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
٢٠٢٠

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 ً
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

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
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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.
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