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قضايا اإلصالح...

العراق

قادت �لعوملة وحترير �لأ�سو�ق �ملالية �إىل تبني 
�حلر،  �لقت�ساد  مفهوم  �لعامل  دول  من  �لكثري 
و�إىل فتح �أ�سو�ق دولية جديدة ميكن من خاللها 
�أن حتقق �ل�رشكات �مل�ساهمة ـ ل�سيما �ل�رشكات 
منا�سبة  �أرباًحا  ـ  �ملالية  �لأ�سو�ق  يف  �ملدرجة 
وخلق  ن�ساطاتها  تو�سيع  على  قادرة  جتعلها 
فر�ص ��ستثمارية جديدة، مقابل �متالكها �لقدرة 
رءو�ص  وجذب  �ل�سديدة  �ملناف�سة  مو�جهة  على 
�لإمكانات  تتعدى حدود  �لتي  �ل�سخمة  �لأمو�ل 
و�إدر�ك  تفهم  مع  �لتمويل،  مل�سادر  �لتقليدية 
و�لقائمني  �ل�رشكات  تلك  يف  �مل�سلحة  �أ�سحاب 
على  �حل�سول  يف  �لف�سل  �أن  �إىل  �إد�رتها  على 
رءو�ص �لأمو�ل �ملطلوبة يهدد وجود �ل�رشكات 
ذ�تها، وميتد �أثره �سلبًيا �إىل �أ�سو�ق ر�أ�ص �ملال 

و�قت�ساديات �لبلد�ن �لتي تنتمي �إليها. 
و�لنهيار�ت  �ملالية  لالأزمات  كان  وقد 
جذب  عملية  تت�سم  �أن  يف  �ل�سيئ  �لأثر  �لأخرية 
�لكافية لرءو�ص �لأمو�ل بقدر كبري  �مل�ستويات 
من �ل�سعوبات، �لأمر �لذي دفع باجلهات ذ�ت 
�إىل  ـ  و�لدويل  �لوطني  �مل�ستويني  على  ـ  �ل�سلة 
بهدف  �ملعمقة  و�لفحو�سات  �لدر��سات  �إجر�ء 
حتديد �لأ�سباب �لرئي�سية �لتي كانت ور�ء حدوث 
�لأزمات �ملالية، و�قرت�ح �ل�سبل �لكفيلة حلماية 

�أ�صحاب  من  و�لآخرين  �لأ�صهم  حملة  حقوق 
�مل�صلحة، مما �أدى �إىل تطور مفهوم �حلوكمة.

ويف �لعر�ق ميكن �عتبار �لوحد�ت �لقت�صادية 
حوكمة  ل�صتيعاب  �خل�صبة  �لأر�ض  �مل�صاهمة 
ممكن،  مدى  باأو�صع  و�إجناحها  �ل�رشكات 
�أمنوذًجا  �ملالية  للأور�ق  �لعر�ق  �صوق  ويعد 
لأ�صكال �لوحد�ت �لقت�صادية يف تطبيق حوكمة 

�ل�رشكات. 
 ،2004 �أبريل/ني�صان   18 يف  �ل�صوق  تاأ�ص�ض 
 24 يف  له  تد�ول  جل�صة  �أول  يف  ن�صاطه  وبا�رش 
2004، وجتري خم�ض جل�صات  يونيه/حزير�ن 
 96 �أ�صهم  لتد�ول  �أ�صبوعًيا،  للتد�ول  �إلكرتونية 
قطاعات  �صتة  عن  �ل�صوق،  يف  مدرجة  �رشكة 
و�خلدمات،  و�لتاأمني،  �مل�صارف،  ت�صمل: 
و�ل�صناعة، و�لفنادق، و�ل�صياحة، و�لزر�عة.

�لذي يجب  ت�صاوؤل مهم: ما  �إىل  وكل ذلك يقود 
عمله لإقناع �لوحد�ت �لقت�صادية باأهمية تطبيق 
حوكمة �ل�رشكات؟. جند من �ل�رشوري تو�صيح 
�لأطر�ف  جميع  عليها  �صيح�صل  �لتي  �ملز�يا 
عند  حتقيقها  يتم  �لتي  �ملكا�صب  من  �مل�صتفيدة 
وهي  �ل�رشكات  حوكمة  ممار�صات  حت�صني 

كالآتي:
خلل  من  �صت�صتفيد  �لقت�صادية  �لوحدة  1 .

�سوق العراق للأوراق املالية..اأمنوذج لتطبيق معايري احلوكمة
بقلم: عروبة معني عاي�ش

اخت�صا�ص 
حما�صبة/ 

معهد الإدارة 
التقني
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قضايا اإلصالح...

العراق

حت�سني ممار�سات ح�كمة ال�رشكات ي�ؤدي 
اإىل نتائج ي�ستفيد منها جميع الأطراف:

تكلفة  القت�سادية.. خف����ض  ال�ح���دات 
راأ�ض املال وحت�سني م�ست�ى الأداء.

�سغار حملة الأ�سهم.. ارتفاع قيمة الأ�سهم 
يف اأ�س�اق الأوراق املالية.

كبار حملة الأ�سهم.. ي�سبح�ن اأكرث ثراء 
عن طري���ق التح�سن الذي يطراأ على قيمة 

ال�حدة القت�سادية.
الدول���ة.. حت�س���ني درج���ة ال�ستق���رار 

القت�سادي.

م�ستوى  وحت�سني  املال  راأ�س  تكلفة  خف�س 
الأداء.

�سي�ستفيدون من خالل  الأ�سهم  �سغار حملة  2 .
لالأ�سهم،  ال�سوقية  القيمة  يف  زيادة  حتقيق 
اأ�سواق  يف  الأ�سهم  هذه  قيمة  وارتفاع 

الأوراق املالية.
كبار حملة الأ�سهم امل�سيطرين على الوحدة  3 .
عن  ثراء  اأكرث  ي�سبحون  قد  القت�سادية 
طريق التح�سن الذي يطراأ على قيمة الوحدة 

القت�سادية.
درجة  حت�سني  خالل  من  �ست�ستفيد  الدولة  4 .
الفوائد  وكافة  القت�سادي  ال�ستقرار 

املرتتبة على هذا ال�ستقرار.
الآليات  من  الت�رشيعية  والقوانني  الأنظمة  وتعد 
تنفيذ  يف  جًدا  واملهمة  واملوؤثرة  اخلارجية 
اعتبار  ميكن  العراق  ويف  ال�رشكات،  حوكمة 
قانون ال�رشكات رقم )21( ل�سنة 1997 املعدل، 
وقانون �سوق العراق لالأوراق املالية رقم )74( 
ل�سنة 2004، وقانون البنك املركزي العراقي، 
الت�رشيعية  الأنظمة  من  امل�سارف،  وقانون 
املحلية الداعمة لتطبيق حوكمة ال�رشكات، ولكن 
على  ال�رشكات  حلوكمة  مقرتحة  معايري  هناك 
العراق  �سوق  يف  املدرجة  امل�ساهمة  ال�رشكات 
للن�سو�س  مكملة  تعد  وهي  املالية،  لالأوراق 
الواردة يف القوانني والأنظمة والتعليمات التي 
هذا  اأعاله.  املذكورة  ال�سوق  ن�ساطات  حتكم 
وترتكز املعايري املقرتحة حلوكمة ال�رشكات يف 
هذا املجال على حقوق حملة الأ�سهم والآخرين 

من اأ�سحاب امل�سلحة كالإدارة وفًقا ملا يلي:
اأوًل : معايري حوكمة ال�رشكات ذات ال�صلة 

بحقوق حملة الأ�صهم.
امل�ساهمة  ال�رشكات  يف  الأ�سهم  حملة  يتمتع 
املالية  لالأوراق  العراق  �سوق  يف  املدرجة 
بحقوق مت�ساوية يف التاأثري يف اأعمال ون�ساطات 
ف�ساًل  فيها،  ملكيتهم  ومبقدار  ال�رشكات،  تلك 
الأ�سهم  حملة  بني  املتوازنة  املعاملة  حق  عن 
الأ�سهم من  املوؤ�س�سني من جهة، و�سغار حملة 
جهة اأخرى، وذلك مبوجب ن�سو�س املواد ذات 
ال�سلة والواردة يف قانون ال�رشكات رقم )21( 
ل�سنة 1997 املعّدل، وترتكز املعايري املقرتحة 
حلوكمة ال�رشكات يف هذا املجال على ما ياأتي:

الأ�سهم  حملة  حقوق  بكافة  قائمة  اإعداد  1 .
الواردة يف القانون املذكور، والتعليمات 
لأهمية  وذلك  لل�رشكة،  الداخلي  النظام  اأو 
كل  واإدراك  وعي  زيادة  يف  القائمة  هذه 
اأ�سهمها بحقوق  اإدارة ال�رشكة وحاملي  من 

حملة الأ�سهم.
الجتماعات  اإىل  كافة  الأ�سهم  حملة  دعوة  2 .
ال�سنوية للهيئة العامة يف الوقت املنا�سب، 

القنوات  اأو  الر�سمية  ال�سحف  خالل  من 
الف�سائية، اأو عرب �سبكة الإنرتنت.

بالوثائق  ـ  جماًنا  ـ  الأ�سهم  حملة  تزويد  3 .
التي  باملوا�سيع  ال�سلة  ذات  واملعلومات 
�سيتم  التي  والقرارات  مناق�ستها،  �سيتم 
للهيئة  ال�سنوية  الجتماعات  يف  اتخاذها 
العامة قبل مدة كافية من موعد انعقادها.

العامة  للهيئة  ال�سنوية  الجتماعات  اإدارة  4 .
على النحو الذي ي�سمح حلملة الأ�سهم بالتعبري 
عن   اآرائهم، والتاأكد من الق�سايا التي لها 
لأ�سهم  ملكيتهم  ا�ستمرار  يف  مادي  تاأثري 

ال�رشكة وم�ستقبل ا�ستثماراتهم فيها.
ثانًيا: معايري حوكمة ال�رشكات ذات ال�صلة 
وجمل�ص  كالعاملني  امل�صلحة  باأ�صحاب 

الإدارة.
املكافاآت  جمال  يف  حمددة  �سيا�سات  و�سع 
مع  املعنية،  ال�رشكات  يف  للعاملني  املمنوحة 
الأخذ يف العتبار اأن تكون بع�س مكونات تلك 
املكافاآت يف �سكل اأ�سهم، مما يخلق لدى اأولئك 
العاملني احلافز للعمل مبا ين�سجم مع م�سالح تلك 

ال�رشكات وم�سالح حملة اأ�سهمها.
يف  العاملني  متكن  التي  الآليات  تبني  1 .
التقارير  اإي�سال  من  املعنية  ال�رشكات 

ميكن اعتبار 
الوحدات 

القت�صادية 
امل�صاهمة يف 
العراق الأر�ص 

اخل�صبة 
ل�صتيعاب 
حوكمة 

ال�رشكات 
واإجناحها 

باأو�صع مدى 
ممكن، ويعد 
�صوق العراق 

للأوراق 
املالية 
اأمنوذًجا 
لأ�صكال 

الوحدات 
القت�صادية يف 
تطبيق حوكمة 

ال�رشكات.
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منتظم  وب�سكل  الإدارة  جمل�س  اإىل  املالية 
على  املحافظة  بهدف  دورية،  وب�سفة 
حقوق حملة الأ�سهم والآخرين من اأ�سحاب 

امل�سلحة.
بني  امل�سداقية  اإىل  ت�ستند  عالقات  بناء  2 .
امل�سلحة  اأ�سحاب  وبني  املعنية  ال�رشكات 

العاملني فيها.
جمل�س  ت�سكيلة  يف  الأع�ساء  غالبية  يكون  3 .
يتمتعون  الذين  الأع�سـاء  من  الإدارة 
مبهارات فنية وحتليلية وميتلكون اخلربات 

املالية واملحا�سبية. 
تقع على عاتق جمل�س الإدارة يف ال�رشكات  5 .
املعنية م�سئولية اختيـــار وتعيني الأ�سخا�س 
اإىل  م�ستندة  التنفيذي،  املدير  من�سب  لتويل 
يف  كافية  وموؤهالت  مهارات  من  ميلكه  ما 

هذا املجال.
يف  املالية  الأوراق  لهيئة  دعوة  وهذه 
العراق اإىل تطوير وتقدمي اإطار عمل ملبادئ 
العراق  ب�سوق  املدرجة  لل�رشكات  احلوكمة 
املعايري  مع  يتوافق  مبا  املالية،  لالأوراق 
الدولية املطبقة يف هذا املجال، بهدف بناء 
ويف  املالية  الأ�سواق  يف  امل�ستثمرين  ثقة 

ال�رشكات امل�سجلة.


