مجلة عن حوكمة الشركات والقيادة

٢٠١8

أمين سر الشركة  -قيمة مضافة إلى المؤسسة

أليسون ديلون كيبيريج
ص ـ َّرح ديفيــد جاكســون ،أميــن ســر شــركة بريتــش بتروليــم
ـفـي عــام  2008قائــاً “ :ـفـي عالمنــا المعاصــر ،ال يقتصــر دور
أميــن ســر الشــركة ع ـلـى مجــال واحــد حيــث يغطــي العديــد
مــن المهــام والمســؤوليات .بنــا ًء ع ـلـى ذلــك ،يرتبــط دور أميــن
ســر الشــركة بصميــم نظــام حوكمــة الشــركات ،ويحظــى
بتركيــز واهتمــام أ كبــر مــن أي وقــت مضــى”.

فعــال وكــفء ع ـلـى المــدى الطويــل .هنــاك الكثيــر مــن
أداء َّ
األدلــة العمليــة التــي تفيــد بــأن المؤسســات ،ســوا ًء كانــت
مملوكــة لعائلــة أم مدرجــة بســوق األوراق الماليــة ،مملوكــة
للدولــة أم تابعــة لقطــاع الشــركات غيــر الهادفــة للر بــح،
تــؤدي بشــكل أفضــل ،ومــن المرجــح أن تكــون مســتدامة
إذا كان لديهــا ممارســات حوكمــة جيــدة.

ـفـي يومنــا هــذا أصبــح دور أميــن الســر أ كثــر واقعيــة وبصــورة
أ كبــر ممــا كان عليــه ـفـي عــام  2008وبغــض النظــر عــن أي
نــوع مــن الشــركات يعمــل بهــا  .فالحوكمــة ال تقتصــر كمــا
نعلــم ع ـلـى االمتثــال للقوانيــن والتشــريعات فحســب ،وإنمــا
تتعدى ذلك إلى كيفية تنظيم المؤسسات لنفسها لتقديم

هنــاك ســوء فهــم شــائع أال وهــو أن دور أميــن ســر الشــركة
هــو دور إداري محــض ،وأن وظيفتــه تتمثــل ـفـي إعــداد
وتنظيــم اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،والجلــوس بهــدوء ـفـي
قاعــة اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وتدو يــن المالحظــات عــن
وقائــع االجتمــاع ثــم تقديــم محاضــر االجتماعــات .لكــن واقــع
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األمــر أن ذلــك ال ُيعــد ـفـي وقتنــا الحاضــر ســوى جــزء صغيــر كثيــرا ً مــا يط َلــق ع ـلـى أميــن ســر الشــركة اســم “ضميــر
الشــركة”؛ فهــو مطا َلــب بحمايــة ســمعة الشــركة ،حيــث يــرى
جــدا ً مــن المهــام التــي يتوالهــا أميــن ســر الشــركة.
البعــض أنهــا أ كثــر أصــول الشــركة قيمــة .يــؤدي أميــن ســر
حتــى يكــون أميــن ســر الشــركة قيمــة مضافــة إلى المؤسســة الشــركة هــذه المهــام مــن خــال العمــل بنزاهــة واســتقاللية
للتأ كــد مــن أن كال ً مــن مجلــس اإلدارة والشــركة ال يمتثــان
التــي يعمــل بهــا ،يجــب أن يغطــي األدوار التالية:
فقــط “للنصــوص” القانونيــة وإنمــا “لــروح” القانــون ،كمــا
• مستشــار مجلــس اإلدارة بشــأن العديــد مــن القضايــا بمــا يمتثــان أيضـا ً لقيــم الشــركة ووعودهــا واشــتراطات رخصــة
عمــل الشــركة.
ـفـي ذلــك المخاطــر التــي تهــدد ســمعة المؤسســة.
• خبير في نظم حوكمة المؤسسات.
عندمــا يقتــرن دور أميــن ســر الشــركة مــع أي دور آخــر داخــل
• منسق اتصاالت مجلس اإلدارة داخليا ً وخارجياً.
الشــركة -ع ـلـى ســبيل المثــال رئيــس الشــؤون القانونيــة-
ض ـ ُّر باســتقاللية أميــن ســر الشــركة حيــث
ُيقــال أن هــذا ُي ِ
مستشار مجلس اإلدارة:
يســتجيب لمتطلبــات اإلدارة وكذلــك متطلبــات الشــركة.
والفعالــة التــي يتوالهــا أميــن ســر
مــن األدوار المهمــة
َّ
الشــركة ـفـي وقتنــا المعاصــر أن يكــون مستشــارا ً لمجلــس إن أفضــل الممارســات لحمايــة اســتقاللية أميــن ســر
إدارة الشــركة خاصــة ـفـي المســائل التــي قــد يترتــب عليهــا الشــركة والســماح لــه بتقديــم مشــورة قــد تكــون غيــر
مستســاغة أو محببــة لمجلــس اإلدارة ـفـي بعــض األحيــان
مخاطــر تهــدد ســمعة الشــركة.
مــن وجهــة نظــر اإلدارة هــي أن يتــم تعيينــه وإقالتــه بتأكيــد
ينبغــي أن يكــون أميــن ســر الشــركة قــادرا ً ع ـلـى تقديــم مــن مجلــس اإلدارة بــكل أعضائــه ،وغالبـا ً مــا يكــون لديــه حــق
المشــورة؛ ألنــه مــن المرجــح أن يكــون هــو الشــخص الوحيــد رفــع التقار يــر إ ـلـى رئيــس مجلــس اإلدارة بشــكل مباشــر.
ـفـي الشــركة الــذي لديــه درا يــة بجميــع أمورهــا .ويرجــع ذلــك
إ ـلـى أن أميــن ســر الشــركة يشــارك ـفـي العديــد مــن العمليــات تنتقــد الدراســات الحاليــة ـفـي المملكــة المتحــدة العديـ َد مــن
التجار يــة الرئيســية ،وتطويــر اإلســتراتيجية ،ورصــد وتقييــم ،ســكرتيري الشــركات نظــرا ً لعــدم تركيزهــم ع ـلـى الجوانــب
وإدارة المخاطــر والمــوارد البشــرية ،واالتصــال بأصحــاب التجار يــة أو عــدم إدرا كهــم لهــا ،حيــث يعــد التفكيــر بطابــع
المصالــح واإلدارة ومجلــس اإلدارة ،وإعــداد التقر يــر الســنوي تجــاري مــن الســمات المهمــة خاصــة عنــد تقديــم المشــورة
للشــركة وتقار يــر الحســابات والتقار يــر الدور يــة األخــرى ،بمــا لمجلــس اإلدارة .ولكــي يكــون الفــرد ع ـلـى درا يــة بالجوانــب
التجار يــة يجــب عليــه أن يفهــم األعمــال المنخرطــة فيهــا
ـفـي ذلــك االمتثــال للقوانيــن ونظــم الحوكمــة.
الشــركة ،وأن يكــون قــادرا ً ع ـلـى تقديــم المشــورة لمجلــس
الفعــال “حلقــة وصــل” اإلدارة حتــى يتمكــن مــن اتخــاذ قــرارات عمليــة جيــدة .ولكــي
ينبغــي أن يكــون أميــن ســر الشــركة
َّ
لنقــل المعلومــات واالتصــاالت ،وأن يقــدم المشــورة ويقــوم يكــون أميــن ســر الشــركة ع ـلـى درا يــة ووعــي تجــاري يجــب
بالتحكيــم بيــن أطــراف الحوكمة المختلفة داخل المؤسســة عليــه التأ كــد ممــا ي ـلـي:
وخارجهــا ،بمــا ـفـي ذلــك مالكــي الشــركة ،وأصحــاب المصالــح،
ومجلــس اإلدارة ،وفر يــق اإلدارة ،واألعضــاء المســتقلين  .1فهــم الطريقــة التــي تكتســب بهــا شــركته المــال وتحقــق
ـفـي مجلــس اإلدارة ،ممــا يتيــح ألميــن ســر الشــركة تقديــم مــن خاللهــا قيمــة للشــركة.
المشــورة لمجلــس اإلدارة ـفـي جميــع الجوانــب المتعلقــة
بعمليــة اتخــاذ القــرار بمــا ـفـي ذلــك المخاطــر المحتملــة التــي  .2فهــم احتياجــات ومتطلبــات الشــركة ـفـي الوقــت الحاضــر
و ـفـي المســتقبل حتــى تســتمر الشــركة ـفـي كســب المــال
قــد تهــدد ســمعة الشــركة.
واضافــة قيمــة.
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 .3أن يتمتع بفهم دقيق للمزايا التنافسية لمؤسسته.

أو عمليــات اإلفصــاح ،وعمليــات االســتقطاب ،والترتيبــات
التعاقديــة ومــا إ ـلـى ذلــك.

 .4موا كبــة تطــورات العصــر فيمــا يتعلــق بمجــال عمــل
 .3أن هنــاك بيئــة رقابــة فعالــة داخــل المؤسســة ،وقــد
المؤسســة.
يشــمل ذلــك مــا ي ـلـي:
خبير بمجال الحوكمة
أ .إنشــاء لجنــة مراجعــة مســتقلة أو ضمــان إحاطــة مجلــس
مــن أفضــل الممارســات المعتــرف بهــا أدا ُء الواجبــات ع ـلـى اإلدارة علم ـا ً بمســائل التدقيــق.
فعــال ،كمــا ينبغــي أن يشــغل أميــن ســر الشــركة ب .مســاعدة مجلــس اإلدارة ع ـلـى تقييــم مــدى فاعليــة إدارة
نحــو َّ
الخبيــر ـفـي الحوكمــة منصبـا ً رفيــع المســتوى ـفـي المؤسســة المخاطــر بمــا ـفـي ذلــك إجــراءات الرقابــة الداخليــة.
شــريطة أال تكــون هــذه الوظيفــة وظيفــة مكتبيــة ،وأن يركــز
اهتمامــه ع ـلـى الجوانــب التجار يــة ،وأن يتــم تعيينــه وإقالتــه ج .التنســيق مــع المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن،
ومســاعدة مجلــس اإلدارة ـفـي تقييــم أدائهــم واســتقالليتهم.
مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
نظرا ً لكونه يشــغل منصبا ً رفيع المســتوى ســيتمكن أمين د .التنســيق مــع اإلدارة لضمــان إنشــاء نظــم معلومــات
ســر الشــركة مــن تقديــم الدعــم العم ـلـي الحيــوي لرئيــس إدار يــة فعالــة لضمــان تدفــق المعلومــات إ ـلـى مجلــس اإلدارة
مجلــس اإلدارة واألعضــاء اآلخر يــن ،ســواء كمجموعــة أو مــن أجــل اتخــاذ قــرارات فعالــة.
بشــكل فــردي ،قبــل وأثنــاء اجتماعــات المجلــس .وباإلضافــة
إ ـلـى إدارة وتنظيــم االجتماعــات ينبغــي أن يكــون أميــن ســر  .4أن الشــركة تمــارس واجباتهــا االجتماعيــة ع ـلـى نحــو جيــد.
وينبغــي أن يشــمل ذلــك مــا ي ـلـي:
الشــركة مســؤوال ً عــن:
 .1وضــع ممارســات جيــدة لمجلــس اإلدارة .ويشــمل ذلــك أ .ضمــان أن الشــركة تمتثــل لــ”روح” جميــع القوانيــن
واللوائــح والمعاييــر والقوانيــن ذات الصلــة وليــس فقــط
التأ كــد ممــا ي ـلـي:
لنصوصهــا ،ممــا يســاعد ع ـلـى حمايــة ســمعة الشــركة.
أ .أن أدوار وســلطات جميــع أطــراف الحوكمــة محــددة
بدقــة ،والتأ كــد مــن أن هــذه األطــراف ع ـلـى درا يــة بحقوقهــا ب .مســاعدة مجلــس اإلدارة ع ـلـى تطو يــر ثقافــة ســلوكية
أخالقيــة اســتنادا ً إ ـلـى القيــم المشــتركة ودليــل قواعــد
وصالحياتهــا والتزاماتهــا.
الســلوك المطبقــة داخلي ـا ً وخارجي ـا ً عبــر سلســلة التور يــد.
ب .أن مجلــس اإلدارة منظــم بشــكل جيــد ويمتلــك العناصــر
ج .تقديــم المشــورة لمجلــس اإلدارة حــول كيفيــة مكافــأة
والمهــارات المالئمة.
الســلوك األخال ـقـي.
ج .وجــود تقييــم ســنوي لمجلــس اإلدارة وأي لجــان تابعــة لــه
وكذلــك لألعضــاء المســتقلين بمجلــس اإلدارة؛ حيــث يســهم د .مســاعدة مجلــس اإلدارة ع ـلـى النظــر ـفـي العوامــل
التقييــم ـفـي وضــع خطــة العمــل ،ومعرفــة مؤشــرات األداء االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للشــركة وكيفيــة ز يــادة
اآلثــار اإليجابيــة والحــد مــن اآلثــار الســلبية لــكل منهــا.
الرئيســية ،ووضــع برامــج تدريبيــة لجميــع األطــراف.
 .2أن الشــركة تتميــز بالشــفافية ـفـي جميــع أنشــطتها ه .تعز يــز الرؤيــة الطويلــة األمــد ـفـي بنــاء منظومــة القيــم
ســواء كان ذلــك يخــص اتصاالتهــا الداخليــة أو الخارجيــة ،واال ســتدامة.
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 .5تلتزم الشركة بأسلوب الحوكمة الجيدة .ينبغي أن يكون
أميــن ســر الشــركة -بوصفــه خبيــرا ً ـفـي مجــال الحوكمــة -ع ـلـى
درا يــة تامــة بإطــار حوكمــة الشــركات ـفـي الدولــة بمــا ـفـي ذلــك
دليــل قواعــد حوكمــة الشــركات .يتو ـلـى أميــن ســر الشــركة
مســؤولية تقديــم المشــورة إ ـلـى مجلــس اإلدارة ليــس
بالنصــوص المذكــورة ـفـي دليــل القواعــد فحســب بــل بمــا
يحتو يــه “روح” الدليــل .يجــب أن يكــون أميــن ســر الشــركة
قــادرا ً ع ـلـى التركيــز ع ـلـى الجوانــب التجار يــة وع ـلـى تقديــم
المشــورة إ ـلـى مجلــس اإلدارة حــول كيفيــة تطبيــق حوكمــة
الشــركات بوصفهــا تضيــف قيمــة للمؤسســة وليــس مجــرد
آليــة “تعليــم ع ـلـى بنــود القائمــة” مقارنــة بمــا ورد ـفـي قائمــة
المتطلبــات ـفـي دليــل الحوكمــة.
منسق اتصاالت مجلس اإلدارة
ينبغــي أن يكــون أميــن ســر الشــركة نقطــة اتصــال محور يــة
أثنــاء االجتماعــات بيــن رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء
مجلــس اإلدارة ،وأيض ـا ً بيــن أعضــاء المجلــس واإلدارة
التنفيذيــة .ينبغــي أن يتواجــد ـفـي صميــم عمليــة صنع القرار،
وأن يكــون محــورا ً أساســيا ً لكفــاءة وفاعليــة أداء مجلــس
اإلدارة ،وبالتا ـلـي يســهم ـفـي حســن ســير أعمــال الشــركة.
ينبغــي أن تكــون العالقــة وثيقــة بيــن أميــن ســر الشــركة
وبيــن مجلــس إدارة الشــركة واألعضــاء المســتقلين .كمــا
ينبغــي أن يكــون ع ـلـى عالقــة وثيقــة مــع اإلدارة خاصــة
الرئيــس التنفيــذي ألنــه غالبـا ً مــا يشــكل جســرا ً بيــن االثنيــن،
وهنــا تكمــن أهميــة أن يتمتــع أميــن ســر الشــركة بمهــارات
دبلوماســية وتفاوضيــة قويــة.
غالب ـا ً مــا يمثــل أميــن ســر الشــركة أيض ـا ً نقطــة االتصــال
الرئيســية لمالكي الشــركة ،وهو مســؤول عن إدارة ســجالت
المســاهمين والمحافظــة عليهــا ،وتنظيــم الفعاليــات
المتعلقــة بالمســاهمين مثــل اجتماعــات الجمعيــة العامــة
الســنوية ،وتحقيــق المتوقــع مــن االجتماعــات ،واالتصــال
بالمســاهمين ،وإعــداد التقر يــر الســنوي وإصــداره وكذلــك
تقار يــر الحســابات.
كمــا أن لــه دورا ً ـفـي إدارة شــؤون أصحــاب المصالــح .وينبغــي
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أن يكــون قــادرا ً ع ـلـى تقديــم المشــورة ومســاعدة مجلــس
اإلدارة ـفـي تحديــد أيٍّ مــن المصالــح والتوقعــات التــي
تكــون مشــروعة ألصحــاب المصلحــة وكيفيــة إدارة مصالــح
أصحــاب المصلحــة وتوقعاتهــم بكفــاءة لحمايــة ســمعة
المؤسســة.
الدور الذي ُيساء فهمه
تكمن المشــكلة في أن دور أمين ســر الشــركة غالبا ً ما ُيســاء
فهمــه حتــى مــن قبــل أولئــك الذيــن يتحملــون مســؤولية
القيــام بالــدور (أميــن ســر الشــركة) .وخالف ـا ً للمحاميــن
والمحاســبين وغيرهــم مــن المهنييــن فــإن معظــم البلــدان ال
تنــص ع ـلـى أن يكــون أميــن ســر الشــركات عضــوا ً مؤهــا ً مــن
الهيئــة المهنيــة العالميــة “معهــد أمنــاء الســر المعتمديــن”.
وتســمح هــذه البلــدان للمهنييــن اآلخر يــن مثــل المحاميــن
والمحاســبين بالقيــام بهــذا الــدور .هــؤالء المهنيــون غالبـا ً مــا
يوجهــون متطلبــات هــذه الوظيفــة بمــا يخــدم نقــاط القــوة
والمهــارات والخبــرات ـفـي مجاالتهــم األصليــة .وينبغــي أن
يكــون أميــن ســر الشــركة المؤهــل قــادرا ً ع ـلـى توفيــر “نهــج
شــامل” يشــمل جميــع التخصصــات القانونيــة والماليــة
واإلســتراتيجية.
إذا كان ســكرتير الشــركة يحظــى بمســتوى رفيــع وكان لديــه
المهــارات المناســبة ،ويجيــد التركيــز ع ـلـى الجوانــب التجار يــة
بــل واألهــم أنــه يجيــد تقديــم الدعــم لمجلــس اإلدارة؛ فإنــه
يجــب أن يكــون قــادرا ً ع ـلـى تقديــم المشــورة التــي تســاعد
مجلــس اإلدارة ع ـلـى تج ُّنــب أي نــوع مــن فضائــح الحوكمــة
التــي شــهدناها ـفـي اآلونــة األخيــرة .وهنــا ال أقصــد القــول
بأنــه ال تكــون هنــاك أي فضائــح أخــرى ،ولكــن ع ـلـى األقــل
ســيكون مجلــس اإلدارة أ كثــر علمـا ً باألمــور .إن وجــود أميــن
ســر مؤهــل تأهيــا ً جيــدا ً وع ـلـى درا يــة باألمــور التجار يــة ُيعــد
أمــرا ً لــه أهميــة كبيــرة ،خاصــة إذا كانــت المؤسســات ترغــب
ـفـي تقديــم أداء أفضــل وأن تكــون أ كثــر اســتدامة ،ممــا يجلــب
منافــع اقتصاديــة عديــدة مــن خــال الثــروة وتوفيــر فــرص
عمــل للبلــدان األخــرى.
تحتــاج مجالــس اإلدارة أيض ـا ً إ ـلـى ضمــان أال ُينظــر إ ـلـى دور
الحوكمــة ـفـي المؤسســة ع ـلـى أنــه مجــرد دور امتثــال للوائــح
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الشــركة .تطلــب العديــد مــن الشــركات مــن محامييهــا أن
يعملــوا خبــرا َء ـفـي مجــال الحوكمــة بــدال ً مــن توظيــف أميــن
ســر مؤهــل ،ألنهــم يؤمنــون بضــرورة االمتثــال للقواعــد
الــواردة بدليــل حوكمــة الشــركات .اعتــاد المحامون مســاعدة
المؤسســة ع ـلـى االمتثــال للقوانيــن واللوائــح التــي تمثــل
الحــد األد ـنـى المقبــول وغالبـا ً مــا يطبقــون نفــس النهــج ع ـلـى
الحوكمــة وبالتا ـلـي يفشــلون ـفـي حمايــة ســمعة الشــركة التــي
قــد تتطلــب تطبيــق معاييــر أع ـلـى مــن تلــك الــواردة بالقانــون.
مــن أمثلــة ذلــك قضايــا العالقــات العامــة األخيــرة ـفـي شــركة
مقاهــي ســتاربكس األمريكيــة .امتثلــت الشــركة للقوانيــن
المتعلقــة بالتزاماتهــا الضريبيــة ـفـي المملكــة المتحــدة ،بيــد
أنهــا لــم تنظــر ـفـي التأثيــر المحتمــل ع ـلـى ســمعة الشــركة
الناجــم عــن عــدم دفــع الضرائــب ـفـي بلــد يعا ـنـي الكســاد.
و ـفـي الختــام ،يمكــن القــول بأنــه ـفـي حيــن أن مجلــس اإلدارة
يضــع السياســات ويتخــذ القــرارات ،فــإن أميــن ســر الشــركة
هــو الــذي يتحمــل مســؤولية التأ كــد مــن أن هــذه السياســات
والقــرارات تصــب ـفـي مصلحــة الشــركة ،وأن اإلدارة تنفذهــا
ع ـلـى هــذا النحــو .يمكــن القــول بــأن أميــن ســر الشــركة هــو
“العمــود الفقــري” للشــركة ،ويــؤدي دورا ً أساســيا ً جــدا ً ـفـي
أعمــال المؤسســة أ ي ـا ً كان نوعهــا.
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