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لديهم أموال تمكنهم من شراء األسهم كانوا أجانب وحفنة مـن            
 .منظمى األعمال الروس الناجحين

وقد تم تحويل أصول كثير من الشركات المملوكة للدولة إلـى            
على أفـراد   %   ٢٥ و   ٢٠أسهم تم توزيع نسبة منها تتراوح بين        
هذا باإلضافة إلى قيـام  . عاملين بالمنشآت التى تمت خصخصتها 

 دوالراً   ٣٠الحكومة بتوزيع إيصاالت تبلغ قيمة كل منها نحو          
لجميع المواطنين، الذين تمت دعوتهم بعد ذلك إلـى حضـور            

 .المزادات العامة لشراء أسهم الشركات
ومن المهم معرفة أن الشركات التى تمت خصخصتها حديثا لـم           

كما أن الشركات المملوكة للدولة التى عملت       .   تكن فى حالة جيدة   
فى أثناء الفترة السوفيتية لم يكن متوقعا منها أن تحقق ربحاً، أو            

فقد كـانـت    .   أن تعمل بكفاءة، أو أن تقوم بإنتاج منتجات مفيدة        
توظف أعداداً من العمال تزيد عن حاجتها، وتنتج كميات كبيـرة           
من السلع التى ال يحتاج إليها المستهلكون، بينما لم تكن تنتج مـا             
يحتاج إليه الناس فى حياتهم اليومية مثل الصابون أو حفاضـات           

 . وكان قطاع الخدمات غير موجود عمليا. األطفال
هذا باإلضافة إلى أن حالة ونوعية البنية األساسية التى ورثـهـا            

فقد كانت اآلالت قديمـة     .     المالك الجدد كانت فى منتهى السوء     
ومتهالكة وال تتسم بالكفاءة، وكانت هناك شبه استحالة فى إمكانية          

وعلى سبيل المـثـال،     .   الحصول على المواد الخام واإلمدادات    
كانت المعدات المستخدمة فى استخراج البترول مـن اآلبـار           

. الموجودة فى جبال األورال قديمة وكثيرا ما كانت تـعـطـب           
ولسوء الحظ، فإن المصانع التى كانت تنتج قطع الغيار كـانـت            

التى أصبحت اآلن عاصمة لجمـهـوريـة          –موجودة فى باكو    
وكان إصالح كل هذه المشاكل بدون تمويل،       .   آزربيجان المستلقة 

 .أمرا مستحيال
ومن ثم كان هناك نزاع بين أولئك الذين منحوا أسهماً مجانـيـة             
مقابل ارتباطهم وخدمتهم السابقة بتلك المنشآت، واعتقدوا أنهـم         
يستحقون هذه المنحة، وبين وأولئك الذين دفعوا مقابل لحصولهم         

وشعر أصحاب النسب الحاكمة مـن األسـهـم          .     على األسهم 
بالضغوط من كال الجانبين، فقد أنفقوا أمواال لشراء األسـهـم            
وتنمية الشركات التى تطلبت استثمارات رأسمالية، وكان يتوقـع         

وببساطة أصبح هناك نزاع بين أولئك      .     منهم توزيع أرباح كبيرة   
المهتمين بنجاح الشركة فى األجل الطويل، وأولئك الذين كـان           

 .اهتمامهم منصباً على قبض األرباح فى األجل القصير
وفى نهاية األمر، كان البد أن يتغير هذا السـلـوك تـجـاه               

وبنهاية التسعينيات كان المساهمون من ذوى النسب       .     المساهمين

ففـى  .   تعتبر حوكمة الشركات في روسيا إحدى الظواهر الحديثة       
أثناء الفترة السوفيتية كانت حوكمة الشركات غير موجودة عمليا،         

. نظرا لما لحق بسلوك الشركات من خلل نتيجة االقتصاد الموجه         
وفى أعقاب انهيار االتحاد السوفيتى، أنتجت الخـصـخـصـة           
المتهورة نظاما لم تحظ فيه حوكمة الشركة بما تستحقه من قيمة،           
كما لم تكن لدى المساهمين القدرة على التجمع معاً إلعادة هيكلة           

 .وتطوير شركاتهم
ومع اقتراب نهاية التسعينيات فى القرن الماضـى، كـانـت            
الرأسمالية مزدهرة إال أن منشآت األعمال كانت تفتقـر إلـى            
الحوكمة ولم يحظ المستثمرون ومساهمو األقلية إال ببـضـعـة           

ومنذ ذلك الحين، تم إتباع ممارسات      .   حقوق قليلة بموجب القانون   
حوكمة الشركات بالنسبة لحقوق المساهمين وعمليات مجـلـس         

ومع ذلك فمازال   .   اإلدارة والعمليات اإلدارية والشفافية واإلفصاح    
هناك كثير مما ينبغى عمله، نظرا لما تزال الشركات تواجهه من           

 .عقبات فى سبيل إنجاح أعمالها وتطبيق الحوكمة الجديدة
أحد المنظمات التي تعمل     RID  ويمثل المعهد الروسي للمديرين   

كما يساعد الشركـات    .   علي تحسين حوكمة الشركات فى روسيا     
الروسية فى إتباع الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات وتوفيـر         
المعلومات عن ممارسات حوكمة الشركات محليا وخارجيـا و          
مراجعة تطبيقات الحوكمة على مستوى الشركات، وعقد دورات        
تدريبية ألعضاء مجالس اإلدارة فى الشركات والعمل مع الجهات         
الحكومية المسئولة عن تنظيم ووضع اللوائح الخاصة بحوكمـة         

 .الشركات وأسواق األوراق المالية
 

 الشركات المساهمة
ظهرت معظم الشركات الروسية، بما فى ذلـك الشـركـات            

ولسوء الحظ، فإن عـمـلـيـة         .   المساهمة، نتيجة للخصخصة  
الخصخصة لم تكن عادلة أو شفافة تماما، على الرغم مـن أن             
تصميمها كان يهدف إلى إعطاء الفرصة لكل مواطن روسـي           

ولما كان أغلب المواطنين الروس يفتقرون إلى       .     ليشترى أسهما 
راس المال الالزم لشراء األسهم، فقد قرر القائمون باإلصـالح          
والمكلفون بعملية الخصخصة أن يتخلصوا من األسهم بدالً مـن          

ومن الناحية السياسية كان من المتعذر منع عقد مـزادات          .   بيعها
بيع لتحقيق بعض األرباح، نظراً ألن األشخاص الذين كـانـت           

 مدير المعهد الروسى للمديرين ..إيجور بليكوف
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وعندئذ كان عليهـم    .   الحاكمة قد دعموا سيطرتهم على الشركات     
أن يبدأوا فى جذب مستثمرين، إال أنهم فهموا أن المستثمرين ال            

وكـان  .     يرحبون باالستثمار فى شركة تتجاهل مساهمى األقلية      
التى كـانـت      –هذا هو السبب فى قيام مجموعة من الشركات         

بتغيير منهجها فى     –استراتيجيتها هى النمو واجتذاب االستثمار      
 . العالقات مع المساهمين، رغم أنها شركات خاصة

وابتداء من منتصف التسعينيات، بدأ األشخاص ينشئون شركات        
ومع ذلك، فإن بعـضـا      .     وكان معظمها شركات خاصة   .   جديدة

كما أن  .   منها تم إنشاؤه كشركات عامة، بهدف اجتذاب االستثمار       
بعضها األخر تحول إلى شركات عامة بعد إنشائه فوراً وقـد            

وفى الـواقـع   .     حققت هذه المجموعة من الشركات نجاحاً كبيراً  
فإن بعض الشركات الروسية قد تم قيدها فى بورصة األوراق           

 ٢٠٠٢ويقوم المعهد الروسي للمديرين منذ عام       . المالية بنيويورك 
.  بعمليات مسح منتظمة لممارسات حوكمة الشركات فى روسيـا        

أما المصدر األخر للمعلومات فهو مشروع التصنيف القـومـي          
 .٢٠٠٣لحوكمة الشركات الذى يقوم المعهد  بتنفيذه منذ عام 

 
 حماية حقوق المساهمين

شهدت حماية حقوق المساهمين تطورات ايجابية، خاصة بـعـد          
التحسن الكبير في اإلعداد لالجتماعات العامة للمسـاهـمـيـن           

وهذه االجتماعات، يجب أن تعقد سنويا طبقا للقانـون         .   وانعقادها
الروسى، وهو ما تحرص كافة الشركات المشار إليها فى هـذا            

هذا باإلضافة إلى ضـرورة إخـطـار          .     المقال، على تنفيذه  
.  يـومـا   ٣٠المساهمين قبل اجتماعهم السنوى بفترة ال تقل عن         
وبمـوجـب   .   كذلك تحسنت عملية إعداد جدول أعمال االجتماع      

أو أكثر من أسهـم     %   ٢القانون الروسى، يحق ألى مساهم يملك       
الشركة أن يقدم اقتراحات إلدراجها ضمن جـدول أعـمـال            

ويجب على مجلس اإلدارة أن ينظر بجدية فى كـل          .     االجتماع
ويتلقى المساهمون مجموعة من األوراق الخاصـة       .   اقتراح منها 

وتتضمن هذه  .   بالموضوعات بالبريد لالستعداد لالجتماع السنوى    
المجموعة التقرير السنوى، وجدول األعمال وقائمة المرشحيـن        

وباإلضافـة  . النتخاب مجلس اإلدارة وغير ذلك من الموضوعات      
إلى ما تقدم، فقد تراجعت عمليات سلب األصول، وأصبـحـت           
ظاهرة نادرة فى كثير من الشركات نظراً ألن المسـاهـمـيـن             
المسيطرين فى تلك الشركات يعتقدون أن من مصلحتهم زيـادة          

 .قيمة شركاتهم
وقد أصبحت عملية استخدام مراجعين مستقلين من الممارسـات         

وأصبحت جميع الشركات الروسية التى تـحـاول        .   السائدة حاليا 
.  اجتذاب المستثمرين تستخدم إحدى المنشآت الكبرى للمراجعـة       

كما أن كافة الشركات أصبحت مقيدة فى واحدة من بورصـتـي            
كمـا  .     األوراق المالية فى روسيا، أو بورصة لندن أو نيويورك        

تحسنت سياسات توزيع األرباح، مع إتباع عدد متزايـد مـن            
الشركات سياسات لتوزيع األرباح تتفق مع المبادئ العامة التـى          

 .تحكم وقت توزيع األرباح

وعلـى  .   كما أن السلطات الضريبية قد أدخلت نفسها فى العملية        
الرغم من أن اهتمامها يتجاوز الحدود المعقولة فـى أغـلـب             

. األحيان، إال أن لها نفوذا وتأثيرا ايجابيا فى بعض النـواحـى           
وكان هذا الضغط سببا فى أن عدداً متناميا من المساهـمـيـن             
المسيطرين يعتقدون أن المخاطر تصبح اقل إذا مـا كـانـوا             

وعلى الـرغـم مـن       .     سيستفيدون من خالل صرف األرباح    
% ٩ضرورة دفع ضرائب على األرباح، ثم دفع ضريبة بنسبة           

على توزيعات األرباح، فإن المخاطر تصبح أقل فـى حـالـة        
الحصول على األرباح من خالل توزيع األرباح، ويستفيد مـن           

.  ذلك كل من مساهمى األقلية ومساهمى األغلبية على حد سـواء          
وحدث تحسن أيضا فى عمليات إيداع األوراق المالية وأمـاكـن           

وفـى  .   إيداعها، والقوانين التى تحكمها، وتسجيل حقوق الملكيـة       
الواقع، فأنه لم تحدث أية فضائح كبرى فى هذه الناحية منذ عـام         

ومع كل ذلك، فإن روسيا مازالت تواجه عـدداً مـن     .    ٢٠٠١
وتنشأ المشاكل ألن   .   التحديات فى مجال حماية حقوق المستثمرين     

القانون الروسى يعطى الحق للمساهمين أو مجموعة المساهمين،        
أو أكثر من األسهم أن يطلبوا من مجـلـس   %   ١٠الذين يملكون  

ومن خالل االجتماع االستثنـائـي   .   اإلدارة عقد اجتماع استثنائي 
يكون من حق المجموعة أن تنتخب مجلس إدارة جديد، وأن تعين           

.  مسئوال تنفيذيا رئيسيا جديداً، وأن تحدث تغييرات رئيسية أخرى        
ونظراً الرتفاع نسبة تركز الملكية، فليس من الصعب عـلـى            

% ) . ١٠( مجموعة من مساهمى األقلية بلوغ حد النسبة المقررة          
وبمجرد أن تقوم هذه المجموعة بعقد االجتماع االستثنائي، تواجه         
الشركة وضعا تكون فيه القيادة مزدوجة فيها مجلسان لـإلدارة           

 .ولجنتان لإلدارة التنفيذية وهكذا
 

 ممارسات مجلس اإلدارة وإدارة الشركة
هناك كثير من الموضوعات التى تمس ممارسات كل من مجلس          

.  اإلدارة وإدارة الشركة والتى يجب عالجها فى اإلطار الروسى        
أولها أن االستشاريين األجانب غالبا ما ينصحون بضرورة وجود         
قانون يحدد العالقة بين المسئول التنفيذى الرئيسى ورئيس مجلس         

وبصفة عامة، فإن رئيس مجلس اإلدارة يقوم باإلشراف        .   اإلدارة
التام على المسئول التنفيذى الرئيسى، وهو ما يؤدى إلى مـنـع            

إال أن   . إساءة استغالل األموال والمدفوعات لمصلحة العامليـن      
المشكلة تنشأ عندما يكون المسئول التنفيذى الرئيسى هو ذاته أحد          

ومن ثم ال يكون هناك فصل بيـن        .     كبار المساهمين المسيطرين  
وضع رئيس مجلس اإلدارة والمسئول التنفيذى الرئيسى نـظـرا          
ألن رئيس مجلس اإلدارة يسيطر على أغلب األسهم التى يملكها          

كما أن الوضع يسبب مشكلة أيضـا       .     المسئول التنفيذى الرئيسى  
عندما يكون المسئول التنفيذى الرئيسى معينا ومدينا بالفـضـل          

وفى هذه الحالة فإن المساهم المسيطـر قـد          .   للمساهم الرئيسى 
يطلب من المسئول التنفيذى الرئيسى أن يقوم بتنفيذ قـرارات           

ومع ذلك فأنه   .   يستفيد منها مساهمو األغلبية دون مساهمى األقلية      
نظراً للملكيات الضيقة فى الشركات الروسية ال يوجد ما يدعـو           
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إلى وجود نص قانونى للفصل بين وضعى المسئول التنفـيـذى           
وينص القانون الروسي علـى     .     الرئيسى ورئيس مجلس اإلدارة   

وإذا لم تـتـم     .   إعادة انتخاب كافة أعضاء مجلس اإلدارة سنويا      
إعادة انتخاب مجلس اإلدارة، فإن أى قرارات يتم اتخاذها تعتبر          

والمشـكـلـة    .     ولهذا السبب يتم عادة االلتزام بالقانون     .   الغية
الوحيدة هنا هى عدم سرية االنتخابات ومن ثم فإن كل عضو فى            

 .مجلس اإلدارة يكون على علم بمن يؤيده
وقد طرأ تحسن على فرص مساهمى األقلية فى انـتـخـاب             
المرشحين لمجلس اإلدارة عندما تم تطبيق نظام التـصـويـت           

وطبقا للقانون، فإن أى مساهم أو       .     ٢٠٠٤التراكمى فى يوليه    
أو أكثر من أسـهـم      %   ٢مجموعة موحدة من المساهمين تملك      

ويجب أن تدرج أسماء هؤالء     .     الشركة، يمكنها تسمية مرشحين   
وهناك أيضا قانون يـفـرض      .     المرشحين فى عملية االنتخاب   

حدوداً على مقدار الوقت الذى يمكن  فيه ألعضاء مجلس اإلدارة           
وطبقا للقانون، ال يمكن لنسبة تـزيـد        .     أن يجتمعوا فى المجلس   

من األعضاء العمل فى نفس الوقت كأعضاء تنفيذيين   %   ٢٥على  
ويتسم القانون بشئ من الغموض فيما ينص       .     فى مجلس اإلدارة  

عليه بشأن عدم زيادة نسبة المسئولين التنفيذيين فى عضـويـة           
 %.٢٥اللجنة التنفيذية على 

 
 الشفافية واإلفصاح

تمثل الشفافية واإلفصاح الموضوع الثالث الذى يجب تناوله فـى          
وقد كان هناك كثير    .     بحث أوضاع حوكمة الشركات فى روسيا     

وأصبحت هناك مسابقتان تـعـقـدان       .   من التقدم في هذا المجال    
بانتظام على مستوى الدولة لتحديد الشركات التى تصدر أفضـل          

ويرجع السبب فى كونهما مسابقتين إلى قيـام        .     التقارير السنوية 
اثنين من بورصات األوراق المالية بتنظيمها، ويقوم ممثلو المعهد         

وقد بدأ تنظـيـم     .   الروسى للمديرين بدور المحكمين في كلتيهما     
المسابقتين منذ سبع وست سنوات مضت بالترتيب، ومنذ ذلـك           

.  الحين طرأ تحسن ملحوظ على نوعية التقارير السنوية للشركات        
هذا باإلضافة إلى أن كافة الشركات التى قامت بإصدار سنـدات           

ومع أن .   أصبحت ملزمة بان يكون لها موقع على شبكة االنترنت        
هذا اإللزام قانونى، فإن عددا كبيرا من الشركات كان قد احتضن           
فكرة االنترنت، وعمل على إنشاء وتحسين المواقـع عـلـى            

وحاليا تعقد مسابقات منتظمة لتحديد أفضل مـوقـع          .   االنترنت
 .لشركة على شبكة االنترنت

ويتطلب القانون أن تقوم الشركات باإلفصاح عن أهم األحـداث          
بها فى خالل يومين، إما على شبكة االنترنت من خالل موقعها،           

ونتيجة لهذه اإلجراءات تحـسـن      .     أو من خالل وكاالت األنباء    

مستوى اإلفصاح، بصفة أساسية فيما يتصل بإنتـاج السـلـع            
 .والخدمات، وهذا إلى جانب إفصاح أفضل فى الحسابات المالية

 
 الطريق إلى األمام

هناك كثير من القضايا التى تواجهها روسيا فى حوكمة الشركات          
وعلـى  .     والتى ال تعتبر أمراً فريداً بالنسبة لها أو للعالم النامى         

الرغم من أن الشركات الروسية يجب أن تقوم بقدر كبير مـن             
الجهد لتسحين ممارساتها فى مجال حوكمة الشركات، فإن هناك         

أن منظور المخاطـر    :   أولها.   بعض النماذج التى ينبغى تحطيمها    
بالنسبة لحوكمة الشركات فى األسواق المتقدمة والصاعدة ينبغى        

ويجب علينا جميعا أن نفهم أن الموضوع       .   أن يصبح أكثر واقعية   
ليس إما ابيض أو أسود، إذ أن ممارسة حوكمة الشركات الجيدة           
ال يمكن تغييرها بين يوم وليلة، كما أن الممارسات الضعيـفـة            

. للحوكمة لن تؤدى إلى خراب شامل فى االقتصاد بـأكـملـه            
وحوكمة الشركات تنمو وتتطور فى روسيا طالما أن الشركـات          
تحقق تقدما، وطالما أن المخاطر الكامنة فى االستثمار يـجـرى           

ال يكفى وضع أفضل ممـارسـات       :   ثانيا.     تخفيفها بدرجة معينة  
الحوكمة كى يتم استخدامها فى البيئة الروسية، إذ أن أفضـل            

ونظراً ألن أعضاء مجلـس     .   الممارسات تلك يجب أيضا غرسها    
اإلدارة، غالبا ما يتم انتخابهم من جانب عدد كـبـيـر مـن               
المستثمرين األفراد، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ال ينبغـى أن           

ومع ذلك، فإذا كان عضو مجلس      .   يشعروا بارتباط بأى مستثمر   
اإلدارة قد تم انتخابه من قبل المساهمين، أى من قبـل أنـاس              

وعند هذه النقطة، يصبح    .   يعرفهم، عندئذ ينشأ تضارب المصالح    
عضو مجلس اإلدارة معتمداً على المساهمين الذين صـوتـوا           

كما أن اإلفراط في التنظيمات واللوائح قد يؤدى إلى         .     لمصلحته
وهناك بعض الممارسات   .     خنق المنشآت الصغيرة وإعاقة النمو    

التى تعمل بشكل جيد فى الشركات الكبيرة فى األسواق المتقدمة،          
وإلـى  .     ولكنها تعوق النمو االقتصادى فعال فى الدول الناميـة        

جانب هذا ينبغى أن يكون هناك منهج أكثر واقعية لتحديد قـدر            
 .المعلومات التى يجب على الشركة أن تفصح عنها

وفى الوقت الحالى، هناك مشكلة خطيرة مع وجود مؤسـسـات           
أما .     المعلومات المالية العالمية التى تؤثر على حوكمة الشركات       

أكبر المشاكل فتتعلق بالمراجع المستقل المطلوب مـن كـل            
ويكمن أصل المشكلة فى هيكل صناعة المراجعة، إذ        .     الشركات

. أن هناك أقلية حاكمة مكونة من أربع منشآت رئيسية كـبـرى           
وحتى مع عدم وجود نطاق واسع لالختيار، فإن لجنة المراجعـة           
بالشركة يجب أن تقوم بقدر هائل من العمل الختيار مراجع طبقا           

 .لمجموعة طويلة من اإلرشادات

 

 من قبل مجموعة من الـشركات   ٢٠٠١ايجور بليكوف هو مدير المعهد الروسى للمديرين الذى تم إنشائه عام            *   
ويعتبر المعهد بمثابة جمعية مهنية ألعـضاء   .     الروسية المقيدة فى بورصات األوراق المالية الروسية واألجنبية       

مجلس إدارة الشركات ومن هنا يقوم بالعمل على رفع الكفاءة المهنية والقواعد األخالقية فـى جميـع أنحـاء           
 .روسيا




