الحوكمة المؤسسية للشركات غير
المدرجة يف البورصة يف اليونان :المبادئ
وأفضل الممارسات التي اعتمدها
مجلس حوكمة المؤسسات اليونان

ستاثيس بوتاميتيس
الشريك اإلداري يف شركة بوتاميتيس فيركيس
وعضو مجلس حوكمة المؤسسات اليوناين
عــاد ًة يكــون المســاهمين يف الشــركات غيــر المدرجــة مقيديــن
عــن إتاحــة أســهمهم يف الســوق حيــث إنهــا غيــر مدرجــة يف
أســواق منظمــة .عــاوة علــى ذلــك ،قــد تكــون هنــاك قيــودا ً
إضافي ـ ًة علــى عــرض األســهم للبيــع وفق ـا ً ألحــكام النظــام
األساســي للشــركة .ولهــذا ،قــد يجــد المســاهمون يف الشــركات
غيــر المدرجــة أنفســهم «محاصر يــن» يف الشــركة ومعرضيــن
لمخاطر اســتثمارية كبيرة .ويعوض إطار الحوكمة المؤسســية
الفعــال هــذه المخاطــر جزئي ـا ً عندمــا يضمــن توفيــر اإلدارة
ألقصــى حمايــة ممكنــة لمصالــح صغــار المســاهمين .ويمكــن
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إلطــار الحوكمــة المؤسســية أيض ـا ً أن يتضمــن إســتراتيجية
خــروج صغــار المســاهمين مــن يرغبــون يف االنســحاب مــن
الشــركة .ويوضــح ذلــك أن اعتمــاد الشــركات غيــر المدرجــة يف
البورصــة لممارســات خاصــة تتعلــق بالحوكمــة الســليمة يمكــن
أن يجعــل الشــركة جاذبــة لصغــار المســاهمين إليهــا علــى نحــو
أ كبــر.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الشــركات غيــر المدرجــة يف أســواق
المــال يمكنهــا الحصــول علــى تمويــل مــن جهــات خارجيــة،
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

خارج نطاق المساهمين بها ،إذا ما كان لديها نظم وممارسات
تتعلــق بالحوكمــة الســليمة .وتشــمل تلــك المصــادر المحتملــة
البنــوك وصناديــق االســتثمار فضــا ً عــن المســتثمرين األفــراد.
ويســعى الممــول الخارجــي يف هــذه الحالــة إىل التحقــق مــن
أن اســتثماراته ومصالحــه ُتعامــل علــى قــدم المســاواة مــع
اســتثمارات ومصالــح كبــار المســاهمين بالشــركة .وبهــذه
الطريقــة ،يمكــن أن تصبــح الحوكمــة المؤسســية أداة مهمــة
للوصــول لمصــادر تمويــل جديــدة بالنســبة للشــركات غيــر
المدرجــة يف البورصــة.

فهم تحديات الحوكمة بشكل أفضل
التقييــم الــذايت والقيــاس المرجعــي والقــدرة علــى اتخــاذ
إجــراءات إصالحيــة عنــد تحديــد مواضــع القصــور
تحســين ثقــة صغــار المســاهمين ممــن يتمتعــون بحمايــة
حقوقهــم علــى نحــو أفضــل وزاد إدرا كهــم ومعرفتهــم بشــؤون
الشــركة
تقليل اعتماد الشركة على أشخاص مهمين بعينهم
تحقيــق المز يــد مــن الثقــة والشــفافية بالنســبة لجميــع
المســاهمين بصفــة عامــة.

ولهــذه األســباب أنشــأ اتحــاد المؤسســات اليونانيــة («)»SEV
لجنــة مــن أجــل الترو يــج لمبــادئ وممارســات الحوكمــة يف
الشــركات غيــر المدرجــة يف البورصــة .وقدمــت هــذه اللجنــة
نتائــج عملهــا إىل مجلــس حوكمــة المؤسســات اليونــاين الــذي
وافــق عليهــا ونشــرها يف عــام  .2016ولــم تكــن مقترحــات اللجنــة
والتــي أقرهــا المجلــس دليــل آخــر لحوكمــة الشــركات غيــر
المدرجــة يف البورصــة بــل كانــت عرضـا ً للمبــادئ الرئيســية التــي
تحكــم الحوكمــة الســليمة وبعــض مــن أفضــل الممارســات
المحــددة والتــي يمكــن للشــركات غيــر المدرجــة يف البورصــة
أن تتبعهــا («المبــادئ» و»الممارســات») .وغنــي عــن القــول
أن ’الشــركات غيــر المدرجــة يف البورصــة‘ –كفئــة خاصــة– تعــد
واســعة النطــاق للغايــة وشــاملة ألنــواع عديــدة مــن الشــركات،
كذلــك هنــاك اختالفــات هائلــة بيــن الشــركات المتضمنــة يف
هــذه الفئــة مــن الشــركات .ولــذا فقــد اتســمت هــذه المبــادئ
بالعموميــة لكــي تتناســب مــع كل هــذه األنــواع المتباينــة مــن
الشــركات.

ونظــرا ً لتنــوع المؤسســات التــي مــن المفتــرض أن تســتفيد
وتطبــق هــذه المبــادئ والممارســات ،تقتــرح «المبــادئ
والممارســات» أنــه يجــوز أن تختــار المؤسســات تنفيــذ
التوصيــات بالتدر يــج مــن خــال عمليــة تنقســم إىل مرحلتيــن.
تتضمــن المرحلــة األوىل تطبيــق أفضــل الممارســات التــي
يمكــن أن تنفذهــا جميــع الكيانــات الغيــر مدرجــة .بينمــا تتضمن
المرحلــة الثانيــة أفضــل ممارســات التــي ال يمكــن أن تطبقهــا
ســوى الشــركات األكبــر واألكثــر تعقيــدا ً فحســب.

وتقــوم المبــادئ يف األســاس علــى تحديــد المخاطــر الشــائعة،
مثــل احتمــال تعســف ممارســة كبــار المســاهمين لحقوقهــم،
عــدم قــدرة أجهــزة المؤسســة علــى ممارســة صالحياتهــا
وســلطتها بشــكل عــادل دون التحيــز لصالــح كبــار المســاهمين.
وقــد كان محــرري المبــادئ والممارســات تحركهــم قناعتهــم
بــأن الحوكمــة الســليمة ال تتحقــق باإلجبــار بــل بالتحفيــز وبإقنــاع
األطــراف مــن ذوي المصالــح بالمبــادئ والنهــج المعمــول بــه،
وحثهــم علــى تطبيــق هــذا الفكــر والمنظــور يف المؤسســات
التــي تديــر شــؤونهم.
إن «المبــادئ والممارســات» هــي أمــر طوعــي محــض ،وليــس
هنــاك أي التــزام مــن أي طــرف لقبولهــا أو تطبيقهــا .لهــذا
الســبب كان أحــد أهــداف تلــك الوثيقــة الرئيســية هــو تحديــد
الفوائــد التــي تجنيهــا الشــركة مــن تحســين ممارســات الحوكمة
بهــا فيمــا يتعلــق بــاآليت:
األداء المايل على المدى الطويل
الوصول إىل مصادر جديدة للتمويل
تحسين سمعة المؤسسة
الوصول إىل المعرفة التطبيقية
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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وتنقســم المبــادئ والممارســات وفقـا ً لموضوعهــا إىل ثمانيــة
أجــزاء ،ينطــوي بعضهــا علــى مرحلتيــن كمــا هــو مبيــن أعــاه،
بينمــا يمكــن للبعــض اآلخــر أن يطبــق يف جميــع الكيانــات
غيــر المدرجــة.
ويتعلــق الجــزء « »1بمجلــس اإلدارة وأعضائــه .وتنــادي المرحلة
األوىل مــن هــذا الجــزء بتحديــد ورســم صالحيــات أعضــاء مجلس
اإلدارة والمســؤولين والمســاهمين وواجباتهــم بوضــوح.
و ُيوصــى أيضـا ً بــأن تتأ كــد الشــركة مــن أن مجلــس اإلدارة يتألــف
مــن أشــخاص يتحلــون بالمعرفــة والخبــرة المناســبة وأن تأخــذ
يف اعتبارهــا معاملــة كافــة المســاهمين بمعاملــة منصفــة
وعادلــة .ويف المرحلــة الثانيــة ُتوصــى الشــركات بتحديــد دور
رئيــس مجلــس اإلدارة ومؤهالتــه وتقييــم أداء أعضــاء المجلــس
والمســؤولين بالشــركة.
أمــا الجــزء « »2فيتعلــق بالمكافــآت .وتشــير المبــادئ
اإلرشــادية هنــا إىل مــدى كفايــة المكافــآت لجــذب المواهــب
الضروريــة والحفــاظ عليهــا ومــدى شــفافية سياســات
المكافــآت ووضــوح تكلفتهــا بالنســبة للمســاهمين .إن
وضــع تلــك السياســة واتباعهــا ليــس مفيــدا ً لتحســين أداء
الشــركة فحســب ،بــل أنــه يبــرز ضــرورة الفصــل بيــن مصلحــة
المؤسســة ومصلحــة المســاهم صاحــب الحصــة المســيطرة.
و ُتحــدد المكافــآت علــى أســاس معاييــر تتســم بالوضــوح
والشــفافية تأخــذ بعيــن االعتبــار أداء الشــركة وتحقيقهــا
لألهــداف قصيــرة المــدى وطويلــة المــدى .يجــب أن يحصــل
المســاهمون مــن الشــركة علــى معلومــات مفيــدة تتيــح لهــم
تقييــم مــا إذا كانــت المعاييــر يتــم الوفــاء بهــا وأن سياســات
المكافــآت يتــم احترامهــا وتطبيقهــا.
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ويتعلــق الجــزء « »3بإدخــال نظــام الرقابــة الداخليــة .وتتبنــى
«المبــادئ والممارســات» منهج ـا ً يتضمــن مرحلتيــن لتطبيــق
نظــام الرقابــة الداخليــة .يف المرحلــة األوىلُ ،يتوقــع أن يضــع
مجلــس اإلدارة نظــام رقابــة داخليــة لتحديــد طبيعــة المخاطــر
التــي تهــدد الشــركة ومســتوى المخاطــرة المقبــول بالنســبة
للشــركة مــن بيــن أمــور أخــرى ،باإلضافــة إىل األنشــطة الرقابيــة
ومراقبــة المعلومــات واالتصــال .أمــا يف المرحلــة الثانيــة فمــن
المحبــذ أن تشــكل الشــركة لجنــة للتدقيــق تتألــف مــن أعضــاء
غيــر تنفيذييــن يف مجلــس اإلدارة يرجــع إليهــا المدقــق الداخلــي
ويكــون تابع ـا ً لهــا.
ويتنــاول الجــزء « »4إدارة المخاطــر ،حيــث ُيتوقــع مــن مجلــس
اإلدارة وضــع دليــل للمخاطــر.
ويتعلــق الجــزء « »5باالمتثــال .وتركــز المرحلــة األوىل فيــه
علــى حمايــة مصالــح الشــركة وذلــك بالتأ كــد مــن االمتثــال
لالشــتراطات القانونيــة وبالتحديــد تجنــب ممارســات الفســاد.
ويشــمل ذلــك إبــراز السياســات واإلجــراءات ذات العالقــة
والتأ كــد مــن أن جميــع األطــراف المشــاركة تحصــل علــى
التدر يــب الســليم الخــاص باإلمتثــال ومكافحــة الفســاد .أمــا
المرحلــة الثانيــة فتتضمــن إشــراف مجلــس اإلدارة علــى التنفيــذ
وآخــر المســتجدات التــي يقدمهــا المجلــس علــى بشــكل
دوري بشــأن التنفيــذ ،باإلضافــة إىل رصــد حــاالت عــدم االمتثــال
واعتمــاد تدابيــر لتجنــب وقــوع حــوادث مماثلــة يف المســتقبل.
أمــا الجــزء « »6فيتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع المســاهمين،
تحديــدا ً التواصــل والحــوار بيــن مجلــس اإلدارة والمســاهمين،
مــع إ يــاء عنايــة خاصــة لحمايــة حقــوق صغــار المســاهمين.
و ُيفضــل أيضـا ً أن تراجــع الشــركات وثائــق تأسيســها وأن تأخــذ
يف اعتبارهــا إدخــال مــواد تتعلــق بالمخاطــر والمشــكالت التــي
تــم التعــرف عليهــا.
ويتعلــق الجــزء « »7بالمســاهمين اآلخر يــن .تتجــه المرحلــة
األوىل منــه نحــو تقييــم أثــر تشــغيل الشــركة علــى الســوق
والمســتهلكين ،والموارد البشــرية ،واالقتصاد المحلي ،والبيئة،
ومــوردي الشــركة والمجتمــع بمفهومــه األوســع ،وإجــراء
التعديــات المناســبة علــى أنشــطة الشــركة وخطــط العمــل بهــا
يف ضــوء ذلــك .و ُيتوقــع مــن الشــركة يف المرحلــة الثانيــة التوســع
يف ذلــك بوضــع برنامــج خــاص يتعامــل مــع كافــة المســائل
الجوهر يــة ،وأن تضــع أهداف ـا ً محــددة لذلــك وتحديــد وســائل
قيــاس األداء ومــدى النجــاح يف تحقيــق تلــك األهــداف .كمــا
يجــب اإلعــان عــن تلــك األهــداف ومســتويات األداء أيضـاً ،علــى
ســبيل المثــال ،مــن خــال تقر يــر عــن المســؤولية المجتمعيــة
للشــركة.

لمعظــم الشــركات .لــذا يتعلــق الجــزء « »8مــن «المبــادئ
والممارســات» بضمــان تبنــي الشــركة للممارســات المالئمــة
فيمــا يتعلــق بحوكمــة تكنولوجيــا المعلومــات .يف المرحلــة
األوىل منــهُ ،يتوقــع أن يعيــن مجلــس اإلدارة شــخصا ً مســؤوال ً
عــن نظــم المعلومــات يتمتــع بالتدر يــب والخبــرة المطلوبيــن،
وأن توضــع إســتراتيجية لنظــم المعلومــات تدعــم اســتراتيجية
الشــركة الكليــة .كمــا تحــدد إســتراتيجية المعلومــات احتياجــات
البنيــة األساســية للمعلومــات الحاليــة والمســتقبلية ضمــن
أمــور أخــرى .ويف المرحلــة الثانيــة ُيتوقــع مــن الشــركة وضــع
سياســات وإجــراءات مفصلــة لتشــغيل نظــم المعلومــات
وإدارتهــا ،وينبغــي أن تتنــاول كيفيــة الوصــول للمعلومــات،
وحمايــة البيانــات ،وحمايــة النظــام ،واالســتخدام اليومــي
ودعــم المســتخدمين ،وإدارة مشــروعات المعلومــات ،وخطــة
اســتمرارية العمــل وخطــة للتعــايف مــن الكــوارث.
كمــا تناقــش وثيقــة «المبــادئ والممارســات» التحديــات
الخاصــة التــي تواجــه المؤسســات العائليــة .وتتعلــق توصياتهــا
يف األســاس بتجنــب النزاعــات بيــن أفــراد العائلــة وحلهــا ،كمــا
تتضمــن المعاملــة المتســاوية يف الحصــول إىل معلومــات
عــن الشــركة ،ووســائل لحــل المــآزق المســتعصية والتــي
قــد تتضمــن إســتراتيجية لخــروج فــرد مــن أفــراد العائلــة مــن
الشــركة ،باإلضافــة إىل قواعــد وإجــراءات لضمــان التعاقــب
الســلس للقيــادة .بشــكل عــام ،يوصــى بــأن يتحلــى أفــراد العائلــة
برؤيــة مشــتركة لمســتقبل الشــركة ،وكذلــك تحديــد دور كل
فــرد منهــم يف الشــركة بوضــوح ،والتفرقــة الواضحــة بيــن دورهــم
يف العائلــة ودورهــم يف الشــركة .وتمثــل المعاملــة العادلــة
للموظفيــن العامليــن بالشــركة مــن خــارج العائلــة وعــدم
التفرقــة ضدهــم مســألة أخــرى مهمــة.
تخــرج اليونــان ببــطء مــن أزمــة اقتصاديــة طاحنــة أفقدتهــا حوايل
 %33مــن إجمــايل ناتجهــا المحلــي ،وقلصــت ســوق رأس المــال
بنســبة  ،%83كمــا تســببت يف جبــل مــن القــروض المتعثــرة
وااللتزامــات األخــرى ،وضعــف نظامهــا المصــريف إىل حــد كبيــر
ووقــوع عــدد كبيــر مــن المؤسســات يف أزمــات .وبينمــا تحــاول
اليونــان إعــادة بنــاء اقتصادهــا علــى أســاس ســليم وتدشــين
مجموعــة جديــدة مــن النجــوم واألبطــال ،فــإن تبنــي الشــركات
التي لم تدخل أســواق رأس المال بعد للمبادئ والممارســات
الجيــدة قــد يســاعدها يف مهمتهــا إىل حــد كبيــر.

تشــكل نظــم المعلومــات أمــرا ً ذا أهميــة متزا يــدة بالنســبة
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