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  ملخصملخص

ممارساةممارساة  أسالوبأسالوب  مفهوممفهوم  علىعلى  الضوءالضوء  إلقاءإلقاء  إلىإلى  الورقةالورقة  هذههذه  تهدفتهدف
" الحوكمة" الحوكمة  باسامباسام  اختصارااختصارا  تعريفهتعريفه  علىعلى  اصطلحاصطلح  ماما  أوأو  الرشيدة،الرشيدة،  الدإارةالدإارة  سالطاتسالطات
مستوىمستوى  علىعلى  كبيرةكبيرة  أهميةأهمية  تحتلتحتل  أصبحتأصبحت  الحوكمةالحوكمة  أنأن  فيهفيه  شكشك  لل  ". ومما". ومما

القتصادإيالقتصادإي  النظامالنظام  إلىإلى  التحولالتحول  منمن  اليوماليوم  العالمالعالم  يشهدهيشهده  ماما  ظلظل  فيفي  الن،الن،  العالمالعالم
بمابما  ومؤثرا،ومؤثرا،  كبيراكبيرا  دإورادإورا  الخاصةالخاصة  الشركاتالشركات  فيهفيه  تلعبتلعب  والذيوالذي  الرأسامالي،الرأسامالي،

وتقويمه. وتقويمه.   الدورالدور  هذاهذا  مراقبةمراقبة  ضرورةضرورة  منمن  ذلكذلك  يستتبعهيستتبعه
شركاتشركات  دإوردإور  لزادإيادإلزادإيادإ  نظرانظرا  مصر،مصر،  فيفي  أهميةأهمية  يزدإادإيزدإادإ  الموضوعالموضوع  هذاهذا  ولعلولعل

أدإاءأدإاء  متابعةمتابعة  ضرورةضرورة  منمن  ذلكذلك  يمثلهيمثله  بمابما  المصري،المصري،  القتصادإالقتصادإ  فيفي  الخاصالخاص  القطاعالقطاع
كانكان  هناهنا  ممكن. ومنممكن. ومن  مستوىمستوى  أفضلأفضل  إلىإلى  بأدإائهابأدإائها  والوصولوالوصول  الشركات،الشركات،  تلكتلك

الموضوع.الموضوع.  بهذابهذا  القوميالقومي  الساتثمارالساتثمار  بنكبنك  اهتماماهتمام
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الحوكمة
GOVERNANCE 

منها والهدف الحوكمة تعريف
للمصههطلح راجت الههتي المختصههرة الترجمة هو الحوكمة مصههطلح يعد

CORPORATE GOVERNANCE ، اتفق والتي المصطلح، لهذا العلمية الترجمة أما
". الرشيدةه الدإارة سالطات ممارساة فهي: " أسالوب عليها،

كل يهههدل بحيث المصهههطلح، لههههذا المقدمة التعريفهههات تعهههددإت وقد
التعريف. هذا مقدم يتبناها التي النظر وجهة عن مصطلح

النظام هيبأنههها: "   الحوكمةIFC الدولية التمويل مؤساسة فتعههرف
 1." أعمالها في والتحكم الشركات إدارة خلله من يتم الذي

 بأنهههههها: "OECD والتنمية القتصهههههادإي التعهههههاون منظمة تعرفها كما
الشقققركة إدارة على الققققائمين بين فيما العلقاقققات من مجموعة
2". المساهمين من وغيرهم السهم وحملة الدارة ومجلس

تسققتخدم اللعبة" التي "قاواعد مجموعبأنها: "  يعرفها من وهناك
بالشإقققراف الدارة مجلس ولقيقققام القققداخل، من الشقققركة لدارة
 وبمعههنى3". للمسققاهمين المالية والحقققوق المصققالح لحماية عليها

الطأههراف بين العلقات تحكم نظم وجودإ أي النظام، تعني الحوكمة فإن أخر،
على المؤساسة تقوية مقومههات تشههمل كما الدإاء، في تههؤثر الههتي السااساههية

والمسئولية. المسئول وتحديد البعيد المدى
المتقدمة تالقتصادإيا من العديد في الحوكمة إلى الحاجة ظهرت وقد
النهيهههارات أعقهههاب في خاصة الماضهههية، القليلة العقهههودإ خلل والناشهههئة
وأمريكا آساههيا شههرق دإول من عههددإ شهههدتها التي المالية والزامات القتصادإية

شهههده ما وكههذلك العشههرين، القههرن من التسعينات عقد في وروسايا اللتينية
.2002 عههام خلل ومحاساههبية مالية انهيههارات من مههؤخرا المههريكي القتصادإ
إلى التحههول إلى العههالم دإول من كثههير لتجههاه نتيجة الحوكمة أهمية وتزايدت

الشههركات على كبههيرة بدرجة فيها يعتمد الههتي الرأساههمالية القتصههادإية النظم
أدإى القتصههادإي. وقد النمو من ومتواصههلة مرتفعة معههدلت لتحقيق الخاصة
تلك وشههرعت الدإارة، عن الملكية انفصال إلى المشروعات تلك حجم اتساع

المصهههههادإر من تكلفة أقل للتمويل مصهههههادإر عن البحث في المشهههههروعات
من العههالم شهده ما ذلك على المال. وسااعد أساواق إلى فاتجهت المصرفية،

بشههكل الحدودإ عبر الموال رؤؤس انتقالت فتزايدت المالية، للساواق تحرير

11  Alamgir, M. (2007). Alamgir, M. (2007). Corporate Governance: A Risk Perspective, Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: paper presented to: 
Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and 
Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 
– 8.– 8.
22  Freeland, C. (2007). Freeland, C. (2007). Basel Committee Guidance on Corporate Governance for BanksBasel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, , 
paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial 
Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, 
Cairo, May 7 – 8.Cairo, May 7 – 8.

    فيفي          الرشإيدةالرشإيدة          الدارةالدارة          سلطاتسلطات          ممارسةممارسة          أسلوبأسلوب  المصري،المصري،  الهليالهلي  البنكالبنك  33
السادإسالسادإس  المجلدالمجلد  الثاني،الثاني،  العددإالعددإ  القتصادإية،هالقتصادإية،ه  . النشرة. النشرة    الشركاتالشركات          الشركات: حوكمةالشركات: حوكمة

..20032003  والخمسون،والخمسون،
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إلى الدإارة عن الملكية وانفصههال الشههركات حجم اتسههاع ودإفع مسبوق، غير
الشههركات من كثير وقوع وإلى المديرين، تصرفات على الرقابة آليات ضعف

التسههعينات، أواخر في آساههيا شههرق جنوب دإول أبرزاها مالية. ومن أزامات في
كههوم وورلد نأنرو شركتي أزامة أبرزاها من ولعل الزامات، ذلك بعد توالت ثم

للهتمهههام العهههالم ذلك دإفع . وقد2001 عهههام في المتحهههدةه الوليهههات في
4بالحوكمة.

الشهههفافية تحقيق إلى الحوكمة وضهههوابط قواعد تههههدف ذلهههك، وعلى
الحماية تحقيق وبالتههههالي الشههههركة، إدإارة مسههههاءلة حق ومنح والعدالههههة،
والحد والعمههال، العمل مصههالح مراعاة مع جميعا، الوثائق وحملة للمساهمين

الساههتثمار تنمية إلى يؤدإى بما العامة، المصلحة غير في السلطة اساتغلل من
عمل فهههرص وإتاحة الربحيهههة، وتعظيم المهههدخرات، وتنمية ،تدفقه وتشهههجيع

القهههانون، بأحكهههام اللهههتزام أهمية على تؤكد القواعد ههههذه أن جديهههدة. كما
من تمكن إدإارية هياكل ووجههودإ المههالي، الدإاء مراجعة ضههمان على والعمل
أعضههاء غههير من مراجعة لجنة تكههوين مع المسههاهمين، أمههام الدإارة محاسابة
عديههدة وصههلحيات واختصاصههات مهههام لها تكههون التنفيذيةه الدإارة مجلس
التنفيذ. على مستقلة رقابة لتحقيق

الحوكمة محددإات
عدمه من الشهههركات لحوكمة الجيد التطهههبيق أن على اتفهههاق هنهههاك

المحهههددإات: من مجموعهههتين جهههودإة ومسهههتوى تهههوافر مهههدى على يتوقف
يلي فيما ). ونعههرض أدإنههاه ١ شكل ( انظر الداخلية وتلك الخارجية المحددإات

يلي: كما التفصيل من بشيء المحددإات من المجموعتين لهاتين

:   الخارجية     المحددات-1
على يشههمل والههذي الدولههة، في  للساههتثمار العههام المنههاخ إلى وتشههير

ساههوق قههوانين ( مثل القتصههادإي للنشههاط المنظمة المثههال: القههوانين ساههبيل
)، والفلس الحتكارية الممارساههات ومنع المنافسة وتنظيم والشركات المال

اللزام التمويل توفههير ) في المههال وساههوق ( البنههوكه المههالي القطههاع وكفههاءة
الجهههزة وكفاءة النتاج، وعناصر السلع أساواق تنافسية ودإرجة للمشروعات،

على الرقابة إحكههام )  في والبورصة المههال ساههوق ( هيئة الرقابية والهيئههات
عمل تضههمن التي التنظيم ذاتية المؤساسات بعض عن فضل وذلك الشركات،

ميثاق تضع التي المهنية الجمعيات المثال سابيل على ( ومنها بكفاءة الساواق

من:من:  كلكل  ذلك،ذلك،  تفصيلتفصيل  فيفي  راجعراجع  44
    الشركات:الشركات:          فيفي          الرشإيدةالرشإيدة          الدارةالدارة          سلطاتسلطات          ممارسةممارسة          أسلوبأسلوب  المصري،المصري،  الهليالهلي  البنكالبنك--

..1111ذكره. ص: ذكره. ص:   سابقسابق  . مرجع. مرجع    الشركاتالشركات          حوكمةحوكمة
    التنميةالتنمية          مفهوممفهوم          فيفي          متغير: دراسةمتغير: دراسة          عالمعالم          فيفي          التنميةالتنمية  العيسوي،العيسوي،  إبراهيمإبراهيم--

..3737  ––  3636. ص: . ص: 20032003  الشروق،الشروق،   القاهرة: دإار القاهرة: دإارومؤشإراتها.ومؤشإراتها.
--Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working PaperFawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working Paper

No. 82. Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies. pp: 6-7No. 82. Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies. pp: 6-7 . .
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والمحههامين والمحاساههبين المههراجعين مثل السههوق، في للعههاملين شههرف
إلى بالضهههههافة )، وغيرها المالية الوراق ساهههههوق في العاملة والشهههههركات

والتصنيفه والمراجعة المحاماة مكاتب مثل الحرة للمهن الخاصة المؤساسات
المحهههددإات أهمية والساهههتثمارية. وترجع المالية والساتشهههارات الئتمهههاني

حسن تضههمن الههتي والقواعد القههوانين تنفيذ يضمن وجودإها أن إلى الخارجية
والعائد الجتمهههاعي العائد بين التعهههارض من تقلل والهههتي الشهههركة، إدإارة

5الخاص.

  الداخلية:     المحددات -2
وتوزايع القههرارات اتخههاذ كيفية تحههددإ التي والساس القواعد إلى وتشير
والمهههديرين الدإارة ومجلسه العامة الجمعية بين الشهههركة دإاخل السهههلطات

إلى أخهههرى ناحية من وتطبيقها ناحية من توافرها يهههؤدإى والهههتي ،نالتنفيهههذييه
6الثلثة. الطأراف هذه مصالح بين التعارض تقليل

): المحددإات الخارجية والداخلية للحوكمة): المحددإات الخارجية والداخلية للحوكمة11شكل (شكل (
    الداخليةالداخلية          المحددإاتالمحددإات    الخارجيةالخارجية          المحددإاتالمحددإات

خاصةخاصةتنظيميةتنظيمية

يرفعيرفع                ويراقابويراقاب  يعينيعين
  إلىإلى  تقريرتقرير

تقومتقوم

ووسائل         المؤسسات المؤسسات * *  الذاتية، الدارة وكيانات الخاص، القطاع عناصر إلى تشير ووسائل         الخاصة الذاتية، الدارة وكيانات الخاص، القطاع عناصر إلى تشير الخاصة
         . وترفع   المعلومات، توافر عدم من تقلل التي الجهات وتلك المدني والمجتمع .         العلم، وترفع   المعلومات، توافر عدم من تقلل التي الجهات وتلك المدني والمجتمع العلم،

. للدارة          النتهازي السلوك على الضوء وتلقي الشركات، مراقابة درجة .من للدارة          النتهازي السلوك على الضوء وتلقي الشركات، مراقابة درجة من
Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework forCorporate Governance: A Framework forالمصدر:

ImplementationImplementation. P: 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the. P: 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the
Middle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World BankMiddle East and North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank . .

القهههومي، القتصهههادإ في الثقة زايهههادإة إلى النهاية في الحوكمة وتهههؤدإى
معههدلت ورفع المههدخرات تعبئة على قدرته وزايههادإة المال، ساوق دإور وتعميق

ناحية المسههتثمرين. ومن صههغار أو القلية حقههوق على والحفههاظ الساههتثمار،
التنافسههية، قدراته ودإعم الخههاص القطههاع نمو على الحوكمة تشههجع أخههرى،

55  Fawzy, S. Fawzy, S. IbidIbid. pp: 3-4. pp: 3-4 . .
66  Ibid. Ibid. p: 4p: 4..
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خلق وأخههيرا الربههاح، وتوليد التمويل على الحصول في المشروعات وتساعد
عمل. فرص

الحوكمة معايير
من عديد حرصت فقد الحوكمهههة، بمفههههوم المتزايد للهتمهههام نظهههرا
لتطبيقههه. محددإة معايير ووضع وتحليلهه المفهوم هذا دإراساة على المؤساسات

التسههويات وبنك والتنميههة، القتصادإي التعاون المؤساسات: منظمة هذه ومن
للبنك التابعة الدولية التمويل ومؤساسة بهههههههازال، لجنة في  ممثلBIS الدولية
الدولي.

لمفهههههوم المعطههههاة التعريفههههات اختلفت كما أنه نجد الواقههههع، وفي
من وذلك الحوكمهة، عملية تحكم الهتي المعهايير كذلك اختلفت فقد الحوكمة،

وذلك المعههايير، لهههذه مفهوما تضع جهة كل حكمت الههتي النظر وجهة منظور
التالي:  النحو على

7والتنمية القاتصادي التعاون منظمة معايير 
التعههاون منظمة إليها توصههلت معههايير خمسة وفق الحوكمة تطبيق يتم
عام في لها تعديل أصدرت قد بأنها علما ،1999 عام في والتنمية القتصادإي

في:  وتتمثل2004.8
يتضههمن أن : يجب  الشههركات     لحوكمة     فعههال     لطأههار     أساههاس     وجههودإ     ضههمان-1

يجب كما وكفاءتها، الساواق شفافية تعزيز من كل الشركات حوكمة إطأار
تقسهههيم بوضهههوح يصهههيغ وأن القهههانون، أحكهههام مع متناساهههقا يكهههون أن

والتنفيذية والتنظيمية الشهههههرافية السهههههلطات بين فيما المسهههههئوليات
المختلفة.

واختيههار الساهههم، ملكية نقل : وتشههمل  المسههاهمين     جميع     حقههوق     حفظ-2
القههههوائم ومراجعة الربههههاح، في عائد على والحصههههول الدإارة، مجلس
الجمعية اجتماعههات في الفعالة المشههاركة في المسههاهمين وحق المالية،
العامة.

حملة بين المسههاواة : وتعههنى  المسههاهمين     جميع     بين     المتسههاوية     المعاملة-3
القانونيهههة، حقهههوقهم عن الهههدفاع في وحقهم فئهههة، كل دإاخل الساههههم

حمههايتهم وكذلك السااساية، القرارات على العامة الجمعية في والتصويت
في التجهههار من أو فيهههها، مشهههكوك دإمج أو اساهههتحواذه عمليهههات أي من

مع المعههاملت كافة على الطألع في حقهم وكههذلك الداخليههة، المعلومات
التنفيذيين. المديرين أو الدإارة مجلس أعضاء

ذلك:ذلك:  تفصيلتفصيل  فيفي  انظرهانظره  77
الشركات:الشركات:  فيفي  الرشإيدةالرشإيدة  الدارةالدارة  سلطاتسلطات  ممارسةممارسة  أسلوبأسلوب  المصري،المصري،  الهليالهلي  البنكالبنك--

. . 1111ذكره. ص: ذكره. ص:   سابقسابق  . مرجع. مرجعالشركاتالشركات  حوكمةحوكمة
حسبحسب  العربيةالعربية  الماليةالمالية  والمؤسساتوالمؤسسات  المصارفالمصارف  فيفي  الجيدالجيد  الحكمالحكم  شاكر،شاكر،  فؤادإفؤادإ--

 " "20052005  لعاملعام  العربيالعربي  المصرفيالمصرفي  المؤتمرالمؤتمر  إلىإلى  مقدمةمقدمة  ورقةورقة  ،،العالميةالعالمية  المعاييرالمعايير
في: في:   منشورةمنشورة  "،"،  التنميةهالتنميةه  أجلأجل  منمن  والساتثماروالساتثمار  المصرفيالمصرفي  العملالعمل  بينبين  الشراكةالشراكة

Egyptian Banking Institute, Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in the Banking Sector WorkshopCorporate Governance in the Banking Sector Workshop, , 
March 2006.March 2006.

--Fawzy, S. Fawzy, S. IbidIbid. pp: 5-6. pp: 5-6..
88OECD, OECD, OECD Principles of Corporate GovernanceOECD Principles of Corporate Governance, 2004., 2004.
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:  بالشههركة     الدإارة     ساههلطات     ممارساة     أساههاليب     في     المصههالح     أصههحاب     دإور-4
لتلك انتههههاك أي عن والتعهههويض القانونيهههة، حقهههوقهم احهههترام وتشهههمل
الشههركة، على الرقابة في الفعالة مشههاركتهم آليههات وكههذلك الحقههوق،
البنههوك المصههالح بأصههحاب المطلوبة. ويقصد المعلومات على وحصولهم
والعملء. والموردإين السندات وحملة والعاملين

مراقب ودإور الهامة المعلومات عن الفصاح : وتتناول  والشفافية     الفصاح-5
والفصههاح الساهههم، من العظمى النسههبة ملكية عن والفصاح الحسابات،

عن الفصههاح التنفيههذيين. ويتم والمديرين الدإارة مجلس بأعضاء المتعلق
وأصههههحاب المسههههاهمين جميع بين عادإلة بطريقة المعلومههههات تلك كل

تأخير. ودإون المناساب الوقت في المصالح
وواجباته الدإارة مجلس هيكل : وتشههههههمل  الدإارة     مجلس     مسههههههئوليات-6

الشههراف في ودإوره السااساههية، ومهامه أعضههائه اختيار وكيفية القانونية،
التنفيذية. الدإارة على

العالمية المصرفية للرقاابة بازل لجنة معايير  )Basel Committee
(9 

في بالحوكمة خاصة  إرشههادإات1999 العههام في بههازال لجنة وضههعت
التالية: النقاط على تركز وهي والمالية، المصرفية المؤساسات

المعهايير من وغيرها السههليمة للتصههرفات الشرف ومواثيق الشركة قيم -1
المعايير. هذه تطبيق باساتخدامها يتحقق التي والنظم الجيدة للتصرفات

الكلي نجاحها قياس يمكن بموجبها والتي جيدا، معدة للشركة إساتراتيجية-2
ذلك. في الفرادإ ومساهمة

وظيفيا تسلسل متضههمنا القرار اتخاذ ومراكز للمسئوليات السليم التوزايع-3
للمجلس. الفرادإ من المطلوبة للموافقات

والدإارة الحسههابات ومدققي الدإارة مجلس بين الفعال للتعاون آلية وضع-4
العليا.

والخههارجي الههداخلي التههدقيق مهام يتضمن قوي دإاخلي ضبط نظام توافر-5
تناساب  مراعههههاة مع العمل خطههههوط عن للمخههههاطأر مسههههتقلة وإدإارة

 ).Checks & Balances(  المسئوليات مع السلطات
تضههارب فيها يتصههاعد الههتي المواقع في المخههاطأر لمراكز خاصة مراقبة-6

المههههرتبطين المقترضههههين مع العمل علقههههات ذلك في بما المصههههالح،
الرئيسية القرارات متخذي أو العليا، والدإارة المساهمين وكبار بالمصرف

المؤساسة. في
ساههليمة، بطريقة العمل تحقق التي العليا للدإارة والدإارية المالية الحوافز-7

أو تعويضههات شكل في كانت ساواء الموظفين أو للمديرين بالنسبة وأيضا
أخرى. عناصر أو ترقيات

الخارج. إلى أو دإاخليا مناساب بشكل المعلومات تدفق-8

حسبحسب  العربيةالعربية  الماليةالمالية  والمؤسساتوالمؤسسات  المصارفقالمصارفق  فيفي  الجيدالجيد  الحكمالحكم  شاكر،شاكر،  فؤادإفؤادإ  99
ذكره.ذكره.  سابقسابق  مرجعمرجع  ،،العالميةالعالمية  المعاييرالمعايير
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10الدولية التمويل مؤسسة معايير 
2003 عههام في الههدولي للبنك التابعة الدولية التمويل مؤساسة وضعت

المؤساسات في الحوكمة لدعم أسااساية تراها عامة ومعايير وقواعد موجهات
أربعة مسههتويات على وذلك ماليههة، غههير أو مالية كههانت ساههواء تنوعههها، على

كالتالي:
الجيد للحكم المقبولة الممارساات-1
الجديده الجيد الحكم لضمان إضافية خطوات-2
محليا الجيد الحكم لتحسين أسااساية إساهامات-3
القيادإة-4

السابق.السابق.  المرجعالمرجع  شاكر،شاكر،  فؤادإفؤادإ  1010
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مصر في الحوكمة

وزاارة من  بمبهههادإرة2001 عهههام مصر في بالحوكمة الهتمهههام بهههدأ
وجههدت حيث )، حاليا التجههارة ( وزاارة آنههذاك الخارجية والتجههارة القتصههادإ

التسههعينات أوائل منذ مصر بدأته الههذي القتصادإي الصلح برنامج أن الوزاارة
ظل في الخههاص القطاع عمل يحكم ورقابي تنظيمي إطأار بوضع إل يكتمل ل

والمعههايير بالقواعد مصر التزام مدى وتقييم دإراساة تم الحر. وبالفعل السوق
11الشركات. لحوكمة الدولية

ساههوق وهيئة الخارجية التجههارة وزاارة مع بالتعههاون الدولي، البنك وأعد
البحثية المراكز من عهههددإ إلى بالضهههافة الماليهههة، الوراق وبورصة المهههال

أول والقههانونيين، القتصههادإيين من والمهتمين والمراجعة المحاسابة وشركات
التقييم: نتائج أهم من مصر. وكان في الشركات حوكمة لتقييم تقرير

مع تتمشى مصهههر، في والمطبقة الشهههركات، لدإارة المنظمة القواعد أن-1
تنص  مبههدأ. حيث48 إجمههالي من  مبههدأ39 ساههياق في الدولية المبههادإئ
المبههادإئ، ذات على المالية الوراق ولصههناعة للشركات الحاكمة القوانين

الدإاء. حسن على الدالة رالمعههايي مع كاملة بصههورة تتم تطبيقاتها أن كما
،1981  لسههنة159 الشههركات الصههددإ:ه قههانون هذا في القوانين أهم ومن

المال رأس ساوق وقانون ،1991  لسنة2.3 العام العمال قطاع وقانون
التسههوية وقههانون ،1997  لسههنة8 الساههتثمار وقههانون ،1992  لسنة95

.2000  لسنة93 المركزي والحفظ واليداع
في الحالية الحاكمة القههوانين في الههواردإة المبههادإئ بعض تطههبيق يتم ل-2

وعى ضههههعف إلى هههههذا يرجع وقد عملي، بشههههكل المصههههرية السههههوق
ههذه تتماشى ل ثم ومن المعهايير، بتلك الشهركات إدإارات أو المسهاهمين

48 الههه إجمههالي من  مبادإئ7 ساياق في الدولية المبادإئ مع عمليا القواعد
المصرية. السوق في نهائيا تطبق ل المبادإئ من اثنان وهناك مبدأ،

إلى مصر في الشههركات لحوكمة التقرير منحها الههتي المعههايير وتشههير
من عههددإ فهناك أخرى ناحية من ولكن اليجابية، الممارساات من العديد وجودإ

السههلبية. بالنسههبة الممارساههات بعض لههدرء تطههوير إلى تحتههاج الههتي البنههودإ
السااساههية الحقههوق يكفل القههانون أن نجد مصههر، في اليجابية للممارساههات

الجمعيههات في والتصههويت الربههاح، توزايع في كالمشههاركة الساهههم، لحملة
القهههانون بالشهههركة. ويحمى الخاصة المعلومهههات على والطألع العموميهههة،

والعمههال، والمقرضههين السههندات حملة من المصالح أصحاب حقوق المصري
الدوليههة. أما المعههايير مع تتسق المصرية والمراجعة المحاسابة معايير أن كما

ومنها والدإارة، بالملكية يتعلق عما بالفصههاح ترتبط فهي السلبية الممارساات
ومكافههآت المتداخلههة، أو والمسههتترة الصههريحة الملكية هياكل عن الفصههاح

عوامل ( مثل المالية وغههير المالية المعلومههات عن والفصاح الدإارة، مجلس
والمراجعة المحاساههبة ممارساههات تههدعيم يجب ). كههذلك المحتملة المخههاطأر

بالشهركات، الدإارة مجهالس ممارساهات تطهوير الهامة المهور السليمة. ومن
أول مصر المكفولههة. وتعد لحقههوقهم الساهههم حملة ممارساة وتشجيع وتدعيم

ويههؤدإى الحوكمههة، مبههادإئ بتطبيق تهتم التي الوساط الشرق منطقة في دإولة
1111  Fawzy, S. Fawzy, S. IbidIbid. p: 7. p: 7..
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اساههتثمارات جههذب على يسههاعد مما الشههفافية، تحقيق إلى الحوكمة تطههبيق
الفسادإ. تراجع إلى يؤدإى كما أجنبية، أو محلية كانت ساواء جديدة

على يكن لم مصههر، في الحوكمة عن الحديثه بدأ عندما أنه إلى ونشير
كيف عن الحههديث المههدني. وكههان المجتمع في بههدأ وإنما الشههركات، مستوى

المتغههيرات ضههوء في رشههيدة إدإارة القتصههادإي النشاط تدير أن للدولة يمكن
التطبيق يضمن الذي القانوني الطأار اساتكمال ضرورة إلى إضافة والحداث،

الشههركات وقانون المعدل، المال ساوق قانون إصدار ومنها للحوكمة، السليم
الفلس.  وقانون والمراجعة، المحاسابة مهنة مزاولة وقانون الموحد،

القواعد وضع على يقتصر ل الحوكمة دإور أن إلى نشههههههير النهاية وفى
اللزامة البيئة توفههير أيضا ليشههمل يمتد ولكن تطبيقههها، أو تنفيههذها ومراقبة

والسههلطة الحكومة من كل بين بالتعههاون إل يتحقق ل وهههذا مصداقيتها، لدعم
الجمهور. فيهم بما الخرين والفاعلين الخاص والقطاع الرقابية

المصرفي الجهازا في أول: الحوكمة

مجلس قبل من الدإاء المصههرفي: مراقبة الجهههازا في الحوكمة تعههنى
والمهههودإعين، الساههههم حملة حقهههوق وحماية للبنهههك، العليا والدإارة الدإارة

من تتحههددإ والههتي الخههارجيين، بالفههاعلين هههؤلء بعلقة الهتمام إلى بالضافة
الجهازا في الحوكمة الرقابية. وتنطبق الهيئة وسالطات التنظيمي الطأار خلل

والمشتركة. الخاصة والبنوكه العامة البنوك على المصرفي
مجموعتين:  في الحوكمة عملية في السااساية العناصر أهم وتتمثل

oومجلس الساهههم حملة وهم الههداخليين، الفههاعلين الولى المجموعة تمثل
الداخليون. والمراجعون والمراقبون التنفيذية والدإارة الدإارة

oفي المتمثلين الخهههههارجيين، الفهههههاعلين في فتتمثل الثانية المجموعة أما
التصههنيف وشههركات العلم، ووساههائل الودإائع، تأمين وصندوق المودإعين،

والرقابي.  التنظيمي القانوني الطأار إلى بالضافة الئتماني، والتقييم
من لبد أسااساهههية عناصر - على القهههول ساهههبق كما – الحوكمة وترتكز

في تتلخص البنهههوك،ه أدإاء على الفعالة الرقابة إحكهههام يكتمل حهههتى توافرها
والنهههوض الدولية، المحاسابية المعايير وتطبيق المعلومات، وتوافر الشفافية،
التدريب. خلل من البشرية الكفاءات بمستوى
القواعد بوضع فقط المصهههرفي الجههههازا في الحوكمة نجهههاح يرتبط ول
البنك على يعتمد وهههذا ساههليم، بشههكل تطبيقها بأهمية أيضا ولكن الرقابيههة،
الخرى. الجهة من وإدإارته المعني البنك وعلى جهة، من ورقابته المركزي

القواعد هههههههههذه مثل بأهمية مقتنعة البنك إدإارة تكههههههههون أن ويجب
مجلس من كل دإور عن يكشف ما تنفيذها. وهههذا على يساعد مما والضوابط،

البيانات له توفر التي المتابعة ولجان التنفيذي، وغير التنفيذي بقسميه الدإارة
تعههرض التي المصرفي الجهازا دإاخل التفتيش وإدإارات البنك، أدإاء عن اللزامة

بههدورهم يقومههوا أن يجب الههذين والمسههاهمين، الدإارة مجلس على تقاريرها
المههوال رؤوس توفههير في المسههاهمة جانب إلى البنك، أدإاء على الرقابة في
إليها. البنك حاجة حالة في
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الجهههازا وساههلمة دإعم إلى عامة تههؤدإى للحوكمة السههليمة والممارساة
على " للرقابة بههازال " لجنة وضههعتها التي المعايير خلل من وذلك المصرفي،

أهمها: من والتي المصرفية، الصناعة ومراقبة وتنظيم البنوكه
وتحديده وللبنك المصهههرفي للجههههازا الساهههتراتيجيةه الههههداف عن العلن

الدإارة.  مسئوليات
الحوكمة، لمفهوم الكامل وإدإراكهم الدإارة مجلس أعضاء كفاءة من التأكد

العليا. الدإارة قبل من مقصودإةه أخطاء وجودإ وعدم
الرقابي. دإورهم لهمية وإدإراكهم المراقبين دإور فاعلية ضمان
والدإارة. البنك وأنشطة أعمال كافة في والفصاح الشفافية توفر ضرورة

من عهههددإ باتخهههاذ قهههام قد المصهههري المركهههزي البنك أن إلى ونشهههير
الطأار بازال. ويتضمن لجنة أقرتها التي السااساية القواعد ضوء في الجراءات
قواعد وضع المصههري المركههزي البنك لعمل والرقههابي والتنظيمي القههانوني

بنك كل نشههاط ومجال حجم تشمل: تحديد البنوك، عمل على الحذرة للرقابة
وقد المههال، رأس كفاية معيههار تطبيق ومراقبة والحتياطأي، السيولة ونسبتي

وطأههالب %،10 % إلى8 من النسبة هذه زايادإة المصري المركزي البنك قرر
بها.  باللتزام البنوكه

تصههنيف بأساههلوب المصههري المركههزي البنك اهتم السههياق هههذا وفى
السههلمة إن حيث منههها، فئة لكل المناساههبة المخصصههات وتحديده الصههول،

تركز بمعيهار اهتم ساهليم. كما بشهكل التصهنيف يتم عنهدما تتحقق المصهرفية
الههتي التقلبههات من للبنك حماية وذلك واحههدة، بعملة أو واحد لعميل القروض

للطأههراف بههالقراض اهتم الفئههات. كههذلك هههذه من أي في تحههدث أن يمكن
للجهههازا أزامههات تسههبب أن يمكن والههتي الصههلة، ذات والطأههراف المرتبطة

2..2 نوفمههبر في المصري المركزي البنك أصدر المجال هذا المصرفي. وفى
شههديد. بحههذر القههراض من النههوع هههذا مع التعامل بضههرورة يقضى قههرارا

حالة في العقههاب من نوع وجودإ المصرفي الجهازا في الحوكمة نجاح ويتطلب
الخطاء. لتصحيح آلية ووجودإ  الخطأ

12الشركات حوكمة ثانياً:

والمعههايير القواعد إلى ،عههام بشههكل الشههركات، حوكمة مفهههوم يشير
وأصههحاب الساهههم وحملة ناحيههة، من الشههركة إدإارة بين العلقة تحههددإ الههتي

والعمهههال السهههندات ( حملة بالشهههركة المرتبطة الطأهههراف أو المصهههالح
،تحديهدا أكهثر وبشهكل ). أخهرى ناحية من والمستهلكين والدائنين والموردإين

المههالكون يضههمن أهمها: كيف من تساؤلت لعدة إجابات الصطلح هذا يقدم
إلى تسههعى الدإارة أن هههؤلء يتأكد كيف أمههوالهم؟ اساههتغلل الدإارة تسيء أل

اهتمههام مههدى ما الطويههل؟ الجل في الشههركة أساهههم وقيمة ربحية تعظيم
كيف وأخيرا، والبيئة؟ه الصحة مجالت في للمجتمع السااساية بالمصالح الدإارة
 فعال؟ بشكل الدإارة رقابة من المصالح وأصحاب الساهم حملة يتمكن

رئيسههية أساههباب لثلثة الغمههوض بعض الشركات حوكمة مصطلح ويثير
أن من الهههرغم على أنه هو الول الصهههطلح: السهههبب ههههذا بحداثة مرتبطة

1212  Fawzy, S. Fawzy, S. IbidIbid. p: 6. p: 6..
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إلى جههذورها ترجع به المرتبطة المههور من وكثههير الشههركات حوكمة مضمون
نظريهههات وبعض المشهههروع نظرية تناولتها حيث ،عشر التاساع القهههرن أوائل

أن كما ،النجليزية اللغة في يعههرف لم الصههطلح هذا أن إل ،والدإارة التنظيم
عقودإ.  ثلثة أو عقدين قرابة منذ إل التبلور في يبدأ لم مفهومه

لهههذا وواحد قههاطأع تعريف وجههودإ عههدم في الثههاني السههبب يتمثل بينما
الههتي اللية أنه على القتصههادإية الناحية من البعض إليه ينظر المفهوم. فبينما

أساهههم قيمة تعظيم وتضههمن ،التمويل على الحصههول في الشههركة تسههاعد
من يعرفونه آخههرون هنههاك فههإن الطويههل، الجل في واساههتمرارها الشههركة

كونها حيث من التعاقدية العلقة طأبيعة إلى يشهههههير أنه على القانونية الناحية
وأصههحاب الساهههم حملة وواجبههات حقههوق تحههددإ والههتي كاملههة، غير أم كاملة

ثههالث فريق هنههاك أن كما أخههرى، ناحية من والمههديرين ،ناحية من المصههالح
المسههؤولية على بههذلك مركههزين والخلقية، الجتماعية الناحية من إليه ينظر

وتحقيق ،المسههتثمرين صههغار أو القلية حقههوق حماية في للشركة الجتماعية
البيئة. وحماية ،العادإلة القتصادإية التنمية

المفهههوم هههذا أن إلى المصههطلح هههذا لغمههوض الثههالث السههبب ويرجع
مرحلة في ومعههاييره قواعههده من كثههير ومههازاالت ،التكههوين طأههور في مههازاال

والممارساههين البههاحثين بين اتفههاق شههبه هنههاك ذلك والتطههوير. ومع المراجعة
 13تقييمه. معايير وكذلك محددإاته أهم حول

الشركات حوكمة أهمية
ينظر العههالم أخذ السايوية، المالية الزامة انفجار ومع ،1997 عام منذ

يمكن قد إليههها، المشههار المالية الشههركات. والزامة حوكمة إلى جديدة نظرة
نشههاط تنظم الههتي والتشههريعات المؤساسات في ثقة أزامة كانت بأنها وصفها

المشههاكل كانت والحكومة. وقد العمال منشآت بين فيما والعلقات العمال
ومعههاملت عمليههات تتضههمن الزامة أثنههاء المقدمة إلى بههرزات الههتي العديههدةه

وبين العمهههال منشهههآت بين والصهههدقاء والقهههارب الهههداخليين المهههوظفين
في الجههل، قصههيرة الديون من هائلة مبالغ على الشركات وحصول الحكومة،ه

المههور، بهههذه المسههاهمين معرفة عههدم على فيه حرصت الههذي الوقت نفس
ذلههك. إلى وما "مبتكههرة"، محاسابية ونظم طأرق خلل من الديون هذه وإخفاء

من ذلك تل  وماEnron إنههرون شههركة بفضيحة ابتداء الخيرة الحداث أن كما
أهمية بوضههوح أظهر المالية، قوائمها في الشركات تلعب اكتشافات سالسلة
مالية أساههواقا اعتبارها المعتادإ من كان التي الدول في حتى الشركات حوكمة
الكمال". من "قريبة

للههديمقراطأيات بالنسههبة أكههبر أهمية الشههركات حوكمة اكتسههبت وقد
العقههودإ تنفيذ إجههراء معه يمكن ل الههذي القانوني النظام لضعف نظرا الناشئة

إلى تههؤدإى المعلومههات نوعية ضههعف أن فعالههة. كما بطريقة المنازاعات وحل
الثقههة. ويههؤدإى وانعههدام الفسههادإ انتشههار على وتعمل والرقابههة، الشراف منع

ضد اللزامة الحتياطأههات خلق إلى الشههركات لحوكمة السههليمة المبههادإئ إتباع
ومكافحة القتصههادإية، الحيههاة في الشههفافية تشجيع مع الدإارة، وساوء الفسادإ
للصلح. المؤساسات مقاومة

..77ص: ص:   )،)،11((  رقمرقم  الشكلالشكل  راجعراجع  1313
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عن جيههدة عملية نظههرة اتخههاذ إلى منا بكثههير المالية الزامة أدإت وقد
القادإمههة. المالية الزامههات لمنع الجيههدة الشههركات حوكمة اساههتخدام كيفية

نقههوم جيد أخلقي شههيء مجههردإ ليست الشههركات حوكمة أن إلى هههذا ويرجع
فههإن ثم ومن العمههال، لمنشههآت مفيدة الشركات حوكمة إن بل فقط، بعملة

معينة معههايير الحكومههات عليها تفههرض حههتى تنتظر أن ينبغي ل الشههركات
تفههرض حههتى تنتظر أن الشههركات لهههذه يمكن ما بقدر إل الشركات، لحوكمة

عملها. في إتباعها عليها ينبغي التي الجيدةه الدإارة أسااليب الحكومات عليها
الفصههاح شكل في الجيدة، الشركات حوكمة فإن المثال، سابيل وعلى

مههههال رأس تكلفة تخفيض على يعمل أن يمكن الماليههههة، المعلومههههات عن
الساههتثمارات جههذب على تسههاعد الجيههدة الشههركات حوكمة أن المنشأة. كما

المههوال، رؤوس هههروب من الحد في وتسههاعد المحليههة، أم الجنبية ساههواء
للنمو. وما إعاقة من يمثله ما مدى الن فردإ كل يدرك الذي الفسادإ ومكافحة

على عائههههدا لهم يضههههمن ما على الحصههههول من المسههههتثمرون يتمكن لم
المالية التههدفقات المنشآت. وبدون إلى يتدفق لن التمويل فإن اساتثماراتهم،

التي الكبرى الفوائد المنشأة. وإحدى لنمو الكاملة المكانات تحقيق يمكن لن
وإمكانية التمويل إتاحة ازادإيههههادإ هي الشههههركات حوكمة تحسههههين من تنشأ

بشههكل الحوكمة أهمية من يزيد ما وهو للتمويل أرخص مصادإر على الحصول
النامية. للدول بالنسبة خاص

بين التعههههاون على المطههههاف نهاية في تعتمد الشههههركات حوكمة إن
دإيمقههراطأي مجتمع في تنافسههية لسوق نظام لخلق والخاص العام القطاعين

العههالم تحههديث موضوع الشركات حوكمة القانون. وتتناول أسااس على يقوم
تعههززا الههتي العمههال وهياكل القتصادإية الهياكل في النظر طأريق عن العربي
للساههتثمار جههذبا أكههثر المنطقة وتجعل الخههاص، للقطههاع التنافسههية القههدرة
العالمية. الساواق في للمنطقة تكامل تحقق كما المباشر، الجنبي
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