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حوكمة الشركات...

ال�رشق  منطقة  يف  الناجحة  ال�رشكات  معظم 
العامل،  ويف  بل  اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط 
ف  ُتعرَّ عائلية.  م�رشوعات  الأ�شل  يف  كانت 
امل�رشوعات العائلية باأنها ال�رشكة التي تتمتع 
الأ�شوات،  باأغلبية  فيها  امل�شيطرة  العائلة 
وعادًة ما تت�شم تلك ال�رشكات ب�شمات خا�شة، 
منبعها الأ�شا�شي طبيعة امللكية وعالقة العائلة 
بالأعمال. فامللكية فيها، عادًة ما ترتكز يف 
حجًما،  تنمو  �شوف  عائلة  واحدة،  عائلة  يد 
اأدنى �شك، بتوايل الأجيال. وقد تتواجد  بال 
على  الأعمال،  يف  للعائلة  خمتلفة  ديناميات 

ح�شب اجليل املالك. 
عن  تن�شاأ  حجًما  العائلة  منو  مع  اأنه  والواقع 
هذه البنية، يف معظم الأحيان، م�شاكل ترجع 
احلاكمة،  العائلة  هذه  داخل  الديناميات  اإىل 
قد  الأ�رشة  داخل  الأ�شهم  حملة  يكرث  فعندما 
الأعمال،  العائلة مع م�شلحة  تتفق م�شلحة  ل 

املدير 
التنفيذي، 
اجلمعية 
اللبنانية 
لتعزيز 
ال�شفافية

   اجلمعية 
اللبنانية 
لتعزيز 
ال�شفافية

اأع�شاء العائلة عن  اأحد  اأو قد تختلف م�شلحة 
م�شلحة بقية الأع�شاء. وقد اأظهرت الدرا�شات 
التي اأجريت يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال 
اأن  املا�شية  الع�رش  ال�شنوات  خالل  اإفريقيا 
متلكها  التي  ال�رشكات  من  للغاية  قلياًل  عدًدا 
عائالت ت�شتمر بعد اجليل الثالث، وذلك حتديًدا 
الذي  الأ�رشة،  اأع�شاء  ب�شبب اختالف م�شالح 
اأو  ال�رشكة  حل  اإىل  املطاف  نهاية  يف  يوؤدي 
الأخرية  ال�شنوات  يف  ولكن،  ن�شاطها.  اإنهاء 
ا، حدث تقدم يف تطوير وترويج الهياكل  اأي�شً
والأدوات التي ميكن اأن ت�شتخدم يف �شبط تلك 
الديناميات، فتوفر لل�رشكات العائلية، بذلك، 
الدعم الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل ثقافة حوكمة 
متكني  اإىل  بدوره  يف�شي  مما  اأف�شل،  ر�شيدة 
املحتملة  امل�شاكل  حتا�شي  من  ال�رشكات  تلك 

قبل حدوثها.
ال�رشكات  حوكمة  توفر  ال�شياق،  هذا  يف 
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بدري املعو�شي �شارة توما
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حتتاجها  التي  الالزمة  والإجراءات  الهياكل 
بني  التفاعل  اإدارة  يف  العائلية  ال�رشكات 
فاإىل  الطرفني،  مل�شلحة  والأعمال  العائلة 
جانب ما تقدمه حوكمة ال�رشكات من م�شاعدة 
للمخاطر  اإدارتها  لتح�شني  ال�رشكات  لكل 
ورقابتها الداخلية، وما توفره من معلومات 
وللجمهور،  داخلها،  املعنية  لالأطراف 
الأ�شهم،  حملة  اأنواع  كل  حلقوق  وحتديدها 
ا يف م�شلحة ال�رشكات العائلية  فهي ت�شب اأي�شً
مبا توفره من مبادئ دميقراطية ي�شبح معها 
عدالًة،  اأكرث  والأعمال  العائلة  بني  التفاعل 
و�شفافيًة، و�شموًل. �شوف يركز الق�شم الثاين 
حوكمة  جوانب  خمتلف  على  املقال  هذا  من 
والرقابة  املخاطر،  اإدارة  مثل  ال�رشكات، 
الداخلية، ومعاملة حملة الأ�شهم، بينما يركز 
الق�شم الأول على جوانب خا�شة يف احلوكمة 

العائلية.

حتا�شي ال�رصاعات العائلية
من اأجل تقلي�ص احتمال ن�شوب �رشاعات عائلية 
يف امل�رشوعات العائلية، وكذلك لزيادة القدرة 
توفر  ينبغي  املحتملة،  امل�شاكل  اإدارة  على 
اإدارة  جمل�ص  اإن�شاء  التالية:  الثالثة  ال�رشوط 
اأو هيكل للعائلة، و�شع  حقيقي، و�شع خريطة 
كما  ال�رشوط،  هذه  وتعك�ص  للعائلة.  د�شتور 
�شيت�شح تف�شياًل فيما بعد، املبادئ الدميقراطية، 

من عدالة، و�شمول، و�شفافية.
جمل�ص  وجود  حقيقي:  اإدارة  جمل�س  اإن�شاء 
جوهري  اأمر  وم�شتقل  وحمرتف  فعال  اإدارة 
فوجود  ناجح،  �رشكات  حوكمة  نظام  لإن�شاء 
هو  بكفاءة  عمله  يوؤدي  الذي  املنظم  املجل�ص 
اأكرب  م�شاءلة  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الذي  فقط 
يكون  اأن  ويجب  وم�شئولية.  و�شفافية   وعدالة 
هناك قدر كاف من التنوع بني املديرين، كما 
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اأظهرت الدرا�شات التي اأجريت يف منطقة ال�رشق 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا خالل ال�شنوات الع�رش 

املا�شية اأن عدًدا قلياًل للغاية من ال�رشكات التي 
متلكها عائالت ت�شتمر بعد اجليل الثالث، ب�شبب 
اختالف م�شالح اأع�شاء الأ�رشة، الذي يوؤدي يف 
نهاية املطاف اإىل حل ال�رشكة اأو اإنهاء ن�شاطها.

اأن تعك�ص تركيبة املجل�ص توازًنا منا�شًبا  يجب 
وغري  والتنفيذيني،  امل�شتقلني،  املديرين  بني 
اأغلبية من املديرين  اأن وجود  التنفيذيني. على 
الأحوال  كل  يف  العملي  بالأمر  لي�ص  امل�شتقلني 
ول ي�شب بال�رشورة يف م�شلحة كل امل�رشوعات 
اأن  العائلي  امل�رشوع  على  ينبغي  العائلية. 
امل�شتقل  التمثيل  بع�ص  يفكر يف مميزات وجود 
من  مبزيج  م�شحوًبا  املجل�ص،  يف  الأقل  على 
املهارات املطلوبة. كذلك من املهم لل�رشكة اأن 
حتدد بو�شوح دور املجل�ص، فال ينبغي اأن يكون 
لأع�شاء املجل�ص اأي دور تنفيذي، ول اأن توكل 
اإليهم مهام الإدارة اليومية لالأعمال، ويجب اأن 
يكون لأع�شاء املجل�ص دور ا�شت�شاري للم�شتوى 
الأعلى من الإدارة. والأهم يف هذا ال�شدد، اأن 
من بني اأدوار املجل�ص مراجعة واإقرار ومتابعة 
الأجل،  طويلة  ال�شرتاتيجية  ال�رشكة  اأهداف 
ومتابعة الأداء العام لل�رشكة، وتقييم املخاطر 
ممار�شة  يف  ال�رشكة  تواجهها  التي  الرئي�شية 
املعامالت  اأهم  واإقرار  ومراجعة  اأن�شطتها، 
العامة  الإدارة  مكافاآت  وحتديد  الأعمال،  يف 
وكذلك  الآخرين،  التنفيذيني  املديرين  وكبار 
التاأكد من ات�شاق ال�رشكة مع املتطلبات القانونية 

والتنظيمية وميثاق �رشف ال�رشكة.
بع�ص  اأن  على  ا�شت�شاري:  جمل�س  اإن�شاء 
جمموعة  لطالع  ترتاح  ل  العائلية  ال�رشكات 
من الأغراب على املعلومات احل�شا�شة اخلا�شة 
فيها،  القرار  اتخاذ  �شلطات  وعلى  بال�رشكة 
ويف هذه احلالة ميكن اإن�شاء جمل�ص ا�شت�شاري. 
اخلرباء،  من  جمموعة  من  املجل�ص  هذا  يتكون 
العائلية  الأعمال  العديد من  اإليه  تلجاأ  وهو حل 
من  مكونة  اإداراتها  جمال�ص  على  الإبقاء  مع 
ال�رشكة  يف  املديرين  وكبار  العائلة  اأع�شاء 
الأمثل يف وجود  الو�شع  يتمثل  اإجماًل،  فقط. 
واإدارة  روؤية  تقدمي  على  قادر  اإدارة  جمل�ص 
جمل�ص  خالل  من  ذلك  كان  �شواء  مو�شوعيني، 

اإدارة تقليدي اأو جمل�ص ا�شت�شاري.
للعائلة:  حوكمة  هيكل  اأو  خريطة  و�شع 
يح�شن  اأن  ميكن  عائلي  حوكمة  هيكل  اإدخال 
وبالتايل  العائلية،  امل�شاكل  اإدارة  على  القدرة 
دينامية العائلة/الأعمال. يجب على كل م�رشوع 
اأو  املنا�شب  العائلي  الهيكل  يختار  اأن  عائلي 
الأكرث فائدة لل�رشكة، وذلك ح�شب حجم العائلة، 

وتداخل  تعقيد  ومدى  تطورها،  وم�شتوى 
كذلك  العائلية.  والعالقات  الأعمال  عالقات 
ب�شكل  العمل  واآليات  الهيكل  هذا  ت�شمني  ينبغي 
ر�شمي يف د�شتور العائلة. وجمعية العائلة من 
املكونات الأ�شا�شية للهيكل العائلي، التي ميكن 
اأن ت�شم كل اأع�شاء العائلة، حتى من غري حملة 
املعايري  ي�شع  اأن  عائلي  م�رشوع  )لكل  الأ�شهم 
تلعب  لع�شوية هذه اجلمعية(، حيث  يراها  التي 
اأع�شاء  هذه اجلمعية دور املنتدى الر�شمي لكل 
الأعمال  وق�شايا  م�شاكل  ملناق�شة  العائلة 
كل  اثنتني  اأو  جل�شة  تعقد  اأن  وميكن  والعائلة، 
�شنة. ففتح باب امل�شاركة يف اجلمعية اأمام كل 
العائلة من �شاأنه اأن ي�شاعد على حتا�شي النزاعات 
املحتملة التي قد تن�شاأ بني اأع�شاء العائلة ب�شبب 
عدم ت�شاوي فر�ص احل�شول على املعلومات اأو 
الطالع على امل�شادر الأخرى. وتكون جمعية 
جمل�ص  اأع�شاء  تعيني  بها  املنوط  هي  العائلة 

العائلة واأي جلان عائلية خا�شة.
هيئة  العائلة  جمل�ص  عائلة:  جمل�س  اإن�شاء 
للتداول  اجلمعية  اأع�شاء  ينتخبها  عاملة  حاكمة 
يتم  ما  وعادًة  العائلية،  الأعمال  م�شائل  يف 
اإن�شاء املجل�ص مبجرد و�شول العائلة اإىل احلجم 
احلرج، اأي اأكرث من 15 اإىل 20 ع�شًوا، وينبغي 

حوكمة الشركات...
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لهذا املجل�ص اأن ميثل العائلة كلها تقريًبا، رغم 
اأن تكوينه يجب اأن يت�شمن عدًدا اأقل من جمموع 
يركز  اأن  يجب  و9.    5 بني  ما  اأي  الأع�شاء، 
لالأعمال،  العائلة  متابعة  على  العائلة  جمل�ص 
الدور  اأما  ذاتها.  حد  يف  الأعمال  على  ولي�ص 
على  يكون  اأن  فينبغي  العائلة  ملجل�ص  الرئي�شي 
املر�شحني  اأ�شماء  مناق�شة   )1 التايل:  النحو 
ومراجعة  كتابة   )2 الإدارة..  جمل�ص  لع�شوية 
اأوراق مواقف العائلة من روؤيتها، ور�شالتها، 
التوظيف،  �شيا�شات  من  وكذلك  وقيمها، 
تن�شيق   )3 بالأ�شهم..  والحتفاظ  واملكافاآت، 

عمل اأي جلان عائلية يتم اإن�شاوؤها.
امل�رشوعات  تفكر  اأن  يجب  العائلية:  اللجان 
تغطية  عن  م�شئولة  جلان  اإن�شاء  يف  العائلية 
فيمكن  بالعائلة.  اخلا�شة  الهتمام  جمالت 
حتفيز  مهام  لتويل  مثاًل،  عائلية،  جلان  ت�شكيل 
التفكري يف التعليم، والتدريب، وتخطيط امل�شتقبل 
املهني لأع�شاء العائلة، وحل امل�شاكل املتعلقة 

بالأن�شبة، وامل�شاهمة يف املجتمع.
د�شتور العائلة: مبا اأن احلوكمة يف امل�رشوعات 
يف  احلوكمة  عن  تختلف  عائالت  متلكها  التي 
ال�رشكات الأخرى- نظًرا للدور الأ�شا�شي الذي 
اأن  ال�رشكة- ينبغي  اأمر  ت�شيري  العائلة يف  تلعبه 
ي�شع د�شتور العائلة اخلطوط الرئي�شية لل�شيا�شات 
والإجراءات التي من �شاأنها حتا�شي اأي م�شاكل 
وتخفيف  العائلية،  ال�رشاعات  عن  تنجم  قد 
من  الد�شتور  هذا  يتكون  ومعاجلتها.  حدتها 
للتزام  العري�شة  اخلطوط  ي�شع  مبادئ  اإعالن 
وروؤيتها  لالأعمال  اجلوهرية  بالقيم  العائلة 
ور�شالتها. واأهم نقطة هنا هي اأن هذا الد�شتور 
)وللهياكل  للعائلة  ال�شليمة  لالإدارة  حيوي 
خا�شًة  ال�شابق(،  يف  ذكرناها  التي  العائلية 
العائلة  فيما مي�ص الأعمال، حيث يوفر د�شتور 
وخارجها،  وال�رشكة  العائلة  داخل  هم  ملن 
بال�شيا�شات  املتعلقة  الأ�شا�شية  املعلومات 
قبيل:  من  معينة  بق�شايا  اخلا�شة  والإجراءات 
العائلة  ال�رشكة وثقافتها؟.. كيف تتخذ  ما قيم 
اأعمال  تفعله  اأن  ينبغي  الذي  ما  القرارات؟.. 
العائلة عندما تواجه م�شكلة متعلقة بالأن�شبة يف 
ال�رشكة؟.. كيف ت�شتطيع اأعمال العائلة اأن تدير 
تنازع  اأن ينجم عنها  اأو�شاع حمتملة ميكن  اأي 
م�شالح، واأن تتحا�شاها اإن اأمكن؟.. ما �شيا�شة 
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ال�رشكة يف تعيني اأبناء العائلة والغرباء؟.. ما 
القواعد املتبعة مع اجليل التايل من اأبناء العائلة 
التزام  �شبب  بال�رشكة، وما  العمل  الراغبني يف 
العائلة باأعمال اجليل التايل وملكيته؟.. ماخطة 
اخلالفة اأو �شيا�شتها يف ال�رشكة؟.. ينبغي اإذن 
جمموعة  بو�شوح،  العائلة،  د�شتور  ف  ُيعرِّ اأن 
من ال�شيا�شات والآليات املتعلقة بتلك امل�شائل. 
على  الأمثل  و�شعه  يف  العائلة  د�شتور  وي�شتمل 

الأق�شام الع�رشة التالية:
•قيم اأعمال العائلة واأهدافها. 	

•اآليات وموؤ�ش�شات اتخاذ القرار بالعائلة. 	
•الأن�شبة وتوفري اتفاقيات الأن�شبة. 	

•ت�شارب امل�شالح. 	
•توظيف اأع�شاء الأ�رشة. 	

•ميثاق ال�رشف. 	

•ق�شايا اخلالفة. 	

•تدريب اأع�شاء العائلة وتعليمهم. 	

•العطاء الجتماعي للعائلة. 	

• مراجعة د�شتور العائلة ومراقبة اللتزام به.	
يف  الر�شيدة  للحوكمة  اأخرى  جوانب 

امل�رصوعات العائلية
اإجنازها  اإطار  يف  اأي�شًا-  ال�رشكات  حتتاج 
لر�شالتها، وروؤيتها، واأهدافها- اإىل التفكري يف 
اأهمية اإدارة املخاطر واآليات الرقابة الداخلية. 
مثل  وجود  اأهمية  ال�رشكات  تعرف  اأن  فينبغي 
فعالة،  مراجعة  اآلية  جانب  اإىل  الآليات  تلك 
حوكمة  نظام  تطبيق  يف  حيوية  جميًعا  لأنها 
ميكن،  وهنا  الدوام.  له  ُيكتب  �شليم  �رشكات 
لوجود جلنة تنفيذية ذات فائدة كبرية يف متابعة 
القرارات  واتخاذ  ال�رشكة،  يف  احلوكمة  نظام 

وجود اأغلبية 
من املديرين 

امل�شتقلني لي�س 
بالأمر العملي يف 
كل الأحوال ول 

ي�شب بال�رشورة 
يف م�شلحة كل 
امل�رشوعات 

العائلية.. وينبغي 
على امل�رشوع 

العائلي اأن يفكر 
يف مميزات وجود 

بع�س التمثيل 
امل�شتقل، م�شحوًبا 

مبزيج من 
املهارات املطلوبة

حوكمة الشركات...
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عرب  الأن�شطة  وتن�شيق  الرئي�شية،  امل�شائل  يف 
ال�رشكة، وتي�شري عمل الإدارة. وعادًة ما تتكون 
هذه اللجنة من كبار التنفيذيني يف ال�رشكة، الذين 
املتعلقة  باملخاطر  بالوعي  و�شعهم  لهم  ي�شمح 
ب�شكل  وتقييمها  قطاعاتها،  �شتى  يف  بالعمليات 
من  القطاعات  تلك  ن  كِّ مُيَ واإدارتها مبا  م�شتمر، 
ولإدارة  لذلك.  وفًقا  ال�شليمة  اخلطوات  اتخاذ 
الإدارة،  ملجل�ص  بالن�شبة  اأهميتها  املخاطرة 
الإ�رشاف على  اأداء واجب  اإنها متكنه من  حيث 
القوانني  مع  ات�شاقها  من  والتاأكد  املوؤ�ش�شة، 
اأنها تبعث الطمئنان يف نفو�ص  واللوائح، كما 
حملة الأ�شهم والأطراف املعنية من اأن الأعمال 
ُتدار بكفاءة، ويف ات�شاق مع القوانني واللوائح 

املتبعة، وكذلك مع معايري حوكمة ال�رشكات.
اأما الرقابة الداخلية، فهي مرتبطة- بطبيعتها- 
باإدارة املخاطر، وتركز على العمليات، وتدفق 
املعلومات، والأن�شطة التي تهدف اإىل م�شاعدة 
املوؤ�ش�شة على تخفيف املخاطر وحتقيق اأهداف 
حمددة. ويجب اأن يدفع نظام الرقابة الداخلية 
الف�شل الدقيق بني الواجبات حتى يحدد مواطن 
ت�شارب امل�شالح املحتملة ويقل�شها اإىل اأقل حد 
ممكن. كذلك ينبغي اأن تغطي الرقابة الداخلية- 
يلي:  ما  الدولية-  املمار�شات  اأف�شل  وفق 
واحل�شابات  الداخلية،  والإجراءات  العمليات 
املالية،  والعمليات  احل�شابات  وك�شوف 
ومراقبة  وتقييمها،  املخاطر  على  والتعرف 
واملعلومات  اآثارها،  من  والتخفيف  املخاطر 
اأر�شيفًيا،  وحفظها  �رشية  غري  اأم  كانت  �رشية 
الأ�شول والأرباح، والتاأكد من  نوعية  وتقييم 
واللوائح  القوانني  مع  الأن�شطة  تلك  كل  ات�شاق 
الرقابة  بيئة  من  اآخر  جانب  وهناك  املتبعة. 
الإدارية يتعلق باإدارة املوارد الب�رشية، فتعيني 
اأو  املثال-  �شبيل  على  موؤهلني-  غري  اأفراد 
تاأثرًيا  يوؤثر  اأن  رئي�شيني ميكن  خ�شارة موظفني 
�شلبًيا  �شديًدا يف اإ�شالح اأمر ال�رشكة وجناحها 
اأن  فيجب  ذلك،  وعلى  البعيد.  املدى  على 
اإدارة  من  اأهدافها  وبو�شوح-  ال�رشكة-  حتدد 
املوارد الب�رشية و�شئون الأفراد، بحيث ت�شتطيع 
لأداء  العالية  الكفاءة  ذات  العمالة  اجتذاب 
اأعمالها، واملحافظة عليها. هذا بالإ�شافة اإىل 
مراجع  من�شب  بها  يوجد  اأن  يجب  ال�رشكة  اأن 
على  املهم  بالإ�رشاف  ليقوم  داخلي  ح�شابات 

والعمليات  الأعمال  يف  الرئي�شية  املجالت 
املالية، على اأن يرفع املراجع الداخلي تقاريره 
مبا�رشًة اإىل جلنة املراجعة يف جمل�ص الإدارة، 
اإىل  وبالإ�شافة  اإدارًيا.  العليا  الإدارة  ويتبع 
مراجعة  ُترى  اأن  ينبغي  الداخلي،  املراجع 
موؤهل  م�شتقل  خارجي  مراجع  يتولها  �شنوية 
وعلى كفاءة عالية. والغر�ص من هذه املراجعة 
وجمل�ص  الأ�شهم،  حلملة  توفر  اأنها  اخلارجية 
تاأكيًدا  الأخرى،  املعنية  والأطراف  الإدارة، 
ب�شدق  تعرب  املالية  البيانات  باأن  مو�شوعًيا 
يف  واأدائها  لل�رشكة  املايل  الو�شع  عن  وبدقة 

كل اجلوانب املادية.
من الأولويات الأخرى التي ينبغي اأن تهتم بها 
ميثلون  املديرين  اأن  من  التاأكد  ال�رشكات،  كل 
م�شالح كل حملة الأ�شهم. على اأن ذلك قد ميثل 
ل�شغار  بالن�شبة  الأحيان-  بع�ص  يف  حتديًا- 
الأو�شط  ال�رشق  بلدان  بع�ص  يف  الأ�شهم  حملة 
تعني  املت�شاوية  واملعاملة  اإفريقيا.  و�شمال 
التعامل الأمني باحرتام واهتمام مت�شاٍو مع كل 
التف�شيلي،  والكتتاب  ال�ُشفعة،  الأ�شهم.  حملة 
اأ�شاليب  الأ�شول كلها  الت�شييل عند زيادة  وحق 
الأ�شهم.   حملة  بني  املت�شاوية  املعاملة  لتعزيز 
ي�شرتوا  باأن  الأ�شهم  حلملة  ي�شمح  ال�شفعة  فحق 
جزء  اأو  ح�شته  كل  بيع  قرر  م�شاهم  اأي  اأ�شهم 
عند  الكتتاب  يف  التف�شيلية  واحلقوق  منها. 
زيادة راأ�ص املال ت�شمح حلملة الأ�شهم باحلفاظ 
عندما  ال�رشكة  ملكية  يف  ح�شتهم  ن�شبة  على 
تطرح ال�رشكة اأ�شهًما جديدة. اأما حق الت�شييل 
اأحد كبار حملة الأ�شهم  في�شتخدم عندما يقوم 
يحق  وهنا  ثالث،  طرف  اإىل  ح�شته  ببيع 
ل�شغار حملة الأ�شهم امل�شاَركة يف تلك العملية 
الثالث  الطرف  لهذا  جماعًيا  ح�ش�شهم  وبيع 
فيما  خا�شًة  واملميزات،  ال�رشوط  بنف�ص 
اأن  ذلك، يجب  اإىل  بالإ�شافة  بال�شعر.  يتعلق 
تتبع اآلية الت�شويت يف املجل�ص نظام القرتاع 
ل�شغار  امل�شاوية  املعاملة  ل�شمان  ال�رشي 

حملة الأ�شهم.
ختاًما، �شواء كانت ال�رشكة عائلية امللكية اأم 
ال�رشكات،  حوكمة  مبادئ  تطبيق  ينبغي  ل، 
اأجل  من  وو�شعها،  الأ�رشة  �شياق  ح�شب 
�شمان ا�شتمرار الأعمال على املدى الطويل، 

ومن اأجل م�شلحة العائلة يف الوقت نف�شه.

�شواء كانت ال�رشكة 
عائلية امللكية اأم 
ل، ينبغي تطبيق 

مبادئ حوكمة 
ال�رشكات، ح�شب 

�شياق الأ�رشة 
وو�شعها، من اأجل 

�شمان ا�شتمرار 
الأعمال على املدى 
الطويل، ومن اأجل 
م�شلحة العائلة يف 

الوقت نف�شه


