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مقدمة
تقتــرن حوكمــة المؤسســات عــاد ًة بالشــركات الكبيــرة المدرجــة يف أســواق المــال
عمومـاً .ومــع ذلــك ،هنــاك إقتناعـا ً متزا يــدا ً بــأن الحوكمــة تســتطيع أن تــؤدي دورا ً هامـا ً
يف دعــم تطــور دورة حيــاة الشــركات والمؤسســات أ ي ـا ً كان حجمهــا أو نوعهــا .وتتغيــر
تحديــات الحوكمــة التــي تواجههــا الشــركات والمؤسســات األخــرى بتطــور أعمالهــا
وخدماتهــا مثلهــا يف ذلــك مثــل تغيــر أصحــاب المصالــح المتعامليــن معهــا وتوقعاتهــم
مــن هــذه المؤسســات.
ويركز هذا العدد من مجلة حوكمة على دور الحوكمة المؤسسية يف تحول الشركات؛
إذ يعــرض مقــاالت عــن اإلبحــار يف تحديــات الحوكمــة عبــر المراحــل المتعــددة لتطــور
الشــركة مــن مناظيــر متعــددة.
ويســرنا أن نعــرض مقابلــة أجريناهــا مــع المهندســة عبيــر لهيطــة رئيــس مجلــس اإلدارة
والرئيــس التنفيــذي لشــركة إيجيترانــس ،حــول تحــول الشــركة التــي ترأســها من شــركة
عائليــة إىل شــركة مدرجــة يف البورصــة ،وكيــف كانــت ممارســات الحوكمــة الســليمة
قوام ـا ً لهــذا التحــول .كمــا ناقشــت الســيدة ريتفــا قصيــص يف مقابلــة أجريــت معهــا
عمليــة التحضيــر لالكتتــاب العــام األويل مــن أجــل التحــول مــن شــركة مغلقــة إىل شــركة
عامــة.
ويســعدنا أيض ـا ً عــرض مقالتيــن حــول قوانيــن الحوكمــة المؤسســية للشــركات غيــر
المدرجــة يف البورصــة .ويتقاســم جيمــس ويتــس الحاصــل علــى وســام اإلمبراطوريــة
البريطانيــة برتبــة قائــد ،أفــكاره بشــأن مبــادئ ويتــس لتحســين معاييــر الحوكمــة
المؤسســية بيــن الشــركات الخاصــة  -التــي أُصــدرت يف ديســمبر  2018لتعزيــز نجــاح
القطــاع الخــاص علــى المــدى الطو يــل يف المملكــة المتحــدة .وعلــى ذات الغــرار ،يلقــي
ســتاثيس بوتاميتيــس الضــوء علــى تطــور قانــون مشــابه يف اليونــان يف عــام .2016
أرجو أن تجدوا مقاالت العدد الحايل مشوقة وذات نظرة متعمقة.
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كيفية اإلعداد لطرح
األسهم لالكتتاب العام األويل

مقابلة مع ريتفا كاسيس
أجراها فرانك دانجيرد
ُيعــد اإلدراج العــام يف األســواق الماليــة حدث ـا ً جوهر ي ـا ً يف حيــاة
أي شــركة؛ إذ يســتغرق التحضيــر لطــرح األســهم لالكتتــاب
العــام األويل «“ IPOشــهورا ً أو حتــى ســنوات مــن العمــل
الجــاد واإلعــداد ،وهــي المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق
إدارة الشــركة والمســاهمين األساســيين المدعوميــن بفــرق
مــن المستشــارين الخارجييــن ،والمحاميــن ،والمحاســبين،
والمصرفييــن ،واستشــاريي العالقــات العامــة .يتــم التعامــل مــع
الجهــات التنظيميــة وأســواق األوراق الماليــة يف أثنــاء مرحلــة
ومفصــل؛ إذ أن هــذه الجهــات هــي
التحضيــر علــى نحـ ٍو متكــرر
ّ
المنــوط بهــا الموافقــة علــى مســتندات االكتتــاب العــام األويل
وعلــى مســتوى جــودة عمليــة اإلفصــاح والدرجــة التــي يجــب

أن تصــل إليهــا .وغالب ـا ً مــا ُتك ـ َّرس كل أعمــال الشــركة وجهــود
كل شــخص يعمــل فيهــا لدعــم عمليــة الطــرح لالكتتــاب العــام
األويل والجــدول الزمنــي الــذي تــم إقــراره.
لذا ال يمكن االستهانة بجدية الشروع يف عملية إدراج الشركة
يف البورصــة ،ســواء كان الغــرض الحصــول علــى األمــوال مــن
األســواق العامــة أو توفيــر الســيولة ألســهم الشــركة عــن طر يــق
إدراجهــا يف البورصــة .تواجــه الشــركات يف أثنــاء هــذه العمليــة
العديــد مــن التحديــات ،وتكلفهــا األخطــاء التــي ُترتكــب الكثي ـ َر
مــن التكاليــف ،كمــا أن محاولــة تصحيــح هذه األخطاء تســتهلك
وقــت الشــركة بشــكل كبيــر .إن عمليــات الطــرح لالكتتــاب

تعبر اآلراء الواردة يف هذا المقال عن رأي الشخص الذي أُجريت معه المقابلة ،وال تعبر عن آراء أي مؤسسة عملت بها سابقا ً أو حالياً.
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العــام األوىل التــي تتــم بأســلوب يســتهين بالعمليــة ال تــرىق إىل
المســتويات العاليــة مــن الجــودة واإلتقــان ،كمــا أنهــا تــؤدي إىل
حــدوث ارتبــاك يف األســواق.
تحدثــت ريتفــا كاســيس مــع فرانــك دانجيــرد عــن تجربتهــا
يف العمــل كنائبــة أميــن عــام الشــركة التــي ُت َعــد واحــدة مــن
أ كبــر مشــغلي المحطــات البحر يــة يف العالــم وكان ذلــك أثنــاء
التحضيــر إلدراج مــوائن ديب العالميــة يف بورصــة ناســداك ديب
يف عــام 2007م ،وكذلــك عــن إدراجهــا لهــا مــرة أخــرى بعــد بضــع
ســنوات يف الســوق الرئيســية لبورصــة لنــدن ،وذلــك يف عــام
2011م .ذكــرت ريتفــا هــذه التجــارب يف حديثهــا لكــي ترســم
صــورة عــن األمــور التــي تجعــل مــن االكتتــاب العــام األويل
عمليــة ناجحــة.
 /1علــى عكــس االعتقــاد الســائد ،ال تشــكل الجوانــب الفنيــة
لعمليــة االكتتــاب العــام األويل وحجــم العمــل المطلــوب
التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا الشــركة يف خضــم
اســتعدادها إلدراج أســهمها يف البورصــة ،فالمستشــارون
الخارجيــون يقدمــون النصائــح الالزمــة ،و ُت َعــد هــذه العمليــات
معتــادة بالنســبة لجميــع الشــركات ذات الخبــرة.
ولكــن التحديــات الحقيقيــة التــي واجهتهــا الســيدة كاســيس
يف تجربتهــا تمثلــت يف التحديــات الداخليــة – الثقافيــة منهــا
واإلدار يــة .ال يســتوعب كبــار المدير يــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة
غالب ـا ً (يف حــال وجــود مجلــس إدارة) حجــم التغييــر الــذي
ســيمرون بــه للتكيــف مــع الوضــع الجديــد بعــد إدراج أســهم
شــركتهم يف البورصــة.
إذا ً مــا معنــى أن تكــون الشــركة «مدرجــة» يف البورصــة أو عامــة
بــدال ً مــن أن تكــون «غيــر مدرجــة» أو خاصــة؟
تســتخدم الشــركات المدرجــة يف البورصــة أمــواال ً تخــص
ـم تصبــح معرضــة للمســاءلة أمــام هــؤالء
المســتثمرين ،ومــن ثَـ َّ
المســتثمرين وأمــام األســواق العامــة بشــكل عــام ،ويصبــح مــن
حقهــم معرفــة الطريقــة التــي تعمــل بهــا ،واألمــور التــي تفصــح
عنهــا ونوعيتهــا ،وكيفيــة تطبيــق الحوكمــة فيهــا ،والضوابــط
والمعاييــر التــي تتبعهــا .وإذا مــا ُ
خيبــت آمــال المســتثمرين
باتــت ســمعة الشــركة وســمعة كل عضــو مــن كبــار المدير يــن
وأعضــاء مجلــس اإلدارة علــى المحــك .عندهــا تســارع الســلطات
التنظيميــة والرقابيــة -التــي يتمثــل هدفهــا يف ضمــان حمايــة
المســتثمرين ونزاهــة األســواق العامــة وســمعة بورصتهــا -يف
بــدء عمليــة المســاءلة والتدقيــق ،بــل وفــرض الجــزاءات إذا لــزم
األمــر.
 /2علــى خلفيــة مــا ذكرنــاه آنف ـاً ،كيــف يمكــن للشــركات
التعامــل مــع هــذه التحديــات؟
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تؤكــد الســيدة كاســيس علــى ضــرورة مناقشــة هــذه المســائل
مــع اإلدارة العليــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة قبــل البــدء يف عمليــة
اإلدراج يف البورصــة مــن األســاس ،أي عنــد طــرح الفكــرة ألول
مــرةُ .ي َعــد وجــود مدير يــن تنفيذييــن داخــل اإلدارة العليــا -ممــن
مارســوا عمليــات ا كتتــاب عــام أويل مــن قبــل أو عملــوا لــدى
شــركات ُمدرجــة يف البورصــة -أمــرا ً ضرور ي ـا ً ال غنــى عنــه.
بالنســبة لمــوائن ديب العالميــة ،كان العديــد مــن المدير يــن
مخضرميــن يف االضطــاع بعمليــات الشــركات المدرجــة يف
البورصــة ،وقــد لعبــوا دورا ً أساســيا ً يف طــرح جميــع المشــكالت
علــى طاولــة النقــاش ومناقشــتها علن ـا ً مــع المديــر التنفيــذي
ورئيــس مجلــس اإلدارة.
وتؤمــن الســيدة كاســيس بــأن وجــود أميــن ســر ضليعــة يف
المهنــة وتتحلــى بخبــرة متميــزة يف عمليــة طــرح األســهم
لالكتتــاب العــام األويل أمــر ضــروري داخــل الشــركة إلنجــاح
عمليــة االكتتــاب العــام األويل؛ إذ إنهــا يمكــن أن تضطلــع بــدور
المصمــم الرئيســي إلســتراتيجية الحوكمــة وااللتــزام ،التــي
تتضمــن االضطــاع بجميــع األمــور بــدءا ً مــن إدارة محامــي
الشــركة والجهــات التنظيميــة وصــوال ً إىل وضــع سياســات
الحوكمــة واإلســهام يف مراجعــة بيــان االكتتــاب العــام األويل.
كمــا يتعيــن علــى كبــار المدير يــن أن يكســبوا ثقــة زمالئهــم وأن
يتمتعــوا بشــخصية تشــجع علــى إجــراء الحــوارات المفتوحــة
بشــأن المشــكالت المعقــدة ،التــي تعتقــد الســيدة كاســيس
أنهــا تتركــز بشــكل أساســي يف مجــاالت اإلفصــاح ،الســيطرة،
الحوكمــة ،واالتصــال.
اإلفصاح :تصــاب إدارة الشــركات ذات الملكيــة
الخاصــة ومجالــس إدارتهــا بالصدمــة غالب ـا ً عنــد ا كتشــافها
مقــدار المعلومــات التــي يجــب أن توفرهــا الشــركة عنــد إدراجهــا
يف البورصــة .خاص ـ ًة أن المعلومــات المطلوبــة ليســت ماليــة
فقــط ،ولكــن أيض ـا ً معلومــات تخــص المنتجــات وحصــص
الســوق ،والمنافســين ،والخطــط المســتقبلية ،وإســتراتيجية
الشــركة .وتتضمــن وثائــق اإلفصــاح أيضـا ً معلومــات بخصــوص
المكافــآت الفرديــة ،المســارات الوظيفيــة ،واألنشــطة الجار يــة.
ويجــب أن ُيعــد أعضــاء اإلدارة العليــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة
أنفســهم لهــذه االلتزامــات  -فهــي ليســت اختيار يــة.
الســيطرة :يتطلــب إدراج الشــركة يف البورصــة تخفيــف قبضــة
الشــركة يف الســيطرة عليهــا ،أو علــى األقــل تلتــزم بتقديــم
تفســير معلــن لمــا كان ســابقا ً يــدور يف الجلســات الخاصــة
خلــف األبــواب المغلقــة بيــن اإلدارة والمســاهم الرئيســي
بالشــركة ،أو تقديــم تفســير ألمــور قــد لــم تعتــد الشــركة علــى
تفســيرها علــى اإلطــاق .ويتــم التدقيــق يف القــرارات المتخــذة
التــي يتعيــن تفســيرها علــى المــأ .ويعلــق المســاهمون بشــكل
مســموع وعنيــف غالب ـا ً علــى أداء الشــركة وقراراتهــا اإلدار يــة.
وتؤثــر اللوائــح بدرجــة كبيــرة علــى االســتقاللية الكاملــة يف اتخــاذ
القــرار حيــث تتطلــب دائم ـا ً درجــة مــن الرســمية التــي نــادرا ً مــا
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توجــد يف الشــركات الخاصــة حتــى اذا تواجــد مســاهم صعــب
المــراس.
الحوكمــة :مجلــس اإلدارة مســؤول دائم ـا ً أمــام المســاهمين.
ولكــن االلتزامــات والمســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق مجلــس
إدارة شــركة مدرجــة يف البورصــة ُتعــد هائلــة بالفعــل ،ويبــدو أنهــا
تتزا يــد كل يــوم .يجــب أن يــدرك أعضــاء مجلــس اإلدارة أنهــم
مــن الممكــن أن يقعــوا تحــت ضغــط مــن الجهــات التنظيميــة
والرقابيــة ،والمســتثمرين والصحافــة .فيصبــح كل عضــو
مجلــس ادارة فجــأة شــخصية عامــة .وليــس جميــع أعضــاء
مجلــس اإلدارة مســتعدين للتكيــف مــع الموقــف والحالــة
المســتجدة أو لديهــم القــدرة علــى ذلــك.
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االتصــال :ال يقتصــر اإلفصــاح علــى وثائــق االكتتــاب العــام األويل،
فهــي تشــكل نقطــة البدا يــة فحســب .بــل يصبــح االتصــال
الخارجــي المنتظــم إلزامي ـاً .ويتــم تنســيقه وتنظيمــه علــى
ـال .و ُيعــد فهــم احتياجــات المســتثمرين ،ومعرفــة
مســتوى عـ ٍ
ً
مــا يجــب قولــه ووقــت قولــه عِ لم ـا ينبغــي إجادتــه منــذ البدا يــة
وفنـا ً ُيكتســب بالممارســة .ويــزداد الضغــط بصفــة خاصــة علــى
المديــر التنفيــذي ورئيــس مجلــس اإلدارة اللذيــن يصبحــان
«واجهــة» الشــركة أمــام العالــم الخارجــي ،ويتــم تحليــل كل
كلمــة يصرحــان بهــا ويتــم التدقيــق فيهــا؛ لــذا يجــب أن يتعلمــا
أداء دورهمــا بإتقــان ،والتــدرب عــدة مــرات قبــل اجتماعهمــا مــع
المســتثمرين وعقدهمــا المؤتمــرات الصحفيــة ،بغــض النظــر
عــن طــول فتــرة خبرتهمــا يف الشــركة أو طــول مــدة عملهمــا
يف مجتمــع األعمــال .يمكــن أن يشــابه التدر يــب قبــل بعــض
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تلــك جلســات التدر يــب لعمــل اختبــار لتمثيــل فيلــم ســينمايئ
أو مقابلــة تليفزيونيــة.

العــام األويل نفســها ،ممــا يضيــف إىل أعبــاء العمــل التــي
يتحملهــا أعضــاء فر يــق اإلدارة العليــا ومجلــس االدارة.

 /3مــاذا عــن دور مجلــس اإلدارة؟ «هــو ببســاطة دور أساســي».
فباإلضافــة إىل مجموعــة عمــل االكتتــاب العــام األويل المتمتعــة
بالخبــرة ويف ضــوء مشــاركة كبــار المدير يــن يعــد مجلــس اإلدارة
الكفــؤ عنصــرا ً مهم ـا ً للنجــاح يف أي عمليــة إدراج للشــركة يف
البورصــة .بالنســبة للســيدة كاســيس تتمثــل نقطــة البدا يــة يف
تعييــن مجلــس اإلدارة المناســب يف بدا يــة العمليــة ،ثــم التأ كــد
مــن إشــراف مجلــس اإلدارة واللجنــة علــى جميــع جوانــب
عمليــة االكتتــاب العــام األويل ،وأيض ـا ً إ يــاء العنايــة الالزمــة
ألعضــاء مجلــس اإلدارة لالضطــاع بمســؤولية إعــداد وثائــق
االكتتــاب العــام األويل.

ع َّبــرت الســيدة كاســيس بكلمــات موجــزة قائلــة :إن تشــكيل
مجلــس إدارة االكتتــاب العــام األويل ليــس ببســاطة «تزيين ـا ً
للشــركة»؛ إذ ُيضفــي مجلــس اإلدارة المناســب قيمــة كبيــرة
علــى العمــل ،غيــر أنــه يلعــب دور الحكــم يف إصــدار قراراتــه
بشــأن «األمــور الصحيحــة الواجــب تنفيذهــا» ،عنــد مناقشــة
الخيــارات المختلفــة.

تعييــن مجلــس اإلدارة المناســب مبكــراً :تتبنــى الشــركات ذات
الملكيــة الخاصــة أســاليب ومســتويات مختلفــة للغايــة مــن
الحوكمــة؛ لــذا تختلــف كفــاءة مجالــس إدارتهــا .ولكــن ذلــك ال
يمكــن أن يناســب الشــركات المدرجــة يف البورصــة .يجــب أن
تتحلــى الشــركة منــذ البدا يــة بعمليــة توظيــف شــديدة الدقــة
ألعضــاء مجلــس االدارة الجــدد ذوي الخبــرة .وينبغــي أن يتحلــى
جميــع األعضــاء المســتقلين بالمجلــس وأعضــاء اللجان التابعة
للمجلــس بخبــرات يف مجــاالت ذات عالقــة وســنوات مــن الخبرة
يف العمــل يف شــركات مدرجــة يف البورصــة .يف المثــال الخــاص
ـن مجلــس اإلدارة مــن لعــب
بشــركة مــوائن ديب العالميــة ،تَ َمكَّـ َ
فعــال يف اإلشــراف علــى عمليــة اإلعــداد لشــهور طويلــة.
دور َّ
اإلشــراف علــى عمليــة االكتتــاب :مشــاركة مجلــس اإلدارة
متدرجــة ،حيــث إن موافقتــه مطلوبــة ،ولكــن عــدد الموافقــات
الرســمية المطلوبة مثير للدهشــة بدءا ً من الشــروط المرجعية
وصــوال ً إىل القوائــم الماليــة ،وهيــاكل المكافــآت ،وحــزم األجــور
المحــددة ،ووثائــق االكتتــاب العــام األويل (نشــرة االكتتــاب،
وعــروض المســتثمرين ،وبيانــات العالقــات العامــة) ،ومــا إىل
ذلك .يتم تفويض الكثير من المتابعة والموافقات إىل اللجان
مثــل لجنــة التدقيــق ،لجنــة المكافــآت ،ولجنــة الحوكمــة ،وذلــك
بســبب ضخامــة حجــم العمــل المطلــوب وضغــط الجــداول
الزمنيــة الصارمــة .يف الشــهور األخيــرة مــن عمليــة االكتتــاب
العــام األويل تكثــر االجتماعــات حتــى أنهــا تكــون أســبوعية،
وتصبــح الموافقــة علــى القــرارات بعــد تعميمهــا علــى جميــع
أعضــاء مجلــس اإلدارة الوســيلة الوحيــدة لموا كبــة العمليــة.
«تأهيــل» مجلــس اإلدارة :يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية
المعلومــات المفصــح بهــا عــن الشــركة والــواردة يف قوائمهــا
ـم يجــب علــى جميــع أعضــاء المجلــس أن
الماليــة .ومــن ثَـ َّ
يكونــوا علــى نفــس المســتوى مــن الرضــا عــن المعلومــات
المفصــح عنهــا أثنــاء عمليــة إعــداد وثائــق االكتتــاب العــام األويل.
ُ
يتطلــب ذلــك إ يــاء قــدر كبيــر مــن «العنايــة الالزمــة» أو إجــراءات
«تأهيــل» عاليــة المســتوى أثنــاء التحضيــر لعمليــة االكتتــاب
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 /4وقــد ذكــرت الســيدة كاســيس ً
أيضــا أن عمليــة االكتتــاب
العــام األويل التــي تســتمر مــن  18إىل  24شــهرا ً تؤثــر بالضــرورة
يف كيفيــة إدارة الشــركة .ونظــرا ً ألن مستشــاري االكتتــاب العــام
األويل يفحصــون كل عمليــة بدقــة -كمــا يجــب عليهــم شــرحها
وتوضيحهــا إىل حــد مــاُ -يجــري فر يــق اإلدارة تغييــرات لتحقيــق
نتائــج أفضــل غالب ـا ً خــال تلــك الفتــرة.
قــد تحــدث أيض ـا ً بعــض التغييــرات يف فر يــق اإلدارة ،يجــب
كل مــن المســاهمين ورئيــس مجلــس اإلدارة تعييــن
علــى ٍّ
مجلــس إدارة مناســب ،وبالمثــل يجــب أن يضمــن مجلــس
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي أن يكــون فر يــق اإلدارة «مناســباً»
ألداء الــدور المرجــو منــه يف هــذه المرحلــة الجديــدة مــن تار يــخ
الشــركة .ســيتأقلم بعــض أعضــاء اإلدارة ويتعلمــون ،بــل
ويتألقــون كمدير يــن تنفيذييــن كبــار إلحــدى الشــركات المدرجة،
يف حيــن لــن يتمكــن غيرهــم مــن مواجهــة هــذا التحــدي بنفــس
الــروح.
تشــير الســيدة كاســيس يف النهايــة إىل احتمــال مواجهــة بعــض
الصعوبــات يف المشــكالت التــي تطــرأ أثنــاء عمليــة االكتتــاب
العام األويل ،مما يؤدي إىل إجراء مناقشات بين كبار المديرين
التنفيذييــن ،وبينهــم وبيــن المستشــارين ،ومجلــس اإلدارة،
أو فيمــا بيــن أعضــاء المجلــس نفســه .ويشــارك المســاهم
الرئيســي أيضـا ً يف األمــر ،ممــا يخلــق درجــة جديــدة مــن التعقيــد
والتشــابكات .وحتــى تنجــح العمليــة بسالســة يكــون الخيــار
الوحيــد هــو توفــر الخبــرة والثقــة بيــن المشــاركين فيهــا  -ويجــب
ترســيخ الخبــرة والثقــة يف وقــت مبكــر والحفــاظ عليهمــا لعــدة
شــهور متصلــة.
الصعوبــات يف المشــكالت التــي تطــرأ أثنــاء عمليــة االكتتــاب
العام األويل ،مما يؤدي إىل إجراء مناقشات بين كبار المديرين
التنفيذييــن ،وبينهــم وبيــن المستشــارين ،ومجلــس اإلدارة،
أو فيمــا بيــن أعضــاء المجلــس نفســه .ويشــارك المســاهم
الرئيســي أيضـا ً يف األمــر ،ممــا يخلــق درجــة جديــدة مــن التعقيــد
والتشــابكات .وحتــى تنجــح العمليــة بسالســة يكــون الخيــار
الوحيــد هــو توفــر الخبــرة والثقــة بيــن المشــاركين فيهــا  -ويجــب
ترســيخ الخبــرة والثقــة يف وقــت مبكــر والحفــاظ عليهمــا لعــدة
شــهور متصلــة.
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لقاء مع م /عبير لهيطة
رئيس مجلس االدارة – شركة إيجيترانس
أجراها اليك آلتونن
الشــركة المصر يــة لخدمــات النقــل والتجــارة -إيجيترانــس هــي
شــركة مســاهمة مصر يــة مقرهــا الرئيســي يف مصــر .تقــدم
خدمــات النقــل المتكاملــة والخدمــات األخــرى ذات العالقــة
مثــل الشــحن والتفر يــغ والتخز يــن ولوجســتيات المشــروعات.
تأسســت الشــركة عــام 1973م كشــركة عائليــة محــدودة حتــى
أُدرِجــت يف البورصــة المصر يــة يف عــام 1998م .تحــدث أليــك
آلتونيــن إىل المهندســة عبيــر لهيطــة ،رئيــس مجلــس اإلدارة
والمديــر التنفيــذي ،حــول رحلــة تحــول الشــركة.

بالشــغف ،وكانــت رغبتهمــا يف تطويــر الشــركة إىل أقصــى حــد
ممكــن جليــة يف حديثهمــا .أعتقــد أننــي رغبــت دائم ـا ً يف أن
أ كــون جــزءا ً مــن ذلــك.
هل كان عمل أفراد العائلة يف الشركة يقابل بالتشجيع؟
التشــجيع؟ نعــم ،بالتأكيــد .ولكنــه لــم يكــن إجبار ي ـا ً بــأي شــكل
مــن األشــكال .التحقــت أنــا وأخــي بالشــركة ،يف حيــن لــم يفعــل
شــقيقي وشــقيقتي ،رغــم أن شــقيقتي أصبحــت عضــوا ً يف
مجلــس إدارة الشــركة ،ولكــن يف مرحلــة متأخــرة كثيــراً.

ـوك
أســس والــدك شــركة إيجيترانــس عــام 1973م ،وعمــل أخـ ِ
بالشــركة مبكــرا ً أثنــاء الفتــرة التــي كنــت تشــبين فيهــا عــن
الطــوق .مــا ذكرياتــك األوىل عــن الشــركة؟

متى بدأت المشاركة يف العمل؟

أعتقــد أننــي كنــت أقــرن دائم ـا ً بيــن الشــركة والشــغف الــذي
تملَّــك والــدي وأخــي حيالهــا .فقــد كانــا يتناقشــان بخصــوص
العمــل علــى طاولــة الطعــام آخــر اليــوم بأســلوب تميــز دائم ـا ً

بعــد تخرجــي يف مجــال علــوم الكمبيوتــر التحقــت بشــركة
برمجيــات تعاقــدت معنــا لتطو يــر نظــام إدارة المعلومــات يف
وص ِّمم هذا البرنامج لتحسين الكفاءة التشغيلية
إيجيترانسُ .
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للشــركة ،ومــن خــال العمــل علــى هــذه المنصــة تمكنــت مــن
التعــرف علــى الشــركة وعملياتهــا بشــكل جيــد .بعــد ذلــك
بحــوايل عاميــن ،أي عــام 1996م ،التحقــت بشــركة إيجيترانــس
وكان دوري يف البدا يــة يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات ،ثــم
تحولــت إىل إدارة قســم الجــودة والتطو يــر المؤسســي قبــل
انتقــايل إىل مســتوى التخطيــط والتنفيــذ اإلســتراتيجي.
تشــتهر إيجيترانــس يف مصــر بتطبيقهــا المبكــر لممارســات
الحوكمــة الجيــدة للشــركات .هــل يمكنــك وصــف رحلــة الشــركة
عنــد تطبيقهــا للحوكمــة؟
بــدأت الرحلــة بالفعــل مــع أخــي حســام الــذي كان يشــغل
منصــب الرئيــس التنفيــذي يف ذلــك الوقــت ،حيــث حضــر ورشــة
تدريبية عقدت يف الســويد حول موضوع إدارة مجالس اإلدارة.
ووصــل إىل قناعــة ذاتيــة بــأن الحوكمــة تمثــل مفتاح ـا ً مهم ـا ً
لنمــو الشــركة .بعــد عودتــه ،طلــب مســاعديت يف صياغــة مســودة
خطــاب موجــه إىل والدنــا ،الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس
مجلــس اإلدارة ،يبيــن المســؤوليات التــي يؤديهــا األشــخاص
المختلفــون يف مراحــل الحوكمــة .علــى ســبيل المثــال :دور
المســاهمين ،ودور مجلــس اإلدارة ،ودور إدارة الشــركة .ولكــن
معظــم الخطــاب كان يركــز علــى دور المديــر التنفيــذي مقابــل
الــدور الــذي يؤديــه رئيــس مجلــس اإلدارة .كنــا قــد فصلنــا بيــن
الدور يــن ،ولكــن والــدي بصفتــه مؤســس الشــركة لــم يكــن
معتــادا ً علــى رســم مثــل تلــك الحــدود.
كيف استقبل والدك األمر؟
كان أخــي حســام يدفــع بــكل قوتــه نحــو الحوكمــة ،لكن بوســعي
القــول بــأن والــدي هــو مــن أســس لثقافــة أتاحــت ترســيخ
الحوكمــة يف الشــركة؛ فقــد كان يضــع نُصــب عينيــه الرغبــة يف
أن نكــون األفضــل .أردنــا أن نكــون الشــركة األوىل التــي تتبنــى
تطبيــق أفضــل الممارســات الجديــدة يف مصــر .علــى ســبيل
المثــال :كنــا أول شــركة خدمــات يف مصــر تحصــل علــى شــهادة
المطابقــة لمتطلبــات آ يــزو  ،9001وينطبــق نفــس الشــيء علــى
تنفيــذ نظــام إدارة متكامــل يجمــع بيــن االمتثــال لمتطلبــات
المواصفــات القياســية آ يــزو  ،9001وآ يــزو  14001والنظــام
المرجعــي لتقديــر الســامة والصحــة المهنيــة يف أماكــن العمــل
 .18001 OHSASكمــا كنــا أول شــركة يف العالــم تحصــل علــى
شــهادة مطابقــة لمتطلبــات المواصفــة القياســية آ يــزو .10002
لقــد تجلَّــت تلــك الثقافــة والمنهجيــة يف العديــد مــن الخدمــات
الجديــدة التــي بدأنــا نقدمهــا باإلضافــة إىل حوكمــة المؤسســات.
عندمــا بــدأ مركــز المدير يــن المصــري يف تقديــم دورة تدريبيــة
حــول التطويــر المهنــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة كان أخــي حســام
مــن أول المشــاركين فيهــا .بعــد ذلــك بــدأ يرســل موظفــي
الشــركة لتلقــي الــدورة التدريبيــة ،بمــا يف ذلــك أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،وأميــن عــام الشــركة وآخر يــن .أعتقــد أننــي كنــت ثالــث
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شــخص يحضــر هــذه الــدورة .وال نــزال نشــجع جميــع أعضــاء
مجلــس اإلدارة الجــدد علــى حضــور مثــل هــذه الــدورة التدريبيــة
ونتيــح لهــم الفرصــة لذلــك.
لقــد وجهنــا دعــوة إىل مؤسســة التمو يــل الدوليــة ( )IFCإلجــراء
قيــاس مرجعــي لممارســات الحوكمــة يف الشــركة مقارنــة
بالمعاييــر الدوليــة ،ونتــج عــن ذلــك إضافــة أعضــاء مجلــس
مســتقلين بوصفهــم أعضــاء جــدد يف مجلــس اإلدارة .أعتقــد
أننــا كنــا مــن أوائــل الشــركات التــي نفــذت ذلــك يف مصــر .منــذ
بضــع ســنوات كلفنــا مؤسســة التمويــل الدوليــة بإعــادة تقييــم
ممارســاتنا وذلــك يف إطــار جهودنــا نحــو التحســين المســتمر
لممارســات أعمالنــا.
بعبــارة أخــرى ،أتاحــت القيــم العائليــة ســهولة تطبيــق أخيــك
للحوكمــة يف الشــركة .مــا القيــم التــي تؤمــن بهــا العائلــة؟ وهــل
ُتر ِجمــت هــذه القيــم إىل قيــم مؤسســية وثقافيــة للشــركة؟
واع علــى
ال أعتقــد أننــا شــرعنا يف تحديــد قيمنــا العائليــة بشــكل ٍ
اإلطــاق .ولكــن هــذا الســؤال ممتــاز ،وبالنظــر إىل الماضي أعتقد
أن القيــم العائليــة ظاهــرة بوضــوح يف الجانــب المؤسســي أيضاً.
علمتنــا العائلــة أن الحيــاة زاخــرة بالخيــارات ،وأننــا يجــب أن
نســتهدف الخيــارات الصحيحــة ثــم ننفذهــا بأســلوب صحيــح
ومفعــم بالشــغف .يمكننــي أن أقــول :إن هــذه هــي نفــس
المبــادئ التــي نلتــزم بهــا يف الجانــب المؤسســي؛ أن ننفــذ
الخيــارات الصحيحــة بشــكل صحيــح.
ثاني ـاً :نحــن نؤمــن بقيمــة التعــاون يف العمــل وبنــاء الشــرا كات.
وأعتقــد أن ذلــك يتجلــى بوضــوح يف الجانــب المؤسســي مــن
خــال موظفينــا .حتــى اليــوم ،ويف حيــن تمتلــك العائلــة %12
مــن الشــركة يمكننــي أن أجــادل أننــا ننتهــج مــع موظفينــا نهجـا ً
أشــبه بنهــج شــركة عائليــة ال نهــج المؤسســة الخالصــة ،فنحــن
نريدهــم أن يعرفــوا أن الشــركة تحمــي ظهورهــم عندمــا يمــرون
بظــروف شــخصية صعبــة ،وأننــا موجــودون لدعمهــم .ونتيجــة
لذلــك لدينــا موظفــون يعملــون يف الشــركة منــذ عقــود.
تتمثــل قيمنــا المؤسســية يف النزاهــة ،واالبتــكار ،والتعلــم والنمو
الــذايت ،وبنــاء الشــرا كات ،وهــي قيــم أؤمــن بأنهــا جميع ـا ً تتفــق
مــع القيــم العائليــة األصيلــة بشــكل أو بآخــر.
فلنتحــول إىل موضــوع الطــرح األويل لالكتتــاب العــام .مــا
الدافــع وراء الطــرح األويل ألســهم الشــركة لالكتتــاب العــام؟
وهــل واجهتــم صعوبــات بالنســبة لمتطلبــات إدراج الشــركة يف
البورصــة كمــا هــو الحــال غالب ـا ً يف الشــركات العائليــة؟
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الدافــع وراء الطــرح األويل لالكتتــاب العــام كان واضح ـاً :كانــت
لدينــا أحــام كبيــرة تخــص الشــركة ولــم يكــن باســتطاعتنا
تحقيقهــا وحدنــا .كمــا ذكــرت ســابقاً ،كنــا دائم ـا ً نؤمــن بقيمــة
الشــرا كات ،وقــد أتــاح لنــا الطــرح األويل لالكتتــاب العــام الفرصـ َة
لعقــد شــرا كات مربحــة لجميــع األطــراف المشــاركة.
بالنســبة لمتطلبــات عمليــة اإلفصــاح ،فقــد تكــون صعبــة يف
البدا يــة حيــث توجــد العديــد مــن المواعيــد التــي يجــب االلتــزام
بهــا ،ولكــن ذلــك يصبــح ببســاطة جــزءا ً مــن إجــراءات القيــام
بالعمــل .وهنــاك تح ـ ٍّد آخــر هــو أن جميــع منافســينا يف مصــر
غيــر مدرجيــن يف البورصــة؛ لــذا يمكنهــم االطــاع علــى جميــع
المعلومــات التــي نشــاركها مــع الجمهــور يف حيــن أنهــم غيــر
ملزميــن بمتطلبــات إفصــاح مماثلــة.
ولكــن بالنظــر إىل مســتوى اإلفصــاح العــام مــن جانبكــم ،نعتقــد
أنكــم لــم تفكــروا يومـا ً يف االنســحاب مــن هــذا االلتــزام.
هــذا صحيــح يف الحقيقــة ،فقــد فزنــا بعــدة جوائــز عــن ممارســات
اإلفصــاح الخاصــة بنــا علــى مــر الســنين .اإلفصــاح والشــفافية
ركنــان مهمــان إذا رغبــت يف بنــاء شــرا كات ناجحــة مــع أصحــاب
المصلحــة.
لقــد قمنــا بمراجعــة ممارســات اإلفصــاح الخاصــة بنــا يف وقــت
قر يــب وأعتقــد أن طــول تقاريرنــا الســنوية أصبــح أمــرا ً ملحوظـاً،
فنحــن نقــدم المز يــد مــن اإلفصــاح ســواء علــى الصعيــد المــايل
أو غيــر المــايل .وبينمــا يــزداد طــول التقار يــر تــزداد صعوبــة
شــرح أعمالنــا بشــكل موحــد ومقنــع .نحــن نرغــب يف أن نســتمر
يف توســيع مجــال اإلفصــاح بشــكل أ كثــر ذكاء حتــى يتســنى
لنــا تقديــم رؤ يــة أعمــق لصغــار مســاهمينا علــى األخــص عمــا
يحــدث يف شــركتهم .وهــذا مــا كنــا نعمــل عليــه وأنــا ســعيدة
للغايــة بالنتائــج التــي وصلنــا إليهــا.
نحــاول كل عــام أن نحســن جانبـا ً واحــدا ً علــى األقــل مــن جوانــب
االتصــال مــع مســاهمينا .وقــد قمنــا يف العــام الماضــي بتحديــث
التقر يــر الــذي نقدمــه لمســاهمينا يف اجتمــاع الجمعيــة
العموميــة الســنويُ .يعــد هــذا التقر يــر أمــرا ً إلزامي ـا ً تفرضــه
الجهــات التنظيميــة الرقابيــة وعــادة مــا يوضــع يف صيغــة محددة
تغطــي النتائــج الماليــة .لقــد شــعرنا بــأن نطــاق التقر يــر يمكــن
أن يتســع ليعطــي نظــرة أ كثــر شــموال ً عــن الشــركة؛ لــذا أصبــح
التقر يــر يف هيئــة عــرض تقديمــي مــريئ مدتــه  30دقيقــة نقدمــه
إىل مســاهمينا أثنــاء اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي.
ســنجري هــذا العــام أيضـا ً إصالحــات شــاملة يف هيــكل تقريرنــا
السنوي ،لتبسيطه وإثراء المعلومات المقدمة ورفع مستوى
التصميــم المــريئ ليعكــس شــخصية المؤسســة كشــركة تتطــور
وتتقــدم إىل األمــام.

حصــة يف الشــركة .مــا مــدى توافــق ملكيــة الدولــة مــع الملكيــة
العائلية؟
تتســبب ملكيــة الدولــة أحيان ـا ً يف وجــود مســتوى معيــن مــن
البيروقراطيــة ،كمــا أننــا نخضــع للتدقيــق مــن الجهــاز المركــزي
للمحاســبات مثلنــا يف ذلــك مثــل العديــد مــن المؤسســات
المملوكــة للدولــة جزئي ـا ً أو كلي ـا ً يف مصــر .علــى الرغــم مــن
ذلــك وبالنســبة لشــركتنا أعتقــد أن أهدافنــا ومناهجنــا متوائمــة.
أوالً :بنــك االســتثمار القومــي المصــري هــو مســتثمر طويــل
األمــد كان شــريكا ً لنــا منــذ بدا يــة االكتتــاب العــام األويل .ثاني ـاً:
يتــواءم غرضنــا المؤسســي مــع أهدافــه .لقــد ذكــرت ســابقا ً أن
إيجيترانــس رغبــت يف جلــب أفضــل الممارســات الجديــدة إىل
البــاد ،وإذا مــا قمنــا بعملنــا علــى أ كمــل وجــه فإننــا ســنخدم
االقتصــاد المصــري مــن خــال اإلســهام يف إيجــاد منافســة يف
البالد ويف رفع مســتوى المعيشــة يف مصر بشــكل غير مباشــر.
أعتقــد حق ـا ً أن عــبء إنجــاح الشــرا كة مــع الدولــة يقــع علــى
عاتقنــا .ويتمثــل ذلــك يف فهــم احتياجاتهــا ولكــن أيض ـا ً يف
مشاركة رؤيتنا معهم بشكل مستمر؛ أي ما نرغب يف تحقيقه
بالنســبة للشــركة مــن حيــث الغــرض ،والرؤيــة ،واإلســتراتيجية.
وعندمــا يفهمــون رؤ يــة الشــركة ينعكــس ذلــك علــى المدير يــن
المرشــحين مــن قبلهــم مــن حيــث جــودة المعيــار ومجموعــة
المهــارات ،ويعــود ذلــك علــى الشــركة بالفائــدة.
مــا الســمات التــي تمثــل أ كبــر قيمــة بالنســبة لــك يف عضــو
مجلــس اإلدارة؟ ومــا القيمــة التــي أضافوهــا إىل إيجيترانــس؟
يصنــع وجــود أعضــاء مناســبين يف مجلــس اإلدارة فرق ـا ً كبيــراً.
بعــد االكتتــاب العــام األويل أصبــح معظــم أعضــاء مجلــس
اإلدارة مــن خــارج العائلــة ،وعندمــا شــرعنا يف تعييــن أعضــاء
مســتقلين اقتصــرت عضويــة العائلــة يف مجلــس اإلدارة علــى
مقعديــن بحلــول  .2009-2008لذلــك نرغــب يف تعييــن أعضــاء
مجلــس يجلبــون قيمــة حقيقيــة للشــركة؛ أي أننــا نحتــاج إىل
أعضــاء يتمتعــون بالنزاهــة ،ويفهمــون التفكيــر اإلســتراتيجي
ويطبقونــه ،ويضيفــون قيمــة مــن خــال معرفتهــم وخبرتهــم
باإلضافــة إىل عالقاتهــم .لكننــا يف األســاس نر يــد مــن لديهــم
الرغبــة يف المشــاركة بشــكل صر يــح ومتعمــق يف المناقشــات
الصعبــة التــي يكــون نتيجتهــا التغييــر والتــي تســفر عــن نمــو
حقيقــي.
أعتقــد أن إيجيترانــس اســتفادت مــن مجلــس اإلدارة ،حيــث إنهــا
ركــزت جهودهــا علــى الحوكمــة المؤسســية الحقيقيــة ،حيــث
ســاعد المجلــس يف تعز يــز األنظمــة ،وإدارة المخاطــر ،والتركيــز
علــى النمــو واالســتدامة ،والمشــاركة اإلبداعيــة يف بنــاء الرؤيــة
واإلســتراتيجية ،باإلضافة إىل تقديم نظرة شــاملة على الشــركة.

نتيجــة لالكتتــاب العــام األويل ،أصبحــت الدولــة اآلن تمتلــك أ كبــر
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لنناقــش موضــوع التخطيــط للتعاقــب الوظيفــي الــذي عــادة
مــا يمثــل تحدي ـا ً للعديــد مــن الشــركات العائليــة .كيــف قمتــم
بــإدارة االنتقــال مــن مديــر إىل آخــر؟
عندمــا وافــت والــدي المنيــة عــام  1999كان أخــي يشــغل
منصــب المديــر التنفيــذي بالفعــل يف حيــن كان والــدي
يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة .وقــد شــغل حســام هــذا
المنصــب بعــد  15عام ـا ً مــن العمــل يف الشــركة جمــع خاللهــا
قــدرا ً هائــا ً مــن الخبــرات ،فــكان هــو االختيــار الطبيعــي .وكان
توليــه ذلــك المنصــب خلف ـا ً لوالــدي ســهال ً إىل حــد مــا .لكــن
عندمــا تــويف حســام فجــأة يف  2015بعــد وعكــة قصيــرة لــم
يكــن ذلــك االنتقــال بنفــس الســهولة .صحيــح أننــي عملــت يف
الشــركة لفتــرة طويلــة ولكــن قــرار التعاقــب كان مــن الممكــن
أن يســلك أ كثــر مــن اتجــاه محتمــل ،ال ســيما أن العائلــة لــم تعــد
تســيطر علــى ملكيــة الشــركة.
علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد طلــب منــي مجلــس اإلدارة بكاملــه
باإلضافــة إىل كبــار المســاهمين بالشــركة التقــدم لشــغل
المنصــب نظــرا ً لخبــريت الطويلــة يف الشــركة ،وثقتهــم بــإدارة
العائلــة للشــركة ورغبتهــم يف تحقيــق االســتقرار واالســتمرارية.
لقــد شــغلت منصــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس
اإلدارة ،ولكننــا قمنــا بإعــادة هيكلــة الشــركة حتــى يتســنى لنــا
إنشــاء منصــب المديــر العــام المســؤول عــن اإلدارة التجار يــة
والتشــغيلية للشــركة وقــد تمك َّنــا مع ـا ً مــن تشــكيل فر يــق
قيــادة قــوي.
أعتقــد أن عمليــة التعاقــب الصعبــة هــذه قــد أصبحــت أ كثــر
سالسة بسبب الدعم والتعاون الذي قدمته األطراف المعنية
كلهــا :اإلدارة ،والموظفــون ،ومجلــس اإلدارة ،والمســاهمون .يف
المضــي ُقدم ـا ً وحققــت رقم ـا ً
الحقيقــة ،تمكنــت الشــركة مــن ُ
قياســيا ً يف األداء عــام  2016و .2017ويرجــع ذلــك إىل والء فر يــق
العمــل للشــركة واألســاس القــوي الــذي تــم بنــاؤه علــى مــر
الســنين ،والــذي أصبــح جــزءا ً مــن جينــات الشــركة.
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كيــف تر يــن اســتمرار انخــراط العائلــة يف العمــل بالشــركة يف
المســتقبل؟
تشــكل الشــركة أولو يــة هائلــة بالنســبة للعائلــة؛ فهــي إرثنــا كمــا
أنهــا تشــكل أساسـا ً الســتقرارنا المــادي .ولكننــي لســت متأ كــدة
إذا مــا كان الحديــث عــن الشــركة كشــركة عائليــة ُيعــد أمــرا ً ذا
مغــزى .ففــي النهايــة ،أنــا الوحيــدة مــن أفــراد العائلــة التــي تتقلد
منصبـا ً تنفيذيـا ً يف الشــركة.
إن أولو يــة العائلــة هــي أن تــدار الشــركة بشــكل مهنــي احتــرايف
وبتنفيــذ ممارســات الحوكمــة الجيــدة التــي تحمــي اســتدامتها
وتتيــح لهــا النمــو واالزدهــار مــع االحتفــاظ بقيمهــا التــي حققــت
بهــا النجــاح .هــذا بغــض النظــر عمــا إذا اســتمر أحــد أفــراد العائلــة
يف أداء دور يف اإلدارة التنفيذيــة أم ال .سنســتمر يف خدمــة
الشــركة طالمــا كانــت يف حاجــة إىل دورنــا وإذا مــا حظــي ذلــك
الــدور بالتقديــر.
بالنظــر إىل تار يــخ الشــركة ،مــا الــذي يمكــن أن يســتفيد بــه
مالكــو الشــركات اآلخــرى يف اعتقــادك؟
نصيحتــي أنهــم بحاجــة إىل بنــاء الثقــة .ويمكــن عمــل ذلــك مــن
خــال إظهــار النزاهــة والشــفافية واالســتعداد لبنــاء الشــرا كات.
ثانيـاً :تحتــاج إىل اإلصــرار علــى بنــاء أنظمــة قويــة ال تعتمــد علــى
أفــراد معينيــن لضمــان اســتدامة الشــركة علــى المــدى البعيــد.
ثالث ـاً :يجــب أن تتســم بتصميــم عميــق علــى تحقيــق الغــرض
ثــم التركيــز علــى التميــز وبنــاء مز يــة تنافســية.
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تطور تحديات الحوكمة المؤسسية
خالل دورة حياة الشركة

ماك يوين تين
أستاذ مساعد – جامعة سنغافورة الوطنية
هنــاك نتيجتــان ُيستشــهد بهــا علــى نحــو شــائع فيمــا يتعلــق
بالشــركات العائليــة تلقيــان الضــوء علــى األخطــار الخفيــة لتلــك
الشــركات وطاقتهــا الكامنــة .أوالً ،معظــم الشــركات العائليــة
عمرهــا االفتراضــي قصيــر فيمــا بعــد مرحلــة المؤســس ،حيــث
حســب التقديــرات فــإن  %95مــن الشــركات العائليــة ال يبقــى
علــى قيــد الحيــاة للجيــل الثالــث مــن حيــث الملكيــة .ثاني ـاً،
تميــل الشــركات العائليــة – (أي تلــك التــي تبقــى فعــا ً علــى
قيــد الحيــاة) – إىل أن تفــوق يف أدائهــا الشــركات الغيــر عائليــة.
وبعبــارة أخــرى ،فإنهــا إمــا تمــوت يف مقتبــل عمرهــا أو أنهــا
تترعــرع وتنجــح .لذلــك فعلــى الشــركات العائليــة أن تنتبــه
إىل مشــكالت كال ً مــن الحوكمــة العائليــة وحوكمــة األعمــال
التجار يــة حتــى تبقــى وتنجــح .فعندمــا تتطــور الشــركة التــي
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تؤسســها عائلــة ،فإنهــا تواجــه تحديــات الحوكمــة المختلفــة
التــي تشــكل كال ً مــن فــرص نموهــا المســتمر والمخاطــر التــي
قــد تتســبب يف القضــاء عليهــا.
وإننــي  -يف هــذا المقــال – أناقــش التحديــات الرئيســية
للحوكمــة المؤسســية التــي تواجههــا األنــواع التاليــة مــن
الشــركات؛ شــركة خاصــة تديرهــا العائلــة ،شــركة خاصــة يديرهــا
محترفــون وتســيطر عليهــا العائلــة ،شــركة عامــة تســيطر عليهــا
عائلــة ،شــركة عامــة ذات ســيطرة مشــتركة ،وشــركة عامــة ذات
ملكيــة موزعــة.

مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

شركة خاصة تديرها العائلة:
أثنــاء هــذه المرحلــة تكــون معظــم التحديــات التــي تواجههــا
العائلــة علــى األرجــح تحديــات داخليــة ،فهــي ال تســتخدم رأس
مــال خارجــي ،باســتثناء ربمــا القــروض البنكيــة ،ولهــذا فالشــركة
ليــس لهــا عالقــات معقــدة مــع مســتثمرين خارجييــن.
وغالب ـا ً مــا يتعلــق نجــاح الشــركات العائليــة يف هــذه الحالــة
بالجديــة ،تواصــل المعرفــة واإلهتمــام بالحفــاظ علــى ســمعة
العائلــة وكرامتهــا .وتلــك األمــور هــي مــا يميــز الشــركة عــن
األشــكال األخــرى مــن الشــركات .ومــع ذلــك ،فقــد تعــاين
الشــركات العائلية أيضا ً من الفشــل يف إعداد األجيال الجديدة
للتعامــل مــع االحتياجــات الخاصــة بنمــو األعمــال والعائلــة
األكبــر .وعندمــا تنمــو الشــركة العائليــة يجــب عليهــا أن تنتبــه
لمشــكالت كل مــن الحوكمــة العائليــة وحوكمــة األعمــال.
ويف االســتقصاء الــذي أجرتــه شــركة كيــه يب إم جــي ســنغافورة
عــام  2013حــددت الشــركة األســباب الرئيســية الخمــس التاليــة
لوجــود صــراع داخــل الشــركة العائليــة :مهــارات أفــراد العائلــة
العامليــن يف الشــركة ،االســتراتيجية المســتقبلية للشــركة
وضعــف تواصــل أفــراد العائلــة ،أجــور أفــراد العائلــة ،والخالفــة
يف قيــادة الشــركة.
كتــاب إرنســت بوســتا «الحوكمــة العائليــة :كيــف تتعامــل
العائــات القياديــة مــع تحديــات الثــروة» ،الــذي نشــرته كر يــدي
ســويس جــروب أ يــه جــي يف عــام  2012و»دليــل الحوكمــة
العائليــة» لمؤسســة التمويــل الدوليــة (نشــر يف )2008
– تحدثــا عــن عــدد مــن تحديــات الشــركات العائليــة منهــا
ضيــاع هو يــة العائلــة وقيمهــا ،الصراعــات العائليــة ،عــدم قــدرة
القائــد الحــايل علــى الرحيــل ،وثقافــة األحقيــة وتفتــت الثــروة
(جــراء االســتهالك الشــخصي باإلضافــة إىل تفــكك الشــركات)
والطابــع الغيــر رســمي للعمــل (عــدم وضــوح ممارســات العمــل
وسياســاته وإجراءاتــه) وعــدم االنضبــاط (مثــل عــدم تخطيــط
الخالفــة) وعــدم الشــفافية وانعــدام الرقابــة (التعامــات الذاتيــة
ألفــراد العائلــة).
إن الصراعــات يف الشــركة العائليــة تميــل إىل الز يــادة عندمــا
تنتقــل عبــر األجيــال إذ يجــوز أن يكــون لمختلــف األفــراد يف
العائلــة األكبــر أدوار مختلفــة كونهــم مســاهمين أو أعضــاء
مجلــس إدارة أو مدير يــن تنفيذييــن أو موظفيــن .فقــد يكــون
البعــض منهــم مســاهمين يعولــون علــى توزيعــات األر بــاح
النقديــة ،يف حيــن قــد يكــون األخــرون مدير يــن تنفيذييــن أو
موظفيــن يتقاضــون رواتــب ،ومــن ثــم فإنــه يصبــح مــن المهــم
وضــع معاييــر للتوظيــف يف الشــركة وتحديــد األجــر.
وعندمــا تنمــو الشــركة العائليــة ،تز يــد أهميــة أن يكــون لــدى
العائلــة نفســها حوكمــة ســليمة .وقــد يصبــح مــن الضــروري
وضــع آليــات الحوكمــة العائليــة مثــل الميثــاق التأسيســي
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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العائلــي (الــذي يبيــن رؤيــة العائلــة ورســالتها وقيمهــا
وسياســاتها التــي تنظــم عالقــات أفــراد العائلــة مــع الشــركة)
واجتماعــات العائلــة والتجمــع أو الملتقــى العائلــي ومكتــب
العائلــة ومجلــس العائلــة.
ومــن اإلخفاقــات الشــائعة للشــركات العائليــة عــدم وضــع خطــة
ســليمة للخالفــة .وغالب ـا ً مــا يحــدث هــذا بســبب تأخــر أفــراد
العائلــة يف اتخــاذ القــرار حتــى ال يتولــد االحتــكاك المحتمــل
فيمــا بيــن أفــراد العائلــة أو ألن أي فــرد يف العائلــة حالي ـا ً أو
أي شــخص دخيــل ال يقــدر علــى االســتعاضة عــن الرئيــس
التنفيــذي الحــايل تفادي ـا ً للمناقشــات الحرجــة حــول الخســارة
النهائيــة (الوفــاة) لقائــد العائلــة (الرئيــس التنفيــذي الحــايل)
وألن الرئيــس التنفيــذي الحــايل يرفــض االعتــراف بــأن الشــركة
يمكــن أن تبقــى بدونــه أو بدونهــا وأيض ـا ً الرئيــس التنفيــذي
الــذي يخشــى مــن التقاعــد.
ومــن حيــث حوكمــة األعمــال ،تتشــابه بعــض التحديــات التــي
تواجههــا الشــركات العائليــة يف مراحلهــا المبكــرة مــع تلــك التــي
تواجههــا المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة عموم ـاً ،إذ إنهــا
 كونهــا صغيــرة و ُتــدار علــى نحــو غيــر رســمي بشــكل أ كبــر –تعــاين مــن التعــرض علــى نحــو أ كبــر للمخاطــر مثــل االحتيــال.
وغالبـا ً مــا ُينظــر للحوكمــة المؤسســية الجيــدة والرقابة الداخلية
الســليمة باعتبارهمــا مصروفــات مــن األفضــل توفيرهــا .ولهــذا،
فــإن الشــركة قــد ال تعيــر اهتمام ـا ً كافي ـا ً لموضوعــات مثــل
الضوابــط الداخليــة والتدقيــق الداخلــي.
وطبق ـا ً للتقار يــر العالميــة التــي تصــدر كل عاميــن بشــأن
االحتيــال واإليــذاء المهنــي وتنشــرها رابطــة الخبــراء المعتمديــن
لعمليــات االحتيــال فــإن ضحايــا االحتيــال األكثــر شــيوعا ً فيمــا
بيــن المؤسســات هــي الشــركات الخاصــة والشــركات الصغيــرة
(بمــا ذلــك الكثيــر مــن الشــركات العائليــة) .ففــي عــام 2014
بلغــت نســبة ضحايــا االحتيــال مــن الشــركات الخاصــة %38
ومــن الشــركات الصغيــرة التــي يقــل عــدد موظفيهــا عــن 100
موظــف  .%29وهــذه الشــركات بالطبــع تشــكل أيضـا ً أ كبــر عــدد
مــن المؤسســات .واألكثــر تشــويقا ً  ،علــى الرغــم مــن ذلــك ،هــو
أن الخســارة المتوســطة الناتجــة عــن االحتيــال بالــدوالر فيمــا
يتعلــق بالشــركات الخاصــة والشــركات الصغيــرة ليســت يف
العمــوم أقــل مــن خســارة الشــركات العامــة بــل غالبـا ً مــا تكــون
أ كبر منها .وبالنســبة للمشــروعات التجارية الصغيرة يمكن أن
يكــون لمخاطــر االحتيــال عواقــب تفضــي إىل نهايــة المشــروع.
وقــد طلبــت مــن الشــريك اإلداري لشــركة محاســبة متوســطة
 لديهــا الكثيــر مــن العمــاء مــن المشــروعات الصغيــرةوالمتوســطة – أن يــزودين بقائمــة بأوجــه قصــور الرقابــة
الداخليــة األكثــر شــيوعا ً يف المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.
ويمثــل الكثيــر مــن أوجــه القصــور تلــك مــا نطلــق عليــه قــوام
الرقابــة الداخليــة  101مثــل حقــوق االطــاع الغيــر صحيــح وعــدم
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وجــود حــدود ائتمانيــة وشــروط ائتمانيــة والتعديــات االئتمانيــة
الغيــر مصــرح بهــا يف حســابات العمــاء والفواتيــر الغيــر معــززة
بالمســتندات علــى نحــو كاف وعــدم الحفــاظ علــى نظــام
النفقــات النثر يــة علــى نحــو ســليم ممــا يفضــي إىل االحتفــاظ
بنقــود زائــدة يف المكتــب ومطالبــات الموظفيــن الغيــر معــززة
علــى نحــو كاف بالمســتندات الثبوتيــة وســداد الدفعــات عبــر
الفيــزا بــدال ً مــن الشــيكات والتحويــل البنكــي علــى حســاب
البائــع وعــدم أداء المطابقــة الثالثيــة قبــل ســداد الدفعــات
وســداد عــدد الفواتيــر نفســه مرتيــن وأوجــه التبايــن يف مبالــغ
الرواتــب فيمــا بيــن عقــود التوظيــف وبيانــات جــدول الرواتــب.
شركات يديرها محترفون وتسيطر عليها العائلة
بعــض الشــركات العائليــة تظــل بدرجــة كبيــرة تحــت إدارة
العائلــة عنــد نموهــا وذلــك ألنهــا مــازال لديهــا أفــراد مؤهليــن
مــن العائلــة ممــن يهتمــون بالشــركة .وأحيانــا تحتفــظ العائلــة
بالســيطرة علــى ملكيــة الشــركة بينمــا تقــوم بتعييــن مدير يــن
محترفيــن إلدارة الشــركة .حيــث يمكــن للشــركات العائليــة
التــي ليــس لديهــا أفــراد مناســبين مــن العائلــة إلدارة الشــركة أن
ُتجلــب مدير يــن محترفيــن كمرحلــة انتقالية .ويســاعد المديرين
المحترفيــن يف إعــداد أفــراد العائلــة ،باعتبــار ذلــك جــزءا ً مــن
دورهــم ،لتحمــل مســؤوليات اإلدارة العليــا يف المســتقبل.
وتســتطيع الشــركات العائليــة بالتأكيــد أن تســتفيد مــن
المدير يــن المحترفيــن ،غيــر أنهــا يجــب أن تعالــج بعــض مــن
تحديــات الحوكمــة ،بمــا يف ذلــك الحفــاظ علــى قيــم المؤســس
والعائلــة ،وتحديــد طريقــة معاملــة أفــراد العائلــة مقابــل
المدير يــن المحترفيــن ،ومشــكلة «الوكالــة» فيمــا يتعلــق بتباين
مصالــح العائلــة كمالــك والمدير يــن المحترفيــن ،وتطبيق آليات
لتعز يــز دور المدير يــن المحترفيــن والتزامهــم بتحســين اآلداء
مــع الحفــاظ علــى قيــم المؤســس والعائلــة يف نفــس الوقــت.
وقــد يتذكــر أولئــك الذيــن شــاهدوا فيلــم بدا يــة باتمــان ،إخــراج
كريســتوفر نــوالن ،المشــهد المؤثــر للصغيــر بــروس وا يــن وهــو
يجــوب المدينــة مــع والــده تومــاس وا يــن يف قطــار شــيدته
ـل فيهــا والــدي
شــركات وا يــن يف تلــك الليلــة المصير يــة التــي ُق ِتـ َ
بــروس .وبينمــا كان القطــار يمضــي يف منطقــة مؤسســة وا يــن
ســأل بــروس والــده« :هــل هــذا هــو المــكان الــذي تعمــل فيــه ؟»
فأجــاب والــده – وهــو طبيــب – «كال ،أنــا أعمــل يف مستشــفى،
بينمــا أتــرك إدارة شــركتنا لرجــال أفضــل بكثيــر» .فســأل بــروس
«أفضــل؟» ،فأجــاب والــده «حســنا ً  ..رجــال مهتميــن أ كثــر».
وخــال ثالثيــة باتمــان يمكننــا أن نــرى أن أولئــك «الرجــال
المهتميــن أ كثــر» – وقــد كانــوا مدير يــن محترفيــن – قــد أخــذوا
الشــركة يف طر يــق مختلــف للغايــة ،حيــث بــدأت ُتصنــع جميــع
أنــواع األســلحة ألغــراض الر بــح فحســب ،األمــر الــذي كان
يتعــارض بوضــوح مــع قيــم المؤســس -المالــك .فقــد يكــون
المديــرون المحترفــون متحمســون ولكنهــم قــد ال يتقاســمون
القيــم نفســها التــي يتبناهــا المالــك.
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وتعيــن بعــض الشــركات الخاصــة التــي تســيطر عليهــا العائلــة
– ســواء كان يديرهــا أفــراد العائلــة أو مديــرون محترفــون –
أعضــاء مجلــس إدارة مســتقلين لالســتفادة مــن مجموعــة
متنوعــة علــى نطــاق أ كبــر مــن الخبــرة ووجهــات النظــر.
شركات عامة تسيطر عليها العائلة
عندمــا تتطــور وتنمــو الشــركة العائليــة قــد يقــرر المــاك مــن
العائلــة أن الوقــت قــد حــان لطــرح الشــركة بالســوق وإدراجهــا
يف البورصــة .والبعــض منهــم يفعــل هــذا للتخلــص مــن جــزء
مــن ملكيتــه ،والبعــض اآلخــر يفعلــه لتحســين صــورة الشــركة،
بيــد أن الســبب األهــم لطــرح الشــركة للعامــة هــو عندمــا تحتــاج
الشــركة حقا ً لرأســمال خارجي إضايف لتنمو حيث تعد أســواق
رأس المــال الوســيلة المفضلــة لذلــك .وهــذا القــرار ال ُيتخــذ
علــى نحــو عرضــي ألن اإلدراج يف البورصــة يــأيت بمســؤوليات
وتوقعــات كبيــرة مــن المســاهمين مــن العامــة والجهــات
الرقابيــة وأصحــاب المصالــح اآلخر يــن .فعندمــا تصبــح الشــركة
عامــة ال يعــد المالــك مجــرد مالــك بعــد اآلن بــل إنــه أيضـا ً يديــر
أمــوال اآلخر يــن.
وتشــمل قضايــا حوكمــة الشــركات التــي تأخــذ أهميــة خاصــة يف
هــذه المرحلــة الفصــل الــكايف يف األدواربيــن المالكيــن وأعضــاء
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،باإلضافة لتعيين أعضاء مجلس
إدارة مؤهليــن علــى نحــو مناســب ومســتقلين فعــا ً ووظيفــة
تدقيــق داخلــي قو يــة ورفــع تقار يــر ماليــة عاليــة الجــودة وأعمــال
التدقيــق الخارجــي واإلفصــاح الســليم وحوكمــة معامــات
األطــراف ذات الصلــة والمعاملــة المنصفــة والنظــر يف حقــوق
صغــار المســاهمين.
وتكمــن مشــكلة الكثيــر مــن الشــركات العائليــة التــي أصبحــت
شــركات عامــة يف أنهــا تعجــز عــن إســقاط موروثــات ومفاهيــم
لــم تعــد مالئمــة للشــركات المدرجــة العامــة .علــى ســبيل
المثــال ،مؤســس شــركة رأســمالية يف ســنغافورة يقــول مــا يلــي
عــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،وهــو مــا ينطبــق علــى
الكثيــر مــن الشــركات المدرجــة التــي تســيطر عليهــا عائــات...« ،
تــرى المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مجلــس اإلدارة علــى
أنــه يشــبه الجهــة الرقابيــة وتغفــل حقيقــة أن المجلــس يــؤدي
دورا ً رئيســيا ً يف أداء المؤسســة .ومــع االفتقــار للمــوارد ،وهــي
مشــكلة شــائعة يف المشــروعات الصغيرة والمتوســطة ،تعتمد
تلــك المشــروعات اعتمــادا ً شــديدا ً علــى رؤيــة مؤسســيها
وقدراتهــم وعالقاتهــم .وهــذا االعتمــاد ،إذا لــم ُيتعامــل معــه علــى
النحــو الســليم ،مــن المحتمــل أن يحــد مــن نمــو الشــركة .ويف
الوقــت نفســه إذا أرادت الشــركة أن تتوســع يف عملهــا خــارج
(البلــد) يجــب عليهــا أن تتعامــل مــع مجموعــة جديــدة بالكامــل
مــن التحديــات التــي قــد ال تكــون مجهــزة للتعامــل معهــا .ويف
رأيي فــإن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تســتطيع يف هــذه
المرحلــة مــن النمــو أن تســتفيد مــن أن يكــون لديهــا مجلــس
إدارة قــوي .فعندمــا تنمــو األعمــال ،يجــب علــى المالــك المديــر
أن يكــون علــى درا يــة بالفوائــد الســريعة التــي يمكــن أن يجلبهــا
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

للشــركة عضــو مجلــس اإلدارة الغيــر تنفيــذي وأن ُينظــر يف
اســتقدام عضــو غيــر تنفيــذي أو أ كثــر لمجلــس اإلدارة ليمضــي
بالشــركة قدم ـاً».
ولقــد تحدثــت منــذ بضعــة ســنوات مــع الرئيــس التنفيــذي
لشــركة كبيــرة متعــددة الجنســيات يف آســيا وقــد كان عضــو
مجلــس إدارة مســتقل يف شــركة مدرجــة يف البورصــة تابعــة
لمجموعــة كان يســيطر عليهــا المؤســس .وقــد كان المؤســس
مــن رواد األعمــال المرموقيــن ولكــن لــم تكــن لديــه المهــارات
الماليــة واإلدار يــة الضرور يــة عنــد نمــو األعمال ولم يكن منفتحا ً
علــى مختلــف اآلراء واســتمر يف فــرض ســيطرته علــى كافــة
القــرارات الرئيســية .وكان هــذا المديــر التنفيــذي الناجــح بشــدة
قــد اســتقال مــن منصبــه بوصفــه عضــو مجلــس إدارة وتنبــأ يف
ذلــك الوقــت بــأن المجموعــة ســتنهار يف نهايــة المطــاف .وبعــد
ذلــك بســنوات قليلــة خضعــت الشــركة إلعــادة الهيكلــة حتــى
تتفــادي اإلفــاس .وكانــت الشــركة قــد نمــت علــى نحــو ســريع
للغايــة وتشــعبت يف قطاعــات وأســواق أخــرى وأخــذت علــى
عاتقهــا ســداد ديــون كثيــرة .وخــال ذلــك اللقــاء تحدثنــا عــن هــذا
الســيناريو المتكــرر وكيــف يمنــع هــذا الكثيــر مــن الشــركات
العائليــة مــن أن تصبــح شــركات عالميــة.
ويف دراســة أجريتهــا منــذ ســنوات مضــت مــع طالــب متفــوق
حاصــل علــى بكالور يــوس إدارة األعمال(شــعبة المحاســبة)
مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة ســنغافورة الوطنيــة وجدنــا
أن الكثيــر مــن الشــركات العائليــة المدرجــة يف البورصــة يف
ســنغافورة لديهــا أعضــاء مجلــس إدارة مســتقلين ال يعملــون
ســوى يف مجلــس إدارة واحــد وهــو مجلــس إدارة الشــركة
العائليــة .وهــؤالء األعضــاء ال تطلبهــم شــركات أخــرى– وقــد
اســتنتجنا أنهــم يدعــون للعمــل بوصفهــم «أعضــاء مجلــس
إدارة مســتقلين» ألنهــم أصدقــاء للعائلــة .والبعــض اآلخــر مــن
الشــركات العائليــة يرتكــب خطــأ ً آخــر ،إذ يوظفــون مــا يمكــن أن
نطلــق عليــه «االختيــار المعتــاد» وهــم أولئــك الذيــن يدخلــون
الكثيــر مــن مجالــس اإلدارة غيــر أنهــم ليــس لديهــم بالضــرورة
االلتــزام أو المهــارات المطلوبــة.

المســتحب يف أغلب األحيان ،أن يعينوا أنفســهم أو مرشــحيهم
يف المجلــس ،فإنــه مــن المهــم أيض ـا ً الســماح لمجلــس اإلدارة
أن يــؤدي وظيفتــه دون تدخــل زائــد مــن المالــك .كمــا يجــب أن
ينتقــل المجلــس بطريقــة سلســة مــن مجلــس ينخــرط يف إدارة
الشــركة إىل مجلس دوره وضع التوجه العام لإلدارة واإلشــراف
عليهــا وإرشــادها يف المقــام األول.
ومــن المســتحيل بالنســبة ألي شــركة مدرجــة يف البورصــة أال
يكــون لديهــا وظيفــة تدقيــق داخلــي قو يــة .وممــا يؤســف لــه أن
الكثيــر مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة المدرجــة اليــوم
لديهــا وظيفــة تدقيــق داخلــي ليــس لهــا قيمــة تقريب ـاً ،بعضهــا
تتكــون مــن شــخص واحــد يفتقــر للتدر يــب والخبــرة الضرور يــة.
وبالنســبة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة قــد يكــون مــن
الطبيعــي التعهيــد بمهــام التدقيــق الداخلــي لجهــات خارجيــة
ألنــه يف الغالــب أمــر مكلــف للغايــة أن يتــم تعييــن مدقــق
داخلــي يتمتــع بالخبــرة الواســعة والعميقــة الالزمــة لتنفيــذ
برنامــج تدقيــق داخلــي قــوي كمــا أن االحتفــاظ بمدقــق داخلــي
كبيــر قــد يشــكل تحدي ـاً .ومــع ذلــك ،وعنــد التعهيــد لمصــادر
خارجيــة ،فعلــى الشــركة التأ كــد مــن أن مقــدم الخدمــة قــادر
علــى تلبيــة احتياجــات العمــل بهــا.
ومنــذ ســنوات قليلــة مضــت كنــت أقــود مجموعــة مــن الطــاب
يف جامعــة ســنغافورة الوطنيــة يف مراجعــة الحوكمــة لشــركة
متوســطة مدرجــة .ولــم تكــن الشــركة عائليــة ولكــن كان يديرهــا
المالــك بنفســه حيــث كان الرئيــس التنفيــذي ،وهــو أيضا ً رئيس
مجلــس اإلدارة ،يمتلــك ر بــع المؤسســة تقريبـاً.
وقــد اســتعانت الشــركة بمقــدم خدمــة صغيــر لتنفيــذ مهــام
التدقيــق الداخلــي لديهــا .وقــد بــدأت الشــركة المدرجــة يف
ســنغافورة لكنهــا فتحــت فروع ـا ً ماليز يــا وإندونيســيا وتايالنــد.
لــذا زادت متطلبــات الشــركة علــى نحــو أ كبــر ،وفق ـا ً لتقديرنــا،
ممــا يســتطيع مقــدم الخدمــة أن يقدمــه .فأوصينــا بــأن تراجــع
الشــركة ترتيبــات التدقيــق الداخلــي لديهــا وأن تســتعين بمقــدم
خدمــات إقليمــي لدعمهــا وبالتــايل غيــرت الشــركة مدققهــا
الداخلــي بشــركة أ كبــر.

ويف دراســة أخــرى للشــركات المدرجــة يف ســنغافورة وجــدت
أن هــذه الشــركات ،وهــي يف أغلبهــا عائليــة ،لديهــا علــى نحــو
شــائع أعضــاء مجلــس إدارة يتجــاوز عمرهــم الســبعين عام ـا ً
وهــم أعضــاء بمجلــس االدارة منــذ زمــن بعيــد ،بــل وغالب ـا ً مــا
يكــون لديهــا العديــد مــن أولئــك األعضــاء .إننــي لســت منحــازا ً
ضــد األعضــاء األكبــر ســنا ً ولكننــي أشــعر بالحــذر تجــاه حقيقــة
مفادهــا أنــه بينمــا تواجــه شــركات عديــدة االضطرابــات والتغييــر
يظــل مجلــس اإلدارة يف أغلــب األحيــان جامــداً.

وقــد أصبــح مــن المهــم علــى وجــه الخصــوص للشــركة المدرجة
يف البورصــة أن يكــون لديهــا تقار يــر ماليــة عاليــة الجــودة ومدقق
خارجــي قــوي وذلــك لبنــاء ثقــة المســتثمرين والحفــاظ عليهــا.
وبالنســبة لتلــك الكيانــات والتــي أصبحــت «مصالــح عامــة»
تخضــع التقار يــر الماليــة وأعمــال تدقيــق الشــركات المدرجــة
العامــة للفحــص والتمحيــص علــى نحــو أ كبــر بواســطة الجهــات
الرقابيــة.

مــن الطبيعــي أن ير يــد مالــك الشــركة العائليــة االحتفــاظ
بالســيطرة عليهــا ولكــن عليــه أن يتذكــر أنهــا لــم تعــد شــركته
وحــده اآلن .لهــذا ،ويف حيــن أنــه يحــق لــه تمام ـاً ،بــل ومــن

كذلــك فــإن الشــركات المدرجــة التــي تســيطر عليهــا العائلــة
يجــب أن تنتبــه بشــكل خــاص لمعامــات األطــراف ذات الصلــة
والتــي قــد تفيــد العائلــة علــى حســاب المســاهمين
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اآلخر يــن .لــذا فليــس غريب ـا ً أن تضــع أســواق األوراق الماليــة
قواعــد صارمــة علــى تلــك المعامــات .كمــا ال يجــوز أيض ـا ً أن
تهمــل الشــركات فيمــا يتعلــق بالمعاملــة المنصفــة لصغــار
المســاهمين واحتــرام حقوقهــم .فهنــاك اليــوم وبشــكل متزا يــد
مســاهمين صغــار يرغبــون يف طــرح األســئلة حــول إجــراءات
المجلــس واإلدارة يف اجتماعــات المســاهمين ووســائل اإلعــام
والمنتديــات علــى اإلنترنــت .وقــد يكونــوا غيــر قادر يــن علــى
التأثيــر بقــدر كبيــر علــى قــرارات المجلــس واإلدارة ،غيــر أنهــم
يســتطيعون بالتأكيــد أن يتســببوا يف إحــراج الشــركة وضيــاع
ثقــة المســتثمرين فيهــا .وقــد يحمــل بعــض المســاهمين
حصص ـا ً كافيــة للدعــوة إىل انعقــاد الجمعيــة العامــة واقتــراح
قــرارات للفــت انتبــاه المجلــس واإلدارة .فــإذا كانــت الشــركة
تتعامــل مــع المســتثمرين مــن المؤسســات ومديــري التمو يــل
كجــزء مــن قاعــدة المســتثمرين لديهــا ،فقــد يســتطيع هــؤالء
المســتثمرين عقــد اجتماعــات خاصــة مــع المجلــس واإلدارة
التنفيذيــة.

واحــد مــن صغــار المســاهمين ،شــأنه شــأن أي مســاهم آخــر .أو
حتــى قــد تكــون العائلــة أو المؤســس قــد بــاع حصتــه بالكامــل
يف الشــركة .والشــركات التــي ال يوجــد بهــا مســاهم رئيســي أو
أ كثــر تعــد شــائعة يف بلــدان مثــل الواليــات المتحــدة والمملكــة
المتحــدة ولكنهــا نــادرة نوع ـا ً مــا يف الكثيــر مــن أجــزاء العالــم
األخــرى.
و يــرى البعــض أن الملكيــة المفتتــة تمثــل الســعادة المطلقــة
يف حوكمــة الشــركات إذ ال يوجــد مســاهم متحكــم ومســيطر
يتخــذ وحــده القــرارات المؤثــرة .بيــد أنــه ذلــك ال يعنــي بالضــرورة
أن الحوكمــة ســتكون أفضــل ،إذ أن تحديــات الحوكمــة قــد
تكــون مختلفــة .فمــع الملكيــة المفتتــة تــدور تحديــات الحوكمــة
الرئيســية حــول ضعــف منظومــة المســاءلة واإلشــراف حيــث ال
يوجــد مســاهم لديــه القــوة الماليــة الكافيــة ليحاســب المجلــس
واإلدارة .ويف هــذه الحالــة ،تضعــف محاســبة المجلــس أمــام
المســاهمين ويقــل إشــراف المجلــس علــى اإلدارة .وغالب ـا ً مــا
تكــون النتيجــة هــي ســيطرة اإلدارة وز يــادة أجــور اإلدارة علــى
نحــو مفــرط .ويف حيــن أن هــذا النــوع مــن هيــكل الملكيــة يعــد
شــائعا ً يف الشــركات العامــة األمريكيــة ،فإنــه يســاعد أيض ـا ً يف
تفســير لمــاذا تمثــل هــذه األوضــاع مشــكالت الحوكمــة الشــائعة
يف الشــركات هنــاك.

شركات عامة ذات سيطرة مشتركة
ال تبقــى جميــع الشــركات العائليــة أو الشــركات التــي يســيطر
عليهــا المالــك علــى هــذا الحــال بعــد أن تصبــح شــركات عامــة،
فبعــض هــذه الشــركات ينتهــي بهــا الحــال بوجــود مســاهمين
رئيســيين آخر يــن مــع العائلــة أو المؤسســين .وقــد يكــون
لــكل مســاهم ممثلــه الخــاص يف مجلــس االدارة .وهنــاك مزا يــا
وعيــوب للشــركات التــي بهــا عــدد مــن المســاهمين الكبــار.
فــإذا تقاســموا القيــم والرؤيــة المشــتركة ،يجــوز حينئــذ أن
يكــون هيــكل الملكيــة مســتدام .كمــا يمكــن أن يفضــي ذلــك
إىل حوكمــة أفضــل مــن خــال نظــم أفضــل للتحكــم الداخلــي
والرقابــة المتبادلــة بيــن المســاهمين الرئيســيين.

غالب ـا ً مــا ُيقــال أن الحوكمــة هــي رحلــة وذلــك صحيــح مــن
عــدة أوجــه .فهنــاك دوم ـا ً مجــال للتحســن .فالمشــكالت التــي
ُتواجههــا الشــركات أثنــاء تطورهــا تتطــور أيض ـاً .ومــن المهــم أن
تــدرك العائــات وأصحــاب الشــركات المشــكالت وثيقــة الصلــة
بالمرحلــة والتــي عليهــم معالجاتهــا يف مراحــل مختلفــة مــن
دورة حيــاة شــركتهم والتــي نأمــل أن تكــون دورة طويلــة للغايــة.

وقــد كانــت الشــركة المذكــورة آنفـا ً مثــاال ً علــى نجــاح فكــرة وجــود
مســاهمين كبــار متعدديــن ُيمثــل كل منهــم يف المجلــس .وأثناء
مراجعــة الحوكمــة بالشــركة ســألت الرئيــس التنفيــذي عمــا
إذا كانــت حقيقــة أنــه أيض ـا ً رئيــس المجلــس وكذلــك مســاهم
كبيــر يعنــي أن لديــه صالحيــات كبيــرة بشــكل مغــاىل فيــه .كان
تعليقــه أن األثنيــن المســاهمين الكبــار اآلخر يــن يف المجلــس
يمتلــكان مع ـا ً قــدر مــا يمتلكــه هــو بالشــركة وأنهمــا يقومــان
بالرقابــة والمتابعــة الالزمــة علــى مــا يقــوم بــه .مــع ذلــك ،فهنــاك
أيض ـا ً أمثلــة لشــركات لديهــا عــدد مــن المســاهمين الكبــار
تمزقــت بســبب الخالفــات بيــن المســاهمين ونزاعاتهــم .فمــن
المهــم أن يكــون لديــك الشــركاء الصحيحيــن الذيــن يتقاســمون
رؤ يــة المؤســس ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك يجــب علــى المؤســس
أيض ـا ً أن يكــون منفتح ـا ً علــى وجهــات نظــر اآلخر يــن ممــن
لديهــم أيض ـا ً اســتثمارات كبيــرة يف الشــركة.

كاتــب المقــال هــو أســتاذ مســاعد يف كليــة إدارة األعمــال
بجامعة سنغافورة الوطنية متخصص يف حوكمة الشركات
وقد عمل يف مجالس إدارة مؤسســات غير ربحية وشــركات
خاصــة متعــددة واللجــان االستشــارية لمراجعــة حســابات
صناديــق األمــم المتحــدة ولجــان حوكمــة الشــركات التــي
شــكلتها حكومــة ســنغافورة لتطو يــر واســتعراض قوانيــن
الحوكمــة المؤسســية للشــركات المدرجــة والجمعيــات
الخيريــة ومؤسســات القطــاع العــام .وهــو أيض ـا ً معلــق
نظامــي علــى الحوكمــة المؤسســية ألعضــاء مجلــس اإلدارة
والمراقبيــن وغيرهــم مــن المهنييــن .ويعــد هــذا المقــال
النســخة المنقحــة مــن مقــال بعنــون «اإلبحــار يف تحديــات
الحكومــة المؤسســية طــوال دورة حيــاة المؤسســة» نُشــرت
ألول مــرة يف جريــدة بزنيــس تايمــز يف ســنغافورة بتاريــخ 29
مــارس .2019

شركات عامة ذات ملكية مفتتة
عندمــا تز يــد حاجــة الشــركة العامــة لــرأس المــال ،فقــد تقــل
ملكيــة العائلــة أو المؤســس إىل الحــد الــذي يصبــح فيــه مجــرد

18

مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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الحوكمة التي يحركها الهدف
مبادئ للشركات الخاصة

جيمس ويتس
رئيس مجموعة ويتس
غالب ـا ً مــا ُينظــر ألدلــة الحوكمــة وتقاريرهــا علــى أنهــا خاصــة
بالشــركات المدرجــة .ويف المملكــة المتحــدة يعتبــر دليــل
حوكمــة الشــركات اإلنجليــزي – الــذي يجــب أن تلتــزم بــه
الشــركات المدرجــة – معيــارا ً معروف ـا ً وذو قيمــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،غالب ـا ً مــا تعمــل الشــركات غيــر المدرجــة
دون أن تكــون ملزمــة بإعــداد ونشــر تقار يــر الحوكمــة .ومــن
المفتــرض أن تكــون الشــركات الخاصــة قــادرة علــى أن تديــر
نفســها كمــا ترغــب ،فهــي يف نهايــة األمــر تخاطــر برأســمالها
الخــاص بهــا وليــس برأســمال المســتثمرين اآلخر يــن .ومــن
البديهيــات القــول أن الكثيــر مــن هــذه الشــركات تقتنــع بالفعــل
بأهميــة الحوكمــة الجيــدة ،لكــن إصــدار تقار يــر الحوكمــة كان
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ُينظــر إليــه علــى نطــاق واســع بوصفــه اختيار ي ـا ً يف األســاس.
وقــد أخــذ هــذا النــوع مــن التفكيــر يتغيــر .ففــي المملكــة
المتحدة ترك انهيار محالت البيع بالتجزئة يب إتش إس اآلالف
دون وظائــف وعــرض معاشــهم التقاعــدي للخطــر .وكان ذلــك
يمثــل خســارة ملحوظــة لتلــك الدعامــة للمتاجــر البريطانيــة
الراقيــة ،حيــث عكفــت وســائل اإلعــام والسياســيون علــى
تمحيصهــا وطرحــوا أســئلة مفادهــا كيــف يمكــن الســماح لمثــل
تلــك الشــركة الكبيــرة بــأن تخــرج مــن مجــال األعمــال (وتنهــار)
دون إجــراء نــوع مــن أعمــال التحقــق والرقابــة المشــابهة لتلــك
الخاصــة بالشــركات المدرجــة .صحيــح أن الشــركات الخاصــة
تتمتــع بمزا يــا المســؤولية المحــدودة وال تخضــع للمســتوى
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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نفســه فيمــا يتعلــق باشــتراطات إعــداد التقار يــر والمســاءلة
الــذي تخضــع لــه الشــركات العامــة المدرجــة .لكنهــا البــد أن
تتحمــل بعــض المســؤوليات الخاصــة بدورهــا والتأثيــر الكبيــر
المحتمــل علــى رفاهيــة الكثيــر مــن الموظفيــن والمورديــن
والعمــاء وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح.
والوضــع ،بــكل تأكيــد ،ليــس بســيطا ً كمــا قــد يبــدو .فالشــركات
الخاصــة تخضــع بالفعــل للكثيــر مــن اللوائــح واشــتراطات
االفصــاح وفق ـا ً لقانــون الشــركات اإلنجليــزي ،ومــع ذلــك فــإن
انهيــار يب إتــش إس قــد كشــف بالفعــل عــن عــدم وجــود اطــار
تشــريعي مســاو فيمــا يتعلــق بالشــركات الخاصــة الكبيــرة
والحوكمــة.
رد فعل الحكومة
يف عــام  2017أعلنــت الحكومــة اإلنجليز يــة يف ردهــا بنــا ًء علــى
عمليــة تشــاور واســعة النطــاق بشــأن حوكمــة الشــركات أنهــا
ســتضع شــروطا ً جديــد ًة بشــأن االفصــاح يف الشــركات الخاصــة
الكبيــرة .وقــد عرفــوا تلــك الشــركات علــى أنهــا تلــك التــي تضــم
مــا يز يــد علــى  2000موظــف أو تصــل لبعــض الحــدود الماليــة
كأن يكــون لديهــا ميزانيــة عموميــة قيمتهــا  2مليــار يــورو ويف
نفــس الوقــت تز يــد مبيعاتهــا علــى  200مليــون يــورو ســنوياً).
وتمثــل مجموعــة الشــركات هــذه جــز ًء كبيــرا ً مــن االقتصــاد
اإلنجليــزي .فهنــاك حالي ـا ً  1700شــركة تقريب ـا ً تســتويف تلــك
الحــدود بحجــم مبيعــات إجمــايل يصــل إىل  1,6تريليــون يــورو
وتوظــف  6.2مليــون شــخص بمــا يمثــل  %13مــن القــوى
العاملــة يف المملكــة المتحــدة.
وتنفيــذا ً للقانــون ،يجــب علــى تلــك الشــركات الخاصــة أن
تقــدم – باعتبــار ذلــك جــز ًء مــن تقر يــر أعضــاء مجلــس إدارتهــا
الســنوي  -بيان ـا ً يتعلــق بمــا إذا كانــت تتبــع نظام ـا ً محــددا ً
للحوكمــة (وإذا كان كذلــك ،فكيــف تتبعــه) .وقــد كان التحــدي
أن أدلــة قواعــد الحوكمــة للشــركات الخاصــة نــادرة .فقــد أصــدر
معهــد أعضــاء مجلــس اإلدارة االنجليــزي يف  2010مجموعــة من
اإلرشــادات والمبــادئ للشــركات الغيــر مدرجــة ،غيــر أن المعهــد
دعــا الحكومــة يف  2017ألن تدعــم رســميا ً وضــع دليــل جديــد
لحوكمــة تلــك الشــركات .جديــر بالمالحظــة أن معهــد مجالــس
االدارة يف أســبانيا كان قــد أصــدر دليــل جيــد .وقــد اعتمــدت
هــذا القانــون مؤسســة مرا كــز مجلــس االدارة األوروبيــة وحظــى
بالشــهرة.
لكــن القانــون الجديــد يف المملكــة المتحــدة يعنــي ببســاطة
أن عــدد كبيــر جــدا ومتنــوع مــن الشــركات البــد أن تؤكــد علــى
التزامهــا وتطبيقهــا ل «دليــل حوكمــة» دون وجــود دليــل
معيــن يمكــن للشــركات أن تلتــزم بــه .والطريقــة التــي تــم بهــا
صياغــة القانــون الجديــد تعنــي أنــه ال يتضمــن فقــط الشــركات
التــي يعتبرهــا المــرء شــركات خاصــة ،أي تلــك التــي يمتلكهــا
فــرد أو عائلــة أو صنــدوق خــاص ،فحســب بــل يشــمل أيض ـا ً
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الشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل لشــركات كبــرى مدرجــة
بمــا يف ذلــك الشــركات التابعــة للشــركات العامــة المدرجــة يف
المملكــة المتحــدة أوالشــركات األجنبيــة .ويعنــي ذلــك أن يقــوم
عــدد ضخــم مــن الشــركات الخاصــة شــديدة التنــوع بالبحــث عــن
دليــل مناســب للحوكمــة والــذي يمكــن لهــا أن تفصــح وفق ـا ً
لقواعــده وذلــك امتثــاال ً للقانــون الجديــد.
ونظــرا ً لتوقــع الحكومــة البريطانيــة لهــذا التحــدي ،فقــد اتصلــت
يبّ الحكومــة يف ينايــر  2018تطلــب منــي قيــادة تحالــف مكــون
مــن مجموعــة مــن المؤسســات عنــد وضــع دليــل الحوكمــة
الجديــد .وقــد ُســعدت بقبــول هــذا الطلــب .فأنــا أتفهــم حق ـا ً
ضــرورة أن ُينظــر للحكومــة علــى أن تســتجيب لحقيقــة وجــود
تفــاح معطــوب يســقط مــن شــجرة الشــركات ،لكننــي أعلــم
أيض ـا ً أنــه ،وفق ـا ً لقاعــدة العواقــب غيــر المقصــودة ،فــإن هنــاك
مخاطــرة أن تقــوم الحكومــة بالقضــاء علــى الشــجرة بأكملهــا.
مبادئ ويتس
طــوال  2018عملــت مــع تحالــف مــن المؤسســات للتعمــق يف
التعــرف علــى ماهيــة أساســيات الحوكمــة الجيــدة وكيف يمكن
أن تســتفيد الفئــة العريضــة مــن الشــركات الخاصــة الكبيــرة،
وفقـا ً لتعر يــف الحكومــة ،علــى أفضــل نحــو مــن مجموعــة مــن
المبــادئ واإلرشــادات الخاصــة بالحوكمــة.
وكانــت هــذه المجموعــة – التــي تــوىل فيهــا مجلــس إعــداد
التقار يــر الماليــة مهــام أميــن الســر وعضــو بالتحالــف – تشــمل
الجمعيــة البريطانيــة لحقــوق الملكيــة الخاصــة ورأس المــال
المخاطر واتحاد الصناعة البريطانية ومجلس معايير اإلفصاح
عــن المنــاخ ومعهــد أخالقيــات العمــل ومعهــد أمنــاء الســر
واإلدارييــن المعتمديــن ومعهــد الحوكمــة ومعهــد الشــركات
العائليــة ومعهــد أعضــاء مجالــس اإلدارة واتحــاد االســتثمار
ومــارك جو يــدر (بصفتــه الشــخصية) وهيئــة نقابــات العمــال.
وقــد وضعنــا مجموعــة مــن ســتة مبــادئ ُتعــرف اآلن علــى أنهــا
مبــادئ ويتــس للشــركات الخاصــة الكبيــرة ،وهــي كالتــايل:
الغــرض والقيــادة :يضــع المجلــس الفعــال ويــروج غــرض
الشــركة ويتأ كــد مــن توافــق قيمهــا واســتراتيجيتها وثقافتهــا
مــع ذلــك الغــرض.
تكو يــن المجلــس :يتطلــب تكو يــن المجلــس علــى نحــو فعــال
أن يكــون رئيــس المجلــس مؤثــرا ً وأن يكــون هنــاك تــوازن يف
المهــارات والمعلومــات األساســيات والخبــرة والمعرفــة وأن
يكــون لــدى أعضــاء المجلــس القــدرة الكافيــة علــى تحقيــق
مســاهمة ق ِّيمــة .والبــد أن يتناســب حجــم المجلــس مــع حجــم
الشــركة ودرجــة تعقدهــا.
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مســؤوليات أعضــاء المجلــس :البــد أن يكــون لــدى أعضــاء
المجلــس فهم ـا ً واضح ـا ً لكونهــم مســؤولين ومســائلين .والبــد
أن تدعــم سياســات المجلــس وإجراءاتــه عمليــة صنــع القــرار
بفعاليــة واالســتقاللية يف النقــاش واتخــاذ القــرار.
الفــرص والمخاطــر :المجلــس معني بنجاح الشــركة المســتدام
علــى المــدى الطويــل وذلــك بتحديــد الفــرص إليجــاد القيمــة
والحفــاظ عليهــا والقيــام بالرقابــة لتحديــد المخاطــر والتخفيــف
مــن حدتهــا.
المكافــأة :يهتــم المجلــس بعمليــة وضــع هيــاكل المكافــآت
التنفيذيــة بمــا يتوافــق مــع نجــاح الشــركة المســتدام علــى
المــدى الطويــل ،آخــذا ً يف االعتبــار األجــر واألوضــاع علــى كافــة
المســتويات االدار يــة يف الشــركة.
العالقــات مــع أصحــاب المصالــح والعمــل معهــم :يدعــم
أعضــاء مجلــس اإلدارة تأســيس عالقــات فعالــة مــع أصحــاب
المصالــح بمــا يتوافــق مــع غــرض الشــركة .ويعــد المجلــس
مســؤوال ً عــن اإلشــراف علــى العمــل بالشــرا كة مــع أصحــاب
المصالــح نحــو تحقيــق أهــداف الشــركة ،بمــا يف ذلــك القــوة
العاملــة ،آخــذا ً يف االعتبــار آرائهــم عنــد اتخــاذ القــرارات.
ولقــد أدرجنــا أيض ـا ً – يف الوثيقــة التــي نُشــرت علــى الموقــع
اإللكتــروين لمجلــس التقار يــر الماليــة يف ديســمبر  – 2018قــدرا ً
بســيطا ً مــن اإلرشــادات بشــأن كل مبــدأ وليــس قائمــة مــن
االشــتراطات بــل أمثلــة وشــرحا ً إضافي ـا ً يجعــل المبــدأ واضح ـا ً
لمســاعدة الشــركات يف تفســيره وإعــداد تقار يــر بشــأنه.
وقــد كانــت هــذه المبــادئ واإلرشــادات التوجيهيــة نتــاج لنقــاش
حــاد ومشــاورات بيــن أعضــاء المجموعــة ،تشــاور مــع العامــة
اســتغرق ثالثــة شــهور ومراجعــة أجراهــا مجلــس إعتمــاد
تنفيــذي مكــون مــن ممثلــي الشــركات اإلنجليز يــة المعنيــة
بتطبيــق تلــك القواعــد ونظــام إعــداد التقار يــر الجديــد.
أتمنــى أن يكــون المنطــق وراء المبــادئ واضحـاً :هــدف الشــركة
وغرضهــا هــو المحــور ،ويتــم تعز يــزه مــن خــال الخصائــص
العمليــة لــإدارة الجيــدة باإلضافــة إىل االلتــزام بمعالجــة بعــض
المســائل المحــددة .وتعــد مجالــس اإلدارة مســؤولة مســؤولية
كاملــة عــن الحوكمــة الجيــدة وتضميــن كل شــيء يف منظــور
طو يــل األجــل.
الفوائد العائدة على الشركات
إن هــذه المبــادئ تــزود الشــركات بإطــار عملــي للتأ كــد مــن أنهــا
ُتــدار علــى نحــو جيــد وتصطــف وراء غــرض واضــح .كمــا أنهــا يف
األســاس تقدم أداة لمســاعدة الشــركات على أن تنظر لنفســها
يف المــرآة لتــرى أ يــن نجحــت وأ يــن تســتطيع أن ترتفــع بمعاييــر
الحوكمــة المؤسســية لديهــا لمســتوى أعلــى.
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وتقــدم المبــادئ أيض ـا ً هيــكال ً إلعــداد التقار يــر ،بغــض النظــر
عمــا إذا كانــت الشــركات ملتزمــة بتنفيــذ ذلــك طبق ـا ً للقانــون
اإلنجليــزي .والكثيــر مــن الشــركات فخــورة بالفعــل وعلــى نحــو
يمكــن تبر يــره بحوكمتهــا المؤسســية ،ولــدى شــركات عديــدة
برامــج واســعة النطــاق مطبقــة بالفعــل للتشــاور مــع أصحــاب
المصالــح علــى ســبيل المثــال .وتتســم هــذه المبــادئ بالمرونــة
الكافيــة للســماح ألي مؤسســة بــأن تظهــر العمــل الجيــد الــذي
تقــوم بــه ،حيــث إنهــا تر بــط ذلــك العمــل الجيد بهيــاكل الحوكمة.
فــإذا اتبعــت الشــركات هــذه المبــادئ للغــرض الــذي أُعــدت
لــه « -بوصفهــا مبــادئ» وليســت مجــرد مربعــات يؤشــر عليهــا
– س ـتُجبر الشــركات علــى التفكيــر بجديــة يف ســبب وجودهــا
وكيــف تحقــق غرضهــا .ومــن الهــام جــدا ً عليهــا بعــد ذلــك أن
تضــع ذلــك التحليــل يف صياغــة خاصــة بهــا .والبــد أن يســفر ذلك
عــن وجــود ســرد مقنــع يخاطــب علــى نحــو مباشــر األشــخاص
الذيــن تحتاجهــم الشــركة بجانبهــا لتحقيــق رســالتها.
الغرض والشفافية يف الصميم
إننــا نشــهد عالميـا ً حركــة موجهــة نحــو الشــركات تضــع الغــرض
يف مقدمــة أولوياتهــا .وهــذا ليــس جيــدا ً للعالقــات العامــة
فحســب بــل إنــه جيــد للشــركات نفســها .فالغــرض ال يحــل
محــل الر بــح بــل إنــه يدعمــه .وتكمــن المســألة برمتهــا يف أن
التكلــم بوضــوح عــن ســبب وجــود الشــركة وكيــف أن الر بــح
يعــد ضرور ي ـا ً للســماح للشــركة بــأن تســتمر يف القيــام بمــا
تنفــذه علــى نحــو جيــد وأن تحقــق قيمتهــا االجتماعيــة علــى
نحــو مســتدام.
كمــا أن الشــفافية بشــأن الحوكمــة المؤسســية – ســواء
أنهــا تسترشــد بمبــادئ ويتــس أم ال – تضــع المشــكالت
والموضوعــات الرئيســية يف مجــال المعرفــة العامــة للجمهــور.
فهــي تعتــرف بــأن أصحــاب الشــأن شــركاء يف تحقيــق غــرض
الشــركة وتوفــر األســاس إلجــراء حــوار صحــي حــول كيفيــة
تحقيــق الغــرض علــى أفضــل نحــو.
وهــذا هــو نــوع الحركــة الــذي نحتــاج أن تنضــم إليــه كافــة
المؤسســات إذا كنــا ننــوي تحســين ثقــة العامــة يف الشــركات
واتخــاذ تدبيــر مســبق إلبطــال احتمــال حــدوث تدخــل حكومــي
عنيــف .فقــد ال نخلــص عالــم الشــركات مــن التفــاح المعطــوب
تمام ـاً ،بيــد أننــا نســتطيع أن نعلــو بموجــة الســلوك عبــر
الشــركات التــي تتســم بالنوا يــا الحســنة وتســدد الضرائــب
وتمثــل حجــر أســاس االقتصــاد.
ما نتطلع إليه
لــم ُتنشــر مبــادئ ويتــس مــن وقــت بعيــد ،غيــر أنهــا اس ـتُقبلت
اســتقباال ً جيــداً .وإنــا أرى هــذا علــى أنــه عالمــة جيــدة ،إذا يقــول
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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بعــض المعلقيــن أنهــا نجحــت نجاح ـا ً عظيم ـا ً والبعــض يقــول
أنهــا لــم تنجــح بالقــدر الــكايف .ويف حيــن أن الحكومــة ال تســتطيع
أن تملــي علــى الشــركات اتبــاع مبــادئ ويتــس ،فــإن وزير الدولة
ر ت هــون جر يــج كالرك م ب قــد رحــب بهــا ترحيب ـا ً حــارا ً عنــد
إطالقهــا.

أنــه ســيكون هنــاك مــدة لــدورات إعــداد التقار يــر تكتشــف فيهــا
الشــركات منهجيــات مختلفــة وتدمــج المبــادئ دمج ـا ً ســليما ً
يف جــداول أعمــال مجالــس إدارتهــا .ولــذا ،فــإن األمــر سيســتغرق
بعــض الوقــت قبــل أن يكتمــل وضــوح الممارســات الجيــدة
إلعــداد التقار يــر.

ولقــد ألزمــت شــركتي – ذا ويتــس جــروب – بــأن تتبــع مبــادئ
ويتــس باعتبارهــا هيــكال ً إلعــداد التقار يــر بشــأن الحوكمــة
المؤسســية يف تقر يــر مجلــس االدارة لدينــا عــام  ،2018ومــع
ذلــك وطبق ـا ً للتشــريع فإنــه ال يتعيــن علــى الشــركات الخاصــة
الكبيــرة يف المملكــة المتحــدة أن تع ـ ّد تقار يــرا ً بشــأن ترتيبــات
الحوكمــة المؤسســية لديهــا حتــى تنشــر تقر يــر مجالــس االدارة
لديهــا لعــام  .2019ولهــذا ،فإننــا لــن نــرى بالضبــط كيــف يجــري
تفســيرها لبعــض الوقــت .وإضافــة إىل ذلــك ،فإننــي متأ كــد مــن

ويف تلــك األثنــاء ستســتمر مجموعــة التحالــف ومجلــس
التقار يــر الماليــة وأنــا يف تعز يــز المبــادئ والســعي إلقامــة حــوار
مــع أولئــك الذيــن يتقاســمون طموحاتنــا إلعــاء موجــة الحوكمة
المؤسســية يف المملكــة المتحــدة ودولي ـاً.

مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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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
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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
٢٠٢٠

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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مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

:الطريق الخاص
الحوكمة يف مراحل التحول المؤسسي

تيريزا بارجر
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ،كارتيكا لإلدارة
يف عــام  1976كتبــت جيــل شــيهي الكتــاب األكثــر مبيعـا ً بعنــوان
«المســارات :األزمــات المتوقعــة يف حيــاة البالغيــن» .أي أزمــة –
علــى مــا يبــدو – ال يمكــن التنبــؤ بهــا أبــداً ،غيــر أن المؤسســات
– شــأنها شــأن األشــخاص – يجــب عليهــم بشــكل حتمــي أن
تنتقــل أو تتحــول أو تجــري بعــض التعديــات .فالعمليــة اآلن
أســرع مــن أي وقــت مضــى .إن متوســط عمــر الخمســمائة
شــركة األكبــر لــدى ســتاندرد آنــد بــورز يقــل اآلن عــن  20عام ـا ً
بعــد أن كان  60عامـا ً يف خمســينيات األلفيــة الماضيــة .وهنــاك
شــركات عديــدة تحمــل شــعار «التغييــر أو المــوت».
وســوا ًء كانــت الشــركة مملوكــة ملكيــة عامــة أو كانــت شــركة
عائليــة ،فإنهــا ســتضطر علــى األرجــح إىل أن تتحــول لشــكل
آخــر نظــرا ً للنمــو الســريع أو تغيــر القيــادة أو تغيــر نمــوذج
عملهــا (كره ـا ً أو طواعي ـ ًة) أو وقــوع أزمــة /انقــاب يف األوضــاع.
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

ومهمــا كان الســيناريو فــإن المكونــات المتعــددة التــي نطلــق
عليهــا معـا ً «الحوكمــة المؤسســية» ســترفع يدهــا علــى األرجــح
لتثبــت وجودهــا أو تتنحــى بعيــدا ً عــن مســؤولياتها .وألن كل
شــركة تواجــه ببســاطة «رحالتهــا االنتقاليــة» الخاصــة بهــا ،فمــن
األفضــل أن تتمتــع كافــة عناصــر نظــام الحوكمــة بهــا بدرجــة مــن
المرونــة والتطبــع.
وفيمــا يتعلــق بالنمــو الســريع ،فإننــي أفكــر يف شــركة صناعيــة
آســيوية (غيــرت بعــض التفاصيــل إلخفــاء هويتهــا) والتــي
أخذهــا مؤسســها مــن الجيــل الثــاين مــن وضــع جيــد إىل وضــع
عظيــم .فقــد شــيد أحســن األماكــن وأنشــأ مصانــع كانــت األكثــر
فعاليــة مــن حيــث التكلفــة وإرســاء ثقافــة مؤسســية شــجعت
وقدرت األفكار (الجيدة والســيئة) المطروحة من كل شــخص.
وقــد تراوحــت فتــرة توســعها الكبيــر فيمــا بيــن  2013و.2016
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وتضاعــف ســعر الســهم ثــاث مــرات طــوال تلــك الســنوات.
ومــع ذلــك ،لــم يكــن هنــاك فعليـا ً أي تغيــر يف الحوكمــة ،حيــث
ظــل متوســط عمــر أعضــاء المجلــس مرتفع ـا ً بواقــع  76عام ـا ً
باســتثناء عمــر الور يــث والمــرأة المعينــة إجبار يـا ً طبقـا ً للقانــون.
وقــد كان جميــع أعضــاء المجلــس مــن المجموعــة العرقيــة
نفســها .وقــد اســتمرت حالــة الهــوس بالنقــود الســائلة الشــائعة
للغايــة فيمــا بيــن الشــركات العائليــة حيــث قار بــت الســيولة
نســبة  %20مــن الموجــودات .وبــدأ العائــد علــى رأس المــال
المســتثمر ينخفــض وأصبحــت توزيعــات األر بــاح النقديــة غيــر
منتظمــة .ولهــذا ،فإننــا – بوصفنــا المســتثمرين – قــد انتبهنــا
للخطــر عندمــا أًجبــرت الشــركة بحكــم النظــام علــى أن تغيــر
مدققــي الحســابات .واعتقدنــا أن ذلــك رائــع ،إننــا نســتطيع
اآلن أن نعيــن مدقــق مــن األربعــة الكبــار .ولكــن لــم يكــن الحــال
كذلــك .فالشــخص الــذي كان يديــر مكتــب التدقيــق الــذي
يتكــون مــن رجــل واحــد وكانــوا يســتخدمونه مــن قبــل أغلــق
فعلي ـا ً مكتبــه وأســس مكتــب تدقيــق مكــون مــن شــخصين
وكان ذلــك هــو مدققهــم الجديــد!! وكان علينــا أن نســأل« :أ يــن
المجلــس؟» أ يــن الضوابــط؟» هــل ســتظهر بعــض األخبــار
الســيئة بمجــرد مــا يضطلــع الجيــل الثالــث باألعمــال أو ستشــم
الجهــات الرقابيــة رائحــة كريهــة؟ ال نعــرف!! ومــن الممكــن أن
تكــون كافــة الحســابات نظيفــة تمام ـاً ،ولكــن كيــف يتســنى
لنــا باعتبارنــا مســتثمرين أن نعــرف ذلــك دون االطــاع علــى
المعلومــات الغيــر علنيــة؟
وعــاد ًة مــا يتطلــب تغييــر القيــادة إحــداث نقلــة يف المواضــع
وربمــا يف األفــكار .إننــا يف شــركة عائليــة واحــدة تتكــون فيهــا
اللجنــة التنفيذيــة مــن ســتة أعضــاء :خمســة أعضــاء مــن العائلــة
وعضــو مهنــي .وقــد كان إعــان أن المهنــي الوحيــد ينــوي تــرك
الشــركة حافــزا ً للتغييــر .وبمــا أن العضــو المهنــي كان عضــو
اإلدارة الوحيــد الــذي كان يخاطــب األســواق فمــن ســيكون اآلن
وجــه الشــركة؟ وقــد تســبب هــذا يف أن تعيــد العائلــة التفكيــر
يف كافــة مبــادئ الشــركة العائليــة .لمــاذا يملكــون الشــركة،
مــاذا ســيحدث يف الجيــل القــادم (الغيــر ُممثــل يف الشــركة)؟
هــل الغايــة هــي أن تصمــد الشــركة لمــدة  100عــام أو أنهــم
ســيبيعونها لشــركة متعــددة الجنســيات بمجــرد مــا يبلــغ أصغــر
فــرد  65عام ـاً؟ كيــف يفســحون المجــال للمهنييــن األصغــر
عندمــا تشــغل العائلــة كافــة المناصــب المهمــة؟ ومــا هــو دور
األم ،كمــا هــو معتــاد يف الشــركة العائليــة؟ هــل ســتبقى رئيســة
المجلــس أم ســيقوم أحــد أفــراد العائلــة بتنصيــب شــخص منــي
آخــر يف هــذا المنصــب المهــم؟
لقــد عاشــت الشــركات المشــهورة أو انتهــت وهــي تبحــث فيمــا
إذا كانــت قــد غيــرت نمــاذج األعمــال عنــد تغيــر العالــم .فقــد
بــدأت نوكيــا علــى أنهــا شــركة أحذيــة قبــل أن تكــون شــركة
اتصــاالت .وكانــت آي يب إم شــركة للحاســب اآليل قبــل أن
تكــون شــركة خدمــات .ويف بعــض األحيــان تكــون التغييــرات
أقــل تأثيــراً .فقــد كانــت ناتــورا شــركة برازيليــة تصنــع منتجــات

28

العنايــة بالجســم الطبيعيــة قبــل أن تصبــح شــركة عالميــة
تصنــع منتجــات العنايــة بالجســم الطبيعيــة (ايســوب و ذا
بــودي شــوب).
وقــد حدثــت نقلــة ملحوظــة للغايــة عندمــا ُمنــح ســيدهارتا الل
الســيطرة علــى شــركته العائليــة (إيتشــير) وهــو يف الثالثيــن مــن
عمره .وكان أول ما قام به هو بيع  11خط من إجمايل  13خط
عمــل ولــم يركــز ســوى علــى الشــاحنات والدراجــات البخار يــة.
ومــن الصعــب إىل أبعــد الحــدود أن تجعــل مجلــس اإلدارة يتخــذ
تلــك الخطــوات الجريئــة ،حيــث إن التطــور التدريجــي دائمـا ً مــا
يكــون أســهل مــن الحــذف أو النمــو المؤثــر علــى نحــو بالــغ .إن
الرؤيــة مــن فــوق المصعــد الكهر بــايئ أوضــح مــن الرؤيــة مــن
المصعــد .ومــن منظــور الحوكمــة ،فــإن بيــع األصــول والتركيــز
يجعــان الكثيــر مــن عناصــر الحوكمــة أســهل ،حيــث تكــون بيئــة
التحكــم أقــل اتســاعا ً وتكــون الشــفافية واإلفصــاح أقــل بطــأ ً
والبــد أن يكــون تخصيــص رأس المــال أســهل .وعلــى الرغــم
مــن ذلــك ،فإنــه يجــب علــى المجلــس أن يقــرر مــا إذا كانــت هــذه
هــي الخطــوة الصحيحــة بالنســبة للمســاهمين.
ويف حالــة شــركة جرومــا يف المكســيك أســفر تغيــر القيــادة
مــن األب البنيــه عــن تركيــز كبيــر رحــب بــه المســاهمون األقليــة
ترحيب ـا ً كبيــراً .فقــد غيــر االبنــان الوجهــة الرئيســية مــن حصــة
الســوق إىل العائــد علــى رأس المــال المســتثمر .وامتنعــا عــن
بيــع التورتيــا المكســيكية يف ســنغافورة وركــزا علــى المكســيك
والواليــات المتحــدة ..فكانــت االســتراتيجية ناجحــة للغايــة.
أمــا األزمــة فهــي الفرصــة التــي ال تر يــد تبديدهــا .وقــد رأينــا
شــركات تتخبــط يف األزمــات :مثــل شــركة تعبئــة األغذيــة يف
آســيا التــي قــد ا ُت ِهمــت (علــى نحــو صحيــح أو خاطــئ) بتقديــم
منتجــات ملوثــة ،ومحــل بيــع الصناديــق الكبيــر بالتجزئــة يف
روســيا الــذي لــم يتعــاىف مــن اللطمــة التــي أخذتهــا روســيا عقــب
غــزوة شــبه جز يــرة القــرم يف  2014والعقوبــات وهبــوط أســعار
النفــط ،وشــركة الرعايــة الصحيــة يف أمر يــكا الالتينيــة التــي لــم
تســتطع أن تتحمــل التغييــر النظامــي الالحــق بقواعــد التأميــن.
ولــم يمتلــك البعــض المســاحة الماليــة لتغييــر االســتراتيجيات
وقــد يكــون البعــض اآلخــر اتخــذ القــرارات الخاطئــة ،أمــا البعــض
اآلخــر فمــن المكــن أن تكــون السياســة قــد صدمتــه.
ولقــد حصلنــا مؤخــرا ً علــى مقعــد يف الصــف مــن األول يف
عمليــة تحو يــل مؤسســي لخــط ســكة حديــد يف البراز يــل ،حيــث
تــرك المالــك الســابق األصــول تتدهــور عبــر التحفظ يف النفقات
الرأســمالية وكان المالــك الجديــد يميــل إىل إجــراء تغييــر .ولــم
يكــن هنــاك أزمــة حقيقيــة ،غيــر أن المجموعــة المالكــة قــد
افتعلــت جــو يشــبه األزمــة .وكانــت هنــاك خطــة خمســية دقيقــة
بشــأن النفقــات الرأســمالية والتغييــر حيــث اعتمــدت الشــركة
علــى منتجــات خاصــة بالدقــة يف التقاطــر وأعلــى المعاييــر
العالميــة (التــي كانــت تتعلــق بالشــحن عبــر الســكة الحديــد يف
أمر يــكا الشــمالية) .وقــد انعكــس نجــاح التغييــر علــى ســهم
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الشــركة الــذي ارتفــع بواقــع  %1200عــن ســعره المنخفــض يف
أوائــل  .2016وقــد تطلــب هــذا العمــل البطــويل مجلــس إدارة لــه
رؤ يــة حيــث إنــه قــد عيــن القائــد الصحيــح ووضــع األهــداف وركــز
بثبــات علــى عائــد المســاهمين علــى المــدى الطويــل وبيئــة
الســيطرة المحكمــة وتخصيــص رأس المــال بدقــة .كمــا ُطبــق
أيض ـا ً العنصــر اآلخــر للحوكمــة المؤسســية وهــو الشــفافية
واإلفصــاح ،حيــث إن معرفــة العامــة بالخطــة الخمســية وأداء
الفر يــق مقابــل الخطــة قــد أوجــدا ثقافــة الشــفافية .وباإلضافــة
إىل خطــة االجتماعــات فقــد اعتمــدت المؤسســة التــي يقودهــا
المجلــس وحــدات قيــاس مســتدامة باعتبارهــا جــزءا ً مــن
مؤشــرات األداء الرئيســية الداخليــة واإلفصــاح الخارجــي وذلــك
بنشــر تقر يــر االســتدامة.
وعندمــا ننظــر يف العناصــر الخمســة للحوكمــة المؤسســية
مقابــل هــذه «الطــرق» األر بــع نــرى أنهــا جميع ـا ً مهمــة ولكــن
هنــاك أوقات ـا ً قــد تأخــذ فيهــا عناصــر معينــة أهميــة بــارزة.
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فبإســتخدام التحليــل المبســط يف الجــدول الســابق ،يمكننــا
القــول أن مجلــس االدارة هــام يف كل األوقــات ،لكنــه يميــل
للراحــة عندمــا تكــون األر بــاح يف ارتفــاع بينمــا يميــل لإلنتبــاه
عندمــا تكــون المشــاكل أ كبــر مــن مجــرد نمــو األر بــاح .ومــن
واقــع خبــريت ،يف مرحلــة النمــو ،عــاد ًة مــا يشــغل بــال المجلــس
هــو تخصيــص رأس المــال .يف أوقــات إعــادة الهيكلــة واألزمــات،
حيــث تكــون هنــاك تغييــرات جوهر يــة مطلوبــة للمؤسســة،
يكــون هنــاك تحــدي أمــام كافــة عناصــر الحوكمــة الخمــس.
ويف عالــم يتســم اآلن بالتغييــر الســريع ،المعوقــات المتناميــة،
وســيطرة التكنولوجيــا وتدفــق المعلومــات لحظيـا ً يف كل أنحــاء
العالم ،على الشــركات تحتاج لصقل أســلحتها يف كافة عناصر
الحوكمــة الخمــس .فالمراحــل ســتكون متعاقبــة ،التغييــرات
مســتمرة ،ويف معظــم األحيــان غيــر قابلــة للتنبــوء.
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كيف تقود التغيير الفعال يف مؤسستك؟

وسام أديب
وســام هــو خبيــر ومستشــار ومــدرب تنفيــذي للتغييــر ،وعلــى
مدار العشرين عاما ً الماضية أخذ يقود أو يدعم التغيير على
نطــاق واســع ،بمــا يف ذلــك إعــادة الهيكلــة التنظيميــة وبرامــج
كل مــن القطاعيــن الخــاص
اإلصــاح التحــويل والمؤسســي يف ٍّ
والعــام ،وهــو حالي ـا ً مستشــار الحكومــة المرنــة لــدى مكتــب
رئاســة مجلــس وزراء يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقــد
حصــل علــى درجــة الماجســتير يف تقديــم المشــورة والتدريــب
علــى التغييــر مــن جامعــة إنســياد.

« هــذا العــام ســوف نحتفــظ إىل ح ـ ٍد مــا باألشــياء كمــا هــي».
هــذه العبــارة لــم يعلنهــا أي رئيــس تنفيــذي يف تاريــخ األعمــال.
تع ـ ُّد المؤسســات أدوات للتغييــر .وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
ل للغايــة لكيفيــة قيــادة التغييــر بفاعليــة.
ـم قليـ ٌ
يظــل هنــاك فهـ ٌ
وهنــاك إحصائيــة ُتذكــر كثيــرا ً تفيــد بــأن  %70مــن برامــج التغييــر
ـط قيمتهــا المقصــودة .فلمــاذا إذا ً يبقــى الوضــع علــى
لــم تعـ ِ
هــذا الحــال؟ ومــا الــذي يســتطيع القــادة ومجالــس اإلدارة فعلــه
لدعــم التغييــر علــى نحــو أ كثــر فاعليــة؟

إن اآلراء المعــرب عنهــا يف هــذا المقــال هــي آرايئ الخاصــة يب؛
وال ُتم ِّثــل آراء مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء.

لقــد قضيــت معظــم مســاري المهنــي إمــا يف قيــادة التغييــر أو
تدريــب المديريــن التنفيذييــن ممــن يقــودون عمليــة التغييــر.
وطــوال هــذا الوقــت ،الحظــت الســلوكيات التــي تقـ ِّو ّض برامــج
التغييــر وتمنــع المؤسســات مــن إطــاق القيــم بأقصــى حــد
ممكــن لهــا .ويف حيــن أن مجالــس اإلدارة ال تديــر عمليــة التحــول
إدارة مباشــرة إال إنهــا وعلــى الرغــم مــن ذلــك تــؤدي دورا ً مهمـا ً
يف إيجــاد بيئــة مواتيــة ودعــم المــدراء التنفيذييــن.
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كان مــن المديريــن التنفيذييــن الذيــن قــد دربتهــم مديــرا ً
تعيــن كمديــر عــام لسلســة مــن محــات التجزئــة المعروفــة
يف اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،إذ أخــذ أداء الشــركة ينحــدر
علــى مــدار الســنوات الماضيــة فأحضــر مالكــو الشــركة المديــر
العــام الجديــد ليغيــر األمــور بعــد عــزل المديــر العــام الســابق.
وبعــد أن وضــع خطتــه التحويليــة أعلــن أنــه يتوقــع أن تعمــل
المؤسســة علــى النحــو األمثــل يف غضــون ســتة شــهور .وقــد
تقاســمت معــه توقعــايت بــأن هــذا مــن شــأنه أن يســتغرق علــى
األرجــح عاميــن ،ولكنــه كان واثق ـا ً مــن تقديــره علــى نحــو أ كبــر
مــن تقديــري .وقــد أفضــى هــذا التقديــر الطمــوح إىل شــهور مــن
اإلحبــاط شــهدها فريقــه وتصــور بــأن «أدائهــم دون المســتوى»
و»غيــر كــفء» .إنهــم «لــم يؤمنــوا بالمؤسســة» و»لــم يرغبــوا
ســوى يف وظيفــة يشــوبها الكســل و الراتــب» .وبعــد عاميــن
انتقــل هــذا المديــر التنفيــذي إىل شــركة أخــرى يف المجموعــة
كانــت يف حاجــة عاجلــة علــى نحــو أ كبــر للتح ـ ُّول .ولمــا ســألته
عــن حجــم اإلنجــاز الــذي يشــعر بأنــه قــد حققــه مــن الخطــة التــي
كان قــد وضعهــا يف الشــركة األوىل ،أجــاب بأنــه حقــق  %80منهــا.
لــم تنت ـ ِه القصــة هنــاك .فقبيــل البــدء بــدوره الجديــد ،ق ـ َّد َر مــرة
أخــرى مــدة إنجــاز التحــول بســتة شــهور .ولحســن الحــظ ،ولمــا
كانــت تقديــرايت قــد ث ُبــت دقتهــا علــى نحــو أ كبــر ،فقــد أنصــت إيلَّ
هــذه المــرة قبــل أن يتقاســم توقعاتــه مــع المالكيــن.
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أرى هــذا النمــط يتكــرر كثيــرا ،ولقــد ارتكبــت حقـا ً هــذا الخطــأ يف
أوائــل مســيريت المهنيــة ،فالمديــرون التنفيذيــون يقللــون مــن
الوقــت الــازم ومــدى تعقيــد عمليــة التغييــر التــي يباشــرونها؛
ثــم يتقاســمون –بعــد ذلــك– هــذه التقديــرات مــع المالكيــن أو
مجلــس اإلدارة .وهــذا كلــه يفضــي إىل أن تقضــي المؤسســة
معظــم رحلتهــا نحــو التغييــر وهــي تشــعر بــأن األمــور مترديــة
وأن األشــخاص يقاومــون التغييــر ،وهــذه البيئــة ال ُتعـ ِّزز نوعيــة
المع َّقــد.
اإلبــداع والعمــل الجماعــي الالزميــن لتحقيــق التغييــر ُ
ـخاص الموجــودون
إذاً ،لمــاذا يحــدث هــذا؟ ولمــاذا ُيع ـ ُّد األشـ ُ
علــى رأس المؤسســة والمتمتعــون بأكبــر الخبــرات ســيئين
للغايــة يف تقديــر الوقــت الــذي يســتغرقه التغييــر؟
السبب يف هذا هو أن خطة التغيير -التي توضع على أساسها
التقديــرات الزمنيــة– ال تبيــن ســوى جــزءا ً مــن رحلــة التغييــر ،إذ
إن هنــاك انتقــاال ً معقــدا ً علــى نحــو أ كبــر بكثيــر ،وملحوظـا ً علــى
نحــو أقــل بكثيــر يحــدث يف أذهــان أولئــك المتأثريــن بالتغييــر،
ولكنــك لــن ت ـ َر هــذا الجــزء الخفــي مــن الخطــة يف العــروض
االستشــارية .إن هــذا االنتقــال هــو مــا يســتغرق الوقــت وال
يوجــد الكثيــر ممــا يمكــن القيــام بــه لتســريعه علــى نحــو أ كبــر.
وهنــاك مجــال جديــد نوع ـا ً مــا يف دراســة اإلدارة والقيــادة (بــدأ
يف الســبعينيات) أخــذ ينظــر يف الديناميــكا النفســية للســلوك
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

التنظيمــي بمــا يف ذلــك خــال أوقــات التغييــر .و ُيعنــى هــذا
المجــال بدراســة مــدى تقاطــع الســلوك التنظيمــي مــع علــم
النفــس .ولقــد أفضــى هــذا الــدرب مــن االستكشــاف والدراســة
إىل الوصــول الكتشــافات مــا يميــز القــادة عــن المديريــن ،وكيــف
تســتجيب المؤسســات لمختلــف أنــواع القيــادة.
ـل علــى الديناميــكا النفســية التنظيميــة
وقــد كشــف العمـ ُ
وارتباطهــا بالتغييــر عــن ثــاث مراحــل تمــر بهــا المؤسســات
أ ي ـا ً كان حجمهــا عندمــا تضطلــع بالتغييــر ،وهــي :النهايــة،
المنتصــف ،البدا يــة.
مرحلة النهاية
تتمثــل المرحلــة األوىل يف النهايــة .يعلــم كل شــخص بــدأ حميــة
غذائيــة أن أول شــيء تفعلــه هــو تنــاول وجبــة عشــاء كبيــرة
وتنــاول كل شــيء تشــتهيه يف اليــوم الــذي يســبق بــدء الحميــة
فعلي ـاً .فالتغييــر يبــدأ بــأن نقــول وداع ـا ً للوضــع الراهــن .وهــذه
الخطــوة غالب ـا ً مــا يســقطها القــادة المتحمســون لتحقيــق
التغييــر .ولكــن النهايــة المجهضــة تســفر عــن شــهور أو حتــى
ســنوات مــن االضطــرار إىل التعامــل مــع الشــكوك واإلحباطــات
وتراجــع الموظفيــن.
ويؤثــر التغييــر علــى العــادات والعالقــات وممارســات العمــل
التــي وضعهــا الموظفــون للوصــول إىل الحــد األقصــى مــن
إنتاجياتهــم .ومــن الممكــن ألي هيــكل أو عمليــة تنظيميــة
جديــدة أن تعطــل هــذه العــادات والعالقــات والممارســات؛ ممــا
يضطــر الموظفيــن إىل العمــل مــع أشــخاص ال يعرفونهــم تمــام
المعرفــة واتبــاع نهــج غيــر مألــوف لهــم؛ حتــى إن الموظفيــن
األكثــر تحفيــزا ً ســيكون لديهــم بعــض مــن مشــاعر الضيــق
والقصــور ألنهــم يناضلــون لتنفيــذ المهــام التــي كانــت يف يــوم
مــا عاديــة.
ولقــد رأ يــت الكثيــر مــن القــادة يفســرون إحبــاط الموظفيــن
علــى أنــه مقاومــة للتغييــر وعــدم االلتــزام بالرؤ يــة المؤسســية.
ونتيج ـ ًة لذلــك ،فإنهــم يدفعــون الموظفيــن علــى نحــو أشــد
ويعاقبــون أولئــك الذيــن يعبــرون عــن قلقهــم .ويف نهايــة األمــر،
يهــدأ االضطــراب و يــرى القــادة ذلــك عندمــا ينجحــون يف جعــل
األشــخاص مصطفيــن مــع التغييــر .إنهــم يف واقــع األمــر قــد
أوجــدوا بيئــة ُتعاقــب فيهــا األمانــة واالنفتــاح و ُيتســتر فيهــا علــى
المشــكالت.
وبــدال ً مــن ذلــك ،البــد وأن يتكلــم القــادة بصراحــة عــن صعوبــات
التغييــر ،إذ يتعيــن عليهــم اإلقــرار بــأن التغييــر صعــب ومح ِبــط
ظهــروا تفهمهــم لحقيقــة
ومخيــف ،ويتعيــن عليهــم أيض ـا ً أن ُي ِ
أن المــكان الــذي نوجــد فيــه اليــوم هــو مريــح وآمــن للغايــة
لكنــه لــن يكــون كذلــك لمــدة طويلــة وإننــا إذا لــم نتصــرف
اآلن ،فســوف تــزداد األمــور ســوءاً .والبــد لهــم أيض ـا ً أن ينصتــوا
بشــدة لموظفيهــم َّ
وأل يجيبــوا بإطــاق األحــكام بــل بــأن يجعلــوا
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

موظفيهــم يشــعرون بــأن قاداتهــم يتفهمــون ويقــرون بنضالهم.
مرحلة المنتصف
تــأيت بعــد مرحلــة النهايــة مرحلــة المنتصــف ،وهــي المرحلــة
األطــول التــي يحــدث فيهــا العمــل الحقيقــي ،حيــث تدخــل
أجــزاء مختلفــة مــن المؤسســة يف هــذه المرحلــة ويف أوقــات
مختلفــة .وهنــا تقــع المؤسســة يف حالــة مــن الفوضــى حيــث
يجــرب األشــخاص ممارســات جديــدة ويعملــون مــع زمــاء
مختلفيــن ويحلــون المشــكالت بأســاليب جديــدة .ولــن تنجــح
األســاليب الجديــدة برمتهــا ،بــل ســيتطلب البعــض منهــا
المثابــرة حتــى ُتفهــم و ُيتمكــن منهــا ،وســيتحول البعــض اآلخــر
إلخفاقــات؛ لــذا يجــب وضــع حلــول مختلفــة لــه .وهــذه المرحلــة
تعــد مرحلــة َّ
خلقــة للغايــة يف عمــر مؤسســة تزدهــر فيهــا أفــكار
جديــدة ويمكــن أن يحــدث فيهــا اإلبــداع الحقيقــي ،كمــا أنهــا
أيض ـا ً فتــرة النخفــاض اإلنتاجيــة نتيجــة اســتنفاذ الطاقــة يف
التجريــب والتعلُّــم.
ولقــد رأ يــت حــاالت يتوقــع فيهــا القــادة أن ينفــذ الموظفــون
التغييــر بحمــاس شــديد دون الحاجــة للتدريــب ويزيــدون
مــن الضغــط علــى الموظفيــن .فــإذا ُعوقــب الفشــل أو نُظــر
إليــه بفوقيــة ،يتوقــف التجريــب ويتراجــع الموظفــون عــن
ممارســاتهم المتعبــة والصادقــة .هــل بإمكانــك أن تتخيــل
إديســون يختــرع المصبــاح الكهر بــايئ ومعــه فرصــة واحــدة
لتنفيــذه علــى النحــو الصحيــح وهــو مهــدد بخســارة وظيفتــه أو
إهانتــه علن ـا ً إذا أخفــق؟ فلــو كان هــذا هــو الحــال لكنــت اآلن
أ كتــب هــذا المقــال علــى ضــوء الشــموع!
إن دور القائــد هــو بــث الثقــة واألمــان ،كمــا أن الموظفيــن عندمــا
يحاولــون تحقيــق التغييــر المطلــوب منهــم ال يســتطيعون
أيضـا ً أن يــروا خــط النهايــة ويحتاجــون إىل قائدهــم ليذكرهــم أن
خــط النهايــة حقيقــي وأنهــم يتحركــون تجاهــه ،ويتطلــب اإلبــداع
شــعورا ً باألمــان .فــإذا كنــت أنــوي المخاطــرة نيابــة عنــك فإننــي
أتوقــع منــك أن تمســك يب عندمــا أســقط .والمقصــود مــن
اإلخفــاق أن يشــارك النــاس حق ـا ً يف التغييــر ويحاولــون تطويــر
أســاليب لتحســين األمــور .ولهــذا البــد مــن االحتفــاء باإلخفــاق يف
هــذه المرحلــة.
ويمكــن أن تســتغرق هــذه المرحلــة شــهورا ً أو حتــى ســنوات.
ويف نهايــة األمــر تتجمــد الممارســات الناجحــة وتصبــح روتين ـا ً
جديــدا ً ويتعلــم ويمــارس الموظفــون مهــارات جديــدة حتــى
تصبــح عاديــة .وعندمــا يحــدث هــذا ،تدخــل المؤسســة المرحلــة
الثالثــة والنهائيــة ،وهــي مرحلــة البدا يــة.
مرحلة البداية
لقــد تركنــا خلفنــا اآلن الشــعور بالخــوف وعــدم األمــان؛ حيــث
تشــهد المؤسســة الثقــة المتجــددة يف قدرتهــا علــى اإلنجــاز.
فــإذا كان التغييــر جيــداً ،تصبــح اإلنتاجيــة أعلــى مــن قبــل
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التغييــر .والمقصــود أيض ـا ً مــن هــذا التركيــز المتزا يــد والرجــوع
للعمــل بــدال ً مــن التجريــب أن يهبــط اإلبــداع مــن أعــايل مرحلــة
المنتصــف ليعــود إىل المســتويات العاديــة.
وتع ـ ُّد مرحلــة البدا يــة وقت ـا ً لالحتفــال ،إذ يتعيــن علــى القــادة
أن يحــددوا نهايــة التغييــر بحــدث أو إعــان أو عالمــة أخــرى
ذات مغــزى .ويشــير هــذا الحــدث الحــدودي إىل نهايــة التجريــب
والتهــاون مــع األخطــاء علــى نحــو يقــل عنــه أثنــاء التغييــر
وانتقــال التركيــز للطموحــات المســتقبلية بــدال ً مــن الكفــاح
الحــايل .ويتعيــن علــى الموظفيــن أن يبــدؤوا هــذا العصر الجديد
يف عمــر مؤسســتهم بالتــزام متجــدد وطاقــة عاليــة والتحمــس
لمــا يمكــن أن يجلبــه المســتقبل.
دور مجلس اإلدارة المهم
ً
يعــد دور المجلــس أساســيا لضمــان حــدوث التغييــر بفاعليــة
يف المؤسســة التــي يحكمهــا ،إذ تنشــئ مجالــس إدارة عديــدة
بيئــات ال تفضــي إىل النجــاح وال تتــواىن حينئــذ يف أن تلــوم
الرئيــس التنفيــذي علــى الفشــل يف تحقيــق النتائــج التــي
يأملــون يف رؤيتهــا .ومــن بعــد اســتنفاذ عــدد مــن المــدراء
التنفيذييــن يتعجبــون أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن عــدم فعاليــة
جميــع القــادة بــدال ً مــن أن ينظــروا إىل مــا يتعيــن عليهــم القيــام
بــه لدعــم التغييــر الــذي يســعون لتحقيقــه.
وهنــاك ثالثــة أشــياء تســتطيع مجالــس اإلدارة القيــام بهــا
لضمــان تنفيــذ برامــج التغييــر التحويلــي تنفيــذا ً فعــاالً :ا لتعبيــر
عــن التغييــر بفاعليــة ،وأخــذ علــى عاتقهــا الثقافــة المؤسســية
وتــزود الرؤســاء التنفيذييــن بمســتوى الدعــم الــذي يحتاجونــه
للنجــاح.
إن اإلشــارات التــي يرســلها المجلــس ُتح ـد ُ
ِث أصــدا ًء يف جميــع
أرجــاء المؤسســة ،حيــث تجــوب الكلمــات بقــوة عبــر القنــوات
الرســمية وغيــر الرســمية ويمكــن أن تق ـ ِّو َض جهــود الرئيــس
التنفيــذي لتحقيــق التغييــر؛ لهــذا فإنــه مــن المهــم أن تنســجم
االتصــاالت التــي تجريهــا المجالــس مــع سياســة التغييــر وأن
تعــرب عــن ثقتهــا بالرئيــس التنفيــذي وقــدرة المؤسســة علــى
ـس
تحقيــق التغييــر بفاعليــة .ويف الحــاالت التــي ُيجلــب فيهــا رئيـ ٌ
تنفيــذي جديــد لتحقيــق التح ـ ُّول فالبــد مــن تنظيــم الرســائل
المحيطــة بخــروج الرئيــس التنفيــذي الســابق ودخــول القائــد
الجديــد بعنايــة للتأ كــد مــن إرســال رســالة بنــاءة وداعمــة
للمؤسســة.
وعندمــا تبــدأ خطــة التغييــر يف التبلــور ،غالب ـا ً مــا تشــعر
المجالــس بــأن دورهــا يختصــر يف الضغــط علــى الرئيــس
التنفيــذي لتحقيــق نتائــج ســريعة .وبــدال ً مــن ذلــك ،فإنــه مــن
األفضــل للمجالــس أن تأخــذ علــى عاتقهــا اإلشــراف علــى
التغييــرات يف الثقافــة المؤسســية .وقــد يكــون للرؤســاء
التنفيذييــن -بوصفهــم غارقيــن يف التغييــر– تحــدي يف
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مالحظــة هــذه االنتقــاالت ،ال ســيما إذا كانــوا معينيــن مــن خــارج
المؤسســة .هــل يتحقــق التغييــر علــى نحــو يتوافــق مــع ثقافــة
المؤسســة؟ ومــا هــي مقومــات الثقافــة التــي نتطلــع لتغييرهــا
وكيــف ترتبــط بتاريــخ المؤسســة؟ فعلــى ســبيل المثــال ،يف
مؤسســة تتبنــى ثقافــة المراقبــة الصارمــة للتكاليــف التــي قــد
تطــورت خــال أزمــة ماليــة ســابقة قــد يشــعر القــادة بضــرورة
انتهــاج ثقافــة أ كثــر هــوادة يف المرحلــة القادمــة مــن النمــو
الســريع .غيــر أن هــذا التغييــر قــد ُيبــرز علــى الســطح القلـ َـق
المكبــوت مــن أ يــام األزمــة والبــد مــن مواجهــة هــذا القلــق يف
برنامــج التغييــر ،كمــا أن المؤشــرات –مثــل مســتوى اســتقالة
الموظفيــن والتغيــب عــن العمــل والموضوعــات الناشــئة عــن
اســتقصاءات الموظفيــن ومقابــات تــرك العمــل– تعطــي
معلومــات مهمــة لمجالــس اإلدارة باإلضافــة للتقاريــر الرســمية
التــي يرفعهــا الرئيــس التنفيــذي.
ويف النهايــة ،يتعيــن علــى المجالــس أن تتأ كــد مــن أن الرئيــس
التنفيــذي والفريــق التنفيــذي لديهمــا المســتوى الصحيــح مــن
الدعــم يف جميــع مراحــل التغييــر .وينطــوي أي برنامــج للتغييــر
علــى الكثيــر مــن المفاجــآت واالنتكاســات ،وعلــى رأســها يجــب
علــى فريــق القــادة التنفيذييــن التعامــل مــع القــدر الكبيــر مــن
التعقيبــات واالنفعــاالت التــي تشــق طريقهــا داخــل المؤسســة
وخارجهــا .وبينمــا يحــدث كل هــذا ،يجــب أن يكــون لديهــم
القــدرة الذهنيــة لرؤ يــة الصــورة الكبيــرة ومعالجــة مشــاعرهم
حيــال مــدى تقــدم التغييــر .فــإذا كان هنــاك قــادة يســتطيعون
ـق بهــم
القيــام بهــذا بفاعليــة ويف جميــع األوقــات ،فأنــا لــم التـ ِ
بعــد .إن القــادة يف حاجــة إىل شــخص مــا يســتطيعون التحــدث
معــه بثقــة وال يطلــق عليهــم األحــكام وذلــك لمســاعدتهم يف
أن يفهمــوا ويعالجــوا كل شــيء يحــدث ولوضــع خطــة عمــل
للمضــي قدمـاً .والمقصــود مــن هــذا عــاد ًة العمــل مــع
واضحــة ُ
مــدرب أو مستشــار تنفيــذي م ـ َّر بتجر بــة مشــابهة يف الســابق.
يخبروننــي عمــايئ مــرارا ً وتكــرارا ً أن أ كبــر قيمــة يكتســبونها مــن
التدريــب الــذي يحصلــون عليــه هــو الوضــوح بشــأن مــا يحــدث
والثقــة فيمــا يجــب عليهــم القيــام بــه.
التغييــر ليــس ســهال ً أبــداً ،ولكــن هنــاك الكثيــر الــذي يمكــن
تنفيــذه لجعــل النتائــج فعالــة ومجزيــة علــى نحــو أ كبــر بالنســبة
للمســاهمين وأصحــاب الشــأن .ومــن الضــروري فهــم مراحــل
التغييــر ونــوع القيــادة التــي يجــب إظهارها يف كل مرحلة .أضف
إىل ذلــك الحوكمــة التــي تــدرك الطبيعــة المعقــدة للتغييــر
ويمكنهــا أن ُتو ِجــد بيئــة مواتيــة فعالــة .وتكــون بذلــك قــد
وضعــت مؤسســتك علــى الطريــق لتحقيــق نتائــج اســتثنائية.
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مقابلة مع فيل أرمسترونج

فيــل أرمســترونج لديــه خبــرة واســعة يف مجــال حوكمــة
المؤسســات بــدءا ً مــن الشــركات الكبــرى المدرجــة يف الســوق
الماليــة يف جنــوب أفريقيــا حيــث ارتبــط اســمه ارتباط ـا ً وثيق ـا ً
بتقاريــر «كينــج»  ،King Reportsال ســيما تقريــر كينــج  .2كمــا
شــغل مناصــب عليــا يف مؤسســة التمويــل الدوليــة وعمــل
مستشــارا ً للحوكمة يف رابطة الكومنولث .يشــغل أرمســترونج
حالي ـا ً منصــب مديــر الحوكمــة يف التحالــف العالمــي للقــاح
والتحصيــن جــايڤ  Gaviيف جنيــڤ.
خــال هــذه المقابلــة المطولــة التــي تغطــي أ كثــر مــن مجــال
يتحــدث أرمســترونج إىل پيتــر مونتانيــون عــن ســبب احتيــاج
الشــركات إىل تحســين عالقاتهــا مــع المجتمــع الــذي يمنحهــا
الرخصــة الحقيقيــة للعمــل داخلــه .يبــرز هــذا االحتيــاج لــدى
الشــركات المدرجــة وغيــر المدرجــة يف اســواق المــال علــى
حــد ســواء .ذلــك أنــه يف عالــم تنتقــل فيــه األخبــار بســرعة
البــرق ،يقــوم النشــطاء المعارضيــن للمؤسســات التجاريــة
غالب ـا ً لالســتجابة الفوريــة لمهاجمــة المؤسســات .وعنــد النظــر
إىل األمــور مــن تلــك الزاويــة يظهــر فــرق كبيــر بيــن مســؤولية
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المؤسســات واألعمــال الخيريــة لهــا.
لمــاذا يجــب أن تشــعر الشــركات بالقلــق حيــال عالقتهــا مــع
المجتمــع؟
تحــدد عالقــات الشــركة مــع المجتمــع مــدى النجــاح الــذي
تحققــه بشــكل أو بآخــر .بصفــة عامــة يف هــذا العصــر الــذي
يتحلــى فيــه العالــم بمســتويات عاليــة مــن الشــفافية ال يرغــب
النــاس يف أن تســتغلهم الشــركات؛ لــذا تنطبــق علــى تلــك
الشــركات المقولــة القديمــة حــول حصــول الشــركات علــى
رخصــة مجتمعيــة لكــي تمــارس أنشــطتها التجاريــة.
لكــن اإلجابــة علــى الســؤال الخــاص بنــوع تلــك العالقــات
يتوقــف علــى مجــال عمــل الشــركة .فبالنســبة للبنــوك مثــا ً
هنــاك تســاؤالت عــن النزاهــة والمعاملــة العادلــة للعمــاء،
كمــا مــن المهــم أن يحــوز البنــك علــى ثق ـ َة المجتمــع األكبــر.
أمــا إذا كانــت الشــركة كبيــرة ومتعــددة الجنســيات فــإن النــاس
يحتاجــون إىل أن يثقــوا بمنتجاتهــا وأن يظنــوا أنهــم يعقــدون
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معهــا صفقــات عادلــة .قــد يختلــف األمــر يف الشــركات الصغيــرة
العاملــة يف مجــال تكنولوجيــا المعلومــات التــي ربمــا تســتهدف
عمــاء محدديــن ،ولكنهــا قــد تعتبــر أيض ـا ً شــركات مــوردة
لشــركة أ كبــر قــد تتأثــر بعالقاتهــا مــع المجتمــع  -يكفــي فقــط
أن تنظــر إىل فيســبوك وجوجــل.
هــل ينطبــق ذلــك علــى الشــركات الخاصــة واألخــرى المملوكــة
للدولــة مثلهــا يف ذلــك مثــل الشــركات المدرجــة يف ســوق
األوراق الماليــة؟
مــن النــادر للغايــة أن تحصــل الشــركات المملوكــة للدولــة علــى
هــذا الحــق؛ ألن االعتبــارات السياســية تحــدد طريقــة عملهــا .مــع
ذلــك ،ال أرى ســببا ً للتفرقــة ،فالمهــم يف نهايــة األمــر هــو كيفيــة
نظــر اآلخريــن إىل الشــركة .فالشــركات الخاصــة ليســت محصنــة
بالضــرورة ،وال تــزال صورتهــا العامــة تتعــرض إىل نقــد وســائل
اإلعــام ونشــطاء المجتمــع المــدين.
نعــم ،ولكــن مــن المؤكــد أن الشــركات المملوكــة لعائــات تبــدأ
بقيــم أصيلــة يمثلهــا مؤســس الشــركة...
يف بدا يــة حياتهــا ،تفهــم الشــركات العائليــة المجتمــع بشــكل
أفضــل؛ ألنهــا بــدأت حياتهــا يف مجتمعــات ارتبطــت بهــا
وكانــت العائلــة المؤسســة للشــركة ترغــب يف أن ينظــر إليهــا
هــذا المجتمــع باحتــرام ،وقــد ربطتهــا بــه عالقــة وثيقــة .لكنهــا
تنمــو الحق ـا ً وتبتعــد عــن تلــك القيــم .ومــع تــويل األجيــال
الجديــدة الســلطة يتســع منظورهــا ،وقــد ينصــب تركيزهــا علــى
العنصراالقتصــادي بشــكل أ كبــر .لكــن القــرارات واالختيــارات
التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ال تــزال ُتركــز
علــى االســتثمار بعيــد المــدى يف الشــركات المملوكــة لعائــات
ربمــا بشــكل أ كبــر مــن تلــك الشــركات التــي يديرهــا مهنيــون
محترفــون .تــرى ذلــك يف أمريــكا الالتينيــة علــى ســبيل المثــال،
حيــث تشــكل الشــركات العائليــة مكون ـا ً مهم ـا ً يف قطــاع
المؤسســات.
إذا ً ما توقعات حملة األسهم وأصحاب المصالح بالضبط؟
بالطبــع هنــاك أنــواع مختلفــة مــن المســتثمرين :صناديــق
إســتثمار التحــوط  ،Hedge Fundsوحصــص الملكيــة الخاصــة،
ومديــري األصــول ،وهكــذا ولــكل منهــم نهج ـا ً مختلف ـاً .لكــن
النقطــة العامــة تتمثــل يف انقضــاء األيــام التــي كان يتــم فيهــا
االســتثمار يف شــركة مــا ثــم االنتظــار للحصــول علــى عائــد بعيــد
المــدى ،حيــث لديــك اآلن معــدل اســتنزاف كبيــر .النقطــة هــي
أن المســاهمين ال يزالــون يبحثــون عــن العائــد االقتصــادي،
فهــم يتحدثــون عــن مســائل تخــص أصحــاب المصالــح لكــن
ذلــك ال يبــدو مقنع ـا ً تمام ـاً.
ألن أصحاب المصالح يضغطون عليهم ،يحتاج المســتثمرون
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أن يظهــروا وكأن لهــم دور يف العمليــة .كمــا يتزا يــد تعرضهــم
هــم أنفســهم لإلنتقــاد .حيــث يتــم إخبارهــم بــأن لديهــم القــوة
والســلطة إلجبــار الشــركات علــى تنفيــذ مــا يفتــرض بهــا القيــام
بــه ،كمــا تؤكــد أدلــة الحوكمــة واإلشــراف علــى ذلــك بدرجــة
مــا .ولــدى الشــركات االســتثمارية الضخمــة مصلحــة خاصــة
باالســتجابة لتلــك الضغــوط .يف النهايــة ال ينبغــي أن نشــكو إذا
كانــت نتيجــة تلــك الضغــوط جيــدة.
إذا ً ما الذي يتعين على الشركات أن تفعله؟
يتعيــن علــى الشــركات أن تســتجيب؛ فالقواعــد واللوائــح ال
تحــدد الســلوك بالضــرورة ،بــل إن أصحــاب المصالــح ،ووســائل
اإلعــام ،والمجتمــع المــدين جميعهــا ُتعــد جــزءا ً مــن عمليــة
تحديــد الســلوك .وقــد أصبــح صــوت المجتمــع أعلــى كثيــراً.
كمــا أتاحــت التكنولوجيــا فرصـا ً هائلــة للوصــول إىل المعلومــات
بشكل يجعلها متاحة يف جزء من الثانية .ويوفر هذا للمجتمع
رؤ يــة أ كثــر وضوحـاً ،ورأ يـا ً وتأثيــرا ً علــى أســلوب معالجــة األمــور.
وال يمكــن للشــركات ،ومجالــس اإلدارة والمســتثمرين تجاهــل
ذلــك.
منــذ ثالثيــن أو أربعيــن أو خمســين ســنة كانــت كارثــة ڤيــل
 Valeيف البرازيــل ستشــكل مشــكلة بالنســبة إىل الشــركة،
والهيئــات التنظيميــة الوطنيــة والمجتمــع المحلــي فقــط .أمــا
اآلن فهــي تتصــدر عناو يــن األخبــار يف جميــع أنحــاء العالــم.
و يــؤدي ذلــك بســرعة إىل وجــود مشــاركة فعالــة وائتــاف بيــن
المجتمــع المحلــي والنشــطاء المحلييــن والدولييــن .ويحــدث
ذلــك بشــكل أســرع كثيــرا ً مــن الســابق ،وقــد تصعــب إدارتــه
للغايــة.
مــا الجهــة التــي ُتعــد مجالــس اإلدارة مســؤولة أمامهــا يف كل
تلــك األمــور؟
مجلــس اإلدارة مســؤول أمــام الشــركة .ويفــي أعضــاء المجلــس
بمســؤولياتهم مــن خــال تقديــم التقاريــر بالشــكل الــذي
يقتضيــه القانــون واللوائــح ثــم البــدء يف إدخــال الحوكمــة
ومعاييرهــا القياســية إىل الشــركة .يجــب أن يفهــم أعضــاء
مجالــس االدارة أنهــم معينــون لضمــان اســتمرار نجــاح الشــركة
وأنهــم مســؤولون أمامهــا بالتــايل .وقــد تكــون هنــاك خيــارات
متضار بــة؛ لــذا يجــب أن تبــدأ يف البحــث عــن مقومــات نجــاح
الشــركة .ليســت المســألة مســألة عائــد اقتصــادي فحســب .إذا
كانــت ســمعة شــركتك ســيئة ،فلــن يشــتري النــاس منتجاتهــا.
أســتطيع أن أفهم كيف ينطبق ذلك على األســواق المتقدمة،
ولكن خطر الســمعة أقل بالتأكيد يف األســواق الناشــئة.
إن المســتهلكين يف أســواق الــدول الغربيــة أ كثــر حساســية
تجــاه ســلوك الشــركات .ولكــن حساســية المســتهلك يف
األســواق الناشــئة أقــل تطــوراً ،وبرغــم ذلــك تراهــا يف البرازيــل
وجنــوب أفريقيــا .أمــا يف األماكــن األخــرى فهــي غيــر منتشــرة،
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ويعــود ذلــك جزئي ـا ً يف بعــض األحيــان إىل تثبيــط وســائل
اإلعــام إلبعادهــا عــن مواجهــة الشــركات .لكــن حتــى يف الصيــن
تبــدأ يف مالحظــة زيــادة يف حساســية المســتهلك مــع نمــو
الطبقــات الوســطى التــي تتطلــع إىل رفــع مســتواها المعيشــي.
كمــا يشــكل مواليــد األلفيــة الطبقــات الوســطى الجديــدة يف
الصيــن ،والهنــد وإندونيســيا الذيــن يتميــزون بالحساســية
الشــديدة والوعــي االجتماعــي .وتتغيــر قواعــد اللعبــة عندمــا
تتوســع الشــركات علــى مســتوى العالــم ،خاصــة يف األســواق
الغربيــة ،حتــى إذا لــم تكــن تواجــه ضغــط المجتمــع المــدين يف
وطنهــا األم.
يف بعــض األســواق ُيعــد النــاس األعمــال الخيريــة للمؤسســات
أمــرا ً مهم ـاً .هــل تختلــف هــذه عــن المســؤولية المجتمعيــة
للمؤسســات وهــل ُتعــد بدي ـا ً لهــا؟
يمكــن لألعمــال الخيريــة للمؤسســات أن تصبــح تقليــدا ً مهمـا ً
مبنيـا ً علــى قناعــات اجتماعيــة وأخالقيــة ودينيــة راســخة .ولكــن
ليســت كل الحــاالت كذلــك دائم ـاً ،يمكــن أن يتحــول األمــر
ببســاطة إىل وســيلة بديلــة للحصــول علــى رخصــة مجتمعيــة
لممارســة أنشــطة الشــركة .نحــن نحتــاج إىل توخــي الحــذر
يف التفرقــة بيــن أداء األعمــال الخيريــة ألســباب وجيهــة مثــل
المزا يــا االجتماعيــة التــي تمولهــا شــركة تاتــا يف الهنــد علــى
ســبيل المثــال ،والشــركات التــي غالب ـا ً مــا تســتغلها لتحقيــق
مصالــح معينــة والســعي لشــراء احتــرام الجمهــور .كمــا يجــب
أن ننظــر إىل التاريــخ .يف بدا يــات القــرن العشــرين كنــت
تــرى نمــو المؤسســات الكبــرى يف الواليــات المتحــدة .وكان
«البارونــات اللصــوص» الذيــن يديــرون تلــك المؤسســات مــن
كبــار المحســنين إال أنهــم كانــوا يشــترون االحتــرام بنقودهــم.
وتطــور ذلــك إىل مــا هــو أ كثــر تعقيــدا ً خــال القــرن العشــرين يف
ومــن يقودونهــا .تعمــل
مجتمــع تتزا يــد توقعاتــه مــن الشــركات َ
الشــركات يف بيئــة أ كثــر تعقيــدا ً ويتعيــن علــى مجلــس اإلدارة
وإدارة الشــركة تحديــد نطــاق مصالــح الشــركة يف أنشــطتها
وكيفيــة اســتجابتها بوضــوح تــام .وينبغــي أن أضيــف أن العمــل
الخيــري ال يتســاوى مــع الوعــي االجتماعــي.
كيــف يمكــن لمجالــس اإلدارة تحديــد مــا إذا كانــت الشــركة
تربطهــا عالقــات ســليمة بالمجتمــع؟
ال تتلخــص المســألة يف أن منتجاتــك تبــاع علــى رفــوف المتاجر.
بــل يجــب أن تكــون علــى إلمــام بمــا يتــداول يف الســوق وكل مــا
ال يرد ذكره يف المراســات الداخلية للشــركةُ .تعد اســتطالعات
رأي المســتهلك أحــد المصــادر ،كمــا ُتعــد آراء المســتثمرين
مصــدرا ً آخــر .يف األســاس ينبغــي أن تكــون مجالــس اإلدارة
أيضـا ً علــى وعــي بمــا يقــال علــى وســائل التواصــل االجتماعــي،
وأن تســتخدم األدوات العديــدة المتاحــة أمامهــا لتتبــع الــرأي
العــام وتحديــد فجــوات التواصــل والمخاطــر المحتملــة ،خاصــة
فيمــا يتعلــق بســمعة المؤسســة وشــهرتها التجاريــة ،مــن بيــن
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أمــور أخــرى.
إذا ً ما العمل عندما تخطئ وسائل التواصل االجتماعي؟
ال يمكن أن تك ّذب الشركات جميع األخبار المغلوطة فحسب،
بــل يجــب أن يكــون جــزء مــن إســتراتيجية الشــركة لمواجهــة
المخاطــر متعلق ـا ً بكيفيــة التعامــل مــع التقاريــر المضللــة.
يجــب أن يكــون لديــك إســتراتيجية للتواصــل تتفهــم المخاطــر
المتعلقــة بالمنشــور علــى وســائل التواصــل االجتماعــي التــي
يراهــا عــدد هائــل مــن النــاس ومــدى الضــرر الــذي تســببه تلــك
المعلومــات المغلوطــة.
ُيعد الموظفون من أهم أصحاب المصالح بالتأكيد.
نعــم ،إنهــم مهمــون للغايــة .تــرى هــذه األيــام تفاوت ـا ً هائــا ً يف
الدخــل بيــن أجــر الموظــف الــذي يتلقــى أقــل مرتــب وأجــر
المديريــن التنفيذييــن الكبــار ،إن هــذه األمــور تتــم مالحظتهــا.
يريــد الموظفــون أال يشــعروا باالســتغالل .وهــذه مســألة أخــرى
تمــس ســمعة إدارة الشــركة بــل الشــركة نفســها .كمــا أنهــا
مســألة مهمــة للمجتمــع المــدين وللمســتثمرين ،ولكنهــا أيض ـا ً
ضروريــة لرفاهيــة الموظفيــن ومجتمعاتهــم الصغــرى .وهــذا مــا
تنجــح فيــه الشــركات العائليــة التقليديــة نظــرا ً النســجامها مــع
المجتمعــات التــي نشــأت فيهــا.
يمكــن أن تكــون اســتطالعات رأي الموظفيــن مصــدرا ً مهم ـا ً
للمعلومــات ،خاص ـ ًة إذا نفذتهــا جهــة مســتقلة وإذا مــا أبــرزت
التفــاوت بيــن رؤ يــة الشــركة لنفســها ومــا قــد يــراه الموظفــون
أنفســهم .يتطلــب األمــر قــدرا ً مــن الشــجاعة .ربمــا ال تكــون إدارة
الموظفيــن أمــرا ً شــديد الســهولة ،بــل قــد يكــون األمــر أ كثــر
صعوبــة يف الشــركات العائليــة ،ولكــن يجــب أن تكــون مجالــس
اإلدارة واضحــة بشــأن أهميتــه .يشــكل الموظفــون الذيــن
يشــعرون بالرضــا نافــذة مهمــة تطــل علــى عمــل الشــركة.
هــل تشــكل كل تلــك القضايــا االجتماعيــة أهميــة خاصــة
للشــركات التــي تســعى لــإدراج يف أســواق األوراق الماليــة؟
يف الماضــي كان هــذا األمــر ُيعــد دافع ـا ً كبيــراً .علــى ســبيل
المثــال :تمثــل الحاجــة إىل معاييــر أعلــى للحوكمــة الســبب وراء
تأســيس نوڤــو ميــركادو (الســوق الجديــد) يف البرازيــل .ال تــزال
أهميــة اإلدراج يف أســواق المــال صحيحـا ً حتــى يومنــا هــذا ،لكــن
األمــر يــدور اآلن حــول حقيقــة أننــا نعيــش يف اقتصــاد عالمــي
حيــث لــم تعــد المعلومــات واألحــداث مســألة ذات أهميــة
محليــة فقــط ،بــل يمكــن أن تصبــح مســألة ذات أهميــة عالميــة
وذات عواقــب محتملــة .يوضــح الصــراع الــذي واجهــه القطــاع
المصــريف يف اســتعادة مصداقيتــه بعــد أحــداث األزمــة الماليــة
يف عــام 2008م صعوبــة التحديــات عندمــا تنقلــب مدرســة
الــرأي العــام ضــدك.
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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