حوكمة مجلس اإلدارة في عصر التحول الفجائي

طارق المصري
المدير التنفيذي ،ماكينزي آند كومباني
تحــوالت ســريعة ـفـي الطلــب ع ـلـى األعمــال التجاريــة العالميــة

تفــرض تحديــات جديــدة ع ـلـى مجالــس اإلدارة

وتيــرة التغييــر ـفـي االقتصــاد العالمــي أصبحــت أســرع مــن أي
وقــت مضــى .ويفــرض التغيــر التكنولوجــي غيــر النمطــي،
وانتقــال مرا كــز النمــو العالمــي ،وازديــاد حــدة االحتــكاك بيــن

ـات غيــر مســبوقة ع ـلـى الشــركات،
الشــركات والمجتمــع ،تحديـ ٍ
ً
ولكنــه ـفـي الوقــت ذاتــه يخلــق لهــم فرص ـا هائلــة .و ـفـي هــذه البيئــة

تتوســع واجبــات أعضــاء مجلــس االدارة مــن حيــث
المشــحونة،
ُّ
النطــاق والتعقيــد .إال أننــا نشــهد اختالفــات كبيــرة ـفـي مســتوى

حرفيــة الحوكمــة وفاعليتهــا مــن منطقــة ألخــرى ـفـي العالــم .ففــي
الشــرق األوســط ،حيــث ُتــدار حوا ـلـي ثلثــي الشــركات مــن ِق َبــل

العائــات ،لــم تتلـ َّـق الحوكمــة القو يــة للشــركات االهتمــام الــذي
تســتحقه .حيــث عضو يــة مجالــس اإلدارة ُينظــر إليهــا عــاد ًة ع ـلـى

أنهــا مناصــب شــرفية تقتصــر مســؤولياتٍها ع ـلـى المســؤوليات

تجــاه أصحــاب رأس المــال والجهــات الرقابيــة فقــط .وتحتــاج
مجالــس اإلدارة ـفـي المنطقــة إ ـلـى رفــع مســتوى ادائهــا ،بــدءا ً بفهــم

التحــوالت الكبيــرة الوشــيكة .كشــفت دراســة كبيــرة أجراهــا زمالؤنا
أن االتجاهــات التــي تغيــر مســتقبل األعمــال جذر يـا ً تقودهــا تســع
قــوى عالميــة ،مقســمة لثالثــة مجموعــات : 1

 1تشير  SONARإلى الرصد المنتظم للمفاهيم المرتبطة بالمخاطر .تُس ِّهل عملية سونار تحديد مفاهيم المخاطر الناشئة وتقييمها من أجل تفادي المفاجآت ،وتمكين إجراءات
الحد من المخاطر ،واغتنام الفرص وتعزيز الوعي بالمخاطر.
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رمــال متحركــة (نمــو) :تعكــس القــوى الثــاث األو ـلـى التغيــرات
ـفـي محــركات النمــو العالمــي .ورغــم توقــف التدفقــات التجار يــة

وســيكون هنــاك أيض ـا ً حاجــة إ ـلـى التعــاون لمكافحــة «الجانــب
المظلــم» -المتمثــل ـفـي جميــع أشــكال اإلرهــاب والجرائــم

مليــارات األشــخاص ـفـي الهنــد والصيــن وأفريقيــا وجنــوب شــرق

التجــارب االقتصاديــة الالزمــة لتحديــد طــرق جديــدة لتعز يــز
النمــو .يســعى عــدد كبيــر ومتزا يــد مــن الشــباب ـفـي المنطقــة إ ـلـى

والماليــة التقليديــة ،إال أن عولمــة المنتجــات والخدمــات الرقميــة
مســتمرة ـفـي االرتفــاع .ويعمــل ظهــور األســواق التــي يتــداول بهــا
آســيا ع ـلـى اســتبعاد التركيــز عــن نمــوذج دول البر يــك BRIC

(البرازيل-روســيا-الهند-الصين) الســابق للقــوى الصاعــدة.

وتشــهد كذلــك منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا نمــوا ً

كبيــراً ،حيــث بلــغ نمــو الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي لعــام %4.9 2016
مقارنــة باالتحــاد األورو ـبـي الــذي بلــغ نمــو الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي

لــه  2 .%1.9و ـفـي الوقــت ذاتــه ،تعــزز التكنولوجيــا إنتاجيــة المــوارد
وتح ـ ِّول التركيــز إ ـلـى مصــادر جديــدة للطاقــة والمــواد .وبطبيعــة
الحــال ،فــإن هــذا التح ـ ُّول لــه آثــار عظيمــة ع ـلـى منطقــة الشــرق
األوســط ،حيــث تشــهد المنطقــة ارتفاعـا ً هائــا ً ـفـي إنتــاج النفــط مــن

مصــادر غيــر مســبوقة مــن قبــل ،إ ـلـى جانــب انخفــاض االســتهالك،
والــذي أدَّى بــدوره إ ـلـى انخفــاض أســعار الســلع وتدفــق رؤوس

األمــوال إ ـلـى المنطقــة.

التغيــر الجوهــري :تعكــس الفئــة الثانيــة تحـ ُّوالت واســعة النطــاق
ـفـي الصناعــة بوصفهــا تكنولوجيــا جديــدة ،مثــل التسلســل الجينــي

وسلســلة الكتــل (بلوكتشــين) ،والتــي تجمــع بيــن مختلــف
التخصاصــات إلحــداث تغييــرات جذر يــة .وإضافــة إ ـلـى ذلــك ،فــإن
األتمتــة تضــع المســتهلكين ـفـي موضــع المســؤولية والتحكُّــم على

نحــو متزا يــد ،وتمك ِّنهــم مــن الحصــول ع ـلـى قيمــة أ كبــر وأســرع،
و ـفـي كثيــر مــن األحيــان تكــون القيمــة مجانيــة .و مــن ناحيــة أخــرى
فــإن نمــو الشــركات ـفـي منظومــة بيئــة العمــل الرقمــي مثــل

«أمــازون» و»ســوق» و»ع ـلـي بابــا» يز يــل الحــدود بيــن الصناعــات

ويضــع الضغــط ع ـلـى الشــركات لتطويــر إســتراتيجياتها الخاصــة
بمنصــات األعمــال.

المجتمــع  :4ـفـي الوقــت الــذي تمــارس فيــه هــذه القــوى أدوارهــا،
يصبــح التعــاون بيــن قطــاع األعمــال والحكومــة أمــرا ً ضرور ي ـا ً

للتعامــل مــع الســخط المتزا يــد عالمي ـا ً بيــن الطبقــة الوســطى.

الســيبرانية -لالنفتــاح الــذي عززتــه العولمــة والرقمنــة ،وإلطــاق

التم ُّتــع بصــوت أقــوى ـفـي السياســة -مــن ذلــك مــا قامــت بــه دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن تعييــن وزراء لشــؤون الشــباب-
وهــو مــا يدفــع الحكومــات إ ـلـى إيجــاد طــرق مبتكــرة لتعز يــز النمــو
وتوليــد فــرص العمــل.

وتترتــب ع ـلـى هــذه القــوى نتائــج واســعة النطــاق تؤثــر ع ـلـى

ـن دراســة
إدارة الشــركات ومجالــس اإلدارة ع ـلـى حــد ســواء ،ولكـ َّ
اســتقصائية أُجر يــت مؤخــرا ً ع ـلـى أ كثــر مــن  1100عضــو مجلــس

إدارة حــول العالــم كشــفت أن عــددا ً قليــا ً مــن مجالــس اإلدارة
يناقــش عناصــر التغيــر الفجا ـئـي المحتملــة التــي قــد تواجــه

صناعاتهــم وشــركاتهم 3.تظهــر الرقمنــة ع ـلـى حوا ـلـي نصــف جــداول
أعمــال مجالــس اإلدارة فقــط ،ـفـي حيــن يظهــر األمــن الســيبراني
والتهديدات الجيوسياســية  % 37و % 36على التوالي على جداول
األعمــال .وبإيجــاز ،ال تتناقــش العديــد مــن مجالــس اإلدارة مــع
التداعيــات المحتملــة لتلــك القــوى العالميــة ،األمــر الــذي قــد
كاف لتوجيــه شــركاتهم ـفـي
يجعلهــم غيــر مســتعدين ع ـلـى نحــو
ٍ

التعامــل معهــا.

الدور المتغير لمجالس اإلدارة
ـفـي الوقــت الــذي تتســارع فيــه وتيــرة التغيــر ـفـي منــاخ األعمــال
دولي ـا ً وتتعقــد ،يتطــور أيض ـا ً دور مجالــس اإلدارة .بينمــا كان
آنف ـا ً يركــز فقــط ع ـلـى اإلشــراف ع ـلـى اإلدارة ،فــإن أعضــاء مجلــس
االدارة اليــوم ـفـي حاجــة إ ـلـى المشــاركة بشــكل أ كثــر تعمقـا ً ـفـي أمــور

اســتراتيجيات األعمــال ،اإلســتراتيجية الرقميــة ،قــرارات االندمــاج

واالســتحواذ ،المخاطــر ،الكفــاءات البشــرية ،والثقافــة المؤسســية.
وفي ضوء هذا النطاق الواســع من المســؤوليات ،تصبح مجالس
اإلدارة التــي تضــم أعضــا ًء مــن ذوي خبــرات متنوعــة ،ثقافــة الثقــة

 2انظر البنك الدولي « ،نمو الناتج المحلي اإلجمالي سنويا ً  %حسب البلد» ،2016 ,https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart ،إحصائيات
لمتوسط عام  2015في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في  21دولة.
 3انظر االستبيان بعنوان «»A time for boards to actلكل من مارتن هيرت وفريجوف لند ونينا سبيلمان  -دورية ماكينزي ربع السنوية ،مارس McKinsey.com ،2018
 4انظر االستبيان بعنوان « »A time for boards to actلكل من مارتن هيرت وفريجوف لند ونينا سبيلمان  -دورية ماكينزي ربع السنوية ،مارس McKinsey.com ،2018
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جيما دي أوريا
شريك ،ماكينزي آند كومباني
المتبادلــة  ،والراغبيــن ـفـي تخصيــص الوقــت الكا ـفـي وااللتــزام
بالواجبــات المنوطــة بهــم ،مصــادر لتحقيــق ميــزة تنافســية هامــة
للشــركات .ووفق ـا ً لدراســة اســتقصائية دوليــة أجريناهــا مؤخــراً،
فــإن مجالــس اإلدارة التــي تتمتــع بعمليــات ونظــم عمــل متميــزة،

وكذلــك المجالــس التــي تقــوم باألنشــطة األساســية لهــا بطريقــة
أ كثــر فاعليــة ،تقــدم تقار يــر ذاتيــة تؤكــد قــوة أداءهــا الما ـلـي مقارنــة

بأقرانهــا4 .

باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،فــإن التركيــز المتزا يــد بيــن الشــركات العالميــة
ع ـلـى األداء ـفـي األجــل الطويــل يضــع المز يــد مــن الضغــط ع ـلـى
مجالــس اإلدارة لتصبــح أ كثــر استشــرافا ً للمســتقبل .و ـفـي

منطقتنــا العربيــةُ ،يعــزى جــزء كبيــر مــن ذلــك إ ـلـى طموحــات
بعــض الحكومــات ـفـي التفــوق ع ـلـى المنافســين األجانــب ،وجــذب

المعوقــات القادمــة .وعندمــا أجــرى معهــد مجالــس اإلدارة
الخليجــي مؤخــرا ً دراســة اســتقصائية ع ـلـى أعضائــه ،أفــاد ٪64

منهــم بــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة كان عائق ـا ً أمــام

النجــاح5 .

توصيات لتعزيز قيمة مجلس االدارة
اســتنادا ً إ ـلـى أبحاثنــا المكثفــة عــن مجالــس اإلدارة والخبــرة ـفـي
العمــل مــع أعضــاء مجالــس االدارة والتنفيذييــن ـفـي العديــد
مــن هيــاكل الملكيــة حــول العالــم ،نــرى أن مجالــس اإلدارة ـفـي

المنطقــة يجــب أن تركــز ع ـلـى خمســة مجــاالت إلضفــاء الطابــع
المهنــي ع ـلـى حوكمــة شــركاتهم:

المز يــد مــن االســتثمارات واالســتعداد ع ـلـى نحــو أفضــل لمواجهــة

 4انظر االستبيان بعنوان « »A time for boards to actلكل من مارتن هيرت وفريجوف لند ونينا سبيلمان  -دورية ماكينزي ربع السنوية ،مارس McKinsey.com ،2018
 5انظر بحث معهد مجالس اإلدارة الخليجي بعنوان “،”Board effectiveness review, A decade of change in GCC boardrooms, Progress and challenges ahead
سبتمبر 2017
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 .1خلق القيمة من خالل التركيز على األجل الطويل
يشــغل أعضــاء مجلــس اإلدارة منصبـا ً يخــول لهــم النظــر إ ـلـى رؤى

ـن العديــد مــن
أبعــد مــن تلــك التــي تنظــر إليهــا إدارة الشــركة ،ولكـ َّ

ـب تركيزهــا ع ـلـى النتائــج الماليــة قصيــرة
مجالــس اإلدارة ينصـ ُّ
األجــل .وبــدال ً مــن ذلــك ،يجــب ع ـلـى أعضــاء المجلــس مســاعدة
فر يــق اإلدارة ـفـي التأ كــد مــن أن تخصيــص رأس المــال والمــوارد
يحقــق التــوازن بيــن المبــادرات طويلــة األجــل التــي ُتعــد أمــرا ً بالــغ
األهميــة لمســتقبل الشــركة وأيض ـا ً المبــادرات قصيــرة األجــل

والتــي تــدر عوائــد ماليــة فور يــة .فتجارب الشــركات العملية تشــير
ا ـلـى تفــوق الشــركات التــي تعيــد تخصيــص رأس المــال أســرع
مــن نظيراتهــا بنســبة تز يــد ع ـلـى  ٪100وذلــك ع ـلـى أســاس معيــار
القيمــة الســوقية لهــا ع ـلـى مــدى  20عام ـاً .وهــذه االســتثمارات
طويلــة األجــل عــاد ًة مــا تحتــاج إ ـلـى أن تكــون كبيــرة ل ُتق ـدِّم قيمــة
حقيقيــة للمســاهمين كمــا أنهــا قــد ال تؤ ـتـي ثمارهــا لفتــرة طويلــة.
ويســتوجب ذلــك مــن مجالــس اإلدارة التح ـلـي بالصبــر ووضــع
أعينهــا نصــب أولوياتهــا اإلســتراتيجية ع ـلـى المــدى الطويــل.

 .2تعزيز التنوع في مجلس اإلدارة
لــم تتغيــر اتجاهــات تكويــن مجالــس اإلدارة ـفـي المنطقــة كثيــرا ً
ع ـلـى مــر األعــوام ،فنســبة  %2فقــط مــن أعضــاء المجالــس مــن
النســاء ،و %40مــن مجالــس اإلدارة تفتقــر إ ـلـى أعضــاء مســتقلين.

عــاوة ع ـلـى ذلــك ،ينــدر وجــود أعضــاء مجالــس إدارة مــن األجانــب،
رغــم تطلــع الكثيــر مــن الشــركات إ ـلـى التوســع خارجي ـاً 6 .وليســت
قلــة التنــوع ـفـي مجالــس اإلدارة مشــكلة الشــرق األوســط وحــده،
فعالم ّي ـاً ،يفيــد  %43مــن أعضــاء مجالــس اإلدارة بــأن مجالســهم
كاف يضمــن تقديــم أوجــه النظــر ذات الصلــة عنــد
متنوعــة بشــكل ٍ
اتخاذ القرارات 7.ومع ذلك ،فمن شأن التنوع في مجالس اإلدارة
أن يجنــي ثمــارا ً كثيــرة .فع ـلـى ســبيل المثــال ،أظهــرت األبحــاث أن

ولتعز يــز التنــوع ،ينبغــي لمجالــس اإلدارة ـفـي المنطقــة البــدء
ـفـي مراجعــة تشــكيلها ـفـي ضــوء إســتراتيجية الشــركة لألعــوام
الثالثــة إ ـلـى الخمســة المقبلــة .فمــا هــي مهــارات وخبــرات أعضــاء
مجلــس اإلدارة التــي ستســاعد الشــركة ـفـي تنفيــذ خطتهــا؟ إن

أ كثــر المجالــس فاعليــة هــي تلــك التــي تتمتــع بمز يــج مــن الخبــرة

بالصناعــة ذات الصلــة ،والخبــرة العمليــة الوظيفيــة والجغرافيــة،

واالتــزان الجيــد بيــن الســمات الشــخصية بمــا فيهــا مســتوى

االســتقاللية ،والجنــس ،والســن ،والعــرق .كمــا يعيــن كثيــر مــن
مجالــس اإلدارة اليــوم أعضــاء ذوي خبــرة عمليــة ـفـي التقنيــة
الرقميــة ،وذوي مهــارات ـفـي إدارة المواهــب ،ويتمتعــون بخبــرة
ـفـي أمــور خــارج صميــم عمــل الشــركة للكشــف بكفــاءة أ كبــر عــن
المعوقــات المحتملــة واالســتعداد لهــا.

 .3تبنِّي عملية تطوير سلسة لإلستراتيجية
تتضمــن عمليــة وضــع اإلســتراتيجية التقليديــة تقديــم الرئيــس
التنفيــذي عرض ـا ً للرؤ يــة إســتراتيجية إ ـلـى مجلــس اإلدارة مــرة ـفـي
العــام ،حيــث يناقشــها المجلــس بعــد ذلــك ويوافــق عليهــا خــال
االجتمــاع ذاتــه .ولكــن ـفـي بيئتنــا اليــوم ذات التغيــر الســريع ،فــإن
فعــاالً ،حيــث يجــب ع ـلـى
النقــاش الســنوي لإلســتراتيجية ليــس َّ
اإلدارة االنتظــام ـفـي مراجعــة اإلســتراتيجية مــع مجلــس اإلدارة

وتحديــث الخطــط وفــق تغ ُّيــر الظــروف .وتضيــف مجالــس
الفعالــة موضــوع اإلســتراتيجية إ ـلـى جــدول األعمــال ـفـي
اإلدارة
َّ
المح ـ َرز،
كل اجتمــاع للمجلــس ،و ُتق ِّيــم البدائــل ،وتراجــع التقــدم ُ
وتأخــذ تحــوالت الســوق بعيــن االعتبــار ،وتختبــر االفتراضــات التــي
تــم ع ـلـى أساســها وضــع االســتراتيجية 9 .وهنــا يكــون التنــوع ـفـي

مجلــس اإلدارة ميــزة كبــرى ،حيــث يمكــن ألعضــاء المجلــس
اعطــاء منظــورات خارجيــة ق ِّيمــة ،ورؤى ســوقية فر يــدة ،ودروس

مســتقاة مــن الصناعــات واألقاليــم األخــرى.

مجالــس اإلدارة ذات التنــوع األكبــر ـفـي جنــس أعضائهــا تســتجيب
لعمالئهــا بشــكل أفضــل وتتخــذ القــرارات بفاعليــة

أ كثــر8 .

 6انظر بحث معهد مجالس اإلدارة الخليجي بعنوان “،”Board effectiveness review, A decade of change in GCC boardrooms, Progress and challenges ahead
سبتمبر 2017
 7انظر االستبيان بعنوان «»A time for boards to actلكل من مارتن هيرت وفريجوف لند ونينا سبيلمان  -دورية ماكينزي ربع السنوية ،مارس McKinsey.com ،2018
 8انظر مقال سيليا هابر وسارة أوريلي بعنوان «،»How to accelerate gender diversity on boardsدورية ماكينزي ربع السنوية ،يناير McKinsey.com ،2017
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 .4منح األولوية لتطوير المواهب

 .5إعادة النظر في جدول األعمال السنوي لمجلس اإلدارة

مــن أهــم مهــام مجلــس اإلدارة تعييــن الرئيــس التنفيــذي للشــركة.
ـن قليــل مــن مجالــس اإلدارة ـفـي المنطقــة لديهــا خطــط
لكـ َّ

هنالــك ضغــوط متزا يــدة ع ـلـى أعضــاء مجالــس اإلدارة لتخصيــص
المز يــد مــن الوقــت ألعمــال المجالــس .ونظــرا ً ألهميــة الوقــت

واســتراتيجيات جيــدة لتطويــر مهــارات القيــادات ولتتابــع الســلطة
فيمــا يختــص بالرئيــس التنفيــذي .ويــزداد إدراك مجالــس اإلدارة
حــول العالــم ألهميــة إدارة المواهــب وتثقيفهــا وتنظيمهــا مــع
ز يــادة الوقــت المخصــص لهــذه الموضوعــات ببــطء مــن  %9ـفـي
عــام  2015إ ـلـى  %13عــام  10.2017ولكــن ال يــزال هنــاك مجــال كبيــر

الم َع ِّوقــة التــي تفــرض ضغوط ـا ً
للتطويــر .وتوجــد بعــض القــوى ُ
بالغــة ع ـلـى الشــركات إلعــادة التفكيــر ـفـي برامجهــا لألفــراد ،منهــا
الرقمنة أو األتمتة أو النمو الســكاني .فعلى ســبيل المثال ،ووفقا ً

ـفـي الحــرص ع ـلـى اتســاق أعمــال مجلــس اإلدارة مــع أولويــات
الشــركة اإلســتراتيجية ،يفيــد الكثيــر مــن مجالــس اإلدارة ـفـي
المنطقــة بــأن قدرتهــم ع ـلـى قضــاء الوقــت ـفـي العمــل ع ـلـى
المشــكالت اإلســتراتيجية مقيــد بأولويــات االمتثــال للقوانيــن

والتشــريعات 13.ولــذا ،فقــد يكــون وضـ ُـع جــدول أعمــال ســنوي
فعالــة للحــرص ع ـلـى تــوازن قضــاء الوقــت بيــن المهــام
طريق ـ ًة َّ
االئتمانيــة واألنشــطة التــي تضيــف القيمــة ،كتلــك المتعلقــة

باإلســتراتيجية والمواهــب وإدارة

المخاطــر14 .

وع ـلـى ذكــر هــذا،

يجــب أال يصيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أســرى جــداول أعمالهــم

للتقديــرات األخيــرة ،فقــد بــدأت األتمتــة تحــل محــل مــا بيــن 400
مليــون إ ـلـى  800مليــون وظيفــة عالم ّيـاًُ ،م َ
خلِّفـ ًة وراءهــا أثــرا ً هائــا ً إذ عليهــم الحفــاظ ع ـلـى المرونــة للتعامــل مــع األحــداث العاجلــة

ع ـلـى المهــارات التــي ســيحتاجها العامليــن ـفـي

المســتقبل11 .

والتحديــات الجديــدة.

لــذا يجــب ع ـلـى مجالــس اإلدارة الحــرص ع ـلـى أن تضــع االدارة

الخاتمة

والحفــاظ عليهــم مــع تخطيــط مناســب إلحــال أو تعاقــب
المواهــب .حيــث تبــرع أغلــب الشــركات ـفـي تحليــل أفضــل أوجــه
االســتغالل لــرأس المــال المــادي وتخصــص وقت ـا ً كبيــرا ً لذلــك،

ـفـي زمــن ســريع التغييــر ،يجــب ع ـلـى مجالــس اإلدارة أن تصيــر
شــريكا ً ـفـي التفكيــر مــع الفر يــق التنفيــذي ،وأن يقدمــوا

التنفيذيــة إطــار عمــل مناســب لتوظيــف العامليــن وتطويرهــم

لكــن قليــا ً منهــا تتعامــل بــذات الجديــة مــع القــرارات المتعلقــة
بــرأس المــال البشــري ،بينمــا كال األمر يــن مطلــوب إلعــداد الشــركة
لنجــاح طويــل األجــل .وفق ـا ً للكتــاب الصــادر حديث ـا ً بعنــوان
»Talent Winsالمهــارة تفــوز» ،ينبغــي لــإدارة تحديــد أفضــل
 %2مــن العناصــر التــي تقــدم قيمــة متفاوتــة للمؤسســة ،مــع

توجيههــم بموجــب خطــة خلــق القيمــة

المســاعدة لــإدارة لتســريع اجتيــاز معوقــات الصناعــة والمخاطــر
الجيوسياســية والتوجهــات أو المخاطــر الناشــئة .ومــن شــأن

التركيــز ع ـلـى جوانــب األولو يــات الخمســة الســابقة أن ُي َمكِّــن
مجالــس اإلدارة مــن تحســين القيمــة التــي تجلبهــا للشــركة

ومســاهميها بشــكل ملحــوظ.

للشــركة12.
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