برنامج إعداد أعضاء مجلس اإلدارة
الجزء الرابع – دور مجلس اإلدارة في اإلشراف على بيئة الرقابة واألداء المالي وتطوير منظومة الحوكمة
بالشركة

جدول األعمال
 8و  9يونيو 2022
 10صباحا ً الى  1ظهرا ً
بتوقيت دبي
دور مجلس اإلدارة في اإلشراف على بيئة الرقابة واألداء المالي وتطوير منظومة الحوكمة بالشركة
يعد" دور مجلس اإلدارة في االشراف على بيئة الرقابة واألداء المالي وتطوير منظومة الحوكمة بالشركة "الجزء الرابع
واألخير من برنامج إعداد أعضاء مجلس اإلدارة ،والذي يستعرض دور أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمتابعة
األداء المالي للشركة ،ودورهم في تحسين البيئة الرقابية بالشركة ومتابعتها من خالل التدقيق الداخلي والخارجي .
كما يقترح هذا الجزء منهجية لتحسين ممارسات الحوكمة بالشركات
أهداف البرنامج
•

التعرف على كيفية متابعة أعضاء مجلس اإلدارة لألداء المالي للشركة

•

التعرف على دور مجلس اإلدارة في تحسين البيئة الرقابية بالشركة ومتابعتها من خالل التدقيق الداخلي
والخارجي

الفئة المستهدفة
•

أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمرتقبين

•

المدراء المخالطون لمجلس اإلدارة بشكل دائم

•

المهتمين بمعرفة المزيد عن فهم األداء المالي للشركة
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اليوم األول
 8يونيو 2022

الوحدة األولى :المحاسبة والتمويل
 10صباحا ً –  11:30صباحا ً

•

المحاسبة المالية والقوائم المالية

•

تحليل القوائم المالية

•

تقييم االستثمار

الوحدة الثانية  :نشاط وتقرير التدقيق الداخلي
 11:30صباحا ً –  1ظهرا ً

•

اإلطار العام للتدقيق الداخلي

•

الغرض والنطاق والسلطات والمسئوليات الخاصة بنشاط
التدقيق الداخلي

•

الئحة التدقيق الداخلي
اليوم الثاني
 9يونيو 2022

الوحدة الثالثة :مدقق الحسابات الخارجي
 10صباحا ً –  11:30صباحا ً

 11:30صباحا ً –  1ظهرا ً

•

الغرض من التدقيق الخارجي

•

الخدمات في غير خدمات التدقيق

•

تقرير التدقيق

الوحدة الرابعة :منهجية تطوير منظومة الحوكمة بالشركة
•

إجراءات عملية ألعضاء مجلس اإلدارة للبدء في تطوير منظومة
حوكمة الشركات
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السيرة الذاتية للمدرب

السيد /محمد شريف  -رئيس القطاع المالي ببنك مصر
السيد /محمد شريف رئيس القطاع المالي ببنك مصر من يونيو  ،2019وقبل التحاقه ببنك مصر كان يشغل وظيفة رئيس القطاع المالي
ورئيس قطاع شؤون التحول االستراتيجي ببنك التجاري وفا بنك -مصر (باركليز -مصر سابقا) وعضوا تنفيذيا بمجلس ادارة البنك ممثال
عن مجموعة التجاري وفا بنك  -المغربي منذ استحواذ البنك في مايو  2017على كامل أسهم بنك باركليز مصر
شغل السيد محمد شريف منصب عضو مجلس اإلدارة التنفيذي رئيس القطاع المالي ببنك باركليز -مصر منذ يناير  2013وحتى بيع
كامل أسهم البنك للمجوعة التجاري وفا المغربي بعد أربعة أعوام قضاها رئيسا لقطاع مخاطر العمليات والرقابة وعضو لجنة اإلدارة العليا
ببنك باركليز مصر.
جاء تعين السيد محمد شريف كعضوا تنفيذيا بمجلس االدارة بنك باركليز بعد النجاحات المتعددة التي حققها في جميع المناصب التي
تقلدها خالل مشواره الطويل في العمل المصرفي والذي تمتد االن ألكثر من  23عاما على المستويين المحلي والدولي.
ويتمتع السيد محمد شريف بكفاءة نادرة بما لديه من خبرة كبيرة في المجال المصرفي واالستشارات المالية ا كتسبها من عمله لسنوات
طويلة في كبرى المؤسسات المالية ،حيث بدأ مسيرته المهنية عام  1998كمدقق مالي بشركة (حازم حسن لالستشارات – كي بي ام جي)
بعد حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة -شعبة المحاسبة باللغة اإلنجليزية ثم عمل كمدقق داخلي إقليمي بالبنك العربي
(ش.م.ع) ثم انتقل بعدها إلى سيتي بنك حيث تدرج هناك في العديد من المناصب أخرها رئيس قطاع الرقابة بفرع البنك بالقاهرة.
السيد محمد شريف حاصل على درجة الماجيستير في ادارة االعمال من الجامعة األلمانية في القاهرة وله رسالة بحثيه في دور الحوكمة
الرشيدة في تطوير األداء المالي للبنوك وإدارة المخاطر ،وباإلضافة إلى حصوله على دبلوم في تقرير ومعايير المحاسبة الدولية من المعهد
البريطاني للمحاسبين القانونيين المعتمدين
ACCA Diploma in the International Financial Reporting Standards
فهو عضو بالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ) (AICPAمنذ عام .2004
يقوم السيد شريف بدور محاضر غير متفرغ بالمعهد المصرفي المصري بجانب القاءه المحضرات في المؤتمرات الدولية المتخصصة في
مجال البنوك واألعمال المصرفية وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالعديد من الشركات المساهمة المحلية والدولية
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