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د. علي ال�سلمي

جذور فكرة احلوكمة
الإدارة  انت�شار  اإىل  احلوكمة  فكرة  تعود 
الحرتافية، وتنامي �شيطرة املديرين املحرتفني 
خمتلف  يف  واملوؤ�ش�شات  ال�رشكات  اأمور  على 
للأجهزة  بالن�شبة  وحتى  الأعمال،  قطاعات 
دور  فاإن  العام  القطاع  و�رشكات  احلكومية 
لي�شوا  فاملديرين  الغالب،  هو  املحرتفة  الإدارة 
اإىل  الدعوة  لت�شاعد  كان  كذلك  املالكني.  هم 
يف  وا�شًحا  تاأثريا  والإدارة  امللكية  بني  الف�شل 

انت�شار مفهوم احلوكمة. 
املحرتفة  الإدارة  على  العتماد  زيادة  وكذلك 
جمالت  وتنوع  املوؤ�ش�شات  حجم  لكرب  نتيجة 
ن�شاطها و�شخامة رءو�س اأموالها وا�شتثماراتها. 
العائلية  ال�رشكات  يف  امللك  من  كثري  وافتقاد 
املنا�شبة  الإدارية  واملهارات  القدرات  اإىل 
لتطوير اأحجام �رشكاتهم وتعقدها، وكذلك نتيجة 
ال�رشكات  يف  امل�شاهمني  وت�شتت  اأعداد  ل�شخامة 
امل�شاهمة وغريها من �رشكات الأموال، وتطوير 
الإدارية  التقنيات  وتعقد  وتنوع  الإداري  العلم 
ومتابعة  لتطبيقها  التخ�ش�شية  اخلربة  و�رشورة 

تطوراتها.
م�سكالت تنامي �سيطرة الإدارة املحرتفة

املحرتفني  للمديرين  املتزايدة  للقوى  ونتيجة 

وحتقيق  متميز  لأداء  الفر�س  لهم  ت�شنح  الأكفاء 
غايات املنظمات بفر�س وجود رقابة من اأ�شحاب 
الخت�شا�س،  ذات  الدولة  جهات  ومن  امل�شلحة 
غري  الرقابة  تلك  تكون  الأمر  واقع  يف  ولكن 
اتخاذ  على  قادرين  املديرين  يجعل  مما  دقيقة 
اأن�شطة قد ل تكون يف م�شلحة  قرارات وممار�شة 
اأو الأطراف ذات العلقة فيها، بل قد  املنظمات 
ين�رشفون اإىل حتقيق م�شاحلهم الذاتية واحل�شول 
على مميزات وعوائد مالية مبالغ فيها، وقد ت�شل 
الأمور اإىل حالت  من الف�شاد  والإ�رشار مب�شالح 
املنظمات وتهديد وجودها كما حدث يف حالت 
يطلق  وما  العملقة،  ال�رشكات  يف  خا�شة  كثرية 
يف  انت�رشت  وقد   . الوطنية  عرب  ال�رشكات  عليها 
ال�شنوات الأخرية حالت كثرية من الف�شاد والإف�شاد 
املجتمعات  يف  الدولية  ال�رشكات  تلك  متار�شه 
املحلية، بتقدمي الر�شاوي للم�شئولني املحليني يف 
الأجهزة ذات العلقة. كما تعتمد ممار�شة اأعمال 
تلتف بها حول القوانني املحلية رغبة  يف التهرب 
فيما  خا�شة  القانونية  بواجباتها  اللتزام  من 
و�رشورة  املواطنني،  من  العمال  بحقوق  يت�شل 
اأداء  عن  ف�شًل  و�شحي،  اآمن  عمل  مناخ  توفري 
حقوقهم املالية ورعايتهم �شحًيا واجتماعًيا، اأو 
وحماولت  املالية  ال�شجلت  يف  التزوير  عمليات 

ع�سو الهيئة 
العليا بحزب 
الوفد - وزير 

التنمية 
الإدارية 
امل�رصي 
الأ�سبق.

رقابة اأ�سحاب 
امل�سلحة 
وجهات 
الدولة، تكون 
يف واقع الأمر 
غري دقيقة 
مما يجعل 
املديرين 
قادرين على 
اتخاذ قرارات، 
وممار�سة 
اأن�سطة قد 
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التهرب ال�رشيبي.
احلوكمة �رصورة يف نظام الأعمال املعا�رص

لكل ما �شبق ـ واأخًذا يف العتبار ما اأنتجته حركة 
الأعمال  نظام  يف  جذرية  تغيريات  من  العوملة 
العامل  دول  من  كثري  الجتاه يف  تزايد  ـ  العاملي 
للأخذ بنموذج اإداري متطور يواكب تلك املتغريات 
ويوفر القدرة على التعامل الإيجابي مع متطلبات 
م�شادر  مع  الواعي  والتعامل  املنظمات  تاأمني 
الإف�شاد التي تتعر�س لها. كذلك ملا اجتهت كثري 
من الدول النامية والأقل منًوا للتحول اإىل اقت�شاد 
ال�شوق، وتطبيق برامج خل�شخ�شة �رشكات القطاع 
العام، واإتاحة الفر�س الأكرب للقطاع اخلا�س يف 
خمتلف جمالت الن�شاط القت�شادي، بدت احلاجة 
الإدارة  �شلمة  ل�شمان  ومعايري  نظم  وجود  اإيل 
يف تلك ال�رشكات �شواء الوطنية اأو الأجنبية حماية 

للقت�شاد الوطني.
ومع تلك امل�شتجدات يف واقع الأعمال، تتاأكد مرة 
اأخرى اأهمية فر�س معايري جلودة الإدارة املحرتفة 
يف منظمات الأعمال الوطنية وعرب الوطنية، وتبدو 
و�شمان  الإدارة  جلودة  معايري  فر�س  اأهمية 
التزامها بالقواعد والأ�ش�س املو�شوعية للمحافظة 
مع  واملتعاملني  والعاملني  امللك  م�شالح  على 
املنظمات، وكذا رعاية حقوق وم�شالح املجتمع. 

من هنا بداأ الهتمام بفكرة احلوكمة يف ال�رشكات 
 ."Corporate governance"

وحتى  ـ  ملئكة  لي�شوا  املحرتفني  املديرين  اإن 
فهناك  ـ  فيهم  واخلربة  الكفاءة  توفر  بافرتا�س 
واتخاذ  بال�شلطة  انفرادهم  عن  تن�شاأ  م�شكلت  ثمة 
تعار�س  منها  عنها،  الإف�شاح  ينبغي  قرارات 
امل�شالح "Conflict of interests"، والنحياز 
املتعاملني،  اأو  العملء  اأو  امللك  من  لفئة 
وا�شتغلل النفوذ لتحقيق منافع �شخ�شية، وت�رشيب 
معلومات اإىل املناف�شني، والتحالف مع املناف�شني 
اإىل  يعمدون  قد  واأخرًيا،  املوؤ�ش�شة،  �شد م�شالح 

.Corporate Fraudالف�شاد املتعمد
ومعايري  نظم  فر�س  اإىل  يدعو  اآخر  �شبب  وثمة 
هو  املحرتفني،  املديرين  ت�رشفات  على  للرقابة 
ما �شاع يف كثري من ال�رشكات من ارتفاع قيمة ما 
يقررون لأنف�شهم من رواتب ومكافاآت ومميزات 
ح�شور  مقابل  الأحيان  غالب  يف  ت�شمل  باهظة، 
الأرباح،  من  ون�شيب  وجمال�س،  اجتماعات 
ومقابل   ،"Stock Option" جمانية  واأ�شهم 
ومقابل  ال�شيارات،  وم�شاريف  ال�شفر،  نفقات 
وم�شاريف  الأبناء،  ومدار�س  ال�شكن،  تكلفة 
علج وتاأمني �شحي، و�شيافة وتكاليف العلقات 

العامة.

روؤية نظرية

حوكمة ال�سركات.. �سبيل ملكافحة الف�ساد

حوكمة الشركات
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وبداأ الهتمام مبو�سوع احلوكمة!
من  كثري  يف  الإدارة  تنجح  قد  اأنه  وامل�شكلة 
الراأي  عن  الف�شاد  حالت  اإخفاء  يف  ال�رشكات 
امل�شلحة،  واأ�شحاب  امل�شاهمني  وعن  العام 
على  التعمية  يف  الفا�شدة  الإدارة  تنجح  قد  كما 
واملراجعة  املحا�شبة  �رشكات  بع�س  انحراف 
خا�شة  م�شالح  لتحقيق  معها  وتواطئها  الكربى 
تك�شف  الأزمات  لكن  امل�شاهمني.  ح�شاب  على 
�رشكة  حالة  يف  كما  ال�شلبية  املمار�شات  تلك 
اإ�شدار  اإىل  اأدت  والتي  الأمريكية،  اإنرون 
 Sarbanes-Oxley با�شم  املعروف  القانون 
عام  يف  الأمريكية  احلكومة  اأ�شدرته  الذي 
ـ  القت�شادية  الأزمات  تك�شف  وكذلك   ،2002
اأحوال �رشكات  ـ عن الف�شاد و�شوء  هي الأخرى 
كثرية، كما حدث نتيجة الأزمة القت�شادية التي 
�رشبت دول جنوب �رشق اأ�شيا يف العام 1997، 
والتي ك�شفت عن خطورة الأو�شاع يف كثري من 
ناجحة  تبدو  كانت  التي  واملوؤ�ش�شات  ال�رشكات 
انهارت  اأن  لبثت  ما  ثم  الأزمة،  قبل  ورا�شخة 
يف اأيام قليلة. وكذلك ما نتج عن الأزمة املالية 
 2008 اآثارها يف �شبتمرب  التي انفجرت  العاملية 
متمثلة يف انهيار بنوك و�رشكات كربى نتيجة ما 

يعتمل بداخلها من اأ�شكال الف�شاد.  
دور  ا�شتعادة  احلالت  تلك  كل  �شاحب  وقد 

اأن�شطة  اأ�شواق املال، ومراقبة  الدولة يف تنظيم 
املحا�شبة  مكاتب  ت�شجيل  و�رشورة  ال�رشكات، 
على  املال  �شوق  هيئات  واإ�رشار  واملراجعة، 
التزام ال�رشكات امل�شجلة فيها مبعايري احلوكمة.
 Corporate( ال�رشكات  حوكمة  تعبري  وي�شري 
القوانني  من  جمموعة  اإىل   )Governance
اإدارة  اأ�شاليب  حتدد  التي  واملعايري  والقواعد 
اأفراد  بني  امل�شئوليات  توزيع  واأ�ش�س  ال�رشكات 
الإدارة وحتديد دور وم�شئوليات جمل�س الإدارة، 
واأ�ش�س تنظيم العلقة بني اإدارة ال�رشكة من ناحية 
واأ�شحاب  واملقر�شني(  )امل�شاهمني  واملمولني 
يطمئن  بحيث  اأخرى.  ناحية  من  امل�شالح 
لأموالهم  الإدارة  ا�شتثمار  ح�شن  اإىل  املمولون 
ال�رشكة  اأ�شهم  وكفاءتها يف تعظيم ربحية وقيمة 
حوكمة  مفهوم  يوؤكد  كذلك  الطويل،  الأجل  يف 

ال�رشكات معنى الرقابة الفعالة على الإدارة.
ويف التطبيق العملي، فاإن مفهوم احلوكمة يرتبط 
ـ  امل�شاهمني  بحقوق  مبا�رش  ب�شكل  الأذهان  يف 
�شواء كانوا اأفراًدا اأو �رشكات اأو حكومة ـ اإل اأنه 
يف  امل�شلحة  اأ�شحاب  باقي  مب�شالح  يهتم  ا  اأي�شً
ال�رشكة، حيث تهدف احلوكمة اإىل حت�شني الأداء 
العام لل�رشكات وتوجيهها اإىل الوفاء مب�شئولياتها 
جتاه امل�شاهمني واملقر�شني واأ�شحاب امل�شالح 

من العملء واملتعاملني والعاملني واملجتمع.

مع اجتاه 
كثري من الدول 
النامية والأقل 
منًوا للتحول 

اإىل اقت�ساد 
ال�سوق، بدت 

احلاجة اإيل 
وجود نظم 

ومعايري 
ل�سمان �سالمة 

الإدارة يف 
ال�رصكات، 

�سواء الوطنية 
اأو الأجنبية 

منها، حماية 
لالقت�ساد 
الوطني.

روؤية نظرية

املديرون 
املحرتفون 
لي�سوا مالئكة 
ـ وحتى 
بافرتا�ض 
توفر الكفاءة 
واخلربة فيهم 
ـ فهناك ثمة 
م�سكالت تن�ساأ 
عن انفرادهم 
بال�سلطة 
واتخاذ 
قرارات ينبغي 
الإف�ساح عنها.

مبادئ احلوكمة
احلقوق  حماية  يف  احلوكمة  مبادئ  ترتكز 
الأ�شا�شية للم�شاهمني واأهمها احلق يف تاأمني طرق 
ت�شجيل ونقل امللكية، واحل�شول على املعلومات 
والت�شويت  وامل�شاركة  بال�رشكة،  ال�شلة  ذات 
اأع�شاء  واإعفاء  وانتخاب  العامة،  اجلمعيات  يف 
من  ن�شيب  على  واحل�شول  الإدارة،  جمل�س 
التي  القرارات  ال�رشكات، وامل�شاركة يف  اأرباح 
يف  التعديلت  مثل  اجلوهرية  بالتغيريات  تتعلق 
عقد  بنود  بع�س  يف  اأو  لل�رشكة  الأ�شا�شي  النظام 

التاأ�شي�س.
امل�شاواة  حتقيق  احلوكمة  مبادئ  تت�شمن  كذلك 
الأقلية  فيهم  مبن  ـ  كافة  امل�شاهمني  معاملة  يف 
لكل  الفر�س  واإتاحة  ـ  الأجانب  وامل�شاهمني 
يف  فعلي  تعوي�س  على  احل�شول  يف  امل�شاهمني 
تعني �رشورة  انتهاك حقوقهم. واحلوكمة  حالة 
املتعلقة  الأمور  كل  يف  وال�شفافية  الإف�شاح 
ومعدلت  املايل،  الو�شع  فيها  مبا  ـ  بال�رشكة 
الأداء، وحقوق امللكية، واأ�شاليب اإدارة ال�رشكة ـ 
كما يجب اأن يف�شح اأع�شاء جمل�س الإدارة وروؤ�شاء 
ال�رشكات عن اأي م�شالح مادية لهم يف ال�شفقات 
اخلا�شة بال�رشكة، اأو يف اأي من الأمور الأخرى 

التي قد توؤثر عليها.
بحقوق  العرتاف  املهمة  احلوكمة  مبادئ  ومن 
وفًقا  اإقرارها  مت  التي  وامل�شالح  ال�شاأن  ذوي 
ال�رشكة  وبني  بينهم  التعاون  وت�شجيع  للقانون، 
و�شمان  عمل  فر�س  وخلق  اإجناحها،  اأجل  من 

ا�شتمرار املركز املايل لل�رشكة.
ال�رشكات  حوكمة  مبادئ  مقدمة  يف  وياأتي 
التاأكيد على م�شئولية جمل�س الإدارة جتاه ال�رشكة 
اأن  و�رشورة  �شلحياته،  وحتديد  وامل�شاهمني 
باحلقائق  التامة  املعرفة  من  اأ�شا�س  على  يعمل 
واملعلومات اللزمة حل�شن الإدارة، كما يجب اأن 
ل�شالح  املجل�س كل جهدهم  واأع�شاء  رئي�س  يبذل 
ا�شتقللهم  على  التاأكيد  مع  وامل�شاهمني،  ال�رشكة 
عن الإدارة التنفيذيةـ  التي تتحمل م�شئوليات حمددة 
ووا�شحة ـ دون تداخل مع م�شئوليات و�شلحيات 

املجل�س.
ويتطلب التطبيق اجلاد لتلك املبادئ �رشورة اإجراء 
مراجعة �شنوية لعمليات ال�رشكة عن طريق مراجع 
م�شتقل لي�س له اأية علقة باإدارة ال�رشكات، بهدف 
للأ�شلوب  واملو�شوعي  اخلارجي  التدقيق  اإتاحة 

امل�شتخدم يف اإعداد القوائم املالية. 
اأن  احلوكمة  ملبادئ  اجلاد  التطبيق  �شاأن  من  اإن 
وال�شفافية،  العدالة  ال�رشكات  اإدارة  يف  تتحقق 
اأن  م�شلحة  ذي  لكل  ي�شمح  مبا  امل�شاءلة  وحق 
حماية  تتحقق  كما  وي�شائلها،  الإدارة  يراجع 
من  كانوا  �شواء  ـ  عامة  ب�شفة  امل�شاهمني  حقوق 
ومنع  الف�شاد،  ومقاومة  ـ  الأغلبية  اأو  الأقلية 

املجتمع  م�شالح  مراعاة  مع  بال�شلطة،  املتاجرة 
واملال.

لقواعد  الكثري  افتقار  فاإن  الآخر  اجلانب  وعلى 
احلوكمة من �شاأنه اإتاحة الفر�س للف�شاد من قبل 
جمل�س الإدارة اأو املديرين اأو املوظفني وهو ما 
اأموالها  ونهب  ال�رشكة  م�شالح  تدمري  اإىل  يوؤدي 
وذلك على ح�شاب امل�شاهمني والدائنني واأ�شحاب 

امل�شلحة الآخرين.
القواعد  تطبيق  يكون  الدول  من  كثري  ويف 
باعتبارها  اإجبارًيا  ال�رشكات  حلوكمة  الوطنية 
وتنظيم  اإن�شاء  قوانني  ملنظومة  مكمًل  جزًءا 
اأن  اأخرى  دول  تعترب  بينما  ال�رشكات.  ورقابة 
وترتك  ملزمة،  وغري  اإر�شادية  احلوكمة  قواعد 
ذاتها. ويف  لل�رشكات  التطبيق  القرار يف  حرية 
بع�س الدول يتم املزج بني النظامني حيث يكون 
العامة  وتوجهاتها  احلوكمة  مبفهوم  اللتزام 
من  م�شاحة  ترتك  الوقت  ذات  ويف  اإجبارًيا 
احلرية واملرونة لل�رشكات يف الأخذ باملعايري 
دون  احلوكمة  لوائح  حتتويها  التي  والقواعد 

فر�س عقوبات على تاركيها.
�شمان  ال�رشكات  حوكمة  مبادئ  تطبيق  يف  اإن 
وهو  الوطني،  للقت�شاد  وحماية  للم�شاهمني 
يف خل�شة الأمر عودة اإىل املنطق الأ�شا�شي يف 

الإدارة الر�شيدة.

حوكمة الشركات


