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
٢٠٢٠

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
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