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رئيس مجلس االدارة – شركة إيجيترانس
أجراها اليك آلتونن
الشــركة المصر يــة لخدمــات النقــل والتجــارة -إيجيترانــس هــي
شــركة مســاهمة مصر يــة مقرهــا الرئيســي يف مصــر .تقــدم
خدمــات النقــل المتكاملــة والخدمــات األخــرى ذات العالقــة
مثــل الشــحن والتفر يــغ والتخز يــن ولوجســتيات المشــروعات.
تأسســت الشــركة عــام 1973م كشــركة عائليــة محــدودة حتــى
أُدرِجــت يف البورصــة المصر يــة يف عــام 1998م .تحــدث أليــك
آلتونيــن إىل المهندســة عبيــر لهيطــة ،رئيــس مجلــس اإلدارة
والمديــر التنفيــذي ،حــول رحلــة تحــول الشــركة.

بالشــغف ،وكانــت رغبتهمــا يف تطويــر الشــركة إىل أقصــى حــد
ممكــن جليــة يف حديثهمــا .أعتقــد أننــي رغبــت دائم ـا ً يف أن
أ كــون جــزءا ً مــن ذلــك.
هل كان عمل أفراد العائلة يف الشركة يقابل بالتشجيع؟
التشــجيع؟ نعــم ،بالتأكيــد .ولكنــه لــم يكــن إجبار ي ـا ً بــأي شــكل
مــن األشــكال .التحقــت أنــا وأخــي بالشــركة ،يف حيــن لــم يفعــل
شــقيقي وشــقيقتي ،رغــم أن شــقيقتي أصبحــت عضــوا ً يف
مجلــس إدارة الشــركة ،ولكــن يف مرحلــة متأخــرة كثيــراً.

ـوك
أســس والــدك شــركة إيجيترانــس عــام 1973م ،وعمــل أخـ ِ
بالشــركة مبكــرا ً أثنــاء الفتــرة التــي كنــت تشــبين فيهــا عــن
الطــوق .مــا ذكرياتــك األوىل عــن الشــركة؟

متى بدأت المشاركة يف العمل؟

أعتقــد أننــي كنــت أقــرن دائم ـا ً بيــن الشــركة والشــغف الــذي
تملَّــك والــدي وأخــي حيالهــا .فقــد كانــا يتناقشــان بخصــوص
العمــل علــى طاولــة الطعــام آخــر اليــوم بأســلوب تميــز دائم ـا ً

بعــد تخرجــي يف مجــال علــوم الكمبيوتــر التحقــت بشــركة
برمجيــات تعاقــدت معنــا لتطو يــر نظــام إدارة المعلومــات يف
وص ِّمم هذا البرنامج لتحسين الكفاءة التشغيلية
إيجيترانسُ .
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للشــركة ،ومــن خــال العمــل علــى هــذه المنصــة تمكنــت مــن
التعــرف علــى الشــركة وعملياتهــا بشــكل جيــد .بعــد ذلــك
بحــوايل عاميــن ،أي عــام 1996م ،التحقــت بشــركة إيجيترانــس
وكان دوري يف البدا يــة يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات ،ثــم
تحولــت إىل إدارة قســم الجــودة والتطو يــر المؤسســي قبــل
انتقــايل إىل مســتوى التخطيــط والتنفيــذ اإلســتراتيجي.
تشــتهر إيجيترانــس يف مصــر بتطبيقهــا المبكــر لممارســات
الحوكمــة الجيــدة للشــركات .هــل يمكنــك وصــف رحلــة الشــركة
عنــد تطبيقهــا للحوكمــة؟
بــدأت الرحلــة بالفعــل مــع أخــي حســام الــذي كان يشــغل
منصــب الرئيــس التنفيــذي يف ذلــك الوقــت ،حيــث حضــر ورشــة
تدريبية عقدت يف الســويد حول موضوع إدارة مجالس اإلدارة.
ووصــل إىل قناعــة ذاتيــة بــأن الحوكمــة تمثــل مفتاح ـا ً مهم ـا ً
لنمــو الشــركة .بعــد عودتــه ،طلــب مســاعديت يف صياغــة مســودة
خطــاب موجــه إىل والدنــا ،الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس
مجلــس اإلدارة ،يبيــن المســؤوليات التــي يؤديهــا األشــخاص
المختلفــون يف مراحــل الحوكمــة .علــى ســبيل المثــال :دور
المســاهمين ،ودور مجلــس اإلدارة ،ودور إدارة الشــركة .ولكــن
معظــم الخطــاب كان يركــز علــى دور المديــر التنفيــذي مقابــل
الــدور الــذي يؤديــه رئيــس مجلــس اإلدارة .كنــا قــد فصلنــا بيــن
الدور يــن ،ولكــن والــدي بصفتــه مؤســس الشــركة لــم يكــن
معتــادا ً علــى رســم مثــل تلــك الحــدود.
كيف استقبل والدك األمر؟
كان أخــي حســام يدفــع بــكل قوتــه نحــو الحوكمــة ،لكن بوســعي
القــول بــأن والــدي هــو مــن أســس لثقافــة أتاحــت ترســيخ
الحوكمــة يف الشــركة؛ فقــد كان يضــع نُصــب عينيــه الرغبــة يف
أن نكــون األفضــل .أردنــا أن نكــون الشــركة األوىل التــي تتبنــى
تطبيــق أفضــل الممارســات الجديــدة يف مصــر .علــى ســبيل
المثــال :كنــا أول شــركة خدمــات يف مصــر تحصــل علــى شــهادة
المطابقــة لمتطلبــات آ يــزو  ،9001وينطبــق نفــس الشــيء علــى
تنفيــذ نظــام إدارة متكامــل يجمــع بيــن االمتثــال لمتطلبــات
المواصفــات القياســية آ يــزو  ،9001وآ يــزو  14001والنظــام
المرجعــي لتقديــر الســامة والصحــة المهنيــة يف أماكــن العمــل
 .18001 OHSASكمــا كنــا أول شــركة يف العالــم تحصــل علــى
شــهادة مطابقــة لمتطلبــات المواصفــة القياســية آ يــزو .10002
لقــد تجلَّــت تلــك الثقافــة والمنهجيــة يف العديــد مــن الخدمــات
الجديــدة التــي بدأنــا نقدمهــا باإلضافــة إىل حوكمــة المؤسســات.
عندمــا بــدأ مركــز المدير يــن المصــري يف تقديــم دورة تدريبيــة
حــول التطويــر المهنــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة كان أخــي حســام
مــن أول المشــاركين فيهــا .بعــد ذلــك بــدأ يرســل موظفــي
الشــركة لتلقــي الــدورة التدريبيــة ،بمــا يف ذلــك أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،وأميــن عــام الشــركة وآخر يــن .أعتقــد أننــي كنــت ثالــث
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شــخص يحضــر هــذه الــدورة .وال نــزال نشــجع جميــع أعضــاء
مجلــس اإلدارة الجــدد علــى حضــور مثــل هــذه الــدورة التدريبيــة
ونتيــح لهــم الفرصــة لذلــك.
لقــد وجهنــا دعــوة إىل مؤسســة التمو يــل الدوليــة ( )IFCإلجــراء
قيــاس مرجعــي لممارســات الحوكمــة يف الشــركة مقارنــة
بالمعاييــر الدوليــة ،ونتــج عــن ذلــك إضافــة أعضــاء مجلــس
مســتقلين بوصفهــم أعضــاء جــدد يف مجلــس اإلدارة .أعتقــد
أننــا كنــا مــن أوائــل الشــركات التــي نفــذت ذلــك يف مصــر .منــذ
بضــع ســنوات كلفنــا مؤسســة التمويــل الدوليــة بإعــادة تقييــم
ممارســاتنا وذلــك يف إطــار جهودنــا نحــو التحســين المســتمر
لممارســات أعمالنــا.
بعبــارة أخــرى ،أتاحــت القيــم العائليــة ســهولة تطبيــق أخيــك
للحوكمــة يف الشــركة .مــا القيــم التــي تؤمــن بهــا العائلــة؟ وهــل
ُتر ِجمــت هــذه القيــم إىل قيــم مؤسســية وثقافيــة للشــركة؟
واع علــى
ال أعتقــد أننــا شــرعنا يف تحديــد قيمنــا العائليــة بشــكل ٍ
اإلطــاق .ولكــن هــذا الســؤال ممتــاز ،وبالنظــر إىل الماضي أعتقد
أن القيــم العائليــة ظاهــرة بوضــوح يف الجانــب المؤسســي أيضاً.
علمتنــا العائلــة أن الحيــاة زاخــرة بالخيــارات ،وأننــا يجــب أن
نســتهدف الخيــارات الصحيحــة ثــم ننفذهــا بأســلوب صحيــح
ومفعــم بالشــغف .يمكننــي أن أقــول :إن هــذه هــي نفــس
المبــادئ التــي نلتــزم بهــا يف الجانــب المؤسســي؛ أن ننفــذ
الخيــارات الصحيحــة بشــكل صحيــح.
ثاني ـاً :نحــن نؤمــن بقيمــة التعــاون يف العمــل وبنــاء الشــرا كات.
وأعتقــد أن ذلــك يتجلــى بوضــوح يف الجانــب المؤسســي مــن
خــال موظفينــا .حتــى اليــوم ،ويف حيــن تمتلــك العائلــة %12
مــن الشــركة يمكننــي أن أجــادل أننــا ننتهــج مــع موظفينــا نهجـا ً
أشــبه بنهــج شــركة عائليــة ال نهــج المؤسســة الخالصــة ،فنحــن
نريدهــم أن يعرفــوا أن الشــركة تحمــي ظهورهــم عندمــا يمــرون
بظــروف شــخصية صعبــة ،وأننــا موجــودون لدعمهــم .ونتيجــة
لذلــك لدينــا موظفــون يعملــون يف الشــركة منــذ عقــود.
تتمثــل قيمنــا المؤسســية يف النزاهــة ،واالبتــكار ،والتعلــم والنمو
الــذايت ،وبنــاء الشــرا كات ،وهــي قيــم أؤمــن بأنهــا جميع ـا ً تتفــق
مــع القيــم العائليــة األصيلــة بشــكل أو بآخــر.
فلنتحــول إىل موضــوع الطــرح األويل لالكتتــاب العــام .مــا
الدافــع وراء الطــرح األويل ألســهم الشــركة لالكتتــاب العــام؟
وهــل واجهتــم صعوبــات بالنســبة لمتطلبــات إدراج الشــركة يف
البورصــة كمــا هــو الحــال غالب ـا ً يف الشــركات العائليــة؟
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الدافــع وراء الطــرح األويل لالكتتــاب العــام كان واضح ـاً :كانــت
لدينــا أحــام كبيــرة تخــص الشــركة ولــم يكــن باســتطاعتنا
تحقيقهــا وحدنــا .كمــا ذكــرت ســابقاً ،كنــا دائم ـا ً نؤمــن بقيمــة
الشــرا كات ،وقــد أتــاح لنــا الطــرح األويل لالكتتــاب العــام الفرصـ َة
لعقــد شــرا كات مربحــة لجميــع األطــراف المشــاركة.
بالنســبة لمتطلبــات عمليــة اإلفصــاح ،فقــد تكــون صعبــة يف
البدا يــة حيــث توجــد العديــد مــن المواعيــد التــي يجــب االلتــزام
بهــا ،ولكــن ذلــك يصبــح ببســاطة جــزءا ً مــن إجــراءات القيــام
بالعمــل .وهنــاك تح ـ ٍّد آخــر هــو أن جميــع منافســينا يف مصــر
غيــر مدرجيــن يف البورصــة؛ لــذا يمكنهــم االطــاع علــى جميــع
المعلومــات التــي نشــاركها مــع الجمهــور يف حيــن أنهــم غيــر
ملزميــن بمتطلبــات إفصــاح مماثلــة.
ولكــن بالنظــر إىل مســتوى اإلفصــاح العــام مــن جانبكــم ،نعتقــد
أنكــم لــم تفكــروا يومـا ً يف االنســحاب مــن هــذا االلتــزام.
هــذا صحيــح يف الحقيقــة ،فقــد فزنــا بعــدة جوائــز عــن ممارســات
اإلفصــاح الخاصــة بنــا علــى مــر الســنين .اإلفصــاح والشــفافية
ركنــان مهمــان إذا رغبــت يف بنــاء شــرا كات ناجحــة مــع أصحــاب
المصلحــة.
لقــد قمنــا بمراجعــة ممارســات اإلفصــاح الخاصــة بنــا يف وقــت
قر يــب وأعتقــد أن طــول تقاريرنــا الســنوية أصبــح أمــرا ً ملحوظـاً،
فنحــن نقــدم المز يــد مــن اإلفصــاح ســواء علــى الصعيــد المــايل
أو غيــر المــايل .وبينمــا يــزداد طــول التقار يــر تــزداد صعوبــة
شــرح أعمالنــا بشــكل موحــد ومقنــع .نحــن نرغــب يف أن نســتمر
يف توســيع مجــال اإلفصــاح بشــكل أ كثــر ذكاء حتــى يتســنى
لنــا تقديــم رؤ يــة أعمــق لصغــار مســاهمينا علــى األخــص عمــا
يحــدث يف شــركتهم .وهــذا مــا كنــا نعمــل عليــه وأنــا ســعيدة
للغايــة بالنتائــج التــي وصلنــا إليهــا.
نحــاول كل عــام أن نحســن جانبـا ً واحــدا ً علــى األقــل مــن جوانــب
االتصــال مــع مســاهمينا .وقــد قمنــا يف العــام الماضــي بتحديــث
التقر يــر الــذي نقدمــه لمســاهمينا يف اجتمــاع الجمعيــة
العموميــة الســنويُ .يعــد هــذا التقر يــر أمــرا ً إلزامي ـا ً تفرضــه
الجهــات التنظيميــة الرقابيــة وعــادة مــا يوضــع يف صيغــة محددة
تغطــي النتائــج الماليــة .لقــد شــعرنا بــأن نطــاق التقر يــر يمكــن
أن يتســع ليعطــي نظــرة أ كثــر شــموال ً عــن الشــركة؛ لــذا أصبــح
التقر يــر يف هيئــة عــرض تقديمــي مــريئ مدتــه  30دقيقــة نقدمــه
إىل مســاهمينا أثنــاء اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي.
ســنجري هــذا العــام أيضـا ً إصالحــات شــاملة يف هيــكل تقريرنــا
السنوي ،لتبسيطه وإثراء المعلومات المقدمة ورفع مستوى
التصميــم المــريئ ليعكــس شــخصية المؤسســة كشــركة تتطــور
وتتقــدم إىل األمــام.

حصــة يف الشــركة .مــا مــدى توافــق ملكيــة الدولــة مــع الملكيــة
العائلية؟
تتســبب ملكيــة الدولــة أحيان ـا ً يف وجــود مســتوى معيــن مــن
البيروقراطيــة ،كمــا أننــا نخضــع للتدقيــق مــن الجهــاز المركــزي
للمحاســبات مثلنــا يف ذلــك مثــل العديــد مــن المؤسســات
المملوكــة للدولــة جزئي ـا ً أو كلي ـا ً يف مصــر .علــى الرغــم مــن
ذلــك وبالنســبة لشــركتنا أعتقــد أن أهدافنــا ومناهجنــا متوائمــة.
أوالً :بنــك االســتثمار القومــي المصــري هــو مســتثمر طويــل
األمــد كان شــريكا ً لنــا منــذ بدا يــة االكتتــاب العــام األويل .ثاني ـاً:
يتــواءم غرضنــا المؤسســي مــع أهدافــه .لقــد ذكــرت ســابقا ً أن
إيجيترانــس رغبــت يف جلــب أفضــل الممارســات الجديــدة إىل
البــاد ،وإذا مــا قمنــا بعملنــا علــى أ كمــل وجــه فإننــا ســنخدم
االقتصــاد المصــري مــن خــال اإلســهام يف إيجــاد منافســة يف
البالد ويف رفع مســتوى المعيشــة يف مصر بشــكل غير مباشــر.
أعتقــد حق ـا ً أن عــبء إنجــاح الشــرا كة مــع الدولــة يقــع علــى
عاتقنــا .ويتمثــل ذلــك يف فهــم احتياجاتهــا ولكــن أيض ـا ً يف
مشاركة رؤيتنا معهم بشكل مستمر؛ أي ما نرغب يف تحقيقه
بالنســبة للشــركة مــن حيــث الغــرض ،والرؤيــة ،واإلســتراتيجية.
وعندمــا يفهمــون رؤ يــة الشــركة ينعكــس ذلــك علــى المدير يــن
المرشــحين مــن قبلهــم مــن حيــث جــودة المعيــار ومجموعــة
المهــارات ،ويعــود ذلــك علــى الشــركة بالفائــدة.
مــا الســمات التــي تمثــل أ كبــر قيمــة بالنســبة لــك يف عضــو
مجلــس اإلدارة؟ ومــا القيمــة التــي أضافوهــا إىل إيجيترانــس؟
يصنــع وجــود أعضــاء مناســبين يف مجلــس اإلدارة فرق ـا ً كبيــراً.
بعــد االكتتــاب العــام األويل أصبــح معظــم أعضــاء مجلــس
اإلدارة مــن خــارج العائلــة ،وعندمــا شــرعنا يف تعييــن أعضــاء
مســتقلين اقتصــرت عضويــة العائلــة يف مجلــس اإلدارة علــى
مقعديــن بحلــول  .2009-2008لذلــك نرغــب يف تعييــن أعضــاء
مجلــس يجلبــون قيمــة حقيقيــة للشــركة؛ أي أننــا نحتــاج إىل
أعضــاء يتمتعــون بالنزاهــة ،ويفهمــون التفكيــر اإلســتراتيجي
ويطبقونــه ،ويضيفــون قيمــة مــن خــال معرفتهــم وخبرتهــم
باإلضافــة إىل عالقاتهــم .لكننــا يف األســاس نر يــد مــن لديهــم
الرغبــة يف المشــاركة بشــكل صر يــح ومتعمــق يف المناقشــات
الصعبــة التــي يكــون نتيجتهــا التغييــر والتــي تســفر عــن نمــو
حقيقــي.
أعتقــد أن إيجيترانــس اســتفادت مــن مجلــس اإلدارة ،حيــث إنهــا
ركــزت جهودهــا علــى الحوكمــة المؤسســية الحقيقيــة ،حيــث
ســاعد المجلــس يف تعز يــز األنظمــة ،وإدارة المخاطــر ،والتركيــز
علــى النمــو واالســتدامة ،والمشــاركة اإلبداعيــة يف بنــاء الرؤيــة
واإلســتراتيجية ،باإلضافة إىل تقديم نظرة شــاملة على الشــركة.

نتيجــة لالكتتــاب العــام األويل ،أصبحــت الدولــة اآلن تمتلــك أ كبــر
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لنناقــش موضــوع التخطيــط للتعاقــب الوظيفــي الــذي عــادة
مــا يمثــل تحدي ـا ً للعديــد مــن الشــركات العائليــة .كيــف قمتــم
بــإدارة االنتقــال مــن مديــر إىل آخــر؟
عندمــا وافــت والــدي المنيــة عــام  1999كان أخــي يشــغل
منصــب المديــر التنفيــذي بالفعــل يف حيــن كان والــدي
يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة .وقــد شــغل حســام هــذا
المنصــب بعــد  15عام ـا ً مــن العمــل يف الشــركة جمــع خاللهــا
قــدرا ً هائــا ً مــن الخبــرات ،فــكان هــو االختيــار الطبيعــي .وكان
توليــه ذلــك المنصــب خلف ـا ً لوالــدي ســهال ً إىل حــد مــا .لكــن
عندمــا تــويف حســام فجــأة يف  2015بعــد وعكــة قصيــرة لــم
يكــن ذلــك االنتقــال بنفــس الســهولة .صحيــح أننــي عملــت يف
الشــركة لفتــرة طويلــة ولكــن قــرار التعاقــب كان مــن الممكــن
أن يســلك أ كثــر مــن اتجــاه محتمــل ،ال ســيما أن العائلــة لــم تعــد
تســيطر علــى ملكيــة الشــركة.
علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد طلــب منــي مجلــس اإلدارة بكاملــه
باإلضافــة إىل كبــار المســاهمين بالشــركة التقــدم لشــغل
المنصــب نظــرا ً لخبــريت الطويلــة يف الشــركة ،وثقتهــم بــإدارة
العائلــة للشــركة ورغبتهــم يف تحقيــق االســتقرار واالســتمرارية.
لقــد شــغلت منصــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس
اإلدارة ،ولكننــا قمنــا بإعــادة هيكلــة الشــركة حتــى يتســنى لنــا
إنشــاء منصــب المديــر العــام المســؤول عــن اإلدارة التجار يــة
والتشــغيلية للشــركة وقــد تمك َّنــا مع ـا ً مــن تشــكيل فر يــق
قيــادة قــوي.
أعتقــد أن عمليــة التعاقــب الصعبــة هــذه قــد أصبحــت أ كثــر
سالسة بسبب الدعم والتعاون الذي قدمته األطراف المعنية
كلهــا :اإلدارة ،والموظفــون ،ومجلــس اإلدارة ،والمســاهمون .يف
المضــي ُقدم ـا ً وحققــت رقم ـا ً
الحقيقــة ،تمكنــت الشــركة مــن ُ
قياســيا ً يف األداء عــام  2016و .2017ويرجــع ذلــك إىل والء فر يــق
العمــل للشــركة واألســاس القــوي الــذي تــم بنــاؤه علــى مــر
الســنين ،والــذي أصبــح جــزءا ً مــن جينــات الشــركة.
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كيــف تر يــن اســتمرار انخــراط العائلــة يف العمــل بالشــركة يف
المســتقبل؟
تشــكل الشــركة أولو يــة هائلــة بالنســبة للعائلــة؛ فهــي إرثنــا كمــا
أنهــا تشــكل أساسـا ً الســتقرارنا المــادي .ولكننــي لســت متأ كــدة
إذا مــا كان الحديــث عــن الشــركة كشــركة عائليــة ُيعــد أمــرا ً ذا
مغــزى .ففــي النهايــة ،أنــا الوحيــدة مــن أفــراد العائلــة التــي تتقلد
منصبـا ً تنفيذيـا ً يف الشــركة.
إن أولو يــة العائلــة هــي أن تــدار الشــركة بشــكل مهنــي احتــرايف
وبتنفيــذ ممارســات الحوكمــة الجيــدة التــي تحمــي اســتدامتها
وتتيــح لهــا النمــو واالزدهــار مــع االحتفــاظ بقيمهــا التــي حققــت
بهــا النجــاح .هــذا بغــض النظــر عمــا إذا اســتمر أحــد أفــراد العائلــة
يف أداء دور يف اإلدارة التنفيذيــة أم ال .سنســتمر يف خدمــة
الشــركة طالمــا كانــت يف حاجــة إىل دورنــا وإذا مــا حظــي ذلــك
الــدور بالتقديــر.
بالنظــر إىل تار يــخ الشــركة ،مــا الــذي يمكــن أن يســتفيد بــه
مالكــو الشــركات اآلخــرى يف اعتقــادك؟
نصيحتــي أنهــم بحاجــة إىل بنــاء الثقــة .ويمكــن عمــل ذلــك مــن
خــال إظهــار النزاهــة والشــفافية واالســتعداد لبنــاء الشــرا كات.
ثانيـاً :تحتــاج إىل اإلصــرار علــى بنــاء أنظمــة قويــة ال تعتمــد علــى
أفــراد معينيــن لضمــان اســتدامة الشــركة علــى المــدى البعيــد.
ثالث ـاً :يجــب أن تتســم بتصميــم عميــق علــى تحقيــق الغــرض
ثــم التركيــز علــى التميــز وبنــاء مز يــة تنافســية.
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