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حوكمة الشركات...

البحرين

بعد تطبيقها على امل�شارف وال�شركات املالية..

البحـــــــــرين
 تطبق حوكمة ال�شركات على القطاع اخلا�ص
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اعتبارًا من منت�صف العام احلايل �صت�صبح ال�رشكات البحرينية ملزمة بتطبيق ميثاق حوكمة ال�رشكات، ويف الوقت الذي قطعت 
فيه البنوك وال�رشكات املالية التي ي�رشف عليها م�رشف البحرين املركزي �صوطًا يف تطبيق مبادئ احلوكمة منذ عدة �صنوات، اإال 
اأن هذه املبادئ �صتطبق على ال�رشكات امل�صجلة لدى وزارة ال�صناعة والتجارة التي قال وزيرها الدكتور ح�صن بن عبد الله فخرو 
باأن مبادئ احلوكمة التي �صتطبق متما�صية مع املعايري االإقليمية والدولية، مو�صحًا اأن فرتة اإعداد ميثاق احلوكمة ا�صتغرق ما 
�صنوات من العمل اجلاد بني الوزارة وم�رشف البحرين املركزي، وبدعم احلكومة االأمريكية من خالل مبادرة ال�رشاكة  يقارب 8 
ال�رشق اأو�صطية، وعرب برنامج تطوير قوانني التجارة التابع لوزارة التجارة االأمريكية، ومركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة. 
واملعلوم اأن جلنة وطنية �صكلت الإعداد ميثاق احلوكمة، الذي جاء نتيجة مراجعة �صاملة ومتعمقة لتقييم املواثيق التي تطبقها 

الدول االأخرى، اإىل جانب كم من االأدبيات ذات ال�صلة من جميع اأنحاء العامل.
حتقيق: خليل يو�صف
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وهذا ما يوؤكده ع�صو اللجنة �صالح ح�صني- اأحد كبار 
امل�رشفيني ال�صابقني ويدير حاليًا �رشكة ا�صت�صارية- 
م�صريًا يف نف�س الوقت اإىل اأن ميثاق احلوكمة البحريني 

ميكن اعتباره منوذجًا يحتذى.
جميع  على  البحرين  يف  احلوكمة  ميثاق  و�صيطبق 
�صفافية  معدل  ل�صمان  اأن�صطتها  باختالف  ال�رشكات 
اأكرب يف ال�صوق. ويقدر خرباء ن�صبة ال�رشكات الكربى 
التي تطبق مبادئ احلوكمة مبا يرتاوح بني 30 و%40 
من جممل ال�رشكات يف البحرين، اأي ما يقارب 8500 
�رشكة كبرية، اإال اأن ال�رشكات ال�صغرية واملتو�صطة 

ال تزال خارج حيز االلتزام مببادئ احلوكمة. 
خالد حممد كانو- رئي�س اجلمعية البحرينية لل�رشكات العائلية- 
احلوكمة،  اإىل  االنتباه  لفتت  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  يرى 

بتفعيلها  املطالبة  من  و�رّشعت 
م�شريًا  احلقيقي،  دورها  وتعزيز 
حماية  يف  دور  للحوكمة  اأن  اإىل 
وبراأيه  اأزمات،  اأي  من  ال�رشكات 
ومفاهيم  متطلبات  تطبيق  �شعف  اأن 
احلوكمة، وغياب ال�شفافية، وغياب 
اإدارة املخاطر، وتف�شي االأخالقيات 
والطمع،  باجل�شع  املدفوعة  املهنية 
امل�شالح،  ت�شارب  مراعاة  وعدم 
هي جميعها االأ�شباب الرئي�شية لالأزمة 

االقت�شادية العاملية.
م�شيفا اأنه يجب اال�شتفادة من االأزمة 
من  وجنعل  التاأفف،  عن  ونتوقف 
االأزمة دافعا يدفع احلوكمة اإىل االأمام 
بدعم من احلكومة، فواجب احلكومة 
تغيري املناخ ودفع ال�رشكات ال�شغرية 

واملتو�شطة نحو احلوكمة. وال �شري من اأن تتحمل احلكومة مع 
هذه ال�رشكات اجلانب املادي والتدريبي، خ�شو�شا اأن البع�س 
املوظفني  عدد  لزيادة  االإ�شافية  امل�شاريف  حتمل  ي�شتطيع  ال 
كبري  دور  وللحكومة  لتنفيذ احلوكمة يف �رشكاتهم.  وتدريبهم 
على  االعتماد  ت�شتطيع  ال�رشكات حتى  لهذه  امل�شاعدة  تقدمي  يف 
ب�شكل مبا�رش  التدريبي  للدعم هو اجلانب  نف�شها، واأهم جانب 
حيث يجب اإح�شاء ال�رشكات املدرجة وغري املدرجة، والبدء 
ال�رشكات  اإىل هذه  للذهاب  التدريب  بتوجيه جهات خمت�شة يف 

وتثقيفها وتدريبها يف جمال احلوكمة.
امل�رشفيني  كبار  اأحد  ح�شني-  �شالح  يرى  جانبه  ومن 
اليوم  اأن احلوكمة  ا�شت�شارية-  ال�شابقني، ويدير حاليًا �رشكة 
مل تعد خيارا بالن�شبة لل�رشكات واملوؤ�ش�شات العاملة يف القطاع 

حوكمة الشركات...

البحرين

االأزمة املالية العاملية لفتت االنتباه 
اإىل احلوكمة، و�شّرعت من املطالبة 
بتفعيلها وتعزيز دورها احلقيقي.. 

فللحوكمة دور يف حماية ال�شركات من 
اأي اأزمات.

خالد كانو: 

االأطراف،  من  الكثري  فاملوؤ�ش�شة مت�س  اأو اخلا�س،  احلكومي 
التنفيذية،  واالإدارة  االإدارة،  وجمل�س  امل�شاهمون،  منها 
واملوظفون، والزبائن، وامل�شارف املقر�شة، وامل�رشعون، 
وبذلك اأ�شبح من الواجب العمل باأنظمة احلوكمة التي اأ�شبحت 
وااللتزام  التطبيق  متطلبات  من  و�شتكون  عامليا،  واقعا 

م�شتقبال.
بل  الكم  على  الرتكيز  عدم  �شتتطلب  احلوكمة  اأن  اإىل  م�شريا 
ال�شفافية  وجودة  القرار  جودة  مثل  الكيف،  على  الرتكيز 
اال�شتقامة  اإىل  باالإ�شافة  واالأمانة،  واالأخالقيات  واالإف�شاح 
وقبول امل�شاءلة وحتمل  امل�شئولية، بدال من ال�شعي وراء الكم 

فيما يتعلق باالجتماعات واملناظرات. 
ويف �شاأن جاهزية منطقة اخلليج لتكون رائدة يف جمال احلوكمة 
املنطقة  الإمكانيات  املبا�رش  اجلواب  عر�س  مت  اإذا  اأنه  يرى 
للريادة �شيكون »ال« فنحن كما يقول 
املنا�شب  املناخ  بالدنا  يف  منلك  ال 
وما  احلوكمة،  تطبيق  الحتياجات 
يف  العمل  من  للكثري  بحاجة  زلنا 
قطاع التعليم وقطاع ال�رشكات، لكن 
هذا ال يعني اأن نتوقف، بل يجب اأن 
يكون هذا حافزنا لنبداأ بتقنية عالية 
ومفاهيم،  اأ�ش�س  على  مدرو�شة 
البحرين  يف  الكوادر  بع�س  فهناك 
من  درجة  لديها  عمان  و�شلطنة 
الريادة يف احلوكمة وباقي البلدان 
اأهمية  باإدراكها  دورها  �شياأتي 
بحاجه  كله  وهذا  القانون،  هذا 
الأن  احلكومات،  من  ودفع  لدعم 
وامل�شداقية  ال�شفافية  هي  احلوكمة 
ت�شتطع  مل  واإن  والدميقراطية 
حوكمة  وغابت  ودعمها  ال�رشوط  هذه  ا�شتيعاب  احلكومات 
ويتابع  تطبق حوكمتها.  اأن  ال�رشكات  ت�شتطيع  فلن  احلكومات 
ح�شني: هناك ثالثة جوانب يجب اأن تتوفر يف املنطقة خللق ما 
نتحدث عنه من اإمكانيات تقود اإىل الريادة، اأولها هو اجلانب 
املناهج  �شمن  اجلامعات  لطلبة  يكون  اأن  يجب  اإذ  التعليمي، 
التنفيذي  املدير  هو  فالطالب  احلوكمة،  ت�شغله  كبري  حيز 
القادم،  واملوظف  االإدارة  جمل�س  ورئي�س  العام  واملدير 
االإدارة بطريقة مهنية- والتي  اأع�شاء جمل�س  وثانيها اختيار 
اعتربها من اأكرب املعوقات- ومعرفة اأع�شاء جمل�س االإدارة 
الوقت  يف  تعاين  والتي  وحتملها،  وم�شئولياتهم  بواجباتهم 
احلايل من غياب تقييم االأداء، ومنح تعوي�شات غري منا�شبة، 
االإدارة  اجتماعات جمل�س  الثالث فهو زيادة عدد  العامل  اأما 
التي تعاين من قلة يف الوقت احلا�رش، باالإ�شافة اإىل تكوين 
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�شالح ح�شني:

يجب اأن تت�شمن مناهج اجلامعات حيزا 
كبريا لتدري�ص احلوكمة.. فالطالب 
هو املدير التنفيذي، واملدير العام، 

ورئي�ص جمل�ص االإدارة، واملوظف 
القادم.

جلان فرعية لتاأخذ على عاتقها بع�س اأعمال جمل�س االإدارة. 
كما يرى �رشورة وجود عمليات توعية الأع�شاء جمل�س االإدارة 
احلوكمة،  عن  منتظمة  دورات  بعقد  وتتمثل  �شخ�شي،  ب�شكل 
خ�شو�شا اأن املعايري املحا�شبية تن�س على وجود احلوكمة، 
يف  وتدريبهم  املدراء  لتعليم  متوفرة  مراكز  هناك  باأن  علما 
االإدارة،  جمل�س  الأع�شاء  تثقيفية  دورات  عدة  تعقد  وم�رش 
اإن�شاء مثل هذه املراكز نبع  اأن  والتي يعتقد- ح�شب تعبريه- 

من احلاجة ولي�س من الفراغ.
خماوف ال�رشكات من احلوكمة

وعن خماوف بع�س ال�رشكات من تطبيق احلوكمة قال �شالح 
ح�شني: اإن لل�رشكات عدة خماوف تختلف درجاتها واأ�شبابها، 
وهي  غريها،  من  خوفا  اأكرث  العائلية  ال�رشكات  اأرى  واأنا 
ال�رشكة  اأ�رشار  على  املناف�س  الطالع  تعود  نف�شية  خماوف 

من  تقلق  يجعلها  مما  ومنتجاتها، 
ال�شوق.  يف  التناف�شي  و�شعها  تغري 
هذه  اأن  اإىل  هنا  اأ�شري  اأن  واأريد 
عملية  تدرك  اأن  يجب  ال�رشكات 
الفهم لطبيعتها والتي ال بد اأن تقوم 
اأفراد  خدمة  ال  املجتمع  خدمة  على 
تغيب  املجتمع  غياب  فمع  االأ�رشة، 
ا�شتمرارية ال�رشكات العائلية، لذلك 
من واجبها توفري معلومات �شحيحة 
اأن  املوؤكد  من  اإذ  عنها،  ووا�شحة 
اإىل  ال�شباقة  ال�رشكات  تكون فر�شة 
جلذب  اأكرب  واالإف�شاح  ال�شفافية 
البالد  داخل  من  �شواء  امل�شتثمرين 
م�شتوى  على  وحتى  خارجها  اأو 
الزبائن العاديني. وقد بداأ عدد من 
جمل�س  دول  يف  العائلية  ال�رشكات 

خالل  توجهها  بدء  مع  وذلك  احلوكمة  نحو  بالتوجه  التعاون 
ال�شنوات االأربع املا�شية نحو التحول من عائلية اإىل م�شاهمة 

لتتمكن يف امل�شتقبل من بيع اأ�شهمها ب�شعر جيد.
ويعترب ح�شني التكلفة االإ�شافية هي ال�شبب الثاين من خماوف 
الكوادر  عدد  يف  لزيادة  احلوكمة  حتتاج  اإذ  ال�رشكات، 
واالأق�شام مما يعني زيادة يف امل�شاريف، ويقول ح�شني: لو 
هذه  خالل  من  ت�شتثمر  اأنها  اإدراك  ت�شتطيع  ال�رشكات  هذه  اأن 
اخلطوات وتتوقف عن و�شع هذه التكلفة على دفرت امل�شاريف 
ت�شتطيع اإدراك حقيقة هذا اال�شتثمار الذي �شيحميها من ال�رشر 

واملخاطر ال�شتطاعت التوقف عن خماوفها.
بتطبيق  االآن  منذ  بالبدء  ال�رشكات  هذه  ح�شني  �شالح  وين�شح 
النفع  بـ"جمعيات  ي�شمى  ما  وجود  مع  خ�شو�شا  احلوكمة، 

العام"، كحماية امل�شتهلك، و"جمعيات حقوق املجتمع والبيئة"، 
التي من املفرت�س اأن ت�شهم يف تطبيق احلوكمة التي ندعو اإليها 
اإال  ال�رشكات واحلكومات،  الأداء  اأهلي وم�شتقل  الأنها مراقب 
يكون  اأكمل وجه، وقد  على  بدورها  تقوم  االآن ال  اأنها حتى 
ذلك راجع اإىل اأنها مل متنح املجال للقيام بدورها على اأكمل 
وجه، اأو اأنها ال تعرف اأهمية قيامها بدورها الكامل- بح�شب 
تعبريه - وما اأن تعرف اأهمية وجودها والبدء بتنفيذ دورها 

حتى ت�شبب �شغطا كبريا على ال�رشكات املهملة للحوكمة.
معوقات احلوكمة 

احلوكمة  وجه  يف  تقف  التي  املعوقات  اأن  كانو  خالد  يرى 
تتمثل يف غياب ال�شفافية وغياب االإف�شاح عن عالقة االأطراف 
املوجود  االإداري  ال�شكل  على  عالوة  بال�رشكات،  املرتبطة 
للتعامل  ال�شليم  بال�شكل  املوؤ�ش�س  وغري  املهياأ  وغري  حاليا 
دور  اإىل  باالإ�شافة  احلوكمة،  مع 
اجلهات الرقابية الذي مل ي�شتطع حتى 
احلوكمة،  لدعم  م�شتواه  رفع  االآن 
غرامات  هناك  تكون  اأن  يجب  اإذ 
وحوافز مرتبطة بها تدفع ال�رشكات 
نحوها، فمثال: اإذا ا�شتطاعت البنوك 
بتطبيق احلوكمة من  ال�رشكات  اإلزام 
خالل منح ميزات لهذه ال�رشكات، من 
�شهولة يف التمويل واالإقرا�س، اإىل 
وطرق  االأرباح،  بن�شبة  خ�شو�شية 
فاإن  درا�شتها،  ميكن  خمتلفة  اأخرى 
ووترية  ن�شبة  زيادة  �شاأنه  من  هذا 

تطبيق ال�رشكات للحوكمة. 
فوائد احلوكمة 

وبينما يوؤكد �شالح ح�شني على الدور 
فيما  به  القيام  والبنوك  الرقابية  اجلهات  ت�شتطيع  الذي  الكبري 
يخ�س ت�شجيع ال�رشكات على تطبيق احلوكمة واإزالة املعوقات 
بالن�شبة  احلوكمة  فوائد  اإىل  ي�شري  فاإنه  طريقها،  يف  تقف  التي 
تطبق احلوكمة  التي  ال�رشكات  اإن  قائال:  تطبقها  التي  لل�رشكات 
�شتتعامل ب�شفافية عالية و�شتجعل معلوماتها متاحة، مما يدعم 
ا�شتقطاب كوادر ب�رشية مميزة  اإىل  �شمعتها، االأمر الذي يوؤدي 
ا�شتقطاب موردين وم�شتثمرين جدد،  للعمل فيها، وي�شاهم يف 
ويرتفع  واملوثوقة،  املعروفة  القائمة  على  ال�رشكات  وي�شع 
البلد  م�شتوى  على  اأما  اأف�شل.  ربحية  حتقق  التي  بالكفاءة 
فاحلوكمة عامل اأ�شا�شي لو�شعنا على �شا�شة العامل االقت�شادية، 
�شمعة  �شتحقق  فاحلوكمة  امل�شتثمرين،  لكبار  بالن�شبة  خ�شو�شا 
جيدة وتزيد نقاط البحرين عامليا، مما ي�شهل لها احل�شول على 

القرو�س الدولية، وا�شتقطاب كم اأكرب من اال�شتثمار. 


