مقابلة مع الدكتور أحمد بن حسن الشيخ

المقابلة مع بيتر مونتاغنون
شــغل معا ـلـي أحمــد حســن بــن الشــيخ منصــب المديــر العــام

مــا المخاطــر النظاميــة الرئيســية التــي يحتمــل أن تواجــه

عضويتــه ـفـي مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات
االجتماعيــة ،ورئاســة مجلــس إدارة شــركة د ـبـي للكابــات ،كمــا

يجــب أن نميــز بيــن ثــاث فئــات مختلفــة مــن الشــركات :إحداهــا

لمجموعــة حســن بــن الشــيخ للصناعــات المملوكــة للعائلــة وهــو
يتمتــع بخبــرة عريضــة ج ـ َّراء عملــه ـفـي منظمــات أخــرى ،مثــل

انضــم حديث ـا ً لمجلــس إدارة معهــد حوكمــة .و ـفـي هــذه المقابلــة،

يتحــدث معاليــه مــع بيتــر مونتاجنــون عــن دور مجالــس اإلدارات
ـفـي معالجــة الخطــر المحتمــل والقضايــا الخاصــة التــي تنطبــق
ع ـلـى األعمــال اإلقليميــة التــي تملكهــا العائــات ـفـي ضــوء حاجتهــم
الدائمــة إ ـلـى التجديــد.

الشــركات اإلقليميــة؟

الشــركات المدرجــة التــي يتحكــم بهــا عــدد كبيــر مــن المســاهمين،
ثانيهــا الشــركات الخاصــة المحــدودة التــي عــاد ًة مــا يكــون عــدد

المســاهمين فيهــا أقــل أو تكــون مملوكــة للحكومــة ،وأخيــرا ً

لدينــا الشــركات العائليــة .وبنــا ًء عليــه ،يتنــوع الخطــر المحتمــل
مــن شــركة إ ـلـى أخــرى .ففــي الشــركات العائليــة ،يكــون الخطــر
المحتمــل هــو الخطــر المترتــب ع ـلـى الميــراث بشــكل أساســي،
بمعنــى مــاذا ســيحدث إذا لــم يعــد المؤســس موجــوداً .أمــا

ـفـي حالــة الشــركات الخاصــة ،فــإن الخطــر المحتمــل يتمثــل ـفـي
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تو ـلِّـي مديــر ال يفهــم مصالــح المســاهمين بشــكل حقيقــي .أمــا
ـفـي الشــركات العامــة ،فــإن الخطــر المحتمــل يبــرز إذا لــم يتدخــل

المســاهمون الرئيســيون ،إذ ســيحاول رئيــس مجلــس اإلدارة أو
نصبــوا أنفســهم ذاتيـا ً حينهــا الهيمنــة
غيــره مــن األشــخاص الذيــن َّ
ع ـلـى الشــركة.

يمكــن أن ندخلهــا والتــي ال توجــد ـفـي يومنــا هــذا.
هذا صعب إلى حد ما ألنك قد تخسر الكثير من المال.
نعــم .ـفـي عــام  ،1985كنــت مــع أســرتي وأطفا ـلـي الصغــار ـفـي فلوريدا
ـفـي الصيــف .أتذكــر أ ـنـي كنــت أحمــل مظلــة ألن الجــو كان حــارا ً جــداً،

إذاً ،هــل ُيعــد تخطيــط التعاقــب الوظيفــي أحــد أ كبــر المخاطــر

وبينمــا كنــت أدفــع عر بــة ابنتــي ،قلــت لزوجتــي إنــه قــد واتتنــي

بالطبــع ،ففــي الخمــس عشــرة ســنة الماضيــة ،بــدأت الشــركات
العائليــة ومالكيهــا -ســوا ًء كانــوا مــن الجيــل األول أو الثا ـنـي -ـفـي

فكــرة مجنونــة! مــن سيشــتريها؟» لكننــي لــم أســتطع حمــل
المظلــة ودفــع عر بــة األطفــال ـفـي آن واحــد .بعــد قرابــة الثالثيــن
عامـاً ،وجــدت أن نفــس الفكــرة قــد نُ ِّفــذت واسـتُخدمت ـفـي أوروبــا.

المحتملــة للشــركات العائليــة؟

الشــعور بتغ ُّيــر العالــم ،ومــن ثــم بــدؤوا ـفـي تخطيــط التعاقــب
الوظيفــي ،حيــث حظيــت العائــات التــي قامــت بذلــك بانتقــال

أ كثــر سالســة بيــن األجيــال.

ماذا ترى بخصوص المخاطر المحتملة في العمل؟

فكــرة :مــاذا لــو صنعــت مظلــة تالئــم الــرأس؟ قالــت« :يــا لهــا مــن

ذكَّــرت زوجتــي بذلــك ،فقالــت“ :نعــم ،فهمــت .لــو أنــك نفــذت هــذه
الفكــرة حينهــا لغــدوت مليارديــرا ً اآلن».
إذاً ،فخطر محتمل مهم واحد هو فرصة ضائعة؟

تنقســم هــذه المخاطــر إ ـلـى مســتويين أحدهــا يتعلــق بمــن يتحكــم
ـفـي الشــركة ودرجــة االبتــكار لــدى هــذا الشــخص وبُعــد نظــره،

إنهــا ليســت مســألة تغييــر ولكنهــا مســألة الحصــول ع ـلـى خــط
جديــد .نستكشــف اليــوم ـفـي أعمالنــا أفــكارا ً جديــدة .لــم أوقــف
أعما ـلـي القائمــة لكننــي أضفــت إليهــا خطوطـا ً جديــدة ،إذ إنــه مــن

التــي يعملــون بهــا ،فالكثيــر مــن األعمــال التــي توجــد اليــوم لــن
تكــون موجــودة خــال  20-15عامـا ً المقبلــة .يعتمــد األمــر إذا ً ع ـلـى

بهــذه الفكــرة حينهــا لكانــت قــد بــاءت بالفشــل .لقــد كانــت فكــرة

واآلخــر يتعلــق بكيفيــة رؤيتهــم لمســتقبل المنتجــات والخدمــات

مــدى ابتكارهــم وكيفيــة رؤيتهــم لمنتجاتهــم وخدماتهــم.

هــل تقــول إن أ كبــر خطــر محتمــل ـفـي عالــم متغيــر يتعلــق
باالبتــكار؟

يأ ـتـي االبتــكار ـفـي صــور عديــدة ،إنــه ال يتعلــق بالمنتجــات وحســب؛

بــل إنــه يتعلــق كذلــك بالخدمــات .فــإذا لــم تغيــر طريقــة تفكيــرك،
فلــن تكــون موجــودا ً ـفـي الخمســة عشــر عام ـا ً المقبلــة ألن
آخر يــن ســيتجاوزونك .كمــا أن األمــر ال يتعلــق فقــط بالمنتجــات

ـت
والخدمــات التــي تقدمهــا ،وإنمــا بنمــوذج العمــل ككل .فلــو كنـ َ
قــد اقترحــت منــذ خمســة عشــر عامـا ً أن تبيــع معظــم منتجاتــك
عبــر اإلنترنــت ،لضحــك عليــك النــاس حينهــا .واليــوم ،يتســوق

معظمنــا بهــذه الطريقــة .بهــذا المعنــى ،يمثــل االبتــكار خطــرا ً
محتمــا ً لكنــه يمثــل ـفـي الوقــت ذاتــه فرصــة .كمــا أننــا ـفـي حاجــة إ ـلـى
التفكيــر ـفـي الشــروع ـفـي أعمــال جديــدة وليــس فقــط ـفـي االبتــكار ـفـي
األعمــال الموجــودة بالفعــل .يجــب أن نفكــر ـفـي نــوع األعمــال التــي
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المحتمــل أن يبــوء  %80منهــا بالفشــل ،ولكــن ربمــا ســينجح منهــا
اثنــان أو ثالثــة .وبالعــودة إ ـلـى موضــوع المظلــة ،فلــو كنــت قمــت
جديــدة لــم يكــن ألحــد أن يتقبلهــا .وبنــا ًء عليــه ،فــإن التوقيــت هــو
أيض ـا ً عامــل جوهــري.

إذاً ،فأنــت تنظــر إ ـلـى الفــرص مــن زاو يــة التغييــر ـفـي حيــن يــراه
الكثيــرون تهديــدا ً
لقــد ذكــرت آنف ـا ً أن حوا ـلـي  %80مــن األفــكار الجديــدة ستفشــل،
ـفـي حيــن قــد ينجــح  %20منهــا .أنــا دائمـا ً أنظــر ـفـي األمــور الســلبية،
ولحســن الحــظ ،فإ ـنـي أرى دائم ـا ً الفــرص .فع ـلـى ســبيل المثــال،

عندمــا حدثــت موجــة الهبــوط ـفـي عــام  ،2008اتصلــت بطاقــم
العمــل الخــاص ـبـي مــن شــركات مختلفــة وأخبرتهــم أن هــذه
هــي فرصتكــم لجــذب األعمــال .فســألوني كيــف ذلــك؟ فقلــت إن
الجميــع يشــعرون بالخــوف أيض ـاً .إنهــم ال يســتثمرون .وعليــه،
فــإن فرصتكــم هــي أن تكونــوا جاهز يــن للخدمــة والتســليم .نعــم،

قــد ينخفــض الهامــش الخــاص بكــم ولكنكــم ســتبنون ســمعة.
إن نفــس الشــيء يحــدث اآلن .يمكنكــم اليــوم الظهــور والتميــز
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بيــن منافســيكم.

ولكــن يبــدو أن هــذا يتعــارض مــع نظريــة الحوكمــة التقليديــة

لكــن ع ـلـى النــاس أن تتعامــل مــع قضايــا كالهجــوم الســيبراني،

الخارجــي هــي تحــدي اإلدارة ع ـلـى مســتوى المخاطر المحتملة
ـفـي األعمــال؟

إن كنــت تظــن أنــه خطــر محتمــل ،فلــن تكــون قــادرا ً ع ـلـى أن
تمضــي قدم ـا ً ـفـي أعمالــك .وحينهــا ،عليــك أن تتراجــع أو أن

إن خلفيتــي المهنيــة تتعلــق باألعمــال التجار يــة العائليــة .ومــن

فهــذا خطــر محتمــل ،وليــس فرصــة

تتحمــل المخاطــرة .فهــل ترغــب ـفـي التخ ـلـي عــن  %95مــن الفــرص
مقابــل  %5مــن المخاطــر المحتملــة؟ إن التهديــدات موجــودة،

ســوا ًء أ كانــت ســيبرانية أو غيــر ذلــك .ومــا عليــك إال أن تتخــذ
التدابيــر االحتراز يــة مــع عــدم إنــكار وجــود المخاطــر المحتملــة،
لكــن يجــب عليــك أال تدعهــا توقــف تقدمــك.

التــي تقــول إن أحــد األدوار المهمــة لعضــو مجلــس االدارة

الطبيعــي أن يعــي المالكــون مــن العائــات المخاطــر المحتملــة،
ومــا هــم ـفـي حاجــة إليــه ليــس إال أفــكارا ً جديــدة .ولهــذا ،فــإن إحضــار
أعضــاء مجلــس خارجييــن لهــم نظــرة جديــدة يمكــن أن يحــدث
فارق ـا ً كبيــراً.

وماذا عن دور اللجان؟

إن حــل المخاطــر المحتملــة الســيبرانية بســيط .فمــا عليــك إال

مهــم جــداً .ال يســتطيع مجلــس اإلدارة مناقشــة كل شــيء ،ولهــذا

المســتخدم والرمــز الســري ،وعــدم اســتخدام وســائل التخز يــن
المتنقلــة ،يجــب تطبيــق البروتوكــوالت .فاألمــر يتعلــق إذا ً باتخــاذ

التدقيــق والمخاطــر ولــن أســميها المكافــآت بــل سأســميها .HR
وأنــا شــخصيا ً أعتبــر  HRرأس المــال البشــري؛ إننــي ال أتحــدث

ـان .ثــم إنــه
بنــاء أ كبــر جــدار حمايــة ممكــن ونقــل بياناتــك لموقــع ثـ ٍ
مــن المهــم جــدا ً أن تطبــق بروتوكــوالت تقنيــة المعلومــات ،كإســم

اإلجــراءات الصحيحــة.

مــا المســاهمة التــي تتوقعهــا مــن عضــو مجلــس االدارة مــن
الخــارج؟

عضــو المجلــس الخارجــي ،ســوا ًء كان مــن خــارج العائلــة أو مــن

خــارج الشــركة أو مــن خــارج البــاد ،يمكــن أن يعطيــك جانب ـا ً
مختلف ـا ً مــن التفكيــر وبُعــدا ً جديــدا ً ـفـي التقييــم وأفــكارا ً جديــدة

تخــص المنتجــات أو خطــوط العمــل .لكــن األمــر يعتمــد ع ـلـى
شــخصية هــذا العضــو ،فــا يمكنــك أن تحضــر أي أحــد لمجــرد أن

يكــون لديــك شــخص مــن الخــارج.

ُوجــدت اللجــان .فهــم يقدمــون اســتنتاجاتهم لمجلــس اإلدارة
بالكامــل التخــاذ قــراره .واللجــان الرئيســية هــي -ع ـلـى حــد علمــي-

عــن المــوارد البشــرية .الموظفــون هــم أصولــك .يجــب أن تنظــر
إليهــم ع ـلـى أنهــم ذوو قيمــة تمام ـا ً كأصولــك األخــرى.
إذاً ،فــإن هــذا مــن شــأنه أن يحــل محــل لجــان التعويضــات
الســائدة ـفـي دول مثــل الواليــات المتحــدة ،والتــي تشــعر أنهــا
محــدودة للغايــة بالنســبة للســياق اإلقليمــي.

نعــم ،فلجــان التعويضــات تتعامــل مــع التعويضــات فقــط .أنــا
أتحــدث عــن لجنــة ســتقود سياســة  HRـفـي الشــركة.
هل يعني هذا تطوير المهارات؟

يمكــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة الخارجييــن جــذب االنتبــاه إ ـلـى
الفــرص .إن تقييــم المخاطــر المحتملــة وإدارتهــا هــو ـفـي المقــام

تطويــر المهــارات والتدر يــب .لقــد أسســت هــذه اللجــان وقــد كان
لهــا تأثيــر إيجا ـبـي ع ـلـى النمــو.

اإلدارة اإلتيــان بفكــرة جديــدة ،والتــي ســتتقبلها اإلدارة إن بــدت
جيــدة ،لكــن األمــر يعــود إ ـلـى اإلدارة ـفـي التعامــل مــع المخاطــر

أنت ترى أن التدقيق والمخاطر ُيعدان وظائف منفصلة؟

األول مســألة اإلدارة التــي تديــر الشــركة .فيمكــن لعضــو مجلــس

المحتملــة.

نعــم ،وعليــه فأنــا أحــاول جاهــدا ً التأســيس للجنتيــن منفصلتيــن،

حيــث إننــي أعتقــد أن وظيفــة المخاطــر تختلــف عــن وظيفــة

التدقيــق ،ع ـلـى الرغــم مــن أن جــزء صغيــر مــن المخاطــر يخضــع
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للتدقيــق .لكننــي أرى المخاطــر المحتملــة ـفـي المجمــل موضوعـا ً

بالتأكيــد لــن يجلــس بصفتــه رئيسـاً .أُفضــل أال يجلــس ـفـي اللجــان،

التدقيــق هــي جــزء مــن المخاطــر المحتملــة وليســت المخاطــرة

رئيــس مجلــس اإلدارة يــرأس اللجنــة ،فمــن الــذي ســيتصدى

أ كبــر بكثيــر .إن المخاطــر المحتملــة التــي تقــع ع ـلـى عاتــق لجنــة
المحتملــة كلهــا.

ما جدول أعمال لجنة المخاطر المحتملة؟
عليــك أن تنظــر إ ـلـى أساســيات عمــل الشــركة نفســه ،إ ـلـى مــا

يحــدث إذا تغيــر العمــل أو بيئتــه .عليــك أن تســأل عمــا يمكــن
أن يهــدد وجــود الشــركة ـفـي العاميــن المقبليــن .ال يعيــر معظــم
األشــخاص هــذه األشــياء انتباه ـا ً ألنهــم يقولــون إنهــم ال يعرفــون
مــا ســيحدث ،ومــن ثــم ال يمكنهــم التعامــل مــع المشــكالت.

ألن مرتبتــه ســتكون أع ـلـى مــن مرتبــة رئيــس اللجنــة .وإذا كان
لمواضيــع مجلــس اإلدارة؟

تعتقــد أنــه ينبغــي فصــل ســلطة رئيــس مجلــس اإلدارة عــن
ســلطة الرئيــس التنفيــذي؟

بالتأكيــد .ال يمكنــك أن تعطــي هــذا النــوع مــن الســلطة لشــخص
واحــد.

ماذا يحدث إن استغل رئيس مجلس اإلدارة منصبه؟

لكن أليست هذه القضايا تخص مجلس اإلدارة ككل؟

يجــب اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مســتوى اجتماعــي

نعــم ،ولكــن دور لجنــة المخاطــر المحتملــة هــو بــدء المناقشــة
ودراســة القضايــا والخــروج بالنتيجــة وتقديمهــا إ ـلـى مجلــس

ولكــن ســتكون هنــاك مشــكلة تتعلــق بالمركــز مــع شــخص

اإلدارة .وهــذا يختلــف عــن النظــرة التقليديــة للمخاطــر غيــر

الماليــة مثــل البيئــة والصحــة والســامة أو مخاطــر الســلوك
التــي تســيطر ع ـلـى العديــد مــن مجالــس إدارة الشــركات

الدوليــة .فقــط ألعطيــك مثــاال ً لمــا يحــدث .كان هنــاك واقعــة
حديثــة عهــد ـفـي الكويــت ،حيــث ُعثــر ع ـلـى جثــة خادمــة فلبينيــة
مقتولــة .ومــن ثــم ،أصــدر رئيــس الفلبيــن أمــرا ً إ ـلـى الفلبينييــن
ـفـي الكويــت بالعــودة إ ـلـى وطنهــم ومنحهــم تذا كــر طيــران للقيــام

مماثــل ،إذ ال يمكنــك تعييــن المديــر التنفيــذي لشــركة صغيــرة
عضــوا ً ـفـي مجلــس إدارة شــركة كبيــرة .نعــم ،قــد يكــون ع ـلـى درا يــة،
حســن الســمعة أو ذائــع الصيــت.

إذاً ،فهــم مجموعــة مــن األقــران ،ســيتحدى فيهــا أعضــاء
المجلــس اآلخــرون رئيــس مجلــس اإلدارة؟
نعم ،وهكذا يجب أن يكون األمر.

بذلــك 1.مــاذا ســيحدث إذا أرادت ســفارة الفلبيــن أو باكســتان
غــدا ً إعــادة عمالهــم المقيميــن ـفـي اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟ أنــا
متأ كــد أنهــم لــن يفعلــوا ذلــك ،لكــن مــاذا لــو فعلــوا؟

نعــم ،هــذا تعطيــل لألعمــال .ال تــزال مضطــرا ً للنظــر ـفـي مخاطــر
الســلوك ،إ ـلـى آخــره.
هــذا النــوع مــن المخاطــر المحتملــة هــو نــوع طبيعــي يجــب عليــك

النظــر فيــه .أنــا أتحــدث عــن إلقــاء نظــرة «خــارج الصنــدوق» ع ـلـى
المخاطــر المحتملــة .قــد تكــون هنــاك فرصــة واحــدة ـفـي المليــون

لحدوثهــا ،ولكــن الفرصــة ال تــزال واحــدة ـفـي المليــون.
هل يجب على رئيس مجلس اإلدارة الجلوس في اللجان؟

 1انظر جريمة قتل تحرض الموظفين الفلبينيين على العودة من الكويت « ،»Killing prompts return of Philippines workers from Kuwaitسي إن إن 2018-17
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