
دور الحوكمة ومجالس االدارة 
في الحد من أثار االزمة المالیة العالمیة الثالثة 
--------------------------------------------------

Webinar 45 minutes

محمد طارق یوسف: حقوق الطبع محفوظة 



مصر-ثورنتونجرانت–ھاللمحمدمكتبرئیسيشریك
المحاسبةلخبراءالعربیةالمنظمةعامأمین

المصریةالضرائبجمعیةأدارةمجلسرئیسنائب
الشركاتلحوكمةالمصریةالجمعیةادارةمجلسرئیسنائب

المصریةوالمراجعینالمحاسبینجمعیةادارةمجلسعضو
.المستمرالمھنيالتعلیملجنةورئیس



"19ما بعد كوفید استشراف المستقبل وعصر"

لقد تسببت  جائحة كورونا في دخول العالم في أزمة مالیة عالمیة ثالثة                       " 
-2008واالزمة العالمیة الثانیة عام 1929عام األزمة العالمیة االولي-

واالن ھذه االزمة االقتصادیة التي أثرت علي كافة االعمال االقتصادیة 
علي مستوي العالم والتي ادت الي اغالق جزئي لمنظمات االعمال 

ولفترة غیر محددة ، فال أحد یمكن ان یتكھن متي االنتھاء من تلك االزمة 
ولذلك سمیت باالزمة المالیة العالمیة الثالثة



“19كوفید استشراف المستقبل وعصر ما بعد"

ل وھنا یجب علي منظمات االعمال والخبراء االقتصادیین أن تستشرف المستقب
ماذا بعد ؟ : وتجیب علي السؤال الھام وھو 

اي ماذا بعد االنتھاء من ازمة الكورونا وعودة الحیاة واالعمال الي طبیعتھا ، 
ھل نحن مستعدون لذلك ؟             

وھنا تأتي اھمیة االلتزام بمبادئ الحوكمة السلیمة ،
للتخفیف من أثارھا االقتصادیة السلبیة ، : اوال 

.                وھو األھم كیفیة االستعداد للمستقبل : ثانیا 



المقدمة

–اواقل قلیال -ملیار نسمة 8أن العالم بأجمع البالغ االن حوالي •
أضرار ھائلة ترتبت على تفشى یعاني االن من 

كورونا العالمى، فإلى جانب وفاة عشرات اآلالف جائحة
،في خالل أقل من شھرین شخصونصف ملیون تعدتوإصابة 

ببعض دول وانھارت بعض الصناعات ومالیة حلت كوارث اقتصادیة 
.وتوقفت الحیاة بشكل ال تبدو أنھا ستعود معھ إلى طبیعتھا قریبا
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المقدمة

أشارت المنظمة الدولیة غیر الحكومیة
من سكان العالم % 8و6إلى أن ما بین 

قد یلحقون بركب أولئك الذین یعیشون حالیاً تحت خط الفقر، 
بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادیة بأكملھا 

، جائحة كورونا المستجد من أجل احتواء تفشى 
ھذا األمر یمكن أن یعید مكافحة الفقر"وحذر التقریر من أن 

في مناطق معینة مثل وخاصة إلى الوراءةسن30على مستوى العالم
.وھي المنطقة التي نعیش فیھا الشرق األوسط وشمال إفریقیا
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المقدمة

، فإن أكثر من نصف سكان العالم مھدد السابقووفقا للتقریر•
بأن یصبحوا تحت خط الفقرعند انتھاء ھذه الجائحة

) ملیارات نسمة3.5اي حوالي (
وھي دراسة متشائمة للغایة ولكن ممكن مقارنتھا بماحدث من 

»  االنفوانزا االسبانیة«عندما تفشت ما یسمي 1919/1920مائة عام 
%             20ملیون شخص وھو ما كان یمثل اكثر من 100وقضت علي حوالي 

من سكان العالم أنذاك مما ترتب علیھ انھیار جزئي لالقتصاد العالمي 
1929وكان بادرة لإلزمة المالیة العالمیة االولي سنة 

وبما یسمي بالكساد الكبیر ولھا اسبابھا الكثیرة 
.  أھمھا تخوف المستثمرین ومحاولة االفراد سحب ارصدتھا البنكیة بالكامل
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المقدمة

ولیدج أجرتھ كل من الجامعة الوطنیة االسترالیة وكلین كینزج كأخر وأشار بحث 
عن بسبب الركود االقتصادى الناجم% 20لندن إلى أن تراجع الدخل بنسبة 

دوالر یومیا، 5.50ملیون شخص ألقل من 548و حكورونا قد یدفع نجائحة
.ر وھو أحد تعریفات البنك الدولى للفق

،              2020ابریل سنة 10وفي تقریر حدیث لوكاالت االنباء صادر یوم 
ان تداعیات االقتصادیة لفیروس كورونا ستكلف العالم                             

تریلیونات دوالرعلي االقل ، وأن العواقب االقتصادیة                 5نحو 
،        1929ستكون اسوأ كثیرا منذ الكساد الكبیرعام » 19لجائحة كوفید «

أعضاء صندوق النقد الدولي ستشھد 189دولة من أصل 170وان اكثر من 
.كما جاء في تصریح مدیرة صندوق النقد الدولي–انكماشا في دخل الفرد 
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المقدمة

واعلن مجلس الوزراء البریطاني إن فقدان الوظائف في بریطانیا 
.االقتصادیة قد یكون نھائیا ولیس مؤقتا » كورونا«بسبب تداعیات 

» ریتشي سوناك«وحذر المستشار 
»دواننج ستریت10«ان 

–اشارة الي مقر رئیس الوزراء البریطاني -
ال یمكنھ إنقاذ كل وظیفة بریطانیة ،

ان الشعب ال یستوعب حتي االن األغالق المتوالي : وفي تصریح أخر 
.للمنشأت والنشاط االقتصادي ببریطانیا منذ الحرب العالمیة الثانیة 
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المقدمة

وكشف التقریر ان النساء مھددات بقد اعمالھن اكثر من الرجال نظرا 
.إلنھن یعملن علي االرجح خارج مجال االقتصاد الرسمي 

زیادة معدل البطالة                  زیادة معدل الجریمة 

عاما كتب المؤلف الفرنسي 150وفي الماضي منذ اكثر من 
من خالل اربع شخصیات ھم 1862روایة البؤساء » فیكتورھوجو«

والتي بدأت بالبطالة » جان فالجین وفانتین وكوزیت وجافروش«
.  وعدم وجود فرص عمل شریفة ادت الي وقوع الجرائم المختلفة 
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نظرة تفاؤل للمستقبل 

:زیاد بھاء الدین تقول / وقبل ان نبدأ ھناك نظرة تفاؤل للدكتور 

بالنظر إلى التجارب التاریخیة•
.زماتتنھض االقتصادات بعد األزمات إلى مستویات أعلى مما كانت علیھ قبل األ

فتظھر آفاق اقتصادیة جدیدة ویحدث تقارب بین الرؤى المختلفة •
.حول السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة

وتظھر الثروات واإلمكانات البشریة المحلیة الكامنة لتتحدى األزمة •
 .وتتجاوزھا
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أھمیة االلتزام بمبادئ الحوكمة
في الظروف الراھنة

ومما سبق یتضح أھمیة االلتزام بمبادئ الحوكمة 
اوما یمكن ان یطلق علیھ االدارة الرشیدة للدولة ومنظمات االعمال للخروج (

:  لتحقیق ھدفین رئیسین علي االقل ھما ) من االزمة المالیة الحالیة
ھوالتخفیف من تأثیر جائحة كورونا علي مؤسسات الدولة : الھدف االول 

ومنظمات االعمال حیث ان الحوكمة بعد االزمات المالیة المحلیة واالقلیمیة 
الزمة والدولیة كانت دائما بمثابة صمام االمان لتخفیض الخسائر الناتجة عن ا

.  وضمان استمراریة االعمال 
ي    االصالح المؤسسي للتمھید لمستقبل أفضل وھو ما یعن: الھدف الثاني 

مة االعداد الجید للمؤسسات ومنظمات االعمال عن طریق االلتزام بمبادئ الحوك
.      لالستعداد لما بعد الخروج من االزمة واعادة الحیاة واالعمال الي طبیعتھا 
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لماذا االلتزام بمبادئ الحوكمة 
في ظل االزمات العالمیة ؟

االلتزام بمبادئ 
الحوكمة

التخفیف من األثار 
االقتصادیة السلبیة

االستعداد الجید 
للمستفبل بعد انتھاء 

االزمة
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المنھجیة

)1(
اسباب ظھور الحوكمة 

التعریف والترجمة

)2(
جائحة كورونا

األزمة المالیة العالمیة 
الثالثة 

)3(
الحوكمة العامة

)4(
الحوكمة لمكافحة الفساد

)5(
مسئولیة االدارة العلیا 

داخل المؤسسات 
ومنظمات االعمال

)6(
االدوات الرقابیة 
لتحقیق االلتزام 

بالحوكمة

)7(
المسئولیة االجتماعیة 

خالل االزمة 
األقتصادیة

)8(
دور الدولة والشركات 
والمجتمع المدني في 
بعض الدول العربیة

)9(
اراء بعض المفكرین
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المحاور الرئیسیة 
------------------

.مقدمة تعریفیة مختصرة عن حوكمة الشركات = 
.الحوكمة واالنضباط المؤسسي للدولة والشركات = 
)دور الحوكمة في مكافحة الفساد.(الحوكمة العدو األول للفساد = 
.أثر جائحة كورونا علي االقتصاد العربي والدولي = 
.المسئولیة االجتماعیة في سبیل الخروج من األزمة االقتصادیة = 

)مؤسسات المجتمع المدني -األفراد –البنوك –الشركات –الدولة ( 
.مدي ارتباط المسئولیة االجتماعیة بالحوكمة = 
. ملخص ألراء بعض الخبراء في مجال الحوكمة للتطلع إلى مستقبل أفضل = 
) .   حاالت عملیة(بعض التجارب العربیة = 
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أسباب ظھور حوكمة الشركات

فصل 
اإلدارة 
عن 
الملكیة

ظھور 
األزمات 
المالیة 
ة العالمی
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األزمات املالية
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شركة ماكسویل /بنك االعتماد والتجارة
1992

ادریان كادبوري/ تقریر سیر
المالیة المحلیةاألزمة

األسیویةالنمور
1997

OECD Principles 1999
المالیة األقلیمیةاألزمةا

؟ 1929الكبیر سنة الكساد

؟ 2008العقاري سنة الرھن
األزمة المالیة العالمیة 



األن
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NOW
2020

ماذا تقدم ؟ الحوكمة 

المسئولیة االجتماعیة              األثارتخفیف

CORONA  كورونا
COVID 19



Corporate Governance
( Sir / Adrian Cadbury Report 1992 ) 

Is the system by which 
Companies are directed and controlled… 

SYSTEM  نظام

DIRECTION توجیھ

CONTROL رقابة
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Governance

Very formal the process of 
Governing

)حكم ( 

a country  or  organization
)دولة أو منظمة ( 

(Macmillan – 1992)
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Corporate Governance
حوكمة الشركات
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سمیھــــا اإلدارة الرشیــدة أو اإلدارة الحكیمـــــــةیالبعــض 

“ الحوكمة ” أو “ بحوكمة اإلدارة ” التحكم المؤسسي 

.وغیرھا“ الخصخصة ” و “ العولمة ” وھو یتمشى مع لفظ 
“ Globalization ”  و “ Privatization ”

ربان السفینة–العصور الوسطي 
عصر المفاھیم الشاملة



الرتمجة العربية

أصدر مجمع اللغة العربیة 2003مایو 20في 
:حیث أكد في بیان لھ) حوكمة( اعتماده لھذا اللفظ 

في رأینا أن الترجمة العربیة
للمصطلح االنجلیزي) حوكمة الشركات(

Corporate  Governance
:  ترجمة صحیحة مبنى ومعنى فھي
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الرتمجة العربية

. جاءت وفق الصیاغة العربیة لمحافظتھا على الجذر والوزن:أوالً 
 ً :تؤدى إلى المعنى المقصود بالمصطلح اإلنجلیزي وھو :و ثانیا

تدعیم مراقبة نشاط الشركة
و  

،متابعة القائمین علیھا
وإعتماد ھذا المصطلح بھذه الصورة من شأنھ أن یضیف جدیداً 

.إلى الثروة المصطلحیة للغة العربیة في العصر الحدیث 
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تعريف مبسط للحوكمة

مجلس اإلدارة مصالح كل من تنظیم العالقة بین 
و

األطراف األخرىوالمساھمینمصالح كل من 

)2003–طارق یوسف ( 
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Why Corporate Governance ?
(IFC Model + H. Darwish)

25Copyright . Tarek Youssef

ECONOMIC GROWTH

Development of  
Capital Markets

Financial Stability 

Improved
Access to Credit

Financial Sector 
Development

Job Creation

Private Sector Growth



M. TAREK YOUSSEF
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:أھداف الحوكمة 

حوكمة الشركات

العدالة
Fairness

المساءلة
Accountability

النزاھة
Integrity

الشفافیة واإلفصاح
Disclosure &
Transparency

تفادى سوء استخدام السلطة•
أو التحایل على القواعد والنظم واللوائح•



أسباب ظهور احلوكمة 

عند حدوث كل أزمة مالیة 

الشركات الملتزمة بقواعد الحوكمة
أقل ضرراً من غیرھا
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تطور نظم احلوكمة

األزمات المالیة 
العالمیة

تطور تعلیمات
الجھات الرقابیة

تطور األسواق 
المالیة
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اختالف اآلراء
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ش�كة مترا�طة = الحو�مة 

القانون

المسئولیة 
االجتماعیة 
والحوكمة

اإلدارة داالقتصا
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النظرة المختلفة للحوكمة 
من وجھة كل مھنة

...ح القانوني                          ھي االلتزام بالقوانین والتشریعات واللوائ•

المحاسبین                       ھي القواعد التي تحمي الحقوق المساھمین •
.....  واالطراف االخري وعدالة القوائم المالیة 

ل المرجع الداخلي                 الرقابة الفعالة علي االعمال التنفیذیة ونق•
...........التوصیات لمجلس االدارة 

الموارد الشریة                  تحقیق اھداف المؤسسة بشكل اخالقي من •
..............من جانب العاملین 
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Public Governance
الحوكمة الرشیدة 

للمؤسسات الحكومیة والھیئات العامة

التعریف: أوالً 

من التأكد لمجتمعاالحوكمة تعد وسیلة تمكن 
من حسن إدارة المؤسسات والھیئات العامة

جمیع أفراد ذلك المجتمع تحمي حقوق بطریقة 

)  2007–طارق یوسف ( 
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الحوكمة الرشیدة
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األھداف: ثانیاً 

الحوكمة الرشیدة
نابعة من الذاتھي بطبیعتھا 

)العقیدة ( 
فھي تتعلق بسلوكیات األفراد داخل المجتمع

بصرف النظر عن كونھم داخل المؤسسات الحكومیة   
أو داخل إحدى منظمات األعمال 

أو حتى داخل األسرة التي یعیش فیھا



حقیقة راسخة
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یولد اإلنسان فاسداً ال
بل یظھر الفساد عند ضعاف النفوس عند 

السلطات والمسئولیات اختالل التوازن بین 
أي عند األحساس بتعاظم السلطات مقابل 

وعدم القابلیة للمساءلة أو المحاسبة تضاؤل المسئولیات 



الحو�مة �شكل عام من وجهة نظر الخبراء 

د�مقراط�ة االدارة

الق�ادة االخالق�ة

حما�ة الحقوق علي االطالق
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الحوكمة



للفساداالولالعدوالحوكمة

الرشیدةالحوكمة

واألداريالماليالفسادلمكافحة
======================



للفساداالولالعدوالحوكمة

احترازیةاجراءاتیستلزموماكوروناجائحةتفشيفي

المالیةاألزمةوظھورالتجوالوحظرالعملساعاتتقلیلمنھا

أیضاالفسادلتفشيمجالاوفرصةھناكیكون

النامیةوخاصةالدولفياألقتصادیلتھموالفساد



المؤسسات المالیة
والشركات

مكافحة الفساد
مكافحة غسل األموال

ادارة االلتزام
أحد الوسائل المستحدثة

الحوكمة
األطار العام



املقدمة

ابلرجوع ايل ما جاء يف بيان جممع اللغة العربية
واسباب ترمجة املصطلح االجنليزي 

Corporate Governance
ايل حوكمة الشركات 

تدعيم مراقبة نشاط الشركة ومتابعة القائمني عليها= 

األهتمام ابلرقابة يف املقام األول  



ادوات تقلیدیةادوات مستحدثة

لجنة المراجعة
اللجنة التنفیذیة                                        المراجعة الخارجیة
لجنة المخاطر                                          المراجعة الداخلیة

لجنة المرتبات والمكافأت                             ادارة التفتیش
لجنة الحوكمة والترشیحات                          ادارة المخاطر 

)سكرتاریة المجلس ( أمانة السر ادارة االلتزام

ادوات الرقا�ة



.

ادارة االلتزام لمكافحة الفساد



الفساد، ماذا يعىن؟

الفساد هو 

الق�ام او المساعدة على الق�ام �أعمال غیر قانون�ة 

او مخالفة للقواعد التى تحكم العمل �غرض الحصول 

على منافع ماد�ة او معنو�ة او ادب�ة ل�س من حق 

القائم بهذه االعمال الحصول علیها 

.بل ال �ستط�ع الحصول علیها اال عن طر�ق الفساد



الفساد، ماذا يعىن؟

وهنا �أتي دور المؤسسات المال�ة فى مكافحة الفساد 

وذلك عن طر�ق وضع االجراءات والقواعد التى تؤدى 

تحقیق رقا�ة فعالة الي 

سواء على العمالء او العاملین بها 

لمنع الفاسدین من تحقیق اهدافهم 

.وا�ضا للكشف عنهم



الفساد، ماذا يعىن؟

وتنفیذا لمقررات بازل

وتشدید الرقابة علي البنوك 

تم انشاء ادارة االلتزام بالبنوك وتفعیل دورھا لتكون من اھم
.االدوات المتاحة التى تساعد على تحقیق ھذا الغرض



الفساد، ماذا يعىن؟

فااللتزام 

هو نظام ادارى مصمم من اجل اتخاذ اجراءات تنفیذ�ة فعالة 

من شأنها ضمان االلتزام �جم�ع القوانین ذات العالقة 

.واحتواء المخاطر الناتجة من عدم تطبیق القوانین



الفساد، ماذا يعىن؟

فادارة االلتزام 

هى المنوط بها اقرار الس�اسات واالجراءات الموضوعة 

من اجل التأكد من ان جم�ع اعمال تتم 

وفقًا للقوانین المحل�ة والقواعد الدول�ة

وأن �كون دائما على اعلى مستوى من 

.الكفاءة والحرف�ة فى جم�ع االوقات



RISKالخطر

.



RISKالخطر

استشراف المستقبل تحدید االستراتیجیة 

التعامل مع االخطار المتوقعة 

محمد مصطفي محمود / كما جاء في محاضرة الدكتور 

2020ابریل 9یوم االربعاء 



RISKالخطر

وقبل ظھور جائحة كورونا 2019في اكتوبر 

كانت القیادات في الوالیات المتحدة تدرس 

كیفیة االستعداد في حالة ظھور خطر ما                        
مثل فیروس كورونا ولم تشمل

الدراسة احتمال ظھور فیروس كورونا المستجد

COVID 19



المخاطر

كل شئ یؤثر علي تحقیق أھداف المؤسسة

اذا كان بالسالب تسمي تھدید

اذا كانت بالموجب تسمي فرصة         



و

المسئول�ة االجتماع�ة
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الحوكمة
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تعر�فات متعددة

الفجوة

GAP



 معظم الشر�ات تقوم �الخلط بین مفهوم
المسئول�ة االجتماع�ة والعمل الخیري 

وال تعي مفهوم المسئول�ة �معناها الواسع ، 
حي الصح�ة فهي تشمل جوانب �ثیرة منها اإللتزام �األنظمة والقوانین المت�عة، والنوا

لمحلي والبیئ�ة، ومراعاة حقوق اإلنسان وخاصة حقوق العاملین ، وتطو�ر المجتمع ا
وااللتزام �المنافسة العادلة ، 

.وال�عد عن االحتكار، و�رضاء المستهلك 
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المسئولیة االجتماعیة



 ف�عض الشر�ات تقوم �الدعا�ة عن استقطاع نس�ة أو جزء من إیراداتها
أو أر�احها لیوجه إلى األسر الفقیرة وما شا�ه ذلك ،  

قامت إحدى الشر�ات والتي تعمل في مجال :  فعلى سبیل المثال
المنظفات والمواد الك�ماو�ة �االعالن 

من المب�عات إلى جهة خیر�ة % 5عن تخص�ص نس�ة 
والتي تقوم بدورها في توفیر �عض السلع الغذائ�ة األساس�ة لتقد�مها

إلى األسر الفقیرة والتي تكون في احت�اج لمثل هذا النوع 
.من الدعم والوقوف �جانبها
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المسئولیة االجتماعیة



تماع�ة و لكن هذا النوع من التبرع �عد من العمل الخیري ول�س من المسئول�ة االج
�ش ف�ه للشر�ات والتي تتطلب دراسة ومعرفة الشر�ة �متطل�ات المجتمع الذي تع

جیدًا و�ناًء عل�ه یتم وضع خطة محددة مرنة
جدیدة مرنة تعني أن یتم تعدیل �عضها أو تعدیلها �لها بناء على وجود عوامل( 

ول�اتها تجاه لك�ف�ة وفاء الشر�ة �مسئ) مؤثرة في المجتمع تتطلب التعدیل والتغییر
.المجتمع  ووضع آل�ات تنفیذها 

) جائحة �ورونا: مثال(
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المسئولیة االجتماعیة



 شر�ة أخرى لدیها مصنع إلنتاج المكرونة
قررت إدارة الشر�ة العمل �كامل طاقتها لتوفیر

تي أسرة فقیرة من العمالة المؤقتة ذات الدخل الیومي وال1500�رتونة تكفي 1500
ال تستط�ع العمل في ظل الحظر المفروض من جانب الدولة لمدة أسبوعین 

 ما رأ�ك هل هذه مسئول�ة اجتماع�ة أم عمل خیري ؟: السؤال
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المسئولیة االجتماعیة



موال التي یتم انفاقها عليو �م�ة األأهو ل�س من المهم حجم :  ومجمل القول
المسئول�ة االجتماع�ة 

!ها��ف�ة االستفادة منو هو ��ف�ة جني تلك األموالهمولكن األ
“Corporate Social Responsibility is not about how money it 

spent,
It’s about how money is made “
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المسئولیة االجتماعیة



أهداف العمل االجتماعي

.تقلیل وتخفیف المشكالت التي تواجھ المجتمع •
.والالمباالةتنمیة روح المشاركة في المجتمع ومواجھة السلبیة •
.األمیة ىاإلسراع في التنمیة والقضاء عل•
.أفضل في المجتمع ةالحصول على مكان•
.أفراد المجتمع  ىتنمیة روح االنتماء لد•
.توجیھ البحث العلمي لخدمة أھداف المجتمع •
عات  التأثیر على متخذي القرار في الدولة والقطاع الخاص لتبنى قرارات وتشری•

یة للدفاع عن حقوق أفراد المجتمع  السیاسیة والمدنیة واالقتصادیة واالجتماع
.والثقافیة 
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املسئولية االجتماعية

المبادرات

الحكومة                                         القطاع الخاص

المجتع المدني
المؤسسات والھیئات غیر الھادفة للربح–األفراد 
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المسئولیة االجتماعیة

المجتمع الخارجي

المجتمع الوسطي

المجتمع الداخلي



األضالع الثالثة للتنم�ة المستدامة

مةالتنمیة المستدا

حمایة البیئة التقدم االجتماعي النمو االقتصادي

M. TAREK YOUSSEF



.المسئولیة االجتماعیة للدولة) ج(

المشروعات ذات البعد االجتماعي•

اقامة المشروعات الریادیة وطویلة األجل •

سن القوانین والتشریعات •

M. TAREK YOUSSEF



تشجیع المبادرات الفردیة و الجماعیة•

تشجیع البنوك و المؤسسات المالیة •

عدم التمییز بین أفراد المجتمع •

M. TAREK YOUSSEF

.المسئولیة االجتماعیة للدولة) ج(



.المسئولیة االجتماعیة للدولة

تحقیق التوازن بین

السلطات المختلفة
فال تطغى سلطة على

أخرى
السلطات و 
المسئولیات

حقوق الفرد و مصالح
المجتمع

M. TAREK YOUSSEF



.مدي ارتباط المسئولیة االجتماعیة بالحوكمة

إن الحوكمة یجب أن تتم عبر الشراكة •
.بین الحكام والمحكومین 

.  ویجب أن تثمر ھذه الشراكة وتكون منتجة •

M. TAREK YOUSSEF



األزمة المالیة العالمیة الثالثة
في ظل جائحة كورونا

ودور الحوكمة في الحد من أثارھا االقتصادیة السلبیة
=============================

أون الین –دورة تدریبیة 
ساعات تدریب9

2020ابریل 18و17و16
مساء11.30الي الساعة 8.30من الساعة 

بتوقیت المملكة العربیة السعودیة
=========

.محمد طارق یوسف : حقوق الطبع محفوظة 
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