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تطوير حوكمة الشركات من خالل
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

د .مريم السويدي
لســنا ـفـي احتيــاج إ ـلـى التأكيــد ع ـلـى أهميــة حوكمــة الشــركات
ودورهــا ـفـي تحســين األداء االقتصــادي ألي بلــد .ذلــك أن
تقييــم النظــم االقتصاديــة الحديثــة أصبــح يتــم ع ـلـى أســاس
مــدى مطابقــة أطرهــا القانونيــة والقيــم الماليــة التــي تنتجهــا
آليــات تلــك النظــم لمتطلبــات مقاييــس ومعاييــر الحوكمــة.
أوصــت مبــادئ األمــم المتحــدة لالســتثمار المســؤول
( )UNPRIبشــمول اإلفصــاح البيئــي واالجتماعــي وحوكمــة
الشــركات لتصبــح جــزءا ً أساســيا ً مــن عناصــر التقار يــر
الســنوية للشــركات .وتعــد مثــل تلــك التوصيــة مؤشــرا ً
صريح ـا ً ع ـلـى مــدى تزا يــد اعتــراف الحكومــات والجهــات
الرقابيــة والتنظيميــة والمســتثمرين أيض ـا ً بأهميــة
المؤشــرات المرجعيــة غيــر الماليــة عنــد تقييــم أداء أي
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شــركة ونســبة مســاهمتها ـفـي اقتصــاد الدولــة.
كانــت حوكمــة الشــركات موجــودة تاريخي ـا ً ـفـي قطــاع
الشــركات ـفـي صــور مختلفــة مثــل معاييــر المحاســبة
وتقار يــر اإلفصــاح عــن مجلــس اإلدارة .ثــم بــدأ االتجــاه نحــو
إنفــاذ معاييــر صارمــة لحوكمــة الشــركات بالتــد ُّرج وكنتيجــة
لتزا يــد إخفــاق شــركات كبــرى أو حــدوث فضائــح ماليــة
عالميــة .يبرهــن ع ـلـى ذلــك صــدور التشــريعات والقوانيــن
الخاصــة بحوكمــة الشــركات ـفـي أســتراليا وهونــغ كونــغ
وســنغافورة عقــب كــوارث انهيــار شــركتي إنــرون وورلــد
كــوم ،وصــدور مبــادئ منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
 OECDالخاصــة بحوكمــة الشــركات عقــب فضيحــة تزويــر
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ومضار بــة شــركة بارمــاالت ،و ـفـي المملكــة المتحــدة ،صــدر
تقر يــر كادبــوري عقــب قضيــة روبــرت ماكســويل الشــهيرة.
هــذا وقــد أصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة دليلهــا
الخــاص بحوكمــة الشــركات ـفـي  2009ثــم جــرى تنقيحــه
وإعــادة إصــدارة ـفـي عــام  ،2016وقــد تصاعــدت معــدالت تبنِّي
الدليــل الخــاص بحوكمــة الشــركات واالمتثــال لمتطلباتــه
منــذ إصــداره.
تقــع مســؤولية ضمــان تطبيــق قواعــد الحوكمــة الفعالــة
واالســتدامة طويلــة األجــل ـفـي الشــركات ع ـلـى عاتــق مجلــس
اإلدارة مباشــر ًة .وكلمــا كان المجلــس فاعــا ً وكفــؤا ً ومتنوعـا ً
ـفـي أعضــاءه ومســتقال ً كلمــا ازدادت فعاليــة حوكمة الكيانات
المؤسســية .إال أن المســتثمرين وأصحــاب الشــركات كانــوا
هــم المحــرك الرئيســي لعمليــات حوكمــة الشــركات ـفـي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .وذلــك نظــرا ً
لإلرتبــاط المباشــر بيــن الحوكمــة الجيــدة والقــدرة ع ـلـى جــذب
االســتثمارات ورؤوس األمــوال.
وكمــا هــو معلــوم فــإن الشــركات العائليــة تلعــب دورا ً كبيــرا ً
ـفـي اقتصــادات دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا .وقــد اقتصــرت أعمــال تلــك الشــركات ســابقا ً
ع ـلـى دولــة أو دولتيــن ع ـلـى مــر تاريخهــا العم ـلـي .و ـفـي ظــل
محدوديــة نطــاق األعمــال وتنوعهــا ،كان أصحــاب الشــركات
يعينــون أنفســهم ـفـي مجالــس اإلدارة ولــم تكــن هناك ضرورة
لتعيين أعضاء مســتقلين في مجالس اإلدارة لكي يمارســوا
صالحيــات اإلدارة المنــوط بهــا المجلــس عــاد ًة ـفـي الشــركات
العائليــة .لكــن مــع مــرور الوقــت ،أصبــح مــن الصعــب ع ـلـى
العائــات والمســاهمين إدارة األعمــال التجار يــة بكفــاءة
نظــرا ً ألن طبيعــة األنشــطة التجار يــة أصبحــت دوليــة عابــرة
للحــدود وازداد تنوعهــا وتعقدهــا .لذلــك فقــد بــرزت الحاجــة
إ ـلـى تعييــن أعضــاء مســتقلين ـفـي مجالــس االدارة بنــا ًء
ع ـلـى الضــرورة واحتيــاج األعمــال لذلــك .ذلــك أن أعضــاء
المجلــس المســتقلين يملكــون الخبــرات والمهــارات ـفـي
ومؤهلــون لتقديــم
مجــاالت متنوعــة كذلــك فإنهــم ُمجهــزون ُ
اإلرشــادات الالزمــة لتنميــة األعمــال التجار يــة وتطو يــر
الشــركات بشــكل محايــد.
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وتشــير مبــادئ منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ـفـي
مجــال حوكمــة الشــركات إ ـلـى إمكانيــة مســاهمة أعضــاء
مجلــس اإلدارة المســتقلين بجديــة ـفـي صنــع القــرارات
الخاصــة بالمجلــس .فيمكنهــم تقييــم أداء المجلــس
واإلدارة التنفيذيــة بشــكل موضوعــي .باإلضافــة إ ـلـى ذلــك
يكــون لهــم دور مهــم ـفـي المجــاالت التــي تخــدم مصالــح
اإلدارة والشــركة والمســاهمين؛ ع ـلـى ســبيل المثــال :تحديــد
مكافــآت القيــادات التنفيذيــة ،وتخطيــط التعاقــب الوظيفي،
وإحــداث التغيــرات الالزمــة ـفـي آليــات المتابعــة والتحكــم
بالشــركة ،اقتــراح أســاليب الدفــاع تجــاه محــاوالت االســتحواذ
واالســتيالء ع ـلـى الشــركة ،طــرح أفــكار عمليــات االســتحواذ
الكبــرى ،ومنهجيــة وظيفــة التدقيــق الداخ ـلـي ،وغيــر ذلــك
الكثيــر.
بيــد أن اآلراء انقســمت ،مــن حيــث وجــوب تفويــض وضــع
المتطلبــات الالزمــة لتحســين حوكمــة الشــركات ،بمــا ـفـي
ذلــك توجيهــات تشــكيل مجلــس اإلدارة ولجانــه واجتماعاتــه
ونصابــه القانو ـنـي ومراجعــة الحســابات الماليــة والمســؤولية
االجتماعيــة للشــركات ،والمعاييــر الالزمــة وغيرهــا ،ألعضــاء
المجلــس المســتقلين للشــركات نفســها أو تركــه للجهــات
التنظيميــة التخــاذ القــرار بشــأنه .و ـفـي ضــوء الطبيعــة الناشــئة
للشــركات ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
فقــد تكــون الهيئــات الحكوميــة ـفـي وضــع أفضــل لتحليــل
االتجاهــات العالميــة وتقييــم أثرهــا وتطويعهــا لتالئــم ظــروف
االقتصــاد المح ـلـي واألهــداف اإلســتراتيجية العامــة للدولــة.
ويــرى الــرأي اآلخــر أن اإلرشــادات التــي تقدمهــا الجهــات
التنظيميــة والرقابيــة البــد أن تركــز ع ـلـى القضايــا الهيكليــة
الرئيســية التــي تســهم ـفـي ز يــادة فاعليــة الحوكمــة ،لذلــك
فأنــه ينبغــي تــرك أمــر تشــكيل الهيــاكل التنظيميــة إ ـلـى
الشــركات.
وفيمــا يتعلــق بتعييــن أعضــاء المجلــس المســتقلين ،يجــب
االنتبــاه لتأكيــد األهليــة القانونيــة لألفــراد مــن حيــث إضافــة
قيمــة إ ـلـى أعمــال مجلــس اإلدارة فضــا ً عــن تأكيد اســتقاللية
األفــراد المرشــحين .ولتحقيــق هــذا األمــر  -ـفـي اإلطــار
اإلقليمــي ع ـلـى وجــه التحديــد  -يجــب أال تقتصــر معاييــر
االســتقاللية ع ـلـى غيــر المســاهمين وغيــر األقــارب للمدير يــن
والمســاهمين فقــط بــل البــد أن تشــتمل ع ـلـى المعاييــر
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التــي تضمــن اســتقاللية حقيقيــة ألعضــاء المجلــس .كذلــك
فــإن القيمــة التــي يضيفهــا العضــو المســتقل إ ـلـى الشــركة
مــن حيــث خبرتــه ودرايتــه باألمــور األكثــر أهميــة للشــركة
يجــب أن تكــون هــي العامــل الرئيســي ـفـي عمليــة المفاضلــة
واالختيــار.
وع ـلـى الصعيــد العالمــي ،أصبــح االتجــاه الســائد هــو جعــل
مجالــس إدارة الشــركات متنوعــة ـفـي تشــكيلها بمــا يعكــس
التنــوع ـفـي بيئتهــا التشــغيلية وجعــل التنــوع معيــارا ً رئيســيا ً
الختيــار أعضــاء المجلــس المســتقلين .وقــد يكــون التنــوع
ع ـلـى أســاس الجنســية ،الســن اللغــة ،العِ ـ ْرق ،الجنــس،
التعليــم والخبــرة ومــا إ ـلـى ذلــك .إن مجلــس اإلدارة القــوي
والمبنــي ع ـلـى أســاس التنــوع ال يثــري عمليــات اتخــاذ القــرار
فحســب ،وانمــا يقــود الشــركة أيض ـا ً إ ـلـى فــرص تجار يــة
أفضــل .و ُتعــد عمليــة توســيع النطــاق الجغرا ـفـي ألعمــال
الشــركات مــن خــال األعضــاء المســتقلين وشــبكات
عالقاتهــم وخبراتهــم مز يــة إضافيــة مهمــة ،يعززهــا المراجعــة
واإلشــراف االحترا ـفـي الــذي يمارســه األعضــاء المســتقلون
ع ـلـى الشــركة.
يجــب أال يشــعر المســاهمون بعــدم االرتيــاح لوجــود األعضــاء
المســتقلين ـفـي مجالــس إدارة الشــركات .فقــد أثبــت
العديــد مــن الدراســات أن الشــركات التــي تضــم نســبة أ كبــر
مــن أعضــاء المجلــس المســتقلين تخلــق قيمــة أفضــل
لمســاهميها .كمــا ُتع ـ ّد هــذه الشــركات أ كثــر اســتدامة أيض ـا ً
ع ـلـى المــدى الطو يــل .هنــاك العديــد مــن الشــركات العالميــة
التــي تمتــد أعمالهــا عبــر القــارات وشــهدت نمــوا ً ع ـلـى مــدار
عقــود عديــدة ،وتديرهــا بشــكل كامــل مجالــس إدارة مهنيــة
ومســتقلة .لــذا أصبحــت أُطــر عمــل الحوكمــة التــي دخلــت
حيــز التنفيــذ ـفـي بعــض الشــركات ،واعتمــاد المســاهمين لهــا
وموافقتهــم عليهــا ـفـي الجمعيــات العموميــة ،قــوة موجهــة
لضمــان اســتدامة ونمــو هــذه الشــركات.
وفيمــا يتعلــق بالتنــوع ـفـي أعضــاء المجلــس ،فقــد أصبــح
التوجــه العالمــي هــو الحفــاظ ع ـلـى تــوازن الجنســين ـفـي
مجالــس إدارة الشــركات .فبالرغــم مــن هيمنــة الرجــال ع ـلـى
مجالــس إدارة الشــركات فيمــا مضــى ،إال أنــه لوحــظ أن
أعضــاء المجلــس مــن النســاء يقدمــن وجهــات نظــر مختلفــة

26

وجديــدة أثنــاء عمليــة اتخــاذ القــرار .ومــن ثــم تتأثــر عمليــة
اتخاذ القرار ايجابا ً عندما تتقدم النســاء إلى الصفوف األولى
ـفـي األنشــطة االقتصاديــة مــن خــال المشــاركة ـفـي مجالــس
إدارة الشــركات .ويترتــب ع ـلـى ذلــك دعــم رفاهيــة المجتمــع
بشــكل عــام فضــا ً عــن تحســين اآلفــاق المســتقبلية للــدول.
لذلــك فقــد أظهــرت الحكومــة اإلماراتيــة قــدرا ً كبيــرا ً مــن
االهتمــام بالمســاواة بيــن الجنســين وتطبيــق العديــد مــن
البرامــج لتشــجيع مشــاركة النســاء وتمثيلهــن ـفـي عضويــة
مجالــس إدارة الشــركات .مــن ذلــك قــرار مجلــس الــوزراء
بضــرورة تمثيــل المــرأة ـفـي مجالــس ادارة المؤسســات
الحكوميــة والتــي بهــا مجالــس ادارة ،وقــرار هيئــة األوراق
الماليــة والســلع بــأن يكــون تمثيــل المــرأة ـفـي مجالــس ادارة
الشــركات المدرجــة بالدولــة ال يقــل عــن  .%20و مــن ضمــن
تلــك المبــادرات اطــاق برنامــج معهــد حوكمــة لتدر يــب
النســاء المزمــع شــغلهن مناصــب قياديــة وعضويــة مجالس
إدارة الشــركات بالشــرا كة مــع مؤسســة د ـبـي للمــرأة وذلــك
ـفـي  .2015وال توجــد مثــل هــذه القــرارات والتشــريعات ـفـي أي
دولــة عربيــة أخــرى حتــى اآلن.
ومــن الناحيــة المثاليــة ،فإنــه مــن المفتــرض أن يكــون
أعضــاء مجلــس االدارة المســتقلون هــم الذيــن يتحدثــون بمــا
يــدور ـفـي ذهنهــم بصــورة مســتقلة أثنــاء انعقــاد اجتماعــات
مجلــس اإلدارة حيــث ليــس لهــم أ يــة مصلحــة أو معاملــة
مــع الشــركة قــد تؤثــر ع ـلـى قراراتهــم ومقترحاتهــم .و ـفـي
الواقــع العم ـلـي ،فــإن حــدوث ذلــك يعتمــد ذلــك إ ـلـى ح ـ ٍّد
كبيــر ع ـلـى مــا إذا كانــت الشــركات تلتــزم فعليـا ً بالحوكمــة أو
أنهــا تقــوم بإجــراءات شــكلية فحســب .و ـفـي غيــاب حوكمــة
فعالــة ورغبــة حقيقيــة ـفـي اســتقدام أعضــاء مســتقلين،
يتــم تعييــن عــدد مــن أعضــاء المجلــس المســتقلين نظر ي ـا ً
اســتيفا ًء لمتطلبــات الجهــات التنظيميــة .ويتــم انتقائهــم
وتعيينهــم ـفـي مجلــس اإلدارة وفق ـا ً لمصالــح شــخصية ،أو
مــن المقربيــن للمســاهمين الرئيســيين ومــن ثــم يصبحــون
غيــر قادر يــن ع ـلـى التعبيــر عــن آرائهــم بصــورة مســتقلة.
ويتعــارض ذلــك مــع مبــدأ جعــل مجالــس إدارة الشــركات
مســتقلة بشــكل حقيقــي .وال يســتطيع هــؤالء األعضــاء ـفـي
هــذه الحالــة المســاهمة ـفـي تحســين عمليــة اتخــاذ القــرار ـفـي
مجلــس اإلدارة .إن أعضــاء المجلــس القادر يــن والراغبيــن ـفـي
التعبيرعــن آرائهــم صراح ـ ًة أثنــاء اجتماعــات مجلــس اإلدارة
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هــم الذيــن يتغلبــون ع ـلـى هــذا التحــدي .ومــن خــال التعبيــر
الصــادق المســتقل عــن آرائهــم يقدمــون وجهــات نظرهــم
أثنــاء عمليــة اتخــاذ قــرار مجلــس إدارة الشــركة بمــا يثــري
عمليــة اتخــاذ القــرار ويرفــع مــن جودتهــا.
أخيراً ،فإن مبدأ تحســين أطر وممارســات حوكمة الشــركات
يمثــل فكــرة راســخة ع ـلـى مســتوى العالــم .وقامــت دول
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بنشــر أدلــة قواعــد
الحوكمــة الخاصــة بهــا .وتعتمــد أدلــة الحوكمــة بالمنطقــة
العربيــة بصــورة أساســية ع ـلـى توجيهــات منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة  .OECDومــع ذلــك فــإن التحديــات
التــي تواجههــا الشــركات تكمــن ـفـي البحــث عــن مرشــحين
مســتقلين مناســبين .وتحقيق ـا ً لهــذه الغايــة ،قــام معهــد
حوكمــة بعمــل شــاق ودؤوب ع ـلـى مــدار الســنوات العشــر
األخيــرة لحــل هــذه المعضلــة .إن برامــج تطو يــر أداء أعضــاء
مجلــس االدارة المختلفــة التــي يقدمهــا معهــد حوكمــة
تلعــب دورا ً أساســيا ً ـفـي تطو يــر مهــارات التوجيــه واالشــراف
واتخــاذ القــرارات لــدى مــن يحضرهــا ومثــل هــذه المهــارات
الزمــة للمرشــحين المناســبين .وقــد ســاهم معهــد حوكمــة
مــن خــال برامجــه ـفـي تدر يــب المئــات مــن أعضــاء مجلــس
االدارة المعتمديــن والذيــن يمثلــون نــواة يمكــن للشــرمات
الجــادة اســتقطاب أعضــاء مســتقلين منهــم.
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كمــا يعمــل معهــد حوكمــة مــع مجالــس االدارة وأعضــاء
المجلــس الحالييــن مــن خــال خدمــة «موجــز المجلــس».
ويمثــل الموجــز عرض ـا ً ســريعا ً لمــا يهــم مجلــس االدارة أن
يعلمــه عــن الحوكمــة .ويتــم ذلــك عــاد ًة قبيــل االجتمــاع
المجــدول للمجلــس حفاظـا ً ع ـلـى وقتــه .ويركــز الموجــز عــاد ًة
ع ـلـى كيفيــة أن يز يــد المجلــس مــن فعاليتــه وكيــف يعمــل
مع االدارة بشــكل متوازن من أجل نجاح مســتدام للشــركة.
ولــدى معهــد حوكمــة قاعــدة بيانــات مركز يــة باألعضــاء
س ـ ِّهل وجــو ُد قاعــدة البيانــات
المســتقابن المعتمديــنُ .ي َ
المركز يــة لألعضــاء المحتمليــن مــن مهمــة وكاالت توظيــف
تقييم الملفات
أعضاء مجلس اإلدارة والشركات من خالل
َ
التعريفيــة للمرشــحين المحتمليــن واختيــار الشــخص
المناســب ـفـي مجلــس اإلدارة المناســب .إن توقعــات معهــد
حوكمــة وهدفــه الرئيســي يتلخــص ـفـي دعــم الشــركات ـفـي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لتحقيــق المز يــد
مــن النجــاح واالســتدامة لتســتمد قيمتهــا ليــس فقــط مــن
األداء التشــغيلي وانمــا أيض ـا ً مــن خــال تطبيــق وتطويــر
ممارســات الحوكمــة المناســبة لهــا والمتمشــية مــع أفضــل
الممارســات الدوليــة.
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