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؟
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

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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