تـأثير مـبادئ الحـوكمة عـمى الشركـات العائـمية
أ .د .خالد الخطيب

مقدمة

جامعة العموم التطبيقية

تمعـب الشــركات العائميـة دو ارم م مـام وحيويـام اــا ااتدــاديات الـدول وعمــى مـر العدــور واألزمنــة
ستستمر اا القيام ب ذا الـدور الععـال و وتشـير الشـركة العائميـة الـى أ شـركة ممموكـة بدـعة

أساســية ألا ـراد ينتمــون الــى عائمــة معينــة و ويقومــون بادارت ــا مــن أجــل تحقيــق منــاا حاليــة
ومستقبمية و وذلك لمدمحة عدد مـن أعاـاه هـذل العائمـة و وعمـى ذلـك اـان الشـركات العائميـة

ها مشروعات يمغب اي ا الكيان العائما دو ارم اداريام وماليام وراابيام مؤث ارم عمى العمميـات الحاليـة
والمستقبمية لمشركة و ولبساطة تأسيس هذل الشركات ا ا لن تندثر أو يتواف تأسيس الجديـد
من ا اا مختمف دول العـالم و ام مـا كـان حجـم التحـديات التـا تعراـ ا التحـوات اااتدـادية

اا العالم و اان مثل هذا النوع من الشركات باق ببقاه أشـخاص اـادرين عمـى العطـاه وتحقيـق

نجاح تجار وااتداد ينسب ل م و وينتقل بالتوريث ألبنائ م وأحعادهم .

ان الشركات العائمية الاخمة اـا الـدول الدـناعية ل ـا دور كبيـر اـا التنميـة اااتدـادية ولـم

تستط الشركات الكبيرة ت ميش دورها بل بالعكس وجدت أنه اا الشركات العائمية حموام لكثيـر

من احتياجات ـا الدـغيرة الحجـم والمتكـررة الطمـب و ومـن ناحيـة أخـرن و اـان الشـركات العائميـة
بطبيعت ا تعتبر بعيدة عن اغوط أسواق المال و والتا تتمثل اا ارورة تحقيق الشركة لنتائج

سريعة و وذلك ألن ا ا تنتما ل ذل األسواق و كما ا يوجد لدي ا حممة أس م .

ومـا حـدث اـا اةونـة األخيـرة مـن ان يـارات األسـواق الماليـة أدت الـى المطالبـة باـرورة وجـود
مجموعــة مــن الا ـوابط واألع ـراف والمبــادنه األخنايــة والم نيــة لتحقيــق الثقــة والمدــدااية و

حيــث أن حوكمــة الشــركات معيــدة لمنشــ,ت األعمــال و ومــن ثــم اــن الشــركات ا ينبغــا ل ــا أن
تنتظــر حتــى تعــرض عمي ــا الحكومــات معــايير معينــة لحوكمــة الشــركات و بقــدر مــا يمكــن ل ــذل

الشــركات أن تنتظــر حتــى تعــرض عمي ــا الحكومــات أســاليب اادارة الجيــدة التــا ينبغــا عمي ــا

اتباع ا اا عمم ا .

-1-

القـسم األول
أوالً  :مفهوم وحوكمة الشركـات من منظور مـحاسبي

ثانياً  :األطـ راف المؤثرة في التطبيق السليم لمفهوم وقواعد حوكمة الشركـات

مـفهوم وحوكـمة الشركـات من منظور محـاسبي
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Corporate governance – An Accounting View :
أدت المشاكل المالية التي تعرضت لها العديد من كبرى الشركات في العالم إلى المطالبة بضرورة
وجود مجموعة من الضوابط واألعراف والمبادئ األخالقيةة والمهييةة لتيقيةل ال قةة والميةداقية فةي

المعمومات الواردة في القوائم المالية والتي ييتاج إليها العديد من مستخدمي القوائم الماليةة خايةة
المست مرين المتعاممين في سول األورال المالية في ظل عولمة وتةدويل سةول المةال وت ازيةد أيجةام

المشروعات يتيجة إجراء العديد من عمميةات الةدمب بةين العديةد مةن الشةركات سةواء عمةى المسةتوى

الميمي أو عمى المستوى الدولي .

كذلك يمكن لميوكمة أن تمعب دو اًر فعاالً في مجاالت اإليةالح المةالي واإلداري لشةركات القطةاع
العةةام والخةةاص ي وزيةةادة قةةة المسةةت مرين فةةي الق ةوائم الماليةةة ي وتيشةةيط االسةةت مار الةةوطيي وجةةذب

االسةةت مارات ي وت ةةدعيم الجه ةةاز المية ةرفي وزي ةةادة قد ارت ةةا ي وت عي ةةل س ةةول األورال المالي ةةة ي ودفة ة
عممية التيمية االقتيادية بقوة .

ويقيد بيوكمة الشركات مجموعة من اآلليات واإلجراءات والقوايين واليظم والق اررات التي تضمن

كل من االيضباط  Disciplineوالش افية  Transparencyوالعدالة  Fairnessوبالتةالي تهةدف
اليوكمة إلى تيقيل الجودة والتميز في األداء عن طريل ت عيل تيرفات إدارة الويدة االقتيةادية

فيمةةا يتعم ةةل باس ةةترالل المة ةوارد االقتيةةادية المتاي ةةة ل ةةديها بم ةةا ييقةةل أفض ةةل مي ةةاف ممكي ةةة لكاف ةةة
األطراف ذوب الميمية ولممجتم ككل .

وتسةةعى يوكمةةة الشةةركات بةةذلك ييةةو مي ة التالعةةب والتيريةةف والخةةداع وتخ ةةيض األ ةةر السةةمبي
لظاهرة عدم تما ل المعمومات من خالل آليات لتيقيل إيكام الرقابة والسيطرة عمى كافة الويدات

االقتيادية وتيقيل ميالح كافة األطراف ي ويتيقل ذلك من خةالل قةدرتها عمةى تيسةين اإلطةار

القايويي واليظةامي المالئةم لتوجيةا يركةة اليشةاط االقتيةادي بكةل مةن المجتمة الميمةي والمجتمة

الةةدولي ي وبطبيعةةة اليةةال يتطمةةب تيقيةةل تمةةك األهةةداف ضةةرورة تيسةةين فعاليةةة واسةةتقالل م ارقةةب

اليسابات .

وتة ةةؤدي اليوكمة ةةة إلة ةةى ترشة ةةيد ممارسة ةةات المة ةةديرين ومجمة ةةس إدارة الشة ةةركة ي وترشة ةةيد ممارسة ةةات

المياسةةبين العةةاممين بالشةةركات ومراقب ةةي اليسةةابات ومةةا يقوم ةوا ب ةةا مةةن أعمةةال إلظهةةار الم ارك ةةز

الماليةةة لمشةةركات ي وكةةذلك ترشةةيد ممارسةةات المسةةت مرين ومةةا قةةد يقومةوا بةةا مةةن تة ير عمةةى قة اررات
االست مار داخل الشركة ي ويؤدي ذلةك فةي اليهايةة إلةى تيقيةل اليوكمةة ألهةدافها والتةي تتم ةل فةي

تيقية ةةل االسة ةةترالل األم ة ةةل لممة ةةوارد االقتية ةةادية وزية ةةادة معة ةةدل اليمة ةةو االقتية ةةادي ي وزية ةةادة قة ةةة
المست مرين والمتعاممين في سول األورال المالية فةي المعمومةات الةواردة فةي القةوائم الماليةة لمشةركة

.
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ومةةن ياييةةة أخةةرى تعةةرف اليوكمةةة ب يهةةا يالةةة أو عمميةةة أو يظةةام ييمةةي سةةالمة كافةةة التي ةرفات

ويزاهة السموكيات داخل الشةركة ي كمةا تعةد يوكمةة الشةركات بم ابةة عمميةة إداريةة تمارسةها سةمطة
اإلدارة اإلشرافية سواء داخل الشركات أو خارجها .

وتتم اليوكمة من خالل مجموعة مةن القواعةد والةيظم القايوييةة والمياسةبية والماليةة واالقتيةادية ي

وأيضاً من خالل التعميمات والتوجيهات التي تيدرها اإلدارة لتي يذ وأداء العمل في كافةة األيشةطة
داخل الشركة بيورة سميمة مما يؤدي إلى ييول الميش ة عمى كافة يقوقها وسداد التزاماتها م

التزام مجمس اإلدارة والعةاممين فةي قطاعةات المياسةبة والمراجعةة والرقابةة والت تةيش الةداخمي ي ومةا
يتيل بمراقبي اليسابات الخارجيين بتمك القواعد اليوكمية ي وما يجةب عممةا ييةو إيضةاح يتةائب
أعمال الشركة ومركزها المالي بيورة يادقة وعادلة لمستخدمي القوائم المالية خاية المتعةاممين

في سول األورال المالية.

1

وهيةةاك أربعةةة أط ةراف رئيسةةية تت ة ر وتةةؤ ر فةةي التطبيةةل السةةميم لم هةةوم ولقواعةةد يوكمةةة الشةةركات

وتيدد إلى درجة كبيرة مدى اليجاح أو ال شل في تطبيل هذه القواعد .

األطراف المؤثرة في التطبيق السليم لمفهوم ولقواعد حوكمة الشركات

2

 -1المساهمين  : Shareholdersوهم من يقومون بتقديم رأس المةال لمشةركة عةن طريةل
ممكي ةةتهم لمس ةةهم وذل ةةك مقاب ةةل اليي ةةول عم ةةى األرب ةةاح المياس ةةبة الس ةةت ماراتهم ي وأيضة ةاً
تعظيم قيمة الشركة عمى المدى الطويل ي وهم من لهم اليةل فةي اختيةار أعضةاء مجمةس

اإلدارة المياسبين ليماية يقوقهم .

 -2مجمس اإلدارة  : Board of directorsوهو مةن يم مةون المسةاهمين وأيضةاً األطةراف
األخرى م ل أيياب الميالح ي ومجمس اإلدارة يقوم باختيار المديرين التي يذيين والذين
يوكةل إلةةيهم سةةمطة اإلدارة اليوميةةة ألعمةةال الشةةركة ي باإلضةةافة إلةةى الرقابةةة عمةةى أدائهةةم ي

كمةةا يقةةوم مجمةةس اإلدارة برسةةم السياسةةات العامةةة لمشةةركة وكي يةةة الميافظةةة عمةةى يقةةول
المساهمين .

 -3اإلدارة  : Managementوه ةةي المس ةةئولة ع ةةن اإلدارة ال عمي ةةة لمش ةةركة وتق ةةديم التق ةةارير
الخاية باألداء إلى مجمس اإلدارة ي وتعتبر إدارة الشركة هي المسئولة عن تعظيم أرباح

الشةركة وزيةةادة قيمتهةةا باإلضةةافة إلةةى مسةئولياتها تجةةاه اإلفيةةاح والشة افية فةةي المعمومةةات
التي تيشرها لممساهمين .

 - 1د .ػبذ انىهبة وصز ػهً  ,شحبته انسٍذ شحبته  ,مزاجؼت انحسبببث وحىكمت انشزكبث  ,انذار انجبمؼٍت  ,اإلسكىذرٌت , 2007 ,
ص 20-14
www.findarticles.com - 2
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 -4أدــحاب المدــال  : stockholdersوهةةم مجموعةةة مةةن األط ةراف لهةةم ميةةالح داخةةل
الشركة م ل الدائيين والموردين والعمالء والعمةال والمةوظ ين ي ويجةب ماليظةة أن هةؤالء
األطراف يكون لديهم ميالح قد تكون متعارضة ومختم ة في بعض األييان ي فالةدائيون

عمة ةةى سة ةةبيل الم ة ةةال ي يهتمة ةةون بمقة ةةدرة الشة ةةركة عمة ةةى السة ةةداد ي فة ةةي ية ةةين يهة ةةتم العمة ةةال

والموظ ين بمقدرة الشركة عمى االستمرار .

وتجدر اإلشارة إلى أن م هةوم يوكمةة الشةركات يتة ر بالعالقةات فيمةا بةين األطةراف فةي يظةام

اليوكمة ي وأيياب الممكيات الرالبة من األسهم الذين قد يكويةون أفةراداً أو عةائالت أو كتمةة
متيال ة أو أية شةركات أخةرى تعمةل مةن خةالل شةركة قابضةة بمةا يمكةن أن يةؤ روا فةي سةموك

الشركة .

كةةذلك فةةان اليوكمةةة تةةؤدي إلةةى زيةةادة الجةةودة فةةي المعمومةةات المياسةةبية ي ومةةن خاللهةةا يمكةةن
تيديةةد ومعالجةةة االيهيةةارات الماليةةة التةةي أيةةابت بعةةض الشةةركات ومي ة يةةدو ها م ةرة أخةةرى

ومعرفةةة يقةةاط الضةةعف التةةي تةةؤدي إلةةى تقميةةل ك ةةاءة اإلدارة والميممةةين المةةاليين  .ومةةن ياييةةة

أخرى فان غيةاب اليوكمةة قةد يعةرض الشةركة لمعديةد مةن الميةاعب والمخةاطر الماليةة يتيجةة
لخطر الرش والتالعب .

القـسم الثانا  :حوكمة الشركـات العائـمية
أوام  :مـقدمة
ثانيام  :أهـمية حوكمة الشركـات بالنسبة لمشركـات العائـمية
ثالثــام  :أثـــر التنـــوع اااميمــا عمـــى ممارســـات حوكمــة الشـــركات بالنســـبة لمشـــركات

العائمية

رابعام  :طـبيعة المـمكية العائـمية
خامسام  :مـراحل نـمو وتطـور الشركـات العائـمية

سادسام  :تطـور حوكـمة الشركـات العائـمية
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سابعام  :أدوات تحميل حوكـمة الشركـات اا الشركـات العائـمية
ثامنام  :انحـياز نموذج السوق اا اإلدنح الحوكـما لمشركـات

أوالً  :مـقدمة
تختمةةف يوكمةةة الشةةركات العائميةةة بيةةورة جوهريةةة عةةن يوكمةةة الشةةركات العامةةة التةةي يممكهةةا عةةدد

كبير مةن المسةاهمين ي فةامتالك عائمةة مةا لشةركة يركةز السةمطة فةي يةدها فيسةهل اتخةاذ القة اررات ي

األم ةةر ال ةةذي يخ ةةض التك ةةاليف اإلداري ةةة كم ةةا يس ةةمح باتخ ةةاذ قة ة اررات غي ةةر تقميدي ةةة ولكيه ةةا مؤاتي ةةة
استراتيجياً .

ويسةةاعد يظ ةام الشةةركة اليةةاجح عمةةى بيةةاء ال قةةة داخةةل العائمةةة ي فةةي يةةين تيةةبح الييويةةة العائميةةة
بةةدورها ميةةدر قةةوة لممؤسسةةة أليهةةا تسةةمح لكةةل قسةةم مي يةةل مةةن أقسةةام اليوكمةةة بالعمةةل بيةةورة

أفضةةل ي واضةةافة قيمةةة أكبةةر م ة البقةةاء متياغم ةاً م ة المكويةةات األخةةرى ليظةةام اليوكمةةة ي ويمكةةن
لقواعد اليوكمة هذه أن تعود ب وائد اقتيادية أكبر .

غيةةر أن األعمةةال التجاريةةة المتياميةةة تيةةبح معقةةدة أك ةةر ف ة ك ر وتخمةةل متطمباتهةةا الخايةةة بش ة ن

إيجةةاد هيكميةةة تيظيميةةة رسةةمية أك ةةر مطابقةةة لميظمةةة والقواعةةد ي ويتعةةين عمةةى مةةديري الشةةركات
العائمية تكييف ممارساتهم اإلدارية بييث تتماشى م ذلك ي واليقيقة هي أن اليجاح يدف الياجة

إلى التكيف والتريير ي وجمي الشركات العائمية تواجا في يهاية المطاف ي س هذا الواق .
ثانيام  :أهـمية حوكمة الشركـات بالنسبة لمشركات العائـمية

تيب الياجة إلى ممارسة يوكمة لمشركات لم يل بين الممكية واإلدارة ف ي الميشةتت العائميةة يجةد
ايةةا ال يوجةةد فيةةل بةةين اإلدارة والممكيةةة بمعيةةى أن أيةةياب الشةةركة هةةم مجمةةس اإلدارة ي وكةةذلك

اإلدارة ممةا يتسةبب فةي خمةةل الي ازعةات ومةدى ت يرهةةا عمةى مسةيرة الشةركة ومةةن ياييةة أخةرى مةةدى
تة ة ير المش ةةاكل العائمي ةةة عمة ةى اتخ ةةاذ القة ة اررات الخاي ةةة بالش ةةركة وه ةةذا واض ةةح ج ةةدا ف ةةي الش ةةركات
العائمية التي تيتل يسبة كبيرة من يسبة الشركات اليريرة فيجد أن معظمها تممكها عةائالت ومةن
هيا يجد أن يوكمة الشركات ك يها يظمةت لكةي تكةون أساسةية فةي تمةك الشةركات ي ولكةن يجةد أن
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معظم الشركات العائمية ال تميل بةاالعتراف إلةى أهميةة تطبيةل الشةركات وذلةك لعةدة أسةباب وميهةا

:

1

 -1كشف بياياتها وموضعها وخططها باليسبة لمشركات الميافسة .
 -2معرفة المساهم اليرير الذي يمتمك عدة أسهم قميمة عمى يقيقة الوض في الشركة.

 -3ف ةةي بعةةةض الش ةةركات يجةةةد أن األعة ةراف والتمسةةةك بهة ةةا أه ةةم بك ية ةةر م ةةن تطبية ةةل يوكمةةةة
الشركات .

 -4عدم تعيين أفراد من خارج العائمة في مراكز يساسة مما يؤ ر عمى مركزهم االجتماعي .
ومةةن هيةةا كةةان ال بةةد مةةن أن تواجةةا يوكمةةة الشةةركات يةةعوبات ومقاومةةة فةةي التطبيةةل ي ومةةن

ياييةةة أخةةرى يجةةد أن يوكمةةة الشةةركات أيةةبيت يةةياعة تيمةةو فةةي ازديةةاد وذلةةك يتيجةةة أن

اليوكم ةةة ه ةةي الب ةةاب األساس ةةي ل ةةدخول الش ةةركات إل ةةى األسة ةوال العالمي ةةة وأيضة ةاً إل ةةى أسة ةوال
األورال المالية لذلك تتطم اليوكمة إلةى عمةل المةؤتمرات ودعةوة الشةركات العائميةة ليضةورها

وذلك لمعرفة ما هي اليوكمة وما مدى ت يرها عمى الشةركات عيةد تطبيقهةا ي أليةا مةن خةالل
هذه المؤتمرات تقوم اليوكمة بتعريف ي سها أو تقةديم ي سةها وذلةك عةن طريةل عةرض مبادئهةا
ومدى االست ادة من هذه المبادئ في كي يةة ال يةل بةين الممكيةة واإلدارة ومجمةس اإلدارة وبةين

وظةةائف كةةل وايةةد عمةةى يةةده وبالتةةالي تقمةةل مةةن الي ازعةةات التةةي توجةةد داخةةل الشةةركات العائميةةة
ألن فةةي الشةةركات العائميةةة تخةةتمط األمةةور العائميةةة مة األمةةور التةةي تخةةص الشةةركة ي وبالتةةالي

سوف يكون لهذا ت ير عمى يشاط وازدهار الشركة ي كما أكد تقرير مركز المشروعات الدولية

الخاية (  2) CIPEوالذي تعمل بيوكمة الشركات في الشركات العائمية أيضاً عمى ممارسة
يوكمةةة الشةةركات التةةي مةةن شة يها تيسةةين أداء الشةةركة ومسةةاعدة المةةديرين ومجةةالس اإلدارات

عم ةةى تط ةةوير اس ةةتراتيجية الش ةةركات وض ةةمان اتخ ةةاذ قة ة ارراتهم بي ةةاء عم ةةى أس ةةس س ةةميمة و أه ةةم
ممارسةةات اليوكمةةة هةةو تقميةةل المخةةاطر وتشةةجي األداء وتيسةةين فةةرص الويةةول إلةةى أس ةوال

المال والقدرة عمى خمل الش افية والقابمية لممياسبة .

ثالثام  :أثر التنوع ااامييما عمى ممارسات حوكمة الشركات بالشركات العائمية :
 - 1نمشٌذ مه انمؼهىمبث ٌمكه انؼىدة إنى :
د .محمذ مصطفى سهٍمبن  ,حىكمت انشزكبث ومؼبنجت انفسبد انمبنً واإلداري  ,انذار انجبمؼٍت  ,اإلسكىذرٌت  , 2007 ,ص 250-249
www.cipe-egypt.org
www.cipe-arabia.org

ٌ CIPE -1سمى مزكش انمشزوػبث انذونٍت انخبصت وٌشجغ ػهى اإلصالحبث االلتصبدٌت انمىجهت ناللتصبد وحى
تبىً مبذأ انسىق انحزة مه خالل انؼمم مببشزة مغ انمطبع انخبص فً األسىاق انىبمٍت وانىبشئت ,وتمىو انطزٌمت
انمؤسسبتٍت انتً ٌىتهجهب مزكش انمشزوػبث انذونٍت انخبصت إساء انحىكمت انشزكبتٍت ػهى انجمغ بٍه انخبزاث
انذونٍت وانمؼبرف انمحهٍت ألجم انتىصم إنى وضغ اَنٍبث نتحسٍه انحىكمت انذاتٍت فً انشزكبث .
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يوكمةةة الش ةةركات تكشةةف ع ةةن ي س ةةها ب شةةكال عدي ةةدة مةةن مك ةةان إل ةةى آخةةر ي وبس ةةبب التي ةةوع
االقتيادي والسياسي واالجتمةاعي فايةا مةن غيةر الممكةن تيديةد مسةار مويةد ومعةايير معييةة

لتطبيةةل اليوكمةةة وتعميمهةةا عمةةى الشةةركات الخايةةة وبالةةذات الشةةركات العائميةةة وهكةةذا يتعةةين
عمى كل ميطقة جررافية أن ت خذ زمةام المبةادرة وتقةوم بتيديةد المعةايير والمسةارات التةي توافةل

وضةةعها االقتيةةادي وتجعةةل تطبيةةل م هةةوم اليوكمةةة مالئم ةاً لهةةا وفةةاعالً فةةي سةةيال إيةةالح
وتطوير القطاع الخاص ويتوجب عمى كل مةن القطةاعين العةام والخةاص فةي كةل دولةة د ارسةة

القوايين واأليظمة التي تيدد عمل مؤسسات القطاع الخاص وخاية الشركات العائمية وبيث
أوض ةةاعها الراهي ةةة وم ةةن ةةم ال ةةدعوة إل ةةى ية ةوار ي ةةول رس ةةم يظ ةةم وقة ةوايين تي ةةدد عم ةةل القط ةةاع
الخاص والشركات العائميةة والةيظم التةي يجةب أن ترتكةز عميهةا والتةي مةن شة يها أن تسةهم فةي

تعزيةةز اليمةةو االقتيةةادي وذلةةك عبةةر تعزيةةز قةةدرات الشةةركات لمميافسةةة فةةي األس ةوال العالميةةة
وااليخة ةراط فيه ةةا م ةةن خ ةةالل معرف ةةة متريراته ةةا وادراك إدارة القط ةةاع الخ ةةاص والع ةةائمي ألهمي ةةة
الش افية والميداقية والمسؤولية التي تتوجب عميهم كيايعي قرار في الشركات .

1

رابعام مً  :طـبيعة الـممكية الـعائمية
ال تركةةز مجموعةةات الممكيةةة العائميةةة السةةيطرة بيةةد أفةةراد العائمةةة ويسةةب ي بةةل تتيةةف أيضةةا أييايةةا
ك ية ةرة بتعم ةةل ق ةةوي بش ةةركاتها ي ويمك ةةن أن يك ةةون ل ةةدى العائم ةةة ايس ةةاس بالواج ةةب األخالق ةةي ازاء

أيياب الميمية اآلخرين في الشركة ي بل قد تيظةر أيضةاً الةى أعمالهةا التجاريةة كوسةيمة لتقةديم

مسةاهمة ايجابيةةة الةةى المجتمة ي وعةةالوة عمةةى ذلةةك ي ك ية اًر مةةا ييظةةر أيةةياب الشةةركات العائميةةة
الةةى شةةركاتهم كةةارث اجتمةةاعي أسسةةتا وطورتةةا األجيةةال السةةابقة ويجةةب أن تسةةتمر م ة األجيةةال

الاليقة .واالفتقار إلى السيولة المتوفرة هةو أيضةاً اخةتالف هةام بةين الشةركات ذات الممكيةة العامةة
وذات الممكيةةة العائميةةة ي وييةةعب فةةي الك يةةر مةةن األييةةان التخمةةي عةةن ممكيةةة الشةةركات العائميةةة ي
وتض ة بعةةض العةةائالت قيةةوداً قايوييةةة عمةةى بية ة األسةةهم كمةةا أن العديةةد مةةن الشةةركات العائمي ةةة

يمتمكهةةا أف ةراد ي ويمكةةن أيض ةاً أن تةةدخل السياسةةة الض ةريبية فةةي المعبةةة ي جاعمةةة بي ة األسةةهم فةةي

الشركات العائمية مكم اً أك ر من الممكية المستمرة .

ويميــل امــتنك األســ م اــا شــركة عائميــة الــى حشــد ثــروة األاــراد اــا أدــول واحــدة و اعــا
مجموعات الممكية العائمية ي تكون يسبة مئوية غير متياسبة من ال روة اليافية لمعديد مةن األفةراد

موظ ةةة فةةي الشةةركة العائميةةة .وهةةذا يعيةةي أن أيةةياب الشةةركة العائميةةة كمجموعةةة مةةن المسةةت مرين
تكون لديهم يسبة أقل من التيوع ومخاطر أعمى مما كايوا سيواجهويا لو كايوا مست مرين في سول

األس ةةهم األوسة ة ي وي ةةدف م ةةل ه ةةذه المخ ةةاطر الش ةةديدة أي ةةياب الش ةةركات العائمي ةةة ال ةةى إعط ةةاء
www.cipe-egypt.org- 1
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اسةةت ماراتهم اهتمامةاً أكبةةر كمةةا يميةةل الةةى جعمهةةم أك ةةر يشةةاطاً وايخ ارطةاً فةةي أعمةةال الشةةركة  .وهةةذا
ب ةةدوره ي يجع ةةل الع ةةائالت ممتزم ةةة أك ةةر باي ةةالح العي ةةوب ف ةةي ش ةةركاتها ب ةةدالً م ةةن اله ةةروب ميه ةةا
اقتيةةادياً ي وفةةي بعةةض األييةةان ي يمكةةن أن يبةةدو هةةاجس الميافظةةة عمةةى سةةمعة العائمةةة بةةي س
األهمية التي تعطى لمميافظة عمى االست مارات العائمية الجماعية في الشركة .

خامسام  :مـارحل نمو وتطور الشركات الـعائمية

1

تبةةدأ معظةةم الشةةركات العائميةةة مة مؤسةةس يةةايب مشةةروع ي وفةةي البدايةةة ي يجسةةد المؤسةةس يظةةام

اليوكم ةةة بية ة تا المال ةةك ي ةةايب الس ةةمطة المطمق ةةة وم ةةدير أعم ةةال الش ةةركة ي وف ةةي ي ةةين يس ةةتخدم

مؤسسةةو الشةةركات ي أيياي ةاً ك ي ةرة ي مجةةالس استشةةارية ي اال أيهةةم ييت ظةةون بيةةورة عامةةة بجمي ة

يقول اتخاذ الق اررات ي وفي الك ير مةن اليةاالت ي يكمةن التيةدي الرئيسةي باليسةبة لممؤسسةين فةي

تقرير كي ية تيقيل استدامة شركاتهم العائمية مةن خةالل ضةمان مةن يخم هةم فيهةا  .ويسةعى بعةض
المؤسسين الى اختيار وريث وايد قادر عمى اعادة خمل السمطة المركزة لممالةك – المةدير – غيةر

أن عدداً أكبر ميهم ييظر الى الشركات العائمية كارث جماعي ويوزعويا عمى أفراد العائمة .

وعيدما تيتقل الممكيةة عبةر األجيةال ي ف يهةا تمةر فةي م اريةل متميةزة ي والمريمةة األولةى هةي شةراكة

األخوة أو الشراكة العائمية ي ييث يتقاسم الوالدين الممكية م أبيةائهم ي وفةي يهايةة األمةر ي ييتهةي

دور الوالدين ويتقاسم األخةوة الممكيةة بةروح الشةراكة ي ويتعةين عمةيهم أن يقةرروا فةي مةا بيةيهم كيةف
سةةيديرون الشةةركة ي ييةةث أيةةا فةةي هةةذه المريمةةة يمكةةن لمشةةقاء أن يجمس ةوا مع ةاً ويتشةةاوروا بيةةورة
غيةةر رسةةمية ي وهةةم يشةةكموا أيياي ةاً مجمس ةاً لممسةةاعدة فةةي التويةةل الةةى االجمةةاع عمةةى اسةةتراتيجية

معييةةة ي وفةةي هةةذه المريمةةة ي قةةد تبةةدأ األدوار فةةي التميةةز اذ قةةد يكةةون بعةةض األخةةوة يشةةطين فةةي
الشةةركة بييمةةا ال تكةةون هةةذه يةةال اآلخ ةرين  .وعيةةد هةةذه اليقطةةة ي ييةةبح مسةةتوى ال قةةة بةةين أف ةراد

العائمية هو الميدد في الك ير من األييان لما ستكون عميا ممارسات اليوكمة الرسمية .

أما الجيةل ال الةث مةن الور ةة فيضةم فةي الك يةر مةن األييةان كجموعةة متباييةة مةن أفةراد العمومةة .

ويريةر هةذا عةادة يجةم العائمةةة ويةؤدي الةى تمييةز أكبةر بةةين أدوار أفةراد العائمةة ي فقةد يوايةل أفةراد

العائمة المشاركة في االدارة ي وفي مجمس االدارة وفي الممكية ي وقد ييبح يجم ييص الممكية
متبةةاين بشةةكل مت ازيةةد م ة بقةةاء بعضةةها مرك ةزة ي ويمكةةن ألف ةراد العائمةةة أن يكوي ةوا يشةةطين بةةدرجات
مختم ة في الشركة ي وفي االدارة ي وقةد ال يعكةس مسةتوى مشةاركتهم بالضةرورة مسةتوى ميةميتهم

االقتيادية ي وتقود هذه التعقيدات بيورة عامة الى تطوير ممارسة أك ر رسمية لالدارة ي وعيدما

تخرج ممكية األك رية من االدارة ي ي خذ مجمةس االدارة أييايةاً ك يةرة ية ة الهيئةة المؤتميةة الةى يةد

 - 1د .ػمزو ػالء ا نذٌه سٌذان  ,مزاحم ومؼىلبث ومى انشزكبث انصىبػٍت انؼبئهٍت  ,انمىظمت انؼزبٍت نهتىمٍت اإلدارٌت  ,انمبهزة ,
 , 2005ص238-236
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أكبر ي وك ي اًر ما ييتد مدى تيامي ال قة مباشرة بين المالكين المسيطرين وقادة االدارة الشكل الذي

سةتتخذه اليوكمةة الرسةةمية فةي هةذه المريمةةة ومةا اذا كايةت العائمةةة قةادرة عمةى االسةةتمرار فةي ايجةةاد
ادارة فعالة .

م تؤدي مريمة التوريث العائمية التالية الى تريير هام آخر فةي يجةم الممكيةة ي وفةي هةذه المريمةة

ي يشكل تطور اليوكمة العائمية الذي يعمل بموازة يوكمة ادارة األعمال التجارية ي أييايةاً ك يةرة ي

سمة اضافية ليظام يوكمة يتزايد طابعا الرسمي وتعقيده ي وقد يوايل أفراد العائمة مشاركتهم فةي

جمي أوجا يظةام اليوكمةة ي رابطةين بةذلك بةين الممكيةة ومجمةس االدارة واالدارة ي وك ية اًر مةا تكةون

الش ةةركة ق ةةد تيول ةةت ي ف ةةي ه ةةذه المريم ةةة ال ةةى ش ةةركة قابض ةةة ( أي ش ةةركة تس ةةيطر عم ةةى ش ةةركة أو
شركات أخرى عن طرل ييازة أسهمها ) ي مما يخمل الياجةة الةى تشةكيل مجمةس ادارة قةادر عمةى

ادارة مجموعة من مؤسسات األعمال بشكل استراتيجي.
سادسام  :تـطور حوكمة الشركات الـعائمية

م يمو الشركة ي تيبح أك ر تعقيدا وتخمل متطمباتها الخاية فةي ايجةاد هيكميةة تيظيميةة رسةمية

أك ر وفي يةين أن تكييةف ممارسةات اليوكمةة مة الياجةات الياشةئئة لمعائمةة والشةركة أ يةاء يموهةا

عمميةةة معقةةدة جةةداً ويةةعبة ي اال أيهةةا أيضةاً عمميةةة ال م ةةر ميهةةا مة مةةرور الةةزمن  .فاليجةةاح يةةدف

الى ضرورة التكيف والتريير  .وفي يهاية المطاف تزاجا جمي الشركات العائمية هذا الواق .

ويظة ة اًر لك ةةون دورات يية ةةاة الع ةةائالت واألعم ةةال التجارية ةةة تتي ةةدى أيياية ةاً ك ي ة ةرة فعالي ةةة ممارسة ةةات
اليوكمة القائمة ي يجد أن الشركات العائمية تولي عياية كبيرة لتكييف ممارساتها م مرور الوقةت

 .فم كل جيل يتوارث الشركة أو تريير في يجم العمل التجاري ي تواجا الشركات العائمية أيياياً
ك يرة الياجة الى خمل يظام جديد ليوكمتها  .ويمكن أن تقةود دورات ييةاة الشةركات العائميةة الةى

ترييةرات جوهريةةة فةةي أدوار ووظةةائف وممارسةةات يظةةام اليوكمةةة  .وتعمةةد العةةائالت فةةي ك يةةر مةةن
األييةان الةةى دراسةأفضةةل ممارسةات إدارة األعمةةال الياليةةة لةةدى مواجهتهةا معضةةمة الترييةةر  .غيةةر

أن العائالت تميل ي بدالً من االكت اء بتبيي أفضل الممارسات الميددة لمقواعد ي الةى تكييةف هةذه
الممارسات م

قافتها التاريخية لمعمال التجارية ي مجددة بذلك فعالية وسيمة يوكمتها م مرور

الوقت .
سابعام  :أدوات تحميل حوكمة الشركات اا الشركات العائمية
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يوجةةد سةةب أدوات رئيسةةية ليوكمةةة الشةةركات ي تقةةوم مؤسسةةات التمويةةل الدوليةةة باسةةتخدامها لتيميةةل

يوكمة الشركات بالشركات العائمية وهي :

1

 -1دحيعة التعميمات (  : ( Instruction sheetالررض هيا من ييي ة التعميمات هةو
ويف وتوضيح كل أداة من األدوات الرئيسية ليوكمة الشركات وكي ية اسةتخدامها ومةن

الذي ييبري إجراء مقابمة معا في خالل عممية استعراض ومراجعة يوكمة الشركات وفي
هةةذه اليةةيي ة يوجةةد ويةةف كامةةل لكةةل خطةةوة مةةن الخطةوات المتعمقةةة باليوكمةةة مةةن أول
رئةةيس مجمةةس اإلدارة واإلدارة بجمي ة أعضةةائها وكةةذلك رؤسةةاء األقسةةام أي إن اليةةيي ة

تمسك من أول رأس الهرم يتى تيةل إلةى قاعةدة الهةرم وتيمةل وظةائف اإلدارة بمةا عميهةا

وبما لها في كل خطوة .

 -2لمـــاذا حوكمـــة الشـــركات  :مةةن خةةالل هةةذه المةةذكرة يةةتم توضةةيح كافةةة الجوايةةب المتعمقةةة
بيوكمة الشركات وما هي المبادئ التي تقوم عميها اليوكمة وما هو ت يرها عمى الشركة
وما ت يرها بعد ذلك باليسبة لوض الشركة في السول التيافسةية ومةا هةي الةيظم والقةوايين

التي ال بد أن ت خذ بها عيد استخدامها ليوكمة الشركات وما مدى مساعدتها في ال يل

بةةين اإلدارة والممكيةةة وبةةين وظةةائف كةةل ميهةةا عمةةى يةةده وتوضةةيح أ ةةر ذلةةك عمةةى هياكةةل
اإلدارات الداخمية وذلك من خالل تيديد وظائف كل فرد من أفراد الميش ة.

 -3منظومة تطور األداه لمشركات العائمية غير المقيدة بالبوردة

تربط ميظومة تطور األداء مابين اليوايي األربعة لميوكمة وهي :
أ -االلتزام باليوكمة الجيدة لمشركات

ب -مجمس اإلدارة
ج  -الش افية

د  -يقول المساهمين

ويؤكة ةةد اسة ةةتخدام إطة ةةار الميظومة ةةة عمة ةةى أهمية ةةة التيسة ةةييات الجارية ةةة فة ةةي ممارسة ةةات

اليوكمةةة لةةدى عمالئهةةا وذلةةك بةةدالً مةةن تطبيةةل معةةايير متخييةةة جامةةدة ويجةةد أن
ميظومةةة تطةةور األداء تسةةمح بي ة ة خايةةة لمعمةةالء أن يقوم ةوا بتقيةةيم اليوكمةةة فةةي

شركاتهم الخاية في إطار بسيط .

 - 1نمشٌذ مه انمؼهىمبث ٌمكه انزجىع إنى :
 د .محمذ مصطفى سهٍمبن  ,مزجغ سببك 255-252 , www.hawkama.comMonks R.A. and N. Minow . 2000. Corporate Governance . Blackwell -
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 -4اائمة طمب المعمومات لمشركات غير المقيدة بالبوردة :
تش ةةكل ه ةةذه األس ةةئمة األس ةةاس ف ةةي عممي ةةة اس ةةتعراض ومراجع ةةة يوكم ةةة الش ةةركات ل ةةدى عمي ةةل

مؤسس ةةة التموي ةةل الدولي ةةة  IFCوي ةةتم تيظ ةةيم ه ةةذه القائم ةةة وفقة ةاً ل ةةي س تيظ ةةيم الية ةوايي األربع ةةة

لميوكمة في ميظومة تطور األداء وييبري أن تقةدم قةوائم طمةب المعمومةات إلةى الشةركة مقةدماً

بمةةدة ال ةةة أسةةابي عمةةى األقةةل قبةةل القيةةام باسةةتعراض ومراجعةةة يوكمةةة الشةةركات فةةي موق ة

الشةةركة كم ةةا ييبر ةةي عم ةةى الش ةةركة أن تي ةةدد موظ ةاً واي ةةداً يك ةةون مس ةةئوالً ع ةةن اإلجاب ةةة عم ةةى
المعمومات المطموبة في القائمة وذلك عن كل سؤال من هذه األسئمة وأن يقةدمها إلةى مؤسسةة
التمويل الدولية قبل استعراض ومراجعة يوكمة الشةركات فةي الموقة ويةتم تقسةيم هةذه األسةئمة

إلى ال ة موضوعات وهي :

أ -االلتزام بيوكمة جيدة

ب -هيكل مجمس اإلدارة لمشركات وعمما
ج -الش افية واإلفياح.

 -5التعريف النموذجا استقنل عاو مجمس اإلدارة
أه ةةم التوي ةةيات الت ةةي قام ةةت به ةةا اليوكم ةةة باليس ةةبة لمش ةةركات العائمي ةةة ه ةةي زي ةةادة

اسةةتقالل مجمةةس اإلدارة عةةن كةةل مةةن اإلدارة والمسةةاهمين مةةن العائمةةة المسةةيطرة وهيةةا تهةةتم مبةةادئ
اليوكمة فةي ال يةل بةين مسةئوليات والت ازمةات كةل إدارة عمةى يةده ي كةذلك ال يةل بةين أدوار كةل

مةةن مجمةةس اإلدارة وكةةذلك اإلدارة فيمةةا عميهةةا ومةةا لهةةا فةةان تيقيةةل اسةةتقالل يقيقةةي لمجمةةس اإلدارة
يقتضي بالضرورة التزام الدقة فةي تعريةف مةا الةذي يعييةا االسةتقالل باليسةبة لعضةو مجمةس اإلدارة

وغالب ةاً مةةا يسةةتخدم هةةذا التعريةةف اليمةةوذجي لعضةةو مجمةةس اإلدارة المسةةتقل فةةي أ يةةاء المياقشةةات

والبيث م العميل وذلك لتوضيح تقييم االيتياجات اليالية والمستقبمية لمجمس اإلدارة .

 -5عينة برامج تحسين حوكمة الشركات بالشركات العائمية غير المقيدة بالبوردة:
يجري ت يةيل بةرامب تيسةين يوكمةة الشةركات وذلةك وفقةاً لمظةروف واألولويةات الخايةة بكةل
شركة عمى يده ويجد أن تمك العييات لبرامب تيسين يوكمة الشركات تعطي فكرة جيةدة عمةا

أمكةةن الت ةةاوض بش ة يا م ة العمةةالء فةةي الماضةةي فمةةذلك يمكةةن اسةةتخداما كيقةةاط مرجعيةةة عيةةد
وض البرامب وتيقسم تمك البرامب إلى مريمتين :

المرحمة األولى  :اإلجراهات اديرة األجل :
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أ -تقةةوم الشةةركة باإلفيةةاح واإلعةةالن عةةن السياسةةة الخايةةة بيوكمةةة الشةةركات باليسةةبة لمشةةركة
مكتوبة وهذه السياسةة ال بةد أن ترطةي جمية اليةوايي اآلتيةة وهةي هيكةل مجمةس اإلدارة ودور

أعضائا وكذلك المكافتت الخاية بهم باإلضافة إلى إيشاء مجمةس إدارة استشةاري وال بةد مةن
توض ةةيح م ةةا ه ةةي االتي ةةاالت الت ةةي تم ةةت مة ة مس ةةاهمي األقمي ةةة ومع ةةاممتهم ويظ ةةام المياسة ةبة
واإلفياح ومعاممة المساهمين اآلخةرين وكةذلك دور المياسةب اليايةل عمةى الزمالةة وتعيةين

مةراجعين مسةةتقمين باإلضةةافة إلةةى يشةةر جةةدول زميةةي بمةةا سةةوف ييةةدث فةةي الشةةركة فةةي الةةزمن

القريب.

ب -إن إدارة المجمة ةةس االستشةةةاري يتكةةةون مةةةن ال ة ةةة أو أربع ةةة أعضة ةةاء فةةةي خ ةةالل عة ةةام واية ةةد

والررض من إيشاء هذا المجمس هو :

 -1المسةةاعدة فةةي عمميةةة اتخةةاذ الق ةرار عةةن طريةةل تزويةةد اإلدارة ومجمةةس اإلدارة بةةتراء موضةةوعية
ذات بع ةةد مس ةةتقل وبي ةةاء عم ةةى معموم ةةات باليس ةةبة لمية ةوايي الرئيس ةةية ف ةةي اس ةةتراتيجية الش ةةركة

وعممياتها .

 -2تزويد مساهمي الشركة بمرشيين ميتممين وذلك لمعمل ك عضاء مجمس إدارة مستقمين .

ج -تقةةوم الشةةركة بتةةوفير سةةكرتير عةةام لمشةةركة لكةةي يكةةون مس ةئوالً عةةن إعةةداد وتي يةةذ اجتماعةةات

مجمس اإلدارة واالجتماعات السيوية لممساهمين واجتماعات مجمس اإلدارة االستشاري .

د -تقةةوم الشةةركة بتعيةةين عضةةو مجمةةس إدارة ميتةةدب ( مةةدير تي يةةذي رئيسةةي ) مةةن بةةين الخب ةراء
الموجودين في السول .

هة ة -تقةةوم الشةةركة باإلفيةةاح واإلعةةالن عةةن تمةةك السياسةةة المتبعةةة تجةةاه السياسةةة البيئيةةة وكةةذلك
السياسة االجتماعية لمشركة تجاه المواطيين .

و -تؤكةةد تمةةك الو ةةائل األساسةةية لمشةةركة عمةةى ضةةمان معاممةةة متسةةاوية لمسةةاهمي األقميةةة بمةةا فةةي
ذلك الموائح واليظام األساسي .

المرحمة الثانية  :اإلجراهات متوسطة األجل:
_ أن تقةةوم الشةةركة باإلفيةةاح فةةي تقريرهةةا السةةيوي المقةةدم إلةةى المسةةاهمين عةةن ميتةةوى ومةةدى
تي يذ سياسة الشركة المكتوبة الخايةة بيوكمةة الشةركات وكةذلك السياسةة البيئيةة واالجتماعيةة

لمشركة تجاه المواطيين .

 أن تقةوم سياسةةة الشةةركة عمةةى تكةةوين مجمةةس إدارة استشةةاري فةةي خةةالل عةةام وايةةدويقوم هذا المجمس ب ربعة اجتماعات عمى األقل سيوياً .

 أن تعمةةةل سياسةةةة يوكمة ةةة الشة ةةركات عمة ةةى يية ةةول كاف ةةة أعضة ةةاء مجمة ةةس إدارةالشركة عمى تدريب دوري عن دور ومسةئوليات أعضةاء مجمةس اإلدارة وفةي هةذه
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اليقطةة تقةوم مؤسسةةة التمويةل الدوليةةة بالمسةاعدة فةةي تيديةد المةواد وكةذلك البةرامب

التي تساعد في تدريب أعضاء مجمس اإلدارة .

 أن تقوم الشركة باإلفياح في تقريرها السيوي عن مدى التزامها بالمي ةال القةوميألفضل ممارسات يوكمة الشركات م تقديم ت سير عن أي اييرافات تقوم داخل

الشركة .

 سياسةةة يوكمةةة الشةةركات تةةيص عمةةى تعيةةين عضةةو مجمةةس إدارة مسةةتقل وغيةةرموظف في خالل سية وايدة وكذلك تعيةين عضةو مجمةس إدارة ةان مسةتقل غيةر

موظة ةةف فة ةةي خة ةةالل عة ةةامين ( ويمكة ةةن أن يكة ةةون أيض ة ةاً عضة ةةو بمجمة ةةس اإلدارة

االستشاري ) .

 -7اائمة المراجعة اإلشرااية
هي عبارة عن الموضوعات الرئيسية التي ييبري اليظةر فيهةا مةن جايةب مةوظ ي االسةت مار

وذلةةك عيةةد قيةةامهم باإلشةراف عمةةى الشةةركات التةةي تقةةوم مؤسسةةة التمويةةل الدوليةةة باالسةةت مار
فيهةا وبية ة خايةةة تمةةك الشةةركات التةةي تقةةوم بتي يةةذ بةرامب تيسةةين يوكمةةة الشةةركات وذلةةك
لمعرفةةة موق ة هةةذه الشةةركة باليسةةبة لمشةةركات األخةةرى التةةي فةةي ي ةةس المجةةال مةةا هةةو مةةدى
ت اعل يظام اليوكمة فيها وما هي يوايي القيور في تمك الشركة ؟

األشخاص الذين تجر مقابمت م بشأن حوكمة الشركات

الستعراض يوكمة الشركات بطريقةة متقيةة ييتةاج موظ ةو مؤسسةة التمويةل الدوليةة إلةى القيةام

بمياقشةةات مباش ةرة م ة األشةةخاص الةةذين يمعبةةون أدوا اًر متعةةددة لميوكمةةة فةةي الشةةركة وبالتةةالي
يوجد عدد معين من األشخاص الذين يتم عادة إجةراء مقةابالت معهةم مة األخةذ فةي االعتبةار

اختالف شركة عن شركة في المسميات وفي تقسيم المستويات :

 المساهمون من أعضاء العائمة من غير العاممين في الشركة أيياب الشركة من العائمة المالكة لمشركة وكبار المديرين من العائمة -رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة

 كبار موظ ي اإلدارة من المتخييين والمهييين ومن غير أعضاء العائمة عضو مجمس اإلدارة الميتدب أي الموظف التي يذي الرئيسي -رئيس اإلدارة المالية

 رئيس اإلدارة القايويية لمشركة -المراجعون الخارجيون

واذا لزم األمر ينبغا أياام مقابمة :
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 -سكرتير عام لمشركة

 رئيس المراجعة الداخمية المستشارون الرسميون أو غير الرسميين أليياب الشركة وكذلك مديرو الشركة رؤساء و أعضاء لجان المراجعة ولجان مجالس اإلدارة األخرى المساهمون ذوو الممكيات الكبيرة من األسهمثامنام " :انحياز نموذج السوق" اا اإلدنح الحوكما لمشركات

تتبمور يوكمة الشركات في أيماط العمةل الماليةةي القايوييةة وال قافيةة لمعديةد مةن البمةداني فقةد ايب ةل

ةوذجين مةةن يوكمةةة الشةةركات  :السةةول والهيميةةة .ويشةةي يمةةوذج السةةول الخةةاص بيوكمةةة
عيهةةا يمة ن
الشركات في البمدان التي تكون فيهةا األسةوال ال أرسةمالية عاليةة السةيولة وقاعةدة المسةاهمين مشةتتة
كمةةا هةةو اليةةال فةةي الواليةةات المتيةةدةي والمممكةةة المتيةةدةي وايرليةةدا .ويضةةم هةةذا اليمةةوذج ش ةريية

ضةةخمة مةةن المسةةت مرين المشةةتتين ودون أن ييتةةوي روابةةط مسةةبقة لمشةةركات المدرجةةة فةةي األسةوال

الماليةةة العامةةة كمةةا يكةةون التركيةةز عمةةى اإليةةالح اليةةوكمي لمشةةركات فةةي البمةةدان التةةي تطبةةل هةةذا

اليم ةةوذج ض ةةمن ممارس ةةات وهياك ةةل مج ةةالس اإلدارة الت ةةي تض ةةمن بة ة ن يك ةةون مجم ةةس اإلدارة هيئ ةةة
مميزةي يتمت بالموضوعية وقادر عمةى التعةرف وبش ن
ةكل مي يةل عمةى السياسةة اإلداريةة لمشةركة .
كما يركةز أيضةا عمةى مجةالس اإلدارة والمطالةب المسةتقمة عمةى مسةتوى ع ن
ةال مةن اإلفيةاح المةالي
والتجةةاري .وتتضةةمن األم مةةة عمةةى الشةةركات التةةي تطبةةل يمةةوذج السةةول أك ةةر الشةةركات شةةهرةً فةةي

الواليةات المتيةةدة م ةةل شةةركة جيةرال إلكتريةةك و  . AT&Tويتم ةةل أيةةد جوايةةب اليةةعوبة فةةي هةةذا
اليموذج بتركيزه عمى المهمة المستييمة لميد من كافة اليراعات اليالية والمستقبمية لممي عة.

نـموذج اإلدارة

1

يمقى يموذج إدارة يوكمة الشركات رواجاً في آسةياي وأمريكةا الالتيييةةي ومعظةم أييةاء أوروبةا ييةث

ال تكون يقةول اإلدارة مي يةمة عةن الممكيةة بالكامةل .وييظةر هةذا اليمةوذج إلةى يةراعات المي عةة
ب يها هي المهيمية ويسةعى لت سيسةها جيةداً ولضةمان سةيطرة العائمةة أو المؤسسةة عمةى األمةور .وال

يكمن هدف االست مار باليسبة لهؤالء المساهمين في تيقيل مكاسب عمى المدى القيير كمةا هةو
اليال لةدى معظةم المؤسسةات فةي السةولي وخايةة لمشةركات العائميةةي بةل فةي الي ةاظ عمةى توجةا

بعيةةد المةةدى باليسةةبة السةةت مارات المسةةاهمين التةةي ت يةةد الجيةةل اليةةالي واألجيةةال المسةةتقبمية أيض ةاً.
Fame , E , and , M . Jensen , 2000, Separation of Ownership and Control . Journal of Law and - 1
Economics PP : 301-326
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وكم ال عمى يموذج اإلدارة يجده لدى شركة فيات  FIAT SAوهي الث أضةخم شةركة إيطاليةةي

ييث تممك عائمة  Agneliأك ر من  %25من ممكيتها ويشكل أفراد العائمة أعضةاء مجمةس إدارة
الشةةركة كمةةا يعتبةةرون جةةزءا مةةن ال د ةةر نل اإلداريةةة لةةديها .أمةةا باليسةةبة لمم مةةة األمريكيةةة عمةةى هةةذا

اليموذج يجده لدى عائمة فورد  Fordييث تممك  %40من الشركةي وكذلك عائمة Sulzberger
المالكة لجريدة ييويةورك تةايمز ييةث يعةود  %18مةن ممكيتهةا لهةا إلةى جايةب أيهةم يشةكمون معظةم

أعضاء مجمةس اإلدارة .وباليسةبة لمشةركات التةي تيةوي يموذجةاً معييةا لةكدارةي يكةون مةن الطبيعةي
باليسبة لممالكين أن يشكموا أعضاء مجمس اإلدارة.

هذا الجدول يمثل  :السمات المميزة لنماذج اإلدارة والسوق
نموذج السوق

1

نموذج اإلدارة

 -يمقـى رواجـام اــا الوايـات المتحـدة والمممكــة  -يمقى رواجا اا أنحاه أوروباو آسيا وأمريكـا

المتحدة

 -يعتمد عمى األسواق العامة

النتينية

 -يعتمد عمى رأس المال الخاص

 ُممكية غير نقديةالممكية النقدية
 درجة عالية من ُ -المساهمون هم مسـتثمرون غيـر معرواـون  -ااعدة مركزة من المساهمين

L.A.A.Van den Berghe and Steven Carchon , Corporate Governance Practices in Flemish Family - 1
Business ,Journal of Flemish Family Business , 2002 , pp : 225-230
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وليسوا مدراه

 -ااعدة مشتتة من المساهمين

 -ينظــر المســاهمون إلــى الشــركة عمــى أن ــا

أكثر مـن جـزه مـن الموجـودات ويركـزون عمـى

 -يممك المساهمون روابط مالية م الشركة

العوائد المالية وغيرها

عنادر الحوكمة

عنادر الحوكمة

 -مستون مرتع من اإلاداح المالا

 -السرية

 التركيز عمى إستراتيجية اديرة المدن -أعااه إدارة مستقمون

 -التركيز عمى اإلستراتيجية البعيدة المدن

 -يممــك المســـاهمون حقواــام بالنســـبة لمتـــداق

 -يعتبــــر المســــاهمون الشــــركة بأن ــــا إحــــدن المالا

األدول

الممكية واإلدارة متباعدتان
 -تعتبر ُ

 -يممــك المســاهمون روابــط م ـ الشــركة أكثــر

من روابط مالية

 -أعاـــاه مجمـــس اإلدارة مطمعـــون عمـــى كـــل

شاه

ٍ
بشكل واا
الممكية
 -تتشابك اإلدارة و ُ

وبالم لي يعتبر المساهمون في الشركات ذات اليمةوذج اإلداري مةدراء فةي ي ةس الوقةتي ممةا يعيةي

أيهةةم يمتمكةةون يقوقةةا خايةةة بالتةةدفل اليقةةدي .ويعتبةةر هةةذا التركيةةز الةةذي تتميةةز الممكيةةة بةةا سةةهل
التعريف ييث يسهل وجود إيالح يوكمي لمشركات يركز عمى المعاممة العادلة لممساهمين .

انـحياز نـموذج السوق

ربم ةةا بس ةةبب التركي ةةز اإلعالم ةةي عم ةةى الي ةةاالت الم اجئ ةةة لميوكم ةةة الس ةةيئة ف ةةي الوالي ةةات المتي ةةدة
والمممكةةة المتيةةدةي ولمسةةهولة الموجةةودة فةةي الي ةةاظ عمةةى المعمومةةات الخايةةة بالشةةركات العامةةةي

ولمكةةم الهائةةل مةةن يجةةم ال ةةروة الموجةةود لةةدى األس ةوال ذات الممكيةةة العامةةةي ولمتويةةيات الخايةةة
بيوكمةةة الشةةركات والميتش ةرة يةةول العةةالمي ت سةةس االيييةةاز فةةي يمةةوذج السةةول لمييةةول عمةةى

أفضل الممارسات التةي تيقةل شة افية وافيةاياً ماليةا بدرجةة عاليةة خةارج مجةالس اإلدارة المسةتقمة
التي تسعى ألن تكون موضوعية.

وبةةالرغم مةةن أيهةةا مرغوبةةةي يعتبةةر هةةذا الميةةل ألفضةةل الممارسةةات الخايةةة بيمةةوذج السةةول ياقيةةا

بسةةبب االعتمةةاد الم ةةرط عمةةى م ةةاهيم يظريةةة الميظمةةة .وبايتشةةارها الواس ة ي تعتمةةد يظريةةة الممكيةةة
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عمةةى المشةةاكل التةةي تظهةةر فةةي الشةةركات العامةةة عيةةدما يكةةون هيةةاك فيةةل لمممكيةةة عةةن اإلدارة .
وتؤكد يظرية الميظمة عمى أن اإلدارة والممكيةة تسةعى وراء أيةواع مختم ةة مةن الميةالحي فةي يةين

قةةد يهةةتم المةةدراء الةةذين يشةةرمون مقامةةا عاليةةا فةةي الشةةركة ب ةةروتهم الخايةةة أك ةةر مةةن المسةةاهمين.

ويعتبةةر المةةدراء هةةم أك ةةر أشةةخاص ييبرةةي م ةراقبتهم عةةن قةةرب لمت كةةد مةةن عةةدم خ ةرقهم لمق ةوايين أو
االلتزامات التعاقدية .وبسبب تركيزها عمى االيتهازية اإلداريةي تتبيةى يظريةة الميظمةة توجهةا رقابيةا
ييةةث يييسةةر دور مجمةةس اإلدارة فةةي مراقبةةة إدارة الشةةركة وقيمةةة التي يةةز الخةةارجي الةةذي يتمت ة

باألهمي ةةة القي ةةوى .وكيتيج ةةة لمياج ةةة لوج ةةود ايض ةةباط باليس ةةبة لمش ةةاعر ايع ةةدام ال ق ةةة ف ةةي اإلدارة
اسةةترمت الجوايةةب الداعم ةةة ليمةةوذج الس ةةول الم ةةاهيم ف ةةي يظريةةة الميظم ةةة ليمايةةة مج ةةالس اإلدارة
المستقمة والخارجيةي وازدواجية الرئيس التي يذي إضةافة إلةى التعةويض مةن خةالل األسةهم .وبةالرغم
من أن مراقبة اإلدارة والتي يز الخارجي يعتبران في غاية األهمية ييبري أن يتوسة تركيةز يوكمةة

هومين وتيديدا بسةبب ايعةدام التةوازن فةي المخةاطري العواقةب
هذين الم ن
الشركات ليذهب ألبعد من ن
والمكافتت التي يتم تشاركها.وباليتيجةي ت تقد ممارسات يموذج السول إلى الجوايب الرئيسية التالية
:

أوال :ال تياقش ممارسات يموذج السول قدرة مجمس اإلدارة عمى مراقبةة اإلدارة العميةا الةذي يجمةب
م هومةةا تكميميةةا ليظريةةة اإلشةراف .وتركةةز المقومةةات اإلشةرافية لميظريةةة عمةةى التعمةةل فةةي وجهةةات

اليظر االجتماعية والي سية الخاية بتعزيز التعاون ويي القرار بين مجمس اإلدارة واإلدارة العميا
لمش ةةركة م ةةن خ ةةالل م ةةيح القي ةةادة لمم ةةدراء .ويتي ةةاقص ه ةةذا الجاي ةةب بع ةةض الش ةةيء باليس ةةبة ليظري ةةة

الميظمةةة ييةةث تركةةز يظريةةة اإلشةراف عمةةى القةةدرة االستشةةارية لمجمةةس اإلدارة وتعمةةل عمةةى أسةةاس
فرضةةية تشةةير إلةةى أن المةةدراء قةةادرين عمةةى تعريةةف أي سةةهم شخيةةيا داخةةل الشةةركة والسةةيطرة عمةةى

مهمتها وتيقيل درجة من الرضا خاية بالتي يز الخارجي.

وبعكس اليظرة الرير متعمقة باليسبة ليظرية الميظمة في يموذج السولي يمكن الربط بين م هومي
الميظمة واإلشراف لتشجي وجود ال قة في القدرات وعةدم التركيةز عمةى اليةدود اإليسةايية واليةراع

المرتكةةز عمةةى المهةةام ولةةيس عمةةى األف ةراد إلدارة يسةةبة متكاممةةة مةةن اإلش ةراف والتعةةاون إلةةى جايةةب

ظهور يوع من التوازن بين اإلشراف والتعاون وعوامل اليوكمة لتيقيل يظام فعال لها.

اييا :تتجاهل ممارسات يموذج السول الهويات المتيوعة أليواع المست مرين كالعائالت التي تممك

مي ةةالح مختم ةةة إل ةةى جاي ةةب اآلف ةةال الزميي ةةة واإلس ةةتراتيجيات باليس ةةبة لممس ةةت مرين ف ةةي الش ةةركات
العامةةة .وبييمةةا يةةتم التركيةةز عمةةى القاعةةدة المشةةتتة والريةةر فعالةةة الخايةةة بالمسةةاهمين فةةي الشةةركة

العامةةةي تخ ةةل مقومةةات يمةةوذج السةةول فةةي التعامةةل م ة ميةةالح الشةةركات ذات الممكيةةة الخايةةة
ييةةث تيظةةر هةةذه المقومةةات ليوكمةةة الشةةركات العائميةةة عمةةى أيهةةا ت تقةةد لمموضةةوعية فةةي امةةتالك

العةةائالت تة ير قةةوي عةةادة عمةةى إدارة الشةةركة ومجمةةس اإلدارة .ومة ذلةةكي لطالمةةا كايةةت الشةةركات
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العائميةة وبرةةض اليظةر عةةن إطةار العمةةل القةايويي ي المةةالي وال قةافي الةةذي تعتمةد عميةةا ياجيةة فةةي

العمةةل ضةةمن يمةةوذج اإلدارة الخةةاص بيوكمةةة الشةةركات .فعمةةى سةةبيل الم ةةالي يتةةى فةةي الواليةةات
المتيدة والمممكة المتيدة ييث يسود يموذج السولي لطالما كايت الشركات العائمية ياجية عيةدما
يتعمل األمر بالمالكين الذين يعممون كمدراء وك عضاء في مجمس اإلدارة .ويرج يجةاح الشةركات

العائمي ةةة وتم ةةك الت ةةي تتبي ةةى يموذج ةةا إداري ةةا عموم ةةا بس ةةبب تقية ةيم المس ةةت مرين لمعوائ ةةد الري ةةر مالي ةةة

ولمسالمة البعيدة المدى لمشركة .م استمرار المساهمين في المشاركة في المياف والقةيم المشةتركة

المتم مة في مجمس اإلدارةي يميل هؤالء المساهمين لعدم طمب عوائد يالية مرت عةة عمةى ممكيةتهم.
ويعتقد المست مرون في الشركات العائمية بإمكايية استمرار الشركة لتست يد األجيةال القادمةة ميهةا ي

ف مس ة االست مار البعيد المدى لمشركات العائمية هي مايشكل المزايا التيافسية لديها.

وباليسةةبة ألي شةةركة عائميةةة م اليةةةي قةةد يكةةون يمةةوذج اإلدارة فعةةاال عيةةدما يتعمةةل األمةةر بيوكمةةة

الشةةركات ولكةةن لكةةي تيقةةل ه ةةذه الشةةركات درجةةة مةةن اليج ةةاحي ييبرةةي التركيةةز عمةةى المس ةةؤولية.
فبةةالرغم مةةن كةةل شةةيءي يشةةمل موضةةوع اليوكمةةة الجيةةدة القةةدرة عمةةى التعةةاون و تمت ة القةةادة لةةديها

بمسؤولية ضبط التزاماتهم م الي اظ عمى جو من ال قة والتعاون .

الـنتائـج

 -1إن حوكمة الشركات العائمية عبـر إنشـاه مجـالس لمعائمـة وادـل الممكيـة عـن اإلدارة
وبناه استراتيجيات اعالة واعادة ال يكمـة وااسـتعانة بـالموظعين األكعـاه هـا مطالـب
ارورية لبقاه الشركات العائمية بقوت ا الراهنة .

 -2تؤد الحوكمة إلى استقرار األسواق الماليـة وتشـجي ااسـتثمارات والقـدرة التنااسـية
والنمو اااتداد اا األسواق الناشئة .

 -3تــؤد الحوكمــة إلــى ااســتخدام األااــل لممـوارد مــن أجــل تعزيــز التنميــة اااتدــادية
وخعض مستون العقر.

 -4تشكل الحوكمة الخطوة األولى اا تعزيز ادرات القطاع الخاص القياديـة و لـيس اقـط

اا المسائل اااتدادية و وحسب و بل اا التطـور ااجتمـاعا والسياسـا أياـام مـن

خنل تعمم م ارات التودل إلى التوااق وااتداات والدااع عن القاايا .

 -5اد يكون من الاـرور أن تقـوم الشـركات بتقمـيص نعقات ـا لزيـادة اـدرت ا التنااسـية

عالميام و اان ااستثمار اا الحوكمة الشركاتية يعتبر األساس الارور الـذ يبعـث
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عمى الثقة اا الشركات بين المستثمرين والموظعين والمديرين و واألساس الارور

لمممارسات التا تقود إلى النمو اااتداد المستديم .
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