي :المقدمة



الوحدة الثانية :دور المراجعة الدا ية



الوحدة الثالثة :منظومة المراجعة الدا ية

الجزء الثاني :المنهج العلمي للمراجعة الداخلية



الوحدة األولي :المراجعة الدا ية لتكنولوجيا المع ومات



الوحدة الثانية :لجنة المراجعة والمراجعة الدا ية



الوحدة الثالثة :تقييف المااطر

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

فاكس + 3 )13(31661151 :
ت يفو +3 )13(31656221 :
البريد اإللكتروني eiod.training@efsa.gov.eg
الموق االلكترونيwww.eiod.org :
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أخبا انخمخ خ ا خ خاخبا انخبا خ
الشر ت الزتئلم  :الطرم إلى االوتمرار والنمو

تزكمك و م الشر ت مم
المت مت شر ت الخلمج

خبـــــــــــــــــــــــــتر عتلمـــــــــــــــم

تواجه بعض من الشركات العائ ية في السعودية طر التافاكاك
واإل فاق بعد انتقا م كيتما وإدارتما من المؤسسين إلاف نمان
ي يمف من أجيا  .والشركات العائ ية هي الشركات التي يم كما
ويديرها فرد أو مجموعة أفراد من عائ ة واحدة أو بااليتراك ما
فرد أو أفراد من عائدت أ رى وتكو مقصورة ع يمف .تبدأ هاذ
الشركات صغيرة ثف يتطور بعضما م الوقت إلف يركات كابارى
ناجحة وقد تتحو إلف يركات عامة تاتاداو أساماماماا فاي
األسواق المالية بيد أ بعضما اآل ر يعاني مشكدت كثيرة تعوق
تطورها واستمرارها .ويص عدد الشركات العائ ية في المم كاة
العربية السعودية إلف عشرات اآلالف ولما حصة كبرى من حجف
النشاط التجاري والصناعي والزراعي والادمي واضط عت بدور
إيجابي مؤثر في النمضة االقتصادية .وقد اتّب بعضاماا الاطارياا
الس يف ل نمو و التطور وضما االستمرار وذلك بإعادة هيك تاماا
وتحوي ما إلف يركات وبعضما إلف يركات عامة يشاارك فاي
م كيتما عدد كبير من المواطنين وتدار بطرق حدياثاة وتاطاباا
أنظمة حوكمة يام ة حتف أصبحت قصص نجاح تروى.

قالت وكالة " ستانادرد نناد باورز لااادماات الاتاصانايا
االئتماني" أنه بإمكا الشركات في منطقة الا يج تعزياز
وصولما إلف أسواق رأس الما و فض تاكا افاة الادياو
المتزايدة من د تعزيز ممارسات اإلدارة والحوكمة لديما.
جاء ذلك في تقرير جديد نشرته الوكالة باعاناوا " تاعازياز
حوكمة الشركات يمكن أ يفت أبواب أسواق رأس الماا
أما يركات الا يج" .وأيار التقاريار إلاف أ حاوكاماة
الشركات تُعتبر نقطة الضع لدى يركات دو ماجا اس
التعاو لدو الا يج العربية .فقد حص ت يركاتاا فاقاط
من أص  23يركة تقو الوكالة بتصنيفما في المناطاقاة
ع ف درجة "قوي" في اإلدارة والحوكمة األع ف درجة من
بين الفئات األربعة لديما ماقاارناة ما  %511لشاركاات
منطقة أوروبا والشرق األوسط و %611عالميا .واألهف من
ذلك يشير التقرير إلي أ معظف معايير اإلدارة والحوكاماة
ل شركات في منطقة الا يج كك منافضة في المتوسط.

http://www.alsharq.net.sa/2013/10/27/980622

Em-

Should

Companies

معفعتعح بعوا

وعوا

رس

ويعد مقياس مستاوى اإلدارة والاحاوكاماة لادى وكاالاة
"ستاندرد نند بورز" من العوام التاي تساتااادماماا فاي
تحديد تصنيفاتما االئتمانية وفقا ل ترتيب اآلتي" :قوي" أو
"مقبو " أو "متوسط" أو "ضعي ".

Six Reasons
brace CSR

Corporate social responsibility is not going to solve
the world’s problems. That said, CSR is a way for
companies to benefit themselves while also benefiting society. When the writer defines CSR to the uninitiated, he typically gets three reactions. Some say,
“Isn’t that a bunch of greenwashing?” Others use a
non-so-nice word to describe male bovine excrement
instead of greenwashing. Still others say the definition sounds like an inspiring call to action to soothe
the ills of capitalism. Then there are those who say
CSR is like a begrudging call to Woodstock to sing
Kumbaya – something only “hippies” could dream
up.

http :// www . menafn . com / arabic / 1093718211 /% D 8% AA% D 8% B9% D 8%
B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D9%83% D 9%85% D 8% A9 -%
D 8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1% D 9%83% D 8% A7% D 8% AA-% D 9%
8 A%D9%85%D9%83%D9%86 -% D 8% A3% D 9%86 -% D 9%8 A% D 9%81%
D 8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8 -% D 8%
A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-% D 8% B1% D 8% A3% D 8% B3 -%
D 8%A7%D9%84%D 9%85% D 8% A7% D 9%84 -% D 8% A3% D 9%85% D 8%

To read this article, please press the below link
http://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/sixreasons-companies-should-embrace-csr/
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