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بدائل برامج اإلقراض الحالية    .. الدولي اإلقراضشروط  "ا العدد بعنوان     هذ في األول   المقـال 
 يتناول سوليفان. بقلم الكسندر شكولنيكوف وجون د    " الدولي والبنك   الدولي الـنقد لصـندوق   

 التى تعتمد فيها الدول النامية بشكل عام على القيام بإصالحاتها الهيكلية أو    الجوانب هـام من     جانـب 
 وخاصةة اقتصادية وهو اللجوء الى القروض من المؤسسات الدولية المتخصصة            على كارث  الـتغلب 

 والتى  تنفيذها ويوضح الكاتبان أن حزمة الشروط المطلوب         .البـنك الدولـي وصندوق النقد الدولي      
 بأمور تحيدها عن    الوطنيةتكـون مصـاحبة لقروض هذه المؤسسات غالباً ما تثقل كاهل الحكومات             

 الكاتبان بدائل مختلفة للتغلب     ويقترح. سي وهو رفع مستوى معيشة المواطنين     تحقـيق الهـدف األسا    
 اإلقراض لدى تلك المؤسسات الدولية أو       أنظمةعلـى هـذا الوضـع وتتركز البدائل إما في إصالح            

 المشاركة الوطنية من قطاع األعمال بالتعاون مع        قاعدةاالعـتماد علـى انظمـة أخـرى تتسع فيها           
 ولكن   .CIPE بالتنمية مثل مركز المشروعات الدولية الخاصة        المعينةاألخرى  المؤسسـات الدولية    
 لعل المشكلة ال تشكل ظاهرة لدى الدول العربية فلم            من هذه المقترحات؟   العربيةكيف تستفيد الدول    

 عن دولة عربية مشاركة في المجتمع الدولي تعرضت لكارثة في سوق المال أو فى عد                مثالنسـمع   
ـ  الـوفاء    مستقبالً؟ ولكن هل هذا يعني ان الدول العربية محصنة ضد هذه األمور              .ديد ديـونها   بتس

  . هذه المشاكل الكامنة   لمواجهةلذا وجب على الدول العربية ان تسارع بالتخطيط الالزم           .بالطـبع ال  
 المضى فيهما لكى تواجه هذه      العربيةوباسـتعراض المقـال نجـد ان هـناك مجالين تستطيع الدول             

 المؤسسات الدولية تكوين جماعات ضاغطة      فيمشـاكل، أوالً يجـب على الدول العربية األعضاء          ال
 التصورات الالزمة لتلك اإلصالحات،     وطرحبهـدف إصـالح أنظمة اإلقراض لدى تلك المؤسسات          

 اإلقليمية واالعتماد على اعضاء المجتمع المحلي       المشاركةوثانـياً يجـب على الدول العربية تعزيز         
 اعمال بمشاركة مؤسسات دولية اخرى فى وضع خطة اصالح          قطاع كانوا جماعات أهلية أو      سـواء 
 . وطنية
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 تعني أى تكامل    ال NEPAD الصحراء خير مثال على ذلك فتجربة الـ         جنوبوتجربة دول افريقيا    
 طةخ األمر الذى مازال يواجه كثير من العراقيل بين الدول العربية وإنما يعنى فقط وضع وهواقليمي 

 وهو ما   الدولىاإلصالح من داخل الوطن وطرحها على العالم الخارجي للحصول على تأييد المجتمع             
 . يمكن ان تقوم الدول العربية بإنجاز مبادرة مثلها

 
 على  اإلجابة "الدروس المستفادة من مشروع مارشال    " جوردون جونسون    مقال يحـاول    كمـا 

 مشروع  فيهو لماذا نجحت المعونة األجنبية المتمثلة        هـام لم تتواجد اإلجابة له حتى اآلن و         سـؤال 
 على الساحة   الموجودةمارشـال فـي بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بينما أخفقت المحاوالت              

 من الفقر والمجاعة بواسطة نفس      وانتشالهاالدولـية اآلن في إنجاح مشاريع التنمية في البلدان النامية           
 التى يمكن استخالصها لحل مشاكل الدول       الدروسوهناك عدد من    . جنبيةاألداة وهـى المعـونة األ     

 لديها في تحقيق هدفها األساسي وهو رفع مستوى         األجنبيةالعـربية فـي عدم كفاءة مشاريع المعونة         
 االجتماعية كالفقر والبطالة وأولى هذه الدروس هو طبيعة         األمراضمعيشـة شـعوبها والتغلب على       

 وكثيرا ما نجد أن المعونات الدولية بل والمعونات العربية تركز على عالج             تها،ذاالمعـونة المقدمة    
 آخر  بمعنىأى  ) كانخفاض شديد في قيمة العملة، زلزال مدمر، الخ         (  معينه أحلت بلد عربي      كارثـة 

 وهو ما تفتقر    لإلصالحأنهـا تعمل كمسكن لمشكلة ما ولكن ليس هناك استراتيجية أو رؤية واضحة              
 هذه الرؤية ووضع استراتيجية تشكيلوهو أن : ول العربية وهو ما ينقلنا إلى الدرس الثاني       الـيه الـد   

 مجتمعين ولعل مشكلة حرب العراق وغزوها وبلدانهالتنمية البد من أن تأتي من داخل الوطن العربي 
لم تكن   بالصراع التاريخي بين فرنسا وألمانيا والذى لو         تشبيههاالكـويت خير مثال على ذلك ويمكن        

 بضرورة التغلب عليه لمصلحة شعوبها لم يكن لخطة مارشال أن يكتب            قناعةكـل من الدولتين على      
 فعالج مشاكل التنمية وتوزيع الثروات داخل الوطن العربي البد من أن يأتى من              وبالمثل  .لها النجاح 

 جديدةء مبادرة    وال يملى عليه في الخارج وقد نجحت دول افريقيا جنوب الصحراء في إرسا             داخلـه 
 ويتمثل   . الدول العربية مثل هذا المنهاج     تحذى من األجدر أن     وبالتالي NEPADللـنهوض بافريقيا    

 والمتابعة يضمن الرقابة على القوة الممنوحة للسلطات        للمراقبةالدرس الثالث في ضرورة وجود نظام       
تب أن تكون هناك وكالة أو       جهود المعونة وليس آلياتها ويقترح الكا      نتائجالحكومـية ويركـز علـى       

 بشدة إلى نقطة هامة يحتاج اليها الوطن العربي مقالويشير ال.  تقوم بهذا الدور   للتنميةوزارة خاصـة    
 والدول العربية سبتمبر وتتمثل هذه النقطة فى الحوار الثقافي بين الدول     ١١وخاصـة بعـد أحـداث       

 وتعزيز الثقة المتبادلة    المعونةي من وراء    المانحـة حتى يتم خلق فئة قادرة على تفهم الهدف األساس          
 .  على مشكلة التباين بين الثقافاتتتغلببين الدول المانحة والمؤسسات الوطنية وبالتالي 
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الرد : خر اآل الطريق" ايضا على حوارا مع هيرناندو دى سوتو بعنوان          العدد هـذا    ويحـتوى 
 وهو اإلصالحركن هام في عملية  على سوتو فيه هيرناندو دى يركز " علـى العـنف    االقتصـادي 

 وعلى غياب هذا البعد عن الحكومات في البلدان خاصة،المؤسسات بصفة عامة وقانون الملكية بصفة 
أن غياب البعد الخاص بدور المؤسسات وقانون الملكية        . االقتصاديالنامية عند تنفيذ برامج االصالح      

لى اتمام عملية االصالح االقتصادي والسياسي       بينما يؤدى تفعيلهما ا    االصالحاتيتسـبب في انهيار     
 العنف على الظواهر االجتماعية السلبية التى نراها فى البلدان النامية مثل ظاهرة             والقضـاء بـنجاح   

 العربية والتى   البلدانوهـنا يجدر اإلشارة الى عملية االصالح التى تقوم بها العديد من              .االرهـاب و
 وقد ال يصاحب االصالح     االهتمام تبقى المؤسسات في مؤخرة      ترتكـز على اصالح السياسات بينما     

  . تأخرت مثل هذه االصالحات    إذااالقتصـادي اصـالح سياسـي ومؤسسي وهو ما قد يعنى الفشل             
 أن يحول كثير من أفراد الشعب في        ممكنويركـز الكاتب على قانون الملكية والذى من وجهه نظره           

ومربط الفرس يكمن في     . والفساد العنف ظواهر   تحاشيويضمن  البلدان العربية من فقراء إلى أغنياء       
 لدى القطاع غير الرسمي والذى يمثل نسبة عالية من شعوب           مسجلةتحويل األصول الرأسمالية الغير     

الى أصول رأسمالية مسجلة مما يزيد بالتالي في ثروات         ) باستثناء دول الخليج الغنية   (الـدول العربية    
  .أعلىجراء الكثير من المعامالت السوقية بشكل يضمن لها مستوى معيشة            ويمكنها من ا   الشـعوب 

 مع  خالفاتهاوباسـتعراض الوضع في الدول العربية نجد بعض الجماعات تلجأ الى العنف فى تسوية               
إلى اليأس  ) العربيةليس في محيط الدول     (اآلخـرين ويرجع هرناندو دى سوتو انتشار تلك الظاهرة          

 بيرو بمكافحة اليأس    بها ويشير الى التجربة التى قامت        .وليس الى الفقر  الـذى يصـيب الشـعوب       
 الرسمي من تسجيل  غيرلمعالجـة ظاهـرة العـنف مـن خالل تمكين اصحاب األصول في القطاع               

 الشفافية وهو ما قد أدى      منأصـولهم ووضع نظم محاسبية للشركات وتوضيح المعلومات بقدر كبير           
 تستفيد من هذا النموذج من العربية ولعل الدول   .ة العنف فى بيرو   الـى الحـد بشكل كبير من ظاهر       

 تبني قانون الملكية باالضافة الى      علىخـالل بعـض هـذه االصالحات المؤسسية التى تركز اساسا            
 .المصاحبةاالصالحات المؤسسية األخرى 

 
 لملكيةا يتناول مفهوم    مقال بقلم بروس ايه ومزنبيك   "  فـى اقتصاد السوق    الملكـية حقـوق   "و

 بل ايضا  الملموسةوتطـوره عبـر الـزمن وكـيف أنه امتد ليشمل ليس فقط ملكية األصول المادية                 
 زيادة تحول غالبية دول     معوتوضح المقالة انه    . األصـول الغيـر الملموسة كحقوق الملكية الفكرية       

ا من المؤسسات    على حقوق الملكية ألنه    التأكيدالعـالم الى اقتصاديات السوق الحر تزداد الحاجة الى          
وهنا تظهر أهمية المقالة    .  يقوم على نظام السوق الحر     اقتصادالالزمـة لضمان انشاء واستقرار أى       

 قامت منذ بداية التسعينات باجراء العديد من االصالحات في اقتصادياتها           التىلغالبـية للبلدان العربية     
   . الى اقتصاديات السوق الحرتتحولحتى 



 

Introduction 
By Ahmed F. Ghoneim 
Arabic Edition: Economic Reform Journal, Issue No. 8, January 2003 
© Center for International Private Enterprise 
Page 4 

 لهذا التحول إال أن البنية المؤسسية       الالزمة الحكومات على السياسات     ولكـن بالـرغم مـن تركيـز       
 من االبطاء وال تستطيع مواكبة التغيرات السريعة في         تعانيالمصـاحبة لهـذا النظام الجديد غالبا ما         

 أو اخفاقها فى تحقيق النتائج      اإلصالحات االمر الى عدم استمرارية      النهايةالسياسـات، مما يؤدى في      
وقد تداركت الدول العربية هذا االمر فقامت بسن العديد من التشريعات التى تضمن             . منهاة  المـرجو 
 العربية  البلدان فنجد أن الكثير من       . الملكية الخاصة والتى تعتبر من دعائم اقتصاديات السوق        حقوق

مالك والمستأجر   بين ال  العالقاتأقرت حديثاً عدة تشريعات تتعلق بالحفاظ على الملكية الفكرية وتنظيم           
 الخاصة بملكية راس المال وخاصة في       التشريعات الزراعية وتعديل    األراضيسواء في العقارات أو     

 الى ذلك يشير المقال إلى شىء في        باإلضافة  . أخيراً العربيةمـوجة الخصخصة التى شهدتها الدول       
 الدول العربية وهو القدرة على       من الدول النامية وبالتالي العديد من      الكثيرغايـة االهمـية تفتقر اليه       

 وهو  الضغوطوغالبا ما تفتقر الدول العربية أو تتأثر سلطاتها القضائية ببعض           .  التشريعات هذهتنفيذ  
 على الملكية وهو للحفاظ إقامة بنية مؤسسية كفء أرادتالدرس الذى يجب أن تعيه الدول العربية إذا 

 قدر من االستقاللية للسلطات     أكبرمجاالت وتوفير   مـا يـتطلب زيـادة الـتدريب للعاملين في هذه ال           
 .القضائية

 حقوق الملكية الفكرية    موضوعياحمـد غنيم بين     /  يـربط دكـتور    اإلطـار  نفـس    وفـى 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة   " فى مقال بعنوان     والمتوسـطة والمشـروعات الصـغيرة     

.  إلى المقدمة  إضافةالمقال مقسم على ستة أجزاء      و" المؤلفكممتلكـين وكمسـتخدمين لحقـوق       
مع التركيز على   و أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية       األول يتـناول  الجـزء   

الجزء الثالث  .الثاني يوضح ماذا نعني بصناعات حقوق المؤلف الجزء  . حالـة مصر والدول العربية    
تناول  فيها لحقوق المؤلف بينما ي      تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مالكة     التييوضح الحاالت   

وق ق تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستخدمة فيها لح       التي األخرى   التالجـزء الرابع الحا   
الخامس يحاول إيجاد إجابة للسؤال المتعلق بمدى الحماية األمثل لحقوق المؤلف           الجـزء   . المؤلـف 

السادس الجزء  . ن من االزدهار  كى تتمك  مل أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة    لتحقـيق بيئة ع   
أيضا ملحق هناك . يختتم المقالة ويسرد بعض المقترحات المتعلقة بالسياسات المطلوبة في هذا المجال 

 .تارة نظرة عامة عن قوانين حماية المؤلف في البالد العربية المخىالمقالة يعطفي آخر 
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نجاح التحول الى اقتصاد السوق الحر، يكتب ريموند فيرنون          فى   المؤسسـات  دور   وحـول 
التاريخ والمؤسسات  .. دليل الدول فى مرحلة التحول    .. بناء اقتصاد السوق    "مقـال بعنوان    

 العربية من الدرس المستفاد من      المنطقةولعلنا نستفيد فى     ". تحدد مفهوم الرأسمالية   السائدةوالقيم  
 مع التطورات التى تحدث على      االقتصاديةرة تكييف االوضاع    مقـال ريمـوند فيـرنون وهو ضرو       

 فمعظم الدول العربية تعلن انها  . نمط واحد للرأسماليةأوالساحة الدولية وال ينبغي لنا أن تلتزم بشكل 
 عدد من الدول التى ال يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة ومع ذلك نجد              باستثناءدول رأسـمالية وذلك     

 التام بالتحررلدى تلك الدول وبعضها تتميز اقتصادياته    " مفهوم الرأسمالية "ة فـي     شاسـع  اخـتالفات 
 يشار اليه على انه من      زالبينما البعض ما    ) وخاصـة في النواحي التجارية مثل دول الخليج العربي        

تونس ومصر على سبيل    ( تلك الدول    لدىاكثر الدول حمائية في العالم بسبب ارتفاع متوسط التعريفة          
 والدرس المستخلص  .. النقدية واالستثمارية، الخالعربية وينطبق الحال على سياسات الدول  ).مثالال

 ما يسمى بنموذج واحد للرأسمالية بل انه نموذج قابل للتغير والتكيف            يوجدمن هذا المقال هو انه ال       
ن تعلم الدول    المحيطة وهو ما يجب أن تعيه الدول العربية، كما يجب أ           الخارجـية وفقـا للظـروف     

 اقتصادياتها اختالف قدراتها ومواردها وجذورها التاريخية يسمح بهذا التباين الواضح في            انالعربية  
 العام على   القطاع انخفاض نسبة سيطرة     أن أيالمخـتلفة بالـرغم مـن حملهـا لمسمى الرأسمالية           

 أدوات هو التركيز على     المهم .رأسمالي اقتصاد   إلىل االقتصاد   االقتصـاد الكلـى ليس كافيا لتحوي      
 .التحول

الظروف .. استمرارية الديمقراطية في الدول النامية    "  ريتشارد مقاال بعنوان   اندرو يكتب   كمـا 
 بالنسبة للدول العربية    األهمية بالغ   أمر فيه   يناقش " واالجتماعية لتدعيم الديمقراطية   االقتصـادية 

 وتتسع  األحزاب يتسع المجال لزيادة     حيث" طيتحول ديمقرا "حـيث ان الكثير منها االن يشهد مرحلة         
 أى ان الكثير من      . اتخاذ القرار السياسي   عملية المعارض ومشاركة مختلف الفئات في       الرأيمساحة  

وتناقش هذه المقالة   .  قدر أكبر من الديمقراطية لشعوبه     تحقيقالدول العربية يخطو خطوات جادة نحو       
ه الديمقراطية وتركز أساسا على جوانب المالية العامة والتى          لتدعيم هذ  الالزمةالشـروط االقتصادية    

 كانا  وانوهما أمران على قدر بالغ من االهمية        .  االيرادات العامة واعادة توجيه النفقات     بتنظيمتتعلق  
 الهيكلي حيث   والتكيفال يظهـران بمـثل هذه االهمية عند التحدث عن برامج االصالح االقتصادي              

 نظام سريع   وايجادعلـى أمـور أخـرى مثل إصالح نظام سعر الصرف            يكـون التركيـز عـادة       
 عادة ما نغفل اهميتها     هامة تكمن أهمية هذا المقال في القاء الضوء على نقطة            .للخصخصـة، الـخ   

 مع ضمان استمرار التحول الديمقراطي      االقتصاديوهى كيفية ادارة الميزانية العامة في ظل التحول         
 . على الساحة السياسية
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 األولويات في ظل وجود ارادة تحقيق هذا الهدف والتركيز في اوجه االنفاق             ترتيبنا تظهر أهمية    وه
 على معينة كالتعليم االبتدائي حتى تعظم الدول العربية من مكاسب التحول الديمقراطي             امـور علـى   

 الذي لم تلتفت    االمرسـاحتها السياسية والذي لن يتحقق إال بادارة رشيدة للموازنة العامة للدولة وهو              
 بسبب ايرادات البترول أو     العامة الدول العربية فى الماضى إما بسبب وجود فائض في الميزانية            هالي

 الى السوق والذى كان يعني توجيه االنفاق        التحولبسبب طبيعة النظام االقتصادي السائد قبل مرحلة        
هذه األمور في ظل اقتصاديات      القادرة على إدارة كل      البشريةبشـكل مركـزى دون تغيير الموارد        

 .منغلقة

مقال يكتبه فيرجيليو ليفاجى    "  احد التحديات فى امريكا الالتينية      .. الجيدة   العملخلق فرص   "
 المشكالت البطالة هي من أكثر مشكلة ف .البطالة فيه مشكلة ويثيـر   بمنظمة العمل الدولية الخبيـر 

إال .  كل بلد عربي   فين كانت تختلف طبيعة المشكلة      التـى تواجه البالد العربية في الوقت الراهن وإ        
 وشمال أفريقيا من اكثر المناطق      العربيةأن تفـاقم المشكلة في كل البلدان العربية جعل منطقة الدول            

 ال يسبقها في هذا الترتيب سوى منطقة أفريقيا جنوب          بحيثفي العالم التى ترتفع فيها معدالت البطالة        
 المشكلة في البالد العربية وهي طبيعة العقد االجتماعي بين          حجمخم من   والسبب الذى ض  . الصحراء

منذ أمد  " وظيفة لكل مواطن  " حيث عمدت الحكومات الى رفع شعار        العربيةشعوب وحكومات الدول    
 الظروف االقتصادية المحيطة سواء الداخلية والتى تمثلت في ضرورة تبني           تغييرولكن بسبب   . بعـيد 

 منلكى تتمتع المنتجات بتنافسية أعلى حتى تستطيع مواكبة استراتيجية التصنيع            كفاءة   أكثرسياسات  
 بقواعد  االلتزاماجـل التصدير بدالً من االحالل محل الواردات والظروف الخارجية التى تمثلت في              

 يتطلب فتح أسواق الدول     وكالهمامـنظمة الـتجارة العالمـية والدخول في اتفاقيات تجارية اقليمية            
 تغير طبيعة شكل العقد االجتماعي      ضرورةة، كان من الطبيعي أن تضغط تلك الظروف على          العـربي 

 قيام البلدان العربية بإجراء تعديالت جوهرية في        يعنىهذا األمر   . بـين الحكومات العربية وشعوبها    
 أكبر في التعامل مع تقلبات السوق وفي الوقت ذاته تضمن           مرونةتشـريعاتها العمالـية لتصبح ذات       

ومثال على ذلك ما    .  تزايد معدالت الفقر وتجنب آثار البطالة اآلثمة       منشـبكة ضمان اجتماعي للحد      
 المصرية من إعداد قانون جديد ينظم طبيعة العالقة بين العامل وصاحب العمل             الحكومةتقـوم بـه     

 مع العمال التعامل هذا القانون تعتمد أساساً على ايجاد قدر من المرونة لدى أصحاب العمل في وروح
 العربية مماثل للوضع في     البلدانوالحال في بقية    . وإن كـان يؤكد بشدة على حقوق العمال األساسية        
 الى بالد مصدرة للعمالة كمصر والمغرب       العربيةمصر وان اختلف شكل المشكلة حيث تنقسم البالد         

ها تعديل قوانين الهجرة     والتى تتطلب طبيعة المشكلة في     الخليجوتـونس وبالد مستوردة للعمالة كدول       
ومضمون هذه المقالة ورسالتها األساسية تتمثل      .  تستطيع حل هذه المشكلة    حتىوعقود العمل لألجانب    

 على التوازن بين الكفاءة االقتصادية واألمان االجتماعي حتى تتحقق رفاهية           الحفاظفـي ضـرورة     
     .المجتمع



 

Introduction 
By Ahmed F. Ghoneim 
Arabic Edition: Economic Reform Journal, Issue No. 8, January 2003 
© Center for International Private Enterprise 
Page 7 

فالفساد الحكومى   ".ي المناقصات العامة  مكافحة الفساد ف  " ميتشاك حول    بي ليجيسون   ويكـتب 
 توجد في كل بلدان العالم، المتقدم منها والنامي، وان كانت تختلف درجة تفشي هذه               عامـة ظاهـرة   
 هذه والدول العربية، كغيرها من الدول، ليست بمنأى على ان تطولها             . فـي كـل مجتمع     الظاهـرة 
 الحكومي أو   الفساد أنه اذا أردنا القضاء على        وتـؤكد هذه المقالة على حقيقة هامة وهى         .الظاهـرة 

 ال يعد اجراء كافيا، بل      وعقابهمعلى األقل خفض معدالته إلى أدنى حدد ممكن، فإن ضبط المفسدين            
 الثغرات التى تتيح لبعض الموظفين      منيجـب خلـق نظام مؤسسي قادر على تقليل فرص االستفادة            

وهنا تكمن أهمية هذا     . الصالح العام  حسابة على   الحكوميـين اسـتغاللها لصـالح أهدافهم الشخصي       
 الكثير من التحول القتصاديات السوق وزيادة       اقتصادياتهاالموضـوع للـدول العـربية التـى تشهد          

 وكمثال لكيفية    . قبل الحكومة في توريد كثير من السلع والخدمات        مناالعتماد على القطاع الخاص     
 أنمقال المناقصات العامة والتغيرات المختلفة التى من الممكن  الحكومي يناقش الالفسادامتداد ظاهرة 

 اهتمت  التىيتفشـى مـن خاللهـا الفساد وهو األمر الذى تغفله الى حد ما كثير من الدول العربية                   
 لعملية التحول   المصاحبةبـتحديث اقتصادياتها ولم تعطي نفس درجة االهتمام للتشريعات والقوانين           

 تشريعاتها لمتغيرات السوق    منفي مشكلة عدم موائمة أو مواكبة الكثير        االقتصـادي ممـا اوقعهـا       
 يجب على الدول العربية اتباعها      معينة وال نقول أن هناك أنظمة        .والمـناخ االقتصادي بصفة عامة    

 المهم   . المؤسسات التى توائم طبيعة مجتمعها     تخلقلمكافحة هذه الظاهرة بل يجب على كل دولة أن          
 بعدة صفات أساسية أهمها الشفافية والمحاسبية والنزاهة        االنظمةال هو ان تتمتع هذه      كما يوضح المق  

 العربية تعظيم االستفادة من النظم االقتصادية التى تتبعها والتى تزيد فيها     الدولوالكفاءة حتى تستطيع    
 . االعتماد على القطاع الخاص من قبل الحكومةدرجة

ز قواعد حوكمة الشركات، تشارك االستاذة نرمين ابو  المركز بتعزي  الهـتمام  واسـتكماال 
مع القاء الضوء   .. سبيل التقدم .. حوكمة الشركات   " بمقال بعنوان    العددالعطـا فى هذا     

 Corporate Governance الشركات فيه موضوع حوكمة تتناول ال "المصريةعلى التجربة 
ية على حد سواء وتهتم به العديد        كل من البلدان المتقدمة والنام     يهم موضوع الساعة الذى     وهـو 

وقد اكتسب هذا الموضوع اهمية خاصة بعد سلسلة        .  والمالية والقانونية  االقتصاديةمـن الدوائر    
 مؤخراً المالـية للمؤسسـات والشركات في العديد من دول العالم كالواليات المتحدة              األزمـات 

 وجودمة الشركات وعدم     وبالرغم من حداثة مصطلح حوك      .وجـنوب شـرق آسيا وروسيا آنفاً      
 راسخةتعـريف محدد له إال ان األصول والمبادئ التى تقوم عليها حوكمة الشركات هى مبادئ                

 ألى كوارث العربيةولم تتعرض البلدان . في مجال اقتصاديات المنشآت وأصول المحاسبة المالية
 واالهتمام به كما طلحالمصمماثلة كتلك التي حدثت في البلدان سابقة الذكر والتى استدعت ظهور 

ولكن ذلك ال يعني أن     . األزماتهـو الحال في بقية دول العالم وخاصة التى حدثت فيها بعض             
 . األمروقوع كوارث مالية ال يوجب اهتمام الدول العربية بهذا 
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 تتزايد أهمية   الدولفمع العولمة وانهيار الحواجز التجارية والعوائق الخاصة بانتقال األموال من           
 المالية في بورصات    الممارساتومع تكاثر   . المفهـوم في كل بلدان العالم على حد سواء        هـذا   

 العالمية وتزايد أعداد الشركات     الساحةالـدول العـربية وظهور العديد منها بصورة جيدة على           
 والعالمية وجب االهتمام بموضوع حوكمة      العربيةالعربية التي يتم تداول أسهمها في البورصات        

 على السمعة المالية واإلدارة المحاسبية والكفاءة       الحفاظفي الدول العربية حتى تضمن      الشركات  
وكما يوضح المقال أن    .  في نهاية األمر على اقتصادياتها     يؤثراالقتصـادية لشـركاتها وهو ما       

 الدولية لتقييم تشريعاتها الخاصة       مع كثير من المؤسسات    بالتعاونمصر قد قامت بخطوات جادة      
.  أن العديد في البلدان العربية تسع او في طريقها التباع نفس المنهاج    ونجد الشـركات    بحـوكمة 

 ذاته مؤشر جيد وهام إذ انه بالرغم من عدم تعرض المنطقة العربية ألزمات مالية     حدوهـذا في    
 الخطوات بسـبب فقـدانها للدعائم األساسية لحوكمة الشركات إال أنها قد بدأت في تنفيذ                عـادة 

 يساعد  الذى التى تقيها شر الوقوع في براثن غياب قواعد حوكمة الشركات وهو األمر              الصحيحة
 .على كفاءة اقتصادياتها واجتذاب رؤوس األموال ببورصاتها الناشئة 
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