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تقدمي

يعاين امل�ستثمرون يف ال�شركات امل�ساهمة من العديد من التحديات جنمت ب�شكل �أ�سا�سي عن الرتاجع امللمو�س يف �أ�سعار الأ�سهم منذ
بداية عام  ،2009والتي جاءت انعكا�ساً للأزمة املالية التي �ضربت خمتلف االقت�صاديات العاملية من جانب وللعديد من ممار�سات كبار
امل�ضاربني يف بور�صة عمان من جانب �آخر .وعلى الرغم من ا�ستعادة غالبية �أ�سواق املال العاملية عافيتها �أو بع�ضها خالل عام � ،2010إال
�أن حال �أ�سعار الأ�سهم يف �سوق عمان املايل تعمق تراجعها �أكرث.
ول�سنا هنا ب�صدد احلديث عن تفا�صيل الأ�سباب التي دفعت �أ�سعار الأ�سهم يف �سوق عمان املايل للرتاجع احلاد ،وغياب �أية �آفاق على املدى
الق�صري ال�ستعادتها بع�ض عافيتها� ،إال �أن خمتلف القراءات التقت على �أن االرتفاعات الكبرية يف �أ�سعار الأ�سهم خالل الأعوام -2005
 2007كان مبالغا فيها للغاية ،وخ�ضعت لعمليات م�ضاربة كبرية �سرعان ما انهارت عندما خ�ضعت الختبار الأزمة االقت�صادية.
هذه الورقة �ستتطرق لبع�ض تداعيات حالة االنهيار التي �أ�صابت �أ�سعار الأ�سهم يف �سوق عمان املايل ،واملتمثلة يف الأزمة امل�ضاعفة التي
يعاين منها �صغار امل�ستثمرين ،والناجمة ب�شكل �أ�سا�سي من تراجع �أ�سعار �أ�سهمهم من جانب ،ومن جانب �آخر احلرمان من توزيع الأرباح
�إما ب�سبب اخل�سائر التي حققتها ال�شركات التي ي�ستثمرون فيها� ،أو ب�سبب حرمان جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمني من ح�ص�صهم من
�أرباح هذه ال�شركات ،م�ستخدمة بذلك العديد من املربرات.
ويف هذا ال�سياق تقوم العديد من جمال�س الإدارة يف ال�شركات
امل�ساهمة باال�ستفادة من امتالكها لغالبية �أ�صوات الهيئات
العامة القائمة على ح�ص�صهم بالأ�سهم ،من خالل االنفراد
باتخاذ قرارات مالية و�إدارية حترم �صغار امل�ساهمني من حق
االنتفاع من عائدات الأ�سهم التي ميتلكونها من خالل عدم
توزيع الأرباح حال حتققها ،الأمر الذي ي�ؤثر �سلبا على املوقف
املايل ل�صغار امل�ساهمني.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،جند �أن ع�شرات ال�شركات �سواء تلك التي
حققت �أرباحاً �أو تعر�ضت خل�سائر ،يتم ا�ستنزاف �إيراداتها
وعائداتها من خالل االرتفاع الكبري للرواتب واملكافئات
واالمتيازات التي يح�صل على املدراء والر�ؤ�ساء التنفيذيون
ونوابهم وم�ساعديهم وبع�ض �أع�ضاء جمال�س الإدارة.
ولوحظ �أن االرتفاعات الكبرية يف الرواتب واملكاف�آت
واالمتيازات ال تقت�صر فقط على ال�شركات التي حتقق
�أرباحاً فقط ،ال بل هنالك العديد من ال�شركات امل�ساهمة
التي تعر�ضت خل�سائر ول�سنوات متتالية يح�صل مدرا�ؤها
ور�ؤ�سائها التنفيذيون وم�ساعدوهم على رواتب ومكاف�آت

وامتيازات عالية جداً ال بل �أن بع�ضها خيايل.
وقد بنينا موقفنا هذا على عدد من البيانات املالية التي
مت الإف�صاح عنها من قبل العديد من ال�شركات ،وهنالك
العديد من ال�شركات ال تف�صح عن رواتب ومكاف�آت وامتيازات
مدرائها ور�ؤ�سائها التنفيذيني وم�ساعديهم ،وتف�ضل دفع
الغرامة املرتتبة على عدم الإف�صاح �إىل هيئة الأوراق املالية
والبالغة (  ) 10000دينار ،لأن عدم الإف�صاح عنها يعد خمالفة
لتعليمات هيئة الأوراق املالية .الأمر الذي يخفي وراءه رواتب
وامتيازات ميكن لها �أن ت�صدم �صغار امل�ساهمني واملجتمع حال
الإف�صاح عنها ،وهذا ما يدفع �إدارات هذه ال�شركات لالمتناع
عن الإف�صاح عنها ،وتدفع طوعاً الغرامات املرتتبة على ذلك.
وبا�ستعرا�ض �سريع لبع�ض الرواتب التي يح�صل عليها
بع�ض املدراء والر�ؤ�ساء التنفيذيني واملف�صح عنها يف البيانات
املالية لبع�ض ال�شركات امل�ساهمة وفقا لتعليمات هيئة الأوراق
املالية (عينة منتقاة) ،نتعرف على حجم الأ�ضرار الكبرية
التي يت�سبب بها ارتفاع رواتب ومكافئات وامتيازات املدراء
والر�ؤ�ساء التنفيذيني ونوابهم وم�ساعديهم على و�ضع هذه
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ال�شركات� ،سواء با�ستنزاف عوائدها �أو بتعري�ضها للخ�سائر.
والتي تعك�س حجم ا�ستهتار �إداراتها ممثلي كبار امل�ساهمني
بحقوق �صغار امل�ساهمني وامل�ستثمرين.
وبح�سب الأرقام ف�إن احدى ال�شركات التي تعمل يف جمال
اال�ستثمارات املالية والتي يبلغ ر�أ�س مالها (  )10مليون دينار
يبلغ راتب مديرها العام (� )126ألف دينار �سنوي� ،إىل جانب
راتب نائبه �أي�ضا والذي يبلغ �أي�ضا ( � )120ألف دينار ،وح�سب
التقارير املالية ال�صادرة عن هذه ال�شركة فقد بلغت خ�سائرها
يف عام  )1.25( 2010مليون دينار ،يف حني كانت �أرباحها يف عام
� )36 ( 2009ألف دينار .هذا �إىل جانب االمتيازات واملكاف�آت
الأخرى والتي ت�شمل ال�سيارات وبدل االجتماعات ونفقات
الهواتف اخللوية واملياومات وغريها .ومل تقم هذه ال�شركة
بتوزيع �أية عوائد على حملة الأ�سهم ب�سبب اخل�سائر التي
تعر�ضت لها يف عام  2009والأرباح املتوا�ضعة التي حققتها عام
.2010
وتك�شف �أرقام �شركة �أخرى تعمل يف القطاع ال�صناعي والتي
يبلغ ر�أ�س مالها (  ) 6ماليني دينار� ،أن راتب املدير العام يبلغ
( � ) 70ألف دينار �سنوي فيما يبلغ راتب نائبه الذي هو �شقيقه
( � ) 50ألف دينار �سنوي ،يف الوقت الذي ت�شري التقارير املالية
ال�صادرة عن ال�شركة �إىل تكبدها خل�سائر يف العام  2010بقيمة
� 182ألف دينار ،ومل توزع هذه ال�شركة �أية �أرباح على امل�ساهمني
منذ � 15سنة �سوى مرة واحدة وبواقع  5قرو�ش لل�سهم.
وهنالك �شركة قاب�ضة يبلغ ر�أ�سمالها ( )15مليون دينار
تعر�ضت خل�سائر يف يف الأعوام  2008و  2009بواقع ( )171و
( )330الف دينار على التوايل  ،وحققت �أرباح متوا�ضعة جدا
يف عام  2010بواقع (� )70ألف دينار ،يف الوقت الذي يتقا�ضى
مديرها العام راتبا �سنويا مقداره (� )154ألف دينار� ،إىل جانب
العديد من االمتيازات واملكافئات الأخرى.
وهنالك �شركة تعمل يف جمال الت�أمني يبلغ ر�أ�سمالها () 18
مليون دينار ،حققت �أرباحا يف عام  2010مبقدار ( )700الف
دينار ،يتقا�ضى مديرها العام راتبا �سنويا قدره ( )145الف
دينار غري االمتيازات واملكافئات الأخرى .ومل توزع هذه
ال�شركة �أية عوائد على حملة الأ�سهم منذ عامني ،على الرغم
من حتقيقها لأرباح جيدة.
ويف �شركة �أخرى تعمل يف جمال العقارات يبلغ ر�أ�سمالها ()6
ماليني دينار ،حققت �أرباحا يف عام  2010قدرها ( )410دينار،
يح�صل مديرها العام على راتب �سنوي قدره (� )75ألف دينار
�إىل جانب االمتيازات واملكافئات الأخرى.
ويعلل بع�ض كبار امل�ستثمرين واملدراء والر�ؤ�ساء التنفيذيني
ارتفاع هذه الرواتب واالمتيازات باجلهود الكبرية واملتميزة
التي بذلها ه�ؤالء الإداريني والتي لوالها ملا حققت هذه
ال�شركات اجنازاتها و�أرباحها� ،إىل جانب ملكيتهم حل�ص�ص
كبرية من �أ�سهم ال�شركات الأمر الذي يخولهم لإدارتها .ويف

هذا املجال نرى �أن �أب�سط قواعد حوكمة ال�شركات يتمثل يف
الف�صل بني ملكية ال�شركة و�إدارتها ،بالإ�ضافة �إىل �أن حماية
حقوق امل�ساهمني (�صغارا وكبارا) يعد من �أوائل �أهداف
جمال�س الإدارة ،وهو من الأ�س�س التي تقوم عليها فل�سفة
حوكمة ال�شركات .و�إن تبديد عائدات ال�شركات لفئة كبار
املديرين والر�ؤ�ساء التنفيذيني وم�ساعديهم يخالف �أ�س�س
هذه احلوكمة.
هذا �إىل جانب �أن تربير ارتفاع رواتب وامتيازات هذه الفئة،
باجلهود الفريدة التي يبذلونها،الأمر الذي يف�ضي �إىل
حتقيق الأرباح لهذه ال�شركات ،فهذا يتنافى مع الأرقام التي
تظهر خ�سائر متوالية �أو �أرباح متدنية ،ال تتنا�سب مع ما
يح�صل عليه املدراء نظريا لتحقيقها.
وي�ؤدي االرتفاع الكبري يف رواتب املدراء وامتيازاتهم كذلك
�إىل تفاقم الفجوات بني رواتب الغالبية ال�ساحقة من
العاملني يف هذه ال�شركات ،ويعمق االختالالت االجتماعية
داخل املجتمع ،ويزيد من حالة االحتقانات االجتماعية فيها
ب�سبب الإح�سا�س بغياب العدالة .الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة
التوترات االجتماعية ،وهذا يف�سر يف جانب منه التزايد
الكبري يف �أعداد االحتجاجات العمالية يف الأردن والتي �سجلت
يف العام  2010ما جمموعة (  )140احتجاج وتنامت ب�شكل
ملحوظ خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل من العام اجلاري 2011
وو�صلت �إىل (  ) 250احتاجا .والتي جاء جزءا كبريا منها
ب�سبب غياب العدالة يف توزيع الرواتب واالمتيازات بني كبار
املوظفني من جهة والغالبية ال�ساحقة منهم.
وهنالك حاالت مل ن�ستطيع توثيقها ب�سبب غياب الإف�صاح
لل�شركات ذات العالقة ،ت�صل فيها رواتب وامتيازات العديد
من املديرين والر�ؤ�ساء التنفيذيني فيها ماليني الدنانري
�سنويا.
ويطرح هذا الأمر ت�سا�ؤالت حول الأدوار التي يفرت�ض �أن تقوم
بها وزارة ال�صناعة والتجارة من خالل دائرة مراقبة ال�شركات،
وهيئة الأوراق املالية يف حماية حقوق �صغار امل�ساهمني يف
ال�شركات امل�ساهمة العامة من انفراد كبار امل�ساهمني يف اتخاذ
القرارات الإدارية واملالية ،واملبالغة يف رواتب وامتيازات كبار
املدراء يف الع�شرات من ال�شركات امل�ساهمة ،ومطالبة كذلك
بتمكني �صغار امل�ساهمني من حت�صيل حقوقهم يف عوائد
�أ�سهمه.
فقد بات مطلوبا وب�شكل ملح احلفاظ على وحماية حقوق
�صغار امل�ستثمرين من حملة الأ�سهم ،والذين ي�شكلون �شرائح
مهمة من الطبقة الو�سطى التي تت�آكل �سنة بعد �أخرى.
وو�ضع ت�شريعات ت�ضمن احلقوق جلميع الأطراف ،وحتد
كذلك عدم املبالغة يف حتديد رواتب وامتيازات الإدارات العليا
يف ال�شركات.
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