تحدِّي الحوكمة في
مجموعات الشركات

كريستوفر بينيت وماك يوين تين
أستاذ مساعد
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غالب ـا ً مــا تكــون الشــركات العامــة ـفـي مرمــى عمليــات االحتيــال

نــرى أن العديــد مــن مســائل الحوكمــة ســببها تشــابك أعمــال

أن الكثيــر مــن هــذه المشــكالت يحــدث داخــل شــركات تابعــة

إدارة «الشــركة القابضــة» ع ـلـى مــا يجــري بشــكل أعمــق داخــل

والفســاد وســوء الســلوك المهني والزالت األخرى ،لكن الحقيقة

للمجموعــة وليــس ع ـلـى مســتوى الشــركة األم.

ـن طويــل ،كنــا نفكــر ـفـي جــزء مــن «النظــام البيئــي» للحوكمــة،
لزمـ ٍ

الــذي حظــي بقــدر محــدود مــن االهتمــام ،والمســائل التــي تتعلــق
بالشــركات والكيانــات األخــرى داخــل مجموعــة مــا (بمــا ـفـي ذلــك

الشــركات المشــتركة والشــركات الشــقيقة والكيانــات ذات
الغــرض الخــاص) والمشــكالت التــي يواجههــا أعضــاء مجلــس
اإلدارة ـفـي هــذه الكيانــات.
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اطــاع مجلــس
مجموعــات الشــركات والصعوبــة التــي تعتــرض ِّ

«المجموعــة» وكذلــك التأ كُّــد مــن تعبيــر العامليــن بطريقــة
صحيحــة عــن نوا يــا مجلــس اإلدارة.

المدرجــة والشــركات الكبيــرة غيــر
تتكــون معظــم الشــركات ُ
المدرجــة مــن مجموعــات شــركات .و ـفـي كثيــر مــن األحيــان ،تعمــل
ُ
الكيانــات داخــل هــذه المجموعــات ـفـي العديــد مــن المناطــق

ـكل منهــا مخاطــره الماليــة والتشــغيلية
والصناعــات التــي يكــون لـ ٍّ
ومخاطــر عــدم االمتثــال ومخاطــر تمــس الســمعة والشــهرة
المؤسســية الخاصــة بهــا.

مجلة عن حوكمة الشركات والقيادة
2017

ع ـلـى ســبيل المثــال ،ـفـي تقاريرهــا الســنوية األخيــرة أدرجــت
جالكســو ســميث كاليــن أ كثــر مــن « 100شــركة مجموعــة

رئيســية» ،فيمــا أدرجــت ســنجابور تيليكميونيكيشــنز ليمتــد
(ســنج-تل)  77شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل 6 ،شــركات تابعــة

مملوكة ملكية جزئية 24 ،شــركة مشــتركة ،و 10شــركات شــقيقة
ضمــن مجموعــة شــركاتها .جالكســو ســميث كاليــن وســنج-تل
ليســتا اســتثنا ًء؛ فبعــض الشــركات المتعــددة الجنســيات لديهــا

آالف الشــركات التابعــة والكيانــات األخــرى بالمجموعــة.

حدثــت الكارثــة ع ـلـى مســتوى تنظيمــي متــدرج بــدءا ً مــن الشــركة
األم ( ـبـي بي_ ـبـي إل ســي) ـفـي أعــاه متجه ـا ً ألســفل وتســببت

ـفـي ضــرر هائــل بســمعة الشــركة وماليتهــا (ناهيــك عــن الضــرر
البيئــي) .وكمــا هــي الحالــة ،يبــدو أن أعضــاء مجلــس إدارة “ ـبـي
ـبـي إ كسبلوريشــن آنــد برودكشــن إنــك” كانــوا ع ـلـى عالقــات

بشــركات أخــرى بالمجموعــة ،و ـفـي بعــض الحــاالت داخــل الشــركة
التابعــة والمجموعــة .ال يمكــن للشــخص إال أن يتســا َءل عــن قــوة
مناقشــات إدارة المخاطر التي دارت داخل مجلس إدارة الشــركة

التابعــة ،كمــا تطفــو ع ـلـى الســطح أســئلة حــول الرقابــة التــي
مارســتها ـبـي ـبـي أو كان يجــب عليهــا ممارســتها ع ـلـى الشــركات

المدرجــة عبــارة عــن شــركة
ـفـي بعــض الحــاالت ،تكــون الشــركة ُ
اســتثمار قابضــة فقــط ،و ُتجــرى األعمــال كلي ـا ً داخــل الشــركات

التابعــة األخــرى.

تمثــل كيانــات المجموعــة نســبة كبيــرة مــن األر بــاح والتدفقــات
النقديــة واألصــول وااللتزامــات الخاصــة بالمجموعــات .و ـفـي

وبالنظــر ـفـي مشــكالت جالكســو ســميث كاليــن األخيــرة ـفـي الصيــن،
والتــي تلفــت االنتبــاه إ ـلـى مشــكلة “الشــركة التابعــة” مجــدداً ،ولكن

التابعــة والكيانــات األخــرى بالمجموعــة .و ـفـي الكثيــر مــن الحــاالت،

المدرجــة ـفـي
دراســة حديثــة لمائــة وخمســين مــن كبــرى الشــركات ُ
أســتراليا وماليز يــا وســنغافورة ،وجدنــا أن الكيانــات خــارج الشــركة

األم تمثــل مــا يز يــد ع ـلـى ثلــث حصــص المجموعــة اإلجماليــة

(باســتثناء األطــراف الخارجيــة) وأ كثــر مــن  40بالمائــة مــن أر بــاح
المجموعــة اإلجماليــة ،و ـفـي بعــض الحــاالت تكــون هــذه النســب
أع ـلـى بكثيــر.

يمكن أن تشــكل الشــركات التابعة والكيانات الخاضعة لســيطرة

الشــركة األم مصــادر كبيــرة للمخاطــر المحتملــة .ففــي حالــة
التســرب النفطــي لشــركة “ديبووترهورا يــزون ـبـي ـبـي” ـفـي خليــج
المكســيك كانــت شــركة “ ـبـي ـبـي إ كسبلوريشــن آنــد برودكشــن
إنــك” هــي القائمــة فعلي ـا ً ع ـلـى تشــغيل منصــة البتــرول التــي
تســببت ـفـي التســريب .فقــد ذكــرت صحيفــة الجارديــان ـفـي عددهــا
الصــادر بتار يــخ  16ديســمبر 2010م:

“ ـبـي ـبـي إ كسبلوريشــن آنــد برودكشــن إنــك ،شــركة تابعــة لبــي ـبـي
أميــركا برودكشــن ...و ـبـي ـبـي أميــركا برودكشــن هــي بدورهــا شــركة

تابعــة لبــي ـبـي كومبا ـنـي نــورث أميــركا ،وهــي شــركة تابعــة لبــي ـبـي
كوربوريشــن نــورث أميــركا ،وهــي شــركة تابعــة لبــي ـبـي أميــركا
إنــك ،وهــي شــركة تابعــة للشــركة األم ـبـي ـبـي _ ـبـي إل ســي”

هــذه المــرة مــن منظــور الفســاد .كان الــرد األول لجالكســو ســميث
كاليــن ع ـلـى االتهــام بالرشــوة ـفـي عملياتهــا الصينيــة بإصدارهــا
بيان ـا ً بتار يــخ  11يوليــو  2013ذكــرت فيــه“ :إننــا نواصــل مراقبــة
أعمالنــا للتأ كُّــد مــن أنهــا تفــي بإجــراءات االمتثــال الصارمــة ،لقــد
قمنــا بذلــك ـفـي الصيــن ،ولــم نجــد دليــا ً ع ـلـى الرشــوة أو الفســاد

مــن جانــب األطبــاء أو الموظفيــن الحكومييــن .ومــع ذلــك ،فإنــه
إذا ُق ـدِّم دليــل ع ـلـى هــذا النشــاط ،فإننــا ســنتصرف حيــال ذلــك
ســريعاً”.

بتار يــخ  22يوليــو ،أصــدر الرئيــس الجديــد للعمليــات الصينيــة
لجالكســو بيانـا ً يغيــر موقفــه بشــأن البيــان األص ـلـي ذكــر فيــه“ :يبــدو

أن بعــض كبــار المســؤولين التنفيذييــن ـفـي جالكســو ســميث
كاليــن الصيــن ممــن يَ ْع َلمــون أنظمتنــا جيــدا ً قــد عملــوا خــارج
نطــاق عملياتنــا وضوابطنــا وهــو مــا يخالــف القانــون الصينــي”.
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ويبــدو اآلن أن بعــض شــركات المنتجــات الصيدالنيــة قــد تكــون
3
دفعــت رشــاوى ـفـي الصيــن.
لإليضــاح ،يبــدو أن كال ً مــن ـبـي ـبـي وجالكســو ســميث كاليــن

شــركتان ذواتــا إدارة جديــدة ،واتضــح بشــدة أنــه فيمــا يتعلــق
بـ”مجالــس إدارتهمــا الرئيســية” ،فــإن الحوكمــة والســامة تمثــان

أولويتيــن مهمتيــن ال يجــب المخاطــرة بهمــا تحــت أي ظــرف مــن

1كريستوفر بينيت هو مؤسس بي بي أيه أستراالسيا ،وتولى مناصب عليا في مؤسستين استشاريتين دوليتين وفي شركة متعددة الجنسيات .ماك يوين تين أستاذ مشارك في كلية األعمال بجامعة
سنغافورة الوطنية حيث يدرس فيها في موضوعات حوكمة الشركات واألخالقيات.
 2تاريخ الدخول على الموقع  13أغسطس http://dealbook.nytimes.com/2013/07/29/lessons-from-the-glaxosmithkline-case-in-china/ 2013
3تاريخ الدخول على الموقع  13أغسطس http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-23662909 2013
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الظــروف؛ فكلتاهمــا توثــق بيانــات حوكمــة مؤسســية تفصيليــة،

للمســؤولية أمام «مجلس اإلدارة الرئيســي» أو كبار المســؤولين

كيفيــة تدعيــم أنظمــة وعمليــات الحوكمــة بهمــا للعمــل ،وع ـلـى أن
“أجهــزة” الحوكمــة متوفــرة بشــكل كبيــر ـفـي كلتــا الشــركتين.

ربمــا تحتــاج مجالــس اإلدارة للتفكيــر ـفـي العوامــل غيــر الماليــة

وتحــاوالن اإلعــان عــن قيمهمــا لموظفيهمــا ،وال غبارع ـلـى وضــوح

ومــع ذلــك ،ـفـي كلتــا الحالتيــن ،كان هنــاك خطــأ أعمــق ـفـي هــذه
المجموعــات ،وهنــاك العديــد مــن األمثلــة األخــرى ـفـي مؤسســات
مختلفــة.

ُتبرز المشكالت التي حدثت في الحاالت المذكورة ما يلي:
 - 1عمليــة الحوكمــة وأنظمتهــا الروتينيــة ـفـي «المجموعــات»:
كيــف يمكــن لمجالــس إدارة «الشــركات القابضــة» عمليـا ً مراقبــة

التنفيذييــن بالمجموعــة.

التــي تحفــز الموظفيــن (وأعضــاء مجلــس اإلدارة) ع ـلـى اتبــاع
أســاليب معينة مثل تطبيق حوافز تحرض على حب اإلحســاس

باإلنجــاز ،وتقديــر األقــران واإلدارة العليــا لمــا يقــوم بــه الموظــف

مــن أعمــال ،والترقيــات ،وز يــادة نطــاق المســؤوليات الممنوحــة
للموظــف .تحتــاج مجالــس اإلدارة إ ـلـى إيجــاد «حوافــز» -بأشــمل
معا ـنـي الكلمــة -للجميــع حتــى يلتزمــوا بممارســات الحوكمــة

الرشــيدة التــي تتبناهــا .وبحســب خبرتنــا ،ال تو ـلـي مجالــس اإلدارة
الحواف ـ َز الســلوكي َة ـفـي شــأن الحوكمــة اهتمام ـا ً كبيــراً.

تنفيــذ سياســاتها ـفـي المجموعــات المكونــة مــن العديــد مــن

ومــن ثــم هنــاك مشــكلة دور مجلــس إدارة الشــركة التابعــة ـفـي

 - 2أهميــة الجوانــب الســلوكية للحوكمــة و»الحوافــز» داخــل

وتضــارب مصالــح «أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة التابعــة» إذا
كانــوا هــم أيض ـا ً موظفيــن ـفـي أي مــكان آخــر ـفـي المجموعــة.

«الشــركات التابعــة»؟

المؤسســات.

تطبيــق الحوكمــة وتضــارب المصالــح مــع الشــركة القابضــة،

تنشــأ مــن حيــن آلخــر مســائل إدارة حــول كيفيــة التعامــل مــع

 - 3دور مجلــس إدارة «الشــركة التابعــة» ـفـي الحوكمــة وتضــارب

التضــارب بيــن الشــركة األم والشــركات التابعــة ،حتــى عندمــا

وتضــارب المصالــح المحتمــل «لمجالــس إدارة الشــركة
التابعــة» إذا كانــوا هــم أيض ـا ً موظفيــن ـفـي أي مــكان آخــر داخــل

المحــددة التــي اطلعنــا عليهــا:
المســائل اإلدار يــة ُ

المصالــح المحتمــل مــع مجلــس إدارة «الشــركة القابضــة»،

تكــون الشــركة التابعــة مملوكــة بالكامــل .مــن أمثلــة بعــض

«المجمو عــة».

• عمليــات طــرح منتــج جديــد :ترغــب «الشــركة األم» ـفـي إطــاق

دعونا أوال ً نناقش أول مشكلتين.

مجلــس إدارة الشــركة التابعــة يعتقــدون أن هــذا األمــر مكلــف

ع ـلـى ســبيل المثــال ،يمكــن لـ»مجلــس إدارة رئيســي» أن يعبــر
بوضــوح عــن رأ يــه بــأن الرشــوة غيــر مقبولــة ويصــدر قــرارا ً بذلــك،

• اإلعــان عــن وتوز يــع األر بــاح :ترغــب «الشــركة األم» ـفـي اإلعــان

لكــن الحوافــز ـفـي شــركة تابعــة معينــة قــد تكا ـفـئ األداء (مثــل
حوافــز اإليــراد والر بــح وغيــره) وتكا ـفـئ مــن «قــام بمــا يلــزم» ع ـلـى

حســاب السياســات الواضحــة لـ»مجلــس اإلدارة الرئيســي».
ويتســبب مثــل هــذا المنهــج ـفـي حوافــز ســلوكية متضار بــة ،ويبــدو

بنــا ًء ع ـلـى ذلــك أن الســبب ـفـي العديــد مــن مشــكالت الحوكمــة هــو
التضــارب ـفـي منــح الحوافــز للتنفيذييــن.
ـفـي بعــض األحيــان ،يــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة ـفـي الشــركات

التابعــة أو الموظفيــن مثــل هــذا التضــارب ع ـلـى أنــه ممارســة
ســاخرة الغــرض منهــا البحــث عــن وســيلة لتبر يــر «إنــكار معقول»
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منتــج جديــد (مــن خــال الشــركة التابعــة) لكــن غالبيــة أعضــاء
وغيــر مالئــم.

عــن وتوز يــع األر بــاح القصــوى فيمــا يرغــب مجلــس إدارة الشــركة
التابعــة ـفـي االحتفــاظ باألر بــاح الســتثمارها ـفـي الشــركة.
• المســائل التنظيميــة :ترغــب «الشــركة األم» ـفـي التــزام الشــركة
التابعة (العاملة في دولة أخرى) بلوائح الدولة األم أو ممارساتها،

ولكــن الشــركة التابعــة تعتقــد أن هــذا األمــر غيــر مالئــم.

• الحــد األد ـنـى لســن العمــل /والوقــت /وأجــر العمــل :ترغــب
«الشــركة األم» ـفـي اتبــاع ممارســات الدولــة األم أو رأيهــا ـفـي أفضــل
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الممارســات العالميــة ،بينمــا تعتقــد الشــركة التابعــة أن هــذا
التصــرف يضــع الشــركة التابعــة ـفـي موضــع ضــرر داخــل الســوق

المحليــة مــع الشــركات التــي ال تلتــزم بــذات القواعــد.

• إغالق المصنع :ترغب «الشركة األم» في دمج عملية التصنيع،
لكــن الشــركة التابعــة تــرى أنــه مــن الصعــب تبر يــر حــاالت الوفــرة
عنــد نقــل علميــة التصنيــع إ ـلـى الخــارج.

بعيدا ً عن مســائل كيفية وجوب ممارســة الشــركة األم ســيطرتها
ع ـلـى كيانــات مجموعتهــا وكيفيــة حــل التضــارب بيــن الشــركة األم
وهــذه الكيانــات ،هنــاك مســائل تتعلــق بكيفيــة تعامــل أعضــاء
مجلــس إدارة كيانــات المجموعــة مــع تضــارب األدوار والوفــاء
بمســؤولياتهم الماليــة.

معظــم األفــراد الذيــن يتقلــدون منصــب «عضــو مجلــس إدارة»
هــم ـفـي الواقــع أعضــاء مجلــس إدارة بالشــركات التابعــة والكيانــات
األخــرى بالمجموعــة ،وكثيــرا ً مــا يكونــون كذلــك موظفيــن بهــذه

أفكار ختامية
فيما يخص التقارير الماليةُ ،يعبر عن أثر الكيانات في المجموعة

مــن خــال الطــرق المحاســبية وإجراءاتهــا مثــل عمليــات التوحيــد
الما ـلـي ومحاســبة الحصــص الماليــة واإلفصــاح عــن الشــركات
التابعــة والشــركات المشــتركة والشــركات الشــقيقة والكيانــات

ذات الغــرض الخــاص ،واإلفصاحــات الخاصــة باألطــراف ذوي
الصلــة .وقــد أقــرت معاييــر المحاســبة الماليــة الجوهــر االقتصــادي
للمجموعــات بعيــدا ً عــن الحــدود القانونيــة التــي توجــد عــاد ًة بيــن
الكيانــات المختلفــة.

ع ـلـى النقيــض ،تطــورت معاييــر حوكمــة الشــركات وإرشــاداتها
بشــكل أوضح في المســار «القانوني» عن المســار «االقتصادي».
تتجاهــل القواعــد واللوائــح واألنظمــة الخاصــة بالحوكمــة

المؤسســية بشــكل كبيــر مســائل الحوكمــة التــي تواجههــا
الكيانــات داخــل مجموعــة مــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة العامليــن
بمجالــس إدارة هــذه الكيانــات .وتتركــز معظــم مــواد الحوكمــة

الكيانــات ،ويتصرفــون كممثليــن عــن مســاهم مــا لصالــح شــركة
أخــرى ـفـي مــكان آخــر داخــل المجموعــة .ع ـلـى أعضــاء مجلــس

المدرجــة.
بمجالــس إدارة الشــركات ُ

الشــركة األم وكيــان المجموعــة .كمــا عليهــم أن يراعــوا الحوافــز

ح ْو ِكــم بشــكل
إننــا هنــا ال ندافــع عــن فلســفة أن الشــركات األم « ُت َ

اإلدارة هــؤالء اتخــاذ قــرارات تخــص التضــارب بيــن مصالــح

التــي تســري بشــأنهم كأفــراد.

وبينمــا يكــون الوضــع القانو ـنـي واضحـا ً – بأنــه يجــب ع ـلـى أعضــاء

مجلــس إدارة الشــركة التابعــة أو المشــتركة أو الشــقيقة العمــل

بمــا يحقــق مصالــح ذلــك الكيــان – إال أن الواقــع العم ـلـي أ كثــر
تعقيــدا ً خاصــة وأن أعضــاء مجلــس اإلدارة هــؤالء كثيــرا ً مــا
يضطلعــون بمســؤوليات تنفيذيــة أو يكونــون أعضــاء مجلــس
إدارة بالشــركة األم أو الكيانــات األخــرى بالمجموعــة .لقــد أصبــح
األمــر ع ـلـى قــدر مــن الصعوبــة لدرجــة أن الموظفيــن المحلييــن
«للمالــك» يرفضــون االنضمــام إ ـلـى مجلــس إدارة الشــركة التابعــة.
كمــا توفــر معظــم المؤسســات قــدرا ً ضئيــا ً مــن التدر يــب ولديهــا

تعاطــف محــدود تجــاه هــذا النــوع مــن التضــارب وذلــك بالطبــع ال
يســهم ـفـي إيجــاد الحلــول.

ومعظــم تعليمــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ع ـلـى هــؤالء األعضــاء

ـركات التابعــة لهــا ،فهــذا األمــر غيــر عم ـلـي
تفصي ـلـي دقيــق» الشـ
ِ
بالنظــر إ ـلـى تشــابك مجموعــات الشــركات ،وقــد يقــوض وضــع
الكيــان القانو ـنـي المســتقل للشــركات التابعــة و»الحمايــة» ضــد

المخاطــر المحتملــة ـفـي هــذه الشــركات التابعــة ،و ـفـي بعــض
األحــوال يخالــف القوانيــن واللوائــح المحليــة .ومــع ذلــك ،فإنــه
مــن غيــر العم ـلـي الســماح للشــركات التابعــة بــأن تحــدد بالكامــل

مصيــر حوكمتهــا المؤسســية.

تــدرك بعــض مجموعــات الشــركات الكبــرى أهميــة حوكمــة

الشــركات التابعــة مــن خــال تبنــي برنامــج لحوكمــة الشــركات
التابعــة ،وتقتــرح المــواد المكتوبــة حــول الموضــوع مؤخــرا ً -ومــن

واقــع خبرتنــا الخاصــة أيض ـاً -األمــور التاليــة بوصفهــا المكونــات
ـج محكــم لحوكمــة الشــركات التابعــة:
الرئيســية لبرنامـ ٍ

• اإلطــار /السياســة العامــة لحوكمــة الشــركات :يجــب أن يتعامــل
هذا األمر مع مســائل رئيســية مثل تشــكيل مجلس اإلدارة ودور

مجلــس اإلدارة ومســؤولياته وحــاالت تعــارض المصالــح وعمليــة
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تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والتنفيذييــن وتدر يــب أعضــاء

المشــتركة والشــركات الشــقيقة ،يلتــزم «المالــك» بمعايــرة

• تشــكيل مجلــس اإلدارة :يمثــل اختيــار األشــخاص المناســبين
للمجلــس أمــرا ً حيوي ـاً .لقــد رأينــا حــاالت لشــركات غيــر ُمدرجــة

أســوأ األحــوال مخالفــة القانــون باإلفــراط ـفـي التأكيــد ع ـلـى حقوقهــا.

مجلــس اإلدارة ومكافــآت المجلــس.

تضــم أعضــاء مجلــس إدارة مســتقلين غيــر تنفيذييــن ليســوا
موظفيــن بالشــركة (بالرغــم مــن نُــدرة ذلــك نســبياً) .وع ـلـى

منهجــه لضمــان الحوكمــة المالئمــة حتــى ال تخالــف اتفاقيــة
الشركة المشتركة ،أو تتعارض مع روح الحوكمة الرشيدة ،أو في

ع ـلـى ســبيل المثــال ،لقــد مررنــا بمواقــف ألعضــاء مجلــس إدارة
يمثلــون «مالــك» شــركة شــقيقة يتوجهــون مباشــرة إ ـلـى إدارة
الشــركة الشــقيقة للحصــول ع ـلـى بيانــات تشــغيلية تفصيليــة
ال ُتتــاح لبا ـقـي مســاهمي الشــركة الشــقيقة .ومــع ذلــك ،وبالرغــم

المدرجــة
النقيــض ،فإنــه مــن الشــائع بيــن الشــركات التابعــة غيــر ُ
أن تكــون لديهــا مجالــس إدارة تتألــف كلي ـ ًة مــن إدارة الشــركة

مــن هــذه الصعوبــات ،فإنــه يجــب ع ـلـى «المالــك» اتخــاذ خطــوات

مجلــس اإلدارة.

تتعلــق بالســمعة.

الفعالــة مــن جانــب
التابعــة ،وهــو مــا يطــرح أســئلة بشــأن الرقابــة
َّ

لضمــان الحوكمــة المالئمــة ألنــه يواجــه مخاطــر ماليــة ومخاطــر

أدخلــت بعــض مجموعــات الشــركات سياســات تقتضــي وجــود

• التركيــز ع ـلـى الحوافــز الســلوكية التــي توجــد داخــل هيــكل
المجموعــة بشــأن مســائل الحوكمــة :إ ـلـى أي مــدى ُيــدرك مجلــس

داخــل المجموعــة أو مــن المركــز الرئيســي .ومــع ذلــك ،فــإن

تلــك الثقافــة ع ـلـى الممارســات؟ هــل يســتوعب مجلــس اإلدارة

بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المســتقلين عــن الشــركة
التابعــة -ع ـلـى ســبيل المثــال -مــن مؤسســة غيــر مرتبطــة بهــا

العنايــة واجبــة لتقليــل مخاطــر التضــارب المتعلقــة بهــؤالء
األعضــاء «الخارجييــن» نتيجــة المناصــب األخــرى التــي يتقلدونهــا

داخــل المجموعــة.

• دور مجلــس اإلدارة :ينبغــي تخطيــط أدوار مجالــس إدارة
الشــركة األم والشــركات التابعــة تخطيط ـا ً واضح ـا ً مــن خــال

إعــداد تفويضــات مجلــس اإلدارة .ع ـلـى ســبيل المثــال ،مــا هــو دور
مجلــس إدارة الشــركة التابعــة ودور مجلــس إدارة الشــركة األم

فيمــا يتعلــق بمكافــآت الموظفيــن التنفيذييــن بالشــركة التابعــة؟
• سياســات وإجراءات محددة :يمكن أن تشــمل هذه السياســات

واإلجــراءات تلــك المتعلقــة بمؤهــات الموظفيــن الرئيســيين
(مثــل موظفــي االلتــزام والمخاطــر) ،وتفويضــات الســلطات،

والتواصــل بيــن الكيانــات داخــل المجموعــة ،وإنشــاء الشــركات

اإلدارة الرئيســي (الشــركة األم) ثقافــة الشــركات التابعــة وأثــر
الرئيســي بالفعــل الحوافــز (بأشــمل معانيهــا) التــي تســتخدم

داخــل الشــركات التابعــة؟ هــل يــدرك مجلــس اإلدارة الرئيســي
الحوافــز الســلوكية المتعارضــة ـفـي المجموعــة ويحــاول إنهاءهــا ؟
بنــا ًء ع ـلـى مــا ســبق ،تتضــح الحاجــة إ ـلـى تركيـز ٍ أ كبــر مــن مجالــس
إدارة الشــركات األم والجهــات الرقابيــة ع ـلـى المســائل المتعلقــة

بحوكمــة الشــركات التابعــة والكيانــات األخــرى بالمجموعــة،

وإتاحــة فــرص تعليــم أفضــل ألعضــاء مجلــس إدارة تلــك الكيانات.
ـفـي الوقــت نفســه ،يجــب ع ـلـى الشــركات أن تبــذل مــن الجهــد ـفـي

الجوانــب الســلوكية للحوكمــة مــا تبذلــه ـفـي مجــال اإلجــراءات
القانونيــة والمحاســبية ،علمـا ً بــأن هــذه المســائل أ كثــر إر بــاكا ً مــن
تلــك المتعلقــة بمجالــس اإلدارة وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات

المدرجــة.
ُ

التابعــة وحلهــا ،وتطويــر المــواد وإرشــاد أعضــاء مجلــس إدارة
الشــركات التابعــة ـفـي شــكل إرشــادات وأدلــة مجلــس إدارة،
ومتطلبــات التدقيــق ،وقواعــد الســلوك األخال ـقـي ،وسياســة اإلبــاغ

عــن المخالفــات.

• بالتأكيــد ،ـفـي حالــة إدراج الشــركة التابعــة ،فســيكون ع ـلـى

حوكمتهــا المؤسســية أن تأخــذ بعيــن االعتبــار القواعــد واألنظمــة
التــي تنطبــق ـفـي الواليــة القضائيــة لــإدراج .و ـفـي حالــة الشــركات
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