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حوكمة الشركات...

م�صر

ال يكاد مير �شهر دون �أن �أتلقى دعوة للم�شاركة 
موؤمتر  �أو  نقا�شية  حلقة  �أو  ندوة  فعاليات  يف 
�ل�رشكات  بحوكمة  فاالهتمام  �حلوكمة،  عن 
معظم  �أجندة  ر�أ�س  يحتل  �أ�شبح  و�ملوؤ�ش�شات 
�ملهتمني باالقت�شاد يف م�رش، وال يناف�شه يف ذلك 
�الهتمام �شوى �لتناف�شية، حتى �إن �ملرء يت�شاءل: 
�حلوكمة؟..  قبل  بنا   ت�شري  �حلياة  كانت  كيف 
كثرًي�  �أمو�جه  وعلت  �القت�شاد،  تعاظم  وكيف 
وعرب  �حلوكمة؟.  ظهور  قبل  حيًنا  وتباطاأت 
لي�شمل  �لتعريف  ت�شخم  �الأخرية  �لع�رش  �ل�شنو�ت 
�القت�شادية،  �للعبة  �أطر�ف  بني  �لعالقات  كل 
موظفني و�أع�شاء جمال�س �إد�ر�ت، وم�شاهمني، 
بكونه  بد�أ  وما  حكوميني.  مر�قبني  �أو  ومنظمني 
قو�عد حلماية حقوق �الأقلية، وعلى نطاق جمل�س 
�الإد�رة، تو�شع �الآن حتى �شمل لدى �أهل �حلوكمة 
على  �حلكومة  قو�عد  تطبيق  �رشورة  �أملانيا  يف 

موردي �ل�رشكة.
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وهم االنت�شار... 

حوكمة ال�شركات يف جمتمع مغلق
وال عجب �أن توؤدي �الأزمة �لعاملية �ملالية �الأخرية 
�إىل زيادة �الإميان و�الهتمام مًعا باحلوكمة، فقد 
�أدت �الأزمة �ملالية �الأ�شيوية يف عام 97 �إىل رفع 
ثمن  �أن  �إىل  ونبهت  عالية،  منزلة  �إىل  �حلوكمة 
وي�شدد  فادًحا،  يكون  �لرقابة  وغياب  �لتالعب 
لقد  باأ�رشه.  و�لعامل  بل  �أنظمة ودول،  فاتورته 
هما  و�لرقابة  �ل�شفافية  باأن  مقتنًعا  �لعامل  بات 
�شمام �الأمان حلماية �ملوؤ�ش�شات و�القت�شاديات 

على حد �شو�ء.
�شو�ء  كثرًي�،  �ملجال  هذ�  يف  م�رش  تتاأخر  ومل 
على �مل�شتوى �حلكومي �أو غري �حلكومي، فاأولت 
باحلوكمة  ا  خا�شً �هتماًما  �ال�شتثمار  وز�رة 
�مل�رشوعات  مركز  ودفع  �ملديرين،  مركز  عرب 
�خلا�شة بالق�شية �إىل �شد�رة �الهتمام �ملجتمعي 
متعددة  �أن�شطة  خالل  من  وذلك  كبري،  حد  �إىل 
�لبحثية  و�ملر�كز  �جلامعات  ودخلت  ومتنوعة، 
�القت�شادية على �خلط بفعاليات عديدة للحوكمة.
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ولكن هذ� �النت�شار �ملحمود ال يجب �أن يخدعنا يف 
فهم �لدرجة �لتي تتمتع بها �رشكاتنا وموؤ�ش�شات 
يف جمال �حلوكمة، فثمة �رشوط وفرو�س يجب 
ملفهوم  �لكمي  �النت�شار  هذ�  ليحقق  تو�فرها 
�حلوكمة �آثاره �الإيجابية �ملرجوة على �رشكاتنا 
و�قت�شادنا، ولكي نطمئن �إىل قدرة �حلوكمة على 
حماية �لنظام يف �ل�رشكات من �لتعرث يف مو�جهة 

�الإ�شالح �أو �لف�شاد.
ولكي يتحقق هذ� �لهدف فعلينا �أن نناق�س �أو نطرح 
�أول هذه  �أ�شا�شية..  ت�شاوؤالت  �أنف�شنا ثالثة  على 
�إىل  �حلوكمة  مفهوم  بو�شول  يتعلق  �لت�شاوؤالت 
جمتمع �الأعمال �ل�شغري و�ملتو�شط، و�أن يتغلغل 
�ملفهوم يف �أو�شاط بيئة �الأعمال يف �ملحافظات 
�لقاهرة  يف  يتمركز  وال  و�لنائية،  �لبعيدة 
منظمات  بع�س  على  يقت�رش  �أو  و�الإ�شكندرية، 
وجتمعات رجال �الأعمال يف م�رش، ويبدو يل هذ� 
�لت�شاوؤل م�رشوًعا يف �إطار تكر�ر ذ�ت �لوجوه، 

و�ملنظمات يف منتديات وفعاليات �حلوكمة �لتي 
تعقد يف م�رش، وهذ� �لتكر�ر يلقي بظالل من �ل�شك 
�حلوكمة  وممار�شات  مفهوم  وتغلل  �نت�شار  يف 

على نطاق و��شع وموؤثر يف م�رش.
فال يز�ل �لطريق طوياًل لتحقيق �نت�شار ممار�شات 
�مل�شتويات  على  �لر�شيدة  �الإد�رة  �أو  �حلوكمة 

�ملختلفة يف �رشكات �الأعمال.
ويتعلق �لت�شاوؤل �لثاين بدر��شة �لفارق بني �إدخال 
مفهوم �حلوكمة يف �ملوؤ�ش�شات و�ل�رشكات وتطبيق 
هذ� �ملفهوم ب�شكل فعال يف بع�س �ل�رشكات. وقد 
تبنى مركز �ملديرين مبادرة منذ نحو عام الإجر�ء 
ومدى  و�لبنوك،  �ل�رشكات  من  عدد  على  م�شح 
نتائج  لقو�عد �حلوكمة، وكان الفًتا يف  تطبيقها 
هذ� �مل�شح وجود فور�ق متعددة  يف تطبيق  قو�عد 
�حلوكمة ب�شكل فعال، فقد �أعدت بع�س �ل�رشكات 
ميثاًقا وقو�عد رفيعة �مل�شتوى للحوكمة، ولكنها 
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مل تقم بتفعيل هذه �لقو�عد يف �لعمل �ليومي، فلم 
تهتم باإن�شاء نظم للرقابة �لذ�تية، ومل ترفع درجة 
�إىل  �لد�خلي  �ملعلومات  لنظم  بالن�شبة  �ل�شفافية 
�لدرجة �لتي متكن �لعاملني بها من �لوقوف على 

�لقو�عد �ملعمول بها يف هذه �ل�رشكات. 
وعلى �لرغم من �إعالن عدد من �ل�رشكات و�لبنوك 
عن بدء �لعمل بقو�عد �حلوكمة، و�إدخال �ملفاهيم 
يف نظم �لعمل بها، على �لرغم من هذ� وذ�ك، فاإن 
�نتهاك قو�عد �حلوكمة فيما يتعلق مبجل�س �الإد�رة 
و�مل�شتويات �لعليا من �الإد�رة ال تز�ل م�شتمرة، 
خا�شة فيما يتعلق بقو�عد �شغل �لوظائف يف هذه 
تعيني  قو�عد  تز�ل  فال  و�ل�رشكات،  �ملوؤ�ش�شات 
وحقوقهم  معلنة،  غري  �الإد�رة  جمل�س  �أع�شاء 
وو�جباتهمـ  خا�شة فيما يتعلق باالأجور و�لدخول 
�مل�شاهمني  على  وي�شعب  وغام�شة،  مبهمة  ـ 
كفاءة  من  و�لتحقق  �لقو�عد،  هذه  على  �لوقوف 
من  �مل�شئولني  وكبار  �الإد�ر�ت  جمال�س  �أع�شاء 

ناحية، ومدى تنا�شب ما يح�شلون عليه من دخول 
ناحية  �أعمال من  به من  يقومون  ما  ومز�يا مع 

�أخرى.
مظلة  حتت  �ل�رشكات  هذه  من  �لعديد  يز�ل  وال 
�لدرجة  حتى  �الأقارب  بتعيني  ت�شمح  �حلوكمة 
�لر�بعة يف نف�س �الإد�ر�ت و�الأق�شام، ف�شاًل على 
�أن قو�عد �لتعيني ذ�تها ال تت�شم بال�شفافية �ملرجوة. 
ولذلك رمبا يكون مر�جعة تفعيل قو�عد �حلوكمة 
على نف�س �أهمية ن�رش ثقافة �حلوكمة ذ�تها، �شعًيا 
لتقليل �لفجوة بني و�شع قو�عد للحوكمة وتطبيقها 

بالفعل على �ر�س �لو�قع.
�أمر  �ل�رشكات  حوكمة  تفعيل  بعملية  ويت�شل 
�أخري، �أال وهو �إميان �أو قبول �ملجتمع باالأفكار 
و�لقيم �لنبيلة و�لدميقر�طية للحوكمة. ولذلك فاإن 
�لت�شاوؤل �الأخري يف �لت�شاوؤالت �لتي طرحتها يتعلق 
و�الأفكار،  �ملبادئ  لهذه  �ملجتمع  قبول  مبدى 

حوكمة الشركات...

م�صر
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�مل�شتوى  �أو  �حلكومي  �مل�شتوى  على  �شو�ء 
�ل�شعبي. فهناك �شعوب وجمتمعات تر�شخت فيها 
�ملعلومات،  �ن�شياب  يف  و�حلق  �ل�شفافية  قيم 
هو  �ملجتمعات  هذه  يف  �ملعلومات  فتد�ول 
�الأ�شل، وحظرها هو �ال�شتثناء. ولكن مثل هذه 
�لقيم مل ترت�شخ بعد يف �ملجتمع �مل�رشي، ويعيق 
هذ� �ملناخ تفعيل حوكمة �ل�رشكات و�ملوؤ�ش�شات 
للموؤ�ش�شات  فالبن�شبة  م�شتوى،  من  �أكرث  على 
للمجتمع  يتيح  ال  �ملعلومات  حجب  فاإن  �لرقابية 
على  �لرقابية  �الإجر�ء�ت  متانة  على  �الطمئنان 
ثقافة  غياب  فاإن  لل�رشكات  وبالن�شبة  �ل�رشكات، 
�ل�شغار  خا�شة  للم�شاهمني،  يتيح  ال  �ل�شفافية 
ب�شهولة   �ملعلومات  على  �حل�شول  �الأقلية(،  )�أو 
و�ن�شيابية، وهو ما يعرقل حقوقهم يف �حل�شول 
�ل�شفافية  عدم  بحالة  ويرتبط  �ملعلومات.  على 
لعب دور  و�الإعالم يف  �ل�شحافة  فر�شة  تقلي�س 
ما،  خلل  لوجود  �ملنبه،  �أو  �لرقيب  �أو  �ملحذر 
�أو �نتهاكات لقو�عد �حلوكمة. فالتحدي �لرئي�شي 
�أمام تطبيق �حلوكمة بفاعلية يكمن يف ك�رش حالة 
�شفافية  عن  فاحلديث  �ملجتمع.  يف  �النغالق 
�الإجر�ء�ت و�لتعيينات و�لقو�عد يف �رشكة يبدو 
على  �ملجتمع  ي�شدلها  كثيفة  �شتائر  مع  ا  متناق�شً

معظم �ملعلومات بحجج و�أ�شباب خمتلفة.
�لتناق�س  هذ�  �لتالية  �لو�قعية  �لق�شة  وت�رشح 
�ل�شارخ، فمنذ �شنو�ت �أقدمت �إحدى �ملوؤ�ش�شات 
حوكمة  قو�عد  �إقر�ر  على  �ملرموقة  �مل�رشفية 
هذه  وكانت  �مل�شالح،  تعار�س  عدم  وميثاق 
�أول موؤ�ش�شة تلزم نف�شها  �ملوؤ�ش�شة �مل�رشية هي 
و�أع�شاء جمل�س �إد�رتها بهذه �لقو�عد، ولكن �ملثري 
�أن قيادة هذه �ملوؤ�ش�شة رف�شت بحزم بالغ �لك�شف 
عن �لرو�تب و�ملز�يا �لتي متنح لرئي�س و�أع�شاء 
جمل�س �الإد�رة باعتباره �رًش� حربًيا، وحني و�شل 
�أحقية  �لرف�س رغم  على  �أ�رشت  للربملان  �الأمر 
�لربملان يف مر�قبة �أعمالها )نظًر� لكون �ملوؤ�ش�شة 
�ملالية عامة(، ولو وقعت مثل هذه �حلادثة يف 
بلد مثل بريطانيا �أو �شوي�رش� لكانت نكتة لطيفة. 
ففي معظم دول �لدميقر�طية �لر��شخة تن�رش قو�ئم 
وتر�شل  �ملهن،  كل  من  �لدخول  باأعلى  �شنوية 
بع�س �جلمعيات �لعلمية �لدولية الأع�شائها حول 
و�لرو�تب  �لدخول  باأعلى  �شنوية  قائمة  �لعامل 
يف �لتخ�ش�شات �ملختلفة، ويعك�س هذ� �الختالف 
�لهائل يف �لتعامل مع �ل�شفافية يف �الأجور �ختالًفا 

مو�زًيا لثقافة �ملجتمع هنا وهناك.
توؤمن  �مل�رشي  �ل�شعب  من  كبرية  ن�شبة  تز�ل  فال 
�الأ�رش�ر  من  ودخولها  ورو�تبها  ثرو�تها  باأن 
من  مهمة  قطاعات  باتت  وباملثل  �ل�شخ�شية، 
�ملجتمع �مل�رشي توؤمن باأن تعيني �أبنائها �أو �أفر�د 
�أن  يجب  �لتي  �لعينية  �ملكافاآت  من  جزء  �أ�رشها 
حت�شل عليها، كما �أن معظم  �مل�شئولني ال مييلون 
لالعتقاد بحق مرءو�شيهم يف �لتعرف على �أ�شباب 
ومربر�ت قر�ر�ت �الإد�رة �لعليا. كل هذه �الأفكار 
�أو �لقناعات ت�شكل حتدًيا هاًما �أمام تفعيل حوكمة 
�ل�رشكات و�ملوؤ�ش�شات، وهذ� �لتحدي يتطلب منا 
عماًل م�شتمًر� ومتو��شاًل لدعم �أفكار �لدميقر�طية 
�مل�شئولية  وهذه  �ملجتمع.  د�خل  و�ل�شفافية 
�الإعالم  لو�شائل  �لرئي�شية  �ملهام  من  تكون  قد 
و�ملوؤمنني  �الأهلية،  �ملنظمات  يف  و�لنا�شطني 
باحلوكمة د�خل �حلكومة. فما �أ�شعب ن�رش قو�عد 

حوكمة �ل�رشكات يف �إطار جمتمع مغلق.


