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هاين اأبو الفتوح

حازت  التي  املو�ضوعات  من  احلوكمة  تعترب 
على اهتمام كبري يف اأ�ضواق املال خالل العقدين 
ال�ضيا�ضات  وا�ضعو  اأدرك  حيث  املا�ضيني 
واجلهات الإ�رشافية مدى م�ضاهمة املمار�ضات 
و�ضالمة  ا�ضتقرار  دعم  يف  للحوكمة  ال�ضليمة 

اأ�ضواق املال والتنمية القت�ضادية. 
ملفهوم  التعريفات  تعدد  من  الرغم  وعلى 
مالءمة  الأكرث  التعريف  اأن  جند  احلوكمة 
احلوكمة  ي�ضف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للم�ضاريع 
باأنها "جمموعة من القواعد والنظم والقرارات 
التي تهدف اإىل حتقيق اجلودة والتميز يف الأداء 
والفعالة  املنا�ضبة  الأ�ضاليب  اختيار  عن طريق 
اآخر  املن�ضاأة". ومبعنى  واأهداف  لتحقيق خطط 
نظم  وجود  اأي  "النظام"،  تعني  احلوكمة  فاإن 
التي  الأ�ضا�ضية  الأطراف  بني  العالقات  حتكم 
تدعيم  مقومات  ت�ضمل  كما  الأداء،  يف  توؤثر 
امل�ضئول  وحتديد  البعيد  املدى  على  ال�رشكة 

وامل�ضئولية. 
من ال�ضائع يف املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
العالقات بني ع�ضوية جمل�س  ت�ضابك يف  وجود 
حيث  التنفيذية،  والإدارة  وامللكية،  الإدارة، 
مبهام  واحد  مدير  الأحوال  اأغلب  يف  ينفرد 
الإدارة. ويف احلالت التي يكون لدى ال�رشكة 

جمل�س اإدارة، يت�ضكل املجل�س غالًبا من اأع�ضاء 
امل�ضاهمني  وكبار  التنفيذية  الإدارة  فريق 

واأقاربهم. 
احلوكمة  اإطار  تطبيق  نحو  خطوة  اأول  ولعل 
خلق  هي  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للم�رشوعات 
حوار بني  اأ�ضحاب امل�ضالح الرئي�ضيني ملناق�ضة 
احلاجة اإىل تطبيق نظام احلوكمة وتقييم الفوائد 
وتبعات  اللتزامات  مقابل  يف  املرجوة، 
ا اإىل امل�ضاعدة  التطبيق. يهدف هذا احلوار اأي�ضً
نحو  املالئم  املناخ  وتوفري  الوعي  ن�رش  على 
اأجل  ومن  احلوكمة،  اإطار  لتطبيق  ال�ضتعداد 
يت�ضم  اأن  يجب  الوعي،  ن�رش  اآلية  جناح  �ضمان 
من  عالية  بدرجة  الأطراف  جميع  بني  احلوار 

امل�ضاركة الإيجابية. 
ـ  احلوكمة  كود  تطوير  وهي  ـ  التالية  اخلطوة 
تقع م�ضئوليتها على عاتق جميع اجلهات املعنية 
ال�ضغرية  امل�رشوعات  قطاع  يف  احلوكمة  بن�رش 
اإعداد  يف  ي�ضارك  اأن  يجب  كما  واملتو�ضطة، 
من  ممثلني  ع�ضويتها  يف  ت�ضم  جلنة  الكود 
الغرف التجارية، والبور�ضة واجلهات املعنية 
الأعمال،  بيئة  وتنمية  املالية  الأ�ضواق  ب�ضالمة 
اإىل  بالإ�ضافة  الأعمال،  رجال  وجمعيات 
قطاع  تخدم  التي  املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك 

رئي�س 
ال�سيا�سات 
وال�سئون 

املوؤ�س�سية، 
اأمني �رس 

جمل�س اإدارة 
 CI رسكة�
 Capital
القاب�سة.

تطوير كود 
احلوكمة 
هو اخلطوة 
الثانية، وتقع 
م�سئوليتها 
على عاتق 
جميع اجلهات 
املعنية بن�رس 
احلوكمة 
يف قطاع 
امل�رسوعات 
ال�سغرية 
واملتو�سطة.

اأن  على  واملتو�ضطة.  ال�ضغرية  امل�رشوعات 
عدد  اأكرب  على  احلوكمة  كود  م�ضودة  تعر�س 
ب�ضئون  واملهتمني  امل�ضالح  اأ�ضحاب  من  ممكن 
ردودهم  اأخذ  مع  الراأي،  ل�ضتطالع  احلوكمة 
ينبغي  ق�ضور  عن  ت�ضفر  قد  التي  العتبار،  يف 
الفاعلية  تدعم  اأخرى  اأو جوانب مهمة  تالفيه، 

عند التطبيق العملي يتم اإدراجها. 
امل�ضالح  اأ�ضحاب  بني  احلوار  جناح  ل�ضمان 
نطاق  على  الكود  م�ضودة  مناق�ضة  تتم  اأن  يجب 
تعقد  اجتماعات  تنظيم  طريق  عن  املدى  وا�ضع 
اإليها  يدعى  خمتلفة،  جغرافية  جتمعات  يف 
اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة مع عدم 
الكربى،  واملدن  العا�ضمة  على  فقط  الرتكيز 
واإر�ضال م�ضودة الكود اإىل عينة من املوؤ�ض�ضات 
حتميل  ا  اأي�ضً ميكن  كما  القطاع.  هذا  متثل 
لعدة  الإلكرتوين  املوقع  على  الكود  من  ن�ضخة 
جهات معنية باحلوكمة مثل مركز امل�رشوعات 
الدولية اخلا�ضة، واملركز امل�رشي للمديرين، 
وبور�ضة النيل، واملعهد امل�رشيف. وقد يكون 
املوقع  على  وحتميله  ا�ضتبيان  عمل  املفيد  من 
الإجابة  ميكن  بحيث  اجلهات  لهذه  الإلكرتوين 
الكود، على  فقرات  والتعليق على  الأ�ضئلة  على 

اأن يكون ذلك متاًحا باأ�ضلوب مب�ضط.

اأنه  على  احلوكمة  كود  اإىل  النظر  عدم  وينبغي 
والقواعد  اللوائح  �ضفة  لها  اإلزامية،  وثيقة 
حالة  يف  عقوبات  ت�ضتوجب  التي  امللزمة 
هو  احلوكمة  جناح  اأ�ضا�س  لأن  خمالفتها، 
اأ�ضحاب  الأطراف  جميع  لدى  الكاملة  القناعة 
وال�رشكاء  املالكني  راأ�ضهم  على  و  ـ  امل�ضالح 
ـ باأهمية احلوكمة والفوائد املرجوة  الرئي�ضيني 
املتو�ضط  املدى  على  عليهم  بالنفع  �ضتعود  التي 

وطويل الأجل.

املبادئ  اأخذ  احلوكمة  كود  اإعداد   عند  يراعى 
التالية يف العتبار:

مبوجب  يكون  ل  التطبيق  الذاتي:  الإ�رساف   •
يكون  اأن  يجب  واإمنا  واللوائح،  القانون  قوة 
طوًعا باختيار مالكي امل�رشوع بناء على قناعة 

تامة واإدراك عميق بفوائد احلوكمة.
• عدم املحاكاة: مراعاة كافة خ�ضائ�س قطاع 
يجب  لهذا  واملتو�ضطة.  ال�ضغرية  امل�رشوعات 
لل�رشكات  احلوكمة  قواعد  البتعاد عن حماكاة 
الواقع  يف  تطبيقه  ميكن  ما  لأن  امل�ضاهمة، 
العملي على ال�رشكات الكربى ي�ضتحيل حماكاته 

يف هذا القطاع.
• املرونة: يجب اأن يتوفر يف الكود قدر كبري 

م�صر

امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة...

اأو�سع حوار بني اأ�سحاب امل�سالح... نقطة البدء نحو احلوكمة الر�سيدة

ملفات الحوكمة
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النجاح  فر�س  اإتاحة  اأجل  من  املرونة  من 
ن�ضاط  وطبيعة  حجم  يف  التنوع  مع  للتوافق 
ال�ضغرية  امل�رشوعات  قطاع  داخل  الكيانات 

واملتو�ضطة.
• ال�سهولة: كلما ابتعد الكود عن التعقيد ـ �ضواًء 
من ناحية ال�ضياغة اللغوية اأو اأ�ضلوب العر�س 
ـ كلما كانت فر�س ا�ضتيعاب اأ�ضحاب امل�ضاريع 

اأف�ضل. 
• اإتاحة احلوافز للتطبيق: على �ضبيل املثال 
منح مميزات �رشيبية للم�ضاريع التي تلتزم جدًيا 
بتطبيق احلوكمة. وهذه احلوافز ت�ضجع القطاع 
املوازي(  )القت�ضاد  لالأعمال  الر�ضمي  غري 
اإخفائه  من  بدًل  للن�ضاط  الر�ضمي  الت�ضجيل  على 
اللتزامات  وتبعات  البريوقراطية  خ�ضية 
املعلن.  التجاري  للن�ضاط  والإجرائية  املالية 
اخلفي  القت�ضادي  الن�ضاط  اأن  املعلوم  فمن 
ميثل �رشيحة كبرية يف اقت�ضاد الدول النامية، 
اأنظمة جتذب هذه  ال�رشوري تطوير  ولذلك من 
ال�رشيحة لكي تعمل يف اإطار القت�ضاد الر�ضمي، 
مبا يوؤدي يف النهاية اإىل زيادة ح�ضيلة الدولة 
من ال�رشائب والتاأثري الإيجابي على املوؤ�رشات 

القت�ضادية.

كحد  الآتية  العنا�رش  على  احلوكمة  كود  ي�ضمل 
اأدنى:

ف�ضل  يتم   اأن  يجب  اإدارة:  ت�سكيل جمل�س   .1
وم�ضئوليات  دور  امللكية، وحتديد  عن  الإدارة 
امل�ضالح  واأ�ضحاب  ال�رشكاء  اأو  امل�ضاهمني 
خالل  من  ذلك  ويتم  وا�ضح.  ب�ضكل  الآخرين 
ال�ضتعانة  مع  متوازن  اإدارة  جمل�س  اإن�ضاء 
باأع�ضاء غري تنفيذيني )ي�ضتبدل مبجل�س ا�ضت�ضاري 
يلزمها  ل  التي  للمن�ضاآت  العائلة  جمل�س  اأو 
القانون بت�ضكيل جمل�س اإدارة(. وجتدر الإ�ضارة 
غري  الإدارة  جمل�س  ع�ضو  دور  اأهمية  اإىل  هنا 
التنفيذي من حيث �ضمان �ضالمة تدفق البيانات 
من  امل�ضاهمني  وحماية  حتريف،  دون  كاملة 
جتاوزات املدراء اأو التق�ضري يف اأداء مهامهم، 
بروؤية  تتمتع  متخ�ض�ضة  بخربة  الإدارة  ودعم 

ا�ضرتاتيجية للم�ضتقبل.
تربز هنا اأهمية جمل�س الإدارة حيث اإن �رشيحة 
العتبار  بعني  تاأخذ  امل�ضتثمرين  من  عري�ضة 
كعامل  وم�ضتقل  متوازن  اإدارة  جمل�س  وجود 

رئي�ضي يف اتخاذ القرار ال�ضتثماري.
من ناحية اأخرى، تواجه الدول النامية م�ضكلة 
�ضائعة وهي عدم توافر اأعداد كافية من اأع�ضاء 
عدم  اإىل  بالإ�ضافة  املوؤهلني،  الإدارة  جمل�س 
رغبة املالك التخلي عن �ضيطرتهم على املن�ضاأة. 
هنا ياأتي دور توعية قطاع امل�رشوعات ال�ضغرية 
ويف  الإدارة،  جمل�س  مفهوم  نحو  واملتو�ضطة 

يف  املتخ�ض�ضة  املراكز  اإن�ضاء  الوقت  نف�س 
تاأهيل اأع�ضاء جمل�س الإدارة حتت مظلة جامعة 

اأو مركز اأكادميي متخ�ض�س.
2. توافر نظام موؤ�س�سي للتقارير املالية: 
املحا�ضبة  قوائم  اأو  املالية،  التقارير  نظام 
املالية التقليدية، له تاأثري على اتخاذ القرارات 
القول  ميكن  وعموًما  املن�ضاأة.  يف  الداخلية 
الآثار  ذات  املهمة  القرارات  تتخذ  عندما  اإنه 
العتماد  اإىل  مييلون  املديرين  فاإن  الرئي�ضية 
يف  املالية  والقوائم  املالية  التقارير  على 
القرارات  اإن فعالية وجناح  اتخاذ قراراتهم. 
و�ضحة  دقة  على  تعتمد  ال�ضرتاتيجية  الداخلية 
اأو  املالية   التقارير  تقدمها  التي  املعلومات 

قوائم املحا�ضبة املالية التقليدية.
ال�ضغرية  امل�رشوعات  قطاع  لطبيعة  نظًرا 
الن�رش  متطلبات  من  التخفيف  يجب  واملتو�ضطة 
يجب  الأحوال  جميع  يف  لكن  والإف�ضاح، 
للمعايري  وفًقا  املالية  القوائم  اإعداد  يتم  اأن 

املحا�ضبية.
ب�ضفة  م�ستقل:  ح�سابات  مراقب  تعيني   .3
من  كبري  عدد  لدى  �ضائد  �ضعور  يوجد  عامة 
ال�ضغرية  امل�رشوعات  قطاع  داخل  املن�ضاآت 
مبراقب  بال�ضتعانة  يرحب  ل  واملتو�ضطة 

احل�ضابات لالأ�ضباب الآتية:
مرتفعة  تكون  احل�ضابات  مراجعة  تكلفة   •

وغري مربرة.
يتم  قد  املالية  البيانات  باأن  العتقاد   •

ت�رشيبها اإىل م�ضلحة ال�رشائب!!
لتفادي هذه العقبة، يجب النظر يف منح حوافز 
احل�ضابات  مبراقبي  ت�ضتعني  التي  للمن�ضاآت 
لتطبيق حوافز احلوكمة.  �ضاملة  �ضمن منظومة 
ت�ضهم  اأن  املحا�ضبة  ملكاتب  ا  اأي�ضً املمكن  من 
يراعى  للح�ضابات  مراجعة  نظام  تطوير  يف 

خ�ضائ�س املن�ضاآت داخل هذا القطاع.
حل�ضابات  مراقب  تعيني  اأن  من  الرغم  على 
ال�ضكل  ويتبع  اإلزامًيا  يكون  ل  قد  املن�ضاأة 
املمار�ضات  اأف�ضل  اأن  اإل  للمن�ضاأة،  القانوين 
املراجعة  اإجراء  حتبذ  احلوكمة  جمال  يف 
مراقب  بوا�ضطة  املن�ضاأة  حل�ضابات  ال�ضنوية 
يقوم  اأن  ويجب  وموؤهل.  م�ضتقل  ح�ضابات 
مراقب احل�ضابات ببذل العناية املهنية، ويقدم 
تقريره لأ�ضحاب املن�ضاأة. يعترب ذلك �رشورًيا 
حالت  �ضد  املن�ضاأة  اأ�ضحاب  لطماأنة  فقط  لي�س 
الحتيال املايل من جانب التنفيذيني، لكن ميتد 
اأثر ال�ضعور بالثقة يف املن�ضاأة اإىل جميع اأ�ضحاب 
امل�ضالح مبا يف ذلك الدائنني واجلهات املانحة 

للتمويل.
تتمتع  داخلية  مراجعة  اإدارة  اإن�ساء   .4
بال�ستقاللية: تعترب املراجعة الداخلية وظيفة 

احلوار بني 
اأ�سحاب 

امل�سالح 
الرئي�سيني هو 
اخلطوة الأوىل 

نحو تطبيق 
اإطار احلوكمة 

للم�رسوعات 
ال�سغرية 

واملتو�سطة.. 
ملناق�سة 

احلاجة اإىل 
تطبيق نظام 

احلوكمة 
وتقييم الفوائد 

املرجوة، 
يف مقابل 

اللتزامات 
وتبعات 
التطبيق.

الأن�ضطة  كل  وتقييم  لفح�س  تن�ضاأ  م�ضتقلة  تقييم 
هدفه  الرقابة  من  نوع  وهي  للمن�ضاأة،  كخدمة 

فح�س وتقييم فعالية و�ضائل الرقابة. 
هدفني  اإىل  الداخلية  املراجعة  اأهداف  تنق�ضم 

اأ�ضا�ضيني:
• هدف احلماية: ي�ضمل هذا الهدف املحافظة 
على �ضالمة اأ�ضول املن�ضاأة مبختلف اأنواعها، 
واملحا�ضبية  املالية  والإجراءات  النظم 
العادية  وامللفات  وامل�ضتندات  وال�ضجالت 
والآلية املعتمدة يف امل�رشوع، نظام ال�ضبط 

الداخلي….الخ.
يف  الهدف  هذا  يتمثل  التطوير:  هدف   •
عالجية  وظيفة  تعد  التي  املراجعة  وظيفة 
وتتبع  ومراجعة  فح�س  تتناول  واإر�ضادية 
وال�ضلبية  الإيجابية  النتائج  وحتليل  وحتديد 
بتو�ضيات  ورفعها  لها  احللول  وو�ضع 
توفري  عن  ف�ضاًل  الإدارة  اإىل  ومقرتحات 
وتزويد هذه الإدارة بالبيانات واملعلومات 
اخلا�ضة بهذه النتائج التي ت�ضمل جميع اأوجه 

ن�ضاط امل�رشوع.
من  اأن  ال�ضتدلل  ميكن  �ضبق  ما  على  بناء 
�رشوريات احلوكمة اجليدة �ضمان حتقيق هدف 
ا�ضتمرار  �ضمان  اأجل  من  والتطوير  احلماية 

بقاء امل�رشوع، وهو الهدف الذي ي�ضعه جميع 
اأ�ضحاب امل�ضالح ن�ضب اأعينهم.

بعد النتهاء من اإعداد كود احلوكمة تاأتي مرحلة 
الدعم على  القدرات"، ول ينح�رش نطاق  "دعم 
اأ�ضحاب امل�رشوعات ال�ضغرية واملتو�ضطة، بل 
اأ�ضحاب امل�ضالح.  ميتد لي�ضمل جميع الأطراف 
ياأتي تنظيم الدورات التدريبية يف املقام الأول 
من اأجل ن�رش الوعي واملعاونة يف التعامل مع 
اجلوانب املختلفة التي ت�ضاحب التطبيق العملي 
عنا�رش  هناك  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  للحوكمة. 

دعم اأخرى ت�ضمل املعاونة يف: 
 Code تاأ�ضي�س وتفعيل قواعد ال�ضلوك املهني •

.of Conduct
على  والرتكيز  املوؤ�ض�ضي  العمل  ثقافة  ن�رش   •

احلاجة اإىل احلوكمة وفوائدها. 
الإدارة  م�ضتوى  يف  املديرين  قدرات  تنمية   •
ا يف جمال التخطيط ال�ضرتاتيجي  العليا، خ�ضو�ضً

والقيادة. 
• اإن�ضاء هيكل تنظيمي وا�ضح.

يحدد  وا�ضح  وظيفي  تو�ضيف  اإ�ضدار   •
امل�ضئوليات والتبعية الوظيفية.

• اإعداد �ضيا�ضة خالفة وا�ضحة وقواعد ت�ضارب 
امل�ضالح.

م�صر

يجب اأن 
تعر�س م�سودة 
كود احلوكمة 
على اأكرب 
عدد ممكن 
من اأ�سحاب 
امل�سالح 
واملهتمني 
ب�سئون 
احلوكمة 
ل�ستطالع 
الراأي، مع 
اأخذ ردودهم 
يف العتبار.

ملفات الحوكمة


