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 ملحوظة
 طباعته وبإعادة في حالة ظهور رموز غير مفهومة في النص الذي بين يديك يرجع هذا إلى خطأ في الطباعة
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 السادس العدد كلمة

 
 وركمان. ويالرد أ :بقلم

  
 

 
 اخرى مرةار شركة انرون وهى احد اكبر شركات الطاقة فى الواليات المتحدة ليلقى الضوء  انهيجاء

 corporate االنجليزيةعلـى القضايا المرتبطة بممارسة سلطات االدارة أو ما نطلق عليه فى اللغة  

governance .         م  سلطات االدارة وليس لعد    ممارسةويمكننا القول ان افالس انرون جاء نتيجة لسوء
 أن قضية انرون سيكون لها بالغ األثر فى         فيهومما الشك   . كفايـة القواعد المنظمة للسوق واالعمال     

 وصغار المستثمرين مطالبة الشركات بمزيد من       االسهمتدعـيم االسواق حيث ستتزايد مطالب حاملى        
والشك . االدارة ومزيد من الرشد والنزاهة فى ممارسة سلطات        والمحاسبيةالشفافية فى األمور المالية     

 ستتعامل مع قراراتها بمزيد من االفصاح سواء كان ذلك طواعية منها أو             الشركاتأن كثيـرا مـن      
 التدقيق  شركاتلقد اصبحت   .  من المراجعين والمدققين الماليين الذين اصبحوا أكثر حذرا        بتوجـيهات 

ــة      ــئة مماثل ــاع مفاج ــتمع بأوض ــواجه المج ــى ال ي ــر حت ــت المجه ــراجعة تح  . والم
 

 والحكومات فى   االعمال أن ما حدث فى شركة انرون األمريكية يدعو المستثمرين ومجتمعات            واعتقد
 المرتبطة بممارسة سلطات    المجتمعيةجمـيع دول العـالم الى مراجعة اوضاعها والتفكير فى الثقافة            

تمر  التجارة الخارجية المصرى، فى مؤ     وزيريوسف بطرس غالى،    / فعلـى حد قول دكتور    . االدارة
الذى نظمته الجمعية المصرية    "  االدارة الرشيدة  سلطاتمسـتقبل االقتصاد المصرى فى ظل ممارسة        "

 المشروعات الدولية الخاصة تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية         مركزلالوراق المالية بالتعاون مع     
 وان  governance تقابل كلمة     ليس هناك كلمة عربية دقيقة    " انه   ٢٠٠١ اكتوبر ٢٤فـى مصر يوم     
 االجتهادات فى ترجمة تلك الكلمة وعندما نعجز عن االتفاق على كلمة تعبر عن              مـن هـناك كثيـر     

 ال ينطبق   وذلك.  فأن هذا يعنى ان المفهوم فى حد ذاته غائب عن الممارسة اليومية للمجتمع             المفهـوم 
 والمانيا الى استخدام    سافرنفقـط على اللغة العربية ولكن على الفرنسية وااللمانية ايضا ولذلك لجأت             

 ".نفس الكلمة االنجليزية مع تغيير طريقة لفظها
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 موضوعا منها فى هذا العدد على نشر عدة موضوعات حول اسلوب ممارسة سلطات االدارة           حرصنا
 االفصاح فى الشركات    حدودحول اهمية معايير المحاسبة الدولية فى دفع النمو االقليمى واالخر حول            

 جيفرى هوك الى الشركات     الدولىانب بعض االرشادات التى يقدمها خبير االستثمار        العامـة الـى ج    
 نبدأ مع هذا العدد من النسخة العربية فى         أنويشرفنا  . والمقرضين والمستثمرين فى االسواق الصاعدة    

 دالور الذى يكتب من وجهة نظرة عن التحديات         شريف/ نشر مقاالت لخبراء مصريين منهم المهندس     
رأفت سليمان حول وجهة نظره فى أثر تحرير        /  االستاذ يكتب تـواجه االقتصاد المصرى كما       التـى 

هذا، وننشر لخبيرة مؤسسة هاريتاج     .  السلطة والمال فى العالم الثالث     بينالتجارة على تطور العالقة     
عن  حول ازمة االرجنتين ومدى عالقتها بالرأسمالية وهل االزمة ناتجة حقا            موضوعاآنـا اريـاس     

 النموونستعرض أيضا تجربة    .  أم عن عدم تطبيق الرأسمالية فى مفهومها الصحيح        الرأسماليةتطبيق  
 فى  المعروففـى جمهـوريات االتحاد السوفيتى السابقة من خالل حوار مع اندرز اسلوند، الخبير               

 .  الدولى  للسالم كارنيجىشئون روسيا وجمهوريات االتحاد السوفيتى سابقا واحد اهم اعضاء مؤسسة           
 

 ألجدد الدعوة لجميع المهتمين بأمور      اليوم فرصة صدور هذا العدد من االصالح االقتصادى         وانتهـز 
 :ن الموقع االلكترونى للمركز على العنواخاللالتنمية االقتصادية بالمشاركة بآرائهم من 

 org.egypt-cipe.www  أو االنجليزيةالعربية اللغةب . 
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