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- بلغت عائد�ت قناة �ل�سوي�س يف �أبريل 2009 
منخف�سة  �أمريكي،  دوالر  مليون   346.9 نحو 
بحو�يل %22.7 عن م�ستو�ها يف نهاية �ل�سهر 

�ملناظر من �لعام �ل�سابق.
و�ملنتجات  �خلام  �لزيت  �سادر�ت  بلغت   -
�لبرتولية يف مار�س 2009 نحو 230.00 مليار 
دوالر �أمريكي، منخف�سة بحو�يل %62.7 عن 
�لعام  من  �ملناظر  �ل�سهر  نهاية  يف  م�ستو�ها 

�ل�سابق.
م�ستقاته  و  �لطبيعي  �لغاز  �سادر�ت  بلغت   -
235.00 مليون دوالر  2009 نحو  يف مار�س 
�أمريكي منخف�سة بحو�يل 38.5 % عن م�ستو�ه 

يف نهاية �ل�سهر �ملناظر يف �لعام �ل�سابق .
�ملعيار  وهي  �ملال،  ب�سوق  يتعلق  فيما  �أما 
و�ملقيا�س �الأكرث ح�سا�سية و�الأ�رسع ��ستجابة 
�الأ�سد  ن�سيب  نالت  فقد  �قت�سادية،  �أزمة  الأية 
�لتالية  �لبيانات  ح�سب  وذلك  �خل�سارة  من 
و�مل�ستخرجة من �ملوقع �الإلكرتوين للبور�سة 

�مل�رسية: 
و�سل موؤ�رس EGX 30 يف بد�ية �لعام 2008 
�إىل 10549.74 نقطة، ثم و��سل �سعوده لي�سل 
م�ستوياته  �أعلى  وهو  نقطة،    11922.47 �إىل 
بعدها  ليو��سل   ،2008 مايو  �سهر  بد�ية  يف 

هبوًطا تدريجًيا منهًيا العام 2008 عند م�ستوى 
4351.39  نقطة )ارتفع املوؤ�رش تدريجًيا خالل 
يونيو  �سهر  بنهاية  و�سل  حتى   2009 العام 

2009 اإىل 5472.00 نقطة(.
االقت�سادية  املوؤ�رشات  بن�رشة  ورد  وقد 
املوؤ�رش  اأن  اأعاله  اإليها  امل�سار  واالجتماعية 
تراجًعا  �سجل  امل�رشية  املال  ل�سوق  العام 
عام  من  مار�س(  ـ  )يناير  االأول  الربع  خالل 
2009 بحوايل %60.6، مقارنة بالربع االأول 
 18.5% بنحو  انخف�س  كما   ،2008 عام  من 

مقارنة بالربع االأخري من عام 2008. 
هذه  بعد  االآن  نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال 
اخل�سائر هو: ما الذي يجب علينا اأن نفعله مب�رش 
االآخرون،  فيها  وقع  اأخطاء  يف  نقع  ال  حتى 

وحتى نتجنب مزيًدا من اخل�سائر؟
لقد كان لعدم اهتمام املوؤ�س�سات املالية الكربى 
املخاطر  واإدارة  باحلوكمة  ـ  انهارت  التي  ـ 
فاإن  وبالتايل  انهيارها،  يف  الكبري  االأثر 
على  الرتكيز مب�رش  معه �رشورة  يتحتم  االأمر 
يف  ال�رش  كلمتي  باعتبارهما  الن�ساطني،  هذين 
باأعلى درجة  اأداء االأعمال  ا�ستمرارية  �سمان 
واملخاطر  الر�سيدة  واالإدارة  ال�سفافية  من 

املقبولة.

كان لعدم اهتمام 
امل�ؤ�س�سات 

املالية الكربى 
ـ التي انهارت 
ـ باحل�كمة 

واإدارة املخاطر 
الأثر الكبري يف 

انهيارها.

الأزمة املالية  به على خلفية  اأدىل  يف ت�رصيح 
قال   ،2009 يونيو  منت�صف  يف  الراهنة، 
روبرت زوليك ـ رئي�س جمموعة البنك الدويل ـ 
اإن القت�صاد العاملي �صينكم�س هذا العام باأكرث 
الفقرية  البالد  و�صت�صتمر  �صلًفا  تقديره  مت  مما 
القت�صادية  ال�صغوط  من  ملزيد  التعر�س  يف 
عن  الناجتة  ال�صغوط  اإن  حيث  احلدة؛  �صديدة 
تزداد  الإمكانيات  ا�صتغالل  و�صعف  البطالة 
ب�صكل  متنام، على الرغم من ا�صتقرار الأ�صواق 
القت�صاديات  من  الكثري  يف  ن�صبًيا  املالية 

املتقدمة.
توقع  من  الرغم  على  باأنه  زوليك  �رصح  كما 
انتعا�س النمو خالل العام 2010، فاإن وترية 
تعر�س  و�صي�صتمر  موؤكدة  غري  تظل  التعايف 
الفقراء يف الكثري من البلدان النامية للتداعيات 
امل�صاعب  فموجات  لالأزمة،  الالحقة 
بال�رصائح  ال�رصر  تلحق  مازالت  القت�صادية 
الفقرية يف البالد النامية التي ل يتوافر لديها 

�صوى النذر الي�صري حلماية اأنف�صها.
فاإن  الدويل  البنك  تقديرات  اآخر  وح�صب 
مبا  العام  هذا  �صيرتاجع  العاملي  القت�صاد 
%3 ـ وهو تعديل كبري للتقدير ال�صابق  يقارب 
اقت�صاديات  اأغلب  و�صتنكم�س  ـ   1.7% والبالغ 

بقلم: رائد �سالمة

املزيد  و�ستواجه  العام  هذا  النامية  البالد 
�سادراتها  تتح�سن  مل  ما  القامتة  الآفاق  من 
الأجنبي  وال�ستثمار  املالية  وحتويالتها 

املبا�رش بها بنهاية عام 2010.
ويف خ�سم هذا الإع�سار املايل اجلبار وغري 
من  تت�سدع  و  العامل،  يجتاح  الذي  امل�سبوق 
وتتهاوى  كربى،  دول  اقت�ساديات  جرائه 
�رشكات عاملية عمالقة، فاإن م�رش قد اأ�سابها 
قدر ملمو�س من امل�ساعب القت�سادية لرتباط 
اخلارجي.  العامل  مع  بها  الأعمال  قطاعات 
ن�رشة  �سمن  التالية  املوؤ�رشات  وردت  فقد 
املوؤ�رشات القت�سادية والجتماعية جلمهورية 
عن   2009 يونيو  يف  ال�سادرة  العربية  م�رش 
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، جمل�س 

الوزراء امل�رشي:
اأبريل  يف  الدولية  الحتياطيات  �سايف  بلغ   -
اأمريكي،  دولر  مليار   31.2 حوايل   2009
خالل  م�ستواه  عن    7.7% بحوايل  ا  منخف�سً

ال�سهر املناظر من العام ال�سابق.
نحو   2009 فرباير  يف  ال�سادرات  بلغت   -
منخف�سة  اأمريكي،  دولر  مليون   1759.6
ال�سهر  بنهاية  م�ستواها  عن   19.6% بحوايل 

املناظر من العام ال�سابق.

م�صر

تد�عيات �لأزمة �ملالية �لعاملية.. و�صفة من �أربع نقاط لتجنب �آثارها
م�سئ�ل 

اللتزام واإدارة 
املخاطر،

جمم�عة برامي 
القاب�سة 
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7-3-2 من قرار جمل�س اإدارة الهيئة رقم 11 
ل�سنة 2007 بتاريخ 11 مار�س 2007. 

ثانًيا: قيام هيئة الرقابة املالية والبور�سة 
امل�رشية باملتابعة الل�سيقة لل�رشكات العاملة 
املتعددة  االقت�سادية  االأن�سطة  جماالت  يف 
اخلا�سعة الإ�رشاف هيئة الرقابة املالية، اأو 
املدرجة  بالبور�سة، للتاأكد من التزام تلك 
ال�رشكات بقواعد احلوكمة من خالل مراجعة 
مراقبي  وتقارير  االإدارة،  جمال�س  تقارير 
الواجبة  العقوبات  تطبيق  مع  احل�سابات، 

قانوًنا يف حالة عدم االلتزام.
العاملني  املاليني  املحللني  قيام  ثالًثا: 
اال�ستثمار  وبنوك  ال�سم�رشة  ب�رشكات 
ب�رشورة التعليق على مدى التزام ال�رشكات 
مببادئ  اأ�سهمها  بتقييم  يقومون  التي 
احلوكمة �سمن تعليقهم على اإدارة ال�رشكات 
 Fundamental( االأ�سا�سي  التحليل  يف 
الراغب  امل�ستثمر  يقوم  بحيث   ،)Analysis
قراره  باتخاذ  ال�رشكة  هذه  اأ�سهم  �رشاء  يف 
ويف  �سليم  اأ�سا�س  على  مرتكًزا  اال�ستثماري 

�سوء معلومات  وافية.
قد  الدرا�سات  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  هذا 
اأثبتت اأن امل�ستثمر اجليد ال مانع لديه من دفع 

عالوة  )Premium( فوق �سعر ال�سهم نظري 
وجود نظم حوكمة فعالة .

رابًعا: �رضورة االهتمام بالتدريب املتوا�سل 
تراخي�ص  ملنح  الرقابية  اجلهات  قبل  من 
املال  ب�سوق  العاملة  ال�رضكات  يف  العاملني 
احلوكمة،  مبو�سوع  التحديد  وجه  على 
العاملني  من  كل  ح�سور  �رضورة  واقرتاح 
رئي�ص  قرار  ن�ص  والذين  ال�رضكات،  بهذه 
الهيئة العامة ل�سوق املال رقم 24 ل�سنه 2007 
على �رضورة �سغل وظائفهم لدورات تدريبية 
ملتابعة  االأقل  على  ال�سنة  يف  واحدة  مرة 
عقد  ا�ستمرار  مع  احلوكمة،  مو�سع  تطورات 
الندوات الدورية بالتعاون مع هيئات املجتمع 
املدين من اجلمعية امل�رضية لالأوراق املالية 
امل�رضية  واملراجعني  املحا�سبني  وجمعية 
ومركز امل�رضوعات الدولية اخلا�سة ومركز 
الرقابية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  املديرين، 
العامة  والهيئة  امل�رضي  املركزي  البنك  من 
للرقابة املالية واجلهاز املركزي للمحا�سبات 
تدريبي  م�ستوى  اأعلى  ل�سمان  والبور�سة 
االإدارة،  اأع�ساء جمال�ص  لالإداريني، خا�سة 
واالأع�ساء املنتدبني، واملراقبني الداخليني، 

ومديري املخاطر.

تفعيل مبادئ 
وق�اعد احل�كمة 

لبد اأن ينبع 
بالدرجة الأوىل 
من اإدراك اإدارات 
قطاعات الأعمال 
املختلفة ملدى 
اأهمية وفائدة 

احل�كمة واإدارة 
املخاطر 
والإف�ساح 

وال�سفافية، لدرء 
اأي خماطر غري 
مقب�لة لديهم.

ويف �ضبيل هذا البد لنا من التعرف على الو�ضع 
احلايل لهذين الن�ضاطني على خريطة اهتمامات 

وقائمة اأولويات اأن�ضطة االأعمال مب�رص.
قواعد  دليل   2005 اأكتوبر  يف  �ضدر  لقد 
م�رص  بجمهورية  ال�رصكات  حوكمة  ومعايري 
العربية، والذي اعترب يف ذلك الوقت مبثابة 
تنظيم وبيان لل�ضلوك الر�ضيد يف اإدارة ال�رصكات 
وفًقا للمعايري واالأ�ضاليب العاملية، التي حتقق 
توازًنا بني م�ضالح االأطراف املختلفة، حيث 
ا قانونية  اآنذاك ن�ضو�ضً الدليل  مل متثل مواد 
اآمرة وال يوجد اإلزام قانوين بها، لكنها حثت 
على  بها  وامل�ضاهمني  امل�رصية  ال�رصكات 
العمل على تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها 
التي  لل�رصكات  عديدة  م�ضالح  من  حتققه  ملا 
ا.  اأي�ضً العام  اال�ضتثماري  وللمناخ  تطبقها 
الدليل قواعد احلكومة  وقد تناولت ن�ضو�ص 
وجمل�ص  العامة،  اجلمعية  �ضاأن  يف  الر�ضيدة 
الداخلية،  املراجعة  واإدارة  االإدارة، 
املراجعة  وجلنة  احل�ضابات،  ومراقب 
االجتماعية،  ال�ضيا�ضات  عن  واالإف�ضاح 

وقواعد جتنب تعار�ص امل�ضالح.
يف 11 مار�ص 2007 �ضدر قرار جمل�ص اإدارة 
الهيئة العامة ل�ضوق املال رقم 11 ب�ضاأن القواعد 

جمال  يف  العاملة  ال�رشكات  حلوكمة  التنفيذية 
بالبور�صة،  املقيدة  وغري  املالية  الأوراق 
اللتزام  ب�رشورة  ال�رشكات  هذه  األزم  حيث 
بتلك القواعد كاأحد متطلبات ا�صتمرار ترخي�ص 
مزاولة الن�صاط. لكن، وعلى الرغم من اإدراك 
امل�رشع لأهمية احلوكمة،  فاإن تفعيل مثل هذه 
يحقق  الذي  امل�صتوى  دون  مازال  الت�رشيعات 

اأعلى درجة حماية  ممكنة.
�صاملة  خطة  و�صع  �رشورة  اأرى  فاإنني  لذا 
لرت�صيخ  كمنطلقات  التالية  النقاط  على  تبنى 
يف  اآخًذا  املخاطر،  واإدارة  احلوكمة  مبادئ 
احلوكمة  وقواعد  مبادئ  تفعيل  اأن  العتبار 
اإدراك  من  الأوىل  بالدرجة  ينبع  اأن  لبد 
ملدى  املختلفة  الأعمال  قطاعات  اإدارات 
املخاطر  واإدارة  احلوكمة  وفائدة  اأهمية 
والإف�صاح  وال�صفافية، لدرء اأي خماطر غري 

مقبولة لديهم.
واملراجعني  املحا�صبني  جمعية  قيام  �أواًل: 
املركزي  اجلهاز  مع  بالتن�صيق  امل�رشية 
مراقب  يقوم  عمل،  اآلية  بو�صع  للمحا�صبات 
التزام  مدى  بفح�ص  خاللها  من  احل�صابات 
ال�صادرة عن  قواعد احلوكمة  بتطبيق  ال�رشكة 
بالبند  ورد  كما  املال،  ل�صوق  العامة  الهيئة 

م�صـــــر

على الرغم من 
اإدراك امل�رشع 

لأهمية احل�كمة، 
فاإن تفعيلها 
مازال دون 

امل�ست�ى الذي 
يحقق اأعلى درجة 
حماية  ممكنة.  

الكبري  الأثر  ـ باحلوكمة واإدارة املخاطر  انهارت  التي  ـ  املالية الكربى  املوؤ�س�سات  اهتمام  كان لعدم 
يف انهيارها، وبالتايل فاإن الأمر يتحتم معه �سرورة الرتكيز مب�سر على هذين الن�ساطني، باعتبارهما 
كلمتي ال�سر يف �سمان ا�ستمرارية اأداء الأعمال باأعلى درجة من ال�سفافية والإدارة الر�سيدة واملخاطر 

املقبولة.


