مجالس اإلدارة وكيف تتخطى األزمات
مقابالت مع ساندرا غويرا ،سعادة د .محمد شرف ،وبرندان نيلسون
وجهات نظر المستثمرين حول إدارة األزمات والجاهزية للصمود والتعايف

مقابالت مع سابين لوكمان ،وروبرت ووكر ومقالة بقلم صويف ل’هيلياس وآخرين

األزمة من منظور الجهات التنظيمية الرقابية
مقابلة مع سعادة أ .د .أحمد عبد الرحمن الملحم

مجلة حوكمة الشركات والقيادة

مقدمة
عزيزي القارئ
صف 2020م بأنها ســنة المحنة حيث كان على الحكومات والشــركات والناس يف أرجاء األرض
ت ُو ِ
التعامــل مــع جائحــة كوفيــد 19-التــي قلبــت نمــط الحيــاة اليوميــة رأس ـا ً علــى عقــب ،وتســللت
موجــات صدماتهــا خــال قنــوات االقتصــاد العالمــي.
و ُتعــد األزمــات وســنن التغييــر مــن المقومــات التعيســة يف واقــع عالــم األعمــال ،ومــن المهــم أن
تتأهــب الشــركات لمثــل هــذه األوقــات المفعمــة بالتحديــات وتســتعد للتعامــل معهــا وإدارتهــا.
يركــز اإلصــدار الخامــس هــذا مــن مجلــة حوكمــة علــى كيفيــة تخطــي الشــركات وقيــادات مجالســها
مرحلــة األزمــة .ويبحــث هــذا اإلصــدار مــن المجلــة هــذا الموضــوع مــن خــال مقابــات مــع أعضــاء
مجالــس اإلدارة والمديريــن التنفيذييــن ممــن يمثلــون وجهــات نظــر الشــركات والمســتثمرين
والجهــات التنظيميــة الرقابيــة .خرجنــا مــن هــذه المقابــات بمحوريــن رئيســيين.
أولهــا ،أن ممارســات الحوكمــة الجيــدة ومجالــس اإلدارة الفعالــة تــؤدي دورا ً حاســما ً خــال مراحــل
التأهــب لألزمــة واالســتجابة لهــا والتعــايف منهــا .فنجــد مجالــس اإلدارة المتميــزة تتمتع برؤية طويلة
المــدى لألعمــال قبــل وقــوع األزمــة ،وتتأ كــد مــن مدى فاعلية قيــام اإلدارة بالمراجعات والتحديثات
المنتظمــة والحــرص علــى الممارســات التــي تغطــي جميــع نواحــي التخطيــط لألزمــة .وأثنــاء األزمــة
تكــون مجالــس اإلدارة الفعالــة علــى درا يــة تامــة بشــأن كيفيــة تنظيمهــا لألمــور وإمســاكها بزمــام
المبــادرة لقيــادة جهــود اســتعادة ثقــة األطــراف المعنيــة وأصحــاب المصالــح.
أمــا المحــور الثــاين فلــه صلــة بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه األطــراف المعنيــة وأصحــاب المصالــح
أثنــاء األزمــات .يف األوقــات العصيبــة ،تحتــاج المنظمــات إىل دعــم األطــراف المعنيــة وأصحــاب
المصالــح الداخلييــن والخارجييــن علــى حــد ســواء  -بمــا يف ذلــك العامليــن ،المســاهمين ،العمــاء،
والمورديــن ،والمجتمــع بمعنــاه األوســع .وتعتمــد قــدرة الشــركات علــى الصمــود والتعــايف علــى مــا
تعهدتــه بالرعايــة مــن حســن النوا يــا والثقــة المتبادلــة مــع األطــراف المعنيــة وأصحــاب المصالــح
األساســيين يف مرحلــة مــا قبــل األزمــة.
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مقابلة مع
ساندرا غويرا

منــذ عــام ُ 1995تص ّنــف ســاندرا غو يــرا ضمــن مؤسســي حركــة
الحوكمــة المؤسســية الدوليــة الحديثــة ،وقــد شــاركت يف
تأسيس المعهد البرازيلي المسمى - IBCGالمعهد البرازيلي
لحوكمــة المؤسســات .شــغلت ســاندرا مناصــب عــدة يف
مجالــس إدارة شــركات مختلفــة ،كمــا شــغلت مناصــب الرئيــس
أو المدير التنفيذي يف شركات متعددة الجنسيات ،وهي تدير
اآلن شــركة استشــارية اســمها  ،Better Governanceموجهــة
خصيص ـا ً إىل أعضــاء مجالــس اإلدارة .ســيصدر قريب ـا ً لســاندرا
كتابهــا بعنــوان «الصنــدوق األســود للحوكمــة المؤسســية The
 »Black Box of Corporate Governanceباللغــة اإلنجليز يــة.
انضمت ساندرا يف أ كتوبر 2017م إىل مجلس إدارة أ كبر شركات
التعديــن العالميــة ،Vale ،بوصفهــا واحــدة مــن عضو يــن اثنيــن
مستقلين فقط يف المجلس .يف  25يناير 2019م ،وبعد شغلها
منصبهــا يف مجلــس إدارة  Valeبخمســة عشــر شــهراً ،حــدث
انهيــار كاريث يف حاجــز النفايــات المترا كمــة المســتخلصة مــن
فصــل خــام الحديــد يف منجــم الخــام بشــرق برومادينــو الواقــع يف
واليــة مينــاس جر يــس البرازيليــة .أدى تدفــق الطيــن واندفاعــه
إىل مقتــل حــوايل  270شــخصا ً معظمهــم مــن موظفــي شــركة
 Valeوأفــراد مــن أســرهم .كانــت هــذه كارثــة بالنســبة لشــركة
 Valeالتــي واجهــت صعوبــات جمـ ًة ،وعواقــب تنظيميــة وماليــة
وتشــغيلية وخيمــة ،وأخــرى تتعلــق بســمعة الشــركة .أجــرى
ســتيفن ديفيــس ،الرئيــس المشــارك يف المجلــس االستشــاري
ل ــحوكمة هــذه المقابلــة مــع ســاندرا غويــرا حــول ماهيــة تجر بــة
تجــاوز مثــل هــذا االضطــراب الصعــب ،بوصفهــا كانــت عضــوا ً
مســتقال ً بمجلــس إدارة  Valeوقــت حــدوث الكارثــة.
س :واجهــت  Valeأزمــة تتعلــق بوجودهــا ذاتــه يف 2019م
عندمــا حــدث االنهيــار الــكاريث لحاجــز النفايــات يف برومادينــو.
وألن أعضــاء مجالــس اإلدارة هــم بشــر مثلنــا يف كل األحــوال،
لــذا نتوقــع منــك وصف ـا ً للحــال ســاعة الكارثــة ،وكيــف
ـتقبلت خبرهــا بوصفــك عضــوا ً مســتقال ً بمجلــس إدارة
اسـ
ِ
Vale؟ مــا الــذي تتذكرينــه؟
الكارثــة حيــة يف ذا كــريت .كان يــوم عطلــة يف ســاو باولــو .كانــت
شــوارعها تعــج باحتفــاالت الذكــرى الســنوية إلنشــاء المدينــة،
وكنــت أصطــف لشــراء تذا كــر لمشــاهدة فيلــم بالســينما ومعــي
أصدقــاء يل .فجــأة ورد تنبيــه برســالة إخبار يــة علــى هاتفــي مــن
محطــة إذاعيــة ،بــه خبــر عــن  .Valeســمعت الرســالة اإلخبار يــة،
وقلــت «ال ،مســتحيل» .ذهبــت إىل أقــرب جهــاز تلفــاز لمشــاهدة
الحــدث حيـا ً علــى الهــواء ،وراودين شــك أن األمــر قــد ال يتعــدى
كونــه هجوم ـا ً مــن نــوع مــا علــى مرافــق الشــركة ،ألنــه كان ال

6

ـم
يمكــن أن أصــدق وقــوع مثــل هــذه الكارثــة مطلق ـا ً مــع كـ ّ
المعلومــات التــي كنــت أتلقاهــا بانتظــام حــول منظومــة إدارة
حواجــز نفايــات فصــل الخــام الترا كميــة .غشــيني شــعور ســاحق
بالدهشــة واالرتبــاك مع ـاً.
كنــت يف ذلــك الوقــت عضــوا ً بلجنــة مجلــس اإلدارة الخاصــة
بالحوكمــة واالمتثــال والمخاطــر ،وكنــا نتابــع شــهريا ً عــن كثــب
تنفيــذ نمــوذج جديــد إلدارة المخاطــر المحتملــة .وكجــزء أصيــل
مــن مهامنــا ،كنــا نراجــع بانتظــام أولويــات المخاطــر المحتمــل
أن تواجههــا الشــركة .إضافــة إىل ذلــك ،ومنــذ التحــايق بعضويــة
مجلــس إدارة  Valeيف أ كتوبــر 2017م ،كانــت المالحظــة
الواضحــة هــي إحــراز الشــركة تقدم ـا ً يف معــدالت نمــوذج
المخاطــر ومنهجهــا وإدارتهــا ،وكان كل شــيء ،بالمناســبة ،ينبــئ
بحــدوث تحســينات أخــرى .أثنــاء الشــهر األول يل يف عضويــة
المجلــس ،حضــرت اجتماع ـاً ،وكانــت برفقتــي إيزابيــا ســابويا
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

العضــو المســتقل الثــاين بالمجلــس ،مــع األعضــاء التنفيذييــن
الثالثــة المســؤولين عــن متابعــة مئــات المرافــق (ومنهــا حواجــز
نفايــات فصــل الخــام) يف مواقــع عمليــات الشــركة يف أنحــاء
العالــم .ولقــد علمنــا الكثيــر عــن العديــد مــن التحســينات التــي
تجــرى منــذ االنهيــار الســابق لحاجــز نفايــات يف عــام 2015م.
بالنســبة يل يف هــذه اللحظــة ،كانــت هــذه الحادثــة تنــايف تمام ـا ً
مــا ورد يف التقار يــر الدور يــة التــي كنــت أتســلمها مــن آن إىل
آخــر بصفتــي عضــوا ً بمجلــس إدارة الشــركة ،مــع العلــم أن
العديــد مــن جلســات مجلــس اإلدارة كانــت مخصصــة لتنفيــذ
تحســينات علــى إدارة المخاطــر ،مــن دون قيــود البتــة علــى
نفقــات التعز يــزات األمنيــة ،بــل علــى العكــس ،كان مجلــس
اإلدارة يتابــع دوم ـا ً صــرف هــذه النفقــات وفــق المخطــط لهــا.
يف نفــس اليــوم ،وبعــد بضــع ســاعات ،كنــا نحــاول التنســيق
لعقــد اجتمــاع عاجــل للمجلــس ،لكــن األمــر كان تشــوبه
صعوبــة االتصــال هاتفي ـا ً بالجميــع ،بســبب ظــروف نهايــة
العطلــة الصيفيــة ووجــود معظــم أعضــاء المجلــس يف أماكــن
نائيــة يقضــون فيهــا العطــات .لكننــا تمكنــا يف النهايــة مــن
عقــد اجتمــاع بعــد الظهيــرة .عندمــا وقــع الحــادث ،كان الرئيــس
التنفيــذي للشــركة علــى متــن الرحلــة القادمــة مــن دافــوس،
وســرعان مــا عقدنــا االجتمــاع الثــاين يف نفــس يــوم الحــادث ،أي
بعــد االجتمــاع األول مباشــرة بعــد وصــول الرئيــس التنفيــذي.
لإلســتجابة النفســية أثنــاء األزمــات مراحــل عــدة ،أولهــا مرحلــة
اإلنــكار ،وهــا قــد كانــت أذهانُنــا تعيــش هــذه المرحلــة األوىل مــن
إنــكار الواقعــة يف ســاعاتها األوىل .كنــا نعقــد اجتماعاتنــا عبــر
الهاتــف يف مكالمــات جماعيــة ،ألن االجتماعــات لــم تكــن متاحــة
عبــر المنصــات الرقميــة كمــا هــو الحــال اآلن يف ظــل ظــروف
جائحــة كوفيــد .19-كان واحــد مــن األعضــاء يقــود ســيارته علــى
الطر يــق وكانــت إشــارة االتصــاالت علــى هاتفــه ســيئة للغايــة،
وكان آخــر يف مــكان نــا ٍء قريب ـا ً مــن أحــد الشــاالت المائيــة،
واآلخــرون يف ظــروف صعبــة مشــابهة .األهــم مــن هــذا كلــه ،أننــا
كنــا نحــاول فــك طالســم الحــادث .يف اليوميــن األوليــن عقدنــا
عــدة اجتماعــات علــى الهاتــف مثــل هذيــن االجتماعيــن حتــى
تمكنــا يف النهايــة مــن إيجــاد وســائل للعــودة إىل المقــر الرئيســي
للشــركة يف مدينــة ر يــو.
عنــد وصولنــا إىل مقــر الشــركة ،كان الوضــع مختلفـا ً ألن األمــور
كانــت تتكشــف بشــكل أوضــح .عقدنــا اجتماعنــا يف غرفــة إدارة
األزمات ،وهي الغرفة التي أنشأتها اإلدارة ،ويف وقت الحق من
يــوم األحــد هــذا اتخذنــا عــددا ً مــن القــرارات المهمــة مثــل تعليــق
صــرف دفعــات أر بــاح األســهم ،والحوافــز المتغيــرة للعامليــن،
وتكويــن لجنتيــن مســتقلتين اســتثنائيتين (مبدئي ـاً) :األوىل،
لجنــة التقصــي والتحقيــق ،والثانيــة ،لجنــة الدعــم والتعــايف .يف
ظــروف األزمــات الشــديدة مثــل هــذه ،يكــون التفاهــم الشــخصي
حضور يـا ً أمــرا ً جوهر يـاً.
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

إن حتميــة انعقــاد المجلــس يف ذلــك الوقــت لــم يكــن أمــرا ً
مطلوب ـا ً التخــاذ القــرارات فقــط ،بــل كان دعــم الهيــكل اإلداري
يف الشــركة أمــرا ً مهمـا ً أيضـاً .كانــت إدارة الشــركة دومـا ً تفخــر ب ـ
 Valeوكان االلتــزام بالتميــز أمــرا ً راســخا ً بقــوة يف ثقافــة الشــركة
وعبــر تاريخهــا .إن مواجهــة هــذه الظــروف الطارئــة لــم يكن مجرد
عمليــة إدارة لألزمــة ،فقــد كانــت اإلدارة العليــا متأثــرة ومرتبكــة
للغايــة بســبب وفــاة عــدد كبيــر مــن الزمــاء ،وخيــم علــى الجــو
العــام توتــر وحــزن ظاهــران ،لــذا ،كان مــن الضــروري التماســك
والحفــاظ علــى الســكينة ودعــم جهــود اإلدارة للتغلــب علــى
اآلثــار المباشــرة النهيــار حاجــز النفايــات ،إضافــة إىل تكويــن
هيــكل إداري ضخــم إلدارة األزمــة.
س :هــل يمكننــا الجــزم أن دورك يف المجلــس يف هــذه
المرحلــة شــمل أيضـا ً مهمــة طمأنــة اإلدارة وإزالــة مخاوفهــا؟
طمأنــة الجميــع والتعز يــة يف كل مــن توفــوا وتقديــم الدعــم
والمشــورة :هــذا كان محــل التركيــز الكامــل لــكل أعضــاء
المجلــس وقتهــا مــن دون اســتثناء .دعــم اإلدارة هــو األهــم .لقــد
تجــاوز الوضــع كل التوقعــات .ال توجــد كلمــات يمكــن أن تصــف
بدقــة مــا كانــت تواجهــه اإلدارة مــن مواقــف خطيــرة وتسلســل
ألحــداث مثيــرة غيــر متوقعــة .توجهنــا إىل غرفــة إدارة األزمــات
لدعــم األعضــاء التنفيذييــن والعامليــن علــى حــد ســواء ،وقــد
أخبرناهــم أننــا ندعمهــم وســنعمل معهــم يــدا ً بيــد لنأخــذ بيــد
الشــركة خــال هــذه المحنــة .وكان هــذا مــا حــدث لعــدة أ يــام
تاليــة .داوم أعضــاء المجلــس جميعهــم طــوال ســاعات العمــل
اليوميــة تقريبـا ً واســتجاب المجلــس للعديــد مــن الطلبات وبت
يف الكثيــر مــن األمــور التــي تمخضــت عنهــا المواقــف والظــروف
المختلفــة .كان المجلــس يعقــد اجتماعــات يوميــة مســتمرة
مــن دون انقطــاع ،كنــا نذهــب إىل بيوتنــا للنــوم ،أو يذهــب غيــر
المقيميــن يف ر يــو إىل فنادقهــم ،ونعــود لنعــاود االجتمــاع يف
اليــوم التــايل.
بلــغ عــدد االجتماعــات التــي عقدناهــا يف 2019م 46 ،اجتماع ـاً،
وعقــد معظمهــا يف الفتــرة بيــن  25ينايــر ،يــوم وقــوع الحــادث،
ُ
حتــى نهايــة شــهر إبر يــل .بدأنــا بعــد شــهر إبر يــل يف وضــع جــداول
زمنيــة منتظمــة الجتماعــات المجلــس ،لكــن األمــر كان ال يخلــو
مــن عقــد اجتماعــات طارئــة للتعامــل مــع قــرارات وأنشــطة
ضرور يــة.
قمنــا بعــد أســبوعين مــن عطلــة نهايــة األســبوع األول بتعييــن
لجنــة مجلــس اإلدارة المســتقلة الثالثــة المختصــة بســامة
حواجــز النفايــات الترا كميــة  ،Dam Safetyوكانــت تتكــون مــن
ثالثــة خبــراء مســتقلين اختصاصييــن يف هــذا المجــال .وبهــذا
يمكــن القــول بأننــا وضعنــا الهيــكل الكامــل الــازم لتمكيــن
مجلــس اإلدارة مــن االســتجابة الســريعة والمالئمــة عندمــا
تتكشــف المســتجدات .لقــد شــكلنا ثالثــة لجــان ووظفنــا
تســعة أعضــاء مســتقلين يف اللجــان ،ثالثــة يف كل لجنــة .قبــل
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تفعيــل نشــاط اللجــان الثالثــة ،ســافر عضــوان مــن لجنــة الدعــم
والتعويضــات إىل برومادينــو يــوم األحــد  3فبرا يــر لمراقبــة
اإلجــراءات وتقييــم األوضــاع مباشــرة علــى األرض ورفــع
تقاريرهمــا إىل مجلــس اإلدارة بذلــك .لقــد تعاقدنــا مــع شــركة
دوليــة متخصصــة لدعــم انتقائنــا للمرشــحين كأعضــاء للجــان،
وقــد أخبرونــا أن مــا تــم خــال هــذا اإلطــار الزمنــي المحــدود
يمثــل بالنســبة لهــم رقم ـا ً قياســياً.
كانــت المواقــف متعــددة ومعقــدة وكان علــى مجلــس اإلدارة
حســن التعامــل معهــا بســرعة وكفــاءة ،بــدءا ً مــن اعتمــاد
إجــراءات الطعــن علــى قــرارات المحاكــم البرازيليــة بتجميــد
أصــول مهمــة للشــركة ،إىل مراقبــة االتفاقيــات األوليــة ،واعتمــاد
الصناديــق الماليــة الخاصــة بالمبــادرات الطارئــة والتبرعــات .ومــا
ذكرتــه ليــس إال أمثلــة محــدودة.
لقــد كانــت إحــدى أ كثــر اللحظــات صعوبــة عندمــا تلقــى مجلــس
اإلدارة توصيــة موقعــة مــن الســلطات االتحاديــة وســلطات
الواليــة بإقالــة الرئيــس التنفيــذي لشــركة  ،Valeوالمديــر العــام
التنفيــذي لقطــاع الفحــم والحديــد ،وتنفيذييــن اثنيــن آخر يــن.
لقــد قبــل مجلــس اإلدارة اســتقاالتهم المقدمــة منهــم يف نفــس
اليــوم .وبنــا ًء علــى ذلــك ،وجــب علــى مجلــس اإلدارة تغييــر
الرئيــس التنفيــذي ومديــر وحــدة األعمــال الرئيســية بالشــركة،
وإجــراء تغييــرات أخــرى لتشــكيل فر يــق إداري جديــد.
فيمــا بعــد ،تــم أيضـا ً تأكيــد تعييــن الرئيــس التنفيــذي المؤقــت
يف المنصــب .بنهايــة العمليــة يف الســنة نفســها ،انتهــى األمــر
بتكويــن فر يــق اإلدارة مــن خمســة تنفيذييــن جــدد (جــدد يف
الشــركة أو يف المناصــب الجديــدة) مــن أصــل فر يــق مــن 11
عضــواً .لقــد تــم تجديــد مجموعــة كبــار األعضــاء التنفيذييــن
بالكامــل .بيــد أن الفر يــق الجديــد يف اســتجابة منــه إىل الظــروف
قــد أحــدث تغييــرات يف ثقافــة الشــركة ،إضافــة إىل صياغتــه
ملخصــات هامــة الجتماعــات الســامة إلحــداث تحــول يف منهــج
إدارتهــا.
س :أتســاءل عــن المخططــات التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة
قبــل األزمــة إلدارة المخاطــر المحتملــة .هــل أثبتــت فائدتهــا
أم اضطررتــم إىل تجاوزهــا؟
لقــد تجاوزناهــا .لقــد كان لدينــا سياســات إلدارة األزمــات ،لكــن
األزمــة هــذه المــرة لــم تكــن اعتياديــة .كان الوضــع غيــر مســبوق،
ولــم تكــن هنــاك حالــة مماثلــة يف تار يــخ صناعــة التعديــن،
علــى األقــل مــن منظــور االعتبــارات والقــرارات اإلنســانية .لقــد
اســتعانت اإلدارة بشــركة استشــارية دوليــة رفيعــة المســتوى
بعــد انهيــار حاجــز النفايــات يف برومادينــو لضمــان تطبيق أفضل
الممارســات يف إدارة األزمــات ،وكان استشــاريوها يعملــون مــع
اإلدارة بــدوام كامــل.
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ومــن ثــم ،أنشــأت  Valeهيــكال ً تنظيمي ـا ً منفصــا ً للتعامــل
مــع األزمــة ،مــع مديــر تنفيــذي واحــد يقــود المدير يــن اآلخر يــن
المكلفيــن بــكل منحــى مــن مناحــي إدارة األزمــة .وعموم ـاً،
كان لدينــا  400فــرد ضمــن الهيــكل الجديــد المخصــص إلدارة
األزمــة .ويف وقــت الحــق مــن العــام ،تــم تحويــل هيــكل األزمــة
إىل إدارة دائمــة مخصصــة للتعــايف ورفــع التقار يــر إىل الرئيــس
التنفيــذي بشــأن التطويــر ،إىل جانــب العمــل علــى جميــع
جبهــات االســتجابة.
س :يبــدو األمــر كمــا لــو أن األزمــة قــد دفعــت إىل إجــراء بعــض
التغييــرات الدائمــة يف الحوكمــة لدى شــركة .Vale
نعــم .عقــب انهيــار حاجــز النفايــات يف برومادينــو ،قــرر مجلــس
اإلدارة توســيع نطــاق أجنــدة المخاطــر ،وتعز يــز الهيــكل
التنظيمــي المرتبــط بمجلــس اإلدارة .وكنتيجــة لذلــك ،أصبــح
مجلــس اإلدارة مكون ـا ً حالي ـا ً مــن عــدد أ كبــر مــن األعضــاء ذوي
الخبــرة يف صناعــة التعديــن أو الصناعــات ذات الصلــة بهــا ،مــع
كفــاءات ومهــارات يف االســتدامة ،وخلفيــة يف حوكمــة الشــركات،
باإلضافــة إىل عضــو ثالــث مســتقل.
كمــا اختتمــت لجنتــان استشــاريتان مســتقلتان وغيــر عاديتيــن
مــن أصــل ثــاث لجــان عملهمــا -كانــت إحداهمــا للدعــم
والتعويــض واألخــرى للتحقيــق -وتوقفتــا تمام ـا ً عــن العمــل
هــذا العــام .أمــا اللجنــة الثالثــة ،المعنيــة بســامة حاجــز النفايــات
الترا كميــة  ،Dam Safetyفســيتم اإلبقــاء عليهــا حتــى عــام
.2021
وفضــا ً عــن ذلــك ،أســس المجلــس لجنــة تدقيــق ،كان قــد تــم
التخطيــط لهــا بالفعــل قبــل أزمــة برومادينــو ،لكنهــا لــم تدخــل
حيــز التنفيــذ بســبب لوائــح هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات
األمريكيــة التــي تشــترط أن يكــون جميــع أعضــاء لجنــة التدقيــق
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين .ولــم يكــن لدينــا حينهــا
ســوى عضــوان مســتقالن ،وهــو مــا لــم يكــن كافيـاً .لقــد تواصلنــا
مــع هيئــة األوراق الماليــة والبورصــات بشــأن هــذا األمــر وحصلنــا
جلنــا التنفيــذ
يف النهايــة علــى إعفــاء يف ديســمبر  .2018بيــد أننــا أ ّ
إىل مــارس  2020بســبب كارثــة برومادينــو التــي دفعتنــا إليــاء
األولويــة للتركيــز علــى االســتجابات لواقعــة انهيــار حاجــز
النفايــات .تســاعد لجنــة التدقيــق الجديــدة مجلــس اإلدارة يف
اإلشــراف علــى أنشــطة التدقيــق الداخلــي ،مــن بيــن مهــام أخــرى
تتوالهــا.
ويف الوقــت نفســه ،ابتكرنــا منصــب كبيــر مســؤويل االمتثــال
الــذي يتبــع مجلــس اإلدارة مباشــرة ،ويتعــاون بشــكل مســتمر
مــع لجنــة التدقيــق ،بدرجــة مــن التحــرر واالســتقاللية عــن
الهيــاكل اإلدار يــة التنفيذيــة األخــرى بالشــركة .ويتــوىل كبيــر
مســؤويل االمتثــال مهــام اإلشــراف علــى قنــاة التبليــغ عــن
المخالفــات وقســم التدقيــق الداخلــي والنزاهــة .وقبــل حــدوث
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كارثــة برومادينــو ،كانــت لدينــا وحــدة «مكافحــة غســل األمــوال
والفســاد» التــي تعمــل تحــت قطــاع الشــؤون القانونيــة ،بينمــا
كانــت قنــاة التبليــغ عــن المخالفــات والتدقيــق الداخلــي تتبــع
مجلــس اإلدارة .اآلن ،وضعنــا هــذه الوظيفــة لتتــويل مهــام
اإلشــراف علــى جميــع العناصــر الثــاث التــي تتبــع مجلــس
اإلدارة بشــكل مباشــر.
وهنــاك شــيء آخــر تغيــر وهــو أن مجلــس اإلدارة قــد بــدأ يف
التعامــل مــع المســتثمرين بشــكل مباشــر فيمــا يخــص
موضوعــات اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد
الحوكمــة .بصفتــي عضــوا ً مســتقالً ،أســهمت يف العديــد مــن
فــرص المشــاركة هــذه التــي بــدأت يف أ كتوبــر عقــب األزمــة ،كمــا
شــاركت يف اجتماع يف لندن مع حوايل  12ممثل لمســتثمرين
عالمييــن حــول اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة
وقواعــد الحوكمــة .لقــد أتيحــت لنــا الفرصــة لتغطيــة مبــادرات
مجلــس اإلدارة ذات الصلــة بالتعويضــات عــن أضــرار برومادينــو،
ومشــروع التحــول يف الثقافــة المؤسســية والتحســينات يف
إدارة المخاطــر المحتملــة .بــدأت بعــد هــذه المبــادرة يف عقــد
اجتماعــات فرديــة مباشــرة مــع المســتثمرين ،بدعــم مــن إدارة
عالقــات المســتثمرين يف شــركة  .Valeوبعــد كل حديــث كنــت
أبلــغ مجلــس اإلدارة ،وهــو مــا وجــده أعضــاء المجلــس أمــرا ً
مفيــدا ً للغايــة.
لــم يكــن هنــاك تغييــر آخــر مرتبــط بشــكل مباشــر بحــادث
برومادينــو ،لكننــي أود القــول بــأن الســياق الجديــد ســهل هــذا
األمــر؛ ففــي يوليــو  2020أنشــأ مجلــس اإلدارة لجنــة ترشــيحات
 مســتقلة عــن مجلــس اإلدارة نفســه – بأغلبيــة مــن األعضــاءالمســتقلين واألســماء المشــهورة وأصحاب الخلفيات الثقافية
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المتنوعــة .وقــد تــم انتقــاء اثنيــن مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
المتمرسين يف شركات بارزة ،باإلضافة إىل رئيس مجلس إدارة
شركة  ،Valeلتشكيل لجنة الترشيحات الحالية .فهم يعملون
علــى اقتــراح التحســينات ذات الصلــة بالهيــكل التنظيمــي
والكفــاءات والمهــارات المطلوبــة يف أعضــاء مجلــس اإلدارة،
باعتبــار أنهــا ضرور يــة لتحديــد المرشــحين لالجتمــاع الســنوي
للمســاهمين المقــرر عقــده يف  .2021وقــد تحــدث األعضــاء
المســتقلون بلجنــة الترشــيح إىل جميــع المدير يــن بمجلــس
اإلدارة وتلقــوا تقار يــر التقييــم الخارجيــة للمجلــس ،وكلفــوا
استشــاريين خارجييــن لتخطيــط الكفــاءات المطلوبــة مقابــل
االحتياجــات ذات الصلــة بتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية .كمــا
أنهــم تواصلــوا أيض ـا ً مــع المســتثمرين للحصــول علــى آرائهــم
بشــأن المؤهــات والخبــرات والكفــاءات التــي يرغبــون يف رؤيتها
تشــغل مقاعــد المجلــس .يف نهايــة هــذه العمليــة ،ســتقترح
لجنــة الترشــيح تشــكيال ً جديــدا ً لمجلــس اإلدارة ،وبعــد ذلــك
تقــوم بتكليــف جهــة متخصصــة لديهــا الكفــاءة يف اســتقطاب
المرشــحين الذيــن ســيتم تقديمهــم ليعتمدهــم مجلــس اإلدارة،
وترشــيحهم الحق ـا ً لينتخــب المســاهمون مــن بينهــم أثنــاء
جلســة الجمعيــة العموميــة الســنوية المقــرر عقدهــا يف إبر يــل
.2021
هــذا وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة التغييــرات يف فر يــق اإلدارة ،مــع
اســتحداث منصــب جديــد يف فئــة كبــار المدير يــن التنفيذييــن،
وهــو المســؤول التنفيــذي عــن الســامة والتميــز التشــغيلي.
كمــا تــم تعييــن مهنــي متمــرس مــع ر بــط أجــره بالكامــل بنتائــج
وظيفــة الســامة والتميــز التشــغيلي ،وليــس بالنتائــج الماليــة
أو التشــغيلية التــي تحققهــا الشــركة.
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س :هــذا كثيــر مــن التغييــر الحاصــل يف الشــركة .هــل
تعتقديــن أن  Valeوجــدت أنــه مــن المهــم بشــكل خــاص
وجــود أعضــاء مســتقلين يف مجلــس اإلدارة عنــد تعاملهــا مــع
األزمــة؟
نعــم ،ويمكننــي أن أقــول لكــم بــأن القيمــة التــي قدمتهــا
االســتقاللية قــد ظهــرت ،وأنهــا كان لهــا دور خــاص يف اإلعــداد
الســتعادة ثقــة المســاهمين .علــى ســبيل المثــال ،طلبــت وكالــة
التصنيــف االئتمــاين ،قبــل إصدارهــا تصنيفهــا الجديــد ،التحــدث
إىل العضويــن المســتقلين بمجلــس اإلدارة حينهــا (يوجــد ثالثــة
حالي ـاً) .وكان القــرار المشــترك بيــن اإلدارة ومجلــس اإلدارة هــو
ضــرورة حضــور المســتقلين لــدى كل مــن الطرفيــن االجتمــاع
مــن دون الممثليــن اإلدارييــن ،وعليــه فإنــه مــن المؤكــد أن
الوكالــة ستســتمع إىل رؤيــة األعضــاء المســتقلين يف مجلــس
اإلدارة بــكل صراحــة .قــررت الوكالــة يف النهايــة اإلبقــاء علــى
التصنيــف االئتمــاين .أنــا ال أقصــد البتــة أن هــذا االجتمــاع كان
الســبب وراء ذلــك .لكننــي أعتقــد أن هــذه المحادثــة الصريحــة
مــع األعضــاء المســتقلين قــد زودت وكالــة التصنيــف االئتمــاين
بفهــم أفضــل لطبيعــة عمــل المجلــس وكيــف كان أعضــاؤه
يشــرفون علــى مبــادرات اإلدارة .وربمــا أدى ذلــك إىل ز يــادة
ثقــة الوكالــة يف أن  Valeكانــت تتخــذ الخطــوات الســليمة ،وأن
الوضــع المــايل الــذي تــم عرضــه علن ـا ً كان مســتقرا ً ودقيق ـاً.
س :هــل لعــب صغــار المســاهمين دورا ً خــال الســاعات
األوىل لألزمــة؟ هــل كانــوا علــى اتصــال بالشــركة؟ هــل كان
عليــك بصفتــك عضــوا ً مســتقال ً الــرد علــى االستفســارات أو
كيــف نجــح هــذا األمــر؟
نعــم ،كنــت العضــو المســتقل الــذي التقــى بالمســاهمين .لقــد
عقــدت اجتماعــات مــع جميــع المســاهمين الذيــن طلبــوا ذلــك،
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وكانــت دائمـا ً مــا تنظمهــا إدارة عالقــات المســتثمرين .وضمــت
هــذه االجتماعــات كبــار األطــراف المعنيــة وأصحــاب المصالــح
المؤثر يــن الذيــن يركــزون علــى أهميــة اســتيفاء المتطلبــات
البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة  ،ESGوكان معظمهــم
مــن الموقعيــن علــى وثيقــة «مبــادئ االســتثمار المســؤول
 .»PRIكانــت هــذه االجتماعــات مفيــدة للغايــة ،كمــا كان ممثلــو
صنــدوق اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد
الحوكمــة إيجابييــن للغايــة .كمــا كانــت المحادثــات وديــة جــداً.
لقــد أبلغــت مجلــس اإلدارة بالكامــل بشــأن مشــاركات جميــع
المســتثمرين .أســفرت الحــوارات عــن رؤيــة ثاقبــة ومنظــور
خارجــي للمــاك الملتزميــن ،وكانــت مثمــرة بوصفهــا مدخــات
لمجلــس اإلدارة.
كان صغــار المســاهمين الذيــن لديهــم أجنــدة مركــزة بشــأن
أهميــة اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد
الحوكمــة ويمتلكــون حصص ـا ً كبيــرة يف  ،Valeولديهــم معرفــة
بالشــركة منــذ ســنوات عديــدة ،ناشــطين وداعميــن للغايــة -
منــذ بدا يــة األزمــة ،بمــا يف ذلــك عندمــا اضطــرت الشــركة إىل
اســتبدال  11تنفيذي ـا ً وعندمــا انتشــرت كل أنــواع الشــائعات -
بمــا يف ذلــك احتمــاالت تنفيــذ اعتقــاالت ضــد اإلدارة .لقــد تلقينــا
رســائل مــن المســتثمرين الداعميــن لشــركة  ،Valeيقــرون فيهــا
بالمشــكلة التــي حدثــت ،وأعر بــوا عــن وجهــة نظرهــم أن الشــركة
تتخــذ اإلجــراءات الســليمة وأن لديهــم الثقــة يف إدارة .Vale
وكان لهــذا األمــر مغــزى هــام جــدا ً يف هــذه اللحظــة العصيبــة.
واســمح يل بإضفــاء لمســة إنســانية علــى هــذا األمــر .وصلــت
رســالة مــن مســتثمر موقعــة مــن التنفيــذي المســؤول عــن
الصنــدوق ،وكان لهــذا المســتثمر أقــارب ضمــن ضحايــا انهيــار
حاجــز النفايــات يف برومادينــو وعلــى الرغــم مــن هــذه الحالــة
الشــخصية المؤثــرة ،اســتمر المديــر التنفيــذي يكتــب الرســالة
التــي تدعــم .Vale
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س :هذا أمر جوهري!
بالفعــل ،أمــر عظيــم .فحتــى يف ظــل هــذا الوضــع الشــخصي
الدراماتيكــي ،كان هــذا الرجــل قــادرا ً علــى الحفــاظ علــى
الموضوعيــة واإلعــراب عــن ثقتــه يف اإلجــراءات التــي اتخذتهــا
الشــركة يف هــذه اللحظــة .وكان لهــذا األمــر داللــة عظيمــة جــدا ً
بالنســبة إىل الجميــع يف .Vale
س :معنــى ذلــك أن هــذا التصو يــت بالثقــة مــن جانــب
المســتثمرين جــاء يف لحظــة حرجــة للغايــة للشــركة.
بــكل تأكيــد ،ألنــه يف ذلــك الوقــت لــم يكــن هنــاك صــوت واحــد
يدعــم  ،Valeأو علــى األقــل يفتــرض حســن النيــة تجاههــا.
جه
س :إذاً ،ما الذي دفع هذا المســتثمر إىل تحدي هذا التو ّ
وإرســال رسالة الدعم؟
ألنــه يعــرف الشــركة منــذ ســنوات عديــدة ،وكان شــاهد عيــان
علــى مــا تــم تنفيــذه بالفعــل.
س :يبــدو أنهــم كانــوا داعميــن أيض ـا ً ألنــه كان هنــاك حــرص
واضــح مــن جانــب مجلــس اإلدارة للحفــاظ علــى عالقــة
وطيــدة مــع المســتثمرين.
كانــت الشــركة تتواصــل بشــكل دائــم مــع هــذا المســتثمر قبــل
حــادث برومادينــو .وبالنســبة يل ،فقــد أجر يــت العديــد مــن
الحــوارات معــه قبــل ذلــك .وكان هــذا المســتثمر قريبـا ً جــدا ً مــن
الشــركة ويعرفهــا بشــكل جيــد جــداً.
س :يف حقيقــة األمــر ،كنــت تعتمــد علــى الثقــة وحســن
النوا يــا ،وتســتثمر الوقــت والجهــد مــن جانــب مجلــس اإلدارة
يف االحتفــاظ بعالقــات جيــدة مــع مســاهمي األقليــة ،وقــد
أتــت هــذه الجهــود ثمارهــا حقـا ً يف الســاعات األوىل مــن هــذه
األزمــة
بالتأكيد.
س :ربمــا كان ذلــك أحــد الــدروس المســتفادة مــن التعامــل
مــع األزمــة :وهــو أنــك بحاجــة إىل تحديــد األطــراف المعنيــة
وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين  -قبــل حــدوث أي شــيء
 والتيقــن مــن وجــود الثقــة المتبادلــة وحســن النوا يــا ،ألنــهقــد يتعيــن عليــك االعتمــاد عليهمــا يف حالــة حــدوث أزمــة مــا.
نعــم .ولــم تكــن المشــاركات قاصــرة علــى المســاهمين وحدهــم.
فقد بدأ مجلس اإلدارة أيضا ً يف التواصل مع األطراف المعنية
وأصحــاب المصلحــة اآلخر يــن ،وجمــع المعلومــات بشــأن نظــرة
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األطــراف المعنيــة وأصحــاب المصلحــة تجــاه الشــركة .علــى
ســبيل المثــال ،قامــت لجنــة االســتدامة المنبثقــة عــن مجلــس
اإلدارة ،بعــد مــرور الفتــرة الحرجــة ،بز يــارة إىل المجتمعــات
المحليــة المقيمــة بالقــرب مــن الســكك الحديديــة الخاصــة
بالشــركة .كانــت المحادثــات تجــرى مــع هــذه المجتمعــات
المحليــة بشــكل سلســل وغيــر رســمي .كانــوا يتحدثــون وكان
أعضاء اللجنة ينصتون باهتمام وينقلون إىل المجلس منظورا ً
جديــدا ً مهمــا لكيفيــة رؤ يــة المجتمعــات المحليــة لعملياتنــا .ال
شــيء حق ـا ً يفــوق االتصــال والتواصــل المباشــر.
بالنســبة يل شــخصياً ،شــاركت بعــد الحــادث يف محاثــات
وحــوارات مــع أســر الضحايــا .وعلــى الرغــم مــن صعوبة التجربة،
إال أنهــا كانــت مهمــة للغايــة بالنســبة يل كعضــو مجلــس إدارة
أن يكــون لــدى اتصــال حقيقــي مــع جهــات اتصــال مثــل هــذه.
لــن أنســى أبــدا ً األب الــذي فقــد ابنتــه ولــم يتــم العثــور علــى
جثتهــا بعــد .وظــل يمســك بيــدي يصــرخ ويصيــح متحدث ـا ً
لعشــرة دقائــق .ال توجــد شــرائح عــرض يمكــن أن تمنحــك هــذا
التصــور ،وبهــذا اإلدراك المباشــر ،يكــون هنــاك إحســاس أقــوى
بالمســؤولية التــي أتحملهــا كعضــو مجلــس إدارة.
س :معنــى هــذا أن  Valeعــززت مشــاركة األطــراف المعنيــة
وأصحــاب المصلحــة بعــد وقــوع األزمــة؟
كانــت  Valeواضحــة للغايــة بشــأن التزامهــا تجــاه التعويــض
المتكامــل لحــادث برومادينــو وبنــاء ثقافــة مؤسســية تســتند
إىل مبــدأ الســامة .تعمــل الشــركة علــى تأكيــد كفــاءة اإلنصــات
الفعــال وتحســينها .اإلنصــات التعاطفــي .تــم تنفيــذ مشــروع
التحــول يف ثقافــة الشــركة يف منتصــف العــام الماضــي لفهــم
الثقافــة الحاليــة ،ووضــع المعاييــر الجديــدة وتحقيــق االلتــزام.
وكان مشــروعا ً قوي ـا ً للغايــة شــارك فيــه جميــع العامليــن
بالشــركة .لقــد شــارك المجلــس يف العديــد مــن االجتماعــات
وورش العمــل ،ويقــوم باســتمرار بتقييــم تقــدم ســير العمــل
مــن خــال التفاعــل المباشــر ومراجعــة المؤشــرات الثقافيــة.
وهنــاك عناصــر قيــد التطويــر مثــل االســتماع األفضــل والعمــل
الجماعــي ومشــاركة عــبء المشــكالت واالســتباقية يف إبــراز
نقــاط االهتمــام مــع االنفتــاح.
ويتمثل أحد األهداف التي يعتزم المشــروع تحقيقها يف جعل
الشــركة أفضــل قــدرة علــى االســتماع واإلنصــات وتمكيــن فــرق
العمــل المختلفــة مــن المشــاركة يف تنفيــذ المهــام ،بــدال ً مــن
العمــل الفــردي أو يف مجموعــات منعزلــة .تتمثــل الفكــرة يف
خلــق ثقافــة العمــل الجماعــي وعــدم الشــعور بالقلــق أو الخجل
من مشــاركة عبء المشــكالت .ولهذا الغرض ،ابتكرت الشــركة
آليــة يشــارك الموظفــون مــن خاللهــا مشــكالتهم بشــكل صر يــح
مــن أجــل التوصــل إىل حلــول لهــا.
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س :هــل تعتقــد أن التغييــرات التــي أجراهــا مجلــس اإلدارة
يف الســاعات األوىل لألزمــة قــد أســهمت يف اســتعادة الثقــة
يف  Valeمــن منظــور األطــراف المعنيــة وأصحــاب المصلحــة
والمســتثمرين؟
إن إعــادة كســب الثقــة عمليــة تســتغرق وقتـا ً طو يــاً .وبالنســبة
للمســاهمين ،فإننــا نحقــق تقدم ـا ً جيــداً .ويقــدر المســتثمرون
التحســينات التــي تجريهــا الشــركة .وفيمــا يتعلــق بالمجتمــع
ككل ،فإننــا قــد بدأنــا للتــو .ال يــزال الطر يــق طو يــا ً أمامنــا ،لكــن
الجميــع يف  Valeمصممــون علــى مواصلــة تحقيــق الهــدف
المتمثــل يف تحو يــل الشــركة إىل شــركة التعديــن األكثــر أمانـا ً يف
العالــم ،إىل جانــب إجــراء مــا يلــزم مــن تغييــرات .وتعــرب الجملــة
التــي يكررهــا الرئيــس التنفيــذي لشــركة  Valeبصــدق ولمــرات
عديــدة »لــن ننســى برومادينــو أبــداً» -عمــا تك ّنــه يف الواقــع
ـوب مســؤويل اإلدارة ومجلــس إدارة .Vale
قلـ ُ
س :بعــد التجر بــة التــي خضتيهــا ،مــا الــذي تنصحيــن بــه
الشــركات األخــرى بشــأن أســاليب توقــع األزمــة واالســتعداد
لهــا؟
إن وجــود سياســة وخطــة إلدارة األزمــات ،ووجــوب مراجعتهــا
بشــكل منتظــم ،لــه فائــدة عظيمــة ،نظــرا ً ألنــك عنــد وقــوع األزمــة
ســتكون لديــك المنهجيــة واألشــخاص المناســبين وســتعرف
مــا يجــب أن تقــوم بــه.
لكــن األمــر يعتمــد علــى زخــم األزمــة ،ويف أزمــة بهــذا الحجــم
الضخــم وبهــذا العمــق ،لــن يكــون ذلــك كافي ـاً .لــذا ،فإننــي
أعتقــد أنــه يتعيــن علــى المجلــس ممارســة دوره المــزدوج
بشــكل عميــق يف مراقبــة اإلدارة وتقديــم النصــح إليهــا بشــكل
اســتبايق وواضــح .مــن ناحيــة مســؤولية المراقبــة ،لــم يكــن األمــر
ســهال ً علــى اإلطــاق  -حيــث يلــزم التشــكك الدائــم وافتــراض
أن األســوأ قــد يحــدث وأن التدخــات قــد ال تنجــح .يجــب أن
يكــون موقــف المجلــس هــو مواجهــة المشــكالت الفور يــة التــي
تثيرهــا األزمــة ويف الوقــت نفســه إجــراء المراجعــة والبحــث عــن
العمليــات والمبــادرات الخاصــة بالتحســين المســتمر علــى
المــدى الطو يــل .أمــا مــن ناحيــة مســؤولية تقديــم النصــح
واإلرشــاد ،يجــب أن يكــون المجلــس ملتزم ـا ً وقريب ـا ً مــن اإلدارة
قــدر المســتطاع مــن دون التدخــل يف مســؤوليات اإلدارة.
حتــى أ كثــر المدير يــن التنفيذييــن خبــرة وتمرس ـا ً لــن يكونــوا
مســتعدين بالشــكل المتوقــع تمام ـا ً لمواجهــة األثــر الفــوري
ألزمــة بحجــم كارثــة برومادينــو .علــى الرغــم مــن بعــد المجلــس
عــن خضــم العمليــات ،إال أنــه يمكــن للمجلــس ضمــان رؤيــة
منفصلــة وتقديــم الدعــم والمشــورة للمدير يــن التنفيذييــن،
حتــى مــن خــال تفنيــد بعــض إجراءاتهــم المقترحــة علــى أن
يتــم القيــام بذلــك بلطــف وبطريقــة تعاطفيــة.
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كان التحدي األكبر يتمثل يف أن مشهد األزمة بالكامل يسوده
جــو مــن التوتــر والشــك .وعليــه ،فــإن تعييــن مستشــارين
خارجييــن  -بمــا يف ذلــك المستشــارين الذيــن يركــزون علــى
الثقافة والسلوك  -يمكن أن يساعد يف تجاوز اللحظات األكثر
دراماتيكيــة .ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل العنصــر العاطفــي
المهــم الــذي ال يتــم االعتــراف بــه غالب ـا ً يف بيئــة العمــل .بيــد أن
حــاالت األزمــات كهــذه تــؤدي إىل إصابــة المدير يــن التنفيذييــن
بالمــرض بســبب الهمــوم والمســؤوليات والصراعــات اليوميــة
للتغلــب علــى المشــكالت والعمــل لســاعات طويلــة مــن دون
الحصــول علــى قســط مــن الراحــة .أضــف إىل ذلــك أن كل هــذا
يحــدث يف بيئــة يشــوبها عــدم الثقــة واإلشــاعات والمعلومــات
المضللــة الخارجيــة .ويف كل يــوم يمــر يســود شــعور بالتوجــس
وأن الســيوف مســلطة علــى الرقــاب.
ومــن ثــم ،فــإن التواجــد يف مجلــس اإلدارة خــال األزمــة ال يقتصــر
علــى القيــام بمراقبــة المشــهد فحســب ،بــل تقديــم الدعــم
أيضـاً .لقــد كنــت أردد دومـا ً خــال األزمــة أن قراراتنــا تبــدو دائمـا ً
متعلقــة بأقــل الخســائر  -دائم ـا ً مــا تكــون الخيــارات صعبــة
جــدا ً والنتائــج المتوقعــة غيــر مؤكــدة ،ويتعيــن عليــك اتخاذهــا
يف ظــل الضغــط الشــديد للوقــت .إنهــا تجر بــة فر يــدة يف الحيــاة
وتغيــرك لألبــد.
س :يبــدو يل أنــك عضــو مجلــس إدارة مختلــف اليــوم عمــا
كنــت عليــه قبــل األزمــة؟
هــذا الموقــف قلــب مواز يــن األمــور معــي وربمــا أ كــون شــخصا ً
آخــر وليــس مجــرد عضــوا ً مختلف ـاً ،ألن هــذه التجر بــة كانــت
عميقــة بالفعــل .فأنــا لــم أ َر أشــخاصا ً يبقــون علــى حالهــم بعــد
التعــرض لموقــف كهــذا إال إذا كانــوا يف حالــة إنــكار نفســي.
س :يبــدو أنــك قــد خرجــت مــن األزمــة بــدروس مســتفادة،
أوال ً أن أعضــاء مجلــس اإلدارة يجــب أن يكونــوا متيقظيــن
للمشــككين وأن يتقبلــوا النقــد الموجــه إىل الشــركة بصــدر
رحــب .ثاني ـاً ،يتعيــن علــى المجلــس بنــاء جســور الثقــة
وحســن النوا يــا بيــن األطــراف المعنيــة وأصحــاب المصلحــة
الرئيســيين ،بمــا يف ذلــك المســتثمرين .وثالث ـاً ،يجــب أن
يتذكــر أعضــاء مجلــس اإلدارة األشــخاص المتأثرين بالشــركة
والذيــن يعتمــدون عليــك بصفتــك عضــوا ً مســتقال لتكــون
بمثابــة أعينهــم وأذانهــم وأصواتهــم يف مجلــس اإلدارة.
بالتأكيــد .أود أن أقــول أن أزمــة كهــذه تســاعد األعضــاء
المســتقلين يف اقتــراح مناقشــات داخــل مجلــس اإلدارة حــول
موضوعــات ربمــا كان مــن الصعــب طرحهــا علــى المــأ قبــل
ذلــك.
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مقابلة مع
سعادة الدكتور /محمد شرف
ســعادة الدكتــور /محمــد شــرف هــو الرئيــس التنفيــذي الســابق
لمجموعــة مــوائن ديب العالميــة ،ومســاعد وز يــر الخارجيــة
للشــؤون االقتصاديــة والتجار يــة بــوزارة الخارجيــة والتعــاون
الــدويل يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
تحــدث الدكتــور /محمــد شــرف مــع أليــك آلتونيــن حــول خبراتــه
يف تخطــي األزمــة مــن موقعــه كرئيــس تنفيــذي وعضــو مجلــس
إدارة يف أنــواع مختلفــة مــن المؤسســات ،منهــا شــركات مدرجــة
يف البورصــة وشــركات مملوكــة لعائــات.
س :يف الوقــت الــذي يصــارع فيــه العالــم آثــار جائحــة كوفيــد
 ،19يركــز هــذا اإلصــدار مــن المجلــة علــى كيفيــة تعامــل
الشــركات ومجالــس إداراتهــا مــع األزمــة عمومـاً ،وليــس مــع
الجائحــة فقــط  -وســبل تجاوزهــا ،فهــل يمكنــك مشــاركة
بعــض خبراتــك يف كيفيــة التعامــل مــع األزمــة؟
اســمح يل أن أبــدأ باألزمــة الماليــة يف عــام  2008عندمــا كنــت
أعمــل يف القطــاع الخــاص .فعلــى عكــس أزمــة الجائحــة ذات
التأثيــر الشــامل اليــوم ،كانــت آثــار األزمــة الماليــة العالميــة مرك َّزة
علــى قطاعــات بعينهــا ،ال ســيما القطاعــات الماليــة والعقار يــة،
وكانــت المشــكلة األساســية لالقتصــادات هــي الســيولة.
أعتقــد أن مــوائن ديب العالميــة هــي أول شــركة يف ديب تنطلــق
إىل العالميــة ،وكانــت لدينــا خطــط العمــل علــى المــدى القصيــر
والمتوســط والطو يــل .كنــا قــد حصلنــا علــى تمويــل مضمــون
لمــدة  10ســنوات و 30عامـاً ،فيمــا كانــت العديــد مــن الشــركات
األخــرى يف ديب يف ذلــك الوقــت تبحــث عــن تمويــل لمــدة عــام
واحــد .وعندمــا ضر بــت األزمــة ،صمدنــا شــامخين علــى عكــس
معظــم الشــركات األخــرى.
وهــذا ال يعنــي أننــا لــم نتأثــر ســلباً .لقــد أدت األزمــة العالميــة إىل
حــدوث انكمــاش اقتصــادي كان لــه تأثيــر واضــح علينــا بالتأكيــد.
لكننــي أعتقــد أن الفــرق الرئيــس كان يف منظورنــا بعيــد المــدى
إىل األمــور ،مدركيــن تمامـا ً أن التجــارة دور يــة بطبيعتهــا .لــم نتنبــأ
أو نخطــط لكيفيــة تفــادي آثــار أزمــة ماليــة عالميــة ،لكننــا تنبأنــا
وخططنــا وفق ـا ً لهــذا
باحتمــاالت وقــوع انكمــاش اقتصــادي مــا،
ّ
التصور.
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س :مــا الــدور الــذي لعبــه مجلــس اإلدارة خــال األزمــة
الماليــة؟ هــل أصبــح المجلــس عملي ـا ً بشــكل أ كثــر فاعليــة؟
هــل ُعقــدت المزيــد مــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،علــى
ســبيل المثــال؟
أعتقــد أن مشــاركة المجلــس لــم تتغيــر عمــا كانــت عليــه قبــل
وقــوع األزمــة ،لكــن دوره يف التركيــز علــى المــدى البعيــد أصبــح
أ كثــر أهميــة .لقــد جنحنــا إىل تجنــب ردود الفعــل المفاجئــة،
مثــل تســريح الموظفيــن وخفــض التكاليــف .كان تركيزنــا
ينصــب بــدال ً عــن ذلــك علــى تعز يــز كفــاءة األداء ،وقــد حققنــا مــا
يقــرب مــن  30مليــون دوالر أمريكــي مــن خــال ذلــك ،وليــس
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مــن خــال تســريح الموظفيــن بأعــداد كبيــرة .نعــم اضطررنــا إىل
تســريح بعــض العامليــن لكــن عــدد محــدود للغايــة ،وبذلنــا
أقصــى مــا يف وســعنا لالحتفــاظ بمــن نتوقــع أن يعملــوا معنــا
مــددا ً طويلــة فاســتثمرنا فيهــم ومنحناهــم التدر يــب الــازم.
كان دور مجلــس اإلدارة هــو الحفــاظ علــى انضبــاط الشــركة.
بســبب االنكمــاش االقتصــادي ،كانــت هنــاك عمليــات تثميــن
وتقييــم جذابــة ،لكــن المجلــس كان يصحــح المســارات بالتركيــز
على المدى البعيد بدال ً من أن تضل الشركة الطريق وتنحرف
عــن مســاراتها اإلســتراتيجية إذا اندفعــت محا ِولـ ًة قنــص فــرص
ال ترتبــط مباشــرة بالــرؤى البعيــدة المــدى .كنــا نــدرك أيض ـا ً أن
الوقــت كان مواتي ـا ً لالســتثمار وقــد اســتحوذنا بالفعــل علــى
بعــض األصــول التــي تتوافــق مــع إســتراتيجيتنا .لقــد كنــا
نبحــث االســتحواذ علــى بعــض هــذه االســتثمارات قبــل وقــوع
األزمــة الماليــة العالميــة ،لكننــا تراجعنــا الرتفــاع قيمــة التثميــن
حينــذاك .علــى ســبيل المثــال ،بلغــت قيمــة أحــد األصــول 1,4
مليــار دوالر أمريكــي قبــل حــدوث األزمــة وكنــا نشــعر بــأن هــذه
القيمــة مبالغـا ً فيهــا ،لكــن أثنــاء حــدوث االنكمــاش االقتصــادي،
تمكنــا مــن الحصــول علــى هــذا األصــل مقابــل  400مليــون دوالر
أمريكــي فقــط.
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س :إذن ،فالتحضيــر المســبق إلدارة األزمــة قــد أســهم
بالفعــل يف نمــو األعمــال التجاريــة عنــد وقوعهــا؟
خطــي .كنــا نعلــم أن
ـى ّ
نعــم ،فاألعمــال التجار يــة ال تنمــو بمنحنـ ً
هنــاك أزمــات ســتواجهنا علــى طــول الطر يــق .وكنــا نعــرف أيضـا ً
أن جميــع األعمــال التجار يــة قــد تواجــه أيام ـا ً عصيبــة .ولكــن
حــدث التحســن الكبيــر يف الشــركات التــي اســتعدت مســبقا ً
لهــذه األيــام العصيبــة.
س :مــا مــدى أهميــة وجــود أعضــاء المجلــس المســتقلين
خــال هــذه األزمــة؟
كان تأثيرهــم كبيــرا ً جــداً .كان هنــاك أربعــة أعضــاء مســتقلين
مــن إجمــايل ثمانيــة أعضــاء بالمجلــس .كان هــؤالء األعضــاء
المســتقلين جميعـا ً أعضــاء بمجالــس إدارة أخــرى ،وكانــوا ممــن
يتمتعــون بخبــرات كبيــرة يف شــركات كبــرى مدرجــة باألســواق
الماليــة ،وخاصــة يف شــركات دوليــة مدرجــة ،وكان آلرائهــم
وأفكارهــم الثاقبــة تأثيــر كبيــر علــى الشــركة .لقــد كانــوا يطرحــون
األســئلة المناســبة .بالطبــع ،تشــعر اإلدارة يف الشــركات أحيان ـا ً
بــأن أســئلة مجالــس اإلدارة قــد تكــون مزعجــة ،ولكــن أثنــاء
تقديمهــم اإلجابــات علــى أســئلة المجلــس ،يجــب أن تمــر اإلدارة
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نفســها بعمليــة التفكيــر وتدقيــق النظــر .هــذه هــي قيمــة وجــود
أعضــاء مســتقلين مــن ذوي الخبــرة يف مجالــس إدارتــك ،ولقــد
شــهدت المنافــع التــي تعــود علــى الشــركة بفضلهــم.

الذهــاب إىل المستشــفيات .لكــن هــذه األزمــة ش ـك ّلت وضع ـا ً
جديــدا ً لــكل مــن يعمــل بالشــركة ،وال أســتطيع الجــزم بــأن
تخطيطنــا للتصــدي لألزمــة كان صلبـا ً بمــا فيــه الكفايــة ،كمــا أن
إدارة هــذه الشــركة كانــت أيض ـا ً جديــدة.

س :ما الدور الذي لعبه المساهمون خالل هذه األزمة؟

فيمــا يتعلــق بمجلــس اإلدارة ،كان هنــاك بعــض االلتبــاس يف
بــادئ األمــر ،كمــا كان عليــه الحــال يف العديــد مــن الشــركات
األخــرى ،بشــأن عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة ومــا إذا كان
ينبغــي لنــا تأجيلهــا حتــى ُيســمح بعقــد االجتماعــات ،لكننــا
ســرعان مــا انتقلنــا إىل وضعيــة االجتماعــات االفتراضيــة
للمجلــس .

بوصفنــا شــركة مدرجــة يف البورصــة ،شــاركنا يف الحمــات
الترويجيــة الخارجيــة المنتظمــة مــع المســتثمرين .كنــت أتحــاور
أنــا وفريقــي مــع جميــع مســاهمينا الكبــار .اســتمرت هــذه
االجتماعــات وجهـا ً لوجــه لســاعات ،وكانــوا يختبروننــا ويختبــرون
الشــركة إىل حــد كبيــر ،فيمــا إذا كنــا نعــرف بالفعــل مــا نفعلــه.
مــا تعلمتــه ســريعا ً مــن هــذه االجتماعــات هــو أننــي أنــا نفســي
يجــب أن أ كــون علــى قناعــه تامــة بمــا أعرضــه عليهــم مــن
أمــور .لقــد تــم تفحــص قدراتنــا والتشــكيك فينــا حق ـاً ،وأتذكــر
أنهــم كانــوا متشــككين تحديــدا ً بســبب تصورهــم أن مــوائن ديب
تقــدم فقــط األخبــار الجيــدة .لذلــك كلمــا اطلعناهــم علــى األرقــام
والتقــدم الــذي أحرزنــاه ،كنــا نذكرهــم بــأن هــذه هــي النقــاط التــي
شــككوا فيهــا عندمــا طرحناهــا عليهــم .تعــد الشــفافية والحــوار
َ
المحققــة أمــورا ً ضرور يــة لكســب
إضافــة إىل النتائــج النهائيــة
ثقــة المســاهمين.
لكننــي أعتقــد أن هــذا ممكــن فقــط عندمــا تكــون هنــاك
شــفافية بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة علــى وجــه الخصــوص.
غالب ـا ً مــا تــرى إدارة بعــض الشــركات تخفــي األخبــار الســلبية
عــن مجلــس اإلدارة .للتغلــب علــى ذلــك يجــب أن يعمــل معــك
فر يــق اإلدارة الصحيــح كمــا أنــك تحتــاج أيضـا ً إىل مجلــس إدارة
يطــرح األســئلة الصحيحــة ويطلــب المعلومــات ذات الصلــة،
وهــذا مجــال آخــر يمكــن أن يلعــب فيــه أعضــاء مجلــس اإلدارة
المســتقلون ذوو الخبــرة دورا ً إيجابي ـاً.
س :دعنــا ننتقــل إىل األزمــة الراهنــة -الجائحــة التــي بــدأت يف
 -2020هــل تشــارك حاليـا ً يف مؤسســات مختلفــة؟
نعــم ،لــم أعــد أعمــل يف مــوائن ديب العالميــة .أنــا حاليـا ً عضــو يف
مجلــس إدارة شــركة مدرجــة يف ســوق األوراق الماليــة مقرهــا
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ويف مجلــس إدارة شــركة
عائليــة كبيــرة ،وأعمــل مستشــارا ً لمجموعــات شــركات تمتلكهــا
عائــات.
س :فيمــا يتعلــق بالشــركة المدرجــة يف البورصــة ،هــل
يمكنــك وصــف تجار بــك معهــا يف التصــدي ألزمــة الجائحــة؟
هــي شــركة تأميــن ،وكانــت تعمــل بشــكل جيــد يف األيــام األوىل
مــن بدا يــة ظهــور الجائحــة الحاليــة .علــى ســبيل المثــال :لــم
تكــن هنــاك حــوادث مــرور ألنــه لــم يكــن أحــد يســير علــى الطــرق
بســبب اإلغــاق الشــامل ،كمــا أن النــاس كان يتجنبــون أيض ـا ً
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

أود أن أقــول إن مجلــس اإلدارة لعــب دورا ً مهم ـا ً يف تخطيــط
الســيناريو خالل هذه األزمة ،ال ســيما أنه ســادت حالة من عدم
اليقيــن حــول التطــورات التاليــة لألمــور .كنــا نختبــر مــدى قــدرة
خطــط اإلدارة علــى الصمــود عنــد التعــرض للضغــوط ،ونوجههــم
لالســتعداد للمخاطــر المحتملــة وتزويدنــا بتحليــل آلثارهــا حــال
احتمــال حدوثهــا .علــى ســبيل المثــال :طلبنــا منهــم االســتعداد
لصياغــة ســيناريو ال تغطــي فيــه الســلطات المســؤولة عمليــات
فحــص المصابيــن بفيــروس كورونــا أو عالجهــم.
س :ماذا عن الشركات المملوكة لعائالت؟
لســت متأ كــدا ً تمام ـا ً مــن كيفيــة طــرح هــذا األمــر .كمــا تعلــم،
فــإن الشــركة العائليــة هنــا عبــارة عــن مجموعــة تجار يــة تضــم
العديــد مــن الشــركات التــي تعمــل يف نطــاق قطاعــات متنوعــة.
ربمــا تكــون الطريقــة الوحيــدة لوصــف الوضــع هــي أن غالبيــة
هــذه المجموعــات أو الشــركات التابعــة ذاتهــا لــم تكــن مســتعدة
للتعامــل مــع مثــل هــذه الجائحــة .ال يقتصــر حديثــي عــن كيفيــة
االســتعداد لمواجهــة الجائحــة عنــد تفشــيها ،لكننــي أتحــدث
بشــكل عــام عــن كيفيــة االســتعداد للتعامــل مــع أزمــة مــا.
س :ما السبب يف هذا الوضع؟
ســؤال جيــد .أعتقــد أن هنــاك مفهوم ـا ً ســائدا ً بــأن العائلــة
بصفتهــا مالــك األعمــال ســتكون ذخــرا ً لهــذه األعمــال وقــت
األزمــة .وهــذا صحيــح ،إذ أن العائــات التجار يــة غالبـا ً مــا تتوفــر
لديهــا المــوارد الالزمــة إلنقــاذ الشــركات يف معظــم األزمــات ،لكــن
المشــكلة الحقيقيــة تكمــن يف االفتقــار إىل التخطيــط الســليم
اســتعدادا ً ليــوم عاصــف .إنــك تــرى إدارات العديــد مــن هــذه
الشــركات تنفــق كل درهــم لديهــا مــن دون التحــوط لليــوم
العاصــف ،وهــو يــوم األزمــة التــي ال مفــر مــن حدوثهــا يوم ـا ً مــا.
النتيجــة أنــك أصبحــت تــري اليــوم العديــد مــن إدارات الشــركات
تلقــي بالالئمــة علــى جائحــة فيــروس كورونــا مــن دون توجيــه
اللــوم لنفســها بســبب عــدم اســتعدادها لمثــل هــذه األوقــات
العصيبــة.
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أظــن أيض ـا ً أننــا لدينــا مشــكلة مــع منظومــات الحوافــز ،وال
يقتصــر األمــر علــى مجموعــات الشــركات العائليــة ولكنــه
واضــح يف جميــع أنــواع الشــركات علــى مســتوى العالــم .نــرى
منظومــات الحوافــز المطبقــة حاليـا ً تركــز علــى الفــرد يف الغالب،
ويشــجع هــذا علــى التفكيــر الفــردي.

علــى ســبيل المثــال :يف الشــركة التــي أعمــل فيهــا بصفتــي
عضــو مجلــس إدارة مســتقل ،مــن الواضــح أن العائلــة ومجلس
اإلدارة يعرفــون أن لديهــم مســؤولية تجــاه الموظفيــن وعائالتهــم
 نحــن مســؤولون عــن  10,000شــخص .بمعنــى آخــر ،ال ُيتخَّــذأي قــرار باســتخفاف أو اســتهانة.

يجــب أن يكــون دور العائلــة أو مجلــس اإلدارة هــو توجيــه
الشــركات ،والتأ كــد مــن أن اإلدارة لديهــا منظومــات وسياســات
فعالــة إلدارة األزمــات ،وال نقصــد الجائحــة تحديــداً ،ولكــن جميــع
أنــواع األزمــات ،بمــا يف ذلــك الهجمــات الســيبرانية.

مع األسف ،غالبا ً ما تفكر مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيون
فســر هــذا جزئيـا ً
يف العديــد مــن الشــركات يف أنفســهم فقــط .و ُي َّ
مــن خــال الممارســات المتعلقــة باألجــور ،وهــي التــي تطرقــت
إليهــا ســابقاً .إذا ُم ِّنــح الرئيــس التنفيــذي خيــارات أســهم بســعر
دوالر واحــد ،فــإن مهمتــه هــي تعز يــز ســعر الســهم ورفعــه إىل
دوالر يــن .هنــا يجــري تحفيزهــم علــى التفكيــر يف أنفســهم،
وأعتقــد أن هــذا أمــر خاطــئ إذ يجــب ر بــط حزمــة أجورهــم بمــا
قامــوا بتحقيقــه للشــركة ،علم ـا ً بــأن نتيجــة المحصلــة النهائيــة
تتــأىت بســبب تكاتــف المؤسســة مع ـاً ،وليــس نتيجــة عمــل
الرئيــس التنفيــذي وحــده .إذا كنــت ترغــب يف ترســيخ الثقافــة
المؤسســية الصحيحــة ،فــإن األجــور أداة قويــة ،كمــا أنــك تحتــاج
إىل وضــع هيــاكل تنظــم صــرف التعويضــات لمكافــأة العامليــن
يف جميــع أنحــاء الشــركة علــى أدوارهــم يف تحقيــق إســتراتيجية
الشــركة.

س :هــل تظــن أن وجــود أعضــاء مجلــس إدارة مســتقلين يف
مجالــس إدارة الشــركات العائليــة قــد ُيحــدث فرق ـاً؟ وهــل
ســيمكنهم هــذا مــن حســن االســتعداد أليــام األزمــات؟
تميــل الشــركات العائليــة بشــكل عــام إىل أن يكــون لهــا ثقافتهــا
الخاصــة ،فهــي تديــر أعمالهــا بأســلوب عائلــي كمــا اعتــادت أن
تديرهــا علــى الــدوام.
لــم تتوقــع معظــم الشــركات العائليــة هيمنــة النظــام العالمــي
الجديــد ،لكنهــم تأثــروا بــه ،ولدينــا أيض ـا ً أمثلــة قبــل الجائحــة
لمجموعــات تضــم شــركات عائليــة كانــت تــدار بشــكل ســيء
ولــم تكــن مســتعدة لمواجهــة فتــرات الركــود وواجهتهــا تحديــات
كبيــرة.
تكمــن قيمــة وجــود أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين يف
قدرتهــم علــى نقــل معرفتهــم بالعالــم الخارجــي إىل الشــركة
العائليــة ،أي أنهــم يقدمــون أفضــل الممارســات لتعمــل
وفقهــا الشــركة العائليــة .وهــذا ال ينطبــق فقــط علــى الشــركات
العائليــة بــل يشــمل الشــركات المدرجــة يف البورصــة .غالب ـا ً
مــا يكــون المطلعــون مشــغولون جــدا ً باألمــور اليوميــة لدرجــة
أنهــم ال يمكنهــم التركيــز علــى التطــورات التــي تطــرأ يف العالــم
الخارجــي ،وهــذه هــي قيمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين
ألنهــم يجلبــون مجموعــة مختلفــة مــن وجهــات النظــر.

لــذا عندمــا تتحــدث عــن الحوكمــة ،فــإن األمــر ال يتعلــق فقــط
بتنفيــذ أ وب وج ،بــل يتعلــق بثقافــة المؤسســة ،وســلوكيات
مجلــس اإلدارة ،والرئيــس التنفيــذي ،وفر يــق اإلدارة العليــا،
والموظفيــن ،الذيــن يعملــون معـا ً جميعهــم لتحقيــق اســتدامة
الشــركة علــى المــدى الطويــل .عنــد تنفيــذ كل ذلــك بفاعليــة
ويف التوقيــت والمــكان الصحيحيــن ،تصبــح الشــركات يف وضــع
جيــد يمكنهــا مــن االســتعداد لألزمــات وإدارتهــا.

س :مــا الــدروس المســتفادة مــن هــذه األزمــات بالنســبة
للشــركات ومجالــس إدارتهــا؟
عندمــا تشــارك يف أي شــركة -ســواء أ كانــت مدرجــة يف البورصــة
أم ال -فأنــت لســت مســؤوال ً عــن نفســك ،ولكنــك مســؤول
أخالقي ـا ً عــن األشــخاص والمجتمعــات التــي تعمــل لديــك،
ويجــب عليــك أن تأخــذ هــذه المســؤولية علــى محمــل الجــد،
وإذا فعلــت ذلــك ســتتغير ســلوكياتك تلقائي ـاًُ .تتخَّــذ القــرارات
الخطــأ يف عالــم األعمــال طــوال الوقــت ،لكنــك إذا أخــذت هــذه
المســؤولية علــى محمــل الجــد فســتضمن أن كل قــرار تتخــذه
يجــري تقييمــه وتدقيقــه بشــكل صحيــح.
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في السنوات القليلة الماضية
أصبح تقييم مجلس اإلدارة
أداة من أهم األدوات لتحسين
أداء المجلس

تقييــم مجلــس اإلدارة
يلعــب مجلــس اإلدارة دورا ً محور يـا ً فــي منظومــة الحوكمــة .ويحــدد مجلــس اإلدارة الطريقــة
المناســبة لتطبيــق معاييــر النزاهــة والشــفافية والحوكمــة .كمــا يجــب أن يضيــف مجلــس اإلدارة
قيمــه أساســية للمؤسســة.
تــم تصميــم خدمــات تقييــم مجلــس اإلدارة لمســاعدة المجالــس
علــى تحســين أدائهــا وإتخــاذ القــرارات الجماعية بشــكل جيد.

تتميــز خدماتنــا بأنها:
• ســرية للغاية
• تركــز علــى تحديــد نقــاط القوة ومجاالت التحســين
• فعالــة  -فإســتنادا ً علــى النتائــجُ ،تقــدم التوصيــات التــي تــؤدي إلى
ز يــادة فعاليــة المجلس

مقابلة مع
برندان نيلسون

برنــدان نيلســون عضــو مجلــس إدارة يب يب (بريتيــش بتروليــوم
ســابقاً) ورئيس لجنة التدقيق (المراجعة) التابعة لها ،ويعرف
الكثيــر عــن كيفيــة التعامــل مــع األزمــات مــن خــال منصبــه يف
مجلــس اإلدارة .كان شــريكا ً يف شــركة كيــه يب إم جــي بالمملكــة
المتحــدة ،وعضــوا ً بمجلــس اإلدارة بالمملكــة المتحــدة ونائب ـا ً
لرئيــس المجلــس ،حتــى تقاعــده يف عــام  .2010يف شــركة كيــه
يب إم جــي الدوليــة ،كان رئيــس مجلــس اإلدارة العالمــي لقطــاع
المصــارف ،ورئيــس مجلــس اإلدارة العالمــي لقطــاع الخدمــات
الماليــة ،وهمــا قطاعــان معــروف عنهمــا كثــرة اضطراباتهمــا.

بعــد تقاعــده مــن شــركة كيــه يب إم جــي الدوليــة ،انضــم إىل
مجلــس إدارة رويــال بنــك أوف ســكوتالند (“ )”RBSيف إبر يــل
 2010بصفتــه رئيس ـا ً للجنــة التدقيــق وذلــك بعــد فتــرة وجيــزة
من ســقوط أ كبر بنك على مســتوى العالم ،مما دفع بحكومة
المملكــة المتحــدة إىل تأميــم هــذه المجموعــة المصرفيــة .وقــد
شــغل هــذا المنصــب حتــى ديســمبر  .2018يف ســبتمبر ،2010
انضــم إىل مجلــس إدارة يب يب (بريتيــش بتروليــوم ســابقاً) أيضـا ً
بصفتــه رئيس ـا ً للجنــة التدقيــق ،وذلــك بعــد ســتة أشــهر فقــط
مــن وقــوع كارثــة «ديــب ووتــر هورا يــزون» الصناعيــة .كان عليــه
أن يتعامــل مــع تداعيــات هــذه األزمــات يف كل مــن رويــال
بنــك أوف ســكوتالند وشــركة يب يب ،والتــي اســتغرقت ســنوات
عديــدة لحلهــا وتركــت أثــرا ً دائم ـا ً وراءهــا.
يتحــدث الســيد /نيلســون إىل فرانــك دانجيــرد عــن الطريقــة
التــي تعاملــت بهــا يب يب ومجلــس إدارتهــا مــع أزمــة فيــروس
كوفيــد .19-يتحــدث الســيد /نيلســون هنــا بصفتــه الشــخصية.
س :كيف كان رد فعل يب يب أثناء أزمة كوفيد 19-؟
كان هنــاك تــازم مثيــر لالهتمــام بيــن الجائحــة والرحلــة
اإلســتراتيجية التــي تقــوم بهــا يب يب .وكان هــذا التحــدي المزدوج
يعنــي أن التنفيذييــن ومجلــس اإلدارة ولجانــه مطلــوب منهــم
قــدرا ً هائــا ً مــن العمــل مــن أجــل االســتجابة للجائحــة والتصــدي
لهــا ومواصلــة تطويــر اإلســتراتيجية ووضعهــا موضــع التنفيــذ.
يف الواقــع ،كان لدينــا فعاليــة مهمــة حــول أســواق رأس المــال
حــدد بوضــوح
ومخطــط النعقادهــا يف شــهر ســبتمبر ،وبينمــا ُ
االتجــاه نحــو الصــايف الصفــري بحلــول عــام  ،2050وكان ذلــك
قبــل تفشــي الجائحــة ،إال أن تفاصيــل اإلســتراتيجية كانــت ال
تــزال بحاجــة إىل توضيــح.
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كانــت هــذه الفتــرة انعكاسـا ً اســتثنائيا ً للكيفيــة التــي اســتجابت
بهــا مؤسســة كبــرى مثــل يب يب ،تضــع الســامة يف صــدارة
ومحــور اهتماماتهــا عنــد أدائهــا أي عمــل .الســامة أمــر بالــغ
األهميــة يف يب يب ،ويشــمل هــذا ســامة موظفينــا بالطبــع .لــذا
كان التحــدي األول هــو التحــدي الــذي يواجــه األشــخاص :فقــد
كانــت منشــآتنا يف جميــع أنحــاء العالــم بحاجــة إىل االســتمرار يف
العمــل ،ولكــن كانــت ســامة موظفينــا لهــا األهميــة واألولويــة
القصــوى عنــد التشــغيل .هــذا مــا تفعلــه يب يب إذ يمكنهــا
أن تواجــه العديــد مــن التحديــات ،ولــدى المؤسســة قــدرة
اســتثنائية علــى االســتجابة للظــروف غيــر المتوقعــة والتصــدي
لهــا .موظفونــا مدر بــون وعملياتنــا مطــورة جيــدا ً للتعامــل مــع
هــذه الظــروف عنــد ظهورهــا.
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أدت الجائحة إىل تقييد إمكانية وصول عدد كبير من موظفينا
إىل المكاتــب ،مــع اضطــرار مواقــع مختلفــة لالســتجابة للقواعــد
المحليــة المختلفــة والحقائــق علــى أرض الواقــع .بشــكل عــام،
كان التأقلــم مــع الوضــع سلس ـا ً للغايــة .كان مجلــس اإلدارة
يجتمــع بمعــدل أســبوعي خــال تلــك الفتــرة لمراجعــة كيفيــة
اســتجابتنا للجائحــة والمشــكالت الناشــئة والخطــط التــي
وضعتهــا اإلدارة للتعامــل معهــا .لــم نواجــه مشــكالت تشــغيلية
خطيــرة ،وكانــت مرا كزنــا التشــغيلية الحيويــة تعمــل ،وكانــت
المدفوعــات ُتســدد يف مواعيدهــا كمــا اســتمرت عمليــات
التحصيل .أرسلنا فريق التدقيق الداخلي للتحقق من فاعلية
الضوابط الرئيســية ،على ســبيل المثال يف العمليات الضخمة
لتجــارة الطاقــة .كانــت ممارســة التجــارة مــن المنــزل جيــدة حقـا ً
كمــا كان الحــال يف معظــم البنــوك ذات األعمــال التجار يــةالكبيــرة يف أســواق رأس المــال -وذلــك بفضــل التكنولوجيــا إىل
جانــب تطبيــق تدابيــر اإلشــراف والمتابعــة المالئمــة.
س :إذا ً مــا الخطــوة التاليــة؟ هــل حــددت يب يب منهــج عملهــا
فيمــا بعــد انتهــاء جائحــة كوفيــد؟
تعــد هــذه األزمــة تجر بــة فر يــدة مــن حيــث فهــم كيفيــة اســتمرار
أي مؤسســة يف العمــل عندمــا ُتفــرض قيــود شــديدة للغايــة
علــى طــرق العمــل التقليديــة .لــم تكــن يب يب متفــردة يف هــذا
الوضــع ،لكنهــا أدارت الموقــف بشــكل جيــد .بالطبــع ،يطــرح
هــذا ســؤاال ً بشــأن مــا ســنعود إليــه ،وماهيــة الوضــع االعتيــادي
الجديــد .هــل هــو النمــوذج الهجيــن؟ هــل أصبــح المكتــب كمــا
عرفناه شيئا ً من الماضي؟ ال أعتقد أن يب يب -أو يف هذا الشأن
أي كيــان -قــد حــددت بعــد كيــف ســيكون األمــر ،ولكــن يبــدو
أن هنــاك بعــض اإلجمــاع حــول تبنــي النمــوذج الهجيــن .بينمــا
نــدرك جميعـا ً أن العمــل عــن بُعــد قــد مك ّننــا مــن الحفــاظ علــى
قدراتنــا التشــغيلية ،فمــن الواضــح أيضـا ً أننــا نفقــد أشــياء أخرى
بســبب عــدم التواصــل واالجتمــاع شــخصيا ً بيــن العامليــن.
ومــع ذلــك ،مــن الصعــب قيــاس مــا نفتقــده ومقــداره بالضبــط.
كمــا نــدرك أنــه كلمــا طالــت األزمــة الصحيــة واســتمرت معنــا،
ســيتطلب ذلــك دعم ـا ً مســتمرا ً لصحــة موظفينــا ورفاهيتهــم.
س :إن القــدرة علــى مواجهــة التحديــات متأصلــة يف مــوروث
يب يب اإلداري ،لكــن لــم يكــن أحــد مســتعد حق ـا ً لمواجهــة
جائحــة كوفيــد 19-مــا الــذي كان مختلف ـا ً خــال هــذه
األزمــة ،ومــا الــدروس التــي اســتخلصتها يب يب مــن أســلوب
اســتجابتها للجائحــة؟
هــذه أســئلة رائعــة ،لكننــي ال أعتقــد أن لدينــا إجابــات لهــا حتــى
اآلن .ومع ذلك ،من الواضح يل أن االختبار المستمر إلجراءات
اســتمرارية األعمــال وعمليــات إدارة األزمــات قــد ســاعدنا
بشــكل كبيــر .أحــد األمثلــة التــي تتبــادر إىل الذهــن هــو اإلعصــار
الــذي اجتــاح هيوســتن قبــل بضــع ســنوات .لدينــا منشــآت
ضخمــة يف هيوســتن وغمــرت الميــاه العديــد مــن المبــاين .كان
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علينــا المشــاركة علــى الفــور يف خطــط التعــايف مــن الكــوارث
واســتمرارية األعمــال .جــرى تطبيــق إســتراتيجيات العمــل
عــن بُعــد ،وكذلــك بــدأ تشــغيل المواقــع البديلــة والمرافــق
االحتياطيــة .أمــا جائحــة كوفيــد 19-فتمثــل أزمــة مختلفــة ،لكــن
الخطــط التــي نُف ـ َّذت يف هيوســتن كانــت قابلــة للتطبيــق علــى
الفــور.
ومــع ذلــك ،ال نعــرف حتــى اآلن ماهيــة الــدروس المســتفادة
مــن هــذه الجائحــة .تحــرص يب يب دائم ـا ً علــى تقييــم التجــارب
الســابقة وتســأل نفســها عمــا إذا كان كل شــيء قــد عمــل
كمــا كان ينبغــي لــه أن يعمــل ،وهــل ظهــر أي شــيء لــم يكــن
مخطط ـا ً لــه ،وعمــا إذا كانــت اإلجــراءات المعمــول بهــا قــادرة
علــى مواجهــة التحديــات .لــم يتــم حتــى هــذه المرحلــة التوصــل
إىل أي شــيء مــن شــأنه أن يقودنــا إىل االعتقــاد بأنــه كان هنــاك
شــيء ذي أهميــة لــم يكــن مــن الممكــن معالجتــه مــن خــال
خططنــا وإجراءاتنــا الحاليــة ،ولكــن بــا شــك ســتكون هنــاك
مجــاالت تضطرنــا فيهــا الجائحــة إىل مراجعــة خططنــا وتحســين
إجراءاتنــا .إضافــة إىل ذلــك ،يف حيــن أن األزمــة التاليــة لــن تكــون
مشــابهة بالتأكيــد لألزمــة الحاليــة ،إال إن ســيناريو االســتجابة
للجائحــة ســيكون حتم ـا ً يف الطليعــة داخــل أذهاننــا.
س :يف هــذا الســياق ،كيــف تفاعلــت الجهــات الفاعلــة
ا لر ئيســية ؟
عليــك أن تضــع يف اعتبــارك أن فر يــق اإلدارة كان جديــدا ً يف
المــكان ،وبعــد تعيينــه بفتــرة وجيــزة واجــه ضــرورة التعامــل مــع
الجائحــة والتصــدي لهــا ويف الوقــت نفســه وضــع اإلســتراتيجية
الالزمــة .أدركنــا جميع ـا ً حينهــا أننــا نتعامــل مــع أزمــة علــى
نطــاق عالمــي ،وأن إجــراء حــوار منتظــم بيــن اإلدارة التنفيذيــة
ومجلــس اإلدارة كان ضرور ي ـاً .لــذا انتقلنــا فــورا ً إىل صيغــة
عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة أســبوعياً ،وقــد أضافــت هــذه
االجتماعــات إىل عــبء العمــل المفــروض علــى اإلدارة .لقــد
جــرى إعــداد هــذه االجتماعــات جيــدا ً وأدت إىل إطالق مناقشــات
تفصيليــة بخصــوص اســتجابتنا وأولوياتنــا ،وأيضـا ً علــى ســبيل
المثــال ،حــول صحــة منظومــة بيئــة العمــل ككل مــن حيــث
كيفيــة تعامــل سالســل التور يــد مــن قبــل الشــركاء والمورديــن
ومقدمــي الخدمــات مــع األزمــة .قــد يبــدو األمــر ممــاً ،ولكــن
لــم ُيالحــظ أي إخــال أو ارتبــاك جوهــري س ـ ّب َبه اإلخفــاق مــن
جانــب أي مــورد أو شــريك أساســي .إضافــة إىل ذلــك ،كانــت
اجتماعــات اللجــان ُتعقــد بالطبــع حســب الحاجــة .علــى ســبيل
المثــال ،لقــد أجر يــت مناقشــات منتظمــة مــع المديــر المــايل
ورئيــس قطــاع التدقيــق الداخلــي .وبالطبــع كان رئيــس مجلــس
اإلدارة علــى تواصــل دائــم مــع اإلدارة .بالتأكيــد كانــت أشــهرا ً
مزدحمــة باألحــداث!
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س :االتصــال والتواصــل يف وقــت األزمــات أمــر أساســي.
بالطبــع أجــرت يب يب جلســات عمــل داخليــة منتظمــة بغــرض
«البقــاء علــى اتصــال  »Keeping connectedمــع الزمــاء،
وكانــت خطــوط االتصــاالت الداخليــة مشــغولة طــوال الوقــت.
لكــن مــاذا عــن االتصــاالت الخارجيــة؟
فيمــا يتعلــق بالســوق الخارجيــة ،أعلنــا يف يونيــو أننــا قمنــا
بتنقيــح افتراضاتنــا ألســعارنا الطويلــة األجــل اســتجاب ًة -مــن
بيــن أمــور أخــرى -لمرحلــة تحــول منظومــات الطاقــة وتفشــي
جائحــة كوفيــد .19-ســيؤدي هــذا إىل تدهــور القيمــة وشــطب
قيمــة ممتلــكات النفــط والغــاز واألصــول غيــر الملموســة
أو خفضهــا ،وهــي التــي كنــا قــد ســبق ورفعناهــا يف نصــف
العــام .ق َّدمــت إعالناتنــا يف نصــف العــام ويف الر بــع الثالــث منــه
معلومــات إضافيــة بشــأن تأثيــر الجائحــة علــى أعمالنــا .إضافــة
إىل ذلــك ،ق ـدَّم إعالننــا النصــف الســنوي تحديث ـا ً إلســتراتيجيتنا
الجديــدة مقدمـا ً قبــل فعاليــة أســواق رأس المــال التــي ُعقــدت
يف ســبتمبر حيــث طرحنــا مقترح ـا ً جديــدا ً علــى المســتثمرين.
س :ما التغييرات التي سببتها الجائحة لشركة يب يب؟
كنــا قــد قررنــا بالفعــل الحــد مــن أثــر اســتهالكنا للوقــود
األحفــوري ،واالســتثمار بشــكل أ كبــر يف األعمــال المنخفضــة
الكر بــون ،لذلــك لــم تغيــر الجائحــة اتجــاه ســيرنا حيــن تفشــت
بــل أدت إىل تركيزنــا بشــكل أ كبــر علــى تســريع وتيــرة التغييــر.
نعتقــد اعتقــادا ً راســخا ً بــأن العالــم ســيتحرك بشــكل أســرع
نحــو بيئــة صافيــة صفر يــة (تأثيــر كر بــوين متعــادل) .يف عالــم مــا
بعــد جائحــة كوفيــد ،نر يــد أن تضــع يب يب معيــارا ً لهــذا التحــول
وأن تكــون فعلي ـا ً الرائــدة يف تزويــد العالــم بخيــارات الطاقــة
ونصــف هــذا اختصــارا ً عندمــا نقــول إن
ِ
المنخفضــة الكر بــون.
يب يب قــد تغيــرت مــن مجــرد «شــركة نفــط دوليــة» إىل «شــركة
طاقــة متكاملــة».
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س :هــل تعتقــد أن مجالــس اإلدارة يجــب أن تضــع الخبــرة يف
إدارة األزمــات ضمــن معاييــر اختيــار بعــض أعضــاء مجلــس
اإلدارة؟
يجــب أن يضــم مجلــس اإلدارة مزيج ـا ً مــن المواهــب .لدينــا
أعضــاء يف مجلــس إدارة يب يب مــروا بأوقــات عصيبــة وشــاقة
خــال حياتهــم المهنيــة ،وخبراتهــم الترا كميــة ال تقــدر بثمــن .لــذا
فــإن الخبــرة يف إدارة األزمــات ال تكــون الســبب عنــد اختيــاري
ألي عضــو يف مجلــس اإلدارة ،ولكــن بالتأكيــد خبرتــه المتنوعــة
التــي تشــمل التعامــل مــع األزمــات ،وهــذا أمــر مهــم بالنســبة
لمجلــس اإلدارة.
س :يف الختــام ،هــل تعتقــد أنــه ســتكون هنــاك نتائــج تخــص
الحوكمــة خرجــت مــن رحــم الجائحــة؟
لــدى الشــركات مناهــج عمــل ممتــازة إلدارة المخاطــر ،ولكــن
حوكمــة المخاطــر خــارج القطــاع المــايل ال تكــون متطــورة
بالضــرورة .ومــع ذلــك ،نجــد هــذا آخــذا ً يف التغيــر وبــدأت الفجــوة
تضيــق .ثمــة ســؤال مختلــف ،عمــا إذا كان ينبغــي إنشــاء
«لجــان األزمــات» ،بشــكل مؤقــت عنــد الحاجــة .مــن الواضــح
أن هــذا األمــر ســيعتمد علــى حجــم األزمــة وتأثيرهــا وأيض ـا ً إىل
حــد مــا عمــا إذا كانــت متف ـ ّردة أم وجوديــة .اســتخدمت يب يب
ورو يــال بنــك أوف ســكوتالند يف الماضــي أســلوب تكويــن لجــان
األزمــات التابعــة لمجلــس اإلدارة ،وال شــك أنهــا ستســتمر يف
القيــام بذلــك إذا اســتدعت الظــروف ذلــك .المســألة المهمــة
هــي أال يح ـ ّد اســتخدام هــذه اللجــان مــن مســؤوليات مجلــس
اإلدارة.

مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

مــن شــركة نفــط دوليــة إىل شــركة طاقــة متكاملــة :تحــدد يب يب إســتراتيجية تســتهدف أن يتــم خــال الســنوات
العشــرة القادمــة تنفيــذ كل الطموحــات بــا اســتثناء ليصبــح الصــايف صفــراً.
بيان صحفي  4 -أغسطس 2020
تقــدم يب يب اليــوم إســتراتيجية جديــدة مــن شــأنها أن تعيــد تشــكيل محــاور أعمالهــا لتتحــول مــن مجــرد شــركة نفــط
دوليــة تركــز علــى المــوارد الم ُن ِتجــة إىل شــركة طاقــة متكاملــة تركــز علــى تقديــم الحلــول إىل العمــاء.
تســعى شــركة يب يب إىل ز يــادة اســتثمارها الســنوي المنخفــض الكر بــون خــال  10ســنوات بمقــدار  10أضعــاف إىل
حــوايل  5مليــارات دوالر ســنوياً ،وبنــاء مجموعــة متكاملــة مــن التقنيــات المنخفضــة الكر بــون ،بمــا يف ذلــك :مصــادر
الطاقــة المتجــددة ،والطاقــة البيولوجيــة ،والمرا كــز المتقدمــة يف الهيدروجيــن واســتخالص الكر بــون واســتخدامه
وتخزينــه .بحلــول  ،2030تهــدف يب يب إىل تطو يــر حــوايل  50جيجــا وات مــن صــايف قــدرة توليــد الطاقــة المتجــددة بز يــادة
 20ضعف ـا ً عــن عــام  ،2019مــع مضاعفــة تفاعلهــا مــع المســتهلكين إىل  20مليــون يومي ـاً.
خــال نفــس الفتــرةُ ،يتوقــع أن ينخفــض إنتــاج يب يب مــن النفــط والغــاز بمــا ال يقــل عــن مليــون برميــل مــن المــكائف
النفطــي يوميـاً ،أو بنســبة  ٪40عــن معــدالت  .2019مــن المتوقــع أن تكــون محفظــة الهيدروكر بــون المتبقيــة لديهــا أ كثــر
تكلفــة وأ كثــر مرونــة كربونيـاً.
بحلــول  ،2030تهــدف يب يب إىل خفــض االنبعاثــات الناتجــة عــن عملياتهــا ،وتلــك المرتبطــة بالكر بــون أثنــاء التنقيــب عــن
النفــط والغــاز وإنتاجهمــا (والتــي جــرى تناولهــا يف الهــدف  1والهــدف  2مــن الطموحــات الصافيــة الصفر يــة لشــركة يب
يب) بنســبة  ٪35-30و ٪40-35علــى التــوايل.
تضــع يب يب اليــوم أيض ـا ً إطــارا ً مالي ـا ً جديــدا ً لدعــم التحــول الجــذري يف كيفيــة تخصيــص رأس المــال نحــو األنشــطة
المنخفضــة الكر بــون وأنشــطة التحــول األخــرى للطاقــة .تــم تصميــم مز يــج اإلســتراتيجية واإلطــار المــايل لتقديــم مقتــرح
متماســك ومقنــع للمســتثمر مــع إحــداث تــوازن بيــن االلتــزام بتوز يــع األر بــاح والنمــو المر بــح والقيمــة المســتدامة،
وابتــكار القيمــة الطويلــة األجــل لألطــراف المعنيــة وأصحــاب المصلحــة يف يب يب.
أدخــل مجلــس إدارة يب يب سياســة توز يــع جديــدة بوصفهــا جــزءا ً مــن المقتــرح المعــروض علــى المســتثمرين ،ولهــذه
السياســة عنصــران كمــا يلــي:
• إعــادة تخصيــص توزيعــات األر بــاح إىل مســتوى مــرن قــدره  5.25ســنتا ً للســهم الواحــد لــكل ر بــع ســنة ويهــدف
إىل أن يظــل ثابت ـا ً عنــد هــذا المســتوى ،رهن ـا ً بقــرار ر بــع ســنوي يصــدره مجلــس اإلدارة،
• االلتــزام بإعــادة  ٪60علــى األقــل مــن الفائــض النقــدي إىل المســاهمين مــن خــال عمليــات إعــادة شــراء األســهم،
بمجــرد تخفيــض ديــون الميزانيــة العموميــة لبــي يب ،علــى أن يكــون ذلــك رهنـا ً بالحفــاظ علــى تصنيــف ائتمــاين متيــن
يف الدرجــة االســتثمارية.
«تتغيــر أســواق الطاقــة تغييــرا ً جذر ي ـاً ،وتتحــول نحــو الحــد مــن انبعاثــات الكر بــون ،مدفوعــة بالتوقعــات المجتمعيــة
والتكنولوجيــا والتغيــر الحــادث يف تفضيــات المســتهلكين .يمكــن أن تتنافــس يب يب يف هــذه األســواق المتحولــة،
ونبتكــر القيمــة بنــا ًء علــى رصيــد مهاراتنــا وخبراتنــا وعالقاتنــا .نثــق بــأن القــرارات التــي اتخذناهــا واإلســتراتيجية التــي
نضعهــا اليــوم مناســبة لبــي يب ولمســاهمينا والمجتمــع األوســع نطاق ـاً».
هيلج لوند ،رئيس مجلس اإلدارة
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مقابلة مع
سابين لوكمان

ســابين لوكمــان هــي الرئيســة والمديــرة التنفيذيــة لمجموعــة
فيجيــو إير يــس ( ،)V.Eوهــي مــزود عالمــي رائــد لخدمــات
معاييــر األبحــاث والبيانــات والتقييــم المرحلــي حــول أهميــة
اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة
( .)ESGانضمــت إىل شــركة فيجيــو إير يــس بعــد مــا يقــرب
مــن  30عام ـا ً مــن الخبــرة يف العمــل مــع المؤسســات الدوليــة
الكبــرى يف فرنســا وأوروبــا والواليــات المتحــدة .تتمتــع ســابين
بخبــرة متعــددة االختصاصــات حيــث تولّــت مجموعــة مــن
المناصــب القانونيــة والتشــغيلية واإلدار يــة العامــة طــوال
حياتهــا المهنيــة .تحدثــت ســابين مــع صــويف ل’هيليــاس -عضــو
المجلــس االستشــاري يف حوكمــة -بشــأن خبراتهــا يف التعامــل
مــع األزمــات.
س :مــا هــي خبراتــك يف التعامــل مــع األزمــات؟ هــل يمكنــك
وصــف األزمــة؟
قبــل أن ننتقــل إىل أزمــة كوفيــد 19-المســتمرة ،أود أن أبــدأ
بتســليط الضــوء علــى تجربتيــن ســابقتين يل مــع األزمــات.

كانــت تجر بــة األزمــة األوىل مــع شــركة هندســية فرنســية .كانــت
هــذه الشــركة ناجحــة للغايــة يف الســبعينيات والثمانينيــات
وتعمــل يف جميــع أنحــاء العالــم -بمــا يف ذلــك الشــرق
األوســط -يف مشــاريع كبــرى يف مجــاالت الطاقــة والنفــط والغــاز
والخدمــات .لكــن يف التســعينيات ،كانــت حالتهــا ســيئة بعــد
أزمــة النفــط .لــم يعــد نمــوذج أعمالهــا يجــدي نفع ـاً ،وكانــت يف
ـوات بالمقارنــة مــع الشــركات الهندســية
وضــع تنافســي غيــر مـ ٍ
العالميــة .كان علــى مئــات المهندســين الموهوبيــن يف الشــركة
التعامــل مــع معــدالت خفــض كبيــرة يف مخصصــات الموازنــات
والمشــاريع ،ولــم تكــن الشــركة قــادرة علــى اســتعادة مكانتهــا
يف الســوق .ولســوء الحــظ ،كان هــذا أيض ـا ً الوقــت الــذي كانــت
فيــه الشــركات تتبــع التسلســل التنظيمــي الهرمــي للغايــة ،ولــم
تكــن أنشــطتها تتمحــور حــول عمالئهــا بشــكل كبيــر ،لــذا كانــت
تناضــل أيض ـا ً الســتعادة الثقــة بينهــا وبيــن عمالئهــا .بحلــول
أواخــر التســعينيات ،كانــت الشــركة تواجــه اإلفــاس (كنــت
أعمــل بالشــركة ولــم أ كــن يف مجلــس اإلدارة).
صاغــت مجموعــة مــن الموظفيــن العامليــن يف شــركة Serete
حــا ً لهــذا الموقــف بالفعــل ،وجلســنا لمناقشــة مــا إذا كنــا نر يــد
المغــادرة والســماح للشــركة باإلفــاس أم أنــه بإمكاننــا تقديــم
شــيء لــإدارة العليــا يســاعدها يف هــذا الموقــف.
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لــم تكــن لدينــا أي خبــرة إدار يــة ،لكــن كانــت لدينــا الرغبــة يف
دعــم الجهــود الشــاملة الراميــة إىل إيجــاد حلــول لمعالجــة
األزمــة والتصــدي لهــا .اقترحنــا أن ينشــئ مجلــس اإلدارة
قاعــدة أساســية بالشــركة تمنــح المهندســين وعي ـا ً بالهــدف.
لقــد ســاعدهم هــذا الهــدف يف اســتعادة الثقــة والتــي بدورهــا
ســاعدتهم يف التميــز يف الســوق ،والتفاعــل مــع العمــاء ،والفــوز
بطلبــات تقديــم العــروض .لقــد غيــرت هــذه القاعــدة األساســية
الشــركة حق ـا ً كمــا أنهــا أشــركت عمــاء الشــركة ممــا أســهم يف
اســتمرارها .ال تــزال الشــركة قائمــة حتــى اليــوم ،علــى الرغــم مــن
أن شــركة جاكوبــس إنجنيرنــج اســتحوذت عليهــا الحق ـاً ،وكان
لهــذا االســتحواذ صــدىً كبيــرا ً يف المشــروع بأكملــه.
المثــال الثــاين ألزمــة شــاركت يف حلهــا هــو إغــاق مصنــع يف
شــركة أخــرى ممــا أثــر بشــكل مباشــر علــى حــوايل  400موظــف،
وكذلــك المجتمــع المحلــي المحيــط بــه .كان المصنــع يقــع
يف منطقــة ريفيــة وســاهم بــدور مركــزي يف دعــم مجتمعهــا
المحلــي ألكثــر مــن  40عام ـاً .لقــد كانــت قيــادة مثــل هــذا
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المشــروع أمــرا ً صعب ـا ً حق ـاً ،حيــث يمكنــك تخيــل تأثيــر هــذا
اإلغــاق علــى الموظفيــن وأســرهم والمدينــة الصغيــرة نفســها.
كمــا كان لإلغــاق أيض ـا ً تأثيــر علــى عمــاء الشــركة ،إذ أُوقــف
تصنيــع منتــج تســتخدمه المستشــفيات والجراحــون .كنــا نعلم
أنــه بســبب التطــورات التكنولوجيــة يف العمليــات الجراحيــة،
ســيتدهور الطلــب علــى هــذه المنتجــات ولــن تكــون هنــاك
حاجــة لتصنيعهــا بهــذه الكميــة.

لذلــك ،تعــد إدارة االتصــاالت والعالقــات أمــرا ً ضرور ي ـا ً للتعامــل
مــع هــذه المخــاوف ،والتــي يجــب توقعهــا والتعامــل معهــا
«بهــدوء» قــدر اإلمــكان .ولهــذا الســبب أيض ـا ً يجــب أن يكــون
الفر يــق الــذي ســيقود المشــروع ذا خبــرات ومهــارات وكفــاءات
متنوعــة ،كمــا يجــب أن يعــرف أيض ـا ً كيفيــة اســتخدام الخبــراء
االختصاصييــن مــع صياغــة عمليــة منظمــة وواضحــة للغايــة
التخــاذ القــرار.

أوالً :احتجنــا إىل العمــل مــع موظفينــا ومســاعدتهم يف فهــم
األســاس المنطقــي للقــرار ،والــذي كان صعب ـا ً للغايــة بالنســبة
ألولئــك الذيــن لديهــم ارتبــاط وثيــق بالمنتــج وكانــوا يفخــرون بــه
لشــعورهم بأهميــة المنتــج وقــوة عالمتــه التجار يــة.

س :هــذا مثيــر لالهتمــام حق ـاً .وقبــل مناقشــة كيــف كانــت
اســتجابتك ألزمــة كوفيــد 19-الحاليــة ،أود أن أناقــش
االســتعدادات التــي ســبقتها وكيــف ســاعدتك يف إدارة هــذه
األزمــة الحاليــة؟

ثاني ـاً :احتجنــا إىل العمــل والحــوار مــع المجتمــع المحلــي
المحيــط ليــس فقــط بغــرض تحويــل العامليــن إىل وظائــف
مغايــرة ،بــل للتناقــش حــول بيــع المصنــع الســتحداث وظائــف
جديــدة يســتفيد منهــا هــذا المجتمــع المحلــي ويصبــح هنــاك
مصــدر بديــل للدخــل .كانــت هــذه هــي أهدافنــا ،وقــد اســتغرق
األمــر منــا أ كثــر مــن  3ســنوات لتحقيقهــا بنجــاح.

إذا عدنــا إىل ينايــر  2020عندمــا كنــا يف منتــدى دافــوس وكنــا
نناقــش المخاطــر الثالثــة األوىل التــي تواجــه العالــم ،فمــن المثيــر
لالهتمــام أنــه علــى الرغــم مــن حقيقــة أننــا كنــا نتلقــى تقار يــر
بشــأن مــا بــدأ يحــدث إال إن تفشــي الجائحــة لــم يكــن مــن بيــن
المخاطــر الثالثــة األوىل التــي طرحناهــا.

بنــا ًء علــى هــذه التجــارب« ،علمتنــي» إدارة األزمــات ثالثــة
أشــياء .أوالً :يجــب أن يكــون لديــك وعــي واضــح بالهــدف عنــد
إدارة األزمــات .يف حالــة إغــاق المصنــع ،كان الهــدف هــو توليــد
القيمــة وإعــادة إنشــائها .إذا لــم يكــن هــدف واضحـا ً مــن البدا يــة
ســتضل الطر يــق وتتشــتت أفــكارك ألنــك تتعامــل مــع مســائل
معقــدة .كمــا تحتــاج إىل هــذا الوعــي بالهــدف علــى مســتوى
فر يــق إدارة األزمــات ،ألنــك تحتــاج أن يكــون لديــك حلــم أو رؤ يــة
إيجابيــة تجمــع األشــخاص مع ـا ً للوصــول إىل الهــدف الــذي
تطمــح للوصــول إليــه.
ثاني ـاً :العمــل الجماعــي .ال يمكنــك التعامــل مــع أزمــة معقــدة
إذا لــم يكــن لديــك فر يــق يدعمــك لتنجــز األمــور .ال يمكنــك يف
الواقــع القيــام بــأي شــيء مــن دونهــم وتحتــاج إىل التأ كــد مــن
أن الفر يــق جاهــز يف مركــز االســتجابة لألزمــة ،واألهــم مــن ذلــك
يجــب التعلــم منــه ومــن مختلــف األطــراف المعنيــة وأصحــاب
المصلحــة الذيــن كنــا نتعامــل معهــم.
ثالثاً :التعامل مع األطراف المعنية وأصحاب المصلحة داخليا ً
وخارجي ـاً .فأنــت يف حاجــة إىل اإلنصــات لمتطلباتهــم ،وشــرح
الموقــف لهــم ،وفهمهــم ،ومعرفــة كيــف يمكــن لمســاهماتهم
أن تضيــف قيمــة إىل أســلوب إدارة األزمــة .وقبــل كل شــيء
آخــر ،أنــت بحاجــة إىل التعامــل مــع المخــاوف .مخــاوف مثــل
النظــر فيمــا ســنفقده بوصفنــا مجتمع ـا ً محلي ـاً ،ومــا ســنفقده
مــن إ يــرادات ضريبيــة ،ومــا ســنفقده مــن األعمــال التجار يــة
المــزودة ألنشــطة المصنــع ،بمــا يف ذلــك أعمــال المقاوليــن مــن
الباطــن .بعيــدا ً عــن أزمــة «إغــاق الموقــع» ،فــإن هــذا «الــدرس
المســتفاد» يالئــم إدارة جميــع األزمــات.
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تجــدر اإلشــارة أيض ـا ً إىل أنــه نظــرا ً لضخامــة حجــم الجائحــة،
لــم نتمكــن مــن االســتجابة لهــا وفــق قاعــدة النســخ واللصــق
التلقــايئ مــن مخططــات ســابقة ،فــا تــزال هــذه األزمــة
المؤرقــة تقتــل النــاس يف جميــع أنحــاء العالــم .مــا زلنــا نجهــل
األثــر االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي الكامــل لجائحــة
كوفيــد ،19-ويجــب أن تتعايــش جميــع الشــركات ومجالــس
اإلدارة وكل التنفيذييــن والموظفيــن مــع هــذه األزمــة.
بالنســبة يل ،مــن المهــم أن يكــون لــدى الشــركات خطــط
واضحــة لضمــان اســتمرارية األعمــال .تعلمــت ذلــك أثنــاء فتــرة
عملــي يف جونســون آنــد جونســون ،إذ كانــت خطــط اســتمرارية
األعمــال جــزءا ً مــن خارطــة الطر يــق لجميــع المدير يــن العاميــن
والمدير يــن اإلدارييــن وتقريب ـا ً أي شــخص مســؤول عــن
األر بــاح والخســائر أو عــن أي قطــاع بالشــركة .خضــع جميــع
كبــار المدير يــن يف هــذه المســتويات اإلدار يــة المذكــورة ســنويا ً
إىل برنامــج تدريبــي لمــدة يوميــن يركــز علــى خطــط اســتمرارية
األعمــال ،وقــد أســهم هــذا يف إلمــام اإلدارة العليــا بالعمليــة،
وكذلــك بــاألدوات التــي تســاعدهم يف ســرعة االســتجابة عنــد
الســاعات األوىل لوقــوع األزمــة.
ومــع ذلــك ،تجــد نفســك محتاج ـا ً للقيــام بأكثــر مــن ذلــك ،إذ
يجــب أن يتــواىل التدر يــب علــى التخطيــط للتعــايف مــن األزمــات
و ُيقــدم إىل جميــع المســتويات يف الشــركة ألنــك بحاجــة إىل
وضــوح التنظيــم واســتقامته .تعــد خطــة اســتمرارية األعمــال
أحــد أفضــل األدوات التــي يمكنــك إعدادهــا لمجابهــة األزمــة،
لــذا يجــب علــى الشــركات إ يــاء اهتمــام أ كبــر لخطــط اســتمرارية
األعمــال وتوفيــر التدر يــب الــازم لهــا علــى نطــاق واســع.
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س :مــن الــذي تــوىل القيــادة خــال االزمــة؟ هــل كنــت أنــت
بصفتــك الرئيــس التنفيــذي أم مجلــس اإلدارة أم المســاهم؟
هذه نقطة مهمة .من منظور خطة اســتمرارية األعمال ،عليك
أن تعــرف مــن يفعــل مــاذا .يجــب تنظيــم خطــة اســتمرارية
األعمــال وتنســيقها لكــي تعمــل بنجــاح ،إذ يتعلــق األمــر
حق ـا ً بالعمليــة ويجــب أن تكــون لديــك لجنــة توجيهيــة تضــم
األشــخاص المعنييــن :أولئــك الذيــن يمكنهــم اتخــاذ القــرارات
وأولئــك الذيــن يقدمــون المشــورة .يجــب أن يكــون لديــك هــذان
المكونــان ،وبعــد ذلــك تحتــاج إىل مســار ســريع يحتــوي عمليــة
اتخــاذ القــرار .إذا لــم يكــن لديــك ذلــك ،فأنــت معــرض لخطــر
محتمــل.
لقــد احتفظــت بخطــة اســتمرارية األعمــال بوصفهــا جــزءا ً مــن
مجموعــة أدوايت ،حتــى بعــد أن تركــت العمــل مــع شــركة
جونسون آند جونسون ،ووظفتها بشكل جيد عندما انضممت
إىل مجموعــة يب يب آي ( )BPIبصفتــي الرئيــس التنفيــذي وقــد
أثبتــت قيمتهــا يف التعامــل مــع أزمتيــن منفصلتيــن هنــاك.
يكمــن الجــزء المهــم مــن خطــة اســتمرارية األعمــال يف فيجيــو
إير يــس يف وضــع إطــار واضــح للحوكمــة .ولدعــم اللجنــة
التوجيهيــة ،تحتــاج إىل هيكلــة اللجــان الفرعيــة المنبثقــة وإىل
تحديــد مســؤولياتها .مــن أجــل القيــام بذلــك ،اســتخدمنا نمــوذج
 - RACIالمســؤولية والمســاءلة واالتصــال والمعلومــات .لدينــا
أيضا ً شــبكة قرارات على مســتوى اللجنة التنفيذية ومســتوى
المديــر العــام القطــري ومســتويات اإلدارة العليــا.
هذا هو األســاس الذي يســاعدنا يف أن نتســم بالرشــاقة ومرونة
األداء .رشــاقة األداء أمــر بالــغ األهميــة ألن األزمــة تســبب حــدوث
اختناقــات وتكشــف عــن مــدى جــودة تنظيــم شــركتك وإدارتها.
س :كيــف تمــت المشــاركة مــع األطــراف المعنيــة وأصحــاب
المصلحــة؟
لقــد قدمنــا لهــم تقر يــرا ً كامــا ً عــن كيفيــة اســتجابتنا لجائحــة
كوفيــد 19-يف االجتمــاع الســنوي العــام المنعقــد يف إبر يــل
 .2020كان إشــراك الموظفيــن أمــرا ً أساســياً ،كمــا أن التواصــل
عنصــر مهــم يف خطــة اســتمرارية األعمــال .أنــت بحاجــة للتحقــق
مــن أن كل فــرد يف الشــركة مطلــع علــى الوضــع ،ألن الســيناريو
األســوأ هــو عندمــا يتفشــى الهلــع يف جميــع أنحــاء الشــركة.
ينطبــق األمــر نفســه علــى العمــاء .بمجــرد أن اتخذنــا قــرارا ً
بتفعيــل خطتنــا خــال شــهر مــارس الســتمرارية األعمــال يف
جميــع أنحــاء العالــم ،حرصنــا علــى أن يعمــل الجميــع مــن
المنــزل .كمــا احتجنــا إىل إطــاع عمالئنــا علــى أننــا مصر يــن علــى
إدارة أعمالنــا ،وأن نثبــت لهــم ذلــك بــأن يكــون األداء بمســتوىً
ـال مــن المهنيــة واألمــن ،علــى الرغــم مــن انتقالنــا إىل العمــل
عـ ٍ
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وفــق نمــوذج العمــل عــن بُعــد.
لقــد قمنــا بصياغــة تقار يــر التقييــم للنقاشــات المثــارة حــول
جائحــة كوفيــد 19-لقيــاس وقــع مــا قامــت بــه مــا يقــرب مــن
 8000شــركة يف عالــم فيجيــو إير يــس ،وأيض ـا ً لطمأنــة عمالئنــا
أننــا نراقــب الموقــف عــن كثــب ونتعامــل معــه ومــع تأثيــره
المحتمــل علــى أعمــال الشــركات.
كنــا حريصيــن جــدا ً يف الشــهر األول علــى التواصــل مــع األطــراف
المعنيــة وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين لدينــا علــى مســتوى
العمــاء لنؤكــد لهــم أننــا مســتمرون يف تقديــم خدماتنــا إليهــم.
كان اإلجــراء اآلخــر الــذي اتخذنــاه هــو إجــراء تدقيــق المطابقــة
وفــق متطلبــات مواصفــة أ يــزو  ،9001والــذي نقــوم بــه علــى
أســاس ســنوي ،لكننــا قررنــا أداءه هــذا العــام أيضـاً .كان الهــدف
هــو إيضــاح مــدى اهتمامنــا بالشــفافية يف جميــع أنحــاء العالــم،
والتأكيــد علــى أننــا نتجــاوز األزمــة ونديرهــا مــع اإلبقــاء علــى
عمالئنــا وموظفينــا يف بــؤرة اهتماماتنــا.
تعــد هــذه النقطــة األخيــرة مهمــة ألن مقومــات كيــان فيجيــو
إير يــس هــم العاملــون وتكنولوجيــا المعلومــات .إذا لــم تكــن
لدينــا القــدرة علــى إدارة البيانــات مــن خــال تكنولوجيــا
المعلومــات أو إذا لــم يكــن لدينــا العاملــون القــادرون علــى
إنجــاز هــذا األمــر ،فلــن نتمكــن مــن تحقيــق مــا نســعى إليــه.
التدقيــق هــو إجــراء نخطــط الســتخدامه ،ليــس فقــط لتقييــم
وضعنــا الحــايل ومــا يمكننــا تحســينه ،بــل ليحظــى موظفونــا
أيض ـا ً بنــوع مــن المرجــع الرئيســي لمعرفــة موقعنــا الحــايل.
وينطبــق نفــس الشــيء علــى عمالئنــا.
متوســط عمــر الموظفيــن يف فيجيــو إير يــس يؤكــد أنهــم مــن
فئــة الشــباب .إضاف ـ ًة إىل ذلــك ،لدينــا  30جنســية مختلفــة يف
مؤسســتنا ،وبالتــايل ُيعــد الــذكاء الثقــايف مهم ـا ً للغايــة .وخــال
عصرنــا هــذا حيــث تتفشــى جائحــة كوفيــد ،19-يتعيــن عليــك
الموازنــة بيــن نســبة الــذكاء العقلــي ( ،)IQونســبة الــذكاء
العاطفــي ( ،)EQونســبة الــذكاء الثقــايف (.)CQ
عندمــا تتعامــل مــع األزمــات ،ينبغــي الرجــوع خطــوة إىل الــوراء
والتفكيــر .اجلــس مــع موظفيــك واســألهم« :مــاذا تعلمتــم
يف األســابيع القليلــة الماضيــة أو خــال الشــهر الماضــي؟»،
«هــل يمكننــا دمــج هــذا يف ممارســاتنا الوظيفيــة االعتياديــة أو
اســتخدامه لتعز يــز خطــة اســتمرارية األعمــال أو عمليــة صنــع
القــرار؟ « إنهــا عمليــة مســتمرة ،كمــا أنهــا أيض ـا ً طريقــة لإلقــرار
بمــا أحســنا فعلــه .إن االعتــراف بجهــود الموظفيــن أمــر بالــغ
األهميــة ألنــك تحتــاج إىل بــث النشــاط والحيويــة مــن جديــد يف
فريقــك.
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تســبب األزمــات الكثيــر مــن مشــاعر اإلحبــاط والتوتــر ،لــذا
ينبغــي أن تقيــم حواجــز أو مســاحات تفصلــك عنهــا لتتمكــن
مــن التفكيــر والتأمــل كــي تتعلــم أو تق ـدِّر األمــور أو تقــول
ببســاطة« ،لقــد ســئمت» .هــذا مهــم ألنــك يف هــذه المواقــف
تكــون أشــبه بقــدر الضغــط الــذي ينبغــي تنفيــس الهــواء منــه،
فمــن دون هــذا التنفيــس ســينفجر قــدر الضغــط .ومســؤوليتنا
بصفتنــا تنفيذييــن هــي التحكــم يف معــدالت الضغــط.
س :كيف هو الوضع اآلن؟
توقفنــا عــن العمــل وفــق خطــة اســتمرارية األعمــال يف صيــف
عــام  .2020لكــن يف نوفمبــر ،ونظــرا ً للموجتيــن الثانيــة والثالثــة
مــن انتشــار العــدوى بفيــروس كوفيــد خاص ـ ًة يف أوروبــا ،قررنــا
العــودة إىل العمــل وفــق خطــة اســتمرارية األعمــال .ويترتــب
علــى هــذا إجــراء مكالمــة مــع اللجنــة التنفيذيــة كل صبــاح،
وإجــراء مكالمــة مــع كل المدير يــن اإلقليمييــن مــرة واحــدة علــى
األقــل أســبوعياً ،وعقــد اجتمــاع مرتيــن شــهريا ً مــع ممثليــن عــن
العامليــن يف بلــدان مختلفــة مثــل فرنســا ،وشــيلي ،والمغــرب،
وإيطاليــا.
فضــا ً عــن ذلــك ،لدينــا مــا نطلــق عليــه اســم «شــاركنا رؤيتــك»
وهــي طريقــة رائعــة لالتصــال والتواصــل مــع موظفينــا،
نســتخدمها مرتيــن شــهرياً .إننــا نتشــارك مــع موظفينــا أشــياء
مثــل وضعنــا الحــايل فيمــا يخــص األعمــال ،وخطــة اســتمرارية
األعمــال ،واالبتــكار ،والتأهيــل الرقمــي للمواهب الجديدة وغيره.
كمــا ننصــت إليهــم ،ويقــدم أحــد مديــري العمــوم التنفيذييــن
عرض ـا ً تقديمي ـا ً مدتــه  30دقيقــة .ثــم يطــرح الموظفــون بعــد
ذلــك أســئلتهم ويحصلــون علــى إجابــات عنهــا .عندمــا ال يكــون
كاف لإلجابــة علــى كل األســئلة ،يتــم طــرح األســئلة
لدينــا وقــت
ٍ
واإلجابــة عنهــا كتاب ـةً.
وأخيــراً ،نجــري دراســة اســتقصائية اجتماعيــة كل شــهرين،
ونتلقــى إجابــات ســرية مــن  %80تقريبـا ً مــن الموظفيــن .يتيــح
لنــا هــذا تحديــد المشــكالت التــي نراجعهــا فيمــا بعــد علــى
مســتوى اللجنــة التنفيذيــة .ويتــم إبــاغ الشــركة األم أيض ـا ً
بهــا للتحســين والمواءمــة مــع التدابيــر المهمــة التــي نطبقهــا
إلدارة الموقــف مــع التركيــز الشــديد علــى رفاهيــة الموظفيــن
وصحتهــم النفســية.

األزمــة .وتتيــح لنــا البيانــات الدقيقــة التقييــم والمقارنــة .ونظــرا ً
ألننــا لــم نتجــاوز أزمــة كوفيــد بعــد ،ســيتعين علينــا مواصلــة
إجــراء الدراســات االســتقصائية .يف اليــوم الــذي تنتهــي فيــه هــذه
األزمــة ،سنســتخدم الدراســات االســتقصائية لتقييــم السياســة
القائمــة علــى العمــل مــن المنــزل ،و»سياســة البــاب المفتــوح»
القائمــة علــى مشــاركة تنــاول القهــوة عــن بُعــد ،والتواصــل
بشــأن المشــاريع المختلفــة التــي تشــكل جــدول األعمــال
لخارطــة الطر يــق الســنوية.
ـك علــى مشــاركة
س :هــذا مثيــر لالهتمــام فع ـا ً ،شــكرا ً لـ ِ
رؤيتــك معنــا حــول إدارة األزمــات .بالنســبة إىل الشــركات
ـت أي فــروق يف
التــي تقيمهــا فيجيــو إيريــس ،هــل رأ يـ ِ
مســتويات جاهزيتهــا ،ومــدى جــودة اســتجابتها لألزمــة؟
نعــم ،إننــا نق ّيــم الشــركات بنــا ًء علــى مجموعــة متنوعــة مــن
المعاييــر ،منهــا امتــاك الشــركة أو عــدم امتالكهــا لخطــة مالئمــة
وفعالــة تضمــن اســتمرارية األعمــال .ومثلمــا تشــير دراســتنا
الحديثــة ،فــإن الشــركات التــي تمتلــك خطــة مالئمــة وفعالــة
الســتمرارية األعمــال تصمــد حقـا ً خــال األزمــات .لكنــي أعتقــد
أن هنــاك مغــزى أ كبــر يتمثــل يف أن الشــركات أصحــاب أفضــل
الممارســات يف اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة
وقواعــد الحوكمــة تميــل إىل أن تكــون أ كثــر جاهز يــة للصمــود
وســرعة التعــايف.
«الجاهز يــة للصمــود والتعــايف» هــي مصطلــح يســتخدم
بشــكل متزا يــد يف عصرنــا الحــايل ،لكنــي أعتقــد أننــا ال زلنــا يف
مراحــل مبكــرة للغايــة مــن اســتيعاب مــا يعنيــه ذلــك فعــا.
أعتقــد أننــا ال زلنــا يف بدا يــة الطر يــق يف مجــاالت مثــل قيــاس
وتطبيــق األطــر لبنــاء اقتصــاد جديــد ،ومجتمــع وطريقــة حيــاة
مســتدامين .لكــن التفاعــل مــع األطــراف المعنيــة وأصحــاب
المصلحــة ومشــاركتهم ،مثــل الموظفيــن أمــر مهــم .وبصفتنــا
شــركة مــزودة لخدمــات التقييــم المرحلــي لمعاييــر اســتيفاء
المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة ،علينــا أن
نقــرن األقــوال باألفعــال.

س :هــل الدراســة االســتقصائية االجتماعيــة إجــراء تتطلعــون
إىل جعلــه دائمـا ً يف المؤسســة؟
أعتقــد أن الدراســة االســتقصائية رائعــة فعــاً .ثمــة أســئلة
قياســية تذكــر بيــن الدراســة االســتقصائية واألخــرى بهــدف
المقارنــة ،لكــن هنــاك أيض ـا ً جــزء مخصــص للــرؤى النوعيــة
التــي تتطلــب تحليــل مئــات اإلجابــات .تتميــز البيانــات والــرؤى
بالثــراء الشــديد وقــد شــكلت عامــل نجــاح مهم ـا ً يف إدارة هــذه
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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مقابلة مع
روبرت ووكر

روبــرت ووكــر هــو العضــو المنتــدب والمديــر العالمــي
المشــارك ضمــن فر يــق اإلدارة الرشــيدة لألصــول يف شــركة
ســتيت ســتريت جلوبــال أدفايــزرز ( ،)SSGAوهــي أحــد أ كبــر
المســتثمرين المؤسســيين يف العالــم ،كمــا أنهــا مســاهم مهــم
ضمــن مســاهمي األقليــة يف الشــركات المســاهمة العامــة يف
منطقــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .تديــر
شــركة ســتيت ســتريت جلوبــال أدفايــزرز ( )SSGAأيض ـا ً رأس
المــال نيابـ ًة عــن بعــض العمــاء ،مثــل صناديق الثروة الســيادية
يف منطقــة الخليــج .يتمتــع فر يــق  SSGAالمســؤول عــن اإلدارة
الرشــيدة والمكــون مــن  12شــخصا ً بتأثيــر عالمــي علــى معاييــر
الحوكمــة وتوقعاتهــا ،حتــى يف أوقــات االضطرابــات.

تح ـدَّث روبــرت مــع الرئيــس المشــارك للمجلــس االستشــاري
لمعهد حوكمة ،ســتيفن ديفيس ،عما قامت به شــركة SSGA
لتقويــة شــركات المحافــظ االســتثمارية يف مواجهــة األزمــة.

س :فلنبــدأ اآلن بالحصــول علــى بعــض المعلومــات العامــة.
مــا الحجــم الحــايل ألصــول  SSGAالجــاري إدارتهــا وكيــف
يعمــل فريــق اإلدارة الرشــيدة؟
يبلــغ حجمهــا  3.15تريليــون دوالر أمريكــي تقريب ـاً ،منهــا 9.6
مليــار دوالر يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا/
منطقــة الخليــج العربيــة.
يمتلــك فريقــي -فر يــق اإلدارة الرشــيدة  -الحــق يف التصويــت
يف  SGGAممــا يضفــي قــدرا ً كبيــرا ً مــن البســاطة فيمــا يخــص
كيفيــة إدارة أنفســنا مــن منظــور المشــاركة والتصو يــت إذ
تصبــح األمــور أســهل كثيــرا ً عندمــا يوجــد خــط واضــح يفصــل
بيــن االثنيــن .وبالتــايل ،إذا صرحنــا بأننــا ســنفعل شــيئا ً بشــأن
المنــاخ أو التنــوع أو أجــور اإلدارة التنفيذيــة ،فلــن أضطــر للذهــاب
إىل مديــر المحفظــة االســتثمارية ألســأله« :حســناً ،هــل يمكننــي
التصو يــت ضــد هــذا؟»
لكــن مــا نقــوم بفعلــه هــو جمــع فــرق االســتثمار المختلفــة
مع ـا ً لفهــم وجهــات نظرهــم بشــكل أفضــل وتوعيتهــم بشــأن
سياسات اإلدارة الرشيدة لدينا .على سبيل المثال ،طور فريق
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االســتثمار الكمــي النشــط نموذجــه الخــاص للطريقــة التــي
ينظــر بهــا إىل أهميــة اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة
وقواعــد الحوكمــة .مــا قمــت بــه هــو أين قلــت «انظــروا ،لديكــم
رقــم يــدل علــى الخصائــص التــي تتمتــع بهــا الشــركة مــن حيــث
اســتيفائها المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة،
لكنــي لــدي منظــوري المختلــف لألمــر ألين أتحــدث مــع رئيــس
تلــك الشــركة .قــد توضــح الــرؤى التــي أتحصــل عليهــا مــن
هــذا االجتمــاع موقفــي ،لكــن بالنســبة للشــركات التــي تملكهــا
والتــي تــأيت يف مرتبــة متدنيــة نوعـا ً بالنســبة إىل معاييــر اســتيفاء
المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة ،فإن برنامج
اإلدارة الرشــيدة الخــاص بنــا يركــز علــى المشــاركة والتصويــت
ممــا يضيــف قيمــة إىل عمليــة االســتثمار.
عــاو ًة علــى ذلــك ،طــورت شــركة  SSGAمقومــات االعتماديــة،
وهــي منظومــة نمذجــة تحليليــة للمتطلبــات البيئيــة
واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة ،بوصفهــا قاعــدة أساســية
تســتند إليهــا فــرق االســتثمار المختلفــة يف أبحــاث المتطلبــات
البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة .ومــا بدأنــا رؤيتــه مــن
خــال منظومــة مقومــات االعتماديــة هــو الطريقــة التــي يمكننــا
بهــا التفاعــل مــع الشــركات بشــأن اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
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ومــدى االلتــزام بقواعــد الحوكمــة الرشــيدة الناتجــة عن األنشــطة
المؤسســية بطريقــة متســقة ،ثــم منــح الشــركات الفرصــة
لتحســين إفصاحاتهــم يف هــذا الصــدد وإحــداث الزخــم.
س :مــن المهــم مالحظــة أن ممثليــك يف الشــركات يمتلــك
حــق التصو يــت ،خالف ـا ً للمؤسســات التجاريــة األخــرى التــي
قــد يصــوت فيهــا كل مديــر لصنــدوق اســتثماري بشــكل
مختلــف .هنــاك العديــد مــن األشــخاص يف الســوق ممــن ال
يق ـدّرون وجــود نمــاذج مختلفــة لــإدارة الرشــيدة.
إن المز يــة التــي يتمتــع بهــا نموذجنــا هــي أن لدينــا العديــد مــن
ذوي الخبــرات الكبيــرة الذيــن يقومــون بهــذا العمــل منــذ فتــرة
طويلــة .يف كل عــام ،نختــار ثــاث قطاعــات صناعيــة لنفحصهــا،
ونستكشــف الرؤى الخاصة بمدى مطابقة المتطلبات البيئية
واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة وننقلهــا إىل المســتثمرين
والعمــاء .ولدينــا أيض ـا ً نهــج محــوري نركــز فيــه علــى أهميــة
اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة
علــى مســتوى العالــم ،والتــي نعتقــد أنهــا تؤثــر علــى الشــركات
خــال نطــاق زمنــي مدتــه خمــس ســنوات -علــى ســبيل المثــال،
تغيــر المنــاخ ،والتنــوع العــريق والثقافــة المؤسســية .ونظــرا ً
ألننــا نصــوت علــى كل االســتثمارات باســتخدام قنــاة واحــدة،
يــدرك العمــاء الذيــن يقدمــون لنــا أصولهــم لنديرهــا أنهــم بذلــك
يوافقــون بشــكل أساســي علــى سياســات اإلدارة الرشــيدة
لدينــا.
يعنــي هــذا أنــه عندمــا نتحــدث مــع شــركات ،فإننــا نفعــل ذلــك
اســتنادا ً إىل هــذا الثقــل .يمكننــي القــول بأننــي عندمــا انضممت
إىل شــركة ســتيت ســتريت منــذ ثــاث ســنوات ،كنــت مندهشـا ً
ـم أعمــال اإلشــراف والمتابعــة التــي نقــوم بهــا.
للغايــة مــن كـ ّ
الحقيقة هي أننا يف العام الماضي عملنا مع معظم الشركات
الكبــرى يف مجــال النفــط والغــاز التــي نملكهــا .والتقيــت أنــا
وفريقــي بــكل رؤســاء هــذه الشــركات .وقــد تحدثنــا معهــم عــن
المنــاخ ،وألححنــا عليهــم يف ذلــك .تعــرف الشــركات أنــه
تغيــر ُ
عندمــا نعقــد معهــم اجتماع ـاً ،نكــون مســتعدين لــه .تشــكل
المشــاركة جــزءا ً مــن صميــم مــا نفعلــه .علينــا أن نفهــم أهميــة
خصائــص اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد
الحوكمــة لشــركات المحافــظ االســتثمارية التــي نملكهــا.
س :فلنتحدث اآلن عن األوقات التي تؤثر فيها االضطرابات
علــى الشــركات التــي تســتثمرون فيهــا .كيــف تطبــق SSGA
اإلدارة الرشــيدة علــى الشــركات التــي تواجــه الجائحــة ،أو
بشــكل أعــم ،تواجــه أزمــة تهــدد وجودهــا خاصـ ًـة يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أو منطقــة دول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة؟
ال أعتقــد أن هنــاك تحيــزا ً إقليمي ـا ً هنــا .عندمــا بــدأت أزمــة
جائحــة كوفيــد ،19-كان أول مــا فعلنــاه هــو التفكيــر يف الطريقــة
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

التــي نر يــد اســتخدامها لدعــم شــركات محفظتنــا االســتثمارية؛
لــذا وضعنــا توجيهــات ألعضــاء مجالــس اإلدارة نخبرهــم بأننــا
هنــا لمســاعدتهم علــى المــدى القصيــر والمــدى المتوســط،
ولنطمئنهــم بأننــا نــدرك أنهــم يف الوقــت الحــايل يحتاجــون
إىل إعطــاء األولو يــة للموظفيــن واألطــراف المعنيــة وأصحــاب
المصلحــة بشــكل عــام.
لقــد قمنــا ب ـ  150مشــاركة متعلقــة بكوفيــد 19-مــع الشــركات
خــال آخــر ســتة أشــهر .وتقــول كل هــذه الشــركات الشــيء
نفســه :تحتــم علينــا التركيــز أ كثــر علــى موظفينــا ،لكننــا لــم
نمتلــك بالضــرورة المعاييــر الالزمــة لقيــاس ذلــك .مــا أقصــده
هــو كيــف تحــدد مــدى أهميــة رأس المــال البشــري؟ هنــاك
بالتأكيــد تح ـ ٍّد واضــح يتعلــق بالبيانــات؛ لهــذا يعيــد مجلــس
معاييــر محاســبة االســتدامة ( )SASBتوجيــه تركيــزه نحــو رأس
المــال البشــري.
وفــوق كل ذلــك ،علينــا أن نهتــم بعنصــر التنــوع العــريق أيض ـاً.
فنحــن نعــرف جميع ـا ً ونــرى األدلــة التــي تفيــد بــأن الشــركات
األكثــر تنوع ـا ً مــن الناحيــة النوعيــة والعرقيــة ،تتفــوق يف أدائهــا.
إذا نظرت إىل منطقة الخليج العربية فســترى أن األســواق قد
بــدأت إدراك أهميــة التنــوع بيــن الجنســين يف ذلــك .ســتجد يف
كل خطــط التنميــة االقتصاديــة الطويلــة المــدى يف دول مجلس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة -الســعودية واإلمــارات -عبــارة
تقــول بأننــا نحتــاج إىل تعميــق مشــاركة المــرأة يف االقتصــاد.
فاألمــر واضــح .وهــو أن هــذا نتــاج إلدراك جميــع هــذه الــدول بــأن
نجاحهــا االقتصــادي يف المســتقبل يقتــرن بتضميــن المز يــد من
النســاء يف هيــاكل قواهــا العاملــة .أجــرت شــركة ماكنــزي دراســة
تشــير إىل أنــه إذا زادت دول الخليــج مــن مشــاركة المــرأة يف
االقتصاد لتصل إىل نسبة  %50فسيتحقق أ كثر من  800مليار
يف إجمــايل الناتــج المحلــي الجديــد .إذا نظــرت إىل الســعودية
فســتجد أن عــدد النســاء الــايت يتخرجــن يف الجامعــة يفــوق
عــدد الرجــال .إذا لــم تهيــئ الدولــة فرص ـا ً لهــم ،فســيغادرنها.
ليــس يف الحــال ،لكنهــن متعلمــات جيــداً ،وبوســعهن الرحيــل.
حتــى عندمــا كنــت يف الشــرق األوســط أتحــدث إىل مســؤويل
الصناديــق الســيادية منــذ عاميــن ،كانــوا جميع ـا ً يتحدثــون عــن
هــذا األمــر.
أذكر أين زرت مســؤويل أحد صناديق الثروة الســيادية لمناقشــة
تغيــر المنــاخ ،ويمكننــي القــول بأنــه مــن بيــن الحاضر يــن يف
الغرفــة البالــغ عددهــم  30شــخصاً ،كان  %90منهــم مــن النســاء.
هــؤالء هــم قائــدات المســتقبل لهــذا الصنــدوق الســيادي،
وطرحــن أســئلة عديــدة ،وكــن أيض ـا ً مطلعــات علــى آخــر
المســتجدات .لــذا ،أعتقــد أن التغييــر يحــدث بالفعــل ،وأنــه
مدفــوع بمبــررات عقالنيــة اقتصاديــة ،ممــا يعــود بفائــدة علــى
برنامجنــا  -الــذي يســعى إىل تحقيــق القيمــة ال القيــم.
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ل يف
إن كل مــا نقــوم بــه مــن منظــور اإلدارة الرشــيدة متأص ـ ٌ
القيمــة االقتصاديــة .ألن وظيفتنــا ،أعنــي وظيفتــي هــي دفــع
الشــركات نحــو تحســين خصائــص اســتيفاء المتطلبــات
البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة إلنشــاء قيمــة علــى
المــدى الطو يــل لعمالئنــا .للقيــام بهــذا ،ينبغــي أن أ كــون قــادرا ً
علــى إظهــار أنــه مــن خــال التركيــز علــى مســائل مثــل التنــوع،
ومســاءلة مجلــس اإلدارة ،أو حوكمــة الشــركات مثــاً ،فإننــا
نحــد مــن فــرص وقــوع المخاطــر يف شــتى مناحــي المحفظــة
اال ســتثمار ية.

أتوقــع أننــا ســنحدّث أوراقنــا الخاصــة بمنطقــة الخليــج العربيــة
يف العــام المقبــل ،وربمــا ننظــر حينهــا فيمــا إذا كان الوقــت قــد
حــان لتنفيــذ سياســة التصويــت يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا أم ال .األمــر صعــب ،وقــد يكــون هنــاك تح ـ ٍد
خــاص بالبيانــات ،لكــن هــذا األمــر بالتأكيــد علــى قائمــة المتابعة.

س :هــل يمكننــا أن نســتنتج أن شــركة  SSGAتؤمــن أنــه
مــن الحكمــة أن تضمــن الشــركات التنــوع أثنــاء اتخــاذ القــرار
وقــت األزمــة؟

س :هــل تتوقــع أن تتســبب الجائحــة يف تعجيــل مشــاركة
 SSGAالســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد
الحوكمــة؟

نعــم .أعتقــد أن ثمــة أدلــة واضحــة اآلن علــى ذلــك ،وقــد أثبتنــا
ذلــك بالفعــل يف الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن خــال حملــة
“( ”Fearless Girlالفتــاة الشــجاعة) حيــث حددنــا المشــكلة.
لمــاذا لدينــا كل هــذه الشــركات األمريكيــة التــي ال توجــد امــرأة
عضــوا ً بمجالــس إدارتهــا؟ إننــا ال نذهــب ببســاطة إىل الشــركات
ونقــول لهــم« ،تشــكل النســاء  %50مــن التعــداد الســكاين ،لمــاذا
توجــد هــذه الفجــوة؟» بــل كان لدينــا دليــل أ كاديمــي مســتند إىل
أبحــاث شــركات الوســاطة الماليــة يوضــح أن الشــركات التــي
تضــم مجالــس إدارتهــا نســا ًء تحقــق عائــدا ً علــى أســهم رأس
المــال أفضــل مــن تلــك التــي ال تضــم نســاء.

لقــد ســلطت الجائحــة الضــوء علــى أهميــة المســائل
االجتماعيــة التقليديــة مثــل الممارســات العماليــة وصحــة
الموظفيــن وســامتهم المهنيــة .وأعتقــد أنــه مــن المنصــف أن
نقــول بــأن تحديــد قياســات إدارة رأس المــال البشــري يشــكل
تحدي ـا ً ملح ـا ً للشــركات يف الوقــت الراهــن .هــذا هــو مــا يجعــل
نمــوذج مقومــات االعتماديــة الخــاص بنــا راســخا ً قوي ـاً .إنــه
يســاعدنا علــى تحديــد الشــركات التــي تقــوم بمــا هــو صــواب
فيمــا يخــص العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة .ونر يــد أن نعمــل
مــع هــذه الشــركات التــي ال تقــوم بذلــك .وإذا لــم ترغــب هــذه
الشــركات يف التغييــر أو تقديــم خطــط للتغييــر ،فيمكننــا حينهــا
أن نقــول« :إننــا نعتبــر عــدم قيامكــم هــذا مخاطــر ًة ،ونعتقــد أن
الشــركات األخرى يف هذا القطاع تقوم بذلك ،وبالتايل تســتفيد
مــن تقليــل حجــم المخاطــر .وبنــا ًء عليــه ،إذا لــم تنصتــوا إلينــا،
فســنلجأ إىل اســتخدام حقوقنــا يف التصويــت».

لقــد بدأنــا يف الضغــط علــى الشــركات لالســتجابة .وكتبنــا
توجيهــات لتســاعد الشــركات علــى فهــم المشــكلة .ثــم قلنــا:
«انظــروا ،ســنعمل مع ـا ً علــى هــذه المشــكلة ،لكــن إذا لــم
تتجاوبــوا معنــا وتقدمــوا لنــا خطــة مقنعــة لتعاملكــم مــع هــذه
المشــكلة ،فســنصوت ضــد اإلدارة» .وعلــى مــدار العاميــن
الماضييــن ،أعتقــد أننــا حددنــا  1,463شــركة لــم تضــم مجالــس
إدارتهــا أي امــرأة ،وقــد ألحقــت  %54مــن هــذه الشــركات اآلن
نســا ًء بمجالــس إداراتهــا.
نحــن ننظــر بالتأكيــد إىل طيــف مــن المشــكالت مثــل جــودة
الحوكمــة ،التــي تتضمــن التنــوع ،إىل جانــب العوامــل البيئيــة
واالجتماعية .يف مطلع هذا العام ،راسلنا الشركات يف مؤشراتنا
الرئيســية ،لكننــا لــم نراســل بعــد الشــركات يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا .ربمــا علينــا أن نمهــل الشــركات يف
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بعــض الوقــت .كان
مــن أســباب رغبتنــا يف فهــم وضــع التنــوع بيــن الجنســين يف
منطقــة الخليــج العربيــة عــام  2018مــا اطلعنــا عليــه بشــأن بــدء
انضمــام الســعودية إىل مؤشــرات األســواق الناشــئة -مؤشــر
 MSCIومؤشــر فوتســي عــام  .2019ونتيج ـ ًة لهــذا ،ســنتعرض
أ كثــر لتلــك الشــركات .لكننــا أدركنــا أنــه ال يمكننــا أن نقتحــم تلك
األماكــن ونقــول لهــم« :عليكــم تضميــن المز يــد مــن النســاء يف
مجالــس إدارتكــم يف الحــال ،وإال ســنصوت ضدكــم» .علينــا أن
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نمهلهــم بعــض الوقــت ،مثلمــا فعلنــا يف الواليــات المتحــدة .لقــد
عملنــا مــع الشــركات األمريكيــة لبعــض الوقــت قبــل إخبارهــم
بأننــا ســنصوت ضدهــم.

سَ :مــن الذيــن تريــد التفاعــل معهــم :اإلدارة أم مجلــس إدارة
الشركة؟
إننــا نخاطــب عــاد ًة مجلــس اإلدارة .وهنــاك أيضـا ً شــركات تبــادر
بمخاطبتنــا ،بســبب تقييــم ســجلها االجتماعــي أو ألننــا صوتنــا
ضدهــم بخصــوص مســألة مــا .لكننــا نخاطــب مجلــس اإلدارة يف
المقــام األول .مــن المثيــر لالهتمــام أن فــرق تحليــل معلومــات
االســتثمار تتناقــش بصفــة أساســية مــع اإلدارة .يف بعــض
المواقــف ،تعقــد فــرق تحليــل معلومــات االســتثمار اجتماع ـا ً
مــع شــركة مــا ،حيــث تلتقــي المديــر التنفيــذي لتلــك الشــركة-
وينضــم فر يــق اإلشــراف والمتابعــة أيض ـا ً لهــذه االجتماعــات.
وعندمــا نقــوم نحــن -فر يــق اإلشــراف والمتابعــة  -بتنظيــم
اجتمــاع مــع نفــس الشــركة ،فإننــا نجتمــع مــع رئيــس مجلــس
إدارتهــا  -وينضــم إلينــا فر يــق تحليــل معلومــات االســتثمار.
س :هــل هنــاك شــيء تعلمتــه مــن الجائحــة فيمــا يخــص
اإلشــراف والمتابعــة ،بصفتــك مســتثمراً؟ هــل هنــاك أســئلة
ترغــب بطرحهــا ،ولــم تطرحهــا مــن قبــل؟
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أعتقد أن أهم ما خرجنا به من الجائحة هو إدراك قدرة برنامج
اإلشــراف والمتابعــة الخــاص بنــا علــى المرونــة .لقــد حددنــا
أولوياتنــا يف بدا يــة العــام :أي حددنــا القطاعــات والموضوعــات
التــي ســنتناولها .ثــم الحــت أزمــة جائحــة كوفيــد ،وأصبحــت
كل المســائل الطويلــة األمــد ،الخاصــة باســتيفاء المتطلبــات
البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة ،فجــأة قضايــا ملحــة.
لكنهــا ليســت بقــدر أهميــة رأس المــال الــذي قــد تحتــاج إليــه
الشــركة بشــكل ملّــح .نعــم ،ســيتعين علينــا التصويــت علــى
قــرار المســاهمين أو التفكيــر يف التعو يــض  -ليــس هــذا العــام،
بــل يف العــام المقبــل -ألن العديــد مــن الشــركات ســتأتينا قائلــة:
«رئيســنا التنفيــذي شــخص جيــد ،وعلينــا التفكيــر يف كيفيــة
دفــع أجــره ألن أزمــة كوفيــد وقعــت العــام الماضــي ولــم يتمكــن
مــن تحقيــق مســتهدفاته ،لكننــا ال نر يــده أن يرحــل».
وجهــت الجائحــة بالتأكيــد انتباهنــا نحــو الســيولة الماليــة
للشــركات ،وأوضــاع رؤوس أموالهــا ،ووجهــت انتباهنــا
بشــكل خــاص إىل تصاعــد المشــكالت االجتماعيــة .قــد نقــول
للشــركات« :لــم تكونــوا تفكــرون بموظفيكــم ،لكــن اآلن يجــب
أن تكــون رفاهيتهــم إحــدى أولوياتكــم  -إنهــم يعملــون مــن
المنــزل ،لكــن مــا آثــار ذلــك علــى اإلنتاجيــة؟ تقــر كل الشــركات
اآلن بأنــه لــن يعــود أحــد إىل العمــل مــن المكتــب خمســة أ يــام
يف األســبوع كمــا كان األمــر مــن قبــل .ســيكون هنــاك علــى
األرجــح حاجــة إىل العمــل يوميــن أو ثالثــة أ يــام مــن المكتــب
لتحقيــق التــوازن .وبالتــايل فــإن المشــكالت االجتماعيــة الناشــئة
قــد ترســخت وســتظل قائمــة وأعتقــد أنــه يمكننــا أن نتوقــع أن
الشــركات ســتفصح عــن المز يــد مــن المعلومــات بشــأن رأس
المــال البشــري وكيفيــة إدارتهــا للموظفيــن .ويشــمل اإلفصــاح
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أيض ـا ً المنافــع األكبــر التــي تقدمهــا لموظفيــك ،ألن النــاس لــم
يعــودوا يعملــون بهــدف الحصــول علــى الراتــب فقــط ،وإذا كانــوا
ســيواصلون العمــل مــن المنــزل بشــكل متزا يــد فســيتطلعون
إىل منافــع أ كبــر .وبالتــايل ،توجــد مز يــة تنافســية محتملــة هنــا
للشــركات ،إذا مــا أظهــرت قدرتهــا علــى االســتقطاب .لكــن
مجــدداً ،ثمــة تح ـ ٍد خــاص بالبيانــات ،ونحــن ننظــر إىل مجلــس
معاييــر محاســبة االســتدامة ( )SASBوإىل األطــر األخــرى
لمســاعدتنا يف تقديــم مؤشــرات األداء الرئيســية لقيــاس ذلــك.
س :هــل تتوقــع أن تغيــر شــركة  SSGAوجهــة نظرهــا
فيمــا يخــص أجــور اإلدارة التنفيذيــة يف شــركات المحافــظ
االســتثمارية يف ظــل الجائحــة؟
ال أعتقــد أنهــا جعلتنــا نغيــر وجهــات نظرنــا ،لكنــي أظــن أننــا
أصبحنــا أ كثــر صراحــة .لقــد وضعنــا بعــض التوجيهــات مؤخــرا ً
بشــأن أزمــة كوفيــد 19-والتعويضــات ،وقــد أطلعنــا مــن خاللهــا
الشــركات علــى مــا نتوقعــه منهــا .فمــا ال نر يــد أن نشــهده هــو
أن تســرح الشــركات الموظفيــن بســبب كوفيــد ،لكنهــا مــن جهــة
أخــرى تقــدم للتنفيذييــن نفــس العــاوات والحوافــز والمكافــآت.
جميــع الشــركات تمــر بأوقــات صعبــة ،وبعــض قطاعاتهــا أ كثــر
عرضــة للتأثــر بكوفيــد .وســتحتاج بعــض الشــركات بالتأكيــد إىل
تغييــر مقاييــس أدائهــا نظــرا ً للواقــع الجديد الذي نعيشــه .لكني
أعتقــد أنــه ينبغــي قيــاس ذلــك أيضـاً ،كمــا أن الشــركات تحتــاج
إىل التفكيــر يف المخاطــر المؤثــرة علــى ســمعتها والمترتبــة علــى
اعتقادهــا بــأن التســريح المؤقــت أو الدائــم لبعــض موظفيهــا
ليــس إال إجــرا ًء عاديـا ً يف عالــم األعمــال.
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إننــا بالتأكيــد نتحلــى بالمرونــة .لكــن المرونــة ليســت إشــار ًة
تحمــل معنــى التصر يــح للشــركات بفعــل مــا يحلــو لهــا .فنحــن
نر يــد أن ندعــم شــركات محافظنــا االســتثمارية ،وســنقوم
بذلــك ،لكننــا ســندعمها فقــط عندمــا تقــوم باألمــور المناســبة
والعقالنيــة التــي تتســق مــع خبــرات القــوي العاملــة بمعناهــا
األشــمل.
س :هــل تقــول بأنــه كان هنــاك تغيــر يف توقعاتكــم مــن
الشــركات مــن حيــث إدارة المخاطــر يف األزمــات؟ وفيمــا
يخــص اإلشــراف والمتابعــة ،مــاذا تطلبــون مــن الشــركات؟
يف التوجيهــات الخاصــة بكوفيــد التــي أعلناهــا يف مــارس ،2020
كنــا واضحيــن جــدا ً إذ قلنــا بأننــا نر يــد أن تكــون الشــركات أ كثــر
صراحــة معنــا بشــأن التغيــرات التــي أحدثتهــا أزمــة كوفيــد يف
حجــم المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة  -ســواء كانــت
متعلقــة بسلســلة اإلمــداد ،أو الموظفيــن ،أو الحاجــة إىل رأس
المــال يف بعــض الحــاالت .ولقــد رأينــا الكثيــر مــن الشــركات
التــي تتحــدث عــن نــزع المركز يــة عــن سلســلة اإلمــداد الخاصــة
بهــا بعــد ســنوات مــن إصرارهــا لمحاولــة جعلهــا مركز يــة ،ممــا
أدى إىل مشــكالت عديــدة يف ظــل أزمــة كوفيــد .لــذا ،نطلــب
مــن الشــركات التفاعــل معنــا يف هــذا الصــدد .وقــد اســتجابت
شــركات عديــدة ،وقدمنــا لهــا الدعــم حيثمــا أمكــن.
وقــد تطــرأ مشــكلة أيض ـا ً يف تعاقــب القيــادات .شــاهدنا بعض ـا ً
مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن يصابــون بفيــروس كورونــا
المســتجد ،و ُتــوىف بعــض مــن كانــت إصابا ُتهــم شــديدة .هــل
فكــرت الشــركات يف ذلــك بالقــدر الــكايف؟ مــاذا يحــدث إذا
أصيــب بعــض كبــار المســؤولين التنفيذييــن بفيــروس كورونــا
المســتجد واصبحــوا خــارج الخدمــة  -هــل يمكننــا موا كبــة ذلــك
األمــر؟
س :هــل تحــاول ،بطريقــة مــا ،اســتنتاج مــا هــي الخطــة
المثلــى إلدارة المخاطــر واألفضــل لمواجهــة أزمــة تتعلــق
بوجــود الشــركة؟
تتمثل المشــكلة  -التي تشــبه إىل حد ما الحوكمة المؤسســية
 يف أنــك تخــوض حر ب ـا ً ضــد األزمــة األخيــرة .وعندمــا يظهــردليــل جديــد للحوكمــة المؤسســية ،فعــاد ًة مــا يكــون هــذا لمنــع
تكــرار حــدوث أمــر وقــع يف وقــت ســابق .مــن الصعــب النظــر يف
المســتقبليات يف مثــل هــذه األمــور ،لكنــك بالطبــع تر يــد مــن
الشــركات قــدر المســتطاع أن تضــع اإلجــراءات التــي تســمح لهــا
بالتفاعــل بشــكل مالئــم مــع الوضــع المســتجد.
أعــرف أشــخاصا ً تحدثــوا عــن احتمــال تفشــي جائحــة مــا ،لكــن
حــدوث مثــل هــذا األمــر لــم يكــن شــيئا ً متوقعاً .ســنتعلم دروسـا ً
مــن هــذه الجائحــة وسنتشــاركها مــع الشــركات وســنبني علــى
هــذه الــدروس المســتفادة يف شــرا كاتنا .ســنحتاج إىل دعــم مــن
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شــركات محفظتنــا االســتثمارية علــى المــدى القصيــر والمــدى
ـس القضايــا األخــرى
الطو يــل ،ولكننــا نذكرهــم أيض ـا ً أننــا لــم ننـ َ
مثــل التغيــر المناخــي ومســاءلة مجلــس اإلدارة .ال زلنــا نتحــدث
مــع الشــركات حــول هــذه القضايــا بيــد أننــا نــدرك تمام ـا ً أن
الشــركات تحتــاج إىل التركيــز علــى حمايــة األعمــال.
س :فيمــا يتعلــق بالمشــاركات يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا أو يف منطقــة دول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،فقــد أجريتــم جولــة استشــارات مكثفــة
ومشــاركات بشــأنها يف  .2018هــل تتوقعــون قيامكــم بجولــة
أخــرى يف 2021؟
نعــم ،ســنقوم بتحديثهــا العــام القــادم لكــي نقــف علــى مــا طــرأ
مــن تغييــرات .ففــي  2018أجرينــا بحث ـا ً وأعددنــا تقر يــراً .ونر يــد
أن نعــاود ممارســة هــذا يف  ،2021كمــا قــد نجــري أيض ـا ً دراس ـ ًة
اســتقصائية لشــرا كاتنا الرئيســية يف دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة لنــرى ماهيــة توقعاتهــم.
أعددنــا تقر يــرا ً العــام المنصــرم عــن كيفيــة تعامــل الصناديــق
الســيادية مــع المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد
الحوكمــة ،وكان أحــد أهــم مخرجاتــه هــو مــدى أهميــة حوكمــة
الشركات االستثمارية ومدى تأثيرها على أداء هذه الصناديق.
لقــد م ّثلــت حوكمــة الشــركات أ كثــر العوامــل المهمــة بالنســبة
لهــم أثنــاء تفكيرهــم يف أهميــة اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة
واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة .أفتــرض أن الســبب وراء ذلــك
ُيعــزى إىل أن معظــم البــاد لديهــا أدلــة لقواعــد الحوكمــة ،وأن
البورصــات تفكــر يف الوقــت الراهــن يف تطبيــق ذلــك ،وبمــا أن
الحوكمــة قابلــة للقيــاس فقــد ينعكــس حــدوث خطــأ مــا بشــكل
ســريع علــى ســعر الســهم .لدينــا مثــال حديــث علــى ذلــك وهــي
بطاقــات وا يــركارد ونحــن نطــرح اآلن أســئلة علــى أنفســنا مــرة
أخــرى ،فعلــى ســبيل المثــال ،مــا مــدى الصلــة بيــن إجــراءات
التدقيــق والجــودة الماليــة لألعمــال ،وهــل ُينفــذ مــا تقــول
الشــركة أنهــا ســتفعله.
نديــر عمليــات لالســتقصاء والبحــث يف مشــهد الحوكمــة
الخــاص بشــركاتنا .فعلــى ســبيل المثــال أجرينــا منــذ ســنوات
قليلة عمليات اســتقصاء وبحث عالية المســتوى على مشــهد
الحوكمــة األورويب ،وكانــت قائمــة بشــكل أساســي علــى جميــع
األســواق األوروبيــة األمــر الــذي ســمح لنــا بإنشــاء مجموعــة
مــن المبــادئ عاليــة المســتوى تــم جمعهــا ونظمهــا يف دليــل
خــاص بنــا ،وقــد انتهينــا فيــه إىل رؤيــة حقيقيــة جيــدة حــول
شــكل الحوكمــة األوروبيــة .لذلــك ،فعندمــا نتحــدث مــع شــركة
فرنســية فيمكننــا إخبارهــم أن حوكمتهــم جيــدة بالنســبة إىل
شــركة فرنســية ،بيــد أنهــا ليســت كذلــك بالنســبة إىل الشــركات
األوروبيــة األخــرى .توقعــت أن تتبنــى الشــركات موقف ـا ً ســلبيا ً
إىل حــد مــا بالنســبة إىل هــذا األمــر ،لكــن المثيــر لالهتمــام هــو أن
الشــركات كانــت اســتجابتها إيجابيــة للغايــة .وهــذا ُيعــزى إىل
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

أننــا كنــا نقــول لهــم بشــكل أساســي «هــا هــو الدليــل وهــا هــو مــا
نعتقــد أنــه مهــم» ،وقــد أتــاح هــذا للشــركات أن يجيبــوا قائليــن،
«نحــن بالفعــل أفضــل كثيــرا ً مــن شــركات أخــرى عديــدة» .مــا
يعنــي أنهــم قــد يتعرضــون لضغــط أقــل مــن المســتثمرين نظــرا ً
ألنهــم يحققــون التوقعــات.
س :بالتعمــق يف النقــاط التــي تتحــرك فيهــا المناطــق بوتيــرة
مختلفــة ،هــل ســيكون منهــج اإلشــراف والمتابعــة المتبــع
يف ســتيت ســتريت جلوبــال أدفايــزرز مــع الشــركات التابعــة
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لــه طابــع
مختلــف عــن منهجكــم المتبــع مــع الشــركات يف دول أمريــكا
الشــمالية أو مــع الشــركات األوروبيــة؟
نعــم ،ســيكون لهــا طابــع مختلــف نظــرا ً لوجــوب فهمنــا
لخصائــص الســوق .يتعيــن علينــا النظــر إىل حيــث يمكننــا أن
ندفــع األمــور المهمــة ُق ُدم ـاً .وأعتقــد أن التنــوع يمثــل أحدهــا
ألننــا نشــهد تغييــرا ً يف الزخــم .ثــم يتعيــن علينــا النظــر إىل
خصائــص الســوق وليــس فقــط الدخــول والتصو يــت ضــد كل
شــيء .نصطحــب الشــركات معنــا يف رحلــة العمــل ،ونر يــد أن
ُتنفــذ عمليــة التصو يــت بطريقــة لهــا مغزاهــا.
س :إذا ســجلت شــركة يف منطقــة دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة ســتيت ســتريت جلوبــال أدفايــزرز يف
ســجل المســاهمين أو ترغــب يف ذلــك ،فمــن الــذي ســتتصل
بــه لفهــم المزيــد عــن التوقعــات نتيجــة اإلدارة الرشــيدة التــي
ســتقوم بهــا ســتيت ســتريت؟ هــل ُيســمح لهــم بالتواصــل؟
نعــم ،تحتــوي صفحــة شــبكة المعلومــات الخاصــة باإلشــراف
والمتابعــة ألصولنــا علــى جميــع سياســتنا المتبعــة للتصو يــت
وسياســتنا يف المشــاركة ونهــج القطــاع ومقومــات االعتماديــة،
ومؤخــراً ،التقر يــر الســنوي األول لنــا عــن المنــاخ .كل هــذا متوفــر
علــى الصفحــة .وبالطبــع يمكــن لألطــراف المهتمــة التواصــل
معــي أو مــع فريقنــا المســؤول عــن اإلشــراف والمتابعــة
والتحــدث إلينــا.
أحــد األشــياء التــي أدركتهــا عنــد التحــايق بالعمــل لــدى ســتيت
ســتريت أننــي بحاجــة إىل قضــاء المز يــد مــن الوقــت مــع
عمالئنــا مــن المؤسســات .إن التصو يــت علــى تقر يــر اإلشــراف
والمتابعــة والمشــاركة يف إعــداده وصياغتــه ليــس باألمــر الــكايف.
أحتــاج إىل التواصــل مــع المؤسســات وإيضــاح مــا الــذي نفذنــاه
بالنيابــة عنهــم ولمــاذا يهمهــم هــذا األمــر وأن أنصــت إىل أقوالهــم
المناخيــة والتنــوع
وآرائهــم .أســتطيع القــول إن التغيــرات ُ
يتصــدر اآلن قمــة أولويــات أجنــدة جميــع عمالئنــا.

اإلفصــاح عــن مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة باســتيفاء
المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة لمســاعدة
المســتثمرين يف فهــم مــا الــذي يفعلونــه يف هــذا المجــال .ولكــن
المق ِّيــد هــو الحيــرة بشــأن مــا يتعيــن اإلفصــاح عنــه .لقــد
العامــل ُ
توصلنــا يف العــام المنصــرم إىل نقطــة تحــول نحــو الوصــول إىل
إجماع يف هذا الصدد ،حيث كان لدينا مجلس معايير محاسبة
االســتدامة ( )SASBوفر يــق عمــل اإلفصــاح المــايل المتعلــق
بالمنــاخ ( ،)TCFDواللــذان كانــا علــى وشــك أن يصيــرا أطــر
عمــل عالميــة .ويف هــذا العــام أشــعر أننــا قــد تراجعنــا خطــوة إىل
الــوراء .لدينــا اآلن مدققــي حســابات كبــار توصلــوا إىل أطــر عمــل
خاصــة بهــم تركــز علــى أهميــة اســتيفائهم المتطلبــات البيئيــة
واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة ،باإلضافــة إىل انشــغالهم أيض ـا ً
إلخــراج أطــر عمــل أخــرى .كان الهــدف الجوهــري مــن مجلــس
معاييــر محاســبة االســتدامة ( )SASBوفر يــق عمــل اإلفصــاح
المــايل المتعلــق بالمنــاخ ( )TCFDهــو تحديــد ماهيــة مؤشــرات
األداء الرئيســية المهمــة لــكل قطــاع .إذا فهمــت بوصفــي
مســتثمرا ً مؤشــرات األداء الرئيســية ،ســأتمكن مــن مشــاركة
الشــركة كيفيــة صياغتهــا لتدابيــر الحــد مــن المخاطــر المحتملــة.
وإذا قلنــا «نعــم» ،يوجــد مجلــس معاييــر محاســبة االســتدامة
( )SASBولكــن يوجــد أيض ـا ً العديــد مــن أُطــر العمــل األخــرى،
وأنــا أعــرف بوصفــي مســتثمرا ً مــدى فائــدة ذلــك .وبالنســبة يل
أيض ـاً ،أنــا ال أعــرف مــا الفائــدة والعائــد مــن تعــرض الشــركات
للقصــف يومي ـا ً تقريب ـا ً بالطلبــات التــي تصلهــا للحصــول علــى
بيانــات .نحتــاج إىل توحيــد قياســي ألطــر عمــل تحكــم معاييــر
اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة،
تشــبه إىل حــد مــا قواعــد اإلفصــاح المــايل وتقار يــره ،التــي مــن
شــأنها إتاحــة إجــراء المقارنــة بيــن أداء الشــركات.
س :لقــد أعدتنــا إىل نقطــة البدا يــة .هــل فهمــت أنــا بشــكل
صحيــح أنــك مــن وجهــة نظــرك تؤكــد أن األداء القــوي
لشــركة مــا بنــا ًء علــى معاييــر اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة
واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة يجلــب لكــم بعــض الطمأنينــة
بمــا يســهم يف تخطيكــم مرحلــة االضطــراب بشــكل أفضــل؟
نعــم ،أعتقــد أن هــذا افتــراض منطقــي .بيــد أن هــذا قــد يتــم
بســبب كــوين مشــاركا ً يف حوكمــة الشــركات وأميــل أ كثــر إىل
الحوكمــة ،وأؤكــد لــك أن نتائــج الحوكمــة تمنحنــي الكثيــر
مــن الطمأنينــة والراحــة .وهــذا ألن نتائــج الحوكمــة إذا كانــت
جيــدة ،فســتراعى العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة .نعــم ،إن رؤيــة
 SSGAمؤداهــا أن الشــركة التــي تفكــر يف اســتيفاء المتطلبــات
البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة وتربطهــا بإســتراتيجيتها
الطويلــة األجــل ،يجــب أن تعمــل بشــكل جيــد بالضــرورة وعلــى
المــدى الطويــل.

ولقــد أضحــى اآلن مســتوى االهتمــام باســتيفاء المتطلبــات
البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة مهمـا ً بقــدر كبيــر ولكــن
هنــا بالتحديــد تتضــح أهميــة البيانــات .أعتقــد أن الشــركات تر يــد
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دراسة استقصائية عالمية على مستوى المستثمرين
المناخية
وأعضاء مجالس اإلدارة حول إدارة المخاطر ُ
أجــرى هــذه الدراســة الدوليــة فر يــق مــن الباحثيــن يف مركــز
إ يــرا إم ميلشــتن لألســواق العالميــة وملكيــة الشــركات
بكليــة الحقــوق يف كولومبيــا بالتعــاون مــع خبــراء مــن ليــدر
إ كستشــينج ،وتســعى هــذه الدراســة إىل فهــم كيــف يتســنى
لشــركات االســتثمار وأعضــاء مجالــس اإلدارة دمــج القضايــا
بالمنــاخ عنــد اتخاذهــم قرارتهــم االســتثمارية
ذات الصلــة
ُ
وأدائهــم مســؤولياتهم اإلشــرافية ،كل فيمــا يخصــهُ .تعــد هــذه
الدراســة االســتقصائية هــي األوىل مــن نوعهــا والتــي تســتهدف
كال ً مــن المســتثمرين وأعضــاء مجالــس اإلدارة علــى حــد ســواء
يف أوروبــا وأمر يــكا الشــمالية الســتقصاء ردودهــم بشــأن إدارة
المناخيــة باســتخدام مســارين مجمعيــن يف دراســة
المخاطــر ُ
اســتقصائية واحــدة.
يمكنــك االطــاع علــى التقر يــر الكامــل للنتائــج التــي توصلنــا
إليهــا ،مــن هنــا .تتعلــق هــذه النتائــج بالشــركات حــول العالــم ألن
قضايــا المســتثمرين العالمييــن تتعلــق بمــدى تأثيرهــا علــى
اســتثماراتهم حــول العالــم  -بمــا يف ذلــك دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة.
المحررون
صــويف ل’هيليــاس ،نينــا هودز يــك ،كريســتين بريســناهان،
جينــس فرانكينريتيــر ،بر يــا هنيركــس ،جوليــان نياركــو ،ســينها
بانديــا ،إير يــك تــايل
المحــررون ،علــى التــوايل ،مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة ليــدر إ كستشــينج إل إل ســي ،وعضــو المجلــس االستشــاري
(ل’هيليــاس) ،وعضــو المجلــس االستشــاري ليــدر إ كستشــينج ،ومديــر عــام الدمــج والحلــول الخاصــة بالمتطلبــات البيئيــة
واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة ،آليانــز جلوبــال انفســتورز (هودز يــك) المستشــار العــام ،وألبايــن رودز إنــك( .بريســناهان) ،باحــث
مــا بعــد الدكتــوراة ،مركــز ميلشــتن بكليــة القانــون  -كولومبيــا (فرانكينريتــر) مســاعد المديــر ،مركــز ميلشــتن بكليــة القانــون-
كولومبيــا (هينركــس) ،عضــو المجلــس االستشــاري ،ليدرإ كستشــينج ومديــر الدمــج والحلــول البيئيــة الخاصــة بالمتطلبــات البيئية
واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة ،آليانــز جلوبــال انفســتورز (هودز يــك) ،اســتاذ مســاعد القانــون بكليــة القانــون  -ســتانفورد (نياركــو)
 طالــب بالفرقــة الثالثــة بكليــة القانــون -كولومبيــا (بانديــا) ،وإ يــزدور و ســيفيل سولزباتشــر األســتاذ والمديــر المســاعد للكليــة،مركــز ميلشــتن بكليــة القانــون كولومبيــا (تــايل) .تعبــر اآلراء الــواردة يف هــذه الدراســة عــن آراء المحرر يــن وال تعكــس بالضــرورة آراء
تحالــف المســتثمرين العالمــي.
مــع تواصــل جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد وفتكهــا باألُســر والمجتمعــات واألعمــال يف جميــع أنحــاء العالــم يتبــادر إىل الذهــن
اســتعارة اإلنــذار المبكــر لطيــور الكنــاري يف مناجــم الفحــم.
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لقــد جــرى توثيــق أثــر حــدوث جائحــة عالميــة قبــل فتــرة طويلــة
مــن تفشــي جائحــة كوفيــد .19-كمــا ُعرفــت أيض ـا ً اإلجــراءات
المطلوبــة لتقليــل المخاطــر الواقعــة بســبب أي جائحــة وكيفيــة
الحــد مــن آثارهــا الســلبية .إذاً ،لمــاذا كان عــدد مــن اســتعدوا
بحــق لمواجهــة الجائحــة قليــا ً جــداً؟ لقــد قــرع المؤرخــون
الطبيــون وعلمــاء األوبئــة والعديــد مــن الخبــراء ناقــوس الخطــر
لنرفــع مســتوى اســتعداداتنا لمواجهــة جائحــة عالميــة فتاكــة.
تمثــل الجائحــة مثــاال ً صارخ ـا ً علــى الفوضــى والخــراب الــذي
ينتظــر العالــم ،حيــث تعمــل أنمــاط الطقــس المتغيــرة بوتيــرة
متزا يــد علــى تدميــر التنــوع البيولوجــي والتســبب يف حــدوث
الجفــاف والفيضانــات والحرائــق واألمــراض .إن وضــع التــآزر
العالمــي حــال تفشــي الجائحــة يتعــارض مــع الطريقــة الســلبية
المناخيــة ،فهــم ال
التــي ينظــر بهــا الكثيــرون إىل التغ ّيــرات ُ
يعدّونهــا تحدي ـا ً جماعي ـا ً يجــب أن نتعامــل معــه مجتمعيــن.
عندمــا يحــدث طــارئ يهــدد اســتمرارية األعمــال يف منجــم فحــم،
تخبرنــا بــه وســائل اإلنــذار المبكــر «-عصافيــر الكنــاري» ،أمــا مــا
يلــزم بشــأن التغيــر المناخــي فيجــب علــى المســتثمرين اتخــاذ
المناخيــة أثــار عميقــة على اإلجراءات
مــا يلــزم بشــأنه .للتغيــرات ُ
التشــغيلية لألعمــال والحوكمــة وإدارة الهيــاكل التنظيميــة
حــول العالــم .تبحــث مجالــس اإلدارة عــن طــرق للتعامــل مــع
هــذه التغييــرات لتســاعدهم يف توجيــه مؤسســاتهم ،كمــا أن
القلــق يســاور مســتثمريها بوتيــرة متزا يــدة حــول مــدى تأثيــر
هــذه التغييــرات علــى المشــاريع االســتثمارية ونتائجهــا.
وفق ـا ً للبعــض ،يــأيت التغييــر المناخــي «علــى رأس أولويــات
جــداول أعمــال المســتثمرين الخاصــة باالســتدامة يف 2»2020
من حيث مشــاركة مجالس إدارات الشــركات التي يســتثمرون
فيهــا» ،وتعــد إدارة المخاطــر واحــدة مــن مكونيــن رئيســين لهــذه
الكفــاءة التــي مــن المرجــح أن تكــون مســألة مهمــة لحوكمــة
الشــركات يف الســنوات المقبلــة .يجــب أن تكــون جميــع
الشــركات والمســتثمرون والجهــات التنظيميــة والالعبــون
األساســيون يف الســوق جــزءا ً مــن المــداوالت حــول كيفيــة إدارة
المناخيــة واإلفصــاح عنهــا ودمجهــا يف إســتراتيجية
المخاطــر ُ
األعمــال.
حول الدراسة االستقصائية
إن أهدافنــا مــن إجــراء هــذه الدراســة االســتقصائية هــو فهــم
مــدى تأثيــر اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد
الحوكمــة علــى االســتثمار وقــرارات مجلــس اإلدارة .جمعــت
الدراســة بيانــات حــول مجموعــة متنوعــة واســعة مــن
الموضوعــات ،تشــمل معلومــات ديموغرافيــة عــن المشــاركين
وآرائهــم حــول:
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• الضرورة الجوهرية لمشكالت التغير المناخي
• مدى التدريب الجاري على مشكالت تغير المناخ
المناخية
• اإلفصاح عن المخاطر ُ
المناخية وإشراف مجلس اإلدارة
• إدارة المخاطر ُ
المناخيــة ذات الصلــة
المشــاركة يف المشــاكل
•
ُ
والتصويــت عليهــا بالوكالــة
أجر يــت الدراســة علــى مــدار ثالثــة أشــهر يف صيــف ،2019
ويف أثنــاء تلــك الفتــرة تواصــل مركــز ميلشــتن وشــركة ليــدر
إ كستشــينج مــع المنظمــات ذات الصلــة داخــل شــبكاتهم
بغيــة مســاعدتهم يف نشــر الدراســة علــى مســتوى أعضــاء
مجالــس اإلدارة والمســتثمرين علــى الصعيــد العالمــي .وجهــت
كال المنظمتيــن أيض ـا ً الدعــوة إىل المســتثمرين مــن األفــراد
وأعضــاء مجالــس اإلدارة داخــل شــبكاتهم الســتكمال الدراســة
االســتقصائية مــن دون الكشــف عــن هوياتهــم .وكان معظــم
المشــاركين يف الدراســة االســتقصائية مــن دول أوروبــا وأمر يــكا
الشــمالية.
الخصائص الديموغرافية للمشاركين
كان عــدد المشــاركين أ كثــر مــن  130مشــاركاً :حــوايل
 %40مــن أعضــاء مجالــس اإلدارة ،و %60مــن المســتثمرين مــن
أوروبــا (بمــا يف ذلــك المملكــة المتحــدة) وأمر يــكا الشــمالية.
ســاهم المســتوى العــايل مــن اإلفصــاح المقــدم مــن
المشــاركين يف توفيــر رؤى ديموغرافيــة ممتــازة ،حيــث أفصــح
مــا يز يــد عــن  %90مــن المشــاركين عــن أعمارهــم وجنســهم .كما
أظهــرت إجابــات الدراســة أيض ـا ً تكافــؤا ً تقريبي ـا ً بيــن الجنســين
بنســبة  %53للمشــاركات مــن النســاء باإلضافــة إىل أنهــا أظهــرت
تنوعـا ً عمر يـا ً واســعا ً حيــث كان  %19مــن المشــاركين أقــل مــن
 35عامـاً ،و %34مــن المشــاركين ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 35
إىل  50عامـاً ،و %33مــن المشــاركين ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
 50إىل  65عــام و %11مــن المشــاركين ممــن تز يــد أعمارهــم عــن
 65عــام.
مجموعــة المســتثمرين مــن المشــاركين يف الدراســة
االســتقصائية متنوعــة إىل أقصــى حــد ،فنجــد المحلليــن
وأخصائيــي معاييــر المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد
الحوكمــة ،وأخصــايئ الحوكمــة  /المشــاركة ،ومديــري المحافــظ
االســتثمارية وأيض ـا ً كبــار مســؤويل االســتثمار.
كمــا يوجــد أيضـا ً تشــكيلة واســعة مــن أعضــاء مجالس
اإلدارة واللجــان الممثليــن ضمــن المشــاركين يف الدراســة
االســتقصائية :بــدءا ً مــن رؤســاء مجالــس اإلدارة إىل أعضــاء
المجالــس المســتقلين الرئيســيين وأعضــاء لجــان التدقيــق،
والمخاطــر ،والتعويضــات ،والترشــيحات ،و/أو الحوكمــة ولجــان
المســؤولية االجتماعيــة  /االســتدامة يف الشــركات.
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النتائج الرئيسية
آراء المســتثمرين وأعضــاء مجالــس اإلدارة حــول مشــاكل
التغييــر المناخــي.
أفاد المشــاركون يف الدراســة أن كال ً من المســتثمرين
المناخيــة
وأعضــاء مجالــس اإلدارة يــرون أن قضايــا التغ ّيــرات ُ
جوهر يــة حيــث أشــار مــا يز يــد عــن  %60مــن أعضــاء مجالــس
اإلدارة و %70مــن المســتثمرين أن المخاطــر المحتملــة لتغيــر
المنــاخ تؤثــر بالفعــل علــى أعمالهــم يف الوقــت الراهــن.
ُ
وفقا ً للمشــاركين يف الدراســة ،فإن األســباب الرئيســية
المناخيــة يف اإلســتراتيجية واتخــاذ قــرار
وراء دمــج المخاطــر ُ
االســتثمار تتمثــل يف أن االضطــاع بهــذا )1( :يســاعد يف تحديــد
فــرص األعمــال واالســتثمار )2( ،يســاعد يف إدارة المخاطــر ()3
يعــد أصــوب شــيء يتعيــن تنفيــذه.
آراء المســتثمرين وأعضــاء مجالــس اإلدارة حــول مشــاكل
التغييــر المناخــي
أظهــر معظــم المســتثمرين وأعضــاء مجالــس اإلدارة
المناخيــة مــن خــال متابعــة األحــداث
خبــر ًة يف مجــال التغ ّيــرات ُ
الجار يــة والتقار يــر الحديثــة يف وســائل اإلعــام ومراجعــة
المنشــورات مــن قبــل العمــاء والمرا كــز الفكر يــة وقــراءة
تقار يــر المســؤولية االجتماعيــة للشــركات أو التقار يــر الســنوية.
ومــع ذلــك ،فقــد لجــأ الكثيــرون منهــم إىل تقار يــر محللــي
المبيعــات والتقار يــر مــن وكاالت التصنيــف بنــاء علــى اســتيفاء
المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة بوصفهــا
مصــادر المعلومــات المفضلــة لديهــم.
وتظهــر النتائــج أن المســتثمرين وأعضــاء مجالــس
اإلدارة يحصلــون علــى معرفتهــم وخبراتهــم مــن خــال المصــادر
الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء .وليــس باألمــر المســتغرب
أن تــرى المســتثمرين أ كثــر تنوعـا ً مــن وأعضــاء مجالــس اإلدارة
يف تنــوع الوســائل التــي يســتقبلون مــن خاللهــا معلومــات عــن
المناخيــة (بمــا يف ذلــك التدريبــات الداخليــة التــي
التغ ّيــرات ُ
تنظمهــا شــركات االســتثمار التابعــة لهــم ،إضافــة إىل فــرص
التدر يــب الخارجــي)
آراء المســتثمرين وأعضــاء مجالــس اإلدارة حــول اإلفصــاح عــن
التغييــر المناخــي
اعتبــر عــدد قليــل مــن المشــاركين أن اإلبــاغ عــن
المناخيــة أ كثــر أهميــة مــن إصــدار التقار يــر
ـرات
ـ
ي
التغ
ـر
ـ
ط
مخا
ُ
ّ
ا لما ليــة .
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يبــدوا أن المســتثمرين يهتمــون بتســلم اإلفصاحــات
ذات الصلــة بالمنــاخ ويجــدون فيهــا قيمــة تفــوق تلــك التــي
يجدهــا فيهــا أعضــاء مجالــس اإلدارة .عــاوة علــى ذلــك ،فقــد
المناخيــة
بــدوا أقــل تقبــا ً لإلفصــاح القياســي للتغ ّيــرات ُ
محبذين أن تضطلع الشــركات بشــرح أســباب اعتبار التغ ّيرات
المناخيــة جوهر ي ـ ًة ومــدى تأثيرهــا علــى العمليــات التجار يــة
ُ
ويحــددون مقــدار آثارهــا كم ّيـا ً مــع اإلفصــاح عــن المســتهدفات
التــي وضعوهــا بأنفســهم.
تكتســب توصيــات فر يــق عمــل اإلفصــاح المــايل
المتعلــق بالمنــاخ ( )TCFDزخم ـا ً بيــن المســتثمرين :حيــث
طلــب اتباعهــا أ كثــر مــن  %50مــن المســتثمرين المشــاركين
يف االســتقصاء مــن دول أمر يــكا الشــمالية وأوروبــا علــى حــد
ســواء.
المنــاخ
آراء أعضــاء مجالــس اإلدارة حــول إدارة مخاطــر ُ
وإشــراف مجلــس اإلدارة
يبــدو أن المنــاخ يمثــل موضوع ـا ً مهم ـا ً لمجالــس
ً
اإلدارة أيض ـا حيــث يشــير أ كثــر مــن  %40مــن أعضــاء مجالــس
اإلدارة المشــاركين إىل أن المواضيع ذات الصلة بالمناخ تطرح
للنقــاش ســنويا ً مــن قبــل مجلــس اإلدارة فيمــا يشــير  %30مــن
أعضــاء مجالــس اإلدارة إىل طــرح هــذه المواضيــع للنقــاش علــى
فتــرات ر بــع ســنوية .عــاوة علــى ذلــك ،يعتقــد مــا يقــرب مــن
 %30مــن المشــاركين أن مجالــس اإلدارة تحتــاج إىل تعييــن
مديــر عــام غيــر تنفيــذي يتمتــع بخبــرة مناخيــة.
تدعــم دراســتنا نتائــج ليدرإ كستشــينج الســابقة التــي
ُتفيــد بــأن مجلــس اإلدارة يتلقــى المعلومــات ذات الصلــة
بالمنــاخ بصفــة أساســية مــن رئيــس المســؤولية االجتماعيــة
ُ
 /االســتدامة وبقــدر أقــل مــن االستشــاري  /الســكرتير
العــام للشــركة ،وال يتلقــى أي معلومــات تقريب ـا ً مــن عالقتــه
بالمســتثمرين .أفــاد مــا يقــرب مــن  %25مــن أعضــاء مجالــس
اإلدارة إىل عــدم تقديــم أي عضــو لتقار يــر تتعلــق بالمواضيــع
ذات الصلــة بالمنــاخ.
ووفق ـا ً ألعضــاء مجالــس اإلدارة المشــاركين يف
االســتقصاء ،تحــدث مشــاركة المســتثمرين يف المواضيــع
بالمنــاخ بصــورة أساســية علــى مســتوى الرئيــس
ذات الصلــة ُ
التنفيــذي وعلــى مســتوى عالقــات المســتثمرين .تتوافــق
هــذه النتائــج أيض ـا ً مــع نتائــج ليــدر إيكستشــينج التــي تشــير
إىل عــدم حــدوث مشــاركة علــى مســتوى المديــر العــام المــايل
التنفيــذي ( .)CFOيشــير أ كثــر مــن  %20مــن أعضــاء المجالــس
إىل أن المشــاركة تحدث على مســتوى مجلس اإلدارة وبصورة
أساســية علــى مســتوى األعضــاء المســتقلين الرئيســيين.

مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

آراء المستثمرين بشأن اإلدارة الرشيدة

االختالف حسب العمر والنوع

تشــير الدراســة إىل تحــول اهتمــام المســتثمرين نحــو
المناخيــة .صــرح المســتثمرون المشــاركون يف
الموضوعــات ُ
المناخيــة
االســتقصاء أن مشــاركة الشــركات يف الموضوعــات ُ
تشــهد تزا يــدا ً ليــس فقــط مــن قبــل االختصاصييــن يف اســتيفاء
المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعــد الحوكمــة أو مشــاركة
المستثمرين ،بل أيضا ً من قبل مديري المحافظ االستثمارية
الجار يــة والمحلليــن.

تشــير دراســتنا إىل أن االهتمــام بالقضايــا ذات الصلــة
بالمنــاخ مرتبــط بالعمــر ،فكلمــا كان المشــارك أصغــر عمــرا ً زاد
ُ
بالمنــاخ.
اهتمامــه بالقضايــا ذات الصلــة
ُ

حتــى كبــار مســؤويل االســتثمار مــن مديــري األصــول
ومالكــي األصــول (مثــل صناديــق المعاشــات) قــد شــرعوا يف
المناخيــة
إشــراك الشــركات وأشــاروا إىل أهميــة الموضوعــات ُ
بالنســبة إىل صناعــة االســتثمار.
تنــاول المســتثمرون المشــاركون أهميــة قضايــا
المناخيــة يف شــركاتهم االســتثمارية بطــرق متباينــة،
المخاطــر ُ
وبصــورة أساســية مــن خــال ( )1مشــاركة اإلدارة ( )2تقديــم
مقترحــات المســاهمين أو التصو يــت ضــد اإلدارة أو كال األمر يــن
معـا ً و( )3إشــراك مجلــس اإلدارة يف الحــوار .أفــاد مــا يقــرب مــن
 %65مــن المســتثمرين المشــاركين بأنهــم يتشــاركون مباشــرة
مــع مجلــس اإلدارة.
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

تدعــم نتائــج دراســتنا نتائــج الدراســات البحثيــة
األكاديميــة األخــرى والتــي تفيــد بــأن النســاء أ كثــر مشــاركة
بالمنــاخ .ومــع ذلــك فــإن
مــن الرجــال يف القضايــا ذات الصلــة ُ
الفجــوة بيــن الجنســين تضيــق كلمــا صغــر ســن المشــاركين ال
ســيما يف فئــة األعمــار دون  35عام ـاً.
وفقـا ً لنتائــج دراســتنا االســتقصائية ،كلمــا صغــر عمــر
أعضــاء مجالــس اإلدارة زادت توقعاتهــم فيمــا يتعلــق بإفصــاح
بالمنــاخ  .يبــدو أن أعضــاء
الشــركات عــن القضايــا ذات الصلــة ُ
مجالــس اإلدارة األصغــر عمــرا ً يفضلــون منهجيــات اإلبــاغ
المنــاخ ويرغبــون يف إدراج مخاطــر
القياســي واإللزامــي عــن ُ
المنــاخ وفرصــه يف تقر يــر متكامــل ،ويــرون أنــه يتعيــن علــى
ُ
المنــاخ.
الشــركات إجــراء تحليــل لســيناريو ُ
كمــا حــددت دراســتنا االســتقصائية أيضـا ً الفجــوة بيــن
الجنســين فيمــا يتعلــق بإفصــاح الشــركات عــن القضايــا ذات
بالمنــاخ حيــث أظهــرن عضــوات مجالــس اإلدارة توقعــات
الصلــة ُ
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المنــاخ.
أعلــى مــن قرنائهــن الذكــور فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن ُ
ومــن ناحيــة المســتثمرين ،تبــدو الفجــوة بيــن
الجنســين أقــل أو حتــى غيــر موجــودة .و ُتعــزي أحــد التفســيرات
المحتملــة ذلــك إىل الز يــادة النســبية للمشــاركين الشــباب
مــن بيــن المشــاركين المســتثمرين الذكــور يف الدراســة .حيــث
ينــزع المشــاركين األحــدث ســنا ً إىل أن يكونــوا أ كثــر مشــاركة
بالمنــاخ (يف جميــع المجــاالت) ويبــدو
يف القضايــا ذات الصلــة ُ
أن تأثيــر االختــاف بيــن الجنســين يتضــاءل كثيــرا ً يف هــذه
المجمو عــة.
التنوع حسب المنطقة
تشــير دراســتنا االســتقصائية إىل أن االهتمام بالقضايا
ذات الصلــة بالمنــاخ يعتمــد علــى المنطقــة .حيــث يبــدو أن
المســتثمرين يف أوروبــا لديهــم اهتمــام أعلــى بالقضايــا ذات
بالمنــاخ.
الصلــة
ُ
وعنــد مقارنــة النتائــج علــى الصعيــد اإلقليمــي ،نجــد
أن المســتثمرين األوروبييــن يتمتعــون بتوقعــات أعلــى مــن
المســتثمرين يف دول أمر يــكا الشــمالية فيمــا يتصــل بإفصــاح
بالمنــاخ .يبــدو أن أعضــاء
الشــركات عــن القضايــا ذات الصلــة ُ
مجالــس اإلدارة األصغــر عمــرا ً يفضلــون اإلبــاغ المقياســي
واإللزامــي عــن المنــاخ ويرغبــون يف إدراج مخاطــر المنــاخ
وفرصــه يف تقر يــر متكامــل و يــرون أنــه يتعيــن علــى الشــركات
المنــاخ.
إجــراء تحليــل لســيناريو ُ
الخالصة

نأمل أن نعزز هذه الدراسة االستقصائية يف األشهر والسنوات
القادمــة لتشــمل النظــر يف كيفيــة تطــور رؤى المســتثمرين
وأعضــاء مجالــس اإلدارة ،الســيما مــع انــدالع جائحــة كوفيــد19-
يف جميــع أنحــاء العالــم (والتــي أثــارت جــدال ً ديناميكي ـا ً حــول
ضــرورة اإلســراع يف إعــادة النظــر يف حوكمــة األطــراف المعنيــة
وأصحــاب المصالــح أو توجيههــا).
شكر وتقدير
نــود أن نشــكر أعضــاء مجموعــة عمــل ليــدر إ كستشــينج
المعنيــة بعالقــات المســتثمرين وأعضــاء مجالــس اإلدارة،
المســؤولين عــن اســتيفاء المتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة
وقواعــد الحوكمــة ،علــى مســاهماتهم يف هــذه الدراســة
االســتقصائية .برئاســة صــويف ل’هيليــاس ونينــا هوزديــك
وشــملت يف عضويتهــا مــات كرســتينين وناتاشــا ديمترفيتــش
وســونيا فاســلو ومايــكل هيرســكوفيتش ويل كيــان وعضويــة
أعضــاء مجالــس اإلدارة إيزابيــل أزيمــارد وفلورنــس فــون إ يــرب
وإيليــان رو يــر تشــافير وديــن دي ســانت فيكتــور وأوريلــك
ستينهور ســت.
مالحظــة :تمثــل النتائــج المذكــورة آنف ـا ً مجموعــة مختــارة مــن
النتائــج القائمــة علــى أســاس بيانــات الدراســة االســتقصائية
الرصديــة .بيــد أنهــا ال تمثــل نقاش ـا ً شــامال ً لنتائــج الدراســة
االســتقصائية وال يمكن أيضا ً اســتبعادها نظرا ً ألنها ُتعد أحدث
نتائــج القــرارات الجزئيــة المتخــذة من ليدر إيكستشــينج ومركز
ميلشــتن يف إطــار تصميــم الدراســة االســتقصائية وتقييمهــا.
أخيــراً ،ال يمكــن ضمــان تمثيــل عينــة المشــاركين يف الدراســة
نظــرا ً للطبيعــة المفتوحــة للدراســة.

إن هــذه الدراســة االســتقصائية العالميــة ،التــي شــارك فيهــا
أعضاء مجالس اإلدارة والمستثمرين وأجرتها ليدر إ كستشينج
ومركــز ميلشــتن ،تدعــم نتائــج البحــث الســابق الــذي أجرتــه
ليــدر إ كستشــينج وآخــرون ،وخلــص إىل وجــود العديــد مــن
االختالفــات الديموغرافيــة واإلقليميــة بيــن توقعــات أعضــاء
مجالــس اإلدارة والمســتثمرين حــول القضايــا ذات الصلــة
بالمنــاخ واإلفصــاح عنهــا .وبشــكل عــام ،يبــدو أن المشــاركين
ُ
األحــدث ســنا ً والمشــاركين األوروبييــن والمشــاركات مــن
المناخيــة أو توقعــات
النســاء يهتمــون بشــكل أ كبــر بالقضايــا ُ
إفصــاح الشــركات أو كال األمر يــن معـاً .كمــا تقــدم هــذه الدراســة
االســتقصائية رؤى حــول كيفيــة إشــراك المجالــس والشــركات
المناخيــة علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي.
يف القضايــا ُ
نعتقــد بــأن هــذه النتائــج تعمــق فهــم كيفيــة اتخــاذ أعضــاء
مجالــس اإلدارة والمســتثمرون يف اعتبارهــم القضايــا ذات
بالمنــاخ يف اجتماعاتهــم واتخــاذ قــرارات االســتثمار،
الصلــة
ُ
علــى التــوايل ،وكيــف يمكــن أن تختلــف رؤيتهــم علــى أســاس
المجموعــات الديموغرافيــة واإلقليميــة.
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مقابلة مع
سعادة د .أحمد عبدالرحمن
يف هــذه المقابلــة ،يتحــدث ســعادة د.أحمــد عبدالرحمــن الملحــم
المديــر التنفيــذي ورئيــس مجلــس المفوضيــن لهيئــة أســواق
المــال يف الكو يــت مــع الدكتــور أشــرف جمــال الديــن الرئيــس
التنفيــذي لمعهــد حوكمــة.
س .لقــد خصــص معهــد حوكمــة هــذا العــدد مــن «المجلــة»
للتعــرف علــى ردود أفعــال الشــركات واألســواق ألزمــة
كوفيــد ،لكــن نــود أوال ً أن نتعــرف علــى هيئــة أســواق المــال
بدولــة الكويــت والشــركات والمؤسســات التــي تقــوم الهيئــة
بتنظيمهــا والرقابــة عليهــا.
أُنشــئت هيئــة أســواق المــال يف دولــة الكو يــت بموجــب القانــون
رقــم ( )7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال
وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعديالتــه ،كجهــة مســتقلة
تتمتــع بالشــخصية االعتبار يــة ،وذلــك انطالقـا ً مــن رغبــة القيــادة
السياســية يف تحقيــق نقلــة نوعيــة لالقتصــاد الوطنــي وتطو يــر
البنــى التحتيــة لمنظومــة ســوق المــال بشــكل يجعــل مــن دولــة
الكويــت بيئ ـ ًة جاذبــة لــرأس المــال واالســتثمار ،ومركــزا ً مالي ـا ً
موا كبـا ً للتطلعــات يف تنو يــع مصــادر الدخــل القومــي ،ولضبــط
إيقــاع الســوق وتوازنــه والرقابــة علــى أنشــطة األوراق الماليــة.
ويف نوفمبــر  2015أطلقــت الهيئــة الئحتهــا التنفيذيــة الجديــدة
للقانــون المشــار إليــه ،والتــي تــم اعتبارهــا أ كبــر عمــل تشــريعي
وتنظيمــي بتار يــخ دولــة الكو يــت ،حيــث تكونــت وقــت صدورهــا
مــن ( )1665مــادة تجمــع كل األحــكام والقواعــد التــي تنظــم
أســواق المــال ونشــاط األوراق الماليــة ،وقــد تــم صياغتهــا
بشــكل يمكنهــا مــن اســتيعاب كافــة التعديــات والتطــورات
التــي قــد تصدرهــا الهيئــة يف المســتقبل.
ويتــوىل إدارة الهيئــة مجلــس مفوضيــن يتكــون مــن خمســة
أعضــاء متفرغيــن مــن أصحــاب الخبــرة واالختصــاص يصــدر
بتســميتهم مرســوم ،ويمــارس المجلــس صالحياتــه بموجــب
أحــكام القانــون رقــم ( )7لســنة  2010والئحتــه التنفيذيــة
وتعديالتهمــا ،ويســعى مــن خــال جهــازه التنفيــذي لتوفيــر نظام
إشــرايف ورقــايب داعــم لبيئــة اســتثمارية جاذبــة وتنافســية قائمــة
علــى مبــدأ العدالــة والشــفافية والنزاهــة ،يف ظــل منظومــة
تتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة يف الحوكمــة واإلدارة.
ويخضــع لرقابــة الهيئــة جميــع األشــخاص المرخــص لهــم
واألشــخاص المســجلين والشــركات المدرجــة يف البورصــة.
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س :كرئيــس لهيئــة أســواق المــال بالدولــة ،هــل لــك أن
تحدثنــا عــن األزمــات بشــكل عــام ،مــا هــو مفهــوم األزمــة
لديكــم ،مــا أهــم مصــادر األزمــات؟ كيــف تؤثــر األزمــات علــى
الشــركات؟ وكيــف تــرى جائحــة كورونــا وأثرهــا علــى الســوق؟
إن األزمــة بمفهومهــا المبســط هــي المشــكلة التــي تخلــق
توابــع ســلبية تختلــف درجتهــا مــن خفيفــة إىل شــديدة التأثيــر
ســواء علــى المــدى القصيــر أو المــدى الطويــل وتكــون ذات
صفــة عامــة ســوا ًء كانــت عالميــة أو إقليميــة أو محليــة ،ممــا
يســتوجب وضــع حزمــة مــن الحلــول للتعامــل معهــا وتقديــر
أبعادهــا بشــكل يكفــل حســن إدارتهــا وتجنــب آثارهــا الســلبية
قــدر اإلمــكان.

37

وتقــاس األزمــة االقتصاديــة أو الماليــة بحــاالت االنكمــاش الحــاد
يف االقتصــاد الكلــي للدولــة ،ومــن أهــم دالالتهــا انخفــاض الناتــج
المحلــي اإلجمــايل ،ويف دولــة مثــل الكو يــت التــي تعتمــد علــى
مصــدر واحــد رئيســي للدخــل وهــو النفــط فــإن انخفــاض أســعار
النفــط لفتــرات متواصلــة ســيؤدي إىل انخفــاض يف الميزانيــة
العامــة للدولــة ممــا ينتــج عنــه تقليــل الصــرف الحكومــي الــذي
يعتمــد عليــه جــزء كبيــر مــن القطــاع الخــاص.
وبالتــايل قــد يواجــه القطــاع الخــاص انخفاض ـا ً يف إيراداتــه ويف
قيمــة أصــول شــركاته وعجــز محتمــل للوفــاء بالتزاماتــه أو
الديــون المصــدرة لتمو يــل عملياتــه التشــغيلية بشــكل يــؤدي
إىل انخفــاض التقييــم االئتمــاين ممــا يز يــد مــن كلفــة االقتــراض.
وقــد تمتــد آثــار تلــك األزمــات لتطــال الجانــب االجتماعــي
واالســتهالكي بســبب عجــز الشــركات عــن ســداد رواتــب
موظفيهــا وتوز يــع األر بــاح علــى مســاهميها وارتفــاع معــدالت
البطالــة.
ومثــال لهــذه األزمــات هــي األزمــة الماليــة العالميــة يف ســنة
 ،2008والتــي كان مصدرهــا الرئيســي هــو إصــدار القــروض
العقار يــة ذات المخاطــر العاليــة والرهــن العقــاري المتعلــق بهــا
وأدوات االســتثمار المرتفعــة الخطــورة ومنهــا التزامــات الديــون
المرهونــة .وأدى اإلخفــاق يف ســداد بعــض تلــك القــروض إىل
انهيــار عــدد مــن أســواق المــال العالميــة وتعثــر العديــد مــن
الشــركات التــي قامــت بالتعامــل بتلــك األوراق الماليــة وإشــهار
إفالســها .وقــد اســتوجبت تلــك األزمــة قيــام العديــد مــن الــدول
والمنظمــات الدوليــة باســتحداث وتعديــل قوانيــن ولوائــح
لمز يــد مــن التحــوط وتنظيــم أســواق المــال.
وفيمــا يتعلــق باألزمــة الحاليــة لجائحــة فيــروس كورونــا
المســتجد ،فقــد كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي،
حيــث توقــع صنــدوق النقــد الــدويل انخفــاض بنســبة  ٪3يف
الناتــج المحلــي اإلجمــايل العالمــي خــال العــام ،كمــا أن توقــف
االقتصــاد العالمــي خــال هــذه الفتــرة أدى إىل انخفــاض الطلــب
علــى النفــط ممــا نتــج عنــه هبــوط حــاد يف أســعاره حــول العالــم،
وقــد انعكــس ذلــك علــى االقتصــاد المحلــي ،فعلــى ســبيل
المثــال عنــد مقارنــة قيــم أصــول الشــركات المدرجــة يف بورصــة
الكو يــت للر بــع الثــاين لعــام  2020نالحــظ انخفاضهــا بنســبة %4
مقارنــة بنفــس الفتــرة لعــام .2019
س .كيــف تســتعد الهيئــة لألزمــات بشــكل عــام؟ مــا دور
مجلــس المفوضيــن يف ذلــك؟
منــذ نشــأة الهيئــة وهــي تــدرك تمامـا ً أن ســوق المــال حســاس
جــدا ً تجــاه أ يــة أخبــار أو أحــداث أو أزمــات ،ولذلــك عملــت جاهــد ًة
يف التخطيــط والتعامــل باســتباقية مــع أي حــدث مســتجد،
وتأهبــت خــال األعــوام الســابقة لالســتعداد لمعالجــة أي تأثيــر
ســلبي علــى ســوق المــال ،فعلــى الرغــم مــن صعوبــة التنبــؤ
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بتوقيــت األزمــات وانعكاســاتها ،إال أن االســتعداد والتحضيــر
للتبعــات التــي قــد تنشــأ عــن حدوثهــا يســاهم يف التقليــل مــن
أثرهــا علــى الســوق المــايل والمتعامليــن فيــه.
وعلــى ضــوء ذلــك ،وقبــل حــدوث أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا
المســتجد ،فــإن مجلــس المفوضيــن يف الهيئــة أدرك أهميــة
وجــود سياســة واضحــة للهيئــة يف مواجهــة الكــوارث واألزمــات
علــى اختــاف أنواعهــا بشــكل يكفــل اســتمرارية األعمــال وفــق
أفضــل الســبل ،وعليــه فقــد أصــدر المجلــس عــدة قــرارات خــال
الفتــرات الســابقة لألزمــة خاصــة بتشــكيل لجــان منبثقــة منــه
تعمل على مدار العام من أبرزها «لجنة إدارة المخاطر» وهي
معنيــة بــإدارة المخاطــر التشــغيلية للهيئــة وتحديدها وتصنيفها
وتحليــل أســبابها والعمــل علــى تالفيهــا أو مواجهتهــا أو الحــد
مــن آثارهــا وفــق أفضــل الممارســات يف هــذا الخصــوص .كمــا
تــم تشــكيل «لجنــة إدارة اســتمرارية األعمــال يف الهيئــة» بهــدف
ضمــان اســتمرارية األعمــال والخدمــات الحيويــة وضمــان بنــاء
القــدرات الداخليــة يف الهيئــة إلدارة منظومــة الطــوارئ واألزمــات
والكــوارث .وعــاو ًة علــى ذلــك تــم تشــكيل «لجنــة مواجهــة
األخطــار النمطيــة المتوقــع حدوثهــا يف نشــاط األوراق الماليــة»
لمواجهــة األخطــار التــي تــؤدي إىل زعزعــة الســوق والبورصــة
والمقاصــة.
وإضافـ ًة إىل مــا ســبق ذكــره مــن لجــان ،فــإن الهيــكل التنظيمــي
ـدات تنظيميــة يقــع مــن ضمــن مهامهــا
للهيئــة يضــم وحـ ً
واختصاصاتهــا تقييــم وتطويــر سياســات وأنظمــة إدارة المخاطر
وبنــاء مؤشــرات التنبــؤ باألزمــات (مؤشــرات اإلنــذار المبكــر)
التــي قــد تصيــب أســواق األوراق الماليــة ووضــع البدائــل
والحلــول لمعالجــة تلــك األزمــات حــال وقوعهــا.
ومــن الجديــر بالذكــر أن مجلــس مفوضــي الهيئــة اســتمر خــال
أزمــة كورونــا بعقــد اجتماعاتــه ســوا ًء عــن بعــد باســتخدام
وســائل االتصــال الحديثــة أو مــن خــال الحضــور الشــخصي يف
مقــر الهيئــة.
وإذ نشــير إىل أنــه ومــن ضمــن جهــود الهيئــة لمواجهــة جائحــة
كورونــا والتعامــل مــع الظــروف االقتصاديــة وتخفيــف آثارهــا
علــى ســوق األوراق الماليــة ،فقــد تــم إصــدار العديــد مــن
القــرارات واإلجــراءات يف ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية
لضمــان اســتمرار عمليــات التــداول بمنظومــة الســوق المــايل
الكويتــي وبمــا يضمــن حقــوق كافــة أطرافهــا المعنيــة مــن
مســتثمرين ومتداوليــن ،ودعمـا ً ألحــد أهــم المرافــق االقتصاديــة
يف الدولة ،وســعيا ً من منظومة ســوق المال الكويتي لموا كبة
المتغيــرات المتســارعة بمــا يصــب يف مصلحــة المســتثمرين
وحمايتهــم ،وذلــك نظــرا ً لحالــة عــدم االســتقرار التــي شــهدها
التــداول يف جميــع أســواق المــال اإلقليميــة والعالميــة نتيجــة
للمخــاوف التــي أثارهــا تفشــي فايــروس كورونــا المســتجد.
عندمــا تضــع الهيئــة خطــة للتعامــل مــع أزمــة مــا،
س.
كيــف يمكــن متابعــة أن الخطــة الموضوعــة يتــم تنفيذهــا بدقــة؟
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مــا آليــة مراجعــة تفاصيــل الخطــة وتعديلهــا إذا لــزم األمــر؟
إن لــكل لجنــة مــن اللجــان المعنيــة بالتعامــل مــع األزمــات أو
الوحــدات التنظيميــة بالهيئــة دليــل للسياســات واإلجــراءات
يتــم متابعــة ســيره بانتظــام إلكتروني ـا ً بشــكل يضمــن تحقيــق
أهدافهــا ويســاهم يف متابعــة األعمــال وتقييمهــا ،كمــا يصــدر
عنهــا تقار يــر دور يــة تعــرض علــى المديــر التنفيــذي للمعالجــة
الفورية كما يمكن رفع بعضها إىل مجلس المفوضين حسب
أدلــة اإلجــراءات والصالحيــات ،وهــي بذلــك تكــون محــط متابعــة
وتقييــم مســتمرين مــن قبــل المجلــس واإلدارة التنفيذيــة يف
الهيئــة ،ويف حــاالت الطــوارئ فــإن مجلــس المفوضيــن ينعقــد
بصفــة اســتثنائية وطارئــة ســواء بشــكل حضــوري أو عبــر
وســائل التواصــل الحديثــة علــى قــدر الخطــر لمناقشــة واتخــاذ
القــرارات الحاســمة والفور يــة بنــا ًء علــى التوصيــات الــواردة لــه
مــن قبــل اللجــان المعنيــة أو الوحــدات التنظيميــة المختصــة
لمعالجــة أ يــة ظــروف مســتجدة.
س .يف حالــة جائحــة كورونــا ،كيــف نقــارن بيــن درجــة وخطــة
اســتعداد الهيئــة مقارنـ ًـة بحجــم هــذه األزمــة؟ مــا هــي أهــم
الــدروس المســتفادة يف المســتقبل لكــم ولهيئــات أســواق
المــال األخــرى بالمنطقــة؟
ممــا ال شــك فيــه أن أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد
تبايــن االســتعداد لهــا عالميـا ً وتباينــت آثارهــا علــى اقتصاديــات
العالــم ،ففــي حيــن كنــا نــرى تأثيرهــا الســلبي يف انهيــار عــدد
مــن البورصــات العالميــة ،علــى الجهــة األخــرى وجدنــا سياســات
نقديــة وماليــة نجحــت إىل حــد كبيــر يف اســتيعاب الهبــوط الحــاد
يف عــدد آخــر مــن األســواق وفق ـا ً للخطــط الموضوعــة مســبقاً،
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وتفعيــا لخطــط طــوارئ أســهمت بشــكل كبيــر يف امتصــاص
آثــار تلــك األزمــة.
ولعــل مــن المهــم أيض ـا ً أن نشــير إىل أن األســواق الماليــة
خــال هــذه األزمــة قــد تأثــرت كثيــرا ً بمــا تــم فرضــه مــن إجــراءات
احتراز يــة مــن قبــل الســلطات الصحيــة وانعكســت بشــكل
مباشر على االقتصاد ككل .ونعتقد أن نجاح أي خطة مسبقة
معــدة مــن قبــل هيئــات أســواق المــال لمواجهــة أي أزمــة ،ال بــد
أن تتناســق وتتماشــى مــع خطــط الطــوارئ والتوجهــات التــي
تتبناهــا الحكومــات وبحيــث تشــمل حــزم تحفيز يــة وسياســات
ماليــة ونقديــة تتكافــل فيهــا جهــود جميــع الجهــات ذات العالقــة
للتخفيــف والحــد مــن اآلثــار االقتصاديــة الســلبية الناتجــة عــن
األزمــة.
ومحلي ـاً ،نــرى أن الهيئــة قــد تمكنــت مــن خــال انتهاجهــا
لقواعــد الحوكمــة والسياســات الحصيفــة ،وكذلــك خططهــا
االســتباقية وقراراتهــا الفور يــة والحاســمة مــن أن تكــون علــى
مســتوى الحــدث .وندلــل علــى ذلــك باإلجــراءات التــي اتخذتهــا
الهيئــة خــال األزمــة الحاليــة ،فمنــذ إعــان الحكومــة الكويتيــة
عــن تعطيــل األعمــال يف جهــات الدولــة علــى ضــوء التوصيــات
الصادرة من قبل السلطات الصحية للحد من انتشار فيروس
كورونــا المســتجد ابتــدا ًء مــن  12مــارس  ،2020وعلــى ضــوء
حالــة االضطــراب التــي شــهدتها عمليــات التــداول والخــوف مــن
تبعــات أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد يف عــدد مــن
البورصــات ،فقــد تــم عقــد اجتمــاع طــارئ يف نفــس اليــوم جمــع
كل مــن هيئــة أســواق المــال وشــركة بورصــة الكويــت لــأوراق
الماليــة والشــركة الكويتيــة للمقاصــة لمناقشــة إيقــاف التــداول
يف البورصــة يف ذات التار يــخ وتقييــم الموقــف بخصــوص
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إعادتــه ،كمــا تواصلــت الهيئــة مــع المؤسســات الماليــة العالميــة
المعنيــة ،حيــث تــم التواصــل مــع كل مــن مؤسســة MSCI
ومؤسســة  FSTEلبحــث خطــوات كل مــن الهيئــة وشــركة
البورصــة والشــركة الكويتيــة للمقاصــة نحــو إعــادة التــداول يف
البورصــة ابتــدا ًء مــن يــوم األحــد الموافــق  15مــارس  ،2020حيث
أثنــت تلــك الجهــات علــى التواصــل معهــا والخطــوات المتخــذة
مــن قبــل كل مــن الهيئــة وشــركة البورصــة والشــركة الكويتيــة
للمقاصــة نحــو إعــادة التــداول ،خاص ـ ًة يف ظــل حــرص الهيئــة
وكذلــك الجهــات المعنيــة بحمايــة الســوق المــايل مــن أ يــة آثــار
ســلبية قــد تنتــج مــن عمليــة إيقــاف التــداول ،وكذلــك الترقيــات
التــي تــم تحقيقهــا للســوق المــايل الكويتــي ،ممــا يعطــي أيضـا ً
دالل ـ ًة وتأكيــدا ً علــى حصافــة اإلجــراءات التــي قامــت بهــا هيئــة
أســواق المــال ضمان ـا ً لســامة رؤوس األمــوال وحفاظ ـا ً علــى
حقــوق المســتثمرين بشــهادة المؤسســات الماليــة العالميــة.
كمــا عقــد مجلــس مفوضــي الهيئــة اجتماع ـا ً طارئ ـا ً يف يــوم
الجمعــة الموافــق  13مــارس  2020حيــث تمــت الموافقــة
وتأييــد قــرار بورصــة الكو يــت لــأوراق الماليــة بتعطيــل أعمالهــا
بتار يــخ  12مــارس  ، 2020علــى أن يتــم إعــادة التــداول ابتــدا ًء
مــن يــوم األحــد الموافــق  15مــارس  ، 2020وفق ـا ً لمــا اعتمــده
المجلــس يف ذات االجتمــاع مــن خطــة مباشــرة األعمــال التــي
وضعــت لضمــان اســتمرار تســيير األعمــال ومراعــا ًة لالحتــرازات
الصحيــة وســامة العامليــن يف كل مــن الهيئــة ،وشــركة بورصــة
الكو يــت لــأوراق الماليــة ،والشــركة الكويتيــة للمقاصــة يف تلــك
الفتــرة تحقيق ـا ً للمصلحــة العامــة.
وبالرغــم مــن فتــرة التعطيــل ،وبنــا ًء علــى الخطــة المعتمــدة
لمباشــرة وضمــان تســيير األعمــال خاللهــا ،اســتمرت الهيئــة يف
إنجــاز األعمــال المناطــة بهــا وتقديــم خدماتهــا حيــث أصــدرت
عــددا ً مــن القــرارات الخاصــة بالتعديــات التشــريعية علــى
الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )7لســنة  ،2010باإلضافــة إىل
قــرارات مرتبطــة بأصحــاب المصلحــة كتجديــد تراخيــص مزاولــة
أنشــطة األوراق الماليــة وكذلــك الموافقــة علــى تجديــد قيــد
بعض مراقبي الحسابات المسجلين .ولعل من أهم محطات
إدارة األزمــة مــن قبــل الهيئــة هــو تمكنهــا مــن عــدم تأثــر إدراج
شــركة بورصــة الكو يــت لــأوراق الماليــة يف البورصــة بالظــروف
االســتثنائية الحاليــة ،حيــث تمــت موافقــة الهيئــة علــى طلــب
اإلدراج فــور اســتيفاء المتطلبــات الالزمــة لذلــك خــال الفتــرة
الســابقة  ،لتكــون أول بورصــة يف منطقــة الخليــج العــريب تــدرج
أســهمها يف ذاتهــا فيمــا يعــرف عالمي ـا ً بمصطلــح Self-listed
 ،Exchangeوكذلــك إدراج شــركة شــمال الــزور األوىل للطاقــة
والميــاه (ش.م.ك.ع) وهــي تمثــل إدراجــات نوعيــة ،كمــا قامــت
الهيئــة بمخاطبــة جميــع الشــركات الخاضعــة لرقابتهــا بضــرورة
التأكيــد وإعمــال خطــة الطــوارئ ومتابعــة اســتمرارية األعمــال
حســبما تنــص عليــه الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الهيئــة يف هــذا
الخصوص ســواء يف الكتاب الســادس (السياســات واإلجراءات
الداخليــة للشــخص المرخــص لــه) أو الكتــاب الخامــس عشــر
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(حوكمــة الشــركات).
خالصـ ًة ،فــإن أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد قــد أ كــدت
بــأن إدارة األزمــات تتطلــب اإلعــداد المســبق مــن خــال خطــط
واضحــة للطــوارئ قابلــة للتطبيــق  -متــى اســتدعى األمــر –
بهــدف الوصــول لألهــداف المحــددة لهــا ،وبمــا يضمــن سالســة
اإلجــراءات وســرعة اتخــاذ القــرار بموضوعيــة نحــو تحقيــق أعلــى
عائــد وتقليــل نســبة حــدوث أي خلــل بعيــدا ً عــن أي قــرارات
عشــوائية غيــر مدروســة مــن شــأنها اإلضــرار بمختلــف أصحــاب
المصلحــة يف الســوق المــايل ،وهــذا مــا يجــب علــى الهيئــات
الماليــة الرقابيــة والبنــوك المركز يــة العمــل عليــه مســتقبال ً
مســتخلصين الــدروس التــي أتــت بهــا هــذه الجائحــة ،وهــو
بالتأكيــد مــا ســتعمل عليــه أيض ـا ً هيئــة أســواق المــال مــن
خــال تقييــم تجربتهــا يف التعاطــي مــع ظــروف األزمــة الحاليــة
واالســتمرار يف تطويــر خططهــا لمواجهــة أ يــة أزمــات مســتقبلية.
س .يف جائحة كورونا ،من الذي أخذ زمام القيادة يف مواجهة
األزمــة :هــل هــو مجلــس المفوضيــن؟ رئيــس المجلــس؟
المديــر التنفيــذي؟ ومــا هــي أهــم الــدروس والنصائــح التــي
تتعلــق بالقيــادة أثنــاء األزمــات والتــي ترغبــون يف مشــاركتها
مــع القــراء؟
إن هيئــة أســواق المــال مؤمنــة بالعمــل المؤسســي وقواعــد
الحوكمــة التــي تضمــن تحديــد المســؤوليات واالختصاصــات،
ونؤكــد هنــا علــى أن أي قــرار يصــدر عــن الهيئــة يكــون وفــق
دليــل إجــرايئ معتمــد وواضــح يحــدد نطــاق ومســؤوليات كل
وحــدة تنظيميــة ،وكذلــك مســؤولية ودور الجهــات الخارجيــة
التــي تتعامــل معهــا يف إطــار أحــكام قانــون الهيئــة والئحتــه
التنفيذيــة ،وكذلــك القوانيــن ذات الصلــة ،عــاو ًة علــى مذكــرات
التفاهــم واالتفاقيــات المبرمــة بيــن الهيئــة والجهــات الخارجيــة
محلي ـا ً ودولي ـاً.
ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن الهيئــة ممثلــة بمجلــس المفوضيــن
والمديــر التنفيــذي ،ورؤســاء القطاعــات ومــدراء اإلدارات
والمكاتــب ،وموظفيهــا ،هــم مــن كان يف زمــام القيــادة إن صــح
التعبيــر فللجميــع بصمــة وأثــر ودور يف أ يــة قــرارات اتخذهــا
كل مــن موقعــه .ولمــا
مجلــس المفوضيــن خــال هــذه األزمــة ُ
كانــت هــذه األزمــة تتطلــب يف عــدد مــن مراحلهــا اتخــاذ قــرارات
ســريعة وفور يــة تتماشــى مــع طبيعــة العمــل ومــدى التأثيــر
يف أســواق المــال ،فقــد فــوض مجلــس المفوضيــن رئيــس
المجلس-المديــر التنفيــذي (وهمــا شــخص واحــد) بالبــت يف
األمــور العاجلــة الخاصــة بكافــة أعمــال الهيئــة والتــي ال تحتمــل
التأخيــر خــال الفتــرة الســابقة .كمــا نظمــت الهيئــة مــن خــال
قراراتهــا آليــة عمــل الموظفيــن يف تلــك الفتــرة بمــا يكفــل
اســتمرار تقديــم خدماتهــا األساســية علــى أ كمــل وجــه ووفق ـا ً
لخطــط الطــوارئ التــي تــم تفعليهــا ،فبالرغــم مــن تعطيــل
معظــم الجهــات الحكوميــة يف الدولــة أعمالهــا كمــا تمــت
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اإلشــارة إليــه منــذ تار يــخ  12مــارس ولغايــة  29يونيــو  ،2020إال
أن الهيئــة اســتمرت يف أداء أعمالهــا وتقديــم خدماتهــا للجمهــور
مــن خــال منصــة إلكترونيــة شــاملة ومتطــورة ،كمــا أتاحــت
الهيئــة لموظفيهــا العمــل عــن بعــد وفــق أعلــى الممارســات
الخاصــة بحمايــة أمــن المعلومــات.
وإذ ننتهــز هــذه الفرصــة لنؤكــد تقديرنــا واعتزازنــا بكوادرنــا
العاملــة يف هيئــة أســواق المــال ،وكذلــك تعــاون الجهــات ذات
العالقــة كشــركة بورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة والشــركة
الكويتيــة للمقاصــة وكافــة المخاطبيــن بأحــكام قانــون الهيئــة،
والتــي أيض ـا ً قــد قامــت بالعمــل وفــق خطــط الطــوارئ لديهــا
والمعتمــدة مــن قبــل الهيئــة ،وذلــك لدورهــم وجهودهــم خــال
فتــرة األزمــة مثمنيــن روح المســؤولية والحــرص علــى أداء
كافــة األعمــال المناطــة بتلــك الجهــات دون أي اختــال أو تأثيــر
ســلبي قــد تفرضــه ظــروف الجائحــة.
وإن كان هنــاك مــن دروس اســتخلصتها الهيئــة مــن تجربتهــا يف
التعاطــي مــع ظــروف أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد
بنــا ًء علــى مــا ســبق ذكــره ،فإنهــا تــرى ضــرورة التأهــب واإلعــداد
المســبق بوضــع خطــط طــوارئ يف حــاالت األزمــات واضحــة
وقابلــة للتطبيــق ،تضمــن عــدم اختــال المنظومــة الرقابيــة
علــى أســواق المــال واســتمراريتها واتخــاذ قراراتهــا بشــكل
موضوعــي وفعــال ،كمــا تــرى الهيئــة أهميــة التطويــر المســتمر
يف البنــى التحتيــة اإللكترونيــة للــريقّ بنوعيــة الخدمــات
المقدمــة منهــا ألصحــاب المصلحــة والجمهــور بشــكل يضمــن
إنجــاز معامالتهــم بــكل ســهولة ويســر .كمــا أننــا وعلــى ضــوء
التجر بــة خــال األزمــة الحاليــة ،فإننــا نــرى أهميــة االســتثمار يف
العنصــر البشــري بحيــث يكــون علــى رأس أولويــات التطو يــر
يف أداء الهيئــات الماليــة الرقابيــة ،فهيئــة أســواق المــال تفخــر
بوجــود نخبــة مــن العامليــن ضمــن كوادرهــا البشــرية بتنــوع
اختصاصاتهــم وخلفياتهــم األكاديميــة وخبراتهــم العمليــة.
س .هــل تتغيــر األدوار والمهــام بيــن األطــراف المختلفــة أثنــاء
األزمة؟ (االدارة – مجلس االدارة – الحكومة)...
إن الــذي ينظــم طبيعــة عمــل أ يــة جهــة هــي أحــكام القوانيــن
واللوائــح والقــرارات الخاصــة بطبيعــة أعمالهــا ،وكذلــك هــو
الحــال مــع هيئــة أســواق المــال فهــي تمــارس أعمالهــا – كمــا
ســبق ذكــره  -بموجــب أحــكام القانــون رقــم ( )7لســنة ،2010
كمــا أنهــا تتعــاون مــع العديــد مــن الجهــات الحكوميــة األخــرى
يف الدولــة كبنــك الكويــت المركــزي ووزارة التجــارة والصناعــة
ووحــدة التحر يــات الماليــة بموجــب اتفاقيــات التفاهــم مــع
تلــك الجهــات والتــي تنظــم اختصاصــات كل جهــة ونطــاق
مســؤولياتها ويــأيت ذلــك كلــه يف إطــار القوانيــن ذات الصلــة
يف الدولــة ،عــاو ًة أيضــا علــى االتفاقيــات المبرمــة مــع الجهــات
الدوليــة ومســؤولية الهيئــة تجــاه تلــك االتفاقيــات.
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ويف ظــروف األزمــة الحاليــة ،فقــد تظافــرت جهــود جميــع
الجهــات الحكوميــة يف الدولــة لتنفيــذ قــرارات مجلــس الــوزراء،
فهــو المعنــي برســم السياســة العامــة للدولــة وكذلــك الخطــوط
العريضــة يف التعامــل مــع األزمــات مــع تخويــل الحكومــة
للجهــات ذات طبيعــة العمــل الخاصــة يف الدولــة اتخــاذ كل
مــا مــن شــأنه تحقيــق المصلحــة العامــة وبمــا ال يتعــارض مــع
االشــتراطات الصحية وفقا ً لخططها المعدة لذلك .وكما أشــرنا
بــأن نجــاح أي خطــة مســبقة معــدة مــن قبــل هيئــات أســواق
المــال لمواجهــة األزمــة هــي رهنـا ً لتكــون ضمــن مجموعــة مــن
خطــط أخــرى تتبناهــا الحكومــة وتتشــارك فيهــا جهاتهــا بوجهات
النظــر وتتكامــل خططهــا لتحقيــق أهــداف حمايــة االقتصــاد
الوطنــي والمســتثمرين مــن تبعــات وآثــار األزمــة الســلبية علــى
االقتصــاد ،وعليــه فإننــا نجــد أن تفــوق إدارة األزمــة يف عــدد مــن
أســواق المــال العالميــة لــم يكــن وليــد الصدفــة ومــا كان فقــط
لتفــوق الجهــة الماليــة الرقابيــة يف تلــك األســواق ،بــل تطلــب
أيض ـا ً التعــاون مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى ،وتحقيــق
أقصــى غايــات التكامــل يف تفعيــل خطــط الطــوارئ الموضوعــة
لمواجهــة اآلثــار االقتصاديــة الســلبية.
ولعلنــا نشــيد بالجهــود الحكوميــة المبذولــة خــال فتــرة
األزمــة ،حيــث لــم تغفــل الحكومــة الكويتيــة عــن إدرا كهــا لآلثــار
االقتصاديــة للجائحــة بجانــب آثــار األزمــة األخــرى ،فنجــد أنــه
قــد بــادر مجلــس الــوزراء بتشــكيل «اللجنــة التوجيهيــة العليــا
للتحفيــز االقتصــادي» لوضــع الركائــز التحفيز يــة لالقتصــاد
المحلــي ،كمــا شــكل مجلــس الــوزراء «فر يــق عمــل معنــي
بدراســة اآلثــار الســلبية التــي قــد تطــال حقــوق الدولــة أو الغيــر
كأثــر لإلجــراءات االســتثنائية التــي اتخذتهــا الحكومــة للحــد
مــن انتشــار فيــروس كورونــا» ،والتــي قامــت الهيئــة بالتعــاون
معهــا مــن خــال تزو يــد فر يــق العمــل المعنــي برؤيتهــا الخاصــة
باألضــرار الناتجــة عــن األزمــة أو تلــك التــي قــد تنتــج باإلضافــة
إىل تزويــده بالقــرارات واإلجــراءات والتدابيــر االحتراز يــة التــي
اتخذتهــا الهيئــة.
س .مــا أهــم األطــراف الخارجيــة (أصحــاب المصالــح) الذيــن
كانــوا علــى تواصــل مســتمر مــع الهيئــة؟ مــا كانــت توقعــات
تلــك األطــراف الخارجيــة؟ مــا هــي أهــم النصائــح التــي
توجههــا للمؤسســات األخــرى بنــا ًء علــى خبــرة هيئــة أســواق
المــال يف خطــط وبرامــج التواصــل مــع أصحــاب المصالــح
أثنــاء األزمــات؟ هــل هنــاك خطــط وقنــوات تواصــل مختلفــة
يمكــن اســتخدامها؟
ترتبــط هيئــة أســواق المــال ونطــاق أعمالهــا بأصحــاب المصلحــة
وهــي حريصــة علــى التواصــل المســتمر معهــم ،ونحــن نــدرك
أن نجــاح وتفاعــل أصحــاب المصلحــة مــع الهيئــة هــو نجــاح
لمنظومــة ســوق المــال ككل .فعلــى صعيــد الشــخصيات
االعتبار يــة تتواصــل الهيئــة مــع األشــخاص المرخــص لهــم مــن
شــركة بورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة والشــركة الكويتيــة
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للمقاصــة بشــكل مســتمر فهــم شــركاء أساســيين يف مــا تــم
تحقيقــه مــن إنجــازات لمنظومــة الســوق المــايل الكويتــي،
وكان دورهــم مهــم جــدا ً يف تطو يــر البنيــة التحتيــة لمنظومــة
ســوق المــال ،وقــد لمســنا تــايق رغباتهــم مــع الهيئــة يف تحقيــق
قفــزة لالقتصــاد الوطنــي مــن خــال ترقيــات دولــة الكو يــت
يف التصنيفــات والمؤشــرات الماليــة العالميــة واســتقطاب
رؤوس األمــوال واالســتثمارات .وتتواصــل الهيئــة أيض ـا ً مــع
الشــركات المدرجــة يف البورصــة ،واألشــخاص المرخــص لهــم
الذيــن يمارســون أنشــطة األوراق الماليــة ،وكذلــك األشــخاص
المســجلون لــدى الهيئــة مــن شــاغلي المناصــب واجبــة
التســجيل ،ومكاتــب الدقيــق الشــرعي الخارجــي ،ومراقبــي
الحســابات ،فهم أصحاب مصالح رئيســيين يف منظومة ســوق
المــال ،وتقــوم الهيئــة بتبــادل وجهــات النظر ودراســة االقتراحات
المقدمــة مــن قبلهــم بمــا يســهم يف تحقيــق المصلحــة العامــة
للســوق المــايل ،فالهيئــة دائمــا مــا كانــت مرحبــة بأيــة لقــاءات
واجتماعــات يتــم مــن خاللهــا عــرض مقترحــات أصحــاب
المصلحــة أو المتعامليــن يف الســوق المــايل وتبــادل وجهــات
النظــر.
و يــأيت ذلــك مــن منطلــق رؤ يــة الهيئــة بــأن التواصــل مــع أصحاب
المصلحــة يجــب أال يقتصــر فقــط ضمــن إطــار اســتيفاء تلــك
الجهــات لشــروط الحصــول علــى التراخيــص أو الموافقــات مــن
الهيئــة لممارســة أنشــطتها ،بــل هــي تطمــح بــأن يكــون التواصل
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معهــا لجعلهــا شــريكا ً يف القــرارات التــي تتخذهــا الهيئــة نحــو
تطو يــر البيئــة االســتثمارية يف أســواق المــال وموا كبــة أفضــل
الممارســات يف الجانــب التشــريعي والرقــايب عليهــا ،فالهيئــة
تســتطلع بشــكل مســتمر آراء أصحاب المصلحة يف التعديالت
واالضافــات والتحديثــات التــي تنــوي إدخالهــا حيــز التنفيــذ علــى
تشــريعاتها ممــا يســاهم يف تبــادل وجهــات النظــر ويثــري أي
تعليمات أو ضوابط أو شــروط مســتقبلية قد يتم تشــريعها يف
ســعيها لالرتقــاء بمنظومــة ســوق المــال وبمــا ال يشــكل عائق ـا ً
أمــام الجهــات المناطــة بالتنفيــذ نحــو االلتــزام بتلــك التحديثــات.
و تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف ضــوء أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا
المســتجد لــم تتأثــر قنــوات التواصــل بيــن الهيئــة وأصحــاب
المصلحــة كــون الهيئــة كانــت حريصــة كل الحــرص علــى تذليــل
أي صعوبــات للتواصــل بينهــا وبيــن الجهــات التــي تخضــع
لرقابتهــا بغــض النظــر عمــا فرضتــه ظــروف تعطيــل األعمــال
خــال الفتــرة الســابقة ومــا صاحبــه مــن فــرض الســلطات
الصحيــة يف الدولــة للحظــر الجــزيئ والكلــي علــى فتــرات
متفاوتــة ،إال أن الهيئــة وانطالق ـا ً مــن مســؤولياتها تجــاه ضمــان
تســيير األعمال وتقديم خدماتها للجمهور ،فقد أنشــأت منصة
إلكترونيــة متكاملــة لتكــون منصــة جامعــة للخدمــات التــي
تقدمهــا للخاضعيــن لرقابتهــا ســواء مــن طلبــات التراخيــص
والتســجيل وكذلك طلبات اإلدراج والتأشــير يف ســجالت الهيئة
وصــوال ً إىل تقار يــر الحوكمــة والخدمــات القانونيــة ،ولتكــون تلــك
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

المنصــة كذلــك نافــذ ًة للمراســات مــع المخاطبيــن بأحــكام
القانــون لضمــان تيســير التواصــل معهــم ولتمكينهــم مــن
تزو يــد الهيئــة بأيــة التزامــات قــد تنشــأ للطلبــات المقدمــة مــن
قبلهــم ،ممــا ســاهم يف تســريع الــدورة المســتندية واإلعفــاء
مــن الحضــور لمقــر الهيئــة الســتيفاء المتطلبــات ،ونعتبــر تلــك
المنصــة نقلــة نوعيــة علــى صعيــد تواصــل الهيئــة مــع الجهــات
المعنيــة بخدماتهــا .ويف وقــت الحــق مــن األزمــة ،أعلنــت الهيئــة
عــن توســيع نطــاق تســيير أعمالهــا لضمــان تفعيــل الرقابــة
وتنفيــذ القانــون بهــدف حمايــة المتعامليــن ،واســتئناف إجــراء
التحقيقــات الالزمــة ،والفصــل يف المســاءلة التأديبيــة وغيرهــا
مــن األدوار األساســية المنوطــة بهــا وفق ـا ً ألفضــل الوســائل
اإللكترونيــة.
وبالنســبة للمســتثمرين والجمهــور عامــة ،حرصــت الهيئــة علــى
التواصــل معهــم خــال فتــرة األزمــة واخطارهــم بالتدابيــر التــي
تتخذهــا باعتبارهــم أيضـا ُ مــن أصحــاب المصلحــة .حيــث قامــت
الهيئــة مــن خــال نشــر إعالناتهــا علــى موقعهــا اإللكتــروين
الرســمي وكذلــك عبــر حســاباتها علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي بإخطــار المســتثمرين وعامــة الجمهــور باســتمرارها
يف تقديم خدماتها خالل فترة تعطيل األعمال وآلية االستفادة
مــن تلــك الخدمــات التــي تقدمهــا المنصــة اإللكترونيــة ،عــاو ًة
علــى نشــرها التعاميــم المخاطــب بهــا األشــخاص المرخــص
لهــم والمرتبطــة أعمالهــم بنشــاط التــداول يف البورصــة والخاصة
بتزويــد الهيئــة بتقر يــر عــن خطــة الطــوارئ ومتابعــة اســتمرارية
األعمــال واإلجــراءات المتخــذة مــن قبلهــا يف هــذا الشــأن ،لبــث
روح الطمأنينــة لــدى المســتثمرين تجــاه اإلجــراءات االحتراز يــة
التــي اتخذتهــا الهيئــة يف ســبيل حمايــة حقوقهــم .كمــا قامــت
الهيئة خالل فترات التعطيل ببث الرســائل التوعوية للجمهور
بشــكل يومــي عبــر منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي.
وعليــه يتضــح إيمــان الهيئــة بأهميــة التواصــل المســتمر
والشــفافية يف اإلخطــار عــن اإلجــراءات المتبعــة ســواء مــن قِبلها
أو مــن قبــل الجهــات الخاضعــة لرقابتهــا خــال فتــرة األزمــة،
والحــرص علــى تســهيل وتذليــل المعوقــات التــي تواجــه كل
مــن المخاطبيــن بأحــكام القانــون وكذلــك المســتثمرين وعامــة
الجمهــور ممــن يرغــب باالســتفادة مــن خدماتهــا ،باإلضافــة إىل
توفيــر الهيئــة للمنصــات اإللكترونيــة كوســائل حديثــة للتواصــل
معهــا كفيلــة بتســهيل أداء أعمــال أصحــاب المصلحــة ضمــن
نطــاق التزاماتهــا تجــاه الهيئــة والمتطلبــات الرقابيــة ،والتواصــل
مــع أ كبــر عــدد مــن الجمهــور .ويف هــذا الصــدد ،انعكــس
إعــداد الهيئــة المســبق لبنيــة تحتيــة إلكترونيــة وفــق أفضــل
الممارســات بتمكينهــا خــال األزمــة مــن االســتمرار يف تقديــم
خدماتهــا بفاعليــة وتحقيــق أعلــى مســتويات التواصــل مــع
أصحــاب المصلحــة وتعز يــز حضورهــا أيضــا مــع الجمهــور
خــال هــذا الظــرف االســتثنايئ ،وعليــه فإننــا نركــز علــى أهميــة
االســتثمار يف تطو يــر األنظمــة والمنصــات اإللكترونيــة التــي
تعــزز مــن حضــور الهيئــات الرقابيــة الماليــة وتمكنهــا مــن تقديــم
مجلة حوكمة الشركات والقيادة
٢٠٢١

خدمــات أ كبــر ألصحــاب المصلحــة.
س .كيــف يمكــن لهيئــات أســواق المــال أن تحقــق التــوازن
بيــن الضغــوط قصيــرة األجــل التــي تقــع عليهــا مــن الســوق
ومــن مختلــف أصحــاب المصالــح مــع األهــداف طويلــة األجــل
للهيئــات؟ بمعنــى آخــر ،كيــف يمكــن للهيئــة أن تــوازن بيــن
التعامــل مــع األزمــة وتبعاتهــا مــع االبتــكار والتطويــر الــازم
للنجــاح يف األجــل الطو يــل؟
مــن الضــروري أن تكــون هنــاك رؤيــة واســتراتيجية واضحــة
تحــدد مســار التــوازن بيــن الضغــوط التــي قد تفرضهــا التحديات
االقتصاديــة واألهــداف التــي تطمــح لهــا الجهــة الرقابيــة ،كمــا
البــد مــن وجــود انســيابية ومرونــة يف تغييــر بعــض الخطــط
ضمــن االســتراتيجية بشــكل ُيمكّــن الجهــة مــن التعاطــي مــع
تلــك الضغــوط ،وبمــا ال يخــل مــن تحقيــق أهدافهــا علــى المــدى
الطويــل ويخلــق مرونــة ألصحــاب المصلحــة للتكيــف مــع مــا
قــد ُيفــرض عليهــم مــن التزامــات كل الهــدف منهــا هــو تحقيــق
الكفــاءة للســوق المــايل وتطويــره.
وهــو مــا تــم فعــا ً يف العديــد مــن مشــاريع هيئــة أســواق المــال
االســتراتيجية أبرزهــا قواعــد الحوكمــة يف بدا يــة تطبيقهــا ،والــذي
كان هاجس ـا ً ألصحــاب المصلحــة يف بدا يــة اإلعــان عنــه لمــا
قــد يشــكله مــن عــبء إضــايف عليهــم ،خاصــة أن بعض ـا ً منهــم
لــم يكــن قــد تعــاىف كلي ـا ً مــن تبعــات األزمــة الماليــة العالميــة
يف  ،2008فكانــت اســتجابة الهيئــة مرنــة مــن ناحيــة تقليــص
نســبة االلتــزام لقواعــد الحوكمــة وجعــل بعضهــا إلزامــي واآلخــر
استرشــادي مــع إعطــاء فتــرة زمنيــة كافيــة ألصحــاب المصلحــة
لتوفيــق أوضاعهــم وفــق مــا فرضتــه تعليمــات الهيئــة يف ذات
الخصــوص ،واألمــر الــذي يبعــث بالفخــر اليــوم هــو تفــوق نســبة
التــزام الشــركات المدرجــة يف بورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة
بقواعــد الحوكمــة حتــى بلغــت نســبة  %97وفــق التقر يــر الصــادر
يف العــام  2019ممــا يشــير إىل نجــاح اســتراتيجية الهيئــة يف
تحقيــق التــوازن والهــدف يف آن واحــد.
وعلــى ضــوء تبعــات األزمــة الحاليــة ،فقــد قامــت الهيئــة مؤخــرا ً
بتمديــد وتأجيــل مواعيــد مراحــل تطبيــق برنامــج المؤهــات
المهنيــة للوظائــف واجبــة التســجيل علــى أثــر مــا فرضتــه
األزمــة ،وإلعطــاء فرصــة أ كبــر للمخاطبيــن بأحــكام هــذا المشــروع
الســتيفاء المؤهــات تقديــرا ً مــن الهيئــة للظــروف التــي حتمتهــا
األزمــة ممــا يؤكــد علــى ثبــات موقفهــا مــن تحقيــق التــوازن
المطلــوب بيــن األهــداف وتقديــر الظــروف االســتثنائية التــي
ولدتهــا األزم ـ ًة ،وبالتــايل فــإن التــوازن المنشــود بيــن األهــداف
والضغــوط يكمــن يف تقديــر مــدى المنفعــة والضــرر والصالــح
العام بما يحفظ يف النهاية استقرار السوق المايل واستمرارية
نجــاح أصحــاب المصلحــة يف االلتــزام بالقواعــد والضوابــط التــي
تضعهــا الجهــة الرقابيــة.
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س .األزمــات ،مثــل الحــروب واألزمــة الماليــة العالميــة،
أجبــرت العالــم علــى إعــادة النظــر يف الطريقــة التــي تعمــل
بهــا المؤسســات ،يف رأ يــك ،مــاذا ســيكون تأثيــر جائحــة
كورونــا علــى الحوكمــة يف الشــركات والــدول؟
كمــا أن األزمــات تخلــق فرص ـاَ ،فهــي أيض ـا ً تفــرض تشــريعات
إضافيــة لمعالجــة الثغــرات واإلخفاقــات التــي قــد يكــون تعــذر
التعامــل معهــا بشــكل جيــد أثنــاء األزمــة ،لــذا نجــد العديــد مــن
التشــريعات قــد فرضتهــا األزمــة الماليــة العالميــة يف 2008
علــى ســبيل المثــال قانــون “Dodd – Frank Wall Street
 ”Reform and Consumer Protection Actوالــذي حمــل يف
طياتــه مــواد إضافيــة لتطويــر التشــريعات الخاصــة بمفوضيــة
األوراق الماليــة والبورصــات األمريكيــة وتوفيــر حمايــة أ كبــر
للمســتثمر وكذلــك تطويــر العمــل وفــق قواعــد الحوكمــة .ومــا
انعكــس مــن تأثيــر لألزمــة الماليــة العالميــة يف  2008علــى أ كبــر
اقتصاديــات العالــم كان لــه ذات األثــر علــى المســتوى المحلــي
يف دولــة الكويــت ،فأصبــح لزام ـا ً بعــد تلــك األزمــة اســتحداث
هيئــة رقابيــة مســتقلة تعنــى بالرقابــة علــى أســواق المــال
وتنظيــم أنشــطة األوراق الماليــة ،وبنــا ًء عليــه صــدر يف 2010
القانــون رقــم ( )7بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم
نشــاط األوراق الماليــة ،إدرا كا ً مــن الدولــة بمــا خلّفتــه األزمــة
مــن آثــار علــى الســوق المــايل الكويتــي ومــا اســتوجبته تلــك
الفتــرة مــن ضــرورة وجــود هيئــة تأخــذ علــى عاتقهــا معالجــة آثــار
األزمــة وتحقــق النقلــة المنشــودة ألســواق المــال بالدولــة وفــق
أفضــل الممارســات الدوليــة ،وقــد اســتطاعت الهيئــة خــال
فتــرة وجيــزة مــن توفيــق أوضــاع عــدد كبيــر مــن الشــركات وفقـا ً
ألحــكام القانــون والعمــل علــى تخطيــط وإنشــاء بنيــة تحتيــة
لمنظومــة ســوق المــال لتحقيــق النقلــة النوعيــة المنشــودة
للمنظومــة ،ونحــن فخــورون جــدا ً بمــا حققتــه الهيئــة خــال فتــرة
زمنيــة تقــاس بالقصيــرة مقارنــة بنظيراتهــا مــن تحقيــق الترقيــة
لدولــة الكو يــت لتكــون ضمــن مؤشــرات األســواق الناشــئة لــدى
كبــرى المؤسســات الماليــة العالميــة مثــل مورغــان ســتانلي
 MSCIو فوتســي راســل Russell FTSEو ســتاندرد أنــد بــورز
 S&Pمــا ســاهم يف دخــول رؤوس أمــوال ضخمــة يف البورصــة
مــن قبــل المســتثمرين األجانــب.
وعليــه ،يمكــن القــول إن مــا فرضتــه أزمــة جائحة فيروس كورونا
المســتجد مــن تحديــات ونتائــج ســيلقي بالطبــع بظاللــه علــى
الشــركات يف كيفيــة تطبيقهــا لقواعــد الحوكمــة خــال الفتــرة
القادمــة وإعدادهــا لمواجهــة األزمــات المســتقبلية ،فقــد يتطلب
منهــا تكثيــف ومراجعــة بعــض الممارســات ،علــى ســبيل
المثــال نــرى أهميــة اســتعداد الشــركات لمواجهــة المخاطــر
بأنواعهــا وأبرزهــا مخاطــر الســيولة والبحــث عــن حلــول وبدائــل
تمويليــة ،وكذلــك ضــرورة مراجعــة سياســة الرواتــب والمكافــآت
يف ظــل الجائحــة ،والحــد مــن التكاليــف .ولمــا يشــكله اإلفصــاح
والشــفافية باعتبارهمــا مــن أهــم قواعــد الحوكمــة وعامــل مهــم
لبــث الثقــة يف الســوق المــايل بشــكل يحفــظ اســتقراره ،فعلــى
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الشــركات أن تعــزز مــن أدوات اإلفصــاح خاص ـ ًة يف ظــروف
االزمــات وتطويــر الجانــب التقنــي منهــا بمــا يتماشــى مــع
الممارســات والمتطلبــات مــن قبــل الجهــات الرقابيــة.
وعلــى صعيــد الجانــب التنظيمــي واإلداري ،أصبــح ضرور ي ـا ً
أن تقــوم الشــركات بتعز يــز كل مــن الهيــاكل اإلدار يــة ســوا ًء
لمجلــس اإلدارة أو لــإدارات التنفيذيــة بمــا يحقــق التنــوع
المطلــوب لموا كبــة االحتياجــات الجديــدة الناتجــة عــن األزمــة،
كمــا أنــه ال بــد مــن ز يــادة عــدد اجتماعــات مجالــس إدارات
الشــركات ضمــن مواجهــة الوتيــرة المتســارعة لألحــداث ومــا
تتطلبــه مــن قــرارات فور يــة واســتثنائية مناســبة الســتمرارية
األعمــال .وعلــى ضــوء مــا فرضتــه األزمــة مــن تغيــر يف نظــام أداء
األعمــال وتبنــي معظــم الشــركات لألنظمــة اإللكترونيــة لتقديــم
خدماتهــا ،نــرى ضــرورة تبنــي فكــرة عقــد الجمعيــات العامــة
للشــركات إلكتروني ـا ً وتمكيــن المســاهمين مــن التصويــت
عــن بعــد يف اجتماعــات الجمعيــة العامــة لكونــه أصبــح حاجــة
أساســية يف ظــل الظــروف الراهنــة والمســتدات التــي فرضتهــا
األزمــة.
وعلــى صعيــد تأثيــر الجائحــة علــى الــدول ،فمــن الممكــن أن
نرى تبني الحكومات تشــريعات جديدة لالقتصاد ســوا ًء كانت
يف مضمونهــا رقابيــة أو تحفيز يــة ،وبالنســبة لهيئــات أســواق
المــال فإننــا نؤكــد علــى ضــرورة مراجعــة قواعــد الحوكمــة التــي
تفرضهــا الهيئــات وتقييــم أثرهــا خــال فتــرة األزمــة ،وعــدم التــردد
يف فــرض المز يــد منهــا ضمــن اإلجــراءات االحتراز يــة تحســبا ً أليــة
أزمــات مســتقبلية ،كمــا يقــع علــى مســؤولية الجهــات الرقابيــة
يف أسواق المال وضع الضوابط التي من شأنها تقييم المالءة
الماليــة للشــركات وآليــة الحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين
والمســتثمرين لكــي ال تكــون ضحيــة ضعــف اإلدارة ،ففــي نهاية
األمر الهدف هو الحرص وحماية المستثمرين وديمومة نجاح
الشــركات يف التعامــل مــع األزمــات وفــق أفضــل الممارســات،
كمــا نــرى أن تكــون الجهــات الرقابيــة مبــادرة يف تبنــي تشــريعات
مــن شــأنها تــدارك آثــار األزمــات بمــا يحقــق االســتقرار المــايل
ويضمــن حقــوق المســتثمر وهــو األمــر الــذي قامــت بــه الهيئــة
مــن خــال مشــاركتها يف إصــدار قانــون اإلفــاس مــع الجهــات
ذات العالقــة ،وهــو قانــون متطــور يهــدف إىل تمكيــن الشــركات
مــن إعــادة هيكلتهــا تفادي ـا ً لإلفــاس ،والــذي أقرتــه الســلطة
التشــريعية يف دولــة الكويــت ممثلــة بمجلــس األمــة يف جلســته
الختاميــة بتار يــخ  29ســبتمبر ،2020وعليــه صــدر «القانــون رقــم
( )71لســنة  2020بإصــدار قانــون اإلفــاس» بتار يــخ  21أ كتوبــر
2020
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س .مــا هــي نقــاط القــوة والضعــف يف ردود أفعــال الشــركات
للجائحــة؟ ومــا هــي أهــم الــدروس المســتفادة مــن ذلك؟
علــى ضــوء مــا ســبق ذكــره مــن قيــام الهيئــة خــال فتــرة األزمــة
الحاليــة مــن تواصــل مــع أصحــاب المصلحــة والمخاطبيــن
بأحــكام القانــون وتأكيــدا ً علــى مبــدأ الهيئــة يف تيســير التزامــات
تلــك الجهــات تجــاه الهيئــة والمســاهمين مراعــا ًة لظــروف
األزمــة ،أصــدرت الهيئــة قــرارات وتعاميــم خاصة بالســماح بعقد
الجمعيــات العامــة للســنة الماليــة المنتهيــة يف 2019/12/31
حضور ي ـا ً إن أمكــن وفق ـا ً للضوابــط واالشــتراطات الصحيــة أو
عــن بعــد بواســطة نظــام الشــركة الكويتيــة للمقاصــة (،)eAGM
كمــا قامــت الهيئــة باســتثناء عــدم اعتمــاد البيانــات الماليــة
المنتهية يف  2020/3/31لكافة الشركات المدرجة يف البورصة
وتأجيــل اإلفصــاح عنهــا لــكل مــن الهيئــة والبورصــة بشــكل
متزامــن .وتعز يــزا ً لمبــادئ الشــفافية واالفصــاح يف أســواق
المــال ،أصــدرت الهيئــة تعميمـا ً إىل كافــة األشــخاص المرخــص
لهــم والشــركات المدرجــة يف البورصــة بشــأن اإلفصــاح عــن
تأثيــر األحــداث الناتجــة عــن انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد
علــى البيانــات الماليــة يف ظــل الظــروف االســتثنائية التــي
تمــر بهــا البــاد والعالــم يف مواجهــة تلــك الجائحــة ،ونتيجــة
للتغيــرات االقتصاديــة الناتجــة عــن القــرارات االحتراز يــة لمنــع
انتشــار هــذا الفيــروس ،وأثرهــا علــى نتائــج أعمــال الشــركات
ومرا كزهــا الماليــة ،والتــي قــد تســتوجب قيــام العديــد مــن
تلــك الشــركات بإعــادة تقييــم أصولهــا الماليــة وغيــر الماليــة
وفــق هــذه المســتجدات ،ومراعــاة األثــر الناتــج مــن اإلجــراءات
التــي اتخذتهــا للحــد مــن اآلثــار المترتبــة علــى تلــك الظــروف
االســتثنائية.
وإذ نثنــي ونشــيد بالشــركات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة والجهــات
المخاطبــة بأحــكام القانــون تجــاه ردود أفعالهــا اإليجابيــة خــال
األزمــة والتزامهــم بتعليمــات الهيئــة وتزويدهــا بخطــط طــوارئ
لضمــان اســتمرارية األعمــال ،وكذلــك اإلعــداد المســبق مــن
قبــل تلــك الجهــات للتعاطــي مــع الظــروف االســتثنائية ،عــاو ًة
علــى اســتعداد كوادرهــا الوظيفيــة للعمــل وفــق األنظمــة
اإللكترونيــة الحديثــة .وعلــى صعيــد الالعبيــن األساســيين يف
منظومــة ســوق المــال مــن شــركة بورصــة الكويــت لــأوراق
الماليــة والشــركة الكويتيــة للمقاصــة ،فإننــا نثمــن تعاونهــم
المســتمر مــع الهيئــة يف تبنــي خطــوات فاعلــة أثنــاء األزمــة
وحضورهــم بشــكل متواصــل ســاهم بتجنيــب الســوق المــايل
مــن آثــار أشــد كان مــن الممكــن حدوثهــا خــال الفتــرة الماضيــة،
كمــا نشــيد باألنظمــة اإللكترونيــة والمعلوماتيــة المتطــورة لكلتــا
الجهتيــن وفــرق العمــل المتميــزة التــي عملــت خــال فتــرة
تعطيــل األعمــال ضمــن خططهــا لتســيير األعمــال.

األنظمــة والخدمــات اإللكترونيــة ،مــع تمكيــن كوادرهــا الوظيفيــة
وتدريبهــم للعمــل وفــق التطــور يف تلــك األنظمــة والخدمــات،
وتعز يــز القــدرة علــى التعامــل مــع المتغيــرات واألزمــات وفــق
أفضــل قواعــد ومناهــج اإلدارة الحديثــة ويف إطــار الحوكمــة
الرشــيدة.
س .مــا هــي نصيحتــك للشــركات ولهيئــات أســواق المــال يف
ضــوء مــا حــدث مــن ردود أفعــال للجائحــة حتــى اآلن؟
نــرى أنــه مــن الضــروري يف هــذه الفتــرة دراســة آثــار أزمــة جائحــة
فيــروس كورونــا المســتجد وامتداداتهــا والتركيــز يف الفتــرة
المقبلــة علــى تشــخيص الوضــع يف الســوق المــايل علــى ضــوء
التبعــات االقتصاديــة ،ومــن ثــم يتــم تقييــم مــا تــم اتخــاذه مــن
إجــراءات والعمــل علــى تطويرهــا يف حــال وجــود مكامــن ضعف
تســتوجب المراجعــة والتعديــل ،كمــا يجــب أال تغفــل هيئــات
أســواق المــال عــن أهميــة التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة
يف الفتــرة المقبلــة يف حــال وجــود رغبــة لفــرض التزامــات
جديــدة عليهــا بنــا ًء عمــا نتــج مــن تشــخيص وتقييــم للوضــع يف
الســوق المــايل بعــد األزمــة ،فــإن التعــاون بيــن الهيئــات الرقابيــة
المختلفــة وأصحــاب المصلحــة هــو ســبيل تحقيــق األهــداف
المنشــودة والتــوازن المطلــوب ممــا ســيصب يف النهايــة يف
المصلحــة العامــة للجميــع.
وفيمــا يتعلــق بالشــركات ،فإننــا ننصــح باســتمرار العمــل
علــى مراجعــة األنظمــة والسياســات الداخليــة وتحديثهــا علــى
ضــوء تبعــات األزمــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بمواجهــة المخاطــر
والســيولة عــاو ًة علــى أدوات اإلفصــاح ،وكذلــك تطويــر
الشــركات للبنــى التحتيــة اإللكترونيــة ،مــع تمكيــن كوادرهــا
الوظيفيــة للعمــل وفــق هــذا التطــور كمــا تــم التطــرق إليــه.
كمــا أنــه ال يفوتنــا أن ننتهــز الفرصــة لنشــكركم علــى هــذا اللقــاء
متمنيــن لكــم دوام النجــاح.

وخالص ـ ًة ،فإننــا نعتقــد بأنــه يف الفتــرة القادمــة ال بــد علــى
الشــركات بــأن تقــوم بمراجعــة وتقييــم أنظمتهــا الداخليــة
علــى ضــوء مســتجدات األزمــة ونتائجهــا ،واالســتمرار يف تطو يــر
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