الن�شرة الدورية

العدد - 1مار�س 2009

ملركز �أبوظبي للحوكمة
مركز �أبوظبي للحوكمة..يعزز بيئة الأعمال
جاء تد�شني مركز ابوظبي للحوكمة يف الثاين ع�شر من �شهر يناير  2009من قبل �سعادة
املهند�س �صالح �سامل بن عمري ال�شام�سي ،رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة بالدولة،
رئي�س غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي و بح�ضور رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز يف �إطار
اجلهود لتعزيز بيئة الأعمال يف �إمارة ابوظبي من خالل احلر�ص على �إطالق مركز متخ�ص�ص
لتكري�س وترويج احد املفاهيم احليوية التي باتت من �أعمدة وركائز االقت�صادات احلديثة .
وقد مت ت�أ�سي�س املركز كمبادرة من قبل غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي للم�ساهمة الفعالة يف
تطوير االقت�صاد املحلي وذلك من خالل ت�شجيع ودعم القطاعني العام واخلا�ص على تبني
�أف�ضل املمار�سات الدولية يف تطبيق قواعد احلوكمة .وي�سعى املركز لتحقيق ذلك من خالل
ن�شر الوعي ،وتعزيز الكفاءات املحلية وتزويد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية باخلدمات
اال�ست�شارية الالزمة.
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�صفحة 7

لقد علمنا ديننا الإ�سالمي احلنيف �أن ال�صدق
والأمانة والعدالة وحتديد امل�س�ؤولية واملحا�سبة
هي �أ�س�س رئي�سة متكاملة يف منظومة البناء املتني
لأي عمل اقت�صادي �أو ن�شاط جتاري  .وبتوافر
هذه الأ�س�س يف �أي عمل ،ي�ستقيم الن�شاط دون
�أي اعوجاج ويخلق بيئة عمل �صحية ،وبالتايل
تتحقق الأهداف النبيلة يف بناء جمتمع اقت�صادي
وجتاري �سليم.

ييحتل مو�ضوع حوكمة ال�شركات اليوم �أهمية كربى
على م�ستوى العامل ،بالنظر �إىل ازدياد دور �شركات
القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد ،وال تنبع هذه الأهمية
من كونها ق�ضية �أخالقيه فقط ،بل باعتبارها
عمال �أ�سا�سيا ومهما ،تنعك�س �أثاره االيجابية على
جممل الأو�ضاع االقت�صادية .ومن ثم ف�إن التحدي
الذي يواجه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اليوم هو �ضرورة
التحرك لتفعيل احلوكمة وتطبيقها بالطريقة
ال�صحيحة .
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 مركز �أبوظبي للحوكمة ..يعزز بيئة الأعمال -كلم ــة العـ ـ ــدد

 تنظيم دورة تدريبية لل�صحافيني االقت�صاديني -ندوة حول �أهمية احلوكمة لقطاع الأعمال

 دورة تدريبية لأع�ضاء جمل�س �إدارة املركز مركز �أبوظبي للحوكمة ينظم �أول دورة لتدريباملدربني
 �ضوابط احلوكمة ال تكفي وحدها التقاءالأخطاء
 احلكومات تتدخل يف جمال�س �إدارة ال�شركاتامل�ساهمة العامة
	�إخفاق احلوكمة �أحد �أ�سباب �أزمة امل�صارفالعاملية

�صفحة 8

 -تقرير كينغ  3يقرتح �ضوابط حوكمة جديدة

ن�شاطات املركز

تنظيم دورة تدريبية لل�صحافيني االقت�صاديني
نظم مركز �أبوظبي للحوكمة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
ومعهد حوكمة يف دبي دورة تدريبية يف الفرتة من  19-18من
مار�س  2009خم�ص�صة للإعالميني االقت�صاديني برعاية من
جمل�س �أبوظبي للتطوير االقت�صادي.
وهدفت الدورة التي قدمتها وكالة رويرتز �إىل تعزيز مفهوم حوكمة
ال�شركات وتو�سيع القاعدة التثقيفية لدى ال�صحفيني حول هذا
املفهوم ,بالإ�ضافة �إىل تقوية دور ال�صحافة االقت�صادية يف تغطية
امل�ستجدات املتعلقة بحوكمة ال�شركات يف ظل وجودهم يف بيئة
تناف�سية تفر�ض على العاملني يف هذا القطاع العمل ب�شكل متوا�صل
لرفع كفاءاتهم ومعلوماتهم يف ال�صحافة االقت�صادية مبا ي�ضمن
لهم مواكبة امل�ستجدات .وقد �شهدت الدورة �إقبا ًال وا�سع ًا من قبل
ال�صحفيني والإعالميني العاملني يف الدولة حيث �شارك ممثلون عن
جريدة االحتاد والإمارات اليوم ،داوجونز ،جملة االقت�صاد اليوم
وتلفزيون  CNBCالعربية .كما �شارك يف الدورة �صحافيني
من ال�سعودية (جريدة الريا�ض ،ال�شرق الأو�سط واالقت�صادية)
وباك�ستان (الأخبار العاملية ،باك�ستان بر�س انرتنا�شيونال ،ذا ناي�شن) وقطر(قناة اجلزيرة).
تناولت الدورة موا�ضيع عدة متحورت حول �أهمية احلوكمة يف الأ�سواق املالية ،و�أف�ضل املمار�سات املتعلقة بها ودور ال�صحافة والإعالم يف ن�شر الوعي ،وكيفية
�أجراء التحقيقات ال�صحفية ،وكيفية تغطية �أخبار ال�شركات ،وت�أثري احلوكمة على القرارات اال�ستثمارية .وكان من بني املحا�ضرين ممثلني عن م�ؤ�س�سات حملية
وعاملية منها :م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،وم�ؤ�س�سة ثومب�سون رويرتز ،وهيئة الأوراق املالية وال�سلع الإماراتية ،وهيئة �سوق ر�أ�س املال ال�سعودية.
وزود الربنامج التدريبي ،ال�صحافيني ب�أدوات و�أفكار التقارير الإخبارية الالزمة لإعداد التقارير الإعالمية بناء على خربات ال�صحافيني الدوليني امل�شهورين
املتخ�ص�صني يف جمال املال والأعمال عن ال�شركات والأ�سواق املالية.

ندوة حول �أهمية احلوكمة لقطاع الأعمال
نظم مركز �أبوظبي للحوكمة ندوة تعريفية يف غرفة جتارة
و�صناعة �أبوظبي بتاريخ  5مار�س  2009حتت عنوان «احلوكمة
و�أهميتها لقطاع الأعمال» ،بهدف تعريف الإدارة التنفيذية يف
الغرفة على مفهوم احلوكمة و�أنظمتها وتزويدهم باملعلومات
الالزمة التي ت�ساعدهم بالقيام ب�إعمالهم يف قطاع الأعمال
يف �أبوظبي .وحتدث يف الندوة الدكتور �أ�شرف جمال ،املدير
التنفيذي ملركز املديرين امل�صري حيث ناق�ش دور احلوكمة
ومقوماتها يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة وقدم ملحة
عامة عن مبادئ احلوكمة و�ضوابطها .وح�ضر الندوة م�ساعدي
املدير العام يف غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي ومدراء الإدارات.
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ن�شاطات املركز

دورة تدريبية لأع�ضاء جمل�س �إدارة املركز

قام مركز �أبوظبي للحوكمة وبالتعاون مع معهد املديرين امل�صري بتنفيذ دورة تدريبية لأع�ضاء جمل�س �إدارة املركز� ،أقيمت الدورة على مدى يومني  3و  4مار�س
 .2009وتهدف الدورة �إىل التعريف باملفاهيم الأ�سا�سية والأنظمة املتعلقة باحلوكمة ،وغطت الفوائد التي ميكن للحوكمة �أن حتققها لل�شركات ،التكلفة املفرت�ضة
لاللتزام بتطبيق قواعد حوكمة ال�شركات ،دور وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه ،ومناق�شة مبد�أ الإف�صاح وال�شفافية والتدقيق الداخلي.

مركز �أبوظبي للحوكمة ينظم �أول دورة لتدريب املدربني
مع انطالقة مركز �أبوظبي للحوكمة ،قام املركز خالل الفرتة من 28
–  31يوليو  2008با�ست�ضافة وتنفيذ دورة تدريبية متخ�ص�صة لتدريب
املدربني على برنامج تطوير �أع�ضاء جمال�س الإدارات املعد من قبل
منتدى حوكمة ال�شركات العاملي وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية .وتعترب هذه
الدورة الأوىل من نوعها يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .مت تنفيذ
هذه الدورة باال�شرتاك مع معهد املدراء يف دبي وبالتعاون مع منتدى
حوكمة ال�شركات العاملي وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية ومركز املديرين
امل�صري .و�شارك يف هذه الدورة عدد ًا من اخلرباء املتخ�ص�صني يف
جمال حوكمة ال�شركات من عدة دول منها االمارات العربية املتحدة،
وم�صر ،والأردن ،وتون�س وفل�سطني .هدفت هذه الدورة �إىل تعريف
املدربني على �أحدث الو�سائل يف جمال حوكمة ال�شركات والذي ينعك�س
�إيجاب ًا على نوعية التعامل املبا�شر مع مدراء ال�شركات .ا�ضافة اىل
ان تطبيق اف�ضل ممار�سات احلوكمة تتم عرب تو�سيع نطاق تدريب
الكوادر املتخ�ص�صة وامل�ستعينة ب�أحدث الو�سائل.
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تـتـمــــــة

مركز �أبوظبي للحوكمة..يعزز بيئة الأعمال (تتمة)
وقال �سعادة املهند�س �صالح ال�شام�سي يف كلمة خالل حفل تد�شني املركز انه تعاظم االهتمام مبفهوم احلوكمة يف العديد من االقت�صادات املتقدمة والنا�شئة
يف الفرتة املا�ضية ،و ظهر ت�أثري مفهوم حوكمة ال�شركات يف العديد من النواحي االقت�صادية والقانونية واالجتماعية الهادفة �إىل �صالح الأفراد وامل�ؤ�س�سات
واملجتمعات ككل مبا يعمل على �سالمة االقت�صادات وحتقيق التنمية ال�شاملة يف كل من الدول املتقدمة والنا�شئة على حد ال�سواء.
و �أ�ضاف ال�شام�سي رغم انه ال يوجد على امل�ستوى العاملي تعريف �أوحد متفق عليه بني كافة االقت�صاديني والقانونيني واملحللني ملفهوم احلوكمة ،لكن هناك اتفاق
مطلق على �أهميته التنظيمية واالقت�صادية واملالية واالجتماعية لل�شركات وهو الأمر الذي ي�ؤثر على املجتمع واالقت�صاد ككل.
ونظر ًا للتزايد امل�ستمر الذي يكت�سبه االهتمام بهذا املفهوم فقد حر�صت غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي على �إطالق هذا امل�شروع الواعد يف �إطار جهودها
ال�صادقة واحلثيثة على تعزيز بيئة الأعمال يف �إمارة ابوظبي ويف �إطار اجلهود التي تبذلها عدة جهات لتح�صني اقت�صادنا الوطني ودفعه قدما �إىل الأمام.
واختتم ال�شام�سي كلمته بقوله لقد تعاظمت ب�شكل كبري �أهمية حوكمة ال�شركات لتحقيق كل من التنمية االقت�صادية واحل�صافة القانونية والرفاهة االجتماعية
لالقت�صادات واملجتمعات ,من خالل تر�سيخ عدد من معايري الأداء ،مبا يعمل على تدعيم الأ�س�س االقت�صادية ,والعمل على ا�ستقرارها واحلد من التقلبات
ال�شديدة بها ,و�سيحر�ص مركزنا على تر�سيخ والرتويج لهذه الأ�س�س.
ومن جانبه �أكد �سعادة خلفان �سعيد جمعة الكعبي -رئي�س جمل�س �إدارة مركز ابوظبي للحوكمة ان هناك حاجة ملحة لتعزيز حوكمة ال�شركات ،ال�سيما يف �ضوء
ما ت�شهده �أ�سواق املال العاملية من تراجع و�صل حد االنهيار وينبغي علينا تبني �أف�ضل املمار�سات العاملية مبا يتالءم مع احتياجاتنا وي�سهم يف تعزيز اال�ستقرار
يف �أ�سواقنا املالية.
و�أ�شار الكعبي �إىل ان احلوكمة الر�شيدة تعد من �أهم العوامل التي ت�ساعد الدول على حماية ثرواتها وزيادتها مبا ي�سهم يف تعزيز التنمية امل�ستدامة القت�صاداتها،
وعملية حوكمة ال�شركات تكت�سب �أهمية بالغة ،خا�ص ًة يف ظل املناخ احلايل الذي ت�شهد فيه االقت�صاديات املتقدمة �أزم ًة مالي ًة.
ومت ت�شكيل جمل�س �إدارة املركز برئا�سة �سعادة خلفان �سعيد جمعة الكعبي وع�ضوية كال و�سعادة عتيبة �سعيد �أحمد العتيبة -نائب رئي�س جمل�س الإدارة ,و�سعادة
حممد را�شد الهاملي -ع�ضو منتدب كما ت�ضم ع�ضوية جمل�س الإدارة � :سعادة فاطمة عبيد خليفة اجلابر�,سعادة را�شد عبد الكرمي البلو�شي� ,سعادة مرمي بطي
حممد ال�سويدي� ,سعادة �سامل ال�سعيدي� ,سعادة حممد جنم القبي�سي�,سعادة بطي �أحمد بن بطي القبي�سي .

تكري�س مفهوم احلوكمة ...يح�صن االقت�صاد الوطني (تتمة)
�إن �إتباع املبادئ ال�سليمة حلوكمة ال�شركات ي�شكل �سياج ًا واقي ًا �ضد الف�ساد و�سوء الإدارة مع ت�شجيع ال�شفافية يف احلياة االقت�صادية ،كما �أن حوكمة
ال�شركات اجليدة ت�ساعد على جذب اال�ستثمارات� ،سواء الأجنبية �أو املحلية ،وت�ساعد يف احلد من هروب ر�ؤو�س الأموال .وبالتايل فان �أهمية احلوكمة
تكمن ب�صفتها من �أهم عوامل �ضمان النمو امل�ستدام يف املنطقة.
لقد جاء تد�شني مركز �أبوظبي للحوكمة كمبادرة من قبل غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي للم�ساهمة الفعالة يف تطوير االقت�صاد املحلي ،وذلك من خالل
ت�شجيع ودعم القطاعني العام واخلا�ص على تبني �أف�ضل املمار�سات الدولية يف تطبيق قواعد احلوكمة ،حيث وي�سعى املركز لتحقيق ذلك من خالل ن�شر
الوعي ،وتعزيز الكفاءات املحلية وتزويد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية باخلدمات اال�ست�شارية الالزمة.
وو�ضع مركز �أبوظبي للحوكمة جمموعة من الأهداف ،يف مقدمتها :العمل والتعاون مع عدة جهات حملية� ،إقليمية ،ودولية ،ورفع م�ستوى الوعي حول
�أهمية نظم احلوكمة يف القطاعني اخلا�ص والعام على حد �سواء ،وذلك من خالل توفري خدمات متخ�ص�صة يف احلوكمة ،مثل الربامج التدريبية
وامل�ؤمترات ،بالإ�ضافة �إىل خدمات اال�ست�شارات اخلا�صة بتقييم وتنفيذ �أنظمة احلوكمة .وقد مت بالفعل تنفيذ م�شروع تقييم �أنظمة احلوكمة من قبل
مكتب ا�ست�شاري �إقليمي متخ�ص�ص يف �أنظمة احلوكمة ،وبالتعاون مع مركز �أبوظبي حلوكمة امل�ؤ�س�سات .
كما �أن املركز يهدف �إىل م�ساعدة القطاعني العام واخلا�ص على تقييم وتطبيق �أنظمة وقواعد حوكمة ال�شركات يف م�ؤ�س�ساتهم وتوفري خدمات
ا�ست�شارية متخ�ص�صة ب�أنظمة وقواعد احلوكمة وتوفري ون�شر الأبحاث والدرا�سات املتعلقة باحلوكمة وتوفري التدريب املهني املتخ�ص�ص يف جمال
حوكمة ال�شركات واملجاالت املتعلقة بها وتنظيم امل�ؤمترات وحلقات النقا�ش اجلماعي الهادفة ملناق�شة خمتلف املوا�ضيع املتعلقة بحوكمة ال�شركات.
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حممد را�شد الهاملي
مدير عام غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي

تـتـمــــــة
تتـمــــة

ال�صدق والأمانة� ..أ�سا�س احلوكمة (تتمة)
و�إذا ركزنا يف مفهوم احلوكمة الر�شيدة يف الوقت احلا�ضر جند �أن لي�س هناك اختالف �أو تباين
بني ما جاء به ديننا الإ�سالمي منذ �أكرث من �أربعة ع�شر قرنا وبني ما حتدده قواعد و�ضوابط
احلوكمة الر�شيدة ،خا�صة فيما يتعلق يف حفاظها على املقا�صد  .فالأنظمة والت�شريعات املتعلقة
بحوكمة ال�شركات جاءت من �أجل تنظيم �أمورها ون�شاطاتها ،وبالتايل حفظ احلقوق التي تعد من
�أهداف احلوكمة الأ�سا�سية ،يف الوقت الذي يدعم فيه الدين الإ�سالمي كل ما هو و�سيلة �إىل اخلري
�شرط �أال تخالف ال�شرع .من هنا ف�إن مو�ضوع حوكمة ال�شركات يحتل اليوم �أهمية كربى على
م�ستوى العامل ،نتيجة ازدياد دور �شركات القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد ،لي�س فقط كونها ق�ضية
�أخالقيه ،بل باعتبارها عم ًال �أ�سا�سي ًا ومهم ًا ،خا�صة فيما يت�صل مبن�ش�آت الأعمال.
�إن قراءة فاح�صة للأزمة املالية الأ�سيوية عام  1997والأزمة املالية واالقت�صادية العاملية احلالية ،تتيح لنا تو�صيفهما بكونهما ناجتة
ب�شكل �أ�سا�سي عن �أزمة ثقة يف امل�ؤ�س�سات والت�شريعات التي تنظم ن�شاط الأعمال والعالقات فيما بني من�ش�آت الأعمال واحلكومة ،لذلك
�أخذ العامل عقب الأزمة الأوىل ينظر �إىل حوكمة ال�شركات نظرة جديدة .لكن امل�شكلة �أن العامل وال�شركات العاملية مل يتعلم من درو�س
وعرب الأزمة الأوىل ،بل �إن مفهوم احلوكمة بقي لدى بع�ض ال�شركات العاملية عبارة عن �شعارات ونظريات ،ال �إ�سرتاتيجيات عملية تنفذ
يف كل قرار �أو ن�شاط .
لذلك ،ميكننا القول �إن التحدي الذي يواجه ال�شركات اليوم هو التحرك لتفعيل احلوكمة وتطبيقها بالطريقة ال�صحيحة ولي�س بانتظار
فر�ضه من اجلهات الر�سمية� .إن معايري احلوكمة ت�سعى �إىل العمل على الف�صل بني امللكية والإدارة عن طريق �ضمان �أن الإجراءات التي
تتخذها الإدارة ت�ضمن م�صلحة امل�ساهمني وال�شركات ،وبالتايل ف�إن تطبيق هذه املعايري ي�ساهم بدور حيوي يف النمو امل�ستدام لل�شركات
واالقت�صاد ،والتي تتحقق عن طريق تعزيز �أ�س�س احلوكمة الر�شيدة وعنا�صرها خا�صة يف ما يتعلق بال�صدق والأمانة .
انطالق ًا من ذلك جاء تد�شني مركز �أبوظبي للحوكمة كمبادرة من قبل غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي للم�ساهمة الف ّعالة يف تعزيز
تطوير �أداء االقت�صاد املحلي ،من خالل ت�شجيع القطاعني العام واخلا�ص ودعمهما على تبني �أف�ضل املمار�سات الدولية يف تطبيق قواعد
احلوكمة ،عن طريق ن�شر الوعي وتعزيز الكفاءات املحلية وتزويد ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية باخلدمات اال�ست�شارية الالزمة.
�إن حوكمة ال�شركات تعتمد يف نهاية املطاف على التعاون بني القطاعني العام واخلا�ص خللق نظام ل�سوق تناف�سية ،لذلك ن�أمل �أن يكون
مركز �أبوظبي للحوكمة �إ�ضافة مهمة يف طريق تطوير مفهوم حوكمة ال�شركات يف دولة الإمارات وفق �أف�ضل املمار�سات وال�ضوابط
املو�ضوعة ،لي�س من �أجل تعزيز �أداء ال�شركات املحلية فقط ،بل يف دعم البيئة التناف�سية عالية امل�ستوى التي تتميز بها �أ�سواق دولة
الإمارات .

										
										

خلفان �سعيد الكعبي
رئي�س جمل�س الإدارة
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�ضوابط احلوكمة ال تكفي وحدها التقاء الأخطاء
عندما تكون الأو�ضاع االقت�صادية مزدهرة ي�صعب التمييز بني الإدارة اجليدة والإدارة ال�سيئة ،ولكن عندما ت�سوء الأمور ي�صبح الفرق بني النقي�ضني
جلي ًا ،ويويل �أ�صحاب امل�صالح يف ال�شركة املزيد من االهتمام مبجل�س الإدارة ودوره ون�شاطاته .يف الواقع� ،إذا ف�شلت �شركة ما ،نادر ًا ما يكون ال�سبب
�ضعف يف كفاءة ال�شركة الت�شغيلية بل يعود يف الأرجح �إىل ت�صميم منوذج عمل ال�شركة و�إ�سرتاتيجيتها ،والأمران يعتربان من �صلب م�س�ؤوليات جمل�س
الإدارة.
ال ت�ستطيع �ضوابط احلوكمة وحدها ،مبا فيها وجود جمل�س الإدارة يعمل مبنتهى الكفاءة والفعالية� ،أن ت�ضمن جتنب ارتكاب الأخطاء� .إال �أن �سل�سلة
من القرارات اخلاطئة من قبل جمل�س الإدارة �سيكون لها وبال �شك عواقب وخيمة على ال�شركة وم�ستقبلها .وميكن ت�صنيف �أربعة مناذج من جمال�س
الإدارة بالن�سبة لكيفية تعاملهم مع الأزمات املالية :جمل�س الإدارة �أالتكايل ،جمل�س الإدارة املتفاجىء ،جمل�س الإدارة الت�شغيلي ،وجمل�س الإدارة
الريادي.
يف ظل املجل�س �أالتكايل ،تكون ال�شركة يف مرحلة االنهيار وي�ستمر املجل�س بالتطلع بايجابية �إىل امل�ستقبل ب�سبب جناحات ال�شركة ال�سابقة ،دون �أن
يحرك �ساكن ًا رغم ظهور ظروف جديدة وطارئة يف ال�سوق مثل ظهور مناف�سني جدد �أخذوا ي�سيطرون على ال�سوق ،وال يقوم املجل�س ب�أي تغيريات
جوهرية تتنا�سب مع الظروف اجلديدة ،بل ي�ستمر يف نف�س النهج والذي يت�ضمن تخفي�ض التكلفة على ال�شركة ،والت�أكد من �أن الإدارة تعمل �ضمن
حدود املوازنة ،الخ .يف هذه احلالة ,يكون املجل�س جزء ًا �أ�صي ًال من دائرة االنهيار حيث ال يقوم بطرح الأ�سئلة املالئمة ،وال يقوم مبراجعة منوذج عمل
ال�شركة وال يبادر ب�أي �أجراء من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إحداث تغيريات يف الإدارة التنفيذية ،لذلك ت�ستمر ال�شركة يف التدهور.
يف حني ي�شاهد املجل�س �أالتكايل تدهور و�ضع ال�شركة ولكن ال يقوم ب�أي �إجراء لعالج الأزمة ،فان املجل�س املتفاجىء ال يدرك ماذا يجري يف ال�شركة
حتى ت�شتد الأمور �سوء ًا وت�صل �إىل نقطة النهاية .يف حالة املجل�س املتفاجىء ،تكون الإخبار االيجابية عن ال�شركة قد �أعطت املجل�س �شعور خاطئ
بالأمان لذلك ال يقوم املجل�س يف فح�ص مقومات الربحية واملخاطرة وملا يفعل ذلك؟ �إذ �أن الأمور ت�سري على �أف�ضل حال من وجهة نظرهم .وتتفاقم
الأو�ضاع عندما يف�شل الرئي�س التنفيذي لل�شركة يف �إطالع املجل�س عما يدور يف ال�شركة ليمكنهم من فهم و�ضع ال�شركة ب�شكل وا�ضح ودقيق .غالب ًا ما
يتحقق هذا ال�سيناريو عندما يكون من ال�صعب معرفة حيثيات العمل يف جمال ما مثل قطاع تكنولوجيا املعلومات ،وقطاع اخلدمات املالية ،فعندما
يكون الفريق التنفيذي يحقق جناحات متتالية ينتاب املجل�س �شعور بالثقة املفرطة ويكون الرئي�س التنفيذي قد �أحكم قب�ضته على املجل�س ،ومي�سي دور
الع�ضو امل�ستقل ثانوي ًا بع�ض ال�شيء خ�صو�ص ًا بعدما ما و�صلت الأمور �إىل حد االنهيار ،وهنا تبد�أ لعبة املالمة وتبادل االتهامات بني �أع�ضاء املجل�س .
�أما املجل�س الت�شغيلي ,فينخرط وب�شكل ن�شط يف الأعمال الإدارية لل�شركة جنب �إىل جنب مع الإدارة التنفيذية بحيث تختفي احلدود التي تف�صل
بينهم وبني الإدارة التنفيذية �سعي ًا منهم النت�شال ال�شركة من الأزمة .وهنا يفرت�ض املجل�س �أحد �أمرين� :إما �أن الإدارة لي�ست قادرة لوحدها �أن تعيد
الأمور �إىل ن�صابها ال�صحيح �أو تكون الإدارة التنفيذية لل�شركة حديثة العهد ،وبالتايل حتتاج �إىل توجيهات دقيقة من قبل جمل�س الإدارة حتى تتمكن
من ال�سيطرة على زمام الأمور يف ال�شركة .ويف كلتا احلالتني ،فان احلد الفا�صل بني الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة يختفي �إىل درجة �أن الأع�ضاء
غري التنفيذيني ينخرطون يف �إدارة �ش�ؤون ال�شركة اليومية ومي�ضون وقت ًا طويال ً يف التن�سيق والتوا�صل مع �إدارات ال�شركة املختلفة .ويعترب اختفاء احلد
الفا�صل بني الإدارتني من الأخطاء الإ�سرتاتيجية التي يقع فيها الكثري من �أع�ضاء جمال�س الإدارة وحتديد ًا يف الدول النامية.
يف هذا الع�صر الذي يت�سم بالعوملة والتناف�سية وما يتطلبه من حتديات يف جمال الرقابة واملتابعة املالية على ال�شركات ،فان املجل�س الريادي هو
النموذج الأمثل .يزود املجل�س الريادي الإدارة التنفيذية مبا حتتاجه من �أهداف ور�ؤى وا�سرتاتيجيات ،ويوجه ال�شركة نحو ا�سرتاتيجيات جديدة
واحليطة من املخاطر التي حتيط بال�شركة .وهنا تكون احلدود وا�ضحة ومر�سومة ب�شكل دقيق� ،إذ يتوىل املجل�س مهمة ر�سم اخلطط واال�سرتاتيجيات
وتقوم الإدارة التنفيذية لل�شركة بتنفيذ تلك اخلطط واال�سرتاتيجيات ومتابعة العمليات ب�شكل يومي .عندما يلتقي يف املجل�س الواحد خليط متجان�س
ومتكامل من اخلربات واملهارات املختلفة ويتوفر التنوع املنا�سب من مدراء تنفيذيني وغري تنفيذيني فان فر�ص اخلروج من الأزمة تكون �أكرث واقعية،
�إذ �أن املجل�س يكون �أكرث يقظة ملا يحيط بال�شركة ويتعامل بطريقة براجماتية يف وجهه �أية حتديات و�صعوبات قد تلوح يف الأفق.
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احلكومات تتدخل يف جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة العامة
يبدو �أن الأزمة االقت�صادية العاملية لن تغري فقط النظام االقت�صادي وال�سيا�سي العامليني ،بل �ستتجاوز ذلك لتغري �أي�ضا �أنظمة وقواعد احلوكمة ال�سائدة يف كافة
الدول� .أول م�ؤ�شر يف هذا االجتاه يكمن يف العودة القوية لتدخل احلكومات يف االقت�صاد من خالل �سن املزيد من الت�شريعات خ�صو�ص ًا يف ظل تهافت الدول عرب
�شركاتها و�صناديقها ال�سيادية على اال�ستحواذ على �شركات بارزة يف الدول املتقدمة ،مما دفع بع�ض احلكومات مبا فيها الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا �إىل
ت�أميم امل�صارف العاملة فيها ك�أجراء وقائي حلمايتها.
ويدعو العديد من االقت�صاديني واخلرباء املاليني من �أمثال بول غروغمان ،احلائز على جائزة نوبل يف االقت�صاد عام  ،2008ونورويل روبيني ،االقت�صادي الذي تنبئ
بالأزمة االقت�صادية احلالية ،وجوزيف �ستغلتز ،الرئي�س ال�سابق ملجموعة البنك الدويل ،و�ألن غرين�سبان ،املحافظ ال�سابق لالحتياطي الأمريكي �إىل ت�أميم امل�ؤ�س�سات
للحيلولة دون انهيارها .واجلدير ذكره �أن غرين�سبان كان من �أ�شد الدعاة �إىل االقت�صاد احلر وعدم تدخل احلكومات يف االقت�صاد� ،إال �أن الأزمة احلالية دفعته �إىل
تغيري ر�أيه و�أ�صبح ينادي بتدخل احلكومات عرب ما ا�سماه « �سيطرة م�ؤقتة من �أجل ت�سهيل �إعادة البناء املنظم» .ويعترب هذا التحول من االقت�صاد احلر �إىل النظام
اال�شرتاكي من �أهم مالمح الإ�صالحات التي تقوم بها احلكومات ملعاجلة الأزمة االقت�صادية ،وال غرابة يف الأمر� ،إذ �أن ال�سويد قد قامت ب�إجراء مماثل على اثر
الأزمة االقت�صادية التي ع�صفت يف البلد يف الت�سعينات وقامت على �أثرها بت�أميم البنوك لديها.
وت�أكيد ًا على هذا النهج ،قامت احلكومة الربيطانية باال�ستحواذ على بنك نرثرن روك ،ويتوقع �أن ت�صبح املالك الأكرب يف بنك ا�سكتلندا امللكي من خالل �صفقة الإنقاذ
املقدرة بنحو  25مليار جنية �إ�سرتليني .ويف الواليات املتحدة الأمريكية ،فان التوجه نحو اال�شرتاكية قائم بالرغم من جتذر فكر االقت�صاد احلر فيها .ففي مقابل
برامج الدعم املقدمة من قبل احلكومة الفيدرالية للم�ؤ�س�سات املالية املتعرثة ،فان هذه امل�ؤ�س�سات �ستقوم ب�سداد الديون من خالل بيع �أ�سهمها للحكومة .ومن �ضمن
القيود املفرو�ضة على امل�ؤ�س�سات املالية املنتفعة من برنامج الإنقاذ احلكومي ،وحتديد ًا تلك التي قد تف�شل يف �إثبات كفاءتها ،الرفع من ن�سبة ر�أ�سمالها يف ال�سوق و�إذا
ف�شلت يف القيام بذلك فان عليها بيع ن�سبة من �أ�سهمها املمتازة للحكومة ،الأمر الذي يعني زيادة ملكية احلكومة يف ال�شركة وبالتايل ال�سيطرة على ال�شركة.
و�أف�ضل مثال على �سيطرة احلكومة الأمريكية على ال�شركات هو ما حدث يف ق�ضية �إنقاذ جمموعة �سيتي جروب ،فقد �أعلن بني برنانكي ،حمافظ االحتياطي الأمريكي،
�أن احلكومة الأمريكية لي�ست ب�صدد ت�أميم امل�صارف ولكنها تعمل على ت�أ�سي�س « �شراكات» مع هذه البنوك على حد قوله .وبعد هذا الت�صريح بعدة �أيام قامت احلكومة
الأمريكية برفع ح�صتها يف جمموعة �سيتي جروب �إىل نحو  ،%36ودفعت احلكومة �سيتي جروب �إىل �إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة والإطاحة برئي�س جمل�س الإدارة.
خال�صة املو�ضوع� ،إن منا�صري هذا التوجه ي�ؤمنون ب�أن ارتفاع ن�سبة ملكية احلكومات يف ال�شركات العامة �سيخلق دافع ًا �أكرب لدى جمال�س الإدارة ليت�صرفوا بدرجة
�أعلى من امل�س�ؤولية ،ويعاجلوا مكامن ال�ضعف يف �إدارة املخاطر و�إجراءات املتابعة والرقابة املالية التي ين�ص عليها ميثاق املجل�س .كما �أن تدخل احلكومات يف
ال�شركات �سي�ؤدي وبال �شك �إىل زيادة عدد املدراء امل�ستقلني يف املجل�س ،على الرغم من �أن تعيني الأع�ضاء امل�ستقلني �سيتم بالتعاون والتن�سيق مع ال�شركة �إال �أن هذه
التعيينات اجلديدة �ستمثل عني رقابية للحكومة داخل �أروقة املجل�س.

دعوة للم�ساهمة يف كتابة املقاالت:

يت�شرف مركز �أبوظبي للحوكمة بدعوة الباحثني واملتخ�ص�صني يف ق�ضايا احلوكمة بامل�شاركة يف كتابة املقاالت يف الأعداد القادمة
من الن�شرة الدورية .يرجى من املعنيني �إر�سال املقاالت (باللغة العربية) على الربيد االلكرتوين التايل:
info@adccg.ae

�إخفاق احلوكمة �أحد �أ�سباب �أزمة امل�صارف العاملية
ك�شف تقرير �صادر عن جمموعة �أف اند �سي اال�ستثمارية الربيطانية يف مار�س � 2009أن من �أبرز العوامل التي مهدت الندالع العا�صفة املالية هو �إخفاق
نظم احلوكمة وعدم متكنها من �ضبط الأمور قبل انزالقها �إىل الهاوية  .وقد �أ�شار التقرير �إىل العديد من نقاط ال�ضعف يف تطبيق قواعد احلوكمة لدى
امل�ؤ�س�سات املالية ،ومن �أهمها ف�شل جمال�س الإدارة يف الربط بني مكافئات الأع�ضاء و�أداء امل�ؤ�س�سة املايل على املدى الطويل ،و�ضعف الرقابة على املخاطر
الإدارية لدى ال�شركات املتعرثة.
و�أكد التقرير �أن الفجوات يف تطبيق قواعد احلوكمة �ست�ؤدي باملح�صلة �إىل ت�شديد امل�ساهمني على متابعة جمال�س الإدارة وخ�صو�ص ًا يف مو�ضوع مكافئات
الأع�ضاء .ومن �أجل تفادي الأخطاء ال�سابقة� ،أ�شار التقرير �إىل انه ينبغي على امل�ساهمني االنخراط وب�شكل ف ّعال ون�شط مع ال�شركات و�أن ميار�سوا ب�شكل
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تقارير و مقاالت
منهجي حقهم يف الت�صويت .وبني التقرير �أن �شركة اف اند �سي قد مار�ست حقها يف الت�صويت على  29165مقرتح لـ � 2553شركة منت�شرة يف  59دولة عام
 .2008ويف الإجمايل ،ذكر التقرير �أن ال�شركة عار�ضت �أو امتنعت عن الت�صويت يف  %14من املرات ،ويف كل مرة كانت ال�شركة تعار�ض فيه الإدارة كانت تكتب
مف�صل وتر�سله �إىل �سكرتري ال�شركة.
حتفظاتها يف تقرير ّ
وبالنظر �إىل امل�ستقبل ( ،)2009فقد طالبت ال�شركة امل�شرعني ب�سن قوانني تدعم النمو امل�ستدام طويل الأمد يف القطاع امل�صريف بالتزامن مع بذل جهود �أكرب
يف مراقبة خماطر ال�سوق .ويف اخلتام� ،أ�شار التقرير �إىل �أن ال�شركة �ستعمل مع امل�شرعني من �أجل الت�أكد من �أن الإ�صالحات الت�شريعية تدعم حقوق امل�ساهمني
من ناحية ،وتقوم بخلق قيمة م�ستدامة لل�شركة من ناحية �أخرى .ويذكر �أن �شركة اف اند �سي تنوي متابعة برامج الإنقاذ املايل املقدمة من قبل احلكومات
املختلفة حول العامل ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع ال�شركات على �إعطاء امل�ساهمني حق الت�صويت على برامج مكافئة جمال�س الإدارة.

تقرير كينغ  3يقرتح �ضوابط حوكمة جديدة
�صدرت امل�سودة الأوىل من تقرير كينغ  3للنقا�ش العام من قبل مركز املديرين يف جنوب �إفريقيا على �أن يتم ن�شر الن�سخة النهائية منه يف يوليو  .2010ويعترب
التقرير من �أهم املراجع على م�ستوى العامل يف جمال احلوكمة .وتنطبق تو�صياته للمرة الأوىل على جميع �أنواع امل�ؤ�س�سات وال�شركات بغ�ض النظر عن �شكلها
القانوين وطبيعة املجال الذي تعمل فيه .ويتناول التقرير مو�ضوعني جوهريني� :إنقاذ امل�ؤ�س�سات من وط�أة الأزمة املالية وم�س�ؤولية جمل�س الإدارة من مو�ضوع
اال�ستحواذ واالندماج .ويعترب هذا التقرير خروج عن املبد�أ القدمي والقائم على « التزم وا�شرح» �إىل « طبق وا�شرح» ،وفيما يلي �أهم التو�صيات التي جاء بها
التقرير:
• �أن يكون غالبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة من الأع�ضاء غري التنفيذيني على �أن يكونوا م�ستقلني ويجب �أن تكون مكافئتهم غري مرتبطة ب�أداء
ال�شركة.
ً
ً
• مطالبة من يرت�أ�س املجل�س ب�أن يكون ع�ضوا م�ستقال ويف حال عدم وجود ع�ضو م�ستقل فيلزم تعليل ذلك للجمهور.
• �أن يتم تعيني اثنان من املدراء التنفيذيني على الأقل يف جمل�س الإدارة �أحدهما رئي�س تنفيذي والأخر م�س�ؤول عن التمويل ( على عك�س تقرير كينغ
 2الذي طالب الع�ضو الأخري �أن يكون مدير ًا مالي ًا).
• �أن تعطى �صالحية �إقالة الرئي�س التنفيذي لل�شركة من من�صبه كع�ضو يف جمل�س الإدارة للمجل�س.
• عندما تقرر ال�شركة دفع مكافئات فوق م�ستوى املتو�سط العام ال�سائد يف البلد فيجب على املجل�س �أن يعلل ذلك يف تقرير احلوكمة.
• �أن يتم تعيني جلنة التدقيق من قبل امل�ساهمني بد ًال من تعيينهم من قبل جمل�س الإدارة.
• �أن يقوم بالرقابة على التدقيق الداخلي و�إدارة املخاطر طرفني خمتلفني و�أن ال يتم م�شاركة التقارير فيما بينهما.
• �أن تقوم ال�شركة ب�إعداد تقرير �سنوي يدمج فيه معلومات عن العمليات واال�ستدامة ( ت�شمل احلوكمة) واملالية على �أن يتم مراجعة هذا التقرير
من قبل جلنة التدقيق.
• يطالب التقرير من جلنة التدقيق ب�أن تزود باقي �أع�ضاء املجل�س بتو�صيات فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ،خماطر تكنولوجيا املعلومات و�أي خلل يف
التقارير املالية.
• يقرتح التقرير الت�صويت ال�سنوي النتخاب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة من قبل اجلمعية العمومية.

ا�ست�شارات
درا�سات
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مركز �أبوظبي للحوكمة

�أبوظبي – الإمارات العربية املتحدة

�صندوق بريد6700 :
هاتف00971 -2- 4474611 :
فاك�س00971 -2- 4473630 :
املوقع االلكرتوينwww.adccg.ae :

تدريب
ندوات وم�ؤمترات

