
االإ�صالح االقت�صادي14

حوكمة الشركات...

ر�ؤية عامة

كما اأن ح�كمة ال�رشكات هي اأحد الأطر امل�ؤ�س�سية 
ا اأحد  الرئي�سية يف بناء اقت�ساد ال�س�ق، فهي اأي�سً
الأطر امل�ؤ�س�سية الالزمة لبناء جمتمعات دميقراطية. 
فمن الناحية العملية ل ميكن حتقيق جناح يف التطبيق 
دون  ال�رشكات  ح�كمة  ومبادئ  ملعايري  الفعال 
التمتع بحد اأدنى من املعايري احلاكمة للدميقراطية 
من ال�جهة ال�سيا�سية. اإن اقت�ساد ال�س�ق واحلكم 
حاجتهما  يف  ي�سرتكان  ال�ساحلان  ال�سيا�سي 
مل�ؤ�س�سات دميقراطية فاعلة، كال�سفافية وامل�ساءلة 
والإف�ساح و�سيادة القان�ن، التي ت�ؤدي اإىل بناء 
ثقة امل�اطن جتاه نظامه ال�سيا�سي، وقدرته على 

ال�ستثمار والإبداع واملبادرة يف اقت�ساد بلده.
حوكمة ال�رشكات وارتباطها بالأمناط املتعددة 

للراأ�سمالية
الأجهزة  من  و�سيدات  رجال  ي�ست�قفنا  ي�م  كل 
احلك�مية والقطاع اخلا�ص وممثل� الهيئات الرقابية 

  مديرة 
مكتب 

القاهرة، 
مركز 

امل�رشوعات 
الدولية 
اخلا�صة

املدير 
الإقليمي 
لإفريقيا 
وال�رشق 

الأو�صط، مركز 
امل�رشوعات 

الدولية 
اخلا�صة

الأخالق وال�شمري  يف قلب حوكمة ال�شركات
ي�ستف�رشون  الإعالمية  الأجهزة  وممثل�  واخلرباء 
الدميقراطية  ارتباط  وكيفية  املركز  مهمة  عن 
اإن  ال�س�ق.  اقت�ساد  بناء  نح�  امل�جه  بالإ�سالح 
مهمة ور�سالة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�سة 
مهمته  واملركز  ال�قت،  ط�ال  براجمه  حتكم 
من  العامل  ح�ل  الدميقراطية  تعزيز  يف  تتلخ�ص 
خالل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والإ�سالح امل�جه 
الإ�سالح  عن  حتدثنا  واإذا  ال�س�ق.  اقت�ساد  نح� 
نتحدث  فنحن  ال�س�ق،  اقت�ساد  بناء  نح�  امل�جه 
ولكن  الراأ�سمالية.  نح�  التح�ل  عن  الأ�سا�ص  يف 
هناك  اأن  كما  الراأ�سمالية،  عن  خاطئ  فهم  هناك 
اإل وجًها  الراأ�سمالية  الكثريين الذين ل يرون من 
واحًدا. ويف حماولة منا لإزالة بع�ص اللب�ص ح�ل 
ال�ستعانة  من  اأف�سل  جند  لن  الراأ�سمالية  م�سطلح 
اخلبيثة"  والراأ�سمالية  احلميدة  "الراأ�سمالية  بكتاب 
الذي األفه ثالثة م�ؤلف�ن اأحدهم ه� روبرت ليتان 
الذي حاول من خالل هذا  من م�ؤ�س�سة ك�فمان، 

عبد الوهاب الكب�صيرنده الزغبي
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اأين اأنت 
من اأمناط 

الراأ�صمالية؟..  
راأ�صمالية القلة 
احلاكمة، اأو 
الراأ�صمالية 
املوجهة من 
الدولة، اأو 
راأ�صمالية 
ال�رشكات 

الكربى، اأو 
راأ�صمالية 
املبادرة 
والإبداع

الكتاب ت�سحيح هذا الفهم اخلاطئ من خالل ت�سنيف 
الراأ�سمالية اإىل اأربع فئات.

راأ�سمالية  هي  ليتان  لت�سنيف  طبًقا  الأوىل  الفئة 
القلة احلاكمة )الأوليجر�سية(، حيث ترتكز الرثوة 
املرتبطني  الأفراد  من  قليل  عدد  يد  يف  وال�سلطة 
بال�سلطة. اأما الفئة الثانية فهي الراأ�سمالية امل�جهة 
واأدوات  امل�ارد  ملكية  تك�ن  حيث  الدولة،  من 
الإنتاج يف يد القطاع اخلا�ص ولكن الدولة ت�جه 
فر�ص  اأن  ترى  التي  ال�سناعات  نح�  امل�ارد 
جناحها اأكرب من غريها، ولكن يف مرحلة معينة من 
النم� ل تنجح الدولة يف ت�جيه امل�ارد، فبال �سك 
اأن احلك�مات لن تك�ن قادرة على ت�جيه رجال 
اأف�سل  ب�س�رة  وال�ستثمارات  الأعمال  و�سيدات 
الت�سنيف  اأما  اأنف�سهم.  ال�ستثمارات  اأ�سحاب  من 
الثالث فه� راأ�سمالية ال�رشكات الكبرية، حيث يق�م 
القت�ساد على عدد من ال�رشكات الكبرية. والت�سنيف 
على  تعتمد  التي  الراأ�سمالية  ه�  والأخري  الرابع 

اأفراد  يبداأها  التي  املبادرات اخلالقة واملبدعة، 
ثائرون على ال�سبل التقليدية لالإنتاج ول يرون يف 
التنظيم القائم اأف�سل و�سيلة لتحقيق التقدم والنم�، 
فيق�م�ن بالخرتاع والبتكار واخلروج عن النمط 
املاأل�ف. وتع�د الفائدة من هذا النمط الأخري اإىل 
ا�ستقالل ه�ؤلء وعدم ارتباط م�ساحلهم با�ستمرار 

الأو�ساع على ما هي عليه.
وهذا الت�سنيف للراأ�سمالية يبني ب�سكل وا�سح العالقة 
بني البيئة ال�سيا�سية وارتباطها ببيئة الأعمال. ويف 
ال�سيا�سي  والإ�سالح  القت�سادي  النم�  �سياق  ظل 
منط  نح�  اأو  ال�س�ق-  اقت�ساد  نح�  والتح�ل 
الراأ�سمالية احلميدة- نتعامل مع م��س�ع ح�كمة 

ال�رشكات.
حوكمة ال�رشكات.. اأداة ملكافحة الف�ساد.. 

وتبداأ من القيادة
لدينا الي�م العديد من الأدوات والق�اعد الإر�سادية 
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الأدوات  ال�رشكات، وهذه  لإر�ساء ق�اعد ح�كمة 
مل تكن متاحة قبل ع�رش �سن�ات ما�سية، ولكن مع 
املزيد من ال�عي لدى ال�رشكات وال�ستعداد لتطبيق 
قدر  ال�رشكات-  ح�كمة  يف  املمار�سات  اأف�سل 
الإمكان- جند ت�افًقا عاملًيا متزايًدا ح�ل املعايري 
اأف�سل  ت�سكل  التي  وال�سيا�سات  والأدوات  والقيم 
املمار�سات يف جمال احل�كمة الر�سيدة. وبذلك، 
اأ�سبحت ح�كمة ال�رشكات اأداة من اأدوات حماربة 
الف�ساد، واأ�سبح جلميع الأطراف يف املجتمع م�سلحة 
يف تطبيق تلك املعايري، �س�اء كان�ا م�ستثمرين اأو 
واأ�سبح  وغريهم،  اإعالم  رجال  اأو  اأ�سهم  حاملي 
ينطبق  وهذا  لتحقيقه.  ال�سعي  عليه  دور  منهم  لكل 
ب�سكل خا�ص على جمال�ص اإدارات ال�رشكات حيث 
يتحمل اأع�ساء جمل�ص الإدارة امل�سئ�لية الأ�سا�سية 
ت�سكل  التي  الأخالقية  والقيم  النزاهة  معايري  عن 
ثقافة ال�رشكة والعاملني بها. وه� ما ينطبق على 
جميع ال�رشكات ب�رشف النظر عن حجم ال�رشكة اأو 
نطاق عملها اجلغرايف اأو طبيعة الن�ساط الذي تق�م 

به.
اإن حماربة الف�ساد تبداأ من القيادة و�سيادة القان�ن 
واقت�سادية  و�سيا�سية  اجتماعية  م�ؤ�س�سات  وقيام 
تت�سم بالكفاءة. هذا النمط من القيادة يتطلب قدًرا 
كبرًيا من اللتزام ال�سخ�سي وال�سجاعة والإ�رشار، 
اأخالقية را�سخة وقادرة على  قيم  والعتماد على 
التي  ملمار�ساته  نهاية  وو�سع  الف�ساد  م�اجهة 
املخ�لة  ال�سلطات  ا�ستخدام  باإ�ساءة  لالأفراد  ت�سمح 

لهم من اأجل حتقيق مكا�سب �سخ�سية.
ولقد اأ�سبح من املتفق عليه بني اجلميع الي�م- �س�اء 
ال�سيا�سة،  جمال  يف  اأو  الأعمال  جمال  يف  كان 
الف�ساد  اأن  اأم  �سغرًيا-  ف�ساًدا كبرًيا  و�س�اء كان 
الآراء  ولكن  العامل،  م�ست�ى  على  م�سكلة  ميثل 
تختلف ح�ل من يتحمل م�سئ�لية الف�ساد يف نهاية 
منه؟..  واحلد  م�اجهته  ميكن  وكيف  الأمر؟.. 
الف�ساد؟.   بقيادة عملية حماربة  �سيق�م  الذي  ومن 
وعلى الرغم من الختالف فيما �سبق، فهناك عن�رش 
اأنه يف التعامل مع  وا�سح ل اختالف ب�ساأنه، ه� 
�سهلة  اأو  ب�سيطة  اإجابات  ت�جد  ل  الف�ساد،  ق�سية 
واأجزاء  كثرية  وج�ه  له  فالف�ساد  واحدة.  اأو 
متعددة، ويف بع�ص الأحيان يك�ن قطاع الأعمال 
�سحية  يك�ن  اأخرى  اأحيان  ويف  للف�ساد،  م�سدًرا 
حك�مات  فهناك  للحك�مات،  بالن�سبة  اأما  له. 
حك�مات  بينما  الر�س�ة،  حتارب  وكاأنها  تبدو 

الت�رشيعية  الأطر  و�سع  يف  بالفعل  تن�سغل  اأخرى 
قيم  تر�سيخ  حتكم  التي  وامل�ؤ�س�سية  والقان�نية 
جند  الأحيان،  بع�ص  ويف  وال�سفافية.  النزاهة 
على  بالف�ساد  يقبل�ن  معينة  دول  يف  امل�اطنني 
ي�سبح  وبذلك  الي�مية،  التعامالت  ي�س�د  واقع  اأنه 
يتم  ل  بدونها  التي  الدولة  م�ؤ�س�سات  اأهم  الف�ساد 
ت�سيري الأم�ر، بينما جند امل�اطنني يف دول اأخرى 
يرف�س�ن الف�ساد ويرف�س�ن ال�ست�سالم له والت�قف 

عن حماربته.
لعًبا  يكون  اأن  ميكن  هل  اخلا�ص..  القطاع 

رئي�سًيا؟
�سنحاول الرتكيز هنا على دور القطاع اخلا�ص، 
وهذا ه� دور مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�سة 
يف الأ�سا�ص حيث اأن�سئ ليدعم املبادرات التي يق�م 
املمثلة  اجلمعيات  خالل  من  اخلا�ص  القطاع  بها 

لقطاع الأعمال.
م�سدر  ه�  اخلا�ص  القطاع  اأن  �سابًقا  ذكرنا  لقد 
للف�ساد ميثل جهة العر�ص يف عمليات الر�ساوى، 
كما  الطلب.  جهة  فيها  احلك�مة  عادة  متثل  التي 
لعمليات  �سحية  ا  اأي�سً اخلا�ص  القطاع  اأن  بيّنا 
الف�ساد، حيث متثل بالن�سبة له كلفة اإ�سافية تخف�ص 
من قدرته على التناف�سية يف �س�ق عاملية م�سرتكة 
تناف�سية  قدرة  لديه  لي�ص  ملن  فيها  البقاء  ي�سعب 
القطاع  اأن  الكثري ه�  على  يغيب  ما  ولكن  عالية. 
و�سع  يف  رئي�سًيا  لعًبا  يك�ن  اأن  ميكنه  اخلا�ص 
ال�رشكات  فتق�م  الف�ساد،  مل�سكلة  عملية  حل�ل 
بامل�ساركة يف حماربة الف�ساد من خالل عدة طرق. 
بع�ص ال�رشكات ت�سارك يف العمل اجلماعي لإ�سالح 
بيئة الأعمال وجعلها اأقل ف�ساًدا واأكرث نزاهة من 
خالل جمعيات الأعمال، بينما تق�م �رشكات اأخرى 
مع  التعامل  يف  والعدالة  للنزاهة  معايري  ب��سع 

الأجهزة احلك�مية.
وحل�ل القطاع اخلا�ص ملحاربة الف�ساد ل ت�جه 
اأحيان  يف  ولكنها  اخلارجية،  البيئة  نح�  فقط 
كثرية ترتكز يف بناء الهياكل الداخلية لل�رشكات، 
الف�ساد  ملحاربة  الداخلية  ال��سائل  تلك  بني  ومن 
فقط  لي�ص  ال�رشكات،  حل�كمة  ق�ية  اآليات  بناء 
الكفاءة وحت�سني فر�ص  اأدوات لزيادة  باعتبارها 
احل�س�ل على مت�يل وزيادة راأ�ص املال و�سمان 
فعالة  كاأدوات  ا  اأي�سً ولكن  ال�رشكة،  ا�ستمرارية 

ملحاربة الف�ساد.

حتديد النمط 
الراأ�صمايل 

ال�صائد حتى 
ميكن معرفة 
كيفية و�صع 
اإطار فعال 
حلوكمة 

ال�رشكات..

حوكمة الشركات...

ر�ؤية عامة
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جتعل  الي�مية  التعامالت  حتكم  التي  الآليات  هذه 
اإخفاءها.  ي�سعب   كما  اأ�سعب،  الر�س�ة  اإعطاء 
الآليات  تلك  متنح  القرار،  �سناعة  م�ست�ى  وعلى 
ال�سفافية وامل�ساءلة بحيث ت�سبح  درجة كبرية من 
جلميع  ويكمن  وا�سحة،  عملية  القرار  �سنع  عملية 
اأ�سحاب امل�سلحة معرفة من يق�م باتخاذ القرار 

وملاذا اتخذ قراًرا معيًنا من عدمه؟. 
الك�سف عن الف�ساد.. دليل على غياب احلوكمة 

اأم على كفاءة اآليات احلوكمة
ال�سعي  يف  بها  القيام  يجب  التي  الأعمال  اأهم  من 
نح� احلد من الف�ساد، بناء م�ؤ�س�سات رقابية خا�سة 
يف  واأخرى  دولة  بني  والختالف  ق�ية.  وعامة 
البنى امل�ؤ�س�سية يعد من اأهم الأ�سباب يف اختالف 
وبالإ�سارة  واأخرى.  دولة  بني  الف�ساد  درجة 
منظمة  اأ�سدرته  الذي  الر�سا  دافعي  مقيا�ص  اإىل 
�سعف  بني  طردية  عالقة  جند  الدولية  ال�سفافية 

وبني  الدميقراطية،  وم�ؤ�س�سات  ال�س�ق  م�ؤ�س�سات 
احتمال قيام ال�رشكات بدفع ر�ساوى يف تعامالتها 

التجارية والقت�سادية.
فراغ...  من  تن�ساأ  اأن  ميكن  ل  ال�رشكات  ح�كمة 
فالقيم والأخالق على امل�ست�ى الداخلي لل�رشكات 
الت�رشيعية  البيئة  م�ست�ى  على  وامل�ؤ�س�سات 
عملية  ت�جه  التي  هي  واملمار�سة  والقان�نية 
تنفيذ  وكيفية  ال�رشكات،  ح�كمة  معايري  و�سع 
تلك املعايري مبا يع�د بالنفع على جمتمع الأعمال 

واملجتمع ب�س�رة عامة.
وكثرًيا ما يك�ن الك�سف عن عمليات الف�ساد راجًعا 
يعك�ص  مبا  احل�كمة،  معايري  ممار�سة  �سعف  اإىل 
�سل�ًكا ل اأخالقًيا له جذور، ولكن يف نف�ص ال�قت 
اأنه  على  الف�ساد  عمليات  عن  الك�سف  تف�سري  ميكن 
عالمة على وج�د معايري وممار�سات لقيم احل�كمة 

كافية وقادرة على ك�سف الف�ساد ومنعه.

النجاح 
يف حوكمة 
ال�رشكات 

يرتبط بدرجة 
التطور 

الدميقراطي 
على امل�صتوى 

ال�صيا�صي
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حوكمة  موؤ�س�سات  بناء  نحو  الطريق  خريطة 
ال�رشكات

فعال،  ب�سكل  ال�رشكات  ح�كمة  م�ؤ�س�سات  ولبناء 
اإىل  اخلا�ص  والقطاع  احلك�مية  الأجهزة  حتتاج 

اأخذ العنا�رش التالية يف احل�سبان:
حماربة امل�سالح امل�ستقرة، مثلما ال��سع يف  1 .
منطي راأ�سمالية القلة اأو الأتباع والراأ�سمالية 
امل�سالح  ت�ستقر  حيث  الدولة،  من  امل�جهة 
مبا يجعل من تطبيق معايري ح�كمة ال�رشكات 
يف  م�ساألة  العمل  يف  اأخالقية  معايري  واتباع 

غاية ال�سع�بة.
و�سع نظام يعتمد على الق�اعد والق�انني ول  2 .
التعامل  ميكنك  حيث  العالقات،  على  يعتمد 
وم�ساركة الغرباء، بدًل من ق�رش امل�ساركة مع 
الأقارب والأ�سدقاء، واأنت �سامن حلق�قك.

و�سع نظم ت�سمن حماية حق�ق امللكية، على  3 .
اأن تك�ن تلك النظم قادرة على حتديد املالك 
احلقيقيني ب��س�ح و�سه�لة، حتى واإن كانت 

الدولة هي املالك.
بني  والف�سل  القت�سادي  القرار  ت�سيي�ص  عدم  4 .
تك�ن  التي  ال�رشكات  يف  والإدارة  احلك�مة 
فيها احلك�مة هي امل�ستثمر الرئي�سي، اأو متثل 

اأغلبية امل�ساهمني.
ي�سمح  الذي  امللكية  وهرم  هيكل  عن  الك�سف  5 .

للداخليني بال�سيطرة على الأ�س�ل.
حماية حق�ق �سغار امل�ساهمني. هل ل�سغار  6 .
من  متكنهم  م�ستقلة  حرة  جمعيات  امل�ساهمني 
هذا  يرتبط  اجلماعية؟.  م�ساحلهم  التعبري عن 
املحددة  ال�سيا�سية  احلريات  بدرجة  الأمر 
للعمل الأهلي، فهل ت�سمح ق�انني الدولة بحرية 
غري  اجلمعيات  وتاأ�سي�ص  والتنظيم  الجتماع 
احلك�مية؟.. وهل ميكن لتلك التنظيمات العمل 
دون تدخل من الدولة ب�س�رة مبا�رشة اأو غري 

مبا�رشة؟
تر�سيخ مبادئ ح�كمة ال�رشكات على م�ست�ى  7 .
ال�رشكات العائلية ويف ال�رشكات التي ترتكز 

فيها امللكية يف اأفراد معدودين.
اإ�سالح الإدارات احلك�مية وهياكل الأجهزة  8 .
ي�ؤدي  العام  اأن امل�ظف  للتاأكد من  الرقابية 

دون حرية 
اإتاحة 

املعلومات، 
هل ميكن 

تطبيق معايري 
ال�صفافية 
واإتاحة 

املعلومات؟

حوكمة الشركات...

ر�ؤية عامة

احلرية يف تكوين 
اجلمعيات الأهلية اأ�صا�س 
للكفاءة يف التعبري عن 

م�صالح �صغار امل�صاهمني
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النزاهة،  من  عال  م�ست�ى  على  وظيفته 
وللتاأكد من اأن الرقيب حتكمه ق�اعد وا�سحة 
حدوًدا  وت�سع  امل�سالح  تعار�ص  متنع 
ا ت�سهيل  وا�سحة لل�سلطات املخ�لة اإليه، واأي�سً
من  التخل�ص  خالل  من  والق�اعد  الإجراءات 

الت�سارب يف الق�انني وتب�سيط الإجراءات.
بال�سفافية،  احلك�مية  الأجهزة  تت�سم  اأن  يجب  9 .
و�سمان  املعل�مات  اإتاحة  خالل  من  وذلك 
حرية تدفقها مبا ي�سمن ح�س�ل اأجهزة الإعالم 
تلك  على  الأهلية  واملنظمات  وال�رشكات 

املعل�مات.
جمل�ص الإدارة من اأهم العنا�رش يف هذا ال�ساأن،  10 .
ي�ؤدي  كيف  الإدارة  جمل�ص  يعلم  اأن  فيجب 
واجبه، اأوًل ال�اجبات اخلا�سة بقيامه بعمله 
ومتابعة املخاطر والطالع على املعل�مات، 
لل�رشكة  بال�لء  املرتبطة  ال�اجبات  وثانًيا 
ول�سالح  ال�رشكة  ل�سالح  يعمل  اأن  ي�سمن  مبا 
جميع امل�ساهمني مبن فيهم الأقلية، وكذلك منع 

الت�سارب يف امل�سالح.
ميكن جلمعيات الأعمال املمثلة للقطاع اخلا�ص  11 .
اأن تق�م بت�فري التعليم وتقدمي امل�ساندة الفنية، 
ويف بع�ص الأحيان تق�م ب��سع املعايري التي 
تتبناها ال�رشكات من اأجل تنظيم نف�سها وو�سع 

اأ�س�ص للمراقبة الذاتية.
اخلا�ص  القطاع  �رشكات  على  يجب  واأخرًيا،  12 .
امل�ساركة مع الأجهزة الت�رشيعية والتنفيذية يف 
و�سع ال�سيا�سات العامة وتقدمي امل�س�رة لها، 
لأن تلك ال�سيا�سات العامة ت�ؤثر يف نهاية الأمر 
الأ�سهم،  واأ�سحاب  وال�رشكات  الأ�س�اق  يف 

�س�اء كان�ا اأقلية اأم ل.
لها  ميكن  ل  ال�رشكات  ح�كمة  فاإن  النهاية،  ويف 
اأن  دون  البلدان  من  بلد  يف  وترت�سخ  تتعزز  اأن 
على  والأخالق  فالقيم  احلياة،  �رشوط  لها  تت�فر 
الت�رشيعية  البيئة  م�ست�ى  وعلى  ال�رشكات،  م�ست�ى 
التي  هي  املمار�سة،  م�ست�ى  وعلى  والقان�نية، 
ت�جه عملية و�سع معايري ح�كمة ال�رشكات وت�سمح 
رقابية خا�سة  م�ؤ�س�سات  بناء  اأن  كما  بالبقاء.  لها 
بال�سفافية  تتحلى  م�ؤ�س�سات  وبناء  ق�ية،  وعامة 
وامل�سئ�لية وامل�ساءلة و�سيادة القان�ن، كلها ع�امل 
ل منا�ص من ت�افرها، حتى ت�سبح بيئة املجتمع ككل 

بيئة �سديقة لها. 


