اجتماع فريق عمل منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية المعن بحوكمة ر
الشكات يف منطقة
ي
ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2019
 17و 18نيسان/أبريل 2019
باريس ،فرنسا

مقدمة
الشكات ف منطقة ر
يدعم فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية المعن بحوكمة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا
ي
ي
ر
صناع القرار يف جهودهم الرامية إىل تصميم اإلصالحات السياساتية وتحسي حوكمة الشكات باستخدام مبادئ اإلدارة
للشكات والن وضعتها مجموعة ر
السليمة ر
العشين ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون
ي
والتنمية االقتصادية بشأن حوكمة ر
الشكات المملوكة للدولة .يساهم ذلك يف تطوير اقتصادات شاملة ومستدامة وتنافسية
ف جميع أنحاء منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا ،وهو الهدف العام رلبنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
ي
للتنافسية ف منطقة ر
المعن
الشق األوسط وشمال إفريقيا .وقد أطلق فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
ي
ي
الشكات ف منطقة ر
بحوكمة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا برنامج عمل يدوم ثالث سنوات وذلك يف الرباط يف المغرب يف
ي
عام .2017
ّ
تمثل الهدف من اجتماع عام  2019يف تلخيص االستنتاجات الرئيسية للعمل الذي أجري حن اآلن وتحديد االسباتيجيات
وه :الوصول إىل رأس
الن يركز عليها فريق العمل ،ي
الالزمة لتنفيذ اإلصالحات يف المجاالت السياساتية الرئيسية األربعة ي
ر
المال؛ الشفافية واإلفصاح؛ التوازن الجنسان ف قيادة ر
الشكات؛ وحوكمة الشكات المملوكة للدولة يف اقتصادات منطقة
ي ي
ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا.
جذب االجتماع أكب من  90مشاركا من  20بلدا باإلضافة إىل منظمات إقليمية مثل معهد حوكمة (معهد حوكمة ر
الشكات)،
واتحاد البورصات العربية ،واتحاد هيئات األوراق المالية العربية .كما شارك ممثلون عن األوراق المالية والجهات التنظيمية
للمصارف والتأمي؛ والبورصات؛ ر
خباء القطاع الخاص
وخباء أكاديميون وغبهم من ر
والشكات؛ والمعاهد والجمعيات ،ر
بنشاط يف المناقشات.
ر
ر
المعن بحوكمة الشكات يف منطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا
وتبأس فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
ي
ً
الزعان ،الرئيس التنفيذي لهيئة األوراق المالية والسلع ،إضافة
عبيد
معاىل السيد
اإلمارات العربية المتحدة ،الممثلة من قبل
ري
ي
البتغالية ونائبة رئيس لجنة منظمة
البتغال الممثلة من قبل السيد غابرييال فيغبيدو دياس ،رئيسة هيئة األوراق المالية ر
إىل ر
ر
التعاون والتنمية االقتصادية المعنية بحوكمة الشكات.
تضمن حفل البحيب الذي أقيم يف  16نيسان/أبريل  2019كلمة ألقتها
السفبة آنا براندت ،الممثلة الدائمة للسويد لدى منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية تناولت التقدم المنجز خالل برنامج العمل للفبة ،2019-2017
ً
رمبزة أهمية مواصلة هذه الجهود لتعزيز التقدم المحرز .كما ألق السيد رولف
سكوغ من وزارة العدل السويدية وعضو مكتب لجنة منظمة التعاون والتنمية
الشكات وأعرب عن االلبام رببنامج منطقة ر
االقتصادية المعنية بحوكمة ر
الشق
األوسط وشمال إفريقيا.
ر
ماساميتش كونو ،نائب األمي العام يف منظمة التعاون والتنمية
وافتتح السيد
ي
ر
االقتصادية اجتماع فريق العمل ،رمبزا أهمية تعاون منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع منطقة الشق األوسط وشمال
الزعان كلمتان أكدا فيهما عىل الفرص المشبكة
ومعاىل السيد عبيد
إفريقيا .كما ألقت السيدة غابرييال فيغبيدو دياس
ري
ي
ر
ر
لتحسي حوكمة ر
الشكات ،رمبزين نتائج تقرير فريق العمل الجديد بعنوان "حوكمة الشكات يف منطقة الشق األوسط وشمال
إفريقيا :بناء إطار للقدرة التنافسية والنمو".
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الرسائل الرئيسة
ّ
للشكات ف منطقة ر
الجلسة  :1تطبيق الحوكمة السليمة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا :عامل مولد لالستثمار والنمو
ي
الشكات ف اقتصادات منطقة ر
عرضت الجلسة االفتتاحية لمحة عامة عن آخر التطورات فيما يتعلق بحوكمة ر
الشق األوسط
ي
الن تتطلب تغيبا ثقافيا ،ما مهد الطريق
وشمال أفريقيا ،مثل التقدم المحرز يف تعزيز إطار السياسات والتحديات يف التنفيذ ي
لالجتماع ووفر السياق المناسب لمناقشة اإلجراءات المستقبلية لتحسي حوكمة ر
الشكات.
و ً
بناء عىل التقدم المحرز منذ عام  ،2017تم االتفاق عىل أن اقتصادات منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا بحاجة اآلن إىل
تعزيز أطر حوكمة ر
الشكات من خالل تشجيع بيئة من الثقة والشفافية والمساءلة .وأشار المتحدثون أن أفضل طريقة للقيام بذلك
ر
ه يف خلق حوار متي بي الشكات الخاصة والمؤسسات المملوكة للدولة والجهات التنظيمية .كما تم اإلشارة أيضا إىل ممارسات
ي
الشكات ف المؤسسات المملوكة للدولة والصناديق السيادية نظرا لدورها المهم ف حوكمة ر
حوكمة ر
الشكات المستقبلية وتنمية
ي
ي
أسواق رأس المال يف المنطقة .وسيساعد تحسي تنوع المدراء فيما يتعلق بالخلفية والجنسانية عىل تحقيق ذلك.
وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية ،شدد المتحدثون عىل الحاجة إىل بلورة ثقافة ديناميكية عىل مستوى ر
الشكات بهدف تحفب
ر
عب منظومة حوكمة ر
الشكات بأكملها .ويشمل ذلك تبادل المعرفة وتثقيف جميع المشاركي يف منظومة حوكمة الشكات.
اإلصالح ر
الجلسة  :2قيادة تنفيذ السياسات لتحسي الوصول إىل رأس المال
تنام
تشهد أسواق رأس المال يف جميع أنحاء العالم تغبات عميقة ،مع ي
أشكال الملكية المؤسسية واسباتيجيات االستثمار الجديدة وأدوات
والن من المتوقع
االستثمار ،باإلضافة إىل تحول نماذج أعمال األوراق المالية ،ي
أن تلعب دورا مبايد األهمية ف تزويد ر
الشكات بإمكانية الوصول إىل رأس المال
ي
طويل األجل.
ّ
وقد قدم السيد جليل طريف ،األمي العام التحاد هيئات األوراق المالية
ّ
العربية عرضا تقديميا وضح الفرص المتاحة لزيادة تحسي الوصول إىل رأس
المال وتنمية سوق رأس المال ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا .وتم
ي
تسليط الضوء عىل خرائط الطريق واسباتيجيات التنفيذ تحت رإشاف سلطة مركزية باعتبارها ممارسة جيدة ،مع اإلشادة
األردن كأمثلة .كما أبرز المتحدثون فوائد بلورة قطاعات سوقية
أيضا برؤية السعودية  2030وخريطة طريق سوق المال
ي
ر
والن شهدت نتائج
للشكات الشيعة النمو كما يجري حاليا يف مص واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ي
الشكات ر
الشكات الشيعة النمو إىل سوق رأس المال وتحسي معايب حوكمة ر
تمثلت ف جذب ر
للشكات غب المدرجة يف
ي
البورصة.
وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية ،أبرز المتحدثون الحاجة إىل تعزيز قاعدة المستثمرين ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال
ي
الماىل لبناء الثقة وتشجيع االستثمار من قبل المستثمرين المؤسسيي.
إفريقيا من خالل تحسي حماية المستثمرين واإلبالغ
ي
كما تم اإلشارة إىل إدارة المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل أكب شفافية كوسيلة لزيادة قاعدة المستثمرين.
الجلسة  :3اتخاذ إجراءات لزيادة الشفافية واإلفصاح
تعد الشفافية واإلفصاح ف ر
السياسان
الشكات المدرجة مكونا رئيسا للطار
ي
ي
ر
الالزم لتعزيز تنمية القطاع الخاص يف منطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا.
وقد قدم السيد محمد فريد صالح ،رئيس البورصة المصية عرضا تقديميا
الن ستساعد عىل سد الفجوات المتبقية فيما يتعلق
حدد فيه االسباتيجيات ي
بالشفافية واإلفصاح ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا .وتستخدم
ي
مص نماذج إفصاح موحدة لتعزيز جودة اإلفصاح لديها والتقليل من عدم
ً
فضال عن توضيح مسؤوليات المستثمرين ر
والشكات.
االتساق يف المعلومات،
ر
وتتضمن تقارير حوكمة الشكات اإللزامية أيضا السياسات البيئية واالجتماعية
الماىل .كما ناقش المتحدثون أهمية اإلبالغ الواضح مشبين إىل
والمتعلقة بالحوكمة ومجموعة ُمن متطلبات اإلفصاح غب
ي
عب اإلنبنت.
ارتفاع عمليات اإلفصاح عندما أتيحت أنظمة اإلفصاح ر
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بموظق العالقات مع المستثمرين
وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية ،أشار المتحدثون إىل أنه يمكن لورش العمل الخاصة
ي
ر
ضمن ر
الشكات المدرجة المساعدة يف زيادة تحسي تطبيق سياسات الشفافية واإلفصاح يف بلدان منطقة الشق األوسط
وشمال إفريقيا.
الجلسة  :4تحقيق األهداف :التوازن الجنسان ف قيادة ر
الشكات
ي ي
ال يزال سد الفجوة الجنسانية ف أدوار صنع القرار ف ر
الشكات يمثل تحديا عىل
ي
ي
المستوى العالم ،إال أن هناك زخم قوي القتصادات منطقة ر
الشق األوسط
ي
وشمال أفريقيا لتبن المبادرات تمكن المرأة وتعزز تواجدها ف ميدان ر
الشكات.
ي
ي
األردن ،عرضا موجزا
التجاري
البنك
مديرة
الضامن،
إيمان
السيدة
وقد قدمت
ي
ر
حول مبادرات منطقة الشق األوسط وشمال أفريقيا المتصلة بزيادة التوازن
الجنسان ف قيادة ر
الشكات .وتشب النتائج إىل أن نظام الحصص واألهداف ال
ي ي
تكون فعالة إال عند يف إطار البيئة الثقافية المواتية والشفافية يف عملية
التعيي ،بما يف ذلك تكوين مجموعة من المواهب النسائية .كما أكد
المتحدثون أن التحالفات والجمعيات كانت ّ
فعالة يف دعم النساء المؤهالت للوصول إىل مناصب يف اإلدارة العليا ومجلس
اإلدارة .كما كانت المراجعة الجنسانية والمبادرات لالحتفال بالممارسات الجيدة فعالة يف إحداث التغيب يف اقتصادات منطقة
ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا.
وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية ،دعا المتحدثون جميع بلدان منطقة ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا إىل العمل سويا عىل
تبادل األدوات العملية والنصائح السياساتية المستهدفة لتعزيز التوازن الجنسان ف قيادة ر
الشكات .كما شجع المشاركون
ي ي
الرجال عىل إتمام اإلصالحات ولعب دور القيادة يف حمالت التوعية.
الجلسة  :5تنفيذ التغيب لتعزيز حوكمة ر
الشكات المملوكة للدولة
تمثل ر
الشكات المملوكة للدولة إحدى السمات األساسية من سمات المشهد
االقتصادي ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا .ويعد التأكد من عمل
ي
ر
الشكات المملوكة للدولة بشفافية وفعالية وتكافؤ أمرا بالغ األهمية لفعالية
السوق والتنمية االقتصادية واإلدارة المالية السليمة.
لخباتها الوطنية يف مجال
وقد تضمنت الجلسة مشاركة تونس ومص وفرنسا ر
إصالح المؤسسات المملوكة للدولة ،مع وجهات نظر جغرافية أوسع شارك
فيها ممثل اآللية األفريقية لمراجعة النظراء .وناقش المتحدثون بعض نقاط
ر
الن تؤدي إىل قصور أداء
الضعف المؤسسية والمتعلقة بحوكمة الشكات ي
الشكات المملوكة للدولة ف ر
ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا بشكل متكرر.
ي
وتضمنت األهداف غب الواضحة أو المتضاربة ،والتوقعات "االجتماعية" المرتفعة من ر
الشكات المملوكة للدولة (فيما يتعلق
ً
ً
بالعمالة المحلية مثال) فضال عن المحدودية البالغة للشفافية ،ما يؤدي إىل وجود فراغ يف المساءلة .كما تم اإلشارة إىل أن
أبرز التحديات الن تعوق أداء المؤسسات المملوكة للدولة ه وجود ر
تشيعات متداخلة ،وضوابط مفرطة و  /أو تدخل
ي
ي
سياس من قبل الدولة يف اتخاذ القرارات يف تلك المؤسسات.
ي
ّ
وفيما يتعلق باآلفاق المستقبلية ،قدم المتحدثون وجهات نظرهم حيال كيفية تطبيق اإلصالحات المتعلقة بالمؤسسات
المملوكة للدولة بشكل أكب فعالية ،مع التأكيد الخاص عىل أهمية ( )1إجراء مشاورات وافية مع أصحاب المصلحة من
الوزارات والمسؤولي ف ر
الشكات والموظفي وال ربلمان ووسائل اإلعالم؛ ( )2ضمان التسلسل الصحيح للصالحات ،مع
ي
الن تعمل بشكل جيد نسبيا قد يشكل بداية جيدة؛
للدولة
المملوكة
المؤسسات
ف
اإلصالحات
تنفيذ
االتفاق العام عىل أن
ي
ي
و( )3تنفيذ اإلصالحات عىل مستوى اإلدارة العامة بأكملها وليس فقط داخل كل وزارة عىل حدة.
خالل فبة المناقشة المفتوحة ،الحظ المشاركون غياب أي رمبر الستمرار ملكية الدولة يف العديد من المؤسسات المملوكة
ً
للدولة ،مما يجعل إصالحات حوكمة ر
الشكات أقل أولوية من الخصخصة .كما تم التأكيد عىل عدم فعالية مجالس إدارة
ر
المؤسسات المملوكة للدولة حيث تم اعتبارها كنقطة ضعف رئيسية يف حوكمة الشكات ،وتتفاقم هذه القضية عندما يشغل
الموظفون الحكوميون مناصب يف مجالس إدارة عدد هائل من المؤسسات المملوكة للدولة .كما تم تسليط الضوء عىل
تقوية مجلس اإلدارة واستقالليته كأولوية رئيسية لتحسي أداء المؤسسات المملوكة للدولة يف المنطقة.
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الجلسة  :6النقاش  -تنفيذ المبادئ :األنظمة مقابل ثقافة ر
الشكات
تنص مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  /مجموعة ر
العشين الخاصة
بحوكمة ر
ينبغ عىل أعضاء مجلس اإلدارة التصف بما يحقق
الشكات عىل أنه
ي
مصلحة ر
الشكة ومساهميها .كما ذكرت أيضا أنه يتوقع أن تأخذ مجالس اإلدارة
يف االعتبار مصالح أصحاب المصلحة بما يف ذلك مصالح الموظفي والدائني
والعمالء والموردين وغبهم من أصحاب المصلحة ،وتحقيق اإلنصاف .يف هذا
الصدد ،استكشف النقاش دور األنظمة مقابل ثقافة ر
الشكات كقوة لتنفيذ مبادئ
ر
العشين الخاصة بحوكمة
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  /مجموعة
الشكات ف منطقة ر
ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا.
ي
وقد أكد الدكتور رأشف جمال الدين ،الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة ،عىل استمرار فضائح ر
الشكات لذا ال تقتص وظيفة
مجلس اإلدارة عىل الرقابة فحسب .ونظرا لبايد تعقيد المسائل الواقعة تحت مسؤولية مجلس اإلدارة ،أشار الدكتور جمال
وف الختام ،أشار إىل أن "الحوكمة ال تقتص عىل االمتثال،
الدين إىل أهمية تكوين المجلس ومهاراته يف إدارة تلك المسائل .ي
بل تتعلق بالناس والثقافة".
من ناحية أخرى ،أدىل السيد مايك لوبرانو ،المدير اإلداري لدى "كارتيكا مانجمانت" ( ،)Cartica Managementبأنه
"علينا تحقيق اإلصالحات التنظيمية السهلة ف ثقافة حوكمة ر
الشكات عندما أمكن" .وتقع عىل عاتق صناع السياسات
ي
مسؤولية إنشاء إطار من شأنه تمكي ر
الشكات من تغيب الثقافة.
ً
وقد توصل المشاركون إىل خالصة مفادها أنه هناك مجاال للنهجي ،وأن إيجاد التوازن يعد جزءا ال يتجزأ من جذب
ر
الشكات والمستثمرين إىل أسواق األسهم باإلضافة إىل تعزيز األداء العام ألسواق رأس المال.
المالحظات الختامية والخطوات التالية
ألقت كل من السيدة فيانا جوردانت (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية)
الزعان مالحظات ختامية
معاىل السيد عبيد
ري
والسيدة غابرييال فيغبيدو دياس و ي
سلطت كلها الضوء عىل القيمة المضافة لالجتماع واقبحت عددا من المجاالت
ً
المواضيعية للعمل عليها مستقبال.
المستقبىل بي منظمة
وتشاور المشاركون بشأن الخيارات المتاحة للتعاون
ي
التعاون والتنمية االقتصادية واقتصادات منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا.
ّ
المعمقة ودراسات الحالة يف مجال
كما تم إبراز أهمية المراجعات القطرية
حوكمة ر
الشكات المملوكة للدولة وآلية مكافحة المعامالت مع األطراف ذات
ر
وه مواضيع لفتت اهتمام المشاركي .كما تم تسليط الضوء عىل مواضيع مثل توظيف التكنولوجيا يف اإلشاف
الصلة ،ي
وتنوي ع مجلس اإلدارة كمجاالت حظيت باهتمام مشبك.
ر
المعن بمنطقة الشق األوسط وشمال إفريقيا
أكد االجتماع بشكل واضح أن فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
ي
الشكات وتعزيز القدرة التنافسية ف منطقة ر
هو منتدى فريد من نوعه لصناع السياسات لتعزيز حوكمة ر
الشق األوسط وشمال
ي
ر
إفريقيا .عىل غرار التيارات األخرى يف برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشق األوسط وشمال إفريقيا للتنافسية،
ً
الخبات ً
بناء عىل األدلة والتحليل وفقا للمعايب الدولية .فهو يوفر فرصة مهمة للبلدان
سيستمر فريق العمل يف تسهيل تبادل ر
للعمل معا وتبادل الممارسات الجيدة واتخاذ إجراءات ملموسة.
©منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 2019
اكتشف المزيد حول عملنا في مجال حوكمة الشركات وفي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/
http://www.oecd.org/corporate/
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الشكات ف منطقة ر
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