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اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية تطلق اأداتني جديدتني حلوكمة امل�رشوعات العائلية وال�رشكات املدرجة

اأ�سهم الأقلية على  ينظر اأغلب مالك ال�رشكات حلاملي 
اأنهم  على  اإليهم  ينظر  اأو  �رشوري،  غري  عبء  اأنهم 
ميثل�ن وزًنا غري ذي قيمة وغري م�ؤثر. وتنت�رش هذه 
مبرحلة  متر  التي  القت�ساديات  من  كثري  يف  النظرة 
احلر،  القت�ساد  اإىل  امل�جه  القت�ساد  من  التح�ل 
بعمليات خ�سخ�سة،  التي تق�م  النامية  الأ�س�اق  ويف 
ينظر  ول  �سعيًفا،  الأ�س�اق   راأ�سمال  يك�ن  حيث 
رئي�سي  م�سدر  اأنهم  على  امل�ستثمرين  �سغار  اإىل 
خلق  على  احلافز  اأ�سبح  لذلك  ونتيجة  املال،  لراأ�س 
طريق  عن  الط�يل  املدى  على  وم�سافة  جديدة  قيمة 
حافزا  امل�ستثمرين  �سغار  ب�ا�سطة  الت��سعات  مت�يل 

م�س�ها. 
وعلى الرغم من هذه النظرة ال�سلبية، فاإن حاملي اأ�سهم 
وت�جيهيا  مهًما  دورا  يلعب�ا  اأن  املمكن  من  الأقلية 
تط�ير  وكذلك  ال�رشكات،  من  لأي  العام  النجاح  يف 
وزيادة  املال  راأ�س  اأ�س�اق  ا�ستمرارية  و�سمان 
معدلت من�ها. كما اأن م�سئ�لياتهم ـ مبا فيها مراقبة 
ن�ساط وت�رشفات جمل�س الإدارة ـ من املمكن اأن تخلق 
حاملي  لكبار  املمن�حة  ال�سلطة  على  مراجعة  اآلية 
الأخالقي  ال�سل�ك  ال�سفافية، وتدعم  الأ�سهم، وتعزز 
خا�سة  ال�رشكات،  اإدارات  ملجال�س  ال�سليم  والت�جه 
من  اأنه  كما  ال�سعيفة،  امل�ؤ�س�سات  ذات  الدول  يف 
املمكن اأن ي�ؤدي ت�اجدهم اإىل ت�جيه �سليم لل�رشكات 

ودفع معدالت من�ها، وه� ما �سي�ؤدي بدوره للتقدم 
باالقت�ساد اإىل االأمام. 

جتارب اخل�صخ�صة
باإلقاء نظرة فاح�سة على جتارب اخل�سخ�سة يف دول 
خمتلفة، جند اأن  بع�ض خرباء اخل�سخ�سة يف العديد 
بتطبيق  طالب�ا  �سابقا،  امل�جهة  االقت�ساديات  من 
اإمكانية  يتيح  مما  اخل�سخ�سة،  يف  ال�سندات  من�ذج 
من  الكثري  ويف  ال�سعب.  اأبناء  من  للعديد  التملك  
اإىل جتميل  احلاالت، تهدف مثل هذه اال�سرتاتيجيات 
�رشعية عملية اخل�سخ�سة عن طريق ال�سماح للم�اطنني 
باأن ي�سبح�ا مالكا يف االقت�ساد اجلديد لل�س�ق. ومع 
ذلك، فقد ف�سل يف بع�ض احلاالت من�ذج ال�سندات يف 
امللكية املتفرقة لعدة اأ�سباب منها: اأن ق�اعد ال�س�ق مل 
تكن م��س�عة ب�سكل ي�سمح بعمل هذه االآلية، ومل تكن 
حق�ق امل�ستثمرين حممية ب�سكل مت�ساو، مع االفتقار 
اإىل اأنظمة الت�جيه، و�سعف �سيادة القان�ن، وما اإىل 

ذلك. 
نظام  تطبيق  عن  نتج  ـ  املثال  �سبيل  على  ـ  رو�سيا  يف 
من  قاعدة  خلق  ال�سندات،  خالل  من  اخل�سخ�سة 
املالك من امل�ظفني، مما اأدى اإىل حدوث العديد من 
امل�ساكل لل�رشكات بدال من حتقيق الفائدة املرج�ة. 
على  واالإ�رشار  البناء  الإعادة  احلافز  نق�ض  وكان 
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تبعات  بع�ض  من  التقليدي  ال�سوفيتي  النظام  تطبيق 
عدم  اإىل  اأدى  مما  الداخلية،  امللكية  قاعدة  تطبيق 
اأو حت�سني  القدرة على جذب اال�ستثمارات ب�سكل عام 

االأداء.
كان موؤيدو منوذج اخل�سخ�سة يف رو�سيا ياأملون يف 
اأن يقوم املوظفون ببيع اأ�سهمهم، واأن تتطور قواعد 
امللكية، وفقا لنظام ال�سوق، ولكن العديد من العوائق 

داخل املوؤ�س�سات حالت دون تطبيق هذا النظام. 
ويف جمهورية الت�سيك عمل نظام اخل�سخ�سة من خالل 
التي  ـ  اال�ستثمار  فاأر�سدة  خمتلفة،  بطريقة  ال�سندات 
ال�رشكات  يف  املواطنني  اأموال  رءو�ض  تدير  كانت 
اال�ستثمارات  توجيه  يف  جدا  ناجحة  اأ�سبحت  ـ 
نف�ض  اأن  من  الرغم  على  الناجحة،  ال�رشكات  جتاه 
الربنامج اأثبت ف�سله يف رو�سيا. ففي البيئة التي يف�سل 
من   االأقلية  مالك  حماية  يف  القانوين  النظام  فيها 
يتزايد  امل�ستثمرين، وحتديد حقوقهم وم�سئولياتهم، 
ال�رشاع بني حاملي اأ�سهم االأقلية واالأغلبية، ويوؤدي 
اإىل التخبط يف حميط العمل، ويرفع من ن�سبة اخلطر، 
ويوؤدي اإىل اإبعاد امل�ستثمرين االأجانب واملحليني عن 
هذه ال�رشكات. ويف االقت�ساد الذي ال ميتلك قوانني 
وا�سحة حلل مثل هذه اخلالفات، عادة ما يتبع مالك 
على  اخلناق"  "لت�سييق  �رشعية  غري  اأ�ساليب  االأغلبية 

حاملي اأ�سهم االأقلية.

تالعب جمال�س الإدارة
هناك العديد من الأمثلة يف الدول النامية عن الأ�ساليب 
غري ال�رشعية املتبعة لإق�ساء حاملي اأ�سهم الأقلية من 
عام  رو�سيا  ففي  القرار.  اتخاذ  عملية  يف  امل�ساركة 
ب�سيطة  طريقة  ا�ستخدمت  ـ  املثال  �سبيل  على  ـ   1990
اأمور"  يف  "التدخل  من  الأقلية  اأ�سهم  حاملي  ملنع 
مكان  تغيري  طريق  عن  وذلك  الأغلبية،  اأ�سهم  حاملي 
اأو يومني قبل  الجتماع العام، والتبكري بعقده يوما 
اأعماله،  جدول  وتعديل  الأ�سل،  يف  املحدد  املوعد 
على  احل�سول  الأقلية  اأ�سهم  حاملو  ي�ستطيع  ل  حتى 
املعلومة يف الوقت املنا�سب. وبالتايل، يذهب حاملو 
اأ�سهم الأقلية اإىل الجتماع ليجدوا قاعة خالية، بينما 
�سابق  تاريخ  بالفعل يف  قد مت  الفعلي كان  الجتماع 
فيه  ومت  اأ�سال،  املحدد  املكان  عن  يبعد  مكان  ويف 
التعديات  هذه  مثل  غيابهم.  يف  القرارات  اتخاذ 
ال�سارخة كان ميكن مالحظتها يف رو�سيا حتى نهاية 
عام 2002، يف الوقت الذي كان يتم فيه و�سع  نظام 
التوجيه بال�رشكات. ومثل هذه التعديات لي�ست غريبة 
بالإ�سافة  اليوم،  حتى  الأخرى  البلدان  بع�ض  على 
قوة  من  للتقليل  امل�ستخدمة  الأخرى  الأ�ساليب  لبع�ض 
امل�ساركة يف عملية  الأقلية ومنعهم من  اأ�سهم  حاملي 
تغيري  مثل  احليل  بع�ض  تت�سمن  التي  القرار،  اتخاذ 
ل  حتى  قليلة  مبدة  الجتماع  قبل  الت�سجيل  اإجراءات 
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ي�صبح لدى حاملي اأ�صهم الأقلية فر�صة  يف الت�صويت، 
اأو اإخفاء املعلومات املالية عنهم واحلد من قدرتهم 
املخالفات  من  اأي  على  الإدارة  جمل�س  حما�صبة  على 

التي قد يقوم بها.
اأو  امل�رشوعة  غري  الأ�صاليب  هذه  اإىل  وبالإ�صافة 
الأ�صاليب  بع�س  اأي�صا  هناك  ال�رشعية،  �صعيفة 
على  للق�صاء  الأغلبية  مالك  ي�صتخدمها  التي  القانونية 
"ال�صغط  بـ  ي�صمى  ما  ومنها  الأقلية،  اأ�صهم  حاملي 
عليها  املوافقة  متت  قوانني  وهي  القانون"،  على 
عام  الت�صيك  جمهورية  ويف   ،2004 عام  رو�صيا  يف 
الذين  ـ  الأغلبية  ملالك  ت�صمح  القوانني  وهذه   ،2005
الأقلية  اأ�صهم  ب�رشاء  ـ  الأ�صهم  من   90% يف  يتحكمون 
اأ�صبح  القوانني،  لهذه  ووفقا  العادل.  ال�صوق  ب�صعر 
ال�صغط  عملية  بدء  يف  احلق  الأ�صهم  اأغلبية  مالك  لدى 
والختالف  اأ�صهمهم،  لبيع  الأقلية  اأ�صهم  حاملي  على 
الوحيد امل�صوح به هو ما يتعلق بعدالة ال�صعر، ولكن 

لي�س على احلق الفعلي للبيع.
النامية،  الدول  يف  مماثلة  قوانني  توجد  وبينما 
على  العملية  تطبيق  كيفية  يف  يكون  هنا  فالختالف 
تتمتع  التي  النامية  الدول  ففي  املوؤ�ص�صات.  م�صتوى 
ب�صيادة القانون ونزاهته وحترره من التاأثري ال�صيا�صي 
ي�صبح هناك قدر كبري من ال�صفافية ي�صمح بتحديد �صعر 
"عادل" بالفعل لالأ�صهم بال�صوق. كما اأن يف العديد من 
فاإن  القوانني،  تلك  بها  ت�رشي  التي  املتقدمة  الدول 
ال�رشكات التي حتاول جتريد حاملي اأ�صهم الأقلية من 
اأ�صهمهم لديها بالفعل ن�صبة عالية من امللكية املركزة 

تزيد على 90%.
الدول  دائر يف  الأقلية  اأ�صهم  اجلدل حول حاملي  اإن 
املتقدمة والدول النامية على حد �صواء، اإل اأن هناك 
فارًقا رئي�صًيا يف�صل بني الثنني، ويجعل احلاجة اإىل 
الدول  يف  ملحة  �رشورة  الأقلية  مالك  حقوق  حماية 
تت�صم ب�صعف املوؤ�ص�صات يف  التي  البيئة  النامية. ففي 
هذه الدول، ي�صتطيع مالك الأغلبية ب�صهولة اأن يقوموا 
و�صلب  القرارات  واتخاذ  الذاتي  التعامل  بعمليات 
اإ�صهار  اإىل  ال�رشكات  هذه  دفع  وبالتايل  الأ�صول، 
اإفال�صها وعدم �صداد الأرباح ملالك الأقلية، الذين ل 

ميتلكون القدرة على التحكم يف مثل هذه الأفعال. ويف 
ال�صيا�صي والقت�صادي  النهائية يوؤدي التخبط  النتيجة 
اليوم"  "ا�رسق  موؤداها:  معادلة  اإىل  يدعو  نهج  اإىل 
يكافئ  والنظام املوجود  للغد"،  "تبني  اأن  من  اأف�صل 

مثل هذا ال�صلوك بعدم معاقبة من قاموا بتطبيقه. 
القاعدة ال�صحيحة للملكية

لقاعدة  نظام  اأف�صل  لتحديد  م�صتمرة  املناق�صات 
376 موؤ�ص�صة جتارية  امللكية، ففي درا�صة قامت بها 
يف اأوكرانيا اأو�صحت اأن امللكية املركزة قد ارتبطت 
اإيجابيا باأداء ال�رسكات. ونف�س الدرا�صة اأو�صحت اأن 
ال�رسكات ذات امللكية املركزة التي ميلكها م�صتثمرون 
اأجانب تفوقت يف الأداء عن تلك التي ميلكها م�صتثمرون  
حمليون. درا�صة اأخرى، قامت بها ال�رسكات يف دولة 
اأثر  لها  املتعددة  امللكية  اأن قواعد  اأو�صحت  الت�صيك، 
اإيجابي اأكرب يف املبيعات عن نظام امللكية املركزة. 
هناك اأي�صا دليل اآخر من درا�صة قامت بها 156 �رسكة 
ـ  الأوروبي  الحتاد  يف  جدد  اأع�صاء  دول  ثماين  يف 
هي جمهورية الت�صيك، وا�صتونيا، واملجر، ولتفيا، 
وليتوانيا، وبولندا، و�صلوفاكيا، و�صلوفينيا ـ اأظهرت 
عدم وجود عالقة اإيجابية بني الأداء وامللكية املركزة. 
واملثري لالهتمام، اأن هذه الدرا�صة اأو�صحت اأن هناك 

فوائد ملمو�صة للملكية الأجنبية على اأداء ال�رسكات.
املال  عامل  يف  الأخرى  الأعمال  من  العديد  هناك 
اأف�صلية  حول  وا�صعا  جدل  تثري  التي  والقت�صاد 
اإىل  الو�صول  قبل  ولكن  الأخرى،  عن  ملكية  قاعدة 
اأكرب،  اهتماما  ي�صتحق  اأمر  هناك  النهائي  القرار 
والدول  املتقدمة  الدول  بني  املقارنة  خطاأ  وهو 
املتقدمة  الدول  يف  امللكية  قواعد  اإن  حيث  النامية، 
نتاج  واأ�صبحت  الوقت،  مبرور  وحتولت  تطورت  قد 
عملية التناف�س بال�صوق، يف حني اأن العديد من الدول 
عملية  مع  امللكية  قواعد  نقل  اأو  ا�صترياد  مت  النامية 
اخل�صخ�صة على �صبيل املثال، وبالتايل فاإن تاأثريها 
القت�صاد  ففي  وال�رسكات.  ال�صوق  اأداء  يف  خمتلف 
تكون  امل�صتثمرين  حتمي  التي  القوانني  النامي، 
اأ�صعف من مثيالتها يف القت�صاد املتقدم، بالإ�صافة 
اإىل اأن هناك عيوبا يف تفعيل وتطبيق مواد القانون. 
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وهذا الأمر الذي يت�سح بجالء يف املثال ال�سابق ذكره 
القوية يف  الأقلية  ال�سعيفة ومالك  الأغلبية  عن مالك 

رو�سيا.
دور حاملي اأ�سهم الأقلية

كما ذكرنا �سابقا، كان نق�ص احلماية حلقوق حاملي 
نظام اخل�سخ�سة  ف�سل  ال�سبب وراء  الأقلية هو  اأ�سهم 
يف الدول ذات القت�ساد امل�سيطر مثل رو�سيا وبع�ص 
الدول يف اأوروبا ال�رشقية، فبالرغم من ت�سلم النا�ص 
ل�سندات ت�سمح لهم باأن يكونوا مالكا للموؤ�س�سات التي 
متت خ�سخ�ستها، اإل اأن النظام الذي اتبع كان يعمل 
يف  تدخل  اأي  اجلدد  الأقلية  ملالك  متنح  ل  ب�سورة 
اأبواب  تتم عادة خلف  التي كانت  القرار  عملية �سنع 
املوؤ�س�سات  من  العديد  اأن  النتيجة  وكانت  مغلقة. 
الف�سل  من  دوامة  يف  دخلت  خ�سخ�ستها  متت  التي 
مت  التي  اخلطط  يف  وال�سقوط  والتخبط  القت�سادي 
م�سادر  ا�ستخدام  و�سوء  الأ�سول  مل�سادرة  و�سعها 

ال�رشكات لتحقيق ربح �سخ�سي. 
للف�ساد  مرادفة  اخل�سخ�سة  اأ�سبحت  الدول  بع�ص  يف 
ولي�ست امللكية، ففي العديد من القت�ساديات النا�سئة 
املا�سية،  ال�سنوات  ع�رشات  عرب  اإجماع  �سبه  ظهر 
نظام  و�سيادة  ال�سعيفة،  القانونية  احلماية  اأن  على 
يف  كبري  تاأثري  لل�سيا�سيني  يكون  حيث  ـ  املح�سوبية 
حاملي  �سلطة  من  ي�سعفان  ـ  القرار  اتخاذ  عملية 
اأ�سهم الأقلية، وبالتايل قدرتهم على ممار�سة الدور 
يجب  ذلك،  من  وبالرغم  لهم.  املخ�س�ص  الإ�رشايف 
يجب  بل  ذريعة،  اأو  كعذر  الأ�سباب  تلك  ت�ستخدم  األ 
على  ت�ساعد  التي  املعايري  لو�سع  ت�ستخدم كحافز  اأن 

حماية حقوق حاملي اأ�سهم الأقلية.
ميكنهم  الأقلية  اأ�سهم  حاملي  فاإن  عام،  وب�سكل 
الدافع  فلديهم  املال،  لراأ�ص  م�سدرا  يكونوا  اأن 
املبادئ  وتعزيز  ال�سفافية،  اأ�س�ص  بتطبيق  للقيام 
والتوجيه ال�سحيح، واأن ميثلوا عامل ثقة للم�ستثمرين 
اإدارة داخلية مهيمنة  الآخرين يوؤكد على عدم وجود 
اآليات  غياب  يف  �رشوري  اأمر  وهو  بال�رشكات، 
تتوفر  كما  ال�سمانات،  هذه  مثل  توفر  التي  ال�سوق 
يف الدول املتقدمة. يف القت�ساديات التي تعاين من 

�سيادة  وعدم  ال�رشكات  على  الإ�رشاف  اآليات  �سعف 
املركزة  امللكية  من  كبرية  ن�سبة  ولديها  القانون، 
الأقلية،  اأ�سهم  حاملي  حقوق  حماية  �سبل  �سعف  مع 
ب�سكل  واملحلية(  )الأجنبية  ال�ستثمارات  تتعر�ض 
العجز  اإن  حيث  وال�ستغالل.  ال�ستخدام  ل�سوء  عام 
ملالك  ي�سمح  ال�سفافية  ومبادئ  املحا�سبة  اآليات  يف 
الأغلبية باتخاذ القرارات يف ال�رش ليقوموا با�ستغالل 

الأر�سدة مل�سلحتهم ال�سخ�سية. 
اأ�سهم  حاملي  حلقوق  ال�سعيفة  احلماية  م�سكلة  اإن 
منطقة  يف  كبري  ب�سكل  وا�سحة  اأ�سبحت  قد  الأقلية 
مملوكة  ال�رشكات  معظم  اأن  خا�سة  الأو�سط،  ال�رشق 
لعائالت والإ�رشاف على هذه ال�رشكات عادة ما يكون 
غري دقيق. حني تدرك ال�رشكات اأن عليها طرق اأ�سواق 
اأن   ت�ستطيع  حتى  ال�ستثمارات  وجذب  املال  راأ�ض 
تتناف�ض على امل�ستوى العاملي، تواجهها احلاجة اإىل 
حماية  ت�سمن  اآليات  وتطوير  الإ�رشاف،  نظم  حت�سني 

مت�ساوية لكافة امل�ستثمرين.
اجلمعيات ذاتية التنظيم

حقوق  مل�سكلة  احللول  اأحد  ميثل  امل�سرتك  الإ�رشاف 
الإ�رشاف  نظم  اأف�سل  فتطبيق  الأقلية،  اأ�سهم  حاملي 
بال�سفافية  تت�سم  اأعماًل  يحقق  اأن  ي�ستطيع  امل�سرتك 
ويف  واملحا�سبة.  للم�ساءلة  والقابلية  وامل�سئولية 
الواقع، فالإ�رشاف امل�سرتك ل يخت�ض فقط بالقوانني 
التي حتكم جمال�ض الإدارات اأو الك�سف عن املمار�سات 
بحاملي  ملحوظا  اهتماما  يويل  واإمنا  ال�سليمة،  غري 

اأ�سهم الأقلية.
اأ�سهم الأقلية معًا، �ساعتها  فعندما يتم جتميع حاملي 
�ستتولد لديهم الرغبة والإرادة على توحيد م�سادرهم 
لي�سبحوا جزءا ل يتجزاأ من اأ�سواق راأ�ض املال التابعة 
الأغلبية  مالك  ي�ستطيع  لن  الطريقة  وبهذه  للدولة. 
جتاهل حقوق وم�ساركات حاملي اأ�سهم الأقلية. فمن 
خالل اجلمعيات ي�ستطيع حاملو اأ�سهم الأقلية اأن يقوموا 
جمتمع  مع  جنب  اإىل  جنًبا  والعمل  م�سادرهم  بتوحيد 
القانوين  املناخ  لتح�سني  ال�سيا�سات  الأعمال و�سناع 
اخلريطة  على  الدولة  ي�سعون  وبالتايل  والتنظيمي، 

كواحدة من الدول ال�سديقة ملجتمع الأعمال.

يف بع�ض 
الدول اأ�شبحت 

اخل�شخ�شة 
مرادفة للف�شاد 

ولي�شت 
امللكية.. 

ف�شعف احلماية 
القانونية، 

و�شيادة نظام 
املح�شوبية 

يف العديد من 
القت�شاديات 

النا�شئة ي�شعفان 
من �شلطة حاملي 
اأ�شهم الأقلية، 

وبالتايل قدرتهم 
على ممار�شة 

الدور الإ�رشايف 
املنوط بهم..  
ويكمن احلل يف 
و�شع املعايري 

التي ت�شاعد على 
حماية حقوق 
حاملي اأ�شهم 

الأقلية.


