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مستقبل حوكمة الشركات

 1ماك يوين تين
أستاذ مساعد
ع ـلـى الرغــم مــن جهــود التطو يــر المكثفــة وز يــادة الوعــي
بحوكمــة الشــركات ع ـلـى مــدار عقديــن أو أ كثــر ،ال توجــد أي
اشــارات واضحــة تــدل ع ـلـى أن هفــوات حوكمــة الشــركات
أصبحــت أقــل شــيوعا ً مــن ذي قبــل .ويبــدو أن التار يــخ يعيــد
نفســه ـفـي أحــوال كثيــرة.
وإذا نظرنــا إ ـلـى حــاالت التــداول غيــر المصــرح بــه ـفـي البنــوك
فســنجد أنــه ـفـي عــام  1995اشــتملت فضيحــة بنــك بارينجــز
ع ـلـى تــداول غيــر مصــرح بــه ـفـي العقــود المســتقبلية ـفـي
ســنغافورة ممــا أدى إ ـلـى انهيــار البنــك ،وأعقــب ذلــك خســائر

بقيمــة  360مليــون دوالر أمريكــي مــن المشــتقات الماليــة
بالعمــات األجنبيــة ـفـي بنــك أســتراليا الوطنــي ـفـي عــام ،2004
و 4.9مليــارات جنيــه إســترليني مــن مؤشــرات األســهم
األوروبيــة اآلجلــة ـفـي بنــك سوســيتيه جنــرال عــام  ،2008و2.3
مليــار دوالر أمريكــي مــن صناديــق االســتثمار المتداولــة
ـفـي بنــك ـبـي إس عــام  ،2011ومليــاري دوالر أمريكــي مــن
المشــتقات االئتمانيــة ـفـي بنــك جــي ـبـي مورغــان تشــيس
عــام .2012
لم ُتســتثن الشــركات غير البنكية؛ ففي عام  ،2005خســرت
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ظــل وجــود ثقافــة مؤسســية صحيحــة .لــذا فحينمــا تولــت
شركة - China Aviation Oilالمدرجة في سنغافورة-
 550مليــون دوالر أمريكــي مــن المراهنــات ـفـي المشــتقات الســيدة مــاري بــارا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة
النفطيــة ،و ـفـي عــام  2008خســرت شــركة ســيتيك باســيفيك جنــرال موتــورز ص َّرحــت بــأن مــن أهــم أولوياتهــا تغييــر
ـفـي هونــج كونــج مليــاري دوالر أمريكــي ـفـي المشــتقات الثقافــة المؤسســية للشــركة.
الماليــة بالعملــة األجنبيــة.
تلعــب مجالــس اإلدارة دورا ً رئيســيا ً ـفـي بنــاء ثقافــة مؤسســية
مــن وجهــة نظــري ،هنــاك ثالثــة عوامــل رئيســية تفــرض قو يــة للشــركة .ومــع ذلــك ،قــد تلعــب الجهــات التنظيميــة
ضغوط ـا ً متواصلــة ومتزا يــدة ع ـلـى حوكمــة الشــركات أيض ـا ً دورا ً ـفـي الشــركات القابضــة ومجالــس اإلدارة واإلدارة
المتعلقــة بالشــركات واألســواق :الثقافــة المؤسســية العليــا ،حيــث تتحمــل مســؤولية أ كبــر عــن الموظفيــن.
الضعيفــة للشــركات ،واالختالفــات العالميــة العابرة للحدود ،عندمــا تســير األمــور ع ـلـى نحــو غيــر جيــد يجــب أن تحــدد
الجهــات التنظيميــة مــا إذا كان مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا
وتشــابك تعقيــدات المنظمــات.
قــد بــذال مــا يكفــي مــن المجهــود لضمــان أن األمــور تســير
نبــدأ مــن الثقافــة المؤسســية للشــركات :يوضــح المنشــور ـفـي الطر يــق الصحيــح بــدال ً مــن الســماح لهمــا بإلقــاء اللــوم
الصــادر مؤخــرا ً عــن مجلــس التقار يــر الماليــة ( )FRCفقــط ع ـلـى «الموظفيــن المحتاليــن» ،العــذر العــام الــذي
البريطا ـنـي تحــت عنــوان «الثقافــة المؤسســية للشــركات تســتخدمه الشــركات عــاد ًة.
ودور مجالــس اإلدارة» تعر يــف الثقافــة المؤسســية
للشــركات ع ـلـى أنهــا «مجموعــة مــن القيــم واألســاليب قــد ُتيســر الجهــات التنظيميــة الظــروف إلحــداث عمليــة
والســلوكيات التــي ُتظهرهــا الشــركة ـفـي عملياتهــا وعالقتهــا تطويــر قويــة ـفـي مجــال «التحديــات اإلدار يــة والتغييــر»
مــع أصحــاب المصلحــة التابعيــن لهــا» .وع ـلـى الرغــم مــن داخــل مجالــس اإلدارة .ـفـي دول مثــل الواليــات المتحــدة
ازديــاد معــدالت امتثــال الشــركات لنظــم وقواعــد حوكمــة حيــث تكــون ملكيــة الشــركات مفتتــة بيــن المســاهمين
الشــركات وتبنِّيهــا «ألفضــل ممارســات» حوكمــة الشــركات بشــكل عــام ،تصبــح اإلدارة التنفيذيــة قويــة جــدا ً بحيــث
إال أنهــا أصبحــت أقــل نجاحـا ً فيمــا يتعلــق بتحســين الثقافــة تتمكــن مــن الســيطرة ع ـلـى مجلــس اإلدارة .ومــع ذلــك،
فــإن تحســين إمكانيــة التأثيــر عبــر اســتخدام التوكيــات قــد
المؤسســية للشــركات.
تســمح ألصحــاب المصلحــة بالمز يــد مــن النفــوذ ـفـي عمليــة
وســواء كنــا نتحــدث عــن الفضائــح المرتبطــة بالتــداول ،تعيينــات أعضــاء مجلــس اإلدارة.
أو الشــؤون الماليــة ،أو الفســاد األخال ـقـي ،أو الفضائــح
المتعلقــة بالبيئــة أو الســامة ،نجدهــا تحــدث غالب ـا ً ـفـي ـفـي معظــم الــدول األخــرى حــول العالــم ،حيــث تكــون
المنظمــات التــي تحــرض ثقافاتهــا المؤسســية ع ـلـى أن الملكيــة مركــزة ،يتــم تعييــن أعضــاء المجلــس المســتقلين
تحتــل المتطلبــات الماليــة مرتبــة تفــوق مرتبــة االعتبــارات بشــكل عــام بواســطة أصحــاب المصلحــة وغالب ـا ً مــا تكــون
األخالقيــة أو المتعلقــة بالســامة أو البيئــة .كمــا أن الكارثــة الشــركات مملوكــة لهــؤالء المســاهمين .وال عجــب ـفـي أنهــم ال
المتعلقــة بالبيئــة ـفـي منصــة «ديــب ووتــر هورا يــزن» يتمكنــون مــن القيــام بدورهــم مــن حيــث معارضــة القــرارات
التابعــة لشــركة « ـبـي ـبـي» ،وفشــل الوســائد الهوائيــة مــن والتــي قــد ال تكــون بالضــرورة لمصلحــة الشــركة وجميــع
«تاكاتــا» ،وكارثــة محطــة الطاقــة النوو يــة التابعــة لشــركة المســاهمين .تحتــاج الجهــات التنظيميــة إ ـلـى اتخــاذ خطــوات
«طوكيــو للطاقــة الكهربائيــة» ،وفشــل مفتــاح التشــغيل أ كثــر جــرأة بمــا يســمح لمســاهمي األقليــة بإبــداء رأيهــم
لشــركة «جنــرال موتــورز» ،وفضائــح المحاســبة لشــركتي ـفـي تعييــن أعضــاء مجلــس االدارة المســتقلين .وبخــاف
«أوليمبــوس» و»توشــيبا» ،وفضيحــة االنبعاثــات لشــركة ذلــك ،فيمكننــي توقــع أن تقــل أهميــة مفهــوم األعضــاء
«فولكــس فاجــن» ،وفضائــح رشــاوى شــركتي «جالكســو المســتقلين ـفـي الشــركات ويختفــي كآليــة ذات مصداقيــة
ســميث كاليــن» و»اليتــون هولدينــج» لــم تكــن لتحــدث ـفـي لضمــان وجــود حوكمــة جيــدة للشــركات .و ـفـي الواقــع هنــاك
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بالفعــل مخــاوف جــادة بشــأن قيمــة األعضــاء المســتقلين
ب عنهــا ـفـي العديــد مــن الــدول.
ُي ْع ـ َر ُ
وفيمــا يتعلــق باالختالفــات بيــن الــدول؛ ســواء كانــت معاييــر
ثقافيــة ،أم ممارســات أعمــال ،أم قوانيــن ولوائــح ،فــإن
فضائــح الرشــوة التــي شــملت شــركة «غالكســو ســميث
كاليــن» ـفـي الصيــن ،و»ليتــون» ـفـي العــراق ،و»وول مــارت»
في المكســيك تتعلق بفشــل الشــركة في تقدير (أو اختيارها
أن تتجاهــل) االختالفــات بيــن الــدول.
وفيمــا ي ـلـي بعــض األمثلــة األخــرى مثــل فضيحــة غســيل
األمــوال ـفـي بنــك «إتــش إس ـبـي ســي» ـفـي المكســيك،
واســتحواذ شــركة «كاتربيلــر» ع ـلـى إحــدى الشــركات
الصينيــة ،وفضيحــة اللحــوم الفاســدة لشــركة «أو ســي آي»
ـفـي عملياتهــا بالصيــن ،ونــزاع ناثانيــل فيليــب روثشــيلد مــع
عائلــة باكــري اإلندونيســية ـفـي شــركة « Bumi Plcبومــي
ـبـي إل ســي « ،والمشــروع المشــترك لشــركة « ـبـي ـبـي» ـفـي
روســيا مــن خــال شــركة « ـتـي إن كي -ـبـي ـبـي» ،وأخيــرا ً تــداول
شــركة شــل المشــكوك فيــه للغايــة والمتعلــق بمشــروع
النفــط ـفـي نيجير يــا.
هنــاك أيض ـا ً العديــد مــن الشــركات المدرجــة ـفـي الخــارج
التــي شــكلت مشــكالت ألعضــاء مجالــس االدارة المحلييــن،
والجهــات التنظيميــة ،والمســتثمرين ،وأصحــاب المصلحــة
اآلخر يــن .ـفـي ســنغافورة ،لدينــا حــاالت عديــدة مــن الشــركات
الصينيــة -المعروفــة باســم  -S-chipsوالمدرجــة ـفـي ســوق
األوراق الماليــة المحليــة تحــت هــذا االســم والمتورطــة ـفـي
الفضائــح .كان المنظمــون والمســاهمون عاجز يــن عــن
اتخاذ قرارات بشكل عام ضد مجالس االدارة واإلدارة العليا
ـفـي فضائــح  .S-chipومــع ذلــك ،فــإن ســنغافورة ليســت
وحدهــا التــي وقعــت مثــل هــذه المشــاكل ـفـي هــذا الصــدد،
فع ـلـى صعيــد آخــر ،لدينــا حــاالت مثــل «بوشــيوا وهانيرجــي»
ـفـي هونــج كونــج ،و»رينــو» ـفـي الواليــات المتحــدة ،وشــركة
«ســاينو فوريســت» ـفـي كنــدا التــي وضعــت تحديــات كبيــرة
أمــام الجهــات التنظيميــة وآليــات إنفــاذ القانــون.

مختلفــة؛ ُتعــرف باســم أســهم مــن الفئــة المزدوجــة (.)DCS
وبالنسبة لي ،تتمثل القضية األساسية في االعتقاد الخاطئ
للبعــض بأننــا نتمكــن بطريقــة أو بأخــرى مــن إصــدار قــرارات
مــا ـفـي ســنغافورة مثــل أســهم الفئــة المزدوجــة المســموح
بهــا ـفـي دول مثــل الواليــات المتحــدة دون االعتــراف بالبيئــة
القانونيــة والمؤسســية التــي تســاعد ع ـلـى تخفيــف المخاطــر
المحتملــة التــي قــد تقــع نتيجــة إســاءة اســتخدام مثــل هــذه
األســهم ،حيــث ال تتوفــر تلــك الضمانــات ـفـي ســنغافورة.
قــد تشــمل هــذه االختالفــات أيض ـا ً الدعــاوى القضائيــة
المتعلقــة باألتعــاب العارضــة والواجبــات االئتمانيــة للرقابــة
ع ـلـى المســاهمين وتنظيــم حوكمــة الشــركات بالدولــة.
ومــع ذلــكُ ،تعــد تلــك األمــور عرض ـا ً لمشــكلة أ كبــر .فعنــد
إصــاح نظــم وقواعــد ولوائــح حوكمــة الشــركات ـفـي بعــض
األســواق ،هنــاك ميــل إ ـلـى تب ِّنــي ممارســات مــن األســواق
األخــرى المتقدمــة دون تقديــر جيــد لألطــار األوســع بتلــك
األســواق التــي تطبــق هــذه الممارســات .فمثــا ً ُيعــد التبنــي
األوســع لنهــج «االمتثــال أو التفســير» لتحســين حوكمــة
كاف إ ـلـى طبيعــة الســوق
الشــركات دون النظــر بشــكل
ٍ
المتقدمــة ونشــاط المســتثمرين ـفـي التأثيــر ع ـلـى مجلــس
االدارة مثــاال ً ع ـلـى ذلــك.
ومــن المهــم أن يكــون لــدى الشــركات الفهــم الجيــد
لالختالفــات بيــن الــدول قبــل الدخــول ـفـي أســواق جديــدة.
وفيمــا يتعلــق بالجهــات التنظيميــة والرقابيــة فمــن المهــم
بنفــس القــدر أن تســتوعب االختالفــات ـفـي البيئــة القانونيــة
والمؤسســية عنــد وضــع قواعــد حوكمــة الشــركات التــي
تنظمهــا وتراقــب عليهــا.

أمــا العامــل الثالــث فيتعلــق بدرجــة تعقــد هيــاكل الشــركات،
وع ـلـى وجــه التحديــد انتشــار مجموعــات الشــركات مثــل
الشركات القابضة والتابعة ،وشركاء األعمال ،والمشروعات
المشــتركة ،والكيانــات ذات األغــراض الخاصــة ،وغالب ـا ً مــا
يتــم وضعهــا ـفـي ســلة واحــدة .إن مجالــس اإلدارة الخاصــة
بمجموعــات الشــركات المندرجــة ضمــن الشــركة األم تتمتــع
بســلطة محــدودة للغايــة ع ـلـى نظــم الحوكمــة بهــا .ـفـي نفــس
ـرض للســماح الوقــت ،فــإن هــذه الكيانــات كثيــرا ً مــا تكــون بعيــدة تمام ـا ً
ـفـي ســنغافورة ،دار نقــاش كبيــر حــول عـ ٍ
للشــركات بــإدراج أســهم عاديــة تتمتــع بحقــوق تصو يــت عــن نظــر مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا للمجموعــة .لذلــك
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ينبغــي أن يتضمــن الحديــث حــول قواعــد ونظــم حوكمــة نشــرها رابطــة المحاســبين القانونييــن ـفـي أســتراليا ،وهــي
تغطــي شــركات ســنغافورة وآســيا والشــركات العالميــة.
الشــركات ع ـلـى حوكمــة هــذا النــوع مــن الشــركات.
عــاد ًة تبــدأ فضائــح الشــركات ـفـي مجموعــات الشــركات ،و ـفـي
بعــض األحيــان مــن مســتويات بعيــدة أد ـنـى الشــركة األم
بعــدة مراحــل .و ُتعــد الكارثــة البيئيــة لشــركة « ـبـي ـبـي» مثــاال ً
جيــدا ً ع ـلـى ذلــك .ـفـي اآلونــة األخيــرة انهــارت شــركة «OW
 ،»Bunkerوهــي شــركة مدرجــة ـفـي ســوق األوراق الماليــة
ـفـي الدنمــارك ،نظــرا ً لفشــل إدارة المخاطــر والمعامــات غيــر
المصــرح بهــا ـفـي شــركتها التابعــة لهــا بالكامــل ـفـي ســنغافورة.

لقــد عمــل البروفيســور مــاك ـفـي عــدد مــن مجالــس اإلدارة
ـفـي المؤسســات الكبيــرة غيــر الربحيــة ـفـي ســنغافورة ،وتو ـلـى
منصب رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس في بعض هذه
المؤسســات ،كمــا عمــل ـفـي اللجــان التــي أصــدرت قواعــد
حوكمــة الشــركات األو ـلـى للشــركات المدرجــة ـفـي ســنغافورة
ومراجعتهــا ،فضــا ً عــن تَ َرأ ُّ ِســه اللجــان التــي قامــت بتطويــر
قواعــد حوكمــة الشــركات ومراجعتهــا للمؤسســات الخير يــة
ـفـي ســنغافورة .مــاك عضــو ـفـي اللجنــة االستشــارية لمراجعــة
حســابات هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،فضــا ً عــن عملــه
الســابق ـفـي اللجنــة االستشــارية لمراجعــة الحســابات ـفـي
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.

وباإلضافــة إ ـلـى حوكمــة مجموعــات الشــركات ُتعــد الحوكمــة
واإلدارة للشــركات األخــرى ـفـي سلســلة التور يــد (أو حوكمــة
المورديــن) مهمــة أيض ـاً .حيــث توضــح فضيحــة اللحــوم
الفاســدة بشــركة « ،»OSIوفضيحة فشــل الوســائد الهوائية
مــن تاكاتــا ،وانهيــار شــركة « »OW Bunkerع ـلـى ســبيل البروفيســور مــاك ُم َعلِّـ ٌ
ـق نشــط ع ـلـى مشــكالت حوكمــة
المثــال كيــف يكــون للمشــكالت الخاصــة بسلســلة التور يــد الشــركات ـفـي وســائل اإلعــام ،ويقــدم تدريب ـا ً ع ـلـى حوكمــة
ـفـي إحــدى الشــركات تأثيــر مدمــر ع ـلـى الشــركات األخــرى ـفـي الشــركات للمدير يــن ،وأصحــاب األعمــال  ،والجهــات
التنظيميــة ،والمختصيــن اآلخر يــن ـفـي ســنغافورة والمنطقــة.
السلســلة.
لقــد نشــر العديــد مــن التقار يــر -بتكليــف مــن الجهــات
لذلــك فــإن هنــاك حاجــة أن تقــوم الشــركات والجهــات التنظيميــة أو بالتعــاون مــع شــركات القطــاع الخــاص -حــول
التنظيميــة بالتركيــز ع ـلـى مشــكالت الحوكمــة ـفـي شــركات تحسين حوكمة الشركات للشركات المدرجة ،ومجموعات
المجموعات ،وأن تأخذ بعين االعتبار نظم االدارة والحوكمة الشــركات ،والمؤسســات االجتماعيــة ،والجمعيــات
الخير يــة ،والبنــوك ،وشــركات التأميــن ،والتقار يــر الماليــة،
لــدى شــركاء األعمــال ـفـي سلســلة المورديــن أيض ـاً.
ومراجعــة الحســابات ،والتنــوع بيــن الجنســين ،واجتماعــات
ـفـي الختــام ،أعتقــد مــن وجهــة نظــري أن مســتقبل حوكمــة المســاهمين ،والموضوعــات األخــرى .ـفـي عــام  2014حصــل
الشــركات يــدور حــول محــور ال ـ ( :)3Csأي الثقافــة ع ـلـى جائــزة التميــز ـفـي حوكمــة الشــركات مــن جمعيــة
المؤسســية والقضايــا العابــرة للحــدود (بيــن الــدول) وتعقــد المســتثمرين ـفـي األوراق الماليــة (ســنغافورة) إلســهاماته
ـفـي حوكمــة الشــركات ـفـي ســنغافورة ،ليصبــح بذلــك ثا ـنـي فــر ٍد
منظمــات األعمــال.
يحصل على هذه الجائزة خالل  15عاما ً منذ بداية تأســيس
الجمعيــة .ـفـي عــام  2015اعتــرف بــه معهــد ســنغافورة لــإدارة
معلومات عن الكاتب
بوصفــه واحــدا ً مــن رواد حوكمــة الشــركات ـفـي ســنغافورة،
المؤلــف هــو أســتاذ مشــارك ـفـي المحاســبة ـفـي كليــة إدارة وحصــل أيضـا ً ع ـلـى جائــزة التميــز ـفـي حوكمــة الشــركات مــن
األعمــال بالجامعــة الوطنيــة ـفـي ســنغافورة حيــث ُيــدرس مجموعــة Minority Shareholders Watchdog Group
حوكمــة الشــركات .البروفيســور مــاك حاصــل ع ـلـى درجــة ـفـي ماليز يــا إلســهاماته ـفـي حوكمــة الشــركة ـفـي المنطقــة.
الدكتــوراه ـفـي المحاســبة ،وهــو زميــل رابطــة المحاســبين
القانونييــن ـفـي أســتراليا .وقــد قــام بكتابــة خمســة أعــداد
ســنوية من دراســات الحالة حول حوكمة الشــركات وتولت
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