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مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة:
التوجهات وأفضل الممارسات الدولية

سارة سلطان بلبوينا وهانز كريستيانسن
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ُتعــد الشــركات المملوكــة للدولــة ( )SOEsعنصــرا ً حيوي ـا ً المهنــي ع ـلـى ملكيــات الدولــة مــن تصورهــا للشــركات
ـفـي تكويــن البنيــة االقتصاديــة الدوليــة .ففــي داخــل النطــاق المملوكــة للدولــة ع ـلـى أنهــا مجــرد امتــداد إلدارة الدولــة إ ـلـى
الجغرا ـفـي للــدول األعضــاء ـفـي منظمــة التعــاون االقتصــادي تركيــز اهتمامهــا ع ـلـى تحســين حوكمــة تلــك الشــركات مــن
والتنميــة و ـفـي بــاد االقتصــادات الناشــئة ،تواصــل الشــركات خــال تعز يــز دور مجالــس اإلدارة فيهــا مــن حيــث اإلشــراف
المملوكــة للدولــة بســط ســيطرتها ع ـلـى قطاعــات اقتصاديــة ع ـلـى إدارة الشــركات وتطويــر أدائهــا.
بعينهــا تمثــل أهميــة اقتصاديــة كبيــرة ـفـي مجــال التنافســية
لتشــييد مشــاريع البنيــة التحتيــة األساســية (خاصــة ـفـي انتشــر مبــدأ “إضفــاء الطابــع التجــاري” ع ـلـى الشــركات
قطــاع المرافــق العامــة) وتوفيــر الخدمــات العامــة الحيو يــة .المملوكــة للدولــة1وتعز يــز مشــاركتها ـفـي الســوق ـفـي العقــود
وبالتا ـلـي فإنهــا تواجــه مطالــب عامــة متزايدة لتحســين أدائها .األخيرة بالتوازي مع ظهور إصدارات تركز على الممارســات
ـان إلضفــاء الطابــع الجيــدة المقبولــة دولي ـاً ،مثــل الدليــل اإلرشــادي للحوكمــة
تحولــت الــدول التــي كانــت تعمــل بتفـ ٍ
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بالشــركات المملوكــة للدولــة الصــادر عــن منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة والــذي يخاطــب الــدول األعضــاء
بالمنظمــة عــاوة ع ـلـى بــاد االقتصــادات الناشــئة التــي بــدأت
أعدادهــا ـفـي التزا يــد .وقــد بذلــت الحكومــات مجهــودات
كبيــرة إلضفــاء الطابــع المهنــي ع ـلـى أداء مجالــس اإلدارة
ـفـي الشــركات المملوكــة لهــا مــع منحهــا ســلطات أوســع
واســتقاللية أ كبــر .تغيــر دور مجالــس إدارة الشــركات
المملوكــة للدولــة مــن كونهــا كانــت تــؤدي دورا ً رقابي ـا ً
تنظيمي ـا ً داخــل الشــركات ،مــن حيــث التحقــق مــن حســن
االمتثــال للتشــريعات واللوائــح ،إ ـلـى كونهــا قــوة محركــة
تعــزز أداء الشــركات وترســم االســتراتيجيات العامــة لهــا.
بصفــة عام ـ ًة ،بــدأت تلــك السياســات تؤ ـتـي ثمارهــا .حيــث
أفــادت معظــم الــدول حــدوث تحســن ـفـي جــودة الحــوار
بيــن أعضــاء مجالــس اإلدارة ممــا أدى ـفـي نهايــة المطــاف
إ ـلـى تحســين األداء الك ـلـي للشــركات .يتنــاول هــذا المقــال
بعــض المحفــزات الديناميكيــة للنمــو والتنميــة والتغييــر
التــي أشــرنا إليهــا ،كمــا يســتعرض التوجهــات الحاليــة ـفـي
ممارســات مجالــس إدارة الشــركات الحكوميــة المســتمدة
مــن قواعــد أفضــل الممارســات الدوليــة2.
الجزء األول :آليات عمل مجلس اإلدارة

يضيــف قيمــة للشــركة )1 :ســرعة االســتجابة الحتياجــات
المســتويات اإلدار يــة المختلفــة للتوجيــه؛  )2اســتقطاب
المهــارات البشــرية والتأســيس للتوجهــات التــي تفتقدهــا
اإلدارة؛  )3تشجيع تطوير البدائل والتحقق من مصداقيتها
مــع مراعــاة المخاطــر المحتملــة؛  )4الموضوعيــة وعــدم
التحيــز؛  )5تشــجيع المهــارات والتخصصــات والكفــاءات
داخــل الشــركة واالســتماع لهــا؛  )6التطلــع إ ـلـى المســتقبل
مــع النظــرة المســتقبلية الشــاملة؛  )7ثــم أخيــراً ،ممارســة
التفكيــر االســتراتيجي .ـفـي نهايــة المطــاف ،يمكــن الجــزم بــأن
المقصــود بإضافــة القيمــة هــو تطويــر أ كبــر وأفضــل لعمليــة
التفاعــل البينــي مــع اإلدارة التنفيذيــة ،والعمــل بطريقــة
منظمــة مــع الحكومــة بصفتهــا المالــك.
ومــع ذلــك ،فــإن بعــض مجالــس إدارة الشــركات المملوكــة
للدولــة غيــر مخولــة بالقــدر الكا ـفـي ـفـي بعــض البلــدان
لتأديــة مثــل هــذا الــدور حيــث تتخطاهــا القــرارات الوزار يــة
المباشــرة بتعييــن اإلدارة التنفيذيــة ـفـي الشــركات مــع أن
ذلــك حــق أصيــل لمجلــس االدارة .كمــا تــدور قنــوات االتصــال
والتعليمــات غيــر الرســمية ملتفــة حولهــا متجاهلــة إياهــا
عمــداً .ممــا يعــد اســتالبا ً لعناصــر أساســية تنتقــص مــن
دور مجالــس اإلدارة ـفـي إضافــة القيمــة للشــركات .تتضمــن
أســوأ الحــاالت تعييــن المدير يــن التنفيذييــن للشــركات
المملوكــة للدولــة بحيــث يتلقــون التعليمــات مباشــرة مــن
الدوائــر السياســية ،ويتجــاوزون مجالــس اإلدارة ممــا يــؤدي
إ ـلـى تدهــور كبيــر ـفـي حوكمــة الشــركات (والحوكمــة ع ـلـى
المســتوى العــام) .وهنــاك حــاالت أخــرى يجــب اجتنابهــا
وهــي التــي يقــوم فيهــا أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بالتصــرف
وكأنــه الشــخص الوحيــد المناصــر لمصالــح الحكومــة داخــل
مجلــس اإلدارة.

تلعــب مجالــس إدارة الشــركات دورا ً أساســيا ً ـفـي اإلشــراف
ع ـلـى الشــركات وتطو يــر أداءهــا ،وتحديــد السياســات العامــة
للشــركات ومراقبــة األداء بهــا .يمكــن القــول أن مجالــس
اإلدارة تلعــب دورا ً أ كثــر أهميــة ـفـي الشــركات المملوكــة
للدولــة حيــث إن أحــد االختالفــات الرئيســية بيــن وظيفــة
مجلــس إدارة الشــركة المملوكــة للدولــة والشــركة المملوكــة
للقطــاع الخــاص هــو أن الدولــة كمســاهم قــد تتبــع منهــج
اإلدارة باألهــداف ال اإلدارة بمــدى تحقيــق الر بــح .يمكــن
لمجالــس اإلدارة التــي يتــم تشــكيلها وإدارتهــا بشــكل مالئــم ووفق ـا ً للدليــل اإلرشــادي لحوكمــة الشــركات المملوكــة
أن “تضيــف قيمــة” للشــركات المملوكــة للدولــة مــن خــال للدولــة ،يجــب ع ـلـى الدولــة التواصــل مــع مجلــس اإلدارة
أخــذ توجهــات المناهــج اإلدار يــة المختلفــة ـفـي االعتبــار وإعالمــه بأهدافهــا وأولوياتهــا مــن خــال قنــوات مناســبة.
واعتمــادا ً ع ـلـى نــوع الشــركة المملوكــة للدولــة وع ـلـى
وبالتا ـلـي مســاعدة اإلدارة ع ـلـى اتخــاذ قــرارات أفضــل.
الممارســات الســائدة ـفـي الدولــة ،يمكــن أن تتكــرر عمليــة
ونوجــز فيمــا ي ـلـي خصائــص مجلــس اإلدارة الــذي يمكــن أن االتصــال بيــن الشــركة والدولــة مــن خــال وظيفتهــا
2
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األساســية بصفتهــا المالــك الــذي يســتجيب للمقترحــات
ويضــع االســتراتيجيات .ـفـي حــاالت أخــرى ،تحــدد الحكومــة
النتائــج المرجــوة أو التوقعــات عاليــة المســتوى ،ويضــع
مجلــس اإلدارة ومعــه المســتويات اإلدار يــة التنفيذيــة
االســتراتيجيات المطلوبــة لتحقيــق هــذه النتائــج .وبغــض
النظــر عــن المنهجيــات المتبعــة ،فــإن اســتخدام قنــوات
االتصــال المناســبة يز يــد مــن مســتويات الشــفافية وتحمــل
المســؤولية ،ويعــزز مــن تجنــب المســاس بواجبــات مجلــس
اإلدارة بصفتــه المســؤول القيــم ع ـلـى أعمــال الشــركة.
الجزء الثاني :ممارسات المجلس
بعــد أن أصبحــت مجالــس ادارة الشــركات المملوكــة للدولــة
أ كثر مهنية انتقلت قضية كفاءة مجلس اإلدارة إلى الصدارة.
وقــد أصبــح مــن المهــم اســتقطاب وتمييــز أعضــاء مجالــس
اإلدارة الذيــن يســتوفون متطلبــات المهــارة والكفــاءة .لقــد
تقلــص متوســط حجــم المجلــس ،مــع ازديــاد حجــم الــدور
الــذي يؤديــه أعضــاء المجلــس ـفـي المقابــل بصفتهــم “العبين
ضمــن الفر يــق” ،كمــا تــم تطو يــر الــدور الــذي يؤديــه رئيــس
مجلــس اإلدارة أيضـاً .وقــد أدى ذلــك إ ـلـى ز يــادة عــبء العمــل
والوقــت ألــازم لــه ،ممــا يشــكل ـفـي بعــض الحــاالت تحدي ـا ً
عنــد اســتقطاب أعضــاء جــدد ـفـي المجلــس بســبب تد ـنـي
مســتوى المكافــآت مقابــل تضخــم حجــم المســؤوليات،
وســيتم توضيــح هــذه المســألة بالتفصيــل الحق ـاً.
اإلطــار العــام لترشــيحات مجلــس إدارة جيــدة التنظيــم
وتتمتــع بالشــفافية
يعــد اإلشــراف ع ـلـى عمليــة الترشــيح ـفـي مجلــس اإلدارة
مــن المســؤوليات الرئيســية للدولــة التــي تتصــرف بصفتهــا
المالــك .وفق ـا ً للدليــل اإلرشــادي للشــركات المملوكــة
للدولــة فــإن نقطــة البــدء ـفـي تأســيس مجالــس اإلدارة
الفعالــة للشــركات المملوكــة للدولــة هــي ضمــان وجــود
إطــار للترشــيحات يتمتــع بالتنظيــم الجيــد والشــفافية .ومــع
ذلــك ،فــإن تحقيــق ذلــك مــن الناحيــة العمليــة ُيعــد أمــرا ً
محــل خــاف ألن عمليــة الترشــيح لمجالــس إدارة الشــركات
المملوكــة للدولــة قــد برهنــت فيمــا مضــى ع ـلـى أنهــا أحــد
التحديــات السياســية األكثــر إثــارة للجــدل ـفـي عمليــة إصــاح
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الشــركات المملوكــة للدولــة .يظــل إضفــاء الطابــع السياســي
ع ـلـى عمليــة التعييــن لحمايتهــا أو لحمايــة المصالــح
الخاصــة التــي تخدمهــا الشــركات المملوكــة للدولــة عائقــا
أمــام عمليــة الترشــيح التــي يجــب أن تتســم باالتســاق
والشــفافية فيمــا يخــص حقــوق الدولــة ويمكــن أن تحــد مــن
المنافســة وتقــوض شــرعية عمليــة االســتقطاب والترشــيح
للمنصــب .ـفـي نهايــة المطــافُ ،يعــد التدخــل السياســي ذو
تأثيــر ســيئ ع ـلـى األعمــال والشــركات عموم ـا ً ألنــه يــؤدي
إ ـلـى تســارع مــرات التغييــر ـفـي عضو يــة المجالــس ونقــص
المهــارات الالزمــة للمنصــب ويحــرم الشــركات مــن فرصــة
اســتقطاب الوجــوه الجديــدة أو الموهوبيــن والمبتكر يــن
لعضويــة المجلــس.
حتــى إذا كانــت ســلطة الترشــيح الرســمية لمناصــب
المجلــس مــن مســؤولية الــوزراء منفرديــن أو مجلــس
الــوزراء أو الســلطات التنفيذيــة ،فــإن العديــد مــن الشــركات
المملوكــة للدولــة (األعضــاء ـفـي منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة) قلصــت مــن مســتوى التدخــل السياســي مــن
خــال وضــع إجــراءات و /أو االقتبــاس مــن الممارســات
الجيــدة ـفـي القطــاع الخــاص الخاصــة بعمليــة الترشــيح
لعضو يــة مجلــس اإلدارة .وفقـا ً للدليــل اإلرشــادي للشــركات
المملوكــة للدولــة ،يجــب أن تتضمــن هــذه المنهجيــات كل
مــا يخــص مجلــس اإلدارة القائــم وكذلــك المســاهمين غيــر
الحكومييــن (حيثمــا وجــدوا) ويمكــن أن يشــمل أيضـا ً وضــع
حــد أد ـنـى مــن المؤهــات الالزمــة للمنصــب ويتــم الترشــيح
لــه بمعاونــة المكاتــب المتخصصــة ـفـي اجتــذاب االخبراء ألنها
تحتفــظ بقواعــد بيانــات لمجموعــات متنوعــة مــن المدير يــن
ـفـي شــتى التخصصــات ،إضافــة إ ـلـى أهميــة تشــكيل لجــان
تتو ـلـى عمليــة الترشــيح للمنصــب ،واســتخدام نتائــج عمليــة
تقييــم أداء المجلــس لتشــخيص وتحديــد االحتياجــات
المســتقبلية مــن الخبــرات لــه.
تشــكيل مجالــس إدارة تتمتــع بالمهنيــة والموضوعيــة
واال ســتقاللية
ينبغــي تشــكيل مجالــس إدارة الشــركات المملوكــة
للدولــة بحيــث تتمكــن مــن إصــدار قــرارات بطريقــة مهنيــة
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وموضوعيــة ومســتقلة  . 3لــذا فيجــب ع ـلـى الشــركات
المملوكــة للدولــة أن تحقــق توازنـا ً دقيقـا ً عنــد اختيــار أعضــاء
المجلــس ،حتــى يتمكــن المجلــس مــن توجيــه الشــركة
بفعاليــة نحــو تحقيــق مصالــح الشــركة ومســاهميها.
ويشــمل ذلــك ،ع ـلـى ســبيل المثــال ،تحديــد عــدد وإمكانيــة
إدراج ممث ـلـي الدولــة ـفـي مجلــس اإلدارة مــن عدمــه ،وكذلــك
أنــواع المهــارات والخبــرات والقــدرات والكفــاءات والصفــات
التــي يجــب أن يتمتــع بهــا األعضــاء لتحقيــق أهداف الشــركة.
ال يعنــي هــذا أن الدولــة ينبغــي أن تكــون ســلبية ـفـي دورهــا
كمالــك ،لكنــه يعنــي ضمن ـا ً أن حلقــة االتصــال التــي تالئــم
نفــوذ الدولــة تتواصــل بوضــوح مــع أهدافهــا القابلــة للتنفيــذ
ومــع وظيفــة مجالــس إدارة الشــركات.
وقــد اتخــذت العديــد مــن الشــركات المملوكــة للدولــة
خطــوات نحــو الحــد مــن عــدد المقاعــد المخصصــة

للموظفيــن الحكومييــن مــع ز يــادة االعتمــاد ع ـلـى األعضــاء
المســتقلين واألشــخاص ذوي الخبــرة ـفـي مجــاالت األعمــال
ذات الصلــة (انظــر الشــكل  .)1كمــا أن هنــاك إجمــاع متزا يــد
أنــه ينبغــي تجنــب تمثيــل الــوزراء أو وزراء الدولــة (دون
الحقائــب الوزار يــة) أو مــن ينــوب مباشــرة عــن الســلطة
التنفيذيــة أو أي أطــراف أخــرى ذات صلــة بهــا ـفـي مجالــس
الشــركة المملوكــة للدولــة تحــت أي ظــرف .حالي ـاً ،اتجهــت
العديــد مــن الــدول أيض ـا ً للحــد مــن عــدد أعضــاء مجلــس
اإلدارة  -العــدد المثا ـلـي يتــراوح بيــن خمســة إ ـلـى ســبعة
أعضــاء  -كمــا أن الشــركات المملوكــة للدولــة توســعت ـفـي
تعز يــز التنــوع بيــن الجنســين إمــا مــن خــال تحديــد حصــص
أو وضــع أهــداف استرشــاديه للتــوازن ،وأصبــح تمثيــل
العامليــن ـفـي المجالــس يتبــع بشــكل عام ممارســات القطاع
الخــاص ،ولكــن يمكــن أن يختلــف ذلــك المنهــج بالنســبة
لبعــض الشــركات المملوكــة للدولــة.

 .1 Figureتشكيل مجالس اإلدارة في الشركات المملوكة للدولة (بالدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية)

1. OECD (2013), Boards of Directors of State-Owned Enterprises: An Overview of National Practices, OECD Publishing,
Paris. DOI: http://dx.doi.org/-9789264200425/10.1787en
2. OECD (Forthcoming), Compendium on SOE Governance. OECD Publishing, Paris.
 3ال ينبغــي الخلــط بيــن «اســتقاللية» مجلــس اإلدارة وبيــن أعضــاء المجلــس المســتقلين .المجلــس المســتقل والموضوعــي هــو الــذي يعمــل بموجــب إطــار قانو ـنـي ويخضــع للحوكمــة
العامــة ومصمــم بنــا ًء ع ـلـى المالمــح األساســية لتكويــن مجلــس اإلدارة .أمــا أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين (طبقـا ً للتعريفــات الوطنيــة) فهــم األفــراد الذيــن ال يمثلــون مباشــرة أي
مصلحــة خاصــة باألطــراف المعنيــة ـفـي الشــركة ،ويتمثــل الهــدف ـفـي الســعي إ ـلـى اســتقطاب بعــض المهــارات والكفــاءات إ ـلـى عضو يــة مجلــس اإلدارة.
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انضمت األســتاذة /ســارة ســلطان بلبوينا إلى إدارة الشــؤون
الماليــة والمؤسســية ـفـي منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة ـفـي عــام  ،2007وعملــت محللــة سياســات ـفـي
مجــاالت حوكمــة الشــركات وتطو يــر القطــاع الخــاص،
وهــي متخصصــة ـفـي مجــال حوكمــة الشــركات المملوكــة
للدولــة ،وقدمــت العديــد مــن التقار يــر بشــأن إضفــاء
الطابــع الدو ـلـي ع ـلـى الشــركات المملوكــة للدولــة والحيــاد
التنافســي وممارســات مجالــس اإلدارات .كمــا أنهــا كانــت
ضمــن فر يــق العمــل المعنــي بممارســات ملكيــة الدولــة
والخصخصــة باإلضافــة إ ـلـى إدارة التوعيــة ـفـي مناطــق إفريقيــا
الجنوبيــة .وقبــل انضمامهــا إ ـلـى منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة عملــت ـفـي مجــال التنميــة الدوليــة .وحصلــت ع ـلـى
درجــة الماجســتير ـفـي اإلدارة العامــة مــن معهــد الدراســات
السياســية ببار يــس (العلــوم السياســية) وحصلــت ع ـلـى
درجــة البكالور يــوس مــن جامعــة كاليفورنيــا ـفـي بيركي ـلـي.
وتعــود أصولهــا إ ـلـى منطقــة خليــج ســان فرانسيســكو.
هانز كريستيانسن هو خبير اقتصادي أول في قسم شؤون
الشــركات ـفـي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .ويرأس
الســيد /كريستيانســن حالي ـا ً الســكرتارية العامــة لفر يــق
العمــل المعنــي بممارســات ملكيــة الدولــة والخصخصــة ـفـي
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منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،وهــو المســؤول عــن
األدلــة اإلرشــادية الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة بشــأن حوكمــة الشــركات المملوكــة للدولــة .كمــا
أنــه المســؤول عــن العمــل مــع الــدول غيــر األعضــاء ـفـي
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بشــأن الشــركات
المملوكــة للــدول ـفـي المنطقتيــن اآلســيوية واألفريقيــة،
وقــد عمــل ســابقا ً ـفـي قســم االســتثمار ـفـي منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة ،وقســم الشــؤون الماليــة ،والدائــرة
االقتصاديــة .وقبــل انضمامــه لمنظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة ،عمــل ـفـي بنــك التســويات الدوليــة ـفـي سويســرا.
كريستيانســن دنماركــي الجنســية ،وحاصــل ع ـلـى درجــة
التخــرج ـفـي االقتصــاد السياســي مــن جامعــة كوبنهاغــن .وقد
كتــب العديــد مــن الموضوعــات حــول اقتصــاد الشــركات
والخصخصــة والتجــارة الدوليــة واالســتثمار.
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والتنميــة التــي شــملها االســتطالع ،فقــد وضــع أ كثــر مــن
 %70حــدا ً لمتوســط المكافــآت الخاصــة بأعضــاء مجالــس
إدارة الشــركات المملوكــة للدولــة .أعلــن مــا يقــرب مــن ثلــث
الــدول ( )%29أن مســتويات المكافــآت تؤثــر تأثيــرا ً طفيفـا ً في
عمليــة تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة .و ـفـي بعــض الحــاالت،
4
يعكــس ذلــك ســقف أنظمــة المكافــآت ـفـي القطــاع العــام.
وبالنســبة لآلخر يــن ،فإنــه يعكــس خيــارا ً لتجنــب الجــدل
العــام بشــأن المكافــآت المبالــغ فيهــا ـفـي القطــاع العــام.
النتائج

الوطنيــة ـفـي مختلــف الــدول حــول العالــم ،وفق ـا ً لألدلــة
اإلرشــادية الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة المتفــق عليهــا دولي ـا ً بشــأن حوكمــة الشــركات
المملوكــة للدولــة ( .)SOE Guidelinesتقــدم األدلــة
اإلرشـ�ادية للشـ�ركات المملوكـ�ة للدولـ�ة نصائـ�ح عمليـ�ة
للــدول عــن كيفيــة إدارة مســؤولياتها بطريقــة أ كثــر فعاليــة
بصفتهــم مالكيــن للشــركات ممــا يعــزز القــدرات التنافســية
للشــركات المملوكــة للدولــة ويزيدهــا فاعليــة وشــفافية.
لقــد تــم تطويــر األدلــة اإلرشــادية ألول مــرة ـفـي عــام 2005
وبعــد ذلــك تــم تحديثهــا ـفـي عــام  2015لمراعــاة التطــورات
التــي حدثــت منــذ اعتمادهــا بحيــث تعكــس تجــارب العــدد
المتزا يــد للــدول التــي اتخــذت خطــوات لتنفيذهــا.

بعــد أ كثــر مــن عِ قــد مــن الزمــن مــن تنفيــذ الدليــل اإلرشــادي
لحوكمــة الشــركات المملوكــة للدولــة والصــادر عــن منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،كانــت النتائــج واضحــة :لالطــاع ع ـلـى األدلــة اإلرشــادية لحوكمــة الشــركات المملوكــة
أصبحــت هنــاك مجالــس إدارة متميــزة تحمــي مصالــح للدولــة مــن خــال الرابــط التا ـلـي:
الحكومــة مــن األخطــاء التشــغيلية والتداعيــات السياســية
ويســرت الوصــول إ ـلـى أدوات قيــاس أداء أفضــل ونظــم إدارة http://www.oecd.org/corporate/guidelines-cor-
porate-governance-SOEs.html
مخاطــر التشــغيل المحتملــة ـفـي بيئــة تجار يــة بحتــة .عندمــا
أظهــرت إصالحــات الحوكمــة نتائــج جيــدة ،اســتمرت وتيــرة
توقعــات مجالــس إدارة الشــركات المملوكــة للدولــة ـفـي
التصاعد .واســتمرت الحكومات واألســواق العامة وأســواق
األوراق الماليــة ـفـي التطلــع إ ـلـى مســتويات أداء أفضــل ،ممــا
يعنــي االســتمرار ـفـي تحســين آليــات عمــل مجلــس اإلدارة
التــي تعــزز هــدف وتطلعــات مجالــس اإلدارة إلحــداث
فــارق .وأيض ـا ً تعنــي الحصــول ع ـلـى المز يــج الصحيــح مــن
المهــارات والكفــاءات ـفـي المجلــس ،وتدعيــم اســتقاللية
المجلــس وفاعليتــه ،وكذلــك ضمــان أن الشــركات المملوكــة
للدولــة محصنــة ضــد أي تدخــات سياســية غيــر مبــررة.
حــول األدلــة اإلرشــادية لمنظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة بشــأن حوكمــة الشــركات المملوكــة للدولــة
تعمــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ع ـلـى ضمــان
أن الشــركات المملوكــة للدولــة تعمــل ـفـي بيئــة تنافســية
وتنظيميــة لتعز يــز فعاليتهــا وفتــح أســواق جديــدة ع ـلـى
المســتويين المح ـلـي والدو ـلـي .تطــور المنظمــة اإلصالحــات
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4 OECD (Forthcoming), Compendium on SOE Governance. OECD Publishing, Paris

مجلة حوكمة الشركات والقيادة
2018

