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الملخص:

انحاو :من خال :هذه الورقة البحثية تحديد دور القيم وأخالقيات األعما :في

تعزيز أداء المنظمة ضمن مماراات الحوكمة ،ويتمثل الهدف الرئياي من البحث
في التعرف على التطورات العالمية في مجا :الحوكمة وأخالقيات األعما :في ظل

حدوث تغيرات رئياية تطلبت إعادة النظر في أهميتهما على الماتوى العالمي.

وقد توصلت الدرااة إلى أهمية وضرورة االلتزام بالقيم وأخالقيات األعما :من

أجل تعزيز األداء االقتصادي للمنظمة ،كما أن تطبيق مبادئ الحوكمة أضحى حاجة
ملحة في ظل العولمة واالنفتاح االقتصادي واألزمات الناجمة عن اوء مماراات
اإلدارة.
الكلمات المفتاحية :القيم؛ أخالقيات األعما:؛ الحوكمة؛ منظمات األعما.:
Abstract:
We will try, through this modest research paper, to
determinate the role of values and business ethics in enhancing
the performance of the organization within governance
practices, The main objective of the research to identify the
global developments in the area of corporate governance and
business ethics in the light of the major changes required to
reconsider their importance on the global level. The study found
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the importance and necessity of commitment to values and
business ethics in order to enhance the economic performance of
the organization ,as that the application of governance principles
has become an urgent need in light of globalization, economic
openness and crises resulting from bad management practices.
;Key Words: The values, Business Ethics; The governance
Organizations.
مقدمة:
تعد أخالقيات األعما :مبادئ اامية وراقية يجب أن يتم التحلي بها ،من أجل

الرقي بقطاع األعما :وتحقيق النجاح في المنظمة ،فهي تعزز إلى حد كبير ثقة
المنظمة بموظفيها ناهيك عن التزام الموظف بعناصر أخالقيات المهنة كالشفافية
والنزاهة.

وتلقى أخالقيات األعما :اهتماما كبي ار في اوآونة األخيرة ،وذلك راج

إلى

الخروقات األخالقية التي أصبحت تشهدها بيئة األعما ،:نتيجة ضعف االهتمام
باألاس والمعايير األخالقية في مماراات الكثير من المنظم ـات ألنشطتهـا واالبتع ـ ـ ـاد
نوعا ما عن النظر أو حتى التفكير بالمحددات والرموز األخالقية.
لذلك أصبح لزاما على العديد من منظمات األعما :ارااء قواعد أخالقيات

األعما ،:من خال :مماراة األخالق االناانية الاوية واجادة العمل الوظيفي ،وأيضا

التماك بالقوانين خال :المماراة االجتماعية ،وهو ما يعرف بالحوكمة .فقد أصبحت
هذه األخيرة عامال رئيايا يؤثر في نجاح األعما ،:وفي الوقت الذي يخلق فيه
االقتصاد العالمي فرصا متزايدة ،وكذلك تهديدات تنافاية ،يعد تأايس مماراات

رشيدة لحوكمة الشركات جزءا مهما من أية ااتراتيجية تهدف للنجاح.
إشكالية الدراسة:

تعد الحوكمة وأخالقيات األعما :من أااايات النجاح ،لذلك فإن إدراك أهميتهما

والوعي بدورهما الفعا ،:اوف يعزز من أدائهما ويقلل من األعباء المترتبة عليهما،
ومن هنا تتمحور اشكالية هذه الدرااة
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هل تلعب القيم وأخالقيات األعما :دو ار هاما في تعزيز أداء المنظمة؟ وما مدى

تطبيق مفاهيم االدارة الرشيدة أو الحوكمة في منظمات األعما:؟
أهداف الدراسة:

تهدف هذه الورقة البحثية إلى

 التعرف على أهمية االلتزام بالقيم وأخالقيات األعما.: العالقة التي تربط بين أخالقيات األعما :والحوكمة ودورها في تعزيز أداءالمنظمة.
 محاولة ايجاد أرضية أخالقية في منظمات األعما :من خال :الحوكمة.المنهج المستخدم:

تعتمد الدرااة على المنهج الوصفي التحليلي لتماشيه م طبيعة الموضوع،

والذي يعتبر األكثر مالءمة لهذا النوع من الدرااات ،كما اعتمدنا على درااة الحالة
وذلك من أجل عرض تجارب عالمية في مجا :تطبيق القيم وأخالقيات األعما:
والحوكمة مدعمة بمجموعة من التحليالت والبيانات.
المحاور:

انقوم بتقايم الدرااة إلى ثالثة محاور رئياية

المحور األو :لمحة عامة حو :القيم وأخالقيات األعما.:
المحور الثاني القيم وأخالقيات األعما :كآلية للحوكمة.

المحور الثالث تجارب دولية ناجحة في تطبيق أخالقيات األعما :والحوكمة.
المحور األول :لمحة عامة حول القيم وأخالقيات األعمال

يعيش االناان وفق قيم معينة يطبقها أو ياعى للوصو :إليها ،كما تعتبر القيم

نوع من أنواع المحددات أو الغايات ،ويعد الوصو :إليها نوعا من أنواع النجاح.
-0ماهية القيم:

()1

القيم هي جملة من المقاصد التي ياعى القوم إلى احقاقها متى كان فيها

صالحهم عاجال أم آجال ،أو إلى ازهاقها متى كان فيها فاادهم عاجال أم آجال.
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فالقيم هي القواعد التي تقوم عليها الحياة االناانية وتختلف بها عن الحياة
الحيوانية ،كما تختلف الحضارات بحاب تصورها لها .ولقد وردت في القاموس

التربوي بأنها صفات ذات أهمية العتبارات نفاية واجتماعية ،وهي بشكل عام
موجهات للالوك والعمل .وتمتاز القيم بمجموعة من الخصائص نذكرها فيما يلي

-

()2

ترتبط بنفاية االناان ومشاعره ،حيث تشمل بذلك الرغبات والميو:
والعواطف التي تختلف من اناان وآخر ،ومن حضارة ألخرى؛
متغيرة وليات ثابتة ،نتيجة تفاعل االناان م بيئته وتغيرات الواط المحيط؛
غير وراثية بل مكتابة من خال :البيئة ،كما أنها ذاتية حيث تظهر في مشاعر
االناان إما بالميل نحوها أو النفور منها؛

تفاوت أولوية القيم وتفوقها على بعضها ،وتطبيق احداها على حااب األخرى؛
ذات منطق جدلي فهي تحتمل الحق والباطل ،الخير والشر؛
صعوبة قيااها بابب تعقد الظواهر االناانية المرتبطة بالقيم؛
نابية فهي تختلف من شخص وآخر حاب الزمان والمكان؛
إناانية ألنها تتعلق باإلناان وليس بأي كائن آخر.

 -2مفهوم أخالقيات األعمال:

تعتبر األخالق ( )Ethicsمجموعة من المبادئ التي يتحلى بها الشخص لتنظيم

الوكه االنااني ،وقد حثت عليها جمي األديان الاماوية حتى تكون أاااا للحضارة

والعيش الاوي .كما حث ديننا الحنيف على مكارم األخالق وااللتزام بها ،لقو :راو:
هللا صلى هللا عليه والم ''إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق'' ،فاإلاالم منذ ما يزيد

عن 1400انة ،جاء ليعلم االناان ضرورة اتباع األخالق الحميدة والعمل بها لتكون
نبرااا ومنهاجا له في كل مجاالت حياته.

إن مفهوم أخالقيات األعما :مفهوم متعدد الجوانب ،وينطوي هذا المفهوم على

معان متعددة ،فليس هناك تعريف محدد ودقيق ألخالقيات األعما ،:إال أنه يمكن

القو :أنه هناك بعض التعاريف أو المفاهيم التي قدمت من قبل مفكري االدارة
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أمثا :بيتر دراكر( )Peter Druckerحيث يرى هذا األخير أن األخالق في االدارة
''هي العلم الذي يعالج االختيارات العقالنية على أااس التقييم بين الواائل المؤدية
لألهداف''( ،)3و فان فيلوك ( )Vanvilockالذي يعرف أخالقيات األعما :بأنها
''درااة وتحليل منهجي للعمليات لتطوير القرار االداري ليصبح أخالقيا بأخذ ما هو
جيد وصحيح للفرد والجماعات ''( .)4كما يمكن تعريفها بأنها ''مجموعة من المبادئ
والقيم األخالقية التي تمثل الوك المنظمة وتض محددات على ق ارراتها ،وفي هذا
منحنين األو :االهتمام بالمعايير والقيم األخالقية لألهداف والغايات المعلنة من قبل
منظمات األعما ،:والثانية أن تشمل المعايير األخالقية والالوكية''(.)5

وبصفة عامة فإن أخالقيات األعما :هي منظومة متكاملة من الالوكيات الاائدة

في بيئة العمل ،وبالتالي فهي تحكم الوك الفرد في اتخاذ الق اررات والتمييز بين ما
هو صائب وبين ما هو خطأ .وقد أدى فهم قيمة األخالقيات بالنابة للعمل إلى عدة
مظاهر من بينها انتشار قواعد األخالق ومدونات رامية للوقوف على المتطلبات

األخالقية ،وتعيين ماؤولين إداريين يهتمون بمراعاة الجوانب األخالقية من أجل
تحفيز المديرين والموظفين على التصرف وفقا لما تقتضيه المعايير األخالقية.

()6

 -3ضرورة ارساء القيم وأخالقيات األعمال في المنظمة:

في الواق إن اتباع األخالق هو أمر يجب ان يحرص عليه كل فرد في المجتم

اواء كان موظفا ،أوطالبا ،عامال بايطا ،أو اطا ار ااميا ،لكن على ادارة المنظمة
أن ال تعتمد على مدى التزام موظفيها بالقيم وأخالقيات األعما :بناء على قناعاتهم
الشخصية ،بل عليها أن تلزمهم بذلك كجزء من متطلبات العمل وهذا يتضح من
خال :العناصر التالية

()7

 من الضروري تحديد ما هو أخالقي وما هو غير أخالقي في عرفالمؤااة لكي يلتزم به الجمي ؛

 -البد من التعامل بحزم م كل اخال :بهذه األخالقيات؛
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 البد أن تعامل روح العداء وااليذاء بين العاملين بالجزاء الرادع ،فال يمكنأن يتم التعامل م من ال يحترم أخالقيات األعما :بتهاون حتى ال يالك

الجمي نفس المالك؛
 يجب القضاء على كل أنواع الفااد والرشوة والمحاباة اواء بين الموظفينأنفاهم أو بينهم وبين العمالء ،ويتم معاقبة الشخص المخالف مهما كانت

صفته أو رتبته؛
 وفي األخير يمكن القو :إن الحرص على تطبيق القيم وأخالقيات األعما:هو أمر هام وناف  ،ويتوقف عليه نجاح وتطور المنظمات في األجل
البعيد ،واوف يفقد العمل فعاليته بدون وجود درجة من الثقة واألمانة

والصدق.
المحور الثاني :القيم وأخالقيات األعمال كآلية لحوكمة الشركات

في خضم ما يق من فضائح مالية وما ينتج عنها من قيود على األعما:

واألنشطة تجد منظمات األعما :نفاها مضطرة إلى وض مواثيق صارمة ألخالقيات
األعما :من شأنها ترشيد الوك االدارة ،فبالرغم من أن االهتمام بالقيم واألخالقيات

كان دوما جزءا من مماراة العمل ،إال أن الكثير من قادة األعما :أصبحوا ينظرون

إليها كمجموعة من المبادئ واالرشادات الالوكية أكثر من كونها مجموعة من
القواعد الجامدة .من هذا المنطلق فإن أخالقيات األعما :ليات مجرد محاولة لوض
معيار ياتطي بموجبه جمي الموظفين معرفة ما هو متوق منهم ولكنها أيضا
محاولة لتشجي الموظفين والمديرين على التفكير واتخاذ الق اررات من خال :منظومة
من القيم المشتركة(.)8
 -1الحوكمة وعالقتها بأخالقيات األعمال:

في ظل البحث عن أدوات لمعالجة المشكالت واألزمات التي أدت إلى انهيار

عدد من الشركات ألاباب عدم التزام الماؤولين فيها بأخالقيات العمل ،نتجت

مجموعة من األاس والمماراات التي تطبق بصفة خاصة على الشركات المملوكة

لقاعدة عريضة من جل الماتثمرين (الشركات المااهمة) وتتضمن الحقوق والواجبات
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الشركة مثل مجلس اإلدارة والمااهمين ،الدائنين ،البنوك

والموردين ،والمجتم  ،وتظهر من خال :النظم واللوائح المطبقة بالشركة والتي تحكم
اتخاذ أي قرار قد يؤثر على مصلحة الشركة أو المااهمين بها وهو ما عرف
بمصطلح اإلدارة الرشيدة والحوكمة.

()9

وتعني كلمة الحوكمة المشتقة من الكلمة االنجليزية ( ،)Governanceالكيان

الموجه للمؤااة( ،)10أو كما يطلق عليها أالوب مماراات االدارة الرشيدة ،وحاب

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OCDEحوكمة الشركات هي ''عبارة عن
مجموعة من العالقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس االدارة وحملة
االاهم وغيرهم من المااهمين''(.)11

ومنه تعتبر الحوكمة اإلطار التنظيمي الذي يمكن الشركة من تحقيق أهدافها ،وتحدد
القواعد المتعلقة بكيفية اتخاذ الق اررات والشفافية واإلفصاح عن تلك الق اررات ،وتحديد
الالطة والماؤولية للمديرين والعاملين بالشركة ،وحجم ونوعية المعلومات التي يتم

اإلفصاح عنها للماتثمرين األمر الذي يصب في صالح حماية حقوق صغار
المااهمين.

()12

باإلضافة إلى ذلك فإن الحوكمة تهتم بتحقي ـق القيـم الجوهريـ ـة

المتمثلـ ـة في الشفافية ،الماؤولية ،االنصاف والنزاهة ،هذه القيم التي تمثل صميم
أخالقيات األعما ،:فنلمس تلك العالقة الترابطية بين أخالقيات األعما :وحوكمة
الشركات.

-2مبادئ حوكمة الشركات حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (:)OCDE

قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OCDEبوض هيكل متكامل

لنظام الحوكمة مشتمال على مبادئ حوكمة الشركات ،واعتبرت هذه المبادئ بمثابة
مرجعيات يمكن االاترشاد بها ،ويمكن تلخيصها فيما يلي

()13

 -ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات :يشج على شفافية وكفاءة

األاواق وأن يكون متوافقا م حكم القانون ،وأن يحدد بوضوح توزي الماؤوليات بين
مختلف الجهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية.
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 -حقوق المساهمين :ينبغي أن يكفل إطار أااليب مماراة الحوكمة في الشركات

حماية حقوق المااهمين ،ويجب أن يكون المااهمون على معرفة كاملة بما يحدث
داخل الشركة وأن يكون لديهم قدرة كاملة على فهم ومعرفة وادراك كافة النواحي
الخاصة بالقوائم المالية المتعلقة بالحفاظ على حقوقهم وعلى مصالحهم الخاصة.
 -المعاملة المتساوية للمساهمين :بما في ذلك المااواة بين مااهمي األقلية

والمااهمين األجانب ،كما يجب أن يعامل المااهمون المنتمون إلى فئة واحدة نفس
المعاملة المتااوية.
 -دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات :يجب أن تتضمن مبادئ حوكمة

الشركات تحديد دور أصحاب المصالح من موردين ومقرضين وموظفين وماتهلكين

وغيرهم ،كما يحددها القانون واحترام الحقوق القانونية ألصحاب المصالح واتاحة
التعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وتشجي

التعاون الفعا :بين الشركات

وأصحاب المصالح.
 -اإلفصاح والشفافية :بحيث ينبغي اإلفصاح الصحيح في الوقت المنااب عن

كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي وتطور األداء
وبيانات حقوق الملكية وكبار المااهمين ،وكذلك وجود مراجعة خارجية ماتقلة
بوااطة مراج كفء وماتقل.
 -مسؤولية مجلس اإلدارة :يجب أن تتضمن مبادئ حوكمة الشركات ماؤوليات

مجلس اإلدارة ويجب أن تكون واضحة ومحددة ومعلنة اواء من حيث الصالحيات
والماؤوليات ،الحقوق والواجبات ،المزايا واألجور والمكافآت ،ومن أهم ماؤوليات
المجلس مراجعة وتوجيه إاتراتيجية الشركة ووض

الموازنات الانوية واإلنفاق

الرأامالي ،وخطط لنشاط ومراجعة األداء وادارة المخاطر وضمان االمة التقارير
المحاابية والمالية للشركة.
 -3اإلطار التطبيقي ألخالقيات األعمال والحوكمة على الصعيد الدولي:

تشكل قوانين ولوائح الدو :التي تعمل فيها الشركات إحدى المصادر التي تاتقى

منها القيم وأخالقيات األعما :في الغالب ،إال أنه من المهم أن تدرك الشركات أنها
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لم تعد مقيدة بالقوانين المحلية فقط ،بل يجب عليها أن تأخذ في االعتبار كافة

المواثيق واالتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مكافحة الرشوة التابعة لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية.

()14

وفي مجا :حوكمة الشركات أصبحت المبادئ التي أقرتها ( )OCDEبمثابة

قواعد تعتمد عليها العديد من الشركات ،وقد بدأت الدو :تطالب بوجود مواثيق
للحوكمة كشرط أاااي لعمل الشركات بها ،ومن أمثلة ذلك روايا التي تلزم
الشركات الرواية على االعتماد على ميثاق للحوكمة يتماشى م الميثاق الفيدرالي

للحوكمة ،وان لم تفعل ذلك عليها تقديم تبرير ،وتعد بورصة نيويورك مثاال آخ ار في
هذا الصدد .ناهيك عن العديد من البورصات العالمية التي حدت حدو بورصة
نيويورك.

وتعد اتفاقية االمم المتحدة العالمية والتي هي عبارة عن عشرة مبادئ (اندرجها

فيما بعد) ،بمثابة القواعد األخالقية التي تاتند عليها بيئة األعما :لتحقيق التنمية
الشاملة من خال :مماراات االدارة الرشيدة وهذه المبادئ هي كما يلي

()15

 المبدأ األو :يجب على مؤااات األعما :دعم حقوق االناان المتفق عليهاعالميا واحترامها.

 المبدأ الثاني يجب عليها التأكد من عدم تورطها في أعما :تايء لحقوقاالناان.

 المبدأ الثالث يجب على مؤااات األعما :التماك بحرية التجم واالعترافالكامل بحق التفاوض.
 -المبدأ الراب

القضاء على كافة أشكا :العمالة الجبرية والقهرية.

 -المبدأ الخامس إلغاء عمالة األطفا.:

 المبدأ الاادس القضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والتشغيل. -المبدأ الااب

على مؤااات األعما :اتباع منهج لمواجهة التحديات البيئية.

 المبدأ الثامن تنمية مبادرات الماؤولية البيئية. -المبدأ التاا

تشجي مبادرات تطوير التقنيات الصديقة للبيئة.
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 المبدأ العاشر محاربة كافة أشكا :الفااد بما فيها االبتزاز والرشوة.مما ابق ذكره وما يمكن ااتخالصه هو أن التطور الهائل في مجا :أخالقيات

األعما :والحوكمة ال يمكن أن يكون بمحض الصدفة ولكن يكون من خال :التعليم
والتدريب ،ففي الدو :الصناعية أخذت هذه المادة تدرس وتصدر فيها الكتب
المتخصصة والمنهجية على نطاق واا  ،ويوجد في الواليات المتحدة األمريكية حاليا

أكثر من  055مقرر تدرياي من مقررات أخالقيات األعما :تدرس في الجامعات.
وفي عام  4552أصدرت جمعية إعالء شأن كليات ومدارس إدارة األعما :والتجارة،
وهي الهيئة الدولية التي تصادق على إنشاء كليات األعما :والتجارة ،مبادئ توجيهية
لدمج األخالقيات والحوكمة في مواد تدريس اإلدارة العالمية .وتركز هذه المبادئ

التوجيهية على أرب مجاالت هي ماؤولية شركات األعما :في المجتم والقيادة
األخالقية وصناعة الق اررات األخالقية وحوكمة الشركات.

()16

فيما يخص المنطقة العربية فنالحظ اهتمام متزايد بمماراات االدارة الرشيدة في

اوآونة األخيرة ،وذلك إدراكا بمنافعها الكبيرة .ففي غضون الانوات القليلة الماضية،
تأاات على األقل أربعة معاهد جديدة لحوكمة الشركات أو معاهد للمدراء (انقوم
بادراجها في المحور الموالي) ،مما يد :على الطلب المتنامي على معلومات حوكمة

الشركات ،وكذلك التدريب واإلرشاد للشركات لتحاين ممارااتها .وقد أصدرت دو:
عديدة ومن بينها (الجزائر البحرين ومصر ولبنان والمغرب وعمان وتونس) مدونات

لقواعد حوكمة الشركات .غير أن العديد من الشركات ال تزا :ترى أن تنفيذ النظام
بأكمله أمر مضن .واواء كانت المعايير والمبادئ إلزامية أو تطوعية ،فإن ار

نجاحها يكمن في فهم القائمين على الشركات بأنها تااعدهم على جني مناف أكبر
من المعتاد حتى م التقدم التدريجي تجاه تلك المبادئ.
المحور الثالث :تجارب دولية ناجحة في تطبيق أخالقيات األعمال والحوكمة

قد تمثل األزمات التي عاشتها العديد من الدو :والشركات أحد أهم العوامل التي

ااهمت في تاليط الضوء على اإلدارة الجيدة ،والدور الذي تلعبه لتحقيق النمو

المتوازن في القطاعات المختلفة .فال أحد ينكر أهمية تطبيق مؤشر الحوكمة ،وان
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كان ال يتم تطبيقه في العديد من الشركات إال أن الجمي يتفق على أن الحوكمة
تشكل أاااا للتنمية االقتصادية المتوازنة .وفيما يلي انقوم بعرض تجارب ناجحة
لعدة شركات في العديد من الدو :اعتمدت على الحوكمة ومواثيقها في ادارتها.
-1الشركات النمساوية:

()17

تحتل الشركات النمااوية المراتب األولى في تطبيق

مؤشر الحوكمة على الصعيد الدولي ،ففي النماا هناك قبو :واا لقانون حوكمة
الشركات ،االلتزام والشفافية تعتبران جزءا من ثقافة الشركات النمااوية الحديثة.
وتظهر احدى الدرااات أن ثالث من أصل أرب شركات مدرجة في البورصة

النمااوية تطبق قانون حوكمة الشركات ،وهذا يعتبر معدال مرتفعا وان كان يد :على
شيء فإنه يد :على ارتفاع نابة الوعي عند قادة الشركات ،وادراكهم لمدى أهمية
تطبيق الحوكمة ومواثيقها من أجل تحقيق النمو االقتصادي المتكامل.
-2الشركات األلمانية:

()18

تتميز حوكمة الشركات في ألمانيا وبموجب قانون

المؤااة المالية األلمانية ،أن يتم تقايم مجلس االدارة إلى ماتويين مجلس ادارة

ماؤو :عن ادارة الشركة وهيئة رقابية تتولى مهمة االشراف على نشاط مجلس

االدارة .فقانون حوكمة الشركات األلماني يعتمد على مبدأ "ااتجب أو أوضح"،

ويهدف ألن يكون نظام حوكمة الشركات األلماني أكثر وضوحا وشفافية ،ويمتاز
باالاتقامة واالاتقاللية والامعة الحانة في جمي أنحاء العالم.
 -3شركة صروح العقارية:

()19

تأاات شركة صروح العقارية في جوان 2005

برأاما :قدره  2.5مليار درهم إماراتي أي ما يعاد 680.6 :مليون دوالر أمريكي،
وفي انة  2009احتلت ''صروح'' المرتبة األولى في أبو ظبي ،والثالثة في المنطقة،

في تصنيف باايك 2لحوكمة الشركات في منطقة مجلس التعاون الخليجي ،ويصـنف

باا ـي ـك 2الشركات الخليجية وفقا للايولة النقدية والشفافية واالاتقرار .ويعود نجاح
الشركة في مجا :حوكمة الشركات إلى التحاينات التي قامت بها في إطار
الحوكمة ،للتوافق م معايير هيئة األوراق المالية والال اإلماراتية.

من انة  2006وحتى النصف األو :من انة  ،2008لم تنتهج صروح ايااة

اقتراضية وااعة ،مما جعلها بحاجة إلى زيادة التمويل لدعم نموها .ولقد امحت
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مماراات حوكمة الشركات لها بإصدار شهادات إاالمية )صكوك( تزيد قيمتها على
مليار دوالر والتي حازت على تصنيفات من( Moody’s)20و § Standard

 poor’sأعلى مما كان ممكنا بدون تطبيق الحوكمة ،وعاد ذلك عليها بالماليين

والتي ااتطاعت ادخارها .وكان إصدار هذا الدين األو :من نوعه وحجمه في
شركات بمنطقة الشرق األواط وشما :إفريقيا .

تعتبر شركة صروح إدارة المخاطر بصورة فعالة عنص ار رئيايا في مماراات

اإلدارة الرشيدة .وتلتزم بالحفاظ على نظم إدارة المخاطر لحماية ااتثمارات
المااهمين ،وأصحاب المصالح اوآخرين ،وأصو :الشركة ،ولمن انتهاكات األنظمة
والقوانين الاارية .وتماشيا م قواعد الالوك الخاصة بها ،وضعت شركة صروح
ايااة إفصاح للعاملين ،تحدد فيه قدرتهم على إطالق صفارة اإلنذار ،وذلك للتعبير

عن بواعث قلقهم حين يكون لديهم ما يدعو لالعتقاد بأن الوك أخالقي قد انتهك.

كما وضعت المبادئ التوجيهية لتشجي الموظفين على اإلبالغ عن الالوك الايئ،
وفي نفس الوقت قامت بتوفير نظام لضمان ااتقاللية وحيادية التحقيقات ،ووفقا لهذه
الايااة اوف تتم مراقبة عمليات المااعدة لجمي
النشاط إلى لجنة التدقيق والحوكمة والمجلس.

العاملين ،وتقدم تقارير عن

ومن الدروس الماتفادة التي ناتلهمها من هذه الشركة هو أن تنفيذ مماراات
حوكمة الشركات الاليمة تعود بأثر إيجابي على تصنيف المخاطرة الخاص بالشركة،
كما أن االاتثمار من خال :مماراات الحوكمة يقلل من تكلفة رأس الما.:
-4شركة مايكروسوفت (:)Microsoft

()21

في عام  ،4522تبوأت شركة

"مايكرواوفت" الريادة وفق مؤشر "داو جونز" لالاتدامة ،تنويهاً بجهودها في تطبيق
معايير اقتصادية تتطابق م المعايير البيئية واالجتماعية .ويأخذ المؤشر بعين

االعتبار أداء الشركة وماتوى الشفافية المتب فيها.

كما حلت الشركة ضمن المراتب المتقدمة في مؤشر الريادة في اإلفصاح،

ويتعلق األمر بمشروع اإلفصاح عن الكربون ،حيث اجلت  99من أصل  255من
حيث نابة اإلفصاح ،علما أن الشركتين الوحيدتين اللتين اجلتا نابة  255من
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فالتوافق م

القانون حاب

"مايكرواوفت" ،يكون في المقدمة فهي تدير أعمالها بالتوافق م القوانين التي تحكم
مجا :عملها ،وتتضمن ايااات الشركة خطوات لمن أي مماراات ال تتوافق م
القوانين المعمو :بها ،كما تشج موظفيها على مماراة حقوقهم ،إال أن أي نشاطات

ايااية للموظفين يجب أال تتم أثناء دوام عملهم ،وانما في أوقات فراغهم ،وبااتخدام
واائلهم الخاصة وليس واائل تابعة للشركة.
وتصف الشركة نفاها بأنها "صادقة وواضحة" في كل ما تناقشه أثناء اجتماعاتها
م الوكاالت التشريعية والماؤولين الحكوميين ،ويتم اإلجابة وفتح أي من ملفاتها
بكل وضوح أمام الماؤولين من قبل أعضاء قام العالقات القانونية والمؤاااتية.

فالحوكمة تبني الثقة.
-5شركة كوكاكوال (:)Cokacola

()23

ومن الشركات التي تطبق الحوكمة شركة

"كوكا كوال" ،فهي تصب في صميم مصلحة المااهمين ،وتعزز الثقة بمجلس إدارتها،

وتدعم بناء ثقة الماتهلكين بالشركة ،كما يتم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل
المااهمين ،ليقوم برعاية مصالحهم ،ويضمن نجاح أعما :الشركة ،ويدعم وضعها

المالي في المدى البعيد.

ويعد المجلس صان القرار النهائي في الشركة ،بااتثناء الماائل التي يحتفظ

المااهمون بحق البت فيها ،كما يقوم المجلس بدوره باختيار اإلدارة العليا ،التي يوكل
إليها القيام بأعما :الشركة ،ووض القواعد العامة لحوكمة الشركة ،بهدف توحيد

األطر التي يجري العمل ضمنها في هذا االتجاه .وتتضمن تلك القواعد
 -مهام المجلس؛

 مهام رئيس الشركة والكفاءات الواجب توفرها فيه؛ مدى االاتقاللية التي يتمت بها؛ -تركيبة هيئة مجلس اإلدارة؛

 تقييم أداء الرئيس التنفيذي؛ وآلية تعاقب المدراء.497
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كما تنشط الشركة في مجا :الماؤولية االجتماعية ،من خال :ايااة عامة
ومجلس امعة المؤااة ،المؤلف من عدد من المديرين والشركاء ،حيث تتلخص
مهمة المجلس في تحديد المخاطر والفرص التي تواجهها الشركة ،والمجتمعات التي
تعمل بها ،وتقوم بوض آلية عمل لمواجهة التحديات.

تعتمد شركة "كوكاكوال" على ما يامى بـ "ميثاق الوك األعما ،":وهو عبارة عن

دليل إرشادي ملزم لموظفي الشركة ،ويتعلق بأهمية االاتقامة والنزاهة في كل ما

يقومون به .يشرف على هذا الميثاق لجنة تدعى لجنة األخالقيات واالمتثا ،:ومن
المهام التي تقوم بها مراقبة المخالفات ،تحديد العواقب ،التثقيف والمشاورة والتقييم

فيما يختص بميثاق الوك األعما :وماائل االمتثا .:ومن ناحية أخرى ،توفر
"كوكاكوال" تدريبات متنوعة حو :أخالق العمل ،والالوكيات المتوافقة معه في جمي
مواقعها في العالم ،تحت إشراف مكتب األخالق واالمتثا.:
تحرص الشركة على مراجعة نظم وآليات عملها بااتمرار ،لضمان توافقها م

القوانين والمواثيق الموضوعة ،وتجري تدريبات عبر اإلنترنت لجمي

الموظفين،

وحلقات نقاش حو :أخالقيات العمل واالمتثا :وايااة محاربة الرشاوى ،كما تقدم
تدريبات للموظفين الجدد فور انضمامهم للشركة ،وللموظفين القدماء على األقل مرة
كل ثالث انوات .كل ذلك أدى إلى حصو :نحو  44ألف موظف في الشركة

(مديرون وغير مديرين) انة  4525على شهادات تتوافق م ميثاق الوكيات
األعما ،:وايااة محاربة الرشاوى الخاصة بالشركة.

واضافة إلى التدريبات االختيارية ،التي تتناو :مواضي متنوعة ،تلزم الشركة
الموظفين بالمشاركة في دورة تدريبية حو :أخالقيات العمل مرة واحدة في العام ،أي
أن كل موظف يحصل على  05دقيقة تدريب في العام .كما تخصص الشركة خدمة

اتصا :عالمية عبر الهاتف واإلنترنت ،لتمكين الموظفين ،والشركاء ،والموردين،

والعمالء ،والماتهلكين من طرح ااتفااراتهم حو :ميثاق الشركة ،وقضايا خاصة
بالوكيات وأخالقيات العمل ،أو اإلفادة بحدوث مخالفات.
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 -6قائمة بالمراكز التي تقدم برامج تدريب حوكمة الشركات في العالم العربي:

()24

ظهرت العديد من المراكز التي تقدم برامج تدريبية لمجالس اإلدارة في المنطقة

العربية ،ويقدم بعضها شهادة لمديري المجالس .وتااعد مثل هذه البرامج على تطوير
المهارات والمؤهالت المهنية للمديرين ،وتحاين مااهماتهم .كما تبقي المديرين على
اطالع بأحدث المعلومات الجارية في مماراات حوكمة الشركات ،والتغيرات في
األطر المحلية والتنظيمية حيث تعمل الشركة.

أ-معهد المديرين المصري:

يقوم هذا المعهد بتصميم وتقديم برامج مهنية متنوعة ودورات تدريبية تغطي كل

موضوعات حوكمة الشركات .وتاتهدف هذه الشهادات والدورات أعضاء مجلس
اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين ،وكذلك األطراف األخرى المعنية .كما يخطط ويقدم
البرامج التدريبية لتلبية االحتياجات الخاصة للمشاركين من الشركات المدرجة
والمشروعات المصغرة ذات الملكية العائلية ،والمشروعات المملوكة للدولة ،ويغطي
التدريب الماتويات األاااية والمتقدمة لحوكمة الشركات.

ب-المعهد المصرفي المصري:

يخدم المعهد المصرفي المصري صناعة البنوك المصرية ،بتقديم التدريب لتعزيز

تنافاية القطاع ،ويقدم المعهد مجموعة شاملة من برامج التعليم والتدريب ،والتي
تشتمل على برامج خاصة بحوكمة الشركات مصممة خصيصا لمدراء البنوك .كما
يناق المعهد أيضا دورات مشتركة م كبرى معاهد التدريب الخارجية.
ج-مدراء-معهد المديرين:

هو منظمة ذات عضوية تخدم أعضاء المجالس ،والمديرين ،والمهنيين العاملين

في مجا :الحوكمة في المنطقة العربية ،ويق مقره الرئياي في مركز دبي المالي
العالمي ،كما يعمل معهد المديرين أو مدراء على تاهيل التطور المهني عن طريق
التعليم ،والمعلومات ،والتواصل ،والحوار.
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د-مركز أبو ظبي للحوكمة:

يعمل مركز أبو ظبي للحوكمة على تشجي ومااعدة القطاعين الخاص والعام

في اتخاذ معايير ومماراات على أعلى ماتوى في مجا :حوكمة الشركات ،وذلك

من خال :تقديم خدمات التدريب واالاتشارة ،وزيادة الوعي بأهمية تطبيق ايااات
حوكمة الشركات.
ه-الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية:

أنشأت هذه الجمعية معهدا للمديرين ،يقدم التدريب على كيفية تطبيق طرق

وب ارمج حوكمة الشركات ألعضاء مجالس اإلدارة ،وكبار المديرين التنفيذيين ،وينظم

مؤتمرات وورش عمل لرف الوعي ،كما ينشر أبحاثا ومنشورات.
و-المركز التونسي لحوكمة الشركات:

تأاس هذا المركز في شهر جوان  ،2009ويعمل على التأكيد على أهمية

الحوكمة الرشيدة للشركات في الحفاظ على ثقة الماتثمرين وتحاين األداء الماتدام
لالقتصاد الوطني .كما يقدم المركز برامج التدريب والتعليم ،واالاتشارة لتشجي قادة
األعما :والتنفيذيين على االلتزام بمماراات متقدمة في حوكمة الشركات .ومن بين

انجازات المركز تأاياه للمعهد العربي لرؤااء المؤااات ،الذي يعد بدوره من أكبر
مؤااات األعما :واألبحاث في تونس.
خاتمة:

في خاتمة هذه الدرااة نخلص إلى أهمية وضرورة االلتزام بالقيم وأخالقيات

األعما :من أجل تعزيز األداء االقتصادي للمنظمة ،كما أن تطبيق مبادئ الحوكمة
أضحى حاجة ملحة في ظل العولمة واالنفتاح االقتصادي واألزمات الناجمة عن اوء
مماراات اإلدارة ،وقد أظهرت الانوات الاابقة أن اقتصاديات العديد من الدو :قد
تعثرت نتيجة الفتقارها إلى الحوكمة الجيدة مما ألحق أض ار ار بالغة بالمااهمين
والدائنين والموردين والغير .وفي األخير يمكن حصر نتائج هذه الدرااة في مجموعة
من القيم التي يمكن الحصو :عليها من طرف منظمات األعما :حالة إدراكها
واعطائها أهمية للحوكمة وأخالقيات األعما :في ما يلي
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إن تزايد االهتمام بالقيم وأخالقيات األعما :أدى إلى حدوث تحو :في مفاهيم

الكفاءة وأهداف الشركات وأصبح الهدف األخالقي يتماشى م هدف تعظيم

الربح.

-

كما أن االهتمام بهما أي القيم وأخالقيات األعما :ال يقتصر فقط على

المااهمين بل تعداه إلى العاملين وأطراف التعامل في المجتم بوجه عام ،مما
أدى إلى بروز مفاهيم اإلدارة الاليمة أو ما يعرف بالحوكمة.

-

إن تطبيق مبادئ الحوكمة يااعد الشركات على خلق بيئة عمل اليمة تعين

الشركة على تحقيق أداء أفضل م

توافر اإلدارة الجيدة ولذا تكون القيمة

االقتصادية للشركة أكبر ،باإلضافة إلى أن الحوكمة الرشيدة تااعد الشركات
على الوصو :إلى أاواق الما :والحصو :على التمويل الالزم بتكلفة أقل مما
يعينها على التوا
المصالح.

-

في نشاطها وتقليل المخاطر وبناء الثقة م

أصحاب

تهدف حوكمة الشركات إلى حماية االاتثمارات من التعرض للخاارة بابب

اوء ااتخدام الالطة في غير مصلحة الماتثمرين ،وترمي أيضا إلى تعظيم
عوائد االاتثمار وحقوق المااهمين والقيمة االاتثمارية عالوة على الحد من

حاالت تضارب المصالح ،إذ إن التزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة يفعل دور
المااهمين في المشاركة في اتخاذ الق اررات الرئياية المتعلقة بإدارة الشركة،
ومعرفة كل ما يرتبط بااتثماراتهم.

-

تاعى الحوكمة إلى بناء عالقة وثيقة وقوية بين إدارة الشركة والعاملين

ومورديها ودائينيها وغيرهم ،فالحوكمة الرشيدة تعزز ماتوى ثقة مجتم المتعاملين
لإلاهام في رف ماتوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها اإلاتراتيجية.

-

إن نماذج الشركات التي ارتكزت في ادارتها على الحوكمة وأخالقيات

األعما :حققت نجاحا كبيرا ،والتجارب الواقعية التي قمنا بعرضها أثبتت ذلك ،لذا

يتحتم على مجتم األعما :أن يلعب دو ار فريدا من نوعه في تشجي قيم تحمل
الماؤولية واإلنصاف والعدالة ،واوف يااعد هذا الدور الجديد على تشجي
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مؤااات ديمقراطية وتعزيز أخالقيات العمل لصالح القطاع العام ،والقطاع
الخاص ،والمصلحة العامة.
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