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منذ عام  ،2007قام مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
 CIPEبدعم برنامج ن�شِ ط حلوكمة ال�رشكات يف البحرين،
واليمن ،وتون�س ،يف �إطار مبادرة �إقليمية  -على مدى
عامني  -ممولة من مبادرة ال�رشاكة ال�رشق �أو�سطية
( )MEPIلوزارة اخلارجية الأمريكية ،وذلك لدفع
ممار�سات حوكمة ال�رشكات يف املنطقة ق ُد ًما.
كثب مع ال�رشكاء املحليني يف
وقد عمل املركز عن ٍ
املنطقة :جمعية املحا�سبني البحرينية ،ونادي رجال
الأعمال اليمنيني ،واملعهد العربي لر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
يف تون�س ،ل�ضمان �أن الربنامج يلبي االحتياجات النوعية
اخلا�صة لكل دولة ،وي�ستجيب لل�سياق املحلي.
منذ بداية امل�رشوع الحظ املركز �أن جهوده �أ�سفرت
مكا�سب مهمة حلوكمة ال�رشكات يف ال�رشق
عن حتقيق
َ
ٍ
�سنوات من
الأو�سط .ويف مار�س  ،2010وبعد عدة
ٍ
هيئات ا�ست�شارية
اجلهود الت�شاورية واملناق�شات ،قامت
ب�إطالق اخلطوط الإر�شادية العري�ضة حلوكمة ال�رشكات
يف اليمن ،وكود حوكمة ال�رشكات يف مملكة البحرين،
وهي هيئات ت�ضم �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني من
القطاعني العام واخلا�ص يف كال البلدين.
وقد لعبت جهود ح�شد الت�أييد حلوكمة ال�رشكات يف اليمن
دورا يف حتقيق جناحات كبرية كان من �ش�أنها
والبحرين ً
ت�سليط ال�ضوء على هذا امللف ،وخلق حالة من االهتمام
بحوكمة ال�رشكات وتطبيق �أف�ضل املمار�سات.
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حوكمة الشركات...

XXX

البحرين

اليمن

يوما فار ًقا يف مملكة
كان يوم ال�ساد�س ع�رش من مار�س ً 2010
البحرين ،ذلك اليوم الذي �أعلن فيه عن �إطالق �أول كو ٍد حلوكمة
ال�رشكات باململكة ،مما جعلها م�سايرة للمعايري الإقليمية والدولية،
كما َم َثل حفل �إطالق الكود نقطة حتول بالن�سبة لل�رشكات البحرينية،
وخطوة نحو حت�سني �سجل الدولة يف جمال حوكمة ال�رشكات.

ويف التا�سع والع�رشين من مار�س -ويف �أعقاب حفل �إطالق كود
البحرين -جتمع �أكرث من  150من كبار ممثلي القطاعني العام واخلا�ص
يف م�ؤمت ٍر لإطالق اخلطوط الإر�شادية العري�ضة حلوكمة ال�رشكات يف
اليمن للمرة الأوىل ،وقد مت و�ضع هذه اخلطوط الإر�شادية الطوعية من
ِق َبل حملة حوكمة ال�رشكات اليمنية ،التي بد�أها ٌ
كل من مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة ،ونادي رجال الأعمال اليمنيني ،يف مار�س ،2008
وت�ضم �أكرث من ع�رشين من �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني من احلكومة،
وجمتمع الأعمال ،والأو�ساط الأكادميية ،وو�سائل الإعالم.

�ألقى الكلمات االفتتاحية يف حفل �إطالق الكود -الذي ح�رضه �أكرث
ً
م�شاركا رفيع امل�ستوى من القطاعني العام واخلا�ص -كل
من 250
من وزير ال�صناعة والتجارة ح�سن عبد الله فخرو ،وحمافظ م�رصف
البحرين املركزي حممد املعراج ،وال�سفري الأمريكي لدى مملكة
البحرين ج�.آدم �إيريل .كما حتدث جون �ستوت ،ع�ضو جمل�س �إدارة
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،ويف حلقة نقا�شية �ألقت رنده
الزغبى ،مديرة مكتب القاهرة باملركز ،حما�رضة عن قيم ومبادئ
الأعمال .ويف ت�رصيحات له خالل حفل الإطالق ،ذكر الوزير فخرو
�أن عملية �إعداد ذلك الكود ُتظ ِهر بو�ضوح الفائدة الإيجابية التي ميكن �أن
جننيها حني يت�شارك القطاعني العام واخلا�ص يف العمل م ًعا ،لتعزيز
البيئة االقت�صادية يف البحرين .و�أن الأثر احلقيقي لكود البحرين �سوف
يظهر حني ترتجم املفاهيم املن�صو�ص عليها يف الكود �إىل ممار�سة
عملية ،لتحقق نتائج ملمو�سة.
38

الإ�صالح االقت�صادي

افتتح وزير ال�صناعة والتجارة يحيى املتوكل امل�ؤمتر م�ش ًريا �إىل �أهمية
هذا الإجناز بالن�سبة لعملية التنمية يف اليمن ،وم�ؤكدًا على �أن �إطالق
هذه اخلطوط الإر�شادية يعزز التعاون بني احلكومة والقطاع اخلا�ص
من �أجل حت�سني بيئة الأعمال ومناخ اال�ستثمار خللق الظروف املالئمة
له ،و�أن التم�سك مببادئ حوكمة ال�رشكات يعترب مبثابة الطريق �إىل
النجاح.
وبالإ�ضافة �إىل دعم عملية �إعداد الكود واخلطوط الإر�شادية
برناجما �شام ًال متعدد
يف كل من البحرين واليمن ،نفذ املركز
ً
الأوجه ،لإر�ساء �أ�س�س التغيري يف جمتمع الأعمال من خالل العمل
على رفع م�ستوى الوعي ،وبناء املعارف واملهارات ،وتوفري

م�صادر البحث والتدريب.
م�سحا ا�ستق�صائ ًيا ملتابعة مائة وخم�سني
وقد �أجرى يف هذا ال�صدد ً
�رشكة ،بغر�ض تقييم عملية تنفيذ ممار�سات حوكمة ال�رشكات .عالوة
على درا�سة حول الإطار القانوين والتنظيمي حلوكمة ال�رشكات يف
البحرين �أثارت ق�ضايا رئي�سية ،مثل تطبيق حوكمة ال�رشكات بالن�سبة
لل�رشكات العائلية ،واحلاجة �إىل القيادة ل�ضمان �إيجاد ثقاف ٍة للحوكم ِة
الر�شيدة وال�شفافية يف اليمن.

تون�س
ويف تون�س ،قطع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة مع �رشيكه املعهد
العربي لر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات ً
�شوطا بعيدًا بو�ضع الدليل التون�سي لأف�ضل
ممار�سات حوكمة ال�رشكات عام  ،2008وهو الدليل الذي مت �إعداد
اخلطوط الإر�شادية له من خالل م�شاورات مكثفة على مدى �أكرث من
عام مع الأطراف املحلية ذات ال�صلة.
ويف يونيو  ،2009مت �إن�شاء املركز التون�سي حلوكمة ال�رشكات ،الذي
يعمل م�سرت�شدًا بالدليل ،ويقوم الآن بتوفري التدريب والتعليم �إىل
�أع�ضاء جمال�س الإدارة وغريهم يف جمتمع الأعمال.
ويف �إطار دفعهما لعملية احلوار بني القطاعني العام واخلا�ص� ،أدت
� ً
أي�ضا جهود كل من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،واملعهد

العربي لر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات� ،إىل �إحداث تغيريات ملمو�سة وا�سعة
النطاق يف جمال ال�سيا�سات ،عالوة على تعزيز ال�شفافية ،والو�صول
�إىل ممار�سات �أف�ضل لل�رشكات يف تون�س.
وبنا ًء على التو�صيات الواردة يف الدليل مت تعديل القانون التجاري
التون�سي لعام  ،2009لي�شمل املزيد من احلماية حلملة الأقلية من
الأ�سهم ،ويتطلب املزيد من الإف�صاح عن املعلومات املالية .كما
�ساهم املعهد العربي لر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات � ً
أي�ضا يف �إدخال تعديالت
على قانون املالية التون�سي لعام  ،2008وهي التعديالت التي من
�ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل مزيد من ال�شفافية املالية عرب توفيق القواعد
ال�رضيبية مع املمار�سات املحا�سبية.
ورغم �أن و�ضع كود البحرين ،واخلطوط الإر�شادية يف اليمن ،و�إن�شاء
املركز التون�سي حلوكمة ال�رشكات يف تون�س ،تعد معامل رئي�سية� ،إال
�أن الرتكيز الآن يجب �أن يتحول �إىل عملية التنفيذ ،و�إىل جعلها وثيقة
حية لها القدرة على الت�أثري ،وهذا يتطلب التوا�صل مبجتمع الأعمال
والتوعية امل�ستمرة له من �أجل �رشح الأ�سباب والكيفية التي ت�ؤدي �إىل
اال�ستفادة بحوكمة ال�رشكات ،جن ًبا �إىل جنب مع �إن�شاء جهات تنظيمية
قوية تقوم بتوفري الرقابة .فالنهو�ض باملبادئ اجلوهرية حلوكمة
ال�رشكات -ال�شفافية ،وامل�ساءلة ،وامل�سئولية ،والعدل -يعتمد على
قيادة قوية والتزام على �أعلى امل�ستويات.
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