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الحوكمة يف مراحل التحول المؤسسي

تيريزا بارجر
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ،كارتيكا لإلدارة
يف عــام  1976كتبــت جيــل شــيهي الكتــاب األكثــر مبيعـا ً بعنــوان
«المســارات :األزمــات المتوقعــة يف حيــاة البالغيــن» .أي أزمــة –
علــى مــا يبــدو – ال يمكــن التنبــؤ بهــا أبــداً ،غيــر أن المؤسســات
– شــأنها شــأن األشــخاص – يجــب عليهــم بشــكل حتمــي أن
تنتقــل أو تتحــول أو تجــري بعــض التعديــات .فالعمليــة اآلن
أســرع مــن أي وقــت مضــى .إن متوســط عمــر الخمســمائة
شــركة األكبــر لــدى ســتاندرد آنــد بــورز يقــل اآلن عــن  20عام ـا ً
بعــد أن كان  60عامـا ً يف خمســينيات األلفيــة الماضيــة .وهنــاك
شــركات عديــدة تحمــل شــعار «التغييــر أو المــوت».
وســوا ًء كانــت الشــركة مملوكــة ملكيــة عامــة أو كانــت شــركة
عائليــة ،فإنهــا ســتضطر علــى األرجــح إىل أن تتحــول لشــكل
آخــر نظــرا ً للنمــو الســريع أو تغيــر القيــادة أو تغيــر نمــوذج
عملهــا (كره ـا ً أو طواعي ـ ًة) أو وقــوع أزمــة /انقــاب يف األوضــاع.
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

ومهمــا كان الســيناريو فــإن المكونــات المتعــددة التــي نطلــق
عليهــا معـا ً «الحوكمــة المؤسســية» ســترفع يدهــا علــى األرجــح
لتثبــت وجودهــا أو تتنحــى بعيــدا ً عــن مســؤولياتها .وألن كل
شــركة تواجــه ببســاطة «رحالتهــا االنتقاليــة» الخاصــة بهــا ،فمــن
األفضــل أن تتمتــع كافــة عناصــر نظــام الحوكمــة بهــا بدرجــة مــن
المرونــة والتطبــع.
وفيمــا يتعلــق بالنمــو الســريع ،فإننــي أفكــر يف شــركة صناعيــة
آســيوية (غيــرت بعــض التفاصيــل إلخفــاء هويتهــا) والتــي
أخذهــا مؤسســها مــن الجيــل الثــاين مــن وضــع جيــد إىل وضــع
عظيــم .فقــد شــيد أحســن األماكــن وأنشــأ مصانــع كانــت األكثــر
فعاليــة مــن حيــث التكلفــة وإرســاء ثقافــة مؤسســية شــجعت
وقدرت األفكار (الجيدة والســيئة) المطروحة من كل شــخص.
وقــد تراوحــت فتــرة توســعها الكبيــر فيمــا بيــن  2013و.2016
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وتضاعــف ســعر الســهم ثــاث مــرات طــوال تلــك الســنوات.
ومــع ذلــك ،لــم يكــن هنــاك فعليـا ً أي تغيــر يف الحوكمــة ،حيــث
ظــل متوســط عمــر أعضــاء المجلــس مرتفع ـا ً بواقــع  76عام ـا ً
باســتثناء عمــر الور يــث والمــرأة المعينــة إجبار يـا ً طبقـا ً للقانــون.
وقــد كان جميــع أعضــاء المجلــس مــن المجموعــة العرقيــة
نفســها .وقــد اســتمرت حالــة الهــوس بالنقــود الســائلة الشــائعة
للغايــة فيمــا بيــن الشــركات العائليــة حيــث قار بــت الســيولة
نســبة  %20مــن الموجــودات .وبــدأ العائــد علــى رأس المــال
المســتثمر ينخفــض وأصبحــت توزيعــات األر بــاح النقديــة غيــر
منتظمــة .ولهــذا ،فإننــا – بوصفنــا المســتثمرين – قــد انتبهنــا
للخطــر عندمــا أًجبــرت الشــركة بحكــم النظــام علــى أن تغيــر
مدققــي الحســابات .واعتقدنــا أن ذلــك رائــع ،إننــا نســتطيع
اآلن أن نعيــن مدقــق مــن األربعــة الكبــار .ولكــن لــم يكــن الحــال
كذلــك .فالشــخص الــذي كان يديــر مكتــب التدقيــق الــذي
يتكــون مــن رجــل واحــد وكانــوا يســتخدمونه مــن قبــل أغلــق
فعلي ـا ً مكتبــه وأســس مكتــب تدقيــق مكــون مــن شــخصين
وكان ذلــك هــو مدققهــم الجديــد!! وكان علينــا أن نســأل« :أ يــن
المجلــس؟» أ يــن الضوابــط؟» هــل ســتظهر بعــض األخبــار
الســيئة بمجــرد مــا يضطلــع الجيــل الثالــث باألعمــال أو ستشــم
الجهــات الرقابيــة رائحــة كريهــة؟ ال نعــرف!! ومــن الممكــن أن
تكــون كافــة الحســابات نظيفــة تمام ـاً ،ولكــن كيــف يتســنى
لنــا باعتبارنــا مســتثمرين أن نعــرف ذلــك دون االطــاع علــى
المعلومــات الغيــر علنيــة؟
وعــاد ًة مــا يتطلــب تغييــر القيــادة إحــداث نقلــة يف المواضــع
وربمــا يف األفــكار .إننــا يف شــركة عائليــة واحــدة تتكــون فيهــا
اللجنــة التنفيذيــة مــن ســتة أعضــاء :خمســة أعضــاء مــن العائلــة
وعضــو مهنــي .وقــد كان إعــان أن المهنــي الوحيــد ينــوي تــرك
الشــركة حافــزا ً للتغييــر .وبمــا أن العضــو المهنــي كان عضــو
اإلدارة الوحيــد الــذي كان يخاطــب األســواق فمــن ســيكون اآلن
وجــه الشــركة؟ وقــد تســبب هــذا يف أن تعيــد العائلــة التفكيــر
يف كافــة مبــادئ الشــركة العائليــة .لمــاذا يملكــون الشــركة،
مــاذا ســيحدث يف الجيــل القــادم (الغيــر ُممثــل يف الشــركة)؟
هــل الغايــة هــي أن تصمــد الشــركة لمــدة  100عــام أو أنهــم
ســيبيعونها لشــركة متعــددة الجنســيات بمجــرد مــا يبلــغ أصغــر
فــرد  65عام ـاً؟ كيــف يفســحون المجــال للمهنييــن األصغــر
عندمــا تشــغل العائلــة كافــة المناصــب المهمــة؟ ومــا هــو دور
األم ،كمــا هــو معتــاد يف الشــركة العائليــة؟ هــل ســتبقى رئيســة
المجلــس أم ســيقوم أحــد أفــراد العائلــة بتنصيــب شــخص منــي
آخــر يف هــذا المنصــب المهــم؟
لقــد عاشــت الشــركات المشــهورة أو انتهــت وهــي تبحــث فيمــا
إذا كانــت قــد غيــرت نمــاذج األعمــال عنــد تغيــر العالــم .فقــد
بــدأت نوكيــا علــى أنهــا شــركة أحذيــة قبــل أن تكــون شــركة
اتصــاالت .وكانــت آي يب إم شــركة للحاســب اآليل قبــل أن
تكــون شــركة خدمــات .ويف بعــض األحيــان تكــون التغييــرات
أقــل تأثيــراً .فقــد كانــت ناتــورا شــركة برازيليــة تصنــع منتجــات
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العنايــة بالجســم الطبيعيــة قبــل أن تصبــح شــركة عالميــة
تصنــع منتجــات العنايــة بالجســم الطبيعيــة (ايســوب و ذا
بــودي شــوب).
وقــد حدثــت نقلــة ملحوظــة للغايــة عندمــا ُمنــح ســيدهارتا الل
الســيطرة علــى شــركته العائليــة (إيتشــير) وهــو يف الثالثيــن مــن
عمره .وكان أول ما قام به هو بيع  11خط من إجمايل  13خط
عمــل ولــم يركــز ســوى علــى الشــاحنات والدراجــات البخار يــة.
ومــن الصعــب إىل أبعــد الحــدود أن تجعــل مجلــس اإلدارة يتخــذ
تلــك الخطــوات الجريئــة ،حيــث إن التطــور التدريجــي دائمـا ً مــا
يكــون أســهل مــن الحــذف أو النمــو المؤثــر علــى نحــو بالــغ .إن
الرؤيــة مــن فــوق المصعــد الكهر بــايئ أوضــح مــن الرؤيــة مــن
المصعــد .ومــن منظــور الحوكمــة ،فــإن بيــع األصــول والتركيــز
يجعــان الكثيــر مــن عناصــر الحوكمــة أســهل ،حيــث تكــون بيئــة
التحكــم أقــل اتســاعا ً وتكــون الشــفافية واإلفصــاح أقــل بطــأ ً
والبــد أن يكــون تخصيــص رأس المــال أســهل .وعلــى الرغــم
مــن ذلــك ،فإنــه يجــب علــى المجلــس أن يقــرر مــا إذا كانــت هــذه
هــي الخطــوة الصحيحــة بالنســبة للمســاهمين.
ويف حالــة شــركة جرومــا يف المكســيك أســفر تغيــر القيــادة
مــن األب البنيــه عــن تركيــز كبيــر رحــب بــه المســاهمون األقليــة
ترحيب ـا ً كبيــراً .فقــد غيــر االبنــان الوجهــة الرئيســية مــن حصــة
الســوق إىل العائــد علــى رأس المــال المســتثمر .وامتنعــا عــن
بيــع التورتيــا المكســيكية يف ســنغافورة وركــزا علــى المكســيك
والواليــات المتحــدة ..فكانــت االســتراتيجية ناجحــة للغايــة.
أمــا األزمــة فهــي الفرصــة التــي ال تر يــد تبديدهــا .وقــد رأينــا
شــركات تتخبــط يف األزمــات :مثــل شــركة تعبئــة األغذيــة يف
آســيا التــي قــد ا ُت ِهمــت (علــى نحــو صحيــح أو خاطــئ) بتقديــم
منتجــات ملوثــة ،ومحــل بيــع الصناديــق الكبيــر بالتجزئــة يف
روســيا الــذي لــم يتعــاىف مــن اللطمــة التــي أخذتهــا روســيا عقــب
غــزوة شــبه جز يــرة القــرم يف  2014والعقوبــات وهبــوط أســعار
النفــط ،وشــركة الرعايــة الصحيــة يف أمر يــكا الالتينيــة التــي لــم
تســتطع أن تتحمــل التغييــر النظامــي الالحــق بقواعــد التأميــن.
ولــم يمتلــك البعــض المســاحة الماليــة لتغييــر االســتراتيجيات
وقــد يكــون البعــض اآلخــر اتخــذ القــرارات الخاطئــة ،أمــا البعــض
اآلخــر فمــن المكــن أن تكــون السياســة قــد صدمتــه.
ولقــد حصلنــا مؤخــرا ً علــى مقعــد يف الصــف مــن األول يف
عمليــة تحو يــل مؤسســي لخــط ســكة حديــد يف البراز يــل ،حيــث
تــرك المالــك الســابق األصــول تتدهــور عبــر التحفظ يف النفقات
الرأســمالية وكان المالــك الجديــد يميــل إىل إجــراء تغييــر .ولــم
يكــن هنــاك أزمــة حقيقيــة ،غيــر أن المجموعــة المالكــة قــد
افتعلــت جــو يشــبه األزمــة .وكانــت هنــاك خطــة خمســية دقيقــة
بشــأن النفقــات الرأســمالية والتغييــر حيــث اعتمــدت الشــركة
علــى منتجــات خاصــة بالدقــة يف التقاطــر وأعلــى المعاييــر
العالميــة (التــي كانــت تتعلــق بالشــحن عبــر الســكة الحديــد يف
أمر يــكا الشــمالية) .وقــد انعكــس نجــاح التغييــر علــى ســهم
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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الشــركة الــذي ارتفــع بواقــع  %1200عــن ســعره المنخفــض يف
أوائــل  .2016وقــد تطلــب هــذا العمــل البطــويل مجلــس إدارة لــه
رؤ يــة حيــث إنــه قــد عيــن القائــد الصحيــح ووضــع األهــداف وركــز
بثبــات علــى عائــد المســاهمين علــى المــدى الطويــل وبيئــة
الســيطرة المحكمــة وتخصيــص رأس المــال بدقــة .كمــا ُطبــق
أيض ـا ً العنصــر اآلخــر للحوكمــة المؤسســية وهــو الشــفافية
واإلفصــاح ،حيــث إن معرفــة العامــة بالخطــة الخمســية وأداء
الفر يــق مقابــل الخطــة قــد أوجــدا ثقافــة الشــفافية .وباإلضافــة
إىل خطــة االجتماعــات فقــد اعتمــدت المؤسســة التــي يقودهــا
المجلــس وحــدات قيــاس مســتدامة باعتبارهــا جــزءا ً مــن
مؤشــرات األداء الرئيســية الداخليــة واإلفصــاح الخارجــي وذلــك
بنشــر تقر يــر االســتدامة.
وعندمــا ننظــر يف العناصــر الخمســة للحوكمــة المؤسســية
مقابــل هــذه «الطــرق» األر بــع نــرى أنهــا جميع ـا ً مهمــة ولكــن
هنــاك أوقات ـا ً قــد تأخــذ فيهــا عناصــر معينــة أهميــة بــارزة.

مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢٠

فبإســتخدام التحليــل المبســط يف الجــدول الســابق ،يمكننــا
القــول أن مجلــس االدارة هــام يف كل األوقــات ،لكنــه يميــل
للراحــة عندمــا تكــون األر بــاح يف ارتفــاع بينمــا يميــل لإلنتبــاه
عندمــا تكــون المشــاكل أ كبــر مــن مجــرد نمــو األر بــاح .ومــن
واقــع خبــريت ،يف مرحلــة النمــو ،عــاد ًة مــا يشــغل بــال المجلــس
هــو تخصيــص رأس المــال .يف أوقــات إعــادة الهيكلــة واألزمــات،
حيــث تكــون هنــاك تغييــرات جوهر يــة مطلوبــة للمؤسســة،
يكــون هنــاك تحــدي أمــام كافــة عناصــر الحوكمــة الخمــس.
ويف عالــم يتســم اآلن بالتغييــر الســريع ،المعوقــات المتناميــة،
وســيطرة التكنولوجيــا وتدفــق المعلومــات لحظيـا ً يف كل أنحــاء
العالم ،على الشــركات تحتاج لصقل أســلحتها يف كافة عناصر
الحوكمــة الخمــس .فالمراحــل ســتكون متعاقبــة ،التغييــرات
مســتمرة ،ويف معظــم األحيــان غيــر قابلــة للتنبــوء.
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