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�ل�سركات �لعائلية و�ل�سغرية و�ملتو�سطة حتـتــــــــــــــاج �إىل كود خا�ص
بعد 10 �سنو�ت من جهود �حلوكمة يف م�سر...

حتقيق: رم�سان �أبو �إ�سماعيل

بعد ع�رش �سنو�ت من �جلهود �ملتو��سلة ملركز �مل�رشوعات �لدولية �خلا�سة لن�رش مفهوم 
�حلوكمة وتاأهيل وحث �ل�رشكات �لعاملة بال�سوق على تطبيق قو�عده- لتحقيق �ل�سفافية 
و�الإف�ساح- ال تز�ل �ل�سوق �مل�رشية تعاين غياب بع�ض قو�عد �حلوكمة، وذلك وفًقا للتقرير 
�لثالث عن حوكمة �ل�رشكات يف م�رش �ل�سادر عن مركز �ملديرين بوز�رة �ال�ستثمار بالتعاون 
مع �لبنك �لدويل، ومنها �أن عمليات �لرت�سح لع�سوية جمال�ض �الإد�ر�ت ي�سوبها �لغمو�ض، 

وال يتم �الإعالن عنها ب�سفافية، وعادة ما يتحكم فيها �أ�سحاب ح�سة �الأغلبية يف �ل�رشكات.
هذ� �الأمر هو ذ�ته ما عرب عنه رجال �الأعمال من �لفاعلني يف �ل�سوق، �لذين �تفقو� على �أن 
�حلوكمة �أ�سبحت م�سطلًحا ر�ئًجا يطبقه �لبع�ض ويقبل به �آخرون، و�أنه ال يز�ل يف حاجة 
�إىل �ملزيد من �جلهود الإقر�ر تطبيقه، خا�سة �أنه لقي رو�ًجا على �سعيد �ل�رشكات �لكبرية 
�ملقيدة منها يف �لبور�سة على وجه �خل�سو�ض، يف حني ال تز�ل �حلوكمة كم�سطلح بعيدة 
�لتو�سع يف �لرتويج  �لكبرية منها و�ملتو�سطة، مطالبني ب�رشورة  �لعائلية  �ل�رشكات  عن 
لهذ� �مل�سطلح مبا يعنيه من �إد�رة ر�سيدة تقوم على �الإف�ساح و�ل�سفافية، خا�سة بني هذه 
�ال�ستعانة مبدر�ء  �أن  �لتي ال تز�ل بعيدة عن معاين هذ� �مل�سطلح، ودليل ذلك  �ل�رشكات 
م�رشي  كود  من  البد  لذلك  �ل�رشكات،  هذه  يف  ينعدم  يكاد  �الإد�ر�ت  جمال�ض  يف  م�ستقلني 

حلوكمة هذه �ل�رشكات.

حوكمة الشركات...

م�صر
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�ل�سركات �لعائلية و�ل�سغرية و�ملتو�سطة حتـتــــــــــــــاج �إىل كود خا�ص

املهند�س عبد املعطي لطفي-  رجل الأعمال 
نائب رئي�س احتاد جمعيات التنمية القت�صادية- 
�صنوات   10 جهود  بعد  اإنه  بقوله:  حديثه  بداأ 
حوكمة، جنح مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 
حتقيق  يف  الأخرى  اجلهات  وبع�س  بالقاهرة 
الأوراق  نتائج هائلة يف جمال حوكمة �رشكات 
املالية وغريها من ال�رشكات املقيدة بالبور�صة، 
حيث ن�رشت الوعي باأهمية و�رشورة تطبيق قواعد 
اآليات هذا النوع من  احلوكمة الر�صيدة، واتباع 
الإدارة، ومب�صي الوقت فر�صت هذه اجلهود على 
ال�رشكات حالة من ال�صفافية والإف�صاح والنزاهة 
باتت  التي  احلوكمة  عنا�رش  وهي  الإدارة،  يف 
تنفذ من قبل هذه ال�رشكات بدقة كاملة لقتناعها 

بها.

يتعلق  فيما  خمتلًفا  يبدو  الأمر  اأن  وي�صيف 
حيث  منها،  ال�صغرية  اأو  املتو�صطة  بال�رشكات 
بنف�س  اإداراتها  بعيدة متاًما عن حوكمة  ل تزال 
ال�رشكات  من  نظرياتها  يف  حتقق  الذي  النجاح 
الكبرية- خا�صة املقيدة منها يف البور�صة- لذلك، 
هذه  بني  الوعي  لن�رش  اجلهود  موا�صلة  من  لبد 
القيادة اجلماعية  ال�رشكات حتى يتم تفعيل دور 
للمن�صاأة،  العمومية  واجلمعية  الإدارة  وجمل�س 
واإ�رشاك العاملني يف اتخاذ القرار، وكلما حدث 
ذلك كلما كانت الثمار ملمو�صة ب�صكل اأكرب، لأن 
اإىل  حتتاج  التي  ال�رشكات  هذه  �صالح  يف  ذلك 
موا�صلة اجلهود حتى ي�صعر النا�س اأن هذا الأمر 
يف �صالح اجلميع، والأمر يحتاج اإىل اقتناع من 

قبل القائمني على اإدارة هذه ال�رشكات.
ال�رشكات  حلوكمة  املبذولة  اجلهود  اأن  ويوؤكد 
اإىل  ترقى  ل  املا�صية  الع�رش  ال�صنوات  خالل 
م�صتوى طموحات اأ�صحاب ال�رشكات املتو�صطة، 
جهود  من  اجلهات  خمتلف  تكثف  اأن  لبد  لذا 
الإقناع بهذا الأمر، وذلك من خالل العتماد على 
فعاليات اللقاء املبا�رش بني اأ�صحاب هذه ال�رشكات 
املفهوم.  هذا  لن�رش  والداعمة  الراعية  واجلهات 
التعاون  يتم  اأن  ال�رشوري  من  اأنه  اإىل  لفًتا 
اإىل  النتقال  على  القادرة  الأعمال  جمعيات  مع 
ال�رشكات يف خمتلف مناطق م�رش، واأنه  مواقع 
ل مانع اأبًدا من العتماد على احلمالت الإعالمية 
من  العري�صة  القاعدة  اإىل  للو�صول  اجلماهريية 
و�صائل  على  فالعتماد  م�رش،  يف  ال�رشكات 
الإعالم اجلماهريية لن�رش فكر احلوكمة اأو الإدارة 
من  املبداأ  بهذا  للخروج  �رشوري  اأمر  الر�صيدة 
ف�صاء ال�رشكات الكربى اإىل ال�رشكات املتو�صطة 

ا. وال�صغرية بل واجلمعيات الأهلية اأي�صً
ويك�صف لطفي عن اأنه من خالل جتربته ك�صاحب 
التنمية  جمعيات  احتاد  رئي�س  ونائب  �رشكة 
القت�صادية، تبني له جلًيا اأنه بدون اتباع اأ�صاليب 
الإدارة الر�صيدة يف خمتلف القطاعات القت�صادية 
يف الدولة، �صواء كانت خا�صة اأو عامة، كبرية اأو 
متو�صطة و�صغرية، لن يتحقق حلم التنمية والتطور 
املجال  يف�صح  احلوكمة  غياب  لأن  ال�صوق،  يف 
احلوكمة  تطبيق  اأن  موؤكًدا  �صوره،  بكل  للف�صاد 
يف ال�رشكات يعني مزيًدا من ال�صفافية والإف�صاح 
يرتتب عليه تفعيل كل �صور القيادة اجلماعية مبا 
يعنيه ذلك من نظرة �صمولية وا�صحة، جتعل من 
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من  املزيد  على  باحل�صول  الأ�صواق  يف  التو�صع 
الطبيعيني  ال�رشكاء  اأو  البنوك  من  �صواء  التمويل 
قواعد  تطبيق  مع  فاإنه  ال�صهولة،  منتهى  يف  اأمر 
جًدا  الي�صري  من  يكون  ال�رشكات  يف  احلوكمة 
احل�صول على املزيد من التمويل، لأن ال�صفافية 
التناف�س  اإىل  الأموال  رءو�س  اأ�صحاب  تدفع 
و�صوًل اإىل هذه الكيانات لكونها متثل وعاء اأمن 

لأموالهم.
ويوؤكد اأن تطبيق احلوكمة يف ال�رشكات يرتتب عليه 
تكلفة اأكرث، لكن التجربة اأثبتت اأن عائد تطبيقها 

اأكرب بكثري من تكلفتها، لأنه ل 
يقت�رش فقط على احل�صول على 
التمويل ال�صوقي، اأو ت�صهيالت 
اإمنا  امل�رشيف،  التمويل 
ال�رشكة  داخل  توازًنا  يخلق 
ف�صاًل  امل�صالح،  اأ�صحاب  بني 
املعلومات  تدفق  تنظيم  عن 
ما  وهو  الإف�صاح،  و�صفافية 
يف  للمناف�صة  ال�رشكات  يوؤهل 
كله  لذلك  العاملية،  الأ�صواق 
احلوكمة  قواعد  تطبيق  فاإن 
موؤ�ص�صة  لأية  �رشوري،  اأمر 
كبرية  كانت  �صواء  اقت�صادية، 
اأو �صغرية، عامة  اأو متو�صطة 
عائلية  خا�صة،  اأو  كانت 
ملكيتها  يف  ي�صارك  اأو  امللكية 
عامة النا�س، فكل ال�رشكات لن 
ت�صتطيع ال�صتمرار ناجحة بدون 
تطبيق احلوكمة، م�صرًيا اإىل اأنه 
فيه  رف�صت  الذي  الوقت  يف 
الجتاه  هذا  ال�رشكات  غالبية 
نهاية  م�رش  اإىل  دخوله  عند 
القرن الع�رشين، بداأت موؤخًرا 

ت�صعى جادة لتطبيق قواعد احلوكمة الر�صيدة لكي 
تواكب اأ�صاليب الإدارة العاملية، وتتمكن من اأن 
تكون قادرة على املناف�صة مع غريها من ال�رشكات 

العاملية الكربى.
وحول اإمكانية اال�ستعانة باملدراء امل�ستقلني 
اإدارات ال�رشكات، يو�صح اأنه من  يف جمال�س 
اأن�صار ال�صتعانة باملدراء امل�صتقلني يف جمال�س 
اإدارات ال�رشكات ال�صغرية التي يغلب على ملكيتها 
اقت�صاديا  الأجدى  من  لأنه  العائلي،  ال�صكل 

الفعلي  التدخل  فاإن  امللكية،  عن  الإدارة  ف�صل 
يف الإدارة يجب اأن يكون م�صئولية قيادة م�صتقلة 
يوؤول  رمبا  بالوراثة  الإدارة  انتقال  اأن  خا�صة 
اإىل غري متخ�ص�س اأو قادر على الإدارة، لذلك لبد 
من ن�رش فكر �رشورة وجود قيادات م�صتقلة مما 
يوؤدي اإىل ا�صتقاللية الإدارة، م�صرًيا اإىل اأن هذا 
الف�صل بني امللكية والإدارة - خا�صة يف حالة اإذا 
ما مت تفعيل القواعد واإجراءات احلوكمة- ي�صمن 
حتقيق ال�رشكة لتقدم م�صتمر بدون هزات تنتج يف 
الغالب يف ال�رشكات العائلية بالتزامن مع انتقال 

الإدارة من جيل اإىل اآخر.
اأنه  لطفي  املعطي  عبد  ويوؤكد 
اإدارة  نظريات  لأحدث  وفًقا 
الأعمال ياأتي هذا املطلب على 
من  لبد  التي  املطالب  راأ�س 
اأعلى  اإىل  للو�صول  حتقيقها 
درجة من الإجناز والتطور، 
�صاحب  املالك–  اأن  خا�صة 
عنه  معروف  املال-  راأ�س 
فاإن  وبالتايل  جبان،  اأنه 
انفعالية  دوًما  تاأتي  قراراته 
ت�صعي لتحقيق احلماية الكافية 
النظر عن  بغ�س  املال  لراأ�س 
لالأهداف  القرار  هذا  حتقيق 
الأخرى، خا�صة تلك املتعلقة 
با�صرتاتيجية التحرك لل�رشكة، 
اأن  تثبت  التجربة  اأن  مو�صًحا 
يتم  التي  العائلية  ال�رشكات 
على  اإداراتها  يف  العتماد 
اأكرث  امل�صتقلة  الإدارة  �صيغة 
من  بغريها  مقارنة  جناًحا 
مبداأ  حتقق  التي  ال�رشكات، 
الف�صل بني امللكية والإدارة، 
اخلربة  متتلك  م�صتقلة  اإدارة  تخري  على  وتعتمد 
العملية والعلمية التي متكنها من اتخاذ القرارات 
الأطراف  لكل  امل�صلحة  حتقق  التي  الإدارية 
وال�رشكاء  والعمال  كاملالك  بال�رشكة،  املعنية 

وغريهم.
توفيق-  زينب  الأعمال  �صيدة  تنظر  حني  يف 
�صاحبة م�صنع اأحذية بالعا�رش من رم�صان- اإىل 
حوكمة ال�رشكات على اأنها مبثابة حماولة لإيجاد 
للقائمني  ال�صليمة  واملمار�صات  للتطبيقات  تنمية 

عبد �ملعطي لطفي:
يف  الر�شي��دة  الإدارة  اأ�شالي��ب  اتب��اع  ب��دون 
خمتلف القطاع��ات القت�شادية يف الدولة- 
�ش��واء كان��ت خا�ش��ة اأو عام��ة، اأو كب��رة اأو 
متو�شطة اأو �شغرة- لن يتحقق حلم التنمية 
احلوكم��ة  غي��اب  لأن  ال�ش��وق،  يف  والتط��ور 

يف�شح املجال للف�شاد بكل �شوره.
اأن��ا من اأن�ش��ار ال�شتعان��ة بامل��دراء امل�شتقلني 
يف جمال���س اإدارات ال�ش��ركات ال�شغ��رة التي 
يغلب على ملكيته��ا ال�شكل العائلي، خا�شة اأن 
انتق��ال الإدارة بالوراثة رمب��ا يوؤول اإىل غر 

متخ�ش�س اأو قادر على الإدارة.
الف�شل ب��ني امللكي��ة والإدارة، ي�شمن حتقيق 
تق��دم م�شتمر لل�شركات العائلية بدون هزات 
تنت��ج يف الغالب بالتزامن م��ع انتقال الإدارة 

من جيل اإىل اآخر.

حوكمة الشركات...

م�صر
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اإدارة ال�رشكة مبا يحافظ على حقوق حملة  على 
الأ�صهم وال�صندات والعاملني فيها وغريهم، وذلك 
التعاقدية،  العالقات  تنفيذ  كله من خالل حتري 
الأدوات  ا�صتخدام  خالل  من  بينهم  تربط  التي 
ملعايري  وفًقا  ال�صليمة،  واملحا�صبية  املالية 
الإف�صاح وال�صفافية الواجبة. موؤكدة اأن حوكمة 
ال�رشكات يف م�رش خطت خطوات كبرية ومع ذلك 
حاجة  وهناك  جديًدا  يزال  ل  املفهوم  هذا  فاإن 
اإىل بذل املزيد من اجلهود، فينبغي اإيالء اهتمام 
منافع  اإىل  التنفيذيني  امل�صئولني  لتنبيه  خا�س 

وعلى  �رشكاتهم  على  احلوكمة 
حاجة  هناك  واأن  القت�صاد، 
حوكمة  على  التاأكيد  اإىل  ملحة 
التعليمية  ال�رشكات يف املناهج 

باجلامعات امل�رشية.
وتقول زينب توفيق: اإنه لبد- 
خا�صة يف ظل اجتاه ال�رشكات 
اإىل  العامل  بلدان  خمتلف  يف 
زيادة  من  احلوكمة-  تطبيق 
ال�صعيد  على  املبذولة  اجلهود 
امل�رشي، �صواء التي تقوم بها 
اأو موؤ�ص�صات املجتمع  احلكومة 
مركز  راأ�صها  وعلى  املدين 
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، 
الدورات  عدد  بزيادة  وذلك 
الدرا�صية  واحللقات  التدريبية 
وفوائدها  مفهومها  لرت�صيخ 
املعنية  اجلهات  خمتلف  على 
لتقدمي  امل�رشية  ال�صوق  يف 
كيفية  حول  ا�صرت�صادية  اأدلة 
ال�رشكات  يف  احلوكمة  تطبيق 

املختلفة.
وت�صيف اأن تطبيق احلوكمة يف ال�رشكات العائلية 
حتتاج  لكونها  للغاية،  ال�صعبة  الأمور  من  يعد 
الذي  ال�رشكة-  مال  راأ�س  �صاحب  اإقناع  اإىل 
ميلك ويحكم- ب�رشورة التنازل عن جزء من هذه 
ال�صلطات، عن طريق اإف�صاح املجال لفاعلني جدد 
�صوف  ذلك  على  عالوة  الإدارة.  يف  لي�صاركوه 
جترب احلوكمة اأ�صحاب ال�رشكات العائلية بالقبول 
الإدارات،  جمال�س  يف  م�صتقلني  مديرين  بوجود 
وهو ما يعني وجود عقل جمرد يف هذه الكيانات 
تفكري  على  يغلب  الذي  التقليدي  النمط  عن  بعيًدا 

عن  دائًما  يبحثون  الذين  ال�رشكات،  اأ�صحاب 
ال�رشكاء  ب�صكل قد ي�رش مب�صالح  تعظيم منافعهم 
يف الأ�صواق، خا�صة اأن ال�رشكات التي متتنع عن 

تطبيق احلوكمة تنتحر.
قد  احلوكمة  تطبيق  اأن  اإىل  توفيق  زينب  وتلفت 
لها  تتعر�س  عديدة  مل�صكالت  حاًل  بدوره  يرتب 
ال�رشكات العائلية، كانتقال ال�صلطة من جيل اإىل 
جيل اأو من فرد اإىل فرد داخل العائلة الواحدة، 
القدرة  متتلك  العائلة  يف  كوادر  وجود  عدم  اأو 
حتقق  احلوكمة  لأن  ال�رشكات،  هذه  اإدارة  على 
لكونها  ال�صعبة  املعادلة  هذه 
ت�صع �صمانات حتقق النتقال 
من  ال�صلطات  لهذه  الهادئ 
رمبا  بل  مركز،  اإىل  مركز 
هذه  انتقال  م�صاألة  من  جتعل 
اإدارة  اإىل  العائلة  من  ال�صلطة 
ت�صع  بل  اأمًرا ممكًنا،  م�صتقلة 
يكفي  ما  ال�صوابط  من  له 
لتعظيم الفوائد وت�رشيع خطى 
اأنه  موؤكدة  ال�رشكة،  تطوير 
من واقع الدرا�صات امليدانية 
يت�صح جلًيا اأن ال�رشكات التي 
الأقدر  هي  احلوكمة  تطبق 
ا�صتثمارية  خطط  تنفيذ  على 
ملا  نظًرا  ناجحة،  تو�صعية 
�صمعة طيبة متكنها  متتلكه من 
من  املزيد  على  احل�صول  من 
رءو�س الأموال من البنوك اأو 

غريها من م�صادر التمويل. 
مروان  يرى  جانبه  ومن 
ال�سماك- ع�صو غرفة مالحة 
الإ�صكندرية، ورئي�س ال�رشكة 
كانت  احلوكمة  فكرة  اأن  للحاويات-  الهند�صية 
بعيدة عن الواقع امل�رشي، حيث مرت ال�رشكات يف 
ال�صوق امل�رشية بعدد من املراحل، ومع التحول 
اإىل القطاع اخلا�س، وبالتزامن مع ازدياد تاأثري 
خا�صة  الظهور،  يف  الفكرة  بداأت  القطاع  هذا 
الكربى  العاملية  ال�رشكات  من  عدد  تعر�س  بعد 
لكوارث اأدت بها اإىل انهيار اأ�صهمها يف البور�صة 
ب�صبب غياب تطبيق هذا املفهوم، ك�رشكة "اأنرون" 
ال�صفافية  غياب  نتيجة  انهارت  التي  الأمريكية، 

والإف�صاح يف كل مراحل الإدارة بال�رشكة.

زينب توفيق:
لبد م��ن زيادة اجلهود املبذولة على ال�شعيد 
ال��دورات  ع��دد  بزي��ادة  وذل��ك  امل�ش��ري، 
لرت�شي��خ  الدرا�شي��ة  واحللق��ات  التدريبي��ة 
مفهومه��ا وفوائده��ا عل��ى خمتل��ف اجله��ات 
اأدل��ة  لتق��دمي  امل�شري��ة  ال�ش��وق  املعني��ة يف 
ا�شرت�شادية حول كيفية تطبيق احلوكمة يف 

ال�شركات املختلفة.
هناك حاجة ملحة اإىل التاأكيد على حوكمة 
ال�ش��ركات يف املناه��ج التعليمي��ة باجلامع��ات 

امل�شرية.
حوكم��ة ال�ش��ركات العائلية اأم��ر �شعب لأنه 
يحت��اج اإىل اإقن��اع من ميلك ويحك��م ب�شرورة 
التن��ازل عن جزء من هذه ال�شلطات لغره من 
امل�شتقلني.. ويف حقيق��ة الأمر فاإن ال�شركات 

التي متتنع عن تطبيق احلوكمة، تنتحر.
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�صعر  النهيار  هذا  مثل  وقوع  بعد  اأنه  ويوؤكد 
ب�رشورة  البلدان  من  وغريها  م�رش  يف  اجلميع 
و�صع التدابري الالزمة لتحقيق هذا احلكم الر�صيد 
الكارثية.  الأزمات  هذه  ملثل  التعر�س  ملنع 
وبالفعل بداأت م�رش يف ال�صعي احلثيث لتطبيق هذه 
التدابري مع بداية هذا القرن، اأي منذ 10 �صنوات، 
لفًتا اإىل اأن مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 
بالقاهرة- بالتعاون مع جهات م�رشية عديدة- 
جنح يف ن�رش هذا املفهوم من خالل عقد الندوات 
وور�س العمل والدورات التدريبية للمعنيني بهذا 

الأمر يف ال�رشكات.
يف  اأنه  على  ال�صماك  وي�صدد 
فيه  يدرك  كان  الذي  الوقت 
اجلميع اأهمية تطبيق احلوكمة، 
يف  املبذولة  اجلهود  وجدت 
�صديدة  معار�صة  الجتاه  هذا 
خا�صة  ال�رشكات  غالبية  من 
الوقت  مبرور  ولكن  وعامة، 
ال�رشكات  من  الإقبال  بدا 
الكبرية وا�صًحا، اأما ال�رشكات 
طويلة  لفرتة  فظلت  املتو�صطة 
تدابري  تطبيق  عن  بعيدة 
ا�صتطاع  وبالتايل  احلوكمة، 
يخلق  اأن  امل�رشوعات  مركز 
راأًيا عاًما اأكرث وعًيا واإدراًكا 

باأهمية احلوكمة.
والكالم  فح�صب-  هذا  لي�س 
جنح  بل  ال�صماك-  ملروان 
م�رشي  كود  عمل  يف  املركز 
كود  اأول  وهو  للحوكمة، 
�صدور  ذلك  بعد  تبعه  عربي، 
حوكمة  ومعايري  قواعد  دليل 
املعهد  جهود  ثم  ال�رشكات، 
املركزي  بالبنك  امل�رشيف 
لتاأ�صيل هذا املفهوم من خالل 
الدورات التدريبية التي يعقدها 
اإدارات  جمال�س  لأع�صاء 

املراجعة  مكاتب  يف  وللمحا�صبني  ال�رشكات 
جهود  جاءت  واأخرًيا،  التنفيذيني،  وللمديرين 
املديرين،  مركز  خالل  من  ال�صتثمار  وزارة 
ومركز ال�صفافية، التي توافقت مع ما يذهب اإليه 

مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة.

وقال ال�صماك: اإنه بعد ع�رش �صنوات اأ�صبح تطبيق 
احلوكمة واحًدا من اأهم موؤ�رشات جناح ال�رشكات، 
على الأقل من وجهة نظر البنوك التي تعد امل�صدر 
الأول لتمويل الن�صبة الغالبة من ال�رشكات. وهذا 
ما اأدركته الدولة جيًدا وبداأت يف تقدمي كل �صور 
املعاونة للجهات العاملة يف هذا املجال للو�صول 
باأكرب ن�صبة ممكنة من ال�رشكات العامة اململوكة 
لها اإىل تطبيق هذا املفهوم املهم للغاية، خا�صة 
بقواعد  كلما مت�صكت  الأفراد  مثل  املوؤ�ص�صات  اأن 
ومناهج ثابتة وا�صحة وحمددة تتمكن من موا�صلة 
ال�صري اإىل الأمام بدون اأدنى 
تراجع اإىل اخللف. ومن هذا 
املنطلق كان ال�صعي امل�رشي 
لتطبيق  الآخرين  عن  لالأخذ 
م�رش  كود  فكان  احلوكمة 
كود  تبعه  ال�رشكات  حلوكمة 
اآخر حلوكمة �رشكات القطاع 

العام.
احلوكمة  اأن  واأ�صاف، 
على  تنطبق  عامة  كقواعد 
كافة املوؤ�ص�صات وال�رشكات، 
واإن كانت احلوكمة لل�رشكات 
اأخرى،  اأبعاد   لها  العائلية 
حوكمة  تختلف  بحيث 
عن  العائلية  ال�رشكات 
اململوكة  ال�رشكات  حوكمة 
امل�صاهمني،  من  كبري  لعدد 
ل�رشكة  عائلة  امتالك  لأن 
يركز ال�صلطة يف يدها في�صهل 
اتخاذ القرارات، الأمر الذي 
الإدارية  التكاليف  يخف�س 
قرارات  باتخاذ  ي�صمح  كما 
نظام  وي�صاعد  تقليدية،  غري 
ال�رشكة الناجح على بناء الثقة 
داخل العائلة، يف حني ت�صبح 
بدورها  العائلية  احليوية 
لأنها  للموؤ�ص�صة،  قوة  م�صدر 
ت�صمح لكل ق�صم منف�صل من اأق�صام احلوكمة بالعمل 
ب�صورة اأف�صل، واإ�صافة قيمة اأكرب مع الإبقاء على 

التناغم مع املكونات الأخرى لنظام احلوكمة.
ويلفت ال�صماك اإىل اأنه على الرغم من اأن حوكمة 
فوائد  عليها  يرتتب  اأن  ميكن  العائلية  ال�رشكات 

مرو�ن �ل�سماك:
العائلي��ة،  ال�ش��ركات  تاأ�شي���س  لعتب��ارات 
ف��اإن ذل��ك يتطل��ب تطبي��ق حوكم��ة م��ن نوع 
خا���س على ه��ذه ال�شركات.. لذل��ك لبد من 
وج��ود كود م�شري خا���س حلوكمة ال�شركات 
العائلي��ة، ليت�شم��ن القواع��د والتدابر التي 
توف��ر بدورها اآليات ت��داول وانتقال ال�شلطة 

القائمة على فكر العائلة العام.
حوكم��ة ال�ش��ركات العائلي��ة �ش��روري جًدا، 
خا�ش��ة م��ع ب��دء مراح��ل نق��ل ال�شلط��ة م��ن 
اجلي��ل الثاين اإىل اجلي��ل الثالث، حيث تبداأ 
اآث��ار انتق��ال ال�شلط��ة يف الطف��و عل��ى �شط��ح 

الأحداث. 
م�شتقل��ني  اإدارة  جمل���س  اأع�ش��اء  وج��ود 
بال�ش��ركات العائلي��ة يجع��ل اإدارة ال�شرك��ة 
التحدي��ات  ع��ن  الك�ش��ف  عل��ى  ق��درة  اأك��ر 
الت��ي تواجهه��ا ال�شرك��ة ب�ش��كل اأك��ر كفاءة 
وفاعلية، والتعامل معها ب�شكل غر تقليدي.. 
لكن يف النهاية يظ��ل الأمر متوقًفا على وعي 
الأ�ش��رة وقدرتها عل��ى القبول به��ذا الو�شع، 

الذي متلك فيه ول حتكم.

حوكمة الشركات...

م�صر
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ت�صبح  املتنامية  اأعمالها  فاإن  جمة،   اقت�صادية 
اخلا�صة  متطلباتها  وتخلق  فاأكرث،  اأكرث  معقدة 
اأكرث مطابقة  اإيجاد هيكلية تنظيمية ر�صمية  ب�صاأن 
لالأنظمة والقواعد، ويتعني على مديري ال�رشكات 
العائلية تكييف ممار�صاتهم الإدارية بحيث تتوافق 
مع ذلك. واحلقيقة اأن النجاح يخلق احلاجة اإىل 
التكيف والتغيري، وجميع ال�رشكات العائلية تواجه 

يف نهاية املطاف نف�س هذا الواقع. 
موؤكًدا اأنه لعتبارات تاأ�صي�س ال�رشكات العائلية، 
خا�س  نوع  من  حوكمة  تطبيق  يتطلب  ذلك  فاإن 

تقوم  ال�رشكات،  هذه  على 
التفاهم  على  الأ�صا�س  يف 
الهدف  باأن  واللتزام 
اإدارة  على  للقائمني  الأ�صا�صي 
امل�صلحة،  حتقيق  هو  ال�رشكة 
وبالتايل فاإن احلوكمة ب�صكلها 
للموؤ�ص�صات  تكفي  ل  العام 
املوؤ�ص�صات  هذه  لأن  العائلية 
على  قادرة  عائلية  اأنها  ب�صفة 
رائد  فيها  ويكون  التحرك 
الأعمال وبالتايل عنده �صهولة 
الأ�صياء  وتن�صاأ  التحرك،  يف 
من  لبد  لذلك  البيئة،  هذه  يف 
خا�س  م�رشي  كود  وجود 
العائلية  ال�رشكات  حلوكمة 
ليت�صمن القواعد والتدابري التي 
تداول  اآليات  بدورها  توفر 
على  القائمة  ال�صلطة  وانتقال 

فكر العائلة العام.
ويرى اأن هذا املطلب �رشوري 
مراحل  بدء  مع  خا�صة  جًدا 
الثاين  اجليل  من  ال�صلطة  نقل 
غالبية  يف  الثالث  اجليل  اإىل 
امل�رشية،  العائلية  ال�رشكات 
وهنا �صتبداأ اآثار انتقال ال�صلطة 
يف الطفو على �صطح الأحداث. 
العائلية  فاملوؤ�ص�صات  لذلك 
حتتاج اإىل املزيد من املعاونة 

لإدخالها ب�صكل اإيجابي دون �صلب ال�صلطة منها، 
الوعي  من  كبري  قدر  على  الأمر  هذا  يقوم  واأن 
يف  ملمو�س  دور  لها  الكيانات  هذه  باأن  العام 

احلياة القت�صادية امل�رشية.

من  كبرًيا  جزًءا  باأن  اعتقاده  على  ويوؤكد 
اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  وجود  يف  يتمثل  احلوكمة 
م�صتقلني باملوؤ�ص�صات العائلية، لأن الأ�رشة لي�صت 
اإمنا  تنفيذيون،  مدراء  بها  العامة  كال�رشكات 
لذا  تنفيذيني،  مدراء  كلها  العائلية  ال�رشكات 
كي  الإدارة  جمل�س  يف  م�صتقلني  مدراء  من  لبد 
ال�رشكة،  ال�صوق حول  بعيد، ويروا  من  ينظروا 
وي�صاعدوا الإدارة على روؤية الأخطاء والبدء يف 
ت�صحيحها. ورغم ذلك فمن ال�صعب جًدا اأن تقنع 
العائلة  خارج  من  �صخ�س  بتعيني  عائلية  �رشكة 
داخل جمل�س الإدارة، لتخوف 
العائلة من عدم ولء املعينني 
وبالتايل  اخلارج،  من 
املعلومات  ت�رشيب  اإمكانية 
اأو الدفع يف اجتاهات ل تخدم 
م�صالح ال�رشكة. ورمبا يكون 
لل�رشكات  م�صتقل  مدير  تعيني 
اإل  منطقي،  غري  اأمر  العائلية 
فيها  تفتقد  التي  احلالت  يف 
على  قادرة  خربة  اإىل  الأ�رشة 
اإدارة ال�رشكة التي ميلكونها، 
امل�صتقلة  الإدارة  كانت  واإن 
الك�صف  على  بقدرتها  تتميز 
تواجهها  التي  التحديات  عن 
كفاءة  اأكرث  ب�صكل  ال�رشكة 
وفاعلية، كما اأن تعاملها مع 
هذه التحديات غالًبا ما يكون 
يف  لكن  تقليدي،  غري  ب�صكل 
النهاية يظل الأمر متوقًفا على 
على  وقدرتها  الأ�رشة  وعي 
القبول بهذا الو�صع الذي متلك 

فيه ول حتكم.
رئي�س  فريخة-  اأبو  عمرو 
طنطا  �رشكة  اإدارة  جمل�س 
احلوكمة  اأن  يرى  موتورز- 
العائلية تتعامل  ال�رشكات  يف 
العائلة،  حماور:  ثالثة  مع 
 . . مللكية ا و ، ة ر ا د لإ ا و
م�صتوى  على  احلوكمة  تطبيق  مت  لو  وبالتايل 
ميكن  جاد-  احرتايف  ب�صكل  الثالثة-  املحاور 
العائلة  النظام بني  اأن يرتتب على ذلك نوع من 
كيفية  من  ينبع  والختالف  والإدارة،  وامللكية 

عمرو �أبو فريخة:
احلدي��ث داخل ال�ش��ركات العائلية عن فكرة 
انتق��ال ال�شلطة بني الأجي��ال اأمر يرقى اإىل 
م�شت��وى احل��رام، لأن��ه يتن��اول مو�شوًع��ا له 
عالقة باحلياة اأو امل��وت وبالتايل فاإن الكبار 
ي��رون في��ه اأم��ًرا منك��ًرا.. لك��ن يف حقيق��ة 
الأم��ر، فاحلوكم��ة بالن�شب��ة له��ذه ال�شركات 

هي تخطيط للم�شتقبل ل اأكر
غالبي��ة ال�ش��ركات العائلي��ة يف م�شر ترف�س 
فكرة املدراء امل�شتقلني، فهذه ال�شركات جتعل 
م��ن من�ش��ب ع�ش��و جمل���س الإدارة من�شًبا له 
عالق��ة ببنيان العائلة املالك��ة لل�شركة، ومن 
ث��م فامللكي��ة هي ال�شن��د الوحيد ال��ذي ميّكن 
�شاحب��ه م��ن احل�ش��ول على ع�شوي��ة جمل�س 

الإدارة.
جن��ح مرك��ز امل�شروعات الدولي��ة اخلا�شة يف 
و�ش��ع بذور ه��ذه الفكرة، والآن ب��داأ املجتمع 
بعد قرابة عقد من الزمان يف ح�شد الثمار.. 
واأدعو كل اجلهات املعني��ة بهذه الق�شية اإىل 
�شرورة ال�شعي بجد لتطبيق قواعد احلوكمة 
على ال�شركات العائلية، لأنها يف حاجة ما�شة 
اإىل تطبي��ق مث��ل ه��ذه القواع��د والتداب��ر 

الالزمة لالنطالق اإىل الأمام بخطى ثابتة.
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توزيع ال�صالحيات. ولو مت التنظيم بهذا ال�صكل 
وكرب  العائلة  ا�صتمرارية  هذا  ي�صمن  ف�صوف 

املوؤ�ص�صة ومنوها.
ويقول: اإن احلوكمة ت�صع نظاًما للعائلة ونظاًما 
لالإدارة وبالتايل حتدد طريقة انتقال القيادة اإىل 
الأ�صلح ليكون على قيادة املوؤ�ص�صة، وهنا تت�صح 
داخل  فاحلديث  وال�رشكة،  القيادة  بني  العالقة 
ال�رشكات العائلية غري املحوكمة عن فكرة انتقال 
ال�صلطة بني الأجيال اأمر يرقى اإىل م�صتوى احلرام 
لأنه يتناول مو�صوًعا له عالقة باحلياة اأو املوت، 
وبالتايل فاإن الكبار يرون فيه اأمًرا منكًرا، لكن يف 
حقيقة الأمر، فاحلوكمة بالن�صبة لهذه ال�رشكة هي 
تخطيط للم�صتقبل ل اأكرث. فمن ال�رشوري اأن ي�صع 
القائمون على اإدارة ال�رشكة من العائلة عدة بدائل 
لتنفيذ قرار يق�صي بنقل �صلطة الإدارة من �صخ�س 
يف العائلة اإىل اآخر، حتى ل حتدث الكارثة عند 
الو�صول اإىل هذا القرار ب�صكل ا�صطراري بدون 
يرتتب  التي  النزاعات  فتكون  م�صبق،  ا�صتعداد 
عليها خ�صائر فادحة لهذه ال�رشكات، وكاأنه موت 
وخراب ديار، وهذا ما تعاجله قواعد احلوكمة 
لالإدارة  الأ�صا�صية  باللوائح  املتعلقة  اجلزئية  يف 
داخل املوؤ�ص�صة العائلية، حيث اإنها حتدد طريق 

تداول ال�صلطة.
بتقييمه لتجربة  ال�سوؤال املتعلق  ورًدا على 
ا�ستعانة بع�س ال�رشكات العائلية باملدراء 
اأن  االإدارات، يوؤكد  امل�ستقلني داخل جمال�س 
غالبية ال�رشكات العائلية يف م�رش ترف�س تطبيق 
من�صب  من  جتعل  ال�رشكات  فهذه  الفكرة،  هذه 
ببنيان  عالقة  له  من�صًبا  الإدارة  جمل�س  ع�صو 
العائلة املالكة لل�رشكة، ومن ثم فاإن امللكية يف 
ال�رشكة هي ال�صند الوحيد الذي ميّكن �صاحبه من 
احل�صول على ع�صوية جمل�س اإدارة هذه ال�رشكة، 
رمبا لرتباط ا�صم وتاريخ ال�رشكة بهذه العائلة 
قيادة  هيكل  يدخل  األ  على  حر�صهم  وبالتايل 
ال�رشكة اإل اأبناء العائلة حتى ل يرتتب على ذلك 
ت�رشيب املعلومات نتيجة لالطالع على احل�صابات 
وقيام  العائلة،  داخل  اخلالفات  على  والتعرف 
يعلو  رمبا  الوقت  مبرور  موازية  قيادة  مراكز 
باإدارة  املتعلقة  العائلة  روؤية  لتعار�س  �صوتها 
التجربة،  هذه  جناح  اأثبت  الواقع  لكن  ال�رشكة، 
اإدارات  جمال�س  يف  بامل�صتقلني  ال�صتعانة  لأن 
من  مزيًدا  عليه  يرتتب  اأمر  العائلية  ال�رشكات 

الإدارة،  يف  بدوره  املجل�س  قيام  يف  الفاعلية 
فتجده يعمل ب�صكل اأكرث كفاءة ويخطط ب�صكل اأكرث 

تنظيًما.
تعيني مدراء  قائاًل:  فريخة  اأبو  ويوا�صل عمرو 
العائلية  ال�رشكات  اإدارات  جمال�س  يف  م�صتقلني 
اأمر يف منتهى الإيجابية على امل�صتوى العملي، 
اإل اأن العمل وفًقا لهذا املطلب اأمر طاملا رف�صته 
ال�رشكات العائلية؛ لأن ال�صماح بوجود امل�صتقلني 
هذه  اإدارة  على  للقائمني  وفهًما  وعًيا  ي�صتوجب 
ال�رشكات من العائلة باأهمية وجود عنا�رش م�صتقلة 
يف  متوافرة  غري  تكون  قد  خربات  فيها  تتوافر 
كوادر العائلة املوجودة يف جمال�س الإدارات، 
هذه  تقتنع  رمبا  الوقت  مبرور  اأنه  اإىل  م�صرًيا 
امل�صتقلة ومدى  العنا�رش  باأهمية هذه  ال�رشكات 
ال�رشكات  يف  التطوير  م�صرية  دفع  على  قدرتها 
لتقوم  م�صتقلة  باإدارات  ال�صتعانة  اإىل  فتلجاأ 
بدورها يف حتمل اأعباء الإدارة ب�صكل كامل، اإل 
اأن وجود هذا الفكر يف الواقع العملي امل�رشي 
على  وذلك  املنال،  بعيد  الآن  اإىل  يكون  رمبا 
الرغم من اأن وجود هذه الكوادر اأمر مهم للغاية 
يف احلالت التي يوكل فيها اإدارة �رشكة عائلية 
فاإن  وبالتايل  لالإدارة،  موؤهلني  غري  اأفراد  اإىل 
بالكفاءة  تتحلى  م�صتقلة  باإدارة  ال�صتعانة  قرار 

يكون هو احلل الأمثل.
امل�رشوعات  مركز  اأن  اإىل  فريخة  اأبو  ويخل�س 
الراكدة  املياه  حتريك  يف  جنح  اخلا�صة  الدولية 
فيما يتعلق بق�صية حوكمة ال�رشكات وذلك مبا حققه 
من �صبق وريادة يف هذا اجلانب، حيث يرجع له 
الف�صل يف تناول ق�صايا احلوكمة منذ 10 �صنوات، 
يعرف  ل  امل�رشي  الأعمال  جمتمع  كان  عندما 
�صيًئا عنها، وباجلهد املتوا�صل الذي �صاركت فيه 
ال�صتثمار،  وزارة  منها  عديدة  جهات  ذلك  بعد 
وجمعيات رجال الأعمال، والبور�صة، وبع�س 
وميار�صه  معروًفا  امل�صطلح  اأ�صبح  البنوك، 
البع�س ويتجاوب معه البع�س الآخر، وبالتايل 
والآن  الفكرة  هذه  بذور  و�صع  يف  املركز  جنح 
بداأ املجتمع بعد قرابة عقد من الزمان يف ح�صد 
الثمار، مطالًبا كل اجلهات املعنية بهذه الق�صية 
ب�رشورة ال�صعي بجد لتطبيق قواعد احلوكمة على 
ال�رشكات العائلية لأنها يف حاجة ما�صة اإىل تطبيق 
مثل هذه القواعد والتدابري الالزمة لالنطالق اإىل 

الأمام بخطى ثابتة.

حوكمة الشركات...

م�صر


