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المقدمة
ــــــــــــــــ

يستحوذ موضوع ( حوكمة الشركات  ) corporate governanceفي الوقت الحاضر عمى قدر كبير مف اىتماـ

المجتمع الدولي االقتصادي والمصرفي بسمطاتو االشرافية ومؤسساتو المالية  ،نظ أر لما تبيف خالؿ السنوات الماضية

مف أىمية متنامية لو في ضماف حسف سير العمؿ واالستقرار وتجنب اآلزمات في الشركات ومنظمات االعماؿ .

وكممة ( ) governanceكممة قديمة في المغة ولكف جاءليا استخدامأ جديدأ منذ عدة سنوات لمداللة عمى معنى يشمؿ
عدة جوانب  ،ويتعذر بذلؾ الترجمة العربية ليا بكممة واحدة مرادفة طالما أف الجوانب المتعددة لمعنى الكممة غير متفؽ

عمييا  ،لذا فقد تـ أختيار أ قرب الكممات العربية لممعنى وىي (حوكمة الشركات ) .

لقد دفعت األزمات المالية العديد ة التي حصمت عمى مستوئ العالـ وأدت الى اعسار وافالس العديد مف الشركات الى

البحث عف وسائؿ وادوات لمرقابة عمى نشاط منظمات االعماؿ مف أجؿ الحفاظ عمى حقوؽ اصحاب المصالح فييا
 stakeholdersوضماف قياميا بدورىا بعيدأ عف المشاكؿ واالزمات المالية التي يمكف اف تحدث فظير ما يعرؼ

بمفيوـ (( حوكمة الشركات  ) corporate governanceالذي يركز عمى ضرورة وضع الضوابط واآلليات الرقابية
التي تضمف حسف ادارة منظمات االعماؿ بما يحافظ عمى مصالح االطراؼ ذات العالقة بيا ويحد مف التصرفات غير

السميمة لممديريف التنفيذييف فييا وتفعيؿ دور مجالس االدارة وتطبيؽ ضوابط االفصاح والشفافية فييا .

اف موضوع االستثمار يشكؿ أحد المواضيع الميمة التي تمعب دو أر حيويأ في تعزيز البناء والتراكـ الرأسمالي في الدوؿ
والمساعدة في تحقيؽ النمو والتطور االقتصادي ليا بما تقدمو مف مصادر تمويميو ميمة تحفز انشاء الشركات التي

تساىـ في تقوية البنية التحتية والبناء المؤسسي لمشركات في مختمؼ القطاعات .

مف ىذا المنطمؽ كانت الحاجة لدراسةىذا الموضوع ألىميتو الكبيرة في تحقيؽ ادارة سميمة ومتميزة لمشركات يساىـ في
تنمية وتطوير عمميات تقييـ االستثمارات بشكؿ كفوء في اقتصاديات الدوؿ .

مشكلة البحث
ـــــــــــــــــــــ -:تتركز مشكمة البحث في اآلتي -:
-1محدودية السيطرة عمى موارد الشركات التي قد تستخدـ لتحقيؽ مصالح شخصية او آلغراض آل ترتبط بنشاط ىذه
الشركات .

-2ا الفتقار الى البنئ التحتية القانونية والتشريعية الالزمة لجعؿ الشركات ذات حوكمة كفوءة بما يساىـ في تعزيز
عمميات تقييـ االستثمار .

-3حاجة الشركات اليوـ الى ضوابط واليات واج ارءات تضمف حماية حقوؽ اصحاب المصالح وتعزز مف ثقة حممة
االسيـ في ادارتيا بما يعزز مف تنامي نشاط االستثمار المرتبط بيذه الشركات ويساىـ في نمو القيمة السوقية ليا .

هدف البحث
ــــــــــــــــــــ  -:ييدؼ البحث الى تحقيؽ اآلتي -:

-1بياف مدئ االستفادة مف مبادئ وقواعد وضوابط حوكمة الشركات لجعمو ذات ادارة كفوءة تساىـ في نمو نشاط
االستثمار في االقتصاد العراقي .

-2تكويف بناء معرفي عف موضوع(حوكمة الشركات ) corporate governanceكأحد اآلليات الحديثة لتعزيز
عمميات تقييـ االستثمار في سوؽ االوراؽ المالية بما يعزز مف زيادة توجو المستثمريف نحو عمميات االستثمار في تمؾ

الشركات مف خالؿ تقييـ فاعؿ وكفوء لالستثمارات .

 -3العمؿ عمى وضع اجراءات وأليات التنفيذ والمحاسبة وايجاد أليات االشراؼ والرقابة
والمتابعة وتقييـ االداء في الشركات .

أهمية البحث
ــــــــــــــــــــــ  -:تبرزأىمية البحث مف خالؿ اآلتي -:
 -1تركيزه عمى أحد المواضيع الميمة التي حازت أىتماـ المنظمات الدولية االقتصادية والمالية مثؿ منظمة التنمية
والتعاوف االقتصادي  OECDوصندؽ النقد الدولي  IMFوبنؾ التسويات الدوؿ Bis

لدوره الميـ والحيوي في

تعزيز مجاالت تحقيؽ ادارة فاعمة وكفوءه وسميمة تساىـ في تحفيز نشاطات االستثمارفي اقتصاديات الدوؿ.

 -2الرتباط حوكمة الشركات بموضوع تعزيز النمو االقتصادي في الدوؿ مف خالؿ ايجاد ادارات كفوءة وفاعمة
لمشركات تدفع بأفراد المجتمع الى زيادة اىتماماتيـ في مجاالت االستثمارات في تمؾ الشركات الناجحة .

 -3مساىمة حوكمة الشركات في تقميؿ حاالت الفساد والتصرفات غير السميمة التي يمكف اف تحدث في الشركات
ومنظمات االعماؿ .

منهج البحث -:
ـــــــــــــــــــــــ

اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي معتمدأ عمى االدبيات العممية المتوفرة مف كتب ودوريات والشبكة العنكبوتية .

المبحث االول  :أساسيات حوكمة الشركات
Corporate governance essentials
تعبرحوكمة الشركات عف مجموعة مف القوانيف والنظـ والق اررات التي تيدؼ الى تحقيؽ الجودة والتميز في االداء عف

طريؽ اختيار االساليب المناسبة والفعالة لتحقيؽ خطط واىداؼ الشركة  ،اي وجود نظـ تحكـ العالقات بيف االطراؼ
االساسية التي تؤثر في االداء  ،تشمؿ مقومات تقوية الشركات عمى المدئ البعيد وتحديد المسؤولية.

ويمكف القوؿ اف مفاىيـ حوكمة الشركات معنيو بأيجاد وتنظيـ التطبيقات والممارسات السميمة لمقائميف عمى ادارة

الشركة بما يحافظ عمى حقوؽ حممة االسيـ وحقوؽ أصحاب المصالح  stakeholdersوذلؾ مف خالؿ تحري وتنفيذ
صيغ العالقات التعاقدية التي تربط بينيـ وبأستخداـ االدوات المالية والمحاسبية السميمة وفقأ لمعايير االفصاح والشفافية

الواجبة .

اف حوكمة الشركات تعني أساسأ ضماف حد أدنئ مف العالقات المتشابكة الحاكمة لمشركات التي لدييا مساىموف
بيدؼ حسف ادارتيا بما يؤدي الى اطمئناف المساىميف عمى استثمارتيـ وتحقيؽ اداء كفوء وفاعؿ .

اوآل :مفهوم حوكمة الشركات
ــــــــــــــ

ظير مصطمح (حوكمة الشركات )corporate governanceعمى غرار مصطمحات أخرئ مثؿ الخصخصة
 privatizationأو ازالة القيود  Deregulationأو العولمة  globalizationوكميا مصطمحات حديثة عمى الواقع

االقتصادي تعمؿ بفمسفة وأطار عمؿ حديث ييدؼ الى تحقيؽ الكفاءة والفاعمية في اداء منظمات االعماؿ.

يأتي مصطمح حوكمة الشركات ) (governanceلغويأ مف الفعؿ (  )governالذي يعني حكـ او سيطر او أدار

أوقاد أوىيمف أو احتوئ او مارس السمطة  ،وىذا المصطمح يعكس في الوقت الحاضر العديد مف المفردات والمفاىيـ

ويستخدـ في الكثير مف التخصصات العممية في العموـ االدارية والسياسية واالقتصادية وفي التنمية المستدامة )1( .

وقد عرفت حوكمة الشركات بأنيا (( المبادى والقواعد اتي تقود وتحكـ وتنظـ العالقات بيف اصحاب المصالح في

الشركة )))2( .

كما عرفت حوكمة الشركات مف قبؿ منظمة التنمية والتعاوف االقتصادي OECDبأنيا (( النظاـ الذي يتـ بموجبو

توجيو ومراقبة منظمات االعماؿ )) )3(.

وعرفت ايض أ بأنيا (( فمسفة تعكس شخصية المنظمة تعتمد عمى تحقيؽ الموائمة بيف حاجات المنظمة وبيف رؤيتيا
،رسالتيا  ،قيميا كما تشمؿ كآل مف العالقات الداخمية والخارجية )) )4(.

مما تقدـ مف تعاريؼ يتبيف لنا اف مفيوـ حوكمة الشركات يسعى الى تحديد كيفية تنظيـ العالقة بيف كافة اطراؼ

المنظمة  ،وىي تظير في مجموعة المبادئ والمعايير والقواعد واالجراءات التي تيدؼ الى حماية اصحاب المصالح
ذات العاقة مع المنظمة  ،فضال عف تفعيؿ دور الرقابة ومتابعة االداء في الشركات لتحقيؽ تطور في مجاالت

االستثمار في تمؾ الشركات عف طريؽ حوكمتيا اي قيادتيا بالكفاءة والفاعمة التي تعزز مف اندفاع المستثمريف نحو
تمؾ الشركات  ،كما اف حوكمة الشركات تيدؼ الى ايجاد وتنظيـ الممارسات لمقائميف عمى ادارة الشركات بما يحافظ

عمى حقوؽ حممة االسيـ واصحاب المصالح مف خالؿ السعي سوية نحو تحقيؽ اليدؼ ا لستراتيجي لمشركات وىو
تعظيـ القيمة السوقية  Market value Maxima Zationلحممة االسيـ والمستثمريف الناتجة مف حسف سير
نشاطات الشركات وتحقيقيا لمنجاح والبقاء في بيئتيا التنافسية .

ثانيأ  -:دوافع االهتمام بحوكمة الشركات
ــــــــــــــــــــ

لقد تعاظمت أىمية حوكمة الشركات لتحقيؽ كآل مف التنمية االقتصادية والرفاىية االجتماعية لممجتمعات حيث تنامت
اىمية اتباع القواعد السميمة لحوكمة الشركات بسبب الدوافع التالية )5(.

-1ضماف قدر مالئـ مف الطمأنيئة لممستثمريف وحممة االسيـ عمى تحقيؽ عائد مناسب الستثماراتيـ ،مع العمؿ عمى
الحفاظ عمى حقوقيـ وخاصة حقوؽ حائزي أقمية االسيـ .

 -2تعظيـ ثروة حممة االسيـ وتدعيـ تنافسية الشركات في أسواؽ الماؿ العالمية  ،وخاصة في ظؿ استحداث ادوات
واليات مالية جديدة وحدوث اندماجات اواستحواذ او بيع لمسثمر رئيسي.

-3التأكد مف كفاءة تطبيؽ برامج الخصخصة وحسف توجيو الحصمية منيا الى االسستخداـ االمثؿ ليا منعأ آلي مف
حاالت االفساد التي قد تكوف مرتبطة بذلؾ

-4توفير مصادر تمويؿ محمية اوعالمية لمشركات سواء أ مف خالؿ الجياز المصرفي او اسواؽ الماؿ  ،خاصة في
ظؿ تزايد سرعة حركة انتقاؿ التدفقات الراسمالية .

-5تجنب االنزالؽ في مشاكؿ محاسبية ومالية بمايعمؿ عمى تدعيـ واستق اررنشاط الشركات العاممة باالقتصاد  ،ود أر
أحدوث انييارات باالجيزة المصرفية أو اسواؽ الماؿ المحمية والعالمية والمساعدة في تحقيؽ التنمية واالستقرار

االقتصادي .

-6ضعؼ النظـ القانونية والتشريعية في كثير مف الدوؿ وضعؼ نظـ االشراؼ التي والرقابة التي تعمؿ عمى انتشار
الفساد وانعداـ الثقة .

 -7تصاعد قضايا الفساد المالي في كثير مف الشركات زاد مف التوجو نحو حوكمة الشركات  ،اذا اف القوائـ المالية
ليا كانت غير معبرة عف الواقع الفعمي وذلؾ بالتواطؤ مع كبرئ الشركات العالمية الخاصة بالمحاسبية والمراجعة وىو

،ما دفع منظمة التنمية والتعاوف االقتصادي  OECDالى أصدار مجموعة مف االدلة واالرشادات والقواعد بخصوص
حوكمة الشركات .

 -8امكانيات المستثمريف في شراء أسيـ الشركات في اي بورصة في العالـ وىوما أتاحتو

عولمة االسواؽ المالية

 ،جع ؿ مف الصعوبة عمييـ متابعة نشاطات ىذه الشركات بشكؿ مباشر وبالتالي جاءت حوكمة الشركات كألية عمؿ
لتوفيرالحماية ليؤالء المستثمريف مف المشاكؿ المتعمقة بأستثماراتيـ في االسواؽ المالية .

مما تقدـ مف دوافع واسباب ومبررات زيادة االىتماـ بموضوع حوكمة الشركات قد جاء نتيجة وجود ( سوء ادارة ) ذا
أسباب مختمفة  ،وقد جاءت حوكمة الشركات بمبادئيا وقواعداىا واجراءاتيا لتحجيـ كثير مف ىذه المشاكؿ كما اف

االىتماـ قد تعاظـ بموضوع حوكمة الشركات خالؿ العقديف االخيريف نظ أر لالنييارات المالية واالزمات االقتصادية التي
شيدتيا العديد م ف الدوؿ في اسواؽ الماؿ والشركات والتي كاف مف أىـ اسبابيا عدـ االفصاح الكامؿ والشفافية فيما
يتعمؽ بالمعمومات المالية والمحاسبية لمعديد مف الشركات في اسواؽ الماؿ اي بعبارة أخرئ ضعؼ عمميات تقييـ

االستثمار في تمؾ الشركات مماأدئ الى حدوث ىذه المشاكؿ .

ثالثأ -:مبادئ حوكمة الشركات
ــــــــــــ corporate governance principles

تبنت منظمة التعاوف والتنمية االقتصادي  OECDأصدار مبادئ عامة لحوكمة الشركات ضمنت ضرورة توافر مناخ
ايجابي مف حيث الناحية التشريعية والقضائية وكذلؾ القيـ االجتماعية لتحقيؽ الفائدة المتوخاة  ،مع العمـ اف ىناؾ

قواعد عامة تحكـ طبيعية ىذه المبادئ يمكف توضيحيا في اآلتي -:

-1اف ىذه المبادئ تسعى الى تحديد االىداؼ واقتراح االدوات والوسائؿ المختمفة الالزمة لتنفيذىا .
-2اف حوكمة الشركات ىي جزء مف النظاـ الذي يجب اف تعمؿ في ظمو ىذه الشركات .

-3اف حوكمة الشركات تعد مكممة لنظاـ اوسع مف توازف الصالحيات والمسؤليات في الشركات .
-4يتأثر النظاـ االداري لمشركات بالعالقات بيف اطرافيا ذات العالقة .

 -5يعطي المستثمر حوكمة الشركات اسبقية اولئ في االىتماـ عند التعامؿ مع اسواؽ الماؿ وتكويف محافظ
االستثماروتقييـ االستثمارات .

-6ليس ىناؾ نموذج مثالي لحوكمة الشركات ولكف ىناؾ مبادئ عامة وقواعد يتعيف االسترشادبيا

-7اف المبادئ ذات طبيعة تطويرية وينبغي اف يعاد النظر في ضوء اي تغييرات جوىرية في البيئة المحيطة .

وتيدؼ قواعد حوكمة الشركات الى تحقيؽ الشفافية والعدالة ومنح مساءلة ادارة الشركة وبالتالي تحقيؽ الحماية
لممساىميف جميعأ مع مراعاة حقوؽ اصحاب المصالح والحد مف استغالؿ السمطة في غير المصمحة العامة بمايؤدي

الى تنمية االستثمار وتشجيع تدفقو وتنمية المدخرات وتعظيـ الربحية واتاحة فرص عمؿ جديدة  ،كما اف ىذه المبادئ

والقواعد تؤكد عمى اىمية االلتزاـ بأحكاـ القانوف والعمؿ عمى ضماف مراجعة االداء المالي ووجود ىياكؿ ادارية تمكف
مف محاسبة االدارة أماـ المساىميف مع تكويف لجنة مراقبة مف غير اعضاء مجمس االدارة التنفيذية تكوف ليا مياـ

واختصاصات وصالحيات عديدة لتحقيؽ رقابة مستقمة عمى التنفيذ )7(.

مما تقدـ يمكف توضيح المبادئ اآلساسية لحوكمة الشركات التي تـ أصدارىا مف قبؿ منظمة التنمية االقتصادية

 OECDوالتي تمثؿ أدلة عمؿ لمشركات تضمف مف خالليا حسف سير ادارتيا وكفاءة الق اررات التي يتـ اتخاذىا
وتعزيز جوانب االستثمار في االقتصاد وكاآلتي )8(-:

المبدأ االول  :ضمان أساس لصيغ حوكمة شركات فاعمة

ـــــــ

Ensuring the basis for an effective corporate governance framework
أن قواعد واجراءات حوكمة الشركات تستيدؼ تحقيؽ
اسواؽ استثمارية كفوءة عف طريؽ التنسيؽ مع قواعد القانوف والتحديد الواضح لممسؤوليات بيف السمطات التنظيمية

والرقابية المختمفة.

المبدأ الثاني  :حقوق المساهمين ووظائف الممكية األساسية

ـــــــ The Rights of shareholders and key ownership Functions

أف أطار عمؿ حوكمة الشركات يجب اف يعمؿ عمى حماية حقوؽ حممة االسيـ ويسيؿ ليـ ممارسة حقوقيـ الناتجة

مف امتالكيـ لحقوؽ في الشركات .

المبدأ الثالث :المعاممة العادلة لممساهمين
ـــــــــــــــــــ The equitable treatment of shareholders
يجب اف تحقؽ قواعد وأدلة حوكمة الشركات المعاممة العادلة لكؿ المساىميف ( سواء أكانوا مف أقميات المالكيف
واالجانب ) فكؿ المساىميف يجب اف تتاح ليـ فرصة الحصوؿ عمى تعويض جيد عند المساس بحقوقيـ .

المبدأ الرابع  :دور اصحاب المصالح في حوكمة الشركات
ــــــــــــــــ The Role of stake holders in corporate governance

يجب اف تضمف قواعد واجراءات حوكمة الشركات مراعاة حقوؽ أصحاب المصالح األخريف في الشركة والمقرة قانونأ

او عف طريؽ األتفاقات المشتركة وتشجيع التعاوف الفعاؿ بينيـ وبيف المنظمات في تحقيؽ الثروة  ،فرص العمؿ ،مع
العمؿ عمى تحقيؽ االستقرار والسالمة المالية لمشركات .

المبدأ الخامس :االفصاح والشفافية

ـــــــــــــــــــــ Disclosure and Transparency
مف القواعد الميمة التي تركز عمييا حوكمة الشركات ىي الجوانب المتعمقة باالفصاح الكافي وفي التوقيت المناسب
لكؿ االمور الجوىرية المرتبطة بالشركات والتي تشمؿ المركز المالي  ،االداء  ،المكمية  ،وىذه ىي مف الجوانب الميمة
التي يرتكز عمييا موضوع تقييـ االستثمار عندما تكوف المعمومات متاحة لكؿ المستثمريف بشكؿ يجعؿ عمميات تقييـ

االستثمار فاعمة وكفوءة وتساىـ بشكؿ دقيؽ في تحديد القيمة السوقية العادلة ألسيـ الشركات مما يجعؿ عمميات
االستثمار مبنية عمى قواعد وأسس سميمة ويبعد ىا عف عمميات المضاربة والعمميات غيرالحقيقية لؤلستثمار .

المبدأ السادس  :مسؤوليات مجمس االدارة
ــــــــــــــــــــــــ The Responsibilities of the board
اف قواعد حوكمة الشركات تعمؿ عمى ضماف التوجيو الستراتيجي والمراقبة الفعالة لالدارة مف قبؿ مجمس االدارة ومسألة
المجمس مف قبؿ المساىميف لضماف دقة الق اررات المتخذة وحسف ادارة الشركات .

ومف خالؿ المبادئ المذكورة أنفأ فأف القواعد واالجراءات المرتبطة بمبادئ حوكمة الشركات تتضمف )9( -:

-1مراقبة اعداد القوائـ المالية لمشركات .

-2التدقيؽ الداخمي واستقاللية مدققي الشركات .

-3تدقيؽ برامج التعويضات لممدير التنفيذي والمدراء األخريف في الشركات .
-4تحديد الطريقة التي يترشح فييا االشخاص لمراكز مجمس االدارة .
-5تحديد ومتابعة الموارد المتاحة لممدارء في اداء واجباتيـ .
-6مراقبة ادارة الخطر في الشركات .

-7متابعة سياسة توزيع االرباح في الشركات .

رابعأ  :أليات حوكمة الشركات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ corporate governance mechanisms
تصمـ أليات وقواعد ونظـ رقابة حوكمة الشركات لغرض تقميؿ عدـ الكفاءة التي مف الممكف اف تظير نتيجة المخاطر

البيئية  ،فحوكمة الشركات تركز عمى تحديد الطرؽ التي تضمف اتخاذ الق اررات الستراتيجية بكفاءة  ،كما يمكف مف

خالليا ايجاد ادوات تستخدميا الشركات لتحديد العالقات بيف اطرافيا المختمفة الذيف قد تكوف مصاليـ متضاربة كما
تعكس أليات الحوكمة وتعزز مف قيـ الشركة ومعاييرىا  company's Values and standardsالتي ىي في الحقيقة

انعكاس لممعايير االجتماعية . societal standards
وتقسـ أليات الحوكمة الى )10( -:

-1اليات الحوكمة الداخمية Internal governance mechanisms

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اف أليات الحوكمة الداخمية تراقب انشطة الشركات لغرض اتخاذ االفعاؿ التصحيحية مف اجؿ بموغ االىداؼ

التنظيمية وىي تشمؿ -:

أ -تركز الممكية
ـــــــــــــــــــــــــ

owner ship concentration

اف النسبة الكبيرة لالسيـ التي تمتمكيا عدد قميؿ مف المالكيف تعرؼ بػ (تركز الممكية ) ،وىؤالء المالكيف يممكوف

عمى االقؿ  %5مف اسيـ الشركة المصدرة .

وتكتب ألية تركز الممكية أىمية كبيرة بسبب تأثيرىا في فاعمية الرقابة عمى الق اررات االدارية  ،فالممكية المنتشرة
 Diffuse ownershipوالتي تتمثؿ في عدد كبير مف المساىميف لعدد قميؿ مف االسيـ معع عدد قميؿ مف المالكيف

لعدد كبير مف االسيـ ينتج رقابة ضعيفة عمى ق اررات االدارة  ،وقد أظيرت نتائج كثير مف االبحاث في المجاؿ المالي

لممدرء نحو تعظيـ ثروة المساىميف اكبر .
ا
بأف درجة عالية مف تركز الممكية يجعؿ احتمالية توجو الق اررات الستراتيجية
ب -مجمس االدارة Board of Directors

ــــــــــــــــــــــــــــ
يراقب المساىموف الق اررات االدارية والستراتيجية لمشركات مف خالؿ مجمس االدارة  ،فالمساىموف ينتجنوف اعضاء
مجمس االدارة الذيف يشرفوف عمى اعماؿ المدارء التنفيذيوف لضماف اف الشركة تعمؿ بشكؿ يعظـ ثروة المساىميف ،

وىذا  ،يبيف اىمية مجمس االدارة كألية لحوكمة الشركات .
جـ -المكافأة او التعويض Remuneration or compensation

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصمـ نظاـ االداء عمى أساس المكافأة  performance –based remunerationعف طريؽ ربط أجر المستخدـ

مع ادائو  ،اذ اف المكافأة تكوف فاعمة في تحفيز االداء الجيد  ،كما أنيا تعمؿ عمى تحقيؽ توافؽ مصالح المدراء مع
مصالح المساىميف .
-2أليات الحوكمة الخارجية External governance mechanisms

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتشمؿ نظـ التدقيؽ والرقابة عمى ممارسات اصحاب المصالح في الشركات وتتضمف -:

أ -المدققين الخارجين
ــــــــــــــــــــــــــــــ

External auditors

ويتـ عف طريؽ ىذه اآللية قياـ جيات رقابية مستقمة بتدقيؽ اعماؿ الشركات

لمتأكد مف دقة المعمومات المالية والمحاسبية وصحة الطرؽ واالجراءات المعتمدة .

ب-تنظيم الحكومة government regulation

ــــــــــــــــــــــــــــ

ويتمثؿ في القواعد واالجراءات والموائح التنظيمية والتشريعات والقوانيف التي تضمف حسف ادارة الشركات بعيدأ عف

احتماالت التالعب او سوء االدارة .

جـ -المنافسة

Competition

ــــــــ

وتعني وجود ضوابط التنافس الستراتيجي بيف الشركات مثؤل في جوانب الكمفة اـ الجودة أـ التميز وغيرىا .

مما تقدـ يتبيف لنا اف ىناؾ العديد مف أليات حوكمة الشركات الداخمية او الخارجية واف استخداـ اليات متعددة يسمح
لممالكيف مف التحكـ بالشركة بالطريقة التي تعظـ التنافس الستراتيجي  strategic Competitivenessو تزيد القيمة

المالية لمشركة  Financial value of accompanyكما اف اليات حوكمة الشركات تعمؿ عمى تعظيـ مصالح كؿ
االطراؼ بأدنئ كمفة .

خامسأ  :حوكمة الشركات وسوق االوراق المالية
ــــــــــــــــ

أف وجود نظاـ لحوكمة الشركات ينطوي عمى مف العديد االجراءات والضوابط والقواعد مف شأنيا ضماف استقرار
وكفاءة سوؽ االوراؽ المالية في اي بمد ،كما أف االجراءات والقواعد المعتمدة في بورصة االوراؽ المالية تساىـ في

تعزيز جوانب حوكمة الشركات وىذه االجراءات تتمثؿ في األتي )11( :
-1وجود نظاـ فعاؿ لمتداوؿ االلكتروني .

-2تطبيؽ نظـ التسوية والمقاصة والحفظ المركزي أليأ .

-3وجود قواعد فعالة لالدراج في البورصة  ،بحيث تضمف عدـ ادراج الشركات الخاسرة اوالصغيرة .
-4وجود معايير محاسبية وتدقيؽ تتسؽ مع معايير المحاسبة والتدقيؽ العالمية .

-5الزاـ الشركات بتقديـ تقارير مالية مدققة ومعتمدة مف جيات مستقمة بشكؿ منتظـ وربع سنوي .
أف التركيز ينصب في الوقت الحالي عمى األسواؽ المالية بسبب أف القيمة المقدرة لالستثمارات الجاري العمؿ فييا  ،أو
المخطط لمقياـ بيا في البنية التحتية تصؿ الى  1,4تريميوف دوالر أميركي ،وذلؾ فقط في دوؿ الخميج واليند وايراف

،وأف رسممة السوؽ في دوؿ الخميج زادت مف  200مميار دوالر أميركي في عاـ  2002الى تريميوف دوالر في عاـ
، 2006وكذلؾ الرواج الذي يشيده السوؽ العقاري وارتفار اسعارالموجودات وازدىار سوؽ االئتماف باالضافة الى

ازدىار األسيـ االقميمية .

سادسأ -حوكمة الشركة ومحددات تقييم االستثمار
ــــــــــــــــــــــــــ

تنقسـ مححدات الحوكمة الى مجموعتيف ىما -:

أ-المحددات الخارجية  :وتشير الى المناخ العاـ لالستثمار في الدولة والذي يشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ القوانيف
المنظمة لمنشاط االقتصادي ( مثؿ قوانيف سوؽ الماؿ والشركات وتنظيـ المنافسة )  ،وكفاءة القطاع المالي (

المصارؼ وسوؽ الماؿ ) في توفير التمويؿ الالزـ لممشروعات ودرجة تنافسية أسواؽ السمع وعناصر االنتاج  ،وكفاءة

األجيزة والييئات الرقابية ( ىيئة سوؽ الماؿ والبورصة ) في أحكاـ الرقابة عمى الشركات  ،وذلؾ فضال عف بعض

المؤسسسات ذاتية التنظيـ التي تضمف عمؿ االسواؽ بكفاءة ( ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ الجمعيات المينية التي تضع
ضوابط أخالقيات المينة في السوؽ مثؿ المراجعيف والمحاسبيف والمحاميف والشركات العاممة في سوؽ األوراؽ المالية

وغيرىا ) باالضافة الى المؤسسات الخاصة لمميف الحرة مثؿ مكاتب المحاماة والتدقيؽ والتصنيؼ األئتماني

واالستشارات المالية واالستثما رية وترجع أىمية المحددات الخارجية الى أف وجود ىا يضمف تنفيذ القوانيف والقواعد التي
تضمف حسف ادارة الشركة والتي تقمؿ مف التعارض بيف العائد االجتماعي والعائد الخاص .
ب-المحددات الداخمية  -:وتشير الى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ الق اررات وتوزيع السمطات داخؿ

الشركة بيف الييئة العامة ومجمس االدارة والمديريف التنفيذييف والتي يؤدى توافرىا مف ناحية وتطبيقيا مف ناحية أخرى

الى تقميؿ التعارض بيف مصالح ىذه األطراؼ .

يجب أف يؤكد اطار القواعد المنظمة لحوكمة الشركات عمى االفصاح السريع والدقيؽ لكافة البيانات المتعمقة باألمور

المادية لمشركة  ،بما في ذلؾ الموقؼ المالي  ،األداء  ،الممكية والرقابة عمى الشركة.
ويجب أال يقتصراالفصاح عمى المعمومات الجوىرية وانما يشمؿ ايضا مايمي :

 -1النتائج المالية والتشغيمية لمشركة .
-2أىداؼ الشركة .

 -3ممكية أسيـ األغمبية وحقوؽ التصويت .
-4مكافات أعضاء مجمس االدارة والمديريف التنفيذييف والمعمومات الخاصة بمؤىالتيـ وكيفية اختيارىـ وعالقتيـ
بالمديريف اآلخريف ومدى استقالليـ .

 -5معامالت اآلطراؼ ذوي العالقة .

 -6عناصر المخاطر الجوىرية المتوقعة .

 -7اآلمور الجوىرية المتعمقة بالعامميف وغيرىـ مف ذوي الشأف والمصالح .
 -8ىياكؿ وسياسات قواعد حوكمة الشركات ومضموف قانوف حوكمة الشركات وأسموب تنفيذه.

االستنتاجات والتوصيات
ــــــــــــ

مف خالؿ ماتقدـ فقد تـ التوصؿ الى مجموعة مف االستنتاجات وتقديـ بعض التوصيات التي يمكف االستفادة منيا

وكمايأتي -:

اوأل  :االستنتاجات

ـــــــــــ -:يمكف ايراد عدد مف االستنتاجات التي تـ الوصوؿ الييا مف خالؿ ماتقدـ وكاألتي -:
 -1اذا تظافرت العوامؿ التي تضـ قيادة افضؿ وتوجيو ستراتيجي وامتثاؿ فعاؿ بالقوانيف والنظـ وتحديد المسؤوليات
والمحاسبة مع قدر اقؿ مف تضارب المصالح فأف ذلؾ يمكف اف يؤدي الى اتخاذ الق اررات بصورة اكثر فعالية وىو امر

جوىري الستمرار واستقرار الشركات عمى المدئ الطويؿ .

-2اف حوكمة الشركات تعزز سمعة الشركات مف خالؿ بناء الثقة في سوؽ االوراؽ المالية بيف جميور المتعامميف .

 -3تؤدي حوكمة الشركات الى تعزيز عمميات تقييـ االستثمار مما يؤدي الى تطور تعامالت المستثمريف وبالتالي الى
زيادة عمميات النمو االقتصادي وتحقيؽ التراكـ الرأسمالي .

 -4تشير قواعد ومبادئ الحوكمة الى مجموعة مف األطر االدارية والمالية والقانونية التي تنظـ العالقة بيف ادارة الشركة
والمساىميف واصحاب المصالح األخريف والتي تحدد لمشركة كيفية توجيييا ومراقبتيا وتحسيف ادائيا .

 -5اف معايير االفصاح والشفافية ىي الركائز األساسية لحوكمة الشركات وىي ضرورية في موضوع تقييـ االستثمارات
أي اف توافر المعمومات تجعؿ عممية تقييـ االستثمار كفوءة وفاعمة وتساىـ بشكؿ فاعؿ في تعزيز عمميات االستثمار

في سوؽ االوراؽ المالية .

 -6تزايد االىتماـ بتطبيؽ قواعد ومبادئ حوكمة الشركات نتيجة التطورات و المتغيرات في االسواؽ المالية وتنوع
االدوات المالية وتزايد عمميات االستثمار وعولمة االسواؽ المالية .

-7يعد تقييـ االستثمار أحد الجوانب الميمة التي تزيد مف فاعمية عمميات االستثمار وليذا فقد تزايد االىتماـ بدور
مؤسسات تقييـ األئتماف في العالـ العربي والغربي .

 -8يعد موضوع بناء ثقافة حوكمة الشركات جوىريأ بالنسبة لمشركات حيث اف التشريعات تعد جزءأ بسيطأ مف حوكمة
الشركات فضؤل عف اىمية تصميـ وتنفيذ ىياكؿ حوكمة الشركات القانونية واالدارية .

التوصيات
ـــــــــ -:في ضوء ماتقدـ يمكف تقديـ عدد مف التوصيات والمقترحات التي

يمكف االستفادة منيا وىي -:

-1لتدعيـ حوكمة الشركات في مجاؿ تقييـ االستثمار عمى ىيئة سوؽ الماؿ وسوؽ العراؽ لالوراؽ المالية القياـ ببعض
االجراءات الميمة ومنيا البدء بتطبيؽ نظاـ التداوؿ االلكتروني وتطبيؽ النظاـ األلي لمتسوية والمقاصة واصدار قواعد

جديدة لالدراج في السوؽ والزاـ الشركات بتقديـ تقارير مالية ربع سنوية .

-2تأكيد الجيات الرقابية والتدقيقية عمى ضرورة توحيد جوانب السياسات المحاسبية والمالية بشكؿ دقيؽ لضماف تحقيؽ
االفصاح والشفافية التي ىي صميـ حوكمة الشركات .

-3قياـ مجالس ادارات الشركات بمنع االنشطة والعالقات والمواقؼ التي تضعؼ حوكمة الشركات واىميا تضارب
المصالح في عمميات االستثمار

-4البدء في اتخاذ االجراءات القانونية لتأسيس شركات تقييـ االستثمار او شركات التصنيؼ األئتماني ألىميتيا الكبيرة
في عمميات االستثمار ولفاعميتيا في موضوع حوكمة الشركات وتحديد األطر القانونية والتنظيمية ليا .

 -5يجب توفير قنوات لبث المعمومات تسمح بحصوؿ المستثمريف عمى معمومات كافية وفي التوقيت المناسب وبتكمفة
أقتصادية وبطريقة تتسـ بالعدالة .

 -6يجب أف يزود اطار حوكمة الشركات بمنيج فعاؿ يتناوؿ التحميؿ  ،ويدعـ توصيات المحمؿ  ،والوسطاء وشركات
التصنيؼ  ،وغيرىا مف األطراؼ التي تؤثر عمى الق اررات التي يتخذىا المستثمريف والتي تخمو مف تعارض المصالح

الذي قد يؤثر عمى نزاىة التحميؿ أو توصيات المحمؿ.
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