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 جريدة عمان
 الحوكمة وفترة الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس االدارة

منذ أسابيع قليلة أصدر البنك المركزي المصري قرارا يقضي بعدم بقاء المدراء التنفيذيين 

سنوات، وعليه يجب  تتجاوز تسعاجمالية مستمرة لفترة في مناصبهم لبنوك في مصر كل ال

 القرار الذي كان كالصاعقة ومفاجئا علي جميع البنوك في مصر توفيق أوضاعها تنفيذا لهذا

، بل أيضا لكل القطاع التجاري للكثير من البنوك والمصرفيين والمدراء التنفيذيين الحاليين

لقد كان و .البنوك في مصروالمصرفي في مصر وغيرها من البلدان التي تتعامل معها ومع 

لشيء في نفس  هرد الفعل لهذا القرار مضطربا ومزاجيا وغير واضح، ألن هناك من يؤيد

، وقليل من نظروا للموضوع أيضا لشيء في نفس يعقوبو هيعقوب وهناك من يعارض

. بموضوعية وتجرد مهني  

المهنة المصرفية ستفقد بعض المدراء التنفيذيين ممن بعض البنوك وومن دون شك، فان 

في خط سير بنوكهم وكان من الممكن أيضا أن كبيرة ونجاحات عوا بصمات واضحة وض

، ولكن بالمقابل هناك من "نام علي الخط" وظل يكرر اذا استمروا في المنصب يحققوا المزيد

. .. أو التفكير "خارج الصندوق" الجديد المفيدمن في نفس العمل يوميا من دون اضافة 

... وكل مجتمعه ولبنكه ومساهميهكشخص مهني لمستقبل أفضل له   

نؤيد القرار الصادر من البنك المركزي المصري ونتمنى أن تسير البنوك المركزية األخرى 

، بل نتمني أن تتبعه كل الشركات وبمختلف تخصصاتها، بوازع منها وقناعة علي نهجه

سر الوما هو هكذا، سنوات،  عيد الفترة بتسدال أدري لماذا تم تح. ولكن، القائمين علي أمرها

يد فترة زمنية دمع مبدأ تحتماما ولكننا بصفة عامة نتفق  هذا الرقم الفردي الوتري.في 

تميز بأنها شركات ذات طبيعة خاصة جدا ويجب للرؤساء والمدراء التنفيذيين للبنوك التي ت

فكار جديدة حتاج دوما أل، ولذا فهي توبقيادة خاصة عليها أن تعمل وفق مواصفات خاصة

المثير أتي الكثير مع التغيير في القيادة ي ودماء جديدة وبصمات جديدة وتطلعات جديدة وهكذا

، وفوق كل هذا الذاتتحقيق الوجود و إلثباتمن االيجابيات والدفع الجديد التلقائي المتطلع 

أفضل ما عنده  يقدمفانه يفتح باب المنافسة التي يستفيد منها البنك في نهاية األمر ألن الكل 



(، كرسي "الرئاسة" وليس 7الكرسي رقم ). كرسي الرئاسةوهو ينافس ويتطلع "فوق" ل

 كرسي "القيادة" وهناك فرق كبير بينهما.

ادارة البنوك رئاسة تبوء لزمنية رئاسية الك فان تحديد هذه الفترة الكل هذا وذاوباإلضافة ل

الشركات العامة التي تنتهجها وتتبناها حوكمة  بادئوجهات والمتنسجم وتتطابق تماما مع الم

الكثير من المسائلة وتحمل المسؤولية وفق أعلي معايير  ، وبصفة خاصة،التي تتطلب

شخصية صفة البعيدا عن الذات والالمؤسسي االفصاح والشفافية والعمل المشترك 

.المتكاملة سعيا نحو "المؤسسية" "الشخصنة"  

وأيضا، علي نفس النهج، ظلت مبادئ الحوكمة تنادي بتحديد الفترة الزمنية لرؤساء مجالس 

، ومن متطلبات الحوكمة حصر رئاسة شركات المساهمة العامةبالنسبة لدارات خاصة اال

، وهذا في أغلب األحوال ال يتجاوز فترة عشرة مجلس االدارة لدورتين فقط علي حد أكبر

قوة وزخم متجدد، ومن هذا يشعر كل مساهم االدارة سيمنح مجلس ا فان هذبالطبع . سنوات

 هو في الشركة أنه قد يكون رئيسا لمجلس ادارة شركته وأن هذا المنصب ليس محتكرا بل

مآالتها  مفتوح لكل من يجد في نفسه الكفاءة والقوة الالزمة لتحمل الرئاسة وتوابعها و

. ن حسنات ومميزات، والكل يجتهد لتقديم ما عنده مالمتعددة  

نالحظ في المنطقة، نفس األشخاص يظلون رؤساء لمجلس االدارة لفترات طويلة جدا لدرجة 

. وال يفكرون خارج "األنا" لهم فقط دون غيرهممخصص أنهم يعتقدون أن هذا المنصب 

ادارية ومؤسسية كثيرة قد تضر في نهاية األمر بالشركة سلبية وبالطبع لهذا عواقب 

نظرا ألن الشركة ستسير علي نمط واحد محدد ومكرر. والتجديد هنا، أمر هام ومالكها 

وليكن لنا مثال "بيل جيتس" قدوة ألنه بعد أن شعر بضرورة  ،ويعود بعوائد ال حصر لها

في جو منافس قوي، قرر أن يتنازل عن رئاسة ادارة مايكروسوفت شركة استمرارية 

من هذا األمر وتفرغ للتفكير االبداعي الخالق والملهم الشركة وتركها لغيره وابتعد هو بعيدا 

بالطبع و ،لدرجة كبيرة في عالم تقنية المعلومات وعوالم التقنية الحديثة التي غيرت العالم

ومن كل هذا االبداع تتطور البشرية وترقي. وليكن لنا  .الت أرحباتغيير لمجستستمر في ال

ولنري  متعددةيجابية التفيد منها ومن نتائجها االهذا التصرف الحميد مثاال وقدوة وعبرة نس

.أين وصلت مايكروسوفت اآلن وأين وصل موقع رائدها وصاحبها "بيل جيتس"  

بكل أسف عندنا "عقدة الكرسي" وكل من يجلس علي الكرسي ال يرغب في مفارقته 

رر ويتشبث به ويتمسك بأركانه حتي آخر لحظة، ومن مثل هذا التفكير غير السليم تتض

الشركات ويتضرر العمل المؤسسي الذي تسعي مبادئ الحوكمة جاهدة التحليق به لمجاالت 



وننادي بأهمية مراعاة ما تدعو له الحوكمة الرشيدة، خاصة في ما  أرحب وأفيد للجميع...

لكفاءات كل اومنح الفرصة لالمتجدد يتعلق ب"تداول" المركز و"تدويره" باإلحالل المستمر 

دورها في قيادة الشركات. أفضليتها ودماء الشابة الطموحة لتأخذ مكانتها والمتمكنة ولل  

ومن كل هذا تتطور المؤسسية وتتمكن الحوكمة من تحقيق العمل االداري الرشيد المفيد 

، وعبر هذا االحالل والتدوير في للشركات وكل مجتمعها والجهات المرتبطة بها. وهكذا

ألجل الجميع وبعيدا عن علية حقيقية بين الجميع وتكون الشركة "شراكة" ف المناصب،

.التي تهدم المؤسسية الفردية والشخصية "األنا" نظرةاالحتكار و  

 د. عبد القادر ورسمه غالب

Email: awghalib@hotmail.com 

Twitter:@1awg 

 

mailto:awghalib@hotmail.com

