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بحوكمة  املتعلقة  الدولية  املعايري  من   50% تطبق  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  �رشكات 
ال�رشكات، ومن املتوقع اأن ترتفع هذه الن�سبة اإىل %85 خالل ال�سنوات الثالث املقبلة، يف حال 

بداأت دول اخلليج اإقرار قوانني حوكمة �رشكاتها.

االقت�ساد 
اخلليجي يف 
اأغلبه االأعم 
ـ واإذا ما 
ا�ستثنيا قطاع 
النفط وكل 
ما يتعلق به 
من �سناعات 
ـ اقت�ساد 
عائلي، 
حيث ت�سيطر 
ال�رشكات 
العائلية على 
اأكرث من 85% 
من االأن�سطة 
االقت�سادية يف 
دول املجل�س.

املعايري  من  جمموعة  هي  ال�رشكات  حوكمة  اإن 
بالعالقة  اأ�سا�سية  ب�سفة  تتعلق  واملهنية  الأخالقية 
القواعد  جمموعة  اأي  واأ�سحابها،  ال�رشكة  بني 
الإدارة نحو تعظيم  التي تراقب وتوجه  واحلوافز 
الطويل  الأجل  يف  ال�رشكات  قيمة  ورفع  الربحية 

بالن�سبة للم�ساهمني. 
املالية  الأزمة  انفجار  ومع   ،1997 عام  ومنذ 
اإىل  جديدة  نظرة  ينظر  العامل  اأخذ  الآ�سيوية، 
حوكمة ال�رشكات، فهذه الأزمة ميكن و�سفها باأنها 
التي  والت�رشيعات  املوؤ�س�سات  يف  ثقة  اأزمة  كانت 
من�ساآت  بني  فيما  والعالقات  الأعمال  ن�ساط  تنظم 
العديدة  امل�ساكل  كانت  وقد  واحلكومة.  الأعمال 
تت�سمن  الأزمة  اأثناء  يف  املقدمة  اإىل  برزت  التي 
عمليات ومعامالت املوظفني الداخليني والأقارب 
واحلكومة،  الأعمال  من�ساآت  بني  والأ�سدقاء 
الديون  من  هائلة  مبالغ  على  ال�رشكات  وح�سول 
حر�ست  الذي  نف�سه  الوقت  يف  الأجل،  ق�سرية 
الأمور،  بهذه  امل�ساهمني  معرفة  عدم  على  فيه 
واإخفاء هذه الديون من خالل طرق ونظم حما�سبية 
خالل  الأحداث  اأن  كما  ذلك.  اإىل  وما  "مبتكرة"، 
اإنرون  �رشكة  بف�سيحة  ابتداَء  املا�سية  ال�سنوات 
عن  اكت�سافات  �سل�سلة  من  ذلك  تال  وما   Enron
تالعب ال�رشكات يف قوائمها املالية ـ كان اآخرها 

يف  وا�سًحا  حت�سًنا  هناك  اإن  القول  ميكن  لذلك، 
التعاون  ال�رشكات يف دول جمل�س  معايري حوكمة 
اخلليجي، اإل اإن  احلاجة ل تزال قائمة اإىل املزيد 
من التح�سينات. فاإذا ما اأرادت ال�سلطات املعنية يف 
م�ستويات  اإىل  بهذه املعايري  دول اخلليج الرتقاء 
املبا�رشة،  الأجنبية  ال�ستثمارات  وجذب  عاملية، 
احلزم  عليها  يتعني  فاإنه  الأ�سواق،  كفاءة  وتعزيز 
يف تطبيق القوانني يف هذا املجال بكل جدية. ونحن 
ذلك  لتحقيق  متوفرة  ال�سيا�سية  الإرادة  باأن  نعتقد 

ونتوقع املزيد من التطور يف ال�سنوات املقبلة. 
ويجب اأن نتذكر هنا اأن القت�ساد اخلليجي يف اأغلبه 
الأعم ـ واإذا ما ا�ستثنينا قطاع النفط وكل ما يتعلق 
ـ هو اقت�ساد عائلي، حيث ت�سيطر  به من �سناعات 
ال�رشكات العائلية على اأكرث من %85 من الأن�سطة 

القت�سادية يف دول املجل�س. 
عمر  اأن  ال�ستق�ساءات  تظهر  اأخرى،  جهة  من 
قورن  ما  اإذا  ن�سبًيا،  ق�سري  العائلية   ال�رشكات 
والإمناء  التعاون  منظمة  دول  يف  مثيالتها  بعمر 
 30 بني  يرتاوح  والذي  "الأو�سيد"،  القت�سادي 
احلوكمة  مبادئ  اإدخال  فاإن  لذلك،  عاًما،  و35 
العائلية  الرثوة  انتقال  على  �سي�ساعد  ومعايريها 
العائلة  اأع�ساء  على  وتوزيعها  املقبلة،  لالأجيال 

ب�سكل ي�سهم يف بقاء ال�رشكة ل فنائها. 

تلك املتعلقة بالقطب البارز يف وول �سرتيت برنادر 
مادوف ـ اأظهرت بو�سوح اأهمية حوكمة ال�رشكات 
اعتبارها  املعتاد  من  كان  التي  الدول  يف  حتى 

اأ�سواًقا مالية "قريبة من الكمال".
بالن�سبة  اأكرب  اأهمية  ال�رشكات  اكت�سبت حوكمة  وقد 
النظام  ل�سعف  نظًرا  النا�سئة  للدميقراطيات 
العقود  تنفيذ  اإجراء  معه  ميكن  ل  الذي  القانوين، 
�سعف  اأن  كما  فعالة.  بطريقة  املنازعات  وحل 
الإ�رشاف  منع  اإىل  توؤدى  املعلومات  نوعية 
الف�ساد  مظاهر  انت�سار  على  وتعمل  والرقابة 
ال�سليمة  املبادئ  اتباع  ويوؤدي  الثقة.  وانعدام 
الالزمة  الحتياطات  خلق  اإىل  ال�رشكات  حلوكمة 
�سد الف�ساد و�سوء الإدارة، مع ت�سجيع ال�سفافية يف 

احلياة القت�سادية.
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يخ�س  وفيما 
فتطبيق معايري احلوكمة يتقدم ب�رشعة، حيث اأظهر 
ملركز  التابع  احلوكمة  معهد  اأجراه  ا�ستق�ساء 
التمويل  معهد  مع  بالتعاون  العاملي،  املايل  دبي 
الدويل، اأن �رشكات دول جمل�س التعاون اخلليجي 
املتعلقة بحوكمة  الدولية  %50 من املعايري  تطبق 
ال�رشكات، متوقًعا هذا امل�سح اأن ترتفع هذه الن�سبة 
اإىل %85 خالل ال�سنوات الثالث املقبلة، يف حال 
بداأت دول اخلليج اإقرار قوانني حوكمة �رشكاتها.

اإن احلوكمة ت�سمح لل�رشكة العائلية باإدخال م�ساهمني 
من غري اأع�ساء العائلة، عن طريق قواعد ال�سفافية 
التي تعطي بيانات كافية للم�ساهمني اجلدد، الذين 
من  ال�رشكة  متكن  جديدة  مالية  موارد  �سي�سخون 
اإىل  اإ�سافة  املالية،  املخاطر  وتخفيف  التو�سع 
اخلربة  ميتلكون  م�ستقلني  اأع�ساء  اإدخال  اأهمية 
الكافية اإىل ع�سوية جمل�س الإدارة بهدف �سخ دماء 

جديدة لل�رشكة. 
القت�ساديات  وحترير  الأ�سواق  انفتاح  اأن  كما 
منظمة  لتفاقيات  الن�سمام  على  عالوة  اخلليجية 
يف  بقوة  �ساهمت  عوامل  جميعها  العاملية  التجارة 
التعاون  جمل�س  دول  يف  احلوكمة  خطى  ت�رشيع 
اأكرث  اأن  نالحظ  اأن  غرابة  ل  لذلك،  اخلليجي. 
املوؤ�س�سات تطبيًقا ملعايري العوملة هي املوؤ�س�سات 
املبا�رش  نظًرا لرتباطها  ـ  البنوك  ـ خا�سة  املالية 
بالأ�سواق العاملية، ومواكبتها املعايري العاملية يف 
املمار�سات امل�رشفية اخلا�سة مبتطلبات "بازل1" 
يف  املركزية  امل�سارف  قامت  حيث  و"بازل2"، 
دول جمل�س التعاون ال�ست بتعديل اأنظمتها لتت�سمن 
ال�سفافية  حتقيق  مثل  ال�رشكات،  حوكمة  متطلبات 
تدقيق  واإجراء  املالية،  البيانات  يف  والإف�ساح 
اأع�ساء  وتعيني  الإدارة،  جمل�س  م�ستوى  على 
التعيينات،  جلان  وت�سكيل  م�ستقلني،  اإدارة  جمل�س 

تطبيق %50 من املعايري الدولية حلوكمة ال�شركات... فهل هذا يكفي!

ملفات الحوكمة

جمل�س التعاون اخلليجى

د.ح�سن العايل

باحث 
اقت�سادي 
وم�رشيف 
بحريني
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جمل�س التعاون اخلليجى

توؤدي القوانني 
واالأنظمة 

املت�سددة وغري 
املرنة اإىل احلّد 

من قدرة االقت�ساد 
على اال�ستجابة 

للفر�س التي 
تقّدمها ال�سوق 

الدولية 
والتحّديات 

التي يفر�سها، 
الأنها حتول دون 

انتقال املوارد 
اإىل القطاعات 

االأكرث اإنتاجية 
وال�رشكات االأكرث 

فاعلية بعد 
تطبيق حترير 

التجارة، يف ظل 
اتفاقيات التجارة 

العاملية.

والتعوي�سات، وتعزيز اإدارة املخاطر. 
اأمام  اخلليجية  املال  اأ�سواق  فتح  اأ�سهم  كما 
ال�ستثمارات الأجنبية يف تعزيز معايري احلوكمة يف 
ال�رشكات املدرجة يف اأ�سواق دول جمل�س التعاون 
هذه  اأ�سحاب  من  التوقعات  �سقف  لرتفاع  نتيجة 

ال�ستثمارات. 
اخلليجية  لل�رشكات  املتزايد  الن�ساط  اأ�سهم  كذلك 
القطاع  معايري  حت�سني  يف  العاملية  الأ�سواق  يف 
العاملية.  املمار�سات  لأف�سل  وفًقا  اخلا�س 
ا�ستحواذ  عمليات  اخلليجية  ال�رشكات  اأجنزت  فقد 
املتحدة  اململكة  يف  دولر  مليار   25.9 بقيمة 
 .2007 واأوروبا واأمريكا ال�سمالية خالل العام 
اأن ي�ستمر م�ستقباًل بعد  التوجه  ومن املتوقع لهذا 

انح�سار الأزمة املالية العاملية.  
حتقيق  يف  بالغة  اأهمية  الر�سيدة  للحوكمة  اإن 
النمو، حيث اأ�سارت درا�سة حديثة ـ قام بها البنك 
الدويل ـ اإىل اأّنه لو كانت نوعية الإدارة يف منطقة 
ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، ت�ساهي النوعية 
املتو�سطة التي تّت�سم بها الإدارة يف القطاع العام 
يف جمموعة من بلدان جنوب �رشق اآ�سيا الناجحة، 
مئوية  نقطة  بحوايل  اأعلى  منّوها  معّدل  لكان 

واحدة �سنوًيا. 
واحلوكمة  ال�ستثمار  مناخ  من  كل  يرتبط  كما 

اإىل  املوارد  انتقال  دون  حتول   - املت�سددة 
القطاعات الأكرث اإنتاجية وال�رشكات الأكرث فاعلية 
بعد تطبيق حترير التجارة. واأظهرت درا�سة قام 
بها البنك الدويل حول ا�ستخدام املغرب وتون�س 
التنظيمي  الإ�سالح  اأّن  اإىل  القت�سادية  للنماذج 
ميكن اأن يوؤّدي اإىل ازدياد النمو الناجت عن حترير 

التجارة بن�سبة ترتاوح بني 30 و45%.
املناف�سة  على  ت�سجع  الر�سيدة  اأنظمة احلوكمة  اإن 
على  ال�رشكات  ت�ساعد  بدورها  التي  اجليدة، 
الرتكيز على الكفاءة واجلودة، وحتّد من التالعب 
بالأ�سعار، وتخف�س خطر ال�ستثمارات امل�سَللة، 
وال�سفافية  املحا�سبة  من  اأكرب  بقدر  وت�سمح 
اأف�سل  حوكمة  وتعّزز  ال�رشكات،  قرارات  يف 

لل�رشكات.
يف  حقيقًيا  تقدًما  املجل�س  دول  اأحرزت  لقد 
الدول  هذه  بدء  مع  ال�رشكات  حوكمة  جمال 
اآليات  وتعزيز  لل�رشكات  احلالية  القوانني  تعديل 
املحا�سبة وتلبية متطلبات احلوكمة يف ال�رشكات. 
واإدراًكا منها بحقيقة اأن احلوكمة الر�سيدة ت�سكل 
عاماًل اأ�سا�سًيا يف �سمان ا�ستدامة النمو والتطور 
بدءوا  القرار  �سناع  اأن  نرى  املنطقة،  دول  يف 
مي�سكون بزمام املبادرة ويلتزمون بتطبيق معايري 

اأكرث اأماًنا للحوكمة يف �رشكاتهم. 

اأ�رشع،  ب�سكل  العوملة  معايري  تطبيق  يتم  ولكي 
ورقابية  ت�رشيعية  بنية  و�سع  املطلوب  فاإن 
الإلزام  �سفة  تاأخذ  باحلوكمة  خا�سة  متكاملة 
مع  ـ  املال  اأ�سواق  يف  خا�سة  ـ  الختيار  ولي�س 
عن  تامة  ا�ستقاللية  عرب  امل�رشعني  فعالية  زيادة 
احلكومة، وطرح مدونات وكتيبات ت�رشح حوكمة 
ال�رشكات والت�رشيعات املتعلقة بهذا املجال. ومن 
ا بناء قدرات موؤ�س�ساتية ورقابة قوية  املهم اأي�سً
التطبيق  �سالمة  من  للتاأكد  املعتمدة  الآليات  على 
على اأر�س الواقع، وتقوية البنية التحتية حلوكمة 
نيابات  وتاأ�سي�س  القوانني  تطوير  عرب  ال�رشكات 

ق�سائية خمت�سة للبت يف الق�سايا املالية. 
تدريبية  برامج  ت�سويق  ذلك  مع  يتزامن  اأن  على 
تثقيفية  وبرامج  امل�ساهمة،  ال�رشكات  ملديري 
حوكمة  مبادئ  باأهمية  والتوعية  للم�ستثمر، 
ال�رشكات وتطبيقها. كذلك اإدخال اأف�سل معايري 
وال�رشكات  احلكومية  ال�رشكات  يف  احلوكمة 
منو  يف  رئي�سًيا  م�ساهًما  تعد  والتي  العائلية، 
خللق  ال�سعي  واأخرًيا،  اخلليجية.  القت�ساديات 
م�ستوى خليجي ملعايري حوكمة ال�رشكات، بهدف 
الت�رشيعات  يف  وتناغم  وحدة  على  احل�سول 
واأطر التطبيق على م�ستوى دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

ارتباًطا وثيًقا ويت�سابكان بحيث يعطيان الأولوية 
قواعد  وجود  مثل  العوامل  من  لعدد  الق�سوى 
واإجراءات وا�سحة ميكن توّقعها يف جمال تنظيم 
لهذه  والثابت  الفّعال  التطبيق  مع  القت�ساد، 
الأ�سا�سية  العامة  اخلدمات  وتوفري  القواعد، 
وتطبيق  التحتية،  البنى  مثل  فاعلة  ب�سورة 

القانون، والتعليم. 
مناخ  تقييم  اإىل  الهادفة  الدرا�سات  وتظهر 
و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  ال�ستثمار 
اإفريقيا كيف ميكن للحوكمة ال�سعيفة اأن تعّطل النمو 
القائم على القطاع اخلا�س على ثالثة م�ستويات: 
هي  اإما  اخلا�س:  القطاع  تنّظم  التي  القواعد   )1
مطّبقة، ولكنها غري وا�سحة ول ميكن توّقعها يف 
هي  اإما  والقوانني:  الأنظمة   )2 الأحيان.  اأكرث 
مطّبقة حالًيا، ولكن كثرًيا ما ُتفر�س عوائق اأمام 
3( واأخرًيا،  اإىل ال�سوق واخلروج منه.  الدخول 
للقطاع  املقدمة  العامة  اخلدمات  بع�س  ات�سام 

اخلا�س بال�سعف.
وتوؤدي القوانني والأنظمة املت�سددة وغري املرنة 
ال�ستجابة  على  القت�ساد  قدرة  من  احلّد  اإىل 
والتحّديات  الدولية  ال�سوق  تقّدمها  التي  للفر�س 
اتفاقيات  البلدان  دخول  ظّل  يف  يفر�سها،  التي 
التجارة العاملية، لأنها – اأي القوانني والأنظمة 

لكي يتم  
تطبيق معايري 
العوملة ب�سكل 
اأ�رشع، فاإن 
املطلوب و�سع 
بنية ت�رشيعية 
ورقابية 
متكاملة خا�سة 
باحلوكمة 
تاأخذ �سفة 
االإلزام ولي�س 
االختيار ـ 
خا�سة يف 
اأ�سواق املال 
ـ مع زيادة 
فعالية 
امل�رشعني 
عرب ا�ستقاللية 
تامة عن 
احلكومة.

اأجنزت ال�رشكات اخلليجية عمليات ا�ستحواذ بقيمة 25.9 مليار دوالر يف اململكة املتحدة واأوروبا 
واأمريكا ال�سمالية خالل العام 2007.. ومن املتوقع لهذا التوجه اأن ي�ستمر م�ستقباًل بعد انح�سار 

االأزمة املالية العاملية.

اأّن  االقت�سادية،  للنماذج  وتون�س  املغرب  ا�ستخدام  حول  الدويل  البنك  بها  قام  درا�سة  اأظهرت 
االإ�سالح التنظيمي ميكن اأن يوؤّدي اإىل ازدياد النمو الناجت عن حترير التجارة بن�سبة ترتاوح بني 

30 و45%.

مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

ملفات الحوكمة


