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ممار�سات ال�شفافية داخل القطاع اخلا�ص،
من خالل و�ضع معايري �أف�ضل مل�ساءلة
ال�رشكات ،وتو�سيع فر�ص �إتاحة الو�صول �إىل
املعلومات.
وملا كانت املزايا املرتقبة التباع
ممار�سات احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات غري
مفهومة على نطاق وا�سع ،فقد اتبع مركز
نهجا خال ًَّقا للتو�سع يف
اال�ستقرار املايل
ً
�إتاحة املعلومات عن ممار�سات حوكمة
ال�رشكات يف الأرجنتني ،عن طريق ابتداع
م�ؤ�رش ال�شفافية والإف�صاح ( )TDIللبنوك
وال�رشكات املقيدة بالبور�صة ،ومن خالله

يف هذا العدد

امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،جون �ستوت
� 3أهم �أحداث حوكمة ال�رشكات
 4الدرو�س امل�ستفادة من الأزمة املالية
ب�ش�أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني
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لقاء مع ع�ضو جمل�س �إدارة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،جون �ستوت
ؤخرا �إىل البحرين وعمان لال�شرتاك يف برامج
 1لقد �سافرت م� ًمركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة عن حوكمة ال�رشكات،
كيف كانت توقعاتك عن حوكمة
ال�رشكات يف املنطقة قبل
�سفرك ،وما انطباعاتك؟
كنت �أتطلع ب�شوق للتعرف على
ما �إذا كان التفكري اجلاري يف
املنطقة قد �أدرك �أهمية حوكمة
ال�رشكات ،ووجدت بالفعل �أن
الإجابة كانت نعم .وجدت �أن
النا�س يدركون �أن املبادئ الدولية
للحوكمة ـ مثل دور جمل�س الإدارة،
والعالقة بينه وبني �إدارة املن�ش�أة،
وم�سئولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة
جون ستوت ،عضو مجلس إدارة مركز املشروعات الدولية اخلاصة .عن العمل مل�صلحة ال�رشكة التي
ال من العمل
يقومون بخدمتها بد ً
مل�صلحة من قاموا بانتخابهم ـ تتالءم مع ثقافتهم.
وعلى الرغم من ارتفاع درجة الوعي ،ف�إن حاالت االلتزام
متفاوتة ،كما هو احلال يف �أي مكان �آخر من العامل ،مبا يف ذلك
الواليات املتحدة .كثري من مدونات الدول للحوكمة كتبتها منظمات
ا�ست�شارية كي تطبق على �أي نوع من ال�رشكات ـ وكثري من املبادئ
كانت بدافع الطموح ـ ولكن هناك اختالفات يف �أمناط امللكية،
ومرحلة النمو ،واحلجم ،والثقافة التي البد من �أخذها يف االعتبار.
 2ما الذي تراه ميثل �أكرب التحديات �أمام حت�سني �أطر حوكمةال�رشكات يف كل من هذه البلدان؟
القطاع العام وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية عليها �أن ت�ضع �سيا�سات ونظم
ولوائح فعالة لتح�سني نوع من البيئة التي ت�سمح للقطاع اخلا�ص بالنمو
من خالل احلوكمة الر�شيدة .وهو ما يتطلب قيام �رشاكة وحوار حول
�سيادة القانون ،واحرتام امللكية اخلا�صة ،وحلول عادلة للنزاعات،
ففي تون�س مثالً ،هناك تعاون وثيق ووعي بامل�صالح املتبادلة بني
القطاعني العام واخلا�ص ،مما �أثمر نتائج مهمة.

 3ماال�صلة بني حوكمة ال�رشكات ومبادئ الدميقراطية؟م�شاركة املواطن هي �أحد �أ�س�س الدميقراطية .فحرية عقد
االجتماعات ،وحرية تقدمي االلتما�سات �إىل احلكومة ،وامل�ستوى
ال�رضوري للتفاعل واحلوار بني الدولة والقطاع اخلا�ص ب�ش�أن
املو�ضوعات املهمة ،يتمثل يف منظمات �أعمال وقادة يعربون عن
م�صاحلهم وي�صل �صوتهم حلكومة متجاوبة .ويف كثري من احلاالت
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا� ،ساعد هذا التفاعل احلكومة
على �إدراك الفائدة الإيجابية لهذا النوع من احلوار على املجتمع
برمته.
� 4أين ترى الفر�ص املحتملة يف املنطقة؟�إن م�ؤ�س�سة مثل املركز التون�سي حلوكمة ال�رشكات لها �أهمية
كربى يف ت�شجيع حوكمة لل�رشكات ذات �سمات وخ�صائ�ص تون�سية،
وتعترب �إ�ضافة �إىل �صوت منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف
حوار احلوكمة العاملي .ويف البحرين� ،أعرب املدير التنفيذي ل�رشكة
البحرين القاب�ضة (ممتلكات) ـ ال�صندوق ال�سيادي للرثوة بالبحرين ـ عن
تقديره ال�شديد لأهمية وجود حوكمة قوية لل�رشكات يف القطاعني العام
واخلا�ص .ويظهر هذا النوع من القيادات �أهمية امل�ساندة التي تلقاها
املمار�سات القوية حلوكمة ال�رشكات من �صناديق الرثوة ال�سيادية يف
املنطقة.
 5ما الدور الذي ميكن �أن يلعبه �رشكاء مركز امل�رشوعاتالدولية اخلا�صة يف الرتويج لهذه الأفكار؟
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة و�رشكا�ؤه يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،يقومون بت�شجيع احلوار بني القطاعني
العام واخلا�ص من خالل دعم احتادات الأعمال باعتبارها و�سائل
للمناق�شة والتباحث .ويف هذه الرحلة الأخرية ،متكنت من ر�ؤية
الكيفية التي يعمل بها �رشكا�ؤنا لدح�ض الفكرة التي تقول �إن احلوكمة
متاما ،وت�أكيدهم يف املقابل �أنها
لي�ست �سوى جمرد ظاهرة غربية
ً
مو�ضوع عاملي .وقد متكنت من م�ساعدة �رشكاء املركز يف نقل
ِ
مق�ص ًدا �أو غاية
ر�سالة م�ؤداها �أن احلوكمة �إن هي �إال م�سرية ،ولي�ست
يف حد ذاتها ،و�أننا بحاجة �إىل م�شاركة القطاعني العام واخلا�ص يف
جميع الدول .

مركز حوكمة ال�رشكات ..يقود التقدم يف تون�س
تـابـع �صـفحـة 1

ال�رشكات يف تون�س ،فنتيجة جلهود ح�شد الت�أييد التي قام بها املعهد� ،أدخلت
وزارة املالية ،يف مار�س  ،2009تعديالت على القانون التجاري التون�سي
تت�ضمن جوانب من دليل حوكمة ال�رشكات الذي �أعده املعهد ،مثل زيادة حماية
م�صالح م�ساهمي الأقلية يف ال�رشكات ،والإف�صاح عن املعلومات املالية،
خا�صة رواتب كبار التنفيذيني يف ال�رشكات املدرجة .وحتى قبل االنتهاء من
هذه التعديالت� ،أعلنت جمموعة الباولينا ـ �إحدى �أ�ضخم املن�ش�آت العائلية ـ عن
التزامها مببادئ احلوكمة الر�شيدة ،ك�أول �رشكة تون�سية تبادر �إىل الإعالن
عن راتب رئي�سها يف اجلمعية العامة لل�رشكة .وهذا الإف�صاح ـ الذي كان ملدة
طويلة �أحد �أولويات املعهد ـ يعد �أحد الأمور احلا�سمة يف تعزيز ال�شفافية،
وغر�س ثقافة القابلية للمحا�سبة يف ممار�سة ال�رشكات.
منوذجا جلريانها ،وت�ؤهلها لت�صبح قوة تدعم
هذه الإجنازات جتعل تون�س
ً
حت�سني بيئة الأعمال يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،كما �أن النجاح
2

مــركــز املــ�شـــروعــات الــدوليـــة اخلـا�صــة

خالل حفل
التدشني ،املعهد
العربي لرؤساء
املؤسسات يكرم
الصحفيني
علي نشاطهم
البارز في
مجال التقارير
الصحفية
حول حوكمة
الشركات.

الأخري الذي حققه املعهد ـ بافتتاح املركز ـ �سي�ساعد على
غر�س وتر�سيخ �أف�ضل ممار�سات حوكمة ال�رشكات يف ال�رشكات
التون�سية ،واحلد من البطالة ،وتعزيز التنمية االقت�صادية .

�أهم �أحداث حوكمة ال�رشكات يف الفرتة
من �أكتوبر � 2009إىل فرباير 2010
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا:

� 15-12أكتوبر  .2009دبي .الأمارات العربية
املتحدة.

عرض نتائج مؤشر الشفافية واإلفصاح خالل “املؤمتر اإلقليمي حول حوكمة الشركات ،واملسئولية االجتماعية ،والشفافية” الذي استضافه مركز االستقرار املالي.

�أخذ زمام املبادرة حلوكمة ال�رشكات يف الأرجنتني
تـابـع �صـفحـة 1

عمل مركز اال�ستقرار املايل على
�إبراز املدى الذي تعك�سه ممار�سة
حوكمة ال�رشكات من �آثار �إيجابية على
امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وتعزيز بيئة
الأعمال.
وعلى �أ�سا�س �أف�ضل املمار�سات
الدولية ،يتم ح�ساب درجات م�ؤ�رش
ا�ستنادا �إىل
ال�شفافية والإف�صاح
ً
املعلومات التي جتمع من ال�رشكات،
ومواقع �شبكة الإنرتنت ،والأوراق
املالية املحلية والدولية ،واجلهات
املنظمة للم�صارف ،وبور�صات الأوراق
املالية .ومنذ عام  2003ي�صدر مركز
�سنويا ـ امل�ؤ�رش
اال�ستقرار املايل ـ
ً
جلميع ال�رشكات املقيدة بالبور�صات
(وللبنوك منذ عام  ،)2005حيث يقدم
تقييما للتغيريات يف ممار�سات حوكمة
ً
ال�رشكات ،وحتديد جوانب النق�ص،
كما يقدم قيا�سات كمية لزيادة الوعي.
وي�ؤدي الك�شف عل ًنا عن امل�ؤ�رش �إىل
خلق حافز تناف�سي بني ال�رشكات املقيدة
والبنوك للح�صول على �أف�ضل ترتيب،
وهو ما يعود ـ بالتبعية ـ بالنفع على
جمتمع الأعمال ب�أ�رسه ،ولي�س فقط على
�رشكة بعينها تطبق �أف�ضل ممار�سات
حوكمة ال�رشكات .ويف هذا ال�صدد ي�شري
بابلو �سوتو ـ مدير مركز اال�ستقرار
املايل ـ �إىل �أنه “منذ البداية و�ضع
برنامج م�ؤ�رش ال�شفافية والإف�صاح م�س�ألة
�أهمية حت�سني ممار�سات حوكمة ال�رشكات
ـ بال�رشكات املقيدة والبنوك ـ يف مقدمة
االهتمامات العامة بالأرجنتني ،وهو ما
�أدى ـ يف ال�سنتني الأخريتني ـ �إىل ا�ستئناف
االختيار الطوعي للممار�سات اجليدة
والإجراءات التنظيمية ،كما �أ�صبح مركز
اال�ستقرار املايل ميثل النقطة املرجعية
لكل من البنوك وال�رشكات املقيدة
بالبور�صة.
وقد �أدى م�ؤ�رش ال�شفافية والإف�صاح

�إىل النتائج التالية:
• ازدياد متو�سط درجات م�ؤ�رش
ال�شفافية والإف�صاح منذ بدايته.
• اتباع اللجنة الأرجنتينية للأوراق
املالية والنقد قواعد �إ�ضافية لتقوية
حوكمة ال�رشكات.
• �سعي ال�رشكات التي حت�صل
على درجات �أقل من املتوقع �إىل
طلب امل�شورة والإر�شادات من مركز
اال�ستقرار املايل ب�ش�أن املمار�سات
املطلوبة لتح�سني �أدائها.
• ن�رش و�إعالن ال�رشكات احلا�صلة
على درجات مرتفعة ـ �أو التي حققت
ملحوظا ـ �إجنازاتها يف �أجهزة
حت�س ًنا
ً
الأعالم ،مما يرفع الوعي مبزايا م�ؤ�رش
ال�شفافية والإف�صاح.
ويعمل الآن مركز اال�ستقرار املايل ـ
ا�ستنادا �إىل هذا النجاح ـ مع البنوك لو�ضع
ً
�إطار عمل ي�سمح بتقييم ممار�سات حوكمة
ال�رشكات بالن�سبة للعمالء املحتملني عند
اتخاذ القرارات ب�ش�أن القرو�ض .وعلى
نادرا
الرغم من �أن البنوك ـ يف ال�سابق ـ
ً
ما كانت ت�ضع يف اعتبارها النظر يف
ممار�سات وهياكل حوكمة ال�رشكات،
خا�صة بالن�سبة للم�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة التي ت�سعى للح�صول على
ائتمان ،ف�إن زيادة الرتكيز على املخاطر
التي تعزي �إىل الأزمة املالية كان من
�ش�أنها زيادة احلافز لتح�سني تقييم خماطر
االئتمان .ومن املتوقع �أن يلعب اهتمام
البنوك مبمار�سات حوكمة ال�رشكات ـ
جزءا من معايري القر�ض ـ
باعتبارها
ً
دورا يف حت�سني ممار�سات امل�رشوعات
ً
ال�صغرية واملتو�سطة يف هذا ال�ش�أن،
ودفعها باجتاه تطبيقها .ومع �إدراك �أن
التغيري لن يحدث بني ع�شية و�ضحاها،
غري �أن تراكم مثل هذه اخلطوات �سي�ؤدي
�إىل حت�سني احلوكمة ،و�سي�ساعد على
ال يف
تقوية امل�ؤ�س�سات الأرجنتينية م�ستقب ً
مواجهة فرتات الركود االقت�صادي .

اال�سرتاتيجية والفر�ص للبنوك التجارية ،وبنوك
اال�ستثمار وبنوك التجزئة (.)DIFC
www.terrapinn.com/2009/bankingme/
index.stm

 8-7نوفمرب  ،2009الدوحة – قطر:

املنتدى العاملي ال�ساد�س ملحاربة الف�ساد
و�صيانة على النزاهة (.)UNODC
www.unodc.org

 4-2نوفمرب – البحر امليت – الأردن:

حوكمة ال�رشكات وامل�سئولية (.)schema
www.schematt.com

 10-9نوفمرب  - 2009دبي ،الإمارات العربية املتحدة

امل�ؤمتر ال�سنوي الرابع ملعهد حوكمة:
بناء �أ�سواق ال�رشق الأو�سط و�رضورات حوكمة
ال�رشكات (معهد حوكمة ،حلوكمة ال�رشكات).
www.hawkamahconference.org

�أحداث عاملية

 17-16نوفمرب  - 2009نيويورك ،نيويورك
منتدى ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارة
www.directorship.com/events/
boardroom-leaders-forum-xers-foruml

 2دي�سمرب � - 2009ستوكهومل ،ال�سويد

الدور اجلديد للحوكمة يف حوكمة ال�رشكات.
)/ECGIمعهد بروكينجز /كلية احلقوق بكولومبيا (
www.ecgi.org/conferences/events.php

 3-2دي�سمرب � ،2009ستوكهومل ،ال�سويد

ما بعد الأزمة – حتديات جديدة حلوكمة ال�رشكات
(جمل�س الإدارة ال�سويدي حلوكمة ال�رشكات)ECGI /
www.iab.se/EisfluuClient/default.
aspxid=3581626

 14-13يناير  ،2010نيويورك – نيويورك

حلقة درا�سية حلوكمة ال�رشكات وااللتزام
(.)The Conference Board
www.conference-board.org/knowledge/
govern/workshopAssessment.cfm
هذه الأحداث متثل التوجهات العامة حلوكمة ال�رشكات يف
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وجميع �أنحاء العامل.
للم�شاركة واملتابعة ،يرجى االت�صال باملنظمات الراعية.
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ما الدرو�س امل�ستفادة من الأزمة املالية ب�ش�أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني؟
بقلم :د� .ألك�سندر �شكولينكوف،مدير �سيا�سة اال�صالح ،مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
على الرغم من النجاح الكبري الذي حققته رو�سيا يف العقد املا�ضي،
عددا من امل�شاكل الهيكلية يف االقت�صاد
فقد �أظهرت الأزمة املالية العاملية ً
الرو�سي حتتاج �إىل التناول والعالج ،وهي م�شاكل كان من ال�سهل جتاهلها
عندما كانت الأموال تتدفق� ،أما اليوم ف�أ�صبح من ال�صعب غ�ض الب�رص
عنها .وينطوي متحي�ص هذه الأمور على �أهمية خا�صة بالن�سبة لدول
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا التي تتميز بغنى مواردها ،والتي
مالت بطرق عدة �إىل حماكاة ـ عن عمد �أو بدونه ـ بع�ض عنا�رص “املعجزة”
االقت�صادية الرو�سية يف ال�سنوات الع�رش الأخرية.
لقد مثل االعتماد الزائد على املوارد الطبيعية �أحد العوامل الرئي�سية
التي �أدت �إىل الهبوط يف رو�سيا ،فقبل بدء الأزمة املالية العاملية ،كانت
عموما يعتمد
ال�صادرات الرو�سية ،وا�ستقرار املوازنة العامة ،واالقت�صاد
ً
بن�سبة  75%على البرتول والغاز الطبيعي وغريهما من املوارد ،ومع
أي�ضا اقت�صاد البالد.
تهاوي الطلب العاملي على املوارد الطبيعية ،تهاوى � ً
ومل يقت�رص دور الأزمة املالية على ك�شف الأخطار املالزمة للنمو املعتمد
أي�ضا عدة ق�ضايا ـ كانت خمتفية حتت
على املوارد الطبيعية ،بل �إنها �أبرزت � ً
ال�سطح ـ تتعلق بحوكمة ال�رشكات.
وميكن القول ب�صفة عامة� ،إن املن�ش�آت الرو�سية ـ يف خالل العقد
املا�ضي ـ قفزت خطوة كبرية �إىل الأمام يف �إ�صالح هياكل حوكمة ال�رشكات
وتعبريا عن رغبة
بها ،وكانت الإ�صالحات تتم وفقًا للأولويات احلكومية،
ً
ال�رشكات الرو�سية يف احل�صول على رءو�س �أموال من اخلارج ،وهو
ما كان يتطلب �إن�شاء الآليات ال�رضورية التي تطمئن امل�ستثمرين �إىل �أن
املن�ش�آت تدار جي ًدا وهي جديرة باملخاطرة .وعلى �أية حال ،رغم قيام
املن�ش�آت الرئي�سية بتح�سني ممار�ساتها ،ف�إن املناخ العام حلوكمة ال�رشكات
أي�ضا �أن
يف رو�سيا مازال �ضعي ًفا
ن�سبيا ،كما �أظهرت الأزمة املالية � ً
ً
ا�ستعدادها للتعرف على املخاطر وحتليلها والتعامل معها مازال �ضعي ًفا.
وعلى الرغم مما بينته الأزمة املالية من �أن �إدارة املخاطر كانت متثل
م�شكلة يف كثري من الدول حول العامل ،ف�إن نواحي الف�شل يف رو�سيا كانت
�أعلى بكثري ،فقد هبطت �سوق الأوراق املالية عند نقطة ما ب�أكرث من 70%
(مقارنة بن�سب ترتاوح بني  40% - 30%يف الدول الكربى مبنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية .)OECD
و�إدارة املخاطر هي امل�سئولية الأوىل ملجال�س الإدارات ،وف�شلهم
يف �أداء دورهم يوحي بعدد من الإ�صالحات ال�رضورية الالزمة للحوكمة،
مثل �إن�شاء جلان ر�سمية لإدارة املخاطر (التي كان من املعتاد يف املا�ضي
�أن تكون من وظائف جلنة املراجعة) ،وتوفري تدريب ٍ
كاف لأع�ضاء جمل�س
الإدارة .وح�سب اال�ستق�صاء الذي �أجرته م�ؤ�س�سة  KPMGالدولية للمن�ش�آت
الرو�سية ،يت�ضح �أن �إدارة املخاطر يجب �أن تكون مت�صلة بعملية التخطيط
اال�سرتاتيجي.
�أما الأمر الأكرث �أهمية ،هو �أن الف�شل يف التعامل مع املخاطر يف

مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة مكتب م�رص

� 1ش الفيوم  -من �ش كليوباترا  -الدور � - 8شقة 801
م�رص اجلديدة  -القاهرة
تليفون - )202( 24143283 :فاك�س)202( 24143295 :
موقع الإنرتنت باللغة العربية www.cipe-arabia.org :
بريد �إلكرتونى info@cipe-arabia.org :
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مــركــز املــ�شـــروعــات الــدوليـــة اخلـا�صــة

إبراهيم زينل النائب األول لرئيس غرفة جتارة وصناعة البحرين ،وعباس الراضي رئيس مجلس إدارة جمعية
احملاسبني البحرينية ،خالل املؤمتر الذي عقد برعاية مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،في املنامة بالبحرين في
مايو  ،2008إلصدار مشروع مدونة حوكمة الشركات وطرحه للدراسة والتشاور مع األطراف املعنية.

عددا من الق�ضايا املتعلقة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني،
رو�سيا �أثار ً
خا�صة بالن�سبة للأجانب الذين يحتلون مقاعد يف جمل�س الإدارة .ويف �ضوء
عدم قدرتهم على التعرف على املخاطر والتعامل معها ،ت�ساءل كثريون عن
مدى فائدتهم ب�صفة عامة ،ومدى فهمهم للبيئة االقت�صادية الرو�سية ،وهل
كان ح�ضورهم للقيام بدور فعلي جتاه املن�ش�آت الرو�سية� ،أم �أن و�ضعهم
يف جمال�س الإدارة كان بب�ساطة ملجرد �إبراز االهتمام �أمام امل�ستثمرين
الأجانب بحوكمة ال�رشكات ،دون �إجراء حت�سني فعلي كبري يف املمار�سات
الداخلية؟
أي�ضا على دول منطقة
وهذه الق�ضايا ال تنطبق على رو�سيا فقط ،بل � ً
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،حيث مازال الكثريون يت�ساءلون عما
�إذا كانت نواحي التح�سن التي يعلن عنها يف حوكمة ال�رشكات ،وتعيني
�أع�ضاء جمال�س الإدارة امل�ستقلني هي التزامات حقيقية �أ�صيلة فع ً
ال ترتبط
بالإ�صالحات العميقة� ،أم �أنها جمرد واجهة؟ .وكال املو�ضوعني� :أع�ضاء
معا
جمل�س الإدارة امل�ستقلني ،ومبادئ حوكمة ال�رشكات ،يت�ضافران ً
لتح�سني ممار�سات ال�رشكة ،ودعم قدرتها على تقييم املخاطر ،ولكن
يجب �أن ينبعا من التزام بالإ�صالح بغية حتقيق املرجو وامل�أمول منهما.
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني ال ميكن �إح�ضارهم �إىل املجل�س لكي
يقوموا فقط “ب�إثبات ح�ضورهم”� .إن و�ضع املعايري املهنية ال�سليمة لتعيني
�أع�ضاء جمال�س الإدارة امل�ستقلني ،ي�ضمن متكينهم فع ً
ال من �أداء الواجبات
املنوطة بهم ،وحمافظتهم على التزام قوى مببادئ حوكمة ال�رشكات التي
ينبغي �أن تكون لها الأولوية يف الإ�صالحات ،وهو ما ي�ؤدي �إىل زيادة
فعال ،يقلل من احتماالت
قدرة ال�رشكات على حتليل وتقييم املخاطر ب�شكل َّ
الآثار املالية اخلطرية يف امل�ستقبل .

تعزيز الدميقراطيـــة عرب
اال�صـــالح االقت�صــادى،
والتوجــــه نحــــو
اقت�صــــاد ال�ســـــــوق

