حوكمـة ال�رشكـات

ق�ضايا واجتاهات

ن�رشة دورية لل�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا ي�صدرها مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة

�إطالق مدونة قواعد حوكمة ال�رشكات يف فل�سطني

بقلم ه�شام عورتاين ،مدير مركز تنمية القطاع اخلا�ص ،و�أ�ستاذ
االقت�صاد بجامعة النجاح الوطنية – الأرا�ضي الفل�سطينية

رام الله ،الأرا�ضي الفل�سطينية ـ
على الرغم من التحديات القائمة داخل
الأرا�ضي الفل�سطينية ،فقد ت�شارك القطاعان
العام واخلا�ص من �أجل حت�سني الفر�ص
االقت�صادية ،والعمل على �إيجاد مناخ
ا�ستثماري �أف�ضل .وظهرت نتائج هذه العالقة
الت�شاركية الإيجابية يف �إعالن “اللجنة
الوطنية الفل�سطينية للحوكمة” و”الفريق
الفني الفل�سطيني حلوكمة ال�رشكات” ـ يف
رام الله ـ عن �صدور �أول مدونة فل�سطينية
حلوكمة ال�رشكات يف  12نوفمرب/ت�رشين
ثاين .2009 ،قاد تلك اجلهود هيئة �سوق
ر�أ�س املال الفل�سطينية ،ومركز تنمية القطاع
اخلا�ص ـ �أحد �رشكاء مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة ـ وذلك بدعم من �رشكاء
حمليني ودوليني �آخرين.

جاء الإعالن عن �إطالق
مدونة حوكمة ال�رشكات بعد
�سنوات عديدة من حمالت ح�شد
الت�أييد التي قادها مركز تنمية
القطاع اخلا�ص من �أجل �إ�صالح
احلوكمة وال�شفافية يف م�ؤ�س�سات
القطاعني العام واخلا�ص على حد
�سواء .ويف االحتفال بالإعالن
عن �إطالق املدونة ـ �أمام جمهور
�ضم  150من ممثلي القطاعني
العام واخلا�ص واملجتمع
املدين ـ �أعرب رئي�س الوزراء
رئيس الوزراء سالم فياض متحدثا ً في االحتفال بإعالن صدور أول مدونة حلوكمة الشركات في فلسطني
الفل�سطيني� ،سالم فيا�ض ،عن
دعمه الكامل للمدونة ،كما
الفل�سطينية ،فمعظم امل�رشوعات الفل�سطينية
�أ�شاد باجلهود البناءة للجميع ،التي �أف�ضت يف
تقوم على �رشكات مغلقة امللكية� ،أو �رشكات
النهاية �إىل �صدور هذه املدونة.
عائلية ،ال تتبع املعايري احلديثة للحوكمة
الر�شيدة .ويف الوقت نف�سه ،فقد �أتاح �ضعف
ويعد حت�سني ال�شفافية وامل�ساءلة يف
امل�ساءلة يف م�ؤ�س�سات القطاع العام ـ خا�ص ًة
القطاعني العام واخلا�ص ـ على ح ٍد �سواء ـ
عن�رصًا حا�سمًا يف منو االقت�صاد يف الأرا�ضي

قطاع البنوك يقود التقدم يف حوكمة ال�رشكات
بقلم :رانيا خوري ،مديرة باحتاد امل�صارف العربية

بريوت ،لبنان ـ �أبرزت الأزمة املالية الأخرية
يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ـ كما يف بقية �أنحاء
العامل ـ �أهمية الدور الذي يجب �أن تلعبه البنوك يف
الإ�رشاف على احلوكمة الر�شيدة وتنظيمها .فالبنوك
جيدة احلوكمة هي الع�صب الرئي�سي للنمو يف معظم
االقت�صادات النامية ،ف�ض ًال عن كونها دعامة مهمة
لال�ستقرار .وقد كان الحتاد امل�صارف العربية ـ
�رشيك مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ـ الدور
الريادي يف تطوير �أدوات فعالة ،متكن البنوك
من حت�سني ال�شفافية الداخلية ،لتقدم بذلك النموذج
لل�رشكات على طريق ممار�سات حوكمة �أقوى.
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وكان من بني جهود االحتاد قيامه ـ يف �رشاكة مع
املنظمة التطوعية للخدمات املالية ،وجمعية ال�شفافية
اللبنانية ـ بالإعالن عن �إطالق جمموعة �أدوات حوكمة
ال�رشكات للبنوك يف  28-29مايو�/أيار.2009 ،

تعتمد جمموعة الأدوات على اخلطوط الإر�شادية
العامة حلوكمة ال�رشكات للبنوك يف املنطقة العربية،
والتي ن�رشها احتاد امل�صارف العربية يف .2008
وقد مت و�ضع جمموعة الأدوات من خالل عملية
ت�شاورية ا�شتملت على املراجعة التي قام بها م�سئولو
املخاطر الإقليمية وااللتزام ،ورجال م�صارف
�إقليميني ،ومنظمات دولية .يف بداية امل�ؤمتر �أعلن
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الدائرة احلميدة :حوكمة ال�رشكات ..وال�سوق ..وحكومات م�ساندة
�إيرا م .ميل�شتاين� ،رشيك رئي�سي ،ويل ،وجوت�شال وماجن�س ل.ل.ب ،كبري
م�ساعدي العميد حلوكمة ال�رشكات ،مدر�سة يل للإدارة

*مقتطفات من املالحظات التي طرحها �إيرا م .ميل�شتاين يف م�ؤمتر "ثمار الدميقراطية" يف وا�شنطن
العا�صمة ،يف � 27أكتوبر /ت�رشين �أول  .2009لالطالع على الن�سخة الكاملة ميكنكم زيارة:
www.democracythatdelivers.com

منوا ،والتي
يعد القطاع اخلا�ص يف الدول املتقدمة ،والأقل ً
حموريا ،بل ال�رشيك الأكرب يف
يف طور النمو ـ على ح ٍد �سواء ـ �رشيكًا
ً
دفع النمو االقت�صادي العاملي ،والذي
�سوف يقود بدوره �إىل �أ�شكال حكم �أكرث
دميقراطية .قد ال تكون تلك الأ�شكال
هي الأمثل ،ولكنها �أف�ضل من بدائلها.
و�أزعم �أن احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات من
�ش�أنها �أن تدعم �آليات اقت�صاد ال�سوق،
والذي ميكن �أن يف�ضي بدوره �إىل جو
دميقراطي ـ على �أقل تقدير ـ بعي ًدا عن
املركزية ال�شديدة يف االقت�صاد واحلكم.

الدولية ـ بالقطاع اخلا�ص للتوا�صل مع جمتمعات الأعمال املحلية
يف البلدان التي تزورها تلك امل�ؤ�س�سات من �أجل بناء الوعي ثم بناء
القدرات.

�إن االلتزام مبعايري حوكمة ال�رشكات و�أف�ضل املمار�سات
تدريبا
من �ش�أنه �أن يفرز لل�رشكات �أع�ضاء جمال�س �إدارات �أكرث
ً
ودرايةً� ،سواء �أكانت تلك ال�رشكات عائلية� ،أو عامة� ،أو خا�صة.
ففي حالة ال�رشكات العائلية ـ على �سبيل املثال ـ ت�ساعد معايري
احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات على تقلي�ص و�صول �أ�صحاب احلظوة �إىل
ال�سلطة ال�سيا�سية يف ال�رشكة ،وتعزز
ا�ستدامة امل�رشوع بدفعها لأع�ضاء جمل�س
الإدارة �إىل النظر يف خطط اخلالفة يف
املنا�صب ،عندما تتطلب الظروف ذلك.

ي�شمل الإطار الأ�سا�سي حلوكمة
ال�رشكات ـ الالزم لإطالق طاقات
االقت�صادات الراكدة ـ امللكية اخلا�صة،
وال�شفافية ،وتدفق املعلومات،
فرديا غري مقيد �إىل حد معقول،
ون�شاطً ا
ً
وم�ستويات متدنية من الف�ساد واملحاباة.
فال�رشكات التي تتحلى بتلك ال�صفات
جذبا لر�أ�س املال ،على
�ستغدو �أكرث ً
طريق النمو وتوفري الوظائف ،طاملا
اطم�أن امل�ستثمرون �إىل وجود درجة
معقولة من �سيادة القانون ،حتمي
م�صاحلهم ،وتعزز حقوقهم ،فت�ؤدي ـ
بالتايل ـ �إىل احلد من خماطر اال�ستثمار.

إيرا ميلشتاين متحدثًا في مؤمتر “ثمار الدميقراطية” في واشنطن العاصمة 27 ،أكتوبر/
تشرين أول2009 ،

نهج القطاع اخلا�ص ـ �إىل ـ القطاع اخلا�ص هو ال�سبيل لأ�سلوب
فيكتب له الدوام ،والبديل عن الو�صاية
ينطلق من �أ�سفل �إىل �أعلى ُ
التي ت�أتي من �أعلى �إىل �أ�سفل ،فتكون عر�ضة للتغري مع تغري النظام،
ورمبا تفتقد الفاعلية لأ�سباب ثقافية �أو لأي �أ�سباب �أخرى .ال
ت�ستطيع احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات �أن تكون ذات فائدة لدولة ما
و�رشكاتها� ،إال �إذا تطورت عرب فرتة زمنية ،وجاءت ا�ستجاب ًة
الحتياجات املجتمع وقيمه الثقافية ،ويجب �أن يتوازى هذا التطور
مع تطور القوانني واللوائح وقواعد �إدراج ال�رشكات يف �أ�سواق
الأ�سهم ،و�آليات الإنفاذ التي �ست�ؤدي يف النهاية �إىل متكني تلك
احلوكمة.
وعلى الرغم من �أن القواعد التنظيمية يف ميدان حوكمة
ال�رشكات ينبغي �أن تركز على هذه املبادئ ،ف�إن تطبيقها يقع ـ يف
نهاية املطاف ـ على عاتق القطاع اخلا�ص .لذلك ي�ستعني منتدى
كثريا ـ وكذلك مركز امل�رشوعات الدولية
حوكمة ال�رشكات العاملي
ً
اخلا�صة ،ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وم�ؤ�س�سة التمويل
2

مــركــز املــ�شـــروعــات الــدوليـــة اخلـا�صــة

ويف حالة امل�رشوعات اململوكة
للدولة ،ت�ضمن تلك املعايري حتقيق
ا�ستخدام �أف�ضل للأموال العامة
وم�ستويات منا�سبة من امل�ساءلة
واملراقبة لأموال دافعي ال�رضائب،
وتقلي�ص االعتماد على عمليات �صنع
القرار ال�سيا�سي .ومن �ش�أن معايري
حوكمة ال�رشكات �أن ت�سمح بتفوي�ض
املديرين يف ال�رشكات العائلية
وامل�رشوعات اململوكة للدولة ،وذلك
بتدريبهم على دور جمل�س الإدارة
والواجبات املنوطة بهم ،وهو ما من
�ش�أنه �أن ي�شجعهم على �إبداء الر�أي،
وتغيري الأو�ضاع اال�سرتاتيجية
والإدارية القائمة ،لي�ؤدي ذلك بدوره
�إىل زيادة الفاعلية والنمو.

وتعد معايري حوكمة ال�رشكات ـ يف
كل احلاالت ـ �أدا ًة فعالة ملكافحة الف�ساد ،و�ضمان معرفة �أع�ضاء
جمال�س الإدارات باالحتياجات التي تفر�ضها بيئتهم املتغرية
وم�صالح امل�ساهمني على املدى البعيد .وهنا ،تقدم حوكمة
ال�رشكات م�ساهمة حا�سمة �أخرى ،وذلك بتح�سينها مل�سئولية املواطنة
لدى ال�رشكات يف جانبها التطبيقي؛ حيث تهتم ال�رشكات بت�أثري
�أن�شطتها على املجتمعات التي تعمل فيها وما وراءها ،ونتيجة لذلك
تغدو املمار�سات الإدارية وااللتزامات املتمايزة �أكرث ح�سا�سية
وا�ستجاب ًة الحتياجات املجتمع يف الدول النامية.

و�أختم بالعود على ما بد�أت به :ال نحتاج �إىل "ت�سويق"
الدميقراطية كما هي ،ولكننا نحتاج �إىل “ت�سويق" نظام �سوق متكيف
على الثقافات املحلية ،تلعب عنا�رصه الأ�سا�سية الدور احلا�سم يف
جناحه ،كي يوفر الوظائف والنمو املحلي .وبذلك تكتمل الدائرة
احلميدة :ال�رشكات جتتذب رءو�س الأموال من خالل احلوكمة
الر�شيدة لل�رشكات ،ف ُت َمكِّن بذلك اقت�صاد ال�سوق العامل من ن�رش الرفاه
طلبا �شدي ًدا على �شكل من احلكم ميكن
االقت�صادي ،الذي يخلق بدوره ً
ال�رشكات واالقت�صاد من �أن يعمال على النحو املالئم ،واالحتمال
لنوع من الدميقراطية.
الأكرب �أن يكون هذا ال�شكل �أقرب ما يكون
ٍ

�إطالق مدونة قواعد حوكمة ال�رشكات يف فل�سطني
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“فر�صا”
ً
يف فرتة تكوين ال�سلطة الفل�سطينية ـ
جديدة �أمام ال�رشكات رديئة احلوكمة.
على الرغم من �أن �إطالق املدونة يعد
عالمة فارقة ،ف�إن تنفيذه ي�أتي باعتباره
التحدي الأكرب املنتظر .فااللتزام الأحادي من
جانب كبار رجال الأعمال ال ميكن �أن يكون
الو�سيلة الوحيدة لتطبيق املدونة؛ �إذ ال غنى
أي�ضا عن �أن�شطة املراقبة من امل�ؤ�س�سات املعنية
� ً
التي تتمتع بامل�صداقية يف القطاعني العام
واخلا�ص ،تلك امل�ؤ�س�سات تتمتع الآن بو�ضع
فريد ميكنها من ا�ستغالل �إطالق املدونة لأخذ
زمام املبادرة لإ�صالح احلوكمة.

لقد �شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية تقدمً ا
بطيئًا ،ولكنه م�ستمر ،نحو القبول الأو�سع
ملبادئ حوكمة ال�رشكات ،وقدرتها على بناء
م�ؤ�س�سات دميقراطية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
على �أن املهمة ملَّا تتم بعد ،فعلى الإ�صالحيني
�أن ي�ستمروا بن�شاط يف جهود رفع الوعي وح�شد
الت�أييد .كذلك ت�ستطيع ال�رشاكات املحلية بني
الن�شطاء يف املجتمع املدين ،وامل�ؤ�س�سات
العامة ،وممثلي القطاع اخلا�ص ،واملنظمات
الدولية الأخرى �أن تقود التحول نحو حوكمة
حديثة .ومن �ش�أن ذلك �أن ميهد الطريق لتحقيق
هدفني للأجندة الوطنية الفل�سطينية ـ ت�أخر
ال ـ هما :م�ؤ�س�سات دميقراطية
�إجنازهما طوي ً
�أقوى ،ومناخ ا�ستثمار �أكرث مالءمة.

�أهم �أحداث حوكمة ال�رشكات يف الفرتة
من مار�س�/آذار � 2010إىل �أكتوبر/ت�رشين �أول 2010
�أحداث عاملية

 1مار�س�/آذار  .2010وا�شنطن العا�صمة .الواليات املتحدة
م�ؤمتر قادة �صناديق اال�ستثمار (مركز ميل�شتني
حلوكمة و�أداء ال�رشكات ،كلية الإدارة جامعة يال)
Millstein.som.yale.edu
 17مار�س�/آذار  .2010لندن .اململكة املتحدة
م�ؤمتر حوكمة ال�رشكات (معهد �أمناء ال�رس والإداريني)
www.icsatraining.co.uk
� 21-20أبريل/ني�سان  .2010كيب تاون .جنوب �إفريقيا
لبناء حياة �أف�ضل للجميع :الدور املحوري حلوكمة
ال�رشكات يف م�ستقبل م�ستدام لإفريقيا (وحدة
حوكمة ال�رشكات ب�إفريقيا)
www.governance.usb.ac.za
 30-28يونيو/حزيران  .2010تورونتو .كندا
امل�ؤمتر ال�سنوي (ال�شبكة العاملية حلوكمة ال�رشكات)
www.icgn.org

ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

 16مار�س�/آذار  .2010املنامة .البحرين
م�ؤمتر �إطالق مدونة قواعد حوكمة ال�رشكات
البحرينية (وزارة ال�صناعة والتجارة البحرينية،
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،CIPE
برنامج تطوير القانون التجاري )CLDP
قيادات احتاد املصارف العربية في االحتفال بإطالق مجموعة أدوات حوكمة الشركات للبنوك ،مايو/أيار2009 ،

قطاع البنوك يقود التقدم يف حوكمة ال�رشكات
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الأمني العام الحتاد امل�صارف العربية ،د .ف�ؤاد
�شاكر ،عن تبني اجلمعية العامة لالحتاد اخلطوط
الإر�شادية حلوكمة ال�رشكات ،والتي توفر معايري
عاملية وخارطة طريق لقطاع امل�صارف .ويف
الوقت الراهن� ،أ�صبحت كل امل�صارف الأع�ضاء يف
االحتاد ملتزمة بتطبيق املبادئ الواردة يف اخلطوط
الإر�شادية ،وا�ستخدام جمموعة الأدوات لتحقيق تلك
املبادئ.
لقد جاء هذا الزخم نحو حوكمة �أف�ضل يف العمل
امل�رصيف على امل�ستوى الإقليمي يف حلظة حا�سمة،
فامل�صارف الإقليمية ـ با�ستثناء بع�ض امل�صارف
يف اخلليج ـ تعاملت مع الأزمة املالية العاملية على
نحو �أف�ضل من معظم امل�صارف الأخرى ،وذلك
النخفا�ض م�ستوى اندماج اقت�صادات ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا يف الأ�سواق العاملية .ولكن ،مع

زيادة اندماج امل�صارف الإقليمية يف الأ�سواق
العاملية ،وتعاملها مع الأدوات املالية املعقدة،
يتعني على املنظمني ورجال امل�صارف �أن ي�سلحوا
�أنف�سهم ـ على نحوٍ �أف�ضل ـ باملهارات الالزمة لإدارة
م�ستويات املخاطر اجلديدة مل�ؤ�س�ساتهم.
وعلى الرغم من �أن جمموعة البنك العربي قد
ا�ستخدمت بالفعل جمموعة الأدوات لتحديد م�سئوليات
جلان جمل�س الإدارة ،فال يزال حتفيز التنفيذيني
وجمال�س الإدارات يف البنوك على �إدخال تغيريات
ملمو�سة ميثل حتد ًيا .وبالنظر �إىل امل�ستقبل ،ف�إن
احتاد امل�صارف العربية يتبو�أ مكانة فريدة يف جمال
دعم حوكمة ال�رشكات ومبادرات �إدارة املخاطر
للبنوك ،واجلمعيات ،والهيئات الإ�رشافية ،لكن
االلتزام باال�ستمرار يجب �أن ي�أخذ مدى �أبعد حتى
يتحقق هدف النمو االقت�صادي الإقليمي امل�ستدام
وال�شفاف.

 24مار�س .2010 /دبي .الإمارات املتحدة العربية
ور�شة عمل لأمناء ال�رس وممار�ستهم يف حوكمة
ال�رشكات (معهد حوكمة حلوكمة ال�رشكات)
www.hawkamah.org/events/files/
company_secretary_workshop_2010.pdf
 13-10يونيو/حزيران  .2010ا�سطنبول .تركيا
امل�ؤمتر الدويل الثاين حول احلوكمة والغ�ش
والأخالق وامل�سئولية االجتماعية (املجموعة الدولية
للحوكمة والغ�ش والأخالق وامل�سئولية االجتماعية)
Icongfr.trakya.edu.tr
� 24-22أكتوبر/ت�رشين �أول  .2010مراك�ش .املغرب
املنتدى االقت�صادي العاملي لل�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا (املنتدى االقت�صادي العاملي)
www.weforum.org/en/events
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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حالة حوكمة ال�رشكات يف منطقة اخلليج
بقلم :علي عيادي ،مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة

دبي ،الإمارات العربية املتحدة
ـ �أ�صابت مطالب ُة "دبي العاملية" ب�إعادة
أ�سواق العاملية
جدولة ديونها ال
َ
بال�صدمة ،وجعلت امل�ستثمرين ي�رضبون
أخما�سا يف �أ�سدا�س ملحاولة فهم �أ�سباب
�
ً
مثل هذا اخلط�أ يف التقدير و�آثاره.
وعلى الرغم من �أن الأ�سباب احلقيقية
رمبا ال تنجلي �إال بعد م�ضي فرتة طويلة،
فامل�ؤكد �أن امل�ستثمرين �سيتوخون
املزيد من احلذر جتاه اال�ستثمار يف
املنطقة على املدى الق�صري� .إن �أزمة
"دبي العاملية" تذكرنا ب�أن �أ�سواق
اخلليج و�رشكاته ـ رغم كونها مربحة ـ
ف�إنها تبقى عر�ضة للمخاطر ،وبع�ضها
يت�سم ب�ضعف احلوكمة .لذلك ،ينبغي على
قدما ـ
املنطقة ـ يف �إطار �سعيها للم�ضي ً
�أن تربهن على قيامها بتح�سينات مهمة
يف قوانينها ولوائحها ،و�شفافيتها،
والتزامها بحماية امل�ستثمرين ،و�إدارة
املخاطر ،وذلك حتى ت�ستعيد الثقة مرة
�أخرى.
لقد ظلت بلدان اخلليج ـ طوال عقود
ـ دوال ريعية ،تعتمد على العائدات من
النفط والغاز الطبيعي للحفاظ على النمو
متجاهلة ا�سرتاتيجيات
االقت�صادي،
ً
اال�ستثمار يف التنمية طويلة الأمد.
ولكن ،مع تناق�ص املوارد الطبيعية
يف العقد الأخري ،بد�أت تلك البلدان يف
�إعداد نف�سها حلقبة ما بعد النفط ،وذلك
بتنويع اقت�صاداتها وتبني ا�سرتاتيجيات
تنمية طويلة الأمد ،واجتهت ـ
يف ال�سنوات الأخرية ـ نحو النمو
االقت�صادي امل�ستدام ،فعملت على �إيجاد
بيئة �أعمال �صديقة للم�ستثمر ،ب�إزالة

املعوقات �أمام الأعمال ،وتوفيق
قوانينها مع املعايري الدولية ،وو�ضع
�أ�س�س م�ؤ�س�سات قوية .وبالإ�ضافة �إىل
التزاما
ذلك ،فقد �أبدت بلدان املنطقة
ً
متزايدا بتطبيق �أف�ضل ممار�سات حوكمة
ً
ال�رشكات ،ورفعت الوعي باحلاجة �إىل
�إ�صالح قانوين وتنظيمي.
وقد �أ�صدرت معظم بلدان املنطقة،
يف الفرتة احلالية ،مدونات حلوكمة
ال�رشكات ا�ستلهمت فيها مبادئ حوكمة
ال�رشكات التي و�ضعتها منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،عالوة على �أعلى
املعايري الدولية .فبعد عدة �سنوات من
الإعدادُ ،يتوقع �أن ت�صدر مدونة حوكمة
ال�رشكات البحرينية يف �أوائل ،2010
كما �ستدخل مدونة حوكمة ال�رشكات
ل�سوق الأوراق املالية بـ"�أبو ظبي" حيز
أي�ضا .بالإ�ضافة
التطبيق يف ً � 2010
�إىل تلك اجلهود كان مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة ،واملنظمات غري
احلكومية الأخرى مثل معهد حوكمة
حلوكمة ال�رشكات ،ومعهد مدراء
للمديرين ،وامل�ؤ�س�سة املالية الدولية،
ومنتدى حوكمة ال�رشكات العاملي،
يدعمون بن�شاط تطبيق �أف�ضل ممار�سات
حوكمة ال�رشكات ،وذلك مب�ساهمتهم يف
بناء القدرات و�أن�شطة التدريب.
على الرغم من �أهمية املبادرات
احلكومية ،ف�إنها ال متثل �سوى ن�صف
املعادلة فقط ،فجهود تعديل القوانني
وتعزيز النظم يجب �أن تقابلها مراقبة
وا�سعا من
ال
تنظيمية فعالة ،وقبو ً
ً
القطاع اخلا�ص .ومبا �أن القطاع
أثرا بالإ�صالح
اخلا�ص هو الأكرث ت� ً
فعليه �أن ي�شارك يف تلك العملية و�أن

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

ي�ستثمرها .كما �أن التعاون بني
القطاعني العام واخلا�ص �رضوري
ل�ضمان قدرة جمتمع الأعمال على ـ
ورغبته يف ـ اتخاذ تدابري تكفل حت�سني
حوكمته الداخلية ،وم�ساءلته �أمام
الأطراف املعنية.
�إن ف�ضائح حوكمة ال�رشكات الكربى
التي �أدت �إىل انهيار �رشكات تقدر
ميزانياتها مبليارات الدوالرات ،مثل
�سعد ،و�أحمد حمد الق�صيبي و�إخوانه،
ومطاحن الأرز العمانية الوطنية ،ت�شي
احتياجا �إىل املزيد من
كلها ب�أن هناك
ً
العمل لتح�سني ثقافة احلوكمة الر�شيدة،
وتعزيز قوانني ونظم حوكمة ال�رشكات
القائمة .ولن تتحقق تلك اخلطوات �إال
من خالل قيادة قوية وجهود م�شرتكة
بني كل الأطراف الإقليمية املعنية،
مبا يف ذلك املجتمع املدين ،ومنظمات
القطاع اخلا�ص .و�سوف يتطلب ذلك
أي�ضا ،رغبة �أ�صيلة يف تطبيق املعايري
� ً
الدولية ،وهو �رشط �أ�سا�سي الجتذاب
اال�ستثمارات الدولية.
�إن منطقة اخلليج �أمامها فر�صة
لتتبو�أ مكانة القائد يف ال�رشق الأو�سط
ومناطق نامية �أخرى ،فالدعم
امل�ؤ�س�سي وم�ستوى التطور يف جمتمع
الأعمال جعال بلدان اخلليج يف و�ضع
�سمح لها بتحقيق مكا�سب تفوق الو�صف،
و�أن تثبت فوائد احلوكمة الر�شيدة على
م�ستوى امل�ؤ�س�سة ،وعلى امل�ستوى
الوطني ،على ح ٍد �سواء� .إنها فر�صة ال
ي�صح �إهدارها.

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

