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تون�س
نشطاء وشركاء

دليل اأف�صل ممار�صات حوكمة ال�صركات... مازالت اأ�صدا�ؤه ترتدد
يف املوؤمتر ال�صنوي حلوكمة ال�رشكات، اأعلن مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، و�رشيكه 
بتون�س، املعهد العربي لروؤ�صاء املوؤ�ص�صات، بدء اأعمال املركز التون�صي حلوكمة ال�رشكات.. 
ا عن  كما اأعلن املعهد اأ�صماء الفائزين يف م�صابقة اأف�صل مقال حلوكمة ال�رشكات، واأعلن اأي�صً

اإ�صدار دليله ال�صنوي للمبادئ الإر�صادية.
كان املعهد العربي لروؤ�صاء املوؤ�ص�صات قد اأ�صدر دليل اأف�صل ممار�صات حوكمة ال�رشكات، 
اإ�صدار  36 اجتماًعا ملجموعات العمل. ومنذ  وذلك بعد �صنة كاملة من امل�صاورات وعقد 
الدليل يف منت�صف عام 2008، مازالت اأ�صداوؤه ترتدد بني املهتمني بق�صايا احلوكمة يف 
هيئة  اأو  الأكادمييني،  اخلرباء  اأو  واخلا�س،  العام  القطاعني  من  �صواء  تون�س،  اأنحاء 
احل�صابات  مراجعي  رابطة  اأو  املالية،  وزارة  اأو  املركزي،  البنك  اأو  املالية،  الأ�صواق 

الداخليني، اأو رجال الأعمال البارزين. 
حملة  من  الأقلية  حقوق  حماية  منها  الرئي�صية،  املو�صوعات  من  عدًدا  الدليل  حوى  وقد 
الأ�صهم، وتقوية جمل�س الإدارة، واللتزام بال�صلوك الأخالقي، وال�صفافية املالية. وقد 
راعى فريق ال�صياغة بو�صع الدليل مبا يتنا�صب وخ�صو�صية جمتمع الأعمال التون�صي، مع 
اإعطاء اهتمام خا�س باملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة، واملن�صاآت العائلية. وقد اأبدى عدد من 
املراقبني م�صاندتهم للدليل باعتباره "جمموعة من ال�صيا�صات والتو�صيات التي ميكن لأ�صحاب 
الأعمال اأو املديرين ا�صتخدامها لتحقيق اأق�صى جناح يف امل�صتقبل من خالل املعايري املهنية 
والأخالقية"، على اعتبار اأن هذا الدليل يتوافق ب�صكل مالئم مع التف�صيل التون�صي لأ�صلوب 

التنظيم الذاتي، بدًل من القوانني امللزمة.
وا�صتمراًرا يف دعم وتعزيز ممار�صات حوكمة ال�رشكات بتون�س، عقد خالل �صهر مار�س 
موؤمتر ـ نظمته جامعة IHET التون�صية اخلا�صة، بالتعاون مع ال�صفارة الفرن�صية ـ  حول 
امل�رشوعات العائلية وحوكمة ال�رشكات، قدم فيه جمدي ح�صنـ  مدير املعهد العربي لروؤ�صاء 

ا ملدونة اأف�صل املمار�صات يف حوكمة ال�رشكات.  املوؤ�ص�صاتـ  عر�صً
من اجلدير بالذكر، اأنه قد مت تعديل لئحة التجارة التون�صية بناء على التو�صيات املقدمة 
من املعهد العربي لروؤ�صاء املوؤ�ص�صات، املت�صمنة يف هذا الدليل. وحتتوى الالئحة حالًيا 
على املزيد من احلماية لالأقليات من حملة الأ�صهم، واملزيد من اإتاحة وك�صف املعلومات 
املالية. ويعد الدليل التون�صي لأف�صل ممار�صات حوكمة ال�رشكات جزءًا من الهدف الأكرب 
للمعهد العربي لروؤ�صاء املوؤ�ص�صات، ومركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، للم�صي قدًما يف 
دفع وتعزيز ال�صفافية وامل�صاءلة عن طريق احلوار بني القطاعني العام واخلا�س لتطبيق 

ممار�صات اأخالقية وتطوير برامج املوارد والتدريب حلوكمة ال�رشكات يف تون�س.
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