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٢

األعمال  رواد  يهم  ما  كل  تقديم  على  دائمًا  اعقلها  مدونة  تحرص 
أكبر  من  واحدة  هي  اعقلها  أن  حيث  المجال،  بهذا  والمهتمين 
السبب  ولهذا  األعمال،  ريادة  مجال  في  السعودية  المؤسسات 
المفاهيم  أبرز  من  واحد  اليوم  تقرير  في  تقدم  ان  اعقلها  اختارت 
الحوكمة  مفهوم  وهو  أال  األعمال،  ريادة  مجال  في  الموجودة 
على  الناجحة  األمثلة  بعض  وكذلك  الصغيرة،  للمشاريع  وفوائده 

عملية الحوكمة

الهدف من التقرير
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ما هي حوكمة المشاريع؟

إلى  جذورها  تمتد  التي  المفاهيم  من  مفهوم  الحوكمة  تعتبر 
للمرة  بالتحدث  البعيد، حيث قام كًال من مينيس وبيريل  الماضي 
األولى عن هذا المصطلح وأول من طالبا بفصل الملكية عن نظام 
اإلدارة، ولكن هذا المفهوم لم يتوسع إال في عام ١٩٩٧ بعد حدوث 
األزمة المالية في شرق آسيا، حيث بدأت من تلك النقطة االهتمام 
بمفهوم الحوكمة على نطاق واسع، والتي أدت في النهاية إلى 

إلزام الشركات والمؤسسات بتطبيق قواعد ومعايير الحوكمة



٤

تعريف الحوكمة:

تحقيق  إلى  تهدف  التي  الصارمة  والقوانين  اللوائح  من  عدد  هي 
التفرد في العمل أو األداء بشكل عام، والتي تتم باختيار مجموعة 
من الطرق المؤثرة والفعالة التي تساهم في تحقيق األهداف التي 
أنها  على  مختصرة  بصورة  تعريفها  ويمكن  الشركة،  إليه  تسعى 
والتي  المالية،  األسواق  هيئة  خالل  من  طلبها  يتم  إداري  تنظيم 
تأثيرها  وكيفية  والشفافية  المصداقية  مستويات  رفع  إلى  تهدف 
على معدالت األرباح والخسائر بشكل عام، وكيف يمكن توجيه تلك 
الشركات للتعامل الجاد مع تلك القروض التي تقوم باالستعانة بها 

في تمويل مشاريعها الخاصة
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تعتبر المنشآت المتوسطة هي 
المنشآت التي يقل عدد العمالة 

بها عن 200 فرد هذا بجانب أن 
قيمة االستثمار الخاص بها البد 

وأال تزيد عن مبلغ قيمته ال تتجاوز 
المليون ريال سعودي، كما أن 
إيراداتها في الغالب قد ال تزيد 

عن مبلغ يتراوح ما بين 2.5مليون 
ريال إلى 5 مليون ريال سعودي

المنشآت الصغيرة:
تعتبر المنشآت المتوسطة هي 
المنشآت التي يقل عدد العمالة 

بها عن ٢٠٠ فرد هذا بجانب أن 
قيمة االستثمار الخاص بها البد 

وأال تزيد عن مبلغ قيمته ال تتجاوز 
ال٣ مليون ريال سعودي، كما أن 

إيراداتها في الغالب قد ال تزيد 
عن مبلغ يتراوح ما بين ٥ مليون 
ريال إلى ٢٠ مليون ريال سعودي

المنشآت المتوسطة:

أرباح المنشأة قيمة االستثمارعدد العمالة

أقل من 200

 ١٢,٥٠٠: ١,٠٠٠,٠٠٠

٢,٥٠٠,٠٠٠ : ٥,٠٠٠,٠٠٠

المنشآت 
الصغيرة

المنشآت
 المتوسطة

  من ١٠: ٢٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠: ٢,٥٠٠,٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠ : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠

مـا الـفـرق بـين الـمـنـشـآت 
الـصـغـيرة والـمـتوسـطـة؟

عن  الصغيرة  المنشآت  تختلف  إصدارها  تم  التي  للقوانيين  وفقًا 
العمالة  عدد  منها  العوامل  من  عدد  في  المتوسطة  المنشآت 
الموجودة بها، وكذلك المبلغ الذي تم استثماره داخل المنشأة، هذا 
كًال  تعريف  خالل  من  سنوضحه  ما  وهذا  منهما،  كًال  إيرادات  بجانب 

منهما



ما الفرق بين 
حوكمة المشاريع الصغيرة

 وحوكمة المشاريع المتوسطة؟

أوًال حوكمة المشاريع الصغيرة:

•تقوم حوكمة المشاريع الصغيرة على معرفة أساسيات الحوكمة وتعليم كافة 
اإلدارات والعاملين بالمنظمة بأسس الحوكمة وفوائدها.

•دراسة الوضع الحالي للشركة ومعرفة ما سيكون عليه الوضع في المستقبل 
من خالل رسم خارطة طريق للشركة.

•وضع خارطة طريق توضح الوضع الحالي للسياسات الداخلية للشركة وكيف 
ستتطور وكيف ستكون عليه مستقبًال.

•إنشاء قسم استشارات داخل الشركة.
•وضع أهداف للمنظمة وتنمية الخطط واالستراتيجيات وتطويرها لتحقيق هذه 

األهداف.
•وضع خطط لتوضيح األمور المالية التي تتعلق بالشركة.

•تحديد الفوائد التي تعود على المؤسسة من تطبيق نظام الحوكمة.
•مراقبة كل ما يتعلق بالتحديثات التي تطرأ على نظام الحوكمة

ثانيًا حوكمة المشاريع المتوسطة:
•تهدف الحوكمة للمشاريع المتوسطة إلى وضع القواعد التي تنظم طريقة 

عمل المشروع والنظام الذي سيسير عليه.
• تضع نظامًا يحدد المستوى الذي يجب أن تسير عليه المنظمة، حيث يجب 

الفصل بين نظام اإلدارة وبين مالكي الشركة وتحديد دور كًال منهما وتحديد دور 
المستثمؤسن والمشاركين داخل الشركة، ويجب أن تكون األنظمة التي تم 

وضعها واضحة ومرنة بحيث يمكن لمالكي المشروع فهمها.
• وضع سياسات توضح طريقة إدارة العمل ووضع خطة بالطريقة التي تساعد 

في نجاح المؤسسة والشركة.
•وضع تقارير إدارية سنوية لمراقبة نظام الشركة.

•وضع نظام يمكن من خالله تحديد المؤهالت المطلوبة لنظام اإلدارة.
•وضع نظم تحدد اإلطار القانوني للمؤسسة والشركة وعالقتها بالمستثمرين
٦



كيف تتم حوكمة المشاريع؟

إن اختيار نموذج للحوكمة يتالءم مع 
نظام العمل داخل المؤسسة أو الشركة 
يتطلب الكثير من الدقة والتفصيل من 

قبل مدير المشروع، الجدير بالذكر أن 
إنشاء نموذج دقيق أمرًا غاية في 

الصعوبة، حيث يتطلب الكثير من الخبرة 
والمعرفة، لذلك يجب على صاحب 

المشروع أن يضع ويحدد العناصر الهامة 
واألساسية في المشروع وفقًا لعدة 

عوامل منها العنصر الزمني والمخاطر 
التي قد تواجه المؤسسين مع مراعاة 

وجود أداة سهلة يمكن من خاللها 
تحليل تلك األمور في وقت قصير للتأكد 
التام من مدى قوة إطار الحوكمة الذي 

البد وأن يكون عليه

نموذج الحوكمة:

يعتبر تحديد هذا األمر من أهم عوامل 
نجاح أي مشروع والجوهر األساسي له 

والدور الذي يختص به صاحب المشروع، 
فعدم تحديد تلك المسئوليات سيكون 

له دور كبير على مدى فعالية المشروع، 
وبالتالي عدم القدرة على تحديد 

المخاطر التي من شأنها أن تؤثر على 
فعالية ونجاح المشروع، فال تتوقف 

األهمية على تحديد صاحب المسئولية 
ولكن تحديد كل مسئول على لكل جانب 

من جوانب المشروع

المسئوليات والمسائالت:

دعونا نوضح في هذه النقطة أهم المكونات األساسية، وكيف يمكن 
للحوكمة إدارة المشاريع والقيمة التي تضفيها للعالم الحقيقي الملموس

مما ال شك فيه أن المشاريع الكبيرة 
والصغيرة ال تخلو من المخاطر 

والمشكالت التي يصعب توقعها، ولكن 
قد يعتبر األمر محبطًا إذا كنت غير قادر 

على وضع خطة يمكن من خاللها 
االستعداد ألي مشكلة قد يتعرض لها 

المشروع، لذلك البد وأن يكون هناك 
دائمًا تحليالت من شأنها أن تحدد 
المشكلة، حيث تعتبر القدرة على 

التعامل مع تلك المشكالت والمخاطر 
أمرًا أهم بكثير من المخاطر ذاتها

إدارة المخاطر والعوائق:

بمجرد معرفة أفراد المؤسسة أو 
المشروع فإن الخطوة األولى هو تطوير 
خطة التواصل بين هؤالء األفراد، فالبد 

من التأكد التام من وجود توازن معقول 
بين االجتماعات التي يتم إجراؤها وبين 

التقارير

إعداد التقارير والتواصل 
مع كل فرد من أفراد

 المؤسسة:
تعتبر هذه النقطة من أكثر النقاط التي 

يعدها البعض من األمور السهلة 
والبسيطة، ولكنها األصعب في آن 
واحد، حيث يعتبر تنفيذه من األمور 

الصعبة التطبيق، حيث تتطلب تلك 
النقطة التحكم التام في عدد من 

المهام المرتبطة بالمشروع سواء أكانت 
الميزانية، والموارد، والوقت وغيرها من 

األمور التي ال تتوقف على قياسها 
وتقييمها لمرة واحدة، بل يتعين على 

صاحب المشروع قياسها باستمرار حتى 
يتمكن من التدخل السريع في تحسين 

تلك االنحرافات والمخاطر التي قد تهدد 
نجاح المشروع وتؤثر عليه

التحكم في إدارة المشروع:

عتد وضح أساس وخطة محكمة لنظام 
الحوكمة الخاص بك، فأنت بكل تأكيد 

البد وأن تكون على دراية كافية بالنظام 
البيئي للمشروع الخاص بك، فالبد من 
إشراك كل فرد من أفراء المؤسسة قد 

يكون األمر غاية في الصعوبة ولكنه من 
جهة أخرى غاية في األهمية، حيث أن 
إهمال فرد من أفراء المؤسسة قد يؤثر 

بالسلب على المسار األساسي للمشروع، 
وبالتالي قد يؤثر سلبًا على نجاحه ومدى 

فاعليته، قد يصل أفراد المؤسسة إلى 
مجموعة ال حصر لها منها اللجنة 

التوجيهية للمشروع، والفريق القائم 
على المشروع الجهات التي تختص 

برعاية المشروع، وأصحاب األعمال وأي 
فرد يمكن شأنه أن يؤثر ويؤتي ثمار 

إيجابية للمشروع

إشراك كل فرد من أفراد
 المؤسسة:

٧



فوائد الحوكمة للمشاريع الصغيرة
لحوكمة المشاريع عدد ال حصر لها من الفوائد يصعب تحديدها جميعًا ولكن هناك 

عدة نقاط أساسية يمكن أن توضح مدى أهمية ومميزات الحوكمة للمشاريع

تحسن طرق إدارة المشروع
تلعب حوكمة المشاريع إلى تحديد األدوار والمسئوليات والعالقات التي من شأنها أن 

تتم بين أفراد المشروع أو المؤسسة، مما يجعل من السهل اتخاذ القرارات الالزمة.
 

يمكن لحوكمة المشاريع أن تقوم بدورًا ليس بالقليل في تحديد المشاكل والمخاطر 
التي قد تواجه المشروع بل من شأنه أن تقوم بالتحكم وإدارة تلك المشكالت وحلها 

لمحو أي أثر قد يؤثر على فعالية المشروع.

يمكن من خاللها نشر المعلومات والتواصل الشفاف بين أفراد المؤسسة بعضهم 
البعض وتقديم التقارير الالزمة

٨

تقليل النزاعات والخالفات على اإلدارة
ترجع أهمية الحوكمة للمشاريع الصغيرة إلى قدرتها الكبيرة على تقليل النزاعات 

والخالفات على اإلدارة بين األشخاص المساهمين باألموال لبناء الشركة، وذلك لقدرة 
حوكمة المشاريع على الفصل بين الدور اإلداري والدور االستثماري للفرد، حيث تنحصر 
القدرة على اتخاذ القرار على بعض األشخاص المستثمرين والمساهمين باألموال دون 
غيرهم، ونتيجة لهذا تقل فرصة حدوث نزاعات أو خالفات حول طريقة اإلدارة أو حول 

إدارة المشروع بشكل عام

القدرة على جذب المستثمرين
إن أهم ما يميز حوكمة المشاريع الصغيرة ويعطيها أهمة كبيرة تختلف عن غيرها من 

طرق إدارة المشاريع أن الحوكمة لها قدرة عالية جدًا على جذب المستثمرين لالستثمار 
داخل المؤسسة أو المنشأة، وبالتالي ال تكون هناك حاجة للجوء إلى اقتراض األموال 

من البنوك، والتي تتطلب الحصول على فوائد كبيرة جدًا من المنشآت في مقابل هذه 
القروض البنكية، ويشترط لكي يتم االستثمار بمثل هذه الطريقة أن يتم إدارة المنشأة 

وإدارة نظام المؤسسة بطريقة صحيحة حتى تعطي فوائدها وتجذب أكبر عدد من 
المستثمرين



القدرة على مراقبة النظام الداخلي للمنشأة

إن من أهم فوائد تطبيق نظام الحوكمة، هو قدرة هذا النظام الهائلة على مراقبة كل 
صغيرة وكبيرة داخل المنشأة، وبالتالي القدرة الكبيرة جدًا على مراقبة ما يدور داخل 

المنشأة من أعمال ومعرفة ما يقوم به العاملون داخل المنشأة، وبالتالي الحد من 
حدوث األخطاء والقدرة على اكتشاف عمليات االختالس أو العمليات التي باءت 
بالفشل، وبالتالي تستطيع المنشأة إصالح مثل هذه األخطاء من البداية ومن هنا 

تتجنب المنشأة حدوث أية خسائر مستقبلية ممكنة

أمثلة على حوكمة المشاريع الصغيرة

نموذج ألماني لحوكمة
 المشاريع

يطلق على هذا النموذج الهائل 
لحوكمة المشاريع اسم النموذج 

األوربي أيضًا، حيث يعتمد هذا 
النموذج على خطة مثالية يمنح 

فيها العمال المسئولية التامة 
في إدارة المشروع كفرد أو 

صاحب عمل أساسي في 
المنشأة أو المشروع، حيث 

يكون لهم أحقية في إدارة 
المشروع واإلشراف عليه، 

والجدير بالذكر أن تطبيق مبادئ 
الحوكمة يتم عن طريق مجلس 

اإلشراف، والذي يتم اختيار 
أعضائة عن طريق المستثميرين 

الخاصين بالمشروع

النموذج الكندي لحوكمة 
المشاريع:

يعد هذا النموذج من أفضل 
وأقوى األمثلة للحوكمة 

للمشاريع، ويعتبر هذا النموذج 
من أكثر النماذج التي يمتد 

تاريخها إلى ثقافات متعددة، 
مما جعلها أكثر مواكبة 

للمتطلبات واالحتياجات 
العالمية، والجدير بالذكر أن أن 
العائالت الغنية الموجودة آن 

ذاك في كندا بالسيطرة التامة 
على الشركات والمؤسسات 

والمشاريع ذات األسهم 
الكبيرة، ومن ثم بيع تلك 

األسهم عند أزدهارها بأسعار 
عالية، حتى أصبحت كندا من 

أكبر الدول التي لها قدرة كبيرة 
على منافسة الدول الكبري 

في الصناعات المختلفة

النموذج اإليطالي لحوكمة
 المشاريع:

في عام ١٩٣١ عندما انهارت 
البنوك بشكل ملحوظ 

استطاعت الحكومة الفاشية 
من االستيالء واالستحواذ على 

األسهم الصناعية وأصدرت 
لوائح قانونية لالستثمار، بدأت 
حوكمة الشركات فعليًا داخل 

المنظومة اإليطالية منذ حوالي 
عشرون عامًا، وذلك للقضاء 

على ما خلفته سيطرة العائالت 
الثرية على نظام الحوكمة 

الذي بدأ منذ الحرب العالمية 
الثانية، والذي لم يتم تطبيقه 
بصورته الحقيقية التي تعمل 

على حماية الحقوق وإدارة 
الشركات بصورة صحيحة إال من 

فترة ال تتجوز العقدين

٩



كيف سيكون مستقبل 
حـــوكـــمــة الـــمـشـاريــع؟

بالرغم من أننا نعلم جيدًا أن الحوكمة تقوم على عدة ركائز أساسية ال 
يمكن أن تتغير وستستمر في االرتباط فيما بينها إلى أننا متأكدون أن 
نظام الحوكمة سوف يشهد تطورًا كبيرًا تجاه نظام تدفق المعلومات، 

حيث أن العمل داخل المنشأت والمنظمات ال يمكن أن يتم دون السرعة 
في اتخاذ القرارات، وكذلك التقدم السريع وتحسين العمل بصورة 

مستمرة.
وألن انتقال المعلومات هو عمل ال يمكن أن ينتهي كان البد من إنشاء 
نظام جديد إلدارة هذه المعلومات، وهو نظام الحوكمة، حيث يساعد 
على التحكم في إدارة المعلومات وتحليلها، كما يساعد على مرونة 

البرامج التي يمكن ان تستخدم إلدارة الشركة والمؤسسة، وألن نظام 
الحوكمة يتميز بقدرته الكبيرة على الربط بين عناصر الشركة الخارجية 
والداخلية، فنحن متأكدون من قدرته على السيطرة على طرق إدارة 

الشركات في المستقبل وقدرته على خلق نظام جديد يمكن للشركات 
والمنشآت أن تسير عليه.

وهذا األمر ما هو إال مثال صغير على ما يمكن للحوكمة أن تحققه في 
المستقبل، حيث سيكون مستقبل إدارة الشركات معتمدًا على 

الحوكمة بطريقة كبيرة، حيث سيكون نظام الحوكمة يتمتع بالدقة 
والقدرة على تقديم دليل إرشادي قوي يمكن لألشخاص االعتماد عليه 

من أجل اتخاذ القرارات في إدارة المشروعات
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