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ملركز �أبوظبي للحوكمة

العدد 1 -مار�س 2009

ال�شـدق والأمانــة.. اأ�شا�س 

احلوكمــــــــة 

ال�صدق  اأن  الإ�صالمي احلنيف  لقد علمنا ديننا 

واملحا�صبة  امل�ص�ؤولية  وحتديد  والعدالة  والأمانة 

هي اأ�ص�س رئي�صة متكاملة يف منظ�مة البناء املتني 

وبت�افر   . جتاري  ن�صاط  اأو  اقت�صادي  عمل  لأي 

دون  الن�صاط  ي�صتقيم  اأي عمل،  الأ�ص�س يف  هذه 

وبالتايل  �صحية،  عمل  بيئة  ويخلق  اع�جاج  اأي 

تتحقق الأهداف النبيلة يف بناء جمتمع اقت�صادي 

وجتاري �صليم.

             )يتبع �صفحة 5(

تكري�س مفهوم احلوكمة... 

يح�شن القت�شاد الوطني

ييحتل م��ص�ع ح�كمة ال�صركات الي�م اأهمية كربى 

على م�صت�ى العامل، بالنظر اإىل ازدياد دور �صركات 

القطاع اخلا�س يف القت�صاد، ول تنبع هذه الأهمية 

باعتبارها  بل  فقط،  اأخالقيه  ق�صية  ك�نها  من 

على  اليجابية  اأثاره  تنعك�س  ومهما،  اأ�صا�صيا  عمال 

التحدي  الأو�صاع القت�صادية. ومن ثم فاإن  جممل 

الذي ي�اجه ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات الي�م ه� �صرورة 

بالطريقة  وتطبيقها  احل�كمة  لتفعيل  التحرك 

ال�صحيحة .

             )يتبع �صفحة 4(

مركز اأبوظبي للحوكمة..يعزز بيئة الأعمال

�صعادة  قبل  من   2009 يناير  �صهر  من  ع�صر  الثاين  يف  للح�كمة  اب�ظبي  مركز  تد�صني  جاء 

بالدولة،  التجارة وال�صناعة  ال�صام�صي، رئي�س احتاد غرف  املهند�س �صالح �صامل بن عمري 

رئي�س غرفة جتارة و�صناعة اأب�ظبي و بح�ص�ر رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة املركز يف اإطار 

اجله�د لتعزيز بيئة الأعمال يف اإمارة اب�ظبي من خالل احلر�س على اإطالق مركز متخ�ص�س 

لتكري�س وترويج احد املفاهيم احلي�ية التي باتت من اأعمدة وركائز القت�صادات احلديثة . 

وقد مت تاأ�صي�س املركز كمبادرة من قبل غرفة جتارة و�صناعة اأب�ظبي للم�صاهمة الفعالة يف 

تط�ير القت�صاد املحلي وذلك من خالل ت�صجيع ودعم القطاعني العام واخلا�س على تبني 

اأف�صل املمار�صات الدولية يف تطبيق ق�اعد احل�كمة. وي�صعى املركز لتحقيق ذلك من خالل 

باخلدمات  احلك�مية  وامل�ؤ�ص�صات  ال�صركات  وتزويد  املحلية  الكفاءات  وتعزيز  ال�عي،  ن�صر 

ال�صت�صارية الالزمة.

                )يتبع �صفحة 4(

يف هـــــذا العـــــدد
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مركز اأب�ظبي للح�كمة.. يعزز بيئة الأعمال  -

كلمـــة العــــــدد  -

تنظيم دورة تدريبية لل�صحافيني القت�صاديني  -

ندوة ح�ل اأهمية احل�كمة لقطاع الأعمال  -

دورة تدريبية لأع�صاء جمل�س اإدارة املركز  -

مركز اأب�ظبي للح�كمة ينظم اأول دورة لتدريب   -

املدربني

لتقاء  وحدها  تكفي  ل  احل�كمة  �ص�ابط   -

الأخطاء

احلك�مات تتدخل يف جمال�س اإدارة ال�صركات   -

امل�صاهمة العامة

امل�صارف  اأزمة  اأ�صباب  اأحد  احل�كمة  اإخفاق   -

العاملية

- تقرير كينغ 3  يقرتح �ص�ابط ح�كمة جديدة

كلمــة �لعــدد
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الدولية  التم�يل  م�ؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  للح�كمة  اأب�ظبي  مركز  نظم 

من    19-18 من   الفرتة  يف  تدريبية  دورة  دبي  يف  ح�كمة  ومعهد 

من  برعاية  القت�صاديني  لالإعالميني  خم�ص�صة   2009 مار�س 

جمل�س اأب�ظبي للتط�ير القت�صادي.

وهدفت الدورة التي قدمتها وكالة رويرتز اإىل تعزيز مفه�م ح�كمة 

هذا  ح�ل  ال�صحفيني  لدى  التثقيفية  القاعدة  وت��صيع  ال�صركات 

ال�صحافة القت�صادية يف تغطية  تق�ية دور  اإىل  بالإ�صافة  املفه�م، 

بيئة  يف  وج�دهم  ظل  يف  ال�صركات  بح�كمة  املتعلقة  امل�صتجدات 

تناف�صية تفر�س على العاملني يف هذا القطاع العمل ب�صكل مت�ا�صل 

ي�صمن  مبا  القت�صادية  ال�صحافة  يف  ومعل�ماتهم  كفاءاتهم  لرفع 

قبل   من  وا�صعًا  اإقباًل  الدورة  �صهدت  وقد  امل�صتجدات.  م�اكبة  لهم 

ال�صحفيني والإعالميني العاملني يف الدولة حيث �صارك ممثل�ن عن 

الي�م  القت�صاد  جملة  داوج�نز،  الي�م،  والإمارات  الحتاد  جريدة 

�صحافيني  الدورة  يف  �صارك  كما  العربية.   CNBC وتلفزي�ن 

والقت�صادية(  الأو�صط  ال�صرق  الريا�س،  )جريدة  ال�صع�دية  من 

وباك�صتان )الأخبار العاملية، باك�صتان بر�س انرتنا�صي�نال، ذا ناي�صن( وقطر)قناة اجلزيرة(. 

تناولت الدورة م�ا�صيع عدة متح�رت ح�ل اأهمية احل�كمة يف الأ�ص�اق املالية، واأف�صل املمار�صات املتعلقة بها ودور ال�صحافة والإعالم يف ن�صر ال�عي، وكيفية 

اأجراء التحقيقات ال�صحفية، وكيفية تغطية اأخبار ال�صركات، وتاأثري احل�كمة على القرارات ال�صتثمارية. وكان من بني املحا�صرين ممثلني عن م�ؤ�ص�صات حملية 

وعاملية منها: م�ؤ�ص�صة التم�يل الدولية، وم�ؤ�ص�صة ث�مب�ص�ن رويرتز، وهيئة الأوراق املالية وال�صلع الإماراتية، وهيئة �ص�ق راأ�س املال ال�صع�دية.

وزود الربنامج التدريبي، ال�صحافيني باأدوات واأفكار التقارير الإخبارية الالزمة لإعداد التقارير الإعالمية بناء على خربات ال�صحافيني الدوليني امل�صه�رين 

املتخ�ص�صني يف جمال املال والأعمال عن ال�صركات والأ�ص�اق املالية. 

جتارة  غرفة  يف  تعريفية  ندوة  للح�كمة  اأب�ظبي  مركز  نظم 

و�صناعة اأب�ظبي  بتاريخ 5 مار�س 2009 حتت عن�ان »احل�كمة 

يف  التنفيذية  الإدارة  تعريف  بهدف  الأعمال«،  لقطاع  واأهميتها 

باملعل�مات  وتزويدهم  واأنظمتها  احل�كمة  مفه�م  على  الغرفة 

الأعمال  قطاع  يف  باإعمالهم  بالقيام  ت�صاعدهم  التي  الالزمة 

املدير  جمال،  اأ�صرف  الدكت�ر  الندوة  يف  وحتدث  اأب�ظبي.  يف 

احل�كمة  دور  ناق�س  حيث  امل�صري  املديرين  ملركز  التنفيذي 

ومق�ماتها يف ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات اخلا�صة والعامة وقدم ملحة 

عامة عن مبادئ احل�كمة و�ص�ابطها. وح�صر الندوة م�صاعدي 

املدير العام يف غرفة جتارة و�صناعة اأب�ظبي ومدراء الإدارات.

ن�شاطات  �ملركز

ندوة حول اأهمية احلوكمة لقطاع الأعمال

تنظيم دورة تدريبية لل�صحافيني القت�صاديني
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قام مركز اأب�ظبي للح�كمة وبالتعاون مع معهد املديرين امل�صري بتنفيذ دورة تدريبية لأع�صاء جمل�س اإدارة املركز، اأقيمت الدورة على مدى ي�مني 3 و 4 مار�س 

2009. وتهدف الدورة اإىل التعريف باملفاهيم الأ�صا�صية والأنظمة املتعلقة باحل�كمة، وغطت الف�ائد التي ميكن للح�كمة اأن حتققها لل�صركات، التكلفة املفرت�صة 

لاللتزام بتطبيق ق�اعد ح�كمة ال�صركات، دور وم�ص�ؤوليات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه، ومناق�صة مبداأ الإف�صاح  وال�صفافية والتدقيق الداخلي.

ن�شاطات  �ملركز

دورة تدريبية لأع�صاء جمل�س اإدارة املركز

مركز اأبوظبي للحوكمة ينظم اأول دورة لتدريب املدربني

مع انطالقة مركز اأب�ظبي للح�كمة، قام املركز خالل الفرتة من 28 

– 31 ي�لي� 2008  با�صت�صافة وتنفيذ دورة تدريبية متخ�ص�صة لتدريب 
قبل  املعد من  الإدارات  اأع�صاء جمال�س  برنامج تط�ير  املدربني على 

منتدى ح�كمة ال�صركات العاملي وم�ؤ�ص�صة التم�يل الدولية. وتعترب هذه 

الدورة الأوىل من ن�عها يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا. مت تنفيذ 

هذه الدورة بال�صرتاك مع معهد املدراء يف دبي وبالتعاون مع منتدى 

املديرين  ومركز  الدولية  التم�يل  وم�ؤ�ص�صة  العاملي  ال�صركات  ح�كمة 

امل�صري. و�صارك يف هذه الدورة عددًا من اخلرباء املتخ�ص�صني يف 

جمال ح�كمة ال�صركات من عدة دول منها المارات العربية املتحدة، 

تعريف  اإىل  الدورة  هذه  هدفت  وفل�صطني.  وت�ن�س  والأردن،  وم�صر، 

املدربني على اأحدث ال��صائل يف جمال ح�كمة ال�صركات والذي ينعك�س 

اىل  ا�صافة  ال�صركات.  مدراء  مع  املبا�صر  التعامل  ن�عية  على  اإيجابًا 

تدريب  نطاق  ت��صيع  عرب  تتم  احل�كمة  ممار�صات  اف�صل  تطبيق  ان 

الك�ادر املتخ�ص�صة وامل�صتعينة باأحدث ال��صائل.
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مركز اأبوظبي للحوكمة..يعزز بيئة الأعمال )تتمة(

وقال �صعادة املهند�س �صالح ال�صام�صي يف كلمة خالل حفل تد�صني املركز انه تعاظم الهتمام مبفه�م احل�كمة يف العديد من القت�صادات املتقدمة والنا�صئة 

اإىل �صالح الأفراد وامل�ؤ�ص�صات  تاأثري مفه�م ح�كمة ال�صركات يف العديد من الن�احي القت�صادية والقان�نية والجتماعية الهادفة  يف الفرتة املا�صية، و ظهر 

واملجتمعات ككل مبا يعمل على �صالمة القت�صادات وحتقيق التنمية ال�صاملة يف كل من الدول املتقدمة والنا�صئة على حد ال�ص�اء.

و اأ�صاف ال�صام�صي رغم انه ل ي�جد على امل�صت�ى العاملي تعريف اأوحد متفق عليه بني كافة القت�صاديني والقان�نيني واملحللني ملفه�م احل�كمة، لكن هناك اتفاق 

مطلق على اأهميته التنظيمية والقت�صادية واملالية والجتماعية لل�صركات وه� الأمر الذي ي�ؤثر على املجتمع والقت�صاد ككل.

جه�دها  اإطار  يف  ال�اعد  امل�صروع  هذا  اإطالق  على  اأب�ظبي  و�صناعة  جتارة  غرفة  حر�صت  فقد  املفه�م  بهذا  الهتمام  يكت�صبه  الذي  امل�صتمر  للتزايد  ونظرًا 

ال�صادقة واحلثيثة على تعزيز بيئة الأعمال يف اإمارة اب�ظبي ويف اإطار اجله�د التي تبذلها عدة جهات لتح�صني اقت�صادنا ال�طني ودفعه قدما اإىل الأمام.

واختتم ال�صام�صي كلمته بق�له لقد تعاظمت ب�صكل كبري اأهمية ح�كمة ال�صركات لتحقيق كل من التنمية القت�صادية واحل�صافة القان�نية والرفاهة الجتماعية 

لالقت�صادات واملجتمعات ،من خالل تر�صيخ عدد من معايري الأداء، مبا يعمل على تدعيم الأ�ص�س القت�صادية، والعمل على ا�صتقرارها واحلد من التقلبات 

ال�صديدة بها، و�صيحر�س مركزنا على تر�صيخ والرتويج لهذه الأ�ص�س.

ومن جانبه اأكد �صعادة خلفان �صعيد جمعة الكعبي- رئي�س جمل�س اإدارة مركز اب�ظبي للح�كمة ان هناك حاجة ملحة لتعزيز ح�كمة ال�صركات، ل�صيما يف �ص�ء 

ما ت�صهده اأ�ص�اق املال العاملية من تراجع و�صل حد النهيار وينبغي علينا تبني اأف�صل املمار�صات العاملية مبا يتالءم مع احتياجاتنا وي�صهم يف تعزيز ال�صتقرار 

يف اأ�ص�اقنا املالية.

 واأ�صار الكعبي اإىل ان احل�كمة الر�صيدة تعد من اأهم الع�امل التي ت�صاعد الدول على حماية ثرواتها وزيادتها مبا ي�صهم يف تعزيز التنمية امل�صتدامة لقت�صاداتها، 

وعملية ح�كمة ال�صركات تكت�صب اأهمية بالغة، خا�صًة يف ظل املناخ احلايل الذي ت�صهد فيه القت�صاديات املتقدمة اأزمًة ماليًة.

ومت ت�صكيل جمل�س اإدارة املركز برئا�صة �صعادة خلفان �صعيد جمعة الكعبي وع�ص�ية كال و�صعادة عتيبة �صعيد اأحمد العتيبة- نائب رئي�س جمل�س الإدارة، و�صعادة 

حممد را�صد الهاملي- ع�ص� منتدب كما ت�صم ع�ص�ية جمل�س الإدارة : �صعادة فاطمة عبيد خليفة اجلابر،�صعادة را�صد عبد الكرمي البل��صي، �صعادة مرمي بطي 

حممد ال�ص�يدي، �صعادة �صامل ال�صعيدي، �صعادة حممد جنم القبي�صي،�صعادة بطي اأحمد بن بطي القبي�صي .

تـتـمــــــة

تكري�س مفهوم احلوكمة... يح�صن القت�صاد الوطني )تتمة(

اإن اإتباع املبادئ ال�صليمة حل�كمة ال�صركات ي�صكل �صياجًا واقيًا �صد الف�صاد و�ص�ء الإدارة مع ت�صجيع ال�صفافية يف احلياة القت�صادية، كما اأن ح�كمة 

ال�صركات اجليدة ت�صاعد على جذب ال�صتثمارات، �ص�اء الأجنبية اأو املحلية، وت�صاعد يف احلد من هروب روؤو�س الأم�ال. وبالتايل فان اأهمية احل�كمة 

تكمن ب�صفتها من اأهم ع�امل �صمان النم� امل�صتدام يف املنطقة. 

لقد جاء تد�صني مركز اأب�ظبي للح�كمة كمبادرة من قبل غرفة جتارة و�صناعة اأب�ظبي للم�صاهمة الفعالة يف تط�ير القت�صاد املحلي، وذلك من خالل 

ت�صجيع ودعم القطاعني العام واخلا�س على تبني اأف�صل املمار�صات الدولية يف تطبيق ق�اعد احل�كمة، حيث وي�صعى املركز لتحقيق ذلك من خالل ن�صر 

ال�عي، وتعزيز الكفاءات املحلية وتزويد ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية باخلدمات ال�صت�صارية الالزمة.

وو�صع مركز اأب�ظبي للح�كمة جمم�عة من الأهداف، يف مقدمتها: العمل والتعاون مع عدة جهات حملية، اإقليمية، ودولية، ورفع م�صت�ى ال�عي ح�ل 

اأهمية نظم احل�كمة يف القطاعني اخلا�س والعام على حد �ص�اء، وذلك من خالل ت�فري خدمات متخ�ص�صة يف احل�كمة، مثل الربامج التدريبية 

وامل�ؤمترات، بالإ�صافة اإىل خدمات ال�صت�صارات اخلا�صة بتقييم وتنفيذ اأنظمة احل�كمة. وقد مت بالفعل  تنفيذ م�صروع تقييم اأنظمة احل�كمة من قبل 

مكتب ا�صت�صاري اإقليمي متخ�ص�س يف اأنظمة احل�كمة، وبالتعاون مع مركز اأب�ظبي حل�كمة امل�ؤ�ص�صات . 

خدمات  وت�فري  م�ؤ�ص�صاتهم  يف  ال�صركات  ح�كمة  وق�اعد  اأنظمة  وتطبيق  تقييم  على  واخلا�س  العام  القطاعني  م�صاعدة  اإىل  يهدف  املركز  اأن  كما 

املتخ�ص�س يف جمال  املهني  التدريب  وت�فري  باحل�كمة  املتعلقة  والدرا�صات  الأبحاث  ون�صر  وت�فري  وق�اعد احل�كمة  باأنظمة  متخ�ص�صة  ا�صت�صارية 

ح�كمة ال�صركات واملجالت املتعلقة بها وتنظيم امل�ؤمترات وحلقات النقا�س اجلماعي الهادفة ملناق�صة خمتلف امل�ا�صيع املتعلقة بح�كمة ال�صركات.

                      حممد را�صد الهاملي

مدير عام غرفة جتارة و�صناعة اأب�ظبي          
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واإذا ركزنا يف مفه�م احل�كمة الر�صيدة يف ال�قت احلا�صر جند اأن لي�س هناك اختالف اأو تباين 

و�ص�ابط   ق�اعد  حتدده  ما  وبني  قرنا  ع�صر  اأربعة  من  اأكرث  منذ  الإ�صالمي  ديننا  به  جاء  ما  بني 

احل�كمة الر�صيدة، خا�صة فيما يتعلق يف حفاظها على املقا�صد . فالأنظمة والت�صريعات املتعلقة 

بح�كمة ال�صركات جاءت من اأجل تنظيم اأم�رها ون�صاطاتها، وبالتايل حفظ احلق�ق التي تعد من 

اأهداف احل�كمة الأ�صا�صية، يف ال�قت الذي يدعم فيه الدين الإ�صالمي كل ما ه� و�صيلة اإىل اخلري 

على  كربى  اأهمية  الي�م  يحتل  ال�صركات  ح�كمة  م��ص�ع  فاإن  هنا  من  ال�صرع.   تخالف  األ  �صرط 

م�صت�ى العامل، نتيجة ازدياد دور �صركات القطاع اخلا�س يف القت�صاد، لي�س فقط ك�نها ق�صية 

اأخالقيه، بل باعتبارها عماًل اأ�صا�صيًا ومهمًا، خا�صة فيما يت�صل مبن�صاآت الأعمال. 

اإن قراءة فاح�صة لالأزمة املالية الأ�صي�ية عام 1997 والأزمة املالية والقت�صادية العاملية احلالية، تتيح لنا ت��صيفهما بك�نهما ناجتة 

ب�صكل اأ�صا�صي عن اأزمة ثقة يف امل�ؤ�ص�صات والت�صريعات التي تنظم ن�صاط الأعمال والعالقات فيما بني من�صاآت الأعمال واحلك�مة، لذلك 

اأخذ العامل عقب الأزمة الأوىل ينظر اإىل ح�كمة ال�صركات نظرة جديدة. لكن امل�صكلة اأن العامل وال�صركات العاملية مل يتعلم من درو�س 

وعرب الأزمة الأوىل، بل اإن مفه�م احل�كمة بقي لدى بع�س ال�صركات العاملية عبارة عن �صعارات ونظريات، ل اإ�صرتاتيجيات عملية تنفذ 

يف كل قرار اأو ن�صاط .  

لذلك، ميكننا الق�ل اإن التحدي الذي ي�اجه ال�صركات الي�م ه� التحرك لتفعيل احل�كمة وتطبيقها بالطريقة ال�صحيحة ولي�س بانتظار 

فر�صه من اجلهات الر�صمية. اإن معايري احل�كمة ت�صعى اإىل العمل على الف�صل بني امللكية والإدارة عن طريق �صمان اأن الإجراءات التي 

تتخذها الإدارة ت�صمن م�صلحة امل�صاهمني وال�صركات، وبالتايل فاإن تطبيق هذه املعايري ي�صاهم بدور حي�ي يف النم� امل�صتدام لل�صركات 

والقت�صاد، والتي تتحقق عن طريق تعزيز اأ�ص�س احل�كمة الر�صيدة وعنا�صرها خا�صة يف ما يتعلق بال�صدق والأمانة .

الفّعالة يف تعزيز  للم�صاهمة  اأب�ظبي  اأب�ظبي للح�كمة كمبادرة من قبل غرفة جتارة و�صناعة  انطالقًا من ذلك جاء  تد�صني مركز 

تط�ير اأداء القت�صاد املحلي، من خالل ت�صجيع القطاعني العام واخلا�س ودعمهما على تبني اأف�صل املمار�صات الدولية يف تطبيق ق�اعد 

احل�كمة، عن طريق ن�صر ال�عي وتعزيز الكفاءات املحلية وتزويد ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية باخلدمات ال�صت�صارية الالزمة.

اإن ح�كمة ال�صركات تعتمد يف نهاية املطاف على التعاون بني القطاعني العام واخلا�س خللق نظام ل�ص�ق تناف�صية، لذلك ناأمل اأن يك�ن 

وال�ص�ابط  املمار�صات  اأف�صل  الإمارات وفق  ال�صركات يف دولة  اإ�صافة مهمة يف طريق تط�ير مفه�م ح�كمة  للح�كمة  اأب�ظبي  مركز 

اأ�ص�اق دولة  اأداء ال�صركات املحلية فقط، بل يف دعم البيئة التناف�صية عالية امل�صت�ى التي تتميز بها  امل��ص�عة، لي�س من اأجل تعزيز 

الإمارات .

 

 

خلفان �صعيد الكعبي           

رئي�س جمل�س الإدارة           

تـتـمــــــةتتـمــــة

ال�صدق والأمانة.. اأ�صا�س احلوكمة  )تتمة( 
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عندما تك�ن الأو�صاع القت�صادية مزدهرة ي�صعب التمييز بني الإدارة اجليدة والإدارة ال�صيئة، ولكن عندما ت�ص�ء الأم�ر ي�صبح الفرق بني النقي�صني 

جليًا، وي�يل اأ�صحاب امل�صالح يف ال�صركة املزيد من الهتمام مبجل�س الإدارة ودوره ون�صاطاته. يف ال�اقع، اإذا ف�صلت �صركة ما، نادرًا ما يك�ن ال�صبب 

�صعف يف كفاءة ال�صركة الت�صغيلية بل يع�د يف الأرجح اإىل ت�صميم من�ذج عمل ال�صركة واإ�صرتاتيجيتها، والأمران يعتربان من �صلب م�ص�ؤوليات جمل�س 

الإدارة.

ل ت�صتطيع �ص�ابط احل�كمة وحدها، مبا فيها وج�د جمل�س الإدارة يعمل مبنتهى الكفاءة والفعالية، اأن ت�صمن جتنب ارتكاب الأخطاء. اإل اأن �صل�صلة 

من القرارات اخلاطئة من قبل جمل�س الإدارة �صيك�ن لها وبال �صك ع�اقب وخيمة على ال�صركة وم�صتقبلها. وميكن ت�صنيف اأربعة مناذج من جمال�س 

الإدارة بالن�صبة لكيفية تعاملهم مع الأزمات املالية:  جمل�س الإدارة األتكايل، جمل�س الإدارة املتفاجىء، جمل�س الإدارة الت�صغيلي، وجمل�س الإدارة 

الريادي. 

يف ظل املجل�س األتكايل، تك�ن ال�صركة يف مرحلة النهيار وي�صتمر املجل�س بالتطلع بايجابية اإىل امل�صتقبل ب�صبب جناحات ال�صركة ال�صابقة، دون اأن 

يحرك �صاكنًا رغم ظه�ر ظروف جديدة وطارئة يف ال�ص�ق مثل ظه�ر مناف�صني جدد اأخذوا ي�صيطرون على ال�ص�ق، ول يق�م املجل�س باأي تغيريات 

ج�هرية تتنا�صب مع الظروف اجلديدة، بل ي�صتمر يف نف�س النهج والذي يت�صمن تخفي�س التكلفة على ال�صركة، والتاأكد من اأن الإدارة تعمل �صمن 

حدود امل�ازنة، الخ. يف هذه احلالة، يك�ن املجل�س جزءًا اأ�صياًل من دائرة النهيار حيث ل يق�م بطرح الأ�صئلة املالئمة، ول يق�م مبراجعة من�ذج عمل 

ال�صركة ول يبادر باأي اأجراء من �صاأنه اأن ي�ؤدي اإىل اإحداث تغيريات يف الإدارة التنفيذية، لذلك ت�صتمر ال�صركة يف التده�ر.

يف حني ي�صاهد املجل�س األتكايل تده�ر و�صع ال�صركة ولكن ل يق�م باأي اإجراء لعالج الأزمة،  فان املجل�س املتفاجىء ل يدرك ماذا يجري يف ال�صركة 

حتى ت�صتد الأم�ر �ص�ءًا وت�صل اإىل نقطة النهاية. يف حالة املجل�س املتفاجىء، تك�ن الإخبار اليجابية عن ال�صركة قد اأعطت املجل�س �صع�ر خاطئ 

بالأمان لذلك ل يق�م املجل�س يف فح�س مق�مات الربحية واملخاطرة وملا  يفعل ذلك؟ اإذ اأن الأم�ر ت�صري على اأف�صل حال من وجهة نظرهم. وتتفاقم 

الأو�صاع عندما يف�صل الرئي�س التنفيذي لل�صركة يف اإطالع املجل�س عما يدور يف ال�صركة ليمكنهم من فهم و�صع ال�صركة ب�صكل وا�صح ودقيق. غالبًا ما 

يتحقق هذا ال�صيناري� عندما يك�ن من ال�صعب معرفة حيثيات العمل يف جمال ما مثل قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات، وقطاع اخلدمات املالية، فعندما 

يك�ن الفريق التنفيذي يحقق جناحات متتالية ينتاب املجل�س �صع�ر بالثقة املفرطة ويك�ن الرئي�س التنفيذي قد اأحكم قب�صته على املجل�س، ومي�صي دور 

الع�ص� امل�صتقل ثان�يًا بع�س ال�صيء خ�ص��صًا بعدما ما و�صلت الأم�ر اإىل حد النهيار، وهنا تبداأ لعبة املالمة وتبادل التهامات بني اأع�صاء املجل�س . 

 اأما املجل�س الت�صغيلي، فينخرط وب�صكل ن�صط يف الأعمال الإدارية لل�صركة جنب اإىل جنب مع الإدارة التنفيذية بحيث تختفي احلدود التي تف�صل 

بينهم وبني الإدارة التنفيذية �صعيًا منهم لنت�صال ال�صركة من الأزمة. وهنا يفرت�س املجل�س اأحد اأمرين: اإما اأن الإدارة لي�صت قادرة ل�حدها اأن تعيد 

الأم�ر اإىل ن�صابها ال�صحيح اأو تك�ن الإدارة التنفيذية لل�صركة حديثة العهد، وبالتايل حتتاج اإىل ت�جيهات دقيقة من قبل جمل�س الإدارة حتى تتمكن 

من ال�صيطرة على زمام الأم�ر يف ال�صركة. ويف كلتا احلالتني، فان احلد الفا�صل بني الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة يختفي اإىل درجة اأن الأع�صاء 

غري التنفيذيني ينخرط�ن يف اإدارة �ص�ؤون ال�صركة الي�مية ومي�ص�ن وقتًا ط�يال ً يف التن�صيق والت�ا�صل مع اإدارات ال�صركة املختلفة. ويعترب اختفاء احلد 

الفا�صل بني الإدارتني من الأخطاء الإ�صرتاتيجية التي يقع فيها الكثري من اأع�صاء جمال�س الإدارة وحتديدًا يف الدول النامية.

يف هذا الع�صر الذي يت�صم بالع�ملة والتناف�صية وما يتطلبه من حتديات يف جمال الرقابة واملتابعة املالية على ال�صركات، فان املجل�س الريادي ه� 

النم�ذج الأمثل. يزود املجل�س الريادي الإدارة التنفيذية مبا حتتاجه من اأهداف وروؤى وا�صرتاتيجيات، وي�جه ال�صركة نح� ا�صرتاتيجيات جديدة 

واحليطة من املخاطر التي حتيط بال�صركة. وهنا تك�ن احلدود وا�صحة ومر�ص�مة ب�صكل دقيق، اإذ يت�ىل املجل�س مهمة ر�صم اخلطط وال�صرتاتيجيات 

وتق�م الإدارة التنفيذية لل�صركة بتنفيذ تلك اخلطط وال�صرتاتيجيات ومتابعة العمليات ب�صكل ي�مي. عندما يلتقي يف املجل�س ال�احد خليط متجان�س 

ومتكامل من اخلربات واملهارات املختلفة ويت�فر التن�ع املنا�صب من مدراء تنفيذيني وغري تنفيذيني فان فر�س اخلروج من الأزمة تك�ن اأكرث واقعية، 

اإذ اأن املجل�س يك�ن اأكرث يقظة ملا يحيط بال�صركة ويتعامل بطريقة براجماتية  يف وجهه اأية حتديات و�صع�بات قد تل�ح يف الأفق.  

�صوابط احلوكمة ل تكفي وحدها لتقاء الأخطاء

تقارير  و مقاالت
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احلكومات تتدخل يف جمال�س اإدارة ال�صركات امل�صاهمة العامة

يبدو اأن الأزمة القت�صادية العاملية لن تغري فقط النظام القت�صادي وال�صيا�صي العامليني، بل �صتتجاوز ذلك لتغري اأي�صا اأنظمة وق�اعد احل�كمة ال�صائدة يف كافة 

الدول. اأول م�ؤ�صر يف هذا الجتاه يكمن يف الع�دة الق�ية لتدخل احلك�مات يف القت�صاد من خالل �صن املزيد من الت�صريعات خ�ص��صًا يف ظل تهافت الدول عرب 

�صركاتها و�صناديقها ال�صيادية على ال�صتح�اذ على �صركات بارزة يف الدول املتقدمة، مما دفع بع�س احلك�مات مبا فيها ال�ليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا اإىل 

تاأميم امل�صارف العاملة  فيها كاأجراء وقائي حلمايتها.

ويدع� العديد من القت�صاديني واخلرباء املاليني من اأمثال ب�ل غروغمان، احلائز على جائزة ن�بل يف القت�صاد عام 2008، ون�رويل روبيني، القت�صادي الذي تنبئ 

بالأزمة القت�صادية احلالية، وج�زيف �صتغلتز، الرئي�س ال�صابق ملجم�عة البنك الدويل، واألن غرين�صبان، املحافظ ال�صابق لالحتياطي الأمريكي اإىل تاأميم امل�ؤ�ص�صات 

للحيل�لة دون انهيارها. واجلدير ذكره اأن غرين�صبان كان من اأ�صد الدعاة اإىل القت�صاد احلر وعدم تدخل احلك�مات يف القت�صاد، اإل اأن الأزمة احلالية دفعته اإىل 

تغيري راأيه واأ�صبح ينادي بتدخل احلك�مات عرب ما ا�صماه » �صيطرة م�ؤقتة من اأجل ت�صهيل اإعادة البناء املنظم«. ويعترب هذا التح�ل من القت�صاد احلر اإىل النظام 

ال�صرتاكي من اأهم مالمح الإ�صالحات التي تق�م بها احلك�مات  ملعاجلة الأزمة القت�صادية، ول غرابة يف الأمر، اإذ اأن ال�ص�يد قد قامت باإجراء مماثل على اثر 

الأزمة القت�صادية التي ع�صفت يف البلد يف الت�صعينات وقامت على اأثرها بتاأميم البن�ك لديها.

وتاأكيدًا على هذا النهج، قامت احلك�مة الربيطانية بال�صتح�اذ على بنك نرثرن روك، ويت�قع اأن ت�صبح املالك الأكرب يف بنك ا�صكتلندا امللكي من خالل �صفقة الإنقاذ 

املقدرة بنح� 25 مليار جنية اإ�صرتليني. ويف ال�ليات املتحدة الأمريكية، فان الت�جه نح� ال�صرتاكية قائم بالرغم من جتذر فكر القت�صاد احلر فيها. ففي مقابل 

برامج الدعم املقدمة من قبل احلك�مة الفيدرالية للم�ؤ�ص�صات املالية املتعرثة، فان هذه امل�ؤ�ص�صات �صتق�م ب�صداد الدي�ن من خالل بيع اأ�صهمها للحك�مة. ومن �صمن 

القي�د املفرو�صة على امل�ؤ�ص�صات املالية املنتفعة من برنامج الإنقاذ احلك�مي، وحتديدًا تلك التي قد تف�صل يف اإثبات كفاءتها، الرفع من ن�صبة راأ�صمالها يف ال�ص�ق واإذا 

ف�صلت يف القيام بذلك فان عليها بيع ن�صبة من اأ�صهمها املمتازة للحك�مة، الأمر الذي يعني زيادة ملكية احلك�مة يف ال�صركة وبالتايل ال�صيطرة على ال�صركة.

واأف�صل مثال على �صيطرة احلك�مة الأمريكية على ال�صركات ه� ما حدث يف ق�صية اإنقاذ جمم�عة �صيتي جروب، فقد اأعلن بني برنانكي، حمافظ الحتياطي الأمريكي، 

اأن احلك�مة الأمريكية لي�صت ب�صدد تاأميم امل�صارف ولكنها تعمل على تاأ�صي�س » �صراكات« مع هذه البن�ك على حد ق�له. وبعد هذا الت�صريح بعدة اأيام قامت احلك�مة 

الأمريكية برفع ح�صتها يف جمم�عة �صيتي جروب اإىل نح� 36%، ودفعت احلك�مة �صيتي جروب اإىل اإعادة ت�صكيل جمل�س الإدارة والإطاحة برئي�س جمل�س الإدارة. 

خال�صة امل��ص�ع، اإن منا�صري هذا الت�جه ي�ؤمن�ن باأن ارتفاع ن�صبة ملكية احلك�مات يف ال�صركات العامة �صيخلق دافعًا اأكرب لدى جمال�س الإدارة ليت�صرف�ا بدرجة 

تدخل احلك�مات يف  اأن  كما  املجل�س.  ميثاق  عليها  ين�س  التي  املالية  والرقابة  املتابعة  واإجراءات  املخاطر  اإدارة  ال�صعف يف  مكامن  ويعاجل�ا  امل�ص�ؤولية،  من  اأعلى 

ال�صركات �صي�ؤدي وبال �صك اإىل زيادة عدد املدراء امل�صتقلني يف املجل�س، على الرغم من اأن تعيني الأع�صاء امل�صتقلني �صيتم بالتعاون والتن�صيق مع ال�صركة اإل اأن هذه 

التعيينات اجلديدة �صتمثل عني رقابية للحك�مة داخل اأروقة املجل�س.  

ك�صف تقرير �صادر عن جمم�عة اأف اند �صي ال�صتثمارية الربيطانية يف مار�س 2009 اأن من اأبرز الع�امل التي مهدت لندلع العا�صفة املالية ه� اإخفاق 

نظم احل�كمة وعدم متكنها من �صبط الأم�ر قبل انزلقها اإىل الهاوية . وقد اأ�صار التقرير اإىل العديد من نقاط ال�صعف يف تطبيق ق�اعد احل�كمة لدى 

امل�ؤ�ص�صات املالية، ومن اأهمها ف�صل جمال�س الإدارة يف الربط بني مكافئات الأع�صاء واأداء امل�ؤ�ص�صة املايل على املدى الط�يل، و�صعف الرقابة على املخاطر 

الإدارية لدى ال�صركات املتعرثة.

واأكد التقرير اأن الفج�ات يف تطبيق ق�اعد احل�كمة �صت�ؤدي باملح�صلة اإىل ت�صديد امل�صاهمني على متابعة جمال�س الإدارة وخ�ص��صًا يف م��ص�ع مكافئات 

الأع�صاء. ومن اأجل تفادي الأخطاء ال�صابقة، اأ�صار التقرير اإىل انه ينبغي على امل�صاهمني النخراط وب�صكل فّعال ون�صط مع ال�صركات واأن ميار�ص�ا ب�صكل 

اإخفاق احلوكمة اأحد اأ�صباب اأزمة امل�صارف العاملية

تقارير  و مقاالت

دعوة للم�صاهمة يف كتابة املقالت:
يت�صرف مركز اأب�ظبي للح�كمة بدع�ة الباحثني واملتخ�ص�صني يف ق�صايا احل�كمة بامل�صاركة يف كتابة املقالت يف الأعداد القادمة 

من الن�صرة الدورية. يرجى من املعنيني اإر�صال املقالت )باللغة العربية( على الربيد اللكرتوين التايل: 

 info@adccg.ae 
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تقرير كينغ 3  يقرتح �صوابط حوكمة جديدة

�صدرت امل�ص�دة الأوىل من تقرير كينغ 3 للنقا�س العام من قبل مركز املديرين يف جن�ب اإفريقيا على اأن يتم ن�صر الن�صخة النهائية منه يف ي�لي� 2010. ويعترب 

التقرير من اأهم املراجع على م�صت�ى العامل يف جمال احل�كمة. وتنطبق ت��صياته للمرة الأوىل على جميع اأن�اع امل�ؤ�ص�صات وال�صركات بغ�س النظر عن �صكلها 

القان�ين وطبيعة املجال الذي تعمل فيه. ويتناول التقرير م��ص�عني ج�هريني: اإنقاذ امل�ؤ�ص�صات من وطاأة الأزمة املالية وم�ص�ؤولية جمل�س الإدارة  من م��ص�ع 

ال�صتح�اذ والندماج. ويعترب هذا التقرير خروج عن املبداأ القدمي والقائم على » التزم وا�صرح« اإىل » طبق وا�صرح«، وفيما يلي اأهم الت��صيات التي جاء بها 

التقرير:

باأداء  مرتبطة  غري  مكافئتهم  تك�ن  اأن  ويجب  م�صتقلني  يك�ن�ا  اأن  على  التنفيذيني  غري  الأع�صاء  من  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  غالبية  يك�ن  اأن  	•
ال�صركة.

للجمه�ر. ذلك  تعليل  فيلزم  م�صتقل  ع�ص�  وج�د  عدم  حال  ويف  م�صتقاًل  ع�ص�ًا  يك�ن  باأن  املجل�س  يرتاأ�س  من  مطالبة  	•
كينغ  تقرير  التم�يل ) على عك�س  والأخر م�ص�ؤول عن  تنفيذي  رئي�س  اأحدهما  الإدارة  الأقل يف جمل�س  التنفيذيني على  املدراء  اثنان من  تعيني  يتم  اأن  	•

2 الذي طالب  الع�ص� الأخري اأن يك�ن مديرًا ماليًا(.

للمجل�س. الإدارة  جمل�س  يف  كع�ص�  من�صبه  من  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اإقالة  �صالحية  تعطى  اأن  	•
احل�كمة. تقرير  يف  ذلك  يعلل  اأن  املجل�س  على  فيجب  البلد  يف  ال�صائد  العام  املت��صط  م�صت�ى  ف�ق  مكافئات  دفع  ال�صركة  تقرر  عندما  	•

الإدارة. جمل�س  قبل  من  تعيينهم  من  بدًل  امل�صاهمني  قبل  من  التدقيق  جلنة  تعيني  يتم  اأن  	•
بينهما. فيما  التقارير  م�صاركة  يتم  ل  واأن  خمتلفني  طرفني  املخاطر  واإدارة  الداخلي  التدقيق  على  بالرقابة  يق�م  اأن  	•

التقرير  هذا  مراجعة  يتم  اأن  على  واملالية  احل�كمة(  ت�صمل   ( وال�صتدامة  العمليات  عن  معل�مات  فيه  يدمج  �صن�ي  تقرير  باإعداد  ال�صركة  تق�م  اأن  	•
من قبل جلنة التدقيق.

واأي خلل يف  املعل�مات  تكن�ل�جيا  الداخلية، خماطر  بالرقابة  يتعلق  فيما  بت��صيات  املجل�س  اأع�صاء  باقي  تزود  باأن  التدقيق  التقرير من جلنة  يطالب  	•
التقارير املالية.

العم�مية. اجلمعية  قبل  من  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  لنتخاب  ال�صن�ي  الت�ص�يت  التقرير  يقرتح  	•

مركز اأبوظبي للحوكمة

اأبوظبي – الإمارات العربية املتحدة

�صندوق بريد: 6700

هاتف: 4474611 -2- 00971

فاك�س: 4473630 -2- 00971

www.adccg.ae :امل�قع اللكرتوين

تقارير  و مقاالت

منهجي حقهم يف الت�ص�يت. وبني التقرير اأن �صركة اف اند �صي قد مار�صت حقها يف الت�ص�يت على 29165 مقرتح لـ 2553 �صركة منت�صرة يف 59 دولة عام 

2008. ويف الإجمايل، ذكر التقرير اأن ال�صركة عار�صت اأو امتنعت عن الت�ص�يت يف 14% من املرات، ويف كل مرة كانت ال�صركة تعار�س فيه الإدارة كانت تكتب 

ل وتر�صله اإىل �صكرتري ال�صركة. حتفظاتها يف تقرير مف�صّ

وبالنظر اإىل امل�صتقبل )2009(، فقد طالبت ال�صركة امل�صرعني ب�صن ق�انني تدعم النم� امل�صتدام ط�يل الأمد يف القطاع امل�صريف بالتزامن مع بذل جه�د اأكرب 

يف مراقبة خماطر ال�ص�ق. ويف اخلتام، اأ�صار التقرير اإىل اأن ال�صركة �صتعمل مع امل�صرعني من اأجل التاأكد من اأن الإ�صالحات الت�صريعية تدعم حق�ق امل�صاهمني 

من ناحية، وتق�م بخلق قيمة م�صتدامة لل�صركة من ناحية اأخرى. ويذكر اأن  �صركة اف اند �صي تن�ي متابعة برامج الإنقاذ املايل املقدمة من قبل احلك�مات 

املختلفة ح�ل العامل، بالإ�صافة اإىل ت�صجيع ال�صركات على اإعطاء امل�صاهمني حق الت�ص�يت على برامج مكافئة جمال�س الإدارة.

تدريبا�صت�صارات

ندوات وموؤمتراتدرا�صات


