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ال�شركات املتعرثة� ..أين كانت جمال�س �إداراتها؟
�أ�ستاذ االقت�صاد
 وزيراالقت�صاد
امل�رصي
الأ�سبق.
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يعانى االقت�صاد امل�رصي تعرث كثري من ال�رشكات،
ويرجع هذا التعرث �إىل �أ�سباب متعددة منها ما
يرتبط بعنا�رص داخل ال�رشكة مثل مدى كفاءة
الإدارة ،وقيام جمل�س الإدارة مبهامه ،والهيكل
التمويلي املختل وغريها .كما يرتبط ذلك بعنا�رص
خارجية مثل تغري ال�سيا�سات االقت�صادية،
والركود العاملي وغريها .وبالرغم من تعدد
العنا�رص امل�سئولة عن تعرث امل�رشوعات� ،إال �أنه
ال ميكن الإقالل من �أهمية م�سئولية جمل�س الإدارة
عن ذلك .ذلك �أنه بالرغم من وحدة الن�شاط التي
متار�سه �أكرث من �رشكة ،وتوحد ظروف ال�سيا�سة
االقت�صادية العامة املطبقة والأحوال الدولية
التي تواجهها ،ف�إننا جند �أن هناك �رشكات
مل تتعرث و�أخرى تعرثت ورمبا �أفل�ست .ولذلك
بحث رجال الإدارة منذ فرتة لي�ست بالق�صرية عن
العنا�رص التي ميكن �أن تزيد من فعالية جمال�س
�إدارة ال�رشكات.
ومن ناحية �أخرى �أفل�ست يف الفرتة الأخرية يف
الواليات املتحدة الأمريكية �رشكات كبرية كانت
�إىل عهد قريب يعتقد �أنها ناجحة ومزدهرة .ومن
هذه ال�رشكات �إنرون ،وورلدكوم ،وتايكو...
وغريها .ومن هنا ثار الت�سا�ؤل عن مدى تواجد
جمل�س الإدارة وفعاليته يف متابعة ال�رشكة ومنع
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هذا التعرث.
لقد و�ضعت مبادئ هيكلية عامة للحكم على
مدى جودة �أداء جمل�س الإدارة لعمله والوفاء
مب�سئوليته .فما هي هذه املبادئ؟ ..وهل �ضمنت
هذه املبادئ ح�سن �إدارة ال�رشكة؟ ..و�إذا مل يكن
الأمر كذلك ،فما العنا�رص الكافية لتفعيل دور
جمل�س الإدارة؟ ..هذه هي الأ�سئلة التي نحاول
الإجابة عليها.
املبادئ الهيكلية جلودة �أداء جمل�س الإدارة
�إن املبادئ الهيكلية جلودة حكم جمل�س الإدارة
لل�رشكة ،والت�أكد من ح�سن �إدارتها تتلخ�ص فيما
يلي:
انتظام �أع�ضاء جمال�س الإدارة يف ح�ضور
اجلل�سات مع قراءة املو�ضوعات املدرجة
على جدول الأعمال وح�سن حت�ضري املناق�شة
املو�ضوعية ملحتواها.
امل�ساهمة يف ر�أ�س مال ال�رشكة ،لي�س من
عددا من
ال�رضوري �أن ميتلك ع�ضو جمل�س الإدارة ً
�أ�سهم ال�رشكة� ،إال �إذا كانت ع�ضويته ب�سبب ذلك.
وتعترب ملكية ع�ضو املجل�س لعدد ملمو�س من �أ�سهم
ؤ�رشا ملتانة �أو�ضاعها املالية.
ال�رشكة م� ً
مهارة عالية وخربة وا�سعة .من املتوقع �أنه

كلما توافرت يف �أع�ضاء جمل�س الإدارة مهارات
عالية وخربات وا�سعة ،كلما توقعنا �ضعف
احتمال تعرث ال�رشكة وزاد االحتمال بنجاحها
وازدهارها.
�أعمار �أع�ضاء جمل�س الإدارة .يفرت�ض نظر ًيا
�أن ارتفاع �سن �أع�ضاء جمل�س الإدارة يفقدهم
احليوية واحلما�س والقدرة على مناق�شة �أو�ضاع
ال�رشكة ،يف حني �أن ال�شباب و�صغر �سن �أع�ضاء
املجل�س يتوقع معه �أن يكون املجل�س �أكرث
كفاءة وقدرة على الإدارة� .إال �أن هذا �أمر لي�س
�صحيحا ،حيث �إن كرب ال�سن تزيد من
بال�رضورة
ً
اخلربة من ناحية ،وكذلك ف�إن االهتمام والعناية
ال ترتبط بال�رضورة بال�سن من ناحية �أخرى.
تواجد الرئي�س التنفيذي ال�سابق بني �أع�ضاء
املجل�س .لي�س من املعتاد يف م�رص �أن يتواجد
الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�رشكة ما �ضمن �أع�ضاء
جمل�س الإدارة احلايل ،لأنه يعترب �أن هذا الو�ضع
يخف�ض من قيمته .ويقدر �أ�ساتذة �إدارة الأعمال
�أن وجود الرئي�س التنفيذي ال�سابق �ضمن �أع�ضاء
املجل�س فيه زيادة فعالية لأداء املجل�س لأعماله،
على اعتبار �أنه �أدرى بخبايا ال�رشكة والنقاط
احلاكمة يف ح�سن �إدارتها.
ا�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س الإدارة .كلما كان

ع�ضو جمل�س الإدارة م�ستق ً
ال عن �سلطة الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة ـ �أي لي�س من العاملني املرءو�سني
له ـ كلما زاد من احتمال ح�سن حكم جمل�س الإدارة
لل�رشكة ،ورفع كفاءة �أدائها ،و�إقالل احتماالت
تعرثها.
عدد �أع�ضاء املجل�س وجلانه .يعتقد �أنه كلما
ريا
كان عدد �أع�ضاء املجل�س
ً
حمدودا ـ ولي�س كب ً
ـ ف�إن ذلك يتيح الفر�صة للمناق�شات امل�ستفي�ضة
والبناءة .كذلك يعتقد �أن وجود جلان منبثقة عن
جمل�س الإدارة ـ خا�صة جلنة املراجعة والتدقيق،
وجلنة املرتبات والتعوي�ضات ـ يزيد من احتماالت
ح�سن �إدارة ال�رشكة.
وال�س�ؤال الآن هو :هل �إذا توافرت املبادئ
الهيكلية جلودة �أداء جمل�س الإدارة لعمله ف�إن
هذا يكفى ملتانة �أو�ضاع ال�رشكة و�ضمان عدم
تعرثها؟ ،لقد �أجرى �أحد الأ�ساتذة الأمريكيني
درا�سة عن �أح�سن ال�رشكات �أداء و�أ�سوئها ـ بح�سب
ما ن�رش فى جملة فورت�شن لعام  2001ـ فوجد �أن
هذه املبادئ الهيكلية جلودة الإدارة قد توافرت
يف كل من ال�رشكات جيدة الأداء وتلك التي
�أ�صيبت بالتعرث.
ومن هنا ميكن القول ب�أن هذه العنا�رص قد تكون

�رشوط ح�سن
�أداء جمل�س
الإدارة لأعماله
ترتبط
باعتبارات
�إن�سانية
واجتماعية،
ولي�ست يف
املقام الأول
هيكلية..
ومنها �سلوك
الرئي�س
التنفيذي
و�أع�ضاء
املجل�س،
والإطار
امل�ؤ�س�سي
االجتماعي
الذي يحكم
عالقاتهم
داخله.
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�رضورية ،لكنها لي�ست كافية حل�سن �أداء جمل�س
الإدارة ملهامه .ويكون ال�س�ؤال هو ما هي هذه
ال�رشوط الكافية؟..

�إن�شاء حلقة
حميدة من
االحرتام
والثقة
املتبادلة
بني �أع�ضاء
املجل�س،
وامل�سئولية
ال�شخ�صية،
ومبد�أ تبادل
الأدوار،
وتقييم �أداء
املجل�س..
�رشوط كافية
حل�سن الإدارة.
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ال�رشوط الكافية حل�سن الإدارة
ي�شري الأ�ستاذ �سونينفلد �إىل �أن ال�رشوط الكافية
حل�سن �أداء جمل�س الإدارة لأعماله ،وحتمل
م�سئولياته ترتبط باعتبارات �إن�سانية واجتماعية،
ولي�ست يف املقام الأول هيكلية .وهذه العنا�رص
تتوقف على �سلوك الرئي�س التنفيذي للمجل�س،
وعلى �أع�ضاء املجل�س ،والإطار امل�ؤ�س�سي
االجتماعي الذي يحكم عالقاتهم داخل عمل
املجل�س .و�أهم هذه االعتبارات ما يلي:
العالقات اإلنسانية واالجتماعية
�إن�شاء حلقة حميدة من االحرتام والثقة املتبادلة
بني �أع�ضاء املجل�س والإخال�ص مل�صلحة
ال�رشكة ،خا�صة بني �أع�ضاء املجل�س والرئي�س
التنفيذي .ذلك �أن تواجد مثل هذه احللقة تدفع
الرئي�س التنفيذي �إىل عر�ض الأمور اال�سرتاتيجية
املتعلقة بال�رشكة على املجل�س يف الوقت املالئم
دون مواربة ،كما ي�ضع البيانات واملعلومات
التف�صيلية للمو�ضوعات الرئي�سية حتت ت�رصف
الأع�ضاء� .أما �إذا تولدت حلقة خبيثة من عدم
االحرتام وال�شك بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مبن فيهم الرئي�س التنفيذي ف�إن هذا �سوف يدفع
الأخري �إىل عدم عر�ض مو�ضوعات رئي�سية على
املجل�س� ،أو حجب البيانات الرئي�سية واملهمة عن
الأع�ضاء .ومن املظاهر التي تف�صح عن وجود
مثل هذه احللقة اخلبيثة �أن ي�سعى �أع�ضاء املجل�س
�إىل ت�سقط �أخبار ال�رشكة واملعلومات الداخلية
عنها من مديري ال�رشكة غري املوجودين يف
املجل�س ،وبدون علم الرئي�س التنفيذي .ومظاهر
أي�ضا� ،أن متار�س ال�سيا�سة
وجود احللقات اخلبيثة � ً
داخل املجل�س بحيث يحاول بع�ض �أع�ضائه جتميع
ت�أييد الأع�ضاء الآخرين لوجهة نظرهم ،بغ�ض
النظر عن �أثر ذلك على �أو�ضاع ال�رشكة .وعلى
الرئي�س التنفيذي �أن مينع تكوين ال�شللية داخل
املجل�س.
على الرئي�س التنفيذي للمجل�س �أن ينمي الثقافة
التي ت�ؤمن حقًا ب�أن االختالف يف الر�أي ال يف�سد
للود ق�ضية ،ولي�س ثقافة "موافقون"� .إن النقد
هدما
البناء معناه �إخال�ص �أكرب لل�رشكة ،ولي�س ً
لها .ومن ثم تكون من م�سئولية الرئي�س التنفيذي
للمجل�س �أن ي�شجع هذا النقد البناء ،حتى لو
كان فيه �شيء من الإزعاج يف بع�ض الأحيان،
و�أن يعمل على �إ�رشاك الأع�ضاء ال�صامتني يف
املناق�شات قدر اال�ستطاعة� .أما �إذا توقع الرئي�س
التنفيذي من �أع�ضاء املجل�س �أن يكونوا مطيعني
وموافقني على كل ما يعر�ض عليهم كما هو،
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ف�إنه ال يحقق م�صلحة ال�رشكة .ومن ناحية �أخرى
�إذا كان هذا هو توقع الرئي�س التنفيذي ف�إن حياة
ع�ضو جمل�س الإدارة املعتد بر�أيه وامل�شارك يف
املناق�شات �سوف تكون جحي ًما ،ومن الأف�ضل له
�أن ي�ستقيل من ع�ضوية مثل هذا املجل�س �إنقاذً ا
أي�ضا.
ل�سمعته ،ورمبا لرثوته � ً
امل�سئولية ال�شخ�صية
على الرئي�س التنفيذي �أن ي�شعر كل ع�ضو جمل�س
�إدارة ب�أنه م�سئول م�سئولية �شخ�صية داخل
املجل�س .وقد يتم ذلك عن طريق تكليفهم مبهام
وم�سائل ا�سرتاتيجية ترتبط بال�رشكة قد ت�ستلزم
جمع بيانات من خارج ال�رشكة .كما ميكن �أن
يرتب لهم لقاءات بعمالء ال�رشكة ،وزيارات غري
مف�صح عنها ملن�ش�آت ال�رشكة وغريها.
ا�ستخدام مبد�أ تبادل الأدوار
مبعنى �أن ينتقل �أع�ضاء املجل�س بني جلانه
ع�ضوا يف اللجنة التنفيذية،
املختلفة .فمرة يكون
ً
ومرة �أخرى بلجنة التدقيق واملراجعة وهكذا.
ع�ضوا يف جلنة واحدة ب�صفة
و�أال يبقى �أحدهم
ً
م�ستدمية.
تقييم �أداء املجل�س
يجب �أن يكون هناك عملية تقييم م�ستدمية لكفاءة
�أداء جمل�س الإدارة ملهمته .وعلى الرئي�س
التنفيذي �أن يت�أكد من ثقة �أع�ضاء املجل�س يف
نزاهة ال�رشكة و�سالمة �أعمالها ،و�أن املناق�شات
التي تتم باملجل�س جادة وبناءة ،و�أن التقارير
التي ت�صدر عن ال�رشكة تتمتع مب�صداقية عالية.
كما ي�ستطيع رئي�س املجل�س �أن ي�ستخدم النزاع
املهني البناء للتو�صل �إىل قرارات �أف�ضل.
ومن املمكن �أن يتم تقييم جمل�س الإدارة ككل� ،أو
تقييم الأع�ضاء لأنف�سهم� ،أو تقييم النظراء لأع�ضاء
جمل�س الإدارة.
وي�شتمل التقييم الذاتي لع�ضو جمل�س الإدارة
و�أدائه على تقديره ملدى االنتفاع مبهارته،
ومدى علمه ب�أو�ضاع ال�رشكة وال�صناعة التي
تعمل يف جمالها ،ومدى درايته ب�أو�ضاع
العاملني الأ�سا�سيني بال�رشكة ،وامل�ستوى العام
لت�أهيلهم وكفاءتهم.
ويحدد تقييم القرناء على بيان درجة النقد البناء
الذي ميار�سه �أع�ضاء املجل�س ،ومدى توافر
اخلربات الالزمة لديهم ودرجة اال�ستفادة منها،
و�أ�سلوب التعامل بني الأع�ضاء ،ومدى ا�ستعداد
كل منهم وتواجده عند احلاجة �إليه ،ومدى توافر
روح املباد�أة يف الأمور املتعلقة بال�رشكة.

الو�ضع يف م�رص

ريا ،نعتقد �أن هذه ال�رشوط الإن�سانية
و�أخ ً
واالجتماعية ـ الكافية حل�سن �أداء جمل�س الإدارة
ملهمته ـ مل تكن متوافرة يف �أغلب ال�رشكات التي

تعرثت يف م�رص يف ثمانينيات القرن الع�رشين،
كما و�أنها غري قائمة يف ال�رشكات التي ال يتوقع
�أن تزدهر� ،أو ب�سبيلها �إىل التعرث يف امل�ستقبل.
�إن امل�شاهدة املبدئية لل�رشكات امل�ساهمة
التي تعرثت تظهر �أن جمال�س �إداراتها مل تكن
موجودة ،وكانت غائبة لي�س يف املعنى الع�ضوي
�أو العيني لكن من زاوية فعالية الإدارة وجودة
حوكمة �أعمال ال�رشكة و�أدائها .ويظهر ذلك يف
عدة جوانب لعل �أهمها ما يلي:
فردية الإدارة
لقد منت كثري من الأعمال الفردية ،وحتولت من
�رشكات �أ�شخا�ص �إىل �رشكات �أموال ،وعلى
وجه اخل�صو�ص �رشكات م�ساهمة .ومن الطبيعي
�أن الأعمال الفردية ال�صغرية يديرها �صاحبها
بكفاءة� ،أما عندما يكرب حجم هذه الأعمال
وتت�شعب جماالتها ،ف�إن �صاحبها الفردي يق�رص
عن �إدارتها بكفاءة حتى ولو توافرت له اخلربة
واملعرفة .ويتطلب الأمر �رضورة اال�ستعانة
بالإدارة املحرتفة ،وتفوي�ض ال�سلطات للمديرين
املخت�صني .لكن مع الأ�سف ا�ستمر الو�ضع على
�سابق عهده يف �أغلب ال�رشكات الفردية بعد
حتولها �إىل �رشكات م�ساهمة ،و�أدارها م�ؤ�س�سها
كم�رشوع �صغري "�أو بقالة" ،دون �أن يكون
ملجل�س الإدارة دور يذكر يف �إدارة ال�رشكة
ومتابعة �أحوالها.
ديكتاتورية الرئي�س التنفيذي
يغلب على الثقافة امل�رصية يف خمتلف املجاالت
ـ مبا فيها �إدارة الأعمال ـ تفرد الرئي�س التنفيذي
بال�سلطة والنزوع نحو عدم تقبل االختالف يف
اعرتا�ضا �شخ�ص ًيا
الر�أي ،ويعترب الر�أي الآخر
ً
عليه وت�شكي ًكا يف قدرته على الإدارة .ومن
هنا ف�إن الرئي�س التنفيذي عادة ما ال ي�شجع
�أع�ضاء املجل�س على �إبداء �آرائهم �إال �إذا كانت
باملوافقة على ما يعر�ضه .و�إذا ناق�ش �أحد
"م�شاك�سا" .ورمبا
الأع�ضاء املعرو�ض �أ�صبح
ً
حتتدم املناق�شات �إىل حد �أن يعجز املجل�س عن
اتخاذ قرارات ،وقد ي�صل الأمر �إىل عدم انعقاد
املجل�س ذاته .ومن ثم نحتاج �إىل تثقيف وتوعية
للإدارة العليا ،والتزام باخل�صائ�ص التي يجب
�أن يتحلى بها الرئي�س التنفيذي لل�رشكات ،وعلى
اجلمعيات العمومية ـ ال�سلطة العليا لل�رشكة ـ �أن
تت�أكد من ذلك.
الإعجاب بالذات
منيل يف م�رص �إىل الإعجاب بالذات ،و�إنه لي�س
يف الإمكان �أح�سن مما هو قائم .وات�ساقً ا مع ذلك
ف�إن جمال�س �إدارات ال�رشكات تعتقد �أنها هائلة
وال يوجد �أح�سن منها .ويرتتب على ذلك عدم
القيام بعمليات تقييم كفاءة الأداء �أو حما�سبة
الذات بدرجة كافية .وعليه ترتاكم الأخطاء،

�أو على الأقل ،ال تتم التغريات والتجديدات التي
تزيد من فعالية جمل�س الإدارة .وعليه ف�إنه من
ال�رضوري على جمال�س الإدارة �أن جترى عمليات
تقييم جدية لكفاءة �أدائها مبختلف الأ�ساليب التي
ت�ضمن مو�ضوعية هذا التقييم.
التغيري يف ع�ضوية جمال�س الإدارات
لقد ن�ص قانون ال�رشكات امل�رصي ،رقم 159
ل�سنة  ،1981على �إمكان �ضم �أع�ضاء من ذوي
اخلربة �إىل جمال�س �إدارات ال�رشكات .وكانت
الفل�سفة من وراء ذلك �أمرين� :أولهما� ،أن يكت�سب
ه�ؤالء الأفراد ـ خا�صة �إذا كانوا من �أ�ساتذة
اجلامعات �أو �أهل الر�أي ـ خربة عملية تفيدهم يف
جمال التعليم والتدري�س ،مبا ينعك�س �إيجاب ًيا على
�إعداد الطالب واخلريجني .وثانيهما� ،أن تتوافر
يف جمال�س �إدارات ال�رشكات خربة م�ستقلة ال
تخ�ضع لل�سلطة الوظيفية للرئي�س التنفيذي لل�رشكة.
وكان من املقدر �أن تتم الدورية يف ا�شرتاك
ه�ؤالء الأفراد يف جمال�س الإدارة ،بحيث يعم
الت�أهيل على اجلميع من ناحية ،وال تن�ش�أ عالقات
تقرتب من التبعية مع الإدارة التنفيذية لل�رشكة
من ناحية �أخرى ،بحيث تنق�ضي فعالية ه�ؤالء
الأفراد يف امل�ساهمة يف جمل�س الإدارة� .أما يف
التطبيق العملي فقد ظل كثري من �أهل اخلربة الذين
دخلوا جمال�س الإدارات يف مواقعهم لفرتات
طويلة ج ًدا ،ومن ثم مل تتحقق الفوائد املرجوة
من هذا املبد�أ .وعلى هذا ف�إن من امل�ستح�سن
�إجراء دورية التغيري ـ حتى ولو باالنتقال �إىل
�رشكة �أخرى ـ مع عدم البقاء لفرتة طويلة (يف
بع�ض احلاالت تزيد على ع�رشين �سنة) يف جمل�س
�إدارة �رشكة واحدة.
ريا ،ال يعنى ما �سبق �أن جمل�س الإدارة وحده
و�أخ ً
هو امل�سئول عن تعرث ال�رشكات ،فهناك �أ�سباب
�أخرى كثرية يف م�رص .وال�شك �أن هناك جمال�س
�إدارة يف م�رص تتميز ب�أعلى درجات الكفاءة
والنزاهة ،ومع ذلك تعرثت �رشكاتهم لأ�سباب
خارجية عن ال�رشكة .كما �أن هناك �رشكات تعمل
بنجاح بالرغم من عدم توافر ال�رشوط الإن�سانية
حل�سن حوكمة جمل�س الإدارة لل�رشكة .ويا حبذا لو
قام الباحثون يف جمال �إدارة الأعمال بدرا�سات
ميدانية على حاالت واقعية عديدة من حاالت
التعرث التي تعانى منها م�رص ،وذلك بغر�ض الت�أكد
من مدى �أهمية العالقات الإن�سانية واالجتماعية،
وتوافر احللقة احلميدة من االحرتام والثقة
والإخال�ص يف جمال�س �إدارة ال�رشكات ،ك�رشط
كاف لتجنب حاالت التعرث والإفال�س .وكذلك
حتديد العنا�رص الالزمة لتفعيل جمال�س �إدارات
ال�رشكات يف �إطار البيئة امل�رصية من اجلوانب
املالية واالقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.

�أهم عوامل
تعرث و�إفال�س
ال�رشكات
يف م�رص...
فردية الإدارة،
وديكتاتورية
الرئي�س
التنفيذي،
والإعجاب
بالذات ،وبقاء
الأع�ضاء يف
جمل�س الإدارة
ملدد طويلة.
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