
 حوكمة الشركات وتحدٌد المرتبات و األجور

 

األجور والمرتبات والفوائد المرتبطة بها، بالنسبة للعاملٌن فً القطاع العام الحكومً، محددة 

وبموجب هذا فان كل وظٌفة عامة لها درجة . ومعروفة حسب قوانٌن ولوائح الخدمة المدنٌة

خاصة تسكن فٌها ولهذه الدرجة ما ٌرتبط بها من راتب وامتٌازات أخري خاصة بالوظٌفة، 

وكل موظف عام ٌعرف حقوق وامتٌازات درجته الوظٌفٌة ومن هذه الشفافٌة المجدولة فانه 

ٌكون علً دراٌة كافٌة وهذا ٌنطبق علً جمٌع موظفً الدولة، والجمٌع ٌعرف كل تفاصٌل 

 .من الموازنة العامة للدولة" جابتر ون- الفصل األول "

وبالرجوع للقطاع الخاص والشركات العاملة فٌه، نجد أن الوضع مختلفا نوعا ما وخاصة فً 

ما ٌتعلق بالرواتب واالمتٌازات حٌث ال توجد قوانٌن ولوائح تتضمن األجور بصورة واحدة 

ولذا، فلكل شركةنظامها ورإٌتها حول . معروفة للتطبٌق علً كل شركات القطاع الخاص

رواتب وامتٌازات العاملٌن وهذا األمر، فً العادة، ٌتم باالتفاق بٌن األطراف وٌضمن فً عقد 

 .العمل

من واقع ما ٌجري، فانالشركات الخاصة تحدد الرواتب ولذا فالموضوع وبالرغم من 

التً تعطً وتبذل فً " الكرٌمة"وهناك الشركات . حساسٌته اال انه ٌعود لتقدٌر الشركة

التً تبخل وتبذل فً البخل علً عاملٌها وتضٌق علٌهم " البخٌلة"العطاء وهناك الشركات 

ولمعالجة هذا الوضع غٌر السلٌم، ومن أجل . فً رواتبهم وبالتالً فً حٌاتهم وكل أمورهم

تحقٌق العدالة بٌن األطراف خاصة الطبقة العاملة، برزت مبادئ حوكمة الشركات لضبط 

العالقة بٌن الشركة من جهة والعاملٌن فٌها من الجهة األخرى وذلك لتستقٌم األمور لتحقٌق 

 . االدارة الرشٌدة

ومن ضمن مبادئ حوكمة الشركات ضرورة أن  ٌتولى ادراة الشركة مجلس ادارة مقتدر 

ومجلس االدارة، تحقٌقا لهذا األمر، علٌه انشاء .وكفء وٌعمل لضمان حسن ادار الشركة

ومن هذه . لجان خاصة لمساعدته فً حسن ادارة الشركة وتحمل المسإولٌة التامة معه

، ومن اختصاصات اللجنة تحدٌد الرواتب واالمتٌازات "لجنة المكافآت واالمتٌازات"اللجان

لكل العاملٌن فً الشركة بدئا من أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفٌذٌة العلٌا وكذلك وضع 

االطار العام للرواتب والمكافآت الخاصة بكل من ٌعمل فً الشركة علً مختلف درجاتهم 

 .ومإهالتهم



ان ما ترمً له، مبادئ الحوكمة، أن ٌكون فً الشركة نظاما مبرمجا ومعروفا ٌشمل كل من 

ٌعمل فً الشركة إلبعاد هذا الموضوع الحساس من األمزجة والنظرة الشخصٌة والخالفات 

الذاتٌة بل ٌتم وٌبرمج علً حسب الوظٌفة وحسب حاجة الشركة لهذه الوظٌفة آخذٌن فً 

االعتبار االطار القومً للرواتب وأثره علً االقتصاد الوطنً، ومن هذه البرمجة ٌتوفر الحد 

وانصٌاعا لمبادئ . األدنى من العدالة العامة عند تحدٌد الرواتب والمكافآت واالمتٌازات

الحوكمة، علً كل الشركات االلتزام وتكوٌن هذه اللجنة الهامة ومنحها الصالحٌات والثقة 

المطلوبة للوصول ألفضل وأمثل األوضاع بما ٌعود بالخٌر علً الشركة وكل من ٌعمل فٌها 

 . ولكل البلد

نستحضر هذا الكالم، وٌجول بخاطرنا الجدل الحاد الدائر هذه األٌام فً فرنسا وسبب الجدل 

الفرنسٌة " رٌنو"المدٌر التنفٌذي لشركة " كارلوس غصن"هو الراتب الذي ٌتقاضاه 

وهذا الجدل مستمر لسنوات وتجدد اآلن بعد أن وافق مجلس ادارة الشركة علً . للسٌارات

 أي دون تخفٌض لما 2015 ملٌون ٌورو كراتب وامتٌازات لعام 7منح كارلوس مبلغ ٌتجاوز 

وكارلوس غصن لبنانً األصل وٌحمل الجنسٌة البرازٌلٌة . 2014حصل علٌه فً عام 

" نٌسان"والفرنسٌة فً نفس الوقت وهو أٌضا ٌشغل منصب المدٌر التنفٌذي لشركة 

 .للسٌارات الٌابانٌة وكذلك ٌحتل نفس المنصب فً شركة سٌارات روسٌة

الجدل حول الراتب واالمتٌازات كان محتدما وعنٌفا فً اجتماع الجمعٌة العامة للمساهمٌن 

حٌث تم رفض الراتب الذي اقترحه مجلس االدارة عند تقدٌم الموازنة، وعلً قائمة 

المعارضٌن الحكومة الفرنسٌة بصفتها من كبار المساهمٌن فً الشركة حٌث تملك فرنسا 

وأصر مجلس اإلدارة علً الراتب الذي اقترحه ". رٌنو"من أسهم شركة % 20حوالً 

ورفض الموافقة علً اقتراح الجمعٌة العامة للمساهمٌن بتخفٌض الراتب، ولم ٌهتم برأي 

التً تعانً ضغوطا اقتصادٌة ومشاكل عوٌصة بخصوص " االشتراكٌة"الحكومة الفرنسٌة 

 . عالقات العمل والعمال

وهذا الوضع بالطبع شاذ وٌعرض الشركة للمشاكل الصعبة بسبب الخالف بٌن مجلس االدارة 

والمساهمٌن بقٌادة الحكومة الفرنسٌة التً هدد وزٌر اقتصادها بؤنهم فً وضع حرج وتطرق 

و كارلوس غصن . الً امكانٌة اللجوء للقانون والمحاكم للفصل فً هذا الموضوع الحساس

ربما أٌضا ٌكون له رأي خاصة وأنه ٌري أنه من أنقذ شركة رٌنو من الهالك كما سبق أن 

أنقذ شركة نٌسان الٌابانٌة حٌث ٌحصل علً أعلً راتب لمدراء الشركات فً كل الٌابان، 

 . وأكثر من أقرانه الٌابانٌٌن بكثٌر



الذي ٌتمٌز به كارلوس مما ٌجعله علً رأس ثالثة " السحر"وال ندري ما هو السر أو 

شركات عالمٌة كبٌرة فً وقت واحد ٌتجول بٌنها بمكوكٌة وٌحقق األرباح الخٌالٌة 

وأكٌد اذا ترك شركة رٌنو الفرنسٌة . والمعجزات االدارٌة والخروقات العجٌبة فً الصناعة

فهناك شركات السٌارات العالمٌة الكبٌرة التً تتمنً وتتطلع لجلوسه علً رأس قٌادتها 

 .لتقدٌم معجزاته السحرٌة للتحلٌق بهم

وكل هذا ٌدعو لضرورة االحتكام واالنصٌاع لمبادئ الحوكمة وتشكٌل مجالس ادارة قوٌة 

تعمل بمإسسٌة تعدها اللجان المقتدرة ومن ضمنها اللجنة الخاصة باالمتٌازات والمكافآت، 

خاصة وأن هذه اللجنة ستضع معاٌٌر عامة متجردة وموضوعٌة تتقٌد بها الشركات وكل من 

وبالعدم فان مسلسل رواتب التنفٌذٌٌن سٌستمر الً ما ال نهاٌة ولهذا عواقبه . ٌعمل فٌها

 .الوخٌمة الضارة
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