
  
  

  مصرفي األعمال حوكمة جمعيات 

  
فيما يتعلق بالتنمية  يالمجتمع المصر يا فا حيويدور مصرفي  ةيغرف التجارالجمعيات األعمال وتلعب 

واحدة من المهام الرئيسة وهي  ،تطوير بيئة األعمال يتساهم ف يفه .وتنمية مجال األعمال ،قتصاديةاال

   .باستمرار امطلوبا عملية التنمية أمر يعيات والغرف فانخراط تلك الجم ويعتبر ،للقطاع الخاص

  

رجال وسيدات األعمال عن مصالح واهتمامات اآلالف من  التعبير هو األساسين واجب الجمعيات وأل

مثل الترويج  ،عدة مجتمع األعمال من خالل   طرق رف التجارة تساعد، فإن جمعيات األعمال وغيينالمصر

من خالل المعارض  ،عملية حصول التجارة الخارجية على المزيد من الفرص سيرللصادرات المصرية، وتي

 األهميةشديدة  مجاالت فيموجها لعملية اإلصالح  استثمار؛ كما أنها تلعب كذلك دوروبعثات االالتجارية 

ت مع المستديرة حول السياسا جتماعات الموائدا، من خالل عقد والنظم القضائية التعليم والصحة :مثل

، وتعبئته ودفعه باتجاه يبتعزيز دور المجتمع المدنتلك الجمعيات والغرف  تقوم كما  ؛ولين الحكوميينئالمس

   .عملية وضع السياسات

  

يكفل  يالذ مصر بالعمل داخل اإلطار يإذا ما قامت المنظمات ف ،ويمكن لكل هذه الجهود أن تصبح مؤثرة

الجمعيات  يولذلك، فإن تنفيذ مبادئ الحوكمة ف .يات مجال األعماللتزام بالشفافية، والحوكمة، وبأخالقاال

  .أمرا حاسما ومنظمات األعمال المختلفة، يعتبر

  

فإن  ،مصر، والمتعلقة بعملية تأسيسها في ةغير الحكوميللمنظمات  لزِمةالمين الجبرية لقوانظم واللن وفقًا

حالة تقدم مجموعة بطلب  فيأنه  ية ينص علىحكومال يرالخاص بالمنظمات غ  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤القانون 

وزارة التضامن إلى ، وتقوم بتقديم النماذج المطلوبة يللحصول على تسجيل، فإنها تمر بعملية فحص رسم

 وإذا تضمنت .خطاب مسجل ا، عن طريقغضون ستين يوم في بالرد مةملز الوزارةتكون و، ماعيجتاال

 فيمن القانون ، فللوزارة الحق  ١١ا للمادة ا الوزارة ممنوعة، وفقًأنشطة تعتبره ةيأغراض المجموعة على أ

 وإذا مر أكثر. تابةًعليها تقديم أسباب وحيثيات قرارها ك، إال أنه يتعين عدم السماح بالتسجيل لتلك المجموعة

رسم امن ستين يوم ستحالة ن اعلى الرغم م فللمجموعة أن تعتبر أنه قد تم تسجيلها،من الوزارة ،  يدون رد

  .يدون الحصول على رقم تسجيل رسم ـمن الناحية العملية  ـ العمل يها فِئبد

  

 (NGO)حكومية  حال انتخاب منظمة غير يفإن القانون ينص على أنه ف ،أما بالنسبة لمتطلبات اإلبالغ

غضون  في ،بأسماء المرشحين االجتماعيوزارة التضامن يتوجب عليها إبالغ ، ألعضاء جدد لمجلس إدارتها



أدنىقبل موعد اال اما ال يقل عن ستين يوم ويجب أن تعرف الوزارة عدد أعضاء مجلس . نتخابات كحد

 والنصاب (AGMs)جتماعات السنوية للجمعية العمومية اإلدارة، ومدد عضويتهم، واإلجراءات الخاصة باال

ذية واإلجراءات المطلوبة لذلك، ومستلزمات جتماعات اللجنة التنفياومعدل  ،)العدد األدنى المطلوب النعقادها(

ا وبشكل خاص، يتوجب على المنظمات أن تقدم للوزارة إشعار .وحفظ السجالت التنظيمية جمع التبرعات

ين الحصول على موافقة ، حيث يتعالسنوية للجمعية العمومية االجتماعات تومحاضر جلسابمواعيد  امسبقً

وتستطيع الوزارة أن  .المشاركة فيهاجتماعات، قبل أن يبدأ األعضاء باالتلك  قبول الدعوة لحضورالوزارة ب

 NGO's)حكومية  لجمعية عمومية خاص بمنظمة غير يجتماع سنواإلى انعقاد  ـ من تلقاء نفسها ـتدعو

AGM )   ذلك إذا اعتبرت أنأمرتعتبره  يقرار تنظيم يعتراض على أ، كما أنها تمتلك سلطة االاا ضروري

  .ت عليه قرارهانَب يساس الذوتوضيح األ يشير إلى إلزامها بشرحِ ، ولكن القانون اليقانون غير

  

، يى أساس طوعيتم تحفيز الجمعيات على التقيد بأحكامه عل، لحوكمة الشركات المصريبالنسبة للقانون و

،  ٢٠٠٥شهر أكتوبر يفر هذا القانون صدو ،على الشركات المدرجة بالبورصة ـ فقطـ  نه يطَبقإحيث 

المشروعات الدولية  مركز"و ،"(EIoD) يالمديرين المصر مركز"و ،"وزارة االستثمار" كل من تم إشراكو

عتبارات اب مع االلتزام  ،هذه العملية في ،وممثلين آخرين عن الحكومة والقطاع الخاص ،"(CIPE)الخاصة

وتلك اآلليات تتضمن  .بأنشطة األعمال عند القيام يالمصرالواقع  مراعاةو ،تتعلق بأفضل الممارسات الدولية

 : ياآلت

  

                 ، حيث  )هذه الحالة يوهم أعضاء الجمعية ف(الشركة  يعقد جمعية عمومية سنوية لمساهم   -

  .جتماع بطريقة سهلة، تشجعهم على الحضوريجب تحديد تاريخ وموعد اال

  

                      حالة نشوء        يوف. ية العمومية يجب أن يتم بدقة مطلقةالتصويت على قرارات الجمع تسجيل     -

خالفات حول تمثيل بعض األصوات فى الجمعية العمومية ، فإن التصويت على صحة أو  

بطالن األصوات المختلف عليها يجب إجراؤه وعرضه فى وقت الحق على اإلدارة ذات 

 يبمعنى أن أعمال الجمعية العامة يجب أن تستمر ف؛ القضائيلطرف ل لجوءال أو ،االختصاص

  .حال يأ

  

-    يتعين على مجلس اإلدارة أن يصدر تقريروهذا  .يتم عرضه على الجمعية العمومية اا سنوي

بشكل محدد  يالسنو ويجب أن يشتمل التقرير. التقرير هو إضافة لوثائقَ أخرى يقتضيها القانون

   :على

 .يامة عن أنشطة المنظمة، وعن وضعها المالنظرة ع 

 .يعن أنشطة المنظمة للعام التال نظرة عامة  شاملة 

 .األنشطة والنتائج الخاصة بفروع المنظمة، إن وجدت 

  .لحوكمة الشركات يبالقانون المصرالخاصة  لتزام بالخطوط اإلرشادية والمعاييردرجة اال 

            



تأسيسه  ، يتم الحسابات الداخلية يوسليم للمراجعة والتدقيق ف يظام قويجب أن يكون للمنظمة ن    -

 ،القيام بذلك يالفشل ففي حالة و. مشترك بين مجلس اإلدارة وطاقم اإلدارة يبمجهود تعاون

 أدت إلى هذا ييوضح للجمعية العمومية السنوية األسباب التسيتطلب من مجلس اإلدارة أن 

  .النظام هذاوال عن تنفيذ ئالحسابات الداخلية مس يقسم المراجعة والتدقيق ف وسيكون. الفشل

  

ن الخضوع لبرنامج وتتضم ،مصر فيبعض جمعيات األعمال  في هناك آليات طوعية أخرى يجرى تنفيذها

س لرئيامدى كفاءة أداء الهيئة اإلدارية، وعالقات  ختباراجزء منه على  فييقوم هذا البرنامج و ،اعتماد

تسهل تطبيق الحوكمة  ي، كما يقوم البرنامج بتعليم وسائل وأدوات المراقبة التالعام لتلك الهيئة التنفيذي

  .الرشيدة، واألداء الفعال للهيئة اإلدارية

  

، ٢٠٠٦عام  فيلجنة الحوكمة بالجمعية قامت بتأسيس  ، فقدEJB للجمعية المصرية لشباب األعمالبالنسبة 

أدائه لوظائفه، وكذلك عن تنفيذ مبادئ الحوكمة  فيولة عن مراقبة وتقييم مجلس اإلدارة ئمس وهذه اللجنة

عليها،  يوتقوم اللجنة بعرض توصياتها على مجلس اإلدارة للتصديق النهائ. وتقييمها وتطويرها الفعالة

  :يالتال يومهمتها تتلخص ف

  

 .أداء وظائفه يمراقبة وتقييم مجلس اإلدارة ف 

 .ث اللوائح بما يخدم مصالح الجمعيةتعديل وتحدي 

 .أعضاء مجلس اإلدارة المصالح بينوحل النزاع حول  إدارة 

 .نتخابيةوضع قواعد واضحة لإلجراءات الخاصة بالعملية اال  

 .إدارة المخاطر واألزمات 

  ."المصارحة"تعزيز عملية  

  

لألمم  العالميالميثاق "على مبادئ فإن كل عضو عليه أن يوافق ويوقع  ،أما بالنسبة للموافقة على العضوية

وقد اعتمدت الجمعية . "EJBالجمعية المصرية لشباب األعمال " يقبل قبوله كعضو ف "(UNGC) المتحدة

EJB) (اا مدونة مكتوبة لقواأيضا وروحها نصعد السلوك، لتضمن اتِّباع.  

  

التجربة أن المنظمات  وقد أثبتت. لحوكمةدرجة التزامها وتقيدها بمبادئ ا يمنظمة تكمن ف يومن ثم فإن قوة أ

من  من األعضاء، أكثر تتمتع بالقدرة على األداء بشكل أفضل، وعلى اجتذاب عدد أكبرذات اإلدارة السليمة 

  .المنظمات ذات اإلدارة السيئة

  

 يوتبنما على اعتماد  توجد حالة من التوتر المباشر، ومن الشد والجذب، بين قدرة منظمة ،من ناحية أخرى

 Egyptian ) حكوميةال للمنظمات غير يبالقانون المصرالتزامها امتثالها و فيإجراءات الحوكمة الرشيدة 

NGO Law ) ،وبين قدرة المنظمة على التأييد والمناصرة.  

 أنشطة منظمة يتسمح للحكومة بالتدخل المباشر ف يأحكامه الت بينيخلط   ( The NGO Law )فهذا القانون 

  .لة لتلك المنظمةءن القواعد الداخلية المتعلقة بالحوكمة والمسا، وبيما



بين أن  بسبب ضرورة مفاضلتها؛ حسد عليهال تُ وضع تقع في المصرية ةغير الحكوميالمنظمات ولذلك، فإن 

أو أن تعمل بطريقة مجال التأييد والمناصرة، وفى متابعة مهامها بقوة ونشاط ،  فيتكون مؤثرة وفاعلة 

تعرل القانونءها للمساضبلة والمحاسبة من ق.  

  

أخرى فيما يتعلق بالحوكمة ،على النحوجمعيات األعمال تواجه أيض يالتال ا تحديات :  

  

 .وليات اللجنةئوليات المجلس، والتمييز بينها وبين مسئتوضيح مس 

 .مراجعة الوثائق والمستندات الرئيسة للحوكمة، ومراجعة لوائح القوانين 

   .  تغييرهاالقيام بعلى كفاءة أدائها، و تؤثر يالت التعرف على العوامل يالمجالس فمساعدة  

            

إال أن  بعيدة عن التنفيذ المالئم والسليم لمبادئ الحوكمة،ال تزال أن بعض الكيانات المصرية على الرغم من 

  :يا، وهات تجرى حاليهناك بعض التوصي

  

 .ولياتهمئس اإلدارة على إنجاز مسقواعد لمساعدة أعضاء مجلوضع  •

 .ماليةال وغيرعن المعلومات المالية  اإلعالن في التعميم والدقةضمانة  •

 . بأهمية الحوكمة يإيجاد حالة من الوع •

  

ومع ذلك، فإن درجة التحسن والتقدم تختلف ، تتقدم مصر يمن الممكن أن نخلص إلى أن معايير الحوكمة ف

يكفل ، فإن تنفيذها تنفيذ حوكمة الجمعيات يتمت مواجهتها ف يالتحديات التومع كل . من مبدأ إلى آخر

   .ستدامة والمصداقيةاال


