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الملخص

الكلمات المفتاحية

هدفت هذه الدراسة يف تقدمي إطار نظري حلوكمة الشركات ،وأسباب ظهور احلاجة إليها ،واألطرا
املشاركة يف تطبيق مبادئ احلوكمة ،وأمهيتها ،وخصائصها ،كما تناولت الدراسة بعض التجارب العربية والدولية
يف جمال احلوكمة واليت ميكن االحتذاء هبا يف ليبيا واالستفادة منها ،واعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي
إلعدادها ،وقد مت التوصل إىل بعض االستنتاجات اليت قد تساهم يف التعر على واقع احلوكمة يف بعض
الشركات واليت ميكن االحتذاء هبا يف ليبيا ،كما مت وضع بعض التوصيات يف نفس األطر.
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The study aims at presenting a theoretical framework for corporate governance، the
reasons for the emergence of the need for it، and the parties involved in the application
of the principles of governance، its importance and characteristics. The study also dealt
with some Arab and international experiences in the field of governance. The researcher
adopted the inductive method to prepare this study. To reach some conclusions that may
contribute to the recognition of the reality of governance in some companies،which can
be followed in Libya، and has been made some recommendations in the lack of
frameworks.
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.1مقدمة:
تعد حوكمة الشركات من ابرز واهم املوضوعات يف املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية ،حيث تعاظم االهتمام
هبذا املوضوع يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل السنوات املاضية  ،وخاصة بعد سلسلة األزمات املالية
املختلفة اليت حدثت يف العديد من الشركات يف دول شرق اسيا وأمريكا الالتينية وروسيا يف عقد التسعينات من القرن
املاضي  ،واليت فجرها الفساد املايل وسوء اإلدارة والفتقارها للرقابة واخلربة واملهارة  ،باإلضافة إىل نقص الشفافية  ،حيث
أدت هذه األزمات واالهنيارات إىل تكبد كثري من املسامهني خبسائر مادية فادحة مما دفع العديد من املستثمرين للبحث
عن الشركات اليت تطبق مفهوم حوكمة الشركات  ،وقد تزايدت أمهية احلوكمة نتيجة الجتاه كثري من دول العامل اىل
التحول اىل النظم االقتصادية الرأمسالية اليت يعتمد فيها بدرجة كبرية على الشركات اخلاصة(حداد.)011 :1112،
وتأسيساً على ما تقدم ستحاول الباحثتان تقدمي إطار نظري حول مفهوم احلوكمة يف الشركات وأسباب ظهور احلاجة

إليها ،واألطرا املشاركة يف تطبيق مبادئ احلوكمة ،وأمهيتها  ،وخصائصها  ،كما تناول البحث بعض التجارب العربية
والدولية يف جمال احلوكمة اليت ميكن االستفادة منها واالحتذاء هبا يف الشركات الليبية.

.1.1مشكلة الدراسة :

تشري املعلومات والدراسات إىل أن اهنيار كثري من الوحدات االقتصادية  ،قد أدى إىل ضياع حقوق املستثمرين
احلاليني ،وفقدان ثقة املستثمرين اجلدد يف هذه الشركات  ،لذا كان االهتمام بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات هو احلل
األمثل واألسلم واألسرع ملعاجلة هذه السلبيات  ،اليت رافقت اهنيار العديد من الوحدات االقتصادية  ،ونظراً ألمهية هذا
املوضوع ستحاول الباحثتان من خالل هذه الدراسة االجابة على التساؤل التايل:
كيف تمارس الحوكمة في الشركات العربية والدولية والتي يمكن االحتذاء بها في ليبيا ؟
.1.1أهداف الدراسة :هتد الدراسة إىل :

-0التعر على ماهية ومفهوم حوكمة الشركات وخصائصها وحمدداهتا .
-1التعر على اجلوانب االجيابية ومزايا حوكمة الشركات  ،وكيفية االستفادة منها من اجل حتسني جودة الشركات .
 -3عرض بعض من التجارب الناجحة للدول العربية والدولية يف حوكمة الشركات واليت ميكن االحتذاء هبا يف ليبيا .
-4تقدمي االقرتاحات والتوصيات املالئمة يف هذا اجملال .
 .1.1أهمية البحث:

تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع نفسه  ،بوصفه أحد املوضوعات احلديثة يف األدب املايل املعاصر  ،ومن أمهية

الدور الذي تضطلع به حوكمة الشركات باعتبارها تساهم يف العديد من اجلوانب االقتصادية  ،فهي تعمل على توفري
عناصر اإلدارة السليمة للشركات وتفعيل تطبيق األدوات الرقابية واإلشراقية فيها  ،هبد توفري الشفافية يف املعلومات
ورفع كفاءة املمارسات وإضافة املصداقية والثقة للمعامالت  ،بشكل يرفع أداء الشركات  ،ويساعد على زيادة ثقة
املسامهني ومحاية استثماراهتم من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة يف جملس اإلدارة.
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.1اإلطار النظري :
أوال :الحوكمة مفهومها وأهميتها وخصائصها وأسباب الحاجة إليها:
1.1حوكمة الشركات:

نتيجة لألزمات املالية اليت حدثت يف كثري من دول العامل ظهرت احلوكمة كأسلوب لتفادي الوقوع يف األزمات أو

التقليل من حدهتا ،وهي متثل وسيلة للتصدي للفساد املايل واإلداري الذي يؤدي إىل اهنيار الشركات وضياع حقوق
أصحاب املصاحل واملستثمرين بالشركات.
1.1.1مفهوم حوكمة الشركات:
حظي مصطلح حوكمة الشركات باهتمام العديد من األكادمييني والباحثني واحملللني واملمارسني  ،وذلك يف إطار حل
مشكلة الوكالة اليت تنشأ بني اإلدارة واملالك  ،وقد كان من الصعوبة مبكان التوصل إىل تعريف موحد هلذا املصطلح ،
غري أن زيادة ترابط األسواق املالية واستحداث أدوات مالية جديدة بصفة مستمرة  ،جعلت جمال حوكمة الشركات
يتسع مع مرور الوقت ،كما زاد االهتمام باحلوكمة يف معظم االقتصاديات الناشئة واملتقدمة نظراً الرتباطها باجلوانب
التنظيمية واحملاسبية واملالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية .
فقد عرفت مؤسسة التمويل الدولية " " IFCحوكمة الشركات بأهنا " :النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات
والتحكم يف أعماهلا " (طارق ، )1112،كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية " "OECDبأهنا جمموعة

من العالقات اليت تربط بني القائمني على إدارة الشركة و جملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من أصحاب املصاحل
(مركز أبوظيب للحوكمة،ص )1
و عر معهد املدققني الداخليني حوكمة املؤسسات يف جملته ( (Tone at the Topعلى أهنا " العمليات اليت تتم من
خالل اإلجراءات املستخدمة من ممثلي أصحاب املصاحل  ،من اجل توفري إشرا على إدارة املخاطر ،مراقبة خماطر
املؤسسات  ،و التأكيد على كفاية الضوابط إلجناز األهدا  ،واحملافظة على قيمة الشركة من خالل أداء احلوكمة
فيه" (محاد : 1111،ص .)042
يف حني وصف سري أدريان كادبوري يف تقريره الشهري بتقرير كادبوري  Report Cadburyعام  0221م حوكمة
املؤسسات على أهنا النظام الذي تدار و تراقب به الشركات  ،وأكد يف هذا التقرير على أن جمالس اإلدارة مسئولة عن
حوكمة شركاهتا  ،وأن دور املسامهني يف احلوكمة  ،هو انتخاب أعضاء جملس اإلدارة واملراجعني  ،للتأكد من أن هناك
هيكل حوكمة مالئم ويف مكانه  ،وأن مسؤولية اجمللس تتضمن وضع األهدا االسرتاتيجية للشركة  ،توفري القيادات
اليت حتقق هذه األهدا  ،و كذلك مراقبة العمل و رفع التقارير للمسامهني خالل فرتة واليتهم  ،كما أكد يف تقريره
على ضرورة التزام جملس اإلدارة باللوائح والقوانني و عمله ملصلحة املسامهني أعضاء اجلمعية العامة (أمني وأمينة1103،
:ص .)112
كما عر (الشمري )1101 ،احلوكمة" :بأهنا النظام الذي ميكن من خالله توجيه الشركات املسامهة وحتقيق الرقابة
والسيطرة على عملياهتا  ،ومن مث فإن مفهوم حوكمة الشركات يتمحور حول آليات وأساليب الرقابة اليت تعمل على
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احل د من املشكالت اليت قد تنتج من تعارض واختال

اهتمامات وأولويات األطرا

ص010 -010 :

املختلفة املؤثرة يف عمل الشركة

"( الشمري :1101،ص .)03ومن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا أن هناك معاين أساسية ملفهوم حوكمة الشركات
وهي:
جمموعة من األنظمة اخلاصة بالرقابة على أداء الشركات.تنظيم العالقات بني جملس اإلدارة واملديرين واملسامهني وأصحاب املصاحل.التأكيد على أن الشركات جيب أن تدار لصاحل املسامهني. جمموعة من القواعد يتم مبوجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معني يتضمن توزيع احلقوق والواجبات فيمابني املشاركني يف إدارة الشركة مثل جملس اإلدارة واملديرين واملسامهني.
من التعاريف السابقة يتضح أن حوكمة الشركات أصبحت من أهم املواضيع املطروحة على صعيد اقتصاديات دول
العامل  ،فهي تشكل عنصراً هاماً لتعزيز النجاح واإلصالح االقتصادي والتنظيمي يف ظل العوملة وانفتاح اقتصاديات
الدول على بعضها البعض واملنافسة الشديدة.
كما أصبحت احلوكمة وسيلة لتعزيز الثقة يف اقتصاد أي دولة  ،ودليل على وجود سياسات عادلة وشفافة وقواعد
حلماية املستثمرين واملتعاملني  ،ومؤشراً على املستوى الذي وصلت إليه إدارات الشركات يف االلتزام املهين لقواعد حسن
اإلدارة والشفافية واحملاسبة ووجود إجراءات للحد من الفساد  ،وبالتايل زيادة جاذبية االقتصاد لالستثمارات احمللية
واخلارجية وقدرته التنافسية.
1.1.1أسباب ظهور الحاجة لحوكمة الشركات:

هناك مجلة من األسباب والتداعيات اليت أدت اىل ظهور احلاجة اىل حوكمة الشركات  ،وتبوئها صدارة األحداث
والقضايا املرتبطة باقتصاديات دول العامل املتقدمة والناشئة منها على حد سواء ميكن تلخيصها فيما يلي ( نوال ،
:)1103

 -1األحداث الدولية:
خالل العقدين املاضيني وقعت العديد من األحداث الدولية  ،وضعت قضية حوكمة الشركات على قمة اهتمامات
كل من جمتمع األعمال الدويل واملؤسسات املالية الدولية  ،ومنها حاالت الفشل الذريع مثل فضيحة بنك االئتمان
والتجارة الدويل  ،وأزمة املدخرات والقروض يف الواليات امل تحدة والفجوة القائمة بني مكافتت االدارة وأداء الشركة ،
وكذلك أزمة جنوب آسيا عام  0221م ،اليت وصفت بأهنا كانت نتيجة أزمة ثقة يف مكونات االدارة املالية للشركات
والتشريعات اليت تنظم نشاط األعمال والعالقات فيما بني القطاعات االستثمارية والشركات واحلكومة  ،لقد جاءت
ظاهرة الفضائح املالية لبعض كربيات الشركات العاملية لتؤكد أمهية اجياد معايري ألفضل املمارسات واإلجراءات يف اإلدارة
والتنظيم  ،واملراقبة واإلشرا الفعال على شركات املسامهة  ،لضمان حتقيق األهدا املوضوعة وااللتزام باألنظمة
الداخلية واخلارجية املنظمة لشؤون أعمال الشركات أو ما يطلق عليه حبوكمة الشركات.
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 -1العولمة:
ميتاز القرن الواحد والعشرين بأنه عصر العوملة اليت تعين حتويل العامل إىل قرية صغرية  ،وذلك باستخدام وسائل االتصال
املتطورة ،اليت متكن الفرد عموما واملستثمر خصوصا من معرفة أحدث املستجدات العاملية يف حلظتها  ،باإلضافة حلاالت
التكامل واالندماج اليت تعيشها قارات كثرية من العامل  ،وما يرافقها من اجراءات مثل حترير االقتصاد وتدويله وتسهيل
حركة رؤوس األموال  ،باإلضافة إىل احلالة التنافسية اليت فرضت على اقتصاديات دول العامل  ،هذا قد يتطلب وضع
قواعد موحدة حتكم إدارة املؤسسات االقتصادية تربط بني الشركة األم والشركات التابعة.
 -1العوامل االقتصادية:
تتمثل هذه العوامل فيما تطمح اليه احلكومات يف الدول  ،من استقرار أسواق رأس املال لديها وجذب رؤوس األموال
 ،وتعزيز فرص العمالة وحتقيق أعلى معدالت منو اقتصاد ممكنة وتنمية استثماراهتا  ،باإلضافة إىل حتسني وتعزيز الثقة
الدولية باقتصاداهتا ومؤسساهتا بغرض االستفادة من املؤسسات والصناديق املالية الدولية.
 -4نظرية الوكالة:
يعترب الفصل بني امللكية واإلدارة من أهم العوامل اليت أدت إىل ظهور نظرية الوكالة ويعترب كال من ) بريل ومينز( أول
من تناول هذا املوضوع  0231م  ،يف ندوة بعنوان "الشركات احلديثة وامللكية اخلاصة " ،حيث أشارت الندوة إىل أن
املنظمة صارت ضخمة احلجم  ،وأن هذا سيؤدي إىل االنفصال بني امللكية والرقابة  ،مما قد ينجر عنه ما يعر بنظرية
الوكالة اليت تعين اخلطر النا جم عن استخدام املديرين السرتاتيجيات تتعارض متاما مع مصاحل املالك وختدم أغراضهم
اخلاصة.
1.1.1األطراف المشاركة في تطبيق مبادئ الحوكمة:
هناك أربعة أطرا

رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم ملفهوم ولقواعد حوكمة الشركات  ،وحتدد إىل درجة كبرية

مدى النجاح أو الفسل يف تطبيق هذه القواعد ،ومن هذه األطرا ما يلي (دراوشة  :1112،ص :)13-11
 -0املسامهون  :وهم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم  ،وذلك مقابل احلصول على
األرباح املناسبة الستثماراهتم  ،وأيضاً تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل  ،وهم من هلم احلق يف اختيار جملس

اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهم.
 -1جملس اإلدارة :وهو ميثل املسامهني وأيضاً األطرا األخرى مثل أصحاب املصاحل  ،حيث يقوم باختيار املدريني
التنفيذيني  ،باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم  ،كما يقوم برسم السياسة العامة للشركة  ،وكيفية احملافظة على حقوق
املسامهني.
 -3اإلدارة :وهي املسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة  ،وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس اإلدارة  ،وتعترب إدارة
الشركة هي املسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها  ،باإلضافة إىل مسؤوليتها جتاه اإلفصاح والشفافية يف
املعلومات اليت تنشرها للمسامهني.
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 -4أصحاب املصاحل :وهم جمموعة من األطرا هلم مصاحل داخل الشركة  ،مثل الدائنني واملوردين والعمال واملوظفني
 ،وجيب مالحظة أن هؤالء األطرا يكون لديهم مصاحل قد تكون متعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان.
وهناك اهتمام من قبل القانونني بالعمل على حوكمة الشركات  ،حيث تعمل على احلفاظ على حقوق األطرا
املتعددة بالشركة  ،اليت تضم محلة األسهم وجملس اإلدارة واملديرين والعاملني  ،واملقرضني والبنوك  ،وأصحاب املصاحل،
لذلك فأن التشريعات القانونية اليت حتكم عمل الشركات تعترب العمود الفقري ألطر حوكمة الشركات وآلياهتا  ،وتعترب
األنظمة القانونية صمام األمان الرئيسي الذي يضمن احلوكمة اجليدة للشركات.
 1.1.4أهمية حوكمة الشركات:
تكمن أمهية حوكمة الشركات يف كوهنا عملية ضرورية لضمان حتقيق أهدا الشركات  ،السيما ما يتعلق بتفعيل دور
اجلمعيات العامة للمسامهني لالضطالع مبسؤولياهتم  ،ومحاية دورهم الرقايب على أداء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني
يف هذه الشركات  ،مبا يكفل محاية حقوق أصحاب املصاحل  ،وتستمد احلوكمة أمهيتها من اختصاصاهتا باجلوانب التالية
(سامي: 1112،ص:)02
 -0العمل على وضع اطار تنظيمي ميكن من خالله حتديد أهدا الشركة  ،وسبل حتقيقها من خالل توفري احلوافز
املناسبة ألعضاء جملس االدارة التنفيذية لكي يعملوا على حتقيق تلك األهدا اليت تراعي مصلحة املسامهني.
 -1توفري احلماية ألصحاب املصاحل واحملافظة على حقوق محلة األسهم وخاصة األقلية من محلة األسهم.
 -3رفع مستويات األداء للشركات وما يرتتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدول اليت تنتمي اليها،
تلك الشركات.
 -4تعترب حوكمة الشركات عنصرا مهما يف زيادة الفعالية االقتصادية وذلك من خالل متكني االدارة وجملس االدارة من
تعقب األحداث ذات الفائدة لكل من الشركة واملسامهني  ،كما تسهل عملية الرقابة  ،مما يؤدي اىل تشجيع الشركات
على االستخدام األمثل ملواردها.
 -1الشفافية والدقة والوضوح يف البيانات املالية اليت تصدرها الشركات  ،وما يرتتب على ذلك من زيادة ثقة املستثمرين
.
هبا واعتمادهم عليها يف اختاذ القرارات
 -2ختفيض املخاطر املتعلقة بالفساد املايل واإلداري اليت تواجهها الشركات والدول.
 -1جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس املال احمللي على االستثمار يف املشروعات الوطنية.
 -2تطوير وحتسني ومساعدة أصحاب القرار مثل املديرين وجمالس اإلدارة على بناء اسرتاتيجية متطورة ختدم الكفاءة
اإلدارية واملالية للشركة .
 -2إجياد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية متنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام اجلمعية العامة وتضمن حقوق املسامهني
يف الشركة.
 -01العمل على حماربة التصرفات غري املقبولة سواء كانت يف اجلانب املادي او اإلداري أو األخالقي .
 1.1.2مبادئ حوكمة الشركات :
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تعد حوكمة الشركات مبثابة جمموعة من القواعد واملبادئ اليت حتكم وتوجه وتسيطر على اإلدارة  ،مبا يعود بالفائدة
على مجيع األطرا  ،وتستند تلك املبادئ إىل جتارب الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي "، "OCED
حيث قامت املنظمة بإنشاء فريق عمل متخصص لوضع تلك املبادئ  ،كما متت االستفادة من إسهامات عدد من
الدول غري األعضاء وكذلك إسهامات البنك الدويل ،وتتمثل املبادئ الدولية حلوكمة الشركات حسب " "OCEDلعام
 1114النواحي التالية (عودة  :1101 ،ص:)11-12
 -0ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات:
حيث تعمل احلوكمة على ضمان شفافية وكفاءة األسواق املالية مبا يتوافق مع حكم القانون ،مع حتديد وتوزيع واضح
للمسؤوليات بني خمتلف اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية.
 -1حقوق املسامهني:
يتعني أن يكفل إطار أساليب ممارسة حوكمة الشركات محاية املسامهني  ،حيث أن هلم حقوق ملكية معينة مثل احلق
يف تأمني طرق تسجيل امللكية  ،احلق يف انتخاب أعضاء جملس اإلدارة  ،احلق يف احلصول على نصيب من األرباح ،
حق املشاركة يف التصويت يف اجلمعيات العامة للمسامهني  ،احلق يف نقل أو حتويل ملكية األسهم  ،احلق يف احلصول
على خمتلف املعلومات الضرورية املتعلقة بنشاط الشركة يف الوقت املناسب وبصفة منتظمة.
 -3املعاملة املتكافئة للمسامهني:
تضمن احلوكمة حتقيق املساواة يف معاملة كافة املسامهني  ،مبا فيهم األقلية واملسامهني األجانب  ،حيث جيب أن
حيصل اجلميع على احلقوق نفسها  ،كما ينبغي أن تتوفر للجميع القدرة على احلصول على املعلومات.
 -4دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات:
جيب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على اعرتا حبقوق أصحاب املصاحل اليت مت إقرارها وفقا للقانون  ،وأن يعمل
أيضا على تشجيع التعاون بينهم وبني الشركة  ،ومتكينهم من االطالع على املعلومات املطلوبة.
 -1اإلفصاح والشفافية:
تضمن حوكمة الشركات حتقيق اإلفصاح الدقيق ويف الوقت املالئم بشأن كافة املسائل اخلاصة بتأسيس الشركة وهذا
بتوفري معلومات عن النتائج املالية والتشغيلية للشركة  ،وأهدا الشركة  ،أعضاء جملس اإلدارة  ،الرواتب واملزايا املمنوحة
لكبار املسؤولني ،وهياكل وسياسات حوكمة الشركات  ،وجيب إعداد ومراجعة املعلومات وكذلك اإلفصاح عنها بأسلوب
يتفق ومعايري اجلودة احملاسبية واملالية  ،وأيضا مبتطلبات عمليات املراجعة  ،هبد إتاحة التدقيق املوضوعي لألسلوب
املستخدم يف إعداد القوائم املالية وصياغة التقارير املالية.
-2مسؤوليات جملس اإلدارة:
جيب أن يتيح أسلوب ممارسة حوكمة الشركات اإلرشادية االسرتاتيجية لتوجيه الشركات  ،كما جيب أن يكفل املتابعة
لإلدارة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة  ،وأن يضمن مساءلة جملس اإلدارة من قبل املسامهني.
 1.1.2خصائص الحوكمة الجيدة في الشركات:
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جيب أن يشتمل منوذج احلوكمة للشركات الناجحة اخلصائص التالية (علي و آخرون :1103،ص :)014-013
 -0اإلفصاح والشفافية  :وهي دعامة هامة لضمان العدالة والنزاهة والثقة يف إجراءات إدارة الشركات  ،وادارة أفرادها
واختاذ القرارات الرشيدة  ،حيث تؤمن هذه الدعامة توصيل معلومات صحيحة وواضحة وكاملة عن أداء الشركة ،عن
طريق توفر نظام فعال للتقارير يتسم بالشفافية ليس لإلدارة واملسامهني فحسب  ،بل جلميع األطرا ممن يستخدمون
املعلومات املالية املنشورة للشركة  ،الختاذ القرارات من قبل املستثمرين احلاليني واحملتملني  ،واملقرضني  ،الزبائن ،واملوظفني
واجلهات احلكومية ذات املصلحة.
 -1املساءلة  :هي قاعدة تقضي مبحاسبة املسؤولني أو الذين يتخذون القرارات  ،والذين يقومون بتنفيذ األعمال يف
الشركة عن تبعات أعماهلم ونتائج قراراهتم  ،ومبعىن آخر حتمل اجلهات املعنية يف الشركة تبعات األعمال املناطة هبم ،
وهذا يتطلب من جملس اإلدارة ان حيدد اهلرم اإلداري ومسؤوليات وصالحية كل مسؤول يف موقعه  ،مما يسهل على
مجيع املتعاملني يف الشركة معرفة حدود عملهم خدمة للشركة  ،وحتقيقاً السرتاتيجيتها اليت بنيت عليها أهدافها ،
فاألطرا اخلاضعة للمساءلة احملاسبية عند تطبيق احلوكمة أمام أصحاب املصاحل هم) جملس اإلدارة  ،جلنة التدقيق ،
اإلدارة العليا  ،التدقيق الداخلي  ،التدقيق اخلارجي  ،املشرعني  ،اجلمعيات املهنية).
 -3املسؤولية  :تكون املسؤولية األساسية عن احلوكمة اجليدة مرتوكة للمديرين واملدققني ،وتزويد املسامهني بضمان
موضوعي ومستقل  ،باالعتماد على التقارير املالية واملعلومات األخرى املقدمة من الشركة  ،وان هذا الدور احليوي
يربر املوقع اخلاص للمدققني حتت قانون الشركات  ،وترتبط املسؤولية بدعامة املساءلة ،من حيث القيام بإجراءات
تصحيحية أو املعاقبة على سوء اإلدارة  ،وهي بطبيعة احلال تتدرج ضمن خط تفويض السلطات يف كل شركة ،حيث
تساعد املسؤولية يف تنفيذ العمليات اخلاصة بالشركة بشكل أفضل  ،من خالل تعر العاملني على األعمال املطلوبة
منهم وحماسبتهم عليها.
-4حتقيق العدالة واإلنصا  :وهي االحرتام واالعرتا حبقوق كل األطرا ذات املصاحل ،مبا يكفل املساواة ،
ومن هذه األطرا مصاحل أقلية املسامهني ،حيث اهتمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية) (OECDحبماية
حقوق مصاحل أقلية املسامهني  ،عن طريق وضع نظم متنع العاملني يف داخل الشركة مبا فيهم املديرون وأعضاء جملس
اإلدارة من االستفادة من منصبهم يف الشركة  ،باملتاجرة يف األسهم.
 -5االستقاللية :هي اآللية اليت تقلل او تلغي تضارب املصاحل  ،مثل هيمنة رئيس ذو نفوذ على الشركة  ،او مساهم
كبري يف جملس اإلدارة  ،وهذه اآللية تبدأ من كيفية تشكيل اجملالس  ،وتعيني اللجان اىل تعيني مدقق احلسابات ،
حبيث ال تسمح بتأثري أي نفوذ على قرارات جملس اإلدارة وأعمال الشركة .
-6االنضباط  :من خالل إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح ،وتبين قوانني وتشريعات وتعليمات توضح
احلقوق وحتدد الواجبات  ،وهي تعد صمام األمان الرئيسي الضامن للحوكمة.
-7املسؤولية االجتماعية  :النظر إىل املؤسسة باعتبارها املواطن اجليد من خالل رفع الوعي االجتماعي  ،ومبستوى
عايل من السلوك املثايل والقيم للعاملني فيها.
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-8القوانني والتشريعات  :إن وجود قوانني وتشريعات توضح حقوق املسامهني وواجباهتم مثل حق التصويت  ،وحق
انتخاب أعضاء جملس اإلدارة وحق تعيني وعزل مراقب احلسابات ،كما توضح باملقابل حقوق اجملتمع على الشركة
وواجباهتم جتاهها  ،وتعد مبثابة صمام االمان الرئيسي الضامن للتحكم املؤسسي  ،كما تؤكد على كثري من القانونيني
مسئوليات العهدة باألمانة  ،واليت يؤديها املديرون قِبَل األطرا األخرى بالشركة لضمان حقوقهم.
 .1التجارب العربية والدولية في حوكمة الشركات:

أسفر االهتمام بقواعد حوكمة الشركات إىل قيام العديد من الدول بإصدار العديد من التقارير والتوصيات اخلاصة
بتطبيق قواعد حوكمة الشركات  ،عن طريق املؤسسات العلمية هبا ،أو بورصات األوراق املالية هبا ،مع التأكيد على أنه
ليس هناك منوذج وحيد لتطبيق قواعد حوكمة الشركات  ،يؤدي إىل نفس النتائج يف مجيع دول العامل  ،ونتناول فيما
يلي حملة موجزة عن جتارب بعض الدول فيمت يتعلق حبوكمة الشركات :
 .1.1تجربة الواليات المتحدة األمريكية :

أشارت(نوال )1103 ،بأهنا أول بوادر حملاولة تبين مبادئ حوكمة الشركات ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية يف

أواخر السبعينات من القرن العشرين  ،على اثر حركات الدمج واالستحواذ على بعض الشركات  ،وبرز االهتمام مبفهوم
حوكمة الشركات بصورة واضحة عندما قام صندوق املعاشات العامة  Cal PERSبتعريف حوكمة الشركات  ،وإلقاء
الضوء على أمهيتها ودورها يف محاية حقوق املسامهني.
ويف سنة  0221م قامت اللجنة الوطنية واخلاصة باالحنرافات يف اعداد القوائم املالية والتابعة لـ  SECبإصدار تقريرها
املسمى  ، Treadway commissioوالذي تضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ،وما
يرتبط هبا من منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد القوائم املالية  ،وذلك عن طريق االهتمام مبفهوم نظام الرقابة
الداخلية وتقوية مهنة املراجعة اخلارجية أمام جمالس ادارات الشركات  ،ويف سنة  0222م أصدر كل من York New
 Stock Exchangeو  National Association of Securities Dealersتقريرمها املعرو باسم
" "Blue Ribbon Reportوالذي اهتم بفاعلية الدور الذي ميكن أن تقوم به جلان املراجعة بالشركات ،بشأن
االلتزام مببادئ حوكمة الشركات حيث تضمن هذا التقرير جمموعة من التوصيات تتعلق بصفات أعضاء جلنة املراجعة
من استقالل وخربة يف احملاسبة واملراجعة  ،كما متت اإلشارة إىل حتديد مسؤوليات جلنة املراجعة جتاه إعداد التقارير
املالية ووظيفة املراجعة اخلارجية واملراجعة الداخلية.
ويف أعقاب االهنيارات املالية لبعض كربيات الشركات األمريكية مت إصدار قانون  Sarbanes Oxleyسنة ، 1111
حيث مت إلزام الشركات املدرجة باألسواق املالية األمريكية بالتقيد به وتطبيق مجيع بنوده  ،وتعد التجربة األمريكية يف
جمال حوكمة الشركات من التجارب اهلامة  ،حيث سبقت الكثري من الدول يف تطبيق وإصدار قوانني خاصة حبوكمة
الشركات.
 1.1تجربة المملكة المتحدة :
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Cadbury
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حتت عنوان "اجلوانب املالية لقواعد إدارة الشركات " الذي احتوى على

أفضل املمارسات  ،وذلك بعد حاالت فشل الشركات الكبرية  ،باإلضافة إىل القلق املتزايد من اخنفاض مستوى الثقة
يف إعداد التقارير املالية  ،ويف قدرة مدققني احلسابات على توفري الضمانات اليت يطلبها ويتوقعها كل من يستخدم
التقارير املالية للشركة.
ويعد تقرير  Cadburyمن أهم التشريعات واإلصدارات اخلاصة مبوضوع حوكمة الشركات  ،والذي أصبح فيما بعد
أساسا للمعايري املوحدة حلوكمة الشركات والذي ركز على جمموعة احملددات التالية(نوال:)1103 ،
 مسؤوليات املدراء التنفيذيني وغري التنفيذيني عن تقييم أداء الشركة وتقرير عن ذلك للمسامهني ولألطرااملهتمة باألمور املالية  ،وشكل ووضوح ودورية تقدمي تقارير األداء املؤسسي الكلي واجلزئي.

األخرى

 اختصاصات ومسؤوليات جلنة املراجعة يف الشركة. مسؤوليات املراجعني ومستوى وأمهية تقارير املراجعة الدورية. العالقة بني املسامهني وجملس اإلدارة واملسامهني.ويف سنة  0223صدر تقرير  Ruttemainالذي أوصى بأن تقدم الشركات املدرجة يف البورصة ضمن تقاريرها تقرير
عن نظم الرقابة الداخلية  ،اليت تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على أصوهلا  ،ويف سنة  0221ظهر تقرير Greenbury

والذي اهتم مبوضوع املكافتت واملزايا اليت حيصل عليها أعضاء جملس إدارة الشركات  ،ويف سنة  0222أصدرت جلنة
 Hampelجمموعة من القواعد واإلجراءات للتأكيد على مسؤوليات وواجبات أعضاء جملس اإلدارة .
ويف سنة  0222صدر تقرير  Trunbullواخلاص بإلزام إدارة الشركات باإلفصاح عن تقومي كفاءة وفعالية الرقابة
الداخلية داخل تنظيماهتا  ،أما يف سنة  2002صدر تقرير  Combined codeلوضع أحسن القواعد واملبادئ
ألفضل املمارسات ،والذي ركز على تقرير  ( Cadburyالزوام وإبراهيم.)1104،
 3.3تجربة فرنسا :
لقد نشأ مفهوم حوكمة املؤسسات يف فرنسا من خالل جمموعة من التقارير املنشورة خالل الفرتة ما بني  1995م-
 1113م ،وهذه التقارير استمدت نصوصها و قوانينها من القوانني الدولية كقانون كادبوري  1992م  ،وقانون
منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  1999م  ،وعلى إثر تبين فرنسا جلملة هذه التقارير مت تعميم تطبيق مفهوم
حوكمة املؤسسات على كافة الشركات الفرنسية  ،كما مت فرض اعداد تقرير مفصل حول كافة قواعد احلوكمة لكل
شركة  ،حبيث حيتوى كل املعلومات الصادرة عنها  ،ويتم عرضه يف فصل خاص ضمن التقارير السنوية  ،و كذلك
التقارير املرجعية الصادرة عنها .وهناك العديد من العوامل اليت جعلت من حوكمة الشركات على قمة اهتمامات
الشركات يف فرنسا  ،من أبرزها اخلصخصة وزيادة املسامهني األجانب  ،وظهور صندوق املعاشات يف فرنسا والرغبة يف
حتديث سوق املال يف باريس(أمني وأمينة :1103،ص.)110
 4.1تجربة ألمانيا :
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لقد اكتسب موضوع حوكمة الشركات يف أملانيا أمهية كبرية خاصة بعد تعرض عدد من الشركات األملانية لالهنيار ،
وتبعا هلذه الظرو وافقت احلكومة األملانية على اقرتاح يسمى  Kan tragيتناول القضايا املتعلقة باحلوكمة  ،ويف سنة
 1111م أصدرت جمموعة مبادرة برلني وهي جمموعة تضم أكادمييني مهندسني  ،اإلجراءات األملانية لقواعد إدارة
الشركات  ،وقد ناقشت هذه اجملموعة معايري حوكمة الشركات بالنسبة ملختلف األطرا مبا فيهم جملس اإلدارة واجمللس
الرقايب  ،واملسامهني واملستخدمني  ،كما ناقشت موضوعات أخرى مثل  :الشفافية التدقيق والشركات اخلاصة ،إضافة
إىل مقرتحات منظمة ) Deutsche Schutzvereinigung fur Wertpapierbesitz (DSWوهي أكرب منظمة أملانية
للمسامهني(بو سلمة و عبد الصمد :1102 ،ص.)24
 2.1تجربة روسيا :
أحرزت روسيا تقدماً عندما قامت بإصدار قانون حوكمة الشركات  ،حيث ساعد يف رفع معايري حوكمة شركاهتا إىل
املستويات املقبولة لدى املستثمرين الدوليني ،وما يزال هناك الكثري مما جيب على روسيا أن تفعله  ،لكي تستفيد استفادة
كاملة من مزايا العوملة  ،ويعترب اإلفصاح والشفافية من ابرز جماالت التقدم يف جمال حوكمة الشركات يف روسيا ،وتكشف
تقارير احلوكمة الروسية السنوية والربع سنوية ،املزيد من التفاصيل عن األداء املايل واألداء غري املايل للشركات  ،رغم ما
يتطلبه األداء غري املايل من مشولية  ،ويزداد عدد الشركات الروسية الكربى اليت تصدر تقاريرها وفق معايري احملاسبة الدولية
( ، )IASواملبادئ احملاسبية املقبولة قبول عام (( )GAAPالزوام و إبراهيم:1104،ص .)10
 2.1جمهورية مصر العربية:
أصدر ( املركز العاملي للحوكمة والتنمية املستدامة )1102 ،بأنه بدأ االهتمام باحلوكمة يف مصر عام  1110مببادرة
من وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية آنذاك (وزارة التجارة حاليا)  ،حيث وجدت الوزارة إن برنامج اإلصالح االقتصادي
الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعينات ال يكتمل إال بوضع إطار تنظيمي ورقايب حيكم عمل القطاع اخلاص يف ظل
السوق احلر  ،وبالفعل مت دراسة وتقييم مدى التزام مصر بالقواعد واملعايري الدولية حلوكمة الشركات  ،واعد البنك الدويل
بالتعاون مع وزارة التجارة اخلارجية وهيئة سوق املال وبورصة األوراق املالية  ،باإلضافة إىل عدد من املراكز البحثية
وشركات احملاسبة واملراجعة واملهتمني من االقتصاديني والقانونيني أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات يف مصر ،وكان من
أهم نتائج التقييم:
أن القواعد املنظمة إلدارة الشركات واملطبقة يف مصر تتماشى مع املبادئ الدولية يف سياق  32مبدأ من إمجايل 42مبدأ  ،حيث تنص القوانني احلاكمة للشركات ولصناعة األوراق املالية على ذات املبادئ  ،كما أن تطبيقاهتا تتم بصورة
كاملة مع املعايري الدالة على حسن األداء ومن أهم القوانني قانون الشركات  012لسنة ، 0220وقانون قطاع األعمال
العام  113لسنة  ، 0220وقانون سوق رأس املال  21لسنة  ، 0221وقانون االستثمار  2لسنة  ، 0221وقانون
التسوية واإليداع واحلفظ املركزي  23لسنة .1111
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 ال يتم تطبيق بعض املبادئ الواردة يف القوانني احلاكمة احلالية يف السوق املصرية بشكل عملي  ،وقد يرجع هذا إىلضعف وعى املسامهني أو إدارات الشركات بتلك املعايري ومن مث ال تتماشى هذه القواعد عمليا مع املبادئ الدولية يف
سياق  1مبادئ من إمجايل ال ـ ــ:ـ  42مبدأ  ،وهناك اثنان من املبادئ ال تطبق هنائيا يف السوق املصرية.
وتشري املعايري اليت منحها التقرير حلوكمة الشركات يف مصر إىل وجود العديد من املمارسات اإلجيابية ولكن من ناحية
أخرى فهناك عدد من البنود اليت حتتاج إىل تطوير بعض املمارسات السلبية  ،بالنسبة للممارسات اإلجيابية يف مصر
جند أن القانون يكفل احلقوق األساسية حلملة األسهم كاملشاركة يف توزيع األرباح والتصويت يف اجلمعيات العمومية
واالطالع على املعلومات اخلاصة بالشركة  ،وحيمى القانون املصري حقوق أصحاب املصاحل من محلة السندات واملقرضني
والعمال  ،كما أن معايري احملاسبة واملراجعة املصرية تتسق مع املعايري الدولية  ،أما املمارسات السلبية فهي ترتبط باإلفصاح
عما يتعلق بامللكية واإلدارة  ،ومنها اإلفصاح عن هياكل امللكية الصرحية واملسترتة أو املتداخلة  ،ومكافتت جملس اإلدارة
واإلفصاح عن املعلومات املالية وغري املالية مثل  :عوامل املخاطر احملتملة  ،كذلك جيب تدعيم ممارسات احملاسبة واملراجعة
السليمة  ،ومن األمور اهلامة تطوير ممارسات جمالس اإلدارة بالشركات  ،وتدعيم وتشجيع ممارسة محلة األسهم حلقوقهم
املكفولة  ،وتعد مصر أول دولة يف منطقة الشرق األوسط اليت هتتم بتطبيق مبادئ احلوكمة ،ويؤدى تطبيق احلوكمة إىل
حتقيق الشفافية  ،مما يساعد على جذب استثمارات جديدة سواء كانت حملية أو أجنبية كما يؤدى إىل تراجع الفساد.
ويف نوفمرب  1112أصدرت اهليئة العامة لسوق املال املصرية بيانا تعهدت فيه بااللتزام مببادئ حوكمة شركات
الصادرة عن وزارة االستثمار يف أكتوبر  ، 1111والعمل على تنفيذها يف .1111
ومن الشركات املصرية اليت قامت بتطبيق مبادئ احلوكمة هي شركة مصر لالتصاالت  ،حيث حتولت الشركة يف عام
 1111إىل شركة خمتلطة متلك الدولة  %21من رأمساهلا  ،بينما طرحت  %11املتبقية يف سوق األوراق املالية  ،غري
أن هذه اخلطوة تطلبت من الشركة التطبيق الصارم ملعايري الشفافية واإلفصاح التام  ،وااللتزام باملعايري املالية واحملاسبية
املعرت هبا دولياً  ،حيث أصبح موقعها على شبكة االنرتنت يقدم فرصة للحصول جماناً على البيانات املالية والتقارير
السنوية للشركة  ،والقرارات املتخذة ومعلومات عامة حلاملي األسهم والسندات  ،كل ذلك تزامن مع إجراء تغيريات يف
اهليكل اإلداري بشركة حيث أصبح  %21من مدراءها شباب.
وبفضل تلك اإلصالحات اليت قامت هبا املصرية لالتصاالت  ،اصبحت تتمتع بدرجة عالية من ثقة املسامهني
املستثمرين احملليني واألجانب  ،حيث أهنا يف غضون أربع سنوات أصبحت  %21من ملكيتها يف يد املؤسسات
االستثمارية  ،و %11يف يد املستثمرين األفراد  ،وكل ذلك ما كان حيصل لوال وجود نظام حوكمة فعال وفر للشركة
قاعدة رأس مال طويلة األجل.

 3.1الحوكمة في الجزائر
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يف سنة  1112م  ،مت إصدار "ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر والذي قامت بوضعه جمموعة عمل حوكمة
الشركات متعددة األطرا  ،كما أطلقت مركز "حوكمة اجلزائر" ملساعدة الشركات اجلزائرية على االلتزام مبواد الدليل
واعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية  ،ويعترب إطالق املركز فرصة جديدة جملتمع األعمال إلظهار التزامه
بتحسني البيئة االقتصادية يف اجلزائر  ،وحتسني قيم احلوكمة الدميقراطية مبا فيها الشفافية  ،واملساءلة  ،واملسؤولية.
ومن ضمن الشركات اليت اعتمدت ممارسة احلوكمة يف أعماهلا هي شركات مشروبات الرويبة ( )NCAاجلزائرية  ،حيث
قامت يف سنة  0222م بإجراء تغيري يف هيكلها اإلداري  ،حيث الحظ املدير التنفيذي اجلديد أن العمليات املالية
واحملاسبية للشركة ال تتفق مع املعايري املطلوبة دولياً  ،نتيجة لغياب الشفافية واإلفصاح التام للمعلومات املالية واإلدارية.
ويف نفس الفرتة حصلت الشركة على ترخيص بفتح فرغ لنشاط جديد بتمثل يف أنتاج وبيع املرطبات  ،ومع عزم الدير
اجلديد على وضع الشركة يف اإلطار التنافسي الدويل  ،قرر وضع حتقيق وضع اجلودة والشفافية مع املسامهني ومجيع
األطرا األحرى ذات العالقة بالشركة  ،وتفعيل طرق تسوية اخلالفات يف مقدمة أولوياته.
وبالفعل فقد مت إدارة الفرع اجلديد للشركة ( اخلاص باملرطبات ) ،بنظام خمتلف يقوم على الشفافية التامة ما بني الشركة
واملسامهني والعاملني والبنوك وأصحاب املصاحل  ،فقد مت تنظيم خط اإلنتاج اجلديد  ،وإقامة برامج لتدريب العمال ،
والبحث عن شيكات توزيع فعالة  ،مما أدى إىل حتسن أداء الشركة واستطاعت رفع مبيعاهتا بنسبة .%11
وباملوازنة مع ذلك بداية من عام  ، 1113بدأت الشركة يف إصدار تقرير سنوي يتضمن خطة الشركة ورؤيتها التوسعية
 ،وأرقام نتائجها املالية  ،واملؤشرات الرئيسية ألدائها  ،األمر الذي جعلها حتصل على ثقة املستثمرين وجتذب شركاء
جدد (صندوق االستثمار اخلاص إفريقيا أنفست) يف سنة  ، 1111والذي كان من شروط شركاته إجراء تغيريات يف
طريقة حوكمة الشركة تتميز بالشفافية واالنضباط واإلفصاح التام وذلك محاية ألمواله  ،وبالفعل فقد أدت التغيريات
املطلوبة خاصة يف اهليكل اإلداري إىل توسيع رأس مال الشركة وزيادة منوها.
وخالصة القول جيب اإلشارة إىل أن النجاح الذي حققته شركة ( ، )NCAمل يكن ليتحقق لوال تبنيها ألسلوب حوكمة
يتميز بالشفافية واإلفصاح التام لتحقيق مصلحة املسامهني ومجيع األطرا
الصمد:1102 ،ص .)21

الذين هلم عالقة بالشركة (بو سلمة وعبد

 3.1تجربة اإلمارات العربية المتحدة :
طبقت احلوكمة يف بنك أبو ظيب التجاري  ،حيث تأسس بنك أبو ظيب التجاري سنة  0221على أثر اندماج
البنك اخلليجي التجاري وبنك األمارات التجاري والبنك التجاري االحتادي  ،ويف سنة  1113م مت توسيع نشاط
البنك ليصيح بنكاً متنوعاً يقدم مجيع اخلدمات  ،وميارس نشاطه يف جمال اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد  ،وكذلك
يف جماالت املشتقات املالية والبنية التحتية  ،ويف سنة  1111حتالف مع بنك ماكواير األسرتايل إلقامة مشاريع خاصة
يف جمال البنية التحتية  ،ويف سنة  1112فتح قسماً للمعامالت املصرفية اإلسالمية.
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ويف سنة  1111ومن أجل حتديث منتجات البنك وخدماته  ،مت وضع فريق إدارة جديد يؤمن بأن االستقرار على
املدى الطويل والسالمة املالية للبنك  ،مرهونان بتنفيذ أفضل ممارسات حوكمة الشركات اليت تقوم على العناصر
التالية(محيد وصادق :1102،ص:)32
تقسيم وتفويض واضح للسلطة.املساءلة يف العالقات ما بني اإلدارة واجمللس واملسامهني  ،وغريهم من أصحاب املصاحل.الشفافية من خالل اإلفصاح الذي ميكن أصحاب املصاحل من تقييم أداء ووضع البنك املايل.العدالة يف معاملة مجيع أصحاب املصاحل.ولتطبيق هذه املبادئ مت تشكيل جلنة حوكمة تتكفل بتنفيذ وتشجيع إطار احلوكمة يف مجيع أطرا البنك  ،حيث مت
تشكيل جلنة التدقيق والرقابة لإلشرا وضمان نزاهة البيانات املالية  ،وكذلك ضمان استقالل املدققني اخلارجيني عن
قسم التدقيق الداخلي وتطوير الرقابة الداخلية  ،وضمان االلتزام باملتطلبات القانونية والتشريعية  ،واحرتام اخالقيات
البنك  ،وحماربة االحتيال والفساد .وكنتيجة لتلك االجراءات  ،تعززت الثقة يف البنك  ،وعرفت ودائعه ارتفاعاً بنسب
متزايدة  ،وحصل على جائزة االمتياز يف حوكمة الشركات  ،باإلضافة إىل تصنيفه كأفضل شركة يف األمارات العربية
املتحدة.
 3.1تجربة المملكة العربية السعودية

أشار كال من (محيد وصادق )1102،بأنه تعد السوق السعودية األكرب عربياً من حيث القيمة السوقية وقد بلغت

أوجها خالل الفرتة من  1113م حىت بداية عام  1112م  ،وأسست أول شركة مسامهة يف اململكة عام 0214م،
و يف هناية عام  1111م وصل عدد الشركات املسامهة املدرجة بالسوق السعودية إىل  000شركة بقيمة سوقية
تقارب  1تريليون لاير سعودي وبعدد أسهم بلغ  31مليار  ،و  112مليون سهم  ،إال أن بداية التداول يف األسهم
كان يف بداية السبعينات امليالدية عندما تزايد عدد الشركات املسامهة  ،ويف العام  0224م صدر مرسوما ملكيا بتنظيم
تداول األسهم عن طريق البنوك احمللية  ،ويف العام  0221م مت تطبيق أول نظام إلكرتوين متكامل للتداول  ،ويف العام
 1110م مت إطالق نظام تداول الذي أحدث نقل نوعيه جديدة لنظام التداول يواكب التطورات العاملية وحتسني البيئة
االستثمارية  ،وقامت اململكة مبراجعة العديد من األنظمة وحتديثها وإصدار أنظمة جديدة هتد إىل إعادة هيكلة
السوق املالية وفق أحدث األسس واملعايري الدولية املطبقة يف هذا اجملال ،
وقد شهد السوق السعودي تغريات اقتصادية متالحقة نتيجة ازدياد عدد الشركات املسامهة وكرب حجمها وضخامة
رؤوس أمواهلا اليت جتاوز بعضها آال املاليني من الرياالت ،وقد أدى هذا التغري إىل إحداث حالة عدم توازن بني
أطرا املصاحل وبعض إدارات الشركات املسامهة.
مر السوق السعودي بعدد من االهنيارات خالل العام  1112م ،حيث احندر مؤشر السوق من 11221
كما ّ
نقطة إىل  04212نقطة يف مارس  1112م  ،وبعد حوايل ستة أشهر احندر املؤشر مرة أخرى إىل حوايل 2111
نقطة تكبد املتعاملني به خسائر مادية فادحة وصلت نسبتها إىل  %22من حجم السوق ،مما أدى إيل ضياع حقوق
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أصحاب املصاحل هبا وبصفه خاصة املستثمرين احلاليني  ،كما أدى إيل فقد ثقة املستثمرين املرتقبني يف املعلومات احملاسبية
اليت تضمنها التقارير والقوائم املالية هلذه الوحدات.
وأن أهم أسباب حدوث االهنيار السابق يف السوق السعودي ،غياب الرقابة على آليات احلوكمة ونقص اإلفصاح
والشفافية يف بعض الوحدات االقتصادية  ،وانعكس ذلك على جمموعة من اآلثار السلبية أمهها فقد الثقة يف املعلومات
احملاسبية  ،مما دعا هيئة سوق املال يف مطلع العام  1111م إىل إيقا تداول أسهم بعض الشركات اليت جتاوزت
خسائرها أكثر من  %11من رأس ماهلا طبقا لنص املادة  021من نظام الشركات السعودي  ،األمر الذي أدى إىل
زيادة أمهيه حوكمة الشركات مما جعل اململكة تبذل جهود مستمرة لتفعيل حوكمة الشركات ،اليت من شأهنا تعزيز الرقابة
الداخلية يف الشركات املسامهة  ،وقد مت تأكيد ذلك بإصدار الئحة حلوكمة الشركات املسامهة اليت أصدرهتا هيئة سوق
املال يف نوفمرب  1112م ،هبد
املستثمرين .

توفري املناخ املالئم لالستثمار يف سوق املال والتأكد من اإلفصاح والشفافية ومحاية

 1..1الحوكمة في سوريا

أشار (املركز العاملي للحوكمة والتنمية املستدامة )1102،بتاريخ  1112/2/12صدر عن جملس مفوضي هيئة

األوراق واألسواق املالية السورية القرار رقم  30املتضمن نظام احلوكمة ،وقد استند هذا النظام إىل عدد من التشريعات
النافذة وأمهها:

 قانون الشركات رقم  3لعام  1112صول املهنة أأاالللبلللاللبلبلبتنملنمتلبتاتاتناتنمالتأأأأ
.

 قانون هيئة األوراق وأسواق املالية السورية رقم  11لعام .1111
 قانون سوق األوراق املالية الصادر باملرسوم التشريعي رقم  11لعام .1112
 نظام الرتخيص لشركات اخلدمات والوساطة املالية لعام .1112
 نظام وتعليمات اإلفصاح لعام .1112
 نظام اعتماد مفتشي احلسابات لعام . 1112

 نظام إصدار وطرح األوراق املالية لعام . 1112
املبادئ الدولية اليت وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام  0222واملعدلة يف عام . 1114
وقد تضمن هذا النظام تعاريف للمصطلحات الرئيسية  ،اجملاالت اليت مشلها هذا النظام ،حقوق املسامهني  ،دور
أصحاب املصاحل ،اإلفصاح والشفافية  ،جملس اإلدارة ،جلنة التدقيق.
وقد تضمن شرحاً تفصيلياً لكل جمال من اجملاالت السابقة نذكر منها على سبيل املثال  ،جمال جملس اإلدارة حيث
تضمن ما يلي  :تكوين جملس اإلدارة ،وظائف وصالحيات جملس اإلدارة بالتفصيل (رسم اخلطط والسياسات  ،اهليكل
التنظيمي للشركة  ،تشكيل اللجان وتفويض الصالحيات ،اإلشرا على التنفيذ  ،تقييم األداء واملخاطر  ،تعيني مفتش
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احلسابات اخلارجي ،تعيني املدقق الداخلي ،حمظورات على جملس اإلدارة  ،مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة  ،جلنة املراجعة
،اإلدارة التنفيذية للشركة  ،مفتشو احلسابات ،املدقق الداخلي ،أحكام عامة.
يضا إىل ذلك فإن نظام احلوكمة املذكور راعى موضوع التدرج يف تطبيق أحكامه  ،حيث نصت املادة  02منه
على ما يلي ( :مع مراعاة تنفيذ األحكام الواردة يف القوانني واألنظمة النافذة يكون هذا النظام اسرتشادي يف عام
 1112ويعد إلزامياً اعتباراً من .) 1112/0/0
وتأمل هيئة األوراق واألسواق املالية السورية من كافة الشركات املسامهة اليت طرحت جزءاً من أسهمها على االكتتاب
العام  ،وهي خاضعة حكماً لرقابة وإشرا اهليئة االلتزام والتقيد وتطبيق كافة البنود والفقرات الواردة يف نظام احلوكمة
املذكور.
أما علي الصعيد المحلي في مجال الحوكمة:
 1.1.1تجربة الحوكمة في ليبيا(ليبيا اخلرب ،املرصد اللييب لإلعالم(،)1102،العيش:)1102،

جذورا هلا يف قانون النشاط التجاري رقم 13
ميكن القول أن قواعد اإلدارة الرشيدة للشركات (احلوكمة) يف ليبيا جتد ً

سنة  ، 1101وكذلك يف القانون رقم  1لسنة  ، 2010بشأن سوق املال ،ولذلك سنتطرق هلذين القانونني يف
حماولة الستعراض أهم النصوص املنظمة ملبادئ احلوكمة واإلدارة الرشيدة يف ليبيا  ،وذلك على النحو التايل:
 .1حماية حقوق المساهمين:

مي كن حصر احلقوق اليت كفلها فانون النشاط التجاري وسوق املال للمسامهني واليت نصت عليها الئحة اإلدارة
الرشيدة (احلوكمة) يف اآليت :
 حق املساهم يف احلصول على األرباح بنسبة تعادل ملكيته يف األسهم.استيفاء املساهم حقه من موجودات الشركة بعد انتهاء التصفية مبا مياثل قيمتها الدفرتية يف سجالت الشركة .وإذاكانت احلصة عينية ،فيمكن للمساهم اسرتجاعها بشرط احتفاظها بذاتيتها ودفع الفارق بني قيمتها يوم االسرتجاع
ويوم تقدميها للشركة إذا حصلت زيادة يف قيمتها .
حق املساهم يف حضور اجتماعات اجلمعية العمومية للشركة ومناقشة املوضوعات املدرجة على جدول أعماهلاوتوجيه األسئلة واالستيضاح عما يراه مناسبًا لعمل الشركة وتطوير نشاطها االقتصادي .
حق املساهم يف املشاركة بفاعلية يف اختاذ القرارات األساسية  ،وحقه يف التصويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية.تسهيل ممارسة املساهم حلقوقه وحصوله على املعلوماتت.املعاملة املتكافئة للمسامهني الذين تتماثل أوضاعهم  ،وحظر تداول األسهم الذي يتم بصورة ال تتسم باإلفصاحوالشفافية.
أيضا حلماية حقوق مسامهي األقلية  ،من ذلك مثالً نص املادة) 155ن ت) ،اليت تفرض
جند تطبيقات عديدة ًعلى جملس إدارة الشركة دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد دون تأخري إذا طلب ذلك عدد من املسامهني ميثل عُشر
رأس مال الشركة على األقل.
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 .1حماية حقوق أصحاب المصالح األخرى:

من تطبيقات احلماية القانونية ألصحاب املصاحل يف قانون النشاط التجاري اللييب نص املادة ) ، ) 185اليت تنص

على أن رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مسئولون جتاه دائين الشركة عن عدم قيامهم بالواجبات ،املتعلقة باحملافظة على
مقومات الشركة وإبقائها كاملة  ،وخيول الدائنون رفع الدعوى عندما يظهر أن ممتلكات الشركة ال تكفي الستيفاء
ديوهنم.
كما حتدث قانون سوق املال عن محاية املستثمرين حيث قرر يف املادة ( )21إنشاء صندوق يسمى "محاية
املستثمرين "  ،تكون وظيفته تأمني املستثمرين من املخاطر غري التجارية الناشئة عن أنشطة اجلهات العاملة يف جمال
األوراق املالية.
هذا ناهيك عن نصوص أخرى كثرية تقرر آليات لتعويض أصحاب املصاحل يف حال انتهاك حقوقهم  ،وآليات
لتسوية املشاكل أو اخلالفات اليت تنشأ بني الشركة وأصحاب املصاحل  ،وآليات إلقامة عالقات جيدة مع العمالء
واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات املتعلقة هبم.
.1اإلفصاح والشفافية:
يقصد باإلفصاح والشفافية التزام الشركة بتوفري البيانات واملعلومات والسماح باالطالع عليها ،وتوصيلها بصفة دورية
أيضا حبملها إىل علم
حىت يف احلاالت االستثنائية  -إىل جهات الرقابة  ،مثل هيئة سوق املال ،بل وتلتزم ًاملسامهني ،وإىل اجلمهور كافة لكي يستفيد منها حىت املستثمرون احملتملون  ،عدا تلك اليت يكون من شأهنا اإلضرار
مبصاحل الشركة فيجوز هلا االحتفاظ بسريتها.
وينظم قانون سوق املال اللييب قواعد اإلفصاح بشكل مفصل يف املادة ) (37وما بعدها  ،حيث نص يف املادة
) ،(37على االلتزام باإلفصاح من قِبل اجلهات العاملة يف جمال األوراق املالية  ،وحتدث عن حظر اإلفصاح عن
بعض املعلومات يف املادة ( ،(38مث أفرد املادة ( )32لإلفصاح املفروض على اجلهات املقيدة  ،وتفرض املادة ))40
أيضا باإلفصاح مبوجب املادتني )(41
التز ًاما بتقدمي معلومات عن األوراق املدرجة  ،وتلتزم إدارة الشركة وجملسها ً

أخريا مسألة اإلفصاح يف الظرو الطارئة يف املادة ). (78
و( ، )11وتناول املشرع ً
 .4مسؤوليات مجلس اإلدارة:

إطارا قانونيًا متكامالً ملسؤولية جملس إدارة الشركة  ،حيث أفرد املواد من ( )011إىل
يضع قانون النشاط التجاري ً

( )022هلذا املوضوع  ،ومبقتضى هذه النصوص جيب على رئيس وأعضاء جملس اإلدارة أداء مهامهم مبا تقتضيه
مصلحة الشركة ،وحبسن نية على الوجه الذي يتطلبه القانون  ،وهم مسؤولون تضامنيًا من قِبَل الشركة وقِبَل دائنيها
عما يلحقهم من أضرار جراء عدم القيام بتلك املهام والواجبات  ،كما يلتزم اجمللس باإلفصاح عن مجيع املعلومات
الالزمة  ،واليت فرض القانون عليه تقدميها سواء للمسامهني أو أصحاب املصاحل األخرى.
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وعلى الرغم من استعراضنا ألهم النصوص املنظمة ملبادئ احلوكمة واإلدارة الرشيدة يف ليبيا املوضحة يف قانون النشاط
التجاري رقم  13سنة  ، 1101وكذلك يف القانون رقم  1لسنة  ، 2010بشأن سوق املال ،إال أن موقع أفريك
أنفو اإلخباري الناطق بالفرنسية ذكر يف تقريره بعنوان “ :مؤشر مؤسسة إبراهيم للدارسات اإلفريقية قلقة حيال مستقبل
الوضع يف ليبيا ”  ،وأن تقرير ملؤسسة مؤشر إبراهيم حول احلوكمة يف القارة اإلفريقية يف سنة  ، 1102وضع ليبيا على
رأس الدول اليت تعاين تدهورا خالل العشرية األخرية يف احلكومة  ،بعد سقوط نظام القذايف.
ويقر التقرير أن مشاكل احلكومة تشمل كل الدول اإلفريقية  ،معتربا أن تراجع ليبيا بعشر نقاط يف مؤشر احلوكمة يف
القارة اإلفريقية  ،عائد على انتهاكات حقوق اإلنسان  ،وتواصل انعدام االستقرار على كامل الرتاب اللييب ،وتعترب ليبيا
من خالل هذا التقرير أكثر الدول تراجعا من حيث مؤشر احلوكمة يف القارة  ،حيث تدهور مناخ األعمال أيضا،
وغابت الفرص االقتصادية وسبل التنمية البشرية .كما يشري التقرير أيضا إىل أن املمتلكات العمومية يف ليبيا تدار
بشكل سيئ  ،كما تراجع مؤشر جودة احلياة االجتماعية والتعليمية  ،مما جعل ليبيا تسجل سقوطا يف مؤشر احلوكمة
عموما.
وخيلص تقرير مؤشر إبراهيم للحكومة يف إفريقيا  ،إىل أنه بالرغم من أن ليبيا تعترب يف آخر سلم احلكومة  ،إال أهنا أن
ما تزال متلك فرصا لتحسني منط احلوكمة خالل السنوات القادمة  ،يف صورة حتسن املناخ األمين والسياسي يف
البالد.ويغطي التقرير الذي تصدره مؤسسة مؤشر إبراهيم  14دولة ،ويشمل  21مؤشرا من
 34مؤسسة أفريقية وعاملية مستقلة.
إذن يعترب موضوع حوكمة الشركات من أهم املوضوعات اليت تستقطب اهتمام الدول العربية والدولية يف ظل الوضع
الراهن ،ويعود ذلك للحاجة املاسة واملتنامية لشركاهتا قصد توطيد قدراهتا التنافسية والتكيف مع املستجدات احلديثة ،
حيث اهتمت العديد من الدول العربية والدولية يف السنوات األخرية مبفهوم حوكمة الشركات  ،وقد عملت كثري من
اهليئات واملنظمات العاملية على إرساء قواعد احلوكمة يف هذه االقتصاديات من بينها مركز املشروعات الدولية واملنتدى
الدويل حلوكمة الشركات  ،كما قام كثري من املهتمني مبفهوم حوكمة الشركات يف العديد من الدول العربية والدولية
بتنظيم جمموعة من املؤمترات والندوات والنشرات اليت هتد إىل وضع التوصيات اخلاصة بالتطبيق السليم لتلك املبادئ
مبا يتناسب والظرو االقتصادية والثقافية والسياسية اليت متر هبا الدول العربية والدولية.
ومن خالل نتائج جتارب الشركات العربية والدولية اليت تبنت أسلوب احلوكمة الرشيدة يف إداراهتا  ،بينت النقلة النوعية
اليت حققتها تلك الشركات  ،من حيث استقطاب مصادر متويل واستثمارات جديدة  ،وحتفيز املوظفني  ،وارتفاع
مستوى الثقة بني كل األطرا ذات املصلحة نتيجة ارتفاع مستوى الشفافية يف اإلدارة  ،األمر الذي مكنها من تسريع
منوها وتعزيز مركزها التنافسي وتأمني فرص استدامتها.
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.4الخالصة :
 1.4االستنتاجات:
توصلت الدراسة ايل جمموعة من االستنتاجات أمهها:
 على الرغم من أمهية حوكمة الشركات  ،اال أنه مازال جمال اختال وعدم اتفاق الباحثني واألكادمييني هبذا األمر ،حيث ظهر كثري من املصطلحات املستخدمة  ،لكن املصطلح الشائع واألكثر استخداماً يف اجملال األكادميي والبحثي
هو (حوكمة الشركات ) .
 يف السنوات األخرية زاد االهتمام بشكل كبري وواضح مبفهوم حوكمة الشركات  ،وأصبحت من الركائز األساسية اليتجيب ان تقوم عليها الوحدات االقتصادية املختلفة .
 إن تطبيق حوكمة الشركات هو املخرج واحلل الفعال لضمان حقوق أصحاب املصاحل يف داخل الشركات وخاصةاملستثمرين.
 إن حوكمة الشركات اجليدة تساعد على جذب االستثمارات سواء االجنبية او احمللية وتساعد على احلد من هروبرؤوس االموال ومكافحة الفساد .
 يؤدي االلتزام باليات احلوكمة وقواعدها من قبل الشركات اململوكة للدولة إىل احلد من الفساد املايل واإلداري فيها،وزيادة كفاءة أدائها  ،وبالتايل زيادة ثقة املستثمرين احملليني واألجانب بالشركات اململوكة للدولة ومن مث يف الدولة كلها،
وبالتايل يزيد من قدرة الدولة على جذب االستثمار وما ينتج عنه من تنمية القتصاد البالد.
 يتطلب تطبيق آليات احلوكمة نشر ثقافة احلوكمة يف اجملتمع  ،وذلك من خالل وسائل اإلعالم ومنظمات اجملتمعاملدين  ،وعليه توصي الباحث باستحداث مركز يعىن بقضايا احلوكمة  ،ويتوىل مهمة إعداد برامج إعالمية وتدريبية
لرتسيخ ثقافة احلوكمة يف ليبيا.
 1.4التوصيات:

توصي الدراسة ايل االيت :

 على الباحثني واألكادمييني واملنظمات املهنية االهتمام بصورة اكرب مبوضوع احلوكمة ،للوصول إىل إرساء مبادئاحلوكمة بشكل سليم يف الشركات الليبية  ،وذلك من خالل عقد الندوات واملؤمترات واللقاءات .
 تنمية وعي وإدراك القائمني على الشركات  ،على أمهية احلوكمة لشركاهتم  ،وذلك من خالل الندوات واللقاءاتواملؤمترات.
 إصدار رؤية موحده ملفهوم وعمل حوكمة الشركات يف ليبيا. سن وتطوير العديد من التشريعات واألنظمة والقوانني يف ليبيا لالرتقاء بأداء جمالس اإلدارة واملديرين وحقوق املسامهنيداخل الشركة .
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التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال الحوكمة والتي بمكن االحتذاء بها في ليبيا

ص010 -010 :

 -استحداث مراكز متخصصة هتتم بقضايا احلوكمة  ،وتتوىل مهمة اعداد برامج تدريبية لرتسيخ أهدا

ومتطلبات

احلوكمة.
-االستفادة من قبل الشركات الليبية من خربة الشركات الرائدة يف جمال احلوكمة.
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