
 
 
 

 مرآز المشروعات الدولية الخاصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ملحوظة
 طباعته وبإعادة في حالة ظهور رموز غير مفهومة في النص الذي بين يديك يرجع هذا إلى خطأ في الطباعة

  asp.pdfhelp/org.arabia-cipe.wwwاآلن ورة سليمة يرجى زيارة الرابط بص



 

Corporate Governance Practices of Russian Companies 
By Igor Belikov 
Translated from CIPE Feature Service, July 2003  
© Center for International Private Enterprise 
Page 1 

 
 

 ممـارسة حـوكـمة الشـركـات في روسـيـا
 
 

  إيجور بيليكوف: بقلم
 

 
 

عبارة عن منظمة جديدة تمثل  Russian Institute of Directors (RID)المعهـد الروسـى للمديـرين    
.  كبـرى الشـركات الروسـية، وتعنى بتحسين صورة روسيا والشركات الروسية فى مجتمع األعمال الدولى               

ـ  ل المعهـد بالـتعاون مع اللجنة االتحادية لسوق األوراق المالية، ووزارة عالقات الملكية، والصندوق               ويعم
كمـا يتلقى الدعم المستمر من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية ومركز            . الروسـى للملكـية الفيدرالـية     

البريطانية، -لتجارة الروسية المشـروعات الدولـية الخاصة، ووزارة التجارة األمريكية، وغرفة الصناعة وا          
 .ومعهد المديرين البريطانى

 Igor Belikov:                       مدير المعهد K.A. Bendukidze: رئيس المعهد
 ru.rid.wwwموقع اليكتروني                             ru.info@rid بريد اليكترونى

 
 

كـان صـدور قانون حوكمة الشركات الروسية بمثابة إشارة واضحة إلى التقدم الذى أحرزته روسيا فى رفع                  
ومع ذلك ما يزال هناك الكثير مما       . معايير حوكمة شركاتها إلى المستويات المقبولة لدى المستثمرين الدوليين        

وقد أنشئ المعهد الروسي للمديرين     . تفادة كاملة من مزايا العولمة    يجـب على روسيا أن تفعله لكى تستفيد اس        
 . للمساعدة فى مراقبة وتحسين ديناميكيات ممارسة الحوكمة فى الشركات الروسية

 
 من  ١٩٩٩وقـد تمكـن المعهد الروسى للمديرين، من خالل مراقبة وتحليل ممارسات حوكمة الشركات منذ                

الت، وكان اإلفصاح والشفافية من أبرز مجاالت التقدم فى مجال حوكمة           تحقـيق الـتقدم فى العديد من المجا       
 Tempest أجرت شركة تيمبيست البريطانية لالستشارات ٢٠٠٠وفى منتصف سنة .  الشـركات فى روسيا 

Consultants of the UK  مسـحا لنوعية السياسات الخاصة بعالقات المستثمرين Investor Relations 

Policies    ـ  ٢٧ فـى ة مـن دول األسواق الناشئة، وبينت نتائج المسح أن شركات البترول الروسية مثل               دول
 ١١سيبنيفت، وسورجوت نيفت جاز، ولوك أويل و تى إن كى على سبيل المثال جاءت فى ترتيب مرتفع  فى                    

ت عمق ووضوح المعلومات المقدمة للمستثمرين، وجودة المعلوما      " معيارا حددها المسح منها      ١٣معـيارا من    
 ". التى تقدم وجها لوجه فى االجتماعات الثنائية، وجودة المعلومات المقدمة عن الحوكمة فى مواقع االنترنيت

     
  

        

 مــرآــز المـشـــروعــات الـدولـية الـخـاصــة
Center for International Private Enterprise 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالعنوان التالي

  طريق صالح سالم، القاهرة– العبور عمارات ٣٥
  ٢٠٢-٢٦٣٠٤٥٩: فاكس   ٢٠٢-٢٦٣٠٩٢٣: هاتف
  cipe@cipe-egypt.org : إلكتروني بريد 

  www.cipe-egypt.org:  باللغة العربية الموقع 
 www.cipe.org : اإلنجليزية باللغة الموقع 
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وكـذلك تكشف تقارير الحوكمة الروسية السنوية وربع السنوية المزيد من التفاصيل عن األداء المالى واألداء                

ويزداد عدد الشركات الروسية الكبرى .  شموليةغيـر المالـى للشركات رغم ما يتطلبه األداء غير المالى من     
ومن .  GAAP ومبادئ المحاسبة العامة المعتمدة      IASالتـى تصدر تقاريرها وفق معايير المحاسبة الدولية         

 إلى تحقيق   ٢٠٠٤المـتوقع أن يؤدى قرار الحكومة الروسية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية اعتبارا من سنة               
ويمكن مشاهدة  .   مجتمع الشركات الروسية على االقل فى مجال االفصاح المالى         المـزيد مـن الشـفافية فى      

االتجـاه نحو شفافية أكبر فى الشركات من المواقع التى وضعتها شركات روسية كثيرة على شبكة االنترنيت                 
 .والشركات التى أصبحت صديقة للمستثمرين

 
هد قانون وحوكمة الشركات والرئيس السابق للجنة        المدير التنفيذى لمع   -ديمترى فاسيليف   / لقـد كـان السيد    
 من أقوى المدافعين عن حقوق األقلية من المساهمين كما كان ناقدا ال يعرف الهوادة لكبرى                –األمن الفيدرالية   

ولكن معهد قانون قانون وحوكمة الشركات أعطى الشركات الروسية من الدرجة األولى      .  الشـركات الروسية  
blue chip companies   واعتبارا من سنة .   درجـات عالـية لممارسـات الشفافية واالفصاح المطبقة فيها

 سـتكون الشـركات مطالـبة باالفصـاح عن ممارسات الحوكمة المطبقة فيها لاللتزام بقانون حوكمة      ٢٠٠٣
وكذلك أحدثت الشركات الروسية تقدما ملحوظا فى مجال إعداد وعقد اجتماعات سنوية           . الشـركات الروسـى   

 .مساهمين ورفع مستوى وعى المساهمين بحقهم فى حضور هذه االجتماعات والمشاركة فى التصويتلل
 

وكـذلك تحسـنت اجـراءات حـوكمة الشركات فى مجال اعداد الوثائق الداخلية للشركة، حيث ينص قانون                  
 الشـركات الروسـية علـى أن تتضـمن لوائح كل شركة مساهمة وضع أنظمة أساسية لالجتماعات العامة                 
للمساهمين، ومجلس اإلدارة، ولجان مجلس اإلدارة، والعضو المنتدب ولجنة اإلدارة، ولجنة المراجعة، وخدمة             
الرقابة المالية، وخدمة المراجعة الداخلية، وإعالن سياسة توزيع األرباح، وإعالن الشركة للسياسة التى تتبعها              

ح سيفهم المساهمون أكثر من ذى قبل كيف تتخذ         وعندما يتم تنفيذ جميع هذه اللوائ     .  فـى اعـداد المعلـومات     
 . القرارات فى الشركة

 
وأخيـرا، هناك زيادة تدريجية فى عدد المديرين المستقلين، ففى اجتماعات للمساهمين عقدتها شركات روسية               

 شركة  ٧٠كأعضاء فى مجالس إدارات أكثر من       ) مستقلين( تم انتخاب مديرين خارجيين      ٢٠٠٢خـالل سنة    
 أول شركة روسية يصبح معظم أعضاء       (OMZ)وكان مصنع اآلالت المتحد     . ات الروسية الكبيرة  من الشرك 

 .مجلس إدارتها من المديرين المستقلين
 

أولى وثالثة الشركات  (LUK OIL وشركة لوك أويل Yukos كشـفت  شركة يوكوس  ٢٠٠٢وفـى سـنة   
كل منهما وحددتا بصورة دقيقة األسهم      عن هيكل ملكية    )  الروسـية فى رسملة السوق فى البورصة الروسية       

ثم لحق بهما فاديم يفتوشينكوف رئيس شركة أيه إف كى سيستيما           . التـى تمـتلكها اإلدارة العليا فى كل منهما        
دان إحدى شركات المواد الغذائية     -بيل-ثم كشف أصحاب شركة ويم    . وهـى مـن كبريات الشركات القابضة      
وحتى رجل  .  تصبح مثال تقتدى به الشركات األخرى فى هذه الصناعة        الروسية الكبيرة هيكل ملكية الشركة ل     

األعمال التقليدى المنغلق أوليج ديريباسكا وهو شاب روسى من زعماء المعارضة كان يرأس شركة األلمنيوم               
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قام بتسجيل أحدث ممتلكاته الكبرى التى تمثل حصة        ) التى أصبحت اآلن شركة العناصر األساسية     (الروسـية   
مـن شركة إنجوستراخ للتأمين وهى شركة موجودة داخل روسيا وليست فيما وراء البحار كما كانت                كبيـرة   

 .العادة دائما
 

ورغـم هذه االنجازات، ما يزال مجتمع الشركات الروسية يحتاج إلى تحسينات عميقة فى عدد من المجاالت                 
 واضحة للدمج والتملك، وإعادة     شـديدة األهمـية مـثل اإلفصاح عن الملكية، وهيكل الملكية، ووضع قواعد            

 .التنظيم، وتسديد األرباح، وتكوين مجالس اإلدارة، واالستقاللية، والممارسات الفعالة
 


	pdfcover.pdf
	art0907.pdf
	ممارسة حوكمة الشركات في روسيا


