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د� .أ�شرف جمال الدين
مدير مركز املديرين ،يف حوار خا�ص لـ" الإ�صالح االقت�صادي":

ثقافة الإف�صــــــــــــــاح
غائبة عن ال�سوق امل�صرية ..وت�أخرنا يف التطبيق العملي حلوكمة ال�شركات
�أ�صبح تطبيق مبادئ وقواعد احلوكمة �رضورة
حلماية ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املالية والبنوك من
االنهيار ،وكذا احلفاظ على حقوق �أ�صحاب الأ�سهم،
ال�سيما �صغار امل�ساهمني ،خا�صة �أن هذه املعايري
حتد من خماطر �سوء الإدارة ،وحتارب الف�ساد �إىل
جانب دورها يف زيادة الثقة يف االقت�صاد القومي.

معروف �أن احلوكمة تت�ضمن جمموعة القواعد
والنظم التي حتدد العالقة بني �إدارة ال�رشكة
وجمل�س الإدارة وامل�ساهمني فيها و�أ�صحاب
امل�صالح الأخرى املرتبطة بها ،وكذا م�سئوليات
جمل�س الإدارة ،كما من �ش�أنها و�ضع ال�ضوابط
القانونية احلاكمة لعمل املجل�س ،الأمر الذي
دعا البور�صة امل�رصية وهيئة الرقابة املالية �إىل
�إلزام ال�رشكات املقيدة بالبور�صة بتطبيق مبادئ
احلوكمة من خالل �إجراءات تنفيذية ملزمة ،حافظت
على ا�ستقرار ال�رشكات ومنع انهيار البور�صة يف
�أوقات الأزمات.

�أجرى احلوار :حم�سن احلكيم
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وال�شك �أن مركز املديرين امل�رصي التابع لوزارة اال�ستثمار،
بالإ�ضافة �إىل البنك املركزي والبور�صة وهيئة الرقابة
املالية ،يلعبون دورا بارزا خالل الفرتة املا�ضية لتفعيل
مبادئ احلكومة يف ال�سوق املحلية بالبنوك وال�رشكات
و�إلزامها بالتطبيق لتحقيق الرقابة والإف�صاح املايل وغري
املايل لتمكني هذه امل�ؤ�س�سات من املناف�سة عامليا.

لعدم قدرتها على التوافق مع املعايري اجلديدة واال�ستمرار عليها،
خا�صة �أن التطبيق مل يعد عملية اختيارية �أو رفاهية لل�رشكات.

ما الذي حتدده مبادئ احلوكمة ؟ ..ونتائج التطبيق؟

التطبيق يحدد الكثري ،منه :كيفية ت�شكيل جمل�س �إدارة ال�رشكة ،وطريقة
عمله ،واخت�صا�صاته ،والتزاماته املرتبطة بالإف�صاح وال�شفافية،
وجلان املجل�س ،واخت�صا�صاتها ،كما يحدد �إجراءات الإف�صاح
و�إتاحة املعلومات للم�ساهمني ،و�سيا�سات
توزيع الأرباح ،والت�صويت يف اجلمعيات
العمومية ،و�إتاحة املناق�شة جلميع احلا�رضين،
كما يحدد �أ�سلوب تعيني مراقب احل�سابات
وا�ستقالليته والتزاماته ،والرقابة الداخلية،
والتزامات �إدارة املراجعة الداخلية �أي�ضا.

ومبنا�سبة مرور � 10سنوات على تطبيق احلوكمة حمليا،
تفتح "الإ�صالح االقت�صادي" هذا امللف
بغر�ض تقييم التجربة من خالل اخلرباء
وامل�سئولني من جميع االجتاهات للوقوف
على نتائج وح�صاد التطبيق ،ويف هذا
ال�صدد �أجرينا هذا احلوار اخلا�ص مع
الدكتور �أ�رشف جمال الدين -مدير مركز
تفعيل املعايري لي�س اختياريا �أو رفاهية..
املديرين -حول تطبيق مبادئ حوكمة
ومطلوب جهة م�ستقلة حل�صر التنفيذ
ال�رشكات مب�رص.
و�إىل ن�ص احلوار...

يف البداية نود �أن نعرف حقيقة التطبيق
العملي لقواعد ومعايري ومبادئ احلكومة
يف ال�سوق امل�رصية؟

القواعد الأوىل �صدرت باللغة العربية
لأول مرة عامليا..ودول �أجنبية ا�ستفادت
من دليلنا

يف احلقيقة �أنه على الرغم من بدء احلديث عن احلوكمة منذ � 10سنوات
م�ضت من الناحية النظرية ،ف�إننا مل نبد�أ عمليا يف التطبيق منذ ذلك
التاريخ ،لكننا ت�أخرنا حتى عام  2004حلني �إ�صالح �سوق املال،
وحماولة ت�شجيع ال�رشكات العاملة بال�سوق على تطبيق هذه القواعد،
خا�صة �أنها كانت م�ستحدثة.
ومتى �صدرت قواعد احلوكمة لدينا ؟ ..وكيف بد�أنا؟

�أ�صدرت وزارة اال�ستثمار القواعد واملبادئ الأوىل حلوكمة ال�رشكات
املقيدة ببور�صتي القاهرة والإ�سكندرية يف �أكتوبر ،2005و�صدرت
وقتها لأول مرة باللغة العربية عامليا .ثم �أ�صدرت هيئة �سوق املال
القواعد التنفيذية حلوكمة ال�رشكات لتحويل املبادئ ال�صادرة عن
وزارة اال�ستثمار من جمرد معايري و�أدلة �إر�شادية �إىل قواعد ملزمة،
�إىل جانب �إ�صدار �أدلة للتطبيق مل�ساعدة اجلهات املخت�صة على تنفيذ
هذه القواعد.
و�أود �أن �أقول �إن دليل حوكمة ال�رشكات امل�رصي ال�صادر باللغة
العربية ا�ستعانت به العديد من الدول الأجنبية يف جتاربها لتطبيق
احلوكمة ،و�أ�ؤكد �أن مراحل التطبيق حمليا على ال�رشكات املقيدة
بالبور�صة ي�سري بخطوات جيدة ،رغم �أننا بعيدون عن العامل يف
هذا ال�صدد ،حيث بد�أنا التطبيق مت�أخرين -عام  2004-وكان لدينا
وقتها نحو � 1300رشكة مقيدة بالبور�صة ،مقابل نحو � 214رشكة
فقط مقيدة حاليا ،وي�شري ذلك �إىل خروج مئات ال�رشكات من القيد
بالبور�صة� ،سواء �إجباريا ب�شطبها الرتكابها خمالفات� ،أو اختياريا
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ومن امل�ؤكد �أن تطبيق احلوكمة يحقق نتائج
�إيجابية متعددة ،منها :زيادة قدرة ال�رشكات
يف احل�صول على التمويل بتكلفة �أقل ،وحماية
حقوق الأقلية ،وحماية �أموال امل�ساهمني،
وحماربة الف�ساد داخل ال�رشكات ،ورفع
ربحيتها ومعدالت منوها ،ودعم قدرتها
التناف�سية ،وتعبئة املدخرات ،ورفع معدالت
اال�ستثمار.

وهل تدعو الأزمات �إىل �رضورة التطبيق مقارنة بالأوقات
العادية؟

ال�شك �أن ال�رشكات �أ�صبحت ملزمة بتطبيق مبادئ احلوكمة يف كل
الأوقات حلماية �صغار امل�ساهمني وزيادة الإف�صاح املايل وغري
املايل� ،إال �أن الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية الراهنة �أظهرت
�رضورة التفعيل يف جميع ال�رشكات� ،سواء املقيدة �أو غري املقيدة
بالبور�صة ،بغ�ض النظر عن �شكلها القانوين ،وذلك حلماية حقوق
الأقلية و�صغار امل�ساهمني فيها .ويجب �أن يتم �إلزام ال�رشكات
العائلية غري املقيدة بالبور�صة بهذه املبادئ ،و�أن ت�شرتط البنوك
توافر هذه القواعد يف �أي �رشكة تلج�أ لالقرتا�ض ،كما يجب �أن متتد
هذه املبادئ �إىل ال�رشكات التي تبيع بالتق�سيط وحت�صل على دفعات
مقدما من العمالء.

كيف تقيّم التجربة امل�رصية يف حوكمة ال�رشكات؟

يف م�رص بد�أنا التجربة ب�شكل واقعي ،واختلفنا عن الكثري من الدول
املحيطة يف تطبيقها للحوكمة -ال �أريد �أن �أذكر �أ�سماء -حيث �أ�صدرت
هذه الدول القواعد ومل تلتزم بها ،حتى لو �أ�صدرت جلان املراجعة
بهذه الدول العربية تقارير ال تلتزم بها وال تطبقها عمليا ،بخالف ما
يحدث يف م�رص ،حيث تلتزم احلكومة وامل�ؤ�س�سات املالية والبنوك
وال�رشكات بالتقارير ربع ال�سنوية ال�صادرة عن جلان املراجعة بها
لتو�ضيح الأو�ضاع املالية.

وما دور مركز املديرين الذي تر�أ�سه ويتبع وزارة اال�ستثمار يف
هذا ال�صدد؟

املركز يقوم ب�إعداد الدورات التدريبية ،والتفتي�ش على تطبيقات
احلوكمة ،و�إثبات املخالفات ،وتو�ضيح املفاهيم واملبادئ لل�رشكات
وجمال�س �إدارتها ،حيث قمنا بتدريب نحو  2000ع�ضو جمل�س �إدارة
ور�ؤ�ساء ونواب ر�ؤ�ساء �رشكات وبنوك ،وكان جزء من التدرج
يف التطبيق البداية بالإ�صالح املايل .و�أ�ؤكد �أن معدل الإف�صاح
املايل تطور لدى ال�رشكات املقيدة بالبور�صة
امل�رصية ،حيث �أ�صبحنا نقف عند نف�س م�ستوى
الدول الأخرى يف هذا املجال� ،إال �أن الإف�صاح
غري املايل لدينا ال يزال مت�أخرا.

نريد �أن نتعرف على التحديات التي
تواجه تطبيقات احلوكمة يف م�رص؟ ..و�أي
القطاعات تتفوق على الأخرى من حيث
التفعيل؟
يف احلقيقة �أننا �أطلقنا �أول م�ؤ�رش للحوكمة والبيئة
وامل�سئولية االجتماعية لل�رشكات ،وهو م�ؤ�رش
مت �إطالقه بتعاون م�شرتك بني مركز املديرين
امل�رصي ،والبور�صة ،وم�ؤ�س�سة �ستاندرد �آند
بورز العاملية خالل مار�س املا�ضي ،حيث تعد
م�رص الدولة الثانية حول العامل التي تطلق هذا
امل�ؤ�رش بعد الهند.

ويراقبها جمل�س الإدارة بكل م�ؤ�س�سة و�رشكة� ،أما طبيعة عمل
املركزين فمختلفة ،وهو ما ر�آه البنك الدويل يف انف�صال ن�شاطهما.
ويتخ�ص�ص املركز امل�رصي للم�سئولية االجتماعية يف العديد من
الق�ضايا املتخ�ص�صة ،منها� :سوق العمالة الكثيفة ..وغريها ،ومت
ت�أ�سي�سه مب�ساعدة من الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،تنتهي هذه
املدة العام املقبل .و�سيتم �إعادة تقييم �أدائه خالل نف�س العام ومدى
ا�ستقالليته .ومن املالحظ �أن تزايد �إقبال التدريب واملتدربني
وموارد امل�ؤ�س�سة ت�أتى بالأ�سا�س من ن�شاط
احلوكمة ولي�س من امل�سئولية االجتماعية التي
مازالت مت�أخرة يف تطبيقها بال�سوق امل�رصية.

� 214شركة مقيدة بالبور�صة حاليا
مقابل � 1300شركة عام 2004
والباقي مت �شطبه
لدينا م�ؤ�شر حوكمة والبيئة وامل�سئولية
االجتماعية لل�شركات ،ونحن الدولة
الثانية حول العامل التي تطلق هذا امل�ؤ�شر
بعد الهند

لكن امل�شكلة تكمن يف �أن غالبية ال�رشكات التي يتكون منها امل�ؤ�رش-
� 100رشكة -لي�س لديها مواقع �إلكرتونية با�ستثناء � 20رشكة.
وللأ�سف لديها مواقع ترويجية ولي�ست �إخبارية لن�رش تفا�صيلها
و�أخبارها وبياناتها ،كما �أنها ال ت�صدر تقارير �سنوية با�ستثناء
� 12رشكة فقط ،مما ي�ؤكد �أن التحدي الأكرب �أمام التطبيق هو عدم
وجود ثقافة الإف�صاح يف م�رص ،حيث جتد �صعوبة يف احل�صول على
املعلومات رغم �أنها م�رشوعة.
وهناك �رشكات قطاع �أعمال عام متفوقة يف تطبيقات احلوكمة،
ولديها تخطيط لتطوير املجتمع ،وتكنولوجيا �صديقة للبيئة� ،إال �أن
هناك جز ًءا من املعلومات تخفيه ال�رشكات للأ�سف ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض البنوك املتقدمة يف تطبيق احلوكمة ،لكن لي�ست لدينا �إح�صائيات
عن التطبيق.

"املركز امل�رصي للم�سئولية االجتماعية" ين�ضوي حتت مظلة
مركز املديرين ،فهل يتعامل مركز املديرين مع مو�ضوعي
احلوكمة وامل�سئولية االجتماعية باعتبارهما مو�ضوعني
م�ستقلني؟� ..أم �أن هناك �أوجه كثرية للتداخل؟
مو�ضوعا احلوكمة وامل�سئولية االجتماعية مرتبطان ببع�ضهما ولي�سا
منف�صلني كما يت�صور البع�ض ،خا�صة �أنها �سيا�سات تخ�ص امل�ساهمني

من املفرت�ض �أن مركز املديرين يخدم
القطاع اخلا�ص بالأ�سا�س ،فما الفل�سفة
وراء تبعيته جلهة حكومية" ،وزارة
اال�ستثمار"؟

مبدئيا لي�س املق�صود من املركز القطاع اخلا�ص
�أو العام ،لكنه يخدم بالأ�سا�س كل من يحتاج
�إىل اخلدمات فيما يتعلق باحلوكمة وفل�سفتها
وتطبيقاتها� ،سواء احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات
املالية �أو البنوك �أو ال�رشكات �أو البور�صة �أو
هيئة الرقابة املالية� -سوق املال �سابقا -وكذا
�رشكات قطاع الأعمال العام حيث بلغت ن�سبة
املتدربني منها  52%باملركز.

�أريد القول �إن تبعية مركز املديرين لوزارة اال�ستثمار ممثلة عن
احلكومة ،مينحه ال�رشعية والقوة وامل�صداقية ،لكن لي�س من الطبيعي
�أن يتبع القطاع اخلا�ص -يف �صورة �رشكة -حتى ال يدخل يف دائرة
الرتبح� ،أو يف �صورة جمعية �أهلية تت�سول التربعات والتوجيهات من
املانحني ،وال يتم تطبيق القواعد واملعايري ال�صادرة عنه يف النهاية،
�سواء من اجلهات احلكومية �أو امل�ؤ�س�سات ،لكنني �أرى �أن تبعية املركز
للحكومة هو الو�ضع الأمثل باعتباره بيت خربة للحوكمة ،يف جماالت
التدريب والتطبيق وو�ضع �أدلة ومعايري ،بعيدا عن ا�ستهداف الربح �أو
"البيزن�س".كما �أن هناك �صعوبة يف �أن يكون مركز املديرين جهة
م�ستقلة ،لأن ذلك يحتاج �إىل �شكل قانوين جديد ،ال�سيما �أن قانون
اجلمعيات الأهلية �أ�سو�أ القوانني امل�رصية ،و�أ�شري �إىل �أن ما يهم املركز
يف النهاية هو مناخ اال�ستثمار يف م�رص ،وحماية امل�ستثمرين وحت�سني
احلوكمة.
ويف نهاية احلوار �أعرب الدكتور �أ�رشف جمال الدين -مدير مركز
املديرين امل�رصي -عن �أمله يف �أن تخ�ص�ص ال�رشكات والبنوك العاملة
بال�سوق مواقع �إلكرتونية ب�سيطة على الإنرتنت ،تن�رش عليها معلومات
ب�سيطة تت�ضمن هيكل ملكيتها وت�شكيالت جمال�س �إداراتها ،وهى فكرة غري
مكلفة ،ح�سب قوله ،كما �أعرب عن �أمله يف �أن تقوم جهة م�ستقلة ب�إ�صدار
بيانات �إح�صائية عن تطبيقات احلوكمة حمليا.
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