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االقتصادية في  اإلدارات  لدى  الصدارة  األخيرة مكان  السنوات  الحوكمة خالل  احتل موضوع  لقد 

اهتزاز  إلى  وأدت  كبيرة  بشركات مساهمة  التي عصفت  المالية  لألزمة  نتيجة  المختلفة  الدول 

الثقة في مدى سالمة اإلدارة لدى هذه الشركات ومدى صحة نتائجها المالية المعلنة وما لذلك 

إدارة  تحسين  إلى  سيؤدي  الحوكمة  مفهوم  تطبيق  فإن  لذا،  مختلفة.  سلبية  تداعيات  من 

أهمية  تكمن  حيث  والتشغيلية،  المالية  األزمات  تجاوز  على  وقدرتها  أدائها  ثم  ومن  الشركة 

المخاطر وجذب  والحد من  المصالح  وأصحاب  المساهمين  الشركات في حماية حقوق  حوكمة 

المستثمرين وتوطيد دعائم االقتصاد.
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كلمة أخيرة

إن حوكمة الشركات تعتمد في 
نهاي���ة المط���اف عل���ى التعاون 
بين القطاعي���ن العام والخاص 
لخلق نظام لس���وق تنافس���ية 
ف���ي مجتم���ع ديمقراطي يقوم 
على أس���اس القانون، كما أنها 
تتن���اول موضوع تحديث العالم 
العرب���ي ع���ن طري���ق النظر في 
االقتصادية وهياكل  الهي���اكل 
الق���درة  تع���زز  الت���ي  األعم���ال 
الخ���اص،  للقط���اع  التنافس���ية 
وتجع���ل المنطق���ة أكث���ر جذبا 
المباش���ر،  األجنب���ي  لالس���تثمار 
وكذلك تحقق تكامال للمنطقة 

في األسواق العالمية.
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تعريف مفهوم الحوكمة

التي  المختصرة  الترجمة  هو  الحوكمة  مصطلح  يعد 
الترجمة  أما   ،Corporate Governance للمصطلح  راجت 
ممارسة  »أسلوب  فهي:  عليها،  اتفق  التي  العلمية 
التعريفات  تعددت  وقد  الرشيدة«.  اإلدارة  سلطات 

المقدمة لهذا المصطلح، ونورد أهمها فيما يلي:

1ـ تعريف مؤسسة التمويل الدولية IFC للحوكمة: هي 
النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في 

أعمالها.

 OECD والتنمي�ة  االقتصادي  التعاون  منظمة  تعريف  2ـ 
التي  اإلجراءات والعملي�ات  للحوكمة: هي مجموعة من 
يتم بموجبها إدارة المؤسسة والتحكم فيها لتحقيق 
بين  والمسئوليات  الحقوق  توزيع  وتتضمن  أهدافها، 
القواعد  وتحديد  المؤسسة  لهذه  المختلفة  األطراف 

واإلجراءات الخاصة بصنع القرار فيها.

3ـ تعريف لجنة Cadbury الصادر عن سوق لندن لألوراق 
الرقابة  أنظمة  من  مجموعة  هي  الحوكمة  بأن  المالية: 
المالية وغير المالية والتي عن طريقها يتم إدارة الشركة 

وتوجيهها والرقابة على شئونها.

ويرى البعض اآلخر أن الحوكمة تعني النظام، أي وجود 
نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية التي تؤثر في 
األداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى 
مفهوم  أما  والمسئولية.  المسئول  وتحديد  البعيد 
التطبيقات  وتنظيم  إيجاد  فهو  الشركات  حوكمة 
الشركة بما  إدارة  للقائمين على  السليمة  والممارسات 

يحافظ على حقوق حملة األسهم والسندات والعاملين 
خالل  من  وذلك  وغيرهم  المصالح  وأصحاب  بالشركة 
تحري تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية التي تربط بينهم 
وباستخدام األدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقا  

لمعايير اإلفصاح والشفافية الواجبة.

للحوكمة  محدد  تعريف  يوجد  ال  أنه  نرى،  سبق  ومما 
السليمة  الرقابة  أنها  على  تتفق  التعاريف  أن جميع  إال 
والسعي في المحافظة على حقوق جميع المساهمين 
والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح ومجلس اإلدارة. 

تطبيق مفهوم الحوكمة

من  العديد  في  الحوكمة  إلى  الحاجة  ظهرت  لقد 
القليلة  العقود  خالل  والناشئة  المتقدمة  االقتصاديات 
الماضية، خاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات 
كما  العالم،  دول  من  العديد  شهدتها  التي  المالية 
تزايدت أهميتها نتيجة التجاه كثير من دول العالم إلى 
التحول إلى النظم االقتصادية الرأسمالية التي يعتمد 
لتحقيق  الخاصة  الشركات  على  كبيرة  بدرجة  فيها 
وقد  االقتصادي.  النمو  ومتواصلة من  مرتفعة  معدالت 
أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية 
عن  البحث  في  المشروعات  تلك  وشرعت  اإلدارة،  عن 
المصرفية،  المصادر  من  تكلفة  أقل  للتمويل  مصادر 
فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده 
انتقاالت  فتزايدت  المالية،  لألسواق  تحرير  من  العالم 
رؤوس األموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع 
على  الرقابة  آليات  ضعف  إلى  الشركات  حجم  زيادة 
في  الشركات  من  كثير  وقوع  وإلى  المدراء،  تصرفات 

أزمات مالية. ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر 
التسعينات، ثم توالت بعد ذلك األزمات، ولعل من أبرزها 
أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الواليات المتحدة في 

عام 2001. 

المبادئ األساسية للحوكمة

عام  في  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  قامت 
تم  الحوكمة  لمبادئ  أساسية  مجموعة  بنشر   1999
تنقيحها في العام 2004، هذه المبادئ معنية بمساعدة 
كل من الدول األعضاء وغير األعضاء بالمنظمة لتطوير 
بكل  الحوكمة  لتطبيق  والتنظيمية  القانونية  األطر 
غير  أو  المتداولة  سواء  والخاصة  العامة  الشركات  من 
من  عدد  تقديم  خالل  من  المال  بأسواق  المتداولة 
وكفاءة  الشركات  إدارة  لتدعيم  اإلرشادية  الخطوط 
أصدرت  كما  ككل.  االقتصاد  واستقرار  المال  أسواق 
دليل  أول  العام  ذات  في  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة 
لمساعدة الجهات الرقابية في الدول المختلفة في حث 
المصارف على اتباع قواعد حوكمة سليمة وذلك بهدف 
هياكل  وتحسين  تقييم  في  الحكومية  الجهود  دعم 
رقابة  للقائمين على  النصح  الشركات وتقديم  حوكمة 
السوق المالية ولألطراف المختلفة في أسواق المال، ثم 
قامت لجنة بازل في عام 2006 بنشر نسخة أخرى منقحة 
لمبادئ الحوكمة. هذا وقد أقرت اللجنة أن تفعيل هذه 
المبادئ يجب أن يتناسب مع هيكل البنك وحجمه ووزنه 
معايير  تطبيق  وأن  به،  المخاطر  وهيكل  االقتصادي 

على  سيتوقف  معين  قانوني  نظام  في  الحوكمة 
الرقابية.  والتوقعات  والتعليمات  العالقة  ذات  القوانين 

ونورد فيما يلي أهم هذه المبادئ وفقا لجهة إقرارها:

• مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

إليها  توصلت  التي  الخمس  الحوكمة  مبادئ  تعتبر 
دولة  أي  في  األساسية  المرجعية  هي  المنظمة  هذه 
تريد أن تتبنى مفهوم الحوكمة لديها، بحيث يتضمن 
األسواق  تعزيز شفافية  من  الشركات كال  إطار حوكمة 
أحكام  مع  متناسقا  يكون  أن  يجب  كما  وكفاءتها، 
المسئوليات فيما  القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم 
والتنفيذية  والتنظيمية  اإلشرافية  السلطات  بين 

المختلفة في الشركة. تتضمن هذه المبادئ ما يلي:

تشمل  والتي  المساهمين،  جميع  حقوق  حفظ  1ـ 
نقل ملكية األسهم، واختيار مجلس اإلدارة، والحصول 
وحق  المالية،  القوائم  ومراجعة  األرباح،  في  عائد  على 
اجتماعات  في  الفعالة  المشاركة  في  المساهمين 

الجمعية العامة.

وتعني  المساهمين،  جميع  معاملة  في  المساواة  2ـ 
المساواة بين حملة جميع األسهم، وحقهم في الدفاع 
المعامالت  القانونية، واالطالع على كافة  عن حقوقهم 
أي  من  حمايتهم  وكذلك  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  مع 

عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها.

عالقة  لهم  الذين  المصالح  أصحاب  حقوق  حماية  3ـ 
السندات  وحملة  والعاملين  البنوك  مثل  بالشركة 
حقوقهم  احترام  تشمل  والتي  والعمالء،  والموردين 
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القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق. 

بطريقة  اإلفصاح  تتناول  والتي  والشفافية،  اإلفصاح  4ـ 
عن  المصالح  وأصحاب  المساهمين  جميع  بين  عادلة 
المعلومات الهامة التي يؤدي حذفها أو عدم التصريح 
قبل  من  المتخذة  القرارات  في  التأثير  إلى  عنها 

مستخدمي هذه المعلومات. 

هيكل  تشمل  والتي  اإلدارة،  مجلس  مسئوليات  5ـ 
اختيار  وكيفية  القانونية،  وواجباته  اإلدارة  مجلس 
على  اإلشراف  في  ودوره  األساسية،  ومهامه  أعضائه 

اإلدارة التنفيذية.

• مبادئ لجنة بازل للرقابة المالية

وسالمة  دعم  إلى  للحوكمة  السليمة  الممارسة  تؤدي 
التي  المعايير  خالل  من  وذلك  المصرفي،  الجهاز 
وتنظيم  البنوك  على  للرقابة  بازل  لجنة  وضعتها 
ومراقبة الصناعة المصرفية، والتي يبلغ عددها ثمانية 

مبادئ وفقا للتقرير األحدث لهذه اللجنة:

وإدراكهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  كفاءة  من  التأكد  1ـ 
الكامل لمفهوم الحوكمة ودورهم في هذا اإلطار، وأن 
المناسبة  واألحكام  القرارات  إصدار  على  القدرة  لديهم 

إلدارة شئون البنك وأعماله اليومية.

للبنك من قبل مجلس  اإلستراتيجية  األهداف  2ـ وضع 
اإلدارة ومتابعتها.

3ـ التوزيع السليم للمسئوليات من قبل أعضاء مجلس 
والمساءلة  لها،  واضحة  وحدود  قواعد  ووضع  اإلدارة 

لجميع  أو  ألنفسهم  سواء  البنك  داخل  والمحاسبة 
العاملين على حد سواء.

4ـ وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في البنك، وإدراك 
المراقبين ألهمية دورهم.

التي  المواقع  في  المخاطر  لمراكز  خاصة  مراقبة  5ـ 
عالقات  ذلك  في  بما  المصالح،  تضارب  فيها  يتصاعد 
وكبار  بالمصرف  المرتبطين  المقترضين  مع  العمل 

المساهمين واإلدارة العليا.

والحوافز  المالية  المكافآت  سياسات  تتوافق  أن  6ـ 
وتطبيقاتها مع الثقافة العامة للبنك ومع اإلستراتيجية 

واألهداف طويلة األجل.

أعمال وأنشطة  الشفافية واإلفصاح في كافة  7ـ توافر 
البنك واإلدارة، وفي التقارير الصادرة عنها. 

العليا  التنفيذية  واإلدارة  المجلس  أعضاء  تفهم  8ـ 
للبيئة التشريعية التي تحكم العمل في البنك وكذلك 
بالقوانين  الكامل  وااللتزام  فيه،  التشغيلي  الهيكل 

والتعليمات السارية. 

محددات الحوكمة

هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات 
مجموعة  جودة  ومستوى  توافر  مدى  على  يتوقف 
المؤثرة.  والداخلية  الخارجية  والعوامل  المحددات  من 

ونوردهما بشيء من التفصيل فيما يلي:

• المحددات الخارجية: 

والذي  الدولة،  في  لالستثمار  العام  المناخ  إلى  وتشير 
يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط 
والشركات  المال  سوق  قوانين  )مثل  االقتصادي 
االحتكارية  الممارسات  ومنع  المنافسة  وتنظيم 
وسوق  )البنوك  المالي  القطاع  وكفاءة  واإلفالس(، 
ودرجة  للمشروعات،  الالزم  التمويل  توفير  في  المال( 
تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجهزة 
في  والبورصة(  المال  سوق  )هيئة  الرقابية  والهيئات 
بعض  عن  فضال  وذلك  الشركات،  على  الرقابة  إحكام 
التي تضمن عمل األسواق  التنظيم  المؤسسات ذاتية 
بكفاءة )ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية 
مثل  السوق،  في  للعاملين  شرف  ميثاق  تضع  التي 
باإلضافة  المراجعين والمحاسبين والمحامين وغيرها(، 
مكاتب  مثل  الحرة  للمهن  الخاصة  المؤسسات  إلى 
واالستشارات  االئتماني  والتصنيف  والمراجعة  المحاماة 
الخارجية  المحددات  أهمية  المالية واالستثمارية. وترجع 
القوانين والقواعد التي  إلى أن وجودها يضمن تنفيذ 
التعارض  الشركة، والتي تقلل من  إدارة  تضمن حسن 

بين العائد االجتماعي والعائد الخاص.

• المحددات الداخلية:

اتخاذ  تحدد كيفية  التي  واألسس  القواعد  إلى  وتشير 
الجمعية  القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين 
يؤدى  والتي  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  ومجلس  العامة 

توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل 
التعارض بين مصالح هذه األطراف الثالثة.

الحوكمة في الجهاز المصرفي

األداء  بمراقبة  المصرفي  الجهاز  في  الحوكمة  تختص 
وحماية  للبنك،  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  قبل  من 
من  تتحدد  والتي  والمودعين،  األسهم  حملة  حقوق 
وال  الرقابية.  الهيئة  وسلطات  التنظيمي  اإلطار  خالل 
يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع 
القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل 
من  ورقابته  المركزي  البنك  على  يعتمد  وهذا  سليم، 
األخرى.  الجهة  من  وإدارته  المعني  البنك  وعلى  جهة، 
تكلفة  وانخفاض  التمويل  فرص  زيادة  إلى  تؤدي  وهي 
المخاطر  درجة  وانخفاض  الفساد  من  والحد  االستثمار، 

لدى البنوك.

عناصر  على   - القول  سبق  كما   – الحوكمة  وترتكز 
الرقابة  إحكام  يكتمل  حتى  توافرها  من  البد  أساسية 
الفعالة على أداء البنوك، تتلخص في الشفافية، وتوافر 
الدولية،  المحاسبية  المعايير  وتطبيق  المعلومات، 
والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خالل التدريب 

المستمر والفعال.

أهمية الحوكمة واآلثار المترتبة على تطبيقها

تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية 
وبالتالي  الشركة،  إدارة  مساءلة  حق  ومنح  والعدالة، 
جميعا،  الوثائق  وحملة  للمساهمين  الحماية  تحقيق 
مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغالل 



مالية
احلوكمة ومصرفية

السلطة في غير المصلحة العامة، كما أن هذه القواعد 
تؤكد على أهمية االلتزام بأحكام القانون، والعمل على 
ضمان مراجعة األداء المالي، ووجود هياكل إدارية تمكن 
من محاسبة اإلدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة 
مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية تكون 
لها مهام واختصاصات وصالحيات عديدة لتحقيق رقابة 

مستقلة على التنفيذ.

وعلى سبيل المثال، فإن حوكمة الشركات الجيدة، في 
شكل اإلفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل 
على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة، وتساعد على 
والحد  المحلية،  أم  األجنبية  سواء  االستثمارات  جذب 
من هروب رؤوس األموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك 
وبدون  للنمو،  إعاقة  من  يمثله  ما  مدى  اآلن  فرد  كل 
الكاملة  اإلمكانات  تحقيق  يمكن  لن  المالية  التدفقات 
من  تنشأ  التي  الكبرى  الفوائد  وإحدى  المنشأة.  لنمو 
التمويل  فرص  زيادة  هي  الشركات  حوكمة  تحسين 
المتاحة وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل 
وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة 

للدول النامية.

وتؤدي الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في االقتصاد 
على  قدرته  وزيادة  المال،  سوق  دور  وتعميق  القومي، 
تنمية المدخرات ورفع معدالت االستثمار، والحفاظ على 
حقوق األقلية أو صغار المستثمرين. ومن ناحية أخرى، 
تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته 
على  الحصول  في  المشروعات  وتساعد  التنافسية، 

التمويل وتوليد األرباح، وأخيرا خلق فرص عمل جديدة.

تطبيق الحوكمة في بعض الدول العربية

تعتبر جمهورية مصر العربية هي أول دولة عربية قامت 
بتبني مفهوم الحوكمة حيث أنها قامت في عام 2001 
بإعداد أول تقرير عن ممارسة الحوكمة في مصر بالتعاون 
األوراق  وبورصة  المال  سوق  وهيئة  التجارة  وزارة  بين 
المالية وبعض المراكز البحثية، وقد قام البنك الدولي 
وتوضيح  التقرير  ذلك  بتقييم  الدولي  النقد  وصندوق 
أهم نقاط القوة والضعف عن أوضاع الحوكمة في مصر، 
وقد أخذت مصر بعد ذلك بالقيام بعدة اجراءات مهمة 
وفعالة لتطوير مفهوم الحوكمة لديها حتى استطاعت 
أن تتوج ذلك بإصدار قواعد حوكمة الشركات في عام 
للحوكمة في مصر.  لتبدأ مرحلة جديدة ومهمة   2005
وتعتبر األردن والمغرب ولبنان كذلك من الدول الرائدة 
بدأت  حيث  المفهوم،  هذا  تطبيق  في  المنطقة  في 
اتجاهات  لبلورة  والندوات  المؤتمرات  بعقد  الدول  تلك 
آليات  ووضع  الشركات  ومبادىء حوكمة  قواعد  تطوير 
بشكل  الحوكمة  مفهوم  وتوضيح  لصقل  وتوصيات 
أكبر للشركات التابعة لها وصوال إلى وضع قانون شامل 

لهذا المفهوم.

تطبيق الحوكمة في دولة الكويت

التي  التطورات  من  مجموعة  الكويتي  االقتصاد  شهد 
أكدت على ضرورة تطوير وتقوية معايير الحوكمة خاصة 

في الجهاز المصرفي في دولة الكويت، أهمها:

وتجاري  مالي  كمركز  الكويت  تطوير  نحو  التوجهات   •
اقليمي.

• اتساع قاعدة الجهاز المصرفي والمالي في الكويت.

• التطورات المرتبطة بسوق الكويت لألوراق المالية.

مع  بالمقارنة  البنوك  في  الحوكمة  تطبيق  أهمية  إن 
المؤسسات األخرى، تستمدها من محورين أساسيين:

الحياة  في  البنوك  تلعبه  الذي  الدور  طبيعة   •
االقتصادية.

• طبيعة العمل المصرفي والمالي من حيث تزايد درجة 
التعقيد فيه وتعذر مراقبة مخاطره من قبل السلطات 

الرقابية وحدها.

اإلطـار التشريعي والتنظيمي للحوكمة في البنوك 
الكويتية

الحاكم  والتنظيمي  التشريعي  اإلطار  أن  القول  يمكن 
بنك  رقابة  تحت  الكويت  دولة  في  المصارف  لعمل 
الكويتية  المصارف  التزام  يكفل  المركزي  الكويت 

بقواعد الحوكمة إلى أبعد حد، وهو يتمثل فيما يلي:

وبنك  النقد  شأن  في   1968 لسنة   32 رقم  قانون   •
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. 

• قانون رقم 15 لسنة 1960 في شأن الشركات التجارية 
باإلضافة الى قرارات وزارة التجارة والصناعة.

• المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت لألوراق المالية 
وقرارات إدارة السوق.

• قانون رقم 2 لسنة 1999 فيِ شأن االعالن عن المصالح 
في أسهم الشركات المساهمة.

• التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

• النظام األساسي للبنك، وكذلك السياسات الداخلية 
فيه.

لقد أصدر بنك الكويت المركزي منذ النصف الثاني من 
التسعينات مجموعة من التعليمات والتوجيهات بشأن 
الحسابات  مراقبي  ودور  الداخلية،  الرقابة  أنظمة  تعزيز 
الخارجيين واستقالليتهم والدليل االسترشادي لواجبات 
ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك والتعليمات 
أعضاء  في  المطلوبة  الخبرة  ضوابط  بشأن  الصادرة 
بشأن  والتعليمات  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجالس 
إدارة ومراقبة مخاطر التشغيل وغيرها من التعليمات 
محور  يشكل  والتي  الحوكمة  بمعايير  العالقة  ذات 
تعليمات  إن  فيها.  أساسيا  ركنا  والشفافية  اإلفصاح 
البنك المركزي تؤكد على مسئولية مجالس اإلدارة في 

وضع معايير للسلوك المهني واألخالقي في البنوك.

التحديات التي تواجه تطبيق مفهوم الحوكمة

إرساء  هي  الشركات  حوكمة  تواجه  التي  التحديات  أما 
ثقافة الحوكمة في الشركات وخاصة المدرجة منها ورفع 
مستوى الوعي وكذلك دعم مشاركة المساهمين في 
اتخاذ القرارات الهامة في الشركات المساهمة المدرجة 
مجلس  أعضاء  اختيار  آلية  إلى  إضافة  فعال،  وبشكل 
المجالس،  من  المنبثقة  اللجان  عمل  وتفعيل  اإلدارة، 

وأخيرا تعزيز آليات الرقابة الداخلية في الشركات.


