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 التحديات والتطلعات في مصر. . واإلدارة العولمة

  
 مظهرلطفي . م :قلمب

   
 

  المصريةالصناعات التنفيذي التحاد المدير لطفي مظهر هو /المهندس
 
 
وعادة . الخاص الملكية ألدوات اإلنتاج من ملكية الدولة آلي ملكية األفراد آو يسمي القطاع              هيكل في

 العمل  استراتيجياتضع  مـا يلـزم هـذا التحول من تغيير جذري في نظم اإلدارة واتخاذ القرار وو               
 خاصة في الشركات العامة التي      التحولويستلزم هذا   . واالستثمار لتتوائم مع الفكر االقتصادي الجديد     

 في مفاهيم اإلدارة واتخاذ القرار واحترام سلطة وشامل تغير كامل  –تم بيعها آلي راس المال الخاص       
ولكي تقوم اإلدارة الجديدة بتحقيق هذه      . ل عرض نتائج األعما   عندالمسـاهمين وتوفيـر الشفافية لهم       

  قيامها بمسئولياتها تجاه المساهمين بحفظ حقوقهم يجب آن يصاحب هذا التغير وكذلكالمفاهيم الحديثة 
 

  : اإلجراءات منهامنعدد 
 

 حماية المساهمين من خالل االلتزام بالشفافية في توفير         بها كيانات مؤسسية جديدة ينوط      خلـق  )١
 وعمليات تداول األسهم بالبيع آو الشراء وذلك ضمانا لحقوق          األعمال ونتائج   موشـرات األداء  

 .المساهمين
 
 بأنهم يقومون بهذه المهمة بتوكيل من المساهمين وهذا         الشركات القائمـين علـى إدارة       تفهـم  )٢

ــي   ــر ف ــادة النظ ــتلزم إع ــلوبيس ــرار أس ــنع الق ــلطات اإلدارة وص ــة س                        ممارس
)CorporateGovernance (        وتعديل للقوانين الحاكمة الداء     مراجعةومـا يتطلـبه ذلـك من 

 مجلس إدارة الشركة والمساهمين ممثل في منالشركات بحيث تتحول مسئولية الرقابة آلي كال    
 .الجمعية العمومية للشركة

 
اختالفا  الخاص بأساليب اإلدارة الحديثة والتي تختلف        بالقطاع وعـي مسئولي اإلدارة      زيـادة  )٣

 عما كان سائدا في إدارة الملكية العامة للدولة من ناحية المفاهيم            واألسلوبكبيـرا فـي الفكر      
  .والرقابيةالمؤسسية 
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 حيث أن مهام المدير التنفيذي هي إدارة الشركة بينما          أعضائه الخلط بين مهام ومسئوليات      عدم )٤
ي تقديم اقتراحات خاصة     ويحاسـب اإلدارة ويساهم ف     األداءعضـو مجلـس اإلدارة يـراقب        

 إغفال آن التعاون بين المجموعتين في غاية األهمية         يمكن وال. باسـتراتيجية العمـل بالشركة    
 .  العمل المنوط بها المديرين التنفيذيينبرامجستهدف في ملتحقيق النجاح ال

 
 وصنع  أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة   " آو بالعربية    Corporate Governanceمن هنا يأتي موضوع     

 تقييم أداء اإلدارة العليا طبقا لمحددات اإلدارة ومنها مدي تعاون           سلوب أ آليحيث أنة يتطرق    " القرار
 لمهامه بيـنها الداء األعمال بروح الفريق الواحد وتفهم كل فرد منهم لمهامه ومعرفته               فـيما اإلدارة  

 المالية  الذمةها فصل   اآلخـر ووضـع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان حقوق المساهمين ومن          
 ممثلة في مجلس اإلدارة في      األداءوالقانونية بين الشركة والمساهمين وفصل الملكية عن الرقابة علي          

وتمتد أهمية تطبيق   .  تم االتفاق عليها   التيإدارة أعمـال الشـركة والعمـل علي تحقيق نتائج األداء            
 عالقة بالشركة بدءا باإلدارة      كل من له   ليإ" أسـلوب ممارسـة سـلطات اإلدارة وصـنع القـرار          

 والعمالء وانتهاء بالسلطات الحكومية واإلدارات      والموردينوالمسـاهمين والمؤسسات المالية الدائنة      
 االلتزام بأسلوب ممارسة سلطات اإلدارة وصنع القرار من جانب          أهميةومـن هـنا يبرز      . المحلـية 

 : ن السياسات واإلجراءات التي تنظم ممارسة سلطات اإلدارة علي عدد مأسلوبالشركات ويقوم 
 

  .وتشكيلةتحديد سلطات مجلس اإلدارة  )١

  .تتبع حركة تداول اسهم الشركة )٢

  .حجب الثقة عن اإلدارة )٣

 . األقلية في حالة إعالن إفالس الشركةحقوقحماية حقوق المساهمين وخاصة  )٤

 . واتخاذ القراراإلدارة حجم الشركة بأسلوب ممارسة سلطات عالقة )٥
 

 اإلدارة علي خبرة ومهارة مؤسسيها في المقام        في آن الشـركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد        قـع الوا
 لهذه الكيانات مجالس لإلدارة وجهاز أداري فني فأنة من          يشكلاألول ومـن ثم فإنه في األحوال التي         

رارات الهامة   كالهما القيام بواجباته نظرا الن المرجع األخير آلي من الق          آوالنادران يستطيع أحدهما    
ومن مضار عياب نظام أداري مؤسسي يتم       .  هو المؤسسين الرئيسيين للشركة    األحوالفـي أغلـب     

  : به علي جميع مستويات اإلدارة هي األمور التاليةااللتزام
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 المتغيرات الحادة في السوق مما يسبب ضررا بالغ في أداء           مواجهةعـدم قـدرة المسئولين علي       
 اإلدارة الرشيدة التي يمكن إلدارة الشركة اللجوء أليها قبل اتخاذ أي من             منظالشـركة نظرا لغياب     

 :  ومن هذه األمثلةقراراتها
 

 آو الدخول في نشاط جديد دون النظر في توافر الخبرات           الشركةاتخـاذ قـرار بزيادة حجم        )١
 . التي تضمن نجاح هذا االمتداد في النشاطالمؤهلةاإلدارية والفنية 

 
 يمس مصير الشركة دون الرجوع آلي المستويات اإلدارية         الذية أتحاذ القرار    االنفراد بسلط  )٢

 . المتخصصة

 
 العدد الكافي من ذوي الخبرة العالمية مما ال يسمح بانتقاء     آليافتقار معظم الكيانات الصغيرة      )٣

 العالية لتولي مسئوليات أكبر مما يحرم الشركة من بناء قوتها           الكفاءاتأحسن الكوادر ذوي    
 . أهم دعائم بناء تنافسينها في السوقمنلبشرية وهو ا

  
  مستقرإداري االلتزام بتنظيم وجوب

 
 الصـواب إذا تصورنا أن مسألة وجود تنظيم أدارى مستقر وخبرات إدارية في جميع               يجانبـنا  قـد 

 المالية نشـاط الشركة وكذلك سياسات إدارية تحدد مسئوليات اإلدارة في جميع المجاالت               مجـاالت 
 حيث آن غيرهالمهنـية واإلنتاجـية والمـوارد البشرية لهو أمر تختص به الشركات الكبرى دون      وا

 ومدي عمق   اإلدارةوجـود التنظـيمات اإلداريـة مـن عدمها ال يرتبط بحجم الشركة بل آن حجم                 
وبالتالي فيمكن  .  الشركة حجمالتخصص للمديرين ونوعيتهم هما المتغيران الوحيدان والمرتبطان مع         

 :  القيام بالمسئوليات التاليةفيأكد على آن إدارة الشركات بمختلف أحجامها تشترك كلها الت
  

 .  التعاملوأخالقياتااللتزام بالقوانين  )١
 . الشركاتوضع وتطبيق استراتيجيات  )٢
 .   و االلتزام بالنظم المحاسبية المتعارف عليهاالشركةالمراجعة الدورية ألداء  )٣
 .  للشركةالماليداء االلتزام ببيان حقيقة األ )٤
 .   بخلق صف ثاني قادر علي إحالل الصف األولللشركةتنمية الموارد البشرية  )٥
 .  المالية واإلدارية واإلنتاجيةللسياساتإقرار النظم الحاكمة  )٦
 .  المرتبات والمكافآت والمزايانظامإقرار سياسات األفراد ووضع  )٧
 
 



Globalization and Administration…Challenges and Looking Forward in Egypt 
By Lotfi Mazhar , October 2000 
© Center for International Private Enterprise 
Page 4 

 علي حجم أدارتها وعمق النظم والسياسات بالتاليوبالطبع فأن االختالف في حجم الشركة ينعكس    
 آلي اللجوء آلي القنوات الغير رسمية لمساندة        الحاجةالحاكمـة الدائهـا وينعكس ذلك علي مدي         

 علية أن يزيد استخدام القنوات الغير رسمية في حالة          المتعارففمن  . قـرار أو نشـر معلومات     
وثاني أهم اختالف هو مدي تركيز      . كبيرة في حالة الشركات ال    هوالشـركات الصـغيرة عن ما       

 فالشك أن رئيس الشركة الصغيرة يميل آلي تركيز السلطات في يديه            الشركةالمسئوليات في قمة    
ويجب تجنب إنشاء جهاز أدارى بحجم يزيد عن ما يتطلبة إنجاز           .  األكبر الشركة يسعنه من رئ  

،  منهسليم بين تكلفة العمل وقيمة العائد        داخل الشركات الصغيرة إليجاد التوازن ال      بكفاءةالعمـل   
 . لذلك يجب تقليص الهيكل اإلداري والمؤسسي لحد به كفاءة األداء وخفض التكلفة

 
  اإلدارة واتخاذ القرار؟ سلطات األشكال المتعارف عليها ألسلوب ممارسة هي ما
 
 يحددهاالملكية التي    متطلبات ممارسة سلطات اإلدارة داخل الشركات هو الفصل بين حقوق            أهـم  نإ

فإذا كان  .  واستراتيجيتهاثيرا مباشرا علي أسلوب اإلدارة وهيكلها       تأنوعـية وعـدد المساهمين تؤثر       
 المالية فسوف يختلف أسلوب المؤسساتعدد المساهمين قليل سواء من األفراد أو صناديق االدخار أو 

 -Crossألخرى في مصر؟ وهل ظاهرة  من اأكثراإلدارة عما إذا كان عدد المساهمين كبير ومنتشر 

Shareholding)    ؟ وهل يسمح بها القانون المصري ؟ وهل هناك          مصرمطبقة في   ) تـبادل الملكـية 
 الوصول آلي احتكار للسوق من خالل مجموعة محدودة         منحـدود قصوى لنوعية هذه الملكية منعا        

السلطات واتخاذ القرار تدعو     واضحة ألسلوب ممارسة     اجتماعيةمـن المستثمرين؟ وهل هناك فلسفة       
 نحو تنمية المجتمع ومدي تطبيق هذه الفلسفة علي ارض الواقع؟           بمسئولياتهمالمسـاهمين علي القيام     

 حاكمة لشروط تشكيل مجلس اإلدارة في النظام المصري ؟ فمثال فإن التنظيم             فلسـفة وهـل هـناك     
 Rule by(ريكي في الحكم بالتوكيل  إدارة وسلطات الجمعية العمومية في النظام األممجلسلسلطات 
Proxy (                بمجلسةأي بمعنـي أن صـالح الشـركة هو نفسه صالح المساهمين بينما النظام األلماني 

 المساهمين صالحالذي يمثل األول منه ) Managing Board(والتنفيذي ) Supervisory(الرقابـي  
 الثاني في االعتبار صالح     المجلسيأخذ  الكبار للشركة وبذلك يبدو وكأنة يحمي حقوق األغلبية، بينما          

 والسلطات المحلية وبالتالي فإنه ينحو منحي       والعمالءكل من له عالقة بالشركة كالعاملين والموردين        
وبالتالي فالسؤال هنا هو هل يعكس أسلوب تنظيم        .  األمريكي النظاماجتماعـي أوضح مما يهدف آلية       

صر فلسفة معينة تتواءم مع أسلوب ممارسة السلطة         العامة في م   الجمعيةمجلـس اإلدارة وسـلطات      
 بجانب الحفاظ علي الحقوق األقلية ؟ أي نوعية للملكية منتشر في            اجتماعيداخلهـا هـل لـه هدف        

 حيث تنتشر Outsider حيث تتركز الملكية في أيد عدد محدود من المستثمرين ؟ أم          Insiderمصر؟  
 لسوق  الحال نوعية مفضلة في حالة سوق نشئي كما هو           بين عدد كبير من المستثمرين ؟ وأي       الملكية

 . مصر؟ مع العلم أن لكل نظام محاسنه ومساوئه
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 هو االكتفاء بمراقبة أداء مجلس      Outsider المساهمين في حالة     سلطةهـل األسلوب السليم لممارسة      
سهولة الحصول  األسهم في سوق المال ؟ هل يشجع هذا النوع من الملكية علي       أداءاإلدارة ومـتابعة    

 قليل علي ما يتم اقتراحه في الجمعية العمومية ؟ هل تركيز حق التصويت في عدد                المساهمينموافقة  
 المرونة المطلوبة   توفيرمن المساهمين يشكل عقبة أمام حرية قيام المديرين التنفيذيين بمهامهم وعدم            

 ؟ وحقوق المساهمينمصالحعلي  حدود الحماية المطلوبة للحفاظ هي مالألداء في اتخاذ القرار؟ 
  ؟والسياسات تعديالت في اللوائح إدخال - في مجلس اإلدارة؟ ممثليهم انتخاب أو حجب الثقة عن -

 حدود سلطات مجلس اإلدارة ولم يدرج في الميزانية؟ هل          عن التصـويت علي مصروف قد يزيد        -
علي التمسك بأخالقيات التعامل     تبني سياسات تدعو اإلدارة      الشركاتتـتطلب القوانين المصرية من      

 التزام نظم محاسبية تحقق الشفافية ومدي مطابقتها هناك هل المنافسة الضارة؟   منعوااللتزام بسياسات   
 تعبئة مجتمع االعمال لكي يقتنع بأهمية أسلوب ممارسة سلطات          يمكنللنظم المحاسبية الدولية؟ كيف     

أسسها؟ وماهي أنسب وسائل للتوعية والتدريب       القـرار وتحفيزه لتطبيق      وصـنع اإلدارة الرشـيدة    
 االقتصادية اإلفصاح المؤسسات أهم المعلومات األساسية التي يجب علي ماهي الغرض؟ لهذاالمناسبة 

 دور عضو مجلس اإلدارة من خارج الجهاز التنفيذي في الدفاع عن            هو ماعنها عمال بمبدأ الشفافية؟     
 المال الالزم الستثماراتها    توفير األعمال علي اللجوء آلي       تحفيز مؤسسات  كيفية حقـوق المساهمين؟    

 القانون عند طرح شركة جديدة في       يتطلب هلمن خالل طرح أسهم وسندات من خالل سوق المال؟          
 لغرضه أهدافه وفرص نموه والعوامل التي       شاملةاألسـواق تقـديم دراسة عن إستراتيجية المشروع         

 قوته التنافسية وكيفية الحفاظ عليها ؟ وهل تشمل مصادر هي تشـكل تهديـد لنموه في المستقبل؟ وما   
 لقدراته الذاتية التي تمكنه من تطبيق واستيعاب التكنولوجيات الحديثة          وتقييمالدراسة كذلك علي تحليل     

 بتحديد الذاتية للتمويل وقدرته علي تنمية ثروته البشرية ؟ وهل تقوم أي من الشركات               مصادرةوحجم  
 مكافأة رئيس مجلس اإلدارة وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة ؟ وهل           يحدد منة المجتمع؟   دورها في تنمي  

       لجنة ؟أم هي متروكة لتقدير الجمعية العمومية للشركة ؟ ولماذا ال يوجد             وعلياهـناك حـدود دنـيا       
)Compensation Committee (    القانون يسمح هلتكـون هـي المسـئولة عن تحديد هذه المبالغ؟ 

 يتم كيف  النقدية؟ المكافأةلمكافأة مجلس اإلدارة بدال من  Stock Optionباسـتخدام نظام  المصـري  
 ومن يحاسبهم؟ هل هو مجلس اإلدارة ؟ أم الجمعية العمومية ؟            ؟محاسبة القائمين علي إدارة الشركة      

ا؟  ورئيس مجلس اإلدارة ؟ وما هي اإلجراءات التي يجب اتباعه          أعضاءومن له حق حجب الثقة عن       
 الشركة مسئولية تضامنية أم مركزة في مجلس اإلدارة ككل أم هي لرئيس             إدارةوهـل المسئولية في     

 Stock Investors  الوقت إلنشاء تجميع لحماية المستثمرين في البورصةحان هل  اإلدارة؟مجلس 
Council Market (SMIC).  
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 : تية اآلامويكون بداخلة مجموعة من المتخصصين المحايدين للقيام بالمه
 

 نتائج األعمال للشركات المقيدة بالبورصة وحق االطالع        عرضتحقـيق الشفافية الكاملة في       )١
 . أداء لكل شركةمؤشرعلي نتائج األعمال وإلصدار 

  
 الشركة في اجتماع يحضره محللي سوق المال        استراتيجياتمطالبة إدارة الشركات بعرض      )٢

  SMICوكذلك أعضاء 
 

 مؤشرات األداء وعرضها علي اللجان التنفيذية للشركات        باستخدامدارة  تقـيم أداء مجلس اإل     )٣
Executive Committee  عـن مجلـس اإلدارة وذلـك لضمان الوصول باألداء    المنبـثقة 

  المساهمين؟حقوقالمؤسسي آلي مستوى يحافظ علي 
 

جلس وشروط   الخاصة بتشكيل اإلدارة والمهام المنوط بها الم       القوانينتقديم المقترحات لتعديل     )٤
 األعضاء وكذلك ما ال يجب أن يقوم به أعضاء المجلس الخارجين            اختيارالعضـوية وكيفية    
 .  مباشرة قد يكون لها صفة تضارب في المصالحوغيرمن أعمال مباشرة 
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