حوكمة الشركات

تعريف قواعد حوكمة الشركات
ميكن تعريف حوكمة الشركات بأنها مجموعة األسس واملمارسات التى تطبق بصفة خاصة على
الشركات اململوكة لقاعدة عريضة من املستثمرين (شركات اإلكتتاب العام) وتتضمن احلقوق
والواجبات لكافة املتعاملني مع الشركة مثل مجلس اإلدارة ،املساهمني ،الدائنني ،البنوك ،املوردين ...
ألخ وتظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية املطبقة بالشركة والتى حتكم اتخاذ أى قرار قد يؤثر
على مصلحة الشركة املساهمني بها.
توفر قواعد حوكمة الشركات اإلطار التنظيمى الذى ميكن من خالله للشركة أن حتدد أهدافها وحتدد
أيضا كيفية حتقيق هذه األهداف.
وتقوم تلك القواعد بتحديد اآلتى:
•كيفية اتخاذ القرارات
•الشفافية واإلفصاح فى تلك القرارات
•السلطة واملسئولية للمديرين العاملني بالشركة
•املعلومات التى يتم اإلفصاح عنها للمستثمرين
•حماية حقوق صغار املساهمني
وتتدخل عدة عوامل فى حتديد قواعد حوكمة الشركات ومنها:
•قوانني الشركات
•القوانني التى حتكم سوق األوراق املالية
•قواعد القيد بالبورصات
•قانون منع األحتكار وقانون اإلفالس وقانون اإلندماج وقانون اإلستحواذ
•الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة املالية
•احملاكم التى تشرف على تطبيق تلك القوانني
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لماذا أخذت قواعد حوكمة الشركات أهمية خاصة فى الفترة الحالية؟
حظيت قواعد حوكمة الشركات بإهتمام بالغ نتيجة إلنهيار بعض الشركات الكبرى فى العالم والتى
لم تؤثر فقط على من لهم صلة مباشرة بالشركات مثل املديرين واملساهمني واحملاسبني بل أيضا
أثرت على املوظفني والعمالء واملوردين والسوق ككل .ومن أهم األمثلة الواضحة لعدم إلتزام الشركات
بتطبيق قواعد حوكمة الشركات هو انهيار وإفالس شركة “ إنرون للطاقة” التى كانت من كبرى
شركات الطاقة بالواليات املتحدة األمريكية.
فقد ضللت شركة انرون املساهمني وكل اجلهات العاملة بسوق األوراق املالية ،حيث مت بعلم مديرها
اإلتفاق مع مراقب احلسابات بالتالعب فى التقارير املالية إلخفاء اخلسائر وتضخيم األرباح مما أدى الى
ارتفاع أسعار أسهمها فى البورصة.
باإلضافة الى ذلك فقد استغل مديروها املعلومات الداخلية املتوفرة لديهم وقاموا ببيع حصتهم
بالشركة لتحقيق أرباح شخصية وذلك قبل أن يدرك باقى املساهمني والعاملني بالشركة املوقف
املالى احلقيقى للشركة واألرباح املتضخمة الوهمية.
وتعد شركة انرون منوذجا صارخا ً لإلخالل بقواعد حوكمة الشركات نتيجة لعدم اإللتزام بالشفافية
جتاه املستثمرين فى اتخاذ القرار فضال عن عدم حتمل املسئولية من قبل املديرين واستغاللهم لنفوذهم
ومناصبهم لتحقيق منافع شخصية وذلك من خالل التالعب فى التقارير املالية وإهدار حماية حقوق
صغار املساهمني.
لذلك فقد لقيت قواعد حوكمة الشركات العاملة باألسواق الناشئة اهتمام بالغ من املستثمرين
وخاصة األجانب نتيجة العوملة وزيادة حجم استثمارات املؤسسات األجنبية فى تلك األسواق ومن
ضمنها السوق املصرى ،لذا فإن قرار االستثمار من قبل املؤسسات األجنبية فى شركة ما اليقتصر
فقط على تواجد إدارة كفء للشركة بل يهتم املستثمرون أيضا ً مبدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات
من قبل إدارة تلك الشركة.
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فعلى سبيل املثال التقرير الصادر من معهد التمويل الدولى ( )Institute of International Finance
أن تدفقات اإلستثمارات لألسواق الناشئة قد انخفضت من  169مليار دوالر أمريكى فى عام  2000الى
 115مليار دوالر أمريكى فى عام  ( 2001حوالى  )32%وقد يرجع هذا اإلنخفاض فى تلك التدفقات الى
قصور فى مدى اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات لذلك اجتهت اجلهات الرقابية باألسواق الناشئة مثل
هيئة الرقابة املالية والبورصة الى اإلهتمام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات لكى تستطيع جذب
املستثمرين وزيادة تدفقات اإلستثمارات األجنبية.
إذا فاإلدارة الكفء هى التى تقوم باستغالل موارد الشركة املالية والبشرية على أكمل وجه وضمانا
لذلك تختص حوكمة الشركات للشركة بوضع إطار تنظيمى يتضمن بوضوح املبادئ التى تتبعها
الشركة فى معامالتها الداخلية واخلارجية.
وتهدف قواعد حوكمة الشركات للتأكد من مراعاة مصالح املستثمرين فى كل القرارات املتخذة من
إدارة الشركة وليس فقط تعظيم العائد على اإلستثمار بل أيضا التأكد من عدم تورط الشركة فى
ممارسات غير قانونية أو غير أخالقية قد تعود على الشركة بالضرر فى املستقبل .
أهمية قواعد حوكمة الشركات :

بالنسبة للشركات:
 - 1متكن من رفع الكفاءة اإلقتصادية للشركة من خالل وضع أسس للعالقة بني مديرى الشركة
ومجلس اإلدارة واملساهمني.
 - 2تعمل على وضع اإلطار التنظيمى الذى ميكن من خالله حتديد أهداف الشركة وسبل حتقيقها
من خالل توفير احلوافز املناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لكى يعملوا على حتقيق
أهداف الشركة التى تراعى مصلحة املساهمني.
 - 3تؤدى الى اإلنفتاح على أسواق املال العاملية وجذب استثمارات قاعدة عريضة من املستثمرين
(باألخص املستثمرين األجانب) لتمويل املشاريع التوسعية فإذا كانت الشركات ال تعتمد على
اإلستثمارات األجنبية ميكنها زيادة ثقة املستثمر احمللى وبالتالى زيادة رأس املال بتكلفة أقل.
 - 4حتظى الشركات التى تطبق قواعد حوكمة الشركات بزيادة ثقة املستثمرين ألن تلك القواعد
تضمن حماية حقوقهم ولذلك جند أن املستثمرين فى الشركات التى تطبق قواعد حوكمة
الشركات جيدا قد يقوموا بالتفكير جيدا قبل بيع أسهمهم فى تلك الشركات حتى عندما
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تتعرض ألزمات مؤقتة تؤدى الى انخفاض أسعار أسهمها لثقتهم فى قدرة الشركة على التغلب
على تلك األزمات مما يجعل تلك الشركات قادرة على الصمود فى فترة األزمات.

بالنسبة للمساهمني
•تساعد فى ضمان احلقوق لكافة املساهمني مثل حق التصويت وحق املشاركة فى القرارات
اخلاصة بأى تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة فى املستقبل.
•اإلفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع املالى والقرارات اجلوهرية املتخذة من قبل اإلدارة
العليا يساعد املساهمني على حتديد اخملاطر املترتبة على اإلستثمار فى هذه الشركات.
نبذة عن مبادئ حوكمة الشركات

تعتبر هذه املبادئ مبثابة اخلريطة التوضيحية التى يجب أن تتبعها كل من اجلهات الرقابية
على سوق رأس املال (هيئة الرقابة املالية والبورصة) وأعضاء مجلس إدارة الشركات واإلدارة
التنفيذية للشركات.
حيث تعمل كل املؤسسات العاملة فى السوق سواء كانت مؤسسات رقابية أو مؤسسات خاصة
على خلق سوق نشط وآمن (مبعنى قدرته على توفير احلماية للمساهمني) مما يساعد على جذب رؤس
األموال.
وتركز مبادئ قواعد حوكمة الشركات بشكل أساسى على الشركات املقيدة التى تتداول أسهمها
بالبورصة إال أنها ميكن أن تطبق أيضا على الشركات واملؤسسات التى ال يتم تداول أسهمها بالبورصة
مثل الشركات املغلقة واملؤسسات والشركات احلكومية.

وميكن القول أن هذه املبادئ هى كما يلى:
 )1حماية حقوق املساهمني
من حق املساهمني أن يتمتعوا بحقوق امللكية وأن يكونوا على معرفة كاملة باملعلومات وحقوق
التصويت واملشاركة فى القرارات اخلاصة بالتغيرات اجلوهرية فى الشركة مثل بيع أصول الشركة
أو اإلندماج مع الشركات األخرى أو إصدار أسهم جديدة لذلك يجب على اجلهات الرقابية العاملة
فى السوق ( هيئة سوق املال – البورصة) العمل على توفير احلماية الكافية حلقوق املساهمني.

4

حوكمة الشركات

 )2املعاملة املتساوية جلميع املساهمني
يجب معاملة جميع املساهمني من ذوى الفئة الواحدة معاملة متساوية ،مبا فى ذلك املساهمني
األجانب وأيضا حملة شهادات اإليداع الدولية ( ،)GDRsوتؤكد قواعد حوكمة الشركات على حماية
حقوق األقلية واملساهمني األجانب مع اإلفصاح الكامل عن املعلومات اجلوهرية وتؤكد أيضا على
وضع نظم متنع العاملني بالشركة مبا فى ذلك رؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة واملديرين من استغالل
وظائفهم واستغالل املعلومات الداخلية اخلاصة بالشركة بحيث ال يقوموا بعمليات تداول على
أسهم الشركة بناء على هذه املعلومات ليحققوا منافع شخصية أو ليقللوا من حجم اخلسائر
فى حالة تدهور أداء الشركة.
ويجب أن يفصح رؤساء الشركات وأعضاء مجالس اإلدارة واملديرين عن تداولهم فى الصفقات
اخلاصة بشركاتهم وذلك لتحقيق مبدأ العدالة بني جميع املساهمني .
 )3حماية حقوق أصحاب املصالح أو املتعاملني مع الشركة ( مثل البنوك  ،الدائنني ،املوردين  ...الخ)
ميثل أصحاب املصالح عادة أطرافا هامة لها تأثير على عمل الشركات وكيفية اتخاذ قرارتها
ولهذا يجب أن تضمن قواعد حوكمة الشركات حماية حقوقهم واحترامها حيث يجب أن يسمح
للمتعاملني مع الشركة اإلطالع على كافة املعلومات الالزمة لهم ،فمثال عند رغبة الشركة فى
احلصول على قرض من بنك معني يقوم البنك بطلب بعض الضمانات واملستندات للتأكد من قدرة
الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
 )4اإلفصاح والشفافية بدقة وفى الوقت املناسب
تؤكد قواعد حوكمة الشركات على أن اإلفصاح الدقيق الذى يتم فى الوقت املناسب يجب أن يشمل
كافة األحداث اجلوهرية املتعلقة بالشركة مبا فى ذلك الوضع املالى ومؤشرات األداء ونسب امللكية
وإدارة الشركة وأيضا اإلفصاح عن خبرة أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم ويجب على الشركات
القيام باإلفصاح عن املعايير احملاسبية واملالية التى تتبعها الشركة فى تقييم األداء مع مراعاة
وجوب أن توفر قنوات نشر املعلومات طريقة عادلة للوصل للمعلومات التى تهم كافة املستثمرين
فى الوقت املناسب.
 )5حتديد مسئوليات مجلس اإلدارة
حتدد قواعد حوكمة الشركات بالتفصيل دور مجلس اإلدارة فى حماية الشركة واملساهمني
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وأصحاب املصالح بها ويجب أن يضمن اإلطار العام لقواعد حوكمة الشركات التوجه اإلستراتيجى
للشركة واملتابعة الفعالة لإلدارة من قبل مجلس اإلدارة ومسئولية اجمللس أمام الشركة واملساهمني
واألطراف اخلارجية يجب أن يعمل أعضاء مجلس اإلدارة بنا ًء على معرفة تامة وبحسن نية على أن
يبذلوا كل جهدهم لصالح الشركة واملساهمني بها.
لذلك يفضل أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة مستقلني عن إدارة الشركة ليتمكنوا من
احلكم مبوضوعية على شئون الشركة .كذلك يجب أن يلتزم مجلس اإلدارة بالقوانني التى تطبق
مع أخذ مصالح املتعاملني مع الشركة فى اإلعتبار وأخيرا يجب أن يكون مجلس اإلدارة قادرا على
احلكم مبوضوعية على أوضاع الشركة بعيدا عن تدخل اإلدارة.
قواعد قيد واستمرار قيد وشطب األوراق املالية فى البورصة املصرية تؤكد على أهمية قواعد
حوكمة الشركات
ادراكا ً من البورصة املصرية الهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات ،فقد جرى تعديل قواعد القيد
واالفصاح عدة مرات لكى تتواكب مع أحدث املعايير الدولية فى هذا الشأن ،حيث تضمنت قواعد
القيد واالفصاح بابا ً كامال ً يختص بإلزام الشركات بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وهو الباب الرابع
والذى يحتوى على عدة مواد تختص بااللتزامات الواجب على الشركات املقيدة االلتزام بها وخاصة
فيما يتعلق مبا يلى:
 جلان املراجعة تعامالت الداخليني التعامالت مع االطراف املرتبطة تقارير مجلس اإلدارة انعقاد اجلمعية العمومية محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التعامل مع املسائل اجلوهرية ضوابط التصرف فى  50%من أصول الشركة. متطلبات االستحواذ على أصول أو التخارج منها -ضوابط متلك الشركات التى تخضع لسيطرة شركات شقيقة
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وإضافة إلى ذلك تنص قواعد القيد على إلتزام الشركات املقيدة والشركات طالبة القيد باإلفصاح
عن البيانات واملعلومات التى تتعلق بحماية املساهمني وحقوق املتعاملني مع الشركات ،كما حددت
القواعد مسئوليات مجلس اإلدارة ووجوب تطبيق املعايير احملاسبية ،وتتلخص هذه القواعد فيما يلى:
حماية حقوق املساهمني واملتعاملني مع الشركة مثل الدائنني ،املوردون والبنوك.
 - 1اإلفصاح عن األحداث اجلوهرية الطارئة التى تؤثر فى نشاط الشركة أو على مركزها املالى وعلى
تداول أسهما بالبورصة ويقصد باألحداث اجلوهرية على وجه اخلصوص ما يلى:
•أى تغيير مقترح فى هيكل امللكية يترتب عليه زيادة أو تخفيض حصة أحد أعضاء مجلس
اإلدارة مبا يجاوز  3%من رأس املال.
•أى إصدار جديد مقترح للسندات وأى ضمانات أو رهونات تتعلق بها.
•أى قرار يترتب عليه استدعاء أو إلغاء أوراق مالية مسجلة سبق إصدارها (تعجيل سداد
السندات أو شراء أسهم خزينة).
•أى تغيير فى هيكل التمويل واألوضاع املالية للشركة يترتب عليه زيادة حجم التزامات
الشركة عن حقوق ملكيتها وكذا أى قيود تفرض على حجم اإلقتراض املتاح للشركة.
•أى تغيير جوهرى فى سياسات اإلستثمار مثل افتتاح فروع أو انشطة جديدة أو تصفية فروع أو
انشطة قائمة أو اإللتجاء الى سياسة التأجير بدال من التملك لبعض أدوات أو عوامل اإلنتاج أو
العكس.
•اإلتفاق على شراء أو بيع استثمارات أو حصة فى الشركة من أو الى أحد أعضاء مجلس
اإلدارة أو مراقب احلسابات أو أحد املديرين بالشركة ( أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية).
•دخول مستثمرين استراتيجني لشراء حصة من أسهم الشركة.
•إقامة دعاوى قضائية ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد
املديرين بها أو أى أحكام تصدر بشأنها.
•صدور أى قرارات إدارية حكومية تؤثر على انشطة الشركة وأى تعديل أو سحب أو إلغاء
لهذه القرارات.
 - 2اإلفصاح عن تفاصيل أى عقود أو اتفاقيات قائمة عند القيد بني الشركة املصدرة أو أى شركة
تابعة لها وبني أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرين وفى حالة عدم وجود العالقة السابقة تقدم
الشركة إقرار مبا يفيد ذلك.
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نــبــذة عــن
 - 3يحظر على الشركة اإلفصاح عن أى بيانات أو معلومات بصفة خاصة الى احملللني املاليني أو
املؤسسات املالية أو أى أطراف أخرى قبل ان يتم اإلفصاح عنها لكافة املتعاملني فى السوق

مسئوليات مجلس اإلدارة
 - 1اإلفصاح عن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة من املديرين وغير املديرين وكذلك أعضاء مجلس
اإلدارة من ذوى اخلبرة
 - 2تقدمي السيرة الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة واملديرين الرئيسيني على أن تتضمن اإلسم
بالكامل ،اجلنسية ،محل اإلقامة والعمل مع وصف دقيق للخبرات السابقة املؤهالت
 - 3اإلفصاح عن اإلجراءات الداخلية املتبعة بالشركة التى تكفل عدم السماح ألعضاء مجلس
اإلدارة أو املديرين أو العاملني بها بإجراء عمليات تداول على أسهم الشركة قبل وبعد إصدار
ونشر أية بيانات أو معلومات مرتبطة بالقوائم املالية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة
املالية

معايير احملاسبة ومراقب احلسابات:

 - 1تقوم الشركة بإعداد القوائم املالية وفقا ً للمعايير احملاسبية املصرية والتى تتوافق مع معايير
احملاسبة الدولية.
 - 2يجب أن تتم مراجعة القوائم املالية للشركة طبقا ً ملعايير املراجعة املصرية بواسطة أحد
مراقبى احلسابات املعتمدين.
 - 3يجب أن يتم اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك عالقة مباشرة أو غير مباشرة بني مراقب احلسابات
اخلارجى وبني الشركة املصدرة أو أحد املديرين بها.
 - 4تقوم الشركة بنشر القوائم املالية السنوية واإليضاحات املتممة لها وتقرير مراقبى احلاسابات
عليها فى صحفيفتني يوميتني واسعتى اإلنتشار.
 - 5يجب أن يتم نشر القوائم املالية الربع سنوية للشركة فى النشرة الدورية التى تصدرها
البورصة.
 - 6يجب على الشركة تعيني جلنة مراجعة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني تكون
مهمتها مناقشة تقارير مراقب احلسابات اخلارجى والداخلى للشركة وتقدمي مقترحاتها جمللس
اإلدارة.
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