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منذ عام 2007، قام مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 
CIPE بدعم برنامج ن�ِصط حلوكمة ال�رشكات يف البحرين، 
واليمن، وتون�س، يف اإطار مبادرة اإقليمية - على مدى 
اأو�صطية  ال�رشق  ال�رشاكة  مبادرة  من  ممولة   - عامني 
لدفع  وذلك  الأمريكية،  اخلارجية  لوزارة   )MEPI(

ممار�صات حوكمة ال�رشكات يف املنطقة قُدًما.
يف  املحليني  ال�رشكاء  مع  كثٍب  عن  املركز  عمل  وقد   
رجال  ونادي  البحرينية،  املحا�صبني  جمعية  املنطقة: 
الأعمال اليمنيني، واملعهد العربي لروؤ�صاء املوؤ�ص�صات 
يف تون�س، ل�صمان اأن الربنامج يلبي الحتياجات النوعية 

اخلا�صة لكل دولة، وي�صتجيب لل�صياق املحلي.
اأ�صفرت  جهوده  اأن  املركز  لحظ  امل�رشوع  بداية  منذ 
ال�رشق  يف  ال�رشكات  حلوكمة  مهمة  مكا�صَب  حتقيق  عن 
من  �صنواٍت  عدة  وبعد   ،2010 مار�س  ويف  الأو�صط. 
اجلهود الت�صاورية واملناق�صات، قامت هيئاٍت ا�صت�صارية 
باإطالق اخلطوط الإر�صادية العري�صة حلوكمة ال�رشكات 
يف اليمن، وكود حوكمة ال�رشكات يف مملكة البحرين، 
من  الرئي�صيني  امل�صلحة  اأ�صحاب  ت�صم  هيئات  وهي 

القطاعني العام واخلا�س يف كال البلدين.
وقد لعبت جهود ح�صد التاأييد حلوكمة ال�رشكات يف اليمن 
والبحرين دوًرا يف حتقيق جناحات كبرية كان من �صاأنها 
ت�صليط ال�صوء على هذا امللف، وخلق حالة من الهتمام 

بحوكمة ال�رشكات وتطبيق اأف�صل املمار�صات.

م�شئولة بر�مج �ل�رشق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا
مركز �مل�رشوعات �لدولية �خلا�شة

احل�صــاد

كتبت: د�نيا جرينفيلد
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نعر�ض يف هذ� �مللف حل�شاد �لعامني �لأخريين فقط
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حوكمة الشركات...

XXX

البحرين
مملكة  يف  فارًقا  يوًما   2010 مار�س  من  ع�رش  ال�صاد�س  يوم  كان 
حلوكمة  كوٍد  اأول  اإطالق  عن  فيه  اأعلن  الذي  اليوم  ذلك  البحرين، 
ال�رشكات باململكة، مما جعلها م�صايرة للمعايري الإقليمية والدولية، 
كما َمثَل حفل اإطالق الكود نقطة حتول بالن�صبة لل�رشكات البحرينية، 

وخطوة نحو حت�صني �صجل الدولة يف جمال حوكمة ال�رشكات.
اأكرث  ح�رشه  الذي  الكود-  اإطالق  حفل  يف  الفتتاحية  الكلمات  األقى 
من 250 م�صارًكا رفيع امل�صتوى من القطاعني العام واخلا�س- كل 
من وزير ال�صناعة والتجارة ح�صن عبد الله فخرو، وحمافظ م�رشف 
مملكة  لدى  الأمريكي  وال�صفري  املعراج،  حممد  املركزي  البحرين 
البحرين ج.اآدم اإيريل. كما حتدث جون �صتوت، ع�صو جمل�س اإدارة 
رنده  األقت  نقا�صية  حلقة  ويف  اخلا�صة،  الدولية  امل�رشوعات  مركز 
قيم ومبادئ  باملركز، حما�رشة عن  القاهرة  مكتب  مديرة  الزغبى، 
الأعمال. ويف ت�رشيحات له خالل حفل الإطالق، ذكر الوزير فخرو 
اأن عملية اإعداد ذلك الكود ُتظِهر بو�صوح الفائدة الإيجابية التي ميكن اأن 
جننيها حني يت�صارك القطاعني العام واخلا�س يف العمل مًعا، لتعزيز 
البيئة القت�صادية يف البحرين. واأن الأثر احلقيقي لكود البحرين �صوف 
اإىل ممار�صة  الكود  عليها يف  املن�صو�س  املفاهيم  يظهر حني ترتجم 

عملية، لتحقق نتائج ملمو�صة. 

اليمن
كود  اإطالق  حفل  اأعقاب  ويف  مار�س-  من  والع�رشين  التا�صع  ويف 
البحرين- جتمع اأكرث من 150 من كبار ممثلي القطاعني العام واخلا�س 
يف موؤمتٍر لإطالق اخلطوط الإر�صادية العري�صة حلوكمة ال�رشكات يف 
اليمن للمرة الأوىل، وقد مت و�صع هذه اخلطوط الإر�صادية الطوعية من 
ِقَبل حملة حوكمة ال�رشكات اليمنية، التي بداأها كٌل من مركز امل�رشوعات 
الدولية اخلا�صة، ونادي رجال الأعمال اليمنيني، يف مار�س 2008، 
وت�صم اأكرث من ع�رشين من اأ�صحاب امل�صلحة الرئي�صيني من احلكومة، 

وجمتمع الأعمال، والأو�صاط الأكادميية، وو�صائل الإعالم.
افتتح وزير ال�صناعة والتجارة يحيى املتوكل املوؤمتر م�صرًيا اإىل اأهمية 
هذا الإجناز بالن�صبة لعملية التنمية يف اليمن، وموؤكًدا على اأن اإطالق 
هذه اخلطوط الإر�صادية يعزز التعاون بني احلكومة والقطاع اخلا�س 
من اأجل حت�صني بيئة الأعمال ومناخ ال�صتثمار خللق الظروف املالئمة 
اإىل  الطريق  مبثابة  يعترب  ال�رشكات  حوكمة  مببادئ  التم�صك  واأن  له، 

النجاح.
الإر�صادية  واخلطوط  الكود  اإعداد  عملية  دعم  اإىل  وبالإ�صافة 
�صاماًل متعدد  برناجًما  نفذ املركز  البحرين واليمن،  يف كل من 
الأوجه، لإر�صاء اأ�ص�س التغيري يف جمتمع الأعمال من خالل العمل 
على رفع م�صتوى الوعي، وبناء املعارف واملهارات، وتوفري 
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م�صادر البحث والتدريب. 
وخم�صني  مائة  ملتابعة  ا�صتق�صائًيا  م�صًحا  ال�صدد  هذا  يف  اأجرى  وقد 
�رشكة، بغر�س تقييم عملية تنفيذ ممار�صات حوكمة ال�رشكات. عالوة 
يف  ال�رشكات  حلوكمة  والتنظيمي  القانوين  الإطار  حول  درا�صة  على 
البحرين اأثارت ق�صايا رئي�صية، مثل تطبيق حوكمة ال�رشكات بالن�صبة 
لل�رشكات العائلية، واحلاجة اإىل القيادة ل�صمان اإيجاد ثقافٍة للحوكمِة 

الر�صيدة وال�صفافية يف اليمن.

تون�س
ويف تون�س، قطع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة مع �رشيكه املعهد 
العربي لروؤ�صاء املوؤ�ص�صات �صوًطا بعيًدا بو�صع الدليل التون�صي لأف�صل 
ممار�صات حوكمة ال�رشكات عام 2008، وهو الدليل الذي مت اإعداد 
اخلطوط الإر�صادية له من خالل م�صاورات مكثفة على مدى اأكرث من 

عام مع الأطراف املحلية ذات ال�صلة. 
ويف يونيو 2009، مت اإن�صاء املركز التون�صي حلوكمة ال�رشكات، الذي 
اإىل  والتعليم  التدريب  بتوفري  الآن  ويقوم  بالدليل،  م�صرت�صًدا  يعمل 

اأع�صاء جمال�س الإدارة وغريهم يف جمتمع الأعمال.
ويف اإطار دفعهما لعملية احلوار بني القطاعني العام واخلا�س، اأدت 
واملعهد  اخلا�صة،  الدولية  امل�رشوعات  مركز  من  كل  جهود  ا  اأي�صً

وا�صعة  ملمو�صة  تغيريات  اإحداث  اإىل  املوؤ�ص�صات،  لروؤ�صاء  العربي 
النطاق يف جمال ال�صيا�صات، عالوة على تعزيز ال�صفافية، والو�صول 

اإىل ممار�صات اأف�صل لل�رشكات يف تون�س.
 وبناًء على التو�صيات الواردة يف الدليل مت تعديل القانون التجاري 
من  الأقلية  حلملة  احلماية  من  املزيد  لي�صمل   ،2009 لعام  التون�صي 
كما  املالية.  املعلومات  عن  الإف�صاح  من  املزيد  ويتطلب  الأ�صهم، 
اإدخال تعديالت  ا يف  اأي�صً �صاهم  املعهد العربي لروؤ�صاء املوؤ�ص�صات 
من  التي  التعديالت  وهي   ،2008 لعام  التون�صي  املالية  قانون  على 
القواعد  توفيق  عرب  املالية  ال�صفافية  من  مزيد  اإىل  توؤدي  اأن  �صاأنها 

ال�رشيبية مع املمار�صات املحا�صبية. 
ورغم اأن و�صع كود البحرين، واخلطوط الإر�صادية يف اليمن، واإن�صاء 
املركز التون�صي حلوكمة ال�رشكات يف تون�س، تعد معامل رئي�صية، اإل 
اأن الرتكيز الآن يجب اأن يتحول اإىل عملية التنفيذ، واإىل جعلها وثيقة 
الأعمال  التوا�صل مبجتمع  يتطلب  التاأثري، وهذا  القدرة على  لها  حية 
والتوعية امل�صتمرة له من اأجل �رشح الأ�صباب والكيفية التي توؤدي اإىل 
ال�صتفادة بحوكمة ال�رشكات، جنًبا اإىل جنب مع اإن�صاء جهات تنظيمية 
باملبادئ اجلوهرية حلوكمة  فالنهو�س  الرقابة.  بتوفري  تقوم  قوية 
ال�رشكات- ال�صفافية، وامل�صاءلة،  وامل�صئولية، والعدل- يعتمد على 

قيادة قوية والتزام على اأعلى امل�صتويات.


