مجالس إدارة المؤسسات
المملوكة للدولة

د .أشرف جمال الدين
الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة
«لمــاذا تختلــف مجالــس إدارة المؤسســات المملوكــة للدولــة

وبينمــا يبــدو الــدور الــذي تلعبــه تلــك المجالــس وكذلــك طريقــة
عملهــا واضح ـا ً إ ـلـى حــد مــا ـفـي المؤسســات المملوكــة للقطــاع

يتــم اختيــار مجالــس اإلدارة بواســطة المســاهمين لكــي نقــوم

تمامــا النظــام الخــاص بكيفيــة اختيــار المجلــس،
ومــن ثــم يختلــف
ً

ســامة المعلومــات الصــادرة مــن الشــركة وأن الشــركة تمنــح
القــدر الكا ـفـي مــن االهتمــام لكافــة أصحــاب المصالــح فيهــا .ومــن

تأثير اختالف الهدف

عــن غيرهــا مــن المجالــس األخــرى وكيــف يحــدث ذلــك؟»

باإلشــراف ع ـلـى المؤسســات ولضمــان تحقيــق األهــداف
اإلســتراتيجية للشــركة .كمــا يتعيــن عليهــا ً
أيضــا التأ كــد مــن

ثــم تمثــل مجالــس االدارة جوهــر حوكمــة الشــركات .ويتضــح ذلــك
حينما ننظر إلى قواعد حوكمة الشركات حيث نرى أن المجالس
تحظــى بقــدر كبيــر مــن اللوائــح التــي تغطــي عــدة جوانــب مثــل

تشــكيل المجالــس ،والمســؤوليات ،واللجــان ،والمكافــآت ،إلــخ.
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تمامــا حينمــا يكــون المالــك هــو الدولــة.
الخــاص ،إال أنــه يختلــف
ً
وكيــف يــؤدي وظيفتــه ،بــل وحتــى كيــف يتــم تقييمــه.

تعمــل المجالــس ع ـلـى تحقيــق األهــداف العامــة للشــركة .وعــادًة
مــا يجــري تقييــم شــركات القطــاع الخــاص حســب تحقيــق

هــدف رئيســي وهــو تحقيــق أر بــاح .وهــذا يعنــي أن المعاييــر
الرئيســية التــي يســتخدمها المجلــس ـفـي مثــل هــذه الشــركات
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لتقييــم سياســات ومســارات العمــل تتمثــل ـفـي كيــف ستســاعد
مثــل هــذه السياســات أو اإلجــراءات الشــركة ـفـي تحقيــق أر بــاح

بحر يــة أو بشــكل تــام .ومــن األمثلــة ع ـلـى ذلــك القيــام باســتثمار
معيــن أو الدخــول ـفـي مشــروعات مشــتركة .وتتضمــن األمثلــة

ومــن أجــل ضمــان اســتدامة األر بــاح ،يتعيــن ع ـلـى المجالــس ـفـي

أو اســتخدام مدخــات معينــة أو مورديــن محدديــن ،أو خدمــة
أســواق معينــة ،أو اســتخدام هيــاكل تســعير محــددة .ـفـي الواقــع

مثــل الســمعة وإدارة المســاهمين ،للحفــاظ ع ـلـى صالحيتهــا

المجلــس وقــد يقبــل أو يرفــض .وبينمــا ينبغــي أن تكــون اإلدارة

مســتدامة.

شــركات القطــاع الخــاص مراعــاة بعــض االعتبــارات غيــر الماليــة،
لمزاولــة العمــل ،لكــن عــادًة مــا تخــدم هــذه االعتبــارات غيــر الماليــة

أغــراض تحقيــق الر بــح.

األقــل إســتراتيجية تقديــم منتجــات جديــدة أو خدمــات معينــة،

المثا ـلـي ،تقتــرح اإلدارة مثــل هــذه القــرارات ـفـي حيــن يناقشــها
مســؤولة أمــام المجلــس عــن نتائــج سياســاتها ،حســب األمثلــة
المذكــورة آنف ـاً ،إال أن هــذا مــن األمــور المتعــذر حدوثهــا .ومــن ثــم

يصبــح الســؤال هــو «إ ـلـى أي مــدى يمكــن ر بــط األداء الما ـلـي ،أو

من ناحية أخرى ،تسعى المؤسسات المملوكة للدولة لتحقيق

حتــى األداء الك ـلـي ،للشــركة بــاإلدارة أو بالمجلــس نفســه»؟

ونــاد ًرا مــا تحظــى كل هــذه األهــداف بنفــس القــدر مــن األهميــة.

ولذلــك ،كانــت إحــدى توصيــات توجيهــات قواعــد حوكمــة

أهــداف متعــددة اجتماعيــة ،وسياســية ،واقتصاديــة ،وماليــة.
حيــث تتغيــر األولويــات مــن وقــت آلخــر بنــا ًءا ع ـلـى عوامــل عديــدة

ال يمكننــا حصرهــا هنــا .وممــا يز يــد األمــور تعقي ـدًا هــو أن هــذه
األهــداف تتعــارض مــع بعضهــا البعــض ـفـي كثيــر مــن األحيــان.
فمــن الطبيعــي أن االهتمــام باألهــداف االجتماعيــة ســيكون

ع ـلـى حســاب األهــداف الماليــة وهكــذا .وحتــى حينمــا تؤســس
الحكومــات شــركات لتحقيــق األر بــاح ،فــإن الضغــوط السياســية

واالجتماعيــة عــادًة مــا تجعــل مــن المســتحيل التركيــز على األرباح
كهــدف أساســي .فقــد اعتــادت المؤسســات المملوكــة للدولــة ـفـي

الشــركات المملوكــة للدولــة والصــادرة عــن منظمــة التعــاون

االقتصــادي والتنميــة ( ،)OECDهــي أنــه مــن الواجــب ع ـلـى
الحكومــة أن يكــون لديهــا رؤ يــة واضحــة لملكيتهــا .بعبــارة أخــرى

يجــب أن تســأل حكومــة نفســها «لمــاذا نمتلــك هــذه الشــركة؟»
وبعــد ذلــك يجــب أن تنعكــس اإلجابــة ع ـلـى هــذا الســؤال ـفـي

تحديــد مــدى قــدرة المجلــس ع ـلـى تقييــم سياســات وإدارة تلــك
الشــركة بعينهــا .كذلــك ُيســتخدم الهــدف مــن الملكيــة ـفـي تقييــم
نجــاح أو فشــل المجلــس .نصــت توجيهــات منظمــة التنميــة

بعــض األحيــان ع ـلـى خلــق وظائــف للعاطليــن ،أو للعاجز يــن عــن
العمــل ,واعتــادت ً
أيضــا ع ـلـى تقديــم ســلع وخدمــات منخفضــة

اســتخدام المؤسســات المملوكــة للدولــة لتحقيــق أهــداف

الســلع اإلســتراتيجية إلــخ.

الحكومــة اإلفصــاح عــن األهــداف بشــكل صحيــح ويجــب أن يتــم

الســعر للفقــراء ،أو لمنــع احتــكار بعــض المــوارد الوطنيــة أو

والتعــاون االقتصــادي ( )OECDع ـلـى أنــه إذا تعيــن ع ـلـى الحكومــة

اجتماعيــة أو سياســية ،فــإن ذلــك يحــدث بشــرطين؛ يجــب ع ـلـى
حســاب تكلفــة تحقيــق تلــك األهــداف وتحمــل التكلفــة مــن قبــل

تحدي الرقابة

الحكومــة وليــس الشــركة نفســها.

كان لظاهــرة األهــداف العديــدة المتضار بــة تأثيــر مباشــر ع ـلـى

استقالل المدير و المسؤولية المؤتمنة

مجالــس المؤسســات المملوكــة للدولــة .حيــث جعلــت دورهــا
مبهمــا بعــض الشــئ .فمــا هــو األســاس الــذي يمكــن مــن
الرقا ـبـي
ً
خاللــه ألعضــاء المجلــس تقييــم السياســات اإلســتراتيجية؟ وأي

األهــداف لهــا األهميــة األكبــر عــن غيرهــا؟ وهــل ســيكون هنــاك
ثمــة تغييــرات ـفـي هــذه األولويــات ـفـي المســتقبل القر يــب؟
عــا ًوة ع ـلـى ذلــك ،تتعــرض بعــض هــذه الشــركات لضغــوط
سياســية مــن أجــل اتخــاذ قــرارات معينــة أو تبنــي سياســات

معينــة ال يكــون بمقــدور المجالــس رفضهــا أو حتــى فحصهــا
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ثمــة معضلــة أخــرى تواجــه مجالــس إدارة المؤسســات المملوكــة

للدولــة وهــي االســتقاللية والنزاهــة .حينمــا يختــار أصحــاب
األســهم المجلــس ،فإنهــم متأ كــدون مــن أن المجلــس يفهــم

أهــداف الشــركة ومســئوليتها .ومــن ثــم ُيتــرك المجلــس ألداء
عملــه ثــم يتــم تقييمــه ســنو يًا .و ـفـي مجالــس إدارة المؤسســات
المملوكــة للدولــة ،عــادة مــا يجــري تعييــن المجلــس بواســطة

السياســيين أو الــوزراء أو كبــار المســؤولين الحكومييــن .كمــا
يكــون بعــض المدير يــن المعينيــن ـفـي الواقــع موظفيــن حكومييــن
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يعملــون بالفعــل ـفـي هيئــات حكوميــة مختلفــة .وينشــأ عــن

للمؤسســات المملوكــة للدولــة معاملــة تفضيليــة كمورديــن

ومــا إذا كان أعضــاء مجالــس إدارة المؤسســات المملوكــة

يتعيــن ع ـلـى مجالــس المؤسســات المملوكــة للدولــة توخــي

هــذه الممارســة بعــض المخــاوف بشــأن اســتقاللية المجلــس

للدولــة ســيقدمون ســيدينون بالــوالء للشــركات المعينيــن بهــا
أم للمنفذيــن والمســؤولين الذيــن عينوهــم ـفـي هــذا المــكان .إذا
لــم يكــن المديــرون أعضــاء المجلــس المعينــون مؤهليــن بقــدر

كاف أو إذا كان ينقصهــم الخبــرة الالزمــة ليكونــوا أعضــاء مجلــس

فعاليــن ،عندئــذ هنــاك ثمــة احتماليــة بــأن يصبحــوا «مدير يــن
ظــل» .بمعنــى آخــر ،إذا لــم يكــن المديــرون مؤهليــن بقــدر كاف أو
لــم يكــن لديهــم ســلطات التخــاذ القــرارات بحر يــة ،فســوف يكــون

السياســيون والــوزراء هــم المؤثــرون الفعليــون ع ـلـى قــرارات
المجلــس .إال أنــه ،مــن الناحيــة القانونيــة ،يظــل المجلــس مســؤوال

عــن أي قــرار يتخــذه.

ولذلــك ُيوصــى بشــدة أن يكــون هنــاك طريقــة شــفافة إلختيــار
وتعييــن أعضــاء مجالــس اإلدارة بالمؤسســات المملوكــة للدولــة.
وهــذا يقلــل مــن فــرص ســوء اختيــار أعضــاء المجلــس .وســوف

يفهــم المديــرون المؤهلــون مســؤلياتهم المؤتمنــة والنتائــج

القانونيــة المترتبــة ع ـلـى قراراتهــم وســيمانعون فكــرة التصــرف
«كمدير يــن ظــل» للسياســيين وكبــار المســؤولين الحكومييــن
البارز يــن.

مجالس المؤسسات المملوكة للدولة وآليات السوق الحر
إحــدى التحديــات الرئيســية التــي تواجــه مجالــس إدارة

للحكومــة أو ألي مؤسســات أخــرى مملوكــة للدولــة .ولذلــك،

الحــذر عنــد تقييــم أثــر سياســات شــركاتهم ع ـلـى الســوق ككل ومــا
إذا كانــت هــذه السياســات ســتفيد العمــاء وتنشــئ بيئــة ســليمة

للشــركات الحاليــة والجديــدة أم ســتضر بالســوق.
الخاتمة

مــا ذكــر آنفـا ً هــو مجــرد بعــض األمثلــة ع ـلـى االختالفــات الرئيســية
بيــن كونــك عضــو مجلــس إدارة ـفـي شــركة مســاهمة أو شــركة

قطــاع خــاص أو لمؤسســة مملوكــة للدولــة .وغال ًبــا مــا يجد أعضاء
مجالس إدارة المؤسسات المملوكة للدولة أنفسهم في مجالس
شــركات تعا ـنـي مــن الكثيــر مــن المشــكالت المتأصلــة المذكــورة
أعــاه ومــن ثــم يبحثــون عــن تفســيرات عــدة بشــأن لمــاذا وجــدت

هــذه المشــكالت ولمــاذا ال تــزال موجــودة .يتعيــن ع ـلـى الخبــراء
بمجــرد تعيينهــم كأعضــاء ـفـي أحــد المجالــس ،التعامــل مــع كافــة
المشــكالت ،حتــى تلــك المشــكالت المزمنــة الموجــودة قبــل زمــن

طويــل مــن انضمامكهــم .لقــد ولــت منــذ زمــن تلــك األيــام التــي
كان ُينظــر فيهــا إ ـلـى تو ـلـي إدارة مؤسســة مملوكــة للدولــة باعتبــاره
منصبـا ً شــرفيا ً أو جائــزة لكبــار الموظفيــن الحكومييــن .فالضغــوط
السياســية المصاحبــة للمســؤولية المؤتمنــة أصبحــت تجعــل
المــرء يفكــر بحــرص قبــل الموافقــة ع ـلـى العمــل كعضــو مجلــس
إدارة ـفـي المؤسســات المملوكــة للدولــة.

المؤسســات المملوكــة للدولــة هــي توقــع ممارســات «تشــويه
الســوق» مــن الشــركة أو إ ـلـى أي مــدى تتوافــق سياســات

الشــركة مــع آليــات عمــل الســوق الحــر .حيــث تهــدف مثــل هــذه
اآلليــات إ ـلـى خلــق ظــروف ســوق تدعــم التنافــس العــادل بيــن
الشــركات التــي تتعامــل ـفـي نفــس الســوق .و ـفـي بعــض الــدول،

بنــا ًءا ع ـلـى قوانيــن كل دولــة ،تســتطيع المؤسســات المملوكــة
للدولــة اإلضــرار بالطريقــة التــي يعمــل بهــا الســوق .وهــذا يأخــذ
أشــكاال عــدة .ـفـي بعــض األحيــان يكــون للمؤسســات المملوكــة

للدولــة معاملــة تفضيليــة مــن البنــوك ،ممــا قــد يخلــق تأثيــرا ً
طــاردا ً للشــركات األخــرى ـفـي الســوق .ـفـي بعــض األحيــان تكــون
المؤسســات المملوكــة للدولــة محصنــة ضــد اإلفــاس ،ومــن ثــم

تســتطيع تحمــل مســتويات تســعير ال يســتطيع منافســوها أن

يتحملوهــا .مثــال آخــر ع ـلـى تشــويه الســوق هــو حينمــا يكــون
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