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مركزٹالمشروعاتٹالدوليةٹالخاصة
تأسسٹمركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹاخلاصةٹ(CIPE)ٹالتابعٹلغرفةٹالتجارةٹ
واإلصــالحــاتٹ اخلــاصــةٹ املــشــروعــاتٹ لتشجيعٹ ١٩٨٣ٹ سنةٹ األمريكيةٹ
املتجهةٹإلىٹالسوقٹفيٹكافةٹأنحاءٹالعالم.ٹوبصفتهٹإحدىٹاملؤسساتٹ
املركزٹ فإنٹ (NED)ٹ للدميقراطيةٹ الوطنيةٹ للوقفيةٹ فيٹ الرئيسيةٹ األربعٹ
الدميوقراطيةٹ بالتطوراتٹ املتعلقةٹ واألساليبٹ االستراتيجياتٹ يدعمٹ
املعونةٹ وكالةٹ منٹ الدعمٹ املركزٹ ويتلقىٹ السوق.ٹ أســاسٹ علىٹ القائمةٹ
قامٹ وقــدٹ اخلاصة.ٹ واملؤسساتٹ الشركاتٹ ومــنٹ (USAID)ٹ األمريكيةٹ
املركزٹمنذٹتأسيسهٹبدعمٹماٹيزيدٹعلىٹ٨٠٠ٹمبادرةٹمحليةٹفيماٹيزيدٹ
علىٹ٩٠ٹدولةٹنامية,ٹتضمنتٹمساندةٹالسياساتٹاملالءمةٹلنموٹالقطاعٹ
واحلكمٹ الــشــركــاتٹ حوكمةٹ املــؤســســات,ٹوحتسنيٹ وإصـــالحٹ اخلـــاص,ٹ
الصالح,ٹوبناءٹفهمٹللنظمٹالدميقراطيةٹالقائمةٹعلىٹأساسٹالسوقٹونفذٹ
العديدٹمنٹبرامجٹالتدريبٹعلىٹإدارةٹاألعمالٹوالشركاتٹفيٹالكثيرٹمنٹ
الالتينيةٹ وأمريكاٹ وأوراسياٹ أوروباٹ وشرقٹ ووسطٹ وآسياٹ أفريقياٹ دولٹ
واملطبوعاتٹ اإلصــداراتٹ حولٹ املعلوماتٹ منٹ مزيدٹ األوســط.ٹ والشرقٹ
األخرىٹاخلاصةٹمببادراتٹمركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹاخلاصةٹفيٹمجالٹ

حوكمةٹالشركاتٹحولٹالعالمٹعلىٹاملواقعٹالتالية:
www.cipe.orgباللغةٹاإلجنليزية:ٹ 

www.cipe-arabia.orgباللغةٹالعربية:ٹ 
www.hawkama.netموقعٹاحلوكمة:ٹ 
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تقدمي
تنفيذٹ سنواتٹ عشرٹ منٹ أكثرٹ منذٹ اخلاصةٹ الدوليةٹ املشروعاتٹ مركزٹ يواصلٹ
باعتبارٹ العالمٹ أنحاءٹ جميعٹ فيٹ الشركاتٹ حوكمةٹ لتطبيقٹ الرياديةٹ املشروعاتٹ
ذلكٹجزءًاٹمنٹرسالتهٹفيٹمكافحةٹالفسادٹوتدعيمٹالنظمٹالدميوقراطيةٹواالقتصادٹ
املبادراتٹاألولىٹعلىٹدولٹوسطٹوشرقٹ السوق.ٹوقدٹركزتٹ القائمٹعلىٹأساسٹ
أوروباٹوآسيا.ٹومعٹذلك,ٹبدأٹأعضاءٹالقطاعنيٹالعامٹواخلاصٹواملجتمعٹاملدنيٹ
فيٹمختلفٹأرجاءٹالعالمٹيدركونٹأنٹمستقبلٹاقتصادهمٹومصدرٹثرواتهمٹيرتبطٹ
ارتباطًاٹوثيقًاٹباإلجراءاتٹالسليمةٹحلوكمةٹالشركات.ٹوفيٹالوقتٹاحلاليٹتنتشرٹ

مبادراتٹحوكمةٹالشركاتٹفيٹجميعٹاألقاليمٹعلىٹالصعيدٹالدولي.
وتعدٹحوكمةٹالشركاتٹوسيلةٹمتكنٹاملجتمعٹمنٹالتأكدٹمنٹحسنٹإدارةٹالشركاتٹ
الكبرىٹبطريقةٹحتميٹأموالٹاملستثمرينٹواملقرضني.ٹوقدٹتبنيٹاآلنٹأكثرٹمنٹأيٹ
وقتٹمضىٹأنٹوجودٹنظامٹشفافٹوعادلٹفيٹاألسواقٹاحلكومية,ٹومعاملةٹنزيهةٹ
جلميعٹأصحابٹاملصالح,ٹوفرصةٹجناحٹلكلٹصاحبٹمشروعٹخاصٹيلتزمٹبجودةٹ
حدٹ علىٹ السياسيةٹ وللمؤسساتٹ للدميقراطيةٹ املهمةٹ العواملٹ منٹ كلهاٹ اإلنتاج,ٹ
سواء,ٹومنٹالعواملٹاحلاسمةٹبالنسبةٹالقتصاداتٹالسوقٹالسليمة.ٹإنٹحوكمةٹ
إلىٹ تؤديٹ كماٹ اإلدارةٹ وسوءٹ الفسادٹ خلقٹضماناتٹضدٹ إلىٹ تؤديٹ الشركاتٹ

تطويرٹالقيمٹاألساسيةٹالقتصادٹالسوقٹفيٹاملجتمعٹالدميقراطي.
اقتصادٹ علىٹ القائمةٹ واألنظمةٹ الدميقراطيةٹ أنٹ األخــيــرةٹ األحـــداثٹ بينتٹ وقــدٹ
السوقٹمهيأةٹمتامًاٹلالستفادةٹمنٹالعوملة.ٹوببساطةٹشديدة,ٹفإنٹتأسيسٹحوكمةٹ
استراتيجيةٹ أيضًاٹ ولكنهٹ اليوم,ٹ عالمٹ فيٹ للبقاءٹ وسيلةٹ مجردٹ ليسٹ الشركاتٹ

لالزدهار.
هذاٹالكتابٹيقدمٹللقارئٹمجموعةٹمتنوعةٹمنٹاألدواتٹاملفيدةٹلتطويرٹوتنفيذٹأنظمةٹ

حوكمةٹالشركاتٹاملصممةٹوفقًاٹللظروفٹالقائمةٹفيٹكلٹدولة.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة
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اجلزءٹاألول:
تأسيسٹحوكمةٹالشركاتٹ

فيٹاألسواقٹالصاعدةٹ
ملاذاٹحوكمةٹالشركاتٹ?

أصـــبـــحـــتٹحـــوكـــمـــةٹالــــشــــركــــاتٹمــنٹ
أعمالٹ جــدولٹ علىٹ امللحةٹ املوضوعاتٹ
فهناكٹ الدولية.ٹ واملنظماتٹ املؤسساتٹ
ســلــســلــةٹمـــنٹاألحــــــداثٹالـــتـــيٹوقــعــتٹ
خاللٹالعقدينٹاملاضينيٹوضعتٹقضيةٹ
اهتماماتٹ قمةٹ علىٹ الشركاتٹ حوكمةٹ
كــــلٹمــــنٹمــجــتــمــعٹاألعــــمــــالٹالـــدولـــيٹ
ومنهاٹ ــة,ٹ ــي ــدول ال املــالــيــةٹ واملــؤســســاتٹ
حاالتٹالفشلٹالذريعٹمثلٹفضيحةٹبنكٹ
(BCCI),ٹ الــدولــيٹ والتجارةٹ االئتمانٹ
وأزمةٹاملدخراتٹوالقروضٹفيٹالوالياتٹ
مكافآتٹ بنيٹ القائمةٹ والفجوةٹ املتحدة,ٹ
منٹ وغــيــرهــاٹ الــشــركــةٹ وأداءٹ اإلدارةٹ
فيٹ التغييرٹ إلــىٹ دعــتٹ التيٹ األحـــداثٹ
الــــدولٹاملــتــقــدمــة.ٹوقـــدٹحــدثــتٹمــؤخــرًاٹ
فــضــائــحٹكــبــيــرةٹوأزمـــــاتٹاقــتــصــاديــةٹ
و/أوٹحاالتٹفشلٹمؤسسيٹفيٹروسياٹ
وآسياٹوالوالياتٹاملتحدةٹجعلتٹحوكمةٹ

ــســطــحٹفيٹ الـــشـــركـــاتٹتــطــفــوٹإلــــىٹال
املتحولةٹ واالقتصاداتٹ الناميةٹ الــدولٹ

واألسواقٹالناشئة.

انعدامٹحوكمةٹ أنٹ تبنيٹهذهٹاألحــداثٹ
الــشــركــاتٹميــكــنٹالــداخــلــيــنيٹ*ٹســواءٹ
املديرينٹ أوٹ أكانواٹمنٹمجلسٹاإلدارةٹ
أوٹاملو�فنيٹالعمومينيٹمنٹنهبٹالشركةٹ
و/أوٹاملالٹالعامٹعلىٹحسابٹاملساهمنيٹ
املصلحةٹاآلخرينٹ والدائننيٹوأصحابٹ
وعمومٹ ــنٹ واملــوردي املستخدمنيٹ (مــثــلٹ
العالمٹ اقتصادٹ وفــيٹ اجلمهور…الخ).ٹ
احلــالــيٹتصبحٹالــشــركــاتٹبــلٹوالــدولٹ
حوكمةٹ ممارساتٹ فيهاٹ تضعفٹ التيٹ
وخيمةٹ لنتائجٹ عرضةٹ أكثرٹ الشركاتٹ
واألزماتٹ الفضائحٹ بكثيرٹمجردٹ تفوقٹ
الواضحٹمتامًاٹ املالية.ٹوقدٹأصبحٹمنٹ
أنٹكيفيةٹإدارةٹالشركاتٹ–أيٹحوكمةٹ
 corporate governance الشركاتٹ
-ٹيحددٹبدرجةٹكبيرةٹمصيرٹالشركاتٹ
عصرٹ فيٹ كلهاٹ االقتصاداتٹ ومصيرٹ

العوملة.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

* ٹيقصدٹبالداخلينيٹأعضاءٹمجالسٹاإلدارةٹأوٹكبارٹاملو�فنيٹالتنفيذينيٹبالشركةٹالذينٹتسمحٹلهمٹمراكزهمٹمبعرفةٹ
معلوماتٹغيرٹمتاحةٹللمساهمنيٹاآلخرينٹمماٹميكنهمٹمنٹاستغاللهاٹللحصولٹعلىٹأرباحٹألنفسهم.
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املالٹ سوقٹ وحتريرٹ العوملةٹ فتحتٹ لقدٹ
أســــواقــــًاٹدولـــيـــةٹجـــديـــدةٹوإمــكــانــيــاتٹ
ــيــقٹأربـــــــاحٹمـــذهـــلـــة,ٹومـــــعٹذلـــكٹ حتــق
ملنافسةٹ عــرضــةٹ الــشــركــاتٹ أصــبــحــتٹ
شرسةٹوذبذبةٹشديدةٹفيٹرأسٹاملال.ٹ
ومــدراءٹ األعمالٹ مجتمعاتٹ وأصبحتٹ
ـــةٹيــعــرفــونٹأنٹ الــشــركــاتٹفــيٹكــلٹدول
التنافسيةٹ والـــقـــدرةٹ الــتــوســعٹ حتقيقٹ
الدوليٹيتطلبٹاحلصولٹ علىٹاملستوىٹ
التمويلٹ يفوقٹمصادرٹ مالٹ رأسٹ علىٹ

التقليدية.
كافيةٹ مستوياتٹ جــذبٹ فــيٹ اإلخــفــاقٹ
الشركةٹ كــيــانٹ يــهــددٹ املـــالٹ رأسٹ مــنٹ
بالنسبةٹ خطيرةٹ نتائجٹ إلىٹ يؤديٹ وقدٹ
املالٹ لالقتصادٹككل,ٹألنٹنقصٹرأسٹ
إضعافٹ إلىٹ املثالٹ سبيلٹ علىٹ يــؤديٹ
قــدرتــهــاٹالــتــنــافــســيــةٹواالســتــغــنــاءٹعنٹ
بعضٹالعاملنيٹوالقضاءٹعلىٹاملكاسبٹ
االجتماعيةٹواالقتصادية,ٹوبالتاليٹإلىٹ
الشركةٹ وتخاطرٹ الفقر,ٹ مشكلةٹ تفاقمٹ
املـــالٹ فـــيٹجــــذبٹرأسٹ تــفــشــلٹ الـــتـــيٹ
مبكانتهاٹكموردٹأوٹبائعٹإلىٹالشركاتٹ
أنهاٹتصبحٹ ذلكٹ الدولية,ٹواألســوأٹمنٹ
ــخــرجٹمنٹ ــت ــافــسٹف ــن ــت عـــاجـــزةٹعـــنٹال
األسواقٹالدوليةٹمتامًا,ٹأماٹاالقتصادٹ
منٹ االستفادةٹ منٹ يتمكنٹ فلنٹ الكليٹ

مزاياٹالعوملة.

املــالــيــةٹاألخــيــرةٹ وقــدٹجعلتٹاألزمــــاتٹ
اإلدارةٹ الــفــســادٹوســـوءٹ عــنٹ الــنــاجتــةٹ
عمليةٹ الــكــافــيــةٹ املــــالٹ رؤوسٹ جــــذبٹ
األزمــاتٹ هــذهٹ ألنٹ بالصعوبةٹ محفوفةٹ
الــــدوالراتٹ بــاليــنيٹ املستثمرينٹ تكلفٹ
وتــخــربٹقـــدرةٹالــشــركــاتٹاملــالــيــة,ٹكماٹ
ـــــــادةٹنــشــاطٹ ـــضـــاٹفــــيٹزي تـــســـاهـــمٹأي
االستثمار,ٹ علىٹ والتنافسٹ املساهمنيٹ
ألنٹاملستثمرينٹ–وخاصةٹاملستثمرونٹ
رفضهمٹ للجميعٹ يــبــدونٹ املــؤســســون-ٹ
اإلدارة,ٹ وسوءٹ الفسادٹ فاتورةٹ تسديدٹ
مبلغٹ بــأيٹ املستثمرٹ يلتزمٹ أنٹ وقــبــلٹ
تدارٹ الشركةٹ أنٹ إثباتٹ يطلبٹ أصبحٹ
التيٹ السليمةٹ األعمالٹ وفقٹممارساتٹ
الفسادٹ احتماالتٹ حدٹ أدنىٹ إلىٹ تقللٹ
فإنٹ ذلــكٹ علىٹ وعــالوةٹ اإلدارة.ٹ وســوءٹ
فيٹ سواءٹ ٹ املؤسساتٹ أوٹ املستثمرينٹ
برلنيٹ أوٹ بكنيٹ أوٹ بوسطنٹ أوٹ بوجوتاٹ
يريدونٹأنٹيكونواٹقادرينٹعلىٹحتليلٹ
احملتملةٹ االســتــثــمــارٹ فـــرصٹ ومــقــارنــةٹ
والــوضــوحٹ الــشــفــافــيــةٹ معاييرٹ بنفسٹ
احلساباتٹ فــيٹ أيــضــًاٹ املتبعةٹ والــدقــةٹ
اخلتاميةٹقبلٹالشروعٹفيٹاالستثمار.ٹ
الشركةٹ تكوينٹمصداقيةٹ أنٹ واحلقيقةٹ
منٹ النقدٹ حتملٹ علىٹ قـــادرةٹ وجعلهاٹ
مجردٹ يفوقٹ الدولينيٹ املستثمرينٹ قبلٹ
أصبحٹ ـــكٹ ذل ألنٹ ــعــاملــي:ٹ ال الــتــســويــقٹ
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أســاســيــًاٹالزدهــــــارٹومنـــوٹالــشــركــاتٹ
احملليةٹواالقتصاداتٹالوطنيةٹككل.

األولٹ املــقــامٹ فــيٹ املستثمرونٹ يبحثٹ
سليمةٹ هياكلٹ بهاٹ التيٹ الشركاتٹ عنٹ
ــعــرفٹحوكمةٹ وت ــشــركــات.ٹ ال حلــوكــمــةٹ
الشركاتٹبأنهاٹمجموعٹ"قواعدٹاللعبة"ٹ
منٹ الــشــركــةٹ إلدارةٹ تــســتــخــدمٹ ــتــيٹ ال
الداخلٹوقيامٹمجلسٹاإلدارةٹباإلشرافٹ
عليهاٹحلمايةٹاملصالحٹواحلقوقٹاملاليةٹ
علىٹ يكونونٹ رمبــاٹ الذينٹ للمساهمنيٹ
بــعــدٹآالفٹاألمــيــالٹومــعــزولــنيٹمتــامــًاٹ
حتــتــاجٹ وكـــمـــاٹ الـــشـــركـــة.ٹ إدارةٹ عـــنٹ
لكيٹ الشفافيةٹ إلــىٹ اجلــيــدةٹ احلكومةٹ
علىٹ بدقةٹ احلكمٹ مــنٹ الشعبٹ يتمكنٹ
تعملٹ أنٹ البدٹ مصلحته,ٹ مدىٹحتقيقٹ
بأسلوبٹدميقراطيٹوشفافٹ الشركاتٹ
لكيٹيتمكنٹمالكوهاٹمنٹاتخاذٹقراراتٹ

مدروسةٹبشأنٹاستثماراتهم.

ٹهذاٹهوٹكلٹشئٹعنٹحوكمةٹالشركاتٹ
باختصار.

النقطةٹالتيٹيتمٹفيٹالغالبٹجتاهلهاٹهيٹ
أنٹحلوكمةٹالشركاتٹأهميتهاٹبالنسبةٹ
أهميتهاٹ مبثلٹ العامٹ القطاعٹ لشركاتٹ
اخلــاص.ٹ الــقــطــاعٹ لــشــركــاتٹ بالنسبةٹ
وقـــدٹبـــدأٹتــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹ
يلقىٹ اخلــاصٹ القطاعٹ شركاتٹ داخــلٹ
االجتاهٹ هذاٹ ويظهرٹ متزايدًا,ٹ اهتمامًاٹ
ــيــًاٹعــنــدمــاٹحتـــــاولٹالـــبـــلـــدانٹكبحٹ جــل
العامٹ القطاعٹ داخلٹ املتفشيٹ الفسادٹ
أوٹهيٹبصددٹاإلعــدادٹلطرحٹشركاتٹ
كانٹ وأيــًاٹ للخصخصة,ٹ العامٹ القطاعٹ
الوضعٹفإنٹاتخاذٹتدابيرٹجيدةٹوفعالةٹ
حلوكمةٹالشركاتٹسيساعدٹكثيرًاٹعلىٹ
علىٹ عادًالٹ عائدًاٹ املواطنونٹ يجنيٹ أنٹ

األصولٹالقومية.
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األطرافٹ مختلفٹ علىٹ واملسؤولياتٹ احلقوقٹ توزيعٹ الشركاتٹ حوكمةٹ قواعدٹ توضحٹ
املشاركةٹفيٹاملؤسسةٹمباٹفيٹذلكٹمجلسٹاإلدارةٹواملديرينٹواملساهمنيٹوأصحابٹ
املصالح,ٹكماٹحتددٹكذلكٹالقواعدٹواإلجراءاتٹالالزمةٹالتخاذٹالقراراتٹذاتٹالصلةٹ
بشئونٹاملؤسسة,ٹويعدٹذلكٹ–إذاٹماٹمتٹتطبيقه-ٹمبثابةٹإعدادٹاإلطارٹالعامٹالذيٹحتددٹ

منٹخاللهٹأهدافٹالشركةٹوالسبلٹالالزمةٹلتحقيقٹهذهٹاألهدافٹومراقبةٹاألداء.
منظمةٹالتعاونٹاالقتصاديٹوالتنمية

مبادىءٹحوكمةٹالشركات
www.oecd.org
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كيفٹميكنٹحلوكمةٹالشركاتٹ
اجليدةٹأنٹتساعدٹالشركاتٹ
واالقتصاداتٹالوطنيةٹ?

جتـــدرٹاإلشـــــارةٹإلـــىٹأنٹاملــمــارســاتٹ
سيساعدٹ الــشــركــاتٹ حلوكمةٹ اجلــيــدةٹ
الـــشـــركـــاتٹواالقـــتـــصـــادٹبــشــكــلٹعــامٹ
األداءٹ ودعــمٹ االستثماراتٹ جذبٹ علىٹ
االقتصاديٹوالقدرةٹعلىٹاملنافسةٹعلىٹ
املـــدىٹالــطــويــلٹمــنٹخـــاللٹعـــدةٹطــرقٹ

وأساليب:ٹ
أوًال:ٹمنٹخاللٹالتأكيدٹعلىٹالشفافيةٹ
إجــراءاتٹ وفــيٹ الشركة,ٹ معامالتٹ فيٹ
احملــاســبــةٹواملـــراجـــعـــةٹاملـــالـــيـــة,ٹوفــيٹ
املــشــتــريــات,ٹفـــإنٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹ
عالقةٹ طــرفــيٹ أحــدٹ مواجهةٹ فــيٹ تقفٹ
يؤديٹ الفسادٹ أنٹ واملــعــروفٹ الفساد.ٹ
وتآكلٹ الشركةٹ مــواردٹ استنزافٹ إلــىٹ
انصرافٹ وبالتاليٹ التنافسيةٹ قدرتهاٹ

املستثمرينٹعنها.ٹ
ثــانــيــاً:ٹإجـــــراءاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹ
منٹ الشركةٹ إدارةٹ إلىٹحتسنيٹ تــؤديٹ
إدارةٹ ومجلسٹ مــدراءٹ مساعدةٹ خــاللٹ
الشركةٹعلىٹتطويرٹاستراتيجيةٹسليمةٹ
الدمجٹ قراراتٹ اتخاذٹ للشركةٹوضمانٹ
أوٹاالستحواذٹبناءٹعلىٹأسسٹسليمة,ٹ

وأنٹيقومٹحتديدٹاملكافآتٹعلىٹأساسٹ
علىٹ الشركاتٹ وهذاٹسيساعدٹ األداء.ٹ
جذبٹاالستثماراتٹبشروطٹجيدةٹوعلىٹ

حتسنيٹكفاءةٹأداءٹالشركة.

ــرٹالــشــفــافــيــةٹ ــي ثـــالـــثـــًا:ٹبــتــبــنــيٹمــعــاي
فـــيٹالــتــعــامــلٹمـــعٹاملــســتــثــمــريــنٹومــعٹ
يساعدٹ أنٹ املــمــكــنٹ مـــنٹ املــقــرضــني,ٹ
علىٹ الشركاتٹ حلوكمةٹ اجليدٹ النظامٹ
منعٹحدوثٹاألزماتٹاملصرفيةٹحتىٹفيٹ
التيٹالٹيوجدٹتعاملٹنشطٹعلىٹ الدولٹ
األوراقٹ أســـواقٹ فــيٹ شركاتهاٹ معظمٹ
التاليةٹ القيامٹباخلطوةٹ املالية.ٹكماٹأنٹ
اإلفــــالسٹسيساعدٹ إجـــــراءاتٹ وتــبــنــيٹ
معٹ للتعاملٹ طــرقٹ وجــودٹ ضمانٹ علىٹ
حاالتٹتعرضٹالشركاتٹللفشلٹبطريقةٹ
عادلةٹبالنسبةٹللمساهمنيٹفيهاٹوكذلكٹ
والدائنني.ٹ واملالكنيٹ للعمالٹ بالنسبةٹ
وقــــدٹحــــدثٹذلــــكٹعــلــىٹنـــطـــاقٹواســـعٹ
اخلصخصةٹ جهودٹ مــنٹ الكثيرٹ خــاللٹ
تعرضتٹ التيٹ الصاعدةٹ األســواقٹ فيٹ

لنتائجٹمدمرة.
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أنٹ إلىٹ احلديثةٹ البحوثٹ تشيرٹ رابعًا:ٹ
الشركاتٹ حوكمةٹ تطبقٹ التيٹ الـــدولٹ
مــنٹحملةٹاألســهــمٹ األقــلــيــاتٹ حلــمــايــةٹ
أكــبــرٹمنٹ عـــددٹ أبــــوابٹ أمــامــهــاٹ تفتحٹ
أسواقٹرأسٹاملالٹذاتٹالسيولةٹاألكبر.ٹ
وتبنيٹالدراسةٹاملقارنةٹبنيٹالدولٹالتيٹ
قانونيةٹ أســـسٹ عــلــىٹ قوانينهاٹ تــضــعٹ
تقليديةٹمختلفةٹأنٹالدولٹذاتٹاألنظمةٹ
الضعيفةٹينتهيٹبهاٹاألمرٹإلىٹخضوعٹ
قليلٹ عــددٹ لسيطرةٹ شركاتهاٹ معظمٹ
ملكيةٹ قاعدةٹ أنٹ أيٹ املستثمرين,ٹ منٹ
علىٹ وبالتاليٹ ضيقة.ٹ تكونٹ الشركاتٹ
جــذبٹصغارٹ إلــىٹ تسعىٹ التيٹ الــدولٹ
املستثمرينٹ– سواءٹمنٹالداخلٹأوٹمنٹ

-ٹأنٹتطبقٹحوكمةٹالشركاتٹ اخلارجٹ
الصعبةٹ العملةٹ تتمكنٹمنٹجذبٹ حتىٹ
التيٹيدخرهاٹصغارٹاملستثمرينٹحتتٹ
هــؤالءٹ "الـــبـــالط"ٹ١.ٹ أوٹحتــتٹ الــفــراشٹ
يشكلواٹ أنٹ املمكنٹ مــنٹ املستثمرونٹ
معًاٹمصدرًاٹملبالغٹكبيرةٹكاستثماراتٹ

طويلةٹاملدى.
حوكمةٹ تطبيقٹ أنٹ ذلـــكٹ مــنٹ ــرٹ واألكــث
الــشــركــاتٹيــقــويٹثــقــةٹاجلــمــهــورٹفيٹ
صــحــةٹعــمــلــيــةٹاخلــصــخــصــةٹويــســاعــدٹ
علىٹضمانٹحتقيقٹالدولةٹأفضلٹعائدٹ
علىٹاستثماراتها,ٹوهذاٹبدورهٹسيؤديٹ
والتنميةٹ العملٹ فــرصٹ منٹ املزيدٹ إلــىٹ

االقتصادية.
1 Rafael La Porta, Florencio Lopez De Silanes, Andrei Sheifer, and Robert Vishny, “Legal 
Determinants of External Finance,” The Journal of Finance 52, July 1997, pp. 1131-50.
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احلاجةٹماسةٹإلىٹحوكمةٹ
الشركات

رغـــمٹمـــاٹفـــيٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹمنٹ
إالٹ والـــدول,ٹ للشركاتٹ واضحةٹ فوائدٹ
بهاٹ تتسمٹ التيٹ الشديدةٹ السرعةٹ أنٹ
عاجلة,ٹ إليهاٹ احلــاجــةٹ جعلتٹ الــعــوملــةٹ
وهـــــذاٹيــتــطــلــبٹمـــنٹالـــشـــركـــاتٹومــنٹ
أساسية.ٹ تعديالتٹ إدخــالٹ احلكوماتٹ
طريقةٹ مــنٹ تغيرٹ أنٹ الــشــركــاتٹ فعلىٹ
احلكوماتٹ علىٹ ينبغيٹ بينماٹ عملها,ٹ
تــأســيــسٹوصـــيـــانـــةٹإطـــــارٹمــؤســســيٹ

مناسب.
ستعمٹالفوضىٹماٹلمٹتكنٹهناكٹقواعدٹ
وهــيــاكــلٹمــلــزمــة,ٹوفـــيٹ�ــلٹالــفــوضــىٹ
"رأسماليةٹ تصبحٹالشركاتٹعبارةٹعنٹ
االســتــثــمــاراتٹ تصبحٹ حيثٹ املــالهــي"ٹ
علىٹ فيهاٹ ــراهــنٹ ن مــراهــنــات,ٹ مــجــردٹ
وأنٹ ــوعــودهــمٹ ب ســيــوفــونٹ الــنــاسٹ أنٹ
وأنٹ احلــــق,ٹ إالٹ تــقــولٹ الٹ الـــشـــركـــاتٹ
العاملنيٹفيهاٹسيحصلونٹعلىٹأجورهمٹ

وأنٹالشركاتٹستفيٹبديونها.
باملفهومٹ تعنيٹ الــشــركــاتٹ حوكمةٹ إنٹ
يسمحٹ هيكلٹ وضـــعٹ بكيفيةٹ األوســــعٹ
سلطةٹ �لٹ فيٹ احلريةٹ منٹ كبيرٹ بقدرٹ
األساسيةٹ التغييراتٹ وتشملٹ القانون.ٹ
ـــيـــةٹلــلــشــفــافــيــةٹ تــبــنــىٹاملــعــايــيــرٹالـــدول

املاليةٹ البياناتٹ فيٹ والدقةٹ والوضوحٹ
منٹ واملقرضونٹ الدائنونٹ يتمكنٹ حتىٹ
مقارنةٹاحتماالتٹاالستثمارٹبسهولة.

ممارساتٹ لتحسنيٹ اجلهودٹ بدأتٹ وقدٹ
دوليةٹ معاييرٹ بوضعٹ الشركاتٹ حوكمةٹ
منذٹحواليٹ١٥ٹسنةٹحتىٹاكتسبٹماٹ
الــوقــتٹ قـــوةٹهــائــلــةٹفــيٹ بــهٹمــنٹ يتمتعٹ
احلـــالـــيٹوحـــرصـــتٹمــنــظــمــةٹالــتــجــارةٹ
أكثرٹ منذٹ األعــضــاءٹ والــــدولٹ العامليةٹ
معاييرٹ وضــعٹ علىٹ سنواتٹ عشرٹ منٹ
تساعدٹعلىٹمنوٹالشركاتٹعبرٹاحلدودٹ
بالثقةٹ واملقرضنيٹ املستثمرينٹ بإقناعٹ
فيٹاالستثمارٹفيٹدولهمٹأوٹفيٹاملنطقةٹ
الــتــيٹيــوجــدونٹفــيــهــا.ٹوحتــقــيــقــًاٹلهذاٹ
الغرضٹسعتٹهيئاتٹاحملاسبةٹالدوليةٹ
وجمعياتٹاحملاسبةٹالفطريةٹإلىٹوضعٹ
مجموعةٹدوليةٹمنٹمعاييرٹاحملاسبة.

الدوليٹ البنكٹ قامٹ ذلكٹ إلىٹ وباإلضافةٹ
والتنميةٹ االقتصاديٹ التعاونٹ ومنظمةٹ
ومعظمٹبنوكٹالتنميةٹاإلقليميةٹومختلفٹ
هيئاتٹالتنميةٹالفطريةٹبوضعٹوتوسيعٹ
برامجٹحوكمةٹالشركاتٹعلىٹمدىٹعدةٹ
املنظماتٹ قامتٹ وباملثلٹ مضت.ٹ أعوامٹ
مركزٹ مثلٹ الــشــركــاتٹ بشئونٹ املعنيةٹ
التابعٹ اخلــاصــةٹ الــدولــيــةٹ املــشــروعــاتٹ
لغرفةٹالتجارةٹاألمريكيةٹبوضعٹحوكمةٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة



٩

ـدة
عـــــــ
ــــــا
صــ
لــــــــ
قٹا
ــوا
ـــــــــ
ـــــــــ
ســـــــ
ٹاأل
ـــي
ـــــــــ
تٹف

ــــــا
كـــــ
ــــر
شـــــــ

ـــــــــ
ةٹالــ
مــــــــ

كــــــــ
ــــو
حــــ
سٹ
يــــــــ
ســــــــ

ــــــأ
لٹتــ
ــــــــــ
ــــــي
دلــــ

ــــــح ــــــصــــــال الـــــــحـــــــكـــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــوقـــــــــراطـــــــــيٹال
I
تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

اهتماماتها,ٹ قائمةٹ قمةٹ علىٹ الشركاتٹ
وجمعياتٹ اخلبرةٹ بيوتٹ قامتٹ وكذلكٹ
الشركاتٹفيٹكافةٹأنحاءٹالعالمٹالناميٹ
واالقتصاداتٹاملتحولةٹبتركيزٹمواردهاٹ

علىٹمبادراتٹحوكمةٹالشركات.
وتــلــقــىٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹاهــتــمــامــًاٹ
ففيٹ أيضًا.ٹ املتقدمةٹ الــدولٹ منٹ كبيرًاٹ
الوالياتٹاملتحدةٹاألمريكيةٹهناكٹالكثيرٹ
املراجعنيٹ "استقالل"ٹ حــولٹ القلقٹ منٹ
االنتهاكاتٹ ذلكٹفيٹ املستقلني,ٹوجتلىٹ
التيٹنشرتٹمؤخرًاٹللقواعدٹالتيٹمتنعٹ
االستثمارٹ مــنٹ احلــســابــاتٹ مــراجــعــيٹ
يــتــولــونٹمراجعةٹ الــتــيٹ الــشــركــاتٹ فــيٹ
حساباتها,ٹويعتبرٹإفالسٹشركةٹانرونٹ
Enron منٹأبرزٹهذهٹاحلاالت.ٹوتدركٹ

بصفةٹ املتقدمةٹ الصناعيةٹ املجتمعاتٹ
وتقويةٹ االســتــثــمــاراتٹ جــذبٹ أنٹ عامةٹ
القدرةٹالتنافسيةٹعلىٹالصعيدٹالدوليٹ
وتقويةٹ بإصالحاتٹ القيامٹ يستدعيانٹ
صدرتٹ ذلــكٹ وعلىٹ الشركات.ٹ حوكمةٹ
النقطةٹ بهذهٹ إرشــاداتٹجديدةٹخاصةٹ
منٹمصادرٹمتعددةٹمنهاٹجلنةٹكادبوري
اململكةٹ فيٹ  Cadbury Commission

فيٹ  Vienot فــيــنــوٹ وجلــنــةٹ املـــتـــحـــدة,ٹ
االقتصاديٹ التعاونٹ ومنظمةٹ فرنساٹ
كــيــنــج وجلــــنــــةٹ  ،OECD والـــتـــنـــمـــيـــةٹ
King Committee فيٹجنوبٹإفريقيا.

حوكمةٹالشركاتٹ..ٹالزلناٹفىٹ
بدايةٹالطريق

ــلــكٹاإلرشــــــــاداتٹســاعــدتٹ ت رغــــمٹأنٹ
جذبٹ علىٹ ــتــصــاداتٹ واالق الــشــركــاتٹ
استمرٹ األداء,ٹ وحتــســنيٹ االســتــثــمــارٹ
رأسٹ وهــروبٹ املاليةٹ الفضائحٹ حــدوثٹ
تقريبًا,ٹ العالمٹ مناطقٹ كافةٹ فيٹ املــالٹ
احلاليةٹ اإلرشــاداتٹ اعتبارٹ يجبٹ ولــذاٹ
واحـــدةٹمــنٹاملــكــونــاتٹاملــتــعــددةٹلنظامٹ

سليمٹحلوكمةٹالشركات.
يكونٹإلجــراءاتٹحوكمةٹ لكيٹ وبداية,ٹ ٹ
لـــهٹمـــغـــزاهٹعلىٹ ـــيـــرًاٹ تـــأث ـــشـــركـــاتٹ ال
االقــتــصــاد,ٹالبــدٹمــنٹوجـــودٹمجموعةٹ
للدميقراطيةٹ املؤسساتٹاألساسيةٹ منٹ
نظامٹ فيهاٹ مبــاٹ الــســوقٹ نحوٹ املوجهةٹ
وحمايةٹ العقودٹ تنفيذٹ يضمنٹ قانونيٹ
حـــقـــوقٹاملــلــكــيــة.ٹولـــكـــنٹاملــؤســســاتٹ
نحوٹ املوجهةٹ للدميقراطيةٹ األساسيةٹ
معظمٹ فــيٹ ـــزالٹضعيفةٹ ت مــاٹ الــســوقٹ
الظروفٹ تلكٹ �لٹ وفيٹ النامية.ٹ الــدولٹ
فيٹ الشركاتٹ حوكمةٹ تأسيسٹ يتطلبٹ
ماٹ إلــىٹ والــصــاعــدةٹ الناميةٹ األســـواقٹ
النماذجٹ تصديرٹ مجردٹ منٹ أكثرٹ هوٹ
تعملٹ التيٹ الشركاتٹ حلوكمةٹ اجليدةٹ
ــقــدمــة.ٹ فـــيٹاقـــتـــصـــاداتٹالــــــدولٹاملــت
لقيامٹ خاصٹ اهتمامٹ توجيهٹ منٹ والبــدٹ
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واالقــتــصــاديــةٹ السياسيةٹ املــؤســســاتٹ
االحتياجاتٹ حسبٹ املصممةٹ الالزمةٹ
ــةٹوالــتــيٹتــعــطــيٹقــوةٹ ــدول ــال اخلــاصــةٹب

حلوكمةٹالشركات.
الشركاتٹ حوكمةٹ تأسيسٹ حملةٹ ولكنٹ
املؤسساتٹ هــذهٹ قــيــامٹ عندٹ تنتهيٹ الٹ
الرئيسية,ٹ واالقــتــصــاديــةٹ السياسيةٹ

الــتــصــمــيــمٹ ـــدةٹ جـــي املـــؤســـســـاتٹ ألنٹ
تنفذٹ أنٹ فقطٹ ميكنهاٹ األداءٹ وجــيــدةٹ
اإلرشاداتٹوالقواننيٹاملوجودةٹاملتعلقةٹ
هذهٹ أخفقتٹ وإذاٹ الشركات.ٹ بحوكمةٹ
اإلرشاداتٹأوٹالقواننيٹفيٹمواجهةٹأيٹ
الشركاتٹ حوكمةٹ قضاياٹ مــنٹ قضيةٹ
عنٹ املؤسساتٹ أفضلٹ حتىٹ ستعجزٹ

تقدميٹاحللولٹاملطلوبة.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

الشركاتٹ حوكمةٹ مسألةٹ علىٹ شاملةٹ تكونٹ تكادٹ وبصفةٹ جميعًاٹ ركزناٹ "لقدٹ
فيٹالشركاتٹالعامةٹأوٹاملدرجةٹللتداولٹفيٹسوقٹاألوراقٹاملاليةٹأوٹالتيٹيتمٹ
فيٹ الصفقاتٹ أكثرٹمنٹ أوٹ أنٹ٩٠%ٹ نعلمٹ ونحنٹجميعًاٹ السوق.ٹ فيٹ تداولهاٹ
أوٹ العائلةٹ إلدارةٹ خاضعةٹ إماٹ شركاتٹ طريقٹ عنٹ تتمٹ العالمٹ أنحاءٹ مختلفٹ

مملوكةٹعائليا"

ستيفنيٹديفيز
Global Proxy Watchمحللٹمبجلةٹ

وهـــذاٹهــوٹمــاٹيــحــدثٹحــقــًاٹفــيٹمعظمٹ
فيٹ مبــاٹ اللوائحٹ مــنٹ فكثيرٹ األحـــوال.ٹ
منظمةٹ وصفتهاٹ الــتــيٹ الــقــواعــدٹ ذلـــكٹ
الـــتـــعـــاونٹاالقـــتـــصـــاديٹوالــتــنــمــيــةٹلمٹ
ــلٹ ــجــحٹفــــيٹتــــنــــاولٹبـــعـــضٹاملــســائ ــن ت
إذاٹ والتيٹ الشركات,ٹ بحوكمةٹ املتعلقةٹ
إلــىٹ تــــؤديٹ قـــدٹ ــركــتٹدونٹضـــوابـــطٹ ت
الناميةٹ االقتصاداتٹ فيٹ سيئةٹ نتائجٹ
واملتقدمةٹعلىٹحدٹسواء.ٹفهناكٹنقطةٹ
ضعفٹخطيرةٹفيٹاإلرشاداتٹاحلاليةٹ

علىٹجميعٹ تطبقٹ الٹ القواعدٹ أنٹ وهيٹ
الشركاتٹبالتساوي.ٹهذهٹالقواعدٹمثًالٹ
الٹتطبقٹعلىٹالشركاتٹالتيٹلمٹتسجلٹ
منٹ وكثيرٹ املالية,ٹ األوراقٹ ســوقٹ فــيٹ
هذهٹالشركاتٹعائلية.ٹإالٹأنٹالشركاتٹ
كثيرٹ اقتصاداتٹ علىٹ تسيطرٹ العائليةٹ
بارزةٹ مكانةٹ الناميةٹوحتتلٹ الدولٹ منٹ
معينة.ٹٹ متقدمةٹ دولٹ اقــتــصــاداتٹ فــيٹ
وعالوةٹعلىٹذلكٹالٹيوجدٹاهتمامٹكافٹ
بــالــديــونٹوآلــيــاتٹاخلـــروجٹفــيٹالكثيرٹ
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احلالية.ٹ الشركاتٹ حوكمةٹ ميثاقٹ منٹ
وهـــنـــاكٹحـــاجـــةٹإلــــىٹوضــــعٹوتــطــبــيــقٹ
معاييرٹواضحةٹمتنعٹاإلقراضٹاملرتبطٹ
استخدامهٹ انتشرٹ الــذيٹ سليمٹ الغيرٹ
ــنــامــيــةٹ ــــصــــاداتٹال فــــيٹبـــعـــضٹاالقــــت
عنٹ مــســؤوًالٹ يعتبرٹ ـــذيٹ وال واملتقدمةٹ
األزماتٹاملاليةٹالتيٹحدثتٹمؤخرًاٹفيٹ
شرقيٹأوروباٹوآسيا.ٹوباختصار,ٹلكيٹ
البدٹ مؤثرة,ٹ احلاليةٹ اإلرشــاداتٹ تكونٹ
ملعاجلةٹ لهاٹ مكملةٹ إصدارٹمالحقٹ منٹ
هذاٹالنوعٹمنٹاملسائلٹاملتعلقةٹبحوكمةٹ

الشركات.
املشروعاتٹ مركزٹ قــامٹ السببٹ ولــهــذاٹ
مجموعةٹ بــتــكــويــنٹ اخلـــاصـــةٹ الــدولــيــةٹ
الشركاتٹ حوكمةٹ خــبــراءٹ تضمٹ عملٹ
األسواقٹ فيٹ املؤسسيٹ اإلطــارٹ لتقييمٹ
الــصــاعــدةٹوكـــذلـــكٹتــقــيــيــمٹإرشـــــاداتٹ
والتنميةٹ االقتصاديٹ التعاونٹ منظمةٹ
بقصدٹحتديدٹاآللياتٹالضروريةٹلتنفيذٹ
حــوكــمــةٹالــشــركــاتٹبــشــكــلٹفــعــالٹفيٹ

جميعٹأنحاءٹالعالم.
الكتابٹ هذاٹ منٹ األولــىٹ النسخةٹ تقدمٹ
املناقشاتٹوالنتائجٹالتيٹتوصلتٹإليهاٹ
مجموعةٹالعملٹواخلبرةٹالتيٹاكتسبهاٹ
مركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹاخلاصةٹعلىٹ
وتطويرٹ نشرٹ فيٹ سنواتٹ عشرٹ مــدىٹ

يبدأٹ كله.ٹ العالمٹ الشركاتٹفيٹ حوكمةٹ
الكتابٹبنظرةٹعامةٹعلىٹمسائلٹحوكمةٹ
منظمةٹ إلرشــاداتٹ وملخصٹ الشركاتٹ
وتليٹ والتنمية.ٹ االقــتــصــاديٹ التعاونٹ
املؤسساتٹ حــولٹ شاملةٹ مناقشةٹ ذلــكٹ
نحوٹ املوجهةٹ الدميقراطيةٹ األساسيةٹ
موجودةٹ تكونٹ أنٹ يجبٹ التيٹ السوقٹ
الشركاتٹ حوكمةٹ ميثاقٹ يــكــونٹ لكيٹ
فــعــالــةٹفــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة,ٹمعٹ
تسليطٹالضوءٹعلىٹالعديدٹمنٹاملسائلٹ
الــهــامــةٹاملــتــعــلــقــةٹبــحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹ
النظريةٹ فــيٹ معاجلتهاٹ تتمٹ لــمٹ والــتــىٹ
كونهاٹ رغــمٹ املــوضــوعٹ لهذاٹ التقليديةٹ
واقــتــصــاد.ٹ شــركــةٹ بكلٹ الصلةٹ وثيقةٹ
التحدياتٹ الكتابٹإلىٹبعضٹ ثمٹيشيرٹ
حوكمةٹ تأسيسٹ تواجهٹ التيٹ الرئيسيةٹ
الشركاتٹفىٹاألسواقٹالصاعدة.ٹوتلىٹ
ذلكٹمجموعةٹمنٹدراساتٹاحلالةٹالتيٹ
املفيدةٹ االستراتيجياتٹ منٹ عددٹ تقدمٹ
لتأسيسٹحوكمةٹالشركاتٹفيٹمختلفٹ
منٹ بقائمةٹ الكتابٹ ويختتمٹ األوضــاع.ٹ
ــرجــوعٹإليهاٹ الــتــيٹميــكــنٹال املــصــادرٹ
املعلوماتٹ مــنٹ املــزيــدٹ علىٹ للحصولٹ

حولٹهذاٹاملوضوع.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة
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أســـبـــابٹاحلـــاجـــةٹإلــــىٹحــوكــمــةٹ
الشركات

تنبعٹاحلاجةٹاألصليةٹحلوكمةٹالشركاتٹ
فيٹ واإلدارةٹ امللكيةٹ بــنيٹ الفصلٹ مــنٹ
العامة.ٹويسعىٹ امللكيةٹ ذاتٹ الشركاتٹ
اســتــثــمــارٹرؤوسٹ إلـــىٹ املــســتــثــمــرونٹ
للربحٹ أمــوالــهــمٹفــيٹمــؤســســاتٹمـــدرةٹ
لكيٹيتمتعواٹبأرباحهمٹفيماٹبعد,ٹولكنٹ
كثيراٹمنٹاملستثمرينٹالٹيجدونٹالوقتٹ
لتشغيلٹ الــالزمــةٹ اخلبرةٹ ميتلكونٹ والٹ
علىٹ منهاٹ احلــصــولٹ وضــمــانٹ شــركــةٹ
يو�فٹ ذلــكٹ ونتيجةٹ االستثمار.ٹ عائدٹ
اخلبرةٹ ذوىٹ منٹ مو�فنيٹ املستثمرونٹ
الشركةٹ أعــمــالٹ لتسييرٹ اإلدارةٹ فــيٹ
زيادةٹ االعتبارٹ فيٹ األخــذٹ معٹ اليوميةٹ
املــدىٹ علىٹ أدائــهــاٹ وحتسنيٹ ربحيتهاٹ

الطويل.
املــوضــوعٹ هــذاٹ فــيٹ الرئيسيٹ الــعــائــقٹ
ليسواٹ اإلداريـــنيٹ أوٹ و/ٹ املديرينٹ أنٹ
ـــشـــركـــةٹفــــيٹالــغــالــبٹ هــــمٹمـــالـــكـــيٹال
ضياعٹ وطـــأةٹ يتحملواٹ ــنٹ ل وبــالــتــالــيٹ
ـــــاحٹفىٹ ــمــاراتٹوفـــقـــدانٹاألرب ــث االســت

حالةٹفشلٹالشركةٹ٢.ٹويترتبٹعلىٹذلكٹ
احتمالٹقيامٹاملديرينٹو/ٹأوٹاإلدارينيٹ
استثماراتٹ قيمةٹ منٹ تخفضٹ بأعمالٹ
اهتماماٹ أقلٹ يكونونٹ فقدٹ املساهمني,ٹ
مماٹينبغيٹفىٹمراقبةٹعملياتٹالشركةٹ
الداخلية,ٹوقدٹيغامرونٹأكثرٹمنٹالالزمٹ
عندماٹتتعرضٹمراكزهمٹللخطر,ٹوقدٹالٹ
مييلونٹإلىٹاملغامرةٹإذاٹكانتٹمراكزهمٹ
اندماجٹ دونٹ يحولونٹ وقــدٹ مضمونة.ٹ
بالفائدةٹعلىٹ أنهٹسيعودٹ رغمٹ الشركةٹ
املدىٹالطويل,ٹوقدٹيحصرونٹنشاطهمٹ
املنهارةٹ الصناعاتٹ فىٹ باالستثماراتٹ
ـــاٹلــكــنــهــاٹغيرٹ ـــه ــىٹيــجــيــدونٹإدارت ــت ال
مــربــحــة.ٹوكــذلــكٹقــدٹيــســرقٹاملــديــرونٹ
أمــوالٹ فــيٹ بالتالعبٹ الــشــركــةٹ أمـــوالٹ
ــدوقٹمــعــاشــاتٹالــتــقــاعــدٹأوٹدفــعٹ صــن
ـــــــالزمٹلــبــعــضٹ ـــىٹمــــنٹال أســــعــــارٹأعـــل
الشركةٹ إلـــىٹ تنتميٹ الــتــيٹ الــكــيــانــاتٹ
بــأعــمــالٹجتــاريــةٹحلسابهمٹ الــقــيــامٹ أوٹ
التصرفاتٹ وهــذاٹ ٣.ٹ داخــلــي)ٹ (اجتـــارٹ
تؤثرٹبالسلبٹعلىٹاألداءٹاملاليٹللشركةٹ
تــطــبــيــقٹحوكمةٹ ـــىٹ إل احلـــاجـــةٹ وتـــبـــرزٹ

الشركات.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

2 This separation of ownership and control is often referred to as the “principle-agent problem.” 
The principals are the investors also supply the capital, while the managers are the agents of the 
investors who run the company. 

3 These examples are draw from  Jean Tirole, “Corporate Governance,” Econometrica, Vol. 69, 
No. 1, January
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إلــىٹحوكمةٹ ذلـــك,ٹمتتدٹاحلــاجــةٹ ومــعٹ
إلىٹ الصاعدةٹ األســواقٹ فىٹ الشركاتٹ
الناجمةٹ ماٹهوٹأبعدٹمنٹحلٹاملشاكلٹ
واإلدارة,ٹ املــلــكــيــةٹ بـــنيٹ الــفــصــلٹ مـــنٹ
بصفةٹ تتعرضٹ الــصــاعــدةٹ فــاألســواقٹ
مــســتــمــرةٹملــســائــلٹمــثــلٹنــقــصٹحقوقٹ
ــكــيــة,ٹاإلســــــاءةٹإلــــىٹاألقــلــيــةٹمنٹ املــل
بالتعاقدات,ٹ واإلخــاللٹ األسهم,ٹ حملةٹ
وانخفاضٹاألصول,ٹوالتعاملٹالذاتي.ٹ

التصرفاتٹ ذلــكٹأنٹهــذهٹ واألســوأٹمنٹ
منٹ الــكــثــيــرٹ ألنٹ عــقــابٹ دونٹ متــضــىٹ
األسواقٹالصاعدةٹتفتقرٹإلىٹاملؤسساتٹ
السياسيةٹواالقتصاديةٹالالزمةٹلتحقيقٹ
الــدميــقــراطــيــةٹوو�ــائــفٹالــســوق.ٹولنٹ
يكونٹحلوكمةٹالشركاتٹتأثيرٹيذكرٹفيٹ
غيابٹهذهٹاملؤسسات,ٹوعلىٹذلكٹفإنٹ
تأسيسٹحوكمةٹالشركاتٹفىٹاألسواقٹ
الصاعدةٹيستوجبٹتأسيسٹمؤسساتٹ
دميقراطيةٹموجهةٹنحوٹالسوقٹووضعٹ
منٹ الشركاتٹ إلدارةٹ إرشاداتٹسليمةٹ

الداخل.

قطاعٹ فيٹ امللكيةٹ هياكلٹ أهميةٹ
الشركات

ــظــامٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹكلهٹ ــــدورٹن ي
ــادئٹأســاســيــةٹوهــى:ٹ ــعــةٹمــب حـــولٹأرب
النزاهةٹوالقابليةٹللمساءلةٹ(احملاسبية)ٹ
واملـــســـؤولـــيـــةٹوالـــشـــفـــافـــيـــة.ٹوتــتــوقــفٹ
بهذهٹ التمسكٹ تواجهٹ التىٹ التحدياتٹ
قطاعٹ فىٹ امللكيةٹ هيكلٹ علىٹ املبادئٹ
الشركات.ٹوهناكٹنوعانٹرئيسيانٹمنٹ
هياكلٹملكيةٹالشركات:ٹامللكيةٹاملركزةٹ

وامللكيةٹاملشتتة.
تكونٹ املـــركـــزة:ٹ امللكيةٹ هــيــاكــلٹ فــيٹ
املـــركـــزةٹ الـــســـيـــطـــرةٹ و/أوٹ املــلــكــيــةٹ
فـــىٹعـــددٹصــغــيــرٹمـــنٹاألفـــــرادٹو/أوٹ
ـــعـــائـــالت,ٹواملـــديـــريـــنٹوالــتــنــفــيــذيــنيٹ ال
وغيرهاٹ والبنوكٹ القابضةٹ والشركاتٹ
أنٹ وحيثٹ املالية.ٹ غيرٹ املؤسساتٹ منٹ
املجموعاتٹ أوٹ األفــرادٹ منٹ الفئةٹ هــذهٹ
أوٹ الشركةٹ تديرٹ الغالبٹ فىٹ التيٹ هىٹ
تسيطرٹعليهاٹأوٹتؤثرٹفيهاٹبقوة,ٹفإنناٹ
"الداخليونٹٹ اســمٹ جميعاٹ عليهاٹ نطلقٹ
insiders "ٹوبالتالىٹيشارٹإلىٹهياكلٹ

امللكيةٹاملركزةٹعلىٹأنهاٹأنظمةٹسيطرةٹ
امللكيةٹ هــيــاكــلٹ وتـــوجـــدٹ الــداخــلــيــني.ٹ
تلكٹ وخاصةٹ الــدولٹ معظمٹ فىٹ املركزةٹ

التيٹيحكمهاٹالقانونٹاملدني.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة
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علىٹ سيطرتهمٹ الــداخــلــيــونٹ ميــــارسٹ
السيناريوٹ ولكنٹ طرقٹ بعدةٹ الشركاتٹ
األكـــثـــرٹشــيــوعــاٹهـــوٹأنـــهـــمٹميــتــلــكــونٹ
حقوقٹ ومعظمٹ الشركةٹ أسهمٹ معظمٹ
الــتــصــويــتٹ(وفــــىٹكــثــيــرٹمــنٹاحلـــاالتٹ
ومعظمٹ األسهمٹ معظمٹ أصحابٹ يقومٹ
منٹ الشركةٹ بـــإدارةٹ التصويتٹ حقوقٹ
الــتــمــثــيــلٹاملــبــاشــرٹفــىٹمجلسٹ خـــاللٹ
ميتلكٹ األحيانٹ بعضٹ وفــىٹ إدارتــهــا).ٹ
أنهمٹ إالٹ األســهــمٹ بــعــضٹ الــداخــلــيــونٹ
التصويت,ٹ حــقــوقٹ بأغلبيةٹ يتمتعونٹ
ويــــحــــدثٹذلـــــكٹعـــنـــدٹوجــــــودٹدرجـــــاتٹ
ــكــونٹلبعضٹ مــتــعــددةٹمــنٹاألســهــمٹوت
فىٹ غيرهاٹ مــنٹ أكــثــرٹ حقوقاٹ األســهــمٹ
توجدٹ احلــاالتٹ بعضٹ (وفــىٹ التصويتٹ
التصويتٹ حقٹ لهاٹ ليسٹ معينةٹ أسهمٹ
أيضاٹ ذلكٹ علىٹاإلطالق).ٹكماٹيحدثٹ
بــالــوكــالــة كــانــتٹهــنــاكٹ"أصـــــواتٹ إذاٹ
بالوصايةٹ و"أصـــواتٹ proxy votes"ٹ

voting trusts".ٹوإذاٹكانٹهناكٹقليل

ذاتٹحقوقٹ أســهــمٹ لــهــمٹ املــالــكــنيٹ مــنٹ
تــصــويــتٹكــبــيــرةٹســيــكــونٹمبــقــدورهــمٹ
السيطرةٹعلىٹالشركةٹبقوةٹحتىٹولوٹلمٹ
يكونواٹقدٹقدمواٹغالبيةٹرأسمالهمٹ٤.

أماٹامللكيةٹاملشتتة,ٹوهىٹالنوعٹالثانيٹ
مـــنٹهــيــاكــلٹاملــلــكــيــةٹفــيــوضــحــهــاٹهــذاٹ
املالكني,ٹ مــنٹ كبيرٹ عــددٹ الــســيــنــاريــو:ٹ
كـــلٹمــنــهــمٹميــتــلــكٹعــــدداٹصــغــيــراٹمنٹ
صغارٹ لــدىٹ يوجدٹ والٹ شــركــة.ٹ أسهمٹ
مراقبةٹ علىٹ يحفزهمٹ مــاٹ املساهمنيٹ
قـــرب,ٹومييلونٹ عــنٹ الــشــركــةٹ أنــشــطــةٹ
إلـــىٹعـــدمٹاالشـــتـــراكٹفــيٹقــــراراتٹأوٹ
نطلقٹ ثـــمٹ ومــــنٹ اإلدارة,ٹ ــاســاتٹ ســي
كماٹ outsiders"ٹ "اخلارجيونٹ عليهمٹ
املشتتةٹ املــلــكــيــةٹ هــيــاكــلٹ إلـــىٹ يــشــارٹ
ومتيلٹ اخلارجيني"ٹ "أنظمةٹ أنهاٹ علىٹ
الدولٹ فيٹ االنتشارٹ إلىٹ الهياكلٹ هذهٹ
اململكةٹ مثلٹ العامٹ القانونٹ تطبقٹ التيٹ
املتحدةٹوالوالياتٹاملتحدةٹاألمريكية.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

4 Pyramid ownership structures, for example, enable insiders at the top to extend their control 
over corporations and vast corporate assets with very little direct  equity ownership in corporations 
lower down the pyramid. 
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حتدياتٹنظمٹحوكمةٹالشركات
ـــظـــامٹالـــداخـــلـــيـــنيٹونـــظـــامٹ كــــلٹمــــنٹن
اخلـــارجـــيـــنيٹلـــهٹمــــزايــــاهٹولــــهٹعــيــوبــهٹ
بحوكمةٹ املتعلقةٹ ٹ لهٹحتدياتهٹ وبالتاليٹ
بإيجازٹ ذلكٹ نتناولٹ الشركات,ٹوسوفٹ

ابتداءٹبنظامٹالداخلينيٹ:

أنظمةٹالداخليني
 Insider Systemsٹ
لسيطرةٹ اخلــاضــعــةٹ الــشــركــاتٹ تتمتعٹ
الداخلينيٹمبزاياٹمعينة,ٹألنٹالداخلينيٹ
لديهمٹالقوةٹواحلافزٹعلىٹمراقبةٹاإلدارةٹ
احــتــمــاالتٹ تقليلٹ وبــالــتــالــيٹ كــثــبٹ عــنٹ
وعالوةٹ واخلــداع.ٹ اإلدارةٹ حدوثٹسوءٹ
علىٹذلكٹفإنٹالداخلينيٹالذينٹميتلكونٹ

قـــســـطـــاٹمــــنٹاألســــهــــمٹومـــــنٹحــقــوقٹ
الــســيــطــرةٹميــيــلــونٹإلـــىٹاإلبـــقـــاءٹعلىٹ
لذلكٹ ونتيجةٹ طويلة,ٹ ملدةٹ استثماراتهمٹ
مييلونٹإلىٹتأييدٹالقراراتٹالتيٹتطورٹ
دونٹ الطويلٹ املــدىٹ علىٹ الشركةٹ أداءٹ
املكاسبٹ لتنظيمٹ املصممةٹ ــقــراراتٹ ال

علىٹاملدىٹالقصير.
يعرضونٹ قدٹ الداخلينيٹ فإنٹ ذلكٹ ومعٹ
الشركةٹحلاالتٹمنٹالفشلٹفيماٹيتعلقٹ
املالكنيٹ أنٹ منهاٹ الشركات,ٹ بحوكمةٹ
و/أوٹ املــــالٹ رأسٹ عــلــىٹ املــســيــطــريــنٹ
األصــــواتٹقــدٹيــهــددونٹأوٹيــتــواطــأونٹ
 take over لــلــحــصــولٹ اإلدارةٹ مـــعٹ
عــلــىٹأصـــــولٹالــشــركــةٹعــلــىٹحــســابٹ
متتعٹ عدمٹ ويعتبرٹ املساهمني,ٹ صغارٹ
القانونيةٹ بحقوقهمٹ األقليةٹ مساهمنيٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

وممارساتٹ ملفاهيمٹ العامٹ والقانونٹ املدنيٹ القانونٹ منٹ كلٹ فيٹ متسعٹ "هناكٹ
ديالورٹ ميثاقٹ تطبيقٹ اخلطأٹ منٹ أنهٹ وأعتقدٹ اجليدة,ٹ الشركاتٹ حوكمةٹ
إلىٹ يؤدىٹ لنٹ ذلكٹ ألنٹ الشرقية,ٹ أوروباٹ دولٹ إحدىٹ فيٹ  Delaware Code

املمارساتٹاجليدة. وإذاٹكانٹالنظامٹالسائدٹهوٹالقانونٹاملدنيٹوكانٹهذاٹهوٹ
ماٹيرتاحٹالناسٹإليه,ٹفالبدٹأنٹيكونٹقادراٹعلىٹالتكيفٹإذاٹأرادتٹاملؤسساتٹ
والقائمونٹعليهاٹتطبيقٹاملمارساتٹاجليدةٹلإلدارة. والٹيوجدٹفىٹالقانونٹاملدنيٹ
مثالٹماٹيقولٹبوجوبٹإرسالٹإشعارٹقبلٹموعدٹاالجتماعٹبثالثنيٹيوماٹبدالٹمنٹ

خمسةٹأيام".
تشارلزٹسكوارتزٹ-ٹخبيرٹحوكمةٹالشركاتٹ

(USAID)بوكالةٹاملعونةٹاألمريكيةٹ
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يكونٹ عندماٹ وباملثلٹ كبيرة.ٹ مخاطرةٹ
املــالــكــنيٹو/أوٹ كـــبـــارٹ مـــنٹ املــــديــــرونٹ
األصـــوات,ٹ مــنٹ كبيراٹ عــدداٹ ميتلكونٹ
قدٹيستخدمونٹهذهٹالقوةٹللتأثيرٹعلىٹ
قراراتٹمجلسٹإدارةٹالشركةٹفتجعلهمٹ
علىٹ الشخصيةٹ مصاحلهمٹ يحققونٹ
كثيرةٹ أمثلةٹ وهناكٹ الشركة.ٹ حسابٹ
علىٹذلكٹمنهاٹأنٹيتمكنٹاملديرونٹمنٹ
إقناعٹمجلسٹاإلدارةٹبإعطائهمٹرواتبٹ
ومزاياٹمرتفعةٹللغاية,ٹأوٹأنٹيوافقٹعلىٹ
شراءٹمدخالتٹبأسعارٹمبالغٹفيهاٹمنٹ
املديرٹعدداٹكبيراٹ شركةٹأخرىٹميتلكٹ

منٹأسهمهاٹ٥.
لدىٹكبارٹحملةٹاألسهمٹومنٹميتلكونٹ
الوسائلٹ منٹ الكثيرٹ الكثيرةٹ األصواتٹ
الكفيلةٹبتدميرٹالشركاتٹومنهاٹتشجيعٹ
املجلسٹعلىٹاملوافقةٹعلىٹشراءٹشركةٹ
حصةٹ لتوسيعٹ إالٹ لشىءٹ الٹ منافسةٹ
صوتٹ وإســكــاتٹ السوقٹ فىٹ شركتهمٹ
املجلسٹ إقناعٹ أيضاٹ ومنهاٹ املنافسة.ٹ
ــىٹ إل االنـــضـــمـــامٹ أوٹ ـــدمـــجٹ ال بـــرفـــضٹ
شركاتٹأخرىٹخشيةٹفقدانٹالسيطرةٹ
ولوٹكانٹاالنضمامٹ الشركةٹحتىٹ علىٹ
الــشــركــة.ٹ أداءٹ إلـــىٹحتــســنيٹ ســيــؤدىٹ

ويــتــفــاقــمٹهـــذاٹاخلــطــرٹعــنــدمــاٹتــكــونٹ
شركاتٹ أوٹ ألســرٹ اململوكةٹ الشركاتٹ
غيرٹ الــداخــلــيــونٹ عليهاٹ يسيطرٹ الــتــىٹ
مــعــرضــةٹلــضــغــوطٹالــســوقٹألنــهــاٹغيرٹ
املــالــيــةٹ األوراقٹ ســــوقٹ فـــىٹ مــســجــلــةٹ
منٹ كبيراٹ عدداٹ البنوكٹ متتلكٹ وعندماٹ
أسهمٹالشركةٹأوٹمنٹاألصواتٹوتقدمٹ
بنيٹ ينشأٹ قدٹ الشركة,ٹ لهذهٹ القروضٹ
الــبــنــوكٹتــضــاربٹفــىٹاملــصــالــحٹوهــذاٹ
بالبنكٹ الــضــررٹ يلحقٹ قــدٹ الــتــضــاربٹ
وبالشركة.ٹوالبنوكٹفىٹهذاٹالسيناريوٹ
الشركةٹ وجــودٹ باستمرارٹ كثيراٹ تهتمٹ
وبالتاليٹقدٹتستمرٹفيٹإقراضهاٹحتىٹ
الوفاءٹ قادرةٹعلىٹ الشركةٹ لمٹتكنٹ ولوٹ
بديونها.ٹومنٹاملمكنٹحدوثٹذلكٹأيضاٹ
معٹ عالقاتهمٹ الداخليونٹ استخدمٹ إذاٹ
املــو�ــفــنيٹالــعــمــومــيــنيٹلــلــحــصــولٹعلىٹ
قـــــروضٹممـــولـــةٹمـــنٹصــنــاديــقٹعــامــة
أوٹ  publicly owned bailouts

متلصواٹمنٹإجراءاتٹاإلفالس.
ــيــنيٹالــذيــنٹ ــداخــل ــاخــتــصــارٹفــــإنٹال وب
مـــراعـــاةٹ دونٹ قـــوتـــهـــمٹ ــخــدمــونٹ ــســت ي
الشركةٹ مـــواردٹ يــهــدرونٹ للمسؤولية,ٹ
ويضعفونٹقدرتهاٹاإلنتاجيةٹويشجعونٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

5 The latter is known as self-dealing. See Charles P. Oman, “Corporate Governance and National 
Development,” OECD Developent Centre, Technical Ppaers, No. 180, September 2001, p.34. 
Available online at: http://www.oecd.org/dev/publication/tp1a.htm
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I

املستثمرٹعلىٹالترددٹويحرمونٹالشركةٹ
منٹالسيولةٹاملوجودةٹفىٹأسواقٹرأسٹ
الضحلةٹ املــالٹ أســواقٹ أنٹ كماٹ املــال.ٹ

تــؤدىٹبــدورهــاٹإلــىٹحــرمــانٹالشركاتٹ
مــنٹاألمـــــوالٹومــنــعٹاملــســتــثــمــريــنٹمنٹ

تنويعٹاملخاطر.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

القوةٹ هياكلٹ انتشارٹ معٹ (بالسلب)ٹ "تتعا�مٹ الشركاتٹ حوكمةٹ أهميةٹ إنٹ
علىٹ كثيراٹ الداخلينيٹ تساعدٹ احتكاريةٹ أقليةٹ عليهاٹ تسيطرٹ التيٹ احملليةٹ
التعاملٹمعٹالذاتٹسواءٹفيٹالقطاعٹالعامٹأوٹالقطاعٹاخلاصٹكماٹتساعدٹ
تكونٹ الذيٹ  rent-seeking behavior التأجيريٹ السلوكٹ �هورٹ علىٹ
إهدارٹ إلىٹ يؤدىٹ السلوكٹ هذاٹ الدول.  بالسالبٹفيٹهذهٹ نتيجتهٹاإلجماليةٹ
أوٹ إلىٹاستمرارٹ للسيطرةٹكماٹيؤدىٹ الكثيرٹمنٹمواردٹالشركةٹاخلاضعةٹ
عائقٹ تكوينٹ إلىٹ وبالتاليٹ املستوىٹاحمللىٹ علىٹ املساواةٹ تفاقمٹحدةٹعدمٹ
خطيرٹيحولٹدونٹحدوثٹتنميةٹطويلةٹاملدىٹفيٹاالقتصاداتٹالناميةٹذاتٹ

الدخولٹاملنخفضةٹواملتوسطةٹعلىٹحدٹسواء.

تشارلزٹبي.أومان
مركزٹالتنميةٹالتابعٹملنظمةٹالتعاونٹ

االقتصاديٹوالتنمية

الفقرةٹالسابقةٹمقتبسةٹمنٹورقةٹلهٹحتتٹعنوانٹ"حوكمةٹالشركاتٹوالتنميةٹالوطنية"ٹ
عنٹدراسةٹأجراهاٹخبراءٹمركزٹالتنميةٹالتابعٹللمنظمةٹبعدٹورشةٹعملٹسنةٹ٢٠٠٠ٹ
وحوارٹسياساتٹالقطاعٹغيرٹاملنظمٹسنةٹ٢٠٠١ٹبدعمٹمنٹمركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹ

اخلاصة.
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دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

I

أنظمةٹاخلارجيني
Outsider Systems

فــىٹمــقــابــلٹأنــظــمــةٹالــداخــلــيــنيٹهناكٹ
علىٹ تعتمدٹ الــتــىٹ اخلــارجــيــنيٹ أنظمةٹ
فىٹ مستقلنيٹ إدارةٹ مجلسٹ أعــضــاءٹ
مراقبةٹومراجعةٹسلوكٹاإلدارة.ٹومييلٹ
األعضاءٹاملستقلونٹإلىٹاإلفصاحٹعنٹ
منصفة,ٹ وبطريقةٹ صراحةٹ املعلوماتٹ
وتقييمٹأداءٹاإلدارةٹمبوضوعيةٹوحمايةٹ
ونتيجةٹ قـــوة.ٹ بكلٹ املساهمنيٹ حــقــوقٹ
أكثرٹ اخلــارجــيــنيٹ أنظمةٹ تعتبرٹ لــذلــكٹ
قــابــلــيــةٹلــلــمــســاءلــةٹواحملــاســبــيــةٹوأقــلٹ
عرضةٹللفساد,ٹكماٹمتيلٹإلىٹتشجيعٹ

أسواقٹرأسٹاملالٹذاتٹالسيولة.ٹ
نقاطٹضعفٹ هناكٹ املزايا,ٹ هذهٹ ورغمٹ
معينةٹفيٹهياكلٹامللكيةٹاملشتتة,ٹحيثٹ
الربحٹ تعظيمٹ إلىٹ الشركةٹ مالكوٹ مييلٹ
يوافقونٹ ثمٹ ومنٹ القصير,ٹ املدىٹ علىٹ
حتققٹ واستراتيجياتٹ سياساتٹ علىٹ
أرباحٹقصيرةٹاملدىٹالٹتؤدىٹبالضرورةٹ
إلىٹحتقيقٹأرباحاٹللشركةٹعلىٹاملدىٹ
الــطــويــل.ٹوهـــذاٹقــدٹيـــؤدىٹفــيٹبعضٹ
إلــىٹصــراعــاتٹبــنيٹاملديرينٹ األحــيــانٹ
واملالكنيٹوإلىٹحدوثٹتغييراتٹمتكررةٹ
فيٹامللكيةٹألنٹاملساهمنيٹقدٹينسحبونٹ
منٹالشركةٹأمالٹفيٹجنىٹأرباحٹأكثرٹ

منٹأماكنٹأخرى,ٹوكلتاٹاحلالتنيٹتؤثرٹ
علىٹحالةٹاالستقرارٹفيٹالشركة.ٹ

وفــضــالٹعـــنٹذلـــكٹلــيــسٹلـــدىٹصــغــارٹ
يدفعهمٹ كبيراٹ مالياٹ حافزاٹ املساهمنيٹ
إلىٹوضعٹقراراتٹمجلسٹاإلدارةٹحتتٹ
املديرينٹ ووضـــعٹ الــشــديــدةٹ مراقبتهمٹ
يؤدىٹ بــدورهٹ وهــذاٹ احملاسبة,ٹ موضعٹ
للقراراتٹ املؤيدينٹ املديرينٹ بقاءٹ إلــىٹ
الــســيــئــةٹرغـــمٹأنـــهٹمــصــلــحــةٹالــشــركــةٹ

تستدعىٹخروجهمٹمنها.

ماٹالعمل?
منٹالواضحٹأنٹلكلٹمنٹالنظامنيٹنظامٹ
مخاطرٹ اخلارجينيٹ ونظامٹ الداخلينيٹ
استخدامٹ فــيٹ اإلخــفــاقٹ وأنٹ كــامــنــة,ٹ
املخاطرٹ هذهٹ لتقليلٹ املناسبةٹ اآللياتٹ
سوفٹيضرٹمبصلحةٹاالقتصادٹالعام.ٹ
وتصممٹأنظمةٹحوكمةٹالشركاتٹلتقليلٹ
هذهٹاملخاطرٹوتعزيزٹالتنميةٹالسياسيةٹ
اجليدٹ النظامٹ ويعتمدٹ واالقــتــصــاديــة.ٹ
ـــشـــركـــاتٹعــلــىٹمــجــمــوعــةٹ حلــوكــمــةٹال
ــيــةٹ مــتــكــامــلــةٹمـــنٹالـــضـــوابـــطٹالــداخــل
هيٹ الداخليةٹ الــضــوابــطٹ واخلــارجــيــة.ٹ
الشركةٹ داخــلٹ تتخذٹ التيٹ الترتيباتٹ
ـــىٹ ــــىٹأدن بــقــصــدٹتــقــلــيــلٹاملـــخـــاطـــرٹإل
املــديــريــنٹ بــنيٹ الــعــالقــاتٹ بتحديدٹ حــدٹ
اإلدارةٹ مجلسٹ وأعــضــاءٹ واملساهمنيٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة
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لهذهٹ يكونٹ ولكيٹ املصلحة.ٹ وأصحابٹ
اإلجـــــــراءاتٹتــأثــيــرٹمــلــحــوظٹالبــــدٹأنٹ
تدعمهاٹمجموعةٹمنٹاملؤسساتٹخارجٹ
الشركةٹمصمماٹحسبٹ�روفٹكلٹدولةٹ

(وهىٹالضوابطٹاخلارجية).

التأكيد,ٹ عنٹ غنيةٹ السابقةٹ النقطةٹ إنٹ
ألنٹكــثــيــراٹمــنٹاجلــهــودٹاملــبــذولــةٹملنعٹ
أداءٹ لتحسنيٹ أوٹ ماليةٹ أزمــاتٹ حــدوثٹ
الشركاتٹ حوكمةٹ بتأسيسٹ الــشــركــةٹ
محكومٹعليهاٹبالفشلٹمنٹالبدايةٹألنهاٹ
تتبنىٹالضوابطٹالداخليةٹدونٹالضوابطٹ
اخلارجيةٹو/أوٹألنهاٹتخفقٹفىٹتكييفٹ
هذهٹالضماناتٹمعٹالواقعٹالفعليٹعلىٹ
املستوىٹاحمللى.ٹوفىٹكثيرٹمنٹاألحيانٹ
يرىٹصناعٹالسياساتٹواملتخصصونٹ
أنٹ املتقدمةٹ االقتصاديةٹ األســواقٹ فيٹ
وجـــودٹهـــذهٹالــضــوابــطٹاخلــارجــيــةٹأوٹ
املؤسساتٹوقيامهاٹلدورهاٹبكفاءةٹشئٹ
يتجاهلونٹ الٹ وبالتاليٹ املسلمات,ٹ منٹ

أهميتها.ٹ

ويتضحٹذلكٹمنٹالفقرةٹالتاليةٹاملقتبسةٹ
منٹمسحٹأكادمييٹحديث:

"تتعاملٹحوكمةٹالشركاتٹمعٹالطرقٹ
الشركاتٹ ممــولــوٹ بهاٹ يطمئنٹ الــتــيٹ
أنــفــســهــمٹبـــاحلـــصـــولٹعـــلـــىٹعــائــدٹ
سيتمكنٹ كيفٹ استثماراتهم.ٹ مــنٹ
يــردونٹ املديرينٹ جعلٹ منٹ املمولونٹ
إليهمٹبعضٹاألرباح?ٹوكيفٹيتأكدونٹ
الذيٹ املــالٹ يسرقواٹ لنٹ املديرينٹ أنٹ
ــشــركــةٹوأنـــهـــمٹلنٹ يــقــدمــونــهٹإلـــىٹال
فاشلة?ٹ مــشــاريــعٹ فــيٹ يستثمرونهٹ
عملٹ مبراقبةٹ املمولونٹ يقومٹ وكيفٹ

املديرين?"ٹ٦ٹ
املــنــطــلــق,ٹمتــيــلٹحوكمةٹ هـــذاٹ ومـــنٹ
منوذجٹ علىٹ التركيزٹ إلــىٹ الشركاتٹ

بسيطٹ:
ــــتـــــــخـــــــبٹاملــــــــســــــــاهــــــــمــــــــونٹ ١.ٹيـــــــنـــ

املديرينٹالذينٹسيمثلونهم.
٢.ٹيــــــــصــــــــوتٹاملــــــــــــديــــــــــــرونٹعـــلـــىٹ
ويتبنونٹقرارٹ الرئيسيةٹ املوضوعاتٹ

األغلبية.
ـــقـــةٹ ـــطـــري ــــــــــقــــــــــراراتٹب ٣.ٹتــــتــــخــــذٹال
شــفــافــةٹلــكــىٹيــتــمــكــنٹاملــســاهــمــونٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

6  Andrei Shleifer and Robert Vishny, “A Survey of Corporate Governance,” The Journal of 
Finance, Vol. LII, No. 2, June 1997, p.737.



٢٠

سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

I

موضعٹ املديرينٹ وضعٹ منٹ وغيرهمٹ
املساءلةٹ(احملاسبية).ٹٹ

ـــنـــىٹالـــــشـــــركـــــةٹمــــواصــــفــــاتٹ ـــب ـــت ٤.ٹت
قياسيةٹللمحاسبةٹوتوفيرٹاملعلوماتٹ
واملستثمرينٹ املديرينٹ لقيامٹ الالزمةٹ
منٹ اآلخــريــنٹ املصلحةٹ وأصــحــابٹ

اتخاذٹالقرارات.
٥.ٹتـــــلـــــتـــــزمٹســـــيـــــاســـــاتٹالــــشــــركــــةٹ
وممـــارســـاتٹأنــشــطــتــهــاٹبــالــقــوانــنيٹ

الوطنيةٹالساريةٹ٧.
منٹ األنـــواعٹ هــذهٹ علىٹ التركيزٹ يكونٹ
عملياتٹالضوابطٹالداخليةٹأمراٹطبيعياٹ
املـــوضـــوعٹهــوٹحوكمةٹ يــكــونٹ عــنــدمــاٹ
الشركاتٹفىٹنطاقٹاقتصاداتٹالسوقٹ
اخلامسةٹ النقطةٹ وتفترضٹ املتقدمة.ٹ
ورغمٹ فعال.ٹ قانونىٹ نظامٹ وجودٹ منهاٹ
األنظمةٹ بــنيٹ كبيرةٹ اخــتــالفــاتٹ وجـــودٹ
واليابانيةٹ واألملــانــيــةٹ أمريكيةٹ االجنــلــوٹ
فىٹ تشتركٹ جميعاٹ أنهاٹ إالٹ وغيرها,ٹ
تــعــريــفٹمــوضــوعٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹ
فـــىٹســيــاقٹأنــظــمــةٹالـــســـوقٹالــفــعــالــةٹ

واملؤسساتٹالقانونيةٹبالغةٹالتطور.

الكثيرٹمنٹاالقتصاداتٹ فإنٹ ومعٹذلكٹ
أوٹ تفتقرٹ أنهاٹ إماٹ والصاعدةٹ الناميةٹ
مــؤســســاتٹ تــكــويــنٹ ـــىٹ إل سبيلهاٹ فـــيٹ
الـــســـوقٹاألســـاســـيـــة.ٹوقــــدٹتــضــافــرتٹ
أزمةٹأسياٹاالقتصادية,ٹواالضطراباتٹ
املستمرةٹفيٹروسياٹوالتجاربٹاحلديثةٹ
قضيةٹ لدفعٹ التشيكىٹ االقتصادٹ فــيٹ
حوكمةٹالشركاتٹإلىٹدائرةٹاالهتمام.ٹ
بدأٹ مــاٹ أنٹ اآلنٹ ــدركٹ ن أنناٹ واحلقيقةٹ
فـــيٹآســيــاٹكـــأزمـــةٹمــالــيــةٹمـــاٹهـــوٹإالٹ
أزمـــةٹفــيٹشــفــافــيــةٹالــشــركــاتٹتشملٹ
ــةٹبـــنيٹاحلــكــومــةٹوالـــشـــركـــات,ٹ ــعــالق ال
وبــــنيٹاملـــقـــرضـــنيٹوأصــــحــــابٹحــقــوقٹ
امللكية,ٹوبنيٹالعالجٹالقانونيٹلإلفالسٹ
والــصــداقــاتٹاحلــمــيــمــة.ٹوعــــالوةٹعلىٹ
فيٹ املؤسساتٹ كفايةٹ عــدمٹ فــإنٹ ذلــك,ٹ
روسياٹأدىٹإلىٹماٹنراهٹعلىٹصفحاتٹ
الــصــحــفٹمـــنٹقــضــايــاٹعــلــنــيــةٹتشملٹ
تسجيلٹ فيٹ والتالعبٹ األصــولٹ سلبٹ
برنامجٹ بنيٹ كماٹ ٨.ٹ واالحتيالٹ األسهمٹ
اخلصخصةٹفيٹجمهوريةٹالتشيكٹمدىٹ
ضعفٹاألسلوبٹاملتبعٹهناكٹفيٹغيابٹ
السليمة,ٹمماٹ الشركاتٹ حوكمةٹ آلياتٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

7  This list is drawn from a course for new directors developed by the Central European University 
and CIPE. See CIPE web site for more information at: www.cipe.org

8 See, for example, Andrew Jack, “Oil giant bogged down in Siberian intrigue: BP Amoco’s stake 
in Sidanco has become a litmus test for foreign investment in Russia,” The Financial Times, 
October 20, 1999.
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ـدة
عـــــــ
ــــــا
صــ
لــــــــ
قٹا
ــوا
ـــــــــ
ـــــــــ
ســـــــ
ٹاأل
ـــي
ـــــــــ
تٹف

ــــــا
كـــــ
ــــر
شـــــــ

ـــــــــ
ةٹالــ
مــــــــ

كــــــــ
ــــو
حــــ
سٹ
يــــــــ
ســــــــ

ــــــأ
لٹتــ
ــــــــــ
ــــــي
دلــــ

I

أدىٹإلىٹ�هورٹنقصٹفيٹإعادةٹهيكلةٹ
الشركاتٹوتدهورٹللقدرةٹالتنافسية.ٹٹٹٹٹ
الــعــامــلٹاملــشــتــركٹفـــيٹهــــذهٹاألمــثــلــةٹ
ـــهـــاٹتــتــضــمــنٹالـــقـــواعـــدٹ ــهــاٹهــــوٹأن كــل
ــعــالقــةٹبنيٹ ــةٹلــالقــتــصــادٹوال األســاســي
الشركاتٹ حكمٹ وطريقةٹ القواعدٹ هــذهٹ
إنٹحلٹمشكالتٹحوكمةٹالشركاتٹفيٹ
ومنهاٹ والصاعدةٹ الناميةٹ االقتصاداتٹ
يتضمنٹ منٹمشكالت,ٹ ذكرهٹ ماٹسبقٹ
الضيقةٹألصحابٹ النظرةٹ اخلروجٹمنٹ
املــال.ٹ رأسٹ إلــىٹ واملديرينٹ الشركاتٹ
ويجبٹأنٹيكونٹالتعريفٹالقياسيٹفيٹ

األسواقٹالصاعدةٹكماٹيلي:
علىٹ الشركاتٹ حوكمةٹ أنظمةٹ تعتمدٹ
ــقــوانــنيٹ مــنــظــومــةٹمـــنٹاملــؤســســاتٹ(ال
التيٹ والـــقـــواعـــد)ٹ ــعــقــودٹ وال والــلــوائــحٹ
منٹ اإلدارةٹ ذاتــيــةٹ الــشــركــاتٹ متــكــنٹ
عناصرٹ مــنٹ مــركــزيٹ كعنصرٹ الــعــمــلٹ
وتضمنٹ التنافسي.ٹ السوقٹ اقتصادٹ
هذهٹاملؤسساتٹتقويةٹإجراءاتٹاحلكمٹ
كماٹ الــشــركــةٹ تبنتهاٹ الــتــيٹ الــداخــلــيٹ
أمــامٹ مسئولةٹ اإلدارةٹ جــعــلٹ تضمنٹ
مالكىٹالشركةٹ(املساهمني)ٹوأصحابٹ

مصالحٹاآلخرين.ٹ

النقطةٹاألساسيةٹفىٹهذاٹالتعريفٹهىٹ
العامٹ القطاعٹ منٹ كلٹ علىٹ يجبٹ أنــهٹ
والقطاعٹاخلاصٹأنٹيعمالٹمعاٹلوضعٹ
للجميعٹ امللزمةٹ القواعدٹ منٹ مجموعةٹ
الــتــىٹستطبهاٹ الــطــرقٹ تــوضــحٹ والــتــىٹ

الشركاتٹلتحكمٹنفسها.

أينٹالبداية?
أوٹ فــىٹوضــعٹ املفيدةٹ اخلــطــوةٹاألولـــىٹ
هيٹ الشركاتٹ حلوكمةٹ نظامٹ إصــالحٹ
ــتــيٹوضعتهاٹ ال املـــبـــادئٹ عــنٹ الــبــحــثٹ
والتنميةٹ االقتصاديٹ التعاونٹ منظمةٹ
األعضاءٹ الــدولٹ حكوماتٹ تبنتهاٹ التيٹ
فــيٹهـــذهٹاملــنــظــمــة.ٹوميــكــنٹاحلــصــولٹ
عـــلـــىٹهــــــذهٹاملــــــبــــــادئٹٹمـــــنٹمـــوقـــعٹ
ــتٹوهــوٹ ــرن ــت املــنــظــمــةٹعــلــىٹشــبــكــةٹاإلن
هــذهٹ وتــتــضــمــنٹ www.oecd.org,ٹ

املبادئٹعلىٹسبيلٹاإليجازٹماٹيلي:ٹ
مجموعةٹ وهــىٹ املساهمني:ٹ ٹحقوقٹ
ملكيةٹ أمــــنٹ تــشــمــلٹ احلـــقـــوقٹ مـــنٹ
األسهم,ٹواحلقٹفىٹاإلفصاحٹالتامٹ
التصويت,ٹ وحقوقٹ املعلومات,ٹ عنٹ
واملشاركةٹفىٹقراراتٹبيعٹأوٹتعديلٹ
أصولٹالشركةٹمباٹفىٹذلكٹالدمج,ٹ
واملسائلٹاملتعلقةٹباألسهمٹاجلديدة.ٹ
منٹ مجموعةٹ الدليلٹ يحددٹ وكــذلــكٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة
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سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

I

أساسيةٹ بقضيةٹ املرتبطةٹ املسائلٹ
وهىٹحمايةٹقيمةٹالشركة.

الــتــعــامــلٹبــنيٹجميعٹ ٹاملـــســـاواةٹفــىٹ
املساهمني:ٹاهتمتٹمنظمةٹالتعاونٹ
بحمايةٹ هناٹ والتنميةٹ االقــتــصــادىٹ
مــنٹحملةٹاألســهــمٹ األقــلــيــةٹ حــقــوقٹ
بـــوضـــعٹأنــظــمــةٹمتــنــعٹالــداخــلــيــنيٹ
استغاللٹ منٹ والتنفيذينيٹ واملديرينٹ
ــــاالجتــــارٹالـــداخـــلـــيٹ و�ـــائـــفـــهـــم,ٹف
مطالبونٹ واملديرونٹ متاما,ٹ ممنوعٹ
ماديةٹ مصالحٹ أيــةٹ عــنٹ باإلفصاحٹ

تتعلقٹبالصفقات.
حوكمةٹ فىٹ املصلحةٹ أصحابٹ ٹدورٹ
الشركات:ٹتعترفٹمنظمةٹالتعاونٹ
االقــــتــــصــــاديٹوالـــتـــنـــمـــيـــةٹبـــوجـــودٹ
مــصــالــحٹفىٹ ذاتٹ أخـــرىٹ أطــــرافٹ
املساهمنيٹ إلــىٹ إضــافــةٹ الشركاتٹ
السنداتٹ وحملةٹ (فــالــبــنــوكٹ فيها,ٹ
والعمال)ٹعلىٹسبيلٹاملثالٹمنٹأهمٹ
يتأثرونٹ الــذيــنٹ املصالحٹ أصــحــابٹ
فإنٹ ولذاٹ وقراراتها.ٹ الشركةٹ بأداءٹ
االقتصاديٹ التعاونٹ منظمةٹ دليلٹ
عامةٹ شـــروطٹ عــدةٹ يــحــددٹ والتنميةٹ

حلمايةٹمصاحلهم.
ٹاإلفصاحٹوالشفافية:ٹوكذلكٹوضعتٹ
منظمةٹالتعاونٹاالقتصاديٹوالتنميةٹ

شروطاٹلكشفٹونشرٹحقائقٹعامةٹ
التفاصيلٹ بنيٹ تتراوحٹ الشركةٹ عنٹ
الــشــركــاتٹ حــوكــمــةٹ لهياكلٹ املــالــيــةٹ
ومنٹضمنهاٹأعضاءٹمجلسٹاإلدارةٹ
ومكافآتهم.ٹوكذلكٹينصٹالدليلٹعلىٹ
السنويةٹ بــاملــراجــعــةٹ الــقــيــامٹ وجـــوبٹ
وفقاٹ مستقلنيٹ مــراجــعــنيٹ مبــعــرفــةٹ

ملعاييرٹقياسيةٹعاليةٹاجلودة.
يحتوىٹ اإلدارة:ٹ مجلسٹ ٹمسؤوليةٹ
التفاصيلٹ منٹ الكثيرٹ علىٹ الدليلٹ
اإلدارةٹ مجلسٹ بــو�ــائــفٹ املتعلقةٹ
ودورهٹفىٹحمايةٹالشركةٹواملساهمنيٹ
وأصحابٹاملصالح,ٹومنهاٹماٹيتعلقٹ
واملــخــاطــرٹ الــشــركــةٹ باستراتيجيةٹ
ومكافآتٹالتنفيذينيٹوأدائهمٹوأنظمةٹ

احملاسبةٹوإعدادٹالتقارير.ٹٹ
يتسمٹدليلٹمنظمةٹالتعاونٹاالقتصادىٹ
والتنميةٹبالعمومية,ٹولذلكٹفإنهٹمناسبٹ
ـــوٹأمــريــكــىٹ ــكــلٹمـــنٹالــنــظــامٹاألجنـــل ل
ومعٹ األملانى),ٹ (أوٹ األوروبــىٹ والنظامٹ
ذلــكٹهــنــاكٹضــغــوطٹمــتــزايــدةٹإلضافةٹ
املزيدٹمنٹآلياتٹالتنفيذٹإليه,ٹوسيكونٹ
ــتــمٹإضـــافـــةٹهــذهٹ ت الــتــحــديٹهـــوٹأنٹ
اجــراءاتٹ معٹ تتوافقٹ بطريقةٹ اآللياتٹ
إجــراءاتٹ بوضعٹ السوقٹ نحوٹ التوجهٹ
ذاتيةٹالتنفيذٹالٹتفرضٹعلىٹالشركاتٹ
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تكاليفٹكبيرةٹجديدة.ٹوفيماٹيلىٹبعضٹ
طـــرقٹإدخــــالٹاملــزيــدٹمــنٹاملــواصــفــاتٹ

القياسيةٹالواضحة:
ٹيــجــبٹمــطــالــبــةٹالـــشـــركـــاتٹبــوضــعٹ
ــألســهــم,ٹففىٹ ســجــالتٹمــســتــقــلــةٹل
الشركاتٹ تقومٹ احلـــاالتٹ مــنٹ كثيرٹ
املخصصةٹ أوٹ حديثاٹ املخصخصةٹ
ــاٹبــتــضــخــيــمٹعــــددٹأســهــمــهــاٹ ــي جــزئ
تنشلٹ وقـــدٹ جـــديـــدة,ٹ بــــإصــــداراتٹ
األسهمٹ تسجيلٹ فــىٹ بساطةٹ بكلٹ
االستثماراتٹ خــاللٹ مــنٹ املــشــتــراةٹ

األجنبيةٹاملباشرة.
ــرٹلــلــشــفــافــيــةٹ ــي ٹيــجــبٹوضــــعٹمــعــاي
األصـــولٹ ببيعٹ املتعلقةٹ والــتــقــاريــرٹ
اجـــراءاتٹ توضيحٹ مــعٹ األســاســيــة,ٹ
ـــــاتٹالـــتـــنـــفـــيـــذٹالــــتــــىٹميــكــنٹ ـــــي وآل
الستردادٹ استخدامهاٹ للمستثمرينٹ

التعويضات.
ٹموضوعٹمشاركةٹأصحابٹاملصالحٹ
الذىٹوردٹفىٹدليلٹمنظمةٹالتعاونٹ
االقتصادىٹللتنميةٹيجبٹأنٹيتوازنٹ
مـــعٹمـــوضـــوعٹتـــضـــاربٹاملــصــالــحٹ
وهناكٹ الداخليني,ٹ اجتــارٹ ومسائلٹ
حاجةٹالىٹوضعٹمواصفاتٹقياسيةٹ

أوٹارشاداتٹفىٹكالٹاملجالني.
معاييرٹ الــىٹ احلاجةٹ توضيحٹ ٹيجبٹ

يجبٹ كماٹ للمحاسبةٹ مقبولةٹ دوليةٹ
الوطنيةٹ احملــاســبــةٹ معاييرٹ تعديلٹ

لتتوافقٹمعٹاملعاييرٹالدولية.
ٹيــجــبٹتــوضــيــحٹو�ــائــفٹاحملــاســبــةٹ
الداخليةٹفىٹالشركةٹوضمٹمديرينٹ
مــــنٹخــــــارجٹالـــشـــركـــةٹالـــــىٹجلـــانٹ
هىٹ وسيلةٹ أفضلٹ ولعلٹ املراجعة,ٹ
أنٹتــكــونٹعــضــويــةٹجلــنــةٹاملــراجــعــةٹ
اخلارجينيٹ املديرينٹ علىٹ مقصورةٹ

املستقلني.
دليلٹ فــيٹ الــــــواردةٹ املـــبـــادئٹ أنٹ رغـــمٹ
والتنميةٹ االقتصاديٹ التعاونٹ منظمةٹ
مفيدةٹكنقطةٹبدايةٹلبناءٹنظامٹحلوكمةٹ
تركزٹ أنهاٹ إالٹ الشركة,ٹ فىٹ الشركاتٹ
أســـاســـاٹعــلــىٹالــضــوابــطٹالــداخــلــيــة,ٹ
للشركاتٹ األولٹ املــقــامٹ فــىٹ ومصممةٹ
املــالــيــةٹ األوراقٹ ســـوقٹ فـــيٹ املــســجــلــةٹ
وتعملٹفيٹبيئةٹقانونيةٹوتنظيميةٹفعالةٹ
وبقدرٹكافٹمنٹالتنافس.ٹولكنٹالكثيرٹ
تكونٹ أنٹ إمــاٹ الصاعدةٹ األســواقٹ منٹ
خاليةٹمنٹأسواقٹاألوراقٹاملاليةٹأوٹأنٹ
مراحلهاٹ فىٹ تــزالٹ ماٹ أسواقهاٹ تكونٹ
فىٹ ذلــك,ٹستجدٹ علىٹ وعــالوةٹ األولية.ٹ
الناميةٹ االقتصاداتٹ منٹ اقتصادٹ كلٹ
املؤسساتٹ مجموعةٹ أنٹ الصاعدةٹ أوٹ
ـــقـــدمٹاإلطـــــــارٹالـــقـــانـــونـــيٹأوٹ ـــتـــىٹت ال
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التنافسيةٹ والبيئةٹ التنظيميٹاألساسيٹ
ذاتـــيـــةٹالــتــنــفــيــذٹ(وهـــــىٹمبــعــنــىٹآخــرٹ
تكونٹ أنٹ إمـــاٹ اخلــارجــيــة)ٹ الــضــوابــطٹ
اإلطارٹ هذاٹ وبــدونٹ أوٹضعيفة.ٹ غائبةٹ
تصبحٹالضوابطٹالداخليةٹ– حتىٹولوٹ
كانتٹجديدةٹالتصميمٹ– قليلةٹالتأثير.ٹ
املناسبةٹ البيئةٹ توفرٹ املؤسساتٹ هــذهٹ
حوكمةٹ إجــــراءاتٹ تنفيذٹ تضمنٹ كماٹ
تتبناهاٹ الــتــىٹ ــةٹ ــي ــداخــل ال الـــشـــركـــاتٹ
أمامٹ مسؤولةٹ اإلدارةٹ وأنٹ الشركات,ٹ
املــســاهــمــنيٹوأصـــحـــابٹاملــصــالــحٹفىٹ

الشركة.
وفـــيـــمـــاٹيـــلـــىٹوصـــــفٹمـــجـــمـــوعـــةٹمــنٹ
لكيٹ توفرهاٹ يجبٹ الــتــىٹ المؤسساتٹ
تـــكـــونٹلـــضـــوابـــطٹإجــــــــراءاتٹحــوكــمــةٹ
ــيــةٹتــأثــيــراٹكــبــيــرا,ٹ ــشــركــاتٹالــداخــل ال

المائدةٹ مناقشاتٹ إلىٹ استناداٹ وذلــكٹ
ــتــىٹتــمــتٹمـــعٹأعــضــاءٹ الــمــســتــديــرةٹال
الدوليةٹ المشروعاتٹ مركزٹ عملٹ "فريقٹ
الخاصةٹحولٹحوكمةٹالشركات"ٹوالىٹ
ماٹللمركزٹمنٹخبرةٹواسعةٹفيٹتطويرٹ
حوكمةٹالشركاتٹعلىٹالصعيدٹالدولي.ٹ
أنٹ دولةٹ أنهٹعلىٹكلٹ الذكرٹ وغنىٹعنٹ
وأنٹ ضعفٹ نــقــاطٹ مــنٹ فيهاٹ مــاٹ تقيمٹ
تتخذٹاإلجراءاتٹالمناسبةٹلمعالجتها.ٹ
لتوجيهٹ التاليةٹ البياناتٹ تصميمٹ ومتٹ
إلـــىٹاالجتــــاهٹالصحيحٹ هـــذهٹاجلــهــودٹ
حتىٹميكنٹإقامةٹالهياكلٹالتيٹتسمحٹ
بــقــســطٹكــبــيــرٹمـــنٹاحلـــريـــةٹفـــيٹنــطــاقٹ
الــقــانــون.ٹوســتــكــونٹهـــذهٹالــتــرتــيــبــاتٹ
منٹ تعتبرٹ التيٹ للثقةٹ األســاسٹ مبثابةٹ

أهمٹمكوناتٹالشركاتٹالناجحة.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

اإليجابيٹ للتفاعلٹ األساسيٹ املكونٹ هىٹ القائمةٹ األوضاعٹ فيٹ الثقةٹ "لكنٹ
بنيٹاملنظماتٹوجميعٹالناسٹالذينٹيتأثرونٹبأنشطتهاٹ_أصحابٹاملصالح. 
الثقةٹ هذهٹ بناءٹ لتسهيلٹ الشركاتٹ حوكمةٹ نظامٹ وتنفيذٹ تصميمٹ ويجبٹ

واحملافظةٹعليها."

معهدٹاحملاسبيةٹاالجتماعيةٹواالخالقيةٹفىٹبريطانيا
www.accountability.org.uk
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اإلطارٹاملؤسسيٹحلوكمةٹ
الشركاتٹاملؤثرة
حقوقٹامللكية

يحترمٹ امللكيةٹ حلقوقٹ نظامٹ وجــودٹ إنٹ
حقوقٹامللكيةٹاخلاصةٹيعتبرٹواحداٹمنٹ
الضروريةٹ األساسيةٹ املؤسساتٹ أهمٹ
القتصادٹدميقراطىٹيقومٹعلىٹأساسٹ
أنٹتضعٹ ـــضـــرورىٹ ال ومـــنٹ الـــســـوق.ٹ
معاييرٹ امللكيةٹ حقوقٹ ولــوائــحٹ قــوانــنيٹ
(مــنٹ بــدقــةٹ حتـــددٹ وواضـــحـــةٹ بسيطةٹ
اجلمعٹ كيفيةٹ حتددٹ كماٹ مــاذا)ٹ ميتلكٹ
(كماٹ تــبــادلــهــاٹ أوٹ احلــقــوقٹ هـــذهٹ بــنيٹ
يحدثٹعلىٹسبيلٹاملثالٹفىٹالصفقاتٹ
معاييرٹ أيضاٹ تضعٹ وأنٹ ٩),ٹ التجاريةٹ
(مــثــلٹ املــطــلــوبــةٹ املــعــلــومــاتٹ لتسجيلٹ
ــوكــة,ٹ ــعــنيٹاملــمــل ــل املـــالـــكٹالـــقـــانـــونـــيٹل
املــلــكــيــةٹكضمانٹ اســتــخــدامٹ متٹ وهـــلٹ
لـــقـــرض..الـــخ),ٹمــعٹوضـــعٹكــافــةٹهــذهٹ
وبتكلفةٹ املناسبٹ الوقتٹ فىٹ املعلوماتٹ

املستثمرينٹ كــبــيــرةٹ وكـــفـــاءةٹ مــعــقــولــةٹ
رؤوسٹ استثمارٹ فىٹ كثيراٹ سيترددونٹ
لهاٹحقوقٹ أموالهمٹفىٹشركاتٹليستٹ

ملكيةٹقانونيةٹقويةٹ١٠.ٹ
ومـــنٹالـــضـــروريٹأنٹتــكــونٹالــقــوانــنيٹ
واللوائحٹواضحةٹومفهومةٹلدىٹاجلمهورٹ
وأنٹيعرفٹالناسٹكيفيةٹامتالكٹاألصولٹ
ناحيةٹ وتــبــادلــهــا.ٹومــنٹ واســتــخــدامــهــاٹ
أخرىٹفإنٹالنقصٹفىٹاملؤسساتٹالتىٹ
الشركاتٹ مينعٹ امللكيةٹ حقوقٹ تضمنٹ
والتخصصٹ الــالمــركــزيــةٹ حتقيقٹ مــنٹ
شركاتٹ معٹ الباطنٹ منٹ عقودٹ ــرامٹ وإب
معقولةٹ تأمنيٹ أقساطٹ وتقدميٹ منافسةٹ
وجذبٹاالستثماراتٹاالجنبيةٹواحمللية.ٹ
تعقيدٹ الىٹ أيضاٹ النقصٹ هذاٹ ويــؤدىٹ
املرتبطةٹ واإلبداعيةٹ املتطورةٹ العملياتٹ
الدخولٹ مثلٹ االصــولٹ بنيٹ بالعالقاتٹ
ترتيباتٹ فىٹ أوٹ تضامنيةٹ شركاتٹ فىٹ
فىٹ الــتــبــادلٹ مثلٹ املساهمةٹ فــىٹ مرنةٹ
فىٹ الدخولٹ أوٹ امللكيةٹ وحقوقٹ الديونٹ
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9 It is crucial that the laws and regulations correspond with the general public  understanding of 
and consensus on how assets should be held, used and exchanged. For more specific steps on 
how this can be accomplished see Hernando de Soto (2000) The Mystery of Capital; New York: 
Basic Books, p. 160.

10 Moreover, the lack of property rights institutions hinders companies from decentralizing, 
specializing, subcontracting with competitive suppliers, offering reasonable insurance premiums, 
and attracting investment –for—eign and domestic. It also complicates the use sophisticated 
and creative asset combinations such as incorporated companies or flexible shareholding 
arrangements such as debt-equity swaps, or engaging in long-term investments and contracts 
essential for economies of scale. As a result, an economy will not be equipped to compete 
globally and will run the risk of being excluded from global markets.
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التىٹ والعقودٹ املدىٹ استثماراتٹطويلةٹ
لالقتصاداتٹ بالنسبةٹ اســاســيــةٹ تعدٹ
الــكــبــيــرة.ٹونــتــيــجــةٹلــغــيــابٹمــؤســســاتٹ
عليهاٹمنٹ يــتــرتــبٹ ومـــاٹ املــالــيــةٹ حــقــوقٹ
أثارٹيصبحٹاقتصادٹالدولةٹغيرٹمؤهلٹ
للتنافسٹعلىٹالصعيدٹالدولىٹومعرضاٹ

للعزلةٹعنٹاألسواقٹالدولية.
علىٹ التركيزٹ السياق,ٹميكنٹ هذاٹ وفىٹ
األســاســيــة.ٹ الــقــوانــنيٹ مــنٹ قليلٹ عـــددٹ
يــعــطــىٹ ــــــذىٹ ال هــــوٹ األولٹ الـــقـــانـــونٹ
باالعترافٹ قانونيةٹ الشركاتٹشخصيةٹ
ـــوجـــودهـــاٹ"كــــأشــــخــــاص"ٹقــانــونــيــنيٹ ب
األسسٹ ويضعٹ مالكيهاٹ عنٹ مستقلنيٹ
ــقــانــونــيــةٹلــلــعــقــودٹوحـــــدودٹاملــالــكــنيٹ ال
حقوقهمٹ لقيمةٹ بالنسبةٹ ومسئوليتهمٹ
ــثــانــىٹهوٹ ــشــركــة.ٹوالـــقـــانـــونٹال فـــىٹال
مشتركةٹ شركاتٹ بإنشاءٹ يسمحٹ الذىٹ

(مساهمة).

قانونٹالعقود
يؤدىٹغيابٹقواننيٹولوائحٹتضمنٹتنفيذٹ
العقودٹوقداستهاٹالىٹحدوثٹانخفاضٹ
كبيراٹجداٹفىٹصفقاتٹاألعمال,ٹومنٹ
املؤسساتٹ أنٹتضمنٹهذهٹ الضرورىٹ
املــورديــنٹ والــلــوائــح)ٹحمايةٹ (الــقــوانــنيٹ
والدائننيٹوالعاملنيٹوأصحابٹاألعمالٹ

وغيرهم.

نظامٹمصرفيٹتنظمهٹقواننيٹجيدة
سليمٹ مــصــرفــيٹ جــهــازٹ تــوافــرٹ يعتبرٹ
بورصةٹ توافرٹ اجلٹ منٹ الزماٹ عنصراٹ
سليمةٹتعملٹبكفاءةٹومنٹأجلٹضمانٹ
املصرفيٹ فالقطاعٹ الشركات.ٹ كفاءةٹ
ــــالزمٹوالــســيــولــةٹ ال ــــالٹٹ يــوفــرٹرأسٹامل
ــنــمــوٹالـــشـــركـــاتٹومتــويــلٹ ــــالزمــــةٹٹل ال
أهميةٹ عــلــىٹ نــركــزٹ ــكٹ ــذل ول عملياتها.ٹ
حوكمةٹالشركاتٹفىٹاجلهازٹاملصرفيٹ
البنوكٹ توفرٹ حيثٹ الناميةٹ الــدولٹ فىٹ
معظمٹالتمويل.ٹوعالوةٹعلىٹذلكٹٹفانٹ
حتــريــرٹٹاألســــواقٹٹاملــالــيــةٹقــدٹعرضٹ
التقلباتٹ ٹ إلىٹدرجةٹكبيرةٹمنٹ البنوكٹ
والىٹمواجهةٹمخاطرٹائتمانيةٹجديدة.
أنٹ والروسيةٹ االسيويةٹ األزمــاتٹ تبنيٹ
نظامٹ الــىٹ تفتقرٹ التىٹ البنوكٹ أنظمةٹ
رأسٹ وهــروبٹ الشركاتٹ حلوكمةٹ جيدٹ
الوطنيةٹ ــاالقــتــصــاداتٹ ب تــلــحــقٹ املــــالٹ
جداٹ الــضــرورىٹ ومــنٹ كبيرة.ٹ خسائرٹ
وجودٹاإلطارٹالذىٹيقوىٹالنظامٹاملالىٹ
ويحافظٹعلىٹمرونتهٹوسالمتهٹفىٹنفسٹ

الوقت.
الىٹ السياقٹ فــىٹهــذاٹ وتــدعــوٹاحلــاجــةٹ
تــوفــيــرٹاإلشـــــــرافٹاجلـــيـــدٹواملـــراقـــبـــةٹ
املصرفية.ٹ املــمــارســاتٹ عــلــىٹ الــفــعــالــةٹ
ــتــســويــاتٹالــدولــيــة ـــدٹوضـــعٹبــنــكٹال وق
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مـــجـــمـــوعـــاتٹمــــنٹاملـــعـــايـــيـــرٹاملــفــيــدةٹ
واملمارساتٹاملمتازةٹالتىٹميكنٹتكيفهاٹ
لتكوينٹ معينةٹ قــطــريــةٹ ألنــظــمــةٹ وفــقــاٹ
فىٹ للعملٹ املناسبةٹ اجلــديــدةٹ األرضٹ
"اإلطــارٹ مشروعٹ ويقدمٹ املــجــال.ٹ هــذاٹ
منٹ الكثيرٹ املــال"ٹ رأسٹ لكفايةٹ اجلديدٹ
مدىٹ لتقديرٹ واجليدةٹ املرنةٹ األساليبٹ
كفايةٹرأسٹاملالٹوتقديرٹاملخاطرٹحتىٹ
لــرأسٹ القانونيةٹ الــشــروطٹ حتديدٹ يتمٹ

املالٹحسبٹاملخاطرٹاملوجودة.
يـــقـــدمٹاإلطــــــارٹاملـــقـــتـــرحٹعــلــىٹثــالثــةٹ
رأسٹ ملتطلباتٹ األدنـــىٹ احلــدٹ أعــمــدة:ٹ
لعملياتٹ اإلشــرافــيــةٹ واملــراجــعــةٹ املـــال,ٹ
املــالٹ رأسٹ وكفايةٹ الداخليةٹ التقديرٹ
فـــيٹالــشــركــة,ٹواالســـتـــخـــدامٹالــفــعــالٹ
املؤثرٹلإلفصاحٹلتقويةٹانضباطٹالسوقٹ
(وميكنٹ اإلشرافيةٹ اجلهودٹ واستكمالٹ
احلصولٹعلىٹاملزيدٹمنٹاملعلوماتٹعنٹ
هذاٹاملوضوعٹمنٹموقعٹبنكٹالتسوياتٹ
الــدولــيــةٹعــلــىٹشــبــكــةٹاإلنــتــرنــتٹوهــوٹ
الثالثةٹ األعــمــدةٹ هــذهٹ www.bis.org.ٹ

لضمانٹ الهامةٹ اآللياتٹ تقدمٹ مجتمعةٹ
اضطالعٹالبنوكٹمبسئوليةٹإدارةٹرأسٹ
املالٹبكفاءةٹمعٹمراعاةٹالسالمةٹاملالية,ٹ
عمودٹ كلٹ يــؤدىٹ ذلــك,ٹ إلىٹ وباإلضافةٹ
حوكمةٹ إلىٹحتسنيٹ األعمدةٹ هذهٹ منٹ

الشركاتٹفىٹقطاعٹالشركات.

األدنـــــىٹ احلـــــدٹ وهـــــوٹ األولٹ الـــعـــمـــودٹ
للبنوكٹ يــقــدمٹ ــــالٹ امل رأسٹ ملــتــطــلــبــاتٹ
التىٹ األدواتٹ وللمشرفنيٹمجموعةٹمنٹ
تساعدٹعلىٹتقديرٹكافةٹأنواعٹاملخاطرٹ
الالزمةٹ املبالغٹ البنكٹ يوفرٹ لكىٹ بدقةٹ

لتغطيةٹهذهٹاملخاطر.
كفايةٹ دقـــةٹشـــروطٹ يــكــونٹحتــديــدٹ والٹ
التمسكٹ متٹ إذاٹ إالٹ مفيداٹ املــالٹ رأسٹ
بنكٹ لكلٹ تكونٹ ولذلكٹ الــشــروط.ٹ بتلكٹ
واالجـــراءاتٹ السياساتٹ منٹ مجموعةٹ
ـــشـــروطٹأوٹ ـــالزمـــةٹلــتــحــقــيــقٹهــــذهٹال ال
اإلدارةٹ وضــمــانٹ خــاصــةٹ املــتــطــلــبــاتٹ

اجليدةٹللبنكٹعامة.
ٹوتشملٹهذهٹاالجراءاتٹحتملٹمخاطرٹ
ـــمـــان,ٹومـــراقـــبـــةٹوتــنــظــيــمٹكــبــارٹ ـــت االئ
املقترضنيٹبكفاءة,ٹوالتمسكٹباجراءاتٹ
املراجعةٹاملشددة.ٹوفىٹالنهاية,ٹتعتمدٹ
وغيرهاٹ الداخليةٹ العلمياتٹ هذهٹ نتائجٹ

علىٹعاملني.
العاملٹاألولٹهوٹوجودٹممارسةٹجيدةٹ
حلوكمةٹالشركاتٹفىٹالشركاتٹاملدينة,ٹ
وحتتاجٹالبنوكٹالىٹمعلوماتٹدقيقةٹعنٹ
املخاطرٹ تقيمٹ لكىٹ الــشــركــةٹ أوضـــاعٹ
منٹ يتطلبٹ بــدورهٹ وهــذاٹ جيد,ٹ بشكلٹ
جيدةٹ دفاترٹ للبنوكٹ تقدمٹ أنٹ الشركةٹ
ومبعنىٹ واملراجعة.ٹ والتدقيقٹ التوثيقٹ
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تنفذٹ أنٹ الــشــركــاتٹ علىٹ يجبٹ أخـــر,ٹ
ـــشـــركـــات.ٹ نـــظـــامـــاٹجـــيـــدٹحلـــوكـــمـــةٹال
واملعروفٹأنٹالبنوكٹقدٹتتعرضٹلعواقبٹ
للشركاتٹ الــقــروضٹ تقدميٹ عندٹ سيئةٹ
أوٹ غيرٹصحيحةٹ بــيــانــاتٹ تــقــدمٹ الــتــىٹ
ثمٹ التحايلٹ عملياتٹ فىٹ تشاركٹ التىٹ
بالتزاماتهاٹ الوفاءٹ عنٹ عاجزةٹ تصبحٹ
ــتــىٹأقــرضــتٹ ــبــنــوكٹال ـــكٹال (ومـــثـــالٹذل
شركةٹإنرونٹمؤخرا).ٹوبناءٹذلكٹيزدادٹ
إدارةٹ سلطةٹ مبماريةٹ البنوكٹ اهتمامٹ
كشرطٹ الشركاتٹ فىٹ اجليدةٹ اإلدارةٹ

منٹشروطٹاإلقراض.
عملياتٹ منٹ االستفادةٹ تتوقفٹ وكذلكٹ
والرقابةٹ آلــيــاتٹ علىٹ الداخليةٹ البنكٹ
ـــزام.ٹومتٹ ـــت الــفــعــالــةٹالــتــىٹتــضــمــنٹاالل
عمليةٹ وهـــوٹ الــثــانــيٹ الــعــمــودٹ تصميمٹ
إذٹ الغرضٹ لهذاٹ اإلشرافيةٹ املراجعةٹ
يتولىٹاملراجعونٹاستناداٹالىٹمجموعةٹ
البنكٹ عملياتٹ مــراجــعــةٹ املعاييرٹ مــنٹ
ميكنٹ مــدىٹ أىٹ الــىٹ ملعرفةٹ الداخليةٹ
لــهــذهٹاالجــــــراءاتٹتــقــديــرٹاحــتــيــاجــاتٹ
كفايةٹرأسٹمالٹالبنكٹبالنسبةٹللتقييمٹ

الشاملٹللمخاطر.
التيٹ اجلديدةٹ املعاييرٹ إلــىٹ باإلضافةٹ
املقترح,ٹ العملٹ إطــارٹ مــنٹ جـــزءًاٹ تعدٹ
املصرفيةٹ للمراقبةٹ بــازلٹ جلنةٹ وصفتٹ

 Basl Committee on Banking

لنظامٹ شاملةٹ مسودةٹ  Supervision

رقــابــيٹمــؤثــرٹحتــتٹعــنــوانٹ"املــبــادئٹ
املؤثرة".ٹ املصرفيةٹ للرقابةٹ األساسيةٹ
ويشرحٹمنهجٹهذهٹاملبادئٹكيفيةٹتنفيذٹ

وتقييمٹمبادئٹالرقابة.
اإلطارٹ هذاٹ أعمدةٹ منٹ الثالثٹ العمودٹ
السابقنيٹ الــعــامــوديــنٹ يــدعــمٹ ــدٹ اجلــدي
وبالتاليٹ اإلفــصــاحٹ متطلباتٹ بتقويةٹ
والطريقةٹ الــســوق.ٹ انــضــبــاطٹ حتسنيٹ
السوقٹ فيٹ املشاركنيٹ لتمكنٹ الوحيدةٹ
منٹتقييمٹسالمةٹتعامالتهمٹمعٹالبنوكٹ
وفهمٹ معرفةٹ علىٹ قــادريــنٹ كــانــواٹ إذاٹ
البنوكٹ فيٹ املــالٹ رأسٹ كفايةٹ أوضــاعٹ
فيٹاألوقاتٹاملناسبة.ٹويؤديٹاإلفصاحٹ
املنتظمٹعنٹهذهٹاملعلوماتٹإلىٹانضباطٹ
البنوك,ٹألنٹاملتعاملنيٹسيتوجهونٹإلىٹ
املــمــارســاتٹ الــتــيٹتطبقٹ الــبــنــوكٹ تــلــكٹ
السليمةٹولديهاٹالكفايةٹاملاليةٹالالزمة,ٹ
التيٹ الــبــنــوكٹ عــنٹ سينصرفونٹ بينماٹ
تكونٹ أنٹ دونٹ كبيرةٹ تقومٹمبخاطراتٹ
لهاٹمخصصاتٹكافيةٹورمباٹينصرفونٹ
تتحملٹ الٹ التيٹ البنوكٹ تلكٹ عنٹ أيضًاٹ
تبقيٹ حتىٹ املخاطرٹ منٹ كافيًاٹ قسطًاٹ

علىٹقدراتهاٹالتنافسية.
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تقييمٹ عملياتٹ تــؤديٹ أنٹ ميكنٹ وكذلكٹ
ممارسةٹ حتسنيٹ إلــىٹ البنوكٹ مخاطرٹ
حوكمةٹالشركات.ٹويقدمٹنظامٹتصنيفٹ
البنوكٹوالشركاتٹعلىٹأساسٹاملخاطرٹ
علىٹ املاليةٹ القدرةٹ عنٹ هامةٹ معلوماتٹ
أيضًاٹ املساهمونٹ ويستطيعٹ البقاء,ٹ
للضغطٹ املــعــلــومــاتٹ هـــذهٹ اســتــخــدامٹ
تغييراتٹ إلحــداثٹ الشركةٹ إدارةٹ علىٹ
بتحويلٹ اإلدارةٹ بانضباطٹ املطالبةٹ أوٹ

أموالهمٹإلىٹكيانٹآخر.
وباملثلٹفإنٹكشفٹاملعلوماتٹعنٹهياكلٹ
الشركاتٹ معٹ وعالقاتهاٹ البنوكٹ ملكيةٹ
يقوىٹ الــعــامٹ القطاعٹ مــعٹ أوٹ األخـــرىٹ
فيٹ الــشــركــاتٹ حوكمةٹ ممــارســةٹ علىٹ
البنوكٹوالشركاتٹويساعدٹعلىٹالوقايةٹ
 moral hazard املعنويةٹ املخاطرٹ منٹ
دولٹ تعرضتٹ وقدٹ املالية.ٹ واالنهياراتٹ
ناميةٹكثيرةٹإلىٹأزماتٹماليةٹنبعتٹمنٹ

عملياتٹلمٹيتمٹاإلفصاحٹعنها.
أوٹ املباشرةٹ القروضٹ األمثلةٹ وتشملٹ
بصفةٹ البنوكٹ تقدمهاٹ التيٹ املرتبطةٹ
شركاتٹ إلــىٹ كبيرةٹ ومبــبــالــغٹ مــتــكــررةٹ
البنوكٹ أحــدٹ شــركــاتٹ مجموعةٹ ضمنٹ
دونٹأنٹتكونٹلديهاٹالقدرةٹعلىٹالوفاءٹ
بالدين.ٹوعندماٹيحدثٹذلكٹعلىٹنطاقٹ

واسعٹستكونٹالنتيجةٹخطيرةٹولنٹتقلٹ
عنٹأيٹصدمةٹاقتصادية.ٹوباختصار,ٹ
البدٹعلىٹاألقلٹمنٹكشفٹالعالقةٹالتيٹ
تربطٹاحلكومةٹوالشركاتٹوالبنوكٹلكيٹ
مجلسٹ وأعــضــاءٹ املــســاهــمــونٹ يتمكنٹ
اإلدارةٹمنٹالتعاملٹبناءٹعليها.ٹوكذلكٹ
هــنــاكٹمــنــاقــشــاتٹمــطــولــةٹحـــولٹمــدىٹ
إلـــىٹالفصلٹ الــنــامــيــةٹ الــــدولٹ احــتــيــاجٹ
البنوكٹ أنشطةٹ بــنيٹ الفصلٹ عــدمٹ أوٹ

التجاريةٹوالبنوكٹاالستثماريةٹ١١.

آلياتٹاخلروج:ٹاإلفالسٹونزعٹ
امللكية

وهذاٹ ناجحة,ٹ الشركاتٹ جميعٹ ليستٹ
آلياتٹ تنظمٹ قواننيٹ إلىٹوجودٹ دعاٹ ماٹ
منصفةٹ بطريقةٹ واخلــــروجٹ التصفيةٹ
واعــتــبــارٹهــذهٹاآللــيــاتٹضــروريــةٹحتىٹ
استثماراتٹ تصفيةٹ املمكنٹ منٹ يكونٹ
قبلٹ منتجةٹ مــنــشــآتٹ نــحــوٹ وحتــويــلــهــاٹ
ومنٹ الــتــام.ٹ الــضــيــاعٹ ــىٹ إل تنتهيٹ أنٹ
هــنــاكٹ ـــكـــونٹ ت أنٹ هـــنـــاٹ ـــــضـــــروريٹ ال
املاليةٹ الكياناتٹ تلزمٹ ولــوائــحٹ قــوانــنيٹ
عنٹ اإلفــصــاحٹ مبعاييرٹ املــالــيــةٹ وغــيــرٹ
املعلوماتٹاملتعلقةٹبديونهاٹوالتزاماتها,ٹ
ـــإجـــراءاتٹ ـــحٹتــســمــحٹب ـــوائ وقـــوانـــنيٹول

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

11 For more information on the topic, see H. Blommestein and M. Spencer. “The role of financial 
institutions in the transformation to a market economy.” IMF Working Paper WP/93/75, 1993.
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امللكية ونــزعٹ لإلفالسٹ وكافيةٹ سريعةٹ
(رفعٹاليدٹعنٹاألعيانٹاملرهونة)ٹتراعيٹ
أصحابٹ منٹ وغيرهمٹ للدائننيٹ العدالةٹ
املصلحة.ٹوكانٹغيابٹالشفافيةٹبشأنٹ
ـــونٹالــبــنــوكٹأحدٹ ديـــونٹالــشــركــاتٹودي
احلدٹ إلىٹ أدتٹ التيٹ الكبيرةٹ العواملٹ

منٹاألزماتٹاملاليةٹاألسيويةٹوالروسية.ٹ
الــنــقــصٹفيٹ أدىٹ ـــكٹ ذل عــلــىٹ وعـــــالوةٹ
امللكيةٹ نــزعٹ و/أوٹ اإلفــالسٹ إجـــراءاتٹ
إلىٹتسهيلٹانتشارٹاستيالءٹالداخلينيٹ

علىٹاألصول.
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التدميرٹالخّالق:ٹأهميةٹآلياتٹالخروج
المشروعاتٹ مركزٹ نظمهاٹ التيٹ المستديرةٹ المائدةٹ مناقشاتٹ منٹ مقتطفاتٹ

الدوليةٹالخاصةٹباالشتراكٹمعٹخبراءٹفيٹحوكمةٹالشركاتٹ:
"بصفتيٹمستشارًاٹلوزارةٹالماليةٹالكوريةٹبعدٹاألزمةٹاألسيوية,ٹالحظتٹوجودٹ
ترددٹمستمرٹفيٹالسماحٹبتطبيقٹآلياتٹالتصفيةٹمثلٹاإلفالسٹونزعٹالملكية,ٹ
وبعدٹأنٹتشرحٹالموضوعٹللجميعٹوتصبحٹهذهٹاإلجراءاتٹعلىٹوشكٹالتنفيذ,ٹ

تتدخلٹالحكومةٹوتفعلٹشيئًاٹآخرٹفيٹمكانٹآخر"

 Globalالسفيرٹجونٹبونٹرئيسٹمجلسٹاإلدارةٹوالرئيسٹالتنفيذيٹلشركةٹ
لــــــMoodys Investor Serviceٹ السابقٹ والرئيسٹ  Venture Partners

ورئيسٹمركزٹالمشروعاتٹالدوليةٹالخاصة
الشركاتٹ علةٹهذهٹ السيطرةٹ التغييرٹفيٹ نرىٹضرورةٹ "فيٹمجالناٹهذا,ٹالٹ
إالٹعندماٹتغرقٹفيٹالديونٹوتفشلٹفيٹالوفاءٹبالتزاماتهاٹوتتمٹإعادةٹالهيكلةٹ

اإلجباريةٹلتحقيقٹاإلنصاف".
دانٹكونيجزبيرج
محللٹسابق

خدماتٹاملساهمنيٹاملؤسسية
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للتنظيمٹ سياسةٹ تضعٹ وأنٹ ماٹ دولــةٹ إلــىٹ تذهبٹ أنٹ بمكانٹ الصعوبةٹ "مــنٹ
وتنشرٹآليةٹتمكنٹالناسٹمنٹ(أ)ٹالهروبٹمنٹديونهم,ٹ(ب)ٹوالبدءٹفيٹمشروعٹ
جديد,ٹمعٹأنٹهذهٹاآللياتٹتصممٹفيٹالمقامٹاألولٹلتحريرٹالمواردٹإلعادةٹ

تخصيصهاٹعندماٹتتفاقمٹحدةٹالموقف"
السفيرٹجونٹبون

النهايةٹ إلىٹ تصلٹ وعندماٹ معينة,ٹ بدرجةٹ التقلباتٹ احتمالٹ منٹ البدٹ "كــانٹ
الناسٹبينماٹيكسبٹآخرونٹ ويصدرٹحكمٹالقضاءٹباإلفالس,ٹيخسرٹبعضٹ

كثيرًا,ٹوهذاٹشئٹصعبٹفيٹمجتمعٹليسٹمستعداٹلذلك"
مايكٹلوبرانو

أخصائيٹأسواقٹاألوراقٹاملاليةٹ
مؤسسةٹالتمويلٹالدولية

"المفتاحٹهوٹإيجادٹطريقةٹمنظمةٹلتأسيسٹآلياتٹالتصفيةٹخاللٹمدةٹزمنيةٹ
قصيرة"

السفيرٹجونٹبون

أسواقٹاألوراقٹاملاليةٹ
أسواقٹاألوراقٹاملاليةٹاجليدةٹتؤديٹإلىٹ
إشــاراتٹ بإرسالٹ الداخلينيٹ انضباطٹ
املستثمرينٹ ومتكنيٹ بسرعةٹ األســعــارٹ
منٹتصفيةٹاستثماراتهمٹبسرعةٹودونٹ
أنٹيتحملواٹتكاليفٹكبيرة,ٹوهذاٹبدورهٹ
وقــدرةٹ الشركةٹ أسهمٹ قيمةٹ علىٹ يؤثرٹ
ـــوصـــولٹإلــــىٹاملــــال.ٹ ــشــركــةٹعــلــىٹال ال

اجليدةٹ املاليةٹ األوراقٹ ســوقٹ وحتتاجٹ
إلىٹماٹيلي:

األوراقٹ إصــــــدارٹ حتــكــمٹ ـــنيٹ ـــوان ٹق
املاليةٹحلقوقٹملكيةٹوديونٹالشركةٹ
مسئولياتٹ وحتــددٹ فيها,ٹ واالجتـــارٹ
املاليةٹ األوراقٹ مصدريٹ والتزاماتٹ
والــوســطــاءٹ(الــســمــاســرةٹوشــركــاتٹ
االستثمار)ٹ ومستشاريٹ احملاسبةٹ
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علىٹأساسٹمنٹالشفافيةٹوالنزاهة.ٹ
ــةٹخـــاصـــةٹلــلــقــوانــنيٹ وهـــنـــاكٹأهــمــي
ـــوائـــحٹالـــتـــيٹحتــكــمٹصــنــاديــقٹ ـــل وال
بإنشاءٹصناديقٹ املعاشاتٹوتسمحٹ
اســتــثــمــارٹتــعــاونــيٹبــــرؤوسٹأمـــوالٹ

مفتوحة.
فــيٹ الــــشــــركــــاتٹ إدراجٹ ٹشـــــــروطٹ
علىٹ املــالــيــةٹ األوراقٹ ســـوقٹ قــوائــمٹ
للشفافيةٹ مــشــددةٹ معاييرٹ أســاسٹ
–فــيٹهذاٹ واإلفــصــاح,ٹومــنٹاملفيدٹ
مستقلةٹ وضـــعٹســجــالتٹ الــصــدد-ٹ

لألسهم.
منٹ األقــلــيــةٹ حــقــوقٹ ٹقــوانــنيٹحلمايةٹ
منظمةٹ مــبــادئٹ (انــظــرٹ املساهمنيٹ
حولٹ والتنميةٹ االقتصاديٹ التعاونٹ

حوكمةٹالشركات).
األوراقٹ جلنةٹ (مثلٹ حكوميٹ ٹجهازٹ
املشرعنيٹ مــنٹ بعددٹ مــزودٹ املــالــيــة)ٹ
املــســتــقــلــنيٹاملـــؤهـــلـــني,ٹوتــخــويــلــهــمٹ
سلطةٹتنظيمٹعملياتٹاألوراقٹاملاليةٹ
األوراقٹ قــوانــنيٹ وإنــفــاذٹ للشركاتٹ

املالية.
للجانٹ ــيــةٹ ــدول ال املــنــظــمــةٹ وقـــدٹطــــورتٹ
مجموعةٹ (IOSCO)ٹ املــالــيــةٹ األوراقٹ
منٹاملعاييرٹاملفيدةٹإلنشاءٹأسواقٹمالٹ
الكفاءةٹ منٹ كبيرٹ وعلىٹمستوىٹ عادلةٹ

منٹ عليهاٹ احلصولٹ وميكنٹ واجلـــودة.ٹ
www.iosco.org

األسواقٹالتنافسية
أحــدٹ تنافسيةٹ أســــواقٹ وجـــودٹ يعتبرٹ
للشركاتٹ الهامةٹ اخلارجيةٹ الضوابطٹ
الـــتـــيٹتــدفــعــهــاٹملـــزيـــدٹمـــنٹاإلنــتــاجــيــةٹ
نصيبهاٹ فـــقـــدانٹ خــشــيــةٹ والـــكـــفـــاءةٹ
مــنٹالــســوق.ٹويـــؤديٹغــيــابٹاألســـواقٹ
ــنٹ ــادري ــب الــتــنــافــســيــةٹإلــــىٹتــخــويــفٹامل
اإلدارةٹ فسادٹ وتشجيعٹ باملشروعاتٹ
وانخفاضٹاإلنتاجية.ٹولهذاٹالسببٹمنٹ
الضروريٹأنٹتنشئٹالقواننيٹواللوائحٹ
بيئةٹجتاريةٹتتسمٹبالنزاهةٹوالتنافسيةٹ
ينبغيٹ ذلكٹ ولتحقيقٹ الوقت.ٹ نفسٹ فيٹ

علىٹاحلكومات:
ٹإزالــــةٹاحلــواجــزٹأمـــامٹدخـــولٹهــذهٹ

األسواق.
ــــافــــســــةٹ ـــــفــــــــاذٹقــــــــوانــــــــنيٹاملــــن ٹإنـــ
ــاء ــن وقـــوانـــنيٹمــكــافــحــةٹتـــزايـــدٹاألم

. anti-trust laws

مباٹ احلمايةٹ حواجزٹ علىٹ ٹالقضاءٹ
فيهاٹحمايةٹاالحتكارات.

ــةٹالــتــفــاضــلــيــةٹ ـــــةٹنــظــمٹاملــعــامــل ٹإزال
املخصصةٹ واحلصصٹ الدعمٹ مثلٹ
الضريبيةٹ واإلعــــفــــاءاتٹ (الــكــوتــا)ٹ

وغيرها.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة
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ٹوضعٹأولوياتٹالتجارةٹالعادلة.
األجنبيةٹ االستثماراتٹ عوائقٹ ٹإزالةٹ

املباشرةٹوالنقدٹاألجنبي.
شركاتٹ وإدارةٹ إنشاءٹ تكلفةٹ ٹتقليلٹ

األعمالٹاملنظمة.ٹ١٢
ــعــاملــيــةٹ وتــــقــــدمٹمــنــظــمــةٹالـــتـــجـــارةٹال
الدوليةٹ العملٹ ومنظمةٹ www.wto.orgٹ

إليجادٹ مفيدةٹ معاييرٹ www.ilo.orgٹ

بيئةٹجتاريةٹتنافسيةٹمنصفة.

أسواقٹاالستحواذ
هناكٹعنصرٹآخرٹمنٹالعناصرٹاملهمةٹ
وهوٹ التنافسيةٹ الــتــجــاريــةٹ البيئةٹ فــيٹ
وهيٹ الشركاتٹ النضباطٹ سوقٹ وجودٹ
السوقٹالتيٹتنظمٹالداخلينيٹوتشجعهمٹ
الــشــركــةٹحــتــىٹالٹ أداءٹ عــلــىٹحتــســنيٹ
أوٹ عليهاٹ السيطرةٹ بفقدانٹ يجازفونٹ
مواجهةٹاإلفالس.ٹومعنىٹذلكٹإمكانيةٹ
حتتٹ املستثمرينٹ أوٹ الشركاتٹ قيامٹ
السيطرةٹ زمامٹ بإمساكٹ معينةٹ شروطٹ
الضعيفٹ األداءٹ ذاتٹ الــشــركــةٹ عــلــىٹ
بعدٹ إضافيةٹ قيمةٹ إكسابهاٹ فيٹ أمــًالٹ
وفــــيٹهــذهٹ بــأنــفــســهــم.ٹ يـــديـــروهـــاٹ أنٹ

املعنيةٹ القواننيٹ تكونٹ أنٹ البدٹ احلالةٹ
تلكٹ (مــثــلٹ للتطبيقٹ القابلةٹ والــقــواعــدٹ
التفويضاتٹ علىٹ التسابقٹ تنظمٹ التيٹ
واالستحواذات)ٹواضحةٹومحددةٹحتىٹ
محاولةٹ تعطيلٹ منٹ اإلدارةٹ تتمكنٹ الٹ

االستحواذٹأوٹحتويلٹمسارها.
ـــــؤديٹإنـــشـــاءٹأســــــواقٹمــؤثــرةٹ ــــدٹي وق
حتىٹ شديدةٹ مقاومةٹ إلــىٹ لالستحواذٹ
داخـــلٹاالقــتــصــاداتٹاملــتــقــدمــة.ٹوهــذاٹ
ماٹيحدثٹعلىٹوجهٹاخلصوصٹعندماٹ
مواجهةٹ فــيٹ نفسهاٹ الــشــركــاتٹ جتــدٹ
معٹ أوٹ معاديةٹ استحواذٹ عملياتٹ معٹ
عـــطـــاءاتٹاالســتــحــواذٹمــنٹالــشــركــاتٹ
مـــنٹاألجــــانــــب.ٹو�ــلــتٹ أوٹ ــيــةٹ ــب األجــن
مدىٹ علىٹ تكافحٹ األوروبــيــةٹ املفوضيةٹ
اثـــنـــيٹعــشــرٹعـــامـــاٹمــضــتٹمـــنٹأجــلٹ
تبنيٹقانونٹأوروبيٹلالستحواذزٹميهدٹ
الطريقٹأمامٹعملياتٹاالستحواذٹوالدمجٹ
عبرٹاحلدود.ٹوكانتٹهناكٹمحاولةٹفيٹ
العامٹاملاضيٹقوبلتٹمبعارضةٹشرسةٹ
إنٹ قالت:ٹ التيٹ األملانيةٹ الشركاتٹ منٹ
الفشلٹفيٹمنعٹاستخدامٹاألسهمٹالتيٹ
فيهاٹ –مباٹ لهاٹحقوقٹتصويتٹخاصةٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

12 For specific strategies on how to lower the cost of registering and running a formal business 
see Catherine Kuchta-Helbing, “Barriers to Participation: the informal sector in emerging 
democracies,” The Center for International Private Enterprise, November 2001, available on 
CIPE web site at: www.cipe.org/efn/informalsector/papers.
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احلقٹعلىٹاالعتراضٹعلىٹاالستحواذ-ٹ
يجعلٹالشركاتٹالتيٹالٹيوجدٹبهاٹهذاٹ
احلقٹفيٹموقفٹخاٍلٹمنٹاالمتيازات.ٹ
تستخدمٹ أنٹ ميكنٹ ذلــكٹ علىٹ وعـــالوةٹ
ضدٹ اإلدارةٹ حلــمــايــةٹ احلـــقـــوقٹ هــــذهٹ
منٹ االنتهاءٹ حاليًاٹ ويجريٹ احملاسبة.ٹ
التصويتٹ حــقــوقٹ يعلقٹ جــديــدٹ قــانــونٹ
ــاءٹعــمــلــيــاتٹاالســتــحــواذٹ ــن اخلــاصــةٹأث
وينصٹعلىٹوجودٹأسعارٹعادلةٹألسهمٹ
اجلديدٹ القانونٹ ويحظىٹ االستحواذ,ٹ
باملوافقةٹاملبدئيةٹللقادةٹاألملانٹومفوضٹ

السوقٹاألوروبيةٹالداخلية.
ويعتبرٹتأسيسٹأسواقٹمنظمةٹوشفافةٹ
لتسهيلٹ حــاســمــًاٹ أمــــرًاٹ لــالســتــحــواذٹ
إجراءٹعملياتٹالدمجٹواالستحواذٹالتيٹ
يبررهاٹ ماٹ لهاٹ اقتصاديةٹ تتمٹألسبابٹ
وبطريقةٹحتققٹالعدالةٹجلميعٹأصحابٹ
علىٹ التسابقٹ أنٹ واملعروفٹ املصالح.ٹ
عملياتٹاالستحواذٹأوٹالضمٹأوٹالدمجٹ
يـــؤديٹإلـــىٹتــقــويــةٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹ
الــشــركــةٹ إدارةٹ حتــســنيٹ خــــاللٹ مـــنٹ
مــنٹالـــداخـــلٹوبــالــتــالــيٹتــقــدميٹاملــزيــدٹ
للخارجينيٹ االقتصاديةٹ املكاسبٹ منٹ
وهيٹ تقدمهٹ كانتٹ ماٹ تفوقٹ والدائننيٹ
ضعيفةٹاألداءٹأثناءٹاإلدارةٹالسابقة.

إجراءاتٹاخلصخصةٹالشفافةٹ
والعادلة

تــنــفــيــذٹ تـــأثـــيـــرٹطـــريـــقـــةٹ يــقــتــصــرٹ الٹ
وحده,ٹ امللكيةٹ هيكلٹ علىٹ اخلصخصةٹ
فىٹ الشركاتٹ ثقافةٹ علىٹ ينعكسٹ بلٹ
أنٹ الضرورىٹ منٹ ولذلكٹ ككل,ٹ الدولةٹ
شفافةٹ واجـــراءاتٹ قواعدٹ هناكٹ تكونٹ
ومستقيمةٹوعادلةٹتبنيٹكيفٹومتىٹتتمٹ
خصخصةٹالشركات,ٹألنٹسوءٹتصميمٹ
برامجٹاخلصخصةٹقدٹيدمرٹاالقتصادٹ

ويؤثرٹبالسلبٹعلىٹبيئةٹاألعمال.

أنظمةٹالضرائبٹالشفافةٹوالعادلة
ـــدٹمـــنٹإصــــالحٹأنــظــمــةٹالــضــرائــبٹ الب
ومستقيمةٹ وبسيطةٹ عادلةٹ تكونٹ حتىٹ
وبـــالـــتـــالـــىٹالبـــــدٹمــــنٹالـــقـــضـــاءٹعــلــىٹ
منٹ تتكونٹ الــتــىٹ املــعــقــدةٹ االجـــــراءاتٹ
التقاريرٹ إعـــدادٹ فــىٹ متعددةٹ خــطــواتٹ
املاليةٹوالتىٹرمباٹتسمحٹبإطالقٹأيدىٹ
الفساد.ٹ دائــرةٹ فىٹ والدخولٹ املو�فنيٹ
وكذلكٹيجبٹأنٹتتضمنٹقواننيٹولوائحٹ
الضرائبٹاإلفصاحٹالكافىٹفىٹالوقتٹ
املناسبٹعنٹاملعلوماتٹاملاليةٹوأنٹتطبقٹ
هذهٹالقواننيٹواللوائحٹبدقةٹوفاعلية.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة
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I

نظامٹقضائيٹمستقلٹوسليم
الذىٹ املستقلٹ القضائىٹ النظامٹ يعتبرٹ
يــعــمــلٹبــكــفــاءةٹأحـــدٹأهـــمٹمــؤســســاتٹ
االقــتــصــادٹالــدميــقــراطــيٹاملــتــجــهٹنحوٹ
الـــــســـــوق.ٹولـــــنٹتــــكــــونٹلـــــالجـــــراءاتٹ
ــةٹالــتــىٹســبــقٹأنٹذكــرنــاهــاٹ الــضــروري
أىٹ بعدٹ فيماٹ ذكــرهــاٹ ســيــردٹ الــتــىٹ أوٹ
قضائىٹ نظامٹ غيابٹ فىٹ تذكرٹ أهميةٹ
ــذٹالـــقـــوانـــنيٹبــاســتــمــرارٹ ــف ــن ــمٹي ــي ســل
احترامٹ علىٹ ويحافظٹ ونزاهةٹ وبكفاءةٹ
التاليةٹ اآللــيــاتٹ وتساعدٹ ١٣.ٹ القواننيٹ
علىٹتقويةٹالكفاءاتٹوالقدراتٹاإلداريةٹ

األساسية:
ٹإعدادٹاملو�فنيٹاملؤهلنيٹجيدا.

وترقيتهمٹعلىٹ املو�فنيٹ ٹالتعاقدٹمعٹ

أساسٹقدراتهمٹاملهنيةٹاملؤكدةٹ(منٹ
خاللٹاختباراتٹقاسية).

علىٹ مهنياٹ تدريباٹ املو�فنيٹ ٹتدريبٹ
أحدثٹاألساليبٹالتقنية.

للمو�فنيٹجتذبٹ جيدةٹ رواتــبٹ  دفعٹ
والٹ العملٹ فىٹ للبقاءٹ منهمٹ املؤهلنيٹ
تدفعهمٹالىٹقبولٹالرشاوى,ٹوتكونٹ
الترقيةٹحسبٹالكفاءةٹ(وليسٹحسبٹ

األقدمية).

النظامٹ كــفــاءةٹ أيــضــاٹحتسنيٹ وميــكــنٹ
الــقــضــائــىٹبــتــوفــيــرٹاملـــــواردٹاملــالــيــةٹ
لتنفيذٹ الـــالزمـــةٹ الــكــافــيــةٹ والــفــنــيــةٹ

القواننيٹبسرعة.ٹ١٤ٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

13 For a comprehensive overview of the challenges involved in creating an impartial and 
independent judiciary, see Pilar Domingo, (1999), "Judicial Independence and Judicial Reform 
in Latin America," in Andreas Schedler et al., eds., The Self-Restraining State: Power and 
Accountability in New Democracies. Boulder, Co.: Lynne Rienner, pp.151-175.

14ٹٹباإلضافةٹإلىٹهذهٹاملقترحاتٹهناكٹطريقةٹبديلةٹحلسمٹالنزاعاتٹخارجٹاحملكمةٹوهىٹطريقةٹالتحكيمٹالتيٹتخففٹ

العبءٹعنٹاحملاكمٹوتساعدٹعلىٹحتقيقٹالسرعةٹفىٹالبتٹفىٹالنزاعات. وفىٹالدولٹالتىٹيتمٹتنظيمٹالتجارةٹفيهاٹبواسطةٹ
ويرىٹبعضٹ الىٹحدٹكبير.  الىٹإضعافٹاالستقرارٹ القواننيٹوتؤدىٹ املدنيةٹقدٹتصدرٹقراراتٹعلياٹتعطلٹهذهٹ القواننيٹ
الباحثنيٹضرورةٹالتركيزٹعلىٹاحملاسبيةٹاألفقيةٹللحدٹمنٹحدوثٹتغيراتٹمتكررةٹوجذريةٹفىٹاإلطارٹالقانونيٹوالتشريعيٹ

واحلدٹمنٹسوءٹاستخدامٹسلطةٹاحلكومة.
For more information, see Andreas Schedler, Larry Diamond, and Marc F. Plattner, eds., (1999), 
The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies. Boulder, Co.: Lynne 
Rienner.



٣٦
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دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

I

االستراتيجياتٹاملضادةٹللفساد
الفسادٹ ضــدٹ فــعــالــةٹ اجـــــراءاتٹ تنفيذٹ
والــقــواعــدٹ الــلــوائــحٹ وتــضــمــنيٹ بتحديدٹ
املعنية,ٹ الــقــوانــنيٹ وتوضيحٹ القانونيةٹ
واتـــبـــاعٹوتــطــبــيــقٹقـــانـــونٹاملــشــتــريــاتٹ
احلــكــومــيــةٹالـــصـــادرٹعـــنٹ"الــشــفــافــيــةٹ
التعاونٹ منظمةٹ عهدٹ وتبنىٹ الــدولــيــة"ٹ
للرشوةٹ املــضــادٹ للتنميةٹ االقــتــصــادىٹ

وااللتزامٹبه.١٥
إصالحٹالهيئاتٹاحلكومية

والهيئاتٹ اإلداراتٹ إصــالحٹ مــنٹ البــدٹ
ضعيفةٹ الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــةٹ احلــكــومــيــةٹ
منٹ إصــالحــهــاٹ املــمــكــنٹ ومـــنٹ األداء,ٹ
العملٹ أنظمةٹ وتبسيطٹ تضمنيٹ خــاللٹ
أداءٹ وتــقــيــيــمٹ الــداخــلــيــةٹ واالجـــــــراءاتٹ
الهيئاتٹبصفةٹمستمرةٹحسبٹمعاييرٹ
تنفيذٹ ويجبٹ جــدا.ٹ ومــحــددةٹ واضــحــةٹ
أداءٹ لــتــحــســنيٹ الـــالزمـــةٹ االجــــــــراءاتٹ
وبصفةٹ الفورٹ علىٹ احلكوميةٹ الهيئاتٹ
كانتٹ إذاٹ املثال:ٹ سبيلٹ وعلىٹ شاملة.ٹ
تتأخرٹ ــوردةٹ واملــســت املــصــدرةٹ الــســلــعٹ
اململوكةٹ املــوانــئٹ داخـــلٹ طويلةٹ لفترةٹ
للحكومةٹبسببٹمصلحةٹاجلماركٹفإنٹ

التكلفةٹسترتفعٹعلىٹأصحابٹالشركاتٹ
السلعٹ هذهٹ قدرةٹ بالتالىٹ وستنخفضٹ
سيزدادٹ ذلــكٹ علىٹ وعـــالوةٹ التنافسيةٹ
فىٹ لإلسراعٹ الرشوةٹ بعرضٹ اإلغــراءٹ

إصدارٹاإلفراجٹاجلمركى.
احلكوميةٹ الهيئاتٹ ـــدراتٹ ق تقويةٹ

اإلداريةٹوالتنفيذية
احلكوميةٹ الهيئاتٹ قدراتٹ تقويةٹ ميكنٹ
قـــدراتٹ بتطويرٹ والتنفيذيةٹ اإلداريـــــةٹ
املـــو�ـــفـــنيٹورفـــــعٹمــســتــوىٹخــبــراتــهــمٹ
يكونٹ وأنٹ ــدا,ٹ جــي تــأهــيــالٹ وتــأهــيــلــهــمٹ
والترقىٹعلىٹأساسٹمعاييرٹ التو�يفٹ
اختباراتٹ طريقٹ (وعــنٹ مؤكدةٹ مهنيةٹ
املهنىٹ التدريبٹ فصٹ وإتاحةٹ قياسية)ٹ
األساليبٹ أحدثٹ باستخدامٹ للمو�فنيٹ
للمو�فنيٹ مجزيةٹ رواتــبٹ ودفعٹ التقنيةٹ
العملٹ فىٹ للبقاءٹ منهمٹ املؤهلنيٹ جتذبٹ
والٹتدفعهمٹالىٹقبولٹالرشاوى,ٹوتكونٹ
حسبٹ (وليسٹ الكفاءةٹ حسبٹ الترقيةٹ
األقدمية).ٹوميكنٹأيضاٹحتسنيٹكفاءةٹ
املاليةٹ املواردٹ بتوفيرٹ القضائىٹ النظامٹ
والفنيةٹالكافيةٹالالزمةٹلتنفيذٹالقواننيٹ

بسرعة.

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

15 For a whole host of articles and links about reducing corruption, please see CIPE s Web site: 
www.cipe.org. See also the Final Report on the Washington Conference on Corruption, "Fighting 
Corruption in Developing Countries and Emerging Economies: the role of the private sector," 
sponsored by USAID, PriceWaterhouseCoopers, and CIPE, February 1999.
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I

وضعٹآلياتٹمنتظمةٹللمشاركة
تأسيسٹاإلطارٹاملؤسسىٹالالزمٹلتثبيتٹ
جذورٹحوكمةٹالشركاتٹيتطلبٹإصالحٹ
املوجودةٹ واللوائحٹ القواننيٹ منٹ الكثيرٹ
واستحداثٹقواننيٹولوائحٹجديدة.ٹولكىٹ
نضمنٹأنٹاإلطارٹاجلديدٹسيؤدىٹالىٹ
منٹ البدٹ للعمل,ٹ صاحلةٹ أرضٹ إيجادٹ
إتاحةٹفرصةٹمناسبةٹللشعبٹللمشاركةٹ
فىٹهذهٹالعملية.ٹواملفتاحٹالرئيسىٹهناٹ
هوٹوضعٹآلياتٹمنتظمةٹللمشاركةٹفىٹ
يومية.ٹ بصفةٹ السياساتٹ عمليةٹصنعٹ
ويــقــدمٹإعــــالنٹصــنــعــاءٹمــجــمــوعــةٹمنٹ
درجــةٹ لتحسنيٹ املصممةٹ االجـــــراءاتٹ
فــىٹعملياتٹ ٹاجلــمــاهــيــريــةٹ املــشــاركــةٹ
صنعٹالقرارٹوالعملياتٹالتشريعية.ٹ

(للحصولٹعلىٹالنصٹالكامل),ٹانظر:
http://www.cipe.org/ert/e35/e35-

15.php3

وسائلٹإعالمٹمطلعةٹوباحثةٹعنٹاحلقيقة
يــحــتــاجٹ ــــنٹ ــــري ــــدي امل أداءٹ ملــــراقــــبــــةٹ
املــســتــثــمــرونٹوالــــدائــــنــــونٹوالــعــمــالٹ
الــقــراراتٹ عــنٹ معلوماتٹ الــىٹ وغيرهمٹ
الــتــىٹيــصــدرهــاٹاملــــديــــرونٹوأعــضــاءٹ
الشركة.ٹ أعمالٹ بشأنٹ اإلدارةٹ مجلسٹ
ولكنهمٹعلىٹالعكسٹمنٹمديرٹالشركةٹ
الالزمةٹ املـــواردٹ أوٹ الوقتٹ ميتلكونٹ الٹ

املطلوبةٹ املــعــلــومــاتٹ وحتــلــيــلٹ لتجميعٹ
ــاٹيــأتــىٹ ـــــراراتٹجـــيـــدة.ٹوهــن التـــخـــاذٹق
الوسائلٹ وخاصةٹ اإلعالمٹ وسائلٹ دورٹ
ــة.ٹ ــي املــتــخــصــصــةٹفـــىٹاجلـــوانـــبٹاملــال
واسعةٹ القويةٹ الصحافةٹ وجودٹ ويعتبرٹ
لصغارٹ بالنسبةٹ أســاســيــاٹ اإلطــــالعٹ
فىٹ املــصــالــحٹ وأصــحــابٹ املستثمرينٹ
عنٹ فضالٹ العمال,ٹ فيهمٹ مباٹ املجتمعٹ
للمجتمعٹ الهامةٹ العناصرٹ أحدٹ كونهاٹ

الدميقراطى.

تقويةٹعواملٹحتسنيٹالسمعة
عواملٹحتسنيٹالسمعةٹتشملٹاألفرادٹ
فجوةٹ تضيقٹ الــتــىٹ اجلــمــاعــاتٹ و/أوٹ
واخلارجينيٹ الداخلنيٹ بــنيٹ املعلوماتٹ
ـــىٹ بـــتـــوفـــيـــرٹوتــــقــــدميٹاملـــعـــلـــومـــاتٹال
الــداخــلــيــنيٹ أداءٹ بــشــأنٹ اخلــارجــيــنيٹ
والشركاتٹوبوضعٹمعاييرٹمهنيةٹعاليةٹ
فىٹ ــدادٹ األن منٹ الضغوطٹ ثمٹممارسةٹ
بــعــضٹاألحــيــانٹوفـــرضٹعــقــوبــاتٹمنٹ
أجلٹالتمسكٹبهذهٹاملعايير.ٹومنٹأمثلةٹ

عواملٹحتسنيٹالسمعة:
التنظيمٹمثلٹاملكاتبٹ ٹاجلهاتٹذاتيةٹ

املهنيةٹللمحاسبةٹواملراجعة.
ذكرهاٹ وردٹ (وقـــدٹ اإلعـــالمٹ ٹوســائــلٹ

أعاله).
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وحوكمةٹ االستثمارٹ بنوكٹ ٹحتليالتٹ
الشركات.
ٹاحملامون.

ٹاجلهاتٹاملعنيةٹبتصنيفٹاالئتمان.
ٹجمعياتٹحمايةٹاملستهلك.
ٹجمعياتٹحمايةٹالبيئة.ٹ

املــســتــثــمــرونٹالــنــشــطــاءٹواملــســاهــمــونٹ
وأصحابٹ ١٦ٹ االستثماريةٹ واملؤسساتٹ

رؤوسٹأموالٹالشركات.
املجموعاتٹ أوٹ األفــرادٹ هــذهٹ منٹ ولكلٹ
خبرةٹمعينةٹخاصة,ٹولديهٹاملواردٹوعليهٹ
باملراقبةٹ للقيامٹ الــالزمــةٹ املــســؤولــيــاتٹ
املعلوماتٹ فــجــواتٹ وتضييقٹ الشاملةٹ

بنيٹالداخلينيٹواخلارجيني.

مجتمعٹأعمالٹنشطٹومتكامل
مثلٹ اخلــاصٹ القطاعٹ ألعــضــاءٹ ميكنٹ
جــمــعــيــاتٹرجـــــالٹاألعــــمــــال,ٹوغـــرفٹ
تطويرٹ فىٹ هــامٹ بــدورٹ القيامٹ التجارةٹ
ــشــركــاتٹبــتــطــويــرٹمــدونــاتٹ حــوكــمــةٹال
احملليةٹ الـــشـــرف)ٹ ــيــقٹ (مــواث الــســلــوكٹ

وحتسنيٹاجلوانبٹاألخالقيةٹفىٹقطاعٹ
األعمالٹعلىٹأساسٹالنزاهةٹوالشفافيةٹ
واملساءلةٹ(احملاسبية)ٹواملسؤولية,ٹوقدٹ
الدوليةٹ املشروعاتٹ مركزٹ فروعٹ عملتٹ
منظماتٹ مـــنٹ ــدٹ ــعــدي ال مـــعٹ اخلـــاصـــةٹ
القطاعٹاخلاصٹفىٹجميعٹأنحاءٹالعلمٹ
لــوضــعٹوتــنــفــيــذٹمــجــمــوعــةٹمــنٹأفضلٹ
املمارساتٹاملطورةٹمحلياٹلكيٹتنفذهاٹ
الشركات.ٹ(وملزيدٹمنٹاملعلوماتٹانظرٹ

.(www.cipe.org

وبــاإلضــافــةٹإلـــىٹذلـــكٹتــقــدمٹ"مــبــادئٹ
 Global Sullivan العامليةٹ سوليفانٹ
Principlesٹ"ٹللشركاتٹتوصياتٹقيمةٹ

شفافيةٹ أكثرٹ بيئةٹ أجــلٹ مــنٹ مصممةٹ
ومسئولية.ٹ وإنصافاٹ محاسبيةٹ وأكثرٹ
لهذهٹ الكاملٹ النصٹ عليٹ (وللحصولٹ

املبادئٹانظر:
http://www.cipe.org/ert/e35/e35-

16.php3
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16ٹوضعٹصندوقٹتقاعدٹالمو�فينٹالعموميينٹبكاليفورنياٹبرنامجاٹنشيطاٹجداٹلتطويرٹحوكمةٹالشركات,ٹوقدٹانضمٹهذاٹ

الصندوقٹالىٹصناديقٹمعاشاتٹأخرىٹالستخدامٹاستثماراتهمٹوإلحداثٹالتغيير.ٹوالهدفٹمنٹذلكٹهوٹزيادةٹالعائدٹمنٹ
االستثماراتٹبضمانٹحسنٹإدارةٹالشركاتٹوصحةٹاالستراتيجياتٹالتىٹتنفذها.ٹويمكنٹلصناديقٹالمعاشاتٹالمماثلةٹ
فىٹالدولٹالناميةٹممارسةٹنفسٹالدورٹوتوجيهٹنفسٹالمطالب.ٹويمكنٹالحصولٹعلىٹالمزيدٹمنٹالمعلوماتٹحولٹصندوقٹ

معاشاتٹتقاعدٹالمو�فينٹالعموميينٹبكاليفورنياٹمنٹموقعةٹعلىٹشبكةٹاإلنترنتٹوهوٹ:ٹ
 www.calpers-governance.org
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العالقاتٹاجليدةٹبنيٹأصحابٹ
املصالحٹتفيدٹالشركات

منٹاألخطاءٹالشائعةٹأنٹهناكٹتعارضاٹ
بنيٹهدفٹحتقيقٹالربحٹوهدفٹالعنايةٹ
العاملنيٹ (مــثــلٹ املــصــالــحٹ بــأصــحــابٹ
وأنصارٹ والعمالءٹ واملوردينٹ والدائننيٹ
وقدٹ كــكــل),ٹ احملــلــىٹ واملجتمعٹ البيئةٹ
أثــبــتــتٹواحــــدةٹمــنٹأجنـــحٹالــشــركــاتٹ
هذينٹ بنيٹ تعارضٹ وجودٹ عدمٹ العامليةٹ

الهدفنيٹلعدةٹأسباب.
فىٹ والعدالةٹ النزاهةٹ مراعاةٹ تأثيرٹ إنٹ
العملٹوحتملٹاملسؤوليةٹوقبولٹاحملاسبةٹ
وأصحابٹ املساهمنيٹ جتاهٹ والشفافيةٹ
املصلحةٹالٹيقتصرٹعلىٹحتسنيٹسمعةٹ
بلٹ فقط,ٹ االستثماراتٹ وجذبٹ الشركةٹ
فالشركاتٹ تــنــافــســيــة.ٹ مــيــزةٹ يعطيهاٹ
لتوفيرٹ املصلحةٹ أصحابٹ علىٹ تعتمدٹ
سلسلةٹمنٹعمالةٹأوٹأجزاءٹأوٹتوريداتٹ
فىٹ الــتــوقــفٹ ويــــؤدىٹ منتظمة,ٹ بصفةٹ
الىٹ البضائعٹ أوٹ اخلدماتٹ هذهٹ توريدٹ
اإلضرارٹبقدرةٹالشركةٹعلىٹالعملٹأوٹ
الساحة,ٹ علىٹ والبقاءٹ منتجاتهاٹ بيعٹ
نــاهــيــكٹعـــنٹحتــقــيــقٹالـــربـــح.ٹومـــنٹثمٹ
املنتجةٹ الــعــالقــاتٹ إقــامــةٹ أهميةٹ تنبعٹ
لتحقيقٹأهدافٹ معٹأصحابٹاملصلحةٹ

الشركةٹعلىٹاملدىٹالطويل.

هذاٹ الــشــركــاتٹ مــديــروٹ استوعبٹ وقــدٹ
فىٹ الصعبة.ٹ بالطريقةٹ مؤخراٹ الــدرسٹ
التسعيناتٹ وأوائــلٹ الثمانيناتٹ أواخــرٹ
ــىٹســبــيــلٹاملـــثـــال-ٹســعــتٹبعضٹ -عــل
الـــشـــركـــاتٹالــــىٹتــخــفــيــضٹالــتــكــالــيــفٹ
املو�فنيٹ باالستغناءٹعنٹخدماتٹكبارٹ
ذوىٹالرواتبٹالكبيرةٹوتو�يفٹمو�فنيٹ
جــددٹبــرواتــبٹأقــلٹوخــبــرةٹأقـــل.ٹوفىٹ
تلكٹ انتاجيةٹ زادتٹ احلــاالتٹ منٹ كثيرٹ
الشركاتٹثمٹمتكنتٹمنٹإعادةٹتو�يفٹ
واملستشارينٹ املو�فنيٹ منٹ كبيرٹ عددٹ
السابقني.ٹوفىٹحاالتٹأخرىٹأصبحتٹ
تكاليفٹتشغيلٹتلكٹالشركاتٹأكثرٹمماٹ
كانتٹعليهٹقبلٹاالستغناءٹعنٹاملو�فنيٹ
تخفيضٹ هــــدفٹ حتــقــقٹ لـــمٹ أنــهــاٹ أىٹ

التكاليفٹوزيادةٹاألرباح.
وباملقابل,ٹتبنيٹأنٹالشركاتٹالتىٹتدركٹ
أنٹمو�فىٹالشركةٹمنٹأصولهاٹالهامةٹ
وتعاملهمٹ جــيــدةٹ ــــبٹ روات لــهــمٹ ــعٹ ــدف وت
فىٹ األمــــوالٹ وتستثمرٹ طيبةٹ معاملةٹ
قـــوةٹعاملةٹ لــديــهــاٹ يــصــبــحٹ الــتــدريــب,ٹ
التكييفٹ علىٹ وقــادرةٹ وملتزمةٹ ممتازةٹ
مـــعٹحتـــديـــاتٹالـــعـــوملـــةٹورفـــــعٹجـــودةٹ
فــىٹالشركةٹ الــعــامــلــونٹ أمــاٹ اإلنــتــاج.ٹ
ويتمتعونٹ جديدةٹ مهاراتٹ فيكتسبونٹ

بأعمالٹجيدةٹورواتبٹمجزية.
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ــةٹالـــشـــركـــةٹألصــحــابٹ حــســنٹمــعــامــل
أهميةٹ يــقــلٹ الٹ كـــاملـــورديـــنٹ املــصــلــحــةٹ
املــدىٹ علىٹ الــشــركــةٹ اداءٹ حسنٹ عــنٹ
عقداٹ تنتهكٹ التىٹ الشركةٹ الطويل,ألنٹ
سعراٹ تعطيهٹ الٹ أوٹ مــوردٹ مــعٹ أبرمتهٹ
ذلــكٹ الــضــررٹمبصلحةٹ تــلــحــقٹ عــــادالٹ
كشريكٹ سمعتهاٹ الـــىٹ وتــســئٹ املــــوردٹ
ــمــادٹ ـــســـوقٹميــكــنٹاالعــت ـــىٹال أمــــنيٹف
فىٹ اآلخرونٹ املوردونٹ وسيترددٹ عليه.ٹ
تضعفٹ وبــذلــكٹ الــشــركــةٹ مــعٹ التعاملٹ
التوريداتٹ علىٹ احلصولٹ علىٹ قدرتهاٹ
ذلكٹ علىٹ وعالوةٹ للتشغيل.ٹ الضروريةٹ
املــورديــنٹ تغيرٹ الــتــىٹ الــشــركــاتٹ فـــإنٹ
بهاٹ انتهىٹ قدٹ فقطٹ التكلفةٹ العتباراتٹ
منتجاتهاٹ جــودةٹ انخفاضٹ الــىٹ األمــرٹ
لالنخفاضٹ مبيعاتهاٹ يــعــرضٹ وهــــذاٹ

ويعرضٹسمعتهاٹللخطر.
وباختصارٹفإنٹالشركاتٹالتىٹتتعاملٹ
معٹأصحابٹاملصلحةٹبنزاهةٹوجتعلهمٹ
املدىٹ طويلةٹ استراتيجياتهاٹ منٹ جزءاٹ
ـــلٹتــعــرضــاٹلــقــيــامٹأصــحــابٹ ــكــونٹأق ت
إلجــبــارٹ قــوتــهــمٹ بــاســتــخــدامٹ املصلحةٹ
اخلاصةٹ املـــواردٹ شـــراءٹ علىٹ الشركةٹ
باهظةٹ بــأســعــارٹ لــإلنــتــاجٹ ــةٹ الــضــروري
الفنى),ٹ الدعمٹ (ويدخلٹفىٹذلكٹأيضاٹ
ألنٹ الشركة,ٹ معٹ تعاقداتهمٹ إلغاءٹ أوٹ
أنٹ بسرعةٹ يدركونٹ املصلحةٹ أصحابٹ

مصائرهمٹمرتبطةٹجزئياٹبأداءٹالشركةٹ
والعكسٹبالعكس.

ــعــالقــاتٹ ال تـــكـــونٹ أنٹ ـــكٹميــكــنٹ وكـــذل
الــصــحــيــةٹبـــنيٹالــشــركــاتٹواصــحــابٹ
املــصــالــحٹمــفــيــدةٹفــىٹحتــســنيٹنصيبٹ
الشركةٹفىٹالسوق.ٹوالعاملونٹ(سواءٹ
أوٹ املــورديــنٹ أوٹ الشركةٹ مو�فىٹ مــنٹ
رواتــبٹ علىٹ يحصلونٹ الذينٹ الباعة)ٹ
عقودٹ أوٹ بــو�ــائــفٹ ويتمتعونٹ مجزيةٹ
مستمرة.ٹستتاحٹلهمٹاألموالٹوالدوافعٹ
منٹ يزيدٹ مماٹ الشركةٹ منتجاتٹ لشراءٹ

قيمةٹالشركةٹوأرباحها.ٹ
وهـــنـــاكٹطـــرقٹأخــــرىٹمتــكــنٹالــشــركــةٹ
الفائدةٹ معٹحتقيقٹ أرباحهاٹ زيادةٹ منٹ
ألصحابٹاملصالح,ٹفالشركةٹالتىٹتبنىٹ
التعليمٹ برامجٹ وتقومٹ االساسيةٹ البنيةٹ
والتدريبٹتقدمٹللمجتمعٹاحمللىٹمواردٹ
فىٹ الــعــادىٹ املــواطــنٹ وسيجدٹ مفيدة,ٹ
دافعاٹ القرارٹ وصانعٹ احمللىٹ املجتمعٹ
لردٹاجلميلٹبتزويدٹالشركةٹمبناخٹجيدٹ
القواننيٹ حــدودٹ فىٹ التجارىٹ للنشاطٹ
واللوائح.ٹوقدٹيؤدىٹذلكٹالىٹتخفيضٹ
ــشــركــةٹوحتــســنيٹقــدرتــهــاٹ تــكــالــيــفٹال

التنافسيةٹوزيادةٹأرباحها.
ـــيـــسٹهــنــاكٹ ــــد,ٹل ـــصـــارٹشــــدي ـــاخـــت وب
بــحــقــوقٹ بـــنيٹاالهـــتـــمـــامٹ تــنــاقــضٹ أىٹ

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة
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I

األربـــاح,ٹ وتنظيمٹ املــصــالــحٹ أصــحــابٹ
ــومٹاســتــراتــيــجــيــاتٹالــشــركــاتٹ ــق بـــلٹت
التوأم,ٹ الهدفنيٹ هذينٹ علىٹ الناجحةٹ
خبيرةٹ  Patricia A. Small وأشـــارتٹ
االستثماراتٹاملاليةٹإلىٹذلكٹبقولها:ٹٹ
"االهتمامٹبأصحابٹاملصلحةٹ
وحتقيقٹالربحٹيسيرانٹجنباٹالىٹ
جنبٹمعٹالنموٹاالنتاجى,

أوٹمبعنىٹآخر:ٹاالهتمامٹوالربحٹ
يسريانٹجنباٹالىٹجنبٹمعٹ
االستخدامٹاحلكيمٹلرأسٹاملال."

ويــتــطــلــبٹحتــقــيــقٹهـــذهٹاألهـــــدافٹمنٹ
دورٹ اخلاصٹممارسةٹ القطاعٹ أعضاءٹ
بضمانٹ قــدوةٹ يصبحواٹ وأنٹ الــقــيــادةٹ
والشفافيةٹ واملسئوليةٹ النزاهةٹ حتقيقٹ
الشركةٹٹ أنشطةٹ واحملاسبيةٹفيٹجميعٹ

وعالقتها.ٹ١٧

تــأســيــسٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفـــيٹاألســــــواقٹالــصــاعــدة

"نتيجةٹالممارساتٹالجيدةٹبصورةٹمتزايدةٹنحوٹشكلٹمنٹاألشكالٹحوكمةٹ
الشركاتٹفىٹالتعاملٹمعٹأصحابٹالمصلحة,ٹوهذاٹالٹيعنىٹتنازلٹالشركاتٹ
معٹ عالقاتٹ لبناءٹ القيادةٹ استخدامٹ يعنىٹ بلٹ أنشطتها,ٹ عنٹ المسئوليةٹ عنٹ
أصحابٹالمصلحةٹوتحسينٹاألداءٹمنٹجميعٹالنواحى.ٹوقدٹبينتٹالدراساتٹ
تلكٹ هىٹ المستمرةٹ الماليةٹ األربــاحٹ تحققٹ التىٹ الشركاتٹ أنٹ المدىٹ طويلةٹ
قصيرةٹ ـــاحٹ األرب علىٹ التركيزٹ مــنٹ بــدالٹ القيمٹ علىٹ تــركــزٹ الــتــىٹ الــشــركــاتٹ

المدى.
معهدٹاحملاسبيةٹواالخالقية,ٹبريطانيا

www.accountability.org.uk

17 For more information, see William S. Kanaga, "Corporations Must Act Ethically." CIPE, 
Economic ReformToday, 1, 1999. Available online at: www.cipe.org/ert/e31/e31-1.php3.
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اجلزءٹالثاني:ٹحتدياتٹ
حوكمةٹالشركاتٹفيٹ

األسواقٹالصاعدة
يعتبرٹتأسيسٹأيٹمنٹهذهٹاملؤسساتٹ
إجنازاٹوحتدياٹضرورياٹالٹميكنٹبدونهٹ
الدميقراطيةٹ األســــواقٹ جـــذورٹ تثبيتٹ
وحــوكــمــةٹالــشــركــات.ٹويــتــوقــفٹمصيرٹ
اقـــتـــصـــاداتٹبــأســرهــاٹعــلــىٹمــواجــهــةٹ
البدٹ النجاحٹ ولتحقيقٹ التحديات.ٹ هذهٹ
القطاعٹ وٹ اخلــاصٹ القطاعٹ يعملٹ أنٹ
القانونىٹ اإلطــارٹ لتأسيسٹ معاٹ العامٹ
خاللٹ مــنٹ الثقةٹ ومــنــاخٹ والتنظيمى,ٹ
ــتــصــرفــاتٹاألخـــالقـــيـــةٹواإلشــــــراف.ٹ ال
تواجهٹ التىٹ العامةٹ التحدياتٹ وتشملٹ

األسواقٹالصاعدةٹماٹيلى:
الشركاتٹ حلوكمةٹ نــظــامٹ ٹتأسيسٹ
(علىٹ الــقــواعــدٹ أســـاسٹ علىٹ يــقــومٹ
العكسٹمنٹالنظامٹالذىٹيعملٹعلىٹ

أساسٹالعالقات).
احلـــقـــوقٹ أوٹ املـــصـــالـــحٹ ٹمــكــافــحــةٹ

املكتسبة.
التىٹ الهرميةٹ امللكيةٹ هياكلٹ ٹهــدمٹ
علىٹ بــالــســيــطــرةٹ لــلــداخــلــنيٹ تسمحٹ
أصولٹالشركاتٹاململوكةٹلعددٹكبيرٹ
منٹاملواطننيٹوحتويلٹهذهٹاألصولٹ

حقوقٹ بقصرٹ مصاحلهمٹ لتحقيقٹ
امللكيةٹعليهمٹمباشرة.

املتقاطعةٹ املساهماتٹ حلقاتٹ ٹقطعٹ
Cross shareholdings بنيٹالبنوكٹ

والشركات.
حتددٹ امللكيةٹ حلقوقٹ أنظمةٹ ٹوضــعٹ
بوضوحٹوسهولةٹاملالكنيٹاحلقيقينيٹ
املالكٹ هــىٹ الــدولــةٹ كانتٹ ولــوٹ حتىٹ
ــةٹهــىٹاملــالــك,ٹ ــدول (عــنــدمــاٹتــكــونٹال
الفرعٹ الىٹ اإلشــارةٹ الضرورىٹ منٹ
أوٹاإلدارةٹالتىٹتتمتعٹبامللكيةٹٹوماٹ
يصاحبهاٹمنٹحقوقٹومسئوليات).
ٹعــــدمٹتــســيــيــسٹاتـــخـــاذٹالـــقـــراراتٹ
وتــأســيــسٹاجلــــدرانٹالــفــاصــلــةٹبنيٹ
الــشــركــاتٹ فــىٹ واإلدارةٹ احلــكــومــةٹ
حينماٹ الــشــركــاتٹ بسجلٹ املــدرجــةٹ
املسيطرٹ املساهمٹ الدولةٹهىٹ تكونٹ

أوٹصاحبةٹاألغلبية.
أصحابٹ املساهمنيٹ حقوقٹ ٹحمايةٹ

األقلية.
ــــوقــــايــــةٹمــــنٹضــــيــــاعٹاالصــــــول ٹال
عمليةٹ بــعــدٹ  asset stripping

اخلصخصةٹالشاملة.
النشيطنيٹ املــالــكــنيٹ عــلــىٹ ــعــثــورٹ ٹال
بــنيٹهياكلٹ املــهــرةٹمــنٹ ــريــنٹ واملــدي

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف

II
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امللكيةٹاملبعثرة.
هياكلٹ فىٹ الشركاتٹ ٹتعزيزٹحوكمةٹ

امللكيةٹاألسريةٹوامللكيةٹاملركزة.
ٹتطويرٹاخلبراتٹالفنيةٹواملهنية.

ممارسةٹحوكمةٹالشركات
الٹتخصٹالقطاعٹاخلاصٹوحده

هــنــاكٹحتـــدىٹآخـــرٹيـــواجـــهٹاألســــواقٹ
الــــصــــاعــــدةٹوهـــــوٹتـــأســـيـــسٹحــوكــمــةٹ
ــعــامــة,ٹ الـــشـــركـــاتٹفـــىٹالـــشـــركـــاتٹال
فــىٹ الــــعــــامٹ ـــقـــطـــاعٹ ال شــــركــــاتٹ ألنٹ
منٹ أكــثــرٹ تساهمٹ االقــتــصــاداتٹ هــذهٹ
فــىٹحتقيقٹ اخلــاصٹ القطاعٹ شــركــاتٹ
ــاجتٹالــوطــنــىٹوالــتــو�ــيــفٹوالــدخــلٹ ــن ال
املـــال,ٹوعـــالوةٹعلىٹ واســتــخــدامٹرأسٹ
الــعــامٹفىٹ القطاعٹ فــإنٹشــركــاتٹ ذلــكٹ
السياساتٹ تشكلٹ األحــيــانٹ منٹ كثيرٹ
التنميةٹ لتحقيقٹ فــإنــهٹ ولــذلــكٹ الــعــامــة,ٹ
االقتصاديةٹوالنموٹواالصالحٹالبدٹمنٹ
تأسيسٹحوكمةٹالشركاتٹفىٹشركاتٹ

القطاعٹالعام.

وينطبقٹذلكٹأيضاٹعلىٹالدولٹالتىٹفىٹ
سبيلهاٹالىٹتنفيذٹبرنامجٹاخلصخصةٹ
البدٹ األمرٹ بدايةٹ فىٹ تنفيذه.ٹ أثناءٹ أوٹ
منٹإدراجٹالشركاتٹالعامةٹفىٹسجلٹ
اخلصخصة,ٹ قبلٹ املسجلةٹ الشركاتٹ
وقدٹتستمرٹعمليةٹاإلدراجٹملدةٹطويلة,ٹ
وبــعــدٹذلـــكٹحتــتــاجٹالــشــركــةٹاجلــديــدةٹ
تستفيدٹ أنٹ قــبــلٹ الــوقــتٹ بــعــضٹ ـــىٹ ال
مـــنٹمــالــكــيــهــاٹالــنــشــيــطــنيٹومــديــريــهــاٹ
ستضمنٹ الــوقــتٹ ذاتٹ وفـــىٹ املـــهـــرة,ٹ
مواردهاٹ إدارةٹ اجليدةٹ الشركةٹ إدارةٹ
ورفعٹ إنتاجيتهاٹ وزيادةٹ ونزاهةٹ بكفاءةٹ

قيمتها.
تطالبٹ أخـــرىٹ وهــنــاكٹســيــنــاريــوهــاتٹ
العام,ٹ القطاعٹ فىٹ الشركاتٹ بحوكمةٹ
مثالٹ الــعــامــةٹ الــشــركــاتٹ تسيطرٹ فــقــدٹ
ملكيةٹ فيماٹمضىٹ كانتٹ علىٹشركاتٹ
ــةٹخــاصــةٹ خـــاصـــةٹولـــكـــنٹلـــهـــاةٹأهــمــي
بالنسبةٹلألمنٹالقومىٹأوٹلهاٹحساسيةٹ
سياسيةٹخاصة.ٹومنٹالواضحٹأنٹهذهٹ
الشركاتٹستستفيدٹمنٹحوكمةٹالشركاتٹ

بطريقةٹسليمة.ٹ١٨

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
II

18 For more information about the importance of corporate governance in public enterprises and 
for a copy of "The First Principles of Corporate Governance for Public Enterprises in India: Yaga 
Principles for PEs," October 2001, email: yaga@hd1.vsnl.net.in. See also the Private Sector 
Corporate Governance Trust Website: www.corporategovernance.co.ke.



٤٤

سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

لتأسيسٹحوكمةٹ مناذجٹمختلفةٹ
الشركات

كــثــيــرٹمـــنٹاملــنــظــمــاتٹالـــدولـــيـــةٹمتــولٹ
الهادفةٹ الــشــركــاتٹ حوكمةٹ مــبــادراتٹ
الــدولٹ فــىٹ مطبقةٹ منـــاذجٹ تنفيذٹ إلــىٹ
تبوءٹ احملــــاوالتٹ هــذهٹ ولــكــنٹ املتقدمة,ٹ
بــالــفــشــلٹفــىٹكــثــيــرٹمــنٹاألحـــــوالٹوالٹ
تساعدٹعلىٹإحداثٹالتحسنيٹاملطلوبٹ
الواقعٹ ملواجهةٹ مصممةٹ منــاذجٹ ألنهاٹ
وبالتالىٹ احمللية,ٹ والتحدياتٹ احمللىٹ
األصليةٹ الوطنيةٹ املجموعاتٹ تصبحٹ
مطالبةٹبتكييفٹالنموذجٹالدولىٹحسبٹ

الظروفٹاحملليةٹاملوجودة.
املشروعاتٹ مركزٹ يتبعٹ السببٹ ولهذاٹ
مختلفاٹ أســـلـــوبـــاٹ اخلـــاصـــةٹ الـــدولـــيـــةٹ
لتطويرٹحوكمةٹالشركاتٹفىٹاألسواقٹ
نظمٹ الهدفٹ هذاٹ ولتحقيقٹ الصاعدة,ٹ
املاضيةٹ القليلةٹ السنواتٹ خاللٹ املركزٹ
العملٹ وورشٹ املــؤمتــراتٹ مــنٹ الــعــديــدٹ

وساهمتٹ العالم,ٹ أنــحــاءٹ مختلفٹ فــىٹ
هذهٹاألنشطةٹفىٹالتقريبٹبنيٹأعضاءٹ
واخلبراءٹ والشركاتٹ األعمالٹ مجتمعٹ
واألطـــــــــرافٹاملـــشـــاركـــةٹفــــىٹالـــســـوقٹ
حلوكمةٹ املــنــاســبٹ أســلــوبــهــاٹ لصياغةٹ
ــشــركــاتٹفــىٹكــلٹدولــــةٹعــلــىٹحــده.ٹ ال
وكانتٹاالستراتيجياتٹاملختلفةٹتتوقفٹ

علىٹاجلوانبٹالتالية:
ٹهلٹاحلكومةٹمهتمةٹباإلصالح?

ــاٹ ــقــضــاي ٹهــــلٹاحلـــكـــومـــةٹتـــــــدركٹال
املطروحة?

ٹهلٹتوجدٹمراكزٹقوةٹمستقلةٹ(خارجٹ
احلكومة)?

ٹهـــلٹتـــوجـــدٹوســـائـــلٹتــســاعــدٹعلىٹ
األوراقٹ أســــــواقٹ مــثــلٹ اإلصــــــالحٹ
املــالــيــة,ٹوتــقــديــراتٹاملــخــاطــرٹالتىٹ
ــنــوكٹونـــظـــامٹقــانــونــىٹ ــب تــنــشــرهــاٹال

مناسبٹوماٹالىٹذلك?
ٹماٹهوٹمستويٹالوعيٹالعام?

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف

رومانياٹتضعٹنظاماٹطوعياٹلحوكمةٹالشركات
المركزٹ فيهٹ شــاركٹ رومانياٹ فيٹ مشروعاٹ الخاصةٹ الدوليةٹ المشروعاتٹ مركزٹ نفذٹ
الدوليٹلدراساتٹالمشروعاتٹالصغيرةٹ(ICES)ٹوالتحالفٹاإلستراتيجيٹلجمعياتٹ
رجالٹاألعمالٹ(SABA)ٹوعددٹكبيرٹمنٹاألعضاءٹيمثلونٹمجتمعٹالمالٹواألعمالٹ
تكوينٹ وتمٹ والحكومة,ٹ االقتصاديينٹ والصحفيينٹ االقتصاديةٹ السياساتٹ وخبراءٹ

مجموعةٹالعملٹالتيٹأعدتٹالنظامٹالطوعىٹلحوكمةٹالشركاتٹفىٹرومانيا.

II



٤٥

ـدة
عـــــــ
ــــــا
صــ
لــــــــ
قٹا
ــوا
ـــــــــ
ـــــــــ
ســـــــ
ٹاأل
ـــي
ـــــــــ
تٹف

ــــــا
كـــــ
ــــر
شـــــــ

ـــــــــ
ةٹالــ
مــــــــ

كــــــــ
ــــو
حــــ
سٹ
يــــــــ
ســــــــ

ــــــأ
لٹتــ
ــــــــــ
ــــــي
دلــــ ثمٹ العالميةٹ الممارساتٹ أفضلٹ العملٹ مجموعةٹ راجعتٹ العمليةٹ بدايةٹ فىٹ

فىٹ الشركاتٹ بحوكمةٹ المتعلقةٹ والتشريعاتٹ للممارساتٹ تقييماٹ أجــرتٹ
فىٹ الشركاتٹ لحوكمةٹ استراتيجيةٹ وضعتٹ ذلكٹ وبعدٹ الرومانية,ٹ الشركاتٹ

.“ Blueprint for action“رومانياٹأطلقتٹعليهٹاسمٹخطةٹالعملٹ
التحالفٹاالستراتيجىٹلجمعياتٹرجالٹ الدكتورٹأنطونٹمنٹ بعدٹذلكٹسافرٹ
األعمالٹوالدكتورٹباسكالٹمنٹالمركزٹالدولىٹلدراساتٹالمشروعاتٹالصغيرةٹ
إلىٹالوالياتٹالمتحدةٹاألمريكيةٹلدراسةٹحوكمةٹالشركات,ٹحيثٹاجتمعاٹمعٹ
خبراءٹفىٹهذاٹالمجالٹالكتسابٹالمزيدٹمنٹالمعلوماتٹعنٹاإلطارٹالتشريعىٹ
وأفضلٹالممارساتٹواستكشافٹردودٹالفعلٹبالنسبةٹلخطةٹالعملٹالرومانية.ٹ
أنطونٹ الدكتورٹ وضعٹ الزيارةٹ هذهٹ منٹ المستفادةٹ الخبرةٹ الىٹ واستناداٹ
وتمٹ رومانيا,ٹ فىٹ الشركاتٹ حوكمةٹ علىٹ تدريبيةٹ برامجٹ باسكالٹ والدكتورٹ
استخدامٹهذهٹالبرامجٹفىٹتدريبٹأعضاءٹالتحالفٹاالستراتيجىٹلجمعياتٹ

رجالٹاألعمالٹعلىٹكيفيةٹتطبيقٹحوكمةٹالشركات.
التحالفٹ نظمٹ فيها,ٹ األعمالٹ قطاعٹ آراءٹ واستطالعٹ العملٹ خطةٹ ولتطويرٹ
خاللهاٹ نــاقــشــواٹ الــخــاصٹ الــقــطــاعٹ مــنٹ ٤٢ٹ حضرهاٹ ـــدوةٹ ن االستراتيجىٹ

المالحظاتٹالمتعلقةٹبخطةٹالعملٹوكونواٹشبكةٹحوكمةٹالشركات.
وفىٹمحاولةٹلتوسيعٹتحالفٹالمجموعاتٹالمطالبةٹبتحسينٹحوكمةٹالشركاتٹ
مجتمعٹ منٹ ألعضاءٹ الدعوةٹ اإلستراتيجيٹ والتحالفٹ الدوليٹ المركزٹ وجهٹ
االقتصاديينٹ والصحفيينٹ االقتصاديةٹ السياساتٹ وخبراءٹ واألعمالٹ المالٹ
والحكومةٹللمشاركةٹفىٹسلسلةٹمنٹ١٠ٹحلقاتٹمناقشةٹعقدتٹفىٹمختلفٹ
أنحاءٹرومانيا,ٹوحددٹالمشاركونٹفىٹكلٹمناقشةٹأولوياتٹحوكمةٹالشركاتٹ

فيماٹيتعلقٹبالقانونٹوالممارسات.ٹ
مسودةٹ الىٹ العملٹ مجموعةٹ توصلتٹ المناقشةٹ حلقاتٹ نتائجٹ أساسٹ وعلىٹ
نظامٹألفضلٹممارساتٹسلطةٹاإلدارة,ٹوقدمتٹالمسودةٹالىٹ٧٢ٹعضوٹمنٹ

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
II



٤٦

سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

العملٹ مناقشتهاٹمعٹأعضاءٹمجموعةٹ وتمتٹ اإلدارةٹ شبكةٹممارسةٹسلطةٹ
الستطالعٹآرائهمٹفيها.

منظماتٹ منٹ عشراٹ تضمٹ الشركاتٹ لحوكمةٹ وطنيٹ عملٹ فريقٹ تكونتٹ ثمٹ
عملٹ ورشٹ منٹ ٹ عددٹ العملٹ فريقٹ وعقدٹ الخاص,ٹ والقطاعٹ العامٹ القطاعٹ
الشركاتٹ لحوكمةٹ الطوعىٹ النظامٹ تكوينٹ تمٹ ذلكٹ وبعدٹ اآلراء,ٹ الستطالعٹ

فىٹرومانيا.
قامٹالتحالفٹالدولىٹبنشرٹالنظامٹوورقةٹسياسةٹفىٹرسالةٹإخباريةٹتمٹ ثمٹ
المدنىٹووسائلٹ القطاعٹالخاصٹوالمجتمعٹ توزيعهاٹعلىٹنطاقٹواسعٹفىٹ

اإلعالمٹوالحكومةٹلكسبٹالمزيدٹمنٹالتأييدٹللنظام.
نجحٹالمشروعٹفيٹزيادةٹالتوعيةٹوالدعمٹلحوكمةٹالشركاتٹفىٹرومانياٹوعبأٹ
ممارساتٹ وصياغةٹ تشكيلٹ فيٹ قياديٹ بدورٹ لالضطالعٹ الخاصٹ القطاعٹ
حوكمةٹالشركاتٹالمصممةٹحسبٹاألوضاعٹالموجودةٹفيٹرومانيا.ٹونجحٹ
النظامٹفىٹتحسينٹالعملٹفىٹشركات,ٹوتبنتٹبورصةٹبوخاريستٹأجزاءٹمنٹ
نسخةٹ توزيعٹ (وتمٹ والدولىٹ المحلىٹ االهتمامٹ موضعٹ أصبحٹ الذيٹ النظامٹ
تزالٹ وماٹ األمريكية).ٹ المتحدةٹ والوالياتٹ أوروباٹ فىٹ االنجليزيةٹ باللغةٹ منهٹ
شبكةٹحوكمةٹالشركاتٹتعملٹبنشاطٹلتطويرٹاإلصالحاتٹالسليمةٹالمتعلقةٹ
بهذاٹالمجال.ٹولمزيدٹمنٹالمعلوماتٹيمكنٹزيارةٹالموقعٹالتاليٹعلىٹشبكةٹ

 www.Softchim.ro/cisa/starEN.htmاإلنترنتٹ

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف

متٹ التيٹ للمشروعاتٹ عرضٹ يليٹ فيماٹ
املشروعاتٹ رعايةٹمركزٹ تنفيذهاٹحتتٹ
األقاليمٹ مختلفٹ فىٹ اخلاصةٹ الدوليةٹ

األعــمــالٹ مجتمعٹ مــشــاركــةٹ بــيــانٹ مــعٹ
احمللىٹفىٹنشرٹالوعىٹبأهميةٹحوكمةٹ

الشركاتٹفىٹالشركاتٹوتطبيقهٹ:

II



٤٧

ـدة
عـــــــ
ــــــا
صــ
لــــــــ
قٹا
ــوا
ـــــــــ
ـــــــــ
ســـــــ
ٹاأل
ـــي
ـــــــــ
تٹف

ــــــا
كـــــ
ــــر
شـــــــ

ـــــــــ
ةٹالــ
مــــــــ

كــــــــ
ــــو
حــــ
سٹ
يــــــــ
ســــــــ

ــــــأ
لٹتــ
ــــــــــ
ــــــي
دلــــ

إفـــريقـيــا
ٹٹكينيا

ـــــدى,ٹ ضـــمـــنٹمــــجــــهــــوداتٹطـــويـــلـــةٹامل
ــدوقٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹفىٹ بـــدأٹصــن
مشروعاٹ  PSCGT اخلـــاصٹ القطاعٹ
حوكمةٹ بأهميةٹ التوعيةٹ لزيادةٹ تثقيفياٹ
الـــشـــركـــاتٹفـــىٹالـــشـــركـــاتٹومـــبـــادئٹ
ــةٹ ــةٹوالـــنـــزاهـــةٹواملــســاءل ــدميــوقــراطــي ال
القطاعٹ فــىٹ واملسؤوليةٹ (احملاسبية)ٹ
اخلـــاصٹالــكــيــنــى.ٹويــهــدفٹالــصــنــدوقٹ
الىٹدعمٹالتنميةٹاالقتصاديةٹاملستدامةٹ
املجتمعاتٹ وقادةٹ الشركاءٹ معٹ بالعملٹ
علىٹ البرامجٹ هذاٹ وسيساعدٹ احمللية.ٹ
تكوينٹجمعيةٹأهليةٹللدفاعٹعنٹحقوقٹ

املساهمنيٹفىٹكينيا.
http://www.corporategovernance

.co.ke

ٹٹغــانـا
ملكافحةٹ ســابــقــةٹ ملـــبـــادراتٹ اســتــكــمــاالٹ
الـــفـــســـادٹونـــشـــرٹاســـتـــخـــدامٹحــوكــمــةٹ
رأسٹ أســواقٹ منتدىٹ يقومٹ الشركات,ٹ
املالٹاإلفريقيٹACMFٹبتحليلٹالروابطٹ
غانا.ٹ فيٹ والفسادٹ اإلدارةٹ سلطةٹ بنيٹ
ــنــاداٹإلـــىٹمــســحٹعــنٹالــشــركــاتٹ واســت
للدولةٹ اململوكةٹ والــشــركــاتٹ اخلــاصــةٹ

أهميةٹ تــوضــيــحٹ إلـــىٹ املــنــتــدىٹ يسعىٹ
اإلدارةٹ فىٹ السليمٹ األسلوبٹ ممارسةٹ
التحليلٹ وسيقدمٹ الــفــســاد.ٹ مــنٹ للحدٹ
لــتــقــويــةٹممـــارســـاتٹحوكمةٹ تــوصــيــاتٹ
الشركاتٹومكافحةٹالفسادٹفيٹالقطاعٹ

اخلاص.

ٹٹعلىٹاملستوىٹاإلقليمي
نـــظـــمٹمـــركـــزٹاملــــشــــروعــــاتٹالـــدولـــيـــةٹ
فىٹ عــامٹ إفريقىٹ مؤمترٹ أولٹ اخلاصةٹ
الشركاتٹ حوكمةٹ حولٹ جوهانسبيرجٹ
حلوكمةٹ العامليٹ املنتدىٹ معٹ بالتعاونٹ
الشركات,ٹوجمعيةٹالكومنويلثٹحلوكمةٹ
الشركاتٹوكثيرٹمنٹاجلهاتٹاإلفريقيةٹ
والـــدولـــيـــة.ٹشــــاركٹفـــىٹاملـــؤمتـــرٹ٢٢٠ٹ
واحلكوماتٹ األعمالٹ قطاعٹ منٹ عضواٹ
وقادةٹاجلمعياتٹاألهليةٹ(غيرٹحكومية)ٹ
الشركاتٹ بأهميةٹحوكمةٹ التوعيةٹ لرفعٹ
تطبيقٹ حتــديــاتٹ ومناقشةٹ الــقــارةٹ فــىٹ

أساليبٹومبادئٹحوكمةٹالشركات.

آســــيــــا
ٹٹالفــلــيـبيـن

نظمٹمركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹاخلاصةٹ
أيــامٹ ثــالثــةٹ ملـــدةٹ إقليميةٹ عــمــلٹ ورشـــةٹ
إدارةٹ معهدٹ معٹ باالشتراكٹ سيبوٹ فىٹ

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
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سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

أطرافٹ بنيٹ الورشٹ الشركات.ٹجمعتٹ
الــــســــوقٹفــــىٹشـــــرقٹبــقــصــدٹإدخـــــالٹ
اإلصـــالحـــاتٹعــلــىٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹ
ــيــم.ٹوحـــددتٹ ــل فــىٹجــمــيــعٹأرجــــاءٹاإلق
فىٹ املــمــارســاتٹ أفــضــلٹ العملٹ ورشـــةٹ
توصياتٹ وقــدمــتٹ املعنيةٹ املــؤســســاتٹ
وأبـــــرزتٹأهميةٹ فــىٹآســيــاٹ ــإلصــالحٹ ل
العالقاتٹالشفافةٹبنيٹالقطاعنيٹالعامٹ

واخلاص.
ٹٹإندونيسيا

ٹكــــونٹمـــركـــزٹاملـــشـــروعـــاتٹالــدولــيــةٹ
اخلــاصــةٹبــرنــامــجٹمــشــتــركٹمــعٹغرفةٹ
 KADIN املاليزيةٹ والصناعةٹ التجارةٹ
الشركات,ٹ حوكمةٹ ممــارســاتٹ لوضعٹ
وأخــــالقــــيــــاتٹاألعـــــمـــــالٹفــــيٹمــقــدمــةٹ
املؤسسيةٹ الــتــغــيــراتٹ حـــولٹ املــنــا�ــرةٹ
وتطورٹ اإلنــدونــيــســي.ٹ املجتمعٹ داخـــلٹ
اإلندونيسيةٹ للمؤسساتٹ مدونةٹ الغرفةٹ
وفقٹمعاييرٹدوليةٹوستسعىٹالىٹتبنىٹ
مبادئٹقويةٹتطبقهاٹالشركاتٹاألعضاءٹ

فيها.
ٹٹالصني

ٹنظمٹمركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹاخلاصةٹ
باالشتراكٹمعٹاملركزٹالصينىٹحلوكمةٹ
الــشــركــاتٹفــىٹالــشــركــاتٹمــؤمتــراٹفىٹ
وبــدأتٹ الشركات.ٹ حوكمةٹ حــولٹ بكنيٹ

تــشــدداٹ أكــثــرٹ مــعــايــيــرٹ تطبقٹ الــصــنيٹ
بورصتىٹ فىٹ املسجلةٹ الشركاتٹ علىٹ
سيضمٹ البرنامجٹ هذاٹ املالية.ٹ األوراقٹ
معٹ الصينينيٹ ــريــنٹ واملــدي املــســؤولــنيٹ
اخلبراءٹاألجانبٹملناقشةٹمعاييرٹدوليةٹ

محددةٹتتعلقٹبالسياقٹالصيني.

وسطٹوشرقٹأوروبا
ٹٹجمهوريةٹالتشيك

ــيــةٹ ــدول ٹٹنــظــمٹمـــركـــزٹاملـــشـــروعـــاتٹال
الصغيرةٹباالشتراكٹمعٹجامعةٹأوروباٹ
واستيعابٹ لبناءٹ برنامجاٹ الــوســطــىٹ
الشركاتٹ حوكمةٹ ممارسةٹ مسؤولياتٹ
لتقويةٹاملؤسساتٹوالشركاتٹالصاعدةٹ
تأثيرٹ اختبارٹ وبعدٹ ــا.ٹ أوروب وسطٹ فىٹ
تبدأٹ التشيكٹ جمهوريةٹ علىٹ البرنامجٹ
املــرحــلــتــانٹالــتــالــيــتــانٹاملــركــزتــانٹعلىٹ
املدربنيٹ لتدريبٹ البرنامجٹ تنفيذٹ تكرارٹ
دوراتٹ وعقدٹ الــتــدريــبٹ مــوادٹ وترجمةٹ
تــدريــبــيــةٹفــىٹكــلٹمــنٹاملــجــرٹوبــولــنــداٹ

وأوكرانياٹوروسيا.

ٹٹألبانيا
ملمارسةٹ احلــرجــةٹ بالطبيعةٹ اعــتــرافــاٹ ٹ
ضمانٹ فىٹ الفعالةٹ الشركاتٹ حوكمةٹ
اخلــصــخــصــةٹالــنــاجــحــةٹفـــىٹألــبــانــيــا,ٹ
االقــتــصــاديــةٹ الــــدراســــاتٹ مــركــزٹ أمتٹ

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
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شــامــالٹ بــحــثــاٹ  CESS واالجــتــمــاعــيــةٹ
وبـــرنـــامـــجـــاٹتــثــقــيــفــيــاٹحـــــولٹحــوكــمــةٹ
الـــشـــركـــاتٹواخلـــصـــخـــصـــة.ٹويــعــتــمــدٹ
نــــحــــاجٹاخلـــصـــخـــصـــةٹعـــلـــىٹإدخـــــالٹ
وممارساتٹ ملبادئٹ األساسيٹ النظامٹ
مباٹ الـــشـــركـــاتٹ فـــيٹ اإلدارةٹ ســلــطــةٹ
التىٹ الــشــركــاتٹ إدارةٹ حسنٹ يضمنٹ
وحتملٹ االنفتاحٹ بأسلوبٹ إدارتهاٹ تتمٹ

املسئولية.

ٹٹبلغاريا
فىٹ االقتصاديةٹ التنميةٹ مركزٹ ٹنظمٹ
صــوفــيــاٹبــرنــامــجــاٹلــتــقــدميٹاملــبــادئٹ
الشركاتٹ حلوكمةٹ الــعــامــةٹ والــقــيــمٹ
خاصةٹ اهتماماتٹ ذاتٹ ملجموعاتٹ
مــثــلٹاملــؤســســاتٹاملــمــلــوكــةٹلــلــدولــةٹ
ومــؤســســاتٹســـوقٹاملــــال,ٹوصــنــاعٹ
ونظمٹ اإلعـــالم.ٹ ووســائــلٹ السياسةٹ
تدريبيةٹ دوراتٹ أربعةٹ أيضاٹ املركزٹ
واحــدٹتعرضتٹ يــومٹ كــلٹمنهاٹ مــدةٹ
ملــجــمــوعــةٹمـــنٹالــقــضــايــاٹإلجــــراءٹ
املركزٹ فىٹ الباحثنيٹ بنيٹ املناقشاتٹ
يتعلقٹ فيماٹ املــتــأثــرةٹ واملــجــمــوعــاتٹ
بالتحدياتٹالتيٹتواجههمٹفيٹتطبيقٹ

إجراءاتٹحوكمةٹالشركات.
الشركاتٹ حوكمةٹ مــبــادرةٹ ٹأحــدثــتٹ
علىٹمدىٹالسنتنيٹاملاضيتنيٹ  CGI

تغيراتٹفىٹالقواننيٹمنٹخاللٹبناءٹ
كجزءٹ واخلــاصــةٹ العامةٹ الشركاتٹ
مصممةٹ أكــبــرٹ إســتــراتــيــجــيــةٹ مـــنٹ
سلطةٹ ممــارســاتٹ أفــضــلٹ لتطويرٹ
مبثابةٹ املـــبـــادرةٹ وكــانــتٹ اإلدارة.ٹ
دراســةٹ مــركــزٹ أطلقهاٹ حــربــةٹ رأسٹ
الــدميــقــراطــيــةٹإلعـــــدادٹتــقــريــرٹعنٹ
الشركاتٹ حوكمةٹ ممــارســةٹ تقييمٹ
وتتناولٹ بها.ٹ املتعلقةٹ اإلرشــــاداتٹ
ــقــضــايــاٹ هـــــذهٹالـــوثـــائـــقٹبـــعـــضٹال
احلــرجــةٹمــثــل:ٹحــقــوقٹالــتــصــويــت,ٹ
جميعٹ بــنيٹ املعاملةٹ فــىٹ واملــســاواةٹ
املساهمني,ٹوهيكلٹمجلسٹاإلدارة,ٹ
واإلفصاحٹ اإلداريـــةٹ اجلهاتٹ ودورٹ

www.csd.bg/cgiوالشفافية.ٹ
ٹنــظــمٹمــركــزٹاملـــشـــروعـــاتٹالــدولــيــةٹ
اخلاصةٹبالتعاونٹمعٹمركزٹدراسةٹ
الدميقراطيةٹمؤمتراٹفىٹصوفياٹمنٹ
٢٢ٹإلىٹ٢٣ٹسبتمبرٹ٢٠٠٠,ٹوكانٹ
مجتمعٹ ملــشــاركــةٹ فــرصــةٹ املـــؤمتـــرٹ
فىٹ واملفكرينٹ اخلبراءٹ معٹ األعمالٹ
وضعٹتصوراتهمٹحلوكمةٹالشركات,ٹ
واستكماالٹألعمالٹاملؤمترٹمتٹتنظيمٹ
رئيسيةٹ "مــؤســســاتٹ عــمــلٹ ورشــــةٹ
الــتــيٹوضعتٹ حلــوكــمــةٹالــشــركــات"ٹ
حوكمةٹ مليثاقٹ األساسيةٹ القواعدٹ

الشركات.

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
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سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

ٹٹجمهوريةٹالسلوفاك
يقومٹمشروعٹمركزٹالتنميةٹاالقتصاديةٹ
علىٹ الــشــركــاتٹ حــوكــمــةٹ حـــولٹ  CED

التىٹ واإلرشــــاديــــةٹ البحثيةٹ ــبــرامــجٹ ال
سبقٹتنفيذهاٹبرعايةٹمركزٹاملشروعاتٹ
الوطنيةٹ والــوقــفــيــةٹ اخلــاصــةٹ ــيــةٹ ــدول ال
التنميةٹ مــركــزٹ ــركــزٹ وي لــلــدميــقــراطــيــة.ٹ
االقـــتـــصـــاديـــةٹعــلــىٹتــوحــيــدٹممــارســةٹ
ـــشـــركـــاتٹفـــىٹســلــوفــاكــيــاٹ حــوكــمــةٹال
أفضلٹ وعلىٹ الدوليةٹ املعاييرٹ حسبٹ
خاللٹحتليلٹ ومنٹ احلالية.ٹ املمارساتٹ
التشريعاتٹ العالقةٹمثلٹ القضاياٹذاتٹ
وتوعيةٹاملجالسٹاإلشرافيةٹيساهمٹهذاٹ
قيمٹ أربعٹ تطبيقٹ تسهيلٹ فىٹ البرنامجٹ
الشركاتٹ بحوكمةٹ مرتبطةٹ أساسيةٹ
(املساءلة)ٹ واحملاسبيةٹ النزاهةٹ وهــىٹ

 www.cphr.skوالشفافيةٹواملسئوليةٹ

ٹٹرومانيا
ـــؤدىٹ ممـــارســـةٹحــوكــمــةٹالـــشـــركـــاتٹي
وحتسنيٹ األداءٹ مــســتــويــاتٹ رفـــعٹ إلـــىٹ
التعاملٹبنيٹالشركاتٹالعامةٹواخلاصةٹ
إدارةٹ مجالسٹ بناءٹ علىٹ يساعدٹ كماٹ
علىٹ احملافظةٹ علىٹ وأقـــدرٹ قــوةٹ أكثرٹ
حـــقـــوقٹاملــســاهــمــنيٹووضـــــعٹمــعــايــيــرٹ
ويعتبرٹ والشفافية.ٹ املاليةٹ للمساءلةٹ
احتــادٹأصــحــابٹاملــؤســســاتٹاخلاصةٹ

ضروريةٹ منظمةٹ تيميسٹ مقاطعةٹ فىٹ
ــومــاتٹ ـــاٹمـــحـــايـــداٹيـــقـــدمٹاملــعــل وصـــوت
املـــطـــلـــوبـــةٹلـــلـــقـــيـــاداتٹاحملـــلـــيـــةٹحـــولٹ
فىٹ األخالقيةٹ واملمارساتٹ السياساتٹ
علىٹ االحتـــادٹ هــذاٹ ويعملٹ الــشــركــات,ٹ
القياديةٹ واملـــهـــاراتٹ املــعــارفٹ توسيعٹ
يتعاونٹ كــمــاٹ األعــضــاءٹ لـــدىٹ الــالزمــةٹ
جلمعياتٹ االستراتيجىٹ التحالفٹ معٹ
عنٹ وطنيٹ عملٹ فريقٹ وينظمٹ االعمالٹ

حوكمةٹالشركات.

ٹٹعلىٹاملستوىٹاإلقليمي
الدوليةٹاخلاصةٹ نالٹمركزٹاملشروعاتٹ
لتطويرٹ األمريكيةٹ املعونةٹ وكالةٹ جائزةٹ
وسطٹ فــىٹ الشركاتٹ حوكمةٹ ممــارســةٹ
وشرقٹأوروباٹوالدولٹاملستقلةٹحديثا.ٹ
حوكمةٹ ممارسةٹ مــبــادرةٹ منٹ والــهــدفٹ
هوٹ الصاعدةٹ األســواقٹ فىٹ الشركاتٹ
سياساتٹ الــىٹ باحلاجةٹ الوعيٹ زيــادةٹ
الوعىٹ هــذاٹ ونــشــرٹ فعالةٹ وممــارســاتٹ
بنيٹصناعٹالسياساتٹوقادةٹالشركاتٹ
ووسطاءٹأسواقٹاملال.ٹوكذلكٹسيطورٹ
ـــادراتٹســيــاســيــةٹميكنٹ املـــشـــروعٹمـــب
تطبيقهاٹفىٹاإلقليمٹموجهةٹلزيادةٹثقةٹ
املستثمر.ٹويقومٹاملشروعٹعلىٹأساسٹ
أنٹممارسةٹحوكمةٹالشركاتٹستنجح

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
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الىٹ بحاجةٹ األعمالٹ مجتمعٹ كانٹ إذاٹ
هذاٹالنظام.ٹوتشملٹاألنشطةٹماٹيلى:
ــلٹلــلــمــنــحٹ ـــامـــجٹمــــــاركٹهــيــســي ـــرن ٹب
الصغيرة:ٹمشروعٹللمنحٹالتنافسيةٹ
منهاٹ كــلٹ قيمةٹ منحٹ ٦ٹ حتىٹ يقدمٹ
٢٥ٹألفٹدوالرٹللمنظماتٹوالتحالفٹ
حوكمةٹ مبادئٹ تطويرٹ فيٹ الراغبةٹ

الشركات.
ٹتدريباتٹحوكمةٹالشركات:ٹالنشاطٹ
ــبــيٹيــســتــخــدمٹاملـــــوادٹالــتــىٹ ــتــدري ال
الدوليةٹ املــشــروعــاتٹ مــركــزٹ يعدهاٹ
اجلهاتٹ لتمكنيٹ وشركاؤهٹ اخلاصةٹ
احملليةٹمنٹوضعٹبرامجهاٹالتدريبيةٹ
املــنــاســبــة.ٹويــشــمــلٹهـــذاٹالــنــشــاطٹ
تقدميٹالدعمٹإلنشاءٹمعاهدٹاإلدارةٹ
عنٹ التعليمٹ ودوراتٹ برامجٹ وتنفيذٹ
التعليميةٹ باملعاهدٹ باالستعانةٹ بعدٹ

املوجودةٹبالفعل.
ٹمجموعةٹموادٹتدريبيةٹعلىٹممارسةٹ
ـــشـــركـــات:ٹيـــهـــدفٹهــذاٹ حــوكــمــةٹال
موادٹ مجموعةٹ وضــعٹ الــىٹ النشاطٹ
اخلبراتٹ أساسٹ علىٹ تقومٹ تدريبيةٹ
املتاحةٹللمشروعٹوميكنٹاالسترشادٹ
بهاٹلتطويرٹمعاييرٹحوكمةٹالشركاتٹ
ووضعٹمجموعةٹمتنوعةٹمنٹالنماذجٹ
واالجتــــــاهــــــاتٹالــــالزمــــةٹلــتــعــريــفٹ

القضاياٹوبناءٹالتحالفاتٹوالتواصلٹ
وإعدادٹالتوصيات.

ٹإنـــشـــاءٹشــبــكــاتٹاالتــــصــــاالتٹبنيٹ
املشروعاتٹ مركزٹ يعملٹ املنظمات:ٹ
الدوليةٹاخلاصةٹمنٹخاللٹاملؤمتراتٹ
علىٹ االنترنتٹ شبكةٹ علىٹ وموقعهٹ
بناءٹشبكةٹإقليميةٹغيرٹرسميةٹتربطٹ
السياساتٹ ومجموعاتٹ الشركاتٹ
املتعلقةٹ القضاياٹ علىٹ تركزٹ التىٹ

بحوكمةٹالشركات.ٹ

أوراسيا
ٹٹروسيا

الشركاتٹ حوكمةٹ ممارسةٹ ٹلتطويرٹ
فىٹروسيا,ٹيعملٹمركزٹاملشروعاتٹ
الدوليةٹاخلاصةٹبالتعاونٹمعٹمعهدٹ
واإلدارةٹ املــالــيــةٹ األوراقٹ ســــوقٹ
فـــىٹمــوســكــوٹعــلــىٹتــطــويــرٹبــرامــجٹ
الــتــدريــبٹواالمــتــحــانــاتٹواملــقــرراتٹ
ــلــحــصــولٹعلىٹ ل املـــؤهـــلـــةٹ واملـــــــوادٹ
الشركاتٹ مديرىٹ لتعليمٹ شــهــاداتٹ
إدارةٹ سلطةٹ األســاســيــةٹ املـــبـــادئٹ
املشروعٹ هذاٹ يستهدفٹ الشركات.ٹ
مجموعةٹ لتكوينٹ املــديــريــنٹ تــدريــبٹ
علىٹ القادرينٹ املهنينيٹ املدربنيٹ منٹ
االضطالعٹمبسئوليتهمٹفىٹمجالسٹ
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سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

املديرونٹ أولئكٹ وسيعملٹ اإلدارات.ٹ
الدميوقراطيةٹومساندةٹ تعميقٹ علىٹ
وأفضلٹ الــشــركــاتٹ حوكمةٹ مــبــادئٹ
املمارساتٹفىٹالشركاتٹالروسية.
ٹشـــاركٹمــركــزٹاملــشــروعــاتٹالــدولــيــةٹ
اخلـــــاصـــــةٹمـــــعٹجـــمـــعـــيـــةٹحـــمـــايـــةٹ
ــنٹفــــىٹإعـــــــدادٹمــوقــعٹ ــمــري ــث املــســت
حلوكمةٹ مخصصٹ اإلنترنتٹ شبكةٹ
ويتضمنٹ روســـيـــاٹ فـــىٹ الــشــركــاتٹ
مــعــلــومــاتٹعـــنٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹ
وحــــمــــايــــةٹحــــقــــوقٹاملــســتــثــمــريــنٹ
فـــىٹاألســــــواقٹالـــروســـيـــة.ٹوميــكــنٹ
باللغةٹ املــعــلــومــاتٹ عــلــىٹ احلــصــولٹ
الذىٹمتٹ املوقعٹ اإلجنليزيةٹمنٹهذاٹ
التعاونٹ منظمةٹ إطارٹ فىٹ تصميمهٹ
الدولي,ٹ والبنكٹ للتنميةٹ االقتصاديٹ
حـــولٹحوكمةٹ املــســتــديــرةٹ واملـــائـــدةٹ
ــهٹ: ــوان الـــشـــركـــاتٹفـــىٹروســـيـــاٹعــن
http://www.corp.gov.ru
ٹأجـــرىٹمــركــزٹاملــشــروعــاتٹالــدولــيــةٹ
اخلاصةٹوجمعيةٹحمايةٹاملستثمرينٹ
مسحاٹ الروسيةٹ املديرينٹ وجمعيةٹ
للتعرفٹ روسيةٹ شركةٹ ٣٠٠ٹ شملٹ
مجالسٹ بهاٹ الــتــىٹ الــشــركــاتٹ علىٹ
املسحٹ ـــارٹ أث وقـــدٹ مستقلة.ٹ إدارةٹ
ـــمـــامـــاٹواســـــــعٹالــــنــــطــــاقٹبــنيٹ اهـــت
ــــــروسٹوالـــدولـــيـــنيٹ املــســتــثــمــريــنٹال

وفــىٹوســائــلٹاإلعـــالمٹمبــاٹفــىٹذلكٹ
ـــعـــاءٹ١٤ٹ فــايــنــانــشــالٹتــاميــزٹ(األرب
مدىٹ املسحٹ وبــنيٹ ٢٠٠١).ٹ مــارسٹ
حـــاجـــةٹالـــشـــركـــاتٹالـــروســـيـــةٹالــىٹ
تتمكنٹ لــكــىٹ الـــشـــركـــاتٹ حــوكــمــةٹ
ـــمـــاراتٹاحملــلــيــةٹ ـــث مـــنـــجـــذبٹاالســـت
واألجنبيةٹالتيٹهيٹفىٹاشدٹاحلاجةٹ
اليها,ٹوبنيٹاملسحٹأنٹمديرىٹكبرىٹ
الشركاتٹالروسيةٹيعترفونٹباحلاجةٹ
الىٹاملديرينٹاملستقلنيٹويرونٹأهميةٹ

ذلكٹاالستقالل.
ٹنــظــمٹمــركــزٹاملـــشـــروعـــاتٹالــدولــيــةٹ
جماعاتٹ مــنٹ اثنتنيٹ مــعٹ اخلــاصــةٹ
ـــدوةٹملـــدةٹيــومٹ حــقــوقٹاملــســاهــمــنيٹن
مبدينةٹ ٢٠٠٠ٹ فــبــرايــرٹ فــىٹ واحـــدٹ
األورالٹ تقعٹفىٹ التىٹ إيكاتيرنبيرجٹ
شرقٹ تقريباٹ ميالٹ ٩٠٠ٹ بعدٹ علىٹ
مدينةٹ مضىٹ فيماٹ وكانتٹ موسكوٹ
بفضلٹ الندوةٹ هذهٹ وجنحتٹ مغلقة.ٹ
تصميمهاٹ فـــىٹ ـــــروسٹ ال مــشــاركــةٹ

وتنفيذها.
الدوليةٹ املــشــروعــاتٹ مركزٹ ٹاشــتــركٹ
اخلــــاصــــةٹمــــعٹمــنــظــمــةٹالـــتـــعـــاونٹ
الدوليٹ والبنكٹ للتنميةٹ االقتصاديٹ
فىٹتنظيمٹحلقةٹمناقشةٹفىٹموسكوٹ
حــضــرهــاٹأكــثــرٹمــنٹ١٠٠ٹمــشــاركٹ
واإلفــصــاحٹ امللكيةٹ حقوقٹ ملناقشةٹ
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ــةٹمنٹ ــاي ــوق وحــقــوقٹاملــســاهــمــنيٹوال
سوءٹاستخدامٹالتعاملٹمعٹالنفس.ٹ
احللقةٹ هــذهٹ نتائجٹ إلــىٹ واســتــنــاداٹ
 Voronezh فورونيزهٹ جلنةٹ أعــدتٹ
الشركات,ٹ حوكمةٹ ميثاقٹ مــســودةٹ
الــشــركــاتٹ مـــعٹ تــعــمــلٹ اآلنٹ وهــــىٹ
احملليةٹلتتبنىٹامليثاقٹوتقدمٹاملبادئٹ
اخلاصةٹبهاٹمنٹوضعهاٹالفعلي.

ٹٹقازاخستان
الدوليةٹ األعمالٹ شركاتٹ جامعةٹ تقدمٹ
الدعمٹلتحالفٹاجلمعياتٹاألهليةٹ(غيرٹ
احلكومية)ٹإليضاحٹاحلاجةٹإلىٹتطبيقٹ
مسحٹ إجراءٹ وسيتمٹ الشركاتٹ حوكمةٹ
وعقدٹ للدولةٹ اململوكةٹ الشركاتٹ علىٹ
مــؤمتــرٹفــىٹاملــاتــاٹتــشــاركٹفــيــهٹجميعٹ

األطرافٹاملعنية.ٹ

ٹٹبلغاريا
ــــــــادرةٹحـــوكـــمـــةٹ ٹتـــــأســـــســـــتٹمــــــــب
CGI  ـــغـــاريـــا ـــل ب فــــىٹ الــــشــــركــــاتٹ
١٩٩٩ٹ سنةٹ (www.csd.bg/cgi)ٹ
وهدفهاٹاألساسيٹهوٹتسهيلٹتبنىٹ
املــعــايــيــرٹواإلجـــــــراءاتٹاألســاســيــةٹ
ــتــىٹتضمنٹ ال الــشــركــاتٹ حلــوكــمــةٹ
املساءلةٹواحملاسبيةٹوالشفافية.ٹ

ــــزٹالـــتـــنـــمـــيـــةٹاالقــــتــــصــــاديــــةٹ ــــرك ٹم
القطاعنيٹ يشجعٹ  www.ced.bg

العامٹواخلاصٹعلىٹالعملٹاملشتركٹ
الشركاتٹ لتحسنيٹممارسةٹحوكمةٹ
ويعملٹ الـــقـــوانـــني.ٹ إنـــفـــاذٹ ــعــزيــزٹ وت
الدوليةٹ املنظماتٹ مــعٹ املــركــزٹ هــذاٹ
والبلغاريةٹالعامةٹواخلاصةٹلتحقيقٹ

هذاٹالغرض.ٹ

ٹٹرومانيا
ــــدراســــاتٹ ــــزٹالـــــدولـــــيٹل ــــرك يــــقــــدمٹامل
مــدونــةٹطوعيةٹ الــصــغــيــرةٹ الــصــنــاعــاتٹ
تبناهاٹحتالفٹ التىٹ الشركاتٹ حلوكمةٹ
رومـــانـــيـــاٹاإلســـتـــراتـــيـــجـــيٹجلــمــعــيــاتٹ
سوقٹ جزئياٹ وتبناهاٹ األعــمــالٹ رجــالٹ
بــوخــاريــســت فــــيٹ ـــةٹ ـــي املـــال األوراقٹ
 www.softchim.ro/cisa/StartEN.htm

ٹٹبولندا
بولنداٹ فــىٹ الــشــركــاتٹ حوكمةٹ منتدىٹ
معهدٹ مــبــادرةٹ تتبنىٹ مستقلةٹ منظمةٹ
ويوفرٹ السوقٹ القتصادياتٹ جدانيسكٹ
األوراقٹ أهــمٹ عنٹ الحديثةٹ المعلوماتٹ
واألنـــشـــطـــةٹالــبــحــثــيــةٹواألحـــــــداثٹفىٹ
بولنداٹ فــىٹ الــشــركــاتٹ مــجــالٹحــوكــمــةٹ
أوروبا. وغيرهاٹمنٹدولٹوسطٹوشرقٹ
www.pfcg.org.pl/pfcg/index_eng.htm

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
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سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

ٹٹروسيا
ٹ"حــوكــمــةٹالـــشـــركـــاتٹفـــىٹروســيــا"ٹ
مـــــشـــــروعٹمــــشــــتــــركٹمـــــعٹمـــركـــزٹ
املــــشــــروعــــاتٹالــــدولــــيــــةٹاخلـــاصـــةٹ
ونفذٹ املستثمرين,ٹ حمايةٹ وجمعيةٹ
اجتماعاتٹ مــنٹ سلسلةٹ املــشــروعٹ
ــــــدةٹاملـــــســـــتـــــديـــــرة.ٹوميـــكـــنٹ ــــــائ امل
املعلوماتٹ منٹ مزيدٹ علىٹ احلصولٹ
ـــشـــركـــاتٹوحــقــوقٹ عـــنٹحــوكــمــةٹال
املستثمرينٹفىٹأسواقٹروسياٹمنٹ:

www.corp-gov.org

ٹيركزٹاملركزٹالروسيٹللمديرينٹعلىٹ
حلوكمةٹ املــنــاســبــةٹ املـــبـــادئٹ تنفيذٹ
الروسيةٹ الــشــركــاتٹ فــىٹ الــشــركــاتٹ
وتــشــمــلٹمـــســـودةٹحــديــثــةٹملــيــثــاقٹ
الشركاءٹ ومــنٹ الــشــركــات.ٹ حوكمةٹ
اللجنةٹ املجال:ٹ هذاٹ فىٹ الرئيسينيٹ
الفيدراليةٹلسوقٹاألوراقٹاملاليةٹفيٹ
روسياٹومنظمةٹالتعاونٹاالقتصاديٹ
األوراقٹ إدارةٹسوقٹ ومعهدٹ للتنميةٹ
ــةٹوهــــوٹمـــنٹقـــدامـــىٹشــركــاءٹ ــي ــال امل
مجلسٹاملشروعاتٹالدوليةٹاخلاصة. 

www.rid.ru

أمريكاٹالالتينيةٹوالكاريبي
ٹٹكولومبيا

يقدمٹاالحتادٹالفيدراليٹلغرفٹالتجارةٹ
ــومــاتٹألصـــحـــابٹاملــصــلــحــةٹمنٹ املــعــل
املبادئٹ عنٹ واخلــاصٹ العامٹ القطاعنيٹ
مــنٹخاللٹ الــشــركــاتٹ اجلــيــدةٹحلوكمةٹ
ــوقــعٹعــلــىٹشبكةٹ بــرامــجٹالــتــدريــبٹوامل
االنــتــرنــتٹواملــطــبــوعــاتٹومــاٹإلــىٹذلــك.ٹ
السياساتٹ صــنــاعٹ املــبــادرةٹ وتشملٹ
ورجــالٹاألعــمــالٹواألكــادميــيــونٹالذينٹ
عنٹ بيانٹ إصـــدارٹ فــيٹ معاٹ يشتركونٹ
حوكمةٹالشركاتٹفىٹكولومبيا.ٹوكذلكٹ
يقومٹاالحتادٹالفيدراليٹبوضعٹتوصياتٹ
التىٹ املالٹ سوقٹ لوائحٹ بشأنٹ متقدمةٹ
وقدٹ كولومبيا.ٹ بورصةٹ جلنةٹ اقترحتهاٹ
إدخــالٹ فــىٹ االحتـــادٹ أنشطةٹ ساهمتٹ
إصـــالحـــاتٹقــانــونــيــةٹتــتــعــلــقٹبــحــقــوقٹ
املصالحٹ تضاربٹ وقضاياٹ املساهمنيٹ
ــةٹحلـــلٹالـــصـــراعـــاتٹ ــل ــدي ــب والــــطــــرقٹال

ومسؤولياتٹمجالسٹاإلدارة.

ٹٹعلىٹالمستوىٹاإلقليمي
ٹيــبــنــىٹمــركــزٹاملـــشـــروعـــاتٹالــدولــيــةٹ
التدريبٹ فىٹ خبراتهٹ علىٹ اخلاصةٹ
وفــــىٹشــبــكــاتٹالـــقـــطـــاعٹاخلـــاصٹ
والبرامجٹالتىٹسبقٹتنفيذها.ٹوينفذٹ
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علىٹ يركزٹ شامالٹ برنامجاٹ املــركــزٹ
الــشــفــافــيــةٹومــكــافــحــةٹالـــفـــســـادٹ,ٹ
ويجرىٹدراساتٹحالةٹخاصةٹتتعلقٹ
بتنفيذٹاالستراتيجياتٹفىٹاألسواقٹ
برنامجاٹ املركزٹ وسينفذٹ الصاعدة.ٹ
تدريبياٹاسترشادياٹفىٹدولةٹواحدةٹ
التمسكٹ علىٹ الــشــركــاتٹ لتشجيعٹ
زمامٹ وأخــذٹ واحملاسبيةٹ بالشفافيةٹ
الشركات,ٹ حوكمةٹ لتطويرٹ املبادرةٹ
ويــهــدفٹهـــذاٹالــبــرنــامــجٹإلـــىٹدعــمٹ
املسائلٹ فىٹ اخلــاصٹ القطاعٹ دورٹ
فىٹ واالدارةٹ بالدميوقراطيةٹ املتعلقةٹ

جميعٹأنحاءٹأمريكاٹالالتينية.ٹٹ
ٹيــعــمــلٹمــركــزٹاملــشــروعــاتٹالــدولــيــةٹ
اخلـــــاصـــــةٹمـــــعٹمــــركــــزٹالـــبـــحـــوثٹ
جواتيماالٹ فىٹ الوطنيةٹ االقتصاديةٹ
والقدرةٹ الدميوقراطيةٹ تطويرٹ علىٹ
التنافسيةٹفىٹالسلفادورٹوهندوراسٹ
خاللٹ منٹ ونيكاراجواٹ وجواتيماالٹ
سليمةٹ اقتصاديةٹ سياساتٹ اتباعٹ
متكاملةٹ دولـــيـــةٹ مــعــايــيــرٹ وتــطــبــيــقٹ
لهذاٹ وحتقيقٹ الــشــركــات.ٹ حلوكمةٹ
اخلــاصٹ الــقــطــاعٹ سيقومٹ ــهــدف,ٹ ال
فىٹكلٹدولةٹمنٹهذهٹالدولٹبوضعٹ
أجندةٹلتطويرٹهذهٹالدعوةٹاجلديدةٹ
ووضــعــهــاٹعــلــىٹأجــنــدةٹالــشــركــاتٹ

الوطنية.

الشرقٹاألوسطٹوشمالٹأفريقيا
ٹٹمصـــر

ٹشـــاركٹمــركــزٹاملــشــروعــاتٹالــدولــيــةٹ
اخلـــاصـــةٹمـــعٹاحتــــادٹالــصــنــاعــاتٹ
ـــةٹ-وهـــــــوٹأكــــبــــرٹمــنــظــمــةٹ ـــصـــري امل
مناقشةٹ فـــىٹ مــصــر-ٹ فـــىٹ أعـــمـــالٹ
قامٹبهاٹأكثرٹمنٹ٢٥٠ٹمنٹقياداتٹ
ــشــركــاتٹوصــانــعــىٹالــســيــاســاتٹ ال
ملناقشةٹحوكمةٹالشركاتٹومستقبلٹ
والدميوقراطي.ٹ االقتصاديٹ الدولةٹ
منٹ العديدٹ بالتفصيلٹ ناقشواٹ وقدٹ
املسائلٹالهامةٹمنٹبينها:ٹاإلفصاحٹ
التامٹعنٹاملعلوماتٹاملالية,ٹوتضاربٹ
املصالحٹفيماٹبنيٹاإلدارةٹواملديرين,ٹ
وإجراءاتٹاإلفالس,ٹوحقوقٹامللكية,ٹ
والسرقة,ٹ والفسادٹ العقود,ٹ وإنفاذٹ

واتباعٹأساليبٹعملٹجيدة.
ٹتنظمٹاجلمعيةٹاملصريةٹلألوراقٹاملالية
برنامجاٹ  (www.ecma.org.eg)

ســوقٹ ملجتمعٹ الــشــركــاتٹ حلــوكــمــةٹ
لبعضٹ ــاٹ ــي ــعــل ال واإلدارةٹ املــــــال,ٹ
الشركاتٹاملدرجةٹعلىٹقوائمٹالتداولٹ
وممارساتٹوقواعدٹحوكمةٹالشركاتٹ
ومدىٹأهميتهاٹلبناءٹاقتصادٹموجهٹ
مبدينةٹ املــركــزٹ وعقدٹ الــســوق.ٹ نحوٹ
االقتصادٹ "مستقبلٹ مؤمترٹ القاهرةٹ

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
II



٥٦

سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

أساليبٹ ممارسةٹ �لٹ فيٹ املصريٹ
الرشيدةٹ اإلدارةٹ سلطاتٹ ممارسةٹ
مشاركٹ مــنٹ٤٠٠ٹ أكــثــرٹ حــضــرهٹ "ٹ
وكبارٹ والسماسرة,ٹ املشرعني,ٹ منٹ

املو�فني,ٹووسائلٹاإلعالم.
لمزيدٹمنٹالمعلومات

( http://www.hawkama.net/

Events.asp?id=1 )

ٹنــظــمٹمــركــزٹاملـــشـــروعـــاتٹالــدولــيــةٹ
عــمــلٹ ورشٹ (CIPE)ٹ اخلــــاصــــةٹ
معاييرٹ مثلٹ مــحــددةٹ قضاياٹ حــولٹ
الــشــفــافــيــةٹواإلفـــــصـــــاح,ٹوإعـــــدادٹ
ونــــشــــرٹاحلــــســــابــــاتٹاخلـــتـــامـــيـــة,ٹ
واخلططٹ الشركات,ٹ واستراتيجياتٹ
ــة,ٹوحــــقــــوقٹأصـــحـــابٹ ــي ــل ــب ــق املــســت
مــعٹووسائلٹ والــعــالقــاتٹ املــصــالــح,ٹ
النحوٹ علىٹ وذلكٹ املختلفة,ٹ اإلعــالمٹ

التاليٹ:ٹ
ٹاإلطارٹالمحاسبيٹواإلفصاحٹ
لهيكلٹحوكمةٹالشركاتٹفي

مصرٹ-ٹينايرٹ٢٠٠٣
هلٹ مناقشةٹ الــورشــةٹ هــذهٹ حتـــاولٹ
بنظمٹمحاسبيةٹحتققٹ التزامٹ هناكٹ
مطابقتهاٹ مــدىٹ هوٹ ومــاٹ الشفافيةٹ
ومــاٹ ?ٹ ــيــةٹ الــدول احملــاســبــيــةٹ للنظمٹ
(عنٹ هيٹمتطلباتٹعمليةٹاإلفصاحٹ

املعلوماتٹاملاليةٹوغيرٹاملالية)ٹو(عنٹ
هياكلٹامللكيةٹوالسيطرة)ٹ?

ملزيدٹمنٹاملعلومات
(http://www.hawkama.net/

Events.asp?id=4 )

ٹالحوكمةٹمنٹالمنظورٹ
المصرفيٹ-ٹفبرايرٹ٢٠٠٣

رعايةٹ الورشةٹحتتٹ هذهٹ تنظيمٹ متٹ
د.محمودٹأبوٹالعيون,ٹمحافظٹالبنكٹ
مفاهيمٹ لتفعيلٹ املــصــريٹ املــركــزيٹ
علىٹ وتطبيقهاٹ الــشــركــاتٹ حوكمةٹ
حقوقٹ ومناقشةٹ املصرفي,ٹ القطاعٹ
مجلسٹ ومــســؤولــيــاتٹ املــســاهــمــنيٹ
أصــحــابٹ دورٹ هــوٹ ومـــاٹ ,ٹ اإلدارةٹ
ـــحٹاملــخــتــلــفــةٹفــــيٹتــعــزيــزٹ املـــصـــال

ممارساتٹحوكمةٹالشركات.
ملزيدٹمنٹاملعلومات

(http://www.hawkama.net/

Events.asp?id=5 )

ٹالقواعدٹالمنظمةٹلحوكمةٹ
الشركاتٹفيٹمصرٹمنٹمنظورٹ

األجهزةٹالرقابيةٹومجتمعٹ
األعمالٹاخلاصٹ-ٹمارسٹ٢٠٠٣

متٹتنظيمٹهذهٹالورشةٹبالتعاونٹمعٹ
الهيئةٹالعامةٹلسوقٹاملالٹوبورصتيٹ
القاهرةٹواإلسكندريةٹوالهيئةٹالعامةٹ

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
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ـدة
عـــــــ
ــــــا
صــ
لــــــــ
قٹا
ــوا
ـــــــــ
ـــــــــ
ســـــــ
ٹاأل
ـــي
ـــــــــ
تٹف

ــــــا
كـــــ
ــــر
شـــــــ

ـــــــــ
ةٹالــ
مــــــــ

كــــــــ
ــــو
حــــ
سٹ
يــــــــ
ســــــــ

ــــــأ
لٹتــ
ــــــــــ
ــــــي
دلــــ

لالستثمارٹملناقشةٹاإلطارٹاإلشرافيٹ
فيٹ الــشــركــاتٹ حلوكمةٹ والــقــانــونــيٹ
مـــصـــر,ٹحـــوكـــمـــةٹالــــشــــركــــاتٹمــنٹ
قواعدٹ املــصــري,ٹ الــقــانــونٹ منظورٹ
لتعزيزٹ كوسيلةٹ بــالــبــورصــةٹ الــقــيــدٹ
إدارةٹ وأدواتٹ الــشــركــات,ٹ حوكمةٹ
الــعــامــةٹ اجلــمــعــيــاتٹ ..ٹ الــشــركــاتٹ
وفيٹ اإلدارة.ٹ مجلسٹ ومسئولياتٹ
اجللسةٹاخلتاميةٹمتٹعرضٹجتاربٹ
ومنظورٹ التنظيمٹ ــيــةٹ ذات الــهــيــئــاتٹ
للتطبيقٹ اخلــاصٹ األعــمــالٹ مجتمعٹ

العملي.
ــعــضٹالـــشـــركـــات?ٹ ــهــارٹب ــن ٹملـــــاذاٹت
ـــةٹوالـــــــدروسٹ ـــي ـــدول ـــجـــاربٹال ـــت ال
املستفادةٹملصرٹ-ٹٹمارسٹ٢٠٠٣

جلساتهاٹ تناقشٹ دوليةٹ عملٹ ورشةٹ
ـــارٹالــــشــــركــــاتٹفــيٹ ـــهـــي حــــــاالتٹان
وبعضٹ األمريكيةٹ املتحدةٹ الوالياتٹ
تطبيقٹ ــةٹ وأهــمــي ــنــاشــئــةٹ ال ـــــدولٹ ال
الدولٹ الشركاتٹفيٹ مبادئٹحوكمةٹ
احلالةٹ علىٹ التطبيقٹ مــعٹ العربيةٹ

املصرية.
ملزيدٹمنٹاملعلومات

( http://www.hawkama.net/

Events.asp?id=3  )

ٹنظمٹمعهدٹاألهرامٹاإلقليميٹ(ARPI)ٹ
لقاءٹصحفيٹمعٹد.ٹجونٹسوليفانٹ
-ٹاملديرٹالتنفيذيٹملركزٹاملشروعاتٹ
الدوليةٹاخلاصةٹ(CIPE)ٹفيٹفبرايرٹ
٢٠٠٤ٹٹملناقشةٹ"األبعادٹالسياسيةٹ
واالقتصاديةٹواالجتماعيةٹلإلصالحٹ
العامٹ الوعيٹ نشرٹ بهدفٹ الشامل"ٹ
بأهميةٹاحلكمٹالدميقراطيٹالصالحٹ
الرئيسيٹلإلصالحٹ املكونٹ باعتبارهٹ
منٹ ملزيدٹ واالقتصادي.ٹ السياسيٹ

املعلومات
(http://www.hawkama.net/

Events.asp?id=7 )

ٹشـــاركٹمــركــزٹاملــشــروعــاتٹالــدولــيــةٹ
املــنــتــدىٹ مـــعٹ (CIPE)ٹ اخلـــاصـــةٹ
الــــعــــاملــــيٹحلــــوكــــمــــةٹالــــشــــركــــاتٹ
(WB)ٹ ــيٹ ــدول ال والــبــنــكٹ (GCGF)ٹ

"إنـــشـــاءٹمعهدٹ نـــــدوةٹ تــنــظــيــمٹ فـــيٹ
٢٠٠٤ٹ إبريلٹ -ٹ املصري"ٹ املديرينٹ
مجالسٹ أعــضــاءٹ استضافتٹ التيٹ
فيٹ الــنــشــطــةٹ الـــشـــركـــاتٹ إداراتٹ
إلىٹ باإلضافةٹ املصرية,ٹ البورصةٹ
املال لسوقٹ العامةٹ الهيئةٹ منٹ كلٹ
وجمعـيةٹ  (www.cma.gov.eg)

املصرينيٹ واملــراجــعــنيٹ احملــاســبــنيٹ
وجـــــمـــــعـــــيـــــةٹرجــــــــــــالٹاألعــــــمــــــالٹ
املـــصـــريـــنيٹوالـــبـــورصـــةٹاملــصــريــةٹ

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
II



٥٨

سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

واملركزٹ  (www.egyptse.com)

ــدراســاتٹاالقــتــصــاديــة ــل املــصــريٹل
واجلهاتٹ (www.eces.org.eg)ٹ

املديرينٹ معهدٹ فيٹ متمثلةٹ األجنبيةٹ
األستراليٹ واملعهدٹ املتحدةٹ باململكةٹ
املاليزيٹ واملعهدٹ الشركاتٹ ملديريٹ
حلوكمةٹالشركات,ٹوذلكٹالستعراضٹ
األدواتٹالتيٹيستخدمهاٹاملعهدٹفيٹ
التنفيذينيٹ املديرينٹ وتأهيلٹ تدريبٹ
مبادئٹاحلوكمةٹ علىٹ الشركاتٹ فيٹ

اجليدةٹالشركات.ٹ
ملزيدٹمنٹاملعلومات

( http://www.hawkama.net/

Events.asp?id=2 )

ٹٹلبـنان
الدوليةٹاخلاصةٹ قامٹمركزٹاملشروعاتٹ
العامليٹ املنتدىٹ معٹ بالتعاونٹ (CIPE)ٹ

(www.gcgf.org)ٹ الشركاتٹ حلوكمةٹ
ـــــــي ـــــــدول ــمــــــوعــــــةٹالــــــبــــــنــــــكٹال ومــــــجــــ
ومنظمةٹ  (www.worldbank.org)

ــةٹ ــمــي ــن ــت ــــصــــاديٹوال ــــت الــــتــــعــــاونٹاالق
املنتدىٹ بتنظيمٹ (www.oecd.org)ٹ

اإلقــلــيــمــيٹالــثــانــيٹحلــوكــمــةٹالــشــركــاتٹ
"حتــســنيٹالــشــفــافــيــةٹواإلفـــصـــاح"ٹفيٹ
يوليوٹ٢٠٠٤ٹببيروت.ٹوقدٹشاركٹبهذا

دولٹ منٹ (١٢٠)ٹمشاركًاٹ نحوٹ امللتقىٹ
الشرقٹاألوسطٹوشمالٹٹأفريقيا.ٹوقدٹ
ركزٹاملنتدىٹعلىٹعدةٹجوانبٹأهمها:

التيٹ اإلجــــراءاتٹ مراجعةٹ ٹضـــرورةٹ
اتــخــذتــهــاٹالــــــدولٹاملـــشـــاركـــةٹفيٹ
والشفافيةٹ اإلفصاحٹ تطويرٹ مجالٹ
الدولٹ تلكٹ واجهتهاٹ التيٹ واملشاكلٹ

بهذاٹاملجال.ٹ
ٹالــتــأكــيــدٹعــلــىٹأهــمــيــةٹقــيــامٹالـــدولٹ
وضعٹ تقييمٹ علىٹ بالعملٹ املشاركةٹ
الدولٹمنٹناحيةٹحوكمةٹالشركات,ٹ
منظمةٹ ملــتــطــلــبــاتٹ تلبيتهاٹ ومــــدىٹ
بهذاٹ والتنميةٹ االقتصاديٹ التعاونٹ

اخلصوص.
ٹضرورةٹالتركيزٹعلىٹقضاياٹالتوعيةٹ
احلكوماتٹ مستوىٹ علىٹ والتدريبٹ

والشركاتٹواملدراءٹواجلمهور.ٹ
ٹهـــذاٹبــاإلضــافــةٹإلـــيٹالــتــأكــيــدٹعلىٹ
متخصصٹ مــعــهــدٹ إنـــشـــاءٹ أهــمــيــةٹ
املــدراءٹ تدريبٹ إلــىٹ يهدفٹ للمدراءٹ

واملرتبطنيٹبسوقٹرأسٹاملال.ٹ
ملزيدٹمنٹاملعلومات

(http://www.hawkama.net/

Events.asp?id=6 )
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ٹٹاألردن
قامٹمركزٹالمشروعاتٹالدوليةٹالخاصةٹ
بالتعاونٹمعٹكلٹمنٹالمنتدىٹالعالمىٹ
لحوكمةٹالشركات (www.gcgf.org)ٹ
ـــشـــرقٹاألوســــط ومــــبــــادرةٹشـــراكـــةٹال
بتنظيمٹ (mepi/gov.state.mepi)ٹ

الشركاتٹ لحوكمةٹ اإلقليميٹ المنتدىٹ
الــشــرقٹاألوســـطٹوشــمــالٹأفريقياٹ فــيٹ
ــقــطــاعٹ تـــحـــتٹعــــنــــوانٹ"مـــــبـــــادراتٹال
الشركات"ٹ حوكمةٹ مجالٹ فيٹ الخاصٹ
الفترةٹ خـــاللٹ األردنٹ عــمــان,ٹ بمدينةٹ
٢٠٠٤ٹ ـــايـــرٹ ـــن ي ٢٧ٹ إلــــــىٹ ٢٥ٹ مــــنٹ
ممثلينٹ ــتــقــىٹ ــمــل ال هــــذاٹ ضـــمٹ حــيــثٹ
القطاعٹ فــيٹ المندمجةٹ للمجموعاتٹ

من العربيةٹ الـــدولٹ بمختلفٹ الــخــاصٹ
(مصرٹ-ٹاإلماراتٹ-ٹاألردنٹ-ٹسورياٹ
-ٹلبنانٹ-ٹالجزائرٹ-ٹفلسطينٹ-اليمنٹ
ــمــغــربٹ ال -ٹ تـــونـــسٹ -ٹ الــبــحــريــنٹ -ٹ
هذهٹ تطلعٹ أنٹ بهدفٹ ذلــكٹ عــمــان),ٹ -ٹ
المجموعاتٹالعربيةٹعلىٹمبادراتهمٹفيٹ
والتعرفٹعلىٹ الشركاتٹ مجالٹحوكمةٹ
العربيةٹ المنطقةٹ فيٹ المتاحةٹ الفرصٹ
االقتصاديٹ األداءٹ تحسينٹ أجــلٹ منٹ
لــلــقــطــاعٹالـــخـــاصٹمـــنٹخــــاللٹزيــــادةٹ

مستويٹالتنافسيةٹالدولية.ٹ
ملزيدٹمنٹاملعلومات

(http://www.hawkama.net/
Events.asp?id=8 )

ــيٹاألســـــواقٹالــصــاعــدة تــحــديــاتٹحــوكــمــةٹالــشــركــاتٹف
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٦٠

سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

اجلزءٹالثالث:ٹدليلٹاملراجعٹالرئيسيةٹفيٹحوكمةٹالشركات
التحدي:ٹحتديدٹالدساتيرٹوأفضلٹاملمارساتٹحلوكمةٹالشركاتٹ

املوارد
قامٹكثيرٹمنٹاملنظماتٹوالدولٹوالشركاتٹبوضعٹدساتيرٹعنٹأفضلٹاملمارساتٹ
لغرسٹنظمٹحوكمةٹالشركاتٹالسليمة.ٹوفيماٹيليٹبعضٹالدساتيرٹالرئيسيةٹالتيٹ

متٹوضعهاٹفيٹخاللٹبضعٹالسنواتٹاألخيرة.

عليٹاملستويٹالدولي
• Corporate Governance and Transparency in Emerging 

Markets, the Institute for International Finance (February 2002):
www.iif.com/data/public/NEWEAG_Report.pdf.

• The Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) Principles of. Corporate Governance (1999):
 www.oecd.org.

• International Corporate Governance Network (1CGN) Principles:
www.icgn.org/principles.html

* Statement on Global Implementation of 1CGN Voting Principles 
(July- Statement on Global Corporate Governance Principles 
(July 1999).

* Statement on Stock-Based Incentive Scheme Principles
(July 1999).

* Global Share Voting Principles (July 1998).

• Principles for Corporate Governance in the Commonwealth, 
the Commonwealth Association for Corporate Governance 
(November 1999) available at: www.combinet.net.

• Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to 
the European Union and its Member States by Weil, Gotshal and 
Manges (March 2002) available at: www.weil.com.

ــشــركــات ـــيٹحــوكــمــةٹال ــيــســيــةٹف ــرئ دلـــيـــلٹاملــــراجــــعٹال
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عليٹمستوىٹكلٹدولةٹعليٹحدة
• هناكٹكثيرٹمنٹالقواننيٹاملتاحةٹعليٹمستوىٹكلٹدولةٹعليٹحدةٹفيٹموقعٹالبنكٹ

الدوليٹعليٹشبكةٹاإلنترنتٹ:
www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg/codes.htm

* The German Corporate Governance Code (Deutscher Corporate 
Governance Kodex, 2002) available in German, English, French, 
Italian and Spanish at: www.corporate-governance-code.de/

* Desirable Corporate Governance in India—A Code, The 
Confederation of Indian Industry:
www.ciionline.org/busserv/corporate/backup/cgcode.htm

* The King Report on Corporate Governance for South Africa 
2001: www.iodsa.co.za

* The Combined Code: Principles of Good Governance and Code 
of Best Practice, The U.K. Committee on Corporate Governance 
(May 2000 -- under revision):
www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/lr_comcode.pdf

* Internal  Control: Guidance for Directors on the Combine Code 
(The Turnbull  Report, 1999) by the Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales available at:
www.icaew.co.uk/cbp/index.cfm?aub=tb21_6242

* Corporate Governance Rule Proposals Reflecting 
Recommendations from the New York Stock Exchange and 
Listing Standards Committee (2002) available at:
www.nyse.com/pdfs/corp_gov_pro_b.pdf

عليٹمستوىٹالشركاتٹ
• Cadbury Schwepps Code of Conduct: www. cadburyshweppes.com.
• Corporate Governance Guidelines, General Motors Corporation:
www.gm.com/company/investor information/stockholder_info/
corp_gov/guidelines.htm.

ــشــركــات ـــيٹحــوكــمــةٹال ــيــســيــةٹف ــرئ دلـــيـــلٹاملــــراجــــعٹال
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سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

التحدي:ٹااللتزامٹباملعاييرٹوالدساتيرٹعليٹمستويٹالدولة
يجريٹعملٹالتقييماتٹاخلاصةٹبحوكمةٹالشركاتٹكجزءٹمنٹالبرنامجٹاملشتركٹبنيٹ
البنكٹالدولي,ٹوصندوقٹالنقدٹالدوليٹبخصوصٹتقاريرااللتزامٹباملعاييرٹوالدساتير
Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) ٹوتقومٹ

علىٹأساسٹقالبٹوضعهٹالبنكٹالدولىٹوتقاريرٹالتقييمٹالتىٹيتمٹاعدادهاٹفيٹ�لٹ
البرنامجٹٹROSC,ٹوميكنٹاحلصولٹعليهاٹمنٹاملوقعٹالتاليٹ:

www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg/cg_rosc.htm

التحدي:ٹتدريبٹأعضاءٹمجالسٹإدارةٹالشركات
املوارد

• The National Association of Corporate Directors
www.nacdonline.org/.

• The Russian Institute of Directors
www.ricd.ru/news.php?arc=ves&l-=en.

• The Institute of Corporate Directors, The Philippines:
 www.icd.ph.

• The Institute of Directors in Southern Africa:
www.iodsa.co.za.

التحديٹ:ٹإنشاءٹمعاييرٹللمحاسبةٹواملراجعةٹواستمرارٹالعملٹبها
املوارد

• The International Accounting Standards Board:
www.iasc.org.uk. 

• The International  Federation of Accountants: www.ifac.org/.
• Accounting Directory-—Associations:

cpateam.com/accounting-associations.htm.

ــشــركــات ـــيٹحــوكــمــةٹال ــيــســيــةٹف ــرئ دلـــيـــلٹاملــــراجــــعٹال
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حكوميةٹ ووكاالتٹ امللكيةٹ حلقوقٹ سليمةٹ نظمٹ إنشاءٹ التحدي:ٹ
تعملٹبشكلٹجيد

املوارد
• بشأنٹاألساليبٹالفنيةٹلكيفيةٹوضعٹوإنشاءٹنظمٹسليمةٹحلقوقٹامللكيةٹأنظر

Insritute for LibertTancrDemocracy, Lima, Peru: www.ild.org.pe.
• للحصولٹعليٹمعلوماتٹعنٹحمايةٹحقوقٹامللكيةٹالفكريةٹعنٹطريقٹاالتفاقياتٹ

الدوليةٹأنظرٹموقعٹمنظمةٹامللكيةٹالفكريةٹالعاملية.
 The Web site of the World Intellectual Property Organization :
 www.wipo.org

عامةٹ نظرةٹ تقدمٹ الــدولــيٹ البنكٹ يصدرهاٹ التيٹ العالم,ٹ فــيٹ التنميةٹ • تقاريرٹ

أساسيةٹ تعتبرٹ الــتــيٹ املــعــاونــةٹ احلــكــومــيــةٹ اخلــدمــاتٹ مــنٹ كثيرٹ عــنٹ شــامــلــةٹ
�eٹ متغير"ٹ عالمٹ فــيٹ الــدولــةٹ "ٹ األخــصٹ عليٹ وأنــظــرٹ احلــديــث,ٹ لالقتصادٹ
State in a Changing Worldٹتقريرٹالتنميةٹفيٹالعالمٹلعامٹ١٩٩٧.ٹ

www.worldbank.org

التحديٹ:ٹإنشاءٹنظمٹمصرفيةٹوماليةٹسليمةٹواستمرارٹالعملٹبها
املوارد

منٹ املفيدةٹ املجموعاتٹ بعضٹ بوضعٹ املصرفيٹ لإلشرافٹ بــازلٹ جلنةٹ • قامتٹ

املعاييرٹوأفضلٹاملمارساتٹالتيٹميكنٹتعديلهاٹوتكييفهاٹوفقاٹللنظمٹالوطنيةٹ
املعينةٹبحيثٹميكنٹإنشاءٹملعبٹممهدٹتتساوىٹفيهٹجميعٹاألطرافٹوتتضمنٹ

هذهٹاملجموعات:
* The New Basel Capital Accord: www.bis.org/publ/bcbs61.htm 

* Core Principles for Effective Banking Supervision:
www.bis.org/publ/bcbscl02.pdf

* Core Principles Methodology: www.bis.org/publ/bcbs61.pdf.

ــشــركــات ـــيٹحــوكــمــةٹال ــيــســيــةٹف ــرئ دلـــيـــلٹاملــــراجــــعٹال
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سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

ٹInternational Monetary Fundٹ (IMF) ٹ الــدولــيٹ النقدٹ صــنــدوقٹ • قــامٹ

بالعملٹ  Bank for International Settlements الدوليةٹ التسوياتٹ وبنكٹ
اخلبراءٹ منٹ وغيرهاٹ املالية,ٹ والــوكــاالتٹ املركزية,ٹ للبنوكٹ ممثلةٹ مجموعةٹ معٹ
السياساتٹ وفــيٹ الشفافيةٹ فيٹ اجليدةٹ للممارساتٹ دستورٹ ووضــعٹ إلنشاءٹ
النقديةٹواملالية.ٹوميكنٹاحلصولٹعليٹهذاٹالدستورٹمنٹموقعٹصندوقٹالنقدٹ
الدوليٹعليٹشبكةٹاإلنترنت.ٹwww.imf.org ويقدمٹهذاٹاملوقعٹأيضا,ٹسلسلةٹ
منٹالتقاريرٹالتجريبيةٹعنٹااللتزامٹباملعاييرٹوالدساتيرٹعليٹأساسٹكلٹدولةٹ
Observance of Standards and Codes on a country-by- عليٹحدةٹ

.country basis

التحديٹ:ٹإنشاءٹأسواقٹسليمةٹلألوراقٹاملاليةٹواحملافظةٹعليها
املوارد

• قامتٹاملنظمةٹالدوليةٹللجانٹاألوراقٹاملاليةٹبوضعٹسلسلةٹمنٹاملعاييرٹاملقيدةٹ

والكفاءة.ٹ العدالةٹ فيهاٹ تتوافرٹ التيٹ السليمةٹ املاليةٹ لــألوراقٹ أســواقٹ إلنشاءٹ
www.iosco.orgوميكنٹاحلصولٹعليٹهذهٹالسلسلةٹمن.ٹ

بإصدارٹ العالمٹ أنــحــاءٹ جميعٹ فــيٹ املاليةٹ األوراقٹ بــورصــاتٹ مــنٹ عديدٹ • قــامٹ

سياساتٹللحوكمة.ٹوميكنٹاحلصولٹعليهاٹمنٹ:ٹ
www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg/codes.htm

التحدي:ٹإنشاءٹأسواقٹتنافسيةٹحتققٹاملساواة
املوارد

www.wto.orgٹ ٹ • منظمةٹالتجارةٹالعامليةٹ

www.ilo.orgٹ ٹ • منظمةٹالعملٹالدوليةٹ

فيهاٹ تتحققٹ بيئةٹجتاريةٹ وتخلقٹ تنافسيةٹ أسواقٹ إلنشاءٹ مفيدةٹ معاييرٹ تقدمانٹ
املساواة.
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التحدي:ٹمكافحةٹالفساد
الموارد

• يقدمٹمركزٹاملشروعاتٹالدوليةٹاخلاصةٹ(CIPE’s)ٹوموقعةٹعليٹشبكةٹاإلنترنت.ٹ

األخرىٹ املواقعٹ معٹ واالرتباطاتٹ املــوادٹ منٹ كبيراٹ عــدداٹ   www.cipe.org

اخلاصةٹبحوكمةٹالشركاتٹومكافحةٹالفساد.ٹ

موقعهاٹ فيٹ  Transparency International ٹ الدوليةٹ الشفافيةٹ منظمةٹ • توفرٹ

عنٹ إضافيةٹ معلوماتٹ ,ٹ  www.transparency.de اإلنترنتٹ شبكةٹ عليٹ
للتوريداتٹ منوذجياٹ ودســتــوراٹ الــعــالــم,ٹ حــولٹ الشفافةٹ األعــمــالٹ ممــارســاتٹ
احلكومية,ٹونتائجٹالرقمٹالقياسيٹالسنويٹملالحظةٹالفسادٹعليٹأساسٹالدولٹ,ٹ
Annual country-by-country Corruption Perceptions Index 

شاملٹ اتفاقٹ بوضعٹ (OECD)ٹ والتنميةٹ االقتصاديٹ التعاونٹ منظمةٹ • قامتٹ

ملناهضةٹالرشوةٹ(ويعتبرٹنقطةٹبدايةٹممتازة)ٹومجموعةٹمنٹاإلشاراتٹاخلاصةٹ
www.oecd.orgبحوكمةٹالشركات.ٹأنظرٹ

التحديٹ:ٹتدعيمٹوتقويةٹالحكمٹالديمقراطيٹالرشيد
المواردٹ

The National Democratic Instituteٹبرعايةٹ القوميٹالدميقراطيٹ قامٹاملعهدٹ
مؤمترٹصنعاء,ٹالذيٹضمٹ٣٥٠ٹمنٹمتخذيٹالقراراتٹمنٹ١٦ٹدولةٹمتقدمةٹوناميةٹ
عليٹ وللحصولٹ الرشيدٹ الدميقراطيٹ احلكمٹ وتقويةٹ لتدعيمٹ عملٹ جــداولٹ لوضعٹ

  www.ndi.orgاإلعالنٹالنهائيٹللمؤمتر,ٹأنظرٹٹ

ــشــركــات ـــيٹحــوكــمــةٹال ــيــســيــةٹف ــرئ دلـــيـــلٹاملــــراجــــعٹال
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٦٦

سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

أفضلٹ وتنفيذٹ لوضعٹ الخاصٹ القطاعٹ منٹ أعضاءٹ تعبئةٹ :ٹ التحديٹ
الممارسات

المواردٹ
فيٹ مستمراٹ ومازالٹ بالعملٹ (CIPE)ٹ اخلاصةٹ الدوليةٹ املشروعاتٹ مركزٹ • قامٹ

وتنفيذٹ لوضعٹ العالمٹ حولٹ اخلــاصٹ القطاعٹ مؤسساتٹ منٹ عديدٹ معٹ العملٹ
مجموعاتٹمنٹأفضلٹاملمارساتٹاحملليةٹفيٹاألعمال.ٹوللحصولٹعليٹمعلوماتٹ

www.cipe.orgأكثرٹأنظرٹ

التحديٹ:ٹإنشاءٹعالقاتٹسليمةٹبينٹأصحابٹالمصالح
المواردٹ

ـــةٹاالجـــتـــمـــاعـــيـــةٹواألخــــالقــــيــــة ـــي ـــول • قــــــامٹمـــعـــهـــدٹاحملــــاســــبــــةٹعـــــنٹاملـــســـئ

أدواتٹ بوضعٹ   The Institute of  Social and Ethical Accountability

ونظمٹإلدارةٹاحملاسبةٹعنٹاملسئوليةٹوالتنميةٹاملستدامه
www.accountability.org.ukأنظرٹ

• ٹتقدمٹمبادئٹسوليفانٹالعامليةٹThe Global Sullivan Principles  توصياتٹ

وقابليةٹ شفافيةٹ أكثرٹ بيئةٹ قيامٹ لتعزيزٹ تصميمهاٹ متٹ لألعمال,ٹ بالنسبةٹ قيمةٹ
أنظرٹ لتلكٹ الكاملٹ النصٹ عليٹ للحصولٹ ومسئولية.ٹ ومــســاواةٹ للمحاسبة,ٹ

www.cipe.org/ert/current/e35_16.php3.ٹ

ــــــــــــــقــــــــــــــادةٹاألعــــــــــــمــــــــــــال ــــــــــــــــيٹل ــــــــــــــــدول ــــــــتـــــــــــدىٹال • يــــــــــــقــــــــــــومٹاملـــــــــــنـــ

ملمارسات دولــيــاٹ بالترويجٹ International Business leaders Forumٹ

تساعدٹ واملجتمع,كماٹ اإلعمالٹ منشآتٹ منٹ كالٹ تفيدٹ والتيٹ املسئولةٹ األعمالٹ
وخــاصــةٹ وبــيــئــيــا,ٹ واقــتــصــاديــاٹ اجتماعياٹ املــســتــدامــهٹ التنميةٹ حتقيقٹ عــلــيٹ
أنظرٹ أكثرٹ تفاصيلٹ عليٹ للحصولٹ والــصــاعــدةٹ اجلــديــدةٹ االقــتــصــاداتٹ فــيٹ

 www.csrforum.com
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مخزنٹ هوٹ  The Center for Tomorrow's Company ٹ الغدٹ شركةٹ • مركزٹ

لــألفــكــار,ٹوعــامــلٹمــســاعــدٹللبحوثٹوتــدعــيــمٹوضـــعٹجـــدولٹجــديــدٹلــألعــمــال.
www.tomorrowscompany.comللحصولٹعليٹمعلوماتٹأكثرٹأنظرٹ

التحديٹ:ٹتعبئةٹالمؤسساتٹاالستثماريةٹلتشجيعٹحوكمةٹالشركات
الموارد

ـــا ـــي ـــورن ـــف ـــي ـــال ـــك ــــعــــمــــومــــيــــنيٹب ــــظـــــامٹالــــتــــقــــاعــــدٹلــــلــــمــــو�ــــفــــنيٹال • قــــــــامٹنـ

System The California Public Employees' Retirement يوضعٹبرنامجٹ

التوصياتٹمنٹ للشركات.ٹوميكنٹاحلصولٹعليٹ نشطٹلتشجيعٹحوكمةٹجيدةٹ
www.calpers-governance.orgاملوقعٹ

ـــــــــسٹاملــــــــــــــؤســــــــــــــســــــــــــــاتٹاالســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــاريــــــــــة ــــل • قـــــــــــــــــــــامٹمـــــــــجـــــ

The Council of Institutional Investors  بوضعٹمجموعةٹمنٹاملبادئٹالعامةٹ

حلقوقٹاملساهمنيٹومحاسبةٹمجلسٹاإلدارةٹعنٹاملسئولية,ٹوعددٹمنٹالنصوصٹ
العامةٹعنٹمختلفٹموضوعاتٹحوكمةٹالشركاتٹوميكنٹاحلصولٹعليهاٹمنٹاملوقع

 www.cii.org/corp_governance.htm

التحديٹ:ٹغرسٹحوكمةٹالشركاتٹفيٹالقطاعٹالعام
الموارد

ـــمــــــــنــــــــشــــــــآتٹالــــــــعــــــــامــــــــة ــــــــــــــــمٹلــــــــلـــــ ــــــــــــــــدائ ـــــــرٹال ــــــــــــــــــامٹاملــــــــــــــؤمتـــــــ • ق

بنيودلهي  The Standing Conference of Public Enterprises

New Delhi، بتكليفٹمؤسسةٹياجاٹاالستشاريةٹ.Yaga Consulting Pvt. Ltdٹٹ

كانتٹحصيلةٹ وقدٹ العام.ٹ القطاعٹ فيٹ الشركاتٹ حوكمةٹ عنٹ بدراسةٹ بالقيامٹ
الدراسةٹهيٹ"ٹاملبادئٹاألوليٹحلوكمةٹالشركاتٹباملنشآتٹالعامة

The First principles of corporate Governance for public 

Enterprises in India "
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٦٨

سٹحــــــــوكــــــــمــــــــةٹالـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــاتٹفــــــــــــيٹاألســـــــــــــــــــــــــــواقٹالــــــــصــــــــاعــــــــدة
دلــــــــــيــــــــــلٹتــــــــأســــــــيــــــــ

ــــبٹإلـــي ــــيٹأكــــت ــــرون ــــكــــت ــــقٹالــــبــــريــــدٹاإلل ـــلـــحـــصـــولٹعـــلـــيٹنـــســـخٹعـــــنٹطــــري ل
.yaga @hd1.vsnl.net.in

• عقدٹصندوقٹالقطاعٹالخاصٹلحوكمةٹالشركاتٹ:

The Private Sector Corporate Governance Trust.

ندوةٹعملٹوطنيةٹعنٹحوكمةٹالشركاتٹفيٹالشركاتٹالعامةٹواحلكوميةٹفيٹنيروبيٹ
فيٹشهرٹفبرايرٹ٢٠٠٢.ٹوللحصولٹعليٹمعلوماتٹأكثرٹ  Kenyaكينياٹ  ،Nairobi

www.corporategovernance.co.keأنظرٹ

التحديٹ:ٹغرسٹحوكمةٹالشركاتٹإقليميا
الموارد

الدوليٹ البنكٹ معٹ  (OECD) والتنميةٹ االقتصاديٹ التعاونٹ منظمةٹ • تتعاونٹ

عليٹاستضافةٹسلسلةٹمنٹاملوائدٹاملستديرةٹاإلقليميةٹعنٹحوكمةٹالشركات,ٹ
ملساعدةٹمتخذيٹالقراراتٹمنٹالقطاعنيٹاخلاصٹوالعامٹفيٹجهودهمٹلتحسنيٹ
البحثٹ موادٹ توزيعٹ يتمٹ مستديرةٹ مائدةٹ كلٹ انعقادٹ وقبلٹ الشركات.ٹ حوكمةٹ
يجريٹ مستديرة,ٹ مائدةٹ كلٹ وبعدٹ املوضوعٹ عنٹ خلفيةٹ باعطاءٹ اخلاصةٹ عنٹ
إصدارٹورقةٹبيضاءٹلكلٹإقليمٹحتددٹنواحيٹالتحسنيٹوتشكلٹأساساٹوجدوالٹ

www.oecd.org.لإلصالح.ٹوميكنٹاحلصولٹعليٹهذهٹاملوادٹمنٹاملوقعٹ
العالمٹ حولٹ احملليةٹ اجلهودٹ  CIPE اخلاصةٹ الدوليةٹ املشروعاتٹ مركزٹ • يدعمٹ

أنظر.ٹ البرامجٹ هذهٹ عنٹ معلوماتٹ عليٹ للحصولٹ الشركات.ٹ لتشجيعٹحوكمةٹ
www.cipe.org

التحديٹ:ٹتعبئةٹالمجتمعٹالدوليٹلتشجيعٹحوكمةٹالشركات
الموارد

جميعٹ فيٹ الشركاتٹ حوكمةٹ تشجيعٹ فيٹ بنشاطٹ دوليتانٹ مؤسستانٹ • تشاركٹ

والبنكٹ (OECD)ٹ والتنميةٹ االقتصاديٹ التعاونٹ منظمةٹ هماٹ العالمٹ أرجــاءٹ

ــشــركــات ـــيٹحــوكــمــةٹال ــيــســيــةٹف ــرئ دلـــيـــلٹاملــــراجــــعٹال
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الدولي.ٹوقدٹتشكلٹتعاونهماٹفيٹمبادرتنيٹرئيسيتنيٹهما:
* املنتدىٹالعامليٹحلوكمةٹالشركات

 A Global Corporate Governance Forum, at www.gcgf.org 

اإلقليميةٹ الــســيــاســاتٹ حـــولٹ ــلــحــوارٹ ل املــســتــديــرةٹ املـــوائـــدٹ مـــنٹ * ســلــســلــةٹ
ــتــيٹســبــقٹذكـــرهٹأعــــاله,ٹوجـــريٹوصــفــهــاٹفــيٹمــوقــعٹمنظمةٹالــتــعــاونٹ وال
الــدولــي ــبــنــكٹ ال مــوقــعٹ أوٹ  www.oecd.org والــتــنــمــيــةٹ االقـــتـــصـــاديٹ
www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg/.

وهناكٹمبادراتٹهامةٹأخريٹتتضمنٹ:
• املجلسٹالعامليٹحلوكمةٹالشركات

The World Council for Corporate Governance at www.wcfcg.net

• املعهدٹاألوروبيٹحلوكمةٹالشركاتٹ

The European Corporate Governance Institute, at www.ecgi.org

ــشــركــات ـــيٹحــوكــمــةٹال ــيــســيــةٹف ــرئ دلـــيـــلٹاملــــراجــــعٹال
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