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 جريدة عمان
 المعايير المطلوبة لحوكمة الشركات

وذلك وفقا للقوانين  ،ن باتبا  مباد  ووكمة الشركاتكبيرة اآلتقوم الشركات ال

وتنفيذا لهذا المنهج تضع الشركة االطار العام لمعايير الحوكمة التي  ،السارية

       .ستتبعها في هذا المجال، والذي ما زال يعتبر وديثا لدرجة ما في بعض البلدان

ومن المهم أن نوضح أن معايير الحوكمة التي تضعها الشركات قد تختلف من 

االشارة أيضا من المهم و شركة ألخري ومن نشاط آلخر ومن وجم آلخر وهكذا،

ومن هذا . علي الشركات القيام بتطبيقه ورفيا" ثابتا" اليس هناك نموذجالي أنه 

التقيد بااللتزام وضع أو ما يتعلق بفي واالنفتاح يتبين وجود نو  من السالسة 

ال " مفصلية"وفي جميع األووال هناك معايير أساسية  ،ولكن . بحوكمة الشركات

تصنيف الشركة بأنها ملتزمة  السير وفق هداها كحد أدني بغيةبها وبد من االتيان 

وفي هذا، لو تعلمون، مكسب جد  .ةة السليمباتبا  المعايير المطلوبة تطبيقا للحوكم

 .كبير

اعداد توفير ونذكر، علي سبيل المثال، المفصلية ومن هذه المعايير األساسية 

 وهذه الالئحة، أو النظام، تعتبر. بالشركةوصياغة نظام أو الئحة الحوكمة الخاصة 

ولذا يجب أن  .في الشركة المعنية الوثيقة القانونية األساسية المنظمة للحوكمة

تكون صادرة وفق الصالويات والضوابط واالختصاصات القانونية المطلوبة، واال 

 ."خارج االختصاص"باعتبارها  وال يعتد بها تفقد صالويتها فإنها

تتضمن نبذة مقتضبة عن الشركة وأهدافها  يجب أنالقانونية  ةوهذه الوثيق

االشارة للجهات  وهذا يشمل. ق هذه األهدافوالصالويات القانونية المطلوبة لتحقي



، مع تبيان شرف علي الشركة والسند القانوني لهذا الحقراقب وتالقانونية التي ت

بصفة و. وكيفية تنفيذها، المستقبلية وغيره واستراتيجيتها كافة نشاطات الشركة

 باإلفصاحالمعايير األساسية للحوكمة المتعلقة تفاصيل ال بد من ذكر خاصة، 

والشفافية والمسائلة والضوابط المطلوبة لتنفيذ هذه المعايير وااللتزام بها وكيفية 

وكيفية مجابهتها للحد أو  لمخاطر المرتبطة بهذه المخاطرتوضيح االتنفيذ اضافة ل

ال بد من توضيح كيفية تكوين مجلس فانه وفي هذا االطار، . التقليل من آثارها

وكيفية التنسيق  ،االدارة وصالويات هذا المجلس واللجان التابعة له ودور كل منها

، اضافة بين كل هذه المنافذ لضمان تنفيذ مباد  الحوكمة بأفضل الطرق وأسلمها

بكل  ة التنفيذية العليا والصالويات الممنووة لها من مجلس االدارةاالدارلدور 

       .شفافية

لكافة الضوابط المتوفرة في الشركة لضمان المراقبة  لإلشارةوهناك ضرورة 

وهذا يشمل وجود . المؤهلة والمتمكنة من مراقبة ومراجعة كل ما يتم في الشركة

ة، مثل دائرة التدقيق الداخلي ودائرة الدوائر المختصة للقيام بالرقابة المطلوب

غيره من دائرة االلتزام والمخاطر والدائرة القانونية ودائرة متابعة الحوكمة و

لوجود هذه الدوائر، ال بد من  وباإلضافة. اإلشراقية والرقابية الدوائر ذات العالقة

هذه الدوائر كل ومن أي وجود اللوائح المطلوبة للدرجة التي تمكن التام من التأكد 

ت التي تمكنها من متابعة التنفيذ، توفر الضمانا بكل وضوح مع من تنفيذ مهامها

ومن المعايير الهامة التي  .كلما تطلب األمر ذلك ،وكل التفاصيل المرتبطة بالتنفيذ

توفير الضمانات المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات  بها، ضرورةالتام يجب التقيد 

يشمل  ،وهذا بالطبع .مع الشركة" ستيك هولدرز"لجميع أصحاب المصلحة 

م الترخيص للشركة المساهمين والمتعاقدين والزبائن وكل أطراف المجتمع الذي  ت

توفير الحماية القانونية المطلوبة لفئة  ، العمل عليلهذا وباإلضافة. تهخدممن أجل 

ذا وفي ه. املين في الشركةالع حاب المصلحة بالشركة وهي فئةهامة من اص

يجب توفير اللوائح التي تضمن وقوق هذه الفئة من جميع النواوي  الخصوص،

معايير اآلن من المتطلبات الهامة لل وهذا يعتبر.. العملية والشخصية والعائلية

 ".واألقربون أولي بالمعروف" ...األساسية لحوكمة الشركات



معايير الحوكمة الذي تعمل فيه وق عليها، ولذا فللمجتمع وبالنسبة للشركة، ف

طلبات الرئيسية نحو التي تمكن الشركة من االيفاء بالمتطالب بتوفير االمكانيات ت

هذه تحقيق ومن . من الشركة" المجتمعية"لمساهمة االجتماعية المجتمع تحقيقا ل

ها ن المجتمع سيقدم لها كل الدعم باعتبارالفضل للشركة ألجزء من يعود  المساهمة

 ...ال يتجزأ منه اجزء

النقاط المذكورة أعاله تمثل، والي ود كبير جدا، المعايير األساسية التي يجب أن 

. تلتزم بها الشركة تحقيقا لسعيها في تفعيل الحوكمة وتطبيقها للوصول الي الهدف

ولذا ننصح باالمتثال لهذه المعايير عند صياغة نظام أو مباد  الحوكمة للشركة، 

لخاص بالشركة وتفصيل نظام الحوكمة علي قدر ولكن ال بد من مراعاة الوضع ا

هناك  .، واال خرب الدار وما بهالقياس المناسب للشركة  من دون زيادة أو نقصان

بوضع نظام الحوكمة شركات كثيرة وفي خضم سعيها الحثيث لتطبيق الحوكمة تقوم 

فهم بصورة مليئة بالتفاصيل غير الضرورية، وربما للدرجة التي تشكل عائقا في 

. حوكمة مما يؤدي الي نتائج عكسية تعود بالضرر بدال عن الفائدةمقصود من الال

وفي هذا ننصح بالبساطة والوضوح التام في صياغة مباد  الحوكمة مع تجنب 

ما يقود الي التعقيد أو سوء الفهم أو ازدواجية  االقتباس غير المبرر وتجنب كل

وصول بسالمة لمرمي الهدف في ال والوضوح واالفصاح الواضح يحقق. المعايير

 ...الحوكمة مباراة

عبد القادر ورسمه غالب. د  

المستشار القانوني ورئيس دائرة الشؤون القانونية لمجموعة بنك البحرين 
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