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3 نماذج عائلية

يعطي ويلكوكس 3 أمثلة عن عائالت أميركية تنشر الوعي بني 

أفرادها فيما خص فصل أعمال الشركة عن الحياة الخاصة. 

أدت  وقــد  النفطي.  بالقطاع  أعمالها  بــدأت  التي  روكرفيلر  عائلة 

الشركة دورها بشكل مميز بفضل ثقافة العائلة املجتهدة. والشركة 

اليوم يديرها الجيل السادس وتضم مئات األفراد. وقد حافظت على 

األفــراد يفهمون دور األعمال  التي جعلت  الثقافة  الثروة من خالل 

وأهميتها للعائلة بشكل عام. 

والتي  من شيكاغو  بريتزكر  فهي  الثانية  األميركية  العائلة  أمــا 

تملك فنادق وأصوال أخرى. وهي عائلة ثرية لكنها تعاني مشاكل 

بني أفرادها ودعاوى قضائية، على الرغم من أنها ما زالت في الجيل 

الثاني. وهي لم تنجح في خلق سلوك معني بني أفراد العائلة الحترام 

األعمال. 

 املثل الثالث هو حول عائلة فورد. وفي الحقيقة أن هناك شركات 

زالــت تحت  مــا  لكنها  أميركا  فــي  عــدة مساهمة ومــدرجــة  أميركية 

الرغم  سيطرة عائلة. وبني تلك الشركات «فــورد للسيارات». فعلى 

من انها مدرجة فإن عائلة فورد تسيطر على الحصة األكبر. وخالل 

التي بقيت على قيد  الوحيدة  السيارات  األزمــة، كانت فــورد شركة 

الحادي  الفصل  إلــى  الــذهــاب  أو  الحكومة  الحياة من دون مساعدة 

االئتمانية  عشر لإلفالس. فالشركة عرفت كيف تضبط شؤونها 

الصناعة. وهذه قصة نجاح تستحق االحترام لشركة  انهيار  قبل 

عائلية مدرجة.
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أجراه مارون بدرانحوار

           تحاور رئيس مجلس إدارة شركة سودالي األوروبية 

ويلكوكس: الخالفة أخطر ما تواجهه الشركات العائلية

بعد 35 عاما من العمل في «وول 

ستريت»، يزور دول الخليج للمرة 

االولى. ذهب إلى قطر ثم السعودية، 

الــكــويــت ليشارك  إلــى  بعدها جــاء 

الرابع والــذي تمحور هذا  الشفافية  في منتدى 

إعجابه  يخفي  النفطي. ال  الــقــطــاع  الــعــام حــول 

بالشعب الكويتي وبتعامله الحار مع الضيوف. 

ينصب جهد الشركة التي يرأسها على تسويق 

ــعــائــلــيــة. إنــــه جــون  الــحــوكــمــة فـــي الـــشـــركـــات ال

ويلكوكس، رئيس مجلس إدارة شركة سودالي، 

التابعة ملجموعة GWM األوروبية. وأصل كلمة 

أو  الصديق  وتعني   Sodalis التيني  ســودالــي 

ويلكوكس  تهتم شركة  الحقيقة،  ففي  الرفيق. 

على  وتــســاعــدهــا  العائلية  الــشــركــات  بمسيرة 

تطوير أعمالها وفق شروط الحوكمة ومعايير 

األخالق. «القبس» التقت ويلكوكس وسألته عن 

رأيه باملجموعات العائلية الخليجية وبنصائحه 

أهمية  وعــن  الحالية،  الصعبة  الــظــروف  فــي  لها 

ـــشـــركـــات إلـــى  الـــحـــوكـــمـــة واحـــتـــمـــال تـــحـــويـــل ال

مساهمة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

أيـــضـــا، ويـــجـــب الــنــظــر إلــيــهــا كــمــســألــة داخـــلـــيـــة ال 

كمسألة خارجية. فاملوظفون هم شركاء أساسيون 

فــي عملية إنــجــاح الــشــركــة. والــشــركــة الــتــي تعمل 

املغلقة  األبـــواب  الــقــرارات وراء  بالسر حيث تؤخذ 

وال تــســتــشــيــر مــوظــفــيــهــا لـــن تــكــون نــاجــحــة بــقــدر 

الشركات التي تتبع استراتيجية األبواب املفتوحة 

حيث يتم تفسير أغــراض البزنس، وحيث يشارك 

املـــوظـــفـــون فـــي الـــــقـــــرارات وتـــكـــون الــثــقــة مــتــبــادلــة 

بينهم وبني أفراد العائلة. لذا الشفافية مهمة جدا. 

معا،  يعملون  أشــخــاص  مجموعة  هــي  فاملؤسسة 

تعتمد على  لكنها  املــؤســســة  الــعــائــلــة  تــمــلــك  وقـــد 

املوظفني ومواهبهم ووالئهم للنجاح. لهذا السبب 

تعتبر العالقات مهمة للتحفيز. 

•  ما معايير الحوكمة التي يجب تطبيقها في 

املؤسسات الحكومية؟

التي يجب تطبيقها في  ــــ إنها املعايير نفسها 

جميع الــشــركــات. لكن هــذا الــنــوع مــن املــؤســســات، 

والتي من بينها أيضا الصناديق السيادية، تواجه 

توظيف  يتم  عــام  فبشكل  أيضا.  مشاكل سياسية 

فــريــق الــعــمــل عــلــى أســــاس ســيــاســي بــــدل الــخــبــرة 

واملـــهـــنـــيـــة. وهـــــذا بــالــطــبــع يــضــر الـــعـــمـــل. ويــعــتــبــر 

هذه  عــن  السياسية  القضية  تفريق  الحوكمة  فــي 

عن  العائلية  القضية  تفريق  من  أصعب  الشركات 

الشركات.

تعثر واحتيال

•  كيف تقرأون تعثر مجموعتني عائليتني في 

السعودية هي «سعد» و«القصيبي»؟

لم  الــشــركــتــان  لــألســف، هــاتــان  ــــ حوكمة سيئة. 

تتمتعا بالشفافية. في الحقيقة، ال يمكنك السيطرة 

على االحــتــيــال. فـــإذا كــان األشــخــاص غير أمينني، 

قــد يصبح االحتيال قــاتــال. فــهــؤالء كــانــوا يغشون 

تقنيات مختلفة. حتى  عبر  ممارساتهم  ويخفون 

والقوانني  النصب،  فــي  ساهموا  املاليني  املدققني 

لــم تـــردع هــذا الــخــداع. لــذلــك على الــشــركــات تحمل 

كانت  إذا  مفيدة  والقوانني  البداية.  من  املسؤولية 

أعمال  بذلك  فتقل  محترمة،  ثقافة  تتبع  الشركات 

فــالــشــركــات  بطبيعتهم.  األمــنــني  غــيــر  األشـــخـــاص 

وأفرادها  أن جميع موظفيها  تؤمن  أن  يمكنها  ال 

شرفاء، لكن إذا كانت ثقافة االحترام سائدة، يصبح 

املوظفون رقيبون على اآلخرين بطريقة أم بأخرى، 

وهذا ما يخفف الضرر في حال وقع االحتيال.

املذكورتني  املجموعتني  تعثر  أن  تعتقد  هــل    •

املنطقة  فــي  العائلية  بــالــشــركــات  الثقة  فــي  سيؤثر 

وبنظرة املستثمرين إليها؟

ــــ نعم بالتأكيد. فهذا التعثر خلق مشاكل جدية 

وطرح سؤاال حول جميع األعمال العائلية. ولهذا 

السبب على الشركات العائلية أن تكون حذرة في 

أرادت أن تتحول  فـــي حـــال  فــقــط  لــيــس  الــحــوكــمــة، 

والعمالء  املوظفني  ثقة  لتنال  أيضا  بــل  مساهمة، 

واملشرعني والوكاالت. فالسمعة أساسية في عالم 

البزنس.

•  رأينا أخيرا بعض الشركات العائلية السعودية 

لم تنجح في  لكنها  إلــى شركات مساهمة،  تتحول 

السوق. ملاذا هذا الفشل برأيك؟

نــجــاح بعض هذه  أســبــاب مختلفة وراء عــدم  ــــ 

الشركات. لكن بعض هذه الشركات تأثرت باألزمة. 

والجدير ذكره هنا هو أن التحول إلى مساهمة ال 

يضمن أن الشركة مدارة بشكل جيد. 

في  العاملة  العائلية  للشركات  نصائحك  مــا   •

قطاع الخدمات املالية؟

ه  وأداء الــقــطــاع  أمــلــي  لقد خيب  الحقيقة،  فــي  ــــ 

خــالل األزمــة األخــيــرة. فأنا أعمل في وول ستريت 

مــنــذ 35 ســنــة. وأعــتــقــد أنـــه كـــان مــن الــخــطــأ إدراج 

بنوك استثمارية مثل غولدمان ساكس ومورغان 

ســتــانــلــي. كـــان وضـــع هـــذه الــبــنــوك أفــضــل عندما 

كـــانـــت خــــاصــــة. فـــــاألســـــواق مــــع الـــشـــركـــات املــالــيــة 

أصبحت كلعب القمار. فبدل أن تلعب األسواق دور 

املمول في االصل، باتت تلعب دور صالة قمار تدر 

«وول ستريت» كان يجب أن  املال على املضاربني. فـ

تلعب دور تنمية أموال صناديق التقاعد وغيرها 

مـــن املـــؤســـســـات. لــكــن األزمــــــة الـــتـــي ولـــــدت بسبب 

املــضــاربــة أكــلــت األخــضــر والــيــابــس. واملــضــاربــون 

خــلــقــوا صـــــورة ســيــئــة عـــن الـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة. لقد 

فاملعايير  وأهــدافــهــا.  تغيرت صــورة وول ستريت 

األخالقية باتت غائبة. 

مؤتمر مع «الغرفة»

الكويت  التجارة في  تــدرس مع غرفة  كشف ويلكوكس أن شركته 

بــالــتــعــاون مــع شــركــاء آخــريــن ملناقشة قضية  تنظيم مــؤتــمــر وربــمــا 

الحوكمة بالتفاصيل وتثقيف عامة الناس. وقال: أنصح البدء بالحوكمة 

تطوعيا في الشركات قبل أن تفرضها القوانني. فهي آتية ال محالة. 

طاقة وحماس
الكويتيني، حتى  انه وجد طاقة وحماس في عيون  قال ويلكوكس 

بنشاط.  ويعمل  هنا  املجتمع شــاب  وأضـــاف:  منهم.  السن  في  الكبار 

تأسفت ملاذا تأخرت كل هذه املدة حتى أزور الكويت. لقد وجدت العائالت 

مهتمة بالحوكمة وهي تبحث بالفعل عن أجوبة عن أسئلتها. 

املــرجــو مــن االكتتاب  الــهــدف  ذلـــك، ستحصل على 

وهــو جمع األمـــوال والــنــمــو. نحن نشكك عــادة في 

طرح االكتتابات. فحياة الشركات العائلية مختلفة 

املــســاهــمــة. فاملستشار  الــشــركــات  تماما عــن حــيــاة 

اكتتاب  بــطــرح  العائلية  الــشــركــة  سينصح  املــالــي 

وبالتالي  نــقــديــة،  أمــــوال  عــلــى  للحصول  فــي %20 

وفـــي حسابها  الــشــركــة  إدارة  فــي  الــعــائــلــة  تستمر 

واألكــل  الــحــصــول على كعكة  ودائـــع ضخمة، مثل 

مــنــهــا أيــــضــــا. أمـــــا مــــا ال يـــقـــولـــه املـــســـتـــشـــار املـــالـــي 

العيش كشركة مدرجة مع  أن  الشركات فهو  لهذه 

مساهمني هو مختلف جدا.

ـــعـــتـــبـــر ضـــغـــط أســــعــــار األســــهــــم مــــن األمــــــور 
ُ
وي

الــحــســاســة والــخــطــيــرة فـــي هــــذا اإلطــــــار. فــأســواق 

األســـهـــم تـــدفـــع بــالــشــركــات املــــدرجــــة إلــــى الــتــفــكــيــر 

بــتــحــقــيــق عـــوائـــد وأربــــــاح قــصــيــرة املــــدى للحفاظ 

فـــاإلدراج ال يساعد على تنفيذ  السهم.  على سعر 

مــشــاريــع طــويــلــة املــــدى، ويــشــتــت تــركــيــز الــشــركــات 

وخــطــطــهــا. فــالــشــركــة الــعــائــلــيــة يــمــكــنــهــا تــوظــيــف 

األمــوال بشكل أفضل من دون أن يــرى املساهمون 

أن األموال هي أرباح من حقهم. كما أن أداء أسواق 

املال لم يكن جيدا خالل العامني املاضيني، وهو لم 

يعد يعتمد على األساسيات الفنية واالقتصادية. 

فمثال إذا خسرت الشركة، تجد املساهمني يبيعون 

الشركة ومعها  قيمة  فتهبط  الفور،  أسهمهم على 

الثقة بأعمالها في األسواق.

قضية الشفافية

• الــشــركــات العائلية هــي شــركــات خــاصــة. هل 

تعتبر الشفافية قضية مهمة هنا؟

ــــ الشفافية مهمة جدا في هذا القطاع، خصوصا 

هذه  وعلى  الحكومات.  من  اململوكة  الشركات  في 

األخيرة تعزيز الشفافية عبر قوانني. أما بالنسبة 

لــلــشــركــات الــعــائــلــيــة، فــالــشــفــافــيــة تعتبر أســاســيــة 

املدرجة  املنافسة  الشركات  إلــى  الخصوص  بوجه 

الــحــوكــمــة.  ملــعــرفــة كيفية تطبيق  املــــال،  فــي ســـوق 

وبــعــد هـــذه الــخــطــوات الـــثـــالث وجــمــع املــســتــنــدات 

للحوكمة  مناسب  تقييم  على  نحصل  واملــقــارنــة، 

فــي الــشــركــة وجــمــيــع املــمــارســات الــتــي تطبقها أو 

ال تطبقها في هذا املجال. مما يسمح لنا بفرصة 

وما  ومناقشتهم.  الشركة  مسؤولي  مــع  الجلوس 

نحاول فعله في مرحلة االستشارة هذه هو شرح 

أهمية الحوكمة والنهج الذي يجب اتباعه.

وتــجــدر اإلشـــارة هنا إلــى نهجني مختلفني في 

الــحــوكــمــة مــطــبــقــان فـــي الـــعـــالـــم: األول هـــو الــنــهــج 

األميركي الذي يعتمد على القوانني. ففي الواليات 

املتحدة قوانني مفصلة جدا حول الحوكمة وحقوق 

حملة األسهم وواجبات املديرين وشروط الشفافية 

وغـــيـــرهـــا. وعـــلـــى الـــشـــركـــات املــــدرجــــة واملــســاهــمــة 

االلتزام بهذه القواعد.

أمـــا فـــي أوروبــــــا وفـــي األســــــواق الــنــاشــئــة، نجد 

أكثر  املــبــادئ  على  يعتمد  فهو  يختلف،  النهج  أن 

من على القوانني. فالشركة قد تطبق هذه املبادئ 

الحقيقة،  وفـــي  تطبقها.  ال  ملـــاذا  شـــرح  يمكنها  أو 

املبادئ ألنــه يالئم  القائم على  النهج  نحن نفضل 

الشركات العائلية أكثر. فهذه الشركات ال يمكن أن 

تطبق جميع القواعد بحرفها، مثل أن يكون أغلب 

أعضاء مجلس اإلداراة مستقلون عن املالك، أو عدم 

تضارب املصالح.

دفاتر  فتح  في  واجهتموها  التي  املشاكل  ما   •

الشركات العائلية من خالل عملكم في املنطقة؟

ــــ بشكل عــام، ما نطلب االطــالع عليه هي أوراق 

قــانــونــيــة ال أوراق شــخــصــيــة. ونـــحـــن أصــــال نــدع 

الــشــركــة تطلعنا عــلــى مــا تــرغــب بــاطــالعــنــا عليه، 

لــكــنــنــا نــشــرح لــهــا مـــا نــحــتــاج مــعــرفــتــه، وهــــي من 

مستندات  فــي  بالنظر  نرغب  ال  النهاية.  فــي  تقرر 

شخصية ســريــة، لــكــن مــن األجــــدى الــنــظــر ببعض 

املمارسات املطبقة في األعمال، وهذا ما يساعدنا 

على تحليل حوكمة الشركة. 

   الخالفة واإلدراج

• ملاذا برأيك أن الخالفة هي من أكبر التحديات 

التي تواجهها الشركات العائلية الخليجية؟

ـــ هــــذا يـــعـــود بـــجـــزء مــنــه إلــــى مــســتــوى تــطــور  ـــ ـــ ـ

فاملؤسسون  الخليجية.  العائلية  الشركات  أعمال 

واملبادرون واملبدعون الذين بدأوا األعمال العائلية 

هــم فــي أغلب الــحــاالت ال يــزالــون على قيد الحياة 

لكنهم شاخوا. وهم ما زالوا في السلطة ويصدرون 

أغلب القرارات املصيرية. وفي هذه الحالة، أي عندما 

يكون املؤسس على قيد الحياة، يجب أن تتم عملية 

تخطيط الخالفة معه، وباالتفاق مع بقية أعضاء 

الــعــائــلــة. وإذا تـــم نــقــل الــصــالحــيــات مـــن املــؤســس 

الذي اعتاد على اتخاذ جميع القرارات بنفسه إلى 

خطة توزيع القرارات على أكثر من شخص، قد تتم 

العملية خطأ. أو إذا أراد املؤسس أن يختار رئيسا 

تنفيذيا آخر ليقوم بجميع أعماله، فعليه أن تكون 

لديه خطة لنقل الصالحيات إلى جيل آخر. وعلى 

هــذه الخطة أن تنال رضــا بقية أفــراد األســرة لئال 

تشهد صراعا على املنصب.

أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــنــظــريــة الـــعـــامـــة فــــي حــوكــمــة 

فهي تخلق خطة حيادية وموضوعية.  الشركات، 

فــعــلــى املــؤســس أال يــحــصــر األمــــور بشخصه كما 

كان يفعل، وعلى الشركات التابعة أن ينظر إليها 

على أنها أهم صورة عن أعمال العائلة. وهذا ليس 

باألمر السهل.

ثقافة ضمن  الــعــائــالت خلق  على  الحقيقة،  فــي 

أفــراد األســرة الحترام األعمال والتفريق بني حياة 

نمو  وهــذا مهم الستمرار  العائلة،  الشركة وحياة 

األعمال.

•  متى برأيك على الشركة العائلية طرح اكتتاب 

أولي والذهاب نحو اإلدراج في سوق املال؟

أن طرح  العائلية تعتبر  الشركات  العديد من  ــــ 

اكــتــتــاب عــام أولـــي سيحل املــشــاكــل الــتــي تعانيها 

بدل خلق حوكمة فعالة. أفكارنا مختلفة عن ذلك. 

أعتقد أنه على الشركة تحسني الحوكمة قبل طرح 

ففي  اقتصادي بحت.  ذلك  العام. وسبب  االكتتاب 

حـــال طــرحــت شــركــة عائلية اكــتــتــابــا قــبــل تحسني 

أسهم  بأسعار  السوق  سيعاقبها  فيها،  الحوكمة 

متدنية، ألنها محملة بمخاطر كبيرة. يجب أن تحل 

قضية حوكمتها بعدها طرح االكتتاب. وإذا فعلت 

في  عــام  بشكل  العائلية  بالشركات  رأيـــك  مــا   •

دول مجلس التعاون الخليجي؟

ــــــ إنــهــا شـــركـــات مــهــمــة جــــدا. فــأغــلــب الــشــركــات  ـــ ـ

املسيطرة على األعمال في املنطقة هي بطبيعتها 

عـــائـــلـــيـــة. لــكــنــهــا الــــيــــوم تــظــهــر قــلــقــا كـــبـــيـــرا حـــول 

واالنتقال  الخالفة  تخطيط  مثل  عائلية  مواضيع 

التالي.  الجيل  إلى  واملبادرين  املؤسسني  من جيل 

ولـــهـــذا الــســبــب أنــــا فـــي الـــكـــويـــت، بـــهـــدف مــنــاقــشــة 

أمـــــور الــحــوكــمــة واملـــشـــاكـــل الـــتـــي تــواجــهــهــا هــذه 

املجموعات. 

عن  امللكية  فصل  الشركات  حوكمة  تتطلب    •

اإلدارة. هل هذا ممكن في الشركات العائلية؟

ـــ هــــذا ال يــعــنــي ضــــــرورة الــفــصــل إال بــأســلــوب  ـــ ـــ ـ

العمل والتصرف. زرت صباح اليوم غرفة التجارة 

والــصــنــاعــة وتــحــدثــت مــع املــســتــشــار مــاجــد جمال 

الدين حول حوكمة الشركات في الكويت. وشرح لي 

قضية مهمة هي أن الحوكمة تفرض شروطا على 

الشركات، وهذا بالفعل مالزم ملا يجري في الغرب. 

الــتــعــاون بــني املساهمني  فــالــحــوكــمــة نــمــت بفضل 

واملـــديـــريـــن وأيـــضـــا نــمــت بــســبــب الــفــضــائــح الــتــي 

الشركات  فــي  قانونية  غير  مــمــارســات  عــن  نتجت 

والـــتـــي ســبــبــت بـــدورهـــا أزمـــــات مــالــيــة مــثــل فقاعة 

االنترنت وانهيار شركات مثل انرون.

إذًا، يــعــتــبــر مــفــهــوم الــحــوكــمــة فـــي الـــغـــرب مــلــزم 

بسبب الشروط والتشريعات واملمارسات املفضلة. 

في الشرق األوســط، ما زالت النظرة إلى الحوكمة 

مختلفة. فبرأي شركتنا سودالي التابعة ملجموعة 

الــحــوكــمــة في  جـــي دبــلــيــو أم، ال يــجــب أن تــتــخــذ 

املــنــطــقــة نــهــجــا مــشــابــهــا لــلــنــهــج املــتــبــع بــالــغــرب. 

فـــالـــحـــوكـــمـــة يـــجـــب تــطــويــعــهــا لـــتـــالئـــم املــجــتــمــع، 

ولــتــصــبــح أداة داخــلــيــة لــلــشــركــات الــعــائــلــيــة حتى 

املـــالك بطريقة  مــع  األعــمــال وتتعامل  إدارة  د 
ّ

تــجــو

مختلفة. نتحدث عن نهج ليس بالضرورة استيراد 

مــعــايــيــره مـــن الـــخـــارج، بـــل خــلــق إجــــــراءات تــهــدف 

لتحسني نشاطات األعمال والسماح ملالك ومديري 

الشركات التعامل مع مشاكلهم الخاصة، لو كانت 

مشاكل مهنية أو حتى مشاكل عائلية.

 تقييم ونهج

فرض عبر 
ُ
• هل أفضل للحوكمة في املنطقة أن ت

قوانني؟ 

ــــ من األفضل أن يكون هناك تشريعات وقواعد 

فــي هـــذا الــخــصــوص. ومـــن املــفــيــد هــنــا الــنــظــر إلــى 

حوكمة  وتطبيق  الــشــركــات  مــن  املختلفة  األنــــواع 

مــخــتــلــفــة لــكــل نــــوع. أوال، هــنــاك الـــنـــوع الــتــقــلــيــدي 

مــن الــشــركــات األمــيــركــيــة الــتــي ال تــديــرهــا عــائــالت 

شركات  وهناك  املساهمني،  بني  موزعة  وامللكيات 

مختلطة أي أنها مدرجة في األسواق لكن السيطرة 

فيها لعائالت. والنوع الثالث هو الشركات الخاصة 

ورابعا،  مجموعة.  أم  عائلة  بالكامل  تديرها  التي 

فعلى  الــحــكــومــات.  عليها  تسيطر  شــركــات  هــنــاك 

النفط  العاملة في صناعة  الشركات  املثال،  سبيل 

وبالنسبة  الــحــكــومــة.  عليها  تسطير  الــكــويــت  فــي 

لــلــشــركــات الــحــكــومــيــة، فــهــي تــحــتــاج بــالــطــبــع إلــى 

تطبيق  مثل  للحوكمة،  ودولــيــة  خارجية  معايير 

ملنظمات  االنضمام  عبر  للشفافية  عاملية  معايير 

مثل EITI وهي منظمة دولية تهتم بالشفافية في 

املؤسسات الحكومية.

لــكــن بــالــنــســبــة لــلــشــركــات الــعــائــلــيــة فــمــن املــهــم 

أن تــعــمــل عــلــى الــحــوكــمــة مـــن الـــداخـــل بــــدل فــرض 

مــعــايــيــر خـــارجـــيـــة. وعــنــدمــا نـــذهـــب لــلــتــحــدث مع 

عــمــالء مــن الــشــركــات الــعــائــلــيــة، أول مــا نفعله هو 

إلى  النظر  التقييم  هــذا  ويتطلب  الحوكمة.  تقييم 

3 جـــوانـــب مــخــتــلــفــة: أوال، عــلــيــنــا الــنــظــر إلـــى مـــاذا 

يــفــعــلــون لــتــطــبــيــق الــحــوكــمــة؟ نـــــدرس املــســتــنــدات 

ووصية  والعقود  العائلة  وأوراق  الشركة  ودفــاتــر 

بالشريعة  أوراق متعلقة  وأيــضــا  والــوراثــة  الــوالــد 

الشريعة.  وفــق  تعمل  الشركة  كانت  إذا  اإلسالمية 

ثانيا، نقارن هذه األوراق واملستندات بقوانني البلد 

واملــؤشــرات  باملقاييس  نقارنها  كما  وتشريعاته، 

الــعــاملــيــة والـــتـــي تــديــرهــا مــجــمــوعــات كــبــيــرة مثل 

الـــبـــنـــك الــــدولــــي ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي 

 .ICGN والتنمية وشبكة حوكمة الشركات العاملية

الــشــركــة ومـــدى تطبيقها لهذه  نـــدرس وضـــع  إذن 

املعايير. أما الخطوة الثالثة فتتم عبر تقييم وضع 

وننظر  املنافسة.  نظيراتها  مــع  باملقارنة  الشركة 

�

شيش كباب
األولــى.  الحقيقة هي زيارتي  بالكويت، فأجاب: في  رأيــه  «القبس» ويلكوكس عن  سألت 

الثقافة واالستقبال كانا مميزين، وطيبة الناس وكرمهم أيضا. كما أن الطعام ممتاز. لقد 

أحببت األرز والشيش كباب، وكذلك السلطات.

قصة سعودي والفيراري

يــروي جون ويلكوكس قصة عن شركة عائلية سعودية. ويقول: كان لدينا مقابلة مع 

الواليات  في  للتكنولوجيا  في جامعة مساشوستس  تخرج  مثقف،  أعمال سعودي  رجل 

إلى  األعــمــال. وعــاد بعدها  الدكتوراه من كلية ستانفورد إلدارة  املتحدة، بعدها حــاز على 

السعودية ليدير مجموعة عائلية كانت تواجه مشاكل وتتكبد خسائر كبيرة. وقد وضع 

اليوم  األعمال. واملجموعة  التكاليف وتطوير  خطة على مدى 5 سنوات من أجل تخفيض 

حث فيه استثمار 10 ماليني دوالر 
ُ
تحقق أرباحا كبيرة. وقد أخبرنا أنه بعد اجتماع عائلي ب

في مشروع ما، جاءه شقيقه األصغر وطلب منه شراء سيارة فيراري. فكان على الشقيق 

األكبر أن يشرح له بأن املال واألرباح التي تجنيها الشركة العائلية ال تعني أبدا أنها مصرف 

الشركة  أن  ليس مثقفا كفاية ملعرفة  الشقيق األصغر  أن  الحقيقة  الخيرية. ففي  لألعمال 

العائلية تتمتع بحياتها الخاصة ولديها حاجتها الخاصة بعيدة عن حاجاته. وال أعتقد أنها 

قصة غريبة في املنطقة. 

• جون ويلكوكس متحدثا لـ «القبس»                                                                                                                                           (تصوير: هشام خبيز)


