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على هام�ش موؤمتر ميثاق حوكمة ال�شركات...
ح�سن �إ�سماعيل

لتح�سني  �أ�سا�سية  �أد�ة  �ل�رشكات  حوكمة  تعد 
�لتنمية  تطوير  �إىل  توؤدي  �لأد�ء. وممار�ستها 
�مل�ستد�مة، وت�سمن نز�هة �ملعامالت �ملالية، 
وهي بذلك تعزز من معايري �حلكم �لر�سيد ومن 
�أبرزها �مل�ساركة و�سيادة �لقانون و�مل�ساءلة 
حوكمة  قو�عد  تطبيق  �أن  كما  و�ل�سفافية. 
�خلا�سة  �حلقوق  بني  حدوًد�  ت�سع  �ل�رشكات 
من  �حلد  �إىل  يوؤدي  مما  �لعامة،  و�مل�سالح 
وملا  �ل�سلطة.  ��ستخد�م  يف  و�لتع�سف  �لف�ساد 
�لرثوة  �ل�رشكات حتقيق  �أهد�ف  �أهم  من  كان 
لذلك  يتوجب  فاإنه  �ملجتمع،  ل�سالح  و�لرفاه 
بامل�سئولية،  �لد�خلية  قياد�تها  تتحلى  �أن 
لرقابة  تناف�سية طبًقا  �أ�سو�ق  �إطار  وتعمل يف 
عامة �سليمة. وتهدف �حلوكمة �إىل زيادة قيمة 
��ستثمار�ت �ل�رشكات �إىل �أق�سى درجة ممكنة 
حت�سني  طريق  عن  وذلك  �لطويل،  �ملدى  على 
فيها،  �لقر�ر�ت  �تخاذ  وتر�سيد  �أد�ئها، 
تخدم  و�إجر�ء�ت  حو�فز  �إعد�د  ذلك  وي�سمل 
م�سالح حملة �لأ�سهم، وحترتم يف �لوقت نف�سه 

م�سالح غريهم بال�رشكة.
�ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  ـ  �لبحرين  مملكة  وجتد 
يف  �ملناف�سة  �إىل  �ل�ساعية  �لنامية  �لدول 
�لأ�سو�ق �لعاملية، وترجمة منوها �إىل �قت�ساد 

و�سع  عليها  �أن  ـ  و��ستمر�رية  ن�سًجا  �أكرث 
وياأتي  �ل�رشكات،  حوكمة  ومبادئ  قو�عد 
يف  �ل�رشكات  حوكمة  ميثاق  موؤمتر  �نعقاد 
�لبحرين ملناق�سته قو�عده �لأ�سا�سية وتطبيقها 
على �حلالة �لبحرينية خطوة مهمة و�رشورية 
خطو�ت  لتعزيزها  ويتطلب  �لجتاه،  هذ�  يف 

�أخرى �أهمها:

�أواًل: قو�عد ميثاق �حلوكمة 
يف  �ل�رشكات  حوكمة  ميثاق  ي�ستمل  �أن  يتعني 
منظمة  و�سعتها  �لتي  �لقو�عد  على  �لبحرين 
ت�ستويف  كي  و�لتنمية  �لقت�سادي  �لتعاون 
هذه  و�أهم  �حلوكمة،  �رشوط  �ل�رشكات 

�ل�رشوط: 
�ملحافظة على حقوق �مل�ساهمني: وت�سمل 
�لإد�رة،  �لأ�سهم، و�ختيار جمل�س  ملكية  نقل 
�لأرباح، ومر�جعة  و�حل�سول على عائد من 
�لقو�ئم �ملالية، وحق �مل�ساهمني يف �مل�ساركة 
�لعمومية.  �جلمعية  �جتماعات  يف  �لفعالة 
�ل�رشكات  حوكمة  ميثاق  ي�سمن  �أن  يتعني  �إذ 
ي�سهل  و�أن  للم�ساهمني،  �حلماية  �لبحرين  يف 
وغريها  �لأ�سا�سية،  حقوقهم  ممار�سة  لهم 
منظمة  مبادئ  عليها  ن�ست  �لتي  �لأحكام  من 

نحو ميثاق بحريني للحوكمة الر�شيدة
�ملحامي

ينبغي �أن 
تكون قو�عد 
حوكمة 
�ل�رشكات 
يف �لبحرين 
ذ�ت طبيعة 
�إر�سادية.. 
ويتطلب ذلك 
�رشح �أحكامها 
�رشًحا و�فًيا 
دون �لتقيد 
باأ�سلوب 
�ل�سياغة 
�لت�رشيعية 
�لتي تت�سم 
باالخت�سار 
وتناول 
�الأحكام �لعامة 
و�ملجردة.

�لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية بهذ� �ل�ساأن.
�مل�سلحة:  �أ�سحاب  دور  على  �لتاأكيد 
وحملة  و�لد�ئنون  و�لعاملون  �لبنوك  وهم 
ينبغي  �إذ  و�لعمالء.  و�ملوردون  �مل�ستند�ت 
�أن يعرتف ـ �أو ينظم ـ ميثاق حوكمة �ل�رشكات 
يف  �ل�رشكات  على  وتطبيقه  �إقر�ره  �ملزمع  ـ 
و�أن  �مل�سالح،  �أ�سحاب  حقوق  ـ  �لبحرين 
يعمل على ت�سجيع �لتعاون �لن�سط بني �ل�رشكات 
و�أ�سحاب �مل�سالح يف خلق �لرثوة، وفر�س 
مالًيا.  �ل�سليمة  �ملن�ساآت  و��ستد�مة  �لعمل، 
�ل�رشكات  حوكمة  �إطار  ُي�ستكمل  �أن  وينبغي 
فعال  و�إطار  لالإع�سار،  وكفء  فعال  باإطار 

�آخر لإنفاذ حقوق �لد�ئنني.
�أن  ينبغي  و�ل�سفافية:  �الإف�ساح  �سمان 
�سفافية  على  �ل�رشكات  حوكمة  �إطار  ي�سجع 
مع  متو�فًقا  يكون  و�أن  �لأ�سو�ق،  وكفاءة 
توزيع  بو�سوح  يحدد  و�أن  �لقانون،  حكم 
�لإ�رش�فية  �جلهات  خمتلف  بني  �مل�سئوليات 
و�لتنظيمية و�لتنفيذية، و�أن ي�ستمل على  �سمان 
�لإف�ساح �لدقيق ويف �لوقت �ملنا�سب عن كل 
�مل�سائل �ملادية �لتي تتعلق بال�رشكة، مبا يف 
ذلك �لو�سع �ملايل و�لأد�ء و�مللكية وحوكمة 
�ملهمة،  �ملعلومات  عن  و�لإف�ساح  �ل�رشكة. 

عن  و�لإف�ساح  �حل�سابات،  مر�قب  ودور 
و�لإف�ساح  �لأ�سهم،  من  �لعظمى  �لن�سبة  ملكية 
و�ملديرين  �لإد�رة  جمل�س  باأع�ساء  �ملتعلق 
تلك  �لإف�ساح عن كل  يتم  �أن  �لتنفيذيني، على 
�مل�ساهمني  بني  عادلة  بطريقة  �ملعلومات 
و�أ�سحاب �مل�سالح يف �لوقت �ملنا�سب ودون 

تاأخري.
وتتمثل  �الإد�رة:  جمل�س  م�سئوليات  حتديد 
يف هيكل جمل�س �لإد�رة وو�جباته �لقانونية، 
�لأ�سا�سية  ومهامه  �أع�سائه  �ختيار  وكيفية 
لل�رشكة،  �ل�سرت�تيجي  �لتوجيه  و�سمان 
و�لرقابة �لفّعالة على �لإد�رة من قبل جمل�س 
�لإد�رة، و�سمان م�سئولية جمل�س �لإد�رة جتاه 
ي�سمن  �أن  ينبغي  �إذ  �لأ�سهم.  وحملة  �ل�رشكة 
�لتوجيه  �لبحرين  �ل�رشكات يف  ميثاق حوكمة 
و�لرقابة  لل�رشكة،  �ل�سرت�تيجى  و�لإر�ساد 
�ل�رشكة،  �إد�رة  على  �لإد�رة  ملجل�س  �لفعالة 
�أمام  م�سئوليته  على  �لإد�رة  جمل�س  وحما�سبة 
جمل�س  على  وينبغي  و�مل�ساهمني.  �ل�رشكة 
�حلكم  ممار�سة  على  قادًر�  يكون  �أن  �لإد�رة 
�ل�رشكة،  �سئون  على  �مل�ستقل  �ملو�سوعي 
و�أن يتمتع �أع�ساوؤه بالقدرة على �إلز�م �أنف�سهم 
لهم  تتاح  و�أن  فعالة،  بطريقة  مب�سئولياتهم 

البحرين
ملفات الحوكمة
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يف  �ل�سلة  ذ�ت  �ل�سحيحة  �ملعلومات  جميع 
�لوقت �ملنا�سب.

 
ثانًيا: قو�عد �إر�سادية مكملة للقانون

حوكمة  قو�عد  تكون  �أن  على  �لتاأكيد  ينبغي 
�إر�سادية،  طبيعة  ذ�ت  �لبحرين  يف  �ل�رشكات 
ول  �آمرة  قانونية  ا  ن�سو�سً تعد  ل  �إنها  حيث 
تنظيم  هي  و�إمنا  بها،  قانوين  �إلز�م  يوجد 
�ل�رشكات  �إد�رة  يف  �لر�سيد  لل�سلوك  وبيان 
�رشح  ذلك  ويتطلب  �لعاملية.  للمعايري  وفًقا 
باأ�سلوب  �لتقيد  دون  و�فًيا  �رشًحا  �أحكامها 
بالخت�سار  تت�سم  �لتي  �لت�رشيعية  �ل�سياغة 
و�أن  و�ملجردة،  �لعامة  �لأحكام  وتناول 
و�أحكام  ملو�د  مكملة  قو�عد  ذلك  رغم  تكون 

�لقو�نني �ملتعلقة بال�رشكات. 
 

ثالًثا: �لتطبيق �لفعال معيار �لنجاح
�للتز�م بن�سو�س وروح قو�عد ميثاق حوكمة 
�ل�رشكة وتطبيقها هو معيار �لنجاح. لذ� ينبغي 
و�مل�ساهمون  �لبحرينية  �ل�رشكات  ت�سعى  �أن 
�لتمويل  وموؤ�س�سات  �لبنوك  وكذلك  بها، 
�لقو�عد  هذه  تطبيق  على  �لعمل  �إىل  �لأخرى 
ح�سابات  مر�قبو  يلعب  و�أن  بها،  و�للتز�م 
�ل�رشكات وم�ست�ساروها �لقانونيون دوًر� يف 

حث مديري �ل�رشكات على �للتز�م بها ور�سد 
ا �أن ميتد  مدى تطبيقها. كما يتطلب �لأمر �أي�سً
هذ� �لدور �إىل �لتعاون مع �حلكومة بحيث يتم 

تطبيق �حلوكمة على �رشكات �لقطاع �لعام.
 وبالقدر �لذي يعد فيه موؤمتر حوكمة �ل�رشكات 
�رشورية  ونقلة  مهمة  بد�ية  �لبحرين  يف 
تفر�سها �حتياجات �ل�سوق ومتطلبات �لنفتاح 
على �لعامل �خلارجي، وبالقدر �لذي �سي�سكل 
فيه �إقر�ر ميثاق حوكمة �ل�رشكات يف �لبحرين  
مدخاًل �أ�سا�سًيا لتو�سيع �أن�سطة �لقطاع �خلا�س 
�لأور�ق  �سوق  وتطوير  ��ستثمار�ته  وزيادة 
�ل�رشكات  حوكمة  قو�عد  تطبيق  فاإن  �ملالية، 
�سيوؤدي  فعال  �إطار  يف  �لبحرين  مملكة  يف 
�إليه  ت�سعى  ما  �أبرز  حتقيق  �إيل  بال�رشورة 

�حلوكمة، ويكمن �لإ�سارة �إليها فيما يلي:
�جتذ�ب �ال�ستثمار:

�ل�ستثمار  �لبحرين كي جتذب  ل يكفي ململكة 
�أبو�بها مفتوحة من خالل ما ن�ست  �أن تكون 
عليه ت�رشيعاتها �ملختلفة، بل لبد من �لتطبيق 
�ل�رشكات  حوكمة  وقو�عد  ملبادئ  �لنموذجي 
�لد�خلي  �ل�ستثمار  لت�سجيع  لزم  ك�رشط 
تطبيق  �إيجابيات  �أهم  من  �أن  ذلك  و�لأجنبي. 
�ملنا�سب  �لتمويل  توفري  �ل�رشكات  حوكمة 
لل�رشكات �ملدرجة يف �سوق �لأور�ق �ملالية، 

�اللتز�م 
بن�سو�س 

وروح قو�عد 
�مليثاق 

وتطبيقها 
هو معيار 

�لنجاح.. كما 
يتطلب �الأمر 

ا �أن ميتد  �أي�سً
هذ� �لدور �إىل 

�لتعاون مع 
�حلكومة بحيث 

يتم تطبيق 
�حلوكمة على 

�رشكات �لقطاع 
�لعام.

البحرين

ال يكفي ململكة 
�لبحرين 
كي جتذب 
�ال�ستثمار �أن 
تكون �أبو�بها 
مفتوحة، 
بل البد من 
�لتطبيق 
�لنموذجي 
ملبادئ 
وقو�عد حوكمة 
�ل�رشكات 
ك�رشط الزم 
لت�سجيع 
�ال�ستثمار 
�لد�خلي 
و�الأجنبي.

�لعالقة  يف  �لبحث  يتطلب  �لذي  �لأمر  وهو 
حوكمة  لبنود  و�لفعال  �لكامل  �لتطبيق  بني 
�لغطاء  بنمو  وعالقته  �لبحرينية  �ل�رشكات 
�ملايل لتلك �ل�رشكات يف �سبيل �سهولة �حل�سول 
م�ساريعها  لدعم  �ملنا�سب  �لتمويل  على 
�مل�ستقبلية. وهذه �لعالقة تقود بال�رشورة �إىل 
�لفعال  �لتطبيق  �إيجابيات  من  �أخرى  �إيجابية 
بينها  �لعالقة  يف  و�ملتمثلة  �ل�رشكات  حلوكمة 
ولتحقيق  �لأجنبي،  �ل�ستثمار  �جتذ�ب  وبني 
ذلك لبد من �لإ�رش�ع يف �إقر�ر ميثاق حوكمة 
�خلا�س  �لقطاع  �رشكات  يف  لي�س  �ل�رشكات، 
�حلكومة  متلكها  �لتي  �ل�رشكات  يف  بل  فح�سب 

كلًيا �أو جزئًيا.
�لوقاية من �الإفال�س:

دعاوى  من  �لعديد  �لبحريني  �لق�ساء  ي�سجل 
�لإفال�س وملختلف �أ�سكال �ل�رشكات �لتي ن�س 
�لبحريني، ومرد ذلك  �ل�رشكات  عليها قانون 
كما  �ل�رشكة.  �إد�رة  �سوء  �إىل  ـ  �لغالب  يف  ـ 
�لدعاوى  من  بالكثري  �لبحريني  �لق�ساء  يعج 
�سد  و�لعاملني  �لد�ئنني  من  �ملرفوعة 
و�لتي  ـ  �ملحدودة  �مل�سئولية  ذ�ت  �ل�رشكات 
باإفال�سها  حكم  �سدور  دون  و�أفل�ست  �أغلقت 
رغم  حقوقهم  ��ستيفاء  هوؤلء  على  ويتعذر  ـ 
ح�سولهم على حكم يثبت هذ� �حلق، ومرد ذلك 

يرجع �إىل عدم �إجازة تنفيذ �حلكم على �أمو�ل 
�ل�رشكاء يف مثل هذ� �لنوع من �ل�رشكات، �إذ 
يقت�رش �لتنفيذ على �أمو�ل �ل�رشكة فح�سب، يف 
وقت تكون هذه �ل�رشكة قد ت�رشفت �أو هربت 

�أمو�لها.
بجميع  �ل�رشكات  �إفال�س  ـ  �لو�قع  هذ�  �إن 
�أ�سكالها، وتعذر �حلجز �لحتياطي، �أو �لتنفيذ 
�جلربي يف �ل�رشكات ذ�ت �مل�سئولية �ملحدودة 
على وجه �خل�سو�س ـ ل يوؤدي فقط �إىل عدم 
 ،) �لعاملني، و�لد�ئنني   ( �لغري  حماية حقوق 
بل يطال  �ل�رشكاء و�مل�ساهمني �أنف�سهم، وميتد 
�إىل �ملديرين و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة،  ا  �أي�سً
�أن  يقت�سي  �لذي  �لعام  لالأ�سل  خالًفا  وذلك 

تكون �آثاره على �سخ�سية �ل�رشكة �لقانونية.
حقوق  �مليثاق  ي�سمن  �أن  يفر�س  �لو�قع  هذ� 
�لأ�سا�سية  وبالدرجة  �مل�سلحة،  �أ�سحاب 
كلما  فاإنه  �ملعنى  وبهذ�  و�لد�ئنني،  �لعاملني 
و�ملعايري  �مل�سالح  �أ�سحاب  دور  و�سع  مت 
�إطار  يف  �ل�رشكات  حلكومة  �لالزمة  �لأخرى 
فعال، وكلما كانت �إد�رة �ل�رشكة ت�سري وفًقا 
لهذه �لقو�عد، كلما �أعطى ذلك قيمة للم�ستثمرين 
و�ملجتمع،  و�لعمالء  و�لعاملني  و�ملقر�سني 
و�ساهم يف وجود مناخ جيد لالأعمال �سيوؤدي 

بال�رشورة للوقاية من �إفال�س �ل�رشكات.

ملفات الحوكمة


