نُقل :الحاكمية الرشيدة وفصل الملكية سر نجاح الشركات العائلية
عمان 47 ،أبرٌل " – 5148الحاكمٌة الرشٌدة وفصل الملكٌة عن اإلدارة سر نجاح الشركة العائلٌة" ،بهذه
الكلمات ٌروي نائب رئٌس مجلس إدارة مجموعة نقل ،غسان إٌلٌا نقل ،قصة نجاح المجموعة.
وٌقول نقل ،فً مقابلة مع "الغد" ،إن المجموعة التً تضم حالٌا نحو  61شركة بدأت أعمالها فً المملكة
العام  4<84تحت اسم شركة نقل إخوان ،كشركة تجارٌة تستورد وتوزع المواد الغذائٌة واالستهالكٌة
داخل المملكة ثم بدأ أول نشاط صناعً للشركة العام ; 4<8إلنتاج روالت التوالٌت.
وأضاف نقل ،الذي ٌعتبر من الجٌل الثانً الذي ٌقود المجموعة ،أن مصنع روالت التوالٌت منً بخسارة
استمرت منذ إنشائه العام ; 4<8حتى العام  ،4<94مبٌنا أن الخسارة وضعت والده (مؤسس المصنع) أمام
خٌارٌن؛ األول إما إغالق المصنع وبٌع الماكٌنات والتركٌز على التجارة ،أو تكبٌر المصنع وتوسٌع قاعدة
اإلنتاج ،مبٌنا أن الخٌار كان نحو تكبٌر المصنع وتم استٌراد ماكٌنة إلنتاج "باكٌتات الفاٌن" وماكٌنة أخرى
مخصصة إلنتاج المستلزمات النسائٌة.
وبٌن أن سلعة الفاٌن كان ٌقتصر بٌعها خالل ستٌنٌات القرن الماضً داخل الصٌدلٌات فقط؛ حٌث كان ٌباع
الفاٌن المستورد عند  4;1فلسا ،وتم بٌعه من قبل الشركة عند  ;1فلسا بهدف إٌصال رسالة تزٌد من
االستهالك.
وأكد نقل أن الجشع فً التجارة والصناعة ٌحقق أرباحا فً البداٌة ،لكن على المدى البعٌد تفقد حصتها
السوقٌة ،مبٌنا أن الشركة عملت بداٌة تأسٌسها على توزٌع باكٌتات الفاٌن الجٌب الصغٌرة مجانا بهدف
إٌجاد قاعدة استهالكٌة.
وأشار نقل إلى جملة من التحدٌات السٌاسٌة نتج عنها تحدٌات اقتصادٌة واجهت عمل المصنع خالل
ستٌنٌات القرن الماضً ،مبٌنا أن الشركة خسرت خالل حرب العام  4<9:نحو  % ;1من السوق
الفلسطٌنً بسبب الحرب ،ما دفع الشركة إلى البحث عن أسواق جدٌدة مثل السعودٌة والٌمن ولٌبٌا ولبنان.
وأكد نقل أن التجارة البٌنٌة بٌن الدول العربٌة خالل الستٌنٌات كانت صعبة جدا وحساسة؛ حٌث إن اي
تصرٌحات تصدر من مسؤولٌن فً اي دول عربٌة ال تعجب دولة اخرى كانت تتسبب بإغالق الحدود ومنع
انسٌاب البضائع لصالح سوقها.
وأوضح نقل أن حساسٌة التجارة البٌنٌة بٌن الدول العربٌة دفعت إدارة الشركة إلى إقامة مصنع جدٌد فً
المملكة العربٌة السعودٌة العام .4<:4
واكد غسان نقل ،الذي انضم للعمل فً المجموعة العام  ،4<;8أن والده كان ٌمتلك أربع شركات فً ذلك
الوقت (شركة فاٌن األردن ،وشركة فاٌن السعودٌة ،وشركة نقل إخوان وشركة االسفنج العربً).
وٌقول نقل إنه "عندما انضممت للشركة شجع والده ،الذي كان ٌمتلك طموحات كبٌرة ،للتوسع وفتح آفاق
جدٌدة من العمل ،مبٌنا أن الشركة بدأت بالتوسع إلى أن أصبحت المجموعة تضم فً العام  4<<9نحو 59
شركة.
وأشار نقل إلى أن عبء اإلدارة واتخاذ القرارات فً جمٌع الشركات ٌقع على عاتق شخصٌن هما؛ والده
وهو (أي غسان) ،األمر الذي دفع إدارة المجموعة من أجل أن تستمر بنفس التوسع إلى عمل الالمركزٌة
وفصل اإلدارة عن الملكٌة ،وتم استقطاب أفضل الكفاءات األردنٌة وتحدٌث األنظمة واإلجراءات ،ومأسسة

العمل ،مبٌنا أن تلك اإلجراءات بدأ العمل بها منذ منتصف تسعٌنٌات القرن الماضً وتم تتوٌجها العام
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وأوضح نقل أن الالمركزٌة فً عمل مجموعة نقل أسهمت فً االنتقال من إدارة الشركات فً تفاصٌلها
الٌومٌة إلى إدارة الشركات على مستوى االستراتٌجٌة والعالقات العامة والتطوٌر التوسع؛ حٌث أسهم ذلك
فً مأسسة العمل وبدء الحاكمٌة الرشٌدة.
وأكد نقل أن اتباع الحاكمٌة الرشٌدة وفصل الملكٌة عن اإلدارة والتمسك بأخالقٌات العمل سر نجاح جمٌع
الشركات ،خصوصا العائلٌة ،ألن أبناء العائلة دائما ما ٌكون لدٌهم شعور بأنهم أكثر أشخاص ٌمتلكون
الكفاءة فً الشركة ،فً ظل عدم وجود مساءلة علٌهم من أي شخص.
وأشار نقل إلى مجموعة من التحدٌات التً تواجه عمل الشركات العائلٌة ،ممثلة بغٌاب المساءلة والعاطفة
وعدم االنضباط وغٌاب الحاكمٌة الرشٌدة ،إضافة إلى عدم فصل اإلدارة عن الملكٌة ،وعدم استقطاب أفضل
الكفاءات والمنافسة غٌر البناءة بٌن أفراد العائلة.
وأشار نقل إلى أن  % 6من الشركات العائلٌة تدوم حتى الجٌل الرابع فقط فً كل العالم ،وذلك لعدم مراعاة
التحدٌات التً تواجه هذا النوع من الشركات .
وأوضح نقل أن هنالك مٌثاقا عائلٌا للمجموعة مكونا من  :1صفحة موقع علٌه من جمٌع أفراد العائلة ٌحكم
وٌنظم العالقة بٌن افراد العائلة تجاه العمل ،وكٌفٌة انتقاء افراد العائلة فً مجلس إدارة الشركة وفصل
العائلة عن العمل ،إضافة إلى المشارٌع المستقبلٌة.
ودعا نقل جمٌع الشركات العائلٌة إلى ضرورة عمل مٌثاق عائلً فً وقت مبكر ،خصوصا فً عهد مؤسس
الشركة وتوجه الشركة نحو المساهمة العامة ،مبٌنا أن المٌثاق العائلً ٌقلل من احتمالٌة فشل الشركة العائلٌة
مستقبال.
وأكد أهمٌة عقد مؤتمرات متخصصة فً الشركات العائلٌة ،لما تشكله من فرصة للتعرف على التحدٌات
التً تواجه الشركات العائلٌة ،إضافة إلى االستفادة من التجارب الناجحة فً مجال الشركات العائلٌة وتبادل
الخبرات.
ٌشار إلى أن مجموعة نقل ٌعمل بها حوالً  8511موظف ،منهم  6آالف فً األردن ،والبقٌة فً الشركات
التابعة للمجموعة والمنتشرة فً دول عدة ،علما بأن معظم القٌادات فً تلك الشركات من األردنٌٌن.
وعن فوز مجموعة نقل بجائزة "إرنست وٌونغ للتمٌز ألفضل شركة عائلٌة" ،قال نقل "الجائزة تعتبر مكافأة
معنوٌة لها قٌمة عالٌة للمجموعة والعائلة لإلنجازات التً حققتها الشركة منذ إطالق أعمالها فً األردن.
وتعد هذه الجائزة تقدٌرٌة تمنحها " "EYللشركات العائلٌة األردنٌة المتمٌزة التً حققت توازنا ً بٌن قضاٌا
العمل والعائلة ،وتمكنت من تنمٌة أعمالها على مدى أجٌال ع ّدة ،كما أنها تأخذ على عاتقها مسؤولٌة
االنخراط فً أنشطة خٌرٌة واجتماعٌة .
ٌشار إلى أن مجموعة نقل تنقسم إلى مجموعتٌن؛ األولى مجموعة فاٌن القابضة وٌندرج تحتها  7مصانع
خام الورق و< مصانع فاٌن ومصنع تعبئة وتغلٌف ومصنع أقمشة غٌر منسوجة ،وشركات توزٌع فً الدول
التً ال ٌتم التصنٌع بها ،أما المجموعة الثانٌة القابضة فٌندرج تحتها جمٌع الشركات التً تدٌرها أو تساهم
فٌها ،وتتوزع فً قطاعات عدة أهمها السٌارات والتعدٌن والزٌوت والباطون الجاهز والعقار والتأمٌن
والبنوك والقرطاسٌة وتكنولوجٌا المعلومات .
وأشار نقل إلى أهمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة لدى الشركات ،باعتبارها واجبا على كل شركة تجاه المجتمع،

ولكن هناك معاٌٌر لدى مجموعة نقل تتعلق بالمسؤولٌة االجتماعٌة ،وتتمثل فً تسخٌر خبرات الشركة تجاه
المجتمع؛ بحٌث ٌكون العمل االجتماعً مستداما وله عائد على أهل المنطقة وٌعمل فٌه من أبنائها وٌكون
حسب احتٌاجاتهم .
وأوضح نقل أن نموذج المسؤولٌة االجتماعٌة الذي قامت المجموعة بتنفٌذه فً منطقة القوٌرة بالتعاون مع
الصندوق الهاشمً عمل على تحدٌد احتٌاجات المنطقة ،وقامت الشركة بتنفٌذها ،وتتمثل فً إنشاء عٌادة
قانونٌة ومطبخ إنتاجً لسٌدات المنطقة ومزارع خالٌة من الكٌماوٌات ،ووحدة للتجفٌف ووحدة للطباعة
والتغلٌف والتعبئة ،إضافة إلى مختبر للربتكس.

