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الملخص:

أدى بروز مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى صدارة االهتمامات الدولية كأحد الركائز األساسية لالستقرار المالي خاصة عقب

األزمات المالية العالمية التي حدثت مؤخ ار وعصفت ببعض الكيانات االقتصادية الكبيرة ،إلى اهتزاز الثقة في سالمة المراكز المالية
لبعض منها ،وما نتج عن تلك األزمات من كشف للخلل الذي تعاني منه معظم الشركات على كل المستويات في غياب أنظمة

الحوكمة الرشيدة ،حيث أن تطبيق مفهوم الحوكمة المؤسسية سيؤدي بالضرورة إلي االرتقاء بمستوى إدارة الشركات ومن ثم أدائها
وقدرتها على تجاوز األزمــات المالية ،واستقرار القطاع المالي بشكل عام وأن التطبيق األمثل لمبادئ الحوكمة يمثل خطا

دفاعيا صلبا لمواجهة األزمات التي قد تهدد االقتصاديات العالمية.

الكلمات المفتاحية :الحوكمة المؤسسية ،األزمات المالية ،النموذج األمثل للحوكمة.
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المقدمة:

لقد حازت قضية الحوكمة على قدر كبير من االهتمام والعناية من طرف السلطات اإلشرافية والرقابية والمنظمات الدولية

العتبارها أح د الركائز األساسية لالستقرار المالي خاصة عقب األزمات المالية التي عصفت ببعض الكيانات االقتصادية الكبيرة؛

حيث أثارت األزمات المالية والمصرفية العالمية التي حدثت عدة تساؤالت حول الممارسات اإلدارية على مستوى الكثير من الشركات
والمصارف العالمية ومن الطبيعي في ظل تلك الظروف الحرجة التي واجهت الشركات والمصارف أن يبرز مفهوم الحوكمة
المؤسسية إلى صدارة االهتمامات وأضحى قضية رئيسة بالنسبة إلى مجتمعات األعمال في كافة االقتصاديات في ظل ما يسمى
العولمة .
والمتتبع لهذه األحداث يعرف أن تلك األزمات كشفت ،مدى الخلل الذي تعاني منه معظم الشركات والمصارف العالمية

على كل المستويات ،وعرف أيضا العالم في السنوات القليلة الماضية أزمات مالية مختلفة أهمها التي مست كبريات الشركات ،هذا
ما أدى إلى اتساع نطاق عدم الثقة في هذه الشركات وكل ما تصدره من بيانات سواء كانت مالية على شكل قوائم مالية وكذلك عدم

الوثوق في قدرة المحللين الماليين على الحكم على أدائها  ،ولعل هم هذه المؤسسات التي لم تحترم أخالقيات األعمال هي شركة
أنرون" " Enronوما قامت به من تالعبات سواء في القوائم المالية أو عمليات التواطؤ اإلداري مع اكبر شركات المحاسبة ،وفي

مثل هذا الوضع أصبحت الحوكمة المؤسسية ضرورية ومهمة وهذا بااللتزام بأهم مبادئها ألنها عامل بالغ األهمية للمؤسسات لتقوية
االلتزام بأخالقيات األعمال في الممارسات اليومية لها.
ويمكن بيان إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي اآلتي:
كيف تساهم دعائم الحوكمة المؤسسية في مواجهة األزمات والفضائح المالية؟

ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي بشكل مفصل ،وبقصد تبسيطه تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى خمسة محاور وهي:
 التأسيس النظري للحوكمة المؤسسية؛

 قراءة اقتصادية لالزمة العالمية لسنة  2008وأزمة الديون السيادية 2010؛
 النموذج األمثل للحوكمة المؤسسية لتفادي األزمات المالية والمصرفية؛

 الفضائح المالية لكبريات الشركات العالمية (شركة  ، Enronبنك بارنج ،شركة  China Aviation Oilالسنغافورية،
شركة  ،Arthur Andersonشركة  Chipasالشيلية ،شركة ) World com؛

 اإلجراءات الرقابية المعتمدة وفق مفهوم الحوكمة المؤسسية بحسب قانون  Sarbanes-Oxley Actللواليات المتحدة
األمريكية 2002؛

المحور األول :التأسيس النظري للحوكمة المؤسسية
أوال:نشأة الحوكمة المؤسسية:

نتيجة للثورة الصناعية اتسع نشاط العديد من المؤسسات و بلغ عدد المستثمرين فيها باآلالف؛ فأصبح من الصعب عليهم
تسييرها و اتخاذ الق اررات اليومية الالزمة لتشغيلها بأنفسهم مما أدى إلى حدوث انفصال بين ملكية المؤسسة وإدارتها فيعتبر أصحاب

األسهم مالكين للمؤسسة بينما يقومون بتوظيف مدراء تنفيذيين ليقوموا بإدارتها المؤسسة هي ما سميت بنظرية الوكالة؛ و التي ظهرت
ألول مرة سنة  1932في كتاب للمؤلفين األمريكيين  Adolf Berleو Gardiner Meansوالذي تناول الشكل المؤسسي لمنشآت

األعمال .1

أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشاكل التي تنشأ نتيجة لتعارض المصالح بين أعضاء

مجلس إدارة الشركات و بين المساهمين إلى زيادة االهتمام و التفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين التي تعمل على حماية

مصالح المساهمين ،و الحد من التالعب المالي واإلداري الذي يقوم به أعضاء مجلس اإلدارة بهدف تعظيم مصالحهم الخاصة ،وفي
عام  1976قام كل من " "jensen et mecklingباالهتمام بمفهوم حوكمة الشركات ،و إبراز أهميتها في الحد أو التقليل من
المشاكل التي قد تنشأ من الفصل بين الملكية و اإلدارة و التي مثلتها نظرية الوكالة ،و الحق ذلك مجموعة من الدراسات العلمية
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والعمالية والتي أكدت على أهمية حوكمة الشركات وااللتزام بمبادئها ،و صاحب ذلك قيام العديد من الدول باالهتمام بمفهوم حوكمة
الشركات عن طريق قيام بإصدار مجموعة من اللوائح و القوانين و التقارير التي تؤكد على أهمية التزام الشركات بتطبيق تلك
المبادئ.

ففي الواليات المتحدة األمريكية أدى تطور سوق المال ووجود هيئات رقابية فعالة تعمل على مراقبته و تشرف على شفافية

البيانات التي تصدرها الشركات تعمل به مثل )، Securities exchange commission (SECباإلضافة إلى التطور الذي
وصلت إليه مهنة المحاسبة و المراجعة ما أدى إلى زيادة اإلهتمام بمفهوم حوكمة الشركات و إلزام الشركات بها ،و خاصة المسجلة
في البورصة بضرورة تطبيق المبادئ التي يتضمنها هذا المفهوم ،ففي عام  1987قامت اللجنة الوطنية والخاصة باالنحرافات في
إعداد القوائم المالية ،والتابعة ل ( (SECالمسمى ب  tramwayبإصدار تقريرها الذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة

بتطبيق قواعد حوكمة الشركات و ما يرتبط بها من منع حدوث الغش و التالعب في القوائم المالية عن طريق االهتمام بمفهوم الرقابة
الداخلية وتقوية مهنة المراجعة الخارجية أمام مجلس اإلدارة.2

وعقب االنهيارات المالية لكبرى الشركات األمريكية في عام  2002تم إصدار قانون  Sarbanes-Oxly Actفي سنة

 ، 2002تتمثل بزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ،وتقوية إشراف لجنة التدقيق على عملية إعداد التقارير المالية ،والطلب
من المدير التنفيذي الشهادة على صحة التقارير المالية وعلى نظام الرقابة الداخلية ،ووضع خطوط اتصال فعالة بين المدقق

الخارجي ومدير الشؤون المالية ولجنة التدقيق وتحديد قدرة المسؤولين في الشركة على المصادقة على المعامالت التي تخصهم في

الشركة ،والتي قد تكون مضرة بمصالح المالكين وأصحاب المصالح اآلخرين في الشركة كما أناط مسؤولية تعيين وإعفاء المدقق
الخارجي والمصادقة على الخدمات غير التدقيقية التي يمكن أن تقدمها شركات التدقيق لزبائنها بلجنة التدقيق.3

أما في المملكة المتحدة صدر تقرير المسمى  Cadbury reportفي عام  1992لكي يؤكد على أهمية حوكمة الشركات

من أجل زيادة ثقة المستثمرين في عملية إعداد القوائم المالية ،و بالرغم من أن هذه التوصيات التي تبناها هذا التقرير غير ملزمة

للشركات المسجلة في بورصة لندن إال أن البورصة ترغم الشركات على أن تحدد في تقريرها السنوي مدى التزامها تلك التوصيات ،و
ظهر بعد ذلك العديد من التقارير المتعلقة بحوكمة الشركات مثل  hamlet rapportعام  ، 1995كذلك صدور قانون األمن المالي

في فرنسا الذي يحدد شروط ممارسة مهنة مراجعة الحسابات ،و تضيف للشركة المدرجة في البورصة ،كما فرضت الهيئات الدولية
لتنظيم المحاسبة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المنشأة المدرجة في البورصة ،كما قامت لجنة بازل للوقاية المصرفية على
وضع قواعد احت ارزية خالل اتفاقية بازل األولى والثانية والثالثة وهذا في سبيل تحقيق االستقرار المالي وسالمة األنظمة المصرفية
وهذا لتعزيز الحوكمة.4

ثانيا :مفهوم الحوكمة المؤسسية:
 .1تعريف الحوكمة المؤسسية:

لفظ الحوكمة هو ترجمة للمصطلح االنجليزي ) ،(Governanceوقد توصل مجمع اللغة العربية بعد عدة محاوالت

لتعريب هذا المصطلح،إلى استخدام مصطلحات أخرى تعبر عن هذه الكلمة مثل:اإلدارة الرشيدة ،الحاكمية ،الحوكمة ،الحكم الراشد،
الحكم الصالح أو الجيد ،لذا يطلق بحوكمة الشركات على مصطلح ) ،(Corporate governanceحيث تعددت تعريفات حوكمة

الشركات بتعدد كتاباتها واختالف وجهات نظرهم ،وذلك على حسب العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية
للشركات.
وفيما يلي بعض التعريفات المتعلقة بمفهوم الحوكمة المؤسسية:

عرفت الحوكمة المؤسسية بأنها عبارة عن اإلطار القانوني و النظامي و األخالقي الذي يحكم العالقات بين اإلدارة التنفيذية
و أعضاء مجلس اإلدارة و المساهمين و واضعي التنظيمات الحكومية و أصحاب المصالح و غيرهم ،و كيفية التفاعل فيما بينهم
لإلشراف على عمليات الشركة من خالل تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية السليمة التي تجمعهم باالعتماد على األدوات المالية و
المحاسبية و معايير اإلفصاح و الشفافية ،كما أنها عبارة عن حزمة من القوانين و األنظمة و التعليمات و اإلجراءات و األطر
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األخالقية الهادفة إلى تحقيق الجودة و التميز في أداء الشركة ،و ذلك باتباع األساليب و الوسائل المالئمة و الفعالة لتنفيذ الخطط و
البرامج و تحقيق األهداف المرغوب بها بأعلى جودة وأقل تكلفة.5

وعرفتها منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  OECDبأنها مجموعة العالقات بين ادارة المؤسسة أو مساهميها واألطراف

األخرى ذات العالقة بالمؤسسة ،وهي تبين اآللية التي توضح من خاللها أهداف المنشأة و الوسائل لتحقيق تلك لس و اإلدارة

التنفيذية الحوافز األهداف و مراقبة تحقيقها ،وبالتالي فإن الحوكمة الجيدة هي التي توفر لكل من المناسبة للوصول إلى األهداف
التي تصب في مصلحة المؤسسة و المساهمين و تسهل عملية إيجاد مراقبة فعالة ,و بالتالي تساعد المؤسسة على استغالل مواردها
استغالال رشيدا يمكنها من تحقيق األهداف المسطرة فيما يعرف بكفاءة األداء" .6

وقد عرفتها مؤسسة التمويل الدولية بأنها النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها".7

و تعرف الحوكمة المؤسسية أيضا من خالل مجموعة من القواعد و النظم القانونية و المحاسبية و المالية و االقتصادية ،و من
خالل التعليمات و التوجيهات التي تصدرها إدارة التنفيذ ،و أداء العمل في كافة األنشطة داخل الشركة بصورة سليمة مما يؤدي إلى

حصول الشركة على كافة حقوقها و سداد التزامها مع التزام مجلس اإلدارة و مديري العموم ،و كذلك العاملين في قطاعات المحاسبة
و المراجعة و الرقابة و التفتيش الداخلي ،و ما يتصل بمراقبي الحسابات الخارجيين بتلك القواعد الحوكمية ،و ما يجب عمله نحو

إيضاح نتائج عمل الشركة و مركزها المالي بصورة صادقة لمستخدمي القوائم المالية خاصة المتعاملين في السوق األوراق المالية.8
 .2أهمية الحوكمة:

تعاظمت أهمية حوكمة في اآلونة األخيرة بشكل كبير لتحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية االقتصادية للشعوب ،إذ برزت هذه

األهمية بعد األزمة المالية اآلسيوية  ، 1998-1997واالنهيارات والفضائح التي طالت كبريات الشركات ،مثل  Enronللطاقة وما

تال ذلك من سلسلة اكتشافات تالعب الشركات في قوائمها المالية التي كانت ال تعبر شركة انرون عن الواقع الفعلي لها  ،وذلك

بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالتدقيق والمحاسبة ،وهو ما جعل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDتصدر
مجموعة من القواعد لحوكمة الشركات الخاصة في سنة  2004ولحوكمة الشركات المملوكة للدولة في سنة:9 2005

على الصعيد االقتصادي:

أخذت تتنامى أهمية القواعد السليمة لحوكمة الشركات وهو األمر الذي أكده  Winklerبشدة ،حيث أشار إلى أهمية حوكمة

الشركات في تحقيق التنمية االقتصادية وتجنب الوقوع في مغبة األزمات المالية ،وذلك من خالل ترسيخ عدد من معايير األداء ،بما
يعمل على تدعيم األسس االقتصادية في األسواق وكشف حاالت التالعب والفساد المالي واإلداري وسوء اإلدارة ،بما يؤدي إلى
كسب ثقة المتعاملين في هذه السواق ،والعمل على استقرارها والحد من التقلبات الشديدة فيها ،وبالتالي تحقيق التقدم االقتصادي
المنشود .
على الجانب المحاسبي والرقابي :تتجسد أهمية الحوكمة فيما يأتي :

 محاربة الفساد المالي واإلداري في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودته مره أخرى؛
 تحقق ضمان النزاهة والحيادية واالستقامة لكافة العاملين في الشركة بدءا من مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين حتى أدنى
مستوى للعاملين فيها؛

 تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استم ارره أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن،
وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطورة؛

 تحقيق االستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ،وتحقيق فاعلية اإلنفاق وربط اإلنفاق باإلنتاج؛
 تحقيق قدر كاف من اإلفصاح والشفافية في الكشوفات المالية؛
 ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين ،والتأكد من كونهم على درجة عالية من االستقاللية وعدم
خضوعهم ألية ضغوط من مجلس اإلدارة أو من المديرين التنفيذيين.
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على الصعيد االجتماعي:

يذكر مركز الحوكمة في الجامعة التكنولوجية في سدني )(UTS

أنها تهتم بتحقيق التوازن بين األهداف االقتصادية

واالجتماعية ،ويشجع إطار حوكمة الشركات االستخدام الكفء للموارد وضمان حق المساءلة عن السيطرة عليها. ،ويهدف إلى ربط
مصالح األفراد والشركات والمجتمع بشكل عام  ،وفي ذات االتجاه يؤكد  Hitt et alأن حوكمة الشركات ذات أهمية كذلك للشعوب
 ،إذ يرغب كل بلد أن تزدهر وتنمو الشركات العاملة ضمن حدوده لتوفير فرص العمل أو الخدمات الصحية ،واإلشباع للحاجات

األخرى ،ليس لتحسين مستوى المعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك االجتماعي.
 .3مبادئ الحوكمة:

رغم هذا التعدد إال أن أكثر هذه المبادئ قبوال واهتماما هي المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

) (OECDعام  1999والتي تم إعادة صياغتها عام  ، 2004والتي أعدت األساس الذي يتم االستناد إليه في العديد من دول

العالم ،نظ ار لما تحتويه تلك المبادئ من مضمون عالمي ومرونة كبيرة في التطبيق في ظل الظروف البيئية المتباينة: ،وتغطي
هذه المبادئ ستة مجاالت أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:10

 وجود إطار فعال للحوكمة :البد من وجود إطار عام للحوكمة يحقق اإلفصاح والشفافية عن كل المعلومات لكافة األطراف،
مع ضمان االلتزام بكافة القوانين واللوائح ،وضرورة أن تتسم الجهات اإلشرافية بالنزاهة والموضوعية واتخاذ كافة اإلجراءات

الالزمة التي تحقق اإلفصاح والشفافية لكافة األطراف ذات المصلحة في الوقت المناسب.

 حماية حقوق المساهمين :يحب أن يحمي إطار الحوكمة حقوق المساهمين ،وتشمل حق نقل ملكية السهم ،وحق اختيار
أعضاء مجلس اإلدارة ،وحق في الجمعيات العمومية ،وحق الحصول على القوائم المالية وأي معلومات ذات أهمية في
الوقت المناسب ،وحق الحصول على عائد من األرباح ومنح األسهم.

 المعاملة المتساوية والعادلة بين المساهمين :يجب أن يضمن إطار الحوكمة توفير المساواة بين كافة المساهمين( صغار
المساهمين والمساهمين األجانب...وغيرهم) ،وتجنب التحيز ضد أو مع فئة من المساهمين للحصول على حقوقهم القانونية
واإلطالع على كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين.

 احترام حقوق أصحاب المصالح :وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق ،كذلك آليات

مشاركاتهم الفعالة على الرقابة على الشركة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين
والعمالء.

 اإلفصاح والشفافية :يجب أن يتضمن إطار الحوكمة تقديم إفصاح كافي ومالئم وفي توقيت مناسب ويكون دقيق وموثوق
وشامل لكل األمور الهامة بشأن الشركة وخاصة المتصلة لتأسيس الشركة وبيان الموقف المالي والملكية والعناصر التي

تمس األداء اإلداري وأسلوب ممارسة السلطة.

 مسؤوليات مجالس اإلدارة :وتشمل هيكل مجلس اإلدارة وواجباته القانونية ،وكيفية اختيار أعضاءه ومهامه األساسية ودوره
في اإلشراف على اإلدارة التنفيذية.

 .4محددات الحوكمة المؤسسية

هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد للحوكمة المؤسسية من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من

المحددات :المحددات الخارجية وتلك الداخلية ونعرض فيما يلي لهاتين المجموعتين من المحددات بشيء من التفصيل كما يلي:11
المحددات الخارجية:

وتشير إلى المناخ العام لالستثمار في الدولة ،والذي يشمل على سبيل المثال :القوانين المنظمة للنشاط االقتصادي (مثل

قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية واإلفالس ) ،وكفاءة القطاع المالي (البنوك وسوق المال )
في توفير التمويل الالزم للمشروعات ،ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج ،وكفاءة األجهزة والهيئات الرقابية ( هيئة سوق

المال والبورصة) في إحكام الرقابة على الشركات ،وذلك فضال عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل األسواق بكفاءة
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( ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق ،مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين

والشركات العاملة في سوق األوراق المالية وغيرها) ،باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة
والتصنيف االئتماني واالستشارات المالية واالستثمارية .وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين
والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة ،والتي تقلل من التعارض بين العائد االجتماعي والعائد الخاص.
المحددات الداخلية:

وتشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ الق اررات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس

اإلدارة والمديرين التنفيذيين ،والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه األطراف
الثالثة.

ومن ما سبق يمكننا استنتاج خصائص الحوكمة وذكرها في النقاط التالية:12
 االنضباط :أي إتباع السلوك األخالقي المناسب والصحيح.
 الشفافيـة :أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث؛

 االستقالليـة :أي انه ال توجد أي تأثيرات أو ضغوط غير الزمة للعمل؛

 المسـاءلة :أي إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛

 المسؤوليـة :أي وجود مسؤولية أمام جميع األطراف ذوي المصلحة في المؤسسة؛

 العدالـة :أي يجب احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في المؤسسة؛
 المسؤوليـة االجتماعيـة :أي النظر إلى الشركة كمواطن جيد.

المحور الثاني  :قراءة اقتصادية لل زمة المالية العالمية لسنة  2008وأزمة الديون السيادية لسنة 2010
مر االقتصاد العالمي بالعديد من األزمات األزمات المالية والمصرفية عصفت باقتصاديات الدول سواء النامية منها أو

المتقدمة ،التي تعددت أسبابها ،آثارها ،حيزها و نتائجها ،فاألزمات المالية واالقتصادية تمر وفقا لدورات تنتج عنها فترات توازن،
ويمكن القول أن األزمات هي شر ال بد منه من أجل إعادة تنظيم االقتصاديات.

أوال :األزمة المالية العالمية (:)2008

تعرف األزمة المالية العالمية على أنها تلك التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في عام

 2008بسبب فشل ماليين المقترضين ،الذين اشتروا مساكن وعقارات في الواليات المتحدة األمريكية عن تسديد ديونهم للبنوك ،وأدى
ذلك إلى حدوث هزة قوية لالقتصاد األمريكي،ووصلت تبعاتها إلى اقتصاديات دول أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من
كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية ،ولم تفلح مئات مليارات الدوالرات التي ضخت في أسواق المال العالمية لوضع حد لها

حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية.13
 .1أسباب ومظاهر األزمة

إن الفهم الصحيح لألزمة المالية العالمية  2008ومعرفة مدى تأثيرها يستوجب الوقوف عند أسباب حدوثها وتبيان أهم

المظاهر التي عرفتها اقتصاديات العالم ،حيث يمكن تلخيص أهم األسباب التي أدت إلى حدوث األزمة المالية العالمية  2008إلى

ما يلي:14

 -الرهونات العقارية المفرطة :نظام الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية يعتمد على تمليك عقارات لألمريكيين مقابل

أقساط طويلة األجل ،ويحرر المدين للبنك مقابل هذا الدين سندات للوفاء بهذه الديون ،ثم يقوم البنك بطرح هذه السندات في بورصة

األوراق المالية للحصول على ثمن الديون وإعادة طرح قروض عقارية جديدة والتوسع فيها وهكذا ،حيث أن هذه السندات مضمونة
برهن العقار وأنها تلقى رواجا في بورصات األوراق المالية .إال أن توسع البنوك في منح االئتمان العقاري أدى إلى عدم التدقيق في
مقدرة العميل على سداد األقساط في مواعيدها.
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توريق ديون الرهن العقاري :يعتبر التوريق أحد اآلليات المرتبطة بأسواق األوراق المالية الثانوية ،فعندما تتجمع لدى البنك محفظةكبيرة من الرهون العقارية يقوم باستخدامها إلصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية األخرى لضمان هذه

المحفظة.

يحمل صاحبها تكاليف عالية.
اإلفراط في تطبيق البطاقات االئتمانية :إن اإلفراط في استخدام البطاقات االئتمانية بدون رصيد ّ ،انعدام الرقابة واإلشراف الكافي على المؤسسات المالية المتخصصة :وبالتحديد شركات االستثمار في منح القروض وإصدارالسندات ،ففي الوقت الذي تخضع فيه البنوك التجارية إلى رقابة البنوك المركزية من حيث االلتزام بشروط المحافظة على مالءة رأس
المال فإن شركات االستثمار ال تخضع لمثل هذه الرقابة ،وأن التصريحات في تضخيم نتائج أعمالها واإلفصاح عن أرباح وهمية

غير قابلة للتحصيل أدى إلى وقوع هذه الشركات في شرك اإلفالس.
-ارتفاع أسعار الفائدة :وما يترتب عنه من تزايد ألعباء القروض من حيث خدمتها وسداد أقساطها (نتيجة سجالتهم االئتمانية

السيئة) في غضون االرتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب مجلس االحتياطي الفدرالي منذ عام  2004ليصل إلى  %4,2خالل
عام  2007وما يترتب عن ذلك من تزايد ألعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها ،خاصة في ظل الت غاضي عن
السجل االئتماني للعمالء وقدرتهم على السداد،أخذت أسعار العقارات باالنهيار وتوقف عدد كبير من المقترضين عن سداد األقساط
المالية المستحقة عليهم.
انفصال االقتصاد المالي واالقتصاد الحقيقي :تظهر مقدمات األزمة المالية بجالء في أن القطاع المالي قد انفصل عن القطاعالحقيقي وصار له وجود مستقل نسبيا ،بمعنى أن المال يدور في القطاع المالي دورات متعددة ال تخدم اإلنتاج من قريب أو من بعيد

وإنما تخدم أغراض المضاربين والمقامرين المتعطشين لألرباح الضخمة دون جهد ،ومما زاد من خطورة الوضع أن الوسطاء الماليين

لم يقتنعوا با التجار لحساب عمالئهم ،بل اتجهوا إلى المتاجرة لحسابهم الخاص أيضا ،وهو ما وفر تغذية إضافية لتضخم القطاع
المالي.

ثانيا:أزمة الديون السيادية (:)2010

ما إن بدأ جليد األزمة المالية العالمية  2008في الذوبان حتى أخذ يلوح في األفق األوروبي خطر قائم مهددا العالم بالوقوع

مرة أخرى في أزمة جديدة ذات بعد إقليمي ومن نوع مختلف ،هذه األزمة اصطلح على تسميتها بأزمة الديون اليونانية بحكم انطالق

الش اررة علنا عام  ،2010لتتطور وتتوسع فيما بعد إلى أزمة الديون السيادية األوروبية باعتبارها أخطر مشكلة تواجه منطقة األورو
في عقدها األول.

تعد اليونان هي أول من دق ناقوس الخطر تجاه أزمة الديون في منطقة اليورو ،عندما تأهل الحزب االشتراكي بالبالد

لتسيير دفة الحكم بعد نجاحه في االنتخابات ونهاية حكم اليمين عند ذلك فجر وزير المالية الجديد" جورج باباكستنتينو "في حكومة
رئيس الوزراء" جورج بابا ندريو "قنبلة من العيار الثقيل ألعضاء اإلتحاد األوروبي ،وذلك بإعالنه أن أرقام رئيس الوزراء السابق "
كوستاس "غير صحيحة وال تعكس الوضع الحقيقي لالقتصاد اليوناني وأن العجز الحقيقي في الموازنة العامة اليونانية يقدر ب
 %12.8من الناتج المحلي اإلجمالي بدل  ، %3.6أي أربعة أضعاف ما صرحت به الحكومة اليمينية السابقة ،مما أدى وكاالت
التصنيف االئتماني "فيتش" "،ستندار وبورز "و"موديز "إلى تخفيض تتصنيفها على الدين العمومي اليوناني ،فارتفعت بذلك نسبة

الفائدة على هذا الدين وأصبحت الحكومة اليونانية عاجزة عن تسديد ديونها.

وتكشفت محاور أخرى في األزمة حيث ثبت أن اليونان انتهجت على مدى سنوات ممارسات أضعفت موقفها وهزت

مصداقيتها إذ ظلت تقدم على مدى عشر سنوات تقريبا أرقاما وإحصائيات خاطئة عن اقتصادها في محاولة إلخفاء حجم ديونها

والعجز في ميزانيتها لتظليل الناخبين في الداخل وتفادي أي ضغوط خارجية من شركائها ،كون اإلتحاد األوروبي يشترط على دولة

أال يتجاوز العجز في ميزانيتها نسبة % 3من الناتج القومي ،وعندما اندلعت األزمة اتضح أن العجز المالي يبلغ أربعة أضعاف
النسبة المسموح بها ،كما أن الديون المعلنة تجاوزت  322مليار يورو وأن اليونان تواجه احتمال العجز عن خدمة ديونها.15
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وحيث تلزم قوانين اإلتحاد األوروبي دول اإلتحاد بتقديم معلومات إحصائية وتقارير اقتصادية تتعلق بأوضاعها وتجبرها
على إتباع خطط تتعلق بالنظام الضريبي واالستثمار وغيرها من األمور االقتصادية بغرض تطبيق سياسة اقتصادية موحدة ،حيث
قامت الحكومة اليونانية وباستمرار بتقديم معلومات غير صحيحة إلى الديوان اإلحصاء األوروبي تتعلق باقتصادها ،وقد اكتشف ذلك

خالل عملية التحقق من "  " Eurostatالصحة المعلومات ،ففي شهر أفريل  2009قدمت الحكومة اليونانية تقري ار إلى الديون
اإلحصاء األوروبي محتواه أن العجز خالل  2008وصل إلى  %5من الدخل القومي.

وقد اكتشف ال"  " Eurostatالعديد من األخطاء وطلب من الحكومة اليونانية إعادة تنقيح التقرير"  Eurostatكما زاد
الديوان األوروبي لإلحصاء "  " Eurostatالطين بله حين صرح بأن عجز اليونان هو في حدود  13.6%وليس  % 12.7من

الناتج المحلي الخام ،فلجأت مؤسسة" ستندار وبورز "إلى تخفيض مرة أخرى في ترقيمها للدين اليوناني فتعقدت الوضعية المالية أكثر

فأكثر وهو ما جعل المستشارة األلمانية" أنجيال مار كيل "تشبه أزمة الديون اليونانية بالفضيحة التي جعلت البنوك تشارك في تزوير
المعطيات وإحصائيات الميزانيات المالية لليونان ،وهو ما جعل بعض األلمان في عز األزمة .يطالبون اليونان ببيع بعض جزرها

لتسديد الديون الخارجية وقد أدى هذا األمر على عوامل أخرى سابقة مشابهة إلى حالة من عدم الثقة بما تقدمه اليونان من تقارير
اقتصادية ،لذلك فإن االتحاد األوروبي يتهم اليونان بما يلي:16
-تزوير الدخل الضريبي؛

-هدر وسوء استغالل التمويل األوروبي؛ -تضخيم ميزانية الجيش؛

-تقديم إحصائيات غير دقيقة

فيما يتعلق بالخدمات؛ -تقديم معلومات زائفة حول العجز االقتصادي؛ -تقديم معلومات غير صحيحة حول سعر الفائدة على
السندات؛
-الحصول على دعم أوروبي للقطاع الخاص تم تقديمه على أنه دخل حكومي؛ مما أدى ذلك إلى استفحال األزمة ،حيث فرض

اإلتحاد األوروبي لجنة رقابة دائمة على اليونان تشبه لجان دول االنتداب.

المحور الثالث :النموذج األمثل للحوكمة المؤسسية لتفادي األزمات المالية والمصرفية:

لقد أثبتت عدة دراسات وأبحاث أهمية الحوكمة المؤسسية في معالجة األزمات المصرفية والمالية ،ولعل األزمات التي

شهدها االقتصاد العالمي سابقا والتي يعرفها اآلن كأزمة الديون السيادية األوربية أعادت طرح هذا الموضوع بشكل بارز ،وجعلت

التطبيقات السليمة في مجال إدارة المخاطر وممارسة رقابة مصرفية فعالة ضمن أولويات تطبيق حوكمة جيدة ،فعلى سبيل المثال

توصلت دراسة كل من  Suwanapornو Menkhoffإلى أن إتباع سياسات التحرير المالي في ظل بيئة مؤسساتية غير متطورة
يرفع من احتمال حدوث األزمات المصرفية والمالية ،وأن عدم فعالية آليات الحوكمة المصرفية يمثل مصد ار قويا لحدوث تلك
األزمات ،فضعف الحوكمة المؤسسية يزيد من احتماالت ضعف القطاع المالي والمصرفي خصوص تحت تأثير التحرير المالي،
وفي نفس اإلطار أثبتت دراسة أجريت على  35بلدا أن وجود رقابة مصرفية مالئمة يسمح بانخفاض فرص حدوث أزمات مصرفية،
وقد أقر Horicuchiبأن ضعف الحوكمة المصرفية كان أساس حدوث األزمة اآلسيوية سنة ، 1997وبين  Mehramأن وجود
حوكمة مصرفية جيدة يخلق صحة ونمو  ،مستدام لالقتصاد

17

.

خصائص النموذج األمثل للحوكمة:

تحتاج المؤسسات خصوصا المالية والمصرفية منها إلى نظام فعال للحوكمة ،نظام قادر على التطور والتوافق مع متغيرات

ومستجدات العمل ،حتى تتمكن هذه االخيرة من تحقيق استقرارها وسالمتها المالية وبالتالي تحقيق استقرار الجهاز المصرفي ككل،

وهذا ما يسمح بمواجهة األزمات المالية والمصرفية بشكل فعال ، ،كل هذا دفع العديد من المهتمين بالحوكمة إلى البحث في

فرضيات النموذج األمثل ،أو كيفية الوصول إلى نموذج حيوي وفعال صالح للتطبيق بشكل عام ،أو له المرونة الكافية بحيث
يستوعب متطلبات الحوكمة .18
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الشكل  :01خصائص النموذج األمثل للحوكمة المؤسسية

الفعالية الكاملة
البساطة الشديدة

خصائص
منوذج
احلوكمة

سهولة الفهم

منوذج

املراجعة العميقة

جيد

القابلية

للحوكمة

لالستمرار

المصدر :من إعداد الباحثين

وعليه فنظام الحوكمة حتى يكون نموذجا جيدا البد من توافر خصائص أهمها:
 الفاعلية الكاملة في تحقيق وإرساء مبادئ الحوكمة.
 البساطة الشديدة في التطبيق وفي التنفيذ.
 سهولة الفهم واالستيعاب من جانب العاملين.
 المرجعية العميقة ،خاصة في إطار هيكل القيم واآلداب العام.

المحور الرابع  :الفضائح المالية لكبريات الشركات العالمية

(شركة ،Enronبنك بارنج ،شركة  China Aviation Oilالسنغافورية ،Arthur Anderson ،شركة

Chipas

الشيلية،شركة ) World com

أوال :شركة أنرونEnron:

تعد شركة انرون من اكبر الشركات في أمري كا المتخصصة في الطاقة ،ولذلك فان إفالسها يعد ضربة موجعة لالقتصاد

األمريكي والعالمي ككل ،لذلك ال بد من البحث في أسباب انهيار هذه الشركة ،وقد أرجع الباحثين والمتتبعين األمر إلى أمر الفساد
المالي الذي عم في تلك الشركة ،إذا فاألمر يتعلق بأخالقيات المهنة ،ففي  2001/10/16قامت الشركة باإلعالن عن تخفيض

أرباحها التي نتجت جراء تعاملها مع الشركات االستثمارية) (LJM1 & LJM2بمبلغ  544مليون دوالر ،وهي شركات تم

إنشاؤها وإدارتها من طرف .FASTOW

كما أعلنت أيضا تخفيض حقوق ملكية المساهمين بمبلغ  1.2بليون دوالر المرتبطة بنفس العمليات السابقة ،وبعد قيام

شركة انرون بإعادة هيكلة قوائمها المالية بعد ستة أشهر للفترة  2001-1997تبين أن هناك تخفيضات أكبر مما جاء في إعالن

 . 2001/10/16كما تم اكتشاف أيضا أن  FASTOWتلقى مبلغ  30مليون دوالر من شركتي LJM1و  ،LJM2وكل ما سبق
أدى إلى فقدان انرون ثقتها في السوق فانهارت وأعلنت إفالسها.19

لقد قام مجلس إدارة شركة  Enronبتشكيل لجنة للوقوف على األسباب الحقيقية وراء هذه األزمة ،وقد قررت هذه اللجنة ما يلي:


هناك بعض الموظفين أصبحوا أغنياء في فترة وجيزة ،وهذا األمر لم تفصح به الشركة ،وقد تلقى هؤالء األشخاص مبالغ
من غير تبرير وهم:

 تلقى  30 FASTOWمليون دوالر من طرف شركتي  LJM1و LJM2؛
 تلقى ( KOPPERموظف سابق في  Enronومالك لشركة  10 ) Chew Co.ماليين دوالر؛
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 تلقى موظفان آخران لم يفصح عن اسميهما مليون دوالر لكل منهما؛


كما تلقى البعض اآلخر من الموظفين عدة مئات من أولوف الدوالرات.

وكشفت اللجنة انه ال توجد أدلة تدين باقي الموظفين ما عدا  ،FASTOWوان إدارة شركة انرون قد دخلت في عمليات

استثمارية مع الشركات االستثمارية لم تكن هناك ضرورة للقيام بها ،وقد صممت بشكل مدروس لالختالسات ،واكتشفت أن هنالك

عمليات تم تطبيقها بشكل غير صحيح والغريب في األمر هو موافقة المستشارين الماليين ،وما نخصه بالذكر هنا أن شركة انرون

مالكة للشركات االستثمارية ولم يكتشف ذلك إال بعد االنهيار .وبينت اللجنة أيضا أن الشركة الخارجية للتدقيق  Andersonالتي
قامت بتدقيق العمليات المحاسبية األصلية بالت عامل مع الشركات االستثمارية هي عمليات ذات هيكلة مغلوطة ومخالفة للمبادئ

المحاسبية.

ويرى بعض المحللين أن شركة  Enronوقعت في عدة أخطاء ،بل صممتها ألجل إحداث مختلف التالعبات المالية وهذا

ما يؤكد أن السبب الرئيسي يكمن في عدم االلتزام بأخالقيات المهنة ومن جملة هذه األخطاء ما يلي:

 تحايلت في تقديم ميزانيتها المجمعة ذلك أنها لم تتضمن أرقام بعض هذه الوحدات والشركات التي كانت تسجل خسائر كبيرة؛

 تداولت بعقود طويلة األجل وعقود آجلة ليس لها سعر محدد في السوق وكانت تحتسب قيمتها بطريقتها الخاصة مما فتح الباب
أمام التالعب بتحديد األرباح والخسائر الفورية وتبريرها؛

 بعض المحللين ع از انهيار شركة  Enronإلى نظام تقييم االستثمارات حسب سعر السوق حيث أن هناك مجاال واسعا

الحتساب سعر السوق خصوصا في مجال األدوات المشتقة غير المدرجة في األسواق النظامية والتي كانت تشكل جزءا مهما

من عمليات التداول لدى الشركة.

ومن النادر أن تلقى شركة بهذا الحجم الكبير والشهرة نهايتها على هذا النحو من السرعة .لقد كانت أكبر حالة إفالس في

التاريخ األمريكي .وفقد اآلالف من العاملين وظائفهم على الفور تقريبا ،وفقد الكثير من العاملين البالغ عددهم عشرين ألفا
مدخرات المعاش التقاعدي الخاصة بهم ،بعد أن كانت الشركة قد شجعتهم على شراء أسهم  Enronبسندات المعاش التقاعدي.
كما فقدت صناديق المعاشات في أنحاء البالد مليارات الدوالرات من جراء عملية االستثمار.20

ثانيا :بنك بارنج

تم تعيين نيكوالس ليسون في بنك بارنج ليتولى مسؤولية تصميم وإدارة عقود المشتقات وذلك في عام  1992في فرع بنك

في سنغافورة ،ولقد بدأ نشاطه بعمليات من المفترض أنها محدودة المخاطر وأنها عمليات المراجحة بين عقود مستقبلية على مؤشر

نيكاي  225وعلى مؤشر اوساكا ،الذي يتداول في بورصة سنغافورة وهما مؤشران لسوق طوكيو ،حيث يتميز هذان المؤشران
بارتباطهم مع البعض ،فلقد كان نيكوالس يبيع عقود مستقبلية على مؤشر نيكاي عندما ترتفع أسعارها ،ويقوم في نفس الوقت بشراء

عقود على مؤشر اوساكا إذ ما انخفضت أسعارها أو لم ترتفع بنفس قدر االرتفاع في أسعار العقود على مؤشر نيكاي أو حتى إذا ما

بقيت على ما كانت عليه ،والعكس إذ كان يشتري عقود على مؤشر نيكاي عندما تنخفض أسعارها ويبيع في المقابل عقود على
مؤشر اوساكا إذ لم يط أر عليه أي تغيير ،أو عندما تكون أسعارها مرتفعة أو لم تنخفض بنفس قدر انخفاض أسعار العقود على

مؤشر نيكاي عمليات يصعب أن تتعرض للمخاطر.

ولكن ما حدث؟ لقد وقع زلزال في اليابان في وقت كان نيكوالس قد اشترى فيه قد ار هائال من العقود المستقبلية على مؤشر

نيكاي من تلك العقود بهدف تخفيض قيمته بنسبة  %10وأمال في سرعة تعويض الخسائر ،قام بشراء المزيد من العقود بهدف
تخفيض متوسط األسعار  ،ولكن لم تسر األمور بشكل مرضي ،فلقد استمر المؤشر في االنخفاض مسببا المزيد من الخسائر ،كل
التصرفات التي قام بها نيكوالس كانت محتملة الخسائر ألسباب خارجة عن إرادته ،إال أن هناك جريمة قد وقعت تعرض بسببها
البنك لمخاطر اإلفالس فضال عن سمعته التي تأثرت فلقد تم كن نيكوالس من إخفاء خسائره على رؤسائه والتي أخذت في الزيادة

حتى بلغت  710مليون دوالر أمريكي ،ماذا كان سيحدث لو أن متطلبات الحوكمة المتمثلة في اإلفصاح قد توفرت لعمليات البنك
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وأيضا للبنوك اليابانية التي قدمت له القروض لتغطية خسائره؟ لكان من الممكن معرفة حجم الخسائر مما يؤدي إلى التدخل لحل

األزمة وتقليل حجم الخسائر وكذلك لما وصل حجم الخسائر إلى هذا الحد.21
ثالثا :شركة  China Aviation Oilالسنغافورية:

وجدت الوحدة السنغافورية التابعة لشركة  ( China Aviation Oilشركة صينية لوقود الطائرات) نفسها محاصرة

بالمشاكل في أواخر عام  ،2003بعد أن اكتشف أن الشركة خسرت  550مليون دوالر في عمليات تداول بالمضاربة على أسهم

مشتقات البترول وكانت الشركة السنغافورية تورد ثلث استهالك الصين من وقود الطائرات وكانت هذه اكبر فضيحة في تداول أسهم
مشتقات البترول منذ انهيار بنك  Barilngsفي عام .1995
إضافة إلى ذلك زعم مدير الشركة السنغافورية أن الشركة األم القابضة China Aviation Oilكانت تعلم بالخسائر

عندما باعت  % 15من أسهم الوحدة السنغافورية قيمتها  108مليون لتغطي سر الطلبات غير المجابة لتغطية الهامش وفي وقت

بيع األسهم كانت الشركة تبلغ  7000مستثمر من القطاع الخاص بأنه مازال بوسعهم توقع الحصول على أرباح على الرغم من
الشركة كانت مفلسة بالفعل وقالت هيئات تقييم المركز االئتماني الدولية أن حالة شركة  China Aviation Oilأبرزت مشاكل

أوسع نطاقا من مجال الحوكمة بما في ذلك هياكل الشركات المعقدة والممارسات المحاسبية التي ال يمكن التعويل عليها جعلت من

الصعب جدا تحليل أوضاع بعض الشركات المرتبطة بالصين.22
رابعا :شركة آرثر أندرسون Arthur Anderson

لقد أظهر انهيار شركة  Enronللطاقة فضائح مكاتب المحاسبة ،كون إن محاسب شركة اثر أندرسون اخفت خسائر ما

يقارب  1.2مليار دوالر والمتعلقة بشركة انرون،

وهذا ما بينته لجنة التحقيق إذ وبعد الفحص والتحري تبين أن العمليات

المحاسبية األصلية بالتعامل مع شركات  LJM1و  LJM2و  Chew Co.والتي أدت إلى االنهيار كانت عمليات ذات هيكلية
مغلوطة ومخالفة للمبادئ المحاسبية ال متعارف عليها .وهذه العمليات المغلوطة تمت تحت موافقة وإشراف مدققي ومستشاري والشركة

الخارجين  Andersonوالدليل على ذلك المبلغ المدفوع لهم مقابل تلك االستشارات والبالغ  5.7مليون دوالر ،والذي جاء ذكره ضمن
تقرير مجلس اإلدارة.

وعند حدوث كارثة  ، Enronفتحت الحكومة تحقيقا حول هذا األمر والكتشاف مختلف التالعبات المالية ،قم السيد ديفيد

دنكن الشريك المسؤول في مؤسسة أندرسون عن مراجعة حسابات  Enronبالتخلص من جميع المستندات ذات العالقة بالقضية التي

تثبت تواطؤ آرثر أندرسون مع شركة  ، Enronوقد زعم انه تلقى نصيحة في بريده االلكتروني من المحامية نانسي تمبل العاملة
بالمؤسسة تنصحه بالتخلص من المستندات إال أن المحامية أنكرت ذلك وقد قامت الشركة بفصل السيد دنكن.وقد تمت إدانة الشركة
باالتهامات المنسوب إليها  ،وسحبت هيئة األوراق المالية والبورصة األمريكية رخصتها في  31أغسطس  ،2004وعاد الترخيص
للشركة بحكم للمحكمة العليا في  31مايو  ، 2005إال أنها لم تعد ذلك الصرح العظيم  ،فقد فقدت الشركة عدد من عمالئها ،انخفض

عدد عمالها من  28ألف داخل الواليات المتحدة األمريكية  85ألف حول العالم إلى  200موظف .23
خامسا:شركة  Chipasالشيلية

كانت حقوق الم ساهمين هي جوهر الفضيحة التي حدثت في عامي  1998-1997في شيلي وانطوت على معاملة مثيرة

للجدل بين شركة Endesa Españaوهي شركة مرافق قابضة اسبانية وشركة  Enersisوهي شركة قابضة لشركة Endesa
 Chileكانت في ذلك الوقت اكبر شركات كهرباء خاصة في أمريكا الالتينية وكانت تسيطر على شركة Enersisمجموعة من

خمس شركات استثمار Chipasوقد تفاوضت الشركة االسبانية على صفقة مع رئيس شركة  Enersisكان من شانها دفع مبلغ
اكبر بكثير مقابل أسهم التصويت من الفئة  Bالتي كانت تتمتع بحقوق ملكية ضئيلة من قيمة األسهم من الفئة  Aالتي كانت تحوز

معظم حقوق الملكية دون التمتع بحقوق تصويت.

 | 277ا ل ص ف ح ة

وكان من شان الصفقة أيضا أن تعطي منافع إضافية لحائزي األسهم من الفئة  Bوحين أعلنت تفاصيل الصفقة المقترحة،

اعترض عليها المساهمون أصحاب حقوق الملكية وألغيت المعاملة وفصل رئيس شركة  Enersisووضعت حكومة شيلي بمساعدة
من مؤسس ة التمويل الدولية إطا ار تنظيميا لحوكمة الشركات وعمليات االستيالء بالقوة غلى الشركات.24

سادسا :شركة وورلد كوم World com.

تعد شركة وورلد كوم ثاني أكبر شركة لالتصاالت في الواليات األمريكية ،لها أكثر من  20مليون عميل وبلغ عدد موظفيها

 60ألف وتشمل عملياتها  65د ولة ،ورغم قيمة هذه الشركة في أمريكا إال أنها لم تتخلص من متاعب الفساد المالي ،إذ عرفت هذه
الشركة العديد من التالعبات المالية أدت إلى انهيار أسهمها من  64دوالر سنة  1999إلى  9سنتات سنة  ،2002وهذا بعد أن
قامت الشركة بالكشف أنها سجلت بشكل غير سليم لـ  3.85مل يار دوالر في صورة نفقات على النحو التالي:
 661 مليون في الفصل األول من سنة 2001؛
 610 ماليين في الفصل الثاني لسنة 2001؛

 743 مليون في الفصل الثالث من سنة 2001؛
 931 مليون في الفصل الرابع من سنة 2001؛

 797 مليون في الفصل األول من سنة .2002
وأعلنت الشركة أن هذه التحويالت غير قانونية ستخفض األرباح بقيمة  6.339مليار دوالر عام،2001و  1.368مليار

دوالر خالل الربع األول من عام  .2002األمر الذي أدى إلى فقدان ثقتها في السوق فحدث الكارثة.

وتجدر اإلشارة ،أن الشركة منذ سنة  1999حتى شهر مايو  ، 2002قد أبدعت في استخدام حيل محاسبية إلخفاء مركزها
المالي ،وقدمت صورة مغرية مبالغ فيها عن أرباحها ،بهدف رفع سعر السهم  ،مما أدي إلى تحقيق ثراء للمدير التنفيذي الذي كان

قد اشتري حصة من أسهم الشركة بأسعار منخفضة ،وبعد التحقيقات تأكد أن الشركة قد ضخمت أصولها بما قيمته  11بليون

دوالر.25

المحور الخامس :اإلجراءات الرقابية المعتمدة وفق مفهوم الحوكمة المؤسسية بحسب قانون Sarbanes-
 Oxley Actللواليات المتحدة األمريكية 2002

استجابة للفضائح المالية التي عرفتها الو.م.أ ،خاصة مع قضية شركة إنرون ) (Enronللطاقة التي أعلنت إفالسها في 8

ديسمبر  2001نتيجة إخفاءها نحو مليار دوالر في حساباتها بتواطؤ شركة" آرثر أندرسون" لخدمات المحاسبة والمراجعة والتي

أفلست بدورها في نوفمبر  2001وغيرها من الشركات ،صدر قانون) ،2002 (SOXالذي يهدف إلى إعادة الثقة للمستثمرين حول
سوق رأس المال األمريكي وهذا بالتركيز على:26

 مصداقية المعلومات المنشورة من طرف الشركات؛
 القواعد التنظيمية التي تؤطر عمل ومسؤوليات المراجعين ،المجالس االستشارية ووكاالت التصنيف االئتماني؛
 الحاجة إلى قواعد حوكمة الشركات؛
 تقويم ومتابعة المخالفين.

قام على إصدار القانون كل من بول ساربون ) (PAUL SARBANESوهو عضو في الحزب الديمقراطي ونائب في

مجلس الشيوخ عن والية مريال ند ،وميشال أكسلي )(MICHELL OXLEYوهو اآلخر عضو بالحزب الجمهوري .

يتشكل قانون) (SOXمن إحدى عشر ( )11فصال ،وكل فصل يحتوي على فروع أي ما مجموعه ستة وستين ( )66فرع بالقانون
ككل ،الفصول التي وردت في القانون هي كاآلتي:27


الفصل  :1مجلس اإلشراف المحاسبي العام في الشركة؛
الفصل ِ :2استقاللية المراجعين؛



الفصل  :3مسؤوليات الشركة؛
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الفصل :4تحسين اإلفصاح المالي؛



الفصل  :5تحليل تضارب المصالح؛



الفصل:6لجنة الموارد والسلطات؛



الفصل :7التقارير والدراسات؛



الفصل  :8مساءلة الشركة وجرائم التدليس واالختالس؛



الفصل :9تحسين تطويق عقوبة الجرائم المتصلة؛



الفصل  :10عائد الضرائب من الشركات؛



الفصل  :11المساءلة والتدليس بالشركات.

النتائج :

 الحوكمة المؤسسية كمصطلح ظهر منذ فترة من الزمن ،لكن بعد حدوث وتعاقب العديد من األزمات المالية والمصرفية الدولية،
بدا المفهوم الحقيقي لها والمتداول بين المبادئ الدولية التي جاءت لضبط أمور اإلدارات ومراقبة سلوك المسيرين والموظفين
وأصحاب المصالح على تلك األمور ،ومن أ هم النتائج التي نخرج بها من هذه الدراسة :

 تعد الحوكمة المؤسسية كنظام يعمل على إدارة الشركة ومراقبتها بما يحفظ حقوق أصحاب المصالح ،وبما يضمن الشفافية
واإلفصاح ،الوسيلة الفعالة إلرساء الشفافية والمصداقية ،والسيطرة على سلطة اإلدارة؛
 لقد أدت الممارسات غير رشيدة كضعف الرقابة إلى وقوع أزمة عالمية قوية عصفت باالقتصاد العالمي بدءا باقتصاد القاطرة
أال وهو االقتصاد األمريكي؛
 ساهمت الممارسات الغير الشفاف في إحصائيات والمؤشرات االقتصادية المقدمة من اليونان ،وبعض دول منطقة اليورو

األخرى في انفجار هذه األزمة ،وهذا في ظل التسهيالت التي تمنحها السلطات االتحاد األوروبي باإلضافة إلى تراجع شروط

نظام الرقاب ة على البنوك والمؤسسات المصرفية األوروبية مما عجل بانهيارها ،وأدت أزمة اليونان إلى انتقال األزمة إلى دول
أوروبية أخرى مثل ايرلندا ،والبرتغال ،وإسبانية ،وإيطاليا؛

 إن تبني النماذج الجيدة لحوكمة الشركات والحوكمة في المصارف من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج ايجابية وبالتالي رفع
كفاءة وفعالية عملية التسيير؛


من اكبر الفضائح المالية التي شهدها النظام الرأسمالي فضائح الشركات انرون وولد كوم وآرثر أندرسون ،وترجع أسبابها إلى

أخالقيات المهنة حيث عرفت هذه الشركات العديد من التالعبات المالية أدت إلى فقدان ثقتها في السوق مما تسبب في
إفالسها؛

 لقد تزامن إصدار قانون  Sarbanes-Oxly Actفي سنة  ، 2002مع مجموع من الفضائح المالية من الغش واالختالس
المالي التي شهدتها كبريات الشركات األمريكية  ،حيث وضع مجموعة من اإلصالحات تمثلت بزيادة عدد أعضاء مجلس

اإلدارة المستقلين ،وتقوية إشراف لجنة التدقيق على عملية إعداد التقارير المالية ،والطلب من المدير التنفيذي الشهادة على
صحة التقارير المالية وعلى نظام الرقابة الداخلية ،ووضع خطوط اتصال فعالة بين المدقق الخارجي ومدير الشؤون المالية

ولجنة التدقيق وتحديد قدرة المسؤولين في الشركة على المصادقة على المعامالت التي تخصهم في الشركة ،والتي قد تكون

مضرة بمصالح المالكين وأصحاب المصالح اآلخرين في الشركة كما أناط مسؤولية تعيين وإعفاء المدقق الخارجي والمصادقة
على الخدمات غير التدقيقية التي يمكن أن تقدمها شركات التدقيق لزبائنها بلجنة التدقيق؛

 كان لصدور قانون  Sarbanes-Oxly Actأثار ايجابية على أداء الشركات والرقابة عليها ،لما احتوته فصوله اإلحدى
عشر من نصوص وإجراءات تنظيمية هادفة.
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Abstract
The emergence of the concept of corporate governance has been at the forefront of international
concerns as one of the cornerstones of financial stability, especially following the recent global
financial crises, which have plagued some large economic entities, shaking confidence in the
integrity of some of their financial centers and the resulting imbalances. Most companies at all levels
in the absence of good governance systems. The application of the concept of corporate governance
will necessarily lead to the improvement of the level of corporate governance and thus its
performance and its ability to overcome the financial crises and the stability of the financial sector in
general. To exemplify the principles of governance is a solid line of defense to confront crises that
may threaten global economies.
Keywords : Corporate governance , Financial crises , Optimal governance model
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