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أخبا انخمخ خ ا خ خ ا ا خ
براامن أمين سر مسإلر ا دارة – الدفعة الثااية عشر
شاركت الهيئة العامة لإلرقابة المالية في استماعات
الماظمة الدولية لهيئات أسواق المالIOSCO
شارك السيد األستاذ /شريف سامي رئيس الهيئة في
فعاليات االجتماع السنوي للمنظمة الدولييية ليهيييئيات
أسواق المال  IOSCOفي لوكسمبورج والذي أسيتيمير
على مدار  5أيام بحضور ممثلي اليهيييئيات والي يهيات
األعضاء بالمنظمة من  595دولة.
وترجع أهمية المنظمة الدولية لهيئيات أسيواق اليميال
إلي قيامها بوضع السياسات واليميعيايييير اليمينيظيمية
ألسواق المال وجهات الرقابة عليه ،والتي تحرص الهيئة
على تطبيقها.
وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات اليرقيابييية فيي
شأن التحديات والمخاطر التي تواجه ال هات اليرقيابييية
وأوجه التغلب عليها ،وكذلك السبل واألدوات المقترحية
لتنمية أسواق المال ،والتواصل وتبادل اليخيبيرات بييين
األعضاء وعرض ت ارب األسواق المختلفة خيلل اليعيام
المنقضي.

أخبــــــــــــــــــــــار مصـــــــــــــرية

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

في أولى برام ه التدريبية بالعام المالي ال يدييد 3152 – 3152
والخاصة بحوكمة الئركات والموضوعات ذات الصلة ،قيدم ميركي
المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تحت عنوان
" دور سكرتير مللس اإلدارة – أمين السر ( الدفعع الثياييييع
ع ر)" البرنامج األول من نوعه فيي مصير والئيرق األوسي
والذي يهدف إلى تعريف المئاركين بالدور اليحيييوي لسيسيرتييير
م لس اإلدارب (أمين السر) في ضمان اليتي ام أقسيام الئيركية
والعاملين باإلجراءات المنصوص عليها لحماية حقوق المساهميين
ومصالحهم.
جدير بالذكر حضور السيد الدكتور /سامح صقر – المدير التنفيييذي
لمرك المديرين المصري ،والذي قام بافتتاح البرنياميج اليذي قيام
بإعداده وتقديمه السيد األستاذ /طارق ييوسيف – كيبييير خيبيراء
حوكمة الئركات في مصر والوطن العربي.
ومن المعروف أن مرك المديرين المصري هو المرك الرائد في مصر
والمنطقة العربية ،والمسئول عن نئر فسر وتطبيييقيات حيوكيمية
الئركات والموضوعات ذات الصلة من خيلل تيقيدييم األنئيطية

المختلفة من برامج تدريبية

وخدمات استئارية وبحثية وكذا عيقيد

المؤتمرات والندوات التعريفية والحلقات النقاشية وورش اليعيميل
التي تستهدف االرتقاء بمستوى المؤسسات من خلل تيطيبيييق
الحوكمة الرشيدب.

شريف سامي رئير هيئة الرقابة المالية :يقول  5مإليارات سايه رءور أموال سديدة باألسواق
برغم الظروف االستثنائية التي تمر بها البلد ومحاولة اغتيال وزير الداخلية والقنابل وعلي عيسيس الئيائيعيات الضيارب بيهيروب
االستثمارات من مصر كان الحوار مع الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ال ديد عن حقيقة رءوس األموال ال دييدب
باألسواق وتسهيل عمل المستثمرين األجانب وأحوال البورصة ..وتأثير الموقف األمريسي واألوروبي المعارض لمصر عيليي مينيا
االستثمار..
جزء من الحوار
هل الموقف المعارض ألمريكا واالتحاد األوروبي له تأثير علي المعامالت مع العالم الخارجي؟ وفي قطاع التأمييين
مثال تفرض بالفعل شركات إعادة اليتيامييين شيروف ميليحيفيع عيليي اليتيعياميل ميع ال يركيات دا يل م ير؟
بالنسبة لقطاع التأمين فهو من أهم القطاعات التي نولي لها اهتماما في الظروف الحالية ونري أن شركات إعيادب اليتيامييين ال
تتعامل علي ضوء تصريحات وانطباعات هنا أو هناك ولسن هي شركات لها منه يات في تقييم المخاطر وتعتيميد عيليي أجيهي ب
متخصصة وليست هوائية وشركات التأمين في مصر قامت ب يارات والتواصل لئرح األوضاع والتصنيف الدقيق والسليم لسثير مين
الحوادث وهي ليست وكاالت حسومية وبالتالي تلت م الئركات الخارجية بتعاقداتها والعقد شريعة المتعاملين وفي حالة التصنيف
السليم تلت م شركات إعادب التامين بدفع التعويضات كما أن مصر من األسواق المهمة لهذه الدول وفي حالة تعسفهيا سيتيضير
بمصالحها .

لقراءة نص الحوار كامل ،برجاء النقر على الرابط التالي
http://www.ahram.org.eg/News/937/76/230935/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B3%
D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%
A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%
D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A.aspx
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أسرار مدير – 3
هذا المقال هو الثاني في سلسلة :ولنبدأ اليوم في المهارات اللزمة
أسرار مدير – والتي ينفرد المرك

ليسون

سياسياً.

محلل ً

المدير

المصري للمديرين بنئرها والتي تهتم ينبغي على المدير أن يتابع وسائل
بالمهارات األساسية لسل مدير بداية اإلعلم المقروءب والمسموعة والمرئية
خد .صلح الساشف محاضير وكياتيب
متخيصيف فيي تيدرييب وتيطيويير
المديرين  -مطور مينيظيومية ورش
العميل اليدولييية :كياشيف بيرييدج
® Kashef Bridgeلتدريب وتيطيويير
المديرين

من أعضاء م الس اإلدارات ورؤسائها واإللسترونية بعين المحلل السياسي،
إلى أحدث المديرين سناً وخبرب.
اليوم

عن

نتحدث

وأن يسون هذا أسلوب حياب للمدير

المهارات

اإلستراتي ية للمدير.

علي أن يقوم به يومياً وال يمر خبر أو
تعليق أو تحليل عليه بدون أن يسأل
نفسه هذا األسئلة:

إن المدير الذي يستفي بالقيام بإعماله
الدورية بدون النظر إلى ما يحي
بئركته من مؤثرات ،يخسر وتخسر
شركته السثير .فالمدير الذي لم يقرأ
المئهد السياسي مثل في بلدنا
قبل ثورب  35يناير ولم يستنتج من هذا
الحراك السياسي أن هناك متغيرات

ما تأثير هذا الخبر على شركتي حال

التي تعمل فيها شركته.

تحققه؟ وكيف أستطيع من خلل 

إدارتي

مساعدب

شركتي

تحركات
الضغ

لتعظيم

وتوجهات
الدولية

م موعات

والمحلية

الفوائد من هذا الخبر؟ وكيف أستطيع

منظمات

من خلل إدارتي مساعدب شركتي

واألح اب

في تقليل الخسائر من هذا الخبر؟

والتأثير المتوقع لهذه الم موعات.

مقــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــة

سياسية كبيرب في الطريق إلينا ،هذا واآلن ما هي نوعية األخبار والتعليقات 

الم تمع

من

والحركات

المدني
السياسية

االستقرار السياسي – أو عدمه

المدير خسر وخسرت شركته السثير ...والتحليلت السياسية التي ينبغي
في حين أنه لو كان يتبنى ويمتلك للمدير
ملسة

التفسير

المئهد

ولتوصل

إلى

حلوال ً في إدارته يساعد بها شركته
في حال تغير المئهد السياسي كما
يراه

كمحلل

هو

سياسيي

استراتي ي وليس كمدير تقليدي.
ولسي

يمتلك

المدير

الرؤية

التالية

األسئلة السابق ذكرها:




ثانياً  :محلل ً اقتصادياً

رابعاً  :محلل ً تسنولوجياً

من

األخبار

والتعليقات

والتحليلت ،ثم يقوم بسؤال نفسه

يسون:

ثالثاً  :محلل ً اجتماعياً

وبهذه الطريقع إن قام المدير

ينبغي على المدير أن يتتبع النوعية بقراءة الم

اإلستراتي ية – ي ب على المدير أن

أوال ً  :محلل ً سياسياً

أن

لقرأ محلل ًسياسياً ؟

اإلستراتي ي

السياسي

يتتبعها

ليسون



أن

هناك

هد السياسي وأدرك
مؤثرات

إيلابيع

أو

سلبيع ،قد تؤثر على شركته وقام

والتوجهات
نوع
السياسية بتعديل إستراتيليع عمله في
للحسومة أو الحسومات في البلد أو
إدارته ليعظم استخدام المؤثرات
البلدان التي تعمل فيها شركته.
القوانين

الحالية

والمستقبلية

السياسيع اإليلابيع أو ليقلل من

المعمول بها والتي في طور اآلثار السياسيع السلبيع عندها
التئريع وتأثيرها على شركته.
ي بح المدير :مديراً استراتيلياً
والدولية
المحلية
الصراعات
والحروب في المنطقة أو المناطق من كويه محلال ً سياسياً.
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شرح عن ” اجتماعات للنع المراجعع“ بدليل عمل للان المراجعع* عن مركز المديرين الم ري —8002

استماعات لساة المراسعة

دورية االستماعات
يجب أن تعقد لجنة المراجعة أربع مرات سنويا ً علىل

1

األقل.
يمكن أن يتكرر عقد لجنة اللملراجلعلة
عند الضرورة ،ويكلون لل لا الل لريلة

2

في عقد اجتماعات خاصة كىلملا لل

3

األمر .

ســـــــــــــــــؤال وســــــــــــــــــــــــــواب

بد من وجود وقت كاء لقيا أعضاع
لجنة الملراجلعلة بلعلقلد جلىلسلة خلاصلة

يجب أن يلكلون النلات وقلت كلاء أاللنلاع ا جلتلملا
لعرض وتغطية كافة بنود جدول األعمال.

4

يجب أن ت ضر اإلدارة أو اللملراجلع اللداخلىلي تلىلت

بمفردا في كل اجتما .

ا جتماعات فقط بناع عىلي دعلوة ملرسلىلة لل ل ملن
لجلنلة اللملراجلعلة للملنلاقرلة اللتلقلديلرات اللمل لاسلبليلة

5

األساسية والتعديالت اللخلاصلة بلكلل فلتلرة ملر لىليلة
يجب عقد اجتماعات ملع اللملراجلعليلن
الخارجيين بصفة دورية لمناقرلة ملد

( كل ربع عا )
6

مالئمة األساليب الم اسبية المتبعة ،بما
في ذلت البدائل الم اسبية واللخليلارات
التي قامت ب ا اإلدارة.

يجب عقد جىسات تنلفليلذيلة خلاصلة ملع اللملراجلعليلن

7

الخارجيين مرتين سنويا ً عى األقلل للملنلاقرلة نلطلا
وإستراتيجية وخطة عمى
مال ظات

عن العا وملرة للملنلاقرلة

وتقريرا عى القوائ المالية عن العا .

* تم إعداد دليل عمل للان المراجعع في ضوء أفضل الممارسات الدوليع لللان المراجعع كما تمت مراجعته بواسطع عدد من الخبراء الم يريييين
وكذلك براء هيئتي سوق المال والبورصع الم ريع .ويعد هذا الدليل مكمال ً لما ورد بدليل قواعد حوكمع ال ركات ال ادر عن مركز المديريين فيي
أكتوبر  .8002وهذا الدليل استرشادي يهدف لتحسين ممارسات للان المراجعع بال ركات الم ريع .وتكمن أهميع هذا الدليل اليميحيوري ليليليان
المراجعع في ضبط أداء ال ركات وفي التأكد من التزاماتها بمعاير الحوكمع.
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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
بريامج حوكمع ال

ركات للمؤسسات الماليع

يبذة عن البريامج
تواجه اإلدارب المعاصرب تغييرات وتحديات متيصياعيدب عيليى كيافية
المستويات المحلية والعالمية ،وتحاول اإلدارب المعاصرب اللحاق بهذه
التغييرات ومواجهة تلك التحديات من خلل تنمية منظومة متساميلية
من األفسار والتوجيهات اإلدارية ال ديدب تضم عيددا مين األنيظيمية
واألدوات المتطورب التي يعتمد عليها المدير العصري كأسس محورية
لإلدارب الفعالة لم ال عمله  ،وكذلك تحقيق التمي والتفوق اإلداري
وخاصة في م ال المؤسسات المالية والبنوك وصناديق االستثيميار
وغيرها من الئركات التي تعمل في م ال األوراق المالية واليتيي
تعد تلك المؤسسات قاطرب التنمية في أي دولة لتدفعها إلي األمام.

وحــــــــــــــــدة التــــــــدريــــــب

الفئع المستهدفع
يستهدف العاملين باإلدارب العليا والمديرين من المستويات اإلداريية
التنفيذية في المؤسسات المالية والقيطياع اليميصيرفيي ،وكيذليك
المعنيين ببناء الصف الثاني من القيادات لئغل عضويية مي ياليس
إدارات الئركات التابعة للقطاع المصرفي .
المحتوى التدريبي



الوحدب األولي :مقدمة تعريفية عن الحوكمة



الوحدب الثانية :القواعد والتعليمات المحلية لحوكمة الئركات



الوحدب الثالثة :المسئولية عن إرساء دعائم اليحيوكيمية فيي
المؤسسات المالية



الوحدب الرابعة :الل ان التابعة لم لس اإلدارب



الوحدب الخامسة :دور أنظمة الضب
المؤسسات المالية



الوحدب السادسة :الئفافية واإلفصاح في التقارير السنوية

الداخيليي فيي حيوكيمية

مدة البريامج
 2أيام تدريبية
لغع البريامج



لغة العرض :العربية  /االن لي ية



لغة التحدث :العربية مع استخدام المصطلحات االن لي ية

لمزيد من المعلومات برجاء االت ال على :
إدارب التدريب والتطوير بمرك المديرين المصري

فاكس + 3 )13(35925592 :
تليفون+3 )13(35999252 :
البريد اإللستروني eiod.training@efsa.gov.eg
الموقع االلسترونيwww.eiod.org :
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أخبا انخمخ خ ا خ خاخبا انخبا خ
قواعد الحوكمة تحمي المساهمين وتعزز قوة السوق المصرفي
الكويتي
يعتبر كل من عامي  3153و 3152بمثابة شهادب ميلد للحوكمة
في السويت ،إذ أصدر بنك السويت المرك ي تعليمات جديدب فيي
شأن قواعد الحوكمة في  35أغسطس  3153ليتيحيل ميسيان
التعليمات التي صدرت فيي هيذا الصيدد فيي مياييو .3112
وتعد القواعد ال ديدب واجبة التطبيق فيي اليبينيوك ،وشيميليت
التعليمات مهلة في التطبيق حتى يوليو ،وسلطت األضواء على
 9محاور هي م لس اإلدارب ،والقيم السلوكية وتعارض المصالح
وهيسل الم موعة ،واإلدارب التنفيذية العلييا ،وإدارب اليميخياطير
وضواب الرقابة الداخلية ،ونظم وسييياسية مينيح اليميسيافي ت،
واإلفصاح والئفافية ،والبنوك ذات الهياكل المعيقيدب ،وحيميايية
حقوق المساهمين ،وحماية حقوق األطراف أصحاب الميصياليح.
وأصدرت وزارب الت ارب والصناعة المرسوم بقانون الئركات رقيم

أخبـــــــــــــــــــــــــار عالمـــــــــــــــية

 35لسنة  3153وتعديلته ،وأشارت أحسام المادب  359منه على
أن تضع ال هات الرقابية المعنييية قيواعيد حيوكيمية الئيركيات
الخاضعة لرقابتها ،بما يحقق أفضل حماية وتوازن بييين مصياليح
إدارب الئركة والمساهمين فيها ،وأصحاب اليميصياليح األخيرى
المرتبطة بها ،كما تبين الئروط الواجب تيوافيرهيا فيي أعضياء
م لس اإلدارب المستقلين ،وتناولت مواد أخرى شؤون تنيظيييم
م لس إدارب الئركة المساهمة على نحو يسفل حسن إدارتها،
ويراعي قواعد الحوكمة ،ويتيواكيب ميع مسيتي يدات اليعيصير.
وشملت هذه الئروط العديد من القواعد وأبرزهيا فصيل اإلدارب
التنفيذية عن م لس اإلدارب ،وتحديد الحد األقصى ليليميئيارك
في عضوية م الس إدارب شيركيات مسياهيمية ميركي هيا فيي
السويت ،واالشتراطات الواجب توافرها في أعضاء م لس اإلدارب،
وآلية االجتماعات والموافقة على محاضرها ،وتنظيم عيميليييات
ع ل م لس اإلدارب وإعادب االنتخاب .
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=460819

Corporate Governance Is Not Just For A
Company’s Board
Corporate Governance is understood to be the
relationship between the corporation and stakeholders that determines and controls the strategic
direction and performance of the corporation. It is,
in other words, the system by which corporations
are directed and controlled.
Much has been written and discussed about the
importance of good corporate governance at the
helm of an organization. However, the reality is
that corporate governance challenges are far wider
and more complex in most corporations with vast
subsidiary networks. It is no longer sufficient to
view corporate governance as simply the way in
which the board at headquarters operates. Subsidiaries are a common feature of modern-day
business structures, as corporations operate
across multiple jurisdictions and business areas,
and as recent scandals clearly demonstrate, if subsidiary governance in these entities is not adequately addressed, it can have a disproportionate
impact on the group as a whole.
http://gulfbusiness.com/2013/08/corporate-governance-is-not-justfor-a-companys-board/#.UjgsCtKj3fI
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