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غياب الوعي الثقافى وانت�شار الف�شاد.. عقبتان فى طريق حوكمة ال�شركات
ومنظمات  واأفراًدا  م�ؤ�س�سات  ـ  العامل  اأدرك 
اأهمية  مدى  بعيدة  لي�ست  �سن�ات  منذ  ـ  دولية 
والتنمية،  البناء  عملية  يف  ال�رشكات  ح�كمة 
وجتلى  النامية،  اأو  املتقدمة  الدول  يف  �س�اء 
مبادئ  حت�سني  تعميق  با�ستمرار  االهتمام  هذا 
امل�ؤمترات  خالل  من  احل�كمة  وق�اعد 
عقدت  والتي  والدولية،  االإقليمية  واملنتديات 

وتعقد با�ستمرار.
ومنظمات  وم�ؤ�س�سات  حك�مة  ـ  العراق  اأما 
فلم  ـ  اأكادميية  بحث  ومراكز  مدنًيا  وجمتمًعا 
ودرا�سة  لبحث  مت�ا�سعة  خط�ات  اإال  تخط 
من  القليل  اإال  هناك  فلي�س  امل��س�ع.  هذا 
امل��س�عات التي ميكن اأن تف�ق يف اأهميتها تلك 
االأهمية والدور الذي حتظي به ح�كمة ال�رشكات 
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات االقت�سادية واخلدمية، حيث 
ال�سلطة  اإىل ممار�سات  مفه�م احل�كمة  ين�رشف 
االقت�سادية واالإدارية وال�سيا�سية الإدارة �سئ�ن 

املجتمع مب�ست�ياته كافة.
دولة  لبناء  جديدة  مرحلة  يف  نحن  وطاملا 
التنظيمية،  الهياكل  واإعادة  امل�ؤ�س�سات، 
جديد  كمنهج  االقت�سادي  االإ�سالح  واعتماد 
لذا  واخلدمية،  االإنتاجية  امل�ؤ�س�سات  الإعمار 
واملبادئ  الق�اعد  اأ�سا�س  على  بذلك  فلنقم 

ال�سليمة للح�كمة.
بن�سختها  ال�طنية  التنمية  ا�سرتاتيجية  كانت  وقد 
ر�سمية  وثيقة  اأول   )2007-2005( االأوىل 
يف  احل�كمة  اأهمية  اإىل  وا�سح  ب�سكل  ت�ؤ�رش 
فيها:  جاء  حيث  االقت�سادي.  االإ�سالح  عملية 
االقت�سادي  االإ�سالح  �سيا�سات  اأهداف  لتحقيق 
مهمة  نقل  اإىل  العراق  يحتاج  واالجتماعي، 
اخلدمات،  ت�فري  اإطار  من  احلك�مية  االإدارة 

اإىل التنظيم واالإدارة.
اخلا�س  القطاع  لتعزيز  فر�سة  العراق  لدى 
وزيادة  ال�سالح(،  )احلكم  م�ؤ�س�ساته  وتق�ية 
العام،  القطاع  م�ؤ�س�سات  وكفاءة  فاعلية 
قيامها  ت�ستلزم  الب�رشية  التنمية  اأهداف  فتحقيق 
عادل  اأ�سا�س  على  م�ؤ�س�ساتها  حما�سبة  بت�سجيع 
واحلريات  االإن�سان  حق�ق  بحماية  يتعلق  فيما 
االأ�سا�سية وتاأ�سي�س، وتنفيذ اإطار مالئم لق�اعد 

تنظيم الن�ساط االقت�سادي، و�سيادة القان�ن .
التنمية  ا�سرتاتيجية  من  الثانية  الن�سخة  اأما 
عن�ان:  وحتت   ،)2010-2007( ال�طنية 
كانت  فقد  الف�ساد"  ومكافحة  الر�سيدة  "االإدارة 
تعزيز  اإجراءات  حتديد  يف  و�س�ًحا  اأكرث 
قان�ين  اإطار  اإن�ساء  حددت  حيث  احل�كمة، 
على  الف�ساد  ملكافحة  امل�ؤ�س�سات  قدرة  وبناء 

مادام العراق يف خبري اقت�صادي
مرحلة جديدة 
لبناء دولة 
امل�ؤ�ص�صات، 
واإعادة الهياكل 
التنظيمية، 
واعتماد 
الإ�صالح 
القت�صادي 
كمنهج 
جديد لإعمار 
امل�ؤ�ص�صات 
الإنتاجية 
واخلدمية، فاإنه 
يت�جب القيام 
بذلك على 
اأ�صا�س الق�اعد 
واملبادئ 
ال�صليمة 
للح�كمة.

خالل  من  كافة،  احلك�مة  م�ؤ�س�سات  م�ست�ى 
تعزيز �سيادة القان�ن، وو�سع اخلطط ملكافحة 
الف�ساد، والتطبيق الكامل لقان�ن الدخل العام، 
والك�سف عن االأر�سدة، وحت�سني قدرات الرقابة 
الداخلية، ودي�ان الرقابة املالية، وا�ستحداث 
م�ؤ�س�سات  جانب  اإىل  ـ  وت�رشيعات  �سيا�سات 
اإىل  ال��س�ل  حت�سني  بغية  ـ  بامل�سئ�لية  تتمتع 
االإجراءات  هذه  عنها.  واالإف�ساح  املعل�مات 
مع  الدويل  "العهد  يف  ا  اأي�سً وردت  وغريها 
لتحقيق  العراق  التزامات  من  كجزء  العراق" 

الروؤية ال�طنية.
اأن  اأدعي  فال  النافذة  الت�رشيعات  نطاق  اأما 
العراق خال من مبادئ وق�اعد احل�كمة، فهي 
والتعليمات  الق�انني  ن�س��س  �سمن  م�ج�دة 
االقت�سادية،  امل�ؤ�س�سات  لن�ساط  املنظمة 
كقان�ن ال�رشكات رقم 22 ل�سنة 1997، وقان�ن 
وقان�ن   ،2004 ل�سنة   97 رقم  امل�سارف 

االأوراق املالية.
ويف درا�سة م��سعة عن امل��س�ع ت�سمنت مقارنة 
ملبادئ وق�اعد احل�كمة املعدة من قبل منظمة 
ن�س��س  مع  والتنمية،  االقت�سادي  التعاون 
الق�انني امل�سار اإليها اآنًفا، تبني اأن كثرًيا من هذه 
اأو م�سم�ًنا مع املبادئ  ا  تن�سجم ن�سً الن�س��س 

ال�قت  يف  ـ  تخل�  اأنها  اإال  الدولية،  والق�اعد 
تت�سمن  اأو  اأخرى،  وق�اعد  مبادئ  من  ـ  نف�سه 
ومبعنى  اأخرى.  اأحيان  يف  تتعار�س  ا  ن�س��سً
اآخر فاإن هذه الت�رشيعات غري �ساملة جلميع تلك 
دول  من  كثري  بادرت  والق�اعد. وقد  املبادئ 
العامل، مبا فيها دول عربية مثل م�رش واملغرب 
واالإمارات  وال�سع�دية  ولبنان  واجلزائر 
ت�رشيعات  باإ�سدار  والبحرين  املتحدة  العربية 
ـ  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ت�جهاتها  ح�سب  كل  ـ 
على �سكل ق�انني اأو ل�ائح اأو اأدلة لتك�ن ق�اعد 
ا�سرت�سادية يف اإطار ن�س��س الق�انني املنظمة 
حت�سني  يف  ي�سهم  مبا  االقت�سادية،  للم�ؤ�س�سات 
اأدائها االإنتاجي واالقت�سادي، وزيادة قدرتها 
وجد  وقد  اال�ستثمارات،  وجذب  التناف�سية، 
تعد  مل  العامل  م�ست�ى  على  الت�رشيعات  هذه  اأن 
القطاعات  يف  احل�كمة  متطلبات  لتغطية  كافية 
وامل�سارف  ال�رشكات  اأن�اع  وجلميع  كافة، 
اأي  خل�س��سية  نظًرا  املالية  االأوراق  واأ�س�اق 
منها عن االأخرى، لذا بادرت هذه امل�ؤ�س�سات ـ 
ـ ب��سع نظم ح�كمة  ب�سكل خا�س  الكربى منها 
مبا  ـ  ال�رشكة  يف  العاملني  كل  تلزم  بها  خا�سة 
وممار�سة  بتطبيق  ـ  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  فيهم 
احل�كمة،  عليها  ترتكز  التي  والقيم  املبادئ 

العراق
ملفات الحوكمة

عفيف عالء الدين الري�س



35االإ�صالح االقت�صادي34 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

وحتمل  وامل�ساءلة  واالإف�ساح  ال�سفافية  مثل 
امل�سالح  تعار�س  عدم  و�سمان  امل�سئ�لية 
النافذة.  والتعليمات  بالق�انني  وااللتزام 
عن  االإف�ساح  على  حتر�س  ال�رشكات  وباتت 
ملا  احل�كمة  وق�اعد  مببادئ  التزامها  مدى 
من  تقييمها  م�ست�ى  رفع  يف  كبري  اأثر  من  لذلك 
خالل امل�س�ح امليدانية  التي جتريها م�ؤ�س�سات 
ال�رشكات،  اأداء  لتقييم م�ست�ى  دولية متخ�س�سة 
يف  االإدارة  جمل�س  ا�ستقالل  درجة  اأ�سا�س  على 
ودرجة  امل�ساهمني  وحق�ق  قراراته  اتخاذ 
الف�ساد  ومكافحة  املعل�مات  عن  االإف�ساح 

مع  التعامل  يف  االأخالقية  باملعايري  وااللتزام 
على  ال�رشكات  وبح�س�ل  امل�سالح،  اأ�سحاب 
وتثبت  تقنع  اأن  ميكن  املرتفعة  التقييم  درجات 
للم�ستثمرين ح�سن اأدائها وقدرتها على املناف�سة 
على  الطلب  حجم  زيادة  اإىل  ي�ؤدي  مبا  والنم� 
وبالتايل  الب�ر�سات  يف  ال�رشكات  تلك  اأ�سهم 

تعزيز وتعظيم قيمة اأ�سهمها.
م�ؤ�س�ساتنا  حاجة  مدى  يت�سح  تقدم  مما 
اإىل  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  االقت�سادية 
حت�سني وتعزيز ممار�سة احل�كمة فيها لك�ن اأن 
الت�رشيعات احلاكمة واملنظمة لن�ساطها ال ت�ؤدي 

ل ميكن الدعاء 
اأن العراق خال 

من مبادئ وق�اعد 
احل�كمة ـ فهي 
م�ج�دة �صمن 

ن�ص��س الق�انني 
والتعليمات 

املنظمة لن�صاط 
امل�ؤ�ص�صات 

القت�صادية ـ اإل 
اأنها تخل� من 

بع�س املبادئ 
والق�اعد، اأو 

ا  تت�صمن ن�ص��صً
تتعار�س 

فيما بينها.. 
ومبعنى اآخر فاإن 
الت�رشيعات غري 

�صاملة جلميع 
مبادئ وق�اعد 

احل�كمة.

التحدي الكبري 
اأمام اإر�صاء 
مبادئ احل�كمة 
داخل اإدارات 
امل�ؤ�ص�صات يف 
القطاعني العام 
واخلا�س، 
يتمثل يف غياب 
ال�عي الثقايف 
بهذا املفه�م 
على امل�صت�ى 
امل�ؤ�ص�صي 
وال�صخ�صي، 
ف�صاًل عن انت�صار 
ظاهرة  الف�صاد 
التي جعلت من 
امل�صتفيدين 
معار�صني اأ�صداء 
لهذا الت�جه.

وق�اعد  مبادئ  تطبيق  يف  كامل  ب�سكل  دورها 
االأمر  ال�رشكات،  اإدارات  داخل  احل�كمة 
وامل�ؤ�س�سات  ال�زارات  جميع  من  يتطلب  الذي 
البحث  ومراكز  واالحتادات  واملنظمات 
الفاعلة  االأكادميي والقطاع اخلا�س امل�ساركة 
العاملني  لدى  املفه�م  هذا  وتر�سيخ  بل�رة  يف 
بالقطاعني  االقت�سادية  امل�ست�يات  وبجميع 
ال�عي  غياب  يعترب  حيث  واخلا�س،  العام 
امل�ؤ�س�سي  امل�ست�ى  على  املفه�م  بهذا  الثقايف 
مبادئ  اإر�ساء  اأمام  الكبري  التحدي  وال�سخ�سي 
احل�كمة داخل اإدارات امل�ؤ�س�سات يف القطاعني 
ظاهرة   انت�سار  عن  ف�ساًل  واخلا�س،  العام 
معار�سني  امل�ستفيدين  من  جعلت  التي  الف�ساد 

اأ�سداء لهذا الت�جه.
ال  احل�كمة  تطبيق  اأن  اإىل  االإ�سارة  من  والبد 
ب�ا�سطة  واإمنا  واحدة،  خط�ة  اأو  دفعة  يتم 
متعارف  مبمار�سات  تبداأ  مت�الية،  خط�ات 
التطبيق  ل�سمان  اإ�سافية  خط�ات  تتبعها  عليها، 
االلتزام  اإىل  و�س�اًل  املمار�سات  يف  والتح�سني 

باأف�سل املمار�سات .
خط�ات  باتخاذ  العامل  دول  اأغلب  قامت  وكما 
احل�كمة  م�ست�يات  حت�سني  �سبيل  يف  م�ستمرة 
االإدارة  جمل�س  اأهداف  ت��سيح  على  بالرتكيز 
املفيد  من  وجد  الفعلي،  للتنفيذ  قابلة  جلعلها 
على  يق�م  و�سل�كي  اأخالقي  د�ست�ر  و�سع 
�سل�كية  وق�اعد  املهنية،  املعايري  اأ�سا�س 
ومعايري  بق�اعد  االلتزام  فيها  مبا  �سم�اًل  اأكرث 
منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، ف�ساًل عن 
اأحد  يك�ن  اأن  ينبغي  الذي  بالقان�ن  االلتزام 

املتطلبات الرئي�سية لعمل ال�رشكات .
�سبقتنا  التي  امل�ستمرة  باخلط�ات  نلحق  ولكي 
ال�رشكات  ح�كمة  وق�اعد  مبادئ  تطبيق  يف 
ت�سكيل  �رشورة  النامية..نرى  الدول  قبل  من 
على  تعمل  ال�رشكات،  حل�كمة  مركزية  هيئة 
و�سع خطة عمل وطنية، ميكن اأن تت�سمن النقاط 

التالية :
ال�رشكات  حل�كمة  عراقي  دليل  اإعداد   .1
بكافة  واملختلطة(  )امل�ساهمة  اخلا�سة 
ال�رشكات  حل�كمة  اآخر  ودليل  اأن�اعها، 
مبادئ  غر�س  اإىل  يهدفان  للدولة،  اململ�كة 
االأعمال  م�ؤ�س�سات  اإدارة  وق�اعد احل�كمة يف 
وحمايتها  امل�ساهمني  حق�ق  على  للمحافظة 
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عمل  نظام  خلق  خالل  من  فيها،  امل�ستثمرين 
مبني على اأ�سا�س ال�سفافية واالإف�ساح والعدالة 
وامل�ساءلة وامل�سئ�لية، على اأن تاأخذ املبادئ 
االعتبار  بعني  الدليلني  هذين  يف  االأ�سا�سية 
العراق،  يف  واالقت�سادي  القان�ين  ال�اقع 

م�ستلهمة روح واجتاهات املبادئ الدولية.
والقرارات  الق�انني  جميع  مراجعة   .2
على  والعمل  حالًيا،  النافذة  والتعميمات 
�سمن  املبادئ  هذه  مفاهيم  وتعميق  تق�ية 
التعديالت  م�ساريع  واقرتاح  الت�رشيعات،  تلك 
املبادئ  مع  تتعار�س  التي  الن�س��س  يف 

الدولية.
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مت�الية.
6. زيادة ال�عي الثقايف وبل�رة ثقافة مبفه�م 
االت�سال  و�سائل  خالل  من  ال�رشكات  ح�كمة 
املجتمع،  �رشائح  اأغلب  اإىل  لل��س�ل  كافة 
ون�رش اأف�سل املمار�سات الدولية ـ وال�طنية اإن 
وجدتـ  والتي حققت نتائج اإيجابية على م�ست�ى 

ال�رشكة وعلى م�ست�ى االقت�ساد الكلي.
متطلبات  لتنفيذ  الالزمة  البيئة  خلق   .7
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