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أخبارارخزخخخمايخيا خ خصخيا ا خ ايخ ا خ خصخيا ا ايخ خ
تدشين المؤتمر السادس لمركز المديرين المصري
تحت عنوان
حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة
كوسيلة للحصول على التمويل ،وطريق للقيد في بورصة النيل
األحد  9فبراير 4102
القاهرة ،جمهورية مصر العربية
تحت رعاية وبحضور السيد األستاذ /شريف سامي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس أمناء مركز المديرين
المصري ،وبحضور السيد األستاذ الدكتور /محمد عمران – رئيس البورصة المصرية وبورصة النيل،
أطلق مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمره السادس لحوكمة الشركات تحت عنوان "حوكمة
الشركات المتوسطة والصغيرة" كوسيلة للحصول على التمويل ،وطريق للقيد في بورصة النيل ،وذلك بدعم من
مؤسسة التمويل الدولية ،وبشراكة كل من اتحاد الصناعات المصرية ،ومركز المشروعات الدولية الخاصة ،والجمعية المصرية
لالستثمار المباشر ،وبورصة النيل ،ومركز تحديث الصناعة.
وبحضور عدد كبير من رجال األعمال والمستثمرين ،ورؤساء الشركات المتوسطة والصغيرة ،والشركات المقيدة ببورصة النيل

أخر أخب ر اـــــــــــــــرم الاـــــــــــــي يـــــريت الاصري

والشركات الراعية لها.
وجاء مؤتمر هذا العام تمشياً مع االهتمام الكبير بالشركات
المتوسطة والصغيرة لما لها من أهمية قصوى في االقتصاد
القومي ،حيث أن تلك الشركات تمثل نسبة كبرى من إجمالي
عدد الشركات في مصر ،لذا استوجب المساهمة في تطويرها
لضمان نموها واستدامتها.
وجدير بالذكر أن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة
للرقابة المالية هو المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ تم
إنشاءه عام  3002ليصبح مركزاً للتدريب والبحوث واالستشارات
يقدم خدماته للشركات والمؤسسات المالية العامة والخاصة
العاملة في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .عن
طريق نشر الوعي بقواعد حوكمة الشركات وأفضل الطرق لتطبيقها من خالل ما يقوم به من مؤتمرات وندوات وورش عمل
وبرامج تدريبية واستشارية وبحثية موجهة إلى أعضاء ورؤساء مجالس اإلدارة ،والمديرين ،وكبار التنفيذيين ،والمساهمين،
واألطراف ذات المصالح في هذه الشركات والمؤسسات المختلفة.
ويهدف مؤتمر هذا العام إلى التركيز على فوائد تطبيق الحوكمة على الشركات المتوسطة والصغيرة ،وفوائد قيدها في بورصة
النيل والدور الهام للجهات الرقابية والتنظيمية وللمستثمرين كأفراد ومؤسسات في دعم تلك الشركات ،مما ينعكس إيجاباً
على مستويات العمالة والدخل القومي وتنافسية السوق المصري وجذب مزيد من االستثمارات ،كل ذلك من خالل
استعراض التحديات التي قد تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في تطبيق الحوكمة والحصول على التمويل الالزم وسبل
القيد في بورصة النيل وكيفية مواجهة وتخطي تلك التحديات مع االستفادة من تجارب بعض الشركات الناجحة المقيدة في

بورصة النيل.
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صخيارايخصخمايخ خصخيااا خزخ ارا الخخصخيااارخيخمالخخخيخ ايخيا خخصخيا ا خ ايخ ا خخصخيا ا ايخ خ خ
برلام

سلسلة تطوير مهارات لعلاء مالر
اردارة
(شهادة عضو مجلس إدارة معتمد)

لبذة عن البرلام

برااج ـــــــــــــــيريـــــــــــبــــــــــــيــــــــــــــــــ

يقدم مركز المديرين المصري هذه الشهادة المعتمدة والتي تمدد
الدمدشداركديدن بدالدمدعدلدومدات الدالزمدة حدول قضدايدا حدوكدمدة
الشركات والموضوعات المرتبطة بها والتي تؤثر على الدتدخدطديدط
طويل األجل واإلفصاح عن المعلومات واإلجراءات التنفيذيدة الدتدي
تتخذها مجالس اإلدارة .كما يغطي البرنامج عدداً من الموضوعدات
األخرى التي سيأتي ذكرها في الهيكل التفصيلدي لدلدبدرندامدج.
ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد هدذا الدبدرندامدج بدالدتدعداون مدع
مؤسسدة الدتدمدويدل الددولديدة – مدجدمدوعدة الدبدندك الددولدي.
ويعد مركز المديرين المصري المركز الرائد فدي الشدرق األوسدط
الذي يقدم هذه الشهادة المعتمدة باللغتين العربية واإلنجليزية .
المحتوى التدريبي






الوحدة األولي :مقدمة لمجلس اإلدارة وحوكمة الشركات
الوحدة الثانية :األدوات العملية للتوجيه االستراتيجي
والمراقبة اإلدارية
الوحدة الثالثة :دور مجلس اإلدارة في اإلفصاح والشفافية
الوحدة الرابعة :دور مجلس اإلدارة في حماية حقوق
المساهمين

لغة البرلام  :اللغة العربية
موعد العقاد البرلام
الجزء األول  32مارس  36 -مارس 3005
الجزء الثاني  20مارس –  0أبريل 3005
الجزء الثالث  5أبريل –  2أبريل 3005
الجزء الرابع  05أبريل –  05أبريل 3005
الرابط الخاص بالبرلام
http://www.eiod.org/TrainingCoursesDetails_AR.aspx?ID=2

لمزيد من المعلومات برجاء االتصال على :
إدارة التدريب والتطوير بمركز المديرين المصري
فاكس + 3 )03 (36956672 :
تليفون+3 )03 (36979252 :
البريد اإللكتروني eiod.training@efsa.gov.eg
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لير من قبيل الصدفة لبدا لن تكوون الشوركوات األكو ور
ربحية واألك ر إلتاجية واألك ر ابوتوكوارا ولداء هوي لكو ور
الشركات شفافية واألعلى درجة في ارفصوا

واألكو ور

اللباطا في التقيد بتطبيق معايويور الوحووكوموة .توبونوي
معايير الحوكمة من قبل شركات القطاع الوخواص دلويول
وعي فكري في قيادات القطاع الخاص ،وعي يدل على

أ .ي ي اكاي الغ ايي

قدرة القطاع الخاص في النوهووب بواسوتوقونلويوة عون

ا خصص ا ل

الدعم ،لهوب تنهض معه قودراتونوا عولوى الوتونوافور،
واالبتكار ،في عالم ال بقاء فيه إال للقوي .قوة اقوتوصوادلوا
لتاج طبيعي للنل

الفكري االقتصادي والحلاري " وكل

منهما مكمل لآلخر" لعقليات القائميون عولويوه ،وتوبونوي
معايير الحوكمة إحدى مؤشرات هذا الونولو

الوفوكوري.

تبني معايير الحوكمة ضمالة لنستمرارية ،وعامل موهوم

مستغلة ،ولله باستغنلها ستزيد كفاءة اردارة في اتخاذ
القرارات الصائبة .ويخطئ من يعتقد لن تبونوي موعوايويور
الحوكمة مقتصرة على الشركات المساهمة لو الكبويورة
فقط ،الحوكمة مهمة للاميع سواء الشركات العائلية لو
الشركات المدرجة لو غيرها من شركات القطاع الخاص.

اقــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــ

يساعد ،مع عوامل لخرى ،منشآت القطاع الوخواص فوي
اتخاذ القرارات السليمة ،التي ستساهم في ربوحويوتوهوا تبني الحوكمة ضرورة لتفادي النهايات المأساوية ،التوي
تكبد االقتصاد سنين طويلة من العمل الومولونوي كوموا

ولموها واستمرارها.

تكبد األفراد خسائر مادية ومعنوية ليلا .الوحووكوموة لوم
مؤشر الحوكمة ،الذي ما زال في بداياته ،والذي تتوبونوا

تعد خيارا ،حتى للمقرضين ،الذين يريدون معرفوة جوودة

الهيئة العامة لنست مار مع التعاون مع جامعة الفويوصول
ومعهد ماالر اردارة الخلياي وصحيفة "االقتصاديوة"،
لقطة بداية مهمة ويعطي قوة دفع لتتنافر الشوركوات
في تبني الحوكمة ،ومن المهم جدا لن تقابل قوة الدفوع
هذ قوة جذب من مونوشوآت الوقوطواع الوخواص سوواء
المدرجة لو غير المدرجة .فعدم توبونوي الوحووكوموة مون
الشركات مؤشر سلبي على لن منشآتنا التاارية ،التوي
تتحكم في مستقبلنا االقتصادي "بطبويوعوة الوحوال" ،ال
تعمل بأسلوب إداري ثبت لله يزيد من القدرة التنافسويوة
للمنشأة ،وهذا يعني لن هناك مساحة مهدرة غير

إدارة المقوتورضويون ،ومودى قودرة مونوشوآتوهوم عولوى
االستمرار ،والصمود ،في ظل بيئة اقتوصواديوة موعوقودة
التركيب وحادة التنافر .وسواء كنا لتكلم عون شوركوات
خاصة لو عامة ،متوسطة الحام لو كوبويورة ،قوديوموة لو
حدي ة ،مالية لو صناعية لو خدميوة ،توبوقوى الوحووكوموة
اللمالة األكفأ لاودة اردارة ،إدارة كفؤة ،منتاة ،قوادرة
على اتخاذ القرار الصائب ،والذي يصوب فوي مصولوحوة
المنك واالقتصواد عولوى حود سوواء .إدارة تسوتوطويوع
المنافسة واربداع واالبتكار وتحقيق التنمية التي لطمو
ولسعى لها.
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والحقيقة الم بتة بالتاربة الدولية ،لن الوخولوطوة البند والك ير منها في قطاعات حيوية موهوموة .ال
السحرية في اسوتوموراريوة شوركوات الوقوطواع بد لن تتطور الذهنية والوعوقولويوة فوي الوقوطواع
الخاص لسنين بل وحتى ألجويوال ،هوو إحوكوام الخاص وبسرعة فائقة لتتبنى كل ما من شوألوه
تطبيق الحوكمة " ،مع عوامل لخورى بوطوبويوعوة زيادة الكفواءة ارداريوة وغويورهوا موموا يلومون
الحال" .وشخصيا ال لجد سببا حقيقيا فوي عودم استداموة شوركوات الوقوطواع الوخواص .موؤشور
تبني معايير للحوكمة سوى الوكوسول .فوالوبويون الحوكمة خطوة لولى في طريق طويل للووصوول
والواض

لن العمل بن معايير لسهل من الوعومول بشركاتنا لتكون قوة دفع تنموي ،ومحركا للونوموو

بمعايير " مهما كالت المعايير" .إال لن لتائ

األداء والتطوير ،ومحركا للبحث العلمي كذلوك .طوريوق

بتبني المعايير هنا "الحوكمة" يستحق منوا كول التقدم والتنمية ال لهاية له ،فتنافر البشور فوي
جهدا إضافيا ،فارياابية لن تتوقف عنود الومونك التطوير واربداع وارضافة سيستمر ولن يتووقوف
والمساهمين ،بل ستتعدى ذلك لتمتد القتصادلا ما بقيت على األرب حياة.
وكفاءته ككل .تبني مؤشر للحوكموة مون قوبول
الهيئة العامة لنست مار مؤشر هو اآلخور عولوى
تطور العقلية اردارية الحكومية ،وهذا يستوحوق
ارشادة .تعاون جامعة الفويوصول ليلوا موؤشور
إياابي على دخول القطاع األكاديمي موعوتورك
الحياة االقتصادية بما يسواهوم فوي الوتوطوويور
والوكووفوواءة ،وهوذا يسووتووحووق ارشووادة كووذلووك،
والواجب لن تحذو الاامعات األخرى حذوها.
في بندلا شركات ذات لعمال كبيرة جودا ،وفوي
القطاعات كافة ،وال يمكون الوقوبوول بوأي موبورر
تقدمه إدارات هذ الشركات لوعودم الوتوطوبويوق
الفوري ألعلى معايير الوحووكوموة .عشورات مون
الشركات لعمالها بالمليارات ،ولخورى لعوموالوهوا
بمئات المنيين ،وبعلها تمتد لعمالها إلى خوارج
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أخبارارخزخخخما خخخما ايخخ خصخيا ارخيا خ
رئيس الرق ب الا لي  :انح نرم ت ال أايت يسيرات ل عظيم عح ائحي
اس ثا را ه

خبراء ب لب رص  :الك ما سحر اسح حقحرار ا سحهحم الحقحيح ييح احع
قع ت ب ر ع الا نرات

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إنده "تدم
منح شركات التأمين تيسيرات كبيرة لتعظيم عوائد استثمداراتدهدا
بدال من القيود التي كانت مفروضة قبل ذلك".

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر ،الدكتور شدريدف
سامي”  ،إن السوق المصري يترقب حتى اآلن اختبار مسدتدوى
السيولة الموجودة في السوق ،بمجرد اإلعدالن عدن طدرح أو
اكتتاب جديد لشركة كبرى.

وأضاف سامي  -في تصريح لوكالة أنبداء الشدرق األوسدط  -أن
" التيسيرات خاصة بأوجه استثمار األموال المخصصة وهي أموال
حملة وثائق التأمين والتي تصل إلى  29مليار جنيه ،حيث أصبدح
بإمكان شركات التأمين التعاقد مع شركات متخصصدة فدي إدارة
المحافظ الستثمار تلك األموال لكن بشروط محددة حفاظا عدلدى
أموال حملة الوثائق".

وأوضح سامي أن هناك مناقشدات تدجدرى مدندذ فدتدرة حدول
اكتتابات وقيد شركات كبرى جديدة في البورصة المصرية ،لدكدن
حتى اآلن لم تسفر هذه المناقشات عن بداية حقيقية لتندفديدذ
أو طرح جديد الختبار مستوى السيولة في السوق.

أخبـــــــــــــــــــــــــ ر ات اصـــــر الع لــــــــــــــم

وأشار إلى أنه ،وبعد دراسة أوضاع الشركات المقيدة بالبدورصدة
المصرية ،تبين أنه يحق لنحو  %60مدن إجدمدالدي الشدركدات
المدرجة أن تقوم بتجزئة أسهمها دون الرجوع إلدارة الدبدورصدة.
وأوضح سامي أن هذا اإلجراء طبيعي ،ولكن بدمدجدرد اإلعدالن
عنه سعى صغار المستثمرين المتالك بعض األسدهدم بدغدرض
المضاربة وتحقيق أرباح مرتفعة ،ظناً منهم بأن تجزئدة األسدهدم
سوف تضيف قيمة استثمارية لألسهم ،وأنها من المؤكد سدوف
ترتفع بمجرد اإلعالن عن تجزئتها.

وأوضح أنه فيما يخص األموال الحرة وهي أموال شركات التأميدن
الناتجة عن استثماراتها وأرباحها وتقدر قيمتها حدالديدا بدندحدو 7
مليارات جنيه ،فمن حق شركات التأمين استثمارها بدالدطدريدقدة
التي تراها.
من جانبه ،قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكدتدور
محمد معيط إن " تعظيم قيم عوائد استثمارات شركات الدتدأمديدن
والتي بلغت  53مليار جنيه في عام  ،3002يعد أحد أهم الدوافع
التي أسست لقرار مجلس إدارة الهيئة والدذي أجداز لشدركدات
التأمين أو إعادة التأمين أن تسند إدارة كل محفظة استثماراتدهدا
المخصصة أو جزء منها إلى إحددى الشدركدات الدمدرخدص لدهدا
بممارسة نشاط تكوين و إدارة محافظ األوراق الماليدة أو نشداط
إدارة صناديق االستثمار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية".

وهو ما تسبب في صعود غير مبرر لبدعدض األسدهدم ،مدا دفدع
الهيئة إلى التدخل ووضع شروط مع إدارة البورصة تتم بموجبهدا
عملية تجزئة األسهم ،وخاصة معدل دوران األسهم ،وتبين بعدد
تطبيق هذا الشرط على الشركات المدرجة أن نصف الشدركدات
المدرجة في البورصة يحق لها أن تقوم بتجزئة أسدمدهدمدا دون
الرجوع إلدارة البورصة.

موقع مصراوى

شبكة األعالم العربية

عف الن في ي سع الا رب

يرفع الاخ طر

تزدحم األسواق المتقدمة والكفء والناضجة بالتقارير والتوصيات والتحليالت والتقييمات الصادرة عن مؤسسات األبحاث والمدؤسدسدات
االستثمارية والمالية المحلية واإلقليمية والعالمية والتي توضح القيمة العادلة ألسهم الشركات المدرجة وتوقدعدات أداءهدا ومدخداطدر
االستثمار فيها مما يسهل عملية اتخاذ القرارات االستثمارية إضافة إلى ذلك تحرص هدذه األسدواق عدلدى جدودة اإلفصداح وجدودة
المعلومات المنشورة كما تحرص على التوقيت المناسب لإلفصاح من حيث السرعة وعدالة الحصول على المعلومات لكدافدة شدرائدح
المستثمرين وعدم استغاللها من قبل أي جهة او طرف قبل نشرها مما يشجع الثقة في االستثمار والثقة في المعلومات المنشدورة
والجهات التي أصدرتها والذي ينعكس على تعزيز التدفقات النقدية وزيادة عمق األسواق إضافة ذلك الحرص على تبسيط المعلدومدات
المنشورة حتى تتمكن كافة شرائح المستثمرين من تحليلها وفهمها واالستفادة منها في ظدل الدتدفداوت فدي الدوعدي والدثدقدافدة
االستثمارية مما يساهم في ترشيد قرارات المستثمرين وبالمقابل نالحظ ضعف التحليالت والتقارير واألبحاث وتقديرات القيمة العادلدة
للشركات المدرجة في سوق عمان المالي ممارساهم في صعوبة اتخاذ القرارات االستثمارية وساهم بدتدحدول نسدبدة هدامدة مدن
المستثمرين إلى المضاربة أي البيع والشراء السريعين بدال من االحتفاظ الطويل األجل والذي يحقق للمستثمرين مكاسب مدتدندوعدة
وسيطرة سيولة المضاربين في سوق عمان المالي وضعف االستثمار.
عمون لألخبار
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Developments in Corporate Governance 2013The impact and implementation of the UK Corporate
Governance and Stewardship Codes
Good This report has three main purposes: to report on the quality of compliance with, and reporting
against, the UK Corporate Governance and Stewardship Codes and on regulatory and other developments in the UK listed sector in 2013; to give the FRC’s assessment on the quality of engagement between companies and investors; and to indicate to the market where the FRC considers further efforts
are needed to bring necessary improvements in governance and stewardship. The early indications are
that companies are responding in a positive manner to the changes introduced to the UK Corporate Governance Code in October 2012. Although formally most companies are only required to report in 2014 on
how they have applied the 2012 version of the Code, many are already disclosing their boardroom diversity policies and the level of audit tendering activity has increased.
Early adoption of the new reporting recommendations on the activities of the audit committee and confirmation that the report and accounts are fair, balanced and understandable has been less widespread
although, anecdotally, the FRC understands that many companies are reviewing the processes by which
they make these disclosures in preparation for doing so in the next report.

High compliance levels do not reduce the need for companies to provide a meaningful explanation when
they choose not to follow the Code. In 2012, the FRC set out criteria for clear explanations, and in this
report has assessed whether they have improved over the last twelve months. The results are mixed.
While companies are getting better at describing their actual governance arrangements, many still struggle to explain clearly the rationale for deviating from the Code.
The quality of reporting on corporate governance more generally, while having undoubtedly improved
over the years, also remains variable. There are many good examples of reporting by mid- and small-cap
companies, but in general their reporting is less informative than that produced by larger companies.
While recognizing the greater resources available to larger companies, the FRC does not believe that the
size of a company should be a determining factor in the level of transparency investors can expect.
All companies should be capable of explaining clearly how they are governed. By bringing together companies and investors the Financial Reporting Lab can play an important supporting role. It recently reported on how companies might implement the recommendations on audit committee reporting that
were added to the UK Corporate Governance Code last year, and a project on risk reporting is likely in
2014.
The FRC is extending the approach taken by the Lab into other areas of activity that do not relate directly
to reporting. For example, it hosted a series of meetings earlier in the year on board evaluation, a concept first introduced into the Code ten years ago. Participants felt that there was now much greater recognition of the value of regular reviews, and that best practice had improved significantly, although some
companies had concerns about the variable quality of independent reviewers.
Financial Reporting Council
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Reported compliance with the Code remains high, with the majority of companies either complying with
all, or all but one, of its provisions. All but two FTSE 350 companies now hold annual director elections, a
recommendation added to the Code in 2010, as do over 40 per cent of smaller listed companies even
though the Code provision does not formally apply to them.

