من يمتلك
حوكمة الشركات؟

مقال من
معهد حوكمة لحوكمة الشركات
حوكمة الشــركات في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا

لحوكمــة الشــركات داخــل مؤسســاتهم أو بعبــارة أخــرى مــن

حققــت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تقدم ـا ً كبيــرا ً

فيل الحوكمة والرؤية العامة والرجال العميان

أصــدرت معظــم دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
حالي ـا ً قوانيــن لحوكمــة الشــركات وهنــاك وعــي متزا يــد بالحاجــة

هنــاك الكثيــر مــن اللبــس ـفـي فهــم موضوع حوكمة الشــركات .يبدأ

ـ تحديــات التنفيذ

ـفـي مجــال حوكمــة الشــركات ـفـي ظــرف ســنوات قليلــة .فلقــد

إ ـلـى تنظيــم حوكمــة الشــركات ـفـي الشــركات غيــر المدرجــة ـفـي
أســواق رأس المــال أيض ـاً .ويتمثــل التحــدي التا ـلـي الكبيــر ـفـي
تنفيــذ وإرســاء حقائــق جديــدة ـفـي ثقافــة الشــركات .الســؤال
المطــروح دائم ـا ً هــو :مــا هــي الممارســات الجيــدة للتنفيــذ؟ مــن
الــذي ينبغــي أن يقــود العمليــة لضمــان التنفيــذ الفعــال والهــادف
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يمتلــك حوكمــة الشــركات؟

اللبــس بمصطلــح «حوكمــة الشــركات» ذاتــه حيــث يتــم تعر يــف
هــذا المصطلــح بعــدة طــرق اســتنادا ً إ ـلـى الكتــاب أو القانــون الــذي
يتبعــه المــرء .والواقــع أن ُ
تعقــد الحوكمــة يجعــل مــن الصعــب

اإلحاطــة بهــا ـفـي تعر يــف بســيط .وبالمثــل فــإن الحوكمــة تعتبــر
أيض ـا ً مفهوم ـا ً يعتمــد ع ـلـى الســياق إ ـلـى حــد كبيــر وهــي تتطلــب
قــدرا ً كبيــرا ً مــن التأمــل ـفـي احتياجــات المؤسســات و ـفـي مبــادئ
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حوكمــة الشــركات وأساســها المنطقــي قبــل تطبيقهــا.

هذا الشئ اسمه الرؤية

يأ ـتـي ثا ـنـي أ كبــر مصــدر للبــس مــن حقيقــة أن حوكمــة الشــركات
تعتبــر موضوعـا ً واســعاً .فمثــا ً تقــع موضوعــات مثــل ممارســات

مــن الجديــر باإلهتمــام التأمــل ـفـي إنشــاء الشــركات .كيــف يتــم

مجلــس اإلدارة وواجبــات الرئيــس التنفيــذي والمراجعة والتدقيق
ومرتبــات ومكافــآت التنفيذييــن وااللتــزام وإدارة المخاطــر وحمايــة

المســاهمين تقــع جميعهــا تحــت مظلــة حوكمــة الشــركات.
فالنظــرة الضيقــة ســتؤدي حتمـا ً إلغفــال بعــض الجوانــب الهامــة
ـفـي منظومــة الحوكمــة.

هنــاك قصــة مشــهورة حــول خمســة رجــال عميــان كل منهــم
يلمــس جــزءا ً مختلف ـا ً مــن فيــل ويصــف الشــئ الــذي يلمســه

وفق ـا ً لمــا يشــعر بــه .فاألعمــى األول الــذي يلمــس رجــل الفيــل
وصــف مــا يمســك بــه بجــذع شــجرة بينمــا وصــف الرجــل الثا ـنـي
الــذي يلمــس البطــن مــا يمســك بــه بأنــه حائــط وكان الثالــث

يتحســس األذن ووصــف مــا يمســك بــه بأنــه مروحــة فيمــا كان
الرابــع يلمــس الذيــل فوصفــه بأنــه قطعــة مــن حبــل وكان الرجــل

األعمــى الخامــس يلمــس أنيــاب الفيــل فوصفــه بأنــه حر بــة.

يشــترك مفهــوم تصــور ماهيــة حوكمــة الشــركات ـفـي الكثيــر مــن
األحيــان بدرجــة مثيــرة مــع الفيــل ـفـي القصــة .فالنظــام البيئــي
للحوكمــة كبيــر وهنــاك العديــد مــن األطــراف الفاعلــة ضمــن
الحوكمــة وال تتشــارك تلــك األطــراف بالضــرورة ـفـي نفــس الفهــم
كمــا أن مصالحهــم ـفـي الحوكمــة متنوعــة .فالبنــوك تــرى قيمــة

الحوكمــة الجيــدة مــن منظــور مختلــف عــن العمــاء أو المورديــن
كمــا أن مصالــح الموظفيــن تختلــف اختالف ـا ً كبيــرا ً عــن مصالــح

المحلليــن ووكاالت التصنيــف .كمــا أن محامــو الشــركة أو
المراجعيــن الداخلييــن ينظــرون إ ـلـى عمليــة ومنظومــة الحوكمــة
مــن خــال مناظيرهــم الضيقــة نســبياً.
وع ـلـى الرغــم مــن اختــاف وجهــات النظــر إال أنهــا جميع ـا ً مهمــة.
فــدور مجلــس اإلدارة هــو فهــم أن الحوكمــة تضــم كافــة هــذه

إنشــاء الشــركة؟ يبــدأ كل شــيء بالرؤيــة (ضبــط التوجــه العــام)

وهــو وصــف نابــض بالحيــاة للمســتقبل بطريقــة تمــس قلــوب
النــاس وتحلــق بهــم إ ـلـى مســتوى أع ـلـى مــن الطمــوح المعنــوي

وتدفعهــم إ ـلـى العمــل.
تســتند قــوة الرؤ يــة إ ـلـى قدرتهــا ع ـلـى تحديــد مســتقبل ير بــط
بيــن األفــراد داخــل المؤسســة مــع خدمــة الغايــات النبيلــة مــن
ورائهــم .يجــب أن تحــدد الرؤ يــة شــيئا ً يســتحق المســاهمة فيــه،

شــيئا ً يضفــي معنــى إ ـلـى حيــاة الفــرد .يبــدأ هــذا الطمــوح ـفـي
حوكمــة الشــركات مــع غــرض الشــركة .لمــاذا تــم انشــاء شــركتنا؟
مــا هــو «مبــرر الوجــود» مــن وراء إنشــاء شــركات كبيــرة قــادرة

ع ـلـى تحقيــق إنجــازات اســتثنائية ومســتدامة؟ تتداخــل القــوى
االقتصاديــة واالجتماعيــة بطــرق لــم تعهدهــا البشــرية مــن قبــل
أبــداً .فالمعرفــة ،التعــاون ،االلتــزام والعمــل الــدؤوب مــن األفــراد
هــو مــا يصنــع الميــزة التنافســية للشــركة.

يقــدم أصحــاب الشــركة رأس المــال لتحقيــق الغــرض من انشــائها
ويعمــل المديــرون للوصــول إ ـلـى األهــداف العامــة للشــركة .ويتــم

تشــكيل مجالــس اإلدارة لإلشــراف ع ـلـى اإلدارة التنفيذيــة نيابــة
عــن أصحــاب الشــركة وهــم جميع ـا ً مســئولون قانون ـا ً عــن نجــاح
الشــركة ـفـي األجــل الطو يــل.

بعبــارة أخــرى ،فــإن دور مجلــس اإلدارة هــو العمــل كحلقــة وصــل
بيــن أصحــاب الشــركة ومديريهــا .مــن الضــروري أن يكــون هنــاك

تــوازن بيــن هــذه األطــراف الثالثــة الرئيســية للحوكمــة .ففــي

المرحلــة التــي ســبقت األزمــة الماليــة ع ـلـى ســبيل المثــال ،كان
مــن الواضــح ـفـي الكثيــر مــن المؤسســات الماليــة الغربيــة أن
هنــاك انحــراف للتــوازن إ ـلـى جانــب اإلدارة ،فقــد كان تركيــز نظــم
الحوكمــة ع ـلـى االدارة التنفيذيــة .و ـفـي بعــض الشــركات المملوكــة
للدولــة غالب ـا ً مــا ينحــرف التــوازن بشــدة تجــاه الدولــة حيــث تقــرر
إحــدى الــوزارات أو الدوائــر الحكوميــة مــا ينبغــي ع ـلـى اإلدارة

العناصــر ولكــن مهمتــه هــي رؤيــة الــكل وليــس األجــزاء فقــط.
وقــد يكــون هــذا هــو الســبب ـفـي أن «الرؤيــة العامــة» ـفـي الحوكمــة
مطلوبــة للنظــر إ ـلـى الصــورة الكليــة وضبــط النظــام طبق ـا ً لذلــك.

عملــه لتحقيــق هــدف سياســي أو اجتماعــي معيــن دون فهــم أو
تقديــر لوقائــع وحقائــق األعمــال .ويكمــن دور مجلــس اإلدارة ـفـي

حوكمــة الشــركات وهــو المســئول األول عنهــا.

والهــدف مــن وجودهــا.

وبعبــارة أخــرى ،إن مجلــس اإلدارة هــو الــذي يجــب أن يمتلــك
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كاف و ـفـي نفــس الوقــت الحفــاظ ع ـلـى رؤيــة الشــركة
توفيــر تــوازن
ٍ
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فن توجيه الشركات

وباعتبارهــا فن ـاً ،فــإن حوكمــة الشــركات ليســت هــي اإلتبــاع

ُيشــتق مصطلــح «الحوكمــة» مــن الكلمــة اليونانيــة الكالســيكية

تكــون بمثابــة مؤشــرات قيــاس ومقارنــة مفيــدة والتــي يمكــن

الشــركات هــي «فــن توجيــه المؤسســات» .ففــي الوقــت الــذي

يقــع العــبء ع ـلـى الشــركات ـفـي تنفيــذ مبــادئ حوكمــة الشــركات

«كوبيرنيتــس» ولهــا معنيــان .المعنــى األول هــو «موجــه الدفــة»
أو «مديــر الدفــة» ـفـي الســفينة .وبعبــارة أخــرى فــإن حوكمــة

الصــارم للقواعــد واللوائــح .إن مــا يســمى أفضــل الممارســات

للشــركة بموجبهــا أن تقيــم ممارســاتها الجار يــة بنفســها .ولكــن
حوكمــة الشــركات ليســت تدريب ـا ً لوضــع عالمــات ـفـي مربعــات.

تقــوم اإلدارة فيــه باإلبحــار يتعيــن ع ـلـى مجلــس اإلدارة التحكــم
ـفـي عمليــة التوجيــه .النقطــة األساســية هــي أن مجلــس اإلدارة

واالحتياجــات الخاصــة بهــا .وكبدا يــة جيــدة فــإن إدراك أن مجالــس

محترمــة متبادلــة بيــن اإلدارة ومجلــس اإلدارة .مجلــس االدارة

الشــركة وغيرهــم يجــب عــدم اعتبارهــم كأشــياء أو مســتهدفات

واإلدارة ـفـي نفــس الســفينة ولهــذا يجــب أن يكــون هنــاك شــرا كة
يوجــه واالدارة التنفيذيــة تعمــل ع ـلـى تنفيــذ التوجهــات الصــادرة

مــن المجلــس.

فاإلبحــار بــدون توجيــه أو التوجيــه بــدون إبحــار أقــرب إلى التصفيق

بيــد واحــدة ـ والحوكمــة هــي ضمــان التفاعــل والتبــادل الفعــال
بيــن هاتيــن الوظيفتيــن.

بطريقــة عمليــة بالنســبة لهــا مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الظــروف
اإلدارة والمدير يــن التنفيذييــن والمدير يــن المالييــن وأصحــاب

لحوكمــة الشــركات بــل كموضوعــات ضمــن حوكمــة الشــركات.
مجلس اإلدارة المتعلم

يقــال إن الملكــة الســويدية كريســتينا ـفـي القــرن الســابع عشــر
قــد ذكــرت أنــه « ـفـي فــن الحكــم؛ يجــب أن يظــل المــرء تلميــذا ً ع ـلـى
الــدوام» .ومجالــس اإلدارة الفعالــة هــي مجالــس اإلدارة المتعلمــة.
ومــع ذلــك فــإن واقــع األمــر مختلــف اختالفـا ً محزنـا ً كمــا قــال ذات

وهــذا ينقلنــا إ ـلـى المعنــى الثا ـنـي مــن مصطلــح «كوبيرنيتــس»
الــذي يشــير إ ـلـى مفهــوم التحكــم والضبــط أو أنظمــة التغذيــة

مــرة جــون ســي وايتهيــد وهــو عضــو محنــك ـفـي أحــد مجالــس

المســئول عــن ضمــان أن يتبــع القــارب المســار المقصــود بالرغــم

لكــي يكــون المــرء عضــوا ً فعــاال ً ـفـي مجلــس اإلدارة ،عليــه التعلــم

العكســية .يمكــن أن تكــون التغذيــة العكســية مفيــدة للغايــة
وخاصــة ـفـي المراقبــة والتحكــم .فلنفكــر ـفـي حالــة «موجــه الدفــة»
مــن تأثيــرات الر يــاح وحــركات المــد والجــزر .إذا انحــرف القارب عن

مســاره يتخــذ موجــه الدفــة اإلجــراء المناســب ليحــول دفــة القيــادة
إ ـلـى اليســار أو اليميــن إلعــادة القــارب إ ـلـى مســاره المخطــط.
ـفـي الممارســة العمليــة كثيــرا ً مــا ترتبــط حوكمــة الشــركات

بالمراقبــة وااللتــزام .تتعلــق الحوكمــة بالتوجيــه وليــس الكبــح.
ومــن المهــم أن نضــع ـفـي االعتبــار قانــون المملكــة المتحــدة
لحوكمــة الشــركات الــذي ينــص ع ـلـى أنــه« :يتمثــل دور مجلــس
اإلدارة ـفـي توفيــر القيــادة لر يــادة األعمــال للشــركة ضمــن إطــار

الضوابــط الحكيمــة والفعالــة التــي تمكِّــن مــن تقييــم المخاطــر
وإدارتهــا» .لألســف عــاد ًة مــا ينصــب التركيــز ع ـلـى كلمــة «ضوابط»
ولكــن يتــم التغاضــي ـفـي نفــس الوقــت عــن كلمــات «القيــادة
لر يــادة األعمــال» .ويعتبــر إطــار الحوكمــة الفعــال إطــارا ً يوفــر

قيمــة طويلــة المــدى للشــركة ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالضوابــط
ولكــن أيض ـا ً مــن حيــث اإلســتراتيجية والرؤيــة.
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اإلداراة« :حينمــا يتعلــق األمــر بالحوكمــة فــإن كل شــخص خبيــر».

وإعــادة التعلــم .إن مجالــس اإلدارة ال تقــوم فقــط بتقييــم أداء
المديــر التنفيــذي ولكنهــا تأخــذ التقييــم الرســمي لعملهــا هــي

ذاتهــا بجديــة وتســتخدم
نتائج تقييمها الذاتي للتطوير وإلزام نفسها بأهداف التحسين.

كمــا إن فعاليــة مجالــس اإلدارة ال تتمحــور حــول عــدد اجتماعــات
مجلــس اإلدارة ـفـي الســنة أو ـفـي طــول هــذه االجتماعــات حيــث أن
هــذه األمــور مــن المرجــح أن تعتمــد ع ـلـى طبيعــة األعمــال ولكنهــا
تتمحــور حــول القواعــد (غيــر المكتوبــة غالبـاً) التــي ترشــد تصــرف

أعضــاء مجلــس االدارة وتحــدد طبيعــة الحــوار داخــل المجلــس.
الحوكمة كقيادة

كان ع ـلـى مجالــس اإلدارة ـفـي أنحــاء العالــم إعــادة التفكيــر ـفـي
دورهــا ـ كيــف تضيــف قيمــة .وبصفــة خاصــة ـفـي أعقــاب األزمــة
الماليــة العالميــة ،حيــث أُلقــي الكثيــر مــن اللــوم ـفـي وقــوع األزمــة
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ع ـلـى غيــاب إشــراف مجالــس اإلدارة ،لــذا فقــد أصبحــت مجالــس
اإلدارة أ كثــر تعبيــرا ً عــن آرائهــا .يكمــن الخطــر هنــا ـفـي أن الكثيــر
مــن مجالــس اإلدارة قــد تحولــت مــن كونهــا مجالــس إدارة ســلبية
إ ـلـى مجلــس إدارة «متدخلــة» .إن دور مجلــس اإلدارة هــو الحكــم
والتوجيــه وليــس اإلدارة .ليــس مــن المفتــرض أن تعــرف مجالــس
اإلدارة مطلق ـا ً تفاصيــل األعمــال وال إدارتهــا  -وإذا كان ذلــك هــو
الوضــع فــإن لديهــا فر يــق اإلدارة الخاطــئ .التــوازن المناســب

الثغــرات وتوضيــح مجــاالت اإلصــاح».
واآلن مــع تواجــد مبــادئ الحوكمــة إ ـلـى حــد كبيــر ،ســوف ينصــب
جهــد معهــد حوكمــة ع ـلـى دعــم الشــركات ـفـي مواجهــة تحديــات
التنفيــذ .وتعتبــر مجلــة حوكمــة هــذه وســيلة هامــة لعمــل معهــد
حوكمــة ـفـي هــذا الصــدد وألطــراف الحوكمــة وذلــك لنشــر خبراتهــم
وتحديــد «أفضــل الممارســات» عندمــا يتعلــق األمــر بالتنفيــذ.
ويواصــل معهــد مــدراء التابــع لحوكمــة ـفـي تلبيــة حاجــة هامــة

هــو مجلــس إدارة مشــارك بمعنــى مجلــس اإلدارة الــذي يفهــم
األعمــال ويدقــق ع ـلـى اإلدارة ـفـي األوقــات المناســبة ويدعــم اإلدارة

ـفـي المنطقــة مــن خــال برامجــه لتطو يــر أعضــاء مجالــس االدارة

اإلســتراتيجية وير بــط اإلســتراتيجية والمخاطــر ويحــدد درجــة

رســل وأبطــال اإلصــاح داخــل شــركاتهم ومؤسســاتهم ويقومــون

ـفـي أوقــات التحــدي .مجلــس اإلدارة المشــارك يحكــم عمليــة
الخطــر المقبــول بالشــركة .إن منهــج مجلــس اإلدارة المشــارك

ليــس هــو « اســتخدام األيــدي» بــل «اســتخدام العقــول»
معهد حوكمة وتحدي التنفيذ

مهمــة معهــد حوكمــة هــي دعــم جهــود تطويــر حوكمــة الشــركات
ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .فطــوال عمــر معهــد
حوكمة منذ تأسيســه في  2006كان حســب تعبير رئيس المعهد
الســيد حمــد بوعميــم « :ـفـي صــدارة مناقشــات الحوكمــة مــن خــال
إجــراء الدراســات عــن وضــع الحوكمــة ـفـي الشــرق األوســط وتحديــد
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وأمنــاء الســر .لقــد أصبــح الكثيــر ممــن حضــر دورات المعهــد
بتحســين ممارســات الحوكمــة بهــا بإســتمرار.

كما يعمل معهد حوكمة مع الشــركات بالمنطقة العربية ســوا ًء
المملوكــة للعائــات أو المملوكــة للدولــة أو المدرجــة ع ـلـى أســواق

كل ع ـلـى حــدة مــن أجــل صياغــة نظــم وتحســين
رأس المــال ٍ
ممارســات حوكمــة الشــركات المتوافقــة مــع أفضــل الممارســات
ـفـي ضــوء القوانيــن والتشــريعات المحليــة .كمــا يواصــل معهــد
حوكمــة دعــم ومســاندة تــراث ورؤ يــة أصحــاب الشــركات العائليــة

لكــي تعيــش تلــك الشــركات ألجيــال عديــدة قادمــة.
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