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ام                   ى النظ ن التحول إل وم م الم الی شھده الع ا ی ي ظل م الم، ف ى مستوى الع رة عل ة كبی ل أھمی أصبحت الحوكمة تحت
ذا          ة ھ االقتصادي الرأسمالي، والذي تلعب فیھ الشركات الخاصة دورا كبیرا ومؤثرا، بما یستتبعھ ذلك من ضرورة مراقب

ة أھم        . الدور وتقویمھ  زداد موضوع الحوكم صاد         وفى مصر  ی ي االقت اص ف اع الخ اد دور شركات القط ة، نظرا الزدی ی
ن         ى أفضل مستوى ممك ا إل شركات، والوصول بأدائھ ا   . المصري، بما یمثلھ ذلك من ضرورة متابعة أداء تلك ال ن ھن وم

  .جاءت فكرة ھذه الدراسة
وزارة التجارة حالیا ( ارجیة بمبادرة من وزارة االقتصاد والتجارة الخ٢٠٠١بدأ االھتمام بالحوكمة في مصر عام وقد 

، حیث وجدت الوزارة أن برنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأتھ مصر منذ أوائل التسعینات ال یكتمل إال بوضع إطار )
وبالفعل تم دراسة وتقییم مدى التزام مصر بالقواعد . تنظیمي ورقابي یحكم عمل القطاع الخاص في ظل السوق الحر

  .كمة الشركاتوالمعاییر الدولیة لحو
ي  : وتكمن مشكلة الدراسة  فیما ذكره ھذا التقریر عن حوكمة الشركات في مصر فیما یتعلق بوجود عدد من البنود الت

تحتاج إلى تطویر لدرء بعض الممارسات السلبیة والتى ترتبط باإلفصاح عما یتعلق بالملكیة واإلدارة، ومنھا اإلفصاح عن 
ة   ھیاكل الملكیة الصریحة والمستتر  ر المالی ة أو المتداخلة، ومكافآت مجلس اإلدارة، واإلفصاح عن المعلومات المالیة وغی

ة تطویر   . كذلك یجب تدعیم ممارسات المحاسبة والمراجعة السلیمة  ). مثل عوامل المخاطر المحتملة     (  ومن األمور الھام
ا   ممارسات مجالس اإلدارة بالشركات، وتدعیم وتشجیع ممارسة حملة األسھم لحق   ود أنھ وقھم المكفولة، والمالحظ لھذه البن

  . ترتبط فى معظمھا بالبیئة الداخلیة للمنشآت
یدة    )  ١: (وھدفت الدراسة إلى   ة  " إلقاء الضوء على مفھوم أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرش ادئ  " الحوكم والمب

سندات   ( ر أصحاب المصالح  المتعلقة بحقوق المساھمین، المعاملة المتكافئة للمساھمین، دو   المختلفة لھ  ة ال ة  –حمل  العمال
وظفین  وك –والم وردین – البن الء – الم سؤولیا  ) العم شفافیة، و م صاح وال س اإلدارة؛ وت، اإلف ة  ) ٢( مجل یم البیئ تقی

  .الداخلیة لبعض المنشآت السیاحیة والفندقیة وفقًا ألدبیات الحوكمة المذكورة فى ھذا الصدد
ة الدراسة    ى،   ) ١(:  وتضمنت منھجی نھج الوصفى التحلیل تنتاجى،   ) ٢(الم نھج االس ة   ) ٣(الم لوب دراسة الحال أس

رى، و    ٥والذى تضمن الفنادق   اھرة الكب ى الق ة ف امج اإلحصائى   ) ٤( نجوم وشركات السیاحة العام ل  SPSSالبرن  لتحلی
  .البیانات والحصول على النتائج

 نجوم، إال أنھ ال یتم تطبیقھا ٥وم اإلدارة الرشیدة فى الفنادق أنھ توجد درجة من الوعى بمفھوقد توصلت الدراسة إلى  
على الوجھ الصحیح، كما أن الدراسة استنتجت بناء على مؤشرات معینة بأن وضع شركات السیاحة العامة لیس أفضل 

  .  من الفنادق-إن لم یكن أقل-حاًال
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