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نُبذة عن حوكمة
حوكمة هو معهد حوكمة الشركات الذي يعمل على تحسين ممارسات حوكمة الشركات للحكومات والشركات في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .نحن نساهم في بناء المؤسسات القوية والسليمة ،وإصالح قطاع الشركات ،ومساعدة القطاع
المصرفي والمالي ،وتعزيز نظم وممارسات الحوكمة السليمة .كما أننا نساعد الشركات والمؤسسات في إعداد أ ُ ُطر حوكمة
ومتعارف عليها عالمياً .ويساعد معهد حوكمة أيضا ً في تدريب أعضاء مجالس االدارة وكبار التنفيذيين لتمكينهم من
مناسبة ُ
تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسساتهم.
لالطالع على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.hawkamah.org :

نبذة عن مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز
ُتعد مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز أ كبر مورد عالمي للمفاهيم والبيانات واألبحاث األساسية التي تعتمد على المؤشرات،
وهي مصدر مؤشرات سوق المال الشهيرة مثل :ستاندرد آند بورز  ،® 500ومؤشر داو جونز الصناعي® .يتم استثمار أصول
أ كثر في منتجات تعتمد على مؤشراتنا أ كثر من المنتجات التي تعتمد على مؤشرات من أي شركة أخرى في العالم .ومنذ أن
اخترع داو جونز المؤشر األول في عام  1884أصبح مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز الصناعي مصدرا ً ألكثر من 1,000,000
مؤشر في سلسلة فئات األصول التي ساعدت في تحديد طريقة قياس المستثمرين للسوق وتداولهم فيهاُ .تعد مؤشرات
ستاندرد آند بورز داو جونز أحد فروع ستاندرد آند بورز العالمية (بورصة نيويورك :مؤشرات ستاندرد آند بورز العالمية) التي
توفر المعلومات األساسية لألفراد ،والشركات ،والحكومات التخاذ القرارات بثقة.
لالطالع على مزيد من المعلومات يرجى زيارةwww.spdji.com :

نبذة عن تحالف التعليم المؤسسي بين فاينانشال تايمز وكلية آي إي لألعمال

أُسس تحالف التعليم المؤسسي بين فاينانشال تايمز وكلية آي إي لألعمال في عام  2015استجاب ًة للنداءات المتزايدة للتعلُّم
المرن العملي والتعليم المؤسسي ذي الصلة والمالئم .ونظرا ً لكونه مشروعا ً مشتركا ً بين فاينانشال تايمز وكلية آي إي
لألعمال فهو يجلب المعلومات ذات الشهرة العالمية عن األعمال والصحافة ،وكلية أ كاديمية رائدة ،وشبكة عالمية من
المعلمين للتعاون في إعداد برامج مخصصة في مجال التعليم المؤسسي وتطوير القيادة بعدة لغات ألي قطاع تقريبا ً في أي
مكان في العالم .ومن خالل أ ُ ُطر التعليم المتخصصة ،واالبتكار ،والتكنولوجيا يركز التحالف على تحقيق أهداف تعليمية قابلة
للقياس.
لالطالع على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.ftiecla.com :
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المقدمة
من دواعي فخري أن أقدم لكم هذا التقرير عن توجهات الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات على مدار
السنوات العشرة الماضية في الشركات المقيدة بالبورصات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ُتعد هذه التوجهات مشجعة؛ حيث إن هذه المنطقة قد شهدت تحسينات سنوية .وقد تحسنت ممارسات حوكمة الشركات
واإلفصاح بشكل كبير على مدار العقد السابق .ومع ذلك فمن الواضح أن إعداد الشركات تقاري َر عن ممارساتها البيئية
واالجتماعية ما زال في مراحله المبكرة على الرغم من التحسينات الواضحة عليه.
ُتعد ممارسات البيئة ،الحوكمة ،والمسئولية االجتماعية ذات أهمية كبيرة للمجتمع والبيئة ،وقد بدأ المستثمرون في التعرف

على أهميتها .وكما يبين هذا التقرير ،ترتبط ممارسات البيئة ،الحوكمة والمسئولية االجتماعية التي تتبعها الشركات ارتباطا ً
وثيقا ً بإرتفاع قيمة سعر أسهم تلك الشركات بالسوق .إن العوامل البيئية ،واالجتماعية ،وحوكمة الشركات تشكل الدافع
األساسي إلستراتيجيات األعمال التجارية التنافسية؛ فهي تغطي مجاالت تتراوح من الموظف إلى رضا العميل ،ومن كفاءة
الطاقة إلى الصحة والسالمة .ففهم الشركة األشمل لتوجهات الموظفين ،ورؤى العمالء ،واآلثار المترتبة على المجتمعات ال

يؤدي إلى الحد من المخاطر فحسب ،ولكنه ُيعد أيضا ً وسيلة لتحديد فرص تحسين القيمة للمستقبل.

تعتمد قدرتنا على التنافس في المنطقة العربية على استدامة شركاتنا .ويهدف هذا التقرير إلى التعرف على جهود الشركات،
كل على حدة ،والتي تخطو خطوة إضافية في رحلة البيئة والممارسات االجتماعية وحوكمة الشركات ،وتتقاسم ممارسات
ٍ
أفضل في المنطقة ،وتسلط الضوء على المجاالت التي تحتاج إلى تحسين واهتمام من مجالس ادارة تلك الشركات.
إنني أثق بأنكم ستجدون محتوى هذا التقرير زاخرا ً بالمعلومات ومفيدا ً
لكل من الشركات المدرجة في تخطيط جهودها
ٍّ

لتحسين ممارسات حوكمتها البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،والمستثمرين على السواء.
صاحب المعالي حمد بوعميم
رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة

5

نبذة عن مؤشر البيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية
مقدمة
إن استدامة الشركات هو مصطلح يعني خلق قيمة ألصحاب المصالح على المدى الطويل من خالل تصميم وتنفيذ
إستراتيجيات لألعمال تضع في االعتبار جميع األبعاد المتعلقة بكيفية إدارة العمل وليس فقط تحقيق الربح .وتغطي

استدامة الشركات ثالثة مجاالت رئيسية وهي ممارسات الحوكمة ،البيئة والمسئولية االجتماعية للشركات .وقد أصبح هناك
اعتراف متزايد بهذه العوامل بوصفها عناصر أساسية لحماية وخلق قيمة للشركات مع تحديد موقعها من أجل مستقبل
أفضل.

يرتكز هذا التقرير على المعلومات المستقاه من مؤشر ستاندرد آند بورز  -حوكمة لألسواق العربية لممارسات البيئة،
الحوكمة ،والمسئولية االجتماعية للشركات .ويعد هذا المؤشر األول من نوعه في المنطقة العربية والذي يراقب ويصنف
ممارسات الشفافية واإلفصاح في الشركات المدرجة بالبورصات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مسائل الحوكمة،
البيئة والمسئولية االجتماعية .وقد أطلق معهد حوكمة هذا المؤشر بالشرا كة مع ستاندارد آند بورز عام  2011مع جمع

البيانات الداعمة لمدة ثالث سنوات سابقة .ويعني أننا لدينا اليوم بيانات عشر سنوات عن تلك الممارسات اإلقليمية.

لقد كان هذا المؤشر غير مسبوق؛ حيث تم فيه ربط عوامل البيئة والمسئولية االجتماعية بمنظومة حوكمة الشركات ،وألول
مرة في المنطقة تم تحديد هذه العوامل على نطاق واسع ،وترجمتها إلى عدد من الدرجات التي تقيس ممارسات االفصاح
وتقديم التقارير في شركات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ويعد هذا األمر مهما ً ألن الشركات التي تسجل درجات

عالية على المقاييس الخاصة بالمؤشر من المرجح أن تكون أ كثر استدامة نظرا ً الهتمامها ليس فقط بتحقيق أرباح وانما أيضا ً

بالحفاظ على البيئة والدور االجتماعي للشركات باإلضافة إلى حفاظها على معايير عالية من الحوكمة .لذا عاد ًة تكون تلك
الشركات هي األفضل في القدرة على جذب موظفين أ كفاء وأ كثر التزاما ً واالحتفاظ بهم .كما تتمتع تلك الشركات بدرجة والء
أ كبر من جانب عمالءها .وعلى المدى الطويل ،تحتفظ هذه الشركات برخصة عملها من المجتمع ،وهو أمر يمنحها المجتمع
إياه تقديرا ً لدورها .والمحصلة النهائية لكل تلك المزايا أن تكون الشركة أ كثر جذبا ً للمستثمرين على المدى الطويل ،مما يؤثر

إيجابا ً على سعر أسهم الشركة سوا ًء أثناء ارتفاع األسواق أو انهيارها.

يحدد المؤشر شركات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تخطو خطوة أ كبر في تقديم التقارير عن البيئة ،الحوكمة،

والمسئولية االجتماعية ،وتنفذ السياسات المناسبة .ويمكن أن يستخدم هذا المؤش َر المستثمرون الدوليون واإلقليميون
الذين يسعون إلى دمج اعتبارات االستدامة وأخذها بعين االعتبار عند اتخاذ قرارات االستثمار.
لكن هذا المؤشر ال ُيعد أداة للمستثمرين فحسب ،ولكنه أداة للشركات أيضاً؛ فاإلدراج في المؤشر يوفر االعتراف العلني
لشركة محلية أو اقليمية بممارساتها المتميزة في مجاالت الحوكمة والبيئة والمسئولية االجتماعية .مع مالحظة أن هذا
المؤشر أ كثر من مجرد وسام شرف ،فهو مسئولية على الشركات ومجالس ادارتها .ومع انتشار حركة االستثمار المسؤول
اجتماعيا ً في المنطقة ،يبدأ رأس المال الوطني واألجنبي في التدفق نحو الشركات التي تقدم تقارير أفضل عن ممارساتها

المتعلقة بالحوكمة ،البيئة والمسئولية االجتماعية .ويعني ذلك المزيد من فرص الحصول على رأس المال الخارجي.
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النتائج الرئيسية
• تفوق مؤشر ستاندرد آند بورز وحوكمة للبيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية على مؤشره المرجعي مما يدل على وجود
ارتباط ين ممارسات الشركات للبيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية وتقييمات سعر أسهمها.
• حسنت الشركات اإلقليمية من ممارسات اإلفصاح بها بشكل كبير على مدار السنوات العشر الماضية.
• تحسنت ممارسات حوكمة الشركات بشكل ملحوظ خالل نفس الفترة.
• غير أن تقديم المعلومات والتقارير من قبل الشركات عن ممارساتها البيئية واالجتماعية ما زال منخفضاً ،على الرغم من
التحسينات.
نبذة عن المؤشر
نتج هذا المؤشر عن عمل ثالث مؤسسات معا ً وهي :حوكمة التي قدمت خبرتها في األسواق اإلقليمية ،ومؤشرات ستاندرد
آند بورز داو جونز التي قدمت خبرتها في تأسيس المؤشر ،ومؤسسة التمويل الدولية التي ساعدت في تمويل تطوير المؤشر،
وشاركت بمعارفها القيمة لدعم االستثمار المستدام في األسواق الناشئة.
العناصر المكونة
استُمدت العناصر المكونة للمؤشر من مجتمع أ كبر الشركات وأ كثرها سيولة ويبلغ عددها  150شركة مقيدة بالبورصات
الوطنية إلحدى عشرة سوقا ً وهي :البحرين ،ومصر ،واألردن ،ولبنان ،والكويت ،والمغرب ،وعمان ،وقطر ،والمملكة العربية

السعودية ،وتونس ،واإلمارات العربية المتحدة ،بعد خضوعها لتقييم درجة السيولة.
المنهجية
يتم تحليل كل شركة بإستخدام ما يقرب من  200متغير متعلق بممارسات البيئة ،الحوكمة ،والمسئولية االجتماعية

للشركات .ويتضمن ذلك متغيرات مثل االنبعاث الكربوني ،استهالك المياه والطاقة ،صحة الموظفين وسالمتهم ،االستثمار
المجتمعي ،التبرعات ،تقديم التقارير المالية ،التدقيق ،استقالل مجلس اإلدارة ،واالفصاح عن أجور كبار التنفيذيين .ويتم ضم
أفضل  50شركة مدرجة من حيث األداء في المؤشر .ويمكن االطالع على المعايير كاملة على الموقع اإللكتروني:
www.hawkamah.org
ويرتكز التحليل على اإلفصاح العام لكل شركة؛ أي على المعلومات المتاحة للكافة سوا ًء في تقاريرها السنوية ،مواقعها
اإللكترونية ،تقارير االستدامة التي تنشرها ،أواإلفصاحات التي تقدمها لإلعالم أو أي طريقة أخرى في السوق.
هذا وتتم معايرة المؤشر سنويا ً في كل سنة مالية.
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االستثمار المستدام في العالم
إميلي أولريتش

كبير مديري اإلنتاج ،مؤشرات البيئة ،الحوكمة ،والمسئولية االجتماعية
مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز
في السنوات األخيرة انتقل االستثمار المستدام إلى مقدمة أولويات برنامج العمل في العالم .وقد حفز هذا التحول حدثان
عالميان :األول هو اتفاقية باريس التي أُطلقت في مؤتمر  COPالحادي والعشرين في عام  ،2015وتم التصديق عليها في مؤتمر
 COPالثاني والعشرين في نوفمبر  .2016تهدف اتفاقية باريس إلى المحافظة على درجات حرارة العالم من االرتفاع أ كثر من

درجتين مئويتين كطريقة لمكافحة تغير المناخ ،والمحافظة على الحالة الحالية لألرض .والحدث الثاني (المتزامن إلى ح ٍّد ما)
هو وضع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة التي أُطلقت في يناير عام  ،2016وتتكون من  17هدفا ً وفيها «ستعمل
البلدان على حشد الجهود إلنهاء جميع صور الفقر ،ومحاربة عدم المساواة ،والتعامل مع التغير في المناخ» .لذا فإن زيادة
االهتمام بالحوكمة ،البيئة ،والمسئولية االجتماعية للشركات قد جاء في الوقت المناسب ،علما ً بأن المنظمة العالمية لألرصاد
الجوية قد ا كتشفت مؤخرا ً أن «تركيز غاز ثاني أ كسيد الكربون في الغالف الجوي لألرض قد وصل إلى ارتفاع قياسي في عام
.1 »2016
إلى جانب اإلجراءات الحكومية والسياسية كان هناك أيضا ً تح ُّول مالي نحو االستثمار المستدام ،وقد وجد التحالف العالمي
لالستثمار المستدام أن أصول االستثمار المسؤول اجتماعيا ً قد نمت فيما بين عامي  2014و 2016بنسبة  %25في آسيا،

وأستراليا ،والواليات المتحدة األمريكية ،وأوروبا .وقد قادت اليابان المسيرة ،حيث بلغ نمو األصول فيها أ كثر من  %6,600على

مدار عامين ،في حين شهدت أوروبا أقل نموا ً لألصول ،حيث وصلت نسبته  %12فقط .وربما ال يكون ذلك مثيرا ً للدهشة ،علما ً
بأن أوروبا كان لديها ما يقرب من  11تريليون دوالر أمريكي في أصول االستثمار المسؤول اجتماعيا ً في عام .2 2014

وقد قاد أصحاب األصول انتشار االستثمار المستدام في االتجاه السائد إلى ح ٍّد كبير .فنسبة  %20فقط من المستثمرين
المؤسسيين في أمريكا الشمالية وآسيا ال يدرجون االستثمار المستدام في عملياتهم .وفي أوروبا يتجاهل  %10فقط من

المستثمرين دمج الحوكمة والبيئة والمسئولية االجتماعية للشركات .3

 1مات ماكجراث ،ارتفاع قياسي في غاز ثاني أ كسيد الكربون في الغالف الجوي شوهد في عام  30 .2016أ كتوبرhttp://www.bbc.com/news/science-environment-41778089 .2017 ،
 2استعراض االستثمار العالمي المستدام لعام .2016
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf
 3أترا كتا موني ،خوف المستثمرين من أن يؤدي االستثمار في الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات إلى إلحاق الضرر بعوائدهم 11 .أ كتوبر.2017 ،
https://www.ft.com/content/112dd68a-ad01-11e7-beba- 5521c713abf4

9

باإلضافة إلى مالكي األصول استمر المشاركون في األصول في إبداء اهتمامهم بالسوق ،ووجدت الدراسة التي أجراها شرودر في
عام  2017عن المستثمر العالمي التي ركزت على االستثمار المستدام أنه من المرجح أن يستثمر جيل األلفية في صناديق

االستثمار المستدام أ كثر من األجيال األكبر سناً ،مما يدل على أـن هذا التوجه قد يستمر .وأوجدت الدراسة االستقصائية أيضا ً

أن  %78من األشخاص يقدرون قيمة االستثمار المستدام اآلن أ كثر من السنوات الخمسة الماضية» .4
وقد أقرت مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز بهذا االنتقال نحو االتجاه السائد ،فهي تنشر اآلن مقاييس الكربون على موقعها
اإللكتروني إلى جانب المقاييس المالية المعتادة مثل الرسملة السوقية.

هذا وقد استمرت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الريادة في سوق الحوكمة ،البيئة والمسئولية االجتماعية؛ فقد
صدَّقت حاليا ً جميع الدول التي تم قياسها بمؤشر ستاندرد آند بورز وحوكمة للبيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية على

االتفاقية بما في ذلك :اإلمارات العربية المتحدة ،والسعودية ،وقطر ،وعمان ،والكويت ،والبحرين ،ولبنان ،واألردن ،والمغرب،

ومصر  . 5وبالطبع ،كان مؤشر ستاندرد آند بورز وحوكمة مبتكرا ً عند إطالقه ألول مرة ،واستمر ليصبح السمة األساسية
لالستثمار في البيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اليوم  .6وقد تف َّوق مؤشر
ستاندرد آند بورز وحوكمة للبيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية على مؤشره المرجعي ،وهو مؤشر ستاندرد آند بورز العربي

المركب على مدار السنوات التسعة الماضية (انظر العرض التوضيحي رقم )1.0

:1األداء العام للمؤرش

النسبة المئوية للشركات

السنة

 4شرودر :دراسة عن المستثمر العالمي .رؤى عامة عن االستثمار المستدام في عام http://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/insights/2017/pdf/ global-investor-study-2017/schroders_ .2017
report_sustainable-investing_final.pdf
 5اتفاقية باريس – حالة التصديق عليها http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php -
 6بيان حوكمة الصحفي« :ستاندرد آند بورز وحوكمة ،مؤسسة التمويل الدولية تطلق مؤشر البيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية األول ألسواق األسهم في الشرق األوسط وشمال أفريقياhttps://www.hawkamah.org/ ».
uploads/ Factsheet_SP_Hawkamah_ESG_Pan_Arab_Index_A4.pdf
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وكما يتضح في العرض التوضيحي رقم  ،2.0تفوق مؤشر ستاندرد آند بورز وحوكمة للبيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية
على مؤشره المرجعي بحد أقصى قدره ما يقرب من  %6وحد أدنى  .%3.5يواجه مؤشر الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة

الشركات مخاطر أعلى قليال ً على الرغم من أنها ال تتجاوز أبدا ً  %4.0مقارنة بالمؤشر المرجعي.

صمم ليكون مؤشرا ً معياريا ً
ويبين المؤشر أيضا ً ارتفاع الخطأ في التتبع (نحو  ،)%6وهذا غير مثير للدهشة؛ ألن المؤشر لم ُي َّ
مرجعياً.

:2املخاطر /العوائد

الفترة
العوائد محسوبة سنويا ً (بالنسبة
المئوية)
سنة

 3سنوات

مؤشر ستاندرد آند بورز العربي المركب مؤشر ستاندرد آند بورز وحوكمة
العربي للحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات

18.13

13.73

4.40

10.13

7.80-

 5سنوات
 7سنوات

المخاطر محسوبة سنويا ً (بالنسبة
المئوية)

 3سنوات
 5سنوات
 7سنوات

الخطأ في التتبع

 3سنوات
 5سنوات
 7سنوات

3.54

3.34-

7.53

15.94

13.10

14.74

14.99

14.08

14.48

-

6.17
6.43
5.74

المصدر :مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ذات المسؤولية المحدودة .البيانات اعتبارا ً من  29سبتمبر  .2017اعتمد أداء المؤشر على إجمالي العائد

بالدوالر األمريكي ،وال يضمن األداء السابق نتائج مستقبلية .أُعد هذا الرسم البياني ألغراض اإليضاح ،ويعكس األداء االفتراضي التاريخي .يرجى مراجعة
اإلفصاح عن األداء في صفحة  14لالطالع على مزيد من المعلومات عن القيود المالزمة المصاحبة لألداء الذي تم اختباره بأثر رجعي.

كل من
شهدت الحوكمة ،البيئة والمسئولية االجتماعية للشركات ارتفاعا ً مفاجئا ً في االهتمام في السنوات األخيرة من جهة ٍّ
سياسة الحكومة واالستثمار المالي .نتطلع إلى رؤية نمو كبير على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
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اإلفصاح عن األداء

أُطلق مؤشر ستاندرد آند بورز وحوكمة للبيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية في  31يناير  .2011تُعد جميع المعلومات المقدمة قبل تاريخ إطالق
المؤشر افتراضية (تم اختبارها بأثر رجعي) وليس على أساس األداء الفعلي .ترتكز حسابات االختبار بأثر رجعي على نفس المنهجية التي كانت سارية
على المؤشر في تاريخ إطالق المؤشر ،وتتوفر تفاصيل كاملة عن منهجية المؤشر على الموقع اإللكتروني.www.sdji.com :
تحدد مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز مواعيد مختلفة لمساعدة عمالئنا في توفير الشفافية ،ويعد تاريخ القيمة األول هو التاريخ األول الذي تُحسب
فيه قيمة (سواء بشكل مباشر أو باختبار بأثر رجعي) لمؤشر معين .ويعد تاريخ األساس هو التاريخ الذي يتم فيه تحديد المؤشر بقيمة ثابتة ألغراض
الحساب .ويحدد تاريخ اإلطالق التاريخ الذي أصبحت فيه قيم مؤشر نشطة ألول مرة :وتعد قيم المؤشرات التي تم تقديمها في أي تاريخ أو فترة زمنية
سابقة لتاريخ إطالق المؤشر مختبرة بأثر رجعي .تُعرف مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز تاريخ اإلطالق بأنه التاريخ الذي ُيعرف فيه إطالق قيم مؤشر
للعامة ،على سبيل المثال من خالل الموقع اإللكتروني العام للشركة أو تغذيتها ألطراف خارجية بالبيانات .بالنسبة للمؤشرات التي تحمل اسم داو جونز
المقدمة قبل  31مايو  2013يتم تحديد تاريخ اإلطالق (الذي أُطلق عليه «تاريخ التقديم» قبل  31مايو  )2013في التاريخ الذي ال يسمح فيه بإجراء مزيد
من التغييرات على منهجية المؤشر ،ولكن قد يتم ذلك قبل تاريخ إطالق المؤشر للعامة.
ال يمثل األداء السابق للمؤشر مؤشرا ً على النتائج المستقبلية ،وربما ال ينتج عن التطبيق المحتمل للمنهجية المستخدمة إلنشاء مؤشر تكافؤ في األداء
مع عوائد االختبار بأثر رجعي التي تم عرضها .ربما ال تتوافق فترة االختبار بأثر رجعي بالضرورة مع التاريخ الكلي المتاح عن المؤشر .يرجى الرجوع إلى
ورقة منهجية المؤشر المتاحة على الموقع اإللكتروني www.spdji.com :لالطالع على مزيد من المعلومات عن المؤشر ،بما في ذلك طريقة إعادة توازنه،
وتوقيت إعادة هذا التوازن ،ومعايير اإلضافة والحذف ،وأيضا ً جميع الحسابات الخاصة بالمؤشر.
هناك قيد آخر على المعلومات التي تم اختبارها بأثر رجعي وهو أن الحساب الذي تم اختباره بأثر رجعي وإعداده بوجه عام مع االستفادة من اإلدراك
المتأخر .وتعكس المعلومات التي تم اختبارها بأثر رجعي تطبيق منهجية المؤشر ،وتحديد العناصر المكونة للمؤشر في اإلدراك المتأخر .ال يوجد سجل
افتراضي يمكنه حساب أثر المخاطر المالية في التداول الفعلي ،فعلى سبيل المثال :هناك عوامل عديدة متعلقة باألسهم ،والدخل الثابت ،وأسواق السلع
بوجه عام التي ال يمكن حسابها أو لم يتم حسابها في إعداد المعلومات المذكورة عن المؤشر ،فكلها يمكن أن تؤثر على األداء الفعلي.
ال تمثل عوائد المؤشر المعروضة نتائج التداول الفعلي لألصول أو األوراق المالية القابلة لالستثمار .وتحافظ مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ذات
المسؤولية المحددة على المؤشر ،وتحسب مستوياته ،وأداءه الذي تم عرضه أو مناقشته ،ولكنها ال تدير األصول الفعلية ،فنتائج المؤشر ال تعكس دفع
أي مصاريف أو رسوم للمبيعات من قِبل المستثمر لشراء األوراق المالية التي يقوم عليها المؤشر أو صناديق االستثمار التي تهدف إلى تتبع أداء المؤشر.
وقد يؤدي فرض المصروفات أو الرسوم إلى انخفاض أداء األوراق المالية /الصندوق الفعلي أو الذي تم اختباره بأثر رجعي عن أداء المؤشر المعروض.
مثال بسيط لذلك :إذا كان عائد مؤشر  %10على استثمار قدره  100,000دوالر أمريكي على فترة قدرها  12شهرا ً (أو  10,000دوالر أمريكي) ،و ُفرضت رسوم
فعلية تعتمد على األصول بنسبة  %1.5في نهاية الفترة على االستثمار باإلضافة إلى فائدة مترا كمة (أو  1.650دوالر أمريكي) فسيكون صافي العائد %8.35
(أو  8.350دوالرات) في السنة .وفي ثالث سنوات ،يؤدي أخذ رسوم سنوية قدرها  %1.5في نهاية السنة مع افتراض أن نسبة العائد  %10في السنة إلى عائد
إجمالي ترا كمي بنسبة  ،%33.10ورسوم كلية قدرها  5.375دوالرات أمريكية ،وصافي عائد ترا كمي بنسبة ( %27.2أو  27,200دوالر أمريكي).
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إخالء مسؤولية عام
حقوق التأليف والنشر لعام  2017محفوظة لمؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ذات المسؤولية المحدودة ،والتي تُعد جزءا ً من ستاندرد آند بورز
العالمية .جميع الحقوق محفوظة .تُعد ستاندرد آند بورز ® ،وإس آند بي  ، ® 500وإس آند بي ® عالمات تجارية مسجلة لستاندرد آند بورز للخدمات المالية
(«إس آند بي») ،وهي أحد فروع شركة ستاندرد آند بورز العالمية .وتمثل داو جونز ® عالمة تجارية مسجلة لداو جونز تريدمارك القابضة ذات المسؤولية
المحدودة («داو جونز») .وقد تم ترخيص العالمات التجارية لمؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ذات المسؤولية المحدودة .و ُيحظر إعادة التوزيع ،أو
النسخ ،أو التصوير ،أو كل ذلك كليا ً أو جزئيا ً دون موافقة خطية .وال يمثل هذا المستند عرض خدمات في االختصاصات القضائية التي ال تمتلك فيها
مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ذات المسؤولية المحددة ،أو داو جونز ،أو ستاندرد آند بورز ،أو الشركات التابعة لها (ويشار إليها جميعا ً باسم
«مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز») التراخيص الالزمة .وتعد جميع المعلومات التي تقدمها مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز غير شخصية وغير
مخصصة الحتياجات أي شخص ،أو كيان ،أو مجموعة من األشخاص .وتتلقي مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز أجرا ً فيما يتعلق بترخيص مؤشراتها
للغير .ال يضمن األداء السابق للمؤشر النتائج المستقبلية.
من غير الممكن االستثمار مباشر ًة في مؤشر .ويتاح العرض على فئة من األصول يمثلها مؤشر من خالل صكوك قابلة لالستثمار تعتمد على هذا المؤشر.
كما أن مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ال ترعى أي صندوق استثمار ،أو تؤيده ،أو تبيعه ،أو تروج له ،أو تديره ،وال أي وسيلة استثمار أخرى يعرضها
الغير ،وتسعى إلى تقديم عائد استثمار يعتمد على أداء أي مؤشر .وال تؤكد مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز أن منتجات االستثمار التي تعتمد على
المؤشر ستتبع بدقة أداء المؤشر ،أو تقدم عوائد استثمار إيجابية .وال تعد مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز مستشار استثمارات ،وال تقدم مؤشرات
ستاندرد آند بورز داو جونز أي بيان بشأن استحسان االستثمار في أي صندوق استثمار أو أي وسيلة استثمار أخرى .ويجب عدم اتخاذ قرار االستثمار في
أي صندوق استثمار أو أي وسيلة استثمار أخرى اعتمادا ً على البيانات الواردة في المستند .وال ينصح المستثمرون المرتقبون باالستثمار في صندوق أو
أي وسيلة إال بعد التفكير بعناية في المخاطر المصاحبة لالستثمار في هذه الصناديق على النحو الوارد تفصيال ً في مذكرة االكتتاب الخاصة أو مستند مشابه
يتم إعداده من ِق َبل الجهة المصدرة لصندوق االستثمار أو الوسيلة األخرى أو بالنيابة عنها .وال تقدم مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز أي توصية بشأن
إدراج ورقة مال إلى مؤشر لغرض شراء ورقة المال ،أو بيعها ،أو االحتفاظ بها ،وال يعد ذلك استشارة في مجال االستثمار.
تم إعداد هذه المواد فقط ألغراض إعالمية بنا ًء على المعلومات المتاحة بوجه عام للعامة ،ومن المصادر التي ُيعتقد أن تكون موثوقة .ويجب عدم تعديل
أي محتوى لهذه المواد (بما في ذلك بيانات المؤشر ،أو التصنيفات ،أو التحليالت والبيانات المرتبطة باالئتمان ،أو األبحاث ،أو التقييمات ،أو النموذج ،أو
البرامج ،أـو أي تطبيق آخر ،أو أي من مخرجاتها) أو أي جزء من المحتوى ،أو إجراء هندسة عكسية له ،أو نسخه ،أو توزيعه بأي صورة أو أي وسيلة ،أو
تخزينه في قاعدة البيانات أو نظام االسترداد دون موافقة خطية مسبقة من مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز .ولن ُيستخدم المحتوى ألي أغراض غير
قانونية أو غير مصرح بها .ال تضمن مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز ومقدمي البيانات والمرخصين من الجهات األخرى التابعة لها («أطراف مؤشرات
ستاندرد آند بورز داو جونز» بشكل جماعي) دق َة المحتوى ،أو ا كتماله ،أو دقة توقيته ،أو إتاحته .كما أن أطراف مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز غير
مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو -بغض النظر عن السبب -وعن النتائج التي تم الحصول عليها من استخدام المحتوى .ويتم تقديم المحتوى كما هو.
كما تُخلي ستاندرد آند بورز داو جونز مسؤوليتها عن أي وجميع الضمانات الصريحة أو الضمنية ،بما في ذلك -على سبيل المثال ال الحصر -أي ضمانات
للرواج أو المالءمة لغرض أو استخدام معين ،والخلو من األخطاء ،أو أخطاء أو عيوب البرامج ،أو ضمانات على عمل المحتوى بدون انقطاع أو تشغيله
مع أي تهيئة للبرامج أو األجهزة .ولن يتحمل أطراف مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز المسؤولية أمام أي طرف عن أي أضرار مباشرة ،أو غير مباشرة،
أو عرضية ،أو نموذجية ،أو تعويضية ،أو تأديبية ،أو خاصة ،أو تبعية ،أو تكاليف ،أو نفقات ،أو رسوم قانونية ،أو خسائر (بما في ذلك -على سبيل المثال ال
الحصر -فقدان الدخل أو األرباح ،أو تكاليف الفرص البديلة) فيما يتعلق بأي استخدام للمحتوى ،حتى عند تقديم المشورة إلمكانية حدوث هذه األضرار.
بكل منها
تُبقي مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز أنشط ًة معينة من وحدات العمل بها منفصل ًة عن بعضها للمحافظة على استقاللية األنشطة الخاصة
ٍّ
وموضوعيتها .ونتيجة لذلك ،قد تحتفظ وحدات عمل معينة لمؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز بمعلومات غير متاحة لوحدات عمل أخرى .وقد وضعت
مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز سياسات وإجراءات للمحافظة على سرية بعض المعلومات الخاصة الواردة فيما يتعلق بكل عملية تحليلية.
باإلضافة إلى ذلك ،تقدم مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز مجموعة واسعة النطاق من الخدمات إلى العديد من المؤسسات ،أو فيما يتعلق بها ،بما في
ذلك الجهات المصدرة لألوراق المالية ،والمستشارون في مجال االستثمار ،والسماسرة الوسطاء ،والبنوك االستثمارية ،وغيرها من المؤسسات المالية،
ومؤسسات الوساطة المالية ،ووفقا ً لذلك قد تحصل على رسوم أو مكاسب اقتصادية من هذه المؤسسات ،بما في ذلك المؤسسات التي قد توصي
بأوراقها المالية ،أو خدماتها ،أو تصنفها ،أو تدرجها في محافظ استثمار نموذجية ،أو تقيمها ،أو تخاطبها بأي شكل آخر.
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توجهات حوكمة الشركات في الشركات المسجلة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 2017-2007
لقد تغيرت الصورة العامة للحوكمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بصورة جذرية في  10سنوات .وقد أصدرت
الجهات الرقابية والتنظيمية قوانين حوكمة الشركات في المنطقة للشركات المقيدة في البورصات ،وقد ُروجعت بالفعل هذه

القوانين ،وتم تحسينها.

وقد تطورت أيضا ً ممارسات الشفافية واإلفصاح للشركات المقيدة في البورصات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بشكل ملحوظ على مدار السنوات القليلة الماضية ،وقد انعكس ذلك على أحجام التقارير السنوية التي تصدرها هذه
الشركات.

:3متوسط درجات اإلفصاح
حسب السنوات (يف جميع
أنحاء منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا) 2017-2007
الحوكمة
الدرجة

السنة
متوسط النسبة المئوية (من  127سؤاال ً)
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:4متوسط درجات الحوكمة

النسبة المئوية للشركات

إن أفضل طريقة لمتابعة تطورات الحوكمة في المنطقة هي قراءة التقرير السنوي لعام  2007لشركة مقيدة في أحد أسواق
المنطقة ،ومقارنته بتقريرها السنوي األخير .فقبل عام  2009كان من الصعب الحصول على معلومات مصرح بها للعامة عن
الشركات المدرجة في البورصات أ كثر من أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والبيانات المالية األساسية.
واآلن يبلغ التقرير السنوي المعتاد الصادر عن شركة مدرجة في البورصة في المنطقة  106صفحة ،وغال ًبا ما ُيستكمل بكميات

كبيرة من المعلومات التي يتم الكشف عنها على الموقع اإللكتروني للشركة ،وبشكل متزايد في تقرير منفصل عن االستدامة.

إن الغالبية العظمى من الشركات في مجتمعنا اآلن ُتعِ ُّد تقاريرها باللغة اإلنجليزية ،وهو أمر مفيد للمستثمرين الدوليين.
وتنشر بعض الشركات تقاريرها السنوية باللغتين اإلنجليزية والعربية في حين تنشر غيرها من الشركات مثل البنك الشعبي
المركزي تقاريرها بثالث لغات وهي اإلنجليزية ،والعربية ،والفرنسية.
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أصبحت الشركات أيضا ً تفصح عن إستراتيجياتها في تقاريرها السنوية على نح ٍو متزايد ،مع أنه في كثير من الحاالت تتناثر هذه

المناقشات بين رسالة رئيس مجلس اإلدارة ورسالة الرئيس التنفيذي في التقارير السنوية .كما أنه غالبا ً ما يشار ضمنيا ً إلى
اإلستراتيجية بدال ً من ذكرها صراح ًة .و ُتعد «شركة أغذية» مثاال ً ألفضل الممارسات؛ حيث إن تقريرها السنوي يطرح
اإلستراتيجية ذات الخطوات السبع تحت عنوان «كيف سنفوز؟» ثم يوضح التقدم الذي تم إحرازه في هذه الخطوات في السنة

قيد المراجعة .وتناقش أيضا ً «شركة موانئ دبي العالمية» أهدافها اإلستراتيجية التي ترتبط بقيمها المؤسسية في تقريرها
السنوي.

:5مناقشة اإلسرتاتيجية
املؤسسية
النسبة المئوية للشركات

السنة

تتحسن أيضا ً جودة تقديم التقارير عن المخاطر .لقد كان من غير المعتاد في عام  2007أن تجد شركة تدرج أهم المخاطر التي
تواجهها في تقريرها السنوي .أما اآلن فيتزايد عدد الشركات التي هي على استعداد لتقديم صورة عامة عن المخاطر التي
تواجهها وعمليات إدارتها.
تنعكس هذه التطورات اإليجابية في التحسن السنوي العام في الدرجات التي تحرزها الحوكمة في مؤشرنا ،ويعد هذا التحسن
ملحوظا ً وإن كانت البداية من مستوى بالغ االنخفاض.

16

الملكية
غالبا ً ما تتسم هياكل الملكية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعدم الشفافية .لذا فمن اإليجابي مالحظة أن
الشركات تعمل على تحسين شفافيتها في هذا الصدد.األوسط وشمال أفريقيا.

:6هوية أكرب مساهم

النسبة المئوية للشركات

السنة

تكشف حاليا ً نسبة  %88من الشركات عن أ كبر مساهم فيها ،وبنا ًء على تحليل هذه المعلومات نجد أنه يمتلك أ كبر مساهم
في المتوسط  %37من الشركات المسجلة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وفي المتوسط يمتلك ثاني كبار المساهمين %12
من األسهم ،ويمتلك الثالث  %8من األسهم .تماثل هذه األرقام أرقامنا المذكورة في دراستنا التي أُجريت في عام  ،2012مما يدل

على أنه لم يحدث تغير ملحوظ في هياكل المساهمة في الشركات المدرجة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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ثالث أ كبر مالك
أسهم ()%8

:7هيكل امللكية املعتاد

ثاني أ كبر مالك أسهم
()%12
آخرون
()%43

أ كبر مالك أسهم
()%37

تستمر سيطرة أصحاب الحصص على األسواق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مما قد يثير عددا ً من تحديات الحوكمة
المحتملة التي تدور بشكل أساسي حول حماية أصحاب أسهم األقلية ،والمعامالت الخاصة باألطراف ذات الصلة ،وتضارب
المصالح ،وعدم تماثل المعلومات المتاحة للمساهمين ،والحاجة إلى أعضاء مجالس ادارة مستقلين وغير تنفيذيين.
في الوقت الحالي ،تنشر شركات عديدة سياساتها الخاصة بتضارب المصالح على مواقعها اإللكترونية ،و ُتدرج عادة المعامالت

الخاصة باألطراف ذات الصلة في مالحظاتها في البيانات المالية .ونظرا ً ألن ذلك قد يمثل مخاوف محتملة متعلقة بالحوكمة

سيكون من المفيد للشركات التركيز على مناقشة هذه األمور ،وذكر كيفية إدارتها لتلك التحديات عملياً.
مجلس اإلدارة

تؤثر هياكل المساهمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على دور مجالس اإلدارة .تميل مجالس إدارة الشركات
المدرجة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى أن يشغلها ممثلي المساهمين مما يؤدي في الكثير من الحاالت إلى عدم وضوح
دور مجلس اإلدارة في مقابل دور المساهمين ،وينتج عن ذلك في كثير من األحيان تناقص دور مجلس اإلدارة في اتخاذ القرار.
ويمكن أن تتسم حوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأنها «تدور حول المساهمين» بدال ً من أن «تدور

حول مجلس اإلدارة» .ونتيجة لذلك ،ال يتضح عاد ًة دور لمجالس اإلدارة؛ لذا فمن المشجع أن نرى تزايد في تركيز الشركات اآلن
بصورة أ كثر على تحديد دور مجلس اإلدارة بوضوح.
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:8دور مجلس اإلدارة

النسبة المئوية للشركات

السنة

تكشف معظم هذه الشركات عن دور مجلس اإلدارة في نشراتها عن حوكمة الشركات التي ُتنشر على مواقعها اإللكترونية .وفي
كثير من األحيان يصل هذا الدور إلى ما يزيد قليال ً على الصالحيات األساسية؛ أي :ما يجب أن يؤديه مجلس اإلدارة على نحو

ولكن عدد قليل للغاية من الشركات يقدم مزيدا ً من التوضيح لما قام به مجلس اإلدارة فعليا ً خالل العام.
مثالي،
َّ

و ُيعد التقرير السنوي لبنك أبوظبي التجاري استثنا ًء مشجعاً؛ حيث إنه يدرج عناصر جدول األعمال الرئيسي الذي نوقش

في اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان خالل العام ،ويذكر نسبة الوقت المخصص لكل مسؤولية رئيسية من مسؤوليات
مجلس اإلدارة كاإلستراتيجية ،وأداء العمل ،والمخاطر على مدار السنة المالية.
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اجتماعات مجالس اإلدارة
عقدت الشركات المدرجة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المتوسط  6.9اجتماعا ً لمجلس اإلدارة في السنة المالية

الماضية (مقابل  6.7اجتماعا ً في عام  .)2012لقد تحقق تحسن ملحوظ في اإلفصاح عن سجالت حضور اجتماع مجلس اإلدارة

على مدار السنوات .تصل نسبة الشركات في مجتمعنا التي تكشف عن ذلك ( %63وقد بلغت فقط  %41في عام  .)2012ووفقا ً
لذلك فإن هناك مجال كبير للتحسين بالنسبة لمجالس االدارة؛ حيث إن  %28فقط من مجالس اإلدارة يحضر جميع أعضائها

 %75من االجتماعات ،ونسبة  %9فقط من مجالس اإلدارة يحضر جميع أعضائها أ كثر من  %90من االجتماعات .و ُيعد ذلك مثيرا ً

للقلق؛ حيث يرى المستثمرون في كثير من األحيان حضو َر أعضاء مجلس اإلدارة مؤشرا ً مهما ً لجودة اضطالع مجلس اإلدارة
بدورة اإلشرافي والتوجيهي لإلدارة التنفيذية.

:9حرض جميع أعضاء مجلس
اإلدارة أكرث من %90
من اجتامعات مجلس اإلدارة
النسبة المئوية للشركات

السنة
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تشكيل مجلس اإلدارة
يبلغ متوسط حجم مجلس اإلدارة في الشركات المدرجة بالمنطقة  8.8عضو ،وهو ما يتوافق مع تقريرنا لعام  2012الذي حدد
تضمن مسؤولين تنفيذيين مطلقاً ،ولكن بعض هذه
رقما ً له وهو  .8.9وتتجه مجالس اإلدارة في دول الخليج العربي إلى عدم
ُّ

المجالس يختار أن يكون عضو واحد فيها مسؤوال ً تنفيذياً ،وفي دول كمصر ولبنان قد يكون هناك العديد من المديرين
التنفيذيين على مجالس اإلدارة.
لقد تحسنت ممارسات اإلفصاح في الشركات المدرجة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمعلومات
األساسية عن أعضاء مجالس إدارتها .وتعد أفضل ممارسة دولية هي ضرورة إفصاح الشركات عن كيفية ارتباط المعلومات
األساسية عن أعضاء مجلس اإلدارة وقدراتهم باإلستراتيجية العامة للشركة ،وكيفية مساعدة خبراتهم على دفع الشركة إلى
األمام ،ولكن الشركات في مجتمعنا ُتحجم عن تقديم هذه الروابط صراح ًة ،وتختار تقديم معلومات أساسية على نسق سيرة
ربط النقاط.
ذاتية ،تاركة للقارئ َ

:10تفاصيل عن وظيفة
عضو مجلس اإلدارة املستقل
ومنصبه
النسبة المئوية للشركات

السنة

في المتوسط ،يشغل  %46من مقاعد مجلس اإلدارة األعضا ُء المستقلين غير التنفيذيين .ويقل هذا الرقم قليال ً عن الرقم الوارد

في استعراضنا لعام  ،)%49( 2012ويعكس ذلك الخطوات التي اتخذتها الجهات التنظيمية خاصة في عمان واإلمارات العربية
المتحدة لتشديد تعريف االستقاللية في قواعد حوكمة الشركات بها .ونتوقع أن تقل هذه
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سبيل المثال :أدخلت مراجع ُة حوكمة الشركات في السعودية في عام  2017ضمن أحكا ٍم أخرى حدو َد حيازة األسهم ألعضاء
مجالس اإلدارة المستقلين لتسع سنوات.
غير أنه ما زال هناك العديد من الشركات التي تعرف االستقاللية بحرية نوعا ً ما ،فعلى سبيل المثال :ليس من غير الشائع
أن تجد أمثلة لشركات تع ِّرف ممثلي المساهمين الرئيسيين بأنهم أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين غير التنفيذيين.
يوجد اآلن في العديد من دول العالم اتفاق كبير على تفضيل اختالف نوع الجنس في مجالس اإلدارة .وقد بدأ الدليل يتحدث
عن نفسه؛ حيث تبين في العديد من الدراسات أن الشركات التي تشغل فيها السيدات مناصب في اإلدارة العليا ومجالس
اإلدارة تتفوق على نظيراتها التي ال تضم سيدات في تلك المرا كز.

:11مجلس اإلدارة يضم
عنرصاً نسائياً

النسبة المئوية للشركات

السنة

بدأت الشركات المدرجة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعالج هذه المسألة بتعيين سيدات في مجالس إدارتها .وقد ساعد
في هذا النمو بدون شك القواعد الجديدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تدعو إلى أن تمثل السيدات نسبة  %20على
األقل من الترشيحات (وليس التعيينات).
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وفي الوقت الحالي يوجد نحو  %19من الشركات في مجتمعنا بها سيدات في مجالس إدارتها ،ويعد ذلك تطورا ً إيجابياً ،غير أن
نسبة تمثيل السيدات في مجالس اإلدارة كنسبة مئوية من اجمالي مقاعد مجلس اإلدارة منخفضة للغاية علما ً بأن الغالبية

العظمي من مجالس اإلدارة بها سيدة واحدة عضو مجلس إدارة .يستثنى من ذلك بعض الشركات مثل بنك الكويت
التجاري ،وبنك عوده ،والبوتاس العربية؛ حيث تضم مجالس إدارتها جميعا ً سيدتين ،في حين أن البنك المغربي للتجارة
والصناعة هو الشركة الوحيدة في مجتمعنا التي تضم  3سيدات عضوات في مجلس إدارتها.

تقييم مجلس اإلدارة
ُيعد تقييم مجلس اإلدارة أداة مهمة لمجالس اإلدارة التي تسعى إلى تحسين ممارساتها ،وهذا التقييم يكاد يكون معدوم في
عام  ،2007ولكنه بدأ ينتشر في السنوات األخيرة .وفي الوقت الحالي ُيجري نحو  %18من الشركات في عالمنا تقييم لمجلس

اإلدارة.

:12مجلس اإلدارة يجري
تقييم مجلس اإلدارة
النسبة المئوية للشركات

السنة

قد يتخذ تقييم مجلس اإلدارة صورا ً مختلفة؛ فقد يكون في صورة تقييم ذاتي ،وقد يجريه الغير ،وقد يكون في صورة استبيان
أو يعتمد على إجراء مقابلة ،وقد يتم إجراؤه على المستوى الفردي أو الجماعي (أي يتم تقييم مجلس اإلدارة ككل) ،وقد

يغطي أيضا ً أداء لجان مجلس اإلدارة ،وغير ذلك .وستجني الشركات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا الفائدة من توضيح
المزيد من التفاصيل عن شكل وعملية التقييم لديها.
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بعض الشركات تفصح عن نتيجة التقييم الذي حققته مجالس إدارتها (على سبيل المثال )+B :نتيجة لعملية التقييم .ولكن
ما يعني المستثمرين أ كثر هو ما تفعله الشركات بنتائج التقييم .ويمكن للشركات المدرجة في أسواق الشرق األوسط
وشمال أفريقيا أن تفعل الكثير من حيث شرح خطط العمل المترتبة على التقييم وذلك مثل التدريب أو تحسين التواصل

بين المجلس واالدارة أو رفع جودة المعلومات .ومن األمثلة اإلقليمية الجيدة التقرير السنوي لشركة موانئ دبي العالمية الذي
ذكر أن التنوع ُيعد جزءا ً من التقييم السنوي لمجلس اإلدارة ،وتبعا ً لذلك عينت الشركة أول سيدة عضوا ً بمجلس إدارتها.
أجور كبار التنفيذيين
تفصح الشركات على نحو متزايد عن مستويات أجور كبار التنفيذيين فيها .وقد دفعت الجهات الرقابية التنظيمية إلى هذا
التطور إلى ح ٍّد كبير ،وينطبق هذا اإلفصاح في الغالب على المسؤولين التنفيذيين الخمسة األعلى أجراً .ومع ذلك ،فالناحية

األهم بالنسبة للمساهمين هي كيفية هيكلة حزمة األجور ،وكيف ترتبط مؤشرات األداء الرئيسية بإستراتيجية الشركة وبيان
المخاطر؛ ألن اإلخفاق في ربط األجور والحوافز بإستراتيجية العمل يمكن أن يجعل المديرين على اللجوء إلى تطبيق قاعدة
العمل الذي يتناسب مع اإلثابة أو التركيز على تحقيق األرباح في األجل القصير للشركة أو كليهما مع إعطاء عواقب المخاطر
القصيرة أو الطويلة المدى قليال ً من االهتمام.

:13مؤرشات األداء ذات الصلة
التي يُسرتشد بها يف تحديد
أجور اإلدارة العليا
النسبة المئوية للشركات

السنة
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ُيعد هذا المتغير هو المجال األكثر اتساعا ً إلدخال التحسينات من حيث اإلفصاح الخاص بالحوكمة .فعدد قليل للغاية من

الشركات يذكر سياسات األجور الخاصة به ،ناهيك عن األهداف المصاحبة ألي خطة حوافز في اإلفصاح العلني لها .ويعد ذلك
من األمور المهمة؛ ألن سياسة األجور تدور حول إدراك الظروف ،والقيم ،واألهداف اإلستراتيجية ،ومحركات األداء في الشركة
الفردية ،ثم وضع نهج يعكس ذلك ويساعد فيه.
التوجهات البيئية واالجتماعية في الشركات المسجلة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 2017-2007
ُيعد مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات مفهوما ً متأصال ً في ثقافات الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وهناك أمثلة بارزة
لشركات إقليمية نشطة للغاية في تعزيز «الخدمة االجتماعية» ،وإجراء مساهمات خيرية مهمة ،والمشاركة في عمليات اإلغاثة

في حاالت الكوارث ،ورعاية األحداث التوعوية الخاصة بالقضايا البيئية .ويرتبط هذا السلوك بشكل وثيق بالقيم اإلسالمية
والزكاة.
ومع ذلك ،فإن التفكير العالمي في المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة قد تطور من مجرد منح التبرعات الخيرية إلى
ربط االعتبارات البيئية واالجتماعية باإلستراتيجيات في الشركات ،وهذا الفكر لم يترسخ بع ُد في المنطقة .وكما تشير الرسوم

البيانية لمتوسط درجات االفصاح البيئي واالجتماعي يمكن للشركات في المنطقة أن تحسن أداءها على نحو ملحوظ في هذا
الصدد.

:14متوسط درجات االفصاح
عن املامرسات البيئية
بالرشكات املدرجة
النسبة المئوية للشركات

26

:15متوسط درجات اإلفصاح
عىل حسب السنة (عىل
مستوى الرشق األوسط وشامل
أفريقيا)  2016-2007من
الناحية البيئية
الدرجة

السنة
متوسط النسبة المئوية (من  41سؤاال ً)

:16متوسط درجات اإلفصاح
عىل حسب السنة (عىل
مستوى الرشق األوسط وشامل
أفريقيا)  2016-2007من
الناحية االجتامعية
الدرجة

السنة
متوسط النسبة المئوية (من  41سؤاال ً)
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توسع من أنشطة «المسؤولية االجتماعية» بها لتغطي عملياتها
ل الشركات
ج ْع ُ
ُيعد التحدي الذي يواجه المنطقة هو َ
ِّ
الداخلية؛ وذلك يعني ،من ناحيةٍ ،أن الشركات يجب أن تكون أ كثر مسؤولية من الناحية االجتماعية عن أعمالها وعملياتها.

بمعنى أن الشركات تدرك آثار عملياتها على المجتمع األوسع نطاقاً ،وخاصة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أ كسيد الكربون،
وإنتاج النفايات ،وإعادة التدوير ،واستخدام الطاقة ،واألهم من ذلك استخدام المياه.
ومن ناحية أخرى ،فإن تناول قضايا االستدامة ال يدور حول حماية المصلحة االجتماعية فحسب ،ولكنه معني ٌّ أيضا ً بحماية
الشركة نفسها .فعلى سبيل المثال :يعد توفر المياه أو ندرتها من مصادر المخاطر الرئيسية التي تواجه األعمال .فاألعمال

التي تتراوح بين التصنيع والمرافق واألعمال الزراعية وإنتاج األغذية تواجه التعرض بصورة مباشرة لخطر ندرة المياه ،والحاجة
إلى إعداد أدوات إلدارة مخاطر أعمالها.
ومع ذلك ،هناك بوادر مشجعة على أن الشركات تتناول هذه القضايا بجدية أ كثر ،والدليل على ذلك تزايد عدد الشركات التي
تصدر تقارير االستدامة اآلن .ووقد كانت شركة أرامكس ،وبنك أبوظبي الوطني (الذي يسمى اآلن بنك أبوظبي األول) من

الرواد في إعداد تقارير االستدامة في المنطقة .أما اآلن فقد أصبح لدى العديد من الشركات األخرى تاريخ في إعداد تقارير
االستدامة العالية الجودة مثل شركة سابك ،والبنك العربي ،وبنك االستثمار السعودي ،وبنك أبوظبي التجاري ،وبنك

مسقط ،وغيرهم .ومعظم هذه التقارير يتبع إطار المبادرة العالمية إلعداد التقارير  ،GRIوقد تم التحقق من الكثير منها أيضا ً

بشكل مستقل.

:17نرش تقارير املسؤولية
االجتامعية للرشكات
النسبة المئوية للشركات

السنة
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ومع ذلك ينبغي على الشركات أن تَفعل المزيد لمراقبة انبعاثات الغازات الحرارية ،وتعد منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا معرضة بشكل خاص لتغير المناخ ،وهي من أ كثر البيئات ضعفا ً على األرض ،ومن المناطق األكثر ُعرضة لالحترار
العالمي ،وانخفاض هطول األمطار ،وارتفاع منسوب مياه البحر .وفي نفس الوقت ،أصبحت منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا مساهما ً مهما ً في مجال انبعاثات االحتباس الحراري.

 :18انبعاث الغازات الدفيئة

النسبة المئوية للشركات

السنة

وبالمثل ،يتعين على الشركات في المنطقة أن تراقب وتدير استهالكها للمياه .إن مصادر المياه في العالم العربي -التي ينبع

ثلثاها من خارج المنطقة -تمتد أيضا ً إلى أقصى حدودها .ويعد مستوى ندرة المياه هو األعلى في العالم ،ويتزايد باطراد مهددا ً

بأن يؤدي إلى مواجهة «حروب المياه» .وفي الوقت الحالي تقدم  %8من الشركات في مجتمعنا تقارير عن استهالكها للمياه ،وتعد
«مناجم» مثاال ً للشركات التي ال تقدم تقاريرعن استهالك المياه فحسب وإنما تصنف أيضا ً استهالكها للمياه من حيث

المصدر.
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 :19برامج للتطوير الوظيفي

النسبة المئوية للشركات

السنة

تفيد معظم الشركات في عالمنا بأن لديها برامج للتطوير الوظيفي لموظفيها .ومع ذلك ،هناك مجال إلدخال التحسينات في
أمور أخرى خاصة بالموظفين .وفي الوقت الحالي يفصح نحو  %14من الشركات علنا ً عن معدالت إصابات العمل فيها .تسكت

األغلبية العظمى من الشركات عن المسائل الخاصة بالعمل وحقوق اإلنسان ،وهما من األمور التي يوليها المستثمرون
المؤسسيون الدوليون اهتماما ً متزايداً.

 :20حاالت إصابات
/حوادث العمل
النسبة المئوية للشركات

السنة
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هناك ارتباط واضح بين ممارسات الحوكمة في الشركة وأداء الشركة البيئي واالجتماعي؛ فممارسات االستدامة الجيدة تبدأ
من القمة.
ليس من قبيل المصادفة أن شركات كموانئ دبي العالمية ،وبنك أبوظبي التجاري ،وأرامكس ،وسابك هي األفضل أدا ًء في
المؤشر .فكما يتبين من تقاريرها السنوية قد أنشأت شركة موانئ دبي العالمية لجنة داخلية لالستدامة تتضمن رئيس مجلس

اإلدارة ،والمدير التنفيذي من بين أعضائها ،ويوجد بشركة سابك مجلس االستدامة الذي يرأسه المدير التنفيذي الذي يرفع
تقاريره إلى مجلس إدارة سابك .وتوضح أرامكس أن كبير مسؤولي االستدامة وغيره من كبار المديرين يشاركون مجلس اإلدارة
في إستراتيجية االستدامة بالشركة .ويفيد بنك أبوظبي التجاري بأن التدريب على االستدامة قد أُدمج في برنامج توجيه
الموظفين في عام .2016
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الخاتمة
تحسن ملحوظ في ممارسات الحوكمة ،البيئة ،والمسئولية االجتماعية للشركات في الشركات
كما تبين البيانات بوضوح هناك
ُّ

المدرجة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مدار العشر سنوات الماضية .إال أن هذا ليس وقتا ً لمدح الذات

والشعور بالرضا عن النفس؛ حيث ال يزال المجال متسعا ً إلدخال كثير من التحسينات.

تحتاج الشركات إلى تقديم بيانات أ كثر جدوى عن أنشطتها ،ليس بوصفها إحدى أنشطة االمتثال وإنما إلثبات الوعي بالمخاطر،
ومهارتها في إدارتها .على وجه التحديد ،يجب على الشركات تقديم مناقشات في تقاريرها السنوية عن كيفية حمايتها لصغار
المساهمين ،بما في ذلك كيفية تطبيق سياسات ادارة تضارب المصالح ،وما إذا كانت المعامالت الخاصة باألطراف ذوي
الصلة قد أُجريت بالشروط التي يمليها السوق ،وكيفية المحافظة على استقاللية مجلس اإلدارة.
يجب ذكر دور مجلس اإلدارة بوضوح ،وتوضيح األنشطة الفعلية التي يقوم بها .وسيكون مفيدا ً تسليط الضوء على الكفاءات

الموجودة على مجلس اإلدارة ،وكيف تعمل هذه الكفاءات على تعزيز إستراتيجيات الشركة .ويجب أن تناقش الشركات أيضا ً
إستراتيجياتها ،وتقدم وصفا ً مجديا ً للمخاطر الرئيسية التي تواجهها .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تدمج الشركات العوامل

البيئية والمجتمعية ،والموظفين ،والعمالء ،والموردين ،والمجتمع ،وغير ذلك في صياغة إستراتيجيتها وعمليات إدارة المخاطر
فيها .ويجب أن تفصح الشركات عن كيفية ربط الممارسات الخاصة بأجور الموظفين بإستراتيجياتها وتقبلها للمخاطر.
يوجد عدد من الشركات على رأس المنحنى ،ومن المهم تقدير جهود الشركات الفردية التي أبدت الريادة في مجال استدامة
الشركات.

أفضل  10شركات في مؤشر إعادة التوازن اعتبارا ً من ديسمبر  2017هي:
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تصميم:
اتحاد التعليم المؤسسي بين فاينانشال تايمز وكلية آي إي لألعمال.

حوكمة2018 ،
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حوكمة

معهد حوكمة الشركات
الطابق الرابع عشر ،مبنى البوابة

المركز المالي العالمي بدبي
ص.ب506767 .

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 4 362 2551 :
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